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תודות
כיצד אוכל להודות לאנשים הרבים שלקחו חלק במאמץ זה? בעיני 
רוחי אני רואה יחידים וקהלים בהודו, בקוריאה, בסינגפור, במולדובה 
ובבריטניה, בגרמניה, בלוקסמבורג, באוסטרליה, ארה"ב וקנדה – בגילאים 
שונים, מרקעים שונים – אנשים שמאזינים בשקיקה בעוד אני מעביר 
זה. לעיתים קרובות, בתום  את ההרצאות המשמשות בסיס לספר 
סמינר, היו שהעירו הערות או שאלו שאלות, וָמשוב זה הוא שהנחה 

את המפגשים הבאים. לכל אלה חב אני חוב גדול.

 The Stranger On The Road to Emmaus ספר זה הוא עיבוד של
)הזר בדרך לאמאוס( – ו"נשען על כתפיו” של אותו פרויקט. כל אלו 
שסייעו לי ב-"זר בדרך לעמאוס” הם למעשה גם חלק מ "בשם הזה” – 
האמנים: מתיו אלמי, עדה ביגס, דון דולטון ואיאן מסטין; הצוות של 
GoodSeed ורבים רבים אחרים. שוב אלף תודות. בנוסף לכך, ברצוני 
להביע את הערכתי למיטש קארי, ג'ים מקולי וסקוט מק'גי על חלקם 

בעיצוב העטיפה.

לכל אלו אשר הקדישו חלק משמעותי מזמנם וכישוריהם לכתיבת 
ברצוני  כן,  כמו  לב.  אני שולח תודות מקרב  לאור,  זה  והוצאת ספר 
להודות לחברה לכתבי הקודש בישראל על עזרתם ועבודתם המסורה 

והמקצועית בתרגום והוצאת ספר זה, בגרסתו העברית, לאור.

ברצוני במיוחד להודות לאשתי, שותפתי הנאמנה במשך יותר משלושה 
עשורים. היא עבדה ללא לאות, חברת צוות מלאה. תמיכתה והבנתה 

היו ללא גבולות.

לאשתי, ג'ניס א. קרוס, אני מקדיש ספר זה.
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כל המובאות מכתבי הקודש מופיעות בגופן )פונט( ייעודי 
לציין  באה  )בולד(  יותר  עבה  בכתב  מובאה  ומנוקדות. 
הדגשה. סוגריים מרובעים מציינים הוספה למטרת ביאור.
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הקדמה
אנו חיים בעולם שנשלט על ידי מגוון רב של אמונות. בין אם תכנה 
אותן דתות, אמונות או כתות, לא ניתן להתעלם מהדברים בהם בני 
בגין האמונה.  ומריבות  זרועה מלחמות  אדם מאמינים. ההיסטוריה 
בעבר התנהלו מלחמות אלו על בסיס מקומי. עתה, עם התפתחותו 
של הכפר הגלובאלי, נדחסים אנשים בעלי אמונות שונות מאד זה 

כנגד זה, והפוטנציאל לעימות רב-ממדים הוא עצום.

חשוב לדעת במה מאמינים הסובבים אותנו ומדוע, ואם כי לעולם לא 
נסכים איתם, כאשר יודעים אנו במה מאמינים האחרים, יש באפשרותנו 
שלא להסכים מבלי להיות לא-נעימים. "בשם הזה” מדבר על כתבי 
הקודש. אם אתה נמנה על אלה שבאמת רוצים להבין את עיקרו של 

המסר המקראי, הרי שספר זה נועד לך.

בהעברת המסר המקראי, ניסיתי להיות אובייקטיבי כמידת האפשר. 
אין זו משימה קלה. מעצם אופיו, תובע המקרא תגובה, נקיטת עמדה. 
בכל זאת ניסיתי להסביר את המקרא בבהירות, להתיר לו לדבר בעד 
עצמו ובו בזמן לאפשר לך להסיק את המסקנות בעצמך. אמונתך 

בידך היא.

יהיו שיאשימו אותי באבדן אובייקטיביות עקב התייחסותי אל המקרא 
כאל עובדה. חשתי שזהו סיכון שעלי לקחת על עצמי, משום שזה 
האופן בו מציג המקרא את עצמו. כל התייחסות אחרת הייתה חוטאת 
לטקסט הכתוב. המקרא הוא מאד ישיר ביחס לדברים שיש לו לומר, 

והייתי נחוש בדעתי שלא לדלל את המסר המופיע בו או לעמעמו.

המשך לקרוא. ישנה סיבה לכך שהמקרא הנו רב-המכר של כל הזמנים. 
זהו סיפור מרתק, סיפור שעליך להכיר באופן אישי.
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כתבי הקודש אומרים:

ָהרּוַח ְוַהַּכָּלה אֹוְמִרים: "ּבֹוא!”, ְוַהּׁשֹוֵמַע יֹאַמר ָנא "ּבֹוא!”; ַהָּצֵמא 
ָיבֹוא ָנא, ְוֶהָחֵפץ ִיַּקח ָנא ַמִים ַחִּיים ִחָּנם.

ההתגלות כב:17
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11 v 1 פרק

הספר הייחודי   1
מעל למחצית מאוכלוסיית העולם טוענת לאמונה בכל או בחלקים 
של הספר הנפוץ ומעורר המחלוקות העזות ביותר בהיסטוריה. זהו 
הספר הקרוי כתבי הקודש. חלק נוסף יצהיר שזהו ספר טוב שיש בו 

הרבה דברים טובים לומר. אלו הם מספרים 
האנשים  הם  מאד  מעטים  אך  מרשימים, 
שיכולים להסביר ולו את המושגים הבסיסיים 

ביותר המופיעים במקרא.

מלומדים מסכימים, שמזה מאות בשנים המקרא הוא רב-מכר. הוא 
הספר … המצוטט ביותר, המופץ ביותר, המתורגם ביותר ורב ההשפעה 
כרך  זהו  ייחודו,  למרות  זאת,  ועם  האנושות.1  של  בהיסטוריה  ביותר 
מוזנח, אפילו בקרב פרופסורים וסטודנטים לספרות. רב-מכר? שנקרא 

לעיתים רחוקות? אין בכך היגיון.

למה בכלל יש לקרוא בו? לשאלה זו תשובות רבות, אך ארבע מהן 
חשובות במיוחד.

קודם כל, המקרא דן במקור השמחה והצער. הוא מעניק ייעוץ לחיי 
נישואין, להורות, לילדים וליחסי עובד/מעביד. הוא מדבר על שימוש 
חכם בכסף, בכישורים ובזמן. זהו מכרה זהב לעובדות החיים בכלל, 
וחלק גדול מהייעוץ שהוא מעניק עטוף בסיפורים מרתקים, סיפורים 

שהעניקו השראה לאינספור ספרים וסרטים.

שנית, למקרא יש הרבה לומר ביחס למה שיקרה לנו אחרי מותנו. מה 
שהופך מידע זה לחיוני כל כך היא העובדה, שהמקרא אומר שלחיים 
אלה השפעה על החיים שאחרי - כלומר, לא ניתן לחכות עד המוות 

על מנת להיווכח בכך. אז כבר יהיה מאוחר מדי.

אמנם ידוע לי שיש כאלה האומרים, “אני מאמין שכאשר אמות, אהיה 
מת ותּו לא!” אך חשיבה מסוג זה כמוה כעובר ברחם אימו האומר, 
“אינני מאמין בחיים אחרי הלידה. החיים קיימים רק כאן ועכשיו, אך 

ורק ברחם החם והחשוך הזה”.

יהיה זה טיפשי מצדו של העובר לומר דבר שכזה. נבון יהיה אם לפחות 
יבחן את הספר המספר על “החיים העתידיים” ויראה מה יש לו לומר, 

לטוב או לרע.

שלישית, בערך 27% מהמקרא מכיל נבואה, וחלקים ניכרים ממנה 
אורך  לכל  שזורות  שהתגשמו,  אלו  נבואות  במדויק.  התקיימו  כבר 

הִמיִלים  זה,  בספר  הערה:   
"מקרא” ו - "כתבי הקודש” 
מתייחסות לכל ספרי התנ"ך 

והברית החדשה גם יחד.
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ועל כן מאשרות ומחזקות את אמינות כל תוכנו  הטקסט המקראי 
של המקרא. זהו דבר מדהים!

שנהיה  היא  ניתנו,  הללו  שהנבואות  לכך  שהסיבה  אומר  המקרא 
דברים  אודות  לומר  לו  שיש  למה  לב  לשים  כדי  מספיק  “נדהמים” 
שאיננו יכולים לראות, ודברים שאנו כן יכולים לראות - דברים בנוגע 

לחיים, למוות, ולחיים שאחרי המוות!

הסיבה הרביעית לבטח אינה חשובה פחות. המקרא מדבר על קרב 
ביותר  משמעותי  קרב  זהו  לרע.  הטוב  בין  ביקום  המתרחש  קוסמי 
מכיוון שאנו הם אלה הנמצאים בחזית - זה אינו קרב אשר ממנו אנו 
יכולים לשחרר את עצמנו. אף על פי שרובו של קרב זה אינו נראה, 
הוא משפיע עלינו בכל יום. זו אחת הסיבות לכך שדברים רעים קורים 
לאנשים טובים. אם קרב זה אכן אמיתי, חשוב והגיוני שנדע מה המקום 

שלנו בהשתלשלות האירועים.

די בארבעת התחומים האלה לבדם כדי לשמש סיבה מספקת לרכישת 
ידע בסיסי על הספרים הקרויים 'כתבי הקודש’ או 'המקרא’.

יש  כתבים.  ספר אחד אלא כאל  המקרא אינו מתייחס לעצמו כאל 
משמעות רבה לעובדה שלמלה כתבים מצורף התואר קדוש. פירושה 
של המלה קדוש הוא 'מופרד’, 'שונה’. הוא כולל בתוכו את הרעיון של 
המקראי,  הסיפור  את  מסכם  בעודי  הבאים,  בפרקים  ייחודי.  היותו 
נראה ונבין מדוע הוא מכונה 'כתבי הקודש’, ובמשמעותו המילולית, 

הספר הייחודי.

עקרונות הלימוד  2
בטרם נפתח בסקירה שלנו, עלינו לקבוע כללים בסיסיים לאופן שבו 
נתקדם. קודם כל, אני עומד לצאת מתוך הנחה שהיכרותך עם כתבי 
הקודש הינה קטנה ואולי אף אינה קיימת. אולי תתעודד לדעת, שכאשר 
תסיים את קריאתו של ספר זה, יהיה המקרא הרבה יותר הגיוני לך. 
ובכל זאת, קרא כל פרק בתשומת לב וודא שהבנת את תוכנו בטרם 

תעבור לפרק הבא.

פעמים רבות אצטט ישירות מהכתובים. במקרים אלו, יופיע הטקסט 
כקטע נפרד ובגופן שונה. בסוף כל ציטוט אציין מראה מקום, וכך זה יראה:

ַוֲהֵרי ָּכל ַמה ֶּׁשִּנְכַּתב ִמֶּקֶדם, ִנְכַּתב ְלַהְדָרָכֵתנּו, ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ָלנּו 
ִּתְקָוה ִמּתֹוְך ַהַּסְבָלנּות ְוַהֶּנָחָמה ֶׁשַּבְּכתּוִבים.

אגרת שאול אל הרומים טו':4
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ָּפֶזל )ַּתְצֵרף(
חשוב על המקרא כעל פזל )תצרף( גדול שחלקיו פזורים לפניך. ביחד 
ובהדרגה נרכיב את פיסות התצרף לתמונה שלמה. על מנת לוודא שאכן 
מרכיבים אנו את התצרף המקראי באופן מדויק, נשתמש בארבעה 
עקרונות לימוד אוניברסאליים המיושמים בבתי-ספר ובאוניברסיטאות 

ִמֵּדי יום ביומו.

עיקרון העדיפות  .1
העיקרון הראשון קובע, שכאשר אתה ניגש ללמוד נושא חדש, למד 
את המידע החשוב ביותר תחילה. למשל, אם בנאי רוצה ללמד מישהו 
כיצד לבנות בית, הוא ידגיש את החשיבות שבהנחת יסודות מוצקים, 
בחירת  את  מכן.  לאחר  אטום  גג  ובבניית  איתנים  קירות  בהקמת 

הרהיטים והצבע ישאיר לשלב מאוחר יותר.

באותה מידה, מכסה המקרא מערך עצום של נושאים, אך לא כולם חשובים 
באותה מידה. בספר זה נתמקד בנושאים החשובים ביותר שבמקרא. 

ברגע שתבין אותם, תהיה למקרא משמעות עמוקה אך פשוטה.

עיקרון הסיפור  .2
איננו  סיפור,  קוראים  כשאנחנו  אינטואיטיבי.  הוא  השני  העיקרון 
בפרק  ממשיכים  שש,  לפרק  משם  קופצים  עשר,  בפרק  מתחילים 
שלוש ומסיימים בפרק תשע. לא! ידוע לכולנו, שכדי שהסיפור יהיה 
הגיוני, עלינו להתחיל בהתחלה ולהתקדם צעד צעד עד לסופו. דבר זה 
עשוי להיות מובן מאליו, אבל אנשים רבים נוטים לקרוא את המקרא 

בחלקים קטנים ונפרדים, דבר שיוצר בלבול.

היות שרוב רובו של המקרא הוא סיפור עלילתי, אנו פשוט נעקוב אחר 
הרצף הכרונולוגי שלו. במקביל, ניישם את עיקרון העדיפות. תחילה 
זה  אותם  ממקמים  כשאנו  ביותר,  החשובים  הסיפורים  את  נכסה 
לצד זה בשורה, כמו תליית כביסה על חבל. היות שסקירה זו רחוקה 

מלהיות מקיפה, ָצֶּפה לפערים בעלילה.
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את הפערים ניתן להשלים מאוחר יותר כאשר התמונה הכוללת כבר 
קיימת. למרות שחבל כביסה זה אינו כולל את כל הסיפורים שבמקרא, 

באירועים שנכסה יתקיים רצף עלילתי.

העיקרון המתמטי  .3
העיקרון השלישי לוקח את ההתפתחות שתיארנו לעיל ומוסיף לה 
מימד נוסף. כשאתה לומד, התחל בדבר הפשוט והתקדם לעבר המסובך. 
למשל, לא מלמדים אלגברה בגן הילדים. שם לומדים חשבון פשוט, 
מתקדמים  הזמן  עם  תפוחים.  שני   = תפוח   + תפוח  כגון:  משוואות 
E=MC2. הוראת האלגברה  יותר, כמו  ולומדים מתמטיקה מסובכת 

לילדי הגן רק תבלבל אותם.

כך גם עם המקרא. אם תדלג על היסודות, הבנת המקרא שלך תכלול 
רעיונות יוצאי דופן, שיולידו מסר מבולבל. כדי להימנע מבעיה זו, נתקדם 

לאורכו של הסיפור תוך כדי כך שאנו בונים על הידע שכבר רכשנו.

עיקרון הבהירות  .4
העיקרון הרביעי מתייחס לשני תחומים. הראשון נוגע לפירושן של מילים 
מסוימות. במהלך מאות של שנים יכול פירושה של מילה להשתנות, 
אולם למקרא ישנה שיטה שנועלת את פירוש המילה במקום בו היא 
מופיעה. כדי להגדיר מילה, מספר לנו המקרא סיפור. דרך הסיפור אנו 
למדים מהו הפירוש המדויק של המילה. לא ניתן לשנותה. במובן זה, 

מציע לנו עקרון הבהירות להניח לכתוב להגדיר את מילותיו בעצמו.

אנו  כלל  בדרך  למשל,  נושאים.  פי  על  בלימוד  עוסק  השני  התחום 
לומדים מדע בחלוקה לנושאים - כמו אסטרונומיה, כימיה או ביולוגיה - 
מבלי לערב ביניהם. עבור מתלמד מתחיל, האזנה להרצאה שמדברת 
בו בזמן על מערכת השמש ועל מבנה התא תהיה מבלבלת. כאשר 
התוכן הוא חדש ובלתי מוכר, מציע עקרון הבהירות למורה להתמקד 

בכל פעם בנושא אחד. את זאת נעשה גם אנחנו.

על ידי יישום ארבעת העקרונות הללו, נוכל להבין בבהירות את המסר 
המקראי - חלקי התצרף יורכבו באופן הנכון.
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ארבעים כותבים  3
ִמַּנִין הגיע המקרא, וכיצד אנו קיבלנו אותו?

המקרא נכתב על ידי כארבעים מחברים, אנשים שהגיעו מכל קצווי 
הקשת החברתית שרק ניתן לשער. מלכים, גנרלים, מדינאים, מלומדים, 
איכרים, פילוסופים, רועי צאן, משוררים, דייגים, ראש ממשלה, רופא 
אסיה,   - יבשות  שלוש  חצו  כתביהם  מהם.  חלק  רק  הם   - ומוכס 
אפריקה ואירופה - ממגוון של מקומות, החל בארמונות וכלה בתאי 
מעצר וצינוק, במדבר ובעיר. הם כתבו בעתות מלחמה ושלום, לעיתים 
מתוך סבל, לעיתים מתוך שמחה. הם כתבו בשלוש שפות - עברית, 
ויוונית - שתים מהן הן שפות מהמזרח, ואחת - מהמערב.  ארמית 
ככלל, תועדו 66 ספרים על פני תקופה של 1,500 שנה. ספרים אלו, 

שכונסו לכרך אחד, מהווים את המקרא.

למרות שמרבית הכותבים הללו מעולם לא הכירו זה את זה, ולמרות 
הדברים  במחלוקת,  שנויים  נושאים  מאות  כללו  כתיבתם  שנושאי 

שתיעדו התאפיינו בהרמוניה וברצף מתחילתם ועד סופם.

זהו דבר מרשים. חשוב על כך לרגע. לו היו לנו רק עשרה מחברים, 
כולם חיים היום, כולם בני אותו דור, כולם עוסקים באותו תחום, כולם 
מגיעים מאותו מקום גיאוגרפי, כולם דוברי אותה שפה, מהי הסבירות 
שהייתה ביניהם הסכמה על נושא כתיבה אחד השנוי במחלוקת, כאשר 
אינם יכולים להיוועץ זה בזה? הסבירות לכך נמוכה ביותר. ועם זאת, 
זה בדיוק מה שקורה במקרא - לא לעשרה כותבים בנושא אחד ויחיד, 
אלא לארבעים כותבים בנושאים מגוונים ושנויים במחלוקת. בהחלט 
ראוי לציון! זהו אחד הדברים שהופכים את המקרא לייחודי - או לקדוש.

מקור אחד
אז איך זה קרה? לאמר זאת בפשטות, אף לא אחד מהכותבים טען 
להיותו המקור למידע שבמקרא. במקום זאת, כולם טענו למקור משותף 

למחשבות אשר העלו על הכתב, מקור שדיבר אל כולם בקול אחד.

הטקסט  לתוך  נצלול  מקור,  אותו  של  זהותו  את  לגלות  מנת  על 
המקראי, ונתחיל באדם אשר כתב את חמשת הספרים הראשונים. 

שמו היה משה.

נחזור אחורה כ - 3500 שנה, לזמן בו שיחזר משה את המאורעות 
שהתרחשו סביב לידתו.
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איש ושמו משה
משה היה בן לעם העברי, עם ישראל, אשר היו עבדים במצרים מעל 
חרד  היה  מצרים  מלך  פרעה  איש.  מיליון   2½ כ-  ומנו  שנה,   350

ממספרם ההולך וגדל.

הסיפור מתחיל בנקודה בה פרעה נושא את דבריו. הוא אמר,

“… ִהֵּנה ַעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַרב ְוָעצּום ִמֶּמּנּו. ָהָבה ִנְתַחְּכָמה לֹו, ֶּפן-
ַעל-ׂשְֹנֵאינּו,  ַּגם-הּוא  ְונֹוַסף  ִמְלָחָמה  ִתְקֶראָנה  ִּכי  ְוָהָיה  ִיְרֶּבה 

ְוִנְלַחם-ָּבנּו ְוָעָלה ִמן-ָהָאֶרץ.”

ְיַעּנּו  ְּבִסְבֹלָתם …ְוַכֲאֶׁשר  ַעֹּנתֹו  ְלַמַען  ִמִּסים  ָׂשֵרי  ָעָליו  ַוָּיִׂשימּו 
ֹאתֹו ֵּכן ִיְרֶּבה ְוֵכן ִיְפרֹץ; ַוָּיֻקצּו ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים 
שמות א':13-9 ֶאת-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך. 

היות שהעבודה הקשה לא הפחיתה את מספרם של העבדים, הרחיב 
פרעה את תוכניתו על מנת שתכלול שליטה בגידול האוכלוסין.

ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיְּלדֹת ָהִעְבִרּיֹת … "ְּבַיֶּלְדֶכן ֶאת-ָהִעְבִרּיֹות 
ּוְרִאיֶתן ַעל-ָהָאְבָנִים; ִאם ֵּבן הּוא ַוֲהִמֶּתן ֹאתֹו, ְוִאם ַּבת ִהיא ָוָחָיה.”

ַוְיַצו ַּפְרעֹה ְלָכל ַעּמֹו ֵלאמֹר: "ָּכל-ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיֹאָרה ַּתְׁשִליֻכהּו, 
שמות א': 16-15, 22 ְוָכל-ַהַּבת ְּתַחּיּון.” 

ההוראות שנתן פרעה היו איומות, אולם החיים נמשכו גם במסגרת 
התנאים הקשים. הכתובים מספרים על איש צעיר שלקח לו אישה ו …

שמות ב':2 … ַּתַהר ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלד ֵּבן. 

היו  פרעה  של  ההוראות 
מחמירות. את הבן הזכר יש 
להשליך ליֹאר. אולם אימו …

ְׁשֹלָׁשה  … ַוִּתְצְּפֵנהּו 
ְיָרִחים. ְוֹלא-ָיְכָלה 
עֹוד ַהְּצִפינֹו ַוִּתַּקח לֹו 
ַוַּתְחְמָרה  ֹּגֶמא  ֵּתַבת 
ַוָּתֶׂשם  ּוַבָּזֶפת;  ַבֵחָמר 
ַוָּתֶׂשם  ֶאת-ַהֶּיֶלד  ָּבּה 
ַּבּסּוף ַעל-ְׂשַפת ַהְיֹאר.

ֵמָרחֹק  ֲאחֹתֹו  ַוֵּתַתַּצב 
לֹו.  ֵּיָעֶׂשה  ַמה  ְלֵדָעה 
ַוֵּתֶרד ַּבת-ַּפְרעֹה ִלְרחֹץ 



17 v 1 פרק

ַעל-ַהְיֹאר, ְוַנֲערֶֹתיָה הְֹלכֹת ַעל-ַיד ַהְיֹאר; ַוֵּתֶרא ֶאת-ַהֵּתָבה ְּבתֹוְך 
ַהּסּוף ַוִּתְׁשַלח ֶאת-ֲאָמָתּה ַוִּתָּקֶחָה. ַוִּתְפַּתח ַוִּתְרֵאהּו ֶאת-ַהֶּיֶלד 

ְוִהֵּנה-ַנַער ּבֶֹכה; ַוַּתְחמֹל ָעָליו ַוֹּתאֶמר, "ִמַּיְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה.”
שמות ב':6-2

מאד יתכן שבת-פרעה רצתה בן אך היתה עקרה. כאשר ראתה את 
התיבה ובתוכה הילד, היה זה עבורה פיתרון מיידי למצב בעייתי. אחותו 
של משה עקבה בעיניה אחר המתרחש, וכאשר פתחה בת פרעה את 

התיבה, יצאה ממחבואה, ניגשה אל הנסיכה ושאלה:

"ַהֵאֵלְך ְוָקָראִתי ָלְך ִאָּׁשה ֵמיֶנֶקת ִמן ָהִעְבִרּיֹת; ְוֵתיִנק ָלְך ֶאת-ַהָּיֶלד?”
שמות ב':7

אחותו של משה הציעה למצוא עבור בת פרעה שפחה שתטפל בילד.

וֹּתאֶמר-ָלּה ַּבת-ַּפְרעֹה "ֵלִכי”; ַוֵּתֶלְך ָהַעְלָמה ַוִּתְקָרא ֶאת ֵאם ַהָּיֶלד.
ַוֹּתאֶמר ָלּה ַּבת-ַּפְרעֹה "ֵהיִליִכי ֶאת-ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ְוֵהיִנִקהּו ִלי ַוֲאִני 
שמות ב':9-8 ֶאֵּתן ֶאת ְׂשָכֵרְך”; ַוִּתַּקח ָהִאָּׁשה ַהֶּיֶלד ַוְּתִניֵקהּו. 

אמו של משה קבלה כסף כדי לטפל בבנה שלה!

ַוִּתַּקח ָהִאָּׁשה ַהֶּיֶלד ַוְּתִניֵקהּו. ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד ַוְּתִבֵאהּו ְלַבת-ַּפְרעֹה 
שמות ב':10-9 ַוְיִהי-ָלּה ְלֵבן; ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו מֶֹׁשה … 

וכך גדל משה בארמונו של פרעה.

חינוך  4
כתבי הקודש אומרים,

מעשי השליחים ז':22 מֶׁשה ֻלַּמד ְּבָכל ָחְכַמת ַהִמְצִרים … 

בפנינו  יחשוף  העתיקה  מצרים  של  חורבותיה  על  בלבד  קצר  טיול 
את מימדי הידע שרכש משה - מארכיטקטורה ועד לאסטרונומיה. 
דתם החובקת-כל של המצִרים הייתה שזורה בכל הנושאים עליהם 

התחנך משה.

אין ספר קדוש
למרות שלמצרים הקדמונים הייתה מערכת אמונות מפותחת, קשה 
למצוא נושא ְמַלֵּכד אחד לדתם. הם לא סגדו לספר קדוש או לטקסטים 
קיימים. לא הייתה להם ִמְשָנה סדורה שמהווה ַאָמת מידה ָלֶאמת. 
ערים נפרדות סגדו לאלילים ולאלילות שונים, וגם אלו שתפסו מקום 

של כבוד התחלפו עם השנים.
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ֵאל אחד לעומת אלים רבים
ישות עליונה אחת אשר  עדיין קיימת מחלוקת בשאלה האם עבדו 
הפגינה את עצמה בצורת אלים רבים ושונים, או שמא עבדו אלים 
רבים.2 יתכן ששתי הגרסאות נכונות. אך אין ויכוח על כך שלמצִרים 
חדשים  אלילים  לבקרים  שמאמצים  כמי  רחבה,  תפישה  הייתה 
אחד  אל  של  תפישה  מערבבים  הישנים,  לרשימת  אותם  ומוסיפים 
עם זו של אל אחר ומעניקים לסיפורים שונים חשיבות זהה גם אם 

הם סותרים זה את זה.3

כולם מסכימים על כך שהם סגדו לפנתיאון עצום של אלילים.

משה ודאי הכיר את כל האלים והאלות החשובים, וכנראה גם חלק 
גדול מהפחות חשובים שבהם.

ֵאל השמש
המצרים הקדמונים עבדו את אל השמש, רא 
)Ra(, וראו בו ישות אלוהית עליונה. הם האמינו 
שָרא ברא את עצמו ובהמשך את כל האלים 
והאלות האחרים, את בני האדם ואת החיות. 
לעיתים זכה רא לתואר אבי האלים או אל כל 
האלים. ציירו אותו כָּבז בעל גוף אדם שעיגול 

)שמש( זהב על ראשו.

דתיים אדוקים מאוד
למרות שהמצרים רכשו כבוד לאלים שלהם, הם גם יכלו מפעם לפעם 
להיות מאד תובעניים כלפיהם. אך האלים זכו להתייחסות רבה. הדת 
שלטה בכל תחום בחייהם - החל בשימוש בקמעות ובכישופים וכלה 
במעשים מאגיים במסגרת חגיגות הדת ההמוניות. אפילו האדריכלות 

שלהם הושפעה מהאלים.

יוקרה דתית
לפני ארבעת אלפים שנה זכה אורח-החיים המצרי ליחס של כבוד. 

אמונתם נתפשה כדת יוקרתית.

משה  אך  משה.  התחנך  עתיקה,  מצרית  מחשבה  של  כזה,  בעולם 
קיבל גם את הלימוד של העברים. אמו הביולוגית טיפלה בו כילד, ואין 
ספק שחינכה אותו בדרכי אמונתה.4 שתי האמונות סתרו זו את זו, 
אך הדבר לא השפיע על המצרים. הם לא נתנו את דעתם על אלוהי 
העברים. אחרי הכול, אל של עבדים הוא ללא ספק אל חלש מאד - 

ייתכן שאיש לא ידע אפילו את שמו!
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יהוה  5
למרות החינוך המתקדם לו זכה משה, הוא לא שכח את שורשיו:

ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם, ַוִּיְגַּדל מֶֹׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל-ֶאָחיו ַוַּיְרא ְּבִסְבֹלָתם; 
ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש-ִעְבִרי ֵמֶאָחיו. ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי 

ֵאין ִאיׁש; ַוַּיְך ֶאת-ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול.

ַוִּיְׁשַמע ַּפְרעֹה ֶאת-ַהָּדָבר ַהֶּזה 
ַוְיַבֵּקׁש ַלֲהרֹג ֶאת-מֶֹׁשה; ַוִּיְבַרח 
מֶֹׁשה ִמְּפֵני ַפְרעֹה, ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ-

ִמְדָין ַוֵּיֶׁשב ַעל-ַהְּבֵאר.
שמות ב':12-11, 15

כיוון שהיה אדם נמלט, "התחפר” 
)הסתתר( משה התחפרות עמוקה. 
הוא נשא לאישה נערה מקומית, 
הפך לרועה ולמד לנהוג את הצאן.

ּומֶֹׁשה ָהָיה רֶֹעה ֶאת-צֹאן ִיְתרֹו חְֹתנֹו ּכֵֹהן ִמְדָין; ַוִּיְנַהג ֶאת-ַהּצֹאן 
שמות ג':1 ַאַחר ַהִּמְדָּבר… 

באותו יום מיוחד, ראה משה מראה יוצא דופן. אש אחזה באחד השיחים, 
אך בעוד משה עומד וצופה בו, היה ברור שהשיח איננו נשרף. היה 

זה חיזיון מוזר!

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה, "ָאֻסָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהַּמְרֶאה ַהָּגדֹל ַהֶּזה. ַמּדּוַע 
שמות ג':3 ֹלא ִיְבַער ַהְּסֶנה?” 

כאשר קרב משה אל השיח, קרא אליו קול מתוך האש:

שמות ג':4 “מֶֹׁשה! מֶֹׁשה!” 

נבהל. מיהו הדובר אליו מתוך השיח הבוער?  תארו לעצמכם כמה 
האם זהו אחד האלים, או אחת האלות?

ַוּיֹאֶמר "ִהֵּנִני.”

ַוּיֹאֶמר, "ַאל ִּתְקַרב ֲהֹלם. ַׁשל-ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך, ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 
שמות ג':5-4 ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו, ַאְדַמת-קֶֹדׁש הּוא.” 

ים המלח

מצרים מדין
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רעמסס
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נ
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ים סוף (הים האדום)
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משה היה ודאי המום! מדוע נחשבה אדמה זו לקדושה - יחידה במינה, 
יוצאת דופן? אם זהו אכן קולו של אל, מי זה יכול להיות? בטרם יוכל 

משה לומר מילה, דיבר הקול המסתורי שוב.

"ָאֹנִכי ֱאֹלֵהי ָאִביָך, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹב.”
שמות ג':6

ֵאל )אלוהים(
המילה ֵאל היא מילה כללית שפירושה חזק, מנהיג רב עוצמה, אלוהות, 
ויכולה להיות בשימוש ביחס לכל ֵאל שהוא. זהו מונח רחב. אולם האל 
הזכיר שלושה  ואז  הזה הזדהה במפורש כאלוהי אבותיו של משה, 
שמות: אברהם, יצחק ויעקב. שלושת האנשים האלה היו קרובי משפחה 
של משה שהלכו לעולמם לפני שנים רבות - האבות המייסדים של 
זה  הוא  היה, שאלוהי העבדים  ברור  האומה העברית, עם העבדים. 

המדבר ישירות מתוך השיח הבוער - לא ָרא או כל אל מצרי אחר.

משה שמע סיפורים מפי אמו על האלוהים שדיבר עם אברהם, עם 
יצחק ועם יעקב, אולם היה זה לפני זמן רב. היו שתהו אם הסיפורים 
האלה אמנם נכונים. וחוץ מזה, כל מלומד מצרי יאמר לך, שהאלים 
לא השפילו עצמם מעולם כדי לשוחח עם בן תמותה. הם היו תמיד 
מרוחקים, דוממים, או שדיברו באמצעות כוהני המקדש. אבל הנה 
השיח  מתוך  משה  אל  ישירות  שמדבר  העבדים  אלוהי  נמצא  כאן 
הבוער - כשם שמדבר אדם עם זולתו. אין ספק שהאל הזה הוא יוצא 

דופן! המקרא אומר,

שמות ג':6 … ַוַּיְסֵּתר מֶֹׁשה ָּפָניו, ִּכי ָיֵרא ֵמַהִּביט ֶאל ָהֱאֹלִהים. 

אלוהים דיבר שוב.

"ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני ַעִּמי ֲאֶׁשר ְּבִמְצָרִים; ְוֶאת-ַצֲעָקָתם ָׁשַמְעִּתי 
ִמְּפֵני ֹנְגָׂשיו, ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת-ַמְכֹאָביו. ָוֵאֵרד ְלַהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצַרִים, 

ּוְלַהֲעֹלתֹו ִמן-ָהָאֶרץ ַהִהיא ֶאל-ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה …

ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ְוהֹוֵצא ֶאת-ַעִּמי  ְוֶאְׁשָלֲחָך ֶאל-ַּפְרעֹה;  ְלָכה  ְוַעָּתה 
שמות ג':8-7, 10 ִמִּמְצָרִים.” 

משה היה אחוז אימה! כבר ארבעים שנה שהוא אדם נמלט. אף אם 
שובו למצרים עשוי לעבור בשלום הרי שספק רב אם פרעה יקבל את 
חזרתו בברכה. כיצד יוכל להתייצב פנים אל פנים מול האיש החזק 
ביותר בעולם ולדרוש את שחרורם של כל עבדיו? והאם בכלל יקבלו 

אותו בני עמו העבריים כדוברם?
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ויֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל-ָהֱאֹלִהים, "ִהֵּנה ָאֹנִכי ָבא ֶאל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרִּתי 
ִלי 'ַמה-ְּׁשמֹו’?  ְוָאְמרּו  ֲאֵליֶכם;’  ְׁשָלַחִני  'ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם  ָלֶהם, 
שמות ג':13 ָמה ֹאַמר ֲאֵלֶהם?” 

עוצמה?
של  האישי  שמו  את  לדעת  משה  ביקש  מדוע  לבטח  יודעים  איננו 
אלוהים. אפשרות אחת מתייחסת לאמונות המצריות ביחס למקור 
הכוח. לתפישתם, לכל אל מידת העוצמה שלו, המוגנת על ידי שמו 
הסודי של אותו אל. ידיעת שמו הפרטי של אל מסוים מקנה לך את 

הכוחות והיכולות שלו.

היות שזה מה שלמד משה ביחס לאלים המצריים, אולי תהה אם חל 
הדבר גם על אלוהי העבדים העבריים. סביר להניח שמשה חשב שאם 
יותר בעמדו  יהיה מצויד טוב  יוכל לגלות את שמו של האל העברי, 
פנים אל פנים מול אדם רב עוצמה כמו פרעה. אבל יש כאן בעיה. 
משה ידע, שהמצרים מאמינים ששום אל לא הסגיר מעולם את שמו 
הפרטי. אלא שאולי אלוהי העבדים שונה הוא. מה הוביל את משה 
לשאול לשמו של אלוהים איננו יודעים, אך התשובה שקיבל הייתה 

ברורה לחלוטין:

ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל מֶֹׁשה, "ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה; ַוּיֹאֶמר, ּכֹה ֹתאַמר 
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, 'ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם.’ ”

ִיְׂשָרֵאל,  ֶאל-ְּבֵני  “ּכֹה-ֹתאַמר  ֶאל-מֶֹׁשה,  ֱאֹלִהים  עֹוד  ַוּיֹאֶמר 
']ְיהָוה[’ ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתיֶכם, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹב 
שמות ג':14 ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם; ֶזה ְּׁשִמי ְלעָֹלם …” 

השם
נרדפות.  מילים  למעשה  הן  יהוה5  והשם  אהיה  אשר  אהיה  הביטוי 
משמעות שניהם היא: אני האחד הקיים, או, אני האחד הקיים מכוח 
באף  תלוי  אינו  שקיומו  מכיוון  לעולם,  משתנה  שאינו  האחד  עצמו. 
דבר אלא בעצמו בלבד. לכן הוא האחד הנאמן לנצח, הקיים והמקיים 

את דברו.

אלוהי העבדים, מעצם שמו, טען שהוא קיים מכוח עצמו. בעוד שבני 
האדם זקוקים למזון, למים, לאוויר, לשינה, לאור, למחסה - רשימה 
אינסופית של צרכים החיוניים לקיומם - אומר ֵאל זה, שאינו זקוק 
לדבר. כנראה שאמת זו הייתה כה עמוקה, עד כי הייתה חלק מהותי 
משמו. הוא היה האחד הקיים מכוח עצמו, ה-אהיה אשר אהיה- יהוה. 
שום אל או אלה מצריים לא טענו זאת ביחס לעצמם. אלוהי העבדים 

היה ללא ספק יחיד במינו!
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יהוה
הישראלים הקדמונים חשו יראת כבוד כה גדולה ליהוה, עד שבמהלך 
השנים סרבו לקרוא לו בשמו. בקריאת כתבי הקודש בקול רם, בכל 
פעם שפגשו בשם יהוה הם אמרו במקום זאת “אדוני” או “השם". גם 
בימינו, ברבים מהתרגומים לשפות השונות, כאשר אנו קוראים את 
תשובתו של אלוהים למשה, מופיעה המילה אדוני )LORD( כתחליף 

.)YHWH( ליהוה

ַוּיֹאֶמר עֹוד ֱאֹלִהים ֶאל-מֶֹׁשה, "ּכֹה-ֹתאַמר ֶאל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְיהָוה 
ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתיֶכם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹב ְׁשָלַחִני 
שמות ג':15 ֲאֵליֶכם; ֶזה ְּׁשִמי ְלעָֹלם …” 

כפי  אותה  להבין  יש  אדוני,  במילה  נתקלים  לפיכך, כאשר  במקרא, 
שהבינו אותה הקדמונים. למעשה מה שאנו קוראים הוא יהוה - שמו 

הפרטי של אל יחיד במינו זה.

על מנת לעזור לנו לזכור את הקשר, אתייחס מדי פעם לאל זה כאל 
המילה  מופיעה  בו  מקום  בכל  הקודש,  בכתבי  כן,  כמו  יהוה.  אדוני 

אלוהים, גם היא מתייחסת ליהוה.

הוא האדם הראשון שהכיר את שמו  חוקרים הסבורים, שמשה  יש 
הוא  זה. הוטל עליו לספר לכולם ששמו  יחיד במינו  הפרטי של אל 
יהוה. שם זה נועד להתנוסס על שפתי כל, ובניגוד לאלילים ולאלילות 
המצרים הקדמונים, לא היה אדוני אלוהים מאוים מכך שמישהו יגזול 

ממנו את כוחו.

ירמיהו י':6 ֵמֵאין ָּכמֹוָך ְיהָוה; ָּגדֹול ַאָּתה ְוָגדֹול ִׁשְמָך ִּבְגבּוָרה. 

סיכום
עוצמה,  רב  מנהיג  יכול,  כל  חזק,  פירושו  ֵאל  הכללי  השם   .1
אלוהות. ֵאלות וֵאלים רבים אחרים מוזכרים בכתבי הקודש. 

יהוה, הנבדל מהם, מכונה גם בשם אלוהים או אדוני.

לעיתים קרובות מתייחסים ליהוה כאל האל הקדוש, כלומר,   .2
הייחודי, השונה, היחיד במינו.

דורות רבים אחרי משה, מתוך רכשי כבוד, לא ביטאו את השם   .3
המפורש יהוה בקול רם ובמקום זאת אמרו ֲאדֹוָני. גם בכתב, 

הוחלף השם המפורש באות ה' או במילה ֲאדֹוָני.

הביטוי אהיה אשר אהיה והשם יהוה הן מילים נרדפות שמשמען,   .4
אני האחד הקיים מכוח עצמו.
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הכוח שבשם
הסיפור הבא אינו מופיע במקרא. הוא לקוח מתוך המיתולוגיה המצרית. 

הוא מתאר את אופן המחשבה שהיה נפוץ בימיו של משה.

סיפור העוסק ב“עוצמה” ומתמקד באל השמש 
שאיפות  בעלת  אלילה  איסיס,  ובנכדתו  רא 

השתלטות על השמיים והארץ.

איסיס, שהתקנאה בעוצמתו של רא, שאלה אותו 
לשמו הפרטי. רא כמובן, לא חשף אותו בפניה. 
אך כאן לא הסתיים הסיפור. איסיס יצרה נחש 
ארסי והניחה אותו בדרכו של רא. כאשר יצא 
רא לטיול היומי שלו ברחבי השמיים, “דרך” על 
הנחש וננקש באופן חמור. כאשר זעק מכאב, 
הציעו לו אלילים ואלילות אחרים את עזרתם, 
אולם אף אחד מהם לא יכול היה לגאול אותו 

מייסוריו.

לבסוף התקרבה אליו איסיס. היא 
הבטיחה לרא שתרפא אותו בתנאי 
שיחשוף בפניה את שמו הפרטי. 
רא כמובן, לא שש לעשות זאת. 
השתהה,  להתחמק,  ניסה  הוא 
התנגדות  בתחושת  ולבסוף, 
עמוקה, החל למנות בפניה שמות. 
איסיס,  את  הרשים  לא  זה  דבר 
שהבינה שרא מנסה לבלבל אותה 
היא  בדויים.  שמות  לה  ומספק 
המתינה בסבלנות. לבסוף, חשף 

רא, מתוך סבלו העמוק, את שמו הפרטי בפני איסיס, ומיד נרפא.

בעוצמתה  שווה  כוח,  רבת  לאלה  איסיס  פי הסיפור, הפכה  על 
לרא. היוונים והרומאים, וכמותם גם עמים אחרים, אימצו לעצמם 
והעניקו לה את  אלת השמיים,  איסיס, שלעתים כונתה גם  את 

התואר ֵאם האלים.

הבחנה חשובה בין רא ליהוה היא, שאדוני יהוה לא עשה כל ניסיון 
להסתיר את שמו הפרטי. במקום זאת, ציווה על משה לחשוף 
את שמו בפני העולם כולו. משה אכן עשה זאת כאשר העלה על 

הכתב את חמשת חומשי התורה.
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בהשראת רוח אלוהים  6
המפגש בין משה לאדוני יהוה בסנה הבוער היה רק אחד מיני מפגשים 
רבים לעתיד לבוא. משה היה הראשון מבין 40 האנשים שתיעדו את 
66 הספרים שביחד מרכיבים את המקרא. כל האנשים הללו, מלבד 
אחד, היו עבריים.6 והיה זה אדוני יהוה אשר דיבר כקול האחד - המקור 
המשותף לכל 40 הכותבים - אשר העניק לכתובים את ההמשכיות 

וההרמוניה הייחודית שלהם.

בהשראת רוח אלוהים
אלוהים לא הכתיב את הכתובים למשה כפי שעושה מנהל למזכירתו. 

התהליך היה דומה יותר לנשימה.
ָּכל ַהָּכתּוב ִנְכָּתב ְּברּוַח ֱאֹלִהים …7

אגרת שאול השניה אל טימותיאוס ג':16

הינו  רוחו,  באמצעות  הקודש  כתבי  את  המוסר  אלוהים  של  המושג 
לימוד בפני עצמו. בדיוק כשם שאדם נושף בזמן נשימתו, ונשימה זו 
מגיעה מתוך ִקרּבֹו, כך גם צריך להיות היחס לכתבי הקודש, כבאים 
באופן ישיר מקרבו של אדוני יהוה עצמו. אלוהים ודברו אינם ניתנים 

להפרדה, וזו סיבה אחת לכך שהמקרא נחשב לדבר אלוהים.

תהלים קיט':89 ְלעֹוָלם ְיהָוה, ְדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים … 

מערכת חסינה מתקלות
יכולה  שאינה  השיטה,  את  הסיפור  בפנינו  יחשוף  הבאים  בפרקים 
להיכשל, בה השתמש אלוהים כדי להעביר את דברו לכל אותם 40 
כותבים. תוכלו לשפוט בעצמכם האם )או כיצד( השיטה מנעה מכותבים 
בלתי מהימנים "לפברק את הכתובים” ולהציג אותם כאילו היו דברי 
אלוהים. בשלב זה, חשוב להבין שכל 40 המחברים כתבו תחת אותה 

הְכוונה של השראת אלוהים.

דיוק מוחלט
דבריו של אלוהים נכתבו קודם על גוויל )בצורת מגילה(, שהיה עשוי 
על פי רוב מעור של בעל חיים ונקרא קלף, או על נייר עשוי מגבעול 

של צמח הפפירוס. הכתבים המקוריים מכּונים כתבי-יד.

)מגילות(  לגווילים  נעשו  מוגבל,  חיים  אורך  היה  היות שלכתבי-היד 
אלו עותקים שנכתבו כמובן ביד. המּוָדעּות של הכותבים לכך שהם 
מתעדים דברי אלוהים חיים הובילה ליצירת אחד ממפעלי השכפול 

המופלאים ביותר שנעשו אי פעם.
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בכתיבת הטקסט העברי,

ללא  זהירות שניתן להעלות על הדמיון,  “הם השתמשו בכל אמצעי 
לוודא  מנת  על  בו,  הכרוכים  הסרבול  או  הקושי  במידת  התחשבות 
שבספר  האותיות  מספר  הטקסט.  של  מדויקת  העברה  שמתקיימת 
נספר, ונמסר מספרה של האות האמצעית. כך גם עם המילים, ומספרה 

של מילת האמצע צוין אף הוא.” 8

תהליך זה נעשה הן עם העותק והן עם כתב היד המקורי על מנת 
לוודא שהם תואמים זה לזה לחלוטין.

נתגלו  שכאשר  מדויק  כה  היה  אלה  )מגילות(  גווילים  של  שכפולם 
מגילות ים-המלח, )אשר נכתבו כ- 100 שנה לפני הספירה( והושוו 
תוצר  והיו  לספירה  העשירית  במאה  ונכתבו  שהועתקו  לכתבים 
שינויים  נתגלו  לא  בשנים,  מאות  על  מאות  שנמשכה  העתקה  של 

משמעותיים בטקסט.9

יוספוס, צאצא לעם העבדים העבריים והיסטוריון בן המאה הראשונה 
לספירה, סיכם עבור בני עמו את הדבר באומרו: “…את מידת האמינות 
שייחסנו לספרים אלה של עמנו ניתן לבחון על פי מעשינו; שכן לאורך 
התקופות הרבות שחלפו לא היה אחד שהרהיב עוז להוסיף או לגרוע 
מהם דבר או לחולל בהם שינוי כלשהו; אך טבעי הוא לכל ]הישראלים[ … 

להחשיב את הספרים … כאלוהיים”.10

כמוה  בטקסט  שהתערבות  משוכנעים,  לגמרי  היו  אלה  אנשים 
כהתעסקות עם אלוהים עצמו. יש לנו סיבות מוצקות להיות בטוחים, 
שכתבי הקודש הקיימים בידינו היום, זהים במהותם לדברים אותם 

כתבו 40 המחברים.

תרגומים
הן כתבי היד המקוריים והן העותקים נכתבו בתחילה בעברית, בארמית 
וביוונית. היות שרבים מאיתנו אינם מכירים שפות אלה, תורגמו כתבי 
הקודש לשפות רבות. התרגומים נעשו מטקסטים עתיקים ששורשיהם 

כתב היד הקודם מגילות ים המלח
העתיק ביותר

ללא שינוי מהותי גם לאחר 
1000 שנים של העתקה.

900 לספירה100 לפנה”ס
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בעבר הקדום. כבר נאמר שנעשו במקרא שינויים כדי ליצור את הרושם 
והיכולת  ים-המלח  מגילות  מציאת  עם  אך  התמלאו.  שהנבואות 
שנפתחה בפנינו להביט אחורה לנבכי ההיסטוריה ולראות מה באמת 
נכתב, מסכימים ביניהם חוקרים אמינים שדבר שכזה לא קרה. מעניין 

שהכותבים הקדומים ציטטו את דברי אלוהים עצמו שאמר:

ישעיה מ':8 ָיֵבׁש ָחִציר, ָנֵבל ִציץ, ּוְדַבר-ֱאֹלֵהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם. 

… ַעד ֲאֶׁשר ַיַעְברּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ַאף יֹוד ַאַחת אֹו ָּתג ֶאָחד ֹלא 
מתי ה':18 ַיַעְברּו ִמן ַהּתֹוָרה ְּבֶטֶרם ִיְתַקֵּים ַהּכֹל. 

ארבעים שנה
איננו יודעים מתי או היכן כתב משה את כל אשר אמר לו אדוני יהוה, 
לחייו.  האחרונות  השנים  בארבעים  נכתבו  שהדברים  לנו  ידוע  אבל 
נזכור,  קריאה  כדי  תוך  אותו.  מהקורות  חלק  אחר  נעקוב  בהמשך, 
שהמקרא רואה בעצמו את דבר האלוהים. נאמר לנו שדרך דפיו אנו 

יכולים להכיר את יהוה עצמו. אלוהים אומר,

“… ּוִבַּקְׁשֶּתם ֹאִתי ּוְמָצאֶתם, ִּכי ִתְדְרֻׁשִני ְּבָכל-ְלַבְבֶכם.”
ירמיהו כט':13
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מדריך להתמצאות בכתבי הקודש
שנדע,  רצוי  שבמקרא  הספרים   66 בקריאת  מתחילים  כשאנו 
שכל ספר מחולק לפרקים וכל פרק - לפסוקים. כמו כן, לטקסט 
העברי המקורי של התנ“ך נוספו סימני פיסוק, ניקוד וטעמים. אף 
על פי שאלו יכולים להיות לעזר, עלינו לדעת בבירור ש“תוספות” 
אלו אינן מהוות חלק מכתבי הקודש המקוריים שניתנו ל- 40 
הכותבים אלא נוספו בשלב מאוחר יותר כדי לשמר ולאחד את 
אופן הקריאה וההבנה של הכתובים. כמו כן, ספרי מקרא רבים 
מקום,  מראי  שוליים,  הערות  היסטוריות,  הקדמות  גם  כוללים 
מפות וקונקורדנציה. גם כאן עלינו לזכור ש“תוספות” אלה אינן 
חלק מכתבי הקודש המקוריים אלא נוספו בידי אנשים שהעירו 

את הערותיהם על התוכן המקראי.

יעזור לנו גם להיות ערים לכך שהכתובים מחולקים לשני חלקים 
עיקריים - התנ“ך )הברית הישנה( והברית החדשה. באופן היסטורי, 

מחולק התנ”ך לשלוש קטגוריות:

)חמשת  החומש  או  משה,  תורת  מכונה  שלעיתים  התורה,   .1
חומשי תורה(.

הנביאים.  .2

הכתובים, שכוללים גם את מזמורי התהלים.  .3

“התנ”ך מהווה כשני שלישים מכתבי הקודש )מהמקרא(. השליש 
האחרון מכונה הברית החדשה.
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בראשית  1
בזמן שכתב משה את חמשת חומשי התורה, ודאי חש שחזר לבית 
ידעו  ישראל  בני  זו,  חינוכי. בתקופה  ללא ספק עבר תהליך  הספר. 

מעט מאד על האל שלהם; כל כך הרבה דברים היו חדשים עבורם.

שלוש מילים
הספר הראשון נקרא בראשית, כלומר - התחלות. הוא פותח בשלוש 

מילים בעלות משמעות עמוקה:

בראשית א':1 ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלִהים … 

המקרא אינו פותח בטיעונים לקיומו של יהוה - אלוהים פשוט שם. 
הוא היה קיים מאז ומתמיד!

דבר זה יכול היה להיתפס כחדשה מדהימה הן עבור המצרים והן עבור 
בני ישראל. אפילו לָרא הייתה התחלה - הקדמונים טענו שרא ברא את 
עצמו!1 אבל יהוה אומר, שהוא היה שם מאז ומעולם. הוא תמיד היה 
קיים, לפני הצמחים, החיות, בני האדם - קודם לארץ וליקום. משה כתב,

ְּבֶטֶרם ָהִרים ֻיָּלדּו ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל, ֵמעֹוָלם ַעד-עֹוָלם ַאָּתה ֵאל.
תהלים צ':2

האלים של המצרים הקדמונים נולדו ועם הזמן הזדקנו, אולם המקרא 
כותב שאלוהים לא זו בלבד שהיה קיים מאז ומתמיד, אלא גם שימשיך 

ויחיה לנצח נצחים.

רק לפרק  פני האדמה  על  חי  הוא   - בן תמותה  היות שהגוף שלנו 
זמן קצוב - הרעיון של אל נצחי קשה לנו להבנה. אך קיימים דימויים 
שעוזרים לנו להבין זאת. אנו יכולים, למשל, להשוות את הנצח ליקום.

רובנו יכולים לתפוס בהבנתנו את מערכת השמש שלנו - שמש אשר 
מוקפת בכוכבי לכת הסובבים אותה. אנו יודעים שמערכת זו עצומה, 
המקומות  שגם  תחושה  לנו  נותנים  בחלל  שנעשו  מחקרים  אולם 

המרוחקים ביותר הינם ברי השגה.

ונתחיל  קדימה  אחד  צעד  ונלך  בוא  אך 
למדוד את היקום. לו ניתן לנו לטוס בחללית 
כדור  את  סובבים  היינו  האור,  במהירות 
הארץ שבע פעמים בשנייה אחת! אם נטוס 
לחלל במהירות זו, נעבור את הירח תוך שתי 
שניות, את כוכב מאדים תוך ארבע דקות 
ואת פלוטו בתוך חמש שעות. משם אנחנו 

ממשיכים אל תוך הגלקסיה שלנו, גלקסיית שביל החלב.
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במהירות האור נקיף 
את כדור הארץ שבע 

פעמים בשנייה …

…נעבור את הירח 
בשתי שניות …

…את מאדים בתוך 
ארבע דקות …

…ואת פלוטו 
בחמש שעות.

לקצה  קרוב  השמש,  שלנו,  הכוכב 
מערכת  כל  החלב.  שביל  גלקסיית 
הכוכבים  עם  ביחד  שלנו  השמש 
הסובבים אותה יכולים להיכנס לתוך 

הקופסא הזו.

ישנן 60 שניות בדקה. בנסיעה במהירות 
האור נעבור 300,000 קילומטרים בשנייה 
אחת בלבד. חשבו לאיזה מרחק נגיע בדקה 
אחת, בשעה אחת, ביום אחד או בשנה!

בנסיעה במהירות האור, נזדקק ל- 4.3 
הקרוב  הכוכב  אל  להגיע  כדי  שנים 
ביותר. פרוש הדבר שבכל שנייה מאותן 
 300,000 מרחק  נוסעים  אנו  שנים 
מרחק  נוסעים  הכל  ובסך  קילומטרים 
של 40,682,300,000,000 קילומטרים!

v 30 פרק 2
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בנסיעה במהירות האור, יידרשו 
 2,000,000 שנים כדי להגיע
אל הגלקסייה הקרובה ביותר…

… ואל קבוצת הגלקסיות 
הקרובה ביותר שלאחריה 
יידרשו 20,000,000 שנים.

בנקודה זו 
רק התחלת 
לטייל ביקום.

מעוניין בכוכב הנושא את שימך? 3
בהתבסס על כמות האוכלוסין הנוכחית 
בכדור הארץ, ייתכן ש - 16 גלקסיות 
הדבר  משמעות  שמך.  על  ייקראו 

שמיליארדי כוכבים יישאו את שמך!

קבוצת הכוכבים שהינך רואה בשמי הלילה הינה חלק ממשפחת 
כוכבים עצומה הנקראת גלקסיית שביל החלב. בנסיעה במהירות 
האור, נזדקק ל 100,000 שנים כדי לחצות אותה מצד לצד. ישנן 
לערך 100 מיליארד גלקסיות ביקום, ורבים מהן מכילות מיליארדי 
כוכבים. הגלקסיות מופיעות כקבוצות וכסופר-קבוצות. בקבוצה 
אליה אנו משתייכים ישנן כעשרים גלקסיות, ואילו בסופר-קבוצה 

אליה אנו משתייכים ישנן אלפי גלקסיות.

גלקסיית שביל החלב 2
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אכן, המחשבה על הנצח היא בלתי נתפשת, אך כמוה גם גדלו העצום 
של היקום בו אנו חיים. שניהם מהממים, אך שניהם אמיתיים. ובנוגע 
לנצחיותו של אדוני אלוהים, מדגיש זאת המקרא במפורש. נאמר בו 
שהוא נצחי, וקיומו לעד מהווה חלק כל כך מהותי בהווייתו, עד כדי 

כך שהוא מופיע גם כאחד משמותיו.

בראשית כא':33 … ֵׁשם ְיהָוה, ֵאל עֹוָלם … 

אדם  2
כאשר  צעיר  זוג  עם  על המקרא  ניהלתי שיחה  באחת ההזדמנויות 
לפתע עצר אותי הבעל ואמר בקול מופתע: "אתה מדבר על אלוהים 

כאילו היה אדם.”

אמרתי, "כן, זה נכון.” ואז שאלתי לדעתו.

"ובכן”, אמר, "מעולם לא חשבתי על אלוהים באופן שכזה. אני מניח 
שתמיד ראיתי בו מעין…סוג של כוח.”

הבהרתי לו שכתבי הקודש אכן מגדירים את אדוני יהוה כישות חיה, 
עם אופי ואישיות, ולא כמין כוח אוניברסלי או כמחשבה אלוהית.

יהוה )אדוני( אחד, שמות רבים
אחת הדרכים בהן משתמש המקרא כדי לגלות את אישיותו של אלוהים 
היא באמצעות שמותיו. למרות שנכון לומר שלאלוהים רק שם פרטי 
אחד, יש לו שמות נוספים שמשמשים כתארים, וכולם אומרים משהו 

על אישיותו. למשל, לעיתים מכונה יהוה אל-עליון.

ְוֵיְדעּו ִּכי-ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך; ֶעְליֹון ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ.
תהילים פג':19

כשם  ריבון.  כשליט  אלוהים  אל-עליון מדגיש את תפקידו של  השם 
שמלכו  שליטים  או  מוחלטים  מנהיגים  היו  קדומות  שלאימפריות 

במחוזותיהם, כך גם יהוה הוא מלך על כל היקום.

ידוע לנו שהמצרים הקדמונים האמינו שרא הוא האל השליט, ושכל 
שאר האלים והאלות נבראו על ידו. אך האם יהוה אלוהים הוא אל-עליון 
במשפחה של אלים? האם היו לו אלים ואלות אחרים הכפופים למרותו? 

האם השם יהוה הוא בסך הכול שם נוסף לאל רא?

לצורך  או,  לרא  נוסף  שם  אינו  שיהוה  להבין  מאד  חשוב  כל,  קודם 
העניין, לכל אל אחר. שנית, הכתובים מדברים על אלים ואלות רבים, 
אך הם אינם חלק ממשפחה של אלים שאלוהים עומד בראשה. ככל 
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שנתקדם בסיפור נגלה מהו מיקומם של האלים האחרים בתמונה 
הכוללת, אך בינתיים עלינו לדעת ש:

ירמיהו י':10 …יהָוה ֱאֹלִהים … הּוא-ֱאֹלִהים ַחִּיים ּוֶמֶלְך עֹוָלם. 

הרעיון שיהוה אלוהים הוא מלך, יכול להעלות דימוי של איש זקן היושב 
לו על כסא מוזהב שצף לו אי שם בסטרטוספירה. למרות שהמקרא אף 
פעם לא תיאר את אלוהים כאיש זקן, הוא כן מתייחס לכס מלכותו - 

לא כממוקם בעננים, אלא במקום מושלם שנקרא שמים.

תהלים יא':4 ְיהָוה ַּבָּׁשַמִים ִּכְסאֹו. 

המקרא מספר לנו שאלוהים שולט מהשמים. אנו יודעים מעט מאד 
יודעים, נפלא הוא. נדון בנושא  על המקום הזה, אולם המעט שאנו 

השמים ביתר פירוט בהמשך.

רוח
המקרא מדבר על אלוהים במין זכר - הוא, לו, אותו. אין פירוש הדבר 
יהוה איננו דומה לרא או לכל  לו מאפיינים מיניים כמו לאדם.  שיש 

אלוהות מצרית באשר היא - אין לו נשים וילדים. המקרא אומר,

הבשורה על פי יוחנן ד':24 ָהֱאֹלִהים הּוא רּוַח … 

הקדמונים דמיינו לעצמם, לעיתים קרובות, את האלים שלהם כחיות 
למחצה וכבני אדם למחצה. שום תיאור שכזה מעולם לא הופיע ביחס 
ליהוה, כיוון שבהיותו רוח, לא ניתן לראותו, אין לו גוף והוא אינו עוטה בשר.

חשֹוב על לוויה של חבר שנפטר. אילו הוסר התכריך, היית רואה את 
הגופה, אבל היכן ידידך? הוא כבר לא שם, רוחו של חברך אינה נוכחת 
עוד. כאשר אנו מביטים במישהו, אנו רואים רק את ביתו, את הגוף 
האנושי שלו. למעשה איננו רואים את אישיותו האמיתית, את הרוח. 
באותו האופן, לא ניתן לראות את יהוה כיוון שרוח הוא, אולם עדיין יש 

לו את כל התכונות שיש לאדם - יש לו אופי ואישיות.

סיכום
רק התחלנו בלימוד שלנו, וכבר למדנו לא מעט על יהוה אלוהים.

הוא ישות נצחית - הוא אינו איזשהו כוח בלתי אישי.

הוא רוח - ללא גוף פיסי או תפקודים גופניים.

הוא אל עליון, השליט הריבון על הכול.

וכך זה היה כבר מבראשית …
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מלאכים וכוכבי ֵאל  3
נתייחס עתה למילה השניה שבשלוש המילים הראשונות שכתב משה.

בראשית א':1 בראשית ברא אלוהים … 

מעשה היצירה הראשון של אלוהים מפוזר על פני דפים רבים בכתובים. 
נוכל לאסוף מספיק מידע שייתן מענה לשאלות פשוטות, אך כאן 
זה נעצר. המקרא לא נכתב כדי לספק את סקרנותו האינסופית של 
האדם. הוא נותן אינפורמציה בסיסית ביחס למאורעות מסויימים, אך 
כשזה מגיע לפרטים נוספים, הדפים שותקים. וזה בדיוק מה שקורה 

בנוגע לנושא של הישויות הרוחניות.

שמות
המקרא קורא לישויות רוחניות בשמות רבים ושונים. לעיתים קרובות 
הם מכונים מלאכים, אך הכתובים משתמשים במינוחים רבים לצורך 
הגדרתם: כרובים, שרפים, מלאכים, רבי מלאכים, כוכבי שחר - והרשימה 
מתארכת. כאשר ביחד הם מכונים המונים, צבאות או כוכבים.* ישויות 
רוחניות אלה אינן כוחות מופשטים )לא מוחשיים( בלתי-אישיים כפי 

שניתן לראות בסרטים מסוימים, אלא הן בעלי 
גוף, או ישויות שבהחלט מסוגלות לחשוב ולהרגיש.

נחמיה ט':6 ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְלָך ]יהוה[ ִמְׁשַּתֲחִוים. 

יתכן שלכל אחד מהם יש שם אישי, אך רק כמה מהם מוזכרים, כמו 
גבריאל ומיכאל.

בלתי נראים, לא ניתן לספור אותם
כמו אלוהים עצמו, ישויות רוחניות הן בלתי נראות, נטולות גוף בשר 
ודם כמוני וכמוך. למרות שאיננו יכולים לראותם, הם חייבים להיות 
בכל מקום. הביטוי המציין רק את המספר של אלו הסובבים את כסא 
מלכותו של אלוהים, מביע סכום בלתי נתפס שלא ניתן לאמוד אותו.

ָרִאיִתי ְוָׁשַמְעִּתי קֹול ַמְלָאִכים ַרִּבים ָסִביב ַלִּכֵּסא … ִמְסָּפָרם ִרְבבֹות 
ההתגלות ה':11 ְרָבבֹות ְוַאְלֵפי ֲאָלִפים … 

וזה מוביל אותנו לשאלה. היות וראינו שכס אלוהים נמצא בשמיים, האם 
פירוש הדבר הוא שהשמיים הם גם מקום מושבם של המלאכים? ובכן, 
השאלה אם המלאכים זקוקים לבית אם לאו נתונה לויכוח, אבל אם 
נתייחס לכלל כתבי הקודש, יתקבל הרושם שבסיסם של המלאכים 
נמצא בשמים אבל הם יכולים לנוע לכל מקום ביקום. המקרא ברור 
ביחס לכך שמלאכים, מהיותם ישויות רוחניות, אינם חיים במקדשים, 

בבתים, בסלעים, בעצים או בנהרות.

לכוכבים  הכוונה  אין   *
בשמים )גרמי שמים(.
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משרתים
בשלב זה הגיוני שנשאל את עצמנו, "מכיוון שהמקרא מדבר על אלים 
רבים ושונים, האם המלאכים הם אלים או אלות?” התשובה הפשוטה 
היא לא, הם לא זה ולא זה. לעומת זאת, הם כן ישויות רוחניות שנבראו 
לשרת את יהוה אלוהים ולעשות את רצונו וכטוב בעיניו. הם נקראים 

רוחות שרת.

ַהֵאין ֻּכָּלם רּוחֹות-ָׁשֵרת, ְׁשלּוִחים ְלֵׁשרּות …? האגרת אל העברים א':14

המילה מלאכים משמעה גם שליחים או משרתים. כיוון שאלוהים הוא 
שברא אותם, הרי שהם שייכים לו וממלאים אחר הוראותיו של יהוה.

בוראם - בעליהם
כוחו  את  איבד  כבר  הבעלות  מושג  את  בתוכו  שכולל  הבורא  מושג 
בחברה רדופת הממון שלנו. אני זוכר את עצמי מהלך בכפר של בני 
שבט מסויים בפפואה שבגינאה החדשה. כל דבר שעליו שאלתי "למי 
זה שייך?” "של מי הסירה הזאת?” נענה בתשובה שהצביעה על כך 
שיש לדבר בעלים. כאשר ניסיתי לברר כיצד הם יודעים מיהו הבעלים, 
הביטו בי בפליאה. מסתבר ששאלתי הייתה מטופשת. להם זה היה 
"הבעלים הוא זה שבנה אותו!” הקשר בין היוצר לבעל  ברור מאליו. 

הקניין היה חזק ביותר.

היות שאלוהים ברא את המלאכים, אין זה מפליא שייחשבו לקניינו. 
והיות שהם שייכים לו, עליהם לציית לו - כמשרתיו וכשליחיו. אין בכך 
איזושהי גרסה קדומה של עבדות. לא ניתן למצוא כאן הקבלה להפעלת 
סמכות בכפיה. לא יכול היה להיות למלאכים יוצר ובעלים טוב יותר.

יכולת חשיבה ועוצמה יוצאי דופן
על מנת שיוציאו לפועל את הוראותיו, העניק אלוהים למלאכים עם 
בריאתם יכולת חשיבה ועוצמה מירביים. הם נוצרו כיצורים מושלמים 
ללא רוע. אולם אין זה אומר שהם היו רובוטים. לכל אחד מהם היה 

רצון משלו שאיפשר לו יכולת בחירה.4 דבר זה הוא בעל משמעות.

הכתובים מדברים לעיתים קרובות על כך שהמלאכים מהללים את 
של  בשבחו  לדבר  פירושה  ’הלל’  המילה  עבודתם.  כדי  תוך  אלוהים 

מישהו, לגלות כלפיו הערצה.

ָבְּרכּו ְיהָוה ַמְלָאָכיו, ִּגּבֵֹרי כַֹח עֵֹׂשי ְדָברֹו; ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו.
תהלים קג':21-20 ָּבְרכּו ְיהָוה ָּכל-ְצָבָאיו; ְמָׁשְרָתיו עֵֹׂשי ְרצֹונֹו. 

אך הלל הוא חסר משמעות אם אינו ניתן מרצון. הרשו לי להדגים זאת 
על ידי שימוש בצורת ביטוי אנושית אחרת - אהדה למישהו.
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תקופת מה ביליתי בכפר שבו נהוג היה לשלם למקוננים. בזמן הלוויה 
הייתה קבוצה נפרדת של מקוננים שמבכים בקול גדול. היה זה מראה 
רגע, במיוחד אם החליטו שלא  יכלו לעצור תוך  קורע לב, אבל הם 
שילמו להם מספיק. האהדה שהם גילו נראתה אמיתית, אך לא הייתה 

כזאת. היא הייתה ריקה מתוכן.

היה  אלוהים,  את  להלל  רובוטים,  כמו  מתוכנתים  המלאכים  היו  לו 
רצון  עם  שנוצרו  היות  אך  בכסף.  קנויה  אהדה  כמו  ריק  הלל  אותו 
חופשי, כל ביטוי של שמחה, אהבה, או הערכה הינו אמיתי. במקרא, 
לעתים קרובות, מתחבר ההלל ליהוה עם המושג של השתחוות או 

עבודת אלוהים.

… ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת-ֻּכָּלם; ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְלָך ִמְׁשַּתֲחִוים.
נחמיה ט':6

השתחוות ועבודת אלוהים
המילה השתחוות, או עבודת אלוהים, מכילה בתוכה את הרעיון של אהבה 
והערצה עמוקים כלפי מישהו שאתה רואה בו דמות ראויה להערכה. 

זהו סוג של הלל. במקרה הנדון, משתחווים המלאכים לאלוהים.

הדבר מתאים משום שאלוהים הוא השליט הריבון וככזה, ראוי לזכות 
בהערכה גבוהה. מאידך, אם הייתי מתפאר במעשיו של אחד מחברי, 
יכול היה המאזין לתהות אם אכן ראוי ידידי לשבחים שאני מרעיף עליו. 
אך המקרא אומר שאלוהים אכן ראוי לכבוד, לפיכך המלאכים צודקים 
בהפנותם את ההלל שלהם כלפי יהוה - בהשתחוותם אליו ואליו בלבד.

ְלָך ָיֶאה, ֲאדֹוֵננּו ֵואֹלֵהינּו, ְלַקֵּבל ֶאת ַהָּכבֹוד ְוַהְיָקר ְוַהְּגבּוָרה, ִּכי

ההתגלות ד':11 ַאָּתה ָּבָראָת ַהּכֺל ּוִבְרצֹוְנָך ָהיּו ְוִנְבְראּו. 

דומה אך שונה
יש לציין שקיים דמיון מסוים בין המלאכים לבין האדם, למרות שכוחותיו 
המלאכים.  של  לאלו  מתקרבים  אינם  האדם  של  מחשבתו  ויכולת 

המקרא אומר שיהוה אלוהים ברא את האדם…

תהלים ח':5 … ַוְּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט ֵמֱאֹלִהים … 

לא  הם  ברור.  באופן  האדם  מבני  המלאכים  שונים  הדמיון,  למרות 
מתים לעולם.5 הם לא באים בברית נישואין ולא יולדים ילדים.6 למרות 
שבדרך כלל אינם נראים, הרי שהם נגלים במשימות מסוימות. כאשר 
הם משוחחים עם בן אנוש, הם משתמשים בשפה המובנת לשומע.
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היות שמידי פעם מתערבים המלאכים בחברת בני האדם ומדברים איתם, 
קובע המקרא שהיו מקרים בהם טעו לחשוב ולזהות יצורים רוחניים 
אלה כאלים או כאלוהים עצמו. אך כשם שכבר נוכחנו, יהוה אלוהים הוא 
זה אשר ברא אותם, והם נפרדים ושונים ממנו. אין הם אלים ואף לא 
חלק מיהוה אלוהים. בדיוק כשם שמשוט של סירה אינו עונה להגדרה 
של "יוצר” או "בורא”, כך גם המלאכים לא עונים להגדרה של "אל”. הם 

שונים ונבדלים ממנו. האחד הוא הבֹורא, האחרים הם הברּואים.

המלאך )כרוב( שנמשח
הישות הרוחנית החזקה, החכמה והיפה ביותר שנוצרה אי פעם הייתה 
העברי  המקור  אולם  ללוציפר,  שמו  תורגם  בלטינית  )כרוב(.  מלאך 

מכנה אותו הילל בן שחר, שמשמעו כוכב השחר.

ישעיה יד':12 ֵאיְך ָנַפְלָּת ִמָּׁשַמִים ֵהיֵלל ֶּבן-ָׁשַחר! 

ההתייחסות אל הילל בן שחר היתה כאל כרוב )מלאך( אשר נמשח 
)משוח(. מקור המילה משוח טבוע בפולחן הקדום של משיחת שמן 
על ראשו של מישהו או משהו כדי להבדילו ולהפרידו לתפקיד מסויים. 

מעשה המשיחה נחשב למקודש ונתפס ברצינות רבה.

"ַאְּת-ְּכרּוב )אתה מלאך( ִמְמַׁשח )ָמׁשּוַח( ַהּסֹוֵכְך )ָמֵגן( … ָּתִמים 
יחזקאל כח':15-14 ַאָּתה ִּבְדָרֶכיָך ִמּיֹום ִהָּבְרָאְך …” 

תפקידו של אותו כוכב השחר הציב אותו בקביעות לצידו של אלוהים. 
נלמד יותר על אותו מלאך )כרוב( משוח תוך כדי התקדמות הסיפור.

בעוד המלאכים מביטים
עם בריאתם של הישויות הרוחניות, החלו מעשי הבריאה של אלוהים. 
כעת, בעוד צבא מלאכי השמיים הביט ושמח, ניגש האל העליון לבצע 

את פועלו הגדול הבא - בריאת כל היקום.

ֵאיֹפה ָהִייָת ְּבָיְסִדי-ָאֶרץ; ַהֵּגד ִאם-ָיַדְעָּת ִביָנה. ִמי-ָׂשם ְמַמֶּדיָה 
ִּכי ֵתָדע; אֹו ִמי-ָנָטה ָעֶליָה ָּקו. ַעל-ָמה ֲאָדֶניָה ָהְטָּבעּו; אֹו ִמי-
ָיָרה ֶאֶבן ִּפָּנָתּה. ְּבָרן-ַיַחד ּכֹוְכֵבי בֶֹקר; ַוָּיִריעּו ָּכל-ְּבֵני ֱאֹלִהים?

איוב לח': 7-4

שם פרטיהגדרהתפקיד
יהוהאלוהיםבורא

גבריאל, מיכאלישות רוחנית )מלאך(נברא
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בכוח הדיבור בלבד  1
שנים עשר הפרקים הראשונים בספר בראשית מכילים מידע חיוני 
היה המקרא אוסף של  לצורך הבנת הכתובים כמכלול. אם אמנם 
הנחיות להרכבת התצרף עליו דיברנו קודם לכן, הרי שהפרקים הללו 

הם בין אלה המתויגים “קרא בתשומת לב”.

כאשר אנחנו אומרים שאלוהים הורה למשה לכתוב אודות ההתחלות, 
משה  את  הנחה  אלוהים  ביותר.  המילולי  באופן  לזה  מתכוונים  אנו 

לתעד את מה שהתרחש ביום הראשון לקיומו של העולם.

יום ראשון
ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ. … ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים 
ַוַּיְבֵּדל  ִּכי-טֹוב;  ֱאֹלִהים ֶאת-ָהאֹור  ַוַּיְרא  ַוְיִהי-אֹור.  "ְיִהי אֹור”, 
ֱאֹלִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶֹׁשְך. ַוִּיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום, ְוַלחֶֹׁשְך 
בראשית א':5-3 ָקָרא ָלְיָלה; ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר, יֹום ֶאָחד. 

שימו לב כיצד אלוהים ברא. הטקסט אומר שאלוהים דיבר את האור 
אלוהים.  של  דברו  מפעולת  כתוצאה  התקיים  האור  כלומר,  לקיום. 
כדי  בכלים  או  בידיו  לא השתמש  אלוהים  אור”,  יהי  אלוהים  “ויאמר 

ליצור. המקרא אכן אומר לנו …

אל העברים יא':3 … ִּכי ָהעֹוָלִמים הּוְכנּו ִּבְדַבר ֱאֹלִהים … 

יצרה את כל מה שאנחנו   - יהוה   - זו  גדולה  הווייה  זו,  גדולה  ישות 
רואים ולא רואים בכוח הדיבור בלבד!

שימו לב גם לכך שהוא יצר הכול ִמלא-כלום. אנו כבני אדם יוצרים, 
אבל רק עם חומרים קיימים מראש. אנו מציירים תמונות על קנבס 
כשאנו משתמשים בצבעי שמן. אנו בונים בתים מעץ, ממלט ומאבן. 

אך כאשר אלוהים יצר, הוא לא השתמש בדבר. הוא פשוט דיבר!

בראשית א':3 “ְיִהי-אֹור…” 

… והאור נוצר! ובריאתו של היום הראשון הושלמה.

יום שני
בתום היום הראשון, היה העולם שנוצר מכוסה מים. וכעת, ביום השני,

ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹוְך ַהָּמִים, ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבין ַמִים ָלָמִים. 
ַוַּיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת-ָהָרִקיַע ַוַּיְבֵּדל ֵּבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָרִקיַע, 
ָלָרִקיַע  ַוִּיְקָרא ֱאֹלִהים  ַוְיִהי-ֵכן.  ָלָרִקיַע;  ֵמַעל  ֲאֶׁשר  ַהַּמִים  ּוֵבין 
בראשית א':8-6 ָׁשָמִים; ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר יֹום ֵׁשִני. 
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האטמוספירה  אטמוספירה.  הרקיע1 הוא הדבר לו אנו קוראים היום 
והמים של העולם הם רק שניים מתוך המרכיבים הרבים שמאפשרים 

את קיומם של החיים על פני כדור הארץ.

ביום השני אנו מוצאים את הסימן הראשון לכך שהעולם כפי שנברא 
לו  שהייתה  נראה  היום.  מכירים  שאנו  מהעולם  שונה  היה  במקור, 
מאוחר  יותר.  חם  היה  גם  הוא  כללי  ושבאופן  אחרת  אטמוספירה 
והביאו אותה  ושינו את הסביבה  יותר נקרא על הנסיבות שכנראה 

למצבה הנוכחי.

יום שלישי
בתחילתו של היום השלישי, עדיין היוו המים שתחת הרקיע אוקיינוס 

אחד עצום ללא סימני יבשה נראים לעין.

ֶאָחד,  ֶאל-ָמקֹום  ַהָּׁשַמִים  ִמַּתַחת  ַהַּמִים  "ִיָּקוּו  ֱאֹלִהים,  ַוּיֹאֶמר 
ְוֵתָרֶאה ַהַּיָּבָׁשה.” ַוְיִהי-ֵכן …. ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ִּכי-טֹוב. ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים 
"ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע, ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו, 
ַוְיִהי-ֶעֶרב  ִּכי-טֹוב.  ֱאֹלִהים  ַעל-ָהָאֶרץ;” … ַוַּיְרא  ַזְרעֹו-בֹו  ֲאֶׁשר 
בראשית א':13-9 ַוְיִהיה-בֶֹקר יֹום ְׁשִליִׁשי. 

את היום השלישי ניתן לחלק לשני חלקים. קודם כל עדים אנו להופעתה 
ויצרה  של היבשה. ככל הנראה, בעוד שקרקעית האוקיינוס שקעה 
אגנים ענקיים עבור המים, התרוממה ועלתה ממעמקי הים קרקע 
יבשה. שנית, אנו קוראים על בריאתה של צמחייה חיה - צמחים ועצים 
שכבר נשאו פרי וזרעים. המקרא אומר שאלוהים יצר את הכול במצב 

של בשלות ותפקוד מלאים.

אני זוכר שיחה בנושא זה עם כמה ילדים. בקשתי מהם לאסוף יחדיו 
את כמות הזרעים הרבה והמגוונת ביותר שיוכלו למצוא בחמש דקות. 
שנועדו  זרעים  חוד,  בעלי  זרעים   - גדול  מבחר  עם  וחזרו  שבו  הם 
להינשא באוויר, כאלה שצצים ויוצאים בחום, חלקם בגודל של גרגר, 
אחרים גדולים הרבה יותר. הסברתי להם כיצד כל גרעין קטנטן מכיל 
אנציקלופדיה שלמה של הנחיות לגבי גדילתו - האם עליו יהיו רחבים 
או צרים, ירוקים או אדומים, האם הגבעול שלהם יהיה עדין או עבה וחזק 
כמו גזע עץ. מתי עליו לצמוח, באיזו מהירות, לאיזה גובה, וכן הלאה וכן 
הלאה. הזרע אף כלל הנחיות על איך לייצר זרעים נוספים. אם נחשוב 
על זה, הרי שכל התהליך הזה הוא בלתי יאומן, ושום בן אנוש מעולם 
לא התקרב ליכולת לשכפלה. עם זאת המקרא טוען שיהוה אלוהים 
ברא צמחים ועצים בוגרים שמכילים את כל המידע הגנטי שלהם, אך 

ורק באמצעות דיבור שהביא לקיומם. מדהים!

תהלים קיא':2 ְגדִֹלים ַמֲעֵׂשי ְיהָוה; ְּדרּוִׁשים ְלָכל-ֶחְפֵציֶהם. 
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הבריאה הייתה פעולה של יחיד. שום אל אחר לא היה מעורב בה.

ִכי כֹה ָאַמר-ְיהָוה, ּבֹוֵרא ַהָּׁשַמִים, הּוא ָהֱאֹלִהים יֵֹצר ָהָאֶרץ ְועָֹׂשּה, 
הּוא כֹוְנָנּה, ֹלא-ֹתהּו ְבָרָאּה, ָלֶׁשֶבת ְיָצָרּה; ֲאִני ְיהָוה, ְוֵאין עֹוד.
ישעיה מה':18

אלוהים לבדו מסוגל היה לברוא את הנגלה ואת שאינו נגלה.

שלוש תכונות  2
אין צורך להיות מדען חלל כדי לדעת, שמישהו שהיה מסוגל לברוא יקום 
כה עצום מימדים הינו בעל עוצמה בלתי רגילה. כתבי הקודש למעשה 
לוקחים את זה צעד נוסף קדימה. הם אומרים לנו שאלוהים הוא כל-יכול.

תהלים קמז':5 ָגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב-ּכַֹח; 

לא זו בלבד שיהוה הוא כל-יכול, הוא גם כל-יודע. ביטוי לידע זה ניתן 
לראות במורכבות הדברים שיצר. המקרא אומר…

תהילים קמז':5 … ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסָּפר. 

יתרה מזו, כאשר אנו מתייחסים לגודלו העצום של היקום, לא נותר 
לנו אלא להגיע למסקנה שלבורא ישנה היכולת לנוע על פני מרחבים 
ולמקם את כל הדברים שברא במקום בו הוא בוחר. ושוב, המקרא 
לוקח את זה אל מעבר למה שאנו מסוגלים לראות. הוא אומר לנו, 

שיהוה אלוהים נמצא בכל מקום בו זמנית.

"ַהֱאֹלֵהי ִמָּקרֹב ָאִני” ְנֻאם-ְיהָוה; "ְוֹלא ֱאֹלֵהי ֵמָרחֹק? ִאם-ִיָּסֵתר 
ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני ֹלא-ֶאְרֶאּנּו?” ְנֻאם-ְיהָוה, "ֲהלֹוא ֶאת-ַהָּׁשַמִים 
ירמיה כג':24-23 ְוֶאת-ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא?” ְנֻאם-ְיהָוה. 

יהוה בלבד הוא בעל שלוש התכונות האלה - כל יודע, כל יכול, ונוכח 
בכל בכל זמן, ורק שילוב ללא דופי של שלושת התכונות הללו יכול 

היה ליצור את העולם המורכב בו אנו חיים.

עֵֹׂשה ֶאֶרץ ְּבכֹחֹו, ֵמִכין ֵּתֵבל ְּבָחְכָמתֹו; ּוִבְתבּוָנתֹו ָנָטה ָׁשָמִים.
ירמיה נא':15

בכתבי הקודש אין אל או אלה אחרים שמייחסים להם תכונות שכאלה. 
גם לא למלאכים, עם כל עוצמתם וחכמתם. ואנחנו? אנחנו אפילו לא 

קרובים לרמות כאלה של יכולת.

בשבילנו בנייתו של פריט ולו הפשוט ביותר מצריכה שילוב כוחות של 
כמה אנשים. למשל, הבה ונאמר שהחלטנו לבנות כסא פשוט - כזה 

שמוצאים בבתי ספר.
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בתור התחלה אנו זקוקים למתכת. אבל איפה מוצאים מתכת?

בסלעים. אבל איך נדע באיזה סלעים מצויה המתכת הדרושה לנו?

בנושא מציאת  נרחב  ידע  בעלי  ולחוצב שיהיו  לגיאולוג  זקוקים  אנו 
סלעים שמכילים בתוכם מחצבי עופרת וברזל.

נאמר שמצאנו את הסלעים המתאימים, מהו הצעד הבא שיש לנקוט?

אנו זקוקים לאדם בעל ידע בהפקת דינמיט ולציוד מגוון של כורים. אנו 
זקוקים לכורים בעלי מיומנות שיפיקו בבטחה עופרת ממעבה האדמה.

אך עדיין אין באפשרותך לבנות כסא עם ערימת עופרת. עליה להיות 
מותכת תחילה. האם ביכולתך לבנות תנור חם מספיק להתכת סלעים?

אנו זקוקים לאלה שמכירים את תהליך ההתכה והזיקוק. נניח שמצאנו 
את האנשים האלה. מה יקרה אז?

הם יתיכו עבורנו גוש פלדה. בשלב זה אנחנו כבר מוכנים לשבת על 
המטיל עצמו - כלומר, אחרי שיתקרר. אבל אם בכוונתנו לבנות כסא, 
נזדקק למישהו שמבין כיצד יש לגלגל את הבלוק הזה ליריעות מתכת, 

לכופף אותן לצינורות ואז לרתך אותם.

ריתוך? נשמע שאנו זקוקים לאדם בעל ידע בחשמל וכיצד להפיק אותו.

כפי שאנחנו רואים, בניית כסא היא תהליך מסובך. ועדיין לא התייחסנו 
כלל למרכיבי הפלסטיק שבו.

פלסטיק? המממ. האם אין הוא מופק מדלקים? תנו לי לחשוב רגע, 
במה כרוך קידוח לחיפוש נפט…??!!

וכל מה שרצינו לעשות הוא בסך הכל לבנות כסא. הכנתו של הפריט 
ומיומנויות  ידע משולב  ולו הפשוט ביותר דורשת מאות אנשים עם 

המשלימות זו את זו. אין אדם שיודע הכול.

באופן  ולו  משתווה  לא  רוח  שום  מלאך,  שום  אל,  שום  אדם,  שום 
המזערי ביותר לאלוהים, האל הבורא )אדוני, אדוני אלוהים( שהוא כל 
יודע, שיש לו הכוח לברוא יש מאין ושנמצא בכל מקום - כך שהוא 
יכול למקם את הדברים שייצר על פי בחירתו. אלוהים זה ניצב לבדו.

ְוֶאת-ָהָאֶרץ  ֶאת-ַהָּׁשַמִים  ָעִׂשיָת  ַאָּתה  ִהֵּנה  ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ֲאָהּה 
ְּבכֲֹחָך ַהָּגדֹול ּוִבְזרֲֹעָך ַהְּנטּוָיה: ֹלא-ִיָּפֵלא ִמְּמָך ָּכל-ָּדָבר.

ירמיה לב':17

ישות
לא כל תכונותיו של אלוהים ניתנות להבנה באותה מידה.
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איכשהו קל לנו יותר לראות באלוהים כל-יכול וכל-יודע מאשר לדמיין 
אותו נוכח בכל המקומות בו בזמן. אך שוב ושוב מלמדים אותנו כתבי 

הקודש שאלוהים הבורא נוכח בכל מקום.

במאה העשירית לפנה“ס, כתב דוד המלך, אחד המנהיגים הגדולים 
של עם ישראל, בהשראת אלוהים את המילים הבאות:

ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך? ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח?

ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים, ָׁשם ָאָּתה; ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך. ֶאָּׂשא ַכְנֵפי-ָׁשַחר; 
ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית ָים. ַּגם-ָׁשם ָיְדָך ַתְנֵחִני; ְוֹתאֲחֵזִני ְיִמיֶנָך. ָוֹאַמר, 
ֹלא-ַיְחִׁשיְך  ַּגם-חֶֹׁשְך  ַּבֲעֵדִני.”  אֹור  ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני;  "ַאְך-חֶֹׁשְך 
תהלים קלט':12-8 ִמֶּמָּך; ְוַלְיָלה ַּכּיֹום ָיִאיר, ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה. 

יש לעשות הבחנה בין העובדה שאלוהים נמצא בכל מקום בו-זמנית 
לבין התפישה הפנתיאיסטית )זיהוי האלוהות עם היקום(.

האם אי פעם שמעת אנשים האומרים שכל הטבע - כל היקום - הוא 
בדרך כלשהי חלק מאלוהים עצמו ובהחלט אלוהים בעצמו? או האם 
שמעת את הטענה שליקום יש נשמה קוסמית, בינה, או הכרה אשר 
יכול לפתח אחדות ולהתמזג? האם שמעת שאלוהים  עימם האדם 
מתואר ככח בלתי-אישי, מעין "כולו בכול” אוניברסלי? צורת מחשבה 
זו נקראת פנתאיזם ולמרות שהיא נפוצה, היא מייצגת רעיונות אודות 

אלוהים אשר אינם מופיעים במקרא.

משה היה מזהה צורות של חשיבה פנתיאיסטית. המצרים הקדמונים 
החרק,  הציפור,  החיה,  האדם,  האלים,  בין  המבדיל  שהקו  האמינו 
העץ והמים הוא מטושטש למדי. לרבים מבין האלים שלהם היה גוף 
אנושי, אך לגופים האלה היה ראש של חיה, ציפור או זחל. הם האמינו 
שלעצמים יש יכולת דיבור, וייחסו להם סוג של אלוהות. לכל דבר היה 
מעין כוח-חיים, כך שכאשר קצר האיכר את החיטה וטחן אותה לקמח, 
רמס למעשה את גופו של אל החיטה לחתיכות ופיזר אותו על הרצפה.

הבחנה בין בורא לבריאה
לעומת זאת, המקרא מלמד אותנו שאלוהים הוא ישות קיימת שהיא 
חלק  אינו  מסויים  שבט  של  שיליד  כשם  בדיוק  מהבריאה.  נפרדת 
מהמשוטים של סירתו, כך גם אלוהים אינו חלק מבריאתו. המשוט 
יכול להינזק או להיהרס ולא תהיה לכך שום השפעה על היליד. הוא 

אינו חלק ממנו.

באותו אופן אומרים לנו הכתובים שיהוה ברא את היקום ואת כל מה 
שבתוכו, אבל היקום איננו חלק מאלוהים ואלוהים איננו חלק מהיקום 
שברא. אותו אלוהים נמצא בכל מקום, אך לא בתוך או כחלק מהנמצא. 
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הוא מעל לבריאה ושולט עליה. המקרא עושה הבחנה ברורה בין היוצר 
ליצירה, הבחנה שלעולם אינה ִמטשטשת.

הפנתיאיזם מלמד המקרא מלמד
 אלוהים הוא בלתי אישי,

הוא אינו ישות
יהוה הוא ישות או הוויה

 כל הטבע הוא אלוהים
או מכיל אלוהות

יהוה אינו חלק מבריאתו

 אלוהים הוא אוניברסלי
)כללי ועולמי(, ככוח.

 יהוה נמצא בכל מקום,
כשליט וריבון

חוקים וסדר  3
נראה שלכל עם קיימת תפישה משלו ביחס למקורותיו. משה ודאי 
אף  כי  אם  העולם,  תחילת  אודות  סיפורים  ארבעה  שלמצרים  ידע 
אחד מהם אינו תואם את מישנהו. בלבול שכזה הוא דבר נפוץ. אבל 
עכשיו היה זה כאילו אלוהים אומר, “היות שאיש מכם לא היה נוכח 
בשלב ההתחלה, אספר לכם כיצד נברא העולם, על מנת לשים קץ 

לכל הההשערות. הנה כך נעשה הדבר”.

ֵמְיהָוה  ִייְראּו  ָּכל-ְצָבָאם.  ִּפיו  ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו;  ָׁשַמִים  ְיהָוה  ִּבְדַבר 
ָּכל-ָהָאֶרץ; ִמֶּמּנּו ָיגּורּו ָּכל-יְֹׁשֵבי ֵתֵבל. ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי; הּוא-
תהלים לג': 6, 9-8 ִצָּוה ַוַּיֲעמֹד. 

כאשר אנו באמת חושבים על כך, זהו באמת סוג הכוח שהיינו מצפים 
מאל שהוא כל-יכול.

יום רביעי
ביום הראשון לבריאה, הסיט אלוהים את וילון החשיכה כאשר ברא את 

האור בדיבור. ביום הרביעי, יצר אלוהים את המאורות.2 משה כתב:

ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים, "ְיִהי ְמֹארֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים, ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּיֹום 
ּוֵבין ַהָּלְיָלה; ְוָהיּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָׁשִנים. ְוָהיּו ִלְמאֹורֹת 

ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים ְלָהִאיר ַעל-ָהָאֶרץ;” ַוְיִהי-ֵכן.

ַוַּיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת-ְׁשֵני ַהְּמֹארֹת ַהְּגדִֹלים; ֶאת-ַהָּמאֹור ַהָּגדֹל ְלֶמְמֶׁשֶלת 
ַהּיֹום, ְוֶאת-ַהָּמאֹור ַהָּקטֹן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהַּלְיָלה, ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים.

 ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ִּכי-טֹוב. ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר, יֹום ְרִביִעי.
בראשית א':16-14, 19-18
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שהמצרים  לדעת  למדנו  כבר 
השמש,  לאל  סגדו  הקדמונים 
את  גם  עבדו  הם  )רה(.  רא 
גם  )הידוע  הירח  אל  תחות, 
הימים  באותם  תות(.*  בשם 

לא הייתה לאנשים דרך לדעת, שהשמש והירח הם 
או מסלעים. אבל עתה,  מגזים  אובייקטים העשויים 
לפי מה שהכתיב אלוהים למשה, יכלו בני האדם לדעת 
שהשמש והירח אינם אלים, אלא אובייקטים נבראים, 

נפרדים מהבורא. אלוהים אמר למשה:

"ּוֶפן-ִּתָּׂשא ֵעיֶניָך ַהָּׁשַמְיָמה ְוָרִאיָת ֶאת-ַהֶּׁשֶמׁש 
ְוֶאת-ַהָּיֵרַח ְוֶאת-ַהּכֹוָכִבים ּכֹל ְצָבא ַהָּׁשַמִים, ְוִנַּדְחָּת ְוִהְׁשַּתֲחִויָת 
דברים ד':19 ָלֶהם ַוֲעַבְדָּתם …” 

השמש והירח לא נועדו להיות נושא להערצה ולהתייחסות כאילו היו 
ישויות חיות. אין להם אינטלקט או רגשות. אין הם אלא גזים וסלעים 

דוממים, ושייכים לאותה קטגוריה כמו הנהרות וההרים.

אלוהים, לעומת זאת, הוא ישות חיה ונפרדת לחלוטין מהשמש ומהירח. 
אין לטעות ולראות ביוצר חלק ממה שיצר.

ישעיה מד':24 … ָאֹנִכי ְיהָוה, עֶֹׂשה ּכֹל, ֹנֶטה ָׁשַמִים ְלַבִּדי … 

אלוהי הסדר
המקרא אומר שאלוהים ברא את השמש ואת הירח, לא רק על מנת 
שיאירו ויחממו, אלא גם כדי לשמש כשעונים ענקיים בשמים, שמציינים 

את הימים, העונות והשנים.

תהלים קד':19 ָעָׂשה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים; ֶׁשֶמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו. 

הקדמונים ידעו שהיקום מתפקד בדיוק מדהים. הם יכלו לראות בבירור 
שאלוהים הוא אל הסדר, שיש לו כללים או חוקים שישמרו על תפקוד 

תקין של היקום.3

כיום אנחנו לומדים את החוקים הפיסיולוגיים הללו באמצעות מדעים 
מגוונים כמו אסטרונומיה, ביולוגיה, פיסיקה וכימיה. אנחנו לוקחים את 
החוקים האלו כדבר כל כך מובן מאליו, שאיננו שואלים את עצמנו 
כיצד היה העולם נראה בלעדיהם. אך שערו בנפשכם, לכמה דקות, 
שחוק הכבידה היה מושהה. כאוס ומוות היו משתלטים על העולם. 
חוק הכבידה, כמו חוקים אחרים, קיים לצורך מטרה. מטרתם לשמור 

את קיומו של העולם.

שתחות  *למרות 
)תות( היה אל הירח, 
בעל  כאל  צוייר  הוא 

וראש  אדם  גוף 
המגלן  ציפור,  של 

)ציפור ביצות(.
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האגרת אל הקולוסים א':17 ְוהּוא קֹוֵדם ַלּכֹל ְוַהּכֹל ַקָּים ּבֹו׃ 

באופן טבעי מתייחסים אנו לחוקים אלה בכבוד רב. למשל, אנו פוסעים 
ַעל קצה של צוק מאד בזהירות משום שאנו יודעים שלהתרסה נגד 
חוק הכבידה תהיינה השלכות כבדות משקל. הסיבה לכך היא, שכאשר 
קיים חוק, ישנה גם תוצאה. החוקים מגדירים גבולות שאין להתפשר 
עליהם לגבי האופן בו צריכים הדברים לתפקד. אם תישאר במסגרת 

הגבולות, תהיה בטוח. אם תצא אל מחוץ למסגרת, תפגע.

ְלָך יֹום ַאף-ְלָך ָלְיָלה; ַאָּתה ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש. ַאָּתה ִהַּצְבָּת 
תהלים עד':17-16 ָּכל-ְּגבּולֹות ָאֶרץ; ַקִיץ ָוחֶֹרף ַאָּתה ְיַצְרָּתם. 

חוקים אלה - אותו מבנה וסדר - הם בבואת אופיו של אלוהים. אלוהים 
הוא אל של סדר, אל שיש לו כללים; הוא איננו אל בלתי יציב. האדם 

יכול לסמוך על העקביות ועל הנאמנות שלו.

יום חמישי
ביום החמישי יצר אלוהים את כל מגוון הקשת של החיים שמתחת 

לפני הים ואת עוף השמים.

ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים, "ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה; ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל-
בראשית א':20 ָהָאֶרץ ַעל-ְּפֵני ְרִקיַע ַהָּׁשָמִים.” 

אותו שפע מגוון בים ובאוויר הוא הוכחה נוספת ליצירתיות של אלוהים. 
כשם שעשה עם הצמחים, ברא אלוהים בעלי חיים בוגרים ובשלים. 
כל בעל חי היה מצוייד בספריה גנטית מלאה שקבעה כיצד יתפתח 

וכיצד יתרבה.

ַוִּיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת-ַהַּתִּניִנם ַהְּגדִֹלים; ְוֵאת ָּכל-ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהרֶֹמֶׂשת 
ַוַּיְרא  ְלִמיֵנהּו,  ָּכָנף  ָּכל-עֹוף  ְוֵאת  ְלִמיֵנֶהם,  ַהַּמִים  ָׁשְרצּו  ֲאֶׁשר 

ֱאֹלִהים ִּכי-טֹוב. ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר יֹום ֲחִמיִׁשי.
בראשית א':21, 23

מושלם, ללא רבב, קדוש
כשמשה כתב, ודאי שם לב לכך שיהוה מסיים כל יום שברא במלים:

בראשית א':25 … ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ִּכי-טֹוב. 

דבר זה התאפשר משום שבכל כולה של הווייתו, אלוהים הינו מושלם; 
הוא טוב.

תהלים יח':31 ָהֵאל, ָּתִמים ַּדְרּכֹו … 

משה ודאי ידע שהאלים המצרים הקדמונים היו מאד אנושיים בדרך 
המחשבה שלהם, ברגשותיהם ובמעשיהם. היו להם בנות זוג וילדים, 
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בני-ברית ואויבים. סגנון החיים שלהם היה מופקר למדי, רוויי מזימות, 
תרמיות ומאבקי כוח, והם הרגו זה את זה באלימות. בסופו של דבר, 

שלטו באלוהויות האחרות בכוח המניפולציה והכישוף.

אולם יהוה היה שונה. אופיו ללא רבב ומושלם. אחת המילים המתארות 
שלמות זו היא המילה צדיק. פירושה: ישר, הוגן, מכובד.

תהלים קיא':3 הֹוד-ְוָהָדר ָּפֳעלֹו; ְוִצְדָקתֹו עֶֹמֶדת ָלַעד. 

טוהרו של אלוהים - צדקתו - ייחודית לו.

ישעיה ה':16 … ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש ִנְקָּדׁש ִּבְצָדָקה. 

כפי שצויין קודם לכן, משמעות המילה קדוש היא ייחודי, יחיד במינו, 
מופרד. ולכן ניתן לקרוא את הפסוק הקודם גם באופן הבא:

… האל הייחודי ָירֶאה שהוא ייחודי על ידי יושר, הגינות וכבוד.
ישעיה ה':16 )תרגום מופשט(

תוך שאנו חולפים דרך ימות הבריאה אנו לומדים עד כמה יהוה הוא 
אכן יחיד במינו. ברצוני להרחיב עתה את ההגדרה של המלה קדוש 
בכך שאקשור אותה לאופיו הצדיק של אלוהים. שתי מלים אלה, קדוש 
וצדיק, כמעט מקבילות במשמעותן. שתיהן מדברות אודות שלמותו 

המוסרית של אלוהים.

לא ניתן להפריז בתיאור ִצדקתו המוחלטת של הבורא. זכרו זאת תוך 
כדי המשך הקריאה. זהו מרכיב שלא ניתן להשמיט מהתצרף. היות 
מושלמת.  בריאה  אלא  לברוא  היה  יכול  לא  הוא  מושלם,  שאלוהים 
כמו  בדיוק  הייתה  בתחילתה  אך  שנראה,  כפי  השתנתה,  הבריאה 

שאלוהים רצה! אלוהים אמר “כי טוב”. היא הייתה מושלמת.
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קדום אך מדויק
שקשור  מה  בכל  מדוייק  המקרא  מדעי,  ספר  שאיננֹו  למרות 
ליקום הפיסי. ספרים שלמים נכתבו בנושא זה, אך לפנינו מספר 

דוגמאות מעניינות.

לפני כמה מאות בשנים היה נהוג לחשוב, שכדור הארץ שטוח. 
למחשבה זו אין שום סימוכין במקרא. הכתובים משתמשים במילה 

שמצביעה על צורתו הכדורית של העולם:

ישעיה מ':22 ַהּיֵֹׁשב ַעל-חּוג ָהָאֶרץ … 

כמה מהקדמונים סברו, שכדור הארץ יושב על בסיס מוצק, או 
שהוא נתמך בידי אלוהים. המקרא אומר שאלוהים…

איוב כו':7 … ֹּתֶלה ֶאֶרץ ַעל-ְּבִלי-ָמה. 

במאה השנייה לספירה, קטלג פטולומאוס 1022 כוכבים - מספר 
שנחשב למהימן, עד שגלילאו המציא את הטלסקופ במאה ה-17. 
למרות שרק 5000 כוכבים ניתנים לצפייה בעין לא מזויינת, מתייחס 

המקרא כבר בדפיו הראשונים למספר הכוכבים…

בראשית כב':17 … ַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל-ְׂשַפת ַהָּים … 

כקערה  בנויה  האוקיאנוס  שתחתית  האמינו  ה-19,  למאה  עד 
עמוקה, בעוד שהמקרא מדבר על תחתית הים כעל מקום שיש 

בו הרים וגאיות.

יונה ב':6 … ְלִקְצֵבי ָהִרים ָיַרְדִּתי … 

שמואל ב', כב':16 ַוֵּיָראּו ֲאִפֵקי ָים  …4 

הזרמים  מפת  את  מוריי  מתיו  שרטט  ה-19  המאה  באמצע 
שבאוקיינוס ובאוויר. הוא קיבל השראה מפסוקים שִדּברּו על…

תהלים ח':9 ים.  … ָאְרחֹות ַיִּמֽ

הֹוֵלְך ֶאל-ָּדרֹום ְוסֹוֵבב ֶאל-ָצפֹון; סֹוֵבב סֵֹבב הֹוֵלְך ָהרּוַח, 
קהלת א':6 ְוַעל-ְסִביבָֹתיו ָׁשב ָהרּוַח. 

מצבת הזיכרון שנבנתה לכבודו מראה אותו אוחז בתרשימים של 
הים בידו האחת, ובמקרא בשנייה. נכתב שם, “מתיו פונטיין מוריי, 
מגלה שבילי הימים, הגאון שלכד לראשונה מהים ומהאטמוספירה את 
סודות חוקיהם. השראתו בכתבי הקודש, תהילים ח':9, קהלת א':6”
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מושלם ודואג  4
יום שישי

היום השישי מהווה את פסגת מעשה הבריאה של אלוהים. אלוהים 
התחיל את היום בבריאת חיות היבשה.

ָוֶרֶמׂש  ְּבֵהָמה  ְלִמיָנּה,  ַחָּיה  ֶנֶפׁש  ָהָאֶרץ  "ּתֹוֵצא  ֱאֹלִהים,  ַוּיֹאֶמר 
ְוַחְיתֹו-ֶאֶרץ ְלִמיָנּה”; ַוְיִהי-ֵכן.

ַוַּיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת-ַחַּית ָהָאֶרץ ְלִמיָנּה, ְוֶאת-ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה, ְוֵאת 
ָּכל-ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו; ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ִּכי-טֹוב. בראשית א':25-24

מינים
ביום השלישי, החמישי והשישי נקבע שעל הצמחים, דגת הים, הציפורים 
ובעלי החיים להתרבות “על פי מינם”. מה פירוש הדבר “על פי מינם?” 
בפשטות, פירוש הדבר שחתולים יולידו חתולים, סוסים יולידו סוסים 
ופילים יולידו פילים. איננו צריכים להיות מודאגים מהאפשרות שאם 

ניטע תפוחי אדמה, הם יצמיחו דקלים.

ושונה, אך  יכולים להתפתח למגוון רחב  יצורים   , ַהְפָרָיה  באמצעות 
תמיד יוותרו בני-מינם. הכלב המקורי שאלוהים ברא היה מצויד במידע 
גנטי שלם שלא ניתן להשביחו או להוסיף לו דבר. הפקנו זנים שונים 
על ידי זה ששינינו את כמות המידע הגנטי בכל כלב. בין אם קבלנו 
כלב זאב או צ'יוואווה, הייתה זו תמיד הפחתה במידע הגנטי שהולידה 
זן חדש, וללא קשר להפריה, תמיד יהיה זה כלב - הוא תמיד יהיה 
בן-מינו. היות שהמינים הם קבועים, אין האיכר צריך לדאוג שפרתו 
מניבת החלב תתעבר על ידי הסוס של השכן. מדוע? משום שאלוהים 
קבע חוקים פיסיים במערכת כדי לשמור על הסדר. אנחנו מסתמכים 

על זה. זה משרה על חיינו ביטחון.

הוא דואג
אלוהים לא הגביל את בריאת הצמחים למספר מצומצם של מינים. ההיפך 

הוא הנכון. אנו רואים שהמגוון הוא עצום. המקרא אומר שאלוהים …

… ַּמֲעִניק ָלנּו ֶאת ַהּכֹל ְּבֶׁשַפע ַלֲהָנָאֵתנּו.
אגרת שאול הראשונה אל טימותיאוס ו':17

אל שיצר עולם מענג הוא אל שדואג בכנות לברואיו. גילוי של דאגה 
כמוהו כהפגנת אהבה.

אלוהים יכול היה לצבוע את כל הצמחים והחיות בכחול, אבל הוא יצר 
הכול במגוון אינסופי של צבע וגוון. לא זו בלבד שהמציא את הצבע, 

הוא ברא גם עיניים שיכולות לראותו.
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הבורא יכול היה לתת טעם אחד - מר - לכל המאכלים! אך לא כך! 
יהוה ברא אינסוף טעמים, ואף סיפק לנו בלוטות טעם על מנת שנוכל 

ליהנות מדקויות הטעם המעודנות של מכלול סגנונות הבישול.

בנוסף, העניק ניחוח לפרחים וברא לנו אף שיכול להבחין במגוון העצום 
של הריחות. כל הבריאה יכולה הייתה להריח כמו ביצים רקובות, אבל 

לא כך תכנן זאת אלוהים.

תהלים לג':5 … ֶחֶסד ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ. 

יהוה אלוהים - היא חלק ממהותו -  אהבה היא אחת התכונות של 
מטבעו לאהוב.

תהלים קג':17 … ְוֶחֶסד ְיהָוה ֵמעֹוָלם ְוַעד-עֹוָלם … 

בית
מאדם  מצופה  בהן  תרבויות  במחיצת  והתגוררתי  בעולם  סיירתי 
שבטרם ישא אישה, עליו לבנות לה בית. זהו תהליך שמעניין לעקוב 
אחריו. העבודה נעשית על פי רוב עם הרבה מחשבה ותשומת לב. 
ברור לחלוטין שהאיש הצעיר חושב בליבו על אדם יקר לו. ובכן, באותו 

האופן, מספר לנו המקרא:

ָהָאֶרץ  יֵֹצר  ָהֱאֹלִהים  הּוא  ַהָּׁשַמִים,  ּבֹוֵרא  ָאַמר-ְיהָוה  כֹה  … ִּכי 
ישעיה מה':18 ְועָֹׂשּה הּוא כֹוְנָנּה, ֹלא-ֹתהּו ְבָרָאּה, ָלֶׁשֶבת ְיָצָרּה … 

למן האטמוספירה הייחודית ועד לאוקיינוסים הנרחבים, משעוני השמיים 
שמשרים  שתוחמים את הזמן ועד לצמחיה ולממלכת החי, מחוקיו 
ביטחון ועד לטעמי המזון - כל הדברים הללו, גדולים כקטנים, נבראו 

בידי אל נדיב ודואג כהכנה לכך שהאדם יישב את הארץ.

תהלים קמה':17 ַצִּדיק ְיהָוה ְּבָכל-ְּדָרָכיו; ְוָחִסיד ְּבָכל-ַמֲעָׂשיו. 

בשישה ימים, יהוה אלוהים הכין את הארץ… מוכנה עבור מישהו אשר 
אלוהים יוכל להיות לו לחבר מיוחד.

צלם אלוהים  5
יום שישי )המשך(

ִבְדַגת  ְוִיְרּדּו  ִּכְדמּוֵתנּו;  ְּבַצְלֵמנּו  ָאָדם  "ַנֲעֶׂשה5  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר 
ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל-ָהָאֶרץ, ּוְבָכל-ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש 
ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים  ְּבַצְלמֹו,  ַוִּיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת-ָהָאָדם  ַעל-ָהָאֶרץ.” 
בראשית א':27-26 ָּבָרא ֹאתֹו; ָזָכר ּוְנֵקָבה ָּבָרא ֹאָתם. 
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צלם אלוהים
האדם נברא בצלם אלוהים. מה היה פירוש הדבר? המצרים הקדמונים 
האמינו שפרעה היה אל או לפחות חצי אל. האם פירוש הדבר שאדם 

יכול להיות אל?

קודם כל, ברור שאנחנו לא שכפול מדויק של אלוהים. איש מאיתנו 
אינו כל-יודע, כל-יכול ונוכח בכל. נכון יותר לומר שהאדם הוא כמו 
מראה שמשקפת את דמות האובייקט, אך איננה האובייקט עצמו. 
רבים  דברים  רואה  אתה  באדם,  מביט  אתה  כאשר  מסוים,  במובן 

שדומים לאלוהים.

כיוון שאלוהים הוא ישות חיה, יצר אותנו אלוהים כישויות חיות - ישויות 
יכול  שאליהם  כאלה  מסוימות,  ותכונות  אישיות  עם  עצמנו,  בזכות 

אלוהים להתייחס ואיתם להיות חבר.6

אלוהים גם נתן לאדם משהו מטיבעו הנצחי - רוח שתתקיים לעד. 
יהוה רצה חברויות שתארכנה לנצח נצחים. הכתובים אומרים,

קהלת ג':11 ַּגם ֶאת-ָהעָֹלם ָנַתן ְּבִלָּבם … 

היות שאלוהים הוא מושלם מבחינה מוסרית, גם האדם נוצר תמים 
וחף מכל רע. כל זה השתנה כפי שניווכח בהמשך, אך בתחילה היה 

לאדם טבע נקי מחטא.

כושר  עם  האדם  את  ברא  הוא  הגדול,  הבורא  הוא  שאלוהים  היות 
יצירה. במידה מסוימת, העניק אלוהים לאדם שמץ מיכולת החשיבה 
שלו. כיוון שלאדם ניתן שכל, הוא מסוגל לחקור ולהבין - יכולות שיש 
יכול  האדם  אדם.  בני  מהיותנו  חשוב  חלק  שהן  יכולות   - לאלוהים 

להתייחס לאלוהים בהיותו ישות בעלת חכמה ויכולת מחשבה.

כיוון שלאלוהים יש רגשות, יצר את האדם עם רגשות. אלוהים רצה 
שהאדם יוכל לא רק לחוות את חסדו, אלא גם להביע רגשי הערכה 
אמיתיים. היכולת להרגיש היא מרכיב מאד חשוב מהיותנו בני אדם. 
קרה   - רובוט  של  זו  כמו  תהיה  לאחרים  התייחסותנו  רגשות,  בלי 

ומחושבת בלבד.

אלוהים גם ברא את האדם עם רצון משלו. יכולתו של האדם להחליט 
החלטות ביחס לעצמו נתפסת על פי רוב כדבר מובן מאליו, אך היכולת 
לבחור ולהעדיף היא זו שמגדירה אותנו כבני אדם ולא כרובוטים. לאדם 
ניתן כוח רצון על מנת שיוכל להיענות לאלוהים בחופשיות, לא כמעשה 

מכֹונה אלא כידיד אמיתי.
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כל היכולות האלה הן השתקפות אופיו של אלוהים - אשר לעיתים 
את  אלוהים  ברא  כאשר  אלוהים’.  של  כ'כבודו  אליהם  מתייחסים 
מישותו  מעט  שישקף  כדי  אותו  ברא  הוא  ובדמותו,  בצלמו  האדם 

של אלוהים עצמו.

תהלים ח':6 ַוְּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט ֵמֱאֹלִהים, ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו. 

משום שאנו בני האדם נבראנו בצלמו ובדמותו של אלוהים, נבדלים 
אנו מכל יצור חי אחר. בדיוק כשם שבני האדם לא שייכים לקטגוריה 
של “אלוהים”, כך גם אינם תואמים את הקטגוריה של “חיות”. אנו 

נבדלים זה מזה.

האנושות לבדה נוצרה בדמותו של אלוהים, בתפארתו של אלוהים. 
הגבר והאישה הם אלה שאיתם ייסד אלוהים מערכת יחסים מתמשכת.

נשמת חיים
אך  באדם,  שקיים  האלוהי  הצלם  של  נוספים  צדדים  לבחון  יכולנו 

נתקדם בסיפור. המקרא אומר,

… ַוִּייֶצר ְיהָוה ֱאֹלִהים ֶאת-ָהָאָדם ָעָפר ִמן-ָהֲאָדָמה, ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו 
בראשית ב':7 ִנְׁשַמת ַחִּיים; ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה. 

או  הרוחני,  לצד  קרובות  לעיתים  משוייכות  חיים  נשמת  המלים 
הלא-גשמי של האדם. זוהי עוד בבואה של דמות האלוהים שבאדם, 
שכן יהוה אלוהים הוא רוח. כפי שציינו קודם, לא ניתן לראות רוחות 
לכך  בנוסף  האדם,  של  במקרהו  אופן,  בכל  גוף.  נטולות  הן  שהרי 
שנברא בצלם אלוהים, בחר אלוהים להעניק לרוחו בית פיסי מבשר 
ועצמות - בית שנוצר מעפר האדמה. משנוצר, היה גוף האדם מונח 
שם, במקום היבראו, שלם מכל בחינה, אך נטול חיים לחלוטין. היה 
זה כאשר יפיח בתוכו אלוהים את הרוח, רק אז יקום הגוף לתחייה. 
רק אלוהים יכול להעניק חיים; לשום אדם או מלאך, או לכל אל אחר, 

אין את היכולת הזאת.

שם )שמות(קטגוריהתפקיד
יהוהאלוהיםבורא

 גבריאל, מיכאל,ישויות רוחניותנברא
הילל בן-שחר

 משה, חיים,בני האדםנברא
דינה, רינה וכו’

חיות, ציפורים, דגים, נבראים
חרקים וכו’

סוס, נשר, כריש, 
פרפר וכיוצ’

בשונה מ

בשונה מ

בשונה מ
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עזר כנגדו
האיש הראשון והיחיד שאלוהים ברא נקרא אדם. אחר כך ברא אלוהים 

את האישה.

… ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאֹלִהים, "ֹלא-טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו; ֶאֱעֶׂשה-ּלֹו 
בראשית ב':18 ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו 7.” 

ַוַּיֵּפל ְיהָוה ֱאֹלִהים ַּתְרֵּדָמה ַעל-ָהָאָדם ַוִּייָׁשן; ַוִּיַּקח ַאַחת ִמַּצְלעָֹתיו, 
ַוִּיְסֹּגר ָּבָׂשר ַּתְחֶּתָּנה. ַוִּיֶבן ְיהָוה ֱאֹלִהים ֶאת-ַהֵּצָלע ֲאֶׁשר-ָלַקח 

ִמן-ָהָאָדם ְלִאָּׁשה; ַוְיִבֶאָה ֶאל-ָהָאָדם.

ַוִּיְהיּו ְׁשֵניֶהם ֲערּוִּמים, ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו; ְוֹלא ִיְתּבָֹׁשׁשּו.
בראשית ב':22-21, 25

פסוקים אלו עוררו וויכוחים סוערים. יש מי שהבינו, שכאשר אלוהים ברא 
את האישה, הוא עשה אותה תושב ממדרגה שנייה. אין לכך סימוכין 
בנאמר במקרא. אלוהים לקח את האישה מצלעו )צידו( של האדם, 
כדי שתהיה לו לבת לוויה - לא מעֵקבו של אדם, על מנת שתהיה לו 

לשפחה. אלוהים רצה שהם יהיו חברים זה לזה.

אדם העניק לאשתו את השם חוה, על שום היותה אם כל חי.

הגן המושלם
ֶאת-ָהָאָדם  ָׁשם  ַוָּיֶׂשם  ִמֶּקֶדם;  ַּגן-ְּבֵעֶדן  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  … ַוִּיַּטע 
בראשית ב':8 ֲאֶׁשר ָיָצר. 

במקרא, גן העדן הוא גן מושלם. מעוטר בשפע של עלווה ובמים תוססים 
המלאים בדגים מרהיבים, במבחר מדהים של בעלי חיים שיופיים עולה 

על כל הניתן לתיאור! נראה שגם מזג האוויר שם היה שונה.

למרות שיש לנו מושג מועט על טיבו של גן העדן, אין ספק שאלוהים לא 
ברא גן שבו נאלצים אדם וחוה להיאבק על חייהם כדי לשרוד. בגן הייתה 
ידי  ולּו הקטן ביותר לֹו נזקקו, סופק להם בשפע על  ִשפעה, וכל דבר 
אלוהים. היה זה עולם מושלם לחיות בו. היה זה ביטוי לאהבתו ולידידותו.

ְוצֹאן  ַעּמֹו  ֲאַנְחנּו;  ְולֹו  הּוא-ָעָׂשנּו  ֱאֹלִהים;  הּוא  ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו 
תהלים ק':3 ַמְרִעיתֹו. 
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רם ונישא, אך קרוב  6
כאשר מהרהרים במימדיו העצומים של היקום, במורכבות הפרטים 
של בריאתו, במבנה החוקים שקבע - אזי גדולתו של אלוהים כ“ישות 

חיה” יכולה להשאיר אותנו משתאים ומחוסרי נשימה.

לא ניתן לדעת עליו את הכל
גם במקרה הטוב ביותר, הבנתנו את יהוה הינה מוגבלת. הרבה ממנו 

נעלם מאיתנו.

תהלים קמה':3 ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד; ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר. 

ֲהלֹוא ָיַדְעָּת? ִאם-ֹלא ָׁשַמְעָּת? ֱאֹלֵהי עֹוָלם ְיהָוה, ּבֹוֵרא ְקצֹות 
ישעיה מ':28 ָהָאֶרץ, ֹלא ִייַעף ְוֹלא ִייָגע; ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתֹו. 

ניתן לדעת עליו
אולם מה שכן יודעים אנו על יהוה הוא מדהים. ולמרות שאלוהים הוא 

כביר, אין הוא מרוחק או בלתי נגיש.

ִּכי כֹה ָאַמר-ְיהָוה …"ֹלא ַבֵּסֶתר ִּדַּבְרִּתי, ִּבְמקֹום ֶאֶרץ חֶֹׁשְך … ֲאִני 
ישעיה מה':19-18 ְיהָוה ּדֵֹבר ֶצֶדק, ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים”. 

הוא מדבר - ואמנם כן, הוא מדבר אלינו, אל בני התמותה הפשוטים.

ִּכי כֹה ָאַמר ָרם ְוִנָּׂשא, ׁשֵֹכן ַעד ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו, "ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאְׁשּכֹון; 
ְוֶאת-ַּדָּכא ּוְׁשַפל-רּוַח, ְלַהֲחיֹות רּוַח ְׁשָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדָּכִאים.”
ישעיה נז':15

כן, אלוהים האחד והיחיד יושב במרומים, אבל הוא גם מתהלך בינינו. 
הוא ברא אותנו.

ָקרֹוב ְיהָוה ְלָכל-קְֹרָאיו, ְלכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת. תהלים קמה':18

בורא - בעלים
ממש כשם שהמלאכים שייכים לאלוהים משום שהוא בראם, כך גם 
)זוכר את  היו אדם וחוה שייכים לאלוהים משום שהוא היה בוראם. 
הדוגמא של השבט? זה אשר יצר את המשוט או הסירה הוא כמובן 

היה גם בעליהם(. המקרא אומר,

תהלים כד':1 ַליהָוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה; ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה … 

ְלָך ְיהָוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד, ִּכי-כֹל ַּבָּׁשַמִים 
ּוָבָאֶרץ; ְלָך ְיהָוה ַהַּמְמָלָכה, ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכֹל ְלרֹאׁש.

דברי הימים א', כט':11
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וכשם שלמלאכים ניתן התפקיד להיות משרתיו של אלוהים, כך ִהפקיד 
יהוה בידי אדם וחוה וכל צאצאיהם את האחריות לשמירת הארץ.

ּוִמְלאּו  ּוְרבּו  "ְּפרּו  ֱאֹלִהים,  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֱאֹלִהים,  ֹאָתם  ַוְיָבֶרְך 
ֶאת-ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשָה; ּוְרדּו ִּבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים, ּוְבָכל-ַחָּיה 
בראשית א':28 ָהרֶֹמֶׂשת ַעל-ָהָאֶרץ. 

ַוִּיַּקח ְיהָוה ֱאֹלִהים ֶאת-ָהָאָדם; ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן-ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה.
בראשית ב':15

חבר
הכתובים אומרים שאלוהים מילא כל צורך של אדם וחוה.

ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים, "ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת-ָּכל-ֵעֶׂשב זֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר 
ַעל-ְּפֵני ָכל-ָהָאֶרץ, ְוֶאת-ָּכל-ָהֵעץ ֲאֶׁשר-ּבֹו ְפִרי-ֵעץ זֵֹרַע ָזַרע; 
ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה. ּוְלָכל-ַחַּית ָהָאֶרץ ּוְלָכל-עֹוף ַהָּׁשַמִים, ּוְלכֹל 
רֹוֵמׂש ַעל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ּבֹו ֶנֶפׁש ַחָּיה, ֶאת-ָּכל-ֶיֶרק ֵעֶׂשב ְלָאְכָלה;” 
בראשית א':30-29 ַוְיִהי-ֵכן. 

יתכן שאלוהים הופיע בפני אדם וחוה בצורת אדם, שכן המקרא מתעד 
מצבים בהם עוטה אלוהים על עצמו דמות אדם על מנת שבני האדם 
יוכלו לראותו. כתבי הקודש מדברים על יהוה שמגיע בערב להתהלך 

בגן עם אדם וחוה, כשם שיתהלך אחד האדם עם חברו.

לקח  אולי  כדוגמתה!  שאין  חוויה  ודאי  היתה  הבורא  עם  בגן  להלך 
אלוהים את הזמן כדי להסביר לאדם כיצד ברא את כל שברא, כשהוא 
מוסר לאדם ידע מעמיק על טיבם של פרחים מורכבים, קורא מטה 
לציפורים המקננות בצמרות העצים ומשוחח איתו על המגוון העצום 
של בעלי החיים. יתכן שסיפק לו הסבר על החוקים שמפעילים את 
העולם בדייקנות כה מירבית. איזה לימוד ואיזה מורה! אין אף אחד 

אחר שיכול היה להיטיב ללמדם כיצד לדאוג ולטפל בגן.

כיוון שאדם וחוה היו חפים מכל פשע או עוון, הייתה בהם 
שלמות שהקנתה להם את האפשרות לשהות 

במחיצתו של אלוהים. המקרא אומר 
יכולים  מושלמים 8  אנשים  שרק 

לחיות בנוכחותו של אל מושלם.

בפרק זמן זה של ההיסטוריה היה 
גשר של ידידות בין אלוהים לאדם. 

העולם היה מקום מושלם לחיות בו. 
כך אלוהים קבע בבריאתו.

בני אדם
אלוהים

ֵרעוּת
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מעשה הבריאה הושלם
ַוְיִהי-ֶעֶרב  ְמֹאד;  ְוִהֵּנה-טֹוב  ָעָׂשה,  ֱאֹלִהים ֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר  ַוַּיְרא 
בראשית א':31 ַוְיִהי-בֶֹקר יֹום ַהִּׁשִּׁשי. 

פרויקטים  אנשים  מתחילים  קרובות  לעיתים  הושלמה.  הבריאה 
כך אלוהים.  לא  עניין.  ועם הזמן מאבדים בהם  בהתלהבות עצומה 

אלוהים תמיד מביא לידי גמר את הדברים שהוא מחליט לעשות.

תהלים לג':11 ֲעַצת ְיהָוה ְלעֹוָלם ַּתֲעמֹד; ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר. 

ממשיכים  שהאלים  מתמשך,  תהליך  היא  שהבריאה  הטוענים  יש 
לעסוק בבריאת העולם, אבל המקרא אומר,

ֶאת-ַהָּים  ְוֶאת-ָהָאֶרץ,  ֶאת-ַהָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָעָׂשה  … ֵׁשֶׁשת-ָיִמים 
שמות כ':11 ְוֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר-ָּבם, ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי … 

היום השביעי
אלוהים נח או עצר ממלאכתו ביום השביעי, לא משום שהיה עייף, אלא 
משום שהבריאה הושלמה. אולי בילה את היום עם אדם וחוה, זאת איננו 
יודעים. מה שאנחנו כן יודעים זה, שהמקרא אומר שהבריאה הייתה 
מעשה של אל אחד בלבד, האל שנקרא יהוה אלוהים. )בראשית ב':4(.

סקירה
תוך כדי קריאה בספר ההתחלות, למדנו יותר על אל ייחודי זה.

אלוהים הוא רוח נצחית - רוח הקודש האחת והיחידה.

אלוהים הוא ישות או הוויה, הוא לא כוח.

אלוהים הוא כל-יודע, כל-יכול ונוכח-בכל בעת ובעונה אחת.

אלוהים הוא אלוהי הסדר, הוא כונן חוקים אותם הוא משמר בנאמנות.

אלוהים הוא אל מושלם, טהור מוסרית וצדיק.

אלוהים הוא אל דואג )משגיח(, אל שמפגין אהבה.

אלוהים הוא כביר, אבל הוא גם יוצר קשר עם האדם.

כתפארתו.  שידוע  ממה  חלק  מהווים  אלוהים  של  אלה  מאפיינים 
והשילוב הייחודי בין תכונותיו הרבות של יהוה, הוא זה שעושה אותו 

לאל אחד ייחודי מאד. המקרא אומר,

"ֵאין-ָקדֹוׁש ַּכיהָוה ִּכי ֵאין ִּבְלֶּתָך; ְוֵאין צּור ֵּכאֹלֵהינּו …”
שמואל א', ב':2
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מה עם תורת האבולוציה הדארוויניסטית?
נכתב במטרה  זה לא  המקרא לא מזכיר את האבולוציה. ספר 

לדון בנושא זה, אולם להלן קצת מזון למחשבה.

טעות היא לראות באבולוציה כמדע ובבריאה כדת, כשם שיש מי 
שנוטים לעשות. מדוע לא?

אין אוסף מוסכם של עובדות שמסביר מהם המקורות. מאז  ❖❖
שצרלס דארווין פרסם לראשונה את התיאוריה שלו ב-1859, 
את  האיזון  ותיאוריית  נאו-דרוויניסטיות  תיאוריות  החליפו 

הדארוויניזם הקלאסי - תיאוריות שונות מאד זו מזו.

חוקרים רבים מצביעים על כך שתיאוריות אלה אינן עקביות 
עם המדע. למשל, הן אומרות לנו …

התפתחות היקום מֵפירה חוקים פיסיקאליים ידועים.  ●
למשל, התרבות שלנו לומדת שעם הזמן, כדור הארץ נע 
גדל  ממצב התחלתי של כאוס אל עבר מצב של סדר 
והולך. אנו יודעים היום שהחוק השני של התרמודינאמיקה 
קובע בדיוק את ההיפך - מערכת מבודדת9 תיעשה עם 

הזמן פחות ופחות מאורגנת.

האבולוציה היא בלתי אפשרית מבחינה מתמטית. יש  ●
לכך שפע של דוגמאות, אבל מקבילה מעניינת נעשתה ע"י 
סר פרד הויל, אסטרו-פיסיקאי ומתמטיקאי ידוע שבילה 
הוא השווה את  בקיימברידג.  את מרבית שנותיו כחוקר 
הסבירות של התפתחותו של התא, ולו הקטן ביותר, בתהליך 
טבעי לסבירות שטורנדו החולף דרך מגרש גרוטאות יגרום 
להרכבת מטוס בואינג 747. 10 דבר כזה לעולם לא יקרה.

לא ניתן להגן על האבולוציה מבחינה ביולוגית. למשל,  ●
תוצר  הם  הכלבים  של  השונים  שהסוגים  כתב  דארווין 
ההיפך  את  תוכיח  שהגנטיקה  לדעת  מבלי  אבולוציוני, 
הגמור. הסוגים הרבים של הכלבים הם תוצר של פיחות 

במידע הגנטי -דה-אבולוציה במקום אבולוציה.11

אבולוציונרים נלהבים יצאו באופייניות מתוך הנחה בסיסית  ❖❖
שלא קיים בורא. הם מאמינים שעם מספיק זמן, האבולוציה 
אפשרית. אלו הן בחירות מחשבתיות המזוהות יותר עם דת 

מאשר עם מדע.
המשך בעמוד הבא
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מאידך, יהיה זה שגוי באותה מידה להתייחס אל מעשה הבריאה 
אך ורק מבחינה דתית. מדוע?

קהילייה חשובה של מדענים הסיקה, שיקום מורכב זה יכול  ❖❖
או  אלוהים(  )כמו  מתכנן  לו  שיש  בתנאי  רק  להתקיים  היה 
על  הצביעו  הם  במדע  מוחלט  שימוש  תוך  מתכננים.  צוות 
כך, שלעולם יש מורכבות בלתי ניתנת לצמצום )להפחתה( 
כבר ברמה הקטנה ביותר.12 הם נותנים דוגמאות לכך שסדר 
ורק  אך  להתקיים  יכולים  זה  מסוג  כלל-עולמית  ומורּכבּות 
לא תיתכן אפשרות של   - ומעלה  בעקבות תכנון מהבסיס 

התפתחות מקרית. מורכבות מצריכה מתכנן.

החל מאמצע שנות הששים של המאה העשרים היה ריבוי של 
ידי  גם על  ניתן לקריאה  רובו  )ראה נספח(.  חומר כתוב בנושא 

קוראים שאינם בעלי השכלה מדעית.

יש המגלים ספק לאופן בו מתייחס סיפור הבריאה לדינוזאורים. 
אך יש לשים לב לכך שמנקודת המבט המקראית, אין שום סיבה 
שלא להאמין שאלוהים ברא אותם ביחד עם שאר החיות. קיימות 
עדויות לכך שהדינוזאורים חיו במקביל לאדם. מאוחר יותר נראה 

מה יכול היה להביא להכחדתם.

אחרים מגלים ספק באשר לגילו של כדור הארץ - לחלק הוא נראה 
עתיק יומין. אמת היא, שמדענים פיתחו שיטות13 למדוד את גילו 
של היקום, אך בעודם משתמשים בחישובים מבוססי הגיון, הותיר 
אותם עידן המחשב מגרדים את פדחתם במבוכה. בתלות בשיטה 
הנבחרת למדידה, אמדן של תקופה יכול לנוע מכמה אלפי שנים 

המשך מעמוד קודם
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ועד לכמה מיליארדי שנים. דארווין העריך שאבולוציה ביולוגית 
מצריכה 400 מליון שנה. היום, ההערכה המקובלת מתחילה ב 

4.6 מיליארד שנה … של מי השעון המדוייק?

המקראי?  התיאור  את  התואמת  הגיונית  תשובה  קיימת  האם 
אם ניצמד לנאמר במקרא, הרי שאלוהים יצר עולם בשל. ביום 
ליהנות  הגבוהים,  העצים  בין  להתהלך  אדם  היה  יכול  בריאתו 
משפע החיות ולצפות בכוכבים הזוהרים בשמי הלילה. אולי חשב 
לעצמו, “וואוו, המקום הזה כבר קיים זמן רב!” אולם, אלוהים וודאי 
אמר לו שהוא קיים לכל היותר ששה ימים. הוא ברא את העולם 
כולו במצב תפקודי מלא. כאשר מדענים מביטים אל העבר, הם 
מנסים להבין אותו בהתאם למה שהם רואים - בדיוק כשם שעשה 
בוודאי אדם. אולם המקרא מתעד את התהוות היקום מנקודת 

מבטו של עד ראיה - אלוהים עצמו.

ובכן, האם אמנם התכוון לכך יהוה כשאמר שהוא זה אשר ברא 
את העולם? למי עלינו להאמין? דבריו של מי אמינים יותר?

ביחס  בהרהורים  שמו,  דוד  מלך,  התמלא  בשנים,  מאות  לפני 
למקומו בעולם:

ֲאֶׁשר  ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  ֶאְצְּבעֶֹתיָך,  ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך,  ִּכי-ֶאְרֶאה 
ִתְפְקֶדּנּו?  ִּכי  ּוֶבן-ָאָדם  ִּכי-ִתְזְּכֶרּנּו;  ָמה-ֱאנֹוׁש  ּכֹוָנְנָּתה, 

ַוְּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט ֵמֱאֹלִהים; ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו?

ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך; ּכֹל ַׁשָּתה ַתַחת-ַרְגָליו. צֶֹנה ַוֲאָלִפים 
ֻּכָּלם; ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי. ִצּפֹור ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים; עֵֹבר ָאְרחֹות 

ַיִּמים. ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו; ָמה-ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ.
תהלים ח':10-4
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שתי דרכים  1
תוך כדי כתיבת הפרק הראשון של ספר בראשית, לא קשה לדמיין 

את משה שקוע במחשבות עמוקות ביחס למשפט הבא:

ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ְוִהֵּנה-טֹוב ְמֹאד! בראשית א':31
ברור מכאן, שתהליך הבריאה נחתם כאשר החליט אלוהים שהוא שבע 
שאלוהים ברא את העולם  רצון. מהדברים שכתב משה, קל לראות 
ללא מכאוב וחולי, ללא סכסוכים או מוות. בהתחלה הייתה מערכת 
יחסים מיוחדת, אחווה וידידות בין יהוה לאדם. עדן היה מקום מושלם 

לחיות בו. הכול היה אז “טוב מאד”.

אך כל זה השתנה ומשה ידע ששינוי זה השפיע על כולם. הוא חווה 
חיי  לא  והן את מחסורו של הנמלט.  הן את העושר שבחצר פרעה 
עושר וזכויות יתר, אף לא חיי עוני ודלות העניקו לאדם שחרור מבושה, 
מפחד, מאשמה, מסבל וממוות. הדברים כבר לא היו “טובים מאד”. מה 
קרה? כדי לענות על שאלה זו, עלינו לשוב לתחום ההוויות הרוחניות.

תקופת מבחן
דומה שבתחילה העניק אלוהים לכל מלאכיו תקופת מבחן - פרק זמן 
בו יכלו לבחור להיות נאמנים מרצונם החופשי לבוראם-בעליהם או 
לדחות את היותו מלך עליהם. אלוהים לא רצה ציות רובוטי. הוא רצה 
שהמלאכים כולם ישרתו אותו מתוך רצון חופשי - לא מתוך חובה.1 
מהכתובים גם משתמע בבירור, שברגע שמסתיימת תקופת המבחן, 
יהיו המלאכים נעולים בבחירה שעשו, בין אם טובה היא או רעה.2 אנו 
יודעים שמלאכים אינספור כמו גבריאל ומיכאל בחרו בשמחה לשרת 
את אלוהים. אך היו מלאכים אחרים, שבחרו אחרת. כך היה עם הילל 

בן-שחר )בלטינית מכּונה גם 'לוציפר’(.

מושלם
אנו ממשיכים בסיפור מהנקודה בה עזבנו אותו, בגן העדן. המקרא 

מספר לנו על הילל בן-שחר:

ְּבֵעֶדן, ַּגן-ֱאֹלִהים ָהִייָת; ָּכל-ֶאֶבן ְיָקָרה ְמֻסָכֶתָך … )כלומר, היית 
יחזקאל כח':13 בעדן, בגן אלוהים, מקושט בכל אבן יקרה(. 

הילל בן שחר, או כוכב השחר, כפי שאתם זוכרים, היה הישות הרוחנית 
החזקה ביותר מבין אלו שאלוהים ברא. הוא היה שייך לקבוצת המלאכים 

שכונתה כרובים ונבחר על ידי אלוהים למשימות מיוחדות.

"ַאְּת-ְּכרּוב ִמְמַׁשח ַהּסֹוֵכְך; ּוְנַתִּתיָך ְּבַהר קֶֹדׁש ֱאֹלִהים …” )כלומר, 
אתה מלאך משוח המכסה בכנפיו, שמתי אותך לשרת בהר 
יחזקאל כח':14 קדש האלוהים …( 
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כוכב השחר היה מושלם, הן ביופיו והן בחכמתו.

"ָּתִמים ַאָּתה )מושלם, ללא כל פגם( ִּבְדָרֶכיָך ִמּיֹום ִהָּבְרָאְך …”
יחזקאל כח':15

"ַאָּתה חֹוֵתם ָּתְכִנית )מושלם(, ָמֵלא ָחְכָמה ּוְכִליל יִֹפי.”
יחזקאל כח':12

גאווה
אבל אז הוא בחר את בחירתו. היא תועדה במילים אלו:

“ֵאיְך ָנַפְלָּת ִמָּׁשַמִים ֵהיֵלל ֶּבן-ָׁשַחר … ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ִבְלָבְבָך: 'ַהָּׁשַמִים 
ֶאֱעֶלה, ִמַּמַעל ְלכֹוְכֵבי-ֵאל ָאִרים ִּכְסִאי; ְוֵאֵׁשב ְּבַהר-מֹוֵעד ְּבַיְרְּכֵתי 
ישעיהו יד':14-12 ָצפֹון. ֶאֱעֶלה ַעל-ָּבֳמֵתי ָעב; ֶאַּדֶּמה ְלֶעְליֹון.’ ” 

לא זו בלבד שהילל בן שחר רצה להשתלט על השמים, אלא שהיה נחוש 
בדעתו ליטול לעצמו את מקומו של האל העליון. שאפתנות גאוותנית 
התפרצה מלבו המתמרד. אלוהים קרא לגישתו של הילל בן שחר חטא.

ָעֶול
יש אנשים שמבחינים בין חטא לפשע, כמו רצח או שוד, אולם המקרא 
מגדיר את החטא במונחים רחבים הרבה יותר. כתבי הקודש אומרים 
שחטא הוא כל ְדבר ָעֶול, כל דבר שאינו צודק; החטא הוא היפוכו של 
הצדק. במקרא הוא נקרא לעיתים קרובות עוולה. המקרא אומר על 

הילל בן שחר…

"ָּתִמים ַאָּתה ִּבְדָרֶכיָך ִמּיֹום ִהָּבְרָאְך; ַעד-ִנְמָצא ַעְוָלָתה ָּבְך”
יחזקאל כח':15

בהמשך נראה כיצד מגדיר המקרא את מה שצודק ואת מה שהוא ָעֶול. 
בינתיים כל שעלינו לדעת הוא, שהילל בן שחר עשה החלטה שגויה. 

היא לא הייתה צודקת. זה היה חטא.

רקוב
המקרא אומר גם, שהחטא כמוהו כדבר טוב שהתקלקל. הוא משתמש 
במילה מושחת, שמשמעה - רקוב או הרוס. הכתובים אומרים שהילל 

בן שחר,

"… ַוֶּתֱחָטא … ִׁשַחָּת ָחְכָמְתָך ַעל-ִיְפָעֶתָך.” )כלומר, הפאר שלך 
יחזקאל כח':17-16 גרם לך להשחית את חכמתך( 

הכוכב הזוהר התקלקל. הוא הפך לחוטא.

מודח
היות שאלוהים מושלם, הוא לא יכול היה להתעלם מחטאו של הילל בן 
שחר ולהתנהג כאילו שהוא חסר חשיבות. תגובתו של אלוהים הייתה 

מיידית. הוא הדיח אותו מתפקידו וממעמדו בשמים.
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ַעל- ַהּסֵֹכְך …  ְּכרּוב  ָוַאֶּבְדָך  ֱאֹלִהים,  ֵמַהר  ָוֲאַחֶּלְלָך  "… ַוֶּתֱחָטא; 
ֶאֶרץ ִהְׁשַלְכִּתיָך …” )כלומר, בגלל שהפכת לחוטא, זרקתי אותך 
יחזקאל כח':17-16 בבושת פנים ממעמדך בהר אלוהים לארץ( 

הוא לא פרש מבלי להשיב מלחמה. הילל בן שחר היה עדיין רב-עוצמה 
ומעבר לזה, מלאכים רבים הלכו אחריו. המקרא מספק לנו כמה פרטים 
מדויקים על מה שקרה. על מנת לעזור לך להבין את המסופר, קישרתי 

בין כמה מילות מפתח בפסוק על ידי קו תחתון.

ַּגם אֹות ַאֵחר ִנְרָאה ַּבָּׁשָמִים. ְוִהֵּנה ַּתִּנין ָּגדֹול ָאדֹם … ּוְזָנבֹו ָסַחב 
ְׁשִליׁש ִמּכֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוִהְׁשִליָכם ָאְרָצה …

ַּבַּתִּנין  ִנְלָחִמים  ּוַמְלָאָכיו  ִמיָכֵאל  ַּבָּׁשָמִים.  ּוִמְלָחָמה ִהְתחֹוְלָלה 
ְוַהַּתִּנין ִנְלָחם ּוַמְלָאָכיו. ֵהם ֹלא ִהְתַגְּברּו ְוַגם ְמקֹוָמם ֹלא ִנְמָצא 

עֹוד ַּבָּׁשָמִים.

ָאז ֻהְׁשַלְך ַהַּתִּנין ַהָּגדֹול, ַהָּנָחׁש ַהַּקְדמֹוִני ַהִנְקָרא ַמְלִׁשין ְוָׂשָטן, 
ַהַּמְתֶעה ֶאת ֵּתֵבל ֻּכָּלּה. הּוא ֻהְׁשַלְך ָאְרָצה ּוַמְלָאָכיו ֻהְׁשָלכּו ִעּמֹו׃3
התגלות יב’ :3-4, 7-9

ָרָשע, שטן, שדים
במרד  שחר  בן  להילל  הצטרף  מהמלאכים  ששליש  מציין  הטקסט 
ֶרָשע.  כשדים או כרוחות  שלו. מלאכים מורדים אלה הוכרו בהמשך 
הילל בן שחר יוכר מעתה בשם שטן או ָרָשע. בדיוק כשם ששמותיו 
של אלוהים מתארים את מאפייניו, כך גם מתארים שמותיו של הילל 
בן שחר את אופיו. שטן פירושו אויב או יריב. שטן פירושו גם מאשים 

לשווא, משמיץ, מכפיש.

ישות רוחנית רבת עוצמה זו תהיה מעתה שורש כל הרע, כל האכזרי, 
כל השקרי והבלתי צודק. הוא יכונה שליט או נסיך השדים, השולט על 
הרוחות שהצטרפו והלכו אחריו. יש הקוראים לו בשמו הלטיני, לוציפר.

בשלב זה עלינו לשאול את עצמנו, “האם המקרא אי פעם מגדיר את 
השטן כאל?” התשובה היא. “אכן, כן”. לעיתים הוא מוגדר כ …

אגרת שאול השניה אל הקורינתים ד':4 ֵאל ָהעֹוָלם ַהֶּזה … 

עד לשלב הזה בסיפור, היו הבריאה וכל אשר בה מושלמים - ללא 
הזוהמה של החטא.

הכתובים גם מספרים לנו על זמן עתידי שבו יהיו …

… ָׁשַמִים ֲחָדִׁשים ּוְלֶאֶרץ ֲחָדָׁשה ֲאֶׁשר ֶצֶדק ִיְשּכֹן ָּבם.
אגרת כיפא השניה ג':13
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העולם  לבין  שבעבר  המושלמת  הבריאה  שבין  הזה  "בסנדוויץ”  אך 
המושלם העתיד לבוא, נמצא גוש של זמן - תקופה - אשר בה השטן 
הוא אל. אין זה אומר שלוציפר )השטן( קרוב או דומה במשהו ליהוה. 
הוא אינו כל יודע, כל יכול או נמצא בכל. הוא אינו טהור וללא רבב. 
השטן אינו אוהב; הוא שונא. ובכל זאת, המקרא מתייחס אליו כאל 

אל )לא אלוהים בהא הידיעה(.

אגם האש
כאשר גירש אלוהים את השטן ומלאכיו מהשמים, היה זה אך ורק צעד 
ראשון במשפטם של רוחות מורדות אלה. המקרא אומר, שאלוהים 

הכין מקום בו ירצו את עונשם הסופי,

הבשורה על פי מתי כה':41 …ֵאׁש עֹוָלם ַהּמּוָכָנה ַלָּׂשָטן ּוְלַמְלָאָכיו. 

מקום זה מוכר כגיהנום, ומכונה גם בשם אגם האש. השם גיהנום לקוח 
דרום- )גיא( צרה הממוקמת  בן-הינום, תהום  גיא  ממקום שנקרא 

מזרח לירושלים. היה זה מקום מקולל, שהתקשר עם המנהג הקדום 
של שריפת ילדים חיים כחלק מעבודת אלילים. עם הזמן, הפך הגיא 
לפח האשפה העירוני לתוכו הושלכו גוויותיהם של פושעים, פגרי חיות 
ועוד מיני אשפה. הגיא הצר והעמוק המלא באשפה והמעלה צחנה, 
להבות אש ועשן, הפך להיות סמל מתאים למקום אחר, ֲאָבל אמיתי 
באותה מידה - מקום הענישה שיצר אלוהים במיוחד עבור השטן. 
יהוה השתמש במלה גיהנום כאשר דיבר על ערימות הזבל שיערמו 
בעתיד - פח האשפה של היקום - מקום בו השטן והשדים הכפופים 

לו יהיו כלואים לנצח נצחים.

עומדים  והשדים  השטן  נראים  קרובות,  לעיתים  מצוירים,  בסרטים 
מזימות  בטוויית  עסוקים  כשהם  בלהבות,  מותניהם  עד  שקועים 
ותחבולות. אבל המקרא אומר לנו שהשטן עדיין לא שם. הוא נזרק 
מהשמים, אך לא לגיהנום. בעתיד, אחרי שמאורעות רבים הקשורים 
בו וברוחות הרעות יתרחשו, יהיה השטן כלוא לנצח במקום העונשין.

בהתייחס לאותו זמן עתידי אומר המקרא,

ְוַהָׂשָטן ֲאֶׁשר ִהִּדיָחם ֻהְׁשַלְך ֶאל ֲאַגם ָהֵאׁש ְוַהָגְפִרית … ְוֵהם ְיֻעּנּו 
ההתגלות כ':10 יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. 

בריאה
  מושלמת 

    בעבר

 בריאה
 מושלמת
בעתיד נצח

נצח

תקופת הרשע הנוכחית

התקדמות הזמן
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שתי דרכים
המלאכים  הניסיון.  תקופת  הסתיימה  באלוהים,  השטן  מרד  כאשר 

הגיעו לידי החלטה.

דרך אחת הייתה דרכם של מלאכים כגבריאל וכמיכאל, אשר המשיכו   .1
לשרת את אלוהים ולפעול כשליחיו,

דרך שנייה הייתה זו של הילל בן שחר - השטן ושדיו - מעתה אויביו   .2
של האל העליון.

שתי דרכים בלבד.

שיהוה גירש את השטן ושדיו מהשמים, הם עדיין שמרו על  למרות 
ילחם  השטן  בכל.  כל  מלחמת  זו  תהיה  וחכמתם.  הרבה  עוצמתם 
מלחמה מלוכלכת. הוא יתנגד לכל דבר טוב, לכל דבר שאלוהים תכנן 

לעשות. וִמי הטרף שלו? פסגת הבריאה האלוהית - האנושות.

המבחן  2
כשברא אלוהים את האדם, הוא לא פשוט שם אותו על פני האדמה 
ועזב אותו לנפשו. המקרא מספר לנו שאלוהים ביקר את אדם וחוה 
יד ניתן להסיק, שהיה זה דבר  והיות שאירוע זה מוזכר כלאחר  בגן, 

שבשגרה. הבורא היה חבר טוב לאדם וחוה ודאג לכל צרכיהם.

וחוה.  אדם  את  בחן  שאלוהים  אומר  המקרא  חברם,  שהיה  למרות 
ונראה  נדון מדוע אלוהים עשה זאת, אבל קודם לכן, הבה  בהמשך 

במה היה כרוך המבחן.

בראשית ב':9 … ְוֵעץ ַהַחִּיים ְּבתֹוְך ַהָּגן, ְוֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע. 

דבר לא נאמר ביחס לעץ הראשון, אולם לעץ השני מצורפת אזהרה.

ַוְיַצו ְיהָוה ֱאֹלִהים ַעל-ָהָאָדם ֵלאמֹר: "ִמּכֹל ֵעץ-ַהָּגן ָאכֹל ֹּתאֵכל. 
ֲאָכְלָך ִמֶּמּנּו  ְּביֹום  ִּכי  ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמֶּמּנּו:  ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב 
בראשית ב':17-16 מֹות ָּתמּות.” 

אדם וחוה ידעו ַמהּו טוב, אבל באשר לרע - היה זה סיפור אחר.

ניסיונם  רבב.  מכל  נקיים  והיו  מחטא  חפים  כיצורים  נבראו  שניהם 
הצטמצם לטובו של אלוהים. המקרא אומר, שאם יאכלו מפרי העץ 

האחד הזה, לא רק ידעו את הטוב אלא גם יכירו את הרע.

של  הפיסיקאליים  מחוקיו  אחד  כנגד  שלהתרסה  ראינו,  לכן  קודם 
אלוהים, כמו לחוק הכבידה, יש השלכות. עקרון זה: לשבירת חוק יש 



v 66 פרק 4

השלכות - חל על כל אחד מהחוקים שקבע אלוהים. במקרה הזה, 
אלוהים קבע חוק אחד ופשוט בפני האדם: "ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע 
ֹלא תֹאַכל ִמֶּמּנּו.” ההשלכות שיהיו לשבירת החוק הזה היו ברורות 
באותה מידה - האדם ימות. נדּון במוות באופן מפורט יותר בהמשך.

לא היה זה מבחן קשה עבור אדם וחוה.

… ַוַּיְצַמח ְיהָוה ֱאֹלִהים ִמן-ָהֲאָדָמה, ָּכל-ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב 
בראשית ב':9 ְלַמֲאָכל. 

אין ספק שהגן היה משופע בפירות טובים למאכל. התעלמות מהעץ 
האחד האסור הייתה הוראה שקל לעמוד בה.

הרמאי
אבל אז הסתנן השטן לתוך הגן. הוא לא נכנס בקול תרועה שמכריזה 
לנו  מספר  המקרא  לכך.  מדי  ערמומי  השטן  כוונותיו.  ומה  הוא  מי 
שהשטן הוא הרמאי הגדול. הוא לא מסוגל לומר דברים שהם אמת 

בלתי מושחתת.

ֵאין  ִּכי  ָעָמד,  ּוָבֱאֶמת ֹלא  ֵמֵראׁשית  ָהָיה  רֹוֵצַח  … ַהָּׂשָטן … הּוא 
ֱאֶמת ּבֹו. ִמֵּדי ַדְּברֹו ֶׁשֶקר, ִמתֹוְך ֵיׁשּותֹו ֶשלֹו ְיַדֵּבר, ִּכי ַׁשְּקָרן הּוא 
יוחנן ח':44 ַוֲאִבי ַהָּׁשֶקר. 

המילה שקר במקור היווני של הטקסט היא pseudos )ְּפֶסאּודֹוס( - 
שפירושה, תרמית מכוונת. יש בה רמיזה לחיקוי.

לפני מספר שנים קראתי מאמר על השטן בכתב עת פופולארי. הוא 
והוא  באחוריו  זנב  לראשו,  שקרניים  אדום  גוף  בעל  כיצור  שם  צויר 
נושא קלשון. המראה בכללו היה דוחה. לפי המקרא, תמונה זו מטעה 

לחלוטין. המקרא אומר ש…

… ַהָּׂשָטן ַעְצמֹו ִמְתַחֵּפשֹ ְלַמְלַאְך אֹור.
אגרת שאול השניה אל הקורינתים יא':14

השטן הוא עדיין אותה דמות זוהרת. הוא מופיע בכל הדרו המרשים 
ומחקה את יהוה ככל שיכולתו משגת. תמונה טובה יותר של השטן 
ומלא חכמה,  נעים הליכות  זו של אדם מבוגר,  יכולה להיות  הייתה 
עטוף במיטב הגלימות הדתיות. השטן ולהקת השדים שלו אוהבים את 
הדת. הם מחקים את האמת, אבל אין לתת בהם אמון מכיוון שמעצם 
טבעם, הם מתחזים - מזויפים - דוברי שקר במכוון. הם תמיד משלבים 

בין השקר לאמת. הם אשפי התרמית וההטעיה.
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שמעתי סיפורים על אנשים שחלמו או ראו חזיונות של רוח זוהרת 
ומבהיקה המדברת אליהם. המקרא אומר שזה עלול להיות מסוכן 
אחד  או  השטן  להיות  היה  יכול  אור  של  מלאך  שאותו  משום  מאד, 
משדיו. מאוחר יותר בסיפור נלמד כיצד להבחין בהבדלים שבין מלאך 

טוב ומלאך רע.

תרמית
ובכן השטן נכנס לגן העדן בכל אמצעי ההסוואה שהוא יודע לגייס. 
ללא תופים, ללא תרועת חצוצרות. הוא בא בדמות נחש, זוחל המזוהה 
תכופות עם השטן. המקרא מזכיר כמה מקרים בהם שכנו רוחות רעות 
בצורה  גרמו להם להתנהג  או  דרכם  דברו  חיה,  או  בגופם של אדם 
חריגה. במקרה זה דיבר שטן באמצעות הזחל. הוא פנה אל האישה.

ַוּיאֶמר ֶאל-ָהִאָּׁשה, "ַאף ִּכי-ָאַמר )האם באמת אמר?( ֱאֹלִהים, 
בראשית ג':1 'ֹלא ֹתאְכלּו ִמּכֹל ֵעץ ַהָּגן’?” 

אין ספק  העובדה שנחש מסוגל לדבר לא ממש הטרידה את חוה. 
שבכל יום גילתה עוד גילוי חדש ומקסים בבריאה שברא אלוהים. אולי 

חשבה שמדובר בעוד אחד מהגילויים החדשים הללו.

ספק
לאלוהים. הוא  ניגש לחוה עם שאלה ביחס  המקרא מספר שהשטן 
יכול  נברא  - הרעיון שְיצור  רעיון שמעולם לא שקלה  שתל במוחה 
להטיל ספק בבורא. השאלה נשאלה בטון קצת מתנשא: “האם אלוהים 
באמת אמר…? כלומר, נו, ברצינות - האם אלוהים באמת אמר את זה?”

בגישה הזאת של “זה לא ייתכן” רמז השטן לכך שהאדם הוא נאיבי 
מדי אם הוא מקבל את דבר אלוהים כאמת לאמיתה.

“אולי אלוהים מונע מכם משהו טוב? כלומר, מנין לכם לדעת? אולי 
אלוהים הוא לא חבר כל כך טוב כפי שהוא מציג את עצמו?”

היה כאן רמז לכך שאלוהים לא לגמרי ישר. השטן מציג עצמו כאן כמי 
שדואג לאינטרסים של האדם - כחבר אמיתי. השטן מחקה את טובו 
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של אלוהים. בנוסף לכך, השטן, בגסות רבה ובכוונה, הגזים באיסור 
של אלוהים - הוא שילב אמת עם שקר. הרי אלוהים לא אסר עליהם 

לאכול מכל עצי הגן. הוא ציין עץ אחד בלבד.

ַוֹּתאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל-ַהָּנָחׁש: "ִמְּפִרי ֵעץ-ַהָּגן ֹנאֵכל, ּוִמְּפִרי ָהֵעץ 
ֲאֶׁשר ְּבתֹוְך-ַהָּגן ָאַמר ֱאֹלִהים 'ֹלא ֹתאְכלּו ִמֶּמּנּו ְוֹלא ִתְּגעּו ּבֹו 

ֶּפן-ְּתֻמתּון’.”

ַוּיֹאֶמר ַהָּנָחׁש ֶאל-ָהִאָּׁשה: "ֹלא-מֹות ְּתֻמתּון”.

"ִּכי יֵֹדַע ֱאֹלִהים ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם; ִוְהִייֶתם 
בראשית ג':5-2 ֵּכאֹלִהים, יְֹדֵעי טֹוב ָוָרע.” 

הכחשה
קודם כל מעמיד השטן את דברי אלוהים בסימן שאלה - "האם אלוהים 
באמת אמר…?” אח“כ הוא מכחיש את דבריו - "לבטח לא תמותו.” 
ולבסוף הוא מחליף את האמת בשקר משלו “והייתם כאלוהים …” המקרא 

אומר לנו שהשטן פיתה את אדם וחוה בתואנה שפרי העץ יהיה …

… ֶנְחָמד … ְלַהְׂשִּכיל … )כלומר, דרכו ניתן להשיג חוכמה(
בראשית ג':6

המילה העברית 'להשכיל' מכילה בתוכה משמעות של תֹוַבָנה וֵהַאָרה. 
לאנשים  יהפכו  שהם  הרעיון  באמצעות  וחוה  אדם  את  פיתה  שטן 

מוארים )חכמים ומשכילים יותר(.

בחירה
אדם וחוה עמדו עכשיו בפני ברירה:

הם יכלו להאמין לאלוהים. הוא הרי אמר להם במפורש שאם יאכלו   .1
מעץ הדעת, ימותו.

הם יכלו להאמין לשטן. שטן אמר שאם יאכלו מפרי העץ הם יחיו.   .2
הם יהיו כמו אלים - ישויות מוארות.

לדברי מי עליהם להאמין? על מי עליהם לסמוך? מיהו ידידם האמיתי?

הבחירה  3
ראינו מוקדם יותר, שאלוהים העניק למלאכיו תקופת מבחן בה יכלו 
לבחור ללכת אחריו מרצונם החופשי. באותו האופן, העניק אלוהים גם 
לאנושות תקופת מבחן שבה יוכלו לבחור. אלוהים לא עמד להכריח 

את אדם וחוה להיות ידידיו. הייתה להם ברירה.

אנו יכולים לתהות מדוע בכלל סיפק להם אלוהים אלטרנטיבה. מדוע 
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לא פשוט ברא אותם מראש כך שיאהבו את אלוהים ללא תנאי מבלי 
הצורך בתקופת מבחן? המקרא לא מספק תשובה מפורטת לשאלה 

זו, אבל קחו בחשבון את הגורמים הבאים:

נניח שאישה צעירה פוגשת גבר שנראה הכי נחמד בעולם. הוא מגלה 
כלפיה אהבה - יוצא מגדרו לעשות עבורה דברים מיוחדים, מנחם אותה 
בצערה, משתתף בצחוקה, מספר לה כמה שהוא אוהב אותה. ואז 
היא מגלה שלא הייתה לו ברירה - שהוא רובוט שתוכנת לאהוב. איזו 

אכזבה איומה! זה יראה כל כך מלאכותי, כל כך ריק מתוכן. ובצדק.

אלוהים לא רצה רובוטים שחוזרים באופן מונוטוני על המשפט “אני 
אוהב את אלוהים!” תהיה זו אמירה חסרת משמעות. לאדם ניתנה 
בחירה פשוטה, אבל אחת שהיא בעלת משמעות אדירה. היא מגדירה 

את היותו של האדם יצור אנושי - המסוגל להפגין חברות אמיתית.

בשלב זה או אחר, מגלה כל אחד מאיתנו לדאבונו שמישהו שראינו בו 
חבר נאמן הוא למעשה רק חבר לעת מצוא - כלומר, מישהו שנמצא 
איתך רק בזמנים הטובים. כולנו יודעים שידידות אמת היא זו ששורדת 

את הזמנים הקשים ועומדת במבחן.

ובכן, אלוהים העמיד את יחסיו עם אדם וחוה במבחן; הוא נתן להם 
אפשרות בחירה אמיתית. ועם הופעתו של השטן בגן, קיבלה אפשרות 
בחירה זו מימד נוסף. אלוהים אמר דבר אחד, שטן אמר דבר אחר. 
אדם וחוה היו צריכים להחליט אם לבטוח ביהוה או בשטן. מי מהם 

אומר אמת? למי עליהם להאמין? מיהו חברם האמיתי?

ָלֵעיַנִים,  ַתֲאָוה-הּוא  ְוִכי  ְלַמֲאָכל  ָהֵעץ  ִּכי טֹוב  ָהִאָּׁשה  … ַוֵּתֶרא 
ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהְׂשִּכיל, ַוִּתַּקח ִמִּפְריֹו ַוֹּתאַכל; ַוִּתֵּתן ַּגם-ְלִאיָׁשּה 
בראשית ג':6 ִעָּמּה ַוּיֹאַכל. 

השטן הצליח! אדם וחוה האמינו לו! הם אכלו מפרי העץ האסור מתוך 
אותו מתפקע  לאלים! כמעט שאפשר לשמוע  יהפכו  אמונה שהם 
לעיתים קרובות מופיע השטן  הגן.  בכל  מצחוק מתגלגל שמהדהד 
בדמות חבר טוב - מספק הנאה, בילויים - אבל זה זמני בלבד, ולעיתים 
קרובות ריק מתוכן. במציאות, השטן אף פעם לא נותן. אם הוא נותן 

משהו, הרי זה רק שברון לב. הוא חבר מרושע ובן לוויה אכזר.

מוחלט  ציות  חוסר  על  האישה  את  שהאשימו  היו  השנים  במהלך 
זה לצו האלוהי. אבל לכל אורך השיחה של חוה עם השטן מתקבל 
להניא את אשתו  היה  יכול  לצידה. אדם  נוכח  היה  הרושם שבעלה 
מאכילת פרי עץ הדעת, ובודאי שלא היה חייב לאכול ממנו בעצמו. 

אולם שניהם אכלו.
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אי-ציות
את כל האירוע הזה ניתן להשוות לילדים המשחקים ברחוב סואן בניגוד 
להנחיות של אמם. הֵאם אומרת, “היזהרו בכביש, אחרת תדרוס אתכם 
משאית!” אבל הצעירים חושבים שהם יודעים טוב יותר מאמא מה 
בטוח ומה כיף, ומשחקים להם בכביש בלב כל התנועה. הם מראים 
שהם לא לגמרי סומכים על הידע של אמם ביחס למה שבטוח ולמה 
אופן,  באותו  שלה.  האוהבת  מהסמכות  מתעלמים  הם  שמסוכן. 
חטאו אדם וחוה כאשר הרגישו שהם יודעים טוב יותר מאלוהים מה 
נכון בשבילם. בבחירה שלהם הייתה אמירה. הם לא לגמרי סמכו על 
הבורא - הם לא היו בטוחים שיהוה אומר להם את האמת. הם ייחסו 
יותר אמינות למילה של השטן. בעיניהם, שטן היה חבר מוצלח יותר, 

ובבחירה זו, לקחו את הצד של השטן נגד אלוהים.

ַהִנְבָרא  ֶאת  ְוָעְבדּו  ְוִכְּבדּו  ַּבֶּׁשֶקר  ָהֱאֹלִהים  ֶאֶמת  ֶאת  ֶׁשֵהִמירּו 
אגרת שאול אל הרומים א':25 ִּבְמקֹום ֶאת ַהּבֹוֵרא …4 

אך לבחירה שכזאת יש השלכות. ראינו מוקדם יותר, שאלוהים הוא 
אל של סדר - הוא קבע ליקום חוקים לשם ביטחונו של האדם. אך 
במקום שקיים חוק, קיימות גם תוצאות. אלוהים נתן לאדם וחוה חוק 
פשוט אחד שהיה עליהם לקיים: לא לאכול מעץ מסויים אחד. עכשיו 

מששברו את החוק האחד הזה, מה תהא התוצאה?

ַאֶייָּכה?  4
חשּוב להבין שהבחירה שבחרו אדם וחוה בחטא לא הייתה תוצאה 
של משהו שהם היו מתוכנתים לעשות. לא היה זה גורל, או סוג של 
קארמה. לא. הם בחרו באופן חופשי ועצמאי לחלוטין לתת אמון בשטן! 

ולפיכך, אכלו. )מן העץ האסור(

פחד, אשמה ובושה
 - מעולם  חוו  שלא  תחושות  להם  היו  בסדר.  לא  שמשהו  חשו  מיד 
ובושה.  אשמה  פחד,  שנקראים  רגשות   - נוחות  לא  מאד  תחושות 

המקרא אומר:
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בראשית ג':7 ַוִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם, ַוֵּיְדעּו ִּכי ֵעיֻרִּמם ֵהם … 

הם חיפשו מסביבם פתרון,

בראשית ג':7 … ַוִּיְתְּפרּו ֲעֵלה ְתֵאָנה ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֲחֹגרֹת. 

אולי חשבו שאם יסדרו את הופעתם החיצונית, אלוהים לעולם לא 
שאירע  מה  את  ְיטייחּו  פשוט  הם  השתנה.  שלהם  ֶשָהְּפנים  ירגיש 

ויתנהגו כאילו דבר לא קרה.

לא  הוא   - התאנה  עלה  של  הפיתרון  עם  אחת  בעיה  רק  הייתה 
עבד. הופעה חיצונית משופרת אינה יכולה לספק תרופה למציאות 
בתוכם.  תססו  עדיין  והבושה  האשמה  הפחד,  תחושות  פנימית. 

המקרא מספר שכאשר…

… ַוִיְׁשְמעּו ֶאת-קֹול ְיהָוה ֱאֹלִהים ִמְתַהֵּלְך ַּבָּגן ְלרּוַח ַהּיֹום; ַוִּיְתַחֵּבא 
בראשית ג':8 ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו ִמְּפֵני ְיהָוה ֱאֹלִהים ְּבתֹוְך ֵעץ ַהָּגן. 

הידיים  כפות  את  ההולמים,  הלבבות  את  לעצמכם  לתאר  תוכלו 
בגן, כשהם  נחבאים  כרעו  היובש בחלל הפה, כאשר  המזיעות, את 

מאזינים ליהוה הקרב ובא. מה יאמר בוראם-בעליהם?

מה יעשה אל כל-יכול עם שני בני אדם שאינם צייתנים?

בראשית ג':9 ַוִּיְקָרא ְיהָוה ֱאֹלִהים ֶאל-ָהָאָדם; ַוּיֹאֶמר לֹו, 'ַאֶּיָּכה?' 

השאלה הזאת ודאי העניקה לאדם וחוה תחושת רווחה עצומה. מסתבר 
שיהוה לא יודע מה קרה. הוא אפילו לא ידע איפה הם! מעמידים פני 
דיבר  אדם  מחפש?”  אתה  אותנו  האם  “אה,  ממחבואם.  הציצו  תם, 

בשם שניהם.

"ַוּיֹאֶמר, ֶאת-קְֹלָך ָׁשַמְעִּתי ַּבָּגן; ָוִאיָרא ִּכי-ֵעירֹם ָאֹנִכי, ָוֵאָחֵבא.”
בראשית ג':10

הוא ענה, אבל שגה. כמו אותו ילד שבורח מבית-ספר ואחר-כך, מרֹב 
אימו,  של  בשמה  שלו  אי-הנוכחות  אישור  על  בעצמו  חותם  פחד, 
ושמערומיו  בעבר,  פחד  חוה  לא  שמעולם  מהעובדה  אדם  התעלם 

מעולם לא הטרידו אותו בעבר. אלוהים אמר,
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ְלִבְלִּתי  ִצִּויִתיָך  ֲאֶׁשר  ֲהִמן-ָהֵעץ  ָאָּתה?  ֵעירֹם  ִּכי  ְלָך  ִהִּגיד  "ִמי 
בראשית ג':11 ֲאָכל-ִמֶּמּנּו ָאָכְלָּת?” 

שאלות, שאלות!
למה שואל יהוה את כל השאלות האלה? האם הכול-יודע אינו יודע 
יודע מדוע הם חשים  יתכן שאינו  וחוה? האם  היכן מתחבאים אדם 
עירומים? האם היה אלוהים באמת כל כך מוגבל שהיה עליו לשאול 
את העבריינים אם אכלו מפרי העץ האסור? האמת היא, שאלוהים 
ידע בדיוק מה קרה - אבל הוא שאל שאלות כדי לעזור לאדם וחוה 

לחשוב ולהבין בדיוק מה התרחש. הם בגדו בידידם!

משחקי אשמה
שאלותיו של אלוהים סיפקו לאדם וחוה הזדמנות למצוא דרך להתפייסות, 

אבל במקום זה האשים אדם את חוה - ואת אלוהים.

“ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם: ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִעָּמִדי, ִהוא ָנְתָנה-ִּלי ִמן-ָהֵעץ 
בראשית ג':12 ָוֹאֵכל.” 

אדם הרגיש שהוא נפל קרבן!

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאֹלִהים ָלִאָּׁשה, "ַמה-ּזֹאת ָעִׂשית?” ַוֹּתאֶמר ָהִאָּׁשה, 
בראשית ג':13 "ַהָּנָחׁש ִהִּׁשיַאִני, ָוֹאֵכל.” 

לא אדם אף לא חוה חשבו שהאשמה מוטלת עליהם!

האמת היא, שאף אחד לא הכריח אותם להפר את מצוות אלוהים. 
הם הלכו מרצונם החופשי אחרי שטן וַחְברּו אליו. עכשיו נתן להם יהוה 

הזדמנות להודות בחטאם, והם סרבו.

הבטחה
לחטא ראשוני זה היו השלכות חמורות על האנושות כולה. כפי שנוכל 
לראות, פעלו אדם וחוה מטעם הגזע האנושי כולו. אבל למרות שנכשלו 

במבחן, אלוהים לא נטש אותם.

איכה ג':22 ַחְסֵדי ְיהָוה ִּכי ֹלא-ָתְמנּו, ִּכי ֹלא-ָכלּו ַרֲחָמיו. 

אלוהים, באהבתו הגדולה, הבטיח.

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאֹלִהים ֶאל-ַהָּנָחׁש, “ִּכי ָעִׂשיָת ּזֹאת … ְוֵאיָבה ָאִׁשית 
ֵּביְנָך ּוֵבין ָהִאָּׁשה, ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרָעּה; הּוא ְיׁשּוְפָך רֹאׁש ְוַאָּתה 
בראשית ג':15-14 ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב.” 

משפטים אלו ראויים לבחינה מדוקדקת יותר. הבה ונביט שוב בדברים 
שכתב משה. להבטחה זו שני פנים:



73 v 4 פרק

אלוהים אומר, שיבוא יום והוא יציל את האנושות מידי השטן. אלוהים 
הבטיח שיגיע איש, ילוד אישה, שימחץ סופית את ראשו של השטן. 
נכון, השטן יום אחד יפגע באיש הזה, אך רק על ידי פגיעה בעקבו - 

פציעה זמנית אשר ממנה יתאושש.

זו היתה הבטחה ראשונה מיני רבות אודות צאצא עתידי זה של חוה. 
איש זה יהיה מוכר כ“משיח” )כלומר, האחד שנמשח, המשוח(, בזכות 
אותה  אלוהים. המשימה  לו  )המשרה( שהעניק  המיוחדת  המשימה 
העניק אלוהים לאותו אחד שנבחר היתה לגאול או להושיע )להציל( את 
האנושות מתוצאות החטא. מסיבה זו הוא יהיה מוכר גם כגואל המובטח.

הבטחה זו של גואל הוסיפה עוד שם לרשימת המונחים המגלים לנו 
את אופיו של אלוהים. הוא יהיה מוכר ְּכ-האחד שמושיע או המושיע.

בהחלט, המקרא אומר שרק ליהוה אלוהים יש את היכולת להושיע את 
האנושות. אף ֵאל אחר אינו מסוגל לכך. אלוהים אומר לנו על עצמו…

ישעיהו מה':21 "… ֵאל-ַצִּדיק ּומֹוִׁשיַע, ַאִין זּוָלִתי.” 

קללה
כפי שכבר הזכרנו, להפרה של אחת ממצוותיו של אלוהים יש השלכות. 
תמיד! בדיוק כמו שניסיון להפר את חוק הכבידה מסתיים בעצמות 
שבורות, כך גם להפרה של דבר אלוהים יש השלכות. חטא אחד גרר 
אחריו חטא נוסף. האדמה וכל אשר עליה נשאו קללה. החיות, הים, 
הייתה  לא  שוב  הבריאה  מכך.  הושפעה  הקרקע  אפילו  הציפורים, 

מושלמת. כתוצאה מהקללה, אומר המקרא,

… ֶׁשָּכל ַהְּבִריָאה ֶנֱאַנַחת ְוסֹוֶבֶלת ִּכְבִציֵרי ֵלָדה …
אגרת שאול אל הרומים ח':22

האישה וצאצאיה הזכרים

ּוֵבין ָהִאָּׁשה,
ּוֵבין ַזְרָעּה:

… הּוא ְיׁשּוְפָך …
ָעֵקב.”

השטן וההולכים אחריו
 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאֹלִהים ֶאל-ַהָּנָחׁש,
“ִּכי ָעִׂשיָת ּזֹאת …
ְוֵאיָבה ָאִׁשית ֵּביְנָך
ּוֵבין ַזְרֲעָך,

… רֹאׁש, ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו

הגואל המובטח יהיה …
ילוד )צאצא של( אישה  .1

זכר  .2
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הכול יתדרדר, יישבר או יישחק. החיים על פני הכוכב הזה יהיו גדושים 
באי-צדק, בזיעה ובאומללות. בכל פינה שבמלכות החיות ובמלכות האדם, 
יהיו החיים כרוכים במאבק תמידי. העולם שוב לא היה מקום “טוב מאד”.

פחד, אשמה ובושה יטביעו את חותמם על עולם מקולל בחטא. היות 
ברגש  עסוקות  המזרח  שתרבויות  לדעת,  נוכחתי  בעולם  שטיילתי 
והתרבויות  האשמה  רגש  עם  מתמודדות  המערב  תרבויות  הבושה, 
השבטיות אחוזות בפחד. אבל האמת היא, שלכל בני האדם באשר הם, 
יש את אותן הבעיות, משום שרגשות אלו הם תוצר ישיר של החטא. 
איננו אוהבים לחוש בושה, אנו שונאים רגשות אשמה ומתעבים את 
הפחד, אבל הדבר ממנו אנו חרדים יותר מכל הוא זה שממנו הזהיר 

יהוה אלוהים את האנושות. הוא נקרא מוות.

מוות  5
נגד אזהרת  וחוה להתריס  ביותר, כאשר בחרו אדם  במובן האמיתי 
אלוהים, הם למעשה בחנו את אלוהים כדי לראות אם יעמוד בדברו. 
האם אלוהים באמת התכוון למה שאמר? האם אדם אכן ימות? או 
שאלוהים סתם מדבר ומשמיע איומים ריקים מתוכן - מדבר גבוהה 

גבוהה אך ללא סמכות? תשובת הכתובים היא החלטית ביותר:

… ָנֵקל ַלָּׁשַמִים ְוָלָאֶרץ ַלֲחֹלף ֵמֲאֶׁשר ִיּפׁל ָּתג ֶאָחד ִמן ַהּתֹוָרה.
לוקס טז':17

איננו אוהבים לדבר על המוות. נושא זה הוא ָטּבּו. במסעותי בקרתי 
חלק מקבוצות האנשים המרוחקות ביותר על כדור הארץ. מעולם לא 
נתקלתי בחברה שנהנתה מהמוות. עמדתי לפני קברים פתוחים רבים, 
חלקם בבתי קברות, חלקם בג'ונגלים, אבל לכולם היה מכנה משותף 
אחד - צער. המוות צרוב בנשמה האנושית בברזל מלובן כמציאות 
שמשמעותה היא אחת - פרידה. האדם האהוב נעלם מחיינו לבלי שוב. 
תחושת הֹאבדן והפרידה שאנו חשים בזמנים שכאלה מביאים אותנו 
במקרא,  ל"מוות".  הקודש  כתבי  שמעניקים  למשמעות  מאד  קרוב 

מצביע המוות על סוג של פרידה.

המקרא מדבר על המוות כעל תוצר של החטא - תגמול, שכר, עונש 
על עוולה. ממש כשם שאדם מקבל שכר עבור עבודה, כך גם

אגרת שאול אל הרומים ו':23 … ְׂשַכר ַהֵחְטא הּוא ַהָּמֶות … 

כתבי הקודש מדברים על המוות בכמה אופנים שונים. נסתכל על 
שלושה מהם.
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מותה של חברות )היפרדות האדם מאלוהים(  .1
ראינו שאדם וחוה …

… ַוִּיְׁשְמעּו ֶאת-קֹול ְיהָוה ֱאֹלִהים ִמְתַהֵּלְך ַּבָּגן ְלרּוַח ַהּיֹום; ַוִּיְתַחֵּבא 
בראשית ג':8 ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו ִמְּפֵני ְיהָוה ֱאֹלִהים … 

נכון, אבל  ובכן, זה אמנם  מה קרה כאן? איננו מתחבאים מחברים. 
על פי המקרא, האמון הוא הבסיס לכל מערכת יחסים. כאשר האמון 
נשבר, עסקים מתפרקים, חברות מתפוררות, חברים נפרדים ונישואין 
אומר  זה  על אדם מסוים,  סומך  לא  בגירושין. אם אתה  מסתיימים 
שאין לך אמון בו, אתה לא מאמין לו, ואינך לוקח אותו במילתו. כאשר 
ָשֹמּו את אמונם בדברו של השטן, מהות המעשה היתה  אדם וחוה 
האמירה שיהוה שיקר להם. החברות שלהם עם אלוהים נהרסה. לכן 

הם הסתתרו.

אבל ההשלכות לא נעצרו כאן. ילדיהם של אדם וחוה וילדי ילדיהם - 
כל האנושות כולה עד לימינו אנו - נולדים לעולם זה …

אגרת שאול אל הקולוסים א':21 … ָנְכִרים ְואֹוְיִבים … 

אבל יש כח נוסף שפועל כאן ואסור לנו להחמיץ מלהבחין בו. הרשו 
לי לתאר זאת.

למשך  טרופיות.  בארצות  התגוררתי  מחיי  מבוטל  לא  חלק  במשך 
תקופה מסוימת, התגוררנו אשתי ואני בבית שנבנה על קורות תמיכה 
נמוכות מעל הקרקע. באחת ההזדמנויות בחרה חולדה גדולה במיוחד 
לזחול לתוך הרווח הצר שמתחת לבית ולמות שם. לרוע המזל בחרה 
החולדה למות ממש תחת חדר השינה הקטן שלנו. הנבלה הנרקבת 
השינה,  חדר  לתוך  ישר  נורא,  ריח  הדיפה  והלח  החם  האוויר  במזג 
כשהיא מעניקה למילה סירחון מימדים חדשים. הצחנה הייתה כל כך 
קשה עד שמנעה מאיתנו שינה ונאלצנו לסגת לחלק אחר של הבית.

למחרת בבוקר התנדב בני, אנדרּו, לפתור את הבעיה. הוא מצא מקל 
ארוך, תחב אותו עמוק לתוך החלל הצר שמתחת לבית, ולאט לאט 
בסלידה  אנדרו  נרתע  קרוב,  כשהיה  הפתח.  לעבר  הפגר  את  קרב 
ואמר: “אבא, החיה מלאה רימה.” רק זה היה חסר! אנדרו לקח שקית 
ידו, אחז בזנבו של היצור העלוב ומשך את  פלסטיק, כיסה בה את 
הגוויה מלאת התולעים החוצה. כשהוא אוחז בשאריות הרחק מגופו 
כמידת האפשר, רץ לעבר הג'ונגל, שגבל בשטח הבית שלנו, ובהינף 

יד רחב העיף את החולדה הרחק ממנו.

מופרדים

אלוהים

בני אדם
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עכשיו, אם העכברוש הזה יכול היה לקרוא את המחשבות של אנדרו 
בזמן שהעיף אותו לתוך החורש, ודאי היה שומע אותו אומר: “תסתלק 
מכאן!” ואם אותו עכברוש יכול היה לדבר והיה שואל: “לכמה זמן?” 

היה אנדרו עונה: “לתמיד!”

העכברוש המת מדגים בפנינו שני סוגי רגשות שאלוהים חש כלפי החטא.

דבר ראשון, בדיוק כשם שהחולדה הניסה את אשתי ואותי מחדר   
השינה, וממש כשם שאנדרו העיף את השרץ המתועב כמה שיותר 

רחוק ממנו, כך גם …

ְוַחּטֹאוֵתיֶכם  ֱאֹלֵהיֶכם;  ְלֵבין  ֵּביֵנֶכם  ַמְבִּדִלים  ָהיּו  … ֲעו ֹֹנֵתיֶכם 
ישעיהו נט':2 ִהְסִּתירּו ָפִנים ִמֶּכם … 

שנרקב?  למשהו  החטא  את  משווה  שהמקרא  אמרנו  כיצד  זוכרים 
ובכן, החטא עבור אלוהים כמוהו כעכברוש רקוב עבורנו. בדיוק כשם 
עבורנו,  נורמלי  דבר  איננה  צחנה  המעלה  לגוויה  בסמיכות  שֵשָנה 
כך גם עבור אלוהים הקדוש אין זה טבעי לאפשר לחטא להתקיים 

בנוכחותו. האל הוא …

… ְטהֹור ֵעיַנִים ֵמְראֹות ָרע, ְוַהִּביט ֶאל-ָעָמל ֹלא תּוָכל;
חבקוק א':13

כיוון שהחטא הכתים את חייהם של כל בני האדם, הרחיק אלוהים 
את עצמו מאיתנו. זוהי תוצאת החטא.

כיוון שהחטא הכתים את חייהם של כל בני האדם, הרחיק אלוהים 
את עצמו מאיתנו. זוהי תוצאת החטא.

זה מביא אותנו אל הנקודה השנייה שממחישה לנו החולדה המתה.   
לכמה זמן, לתחושתו של אלוהים, עלינו להיפרד ממנו? התשובה ברורה 
למדי. לתמיד! לחטא השלכות נצחיות ואינסופיות. בדיוק כשם שלא נרצה 
להתגורר במחיצת חולדה מרקיבה בשבוע הבא או בכל זמן אחר, כך גם 

אלוהים לא ירשה לחטא להימצא בנוכחותו לעולם.

וכך הרס החטא את החברות הראשונית הזאת. 
מחיצה, תהום חצצה כעת בין אלוהים לאדם. 

בני האדם היו …

… ֵמִתים 
ְּבִפְׁשֵעיֶכם 
ְוַחָטֵאיֶכם.

אגרת שאול אל 
האפסים ב':1

מנוכרים
 (מרוחקים)

חטא
בני אדם

אלוהים
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מות הגוף )ִהָּפְרדּוָתה של רוח האדם מגופו(  .2
כתוצאה מקללת החטא, יבוא עתה אדם לעולם בחבלי לידה כואבים 

ויעזוב את העולם ביגון המוות. אלוהים אמר לאדם,

"ְּבֵזַעת ַאֶּפיָך ֹּתאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְבָך ֶאל-ָהֲאָדָמה, ִּכי ִמֶּמָּנה ֻלָּקְחָּת; 
בראשית ג':19 ִּכי-ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל-ָעָפר ָּתׁשּוב.” 

מוות פיסי הוא לא דבר שקשה לנו להבין. אולם עלינו להבין דבר נוסף 
שמתייחס לאדם וחוה.

כאשר כורתים מהעץ ענף מכוסה עלים, העלים לא נובלים מיד ונראים 
כמתים. באותה מידה, כאשר אמר אלוהים לאדם “ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב 
ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלָך ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּות”, אלוהים לא  ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמֶּמּנּו, 
התכוון לכך שאדם יפול מת ברגע שיאכל מפרי העץ. לעומת זאת, 
אלוהים התכוון לכך שאדם יהיה מנותק ממקור החיים שלו ולפיכך, 
בדיוק כמו אותו ענף כרות, ייבול בסופו של דבר גופו ויפסיק לתפקד. 

גוף האדם …

תהלים קד':29 … ֶאל-ֲעָפָרם ְיׁשּובּון. 

ודאי שמעת את האמירה, “כאשר מתת, מתת”, כלומר, מרגע שגופך 
מת, חֵדָלה גם רוחך להתקיים. אבל לא זה הדבר שמלמד המקרא. 

אמנם נכון ש …

יעקב ב':26 … ַהּגּוף ְּבֹלא ָהרּוַח ֵמת הּוא … 

… אך כתבי הקודש מצהירים במפורש שרוחו של האדם, מרגע שנולד, 
מתקיימת לנצח, גם אם בנפרד מהגוף. בשום מקום לא מלמד המקרא 

על הכחדתה או השמדתה של הנשמה.

כתבי הקודש גם לא מלמדים ַהְטָמָעה, הרעיון שעם המוות, מתמזגת 
הנשמה בטבע.

המקרא כן אומר, שאחרי המוות ממשיכה רוח האדם להתקיים כישות 
חושבת, מרגישה - אך ללא גוף גשמי.

אופנתיות,  או  מסורתיות  תפישות  הן  והטמעה  שהכחדה  למרות 
אין הן נלמדות מתוך כתבי הקודש. אותו דבר אפשר לומר על גלגול 
נשמות - הרעיון, שאחרי המוות, יכולה נשמה שהתנתקה מגופה לשוב 
אל הארץ ולחיות מחדש בגוף אחר. בשום מקום בין דפי המקרא, לא 
משה ואף לא אחד מארבעים המחברים האחרים, מתעדים “מחזור 
חיים” - מוות, לידה, לידה מחודשת ומוות מחודש של רוח אדם. לא 

מת
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זו בלבד שגלגול הנשמות אינו נלמד במקרא, כתבי הקודש מלמדים 
אותנו בבירור את ההיפך. כל בן אנוש זוכה לחיות פעם אחת בלבד.

… ִּנְגַזר ַעל ְּבֵני ָאָדם ָלמּות ַּפַעם ַאַחת ְוַאֲחֵרי ֵכן ַהִּמְׁשָּפט …
האגרת אל העברים ט':27

)כשם שענן מתכלה  ה:  ַיֲעֽלֶ ֹלא  ְׁשאֹול  יֹוֵרד  ֵּכן  ַוֵּיַלְך  ָעָנן  ָּכָלה 
ונעלם, כך גם מי שיורד לשאול המוות אינו חוזר לחיים( ֹלא-
איוב א':10-9 ָיׁשּוב עֹוד ְלֵביתֹו, ְוֹלא-ַיִּכיֶרּנּו עֹוד ְמקֹמֹו׃ 

בנקודה זו ראוי יהיה לשאול, "אם נכון הדבר שהאדם חי רק פעם אחת 
וגופו מת אך רוחו ממשיכה לחיות אחריו, היכן היא מתקיימת מרגע 
שהיא נוטשת את החיים על פני האדמה? היכן נמצאים אבותינו ברגע 
זה? מה אומר המקרא?” אלה הן שאלות נכונות, אליהן נתייחס בפרקים 
הבאים. כרגע, הבה נבחן עוד אופן בו משתמש המקרא במילה “מוות”.

3. מוות לעתיד מאושר - המוות השני
)הפרידה של רוח האדם מאלוהים לנצח(

יש האומרים, “אם מישהו שואל אותך ‘לאן תלך לאחר מותך?’ ענה לו 
בדממה.” זה נשמע מעמיק, אבל יש כאן התחמקות מהנושא. לעומת 

זאת, המקרא מתייחס לנושא באופן ישיר.

כתבי הקודש אומרים לנו שאלוהים מכין לאדם, לאחר מותו, בית נפלא. 
הוא נקרא גן-עדן או שמיים. גן העדן או השמיים, הוא מקום מופלא 
שעוצב בידי אלוהים למען אושרו הנצחי של האדם. כמה נפלא יהיה 

רק להיות משוחררים מחטא, מסבל וממוות.

אך בדיוק כשם שיש חיי נצח, קיים גם מוות נצחי. מוות זה נקרא גם 
המוות השני, כנראה משום שהוא קורה אחרי המוות הפיסי. מוות שני 
זה שמור לאנשים שלא יחיו בעולם העתידי המושלם. במקום זאת 
אומר המקרא, שהם יישלחו לאגם האש, מקום מחריד שאלוהים יצר 

במיוחד כעונש עבור השטן והשדים שלו.

ההתגלות כ':14 ֶזהּו ַהָּמֶות ַהֵּׁשִני- ֲאַגם ָהֵאש. 

כאשר נטשה האנושות את קשר החברות עם אלוהים, היא הצטרפה 
לשורותיו של אלו שמרדו כנגד הבורא. היא שילבה ידיים עם השטן, שהוא …

אגרת שאול השניה אל הקורינתים ד':4 ֵאל ָהעֹוָלם ַהֶּזה … 

הבשורה על פי יוחנן יב':31 … ַׂשר ָהעֹוָלם ַהֶּזה … 

משפט נצחי
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המקרא אומר,
… ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְהיֹות ָיִדיד ָלעֹוָלם הֹוֵפְך ְלאֹוֵיב ֱאֹלִהים.

אגרת יעקב ד':4

כל אויביו של אלוהים - בין אם בני אנוש או רוחות - יזרקו בבוא היום …

… ֶאל ֵאׁש עֹוָלם ַהּמּוָכָנה ַלָּׂשָטן ּוְלַמְלָאָכיו.
הבשורה על פי מתי כה':41

הזרקות לתוך אגם האש  המקרא מדבר על 1( 
ולילה  יומם  ְיעּונּו  שם 2(  אשר  בגפרית,  הבוער 
לעולמי עולמים. יהיה זה מקום 3( נטול שמחה 
על 4(  בו. הכתובים מדברים  ישררו  ויגון  שצרה 
על  מוחלטת,  חשיכה  על 5(  )רימה(,  תולעים 
אנשים שמייללים וחורקים את שיניהם בייסורים, 
חייהם  על  שחושבים  בצמא,  שמתייבשים 6( 
אלה ומייחלים לכך שאיש לא יצטרף אליהם. 
לעיתים קרובות מכונה גיהנום, הרי הוא מקום 

שבו סובלים בבדידות, ולא מקום למסיבות רעים ולהתהוללות.

"ֲאָבל מּוֵגי ַהֵּלב ְוַהִּבְלִּתי ַמֲאִמיִנים, ַהְמֹתָעִבים ְוַהְמַרְּצִחים, ַהּזֹוִנים 
ְוַהְמַכְּׁשִפים, עֹוְבֵדי ָהֱאִליִלים ְוָכל ַהְמַׁשְּקִרים -ֶחְלָקם ָּבֲאַגם ַהּבֹוֵער 
ההתגלות כא':8 ְּבֵאׁש ְוָגְפִרית ֲאֶׁשר הּוא ַהָּמֶות ַהֵּׁשִני.” 

ומי  יגור בשמיים  כיצד נקבעת ההחלטה על מי  נראה  יותר  מאוחר 
ירד לגיהנום.

צלם ָּפגּום
כאשר אדם וחוה חטאו, הם פגמו בצלם האלוהים אשר בו נבראו - 
הם עמעמו את תפארתו של אלוהים שלפיה נוצרו. עדיין ניתן למצוא 
במידה  קיימת  עדיין  התפארת   - באדם  זו  דמות  של  אספקטים 
מסוימת, אך היא לקויה. השפעת הקלקול הזה, כמוה כמחלה ממארת 

שמתפשטת לכל תחום בהווייתו של האדם.

למשל, לפני זמן מה אובחן אחד מידידי כחולה סרטן. בתחילה אף אחד 
מאיתנו לא יכול היה להבחין שמשהו לא בסדר למרות שכולנו ידענו 
שהבעיה קיימת - שאכן זהו מצבו. אבל בהמשך, החל הסרטן באיטיות 
לחשוף את עצמו באמצעות תסמינים. הדיבור הפך רפה ולא ברור 
ועורו קיבל ָּגֶון צהבהב. שוב לא הייתה לו אותה אנרגיה כבעבר. כולנו 
ידענו שזהו רק עניין של זמן עד שהסרטן ייטול את חייו. באותו האופן, 
ניתן לומר שכל בן אנוש נמצא במצב קטלני אותו מכנה המקרא אופי 
חוטא, או טבע האדם. אותו מצב של 'חטא ממאיר' יטול חיים יום אחד.

אויב

 20 יט': 1( ההתגלות 

הפיסי  שהגוף  * למרות 
ממשיכה  הרוח  מת, 
2( ההתגלות  לחיות. 
קטז':3  כ':10 3( תהלים 
4( הבשורה על פי מרקוס 

על  ט':48 5( הבשורה 
כב':13;  ח':12,  מתי  פי 
על  כה':30 6( הבשורה 

פי לוקס טז':24
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כמו תפוח עץ שקליפתו החיצונית מבריקה אך תוכו רקוב, לעיתים 
קרובות עולה בידי בני-האדם להסתיר את מצבם החוטא בהצלחה 
האופי   - רקבון  ומתגלים תסמינים של  צצים  מידי פעם  רבה. אבל 

החוטא מגלה את נוכחותו בכל פעם שמישהו עושה מעשה עוולה.

כל האנושות
בסרי-לנקה ישנו הר שנקרא - 'ַאַדְמס ִּפיק’ )Adam‘s Peak - הפסגה 
של אדם(. יש הטוענים שבראש ההר נמצאת טביעת כף-רגלו הענקית 
של אדם הראשון. אנו נגלה שהעולם בו חיו אדם וחוה נהרס, ולפיכך 
כל טביעות הרגל נכחדו, אולם המקרא כן מבהיר דבר אחד - מאז 

ימיו של אדם הראשון, “צועדת כל האנושות בעקבותיו.”

עקב חטאו, ירשו כל צאצאיו את אפיו החוטא. ומכיוון שהוא מת, כל 
צאצאיו מתים גם הם.5

ְלִפיָכְך, ְּכֵׁשם ֶׁשַעל-ְיֵדי ָאָדם ֶאָחד ָּבא ַהֵחְטא ָלעֹוָלם, ְוֵעֶקב ַהֵחְטא 
ָּבא ַהָּמֶות, ָּכְך ָעַבר ַהָּמֶות ְלָכל ְּבֵני ָאָדם ִמּׁשּום ֶׁשֻּכָּלם ָחְטאּו.

אגרת שאול אל הרומים ה':12

ֵאל ישר
אם כל הדיבורים האלה על החטא והמוות נשמעים מבעיתים, יש בכך 
כדי להזכיר לנו, שאלוהים לא מייפה נושאים לא-נעימים. כפי שעל 
חבר טוב לעשות, אומר הוא לנו את שעלינו לדעת. בניגוד ליושרו של 

אלוהים, אומר המקרא:

ַהִּבְלִּתי  ֶׁשל  ִׂשְכָלם  ִעֵּור ֶאת  ַהֶּזה )שהוא השטן(  ָהעֹוָלם  … ֵאל 
אגרת שאול השניה אל הקורינתים ד':4 ַמֲאִמיִנים … 

חצאי  באמצעות  הבריות  עיני  את  מעוור  הוא  שקרים.  דובר  השטן 
כמו  בדיוק  מתוחכמות  הטעיות  באמצעות  אותם  ומרדים  אמיתות 
זאת,  במקום  חבר.  אינו  השטן  וחוה.  אדם  עם  השתמש  בהם  אלה 

כתבי הקודש אומרים …

… אֹוִיְבֶכם ַהָּׂשָטן ְמׁשֹוֵטט ְּכַאְרֵיה ׁשֹוֵאג ּוְמַחֵּפׂש לֹו ִלְטרׁף ִמיֶׁשהּו.
אגרת כיפא הראשונה ה':8

כל זה אמנם מאד מייאש, אך המשך לקרוא. הבשורות הטובות בדרך.
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מה מצאו הגנטיקאים?
"זה גורם לנו להבין שבני האדם, למרות ההבדלים החיצוניים ביניהם, 
נמנים כולם על ישות אחת שהיה לה, בעבר המאד קרוב, מקור 
אחד במקום אחד. ישנו סוג של קרבה ביולוגית שהוא עמוק הרבה 
יותר ממה שאי פעם שיערנו”. כך אמר בשנת 1988 סטפן ג'יי גולד 
הווארד,  מאוניברסיטת  מאמרים  וכותב  מאובנים  חוקר  המנוח, 

במאמר מערכת בניוזוויק שכותרתו “החיפוש אחר אדם וחוה”.6

מולקולארית …  בביולוגיה  “… שהתמחו  מדענים  המאמר,  פי  על 
שהוביל  ד.נ.א.  של  שריד  ומצאו  גנים  של  בינלאומי  מבחר  בחנו 
אותם לאישה מסויימת אחת שממנה כולנו יצאנו.” … "לא היו שום 

הבדלים בין הגזעים.”

המקרא אומר
… ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשם ִאְׁשּתֹו ַחָּוה; ִּכי ִהיא ָהְיָתה ֵאם ָּכל-ָחי.
בראשית ג':20

Time 7 מאמר קצר הקובע, שקיימות  ב-1995 הופיע בשבועון 
עדויות מדעיות לכך ש “… היה ›אדם‘ קדמון, שהמרכיבים הגנטיים 
בכרומוזומים שלו משותפים לכל איש ואישה החיים כעת על פני 

כדור הארץ”.

המקרא אומר,

ֵמָאָדם ֶאָחד הּוא ָיַצר ֶאת ָּכל ַעְמֵמי ְּבֵני ָאָדם ְלהֹוִׁשיָבם ַעל 
מעשי השליחים יז':26 ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץ … 

על  מצביעות  האנושי  הד.נ.א.  של  הללו  המחקרים  תוצאות 
חלק  שלנו.  בשושלת  אחת  ואישה  אחד  איש  יש  שלכולנו  כך 
מהמדענים מסכים, אחרים מתנגדים. גם מקרב המסכימים יש 
הממהרים לציין, שלא בהכרח מדובר באדם וחוה מהמקרא. כך 
או כך, מעניין לגלות שהממצאים תואמים בעקביות את המקרא. 
ותגליות מדעיות עכשוויות אחרות בתחום הביולוגיה  זו  תגלית 
המולקולארית מאשרות את מה שקבעו כתבי הקודש מזה אלפים 

בשנים: שכולנו קשורים זה לזה בקשר משפחתי.
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סקירה - גשר החברות
והאדם  יהוה  היו  בראשית 
שחיו  קרובים  חברים 
עולם  בתוך  בהרמוניה 
אנשים  רק  מושלם. 
לחיות  יכולים  מושלמים 

לצידו של אל מושלם.

נשבר  קרבה  של  זה  גשר 
האמינו  וחוה  כשאדם 
למילתו של השטן על פני 
המילה של אלוהים והפרו 
הברורות  ההוראות  את 
השתנה.  העולם  כל  שלו. 
מקום  להיות  הפך  הוא 
אשמה,  פחד,  שוררים  בו 

בושה, צער ומוות.

אחרי שאדם וחוה חטאו, הם ניסו לכסות על חטאם 
באמצעות שיפור מראם החיצוני. אבל עלי התאנה 
לא עזרו. התהום נשארה. מעתה שלטו החטא 

בשושלתו  והמוות 
כשהם  אדם,  של 
לכאורה מועברים 
מדור לדור על ידי 

בכל  כמו  האב. 
פריה ורביה - תפוחים 

מניבים תפוחים, חתולים 
ואדם חוטא  ממליטים חתולים, 

מוליד אדם חוטא.

תוך כדי שאנו ממשיכים בסיפור נבחין, שטבעי הוא לאדם להכחיש 
דרך  אחר  לחפש  לאלוהים,  להגיע  דרכים  לתכנן  החוטא,  אופיו  את 

חזרה לעולם מושלם.

בני אדם
אלוהים

ֵרעוּת

חטא
בני אדם

אלוהים

אדם (הראשון)

הופעה כלפי חוץ

בני אדם

אלוהים
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סקירה - למה מושווה החטא?
רשע: מחשבות ומעשים המנוגדים למה שנכון; כל מה שהוא רע   .1

ומעשה עוולה.

ריקבון, שחיתות: כאשר הטוב הולך לאיבוד בהשפעתו ההרסנית של   .2
החטא; כאשר היהירות וההתרכזות בעצמי מחליפים את הצניעות.

מרידה, אי-ציות: התעלמות מהוראות משום שאתה סבור שאתה   .3
יודע טוב-יותר-מאלוהים.

מצב רוחני, אופי חוטא ממאיר שמוביל  מחלה: מחלה סופנית או   .4
למוות נצחי. מעשי חטא הם תסמינים חיצוניים של מצב פנימי זה.

מושלמים,  כתינוקות  ָלעולם  נולדים  שילדים  להאמין  מקובל  ִנְהָיה 
חופשים מכל חטא. אולם מה מלמדים כתבי הקודש? האומנם נולדים 

אנו עם אופי נטול חטא?

חלקים  כתב  אשר  הנביאים  מארבעים  אחד  המלך,  דוד  פי  על  לא 
נכבדים של כתבי הקודש:

תהלים נא':7 ֵהן-ְּבָעוֹון חֹוָלְלִּתי; ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאִּמי. 

לא על פי איוב, שספרו נמצא במקרא:

ִמי-ִיֵּתן ָטהֹור ִמָּטֵמא? ֹלא ֶאָחד! )כלומר, מי יכול להוציא או 
איוב יד‘:4 לעשות דבר טהור מדבר טמא? אף אחד!( 

לא על פי ניסיון חיינו אנו:

ַהִאם  ֵּביֵניֶכם?  ֲאֶׁשר  ְוַהְּמִריבֹות  ַהִּסְכסּוִכים  ֵמַאִין 
ֹלא ִמַּתֲאוֹוֵתיֶכם ַהִּנְלָחמֹות ְּבתֹוְך ֵאיְבֵריֶכם?

אגרת יעקב ד':1

עלינו לשאול את עצמנו מספר שאלות קשות. האם 
לציית,  ולא  לשקר  אותנו  ללמד  צריכים  היו  הורינו 
אינו  האנושי  טבענו  לא.  ְוַוְּכחניים?  אנוכיים  להיות 
צריך שילמדו אותו כיצד לחטוא. אנו עושים דברים 

אלו באופן טבעי.

החטא הוא כמחלה מדבקת. כתבי הקודש אומרים 
שאופיו החוטא של אדם )עם כל תסמיניו ותוצאותיו( 

התפשט לכולנו. משום שאדם חטא, ירשו כל צאצאיו את טבעו החוטא.

אדם נעשה לבעל 
טבע חוטא - 

אדם ימות.

לכל צאצאי אדם 
 יהיה טבע חוטא 

- כולם ימותו.
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פרדוקס  1
ככל שנתקדם  יהוה.  אופיו של  בפרקים הראשונים למדנו מעט על 
נלמד יותר, אך קודם עלינו לעצור, לחזק את הבסיס ולחבר יחדיו כמה 

ממרכיבי התצרף המקראי.

יקל עלינו אם נבין, שבדיוק כשם שיהוה קבע חוקים פיסיולוגיים שינהלו 
את היקום, כך גם קבע חוקים רוחניים שיקבעו את אופי הקשר שלו 
לנו  ובכימיה מסייע  בפיסיקה  בסיסי  שֵידע  ובדיוק כשם  עם האדם. 
להבין את העולם המקיף אותנו, כך גם מסייעת לנו הכרת החוקים 
הרוחניים למצוא היגיון בחיים ובמוות. חוקים רוחניים אלה אינם קשים 

להבנה. בתור התחלה, נבחן את מצבו של האדם.

מצבו של האדם
עקב הבחירה של אדם וחוה, עומדת עכשיו האנושות בפני דילמה, 

בעיה ששתי פנים לה, כמו שני צדדים של אותו מטבע.

עונש על חטא -  ❖❖ מצד אחד יש לנו משהו שבו איננו חפצים - 
ומצד שני …

אנו זקוקים לדבר מה שחסר לנו - שלמות. ❖❖

הרשו לי לבאר זאת באופן מעמיק יותר.

יודעים שבספורט, כאשר מפר  יש לנו עונש-על-חטא. כולנו   .1
אחד השחקנים את הכללים, הוא נענש. אך מהו עונש-על-חטא וכיצד 
הוא משולם? כדי לענות על שאלות אלה, עושה המקרא השוואות עם 
מסורות מתחום המשפט והכלכלה. שניהם עושים שימוש במונח: 

שטר-חוב )או כתב-אישום(.

ההשוואה המשפטית: במקרה זה, נתפסת התנהגות לא ראויה 
כחוב לחברה שיש לשלמו באמצעות ענישה תואמת.

זרעי התפישה הזאת טמונים ברומא העתיקה, שם אין להעמיד 
שטר-חוב  באמצעות  רשמית  שיורשע  עד  למשפט  מפר-חוק 
)כתב-אישום( כתוב המפרט את העבירה. אם נמצא החשוד אשם, 
מציין השופט את גזר דינו על שטר החוב )למשל - “מאסר - חמש 
שנים!”(. המסמך, המפרט הן את העבירה והן את העונש הנדרש 
לתשלום  עד  נותר  שם  המאסר.  תא  לדלת  במסמר  הוצמד  לה, 
והוצג בפני הרשויות. אלו האחרונים רשמו  ואז הורד  פסק הדין, 
על שטר החוב “בוטל” או “שולם במלואו”, והאסיר נשלח לחופשי.

באותה צורה מלמד המקרא, שבפני כל אדם מונח שטר-חוב )כתב 

שטר חוב

בעל חוב
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אישום( עליו כתובים חטאיו האישיים, גדולים כקטנים. האדם מוצג 
כמי שעומד באולם בית המשפט כשהוא נמצא אשם בעבירה כנגד 

אל קדוש. השופט מקריא את גזר הדין. על פי …

אגרת שאול אל הרומים ח':2 … חֺק ַהֵחְטא ְוַהָּמֶות … 
… העונש שעל הנאשם לשאת הוא עונש מוות.

יחזקאל יח':20 ַהֶּנֶפׁש ַהחֵֹטאת ִהיא ָתמּות … 
אלוהים הזהיר את אדם וחוה לגבי החוק הזה כאשר אמר להם שימותו 

אם לא יצייתו לדברו.

ההשוואה הפיננסית: לפני מאות בשנים, במזרח התיכון, כאשר 
אדם נכנס לחובות, הוצא לגביו שטר רשמי שנקרא - שטר-חוב. 

הוא קבע את תנאי ההלוואה וכיצד יש להשיבה במלואה.

באותה מידה מלמד המקרא שבספר החשבונות המוסרי, מטיל עלינו 
חטאנו חוב - מחיר שיש לשלמו. האדם מתואר כמי שעומד בפני קצין 
הלוואות שאוחז בידו שטר-חוב שמועד פירעונו חל. השטר קובע ש …

אגרת שאול אל הרומים ו':23 … ְׂשַכר ַהֵחְטא הּוא ָמֶות … 

בין אם זה נתפש כעונש על חטא או כחוב על חטא, תוצאת החטא 
היא זהה - מוות על כל שלושת משמעויותיו.

זה? התשובה  חוב  לפרוע  האדם  יכול  האם  עומדת:  בעינה  השאלה 
המוסמכת היא - כן. אבל היות שהמוות השני קיים לנצח נצחים, קשה 
להתייחס אל החוב כמשולם, מכיוון שעל שטר החוב המוצמד לדלת 
הגיהינום כתוב “מוות נצחי”. האדם החוטא נעול לנצח בגיהינום - הוא 
אף פעם לא מפסיק לשלם את חוב חטאו. אלו הן חדשות רעות מאוד. 

האנושות נמצאת בדילמה איומה.

שטר חוב

בעל חוב

מופרדים

אלוהים

בני אדם

מת

משפט נצחי
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אבל זהו רק צד אחד של הבעיה. קיים צד אחר למטבע שיש לקחתו 
בחשבון. ראו, גם אם חוב החטא שלנו היה “נמחק” או “שולם במלואו”, 
עדיין לא היינו יכולים לחיות עם אלוהים בשמים, מכיוון שאנו זקוקים 

לדבר מה שאין לנו.

אנו זקוקים לשלמות. כיוון שרק אנשים מושלמים יכולים לחיות   .2
במחיצת אל מושלם בגן-עדן של שלמות, זקוקים אנו למה שאיבדו 
אדם וחוה בגן-עדן - אנו זקוקים להיווצר מחדש בצלמו הלא פגום 

של אלוהים. כתבי הקודש אומרים,

… ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשִּבְלָעֶדיָה ֹלא ִיְרֶאה ִאיׁש ֶאת ָהָאדֹון.
האגרת אל העברים יב':14

הקדושה הזאת, או הִצְדָקה הזאת )כלומר, להיות צדיק(, צריכות להיות 
שוות לצידקתו של אלוהים. היות שאין איש שמתקרב לסוג זה של 

שלמות, יש לנו בעיה.

סיכום
כתוצאה מחטאו של אדם, עמדה האנושות מול שאלת שני הצדדים 
של אותו מטבע: כיצד נוכל להיפטר מעונש החטא שלנו? ואיך נוכל 
להשיג ִצְדָקה השווה לזו של אלוהים כך שנוכל להתקבל ולעמוד במחיצתו?

את  נפנה  הבה  האדם,  בפני  העומדת  הדילמה  את  שזיהינו  עכשיו 
תשומת ליבנו ליהוה ונראה כיצד זה משפיע עליו.

מצבו של אלוהים
כדי להעריך את מצבו של אלוהים, עלינו להבין שתי תכונות באישיותו.

יהוה צודק לחלוטין: אנו אוהבים צדק. מפריע לנו לראות בריון   .1
המנצל את החלש ממנו. אפילו כילדים ידענו, שאין זה הוגן כשאנשים 
רעים מתחמקים ויוצאים פטורים. אך גם אם חוש הצדק שלנו מתעוות, 

אין לכך השפעה על האופן שבו רואה יהוה את הדברים.

תהלים יא':7 י-ַצִּדיק ְיהָוה ְצָדקֹות ָאֵהב …  ִּכֽ

צד שני -צד אחד -

למה אנו זקוקיםמה יש בידינו
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היות שיהוה הוא ללא חטא, הריהו מתנהל עם ברואיו בדרכי הגינות ויושר.

ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו. ִּכי ָכל-ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט. ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול; 
דברים לב':4 ַצִּדיק ְוָיָׁשר ֽהּוא! 

אלוהים הוא שופט אידיאלי משום שהוא גוזר דין שווה לכולם.

ֱאֹלִהים ַוֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים, ָהֵאל ַהָּגדֹל  ִּכי ְיהָוה ֱאֹֽלֵהיֶכם הּוא ֱאֹלֵהי ָהֽ
דברים י':17 ַחד׃  ַהִּגּבֹר ְוַהּנֹוָרא ֲאֶׁשר ֹלא-ִיָּׂשא ָפִנים ְוֹלא ִיַּקח ׁשֹֽ

בין אם נסיך או אביון, אלוהים כופה את חוקיו על כולם באופן שווה 
והוגן. כאן, עלי אדמות, יכול אדם להסתיר את פשעיו, לשקר ביחס 
אליהם, לשחד את השופט או פשוט לא להיתפס. אבל אצל אלוהים, 

לא ימלט שום פושע מריצוי הדין על פשעו.

ֲעֶׂשה, ָהֱאֹלִהים ָיִבא ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל-ֶנְעָלם; ִאם- ִּכי ֶאת-ָּכל-ַמֽ
קהלת יב':14 ע׃  טֹוב ְוִאם-ָרֽ

יושר והגינות הן תכונות יסוד בטבעו המושלם של אלוהים.

תהלים פט':15 ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסֶאָך … 

כאשר אדם וחוה חטאו, לא יכול היה אלוהים לומר, “טוב, נשכח מזה,” 
“זה היה רק חטא קטן”. לא. זה  “נתנהג כאילו זה לא קרה”, או,  או 
אלוהים היה חייב לעשות  מנוגד לאישיותו המושלמת של אלוהים. 
משהו בקשר לחטאו של האדם - היה צורך להתייחס אליו. העונש 
שניתן על המעשה מצביע על מידת הרצינות בה רואה אלוהים את 
החטא - מוות על כל שלושת משמעויותיו. שוב, אין אלה בשורות 
ַחָיב גם הוא  טובות. לשמחתנו, המרכיב הנוסף באופיו של אלוהים 

להישאר בתמונה.

יהוה אוהב בשלמות. אלוהים אינו רק צודק, אלא שמעצם טבעו   .2
הוא אוהב. ראינו שאלוהים הפגין את אהבתו כאשר ברא את העולם. 

זה בא לידי ביטוי ביחסו הדואג לברואיו ולאופן שבו הוא …

… ַּמֲעִניק ָלנּו ֶאת ַהּכֺל ְּבֶׁשַפע ַלֲהָנָאֵתנּו.
אגרת שאול הראשונה לטימותיאוס ו':17

היו אלה אדם וחוה ששברו את האחווה עם אלוהים, אולם אלוהים לא 
השתנה. יהוה עדיין אהב אותם. חטאם הוא הדבר אשר אלוהים לא אהב.

הֹודּו ֵלֽאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּֽדֹו׃ הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ִּכי 
תהלים קלו':3-2 ְלעָֹלם ַחְסּֽדֹו׃ 

מופרדים

אלוהים

בני אדם

מת

משפט נצחי
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הפרדוקס
טבעו הצודק והאוהב של אלוהים יוצר פרדוקס אם מתייחסים אליו 
לאור הדילמה האנושית - חטא שווה מוות. כדי להיות צודק לחלוטין, 
על אלוהים לאכוף את חוקיו ללא יוצא מן הכלל. פירושו של דבר, שעל 
כולנו לשלם את שטר החוב של חטאנו - על כולנו למות. אבל כיוון 
שאלוהים הוא אל אוהב, אין לו רצון להעניש אותנו. הוא רוצה שנחיה 

במחיצתו לַעד כחבריו.

שתי התכונות הללו של אופיו שוות הן - אלוהים אינו אוהב יותר מאשר 
הוא צודק. היות שיהוה תמיד פועל על פי טבעו המושלם, הוא תמיד 
ייתן ביטוי שווה לשתי תכונותיו אלו. השאלה היא זו: “כיצד יכול אלוהים 

לשמר את הצדק ולהיות אוהב בו זמנית?”

אף פעם אין התעלמות מהחטא
המקרא מבהיר שאלוהים מעניש כל חטא, לעתים כאן עלי אדמות 
שכתבי  וודאי,  כך  כל  הדבר  מנוס.  אין  הפיסי.  המוות  אחרי  ולבטח 

הקודש אומרים,

ִכּי-֣מֹות ָנ֔מּות ַכַּמִים ַהִּנָּגִרים ַאְרָצה ֲאֶׁשר ֹלא ֵיָאֵספּו … שמואל ב', יד':14

אך הפסוק לא מסתיים כאן. כיוון שאלוהים הוא גם אל אוהב,

ח. ֲחָׁשבֹות, ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדֽ … ְוֹֽלא-ִיָּׂשא ֱאֹלִהים ֶנֶפׁש ְוָחַׁשב ַמֽ
שמואל ב', יד':14

למרות שאלוהים הרשה לגופנו הפיסי למות, הוא סיפק לרוחנו דרך 
מילוט מאגם האש. הוא מאפשר לנו לשוב ולחיות בנוכחותו כחברים.

יו … ִּכי ֹלא ִיְזַנח ְלעֹוָלם ֲאדָֹנֽי׃ ִּכי ִאם-הֹוָגה ְוִרַחם ְּכרֹב ֲחָסָדֽ
איכה ג':31-32

אלוהים שופט חטא ומציל אותנו בו זמנית? איך אלוהים  ובכן כיצד 
לשאלות  התשובות  את  נמצא  אותנו?  שיעניש  מבלי  חטא  מעניש 

אלו בהמשך הסיפור.

גאווה
עוד נקודה אחת ואחרונה בטרם נמשיך הלאה. המקרא אומר שהגאווה 
היא זו שגרמה לשטן למרוד. לעתים קרובות אנו מתייחסים לגאווה 
זו שמונעת  כאל דבר טוב, אך כתבי הקודש אומרים שהגאווה היא 
מאיתנו לפנות אל אלוהים לעזרה. לעתים קרובות אנחנו גאים מכדי 
להצניע את עצמנו ולהודות בכך שאנו זקוקים לאלוהים. כתבי הקודש 

מזהירים אותנו ש …

ֱאֹלִהים ַלֵּלִצים הּוא-ָיִליץ ְוַלֲעָנִוים ִיֵּתן-ֵחן. אגרת כיפא הראשונה ה':5
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במקום להיות נשלטים על ידי הגאווה ולחשוש ממה שחושבים עלינו 
האחרים, אומר אלוהים …

ִּבְגֽבּוָרתֹו;  ַהִּגּבֹור  ְוַאל-ִיְתַהֵּלל  ְּבָחְכָמתו,  ָחָכם  "… ַאל-ִיְתַהֵּלל 
ַהִּמְתַהֵּלל,  ִיְתַהֵּלל  ִאם-ְּבזֹאת  ִּכי  ְּבָעְׁשֽרֹו.  ָעִׁשיר  ַאל-ִיְתַהֵּלל 
ַהְׂשֵּכל ְוָידַֹע אֹוִתי, ִּכי ֲאִני ְיהָוה עֶֹׂשה ֶחֶסד ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ; 
ירמיה ט':24-23 י-ְבֵאֶּלה ָחַפְצִּתי ְנֻאם-ְיהָוֽה.”  ִּכֽ

הוא המשחק העקרי.  אני בא מארץ שבה משחק ההוקי קרח 
כאשר שחקן מפר את החוקים, הוא נענש. למשך זמן מה מחויב 
העבריין לשבת בתא מיוחד בצד המגרש. רשמית מכונה התא 

“תא העונשין”, ולפעמים: “קופסת החטאים”.

באותו האופן, שברנו אנו בני האדם את חוקיו של אלוהים. ניאלץ 
לשבת בתא העונשין של הגיהנום, לא למשך זמן מוגבל כי אם 
עתיד  שזהו  הרי  כך,  על  וחושבים  עוצרים  כאשר  נצחים.  לנצח 

מחריד. אבל החדשות הטובות בדרך!
משפט נצחי

שתי ִמנחות  2
הבה ונשוב עתה למאורעות המתועדים בספר בראשית.

משה כתב שאחרי שנגסו מפרי העץ, הדבר הראשון שעשו אדם וחוה 
היה להלביש את עצמם בעלי תאנה. למרות הכיסויים הללו, אמר אדם 
לאלוהים שהוא חש עירום - חשוף. יש לכך סיבה. המקרא מספר לנו ש …

ַויהָוה  ַלֵעיַנִים  ִיְרֶאה  ָאָדם  ָהֽ ִּכי  ָהָאָדם,  ִיְרֶאה  ֲאֶׁשר  ֹלא  … ִּכי 
שמואל א‘, טז':7 ב.  ִיְרֶאה ַלֵּלָבֽ

אדם וחוה תיקנו את מראם החיצוני בעזרת עלי תאנה, אך אלוהים ראה 
לליבם וראה אותם כפי שהם באמת - ערמומיים ולא צייתנים - חוטאים.

כיסוי
אלוהים לא התווכח עם אדם וחוה ביחס לשאלה אם הם זקוקים לכיסוי 

אם לאו, אך סירב לקבל את בגדי עלי התאנה. במקומם …

ם. ַוַּיַעׂש ְיהָוה ֱאֹלִהים ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשֽ
בראשית ג':21

מדוע אלוהים עשה זאת? כתבי הקודש לא מספקים לנו פרטים בשלב 
זה, אך בהתייחסות לדבר אלוהים במלואו, יכולים אנו לראות בכך רמז 

ראשון למושג המכונה כפרה.
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המילה כפרה כוללת בתוכה מושגים רבים, אבל בבסיסה היא מכילה 
את רעיון הכיסוי - במובן מסוים, אלו הבגדים המתאימים ללב. בכתבי 
בניגוד  מזוהמות,  בסחבות  שלבוש  כמי  מתואר  חוטא  אדם  הקודש, 
לאדם צדיק העטוף במחלצות נקיות מכל רבב. אלה אינם בגדים במובן 
המילולי, ֶאָּלא דימוי ותיאור שמסייע לנו להבין אמת רוחנית. במקרא 

ישנם רק שני כיסויים ללב:

אלוהים דחה את עלי התאנה של אדם וחוה משום שהם היו ניסיון של 
אנשים חוטאים להיות טובים מספיק בעיני אלוהים. ניסיון זה תואם 
את קטגוריית הסחבות המזוהמות. רק כאשר יהוה סיפק את הכיסוי 

שלו יכלו לשוב ולהתקבל אל תוך נוכחותו.

חסד
ָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע,  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאֹלִהים, "ֵהן ָהֽ
ָוַחי ְלעָֹלֽם.”  ְוָאַכל  ַחִּיים  ַהֽ ְוָלַקח ַּגם ֵמֵעץ  ָידֹו  ְוַעָּתה ֶּפן-ִיְׁשַלח 
בראשית ג':23-22 ַוְיַׁשְּלֵחהּו ְיהָוה ֱאֹלִהים ִמַּגן-ֵעֶדן … 

היה זה מעשה חסד. אלוהים לא רצה שהאדם יחיה לנצח לכוד בחטאו. 
ִחשבו כיצד יכול היה העולם להיראות לו היו כל האנשים הרעים, לאורך 
לגן,  וחוה מחוץ  כל הדורות, עדיין חיים בימינו. בכך ששם את אדם 
התיר אלוהים לתוצאת החטא לקחת את שכרה הסופי, כלומר מוות 
פיסי. אלוהים חשב על מעבר לקבר. הוא חשב על תוכניתו להושיע 

את האדם מהמוות השני.

משה כתב,

ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת-ַחָּוה ִאְׁשּתֹו, ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֶאת-ַקִין ַוֹּתאֶמר ָקִניִתי 
ִאיׁש ֶאת-ְיהָוֽה. ַוֹּתֶסף ָלֶלֶדת ֶאת-ָאִחיו ֶאת-ָהֶבל. בראשית ד':2-1

מחלצות נקיות מכל רבבסחבות מלוכלכות
דימוי לאנושות שעוטה על עצמה 

את חטאּה
דימוי לאנושות העטויה בצידקתו 

של האלוהים

כשיש כפרהללא כסות-כפרה

ניתנת על ידי אלוהיםכל מה שיש לאדם

כיסוי עור החיהכיסוי עלה התאנה
פרי מעשהו של אדם חוטא כדי 

להתקבל אצל אלוהים
פועלו של אלוהים עצמו כדי 

לספק לאדם דרך להתקבל אצלו

מתקבל על ידי אלוהיםדחוי על ידי אלוהים



v 92 פרק 5

קין והבל
קין והבל נולדו שניהם מחוץ לגן-עדן. כיוון שנולדו כתוצאה מהתאחדותם 
היו  הם   - אדם  של  החטא  בעיית  את  להם  הייתה  וחוה,  אדם  של 
מורחקים מאלוהים. ובדיוק כמו אדם וחוה, היה על קין והבל להחליט 

במי הם נותנים אמון - באלוהים או במישהו אחר?

ְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים ַוָּיֵבא  ה. וַֽ ַוְֽיִהי-ֶהֶבל רֵֹעה צֹאן ְוַקִין ָהָיה עֵֹבד ֲאָדָמֽ
ֲאָדָמה ִמְנָחה ַלֽיהָוֽה. ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם-הּוא ִמְּבכֹרֹות  ַקִין ִמְּפִרי הָֽ
בראשית ד':4-2 ֶחְלֵבֶהן …  צֹאנֹו ּוֵמֽ

שתי ִמנחות
לשתי מנחות אלה משמעות רבה. האחת כוללת בעל חיים, השנייה - 
ירקות. קין והבל הביאו את מנחותיהם לא משום שאלוהים היה רעב, 
אלא בהתאם להוראות המפורשות שיהוה נתן להם. בשלב זה קיימים 
בטקסט רק רמזים בנוגע להנחיות אלו, אך מאוחר יותר הן מוצגות 

באופן מפורט. בינתיים די לנו לדעת ש …

ַוִּיַׁשע ְיהָוה ֶאל-ֶהֶבל ְוֶאל-ִמְנָחֽתֹו, ְוֶאל-ַקִין ְוֶאל-ִמְנָחתֹו ֹלא ָׁשָעה.
בראשית ד':5-4

מדוע?

הבל
המקרא קובע שהבל נתן אמון באלוהים - 
דבר שיש לצפות לו במסגרת של חברות.

ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ֵהִביא ֶהֶבל ֵלאֹלִהים ָקְרָּבן 
ִּבְגָלָלּה הּוַעד  ַקִין.  ֶׁשֵהִביא  ִמֶּזה  טֹוב 
ָעָליו ִּכי ַצִּדיק הּוא, ֶׁשֵּכן ֱאֹלִהים ֵהִעיד 
האגרת אל העברים יא':4 ַעל ַמְּתנֹוָתיו … 

הבל  של  המנחה  בין  המשותף  מין  יש 
לאדם  אלוהים  שעשה  העור  בגדי  לבין 
כפרה,  הנקרא  למושג  קשור  זה  וחוה. 
האמצעי שבאמצעותו מספק אל קדוש 
לאדם חוטא, מחלצות ללא-רבב על מנת 

שהאנושות תוכל להתקבל על ידי האלוהים.

בטח  שהבל  משום  בו.  האמין  שהבל  מכך  שבע-רצון  היה  אלוהים 
ביהוה, קבל אותו אלוהים כמי שמקבל חבר.
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קין
היה  שלו  למנחה  לקין,  אשר 
יותר מין המשותף עם עלה 
שלו  המאמצים   - התאנה 
תאמו את קטגוריית הסחבות 
המלוכלכות. וכמו הוריו, הוא 
לא היה בטוח אם יוכל לתת 
אמון באלוהים אם לאו. אבל 
כן הכיר מישהו אשר בו  קין 
היה לו אמון מלא - היה זה 

הוא עצמו!

קין סמך על קין. מהות הדבר 
עצמו  את  הרים  שקין  היא 

יהוה. המקרא  ידע כל מה שיודע  לדרגתו של אלוהים, כאילו שהוא 
אומר לנו שאלוהים לא אהב את גישתו של קין. כתוצאה מכך,

בראשית ד':5 … ַוִּיַחר ְלַקִין ְמֹאד, ַוִּיְּפלּו ָּפָניו. 

גודל המעשה שעשה? המנחה  האם אלוהים לא הבין את  קין כעס: 
בצל  לו  לשבת  היה  יכול  הבל  קשה!  בעבודה  כרוכה  הייתה  שהביא 
ולצפות בצאן שלו גדל במרעה, אבל גינון כרוך בעבודת-פרך בשמש 
הקופחת! איך יכול היה אלוהים לדחות את הקרבן שלו כאילו היה חסר 

ערך? זה מביך. הוא הושפל.

ובכן, איננו יודעים מה באמת חשב קין, אבל אנחנו כן יודעים שיהוה 
אלוהים פשוט  מעולם לא ביקש ממנו לעבוד קשה כתנאי לקבלה. 
רצה שקין יבטח בו כפי שבוטחים בחבר. אבל קין פספס את הנקודה.

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-ָקִין, "ָלָּמה ָחָרה ָלְך? ְוָלָּמה ָנְפלּו ָפֶנֽיָך? ֲהלֹוא 
ִאם-ֵּתיִטיב, ְׂשֵאת? ְוִאם ֹלא ֵתיִטיב, ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץ, ְוֵאֶליָך 
בראשית ד':7-6 ְּתׁשּוָקתו, ְוַאָּתה ִּתְמָׁשל-ּבֹו.” 

אלוהים ניסה להראות לקין בעדינות שהוא מוביל את עצמו לצרות. 
הוא ניסה להראות לקין, שגם הוא יתקבל אם יבחר ללכת בדרכו של 

הבל. לקין היתה עכשיו ברירה:

אותה  את  ולהביא  באלוהים  לבטוח  פשוט  להיכנע,  היה  יכול  הוא   .1
המנחה שהבל הביא, או …

להמשיך לשים את מבטחו בעצמו - ובהגיון שלו.  .2

קין בחר. הוא התעלם מיהוה.
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שאלות עדינות
ְיִהי ִּבְהיֹוָתם  ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל-ֶהֶבל ָאִחיו …* וַֽ

ַּבָּׂשֶדה ַוָּיָקם ַקִין ֶאל-ֶהֶבל ָאִחיו ַוַּיַהְרֵגֽהּו.

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-ַקִין, "ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך?”
בראשית ד':9-8

בדיוק כשם שבחן אלוהים את אדם וחוה, פנה עתה אלוהים אל קין 
ונתן לו הזדמנות להודות בחטאו. אך קין שיקר. הוא אמר,

בראשית ד':9 ִכי?”  "ֹלא ָיַדְעִּתי. ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאֹנֽ

ובדיוק כמו אדם וחוה, נמנע קין מלקחת אחריות על מעשיו. ויאמר 
לו אלוהים,

ה.” ֲאָדָמֽ "ֶמה ָעִׂשיָת? קֹול ְּדֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן-ָהֽ
בראשית ד':10

אלוהים הצביע על קין - “רצחת את אחיך!” אין שום תיעוד שבו מביע 
קין חרטה על מעשיו. אלוהים יכול היה להשמיד אותו, אולם ברחמיו 
העביר אותו לאזור אחר. המין האנושי התחיל את דרכו באופן שערורייתי.

שת
ַוֵּיַדע ָאָדם עֹוד ֶאת-ִאְׁשּתֹו ַוֵּתֶלד ֵּבן, ַוִּתְקָרא ֶאת-ְׁשמֹו ֵׁשת, "ִּכי 
ָׁשת-ִלי ֱאֹלִהים ֶזַרע ַאֵחר ַּתַחת ֶהֶבל, ִּכי ֲהָרגֹו ָקִין.” ּוְלֵׁשת ַּגם-
הּוא ֻיַּלד-ֵּבן, ַוִּיְקָרא ֶאת-ְׁשמֹו ֱאנֹוׁש. ָאז הּוַחל ִלְקרֹא ְּבֵׁשם ְיהָוה.
בראשית ד':26-25

על אף שנולד עם טבע חוטא, בטח שת באלוהים בדיוק כמו הבל. דרך 
שת וצאצאיו שלח אלוהים את המושיע. אלוהים קיים את הבטחתו.

מוות
ובכן, הגיע הזמן להשאיר את אדם מאחרינו. המקרא מספר שלאדם 

היתה משפחה גדולה והוא חי עד לגיל מופלג מאוד.

ַוִּיְהיּו ְיֵמי-ָאָדם ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת-ֵׁשת, ְׁשמֶֹנה ֵמֹאת ָׁשָנה, ַוּיֹוֶלד 
בראשית ה':5 ָּבִנים ּוָבנֹות. 

יותר ויותר מדענים מאמינים שאורך חייו של אדם נקבע באופן גנטי. 
במקור, יכולה היתה המגבלה הגנטית להיקבע כך שתאפשר תוחלת 
חיים ארוכה יותר. בשלב מאוחר יותר נראה מה שייתכן וגרם לשינוי. 
לאדם  אלוהים  של  דברו  דבר,  של  בסופו  תהא,  אשר  הסיבה  תהא 

התגשם. משה סיכם זאת במילים הבאות:

ַוִּיְהיּו ָּכל-ְיֵמי ָאָדם ֲאֶׁשר-ַחי, ְּתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה, ַוָּימֹת.
בראשית ה':5

* הכתוב לא מפרט בפירוש 
את אשר אמר קין להבל 
אך סביר להניח מההקשר 
ללכת  להבל  אמר  שקין 

איתו לשדה.

מת
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סיכום
אנו מוצאים בסיפור זה שתי גישות כלפי אלוהים:

ראינו שקין נפל לאותו חטא אליו נפלו אדם וחוה, אשר בטחו באחר 
באלוהים. לא קין אף לא הוריו יכלו לגשר על התהום שנפערה  ולא 

בחברות שהופרה.

אכן, הביטחון של קין בעצמו וברעיונותיו שלו הובילו אותו לכעס, לשקרים 
ולרצח. המקרא אומר לנו לא להתנהג כמו קין …

… ֲאֶׁשר ָהָיה ִמן ָהָרע … ִּכי ַמֲעָׂשיו ָהיּו 
ָרִעים ּוַמֲעֵׂשי ָאִחיו ַמֲעֵׂשי ֶצֶדק.

האגרת הראשונה ליוחנן ג':12

דרכו של הבלדרכו של קין
 הקריב ירקות מגינתו

כמנחה לאלוהים.
 הקריב בעל חיים
מצאנו כמנחה

 האמין שאלוהים ידע מהסמך על רעיונותיו שלו
הטוב ביותר

התקבל על ידי אלוהיםנדחה על ידי אלוהים

רעיונות עצמיים קין
אדם (הראשון)

הופעה כלפי חוץ

בני אדם

אלוהים
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מה קרה להבל אחרי מותו?
למרות שהמקרא לא אומר במפורש לאן עזבה רוחו של הבל עם 
הירצחו, אנו יודעים ממקומות אחרים בכתבי הקודש שאלו ששמו 
מבטחם באלוהים הגיעו לגן-עדן, המקום שהכין אלוהים לגברים 
ונשים המאמינים בו. חוקרי מקרא מסוימים עושים הבחנה בין גן 
העדן לבין השמים בתקופה זו של ההיסטוריה, אבל רבים מאמינים 

שכעת שניהם התמזגו למקום אחד.

המקרא לא מספר לנו הרבה על השמים, ייתכן משום שמוחנו 
המעורפל, בן-התמותה אינו יכול להבינם. אחד מבין 40 כותבי 
המקרא אשר זכה בהצצה אל המקום ונותר ללא מילים לתארו, 
נעזר בדימויים כדי לבטא ולהסביר את אשר ראה. המקרא אומר 
שהשמים הם מקום ממשי בו חיים אנשים אמיתיים. הוא דומה 

לגן העדן, אך עולה עליו עשרת מונים.

טבעו החוטא של האדם - הסחבות המזוהמות שעליו - ייעלמו.

ִאם  ִּכי  ָוֶׁשֶקר,  ּתֹוֵעָבה  ְועֹוֵׂשה  ָטֵמא  ָּכל  ֵאֶליָה  ִיָּכֵנס  ְוֹלא 
ההתגלות כא‘:27 ַהְּכתּוִבים ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים … 

האדם יהיה לבוש בִצידָקה שתהיה מקובלת לחלוטין על אלוהים. 
בחושבו על החזיון של יהוה אלוהים, כתב אחד ממחברי המקרא,

… ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך; ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך. )כלומר, 
רק כאשר אנו לבושים בצידקה )= מוצדקים(, רק אז אנו 
יכולים לראות את פניו של אלוהים. הסיפוק שלנו יהיה 
תהלים יז':15 בלראות את דמותו של אלוהים(. 

הקשר הייחודי של האדם עם אלוהים ישוקם.

“… ְוִיְׁשּכֹן ִעָּמֶהם, ֵהָּמה ִיְהיּו לֹו ְלַעם ְוהּוא ָהֱאֹלִהים ִיְהֶיה ִעָּמֶהם.”
התגלות כא‘:3

הכל בחיים יהיה מושלם.

ְוִיְמֶחה ]אלוהים[ ָּכל ִּדְמָעה ֵמֵעיֵניֶהם ְוַהָּמֶות ֹלא ִיְהֶיה עֹוד. 
ַּגם ֵאֶבל ּוְזָעָקה ּוְכֵאב ֹלא ִיְהיּו עֹוד, ִּכי ָהִראׁשֹונֹות ָעְברּו. ָאַמר 
ַהּיֹוֵׁשב ַעל ַהִּכֵּסא: "ִהְנִני עֹוֶׂשה ַהּכֺל ָחָדׁש!” התגלות כא‘:5-4

לא יהיו יותר לוויות ויחסים פגומים, לא עוד קברים, פרידות ושברון 
לב, לא עוד בתי-חולים או חסרי-בית, בעלי-מום או מחלות, קביים 

או מקלות הליכה.
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במקום זאת, השמים יהיו מקום של שמחה והנאה אינסופיים.

ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת-ָּפֶניָך; ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח. )כלומר: ִנשֹּבע 
משֹמחה במחיצתך, יהיה לנו נעים לידך לנצח(.

תהלים טז':11

גופנו לא יהיה מוגבל למקום או לזמן. נרָאה שנוכל להגיע ממקום 
למקום באופן מיידי. לפיכך, נוכל גם לזהות אנשים שהכרנו או 
שמענו עליהם כאן על פני האדמה. נהיה ישויות חושבות, חשות 

ובעלות היגיון, מצוידות בגוף מיוחד שנוצר עבור חיים בשמים.

לפחות בחלק מהשמים תהיה עיר גדולה. נעשה חישוב שמראה 
יוכלו להתגורר  יהיה בשימוש,  שאם רק 25% משטח העיר הזו 

בה 20 מיליארד איש ברווחה. עיר זו נקראת ירושלים החדשה.

הּוא … ֶהְרָאה ִלי ֶאת ִעיר ַהּקֶֺדש, ְירּוָׁשַלִים … ּוְכבֹוד ֱאֹלִהים 
ָלּה. אֹור ָנְגָהּה ְּכֶאֶבן ְיָקָרה ְמאֺד, ְּכֶאֶבן ָיְׁשֶפה ַזָּכה ִּכְבדַֺלח, 
ְוֵיׁש ָלּה חֹוָמה ְּגדֹוָלה ּוְגבֹוָהה ִעם ְׁשֵנים-ָעָׂשר ְׁשָעִרים, ְוַעל 
ֲעֵליֶהם -  ְוֵׁשמֹות ְּכתּוִבים  ַמְלָאִכים  ְׁשֵנים-ָעָׂשר  ַהְּׁשָעִרים 
ההתגלות כא‘:12-10 ְׁשֵנים-ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.” 

ְׁשָעֶריָה ֹלא ִיָּסְגרּו ַּבּיֹום; ַוֲהֵרי ַלְיָלה ֹלא ִיְהֶיה ָׁשם …
ההתגלות כא‘:25

ההתגלות כא':21 ּוְרחֹוב ָהִעיר ָזָהב ָטהֹור ִּכְזכּוִכית ַזָּכה. 

הּוא ֶהְרָאה ִלי ְנַהר ַמִים ַחִּיים, ַמְבִהיק ִּכְבדַֺלח, יֹוֵצא ִמִּכֵּסא 
ההתגלות כב':1 ָהֱאֹלִהים … 

תהא זו עיר שמעולם לא הכרנו כמוה - ללא זוהמה, ללא חלודה, 
ללא ריקבון, ללא גנבים, ללא פשע, ללא פחד - מושלמת על כל 

פרטיה. כל תושבי השמים יחיו בה לנצח נצחים.

ְוַלְיָלה ֹלא ִיְהֶיה עֹוד ְוֹלא ִיְצָטְרכּו ְלאֹור ְמנֹוָרה ּוְלאֹור ֶׁשֶמש, 
ִּכי יהוה ֱאֹלִהים ָיִאיר ֲעֵליֶהם ְוִיְמְלכּו ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.

ההתגלות כב':5

אולי נוכל לסיים קטע זה בפסוק הבא, שאם כי אינו מוגבל למציאות 
השמיימית, הוא ללא ספק מלמד משהו על מה שיהוה מכין עבורנו:

ֲאֶׁשר ַעִין ֹלא ָרָאָתה ְואֶֺזן ֹלא ָׁשְמָעה ְוֹלא ָעָלה ַעל ֵלב ִאיׁש 
ּכֺל ֲאֶׁשר ֵהִכין ָהֱאֹלִהים ְלאֹוֲהָביו. אגרת שאול אל הקורינתים ב':9

חיי נצח
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ספר החיים  3
השמים הם מקום מדהים, אך לא כל אחד יחיה בו אחרי מותו. המקרא 
אומר שיהיה משפט - כמו באולם בית משפט - כדי לחשוף מי יכנס 

לשמים ומי לא. במובן הרחב, תפישה זו אינה ייחודית למקרא.

המצרים הקדמונים
לדוגמא, המצרים הקדמונים האמינו שעם מותו, הובל הנפטר לאולם 
בית המשפט ושם התעמת עם 42 אלים שלהם חייב היה המת לתת 
דין וחשבון. לפנייה הנכונה אל אותם אלים הייתה חשיבות רבה. אם 
המת היה מצרי עשיר, על מנת לזכור את הנוהל המדויק, הוא היה 

שוכר את שירותיו של ַרָשם שיכתוב מסמך שכלל:

את שמו של המצרי הנדון בתוך הטקסט  .1

איורים המתארים ְלמה עליו לצפות בחיים הבאים.  .2

תפילות מאגיות שישפיעו על האלים בחיים שאחרי המוות.  .3

כאשר המצרי מת, הייתה משפחתו מכניסה את ספר ההנחיות הזה 
אל תוך ארון המתים שלו. מּוּכר כ“ספר המתים”, אורכו של פפירוס 

זה יכול היה להיות ארוך או קצר בהתאם לנדרש.1

המתים  בספר  מופיע  ששמו  העובדה  היתה  הקדמון  המצרי  עבור 
- רק טיפש היה מת בלתי-מוכן לחיים שאחרי  ביותר  משמעותית 

המוות. לדתות קדומות אחרות יש סיפורים דומים.

אולם מה אומר המקרא?

כס מלכות לבן וגדול
כתבי הקודש אכן מדברים על המשפט הסופי שיתרחש בתום עידן 

זה, המקולל-בחטא, ממש טרם כינונו של העולם המושלם.

עמוד מתוך ספר מתים אשר נכתב עבור פקיד מצרי בשם 'הּוֶנֶפר’.
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ההתגלות כ':11 ָרִאיִת ִּכֵּסא ָלָבן ָּגדֹול ְוֶאת ַהּיֹוֵׁשב ָעָליו … 

במקום 42 השופטים המתוארים בספר המתים המצרי, יהיה רק כס 
מלכות אחד ושופט אחד, אומר המקרא, יהוה אלוהים בעצמו. אשר 
לכישופים, אין להם שום אזכור, שכן יהוה צודק באופן מושלם - לא 

ניתן להטות את משפטו.

ַהִּכֵּסא  ִלְפֵני  ְוַהְּגדֹוִלים, עֹוְמִדים  ַהְּקַטִּנים  ְוָרִאיִתי ֶאת ַהֵּמִתים, 
ְוַהֵּמִתים  ַהַחִּיים.  ֵסֶפר  ִנְפַּתח,  ַאֵחר  ֵסֶפר  ַּגם  ִנְפְּתחּו.  ּוְסָפִרים 

ִנְׁשְּפטּו ִמּתֹוְך ַהְּדָבִרים ַהְּכתּוִבים ַּבְּסָפִרים, ְלִפי ַמֲעֵׂשיֶהם.
ההתגלות כ':12

כל אחד, ממלכים ועד אביונים, יהיה נוכח במשפט הסופי. כל אחד 
יהיה חייב לתת דין וחשבון על חייו בעבר. היחידים היוצאים מן הכלל 
יהיו אלו ששמם נכתב בספר החיים. על פי המקרא, מה שחשוב הוא 

ששמך נמצא בספר החיים, לא בספר המתים.

ּוִמי ֶׁשֹּלא ִנְמָצא ָּכתּוב ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים, ֻהְׁשַלְך ֶאל ֲאַגם ָהֵאש.
ההתגלות כ':15

שני בתים
יכולה  בהם  מקומות  שני  רק  ישנם  המוות  שלאחר  מספר  המקרא 

לשכון רוח האדם.

אלו הלבושים בצידקה של אלוהים, יחיו עם יהוה בשמים.  .1

ְוֹלא ִיָּכֵנס ֵאֶליָה ָּכל ָטֵמא ְועֹוֵׂשה ּתֹוֵעָבה ָוֶׁשֶקר, ִּכי ִאם ַהְּכתּוִבים 
ההתגלות כא':27 ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים ֶׁשל ַהֶּׂשה. 

אנשים שעדיין לבושים בסחבות המזוהמות של החטא יצטרפו לשטן   .2
"פח  נורא,  מקום  אותו  הריהו  הגיהנום  ראינו,  שכבר  כפי  בגיהנום. 

האשפה” אליו יושלך כל דבר רע ובו יינעל לנצח נצחים.

ישמעו מילים  בספר החיים  אינו כתוב  במשפט הסופי, אלו ששמם 
קרובות לאלה, המכריזות על דבר מותם השני:

בריאה
  מושלמת 

    בעבר

 בריאה
 מושלמת
בעתיד נצח

נצח

תקופת הרשע הנוכחית

המשפט 
הסופי

בריאת 
היקום

כניסת 
החטא 
ליקום

תקופת הזמן
 בה אנו 

חיים כעת

חיי נצח

משפט נצחי
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"ְלכּו ִמֶּמִּני, ֲארּוִרים, ֶאל ֵאׁש עֹוָלם ַהּמּוָכָנה ַלָּׂשָטן ּוְלַמְלָאָכיו.”
הבשורה על פי מתי כה':41

ההתגלות כ':14 ֶזהּו ַהָּמֶות ַהֵּׁשִני - ֲאַגם ָהֵאׁש. 

ברור ששום אדם בר דעת אף פעם לא ירצה לחיות שם, אבל עבור אלו 
שלא רוצים לחיות בשמים עם אלוהים, הברירה היחידה היא אגם האש. 
אין מקום ניטרלי. כך ששתי השאלות הגדולות הן אלו, "כיצד יכול אדם 
להיות בטוח ששמו כתוב בספר החיים? כיצד אנו מולבשים בִצְדָקה?”

המקרא.  את  סקירתנו  בהמשך  נלמד  אלו  לשאלות  התשובות  את 
החדשות הטובות בדרך, אבל אל תדלגו קדימה. חשּוב שתבנו את 
הבנתכם בזהירות ובקפידה. בעשותכם זאת, תלמדו מדוע נקרא ספר 

החיים בשם ספר החיים של השה.

האניה הגדולה  4
כך שכמעט  930 שנה!  חי  אדם הראשון 
ללמוד,  אנשים  יכלו  שנה  אלף  במשך 
הראשונים,  והאישה  האיש  מפי  ישירות 
הקודש  כתבי  דרכיו.  ומהן  אלוהים  מיהו 

אומרים שאלוהים …

… ֹלא ָחַדל ְלָהִעיד ַעל ַעְצמֹו.
מעשי השליחים יד':17

שכח  לא  בשנים,  מאות  שחלפו  למרות 
הגואל  את  לשלוח  הבטחתו  את  אלוהים 
האנושות  את  שיציל  זה   - המובטח 
מעונש החטא ומכוחו של השטן. למרות 
שאוכלוסיית העולם גדלה בזינוקים כלפי 

מעלה, מספר האנשים שבטחו באלוהים לא גדל באותו קצב. משה 
מתעד שמלבד קומץ אנשים, היפנו הכול את גבם לאלוהים.

אלימות
לא זו בלבד שבני האדם דחו את אלוהים, אלא שהם בחרו ללכת אחרי 
השטן בקנאות ובטומאה. משה סיכם את רוח אותם הימים במילים הבאות:

ְוָכל-ֵיֶצר ַמְחְׁשבֹת ִלּבֹו  ָּבָאֶרץ,  ָהָאָדם  ָרַעת  ַרָּבה  ִּכי  ְיהָוה  ַוַּיְרא 
ַרק ַרע ָּכל-ַהיֹום.

ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ, ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים; ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ, ָחָמס. ַוִּתָּׁשֵחת 

אדם
הבלחווה

שת

קין

אנוש

קינן

מהללאל

ירד

חנוך

למך

נח

שם

חם

יפת
מתושלח
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ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת- ס.  ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמֽ ֱאֹלִהים  ִלְפֵני הָֽ ָהָאֶרץ 
ֶרץ. י-ִהְׁשִחית ָּכל-ָּבָׂשר ֶאת-ַּדְרּכֹו ַעל-ָהָאֽ ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה ִנְׁשָחָתה, ִּכֽ
בראשית ו':5, 12-11

העולם נעשה מושחת או רקוב - מקום קטלני לחיות בו. בנוסף לכך, 
מצהיר המקרא שהחברה באותם ימים הייתה ממוקדת על לחיות למען 
עצמך.2 למה שאלוהים אמר שוב לא הייתה שום חשיבות. האדם בז 
לתכנית האלוהים ופיתח תפישת עולם של חיים השוללים כל רצון 

לחפש את קרבתו של אלוהים. לאדם לא היה שום 
עניין לשקף את כבודו של יהוה. האדם אפילו 

לא טרח לנסות ולגשר על הפער )התהום(.

אחד מארבעים 
מחברי 

המקרא 
תיאר 

במילים 
הללו את 

התדרדרותו 
הקטלנית של 

האדם לתוך החטא:

ֶׁשֲהֵרי ַלְמרֹות ֶׁשּיֹוְדִעים ֵהם ֶאת ֱאֹלִהים ֹלא ִּכְּבדּו אֹותֹו ָּכָראּוי 
ֵלאֹלִהים, ַאף ֹלא הֹודּו לֹו, ֶאָּלא ִנְתְּפסּו ְלַמֲחֶׁשֶבת ֶהֶבל ְוִנַּטְמֵטם 

ִלָּבם ָהֱאִויִלי.

ֵהם ִהְתַיְּמרּו ִלְהיֹות ֲחָכִמים, ַאְך ִנְהיּו ִלְכִסיִלים, ְוֵהִמירּו ֶאת ְּכבֹודֹו 
ֶׁשל ֱאֹלִהים ִּבְלִּתי חֹוֵלף ִּבְדמּות ַצְלמֹו ֶׁשל ָאָדם ֶּבן-ֲחלֹוף ּוִבְדמּות 

ַצְלֵמי עֹופֹות, ַחּיֹות ּוְרָמִׂשים.

ָלֵכן ְמָסָרם ֱאֹלִהים ְלֻטְמָאה ִּביֵדי ַּתֲאוֹות ִלָּבם, ְלַחֵּלל ֶאת ּגּוָפם ֵּביָנם 
ְלֵבין ַעְצָמם - ֲאָנִׁשים ֶׁשֵהִמירּו ֶאת ֱאֶמת ָהֱאֹלִהים ַּבֶּׁשֶקר ְוִכְּבדּו 
ְוָעְבדּו ֶאת ַהִּנְבָרא ִּבְמקֹום ֶאת ַהּבֹוֵרא ַהְמבָֺרְך ְלעֹוָלִמים! ָאֵמן.

ִמּׁשּום ָּכְך ִהְסִּגיָרם ֱאֹלִהים ִלְתׁשּוקֹות ְּבזּויֹות, ַעד ִּכי ֲאִפּלּו ְנֵׁשיֶהם 
ֶהֱחִליפּו ְיָחִסים ִטְבִעִּיים ְּבִבְלִּתי ִטְבִעִּיים ְוֵכן ַּגם ַהְּגָבִרים ָנְטׁשּו 
ֶזה;  ֶזה ֶאל  ְּבַתֲאָוה  ּוָבֲערּו  ַהָּנִׁשים  ַהִּטְבִעִּיים ִעם  ַהְיָחִסים  ֶאת 
ְּגָבִרים ָעׂשּו ּתֹוֵעָבה ִּבְגָבִרים ְוִקְּבלּו ְּבגּוָפם ֵהם ֶאת ַהְּגמּול ָהָראּוי 

ַלְּסִטָּיה ֶׁשָּלֶהם.

 ְוֵכיָון ֶׁשֹּלא ָחְׁשבּו ְלָנכֹון ְלַהִּכיר ֵּבאֹלִהים, ִהְסִּגיָרם ֱאֹלִהים ַלֲהַלְך-
ְמֵלִאים  ָאֵכן  ֲהגּוִנים.  ֶׁשֵאיָנם  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְמֻגֶּנה,  רּוַח 

בני דורו של נח

רעיונות עצמיים
הופעה כלפי חוץקין אדם (הראשון)

בני אדם

אלוהים
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ֵהם ְּבָכל ַעְוָלה, ֶרַׁשע, ַחְמָדנּות, רַֺע; ְמֵלֵאי ִקְנָאה, ֶרַצח, ְמִריָבה, 
ֱאֹלִהים,  ׂשֹוְנֵאי  ִּדָּבה,  מֹוִציֵאי  ֵהם,  ָרִכיל  הֹוְלֵכי  ְמִזָּמה.  ִמְרָמה, 
ֲחצּוִפים, ֵּגִאים, ַרְבְרָבִנים, חֹוְרֵׁשי ָרָעה, ַמְמִרים ִּפי הֹוִרים, ַחְסֵרי 
ֲהָבָנה, ִּבְלִּתי ֶנֱאָמִנים, ְקׁשּוֵחי ֵלב, ַאְכָזִרים. ֵהם יֹוְדִעים ֶאת ֻחַּקת 
ֱאֹלִהים, ֲאֶׁשר ְלִפיָה עֹוֵׂשי ַמֲעִׂשים ָּכֵאֶּלה ְראּוִיים ְלִמיָתה, ַאְך ֹלא 

זֺאת ִּבְלַבד ֶׁשֵהם עֹוִׂשים אֹוָתם, ֵהם ַּגם ּתֹוְמִכים ְּבעֹוֵׂשיֶהם.3
אגרת שאול אל הרומים א':32-21

בצומת גורלית זו של ההיסטוריה בחר האדם בדרך הקלה, כשהוא מעדיף 
לחקות את הדוגמה שהציב לו השטן על פני חיפוש דרך שתשקף את 
צלם אלוהים. אולם כפי שכבר ראינו, לחטא יש השלכות. תמיד. בדיוק 
כשם שהפרת חוק הכבידה גורר אחריו מכות יבשות וגפיים שבורות, 
כך גם יש תוצאות להתעלמות מדברו של האל. נאמן לטבעו, לא יכול 

אלוהים למחול על החטא.

ֲאָדָמה …” ַוּיֹאֶמר ְיהָוה, "ֶאְמֶחה ֶאת-ָהָאָדם ֲאֶׁשר-ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפֵני הָֽ
בראשית ו':7

לאדם אולי הייתה תפיסת עולם שלא כללה את אלוהים בחייו, אבל 
הבורא עדיין ראה באדם יצור אחראי למעשיו.

נח
למרות זאת, איש אחד היה שונה. כפי שמספרים כתבי הקודש …

רָֹתיו.  ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ְיהָוֽה … ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹֽ
בראשית ו':9-8 ַח.  ְתַהֶּלְך-ֹנֽ ֱאֹלִהים ִהֽ ֶאת-הָֽ

למרות שנח היה חוטא, היתה לו אמונה שאלוהים אמין ושניתן לבטוח 
בו. כתוצאה מכך, נרשם שמו בספר החיים.

י-ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלֹנַח ֵקץ ָּכל-ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני, ִּכֽ
בראשית ו':13 ֶרץ.  ִמְּפֵניֶהם, ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם ֶאת-ָהָאֽ

"ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת-ַהַּמּבּול ַמִים ַעל-ָהָאֶרץ, ְלַׁשֵחת ָּכל-ָּבָׂשר 
ֲאֶׁשר-ּבֹו רּוַח ַחִּיים, ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים; ּכֹל ֲאֶׁשר-ָּבָאֶרץ ִיְגָוע.”

בראשית ו':17
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דרך המילוט
אלוהים עמד לשפוט את החטא. אך כאשר יהוה מביא משפט, הוא 

מספק גם דרך מילוט. אלוהים אמר לנח,

"ֲעֵׂשה ְלָך ֵּתַבת ֲעֵצי-ֹגֶפר, ִקִּנים ַּתֲעֶׂשה ֶאת-ַהֵּתָבה; ְוָכַפְרָּת ֹאָתּה 
בראשית ו':14 ִמַּבִית ּוִמחּוץ ַּבּכֶֹפר.” 

תיבה היא מילה מקבילה למיכל או לארגז. במקרה הזה, ִהנחה אלוהים 
את נח לבנות מיכל גדול - אוניה, כדי לחיות בה בזמן שהעולם נחרב 

במבול. אלוהים אמר לנח,

"ַוֲהִקמִֹתי ֶאת-ְּבִריִתי ִאָּתְך; ּוָבאָת ֶאל-ַהֵּתָבה, ַאָּתה ּוָבֶניָך ְוִאְׁשְּתָך 
ּוְנֵׁשי-ָבֶניָך ִאָּתְך.

ּוִמָּכל-ָהַחי ִמָּכל-ָּבָׂשר ְׁשַנִים ִמּכֹל ָּתִביא ֶאל-ַהֵּתָבה ְלַהֲחיֹת ִאָּתְך; 
בראשית ו':19-18 ָזָכר ּוְנֵקָבה ִיְהיּו.” 

בפני נוח עמדה עכשיו הברירה:

הוא יכול להיות כמו אדם וחוה, להטיל ספק בדבר אלוהים כאמת   .1
ולסמוך על השטן או על אל אחר כלשהו, שיספק לו מידע אמין יותר. 
הוא יכול לחקות את קין ולבנות את האוניה בדרכו שלו - אולי שתים 

או שלוש אניות יתאימו יותר, או …

הוא יכול פשוט להאמין לאלוהים כשם שמישהו מאמין לחבר, ולמלא   .2
אחר הוראותיו בבניית התיבה.

את  עשה  הוא  ובדברו.  ביהוה  אמון  לתת  בחר  שנח  אומר  המקרא 
הבחירה הנכונה.

בראשית ו':22 ַוַּיַעׂש ֹנַח, ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֹאתֹו ֱאֹלִהים ֵּכן ָעָׂשה. 

התיבה
התיבה שנח בנה הייתה אניה גדולה, בדומה לאניות המטען המודרניות 
שחוצות את האוקיינוסים. היא נבנתה מעץ וכוסתה בשכבה של חומר 
במאות  ספינות  לאטימת  בשימוש  נפוץ  שהיה  ֶזֶפת(  )ּכֶֹפר,  אוטם 
הקדומות.4 האניה כללה מספר סיפונים, מערכת אוורור ודלת - דלת 
אחת בלבד. היא נותרה כלי השיט הגדול ביותר שנבנה אי פעם עד 
שגודלה והפרופורציות שלה כמעט ושוחזרו ב- 1844 על ידי האניה 
בריטן'(. מידותיה של התיבה עדיין נחשבות  )'גרייט   Great Britain
למידות האידיאליות של אניה גדולה ויציבה. היא לא נבנתה כדי להיות 

מהירה, אלא רק כדי לשמר חיים.
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במהלך שנות הבנייה, נח לא רק פיקח על תהליך בניית האניה אלא 
גם הזהיר את כל מי שהיה מוכן לשמוע, שהמשפט קרב.5 מלבד בני 

משפחתו, אף אחד אחר לא הגיב למסר.

ִּכי-ֹאְתָך  ֶאל-ַהֵּתָבה;  ְוָכל-ֵּביְתָך  "ּבֹא-ַאָּתה  ְלֹנַח,  ְיהָוה  ַוּיֹאֶמר 
בראשית ז':1 ָרִאיִתי ַצִּדיק ְלָפַני ַּבּדֹור ַהֶּזה.” 

בראשית ז':5 ַוַּיַעׂש ֹנַח ְּככֹל ֲאֶׁשר-ִצָּוהּו ְיהָוה. 

ֹנַח  ְוֵאֶׁשת  ְּבֵני-ֹנַח;  ָוֶיֶפת  ְוֵׁשם-ְוָחם  ֹנַח  ָּבא  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם 
ּוְׁשֹלֶׁשת ְנֵׁשי-ָבָניו ִאָּתם ֶאל-ַהֵּתָבה.

ֵהָּמה ְוָכל-ַהַחָּיה ְלִמיָנּה ְוָכל-ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה, ְוָכל-ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש 
ַעל-ָהָאֶרץ ְלִמיֵנהּו; ְוָכל-ָהעֹוף ְלִמיֵנהּו, ּכֹל ִצּפֹור ָּכל-ָּכָנף. ַוָּיבֹאּו 
ֶאל-ֹנַח ֶאל-ַהֵּתָבה; ְׁשַנִים ְׁשַנִים ִמָּכל-ַהָּבָׂשר ֲאֶׁשר-ּבֹו רּוַח ַחִּיים. 
ְוַהָּבִאים ָזָכר ּוְנֵקָבה ִמָּכל-ָּבָׂשר ָּבאּו, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹאתֹו ֱאֹלִהים …
בראשית ז':16-13

בנוסף לזוגות מכל בעלי החיים, הורה אלוהים,

בראשית ז':2 "ִמּכֹל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה ִּתַּקח-ְלָך ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה …” 

חיות “טהורות” היו בדרך כלל החיות שבהן השתמשו להעלאת קרבנות.

דלת אחת
לקח שבעה ימים להעמיס את התכולה על התיבה. למרות שהכילה 
בעלי חיים שהוכחדו זה מכבר, באניה היה מספיק מקום לכולם, כשבעלי 
המקום  שאר  השיט.  כלי  של  מנפחו  בלבד  כ-60%  תופסים  החיים 
הכיל, ככל הנראה, מזון. לקיחת הצעיר ביותר מכל אחד מבעלי-החיים 
מקום. כדי לחסוך באוכל, ייתכן שחלק  הגדולים ודאי סייעה לחסכון ְבּ
יכול היה להזין אותם  שאלוהים  מהחיות היו בתרדמת חורף. כמובן 

בכל דרך שיבחר. לאחר שהטענת התיבה הסתיימה,

בראשית ז':16 ְַוִּיְסֹּגר ְיהָוה ַּבֲעדֹו. 

כאשר הגיע המשפט והמים החלו לעלות, שום דפיקות על דופן האניה לא 
יכלו להביא את נח לפתוח את הצוהר. כמו כן לא היה על נח ומשפחתו 
לחשוש שהדלת תיקרע מציריה מכוח המבול. הם היו לגמרי בטוחים, 
כיוון שאלוהים הוא זה שסגר את הדלת - הדלת האחת והיחידה. הוא נעל 
בתוך התיבה את אלה שהאמינו בו, ונעל מחוצה לה את אלה שמרדו בו.

הכתובים אומרים שיהוה הוא ארך אפיים. הוא נתן לאדם שנים רבות 
כדי לחזור בתשובה מדרך החטא ולבוא לקבל את אהבתו של אלוהים. 
עכשיו הזמן תם. המשפט הגיע, בדיוק כשם שהבטיח אלוהים. בני האדם 

לפעמים מאיימים אך לא מבצעים, אך אלוהים תמיד עומד בדברו.
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אסון  5
על פי המקרא, מתערב אלוהים בחוק ובסדר של היקום שלו אך ורק 
במקרים מיוחדים. מקרים אלה נקראים ניסים. כאשר מתוארים ניסים 
במקרא, יש להתייחס אליהם ברצינות המרבית, משום שהמקרא אומר 
שזוהי אחת הדרכים אשר דרכם אלוהים מסב את תשומת לבנו אליו.

ִּבְׁשַנת ֵׁשׁש-ֵמאֹות ָׁשָנה ְלַחֵּיי-ֹנַח, ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבִׁשְבָעה-ָעָׂשר יֹום 
ַלחֶֹדׁש, ַּבּיֹום ַהֶּזה ִנְבְקעּו ָּכל-ַמְעְיֹנת ְּתהֹום ַרָּבה, ַוֲאֻרּבֹת ַהָּׁשַמִים 

ִנְפָּתחּו. ַוְיִהי ַהֶּגֶׁשם ַעל-ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה.
בראשית ז':12-11

המילה מבול בה משתמש משה לתיאור האירוע הזה פירושה שיטפון 
קטסטרופלי )משחית, ממיט אסון(. במקרא מופיעה המילה 'מבול’ 
בהקשר זה בלבד. שום שיטפון אחר מעולם לא התקרב לממדים של 

המבול. ובכן, כיצד קרה הדבר? מהיכן הגיעו כל המים ולאן הלכו?

המעיינות והארובות )סכרים(.
קודם כל, המקרא אומר שהאדמה נבקעה, כשהיא משחררת כמויות 

אדירות של מי תהום. ֶנֱאַמר,

בראשית ז':11 … ִנְבְקעּו ָּכל-ַמְעְיֹנת ְּתהֹום ַרָּבה … 

האם הרוב תמיד צודק?
ובני משפחתו קולות  במהלך שנות בנייתה של התיבה, היו נח 

בודדים בעולם בו כל האחרים חשבו אותם לשוטים.

זהו דבר שיש לציין. הרוב לא תמיד צודק. יש הסבורים שאם לדת 
כלשהי יש מאמינים רבים, היא חייבת להיות הדת הנכונה. אבל 
הדת  נחשבה  משה  של  בימיו  כיצד  זוכרים  לרגע.  וחשבו  עצרו 
המצרית לדת יוקרתית? באותם הימים סברו כולם כי היא הדת 
האמיתית. אולם היום אין איש המאמין באותה דת קדומה. רק 
משום שאנשים רבים מאמינים בדבר מה, אין זה הופך אותו לדבר 

נכון. למעשה, מזהיר אותנו המקרא ש …

ְוַרִּבים  ַלֲאַבּדֹון  ַהּמֹוִליָכה  ַהֶּדֶרְך  ּוְמֻרַּוַחת  ַהֶּפַתח  … ָרָחב 
ַההֹוְלִכים ָּבה. ַאְך ַצר ַהֶּפַתח ְוָצָרה ַהֶּדֶרְך ַהּמֹוִליָכה ַלַחִּיים 
הבשורה על פי מתי ז':14-13 ּוְמַעִּטים ַהּמֹוְצִאים אֹוָתּה. 
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על פי התיאוריה זינקו המים שהיו תחת לחץ מסיבי לגבהים, ומשם, 
יחד עם מים מהאטמוספרה, ירדו כאילו …

בראשית ז':11 חּו.  … ֲאֻרּבֹת ַהָּׁשַמִים ִנְפָּתֽ

בעקבות  לקרות  חייב  היה  הארץ  כדור  בקליפת  כזה  )שבר(  בקע 
התפרצויות וולקניות עצומות. חוקרי ימים מעריכים, שקיימים כמיליון 
הרי געש בקרקעית האוקיינוס השקט בלבד - לא כולם פעילים, חלקם 

שאריות מן העבר.

יתכן שבתקופה המדוברת התרחש כל תהליך נדידת היבשות. אחד ממובילי 
החוקרים בתחום הקרום הטקטוני של כדור הארץ בנה מודל תלת מימד, 
באמצעות מחשב-על, שבו מתרחש כל תהליך נדידת היבשות במהלך 
כמה חודשים.6 כאשר הסדקים בקרקע קורעים את קרום כדור הארץ, 
סביר להניח שרצועות עצומות מפני השטח יידחפו עמוק אל פנים כדור 
הארץ ועל ידי כך ייוצרו אגנים עצומים בהם יתהוו אוקיינוסים. יחד עם 

זאת, מקומות בהם היו ימים או אוקיינוסים יהפכו ליבשות.

למרות שניתן להסביר חלק גדול ממה שקרה באותו מבול במונחים 
את  ליצור  כל-יכול  אל  של  באפשרותו  שיש  לזכור  עלינו  מדעיים, 
הנסיבות להתרחשות המבול ואת התוצאות הרות-האסון הנלוות לו 

ללא כל מגבלה.

הגשם נמשך 40 יום, אך מתוך הטקסט ניתן להבין, שמים המשיכו 
לבקוע מתוך מקורות תת קרקעיים במשך 150 יום.

ַוְיִהי ַהַּמּבּול ַאְרָּבִעים יֹום ַעל-ָהָאֶרץ; ַוִּיְרּבּו ַהַּמִים ַוִּיְׂשאּו ֶאת-
ַהֵּתָבה, ַוָּתָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ. ַוִּיְגְּברּו ַהַּמִים ַוִּיְרּבּו ְמֹאד ַעל-ָהָאֶרץ; 
בראשית ז':18-17 ַוֵּתֶלְך ַהֵּתָבה ַעל-ְּפֵני ַהָּמִים. 

בזמן שתיעד משה אירועים אלו, הוא ללא ספק כבר הכיר את סיפור 
המבול אותו לימדו המצִרים, הָּבְבלים ועמים קדומים אחרים. אולם 
עכשיו שמע את פרטי המבול ממי שטען להיותו עד ראיה - מאלוהים 

עצמו. משה כתב שהמים …

ַהְּגבִֹהים ֲאֶׁשר- ָהִרים  ַוְיֻכּסּו ָּכל-ֽהֶ ָּגְברּו ְמֹאד ְמֹאד ַעל-ָהָאֶרץ, 
בראשית ז':19 ַּתַחת ָּכל-ַהָּׁשָמִים. 

נהוג להאמין שטרם המבול לא היו ההרים גבוהים כפי שהם היום. לו 
היינו יכולים היום לקחת את פני כדור הארץ ולשֵּטַח אותם כך שיהיו 
חלקים, היו המים מכסים את הקרקע עד לגובה משוער של כשלושה 

קילומטרים. משה כתב:
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ּכֹל ֲאֶׁשר ִנְׁשַמת-רּוַח ַחִּיים ְּבַאָּפיו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה ֵמתּו …
בראשית ז':22

על אף שהתעלמו מיהוה אלוהים, האנשים עדיין שלמו את תוצאות 
החטא שלהם.

המים נסוגים
ֶאת-ֹנַח …  ֱאֹלִהים  ַוִּיְזּכֹר  ַּבֵּתָבה …  ִאּתֹו  ַוֲאֶׁשר  ַאְך-ֹנַח  ַוִּיָּׁשֶאר 
בראשית ז':23; ח':1 ַוָּיׁשֹּכּו ַהָּמִים. 

… ַעל-ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים. ִמן-ַּגֲעָרְתָך ְינּוסּון;

… ַיֲעלּו ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות; ֶאל-ְמקֹום ֶזה ָיַסְדָּת ָלֶהם.

ְּגבּול-ַׂשְמָּת ַּבל-ַיֲעבֹרּון; ַּבל-ְיֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ. תהילים קד':9-6

מעניין. כנראה שההרים מרובי השכבות שאנו רואים היום נוצרו מתחת 
למים ושם, בעוד רכיבי האדמה עדיין רכים, נדחפו כלפי מעלה, מתקפלים 
ומתפצלים תוך כדי התנשאותם. בעוד המים זורמים מטה בעוצמה 
על פני ההרים המזדקרים, הם בקעו את החומר הרך ויצרו במהירות 
גאיות ומכתשים גדולים. כאשר הגיעו ההרים לגובהם הנוכחי, התקשו 
למצב סלעי. תהליך זה מסביר את הצורות הגיאולוגיות הרבות שאנו 
רואים היום ומדוע ניתן למצוא לעיתים קרובות מאובנים, אפילו של 

יצורים ימיים, באזורים גבוהים.
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כוכב לכת שונה
נח ובני משפחתו שהו בספינה 371 יום בטרם פתח אלוהים את דלתה. 

בשלב זה כבר שכך המבול, והתיבה עגנה באזור הררי.

ְוִאְׁשְּתָך  ַאָּתה  ִמן-ַהֵּתָבה,  “ֵצא  ֵלאמֹר,  ֶאל-ֹנַח  ֱאֹלִהים  ַוְיַדֵּבר 
ּוָבֶניָך ּוְנֵׁשי-ָבֶניָך ִאָּתְך. ָּכל-ַהַחָּיה ֲאֶׁשר-ִאְּתָך ִמָּכל-ָּבָׂשר, ָּבעֹוף 
)ַהְיֵצא( ִאָּתְך;  ָהרֵֹמׂש ַעל-ָהָאֶרץ הוצא  ּוְבָכל-ָהֶרֶמׂש  ּוַבְּבֵהָמה 

ְוָׁשְרצּו ָבָאֶרץ ּוָפרּו ְוָרבּו ַעל-ָהָאֶרץ.”

בראשית ח':18-15 ַוֵּיֵצא-ֹנַח; ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי-ָבָניו ִאּתֹו. 

כאשר נטשו את התיבה, לא זו בלבד שהקרקע הייתה יבשה, היא כבר 
שוב הניבה. היה זה כוכב לכת שונה מאד מזה שלפני המבול. זהו כוכב 

הלכת - כדור הארץ - עליו אנו חיים היום.

לפני המבול חיו בני האדם מאות בשנים, אולם אחריו, התקצרו חיי 
האדם באופן משמעותי, כך שגיל תשעים כבר נחשב לזקנה מופלגת.

ִמְנחה
ַוִּיֶבן ֹנַח ִמְזֵּבַח ַליהָוה; ַוִּיַּקח ִמּכֹל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהָֹרה ּוִמּכֹל ָהעֹוף 
בראשית ח':20 ַהָּטהֹור, ַוַּיַעל עֹֹלת ַּבִּמְזֵּבַח. 

נח העלה לאלוהים לעולה חיות טהורות, כשם שעשה הבל בשעתו. 
ושוב, עולות אלו לא הועלו על מנת להזין את אלוהים. יהוה אינו נעשה 
רעב - הוא לא זקוק למזון. לעומת זאת, מנחת החיות קשורה למושג 
הכפרה. כבר אמרנו קודם לכן, שברמה הבסיסית ביותר, המילה כפרה 
כדי  הכתוב  משתמש  מילה  באותה   - כיסוי  של  משמעות  נושאת 
לתאר את כיסוי התיבה, על ידי נח, בזפת. במובן זה מדבר המקרא 
גם על החטא שמכוסה באופן סמלי כדי שהאל הקדוש יוכל להביט 

אל האדם בעין אוהדת.

תהלים לב':1 ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי-ֶּפַׁשע; ְּכסּוי ֲחָטָאה. 

ככל שנתקדם בסיפור נגלה, שהמלה כפרה מסכמת את כל האמצעים 
שבהם מספק האל הקדוש לאדם החוטא את הְּכסּות הנכונה ללבו - 

ְּכסּות של ִצדָקה השווה לִצדָקתו שלו.
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מזבח
המזבח  המזבח.  על  חיים  בעלי  לעולה  העלה  שנח  מספר  המקרא 
נבנה מאבנים לא מסותתות, המאורגנות לערימה כדי ליצור משטח. 
הן הוקמו על פי הנחיותיו של אלוהים ושימשו כמקומות מפגש איתו. 
בכך שהגיש את מנחתו, ִהְתַוָּדה נח שהוא אדם חוטא הזקוק לכפרה-

כיסוי. אלוהים ִהתרצה )היה שבע רצון( מכך שנח בטח בו.

ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת-ֹנַח ְוֶאת-ָּבָניו; ַוּיֹאֶמר ָלֶהם, “ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו 
בראשית ט‘:1 ֶאת-ָהָאֶרץ.” 

זו לא היתה הצעה אלא פקודה. כעת, נח וצאצאיו עמדו בפני הברירה:

לציית לאל, “למלא את הארץ” כשם שהורה להם אלוהים, או …  .1

לנהוג כמו אדם וחוה - ולפקפק בכך שיהוה אכן התכוון למה שאמר -   .2
לבטוח בשיפוט השכלי של עצמם.

בחלק הבא נראה באיזו דרך בחרו.

הבטחה
אלוהים אמר,

“… ְוֹלא-ִיָּכֵרת ָּכל-ָּבָׂשר עֹוד ִמֵּמי ַהַּמּבּול; ְוֹלא-ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול 
ְלַׁשֵחת ָהָאֶרץ.”

ֶאת-ַקְׁשִּתי  ּוֵביֵניֶכם …  ֵּביִני  ֹנֵתן  ֲאֶׁשר-ֲאִני  אֹות-ַהְּבִרית  “זֹאת 
ָנַתִּתי ֶּבָעָנן; ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ.”

בראשית ט':13-11

אלוהים הבטיח שלא ישחית עוד לעולם את פני כדור הארץ באמצעות 
מבול. בכל פעם שֵירד גשם, תהווה הקשת בענן תזכורת להבטחה זו. 

למרות שחלפו אלפי שנים מאז המבול, שמר יהוה את דברו.

… ַוִּיְהיּו ְבֵני-ֹנַח ַהּיְֹצִאים ִמן-ַהֵּתָבה ֵׁשם, ְוָחם ָוָיֶפת … ְׁשֹלָׁשה ֵאֶּלה 
בראשית ט':19-18 ְּבֵני-ֹנַח; ּוֵמֵאֶּלה ָנְפָצה ָכל-ָהָאֶרץ. 

בבראשית  זה  חלק  מסכם  משה  חדשה.  התחלה  הייתה  לאדם 
במילים הבאות:

ַוִּיְהיּו ָּכל-ְיֵמי-ֹנַח ְּתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה; ַוָּימֹת.
בראשית ט':29
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מה בקשר לדינוזאורים, מאובנים, פחם ונפט?
המילה דינוזאור איננה מופיעה במקרא. זוהי מילה מאוחרת יותר, 
שהמציא בשנת 1841 חוקר אנגלי לאנטומיה. עם זאת, בספרים 
המוקדמים של המקרא מופיעה התייחסות לבעלי חיים גדולים, שלא 
קיימת להם מקבילה בימינו. ְשַתִים מהחיות הגדולות יותר שמוזכרות 
בכתובים דומות, באופן שמעורר עניין, למאובנים המצויים בידינו.7

נוצרו  ניתן להסיק, שהדינוזאורים  ממה שנאמר בכתבי הקודש 
בידי האל וחיו עם בני האדם למין ההתחלה. נראה שהדינוזאורים 
השתייכו למשפחת הזוחלים, שרובם ממשיכים לגדול במהלך כל 
חייהם. אם היה לדינוזאורים משך חיים ארוך כמו זה של האדם טרם 
המבול, יש בכך כדי להסביר את המימדים העצומים אליהם הגיעו.

המקרא מציין, שְשַנִים מכל אחד ממיני החיות שעל פני האדמה 
נלקחו לתיבה. סביר להניח שרק הצעירים נלקחו, לא רק על מנת 
לחסוך מקום, אלא גם כדי להביא למקסימום את זמן הפוריות 
דינוזאור  של  הממוצעת  שמידתו  היות  המבול.  שלאחר  בשנים 
לא  ביותר  הגדול  הדינוזאור  ואפילו  קטן,  פוני  סוס  כשל  הייתה 
היה גדול עם לידתו ממידתו של כדורגל, החישוב מגלה, שהיה די 

מקום להכילו בתיבה.

את הסיבה להכחדתם, ניתן רק לשער. במהלך המאות האחרונות 
נכחדו זנים רבים של בעלי חיים אבל גם כאן, קשה להצביע על 
הסיבה המדויקת לכך. בחינה של אלפי שנים אחורה קשה עוד יותר. 
היות שבעקבות המבול חל שינוי קיצוני במזג האוויר, התפתחה 
תיאוריה האומרת, שיתכן שלבעלי חיים מסוג זה היה קושי לשרוד.

התנאים שנוצרו בעקבות המבול מספקים מענה לשאלות רבות 
ביחס לטבע. למשל, כמות המשקעים העצומה שנוצרה בעקבות 
המבול, המשקל הכבד של המים, כמויות הסחף העצומות - כל 
אלה יכולים להיות הסיבה למרבצי הפחם, הנפט והמאובנים שאנו 
מוצאים עתה. רוב המאובנים מספקים עדות מדהימה לכך שנקברו 
חיים במהירות ובאופן קטסטרופאלי, לעיתים קרובות בקבר המוני 
של מאובנים שאנו מוצאים היום. המשמעות של עצם הימצאותו 
של מאובן שמור היטב, כמו של דג למשל, מצביעה על כך שנקבר 
במהירות בכוח משקעים שסגרו עליו והתקשו מיד, בטרם יכלו 

מכרסמים או ָרָקב להשחית את צורתו.

עבור מקורות נוספים ראה נספח.
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בלבול  6
“טבלת  הפרק העשירי בספר בראשית נקרא לעיתים קרובות בשם 
העיקריות,  האתניות  הקבוצות  צמחו  מנין  לנו  מספר  הוא  העמים”. 

החל מבניו של נח. הפרק מסתיים בפסוק:

ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני-ֹנַח ְלתֹוְלדָֹתם ְּבגֹוֵיֶהם; ּוֵמֵאֶּלה ִנְפְרדּו ַהּגֹוִים 
בראשית י':32 ָּבָאֶרץ ַאַחר ַהַּמּבּול. 

כל עמי האדמה באו מהמשפחה האחת הזאת. בתחילה ידעו כולם 
על יהוה, על פועלו היצירתי ועל מקור החטא והמוות. אולם דבר זה 

השתנה. מה חולל את השינוי?

את התשובה ניתן למצוא בסדרת אירועים שקרו כמה מאות שנים 
לאחר המבול. בשלב זה צמחה אוכלוסיית העולם באופן דרמתי והייתה 
מרוכזת במסופוטמיה, ערש התרבות האנושית, וכיום עיראק המודרנית.

ַוְיִהי ָכל-ָהָאֶרץ ָׂשָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים. ַוְיִהי ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם, 
ִׁשְנָער  ְּבֶאֶרץ  ִבְקָעה  ַוִּיְמְצאּו 

ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם.

"ָהָבה  ֶאל-ֵרֵעהּו,  ִאיׁש  ַוּיֹאְמרּו 
ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפה ִלְׂשֵרָפה;” 
ַוְּתִהי ָלֶהם ַהְּלֵבָנה ְלָאֶבן, ְוַהֵחָמר 
ָהָיה ָלֶהם ַלחֶֹמר. ַוּיֹאְמרּו "ָהָבה 
ְורֹאׁשֹו  ּוִמְגָּדל  ִעיר  ִנְבֶנה-ָּלנּו 
ֶּפן- ֵׁשם.  ְוַנֲעֶׂשה-ָּלנּו  ַבָּׁשַמִים, 

ָנפּוץ ַעל-ְּפֵני ָכל-ָהָאֶרץ.”
בראשית יא':4-1

תוכניתו של האדם
ובכן, ברור שיש פה בעייתיות מסוימת. אחרי המבול, אמר אלוהים לאדם …

בראשית ט':1 “ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת-ָהָאֶרץ.” 

אחד  במקום  יחדיו  להישאר  בדעתם  נחושים  היו  אלה  אנשים  אבל 
ישיר להוראתו של אלוהים.  ציות  זה חוסר  גדולה. היה  עיר  ולהקים 
ברור שלא אכפת היה להם מה חשב אלוהים! שוב פעם, סבר האדם 
שהוא יודע טוב יותר מאלוהים מה הדבר הטוב ביותר לעשותו. האדם 

מנציח את הבחירה המוטעית שנעשתה בגן-עדן.

כפי שאתם נוכחים לדעת, יש לאדם בעיה עם ציות. האם אי-פעם 
תהיתם מדוע אין צורך ללמד ילדים קטנים שלא לציית לאמא ואבא? זה 
טבעי, שכן סרבנות היא תכונה טבעית בלב האדם. באופן בסיסי, כבני 

אל
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אדם איננו אוהבים לקבל הוראות. אנו מעדיפים לעשות דברים על פי 
דרכנו. בני האדם הם מאד אנוכיים. זו הייתה הבעיה העקרית שבאה 

לידי ביטוי בכך שהאנשים נשארו במקום אחד במטרה להקים עיר.

המקרא אומר שבני האדם רצו לבנות גם מגדל, כדי ש …

בראשית יא':4 … ַנֲעֶׂשה-ָּלנּו ֵׁשם: 

האדם חיפש את תפארתו שלו במקום לחפש דרך לשקף את תפארתו 
של האל. אלוהים נשאר מחוץ לתמונה. כך מעדיף האדם.

דת
ההגייה המדויקת של שם העיר איננה ידועה מכיוון שבמרבית השפות 
העתיקות לא נעשה שימוש בתנועות או עיצורים בכתב. אך יש חוקרים 
זהו שם בעל משמעויות  'ָּבִּביִלי’.8  ְּכ  המפענחים את הכתב העתיק 

דתיות עמוקות. פירושו “שער האל”.

קיימות ראיות מוצקות לכך, שגם למגדל יש משמעות דתית. סביר 
מקדש-מגדל  מוקדם,9  מסופוטמי  מקדש  של  סוג  זה  שהיה  להניח 
)זיגורט( כלומר, מקדש הבנוי בצורת מגדל. מבנה זה - שהיה חיקוי 
להר - היה מורכב מקבוצת מבנים אשר שיאם היה המקדש הקטן 
שהתנוסס בראשם. המקדש היה המקום המרכזי של העיר בו נעשתה 
מעוצב  היה  הכול  וחגים.  אלילים  עבודת  הְזבחים,  הכוהנים,  עבודת 

למופת. ּבִּביִלי מוצגת במקרא כמקום התהוותה של דת מאורגנת.

דת, בהקשר זה, מתייחסת למאמציו של האדם להתקרב לאלוהות 
בתקווה לזכות בחסדיה או כדי להסיר מעליו פורענויות.

את  עצמם  על  לקחת  כדי  ענק!  היה  המקדש-מגדל  כך.  על  חשבו 
האתגר להרים מבנה שכזה, היה על הבנאים להיות מסורים לסיפוק 
רצון אלוהיהם. אתם יכולים לתאר לעצמכם את עבודת הפרך, שביצעו 
בתנאי חום, בזמן שאספו בוץ ושרפו לבנים אותם הדביקו באמצעות זפת.

אפילו משנבנה המגדל-מקדש, לּו רצו לבקר במקדש שבראשו, 
היה עליהם לכתת רגליהם במעלה גרם מדרגות עצום. 

אנשי ָּבִּביִלי הגו ותכננו דרך להגיע לאלוהיהם - 
אבל זה היה כרוך ללא ספק בעבודה קשה.
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אחת  כל  של  טבעה  ביסוד  הם  עצמיים  שמאמצים  אומר,  המקרא 
מהדתות שהמציא האדם - ככל שקיימות יותר “מדרגות”, כך הדת 
טובה יותר. דתות אלו דורשות זמן, כסף, מסירות ולפעמים גם כאב 
התקווה  בכך  טמונה  כמובן,  האל.  רצון  את  להשביע  מנת  על  פיסי 
שמסירות שכזאת תָזכה את האדם במזל או תסייע לו להימנע מרע. 
יהיה האדם  ישתפרו אם  נראה שאחרי המוות, בעולם הבא, דברים 

אדוק בדתו.

כעת עלינו לשאול את עצמנו שאלה: מה חשב על כך אלוהים? נניח 
שאנשי בבילי היו מקדישים את המגדל-מקדש שלהם ליהוה אלוהים 
בלבד. האם כל היבלות 'שהרוויחו' במהלך הבניה, הרגלים הכואבות 
מטיפוס במדרגות הרבות, העייפות שְּבִציּות לדרישות הכוהנים, המחיר 
של הקרבת קורבנות בלתי פוסקת, ההתשה שבתפילות - האם כל 
המסירות הזאת הייתה פותחת את השער לאלוהים? האם יהוה היה 

אומר, “בסדר, נוכל לחזור ולהיות חברים?” המקרא אומר: “לא”.

מדוע לא? משום שהנושא שעל כף המאזנים איננו שמירת אורח חיים 
דתי. אלא הוא אודות האמון שלנו במישהו - באלוהים עצמו. הנקודה 
איננה כמה קשה עבד אדם כדי לזכות בחסדי האל, אלא אם האדם 
באמת בוטח באלוהים כשם שניתן לבטוח בחבר. לא מדובר ביכולת 
שלנו להביא את אלוהים לנהוג כרצוננו, אלא בכך שיש לנו חברות 

אישית עם בורא היקום. אמון, זוהי הנקודה.

דת גורמת לאדם להרגיש שהוא רוחני, אבל הדבר דומה לשחייה נגד 
הזרם בנהר - היא כרוכה בעבודה רבה. אולי תרגיש נפלא כשתסיים, 
אך למעשה לא הגעת לשום מקום. לבו של האדם עדיין יהיה עטוף 

בסחבות המזוהמות של החטא.

נקודת מבטו של אלוהים
אלוהים, אם כן, לא התרשם מכל הלהט הדתי הזה. הוא אמר לבני 

האדם למלא את הארץ, והם החליטו להישאר במקום אחד.

… ַוֵּיֶרד ְיהָוה 10 ִלְרֹאת ֶאת-ָהִעיר ְוֶאת-ַהִּמְגָּדל ֲאֶׁשר ָּבנּו ְּבֵני ָהָאָדם. 
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה, "ֵהן ַעם ֶאָחד ְוָׂשָפה ַאַחת ְלֻכָּלם, ְוֶזה ַהִחָּלם ַלֲעׂשֹות; 
בראשית יא':6-5 ְוַעָּתה ֹלא-ִיָּבֵצר ֵמֶהם ּכֹל ֲאֶׁשר ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות.” 

הבורא ידע את מה שההיסטוריה כבר הוכיחה - שבעזרת שפה משותפת, 
התקדמותו של האדם בתחום הטכנולוגיה מהירה הרבה יותר. נראה שיש 
כאן דפוס התנהגות החוזר על עצמו. ככל שהדברים מפותחים ונוחים 
יותר עבור האדם, כך הוא חש פחות צורך באלוהים כחבר. למרות שיהוה 

העניק לאדם חופש בחירה, הוא לא רצה שהאדם יחיה בנפרד ממנו.
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מפוזרים
אלוהים נקט צעד נגד סרבנותו של האדם. ויאמר אלוהים,

“ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָׁשם ְׂשָפָתם ֲאֶׁשר ֹלא ִיְׁשְמעּו ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּו.”

ַוָּיֶפץ ְיהָוה ֹאָתם ִמָּׁשם ַעל-ְּפֵני ָכל-ָהָאֶרץ; ַוַּיְחְּדלּו ִלְבֹנת ָהִעיר.
בראשית יא':8-7

כאשר פיזר אותם אלוהים לכל עבר, הוא העניק להם שפות חדשות. 
אין ספק שעשה עבודה יסודית ביותר! רבות מהשפות שאלוהים יצר 
וגם אז אין הם  הן כה מורכבות עד שלוקח לבלשנים שנים להבינן, 

בקיאים בהן לחלוטין.

בלבול
למרות שהאנשים קראו לעירם ָּבִּביִלי,9 השער לאלוהים, אחרי שפיזר 
אותם למחוזות זרים, קרא אלוהים לעיר ָּבֶבל ונתן לה הגדרה חדשה. 

משמעות השם היא ערבוב, ערבול, בלבול, מבוכה. משה כתב,

ָּכל-ָהָאֶרץ;  ְׂשַפת  ְיהָוה  ָּבַלל  ִּכי-ָׁשם  ָּבֶבל,11  ְׁשָמּה  ָקָרא  ַעל-ֵּכן 
בראשית יא':9 ּוִמָּׁשם ֱהִפיָצם ְיהָוה ַעל-ְּפֵני ָּכל-ָהָאֶרץ. 

אלוהים רצה שכל אחד ידע שהעיר הזאת וההשקפות 
הדתיות שלה אינן מבטאות את האמת האלוהית; 

היא איננה השער ליהוה - המסר והפולחן שלה 
אינם יכולים לתקן את הקשר החברי 

האדם  שבין  השבור 
לאלוהים, לאדונו.

זה  משלב 
ואילך, הייתה 

לדוגמא  בבל 
הקודש  בכתבי 

הדתיים  למאמציו 
של האדם.

סיכום
או אישה להמציא דת שייעודה  ניסיון של איש  המקרא אומר שכל 
להיות שער לאלוהים הוא חסר כל סיכוי. האנושות מתקיימת בשממה 
רוחנית - היא אבודה - האדם אינו מוצא דרך חזרה לאלוהים בכוחות 
עצמו. מלבד הנחיותיו של אלוהים המורה לו את הדרך, אין לאדם שום 
מושג היכן למצוא את השער הזה. אבל אלוהים יודע את הדרך. הוא 

מכיר את השער, והוא זה אשר…

דת בבל

בני דורו של נח

רעיונות עצמיים
קין

אדם (הראשון)

הופעה כלפי חוץ

בני אדם

אלוהים

אבוד

צ

ד
עמזמ
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… ָחַׁשב ַמֲחָׁשבֹות ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח. )כלומר, אלוהים הכין דרך 
כדי שהאדם המופרד מאלוהים לא ישאר רחוק ומנוכר מאלוהים(
שמואל ב‘, יד':14

לו רק היו בני האדם נותנים את אמונם באלוהים, הוא היה מראה להם 
את הדרך חזרה למערכת יחסים תקינה עימו.

האנשים שנותרו בבבל לא הפסיקו לבנות את המגדל-מקדש )זיגורטים(. 
לדברי ההיסטוריונים, מגדלים נוספים נבנו במטרה לתת כבוד לאלילים 
ולאלילות כמו ִאשתר, מרדוך ודגן. אלוהויות אלה, בנוסף לאחרות, צצו 
לאורך כל ההיסטוריה במקומות אחרים תחת שמות שונים. המקבילה 
של אשתר היתה איסיס המצרית, אתנה או אפרודיטה היוונית ו-וונוס 
הרומית. למרדוק יש קשר עם אל השמש, ובדפים הבאים נמצא את 
נוספים להבנתנו, נלמד  יסודות  דגן במסגרת נוספת. לאחר שנבנה 

אודות המקור והזהות של אלוהויות אלו.

בהביטנו אל שני הסיפורים האחרונים, נוכל לעשות השוואה מעניינת 
ביניהם. ישנן שתי דרכי חשיבה שמניבות תוצאות שונות לחלוטין זו מזו.

אולי על זה חשב משה כאשר כתב,

ְתִהֹּלת,  נֹוָרא  ַּבּקֶֹדׁש;  ֶנְאָּדר  ָּכמָֹכה  ִמי  ְיהָוה,  ָּבֵאִלם  ִמי-ָכמָֹכה 
שמות טו':11 עֵֹׂשה ֶפֶלא? 

יהוה הוא יחיד, יחיד במינו באמת, קדוש.

דרכו של נחדרכה של בבל
בטח ביהוהלבטוח בעשייה דתית מאומצת

 אלוהים סיפק אניה אחת,מגדלים רבים, שערים לשמים
דלת אחת

נח ומשפחתו ניָצליםבני אדם נשפטים ונפוצים

אלוהים קורא לנח צדיקאלוהים מכנה את המקום בלבול
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אמונה  1
לאחר בלבול השפות בבבל, תיעד 
משה את השתלשלותם של מספר 
דורות נוספים. במהלך כל השנים 
הללו לא שכח אלוהים את הבטחתו 
שמרבית  למרות  מושיע.  לשלוח 
מאד  מעט  הקדישו  האנשים 
קם  דור  בכל  לאלוהים,  מחשבה 
קומץ אנשים שהאמין להבטחותיו. 

אברם ושרי היו זוג שכזה.

אנו ממשיכים בסיפור כשאנו באּור 
ָּכְשדים, עיר בפאתיה הדרומיים של 
בבל. היה זה בערך בזמן1 שאנשי 
מגדל-מקדש  הם  גם  בנו  אּור 
לאל  שהוקדש  זיגורט  מפורסם, 
הירח. היתה זו ככל הנראה עבודת 

אלילים כאלו שהובילה את אלוהים לומר לאברם:

בראשית יב':1 “ֶלְך-ְלָך ֵמַאְרְצָך … ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך.” 

ההוראה לאברם ושרי לצאת מאּור נועדה לשמור אותם מפני מערכת 
דתית מסולפת )אחרי הכול, הירח אינו אלא סלע גדול ולא אל(. לאברם 

ולשרי הייתה עכשיו ברירה:

הם יכלו שלא לציית לאלוהים, כפי שעשו אנשי בבל, ולהישאר באור -   .1
כטוב יותר מזה  כשהם למעשה סומכים על כושר השיפוט שלהם 

של אלוהים, או …

הם יכלו להאמין שיהוה יודע טוב מכולם, לארוז את חפציהם ולפעול   .2
על פי הוראותיו.

אתם יכולים לתאר לעצמכם מה יעצו להם בני משפחה וחברים. “אברם, 
יש לך ביטחון כלכלי! החיים כאן מעולים! אל תהיה טיפש!” אבל …

ָׁשִנים  ֶּבן-ָחֵמׁש  ְוַאְבָרם  ְיהָוה …  ֵאָליו  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ַאְבָרם  … ַוֵּיֶלְך 
בראשית יב':4 ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבֵצאתֹו …2 

היה זה צעד גדול עבור אברם. הוא לא יכול היה לבדוק באטלס, לברר 
פרטים על הארץ הזאת באינטרנט או להתייעץ עם סוכן נסיעות. הוא 
לו. אבל לאברם  ידע לאן פניו מועדות! אלוהים לא אמר  אפילו לא 

הייתה אמונה באלוהים שיוביל אותו ליעדו צעד אחר צעד.

חםנח

שם
ארפכשד

שלח

עבר

פלג
רעו

שרוג

נחור

תרח
(אברהם)

אברם
איוב

יפת
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מהי אמונה?
לאנשים יש רעיונות מוזרים ביחס לאמונה, כאלו שלעיתים קרובות 
עושים  הקודש  כתבי  אבל  המקראי.  הפסיפס  חלקי  את  מבלבלים 
במילה  יהוה  מתכוון  למה  במדויק  להגדיר  כדי  אברם  בחיי  שימוש 

“אמונה”. להלן כמה קווים מנחים.

במילים או במושגים של אמונה, אמון, נאמנות ובטחון נעשה שימוש 
כך שלעיתים קרובות ניתן להחליף ביניהם.

במיוחד  ישימה  היא  בזרים”  תבטח  אל  פעם  “אף  הידועה  האמירה 
כשמדובר בנושא האמונה. לבטוח במישהו שאינכם מכירים זה דבר 

מסוכן. אדם וחוה בטחו בזר )השטן(, והיו לכך השלכות איומות.

לפני שאתם בוטחים במישהו עליכם לדעת שני דברים:

זהות: מה שמו? מנין בא? מי הוא טוען להיות - נסיך או אביון, משורר   .1
או שרברב? פוליטיקאי או כוהן?

היסטוריה: איזה מוניטין יש לו? האם הוא עומד במילתו? האם הוא   .2
אמין? לצורך כך יהיה עליכם לחקור את עברו.

חשוב לדעת את שני המרכיבים הללו בטרם תאמינו לאדם כלשהו. 
לאור הדברים הללו אומר המקרא, שכתבי הקודש נכתבו על מנת 

שבני האדם יוכלו להכיר את יהוה.

העליונה,  הישות  הוא  שיהוה  לכולם  לומר  משה  על  שהוטל  ראינו 
בוראו-בעליו של היקום. זוהי זהותו.

יוכלו  האדם  שבני  כדי  נכתבו  הקודש  כתבי  שלו,  להיסטוריה  אשר 
ללמוד, שיהוה אמין - הוא דובר אמת. כאשר הוא מבטיח הבטחות, 
בלימוד  המוקדמים  בשלבים  עדיין  נמצאים  אנו  אותן.  מקיים  הוא 

ההיסטוריה של אלוהים. אך עם הזמן נגלה שהבטחות יהוה,

… ְצרּוָפה ִאְמָרְתָך ְמֹאד )דברך טהור, עמד במבחן( …
תהלים קיט':140

אלוהים.  של  ההיסטוריה  את  בעצמנו  לבחון  אותנו  מעודד  המקרא 
הבטחה מיוחדת ניתנת לאלה המחפשים אותו. נאמר, שאם אנחנו 
מאמינים שהוא קיים, ואם אנחנו חפצים לדעת את עברו, הוא יזכה 

אותנו במידע נוסף על עצמו.

הוא האמין למה שיהוה אמר.
היתה לו אמונה בדברו של יהוה.

הוא ידע שיהוה נאמן.
בטחונו היה באלוהים לבדו.

לאברהם היה אמון באלוהים
אברם האמין באלוהים
אברם בטח באלוהים
לאברם היה ביטחון באלוהים
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ּוְבִלי ֱאמּוָנה ִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ָרצּוי ֵלאֹלִהים, ִּכי ָּכל ַהָּקֵרב ֶאל 
ֱאֹלִהים ָצִריְך ְלַהֲאִמין ֶׁשהּוא ַקָּים ְוהּוא נֹוֵתן ְּגמּול ְלדֹוְרָׁשיו.

האגרת אל העברים יא':6

אמונה עיוורת
במיוחד  ישימה  היא  בזרים”  תבטח  אל  פעם  “אף  הידועה  האמירה 
כשמדובר בנושא האמונה. לבטוח במישהו שאינכם מכירים זה דבר 

מסוכן. אדם וחוה בטחו בזר )השטן(, והיו לכך השלכות איומות.

לפני שאתם בוטחים במישהו עליכם לדעת שני דברים:

זהות: מה שמו? מנין בא? מי הוא טוען להיות - נסיך או אביון, משורר   .1
או שרברב? פוליטיקאי או כוהן?

היסטוריה: איזה מוניטין יש לו? האם הוא עומד במילתו? האם הוא   .2
אמין? לצורך כך יהיה עליכם לחקור את עברו.

חשוב לדעת את שני המרכיבים הללו בטרם תאמינו לאדם כלשהו. 
לאור הדברים הללו אומר המקרא, שכתבי הקודש נכתבו על מנת 

שבני האדם יוכלו להכיר את יהוה.

העליונה,  הישות  הוא  שיהוה  לכולם  לומר  משה  על  שהוטל  ראינו 
בוראו-בעליו של היקום. זוהי זהותו.

יוכלו  האדם  שבני  כדי  נכתבו  הקודש  כתבי  שלו,  להיסטוריה  אשר 
ללמוד, שיהוה אמין - הוא דובר אמת. כאשר הוא מבטיח הבטחות, 
בלימוד  המוקדמים  בשלבים  עדיין  נמצאים  אנו  אותן.  מקיים  הוא 

ההיסטוריה של אלוהים. אך עם הזמן נגלה שהבטחות יהוה,

האגרת אל העברים יא':11 … ָחְׁשָבה ֶאת ַהַּמְבִטיַח ְלֶנֱאָמן. 

אמונה בהתאם לכתבי הקודש
יש אנשים המדברים על אמונה כאילו היתה זו מתנה שאלוהים מעניק 
רואים  ושרי,  חייהם של אברם  לומדים את  אך כאשר  שי.  לך, מעין 
שהאמונה שלהם באלוהים באה לידי ביטוי בחייהם באופן יומיומי. הם 
נתנו אמון באלוהים כי הם פשוט האמינו שיהוה דובר אמת, ופעלו על 

סמך אמונה זו.3

ֶׁשָהָיה  ָמקֹום  ֶאל  ָלֵצאת  ְּבִהָּקְראֹו  ַאְבָרָהם  ִצֵּית  ֱאמּוָנה  ִמּתֹוְך 
ָעִתיד ְלַקֵּבל ְלַנֲחָלה, ְוהּוא ָיָצא ִמְּבִלי ָלַדַעת ְלָאן ֵיֵלְך.

האגרת אל העברים יא':8

יעדם הלא-נודע היה ארץ כנען, היום ביתו של העם היהודי, של ערבים 
ושל מיעוטים נוספים.
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ְּבֶאֶרץ  ִהְתּגֹוֵרר  ֱאמּוָנה  ִמּתֹוְך 
ַהַהְבָטָחה ְּכֵגר ְּבֶאֶרץ ָזָרה, ְּבִׁשְבּתֹו 
האגרת אל העברים יא':9 ְּבאָֺהִלים… 

חיי  חלקי  באופן  ניהלו  ושרי  אברם 
נוודים. המקומיים קראו להם ִעְבִרים, 
שם שכולל בתוכו משמעות של נע 
)לכאן(.  מעבר  שהוא  מישהו  ונד, 
צאצאיהם  כונו  ואילך,  זה  משלב 

בשם 'ִעְבִרים'.

הבטחות  2
כשאמר אלוהים לאברם לעזוב את אּור, הוא גם נתן לו ארבע הבטחות 

מסויימות. הדבר מעניין משתי סיבות:

נשמע  שלא  דבר  היתה  הבטחות  מעניק  שאל  העובדה  כל,  קודם 
כמותו בארצו של אברם. אלילי הבבלים מעולם לא התחייבו לדבר. כיָון 
שהאלים ניהלו תמיד מלחמות בינם לבין עצמם, לא ידעו בני האדם 
אף פעם איזו אלוהות תשלוט לאורך זמן, כך שתוכל לקיים הבטחה.

שנית, אם יהוה נתן הבטחות וקיים אותן בקביעות, הרי שזה שם אותו 
בקטגוריה ששום אל או אלה לא השתייכו אליה מעולם. זה הופך אותו 
הדורות  בקרב  אמון  מעוררת  היסטוריה  לבנות  יכול  גם  זה  לייחודי. 

הבאים כאשר ישקלו בינם לבין עצמם אם לבטוח בו.

אלוהים הבטיח לאברם …
1. ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך …4
2. ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך; ֶוְהֵיה ְּבָרָכה …5

3. ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך, ּוְמַקֶּלְלָך ָאֹאר…6
בראשית יב':3-2 4. …ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה. 

אברם  עבור  טובה  בשורה  היתה  אלוהים  של  הראשונה  ההבטחה 
משום ש …

בראשית יא':30 ַוְּתִהי ָׂשַרי ֲעָקָרה; ֵאין ָלּה ָוָלד. 

על מנת להפוך לגוי גדול, יהיה עליו להיות אב לילדים. בכל מקרה, היות 
שלשרי כבר מלאו 65 שנים ולא היו להם צאצאים, תָהה אברם בלבו 
כיצד יתכן הדבר. גם כאן, עליו לתת אמון באלוהים שיקים את דברו.
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ההבטחה האחרונה תלויה בזו הראשונה ונושאת התייחסות ישירה 
למושיע. אלוהים אמר לאברם שאחד מצאצאיו יהיה המשיח, ושהוא 
יהיה ברכה לכל האנושות. המקרא אומר שאברם האמין לאלוהים 

ושֹשֹ על "המחשבה לראות” את היום שבו יגיע המושיע.7

בן מובטח
ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ָהָיה ְדַבר-ְיהָוה ֶאל-ַאְבָרם ַּבַּמֲחֶזה ֵלאמֹר: 

"ַאל-ִּתיָרא ַאְבָרם, ָאֹנִכי ָמֵגן ָלְך, ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה ְמֹאד.”

ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם, "ֲאדָֹני ְיהִוה, ַמה-ִּתֶּתן-ִלי ְוָאֹנִכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי…?”

ַוּיֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר: "ַהֶּבט-ָנא ַהָּׁשַמְיָמה ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים, 
ִאם-ּתּוַכל ִלְסֹּפר ֹאָתם.” ַוּיֹאֶמר לֹו, "ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך.”

בראשית טו':2-1 ,6-5 ְוֶהֱאִמן ַּביהָוה; ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה. 

משפט אחרון זה טעון במשמעויות. נסתכל על שלש מילים: 'צדק’, 
‘ויחשבה’, ו - 'האמין’.

צדקה )או צידקה(
כפי שראינו מוקדם יותר, המלה 'צדק’ ו- 'צידקה’ מופיעה בהקשר 
לאופיו המושלם של אלוהים. הוא ללא כל דופי ונקי לחלוטין מכל חטא.

כדי לחיות במחיצתו של אלוהים, זקוק האדם למה שִאּבדּו אדם וחוה בגן 
עדן - הוא צריך ִציְדָקה אלוהית. כלומר, הוא צריך להיות מוצדק )להחשב 
לצדיק( בעיני אלוהים. דבר זה הוא בלתי אפשרי )לא ניתן להשגה( באופן 
אנושי. עם זאת אומר לנו המקרא, שבאברם נמצאה צידקה שכזו, לא 

משום שהיא היתה בו עצמו, אלא משום שאלוהים זיכה אותו בה.

זיכוי )ַוַּיְחְׁשֶבָה(
'ויחשבה’ פירושה לחשב. המשמעות המקורית של הפסוק  המילה 
עושה שימוש במונח מתחום החשבונאות על ידי המילה 'ויחשבה’. זוהי 
מילה שעוסקת במציאות. למשל, אם ירדת מנכסיך, אבל חבר אומר 
לך שהוא זיכה את חשבון הבנק שלך בעשרת אלפים שקלים, הרי 
שזו עובדה וודאית שיש לך עשרת אלפים שקלים. המילה מתייחסת 

לעובדות, לא להנחות. זו הבטחה שניתן לסמוך עליה.

המושיע המובטח יהיה …
1. ילוד אישה

2. זכר

3. צאצא של אברם
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כתבי הקודש אומרים שאלוהים זיכה את אברם בצידקה )כך שהוא 
נעשה לצדיק בעיני אלוהים(. לא היה זה אברם עצמו, שבבת-אחת 
החל לפתע לחיות חיים מושלמים כאן על פני האדמה, אלא אלוהים 
שהביט באברם כאילו והיה עטוף בבגדי צדק, כמי שכבר עומד בגן-

עדן. היתה זו עסקה סגורה. העברת האשראי הושלמה. הוא יכול היה 
לסמוך על כך.

לפני  לעמוד  לו  שאפשרה  בצידקה  אברם  זכה  “כיצד  היא,  השאלה 
אלוהים כצדיק?” תשובת המקרא היא,

בראשית טו':6 ְוֶהֱאִמן ַּביהָוה; ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה. 

האמין
אברם עשה מה שהיה על אדם וחוה לעשות אז בגן העדן. הוא פשוט 

האמין לאלוהים.

אבל חכו רגע! כיצד יכול 'והאמין ביהוה’ פשוט כזה, להלביש אדם בבגדים 
של צדק? ללא ספק היה על אותו אדם לחיות חיים ישרים, לעשות את 
הדבר הנכון ולחשוב את המחשבות הנכונות. להאמין בלבד זה פשוט 
מדי. חייב להיות כאן איזשהו עוקץ. בהמשך נענה על השאלות הללו, 
גדול בכך שאלוהים  כה  היה אמון  די שנדע שלאברם  זה  אך בשלב 

יעמוד בדברו עד כי…

… ִחָּכה ָלִעיר ֲאֶׁשר ְיסּוָדָתּה ֶנֱאָמָנה ּובֹוָנּה ּוְמכֹוֲנָנּה ָהֱאֹלִהים׃
האגרת אל העברים יא':10

למרות שגופו ימות בבוא היום האמין אברם שאלוהים יסלול בפניו 
דרך לשמים כחבר.

ִנְקָרא  ְוַגם  ְצָדָקה”,  ּלֹו  ַוַּיְחְׁשֶבָה  ַּביהָֹוה  ַאְבָרָהם  "ְוֶהֱאִמן 
אגרת יעקב ב':23 "אֹוֵהב ֱאֹלִהים”. 

ְּבָנה של חוסר האמונה  3
ככל שנקפו השנים ולאברם ושרי לא נולד הבן שהובטח להם על ידי 

יהוה, הם החלו לתהות … כיצד עליהם להתמודד עם המצב?

ְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם ֹלא ָיְלָדה לֹו; ְוָלּה ִׁשְפָחה ִמְצִרית ּוְׁשָמּה ָהָגר. 
ַוֹּתאֶמר ָׂשַרי ֶאל-ַאְבָרם, “ִהֵּנה-ָנא ֲעָצַרִני ְיהָוה ִמֶּלֶדת, ּבֹא-ָנא 
בראשית טז':2-1 ֶאל-ִׁשְפָחִתי, אּוַלי ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנה.” 

את  הציעה  שרי  עקרות.  עם  להתמודד  המקובלת  הדרך  זו  הייתה 
שפחתה לאברם.
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בראשית טז':4 ַוָּיבֹא )אברם( ֶאל-ָהָגר ַוַּתַהר. 

ַוֵּתֶלד ָהָגר ְלַאְבָרם ֵּבן; ַוִּיְקָרא ַאְבָרם ֶׁשם-ְּבנֹו ֲאֶׁשר-ָיְלָדה ָהָגר, 
ִיְׁשָמֵעאל. )ְוַאְבָרם ֶּבן-ְׁשמִֹנים ָׁשָנה ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְּבֶלֶדת-ָהָגר ֶאת-
בראשית טז':16-15 ִיְׁשָמֵעאל ְלַאְבָרם.( 

ישמעאל
סוף סוף היה לאברם צאצא! אולם הייתה בעיה. הם עשו את הדברים 

בדרכם שלהם. לא על פי דרכו של אלוהים.

ַוְיִהי ַאְבָרם ֶּבן-ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים; ַוֵּיָרא ְיהָוה ֶאל-ַאְבָרם, 
ִׁשְמָך  ְוָהָיה  ַאְבָרם;  ֶאת-ִׁשְמָך  עֹוד  “…ֹלא-ִיָּקֵרא  ֵאָליו,  ַוּיֹאֶמר 
בראשית יז':5,1 ַאְבָרָהם, ִּכי ַאב-ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתיָך.” 

לאברם, שנקרא מעתה אברהם, לא הייתה שום בעיה עם מה שאומר 
לו אלוהים. אחרי הכול, היה לו צאצא - ישמעאל!

ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל-ַאְבָרָהם, "ָׂשַרי ִאְׁשְּתָך, ֹלא-ִתְקָרא ֶאת-ְׁשָמּה 
ֵּבן;  ְלָך  ִמֶּמָּנה  ָנַתִּתי  ְוַגם  ֹאָתּה  ּוֵבַרְכִּתי  ְׁשָמּה.  ָׂשָרה  ִּכי  ָׂשָרי; 
ּוֵבַרְכִּתיָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים, ַמְלֵכי ַעִּמים ִמֶּמָּנה ִיְהיּו.” בראשית יז:16-15

מדוע הזכיר יהוה את שרה? האם לא ידע אלוהים על הגר? הרי לבטח 
אפשרי שהמושיע המובטח יבוא דרך ישמעאל.

ַוִּיֹּפל ַאְבָרָהם ַעל-ָּפָניו ַוִּיְצָחק; ַוּיֹאֶמר ְּבִלּבֹו, "ַהְּלֶבן ֵמָאה-ָׁשָנה 
ִיָּוֵלד? ְוִאם-ָׂשָרה, ֲהַבת-ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ֵּתֵלד?”

ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל-ָהֱאֹלִהים; "לּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניָך.”
בראשית יז':18-17

אברהם הצביע בפני אלוהים על כך שישמעאל יכול להיות הבן המובטח.

ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים, "ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּתָך יֶֹלֶדת ְלָך ֵּבן, ְוָקָראָת ֶאת-ְׁשמֹו 
ַאֲחָריו.  ְלַזְרעֹו  עֹוָלם  ִלְבִרית  ִאּתֹו  ֶאת-ְּבִריִתי  ַוֲהִקמִֹתי  ִיְצָחק; 
ָּגדֹול.  ְלגֹוי  ּוְנַתִּתיו  ֹאתֹו…  ֵּבַרְכִּתי  ִהֵּנה  ְׁשַמְעִּתיָך,  ּוְלִיְׁשָמֵעאל, 
ְוֶאת-ְּבִריִתי ָאִקים ֶאת-ִיְצָחק; ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ְלָך ָׂשָרה ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה, 
בראשית יז':21-19 ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרת.” 

הבן  היה  הוא  לא  אבל  ישמעאל,  את  יברך  אלוהים  הסיפור.  זה  אז 
המובטח. אלוהים יכבד רק את מה שנעשה בדרכו. בתוך שנה ייוולד 

לשרה בן ושמו ייקרא יצחק.

חוותה  דברו,  את  יקיים  שאלוהים  האמינו  ושרה  שאברהם  למרות 
ַּבספק. אולם אלוהים אמר  וירידות. לעיתים נאבקו  אמונתם עליות 
שיכבד גם אמונה שגודלה כגרגר חרדל.8 גרגרי חרדל הם קטנים ביותר. 
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מה שחשוב הוא לא גודל האמונה אלא במי שאתה מאמין.

אפילו אמונה רבה באל הירח לא היתה מסייעת לאברהם, אבל לעומת 
זאת, לאמונה ביהוה יש משמעות גם כאשר היא עוברת טלטלות. לא 
האמונה לכשעצמה היא העיקר אלא במי שמאמינים. אברהם ושרה 

בטחו ביהוה אלוהים.

חסד  4
עם בואו של אברהם לכנען הוא עבר משם …

… ָהָהָרה ִמֶּקֶדם ְלֵבית-ֵאל ַוֵּיט ָאֳהֹלה; ֵּבית-ֵאל ִמָּים ְוָהַעי ִמֶּקֶדם …
בראשית יב':8

את  בו  לבקש  מקום  ובברכותיו,  יהוה  של  בשמו  נקשרת  בית-אל 
בהמשך,  פעמים  מספר  עוד  בית-אל  את  שאזכיר  למרות  אלוהים. 

שמרו אותה בזיכרונכם.

היה זה כאן שאברהם בנה …

בראשית יב':8 … ִמְזֵּבַח ַליהָוה ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ְיהָוה. 

כשם שכבר נוכחנו לדעת, המזבחות היו 
נועדו  הם  הבל.  של  מימיו  עוד  בשימוש 
להיות מקומות מיוחדים כדי לפגוש בהם 
להתקרב  האדם  כשרצה  אלוהים.  את 
לאלוהים, הוא היה מעלה בעל חיים כקורבן, 
בדרך כלל שה או עז. הקורבן היה נשחט 
וגופתו נשרפת. מזבחות וקורבנות אלו היו 
למושג  שנקשרו  כיון  משמעותיים  מאד 
שיקם  דרכו  האמצעי  זה  היה  הכפרה. 
אלוהים את החוטא למערכת יחסים נכונה 
איתו. מאוחר יותר נסביר את המושג הזה 

ביתר פירוט.

לוט
לוט שהתלווה אליו ְמאּור. זמן קצר אחרי  לאברהם היה אחיין בשם 
שהתישבו בכנען, התברר שאין מספיק שטחי-מרעה עבור העדרים 

של שניהם.

ִּכי- ּוֵביֶנָך …  ֵּביִני  ְמִריָבה  ְתִהי  ַאְבָרם ֶאל-לֹוט, "ַאל-ָנא  ַוּיֹאֶמר 
ֲאָנִׁשים ַאִחים ֲאָנְחנּו. ֲהֹלא ָכל-ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך, ִהָּפֶרד ָנא ֵמָעָלי; 

ארץ כנען

סדום?
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בראשית יג':9-8 ִאם-ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה, ְוִאם-ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה.” 

ללוט היתה ברירה. הוא יכול היה לבחור בעמק הפורה או בשטחים ההרריים 
השוממים והסלעיים. לעומת זאת, הוא יכול היה להתחלק עם אברהם 

כך שכל אחד יקבל מחצית מהשטחים הפוריים ומחצית מהשוממים.

ַוִּיָּׂשא-לֹוט ֶאת-ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת-ָּכל-ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן, ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה … 
בראשית יג':11-10 ַוִּיְבַחר-לֹו לֹוט ֵאת ָּכל-ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן … 

לוט לקח לעצמו את כל העמק - את כולו!

ַוִּיָּפְרדּו ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו. ַאְבָרם ָיַׁשב ְּבֶאֶרץ-ְּכָנַען; ְולֹוט ָיַׁשב ְּבָעֵרי 
ַהִּכָּכר ַוֶּיֱאַהל ַעד ְסדֹם. ְוַאְנֵׁשי ְסדֹם ָרִעים ְוַחָּטִאים ַליהָוה ְמֹאד.
בראשית יג':13-11

סדום
לוט השתקע בסדום, עיר בעלת מוניטין מפוקפק.

ִהֵּנה-ֶזה ָהָיה ֲעוֹן ְסדֹם ֲאחֹוֵתְך; ָּגאֹון ִׂשְבַעת-ֶלֶחם ְוַׁשְלַות ַהְׁשֵקט 
ַוִּתְגְּבֶהיָנה  ֶהֱחִזיָקה.  ֹלא  ְוֶאְביֹון  ְוַיד-ָעִני  ְוִלְבנֹוֶתיָה,  ָלּה  ָהָיה 
ַוַּתֲעֶׂשיָנה תֹוֵעָבה ְלָפָני; ָוָאִסיר ֶאְתֶהן ַּכֲאֶׁשר ָרִאיִתי. יחזקאל טז':50-49

אנשי סדום התמסרו לתענוגות. הם היו שקועים בעצמם, מתבוססים 
בחיי הוללות ומותרות תוך שהם מתעלמים מהרעב והעוני השוררים 
חוטאים  שהם  אלוהים  אמר  עליהם  יהירים  אנשים  היו  הם  סביבם. 
גדולים. אלוהים אמר לאברהם שחטאה של סדום והערים האחיות 

לה גדול ובוטה, עד כדי כך שהוא עומד להחריבן.

דאגה
אברהם דאג ללוט וביקש לדעת מה יקרה ליראי אלוהים הנמצאים 

בעיר - תושבי העיר אשר שמותיהם נכתבו בספר החיים.

ֵיׁש  ַצִּדיק ִעם-ָרָׁשע? אּוַלי  ִּתְסֶּפה  ַוּיֹאַמר; "ַהַאף  ַאְבָרָהם  ַוִּיַּגׁש 
ַלָּמקֹום  ְוֹלא-ִתָּׂשא  ִּתְסֶּפה  ַהַאף  ָהִעיר;  ְּבתֹוְך  ַצִּדיִקם  ֲחִמִּׁשים 
ְלַמַען ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבּה? ָחִלָלה ְּלָך ֵמֲעׂשֹת ַּכָּדָבר 
ָּלְך.  ָחִלָלה  ָּכָרָׁשע;  ַכַּצִּדיק  ְוָהָיה  ַצִּדיק ִעם-ָרָׁשע,  ְלָהִמית  ַהֶּזה, 
בראשית יח':25-23 ֲהׁשֵֹפט ָּכל-ָהָאֶרץ ֹלא ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט?” 

אברהם כנראה ידע שהוא מעמיד במבחן את סבלנותו של יהוה בבקשו 
למנוע את חורבן העיר בגלל חמישים יראי אלוהים, אבל מצד שני, לוט 
היה אדם טוב, אשר התגורר בסדום מזה זמן. לבטח היתה לו השפעה 

על כחמישים איש לפחות.

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה, "ִאם-ֶאְמָצא ִבְסדֹם ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹוְך ָהִעיר, 
בראשית יח':26 ְוָנָׂשאִתי ְלָכל-ַהָּמקֹום …” 
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אז החל  אבל  הרווחה של אברהם.  אנחת  וניתן לשמוע את  כמעט 
לחשוב. כמה מהדברים ששמע על לוט לא במיוחד החמיאו לסגנון 
חייו. אולי לא הצליח להשפיע על מספר כזה של בני אדם. אברהם 

החל להתמקח. הוא אמר,

"ִהֵּנה-ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל-ֲאדָֹני ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר. אּוַלי ַיְחְסרּון 
ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם ֲחִמָּׁשה, ֲהַתְׁשִחית ַּבֲחִמָּׁשה ֶאת-ָּכל-ָהִעיר?” 

ַוּיֹאֶמר, "ֹלא ַאְׁשִחית ִאם-ֶאְמָצא ָׁשם ַאְרָּבִעים ַוֲחִמָּׁשה.”

ַוּיֶֹסף עֹוד ְלַדֵּבר ֵאָליו ַוּיֹאַמר, "אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ַאְרָּבִעים”; ַוּיֹאֶמר 
"ֹלא ֶאֱעֶׂשה ַּבֲעבּור ָהַאְרָּבִעים.”

ַוּיֹאֶמר, "ַאל-ָנא ִיַחר ַלאדָֹני ַוֲאַדֵּבָרה, אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ְׁשֹלִׁשים”; 
ַוּיֹאֶמר, "ֹלא ֶאֱעֶׂשה ִאם-ֶאְמָצא ָׁשם ְׁשֹלִׁשים.”

ָׁשם  ִיָּמְצאּון  אּוַלי  ֶאל-ֲאדָֹני.  ְלַדֵּבר  הֹוַאְלִּתי  "ִהֵּנה-ָנא  ַוּיֹאֶמר, 
ֶעְׂשִרים"; ַוּיֹאֶמר, "ֹלא ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור ָהֶעְׂשִרים.”

ַוּיֹאֶמר, "ַאל-ָנא ִיַחר ַלאדָֹני ַוֲאַדְּבָרה ַאְך-ַהַּפַעם. אּוַלי ִיָּמְצאּון 
ָׁשם ֲעָׂשָרה”; ַוּיֹאֶמר, "ֹלא ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור ָהֲעָׂשָרה.”

בראשית יח':32-27

הוא הכיר את סדום. אם אלוהים  רווחה.  נאנח אנחת  ודאי  אברהם 
זאת,  עם  סיכוי.  שום  אין  הרי שלסדום  נח,  דורו של  בני  הכחיד את 
אלוהים אמר שיחוס על סדום במידה שיימצאו בה עשרה אנשים יראי 

שמים. אברהם לבטח נדהם.

אהבה דואגת ומשגיחה
מוקדם יותר ראינו שבריאת העולם גילתה סוג של אהבה מצד יהוה. 
בדאגה ובהשגחה. הדבר ניכר בִמְגוון,  הייתה זו אהבה המאופיינת 

ביופי, בניחוחות ובאוכל הטעים.

אהבה למי שאינם ראויים לה
אך כאשר אמר אלוהים שיחוס על סדום בזכות קומץ אנשים, הפגין 
אלוהים אהבה באופן שונה ולעומק שונה. זו היתה אהבה שניתנת 
על אף שלא ראויים לה. המקרא מתייחס לאהבה זו על ידי המילים 

חסד ורחמים.

בעודו  כך  על  למד  הוא  אלוהים.  של  באופיו  נוסף  צד  למד  אברהם 
מתעד את האירוע הזה - וכך גם אנחנו.
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משפט  5
למרות שיהוה אלוהים הוא רב חסד, אין הוא מתיר לרמוס את אהבתו 
לנצח. חיי חטא הם מדבקים, ואלוהים לא חפץ שסגנון החיים של סדום 
יתפשט אל מעבר לעמק. לפיכך שלח אלוהים מלאכים להרוס את העיר.

המלאכים הם יצורים רוחניים בלתי נראים. על מנת שיבחינו 
בהם היה עליהם ללבוש צורת אדם.

ְּבַׁשַער-ְסדֹם;  יֵֹׁשב  ְולֹוט  ָּבֶעֶרב,  ְסדָֹמה  ַהַּמְלָאִכים  ְׁשֵני  ַוָּיבֹאּו 
בראשית יט':1 ַוַּיְרא-לֹוט ַוָּיָקם ִלְקָראָתם, ַוִּיְׁשַּתחּו ַאַּפִים ָאְרָצה. 

חשיבות  בעלי  אנשים  היו  שהמלאכים  בכך  הכיר  שלוט  היה  נראה 
אליהם  פניו  את  להסביר  עליו  היה  שלו  התרבות  פי  על  מסויימת. 

ולארח אותם.

ַוּיֹאֶמר, "ִהֶּנה ָּנא-ֲאדַֹני, ֣סּורּו ָנא ֶאל-ֵּבית ַעְבְּדֶכם ְוִלינּו ְוַרֲחצּו 
ִּכי  "ֹּלא  ַוּיֹאְמרּו:  ְלַדְרְּכֶכם”;  ַוֲהַלְכֶּתם  ְוִהְׁשַּכְמֶּתם,  ַרְגֵליֶכם. 
בראשית יט':2 ָבְרחֹוב ָנִלין.” 

של  לשלומם  הוא חשש  בחטא.  עיר מלאה  היתה  ידע שסדום  לוט 
המלאכים אם ִיְשנו ּבחוץ.

ַוִּיְפַצר-ָּבם ְמֹאד ַוָּיֻסרּו ֵאָליו ַוָּיבֹאּו ֶאל-ֵּביתֹו; ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה 
ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלּו. ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּו, ְוַאְנֵׁשי ָהִעיר ַאְנֵׁשי ְסדֹם ָנַסּבּו 
ֶאל-לֹוט  ַוִּיְקְראּו  ִמָּקֶצה.  ָּכל-ָהָעם  ְוַעד-ָזֵקן;  ִמַּנַער  ַעל-ַהַּבִית 
הֹוִציֵאם  ַהָּלְיָלה?  ֵאֶליָך  ֲאֶׁשר-ָּבאּו  ָהֲאָנִׁשים  "ַאֵּיה  לֹו,  ַוּיֹאְמרּו 

ֵאֵלינּו ְוֵנְדָעה ֹאָתם.”

ַוֵּיֵצא ֲאֵלֶהם לֹוט ַהֶּפְתָחה; ְוַהֶּדֶלת ָסַגר ַאֲחָריו. ַוּיֹאַמר: "ַאל-ָנא 
ַאַחי ָּתֵרעּו. ִהֵּנה-ָנא ִלי ְׁשֵּתי ָבנֹות ֲאֶׁשר ֹלא-ָיְדעּו ִאיש, אֹוִציָאה-

ָּנא ֶאְתֶהן ֲאֵליֶכם, ַוֲעׂשּו ָלֶהן ַּכּטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם; ַרק ָלֲאָנִׁשים ָהֵאל 
ַאל-ַּתֲעׂשּו ָדָבר, ִּכי-ַעל-ֵּכן ָּבאּו ְּבֵצל קָֹרִתי.”

ַוּיֹאְמרּו, "ֶּגׁש-ָהְלָאה”, ַוּיֹאְמרּו: "ָהֶאָחד ָּבא-ָלגּור ַוִּיְׁשֹּפט ָׁשפֹוט? 
ַעָּתה ָנַרע ְלָך ֵמֶהם”; ַוִּיְפְצרּו ָבִאיׁש ְּבלֹוט ְמֹאד, ַוִּיְּגׁשּו ִלְׁשּבֹר ַהָּדֶלת.
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ַהָּבְיָתה;  ֲאֵליֶהם  ֶאת-לֹוט  ַוָּיִביאּו  ֶאת-ָיָדם  ָהֲאָנִׁשים  ַוִּיְׁשְלחּו 
ְוֶאת-ַהֶּדֶלת ָסָגרּו. ְוֶאת-ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר-ֶּפַתח ַהַּבִית ִהּכּו ַּבַּסְנֵוִרים, 
ִמָּקטֹן ְוַעד-ָּגדֹול; ַוִּיְלאּו ִלְמצֹא ַהָּפַתח. ַוּיֹאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ֶאל-לֹוט, 
"עֹד ִמי-ְלָך ֹפה? ָחָתן ּוָבֶניָך ּוְבֹנֶתיָך ְוכֹל ֲאֶׁשר-ְלָך ָּבִעיר, הֹוֵצא 
ִּכי-ָגְדָלה  ַהֶּזה;  ֶאת-ַהָּמקֹום  ֲאַנְחנּו  ִּכי-ַמְׁשִחִתים  ִמן-ַהָּמקֹום. 
ַצֲעָקָתם ֶאת-ְּפֵני ְיהָוה, ַוְיַׁשְּלֵחנּו ְיהָוה ְלַׁשֲחָתּה.” בראשית יט':13-3

ַקח  "קּום  ֵלאמֹר;  ְּבלֹוט  ַהַּמְלָאִכים  ַוָּיִאיצּו  ָעָלה,  ַהַּׁשַחר  ּוְכמֹו 
ֶאת-ִאְׁשְּתָך ְוֶאת-ְׁשֵּתי ְבֹנֶתיָך ַהִּנְמָצֹאת, ֶּפן-ִּתָּסֶפה ַּבֲעו ֹן ָהִעיר.”

ַוִּיְתַמְהָמּה, ַוַּיֲחִזיקּו ָהֲאָנִׁשים ְּבָידֹו ּוְבַיד-ִאְׁשּתֹו ּוְבַיד ְׁשֵּתי ְבֹנָתיו 
ְּבֶחְמַלת ְיהָוה ָעָליו; ַוּיִֹצֻאהּו ַוַּיִּנֻחהּו ִמחּוץ ָלִעיר. ַוְיִהי ְכהֹוִציָאם 
ֹאָתם ַהחּוָצה, ַוּיֹאֶמר "ִהָּמֵלט ַעל-ַנְפֶׁשָך ַאל-ַּתִּביט ַאֲחֶריָך ְוַאל-
בראשית יט':17-15 ַּתֲעמֹד ְּבָכל-ַהִּכָּכר; ָהָהָרה ִהָּמֵלט ֶּפן-ִּתָּסֶפה.” 

למרות שלוט סמך על יהוה כעל חבר, הרי שהיה מקור למבוכה גדולה 
לו אלוהים חסד - אהבה שלא היה ראוי  ובכל זאת, נטה  לאלוהים. 

לה - למרות אישיותו הבלתי מוסרית.

יהָוה ִהְמִטיר ַעל-ְסדֹם  ֲעָרה. וַֽ ַהֶּׁשֶמׁש ָיָצא ַעל-ָהָאֶרץ; ְולֹוט ָּבא צֹֽ
ַּיֲהֹפְך ֶאת-ֶהָעִרים  ִים. וַֽ ְוַעל-ֲעמָֹרה ָּגְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת ְיהָוה ִמן-ַהָּׁשָמֽ

ה. ָהֵאל ְוֵאת ָּכל-ַהִּכָּכר; ְוֵאת ָּכל-יְֹׁשֵבי ֶהָעִרים ְוֶצַמח ָהֲאָדָמֽ
בראשית יט':25-23

ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר … ַוַּיְׁשֵקף ַעל-ְּפֵני ְסדֹם ַוֲעמָֹרה, ְוַעל-ָּכל-
ְּפֵני ֶאֶרץ ַהִּכָּכר; ַוַּיְרא, ְוִהֵּנה ָעָלה ִקיטֹר ָהָאֶרץ ְּכִקיטֹר ַהִּכְבָׁשן.

בראשית יט':28-27

אלוהים אמר שהוא יכחיד ערים חוטאות כאלה ועמד בדברו. הוא תמיד 
עומד בדברו. אנשים יכולים להגיב לסיפור הזה כך או אחרת, אך עלינו 
לזכור - יהוה הוא זה שקובע את החוקים שעל פיהם צריכים בני האדם 
לחיות. הוא עשה זאת לטובתנו. כאשר אנו מתעלמים מחוקי אלוהים 

או מנסים לשנותם הרי שאנו מסְּכנים את עצמנו.

המקרא אומר,

הֹוי ָהֹאְמִרים ָלַרע טֹוב, ְוַלּטֹוב ָרע … הֹוי ֲחָכִמים ְּבֵעיֵניֶהם; ְוֶנֶגד 
ישעיה ה':21-20 ְּפֵניֶהם ְנבִֹנים. 

כתבי  רבה.  ברצינות  הרי שיש לקחתו  רב חסד,  הוא  למרות שיהוה 
הקודש אומרים שהמקרה של סדום מזכיר לנו שאלוהים אכן שופט 

כל חטא - כאן על פני האדמה או באגם האש.
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ְּכֵׁשם ֶׁשְּסדֹום ַוֲעמָֺרה ְוֶהָעִרים ַהְּקרֹובֹות, ֲאֶׁשר ְּבֶדֶרְך ּדֹוָמה ָלֶהם 
ִהְתַמְּכרּו ִלְזנּות ְוָהְלכּו ַאַחר ְיצּוִרים ֲאֵחִרים, ֻמָּצגֹות ְלֻדְגָמה ְּבָסְבָלן 
אגרת יהודה א':7 ִּדין ֵאׁש עֹוָלם. 

בן ההבטחה  6
ַויהָוה ָּפַקד ֶאת-ָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָאָמר; ַוַּיַעׂש ְיהָוה ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר. 
ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם ֵּבן ִלְזֻקָניו, ַלּמֹוֵעד ֲאֶׁשר-ִּדֶּבר ֹאתֹו 
ֱאֹלִהים. ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת-ֶׁשם-ְּבנֹו ַהּנֹוַלד-לֹו, ֲאֶׁשר-ָיְלָדה-ּלֹו 
בראשית כא':3-1 ָׂשָרה, ִיְצָחק. 

אלוהים שמר את הבטחתו לאברהם ולשרה 
על אף גילם המופלג.

שנים מאוחר יותר
אנו קופצים קדימה בסיפור. יצחק כעת התבגר 
והוא הבן היחיד בבית. ישמעאל עבר למצרים.

ִנָּסה  ְוָהֱאֹלִהים  ָהֵאֶּלה,  ַהְּדָבִרים  ַאַחר  ַוְיִהי 
ֶאת-ַאְבָרָהם; ַוּיֹאֶמר ֵאָליו, "ַאְבָרָהם”

ַוּיֹאֶמר,"ִהֵּנִני.”

ַוּיֹאֶמר, "ַקח-ָנא ֶאת-ִּבְנָך ֶאת-ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר-ָאַהְבָּת, ֶאת-ִיְצָחק, 
בראשית כב':2-1 ְוֶלְך-ְלָך ֶאל-ֶאֶרץ ַהּמִֹרָּיה.” 

מוריה
נאמר לאברהם לקחת את יצחק לאזור הר המוריה. היום כוללת העיר 
ירושלים את אזור זה כולו, אך בעבר היה זה מקום לא מיושב ברובו.

נאמר לאברהם …

"ַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלעָֹלה, ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָך.”
בראשית כב':2

עצרו רגע! האם זה יתכן?! האם אלוהים באמת אמר לאברהם להרוג 
את יצחק ולשרוף את גופתו על המזבח? כן. ההוראות היו ברורות.

בית-אלסדום
מקום לפגוש בו את אלוהיםמקום לשקוע בו בחטא

מתקשר לאנשים בעלי אמונהמקושר לאנשים חוטאים

דוגמה לברכהדוגמה למשפט

אזור מוריה

באר שבע

לח
המ

ם 
י
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יר

 ה
הר

נ

ימת הגליל
(הכנרת)
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ה
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כעת אברהם היה צריך לבחור:

הוא יכול היה להתעלם מאלוהים, להכריז עליו כעל אל אכזר וקשה   .1
לב, או …

הוא יכול היה להאמין שיהוה ידע משהו שהוא לא ידע ולציית להוראות   .2
אלוהים כפי שצּוָוה.

אברהם חשב
בקשתו של אלוהים ודאי הסעירה את אברהם. סביר להניח שהיה ֵעד 
בימיו להקרבת קורבנות אדם על ידי בני עמים אחרים וידע שזוהי דרך 
מקובלת לפייס אלילים. אף על פי כן, דרישתו של אלוהים להקריב את 
יצחק עמדה בניגוד לכל דבר שאברהם ידע על יהוה. לא זו בלבד, אלא 
ייוולדו צאצאים רבים  שאלוהים הבטיח שיצחק יהיה הצאצא ממנו 
נוספים. לא הייתה שום דרך ארצית ליישב את הבטחתו הקודמת של 

אלוהים עם דרישתו הנוכחית.

המקרא לא משאיר מקום לדמיון ביחס למה שעבר במוחו של אברהם. 
נאמר לנו ש …

)אברהם חשב( ְּבִלּבֹו ִּכי ָהֱאֹלִהים ָיכֹול ְלָהִקים ֲאִפּלּו ֵמִעם ַהֵּמִתים …
האגרת אל העברים יא':19

ישיב  אלוהים  יצחק,  את  מקריב  הוא  שאם  משוכנע  היה  אברהם 
אותו לחיים.

אמונה
ואברהם הלך, כשהוא שם את מבטחו בטובו של אלוהים. הוא אפילו 

התחיל את המסע מוקדם בבוקר יום המחרת.

ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר, ַוַּיֲחבֹׁש ֶאת-ֲחמֹרֹו, ַוִּיַּקח ֶאת-ְׁשֵני ְנָעָריו 
ִאּתֹו ְוֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו; ַוְיַבַּקע ֲעֵצי עָֹלה, ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל-ַהָּמקֹום 

ֲאֶׁשר-ָאַמר-לֹו ָהֱאֹלִהים.

ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי, ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת-ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת-ַהָּמקֹום ֵמָרחֹק. 
ַוֲאִני  ִעם-ַהֲחמֹור,  ֹּפה  "ְׁשבּו-ָלֶכם  ֶאל-ְנָעָריו,  ַאְבָרָהם  ַוּיֹאֶמר 
בראשית כב':5-3 ְוַהַּנַער ֵנְלָכה ַעד-ּכֹה …” 

עד  בחיים,  הביתה  ישובו  ששניהם  בכך  בטוח  כך  כל  היה  אברהם 
שאמר למשרתיו,

בראשית כב':5 "… ְוִנְׁשַּתֲחֶוה ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם.” 
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שאלה
ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת-ֲעֵצי ָהעָֹלה ַוָּיֶׂשם ַעל-ִיְצָחק ְּבנֹו, ַוִּיַּקח ְּבָידֹו 
ִיְצָחק  ַוּיֹאֶמר  ַיְחָּדו.  ְׁשֵניֶהם  ַוֵּיְלכּו  ְוֶאת-ַהַּמֲאֶכֶלת;  ֶאת-ָהֵאׁש 

ֶאל-ַאְבָרָהם ָאִביו, ַוּיֹאֶמר. "ָאִבי”,

ַוּיֹאֶמר, "ִהֶּנִּני ְבִני”

ַוּיֹאֶמר, "ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים, ְוַאֵּיה ַהֶּׂשה ְלעָֹלה?” בראשית כב':7-6

ללא ספק, גם יצחק היה עד פעמים רבות להעלאת קורבנות על מזבח, 
ולא היה צריך תואר אקדמאי כדי להבין שאחד המרכיבים החיוניים 

נמצא חסר. איפה הקורבן?

ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם, "ֱאֹלִהים ִיְרֶאה-ּלו ַהֶּׂשה ְלעָֹלה, ְּבִני.”
בראשית כב':8

אתם יכולים לדמיין את יצחק מהנהן בראשו בעודו מאכל את המידע 
שקיבל

ו. ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדֽ

ַאְבָרָהם  ָׁשם  ַוִּיֶבן  ָהֱאֹלִהים,  ָאַמר-לֹו  ֲאֶׁשר  ֶאל-ַהָּמקֹום  ַוָּיבֹאּו 
ַוָּיֶׂשם  ְּבנֹו  ֶאת-ִיְצָחק  ַוַּיֲעקֹד  ֶאת-ָהֵעִצים;  ַוַּיֲערְֹך  ֶאת-ַהִּמְזֵּבַח, 
בראשית כב':9-8 ֹאתֹו ַעל-ַהִּמְזֵּבַח, ִמַּמַעל ָלֵעִצים. 

להיאבק.  כדי  בוגר  מספיק  היה  ספק  ללא  ילד.  היה  לא  כבר  יצחק 
זיכרו, היה זה הוא שסחב את העצים במעלה ההר. ולמרות העובדה 
שאברהם היה אדם זקן, אין שום אזכור למאבק. ברור שיצחק נכנע 
מרצונו לאביו, מעשה שהצביע על האמון המוחלט שלו באביו, שאותו 

הכיר כמי שנאמן ליהוה.

חסר אונים
תחת  נתון  היה  הוא  אונים.  חסר  יצחק  היה  למזבח,  שנכבל  מרגע 
דרך  שום  לו  היתה  לא  להישחט.  אלוהים  של  המפורשת  ההוראה 

להציל את עצמו.

המקרא מספר שאז …

… ִּיְׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאת-ָידֹו, ַוִּיַּקח ֶאת-ַהַּמֲאֶכֶלת ִלְׁשחֹט ֶאת-ְּבנֹו.
בראשית כב':10

אתם יכולים ממש לראות כיצד רועדת ידו של אברהם. כיצד נופלות 
פניו. לבו עומד להישבר. זהו רגע קשה מנשוא. אט אט מורמת הזרוע 
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הרועדת והמתכת הקרה של הסכין בוהקת בדמדומי הערב. הוא מכניע 
את רצונו להנחתת הסכין, ואז … בדיוק אז …

ַוִּיְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ְיהָוה ִמן-ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר, "ַאְבָרָהם, ַאְבָרָהם”

ַוּיֹאֶמר, "ִהֵּנִני.”

ִּכי  ְמאּוָמה;  לֹו  ְוַאל-ַּתַעׂש  ֶאל-ַהַּנַער  ָיְדָך  "ַאל-ִּתְׁשַלח  ַוּיֹאֶמר, 
ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי-ְיֵרא ֱאֹלִהים ַאָּתה, ְוֹלא ָחַׂשְכָּת ֶאת-ִּבְנָך ֶאת-
בראשית כב':12-11 ְיִחיְדָך ִמֶּמִּני.” 

דמעות הקלה עלו ודאי בעיני אברהם. גזר-דין המוות התפוגג ונעלם - 
לפחות עבור יצחק. אבל למרות זאת התרחש מוות. המקרא אומר 

בנקודה זו …

ַּבְּסַבְך  ֶנֱאַחז  ַאַחר  ְוִהֵּנה-ַאִיל,  ַוַּיְרא  ֶאת-ֵעיָניו  ַאְבָרָהם  ַוִּיָּׂשא 
ְּבַקְרָניו; ַוֵּיֶלְך ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֶאת-ָהַאִיל, ַוַּיֲעֵלהּו ְלעָֹלה ַּתַחת ְּבנֹו.
בראשית כב': 13
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מה מתחולל כאן? מדוע להקריב בעל חיים אחרי שחרורו של יצחק? 
זו, אולם הבה ונסיים  במה מדובר? בחלק הבא ניתן מענה לשאלה 

קודם את הסיפור.

ֱאֹלִהים ִיְרֶאה-ּלֹו )ְיָסֶּפק(
אירוע זה כל כך הטביע את רישומו על אברהם עד כדי כך שנתן להר 

שם שיהווה תזכורת לאופיו של אלוהים.

ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם-ַהָּמקֹום ַההּוא ְיהָוה ִיְרֶאה; ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום, 
בראשית כב':14 ְּבַהר ְיהָוה ֵיָרֶאה.” 

עתיד(.  )בזמן  ִיְרֶאה”  "ְיהָוה  למקום,  קרא  שאברהם  לכך  לב  שימו 
מדוע לא קרא לו "יהוה הראה” )בזמן עבר(? הרי אלוהים כבר סיפק 
את העולה! מדוע על אברהם לדבר בלשון עתיד? ההבדל הוא מכוון, 
את  להבין  מנת  על  בספר  יותר  מאוחר  לפרק  להמתין  נצטרך  אך 

השלכותיה של אמירה זו.

ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ְיהָוה ֶאל-ַאְבָרָהם; ֵׁשִנית ִמן-ַהָּׁשָמִים. ַוּיֹאֶמר, "ִּבי 
ַיַען ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת-ַהָּדָבר ַהֶּזה, ְוֹלא  ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם-ְיהָוה; ִּכי 
ָחַׂשְכָּת ֶאת-ִּבְנָך ֶאת-ְיִחיֶדָך. ִּכי-ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך… ְוִהְתָּבְרכּו ְבַזְרֲעָך 
בראשית כב':18-15 ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ; ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבקִֹלי.” 

הסיפור מסתיים בכך שאלוהים נותן חיזוק ומאשר מחדש את הבטחתו, 
שזה שנמשח )המשיח( יהיה מצאצאי אברהם ויצחק. נאמר שהמושיע 

יהיה לברכה לכל העמים.

במה זה כרוך  7
כאשר אתם קוראים את המקרא אתם מגלים שקורבנות ומזבחות 
מוזכרים לעיתים קרובות. עלינו להבין את משמעותם, אחרת יחסרו 
שני  שאלת  את  זוכרים  שלנו.  המקראי  בתשבץ  מהותיים  חלקים 

הצדדים של אותו המטבע?

המושיע המובטח יהיה…
ילוד אישה  .1

בן זכר  .2

צאצא של אברהם  .3

צאצא של יצחק.  .4
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כיצד נוכל להיפטר מעונש החטא שלנו על כל השלכותיו האיומות, ו …  .1

מנת  על  אלוהים  של  לצידקתו  השווה  ְּבצידקה  לזכות  נוכל  כיצד   .2
שנוכל לעמוד ולהתקבל במחיצתו?

הבנת המטרה של הקרבנות והמזבחות בכתבי הקודש מספקת לנו 
את הרקע הדרוש כדי לענות על שתי השאלות הללו.

עונשו של החטא
כפי שכבר ציינו, יהוה אלוהים חייב היה לעשות משהו בנוגע לחטאו 
של האדם - הוא לא יכול היה להתעלם ממנו כאילו לא קרה מעולם. 

כל חטא חייב להיענש. זהו דבר צודק ונכון.

אבל אלוהים אהב את האנושות ולא רצה שנבלה לנצח באגם האש. 
לפיכך התעוררה השאלה - “כיצד יכול אלוהים להעניש על חטא מבלי 
להעניש אותנו?” להלן חלק מהתשובה. כלולה בה המחשה חזותית 

די חדה.

כפרה
לדמו  ולתת  אותו  להרוג  חיים,  בעל  לקחת  מהאדם  ביקש  אלוהים 

להישפך על מזבח.

ְלַכֵּפר  ַעל-ַהִּמְזֵּבַח,  ָלֶכם  ְנַתִּתיו  ַוֲאִני  ִהוא  ַּבָּדם  ַהָּבָׂשר  ֶנֶפׁש  ִּכי 
ויקרא יז':11 ַעל-ַנְפׁשֵֹתיֶכם; ִּכי-ַהָּדם הּוא ַּבֶּנֶפׁש ְיַכֵּפר. 

כפרה כוללת בתוכה את הרעיון שחטאו של האדם  ראינו שהמילה 
מכוסה באופן סמלי מעיני אלוהים. בסופו של דבר, מתארת המילה 
במה כרוך המענה שירצה )יספק( את אלוהים וישמש תשלום צודק 
דם על המזבח, שכן  לחוב החטא. הכפרה על חטא דרשה שישפך 

נאמר בכתבי הקודש …

האגרת אל העברים ט':22 … ּוְבֹלא ְׁשִפיַכת ָּדם ֵאין ְמִחיָלה. 

הבה ונבחן את הפסוק הזה מקרוב. הנה הוא שוב בתוספת הסבר.

… ּוְבֹלא )מוות ע"י( ְׁשִפיַכת ָּדם ֵאין ְמִחיָלה )על חוב החטא(.
האגרת אל העברים ט':22  

אלוהים אמר שהסליחה על חוב חטאו של האדם חייבת לכלול בתוכה 
מוות. הכלל הוא שעל האדם למות עבור חטאיו. אבל עכשיו, על בסיס 
אירועים מסויימים בעתיד, אומר לנו אלוהים שהוא יקבל את מותו 
של בעל חיים תמים במקומו של האדם - כתחליף. יהיו אלה חיים 
תמורת חיים, התמים מת במקום האשם. הקורבן תיאר את הציות 
לחוק החטא והמוות ואת עשיית הצדק. אין התעלמות מהחטא. הוא 

בא על עונשו.
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תחליף
בדיוק כשם שיצחק נידון למוות תחת צו אלוהי ישיר, כך גם נמצאים 
כל בני האדם תחת גזר דין מוות.9 יצחק לא יכול היה להציל את עצמו 
ממשפטו של אלוהים. בהיותו כפות, היה הוא חסר אונים. אבל אברהם 
בטח באלוהים, בהיותו מאמין שבאופן כלשהו אלוהיו האוהב יחולל 
ואלוהים אכן התערב. הוא סיפק דרך מילוט באמצעות  את השינוי. 

תחליף. המקרא מספר שאברהם …

… ַוִּיַּקח ֶאת-ָהַאִיל, ַוַּיֲעֵלהּו ְלעָֹלה ַּתַחת ְּבנֹו.
בראשית כב':13

הוא הקריב את האייל “במקום” יצחק. היה 
כאן ללא ספק מוות, אבל היה זה מותו 
של האיל במקום מותו של יצחק. יצחק 
יהוה  האיל.  של  מותו  עקב  לחופשי  יצא 

סיפק תחליף.

היסטוריה
הקרבת קורבנות בעבור חטא השֹתרעה מיצחק אחורה עד לשחר 
ההיסטוריה של האנושות. בדיוק כשם שהאִיל מת כתחליף ליצחק, כך 
גם הקריב ֶהבל קורבן בעל חיים שמת במקומו. ובדיוק כשם שאלוהים 
גם את  אלוהים  ראה  כך  יצחק,  כקורבן מתקבל במקום  אִיל  סיפק 

קורבנו של הבל כמתקבל בעיניו.

כבר מימי גן עדן העלה האדם קרבנות חלופיות עבור חטאו. כאשר 
בא האדם לאלוהים בדרך של אלוהים, באמונה בדברו, מצא האדם 

קבלה וחברות אצל יהוה.



v 136 פרק 6

קרבנות אלה המחישו את אשר נדרש על מנת שחוב-החטא ייפרע 
במלואו. במהותם, היו הם הכלים החזותיים של אלוהים.

כאשר תבינו שלקרבנות אלו ישנה חשיבות גדולה ממה שניתן לראות 
בתחילה, אז ניתן יהיה גם להבין מדוע דחה אלוהים את מנחתו של 

קין, שכן מירקות לא נישפך דם.

האגרת אל העברים ט':22 … ְוֵאין ַּכָּפָרה ְּבֹלא ְׁשִפיַכת ָּדם. 

קין העלה מנחה שאינה תואמת את הכלי החזותי של אלוהים. צמח 
השדה לא תיאר את מה שדרוש כדי להעניש את החטא ולסלוח בעדו.

שני צדי המטבע
מתוך ידיעתנו זו הבה ונפנה לשאלות שני הצדדים של אותה מטבע. 

בשלב זה כבר יש בידינו כמה מהתשובות.

שאלה: “כיצד יכולים בני האדם לחמוק מהעונש 
על חטאיהם?”

ניתן לשלם  תשובה: “את העונש על החטא 
באמצעות תחליף.”

שאלה: “כיצד יכולים אנו לזכות מחדש בטבע 
וחוה בגן עדן? כיצד אנו  השלם שאיבדו אדם 
בגדי צדק - צידקה השווה לצידקתו  משיגים 
של אלוהים- כך שנוכל להתקבל במחיצתו?”

תשובה: “כאשר…

ְוֶהֱאִמין ַאְבָרָהם ַּביהָֹוה ַוַּיְחְׁשֶבָה לֹו ְצָדָקה, 
יעקב ב':23 ְוַגם ִנְקָרא ‘אֹוֵהב ֱאֹלִהים’.” 

זה, עם כל מגרעותיו,  יכול היה אדם  כיצד  יתכן?  זה  כיצד  רגע!  חכו 
להיחשב למוצדק )להיהפך לצדיק(? הוא היה רחוק משלמות. ואשר 
לשאלת התחליף, האם פירושו של דבר שעלינו למצוא עכשיו בעל חיים?

הבאים.  בפרקים  למצוא  יהיה  ניתן  אלה  לשאלות  התשובות  את 
אך בינתיים, אל תתאמץ לחפש בעל חיים. נשתמש במילותיו של 

אברהם שאמר,

בראשית כב':8 “ֱאֹלִהים ִיְרֶאה-ּלֹו ַהֶּׂשה ְלעָֹלה …” 
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להבין את הדבר האמיתי
עבור רבים מאיתנו, רעיון הקרבת בעלי חיים הוא דוחה. אפילו 

המקרא מלמד בני אדם לרחם על בעלי החיים, ככתוב:

משלי יב':10 … יֹוֵדַע ַצִּדיק ֶנֶפׁש ְּבֶהְמּתֹו … 

מדוע אם כן הקורבן? אנו נבין "מדוע” ככל שנתקדם בסיפור, אך 
להלן מספר מחשבות בנושא. המקרא ברור בנוגע לכך שבעלי 
חיים לא נבראו באותו מעמד ובקטגוריה כמו זו של בני האדם - הם 

לא נבראו בצלם אלוהים. אף על פי כן, יש להם מטרה ייחודית.

לפני שנים רבות, אני זוכר שלקחתי את ילדי לפארק הנפשה שכלל 
דמויות של חיות. היו שם פילים והיפופוטמים מחצצרים, אריות 
שואגים. אך אף לא אחד מהם היה אמיתי. כולם היו עשויים מגומי 
או מתכת, ונבנו כדי להיראות כמו הדבר האמיתי. לא יכולתי אלא 

להתרשם מאלו שיצרו העתקים כלכך מדוייקים.

באופן דומה, אפילו מבט חטוף במגוון העצום של החיות שיהוה 
ברא, היה מותיר אותנו נפעמים ויראי כבוד כלפי יכולותיו היצירתיים.

מראה  אך  טובה,  עבודה  עשו  ההנפשה  פארק  של  היוצרים 
"המלכותיות” שבהליכתו של אריה אמיתי, או הרגשת "העוצמה” 
של שאגה אמיתית, עולה לאין ערוך על כל דבר שאומן אנוש יכול 

היה לעשות.

במקרא, נעשה שימוש בבעלי חיים מסויימים, כגון אריה, כדי להדגים 
את תפארתו, מלכותיותו וכוחו של אלוהים. בעלי חיים אחרים, כגון 
השה התמים שאינו מזיק, מתארים את הכפרה שאלוהים מספק 

עבור החטא. נראה זאת יותר כאשר נתקדם בסיפור.

המקרא ברור בנוגע לכך שאף ציפור או חיה אינם אל או אלה. 
הם בסך הכל כלים חזותיים, "אנימציה”, כדי לעזור לנו להבין את 
יהוה בכל תפארתו. עלינו להפגין רחמים ודאגה לבעלי החיים, 
אך אל לנו להחשיב אותם כשווי מעמד וקטגוריה כמו זו של בני 

האדם או של אלוהים.
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ישראל ויהודה  1
אלוהים הבטיח, הן לאברהם והן ליצחק, שהמושיע יהיה אחד מצאצאיהם. 

שני אישים אלו חיו חיים ארוכים לפני שמתו.

יעקב
יעקב  בנים,  שני  היו  ליצחק 
ועשיו. עשיו היה כמו קין, בוטח 
כרצונו.  ועושה  שלו  ברעיונותיו 
מצד שני, יעקב בטח באלוהים 
ואלוהים החשיב אותו לחבר. יעקב 
ידע שהוא זקוק לתחליף שימות 
בעבור חטאו ולכן פעמים רבות 
הוא בא אל אלוהים עם קורבן דם 

אשר הקריב על המזבח.

ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב לּוָזה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען, ִהוא ֵּבית-ֵאל; הּוא ְוָכל-ָהָעם 
ֲאֶׁשר-ִעּמֹו. ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח, ַוִּיְקָרא ַלָּמקֹום ֵאל ֵּבית-ֵאל; ִּכי ָׁשם 
בראשית לה':7-6 ִנְגלּו ֵאָליו ָהֱאֹלִהים … 

יעקב האמין באלוהים ובטח בדברו. באמצעות הקרבת הקורבנות על 
המזבח, הוא נתן ביטוי להסכמתו עם יהוה ש …

… ּוְבֹלא )מוות ע"י( ְׁשִפיַכת ָּדם, ֵאין ְמִחיָלה )על חוב החטא(.
האגרת אל העברים ט':22

למרות שיעקב נכשל במהלך חייו לעיתים קרובות, היה אלוהים המוקד 
 - שפירושו  לישראל,  שמו  שּונה  יותר  מאוחר  בטחונו.  של  המוחלט 
אלוהים ָגַבר )ניצח(. היום קרוי עם ישראל, צאצאיו הישירים של יעקב, 

על שם אותו אדם.

הההבטחה  את  חידש  גם  הוא  ליעקב  אלוהים  שהבטיח  בהבטחות 
והמחוייבות שניתנה לאברהם וליצחק. יהוה אמר ליעקב,

“… ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואֹלֵהי ִיְצָחק … ְוִנְבְרכּו ְבָך ָּכל-
בראשית כח':14-13 ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעָך.” 

לכל  לברכה  יהיה  יעקב  של  מצאצאיו  שאחד  כאן  אומר  אלוהים 
העמים - זוהי התייחסות למושיע.

ליעקב )או לישראל( היו שנים-עשר בנים שמתוכם קמו שנים-עשר 
השבטים.1 טרם מותו, אמר יעקב לבנו יהודה שהאחד שנבחר יבוא משבטו.

אברהם
(אברם)

שרה
(ישראל)(שרי)

יצחק

יעקב

עשיו

יהודה

ראובן

1900 לפני הספירה 2000 לפני הספירה

שמעון
לוי

דן

נפתלי
גד

אשר
יששכר
זבולון

יוסף
בנימין
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האחרונות  חייו  בשנות 
)של יעקב( ִהּכה הרעב את 
הארץ. יחד עם משפחתו 
יעקב  ירד  המורחבת 
למצרים. באותו זמן כללה 
שבעים  רק  המשפחה 
איש.2 מצרים קבלה אותם 
בברכה ונהגה בהם יפה - 

בני משפחתו  יעקב התיישב עם  גדול.  איום על עם כה  היוו  הם לא 
בדלתה של נהר הנילוס, זרע יבול והתכונן לרעב עד שיחלוף.

שלוש מאות וחמישים שנה מאוחר יותר הם עדיין התגוררו במצרים, 
אבל בשלב זה הגיע מספרם המשוער של בני ישראל לכשניים וחצי 
מליון איש. בני ישראל, צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, אכן הפכו לעם 
נכונה. הובטחה להם  גדול, אבל הייתה בעיה - הם היו בארץ הלא 
אדמת ארץ כנען, לא מצרים. יחד עם זאת, אלוהים אמר ליעקב, זמן 

רב לפני שברחו השבעים מהרעב ששרר בארץ כנען,

"ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמְך ּוְׁשַמְרִּתיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך, ַוֲהִׁשבִֹתיָך ֶאל-ָהֲאָדָמה 
ַהּזֹאת; ִּכי ֹלא ֶאֱעָזְבָך ַעד ֲאֶׁשר ִאם-ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר-ִּדַּבְרִּתי ָלְך.”
בראשית כח':15

אלוהים עמד להגשים את ההתחייבות הזו. הדבר יתועד בספר הבא 
שמשה יכתוב - ספר שמות.

שמות הוא הספר השני במקרא, מתוך 66 הספרים אשר ביחד מרכיבים 
את כל כתבי הקודש.

עבדות
בנקודה זו בהיסטוריה ָשבים אנו למקום בו התחיל סיפורנו. זוכרים כיצד 
בפרק הראשון קראנו שפרעה העביד את בני ישראל בפרך כדי לשלוט 

על ִהְתָרּבּותם המהירה? אנו רואים את אשר החליט המלך פרעה …

המושיע המובטח יהיה
ילוד אישה )זרע האישה(  .1

זכר  .2

צאצא של אברהם  .3

צאצא של יצחק  .4

צאצא של יעקב  .5

משבט יהודה  .6

וס
יל

הנ
הר 

נ ים סוף (הים האדום)

רעמסס

פיתום

מצרים

כנען

גושן חברון
ים המלח

הר סיני

הים התיכון

מיקומה של רעמסס הוא משוערך
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שמות א':11 … ִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים ְלַמַען ַעֹּנתֹו ְּבִסְבֹלָתם … 

זוכרים כיצד על רקע זה נולד משה להורים עבריים? הוא נדון למות 
עם לידתו, אולם ניצל על ידי התערבותו של אלוהים, וגדל וחונך כאחד 
ונמלט  מצרי  איש  משה  הרג  שכבוגר  ראינו  פרעה.  של  ביתו  מבאי 
יהוה בסנה  למדבר. שם, לאחר ארבעים שנה כרועה צאן, פגש את 

הבוער. כאן, "במעמד הסנה הבוער” אלוהים אמר למשה,

ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת-ֳעִני ַעִּמי ֲאֶׁשר ְּבִמְצָרִים; ְוֶאת-ַצֲעָקָתם ָׁשַמְעִּתי 
ִמְּפֵני ֹנְגָׂשיו, ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת-ַמְכֹאָביו. ָוֵאֵרד ְלַהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצַרִים, 
ֶאל-ֶאֶרץ  ּוְרָחָבה,  טֹוָבה  ֶאל-ֶאֶרץ  ַהִהוא  ִמן-ָהָאֶרץ  ּוְלַהֲעֹלתֹו 
שמות ג':8-7 ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש … 

נאמר למשה לשוב למצרים ולהביא לשחרורם של העבדים העבריים. 
כדי לסייע לו במשימה, גייס אלוהים את אהרון, אחיו של משה, כדי 
שישמש לו דובר. הם התחילו בכך שפנו אל עם ישראל, ועל סמך דבר 

יהוה אליהם, ביקשו את רשותם לגשת לפרעה. משה ואהרון …

… ַאְספּו ֶאת-ָּכל-ִזְקֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ַוְיַדֵּבר ַאֲהרֹן ֵאת ָּכל-ַהְּדָבִרים 
שמות ד':31-29 ֲאֶׁשר-ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל-מֶֹׁשה … . ַוַּיֲאֵמן ָהָעם … 

כתבי הקודש אומרים שהעבדים העבריים הסכימו לתת אמון ביהוה, 
כמו שאדם יסכים לתת אמון בחבר.

פרעה ומשה  2
בימיו של משה היו המצרים אחד העמים החזקים ביותר על פני כדור 
הארץ, בעוד שהעברים היו עבדים פשוטים. פרעה היה מנהיג עולמי 
בעוד שמשה היה אדם שנמלט ממשפט צדק, מהחוק. רשימה שלמה 
של בעיות עברה בוודאי במוחו של משה כאשר בחן את האפשרות 
שיפגש עם פרעה פנים אל פנים. כאשר לבסוף הגיע המועד, תיעד 

משה שהוא פשוט אמר לפרעה,

שמות ה':1 “ּכֹה-ָאַמר ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל, 'ַׁשַּלח ֶאת-ַעִּמי …’ ” 

תשובתו של פרעה לא הייתה מעודדת.

שמות ה':2 “ִמי ְיהָוה ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹלֹו ְלַׁשַּלח ֶאת-ִיְׂשָרֵאל?” 

פרעה הכיר את רא, את איסיס ואלים מצריים רבים אחרים, אבל מעולם 
לא שמע על האל יהוה. וודאי יצא מתוך הנחה שיהיה אותו יהוה אשר 
יהיה, הרי לא יתכן שהוא משמעותי במיוחד. הוא לא יבזבז את זמנו 
על האל של העבדים. חוץ מזה, לפרעה כבר הייתה דת משלו, דת 

שזכתה להערכה מרובה בעולם כולו.
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הישראלים  העבדים  שחרור  כלכלית.  הייתה  המרכזית  הסיבה  אבל 
זה לא בא בחשבון! לכן, כשהוא נסמך על  ימיט אסון על הכלכלה. 
חוכמתו שלו, עשה פרעה את הבחירה הלא נכונה. הוא אמר למשה,

שמות ה':2 "ֹלא ָיַדְעִּתי ֶאת-ְיהָוה, ְוַגם ֶאת-ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֲאַׁשֵּלַח.” 

ְלַפְרעֹה …  ֶאֱעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ִתְרֶאה  “ַעָּתה  ֶאל-מֶֹׁשה,  ְיהָוה  ַוּיֹאֶמר 
ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבֹלת ִמְצַרִים, ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם 
שמות ו':6,1 … ִבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים.” 

אלוהים אמר למשה שיביא משפט על מצרים בצורת מגפות. רק בתנאים 
ישראל לעזוב את  ויאפשר לבני  ישחרר פרעה את אחיזתו  שכאלה 
מצרים. בו זמנית, אמר יהוה שילמד את בני ישראל על מנת שידעו …

"… ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם, ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִים.”
שמות ו':7

אולם השיעור לא נועד להם בלבד.

"ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי-ֲאִני ְיהָוה, ִּבְנטִֹתי ֶאת-ָיִדי ַעל-ִמְצָרִים; ְוהֹוֵצאִתי 
שמות ז':5 ֶאת-ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם.” 

אותו  את  המצרים  את  והן  ישראל  בני  את  הן  ללמד  עמד  אלוהים 
הלקח - שהוא יהוה - אל בעל עוצמה רבה יותר מכל האלים והאלות 
המצריים גם יחד, אל שמסוגל לשחרר את עמו הנבחר מידי האומה 

החזקה ביותר על פני האדמה.

אבל אלה לא יהיו העמים היחידים שילמדו את הלקחים האלו. כתבי 
הקודש אומרים שכל אומות העולם יביטו וילמדו.

העם הנבחר
אלוהים אמר לבני ישראל,

"ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם, ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאֹלִהים …

ֹאָתּה  ָלֵתת  ֶאת-ָיִדי  ָנָׂשאִתי  ֲאֶׁשר  ֶאל-ָהָאֶרץ  ֶאְתֶכם  ְוֵהֵבאִתי 
ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב; ְוָנַתִּתי ֹאָתּה ָלֶכם מֹוָרָׁשה, ֲאִני ְיהָוה.”
שמות ו':8-7

בכך שבחר עם אחד, הקל אלוהים על שאר האומות לדעת מהו טיבו 
של הבורא ומהו יחסו לאדם.

יהוה נתן הבטחות. אך האם הוא קיים אותן?

יהוה אמר שיאלץ את פרעה לשחרר את עבדיו. האומנם היה בכוחו 
לעשות זאת?
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הכיתה הגלובאלית
הקבלה זו, למרות שאינה קיימת במקרא, היא מאלפת.

לפני שנים רבות יצאה קריאה אל כל האומות לכנס את נציגיהם 
בכיתה גלובאלית. הקריאה להתכנסות יצאה מיהוה, האל הייחודי.

ביום החשוב, התכנסו כל הנציגים יחדיו. מקדימה ישב נציג מצרים, 
בארכיטקטורה.  הישיגיו  בזכות  ביותר  נכבד  בימים,  ובא  זקוף 
מאחור ישב נציג בבל, מוכר היטב בזכות ידיעותיו באסטרונומיה. 
האירופאיות  האומות  האסיאתיים,  העמים  כל  סין,  הודו,  פרס, 
נציגיהם  את  העמים  שלחו  הארץ  קצווי  מכל   - והאפריקניות 

המשובחים והמוצלחים ביותר, לבושים במיטב בגדיהם.

עם כניסתו של יהוה אלוהים, עבר רחש בין היושבים באולם. ללא 
מהאומות  באחת  לבחור  עומד  שהוא  הודיע  מוקדמות,  הכנות 
כדי שתסייע לו בהצגת המצגת שלו. היה זה מעמד חשוב שאין 
להקל בו ראש. אוושה הדהדה באּולם כאשר כל נציג נמתח מעט 
בכיסאו. כמעט וניתן היה לשמוע את המשאלה במחשבתם וליבם 

של כל אחד מהנציגים - “הלוואי ויבחר בי!”

בעוד הנאספים ממתינים בציפייה להחלטתו, עזב האל הייחודי את 
דוכן הנואמים וצעד לירכתי האולם. שם, באחת השורות האחוריות, 
רכן לעבר נציג קטן מידות, אחז בידו והוביל אותו לקדמת האולם. 
הקהל כולו השתנק, ומייד אחר כך החל גל של לחישות. “הוא כל 
כך צעיר! מיהו? איזה הישגים יש לו?” נראה שאיש מהם לא ידע 

את שמה של אותה אומה קטנה שנבחרה.

יהוה אמר שידאג לצרכיו של כל עם ישראל - שנים וחצי מיליון איש - 
בדרכם ממצרים לכנען. האם ייתכן הדבר?

שאלות אלו ועוד רבות אחרות יקבלו מענה. כל שעל עמי העולם לעשות 
הוא להביט בעם ישראל ואז יקבלו שיעור "בשידור חי", בצבע ושמע 
מלאים, על האופן בו מטפל אלוהים באנושות. מרגע זה ואילך, יהיה 
עם ישראל מוכר כעם הנבחר. אלוהים קיים את ההבטחה שהבטיח 

לאברהם, ליצחק וליעקב.

… ְוַאָּתה ִיְׂשָרֵאל ַעְבִּדי, ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ְּבַחְרִּתיָך; ֶזַרע ַאְבָרָהם ֹאֲהִבי.
ישעיהו מא':8

המשך בעמוד הבא
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אבל אז חלפה שמועה בחדר. על פי דבריו של נציג מצרים, האומה 
הקטנה הזאת מורכבת מעבדים - אנשים חסרי חשיבות לחלוטין. 
“מדוע  באוויר.  עמדה  השאלה  אבל  רם,  בקול  נאמר  לא  הדבר 
ותיקה  - אומה  לו ללמד  יהוה באומה חשובה שתסייע  לא בחר 

ומכובדת? מדוע בחר בעבדים?”

אולם האל הייחודי לא התרשם מהרחש באולם. הוא משך שרפרף, 
הניף את הנציג הקטן והניחו על הכסא, ונטל גיר בידו. ואז, בעודו 
פונה לקהל הנציגים, הוא אותת להם לשקט. “קיים בלבול רב בעולם 
באשר למה נכון ומה לא נכון. לאנשים שאלות רבות ביחס לחיים 
ולמוות, ביחס למה שאני והאם אני בכלל קיים”. כשהוא מצביע על 
הברנש הקטן היושב לצידו, המשיך יהוה: “הנציג שבחרתי יכתוב 
עבורכם על הלוח, דברים שעל כולכם לדעת. אני רוצה שתסתכלו, 

תקשיבו, ומעל לכל, תלמדו. זה מאד חשוב.”

הנבחרת,  האומה  היה  הוא  שכן  הקטן,  לישראל  יהוה  פנה  כאן 
ואמר: "כתוב את אשר אומר לך, ורק את אשר אומר לך.”

העם הנבחר
המקרא אומר שיהוה בחר עם אחד אשר דרכו ידבר אל העולם כולו …

… ְלַמַען ַּדַעת ָּכל-ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ְיהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים; ֵאין עֹוד.
מלכים א‘, ח':60

לא היה זה משום שישראל היה ראוי יותר.

לא ֵמֻרְּבֶכם ִמָּכל-ָהַעִּמים ָחַׁשק ְיהָוה ָּבֶכם ַוִּיְבַחר ָּבֶכם; ִּכי-
ַאֶּתם ַהְמַעט ִמָּכל-ָהַעִּמים. ִּכי ֵמַאֲהַבת ְיהָוה ֶאְתֶכם ּוִמָּׁשְמרֹו 
דברים ז':8-7 ֶאת-ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֵֹתיֶכם …” 

מגפות ונבואה  3
כאשר תבעו משה ואהרון את שחרורו של העם הנבחר של אלוהים, 

פרעה פשוט סירב לשמוע להם. לפיכך אמר אלוהים למשה,

ְוִנַּצְבָּת ִלְקָראתֹו ַעל- "ֵלְך ֶאל-ַּפְרעֹה ַּבּבֶֹקר ִהֵּנה יֵֹצא ַהַּמְיָמה, 
ְׂשַפת ַהְיֹאר; … ְוָאַמְרָּת ֵאָליו, 'ְיהָוה ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים ְׁשָלַחִני ֵאֶליָך 
ְוִהֵּנה ֹלא-ָׁשַמְעָּת ַעד-ּכֹה.” ּכֹה ָאַמר  ֵלאמֹר, "ַׁשַּלח ֶאת-ַעִּמי … 
ַעל-ַהַּמִים  ַמֶּכה …  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ְיהָוה;  ֲאִני  ִּכי  ֵּתַדע  "ְּבזֹאת  ְיהָוה, 
ֲאֶׁשר ַּבְיֹאר ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם. ְוַהָּדָגה ֲאֶׁשר-ַּבְיֹאר ָּתמּות ּוָבַאׁש ַהְיֹאר; 
שמות ז':18-15 ְוִנְלאּו ִמְצַרִים, ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן-ַהְיֹאר.” ’ ” 

המשך מעמוד קודם
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האלים  אחד  את  שהפך  בכך  המצרית  האמונה  בלב  ִהָּכה  אלוהים 
שלהם, אל הנילוס, לדם. אלוהים גרם לאל שלהם להסריח - הוא הפך 
את הנהר למקום מאוס! בעשותו כך, מתח קו על החול - שהייתה בו 
אמירה ברורה - יהוה איננו ככל האלים המצריים. הוא שונה, מאד שונה! 
על כל אחד להבין שאלוהים הוא הרבה יותר עוצמתי מאלוהי הנילוס.

פרעה יכול היה לעצור כאן ועכשיו, ולומר: “וואוו! מוטב שאלמד עוד על יהוה 
אלוהים הזה. יש לו ללא ספק עוצמה רבה. איפה הבחור הזה משה? אני חייב 
לדבר איתו עכשיו.” אבל לא. פרעה המשיך לסמוך על ההיגיון שלו עצמו.

… ַוֶּיֱחַזק ֵלב-ַּפְרעֹה ְוֹלא-ָׁשַמע ֲאֵלֶהם … ְוֹלא-ָׁשת ִלּבֹו ַּגם-ָלזֹאת.
שמות ז':23-22

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-מֶֹׁשה, "ּבֹא ֶאל-ַּפְרעֹה; ְוָאַמְרָּת ֵאָליו 'ּכֹה ָאַמר 
ִהֵּנה  ְלַׁשֵּלַח;  ַאָּתה  ְוִאם-ָמֵאן  ְוַיַעְבֻדִני.  ֶאת-ַעִּמי  "ַׁשַּלח  ְיהָוה: 
ְצַפְרְּדִעים  ַהְיֹאר  ְוָׁשַרץ  ַּבְצַפְרְּדִעים.  ֶאת-ָּכל-ְּגבּוְלָך  ֹנֵגף  ָאֹנִכי, 
ְוַעל-ִמָּטֶתָך; ּוְבֵבית ֲעָבֶדיָך  ְוָעלּו ּוָבאּו ְּבֵביֶתָך, ּוַבֲחַדר ִמְׁשָּכְבָך 
שמות ז':28-26 ּוְבַעֶּמָך, ּוְבַתּנּוֶריָך ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתיָך.” ’ ” 

נביאים
עלינו לעצור כאן ולקחת בחשבון משהו בעל השלכות עצומות. חשבו 
ומודיעים  בביַרת העולם  היו שני אנשים מופיעים  לו  מה היה קורה 
היה  בכלל  זה  אם  לדם.  להפוך  עומדים  המקומי  בנהר  המים  שכל 
מגיע לתקשורת, ודאי היה תופס טור צדדי קטן בעמודים האחוריים 
של העיתון, ואנשים אלה היו מקבלים תווית של “ִתמהונים”. אך אם 
אזהרתם הייתה מתממשת, אזי שבין לילה היתה תופסת את הכותרת 
בעמוד הראשון! כולם היו מחכים בציפייה כדי לקבוע אם שניים אלה 
יודעים מה הם אומרים או שמא הם כסילים שבמקרה שיחק להם המזל.

יאמרו, שבשבוע הבא ישתלטו  תארו לעצמכם שאותם שני אנשים 
צפרדעים על הארץ. כולם ידונו בכך ויעקבו אחר המאורעות בדריכות. 
ואם מגפת הצפרדעים אמנם תתממש, ובכן, יהיה זה דבר בלתי יאמן! 
מרגע זה ואילך, כל דבר שיאמרו שני אנשים אלו יילקח ברצינות גמורה, 

בין אם נבואי הוא ובין אם לאו.

עם עשרות  רק פעמיים, אלא  לא  ואהרון,  זה מה שקרה עם משה 
נבואות שנאמרו במפורט ואחר כך נתמלאו במדוייק. כדי שלא יהיה 
מיד  התממשו  שחלקם  אירועים,  לחזות  למשה  נתן  אלוהים  ספק, 
אחרי מותו ואחרים שיתממשו במהלך המאות ואפילו עד לימינו אנו. 
מסכימים  מתמטיקאים  אלו.  ממאורעות  חלק  על  נקרא  בהמשך 
שהסבירות שהאירועים שחזה משה התרחשו במקרה היא כה מזערית, 

עד שלמעשה היא בלתי אפשרית.3
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הסיבה שדבר זה משמעותי כלכך היא שזהו האופן בו אלוהים אישר 
את דבריהם של כל- 40 כותבי המקרא. כאשר הכתיב להם אלוהים 
את המסר שעליהם לכתוב, הוא כלל בו מרכיבים נבואיים, שכאשר 
‘נביאים’.  התמלאו, הם אישרו את המסר כולו. לכן נקראו הכותבים 

בהתייחסו לארבעים הסופרים הללו, כתב סופר עברי אחר,

ֶאל  ַרּבֹות  ּוִבְדָרִכים  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ִמֶּקֶדם  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים 
האגרת אל העברים א':1 ָהָאבֹות ְּבַיד ַהְּנִביִאים … 

נבואה שהתגשמה היוותה את אבן הבוחן לקביעת אמינותו של הכותב. 
אם הנבואות שתיעדו אמנם התמלאו, אזי גם כל שאר הדברים שכתבו 
נחשבו לאמת. לדוגמא, מכיוון שנבואותיו של משה נתמלאו במדוייק 
עד לפרט האחרון, הרי שגם כל שאר הדברים שכתב - כיצד נברא 
העולם, כיצד הגיע החטא לעולם, יום הדין העתיד לבוא - כל האירועים 

הללו ייחשבו אף הם לעובדות מהימנות.

על מנת למנוע מזייפנים מיומנים להמציא נבואות משל עצמם, ואז 
להכליל ולהעביר אותם הלאה כחלק מכתבי הקודש, הורה אלוהים …

… ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ַהָּנִביא ְּבֵׁשם ְיהָוה, ְוֹלא-ִיְהֶיה ַהָּדָבר ְוֹלא ָיבֹא, הּוא 
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֹלא-ִדְּברֹו ְיהָוה; ְּבָזדֹון ִּדְּברֹו ַהָּנִביא, ֹלא ָתגּור ִמֶּמּנּו.
דברים יח':22

היה עליהם להיות צודקים ב- 100% תמיד, ללא שגיאות.

ֲאֶׁשר ֹלא-ִצִּויִתיו  ִּבְׁשִמי ֵאת  ָּדָבר  ְלַדֵּבר  ָיִזיד  ֲאֶׁשר  ַהָּנִביא  "ַאְך 
ְלַדֵּבר, ַוֲאֶׁשר ְיַדֵּבר, ְּבֵׁשם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים; ּוֵמת ַהָּנִביא ַההּוא.”

דברים יח':20

במילים אחרות, על הנביא היה לדייק ב- 100%, אחרת לא ייחשב לנביא 
אמת שבא בשם אלוהים. המסר שלו ייתפס אז כפרי דמיונו, או אולי 
כדבריהם של אלים או אלילות אחרים. במקרים שכאלה, היה העונש 
חמור - הנביא נדון למוות. קרוב לוודאי שאמת המידה המוחלטת הזו 

הרתיעה את נביאי השקר.

היות שכל אחד מארבעים הנביאים חזה אירועים מוגדרים מאוד אשר 
התממשו בצורה מדוייקת, הרי שהמידע שתיעדו על המפתח לחיי 
אושר, הפיתרון לחוב-החטא, ולמה ניתן לצפות לאחר המוות - כל 

הדברים הללו נחשבו גם הם כמידע אמין, שמגיע ישירות מיהוה.

זוהי סיבה נוספת לכך שהמקרא הוא כה ייחודי. הדבר צריך לגרום לנו 
להתייחס ברצינות למה שאנו קוראים.
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דיוק
משה צדק בנבואותיו ב - 100%. כאשר אמר שאלוהים יביא על מצרים 

מכת צפרדעים,

שמות ח':2 … ַוַּתַעל ַהְּצַפְרֵּדַע ַוְּתַכס ֶאת-ֶאֶרץ ִמְצָרִים. 

משה ואהרון יכלו לעשות כותרות ראשיות ב”ידיעות מצרים”. כתוצאה 
האמינו  גם  הם  לנבואותיהם,  האמינו  שהאנשים  בלבד  זו  לא  מכך, 
עליהם  בה  הדרך  ועל  בכלל  החיים  על  משה  להם  שאמר  לדברים 

לחיות. מאוחר יותר כתב משה,

ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַהָּיד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ְּבִמְצַרִים, ַוִּייְראּו 
שמות יד':31 ָהָעם ֶאת-ְיהָוה; ַוַּיֲאִמינּו ַּביהָוה, ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו. 

אלוהים אל מול האלים
המגפות החלו תהליך של מחזוריות. אלוהים היה מזהיר את פרעה 
שישחרר את עמו, פרעה היה מסרב, ואלוהים היה מנחית מכה, שכל 
אחת מהן פוגעת באל מצרי אחר. לא כל אל ניתן לזהות בבהירות. 

אמנה כאן את האלים המוכרים יותר.

כידוע, בעת העתיקה כשנּוצח עם במלחמה, גם אלוהיו נוצחו. עיינו 
בנאום יפתח בספר שופטים יא':26-23.

קודם כל, המים הפכו לדם, דבר שהשפיל את 'ָהִּפי', האל של נהר הנילוס.

אחר כך שלח אלוהים את מכת הצפרדעים, שחדרו לכל סדק ופינה. 
באוכל, במיטות - בכל מקום. מגפה זו הביסה את 'ָהֶקט', אלת החיים, 
הלידה, והלידה מחדש, בעלת ראש הצפרדע. היה זה כאילו שאלוהים 
מהם!”  הרבה  לכם  הרי  צפרדע,  לעבוד  אתם מתעקשים  “אם  אמר, 
בשלב שבו נגמרה המגפה, היו בוודאי כל האנשים כבר מותשים מָהֶקט.

אחרי הצפרדעים הגיעו נחילים של כינים תוקפניות. אחר כך תפס את 
כיוון  והיוו מכה קשה  אלו טמאו את המצרים  מקומם הערוב. חרקים 
שהמצרים נדרשו להיות נקיים מבחינה טכסית לצורך עבודת האלים שלהם.

לאחר מכן, מגיפה תקפה את הבקר - כולו מת. המצרים סגדו למספר 
אלי בקר. 'ָאִּפיס', השור המקודש ו - 'ָהתֹור', הפרה האלילה, הם רק 
שנים מהם. אך כאשר השמיד יהוה את הבקר, התגלו אלילים ואלילות 
אלו כחסרי אונים אל מול משפטו של יהוה, האל הייחודי. יהוה אלוהים 

היה חזק מכולם גם יחד.

אחרי המגפה הקטלנית על הבקר, עונו האנשים בדבר )פצעים דלקתיים 
וכואבים(, מכה ישירה באלים רבים שאמורים להגן ולהעניק בריאות 
טובה. אלוהים הראה לאנשים שחייהם האישיים, עצם ניקיונם, תלוי בו.
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על מנת שתדעו
הדיווח על המגפות מתפרס בתנ”ך על פני דפים רבים, אך על מנת 
תרחיש.  אותו  התקיים  ומכה  מכה  כל  שאחרי  לדעת  חשוב  לקצר, 

לדוגמא, משה מתעמת עם פרעה,

"ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים, ַׁשַּלח ֶאת-ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני. ִּכי ַּבַּפַעם 
ּוְבַעֶּמָך;  ּוַבֲעָבֶדיָך  ֶאל-ִלְּבָך,  ֶאת-ָּכל-ַמֵּגֹפַתי  ׁשֵֹלַח  ֲאִני  ַהּזֹאת 

ַּבֲעבּור ֵּתַדע, ִּכי ֵאין ָּכמִֹני ְּבָכל-ָהָאֶרץ.

עֹוְדָך ִמְסּתֹוֵלל ְּבַעִּמי; ְלִבְלִּתי ַׁשְּלָחם. ִהְנִני ַמְמִטיר ָּכֵעת ָמָחר, 
ָּבָרד ָּכֵבד ְמֹאד; ֲאֶׁשר ֹלא-ָהָיה ָכמֹהּו ְּבִמְצַרִים, ְלִמן-ַהּיֹום ִהָּוְסָדה 
שמות ט':14-13, 18-17 ְוַעד-ָעָּתה.” 

מכה זו פגעה ב - 'שו’, אל השמים; ב- 'ֵסט’, אל הרוח והסערה; ואולי 
אפילו ב - 'ָּבַעל’, אל הרעם.

עם כל מכה ומכה נעשה ברור יותר, שלא זו בלבד שיהוה שולט בעולם, 
הוא גם אדון העולם.

יהוה מקיים את דברו
בשלב זה החלו כמה מהמצרים לתת דעתם על המתרחש. כאשר 

שמעו על הברד העומד לפתחם,

ַהָּיֵרא ֶאת-ְּדַבר ְיהָוה ֵמַעְבֵדי ַּפְרעֹה, ֵהִניס ֶאת-ֲעָבָדיו ְוֶאת-ִמְקֵנהּו 
שמות ט':20 ֶאל-ַהָּבִּתים. 

הם הבינו שיהוה עומד בדברו.

ָּבָרד  ְיהָוה  ַוַּיְמֵטר  ָאְרָצה;  ֵאׁש  ַוִּתֲהַלְך  ּוָבָרד,  קֹֹלת  ָנַתן  ַויהָוה 
ַוְיִהי ָבָרד, ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת ְּבתֹוְך ַהָּבָרד; ָּכֵבד  ַעל-ֶאֶרץ ִמְצָרִים. 
ְמֹאד, ֲאֶׁשר ֹלא-ָהָיה ָכמֹהּו ְּבָכל-ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֵמָאז ָהְיָתה ְלגֹוי.
שמות ט':24-23

אפילו פרעה נאלץ לעמוד פנים אל פנים אל מול העובדות.

"ָחָטאִתי  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ּוְלַאֲהרֹן,  ְלמֶֹׁשה  ַוִּיְקָרא  ַּפְרעֹה  ַוִּיְׁשַלח 
ַהָּפַעם; ְיהָוה ַהַּצִּדיק, ַוֲאִני ְוַעִּמי ָהְרָׁשִעים. ַהְעִּתירּו ֶאל-ְיהָוה, ְוַרב 
ִמְהיֹת קֹֹלת ֱאֹלִהים ּוָבָרד; ַוֲאַׁשְּלָחה ֶאְתֶכם, ְוֹלא ֹתִספּון ַלֲעמֹד.”
שמות ט':28-27

אבל פרעה לא קיים את דברו. למרות שתכופות נחשב להתגשמות 
מאלוהים.  של האלוהות עצמה - ֵאל בלבוש אדם - הוא היה שונה 

הוא שיקר.
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ַוַּיְרא ַּפְרעֹה ִּכי-ָחַדל ַהָּמָטר ְוַהָּבָרד ְוַהּקֹֹלת ַוּיֶֹסף ַלֲחטֹא; ַוַּיְכֵּבד 
ִלּבֹו הּוא ַוֲעָבָדיו. ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה, ְוֹלא ִׁשַּלח ֶאת-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל; 
שמות ט':35-34 ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ְּבַיד-מֶֹׁשה. 

מכות נוספות
לפיכך שלח אלוהים מכה נוספת. את מה שנותר בתום הברד טרפו 
נחשולים של ארבה. מכה זו פגעה במיוחד בֵאל 'אֹוסיריס’. הוא היה אל 
החקלאות והפריון, אחד האלים המוערכים ביותר למצרים. ובכל זאת, 
תגובתו של פרעה לא השתנתה. הוא סירב לשחרר את העם הנבחר.

'ָרא’, אל השמש, לכאורה אל כל האלים.  לבסוף היכה אלוהים את 
אלוהים שלח קללת חושך שהיה כה כבד וסמיך עד כי ניתן היה "לגעת 

בו”. משה כתב ש …

ֹלא-ָראּו ִאיׁש ֶאת-ָאִחיו ְוֹלא-ָקמּו ִאיׁש ִמַּתְחָּתיו ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים; 
שמות י':23 ּוְלָכל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהָיה אֹור ְּבמֹוְׁשבָֹתם. 

'ָרא’ הושפל, נטול כל יכולת אל מול אלוהים. באמצעות תשע מכות 
בלבד, מוטט יהוה אלוהים את בטחונם של המצרים באלים שלהם. 
בעוד יתר העולם צופה במתרחש, נפלו אלי ואלות מצרים ממעמדם 

המורם מעם.

מאוחר יותר תיעד אחד מארבעים הנביאים את תגובתה של אומה 
אחרת שהייתה עדה למתרחש מרחוק. הוא כתב,

ִמְּפֵניֶכם …  ָהָאֶרץ  ָּכל-יְֹׁשֵבי  ָנמֹגּו  ְוִכי  ָעֵלינּו,  ֵאיַמְתֶכם  … ָנְפָלה 
ִּכי  ִמְּפֵניֶכם;  ְּבִאיׁש  רּוַח  עֹוד  ְוֹלא-ָקָמה  ְלָבֵבנּו,  ַוִּיַּמס  ַוִּנְׁשַמע 
ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם, הּוא ֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל-ָהָאֶרץ ִמָּתַחת.
יהושוע ב':9, 11

נוספת,  לזוז מעמדתו. לפיכך שלח אלוהים מכה  ועדיין סרב פרעה 
המכה העשירית - הקשה מכולן.

הלחם והשה  4
ְוַעל- ַעל-ַּפְרעֹה  ָאִביא  ֶאָחד  ֶנַגע  עֹוד  ֶאל-מֶֹׁשה,  ְיהָוה  ַוּיֹאֶמר 

ְיָגֵרׁש  ִמְצַרִים, ַאֲחֵרי-ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם ִמֶּזה; ְּכַׁשְּלחו,ֹ ָּכָלה ָּגֵרׁש 
ֶאְתֶכם ִמֶּזה.

ּוֵמת  ִמְצָרִים.  ְּבתֹוְך  יֹוֵצא  ֲאִני  ַהַּלְיָלה  ַּכֲחצֹת  ְיהָוה;  ָאַמר  "ּכֹה 
ָּכל-ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְּבכֹור ַּפְרעֹה ַהּיֵֹׁשב ַעל-ִּכְסאֹו, ַעד ְּבכֹור 
שמות יא':1, 5-4 ַהִּׁשְפָחה ֲאֶׁשר ַאַחר ָהֵרָחִים …” 
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המכה האחרונה הייתה ללא ספק קשה מכולן, ויכלה ליפול לא על 
אחר  ימלאו  שלא  במידה  ישראל,  בני  על  גם  אלא  בלבד  המצרים 
את  אלוהים  ציווה  זה,  אסון  למנוע  מנת  על  אלוהים.  של  הוראותיו 

משה לומר לבני עמו:

קחו שה …

“ֶּבָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה, ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ֶׂשה ְלֵבית-ָאבֹת ֶׂשה ַלָּבִית.”
שמות יב':3

עליו להיות ממין זכר, ללא דופי ונטול פגמים. הוא לא יכול היה 
להיות פגום באף פרט. אלוהים ביקש שה מושלם.

"ֶׂשה ָתִמים ָזָכר ֶּבן-ָׁשָנה ִיְהֶיה ָלֶכם; ִמן-ַהְּכָבִׂשים ּוִמן-ָהִעִּזים ִּתָּקחּו.”
שמות יב':5

שיחטו את השה במועד שנקבע.

"ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת, ַעד ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה; ְוָׁשֲחטּו 
שמות יב':6 ֹאתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת-ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ָהַעְרָּבִים.” 

משחו את הדם על משקוף הבית

ַעל  ְוַעל-ַהַּמְׁשקֹוף;  ַהְּמזּוזֹת  ַעל-ְׁשֵּתי  ְוָנְתנּו  ִמן-ַהָּדם,  "ְוָלְקחּו 
שמות יב':7 ַהָּבִּתים, ֲאֶׁשר-יֹאְכלּו ֹאתֹו ָּבֶהם.” 

אל תשברו אף אחת מעצמותיו של השה

"ְּבַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל, ֹלא-תֹוִציא ִמן-ַהַּבִית ִמן-ַהָּבָׂשר חּוָצה; ְוֶעֶצם 
שמות יב':46 ֹלא ִתְׁשְּברּו-בֹו.” 

ֵאפּו ואיכלו את הלחם ללא שמרים.

שמות יב':8 "ְוָאְכלּו ֶאת-ַהָּבָׂשר ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה; ְצִלי-ֵאׁש ּוַמּצֹות …” 

הישארו בבתים עד אור הבוקר

שמות יב':22 "ְוַאֶּתם ֹלא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח-ֵּביתֹו ַעד-ּבֶֹקר.” 

ואני אפסח עליכם.

ְּבֶאֶרץ  ָכל-ְּבכֹור  ְוִהֵּכיִתי  ַהֶּזה,  ַּבַּלְיָלה  ְבֶאֶרץ-ִמְצַרִים  "ְוָעַבְרִּתי 
ִמְצַרִים, ֵמָאָדם ְוַעד-ְּבֵהָמה; ּוְבָכל-ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים, 

ֲאִני ְיהָוה.

ְוָהָיה ַהָּדם ָלֶכם ְלֹאת ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָׁשם, ְוָרִאיִתי ֶאת-
ְּבַהּכִֹתי  ְלַמְׁשִחית,  ֶנֶגף  ָבֶכם  ְוֹלא-ִיְהֶיה  ֲעֵלֶכם;  ּוָפַסְחִּתי  ַהָּדם 
שמות יב':13-12 ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים.” 
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כאשר ביצע אלוהים את משפטו, להרוג כל בכור בארץ מצרים, הוא 
אמר שיפסח על כל בית שבפתחו יראה את הדם.

בחירה
על עם ישראל היה כעת לבחור:

הם יכלו לתת אמון באלוהים ולציית להוראותיו, או …  .1

הם יכלו לסמוך על השיפוט שלהם ולשים מבטחם באלים החלשים   .2
של המצִרים.

במי יבטחו?

המקרא מספר לנו שהעבדים עשו את הבחירה הנכונה. ניתן לדמיין 
את הבן הבכור היושב על ברכי אביו כשהוא נושך בעצבנות את שפתיו; 
אחרים אולי תהו ואף דאגו, אבל הכל עבר בשלום. ישועתם לא הייתה 
תלויה ברגשותיהם כי אם בעובדות מוצקות. זהו טבעה של האמונה 
המקראית. היא מבוססת על העובדות המופיעות בכתבי הקודש, ולא 

על רגשות משתנים. לעם ישראל לא הייתה סיבה לדאגה כי …

שמות יב':28 … ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת-מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן, ֵּכן ָעׂשּו. 
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מוות
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה, ַויהָוה ִהָּכה ָכל-ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִמְּבכֹר 
ְּבֵבית  ֲאֶׁשר  )השבוי(  ַהְּׁשִבי  ְּבכֹור  ַעד  ַעל-ִּכְסאֹו,  ַהּיֵֹׁשב  ַּפְרעֹה 

ַהּבֹור )היושב בכלא( …

ְצָעָקה  ַוְּתִהי  ְוָכל-ִמְצַרִים,  ְוָכל-ֲעָבָדיו  הּוא  ַלְיָלה,  ַּפְרעֹה  ַוָּיָקם 
ְגדָֹלה ְּבִמְצָרִים; ִּכי-ֵאין ַּבִית ֲאֶׁשר ֵאין-ָׁשם ֵמת.

ַעִּמי,  ִמּתֹוְך  ְּצאּו  "קּומּו,  ַוּיֹאֶמר,  ַלְיָלה,  ּוְלַאֲהרֹן  ְלמֶֹׁשה  ַוִּיְקָרא 
ַּגם-ַאֶּתם ַּגם-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל; ּוְלכּו ִעְבדּו ֶאת-ְיהָוה ְּכַדֶּבְרֶכם. ַּגם-
צֹאְנֶכם ַּגם-ְּבַקְרֶכם ְקחּו ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ָוֵלכּו; ּוֵבַרְכֶּתם ַּגם-ֹאִתי.”

ַוַּיֲעׂשּו ָּכל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת-מֶֹׁשה ְוֶאת-ַאֲהרֹן, 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת-ְּבֵני  ְיהָוה  ַהֶּזה, הֹוִציא  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  ָעׂשּו. ַוְיִהי  ֵּכן 
שמות יב':32-29, 51-50 ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים … 

אלוהים היה רב חסד עם פרעה. הוא העניק לו הזדמנויות רבות לשחרר 
את בני ישראל, אך פרעה סרב. אלוהים אמר שישפוט את המצרים, וכך 
בדיוק עשה. יהוה איננו כמונו. אנו עשויים לאיים על ילדינו מתוך רצון 
לחנך אותם, ולא לממש את האיום. אבל אלוהים תמיד עומד בדברו.

מצד שני, התנסו בני ישראל בחסדו של אלוהים משום שהאמינו בו. 
הם שמו את מבטחם בדברו. בעודו מבצע את משפטו במצרים, בכל 
פעם שראה את הדם על משקוף הדלת, פסח מלאך יהוה על אותו 
הבכור נותר בחיים - אך רק משום שהשה מת. כך היה מאז  הבית. 
ומעולם. אלוהים קיבל את הקורבן שהביא הבל כתשלום המוות 
שניתן כתחליף למותו של הבל עצמו. כאשר הציע אברהם את 
יצחק כקורבן, מת האִיל במקומו של יצחק. כעת גם בפסח, מות 

השה החליף את מות הבן הבכור.

קורבנות חלופיים אלה היו ביטוי מוחשי וחזותי לאמון שהיה לכל אדם 
ואדם ביהוה כבמושיעו. מכיוון שהם האמינו שניתן לבטוח באלוהים, 

הם צייתו לו. אלוהים אמר,

ֵתיֶכם,  "ְוָהָיה ַהּיֹום ַהֶּזה ָלֶכם ְלִזָּכרֹון, ְוַחֹּגֶתם ֹאתֹו ַחג ַליהָוה; ְלדֹרֹ֣
שמות יב':14 ת עֹוָל֖ם ְּתָחֻּגֽהּו.”  ֻחַּק֥
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"ְוָהָיה ִּכי-ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאמֹר ַמה-ּזֹאת; ְוָאַמְרָּת ֵאָליו, ְּבחֶֹזק 
שמות יג':14 ָיד הֹוִציָאנּו ְיהָוה ִמִּמְצַרִים, ִמֵּבית ֲעָבִדים.” 

בכל שנה, כאשר חוגגים בני ישראל את הפסח, הם זוכרים שאלוהים 
הוא חזק וכל-יכול אשר קיים את דברו בנאמנות. ניתן לסמוך עליו. 
יש לו היסטוריה אמינה שמוכיחה זאת. הוא האל אותו הייתם רוצים 

כחבר שלכם.

אך לא בני ישראל בלבד קבלו תזכורת לעובדות אלו. גם כל יתר עמי 
העולם שהיו עדים למאורעות האלו יקבלו תזכורת. העם הנבחר החל 

למלא אחר היעוד שנקבע לו בכיתת הלימוד הגלובאלית.

יהוה אלוהיםאלילי מצרים
משה האמין בופרעה האמין בהם

סיפק שה כתחליףלא היה להם דבר להציע

בני ישראל נושעוהמצרים נשפטו
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ים סוף  1
כאשר החלו בני ישראל במסעם 
פרוע.  אספסוף  היו  הארוך, 
יציאתם  את  זרזו  המצרים 
דברים  עליהם  שהעמיסו  בכך 
לארוז  שהות  בלא  ערך.  יקרי 
את חפציהם בצורה מסודרת, 
יצאו בחיפזון רב, מובילים את 
מקניהם לפניהם. ַהכפילו נתונים 
אלה במספרם המשוער - שניים 
וחצי מליון איש - ותבינו את גודל 

המהומה! משה היה המנהיג המוביל, אבל איך ניתן לצעוק, "מכאן!” 
לקהל כה גדול של אנשים? אלוהים פתר את הבעיה.

ַויהָוה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהֶּדֶרְך, ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד 
שמות יג':21 ֵאׁש, ְלָהִאיר ָלֶהם, ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה. 

להתארגן  אדם  כל  היה  יכול  שכזאת,  הדרכה  עם 
בזריזות. כל שהיה עליהם לעשות הוא להביט קדימה, 
ללכת בעקבות אותו ענן ועמוד אש ולשים את מבטחם 
באלוהים שינחה אותם. הייתה זו שליטה בסדר גודל 

מירבי על ציבור עצום!

חרטות
עוד לא החל עם ישראל במסע וכבר היו לפרעה חרטות. הוא אמר,

"… ַמה-ּזֹאת ָעִׂשינּו, ִּכי-ִׁשַּלְחנּו ֶאת-ִיְׂשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו.” שמות יד':5

פרעה מאבד את עבדיו - את כל העובדים עבורו ללא שכר!

ַוֶּיְאסֹר ֶאת-ִרְכּבֹו; ְוֶאת-ַעּמֹו ָלַקח ִעּמֹו … ַוִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם 
ַוַּיִּׂשיגּו אֹוָתם חִֹנים ַעל-ַהָּים, ָּכל-סּוס ֶרֶכב ַּפְרעֹה, ּוָפָרָׁשיו ְוֵחילו ֹ…
שמות יד':9,6

בצידם  וצבא מצרים  בצידם האחד  מוקפים כשהים  היו  ישראל  בני 
השני. הם היו לכודים.

ים המלח

מצרים

כנען

רעמסס
פיתום

וס
ניל

 ה
הר

נ

גושן

הים התיכון

מיקום אפשרי 
נוסף של 
הר סיני

מיקומו המסורתי 
של הר סיני

מדבר

ים סוף (הים האדום)
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ַאֲחֵריֶהם  ֹנֵסַע  ִמְצַרִים  ְוִהֵּנה  ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ֵעיֵניֶהם  … ַוִּיְׂשאּו 
ַוִּייְראּו ְמֹאד…

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל-ָהָעם, "ַאל-ִּתיָראּו, ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת-ְיׁשּוַעת 
שמות יד':13,10 ְיהָוה, ֲאֶׁשר-ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַהּיֹום …” 

ישועה
משה הזכיר לעם שיהוה הוא מושיע שנוכח תמיד. כתבי הקודש אומרים,

… ַוִּיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמְּפֵניֶהם, ַוַּיֲעמֹד ֵמַאֲחֵריֶהם. ַוָּיבֹא ֵּבין ַמֲחֵנה 
ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל, ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחֶֹׁשְך, ַוָּיֶאר ֶאת-ַהָּלְיָלה; 

ְוֹלא-ָקַרב ֶזה ֶאל-ֶזה ָּכל-ַהָּלְיָלה.

ַוּיֹוֶלְך ְיהָוה ֶאת-ַהָּים ְּברּוַח ָקִדים  ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת-ָידֹו ַעל-ַהָּים, 
ַעָּזה ָּכל-ַהַּלְיָלה, ַוָּיֶׂשם ֶאת-ַהָּים ֶלָחָרָבה; ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים. ַוָּיבֹאּו 
ִמיִמיָנם  חֹוָמה,  ָלֶהם  ְוַהַּמִים  ַּבַּיָּבָׁשה;  ַהָּים  ְּבתֹוְך  ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל 
שמות יד':22-19 ּוִמְּׂשמֹאָלם. 

בעוד אלוהים מעכב את המצרים, חצו בני ישראל את הים על קרקע 
יבשה. כשהגיעו בבטחה לגדה השנייה,

ַוִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַוָּיבֹאּו ַאֲחֵריֶהם … ֶאל-ּתֹוְך ַהָּים. ַוְיִהי ְּבַאְׁשמֶֹרת 
ַהּבֶֹקר, ַוַּיְׁשֵקף ְיהָוה ֶאל-ַמֲחֵנה ִמְצַרִים … ַוָּיָהם ֵאת ַמֲחֵנה ִמְצָרִים. 

ַוָּיַסר ֵאת ֹאַפן ַמְרְּכבָֹתיו, ַוְיַנֲהֵגהּו ִּבְכֵבֻדת …

ַהַּמִים  ְוָיֻׁשבּו  ַעל-ַהָּים;  ֶאת-ָיְדָך  ְנֵטה  ֶאל-מֶֹׁשה,  ְיהָוה  ַוּיֹאֶמר 
ַעל-ִמְצַרִים, ַעל-ִרְכּבֹו ְוַעל-ָּפָרָׁשיו.”

ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמִים ַוְיַכּסּו ֶאת-ָהֶרֶכב ְוֶאת-ַהָּפָרִׁשים, ְלכֹל ֵחיל ַּפְרעֹה, 
ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם ַּבָּים; ֹלא-ִנְׁשַאר ָּבֶהם ַעד-ֶאָחד.

ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַהָּיד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ְּבִמְצַרִים, ַוִּייְראּו 
ָהָעם ֶאת-ְיהָוה; ַוַּיֲאִמינו ַּביהָוה, ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו.

שמות יד':26-23, 28, 31

בעת  עליו  אל שניתן לסמוך  בפני העולם שצפה שהוא  הפגין  יהוה 
צרה - כשם שניתן לסמוך על חבר טוב.

לחם ומים  2
כשעזבו בני ישראל את מצרים,

… ְוֹלא-ָנָחם ֱאֹלִהים ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים, ִּכי ָקרֹוב הּוא; ִּכי ָאַמר 
ֱאֹלִהים, “ֶּפן-ִיָּנֵחם ָהָעם ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה.” ַוַּיֵּסב 
שמות יג':18-17 ֱאֹלִהים ֶאת-ָהָעם ֶּדֶרְך ַהִּמְדָּבר… 
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אזור שומם זה היה אמנם נקי מאויבים, אך היה בו גם מעט מאד מזון.

ַוִּיּלֹונּו ָּכל-ֲעַדת ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ַעל-מֶֹׁשה ְוַעל-ַאֲהרֹן ַּבִּמְדָּבר. ַוּיֹאְמרּו 
ֲאֵלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִמי-ִיֵּתן מּוֵתנּו ְבַיד ְיהָוה ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְּבִׁשְבֵּתנּו 
ַעל-ִסיר ַהָּבָׂשר, ְּבָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלׂשַֹבע; ִּכי-הֹוֵצאֶתם ֹאָתנּו ֶאל-
שמות טז':3-2 ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה, ְלָהִמית ֶאת-ָּכל-ַהָּקָהל ַהֶּזה ָּבָרָעב. 

העם התלונן, והאנשים אפילו רצו לחזור ולהיות עבדים. גישתם כלפי 
אלוהים מעציבה, שכן אלוהים הוכיח שהוא עומד על המשמר בדאגתו 
להם ושאין לו כל כוונה לזנוח אותם. היה עליהם לבקש מאלוהים מזון. 

אבל הם בחרו להתלונן.

לחם וֹשָלִוים
ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל-מֶֹׁשה ֵּלאמֹר, "ָׁשַמְעִּתי ֶאת-ְּתלּוֹּנת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, 
ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֵלאמֹר, 'ֵּבין ָהַעְרַּבִים ֹּתאְכלּו ָבָׂשר, ּוַבּבֶֹקר ִּתְׂשְּבעּו-

ָלֶחם; ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם.’ ”

ַוְיִהי ָבֶעֶרב, ַוַּתַעל ַהְּׂשָלו, ַוְּתַכס ֶאת-ַהַּמֲחֶנה; ּוַבּבֶֹקר ָהְיָתה ִׁשְכַבת 
ַהַּטל, ָסִביב ַלַּמֲחֶנה. ַוַּתַעל ִׁשְכַבת ַהָּטל; ְוִהֵּנה ַעל-ְּפֵני ַהִּמְדָּבר 
ַּדק ְמֻחְסָּפס, ַּדק ַּכְּכֹפר ַעל-ָהָאֶרץ. ַוִּיְראּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש 
ֶאל-ָאִחיו "ָמן הּוא?” ִּכי ֹלא ָיְדעּו ַמה-הּוא; ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם, 
שמות טז':15-11 "הּוא ַהֶּלֶחם, ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ְלָאְכָלה.” 

אלוהים סיפק להם בשר ולחם, והם אפילו לא היו צריכים לעבוד לשם 
כך. כל בוקר, בעודם אוספים את לחם יומם, הם קיבלו תזכורת: אל 

נאמן ואמין מספק לנו את צורכינו.

ללחם הייתה משמעות נוספת מעבר להיותו מזון. אלוהים אמר,

"… ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר-יֹום ְּביֹומֹו, ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵלְך ְּבתֹוָרִתי 
שמות טז':4 ִאם-ֹלא.” 

היה זה מבחן נוסף עם אותו מסר - “סמכו עלי”. אלוהים אמר לאנשים 
לאסוף כמות לחם שתספיק לצרכיהם אך ורק ליום אחד. היה זה מבחן 

קל, דומה לזה שנתן אלוהים לאדם וחוה בגן-עדן.

ַוָּיֻרם  ַעד-ּבֶֹקר,  ִמֶּמּנּו  ֲאָנִׁשים  ַוּיֹוִתרּו  ֶאל-מֶֹׁשה,  ְוֹלא-ָׁשְמעּו 
שמות טז':20 ּתֹוָלִעים, ַוִּיְבַאׁש … 

היה זה מבחן קל בעל השלכות מזעריות, אבל באמצעותו למד העם 
שיהוה מתכוון למה שהוא אומר ושיש לסמוך עליו. חוסר ציות היה 

כרוך בסיכונים.

ּכֹה-ָאַמר ְיהָוה ֹּגַאְלָך ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל: "ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ְמַלֶּמְדָך 
ישעיהו מח':17 ְלהֹוִעיל, ַמְדִריְכָך ְּבֶדֶרְך ֵּתֵלְך.” 
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מים
ַוִּיְסעּו ָּכל-ֲעַדת ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְדַּבר-ִסין, ְלַמְסֵעיֶהם ַעל-ִּפי ְיהָוה; 
ִעם-מֶֹׁשה,  ָהָעם  ַוָּיֶרב  ָהָעם.  ִלְׁשֹּתת  ַמִים  ְוֵאין  ִּבְרִפיִדים,  ַוַּיֲחנּו 
ִמִּמְצַרִים,  ֶהֱעִליָתנּו  ֶּזה  ָלָּמה  ְוִנְׁשֶּתה …  ַמִים  "ְּתנּו-ָלנּו  ַוּיֹאְמרּו, 

ְלָהִמית ֹאִתי ְוֶאת-ָּבַני ְוֶאת-ִמְקַני ַּבָּצָמא?”

עֹוד  ַהֶּזה?  ָלָעם  ֶאֱעֶׂשה  "ָמה  ֵלאמֹר,  ֶאל-ְיהָוה  מֶֹׁשה  ַוִּיְצַעק 
שמות יז':4-1 ְמַעט ּוְסָקֻלִני.” 

לא ממש דוגמה ללמידה מלקחי העבר. העם שוב היה במצב רוח נרגן 
ומתלונן, אלא שהפעם מדובר היה במחסור במים.

ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת-ַהְיֹאר, ַקח  ְיהָוה ֶאל-מֶֹׁשה … ּוַמְּטָך ֲאֶׁשר  ַוּיֹאֶמר 
ְוִהִּכיָת  ְּבחֵֹרב,  ַעל-ַהּצּור  ָּׁשם  ְלָפֶניָך  עֵֹמד  ִהְנִני  ְוָהָלְכָּת …  ְּבָיְדָך 

ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו ַמִים, ְוָׁשָתה ָהָעם.”

שמות יז':6-5 ַוַּיַעׂש ֵּכן מֶֹׁשה ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל. 

מידי פעם אנו נתקלים בשחזור הנס הזה על ידי אמן כזה או אחר. 
משה מצויר אוחז במטהו כשהוא עומד לצדו של סלע וזרם דק של 
מים קולח מתוך האבן לאדמה. האמת היא, שקרוב לוודאי שהיה זה 
מפל גועש. הייתה התנפלות של ההמון הצמא על המים, ואיתם כל 
המקנה שלהם. לא היה זה זרזיף מים כי אם שיטפון. המקרא אומר,

ָּפַתח צּור ַוָּיזּובּו ָמִים; ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר. )כלומר, אלוהים פתח את 
הסלע, ופרצו ממנו מים אשר זרמו במדבר כמו נהר( תהלים קה':41

חסד
שוב סיפק אלוהים את צרכי העם למרות היותו חצוף ותובעני. אלוהים 
יכול היה להשתמש בשוט - לומר להם לשבת יפה ולהתנהג כיאות, 
אבל אלוהים העניק להם מחסדו - אהבה שלא היו ראויים לה. הוא 

העניק להם הזדמנות ללמוד להכיר אותו טוב יותר.

אנחנו יכולים לשפוט את בני ישראל בחומרה על שהתנהגו כילדים 
מתפרעים, אולם אחת הבעיות הגדולות ביותר של בני ישראל הייתה, 
שלא היה להם מושג כיצד עליהם להתנהג. לא היה ברור להם מה נכון 
ומה לא נכון לעשות. כמו ילדים קטנים, הם נזקקו להסברים ביחס 

לעובדות אלו. וזה בדיוק הדבר שאלוהים עמד לעשות.

עשרת הדברות  3
לשליליים?  אחרים  ואילו  לחיוביים  נחשבים  מסוימים  מעשים  מדוע 

ממה מורכב החטא? זהו ויכוח ישן נושן.
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על מנת להבהיר את הנושא, החל אלוהים את הגילוי המשמעותי הבא 
ביחס לאופיו. אם להשתמש במשל כיתת הלימוד הגלובאלית, עמד 
העם הנבחר לכתוב על הלוח את הגדרתו של האל הייחודי למילים 
כמו 'צדיק', 'ללא חטא', 'טהור'. האדם עמד ללמוד מהי המשמעות 

של לשקף את צלם אלוהים.

כלי עזר חזותי
ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים … ַוָּיבֹאּו ִמְדַּבר 
שמות יט':2-1 ִסיַני … ַוִּיַחן-ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר.  

אלוהים אמר למשה,

"ְוִהְגַּבְלָּת ֶאת-ָהָעם ָסִביב ֵלאמֹר, 'ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָּבָהר ּוְנֹגַע 
שמות יט':12 ְּבָקֵצהּו; ָּכל-ַהֹּנֵגַע ָּבָהר מֹות יּוָמת.’ ” 

הגבולות ביטאו את ההפרדה בין אלוהים לאדם עקב החטא. כל מי 
שיחצה את הקו, צפוי למיתה.

ָּכֵבד  ְוָעָנן  ּוְבָרִקים  ַוְיִהי קֹֹלת  ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר,  ַהְּׁשִליִׁשי  ַבּיֹום  ַוְיִהי 
ַעל-ָהָהר, ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמֹאד; ַוֶּיֱחַרד ָּכל-ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה.

שמות יט':16
בדיוק כשם שעושי סרטים משתמשים במוסיקה ובתפאורה על מנת 
להבליט את הנושא של סרטם, כך הכין גם יהוה בתשומת לב רבה את 
הבימה, כדי לבסס את עובדת היותו אל גדול, ושאין להקל ראש בקדושתו.

ְוַהר ִסיַני ָעַׁשן ֻּכּלֹו, ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו ְיהָוה ָּבֵאׁש; ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו 
שמות יט':18 ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן, ַוֶּיֱחַרד ָּכל-ָהָהר ְמֹאד… 

דיבר  ומשם  ההר,  ראש  אל  עלה  ומשה  ההר  ראש  אל  ירד  אלוהים 
אלוהים בנותנו למשה ולעם עשרה חוקים. ארבעה מהחוקים התמקדו 
במערכת היחסים בין אלוהים לאדם, בעוד שהשישה האחרים - על 

האופן שבו צריכים בני האדם לנהוג איש כלפי זולתו.

כל אחד מהחוקים תיאר כיצד לבנות ולשמר אמון. כפי שכבר ראינו, 
אמון הוא הבסיס לכל קשר חברי - בין אם זה במשפחה, בעסקים או 
בממשלה. בלי אמון, מערכות יחסים מתפרקות ומסתיימות בכעס 
ובחרדה, בצער ובמצוקה, במרירות ובריבים. בסופו של דבר מתארות 
להלן  נכון.  וכלא  כנכון  רואה  שאלוהים  מה  את  הללו  הדברות  עשר 

הרשימה שנתן יהוה למשה:

חוק מספר 1
"ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך … ֹלא-ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל-ָּפָני.”
שמות כ':3-2

מופרדים

אלוהים

בני אדם
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מובן מאיליו שיהוה אלוהים יאסור את עבודת השטן, שהוא …

אגרת שאול השניה לקורינתיים ד':4 ֵאל ָהעֹוָלם ַהֶּזה … 

השטן הוא שקרן, הורס מערכות יחסים - משפחות, חברים ואפילו 
אומות שלמות. לעבוד אותו יהיה טיפשי ביותר. אינכם יכולים לסמוך 
עליו. אולם מצווה זו ממשיכה אל מעבר לעבודת השטן. היה זה כאילו 
כאלוהיכם,  אותי  “נכון תעשו אם תכבדו  ישראל,  לבני  אלוהים  אומר 
שכן אני יהוה, אך אל תסמכו על האלים האלו של המצרים וגם לא על 
זהו  אלילים כלשהם אחרים. סגידה לאלים אחרים היא מעשה שגוי. 
הדבר אותו אני מכנה חטא.” אך מדוע זה התנגד יהוה אלוהים באופן 
כה נחרץ לעבודת האלים האחרים? הרי לבטח ניתן לעבוד את אלוהים 

ביחד עם עוד כמה אלים בו זמנית.

- מי הם  והאלות  זו קשורה לזהותם של האלים  התשובה לשאלה 
ומנין באו. מיד נתייחס לנושא זה, אך בשלב זה כל שעלינו לדעת הוא, 

שיהוה הבהיר מפורשות ש …

יהָוה ֱאֹלִהים ֱאֶמת, הּוא-ֱאֹלִהים ַחִּיים ּוֶמֶלְך עֹוָלם … ירמיהו י':10

יהוה  על מנת לשקף את דמותו של אלוהים, על האדם לעבוד את 
בלבד - את האל שנתן הבטחות לאברהם, ליצחק וליעקב. לסמוך על 

אלוהות אחרת כלשהי זו טעות. זהו חטא.

חוק מספר 2
"ֹלא-ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל-ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר 
ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת; ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָאֶרץ. ֹלא-ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם 
שמות כ':5-4 ְוֹלא ָתָעְבֵדם …” 

למצווה זו שני מרכיבים.

או  ❖❖ לתמונות  לצלמים,  להשתחוות  האדם  בני  על  אסר  אלוהים 
לסמלים שמייצגים אותו.

"ֲאִני ְיהָוה, הּוא ְׁשִמי; ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא-ֶאֵּתן, ּוְתִהָּלִתי ַלְּפִסיִלים.”
ישעיהו מב':8

יש המאמינים שכל האלים והאלות הם דרכים רבות לביטויה של 
שוללים  הקודש  כתבי  לדעת,  שניווכח  כפי  אחת.  עליונה  ישות 

אפשרות זו.

יש הסוגדים לרוחם של העצים, של הנחלים, או של אבות שהלכו 
לעולמם. המקרא מדגיש ומצהיר שיש לעבוד את אלוהים בלבד. 

רק לו יש לתת את הכבוד בדרך זו.
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יש דתות הטוענות לעבודת אלוהים אך כוללות הערצה של סמלים, 
רק  שהצלם  טוענים  הם  שלהם.  הפולחן  בעבודת  ותמונות  פסלים 
לדמויות  לסגוד  האדם  בני  על  אסר  אלוהים  אך  אלוהים.  את  מייצג 
שמייצגות אותו, שכן נטייתו הטבעית של האדם מובילה אותו לסגוד 

לדימוי במקום לאלוהים עצמו.

תהילים קו':36 ַוַּיַעְבדּו ֶאת-ֲעַצֵּביֶהם; ַוִּיְהיּו ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש. 

אלוהים הוא רוח. כל תמונה או צלם שלו היא המצאה  בנוסף לכך, 
של מוח האדם.

ופסלים  ❖❖ לעבוד תמונות, סמלים  בני האדם  על  גם אסר  אלוהים 
של אלים אחרים.

ֹלא ַתֲעׂשּון ִאִּתי; ֱאֹלֵהי ֶכֶסף ֵואֹלֵהי ָזָהב, ֹלא ַתֲעׂשּו ָלֶכם.
שמות כ':23

הסיבה לכך שאלוהים אסר לסגוד לרוחות, לפסלים ולאלוהויות אחרות 
הייתה עצם זהותם. כאשר הילל בן-שחר מרד ביהוה, הצטרף שליש 
מצבא המלאכים למרד. ראינו שאותן רוחות מרדניות הושלכו מגן-

העדן - הילל בן שחר נעשה לשטן והמלאכים הסרבנים - לשדים. אלוהים 
אסר על עבודת אלים ואלות אחרים מכיוון שלמעשה היו אלה שדים.

"… ֶאָּלא ַמה ֶּׁשַהּגֹוִים ַמְקִריִבים, ַלֵּׁשִדים ֵהם ַמְקִריִבים ְוֹלא ֵלאֹלִהים; 
ְוֵאיֶנִּני רֹוֶצה ֶׁשִּתְהיּו ֻׁשָּתִפים ַלֵּׁשִדים.”

אגרת שאול הראשונה לקורינתים י':21-20
ראינו קודם לכן ש …

… ֲהֵרי ַהָּׂשָטן ַעְצמֹו ִמְתַחֵּפׂש ְלַמְלַאְך אֹור.
אגרת שאול השניה לקורינתים יא':14

באותו האופן, מתחזים השדים לאלים ולאלות - כצלמים וכפסלים. 
ראיתי צלמים ופסלים שנבנו עם חורים בגבם שנועדו לאפשר לרוח 
הצלמים  שמשו  מסוימת,  במידה  כרצונה.  ולצאת  להיכנס  שלהם 
כמסכה לשדים. אך למסכות מטרה אחת ויחידה - לכסות ולהטעות. 
השטן כמו גם השדים, הינם רמאים. אין לתת בהם אמון. אלוהים רואה 

את טובתנו לנגד עיניו כאשר הוא אוסר עלינו …

… ִלְפנֹות לרּוחֹות ַּמְתעֹות ְולּתֹורֹת ַהֵּׁשִדים
אגרת שאול הראשונה לטימותיאוס ד':1

במקום זה עלינו לבטוח באלוהים,

אגרת שאול אל טיטוס א':2 … ָהֱאֹלִהים - ֲאֶׁשר ֵאינֹו ְמַכֵּזב … 

הבעיה עם אלילים וצלמים היא, שהם חלק מהתרמית של השדים. 
כתבי הקודש אומרים לנו לעצור ולחשוב! כאשר אדם בונה צלם,
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ְוִיְׂשָּבע;  ָצִלי  ִיְצֶלה  יֹאֵכל,  ָּבָׂשר  ַעל-ֶחְציֹו  ָׂשַרף ְּבמֹו-ֵאׁש,  ֶחְציֹו 
ְלֵאל  ּוְׁשֵאִריתֹו,  אּור.  ָרִאיִתי  ַחּמֹוִתי  ֶהָאח,  ְויֹאַמר  ַאף-ָיחֹם 
ָעָׂשה ְלִפְסלֹו; יסגוד- )ִיְסָּגד-( לֹו ְוִיְׁשַּתחּו ְוִיְתַּפֵּלל ֵאָליו, ְויֹאַמר, 

"ַהִּציֵלִני, ִּכי ֵאִלי ָאָּתה.”

ְוֹלא-ָיִׁשיב ֶאל-ִלּבֹו ְוֹלא ַדַעת ְוֹלא-ְתבּוָנה ֵלאמֹר, "ֶחְציֹו ָׂשַרְפִּתי 
ְבמֹו-ֵאׁש ְוַאף ָאִפיִתי ַעל-ֶּגָחָליו ֶלֶחם, ֶאְצֶלה ָבָׂשר ְוֹאֵכל; ְוִיְתרֹו 
ְלתֹוֵעָבה ֶאֱעֶׂשה )לאליל(? ְלבּול ֵעץ ֶאְסּגֹוד?” … "ֲהלֹוא ֶׁשֶקר ִּביִמיִני?”
ישעיה מד':17-16; 20-19

המקרא אומר שאלילים הם תרמית שרקמו השדים.

ְיַדֵּברּו;  ְוֹלא  ָאָדם. ֶּפה-ָלֶהם  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב;  ֶּכֶסף  … ֲעַצֵּביֶהם 
ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו. ָאְזַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְׁשָמעּו; ַאף ָלֶהם ְוֹלא 
 ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְוֹלא ְיִמיׁשּון; ַרְגֵליֶהם ְוֹלא ְיַהֵּלכּו; ֹלא-ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם.
תהלים קטו':8-4  ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו עֵֹׂשיֶהם; ּכֹל ֲאֶׁשר-ּבֵֹטַח ָּבֶהם. 

אלוהים רוצה שבני האדם יתנו אמון בו, לא באלילים ואלילות בני-שטן 
שמסתתרים מאחרי צלמים חסרי חיים.

נוכל להמשיך בנושא זה עוד ועוד, שכן למקרא יש הרבה מה לומר 
בנושא. ברור לגמרי, שמתן כבוד ויקר לצלם הוא חטא - זוהי עבודת 

השטן. היא פוגמת בדמותו של אלוהים אותה עּוצב האדם לשקף.

האלילים יכולים להיות שונים ומגוונים. אין הם בהכרח ְצלמים של 
אלוהויות או רוחות. אפשר לסגוד לציפורים, לבהמות, לאבנים, 
לאדמה, לכסף, למוסיקה, למשפחה, למעמד, לחינוך, לעסקים, 

לבית או לרכב - מספר אינסופי של “דברים”.

חוק מספר 3
"ֹלא ִתָּׂשא ֶאת-ֵׁשם-ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ַלָּׁשְוא; ִּכי ֹלא ְיַנֶּקה ְיהָוה 
שמות כ':7 ֵאת ֲאֶׁשר-ִיָּׂשא ֶאת-ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא.” 

על בני האדם לכבד את אלוהים בקדושתו. ראינו מוקדם יותר שהמילה 
קדוש פירושה ייחודי, אחד ויחיד, נפרד. היא נוגדת את המילים כללי, 
המוני. אלוהים לא רצה שבני האדם ישאו את שמו באופן שיחלל אותו, 
הוא לא רצה שיעשו שימוש בשמו כבמילה המונית. מעשה שכזה יש 

בו חוסר כבוד. זהו חטא.

חוק מספר 3 היה גם הוא ברור. על מנת לשקף את דמותו הטהורה 
של יהוה, על האדם לכבד את הנעלה מכל.
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ירצה השם” בלי כוונה  וכך, אם  “אעשה כך  אם אי פעם אמרת 
לקיים את דברך, הרי שהפגנת חוסר כבוד כלפי שמו של אלוהים 
ועברת על חוק זה. אם אי פעם אמרתם “אני נשבע באלוהים שלא 
שעשיתם  הרי  אשמים,  שאתם  שידעתם  בעוד  וכך”  כך  עשיתי 

שימוש לא נכון בשמו של אלוהים.

חוק מספר 4
ְוָעִׂשיָת  ַּתֲעבֹד,  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  ְלַקְּדׁשֹו.  ַהַּׁשָּבת  ֶאת-יֹום  "ָזכֹור 
ָּכל-ְמַלאְכֶּתָך. ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַליהָוה ֱאֹלֶהיָך: ֹלא-ַתֲעֶׂשה 
שמות כ':10-8 ָכל-ְמָלאָכה …” 

אלוהים אמר לבני ישראל שעליהם לשמור את היום השביעי בשבוע, 
בכיתה  לכולם  יזכיר  זה  מיוחד  יום  מנוחה.  כיום  השבת,  יום  הוא 
ויחיד  כאחד  הייחודיים,  כבשליחיו  בהם  בחר  שאלוהים  הגלובלית 

מסוגו. המקרא אומר,

ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר, ַאְך ֶאת-ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשמֹרּו; ִּכי 
אֹות ִהיא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם, ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְמַקִּדְׁשֶכם.
שמות לא':13

יכבדו את השבת כסימן מיוחד המבדיל  ישראל  אלוהים רצה שבני 
אותם והמצביע על הייחוד שלהם.

חוק מספר 5
שמות כ':11 "ַּכֵּבד ֶאת-ָאִביָך ְוֶאת-ִאֶּמָך …” 

לא את אלוהים לבדו יש לכבד, אלא שעל הילדים לתת כבוד להוריהם. 
על מנת שמשפחה תתפקד כיאות עליה להימנע מחוצפה, מהתעלמות, 
מוויכוחים, החמצת פנים, רוגז, ביקורת - כל אלה הם מעשים וגישות 
לא  שלווה,  של  מקום  להיות  המשפחה  על  כבוד.  חוסר  שמבטאים 
של עוינות. על הילדים לבטוח בהוריהם, ועל ההורים להיות ראויים 
לאמון. אלוהים רצה אווירה משפחתית שבה ילדים יפרחו, שישררו 

בה שלום וביטחון.

חוק מספר 6
שמות כ':13 "ֹלא ִתְרָצח.” 

אלוהים ברא את האדם בצלמו ובדמותו, ולכן זהו חטא לקחת את חייו 
של אדם אחר. אין זה כפי שמאמינות דתות מסוימות, שאם נהרוג 
אדם, הוא פשוט ייוולד שוב במקום אחר. כל אדם ואדם זוכה לפרק 
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חיים אחד, ויש להתייחס לחיים אלה בתשומת לב ואכפתיות רבה. זהו 
חטא לרצוח בן אנוש אחר.

אבל אלוהים לא חשב על מעשה הרצח בלבד - הוא התייחס גם לכוונה 
העומדת מאחורי המעשה. המקרא אומר לנו…

ֶׁשֲהֵרי ְּדַבר ָהֱאֹלִהים ַחי ּופֹוֵעל, … ּובֹוֵחן ַמְחְׁשבֹות ַהֵּלב ְוַכָּונֹוָתיו.

… ֵאין ׁשּום ִנְבָרא ִנְסָּתר ֵמֵעיָניו, ַהּכֺל ָחׂשּוף ְוָגלּוי ְלֵעיֵני ִמי ֶׁשְּלָפָניו 
האגרת אל העברים ד':13-12 ָעֵלינּו ָלֵתת ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון. 

בגלל שיהוה רואה את ליבו של האדם, הוא נותן לרצח פירוש הרבה 
יותר רחב מזה שלנו.

"ְׁשַמְעֶּתם ִּכי ֶנֱאַמר ָלִראׁשִֹנים ֹלא ִתְרָצח ַוֲאֶׁשר ִיְרַצח ַחָּיב הּוא 
ְלֵבית ִּדין׃ ַוֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ָּכל ֲאֶׁשר ִיְקצֹף ַעל ָאִחיו ִחָּנם ַחָּיב הּוא 

ְלֵבית ִּדין … ַוֲאֶׁשר ָנָבל ִיְקָרא לֹו הּוא ְמֻחַּיב ֵאׁש ֵּגיִהֹּנם:

"ְׁשַמְעֶּתם ִּכי ֶנֱאַמר ָלִראׁשֹוִנים 'ֹלא ִּתְרַצח’, ְו'ָכל רֹוֵצַח ְיֻחַּיב ְלִדין’. 
ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם: ָּכל ַהּכֹוֵעס ַעל ָאִחיו ְיֻחַּיב ְלִדין; ָהאֹוֵמר ְלָאִחיו 
'ֵריק’ ְיֻחַּיב ְלִמְׁשַּפט ַהַּסְנֶהְדִרין; ְוָהאֹוֵמר 'ֱאִויל’ ִּדינֹו ֵאׁש ֵּגיִהּנֹום.”
מתי ה':22-21

מנקודת מבטו של אלוהים, אם איבד אדם את קור רוחו וכעס ללא 
סיבה, הרי שלקח על עצמו תפקיד של רוצח. כעסו יכול “להרוג” כל 
מערכת יחסים בינו לבין האדם עליו הוציא את כעסו. האמון יעלם, 

ובמקומו ישררו פחד, בושה ואשמה.

חוק מספר 7
שמות כ':14 "ֹלא ִתְנָאף.” 

מה שאלוהים אומר הוא, שהזמן המקובל היחיד לקיום יחסי מין הוא 
לאחר החתונה, ושהאדם היחיד שנכון לחלק איתו קשר אינטימי שכזה 
הוא בן/בת הזוג שלו/לה נישאנו. לבגוד בבן/בת הזוג משמעו לשבור 
את מערכת האמון עם חבר/ה קרוב/ה שנתן/ה בך אמון. אמון שנשבר 
מוביל למשפחות הרוסות, לערעור אווירת הביטחון שבה צריכים ילדים 

לגדול ולפרוח. זוהי הסיבה לכך שהניאוף אסור.

אבל אז הולך אלוהים צעד אחד קדימה. משום שהוא בוחן לבבות הוא 
יודע מתי יש לאדם מחשבות חטא.

"… ָּכל ַהַּמִּביט ְּבִאָּׁשה ִמּתֹוְך ַּתֲאָוה ֵאֶליָה ְּכָבר ָנַאף אֹוָתּה ְּבִלּבו.”
מתי ה':28

הרצון לקיים קשר מיני עם מישהו שאינך נשוי לו/לה פירושו חוסר 
בלב  לחמוד  אלוהים.  בצלם  שנבראו   - אישה  או  איש  לאותו  כבוד 
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חיים  לחיות  כדי  חטאתם.   - הזאת  המצווה  את  ששברתם  פירושו 
שמשקפים את צלם אלוהים יש לשמור על מחשבה טהורה ולא רק 

על טוהר המעשים.

חוק מספר 8
שמות כ':15 "ֹלא ִתְגֹנב.” 

אלוהים לא רוצה חברה שנמצאים בה גנבים - הפחד משוד וגניבה מוליד 
חשדנות. אלוהים הוא זה המספק לכל אדם את זכות הקניין )בעלות על 
רכוש( והוא רוצה שזכות זו תכובד. גניבה, כמובן כוללת תרמית - בין אם 
מדובר בהעתקה בשעת מבחן או בהעלמת מיסים. לגנוב, אפילו דבר 
פעוט, זהו חטא. אלוהים איננו גנב, ואין הוא רוצה שבני האדם יחיו כגנבים.

חוק מספר 9
שמות כ':12 "ֹלא-ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר.” 

על האדם להיות תמיד ישר, כי אלוהים לא רוצה לקחת חלק כלשהו 
ברמאות. מוקדם יותר ראינו שהשטן ושדיו הם רמאים - לא ישרים 
מעצם טיבם. אבל אלוהים הוא הניגוד המוחלט שלהם. היושר הוא 
אלוהים אומר לנו דבר מה, אנו יכולים לסמוך  חלק ממהותו. כאשר 

על כך שזו אמת לאמיתה, מכיוון ש …

האגרת אל העברים ו':18 … ָחִליָלה ֵלאֹלִהים ְלַּׁשֵּקר… 

רק כאשר אומר האדם אמת ניתן לבטוח בו. כל דבר שהוא פחות מיושר 
מוחלט מעורר חשדנות וחשש. האשמות שווא, הכפשות, לשון הרע או 
רכילות - כל אלה הם מעשי חטא על פי חוקי אלוהים. היות שאלוהים 

אינו שקרן, הוא לא רצה שגם אלה שברא בצלמו יהיו שקרנים.

חוק מספר 10
"ֹלא ַתְחמֹד ֵּבית ֵרֶעָך; ֹלא-ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך, … ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעָך.”
שמות כ':17

אסור לאדם לקנא ברכוש זולתו, ביכולותיו, במראהו או בכל דבר אחר 
השייך לו. קנאה מובילה לחטא אחר - היא שוברת את האמון.

השטן אמר: "ֶאַּדֶּמה ְלֶעְליֹון” )אעשה את עצמי כמו אל-עליון(, כשהוא 
חומד את מעמדו של אלוהים. לחמוד או לקנא זהו חטא, והדבר אינו 
תכונה  אינה  הקנאה  השטן.  הלך  בה  הדרך  זו  אלוהים.  על  מקובל 

אלוהית ולפיכך אין לה מקום בחיינו.

עכשיו אני יודע
הסתיים מתן עשרת הדברות.1 בדיוק כשם שאלוהים נתן חוקים גשמיים 
ליקום על מנת שהעולם יהיה מקום שבטוח לחיות בו, כך גם עשרת 
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הדברות הללו הינם חוקים לקיום מערכת יחסים, אשר ניתנו מתוך 
ניתנה  כל מצווה  ומוגנת לכל חברּות.  מטרה לברוא סביבה בטוחה 
לאור מהותו ודמותו של אלוהים. האדם ידע עכשיו מה נדרש ממנו על 
מנת שישקף את צלם אלוהים - את אופיו נטול החטא של אלוהים.

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-מֶֹׁשה, "ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה-ָׁשם ְוֶאְּתָנה ְלָך 
ֶאת-ֻלחֹת ָהֶאֶבן ְוַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלהֹורָֹתם.”

שמות כד':12

לשכון  לחטא  לאפשר  כדי  החוקים  את  לשנות  נטייה  הייתה  לאדם 
עימו, לפיכך חרט אלוהים את עשרת הדברות על אבן. עם חלוף הזמן, 
עלול היה האדם לשכנע את עצמו שרמאות קטנה פה ושם אין בה 

רע, אולם החוק עדיין יאמר שזוהי התנהגות שגויה.

יהוה אלוהים כנכון או כשגוי, מהו  ידע האדם מה נחשב בעיני  כעת 
בעיניו טוב ומהו רע, מהו צדק ומהו חטא.

אבוי לי!  4
בחינה של דתות העולם חושפת שלכל אחת מהן רשימה משלה של 
חוקי 'עשה ואל תעשה'. חלק מהרשימות הן קצרות יחסית; אחרות 

מפורטות מאוד וממלאות כרכים שלמים.

רשימות הן דבר די מצחיק - במיוחד רשימות 'עשה ואל תעשה'. אנו 
מוצאים את עצמנו עוברים על כל פרט ברשימה ומחשבים את מצבנו 
ביחס למילוי כל אחד מהחוקים. אולם מטרתן של עשרת הדברות שונה 
מכל קוד מוסרי אחר. תוך התייחסות למכלול כתבי הקודש, ניתן לראות 

שאלוהים מנחה את נביאיו לענות על שאלות כמו:

לעשרת  לציית  יש  קפידה  של  מידה  באיזו 
הדברות?

האם ישנם יוצאים מן הכלל?

סגד  שאדם  נניח 
או  אליל  לאיזשהו 
יזקוף  האם  רוח, 
זאת אלוהים לחובתו 

לעולם ועד?

מושלם,  כמחוקק 
למה ציפה אלוהים?
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במה הדבר כרוך
כאשר אדם וחוה חטאו, הם פגמו בצלם הטהור בו נבראו. היות שעשרת 
אופיו המושלם של אלוהים, הרי שעל ידי מילוי  הדברות מגלות את 
מצוות אלו יכול האדם לשוב ולהתקבל במחיצתו של אלוהים. זה נשמע 
פשוט למדי! אבל כדי שתהיה לאדם דמות טהורה כמו זו של אלוהים:

על האדם לשמור את כל עשר הדברות - כל אחת ואחת מהן!  .1

ֲאִני חֹוֵזר ּוֵמִעיד ְּבָכל ִאיׁש … ִּכי חֹוָבה ָעָליו ִלְׁשמֺר ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה.
אגרת שאול אל הגלטים ה':3

אינכם יכולים לבחור לכם ארבע ולהתעלם מכל השאר. אלוהים הגדיר 
זאת במדוייק. על מנת לסגל לעצמך את דמותו הטהורה של אלוהים 

עליך לציית לכל אחת מהן.

על האדם לשמור את כל עשר הדברות בקביעות ובהתמדה,  .2

ל ְּבָדָבר  … ֲהֵרי ִמי ֶׁשְּמַקֵּים ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ְוִנְכָׁשַ
אגרת יעקב ב':10 ֶאָחד, ָאֵׁשם הּוא ַּבּכֺל. 

פעם  ולו   - אחת  מצווה  מפרים  אתם  אם 
אחת בלבד - הנכם פחות מ"מושלמים” בעיני 
אלוהים. הדמות )צלם אלוהים שבכם( נפגמה. 
על צידקתו של האדם להיות שווה לצידקתו של 
מערכת  את  לשקם  ניתן  לא  אחרת  אלוהים, 

היחסים ביניהם.

לא זו בלבד שעל האדם לשמור את כל מצוות   .3
התורה, הוא גם אחראי לחטאים שלא היה 

מודע להם. משה כתב,

ִמָּכל- ַאַחת  ְוָעְׂשָתה  ֶתֱחָטא,  ִּכי  ְוִאם-ֶנֶפׁש 
ְוֹלא-ָיַדע  ֵתָעֶׂשיָנה;  ֹלא  ֲאֶׁשר  ְיהָוה,  ִמְצו ֹת 
ויקרא ה':17 ְוָאֵׁשם ְוָנָׂשא ֲעו ֹנֹו. 

בהזדמנות כלשהי לימדתי זוג, וכאשר הגעתי לשלב זה של השיעור, 
הלם הגבר באגרופו על השולחן וקילל. )בת זוגו הצביעה בפניו על כך 
שזה עתה שבר את אחד החוקים של אלוהים בעשותו שימוש לא ראוי 
בשמו!( “אלוהים אינו הוגן!” אמר, “אם זוהי הדרך היחידה בה אני יכול 
להתקבל אליו, הרי שעשה זאת לבלתי אפשרי. אין שום מצב שאוכל 
לשמור בשלמות את רשימת החוקים הללו!” האיש הצעיר צדק. כדי 
שישקף את דמותו של אלוהים, היה עליו להיות מושלם, בדיוק כפי 

שאלוהים מושלם.

שבירת החוק כמוה כגזירת   
חבל שבו עשרה קשרים. 
הוא  לעשות  שעליך  כל 
כדי  אחד  קשר  לחתוך 
יתנתק.  כולו  שהחבל 
מספיק  האופן,  באותו 
לשבור חוק אחד כדי שכבר 

לא נהיה מושלמים.
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ובכן, מהו הפתרון למצבנו הקשה והמביך? כיצד יכולים אנו להתקבל 
על ידי אלוהים? כיצד יכולים אנו להגיע לשלמות השווה לשלמות של 

אלוהים כדי שנוכל לחיות במחיצתו הקדושה?

הצדקה עצמית
קודם כל עלינו להבין שעשר - הדברות היכו בבעיה שאחזה באנושות 
כבר מראשית ימי הבריאה. בעייה זו נקראת הצדקה עצמית. הצדקה 
עצמית היא תוצאה של בדיקה שכלית שאנו מבצעים ביחס למצוות 
“עשה” ו“אל תעשה” ומסיקים שאנו מסתדרים נהדר. במידה מסוימת, 
שהוא  “אל”  שלנו.  החטאים  כל  עם   - בצלמנו  אלוהים  יוצרים  אנו 
“כמונו”, מאפשר לנו להרגיש טוב עם עצמנו ועם הדרך בה אנו חיים.

כאנשים בעלי הצדקה עצמית, גם אם לא נתהלך מלאי יוהרה, עדיין 
נרגיש שאנחנו "די טובים”. אפילו אלו ש“סרו מהדרך” יחשבו, לעיתים 
קרובות, שלּו ניתנה להם ההזדמנות, גם הם היו “טובים”. גישה זו היא 
כה מושרשת בחשיבה האנושית, שאפשר לומר שקיימת הנחת יסוד 
אוניברסאלית, שאם תחיה חיים טובים כאן ועכשיו הרי שאחרי המוות 

המצב ישתפר.

נכון ביחס למצרים הקדמונים. הם האמינו  ידע שהדבר  וודאי  משה 
שלאחר מותו, נלקחת רוחו של האדם לבית דין של מעלה, שם ממתינים 
לה 42 שופטים. נשמת הנפטר סוקרת את חייה בעבר כשהיא קוראת 
בביטחה לכל אחד מהאלים ומצהירה על החטאים שלא ביצעה. אחד 
“הצהרת חפותו של  זאת:  מחוקרי תולדות מצרים העתיקה הגדיר 
אדם בממלכת המוות”.2 במהלך שלב ההגנה שלו יכריז הנפטר, “אני 
טהור, טהור, טהור, טהור!” 3 על פי המחשבה המצרית העתיקה, היה 

זה הדבר הנכון לעשות.

בניגוד לדפוס חשיבה זה, אחד מארבעים הנביאים שבמקרא, ואשר 
ניתנה לו הזדמנות נדירה להציץ לעבר כס המלכות האלוהי, כתב:

ְמֵלִאים  ְוׁשּוָליו  ְוִנָּׂשא;  ָרם  ַעל-ִּכֵּסא  יֵֹׁשב  ֶאת-ֲאדָֹני  … ָוֶאְרֶאה 
ֶאת-ַהֵהיָכל. ְׂשָרִפים עְֹמִדים ִמַּמַעל לֹו, ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ֵׁשׁש ְּכָנַפִים 
ְלֶאָחד. ִּבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ָפָניו, ּוִבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ַרְגָליו, ּוִבְׁשַּתִים ְיעֹוֵפף. 
ְוָקָרא ֶזה ֶאל-ֶזה ְוָאַמר, "ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיהָוה ְצָבאֹות; ְמֹלא 
ישעיהו ו':3-1 ָכל-ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו.” 

על  ולא  “קדוש, קדוש, קדוש”,  אלוהים שעליו הצהירו  יהוה  זה  היה 
אדם. כאשר ראה הנביא את אלוהים, הוא אמר,

ָאֹנִכי, ּוְבתֹוְך ַעם- ִּכי ִאיׁש ְטֵמא-ְׂשָפַתִים  ִכי-ִנְדֵמיִתי,  "אֹוי-ִלי 
ְטֵמא ְׂשָפַתִים ָאֹנִכי יֹוֵׁשב; ִּכי ֶאת-ַהֶּמֶלְך ְיהָוה ְצָבאֹות ָראּו ֵעיָני!”
ישעיה ו':5
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במקום להצהיר על עצמו בביטחון כעל צדיק, הצהיר הנביא על עצמו 
כעל חוטא. למרות שציית בנאמנות לעשרת הדברות, בראותו את 

יהוה בכל קדושתו, ידע הנביא ש …

… ְּבַמֲעֵׂשי ַהּתֹוָרה )שמירת התורה( ֹלא ִיְצַּדק ְלָפָניו ָּכל ָּבָׂשר…
רומיים ג':20

האדם פגם בצלם האלוהים שבו נברא, וכל עוד אינו מצליח להגיע 
לצידקה מושלמת, לא יוכל לעולם לחיות במחיצתו של אלוהים. בעיני 

אלוהים …

… ָהָאָדם ֵאינֹו ִנְצָּדק ְּבִקּיּום ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה …
אגרת שאול אל הגלטים ב':16

התהום
בזמן שכיתת הלימוד הגלובאלית ישבה וצפתה באירועים המתרחשים 
אלוהים שונה ממה  סיני, למדה כל אומה שחדר המלכות של  בהר 
שהמצרים האמינו. במקום שהאדם יעמוד ביהירות באולם המשפט 
טהור,  טהור,  “טהור,  עצמו  על  מכריז  כשהוא  רבים,  אלים  בחברת 
טהור”, נראה האדם כורע על ברכיו בפני כס מלוכה אחד ואל אחד 

כשעל שפתיו מילים שונות לחלוטין:

תהילים עא:16 "… ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך.” 

אכן, צדקתו של יהוה היתה מעל ומעבר להשגתו של האדם - היא 
בלתי ניתנת להשגה. התהום שנפערה ע"י החטא היתה רחבה מכפי 
שציפה האדם. מכיוון שאין איש שיוכל לציית לעשרת הדברות בשלמות, 

לא יכלה התורה לגשר על התהום. האדם נותר תקוע.

דת
בבל

בני דורו של נח

רעיונות עצמיים
קין

4

5

6

3

10 9 8 7

2 1 אדם (הראשון)עם ישראל

הופעה כלפי חוץ

בני אדם

אלוהים
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להחטיא את המטרה  5
אם כך, מדוע נתן לנו אלוהים את עשרת הדברות כשידע שאיש מאיתנו 

לא יוכל למלא אותן בשלמות?

את המענה לשאלה זו אני מתכוון להמחיש באמצעות דוגמא הלקוחה 
מימי הביניים.4 בכל פעם שָקָשת היה ְמָתְרגל את בקיאותו, הוא העמיד 
את המאמן שלו לצד המטרה. כאשר החץ נורה, במידה והחטיא את 

מרכז המטרה, היה המאמן צועק: “חטא!”

גם אם פגע הקשת קרוב מאד למרכז המטרה, לא היה שום הבדל. 
הְחָטָאה היא הְחטאה! - היה זה “חטא”! במקרא, אחת הדרכים לפרש 

את המילה “חטא” היא: להחטיא את המטרה.

במובן זה, מרכז המטרה הוא אופיו המושלם של אלוהים, והוא נקרא 
כבודו או תפארתו של אלוהים.

היות שרק חיים מושלמים יכולים לפגוע במרכז המטרה של מושלמות 
כמו זו של אלוהים, מוצא עצמו האדם כמי שמאכזב, כמי שאינו עומד 
בציפיות ומחטיא את המטרה. אנו “חוטאים”! המקרא משתמש במילה 

)יוונית( זו כשהוא אומר,

… ִּכי ַהּכֺל ָחְטאּו )החטיאו את המטרה( ּוְמֻחְּסֵרי ְּכבֹוד ֱאֹלִהים 
אגרת שאול אל הרומים ג':23 ֵהָּמה. 

אנו יכולים לעמול קשה על מנת לנסות ולחיות חיים טובים, אך כל 
טובנו לוקה בחסר אל מול השגת הֶצלם הטהור שהיה לאדם וחוה בגן 

עדן. איננו יכולים אפילו להתקרב לחיות חיים מושלמים.

מטרת התורה
היות שלעיתים קרובות מעוורת תחושת הצידקה העצמית את עינינו, 

נתן לנו אלוהים את התורה על מנת שנהיה מודעים לחטאינו.

לפני שנים רבות, בילינו אשתי ואני חופשה עם הורי. בעוד אני נוהג 
את המכונית בעיקול הכביש, עצר אותי שוטר והודיע לי שעברתי את 
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מהירות התנועה המותרת. אם להודות על האמת, לא חשתי שאני נוסע 
מהר מדי. )אני מניח שניתן לקרוא לזה הצדקה עצמית(. תגובתו של 
השוטר למחאות שלי הייתה להצביע בפני על תוצאות מד המהירות 
שבידו ועל התמרור שעל פניו חלפנו במורד הכביש. התמרור ציין את 
המהירות המותרת! לא היה לי מה לומר. בתוך פחות מדקה עברתי 
מלהיות נינוח ובמצב רוח של חופשה לפורע חוק עם תחושת אשמה.

כתבי הקודש אומרים לנו שעשרת הדברות הם כמו שוטר המצביע 
לידיעתי ששברתי  על תמרור התנועה. בדיוק כשם שהשוטר הביא 

את החוק, כך אומרים לנו גם כתבי הקודש …

רומיים ג':20 … ִּכי ַהּתֹוָרה ַרק ְמִביָאה ִליֵדי ַהָּכַרת ֵחְטא. 

עשרת הדברות מראות לנו שאנו ֵמֵפִרים את התורה.

ָּכל ִמי ֶׁשחֹוֵטא ַּגם עֹוֵבר ַעל ַהּתֹוָרה; ַהֵחְטא הּוא ֲעֵבָרה ַעל ַהּתֹוָרה.
אגרת יוחנן הראשונה ג':4

מרָאה
שמשמשת  מה  עבורנו  משמשות  הדברות  עשרת  רבות,  מבחינות 
יכול לדעת אם פניך  אינך  מראה לפנים מלוכלכות. אם אתה לבד, 
מלוכלכות או נקיות. מישהו יכול להצביע עליך ולומר, “הפנים שלך 
מלוכלכות”, אבל אתה יכול להכחיש זאת מיד ולומר: “הפנים שלי לא 
מלוכלכות - אני לא רואה שום לכלוך!” ואף להאמין בכך. )שוב הצדקה 
עצמית!(. אך אם יגישו לך מראה, תוכל לראות שפניך אכן מוכתמות 

ושוב לא תוכל להכחיש זאת.

כך הוא הדבר גם ביחס לחטא. לא ממש ידענו מה נחשב לחטא עד 
שהעניק לנו אלוהים את התורה. בדיוק כשם שהמראה חשפה בפנינו 
ואנו  לחטאינו,  מודעים  להיות  הדברות  לנו  גורמות  כך  הלכלוך,  את 
מגלים שלבנו עטוף בסחבות מטונפות. אחד מארבעים הנביאים כתב,

… ַאְך ֹלא ָהִייִתי יֹוֵדַע ַמהּו ֵחְטא ִאּלּוֵלי ַהּתֹוָרה; ֲהֵרי ֹלא ָהִייִתי 
ַמִּכיר ֶאת ַהַּתֲאָוה ִאּלּוֹלא ָאְמָרה ַהּתֹוָרה "ֹלא-ַתְחמֹד.”

אגרת שאול אל הרומים ז':7

המצוות כמוהם כמד-חום - הן מצביעות עבורנו על כך שאנו חולים 
בחטא, אך הן לא תורמות להחלמתנו.

נקודת מבטו של אלוהים
זוכרים כיצד השווינו את מבטינו על העכברוש אכול הרימה למבטו של 
אלוהים על החטא? ובכן, ניסיון למצוא חן בעיני אלוהים על ידי קיום 
עשרת הדברות - או כל רשימת “עשה” ו“אל תעשה” אחרת לצורך 
העניין - ּכמוָה כריסוס העכברוש במי בושם - הוא לא נעשה נעים 
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ציות לרשימת חוקים אינה  גם  יותר לעין. העכברוש עדין רקוב. כך 
הופכת אותנו למקובלים יותר בעיני אלוהים. אנחנו עודנו חוטאים.

הסיבה לכך שאלוהים נתן את עשרת הדברות היתה …

… ְּכֵדי ֶׁשַעל-ְיֵדי ַהִּדֵּבר ֻיְבַלט ַהֵחְטא ִּבְמֹלא ֻחְמָרתֹו.
אגרת שאול אל הרומים ז':13

אלוהים רצה שנראה כל חטא, גדול כקטן, כשם שהוא רואה אותו - 
טמא לחלוטין, הרסני פוגעני ודוחה לגמרי, מרתיע, ממאיר, מטונף. 
הוא רצה שנבין שקדושתו עולה לאין-שיעור על כל צידקה עצמית 
שאנו יכולים להשיג בכוחות עצמנו. הוא רצה שנבין שאפילו במצבים 

הטובים ביותר, טּובנו אינו שווה לקדושתו. אפילו לא במעט.

עד לאותו זמן )של מתן עשרת הדברות( יכול היה האדם להתרברב 
שהחשיב  משום  זולתו,  את  מאשר  יותר  אותו  אוהב  שאלוהים  בכך 
את עצמו לאדם טוב יותר. אך לאחר מתן הדברות, הביא אלוהים את 

האדם לנקודת ההכרה ש …

תהלים נא':7 ֵהן-ְּבָעוֹון חֹוָלְלִּתי; ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאִּמי. 

ְּבָצרֹות
בהתחלה היה יהוה חברו הטוב ביותר של האדם. אולם כאשר המרו 
אדם וחוה את פי אלוהים, הוא הניח בצד את גלימת הידידות ועטה 
על עצמו את גלימת השופט. עתה, במקום שיהיה יהוה חבר, הוא היה 
לשופט המזמן את האדם לספסל בית המשפט. באולם בית המשפט 

נפלה דממה.

אף פרקליט לא קם להגן על מקרהו של האדם. אף אחד לא יכול היה 
לעשות זאת. שום עורך דין, יהיה חכם ופיקח ככל שיהיה, לא יכול היה 
להוביל את בית הדין להאמין שהנאשם אינו מה שהינו. לא יהיה חבר 
מושבעים כדי לתלות בו תקוות. אין מתן שוחד. השופט המושלם אמר 
את דברו. גזר הדין נכנס לתוקפו. האדם נמצא אשם בשבירת תורתו 

וחוקיו של אלוהים.

ָאנּו יֹוְדִעים ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת, ִהיא אֹוֶמֶרת ַלֲאָנִׁשים 
ַהְּכפּוִפים ַלּתֹוָרה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ִּפְתחֹון ֶּפה ְלִאיׁש ְוָכל ָהעֹוָלם 
אגרת שאול אל הרומים ג':19 ִיָּמֵצא ָאֵׁשם ִלְפֵני ֱאֹלִהים. 

אשם
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שני סוגים בלבד
יסכימו עם הטענה שאינם מושלמים. כמה מהם  רוב האנשים 
אפילו יודו שהם חוטאים. בכל אופן, מעטים יודו בכך שהם חוטאים 

חסרי תקנה. קיים הבדל גדול בין השנים.

חוטא
חוטא יודה בכך שאינו מושלם, אבל יאמין שיש משהו שהוא יכול 
יכול  הוא  שאחרי.  החיים  עבור  מספיק  להשתפר  כדי  לעשות 
לחשוב שהליכה למקדש, תפילה לֶצֶלם, ִמְנחה של כסף או מזון, 
מדיטציה, מתן תרומה לצדקה, או התייחסות נאותה לשכניו תטה 
את הכף לטובה ולא לרעה. הוא עשוי לחשוב ששמירת עשרת 
הדברות, שמירה על כלל זהב כלשהו, הליכה לבית הכנסת או 
לכנסייה, אמירת מחרוזת התפילות, טבילה - יטו את המאזניים 

לכף זכות ולא לכף חובה.

האמינו  המצרים  מאוד.  עתיקה  תפישה  הינה  המאזניים  רעיון 
שכאשר אדם הולך לעולמו, נלקח לבו על ידי האלים ומונח על 

צד אחד של המאזניים. בצד השני מונחת נוצת האמת.

אם הנפטר היה נמצא צדיק, יכול היה להיכנס ל“שדות השלום”. אם 
נמצא שהוא אדם בלתי ראוי, לבו היה נאכל על ידי חיה מוזרה. יש 
להבין שלא מדובר בשקילה ממשית של הלב בידי המצרים, אלא 
בטכס שעל פי אמונתם מקיימים האלים בחיים שלאחר המוות.

קיים שפע של ווריאציות לרעיון המאזניים. אולי הנפוצה מכולן היא 
ש“כאשר אמות, אם תהיה לי מספיק קרמה טובה, אם עשיתי יותר 
מעשים טובים מאשר רעים, אם המעשים הטובים שביצעתי עולים 
על הרעים, הרי שאז כל מה שעשוי לקרות לאחר מותי יהיה לטובה.”

המשך בעמוד הבא
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אך קיים כשל מרכזי בתפישה זו של מאזניים - היא אינה עומדת 
במבחן. אין בית דין ארצי אשר יסלח לגנב על סמך כך שהעבריין 
לגנוב  “כבוד השופט, אתה צודק, לא הייתי צריך   - עצמו יאמר 
את המוצר הזה, אבל רק חשוב על כל הדברים שלא גנבתי! מעשי 

הטובים עולים על מעשי אלו הרעים!”

רעיון  אם  מגוחך.  הוא  המאזניים  רעיון  זה,  על  חושבים  כאשר 
כזה פוגע בחוש הצדק שלנו, הרי שאין אנו יכולים לצפות שאל 
הצדק המוחלט יעשה בו שימוש. לא, המקרא הוא חד משמעי. 

אין שקילת מאזניים בבית המשפט של יהוה.

חוטא חסר תקנה
יכול  החוטא חסר התקנה שאין דבר שהוא  יודע  בניגוד לחוטא, 
לעשות אשר יהפוך אותו למקובל אצל יהוה אלוהים - אין ביכולתו 
להסיר מעליו את הסחבות המטונפות. העכברוש המת של החטא 

זיהם את ליבו.

יהיו  כל כמה שנשתדל, כל כמה שנבנה לעצמנו קרמה טובה, 
המעשים הטובים שלנו רבי משקל ככל שיהיו - לא נוכל להגיע 
הטובים  המעשים  אפילו  למעשה,  אלוהים.  של  צידקתו  לרמת 

שלנו רחוקים משלמות בעיניו.

ַוְּנִהי ַכָּטֵמא ֻּכָּלנּו, ּוְכֶבֶגד ִעִּדים )בגד מזוהם( ָּכל-ִצְדקֵֹתינּו 
ישעיהו סד':5 … ַוֲעו ֵֹננּו ָּכרּוַח ִיָּׂשֻאנּו. 

אפילו מעשינו הטובים ביותר כמוהם כסחבות מזוהמות המוכתמות 
ידי עכברוש החטא הרקוב. חיינו “לכלכו” את צלם אלוהים  על 
את  מעליו  שדוחה  ממאיר  חוטא  אופי  לנו  יש  נבראנו.  בו  אשר 
מילוט  יכולת  ללא   - תקועים  אנחנו  המושלם.  הטהור,  אלוהים 

מכתם החטא וכל השלכותיו.

החדשות  בקריאה.  המשיכו  אך  טובות.  בשורות  לא  אלו  שוב, 
הטובות בדרך.

רע טוב

תפיסה שאינה נמצאת במקרא

המשך מעמוד קודם
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עגל הזהב  6
עם מתן עשרת הדברות, ידעו בני ישראל היטב מה נחשב בעיני הבורא 
טוב ומה רע. ועבור אלה שמעולם לא שמעו על עשרת הדברות, אלוהים 
חרט את המאפיינים הכלליים שלהם על לוח לבו )מצפונו( של האדם.

הכתובים אומרים שמשה שהה על הר סיני במשך 40 ימים.

ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי-בֵֹׁשׁש מֶֹׁשה ָלֶרֶדת ִמן-ָהָהר, ַוִּיָּקֵהל ָהָעם ַעל-ַאֲהרֹן 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו, קּום, ֲעֵׂשה-ָלנּו ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו, ִּכי-ֶזה 
מֶֹׁשה, ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֹלא ָיַדְענּו ֶמה-ָהָיה לֹו.
שמות לב':1

בני ישראל ביקשו מאהרון שיבנה להם אלילים - פסלים!

ְנֵׁשיֶכם,  ְּבָאְזֵני  ֲאֶׁשר  ַהָּזָהב,  ִנְזֵמי  "ָּפְרקּו  ַאֲהרֹן,  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ְּבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם, ְוָהִביאּו ֵאָלי.”

ַוִּיְתָּפְרקּו ָּכל-ָהָעם ֶאת-ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם, ַוָּיִביאּו ֶאל-
ַאֲהרֹן. ַוִּיַּקח ִמָּיָדם ַוָּיַצר ֹאתֹו ַּבֶחֶרט, ַוַּיֲעֵׂשהּו ֵעֶגל ַמֵּסָכה.

שמות לב':4-2

המקרא לא מגדיר במדויק איזה אל יצר אהרון, אך יודעים אנו שהמצרים 
לגילוי- עבדו כמה אלי עגל שונים, שאחד מהם לפחות היה קשור 

עתידות. כיום, עגלים אלו נמצאו וקיימים במצרים, הם נמצאו שמורים 
וקבורים בכבוד הניתן לבני מלוכה. כך או כך, כאשר הציג אהרון את 

עגל הזהב בפני בני ישראל, קרא העם,

ַוּיֹאְמרּו, ֵאֶּלה ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.
שמות לב':4

בני ישראל נתנו כבוד לאלילי המצרים על כך ששחררו אותם מהעבדות 
במצרים! אין בכך שום היגיון! עבור יהוה אלוהים הייתה זו ללא ספק 

סתירת לחי!

ַוַּיְרא ַאֲהרֹן, ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ְלָפָניו; ַוִּיְקָרא ַאֲהרֹן ַוּיֹאַמר, "ַחג ַליהָוה ָמָחר.”
שמות לב':5
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זה  יהוה אלוהים! דבר  בין עבודת האלילים לבין עבודת  אהרון שילב 
מכונה ִסיְנְקֶרִטיזם - שילוב של שתי אמונות שונות.

ִסיְנְקֶרִטיְזם
באחת הפעמים בהם עמדתי להמחיש נקודה זו, ביקשתי ממתנדב 
לפתוח בקבוק מים זכים, למלא כוס במים אלה ולשתות. כאשר הרים 
נטלתי ממנו את הכוס,  אותו.  הזכים אל שפתיו, עצרתי  את המים 
גחנתי אל מתחת לשולחן והוצאתי משם בקבוק שהכיל חומר ניקוי. 
אחרי שמהלתי מספר טיפות מהחומר לתוך המים, הגשתי לו שוב 

את הכוס. הוא סירב לשתות.

באוָתה מידה שּבה עוררו המים המזוהמים דחייה אצל אותו מתנדב, 
כך גם דֹוֶחה השילוב של עבודת אלילים עם עבודת יהוה את אלוהים. 

אלוהים אמר למשה,

"ֹלא ַתֲעׂשּון ִאִּתי; ֱאֹלֵהי ֶכֶסף ֵואֹלֵהי ָזָהב, ֹ֥לא ַתֲעׂשּו ָלֶכם …”
שמות כ':23

נביא אחר תיעד את מחשבותיו של אלוהים כאשר כתב על הקורבנות 
הניתנים לאלילים:

ֶׁשִּתְהיּו  רֹוֶצה  ְוֵאיֶנִּני  ֵלאֹלִהים;  ְוֹלא  ַמְקִריִבים  ֵהם  "… ְלֵׁשִדים 
ּוִמּכֹוס  ָהָאדֹון  ִמּכֹוס  ִלְׁשּתֹות  ְיכֹוִלים  ֵאיְנֶכם  ַלֵּׁשִדים.  ֻׁשָּתִפים 
ַהֵּׁשִדים. ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבֻׁשְלַחן ָהָאדֹון ּוְבֻׁשְלַחן ַהֵּׁשִדים.”
אגרת שאול הראשונה לקורינתים י':21-20

יש אנשים שבונים לעצמם את תפישת האמונה שלהם, על ידי כך 
שהם שואבים רעיונות מדתות שונות ומערבבים יחד לכדי סלט של 
רעיונות. אולם המקרא מבהיר שדבר זה אינו קביל אצל אלוהים - אינך 
יכול לעבוד את עגל הזהב ואת בורא היקום בו זמנית. אהרון הוביל 

את עמו עמוק אל תוככי טעות גדולה.

בינתיים, שם על ההר,

ֶהֱעֵליָת  ֲאֶׁשר  ַעְּמָך,  ִׁשֵחת  ִּכי  “ֶלְך-ֵרד  ֶאל-מֶֹׁשה:  ְיהָוה  ַוְיַדֵּבר 
ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ָסרּו ַמֵהר ִמן-ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתם. ָעׂשּו ָלֶהם ֵעֶגל 
ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹאְמרּו, 'ֵאֶּלה ֱאֹלֶהיָך  ַוִּיְזְּבחּו-לֹו,  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו-לֹו  ַמֵּסָכה; 

ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים’.”

ַוִּיֶפן ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ִמן-ָהָהר, ּוְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְּבָידֹו …
שמות לב':8-7, 15

היו אלה הלוחות עליהם כתב אלוהים את עשרת הדברות.
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ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָקַרב ֶאל-ַהַּמֲחֶנה, ַוַּיְרא ֶאת-ָהֵעֶגל ּוְמחֹֹלת; ַוִּיַחר-ַאף 
מֶֹׁשה, ַוַּיְׁשֵלְך ִמָּיָדו ֶאת-ַהֻּלחֹת, ַוְיַׁשֵּבר ֹאָתם ַּתַחת ָהָהר.

שמות לב':19

משה זעם על החטא, וניפץ את שני הלוחות לקרקע כשהוא ממחיש 
בכך את העובדה שהעם שבר את תורתו של אלוהים. ואז משה,

… ִּיַּקח ֶאת-ָהֵעֶגל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַוִּיְׂשרֹף ָּבֵאׁש, ַוִּיְטַחן ַעד ֲאֶׁשר-ָּדק; 
ֶאל- מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ִיְׂשָרֵאל.  ֶאת-ְּבֵני  ַוַּיְׁשְק  ַהַּמִים,  ַעל-ְּפֵני  ַוִּיֶזר 
ַאֲהרֹן, ֶמה-ָעָׂשה ְלָך ָהָעם ַהֶּזה; ִּכי-ֵהֵבאָת ָעָליו ֲחָטָאה ְגדָֹלה?”

ֲחָטָאה  ַהֶּזה  ָהָעם  ָחָטא  "ָאָּנא,  ַוּיֹאַמר;  ֶאל-ְיהָוה  מֶֹׁשה  ַוָּיָׁשב 
שמות לב':21-20, 31 ְגדָֹלה, ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֱאֹלֵהי ָזָהב!” 

משה הכיר בכך שלמרות שאלוהים הוציא את בני ישראל ממצרים, 
יש צורך להוציא גם את "החשיבה המצרית” מבני ישראל. היה עליהם 
ללמוד שלמצרים אין תשובות אודות החיים עלי אדמות, המוות, והחיים 

שלאחר המוות.

… ַוִּיֹּגף ְיהָוה ֶאת-ָהָעם; ַעל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת-ָהֵעֶגל, ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַאֲהרֹן.
שמות לב':35

היה זה כאילו אלוהים אומר: “אם תשימו את אמונכם באלילי המצרים, 
תסבלו גורל הזהה לזה של המצרים”. הייתה זו גם תזכורת לכך שתוצאות 
החטא הן כבדות משקל, ושהתוצאה הסופית של החטא היא מוות 

על כל שלושת משמעויותיו.

לוחות חדשים
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-מֶֹׁשה, "ְּפָסל-ְלָך ְׁשֵני-ֻלחֹת ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים; 
ְוָכַתְבִּתי ַעל-ַהֻּלחֹת ֶאת-ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל-ַהֻּלחֹת ָהִראׁשִֹנים 
שמות לד':1 ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת.” 

פעם נוספת ניתנו עשרת הדברות לבני ישראל. למרות שהדברות לא 
יכלו לשקם את הקשר השבור עם אלוהים, אין בכך כדי לומר שהיו חסרי 
ערך. כאשר אדם עושה את “הדבר הנכון” הוא יכול רק להרוויח מכך.
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דברים ו':18 ְוָעִׂשיָת ַהָּיָׁשר ְוַהּטֹוב ְּבֵעיֵני ְיהָוה, ְלַמַען ִייַטב ָלְך … 

מסודר  למקום  היקום  את  הופכים  הפיזיקליים  הטבע  שחוקי  כמו 
ומאורגן שניתן לחיות בו, כך גם מעניקים החוקים הרוחניים תחושה 
של סדר וביטחון לעם. מדינות רבות דחו מעליהם את קוד ההתנהגות 
המקראי במטרה לחיות בחברה שאינה נוקטת עמדה מבחינה מוסרית. 
אולם אי נקיטת עמדה הינה, בפועל, נקיטת עמדה. דחייה של חוקי 
ולכך  המוטעה,  כלפי  רגישות  לחוסר  מובילה  המושלמים  המקרא 
ויותר בכל דור. המקרא מלמד  שהחיים בחטא נעשים נינוחים יותר 

שבסופו יוביל הדבר לכאוס )מצב של תוהו ובוהו(.

אלוהים רצה שבני אדם יצייתו לחוקים, לא על מנת שיהיו שבעי רצון 
של  אופיו  את  משקפים  שהחוקים  משום  אלא  עצמם,  של  מהטּוב 
אלוהים. בדיוק כשם שאלוהים לא משקר, מרמה או מקנא, כך גם אינו 

רוצה שאלו שברא בצלמו ובדמותו ישקרו, ירמו או יקנאו.

יהוה  ביותר.  משמעותי  סיפור  זהו  הבא.  לסיפור  לעבור  הזמן  הגיע 
עומד להראות ליושבים בכיתת הלימוד הגלובאלית מהי הדרך היחידה 

להתקבל על ידו.
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סקירה - שני כיסויים
לבו של האדם החוטא מתואר במקרא כלבוש בסחבות מזוהמות. 
בגלימות  מכוסה  )המוצדק(  הצדיק  האדם  של  לבו  לכך,  בניגוד 
ללא רבב. לא מדובר בבגדים של ממש, כי אם בדימויים שיעזרו 
לנו להבין אמת רוחנית. במקרא ישנם רק שני כיסויים. אף פעם 

לא יהיו "בגדים” אלה מעורבבים יחדיו.

גלימות ללא רבבסחבות מזוהמות
מתארות את האדם כשהוא 

לבוש בחטאו שלו
מתארות את האדם כשהוא 
לבוש בצידקתו של אלוהים

כשיש לו כפרהללא הכיסוי של הכפרה

הניתנת על ידי אלוהיםכל מה שיש לאדם
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הגלות  6
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שער גדר

23 מטרים

מקום
 קדוש 

(הקודש)

 קדש
הקדשים

אוהל מועד  1
על הר סיני חשף אלוהים שבלתי אפשרי לשקם את הקשר השבור עם 
יהוה על ידי שמירת חוקים. עכשיו היה העם מוכן ללמוד מהי הדרך 

שקבע אלוהים כדי להתקבל על ידיו.

ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל-מֶֹׁשה ֵּלאמֹר… "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם.”
שמות כה':8,1

ְּכִלי עזר חזותי
אוהל  או  משכן  שייקרא  קדוש*  מקום  לבנות  ישראל  בני  על  הוטל 
מועד. אלוהים לא ציווה עליהם לעשות זאת משום שהיה זקוק לבית.

ְוכֹל ֲאֶׁשר ּבֹו. הּוא ֲאדֹון ַהָּׁשַמִים  ָהֵאל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת ָהעֹוָלם 
מעה"ש יז‘:24 ְוָהָאֶרץ ְוֵאין הּוא ׁשֹוֵכן ְּבֵהיָכלֹות ַמֲעֵׂשה ָיַדִים … 

לעומת זאת, אלוהים יצר כלי עזר חזותי ומפורט באמצעותו יסביר מה 
דרוש כדי להסיר את העונש על החטא.

"ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך, ֵאת ַּתְבִנית ַהִּמְׁשָּכן, ְוֵאת ַּתְבִנית 
שמות כה‘:9 ָּכל-ֵּכָליו, ְוֵכן ַּתֲעׂשּו.” 

את המשכן ניתן היה לפרק ולהזיז. חלק ממנו היה אוהל שהיה בנוי 
מקירות מוצקים כשבד משמש ככיסוי ליצירת הגג. המשכן חולק לשני 
כחדר שנקרא  בגודל של שליש מהמשכן שימש  חלקים: חלק אחד 
'קודש הקודשים', וחלק שני בגודל של שני שלישים 
מהמשכן נקרא 'קודש'. וילון עבה, שלעיתים 

נקרא 'פרוכת', בו נעשה שימוש …

… ְוִהְבִּדיָלה ַהָּפרֶֹכת ָלֶכם, ֵּבין ַהּקֶֹדׁש, ּוֵבין 
שמות כו‘:33 קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים. 

את המשכן השלימה חצר חיצונית 
שני  בגדר,  מוקפת  שהיתה 
מטרים גובהה. הכניסה לכל 
המתחם עברה דרך שער 

אחד בלבד.

נמצאו  ריהוט  פריטי  שבעה 
בתוך האוהל ובחצר 

החיצונית.1
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החצר
➊ מזבח הנחושת:

ממש בכניסה לחצר החיצונה ניצב פריט הריהוט הראשון. הוא היה 
גדול למדי, עשוי עץ מצופה נחושת, ארבע קרניים בקצותיו ומוטות 
ארוכים בכל צידיו כדי שיוכלו לשאתו. מזבח זה החליף את המזבח 
הקודם שהיה עשוי אבן או חימר, והיה בשימוש 
מאז ימיו של הבל. בשלב זה של ההיסטוריה 
האנושית, כבר היה למזבח קשר הדוק וישיר 

בו  כמקום   - המוות  לנושא 
מתקיימת הכפרה על החטא.

➌ מנורת הזהב:
אלוהים לא הכתיב את מימדי המנורה, 
היא  משקלה.2  מה  לנו  שנאמר  למרות 
עוצבה מזהב טהור, עם ציר מרכזי אשר 

מסתעף לשבע זרועות.

➍ מזבח הקטורת:
מיקומו של מזבח זה היה מול מרכזה של 
הפרוכת המבדילה בין הקודש לבין קודש 
המזבח  על  הועלתה  קטורת  הקודשים. 
ברחבה  מתקבצים  ישראל  שבני  בעוד 
שבחוץ לתפילה. ריח הניחוח שנישא ַמְעָלה 
ּבאוויר אל השמיים סימל את התפילות 

העולות אל אלוהים.

➋ כיור הנחושת:
כיור נחושת גדול זה היה ממוקם באמצע 
הקודש.  לבין  הנחושת  מזבח  בין  הדרך 
לטכס  שימש  במים,  מלא  הוא  כאשר 
הרחצה, וסימל שהאדם חייב להיות טהור 

כאשר הוא ניגש אל יהוה אלוהים.
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קודש הקודשיםהקודש
הפרוכת

➎ שולחן לחם הפנים:
על שולחן זה הונחו שנים-עשר ככרות לחם, 
כל אחד מהם מייצג את אחד משבטי ישראל.

➏ ארון העדות:
קופסת עץ קטנה זו שהיתה מצופה זהב טהור, 
תוכננה בחלקה לתפקד כארון. בתוך ארון זה היו 
שני לוחות האבן עליהם נכתבו עשרת הדברות.

➐ הכפורת )מכסה ארון העדות(:
לארון העדות היה מכסה מורכב עשוי זהב 
מזהב  מלאכים  שני  ידי  על  הושלם  אשר 
כשכנפיהם  זה,  מול  זה  עליו,  שהוצבו 

פרושות. ארון העדות ומכסה הכפורת 
שלו היו פריטי הריהוט היחידים 

שנמצאו בקודש הקודשים.

➌
➍

➏
➐

➎
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הכוהנים
ויאמר אלוהים למשה,

"ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת-ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוֶאת-ָּבָניו ִאּתֹו, ִמּתֹוְך ְּבֵני 
שמות כח‘:1 ִיְׂשָרֵאל ְלַכֲהנֹו-ִלי …” 

היה על משה לָמנות את אהרון ובניו לכוהנים במשכן כשאהרון משמש 
ככוהן הגדול. אלוהים הפריד אנשים אלה מיתר העם, לא משום שהם 
עצמם היו מיוחדים, אלא משום שאלוהים רצה שהעם יכבדו את קדושתו. 
אלוהים לא רצה שהמון לא מאורגן יטפל במשכן. הכוהנים למדו למלא 
אחר הוראותיו של אלוהים ולתפקד כנאמני המשכן האחראים לטיפול 

בו בזמן שבני ישראל הנוודים עוברים במסעם ממקום למקום.

השלמת המשכן
ישראל הגיעו  כל המבנה הושלם בתום תשעה חודשים מיום שבני 

וחנו למרגלות הר סיני.

ַוַּיְרא מֶֹׁשה ֶאת-ָּכל-ַהְּמָלאָכה ְוִהֵּנה ָעׂשּו ֹאָתּה, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה 
שמות לט‘:43 ֵּכן ָעׂשּו … 

עכשיו שהמשכן הושלם, עבר הענן שהלך לפני המחנה ונכנס לעמדה 
לכך  זה סימן  היה  קודש הקודשים, ממש מעל ארון העדות.  מעל 

שנוכחותו של יהוה שוכנת בקרב עמו.

ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת-ֹאֶהל מֹוֵעד; … ְוֹלא-ָיכֹל מֶֹׁשה ָלבֹוא 
ֶאל-ֹאֶהל מֹוֵעד, ִּכי-ָׁשַכן ָעָליו ֶהָעָנן; 

ּוְכבֹוד ְיהָוה, ָמֵלא ֶאת-ַהִּמְׁשָּכן.
שמות מ‘:35-34
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הקורבן
עתה שהמשכן על כל תכולתו עמד על תילו, הגיע הזמן ליישם ולהטמיע 

בקרב העם את כלי העזר החזותי הזה. אלוהים אמר למשה,

“ַּדֵּבר ֶאל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, 'ָאָדם ִּכי-ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן 
ַליהָוה; ִמן-ַהְּבֵהָמה ִמן-ַהָּבָקר ּוִמן-ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת-ָקְרַּבְנֶכם …’ ”
ויקרא א‘:2

אלוהים הורה לאדם להביא למשכן קורבן ולהעלות אותו על מזבח 
הנחושת.

ויקרא א‘:3 על הקרבן להיות "… ִמן-ַהָּבָקר…” 

זה יכול היה להיות שה, עז או שור, אך לא חיה מסוג אחר כמו חזיר, 
סוס או גמל.

ויקרא א‘:3 עליו להיות "… ָזָכר…” 

ויקרא א':3 עליו להיות "… ָּתִמים …” 

אסור שיהיו בו מחלות או מומים כלשהם. על מקריב הקורבן היה …

"… ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה; ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר ָעָליו …” ויקרא א‘:4

בסומכו את ידו על ראש הקורבן, היה האדם מזהה את עצמו עם הקורבן. 
היד המונחת על ראש העולה סמלה את מעבר החטא והאשמה של 
האדם אל בעל החיים. מכיוון שכעת נשאה החיה 

את חטא האדם, היה עליה למות.
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העונש על החטא הוא מוות. האדם המקריב הוא אשר שיסף את 
גרונו של הקורבן - סמל להכרה המוחלטת בכך שחטאו שלו הוא 
מת  והזכאי  התמים  שבו  מצב  זה  היה  החיה.  של  למותה  שהביא 
במקומו של האשם - כתחליף. המקרא אומר שאלוהים קיבל את 

הקורבן בעבור המקריב.

כל זה וודאי נשמע מוכר מאד לבני ישראל. האם לא באו אבות אבותיהם 
לפני אלוהים כשהם מציעים לו על המזבח קורבן חלופי? אמנם כן. 
בכיתה הגלובאלית שרק הוא יכול  אלוהים לכל הנוכחים  שוב מזכיר 

לספק את הדרך להתקבל למחיצתו. הוא הינו …

ישעיהו מה‘:21 … ֵאל-ַצִּדיק ּומֹוִׁשיַע … 

יום הכיפורים
במתחם  לנוע  מוחלט  חופש  לכוהנים  היה  תפקידם,  מילוי  במהלך 
המשכן, בהסתייגות אחת. אסור היה להם להיכנס לקודש הקודשים.

קודש הקודשים היה המקום בו נוכחות אלוהים שכנה באופן סמלי 
בקרב בני האדם. כל עוד כיסה הענן את המשכן, אסור היה לאדם 
גדול, נאסר להיכנס  החוטא להיכנס לחדר. אפילו על אהרון, ככוהן 

לקודש הקודשים מלבד ביום הכיפורים.3

ַאַחת  ַּפַעם  ְלַבּדֹו  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֺהן  ִנְכָנס  ַהְּפִניִמי  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאל  ֲאָבל 
ְּבָׁשָנה, ֹלא ְּבִלי ָּדם ֲאֶׁשר הּוא ַמְקִריב ְּבַעד ַעְצמֹו ּוְבַעד ִׁשְגגֹות ָהָעם.
האגרת אל העברים ט‘:7

וכריבון.  התעלמות מהנחיות אלו משמעה חוסר כבוד ליהוה כמלך 
תהיה זו התייחסות לאלוהים כאל משהו רגיל במקום כיחודי או קדוש. 

זלזול שכזה היה גורלי.

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-מֶֹׁשה, "ַּדֵּבר ֶאל-ַאֲהרֹן ָאִחיָך, ְוַאל-ָיבֹא ְבָכל-
ֵעת ֶאל-ַהּקֶֹדׁש, ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת; ֶאל-ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל-ָהָארֹן, 
ויקרא טז‘:2 ְוֹלא ָימּות, ִּכי ֶּבָעָנן, ֵאָרֶאה ַעל-ַהַּכֹּפֶרת.” 

סיכום
מכלי  חלק  היו  כולם   - הקרבנות  הכוהנים,  הריהוט,  פריטי  האוהל, 
העזר החזותי והמפורט שתכנן אלוהים. בשלב זה אולי אין הם מובנים 
או הגיוניים לגמרי, אולם ככל שנתקדם תיווכחו, שהם מהווים חלקים 

חיוניים ומרכזיים להבנת הפאזל המקראי. בינתיים נמשיך בסיפור.
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ברכות או קללות  2
משה חי חיים ארוכים מספיק כדי להוביל את עם ישראל עד לגבול 
בני  מותו, אסף משה בפעם האחרונה את  הארץ המובטחת. טרם 

ישראל יחד כדי להזכיר להם ולהזהיר אותם …

ִּכי ְׁשַאל-ָנא ְלָיִמים ִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר-ָהיּו ְלָפֶניָך, ְלִמן-ַהּיֹום ֲאֶׁשר 
ְוַעד-ְקֵצה  ַהָּׁשַמִים  ּוְלִמְקֵצה  ַעל-ָהָאֶרץ,  ָאָדם  ֱאֹלִהים  ָּבָרא 
ֲהָׁשַמע  ֲהִנְׁשַמע ָּכמֹהּו?  ַהֶּזה, אֹו  ַהָּגדֹול  ַּכָּדָבר  ֲהִנְהָיה  ַהָּׁשָמִים; 
ָעם קֹול ֱאֹלִהים ְמַדֵּבר ִמּתֹוְך-ָהֵאׁש, ַּכֲאֶׁשר-ָׁשַמְעָּת ַאָּתה, ַוֶּיִחי?

אֹו ֲהִנָּסה ֱאֹלִהים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי, ְּבַמּסֹת ְּבֹאֹתת 
ּוְבמֹוָרִאים  ְנטּוָיה,  ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ּוְבָיד  ּוְבִמְלָחָמה  ּוְבמֹוְפִתים 

ְּגדִֹלים; ְּככֹל ֲאֶׁשר-ָעָׂשה ָלֶכם ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך?

ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת, ִּכי ְיהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים; ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו.
דברים ד‘:35-32

בני ישראל ראו וחוו מספר חסר תקדים של מעשי ניסים. כפי שכבר 
בכיתה  נציג  לכל  מאד  כדאי  בניסים,  משתמש  כשאלוהים  ראינו, 

הגלובאלית להקשיב. משה המשיך,

"ְוָהָיה ִאם-ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת-
ָעֶליָך ָּכל-ַהְּבָרכֹות  ְמַצְּוָך ַהּיֹום… ּוָבאּו  ָאֹנִכי  ָּכל-ִמְצו ָֹתיו, ֲאֶׁשר 
דברים כח‘:2-1 ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיֻגָך; ִּכי ִתְׁשַמע, ְּבקֹול ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך.” 

אם יהיו העם צייתנים, ידאג אלוהים לכך שחייהם וארצם יהיו מוגנים 
ובטוחים, מלאי שמחה והנאה. אך יהוה לא התעלם מהעובדה שבני 
ישראל היו חופשיים להחליט לדחות את ברכותיו ולהיענות להנאות 

הזמניות של החטא.

פגיעה  למנוע  כדי  במישהו.  פוגע  תמיד  הוא   - הרסני  הוא  החטא 
באנשים, קבע אלוהים השלכות מכאיבות למי שמעשיו רעים. לעיתים 
קרובות הובילו השלכות אלה את החוטא לחזור בו ממעשיו ולהיות 
נאומו מזכיר  בכל המקרים. בהמשך  לא  אך  לאלוהים,  וצייתן  נאמן 
משה לבני ישראל את הסבל עימו יתמודדו אם הם, כעם הנבחר, יבחרו 

כגוף אחד לדחות את אלוהים.

"ְוָהָיה ִאם-ֹלא ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת-ָּכל-
ִמְצוֹ ָתיו ְוֻחּקָֹתיו, ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום; ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל-ַהְּקָללֹות 
דברים כח':18 ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיגּוָך …” 
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אי ציות יביא מחלות, בצורת, רעב ומוות … ואם יתמידו במרים, אומר 
להם משה,

דברים כח‘:25 "ִיֶּתְנָך ְיהָוה ִנָּגף ִלְפֵני ֹאְיֶביָך …” 

ואם עדיין לא ילמדו,

ָהָאֶרץ;  ְוַעד-ְקֵצה  ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְּבָכל-ָהַעִּמים,  ְיהָוה  "ֶוֱהִפיְצָך 
ְוָעַבְדָּת ָּׁשם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ֹלא-ָיַדְעָּת ַאָּתה ַוֲאבֶֹתיָך ֵעץ 
ָוָאֶבן. ּוַבּגֹוִים ָהֵהם ֹלא ַתְרִּגיַע, ְוֹלא-ִיְהֶיה ָמנֹוַח ְלַכף-ַרְגֶלָך; ְוָנַתן 
ְיהָוה ְלָך ָׁשם ֵלב ַרָּגז, ְוִכְליֹון ֵעיַנִים ְוַדֲאבֹון ָנֶפׁש.” דברים כח‘:65-64

בפני בני ישראל עמדו עתה שתי ברירות:

הם יכלו לבטוח באלוהים כמי שדובר אמת - כמי ששמר את הבטחתיו   .1
בנאמנות, או …

הם יכלו לסמוך על השיפוט העצמי שלהם ולהתעלם מאלוהים מתוך   .2
מחשבה שהוא מגזים בתיאור ההשלכות.

מיד נראה במי שמו את מבטחם.

משה
ובכן, הגיעה העת להיפרד ממשה. ללא ספק, הותירו חייו את רישומם 
הבלתי נשכח על כיתת הלימוד הגלובאלית. הדברים שתיעד הניחו את 
היסודות להבנת כתבי הקודש בכללותם. ככל הנראה הדבר העצום 

ביותר שניתן לומר עליו הוא,

… ְוִדֶּבר ְיהָוה ֶאל-מֶֹׁשה ָּפִנים ֶאל-ָּפִנים, ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל-ֵרֵעהּו.
שמות לג‘:11

יהושע
אחרי מות משה, תפש את מקומו מצביא מוכשר בשם יהושע. יהושע 
הוביל את העם אל תוך הארץ שהבטיח להם אלוהים. הארץ חולקה 
בהתאם לשבטים, כשכל שבט בדרך כלל מייצג את אחד משנים-עשר 

בניו של יעקב )ישראל(.

באלוהים,  בטחו  ישראל  בני  בה  תקופה  הייתה  יהושע,  מות  לאחר 
ואלוהים ברך אותם בשפע כפי שאמר שיעשה. אבל אז החלו להידרדר 

עד שלבסוף נמצאו סוגדים לצלמים ובוטחים באלילים.

ַוִּיְׁשְּכחּו ֶאת-ְיהָוה  ְיהָוה,  ְּבֵעיֵני  ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ָהַרע  … ַוַּיֲעׂשּו 
שופטים ג‘:7 ֱאֹלֵהיֶהם; ַוַּיַעְבדּו ֶאת-ַהְּבָעִלים ְוֶאת-ָהֲאֵׁשרֹות. 

בעל ואשרה היו אלילים כנענים. בעבר צפה יהוה בחטאיו של עם ישראל 
מבלי להעניש אותם, פעם אחר פעם.4 הוא גילה להם חסד - אהבה שלא 
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היו ראויים לה. אולם ישראל כבר לא היו "טירונים” ביחסיהם עם בוראם 
אשר לו הם שייכים. הם כבר למדו דברים רבים ביחס לאלוהים. הם כעת 
ידעו את עשרת הדברות, וידע זה הפך אותם לאחראים על מעשיהם.

… ָּכל ִמי ֶׁשִּנַּתן לֹו ַהְרֵּבה, ִיָּדֵרׁש ִמֶּמּנּו ַהְרֵּבה; ּוִמי ֶׁשֻהְפַקד ְּבָידֹו 
לוקס יב‘:48 ַהְרֵּבה, ִיְדְרׁשּו ִמֶּמּנּו עֹוד יֹוֵתר. 

“טוב,  ולומר,  העם  לחטאי  למחול  כך,  אם  היה,  יכול  לא  אלוהים 
נשכח מזה. נעמיד פנים כאילו שזה לא קרה.” לא, לחטא יש תמיד 
השלכות. בדיוק כפי שניסיון להפר את חוק הכבידה שאלוהים קבע 
בטבע יסתיים בעצמות שבורות, כך יש השלכות גם לשבירת החוקים 

הרוחניים של אלוהים.

ַוִּיַחר-ַאף ְיהָוה ְּבִיְׂשָרֵאל, ַוִּיְמְּכֵרם ְּבַיד ּכּוַׁשן ִרְׁשָעַתִים, ֶמֶלְך ֲאַרם 
ַנֲהָרִים; ַוַּיַעְבדּו ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ּכּוַׁשן ִרְׁשָעַתִים ְׁשמֶֹנה ָׁשִנים.

שופטים ג‘:8

פירוש שמו של מלך זה הוא: 'כושן שהיה רשע כפליים'. לכושן הנקרא 
ישראל  בני  אירוני?  זה  האין  משותפים.  אבות  היו  ולכנען  רשעתיים 
ידי  גם שועבדו על  אשרה, אלילים כנעניים, אך  ואת  בעל  עבדו את 
מלך שהיה לו קשר לכנענים. במילים אחרות, עבודת אלילים-שדים 

הובילה לעבדות תחת אלה שנשלטו על ידי שדים.

חרטה
אלוהים הרשה לשעבוד הזה להתרחש כאמצעי להבאת שינוי בגישה - 
שינוי מחשבתי. במקרא מתואר שינוי זה באמצעות המילה “חרטה”.

לעיתים קרובות המילה חרטה אינה מובנת נכון. יש אנשים החושבים 
שאם אינך בוכה ומרגיש צער הרי שלא התחרטת. אולם חיבור מילה זו 
לרגשות מסוג זה מבלבל את היוצרות. הבנה נכונה של המלה חרטה 
תגדיר אותה פשוט כ“שינוי מחשבתי”. לעזוב דבר אחד ולעבור לדבר 

אחר. בני ישראל שינו את דעתם כאשר…

… ְּפִניֶתם ִמן ָהֱאִליִלים ֵלאֹלִהים ְּכֵדי ַלֲעבֺד ֵאל ַחי ַוֲאִמִּתי …
אגרת שאול אל התסלוניקים א‘:9

הם עברו מחוסר אמונה לאמונה. הם שבו לבטוח באלוהים. אותו שינוי 
במחשבה היה אולי מלווה בבכי, אבל גם אם לא, הייתה זו הבחירה 

הנכונה - הבחירה להתחרט.

ַוָּיֶקם ְיהָוה מֹוִׁשיַע ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיְזֲעקּו ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ְיהָוה, 
ַוִּיְׁשֹּפט  רּוַח-ְיהָוה,  ָעָליו  ֶּבן-ְקַנז…ַוְּתִהי  ָעְתִניֵאל  ֵאת  ַוּיִֹׁשיֵעם; 
שופטים ג‘:10-9 ֶאת-ִיְׂשָרֵאל. 
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שופטים
אלוהים הרים אדם בשם עתניאל בן-קנז כדי שיוביל את העם לניצחון. 

הוא נקרא שופט.

… ַוֵּיֵצא ַלִּמְלָחָמה, ַוִּיֵּתן ְיהָוה ְּבָידֹו ֶאת-ּכּוַׁשן ִרְׁשָעַתִים ֶמֶלְך ֲאָרם; 
ַוָּתָעז ָידֹו ַעל ּכּוַׁשן ִרְׁשָעָתִים. ַוִּתְׁשקֹט ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה.

שופטים ג‘:11-10

כך החלה מחזוריות שנמשכה כ - 300 שנה. 
בני ישראל היו עובדים אלים אחרים, אלוהים 
היה מביא עליהם אומות זרות שיכבשו אותם, 
בני ישראל היו מתחרטים וזועקים ליהוה שיושיע 
אותם מידי העריצים. אלוהים היה מרים מתוכם 
שופט שינהיג אותם והם היו משליכים מעליהם 
בסך  ונשנתה.  שבה  זו  מחזוריות  הכובש.  את 

הכול היו לישראל 15 שופטים.

האל דגון  3
העובדה שבני ישראל הלכו אחרי אלים אחרים אין פירושה שנטשו 
את אלוהים לחלוטין. הם עדיין רצו שיהוה יברך אותם - שיגן עליהם 
מפני אויביהם, שיביא שפע לאדמותיהם. אבל הם גם רצו לקחת חלק 
דברים   - וסיפוק תאוותיהם האישיות  חופשי  מין   - בחיי התענוגות 
שהאלילים המקומיים עודדו לעשותם. אך היה קושי לקיים סגנון חיים 
שכזה - יהוה גרם להם לחוש אשמה. היה קל יותר שהוא לא יהיה חלק 
מחייהם בכלל. המקרא מספר שכאשר בני אדם רוצים לחטוא, הם…

אגרת שאול אל הרומים א‘:18 … ְמַעְּכִבים ְּבִרְׁשָעָתם ֶאת ָהֱאֶמת … 

כמובן, קל יותר לחטוא כאשר כל הסובבים אותך חוטאים גם הם.

… ַאְך ֹלא זֺאת ִּבְלַבד ֶׁשֵהם עֹוִׂשים אֹוָתם )מעשי רשע(, ֵהם ַּגם 
אגרת שאול אל הרומים א‘:32 ּתֹוְמִכים ְּבעֹוֵׂשיֶהם. 

יהוה,  כך שבני ישראל כללו עבודת אלילים-שדים ביחד עם עבודת 
כשהם סוגדים לכל אל אשר ענה על תאוות הבשרים שלהם. זה היה 
מבולגן ומלוכלכך מבחינה מוסרית. אחד הנביאים אמר לאלוהים כיצד 

הוא הפציר בהם …

ְוֹלא-ָׁשְמעּו  ֵהִזידּו  ְוֵהָּמה  ֶאל-ּתֹוָרֶתָך,  ַלֲהִׁשיָבם  ָּבֶהם  … ָּתַעד 
ְוָעְרָּפם  ְלִמְצו ֶֹתיָך ּוְבִמְׁשָּפֶטיָך ָחְטאּו-ָבם, …ַוִּיְּתנּו ָכֵתף סֹוֶרֶרת, 
נחמיה ט‘:29 ִהְקׁשּו ְוֹלא ָׁשֵמעּו. 
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התוצאה הייתה, שאלוהים הרשה שאומות אחרות יכבשו את ישראל 
כדי ללמדם שנתינת אמון באלים-שדים הוא מעשה שווא וחסר תוחלת. 
הפלשתים היו עם אשר שוב ושוב שיעבד את ישראל. מיקומם היה 

מהאזור הידוע כיום כחבל עזה.

הפלשתים
ַוַּיַעְרכּו ְפִלְׁשִּתים ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ַוִּתּטֹׁש ַהִּמְלָחָמה, ַוִּיָּנֶגף ִיְׂשָרֵאל 

ִלְפֵני ְפִלְׁשִּתים …

ַוָּיבֹא ָהָעם ֶאל-ַהַּמֲחֶנה, ַוּיֹאְמרּו ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל, "ָלָּמה ְנָגָפנּו ְיהָוה 
שמואל א‘, ד‘:3-2 ַהּיֹום ִלְפֵני ְפִלְׁשִּתים?” 

לּו רק היו בני ישראל קוראים את דבר אלוהים היו מוצאים את התשובה 
לשאלתם. הם עבדו אלילים ושדים! אך במקום להביע חרטה, הם אמרו,

ִנְקָחה ֵאֵלינּו ִמִּׁשֹלה ֶאת-ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה, ְוָיבֹא ְבִקְרֵּבנּו, ְויִֹׁשֵענּו 
שמואל א‘, ד‘:3 ִמַּכף ֹאְיֵבינּו.” 

ארון העדות היה אותה תיבה ייחודית ומוזהבת השמורה בקודש הקודשים. 
עלתה ההצעה שצבא ישראל יוציא את הארון ממקומו הקדוש וישא 
אותו איתו אל הקרב. אמנם היה נוהל לשינוע הארון הקדוש, אולם 
ובאמצעותו להדוף  היה לטלטל אותו ממקום למקום כקמע  אסור 

רוע. אף על פי כן …

… ַוִּיְׂשאּו ִמָּׁשם ֵאת ֲארֹון ְּבִרית-ְיהָוה ְצָבאֹות יֵֹׁשב ַהְּכֻרִבים …

ָכל-ִיְׂשָרֵאל  ַוָּיִרעּו  ֶאל-ַהַּמֲחֶנה,  ְּבִרית-ְיהָוה  ֲארֹון  ְּכבֹוא  ַוְיִהי 
ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה; ַוֵּתהֹם ָהָאֶרץ. ַוִּיְׁשְמעּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת-קֹול ַהְּתרּוָעה, 

ַוּיֹאְמרּו, "ֶמה קֹול ַהְּתרּוָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ְּבַמֲחֵנה ָהִעְבִרים?”

ַוֵּיְדעּו ִּכי ֲארֹון ְיהָוה ָּבא ֶאל-ַהַּמֲחֶנה, ַוִּיְראּו ַהְּפִלְׁשִּתים, ִּכי ָאְמרּו, 
"ָּבא ֱאֹלִהים ֶאל-ַהַּמֲחֶנה;” ַוּיֹאְמרּו "אֹוי ָלנּו, ִּכי ֹלא ָהְיָתה ָּכזֹאת 
ֶאְתמֹול ִׁשְלׁשֹם. אֹוי ָלנּו, ִמי ַיִּציֵלנּו ִמַּיד ָהֱאֹלִהים ָהַאִּדיִרים ָהֵאֶּלה? 

ֵאֶּלה ֵהם ָהֱאֹלִהים ַהַּמִּכים ֶאת-ִמְצַרִים ְּבָכל-ַמָּכה ַּבִּמְדָּבר.”
שמואל א‘, ד‘:8-4

אלוהים  של  לזהותו  באשר  למדי  מבולבלים  היו  אמנם  הפלשתים 
ולמשמעות ארון העדות, אבל הם כן הכירו בעובדה שהוא קשור באיזשהו 

אופן לאותו אל שהוציא את עם ישראל ממצרים. לכן הם אמרו,

ַּכֲאֶׁשר  ָלִעְבִרים,  ַּתַעְבדּו  ֶּפן  ְּפִלְׁשִּתים,  ַלֲאָנִׁשים  ִוְהיּו  "ִהְתַחְּזקּו 
ָעְבדּו ָלֶכם; ִוְהִייֶתם ַלֲאָנִׁשים ְוִנְלַחְמֶּתם.”
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ַוִּיָּלֲחמּו ְפִלְׁשִּתים ַוִּיָּנֶגף ִיְׂשָרֵאל … ַוֲארֹון ֱאֹלִהים ִנְלָקח …
שמואל א‘ ד‘:11-9

מנקודת מבטם של בני ישראל, המצב לא יכול היה להיות גרוע יותר. 
הם הפסידו בקרב והארון היקר שלהם נלקח בשבי! אך דבר זה לא 
הפתיע את אלוהים. הוא הרשה שהארון יילקח על מנת שיוכל ללמד 

את כל הנוכחים בכיתה הגלובאלית שיעור נוסף.

ּוְפִלְׁשִּתים ָלְקחּו ֵאת ֲארֹון ָהֱאֹלִהים; ַוְיִבֻאהּו ֵמֶאֶבן ָהֵעֶזר ַאְׁשּדֹוָדה. 
ַוִּיְקחּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת-ֲארֹון ָהֱאֹלִהים, ַוָּיִבאּו ֹאתֹו ֵּבית ָּדגֹון; ַוַּיִּציגּו 
שמואל א‘, ה‘:2-1 ֹאתֹו ֵאֶצל ָּדגֹון. 

דגון
את דגון כבר פגשנו בעבר, במגדל בבל. 
זהותו האמיתית של דגון היא שטנית - 
הוא שימש כיסוי לרוחות הרעות, תרמית 
מתוחכמת. לעיתים קרובות הוא תואר 
כחצי אדם וחצי דג.5 המיזוג של שני גופים 
אלילים  בקרב  מאד  נפוץ  היה  לאחד 
שטניים. זהו מאמץ של השטן לטשטש 
לבין  הבורא  בין  וההבחנה  ההבדל  את 
יהיו  האדם  שבני  רוצה  השטן  בריאתו. 

מבולבלים ביחס לטיבעו של האל האמיתי. יצירת בלבול כזה הוא חטא.

ארון העדות השבוי לאשדוד,  המקרא אומר שהפלשתים לקחו את 
עיר בפלשת, ומיקמו אותו אל מול הפסל של דגון.

ִלְפֵני  ְלָפָניו ַאְרָצה,  ֹנֵפל  ְוִהֵּנה ָדגֹון  ַוַּיְׁשִּכמּו ַאְׁשּדֹוִדים ִמָּמֳחָרת, 
שמואל א‘, ה‘:3 ֲארֹון ְיהָוה. 

איזה הלם לפלשתים! דגון משתטח על פניו לפני ארון העדות!

עלינו להבין שארון העדות לא היה אליל או צלם - היה זה אובייקט 
פיסי ומקום אשר דרכו באופן סמלי אלוהים הראה את נוכחותו. הארון 
לא היה בשום אופן אלוהים עצמו, אף לא צלם שלו. והנה דגון, הטוען 
להיותו אל אמיתי, נמצא משתטח ארצה לפני לא יותר מאשר סמל 
בלבד! אתם יכולים לשער את הבלבול והסערה שעורר הדבר. זה חייב 
היה להיות צירוף מקרים בלבד! ללא ספק, מאמצים רבים נעשו על 

מנת שתקרית זו לא תחזור על עצמה.
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ַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר ִמָּמֳחָרת,  ַוָּיִׁשבּו ֹאתֹו ִלְמקֹומֹו.  ַוִּיְקחּו ֶאת-ָּדגֹון, 
ְוִהֵּנה ָדגֹון ֹנֵפל ְלָפָניו ַאְרָצה, ִלְפֵני ֲארֹון ְיהָוה; ְורֹאׁש ָּדגֹון ּוְׁשֵּתי 

ַּכּפֹות ָיָדיו ְּכֻרתֹות ֶאל-ַהִּמְפָּתן, ַרק ָּדגֹון ִנְׁשַאר ָעָליו.
שמואל א‘, ה‘:4-3

לא הייתה זו תאונה! דגון נפל בשנית, אלא שהפעם נשברו ראשו וגם ידיו!

זה היה צריך לעורר אנשים למחשבה: האם צריך להרים אל אמיתי 
מהרצפה - פעמיים - ולשלוח אותו לתיקון בבית המלאכה המקומי? 
יש צורך להדביק חזרה את  האם אל אמיתי נשבר ומתפרק? האם 
שבריו של אל אמיתי? כמובן שלא! מקומו של דגון בערימת אשפה, 
לא במקדש. למרות שעם ישראל הובס בקרב, השתמש אלוהים בעמו 

הנבחר כדי ללמד את הנוכחים בכיתת הלימוד הגלובאלית ש…

ישעיהו מד‘:6 … ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון, ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱאֹלִהים. 

אולם הפלשתים לא זיהו מיהו האל האמיתי. במקום זאת הם החלו 
המחשה  אלא  זו  אין  דגון!  האל  של  פניו  נשברו  עליו  למפתן  לסגוד 

מובהקת לטיפשות האנושית.

ְוָכל-ַהָּבִאים ֵּבית-ָּדגֹון ַעל-ִמְפַּתן  ָדגֹון  ַעל-ֵּכן ֹלא-ִיְדְרכּו כֲֹהֵני 
שמואל א‘, ה‘:5 ָּדגֹון ְּבַאְׁשּדֹוד; ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה. 

לו היינו ממשיכים בסיפור, היינו רואים שהפלשתים השיבו לעם ישראל 
את ארון העדות. עם הזמן שבו בני ישראל לאלוהים והוא שב לברך 

אותם. אולם …

ֹאְיֵביֶהם  ְּבַיד  ַוַּתַעְזֵבם  ְלָפֶניָך;  … ּוְכנֹוַח ָלֶהם, ָיׁשּובּו ַלֲעׂשֹות ַרע 
ְוַתִּציֵלם  ִּתְׁשַמע  ִמָּׁשַמִים  ְוַאָּתה  ַוִּיְזָעקּוָך,  ַוָּיׁשּובּו  ָבֶהם,  ַוִּיְרּדּו 
נחמיה ט‘:28 ְּכַרֲחֶמיָך ַרּבֹות ִעִּתים. 

בני ישראל אמנם עזבו את מצריים, אך מצריים לא עזבה אותם. במשך 
מאות רבות של שנים הם נאבקו כדי להשאיר מאחור את בטחונם 

באלילים רבים.
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הנביאים  4
מכל האומות שבעולם, היה עם ישראל ייחודי, משום שאלוהים עצמו 
אלוהים  את  דחו  הם  הזמן  חלוף  עם  אך  ולמלך.  למנהיג  להם  היה 
ודרשו מלך בשר ודם. יהוה מילא את מבוקשם, אך נטייתם להתרחק 

מאלוהים ולבטוח באלים אחרים לא פסקה.

ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים; ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם. ַוַּיַעְבדּו ֶאת-ֲעַצֵּביֶהם; ַוִּיְהיּו 
ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש.

ַוִּיְזְּבחּו ֶאת-ְּבֵניֶהם ְוֶאת-ְּבנֹוֵתיֶהם ַלֵּׁשִדים.

ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי, ַּדם-ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ֲאֶׁשר ִזְּבחּו ַלֲעַצֵּבי ְכָנַען; 
ַוֶּתֱחַנף ָהָאֶרץ ַּבָּדִמים.

אלילים יכולים להיות לא רק דמויות, תמונות או איקונים. כל דבר 
שמשתלט לנו על המחשבה הופך למעשה לאובייקט הסגידה שלנו - 
לאליל הנערץ שלנו. הדברים הבאים יכולים להיות עבודת אלילים:

אובססיה ביחס למין השני. ❖❖

רדיפה אחר ממון ורכוש. ❖❖

התמכרות למראה של גופנו, לבגדים שאנו לובשים, לדיאטה  ❖❖
שלנו או לכל דבר ששייך לנו. סמים ומשקאות שמשפיעים 
על הכימיה במוחנו יכולים גם הם להתאים לקטגוריה הזאת.

אובססיה ביחס למעמד שלנו, להשכלה, לעוצמה ולשליטה. ❖❖

חלק  ❖❖ מקדישים  אנו  להם  ואשר  אותנו,  שמשרתות  מטרות 
עצום מזמננו.

ַהְּזנּות  ֶאת  ָלָאֶרץ,  ַהַּׁשָּיִכים  ָהֵאיָבִרים  ֶאת  מֹוְתתּו  ֵּכן  ַעל 
ֶׁשֵאיָנּה  ַהַחְמָדנּות  ְוֶאת  ַהָרָעה,  ְוַהַּתֲאָוה  ְוַהִּזָּמה  ְוַהֻּטְמָאה 
אגרת שאול אל הקולוסים ג‘:5 ֶאָּלא ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים. 

בוטחים  זאת  ובמקום  באלוהים  להאמין  מסרבים  אנו  כאשר 
ביכולותינו אנו, בחכמתנו, בכוחנו, אנו למעשה סוגדים לעצמנו 

כאילו היינו אלים.

)כלומר, אלה  ֵלאֹלהֹו  כֹחֹו  זּו  ְוָאֵׁשם;  ַוַּיֲעבֹר  רּוַח  ָחַלף  ָאז 
אשר מחשיבים את כוחם כאלוהיהם, יחלפו כמו הרוח 
חבקוק א‘:11 וימצאו אשמים לפני יהוה( 
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ַוִּיַחר-ַאף ְיהָוה ְּבַעּמֹו; ַוְיָתֵעב ֶאת-ַנֲחָלתֹו.

ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד-ּגֹוִים; ַוִּיְמְׁשלּו ָבֶהם ׂשְֹנֵאיֶהם.

ַוִּיְלָחצּום אֹוְיֵביֶהם; ַוִּיָּכְנעּו ַּתַחת ָיָדם.

ְּפָעִמים ַרּבֹות ַיִּציֵלם; ְוֵהָּמה ַיְמרּו ַבֲעָצָתם ַוָּימֹּכּו ַּבֲעוָֺנם.
תהילים קו‘:38-35, 41-40, 43

וכך המחזוריות של השנים הקודמות המשיכה, אלא שבמקום שופט 
היה להם עכשיו מלך.

דוד ושלמה
ללא ספק המלך הגדול והידוע ביותר מבין מלכי ישראל היה דוד. שלא 
כמלכים רבים אחרים שמלכו על העם הנבחר, בטח המלך דוד בכנות 

באלוהים. דוד קרא ליהוה "מושיעי”.

דוד ידוע במזמורי התהילים שכתב, בהם הלל את אלוהים על גודל 
אהבתו וחסדו. הוא גם כתב נבואות אודות המושיע שיבוא, ואלוהים 

נתן הבטחה שמשיח זה )המשוח( יהיה מצאצאי דוד.6

הנייד במבנה קבוע  הייתה שאיפה להחליף את המשכן  דוד  למלך 
שמעוצב באופן דומה. הוא ייקרא מקדש. הוא רצה לבנותו בירושלים 
אשר נעשתה לעיר הבירה בימי מלכותו. אולם היה זה בנו, שלמה, 

שראה למעשה את בניית המקדש.

המלך שלמה ידוע בזכות שני דברים לפחות: חוכמתו הרבה והמקדש 
שבנה. מבנה מרהיב זה הוקם בירושלים על הר המוריה, כנראה באותו 
המקום בו עמד אברהם להעלות את יצחק לעולה. שוב, מבנה זה לא 

נועד להיות מקום מגורים ליהוה. כמאמר המלך שלמה,

“… ִהֵּנה ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ֹלא ְיַכְלְּכלּוָך, ַאף ִּכי-ַהַּבִית ַהֶּזה 
מלכים א‘ ח‘:28 ֲאֶׁשר ָּבִניִתי!” 

המושיע המובטח יהיה …
ילוד )מזרע( אישה  .1

זכר  .2

צאצא של אברהם  .3

צאצא של יצחק  .4

צאצא של יעקב  .5

מקרב )צאצא( שבט יהודה  .6

צאצא של דוד  .7
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המקדש החליף את אוהל מועד ככלי עזר חזותי בידיו של אלוהים.

עם מות שלמה, התפלגה המדינה לשניים: עשרת השבטים בצפון 
ליהודה.  נהיו  בדרום  השבטים  ששני  בעוד  ישראל,  השם  את  שימרו 
נראה שחלוקה זו הייתה הצעד הראשון לקראת התרחקות של עם 
ישראל מאלוהיו. השבטים הצפוניים היו אלו שהובילו. העם המשיך 

לעבוד באופן מעשי את אלוהים, אך לבו היה רחוק מאלוהים.

"ָלָּמה-ִּלי רֹב-ִזְבֵחיֶכם” יֹאַמר ְיהָוה, "ָׂשַבְעִּתי עֹלֹות ֵאיִלים ְוֵחֶלב 
ְמִריִאים; ְוַדם ָּפִרים ּוְכָבִׂשים ְוַעּתּוִדים ֹלא ָחָפְצִּתי. ֹלא תֹוִסיפּו 
ישעיהו א‘:11, 13 ָהִביא ִמְנַחת-ָׁשְוא!” 

יהוה שונא טכסים פולחניים חסרי משמעות. אין לו עניין ברובוטים 
כבחברים.

"ֹלא תֹוִסיפּו ָהִביא ִמְנַחת-ָׁשְוא, ְקטֶֹרת ּתֹוֵעָבה ִהיא ִלי! חֶֹדׁש 
ְוַׁשָּבת ְקרֹא ִמְקָרא, ֹלא-אּוַכל ָאֶון ַוֲעָצָרה. ָחְדֵׁשיֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם 
ָׂשְנָאה ַנְפִׁשי, ָהיּו ָעַלי ָלטַֹרח; ִנְלֵאיִתי ְנׂשֹא. … ַּגם ִּכי-ַתְרּבּו ְתִפָּלה, 
ישעיהו א‘:15-13 ֵאיֶנִּני ׁשֵֹמַע; ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו.” 

בני ישראל איבדו את הקשר האישי עם יהוה. האל רצה שבני האדם 
ייהנו מנוכחותו ויהיו חבריו לנצח נצחים. הוא לא היה מעוניין בצייתנות 

מכאנית, בחברות ריקה מתוכן.

נביאי שקר
על מנת לסבך את העניינים עוד יותר, התסיסו נביאי השקר, בהשראת 
ברורות  הנחיות  סיפק  שיהוה  למרות  הרוחנית.  הזירה  את  השטן, 
אהודים  השקר  נביאי  היו  לאמת,  שקר  בין  להבחין  לעמו  שיאפשרו 
עליהם הרבה יותר, משום שהם אמרו לאנשים בדיוק את מה שהם 

רצו לשמוע.

ּכֹה-ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות: "ַאל-ִּתְׁשְמעּו ַעל-ִּדְבֵרי ַהְּנִבִאים ַהִּנְּבִאים 
ָלֶכם, ַמְהִּבִלים ֵהָּמה ֶאְתֶכם; ֲחזֹון ִלָּבם ְיַדֵּברּו, ֹלא ִמִּפי ְיהָוה.”

ירמיהו כג‘:16
אולם בני ישראל לא הקשיבו - והמשיכו להתרחק מאלוהים.

נביאי אמת
ישראל,  על  בקולם  שהרעימו  נביאים  אלוהים  שלח  אזהרה,  כקריאת 
התוחלת  חסר  הפולחן  על  אלוהים  של  ממשפטו  העם  את  מזהירים 
שלהם. אבל העם המשיך להתרחק מאלוהים, תוך שהוא מאבד את 
המצפן המוסרי שלו בדרך. הוא נעשה אדיש לזולת, אטום חושים ומושחת.

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה: "… ַעל-ִמְכָרם ַּבֶּכֶסף ַצִּדיק, ְוֶאְביֹון ַּבֲעבּור ַנֲעָלִים. 
ְוִאיׁש  ַיּטּו;  ֲעָנִוים  ְוֶדֶרְך  ַּדִּלים,  ְּברֹאׁש  ַעל-ֲעַפר-ֶאֶרץ  ַהּׁשֲֹאִפים 

אבוד

צ

ד
עמזמ



197 v 9 פרק

ְוָאִביו ֵיְלכּו ֶאל-ַהַּנֲעָרה, ְלַמַען ַחֵּלל ֶאת-ֵׁשם ָקְדִׁשי. ְוַעל-ְּבָגִדים 
ֲחֻבִלים ַיּטּו, ֵאֶצל ָּכל-ִמְזֵּבַח; ְוֵיין ֲענּוִׁשים ִיְׁשּתּו, ֵּבית ֱאֹלֵהיֶהם.”
עמוס ב‘:8-6

ראוי לאמון
במקביל לאזהרות מפני החטא, נתנו נביאי האמת גם מידע פרטני 
ביחס לבואו של המושיע המובטח. בדפים הבאים, בכל מקום בו תראו 
ציור של מגילה, הריהו מתייחס לנבואה שהתגשמה, נבואה שניתנה 

מאות שנים לפני ההתרחשות עצמה.

"… ָאֹנִכי ֵאל ְוֵאין עֹוד, ֱאֹלִהים ְוֶאֶפס ָּכמֹוִני. ַמִּגיד ֵמֵראִׁשית ַאֲחִרית, 
ּוִמֶּקֶדם ֲאֶׁשר ֹלא-ַנֲעׂשּו; ֹאֵמר ֲעָצִתי ָתקּום, ְוָכל-ֶחְפִצי ֶאֱעֶׂשה.”
ישעיהו מו‘:10-9

שניתן  אל  הוא  שיהוה  ישראל  לעם  הזכירה  שהתגשמה  נבואה  כל 
להאמין לו - ניתן לסמוך עליו - הוא ראוי לאמון. כפי שכבר ראינו, רק 

ליהוה הייתה היכולת לתת ולקיים הבטחות כאלה.

ההשלכות  את  ולהבין  לחקור  מכדי  עסוקים  היו  ישראל  בני  אולם 
העצומות של נבואות שהתגשמו. זוהי תופעה מאד שכיחה שמתקיימת 
עד היום. איכשהו, באופן קולקטיבי, מחמיצה האנושות את המסר. 

בהזנחה זו אורבת לנו סכנה.

כיצד כתבו הנביאים
המקרא קובע שאלוהים הדריך את ארבעים כותביו באופן כזה 
זאת,  עם  יחד  רצה שיכתב.  בדיוק מה שאלוהים  היה  שהכתוב 
לסגנונו  הקודש  בכתבי  ביטוי  לתת  האנושי  לכותב  יהוה  הרשה 
האישי של כל נביא ונביא, אך לעשות זאת ללא שגיאות. כותבים 
אלו לא היו חופשיים להוסיף למקרא את מחשבותיהם הפרטיות. 

כתבי הקודש לא היו משהו שהם חלמו ודמיינו בעצמם.

ְוזֹאת ְדעּו ִראׁשֹוָנה, ֶׁשָּכל ְנבּוַאת ַהִּמְקָרא ֵאיָנּה ִעְנָין ֶׁשל ֵּפרּוׁש 
ִאיִׁשי, ִּכי ֵמעֹוָלם ֹלא ָיְצָאה ְנבּוָאה ַעל-ִּפי ְרצֹון ָהָאָדם, ֶאָּלא 

רּוַח ַהּקֶֺדׁש ֵהִניָעה ְּבֵני ָאָדם ְלַדֵּבר ִמַּטַעם ֱאֹלִהים.
אגרת כיפא השניה א‘:21-20

המילה 'ֵהִניָעה' )ביוונית( מופיעה במקום אחר במקרא ומתייחסת 
לנשיאה/הובלה של אדם משותק.7 בדיוק כשם שהאדם המוגבל 
לא היה מסוגל ללכת על רגליו בכוחו שלו, כך גם לא יכלו הנביאים 
לכתוב את הנבואות מתוך נטייתם האישית. אלוהים גם לא שם 
את חותמו כאישור על מאמץ ספרותי כלשהו של אדם. המקרא 

ברור לחלוטין - היה זה המסר של אלוהים מתחילתו ועד סופו.
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כיצד ניתן לדעת שהמקרא הוא אמת?
אם ניקח את חמשת חומשי התורה שכתב משה כדוגמה, נוכל 
לדעת  שחייבים  מידע  קבוצות:  תתי  שתי  בתוכנם  לזהות 

ומידע נבואי.

המידע שחייבים לדעת עונה על שאלות ביחס למקור היקום 
מצער,  להימנע  כיצד  והמוות,  החטא  הרוע,  למקור  והאנושות, 
מהו מקור השמחה, ודברים הקשורים לחיי נצח. מידע זה נותן 
הדרכה מעשית לחיי היומיום. אך השאלה הגדולה בעינה עומדת: 
“כיצד ניתן לדעת שמה שנאמר במקרא ביחס לדברים הללו אכן 

אמת הוא?”

הקודש.  כתבי  של  הייחודי  במבנה  שוכנת  זו  לשאלה  התשובה 
המידע שחייבים לדעת אשר נכתב בידי משה ייחשב כאמין רק 
במידה שהמידע הנבואי שבו יהיה נכון ב- 100%. אם הוא דייק 
במידע הנבואי שלו, אזי הסבירות לכך שמשה דייק גם במידע 
שחייבים לדעת היא גבוהה. אם דברי הנבואה שלו לא מומשו 
במדוייק ובאופן מלא או אז יש לדחות את המסר כולו )ראה עמ’ 

.)147 - 145

לא זו בלבד שנבואותיו של משה התמלאו בימי חייו, אלא שהן 
ממשיכות להתמלא עד לימינו אנו. למרות שהשתמשתי במשה 

כבדוגמה, נכון הדבר גם ביחס לנביאים האחרים.

דוגמה חיה
משה כתב נבואות רבות, אך כמה מהמופלאות שבהן קשורות 
היו  לא  שמסר  הפרטים  ישראל.  עם  של  ולעתידו  להיסטוריה 

מעורפלים או מופשטים.

ישנו סיפור האומר שבמאה ה-17 לספירה ביקש מלך צרפת לואי 
ה- XIV )ארבע עשרה( מבלייז פסקל, המתמטיקאי והפילוסוף 
ענה:  פסקל  העל-טבעי.  של  לקיומו  הוכחה  לו  לספק  הדגול, 

“כמובן, היהודים הוד מלכותו, היהודים.” 8

ברור מכתביו של פסקל שהוא למד את הנביאים הקדומים, וללא 
ספק שילב לימוד זה עם הידע שלו במתמטיקה- הוא היה אבי 
תורת ההסתברות. פסקל ידע שהסיכויים לכך שהיהודים ימלאו 
את הנבואות הם נמוכים עד מאד, עד כדי בלתי סבירים - ובכל 
זאת התגשמותן היא עובדה היסטורית! )ראה מדגם של נבואות 

בעמוד הבא.(
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האל בעל  5
רבים מנביאיו של אלוהים סיכנו את חייהם בעימותים פנים-אל-פנים 
מול נביאי שקר. אליהו הנביא היה אחד מאותם נביאים. הוא הזהיר 
את עם ישראל לחזור בתשובה - לשנות את הלך מחשבתו - לשוב 
מחוסר אמונתו בחזרה לאמונה באלוהים. אחאב, מלך ישראל, התנגד 

לאליהו ובז למסר שלו.

"ַהַאָּתה  ֵאָליו,  ַאְחָאב  ַוּיֹאֶמר  ֶאת-ֵאִלָּיהּו,  ַאְחָאב  ִּכְראֹות  ַוְיִהי 
ֶזה, עֵֹכר ִיְׂשָרֵאל?”

ַוּיֹאֶמר, "ֹלא ָעַכְרִּתי ֶאת-ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ִאם-ַאָּתה ּוֵבית ָאִביָך, ַּבֲעָזְבֶכם 
מלכים א‘ יח‘:18-17 ֶאת-ִמְצוֹת ְיהָוה ַוֵּתֶלְך ַאֲחֵרי ַהְּבָעִלים.” 

דגון. הדת  בעל היה אל מרכזי במזרח התיכון ונחשב כבנו של האל 
מסביב לעבודת הפולחן שלו כללה תיאורים בוטים של התנהגות מינית 
)בעלת אופי פורנוגרפי( והיתה מלאה אלימות ורשע במהותה. אליהו 

התעמת עם אל שקר זה. הוא אמר למלך אחאב,

ְוֶאת  ַהַּכְרֶמל;  ֵאַלי ֶאת-ָּכל-ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ַהר  "ְוַעָּתה ְׁשַלח ְקבֹץ 
ְנִביֵאי ַהַּבַעל ַאְרַּבע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ּוְנִביֵאי ָהֲאֵׁשָרה ַאְרַּבע ֵמאֹות, 
מלכים א‘ יח‘:19 ֹאְכֵלי ֻׁשְלַחן ִאיָזֶבל.” 

עבודת  בעל.  של  הזוג  לבת  נחשבה  בבבל,  ששורשיה  ֵאָלה  אשרה, 
הפולחן שסבבה אותה הייתה גם היא מושחתת וִיְצִרית.

דעת הרוב והאמת
חשוב לציין שאליהו היה רק אדם אחד המוקף ב- 850 נביאי שקר. 
דעה מוטעית ורווחת היום היא, שאם הרבה אנשים מאמינים במשהו, 

סימן שהוא נכון. אולם המקרא מזהיר אותנו באומרו,

"ִהָּכְנסּו ֶּדֶרְך ַהֶּפַתח ַהַּצר, ִּכי ָרָחב ַהֶּפַתח ּוְמֻרַּוַחת ַהֶּדֶרְך ַהּמֹוִליָכה 
ַלֲאַבּדֹון ְוַרִּבים ַההֹוְלִכים ָּבּה. ַאְך ַצר ַהֶּפַתח ְוָצָרה ַהֶּדֶרְך ַהּמֹוִליָכה 
ַלַחִּיים ּוְמַעִּטים ַהּמֹוְצִאים אֹוָתּה. ִהָּזֲהרּו ִמְּנִביֵאי ַהֶּׁשֶקר ַהָּבִאים 
ֲאֵליֶכם ִּבְלבּוׁש ְּכָבִׂשים ּוְבתֹוְך ּתֹוָכם ְזֵאִבים טֹוְרִפים ֵהם. ְּבֵפרֹוֵתיֶהם 
מתי ז‘:16-13 ַּתִּכירּו אֹוָתם.” 

ניתן להכיר נביאי שקר על פי פירותיהם - הלימוד שלהם - האם הוא 
יהוה  נתן  זה,  בהסכמה או אינו בהסכמה עם דבר אלוהים. במקרה 
הוראות ברורות לבני ישראל, שמאפשרות להם להבחין בין אמת לשקר. 
בכל אופן, נביאי הבעל והאשרה היו אהודים יותר משום שאמרו לבני 

העם את מה שהם רצו לשמוע.
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הר הכרמל
אליהו ִאְתֵגר את אחאב והזמין אותו לעימות מכריע )תחרות( על הר 
הכרמל. היות שישנן עדויות לכך שהר זה שימש לעבודת הבעל, העניק 

אליהו לנביאי השקר את יתרון המגרש הביתי.

ַוִּיְקּבֹץ ֶאת-ַהְּנִביִאים ֶאל-ַהר  ִיְׂשָרֵאל;  ַוִּיְׁשַלח ַאְחָאב ְּבָכל-ְּבֵני 
ַהַּכְרֶמל. ַוִּיַּגׁש ֵאִלָּיהּו ֶאל-ָּכל-ָהָעם ַוּיֹאֶמר, "ַעד-ָמַתי ַאֶּתם ֹּפְסִחים 
ַעל-ְׁשֵּתי ַהְּסִעִּפים? ִאם-ְיהָוה ָהֱאֹלִהים ְלכּו ַאֲחָריו, ְוִאם-ַהַּבַעל 
מלכים א‘, יח‘:21-20 ְלכּו ַאֲחָריו;” ְוֹלא-ָענּו ָהָעם ֹאתֹו ָּדָבר. 

הליכה אחרי אלוהים ואחרי הבעל גם יחד איננה אפשרית. מעולם לא 
הייתה ולעולם לא תהיה. אלוהים לא מאפשר לשלב בין האמת לשקר. 

הוא מתעב ִסיְנקֶרִטיְזם )שילוב בין אמונות(.

ַוּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ֶאל-ָהָעם, "… ְוִיְּתנּו-ָלנּו ְׁשַנִים ָּפִרים, ְוִיְבֲחרּו ָלֶהם 
ַהָּפר ָהֶאָחד ִויַנְּתֻחהּו ְוָיִׂשימּו ַעל-ָהֵעִצים, ְוֵאׁש ֹלא ָיִׂשימּו; ַוֲאִני 
ָאִׂשים.  ֹלא  ְוֵאׁש  ַעל-ָהֵעִצים,  ְוָנַתִּתי  ָהֶאָחד  ֶאת-ַהָּפר  ֶאֱעֶׂשה 
ּוְקָראֶתם ְּבֵׁשם ֱאֹלֵהיֶכם, ַוֲאִני ֶאְקָרא ְבֵׁשם-ְיהָוה, ְוָהָיה ָהֱאֹלִהים 
ֲאֶׁשר-ַיֲעֶנה ָבֵאׁש, הּוא ָהֱאֹלִהים; ַוַּיַען ָּכל-ָהָעם ַוּיֹאְמרּו טֹוב ַהָּדָבר.”
מלכים א‘, יח‘:24-22

אליהו אמר לנביאי הבעל 'תהיו אתם ראשונים.’

"ַהַּבַעל  ֵלאמֹר,  ְוַעד-ַהָּצֳהַרִים  ֵמַהֹּבֶקר  ְבֵׁשם-ַהַּבַעל  … ַוִּיְקְראּו 
ֲעֵננּו!” ְוֵאין קֹול ְוֵאין עֶֹנה; ַוְיַפְּסחּו, ַעל-ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ָעָׂשה.

ְבקֹול-ָּגדֹול,  "ִקְראּו  ַוּיֹאֶמר,  ֵאִלָּיהּו  ָּבֶהם  ַוְיַהֵּתל  ַבָּצֳהַרִים  ַוְיִהי 
ִּכי-ֱאֹלִהים הּוא; ִּכי ִׂשיַח ְוִכי-ִׂשיג לֹו ְוִכי-ֶדֶרְך לֹו; אּוַלי ָיֵׁשן הּוא 
ְוִיָקץ.” ַוִּיְקְראּו ְּבקֹול ָּגדֹול, ַוִּיְתֹּגְדדּו ְּכִמְׁשָּפָטם, ַּבֲחָרבֹות ּוָבְרָמִחים; 
מלכים א‘, יח‘:28-26 ַעד-ְׁשָפְך-ָּדם ֲעֵליֶהם. 

או  בדקירה  קרובות  לעיתים  כרוך  היה  השדים  האלים  של  פולחנם 
בשיסוף הגוף. הייתה זו חותמת לדתם השקרית.

ְוֵאין-קֹול  ַהִּמְנָחה;  ַלֲעלֹות  ַעד  ַוִּיְתַנְּבאּו,  ַהָּצֳהַרִים,  ַּכֲעבֹר  ַוְיִהי 
מלכים א‘, יח‘:29 ְוֵאין-עֶֹנה ְוֵאין ָקֶׁשב. 

אליהו רצה שהקהל הצופה, כולל אלה בכיתת הלימוד הגלובאלית, 
יגיעו לשלב שבו יאמרו,

"ָמה-הֹוִעיל ֶּפֶסל ִּכי ְפָסלֹו יְֹצרֹו, ַמֵּסָכה ּומֹוֶרה ָּׁשֶקר? ִּכי ָבַטח 
חבקוק ב‘:18 יֵֹצר ִיְצרֹו ָעָליו, ַלֲעׂשֹות ֱאִליִלים ִאְּלִמים.” 

אין אלוהים, אין אש
ְׁשֵּתים  ֵאִלָּיהּו,  … ַוִּיַּקח  ֵאַלי.”  "ְּגׁשּו  ְלָכל-ָהָעם,  ֵאִלָּיהּו  ַוּיֹאֶמר 
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ֶעְׂשֵרה ֲאָבִנים, ְּכִמְסַּפר ִׁשְבֵטי ְבֵני-ַיֲעקֹב; ֲאֶׁשר ָהָיה ְדַבר-ְיהָוה 
ֵאָליו ֵלאמֹר, ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְׁשֶמָך. ַוִּיְבֶנה ֶאת-ָהֲאָבִנים ִמְזֵּבַח ְּבֵׁשם 

ְיהָוה; ַוַּיַעׂש ְּתָעָלה ְּכֵבית ָסאַתִים ֶזַרע, ָסִביב ַלִּמְזֵּבַח.
מלכים א‘, יח‘:32-30

התעלה יכלה כנראה להכיל כ- 15 ליטרים.

הוא ָעָרם עץ על המזבח, חתך את הפר לנתחים והניח אותם 
מלכים א', יח:33 על העצים. 

ַוּיֹאֶמר ִמְלאּו ַאְרָּבָעה ַכִּדים ַמִים, ְוִיְצקּו ַעל-ָהעָֹלה ְוַעל-ָהֵעִצים; 
ָסִביב  ַהַּמִים  ַוֵּיְלכּו  ַוְיַׁשֵּלׁשּו.  ַׁשֵּלׁשּו  ַוּיֹאֶמר  ַוִּיְׁשנּו,  ְׁשנּו  ַוּיֹאֶמר 
מלכים א‘, יח‘:35-34 ַלִּמְזֵּבַח; ְוַגם ֶאת-ַהְּתָעָלה ִמֵּלא-ָמִים. 

הם ִהְשרּו את המזבח והעץ בשנים עשר כדי מים גדולים. המסר היה 
ברור - אם אין אלוהים אמיתי, אזי גם לא תהיה אש אמיתית.

ֱאֹלֵהי  "ְיהָוה  ַוּיֹאַמר,  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ַוִּיַּגׁש  ַהִּמְנָחה,  ַּבֲעלֹות  ַוְיִהי 
ְּבִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלִהים  ִּכי-ַאָּתה  ִיָּוַדע  ַהּיֹום  ְוִיְׂשָרֵאל,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם 
ַוֲאִני ַעְבֶּדָך; ובדבריך )ּוִבְדָבְרָך( ָעִׂשיִתי, ֵאת ָּכל-ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה. 
ֲעֵנִני ְיהָוה ֲעֵנִני, ְוֵיְדעּו ָהָעם ַהֶּזה, ִּכי-ַאָּתה ְיהָוה ָהֱאֹלִהים; ְוַאָּתה 

ֲהִסּבָֹת ֶאת-ִלָּבם ֲאחַֹרִּנית.”

ַוִּתֹּפל ֵאׁש-ְיהָוה ַוֹּתאַכל ֶאת-ָהעָֹלה ְוֶאת-ָהֵעִצים, ְוֶאת-ָהֲאָבִנים 
ְוֶאת-ֶהָעָפר; ְוֶאת-ַהַּמִים ֲאֶׁשר-ַּבְּתָעָלה ִלֵחָכה. ַוַּיְרא ָּכל-ָהָעם, 
ַוִּיְּפלּו ַעל-ְּפֵניֶהם; ַוּיֹאְמרּו, ְיהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים, ְיהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים.
מלכים א‘, יח‘:39-36

יהוה הוא האלוהים! הוא היה האחד בו הם חייבים לבטוח.

הגלות  6
ניסיונם של בני ישראל על הר הכרמל לא מנע מהם לשוב ולעבוד 
אלילים. בטרם מותו ניבא משה, שיום יבוא ובו יָאֵמר שעם ישראל עורר 

עליו את כעסו של אלוהים …

ֱאֹלַּה,  ֹלא  ַלֵּׁשִדים  ִיְזְּבחּו  ַיְכִעיֻסהּו.  ְּבתֹוֵעבֹת  ְּבָזִרים;  ַיְקִנֻאהּו 
ֱאֹלִהים ֹלא ְיָדעּום; ֲחָדִׁשים ִמָּקרֹב ָּבאּו, ֹלא ְׂשָערּום ֲאבֵֹתיֶכם.

דברים לב‘:17-16
ואפילו אז, אחד מנביאי יהוה כתב:

ְוָלֵכן ְיַחֶּכה ְיהָוה ַלֲחַנְנֶכם, ְוָלֵכן ָירּום ְלַרֶחְמֶכם; ִּכי-ֱאֹלֵהי ִמְׁשָּפט 
ישעיהו ל‘:18 ְיהָוה, ַאְׁשֵרי ָּכל-חֹוֵכי )מחכים( לֹו. 
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אך כאשר המשיכו בני ישראל להשתחוות לאלים השדים, עשה אלוהים 
האשורים  פלשו  הספירה  לפני  ב-722  משפט.   - הבטיח  אשר  את 
לא  המקרא  לגלות.  אותם  ולקחו  שבצפון  השבטים  עשרת  לשטחי 

מספר על שיבה מאורגנת של אנשים אלה לארץ ישראל.

שני השבטים הדרומיים המשיכו להתקיים כישות פוליטית נפרדת עד 
לשנת 586 לפנה«ס, בה פלשו הבבלים* לעיר ירושלים, 
ולקחו את  הרסו את המקדש שבנה שלמה המלך, 

תושביה בשבי.

יהודים
בזמן היותם בגלות החלו בני ישראל להקרא יהודים, התייחסות לעובדה 
שרובם היו מבני שבט יהודה. עכשיו שהמקדש נהרס, הנהיגו היהודים 
הקודש  כתבי  ללימוד  לתפילה,  כמקום התכנסות  הכנסת  בית  את 

ולמפגש חברתי.

בהיותו בגלות, כתב אחד מארבעים הנביאים,

ְיהּוָדה  ְלִאיׁש  ַהֶּזה;  ַּכּיֹום  ַהָּפִנים  ְוָלנּו ּבֶֹׁשת  ַהְּצָדָקה,  ֲאדָֹני  "ְלָך 
ּוְליְֹׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם, ּוְלָכל-ִיְׂשָרֵאל ַהְּקרִֹבים ְוָהְרחִֹקים ְּבָכל-ָהֲאָרצֹות 
ֲאֶׁשר ִהַּדְחָּתם ָׁשם, ְּבַמֲעָלם ֲאֶׁשר ָמֲעלּו-ָבְך. ְיהָוה ָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפִנים, 

ִלְמָלֵכינּו ְלָׂשֵרינּו ְוַלֲאבֵֹתינּו; ֲאֶׁשר ָחָטאנּו ָלְך.

ַלאדָֹני ֱאֹלֵהינּו, ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִלחֹות; ִּכי ָמַרְדנּו ּבֹו. ְוֹלא ָׁשַמְענּו, 
ְּבקֹול ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו; ָלֶלֶכת ְּבתֹורָֹתיו ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָפֵנינּו, ְּבַיד ֲעָבָדיו 
ַהְּנִביִאים. ְוָכל-ִיְׂשָרֵאל ָעְברּו ֶאת-ּתֹוָרֶתָך, ְוסֹור ְלִבְלִּתי ְׁשמֹוַע ְּבקֶֹלָך.

ַוִּתַּתְך ָעֵלינּו ָהָאָלה ְוַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ְּכתּוָבה ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ֶעֶבד-
ָהֱאֹלִהים, ִּכי ָחָטאנּו לֹו. ַוָּיֶקם ֶאת-דבריו )ְּדָברֹו( ֲאֶׁשר-ִּדֶּבר ָעֵלינּו 

ְוַעל ׁשְֹפֵטינּו ֲאֶׁשר ְׁשָפטּונּו, ְלָהִביא ָעֵלינּו ָרָעה ְגדָֹלה …
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ַּכֲאֶׁשר ָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה, ֵאת ָּכל-ָהָרָעה ַהּזֹאת ָּבָאה ָעֵלינּו; 
ְוֹלא-ִחִּלינּו ֶאת-ְּפֵני ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ָלׁשּוב ֵמֲעו ֵֹננּו, ּוְלַהְׂשִּכיל ַּבֲאִמֶּתָך. 
ַוִּיְׁשקֹד ְיהָוה ַעל-ָהָרָעה, ַוְיִביֶאָה ָעֵלינּו; ִּכי-ַצִּדיק ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו 
דניאל ט‘:14-7 ַעל-ָּכל-ַמֲעָׂשיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ְוֹלא ָׁשַמְענּו ְּבקֹלֹו.” 

שני  לפני הספירה החלו  ובשנת 536  נמשכה שבעים שנה,  הגלות 
ולהשתקע  מולדתם  לארץ  טיפין  טיפין  לשוב  הדרומיים  השבטים 
בסביבות ירושלים, באזור שהיה מיושב בעבר על ידי בני שבט יהודה. 
בית המקדש שב ונבנה, אם כי לא באותו פאר והדר כבימי שלמה, 

והקרבת הקרבנות נשתקמה.

היוונים
סביב שנת 400 לפנה«ס מפסיק המקרא לתעד ונאלם דום למשך 
כ- 400 שנה. אולם ההיסטוריה כלל לא שקטה על שמריה. אלכסנדר 
הגדול, המצביא המבריק של היוונים, חלף בסערה על פני כל המזרח 
התיכון כשהוא גורף תוך כדי כך גם את היהודים. נציגיו הנהיגו את 
השפה היוונית כשפת הסחר הבינלאומית ותרבותם ההלניסטית הפכה 

סמל למעמד במשך מאות בשנים.

כשהם  היוונית,  התרבות  את  בקלות  ליבם  אל  שאימצו  יהודים  היו 
ְצדּוִקים.  נקראו  אלה  אנשים  באלוהים.  באמונתם  אותה  משלבים 
וממון. הם  היו אלה אנשים בעלי השפעה  למרות מספרם המועט, 
הם  בכסף.  ונמכרה  נקנתה  זה  שבשלב  עמדה  הגדול,  בכוהן  שלטו 
הצדוקים  במקרא.  מסוימים  חלקים  של  לאמיתותם  התכחשו  גם 

החסירו מדבר אלוהים.

עד  יוונים,  כובשים  לשורה של  היהודים  נכנעו  200 שנה  כ-  במשך 
שבשנת 166 לפנה“ס - מרדו. יהודה המכבי הנהיג את אנשיו לתקופה 

של אוטונומיה.

 

הים התיכון

ישראל

וס
יל

הנ
ר 

נה

מצרים

רומא

ירושלים

יוון
איטליה

הים השחור



205 v 9 פרק

דת  קנאי  של  קבוצה  קמה  זו,  תקופה  במהלך 
בהשפעה  שנלחמה  פרושים,  שכונתה  יהודים 
הרבה  בקנאותם  משה.  בתורת  ודבקה  היוונית 
המציאו טבעת של חוקים חדשים שחישקה את 
תורת משה כך ששום מצווה לא תופר. חוקים 
נוספים אלה קבלו סמכות עצמאית משל עצמם 

ונעשו שוות משקל לחוקי התורה. הפרושים הוסיפו על דבר אלוהים.

הרומאים
חירותם של היהודים תחת הנהגת המכבים נמשכה כמאה שנה בלבד. 
בשנת 67 לפנה“ס, עם כניסתו של המצביא פומפי לירושלים, רמסה 

רגל הברזל של הרומאים את חירותם.

הרומאים היו סובלניים למדי לדתם של היהודים כל עוד שלמו הללו 
את מיסיהם ולא עודדו מרידות. העולם החברתי של אותם ימים נכנס 

לעידן של שלום לא יציב.

החל משנת 27 לפנה“ס ולמשך כמעט 200 שנה, שלום זה, הקרוי 
'ַּפְקס רֹוָמָנה’ )השלום הרומי(, סיפק מעין רגיעה לסערות הפוליטיות 
ששררו ברחבי העולם מאז ימי בבל. לשלום זה נתלוו מסחר ומסעות, 
מבחינה  הרומאים.  באדיבות  טובים  גשרים  ובניית  כבישים  סלילת 
יוונית עממית.  חברתית, לעולם הייתה עתה שפת מסחר אחידה - 
מעולם לא היו התנאים בשלים יותר לבואו של מבשר עם מסר שצריך 

להגיע אל ארבע כנפות תבל.

עולם ָּבֶשל
כלל עבדות בבבל. הגלות  ישראל, תהליך ההכנה שעברו  בני  עבור 
הייתה חוויה קשה, מעין הבזק לאחור אל העבדות במצרים. אבל בדרך 
זו למדו העברים שיעור חשוב וקשה - הם סוף סוף הפסיקו לעבוד 
אלים אחרים. עבור היהודים כולם, הפסוק הבא הפך להיות הצהרת 

אמונה. הוא נקרא תפילת שמע.

דברים ו‘:4 "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל; ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְיהָוה ֶאָחד!” 

כלומר, יהוה אלוהינו הוא יהוה לבדו. הוא יחיד ואין בלתו - הוא קדוש. 
כתבי הקודש גדושים בהצהרות דומות ביחס לאלוהים:

"ֵאין-ָקדֹוׁש ַּכיהָוה, ִּכי ֵאין ִּבְלֶּתָך; ְוֵאין צּור ֵּכאֹלֵהינּו.”
שמואל א‘, ב‘:2

ֶלְך-ִיְׂשָרֵאל ְוֹגֲאלֹו ְיהוה ְצָבאֹות; 'ֲאִני ִראׁשֹון  "ּכֹה-ָאַמר ְיהָוה ֶמֽ
ישעיהו מד‘:6 ַוֲאִני ַאֲחרֹון, ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱאֹלִהים.’ ” 

חוקים נוספים

ם פי ס ו נ ם  י ק ו ח

עשרת
הדברות
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ישעיהו מה‘:5 "ֲאִני ְיהָוה ְוֵאין עֹוד, זּוָלִתי ֵאין ֱאֹלִהים.” 

י-ֲאִני הּוא, ְלָפַני ֹלא-נֹוַצר ֵאל, ְוַאֲחַרי ֹלא ִיְהֶיה.” ישעיהו מג‘:10 "ִּכֽ

עם ישראל היה מוכן עכשיו להתגלות העיקרית הבאה של טיבו של 
אלוהים. השאלה הייתה: האם הם יאמינו לו? האם העולם המתבונן 

מהצד יאמין לו?

אל נאמן
כיתת  לכל  גם  כמו   - ישראל  לעם  הוכיחו  הן  גם  המאות הקודמות 
הלימוד הגלובאלית - שיהוה אלוהים הוא אל שומר-הבטחות. המלך 

דוד כתב,

תהילים קיט‘:140 ְצרּוָפה ִאְמָרְתָך ְמֹאד… )דברך עמד במבחן( 

כאשר יש לאדם כלשהו היסטוריה מוכחת של אמינות, של שמירה וקיום 
הבטחותיו, הרי שזהו סוג האדם שבו נוכל לבטוח. ניתן להאמין למה 
שהוא אומר. יהוה, בָפָעלו בהיסטוריה, הוכיח לבני ישראל המצפים - 

ולעולם בכללותו - שאין להם עוד שום תרוץ שלא לסמוך עליו.

הורדוס הגדול
למרות ששרר שלום בעולם, החיים לא היו קלים לאזרח ברחוב היהודי. 
היות שהאימפריה הרומית הייתה גדולה מכדי להיות מנוהלת ביעילות 
מרומא, נבחרו מנהיגים מקומיים לניהול מחוזותיה השונים. ביהודה, 
שכעת הייתה מחוז רומי, התמנה איש בשם הורדוס להיות מלך 'ּבּוָּבה' - 
עושה דברו של השלטון המרכזי ברומא. הוא זכור בהיסטוריה כהורדוס 
הגדול. אכזר מעל לכל דמיון, היה הורדוס יהודי בהגדרתו בלבד. תחת 
סמכותה של רומא, שלטו הוא וצאצאיו בעולם היהודי מלא התרעומת 
על פני 100 השנים הבאות. העם נכסף להצלה - ַלֶאחד שיביא מרגוע 

לסבלם, לאחד שיציל אותם.

האחד המובטח
שאחד  לאברהם  אלוהים  הבטיח  מאז  שנה  מאלפיים  יותר  חלפו 
מצאצאיו יהיה המושיע המובטח. במהלך כל המאות הללו היו לאלוהים 
אנשים - לעיתים היו הם ספורים בלבד - שהאמינו בדברו ונתנו בו 
אמון. הם חיכו בכיסופים לבואו של המשיח - האחד המשוח. בשנים 
הראשונות הללו של השלום הרומי, אלו שדבקו בחוזקה ובעיקשות 
בהבטחות אלוהים עדיין המתינו לראות את מימושן. והנה כאשר הגיע 

זמן התמלאותן, הם לא היו מודעים לכך.
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 אילן יוחסין מאדם הראשון
ועד ישוע

 אילן יוחסין מאדם הראשון
ועד ישוע

קו מלא מציין קשר תורשתי (מולד)
קו מודגש מציין קיומם של פרטים רבים בסיפורי המקרא

ישראל - הכולל את עשרת 
השבטים הצפוניים, 

נלקחים לגלות ע"י אשור 
בשנת 722 לפנה"ס

חיצים מציינים 
תקופה בה חיו 

נביאים

יהודה - הכולל את שבט יהודה 
ובנימין, נלקחים לגלות בשנת 

586 לפנה"ס ע"י הבבלים.
**בית המקדש נחרב

70 שנות 
גלות לפני 

החזרה 
לירושלים

קו מקווקוו 
מציין שושלת 

של שליטים

יצחק
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אדם
חווה

קין

שת
הבל

אנוש

קינן
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ירד
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נח

שם
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יפת
מתושלח

ארפכשד

שלח

עבר

פלג

נחור

איוב

ישמעאל
הגר

(אברם)

(שרי)

אברהם
שרה

לוט

מואב

המון גוים

בן-עמי  חרן

עשיו

יעקב
יהודה

בנימין
יוסף

זבולון
יששכר

אשר
גד

נפתלי
דן

לוי
שמעון
ראובן

 יהושע

משה

אהרון

פרץ

חצרון

רם

עמינדב

נחשון

רחב
שלמון

בועז
רות

עובד

ישי

שלמהדוד

יהושע (המשך)

ים
פט

שו

אסא

בית המקדש נבנה מחדש**
שאלתיאל

יעקב
מתן
אלעזר

אליהוד
יכין
צדוק

עזור

אליקים
אביהוד

זרובבל

יוסף
מרים

12 תלמידים
יוחנן המטביל
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יא

נב

שראל
מלכי י

מנחם
 פקחיה
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תאריכים שיש
ספק בקשר לדיוקם13

רחבעם
אביה

יהושפט
יהורם

אחזיה*
המלכה עתליה*

יואש*
אמציה*

עוזיה
יותם

חזקיה
אחז

מנשה
אמון

יאשיהו
יהואחז

יהויקים
יהויכין
צדקיה

עתניאל
אהוד

שמגר
דבורה וברק

גדעון
תולע
יאיר

יפתח
אבצן
אלון

עבדון
שמשון

אלי
שמואל

מלאכי
דניאל

עמוס

זכריה
יחזקאל

ישעיה
אליהו

מיכה

יונה
הושע

הושע
פקח
שלום
זכריה

ירבעם השני
יהואש
יהואחז

יהוא
יורם
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אחאב

תבני ועמרי
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אלה
בעשא

נדב
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שרוג
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תרח
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*שליטים שאינם מופיעים בשושלת היוחסין של ישוע בספר מתי 
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לצורך פרספקטיבה  1
אחת לכמה זמן אנו שומעים על אדם מסויים שמכריז באופן חד משמעי 
על היותו המושיע המיוחד והמובטח בכתובים. כיצד עלינו לדעת שאין 
נותנים לנו כלים כדי לבחון את אמיתות  ובכן, הכתובים  זו האמת? 

טענותיהם של אותם אנשים. הרשו לי להסביר זאת באופן הבא.

זהות ברורה
אולי קראתם ספרי מרגלים שתוכנם הוא בערך כך: סוכן חשאי אמור 
לפגוש איש קשר לא ידוע. נאמר למרגל ללכת לעיר מסוימת, לעלות 
על אוטובוס שנוסע לפרבר מסוים, ועם הגעתו לשבת על ספסל בכיכר 
הציבורית בשעה 3:00 אחה“צ על פי שעון העירייה המרכזי. שם יפגוש 
אותו אדם לבוש במעיל ארוך, בצבע אפור כהה, הנושא עימו עיתון. 
אותו אדם ישאל את הסוכן הסמוי מה השעה. על הסוכן להצביע על 
שעון העירייה ולשאול את האיש אם הוא מכיר את “דר. קים”. כל זה 

יעשה, כמובן, במטרה למנוע טעויות בזיהוי איש הקשר הנכון.

ובכן, עד כמה שזה עלול להישמע מוזר, אלוהים מסר באמצעות נביאיו 
פרטים דומים ביחס למושיע המובטח. אופן הגעתו, העיר אליה יגיע, 
שם ה“קוד” שלו … כל מיני פיסות מידע ניתנו כדי לוודא ששום איש 

לא יטעה בזיהויו.

בווסטמונט  למדעים  בדימוס  פרופסור   ,)Stoner( סטונר  פיטר  דר. 
)Westmont( קולג', חישב1 את גורם הסבירות במידה שרק שמונה 
זיהוי היו נלקחים בחשבון.2 הוא בחר שמונה נבואות במקרא  פרטי 
אשר נתמלאו ע"י המשיח. שנים-עשר כיתות, שייצגו 600 סטודנטים 
מאוניברסיטאות שונות, דנו בכל אחת מהנבואות ובחנו נסיבות שיכולות 
להצביע על כך שהיו אלה בני אדם אשר קשרו קשר למימוש נבואה 
נמצאת  אינה  הלידה  ידיעת מקום  לדוגמה,  נבואות.  כלשהי מאותן 
בשליטתנו, לכן נבואה שכזאת נחשבה ללגיטימית. ההערכה הקולקטיבית 
של הסטודנטים הייתה שמרנית מספיק כדי שאפילו גדולי הספקנים 

מקרב החוקרים נתנו את הסכמתם למסקנות פה אחד.

בלוקחו את המידע שסיפקו הסטודנטים, הסיק פרופסור סטונר מסקנה 
שמרנית עוד יותר, שמעודדת את הספקנים לבחון את תהליך ההיסק 
הלוגי שעשה ולראות אם הוא הוגן. והמסקנה? על פי חוקי ההסתברות, 
אם אירוע אחד מימש שמונה נבואות בלבד, הרי שהסבירות לכך היא 
זו  סבירות  הדגים  סטונר  ד"ר.   3 . 100,000,000,000,000,000 ל-   1

באמצעות ההנחה הבאה:

קחו 100,000,000,000,000,000 מטבעות כסף והניחו אותן…
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זה  על  עולה  ששטחה  )מדינה  טקסס.  מדינת  של  האדמה  פני  "על 
של צרפת או תאילנד(. הם יכסו את כל שטח המדינה בגובה של חצי 
מטר. כעת סמנו אחת מהמטבעות הללו וערבבו את כל המסה הזאת 
ביסודיות על פני כל שטח מדינת טקסס. כסו עיניו של אדם ואמרו לו 
שהוא יכול לנוע בחופשיות לאיזה מרחק שרק ירצה, אך עליו להרים 

מטבע אחד בלבד ומטבע זה יהיה המטבע הנכון.”

הסיכוי שאיש אחד ימלא את כל שמונה הנבואות הוא כמו זה של 
אותו אדם, כסוי עיניים, למצוא את המטבע הנכון. הדבר לחלוטין בלתי 
אפשרי! ככל שנתקדם בסיפור נראה שהמשיח המובטח מילא יותר 
מאשר שמונה נבואות, כך שניתן לומר בבטחון שלא היתה טעות בזהותו.

דוקטור לוקס
בתשעת הפרקים הקודמים עקבנו אחר משה שמעלה על הכתב את 
דבר אלוהים, כשאנו מבססים את המסר באמצעות מובאות מדבריהם 
של נביאים אחרים. בהמשך הספר, נתלווה לנביא אחר ונאפשר לו 
להוביל אותנו למסקנה. שמו של אדם זה הוא לוקס, ומתוך 40 הנביאים 
שכתבו את המקרא היה הוא היחיד שלא היה יהודי. במקצועו היה 

לוקס רופא, אבל הוא גם היה היסטוריון קפדן.

שווה ערך
חטאו,  עומס  תחת  כורע  עצמו,  בכוחות  האדם  נאבק  רבות  שנים 
הדבר  נכון  המובטח.  המושיע   - באופק  לו  מאירה  אחת  כשתקווה 
שאלוהים בחסדו ִאפשר שחיות יומתו כקרבן, במקומו של האדם - 
כתחליף לו, אך קרבן זה סיפק כיסוי זמני בלבד לחטא. בטווח המלא, 

הכולל את הנצח…

…ַדם ַהָּפִרים ְוַהְׂשִעיִרים ֹלא יּוַכל ְלָהִסיר ֲחָטִאים.
האגרת אל העברים י':4

נברא בצלם אלוהים, כך שעל מנת שחוב-חטאו של האדם  האדם 
ישולם, יש צורך לשלם מחיר השווה לאדם - יש צורך בבן-אנוש שישלם 

את המחיר. בעל חיים לא יהיה מספיק.

לא  דרכים,  בתאונת  אותו  והרסת  בנץ  מרצדס  לווית  אילו  למשל, 
תצטרך  לא,  כתחליף.  צעצוע  אוטו  הרכב  לבעל  לתת  לך  יתאפשר 
לספק רכב חלופי שיהיה לגמרי שווה ערך לזה שנהרס או שאפילו 

עולה עליו בערכו.

באותה מידה, כדי שחוב חטאו של האדם ישולם, צריך ִמשהו שנברא 
בצלם אלוהים - בן אנוש. חיה לא תספיק.
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שני אנשים, ּבֹור אחד
אולי קיים מישהו שמוכן לשלם את חוב-חטאו של אדם אחר, אבל 
גם אז, זה לא יכול היה להיות פיתרון. מכיוון שחוטא אחד אינו יכול 

להושיע חוטא אחר.

נאבקים  ישן.  ִּפיר של מכרה  לתוך  כמו שני אנשים שנפלו  זה  יהיה 
אותי  “תוציא  לשני,  האחד  יאמר  הבור,  בתחתית  ובבוץ  בחשיכה 
מהמקום הארור הזה, אני הולך ושוקע ברפש המצחין”, ועונה לו חברו, 

“השתגעת? גם אני טובע! אין באפשרותי לעזור לך”.

אחר  חוטא  למשות  אחד  חוטא  של  באפשרותו  אין  אופן,  באותו 
ממצולות החטא. על מנת להושיע את האנושות מחטאיה יש צורך 

במישהו נקי מחטא.

אך חיפוש על פני כדור הארץ העלה שלא ניתן למצוא ולו איש מושלם 
אחד. בין אם נביא או כוהן, כל בן-אדם, עוד מימי בראשית, נולד כבנו 
של אדם - נולד לבוש בסחבות הבלויים של החטא. אין איש שיוכל 
למלא את תפקיד המושיע, משום שעל כל אחד מרחף עונש החטא 

שלו שאיתו עליו להתמודד.

סיכום
כך שבן האדם זקוק למישהו מחוץ לִּפיר )לבור(, מישהו שאין בו חטא. 
על אותו מושיע להיות אנושי - כלומר, לא חיה. אבל מי יכול להיות 
אותו מושיע? היכן ימצא יהוה אדם שאין בו חטא? על מנת לענות על 

שאלות אלו, החל דר. לוקס את חיבורו במילים הבאות:

ַרִּבים ָׁשְלחּו ָיָדם ְלַחֵּבר ֶאת ִסּפּור ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִהְתַקְּימּו ְּבִקְרֵּבנּו, 
ְּכִפי ֶׁשְּמָסרּום ָלנּו ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִמְּתִחָּלה ָהיּו ֵעֵדי ְרִאָּיה ּוְמָׁשְרֵתי 
ַהְּדָבִרים  ָּכל  ַעל  ֵהיֵטב  ֶׁשִהְתַחֵּקיִתי  ְלַאַחר  ְלִפיָכְך,  יהוה.  ְּדַבר 
ֵמֵראִׁשיָתם, ָחַׁשְבִּתי ַּגם ֲאִני ְלָנכֹון ְלָכְתָבם ְלָך ְּכִסְדָרם … ְלַמַען 
הבשורה על פי לוקס א':4-1 ִּתָּוַכח ַּבֲאִמּתּות ַהְּדָבִרים ֶׁשִּלְּמדּוָך. 

המלאך  2
במת  על  המובטח  המושיע  הופיע  בטרם 
ההיסטוריה, הכין אלוהים את העם היהודי לבואו 
האירוע  על  שהכריז  מיוחד  שליח  באמצעות 

העומד להתרחש. דר. לוקס כתב:

ֵהן  ּכֺ ָהָיה  ְיהּוָדה  ֶאֶרץ  ֶמֶלְך  הֹוְרדֹוס  ִּביֵמי 
ִמִּמְׁשֶמֶרת ֲאִבָּיה ּוְׁשמֹו ְזַכְרָיה, ְולֹו ִאָּׁשה ִמְּבנֹות 

ירושלים

אזור
יהודה

אזור
הגליל

כון
תי

 ה
ים

ה
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ַאֲהרֺן ּוְׁשָמּה ֱאִליֶׁשַבע. ְׁשֵניֶהם ָהיּו ַצִּדיִקים ִלְפֵני ֱאֹלִהים, הֹוְלֵכי 
ֱאִליֶׁשַבע  ִּכי  ָלֶהם,  ָהָיה  ּוֵבן ֹלא  ְוֻחּקֹוָתיו.  ִמְצוֹוָתיו  ְּבָכל  ָּתִמים 

ֲעָקָרה ּוְׁשֵניֶהם ָּבִאים ַּבָּיִמים.

ְּבַאַחד ַהָּיִמים, ַּכֲאֶׁשר ִּכֵהן ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ְּבֵסֶדר ִמְׁשַמְרּתֹו ַעל-ִּפי 
ִמְנַהג ַהְּכֻהָּנה, ָיָצא ּגֹוָרלֹו ְלִהָּכֵנס ֶאל ֵהיַכל יהוה ְלַהְקִטיר ְקטֶֺרת.

ְוָכל ְקַהל ָהָעם ָהָיה ִמְתַּפֵלל ַּבחּוץ ִּבְׁשַעת ַהְּקטֶֺרת. ְלֶפַתע ִנְרָאה 
ֵאָליו ַמְלַאְך יהוה ִנָּצב ִליִמין ִמְזַּבח ַהְּקטֶֺרת. ִּכְראֹותֹו זֺאת ִנְבַהל 
הבשורה על פי לוקס א':12-5 ְזַכְרָיה ּוַפַחד ָנַפל ָעָליו. 

עלינו לעצור לרגע קט ולשאול את עצמנו שאלה. כיצד יכול היה זכריה 
לדעת שמלאך זה אכן מאלוהים הוא? אולי היה זה מלאך שהשטן 
שלח? ובאמת, כיצד יכול כל אחד מאיתנו לדעת אם חזון של ישות 
רוחנית מאירה וזוהרת הוא אמיתי או לא? אחרי הכל, הכתובים הרי 

מציינים שהשטן עצמו מתחפש ל"מלאך אור”.4

על מנת להבחין בין הטוב לרע, יהוה דאג לכך שמלאכיו ימסרו נבואות 
ספציפיות שיתמלאו באופן מיידי. אם לא היו נבואות, לא ניתן היה 
כל שאר  אז  כי  והתמלאו במדויק,  ניתנו  נבואות  לבטוח במסר. אם 
המסר גם הוא עובדתי. במקרה של זכריה, חזה המלאך מספר אירועים:

ְּתִפָּלְתָך.  ִנְׁשְמָעה  ִּכי  ְזַכְרָיה,  ִּתיָרא,  "ַאל  ַהַּמְלָאְך,  ֵאָליו  ָאַמר 
ֱאִליֶׁשַבע ִאְׁשְּתָך ֵּתֵלד ְלָך ֵּבן ְוַאָּתה ִּתְקָרא ְׁשמֹו יֹוָחָנן. ִׂשְמָחה 
ָוִגיל ִיְהיּו ְלָך ְוַרִּבים ִיְׂשְמחּו ְּבִהָּוְלדֹו; ִּכי ָּגדֹול ִיְהֶיה ִלְפֵני יהוה5 
… ַרִּבים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיִׁשיב ֶאל יהוה ֱאֹלֵהיֶהם, ְוֵיֵלְך ְלָפָניו ְּברּוַח 
ֵאִלָּיהּו ּוְגבּוָרתֹו, ְלָהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים, ְוסֹוְרִרים ֶאל ְּתבּוַנת 

ַהַּצִּדיִקים, ְלַהְכִׁשיר ַעם מּוָכן ַליהוה.”

ָאַמר ְזַכְרָיה ֶאל ַהַּמְלָאְך, "ְלִפי ָמה ֵאַדע זֺאת? ֲהֵרי ֲאִני ָזֵקן ְוִאְׁשִּתי 
ָּבָאה ַּבָּיִמים.” ֵהִׁשיב לֹו ַהַּמְלָאְך, "ֲאִני ַּגְבִריֵאל ַהִּנָּצב ִלְפֵני ֱאֹלִהים. 
ִנְׁשַלְחִּתי ְלַדֵּבר ֵאֶליָך ּוְלַבֵּׂשר ְלָך זֺאת. ְוִהֵּנה ֵּתָאֵלם ְוֹלא ּתּוַכל 
ְלַדֵּבר ַעד ֲאֶׁשר ִיְקרּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ַעל ֶׁשֹּלא ֶהֱאַמְנָּת ִלְדָבַרי 
הבשורה על פי לוקס א':20-13 ֲאֶׁשר ִיְתַקְּימּו ְּבִעָּתם.” 

ביחד עם המסר שלו נתן המלאך לזכריה ארבע נבואות ספציפיות:
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אלישבע עומדת ללדת …  .1

היא תלד בן זכר.  .2

וודאי בלבלו את האיש הזקן. אשתו כבר היתה "באה  חדשות אלה 
בימים”. אך היתה זו ההכרזה שהאדון עומד להגיע שבוודאי הממה את 
זכריה יותר מכל. להתבשר על כך שיהוה הוא המושיע המובטח - הרי 
זה בלתי נתפש לחלוטין! על מנת לעזור לזכריה להתגבר על חוסר 

האמון שלו:

אמר לו גבריאל שהוא יאבד את יכולת הדיבור שלו  .3

הוא ישאר אילם עד שהתינוק ייוולד.  .4

זכריה אמנם נאבק באי האמון שחש, אך גם אז ידע שארבע מאות 
שנים לפני זמנו, כבר כתב הנביא מלאכי על אירוע כזה.

ֶאל-ֵהיָכלֹו  ָיבֹוא  ּוִפְתֹאם  ְלָפָני;  ּוִפָּנה-ֶדֶרְך  ַמְלָאִכי  ׁשֵֹלַח  ִהְנִני 
ָהָאדֹון ֲאֶׁשר-ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים, ּוַמְלַאְך ַהְּבִרית ֲאֶׁשר-ַאֶּתם ֲחֵפִצים 
מלאכי ג':1 ִהֵּנה-ָבא, ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות. 

הדברים הרי נאמרו במילים פשוטות. זכריה וודאי תהה כיצד זה שלא 
ראה זאת קודם לכן. זה היה כל כך ברור! יהוה צבאות אמר: “ִהְנִני ׁשֵֹלַח 
ַמְלָאִכי ּוִפָּנה-ֶדֶרְך ְלָפָני!” יהוה בעצמו יגיע בדמות המשיח. יתרה 
מזו, המלאך הודיע שהמבשר שיכין ויפנה את הדרך עבורו )עבור יהוה( 

יהיה בנו של הכוהן - יוחנן.

האם זו האמת?
אך האם המלאך גבריאל דובר אמת? רק במידה שכל ארבעת הנבואות 

יתגשמו יוכל זכריה להאמין בחדשות אודות יהוה.

ְוִהֵּנה ְּבֵצאתֹו  ַּבֵהיָכל.  ְוָתַמּה ַעל ֶׁשִהְתַעֵּכב  ִלְזַכְרָיה  ָהָעם ִחָּכה 
ַמְרֶאה  ֶׁשָרָאה  ֵהִבינּו  ְוֵהם  ֲאֵליֶהם,  ְלַדֵּבר  ָיכֹול  ָהָיה  ֹלא  ִמָּׁשם 

ַּבֵהיָכל; הּוא ַעְצמֹו ָהָיה רֹוֵמז ָלֶהם ְועֹוֶדּנּו ִאֵּלם.
הבשורה על פי לוקס א':22-21

נבואה מספר שלוש התמלאה!

ֲחִמָּׁשה  ְּבֶמֶׁשְך  ִאְׁשּתֹו.  ֱאִליֶׁשַבע  ָהְרָתה  ָהֵאֶּלה  ַהָּיִמים  ּוְלַאַחר 
ַּכֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ִלי  ָעָׂשה  "ָּכְך  ָאְמָרה:  ְוזֺאת  ִהְסַּתְּתָרה,  ֳחָדִׁשים 

ָרָאה ְלָהִסיר ֶאת ֶחְרָּפִתי ְּבֶקֶרב ְּבֵני ָאָדם.”
הבשורה על פי לוקס א':25-24

נבואה מספר אחת התגשמה! נראה שכל המסר עשוי להיות אמיתי, 
כולל החלק שמתייחס לבואו של יהוה לכדור הארץ!
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אבל בשולי תודעתו של זכריה וודאי הציקה לו שאלה. כיצד יבוא הבורא 
לכדור הארץ? האם יבוא במרכבת זהב נהוגה בידי שבעה סוסים לבנים, 
מוקף בלגיון מלאכים לבושים באור בוהק? האם יוריד מכס השלטון 
את מושלי רומא, האם ישליך את הורדוס מכיסאו? המלאך לא פירט.

מרים
ההתרחשות כעת משנה מקום. המלאך, 
אצל  הפעם  נוסף,  ביקור  ערך  גבריאל, 

עלמה צעירה ושמה מרים.

ַּגְבִריֵאל  ַהַּמְלָאְך  ִנְׁשַלח  ַהִּׁשִּׁשי  ַּבחֶֺדׁש 
ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים ְלִעיר ַּבָּגִליל, ֲאֶׁשר ְׁשָמּה 
ָנְצַרת, ֶאל ְּבתּוָלה ְמאֶֺרֶסת ְלִאיׁש ִמֵּבית 

ָּדִוד ּוְׁשמֹו יֹוֵסף, ְוֵׁשם ַהְּבתּוָלה ִמְרָים.
הבשורה על פי לוקס א':27-26

היו  מרים  והן  יוסף  שהן  מספר  המקרא 
דוד אשר חי  ישירים של המלך  צאצאים 

1000 שנים לפניהם. לוקס כתב ש …

ְּבִהָּכְנסֹו ְלַחְדָרּה ָאַמר ַהַּמְלָאְך, "ִׂשְמִחי, ְּברּוַכת ַהֶחֶסד. יהוה ִעָּמְך”.

ִהיא ִנְדֲהָמה ְלֵׁשַמע ַהָּדָבר ְוָחְׁשָבה ְּבִלָּבּה ַמה ִּטיָבּה ֶׁשל ַהְּבָרָכה 
ַהּזֺאת. ָאַמר ָלּה ַהַּמְלָאְך, "ַאל ִּתְפֲחִדי, ִמְרָים, ִּכי ָמָצאת ֵחן ִלְפֵני 

ֱאֹלִהים. ִהֵּנה ַּתֲהִרי ְוֵתְלִדי ֵּבן, ְוִתְקְרִאי ְׁשמֹו ֵיׁשּוַע.”
הבשורה על פי לוקס א':31-28

עכשיו היה זה תורה של מרים להשתומם, והמילים נעתקו מפיה. כאשר 
שב אליה כושר הדיבור, שאלה את המלאך שאלה לגמרי הגיונית.

ֵאיֶנִּני  ֲהֵרי  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר  ִיְהֶיה  "ֵאיְך  ַהַּמְלָאְך,  ֶאל  ִמְרָים  ָאְמָרה 
יֹוַדַעת ִאיׁש?”

ֶעְליֹון  ּוְגבּוַרת  ָעַלִיְך  ָּתבֹוא  ַהּקֶֺדׁש  "רּוַח  ְוָאַמר:  ַהַּמְלָאְך  ֵהִׁשיב 
ָּתֵצל ָעַלִיְך. ָלֵכן ָקדֹוׁש ִיָּקֵרא ַהִּילֹוד, ֶּבן-ֱאֹלִהים.”

הבשורה על פי לוקס א':35-34

יהוה עמד להיכנס לעולם כתינוק! מדוע?! למה שלא יבוא בכל זהרו 
והדרו? ובכן, כפי שכבר ראינו, על המושיע להיות אנושי. לפיכך יהוה 
איש  גם  יהיה  הוא  אבל  אלוהים,  יהיה  עדיין  הוא  אדם.  בדמות  בא 
בשר ודם - אל ואדם אחד ויחיד. על פי המלאך, אותו אל-אדם ייוולד 

מבתולה. דבר זה אינו נטול משמעות.

יהיה  לחוה שהמושיע המובטח  יהוה  בגן העדן, אמר  בעבר הרחוק, 
צאצא שלה. לא נאמר “שלהם”, באופן המתייחס גם לאיש וגם לאישה 

נצרת

אזור
יהודה

כון
תי

 ה
ים

ה
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יחדיו. עתה עמדה הבטחה זו להתממש, והילד ייוולד מעלמה בתולה - 
כל הילדים  היו  יהיה צאצא שלה בלבד. מאז תחילת הבריאה,  הוא 
שנולדו לעולם צאצאיו של אדם, שייכים לשושלתו, ומשום שהיו בניו 

של אדם הם היו שותפים לאופיו - אופיו החוטא.6

אך ילד זה, שהתעּברותו בדרך נס באמצעות כוחו של אלוהים יקרא בן 
אלוהים, יהיה לו את טבעו של האל העליון. אין פלא שהמלאך התייחס 
שיהוה  יהיה ללא חטא, בדיוק כשם  קדוש. הרך הנולד  לתינוק כאל 
אלוהים הוא ללא חטא. ישוע יהיה בן-אנוש מושלם מרגע ההתעברות.

אם כך, מסתבר שיהוה לא יגיע עם כל צבא השמים ותפארתו, אלא 
יבוא לכדור הארץ כפי שבאו לעולם כל בני האדם - כתינוק!

המלאך גבריאל ניבא למרים שלוש נבואות. הראשונה קבעה שהיא 
תהרה בעודה בתולה. השנייה והשלישית כללו את אשתו של זכריה.

"ְוִהֵּנה ֱאִליֶׁשַבע ְקרֹוָבֵתְך ַּגם ִהיא ָהְרָתה ֵּבן ְּבִזְקָנָתּה, ְוזֺאת ֶׁשָּקְראּו 
ָלּה ֲעָקָרה ָהָרה ֶזה ַהחֶֺדׁש ַהִּׁשִּׁשי, ִּכי ֹלא ִיָּפֵלא ֵמֱאֹלִהים ָּכל ָּדָבר.”
הבשורה על פי לוקס א':37-36

מרים ידעה שאלישבע מבוגרת מכדי ללדת. ללא ספק, אם אפשרי 
הדבר שאישה באה בימים תהרה, הרי שבאותה מידה ניתן להאמין 

שגם בתולה יכולה להרות. מרים בחרה לבטוח באלוהים.

ָאְמָרה ִמְרָים, "ִהְנִני ִׁשְפַחת ֲאדָֺני, ְיִהי ִלי ִּכְדָבֶרָך”. ְוַהַּמְלָאְך ָהַלְך לֹו.
הבשורה על פי לוקס א':38

זכריה ואלישבע
ַעָּתה ָמְלאּו ְיֵמי ֱאִליֶׁשַבע ָלֶלֶדת ְוִהיא ָיְלָדה ֵּבן.

הבשורה על פי לוקס א':57

יוחנן
אלישבע ילדה בן, לא בת - הנבואה השנייה התגשמה! היה זה אירוע 
שלא  למי  שלילית  תווית  הודבקה  הימים  באותם  שכן  במינו  מיוחד 
ונתינת שם לילד,  ילדים לעולם. מייד עם ברית המילה  יכלו להביא 
חזר לזכריה קולו - הנבואה הרביעית התגשמה! בנאום ההלל הנרגש 

שנשא, הזכיר יוחנן את הבטחות אלוהים לשלוח מושיע.

"ָּברּוְך ֲאדָֺני ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפַקד ֶאת ַעּמֹו ּוְפדּות ָׁשַלח לֹו …”
הבשורה על פי לוקס א':68

בעוד התינוק עדיין ברחמה של מרים, המשיך זכריה לדבר אודותיו. יהוה …

“… ִהְצִמיַח ָלנּו ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ְּבֵבית ָּדִוד ַעְבּדֹו, ִּכְדַבר ֲאדָֺני ֵמעֹוָלם 
ְּבָיד ְנִביָאיו ַהְּקדֹוִׁשים … ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִלְזּכֺר ְלעֹוָלם 
לוקס א':70-69, 73-72 ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו.” 
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אתם יכולים לדמיין לעצמכם את זכריה, האיש הזקן, נושא בזרועותיו 
את בנו אל על, מביט בפניו של יוחנן התינוק ואומר,

"ּוְלָך, ַהֶּיֶלד, ְנִביא ֵאל ֶעְליֹון ִיָּקֵרא ִּכי ְלָפָניו ֵּתֵלְך ְלַפּנֹות ֶדֶרְך יהוה.”
הבשורה על פי לוקס א':76

יוחנן יהיה השליח שיכריז את דבר בואו של יהוה אלוהים לעולם כולו - 
לכל הכיתה הגלובאלית.

שמות רבים  3
המלאך גבריאל הכריז ש …

הבשורה על פי לוקס א':35 "… ָקדֹוׁש ִיָּקֵרא ַהִּילֹוד, ֶּבן-ֱאֹלִהים.” 

כפי שכבר ראינו, לאלוהים שמות רבים, כל אחד מתאר משהו באופיו. 
הרשימה מתארכת עם ירידתו של אלוהים לארץ כאדם. נבחן שלושה 

מתוך השמות האלה:

בן האלוהים: יש מי שהבינו את המונח בן האלוהים כאילו קיים   .1
אלוהים יחסי מין עם מרים. המקרא אינו מלמד על רעיון שכזה בשום 
מקום. המקרא אומר מפורשות שמרים הייתה בתולה עד לאחר לידת 
ישוע.7 התעברותו של ישוע ברחמה של מרים לא נעשתה באמצעות 
התאחדות פיסית כי אם בדרך נס. אלוהים העצים את יכולות גופה 

של מרים לעשות את העל-טבעי - להרות בעודה בתולה.

היו אחרים אשר הסיקו שהיות ומרים הייתה אמו של ישוע, לפיכך היא 
אימו של אלוהים - דבר שמצביע על היותה אלה בעצמה. יש המכנים 
את מרים 'מלכת השמים' שזוהי טעות, שכן מלכת השמים היא אלילה 
פגנית המוזכרת חמש פעמים בכתבי הקודש, תמיד בלוויית אזהרה. 

אלוהים אומר, באמצעות הנביא ירמיהו,

ְוַהָּנִׁשים  ֶאת-ָהֵאׁש,  ְמַבֲעִרים  ְוָהָאבֹות  ֵעִצים  ְמַלְּקִטים  ַהָּבִנים 
ָלׁשֹות ָּבֵצק; ַלֲעׂשֹות ַּכָּוִנים ִלְמֶלֶכת ַהָּׁשַמִים ְוַהֵּסְך ְנָסִכים ֵלאֹלִהים 
ירמיה ז':18 ֲאֵחִרים, ְלַמַען ַהְכִעֵסִני. 

ברור שמרים לא יכלה להיות מלכת השמים!

גם אם נתנה מרים אמון באלוהים וכיבדה את דברו, לא הייתה שווה לו 
בשום דרך וצורה. היא אכן הייתה הכלי האנושי בו אלוהים השתמש על 
מנת להיכנס לעולם, אך לא מעבר לזה. מרים עצמה הייתה חוטאת 

והכירה בצורך שלה במושיע.
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ֵּבאֹלֵהי  רּוִחי  ְוָתֵגל  ֲאדָֺני  ֶאת  ַנְפִׁשי  "ְּתרֹוֵמם  ִמְרָים:  ָאְמָרה  ָאז 
הבשורה על פי לוקס א':47-46 ִיְׁשִעי …” 

ובכן, אם למונח בן האלוהים אין משמעות פיסית, מה אם כן פירושו?

שפות רבות משתמשות במונח בן באופן שאינו קושר אותו לשושלת 
פיסית, אלא כדי לבטא תכונה של אותו אדם. למשל, אם מתייחסים 
וגדל  ניתן להבין שמדובר באדם שנולד  ר,  לאדם כלשהו כאל הִמְדַבּ
במדבר )בדואי( )מדבר אינו מוליד ילדים!(. המקרא משתמש באותה 
צורת התבטאות כדי להדגיש דבר מסויים ביחס לאופיו של אדם. להלן 

שלוש דוגמאות מהמקרא:

ְויֹוֵסף, ֲאֶׁשר ַהְּׁשִליִחים ִּכּנּוהּו ַּבר-ַנָּבא, ְּכלֹוַמר ֶּבן ַהֶּנָחָמה.  
מעשי השליחים ד':36

ניתן להסיק מכך שחייו של יוסף התאפיינו בנחמה שסיפק לאחרים, 
ולא שהשם של אביו היה נחמה.

אגרת שאול אל האפסים ה':6   … ְּבֵני ַהֶּמִרי. 

אין ספק שלא מדובר באדם המכונה 'מרי' ואשר לו בנים רבים. הכוונה 
היא לאלו שמטבעם הם מרדנים.

מעשי השליחים יג':10   … ֶּבן ַהָּׂשָטן, ׂשֹוֵנא ָּכל ֶצֶדק … 

השטן לא לקח לו אישה ולא היו לו בנים! המשפט מתייחס לאנשים 
מושחתים.

עלינו  האלוהים,  בן  כעל  ישוע  על  מדבר  כשהמקרא  מידה,  באותה 
להבין שהדברים מתייחסים לטיבעו המושלם - טיבעו של אלוהים, 
בניגוד לבן-אנוש אשר לו טבע מושחת - כצפוי ממי שהוא בנו של 

אדם. המקרא אומר,

 "… הּבן … הּוא זַֺהר ְּכבֹודֹו ְוֶצֶלם ַעְצמּותֹו …”
האגרת אל העברים א':3-2

ישוע, הבן, הוא הייצוג המלא של הווייתו של אלוהים. אופיו של יהוה - 
תפארתו - נתגלו בישוע. עוד רבות ניתן לכתוב על כך, אך הבה נמשיך 

לשם הבא.

בן האדם: שם זה לא מצביע על כך שלישוע היה אב אנושי. יוסף   .2
היה בעלה של מרים אך לא אביו של ישוע.

השם בן האדם מדגיש את אנושיותו: למרות שלא היה לישוע  א(. 
אב אנושי, הוא היה לחלוטין אדם וחי כפי שחיים בני האדם - אולם 
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היה ללא חטא. ההתייחסויות של ישוע אל עצמו כאל בן האדם היו 
הצהרות של ֲעָנָוה.

זהו שם שמכריז על זהותו האמיתית: במשך מאות בשנים, הכירו  ב(. 
למשיח. 500 שנה לפני הולדת  חוקרי המקרא בשם זה כמתייחס 

ישוע כתב הנביא דניאל על המשיח המובטח באומרו:

"רואה הייתי בחזיונות לילה, והנה עם ענני השמים בא אחד 
הדומה לבן-האדם … שלטון וכבוד ומלכות נתנו לו, וכל העמים, 
דניאל ז':14-13 האומות והלשונות יעבדו לו…” 

שמות משולבים
הם  יחדיו,  נקשרים  האדם',  ו-'בן  האלוהים'  'בן  השמות,  שני  כאשר 

מוצאים את ביטויים המושלם בעובדה ש …

הוא )אלוהים( "ִהְתַּגָּלה ַּבָּבָׂשר…”
אגרת שאול הראשונה לטימותיאוס ג':16

יהוה לא חדל להיות אלוהים כאשר נעשה לאדם. הוא גם לא הפך 
לחוטא כאשר עטה על עצמו צורת אנוש. למרות שקיבל על עצמו 
כמה מגבלות אנושיות, עדיין היה כל יכול, כל יודע ומושלם בצדקתו.

הוא גם לא היה אל-למחצה - חלקו אל וחלקו אדם, כי אם 100% 
אלוהים ו-100% אדם בו זמנית. קשה לנו להבין כיצד יכול היה לצמצם 
עצמו לגוף אנושי ועדיין להיות שלם בכל תכונותיו, אך זה הדבר אותו 
מלמדים כתבי הקודש. ככל שנמשיך בסיפור, יהיה לנו קל יותר להבין 

מדוע בחר אלוהים לפעול בדרך זו.

הדבר: ראינו מוקדם יותר שהיחס לכתבי הקודש הוא כאל דבר   .3
אלוהים )המימרה האלוהית(. אולם עתה עומדים אנו לקחת הגדרה זו 
צעד נוסף קדימה. הדבר הוא אחד השמות של אלוהים. כתבי הקודש 

אומרים,

ְּבֵראִׁשית ָהָיה ַהָּדָבר… ֵואֹלִהים ָהָיה ַהָּדָבר. הבשורה על פי יוחנן א':1

בהמשך נאמר לנו שאלוהים ירד ובא לארץ, נעשה לאדם וחי במחיצת 
בני האדם.

יוחנן א':14 ַהָּדָבר ִנְהָיה ָּבָׂשר ְוָׁשַכן ְּבתֹוֵכנּו … 

המילה 'ָשַכן' מזכירה בעברית את המילה 'ִמְשַּכן'. שינוי קטן בתרגום 
מיוונית יראה כך:

יוחנן א‘:14 ַהָּדָבר ִנְהָיה ָּבָׂשר, ועשה ִמשּכן ְּבתֹוֵכנּו  … 
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בדיוק כשם שבני ישראל הציבו את המשכן בלב המחנה כאות לנוכחותו 
של אלוהים השוכן בקרב העם, כך עזב אלוהים את השמים והשתכן 

במחיצת האדם - הוא התגורר בתוכנו.

התגלמות, בהגדרה המקובלת, מתייחסת לאלים הלוקחים  המילה 
עליהם צורת אדם. אולם ישוע נבדל ושונה מכיוון שהוא באמת נעשה 
ובו זמנית היה גם  והשתכן )מלשון משכן( בקרבנו,  ודם  לאדם בשר 
התגלמויות  לכך,  בנוסף  ַעְצמּותֹו(.  ְוֶצֶלם  ְּכבֹודֹו  זַֺהר  )… הּוא  אלוהים 
מופיעות, נעלמות ומופיעות שוב בצורות שונות, פעמים כבני אדם אך 
לעיתים קרובות גם כבעלי חיים או כחיות בחלקם. בניגוד לכך, ישוע 

נולד פעם אחת בלבד, ורק כאדם.

שמות רבים
שבע מאות שנה לפני הולדת ישוע, ניבא ישעיהו, אחד מארבעים נביאי 

המקרא,

ִּכי-ֶיֶלד ֻיַּלד-ָלנּו, ֵּבן ִנַּתן-ָלנּו, ַוְּתִהי ַהִּמְׂשָרה ַעל-ִׁשְכמֹו; ַוִּיְקָרא 
ישעיה ט':5 ְׁשמֹו ֶּפֶלא יֹוֵעץ, ֵאל ִּגּבֹור, ֲאִבי-ַעד, ַׂשר-ָׁשלֹום. 

שימו לב שהילד מכונה אל גיבור, אבי עד - שני שמות שיכולים להתפרש 
אך ורק כיהוה אלוהים עצמו.

לא זו בלבד שישוע נולד בדמותו של אלוהים, הוא היה אלוהים - אלוהים 
בלבוש בשר אדם. הוא היה ללא חטא, בלי חוב-חטא שעליו לשלם. 
הוא היה האחד שנמצא מחוץ לביצה הטובענית, עטוי בבגדים ללא 
רבב, האחד שיכול להציל את האנושות מעונשו של החטא. הוא היה 

בהחלט כשיר להיות מושיע. המקרא אומר,

… ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ָּבא ֶאל ָהעֹוָלם ְלהֹוִׁשיַע חֹוְטִאים …
אגרת שאול הראשונה לטימותיאוס א':15

המושיע  4
ָּכְך ָהְיָתה ֻהֶּלֶדת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח: ִמְרָים ִאּמֹו ָהְיָתה ְמאֶֺרֶסת ְליֹוֵסף 
ּוְבֶטֶרם ִהְתַאֲחדּו ִנְמְצָאה ָהָרה ְלרּוַח ַהּקֶֺדׁש. יֹוֵסף ַּבֲעָלּה, ֶׁשָהָיה 
אֹוָתּה  ְלַׁשֵּלַח  ֶהְחִליט  ְלֶחְרָּפה,  אֹוָתּה  ְלַהִּציג  ָרָצה  ְוֹלא  ַצִּדיק 
מתי א':19-18 ַּבֵּסֶתר. 

אתם יכולים לשער לרגע קט את הייסורים שחש יוסף: מרים הייתה 
הרה והילד איננו שלו. חשיפת האמת בציבור תצמיד למרים תווית של 
מה שלכאורה נראה מתאים לה - נואפת! אלא אם כן ההסבר שנתנה 
לו ביחס לביקורו של המלאך היה אמנם נכון. לא, הרי זה לא יתכן, זה 
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לא מתקבל על הדעת. הנערה המסכנה כנראה מאבדת את השפיות. 
יוסף אהב אותה, אבל לא יכול היה לשאת לאישה מישהי שרימתה אותו 
ובגדה בו ומנסה עכשיו כמובן לתרץ זאת באמצעות סיפור מטורף. מה 
באמת היו מחשבותיו של יוסף לא נוכל לדעת, אבל הוא החליט בצער 

רב לבטל את האירושין.

ְּבעֹוד ֶׁשָהָיה ְמַהְרֵהר ָּבֶזה ִנְרָאה ֵאָליו ַמְלַאְך יהוה ַּבֲחלֹום ְוָאַמר: 
"יֹוֵסף ֶּבן ָּדִוד, ַאל ַּתְחׁשֺׁש ָלַקַחת ֵאֶליָך ֶאת ִמְרָים ִאְׁשְּתָך, ִּכי ֲאֶׁשר 

הֹוָרה ָּבּה ֵמרּוַח ַהּקֶֺדׁש הּוא.

"ִהיא יֹוֶלֶדת ֵּבן ְוַאָּתה ִּתְקָרא ְׁשמֹו ֵיׁשּוַע, ִּכי הּוא יֹוִׁשיַע ֶאת ַעּמֹו 
ֵמַחּטֺאֵתיֶהם.”

ָּכל ֶזה ֵאַרע ְלַמַען ִיְתַקֵּים ַמה ֶּׁשִּדֵּבר ֲאדָֺני ְּבִפי ַהָּנִביא:

"ִהֵּנה ָהַעְלָמה ָהָרה ְויֶֺלֶדת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ִעָּמנּו ֵאל.”
הבשורה על פי מתי א':23-20

יוסף לא יכול היה לשמוע זאת בצורה ברורה יותר. מרים עדיין בתולה 
הוא  'יהוה   - ישוע, שפירושו  יהיה  בן! שם הילוד  והיא עומדת ללדת 
מושיענו’, או 'יהוה הוא גואלנו’. הוא יגאל או יושיע את בני האדם מעונש 

החטא. ישוע ייקרא גם עמנואל, שמשמעו - אלוהים איתנו.

הנביא ישעיה השתמש בשם הזה כאשר כתב אודות אירוע זה שבע 
מאות שנה קודם לכן.

ָלֵכן ִיֵּתן ֲאדָֹני הּוא ָלֶכם אֹות; ִהֵּנה ָהַעְלָמה ָהָרה ְויֶֹלֶדת ֵּבן, ְוָקָראת 
ישעיה ז':14 ְׁשמֹו ִעָּמנּו ֵאל. 

הלידה מבתולה תהווה הכרזה בולטת לכל הכיתה הגלובאלית שתינוק 
זה היה שונה - הוא היה "יהוה עימנו”.

ְלַאַחר ִמֵּכן ֵהִקיץ יֹוֵסף ִמְּׁשָנתֹו ְוָעָׂשה ְּכִפי ֶּׁשִּצָּוהּו ַמְלַאְך יהוה. 
הּוא ָלַקח ֵאָליו ֶאת ִאְׁשּתֹו ִמְּבִלי ֶׁשָּיַדע אֹוָתּה ַעד ֲאֶׁשר ָיְלָדה ֵּבן, 
מתי א': 25-24 ְוָקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵיׁשּוַע. 

מפקד האוכלוסין
ַהֵּקיָסר אֹוגּוְסטֹוס*  ֵמֵאת  ַצו  ָיָצא  ָהֵהם  ַּבָּיִמים 

ַלֲערְֺך ִרּׁשּום ּתֹוָׁשִבים ְּבָכל ָהֲאָרצֹות.
הבשורה על פי לוקס ב':1

הקיסר היה זקוק לכסף, ואם יהיה לרומאים רישום אוכלוסין מדויק, 
יותר אנשים יאלצו לשלם מיסים. יוסף נדרש לקחת את אשתו מהלך 
120 קילומטרים מנצרת לבית לחם שהייתה 1000 שנה קודם לכן 

ביתו של המלך דוד.

אוגוסטוס  הקיסר   *
של  שליטה  היה 
האימפריה הרומית.
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ַהּכֺל ָהְלכּו ְלִהְתַּפֵּקד, ִאיׁש ִאיׁש ְלִעירֹו.

ָעָלה  ּוִמִּמְׁשַּפְחּתֹו,  ָּדִוד  ִמֵּבית  ֶׁשָהָיה  יֹוֵסף,  ְוַגם 
ָּדִוד  ְלִעיר  ָנְצַרת  ֵמָהִעיר  ְיהּוָדה,  ֶאל  ַהָּגִליל  ִמן 
ַהִּנְקֵראת ֵּבית ֶלֶחם, ְלִהְתַּפֵּקד ִעם ִמְרָים ֲארּוָסתֹו 
ָלֶלֶדת  ָיֶמיָה  ָמְלאּו  ָׁשם  ָהיּו  ַּכֲאֶׁשר  ָהָרה.  ְוִהיא 
ְוִהיא ָיְלָדה ֶאת ְּבָנּה ַהְּבכֹור. ְלַאַחר ֶׁשִחְּתָלה אֹותֹו 
ִהְׁשִּכיָבה אֹותֹו ְּבֵאבּוס, ִּכי ֹלא ָהָיה ָלֶהם ָמקֹום 
הבשורה על פי לוקס ב':7-3 ַּבָּמלֹון. 

וכך, ישוע נולד בבית-לחם, הרחק מביתם של יוסף 
ומרים. העיר הייתה כה דחוסה באנשים שדומה שהמקום היחיד בו 
יצועו הראשון של ישוע היה אבוס,  יכלו למצוא מחסה היה אורווה. 
אך  לבהמות.  אוכל  נותנים  בה  תיבה 
למרות התנאים, חש וודאי יוסף שהכול 

כשורה. מאד כשורה.

ְוָקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵיׁשּוַע.
הבשורה על פי מתי א':25

האחד שהובטח סוף סוף הגיע. המקרא כותב עליו,

ָנַטל  ַעְצמֹו,  ֶאת  ֵהִריק  ֱאֹלִהים …  ִּבְדמּות  ַקָּים  ָהָיה  ֲאֶׁשר  "הּוא 
אגרת שאול אל הפיליפים ב':7-6 ְּדמּות ֶעֶבד ְוִנְהָיה ִּכְבֵני ָאָדם.” 

נצרת

ירושלים
בית-לחם

דן
יר

 ה
הר

נ

יהודה

ים המלח

הגליל

ימת הגליל 
(הכנרת)

כון
תי

 ה
ים

ה
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לא  המקרא  לעולם.  לרדת  רב  כה  זמן  לאדון  לקח  מדוע  שָתהּו  יש 
מסביר זאת. אולי משום שלקח מאות של שנים לשכנע אומה אחת 
בלבד לעבוד את יהוה לבדו. או אולי זה קשור בכך שעלינו “לעולם לא 
הרי שאלוהים השתמש באלפי שנים  זוהי הסיבה,  בזר”. אם  לבטוח 
כדי לבנות היסטוריה ארוכה ואמינה כך שלאדם לא תהיה סיבה שלא 
לבטוח בו. תהא הסיבה אשר תהא, המקרא אומר שהמושיע המובטח 

סוף סוף הגיע.

הרועים
ְּבאֹותֹו ֶחֶבל ֶאֶרץ ָהיּו רֹוִעים ֶׁשָּנֲהגּו ָלגּור ַּבָּׂשֶדה ְוִלְׁשמֺר ַעל ֶעְדָרם 
ְּבַאְׁשמּורֹות ַהַּלְיָלה. ְלֶפַתע ִנַּצב ֲעֵליֶהם ַמְלַאְך יהוה ּוְכבֹוד יהוה 

ָנַגּה ְסִביָבם. ֵהם ִנְבֲהלּו ַעד ְמאֺד.

ָלֶכם  ְמַבֵּׂשר  ִהְנִני  ִּכי  ִּתְפֲחדּו,  "ַאל  ָלֶהם:  ָאַמר  ַהַּמְלָאְך  אּוָלם 
ָלֶכם מֹוִׁשיַע  ַהּיֹום נֹוַלד  ְלָכל ָהָעם.  ִּתְהֶיה  ְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר  ִׂשְמָחה 
ְּבִעיר ָּדִוד, הּוא ַהָּמִׁשיַח ָהָאדֹון. ְוֶזה ָלֶכם ָהאֹות: ִּתְמְצאּו ִּתינֹוק 
הבשורה על פי לוקס ב':12-8 ְמֻחָּתל ׁשֹוֵכב ְּבֵאבּוס.” 

שני סוגים של גדולה
יש האומרים, “לא יתכן! אלוהים הכל-יכול לעולם לא ישפיל את 
עצמו כל כך עד שייוולד בדמות תינוק חסר ישע … באורווה מלוכלכת. 
הוא לעולם לא יהפוך להיות אדם! אלוהים הוא גדול, הוא לעולם 

לא יעשה זאת!”

אולי עלינו להגדיר מחדש את המילה “גדול”. חשבו על כך:

קיימת גדולה של מלך שחי בארמון ממלכתו, מוקף בעושר  ❖❖
הוא  רחוקות  לעיתים  לנוחותו.  הדואגים  ובעבדים  ומותרות 
'מלכלך את ידיו'. הוא יודע מעט על המצוקות והדאגות איתם 

מתמודדים נתיניו מדי יום ביומו.

וישנה גם גדולתו של הרופא המיומן שנוטש את הקליניקה  ❖❖
הרווחית שלו בארץ מולדתו כדי להקים מרפאה בארץ זרה. 
כשהוא מוקף בעוני ובמחלות הוא משרת את האנשים, עוזר 

להם, מרפא אותם, ובסוף גם מקריב את חייו עבורם.

איזה סוג של גדולה לדעתכם הכי מתאימה לאלוהים רחום ורב חסד?

ֵהן יֹוְדִעים ַאֶּתם ֶאת ַמֲעֵׂשה ַהֶחֶסד ֶׁשל ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, 
ֶׁשִּבְהיֹותֹו ָעִׁשיר ַנֲעָׂשה ָעִני ְלַמַעְנֶכם, ְּכֵדי ֶׁשַּתֲעִׁשירּו ַאֶּתם 
אגרת שאול השנייה לקורינתים ח':9 ַעל-ְיֵדי ֲעִנּיּותֹו. 
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לרועים ניתנו לא פחות מארבעה סימנים כדי לאמת את המסר.

ִּפְתאֹום ָהיּו ְלַיד ַהַּמְלָאְך ֲהמֹון ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְוֵהָּמה ְמַהְלִלים ֶאת 
ָהֱאֹלִהים ְואֹוְמִרים: "ָּכבֹוד ֵלאֹלִהים ַּבְּמרֹוִמים, ּוָבָאֶרץ ָׁשלֹום ַעל 
הבשורה על פי לוקס ב':14-13 ְּבֵני ָאָדם ֲאֶׁשר אֹוָתם ָרָצה.” 

הרועים היו עסוקים בשלהם, דואגים לצאן מרעיתם. לעיתים קרובות 
קורבנות  העלאת  לצורך  שלהם  מהעדרים  בכבשים  שימוש  נעשה 
במקדש בירושלים קילומטרים ספורים מבית לחם. החיים היו צפויים. 
אבל עכשיו הגיעו המלאכים, וכל עולמם של הרועים היטלטל, לא רק 
בגלל הולדת המושיע אלא גם בגלל זהותו! הם ודאי שאלו זה את זה 
בהתרגשות: “האם שמעת את אשר שמעתי אני? המשיח הוא האדון!”

משיח
'משיח’ בעברית.  זהה למילה  'ּכַרְיְסט’  או  'כריסטוס’  היוונית  המילה 
בשנים  מאות  במשך  המשוח.   - שנמשח  זה   - שמשמעותה  מילה 
המלאכים  אמרו  עתה  המובטח.  למושיע  'משיח’  המילה  התייחסה 

שהמשיח הוא יהוה בעצמו.

ְלַאַחר ֶׁשָעלּו ַהַּמְלָאִכים ֵמֲעֵליֶהם ַהָּׁשַמְיָמה, ָאְמרּו ָהרֹוִעים ִאיׁש 
ֶאל ֵרֵעהּו: "ּבֹואּו ֵנֵלְך ַעד ֵּבית ֶלֶחם ְוִנְרֶאה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר 
ָקָרה, ַמה ֶּׁשֱאֹלִהים הֹוִדיַע ָלנּו.” ֵהם ָהְלכּו ַמֵהר ּוָמְצאּו ֶאת ִמְרָים 
ְויֹוֵסף ְוֶאת ַהִּתינֹוק ַהּׁשֹוֵכב ָּבֵאבּוס. ַּכֲאֶׁשר ָראּו אֹותֹו ִהְׁשִמיעּו 

ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר ָלֶהם ַעל-אֹודֹות ַהֶּיֶלד ַהֶּזה.
הבשורה על פי לוקס ב':17-15

החכמים
ְּבֵעת ֶׁשּנֹוַלד ֵיׁשּוַע ְּבֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה, ִּביֵמי הֹוְרדֹוס ַהֶּמֶלְך, ָּבאּו 
ִלירּוָׁשַלִים ֲחָכִמים ִמן ַהִּמְזָרח. ָׁשֲאלּו: "ֵהיָכן ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר 

נֹוָלד? ִּכי ָרִאינּו ֶאת ּכֹוָכבֹו ַּבִּמְזָרח ּוָבאנּו ְלִהְׁשַּתֲחוֹות לֹו.”
מתי ב':2-1
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חכמי המזרח היו מומחים בתורת הכוכבים, ֵידע שהגיע כנראה מפרס 
)אירן של היום(. במחיר אישי כבד, נעו דרך הרים ומדבריות בוגדניים 
על מנת לבוא ולראות את הרך הנולד. המלך השליט ביהודה באותה 
תקופה היה הורדוס הגדול, שללא ספק הוזהר מפני חבורה נכבדה זו. 
הביקור שלהם לא יכול היה להיתפס כאיום כיוון שלא הובילו איתם 
צבאות. באמתחתם הייתה שאלה אחת בלבד: “היכן הוא המלך הנולד?”

ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע זֺאת הֹוְרדֹוס ַהֶּמֶלְך ִנְדַהם הּוא ְוָכל ְירּוָׁשַלִים ִעּמֹו.
מתי ב':3

זו ממש טלטלה את הורדוס. הוא החזיק בכס  ויחידה  שאלה אחת 
המלכות באגרוף קפוץ והיה מוכן למחוץ כל מי שיעז לנסות ולחטוף 
אותו ממנו. אין ספק שכל העיר הייתה מזועזעת גם היא. הורדוס היה 
ידוע באכזריותו כלפי התושבים בעיקר בזמן כעסו. מי יודע מה הוא 

מסוגל לעשות עכשיו? הורדוס כינס את יועצי הדת שלו.

הּוא ִּכֵּנס ֶאת ָּכל ָראֵׁשי ַהּכֲֺהִנים ְוסֹוְפֵרי ָהָעם ְוָׁשַאל אֹוָתם ֵאיפֺה 
הבשורה על פי מתי ב':4 ִיָּוֵלד ַהָּמִׁשיַח. 

אתם יכולים לדמיין לעצמכם את הסופר המודאג נושף באבק המכסה 
את המגילה הקטנה. חבריו החכמים כפופים גם הם מעל לפפירוס, 
רוצים  הם  מוטרדים.  הם  הטקסט.  את  סורקות  הטרוטות  ועיניהם 
להבהיר להורדוס שלא הם היו אלה שאמרו את הדברים האלו. נביא 
בשם מיכה כתב אותם 700 שנה קודם לכן. אצבע רוטטת מצביעה 
מכחכח  הסופר  להביט.  מסרב  הורדוס  במגילה.  השחוק  הקטע  על 

בגרונו הצרוד ומקריא:

ִמְּמָך  ְיהּוָדה,  ְּבַאְלֵפי  ִלְהיֹות  ָצִעיר  ֶאְפָרָתה  ֵּבית-ֶלֶחם  "ְוַאָּתה 
ִלי ֵיֵצא, ִלְהיֹות מֹוֵׁשל ְּבִיְׂשָרֵאל; ּומֹוָצֹאָתיו ִמֶּקֶדם ִמיֵמי עֹוָלם.”
מיכה ה':1

הנבואה מאד ספציפית. היא אומרת שעל התינוק להיוולד בבית-לחם 
אפרתה. היות שהיו שתי ערים בשם בית-לחם, האחת קרובה לנצרת 
אפרתה,  בחבל  לירושלים  דרומית   - והשנייה  הגלילית(  לחם  )בית 

הייתה זו הבחנה רבת משמעות.

הורדוס רצה לדעת אם הנביא תיעד פרטים נוספים. אמנם כן! הנבואה 
כלומר,  עֹוָלם,  ִמיֵמי  ִמֶּקֶדם  חי  שייוולד  שהאחד  מפורשות  מצהירה 
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מאז ומתמיד. פניו של הורדוס ודאי האפירו. זה לא יתכן. רק אלוהים 
לבדו הוא נצחי. הבורא לעולם לא יגיע לארץ כתינוק, ובוודאי לא ייולד 
בשממה של העיר בית לחם. הוא יגיע לירושלים במרכבות ובתקיעת 
חצוצרות. אהה! אולי הסופרים בכוונה מנסים להפחיד אותו, לתמרן 
לאיזה  להם  יראה  כבר  הוא  קצת.  בהם  להשתעשע  יזיק  לא  אותו. 
כבוד יכולים מלכים חדשים לצפות. הוא הוציא מעל פניו את כוהניו …

ָאז ָקָרא הֹוְרדֹוס ַּבֲחַׁשאי ְלַחְכֵמי ַהִּמְזָרח ּוֵבֵרר ֶאְצָלם ָמַתי הֹוִפיַע 
ְּבָאְמרֹו: "ְלכּו ִחְקרּו  ֶלֶחם  ְלֵבית  ֵכן ָׁשַלח אֹוָתם  ַאֲחֵרי  ַהּכֹוָכב. 
ְּכֵדי  ִלי  הֹוִדיעּו  אֹותֹו  ִּתְמְצאּו  ְוַכֲאֶׁשר  ַהֶּיֶלד  ַעל-אֹודֹות  ֵהיֵטב 

ֶׁשָאבֹוא ְוֶאְׁשַּתֲחֶוה לֹו ַּגם ֲאִני.”

ֵהם ָׁשְמעּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהֶּמֶלְך ְוָהְלכּו, ְוִהֵּנה ַהּכֹוָכב ֶׁשָראּו ַּבִּמְזָרח 
ִהְתַקֵּדם ִלְפֵניֶהם ַעד ֲאֶׁשר ָּבא ְוֶנֱעַמד ֵמַעל ַלָּמקֹום ֶׁשָהָיה ָׁשם 
ַהֶּיֶלד. ִּכְראֹוָתם ֶאת ַהּכֹוָכב ָׂשְמחּו ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ַעד ְמאֺד. ֵהם 
ְּפֵניֶהם  ַעל  ָנְפלּו  ִאּמֹו.  ִמְרָים  ִעם  ַהֶּיֶלד  ֶאת  ְוָראּו  ַלַּבִית  ִנְכְנסּו 
ְוִהְׁשַּתֲחוּו לֹו, ּוָפְתחּו ֶאת ְצרֹורֹוֵתיֶהם ְוִהִּגיׁשּו לֹו ַמָּתנֹות: ָזָהב 
הבשורה על פי מתי ב':11-7 ּוְלבֹוָנה ָומֹור.8 

ִהְשַּתֲחוּות
הייתה  התורה  לישוע.  השתחוו  אלה  מעמד  ובעלי  עשירים  אנשים 
ברורה מאד - יש לעבוד אך ורק את אלוהים, האל העליון. יוסף ומרים 
הכירו היטב את עשרת הדברות ועם זאת הם לא התערבו. הם וודאי 

ידעו עמוק בליבם שהחכמים משתחווים לאדון, לאלוהים.

ְלַאְרָצם  ָיְצאּו  ַלֲחזֺר ֶאל הֹוְרדֹוס  ַּבֲחלֹום ֶׁשֹּלא  ֶׁשֻהְזֲהרּו  ְלַאַחר 
ְּבֶדֶרְך ַאֶחֶרת.

ֵהם ָהְלכּו ִמָּׁשם ּוַמְלַאְך יהוה ִנְרָאה ֶאל יֹוֵסף ַּבֲחלֹום ְוָאַמר: "קּום, 
ַקח ֶאת ַהֶּיֶלד ְוֶאת ִאּמֹו ּוְבַרח ְלִמְצַרִים ֶוֱהֵיה ָׁשם ַעד ֲאֶׁשר אַֺמר 

ְלָך, ִּכי הֹוְרדֹוס ְיַחֵּפׂש ֶאת ַהֶּיֶלד ְּכֵדי ְלַהְׁשִמיד אֹותֹו.”

הּוא ָקם ְוָלַקח ֶאת ַהֶּיֶלד ְוֶאת ִאּמֹו ַּבַּלְיָלה ְוָיָצא ְלִמְצַרִים.

הבשורה על פי מתי ב':15-12 ַוְיִהי ָׁשם ַעד מֹות הֹוְרדֹוס. 

בהתאם למתועד אודותיו בספרי ההיסטוריה, הורדוס אכן עשה כל 
מאמץ להרוג את ישוע, אבל הילד נשאר מוגן במצרים. לבסוף מת 
הורדוס, וכך יכלו יוסף, מרים וישוע לשוב לנצרת, שם עבד יוסף למחייתו 

כנגר. ד"ר לוקס כתב,

ְוַהֶּיֶלד ָּגַדל ְוִהְתַחֵּזק, ָמֵלא ָחְכָמה, ְוֶחֶסד ֱאֹלִהים ָהָיה ָעָליו.
הבשורה על פי לוקס ב':40
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טבילה  5
עבד  הוא   - סביבו  שחיו  העם  מפשוטי  אדם  כל  כמו  וחי  גדל  ישוע 
והתפרנס בעמל כפיו, חי בבית צנוע ולא ִהרבה לטייל. השוני היחיד 

היה שהוא מעולם לא נשא אישה.

ְּכֶבן ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה ָהָיה ֵיׁשּוַע ַּכֲאֶׁשר ֵהֵחל ְּבָפֳעלֹו.
הבשורה על פי לוקס ג':23

שלושים שנה נחשבו לגיל המינימלי בו יכול היה אדם לשלוט בקהל 
מאזינים ולהישמע. ככל ששלושה עשורים אלו הגיעו לקיצם, כך רווחו 
יותר ולכל עבר השמועות על בוא המשיח. הדבר התרחש בדיוק כפי 

שניבאו הנביאים.

ַּבָּיִמים ָהֵהם הֹוִפיַע יֹוָחָנן ַהַּמְטִּביל ְּכֶׁשהּוא קֹוֵרא ְּבִמְדַּבר ְיהּוָדה 
ֵלאמֺר: "ׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה, ִּכי ָקְרָבה ַמְלכּות ָׁשַמִים.” הּוא ָהָיה ֶזה 

ֶׁשֶּנֱאַמר ָעָליו ְּבִפי ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא:

"קֹול קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶרְך יהוה, ַיְּׁשרּו ְמִסּלֹוָתיו.”
הבשורה על פי מתי ג':3-1

להטביל  שנהג  משום  'המטביל’  בכינוי  הוכר  זכריה,  של  בנו  יוחנן, 
אנשים. פולחן הטבילה לא היה דבר בלתי שכיח בקרב אנשי המזרח 
התיכון באותם ימים. הוא היה מלא במשמעות. כיום, לעומת זאת, 

קיים בלבול גדול ביחס למילה זו.

לדוגמא, הייתה לי ההזדמנות לבקר במדינה בה נחשפו אנשי המקום  
לחלקים מסויימים של החשיבה המקראית. הם אימצו את הטבילה, 

 לפי דברי הנביאים,
המושיע המובטח יהיה …

 נתמלא
על ידי …

ילוד אישה ישוע1. 

זכר ישוע2. 

צאצא של אברהם ישוע3. 

צאצא של יצחק ישוע4. 

צאצא של יעקב )ישראל( ישוע5. 

משבט יהודה ישוע6. 

צאצא של דוד ישוע7. 

מבשר )שליח( יבוא לפניו ישוע8. 

יוולד בבית לחם אפרתה ישוע9. 

מוכר כנצרתי ישוע10. 
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כשהם מאמינים שהמים שוטפים מעליהם את חטאיהם. הם היו כלכך 
משוכנעים במשמעות המילולית של הפולחן עד כדי כך שלא הלכו 
לנהר אחרי הטבילה מחשש שהחטאים שנותרו במים ישובו ויידבקו בם.

המקרא חד-משמעי ביחס לכך שהטבילה אינה הופכת אותנו ראויים 
לאלוהים. זוהי רק תמונה חזותית להתרחשות פנימית. היום, “תיאולוגים” 
רבים, בהסח הדעת, נותנים לטבילה משמעות הרבה יותר גדולה ממה 

שנותן לה המקרא.

חלק מהבלבול נובע מכך שלא נמצאה מילה בשפה האנגלית שתתרגם 
 .baptizo במדויק את המילה העברית 'טבילה' או את המונח היווני
 .baptism המתרגמים פתרו את הסוגיה בכך שהמציאו את המילה
אין בכך שום בעיה, מלבד העובדה שאין זה עוזר לאדם הממוצע להבין 

את משמעותה המקורית.

זיהוי
 baptizo מתייחס לזיהוי. המשמעות המקובלת של המילה Baptism
מקורה בתעשיית הטקסטיל היוונית הקדומה. בתהליך הצביעה של 
בד, נטבלה פיסה ממנו במיכל של צבע וספגה את הפיגֵמנט )ִצְבָען( 

שלו. הבד היה כעת זהה לחלוטין עם הצבע.

פרושים וצדוקים
יוחנן לימד שהיהודים התרחקו מהכתובים, בהיותם מאמצים רעיונות 
ומחשבות של בני אדם. הוא טען שעליהם לשנות את אורח מחשבתם 
ובקיצור:  במילים אחרות  לאלוהים.  ולשוב  לדרכיהם התועות  ביחס 
לשוב בתשובה. היהודים שנטבלו הראו שהם מזדהים )או מסכימים 

באופן אישי( עם מסר החזרה בתשובה של יוחנן.

ָאז ָיְצאּו ֵאָליו ְירּוָׁשַלִים ְוָכל ְיהּוָדה ְוָכל ִּכַּכר ַהַיְרֵּדן ְוֻהְטְּבלּו ַעל-
ִמן  ַרִּבים  ְּכֶׁשָרָאה  ַחּטֺאֵתיֶהם.  ַעל  ִמְתַוִּדים  ְּכֶׁשֵהם  ַּבַּיְרֵּדן  ָיָדיו 
ַהְּפרּוִׁשים ְוַהְּצדֹוִקים ָּבִאים ְלִהָּטֵבל ָאַמר ָלֶהם: "ַיְלֵדי ִצְפעֹוִנים, 
ְּפִרי ָראּוי  ָלֵכן ֲעׂשּו  ַהָּבא?  ֶהָחרֹון  ִמן  ְלִהָּמֵלט  ֶאְתֶכם  ִמי הֹוָרה 
הבשורה על פי מתי ג':8-5 ִלְתׁשּוָבה …” 

יוחנן המטביל הבחין שכמה מהאנשים בקהל שלו הם פרושים וצדוקים. 
זכרו, הם היו אלה שהוסיפו או גרעו מהמקרא. שתי קבוצות אלה ָּבזּו 
זו לזו, אולם היה להם דבר אחד במשותף - הם היו יהירים. יוחנן קרא 
להם “ִצְפעֹוִנים” משום שהם ָּכפּו חוקים בלתי נסבלים על אחרים אך 
לשוב בתשובה,  לא מלאו אחרי חוקים אלו בעצמם. הוא אמר להם 

לשנות את דעתם.
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טבילתו של ישוע
ֶאְצלֹו,  ְלִהָּטֵבל  יֹוָחָנן  ֶאל  ּוָבא  ַלַּיְרֵּדן  ַהָּגִליל  ִמן  ֵיׁשּוַע  ִהִּגיַע  ָאז 
ֶאָּלא ֶׁשּיֹוָחָנן ִנָּסה ַלֲהִניאֹו ִמָּכְך ְּבָאְמרֹו: "ֲאִני ָצִריְך ְלִהָּטֵבל ֶאְצְלָך, 
הבשורה על פי מתי ג':14-13 ְוַאָּתה ָּבא ֵאַלי?” 

יוחנן הבין מיהו ישוע הבא אליו - הוא היה המשיח. ישוע לא היה צריך 
לחזור בתשובה על אף דבר מכיוון שהיה מושלם. יוחנן ידע שהוא זה 

אשר צריך להיטבל, לא ישוע.

ֵהִׁשיב לֹו ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: "ַהַּנח ָּכֵעת, ִּכי ִמן ָהָראּוי ֶׁשְּנַקֵּים ֶאת ַהֶּצֶדק 
הבשורה על פי מתי ג':15 ֻּכּלֹו.” ְויֹוָחָנן ִהִּניַח לֹו. 

ישוע עמד על כך שעליו להיטבל משום שרצה להיות מזוהה עם המסר 
של יוחנן. הוא רצה לתת אישור לכך שהמסר של יוחנן הוא אמת.

ֵיׁשּוַע ִנְטַּבל ְוָעָלה ִמָּיד ִמן ַהַּמִים. אֹוָתּה ֵעת ִנְפְּתחּו ַהָּׁשַמִים ְוהּוא 
ִמן  ְוִהֵּנה קֹול  ָעָליו.  ּוָבָאה  ְּכיֹוָנה  יֹוֶרֶדת  ָרָאה ֶאת רּוַח ֱאֹלִהים 

ַהָּׁשַמִים אֹוֵמר: "ֶזה ְּבִני ֲאהּוִבי ֲאֶׁשר ּבֹו ָחַפְצִּתי.”
הבשורה על פי מתי ג':17-16

מיד נתייחס לפסוק זה לעומקו, אך הבה ונסיים קודם את הסיפור.

ְלָמֳחָרת ָרָאה יֹוָחָנן ֶאת ֵיׁשּוַע ָּבא ִלְקָראתֹו. ָאַמר יֹוָחָנן: "ִהֵּנה 
ֵׂשה ָהֱאֹלִהים ַהּנֹוֵׂשא ַחַּטאת ָהעֹוָלם. ֶזה ֶׁשָאַמְרִּתי ָעָליו, 'ַאֲחַרי 

ָּבא ִאיׁש ֲאֶׁשר הּוא ְּכָבר ְלָפַני, ִּכי קֶֺדם ִלי ָהָיה.’ ”
הבשורה על פי יוחנן א':30-29

יוחנן זיהה את ישוע כמושיע המובטח, האחד שיסיר את חטאו של 
העולם. הוא כינה אותו שה האלוהים, שם שמיוחס תכופות לישוע. אנו 
נראה מאוחר יותר מדוע זוהה ישוע עם אותו בעל חיים בלתי מזיק. 
למרות שיוחנן נולד לפני ישוע, יוחנן גם ציין שישוע חי לפניו - באופן 

נצחי. הוא סיכם את דבריו באומרו,

"ַוֲאִני ָרִאיִתי ְוֵהַעְדִּתי ֶׁשֶּזה הּוא ֶּבן-ָהֱאֹלִהים.”
הבשורה על פי יוחנן א':34

אחדות מורכבת  6
במשך 1000 שנים פעל אלוהים בקרב עם ישראל כדי להביא אותם 
מנת  על  נדרשו  וגלות  כיבושים  אחרים.  אלוהים  יעבדו  שלא  לכך 
לשחרר אותם מעבודת אלילים. לבסוף עבד עם ישראל אלוהים אחד 

בלבד - את יהוה אלוהים.



231 v 10 פרק

אבל עכשיו רצה אלוהים שעמו הנבחר וכל יתר האומות בכיתה הגלובאלית 
יבינו דבר נוסף ביחס אליו, משהו שלא היו מוכנים לו עד שלמדו ש …

דברים ו':4 … ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו, ְיהָוה ֶאָחד. 

זוכרים כיצד בפרקים הקודמים הזכרנו את החלק שבלתי ניתן לדעת 
ולהבין אודות אלוהים - הדברים שהכתובים אומרים שאיננו יכולים 
לתפוס? ובכן, גילוי אחרון זה נוגע עמוק בהיבט המתייחס לאופיו של 

אלוהים שהוא באמת מעבר להבנתנו.

כאשר הכתוב קודם לכן אומר שאלוהים הוא 'אחד’ 9, כוונתו ל'אחד’ 
מורכב, לעומת 'אחד’ מוחלט או 'אחד’ מבחינה מתמטית.

למשל, המקרא משתמש במילה ‘אחד’ כשהוא מדבר על אנשים אשר…

במדבר יג':23 ַוִּיְכְרתּו ִמָּׁשם ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד… 

קיים רק אשכול אחד, אך עליו ענפים רבים. אנו משתמשים במבנה 
הדקדוקי הזה כשאנו מתייחסים לאוניברסיטה או לבית חולים. אנו 
יודעים שקיימת אוניברסיטה אחת בלבד, אך היא כוללת בניינים רבים; 
ישנו בית חולים אחד בלבד, אך הוא כולל מחלקות רבות. יש בזה היגיון 
כאשר מדובר בבניינים ובענבים, אבל הרעיון של אחדות מורכבת קשה 
יותר להבנה כשמדובר באנשים. האם שני אנשים יכולים להיות אחד? 
תשובת כתבי הקודש היא כן, והיא מביאה את קשר הנישואין כדוגמה.

… ַיֲעָזב-ִאיׁש ֶאת-ָאִביו ְוֶאת-ִאּמֹו; ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחד.
בראשית ב':24

לא מדובר כאן באקט מיני בלבד. המילה 'אחד' מתייחסת לשני אנשים 
שמתאחדים למשפחה אחת. זה איננו 'אחד' מוחלט או מתמטי, אלא 

'אחד' מורכב. כתבי הקודש אומרים שבני זוג נשואים …

… ְוָהיּו ְׁשֵניֶהם ְלָבָׂשר ֶאָחד.' ּוְבֵכן ֵאיָנם עֹוד ְׁשַנִים ֶאָּלא ָּבָׂשר ֶאָחד…
הבשורה על פי מרקוס י':8

המקרא מתייחס לאחדות הזאת במילים …

אגרת שאול אל האפסים ה':32 … ָּגדֹול ָהָרז ַהֶּזה … 

שאלוהים  הקודש  כתבי  מאשרים  יותר,  הרבה  ורחב  עמוק  במובן 
הוא אחד, אך מורכב משלוש ישויות.10 לכל אחת משלוש הישויות 
הקודש.  ו-רוח  בן  כאב,  בעיקר  מזוהים  הם  אך  רבים  שמות  הללו 
במונחים תיאולוגיים, מדובר בשילוש או באחדות משולשת - כלומר, 

שלושה באחד.
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במהלך שנות ההיסטוריה ציינו הנביאים את הריבוי שבאחדות האלוהית. 
כאשר ברא אלוהים את האדם, כתב משה,

בראשית א':26 ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים, "ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו …” 

כאשר חטא אדם,

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאֹלִהים, "ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו, ָלַדַעת טֹוב ָוָרע …”
בראשית ג':22

כאשר נפוצו אנשי בבל לכל עבר,אלוהים אמר,

ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָׁשם ְׂשָפָתם, ֲאֶׁשר ֹלא ִיְׁשְמעּו ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּו. 
בראשית יא':8-7 ַוָּיֶפץ ְיהָוה ֹאָתם ִמָּׁשם ַעל-ְּפֵני ָכל-ָהָאֶרץ; 

של  מסר  העבירה   - אלוהים   - הנביאים  השתמשו  בה  המילה  גם 
ריבוי  מתארת  דקדוקית  מבחינה  אלוהים  המילה  מורכבת.  אחדות 
ולכן  ובכך מאפשרת מורכבות, אך המילה עצמה מתייחסת ליחיד, 

לאחד מורכב.

עם בואו של אלוהים אל הארץ כאלוהים-אדם, חושף אלוהים ביתר 
דיבר  שכאשר  כתב  לוקס  דר.  שלו.  המורכבת  האחדות  את  פירוט 

המלאך אל מרים, הוא אמר,

"רּוַח ַהּקֶֺדׁש ָּתבֹוא ָעַלִיְך ּוְגבּוַרת ֶעְליֹון ָּתֵצל ָעַלִיְך. ָלֵכן ָקדֹוׁש 
הבשורה על פי לוקס א':35 ִיָּקֵרא ַהִּילֹוד, ֶּבן-ֱאֹלִהים.” 

ואילך  זה  אלוהים אחד. משלב   - זאת  ועם  ישויות,  ישנן שלוש  כאן 
בכתבי הקודש, הופעתם של פסוקים המתייחסים לאחדות המורכבת 

)לשילוש( הינה שכיחה.

ֵיׁשּוַע ִנְטַּבל ְוָעָלה ִמָּיד ִמן ַהַּמִים. אֹוָתּה ֵעת ִנְפְּתחּו ַהָּׁשַמִים ְוהּוא 
ִמן  ְוִהֵּנה קֹול  ָעָליו.  ּוָבָאה  ְּכיֹוָנה  יֹוֶרֶדת  ָרָאה ֶאת רּוַח ֱאֹלִהים 

ַהָּׁשַמִים אֹוֵמר: "ֶזה ְּבִני ֲאהּוִבי ֲאֶׁשר ּבֹו ָחַפְצִּתי.”
הבשורה על פי מתי ג':17-16

אנו מוצאים כאן שלוש ישויות: ישוע, רוח אלוהים ובת קול מן השמים. 
ביחד הם יוצרים אחדות משולשת - אל אחד הקרוי יהוה אלוהים.

במהלך השנים נעשו מספר ניסיונות להסביר את האחדות המשולשת 
של אלוהים:

חלקים  שלושה  וחלמון.  חלבון  קליפה,  יש  לביצה  הביצה:   .1
ברורים, אך ביצה אחת בלבד.
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מימדים: לקופסה יש גובה, רוחב ואורך. הם שונים זה מזה,   .2
“חלקים”.  שהם  עליהם  לומר  או  ביניהם  להפריד  ניתן  ולא 

תפישת המרחב היא חסרת משמעות בלי שלושתם.

1x1x1 = 1 :כפל  .3

הן  אולם  להיות לעזר,  דוגמאות אלה  יכולות  עבור חלק מהאנשים, 
או האחדות  לצורך הסברת האחדות המורכבת  לוקות מאד בחסר 
המשולשת של אלוהים. עלינו להיזהר שלא לנסות לגרור את אלוהים 
למטה, לרמה שלנו. אלוהים אומר שאחת הסיבות לכך שאיננו מבינים 

אותו היא מכיוון ש... 

 - שאני  לעצמך  חשבת  )כלומר,  ָכמֹוָך…  ֱהיֹות-ֶאְהֶיה  ִּדִּמיָת 
תהלים נ':21 אלוהים - בדיוק כמוך(. 

עלינו להכיר בעובדה שהחשיבה ההגיונית שלנו אינה מסוגלת להתאים 
את האל הנצחי למימדי מוחנו הסופי. בחשיבה נכונה, אלוהים, כפי 
שהוא מתגלה במקרא, מותיר אותנו נדהמים. יש דברים ביחס לאלוהים 
שהם מעבר ליכולת ההיגיון האנושי; מורכבויות בלתי אפשריות שקשה 

לנו לתפוס.

למשל, המושג של אלוהים שהוא נצחי אינו קל לעיכול. באותה מידה, 
הרעיון שאלוהים נמצא בכל מקום בו זמנית מבלבל גם הוא. תפיסה 
ברורה של שתי אמיתות אלה היא לבדה בלתי אפשרית למוחנו הסופי. 

כך גם הבנת נושא האחדות המורכבת.

דברים כט':28 ַהִּנְסָּתרֹת ַליהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוַהִּנְגֹלת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו … 

האחד שהוא שלושה
למרות שנכון יהיה להתייחס לכל אחת מישויות האחדות המורכבת 

כאל אלוהים, ניתן לעשות את ההבחנה הבאה:

העליון = האב  
ישוע המשיח = הבן  
הרוח = רוח הקודש  

הקודש  כתבי  כ'האלוהות'.  המורכבת  לאחדות  מתייחסים  לעיתים 
אומרים על ישוע:

ֵהן ַּבָּמִׁשיַח, ְּבגּופֹו, ׁשֹוֵכן ָּכל ְמלֹוא ָהֱאֹלהּות …
אגרת שאול אל הקולוסים ב':9
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אלוהים במלואו
ישוע לא היה רק "חלק של אלוהים”. הוא היה אלוהים במלואו.

בספר זה נתמקד בישוע, אך את אותו דגש ניתן היה להפנות כלפי 
האב ורוח הקודש. הם ישויות בזכות עצמן - 

שהבינו  מי  יש  מופשטים.  כוחות  לא  הם 
אך  אלוהי,  זרם  מעין  היא  שרוח הקודש 

זוהי טעות. מה שלמדנו ביחס ליהוה עד 
לנקודה זו מתייחס לכל אחת מהישויות 

שבאלוהות. התרשים הבא משמש 
כלי  בשנים  מאות  כמה  מזה 

להסברת האחדות המורכבת.11

תשובות
האחדות המורכבת עונה על שאלות רבות שיש לנו ביחס לאלוהים. 
למשל, המקרא מתאר את יהוה יושב על כס מלכותו בשמים ובו בזמן 
שוכן באוהל מועד. כדי לסבך את זה עוד יותר, אלוהים נוכח בכל מקום 

כל הזמן. איך זה יתכן? באופן מתמטי, אין בזה היגיון.

אבל האחדות של יהוה איננה אחד מתמטי. בהקשר המקראי, איננו 
יכולים לחשוב במונחים של “אחד” אבסולוטי אלא במונחים של אחד 
מורכב; האב שולט מהשמים, הבן השתכן )במובן של משכן( בקרב 
יכול  זמנית. אלוהים  בו  בכל מקום  נמצאת  ורוח הקודש  בני האדם, 
להיות אדיר ונשגב )בלתי ניתן להבנה( וגם קרוב וצנוע )שניתן להבינו( 

בו זמנית. דבר זה מתאפשר בגלל היותו של אלוהים שלושה באחד.

רבים  מסבירה  אלוהים  של  המורכבת  האחדות  שתפיסת  למרות 
מהדברים שאנו מוצאים בכתבי הקודש, עדיין אל לנו לשכוח שהאלוהות 
היא מסתורין. במשך מאות בשנים התחבטו חוקרי מקרא בחיפוש 
היא  האמת  זו.  אמת  שיביעו  והמדויקות  המתאימות  המילים  אחר 
שאין מילים כאלו. כשמהרהרים בגדולתו של יהוה, אין הדבר מפתיע.

מה לא מלמד המקרא
תיאיזם משולש: אמונה זו רווחה בקרב המצרים הקדמונים. הם  ❖❖

קיבצו את האלים שלהם לשלשות - שלושה אלים בכל מקבץ. על 
פי רוב הם היוו משפחה - אוזיריס היה האב, איסיס - האם, והורוס - 
הבן. גם כיום קיימת אי הבנה חמורה של השילוש הממקמת את 
אלוהים כאב, את מרים כאם ואת ישוע כבן. הרעיון של שלושה 

אלים ראשיים נכלל גם הוא בהגדרת התיאיזם המשולש.

אינו

ינו
א אינו

הינו

הינו
הינו
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לשקף  יכולה  הקדומות  בדתות  משולש  תיאיזם  של  השכיחות 
את העובדה שאחרי המבול, ידעו כולם את האמת ביחס לאחדות 
המורכבת של אלוהים. מאוחר יותר, בתקופת בבל, עם התפתחותן 
כהלכה  יוצגה שלא  של הדתות הראשונות, האחדות המורכבת 

כתיאיזם משולש.

למשל  ❖❖ כמו  תפקידים,  שלושה  הממלא  אחד  אדם  מודאליזם: 
אדם המוכר כבנו של, כבעלה של, וכאביו של. ניתן ליישם זאת גם 
בתיאור תפקידים במסגרת העבודה, כמו למשל אדם אחד שהוא 
רופא, עורך דין ומתכנת מחשבים. האחדות המורכבת איננה אדם 
או ישות אחת עם שלושה תפקידים; כי אם אל אחד, שלוש ישויות, 

שכל אחת מהן ממלאת תפקיד ייחודי.

ושונים  ❖❖ נפרדים  אלים  שלושה  על  אותנו  מלמד  אינו  המקרא 
המתקיימים כאחד, אלא על שלוש ישויות בלתי נפרדות, מקבילות 

בערכן ושוות בנצחיותן, ולנצח מאוחדות בהוויה אלוהית אחת.
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פיתויים  1
ארבעת האנשים שתיעדו את חייו של ישוע טענו שהוא חי חיים מאד 

צנועים. ישוע עצמו אמר,

"ַלּׁשּוָעִלים ֵיׁש ְמאּורֹות ּוְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ִקִּנים, ֲאָבל ֶּבן-ָהָאָדם ֵאין 
הבשורה על פי לוקס ט‘:58 לֹו ָמקֹום ְלַהִּניַח ֶאת רֺאׁשֹו.” 

ישוע מעולם לא עשה שימוש באלוהותו על מנת לשפר את חייו ולהגן 
על עצמו מפני קשיים. הוא חווה מצוקה ופיתויים כמו כל בן אנוש אחר.

ָאז הֹוִביָלה ָהרּוַח ֶאת ֵיׁשּוַע ֶאל ַהִּמְדָּבר ְלִהְתַנּסֹות 
יֹום  ַאְרָּבִעים  ֶׁשָּצם  ּוְלַאַחר  ַהָּׂשָטן,*  ַעל-ְיֵדי 

ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ָהָיה ָרֵעב.
הבשורה על פי מתי ד‘:2-1

פיסיים  צרכים  עם  אנוש אמיתי  בן  גם  ישוע  היה  אל,  היותו  למרות 
ממשיים. גופו זעק למזון.

ִנַּגׁש ֵאָליו ַהְמַנֶּסה ְוָאַמר: "ִאם ֶּבן-ָהֱאֹלִהים ַאָּתה, ַצֵּוה ֶׁשָהֲאָבִנים 
הבשורה על פי מתי ד‘:3 ָהֵאֶּלה ִיְהיּו ְלֶלֶחם.” 

ִמְחָיה
וחווה לאכול את הפרי האסור הציע  אותו מפתה ששידל את אדם 
עתה שישוע יעשה משהו שכל אחד מסוגל להבין - שידאג לצרכיו 
הפיסיים. נראה שהייתה זו גם הזדמנות-על לישוע להוכיח את זהותו 
האמיתית. אם הוא יהוה הרי שברא את העולם אך ורק בכוח המילה. 
לכן, הפיכתם של אבנים ללחם היא עניין פשוט עבורו. אבל הייתה 
כאן מלכודת. אם יעשה זאת, הרי שהוא ממלא אחר הוראות השטן.

ִיְחֶיה ָהָאָדם,  ְוָאַמר: "ָּכתּוב, 'ֹלא ַעל-ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו  ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע 
הבשורה על פי מתי ד‘:4 ִּכי ַעל-ָּכל-מֹוָצא ִפי-יהוה’.” 

ישוע הגיב לשטן בציטוט מכתבי הקודש, מדבר אלוהים. הוא אמר 
שחשוב יותר ללכת בדרכי אלוהים מאשר לדאוג לצרכים הגופניים. זוהי 
הצהרה רבת חשיבות, שכן אנשים רבים כה עסוקים בחיים הפיסיים 
שלהם עד שהם מתעלמים לגמרי ממצב בריאותם הרוחני. ישוע אמר,

"ַמה ּתֹוֶעֶלת ִּתְצַמח ְלָאָדם ִאם ַיְרִויַח ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְוַיְפִסיד ֶאת 
הבשורה על פי מרקוס ח‘:36 ַנְפׁשֹו?” 

המילה  * משמעות 
מכשיל,  היא  שטן 
מאשים, מפיל בפח, 

משמיץ ומכפיש.
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ביטחון
ָלַקח אֹותֹו ַהָּׂשָטן ֶאל ִעיר ַהּקֶֺדׁש ְוֶהֱעִמידֹו ַעל ִּפַּנת 

ֶּבן-ָהֱאֹלִהים  "ִאם  לֹו:  ָאַמר  ַהִּמְקָּדׁש.  ֵּבית  ַּגג 
ַאָּתה, ַהְׁשֵלְך ַעְצְמָך ְלַמָּטה, ֶׁשֲהֵרי ָּכתּוב, 

'ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה-ָּלְך, ַעל-ַּכַּפִים 
ָּבֶאֶבן  ף  ֶּפן-ִּתּגֺ ִיָׂשאּוְנָך, 

הבשורה על  ַרְגֶלָך ’.” 
פי מתי ד‘:6-5

הפעם האתגר היה בוטה. “תוכיח! תוכיח שאתה אלוהים! אם תיפול, 
המלאכים יצילו אותך!”

השטן ציטט פסוק ממזמור תהילים של המלך דוד. השטן אוהב את 
הדת, וציטוטים מקראיים הם תכסיס שגור אצלו. הבעיה הייתה שהשטן 
לא ציטט את הכתובים במדויק. הוא ברר בחלק מסוים אשר תאם את 
צרכיו. בעבר עשה כך עם אדם וחוה בגן העדן, ועתה ניסה זאת על ישוע.

שוב ענה ישוע לפיתויי השטן בציטוט מכתבי הקודש, אלא שהציטוט שלו 
היה מדויק. לא היה לו צורך להוכיח לשטן שהוא אלוהים - השטן היה 
מודע לעובדה זו באופן מוחלט ולא היה לו אף שמץ של ספק בנוגע לכך.

ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: "עֹוד ָּכתּוב, 'ֹלא ְּתַנֶּסה ֶאת-יהוה ֱאֹלֶהיָך ’.”
הבשורה על פי מתי ד‘:7

מעמד
ָלַקח אֹותֹו ַהָּׂשָטן ְלַהר ָּגבֹוַּה ְמאֺד ְוֶהְרָאה לֹו ֶאת ָּכל ַמְמְלכֹות 
ַעל  ְלָך ִאם ִּתּפֺל  ֶאֵּתן  ֵאֶּלה  ָּכל  ֵאָליו: "ֶאת  ָאַמר  ּוְכבֹוָדן.  ֵּתֵבל 
הבשורה על פי מתי ד‘:9-8 ָּפֶניָך ְוִתְׁשַּתֲחֶוה ִלי.” 

האם לא זה הדבר שרצה ישוע - שבני האדם ילכו אחריו? אמנם כן, אבל 
הדבר שלא נאמר הוא שאם ישוע יעבוד את השטן הוא עצמו יהפוך 
למשרת הֶרשע. השתחוויה ושירות הולכים יד ביד. לא ניתן להפריד 
ביניהם. התחבולה של שטן לא עבדה. שוב ציטט ישוע מן הכתובים:

ֱאֹלֶהיָך  'ַליהוה  ָּכתּוב,  ֵהן  ַהָּׂשָטן,  "ִהְסַּתֵּלק,  ֵיׁשּוַע:  לֹו  ֵהִׁשיב 
הבשורה על פי מתי ד‘:10 ִּתְׁשַּתֲחֶוה ְואֹותֹו ְלַבּדֹו ַּתֲעבֺד’.” 

ד"ר לוקס כתב ש…

ְלַאַחר ֶׁשָּגַמר ַהָּׂשָטן ֶאת ָּכל ִנְסיֹונֹוָתיו ָסר ֵמָעָליו ַעד ְלֵעת מֹוֵעד.
הבשורה על פי לוקס ד‘:13

השטן עדיין היה נחוש בדעתו להרוס את ישוע. למרות שנכשל בהתקפה 
זו, וודאי סבר שבמסגרת תוכניתו הכוללת להביס את יהוה, זכה במידה 
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מסוימת של הצלחה - יוחנן המטביל נזרק לבית 
האסורים.1

ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֵיׁשּוַע ִּכי ִהְסִּגירּו ֶאת יֹוָחָנן ָיָצא 
ָלגּור  ּוָבא  ָנְצַרת  ֶאת  ָעַזב  הּוא  ַהָּגִליל.  ֶאל 

ִּבְכַפר ַנחּום ְלַיד ַהָּים …
הבשורה על פי מתי ד‘:13-12

עוצמה  2
הצהרה  אלוהים.  שהוא  הטוען  לאדם  להאמין  נוטים  אינם  אנשים 
ובספק לגבי שפיות  רוב בלעג, בספקנות  שכזאת מתקבלת על פי 
דעתו של הטוען. אפילו אישור של נביא כמו יוחנן המטביל לא יתרום 
לאמונה בו. ַעם ישראל של ימי ישוע לא היה 'פתי מאמין לכל דבר' - 
הוא האמין בביטחון שיהוה הוא רוח ושיש לעבוד אותו ואותו בלבד. 

הם לא ִיפנו להשתחוות ל“אדם”.

כאשר ציין ישוע לראשונה בפני קהל שומעיו כיצד הוא מילא נבואה 
משיחית,

ָּכל ַהּנֹוְכִחים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִנְתַמְּלאּו ַּכַעס ְּבָׁשְמָעם ֶאת ַהְּדָבִרים 
ָהֵאֶּלה. ֵהם ָקמּו ְוהֹוִציאּו אֹותֹו ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר, ְוהֹוִבילּוהּו ֶאל 

ללא חטא
כתבי הקודש אומרים שישוע …

האגרת אל העברים ד':15 … ִהְתַנָּסה ַּבּכֺל ָּכמֹונּו ִמְּבִלי ֵחְטא. 

נביאי אמת ונביאי שקר באו והלכו ואף לא אחד מהם טען להיותו 
נקי מחטא. המקרא מתעד את חייהם של אנשים רבים שהתוודו על 
חטאותיהם או שנתגלו כחוטאים. אך ישוע מעולם לא חטא. גם אלו 
שהיו קרובים לו ביותר ובוודאי הכירו את חולשותיו, כתבו על ישוע …

… ֵחְטא ֹלא ָעָׂשה ְוֹלא ִנְמְצָאה ִמְרָמה ְּבִפיו.
אגרת כיפא הראשונה ב':22

בדברים שאמר ישוע לא היתה הגזמה וגם לא המעטה. לכל אורך 
חייו הייתה ִצדקתו ניכרת לעיני כל. ממש כשם שראינו שאלוהים 

הוא מושלם, כך היה גם ישוע ללא חטא.

נצרת

טבריה

כפר-נחום

הגליל

דן
יר

 ה
הר

נ

ימת הגליל
(הכנרת)
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ָהָהר ֲאֶׁשר ִעיָרם ְּבנּוָיה ָעָליו, ְּכֵדי ְלַהְׁשִליכֹו ְלַמָּטה. ַאְך הּוא ָעַבר 
הבשורה על פי לוקס ד‘:30-28 ֵּביֵניֶהם ְוָהַלְך לֹו. 

לא נפריז אם נאמר שישוע עמד בפני קהל מאד ספקני.

עוד בתחילת דרכו לא ניסה ישוע לאכוף את אלוהותו על הסובבים 
אותו. הוא ִאפשר לאנשים להגיע למסקנה זו לאט ובעצמם על בסיס 
צפייה בחייו נטולי החטא, בניסים המופלאים שעשה, ובאופן בו מימש 
נבואות. בהמשך נוכל לגעת רק בכמה מהמעשים המופלאים שעשה 
ישוע, אולם הכתובים מתעדים מספיק ניסים כדי למלא ארבעה ספרים. 

כדברי אחד הנביאים:

ֵיׁש עֹוד ַמֲעִׂשים ַרִּבים ֲאֵחִרים ֶׁשָעָׂשה ֵיׁשּוַע, ְוִאּלּו ִנְכְּתבּו ִּבְמפָֺרט 
ַהְּסָפִרים  ֶאת  ְלָהִכיל  ָיכֹול  ָהָיה  ֹלא  ַעְצמֹו  ֶׁשָהעֹוָלם  חֹוְׁשַבִני 
הבשורה על פי יוחנן כא':25 ַהִּנְכָּתִבים. 

סמכות
אחרי שיוחנן נלקח לבית האסורים הלך ישוע לגליל כדי לבשר שם 

את בשורת אלוהים.

ַוָּיבֹאּו ֶאל ְּכַפר ַנחּום ַוְּיַמֵהר ָלבֹוא ַבַּׁשָּבת ְלֵבית ַהְּכֵנֶסת ַוְּיַלֵּמד׃ 
ַוִּיְׁשּתֹוֲממּו ַעל ּתֹוָרתֹו ִּכי ָהָיה ְמַלְּמָדם ְּכִאיׁש ִׁשְלטֹון ְוֹלא ַּכּסְֹפִרים׃
הבשורה על פי מרקוס א‘:22-21

כל מי ששמע את ישוע ידע שיש בו משהו מאד יוצא דופן. הוא דיבר 
בסמכותיות, כמי ְשלו הידיעה, כמי שבידו השליטה. אך מה כל כך נדיר 
בכך? כולנו הסתבכנו עם אנשי מכירות שהיו כה משכנעים עד שיכלו 

למכור מסרק לאיש קרח. במה היה ישוע כה שונה?

אֹוָתּה ָׁשָעה ָהָיה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִאיׁש ּובֹו רּוַח ֵׁשד ָטֵמא, ְוָהִאיׁש 
ָצַעק ְּבקֹול ָּגדֹול: "ֲאָהּה, ַמה ָּלנּו ּוְלָך, ֵיׁשּוַע ִמַּנְּצַרת? ַהִאם ָּבאָת 

ְלַהְׁשִמיֵדנּו? ֲאִני יֹוֵדַע ִמי ַאָּתה - ְקדֹוׁש ָהֱאֹלִהים!”
הבשורה על פי לוקס ד‘:34-33

אחד השדים של השטן שכן בקרבו של אדם זה - בהסכמתו של אותו 
אדם. אותה רוח רעה ידעה מי היה ישוע, וקראה לו “קדוש אלוהים!”

הבשורה על פי לוקס ד‘:35 ָּגַער ּבֹו ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: "ְׁשתֺק! …” 

היות שהשדים תמיד מסלפים את האמת, לא רצה ישוע שייתפסו כמקור 
אמין לזהותו האמיתית. ישוע סתם את פי השד והורה לרוח הרעה …

הבשורה על פי לוקס ד‘:35 “ֵצא ִמֶּמּנּו!” 

ישוע לא ביקש מהשד לעזוב מרצונו החופשי, הוא נתן לו הוראה! ללא 
ספק עקבו כל הנוכחים אחר המתרחש בדריכות ובתשומת לב רבה. מי 
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חזק יותר - ישוע או השד? למי העוצמה האמיתית? ד"ר לוקס כתב:

… ַהֵּׁשד ִהִּפיל אֹותֹו ַאְרָצה ֵּבין ַהּנֹוְכִחים ְוָיָצא ִמֶּמּנּו ִמְּבִלי ְלַהִּזיק לֹו.
הבשורה על פי לוקס ד‘:35

מה שגרם לדבריו של ישוע להיות כה שונים היו חייו ומעשיו, שנתנו 
חיזוק והיוו אישור לדברים שאמר.

ַהּכֺל ִנְדֲהמּו ְוָאְמרּו ֶזה ֶאל ֶזה: "ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה? ְּבַסְמכּות ּוְבכַֺח 
הּוא ְמַצֶּוה ַעל ָהרּוחֹות ַהְּטֵמאֹות ְוֵהן יֹוְצאֹות!”

הבשורה על פי לוקס ד‘:36

הוצאת שד מאדם לא הייתה דבר קשה עבור ישוע. עם בריאת העולם 
הוא גירש שליש מהמלאכים שבשמים משום שחטאו. אך אפילו הנס 

“הקטן” הזה עשה כותרות.

ַהְּׁשמּוָעה ָעָליו ָיְצָאה ְּבָכל ָהֵאזֹור ִמָּסִביב. הבשורה על פי לוקס ד‘:37

למי שצפה בו - והיה שם קהל עצום ורב - גילו הניסים שעשה ישוע 
שאין הוא אדם ככל האדם. הוא חייב להיות משהו שמעבר לכך.

כח
אחד הניסים שעשה ישוע על בסיס קבוע היה ריפוי חולים. במסעותי 
ברחבי העולם פגשתי לעיתים קרובות אנשים הטוענים להיות מרפאים, 
אנשים המבינים ברזי התרופות והמרפא, ובָׁשָמנים )אנשי דת ומרפאים 
בחברות שבטיות(. בין אם באמצעות כישוף או תפילה, הנחת ידיים 
על החולה או שימוש בקמעות, קריאות “הירפא!” או מלמול מילות 

סתר רבות עוצמה, נראה שהם זוכים למידה מסוימת של הצלחה.

עם זאת נוכחתי לדעת שמבין אלו אשר טענו שנרפאו, לא היה אף 
אחד שהיה בעל גוף מושחת או איברים פגומים בטרם נרפא. כלומר, 
הם לא היו נכים או חסרי גפיים. על פי רוב היו להם בעיות פנימיות 

שהיקשו על האפשרות לאמת את החלמתם.

לפיכך, השאלה שעלינו לשאול את עצמנו היא: “האם היה ישוע שונה 
עליו את הדעת  לתת  שעלינו  זה דבר  באמונה?”  ממרפאים אחרים 
זה  הוא  שרופא  לכך  משמעות  שיש  יתכן  חייו.  את  סוקרים  כשאנו 

המתעד את הסיפור הבא. לוקס כתב:

ִּבְהיֹותֹו ְּבַאַחת ֶהָעִרים ָּבא ִאיׁש ָנגּוַע ֻּכּלֹו ְּבָצַרַעת. ַּכֲאֶׁשר ָרָאה 
הבשורה על פי לוקס ה‘:12 ֶאת ֵיׁשּוַע … 

אלו הנלחמים באלוהים חייבים לדעת שהמאבק אינו מאוזן. ישוע, 
האלוהים הבורא, הרבה יותר חזק מהשטן, שהוא יצור נברא.
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לא ניתן לטעות בעובדה שאדם זה היה חולה מאד. הוא היה מצורע 
כל כולו, מחלה איומה וחשוכת מרפא באותם ימים שמשחיתה את 
הגוף. היה זה גזר דין מוות - מוות איטי. ד"ר לוקס כתב שכאשר ראה 

המצורע את ישוע, הוא …

ָנַפל ַעל ָּפָניו ְוִהְתַחֵּנן ֵאָליו: "ֲאדֹוִני, ִאם ִּתְרֶצה ּתּוַכל ְלַטֵהר אֹוִתי.”
הבשורה על פי לוקס ד‘:12

היה זה מעשה ראוי לשבח מטעם המצורע לפנות בדברים לישוע, אך 
מזה מאות בשנים פונים כך חולים למרפאים. לומר שישוע יכול לרפא 
אותו - דבר אחד הוא, אבל האם זה באמת כך? האם היה לישוע הכוח 

למגר מחלה שכזאת - להביא רפואה?

"רֹוֶצה  ֵאָליו:  ְוָאַמר  ּבֹו  ָנַגע  ָידֹו,  ֶאת  ֵיׁשּוַע  ַרֲחָמיו הֹוִׁשיט  ְּברֺב 
הבשורה על פי מרקוס א‘:41 ֲאִני …” 

אותו מגע ואותן מילים העבירו ללא ספק זרם של התרגשות בקהל 
הצופה בם.

המגע
על פי התרבות השלטת באותם ימים, נדרש המצורע לצעוק “טמא” 
היה עליהם לשמור מרחק של 100  אליו.  בכל פעם שמישהו קרב 
צעדים מכל מי שאינו מצורע, ואסור היה לגעת במצורעים. הם חיו 

בבידוד מרוקן מכל ביטוי של אהבה.

במכוון  ידו  ושלח  רחמים  התמלא  שישוע  מספר  המקרא  זאת,  עם 
לגעת במצורע. המילה היוונית המתורגמת ל"ָנַגע”, כוללת את הרעיון 
“לדבוק”. אולי כרך ישוע את זרועותיו סביב המצורע  “להיצמד”,  של 
והצמיד אותו אל חזהו. איננו יודעים לבטח, אבל יכולים אתם לשער 
בנפשכם איזו משמעות הייתה למחווה קטנה זו של רגש עבור האיש 
הזה, הצמא לאהבה. כמובן, אהבה אכפתית היא חלק מאופיו המושלם 

של האדון. זוהי הדרך שלו.

ובכל זאת, רק מכיוון שישוע אמר שברצונו לרפא את המצורע, ורק מכיוון 
שהתמלא רחמים כלפיו, אין משמעות הדבר שהאיש החולה ירפא.

זכור לי ביקור במושבת מצורעים ענקית. התייסרתי למראה האנשים 
ידי המחלה. אך גם אם המושבה  והושחתה על  שצורתם נתעוותה 
כולה הייתה מאמינה שיש ביכולתי לרפאה, הייתה אמונתם מכוונת 
לכיוון הלא-נכון. הייתי מוכן, נתמלאתי רחמים, אך הייתי חסר אונים. 

לכן, השאלה הגדולה היא: “האם לישוע יש גם את הכוח?”
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המילים
אתם יכולים לדמיין לעצמכם את הקהל מצטופף, מנסה לשמור בו 
בזמן על מרחק בטוח מהמצורע, ועדיין להיות בעמדת תצפית טובה: 
האם יהיו מעשי כשפים, קסמים, לחשים או מילות סתרים? התשובה 

לכך היא “לא”. במקום זאת, ישוע פשוט דיבר. הוא אמר למצורע,

"… ִהָּטֵהר!” ְּבאֹותֹו ֶרַגע ָסָרה ִמֶּמּנּו ַהָּצַרַעת ְוהּוא ִנְטַהר.
הבשורה על פי מרקוס א‘:42-41

מה  הפנימיים.  הגוף  מאברי  אחד  של  חלקי  בריפוי  כאן  מדובר  לא 
שהתחולל כאן היה ברור לעין כל. המצורע נרפא באופן מיידי ומוחלט. 
כמובן, מבחינתו של האדון, לא היה בכך משהו יוצא דופן. הוא זה שברא 
את האדם מלכתחילה, כך שריפויו של אדם לא היה מעשה דרמתי 
עבורו. אך ללא ספק הייתה לכך השפעה דרמתית על קהל הצופים 

בו. הם היו עדים לדבר מה מאד יוצא דופן.

ישוע  נגע  היהדות, כאשר  חוקי  פי  על  נקודה מעניינת.  עוד  כאן  יש 
במצורע, הפך גם הוא )ישוע( לטמא, אבל במקום זאת קרה דבר הפוך. 

ישוע נגע במצורע, והמצורע טוהר. ד"ר לוקס כתב ש …

… ַהְּׁשמּוָעה ַעל-אֹודֹוָתיו ָהְלָכה ְוִהְתַּפְּׁשָטה ַוֲהמֹוִנים ַרִּבים ִנְקְּבצּו 
הבשורה על פי לוקס ה‘:15 ִלְׁשמַֺע ּוְלֵהָרֵפא ִמַּתֲחלּוֵאיֶהם. 

התלמידים תיעדו את היותם עדי ראיה למרפא שהעניק ישוע לחולים 
במחלות שונות וקשות, אנשים שהיו חולים בבירור או בעלי נכות קשה. 
אף איש לא נדחה על בסיס היותו חשוך מרפא. ישוע אפילו החיה מתים!

אך הניסים שעשה ישוע לא נועדו לשעשע את האוכלוסיה המקומית. 
הלימוד של ישוע והרחמים שהפגין חשפו את אופיו, והניסים סיפקו 
אישור לכך שהוא והמסר שלו הינם שמימיים ואמיתיים. כן, הוא היה 

אדם, אך הוא היה גם אל.

נולד מחדש  3
ַאַחד ַהְּפרּוִׁשים ִמַּמְנִהיֵגי ַהְּיהּוִדים, ַנְקִּדימֹון ְׁשמֹו …

הבשורה על פי יוחנן ג‘:1
המועצה  בסנהדרין,  חבר  היה  הוא  מעמד.  בעל  איש  היה  נקדימון 
היהודית המחוקקת שיעצה לרומאים בנושאים הנוגעים לחוק המקומי.

ָּבא ֶאל ֵיׁשּוַע ַּבַּלְיָלה ְוָאַמר ֵאָליו: "ַרִּבי, ֲאַנְחנּו 
מֹוֶרה,  ִלְהיֹות  ָּבאָת  ֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ִּכי  יֹוְדִעים 
ָהאֹותֹות  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ִאיׁש  ֵאין  ֶׁשֲהֵרי 

הבשורה על פי יוחנן ג‘:2 ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֱאֹלִהים ִאּתֹו.” 

הניתן  כינוי  הוא  רבי   *
למורי דת יהודיים. זוהי 
פניה שיש עימה כבוד.
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נקדימון היה שרוי בספק אבל הוא גם ידע שיש משהו שונה בישוע. 
הוא הבין שאלוהים חייב להיכלל בדרך כלשהי במשוואה הזאת. אך 

עדיין נותרו שאלות רבות בפיו.

את ישוע הדאיג משהו אחר - ִנשמתו של נקדימון. הוא ידע שנקדימון 
חושב על עצמו שהוא טוב-דיו-עבור-אלוהים - שהוא בוטח בצדקתו 
ידע  גם  הוא  באדיקות.  התורה  מצוות  את  ששמר  משום  העצמית 

שנקדימון גאה בכך שהוא שייך לבני העם הנבחר - העם היהודי.

ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ֵאָליו: "ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ְלָך, ִאם ֹלא ִיָּוֵלד 
ָאָדם ִמְלַמְעָלה, ֹלא יּוַכל ִלְראֹות ֶאת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים.”

הבשורה על פי יוחנן ג‘:3

להיוולד מחדש?
זה לא מה שניתן היה לחשוב - ישוע לא דיבר על גלגול נשמות. ישוע 
הדלת  את  לפניו  שתפתח  היהודית  במורשתו  בוטח  שנקדימון  ידע 
למקום  מופנית  שאמונתו  לו  להראות  רצה  ישוע  אלוהים.  לנוכחות 
הלא נכון - ללידה הלא נכונה. לפיכך אמר לו, "עליך להיוולד מחדש". 

אמירה זו ערערה את נקדימון.

ָׁשַאל ַנְקִּדימֹון: "ֵאיְך ָיכֹול ָאָדם ְלִהָּוֵלד ִּבְהיֹותֹו ָזֵקן? ַהִאם הּוא 
ָיכֹול ְלִהָּכֵנס ֵׁשִנית ְלֶרֶחם ִאּמֹו ּוְלִהָּוֵלד?”

ַוַּיַען ֵיׁשּוַע ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלְך ִאם ֹלא ִיָּוֵלד ִאיׁש ִמן ַהַּמִים 
ַהָּבָׂשר  ִמן  ַהּנֹוָלד  ָהֱאֹלִהים׃  ַמְלכּות  ֶאל  ָלבֹוא  יּוַכל  ְוָהרּוַח ֹלא 
ָּבָׂשר הּוא ְוַהּנֹוָלד ִמן ָהרּוַח רּוַח הּוא׃ ַאל ִּתְתַמּה ַעל ָאְמרי ָלְך 
הבשורה על פי יוחנן ג‘: 7-4 ִּכי ֲעֵליֶכם ְלִהָּוֵלד ִמְלָמְעָלה׃ 

כאשר נולד נקדימון כתינוק, לידה מהבשר - הוא נכנס לעולם במצב 
של מוות רוחני. נקדימון היה זקוק ללידה נוספת אם ברצונו להתקבל 
אצל אלוהים בשמים. הוא היה זקוק לחיים חדשים - להתחלה רוחנית. 

ישוע המשיך בתיאור האופן שבו מתבצעת לידה שנייה זו.

"ִּכי ּכֺה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד ִּכי ָנַתן ֶאת ְּבנֹו ְיִחידֹו ְלַמַען 
ֹלא יֺאַבד ָּכל ַהַּמֲאִמין ּבֹו, ֶאָּלא ִיְנַחל ַחֵּיי עֹוָלם.”

הבשורה על פי יוחנן ג‘:16

האמונה בעצמו באמונה בישוע, אז ייוולד  כאשר יחליף נקדימון את 
מחדש בלידה רוחנית - יהיו לו חיי עולם.

חיי עולם
יתרה מכך. ישוע הבטיח חיי נצח לא לנקדימון בלבד, כי אם לכל מי 
ישוע מכיוון  לבנם  וליוסף לקרוא  הורה למרים  בו! המלאך  שמאמין 

חיי נצח
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שמשמעות שם זה היא “יהוה הוא מושיענו”. וכעת ישוע בעצמו אמר 
שהוא יושיע את האנושות מעונש החטא - עונש נצחי באגם של אש.

"ֵהן ָהֱאֹלִהים ֹלא ָׁשַלח ֶאת ְּבנֹו ֶאל ָהעֹוָלם ִלְׁשּפֺט ֶאת ָהעֹוָלם, 
הבשורה על פי יוחנן ג‘:17 ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשִּיָּוַׁשע ָהעֹוָלם ַעל-ָיָדיו.” 

ישוע לא בא לעולם על מנת לשפוט אותו, כי אם על מנת להושיע 
אותו מכל האסון שהשטן, החטא והמוות המיטו עליו. כל שהיה על בני 
האדם לעשות הוא להפוך את בחירתם של אדם וחוה בגן עדן. במקום 
לסמוך על השטן ועל עצמם, עליהם לסמוך על האדון ישוע המשיח.

"ַהַּמֲאִמין ּבֹו ֵאיֶנּנּו ִנּדֹון. ִמי ֶׁשֵאיֶנּנּו ַמֲאִמין ְּכָבר ִנּדֹון, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא 
יוחנן ג‘:18 ֶהֱאִמין ְּבֵׁשם ֶּבן-ָהֱאֹלִהים ַהָּיִחיד.” 

אין שביל ביניים
שלא  אלה  אבל  כחוטא.  יישפט  לא  בו  שיאמין  מי  שכל  אמר  ישוע 
בוטחים בו כבר נמצאים תחת משפט. אין שביל ביניים. אינך יכול לומר 
“אני אחשוב על זה” ולהמשיך ולהישאר בנוחות בשטח האפור. אדם 
בוחר להאמין, או נשאר לא-מאמין. לא לבחור, בפועל, כמוהו כבחירה.

בנוסף, אין צורך להמתין עד למוות כדי לגלות את גורלך. ישוע היה 
ברור והחלטי. האנשים נמצאים תחת משפט, בדרכם אל אגם האש, 
עד אשר ישימו את בטחונם בישוע שיושיע אותם. רק אז יהיו להם חיי 
נצח. זו היתה ההבטחה שישוע נתן, וכפי שראינו לאורך הדרך, לאדון 

יש היסטוריה ארוכה של שמירת הבטחות.

"ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ַהּׁשֹוֵמע ֶאת ְּדָבִרי ּוַמֲאִמין ְלׁשֹוְלִחי 
ֵיׁש לֹו ַחֵּיי עֹוָלם ְוֵאינֹו ָּבא ְּבִמְׁשָּפט ִּכי ִאם ָעַבר ִמָּמֶות ְלַחִּיים.”
הבשורה על פי יוחנן ה‘:24

בו  ידע שלא כל אחד ישים  ישוע לא התעלם ממשפט החטא. הוא 
את מבטחו. רבים יבחרו שלא לעשות כן וסיבותיהם עימהם. אך הוא 

סיפק והציע דרך לבחירה. הוא הציע חיי נצח.

האור  4
ישוע המשיך בשיחתו עם נקדימון.

ֶׁשְך  "ְוֶזהּו ַהִּדין: ָהאֹור ָּבא ֶאל ָהעֹוָלם ּוְבֵני ָהָאָדם ָאֲהבּו ֶאת ַהחֺ
הבשורה על פי יוחנן ג‘:19 יֹוֵתר ִמן ָהאֹור, ִּכי ָרִעים ָהיּו ַמֲעֵׂשיֶהם.” 

נקדימון ידע שהנביאים הקדומים כתבו שבעולם החדש שיבוא,

משפט נצחי
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ישעיה ס‘:20 … ְיהָוה ִיְהֶיה-ָּלְך ְלאֹור עֹוָלם … 

ברור היה לנקדימון שיהוה הוא אותו “אור נצחי”. ועם זאת, הנה ישוע 
אומר ש,

הבשורה על פי יוחנן ג‘:19 "… ָהאֹור ָּבא ֶאל ָהעֹוָלם …” 

אתם יכולים לתאר לעצמכם את נקדימון מנסה לעכל את המידע הזה. 
“למה מתכוון ישוע? האם ירד אלוהים לעולם באיזושהי דרך מיוחדת?” 

נקדימון היה צריך זמן למחשבה.

מאוחר יותר, ניסח ישוע את הדברים בשפה ברורה ופשוטה. הוא אמר,

הבשורה על פי יוחנן ח‘:12 "… ֲאִני אֹור ָהעֹוָלם …” 

את  ברא  שיהוה  כשם  בדיוק  העולם.  אל  שבא  האור  אכן  הוא  ישוע 
המאורות על מנת שנראה את דרכנו לאורכו של שביל פיסי, עתה 
הוא בא לעולם כדי להאיר את השביל הרוחני המוביל לשמים. בני 
האדם ניצבו בפני בחירה - יכולנו להמשיך ולמעוד בחשיכה, לבטוח 
ברעיונות ובדתות שלנו, או שיכולנו לבטוח בדברי ישוע, ואז החשיכה 

היתה מוסרת מעל הבנתנו. ישוע הבטיח,

"… ִאיׁש ַההֹוֵלְך ַאֲחַרי ֹלא ִיְתַהֵּלְך ַּבחֶֺׁשְך, ֶאָּלא אֹור ַהַחִּיים ִיְהֶיה לֹו.”
הבשורה על פי יוחנן ח‘:12

אני הנני
זהותו  את  להבין  המנסה  היהודי  העם  עם  הזדהות  לחוש  אפשר 
האמיתית של ישוע. אחרי הכל, הנה הוא עומד מולם, נראה ככל אדם 
אחר, אך… ובכן … הוא לא היה רק אדם. והטענות שטען? הרי הן היו 
שערוריות! למשל, הוא אמר שהוא היה חי מאז ומעולם ויחיה לנצח!

באחת ההזדמנויות תמך ישוע בטענה זו כאשר התייחס לתקופתו של 
אברהם, וציין שכבר אז היה קיים. הפרושים היו מזועזעים.

ָאְמרּו לֹו: "ֲעַדִין ֵאיְנָך ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ְוֶאת ַאְבָרָהם ָרִאיָת?”

ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע: "ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ְּבֶטֶרם ֱהיֹות ַאְבָרָהם, 
הבשורה על פי יוחנן ח‘:58-57 ֲאִני הּוא.” 

אלה שהקשיבו לישוע ידעו שהוא טוען להיותו יהוה אלוהים בעצמו - 
האני הקיים מכח עצמו, הנצחי! עתה עמדו בפניהם שלוש ברירות:

הם יכלו להאמין שישוע אומר להם את האמת ולעבוד אותו כשם   .1
שעבדו את יהוה אלוהים, או …
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הם יכלו לדחות אותו ואת המסר שלו; למעשה, לכנות אותו שקרן,   .2
מתחזה, אדם מרושע - ובמקרה שכזה, על פי התורה, מוטל היה 

עליהם לרגום אותו למוות באבנים על היותו טוען לאלוהות, או …

יכלו לשים עליו תווית של משוגע, מטורף, חולה נפש שדעתו  הם   .3
נשתבשה עליו - מקרה עצוב שיש לרחם עליו.

אלה היו הברירות בהן התחבטו הפרושים. כיום יש הרוצים להוסיף 
ברירה רביעית:

הם רוצים להאמין שישוע היה מורה מוסרי דגול, מנהיג רוחני, גורו   .4
מהמעלה הראשונה, אך לא יותר מזה - בוודאי לא ישות עליונה.

אך אפשרות רביעית זו איננה כלל אפשרות. C. S. Lewis )ק.ס. לואיס, 
1898-1963(, מחבר Chronicles of Narnia )דברי ימי נרניה( ופרופסור 

מכובד באוניברסיטת קיימבריג', מתייחס לכך בבהירות בכותבו:

אני מנסה כאן למנוע ממישהו לומר את הדבר הטפשי ביותר שאנשים 
תכופות אומרים עליו: “אני מוכן לקבל את ישוע כמורה מוסרי דגול, 
אך איני מקבל את טענתו להיותו אלוהים”. זהו הדבר היחיד שאל לנו 
לומר. אדם שהיה אדם בלבד ואמר את הדברים שישוע אמר לא יכול 
היחידה  הדרך  יהוה,  שהוא  אמר  ישוע  ]הרי  רוחני.  מורה  להיות  היה 
לשמים[. הוא יכול להיות משוגע - ברמה של אחד שאומר שהוא ביצה 
מבושלת - או שהוא השטן של הגיהנום. עליכם להחליט: או שאיש זה 

היה, והינו, בן האלוהים, או שהוא משוגע ואף גרוע מזה.

ולואיס מוסיף:

אתם יכולים להשתיק אותו כשם שמשתיקים שוטה, אתם יכולים לירוק 
עליו ולהרוג אותו כשד, או שאתם יכולים ליפול לרגליו ולקרוא לו אדון 
ואלוהים. אך הבה לא נציע שטויות מתנשאות ביחס להיותו מורה אנושי 
דגול. הוא לא השאיר את האופציה הזאת פתוחה. הוא לא התכוון לכך.2

אין  או  יש  לואיס היה פעם אגנוסטי - אדם הטוען שאין לדעת אם 
אלוהים - אך עקב הלימוד שלו את כתבי הקודש, השתכנע שישוע 

הוא אלוהים עצמו.

יהוה.  שהוא  ישוע  של  לטענה  ביחס  בחירתם  את  עשו  הפרושים 
המקרא אומר,

… ִמּׁשּום ָּכְך ֵהִרימּו ֲאָבִנים ְלַהְׁשִליְך ָעָליו, ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁשּוַע ִהְסַּתֵּתר ְוָיָצא …
הבשורה על פי יוחנן ח‘:59
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דחוי  5
ַאֲחֵרי ָיִמים ֲאָחִדים ָּבא ֵׁשִנית ֶאל ְּכַפר ַנחּום. ְּכֶׁשּנֹוַדע ִּכי הּוא 
ַּבַּבִית ֶנֶאְספּו ַרִּבים ַעד ֲאֶׁשר ֹלא ָהָיה עֹוד ָמקֹום ַּגם ִלְפֵני ֶּפַתח 
ַהַּבִית, ְוהּוא ִּדֵּבר ֲאֵליֶהם ֶאת ְּדָברֹו. ָאז ֵהִביאּו ֵאָליו ִאיׁש ְמֻׁשָּתק 
הבשורה על פי מרקוס ב‘:3-1 ְוַאְרָּבָעה ֲאָנִׁשים נֹוְׂשִאים אֹותֹו. 

היה זה מחזה מוכר בכל מקום אליו הגיע ישוע. ברגע שהופיע, החלו החולים 
והנכים להגיע. במקרה זה, נשאו ארבעה אנשים את חברם המשותק.

ִּבְגַלל ֶהָהמֹון ֹלא ָיְכלּו ְלַהְכִניסֹו ֵאָליו ְוָלֵכן ֵּפְרקּו ֶאת ַהַּגג ֵמַעל 
ַהָּמקֹום ֶׁשָהָיה ּבֹו ֵיׁשּוַע, ְוֶדֶרְך ַהֶּפַתח ֶׁשָעׂשּו הֹוִרידּו ֶאת ָהֲאלּוְנָקה 
הבשורה על פי מרקוס ב‘:4 ִעם ַהְמֻׁשָּתק ַהּׁשֹוֵכב ָעֶליָה. 

הבתים באותה התקופה היו מאופיינים בגג שטוח. מדרגות הובילו לגג, 
ואפשרו לו לספק מקום קריר יותר למנוחה בשעות הערב. כאשר לא 
יכלו ארבעת האנשים להתקרב לישוע, הם פשוט עלו על גג הבית, 
עשו בו פתח, והורידו את ידידם הנכה למטה לרגלי ישוע. אני אומר 
“פשוט”, אך מילה זו מתייחסת רק לעליה לגג. עשיית פתח בגג עשוי 
חימר שרוף-שמש היתה ללא ספק עבודה קשה. אתם יכול לתאר 
לעצמכם כמה אבק ורגבי אדמה דחוסה נשרו על הנוכחים בבית. כמובן 
תוהים מה מתרחש.  בהו בתקרה  כולם  נקטע.  ישוע  שהשיעור של 
שהקהל  להניח  סביר  החברים,  של  הנחושות  פניהם  התגלו  כאשר 
החל לצעוק ולקרוא: “השתגעתם? מה עם קצת כבוד? אנחנו מכוסים 

אבק! אתם הורסים את הבית!” אך ישוע ראה משהו אחר.

ִּכְראֹותֹו ֶאת ֱאמּוָנָתם ָאַמר ֵאָליו: "ֶּבן ָאָדם, ִנְסְלחּו ְלָך ֲחָטֶאיָך.”
הבשורה על פי לוקס ה‘:20

את ישוע קודם כל מעניינת פנימיותו של האדם, ליבו. לא הייתה זו 
בעיה עבורו לסלוח על חטא. הוא אלוהים. אבל לחלק מקהל שומעיו 
הייתה בעיה לקבל עובדה זו. למרות שלא נתנו לה ביטוי, מחשבותיהם 

היו עוינות.

ֵהֵחּלּו ַהּסֹוְפִרים ְוַהְּפרּוִׁשים ְלַהְרֵהר ְוָאְמרּו: "ִמי הּוא ֶזה ַהְמַדֵּבר 
ִּדְבֵרי ְנָאָצה? ִמי ָיכֹול ִלְסֹלַח ַעל ֲחָטִאים זּוָלִתי ֱאֹלִהים ְלַבּדֹו?”

הבשורה על פי לוקס ה‘:21

ואכן צדקו - רק אלוהים יכול לסלוח על חטאים!

ַאֶּתם  "ָמה  ָלֶהם:  ְוֵהִׁשיב  ַמְחְׁשבֹוֵתיֶהם  ֶאת  ָיַדע  ֵיׁשּוַע  אּוָלם 
הבשורה על פי לוקס ה‘:22 ְמַהְרֲהִרים ִּבְלַבְבֶכם?” 
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כיוון שהאדון הוא כל יודע, ידע ישוע את מחשבותיהם ואמר להם זאת. 
אתם יכולים לשער בנפשכם כמה מושפלים חשו הפרושים. הם בוודאי 
סרקו את מוחם בניסיון להיזכר מה חשבו במהלך עשר הדקות שחלפו. 
דבר אחד היה בטוח - ישוע יכל לקרוא את מחשבותיהם! אבל ישוע 

לא ניסה להרשים אותם. הייתה לו שאלה אליהם:

“ַמה ַּקל יֹוֵתר: ְלַהִּגיד ַלְמֻׁשָּתק,

1. ‘ִנְסְלחּו ְלָך ֲחָטֶאיָך’, אֹו לֹוַמר

הבשורה על פי מרקוס ב‘:9 2. 'קּום, ַקח ֶאת ָהֲאלּוְנָקה ְוִהְתַהֵּלְך’?” 

סליחת חטאים
שום עורך דין לא היה יכול לנסח שאלה קשה יותר. אתם יכולים לדמיין 
את הפרושים כשהם מנסים לעכל את המסקנה הבלתי נמנעת. ישוע 

לא המתין לתשובתם.

"ַאְך ְלַמַען ֵּתְדעּו ִּכי ְלֶבן-ָהָאָדם ַהַּסְמכּות ֲעֵלי ֲאָדמֹות ִלְסֹלַח ַעל 
ֲחָטִאים, ֲהֵריִני אֹוֵמר ְלָך” - ָּפָנה ֶאל ַהְמֻׁשָּתק - "קּום, ַקח ֶאת 
ָהֲאלּוְנָקה ְוֵלְך ְלֵביְתָך!” הּוא ָקם ִמָּיד ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם, ֵהִרים ֶאת 
ָהֲאלּוְנָקה ְוָהַלְך ְלֵביתֹו ְּכֶׁשהּוא ְמַהֵּלל ֶאת ֱאֹלִהים. ַּתְדֵהָמה ָאֲחָזה 
ֶאת ֻּכָּלם, ּוְבֵלב ָמֵלא ִיְרָאה ִהְּללּו ֶאת ֱאֹלִהים ְוָאְמרּו: "ִנְפָלאֹות 
לוקס ה‘:26-24 ָרִאינּו ַהּיֹום!” 

עובד ביום השבת
אין ספק שהתוכחות החוזרות ונשנות של ישוע הרגיזו את הפרושים. 
הם איבדו מכבודם. הם החלו לעקוב אחר ישוע מקרוב, בתקווה לתפוס 

אותו מבצע איזשהו חטא בוטה.

הּוא ִנְכַנס ׁשּוב ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. ָהָיה ָׁשם ִאיׁש ֶׁשָּידֹו ְיֵבָׁשה, ְוֵהם 
ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ְּבַׁשָּבת,  אֹותֹו  ְיַרֵּפא  ִאם  ִלְראֹות  ְּבֵיׁשּוַע  ִהְתּבֹוְננּו 
הבשורה על פי מרקוס ג‘:2-1 ְלַהֲאִׁשים אֹותֹו. 

על פי התורה, אסור לאיש לעבוד בשבת. עבודה בשבת היא הפרת 
מצוות אלוהים, וזהו חטא. בעיני הפרושים, מעשים כמו מתן שירות 
רפואי נחשבו לעבודה. התורה לא אומרת שטיפול בחולים ביום השבת 

מהווה עבירה, אך הפרושים צירפו לעשרת הדברות 
את רשימת החוקים שלהם, והוראות אלו קיבלו 
לפיכך התבוננו  לזו של הכתובים.  זהה  סמכות 
וחיכו לראות אם ישוע ירפא את החולה, אם יבצע 
עבודה ביום השבת. היות שידע שהפרושים רוצים 
וממתינים להזדמנות לטמון לו מלכודת, יכול היה 

ישוע להימנע מעימות, אך הוא לא נסוג.

חוקים נוספים

ם פי ס ו נ ם  י ק ו ח

עשרת
הדברות
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ָאַמר ֶאל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָידֹו ְיֵבָׁשה: "ֲעמֺד ָּבֶאְמַצע!”
הבשורה על פי מרקוס ג‘:3

הזוממים  אלה  אל  ומביט  מסתובב  ישוע  את  לדמיין  יכולים  אתם 
להאשים אותו. הזמן קופא.

ָּפָנה ֲאֵליֶהם ְוָׁשַאל: "ַהִאם ֻמָּתר ְלֵהיִטיב ְּבַׁשָּבת אֹו ַלֲעׂשֹות ָרָעה? 
הבשורה על פי מרקוס ג‘:4 ְלַהִּציל ֶנֶפׁש אֹו ַלֲהרֺג?” 

הנה הוא מתחיל שוב, מפנה אליהם שאלות מוזרות! הפרושים רתחו 
מכעס וטינה.

ַאְך ֵהם ָׁשְתקּו.

ִהִּביט ָּבֶהם ּכֺה ָוכֺה ְּבַזַעם, ְּברֺב ֶעֶצב ַעל ְקִׁשי ְלָבָבם, ְוָאַמר ָלִאיׁש: 
"הֹוֵׁשט ֶאת ַהָּיד!” הּוא הֹוִׁשיט אֹוָתּה ְוָידֹו ָׁשָבה ְלֵאיָתָנּה.

הבשורה על פי מרקוס ג‘:5-4

נתפס בשעת מעשה
ישוע עשה זאת. הוא עבד ביום השבת! הפרושים תפסו אותו בשעת 

מעשה.

ָיְצאּו ַהְּפרּוִׁשים ּוִמָּיד ִטְּכסּו ָעָליו ֵעָצה ִעם ֲחִסיֵדי ֵּבית הֹוְרדֹוס - 
הבשורה על פי מרקוס ג‘:6 ֵּכיַצד ְלַהְכִחיד אֹותֹו. 

בדרך כלל, ברית שכזאת הייתה דבר בלתי מתקבל על הדעת. אנשיו 
של הורדוס היו מפלגה פוליטית שתמכה בשלטון הורדוס ורומי. לעומת 
זאת, הפרושים מצידם תיעבו את הרומים - אך הם שנאו את ישוע אף 
יותר. אם הם עומדים להורגו, הם יזדקקו לעזרתו של השלטון הרומי.

המנהיגים הדתיים דחו את ישוע. מבחינתם, הוא לא יכול היה להיות 
המושיע המובטח.

שנים-העשר  6
ֵיׁשּוַע ָהַלְך ִמָּׁשם … ְוָהמֹון ַרב ִמן ַהָּגִליל ָהְלכּו ַאֲחָריו … ָּבאּו ֵאָליו 
הבשורה על פי מרקוס ג‘:8-7 ָהמֹון ַרב, ִּכי ָׁשְמעּו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה. 

קהל רב ליווה את ישוע בכל אזור הגליל הכפרי, חלק בגלל הלימוד, 
אחרים - כדי לצפות בניסים. מקרב הציבור העצום הזה, בחר ישוע 
שנים-עשר שִישהו במחיצתו זמן רב יותר. בתחילה קראו להם האנשים 
תלמידים, או פשוט - השנים עשר, אך בהמשך התייחסו אליהם כאל 

שליחים במשמעות של "אלה שנשלחו” - שם שהעניק להם ישוע.
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ְּבאֹוָתם ָיִמים ָיָצא ֶאל ָהָהר ְלִהְתַּפֵלל. ַלְיָלה ָׁשֵלם ִהְתִמיד ִּבְתִפָּלה 
ֵלאֹלִהים.

ְוִעם אֹור ַהּבֶֺקר ָקָרא ֵאָליו ֶאת ַּתְלִמיָדיו ּוָבַחר ֵמֶהם ְׁשֵנים-ָעָׂשר 
ְּבַכּנֹותֹו אֹוָתם ְׁשִליִחים:

ֶאת ִׁשְמעֹון, ֲאֶׁשר ַּגם ָקָרא לֹו ֵּכיָפא, ְוֶאת ַאְנְּדֵרי ָאִחיו, ֶאת ַיֲעקֺב 
ְוֶאת יֹוָחָנן, ֶאת ִפיִליּפֹוס ְוֶאת ַּבר ַּתְלַמי, ֶאת ַמַּתי ְוֶאת ּתֺאָמא, 
ֶאת ַיֲעקֺב ֶּבן ַחְלַפי ְוֶאת ִׁשְמעֹון ַהְּמֻכֶּנה ַהַּקַּנאי, ֶאת ְיהּוָדה ֶּבן 

ַיֲעקֺב ְוֶאת ְיהּוָדה ִאיׁש ְקִרּיֹות ֲאֶׁשר ִנְהָיה ְלַמְסִּגירֹו.
הבשורה על פי לוקס ו‘:16-12

בין השליחים היו אנשים בעלי רקע שונה לחלוטין זה מזה, החל מגוֶבה 
מיסים בשרות הרשות הרומית ועד לקנאי שמחויב להפלת המשטר 

הרומי. הנותרים כללו מגוון של דייגים.

ד"ר לוקס כתב שהשליחים חלקו חוויות רבות עם המשיח.

ְּבַאַחד ַהָּיִמים ָיַרד ְלִסיָרה ַיַחד ִעם ַּתְלִמיָדיו. ָאַמר ָלֶהם: "ּבֹואּו 
ַנֲעבֺר ְלִצּדֹו ַהֵּׁשִני ֶׁשל ָהֲאָגם.” ָאז ִהְפִליגּו ִמָּׁשם. ַּכֲאֶׁשר ָׁשטּו הּוא 
ִנְרַּדם, ְוִהֵּנה רּוַח ְסָעָרה ָיְרָדה ַעל ָהֲאָגם ְוַהִּסיָרה ִנְתַמְּלָאה ַמִים 
הבשורה על פי לוקס ח‘:23-22 ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשָהיּו ְּבַסָּכָנה. 

עלינו לזכור שרוב השליחים היו דייגים ותיקים. לעיתים קרובות נאבקו 
בסופות בכנרת, אך סופה זו הייתה אלימה במיוחד. אתם יכולים לדמיין 
את השמים השחורים, את הרוח הגועשת, את זעם הגלים, את הגשם 
השוטף. כשהמים הקוצפים מציפים את הסירה, השליחים המבוהלים …

… ִנְּגׁשּו ֵאָליו ְוֵהִעירּוהּו ְּבָאְמָרם, "ֲאדֹוֵננּו, ֲאדֹוֵננּו, ֲאַנְחנּו טֹוְבִעים!”
הבשורה על פי לוקס ח‘:24

ממלמלים  המפוחדים  השליחים  את  בנפשכם  לשוות  יכולים  אתם 
בבהלה את דבריהם כשהם מנערים את ישוע משנתו. הוא הזדקף 

על משכבו, עמד על רגליו, ובקול סמכותי,

… ָגַער ָּברּוַח ּוַבַּגִּלים ַהּזֹוֲעִפים. ַהָּללּו ָׁשְככּו ְוִנְׂשָּתְרָרה ְּדָמָמה.
הבשורה על פי לוקס ח‘:24

ואת  ניתן היה לשמוע את התרנים חורקים  בשקט המבהיל שנוצר 
המים השקטים מלחכים את דופן הסירה, שעדיין מתנודדת קלות. 
למרות שהרוח והגלים שככו, עדיין הלם ליבם של השליחים בחוזקה. 

בעוד הסירה מפליגה בנחת, ישוע …

הבשורה על פי לוקס ח':25 … ָׁשַאל אֹוָתם: "ֵאיפֺה ֱאמּוַנְתֶכם?” 



v 252 פרק 11

במילים אחרות: “האם אינכם סומכים עלי?” אתם יכולים שוב לדמיין 
את השליחים, ספוגי זיעה, מתקשים להאמין למראה עיניהם, מביטים 
אל ישוע ואז מלכסנים מבט לעבר הים ושבים ומביטים במשיח הרגוע. 
לא  לוקס  ד"ר  השתיקה,  את  ששבר  הראשון  היה  מי  יודעים  איננו 

מתעד זאת, אבל …

ִּבְהיֹוָתם ֲאחּוֵזי ִיְרָאה ּוְפִליָאה ָאְמרּו ֶזה ָלֶזה: "ּוְבֵכן ִמי הּוא ֶזה 
ֲאֶׁשר ְמַצֶּוה ַעל ָהרּוַח ְוַעל ַהַּמִים ְוֵהם ִנְׁשָמִעים לֹו!”

הבשורה על פי לוקס ח‘:25

מנקודת מבטו של אלוהים לא היה זה נס מרשים במיוחד, במיוחד לא 
כאשר מתחשבים בכך שהוא זה שברא את הרוח והגלים מלכתחילה. 
אבל ישוע הרגיע יותר מאשר רוח וגלים - הוא גם הרגיע את הלבבות 

ההולמים בפחד. ישוע אמר,

"ַאל ִיָּבֵהל ְלַבְבֶכם. ַהֲאִמינּו ֵּבאֹלִהים; ַהֲאִמינּו סַּגם ִּבי.”
הבשורה על פי יוחנן יד‘:1

כל שהיה עליהם לעשות הוא לתת בו אמון.

משהו  שאם  האומר  האנגלית(  בשפה  )שמקורו  מעניין  ביטוי  ישנו 
"מהלך כמו ברווז ומגעגע כמו ברווז, זה חייב להיות ברווז.” ביטוי זה הוא 
קל-דעת מכדי להתייחס באמצעותו לישוע, אולם הוא ממחיש את 
תהליך המחשבה שהוביל את השליחים להסקת מסקנות מסוימות. 
ישוע הפגין עוצמה אלוהית; הוא דיבר בסמכות אלוהית; הוא היה נקי 
מחטא כאלוהים - לפיכך הוא חייב להיות אלוהים. במונחים תיאולוגיים, 

ישוע המשיח היה:

אנושי באמת - לא רק גוף שאלוהים שוכן בו. ❖❖

אלוהות מלאה - לא אל שולי או בקנה מידה קטן. ❖❖

מאוחדים בגוף אחד - 100% אלוהים ו- 100% בן אנוש בו זמנית -  ❖❖
אך נקי מחטא.

לא מעורב - הוא אינו חצי חיה, וחצי אלוהים, או כל שילוב אחר.  ❖❖
ההבחנה בין בורא ובריאה בעינה עומדת.
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הלחם  7
כאשר  טבעו  של  האלוהי  הצד  את  הגביל  שאלוהים  אומר  המקרא 
נעשה לאדם. למרות זאת, ניתן לראות כיצד הוא זוהר מבעד לאנושיותו 

שוב ושוב בחיי היומיום שלו.

ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָעַבר ֵיׁשּוַע ַלַּצד ַהֵּׁשִני ֶׁשל ָים 
ִּכֶּנֶרת. ֲהמֹון ַעם ַרב ָּבאּו ַאֲחָריו, ִּכי ָראּו ֶאת ַהִּנִּסים 
ֶׁשָעָׂשה ַּבחֹוִלים. הּוא ָעָלה ַעל ָהָהר ְוָיַׁשב ָׁשם ִעם 

ַּתְלִמיָדיו. ָהָיה ֶזה ָסמּוְך ְלֶפַסח, ַחג ַהְּיהּוִדים.

ְּכֶׁשָּנָׂשא ֵיׁשּוַע ֶאת ֵעיָניו ְוָרָאה ַעם ַרב ָּבִאים ֵאָליו, 
אְכלּו  ֶׁשּיֺ ְּכֵדי  ֶלֶחם  ִנְקֶנה  ה  "ֵאיפֺ ְלִפיִליּפֹוס:  ָאַמר 
הבשורה על פי יוחנן ו‘:5-1 ֵאֶּלה?” 

ישוע שוב שאל שאלות. הוא רצה שפיליפוס ינתח את המצב. זה שוב 
היה אחד מאותם מקרים של מבחני "האם תבטחו בי?”

ֵהִׁשיב לֹו ִפיִליּפֹוס: "ְּכֵדי ֶׁשָּכל ֶאָחד ְיַקֵּבל ְקָצת ֹלא ַיְסִּפיקּו ָלֶהם 
ִּכְּכרֹות ֶלֶחם ְּבָמאַתִים ִּדיָנר.”

ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו, ְוהּוא ַאְנְּדֵרי ָאִחיו ֶׁשל ִׁשְמעֹון ֵּכיָפא, ָאַמר לֹו: 
"ֵיׁש ּפֺה ַנַער ְולֹו ָחֵמׁש ִּכְּכרֹות ֶלֶחם ְׂשעֹוִרים ּוְׁשֵני ָּדִגים, ַאְך ָמה 
יוחנן ו‘:9-7 ֵאֶּלה ִּבְׁשִביל ַעם ַרב ָּכֶזה?” 

איננו יכולים אלא לתהות אם אנדרי, כמו ילד קטן הרומז לאביו, קיווה 
שישוע יוכל לעשות דבר מה בעניין.

ָאַמר ֵיׁשּוַע: "הֹוִׁשיבּו ֶאת ָהֲאָנִׁשים!” ַהְרֵּבה ֵעֶׂשב ָהָיה ְּבאֹותֹו ָמקֹום 
ְוָהֲאָנִׁשים ָיְׁשבּו. ִמְסָּפָרם ָהָיה ַּכֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים. ָלַקח ֵיׁשּוַע ֶאת 
ִּכְּכרֹות ַהֶּלֶחם, ֵּבַרְך ְוִחֵּלק ָלֶהם ְּכַאַּות ַנְפָׁשם, ְוֵכן ַּגם ָעָׂשה ַּבָּדִגים.
הבשורה על פי יוחנן ו‘:11-10

ומאבדים את העיקר.  ענייני עד שכמעט  הוא כה  התיעוד המקראי 
ישוע זה עתה האכיל קהל מסיבי של בני אדם בארוחת עשר של ילד 
בית-ספר. אין זה שיעור בלוח הכפל. ישוע חילק את הלחם והדגים 

טבריה

כפר נחום

דן
יר

 ה
הר

נ

ימת הגליל
(הכנרת)
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בין שנים-עשר השליחים, והם חילקו אותו בין חמשת אלפים איש - 
כשהנשים והילדים הם בנוסף לאותם חמשת אלפים. למרות שנס זה 
לא היה ענין גדול עבור האדון, הוא זה שברא את החיטה ואת הדגים 

מלכתחילה - הרי שהיו לכך השלכות מדהימות.

ַהָּנִביא  ֶּבֱאֶמת  "ֶזהּו  ְוָאְמרּו:  ֶׁשָעָׂשה  ָהאֹות  ֶאת  ָהֲאָנִׁשים  ָראּו 
הבשורה על פי יוחנן ו‘:14 ֶׁשָּבא ֶאל ָהעֹוָלם.” 

להמליך את ישוע
הציבור היה כה נפעם ממה שראה עד שהחליט להמליך את ישוע 
למלך. אך לישוע לא היה עניין להתחיל מלכות ארצית למרות שיבוא 

היום לכך בעתיד. כרגע ביקש לשלוט בליבם של בני האדם.

ְּכֶׁשִהְבִחין ֵיׁשּוַע ֶׁשֵהם עֹוְמִדים ָלבֹוא ְוִלְתּפֺס אֹותֹו ְּכֵדי ְלַהְמִליכֹו, 
ָיָצא ׁשּוב ֶאל ָהָהר הּוא ְלַבּדֹו.

ָּבאָת  ָמַתי  "ַרִּבי,  ָׁשֲאלּו אֹותֹו:  ַלָּים,  ֵמֵעֶבר  ָמְצאּו אֹותֹו  ַּכֲאֶׁשר 
ְלָכאן?”

ָעָנה ָלֶהם ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: "ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ַאֶּתם ְמַחְּפִׂשים 
אֹוִתי, ֹלא ִמּׁשּום ֶׁשְרִאיֶתם אֹותֹות, ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשֲאַכְלֶּתם ִמִּכְּכרֹות 
הבשורה על פי יוחנן ו‘:15, 26-25 ַהֶּלֶחם ּוְׂשַבְעֶּתם.” 

מניעים שגויים
ובכן, זוהי האמת. ישוע ראה שהעם ההולך אחריו רוצה אותו כמלך 

כדי שיספק להם אוכל חינם. ישוע אמר,

“ַאל ַּתַעְמלּו ְּבַעד ָהאֶֺכל ַהָּכֶלה ְואֹוֵבד, ֶאָּלא ְּבַעד ָהאֶֺכל ַהַּקָּים 
ְלַחֵּיי עֹוָלם, ֲאֶׁשר ֶּבן-ָהָאָדם ִיְּתֵנהּו ָלֶכם, ִּכי אֹותֹו ָחַתם ָהֱאֹלִהים 
הבשורה על פי יוחנן ו‘:27 ָהָאב ְּבחֹוָתמֹו.” 

או  במוקדם  בלבד.  קצר  לזמן  אותם  להזין  היה  יכול  שאכלו  האוכל 
במאוחר הם ימותו כולם. לפיכך, אמר ישוע שעליהם לבקש את הדבר 

שיעניק להם חיי נצח.

ָׁשֲאלּו אֹותֹו: "ֶמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ֶׁשִּנְפַעל ֶאת ָּפֳעֵלי ֱאֹלִהים?”
הבשורה על פי יוחנן ו‘:28

העם רצה לדעת איזו מן עבודה יצטרכו לעשות על מנת לזכות בחיי נצח.

ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ָלֶהם: "ֶזהּו ּפַֺעל ָהֱאֹלִהים - ֶׁשַּתֲאִמינּו ָּבֶזה 
הבשורה על פי יוחנן ו‘:29 ֲאֶׁשר הּוא ָׁשַלח.” 

ישוע ענה להם שכל שעליהם לעשות הוא להאמין. היה עליהם רק 
לבטוח בו ולהאמין שהוא המושיע שלהם. זה הכל. זה היה פשוט הופך 
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את הבחירה שנעשתה בגן עדן. במקום לבטוח בעצמם או בשטן, על 
האנשים לבטוח באדון.

ָאְמרּו לֹו: "ִאם ֵּכן, ָמה ָהאֹות ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ְלַמַען ִנְרֶאה ְוַנֲאִמין 
הבשורה על פי יוחנן ו‘:30 ְּבָך? ָמה ַאָּתה ּפֹוֵעל?” 

מה פשר הדבר? הם ביקשו מישוע לתת להם אות והוכחה לכך שהוא 
אלוהים, כאילו שהאכלת חמשת אלפים איש בארוחת עשר של ילד אינה 
מספיקה! מה שבאמת הם ביקשו היה ארוחה נוספת, עוד כיכר לחם.

ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע: "ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ֹלא מֶֺׁשה ָנַתן ָלֶכם 
ֶאת ַהֶּלֶחם ִמן ַהָּׁשַמִים ֶאָּלא ָאִבי נֹוֵתן ָלֶכם ֶאת ַהֶּלֶחם ָהֲאִמִּתי 
ְונֹוֵתן  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ַהּיֹוֵרד  הּוא  ָהֱאֹלִהים  ֶלֶחם  ִּכי  ַהָּׁשַמִים,  ִמן 

ַחִּיים ָלעֹוָלם.”

ָאְמרּו ֵאָליו: "ָאדֹון, ֵּתן ָנא ָלנּו ָּתִמיד ֶאת ַהֶּלֶחם ַהֶּזה.”

ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: "ֲאִני הּוא ֶלֶחם ַהַחִּיים. ָּכל ַהָּבא ֵאַלי ֹלא ִיְרַעב, 
יוחנן ו‘:35-32 ְוַהַּמֲאִמין ִּבי ֹלא ִיְצָמא עֹוד.” 

בדיוק כפי שבורא הכל ברא את המזון והמים כדי להשביע את הרעב 
אשר בבטננו, כך עכשיו, כלחם החיים, הוא ירד מהשמים כדי להשביע 

את הרעב המכרסם בנפשותינו - הרעב לפיוס עם הבורא אותנו.
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התוכנית  1
כאשר אנו לומדים על חייו של ישוע, אנו רואים כיצד הוא חושף בפני 
תלמידיו בהדרגה את התוכנית והמטרה לשמה בא לארץ. והנה הגיע 

היום בו נאמר…

ֵמאֹוָתּה ֵעת ֵהֵחל ֵיׁשּוַע ְלַהְבִהיר ְלַתְלִמיָדיו ִּכי ָעָליו ָלֶלֶכת ִלירּוָׁשַלִים 
ְוִלְסּבֺל ַהְרֵּבה ִמיֵדי ַהְּזֵקִנים ְוָראֵׁשי ַהּכֲֺהִנים ְוַהּסֹוְפִרים, ּוְלֵהָהֵרג 
הבשורה על פי מתי טז':21 ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָלקּום. 

ישוע עשה משהו בלתי אפשרי לבן אנוש. הוא ניבא היכן וכיצד ימות. 
הוא גם תיאר את המאורעות שיובילו למותו. אבל מדוע אמר זאת? 

ניטיב להבין בהמשך.

ההשתנות
 - )כיפא  ישוע את שמעון  שבוע לאחר שדיבר על מותו, לקח איתו 
פטרוס(, את יעקב ואת יוחנן לראשו של הר כדי לאפשר להם הצצה 

על ישותו האמיתית.

ְוִהְׁשַּתָּנה ְלֵעיֵניֶהם; ָּפָניו ָזֲהרּו ַּכֶּׁשֶמׁש ּוְבָגָדיו ִהְלִּבינּו ָּכאֹור.
הבשורה על פי מתי יז':2

צורתו החיצונית של ישוע השתנתה לאותו אור מסנוור אשר מילא 
את קודש הקודשים שבמשכן. תפארתו הקורנת הייתה שם לאורך כל 

הדרך, אולם בני האדם לא יכלו לראות אותה.

… ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ְמׂשֹוֲחִחים ִאּתֹו )עם ישוע(, מֶֺׁשה ְוֵאִלָּיהּו ֶׁשהֹוִפיעּו 
ְלַהְגִׁשים  ָעִתיד  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ַעל  ְוִדְּברּו  ָּכבֹוד  ַּבֲהַדר 
הבשורה על פי לוקס ט':32-31 ִּבירּוָׁשַלִים. 

משה ואליהו שוחחו עם ישוע אודות פרידתו הקרובה מכדור הארץ. 
כל  מפיו  פלט  פשוט  שהוא  נרָאה  מהמרֶאה.  נדהם  שמעון-כיפא 

מחשבה שרק עלתה בראשו.

ֵהִגיב ֵּכיָפא ְוָאַמר ֶאל ֵיׁשּוַע: "ֲאדֹוִני, טֹוב ֶׁשֲאַנְחנּו ָּכאן. ִאם ִּתְרֶצה 
ֶאֱעֶׂשה ּפֺה ָׁשלֹוׁש ֻסּכֹות, ְלָך ַאַחת, ְלמֶֺׁשה ַאַחת ּוְלֵאִלָּיהּו ַאַחת.” 
עֹודֹו ְמַדֵּבר ְוָעָנן ָּבִהיר ָסַכְך ֲעֵליֶהם ְוִהֵּנה קֹול אֹוֵמר ִמּתֹוְך ֶהָעָנן: 

"ֶזה ְּבִני ֲאהּוִבי ֲאֶׁשר ָחַפְצִתי ּבֹו; ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון.”
הבשורה על פי מתי יז':5-4

אלוהים האב דיבר מהשמים.

ְּכָׁשְמָעם זֺאת ָנְפלּו ַהַּתְלִמיִדים ַעל ְּפֵניֶהם ּוָפֲחדּו ַעד ְמאֺד. ֵיׁשּוַע 
ִנַּגׁש, ָנַגע ָּבֶהם ְוָאַמר: "קּומּו ְוַאל ִּתְפֲחדּו!” ֵהם ָנְׂשאּו ֵעיֵניֶהם ְוֹלא 
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ָראּו ִאיׁש זּוָלִתי ֵיׁשּוַע ְלַבּדֹו. ְּכֶׁשָּיְרדּו ִמן ָהָהר ִצָּוה ֲעֵליֶהם ֵיׁשּוַע: "ַאל 
ְּתַסְּפרּו ֶאת ַהַּמְרֶאה ְלִאיׁש ַעד ֲאֶׁשר ָיקּום ֶּבן-ָהָאָדם ִמן ַהֵּמִתים.”
הבשורה על פי מתי יז':9-6

באותו זמן התלמידים לא ידעו כיצד לפרש את הדברים, אך שנים אחר 
כך יכתוב שמעון-כיפא את הדברים הבאים:

ֹלא ַאֲחֵרי ַאָּגדֹות ְמֻחָּכמֹות ָהַלְכנּו ַּכֲאֶׁשר הֹוַדְענּו ָלֶכם ֶאת ְּגבּוַרת 
ֶאת  ָרִאינּו  ֵעיֵנינּו  ְּבמֹו  ֶאָּלא  ּבֹואֹו,  ְוֶאת  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו 
ְּגֻדָּלתֹו; ֶׁשֵּכן ִקֵּבל ְיָקר ְוָכבֹוד ֵמֵאת ֱאֹלִהים ָהָאב ַּכֲאֶׁשר ִנָׂשא ֵאָליו 
ַהּקֹול ַהֶּזה ֵמַהְדַרת ַהָּכבֹוד: "ֶזה ְּבִני ֲאהּוִבי ֲאֶׁשר ּבֹו ָחַפְצִּתי”, ְוֶאת 

ַהּקֹול ַהֶּזה ָׁשַמְענּו ָּבא ִמן ַהָּׁשַמִים ִּבְהיֹוֵתנּו ִעּמֹו ְּבַהר ַהּקֶֺדׁש.
האגרת השניה של כיפא א':18-16

שער אחד  2
היומיום  בחוויות מחיי  קרובות שימוש  לעיתים  ישוע  עושה  בלימודו 
על מנת להמחיש אמיתות רוחניות. באחת ההזדמנויות מזכיר ישוע 

לשומעיו את המכלאה שבה מוחזק עדר הכבשים.

בנוי מאבנים שעליהם טיפסו שיחים קוצניים. מטרת  המתחם היה 
השיחים הקוצניים הייתה להרתיע בעלי חיים או גנבים מטיפוס על 

הגדר. למתחם הייתה כניסה אחת בלבד.

במשך היום הוליך הרועה את עדרו אל המרעה באחו. עם רדת החשכה 
חזר העדר אל המכלאה, והרועה היה ישן בפתחה. איש לא יכול היה 
להיכנס למתחם מבלי להפריע את מנוחת השומר. גופו של הרועה 

הפך הלכה למעשה לדלת של המכלאה.

הֹוִסיף ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: "ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ֲאִני הּוא ַׁשַער 
הבשורה על פי יוחנן י':7 ַהּצֺאן.” 

לעירם  בבל  של  התושבים  קראו  ישוע  לפני  שנים  של  רבות  מאות 
"השער לאלוהים”. אך בהסתכלות קרובה יותר ראינו שהשער שהם בנו 
היה דת מפורטת המבוססת על רעיונות שמקורם בהשראה שטנית.
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בניגוד לאנשי בבל, ישוע אמר שהוא השער האמיתי לאלוהים, ודיבר 
על הבוטחים בו כעל עדר המוגן בבטחון במכלאת העדר של השמים.

"ֲאִני ַהַּׁשַער. ִאיׁש ִאם ִיָּכֵנס ַּדְרִּכי - ִיָּוַׁשע; הּוא ִיָּכֵנס ְוֵיֵצא ְוִיְמָצא 
הבשורה על פי יוחנן י':9 ִמְרֶעה…” 

ישוע אמר שהוא השער - אין כניסות אחרות. דרכו בלבד יכול אדם 
להיוושע מהתוצאות האיומות של חטאיו. רק דרכו ניתן לזכות בחיי עולם.

"ֵאין ַהַּגָּנב ָּבא ֶאָּלא ִלְגנֺב ְוַלֲהרֺג ּוְלַהְׁשִמיד. ֲאִני ָּבאִתי ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו 
הבשורה על פי יוחנן י':10 ָלֶהם ַחִּיים ּוְבֶׁשַפע ֶׁשִּיְהיּו ָלֶהם.” 

מורי  לגנבים אין עניין ברווחתם של הכבשים. המקרא מכנה אותם 
שקר. יש העושים שימוש במקרא כדי לחזק את כוחם ומעמדם או 
כדי למלא את ארנקם. יש הטוענים להארה או להתגלויות מיוחדות 
ואוספים סביבם מעריצים המבקשים את הדרך לביטחון. יש המבטלים 
המדע  את  וסוגדים  שטות,  כדבר  רוחנית  מציאות  של  קיומה  את 
לחיות  דרך  לעצמם  ממציאים  "גנבים”  אותם  מקרה,  בכל  במקום. 

בה את חייהם …

משלי יד':12 …ֵיׁש ֶּדֶרְך ָיָׁשר ִלְפֵני-ִאיׁש, ְוַאֲחִריָתּה ַּדְרֵכי-ָמֶות׃ 
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כלומר, הדרך יכולה להיראות ישרה בעיני אדם, אך בסופה היא מובילה 
למוות. לעומת זאת, ישוע אמר שהוא בא כדי לתת חיים מלאים לאלו 

אשר יבטחו בו, חיים מלאי שמחה. ישוע אמר,

"ֲאִני ַהֶּדֶרְך ְוָהֱאֶמת ְוַהַחִּיים. ֵאין ִאיׁש ָּבא ֶאל ָהָאב ֶאָּלא ַּדְרִּכי.”
הבשורה על פי יוחנן יד':6

שהוא הדרך היחידה לאלוהים. ישוע אמר: 
דברו הוא האמת היחידה.

חיי נצח ניתן למצוא בו בלבד.

האדון מדגיש שאיש לא יוכל לבוא אליו בדרך אחרת. יש המאמינים 
שכל הדתות כמוהן כנהרות הרבים המובילים לים - לא משנה באיזו 
מהן תבחרו, כולן יובילו אתכם לאותו יעד. זהו רעיון מאד מקובל, אך 
כדי להיות כן והוגן לדברים שמלמד המקרא, הרי שעלי להצביע על כך 
שכתבי הקודש קובעים אחרת. נאמר שם שבדיוק כשם שהרועה היה 
השער היחיד למכלאה של הכבשים, כך גם ישוע הינו הדרך היחידה 

לאלוהים. למרות שדר' לוקס לא היה יהודי, הוא כתב …

ְוֵאין ְיׁשּוָעה ְּבַאֵחר, ִּכי ֵאין ֵׁשם ַאֵחר ָנתּון ִלְבֵני ָאָדם ַּתַחת ַהָּׁשַמִים, 
מעשי השליחים ד':12 ּובֹו ָעֵלינּו ְלִהָּוַׁשע. 

ישוע בלבד יכול להושיע אדם מעונשו של החטא.

גיהנום  3
איננו אוהבים שיזכירו לנו שיש עונש לחטא, אבל המקרא מאוד ברור 
האירועים  שרשרת  את  ישוע  ציין  ההזדמנויות  באחת  זה.  בנושא 

המצערת הזו:

"ָהיֺה ָהָיה ִאיׁש ָעִׁשיר ֶׁשָּנַהג ִלְלּבֺׁש ַאְרָּגָמן ָוֵׁשׁש ְויֹום יֹום ִהְתַעֵּנג 
ְּבמֹוָתרֹות. ְלַיד ַׁשַער ֵּביתֹו ֻהְׁשַּכב ִאיׁש ָעִני ֶאָחד, ֶאְלָעָזר ְׁשמֹו, 
ֶׁשָהָיה ְמֵלא ְּפָצִעים ְוִהְׁשּתֹוֵקק ִלְׂשּבַֺע ִמן ַהֵּפרּוִרים ַהּנֹוְפִלים ֵמַעל 
ֻׁשְלַחן ֶהָעִׁשיר, ְוִהֵּנה ָּבאּו ַהְּכָלִבים ְוִלְּקקּו ֶאת ְּפָצָעיו. ֶהָעִני ֵמת 

ְוַהַּמְלָאִכים ְנָׂשאּוהּו ֶאל ֵחיק ַאְבָרָהם…”
הבשורה על פי לוקס טז':22-19

למטרת הלימוד, חיק אברהם כאן מקביל לשמים או לגן העדן. אלעזר 
נכנס לגן העדן, לא משום שהיה עני אלא בגלל שבטח באדון.

ְוַגם ֶהָעִׁשיר ֵמת ְוִנְקַּבר. ַּבְּׁשאֹול, ְּכֶׁשָהָיה ְּבִיּסּוִרים, ָנָׂשא ֶאת ֵעיָניו 
ְוָרָאה ֶאת ַאְבָרָהם ֵמָרחֹוק ְוֶאת ֶאְלָעָזר ְּבֵחיקֹו. ָקָרא ְוָאַמר, 'ָאִבי 
ַאְבָרָהם, ַרֵחם ָעַלי ּוְׁשַלח ָנא ֶאת ֶאְלָעָזר ֶׁשִּיְטּבֺל ֶאת ְקֵצה ֶאְצָּבעֹו 

חיי נצח
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ְּבַמִים ִויָקֵרר ֶאת ְלׁשֹוִני, ִּכי סֹוֵבל ֲאִני ַּבְיקֹוד ַהֶּזה.’
הבשורה על פי לוקס טז':24-22

העשיר נשלח לגיהנום, לא משום שהיה עשיר אלא בגלל שהתעלם 
מאלוהים וחי רק למען עצמו בהיותו על הארץ. הוא התחנן לאברהם 

לעזרה.

ֵהִׁשיב לֹו ַאְבָרָהם, 'ְּבִני, ְזכֺר ֶׁשַאָּתה ִקַּבְלָּת ֶאת טּוְבָך ְּבַחֶּייָך ְוֶאְלָעָזר 
ִקֵּבל ֶאת ָהָרעֹות. ַעְכָׁשו הּוא ְמֻנָחם ָּכאן ְוַאָּתה סֹוֵבל. נֹוָסף ַעל 
ָּכל ֶזה, ְּתהֹום ְּגדֹוָלה ִנְקְּבָעה ֵּביֵנינּו ְלֵביֵניֶכם ְּכֵדי ֶׁשַהֲחֵפִצים ְּבָכְך 

ֹלא יּוְכלּו ַלֲעבֺר ִמּפֺה ֲאֵליֶכם, ּוְכֵדי ֶׁשֹּלא ַיַעְברּו ִמָּׁשם ֵאֵלינּו.’
הבשורה על פי לוקס טז':26-25

זה סופי
המקרא מבהיר לנו שניתן להתחרט - לשנות את דעתנו - רק כאן 
בעוד אנו על פני כדור הארץ. אחרי שאדם הולך לעולמו אין הזדמנות 
שנייה, אין אפשרות להימלט מגיהנום אל גן העדן. מי שמת ושמו אינו 
כתוב בספר החיים של השה נשאר מנותק מהאדון לנצח נצחים באגם 
האש. בשום מקום לא מעלים כתבי הקודש את האפשרות שניתן 
לחמוק החוצה ממקום הייסורים הזה. למרות שהאיש העשיר קרא 
למידה קטנה של הקלה מייסוריו, היא לא הגיעה. החסד יכול להינתן 

רק במהלך חיינו כאן. האיש העשיר המשיך:

ִּכי  ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמָך ִלְׁשֹלַח אֹותֹו ֶאל ֵּבית ָאִבי,  ֵּכן, ָאִבי,  " 'ִאם 
ְמקֹום  ֶאל  ֵהם  ַּגם  ָיבֹואּו  ֶּפן  אֹוָתם  ֶׁשַּיְזִהיר  ִלי;  ַאִחים  ֲחִמָּׁשה 
הבשורה על פי לוקס טז':28-27 ַהִּיּסּוִרים ַהֶּזה.’ ” 

פני  על  החיים  את  זכר  עדיין  רב,  בסבל  שרוי  היה  שהאיש  למרות 
האדמה. הוא ידע שחמשת אחיו אינם ישרי דרך עם אלוהים וביקש 
שיזהירו אותם מהבאות. אך למרות רצונו להעביר להם מסר דחוף, 
לא יכול היה ליצור קשר כלשהו עם אחיו החיים. המקרא ברור מאד 
ביחס לכך שאבותינו שהלכו לעולמם אינם יכולים לסייע אף לא להזיק 
לנו, ואף אינם יכולים ליצור עימנו קשר - הם לא יכולים לשמוע אותנו 
או לדבר אלינו. לעומת זאת, שדים יכולים להתחזות להורה שנפטר 

ולהוביל אותנו בדרך הלא נכונה והרעה.

חשוב גם לציין שהעשיר לא רצה שאחיו יצטרפו אליו עם מותם. הרעיון 
של התהוללות עם ידידים בגיהנום הינו זר למקרא. מי שנמצא בגיהנום 

לא יאחל זאת לגרוע שבאויביו.

"ֵהִׁשיב לֹו ַאְבָרָהם, 'ֵיׁש ָלֶהם מֶֺׁשה ְוַהְּנִביִאים, ֶׁשִּיְׁשְמעּו ְּבקֹוָלם.’ ”
הבשורה על פי לוקס טז':29

משפט נצחי
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אברהם אמר לעשיר שעל אחיו לקרוא בכתבי הקודש שנכתבו בידי 
משה והנביאים, ולשמוע למה שנאמר בהם.

"ָאַמר ָהִאיׁש, 'ֹלא, ָאִבי ַאְבָרָהם; ִאם ֵיֵלְך ֲאֵליֶהם ֶאָחד ִמן ַהֵּמִתים, 
ַיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה.’

ָאַמר לֹו ַאְבָרָהם, 'ִאם ֵאיָנם ׁשֹוְמִעים ֶאל מֶֺׁשה ְוֶאל ַהְּנִביִאים, 
ֹלא ִיְׁשַּתְכְנעּו ַּגם ִאם ָיקּום ֶאָחד ֵמִעם ַהֵּמִתים’.”

הבשורה על פי לוקס טז':31-30

המקרא אומר שאם בני האדם דוחים את הכתוב על גבי דפיו, הם ידחו 
אפילו שליח שחזר מעם המתים.

צא!  4
ִמן  ַעְנָיה,  ִמֵּבית  ֶאְלָעָזר  ֶאָחד,  ְּבחֹוֶלה  ַמֲעֶׂשה 
ַהְּכָפר ֶׁשָּגרּו ּבֹו ִמְרָים ּוָמְרָתא ֲאחֹוָתּה … ָׁשְלחּו 
ָהֲאָחיֹות ְלַהִּגיד ְלֵיׁשּוַע: "ֲאדֹוֵננּו, … ֶזה ֶׁשָאהּוב 
הבשורה על פי יוחנן יא':1, 3 ָעֶליָך חֹוֶלה.” 

אלעזר זה אינו אותו אלעזר שפגשנו בסיפור הקודם. 
חברים  היו  ומרתה,  מרים  עם  ביחד  זה,  אלעזר 
קרובים של ישוע. הם חיו בכפר קטן המרוחק כשני 
קילומטרים מזרחית לירושלים. בזמן האירוע היה 
ישוע בעבר הירדן המזרחי, מהלך יום מבית עניה.

ֵיׁשּוַע ָאַהב ֶאת ָמְרָתא ְוֶאת ֲאחֹוָתּה ְוֶאת ֶאְלָעָזר. ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע 
ִּכי ָחָלה, ָׁשָהה עֹוד יֹוַמִים ְּבאֹותֹו ָמקֹום. הבשורה על פי יוחנן יא':6-5

מנקודת מבט אנושית טהורה, אין בכך שום היגיון. בימינו אנו בהם שירותי 
ההצלה מגיבים באופן מיידי לכל קריאה, יודע כל אחד שכשמישהו 
חולה אנוש, כל עיקוב יכול להיות גורלי. אבל ישוע נשאר היכן שהיה 

עוד יומיים נוספים! על מה חשב?

ממש כשם ששפה חסרה את המילים שתתארנה את גן העדן, 
כך גם חסרות המילים שתתארנה את הגיהנום. אין ספק שלא 
משמח להיות שם. המקרא מדבר עליו מפורשות כמקום אמיתי של 
ענישה נצחית - מקום שיושביו לעולם אינם מפסיקים להתקיים, 
ולעולם אינם מקבלים הזדמנות שנייה. ברור גם שחלק נענשים 
את  חיו  בו  האופן  על  בהתבסס  אחרים,  מאשר  יתרה  בחומרה 

חייהם על הארץ.

ירושלים

בית עניה

דן
יר

 ה
הר

נ

ים המלח
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ַאֲחֵרי ֵכן ָאַמר ְלַתְלִמיָדיו: "ּבֹואּו ַנֲחזֺר ְלֶאֶרץ ְיהּוָדה.”

ָאְמרּו לֹו ַהַּתְלִמיִדים: "ַרִּבי, ֹלא ִמְּכָבר ִּבְקׁשּו ִלְרּגֺם אֹוְתָך ְוַאָּתה 
חֹוֵזר ְלָׁשם?”

ָאז ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע ִּבְמפָֺרׁש: "ֶאְלָעָזר ֵמת. ַוֲאֶׁשר ָלֶכם, ֲאִני ָׂשֵמַח 
ֶׁשֹּלא ָהִייִתי ָׁשם - ְלַמַען ַּתֲאִמינּו. ַאְך ּבֹואּו ֵנֵלְך ֵאָליו.”

ַּכֲאֶׁשר ָּבא ֵיׁשּוַע, ָמָצא ֶׁשְּכָבר ַאְרָּבָעה ָיִמים הּוא ַּבֶּקֶבר. ֵּבית ַעְנָיה 
ָהְיָתה ְמֻרֶחֶקת ִמירּוָׁשַלִים ִּכְׁשֹלָׁשה ִקילֹוֶמְטִרים, ְוַרִּבים ָּבאּו ֶאל 
ָמְרָתא ּוִמְרָים ְלַנֵחם אֹוָתן ַעל ֲאִחיֶהן. ִּכְׁשמַֺע ָמְרָתא ֶׁשֵּיׁשּוַע ָּבא 

ָהְלָכה ִלְקָראתֹו, ְוִאּלּו ִמְרָים ָיְׁשָבה ַּבַּבִית.

ָאְמָרה ָמְרָתא ְלֵיׁשּוַע: "ֲאדֹוִני, לּו ָהִייָת ּפֺה, ֹלא ָהָיה ָאִחי ֵמת. 
ֲאָבל ַּגם ַעְכָׁשו יֹוַדַעת ֲאִני ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשְּתַבֵּקׁש ֵמֱאֹלִהים, ֱאֹלִהים 
הבשורה על פי יוחנן יא':8-7, 15-14, 22-17 ִיֵּתן ְלָך.” 

דבר  יבקש מאלוהים, אבל  לנו מה חשבה מרתה שישוע  נאמר  לא 
אחד ברור כשמש - מרתה האמינה בישוע.

ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: "ָאִחיְך ָיקּום.”

ֵהִׁשיָבה לֹו ָמְרָתא: "ֲאִני יֹוַדַעת ֶׁשהּוא ָיקּום ַּבְּתִחָּיה ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון.”
הבשורה על פי יוחנן יא':24-23

מרתה לא הופתעה מהצהרתו של ישוע. מתוך כתבי הקודש ידעה 
שכל האנשים יקומו לתחייה, אך דבר זה יתרחש בתום העידן החוטא 
בו אנו חיים, בבוא יום הדין בו יישפטו כולם על ידי האדון. עד אז, אדם 

מת פעם אחת בלבד.

ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: "ֲאִני ַהְּתִחָּיה ְוַהַחִּיים. ַהַּמֲאִמין ִּבי ִיְחֶיה ַּגם ִאם 
ָימּות. ְוָכל ִמי ֶׁשַחי ּוַמֲאִמין ִּבי ֹלא ָימּות ְלעֹוָלם. ַהִאם ַמֲאִמיָנה 
הבשורה על פי יוחנן יא':26-25 ַאְּת ָּבֶזה?” 

ישוע אמר שאלעזר אינו צריך לחכות לאחרית הימים על מנת לקום 
מהמתים. האדון הוא זה המעניק חיים ולפיכך לו הכוח להשיב לאלעזר 

את חייו בכל רגע שיחפוץ. ישוע שאל: האם את מאמינה בכך?

למרתה הייתה עכשיו הברירה:

היא יכלה לבטוח בישוע ולהאמין שדבריו אמת, או …  .1

היא יכלה לחשוב שאלה הם דיבורי סרק טיפשיים, פטפוט של משוגע.  .2

מרתה בחרה.
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ָאְמָרה לֹו: "ֵּכן, ֲאדֹוִני, ֲאִני ַמֲאִמיָנה ֶׁשַאָּתה ַהָּמִׁשיַח ֶּבן-ָהֱאֹלִהים 
הבשורה על פי יוחנן יא':27 ֶׁשָּבא ֶאל ָהעֹוָלם.” 

לא זו בלבד שמרתה האמינה לישוע, היא גם אישרה את דבר היותו 
המשיח המובטח.

הּוא ָׁשַאל: "ֵאיפֺה ִהַּנְחֶּתם אֹותֹו?”

ֵהִׁשיבּו לֹו: "ָאדֹון, ּבֹוא ּוְרֵאה.”

הבשורה על פי יוחנן יא':35-34 ָּבָכה ֵיׁשּוַע. 

המקרא לא מספר לנו מדוע ישוע בכה, אבל העובדה שבכה מצביעה 
על כך שישוע חווה רגשות אנושיים.

ֵהִגיבּו ְוָאְמרּו: "ְראּו ַעד ַּכָּמה ָאַהב אֹותֹו!”

ַאְך ַּכָּמה ֵמֶהם ָאְמרּו: "ַהּפֹוֵקַח ֵעיֵני ִעֵּור ַהִאם ֹלא ָהָיה ָיכֹול ַגם 
ִלְמנַֺע ֶאת מֹותֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ַהֶּזה?”

ַהֶּקֶבר  ְמָעַרת  ֶאל  ִנַּגׁש  ְּבִקְרּבֹו,  סֹוֶעֶרת  ׁשּוב  ַנְפׁשֹו  ֵיׁשּוַע,  ְוָאז 
הבשורה על פי יוחנן יא':38-36 ַהְמֻכָּסה ֶאֶבן. 

קרובות  לעיתים  כללה  ימים  באותם  המסורתית  היהודית  הקבורה 
הנחת גופתו של המת במערה, אשר עם השנים הפכה למקום מנוחתם 
שימוש  נעשה  תכופות  לעתים  עוקבים.  דורות  רצף  של  האחרונה 

לפעמים  כי  אם  טבעית,  במערה 
נחצב הקבר בסלע. קברים 

אלה היו גדולים; ניתן היה 
זקופה  בקומה  לעמוד 
 ➋ האבלים.➊  בחדר 
נחצבו  המערה  בתוך 
הונחו  ועליהם  מדפים, 
בצורת  אבן   ➌ הגופות 
שקלה  אשר   ➍ גלגל, 

על  נחצבה  טונות,  כמה 
מנת לחתום )לסגור( היטב 

את הכניסה ולשמש כדלת. 
היות שהייתה מונחת בתעלה, 

➎ ניתן היה לגלגל אותה קדימה 
ואחורה. בהיותה סגורה, נחה הדלת 

ממנה  שמנע  הכניסה  מול  קטן  בשקע 
להתגלגל ולהיפתח.
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ָאַמר ֵיׁשּוַע: "ָהִסירּו ֶאת ָהֶאֶבן!”

ָאְמָרה לֹו ָמְרָתא ֲאחֹותֹו ֶׁשל ַהֵּמת: "ֲאדֹוִני, ֲהֵריהּו ְּכָבר ַמֲעֶלה 
הבשורה על פי יוחנן יא':39 ֵריַח, ִּכי ָעְברּו ַאְרָּבָעה ָיִמים.” 

לא היה ספק בכך שאלעזר כבר היה מת, שהרי גופו העלה ריקבון. 
אפשר להבין שמרתה חשה רתיעה.

ֶאת  ִּתְרִאי  ַּתֲאִמיִני  ֶׁשִאם  ָלְך  ָאַמְרִּתי  "ֲהֹלא  ֵיׁשּוַע:  ָלּה  ֵהִׁשיב 
ְּכבֹוד ָהֱאֹלִהים.”

ֵהם ֵהִסירּו ֶאת ָהֶאֶבן ְוֵיׁשּוַע ָנָׂשא ֶאת ֵעיָניו ַלָּמרֹום ְוָאַמר: "ָאִבי, 
אֹוְדָך ִּכי ְׁשַמְעַּתִני. ָיַדְעִּתי ִּכי ָּתִמיד ׁשֹוֵמַע ַאָּתה אֹוִתי, ְוַרק ְלַמַען 
ָהָעם ָהעֹוֵמד ִמָּסִביב ָאַמְרִּתי זֺאת, ֶׁשַּיֲאִמינּו ִּכי ַאָּתה ְׁשַלְחַּתִני.”

ֵצא  "ֶאְלָעָזר,  ָּגדֹול:  ְּבקֹול  ָקָרא  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר  ֶאת  ֶׁשָאַמר  ְלַאַחר 
הבשורה על פי יוחנן יא':43-40 ַהחּוָצה!” 

קהל הצופים עצר ודאי את נשמתו. האומנם היה ישוע חזק מהמוות 
עצמו? האם באמת יש לו את הכח להקים אדם מת מקברו ולהשיבו 

לחיים? רחש מתוח עבר בקהל!

ֲעטּופֹות  ּוָפָניו  ְּבַתְכִריִכים  ְּכרּוכֹות  ְוָיָדיו  ְּכֶׁשַרְגָליו  ַהֵּמת  ָיָצא 
ְּבִמְטַּפַחת.

ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: "ַהִּתירּו אֹותֹו ְוַהִּניחּו לֹו ָלֶלֶכת.”
הבשורה על פי יוחנן יא':44

טוב שישוע קרא "אלעזר, צא החוצה!” אילו קרא "צא החוצה!” בלבד, 
היה כל בית הקברות מתרוקן ממתיו! אלעזר חי! על חבריו היה להסיר 
את רצועות התכריכים הארוכות שעטפו אותו בטרם יכול היה אלעזר 

להתהלך בחופשיות. לא היה ספק שישוע ביצע נס עצום.

ֲאֶׁשר  ֶאת  ִּכְראֹוָתם  ּבֹו  ֶהֱאִמינּו  ִמְרָים  ֶאל  ֶׁשָּבאּו  ֵמֵאֶּלה  ַרִּבים 
ָעָׂשה. ַאְך ִמְקָצָתם ָהְלכּו ֶאל ַהְּפרּוִׁשים ְוִסְּפרּו 

ָלֶהם ַמה ֶּׁשָעָׂשה ֵיׁשּוַע.

ִּכְּנסּו ָראֵׁשי ַהּכֲֺהִנים ְוַהְּפרּוִׁשים ֶאת ַהַּסְנֶהְדִרין.* 
עֹוֶׂשה  ַהֶּזה  ָהִאיׁש  ֲהֵרי  ַּנֲעֶׂשה?  "ַמה  ָאְמרּו: 

*הסנהדרין היתה מועצה 
)ויש  של שבעים ואחד 
סוברים: שבעים( דיינים 
שהיוותה  יהודיים 
ערכאה עליונה לפסיקת 

הלכה בעם היהודי.
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אֹותֹות ַרִּבים! ִאם ַנִּניַח לֹו ָּכְך, ַהּכֺל ַיֲאִמינּו ּבֹו ְוָהרֹוָמִאים ָיבֹואּו 
ְוַיֲחִריבּו ֶאת ְמקֹוֵמנּו ְוֶאת ֻאָּמֵתנּו.”

ֵמאֹותֹו יֹום ָּגְמרּו אֶֺמר ְלָהִמית אֹותֹו.
הבשורה על פי יוחנן יא':48-45, 53

היו שהאמינו, אבל אחרים זממו מזימות. בדיוק כפי שאמר ישוע, אפילו 
יוכל לשכנע את אלה שדחו מעליהם את  אדם שחזר מהמתים לא 
כתבי הקודש. לכהן הגדול ולפרושים היה יותר מדי מה להפסיד - את 

כוחם ואת כבודם.

שתי דרכים  5
לימד  קרובות  לעיתים  ולרחבה,  לאורכה  בארץ  מתהלך  ישוע  בעוד 

מָשלים כדי להדגיש דבר מה. משל הינו סיפור בעל מוסר השכל.

… ּוְלַכָּמה ֲאָנִׁשים, ֶׁשָּבְטחּו ְּבַעְצָמם ִּכי ַצִּדיִקים ֵהם ּוָבזּו ַלֲאֵחִרים, 
ִסֵּפר ֶאת ַהָּמָׁשל ַהֶּזה: "ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ָעלּו ֶאל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְלִהְתַּפֵּלל; 
הבשורה על פי לוקס יח':10-9 ֶאָחד ָּפרּוׁש ְוַהֵּׁשִני מֹוֵכס.” 

בתרבות היהודית של אותם ימים נתפשו הפרושים כאנשים צדיקים 
ואדוקים בדתם. לעומתם, נחשבו המוכסים לנוכלים. והנה כאן מובאים 
שני אנשים משני קצוות הקשת המוסרית שמתפללים באותו מקום.

ֶׁשֵאיֶנִּני  ְלָך  מֹוֶדה  ֲאִני  'ֱאֹלִהים,  ְוִהְתַּפֵּלל,  ְלַבּדֹו  ַהָּפרּוׁש  “ָעַמד 
ִּכְׁשָאר ָהֲאָנִׁשים - ַּגְזָלִנים, ְרָׁשִעים, נֹוֲאִפים, ְוַאף ֹלא ַּכּמֹוֵכס ַהֶּזה. 

תחיית המתים וגלגול נשמות
אלעזר אכן מת וחזר לחיים בדרך נס בגופו שלו. מאוחר יותר מת 

גופו שוב ולא שב עוד לחיים אלה.

כרוכה בשיבה  דבר אחר. תחייה  היא  תחייה  מבחינה מקראית, 
לחיים בגוף חדש שלא ימות לעולם. גוף אשר יבלה את חיי הנצח 

בגן עדן או בגיהנום.

גלגול נשמות, האמונה שאחרי המוות הנשמה שנפרדה מהגוף 
ָשבה לארץ על מנת לחיות שוב ביצור חי אחר, בן אנוש או בעל 
חיים, אינה מופיעה במקרא. כתבי הקודש מלמדים בפירוש את 

ההיפך. הם אומרים שכל אדם חי רק פעם אחת.

… ִּנְגַזר ַעל ְּבֵני ָאָדם ָלמּות ַּפַעם ַאַחת ְוַאֲחֵרי ֵכן ַהִּמְׁשָּפט …
האגרת אל העברים ט':27
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ֲאִני ָצם* ַּפֲעַמִים ַּבָּׁשבּוַע, ֲאִני נֹוֵתן ַמֲעֵׂשר ִמָּכל ַמה ֶּׁשֲאִני ַמְרִויַח.’

ָרָצה  ֹלא  ַאף  ֵמָרחֹוק,  ֶׁשָעַמד  ַהּמֹוֵכס,  ְוִאּלּו 
ָלֵׂשאת ֶאת ֵעיָניו ַלָּׁשַמִים, ֶאָּלא ָטַפח ַעל ִלּבֹו 
ְוָאַמר, 'ֱאֹלִהים, ַרֵחם ָנא ָעַלי, ַעל ִאיׁש חֹוֵטא.’ ”
הבשורה על פי לוקס יח':13-11

ישוע משתמש במשל כדי להגדיר את שתי הדרכים בהן הולכים בני 
האדם. קיימת הדרך של הפרוש והדרך של המוכס.

הפרוש
בדרכו של הפרוש הלכו אלה שבטחו בכך שמעשיהם הטובים הם שיעשו 

אותם ראויים לאלוהים. לישוע היו מילים קשות לומר לאנשים אלו.

ָאַמר ָלֶהם: "ֵהיֵטב ִנָּבא ְיַׁשְעָיהּו ֲעֵליֶכם ַהְּצבּוִעים, ַּכָּכתּוב: 'ָהָעם 
ַהֶּזה ִּבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני ַוְּתִהי ִיְרָאָתם אִֺתי ִמְצַות 
ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה’; ִּכי עֹוְזִבים ַאֶּתם ֶאת ִמְצַות ֱאֹלִהים ְלַהֲחִזיק 
הבשורה על פי מרקוס ז':8-6 ְּבָמסֶֺרת ְּבֵני ָאָדם.” 

הפרושים האמינו שבכך שהם מקיימים את המסורת הדתית שעברה 
אליהם מדור לדור, הם נעשים למוצדקים בעיני אלוהים. תפילותיהם 
והמנחות שהם מעלים, גם אם נעשו לעיתים בלהט רב, לא היו אלא 
פולחן - חוזרים על עצמם, דבקים באדיקות בפרטים ובצורה -ריקים 
ויבשים. אך אלוהים לא רצה שנעבוד אותו כמו "רובוטים". ראינו כבר 
בו  ובוטחים  אותו  שעובדים  באלה  רק  חפץ  שאלוהים  מההתחלה 

באמת. ישוע הזהיר אותם,

"ּוְמִפיִרים ַאֶּתם ֶאת ְּדַבר ֱאֹלִהים ַעל-ְיֵדי ַהָּמסֶֺרת ֶׁשָּלֶכם ֲאֶׁשר 
ְמַסְרֶּתם. ּוְדָבִרים ַרִּבים ּדֹוִמים ָלֶזה ַאֶּתם עֹוִׂשים.”

הבשורה על פי מרקוס ז':13

הטכסים הדתיים שלהם חתרו תחת האמת שבדבר אלוהים, 
שיש  מכאנית  לנוסחה  אלוהים  עבודת  את  והפכו 

לא  אלה  שפולחנים  אמר  ישוע  ולקיים.  לעשות 
מקרבים אדם לאלוהים, משום ש …

ָהֵאֶּלה  ָהָרעֹות  ָּכל 
ִמִּבְפִנים  יֹוְצאֹות 

ֶאת  ּוְמַטְּמאֹות 
)כמו  ָהָאָדם. 

בעניין  למשל 
כללי הכשרות(

הבשורה על פי מרקוס ז':23

פינה  שלו  *הצום 
לתפילה.  זמן  יותר 
הפריש  גם  הוא 
עשירית מהכנסותיו 

למטרות צדקה.

דת
בבל

בני דורו של נח

רעיונות עצמיים
קין

4

5

6

3
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2 1
עם ישראל

מעשים טובים פרושים
אדם (הראשון)

הופעה כלפי חוץ

בני אדם

אלוהים
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ידו  על  לקבלה  האלוהיות  שהנורמות  זה  הבינו  לא  שהפרושים  מה 
מחייבות שלמות מוחלטת. אפילו כל טובו של האדם, גם אם במיטבו, 

אינו מתקרב להיות מספיק טוב.

המוכס
לעומתו כרע המוכס תחת כובד חטאו. הוא ידע שהוא זקוק למחילתו 
של האל באופן נואש. על כך שהיה עליו להיענש לא היה ספק בליבו - 
כלפיו  שיגלה  לאלוהים  התחנן  הוא  זאת,  עם  יחד  שטעה.  ידע  הוא 

חמלה - אהבה שאינה בזכות. אמר ישוע על המוכס,

ֵּביתֹו  ֶאל  ָיַרד  ַהֶּזה  ָהִאיׁש  ָלֶכם,  ֲאִני  “אֹוֵמר 
ִנְצָּדק* יֹוֵתר ֵמָהִאיׁש ַההּוא; ִּכי ָּכל ַהְמרֹוֵמם 
ֶאת ַעְצמֹו ֻיְׁשַּפל, ְוַהַּמְׁשִּפיל ֶאת ַעְצמֹו ְירֹוַמם.”

הבשורה על פי לוקס יח':14

מעניין לראות שהאדון מקשר בין צניעות וענווה )אדם שפל רוח( לבין 
זו שמונעת מאנשים  קרבה לאלוהים. לעיתים קרובות הגאווה היא 
להודות בעובדה שהם חוטאים חסרי אונים הזקוקים למושיע. גאווה 
יכולה להיות מלכודת איומה. חשבו על כך! האם אין זה נורא לדעת 
את האמת, אך לבלות את הנצח באגם של אש משום שהאדם היה 

גאה מכדי להודות שהוא טעה ושאלוהים צדק?

של  בדרכו  מאשר  הפרוש  של  בדרכו  הולכים  אנשים  שיותר  למרות 
כחוטאים  עצמם  שרואים  באנשים  נתקלים  אנו  לעיתים  המוכס, 
גדולים - משוכנעים שמגיע להם ללכת לגיהנום. האמת היא, שלא 
חשוב היכן ממוקם האדם על קשת המוסר, כל אחד זקוק למושיע. 

והחשוב ביותר הוא שישוע הבטיח …

הבשורה על פי יוחנן ו':37 "… ְוֶאת ַהָּבא ֵאַלי ֹלא ַאְׁשִליְך ַהחּוָצה.” 

… הּוא ַּגם ָיכֹול ְלהֹוִׁשיַע ָלֶנַצח ֶאת ַהָּבִאים ֵלאֹלִהים ַּדְרּכֹו …
האגרת אל העברים ז':25

אכן, האדון יקבל אפילו את החוטאים הגדולים ביותר אם ישימו בו את 
בטחונם. על ישוע עצמו נאמר שהוא …

הבשורה על פי מתי יא':19 … ְיִדיד ַהּמֹוְכִסים ְוַהחֹוְטִאים! 

למרות שישוע לא אהב את חטאיהם, הוא כן אהב את החוטאים. דר' 
לוקס כתב ש…

… ֵהן ֶּבן-ָהָאָדם ָּבא ְלַבֵּקׁש ֶאת ָהאֹוֵבד ּוְלהֹוִׁשיעֹו.
הבשורה על פי לוקס יט':10

*נצדק משמעו 
להיות מוכר כצדיק 

בעיני אלוהים.
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עבדים  6
המקרא אומר שהחטא אוחז בנו גם באופנים שאיננו מודעים להם. 
האמת העגומה היא שכל האנשים, בין אם הם מודעים לכך בין אם לאו,

אגרת שאול אל הרומים ו':16 ֲעָבִדים … ַלֵחְטא ַהּמֹוִליְך ֶאל ָמֶות … 

לעיתים קרובות, כאשר אנחנו מנסים לחיות חיים הוגנים, אנחנו נעשים 
היותר  שנכון,  מה  את  לעשות  משתדלים  שאנו  היותר  מתוסכלים. 
לרכוש  שהצלחנו  מרגישים  כשאנחנו  דווקא  נכשלים.  שאנו  שנראה 
שליטה על תחום אחד בחיינו, אנו מוצאים עצמנו חסרי שליטה בתחום 
אחר. האופי החוטא שלנו פועל בכל דרך כנגד המאמצים שלנו לחיות 
נכון. החטא כרך את שלשלאותיו סביב חייו של כל בן אנוש באשר הוא.

"ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ָּכל עֹוֵׂשה ֵחְטא ֶעֶבד הּוא ַלֵחְטא.”
יוחנן ח':34

לא זו בלבד שעבדים אנו לחטא, המקרא מדבר על היותו של האדם 
עבד לשטן. השטן מתמרן את האדם בכוח הפיתוי והגאווה כדי לשיג 
את מטרותיו. אכן, השטן עובד מאד קשה כדי לשכנע את האדם שהוא 
)האדם( טוב מיסודו ומטבעו, בדיוק כמו הפרוש בסיפור הקודם. כתבי 

הקודש אומרים שעל בני האדם להתפכח ולצאת …

… ִמַּמְלּכֶֺדת ַהָּׂשָטן ֲאֶׁשר ְלָכָדם ִּכְרצֹונֹו.
אגרת שאול השניה לטימותיאוס ב':26

רק משום שהאדם הוא עבד לחטא ולשטן, אין זה מצדיק סגנון חיים 
שטני. אלוהים עדיין רואה בכל אדם כאחראי לבחירות שהוא עושה.

מתועב
למרות שאדם אינו צריך להתעסק בכישוף ומיסטיקה כדי להיחשב 
לעבדו של השטן, מזהיר המקרא באופן מיוחד כנגד התחברות עם 

שדים. רשת ההונאה של השטן היא רחבת מימדים ורבת צורות.

דרכו של המוכסדרכו של הפרוש
ראה עצמו כחוטאראה עצמו כצדיק

בטח בטובו של אלוהיםבטח בטובו שלו

התחנן לחסדהעלה תפילות ריקות מתוכן

צנועגאה

אלוהים קיבל אותואלוהים דחה אותו

עבד
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ֹלא-ִיָּמֵצא ְבָך ַמֲעִביר ְּבנֹו-ּוִבּתֹו ָּבֵאׁש, קֵֹסם ְקָסִמים ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש 
ּוְמַכֵּׁשף׃ ְוחֵֹבר ָחֶבר, ְוׁשֵֹאל אֹוב ְוִיְּדעִֹני ְודֵֹרׁש ֶאל-ַהֵּמִתים׃ ִּכי-

תֹוֲעַבת ְיהָוה ָּכל-עֵֹׂשה ֵאֶּלה, ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך 
דברים יח':12-10 מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפֶניָך׃ 

אתייחס במפורט לכל אחת מהפעילויות האסורות הללו.

קסמים כוללים חיזוי אירועי העתיד או גילוי של ידע נסתר. ייעוץ  ❖❖
על סמך קריאה במפת הכוכבים, קריאה בכף היד, קריאת תווי 
צורת  )ניתוח  פרנולוגיה  המספרים(,  )תורת  נומרולוגיה  הפנים, 
הגולגולת(, גלגלי מזלות, שימוש בכדורי קריסטל, בקוביות, קריאת 
בשנים  שימוש  כולל  האסטרולוגיה  צורות  כל  בקלפים,  עתידות 
עשר המזלות, כל סוג של פורענות ע"י חוויות קשות - כל אלה 

נחשבים למעשי קסמים.

… ְוַהּקֹוְסִמים ָחזּו ֶׁשֶקר ַוֲחֹלמֹות ַהָּׁשוא ְיַדֵּברּו, ֶהֶבל ְיַנֵחמּון.
זכריה י':2

כישוף נמצא דרגה אחת גבוה יותר בסולם המתועבים. נכלל בו  ❖❖
שימוש בכוח אותו משיגים משדים, בעיקר למטרת חיזוי או מעשי 
להיות  או  כמסייעות  להיחשב  יכולות  הרעות  הרוחות  כשפים. 
כדי  האנושי  בגופו  ולהשתמש  המכשף  על  להשתלט  מוזמנות 

לעשות את רצון השד.

ויקרא יט:26 … ֹלא ְתַנֲחׁשּו ְוֹלא ְתעֹוֵננּו )כישוף למטרת חיזוי(. 

ניחוש ופיענוח אותות וסימנים משמשים לגילוי נסתרות ואירועים  ❖❖
עתידיים, כגון אישיותו של תינוק שעומד להיוולד. חזונות, חלומות, 
תחושות מוקדמות, קולות פנימיים, התעוותויות של הגוף, עיטושים, 
התנהגויות של בעלי חיים או צמחים, מעוף של ציפורים או יללות 
של בעלי חיים יכולים להיתפס כאותות וסימנים. דעות קדומות 
שמתייחסות ליום בשנה בו כדאי להתחתן או לצאת למסע נכללות 

גם הן בקטגוריה זו.

כשפים ופולחן אלילי כוללים קסמים ולעיתים קרובות משמשים  ❖❖
לריפוי מחלות או לשחרור ממתחים. לחשים )כשפים(, טרנס )מצב 
נפשי של חוסר שליטה עצמית והתמסרות לשדים(, קמעות וסמים 
שגורמים להזיות הם מעשים נפוצים. יוגה, רייקי, מדיטציה ומנטרות 
הם אמצעים להתחברות לרוחות רעות. אלוהים אוסר כל שמוש 

במגיה )קסמים או כשפים( הן לבנה והן שחורה.

ְוִכֵּׁשף  ְוִנֵחׁש  ְועֹוֵנן  ֶבן-ִהֹנם  ְּבֵגי  ָּבֵאׁש  ֶאת-ָּבָניו  ֶהֱעִביר  … הּוא 
ְוָעָׂשה אֹוב ְוִיְּדעֹוִני, ִהְרָּבה ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ְלַהְכִעיֽסֹו…
דבהי"מ ב‘, לג':6
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כשפים ולחשים כוללים על פי רוב מילות קסם שבכוחן לכאורה  ❖❖
או  שיער  בתלתל  שימוש  נעשה  לעיתים  אסון.  להמיט  או  להגן 

בקיצוץ ציפורניים.

מָתְקשר או מדיום רוחני משמשים כערוצי תקשורת ומתווכים  ❖❖
בין העולם הארצי לבין עולם הרוחות. היות שהמקרא אומר לנו 
שאבותינו המתים אינם יכולים להיות בקשר עם עולם החיים, הרי 
קשר  כל  שד.  היא  איתה  לתקשר  יכול  שמדיום  היחידה  שהרוח 

מדומה עם המתים הוא תוצר של שד שהתחזה למת.

"ַאל-ִּתְפנּו ֶאל-ָהֹאבֹת ְוֶאל-ַהִּיְּדעִֹנים ַאל-ְּתַבְקׁשּו ְלָטְמָאה ָבֶהם, 
ויקרא יט':31 ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם׃” 

בערבוביה  האלה  מהפעילויות  כמה  מתבצעות  קרובות  לעיתים 
קטלנית. לקיחת כל חלק בפעילות כלשהי מפעילויות אלו פירושה 
לשחר אחר הכוחות שמספק השטן, שמשתוקק לתשומת הלב הזאת 
ונהנה ממנה. הוא משתמש באמצעים האלה כדי להגדיל את האחיזה 
וכח השעבוד שלו על חייו האישיים של האדם. זהו בור נוראי שיהוה 

אלוהים מזהיר אותנו מפניו.

משיחי שקר
עלינו לזכור שהשטן וצבאות שדיו הם אלופי ההטעיה והתרמית. הם 
מחקים את האמת בדיוק מירבי, ובתהליך זה מתעים המוני אנשים.

ִּכי  ִאיׁש,  ֶאְתֶכם  ַיְתֶעה  ֶׁשֹּלא  "ִהָּזֲהרּו  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֵיׁשּוַע  ֵהִׁשיב 
ַרִּבים ָיבֹואּו ִּבְׁשִמי ְויֺאְמרּו 'ֲאִני ַהָּמִׁשיַח’ ְוַיְתעּו ַרִּבים.”

הבשורה על פי מתי כד':5-4

ספרי היסטוריה, עתיקים וחדשים כאחד, מתעדים את סיפוריהם של 
אלה שהתחזו למשיח. כתבי הקודש אומרים שדבר זה צפוי ואף יגבר 

ככל שאנו קרבים לסוף עידן זה של החטא. ישוע אמר,

“ִאם יֺאַמר ָלֶכם ִאיׁש ָּבֵעת ַהִהיא, 'ִהֵּנה ּפֺה ַהָּמִׁשיַח’ אֹו 'ִהֵּנהּו 
ְוִיְּתנּו  ֶׁשֶקר  ּוְנִביֵאי  ֶׁשֶקר  ְמִׁשיֵחי  ָיקּומּו  ִּכי  ַּתֲאִמינּו,  ַאל  ָׁשם’, 

אֹותֹות ְּגדֹוִלים ּומֹוְפִתים ְּכֵדי ְלַהְתעֹות …”

"ָלֵכן ִאם יֺאְמרּו ָלֶכם 'ִהֵנהּו ַּבִּמְדָּבר’, ַאל ֵּתְצאּו; 'ִהֵּנהּו ְּבַחְדֵרי 
הבשורה על פי מתי כד':24-23, 26 ֲחָדִרים’, ַאל ַּתֲאִמינּו.” 

עליו  אודות המרגל שהוטל  לכן,  קודם  זוכרים את הסיפור שהבאנו 
לפגוש סוכן אחר בכיכר העיר? הזכרנו כיצד הם השתמשו בפיסות 
ובכן, השטן ושדיו יבצעו  מידע כדי לוודא שהקשר ביניהם הוא נכון. 
מעשי ניסים שיהוו חיקוי למשיח האמת, אך אל לנו להתבלבל. ניתן 
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של  המדויקת  ההתגשמות  באמצעות  האמיתי  המשיח  את  לזהות 
הנבואות הקדומות. היחיד שנמצא מתאים וללא אף סייג הוא אותו 

ישוע אשר עליו מדבר המקרא. כתבי הקודש מזהירים אותנו,

… ִּביָאתֹו )של ָהָרָׁשע( ִהיא ְּבֶהְתֵאם ִלְפֻעַּלת ַהָּׂשָטן, ְמֻלָּוה ְּבָכל 
ַהְמֻיָעִדים  ֶרַׁשע  ַּתְרִמית  ּוְבָכל  ֶׁשֶקר  ּוְבמֹוְפֵתי  ְּבאֹותֹות  ְּגבּוָרה, 
ִלְבֵני ָהֲאַבּדֹון, ְוזֺאת ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ִקְּבלּו ֶאת ַאֲהַבת ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר 
אגרת שאול השניה אל התסלוניקים ב':10-9 ָיְכלּו ְלִהָּוַׁשע ָּבּה. 

רק משום שאדם או רוח מבצעים מעשי ניסים מופלאים אין זה אומר 
שהם נשלחו מאלוהים. בריא להטיל ספק ולבחון.

כפי שכבר ראינו, המקרא בהחלט נותן לנו הנחיות שמאפשרות לנו 
להבחין בין אמת לשקר. נאמר לנו:

… ַאל ַּתֲאִמינּו ְלָכל רּוַח, ִּכי ִאם ַּבֲחנּו ֶאת ָהרּוחֹות ִאם ֵמֱאֹלִהים 
אגרת יוחנן הראשונה ד':1 ֵהן, ִּכי ְנִביֵאי ֶׁשֶקר ַרִּבים ָיְצאּו ָלעֹוָלם. 

ישוע אמר,

ּוְבתֹוְך  ְּכָבִׂשים  ִּבְלבּוׁש  ֲאֵליֶכם  ַהָּבִאים  ַהֶּׁשֶקר  ִמְּנִביֵאי  "ִהָּזֲהרּו 
ּתֹוָכם ְזֵאִבים טֹוְרִפים ֵהם. ְּבֵפרֹוֵתיֶהם ַּתִּכירּו אֹוָתם.”

הבשורה על פי מתי ז':16-15

ישוע אמר שביכולתנו להבחין בנביא שקר באמצעות הדברים שהוא 
יתאים לנאמר במקרא.  חי - אחד משניהם לא  והדרך שבה  מלמד 
"הפרי” שיפיק פיו של הנביא וחייו האישיים יחשפו את זהותו האמיתית.

נבגד  7
במשך שלוש שנים לימד ישוע את כל מי שרצה להאזין לו. זה נראה 
כמו טווח זמן קצר ביותר, בהתחשב בכל מה שאירע. דר. לוקס כתב 

שלקראת הסוף, ישוע …

… ָלַקח ִאּתֹו ֶאת ַהְּׁשֵנים-ָעָׂשר ְוָאַמר ָלֶהם: "ִהֵּנה ֲאַנְחנּו עֹוִלים 
ִלירּוָׁשַלִים ְוָכל ַמה ֶּׁשִּנְכַּתב ִּביֵדי ַהְּנִביִאים ַעל ֶּבן-ָהָאָדם ִיְתַקֵּים; 
ָעָליו,  ְוִיְרקּו  ּבֹו  ִיְתַעְּללּו  ַּגם  ּבֹו,  ְיַהְּתלּו  ְוֵהם  ַלּגֹוִים  ִיָּמֵסר  הּוא 

ּוְלַאַחר ֶׁשַּיְלקּו אֹותֹו ַיַהְרגּוהּו, ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָיקּום.”
הבשורה על פי לוקס יח':33-31

אף בן אנוש אינו יכול לנבא את המאורעות המדויקים שיקרו סביב מותו. 
אבל ישוע היה יותר מאדם. הוא היה אלוהים. הוא אמר שהוא יהיה 
האחד שימלא את כל האירועים אשר נובאו על ידי הנביאים הקדומים.
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ֲאָבל ֵהם ֹלא ֵהִבינּו ָּדָבר ִמן ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה; ַהִּמִּלים ָהֵאֶּלה ִנְסְּתרּו 
הבשורה על פי לוקס יח':34 ֵמֶהם ְוֵהם ֹלא ָיְדעּו ַּבֶּמה ְמֻדָּבר. 

ְלַאַחר ֶׁשָאַמר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהַלְך ָהְלָאה 
ְּבַדְרּכֹו ַלֲעלֹות ִלירּוָׁשַלִים. ַּכֲאֶׁשר ִהְתָקֵרב ֶאל 
ֵּבית ַּפֵּגי ּוֵבית ַעְנָיה, ֶאל ָהָהר ַהִּנְקָרא ַהר ַהֵּזיִתים, 
ָׁשַלח ְׁשַנִים ִמַּתְלִמיָדיו ְּבָאְמרֹו: "ְלכּו ֶאל ַהְּכָפר 
ֲאֶׁשר ִמּמּול; ְּכֶׁשִּתָּכְנסּו ְלתֹוכֹו ִּתְמְצאּו ַעִיר ָקׁשּור 

ֲאֶׁשר ֹלא ָיַׁשב ָעָליו ָאָדם ֵמעֹוָלם. ַהִּתירּו אֹותֹו ַוֲהִביאּוהּו. ְוִאם 
ִמיֶׁשהּו ִיְׁשַאל ֶאְתֶכם, 'ָלָּמה ַאֶּתם ַמִּתיִרים אֹותֹו?’, ּכֺה ּתֺאְמרּו 

לֹו: 'ִמְּפֵני ֶׁשָהָאדֹון ָזקּוק לֹו’.”

ַהְּׁשלּוִחים ָהְלכּו ּוָמְצאּו ְּכִפי ֶׁשָאַמר ָלֶהם. ְּכֶׁשִהִּתירּו ֶאת ָהַעִיר 
ָׁשֲאלּו אֹוָתם ַּבֲעֵלי ָהַעִיר: "ָלָּמה ַאֶּתם ַמִּתיִרים ֶאת ָהַעִיר?”

ֵהִׁשיבּו: "ִמְּפֵני ֶׁשָהָאדֹון ָזקּוק לֹו.”

ֵהם ֵהִביאּו אֹותֹו ֶאל ֵיׁשּוַע ּוְלַאַחר ֶׁשָּׂשמּו ֶאת ִּבְגֵדיֶהם ַעל ָהַעִיר 
ִהְרִּכיבּו ָעָליו ֶאת ֵיׁשּוַע.

ַּכֲאֶׁשר ִהְמִׁשיְך ְּבַדְרּכֹו ָּפְרׂשּו ֲאָנִׁשים ֶאת ִּבְגֵדיֶהם ַעל ַהֶּדֶרְך.

הּוא ִהְתָקֵרב ֶאל מֹוַרד ַהר ַהֵּזיִתים ְוָכל ְקַהל ַהַּתְלִמיִדים ֵהֵחל 
ְלַׁשֵּבַח ֶאת ֱאֹלִהים ְּבִׂשְמָחה ּוְבקֹול ָּגדֹול ַעל ָּכל ַהִּנְפָלאֹות ֲאֶׁשר 
ְוָכבֹוד  ַּבָּׁשַמִים  ָׁשלֹום  יהוה!  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  "ָּברּוְך  ְּבָאְמָרם:  ָראּו, 
הבשורה על פי לוקס יט': 38-28 ַּבְּמרֹוִמים!” 

כלל  בדרך  השמור  ספונטני  במצעד  ישוע  את  כיבד  הנלהב  ההמון 
לקבלת פנים של כובש רומי מנצח. הם הריעו לו והיללו אותו מתוך 

תקווה שיגרש את הצורר הרומי.

מבלי לדעת זאת, מילאו אחר נבואה בת 500 שנה. הנביא זכריה כתב 
שזו קבלת הפנים בה יתקבל האדון ישוע.

ִּגיִלי ְמֹאד ַּבת-ִצּיֹון ָהִריִעי ַּבת ְירּוָׁשַלִם ִהֵּנה ַמְלֵּכְך ָיבֹוא ָלְך, ַצִּדיק 
ְונֹוָׁשע הּוא, ָעִני ְורֵֹכב ַעל-ֲחמֹור ְוַעל-ַעִיר ֶּבן-ֲאֹתנֹות׃ זכריה ט':9

אך אירועים אלו לא גרמו לשמחה אצל כולם. לוקס כתב:

הר
הזיתים

ירושלים

בית פגי

בית עניה
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ְּגַער  ְּבֶקֶרב ֶהָהמֹון ָאְמרּו ֵאָליו: "ַרִּבי,  ַּכָּמה ִמן ַהְּפרּוִׁשים ֶׁשָהיּו 
ִיְׁשְּתקּו,  ֵאֶּלה  ִאם  ָלֶכם,  ֲאִני  ְוָאַמר: "אֹוֵמר  ֵהִׁשיב  ְּבַתְלִמיֶדיָך.” 

ָהֲאָבִנים ִּתְזַעְקָנה.”

ַּכֲאֶׁשר ִהְתָקֵרב ְוָרָאה ֶאת ָהִעיר, ָּבָכה ָעֶליָה ְוָאַמר: "… ִהֵּנה ָיִמים 
ָּבִאים ָעַלִיְך ְואֹוְיַבִיְך ָיִקימּו סֹוְלָלה ְסִביַבִיְך, ְוַיִּקיפּוְך ְוָיצּורּו ָעַלִיְך 

ִמָּכל ֵעֶבר.

ִויַמְּגרּו אֹוָתְך ְוֶאת ָּבַנִיְך ֲאֶׁשר ְּבִקְרֵּבְך, ְוֹלא ַיְׁשִאירּו ָּבְך ֶאֶבן ַעל 
ֶאֶבן ֵעֶקב ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדַעְּת ֶאת מֹוֵעד ְּפֻקָּדֵתְך.”

הבשורה על פי לוקס יט:44-39

ישוע ניבא סדרה של אירועים מדוייקים ומסויימים שיתרחשו בשנת 
70 לספירה. אף על פי שהדברים נראו כבלתי סבירים בנקודת הזמן 
בה ניבא אותם ישוע, הרי שבתוך פחות מארבעים שנה כיתר טיטוס, 
גנרל רומי, את העיר ירושלים, הרס את חומותיה וביצוריה והחריב את 

בית המקדש כך שלא נותרה ממנו אבן על אבן.

המזימה
נֹוְתרּו יֹוַמִים ַעד ַחג ַהֶּפַסח ְוַהַּמּצֹות. ָראֵׁשי ַהּכֲֺהִנים ְוַהּסֹוְפִרים 
ָאְמרּו,  ִּכי  ְלָהִמית אֹותֹו;  ְּכֵדי  ְּבָעְרָמה  ִלְתּפֺס אֹותֹו  ֶּדֶרְך  ִחְּפׂשּו 
הבשורה על פי מרקוס יד':2-1 "ֹלא ֶּבָחג, ֶּפן ִּתְהֶיה ְמהּוָמה ָּבָעם.” 

להצהיר  ישוע  על  בו  הרגע  הגיע  הצוהל,  הקהל  של  הראיה  מזווית 
את היותו המלך האמיתי של ישראל. אך עבור מנהיגי הדת שזממו 
להרגו היה זה מצב בעייתי. אם יש צורך להוריד את ישוע מגדולתו, 
הרי שזה הזמן, אך הם חששו מתגובת העם. היה ברור שישוע מאד 

אהוד, מפורסם ומקובל בעיניהם.

העיר הייתה מלאה עד אפס מקום בעולים לרגל שהגיעו לכבוד חג 
הפסח, כאשר רבים מהם מביטים בישוע מתוך תקווה וציפייה שיגרש 
את הרומים. אך השעות נקפו ללא כל הצהרה רשמית על המלכתו 

למלך. מעמדו כגיבור הלך ודעך במהירות.

ארוחת הפסח
ישוע הורה לשנים מתלמידיו לארגן חדר כדי לחוג בו את החג.

ָּבֶעֶרב ָּבא ֵיׁשּוַע ִעם ַהְּׁשֵנים-ָעָׂשר, ְוַכֲאֶׁשר ֵהֵסּבּו ְוָאְכלּו ָאַמר ֵיׁשּוַע: 
"ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ֶאָחד ִמֶּכם ַיְסִּגיֵרִני - ֶאָחד ֶׁשאֹוֵכל ִאִּתי.”

ֵהם ֵהֵחּלּו ְלִהְתַעֵּצב ּוְׁשָאלּוהּו ִאיׁש ִאיׁש: "ֶזה ֲאִני?”

ָאַמר ָלֶהם: "ֶאָחד ִמן ַהְּׁשֵנים-ָעָׂשר, ַהּטֹוֵבל ִאִּתי ַּבְּקָעָרה.”
הבשורה על פי מרקוס יד':20-17



275 v 12 פרק

כאשר בחר ישוע את שנים עשר התלמידים שלוש שנים קודם לכן, 
ידע שאחד מהם יהיה בוגד. מאד יתכן שבאותו שלב, האדם בו מדובר 
לא העלה בדעתו מעשה שטני שכזה, אך נבואה קדומה שנמסרה על 
ידי דוד המלך ותועדה 1000 שנים קודם לכן, חשפה את מעמקי החטא 

אליהם יתדרדר אותו אדם. דוד כתב מנקודת מבטו של המושיע:

"ַּגם-ִאיׁש ְׁשלֹוִמי ֲאֶׁשר-ָּבַטְחִּתי בֹו, אֹוֵכל ַלְחִמי, ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב.”
תהילים מא':10

נבגד
הבוגד היה יהודה איש קריות. למרות ששימש כגזבר של התלמידים, 
מסתבר שהיה גנב אשר 'שימן' את שאיפותיו ומילא את כיסיו מאחרי 
גבם של השליחים. אך ישוע היה מודע לכך, וכך גם השטן. הוא )השטן( 
ארב לחוליה החלשה בשריון שהקיף את ישוע, לשעת הכושר ולמקום 
בו יוכל להמיט כליה על המושיע המובטח אחת ולתמיד. כעת הגיעה 
שעתו. יהודה היה מוכן ובשל. בזמן שחילקו את המצה, ביצע השטן 

את המהלך שלו.

ְלַאַחר ֶׁשִּנְּתָנה לֹו ַהְּפרּוָסה ִנְכַנס ּבֹו ַהָּׂשָטן.
הבשורה על פי יוחנן יג':27

זו הייתה אחיזתו של השטן. יהודה התיר לשטן להשתמש בגופו על 
מנת להשיג את מטרתו השטנית.

ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: "ֶאת ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ֲעֵׂשה ַמֵהר.” ְוִאיׁש ִמן ַהְמֻסִּבים 
הבשורה על פי יוחנן יג':28-27 ֹלא ָיַדע ְלֵׁשם ָמה ָאַמר לֹו זֺאת. 

ָהַלְך ְיהּוָדה ְוִדֵּבר ִעם ָראֵׁשי ַהּכֲֺהִנים ְוַהְּקִציִנים ִלְקּבַֺע ֵאיְך ַיְסִּגיר 
אֹותֹו ְּבָיָדם. ֵהם ָׂשְמחּו ְוִהְסִּכימּו ָלֵתת לֹו ֶּכֶסף.

הבשורה על פי לוקס כב':5-4

הֶלחם והּכֹוס
אותו אירוע עם יהודה קרה באמצע הארוחה. בעוד הבוגד יוצא למשימתו 

השטנית, המשיך ישוע בארוחה. יש לכך משמעות עצומה.

ַּכֲאֶׁשר ָאְכלּו ָלַקח ֵיׁשּוַע ֶאת ַהֶּלֶחם, ֵּבַרְך ּוָבַצע ְוָנַתן ָלֶהם ְּבָאְמרֹו: 
הבשורה על פי מרקוס יד':22 "ְקחּו, ֶזה ּגּוִפי.” 
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ברור שהם לא אכלו את בשרו של ישוע הלכה למעשה, ועם זאת, ישוע 
אמר שמצת החג השבורה - מצה זו שנאפתה ללא חמץ - באיזשהו 

אופן סימלה את גופו. השליחים היו ודאי נבוכים ומבולבלים.

ָלַקח ֶאת ַהּכֹוס, ֵּבַרְך ְוָנַתן ָלֶהם ְוֻכָּלם ָׁשתּו ִמֶּמָּנה. ָאַמר ָלֶהם: 
"ֶזה ָּדִמי, ַּדם ַהְּבִרית ַהִּנְׁשָּפְך ְּבַעד ַרִּבים.”

הבשורה על פי מרקוס יד':24-23

ִיָשפך תוך זמן קצר  ישוע  גם כאן היתה הסמליות דומה - דמו של 
עבור אנשים רבים. בהמשך נראה את המשמעות החשובה של הלחם 

וכוס היין.

ְלַאַחר ֶׁשָּׁשרּו ֶאת ַהַהֵּלל ָיְצאּו ֶאל ַהר ַהֵּזיִתים.
הבשורה על פי מרקוס יד':26

יום ראשון: 
ישוע רוכב 

לירושלים על 
גבו של ַעִיר. הקהל 

מקבל אותו בקריאות 
“הושענה!”

ימים שני עד רביעי: 
ישוע ושנים עשר תלמידיו 

נמצאים בסביבות 
ירושלים ובית עניה.

יום חמישי בערב: ישוע 
ותלמידיו חוגגים יחדיו את חג 

הפסח. לאחר ששרו את ההלל 
הם יוצאים אל גן גת שמנים 

אשר נמצא לרגלי הר הזיתים.

➊

➋

➌

תים
הזי

הר 

מנים
ת ש

ן ג
ג
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נעצר  1
ֵהם ָּבאּו ֶאל ָמקֹום ַהִּנְקָרא ַּגת ְׁשָמִנים. ָאַמר ְלַתְלִמיָדיו: "ְׁשבּו 
ּפֺה ַעד ֶׁשֶאְתַּפֵלל.” ָלַקח ִאּתֹו ֶאת ֵּכיָפא ְוֶאת ַיֲעקֺב ְוֶאת יֹוָחָנן 
ְוֵהֵחל ִמְתַמֵּלא ֲחָרָדה ּומּוָעָקה. ָאַמר ָלֶהם: "ַנְפִׁשי ָמָרה ָעַלי ַעד 
ָמֶות. ִהָּׁשֲארּו ּפֺה ִוְהיּו ֵעִרים.” הּוא ָהַלְך ְמַעט ָהְלָאה, ָנַפל ַאְרָצה 
ְוִהְתַּפֵּלל ֶׁשַּתֲעבֺר ִמֶּמּנּו ַהָּׁשָעה, ִאם ֶאְפָׁשר. "ַאָּבא, ָאִבי”, ָאַמר 
ֵיׁשּוַע, "ַאָּתה ּכֺל ָיכֹול, ַהֲעֵבר ָנא ִמֶּמִּני ֶאת ַהּכֹוס ַהּזֺאת, ַאְך ֹלא 
הבשורה על פי מרקוס יד':36-32 ִּכְרצֹוִני ֲאִני ִּכי ִאם ִּכְרצֹוְנָך ַאָּתה.” 

ישותו האנושית של אלוהים
לפעמים, כאשר מדגישים את העובדה שישוע הוא באמת אלוהים, 
קל לשכוח שהיה גם בן אנוש. הסבל לא היה זר לישוע - הוא הכיר 
וחווה את הכאב. אך מהיותו אלוהים, הוא גם ידע אודות הסבל שיהיה 
עליו לעבור בעתיד. בשפה אינטימית בה רק בן יכול לפנות לאב יקר, 
זעק ישוע - "אבא, אבי, אנא מצא דרך אחרת.” אך אז הוא הכניע את 

רצונו האנושי לרצונו השמימי והתפלל, "רצונך ייעשה”.

עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ְוִהֵּנה ָּבא ְיהּוָדה, ֶאָחד ִמן ַהְּׁשֵנים-ָעָׂשר, ְוִאּתֹו ָהמֹון, 
ַּבֲחָרבֹות ּוְבַמְקלֹות, ָּבִאים ִמַּטַעם ָראֵׁשי ַהּכֲֺהִנים ְוַהּסֹוְפִרים ְוַהְּזֵקִנים.

ַהַּמְסִּגיר אֹותֹו ִהְקִּדים ָלֵתת ָלֶהם ִסיָמן ְּבָאְמרֹו: "ִמי ֶׁשֶאֵּתן לֹו 
ְנִׁשיָקה ֶזה הּוא; ִּתְפסּו אֹותֹו ְוהֹוִליכּוהּו ְּבִלְוַית ִמְׁשָמר.”

הבשורה על פי מרקוס יד':44-43

ֵיׁשּוַע, ֶׁשָּיַדע ָּכל ַמה ֶּׁשָּיבֹוא ָעָליו, ָיָצא ְוָאַמר ָלֶהם: "ֶאת ִמי ַאֶּתם 
ְמַחְּפִׂשים?”

ֵהִׁשיבּו לֹו: "ֶאת ֵיׁשּוַע ִמַּנְּצַרת.”

ָאַמר ָלֶהם: "ֲאִני הּוא”. ַּגם ְיהּוָדה ַהַּמְסִּגיר אֹותֹו ָהָיה ָׁשם.
הבשורה על פי יוחנן יח':5-4

המילה "הוא” במשפט "אני הוא” לעיל, אינה מופיעה בטקסט היווני 
המקורי. היא מופיעה בתרגומים שונים כעזר להבנת רצף הטקסט. 

אך במקרה זה יש בה משום הסחה ממשמעות תשובתו של ישוע.

ישוע ענה על השאלה באופן החלטי - "אני!”. ניתן היה לתרגם זאת 
אני  הנני, אלוהים!” כפי שראינו,  באופן מילולי 1 "אני )'כאן ועכשיו’( 
הנני הוא שמו של אלוהים, ולא היה זה אדם כלשהו שאמר זאת; היה 

זה האדון בעצמו. חשוב לשים לב להשפעה שהייתה לדבריו.

ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע "ֲאִני הּוא”, ָנסֹוגּו ְלָאחֹור ְוָנְפלּו ַאְרָצה.
הבשורה על פי יוחנן יח':6
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אותם  ישוע הפיל  נפלו.  ואז  נסוגו  כך. הם  נפלו לארץ סתם  הם לא 
ההמומה  שהקבוצה  אחרי  תפארתו.  של  קטנה  בהפגנה  מרגליהם 

הצליחה לקום על רגליה ולמחות מעליהם את האבק…

ׁשּוב ָׁשַאל אֹוָתם: "ֶאת ִמי ַאֶּתם ְמַחְּפִׂשים?”

הבשורה על פי יוחנן יח':7 ֵהִׁשיבּו: "ֶאת ֵיׁשּוַע ִמַּנְּצַרת”. 

ניתן כמעט לחוש את רחשי הפחד והכבוד של הקהל. ישוע ערער את 
ההמון. זה לא נראה כמו מעצר רגיל. חומת הביטחון שלהם נסדקה 
ההסגרה  עסקת  על  יודע  שהוא  להם  גילה  ישוע  כאשר  יותר  אף 

המתוכננת מראש.

ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: "ְיהּוָדה, ִּבְנִׁשיָקה ַאָּתה מֹוֵסר ֶאת ֶּבן-ָהָאָדם?”
הבשורה על פי לוקס כב':48

ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ִנַּגׁש ֵאָליו ִמָּיד ְוָאַמר: "ַרִּבי”, ְוָנַׁשק לֹו.
הבשורה על פי מרקוס יד':45

אחד עשר השליחים האחרים נכנסו לפעולה. לשמעון כיפא היה נשק.

ַחְרּבֹו,  ֶאת  ְוָׁשַלף  ָידֹו  ָׁשַלח  ֵיׁשּוַע  ִעם  ֶׁשָהיּו  ֵמָהֲאָנִׁשים  ֶאָחד 
ּוְבַהּכֹותֹו ֶאת ֶעֶבד ַהּכֵֺהן ַהָּגדֹול ִקֵּצץ ֶאת ָאְזנֹו.

הבשורה על פי מתי כו':51

ַאְך ֵיׁשּוַע ֵהִׁשיב: "ַהְרּפּו! ַעד ָּכאן!”, ָנַגע ְּבָאְזנֹו ְוִרֵּפא אֹותֹו.
הבשורה על פי לוקס כב':51

של  טובתם  על  ישוע  חשב  המתח  כל  בלב  אפילו  לומר?  ניתן  מה 
מהלך  זה  היה  הגדול.  הכוהן  עבד  של  אזנו  את  ריפא  הוא  אחרים. 
חסר מחשבה מצידו של שמעון כיפא - קנאות נטולת ידע. מבחינה 
אנושית, היו התלמידים מעטים מול רבים. לא נותר לנו אלא להעריץ 
את שמעון כיפא על מאמציו. לפחות ניסה! אך סביר להניח ששמעון 
כיפא היה מיומן יותר ברשתות דייג מאשר בחרבות. כאשר מכוונים 

לראש ופוגעים באוזן, זה אומר משהו.

שאלות, שאלות
ואז שאל ישוע שאלה - שאלה לא נעימה.

"ְּכמֹו ַעל ׁשֹוֵדד ְיָצאֶתם ַּבֲחָרבֹות ּוְבַמְקלֹות ִלְתּפֺס אֹוִתי. יֹום יֹום 
ָהִייִתי ִאְּתֶכם ַּבִּמְקָּדׁש ְוִלַּמְדִּתי ְוֹלא ְּתַפְסֶּתם אֹוִתי, ַאְך זֺאת ְּכֵדי 
הבשורה על פי מרקוס יד‘:49-48 ֶׁשִּיְתַמְּלאּו ַהְּכתּוִבים.” 

שאלותיו של אלוהים חושפות את מחשבותיו האמיתיות של האדם, 
ואם היה ההמון עוצר לרגע לחשוב, היה מבין את חוסר העקביות של 
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מעשיו. אך הם היו כל כך מקובעים בנחישות שלהם לחסל את ישוע, 
שאפילו מפגש נוסף עם כוחו הפלאי של האיש הזה לא הרתיע אותם 
מכוונתם ולו במעט. מחשש לחייהם נמלטו התלמידים על נפשם אל 

תוך הלילה.

הבשורה על פי מרקוס יד':50 ָאז ֲעָזבּוהּו ֻּכָּלם ּוָבְרחּו. 

ַהַחָּיִלים ּוְמַפְּקָדם ִעם ַהְמָׁשְרִתים ִמַּטַעם ָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים ָאֲחזּו 
הבשורה על פי יוחנן יח':12 ְּבֵיׁשּוַע ְוָקְׁשרּו אֹותֹו. 

ישוע  אי-התאמה מסויימת.  לחוש  הדברים מבלי  לקרוא את  קשה 
היה איש אחד בלבד. הפלוגה שנשלחה לאסור אותו מנתה בין 300 
ל-600 חיילים, ובנוסף אליהם היו גם נציגים יהודים רשמיים, כוהנים 
ומשרתים. הייתה פה הפרזה מוחלטת של שימוש בכוח, ולא ניתן אלא 
לתהות אם עמוק בליבם לא חשו בעמדת חולשה. הם הסתערו לעבר 

ישוע וכפתו אותו. השטן היה ודאי מאושר עד בלי די.

נשפט  2
לאחר המעצר בגן,

הֹוִליכּו ֶאת ֵיׁשּוַע ֶאל ַהּכֵֺהן ַהָּגדֹול ְוָׁשם ִנְקֲהלּו ָּכל ָראֵׁשי ַהּכֲֺהִנים 
הבשורה על פי מרקוס יד':53 ְוַהְּזֵקִנים ְוַהּסֹוְפִרים. 

בלילות. העובדה שהסנהדרין,  נערכו  המשפטים בבית המקדש לא 
שכזו  בזריזות  להתקבץ  היתה  יכולה  חברים,  ואחד  שבעים  המונה 
אומרת לנו משהו על המזימה. מה שעשו היה בלתי חוקי לחלוטין 

במסגרת החוקים שלהם עצמם.

אֹוָתּה ָׁשָעה ִחְּפׂשּו ָראֵׁשי ַהּכֲֺהִנים ְוָכל ַהַּסְנֶהְדִרין ֵעדּות ֶנֶגד ֵיׁשּוַע 
ְּכֵדי ְלָהִמית אֹותֹו ְוֹלא ָמְצאּו, ִּכי ַרִּבים ֵהִעידּו ֵעדּות ֶׁשֶקר ֶנְגּדֹו 

ְוָהֵעֻדּיֹות ֹלא ָהיּו ּתֹוֲאמֹות.

ָקם ַהּכֵֺהן ַהָּגדֹול, ָעַמד ָּבֶאְמַצע ְוָׁשַאל ֶאת ֵיׁשּוַע: "ֵאיְנָך ֵמִׁשיב ָּדָבר 
ַעל ַמה ֶּׁשֵאֶּלה ְמִעיִדים ֶנְגְּדָך?” ַאְך הּוא ָׁשַתק ְוֹלא ֵהִׁשיב ָּדָבר.

הֹוִסיף ַהּכֵֺהן ַהָּגדֹול ְוָׁשַאל אֹותֹו: “ַהִאם ַאָּתה ַהָּמִׁשיַח ֶּבן-ַהְמבָֺרְך?”
הבשורה על פי מרקוס יד' :56-55, 61-60
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האם אתה אלוהים?
 - "האם אתה המשיח  זו שאלה חד משמעית, בשחור- לבן.  הייתה 

המושיע המובטח? האם אתה אלוהים או לא?”

ָאַמר ֵיׁשּוַע: "ֲאִני הּוא. ְוַאֶּתם ִּתְראּו ֶאת ֶּבן-ָהָאָדם יֹוֵׁשב ִליִמין 
הבשורה על פי מרקוס יד':62 ַהְּגבּוָרה ּוָבא ִעם ַעְנֵני ַהָּׁשַמִים.” 

להיותו  טען  ישוע  אמר.  שישוע  מה  בדיוק  ידע  כיפא,  הגדול,  הכוהן 
יהוה עצמו.

ָקַרע ַהּכֵֺהן ַהָּגדֹול ֶאת ְּבָגָדיו ְוָאַמר: "ַמה ָּלנּו עֹוד צֶֺרְך ְּבֵעִדים? 
הבשורה על פי מרקוס יד':64-63 ְׁשַמְעֶּתם ֶאת ַהִּגּדּוף. ַמה ַּדְעְּתֶכם?” 

וכשאדם  אלוהים,  כלפי  ביותר  הפוגעני  כדבר  נתפס  הקודש  חילול 
פשוט מצהיר על עצמו כעל יהוה הרי שזהו חילול הקודש. אך ישוע 
לא היה כל אדם. הוא היה אלוהים! אך לא כיפא הכוהן הגדול ואף לא 

המנהיגים היהודים האמינו לו, ולפיכך …

ַהּכֺל ִהְרִׁשיעּו אֹותֹו ּוָפְסקּו ֶׁשהּוא ֶּבן ָמֶות.
הבשורה על פי מרקוס יד':64

אך הייתה בעיה. לסנהדרין לא הייתה סמכות להטיל עונש מוות; רק 
הרומאים יכלו לעשות זאת.

היות שמשפטים ליליים היו אסורים, נועדו חברי הסנהדרין בשנית, מיד 
עם אור ראשון, על מנת לבצע את ההליכים החוקיים הנדרשים לניהול 
משפטו של ישוע. ישוע וודאי היה סחוט. הוא לא ישן כל הלילה, והם 

היכו אותו באכזריות על מנת שיבין מי מנהל את העניינים.

ָּכל ַהֶּנֱאָסִפים ָקמּו ְוהֹוִליכּוהּו ֶאל ִּפיָלטֹוס. הבשורה על פי לוקס כג':1

פונטיוס פילטוס
כל הסמכויות של האימפריה הרומית היו בידיו של פונטיוס פילטוס 
מושל יהודה. כיוון שבתי המשפט היהודיים לא יכלו להטיל עונש מוות, 
הם נזקקו לאישור השלטון הרומי. פילטוס היה הנציג שלהם. המנהיגים 
היהודים ידעו שהוא איש חלש, לפיכך היה צורך ב'שכנוע' קל בלבד.

ָׁשם ֵהֵחּלּו ְלַהֲאִׁשים אֹותֹו ְּבָאְמָרם: "ֶאת ֶזה ָמָצאנּו ַמִּדיַח ֶאת 
ַעֵּמנּו, אֹוֵסר ָלֵתת ַמס ַלֵּקיָסר, ְואֹוֵמר ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ָמִׁשיַח, 
הבשורה על פי לוקס כג':2 ְּכלֹוַמר ֶמֶלְך.” 

ישוע מעולם לא אסר על ההולכים אחריו לשלם מיסים. למעשה, הוא 
אמר בדיוק את ההיפך. היה זה שקר מובהק. מצד שני, נכון שישוע 

טען להיותו המשיח!
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ֵיׁשּוַע:  לֹו  ֵהִׁשיב  ַהְּיהּוִדים?”  ֶמֶלְך  "ַאָּתה  ִּפיָלטֹוס:  אֹותֹו  ָׁשַאל 
"ַאָּתה אֹוֵמר.”

ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע: "ַמְלכּוִתי ֵאיֶנָּנה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה. ִאּלּו ָהְיָתה ַמְלכּוִתי 
ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ָהיּו ְמָׁשְרַתי ִנְלָחִמים ֶׁשֹּלא ֶאָּמֵסר ְלָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים; 

ֶאָּלא ֶׁשָּכֵעת ַמְלכּוִתי ֵאיֶנָּנה ִמּפֺה.”
הבשורה על פי לוקס כג':3, יוחנן יח':36

מלכותו של ישוע מתחילה בלב. לא היו לו שאיפות פוליטיות.

ָאַמר לֹו ִּפיָלטֹוס: "ִאם ֵּכן, ַאָּתה ֶמֶלְך!”

ָעָנה ֵיׁשּוַע: "ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשֲאִני ֶמֶלְך; ְלָכְך ֲאִני נֹוַלְדִּתי ּוְלֵׁשם ָּכְך 
ָּבאִתי ָלעֹוָלם, ְּכֵדי ֶׁשָאִעיד ַעל ָהֱאֶמת. ָּכל ֲאֶׁשר הּוא ִמן ָהֱאֶמת 

ׁשֹוֵמע ְלקֹוִלי.”

הבשורה על פי יוחנן יח':38-37 ָאַמר לֹו ִּפיָלטֹוס: "ַמִהי ֱאֶמת?” 

פילטוס שאל את השאלה הנכונה, אבל לא היה לו עניין בתשובה. הוא 
אפילו לא המתין לתשובה.

לא אשם
ְלַאַחר ֶׁשָאַמר זֺאת ָיָצא ֵׁשִנית ֶאל ָראֵׁשי ַהּכֲֺהִנים ְוָאַמר ָלֶהם: 
הבשורה על פי יוחנן יח':38 "ֵאיֶנִּני מֹוֵצא ּבֹו ׁשּום ַאְׁשָמה.” 

פילטוס לא בטח בכוהנים. כשליט רומי, ידע שהיהודים שונאים אותו, 
של  ענייניהם  בראש  אינה  הקיסר  שטובת  להאמין  סיבה  לו  והיתה 

הכוהנים. לסנהדרין יש לבטח מניע אחר במותו של ישוע.

ָאַמר ִּפיָלטֹוס ֶאל ָראֵׁשי ַהּכֲֺהִנים ְוֶאל ֲהמֹון ָהָעם: "ֵאיֶנִּני מֹוֵצא 
ׁשּום ַאְׁשָמה ָּבִאיׁש ַהֶּזה.”

ְּבַלְּמדֹו ְּבָכל  ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת: "הּוא ֵמִסית ֶאת ָהָעם  ַאְך ֵהם ָטֲענּו 
ְיהּוָדה, ָהֵחל ִמן ַהָּגִליל ְוַעד ָּכאן.”

ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע זֺאת ִּפיָלטֹוס ָחַקר ִאם ָהִאיׁש ְּגִליִלי. ִמֶּׁשּנֹוַכח ִּכי 
ִמְּתחּום ִׁשְלטֹונֹו ֶׁשל הֹוְרדֹוס הּוא, ָׁשַלח אֹותֹו ֶאל הֹוְרדֹוס, ֶׁשָהָיה 
הבשורה על פי לוקס כג':7-4 ַּגם הּוא ִּבירּוָׁשַלִים ְּבאֹוָתם ָיִמים. 

המצב  אך  ישוע,  של  משפטו  את  לנהל  הסמכות  הייתה  לפילטוס 
נעשה לא נוח. ישוע הואשם בהסטה להתקוממות עממית. כיצד יסביר 
לממונים עליו ברומא אם אכן עורר ישוע התפרעויות? יהיה קל יותר 
להפיל את כל עסק- הביש הזה לחיקו של הורדוס. חוץ מזה, בינו לבין 

הורדוס לא שררה אהבה גדולה. מוטב להעביר אליו את הצרה הזו.
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הורדוס אנטיפס
ועושה  ְּכּבּוָּבה  הגדול.  הורדוס  המלך  של  בנו  היה  אנטיפס  הורדוס 
דברה של קיסרות רומא, נמסרה לידיו הסמכות השיפוטית על חבל 
הארץ הגלילי בו שכן ביתו של ישוע. הוא נסע לירושלים לכבוד חגיגות 

הפסח. דר. לוקס כתב …

הֹוְרדֹוס ָׂשַמח ְמאֺד ִּכְראֹותֹו ֶאת ֵיׁשּוַע, ֶׁשֵּכן ִמָּיִמים ַרִּבים ִהְׁשּתֹוֵקק 
ִלְראֹות אֹותֹו ִמְּפֵני ֶׁשָּׁשַמע ַעל אֹודֹוָתיו ְוִקָּוה ִלְראֹות ֵנס ַנֲעֶׂשה 
ַעל-ָיָדיו. הּוא ָׁשַאל אֹותֹו ַעל ְּדָבִרים ַרִּבים, ַאְך ֵיׁשּוַע ֹלא ֵהִׁשיב 
הבשורה על פי לוקס כג':9-8 לֹו ָּדָבר. 

ביקש  רק  הוא  האמת.  בגילוי  עניין  שום  אין  שלהורדוס  ידע  ישוע 
להתבדר באמצעות נס ולהפגין בוז כלפי אופיו של ישוע. ישוע בחר 

שלא לשעשע את הורדוס. הוא שתק.

ָעְמדּו ָראֵׁשי ַהּכֲֺהִנים ְוַהּסֹוְפִרים ְוֶהֱאִׁשימּוהּו ִנְמָרצֹות. ִהְתִחילּו 
הֹוְרדֹוס ְוַחָּיָליו ְלַבּזֹותֹו ְוֵהֵתּלּו ּבֹו. ֵהם ִהְלִּביׁשּוהּו ְּגִליָמה ַמְבִהיָקה 
ּוְׁשָלחּוהּו ֶאל ִּפיָלטֹוס. אֹותֹו יֹום ַנֲעׂשּו ִּפיָלטֹוס ְוהֹוְרדֹוס ְיִדיִדים 

ֶזה ָלֶזה, ִּכי קֶֺדם ָלֵכן ָׂשְרָרה ֵאיָבה ֵּביֵניֶהם.
הבשורה על פי לוקס כג':12-10

יום שישי מוקדם בבוקר: ישוע   
נלקח לבית הממשל הרומי כדי 
להופיע בפני פונטיוס פילטוס.

עם זריחת החמה ביום   
שהופיע  לאחר  שישי: 

בפני חנן, קיפא הכהן הגדול 
אסיפת  )באמצע  והסנהדרין 

הלילה( ישוע נלקח לבית המקדש 
למשפט מהיר בפני הסנהדרין, כדי לתת 

סמכות )גושפנקה( רשמית להאשמות נגדו.

בבוקר:  שישי  יום   
את  שולח  פילטוס 
ישוע להורדוס אשר 
מחזירו לפילטוס.

יום חמישי מאוחר בלילה: ישוע נעצר  
ונלקח לביתו של הכהן  בגת שמנים 
הגדול. הסברה היא שהלכו במסלול 

כדי  הצפונית  לחומה  שמסביב 
להימנע מהתנועה הרבה 

בקרבת בית המקדש.
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גן גת שמנים

בית הכוהן הגדול
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הּולָקה  3
מאז מעצרו הועמד ישוע בפני חמישה דיונים בבתי משפט: שלושה 
מהם יהודים ושַנִים רומים. המשפט השישי הזה - לפני פילטוס - יהיה 
האחרון. בשלב זה כבר נפוצה השמועה בעיר. לא עוד היו הכוהן הגדול 
והסנהדרין היחידים המאשימים את ישוע. הצטרף אליהם המון הפכפך 
שרק ימים מספר קודם לכן צעק:"יחי המלך!”, ועכשיו שאג בנחישות, 
"ִצלבּו אותו!”. פילטוס עמד בפני דילמה. ככל שעסק במשפטו של 
ישוע, כך נעשה משוכנע יותר ויותר שישנו משהו בלתי רגיל באדם זה.

ְוָאַמר  ְוָהָעם,  ְוַהָּׂשִרים  ַהּכֲֺהִנים  ָראֵׁשי  ֶאת  ֵאָליו  ָקָרא  ִּפיָלטֹוס 
ָלֶהם: "ֲהֵבאֶתם ֵאַלי ֶאת ָהִאיׁש ַהֶּזה ְּכַמִּדיַח ֶאת ָהָעם, ְוִהֵּנה ֲאִני 
ָחַקְרִּתי אֹותֹו ְלֵעיֵניֶכם ְוֹלא ָמָצאִתי ָּבִאיׁש ַהֶּזה ָּכל ַאְׁשָמה ִמן 
ַהְּדָבִרים ֶׁשַאֶּתם ַמֲאִׁשיִמים אֹותֹו. ַּגם הֹוְרדֹוס ֹלא ָמָצא ְּכלּום, 
ֶׁשֲהֵרי ָׁשַלח אֹותֹו ַּבֲחָזָרה ֵאֵלינּו. ְראּו, ָהִאיׁש ַאף ֹלא ָעָׂשה ָּדָבר 
ֶאָחד ַהְמַחֵּיב ָמֶות. ָלֵכן ַאֲעִניׁש אֹותֹו ְּבַמְלקֹות ַוֲאַׁשְחֵרר אֹותֹו.”
הבשורה על פי לוקס כג':16-13

בישוע אשמה הראויה  פילטוס הצליחו למצוא  לא  ואף  הורדוס  לא 
לעונש מוות. נראה שאיש לא יכול היה להאשים אותו בפשע כלשהו. 
מתוך תקווה ְלַרצות את הקהל, הציע פילטוס בחולשתו הצעת פשרה. 

היא הייתה מורכבת משני חלקים:

הוא ילקה את ישוע: לא מדובר בהלקאה פשוטה. שוט ההצלפה   .1
היה בנוי ממקל שבקצהו האחד רצועות עור. לסופה של כל רצועה 
הוצמד שבב עשוי עצם או פיסת מתכת. זרועותיו של הנדון היו נקשרות 
מעל ראשו לעמוד כך שגבו נחשף לחלוטין לפגיעת השוט. עם הצלפת 
כל משיכה של  בתוך הבשר.  ננעצים  או המתכת  היו העצם  השוט 
השוט קרעה את הבשר מגבו של האדם. סוג זה של הלקאה היה כה 

קשה עד שתכופות מת הקרבן במהלכה.

ורק לאסירים שכבר  הייתה שמורה אך  חוק, הכאה שכזאת  פי  על 
משום  מפשע.  חף  שישוע  עתה  זה  אמר  עצמו  ופילטוס  הורשעו, 
קיווה  להניח שפילטוס  ניתן  איומה,  כה  הייתה  שההלקאה הרומית 

שמרשיעי ישוע יסתפקו בה ושהיא תניח את דעתם.
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היה זה הנוהג הרומי המקומי לשחרר  הוא ישחרר את ישוע:   .2
הציע  פילטוס  טוב.  רצון  של  כמחווה  הפסח  חג  לכבוד  אחד  פושע 

לשחרר את ישוע - אחרי הלקאתו. הקהל ענה פה אחד:

ֶאָּלא ֶׁשֻּכָּלם ַיְחָּדיו ָצֲעקּו: "ַקח אֹותֹו ְוַׁשְחֵרר ָלנּו ֶאת ַּבר-ַאָּבא!” 
)ִאיׁש ֶׁשֻהְׁשַלְך ְלֵבית ֶּכֶלא ִּבְגַלל ֵאיֶזה ֶמֶרד ֶׁשָהָיה ָּבִעיר ּוִבְגַלל ֶרַצח.(
הבשורה על פי לוקס כג':19-18

וברצח. הוא קיבל עונש מוות  בר-אבא הורשע על פי חוק במרידה 
והמתין להוצאתו להורג. אך כעת קראו האנשים להוציא להורג את 

ישוע החף מפשע ולשחרר את בר-אבא שפשע.

ִּפיָלטֹוס הֹוִסיף ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם, ִּכי ָרָצה ְלַׁשְחֵרר ֶאת ֵיׁשּוַע. ַאְך ֵהם 
ָצֲעקּו: "ְצֹלב, ְצֹלב אֹותֹו!”

ָאַמר ָלֶהם ַּפַעם ְׁשִליִׁשית: "ֲאָבל ָמה ָרָעה ָעָׂשה ֶזה? ֹלא ָמָצאִתי 
ְּבַמְלקֹות  אֹותֹו  ַאֲעִניׁש  ֵּכן  ַעל  ָמֶות.  ְמַחֶּיֶבת  ַאְׁשָמה  ָּכל  ּבֹו 
הבשורה על פי לוקס כג':22-20 ַוֲאַׁשְחֵרר אֹותֹו.” 

ָאז ָלַקח ִּפיָלטֹוס ֶאת ֵיׁשּוַע ְוִהְלָקה אֹותֹו. הבשורה על פי יוחנן יט':1

ְוִהְלִּביׁשּוהּו  ִמּקֹוִצים  ֶׁשָּקְלעּו  ֲעֶטֶרת  אׁשֹו  רֺ ַעל  ָׂשמּו  ַהַחָּיִלים 
ַהְּיהּוִדים!”  ֶמֶלְך  ְלָך  ְוָאְמרּו: "ָׁשלֹום  ֵאָליו  ִנְּגׁשּו  ַאְרָּגָמן.  ְּגִליַמת 
הבשורה על פי יוחנן יט':3-2 ְוָסְטרּו ַעל ָּפָניו. 

השפלה לא נכללה בגזר הדין של פילטוס. גלימת ארגמן היתה בדרך 
כלל לבוש של בני מלוכה. כתר הקוצים היה מעשה של לגלוג ובוז 
במעמדו של ישוע כמשיח וכמלך. היה זה לעג בשיאו. שבע-מאות 

שנה קודם לכן כתב הנביא ישעיה:

ישעיה נג':3 ים … ְוֹ֥לא ֲחַׁשְבֻנֽהּו׃  ל ִאיִׁש֔ ִנְבֶז֙ה ַוֲחַד֣

ישעיה תיעד זאת גם מנקודת מבטו של המשיח:

ק׃ ְרִּתי ִמְּכִלּ֖מֹות ָורֹֽ ים ָּפַנ֙י ֹ֣לא ִהְסַּת֔ ְרִט֑ ים ּוְלָחַי֖י ְלמֹֽ ִּתי ְלַמִּכ֔ ֵּגִו֙י ָנַת֣
ישעיה נ’:6

לאחר ההלקאות, פילטוס שוב יצא אל ההמון ואמר להם:

ְלַמַען ֵּתְדעּו ֶׁשֵאיֶנִּני מֹוֵצא ּבֹו  ֲאִני מֹוִציא אֹותֹו ֲאֵליֶכם  "ְראּו! 
ׁשּום ַאְׁשָמה.” ָיָצא ֵיׁשּוַע ָלבּוׁש ְּגִליַמת ָהַאְרָּגָמן ְוַעל רֺאׁשֹו ֲעֶטֶרת 

ַהּקֹוִצים. "ִהֵּנה ָהִאיׁש!” ָאַמר ָלֶהם ִּפיָלטֹוס.
הבשורה על פי יוחנן יט':5-4

בעומק לבו וודאי ידע פילטוס שהוא פועל בניגוד לכל צדק. ללא ספק 
קיווה שאדם משוסף, שותת דם ועטור בכתר קוצים יעורר איזושהי חמלה.
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צֹוֲעִקים:  ֵהֵחּלּו  ְוַהְמָׁשְרִתים,  ֲהִנים  ַהּכֺ ָראֵׁשי  אֹותֹו  ְּכֶׁשָראּו 
"ְצֹלב! ְצֹלב!”

ֵאיֶנִּני  ֲאִני  ִּכי  ְוִצְלבּו אֹותֹו,  ַאֶּתם  "ְקחּוהּו  ִּפיָלטֹוס:  ָלֶהם  ָאַמר 
הבשורה על פי יוחנן יט':6 מֹוֵצא ּבֹו ַאְׁשָמה.” 

פילטוס ידע היטב שאין ביכולתם לעשות זאת. לא היה זה בסמכותם 
של בתי המשפט היהודיים לאכוף עונש מוות.

ִּכי  ַחָּיב ִמיָתה,  ְוַעל-ִּפי ַהּתֹוָרה הּוא  ָלנּו  ֵהִׁשיבּו לֹו: "ּתֹוָרה ֵיׁש 
ָעָׂשה ַעְצמֹו ֶּבן-ֱאֹלִהים.”

ְּכֶׁשָּׁשַמע ִּפיָלטֹוס ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּגַבר ַּפְחּדֹו. הּוא ִנְכַנס ׁשּוב ְלֵבית 
ַהִּמְמָׁשל ְוָׁשַאל ֶאת ֵיׁשּוַע: "ֵמַאִין ַאָּתה?”

הבשורה על פי יוחנן יט':9-7

פילטוס כבר שמע שישוע בא מהגליל, וזוהי הסיבה לכך ששלח אותו 
להורדוס. עתה שב ושאל את ישוע למקום מוצאו. ללא ספק חש אי 
נוחות מסוימת אל מול אדם הטוען לאלוהות. היוונים האמינו שהאלים 
ירדו מהר אולימפוס על מנת להתחבר עם בני האדם. יתכן שפילטוס 
ברור  הזאת.  הקטגוריה  את  תואם  ישוע  אם  עצמו  לבין  בינו  תהה 
שאין לו עניין עם עבריין רגיל. האופן שבו התנהג ישוע בבית המשפט 
"ישוע מאין  פילטוס.  וביטחון שהטרידו את  פנימי  על שלום  הצביע 

אתה באמת?” אבל…

… ֵיׁשּוַע ֹלא ָעָנה לֹו. ָאַמר לֹו ִּפיָלטֹוס: "ֵאַלי ֹלא ְּתַדֵּבר? ַהֵאיְנָך 
יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש ִלי ַסְמכּות ְלַׁשְחֵרר אֹוְתָך ְוֵיׁש ִלי ַסְמכּות ִלְצֹלב אֹוְתָך?”

ֵהִׁשיב לֹו ֵיׁשּוַע: "ֹלא ָהְיָתה ְלָך ׁשּום ַסְמכּות ָעַלי לּוֵלא ִנַּתן ְלָך 
ִמְלַמְעָלה …”

ֶאָּלא  אֹותֹו,  ְלַׁשְחֵרר  ִּפיָלטֹוס  ִנָּסה  ֶזה  ֵמֶרַגע 
ְּתַׁשְחֵרר  "ִאם  ְּבָאְמָרם:  ָצֲעקּו  ֶׁשַהּנֹוְכִחים 

ֶאת ֶזה ֵאיְנָך ְיִדיד ַהֵּקיָסר! ָּכל ָהעֹוֶׂשה 
ַעְצמֹו ֶמֶלְך ִמְתקֹוֵמם ֶנֶגד ַהֵּקיָסר!”

ַהִּמִּלים  ֶאת  ִּפיָלטֹוס  ָׁשַמע  ַּכֲאֶׁשר 
ַעל  ְוָיַׁשב  ֵיׁשּוַע  ֶאת  הֹוִציא  ָהֵאֶּלה, 

ֲאָבִנים  ְמֻרָּצף  ְּבָמקֹום  ַהִּמְׁשָּפט  ֵּכס 
ֶעֶרב  ָהָיה  יֹום  "ַּגְּבָתא”. אֹותֹו  ַהִּנְקָרא 

ֶּפַסח ְוַהָּׁשָעה ַהָּׁשָעה ַהִּׁשִּׁשית ְּבֶעֶרְך.
הבשורה על פי יוחנן יט:14-9

ערב חג הפסח היה היום בו נשחט שה הפסח.
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)פילטוס( ָאַמר ְלָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים: "ִהֵּנה ַמְלְּכֶכם!”

ַאְך ַהָּללּו ָצֲעקּו: "ַקח, ַקח ּוְצֹלב אֹותֹו!”

ָאַמר ָלֶהם ִּפיָלטֹוס: "ַהֶאְצֹלב ֶאת ַמְלְּכֶכם?” ֵהִׁשיבּו ָראֵׁשי ַהּכֲֺהִנים: 
הבשורה על פי יוחנן יט:15-14 "ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך זּוָלִתי ַהֵּקיָסר!” 

הייתה זו הדחייה הסופית של ראשי הכוהנים את ישוע כמלכם. הם 
בחרו בקיסר הרומי על פני אלוהים.

… ַאְך ֵהם ִהְגִּבירּו ַלֲחָצם ּוְבקֹול ָּגדֹול ָּדְרׁשּו ֶׁשִּיָּצֵלב.

ֶׁשִּתְתַמֵּלא  ָּפַסק  ִּפיָלטֹוס  ַהַּכף.  ֶאת  קֹולֹוֵתיֶהם  ִהְכִריעּו  ְוָאֵכן 
ְּדִריָׁשָתם ְוִׁשְחֵרר ֶאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִּבְקׁשּו, ֶזה ֶׁשֻהְׁשַלְך ְלֵבית ֶּכֶלא 

ִּבְגַלל ֶמֶרד ָוֶרַצח, ְוֶאת ֵיׁשּוַע ִהְפִקיד ִלְרצֹוָנם.
הבשורה על פי לוקס כג:25-23

בר-אבא שוחרר, אך ישוע נמסר …

הבשורה על פי יוחנן יט:16 … ָלֶהם ְלִהָּצֵלב. 

נצלב  4
ַהָּמקֹום  ֶאל  ָיָצא  ְצָלבֹו  ֶאת  נֹוֵׂשא  ּוְכֶׁשהּוא  ֵיׁשּוַע,  ֶאת  ָלְקחּו 
ִעם  אֹותֹו  ָצְלבּו  ָׁשם  ַהֻּגְלּגֶֺלת.  ְמקֹום  ְּכלֹוַמר  ָּגְלּגָֺּתא,2  ַהִּנְקָרא 

ְׁשַנִים ֲאֵחִרים -

ָהֶאָחד ִמֶּזה ְוַהֵּׁשִני ִמֶּזה ְוֵיׁשּוַע ֵּביֵניֶהם. הבשורה על פי יוחנן יט:18-16

צליבה הייתה שיטת ההוצאה להורג הנהוגה על ידי השלטון הרומי 
כלפי עבדים ופושעים בלבד. הייתה זו שיטה נפוצה של הוצאה להורג, 
מגלה  מחקר  במקביל.  להורג  הוצאות  מאות  מתעדת  וההיסטוריה 

שלצליבה היו מספר אופנים:

על עץ שתול באדמה: הקרבן היה מוצמד וממוסמר אל העץ 
על פי צורת ענפיו הטבעית. יוספוס, ההיסטוריון היהודי מהמאה 
הראשונה לספירה, מספר שחיילים רומיים נהגו לשעשע את 

עצמם באמצעות צליבת שבויים בתנוחות לא טבעיות. 3
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על עמוד: עמוד פשוט שנטוע בקרקע. הידיים מוסמרו מעל 
לראש.

בצורת האות X: שתי קורות עץ אשר ניטעו באלכסון באדמה 
והוצמדו  נפרשו  והרגליים  הידיים   .X האות  את  יצרו  וביחד 

לארבעת הקצוות.

בצורת T: עמוד שלראשו מונח מוט אופקי. היה זה ככל הנראה 
האופן השכיח ביותר, אחרי צליבה על עץ. הזרועות נפרשו על 

פני המוט האופקי.

 - העליון  בחלקו  לו  המוצמד  מאונך  ומוט  עמוד   :t בצורת 
לא בראשו(. אופן זה היה שמור בדרך כלל לפושעים ידועים 
לשמצה. כאלה שהיו בעלי מוניטין שלילי. מסמך המתאר את 
פשעו של הנצלב הוצמד לחלקו העליון ביותר של הצלב. זה 

היה האופן בו נצלב ישוע.

הקרבן בדרך כלל נצלב בעירום - ללא בגדים. ידיו ורגליו סומרו באמצעות 
מסמרים שחדרו את פרקי ידיו ואת עצם העקב. 1000 שנה קודם לכן, 
הנחה יהוה את המלך דוד בכתיבת מזמור שלם בתהילים על האופן 

שבו ימות ישוע. במזמור זה מתעד דוד את אלוהים כאומר…

תהילים כב':17 … ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי. 4 

הדברים נכתבו זמן רב בטרם עלו הרומאים לשלטון, וכ-800 שנה לפני 
שהם אימצו את הצליבה כאחת הצורות הרשמיות של הוצאה להורג.

עד היום נחשבת הצליבה לצורה האכזרית ביותר של הוצאה להורג. 
את  הופך  פסוקות  בזרועות  תלייה  של  במצב  הסרעפת  על  הלחץ 
הנשימה לבלתי אפשרית. ניתן לשאוף אויר רק כאשר מתרוממים, 
על ידי משיכת הזרועות או על ידי דחיפת הגוף באמצעות הרגלים, 
המשיכה  נסיונות  לתפקד.  לה  ולאפשר  לסרעפת  מרווח  לתת  כדי 
ידי המסמרים המייסרים. המוות נגרם  והדחיפה נבלמות כמובן על 
לאדם  עוד  מאפשרת  לא  התשישות  כאשר  מחנק  דבר  של  בסופו 

התלוי להרים את גופו.

ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ַהְּצָלב,  ַעל  ְוָקַבע אֹותֹו  ֶׁשֶלט  ָּכַתב  ִּפיָלטֹוס 
"ֵיׁשּוַע ִמַּנְּצַרת, ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים.” ֶאת ַהְּכתֶֺבת ַהּזֺאת ָקְראּו ְיהּוִדים 
ַרִּבים, ִּכי ְמקֹום ְצִליָבתֹו ֶׁשל ֵיׁשּוַע ָהָיה ָקרֹוב ָלִעיר, ּוְכתּוָבה ָהְיָתה 
הבשורה על פי יוחנן יט:20-19 ְּבִעְבִרית, ְּברֹוִמית ּוִביָוִנית. 

הטלת גורלות
ְוִחְּלקּום ְלַאְרָּבָעה  ְּבָגָדיו  ַהַחָּיִלים ֶׁשָּצְלבּו ֶאת ֵיׁשּוַע ָלְקחּו ֶאת 
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ֲחָלִקים, ֵחֶלק ֶאָחד ְלָכל ַחָּיל. ֵהם ָלְקחּו ַּגם ֶאת ַהֻּכּתֶֺנת, ֶאָּלא 
ֶׁשִהיא ָהְיָתה ְלֹלא ֶּתֶפר, ֲאִריָגה ְרצּוָפה ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה. ָאְמרּו ֶזה 
ֶאל ֶזה: "ַאל ָנא ִנְקַרע אֹוָתּה, ֶאָּלא ַנִּפיל ָעֶליָה ּגֹוָרל ְלִמי ִּתְהֶיה.”
הבשורה על פי יוחנן יט:24-23

הטלת הגורל הייתה הסחת דעת ממשימה עקובה מדם. בעוד החיילים 
ישובים תחת הצלב של ישוע, עסוקים אולי בהשלכת קובייה בקסדה, 

לא הייתה להם דרך לדעת שהם ממלאים נבואה עתיקה.

ֶזה ָהָיה ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַקֵּים ַהָּכתּוב: "ְיַחְּלקּו ְּבָגַדי ָלֶהם ְוַעל - ְלבּוִׁשי 
הבשורה על פי יוחנן יט':24, השווה לתהילים כב:19 ַיִּפילּו ּגֹוָרל.” 

לעג
ככל שנקפו השעות …

לֹו  ָלֲעגּו  ֵהם  ַּגם  ְוַהַּמְנִהיִגים  ְוִהְתּבֹוֵנן,  ָהָעם  ָעַמד  ָׁשָעה  אֹוָתּה 
הּוא  ִאם  ַעְצמֹו  ֶאת  ֶׁשּיֹוִׁשיַע  הֹוִׁשיַע;  הּוא  "ֲאֵחִרים  ְּבָאְמָרם: 

ַהָּמִׁשיַח ְּבִחיר ָהֱאֹלִהים!”.”

ַגם ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ֵהֵתּלּו ּבֹו. ֵהם ִהְתָקְרבּו ְוִהִּגיׁשּו לֹו חֶֺמץ, ְוָאְמרּו: 
"ִאם ַאָּתה ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים, הֹוַׁשע ֶאת ַעְצְמָך!”

הבשורה על פי לוקס כג:37-35
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במזמור בו כתב דוד המלך על מותו של המשיח, הוא תיעד את הלעג 
הזה באופן נבואי ומדוייק.

ֵפֽץ ּֽבֹו׃ י ָח֥ הּו ִּכ֘ ִּציֵל֗ הּו ַי֝ ל ֶאל-ְיהָו֣ה ְיַפְּלֵט֑ ֹּג֣

שפירושו: הוא הרי כל כך ַּבטח באלוהים, אם כן, שאלוהים 
תהלים כב':9 יציל אותו אם הוא באמת כל כך חפץ )רוצה( בו. 

דוד מתאר את המשיח כאומר,

גּו  ַאי ַיְלִע֣ ם׃ ָּכל-רֹ֭ ם ּוְב֥זּוי ָעֽ ָד֗ יׁש, ֶחְרַּפ֥ת ָא֝ י תֹוַלַ֣עת ְוֹלא-ִא֑ ְוָאֹנִכ֣
אׁש׃ ה ָיִנ֥יעּו רֹֽ ָׂשָפ֗ ירּו ְב֝ י ַיְפִט֥ ִל֑

שפירושו: אני כל כך בזוי בעיניהם, ואף יותר מכך, אני נחשב 
בעיניהם לתת אדם - לתולעת. כל מי שרואה אותי לועג לי 
תהילים כב':8-7 ומזלזל בי. 

בעוד ישוע תלוי על הצלב, נתמלאו הנבואות באופן מפורט ומדוייק.

שתי נקודות מבט
שני הגנבים שנצלבו עם ישוע הביעו גם הם את דעתם ביחס לזהותו. 

דר' לוקס כתב:

ַאַחד ַהּפֹוְׁשִעים ַהּמּוָקִעים ֵהִטיַח ְּכַלָּפיו: "ֲהֹלא ַאָּתה ַהָּמִׁשיַח! 
ַהֵּצל ֶאת ַעְצְמָך ְואֹוָתנּו!”

ֵהִׁשיב ַהֵּׁשִני ְּכֶׁשהּוא ּגֹוֵער ּבֹו: "ֵאיְנָך ָיֵרא ֵמֱאֹלִהים? ֲהֵרי ַאָּתה 
ָנתּון ְּבאֹותֹו ְּגַזר ִּדין! ֲאַנְחנּו ְלִפי ַהֶּצֶדק, ִּכי ָאנּו ְמַקְּבִלים ְּגמּול 

ָראּוי ַעל ַמה ֶּׁשָעִׂשינּו, ֲאָבל ָהִאיׁש ַהֶּזה ֹלא ָעָׂשה ׁשּום ַרע.”

ְועֹוד ָאַמר: "ֵיׁשּוַע, ָאָּנא ְזכֺר אֹוִתי ַּכֲאֶׁשר ִּתָּכֵנס ְלַמְלכּוְתָך.”

ִאִּתי  ַאָּתה  ִּתְהֶיה  ַהּיֹום  ְלָך,  ֲאִני  אֹוֵמר  "ָאֵמן.  ֵיׁשּוַע:  לֹו  ֵהִׁשיב 
הבשורה על פי לוקס כג':43-39 ְּבַגן-ֵעֶדן.” 

ישוע הבטיח לגנב שמיד עם מותם תפגשנה נשמותיהם בגן עדן. ישוע 
יכול היה לומר זאת מפני שידע שאדם זה שם בו את מבטחו כמשיח.

ְּבֵעֶרְך ְּבָׁשָעה ְׁשֵּתים-ֶעְׂשֵרה ַּבָּצֳהַרִים ִהְׂשָּתֵרר חֶֺׁשְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ 
לוקס כג':44 ַעד ַהָּׁשָעה ָׁשלֹוׁש. 

ְלָמה  ֱאָלִהי,  "ֱאָלִהי,  ָּגדֹול:  ְּבקֹול  ֵיׁשּוַע  ָצַעק  ָׁשלֹוׁש  ּוְבָׁשָעה 
ְׁשַבְקָּתִני?” ֶׁשַּתְרּגּומֹו "ֵאִלי, ֵאִלי, ָלָמה ֲעַזְבָּתִני?”

הבשורה על פי מרקוס טו':34
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שוב, 1000 שנים קודם לכן, דוד המלך כתב שהמשיח יאמר את אותן 
המילים בדיוק.

תהלים כב':2 ִני?”  ה ֲעַזְבָּת֑ ִלי ָלָמ֣ י ֵא֭ "ֵאִל֣

ישוע לא זעק זעקה זו ללא שום סיבה. נבחן את משמעותה בפרק הבא.

לא ניתן להפריז במשמעות הטמונה ברגעיו האחרונים של ישוע על 
הצלב. המקרא מספר,

ְוֵיׁשּוַע ָקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול: "ִנְׁשַלם”… ָאִבי, “ְּבָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי”.

ַוְיִהי ְּכַכּלֹותֹו ְלַדֵּבר ַוִּיַּפח ַנְפׁשֹו׃ ַוֵּיט ֶאת רֹאׁשֹו ַוֵּתֵצא רּוחֹו׃
שילוב של לוקס כג':46 ויוחנן יט':30

ּוָפרֶֺכת ַהִּמְקָדׁש ִנְקְרָעה ִלְׁשַנִים, ִמְּלַמְעָלה ַעד ְלַמָּטה.
הבשורה על פי מרקוס טו':38

ישוע מת. לא קשה לשער את גודל ההתלהבות בכל ממלכת הרשע. 
מנקודת  ביותר!  הפרועים  לחלומותיהם  מעל  הצליחו  ושדיו  השטן 
מבטם הם הרגו את יהוה! המושיע המובטח מת! השטן ושדיו נחלצו 

מנהר האש! האמנם?!

היו שני אירועים אשר התרחשו ברגעים אחרונים אלה על הצלב ושהיו 
ההיכל  פרוכת  נקרעה  מדוע  השטן.  אצל  שקט  אי  לעורר  אמורים 

מלמעלה עד למטה? ומדוע זעק ישוע "ִנְׁשַלם” בעוצמה כה רבה?

הּפרוכת הקרועה
)המשכן(.  מועד  אוהל  היה ההעתק הקבוע של  בית המקדש  זכרו, 
הפרוכת הפרידה בין הקודש לבין קודש הקודשים. קריעתה לא הייתה 

חסרת משמעות.

הקודשים  קודש  כל, המקרא מסביר שהפרוכת הסתירה את  קודם 
מעיני בני האדם. משמעות הכניסה או ההצצה אל מאחרי המחיצה 

פירושה היה למות.

שנית, קריעת הפרוכת בכל צורה שהיא הייתה משימה אדירה. נאמר 
שגובהה היה 18 מטרים, רחבה - 9 מטרים ועובייה כעובי יד אדם - 

כ- 10 סנטימטרים. 5

אחת  משמעות  להיות  יכולה  למטה  מלמעלה  לקריעה  שלישית, 
בלבד: אלוהים הוא אשר קרע את הפרוכת, ולא אדם.

על פי היהדות, ישוע מת בשעה התשיעית שהיא השעה 3:00 אחה"צ. 
בבית המקדש היו וודאי כוהנים רבים העושים את מלאכתם ומשרתים 
בקודש. הייתה זו השעה בה נטבח ֶשֹה קורבן הערב )מנחה(. היה זה גם 
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ערב חג הפסח. לא ניתן היה להסתיר את החדשות בדבר הפרוכת הקרועה. 
אנשים רבים מדי היו נוכחים במקום והאירוע היה מדהים מכדי שישכח.

משמעותה של התרחשות זו כולה תוסבר בהמשך.

ִנְׁשַלם!
חשוב לציין את מילותיו האחרונות של ישוע. המלה 'נשלם' מתורגמת 
ביוונית ל- tetelestai, אשר לה שימושים שונים ורבים. שלושה מתוכם 

רלוונטים לסיפורנו. 6

Tetelestai - במילה זו השתמש עבד כאשר דיווח לאדונו שסיים את   .1
המשימה שהוטלה עליו: "העבודה שנתת לי הושלמה”.

Tetelestai - היה מונח מוכר משפת המסחר ביוונית. מילה זו ביטאה   .2
את סיומה של פעולה עסקית אשר החוב או התשלום בעבורה שולם 
 ,'tetelestai' במלואו. כאשר התשלום האחרון נמסר, ניתן היה לומר
שמשמעו - 'החוב שולם במלואו'. נמצאו קבלות עתיקות שלאורכן 

נרשם - tetelestai - "שולם במלואו”.

בחירת השה שיוקרב בבית המקדש היה תמיד אירוע חשוב. העדר   .3
אומרים:  היו  פגם,  בו  שאין  השה  נמצא  וכאשר  בקפידה,  נבחן 

'tetelestai' - "המשימה הושלמה”.
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במובן מסוים, ישוע זעק: "העבודה הושלמה, החוב נפרע, השה הקורבן 
נמצא.” כתבי הקודש אומרים שישוע זעק בקול גדול, "נשלם”.

דר' לוקס כתב:

… ְּכֶׁשָרָאה ַׂשר ַהֵּמָאה ֶאת ַהִּמְתַרֵחׁש ָנַתן ָּכבֹוד ֵלאֹלִהים ְּבָאְמרֹו: 
הבשורה על פי לוקס כג':47 "ֶּבֱאֶמת, ָהִאיׁש ַהֶּזה ָהָיה ַצִּדיק!” 

יש לציין שהיה זה שר המאה, קצין אחראי על 100 חיילים, שמיד הגיב 
על זעקתו של ישוע. כאיש צבא, וודאי הכיר בהבדל שבין קריאת ניצחון 

ובין אנחתו של אדם מובס.

ִמֵּכיָון ֶׁשאֹותֹו יֹום ָהָיה ֶעֶרב ַׁשָּבת, ִּבְקׁשּו ָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים ִמִּפיָלטֹוס 
ְלַצּוֹות ִלְׁשּבֺר ֶאת ׁשֹוֵקיֶהם ֶׁשל ַהִּנְצָלִבים ּוְלָהִסיר ֶאת ַהּגּופֹות, 
הבשורה על פי יוחנן יט':31 ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתָּׁשַאְרָנה ַעל ַהְּצָלב ְּבַׁשָּבת … 

שבירת הרגלים
היה זה במהלך שבוע הפסח ובדיוק ביום בו נשחט השה. היה זה שיאו 
של החג, וראשי הכוהנים רצו שסיפור הצליבה יהיה עניין גמור, כך שלא 
יאפיל על שמחת החג. הם לכן ביקשו שישברו את רגליו של ישוע. 
משמעות הדבר היא שהצלוב לא יוכל להרים את עצמו כדי לנשום, 

ולפיכך החנק יהיה מהיר.

ְלִפיָכְך ָּבאּו ַהַחָּיִלים ְוָׁשְברּו ֶאת ַהּׁשֹוַקִים ֶׁשל ָהִראׁשֹון ְוַגם ֶׁשל 
ַהֵּׁשִני ֶׁשִּנְצַלב ִאּתֹו. ְּכֶׁשָּבאּו ֶאל ֵיׁשּוַע ְוָראּו ֶׁשהּוא ְּכָבר ֵמת, ֹלא 
ָׁשְברּו ֶאת ׁשֹוָקיו. אּוָלם ַאַחד ַהַחָּיִלים ָּדַקר ֶאת ִצּדֹו ְּברַֺמח ּוִמָּיד 
הבשורה על פי יוחנן יט':34-32 ָיְצאּו ָּדם ּוַמִים. 

חייל רומי מיומן באמנות ההריגה החדיר את חניתו לליבו של ישוע. 
לשבש הוצאה פומבית להורג היה מעשה שלא נשמע כמותו. החייל 
ידע בדיוק להיכן עליו להחדיר את כלי המוות על מנת לוודא שלא ייוותר 
שום סימן חיים. הכתובים אומרים שדם ומים ניגרו מגופו של ישוע. 
מומחים לרפואה קובעים בבירור שזוהי הוכחה וודאית לכך שהמוות 

התרחש. ללא ספק, ישוע היה מת.

ֶזה ֶׁשָרָאה ֵהִעיד - ְוֵעדּותֹו ֶנֱאָמָנה ְוהּוא יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ֱאֶמת - 
ְלַמַען ַּתֲאִמינּו ַּגם ַאֶּתם.

ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵאְרעּו ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַקֵּים ַהָּכתּוב: "ְוֶעֶצם ֹלא ִּתְׁשְּברּו-בֹו.” 
ְועֹוד ָּכתּוב ַאֵחר אֹוֵמר: "ְוִהִּביטּו ֵאָליו ֶאת ֲאֶׁשר-ָּדָקרּו.”

הבשורה על פי יוחנן יט':37-35

מיד נבין מהי המשמעות של אותו אירוע.
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קם לתחייה  5
יום שישי: אחר צהרים מאוחרים.

ַאֲחֵרי ֵכן ָּבא יֹוֵסף ִאיׁש ָרָמַתִים - ֶׁשָהָיה ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ֵיׁשּוַע ַּבֵּסֶתר, 
ִמַּפַחד ָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים - ּוִבֵּקׁש ִמִּפיָלטֹוס ֶׁשַּיִּניַח לֹו ָלַקַחת ֶאת 
ּגּוַפת ֵיׁשּוַע. ִּפיָלטֹוס ִהְרָׁשה לֹו ְוהּוא ָהַלְך ְוָלַקח ֶאת ּגּוָפתֹו. ָּבא 
ַּגם ַנְקִּדימֹון, ֶזה ֶׁשָּבִראׁשֹוָנה ָּבא ֶאל ֵיׁשּוַע ַּבַּלְיָלה, ְוהּוא נֹוֵׂשא 
ַּתֲערֶֺבת מֹור ַוֲאָהלֹות, ִּכְׁשלֹוִׁשים ִקילֹוְגַרם. ֵהם ָלְקחּו ֶאת ּגּוַפת 
ַהְּקבּוָרה  ְּכִמְנַהג  ַהְּבָׂשִמים  ִעם  ְּבַתְכִריִכים  ְוָעְטפּו אֹוָתּה  ֵיׁשּוַע 
ָחָדׁש  ֶקֶבר  ּוַבַּגן  ַּגן  ָהָיה  ֵיׁשּוַע  ֶׁשִּנְצַלב  ַּבָּמקֹום  ַהְּיהּוִדים.  ֵאֶצל 
ֶׁשעֹוד ֹלא ֻהַּנח ּבֹו ִאיׁש. ָׁשם ִהִּניחּו ֶאת ֵיׁשּוַע, ִּכי ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהָיה 
הבשורה על פי יוחנן יט':42-38 ַלְּיהּוִדים ְוַהֶּקֶבר ָקרֹוב. 

ָראּו  ֵהן  יֹוֵסף.  ַאֲחֵרי  ָהְלכּו  ַהָּגִליל  ִמן  ֵיׁשּוַע  ִעם  ֶׁשָּבאּו  ַהָּנִׁשים 
ֶאת ַהֶּקֶבר ְוָראּו ֵּכיַצד ֻהְּנָחה ּגּוָפתֹו. ַאֲחֵרי ֶׁשָחְזרּו ֵהִכינּו ְּבָׂשִמים 

ּוִמְרָקחֹות ּוַבַּׁשָּבת ָׁשְבתּו ַעל-ִּפי ַהִּמְצָוה.
הבשורה על פי לוקס כג':56-55

דחו את  נראה שלא  היוו חלק מהסנהדרין,  ונקדימון  למרות שיוסף 
היהודית,  למסורת  בהתאם  יהוה.  באמת  הוא  שישוע  לכך  הראיות 
עטפו את ישוע בתכריכים אותם מלאו ב 35 ק"ג של תבלינים והניחוהו 
בקבר. אבן גלגלת גדולה שמשקלה כשני טונות נגללה על פתח הקבר. 
הנשים צפו בנעשה ואז שבו לביתן כדי להכין תבלינים נוספים לקבורה 

הסופית. היה זה בערבו של יום השישי.

שבת
ְלָמֳחַרת ֶעֶרב ַהַּׁשָּבת ִנְקֲהלּו ָראֵׁשי ַהּכֲֺהִנים ְוַהְּפרּוִׁשים ֶאל ִּפיָלטֹוס. 
ָאְמרּו לֹו: "ֲאדֹוֵננּו, ִנְזַּכְרנּו ִּכי ְּבֵעת ֶׁשָהָיה ַחי ָאַמר ַהַּמְתֶעה ַההּוא, 
'ַאֲחֵרי ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים קֹום ָאקּום.’ ָלֵכן ַצֵּוה ָנא ֶׁשִּיָּׁשֵמר ַהֶּקֶבר ַעד 
ְוִיְגְנבּו אֹותֹו. ְלַאַחר ִמֵּכן  ַהּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי, ֶׁשָּמא ָיבֹואּו ַּתְלִמיָדיו 
יֺאְמרּו ָלָעם 'הּוא ָקם ִמן ַהֵּמִתים’, ְוִתְהֶיה ַהַּתְרִמית ָהַאֲחרֹוָנה 

ְּגרּוָעה ִמן ָהִראׁשֹוָנה.”

ָאַמר ָלֶהם ִּפיָלטֹוס: “ִהֵּנה ָלֶכם ִמְׁשָמר, ְלכּו ְוִׁשְמרּו ְּכמֹו ֶׁשַאֶּתם 
יֹוְדִעים.” ֵהם ָהְלכּו ְוִהְבִטיחּו ֶאת ַהֶּקֶבר ְּבָכְך ֶׁשָׂשמּו חֹוָתם ַעל 
הבשורה על פי מתי כז':66-62 ָהֶאֶבן ְוִהִּציבּו ִמְׁשָמר. 

לא היה זה אספסוף של אנשי צבא שנשלח לשמור על הקבר. משמר 
חיילים שכל אחד מהם מאומן  בין ארבעה לשישה עשר  רומי מנה 
להגן על שטח בן 2 מטרים רבועים. ביחד יכלו להגן על עצמם מפני 

גדוד שלם. 7
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פילטוס הורה לכוהנים ולפרושים לחתום )לאטום( את פתח הקבר. 
היה צורך למתוח חבלים לאורכה של דלת האבן הגדולה ולקבע אותה 
במקום באמצעות ַחימר רטוב. על החימר היו מטביעים חותמת. כל 

ניסיון להתעסק באבן הגלגלת היה ניכר מיד.

יום ראשון
המשמר הוצב במקום ביום השבת. ביום ראשון, בטרם האיר היום,

ְלֶפַתע ָהְיָתה ְרִעיַדת ֲאָדָמה ֲחָזָקה, ִּכי ַמְלַאְך יהוה ָיַרד ִמן ַהָּׁשַמִים, 
ִנַּגׁש ְוָגַלל ֶאת ָהֶאֶבן ִמן ַהֶּפַתח ְוָיַׁשב ָעֶליָה. ַמְרֵאהּו ָהָיה ְּכָבָרק 

ּוְלבּוׁשֹו ָלָבן ַּכֶּׁשֶלג, ּוִמַּפְחּדֹו ִנְבֲהלּו ַהּׁשֹוְמִרים ְוָהיו ְּכֵמִתים.
הבשורה על פי מתי כח':4-2

הצצה חטופה בלבד הספיקה לשומרים קשוחים ומחוספסים אלה 
כדי לדעת שאין בכוחם לעמוד מול המלאך האחד הזה. הם התעלפו 
מרוב אימה! אך הם לא היו היחידים שרעדו מפחד. כל ממלכת הרשע 
הייתה בודאי בתוהו ובוהו. לא קשה לשער מה התחולל שם - השטן 
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מרוב בלבול, צווח הוראות לכל עבר בעוד השדים נפוצים להם באי 
ישוע ככל  יכול להיות ריק?  סדר. איזה הלם! מי היה חולם שהקבר 

הנראה חזר לחיים! לא יתכן!

בינתיים,

ִּכי  ְּבָׂשִמים,  ָקנּו  ּוְׁשלֹוִמית  ַיֲעקֺב  ֵאם  ּוִמְרָים  ַהַּמְגָּדִלית  … ִמְרָים 
ַהְׁשֵּכם,  ַּבּבֶֺקר  ַּבָּׁשבּוַע,  ָּבִראׁשֹון  אֹותֹו.  ְוִלְמׁשַֺח  ָלבֹוא  ִהְתַּכְּונּו 
ָּבאּו ֶאל ַהֶּקֶבר ִעם ְזִריַחת ַהֶּׁשֶמׁש. ָאְמרּו זֹו ֶאל זֹו: "ִמי ָיגֺל ָלנּו 

ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ֶּפַתח ַהֶּקֶבר?”

ַּכֲאֶׁשר ִהִּביטּו ָראּו ִּכי ָהֶאֶבן ְּכָבר ָנגָֺּלה, ְוִהיא ְּגדֹוָלה ְמאֺד.
הבשורה על פי מרקוס טז':4-1

למראה  ובייאוש  בתדהמה  משם  הסתלקה  וודאי  המגדלית  מרים 
הקבר הפתוח. היא וודאי סברה את המובן מאליו - גופתו של ישוע 
עברה התעללות. בבכי, פנתה ורצה לספר זאת לתלמידים. אך מרים 

ושלומית המשיכו פנימה …

ָלבּוׁש  ְוהּוא  ִמָּיִמין  יֹוֵׁשב  ֶאָחד  ָּבחּור  ְוָראּו  ַהֶּקֶבר  ְלתֹוְך  ִנְכְנסּו 
ְּגִליָמה ְלָבָנה. ֵהן ִנְדֲהמּו.

ַאֶּתן  ִנְצַלב  ֲאֶׁשר  ִמַּנְּצַרת  ֵיׁשּוַע  ֶאת  ִּתָּבַהְלָנה.  "ַאל  ָלֶהן:  ָאַמר 
ְמַחְּפׂשֹות? הּוא ָקם ִלְתִחָּיה ְוֵאיֶנּנּו ּפֺה עֹוד. ִהֵּנה ַהָּמקֹום ֶׁשִהִּניחּוהּו 
ּבֹו. ְוַעָּתה ֵלְכָנה ְוַהֵּגְדָנה ְלַתְלִמיָדיו ּוְלֵכיָפא, 'הּוא הֹוֵלְך ִלְפֵניֶכם 

ַלָּגִליל. ָׁשם ִּתְראּו אֹותֹו ְּכִפי ֶׁשָאַמר ָלֶכם.’ ”
הבשורה על פי מרקוס טז':7-5

ֵהן ָעְזבּו ַמֵהר ֶאת ַהֶּקֶבר ְּבִיְרָאה ּוְבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה, ְוָרצּו ְלהֹוִדיַע 
ְלַתְלִמיָדיו.

ֵאָליו,  ִנְּגׁשּו  ֵהן  ָלֶכן.”  "ָׁשלֹום  ְוָאַמר:  ֵיׁשּוַע  אֹוָתן  ָּפַגׁש  ִּפְתאֹום 
ָאֲחזּו ְּבַרְגָליו ְוִהְׁשַּתֲחוּו לֹו. ָאַמר ָלֶהן ֵיׁשּוַע: "ַאל ִּתְפַחְדָנה, ֵלְכָנה 

ְוַהֵּגְדָנה ְלַאַחי ֶׁשֵּיְלכּו ַלָּגִליל ְוָׁשם ִיְראּוִני.”
הבשורה על פי מתי כח':10-8

הוא קם לתחיה
בקריאתכם את הכתוב,8 אתם יכולים לחוש את הבלבול וההתרגשות 
העצומים של חדשות הבוקר. עבור אלו שראו את ישוע מת, התקבל 
הדיווח של הנשים שהיו בהתרוממות רוח בספקנות רבה. דר' לוקס 

כתב שבתחילה,

… ִּדְבֵריֶהן ִנְראּו ְּבֵעיֵניֶהם ְּכִדְבֵרי ֶהֶבל ְוֹלא ֶהֱאִמינּו ָלֶהן.
הבשורה על פי לוקס כד':11
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שמעון כיפא רץ לבדוק את הקבר. גם יוחנן רץ ועקף את שמעון בדרכו, 
אך המתין לו בפתח הקבר.

ֶאת  ְוָרָאה  ַהֶּקֶבר  ֶאל  ִנְכַנס  הּוא  ֵּכיָפא.  ִׁשְמעֹון  ַּגם  ָּבא  ַאֲחָריו 
ַהַּתְכִריִכים ֻמָּנִחים, ְוַהִּמְטַּפַחת ֶׁשָהְיָתה ַעל רֺאׁשֹו ֵאיֶנָּנה ֻמַּנַחת 

ִעם ַהַּתְכִריִכים, ֶאָּלא ְמֻקֶּפֶלת ְלַבָּדּה ְּבָמקֹום ֶאָחד.
הבשורה על פי יוחנן כ':7-6

כך לא נראה קבר שנשדד. התכריכים שעטפו את גוף המת היו עדיין 
מלופפים כאילו עטפו גופה, אך הם היו שטוחים וריקים! הגוף פשוט 
עבר דרכם. גם כיסוי הראש היה מקופל, כאילו שמישהו סידר אחריו 
בטרם עזב. המקרא מספר ששמעון כיפא ראה, אך יוחנן ראה והאמין. 
ליוחנן לא היה שום ספק שישוע חי! אך ראשו של שמעון כיפא היה 

סחרחר עליו. הוא היה צריך זמן כדי לחשוב.

היתה זו עדיין שעת בוקר מוקדמת כאשר מרים המגדלית שבה …

ְוָעְמָדה ּבֹוִכָּיה ִמחּוץ ַלֶּקֶבר. ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבְכָתה ִהְתּכֹוְפָפה ֶאל ּתֹוְך 
ְוָרֲאָתה ְׁשֵני ַמְלָאִכים עֹוֵטי ָלָבן יֹוְׁשִבים ַּבָּמקֹום ֶׁשּקֶֺדם  ַהֶּקֶבר 

ָלֵכן ָנָחה ּגּוַפת ֵיׁשּוַע, ֶאָחד ִלְמַרֲאׁשֹוָתיו ְוֶאָחד ְלַמְרְּגלֹוָתיו.

ָאְמרּו ָלּה: "ִאָּׁשה, ָלָּמה ַאְּת ּבֹוָכה?”

ֵהִׁשיָבה ָלֶהם: “ָלְקחּו ֶאת ֲאדֹוִני ְוֵאיֶנִּני יֹוַדַעת ֵאיפֺה ָׂשמּו אֹותֹו.”
הבשורה על פי יוחנן כ':13-11

הקבר היה ממוקם בתוך גן, ויתכן שחשבה שהמלאכים האלו הם עובדי 
הגן. מרים הייתה כל כך מיוסרת שאפילו לא חשבה לנסות ולזהות את 
השנים. עלינו לזכור שמרים הייתה שרויה באבל כבד ושכל השיחה 

התנהלה תוך כדי בכי.
ַאֲחֵרי ֶׁשָאְמָרה זֺאת ָּפְנָתה ְלָאחֹור ְוָרֲאָתה ֶאת ֵיׁשּוַע עֹוֵמד, ַאְך 

ֹלא ָיְדָעה ִּכי הּוא ֵיׁשּוַע.

ָׁשַאל אֹוָתּה ֵיׁשּוַע: "ִאָּׁשה, ָלָּמה ַאְּת ּבֹוָכה? ֶאת ִמי ַאְּת ְמַחֶּפֶׂשת?”

ַאָּתה  ִאם  “ָאדֹון,  לֹו:  ָאְמָרה  ַהַּגן  ׁשֹוֵמר  ֶׁשהּוא  ְוָחְׁשָבה  הֹוִאיל 
ֶהֱעַבְרָּת אֹותֹו, ֱאמֺר ָנא ִלי ֵאיפֺה ַׂשְמָּת אֹותֹו ַוֲאִני ֶאַּקח אֹותֹו.”

הבשורה על פי יוחנן כ':16-14 ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: “ִמְרָים!” 

אם מישהו יכול לקרוא בשמו של אדם אחר באופן שיציף אצלו את כל 
הזכרונות מכל מפגש קודם עם אותו אדם אהוב, הרי שזה מה שעשה 

ישוע. מרים זיהתה את קולו מיד.



299 v 13 פרק

הבשורה על פי יוחנן כ':16 ָאז ָּפְנָתה ְוָאְמָרה לֹו: "ַרִּבי!” 

כעת היתה לה סיבה אחרת לבכות. ודאי רצה וכרכה סביבו את זרועותיה, 
או אולי חיבקה את רגליו כנהוג באותם הימים.

ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: "ַאל ִּתְּגִעי ִּבי, ִּכי ֲעַדִין ֹלא ָעִליִתי ֶאל ָהָאב, אּוָלם 
ְלִכי ֶאל ַאַחי ְוַהִּגיִדי ָלֶהם: 'ֲאִני עֹוֶלה ֶאל ָאִבי ַוֲאִביֶכם, ֶאל ֱאֹלַהי 

ֵואֹלֵהיֶכם’.”

ָהְלָכה ִמְרָים ַהַּמְגָּדִלית ְוהֹוִדיָעה ַלַּתְלִמיִדים ִּכי ָרֲאָתה ֶאת ָהֲאדֹון 
הבשורה על פי יוחנן כ':18-17 ְוִכי ָאַמר ָלּה ֶאת ַהְּדָבִרים ַהָּללּו. 

השומרים
בעוד כל זה קורה, חיפשו השומרים אחר ראשי הכוהנים. בשום אופן 

לא יכלו לשוב ולעמוד אל מול פילטוס.

… ַּכָּמה ִמן ַהּׁשֹוְמִרים הֹוִדיעּו ְלָראֵׁשי ַהּכֲֺהִנים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרה. 
ָראֵׁשי ַהּכֲֺהִנים ִהְתַּכְּנסּו ִעם ַהְּזֵקִנים ּוְלַאַחר ִהְתָיֲעצּות ָנְתנּו ַלַחָּיִלים 
ְסכּום ֶּכֶסף ִנָּכר ְּבָאְמָרם: "ַהִּגידּו ָּכְך: 'ָּבאּו ַּתְלִמיָדיו ַּבַּלְיָלה ְוָגְנבּו 
ְנַׁשְכֵנַע אֹותֹו  ֲאַנְחנּו  ַלָּנִציב,  ִיָּוַדע  ֶזה  ְוִאם  ָיַׁשּנּו'.  ַּכֲאֶׁשר  אֹותֹו 
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ְוִנְפטֺר ֶאְתֶכם ִמְּדָאָגה.” ֵהם ָלְקחּו ֶאת ַהֶּכֶסף ְוָעׂשּו ְּכמֹו ֶׁשהֹורּו 
ָלֶהם. ְוָאְמָנם ֵׁשַמע ַהָּדָבר ַהֶּזה ָנפֹוץ ְּבֶקֶרב ָהָעם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה.
הבשורה על מתי כח':15-11

היה צריך סכום כסף עצום כדי לשכנע את חיילי המשמר הגאים הללו 
לומר שהם נרדמו על משמרתם. להיתפש ישן במשמרת פירושו עונש 
מוות. הסיפור, כמובן, לא היה נכון. שוב אנו רואים את ידו של השטן 
הבוחשת בעניינים וממהרת לשלוט שוב במצב. אחרי הכול, הוא אבי 
השקרים. היה זה מאמץ חסר סיכוי להציל את שמו הטוב. אין ספק, 
השטן הבין שהוא הובס. ישוע, האחד שנמשח, מחץ את ראשו של השטן, 
בדיוק כפי שאלוהים הבטיח מאות רבות בשנים קודם לכן בגן העדן.

חי
באשר לקבר, אין ספק שהיה ריק. אפילו אויביו של ישוע אישרו עובדה 
זו. האמת היא שישוע חזר לחיים. באמת ובתמים היה חי- באופן פיסי! 
לא היה זה גלגול נשמות. הייתה זו תחייה. במשך שלושה ימים שכבה 
גופתו בקבר, חסרת חיים, בנפרד מרוחו. ואז במפגן דרמתי של כוח 
כפי שישוע  בדיוק  זה  היה  בגוף חדש.  ישוע לתחייה  ַאל-טבעי, קם 

אמר מראש לתלמידיו:

ַנְפִׁשי  ֶאת  נֹוֵתן  ֶׁשֲאִני  ִמּׁשּום  ָהָאב:  אֹוִתי  אֹוֵהב  ָּכְך  “ִמּׁשּום 
ֶׁשֲאִני  ֶאָּלא  ִמֶּמִּני,  אֹוָתּה  ָנַטל  ֹלא  ִאיׁש  ׁשּוב.  אֹוָתּה  ְוֶאַּקח 
נֹוֵתן אֹוָתּה ֵמַעְצִמי. ֵיׁש ִלי ַסְמכּות ָלֵתת אֹוָתּה ְוֵיׁש ִלי ַסְמכּות 
הבשורה על פי יוחנן י':18-17 ָלַקַחת אֹוָתּה ׁשּוב …” 

מדוע היה על ישוע למות?
מותו של ישוע לא היה מוות רגיל. עבור האנושות, המוות הוא תוצאה 
של החטא. אך ישוע היה נטול חטא ולפיכך לא היה צריך למות. על 
פי חוק החטא והמוות, יכול היה ישוע לחיות על פני האדמה לנצח. 
אם כך, מדוע ישוע מת? השטן לא הרג את ישוע בניגוד לרצונו, אף 
לא היהודים או הרומאים. ישוע בחר למות, מרצונו. אך מדוע? הפרק 

הבא יענה על שאלה זו.
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צליבה

רגלי שני הגנבים נשברות; ישוע נדקר בצידו
יוסף הרמתי מבקש את גופתו של ישוע לקבורה

ישוע נקבר

משמר רומי מוצב על הקבר

הקבר נחתם

72 שעות ששינו את פני ההיסטוריה

09:00 בבוקר

צהריים

יום חמישי

יום שישי

שבת

יום ראשון

* ביהדות, יום מתחיל עם שקיעת החמה וממשיך במהלך הלילה  והיום הבא ומסתיים בשקיעת החמה.  

הליכה לגת שמנים
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סעודת הפסח

ישוע נעצר בגת שמנים; התלמידים בורחים

רעידת אדמה - האבן נגללה ע"י מלאכים; השומרים בורחים
הנשים הולכות אל הקבר

ישוע נראה למרים ושלומית
ישוע נראה למרים המגדלית

ישוע נראה לכיפא

התלמידים מכינים את הפסח

— בפני חנן, חותנו של הכהן הגדול הנסיון הראשון 
— בפני הכהן הגדול והסנהדריןהנסיון השני 
— בפני הסנהדרין (כדי שיהיה חוקי)הנסיון השלישי 
— בפני פילטוסהנסיון הרביעי  06:30 בבוקר
— בפני הורדוס (לועגים לישוע)הנסיון החמישי 
— בפני פילטוס (מלקים את ישוע)הנסיון השישי 

03:00 ישוע אמר: "נשלם"; פרוכת בית המקדש נקרעה
 אחר הצהריים
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הזר  1

המסר בדרך לאמאוס  2
- מבריאת העולם ועד בבל -

המסר בדרך לאמאוס  3
- מאברהם ועד פסח )יציאת מצרים( -

המסר בדרך לאמאוס  4
- מהתורה ועד לאוהל מועד -

המסר בדרך לאמאוס  5
- מנקדימון ועד לתחייה -

אולם בית הדין  6
הזהות, הנתינה, ההבטחה.  7
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הזר  1
ַעָּמאּוס,  ַהִּנְקָרא  ַהְּכָפר  ֶאל  ֵמֶהם הֹוְלִכים  ְׁשַנִים  ָהיּו  יֹום  אֹותֹו 
ֶׁשֶּמְרָחקֹו ִמירּוָׁשַלִים ְּכַאַחד-ָעָׂשר ִקילֹוֶמֶטר, ּוְמׂשֹוֲחִחים ֵּביֵניֶהם 
ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּקָרה. ְוִהֵּנה ְּבָׁשָעה ֶׁשּׂשֹוֲחחּו ְוִהְתַוְּכחּו ִהְתָקֵרב ֵיׁשּוַע 
ַעְצמֹו ְוָהַלְך ִעָּמֶהם, ֶאָּלא ֶׁשֵעיֵניֶהם ָהיּו ֲאחּוזֹות ְוֹלא ִהִּכירּוהּו.

ָאַמר ָלֶהם: "ָמה ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶׁשַאֶּתם ִמְתַּדְּיִנים ָּבֶהם ַּבֶּדֶרְך?”

ַהְּׁשַנִים ֶנֶעְצרּו ְוֶעֶצב ָנסּוְך ַעל ְּפֵניֶהם. הבשורה על פי לוקס כד':17-13

למרות ששני אנשים אלה לא נמנו על המעגל הפנימי של תלמידיו, 
הם היו מחסידיו.

ַרק  ַאָּתה  "ַהִאם  ֵאָליו:  ְוָאַמר  ֵהִׁשיב  ְׁשמֹו,  ְקִליֹוָפּס  ֵמֶהם,  ֶאָחד 
אֹוֵרַח ִּבירּוָׁשַלִים ְוֵאיְנָך יֹוֵדַע ַמה ַּנֲעָׂשה ְּבתֹוָכּה ְּבָיִמים ֵאֶּלה?”

ָׁשַאל אֹוָתם: "ּוָמה ַהָּדָבר?”

ָאְמרּו לֹו: "ַמה ֶּׁשָּקָרה ְלֵיׁשּוַע ִמַּנְּצַרת ֶׁשָהָיה ִאיׁש ָנִביא, ִּגּבֹור ְּבַמַעׂש 
ּוְבאֶֺמר ִלְפֵני ֱאֹלִהים ְוִלְפֵני ָּכל ָהָעם. ּכֲֺהֵנינּו ַהְּגדֹוִלים ּוַמְנִהיֵגינּו 
ִהְסִּגירּוהּו ְלִמְׁשַּפט ָמֶות ְוָצְלבּו אֹותֹו, ַוֲאַנְחנּו ִקִּוינּו ִּכי הּוא ֶזה 
ֲאֶׁשר ָעִתיד ִלְגאֺל ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ֲאָבל נֹוָסף ַעל ָּכל זֺאת, ָּכֵעת ַהּיֹום 
ַהְּׁשִליִׁשי ֵמָאז ָקרּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה. ּוַמה ַּגם ֶׁשַּכָּמה ָנִׁשים ִמִּקְרֵּבנּו 
ִהְדִהימּו אֹוָתנּו: ַּבּבֶֺקר ַהְׁשֵּכם ָהיּו ַּבֶּקֶבר ְוֹלא ָמְצאּו ֶאת ּגּוָפתֹו, 
ּוָבאּו ְוִסְּפרּו ֶׁשַאף ָראּו ְּבִחָּזיֹון ַמְלָאִכים ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִּכי הּוא ַחי. 
ֲאָחִדים ֵמִאָּתנּו ָהְלכּו ֶאל ַהֶּקֶבר ּוְמָצאּוהּו ְּבִדּיּוק ְּכִפי ֶׁשַהָּנִׁשים 
הבשורה על פי לוקס כד':24-18 ִסְּפרּו, ַאְך אֹותֹו ֹלא ָראּו.” 

השניים נתנו לו תקציר של אירועי היום. ברור שעבור ישוע לא היה בכך 
משום חדש, אבל הוא המתין בסבלנות שיסיימו. גם לו היו חדשות עבורם.

ֵהִׁשיב ְוָאַמר ָלֶהם: "הֹוי ַחְסֵרי ַדַעת ְוִכְבֵדי ֵלב ֵמַהֲאִמין ְּבָכל ֲאֶׁשר 
ִּדְּברּו ַהְּנִביִאים! ֲהֵרי ַעל ַהָּמִׁשיַח ָהָיה ִלְסּבֺל ֶאת ָּכל זֺאת ּוְלִהָּכֵנס ֶאל 
ִּתְפֶאֶרת ְּכבֹודֹו!” הּוא ֵהֵחל ִמּמֶֺׁשה ּוִמָּכל ַהְּנִביִאים ּוֵבֵאר ָלֶהם ֶאת 
ַהְּדָבִרים ַהְמֻכָּוִנים ֵאָליו ְּבָכל ַהְּכתּוִבים. הבשורה על פי לוקס כד':27-25
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כך לשוב  ואחר  היה לסבול, למות,  ישוע הסביר להם שעל המשיח 
לחיים. הוא אמר שזה הכרחי - הנביאים הקדומים נבאו על כך. אנו 
יכולים להיות בטוחים שהדבר עורר כמה הרמות גבה. אך ישוע לא 
החל  עצמו,  על  אותם  ולימד  הקודש  כתבי  אל  חזר  הוא  שם.  עצר 
מבראשית. משם התקדם, צעד צעד, סיפור אחרי סיפור, לאורך כל 

התנ"ך כולו. היה זה וודאי שיעור מאלף.

ַּכֲאֶׁשר ִהְתָקְרבּו ֶאל ַהְּכָפר ֶׁשָהָיה ְמַגַּמת ְּפֵניֶהם הּוא ֶהֱעִמיד ָּפִנים 
ְּכהֹוֵלְך לֹו ְלַדְרּכֹו. ַאְך ֵהם ִהְפִצירּו ּבֹו ְּבָאְמָרם: "ִהָּׁשֵאר ִאָּתנּו, ִּכי 
ָהֶעֶרב ָקֵרב ּוְכָבר ָּפָנה ַהּיֹום.” ְלִפיָכְך ִנְכַנס ְוִנְׁשַאר ִאָּתם. ַּכֲאֶׁשר 
ְוָנַתן ָלֶהם. ָאז  ֵהֵסב ִעָּמֶהם ָלַקח ֶאת ַהֶּלֶחם, ֵּבֵרְך ּוָבַצע אֹותֹו 

ִנְפְקחּו ֵעיֵניֶהם ְוִהִּכירּוהּו, ְוהּוא ֶנְעַלם ֵמֶהם

ֵאֵלינּו  ְּכֶׁשִּדֵּבר  ְּבִקְרֵּבנּו  ּבֹוֵער  ָהָיה  ִלֵּבנּו  "ֲהֵרי  ָלֶזה:  ֶזה  ָאְמרּו   .
הבשורה על פי לוקס כד':32-28 ַּבֶּדֶרְך ּוָפַתר ָלנּו ֶאת ַהְּכתּוִבים!” 

אלוהים עצמו הבעיר את שלהבת ההבנה במוחם. הם היו נרגשים!

הבשורה על פי לוקס כד':33 אֹוָתּה ָׁשָעה ָקמּו ְוָחְזרּו ִלירּוָׁשַלִים. 

אתם יכולים לתאר לעצמכם את מסעם חזרה העירה כשהם מוארים 
השליחים*.  עשר  לאחד  יאמרו  מה  ביניהם  ודנים  ישוע  של  מדבריו 

דחקו  בטח  הם  אבל  ההר,  במעלה  היה  כולו  המסע 
בעצמם. היו להם בשורות טובות!

ֵהם ָמְצאּו ֶאת ָהַאַחד-ָעָׂשר ְמֻכָּנִסים ִעם ַחְבֵריֶהם, ְוַהּכֺל אֹוְמִרים 
ִּכי ָהָאדֹון ָאֵכן ָקם ְוִנְרָאה ֶאל ִׁשְמעֹון.

ֵהם ִסְּפרּו ַמה ֶּׁשָּקָרה ַּבֶּדֶרְך ְוִכי ִהִּכירּוהּו ַּכֲאֶׁשר ָּבַצע ֶאת ַהֶּלֶחם.

עֹוָדם ְמַדְּבִרים ָּכזֺאת ְוהּוא ָעַמד ְּבתֹוָכם. ָאַמר ָלֶהם: "ָׁשלֹום ָלֶכם”,

ַאְך ֵהם ִנְבֲהלּו ְוִנְתַמְּלאּו ַּפַחד, ְוָחְׁשבּו ִּכי רּוַח ֵהם רֹוִאים. ָאַמר 
ָלֶהם: "ַמּדּוַע ֶנֱחַרְדֶּתם ּוַמּדּוַע עֹוִלים ְסֵפקֹות ִּבְלַבְבֶכם? ְראּו ֶאת 
ָיַדי ְוֶאת ַרְגַלי - ֶׁשֲאִני הּוא. ַמְּׁשׁשּוִני ּוְראּו; ֲהֵרי ְלרּוַח ֵאין ָּבָׂשר 

ַוֲעָצמֹות ְּכמֹו ֶׁשַאֶּתם רֹוִאים ִּבי.”

ּוְבָאְמרֹו זֺאת ֶהְרָאה ָלֶהם ֶאת ָיָדיו ְוֶאת ַרְגָליו. ֵמַאַחר ֶׁשעֹוד ֹלא 
ֶהֱאִמינּו ֵמרֺב ִׂשְמָחה ְוָהיּו ְמֵלֵאי ְּפִליָאה, ָאַמר ָלֶהם: "ַהִאם ֵיׁש 
ָלֶכם ּפֺה ֵאיֶזה אֶֺכל?” ֵהם ָנְתנּו לֹו ֲחִתיַכת ָּדג ָצלּוי, ְוהּוא ָלַקח 

ְוָאַכל ְלֵעיֵניֶהם.

* יהודה איש 
קריות התאבד.
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הֹוִסיף ְוָאַמר ָלֶהם: “ֵאֶּלה ְּדָבַרי ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ְּבעֹוד ֶׁשָהִייִתי 
ִעָּמֶכם: ָצִריְך ֶׁשִּיְתַקֵּים ָּכל ַהָּכתּוב ָעַלי ְּבתֹוַרת מֶֺׁשה ּוַבְּנִביִאים 
הבשורה על פי לוקס כד':44-33 ּוַבְּתִהִּלים.” 

התנ"ך מתחלק לשלושה חלקים: תורה, נביאים וכתובים. ישוע הראה 
לתלמידים כיצד כל אחד מהחלקים הללו מתייחס אליו.

ָאז ָּפַתח ֶאת ְלָבָבם ְלָהִבין ֶאת ַהְּכתּוִבים ְוָאַמר ָלֶהם: "ָּכְך ָּכתּוב, 
ֶׁשַהָּמִׁשיַח ִיְסּבֺל ְוָיקּום ִמן ַהֵּמִתים ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי, ּוִבְׁשמֹו ֻּתְכַרז 
ַאֶּתם  ִמירּוָׁשַלִים.  ָהֵחל  ַהּגֹוִים  ְלָכל  ֲחָטִאים  ּוְסִליַחת  ְּתׁשּוָבה 
הבשורה על פי לוקס כד':48-45 ֵעִדים ַלְּדָבִרים ָהֵאֶּלה.” 

ישוע הסביר כיצד מותו ותחייתו הם בשורות טובות שיש להפיצן בכל 
מקום, החל מירושלים.

להתחלה,  אחורה  ולחזור  לעצור  רוצים  אנו  בסיפורנו  נמשיך  בטרם 
בדיוק כפי שעשה ישוע עם תלמידיו. אנו רוצים לדעת מה גילה ישוע 
ביחס לעצמו - מהם אותם דברים הכתובים אודותיו בתורה, בנביאים 

ובתהילים.

כאשר  ולמות  לסבול  עליו  היה  ומדוע  לארץ,  ישוע  בא  בדיוק  מדוע 
מלכתחילה התכוון לשוב לחיים?

מדוע לא פשוט אמר לאנשים להאמין בו ולא דילג על כל הצליבה?

על מה בעצם היו המוות והתחייה הללו?

החלק האחרון של הפאזל עומד להיות מונח במקומו. כשתבין את 
החלק הזה, או אז תראה את התמונה כולה.

המסר בדרך לאמאוס  2
- מבריאת העולם ועד בבל -

על מנת לענות על השאלה "מדוע היה על ישוע למות?” עלינו להתחיל 
בהתחלה, בדיוק כשם שעשה ישוע בדרך לאמאוס.

אל קדוש
זוכרים כיצד התחיל סיפּוַרנו עם משה מול הסנה הבוער? במקום זה 
גילה האל העליון את שמו הפרטי - יהוה - האחד הקיים מכח עצמו.

בסנה הבוער אנו גם למדים שהמילה 'קדוש' משמעה - יחיד מסוגו, 
בלעדי. זה היה חשוב, היות וכתבי הקודש אומרים לנו חזור והגד שיהוה 
הוא אל קדוש. ככל שהתקדמנו, ראינו דברים רבים על אותו אל יחיד 

מסוגו ובלעדי. אנו למדים ש:
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יהוה הוא רוח נצחית  .1

אלוהים הוא הוויה קיימת או גוף, עם אופי וטבע, ולא כוח אוניברסאלי   .2
או איזו תודעה שמימית או אלוהית מופשטת.

יהוה הוא מלך, העליון ביותר, השליט הריבון על הכל.  .3

יהוה אלוהים הוא כל-יודע, כל-יכול ונמצא בכל מקום בכל זמן.  .4

אלוהים הוא אלוהי הסדר, הוא כונן את חוקי היקום הפיסי וגם את   .5
החוקים הרוחניים עליהם הוא שומר בנאמנות.

יהוה הוא אל מושלם, בעל טוהר מוסרי ונטול חטא.  .6

אלוהים הוא אל צדק, לגמרי הגון בכל מעשיו. הוא השופט אשר לפניו   .7
ייתן כל אדם את הדין.

אדוני אלוהים הוא אל דואג, כזה שאוהב גם את אלה שאינם ראויים   .8
לאהבתו.

יהוה הוא אל נאמן - יש לו היסטוריה מהימנה. הוא נותן הבטחות   .9
ומקיימן.

10. אלוהים הוא אדיר, ובכל זאת יוצר קשר עם האדם.

אחד - ועם זאת הוא שלוש ישויות - האב, הבן  אלוהים הוא אל   .11
ורוח הקודש.

ראינו ששילוב תכונות אלה של יהוה הוא ההופך אותו לאל אחד ויחיד. 
המקרא אומר,

ֵאין-ָקדֹוׁש ַּכיהָוה ִּכי ֵאין ִּבְלֶּתָך, ְוֵאין צּור ֵּכאֹלֵהינּו׃ שמואל א', ב':2

חיוני שנבין את אופיו של אלוהים, מכיוון שעלינו לדעת מהי זהותו של 
האחד שמוסמר אל הצלב. כתבי הקודש אומרים שהיה זה יהוה עצמו! 

אך מדוע? למה שיבחר להיות אדם ולסבול מוות נורא?

עידן של חטא
מההוויות  שליש  השטן  הוליך  הבריאה,  אחרי  שמיד  תזכרו  וודאי 
המלאכיות למרד באלוהים. אנו רואים שמרד זה התחיל תקופת רשע 
בה השטן והחטא שולטים בעולם. על מנת לעזור לנו להבין את טיבעו 

של החטא, עורך המקרא מספר השוואות מעניינות:

מוסרי: החטא הוא היפוכו של מה שנכון מבחינה מוסרית. הוא  ❖❖
הדבר השקרי והמוטעה. הוא אי צדק.
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מחשבה  ❖❖ מתוך  בסמכות  וזלזול  התעלמות  הוא  החטא  חברתי: 
שאנו יודעים טוב יותר מאלוהים. זהו חוסר ציות ומרד.

הרוח. מעשי  ❖❖ סופני של  מצב  זהו  כמוהו כמחלה.  רפואי: החטא 
חטא אינם אלא סימפטומים של מצב זה.

חקלאי: החטא מושווה ל"פרי טוב" שהושחת )"נרקב” או "התקלקל”  ❖❖
מילולית(.

צבאי: החטא כמוהו כַקָשת שהחטיא את מטרתו. כל מחשבה  ❖❖
או התנהגות שאינה מושלמת )מרכז המטרה( היא חטא.

חוקי: לחטא אין חוק. אלוהים קבע את החוקים, גם את הקטנים  ❖❖
ביותר. החטא הוא הפרת החוק.

אנו למדים שעידן החטא לא יימשך לנצח אלא יבוא לסיומו על ידי 
האדון עצמו …

ִּכי ָבא ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ, ִיְׁשֹּפט-ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק, ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתֹו׃
תהלים צו':13

אדם וחוה
הבריאה  שלאחר  המיידית  שבתקופה  ראינו  בסיפורנו,  כשהמשכנו 
יהוה לאדם. אלוהים לא ברא את האדם  בין  שררה חברות מיוחדת 
כרובוט, אלא עם רצון משלו, כדי שבהחלטותיו הצייתניות יכבד את 

אלוהים, בדיוק כשם שבן צייתן מכבד את אביו.

אתם וודאי זוכרים שאדם וחוה נהנו מיתרונות רבים כתוצאה מאותה 
נקיים  כאנשים  לרווחתם.  מחויב  היה  בוראם  שכן  קרובה,  חברות 
מחטא שנבראו בצלמו של אלוהים, הם חיו כחברים בנוכחותו של 

אלוהים המושלם.

אך אז אדם וחוה חטאו. כיוון שהמאורעות סביב אותה תקרית כוללים 
בתוכם מרכיבים מהותיים להשלמת התצרף )הפאזל(, משתמשים 

כתבי הקודש במילים רבות עוצמה כדי שנבין את שהתחולל.

המקרא אומר שהאדם בחר לשים מבטחו בשטן במקום 
ביהוה. האדם הצטרף לשורות צבא המרד של השטן ובכך 

הפך עצמו לאויבו של אלוהים.

הבחירה הרסה את החברות הייחודית בין האדם לבין יהוה. 
האדם נהיה מנוכר לאלוהים. אלוהים נראה מרוחק ומנותק.

אויב

מנוכרים
 (מרוחקים)
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השטן, בניגוד לאלוהים, איננו חבר טוב לב. השטן מתמרן 
את האדם בשקרים כדי לגרום לו לעשות את רצונו השטני. 

האדם הופך להיות עבד לשטן ולחטא.

האדם בחר בשביל המוליך לשממה רוחנית. למרות שינסה 
דתות רבות ושונות, אף אחת לא תוביל אותו חזרה ליהוה 

אלוהים. האדם היה אבוד.

בכך שבחר לעצמו את דרכו, לא ציית האדם להוראה האחת 
שנתן לו אלוהים. ראינו שבכל פעם שאנו שוברים חוק, אנו גם נושאים 

בתוצאות. כך היה גם במקרה הזה.

יהוה פשט את אֶדרת החברות ולבש את גלימת השופט. 
החוק  בהפרת  אשם  האדם  את  אלוהים  מצא  כשופט, 

שקבע, וחוטא כנגד אל צדיק.

למעשה, אלוהים הוציא פסק דין כנגד האדם, שטר חוב. 
לשלמו.  שיש  מחיר  עם  חוב  לבעל  עכשיו  נהיה  האדם 

העונש על החטא היה מוות.

משום שצחנת החטא השחיטה את כל הווייתו של האדם, 
הפריד אלוהים את עצמו מן האנושות. הקשר הקרוב שהיה 

לאדם עם אלוהים נגמר - הקשר מת.

לכל בן אנוש ציפה מעתה מוות פיסי. מצב בו הרוח נפרדת 
מהגוף. החיים נפרדו ממשפחה ומחברים.

יופרד לעד  מוות שני. האדם  יתקיים  אחרי שהגוף מת, 
מיהוה ומביטויי האהבה שלו. קיומו של האדם יוגבל לאגם 

האש, המקום שהוכן לשטן ולשדים שלו.

בחייו של האדם,  היבטיו שלטו עתה  על שלושת  המוות 
והוא לא יכול היה לעשות דבר בעניין. הייתה זו מציאות מרה וקשה 
סופי  באופן  דעת.  בר  שהינו  מי  בכל  פחד  ושעוררה  חלקו,  שכולם 

ומוחלט קובעים כתבי הקודש ש …

דברי הימים ב', כה':4 … ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו ָימּותּו. 

האנושות  התרחקה  כמה  עד  להבין  לנו  סייעו  אלה  ציוריות  מילים 
בשלוש  זאת  סיכמנו  וחוה.  אדם  של  מחטאם  כתוצאה  מאלוהים 

שאלות עתיקות יומין:

עבד

אבוד

צ

ד
עמזמ

אשם

שטר חוב

בעל חוב

מופרדים

אלוהים

בני אדם

מת

משפט נצחי
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כיצד נוכל לחמוק מהשלכות החטא - מחוב  ❖❖
החטא שעלינו לשלם?

של  ❖❖ לזו  השווה  לצידקה  להגיע  נוכל  כיצד 
אלוהים כך שנוכל לשוב ולעמוד במחיצתו?

כיצד נוכל להיות בטוחים ששמנו כתוב בספר  ❖❖
החיים של השה?

ניסיון נואש
למרות שהאדם נברא בצלם אלוהים, היה עתה הצלם 

וחוה  אדם  ניסו  כיצד  זוכרים  החטא.  ידי  על  פגום 
להסתיר את חטאם בכך שכיסו עצמם בעלי 

תאנה? ראינו שלמרות שיהוה 
דחה את מאמציהם, הוא 

ללא  אותם  הותיר  לא 
תקווה. הוא תכנן וייסד 

דרך דרכה תוכל האנושות 
לשקם את יחסיה עימו. הנה 

הדברים שעלינו לדעת.

הדרך להתקבל לפני אלוהים
בדיוק כשם שלא יכלו אדם וחוה להתקבל לפני אלוהים באמצעות 
שינוי במראם החיצוני, כך גם אנו לא יכולים להתקבל לפני אלוהים 
על ידי חיצוניותנו. אנו עשויים להרשים אחרים במראנו החיצוני, אבל 
אלוהים יודע מה אנחנו באמת. הוא מכיר את מחשבותינו הכמוסות - 

את הדברים שאנחנו חושבים ומדמיינים.

רעיון  היה  התאנה  עלה  אך  לְכסּות,  זקוקים  שהם  ידעו  וחוה  אדם 
שאלוהים  לְכסּות   - האמיתיים”  ל"בגדים  זקוקים  היו  הם  מוטעה. 

מספק. המקרא אומר:

ַוַּיַעׂש ְיהָוה ֱאֹלִהים ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשם׃
בראשית ג':21

ראינו שכסות פיסית זו סימלה כסות רוחנית. עלי התאנה היו כסחבות 
בלויות - הן היו מאמצי ההצדקה העצמית של האדם לכיסוי לבבות 
מזוהמים בחטא. לעומת זאת, כיסויי העור היו בגדים נקיים שאלוהים 

סיפק ותארו את האדם כמטוהר ומקובל לפני אלוהים.

אדם (הראשון)

הופעה כלפי חוץ

בני אדם

אלוהים
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אך כיצד זה משפיע עלינו היום? פשוט מאד: ממש כשם שבעל חיים 
מת על מנת לספק לאדם וחוה כסות שתתקבל בעיני אלוהים, כך גם 

מת ישוע על מנת שנוכל להתקבל לפני אלוהים.

ודאי המטירו  ישוע,  להם  הדברים שאומר  להבין את  ניסיון  כדי  תוך 
חיים  בעל  שעל  אלוהים  קבע  מדוע  רבות.  שאלות  התלמידים  עליו 
למות עבור אדם וחוה? מדוע פשוט לא הלביש אותם אלוהים בעלים 
אחרים על פי בחירתו שלו? ומדוע היה על ישוע למות למעננו? האם 

אין שום דרך אחרת?

ייתכן שישוע המשיך עם סיפורם של קין והבל.

אך  ירקות,  הביא  קין  לאלוהים?  והבל קרבן  קין  כיצד העלו  זוכרים 
הבל הביא בעל חיים. אלוהים דחה את מנחתו של קין, אך קיבל את 

מנחתו של הבל.

קין
המקרא אומר שקין לא האמין באלוהים. היו לו רעיונות משלו כיצד 
להתנקות מחטא ולהיות מוצדק לפני אלוהים. באותו אופן, גם עולמנו 
מלא באנשים בעלי רעיונות משלהם אודות אלוהים ועל הדרך ְלָרצֹות 

אותו - אלוהים מעוצב כרצוננו הוא דבר שבאופנה!

קין פעל על פי מחשבתו ולפי רצונו. אולם הקרבן 
שהביא לא שיקף את דרכו של 

אלוהים לטיפול בחטא. ירקות 
אינם זבים דם. קין התעלם 

מהעובדה ש …

ֵאין  ָּדם  ְׁשִפיַכת  … ְבֹלא 
ְמִחיָלה. האגרת אל העברים ט':22

המנחה שלו לא תארה את מה שישוע עמד לעשות על הצלב. המקרא 
אומר לנו …

ֹלא ְּכַקִין ֲאֶׁשר ָהָיה ִמן ָהַרע … ַּמֲעָׂשיו ָהיּו ָרִעים, ַאְך ַמֲעֵׂשי ָאִחיו 
אגרת יוחנן הראשונה ג':12 ַמֲעֵׂשי ֶצֶדק. 

השבר ביחסים לא ניתן היה לשיקום באמצעות גישה כמו זו של קין.

הבל
לעומת זאת, הבל בטח באלוהים כבמושיעו, ואלוהים קיבל את מנחתו 

מכיוון שהיא המחישה את הדבר שישוע ישיג עבורנו על הצלב.

רעיונות עצמיים קין
אדם (הראשון)

הופעה כלפי חוץ

בני אדם

אלוהים
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על מנת להמחיש  ❖❖ נשחטת  כפרה: כשם שחיה  מנחתו תארה 
את האופן בו יספק אלוהים כסות הולמת לאנושות החוטאת, כך 
מת ישוע כדי בפועל לטהר אותנו. ישוע לא רק כיסה על חטאינו, 
)והחליף  אלא שמותו הסיר מעלינו את הסחבות הבלויות שלנו 

אותן בכסות טהורה(.

תהלים קג':12 ִּכְרחֹק ִמְזָרח ִמַּמֲעָרב ִהְרִחיק ִמֶּמּנּו ֶאת-ְּפָׁשֵעינּו. 

מנחתו תארה תחליף: ממש כשם שבעל חיים תמים מת במקום  ❖❖
הבל כדי להמחיש כיצד ישולם חוב החטא, כך מת במקומנו ישוע 

תמים, התשלום הממשי עבור החטא.

ֵהן ַּגם ַהָּמִׁשיַח ֵמת ְלַכָּפַרת ֲחָטִאים, ַאַחת ּוְלָתִמיד, ַהַּצִּדיק ְּבַעד 
ָהְרָׁשִעים, ְּכֵדי ְלָקֵרב אֹוָתנּו ֶאל ָהֱאֹלִהים … אגרת כיפא הראשונה ג':18

הידידות שנשברה עקב החטא שוקמה עתה דרך מותו של 
ישוע על הצלב.

ַאֶּתם ְלָפִנים ֱהִייֶתם ָנְכִרים ְואֹוְיִבים…

ְּבגּוף  ִרּצּוי  ָעָׂשה  ָּכֵעת  ֲאָבל 
ְּכֵדי  מֹותֹו,  ַעל-ְיֵדי  ְּבָׂשרֹו 
ְלַהִּציְגֶכם ְלָפָניו ְקדֹוִׁשים, ְּבִלי 

מּום ּוְבִלי ּדִֺפי.
אגרת שאול אל הקולוסים א':22-21

כילדיהם של אדם וחוה, נולדנו לעולם כאויבי אלוהים

ישוע על הצלב, נעָשה  אך כעת, בזכות מותו הפיסי של 
היחסים  מערכת  חברים.  ולהיות  לשוב  יכולים  אנו  פיוס. 

השבורה שוקמה.

בני אדם

אלוהים
הצדקה

אויב

נרצה

ישועדרכו של הבלדרכו של קין
נתן את עצמוהקריב בעל חייםהגיש ירקות

דם נשפךדם נשפךלא נשפך דם

סליחת חטאיםסליחת חטאים 1אין סליחה על החטא

הבל נתן אמון סמך על רעיונותיו שלו
באלוהים

אנו חייבים לתת אמון 
באלוהים.

אלוהים דחה את קין. 
מנחתו לא תאמה את 

ההמחשה.

אלוהים קיבל את 
הבל. מנחתו המחישה 
את מה שישוע יעשה 

על הצלב.

אלוהים יקבל אותנו. 
מותו של ישוע משלים 
וממלא את התמונה 

הנבואית.



v 312 פרק 14

ֹנח
בימי נח התעלמו בני האדם מקיומו של אלוהים. אך 

יהוה לא נמנע מלשפוט את בני האדם רק משום 
מוטעית  השקפה  להם  שהיתה 

מספר  המקרא  החיים.  לגבי 
לנו שהם נכחדו.

באותה מידה, אלוהים אומר 
שישפוט את האנושות כולה 

מבלי לקחת בחשבון את דעותיה.

תהלים,יד:1, נג':1 ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו, 'ֵאין ֱאֹלִהים’. 

משלי כח':26 ּבֹוֵטַח ְּבִלּבֹו הּוא ְכִסיל … 

יהוה יאפשר לנו להתעלם ממנו לזמן מה ולדחות את ההצלה שהכין 
יהיה עלינו להתמודד עם המסקנות שאין  לנו, אבל בסופו של דבר 

להימלט מהן: עלינו לשלם את חוב החטא במחיר חיי הנצח שלנו.

זוכרים כיצד נשמרו נוח ומשפחתו מוגנים בתיבה? הייתה רק תיבה 
אחת אשר לה דלת אחת יחידה שדרכה ניתן להיכנס ולזכות במקלט 

מהמבול. לא היתה אפשרות אחרת.

באותה מידה גם ישוע הוא הדרך היחידה לחיי עולם. בדיוק כשם שאת 
ההצלה ניתן היה להשיג אך ורק בתוך התיבה, כך גם רק באמונה בישוע 

נוכל להשיג את ההצלה מפני העונש הנצחי. ישוע אמר,

"ֲאִני ַהֶּדֶרְך ְוָהֱאֶמת ְוַהַחִּיים. ֵאין ִאיׁש ָּבא ֶאל ָהָאב ֶאָּלא ַּדְרִּכי.”
הבשורה על פי יוחנן יד':6

זו  מי שמתעלמים מדרך  להימלט ממשפט.  בלבד  דרך אחת  ישנה 
יעמדו בפני אותו גורל שהיה נחלתם של אלו שלא נשמעו לאזהרותיו 
של נוח על בוא המבול - מוות נצחי עם כל ההשלכות הכרוכות בו. 

המקרא לגמרי ברור בנושא זה: ישוע הוא הדרך היחידה לאלוהים.

בבל
זוכרים את אנשי בבל? ראינו שמתוך גאווה עצמית ניסו האנשים לפלס 

לעצמם דרך לשמים. הם אמרו …

"ָהָבה ִנְבֶנה-ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים, ְוַנֲעֶׂשה-ָּלנּו ֵׁשם …”
בראשית יא':4

בניגוד לכך, המקרא אומר שישוע …

בני דורו של נח

רעיונות עצמיים
הופעה כלפי חוץקין אדם (הראשון)

בני אדם

אלוהים
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הּוא ֲאֶׁשר ָהָיה ַקָּים ִּבְדמּות ֱאֹלִהים ֹלא ָחַׁשב ְלָׁשָלל ֱהיֹות ָׁשֶוה 
ִּכְבֵני  ְוִנְהָיה  ֶעֶבד  ְּדמּות  ָנַטל  ַעְצמֹו,  ֶאת  ֵהִריק  ֶאָּלא  ֵלאֹלִהים, 
ָאָדם; ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה ְּבצּוָרתֹו ְּכָאָדם, ִהְׁשִּפיל ַעְצמֹו ְוִצֵּית ַעד ָמֶות, 

ַעד ָמֶות ַּבְּצָלב.

ְוָנַתן לֹו ֶאת ַהֵּׁשם ַהַּנֲעֶלה ַעל ָּכל  ַעל ֵּכן ִהְגִּביהֹו ֱאֹלִהים ְמאֺד 
ֵׁשם, ְלַמַען ִּתְכַרע ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ָּכל ֶּבֶרְך, ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ּוִמַּתַחת 
ָלָאֶרץ, ְוָכל ָלׁשֹון ּתֹוֶדה ִּכי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח הּוא ָהָאדֹון, ְלִתְפֶאֶרת 
אגרת שאול אל הפיליפים ב':11-6 ֱאֹלִהים ָהָאב. 

המקרא אומר שכל האנושות חייבת לבחור:

אנו יכולים להיות גאים כמו אנשי בבל, נחושים לעשות שם לעצמנו,   .1
ולהחליט בעצמנו על דרכנו לאלוהים, או …

אנו יכולים להיות ענווים, ולהכיר בשמו של ישוע כדרך היחידה להתקבל   .2
לפני יהוה. 2

ישנן רק שתי אפשרויות בחירה. שמם של הבוחרים באפשרות הראשונה 
לא יהיה רשום בספר החיים של השה. ואף על פי כן, המקרא אומר 
שאחרי מותם יאלצו הם לרדת על ברכיהם ולהודות שישוע הוא יהוה.

דת
המאורגן  הדתי  האירוע  הייתה  שבבל  זוכרים 

הראשון במקרא? אמרנו שההגדרה 
למילה דת היא: ניסיונו של 

האדם להגיע לאלוהות 
בתקווה לזכות בחסד 
או לבטל את העונש 

)האסון(.

בפרך,  עבדו  בבל  אנשי 
ובטיט על  בלבנים  משתמשים 

מנת לבנות שער לשמים. כך גם הדת. 
היא נוגשֹ )עריץ( הדורש מאמץ מתמיד. היא תובעת מאמצים בלתי 
נלאים כדי להשֹּביע את רצון האל, האלים, הרוחות או האלילים. אך 
כתבי הקודש אומרים לנו שכל המאמצים האלה לא יגשרו על התהום 

שנפערה בעקבות החטא.

בניגוד לדת, המקרא אומר שהשער האמיתי והיחיד לאלוהים נפתח על 
ידי יהוה אלוהים בעצמו כאשר ירד, ברוב חסדו, אל האדם באמצעות 
הופעתו של ישוע המשיח כאדם. כל העבודה שנדרשה על מנת לשקם 

את מערכת היחסים השבורה הושלמה על ידי ישוע על הצלב.

דת בבל

בני דורו של נח

רעיונות עצמיים
קין

אדם (הראשון)

הופעה כלפי חוץ

בני אדם

אלוהים
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למרות שהדת מציעה לכאורה הרבה שערים לאלוהים, הרי שישוע 
אומר שקיימות בחיים רק שתי דרכים.

"ִהָּכְנסּו ֶּדֶרְך ַהֶּפַתח ַהַּצר, ִּכי ָרָחב ַהֶּפַתח ּוְמֻרַּוַחת ַהֶּדֶרְך ַהּמֹוִליָכה 
ַלֲאַבּדֹון ְוַרִּבים ַההֹוְלִכים ָּבּה. ַאְך ַצר ַהֶּפַתח ְוָצָרה ַהֶּדֶרְך ַהּמֹוִליָכה 
הבשורה על פי מתי ז':14-13 ַלַחִּיים ּוְמַעִּטים ַהּמֹוְצִאים אֹוָתּה.” 

כל גבר ואישה נולדים לעולם כשהם פוסעים בדרך הרחבה המובילה 
לאבדון. זוהי דרך נפוצה ומקובלת ורבים הצועדים בה, אך האדון מזמין 
אותנו לסור מדרך זו המאוכלסת בצפיפות ולהיכנס בשער הצר, לפסוע 

בשביל המוביל לחיי נצח. אחד הנביאים כתב על בחירתו:

ִּכי ָּכל-ָהַעִּמים ֵיְלכּו ִאיׁש ְּבֵׁשם ֱאֹלָהיו, ַוֲאַנְחנּו ֵנֵלְך ְּבֵׁשם-ְיהָוה 
מיכה ד':5 ֱאֹלֵהינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

המסר בדרך לאמאוס  3
- מאברהם ועד פסח )יציאת מצרים( -

כשהסביר ישוע לתלמידיו כיצד הוא הגשים את כתבי הקודש, ודאי 
הבהב זיק של התלהבות בעיניהם. הכול נשמע פתאום ברור והגיוני. 

ישוע המשיך בדבריו.

סדום ועמורה
זוכרים כאשר אברהם ולוט הגיעו לארץ כנען וחילקו ביניהם את הארץ? 
בגלל תאוותו בחר לוט את האזור הפורה ביותר בארץ, אולם בחירתו 
הובילה אותו להתיישב בעיר החטאים, בסדום. המקרא מספר שאלוהים

דרכה של 
בבל

דרכה של 
הדת:

השביל הרחב

דרכו של 
נח

דרכו של 
ישוע

השער הצר

לעשות שם 
לעצמם

הקמת הדת 
הראשונה

שמות רבים 
ודרכים רבות 
לאלים אלה

אנשים רבים 
מנסים שער זה

דלת אחת 
בלבד ו’סירת 
הצלה’ אחת

מעט אנשים 
נכנסו

מושיע אחד 
בלבד, ישוע 

המשיח
אנשים מעטים 
נכנסים בשער 

זה

האמינו 
במאמץ דתי

האמינו 
במאמץ דתי

נוח נתן אמון 
ביהוה

חייבים לתת 
אמון במושיע

ניצל ממשפטנח ניצלנדחוהאנשים נפוצו

עשה ואל 
תעשה

תם ונשלם!
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… ֶאת ֶהָעִרים ְסדֹום ַוֲעמָֺרה ָׂשַרף ְלֵאֶפר ְלַאַחר ֶׁשָּדן אֹוָתן ְלַמְהֵּפָכה, 
ְּבִׂשימֹו אֹוָתן ְלֻדְגָמה ָלֲעִתיִדים ַלֲעׂשֹות ִרְׁשָעה …

אגרת כיפא השניה ב':6

המקרא מגדיר "עושי רשעה" כאנשים שאינם בוטחים בישוע.3

ְּכֵׁשם ֶׁשְּסדֹום ַוֲעמָֺרה ְוֶהָעִרים ַהְּקרֹובֹות, ֲאֶׁשר ְּבֶדֶרְך ּדֹוָמה ָלֶהם 
ִהְתַמְּכרּו ִלְזנּות ְוָהְלכּו ַאַחר ְיצּוִרים ֲאֵחִרים, ֻמָּצגֹות ְלֻדְגָמה ְּבָסְבָלן 
אגרת יהודה פסוק 7 ִּדין ֵאׁש עֹוָלם. 

אלוהים אומר שמשפטו על ערים אלה צריך להזכיר לכיתת הלימוד 
הגלובאלית שעליו להעניש על כל חטא. אין זה נושא אהוד, אך זה מה 
שהמקרא מלמד מפורשות.4 האדם עומד בפני נתק נצחי מאלוהים 

באגם האש.

יש המתקשים לעכל את תקופת העונש, את עובדת היותו נצחי. ישנם 
מספר דרכים שונות להביט בכך:

גיהנום הוא תוצאת החטא, ולא הריּפּוי שלו. גיהנום אינו מוסד לעבריינים 
צעירים. משך השהות בגיהנום אינה עושה את האדם מתאים יותר לגן 
עדן. מכיוון שכל חטא הוא פגיעה נצחית באל שהוא אינסופי, התוצאה 

המתאימה חייבת גם היא להיות נצחית.

מכיוון שמושג הזמן קשה לתפישה, הבה נשווה אותו לכסף. הבה נניח 
שלחוטא מורשע יש מקור עושר בלתי מוגבל. אילו עונשו של אלוהים 
היה קנס, בכמה היה עליו לקנוס את החוטא כדי שהעונש יהיה צודק? 
אילו היה הקנס אפילו על סך של 50,000 ש”ח, הרי שלחוטא ישאר עוד 
כסף רב. קנס בגובה 50,000 ש”ח כלל לא יהווה ענישה. אותו הדבר ניתן 
לומר על כל סכום של כסף. אפילו אם הקנס היה על סך של מיליארד 
ש”ח, הרי שעדיין ישארו לחוטא מיליארדים רבים נוספים. העונש יהיה בעל 
משמעות כלשהי רק כאשר יקנס החוטא בכל אשר לו. כדי שאלוהים יהיה 
צודק, חייב החוטא להיענש, ורק כאשר החוטא איבד את הכל, הוא איבד 
משהו. כאשר מחליפים את העושר בזמן, רואים מדוע העונש הוא נצחי.

אברהם ויצחק
זוכרים כיצד הורה אלוהים לאברהם להקריב את בנו יצחק? המקרא 

מספר שיצחק נקשר והושם על המזבח - הוא היה חסר אונים.

את  להציל  יכולת  ללא  אונים  חסר  לגמרי  היה  שיצחק  כשם  בדיוק 
נפשו, כך כבולים גם אנו על ידי החטא ואין באפשרותנו להושיע את 
שהונפה  כשם  בדיוק  זו.  "כבילה”  של  הנצחיות  מהתוצאות  עצמנו 
הסכין מעל ליצחק, מוכנה להביא מוות, כך מונף עונש החטא מעל 
חיי כולנו - אנו מרוחקים מרחק פעימת לב אחת בלבד מהמוות השני.
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תחליף מלא
את  שיספק  אלוהים  של  בטובו  אמון  נתן  שאברהם  אומר  המקרא 
הפתרון למצבו הקשה. ויהוה אכן התערב. ברגע האחרון אלוהים דיבר 

מהשמים ועצר את הסכין.

באותה מידה מתערב אלוהים גם לטובתנו. כשם שאלוהים סיפק את 
האִיל כתחליף ליצחק, כך סיפק עבורנו אלוהים את האדון ישוע. וכשם 
שהאִיל מת במקומו של יצחק כך מת ישוע במקומנו. היה עלינו למות 
ולהיענש על חטאינו, אך ישוע מת ולקח איתו את עונשנו על הצלב. 

הוא התחליף שלנו.

אם האיל לא היה מת, היה יצחק נענש. אם ישוע לא היה מת, היינו 
עומדים אנו מול המוות השני.

לאורך כל ההיסטוריה נשא איתו כל אדם שטר חוב, חוב-
חטא כבד שעל כל אחד מאיתנו היה לפרוע. הדרך היחידה 
בה ניתן היה לשלם עבור חוב זה הייתה על ידי מוות נצחי 

שלנו. האדם היה בעל-חוב.

אבל אז הגיע ישוע. מותו שילם לחלוטין את חוב החטא - 
"נשלם!”.  ישוע:  קרא  לכן  והעתיד.  ההווה  העבר,  של 

"!Tetelestai” החוב שולם!

הר המוריה
אלוהים הורה לאברהם להעלות את יצחק לעולה על הר המוריה. אחרי 
שיצחק ניצל ממוות, קרא אברהם להר "יהוה ִירֶאה” )פירוש המילה 
"ִירֶאה” הוא "ְיָסֵּפק”, בלשון עתיד(. ניתן היה לצפות שאברהם יקרא 
להר "יהוה ָרָאה” )כלומר, "סיפק” בלשון עבר(. אך לא כך, הוא קרא 

שטר חוב

בעל חוב

שטר חוב

חוב מבוטל

שולם
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לו, "יהוה ִיראה”. היה זה כאילו הביט אברהם קדימה אל זמן בעתיד 
כאשר קורבן אחר יינתן - קרבן שיספק הצלה - ישועה מהמוות השני. 
יותר, באותו מקום, על אותו הר מוריה, מילא  אלפיים שנה מאוחר 
ישוע המשיח את נבואת אברהם והקריב את חייו כתחליף המושלם.

כל אלה היוו בשורות טובות עבור התלמידים. כך צריכים דברים אלו 
להיות גם בעבורנו. המקרא אומר,

… ָּכל ַמה ֶּׁשִּנְכַּתב ִמֶּקֶדם, ִנְכַּתב ְלַהְדָרָכֵתנּו, ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ָלנּו ִּתְקָוה 
אגרת שאול אל הרומים טו':4 ִמּתֹוְך ַהַּסְבָלנּות ְוַהֶּנָחָמה ֶׁשַּבְּכתּוִבים. 

הפסח
זוכרים כשבני ישראל היו עבדים במצרים? אלוהים גאל אותם מידי 
פרעה בכוח המכות והמגפות הקשות שהמטיר על מצרים. האחרונה 
הייתה מכת בכורות - מות הבנים הבכורים. אלוהים אמר שאם עם 

ישראל ימלא אחר דברו, הוא ינצל מאסון זה.

זוכרים שהיה על בני ישראל להקריב שֹה לעולה? ובכן, המקרא אומר, 
שישוע הוא השֹה לעולה שלנו.

אין זה צירוף מקרים שישוע, מאז מותו, מזוהה עם בעל חי בלתי מזיק 
זה. על פי הידוע לנו הוא נולד באורווה, מקום בו יכלו הכבשים למצוא 
מחסה. מבקריו הראשונים היו רועי צאן, אנשים שטיפלו בכבשים ודאגו 
שלא יאונה להם כל רע. נאמר לנו שבית-לחם, עיר הולדתו, נבחרה 
על ידי הכוהנים כמקום לגידול כבשים להקרבה בבית המקדש. יוחנן 

המטביל אמר על ישוע …

"ִהֵּנה ֵׂשה ָהֱאֹלִהים ַהּנֹוֵׂשא ַחַּטאת ָהעֹוָלם.” הבשורה על פי יוחנן א':29

לנו להיות  רואים שישוע מזוהה עם שה הפסח, אל  לכן כאשר אנו 
מופתעים. ההקבלות מדהימות.

זוכרים שעל שה הפסח להיות נקי מכל רבב? ישוע היה נקי מכל חטא.

היה על השה להיות ממין זכר. ישוע היה איש.

שה הפסח נשחט ומת במקומו של הבן הבכור. ישוע מת במקומנו, 
כתחליף לנו.

ישוע הקיז את דמו על   הדם נמשח על המשקופים בפתחי הבתים. 
צלב של עץ.

על בני ישראל היה להיכנס לבתים ולהישאר שם עד אור הבוקר. רק 
בתוך הבית ניתן היה למצוא הצלה. באותו האופן, רק בבוטחנו בפועלו 

של ישוע על הצלב נוכל למצוא הצלה מפני מוות נצחי.
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המקרא אומר שכאשר ירד האדון לבצע את משפטו, הוא פסח על 
כל בית אשר בו ראה דם על המשקוף. מדוע? היה זה משום שהמוות 

כבר התרחש במותו של שה הפסח )הקורבן החלופי(.

באותו אופן, אלוהים סיפק דרך כדי שמשפטו על החטא יפסח עלינו, 
ובעשותו כן, כל המשפט אשר לו אנו ראויים הונח על כתפי ישוע, השה 

החלופי שלנו.

עצם  אף  לשבור  להם  שאסור  במפורש  ישראל  לבני  אמר  אלוהים 
מעצמותיו של קרבן שה הפסח בזמן אכילתו. הסיבה לכך היא שהשה 
הצביע מבעוד מועד על ישוע. גם עצמותיו של ישוע לא נשברו. כאשר 

באו החיילים הרומים …

… ְוָראּו ֶׁשהּוא ְּכָבר ֵמת, ֹלא ָׁשְברּו ֶאת ׁשֹוָקיו.
הבשורה על פי יוחנן יט':33

בעוד התלמידים יושבים ומאזינים לישוע, נתלים במוצא פיו ובהסבריו 
על חשיבות הפסח, לא יכלו אלא לחשוב על המועד בו נצלב ישוע. 
היה זה בדיוק ביום שבו נשחט שה הפסח! לא הייתה להם שום דרך 
לדעת שהכוהנים קיוו להרוג אותו דווקא בתום החג, אבל הם כן ידעו 
זו בלבד שישוע מת  לא  הייתה על העליונה.  שתכניתו של אלוהים 
במועד הנכון, הוא מת בשעה התשיעית )3:00 אחה"צ( - בדיוק בשעה 
בה יש להעלות לעולה את השה בבית המקדש - השעה של קרבן 
ערבית. הוא מת בדיוק בשעה הנכונה, בהתאם לתוכנית, בדיוק כפי 

שהמקרא אמר שימות.5 כתבי הקודש אומרים,

… ֶׁשֲהֵרי ִנְזַּבח ֵׂשה ַהֶּפַסח ֶׁשָּלנּו - ַהָּמִׁשיַח.
אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים ה':7
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חג המצות
לבני  אלוהים  יהוה  אמר  הראשון  הפסח  לחג  ההכנות  במהלך 

ישראל …

שמות יב’:8 ְוָאְכלּו … ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה … ַמּצֹות … 

המקרא  המצות.  חג  נקראת  הפסח,  בחג  הנחגגת  זו,  ארוחה 
משתמש בשמרים לתיאור תכונתו והשפעתו של החטא להתפשט 
ארוחת  את  ישוע  אכל  צליבתו,  שלפני  בלילה  בחיינו.  ולחלחל 

הפסח עם תלמידיו.

ּגּוִפי  “ֶזה  ְּבָאְמרֹו:  ָלֶהם  ְוָנַתן  ּוָבַצע  ֵּבַרְך  ַהֶּלֶחם,  ֶאת  ָלַקח 
הבשורה על פי לוקס כב’:19 ַהִּנָּתן ַּבַעְדֶכם, זֺאת ֲעׂשּו ְלִזְכִרי.” 

הלחם ללא החמץ מתאר את ישוע ללא החטא. בדיוק כפי שהמצה 
נשברה עבור התלמידים, כך נשבר ישוע על הצלב בעבורנו.

…ֵּכן ַּגם ֶאת ַהּכֹוס ַאַחר ַהְּסעּוָדה, ְוָאַמר: “ַהּכֹוס ַהּזֺאת ִהיא 
ַהְּבִרית ַהֲחָדָׁשה ְּבָדִמי ַהִּנְׁשָּפְך ַּבַעְדֶכם.”

הבשורה על פי לוקס כב’:20

בדיוק כפי שדם שה הפסח נשפך ִּבמקום דמם של הבכֹורים, כך 
סימל היין אשר בכוס את דמו של ישוע שנשפך במקומנו. הכוס 
היתה הסמל של ברית חדשה - הבטחה של חיי נצח לאלו אשר 

שמם נכתב ב …

ההתגלות כא’:27 … ֵסֶפר ַהַחִּיים ֶׁשל ַהֶּׂשה. 

תחליף
זוכרים את משחק ההֹוקי? ראינו שכאשר שחקן מסויים שבר את 
כללי המשחק, הוא נענש. אותו שחקן הורחק אל “תא הענישה” 
כאשר  מעניינת.  תפנית  קיימת  במשחק  אך  קצוב.  זמן  לפרק 
השוער הוא זה שעבר על כללי המשחק, שחקן אחר נכנס לתא 

הענישה ומשלם את עונשו של השוער! לשוער סופק תחליף.

באותו אופן אנו, בני האדם, שברנו את הכללים של אלוהים. עומדת 
בפנינו ישיבה נצחית בתא הענישה של גיהנום. אך ישוע לקח את 

מקומנו. הוא שילם עבורנו את עונשנו. סופק לנו תחליף.
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המסר בדרך לאמאוס  4
- מהתורה ועד לאוהל מועד -

זוכרים את עשרת הדברות? בני ישראל חשבו שקל יהיה לציית להם. 
אך הם גילו שכל ניסיון למלא אחר רשימת "עשה” ו"אל-תעשה” זו 

לא ישקם את מערכת היחסים השבורה בין האדם לאלוהים.

זֺאת ִמְּפֵני ֶׁשְּבַמֲעֵׂשי ַהּתֹוָרה ֹלא ִיְצַּדק ְלָפָניו ָּכל ָּבָׂשר, ִּכי ַהּתֹוָרה 
אגרת שאול אל הרומים ג':20 ַרק ְמִביָאה ִליֵדי ַהָּכַרת ֵחְטא. 

כיום ישנם אנשים רבים המאמינים שהם יכולים להשביע את רצונו 
של אלוהים על ידי שמירה של רשימת מצוות עשה ואל תעשה. אולם 
באמצעות הלימוד שלנו ראינו שאלוהים לא מסתפק בפחות מחיים 
נטולי כל רבב. אם ניכשלנו ולו פעם אחת בקליעת החץ למרכז המטרה 

של המושלמות האלוהית, הרי שאיננו מושלמים.

שום בן אנוש לא הצליח לשמור את מצוות אלוהים בשלמותן - כלומר - 
אף לא אחד מלבד האדון ישוע המשיח. הוא מעולם לא עקף את חוקי 

התורה או הוציא את עצמו מהכלל.

במהלך 30 השנים ומעלה שחי על פני כדור הארץ, ציית ישוע בשלמות   .1
וללא דופי לחוקי התורה - הוא היה נקי מכל חטא.

וכאשר לקח על עצמו את חטאי העולם, הוא ציית לתביעות התורה   .2
במלואן. הוא שילם במלואו את החוב הנדרש - מוות.

אלוהים לא יכול היה להתעלם מהחטא ולהעמיד פנים שמעולם לא 
התרחש. החטא חייב לבוא על עונשו - המוות חייב לבוא. עד לימיו של 
ישוע, האדם הקריב בעלי חיים כתשלום בעבור מותו, אך בעלי החיים 

סיפקו כיסוי חלקי בלבד עבור החטא. בראייה נצחית …

… ַּדם ָּפִרים ּוְׂשִעיִרים ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִסיר ֲחָטִאים.
האגרת אל העברים י':4
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כדי שחוב החטא של אדם ישולם במלואו, יש צורך באדם אחר - מישהו 
בצלמו של אלוהים.

אבל היתה בעיה. זוכרים את הסיפור על שני האנשים שנאבקו בחשיכה 
בתחתית הבור? הם לא יכלו להציל זה את זה. הם היו זקוקים למושיע 

שיגיע מחוץ לבור.

ָאח ֹלא-ָפדֹה ִיְפֶּדה ִאיׁש, ֹלא-ִיֵּתן ֵלאֹלִהים ָּכְפרֹו,

ְוֵיַקר ִּפְדיֹון ַנְפָׁשם ְוָחַדל ְלעֹוָלם, ִויִחי-עֹוד ָלֶנַצח ֹלא ִיְרֶאה ַהָּׁשַחת.

כלומר: אין איש היכול לפדות את אחיו )אדם אחר( מאלוהים, 
מכיוון שפדיון נפשו הוא כה יקר וכל מחיר שישלם לעולם לא 

יספיק כדי לשלם עבור חיי הנצח שלו וכדי שלא יאבד.
תהילים מט:10-8 )בתוספת באור(

היינו זקוקים למישהו מחוץ לבור שיציל אותנו - מישהו שאין בו חטא - 
מישהו שאינו לבוש בסחבות בלויות.

רק ישוע ענה על הדרישה. היה בו יותר מאשר צלם אלוהים - הוא 
היה אלוהים עצמו! והוא גם היה אנושי - כלומר, אדם מושלם. לא 
זו בלבד שהתאים בכל דרך להיות המושיע שלנו, הוא גם היה מוכן 
לעשות זאת. במעשה אחד, יוצא דופן, של אהבה נטולת כל אנוכיות,

ֱאֹלִהים ָׂשם אֹותֹו ְלַכָּפָרה ְּבָדמֹו, ַּכָּפָרה ַעל-ְיסֹוד ֱאמּוָנה. ָּכל ֶזה 
ְּכֵדי ְלַהְראֹות ֶאת ַהְּצָדָקה ֶׁשל ֱאֹלִהים … אגרת שאול אל הרומים ג':25

אלוהים ידע שיבוא היום בו ימות ישוע עבור כל החטאים כולם - של 
העבר, ההווה והעתיד - וישלם את חוב החטא במלואו.

אהבה וצדק
בדרך לאמאוס סיפר ישוע לשליחים שעליו למות. מדוע אמר זאת? 

מותו היה הכרחי במובן הבא:

אילו הרשה יהוה אלוהים לצדק שבאופיו לשלוט באופן בלעדי, הרי  ❖❖
שהיה עלינו למות בעצמנו בעבור חטאינו. היה זה מן הצדק, אך 

אהבתו לא הרשתה זאת.

אלוהים  ❖❖ היה  באופיו,  שולטת  הייתה  בלבד  האהבה  אם  מאידך, 
מתעלם מחטאינו לנצח. אך דבר זה לא היה אפשרי בגלל טבעו 

הצודק. החטא תבע התייחסות.
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הצלב הוא המקום בו נמצא את הביטוי המלא והמאוזן לחלוטין של 
שתי תכונותיו אלה של אלוהים - אהבה חסרת גבולות וצדק נצחי - 
שבאים יחד על סיפוקם. מנקודת מבטו של אלוהים, האהבה והצדק 

הפכו את הצלב להכרחי.

ֵאין ַאֲהָבה ְּגדֹוָלה ֵמַאֲהָבתֹו ֶׁשל ַהּנֹוֵתן ֶאת ַנְפׁשֹו ְּבַעד ְיִדיָדיו. 
יוחנן טו':13

אּוָלם ֱאֹלִהים ְמַגֶּלה ֶאת ַאֲהָבתֹו ֵאֵלינּו ְּבָכְך ֶׁשַהָּמִׁשיַח ֵמת ַּבֲעֵדנּו 
אגרת שאול אל הרומים ה':8 ַּכֲאֶׁשר עֹוד ָהִיינּו ֲאָנִׁשים חֹוְטִאים. 

אוהל מועד
זוכרים כיצד אלוהים הנחה את משה לבנות את אוהל מועד? היה זה 
תיאור ויזואלי מפורט שנועד לעזור לנו להבין את מה שאלוהים עושה 
כדי לתקן את הקשר השבור שלנו איתו. זוכרים כיצד הראה אלוהים 
את נוכחותו בקרב בני ישראל באמצעות עמוד ענן ביום ועמוד אש 

בלילה? עמוד האש ריחף מעל לארון הברית שבקודש הקודשים.

כניסה אחת
כאשר קרב אדם לאלוהים באוהל מועד, הדבר הראשון שראה היה 
חומה שמקיפה את החצר ולה פתח אחד בלבד. כפי שזה עתה ראינו, 

ישנה רק דרך אחת לאלוהים. ישוע אמר,

"ֲאִני ַהֶּדֶרְך ְוָהֱאֶמת ְוַהַחִּיים. ֵאין ִאיׁש ָּבא ֶאל ָהָאב ֶאָּלא ַּדְרִּכי.”
הבשורה על פי יוחנן יד':6

מזבח הנחושת
משנכנס אדם לאוהל מועד, הפריט הראשון שראה היה מזבח הנחושת, 
תזכורת לכך שקשר נכון עם אלוהים אפשרי רק באמצעות קרבן דם. 
אותו עיקרון חל גם עלינו. קשר נכון עם אלוהים אפשרי רק באמצעות 

ישוע, שהקריב את חייו במקומנו.

ישועהתורה
שמר את התורה בשלמותהאין האדם יכול לקיימה בשלמות

אהב אותנו למרות היותנו מאשימה אותנו כחוטאים
חוטאים

מראה לנו את אמת המידה של 
אלוהים לצדק - שלמות

חי על פי אמת המידה של 
אלוהים לצדק מושלם - היה נקי 

מכל חטא.

לא יכלה להושיע אותנו מעונשו 
הושיע אותנו מעונשו של החטא.של החטא
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כאשר חשבו בני ישראל על המזבח, הם חשבו עליו כעל מקום של מוות. 
באותו אופן, כאשר האנשים בימיו של ישוע חשבו על הצלב, הם חשבו 

עליו כעל הדרך הרשמית להוצאה להורג - היה זה מקום של מוות.

אפילו השוואה קצרה בין שני מקומות מוות אלה - מזבח הנחושת 
והצלב - מרָאה כיצד הגשים ישוע באופן מלא את התיאור הקשה 

אותו המחישו קורבנות אוהל מועד.

מה  את  ישראל  לבני  שהזכיר  ויזואלי  עזר  כלי  היה  שהמזבח  כשם 
הצלב, שישוע  שנדרש כדי לסלק את חוב החטא, כך גם מזכיר לנו 

שילם עבורנו את עונשו של החטא.

המנורה
זוכרים כיצד אמר אלוהים למשה להכין מנורה מזהב טהור שתאיר 

את הקודש? זהו תאור של ישוע אשר אמר,

ִיְתַהֵּלְך ַּבחֶֺׁשְך, ֶאָּלא  "ֲאִני אֹור ָהעֹוָלם. ִאיׁש ַההֹוֵלְך ַאֲחַרי ֹלא 
הבשורה על פי יוחנן ח':12 אֹור ַהַחִּיים ִיְהֶיה לֹו.” 

ישוע הוא אור החיים, והוא רוצה לגאול את בני האדם מחשיכת החטא 
אל האור שבחיי נצח.

השולחן שעליו הלחם
זוכרים כיצד אמר אלוהים למשה לבנות שולחן ולשים עליו שתים-

הצלבמזבח הנחושת
הקרבן היה…

… מהבקר או מהצאן
… זכר

… תמים, ללא מום
… מתקבל כתחליף בעבור המקריב

… להיות לכפרה ]או כסות על 
חטא[ בעבורו

… )זבח( דם
שמות א':5-2

ישוע…
… שה האלוהים

… איש זכר
… ללא חטא

… מת במקומנו
… סיפק לנו סליחת 

חטאים
… היה קרבן הדם שניתן 

עבורנו
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עשרה ככרות לחם, אשר כל אחת מהן מייצגת את אחד משנים עשר 
השבטים של בני ישראל? גם זו תמונה של ישוע אשר אמר,

הבשורה על פי יוחנן ו':35 "ֲאִני הּוא ֶלֶחם ַהַחִּיים.” 

בדיוק כשם ששתים-עשרה ככרות הלחם בטאו ִמְחָיה מספקת עבור כל 
אחד ואחד מבני ישראל, כך גם ישוע, כלחם החיים, מציע לנו חיי עולם.

"ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ַהַּמֲאִמין ֵיׁש לֹו ַחֵּיי עֹוָלם. ֲאִני הּוא 
הבשורה על פי יוחנן ו':48-47 ֶלֶחם ַהַחִּיים.” 

הפרוכת
חשבו שוב על ההנחיות שנתן אלוהים למשה לתלות וילון עבה שיפריד 
בין הקודש לבין קודש הקודשים. לבני אדם חוטאים נאסרה הכניסה 

אל נוכחותו הקדושה של אלוהים.

מופרדים  שאנו  לנו  אומרים  הקודש  כתבי  לכך,  בדומה 
מאלוהים - אנו מרוחקים ממנו ומאהבתו.

אך אז הגיע ישוע. כאשר מת על הצלב, נקרע הוילון לכל 
אורכו. שום אדם לא יכול היה לקרוע את הפרוכת, אבל 
"נקרע" למענך  ישוע  גופו של  כיצד  כדי לתאר  אלוהים קרע אותה 
ולמעני. כאשר אנו שמים בו את בטחוננו, חטאינו נסלחים ואנו יכולים 

להיכנס בבטחה אל נוכחות אלוהים. מערכת היחסים שוקמה.

ָלֵכן, ַאַחי, ִמֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ִּבָּטחֹון ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהּקֶֺדׁש ְּבַדם ֵיׁשּוַע, 
ְּבֶדֶרְך ֲחָדָׁשה ְוַחָּיה ֲאֶׁשר הּוא ָחַנְך ָלנּו ֶּדֶרְך ַהָּפרֶֺכת, ֶׁשִהיא ְּבָׂשרֹו … 

ִנְתָקְרָבה ָנא ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ּוִבְמלֹוא ַוָּדאּות ָהֱאמּוָנה …
האגרת אל העברים י':20-19, 22

ֲאָבל ָּכֵעת, ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע, ַאֶּתם ָהְרחֹוִקים ֶּבָעָבר, ִנְהֵייֶתם ְקרֹוִבים 
אגרת שאול אל האפסים ב':13 ַעל-ְיֵדי ַּדם ַהָּמִׁשיַח. 

לא התקבלנו חזרה על תקן של חברים בלבד. כתבי הקודש אומרים 
- הם  ומלא  לנו שהתקבלנו אל משפחתו של אלוהים באופן שלם 

אומרים שאומצנו.

בעולם הרומי של ימי ישוע, אימוץ היה הטקס החוקי להקדשת והסמכת 
הילד\ה כבן\בת משפחה. בחברה המודרנית שלנו, ילד שנולד לתוך 
משפחה מוכר אוטומטית כבעל כל הזכויות שיש לאותה משפחה, הוא 
מוכר כיורש אותנטי וחוקי. אך בעולם שבו לגברים היו מספר נשים, 
פילגשים ומאהבות, וכמו כן גם ילדים מקרב עבדיהם, הילד הביוליוגי 

לא נחשב ליורש חוקי עד שלא נחנך ואומץ לבן בטכס ייחודי.

מנוכרים
 (מרוחקים)
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כך גם אנחנו. אנו, שהיינו פעם מרוחקים מאהבת אלוהים, 
נעשינו כעת שייכים למשפחת אלוהים - מאומצים כבנים. 

אנו יורשי השמים - שייכים כל כולנו לאלוהים.

ְוֵכיָון ֶׁשַאֶּתם ָּבִנים, ֱאֹלִהים ָנַתן ִּבְלַבְבֶכם ֶאת רּוַח ְּבנֹו ַהּקֹוֵראת 
"ַאָּבא, ָאִבינּו”. ְלִפיָכְך ֵאיְנָך ֶעֶבד עֹוד, ִּכי ִאם ֵּבן; ְוִאם ֵּבן, ֲאַזי 
אגרת שאול אל הגלטים ד':7-6 ַּגם יֹוֵרׁש ִמַּטַעם ֱאֹלִהים. 

כיסוי הכפורת
בקודש  הממוקם  הברית  ארון  על  מכסה  אותו  היה  הכפורת  כיסוי 
הקודשים. לכאן היה הכוהן הגדול מביא פעם בשנה, ביום הכיפורים, 
את הדם. אלוהים סיפק לבני ישראל דרך להימלט ממשפט החטאים 

באמצעות דמו הנשפך של שה תמים.

דמו,  ובאמצעות  שלנו  הכפורת  כיסוי  עתה  הוא  ישוע  לכך,  בדומה 
סיפק אלוהים עבורנו דרך להימלט ממוות נצחי. לכל מי שמאמין בו 

אלוהים אומר,

"ְוַלֲעוָֹנם ּוְלַחָּטאָתם ֹלא ֶאְזָּכר-עֹוד.” ּוְבָמקֹום ֶׁשַהָּללּו ִנְסָלִחים 
האגרת אל העברים י':18-17 ֵאין עֹוד ָקְרָּבן ַעל ֲחָטִאים. 

עם מותו של ישוע על הצלב מת השה האחרון לעולה. מעתה אין עוד 
צורך להציע עולות וזבחים מכל סוג שהוא, שכן …

… ְמֻקָּדִׁשים ֲאַנְחנּו ַעל-ְיֵדי ַהְקָרַבת ּגּופֹו ֶׁשל ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַּפַעם 
ַאַחת ּוְלָתִמיד.

ָּכל ּכֵֺהן עֹוֵמד יֹום יֹום ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֺדׁש ּוַמְקִריב ְּפָעִמים ַרּבֹות ֶאת 
אֹוָתם ַהָּקְרָּבנֹות ֲאֶׁשר ַאף ַּפַעם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלָהִסיר ֲחָטִאים. 
ֲאָבל ֶזה, ְלַאַחר ֶׁשִהְקִריב ָקְרָּבן ֶאָחד ַעל ַהֲחָטִאים, ָיַׁשב ִליִמין 
האגרת אל העברים י':12-10 ָהֱאֹלִהים ְלָתִמיד. 

אלוהים קיבל את קורבן החיות מתוך הסתכלות קדימה אל העתיד, 
לכן,  קודם  שראינו  כפי  והסופי.  האחרון  כקורבן  ימות  ישוע  בו  לזמן 
במותו על הצלב, ישוע עשה יותר מאשר לכסות על החטא לשנה אחת. 
הוא כיסה אותו מעיני אלוהים לתמיד. על הצלב הוא זעק “ִנְשלם!” 

!Tetelestai - קורבן השה האחרון והסופי נמצא.

מאומץ

…אנו מביטים לאחור הם הביטו קדימה …

ישוע
קבוע

החטאים כוסו לתמיד
קורבן אחד - אחת ולתמיד

שה
זמני

החטאים כוסו
קורבנות רבים
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נבואה
ישוע  במקרא.  הנבואה  של  המופלא  הדיוק  את  ראינו  יותר  מוקדם 

עצמו אמר,
"ַאל ַּתְחְׁשבּו ֶׁשָּבאִתי ְלַבֵּטל ֶאת ַהּתֹוָרה אֹו ֶאת ַהְּנִביִאים.”

הבשורה על פי מתי ה':17

המילים "התורה או את הנביאים" הן הדרך המקראית להתייחס לכל 
התנ"ך. הפסוק ממשיך ואומר,

"ֹלא ָּבאִתי ְלַבֵּטל ִּכי ִאם ְלַקֵּים. ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ַעד ֲאֶׁשר 
ַיַעְברּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ַאף יֹוד ַאַחת אֹו ָּתג ֶאָחד ֹלא ַיַעְברּו ִמן 
הבשורה על פי מתי ה':18-17 ַהּתֹוָרה ְּבֶטֶרם ִיְתַקֵּים ַהּכֺל.” 

או לסימנים באלף-בית.  'קוץ’ מתייחסים לאותיות  או  'יוד’  המילים 
כוונתו של ישוע היא שהמימוש שלו את כתבי הקודש יושלם עד לפרט 
האחרון שבהם. במונחים אלפביתיים - עד לאות האחרונה - ואפילו 

עד לחלק הכי קטן ממנה.

אני זוכר שיחה עם מנתח כירורגי שלקח חלק בסקירה כוללת של 
המקרא בדומה למה שאתם קוראים כעת. הוא אמר לי שבתחילה 
ראה בסיפורי הבריאה, אדם וחוה, נוח וכו' כסיפורים אגדתיים. אך ככל 
שהתקדם הלימוד, והוא נוכח כיצד מתממשים סיפורי המקרא בישוע, 
הגיע לכלל הכרה, "שכל זה לא יכול היה להתרחש באופן מקרי”. הוא 
סיפר לי כיצד חזר אחורנית במחשבתו וקיבל כאמיתות את כל אותם 

סיפורים שהטיל בהם ספק בעבר.

אמרנו קודם לכן שמימוש הנבואות הוא דרכו של אלוהים להדהים 
אותנו, כדי שנקשיב למסר המקראי כולו, לחלק שדן בגאולה מהמוות.

המסר בדרך לאמאוס  5
- מנקדימון ועד לתחייה -

במהלך שירותו על פני האדמה, הבהיר ישוע שהאנושות נתונה בבעיה 
וזקוקה למושיע. המקרא אומר,

ֻּכָּלנּו ַּכּצֹאן ָּתִעינּו ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּו ַויהָוה ִהְפִּגיַע ּבֹו ֵאת ֲעוֺן ֻּכָּלנּו׃
ישעיה נג':6

ראינו שכבר מימי בראשית בחר האדם לנהוג על פי דרכו 
ולקח את השביל המוביל לשממה רוחנית. המקרא אומר 

שהאדם הוא אבוד. אבוד

צ

ד
עמזמ
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אותנו.  ולהשיב  למצוא  כדי  ישוע  האדון  הגיע  אז  אולם 
את  שמתאר  משל  ישוע  סיפר  האדמה,  פני  על  בהיותו 

דאגתו של אלוהים.

"ִמי ִמֶּכם ָהִאיׁש ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵמָאה ְּכָבִׂשים ּוְכֶׁשאֹוֵבד לֹו ֶאָחד ֵמֶהם 
ֹלא ַיֲעזֺב ֶאת ַהִּתְׁשִעים ְוִתְׁשָעה ַּבִּמְדָּבר ְוֵיֵלְך 

ַאֲחֵרי ָהאֹוֵבד ַעד ֶׁשִּיְמָצֵאהּו?

ְוַכֲאֶׁשר ִיְמָצֵאהּו ָיִׂשים אֹותֹו ַעל ְּכֵתָפיו 
ִיְקָרא  ַהַּבְיָתה  ּוְכֶׁשָּיבֹוא  ְּבִׂשְמָחה, 
ִליִדיָדיו ְוִלְׁשֵכָניו ְויֺאַמר, 'ִׂשְמחּו ִאִּתי, 
ִּכי ָמָצאִתי ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶׁשִּלי ֶׁשָאַבד.’

אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ָּכְך ִּתְהֶיה ִׂשְמָחה 
ֶׁשחֹוֵזר  ֶאָחד  חֹוֵטא  ַעל  ַּבָּׁשַמִים 
ִּתְׁשִעים  ַעל  ֵמֲאֶׁשר  יֹוֵתר  ִּבְתׁשּוָבה, 
ְצִריִכים  ֶׁשֵאיָנם  ַצִּדיִקים  ְוִתְׁשָעה 
הבשורה על פי לוקס טו':7-4 ִלְתׁשּוָבה.” 

ראינו שהמילה חרטה נושאת משמעות של שינוי בגישה )במחשבה(. 
מונח זה מאד רחב ולעיתים מבלבלים אותו עם סיגוף או צער.6 אך 

לא לכך הכוונה. מדובר בשינוי בחשיבה.

האם האדם יודה בכך שהוא חוטא חסר תקנה? ❖❖

האם יפסיק לסמוך על עצמו, על דעותיו וחכמתו, וישים את מבטחו  ❖❖
בישוע המשיח?

האם ישנה את אמונתו בדתו ובאליליו לאמונה ביהוה לבדו? ❖❖

תשובה חיובית לכל אחת מהשאלות הללו תהיה כרוכה בשינוי גישה 
ומחשבה. החרטה קשורה לאמונה. כשמישהו מאמין, הוא מתחרט 
)חוזר בתשובה(. הוא עובר מחוסר אמונה לאמונה, ממתן אמון בעצמו 
למתן אמון באדון ישוע, מאמונה בדת לאמונה במשיח. הוא עובר שינוי 

מחשבתי. המקרא אומר ש …

ֶׁשחֹוֵזר  ֶאָחד  חֹוֵטא  ַעל  ֱאֹלִהים  ַמְלֲאֵכי  ִלְפֵני  ִׂשְמָחה  ֵיׁש  … ָּכְך 
הבשורה על פי לוקס טו':10 ִּבְתׁשּוָבה. 

חרטה ושמחה
הסיבה לשמחה זו ברורה מאליה. חשבו על המחיר. ישוע אמר,

“ֲאִני ָהרֹוֶעה ַהּטֹוב. ָהרֹוֶעה ַהּטֹוב נֹוֵתן ֶאת ַנְפׁשֹו ְּבַעד ַהּצֺאן.”
הבשורה על פי יוחנן י':11

צ

ד
עמזמ

נמצא
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מותו עבורנו היה כרוך בהקרבה שאין לה שיעור. כאשר היה על הצלב 
קרא ישוע,

"ֱאָלִהי, ֱאָלִהי, ְלָמה ְׁשַבְקָּתִני?” ֶׁשַּתְרּגּומֹו "ֵאִלי, ֵאִלי, ָלָמה ֲעַזְבָּתִני?”
הבשורה על פי מרקוס טו':34

ישוע לא מת מוות פיסי בלבד, היה גם מימד רוחני למותו. החטא גורם 
לפירוד. באותן שעות נואשות על הצלב הפנה אלוהים האב עורף לבנו. 
הדבר וודאי שבר את לבו האוהב, אך מתוקף קדושתו לא יכול היה 
אלוהים להביט בישוע כאשר זה לקח על עצמו את חטאינו. המקרא 
כאילו  נראה  היום.  אמצע  זה  שהיה  למרות  חשכו  שהשמים  אומר 
אלוהים האב לא רצה שהעולם יצפה ביגון ובסבל של בנו, בעוד ישוע 
לוקח מרצונו על עצמו את חטאינו, נעשה לתחליף קורבן השה שלנו, 

ומת. אלוהים הרשה זאת; הוא תכנן זאת. החלטתו נבעה מאהבה.

כאשר חוטא מביע חרטה הוא בכך מגיב לאהבה זו. כשחושבים על 
כל מה שישוע עבר כדי לספק לנו ישועה, לא קשה להבין מדוע גורם 

הדבר שמחה כה גדולה בשמים!

נקדימון
ישוע דיבר על אהבה גדולה זו בשיחתו עם נקדימון. נקדימון היה זקוק 
לשינוי בחשיבה. הוא חשב שהוא מוצדק בעיני אלוהים, אך ישוע הבהיר 
לו שהוא חוטא. היה עליו להפסיק לבטוח בצדקתו שלו, ובמקום זאת 

להתחיל לתת אמון במשיח. ישוע אמר לנקדימון,

“ִּכי ּכֺה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד ִּכי ָנַתן ֶאת ְּבנֹו ְיִחידֹו ְלַמַען 
ֹלא יֺאַבד ָּכל ַהַּמֲאִמין ּבֹו, ֶאָּלא ִיְנַחל ַחֵּיי עֹוָלם. ֵהן ָהֱאֹלִהים ֹלא 
ָׁשַלח ֶאת ְּבנֹו ֶאל ָהעֹוָלם ִלְׁשּפֺט ֶאת ָהעֹוָלם, ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשִּיָּוַׁשע 
הבשורה על פי יוחנן ג':17-16 ָהעֹוָלם ַעל-ָיָדיו.” 

אלוהים הבטיח חיי נצח לא רק לנקדימון, אלא לכל מי שמאמין בו. 
כפי שאנו יודעים, לאלוהים היסטוריה ארוכה של שמירת הבטחותיו. 
לא הייתה לו כל כוונה להרוס את המוניטין שלו על נקדימון - או על 

כל אחד מאיתנו, לצורך העניין. ישוע המשיך בדבריו,

"ַהַּמֲאִמין ּבֹו ֵאיֶנּנּו ִנּדֹון. ִמי ֶׁשֵאיֶנּנּו ַמֲאִמין ְּכָבר ִנּדֹון, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא 
הבשורה על פי יוחנן ג':18 ֶהֱאִמין ְּבֵׁשם ֶּבן-ָהֱאֹלִהים ַהָּיִחיד.” 

ישוע אמר שאדם נולד לעולם כשהוא "כבר נדון”. אין לנו 
דבר,  של  בסופו  ימות  גופנו  אלוהים;  עם  יחסים  מערכת 
פסק  במוות השני שהוא  ואחרי מותנו הפיסי ניקח חלק 

דין נצחי באגם של אש.
משפט נצחי



329 v 14 פרק

אך ישוע שילם את חוב החטא שלנו במותו שלו. וישוע לא 
נשאר מת - הוא חזר לחיים. כאשר אנחנו בוטחים בו, גם 
בנו מתחילים חיים רוחניים ונצחיים. המקרא מדבר על 
כמאמינים  אנו,  בה  הנקודה  זוהי  מחדש.  לידה  כעל  כך 
חדשים, יכולים להיות בטוחים ששמותינו נכתבים בספר 

החיים של השה.

ּוִבְהיֹוְתֶכם ֵמִתים ְּבִפְׁשֵעיֶכם … )אלוהים( ֶהֱחָיה ֶאְתֶכם ִעּמֹו )עם 
המשיח( הּוא ָסַלח ָלנּו ַעל ָּכל ְּפָׁשֵעינּו …

אגרת שאול אל הקולוסים ב':13

ֲאָבל ֱאֹלִהים ַהָּמֵלא ַרֲחִמים ָאַהב אֹוָתנּו, ּוְבַאֲהָבתֹו ָהַרָּבה, ַאף ִּכי 
ֵמִתים ָהִיינּו ִּבְפָׁשֵעינּו )בחטאינו(, ֶהֱחָינּו ִעם ַהָּמִׁשיַח…

אגרת שאול אל האפסים ב':5-4

פדויים
ֶעבד לרצונו של השטן.  במשך מאות בשנים היה האדם 
כדי  עד  אפילו  האמת,  וחיקוי  בוטים  שקרים  באמצעות 
הכחשת קיומו שלו, תמרן השטן את בני האדם למטרותיו 
שלו. אך גם ללא השפעת השטן, לא יכול היה האדם לחיות 

חיים מושלמים. האדם היה ֶעבד לחטא.

אלא שאז הגיע ישוע ופדה )גאל( אותנו. קשה לנו להבין 
את המשמעות העשירה הטמונה במילה זו אם איננו מבינים 

את הקשר שלה לעבדות הקדומה. הרשו לי להסביר.

אדם עשיר היה הולך לשוק העבדים כדי לקנות לו עבד. 
שם היה רואה את השבויים כבולים בשלשלאות, מושפלים, שבורים, 
כשלכל אחד מהם תוית מחיר משלו. העשיר היה משלם את הסכום 
הנדרש, והעבד היה הופך לרכושו. עד כאן לא היה בכך משום חריגה 
מהנורמה, אלא שעכשיו מקבל הסיפור תפנית מפתיעה. במצבים 
נדירים היה הבעלים החדשים מוציא את עבדו החדש אל מחוץ לשוק 
העבדים, שובר את השלשלאות הכובלות אותו ומוציא אותו לחופשי. 

כאשר דבר כזה קרה, נאמר על העבד שהוא נפדה.

חיי נצח

עבד

משוחרר
נפדה
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זה מה שעשה ישוע עבורנו. היינו כבולים בשלשלאות החטא והשטן 
בשוק העבדים של החיים. היינו חסרי אונים בכדי לפדות את עצמנו. 
ואז בא ישוע וקנה אותנו, כשהוא משלם את המחיר בדמו שלו. הוא 
הוציא אותנו משוק העבדים, שבר את השלשלאות ושלח אותנו לחופשי.

ֶׁשֲהֵרי יֹוְדִעים ַאֶּתם ִּכי ֹלא ְּבָדָבר ִנְׁשָחת, ֹלא ְּבֶכֶסף ְוֹלא ְּבָזָהב, 
ְּבָדם  ִאם  ִּכי  ֵמֲאבֹוֵתיֶכם,  ֶׁשְּנַחְלֶּתם  ַהְּתֵפָלה  ִמַּדְרְּכֶכם  ִנְפֵּדיֶתם 

ָיָקר ֶׁשל ֶׂשה ָּתִמים ֶׁשֵאין ּבֹו מּום, ְּבָדמֹו ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח
אגרת כיפא הראשונה א':19-18

ַהָּמִׁשיַח ָּפָדה אֹוָתנּו ִמִּקְלַלת ַהּתֹוָרה ְּבָכְך ֶׁשָהָיה ִלְקָלָלה ַּבֲעֵדנּו 
- ֶׁשֵּכן ַהָּכתּוב אֹוֵמר, "ִקְלַלת ֱאֹלִהים ָּתלּוי ַעל-ֵעץ”.

אגרת שאול אל הגלטים ג':13

ֶׁשְּבָדמֹו ֵיׁש ָלנּו ַהְּפדּות, ְסִליַחת ַהֲחָטִאים ְּכִפי עֶֺׁשר ֶחֶסד ָהֱאֹלִהים.
אגרת שאול אל האפסים א':7

הקרבה מרצון
הדתיים  והמנהיגים  ישוע,  של  להורג  בהוצאתו  הואשמו  הרומאים 
בכך שלחצו עליהם לעשות זאת. במהלך המאות שחלפו התמודדו 
היהודים עם רדיפות עצומות ואיומות על בסיס ההנחה שכל האירוע 
המצער הזה קרה באשמתם. תפיסות אלו מוטעות לחלוטין. האמת 
היא שחטאי כל העולם הם האחראים לצליבתו של ישוע. יתרה מזו, 
המקרא קובע מפורשות שהיה זה ישוע עצמו שהתנדב להקריב את 

חייו למעננו.

התחייה
אכן, ישוע מת, אך לא נותר מת - הוא חזר לחיים בתום שלושה ימים.

“ִמּׁשּום ָּכְך אֹוֵהב אֹוִתי ָהָאב: ִמּׁשּום ֶׁשֲאִני נֹוֵתן ֶאת ַנְפִׁשי ְוֶאַּקח 
אֹוָתּה ׁשּוב. ִאיׁש ֹלא ָנַטל אֹוָתּה ִמֶּמִּני, ֶאָּלא ֶׁשֲאִני נֹוֵתן אֹוָתּה 
ֵמַעְצִמי. ֵיׁש ִלי ַסְמכּות ָלֵתת אֹוָתּה ְוֵיׁש ִלי ַסְמכּות ָלַקַחת אֹוָתּה 

ׁשּוב. ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֺאת ִקַּבְלִּתי ֵמֵאת ָאִבי.”
הבשורה על פי יוחנן י':18-17

התחייה הייתה עדות רבת עוצמה לכך שאופיו הצודק של אלוהים 
והתקבל  במלואו  בוצע  התשלום  עבורנו.  ישוע  מות  ידי  על  נתרצה 
בנצחיותו  בו.  ולאחוז  להמשיך  יכלו  לא  הקבר  מלתעות  כמספק! 
ובקדושתו ניצח ישוע את המוות! הוא שבר את אחיזתו של החטא, 

הביס את כוחו של השטן וביטל את הסופיות האיומה של המוות.

ַּגם הּוא  ֵכן  ְּכמֹו  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ָהְיָתה ֻׁשָּתפּות ֶׁשל  ֶׁשַּלְיָלִדים  ְוֵכיָון 
ִׁשֵּתף ַעְצמֹו ְּבָבָׂשר ָוָדם ְּכֵדי ֶׁשַּיְׁשִּבית ַעל-ְיֵדי מֹותֹו ֶאת ֶזה ֶׁשְּבָידֹו 
ֶמְמֶׁשֶלת ַהָּמֶות - הּוא ַהָּׂשָטן, ִויַׁשְחֵרר ֶאת ֵאֶּלה ֶׁשִּבְגַלל ֵאיַמת 
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ַהָּמֶות ָהיּו ְנתּוִנים ְלַעְבדּות ָּכל ְיֵמי ַחֵּייֶהם.
האגרת אל העברים ב':15-14

תחושה של תבוסה ודאי שטפה והכריעה את השטן כאשר קם ישוע 
יהודה איש קריות לבגוד בישוע,  מן המתים. כשהצליח לפתות את 
הובס במשחק שהוא עצמו שיחק. הכלי  והנה  חשב השטן שניצח. 

החזק ביותר שלו - המוות - איבד את עוקצו.

המשפט האחרון
למרות שהשטן הוא עדיין כוח שיש לקחתו בחשבון בעידן המושחת 
לגהינום,  ישליכהו  אלוהים  יהוה  שבו  היום  שקֵרב  הרי  חיים,  אנו  בו 

ל"ערימת הזבל” של היקום.

ְוַהָּׂשָטן ֲאֶׁשר ִהִּדיָחם ֻהְׁשַלְך ֶאל ֲאַגם ָהֵאׁש ְוַהָּגְפִרית … ְוֵהם ְיֻעּנּו 
ההתגלות כ':10 יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. 

השטן ומלאכיו יושלכו …

… ֶאל ֵאׁש עֹוָלם ַהּמּוָכָנה ַלָּׂשָטן ּוְלַמְלָאָכיו. הבשורה על פי מתי כה':41

ואז אלו שדחו מעליהם את ישוע כמושיע יתייצבו בבית הדין של אלוהים.

ָרִאיִתי ִּכֵּסא ָלָבן ָּגדֹול ְוֶאת ַהּיֹוֵׁשב ָעָליו ֲאֶׁשר ָנסּו ִמָּפָניו ָהָאֶרץ 
ְוַהָּׁשַמִים, ּוָמקֹום ֹלא ִנְמָצא ָלֶהם.

ַהִּכֵּסא  ִלְפֵני  ְוַהְּגדֹוִלים, עֹוְמִדים  ַהְּקַטִּנים  ְוָרִאיִתי ֶאת ַהֵּמִתים, 
ְוַהֵּמִתים  ַהַחִּיים.  ֵסֶפר  ִנְפַּתח,  ַאֵחר  ֵסֶפר  ַּגם  ִנְפְּתחּו.  ּוְסָפִרים 
ִנְׁשְּפטּו ִמּתֹוְך ַהְּדָבִרים ַהְּכתּוִבים ַּבְּסָפִרים, ְלִפי ַמֲעֵׂשיֶהם. ַהָּים 
ָנַתן ֶאת ַהֵּמִתים ֲאֶׁשר ּבֹו, ָמֶות ּוְׁשאֹול ָנְתנּו ֶאת ֵמֵתיֶהם, ְוִאיׁש 
ֲאַגם  ֶאל  ֻהְׁשְלכּו  ְוַהְּׁשאֹול  ַהָּמֶות  ַמֲעֵׂשיֶהם.  ְלִפי  ִנְׁשְּפטּו  ִאיׁש 
ָּכתּוב  ִנְמָצא  ֶׁשֹּלא  ּוִמי  ָהֵאׁש.  ֲאַגם   - ַהֵּׁשִני  ַהָּמֶות  ֶזהּו  ָהֵאׁש. 
ההתגלות כ':15-11 ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים, ֻהְׁשַלְך ֶאל ֲאַגם ָהֵאׁש. 

בריאה
  מושלמת 

    בעבר

 בריאה
 מושלמת
בעתיד נצח

נצח

בריאת 
היקום

כניסת 
החטא 
ליקום

תקופת הזמן
 בה אנו

 חיים כעת

הרשע נכלא
 ומוגבל בגיהנום

משפט
 הכסא
 הלבן

שמיים חדשים
 ארץ חדשה

תקופת הרשע הנוכחית
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כאשר ישלים היושב על הכסא הלבן והגדול את משפטו, יבקיע השחר 
על עידן חדש בו יחיו כל פדויי אלוהים עם יהוה לנצח.

… ַוֲאַנְחנּו ְמַחִּכים, ַעל-ִּפי ַהְבָטָחתֹו, ְלָׁשַמִים ֲחָדִׁשים ּוְלֶאֶרץ ֲחָדָׁשה 
אגרת כיפא השניה ג':13 ֲאֶׁשר ֶצֶדק ִיְׁשּכֺן ָּבם. 

עידן חדש
אחד מארבעים הנביאים אשר זכה בהצצה אל הזמן העתיד לבוא, כתב:

ָרִאיִתי ָׁשַמִים ֲחָדִׁשים ְוֶאֶרץ ֲחָדָׁשה, ִּכי ַהָּׁשַמִים ָהִראׁשֹוִנים ְוָהָאֶרץ 
ָהִראׁשֹוָנה ָעְברּו ְוַהָּים ֵאיֶנּנּו עֹוד …

ַהָּׁשַמִים  ִמן  יֹוֶרֶדת  ַהֲחָדָׁשה,  ְירּוָׁשַלִים  ַהּקֶֺדׁש,  ִעיר  ֶאת  ָרִאיִתי 
ְוָׁשַמְעִּתי קֹול  ְלַבֲעָלּה.  ְמֻקֶּׁשֶטת  ְּכַכָּלה  ָהֱאֹלִהים, מּוָכָנה  ֵמֵאת 
ָאָדם  ְּבֵני  ִעם  ָהֱאֹלִהים  ִמְׁשַּכן  "ִהֵּנה  אֹוֵמר:   - ַהִּכֵּסא  ִמן  ָּגדֹול 
ְוִיְׁשּכֺן ִעָּמֶהם; ֵהָּמה ִיְהיּו לֹו ְלַעם ְוהּוא ָהֱאֹלִהים ִיְהֶיה ִעָּמֶהם, 

ְוִיְמֶחה ָּכל ִּדְמָעה ֵמֵעיֵניֶהם

ְוַהָּמֶות ֹלא ִיְהֶיה עֹוד; ַּגם ֵאֶבל ּוְזָעָקה ּוְכֵאב ֹלא ִיְהיּו עֹוד, ִּכי

ָהִראׁשֹונֹות ָעְברּו.”

ָאַמר ַהּיֹוֵׁשב ַעל ַהִּכֵּסא: "ִהְנִני עֹוֶׂשה ַהּכֺל ָחָדׁש.”
ההתגלות כא':1, 5-3

הוא כתב שראה עיר גדולה,

"ֵהיָכל ֹלא ָרִאיִתי ָּבּה, ִּכי ֵהיָכָלּה הּוא יהוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ְוַהֶּׂשה. 
ְוָהִעיר ֵאיֶנָּנה ְצִריָכה ַלֶּׁשֶמׁש ְוַלָּיֵרַח ֶׁשָּיִאירּו ָּבּה, ִּכי ְּכבֹוד ֱאֹלִהים 

ֵהִאיר אֹוָתּה ְוַהֶּׂשה הּוא ְמנֹוָרָתּה …

ְוֹלא ִיָּכֵנס ֵאֶליָה ָּכל ָטֵמא ְועֹוֵׂשה ּתֹוֵעָבה ָוֶׁשֶקר, ִּכי ִאם ַהְּכתּוִבים 
ההתגלות כא':23-22, 27 ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים ֶׁשל ַהֶּׂשה.” 

עד לאותו היום, ישוע - שה האלוהים - אומר,

הבשורה על פי יוחנן י':9 “ֲאִני ַהַּׁשַער. ִאיׁש ִאם ִיָּכֵנס ַּדְרִּכי - ִיָּוַׁשע.” 

ישוע הוא הדלת היחידה לשמים. אין דרך אחרת. כשם שהיתה דלת 
הצלה אחת בתיבת נוח, כשם שהייתה דלת כניסה אחת לאוהל מועד 
וכשם שישנו רק שער אחד למכלאת הצאן, כך גם ישוע הוא הדרך 

האחת והיחידה לאלוהים.

יש המאמינים שניתן לבוא לאלוהים באמצעות דת אחרת, או אולי 
בכוח שילוב כלשהו של מספר דתות, אך המקרא לא משאיר שום 
פתח להגיע לאלוהים בדרך אחרת. בעידן של תקינות פוליטית כמו 
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זה שלנו, עלול הדבר להישמע כאפליה. אך קולו של המקרא מהדהד 
בבירור: ישוע הוא הדרך היחידה.

ְוֵאין ְיׁשּוָעה ְּבַאֵחר, ִּכי ֵאין ֵׁשם ַאֵחר ָנתּון ִלְבֵני ָאָדם ַּתַחת ַהָּׁשַמִים, 
מעשי השליחים ד':12 ּובֹו ָעֵלינּו ְלִהָּוַׁשע … 

לטקסט  נאמן  להיות  ברצוני  אם  אך  מוחין,  צרות  בכך  הרואים  יש 
המקראי, הרי שעלי לומר שזה מה שהוא מלמד מפורשות. המקרא 
גם אומר שאלוהים מאפשר לנו את החופש לדחות את דרכו, אולם 
אז עלינו לשלם את חוב החטא שלנו באמצעות מוות נצחי. כמובן, 
אפשר להתכחש לחלוטין לקיומו של אלוהים ולהתעלם לגמרי מהמסר 

המקראי, אף על פי שזוהי אופציה מסוכנת ביותר.

בזמן שהאזינו התלמידים לישוע מלמד מהתורה ומהנביאים, היו להם 
ודאי השערות ותחושות באשר להשלכותיו של המסר. הם חיו באימפריה 
הרומית. הרומאים גילו סובלנות כלפי דתות אחרות עד לנקודה מסוימת, 
אך הם גם אחזו באמונה שהקיסר הוא אלוהים. לפיכך, הרומאים לא 
יגלו התנגדות אם ישוע יוצג כדרך נוספת לאלוהים, אך ללמד את מה 
שישוע לימד - שהוא הדרך האחת והיחידה - יסכן את חייהם. על פי 
מקורות שאינם מקראיים, כל אחד-עשר התלמידים, להוציא אחד, הוצאו 
להורג בגלל המסר הזה. הם מתו על אודות האמת שידעו. התלמיד 

האחד-עשר הוגלה. דוקטור לוקס כתב שאחד התלמידים אמר,

ָהֱאֹלִהים  ִּכי אֹותֹו ָׂשם  ּוְלָהִעיד  ָלָעם  ְלַהְכִריז  ָעֵלינּו  ִצָּוה  “הּוא 
ְלׁשֹוֵפט ַהַחִּיים ְוַהֵּמִתים. ָעָליו ָּכל ַהְּנִביִאים ְמִעיִדים ִּכי ָּכל ַהַּמֲאִמין 
מעשי השליחים י':43-42 ּבֹו ְיַקֵּבל ִּבְׁשמֹו ְסִליַחת ֲחָטִאים.” 

עשה.  ומה  המשיח  ישוע  מיהו  הממחישים  תיאורים  מלא  המקרא 
אנו יכולים רק לנחש באיזה מאותם תיאורים השתמש ישוע כאשר 
לימד את השליחים. יתכן שהשתמש ברוב או בכל אחד מאלו שהצגנו 
אנחנו. כאשר סיים ללמד, ודאי נפלה דממה בחדר. השאלות שנותרו 
לתלמידיו של ישוע, השליחים, הן אותן השאלות עימן נותרנו אנו. במי 
את\ה מאמין\ה - בעצמך, בדתך, ברעיונותיך, במעשיך הטובים, או 

בעובדה שישוע מת במקומך על מנת לפרוע את חוב החטא שלך?

סובלנות
אף על פי שישוע הבהיר שאין דרך אחרת לאלוהים, הוא לא הטיף 
לדיכוי אלים של אמונות אחרות. גישתו הייתה ללמד את האמת. 
האמת חושפת טעויות, ומאותו רגע חופשיים האנשים לעשות 

את הבחירות שלהם.
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אולם בית הדין  6
עד עתה ענינו על שתים משלוש השאלות עתיקות היומין:

עתה נתמקד בשאלה עתיקת היומין השלישית.

גם כאשר חוב-חטאינו שולם הרי שעדיין אין 
אנו מושלמים. עלינו לדעת כיצד יכול אל צדיק 
לעשות את החוטא ראוי לחיות בנוכחותו. כדי 

לתת תשובה לשאלה זו, עלינו ללמוד ולהבין מושג הנקרא ַהְּצָדָקה.

מוצדק
ראינו שאלוהים לא שבר את תורתו - הוא שמר את החוקים. על ידי 

מותו של ישוע, יכול היה אלוהים…

… ְלַהְראֹות ֶאת ִצְדָקתֹו ַּבְּזַמן ַהֶּזה: ֶׁשהּוא ַצִּדיק ּוַמְצִּדיק ֶאת ֶּבן 
אגרת שאול אל הרומים ג':26 ֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע. 

המילה 'ַמְצִּדיק' היתה מונח משפטי שהיה בשימוש בבתי המשפט 
בימיו של ישוע. כיום המילה אינה בשימוש בשפת היומיום, אך ברגע 
שמסבירים אותה, קל להבינה. בטרם נתחיל עלינו להציג את הרקע.

כאשר ברא אלוהים את אדם וחוה בגן עדן, היה האדם נקי מכל חטא. 
משום שהיו ללא חטא, יכול היה יהוה להתהלך עימם ולשוחח עימם 
כחבר. אולם אז השליך מעליו האדם את נקיון כפיו והלך אחרי השטן. 
כתוצאה מכך, לבש האדם אופי חדש - אופי חוטא. החטא הפריד את 
האדם מאלוהים. בהיותו מופרד על ידי החטא, הניח אלוהים בצד את 
חברותו עם האדם ועטה על עצמו את גלימת השופט. האדם נקרא 
לדוכן הנאשמים שבבית המשפט כדי לעמוד מול אלוהים, שכעת לא 

היה חבר אלא שופט.

שאלה: כיצד יכולים אנו להימלט מתשלום העונש   .1
על חטאינו?

את  ששילם  בישוע  אמונה  ידי  על  תשובה:   
העונש בעדנו. הוא מת במקומנו.

שאלה: כיצד נוכל להיות בטוחים ששֵמנו כתוב   .2
בספר החיים של השה?

אנו  בישוע,  בוטחים  אנו  שבו  ברגע  תשובה: 
יכולים להיות בטוחים ששמותינו בספר החיים.

שאלה: כיצד משיגים אנו החוטאים ִצְדָקה השווה   .3
ְלִצְדָקתֹו של אלוהים כך שנוכל לחיות בשמיים - 

בנוכחותו? כיצד אנו משיגים "בגדים נקיים"?
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זהו הרקע לִפסקה בכתבי הקודש שכתב הנביא זכריה 500 שנה לפני 
בואו של ישוע. הסיפור ממחיש את מושג הַהְּצָדָקה. זכריה הנביא כתב,

ַוַּיְרֵאִני ֶאת-ְיהֹוֻׁשַע ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול עֵֹמד ִלְפֵני …

זכריה ג':1 )ַמְלַאְך( ְיהָוה, ְוַהָּׂשָטן עֵֹמד ַעל-ְיִמינֹו ְלִׂשְטֽנֹו׃ 7 

בבית המשפט  עומד  יהושע  לכם את  לרגע. תארו  זאת  לדמיין  נסו 
של אלוהים, מותש וסמוק. כאדם דתי, חי יהושע חיים הגונים. ובכל 
ומאשים אותו בכל מיני חטאים - אפילו  לימינו  זאת, עומד השטן8 
אינטימיים שיהושע טיפח בליבו בלבד. היה צורך להשתיק את אולם 
בית המשפט בעוד הקראת החטאים הולכת ומתארכת. וגרוע מזה, 
שום פרקליט לא קם כדי להגן על יהושע. אף אחד לא יכול היה. יהושע 
ידע שמרבית הדברים שאומר עליו השטן הינם נכונים - גם אם קבלו 

בפיו עיוות מכוער.

אלוהים  הושיט  במצורע,  לגעת  אותו  שהניעה  חמלה  באותה  ואז, 
יד ליהושע,

… ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-ַהָּׂשָטן "ִיְגַער ְיהָוה ְּבָך ַהָּׂשָטן … ֲהלֹוא ֶזה אּוד 
זכריה ג':2 ֻמָּצל ֵמֵאׁש׃” 

)פירושו שאלוהים דחה את ההאשמות של השטן(

אלוהים מביט ביהושע בחמלה - אך זוהי אהבה שנתקלת במכשול. 
שכן המקרא אומר,

זכריה ג':3 ִויהֹוֻׁשַע ָהָיה ָלֻבׁש ְּבָגִדים צֹוִאים … 

כפי שניתן לראות מבגדיו הצואים הרי שיהושע הוא חוטא. 
הוא אשם בהפרת תורתו המושלמת של אלוהים.

יכול לספק תירוצים עבור יהושע כאילו מעולם לא  ❖❖ אלוהים אינו 
חטא. זה לא יהיה צודק.

יש לעמוד בדרישות התורה. על יהושע להיענש על חטאו. זה יהיה  ❖❖
הדבר הצודק והנכון.

אשם
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יהושע נמצא בדילמה נוראית. אך אלוהים אינו אובד עצות. יש לו תכנית.

אלוהים קם מכסא השופט ומבלי להסיר את גלימת השופט, הוא עוטה 
על עצמו גם גלימת חבר. הוא עוזב את מרומי הגבהים שבשמים, ויורד 
כישוע הַצִּדיק כדי לעמוד עם יהושע לפני כסא השופט. לפניו מטרה 
אחת בלבד - לקחת על עצמו את גזר דינו של יהושע ולשלם אותו 

בעבורו. ואז יהוה …

… אמר ֶאל-ָהעְֹמִדים ְלָפָניו ֵלאמֹר, "ָהִסירּו ַהְּבָגִדים ַהּצִֹאים ֵמָעָליו.”
זכריה ג':4

היות שלישוע אין שום חטא משלו שעליו למות 
הבלויות  לסחבות  אחריות  לוקח  הוא  בגללו, 
המסמלות את חטאיו של יהושע ומת במקומו, 

ובכך משלם הוא את עונש המוות של יהושוע.

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו )ליהושע( "ְרֵאה, ֶהֱעַבְרִּתי ֵמָעֶליָך 
זכריה ג':4 ֲעוֶֹנָך …” 

חוב החטא של יהושע נמחק!
מפציר

את  להדגיש  לי  הרשו  כן  לפני  אך  יהושע,  של  בסיפורו  נמשיך  מיד 
חשיבות הדברים שזה עתה קראנו.

הבה ונניח לרגע שנתפסת בקלקלתך כשאתה מבצע עבירה פלילית. 
השופט קונס אותך במלוא העונש הקבוע בחוק - בסכום כסף עצום. 
יהיה עליך לשלמו במשך כל חייך. אבל אז יורד השופט מכס המשפט, 
ובהקרבה אישית עצומה, רושם עבורך המחאה על כל הסכום. הוא משלם 
את מלוא הקנס בעבורך! מובן שהצופים במשפט המומים - אך הם גם 
מרוצים. החוב שולם! תביעות התורה נענו במלואן. אין צורך בשום דבר נוסף.

נותרה שאלה אחת: האם תקבל את המענק של השופט? אם תקבל 
את התשלום, תהיה חופשי ללכת. אבל אם תדחה את נדיבותו, תאלץ 
לשלם את הקנס בעצמך. האם אתה מוכן להכניע את עצמך כדי לקבל 
את התשלום? אגב, עליך לדעת, שלשופט יש עניין אישי בך - הוא 
שתקבל  הוא  רוצה  באהבתו,  אביך!  גם  הוא  שלך,  השופט  רק  אינו 
את התשלום, אבל הוא לא יכריח אותך לעשות זאת. עליך להסכים 

לקבלו מרצונך החופשי.

באותו האופן, מדבר המקרא על כך שהאדון 'מפציר' באנשים לקבל 
את התשלום ששילם עבורם, אך בשל חסדו, לא יאלץ אותם לעשות 

זאת בניגוד לרצונם.

נשוב עתה לסיפורו של יהושע.
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הַהְצָּדָקה של אלוהים
למרות שפירעון חובו התבצע, עדיין לא יכול היה יהושע לחיות בנוכחותו 
יכול היה לעמוד מול  יהושע לא היה מושלם. הוא לא  של אלוהים. 
אלוהים. היה עליו להתכסות בבגדי הצדקה. על מנת לספק את הָטָהרה 

הזו, צריך היה לקרות דבר נוסף בבית המשפט האלוהי:

לא זו בלבד שישוע לקח אחריות על סחבות החטא המצחינות של 
גלימת  בו, לקח האדון את  יהושע, אלה שאז, מכיוון שיהושע בטח 
הִצְדָקה שלו וכרך אותה סביב כתפי יהושע. יהושע היה לבוש עכשיו 

בשלמותו של אלוהים!

"… ַוּיֹאֶמר ֵאָליו 'ְרֵאה, ֶהֱעַבְרִּתי ֵמָעֶליָך ֲעו ֶֹנָך, ְוַהְלֵּבׁש ֹאְתָך ַמֲחָלצֹות.’

ָוֹאַמר, ‘ָיִׂשימּו ָצִניף ָטהֹור ַעל-רֹאׁשֹו’, ַוָּיִׂשימּו ַהָּצִניף ַהָּטהֹור ַעל-
רֹאׁשֹו ַוַּיְלִּבֻׁשהּו ְּבָגִדים, ּוַמְלַאְך ְיהָוה* עֵֹמד.”
זכריה ג':5-4

יהושע יכל עתה לומר ביחד עם הנביא ישעיהו,

“ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ַּביהָוה ָּתֵגל ַנְפִׁשי ֵּבאֹלַהי, ִּכי ִהְלִּביַׁשִני ִּבְגֵדי-ֶיַׁשע, 
ישעיה סא':10 ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני …” 

שוב עוטה יהוה את גלימת השופט ותופס את 
מקומו באולם בית המשפט. כשהוא מביט למטה 
אל יהושע העוטה את ִצדקתו של אלוהים, יכול 
יהוה לומר ביושר ובצדק, "בבית המשפט השמימי 

שלי, אתה יהושע ניצב מולי כשהינך מושלם.”

השופט הכול יכול שבשמים אוחז כעת את פטישו, 
מרים אותו, ובהכותו על שולחנו מצהיר על יהושע כעל "צדיק!”. ברגע 

זה נרשם שמו של יהושע בספר החיים של השה.

יהושע יכול עכשיו לחיות במחיצת אל מושלם בשמיים המושלמים. 
לעולם לא יעמוד שוב בפני בית הדין האלוהי - הוא לא יעמוד למשפט 

הכסא הלבן והגדול בתום עידן הרשע הנוכחי.

בזאת אנו מסיימים את סיפורו של יהושע. אנו מבינים עתה 
על  שמצהירים  אדם   - מוצדק  המילה  משמעות  את 

היותו צדיק בעיני אלוהים.9 המקרא אומר…

אגרת שאול אל הרומים ג':28 “… ָהָאָדם ֻמְצָּדק ַעל-ְיֵדי ֱאמּוָנה …” 

"רֹוֶאה ַאָּתה ִּכי ָהֱאמּוָנה ָעְזָרה ְלַמֲעָׂשיו ּוִמּתֹוְך ַהַּמֲעִׂשים ֻהְׁשְלָמה 
אגרת יעקב ב':22 ָהֱאמּוָנה” 

* מלאך יהוה מתייחס 
ליהוה עצמו.

קדצומ

מוכרז כצדיק
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ֵאלו השִֹמים ביטחונם בישוע יכולים להיות בטוחים, שכאשר יהוה מביט 
בהם, שוב אינו רואה את חטאם כי אם את גלימת הצדקה המושלמת 

העוטפת אותם.

עדיפות עליונה
אחד מארבעים כותבי המקרא העיד שהעדיפות העליונה בחיים הינה …

ְלַהְרִויַח ֶאת ַהָּמִׁשיַח ּוְלִהָּמֵצא ּבֹו - ְּבאֶֺפן ֶׁשִּצְדָקִתי ֹלא ִּתְהֶיה ִלי 
ִמן ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא ִּתְהֶיה זֹו ַהְּצָדָקה ֲאֶׁשר ַעל-ְיֵדי ֱאמּוַנת ַהָּמִׁשיַח. 

ְצָדָקה ֲאֶׁשר ֵמֱאֹלִהים ִהיא ִויסֹוָדּה ֶּבֱאמּוָנה -
אגרת שאול אל הפיליפים ג':9-8

לא ִּצְדָקתנו היא הקובעת, כי אם זו שלו. כל מעשינו הטובים, תפילותינו, 
לא  קיום עשרת הדברות  או  דת  קיום טכסי  הבטחותינו המיוחדות, 

יוכלו להצדיקנו, ִּכי …

ָהָאָדם ֵאינֹו ִנְצָּדק ְּבִקּיּום ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה …
אגרת שאול אל הגלטים ב':16

בבית הדין של יהוה לא יוכל איש מאיתנו להצהיר על עצמו "טהור, 
לא משנה עד כמה טובים הם חיינו - הם כמו  טהור, טהור, טהור!” 

חץ המכוון אל המטרה - אשר מחטיא את הליָּבה …

… ִּכי ַהּכֺל ָחְטאּו ּוְמֻחְּסֵרי ְּכבֹוד ֱאֹלִהים ֵהָּמה …
אגרת שאול אל הרומים ג':23

אך בישוע נמצא לנו הדבר אותו ניבא הנביא ירמיה 600 שנה לפני 
בוא המשיח. הוא כתב אודות המשיח

ירמיה כג':6 … ְוֶזה-ְּׁשמֹו ֲא ֶׁשר-ִיְקְראֹו, ְיהָוה ִצְדֵקנּו. 

לסיכום
אשר  החלפה  גדולה.  כהחלפה  יהושע  של  סיפורו  את  לסכם  ניתן 

מעורבים בה צלב וקבר … ריקים.

הצלב הריק: המקרא אומר ש …

ֶאת ֶזה ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדע ַחָּטאת ָעָׂשה ְלַחָּטאת ַּבֲעֵדנּו …
אגרת שאול השניה אל הקורינתים ה':21

כוללת  'חטאת'  המילה  לחוטא.  נעשה  שישוע  אומר  אינו  זה  פסוק 
מכל  נקי  שהיה  ישוע,  את  עשה  "אלוהים  החטא.  קורבן  רעיון  את 
חטא, לקורבן-חטא )חטאת( בעבורנו …”. כאשר לקח ישוע על עצמו 
את עונש-החטא שלנו, שפך עליו אלוהים את כל זעמו הצודק כלפי 
החטא. אז יכול היה ישוע לעשות משהו שאנו לא יכולנו לעשותו. הוא 
אמר: "נשלם”. אילו היינו אנו משלמים את חוב חטאנו בעצמנו, היה 
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עלינו להמשיך ולשלם עוד ועוד, לנצח. לעולם 
ישוע  אך  "נשלם”.  להצהיר:  יכולים  היינו  לא 

שילם את הכול.

הקבר הריק: בהמשך הפסוק נאמר,

… ְּכֵדי ֶׁשָאנּו ִנְלַּבׁש ֶאת ַהְּצָדָקה ֶׁשל ֱאֹלִהים ּבֹו.
אגרת שאול השניה אל הקורינתים ה':21

ַהְּצָדָקה! היא אינה שלנו. כשאנו  לנו  בו נמצאה  זה אשר  ישוע הוא 
שמים בו את מבטחנו אנו לבושים בִצדקתו! אנו ערוכים לחיות בנוכחות 

אלוהים בשמיים המושלמים שלו.

זוהי ההחלפה הגדולה מכל. ישוע עוטה על עצמו את הסחבות הבלויות 
שאלה  לאותה  התשובה  ִצְדָקתֹו.  אדרת  את  לנו  ומציע  חטאינו  של 
עתיקת יומין אודות "שני הצדדים של אותו מטבע” נמצאת בפסוק 

האחד הזה. קרא אותו שוב.

ֶאת ֶזה ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדע ַחָּטאת ָעָׂשה ְלַחָּטאת ַּבֲעֵדנּו, ְּכֵדי ֶׁשָאנּו 
ִנְלַּבׁש ֶאת ַהְּצָדָקה ֶׁשל ֱאֹלִהים ּבֹו.

אגרת שאול השניה אל הקורינתים ה':21

מותו של ישוע כתחליף למוות שלנו, וההלבשה שלנו בבגדי צדקתו, 
מרכיבים את המסר של הצלב הריק והקבר הריק.

הּוא ֲאֶׁשר ִנְמַסר ַלָּמֶות ִמְּפֵני ֲחָטֵאינּו ]הצלב הריק[

ְוהּוַקם ִלְתִחָּיה ִמְּפֵני ֶׁשֻהְצַּדְקנּו ]הקבר הריק[.
אגרת שאול אל הרומים ד':25

זהו הדבר אשר לו קורא המקרא, באופן מילולי, הבשורה הטובה.

הזהות, הנתינה, ההבטחה.  7
בטרם נסיים פרק זה עלינו לשפוך אור על נקודה אחת נוספת. היא 

מתייחסת לנושא האמונה. זוכרים כיצד …

… ֶהֱאִמן ַאְבָרָהם ַּביהוה ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה.
אגרת שאול אל הרומיים ד':3

אלוהים הקדים ונתן הצדקה לאברהם מכיוון שאלוהים הביט קדימה אל 
מה שיעשה ישוע על הצלב. אותו עיקרון חל גם לגבינו, אלא שבמקום 

להביט קדימה אל הצלב אנו כעת מביטים אחורה בזמן.

ְוֹלא ְלַמֲענֹו ִּבְלַבד ִנְכַּתב ֶׁשֶּנְחְׁשָבה לֹו )ִלְצָדָקה(, ִּכי ִאם ַּגם ְלַמֲעֵננּו; 
ְוִהיא ֲעִתיָדה ְלֵהָחֵׁשב ָלנּו - ַהַּמֲאִמיִנים ְּבִמי ֶׁשֵהִקים ֶאת ֵיׁשּוַע 
אגרת שאול אל הרומים ד':24-23 ֲאדֹוֵננּו ִמן ַהֵּמִתים. 
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גם אנו, אם נאמין בו נוכל לעטות את גלימת הְצָדָקה.

ַהֲאֵמן, ְּבַטח
זוכרים שלמילה 'ַהֲאֵמן', כפי שהיא מופיעה במקרא, משמעות רחבה 

יותר מזו שאנו לפעמים מעניקים לה?

אמרנו שהמונחים אמונה, אמון וביטחון הינם בעלי משמעות שווה  ❖❖
במהותם. אמונה היא הבטחון שדבר מה הוא אמת - שניתן לתת 

בו אמון וראוי לבטוח בו.

ראינו שהאזהרה "לעולם אל תיתן אמון באדם זר” מתייחסת גם  ❖❖
לאמונה. בטרם תיתנו במישהו אמון, עליכם לדעת:

את זהותו: מה שמו, מנין בא ומי הוא טוען להיות?  .1

את העבר )היסטוריה( שלו: מה המוניטין שלו? האם הוא אמין?  .2

אמרנו שכתבי הקודש נכתבו כדי שהאנושות תוכל להכיר את יהוה. 
אלוהים יותר מאשר על  במובנים רבים אתם ודאי יודעים עכשיו על 
רבים מחבריכם. אם אמנם כך, הרי שזהו בדיוק היעוד של כתבי הקודש.

להאמין במה?
זה מביא אותנו לשאלה: "כדי לקבל סליחת חטאים ולזכות בהצדקה 
שמציע לנו אלוהים, במה בדיוק עלי להאמין?” התשובה מובילה אותנו 

חזרה לשתי הנקודות הבאות:

מהי זהותו של זה שבו עלינו לבטוח? כפי שראינו, המקרא חושף   .1
בפנינו בברור אל יחיד וייחודי )אין עוד כמוהו( - יהוה אלוהים - ישות 
זהו האלוהים שירד לארץ בדמות  ובעלים של הכול.  עליונה, בורא 
האדון ישוע המשיח. בו לבדו עלינו לבטוח, בהרחיקנו את כל הֵאלים, 

הֵאלות, הרוחות והאלילים. רק הוא לבדו ראוי לאמוננו ובטחוננו.

חשוב לזכור שאין זו רק שאלה של אמונה בעובדות היסטוריות, כי 
אם נתינת אמון בישות חיה, ב'ישות’ של יהוה אשר בו ישנה אהבה, 
הכוונה והגנה. זוהי מערכת יחסים שיש לה נקודת התחלה, ומשם 
פני האדמה  על  כאן  ביומו,  יום  מידי  ולהעמיק  לגדול  יכולה  היא 

ולנצח נצחים בשמים.

האם יש ליהוה היסטוריה מהימנה? על מנת לענות על שאלה   .2
זו, נצטרך לבחון שני תחומים:

זמן מסויימת בהיסטוריה, מת  יהוה: בנקודת  הנתינה של  א. 
ישוע על הצלב עבור חטאינו. שלושה ימים מאוחר יותר הוקם 

לתחייה. עלינו להאמין בשני הדברים.
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ההבטחה של יהוה: לאלוהים יש היסטוריה ארוכה של שמירת  ב. 
הבטחות. הוא מבטיח עכשיו להושיע אותנו מעונש המוות 
של החטא ולהלביש אותנו בצדקה. האם אנחנו מאמינים לו? 
האם אנחנו בוטחים בו? המקרא אומר שעלינו פשוט לתת 

אמון בדברו.

עלינו להפוך את מה שקרה בגן העדן. במקום לסמוך על עצמנו או 
על השטן …

מעשי השליחים טז':31 ַהֲאֵמן ָּבָאדֹון ֵיׁשּוַע ְוִתָּוַׁשע … 

להאמין באדון ישוע המשיח משמעו להאמין במי שהוא ובמה שעשה - 
בזהותו ובהיסטוריה שלו.

אנו יכולים להאמין ברעיונות שלנו כמו שעשה קין -אנו יכולים להתעלם   .1
מאלוהים כפי שעשו האנשים בימיו של נח - אנו יכולים להשתחוות 

לאלילים מעשי ידינו כמו שעשו אנשי בבל, או …

אנו יכולים, כמו אברהם, לבטוח באלוהים ולהאמין להבטחותיו.  .2

עלינו להחליט אם ללכת בדרך זו או אחרת. לא לבחור משמעו להחליט 
כנגדו. אבל אם אנו כן בוחרים לבטוח בו, הרי שהאדון הבטיח לנו ש …

… ִהיא )האמונה( ֲעִתיָדה ְלֵהָחֵׁשב ָלנּו - ַהַּמֲאִמיִנים ְּבִמי ֶׁשֵהִקים 
ֶאת ֵיׁשּוַע ֲאדֹוֵננּו ִמן ַהֵּמִתים - )ִלְצָדָקה(.

אגרת שאול אל הרומים ד':24

לא נותר לנו דבר לעשותו, מלבד להאמין.

מעשים טובים
לגשר  האדם  ניסה  שחלפו  המאות  במהלך 

על התהום שנפערה עקב החטא. כל שיטה 
שנוסתה הייתה כרוכה במאמץ או במעשה 

כלשהו מצד האדם.
דת

בבל

בני דורו של נח

רעיונות עצמיים
קין

4

5

6

3

10 9 8 7

2 1
עם ישראל

מעשים טובים פרושים
אדם (הראשון)

הופעה כלפי חוץ

בני אדם

אלוהים
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אולם עכשיו
ֶׁשַהּתֹוָרה  ְצָדָקה  ּתֹוָרה,  ְּבִלי  ָהֱאֹלִהים  ִצְדַקת  ִנְגְלָתה  ָּכֵעת  ַאְך 
ְוַהְּנִביִאים ְמִעיִדים ָעֶליָה. ְוִהיא ְצָדָקה ֶׁשל ָהֱאֹלִהים, ְּבֶאְמָצעּות 

ֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ֶאל ָּכל ְוַעל ָּכל ַהַּמֲאִמיִנים.
אגרת שאול אל הרומים ג':22-21

המקרא אומר, שהישועה "אינה מעצמנו, כי אם מתנת אלוהים היא" 
והיא זמינה למאמינים בלבד.

ֵהן ַּבֶחֶסד נֹוַׁשְעֶּתם ַעל-ְיֵדי ָהֱאמּוָנה; ְוזֺאת ֹלא ִמֶּיְדֶכם, ִּכי ִאם 
ַמְּתַנת ֱאֹלִהים ִהיא. ֵאין ֶזה נֹוֵבַע ִמַּמֲעִׂשים, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתָּגֶאה ִאיׁש.
אגרת שאול אל האפסים ב':9-8

מתנתו של אלוהים היא חיי נצח.

ִּכי ְׂשַכר ַהֵחְטא הּוא ָמֶות, ֲאָבל ַמְּתָנתֹו ֶׁשל ֱאֹלִהים ִהיא ַחֵּיי עֹוָלם 
אגרת שאול אל הרומים ו':23 ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ֲאדֹוֵננּו. 

שימו לב לכך שהמתנה ניתנת חינם. אם עלינו לעבוד לקבלת מתנה 
שוב אין היא בגדר מתנה. אם אנחנו חשים שהרווחנו את המתנה בדרך 
כלשהי, היא מפסיקה להיות מתנה והופכת לפרס או למענק. אולם 
המקרא אומר שהמתנה של חיי נצח ניתנת בחינם - היא זמינה למי 

שמאמין באמיתותן של עובדות מסוימות.

אנו מאמינים שישוע המשיח הוא יהוה עצמו.

אנו מאמינים שישוע מת במקומנו ושילם בכך את חוב חטאנו.

אנו מאמינים שהצדק של אלוהים בא על סיפוקו באותו מוות של 
ישוע - שכאשר אלוהים מביט בנו, שוב אינו רואה את חטאינו אלא 

אותנו לבושים בבגדי צדקתו של ישוע.

אנו מאמינים שהמוות לא ניצח את ישוע, אלא שישוע ניצח את 
המוות והוקם מן המתים.

אנו מאמינים שאלוהים נותן לנו את מתנת חיי הנצח.

אנו מאמינים שאלוהים מקיים את הבטחותיו.

אנו מאמינים שאלוהים כתב את שמנו בספר חיי הנצח של השה.

זו לא אמונה עיוורת. זוהי אמונה הנובעת מידיעת  הכל אמונה, אך 
ההיסטוריה הארוכה והאמינה של יהוה.

יש המוסיפים לאמונה הילה רוחנית. היא נעשית כמותית. או שיש 
בלבול.  יוצרת  שכזו  חשיבה  אך  בלבד.  מעט  או  אמונה  הרבה  לך 
האמונה בישוע דומה לאדם טובע הנד בראשו כאשר המציל שואל 
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אותו: "האם אתה סומך עלי שאציל אותך"? מידת ההנהון היא חסרת 
חשיבות. הנקודה איננה ניד הראש כלל וכלל. הנקודה היא שהטובע 
מודע למצבו הקשה ובוטח במציל שיציל אותו. מגוחך יהיה מצדו של 

הטובע לטעון אחר כך שניד הראש הגדול שלו הוא שהציל את חייו.

ולבטוח  אונים  חוטאים חסרי  בכך שאנו  להכיר  עלינו  איתנו.  גם  כך 
בישוע שיושיע אותנו מחטאינו. לא גודל בטחוננו הוא שמושיע אותנו. 

ישוע הוא זה שמושיע. הכול ממנֹו וכלום לא מאיתנו.

ִּכי ָּבּה )ִּבְבׂשֹוַרת ַהָּמִׁשיַח( ִצְדַקת ָהֱאֹלִהים ִמְתַּגֵּלית ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה 
האגרת אל הרומים א':17 ְלַתְכִלית ֱאמּוָנה … 

בעודי כותב פרק זה, נמצא ילד בן אחת עשרה שהלך לאיבוד ביער 
לפני ארבעה ימים. בפרק הזמן הזה הוא ראה לעיתים קרובות אנשים 
שתרו אחריו, אך מתוך ציות לחינוך שנתנו לו הוריו, לא נתן אמון בזרים 

והתחבא ממציליו.

המקרא אומר לנו …

לוקס יט':10 … ֵהן ֶּבן-ָהָאָדם ָּבא ְלַבֵּקׁש ֶאת ָהאֹוֵבד ּוְלהֹוִׁשיעֹו. 

אנו מתחבאים מפני האדון לרעתנו. הוא כבר לא זר. אנו מכירים את 
ההיסטוריה שלו - היא ארוכה ומהימנה. אנו יכולים לתת בו אמון.



15 פרק 
מה רצונך שאעשה?  1

זמן מתאים  2
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מה רצונך שאעשה?  1
בימים שלאחר תחייתו בילה ישוע את זמנו עם תלמידיו וְ …

ִלְפֵניֶהם הּוא הֹוִפיַע ַחי ְּבהֹוָכחֹות ַרּבֹות, ַאֲחֵרי ֱענּותֹו, ּוְבֶמֶׁשְך 
ַאְרָּבִעים יֹום ִנְרָאה ֲאֵליֶהם ְוִדֵּבר ִאָּתם ַעל ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים.

מעשי השליחים א':3

קילומטרים  שלושה  מוכר,  למקום  בחזרה  ישוע  אותם  לקח  בסוף 
בלבד מירושלים.

הּוא הוִֺציא אוָֺתם ַעד ֵּבית ַעְנָיה, ָנָׂשא ֶאת ָיָדיו ּוֵבְרָכם. ְּבָׁשָעה 
ֶׁשֵּבֵרְך אוָֺתם ִנְפַרד ֵמֶהם ְוִנָּׂשא ַהָּׁשַמְיָמה.

הבשורה על פי לוקס כד':51-50

עֹוָדם ַמִּביִטים ַהָּׁשַמְיָמה ַּבֲעִלָּיתֹו, ְוִהֵּנה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ְלבּוֵׁשי ָלָבן 
ִנְּצבּו ְלָיָדם ְוָאְמרּו: "ַאְנֵׁשי ַהָּגִליל, ָלָּמה ַאֶּתם עֹוְמִדים ּוִמְסַּתְּכִלים 
ֶאל ַהָּׁשַמִים? ֵיׁשּוַע ֶזה ֲאֶׁשר ִנָּׂשא ֵמֲעֵליֶכם ַהָּׁשַמְיָמה - ּבֹוא ָיבֹוא 

ְּבאֹותֹו אֶֺפן ֶׁשְרִאיֶתם אֹותֹו עֹוֶלה ַלָּׁשַמִים.”
מעשי השליחים א':11-10

המלאכים אמרו שישוע ישוב. אילו היינו ממשיכים בלימוד המקרא, 
ממש  זה.1  עתידי  אירוע  על  לומר  הרבה  למקרא  שיש  רואים  היינו 
כשם שאלוהים שמר את הבטחותיו כפי שניתנו בנבואות על ביאתו 
הראשונה, כך גם יכולים אנו להיות בטוחים שיקיים את דברו ביחס 

לביאתו השנייה. הוא תמיד מקיים את דברו.

בהמשך מספר המקרא על האירועים שסבבו את חיי התלמידים שנודעו 
מעתה כשליחים. תלמידים אלה של ישוע סיפרו להמוני אנשים אודותיו.

ְּדַבר ֱאֹלִהים ִׂשְגֵׂשג ּוִמְסַּפר ַהַּתְלִמיִדים ִּבירּוָׁשַלִים ָּגַדל ְמאֺד ְוַגם 
מעשי השליחים ו':7 ָהמֹון ַרב ִמן ַהּכֲֺהִנים ִנְׁשְמעּו ָלֱאמּוָנה. 

וממש כשם שהשליחים  כולם שוכנעו,  לא  אך 
ודאי ציפו שיקרה, התעוררה התנגדות. שונא-
ישוע נלהב במיוחד היה פרוש צעיר אחד, בשם 

שאול, שרצח וכלא את מאמיניו של ישוע.

ְוָׁשאּול עֹוֶדּנּו ֵמִפיַח ִאּיּוִמים ָוֶרַצח ֶנֶגד ַּתְלִמיֵדי 
ָהָאדֹון. הּוא ָּבא ֶאל ַהּכֵֺהן ַהָּגדֹול ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 
ֶׁשֶּיֱאסֺר  ְּכֵדי  ְּבַדֶּמֶׂשק,  ַהְּכֶנֶסת  ְלָבֵּתי  ִאְּגרֹות 
ִּבְכָבִלים ֶאת ִמי ֶׁשִּיְמָצא ִמן ַהַּמֲחִזיִקים ַּבֶּדֶרְך 
אֹוָתם  ְוָיִביא  ָנִׁשים,  ְוֵהן  ְּגָבִרים  ֵהן  ַהִהיא, 

ִלירּוָׁשַלִים.

ימת הגליל
(הכנרת)

ים המלח

ים התיכון

דן
יר

 ה
הר

נ

דמשק

ירושלים
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ִמן  אֹור  ְסִביבֹו  ָנַגּה  ִּפְתאֹום  ְלַדֶּמֶׂשק,  ְוִהְתָקֵרב  ֶׁשָהַלְך  ְּבֵעת 
ַהָּׁשַמִים. הּוא ָנַפל ַאְרָצה ְוָׁשַמע קֹול אֹוֵמר ֵאָליו: "ָׁשאּול, ָׁשאּול, 

ָלָּמה ִּתְרְּדֵפִני?”

ָׁשַאל ָׁשאּול: "ִמי ַאָּתה, ֲאדֹוִני?”

מעשי השליחים ט':5-1 ָאנִֺכי ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר ַאָּתה רֹוֵדף. 

הייתה זו תחילתם של חיים מרשימים. שאול עבר שינוי קיצוני. הוא 
חדל להרוג מאמינים ונעשה בעצמו מאמין. נטרפו הקלפים והרודף 
הפך לנרדף. באחת ההזדמנויות הוא נרגם באבנים וִננטש כמת. שלוש 
פעמים הוכה באלות. חמש פעמים הולקה בשוטים. שלוש פעמים 
נטרפה האוניה בה הפליג, )באחת מהן צף בים במשך עשרים וארבע 
שעות(. כל זה קרה בזמן ששאול ניסה לבשר לאחרים על אמונתו 
שישוע הוא המושיע המובטח. זהו אותו שאול, הוא ולא אחר, המוכר 
של  ומשמעותי  ניכר  חלק  שכתב  אחד  אותו  השליח,  כפולוס  לנו 

הברית החדשה.
לאורך כל כתבי הקודש אנו שוב ושוב רואים שאלוהים שאל שאלות 
מאתגרות מחשבה. שאלות אלה נועדו לחשוף ולהבהיר את מחשבותיו 
הכמוסות ביותר של האדם, כדי שכאשר יידרש לכך, יאלץ להתמודד 
בפני המציאות. גם שאול נאלץ להתעמת עם אלוהים ונשאל שאלה:

מעשי השליחים ט':4 "ָׁשאּול, ָׁשאּול, ָלָּמה ִּתְרְּדֵפִני?” 

במידה מסוימת היה זה כאילו אמר אלוהים, "שאול, מדוע אתה אויבי 
כאשר יכולת להיות ידידי?” תשובתו של שאול מגלה שהוא ידע בדיוק 

מיהו הבוחן אותו. הוא ענה ואמר: "ֲאדֹוִני”.

לּו התמזל מזלנו עד כדי לפגוש את יהוה באופן אישי, אינני יכול אלא 
לחשוב שהוא היה פותח את השיח בינינו בשאלה. הסיכוי שאלוהים 
יפנה אלינו באופן בו פנה אל שאול הוא קטן ביותר; לאורך כל כתבי 
לא  הנראה,  ככל  שאלוהים,  למרות  בלבד.  מעטים  לכך  זכו  הקודש 
יתעמת איתנו באופן אישי, עדיין עומדים אנו אל מול הדברים שתיעד 
אלוהים במקרא. דרכו שואל הוא כל אחד מאיתנו, "האם תבטח בישוע 
כמושיעך האישי - האל-בן-האדם האחד והיחיד ששילם את חוב-חטאיך?”

אל תענה ללא מחשבה. אולי כבר חשבת על כך. מצד שני, אולי אתה 
זקוק לזמן מה על מנת להרהר בשאלה.

אם תשובתך היא "לא, אינני מאמין בישוע”, כי אז המשך הפרק הזה 
לא ממש נוגע לך. אתה מוזמן לקרוא אותו, אולם אני מציע שתדלג 
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על חלק זה ותסיים בחלק הבא שכותרתו: "זמנים נוחים” )עמוד 361(. 
המקרא אומר שאם אנו דוחים את בשורת הצלב, אזי לא נבין כראוי 

את שאר כתבי הקודש מכיוון ש …

… ִנְסֶּתֶרת ִהיא ָלאֹוְבִדים.

ַהִּבְלִּתי  ֶׁשל  ִׂשְכָלם  ֶאת  ִעֵּור  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  של(  )אלוהים  ֵאל 
ַהָּמִׁשיַח  ְּכבֹוד  ֶׁשל  ַהְּבׂשֹוָרה  אֹור  ֲעֵליֶהם  ִיְזַרח  ְלַבל  ַמֲאִמיִנים 
אגרת שאול השניה אל הקורינתים ד':4-3 ֲאֶׁשר הּוא ֶצֶלם ָהֱאֹלִהים. 

מאידך גיסא, אם תשובתך היא "כן, אני רוצה לבטוח בישוע”, או "כן, 
אני מאמין שישוע שילם את חוב חטאי”, אזי המשך בקריאה. שאר 

המקרא נכתב עבור אנשים כמוך.

אם אתה שם את ביטחונך בישוע בכל הכנות, מאמין שהוא יהוה, שהוא 
מת עבור חטאיך וקם לתחייה, כי אז, על בסיס הנאמר במקרא, אתה 
יכול להיות בטוח שחטאיך נסלחו לך ושחברותך עם אלוהים שוקמה. 

אתה יכול לדעת בביטחון מלא ששטר חובך שולם במלואו.

… ּוִבְהיֹוְתֶכם ֵמִתים ְּבִפְׁשֵעיֶכם 2 ּוְבָעְרַלת ְּבַׂשְרֶכם, ֶהֱחָיה ֶאְתֶכם 
ִעּמֹו. הּוא ָסַלח ָלנּו ַעל ָּכל ְּפָׁשֵעינּו; ִּבֵּטל ֶאת ְׁשַטר ַהחֹוב ֲאֶׁשר 

ָהָיה ֶנְגֵּדנּו ַעד ֻּתּמוֹ ֶוֱהִסירֹו ְּבָתְקעֹו אֹותֹו ַּבְּצָלב.
אגרת שאול אל הקולוסים ב':14-13

חוב החטא שלך ננעץ אל הצלב לפני אלפיים שנה. בזכות זה שבטחת 
בו, אומר לך עכשיו אלוהים …
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האגרת אל העברים י':17 "… ְוַלֲעוָֹנם ּוְלַחָּטאָתם ֹלא ֶאְזָּכר-עֹוד.” 

הסליחה של אלוהים היא מוחלטת. סחבות החטא המטונפים שלך 
נעלמו.

ִּכי ִכְגבַֹּה ָׁשַמִים ַעל-ָהָאֶרץ ָּגַבר ַחְסּדֹו ַעל-ְיֵרָאיו׃ ִּכְרחֹק ִמְזָרח 
תהלים קג':11, 12 ִמַּמֲעָרב ִהְרִחיק ִמֶּמּנּו ֶאת-ְּפָׁשֵעינּו. 2 

ַעל ֵּכן ִמי ֶׁשִּנְמָצא ַּבָּמִׁשיַח הּוא ְּבִריָאה ֲחָדָׁשה. ַהְיָׁשנֹות ָעְברּו; 
אגרת שאול השניה אל הקורינתים ה':17 ִהֵּנה ִנְהיּו ֲחָדׁשֹות. 

כעת במקום מוות נצחי בנהר של אש, ישוע אומר,

"ַאל ִיָּבֵהל ְלַבְבֶכם. ַהֲאִמינּו ֵּבאֹלִהים; ַהֲאִמינּו ַּגם ִּבי. ְּבֵבית ָאִבי 
הֹוֵלְך  ֶׁשֲאִני  ָלֶכם  אֹוֵמר  ָהִייִתי  ְּכלּום  ֵכן,  לּוֵלא  ַרִּבים.  ְמעֹונֹות 

ְלָהִכין ָלֶכם ָמקֹום?

ְוִאם ֵאֵלְך ְוָאִכין ָלֶכם ָמקֹום, ָאׁשּוב ְוֶאַּקח ֶאְתֶכם ֵאַלי ְלַמַען ִּתְהיּו 
ַּגם ַאֶּתם ַּבֲאֶׁשר ֲאִני ָׁשם. ּוְלָאן ֲאִני הֹוֵלְך, יֹוְדִעים ַאֶּתם ֶאת ַהֶּדֶרְך.”
יוחנן יד':4-1

מערכת יחסים
כמאמין, החיים עדיין ממשיכים, אך עתה יכול אתה 

והמיועד  המובטח  בעתיד  בטוח  להיות 
מכין  שהוא  אמר  ישוע  בשמיים.  לך 

יכול לומר  לך מעון. אתה 
עכשיו בביטחון שאתה 

השמים.  של  אזרח 
היחסים  מערכת 
אלוהים  עם  שלך 

שוקמה.

שבדיוק  אומר  המקרא 
למשפחה  נולדת  שפעם  כשם 

גשמית, עתה נולדת למשפחתו של אלוהים. וכשם שהוריך הגשמיים 
יהיו תמיד הוריך, יקרה אשר יקרה, כך גם כאשר אתה נולד למשפחת 
האלוהים, שוב אינך יכול לבטל את לידתך. חשוב שתבין שכשזה נוגע 
למערכת היחסים שלך עם אלוהים, יעודך הנצחי נקבע אחת ולתמיד. 

אתה שייך למשפחת האלוהים לנצח נצחים.3

זֺאת ָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶכם, ַהַּמֲאִמיִנים ְּבֵׁשם ֶּבן-ָהֱאֹלִהים, ְלַמַען ֵּתְדעּו 
אגרת יוחנן הראשונה ה':13 ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם 4 ַחֵּיי עֹוָלם. 

בני אדם

אלוהים
הצדקה
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ַוֲאִני ָּבטּוַח ִּכי ֹלא ַהָּמֶות ְוֹלא ַהַחִּיים, ֹלא ַמְלָאִכים ְוֹלא ַׁשִּליִטים, 
ֹלא ְּדָבִרים ֶׁשַּבהֶֺוה ְוֹלא ְּדָבִרים ֶׁשֲעִתיִדים ָלבֹוא, ֹלא ּכֺחֹות, ֹלא 
ְּגָבִהים ְוֹלא ַמֲעַמִּקים ְוֹלא ׁשּום ְיצּור ַאֵחר ֹלא יּוְכלּו ְלַהְפִריֵדנּו 

ֵמַאֲהַבת ֱאֹלִהים ֶׁשַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ֲאדֹוֵננּו.
אגרת שאול אל הרומים ח':39-38

למרות שכעת הנך חלק ממשפחת האלוהים )אתה במערכת יחסים(, 
שבר  מתרחש  קורה  כשזה  לחטוא.  תמשיך  שעדיין  אומר  המקרא 

באחווה המשפחתית.

אחווה
אחווה שונה ממערכת יחסים. למשל, אם בן מתבקש על ידי אביו 
לסדר את חדרו אך במקום זה הוא יוצא לבלות עם חבריו, העניינים 
לבן,  האב  בין  מחסום  ייווצר  הביתה.  האב  כשישוב  כשורה  יהיו  לא 
עדיין  הם  והבן  שהאב  נכון  שם.  תהיה  אם  בו  לחוש  תוכל  ובודאי 
מערכת היחסים ביניהם לא השתנתה - אבל תחושת  משפחה - 

האחווה המשפחתית נפגמה.

עם זאת, למקרא יש פתרון לאחווה שהופרה. כשאנחנו חוטאים נאמר 
לנו להתוודות על כך לפני אלוהים, ואם פגענו בזולתנו, עלינו לפייסו 

ולהשיב את השלום גם בינינו לבינו. אלוהים הבטיח ש …

ִאם ִנְתַוֶּדה ַעל ֲחָטֵאינּו, ֶנֱאָמן הּוא ְוַצִּדיק ִלְסֹלַח ָלנּו ַעל ֲחָטֵאינּו 
אגרת יוחנן הראשונה א':9 ּוְלַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ַעְוָלה. 

האחווה שלנו עם אלוהים תשוקם ברגע שִנְתַוֶּדה על חטאינו.

מערכת יחסים
שאין להתירה

נולדת למשפחת 
האלוהים. אתה בנו 
לנצח נצחים.

חטא

אלוהים
אחווה

שניתן להפר

חטאיך שוברים את 
ההרמוניה הקיימת בינך 

לבין אביך השמימי.
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אני  בדרכי,  ללכת  שבחרתי  כיוון 
מוצא את עצמי בשממה רוחנית, 
מגשש באפילה אחר האמת. כמוני 

כֶשֹה תועה.

מאלוהים  אותי  הרחיק  חטִאי 
מנוכר  נראה  אלוהים  ומאהבתו. 

ומרוחק ממני.

אני אשם בשבירת תורתו המושלמת 
של אלוהים.

המשמעות של שבירת תורתו של 
אלוהים היא לחטוא, וחטִאי ממיט 

עלי חוב שעלי לשלם.

תורת  את  לקיים  אפשרי  בלתי 
אלוהים בשלמותה. גם אם אתאמץ, 
עדיין אמצא את עצמי נכשל. בנוסף 
לכך, השטן מתמרן אותי לעשות 

את רצונו. אני עבד.

איחדתי  הזה,  לעולם  כשנולדתי 
גם  חטא  אשר  השטן  עם  כוחות 

הוא נגד אלוהים.

העּובדֹות ללא 
“כצאצאו של אדם” ישוע המשיח 

את החוב אוכל לפרוע רק באמצעות 
לנצח  שמתבצע  תשלום  מותי, 

באגם האש.

מנוכרים
 (מרוחקים)

משפט נצחי

אויב

שטר חוב

בעל חוב

אבוד

צ

ד
עמזמ

אשם

עבד

אינני מאמין …
שייתכנו  מאמין  אני 
דרכים רבות להתקבל 
אצל אלוהים - אם הוא 
עשוי  ישוע  קיים.  אכן 
להיות אחת מהן. אם 
טובים  חיים  אחיה 
ואעשה כמיטב יכולתי, 
אזי שאלוהים לא ידחה 

אותי.

נולד כלא-
מאמין …
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ישוע, כרועה הטוב, מצא אותי ונתן לי 
חיים חדשים, חיי נצח, סליחה, מטרה 
לחיי, שחרור מאשמה והרבה יותר.

אל  מחדש  שנולדתי  בלבד  זו  לא 
משפחת האלוהים, אלא שאלוהים 
גם העניק לי זכויות מלאות כבנו.

חדשים,  חיים  לי  מעניק  אלוהים 
כאן עלי אדמות וגם לנצח נצחים 

בשמיים.

אלוהים, כשופט המושלם, מצהיר 
הוא  בעיניו - מוצדק.  ישר  שאני 

מסתכל עלי עתה כעל צדיק.

חוב-חטאי נפרע על הצלב. החוב 
נעלם - שולם במלואו - נמחק.

בעוד שפעם הייתי משועבד, עתה 
ויצאתי  ישוע  של  בדמו  נפדיתי 
לחופשי. שוב אינני עבד למטרותיו 

של השטן.

מותו ותחייתו של ישוע הביסו את 
השטן. אינני שייך עוד לשטן. יש לי 

שלום עם אלוהים.

חיי נצח

נרצה

שטר חוב

חוב מבוטל

שולם

מאומץ

צ

ד
עמזמ

נמצא

משוחרר
נפדה

קדצומ

מוכרז כצדיק

העובדות בזכותו
של ישוע המשיח “במשיח” 

… אני אכן מאמין
אני מאמין שישוע הוא 
ושהוא  בעצמו  יהוה 
מת על הצלב במקומי, 
חוב- את  שילם  ובכך 
שקם  כמושיע  חטאי. 
בו  לתחייה, אני בוטח 
אותי  שיושיע  בלבד 

מתוצאות חטאי.

… להאמין זו 
בחירה
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משתנה לדמותו
במהלך קריאת ספר זה אולי גילית, שליבך נכבש על ידי יהוה, וכמעט 
לבטוח  שניתן  כפי  בו  בוטח  עצמך  את  מצאת  לכך,  לב  לשים  בלי 

בחבר אמת.

או שמא אמיתּות המקרא ִהיכתה בך כמו אבן גדולה, ועשית החלטה 
מודעת לשים את בטחונך באדון. כך או כך, אולי חשת שהשלווה מציפה 
את נפשך, שתחושת שמחה עמוקה אופפת אותך, ואולי -  שחרור 
מאשמה ומבושה. או, אולי לא חשת דבר. בכל מקרה, חשוב לדעת 
שרגשות אינן הדבר החשוב. מה שחשוב לדעת זה שכאשר ָשֹמת את 
אמונתך בישוע, לא זו בלבד שהוא העביר מעליך את עונש החטא, אלא 
שהוא התחיל תהליך בחלקים הפנימיים ביותר של הווייתך - תהליך 

שנקרא התקדשות. פירושו - להבדיל אותך מהכלל.

ובדמותו?  בצלמו  האדם  את  תחילה  יצר  אלוהים  יהוה  כיצד  זוכרים 
ראינו שכאשר מרדו אדם וחוה באלוהים, "צלם" זה נפגם. עדיין ניתן 
לראות במין האנושי משהו ממה שברא אלוהים, אבל הוא פגום ללא 
אלוהים  מתחיל  בישוע,  אמון  נותן  שאתה  מרגע  זאת,  עם  תקנה. 
לשנות אותך בחזרה אל דמותו. הוא ימשיך בתהליך זה עד שתיכנס 
אל נוכחותו בשמיים. דבר זה הוא כה וודאי, עד שאלוהים אומר ביחס 

לכל המאמינים …

… אֹוָתם ַּגם ָיַעד ְלִהַּדּמֹות ְלֶצֶלם ְּבנֹו … אגרת שאול אל הרומים ח':29

מת את בטחונך במשיח, ניצלת מיד מחוב החטא, אך עדיין  כאשר שָֹ
נותרת חוטא. עכשיו מתחיל האדון לפעול בחייך, הפעם במטרה להציל 

אותך מכוחו היומיומי של החטא על חייך.

אך כיצד הוא מציל אותנו מאחיזתו הבלתי פוסקת של החטא?

בדיוק כשם שהיה עלינו להגיע לשלב שבו ראינו את עצמנו כחוטאים 
חסרי אונים, כך עלינו לראות את עצמנו כתינוקות רוחניים שצריכים 
ִצדקתו  את  לראות  עלינו  המשיח.  של  לדמותו  להשתנות   - לגדול 

)המוסר שלו( מתקיימת ומיושמת בחיים שלנו.

זה מוציא מכלל אפשרות שהמאמין יהיה צופה טלוויזיה כרוני או בועה 
ינשבו לטובתה. במקום זאת,  של אנושיות המצפה שרוחות החיים 
הדבר מחייב אותנו לבחירות חכמות בחיינו. אך בטרם נבחן נושא זה 

מקרוב, ברצוני לוודא שהאבחנות הללו ברורות.
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אחריות
זוג, אמר לי  באחת הפעמים בהם סיימתי לימוד בנושא זה עם בני 
הבעל: "ג'והן, אני יודע שאני חוטא חסר תקנה”. הוא נתן לי סקירה 
קצרה של מובאות מכתבי הקודש כדי להראות לי שהוא יודע בוודאות 
שלא יוכל להתקבל אצל אלוהים באמצעות חייו המוסריים. הוא סיכם 
זאת בהצהרה מפורשת באמונתו בישוע. לבסוף אמר: "ג'והן, לך יש בן. 

התקדשותַהְצָּדָקה
מתרחשת ברגע שהאדם בוטח 

בישוע, ולעולם לא מתרחשת 
מחדש.

מתחילה כאשר האדם מאמין 
ומתמשכת לאורך כל חייו.

הנקודה בזמן שבה האדם נושע 
מעונש החטא ומוצהר כצדיק 

בעיני אלוהים.

התהליך בו האדם ניצל מכוחו 
היומיומי של החטא בחייו. 

התקדמות עקבית ומתמשכת 
מחיים אנוכיים )בהם אני המרכז( 

לחיי צדיקות.

אקט משפטי של אלוהים 
שמתרחש באולם בית המשפט 

השמימי.

פעולה יומיומית של אלוהים 
בחייו של המאמין כאן על פני 

האדמה.

אדם לא יכול להיות נושע “יותר” 
או מוצדק “יותר”.

האדם מתקדש יותר ויותר או 
מופרד למטרתו של אלוהים.

הנקודה בזמן שבה האדם נעשה 
ילדו של אלוהים - בנו.

התהליך בו לומדים לחיות 
כמאמין - תלמידות. 

קבוע: מעמד רשמי לפני אלוהים 
שלעולם אינו משתנה.

שינויים: הגדילה עשויה להיות 
גדולה או קטנה. ָצֶפה לנסיגות, 

לעליות וירידות.

זהות חדשה: אלוהים רואה 
במאמינים כמי ששייכים לו - 

מתקבלים לחלוטין כילדיו. לכך 
הכוונה במעמדנו במשיח - מה 

שאנו “בו”. )ראה עמ’ 349(. 
המקרא מתאר זאת כהלבשה 

חד-פעמית )שלנו( בִצדקתו של 
המשיח.

סמכות חדשה: מי או מה 
שולטים בחיינו? האם אחיה 

כדי להתענג בחטא או שארצה 
לחיות עבור ישוע? זהו המצב 

שלי - איפה אני עומד כתלמידו 
של ישוע. המקרא מתאר זאת 

כ“רחצה” יומית מחיי חטא.

משוחרר: הישועה מבוססת על 
אמונה בישוע המשיח בלבד. 

עשיית הטוב אינה מובילה 
לישועה.

עלול לעלות במחיר כבד: אולי 
יבוזו לי, יסלקו אותי מביתי, או 

אולי אפילו יהרגו אותי בגלל 
אמונתי בישוע.

בשורת יוחנן, אגרת שאול אל 
הרומים פרקים א עד ד, אגרת שאול 

אל הגלטים.

אגרת שאול אל הרומים פרקים ה - ח, 
יב עד טז, אגרת שאול אל האפסים, 
אגרת יוחנן הראשונה, אגרת יעקב.
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ממש כשם שלא הייתי צריך לעשות דבר על מנת להתקבל למשפחתו 
של אלוהים, כך גם בנך לא היה צריך לעשות דבר כדי להתקבל כחבר 
במשפחתך. אבל עכשיו כשהוא חלק מהמשפחה, יש לו מחויבויות. 

'כחלק ממשפחת אלוהים, מהן המחויבויות שלי? ’ ”

שאלתו הצביעה על אבחנה עמוקה. שאר המקרא משיב לשאלה זו. 
כתבי הקודש אומרים שחייו של אדם נקבעים בהתאם להתמקדות 
שלו ועל פי מי או מה שנמצא במרכז תשומת הלב שלו. אם אתה 
תמצא  באדון,  תתמקד  אם  אנוכי.  לאדם  תיהפך  בעצמך,  מתמקד 

שחייך מביאים לו כבוד. לפיכך, כדי להיות מאמין אחראי:

עליך להתמקד במה שיש לך עכשיו בזכות ישוע, ואשר כולל את כל   .1
הדברים המופיעים ברשימה שבעמוד 351. אלוהים רוצה שתשמח 
בעובדה שנסלחו לך חטאיך, שיש לך חיים חדשים והבטחה לחיי נצח.

את ישוע. השליח שאול כתב ששאיפת  בלהכיר  להתמקד  עליך   .2
חייו הייתה …

… )לחשוב( ֶאת ַהּכֺל ְלֶהְפֵסד ִּבְגַלל ַהִּיְתרֹון ָלַדַעת ֶאת ַהָּמִׁשיַח 
ֵיׁשּוַע ֲאדֹוִני, ֲאֶׁשר ְלַמֲענֹו ִהְפַסְדִּתי ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים; ַוֲאִני חֹוְׁשָבם 
ְּבאֶֺפן   - ּבֹו  ּוְלִהָּמֵצא  ַהָּמִׁשיַח  ֶאת  ְלַהְרִויַח  ִּבְׁשִאיָפִתי  ִלְפסֶֺלת 
ֶׁשִּצְדָקִתי ֹלא ִּתְהֶיה ִלי ִמן ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא ִּתְהֶיה זֹו ַהְּצָדָקה ֲאֶׁשר 
ִויסֹוָדּה  ִהיא  ֵמֱאֹלִהים  ֲאֶׁשר  ְצָדָקה  ַהָּמִׁשיַח.  ֱאמּוַנת  ַעל-ְיֵדי 
אגרת שאול אל הפיליפים ג': 10-8 ֶּבֱאמּוָנה - ְּכֵדי ָלַדַעת אֹותֹו … 

כאשר אתה ממקד את תשומת לבך באדון, אתה ַמְפנה את מבטך 
מעצמך. אתה נעשה להוט להשביע את רצונו ולשרת אחרים.

עליך להתמקד על בטחונך באדון בחיי היומיום, בכל מצבי החיים,   .3
כי אתה יכול להיות סמוך ובטוח בכך שהוא לגמרי מסוגל לטפל בכל 

הדאגות והעניינים שלך. ישוע אמר …

"ּבֹואּו ֵאַלי ָּכל ָהֲעֵמִלים ְוָהֲעמּוִסים ַוֲאִני ַאְמִציא ָלֶכם ְמנּוָחה.”
הבשורה על פי מתי יא':28

רוחנית  מבחינה  מתפתח  אתה  אלה,  אמיתות  מיישם  אתה  כאשר 
ממצב של תינוק למצב של בוגר - אלוהים ישנה אותך לדמותו. אם 
תתחיל לחשוב שכל זה קורה כתוצאה מאיזו משמעת-על שהצלחת 

לגייס מתוכך, חשוב שתבין …

ַיְׁשִלים  ַהְׁשֵלם  )הוא(  ַהּטֹוָבה  ַהְּפֻעָּלה  ֶאת  ָּבֶכם  … ֶׁשַהַּמְתִחיל 
אגרת שאול אל הפיליפים א':6 אֹוָתּה ַעד יֹום ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע … 

בדיוק כשם שלא טבעי לתינוק להיוותר תינוק, כך גם לא נכון לילד חדש 
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של אלוהים, להישאר תינוק רוחני. לרוע המזל, הדבר מאד שכיח. אבל 
לא מין ההכרח שכך יהיה. המשך להתמקד באדון והוא יעשה את השאר.

משאבים
המקרא מספק שפע של משאבים שיעזרו לנו לשמור על ההתמקדות 

הזאת:

אלוהים עצמו: כאשר בטחת בישוע, אומר המקרא שרוח הקודש   .1
ירדה לשכון בקרבך. מעתה ישוע נמצא איתך בקביעות - כדי לעודד 
אותך בזמן של יאוש, לחזק אותך לחיות בשבילו, להוכיח אותך כשאתה 
נסחף לעבר החטא. רוח הקודש הוא חבר כה נאמן עד שהוא מכונה 

המנחם, המסייע, המייעץ- כל אלה הם שמותיו של אלוהים.

"ֲאָבל ַהְמַנֵחם, רּוַח ַהּקֶֺדׁש ֶׁשָהָאב ִיְׁשַלח ָלֶכם ִּבְׁשִמי, הּוא ְיַלֵּמד 
ֶאְתֶכם ַהּכֺל ְוַיְזִּכיר ָלֶכם ָּכל ַמה ֶּׁשֲאִני ָאַמְרִּתי ָלֶכם.”

הבשורה על פי יוחנן יד':26

של  כילדיו  כיאות.  מתנהגים  ילדינו  כאשר  מאושרים  אנו  כהורים, 
אלוהים, חשוב שנתנהל כיאות ובאופן שינחיל כבוד ולא חרפה לשמו 

של אבינו שבשמים.

הצייתנות שלנו צריכה להיות מונעת על ידי אהבתנו אליו, מבוססת 
על העיקרון "שזה שנסלח לו רבות, אוהב הרבה”. נמחל לנו רבות - 

עלינו לאהוב אותו הרבה.

)ראה הבשורה על פי לוקס ז':36-50; הבשורה על פי יוחנן יד', טו';  
אגרת יוחנן השנייה ו'(.

אמונה: תהליך ההתבגרות הרוחנית מתרחש צעד אחר צעד. זוהי   .2
בדיוק כשם שנעשינו  הליכה עם אלוהים.  נקרא:  הסיבה לכך שהוא 
ידי אמונה, כך גם מתהלכים אנו עם  חברים במשפחת אלוהים על 

אלוהים באמונה.

ִהְתַהְּלכּו  ֵּכן  ָהָאדֹון,  ֵיׁשּוַע,  ַהָּמִׁשיַח  ֶאת  ֶׁשִּקַּבְלֶתם  ְּכֵׁשם  ָלֵכן 
ַמה  ְלִפי  ָּבֱאמּוָנה  ְמֻבָּסִסים  ּבֹו,  ְוִנְבִנים  ֻמְׁשָרִׁשים  ְּכֶׁשַאֶּתם  ּבֹו 
אגרת שאול אל הקולוסים ב':7-6 ֶּׁשֻּלַמְּדֶּתם, ְוׁשֹוְפִעים ְּבהֹוָדָיה.  

זכור, האמונה מתבססת על העובדות המצויות במקרא. חשוב שלא 
מרגיש. אתה עשוי לקום  תתהלך עם אלוהים על בסיס מה שאתה 
בבוקר ולהרגיש שאתה מצונן ושיש לך חום. אין בכך כדי לומר ששוב 

אינך חלק ממשפחת הוריך, או, לצורך העניין, ממשפחת אלוהים.

יהיו ימים בהם לא תרגיש רוחני כלל, אך אין בכך כדי לקבוע כיצד אתה 
מתהלך עם אלוהים. דרכנו בכל יום ויום נקבעת על פי הבחירות שאנו 
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עושים. אם אנחנו עושים בחירות חכמות, ישנה אותנו האדון להיות 
דומים לו. אם אנחנו עושים החלטות מטופשות, נשאר תינוקות רוחניים.

ההדרכה  ספר  הוא  יומיומית,  להתחזקות  מקור  הוא  המקרא:   .3
שלנו. יש לי ידיד שמכנה אותו 'ספר הוראות יצרן'. כשאנחנו קוראים 

את המקרא, הבחירות שאנחנו עושים בחיים מונחות על ידי יהוה.

ָּכל ַהָּכתּוב ִנְכַּתב ְּברּוַח ֱאֹלִהים, ּומֹוִעיל הּוא ְלהֹוָרָאה, ְלתֹוֵכָחה, 
ְלִתּקּון, ְלִחּנּוְך ְּבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק, ְלַמַען ִיְהֶיה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֻמְׁשָלם, 
אגרת שאול השניה לטימותיאוס ג':17-16 ּוֻמְכָׁשר ְלָכל ַמֲעֶׂשה טֹוב. 

המקרא ממשיל עצמו למזון רוחני. ככל שאתה מרבה ללמוד בו, כך 
ידבר אליך באמצעות כתבי  מתחזקת יותר הרוחניות שבך. אלוהים 
הקודש - לא בקול רם, אלא בשכלך. קריאת כתבי הקודש היא הדרך 

לדעת אותו. ללא הזנה קבועה זו, תיוותר תינוק רוחני.

במידה שאין לך מקרא משלך, רכוש עותק. )ראה נספח לגבי הצעות(. 
כך קרא  ברצף. אחר  אותה  יוחנן. קרא  בשורת  כל  בקריאת  התחל 
בשם הזה - מצא בספר כתבי הקודש שלך את כל  ספר זה שוב - 
המובאות המופיעות בספר זה ועיין בהן. זה ייקח זמן בתחילה, אבל 
תופתע לגלות עד כמה מהר תתפוס תאוצה. סמן בעיפרון צבעוני 
את הפסוקים. אולי תהיה מוכן לקרוא את ספר מעשי השליחים ואת 
האגרת אל-הרומים אחרי שתקרא ספר זה בפעם השנייה. אם אינך 
מבין דבר מה, סמן אותו והמשך בקריאה. הדברים יתבהרו עם הזמן.

תפילה: תפילה היא בפשטות שיחה עם יהוה, אינך צריך להרכין   .4
להימנע  כדי  עוזרים  שאלה  למרות  עיניך,  את  ולעצום  ראשך  את 
מהסחות דעת. מכיוון שאלוהים מכיר את מחשבותיך, יכול אתה לבטא 
את תפילתך בשקט ובכל זמן והוא ישמע אותה. אין הכרח להתפלל 

בקול רם.

ִמְׁשֲאלֹוֵתיֶכם  ַהִּציגּו  ָּדָבר  ְּבָכל  ִאם  ִּכי  ָּדָבר,  ְלׁשּום  ִּתְדֲאגּו  ַאל 
ַהִּנְׂשָּגב  ּוְבַתֲחנּוִנים ּוְבהֹוָדָיה. ּוְׁשלֹום ֱאֹלִהים  ִּבְתִפָּלה  ֵלאֹלִהים 

ִמָּכל ֵׂשֶכל ִיְנצֺר ֶאת ְלַבְבֶכם ְוֶאת ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע.
אגרת שאול אל הפיליפים ד':7-6

מאמינים אחרים: כאשר אתה שם את בטחונך בישוע, יש שיראו   .5
בך אדם משיחי )או נוצרי(. משמעות המילה משיחי )נוצרי - קריסטיאן 

בלועזית( היא - אחד ששייך לגוף המשיח.

היוונית  מהמילה  באה  )קריסטיאן(  באנגלית  'ָנצרי'  המילה  הערה: 
‘קרייסט’ שפירושה בעברית ‘משיח’. בעברית אנו משתמשים במילה 

'משיחי’ כדי לתאר אדם המאמין במשיח.
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ּוְבַאְנִטיֹוְכָיה ָלִראׁשֹוָנה ִּכּנּו ֶאת ַהַּתְלִמיִדים "ְמִׁשיִחִּיים”.
מעשי השליחים יא':26

הפירוש המקראי של המילה שובש באופן מביש. אלה הטוענים שנולדו 
משיחיים אינם מדייקים. לידה בבית "משיחי” אינה הופכת את האדם 
למשיחי בדיוק כשם שלידה בבית-חולים אינה הופכת אותו לרופא. 

ללידה הפיסית אין שום קשר ליחסים שלנו עם אלוהים.

למרות שהמונח "ָנצרי” מתייחס לעמים שלמים, ישנם עמים נוצרים 
כביכול אשר ביצעו פשעים איומים בשמו של המשיח. אחרים מושחתים 
מבחינה מוסרית. במובן הנכון, יכול המונח להתייחס אך ורק ליחידים 

שעשו החלטה מודעת לבטוח באדון ישוע המשיח.

המקרא אומר לנו שהידידות וההתחברות שלנו עם משיחיים המאמינים 
בכנות בכתבי הקודש עוזרים לנו להתבגר מבחינה רוחנית.

ָנִׂשים ִלֵּבנּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו, ְלעֹוֵרר ֶזה ֶאת ֶזה ְלַאֲהָבה ּוְלַמֲעִׂשים 
טֹוִבים.

ְנעֹוֵדד  ִּכי ִאם  ֲאָנִׁשים,  ַּכָּמה  ְּכִמְנַהג  ִהְתַּכְּנסּוֵתנּו  ַנְזִניַח ֶאת  ַּבל 
ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו, ּוְבִיחּוד ִּבְראֹוְתֶכם ִּכי ָקֵרב ַהּיֹום.

האגרת אל העברים י':25-24

מרבית קשרי הידידות שלכם עם מאמינים אחרים ייבנו בתוך מסגרת 
הקהילה. עם זאת, יש לציין מספר אזהרות.

משום  רק  הדת.  את  אוהב  הוא  אור.  של  כמלאך  מגיע  השטן  זכרו, 
שאנשים מדברים על אלוהים אין זה אומר שהם משיחים אמיתיים. 
קהילות נעות מטוב ועד רע באופן הבנת האמת וביישומה. המקרא 
אומר שמורי אמת ומורי שקר יתקיימו עד לשובו בחזרה של ישוע, כאשר 
הוא יפתור את הכל. עד אז, היו עירניים. שאלו את השאלות הבאות:

האם הקהילה מאמינה שהמקרא כולו הוא אמת, הוא דבר אלוהים  ●
וכל הכתוב נכתב בהשראת רוח הקודש, ושאין כל טעות בכתבים 
המקוריים? הישמרו מאלה האומרים שהוא רק מכיל בתוכו את 

דבר אלוהים )אך לא כל הכתוב הוא דבר אלוהים(.

האם הקהילה מאמינה במקרא ככתבו או שהיא מלמדת שחלקים  ●
ממנו הם משל או אגדה? )למשל, המקרא אומר לנו שהגהינום 
קיים ככתוב באופן מילולי, שהשטן קיים ככתוב באופן מילולי, שגן 

העדן קיים ככתוב באופן מילולי, וכו'(.

האם הקהילה מאמינה באירועים כמו לידתו של ישוע מבתולה?  ●
היזהרו מאלה הטוענים שמדובר באישה צעירה בלבד 5 ושִמרים 

לא הייתה בתולה.
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האם הקהילה מאמינה שישוע הוא אלוהים במלואו בנוסף להיותו  ●
אדם? היו עירניים לגבי מי שטוענים שישוע אינו אלוהים במלואו 
או שהוא נחות במשהו מאלוהים. כמו כן, הישמרו מאלה הטוענים 

שישוע היה רק עוד אל, ושאף אנו הננו אלים.

האם לקהילה יש שם טוב? האם המפגשים או האסיפות מוזרות  ●
מוסריות  מידה  באמות  אוחזת  היא  האם  וארגון?  סדר  וחסרי 
או מנוהלים  אופי מפוקפק  בעלי  איזה מענייניה  גבוהות? האם 

באופן מפוקפק?

האם הקהילה מלמדת שישוע מת במקומנו ועבור חוב-חטאינו?  ●
אם הקהילה לא ברורה בעניין הזה, הישמרו לכם. יש המאמינים 
מעשים  לעשות  ושעליך  לישועה,  תנאי  היא  במים  שהטבילה 
טובים או להשתתף בטקסים מסוימים על מנת להיוושע. הימנע 

מקבוצות שכאלה.

האם הקהילה מאמינה באחדות המורכבת )השילוש( של אלוהים? ●

אם הקהילה מטילה ספק ולו באחד מהסעיפים הללו, יש סבירות גבוהה 
שהיא תסטה מהמסלול גם בשאלות אחרות. שאלות אלו נועדו לחשוף 
יותר. אל תתפתו מדברים  בעיות עמוקות  סממנים שמצביעים על 
כמו - עד כמה נחמד המטיף, או עד כמה הוא משכנע בדבריו. זכרו, 
הרבה "משיחיים” וקהילות אינם נוהגים על פי המקרא. עוד לא נולדה 
הקהילה המושלמת, אולם שאלות אלה יסייעו לכם למצוא קבוצה של 
מאמינים אמיתיים בעלי דעות דומות בנושאים המהותיים של האמונה.

כל הרעיון של השתתפות בקהילה עשוי להיות חוויה קשה ומכניעה 
)כזו הדורשת צניעות וענווה(. אך זכרו - הרעיון של התאספות יחדיו 
לצורך חיזוק הדדי היה של אלוהים. הרשו לי להבטיח לכם, הדבר חשוב 
לגדילה הרוחנית שלכם. חברים לאמונה יכולים להיות עזרה עצומה 

בעידודכם במסעכם הרוחני.

מוסיקה: המלך דוד כתב חלק מהשירים הראשונים או מזמורים   .6
מאמינים  כתבו  היום  ועד  מאז  ליבנו.  את  לעודד  במטרה  )תהלים( 
נוספים שירים נפלאים על אלוהים. שוב, היזהרו- ישנה מוסיקה טובה 
ומוסיקה גרועה. השתמשו באותן אבחנות שהייתם מיישמים בבחירת 
הקהילה שלכם. בהתבסס על הדברים שלמדתם, תוכלו לקבוע אם 

המילים המושרות הן אמיתיות או כוזבות. אלוהים יעזור לכם.

ספר לאחרים: השליחים הלכו לכל מקום כשהם מספרים לאחרים   .7
את החדשות הטובות, את הבשורה, את פועל ישוע המשיח בחייהם. 
גם אתה יכול. מעודד לראות חברים שמגיעים לאותה הבנה. אך זכור, 
אלוהים העניק לבני אדם את החופש לבחור, ועליך לכבד זאת. היה 
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סבלני בגישתך ורגיש בדבריך. אל תדחס לתוכם מידע בכוח. המקרא 
אומר לנו להיות עדים, לא עורכי דין. עד מסביר משהו; עורך דין מוכיח 
ומנסה לשכנע. גם מסירת ספר זה לחברים יכולה לעזור להם להבין.

תקווה לעתיד: המקרא אומר שיום אחד ישוע ישוב לכדור הארץ.   .8
נושא זה חוזר ונשנה בנבואות.

ַאַחי, ֵאין ָאנּו רֹוִצים ֶׁשֵּיָעֵלם ִמֶּכם ַמה ֶּׁשּנֹוֵגַע ִליֵׁשֵני ָעָפר, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
ִּתְתַעְּצבּו ַּכֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם ַהִּתְקָוה. ִאם ָאְמָנם ַמֲאִמיִנים 
ְּבֶאְמָצעּות  ַהְיֵׁשִנים,  ֶאת  ַּגם  ָּכְך  ִלְתִחָּיה,  ְוָקם  ֵמת  ֶׁשֵּיׁשּוַע  ָאנּו 
ֵיׁשּוַע, ֱאֹלִהים ָיִביא ַיַחד ִאּתֹו. ִהֵּנה זֺאת ָאנּו אֹוְמִרים ָלֶכם ַעל-

ִנָּׁשֵאר ַעד ּבֹוא ָהָאדֹון ֹלא  ִּפי ְּדַבר ָהָאדֹון: ֲאַנְחנּו ַהַחִּיים ֲאֶׁשר 
ַנְקִּדים ֶאת ַהֵּמִתים,

ְּבקֹול  ְּפֻקָּדה,  ֶׁשל  ִּבְקִריָאה  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ֵיֵרד  ַעְצמֹו  ָהָאדֹון  ֶׁשֵּכן 
ַׂשר ַהַּמְלָאִכים ּוְבׁשֹוַפר ֱאֹלִהים, ְוַהֵּמִתים ַהַּׁשָּיִכים ַלָּמִׁשיַח ָיקּומּו 
ִאָּתם  ַיַחד  ִנָּלַקח  ַּבַחִּיים  ַהִּנְׁשָאִרים  ֲאַנְחנּו  ֵכן  ַאֲחֵרי  ִראׁשֹוָנה. 
ָהָאדֹון.  ָּתִמיד ִעם  ִנְהֶיה  ְוָכְך  ָּבֲאִויר,  ָהָאדֹון  ִלְפּגֺׁש ֶאת  ַּבֲעָנִנים 

ַעל ֵּכן עֹוְדדּו ֶזה ֶאת ֶזה ַּבְּדָבִרים ָהֵאֶּלה.
אגרת שאול הראשונה לתסלוניקים ד':18-13

מכשולים:
ישנם מכשולים שיעמדו בדרכך וימנעו את גדילתך הרוחנית.

הטבע האנושי שלנו: 6 אם אי פעם היה מישהו האויב הגרוע ביותר   .1
שלנו, הרי שזה הוא, הטבע האנושי שלנו. המקרא אומר שהטבע האנושי 
החוטא שלנו אינו שבע לעולם. הוא תמיד מתאווה לעוד כסף, לעוד 
תשומת לב, להיראות טוב יותר, ליותר מזה, לטוב מזה, וכך ללא סוף. 
הוא עשוי להיות מרוצה לרגע, אבל אז ישוב ויחפוץ דבר מה נוסף. טבענו 

האנושי ממוקד בדבר אחד בלבד - בעצמנו. כתבי הקודש אומרים,

… אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם; ִהְתַהְּלכּו ְּבֶדֶרְך ָהרּוַח ְוֹלא ְּתַמְּלאּו ֶאת ַּתֲאוֹות 
אגרת שאול אל הגלטים ה':16 ַהָּבָׂשר. 

איך אם כן נתהלך ברוח? זה מחזיר אותנו לנושא ההתמקדות שלנו. כאשר 
אנחנו מתמקדים בדברים של אלוהים, מתחלפות תאוותיו של הטבע 
החוטא שלנו ברצון גדול יותר למלא את רצונו של אדוננו. נאמר לנו …

ַעל ֵּכן מֹוְתתּו ֶאת ָהֵאיָבִרים ַהַּׁשָּיִכים ָלָאֶרץ …
אגרת שאול אל הקולוסים ג':5

בטרם נישאתי היו לי חברות. היו אלו יחסים כנים. אך כאשר נישאתי 
בתוך  אני  עכשיו  מתו.  הן  כנות.  יחסים  מערכות  אותן  כל  הסתיימו 
היא הפכה  לָרצות את אשתי.  אני שואף    - יחסים חדשה  מערכת 
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למרכז ההתמקדות שלי. תהיה זו טעות מצידי להרשות למחשבותיי 
לנוח על חברותי מן העבר. באותה מידה, לפני שהאמנת היה עליך 
כעת  וצרכיו. אבל  דרישותיו  כל  על   - רק את טבעך החוטא  לספק 
כמאמין, אלוהים רוצה שתניח כל זאת מאחריך ושתשקוד על מילוי 

רצונו ועל שירות הזולת.

ְנַקָּלה,  ַעל  ַהּלֹוֵכד  ַהֵחְטא  ֶאת  ְוַגם  ַמֲעָמָסה  ָּכל  ָנא  … ָנִסיָרה 
ּוְבַסְבָלנּות ָנרּוָצה ֶאת ַהֵּמרֹוץ ֶהָערּוְך ְלָפֵנינּו, ְּבַהִּביֵטנּו ֶאל ֵיׁשּוַע …
האגרת אל העברים יב':2-1

כיום אומרים לנו שעלינו לחקור את עברנו על מנת לרדת לשורשם 
של בעיותינו ולמצוא להן פתרונות. לכל משגה חייב להימצא תיקון, 
ואם נפגענו, הרי שאנו קורבנות ויש לרחם עלינו. התוצאה הסופית 
של עצה זו היא שאנו הופכים להיות עסוקים לגמרי בעצמנו. המקרא, 
לעומת זאת,  אומר לנו לשכוח את עצמנו, כולל את עברנו. אם נעשה 

לנו עוול, עלינו לסלוח, עד כמה שהדבר עשוי להיראות קשה.

ֱהיּו טֹוִבים ִאיׁש ְלֵרֵעהּו; ֱהיּו ְמֵלֵאי ַרֲחִמים ְוִסְלחּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו 
אגרת שאול אל האפסים ד':32 ְּכֵׁשם ֶׁשֱאֹלִהים ָסַלח ָלֶכם ַּבָּמִׁשיַח. 

זה עשוי להישמע מוזר, אך תוך כדי כך שאנו סולחים לזולת, אנו חווים 
גם החלמה בחיינו אנו.

בפנינו  שמעמידה  שהפיתויים  אומר  המקרא  העולם:  שיטת   .2
השיטה הנהוגה בעולם, מסיטים את התמקדותנו מישוע אל אותם 
דברים שהם חולפים וזמניים. עלינו חלה האחריות להבחין מה נוטה 
לגרור אותנו אחורנית, להתנהגות הישנה והחוטאת שלנו, ולהימנע 

מאותם דברים שהורסים את ההתמקדות שלנו.

ְוַתֲאוֹות  ֵמֶרַׁשע  ְלִהָּבֵדל  ְלַהְדִריֵכנּו  הֹוִפיַע …  ָהֱאֹלִהים  ֶחֶסד  ֵהן 
ּוַבֲחִסידּות,  ּוְבֶצֶדק  ִּבְצִניעּות  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֶׁשִּנְחֶיה  ְּכֵדי  ָהעֹוָלם 
ְּבִצִּפָּיה ְלִמּמּוׁש ַהִּתְקָוה ַהְמבָֺרָכה ּוְלהֹוָפַעת ֲהַדר ֱאֹלֵהינּו ַהָּגדֹול 
אגרת שאול אל טיטוס ב':13-11 ּומֹוִׁשיֵענּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח … 

השטן: למרות שהשטן הובס, הוא עדיין מנסה באופן פעיל להשפיע   .3
עלינו. למין ההתחלה הוא תמיד ניסה להרוס אותנו, "לזהם” את צלם 
וִנְדֶמה  נשתנה  ושלא  כמותו,  ונהיה  שנשתנה  רוצה  השטן  אלוהים. 

לצלמו של יהוה.

שאנו  אלא  לאמונה.  הגענו  כאשר  השטן  את  השמיד  לא  אלוהים 
אחראים להתנגד לפיתוייו ולבקש כוח מאלוהים בלבד.

ַעל ֵּכן ִהָּכְנעּו ִלְפֵני ֱאֹלִהים. ִהְתַיְּצבּו ֶנֶגד ַהָּׂשָטן ְוִיְבַרח ִמְּפֵניֶכם.
אגרת יעקב ד':7
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השטן, בערמומיות וחוכמה, משתמש בהשפעת העולם ובנטייה הטבעית 
שלנו להתמקד בעצמנו, על מנת לפתות אותנו, להסיט את המיקוד 
שלנו. צפו לכך שהוא ישתול ספקות בלבכם, אפילו לגבי הבחירה שלך 
ללכת אחרי ישוע. הוא יטען שאמונתך אינה גדולה מספיק או יטיל ספק 
בכך שבאמת הבנת. זכרו, הוא עשה זאת גם עם אדם וחוה. התנגדו 

לו ופעלו כשם שפעל ישוע -  פנו לכתבי הקודש כדי למצוא עזרה.

סיכום
תוך כדי מאבק בשלושת האויבים הללו של גדילה רוחנית, ותוך כדי 
שמירת המיקוד שלנו, נַפתח שורשים רוחניים חזקים - האדון ישנה 

אותנו לדמותו שלו.

ובכן, עוד רבות ניתן לכתוב בנושא. אבל אם אתה אחד מאלה שָשֹמּו 
בטחונם בישוע, טוב שתדע שהמקרא אומר שאלוהים הוא זה אשר 
יוביל אותך, צעד אחר צעד. התחלת במסע רוחני. שמור את עיניך 
נשואות אליו. ַאפשר לו להיות במרכז ההתמקדות שלך. למד בקביעות 
את המפה שלך - המקרא. הדרך לא תמיד תהיה חלקה, אך אלוהים 

יהיה איתך - הוא נתן לך את הבטחתו. בהצלחה בדרכך.

ֶאת  ַהֵּמִתים  ִמן  ֶהֱעָלה  ְּבִרית עֹוָלם  ְּבַדם  ֲאֶׁשר  ַהָּׁשלֹום  ֵואֹלֵהי 
רֹוֵעה ַהּצֺאן ַהָּגדֹול, ֶאת ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע, הּוא ַיְכִׁשיר ֶאְתֶכם ְלָכל 
ָּדָבר טֹוב ְּכֵדי ֶׁשַּתֲעׂשּו ֶאת ְרצֹונֹו, ְּבָפֳעלֹו ָּבֶכם ֶאת ָהָרצּוי ְלָפָניו 

ְּבַיד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ֲאֶׁשר לֹו ַהָּכבֹוד ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָאֵמן.
האגרת אל העברים יג':21-20

זמן מתאים  2
ישנם כאלה שאחרי קריאת המקרא והבנתו, מחליטים לקחת סיכון. 

הם מחליטים שלא להאמין בו. הם בוחרים:

להתעלם מהמסר שלו. ●
לדחות אותו לחלוטין. ●
להיות עסוקים בחיים עצמם, ולשכוח ממנו. ●
לשנות את המסר שלו. ●

… והם מקווים שהמקרא אינו נכון.

הורדוס אגריפס  לקח סיכון שכזה. כנכדו של הורדוס הגדול ואחיינו של 
הורדוס אנטיפס, וודאי נחשף בבית המלוכה לרכילויות החשאיות על 
ישוע. ללא ספק דיווחו מרגלים על כל מילה שאמר הנביא מנצרת. אך 
להורדוס היה מעמד; הוא היה איש חשוב. במקום להיכנע בפני מלך 
המלכים, המשיך לחיות את חייו עבור עצמו. הוא אפילו זכה לקורטוב 

של אהדה בכך שערף את ראשו של אחד מתלמידיו ישוע. אך אז …
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ַּבּיֹום ַהְמֻיָעד ָלַבׁש הֹוְרדֹוס ְלבּוׁש ַמְלכּות, ָיַׁשב ַעל ֵּכס ַהִּמְׁשָּפט ְוָנָׂשא 
ִלְפֵניֶהם ְנאּום. "ֶזה קֹול ֱאֹלִהים ְוֹלא קֹול ֶׁשל ָאָדם!” ֵהִריַע ַהָּקָהל.

ָנַתן ֶאת ַהָּכבֹוד ֵלאֹלִהים;  ִמָּיד ִהָּכהּו ַמְלַאְך יהוה ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא 
הּוא ָנַפח ֶאת ַנְפׁשֹו ְּכֶׁשהּוא ֲאכּול ּתֹוָלִעים.

מעשי השליחים יב': 23-21

אלוהים בחסדו יסבול את החטא לזמן מה, אולם בצדקתו הוא בסופו 
יכול לבוא בחיים אלה או להתעכב עד  ידון אותו. המשפט  של דבר 
לאחר המוות, אך הוא לבטח יקרה. הורדוס מת 7 ונידון לחיי נצח באגם 

האש. הפסוק הבא ראוי להתייחסות:

מעשי השליחים יב':24 ְּדַבר ֱאֹלִהים ִׂשְגֵׂשג ְוָנפֹוץ. 

ואל תהיה עסוק מכדי לחקור אותו  אל תקל ראש במסר המקראי 
כראוי. יהיה זה אסון אם לא תיקח את הזמן הדרוש כדי לגלות באמת 

את כל שעליך לדעת על החיים והמוות.

ְּכִנינֹו של  ישוע.  בן תקופתו של  הוא  גם  היה  אגריפס השני  הורדוס 
הורדוס הגדול ובנו של הורדוס אגריפס, ידע וודאי גם הוא על ישוע. 
המקרא אומר שהמלך אגריפס היה מעודכן היטב בכל הקשור לישוע. 
השליח שאול 8 נעצר והעיד בפניו. במסגרת ההגנה שלו בפני אגריפס, 

שאול סיפר לו על ישוע. הוא אמר,

"ֲהֵרי ַהֶּמֶלְך יֹוֵדַע ֶאת ָהִעְנָיִנים ָהֵאֶּלה ַוֲאִני ְמַדֵּבר ֵאָליו ְּבִבָּטחֹון, 
ֶׁשֵּכן ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשֹּלא ֶנְעָלם ִמֶּמּנּו ָּדָבר ִמן ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ִּכי ֹלא 
ְּבֶקֶרן ָזִוית ֶנֶעְׂשָתה זֺאת. ַהֶּמֶלְך ַאְגִריַּפס, ֲהַמֲאִמין ַאָּתה ַּבְּנִביִאים? 

ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה ַמֲאִמין!”

ִלְהיֹות  ְמַׁשְכֵנַע אֹוִתי  ְוַאָּתה  ְמַעט  ְלָׁשאּול: "עֹוד  ַאְגִריַּפס  ָעָנה 
מעשי השליחים כו':28-26 ְמִׁשיִחי!” 

דומה שהמלך אגריפס הבין את שאול טוב למדי, עד כדי כך שאפילו 
את  לקח  אגריפס  אבל  להאמין.  אותו  ושכנע  כמעט  ששאול  הודה 
הסיכון. הוא לא האמין. הוא עקף את השאלה כדי להימנע מלקיחת 
החלטה. למיטב ידיעתנו, אגריפס אף פעם לא האמין. הוא ירד לקבר 

כשהוא מבין את הבשורה אך לא מאמין בה. זו הייתה בחירתו.

שאול הגן על עצמו גם בפני נציב רומי ששמו ֶפליקס. במצבים אלה 
תמיד ניצל את ההזדמנות כדי לספק הסבר מקיף באשר למי היה 

ישוע ומה עשה.

ַאֲחֵרי ַּכָּמה ָיִמים ָּבא ֶפִליְקס ִעם ְּדרּוִסיָלה ִאְׁשּתֹו, ֶׁשָהְיָתה ְיהּוִדָּיה. 
הּוא ָׁשַלח ִלְקרֺא ְלָׁשאּול ְוָׁשַמע אֹותֹו ַעל-ְּדַבר ָהֱאמּוָנה ַּבָּמִׁשיַח 
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ֵיׁשּוַע. ְּכֶׁשִּדֵּבר ַעל ַהֶּצֶדק ְוַעל ִּכּבּוׁש ַהֵּיֶצר ְוַעל ַהִּדין ֶהָעִתיד ָלבֹוא, 
ְּפַנאי  ִלי  ְּכֶׁשֶאְמָצא  ֲאָבל  ַעָּתה,  ְלֵעת  "ֵלְך  ְוָאַמר:  ֶפִליְקס  ָּפַחד 
מעשי השליחים כד':25-24 ֶאְקָרא ְלָך.” 

פליקס דחה את החלטתו. הוא חיכה לזמן מתאים יותר. קל לנהוג 
כך, אבל המקרא מזכיר לנו ש …

… ִהֵּנה ַעָּתה ֵעת ָרצֹון, ִהֵּנה ַעָּתה יֹום ְיׁשּוָעה.
אגרת שאול השניה אל הקורינתים ו':2

איננו יודעים אף פעם מה צופן לנו העתיד, או כמה מהר יילקחו מאיתנו 
חיינו. עלינו להחליט עכשיו. כמובן, פליקס פחד, ולפעמים גם עלינו 
נופל פחד. אנו חוששים מה יחשבו האחרים. זה באמת לא משנה. 
מה שכן משנה הוא מה שאלוהים חושב. לא המקרא ואף לא ספרי 
ההיסטוריה מתעדים את שקרה לפליקס, אולם למיטב ידיעתנו, הוא 

מעולם לא מצא זמן מתאים כדי להאמין.

לפליקס היו גם תקוות אחרות:

ָלֵכן ָקָרא לֹו ְּפָעִמים  ִיֵּתן לֹו ֶּכֶסף;  … )פליקס( ַּגם ִקָּוה ֶׁשָׁשאּול 
מעשי השליחים כד':26 ַרּבֹות ְוׂשֹוַחח ִאּתֹו. 

לפליקס היו מניעים נסתרים. הפגנת העניין שלו בישוע היתה מסולפת 
ומונעת מתאווה לבצע כסף. עם זאת, הוא אכן דיבר תכופות עם שאול 
על ישוע. רבים היו יכולים להבין משיחות אלה שפליקס נעשה לאדם 
דתי. יש אנשים שהם כמו פליקס. הם מדברים רבות על המקרא, אבל 
אז הם משתמשים במסר שלו לצרכיהם האישיים. רוב האנשים מזהים 
את הסתירה, אך יש הנופלים בפח. בגלל אנשים צבועים שכאלה, יש 
הטוענים שלעולם לא יאמינו במקרא. אבל רק רגע, חכו! האם המסר 
המקראי השתנה? לא, אף לא במעט. הוא עדיין אומר את אותו הדבר 
בלי שום קשר לאופן שבו אנשים מעוותים אותו לצרכיהם האישיים. 
אם אתה נמנה על מי שמתפתה לדחות את המקרא בגלל אנשים 

כמו פליקס, כדאי שתחשוב שוב.

אם אתה מוצא שאתה מתנדנד, מתחבט, לא מבין, או פשוט דוחה 
לגמרי את מה שקראת, הרשה לי להציע לך לחקור את המקרא קצת 
יותר לפני שתראה בו עניין סגור. כפי שאמרנו בתחילה, לכתבי הקודש 

יש הרבה מה לומר בנושא החיים … והמוות.

אל תפסיק את החקירה שלך עכשיו.

חייָך - והחיים שלאחר מותך - על כף המאזניים.
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רשימת מונחים
אהיה אשר אהיה: שם של אלוהים, במשמעות של " הקיים מעצמו” 

או "האחד הקיים בכוחו שלו.”
אימוץ: הליך רשמי המגדיר יחס של בן והורה. מעניק מעמד חוקי של 

בן למאומץ והורה למאמץ.
אמונה: לבטוח או לתת אמון )ראה עמודים 120-117(

אמן: מילה המביעה אמונה ובטחון ביכולתו של אלוהים לעשות ולקיים. 
מילה המציינת אישור והסכמה. מילה בשימוש במשמעות "אמת”, 

"אמתי”, "כן ונכון”, "כך יהיה”, "לו יהי כך”.
ארון \ תיבה )הברית(: מיכל; גדול )אניה( או קטן )קופסא(.

בן אלוהים: צורת ביטוי )ניב(, ללא משמעות פיסית, מציינת \ מעניקה 
תכונות זהות לאלו של אלוהים )ראה עמודים 220-217 (

את  להדגיש  כדי  לעצמו  ביחס  ישוע  השתמש  בו  האדם: ביטוי  בן 
אנושיותו; מלומדים בעולם הקדום הבינו מונח זה כמתייחס למשיח 

)ראה עמודים 220-219 (
בראשית: התחלות או מקורות

ברית: הבטחה, הסכם
ברכה: קבלת או נתינת דבר טוב מאלוהים

בשורה: חדשות טובות, פועלו של אלוהים במשיח בעבור בני האדם
חטא: נושא את הרעיון של לקלוע חץ ולהחטיא את המטרה, במקרה 
זה הינה קדושתו של אלוהים. לזלזל ולבוז באלוהים ובדברו; לסרב 

לחיות לפי רצונו של אלוהים. 
חסד: נדיבותו של אלוהים לחוטאים שלא ראויים לכך.

טבע חוטא: לעיתים מופיע כטבע האנושי או טבעו של אדם; מתאר מצב.
ישוע: מהמילה ובמשמעות "מושיע”, "גואל”

כבוד: בא מהמילה "כבד”, במשמעות של "רב ערך”
כהן: אדם שביצע עבודות מסויימות במשכן או בבית המקדש.

להשתחוות: לעבוד את אלוהים, להכריז את גדולתו, כבודו, תפארתו 
ופועלו של אלוהים.

לחזור בתשובה: להתחרט, לעבור שינוי בחשיבה )ראה עמוד 189(
ִלְפדֹות: לקנות, כמו במובן של קניית עבד בשוק.

כעל  אדם  על  אלוהים  מכריז  באמצעותה  משפטית  מוצדק: פעולה 
צדיק בעיניו.

מושיע: מישהו שגואל, משחרר או מציל אדם אחר
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מזבח: מבנה או מצע עשוי עפר, אדמה, אבנים או סלעים אשר עליו 
הוקרבו קורבנות לאלוהים או לאלילים. 

מלאך: שליח, בריאה רוחנית שמימית
משיח: "האחד המשוח”

משיח: "משוח”, "האחד שנמשח”
משיחה: לצקת שמן על ראשו של אדם או על חפץ במטרה להפרידו 
)לקדשו( לשימושו של אלוהים. המילה מתייחסת לכל דבר שנבחר 

למטרת שירותו של אלוהים. 
משל: סיפור קצר שניתן להדגים בעזרתו מושג או אמירה

מתוודה: להסכים עם או להכיר בַמשהו
נביא: שליח שדיבר בשם אלוהים

בימינו  בזמן הקדום.  סופר: מישהו שהכין עותקים של כתבי הקודש 
נקרא "סופר סת"מ” )סופר שכותב סת"ם - ראשי תיבות ספרי תורה, 

תפילין ומזוזות(.
סנהדרין: )יוונית( בית דין הלכתי )רבני( של העם היהודי שכלל 71 דיינים. 

היוותה ערכאה עליונה לפסיקת הלכה בעם היהודי.
עמנואל: "אלוהים איתנו”

יצרו  ואף  ובדייקנות  באדיקות  התורה  את  ששמרו  פרושים: יהודים 
חוקים )הלכות( נוספים כדי לא לשבור את חוקי התורה.

פשע: מילה נרדפת לחטא )ראה ערך 'חטא’(
צדיק: כאשר אדם מפוייס עם אלוהים. אין משמעות הדבר שאותו אדם 
הוא ללא חטא. ניתן להשתמש במילה זו כדי לתאר את אופן חייו של 

אדם; במשמעות של מי שחי אורח חיים טוב או נכון.
קללה: להמיט, לאחל או לגרום רעה וסבל 

רבי: מורה, אדון )במשמעות של איש בעל סמכות(
רוח הקודש: לא מלאך או אדם, אלא רוחו של אלוהים עצמו

רחמים: הפגנת אהבתו של אלוהים כלפי חוטאים שאינם ראויים לכך, חמלה
שד: בריאה, רוח רעה הנאמנה לשטן

שטן: אוייב, האוייב הגדול ביותר של אלוהים.
שטן: מאשים אשמת שווא, כוזב, משמיץ, החזק מבין כל הרוחות הרעות. 
שליח: אדם שנשלח; ברוב המקרים מתייחס לשנים עשר השליחים ולשאול.

שר מאה: קצין צבא רומי האחראי על 100 חיילים.
תהלים: מזמור, שיר

תלמיד: חסיד של ִמשהו, הולך בעקבותיו של
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מקורות הטקסט המקראי
במקור נכתב התנ"ך בעברית עתיקה מתקופתו של משה. אותיות העברית 
העתיקה היו שונות מאותיות הכתב העברי של ימיו היות שבדומה לשפות 
רבות אחרות, עבר הכתב העברי שלבים של התפתחות. הטקסט המקורי של 
התנ"ך כלל עיצורים בלבד, ולא היו תנועות, ניקוד או טעמים. אלו נתווספו 
בתקופה שבין המאה החמישית למאה העשירית לספירה, על ידי סופרים 
יהודים, כדי לקבע, לשמר ולאחד את אופן ההגייה והקריאה הנכונים של 
הטקסט התנ"כי. עבודתם כללה גם חלוקה לפסוקים ולפסקאות )קטעים(.

במקור נכתב המקרא בשפה המדוברת של כל דור - עברית, ארמית או יוונית. 
או  למוצאם  קשר  בלי  האנשים  לכל  נגיש  יהיה  שהמקרא  התכוון  אלוהים 
מעמדם החברתי. מאז תקופת התרבות היוונית, תורגם המקרא לשפות שונות.

תרגום הברית החדשה לעברית, לשפה בה התרחשו רבים מהאירועים המתוארים 
בה, החל לראשונה כ 1300 שנה לאחר התרחשותם של אותם אירועים. 

פרופסור פראנס דליטש החל בתרגום הברית החדשה לעברית בשנת 1865 
כאשר כבר היו לפחות 42 תרגומים אחרים לפניו. פרופ' דליטש סיים לתרגם 

את הברית החדשה לראשונה בשנת 1877. 

תרגום הברית החדשה לעברית מודרנית במתכונת המוכרת לנו כיום החל 
בשנת 1973 על ידי החברה לכתבי הקודש בישראל והתבסס על מקורות 
הטקסט היווני הביקורתי. האגרת אל הרומים הושלמה ראשונה ועותקים של 
האגרת נשלחו לרועי קהילות ואחרים לצורך משוב. בשנת 1976, מייד עם 
השלמת מפעל התרגום, הודפסו בירושלים העותקים הראשונים של הברית 
החדשה בעברית מודרנית. מהדורה זו עודכנה בשנים 1991, 1995 ו- 2010. 

בשנת 1991 הוציאה החברה לכתבי הקודש בישראל את הברית החדשה 
המבוארת ובשנת 1999 את הקונקורדנציה לברית החדשה. בשנת 2010 
וברית חדשה(  )תנ"ך  יצאה לראשונה מהדורה עברית של ספר הבריתות 
בתוספת של כ - 90,000 מראי מקום. במהלך 2016 מתכוונת החברה לכתבי 
הקודש להוציא לאור מהדורה מבוארת של כל ספר הבריתות. מהדורה זו 

תכלול ביאורים של הטקסט המקראי. 

ואנגלית(:   רוסית  )בעברית, ערבית,  ללימוד כתבי הקודש  לרשותכם אתר 
www.haktuvim.co.il

מקום, הבהרות  הכוללות מראי  ישנן מהדורות  את המקרא,  להסביר  כדי 
והערות, מפות ומידע נוסף. כל אלה בהחלט יכולים לעזור, אך זכור, הם אינם 
אלא הערותיו של אדם אודות הטקסט המקראי, ואינם כתבי הקודש עצמם.

ברכישת ספר מקרא, ייתכן ותרצה מהדורה קומפקטית אותה יהיה לך קל 
יותר לשאת איתך, ומהדורה גדולה יותר אותה תוכל להשאיר בבית ללימוד 

מעמיק יותר.
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 )In English( משאבים
Due to the range of issues covered in any list of books, DVDs, 
websites, or magazines, by policy, GoodSeed does not issue specific 
endorsements. Nonetheless, the following resources contained 
helpful information on creation/evolution and other Bible/science 
issues. The following list is representative:

Websites:
AnswersInGenesis.org
Creation.com
icr.org

Magazines:

Creation Magazine—for adults, sections for children; Journal of 
Creation—for advanced studies. Both are available from www.
Creation.com.

Books:

Bones of Contention: A Creationist Assessment of Human Fossils – 
Marvin L. Lubenow,

Darwin’s Black Box – Michael J. Behe
Dismantling the Big Bang: God’s Universe Rediscovered – Alex Williams 

and John Hartnett
Evolution: A Theory in Crisis, New Developments in Science are 

Challenging Orthodox Darwinism—by Michael Denton
Genetic Entropy & The Mystery of the Genome – Dr. John C. Sanford
In the Beginning Was Information: A Scientist Explains the Incredible 

Design in Nature – Dr. Werner Gitt
Not by Chance! Shattering the Modern Theory of Evolution – Dr. Lee 

Spetner
Refuting Compromise – Dr. Jonathan Sarfati
Refuting Evolution: A Response to the National Acad. of  Sciences’ Teaching 

About Evolution & the Nature of Sciences –  Dr. Jonathan Sarfati
The Biotic Message: Evolution Versus Message Theory – Walter James 

ReMine
The Creation Answers Book – ed. Dr. Don Batten
Unwrapping the Pharaohs: How Egyptian Archaeology Confirms the 

Biblical Timeline – John Ashton and David Down
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DVDs:

Apemen, Missing Links & the Bible – Philip Bell
Chemicals to Living Cell: Fantasy or Science? –  Dr Jonathan Sarfati
Creation Astronomy: Viewing the Universe through Biblical Glasses – 

Dr. Jason Lisle
Creation/Evolution: The Controversy – Dr. Carl Wieland
Dinosaurs and the Most Asked Questions – Answered! – Dr. Carl Wieland
Dynamic Life: Changes in Living Things – Dr. Carl Wieland
Fearfully & Wonderfully Made – Dr. David Menton
Geology & Cave Formation: A Post-Flood Story – Dr. Emil Silvestru
Hubble, Bubble, the Big Bang in Trouble – Dr. John Hartnett
In the Beginning Was Information – Dr. Werner Gitt
“Junk” DNA Is Not “Junk” – Dr. David DeWitt
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הערות לסיום
פרק 1

נורמן ל. גייסלר ווויליאם א. ניקס, "מאלוהים אלינו, כיצד קיבלנו את כתבי הקודש”, בהוצאת   .1
מודי פרס, שיקגו, 1974, עמ' 7.

ברברה ווטסון, Gods of Ancient Egypt, בהוצאת סוטון, 1984, 1996, עמ' 5 "שני חוקרים   .2
 )1832  -  1790( צ'מפוליון  ג'ין-פרנסיס  דתות מצרים העתיקה,  ידועים בתחום  צרפתים 
ועימנואל דה-רוג' )1811 - 1872(…קראו טקסטים מצריים והגיעו למסקנה שהדת המצרית 

היתה מבוססת על אל אחד ואשר 'באופן חיצוני התבטאה ע"י עבודת אלילים סמלית'.”
באותו מקום, ראה עמ' 19. "היו למשל מספר גרסאות ביחס לנושא בריאת העולם, לכל   .3

אחד\ת מאלילי הבריאה השונים כגון, ָאתּו, ֶרא, ְּפָתה וֶנייט' היתה גרסא משלו\ה.”
אנו נלמד את תוכנה של אמונה זו תוך כדי התקדמות בסיפור.  .4

חלק זה כמו גם מרביתו של המקרא, נכתב בכתב עברי קדום, כתב אשר לא כלל ניקוד.   .5
לכן, אדם שמעולם לא שמע את המילה יהוה לא יכול היה לדעת כיצד לבטאה נכון.

הניקוד העברי הומצא מאות רבות של שנים מאוחר יותר, בראשית ימי הביניים. בראשיתו   
הוא נועד כדי לשמר ולקבע את ההגייה המסורתית של התנ"ך, פן תאבד. לפיכך, המילה 

ה’. 'יהוה’ נהגית ‘ְיהָו֨
האחד היוצא מן הכלל היה יווני מלידה. אנו נפגוש אותו מאוחר יותר בספר.  .6

לעתים במקום לאמר "ברוח אלוהים” משתמשים בביטוי "בהשראת אלוהים”. הביטוי "רוח   .7
אלוהים” הוא מילולי יותר )כפי שמופיע בכתבי הקודש(.

The Universities and Colleges Christian בהוצאת   IVP למקרא,  מאוייר  מילון   .8 
Fellowship 1988, עמ' 1538.

מקורות המקרא, Philip W. Comfort, Mark R. Norton, טקסטים וכתבי יד של התנ"ך,   .9
בהוצאת Tyndale House Pub. Inc., שנת 1992, עמ' 151 והלאה.

מצביא,  לספירה(,   100 עד   38\37 מתתיהו  בן  )יוסף  פלביוס  יוספוס  של  כתביו  10. מתוך 
היסטוריון וסופר יהודי, בן למשפחת כוהנים מיוחסת בירושלים. ספריו הם נכסי צאן ברזל 
ונודעת להם חשיבות רבה גם בהיסטוריוגרפיה הכללית,  של ההיסטוריוגרפיה היהודית, 

בעיקר בתקופת חורבן הבית השני.

פרק 2
ספרה של ברברה ווטסון, "אלילי מצרים העתיקה”, הוצאת סוטון, 1984, 1996, עמוד 40.   .1
"ָרא היה רוח נצחית היוצרת את עצמה אשר הופיעה לראשונה על מימי ָהנּון כילד יפה הצף 
על עלה לוטוס כחול.” לטעון שֶרא או ָרא הוא נצחי ואחר כך לאמר שהוא נברא-מעצמו 

יוצר בעייה עם ההגיון. סביר להניח שהאמינו בשתי הטענות.
הגלקסיה המצויירת כאן אינה שביל החלב, מכיוון שבלתי אפשרי לצלם אותה. במקומה   .2

מופיעה גלקסיה דומה לה, גלקסיית אנדרומדה.
;www.imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/021127a.html  .3 

www.answers.com/topic/galaxy
אגרת יהודה פסוק 6.  .4

הבשורה על פי לוקס כ':36 מוות במובן הפיסי. מלאכים אינם יכולים למות.  .5
הבשורה על פי מרקוס יב':25  .6

פרק 3
המילה רקיע הינה מילה נרדפת למילה חלל ויכולה לשמש ביחס לאטמוספירה של כדור   .1
הארץ או ביחס לעמקי החלל. כתבי הקודש אומרים שהבורא לקח חלק מהמים ומיקם 
אותם גבוה בשמים. על אף שישנם פרשנים אשר טוענים שהכתוב כאן מתייחס לעננים, 
ישנם אחרים אשר פיתחו תיאוריה לפיה קיימת כיפה שקופה של אדי מים המקיפה את 
כדור הארץ. גם אם המים אשר מעל לרקיע יצרו כיפה או אם לאו, ישנן ראיות לכך שהאקלים 
ידוע  אז היה שונה באופן ניכר ממה שאנו מכירים כיום. נראה שהוא היה אחיד וטרופי. 

שאטמוספירה המכילה יותר אדי מים היתה מגיעה למעין מצב של אפקט חממה.
אם נראה לנו מוזר שאלוהים ברא את האור לפני שהוא ברא את השמש, עלינו לזכור שקל   .2

לאלוהים לברוא את האור באותה מידה שקל לו לברוא את המאורות.
אילו היה אפשרי לירות כדור תוך כדי נסיעה על גבי כדור אחר, ואז לפגוע בכדור שלישי   .3
בעוד אתה התבוננת מהכדור הראשון, זה בדיוק מה שקרה ברביעי ביולי שנת 2005 כאשר 
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משימת הגילוי של נאסא )דיפ אימפקט( הצליחה להטיס רכב חלל אל קומט טמפל 1 
ולפגוע בו באמצעות עצם )"אימפקטור”( השוקל 370 ק"ג. זמן ההתנגשות המדוייק חושב 
ונחזה ברמת דיוק של מספר דקות. פעולה זו היתה אפשרית מכיוון שהיקום כולו מתפקד 

ברמת דיוק של שעון קוסמי.
"תעלה” באופן מילולי  .4

אם אתה תוהה אל מי דיבר אלוהים כאשר אמר “הבה ונעשה אדם כצלמנו בדמותנו” נדון   .5
בזה בספר בשלב מאוחר יותר.

אלוהים לא ברא את בני האדם מכיוון שהיה זקוק לחבר. אלוהים לגמרי עצמאי ומשוחרר   .6
מכל צורך. הוא האחד הקיים בכח עצמו בלבד.
כנגדו כאן במשמעות של שווה לו, מתאים לו.  .7

מדובר כאן על שלמות מוסרית בניגוד לשלמות מבחינת תכונות כגון ידע, כח וכד'. ראה   .8
הבשורה על פי מתי ה':48.

בהגדרה, היקום הוא כל המסה\אנרגיה הקיימים, כך שהוא מערכת מבודדת.  .9
וויקרמסינגה(,  צ'נדרה  עם  ביחד  נכתב   ,1984  ,1981( מהחלל’  'אבולוציה  10. בספרו 
תא-חי  ליצירת  הדרושים  האנזימים  מערכת  את  להשיג  שהסבירות  "חישב  הוא 
האטומים,  שמספר  מכיוון  אך   .1040,000  - ל  אחד  הוא  ביותר  ופשוט  בודד 
אפשר”. בלתי  שהדבר  הרי   ,)1080( בהרבה  קטן  הוא  לנו,  הידוע   ביקום 

.http://www.answers.com/topic/fred-hoyle
;http://pages.britishlibrary.net/charles.darwin/texts/variation/variation01.html  .11 

http://www.answersingenesis.org/creation/v18/i2/dogs.asp
אבולוציה: 'תיאוריה במשבר’ )1986( ע"י מיכאל דנטון; 'הקופסא השחורה של דרווין’ )1996(   .12
ע"י מיכאל בהה; DVD - 'מפענחים את תעלומת החיים’ )2002( בהפקת אילוסטרה מדיה.
גיאוכרונולוגיה הינו תחום עצום של לימוד. חיפוש ברשת האינטרנט יעלה מסמכים רבים   .13

אודות שיטות שונות למדידת גילו של היקום ותופעות גיאולוגיות.
פרק 4

לנו שהאל  ניתנים לחלוקה. המקרא אומר  והשתחוויה אינם  ציות  על פי כתבי הקודש,   .1
מחפש “עובדי אל אמיתיים” שישתחוו לו ברוח ואמת. הבשורה על פי יוחנן ד':24-23

במקרא אין ולּו רמז לאפשרות שמלאכים יכולים לשנות את ייעודם הסופי.  .2
ההתגלות יב':9-3. בדרך כלל מתייחסים לפסוקים 3 ו - 4 כאל פסוקים המדברים על   .3
נפילתו של השטן. חוקרי מקרא רבים רואים בפסוקים 7 - 9 ככאלה המדברים על ארוע 
עתידי. בחרתי לצטט את כל הקטע היות והפסוקים האחרונים מסבירים את הנושא בו 

אנו מעוניינים ואילו פסוקים 3 ו - 4 מסבירים במי מדובר.
קטע זה משקף את הבחירה שעשו אדם וחווה.  .4

ראה אגרת שאול אל הרומים ה':14-12. ראה גם פרק 10 בספר זה, הערה מספר 6. אדם   .5
היה האב - ראש הגזע האנושי כולו. אנו היינו בקרבו )בתוכו( כאשר חטא.

מגזין ניוזוויק, 11 בינואר, 1998, עמ’ 52-46.  .6
מגזין “טיים”, 4 בדצמבר 1995, מהדורת ארה”ב, עמ’ 29.  .7

פרק 5
דוגמא ל"ספר מתים” כזה הוא 'פפירוס גרינפילד’ שאורכו 41 מטרים והוא אחד מהארוכים   .1

ביותר שידוע עליהם.
הבשורה על פי לוקס יז':27; הבשורה על פי מתי כד':38  .2

אגרת שאול אל הרומים א':32-21; על אף שקטע זה אינו כולל התייחסות ישירה לאנשים   .3
שחיו בתקופת נח, הרי שהוא משקף את הבחירות שעשו וההשלכות שבאו בעקבותן.

ככל הנראה נבנתה מעצי אורן שטופלו בשרף רתוח עם פחם. השימוש ביריעות זפת הופיע   .4
לאחר המבול.

אגרת כיפא השניה ב':5  .5
שבו,  הקרקע  צורות  והתפתחות  הארץ  כדור  פני  בתחום  חוקר  באומגרדנר,  ג'והן  ד"ר   .6
במעבדות הלאומיות של לוס אלמוס אשר בניו מקסיקו )ארה"ב(, מציע מודל להתפתחות 
אחד  הוא  הנ"ל   .)Catastrophic Plate Tectonics( מהמבול  כתוצאה  הארץ  כדור  פני 

ממספר מדענים המקדמים תיאוריות המסבירות כיצד המבול יכול היה להתרחש.
איוב מ':24-15;מא':34-1  .7

אכדית 'ּבאּב-אילי', 'שער האל’  .8
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אכדית 'זיגורטו', 'מקדש-מגדל’  .9
“ ַוֵּיֶרד ְיהָוה …” אם אלוהים נמצא בו זמנית בכל מקום, מדוע היה עליו "לרדת למטה”? ובכן,   .10
לעיתים קרובות משתמש המקרא, ביחס לאלוהים, במונחים שעוזרים לנו בהבנת הכתוב. 
לדוגמא, אלוהים מתואר כמי ש "רואה”, אף על פי שבהיותו רוח, הרי שאין לו עיניים גשמיות.
ארצ'ר, ג. ל. )1998, 1994(. מחקר בנושא המבוא לתנ"ך )הוצאה שלישית, עמוד 226(.   .11
שיקאגו: מודי פרס מצטט, "מילון ג'סטרו לעברית תלמודית, עמ’ 173, מפרט את הערך 
"ָּבלֶּבל” כנמרץ עם ערך שווה משמעות לבלבול, 'מבולבל, נבוך.’ מיותר לציין שיש דמיון רב 

בין המילים ָּבֶבל ו - ָּבְלֵּבל.”

פרק 6
מעשי השליחים ז':4-2: "ֱאֹלֵהי ַהָּכבֹוד ִנְרָאה ֶאל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבְהיֹותֹו ַּבֲאַרם ַנֲהַרִים, ִלְפֵני ֶׁשָּגר   .1
ְּבָחָרן ְוָאַמר ֵאָליו, ‘ֶלְך-ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּובֹוא ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך.' ָאז ָיָצא ֵמֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים 
 ְוָגר ְּבָחָרן, ְוַאֲחֵרי מֹות ָאִביו ֶהֱעִביר אֹותֹו ֱאֹלִהים ִמָּׁשם ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֺאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּגִרים ָּבּה ָּכֵעת.”

ה-ָאַמר ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל: "ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר  יהושע כד':3-2: "ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל-ָּכל-ָהָעם, 'ּכֹֽ
ים. ָוֶאַּקח ֶאת- עֹוָלם ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוַּיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרֽ ָיְׁשבּו ֲאֽבֹוֵתיֶכם ֵמֽ

ֲאִביֶכם ֶאת-ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר…”
שימו לב כיצד תוחלת החיים ירדה משמעותית לאחר המבול. אברהם נחשב לזקן כבר   .2

בגיל שבעים וחמש.
מכיוון שאלוהים שיבח את אברם על אמונתו, הרי שדבר זה לא היה הגיוני אילו אלוהים   .3

הוא זה אשר נתן לאברם את האמונה מלכתחילה.
אלוהים הקים עם )גוי( גדול מאברם. הוא אבי העם היהודי והעמים הערבים.  .4

שמו של אברם נהיה גדול. הוא מוערך ומכובד מאוד ע"י היהודים וגם ע"י הערבים. חשוב   .5
לציין שבעוד שאלוהים הוא אשר עשה את שמו של אברהם לגדול, הרי שבבבל הרצון נבע 

ממניעים עצמיים.
ולכל צרכינו. כאשר  דואג לשלומנו  וטובו,  לנו מחסדו  הוא מעניק  כאשר אלוהים מברך,   .6

אלוהים מקלל, הוא מביא עלינו אסון ופורענות.
יוחנן ח':56  .7
מתי יז':20  .8

"ִּכי ְׂשַכר ַהֵחְטא הּוא ָמֶות …” אגרת שאול אל הרומים ו':23. ראה פרק 4 עמ’ 74 )מוות(.  .9

פרק 7
שנים עשר השבטים של ישראל הינם צאצאי שנים עשר בניו של יעקב. בני שבט לוי יצאו   .1
מן הכלל בכך שהם נקראו על ידי יהוה להיות המנהיגים )והמשרתים( הרוחניים של העם 
ולא היתה להם נחלה משלהם. כמו כן, גם ליוסף לא היתה נחלה היות ושני בניו - אפרים 

ומנשה קיבלו נחלה במקומו.
בסיפור ירידתו של יעקב למצרים המקרא מציין שמספר צאצאיו אשר ירדו עימו היה 66   .2
 )66( )בראשית מה' 26(, בעוד שהמספר המצויין בפסוק 27 הוא 70. המספר הראשון 
מייצג את אלו אשר הצטרפו למסעו של יעקב למצרים, ואילו המספר השני )70( כולל גם 

את צאצאיו שהיו כבר במצרים.
מתמתיקאים מחשיבים כל אירוע שהסבירות להתרחשותו קטנה מאחד מתוך עשר בחזקת   .3
50, כחסר כל סיכוי. במילים אחרות, הוא לא ייתכן. אמיל בורל, המומחה הצרפתי בתחום 
הסבירות, הגדיר את הסבירות של אחד ל-10 בחזקת 50 כסבירות שהיא מעבר לסיכוי שדבר 
כלשהו אי פעם יתרחש "… ונושאת בתוכה וודאות בעלת אופי השונה מוודאות מתמטית … 

ושניתן להשוותה לוודאות בה אנו משתמשים כדי להתייחס לקיומו של עולם חיצוני.”

פרק 8
נהוג  נתן למשה.  )תרי"ג( המצוות שאלוהים   613 - רק חלק מ  עשרת הדברות מהוות   .1
עשרת  את  הכוללים   - מוסריים  חוקים  קבוצות:  לשלוש  המצוות  את  לחלק  לעיתים 
כלכליים,  בנושאים  העוסקים   - אזרחיים  חוקים  אחרים.  נוספים  וחוקים  הדברות 
המשכן. ועבודת  הכוהנים  בתפקידי  העוסקים   - טכסיים  חוקים  הפלילי.  והחוק   נדל"ן, 

בספר זה נתמקד בחוקים הידועים ביותר, עשרת הדברות.
אדריאן א. דה-בוק, חוקר הולנדי של תולדות מצרים העתיקה.  .2

ר. א. פולקנר, Book of The Dead, בהוצאת אוניברסיטת טקסס, אוסטין, פרק 125 עמ’ 31.  .3
הן העברית והן היוונית עושות שימוש ב"להחטיא את המטרה” כמילה עבור "חטא”. מקורות   .4
רבים טוענים שמשמעות זו עברה אל תוך ההיסטוריה של ימי הביניים, אך לא יכולתי לוודא 
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זאת באופן עצמאי. בכל זאת השתמשתי בסיפור זה מכיוון שספר זה אינו עוסק בימי הביניים 
וזוהי דוגמא טובה כדי להבהיר את העניין כפי שהוא קיים בעברית וביוונית.

פרק 9
1(. מזבח הנחושת: שמות כז':2,1  .1

2(. כיור הנחושת: שמות ל':18  
3(. מנורת הזהב: שמות כה':31  

4(. מזבח הקטורת )המזבח המוזהב(: שמות ל':3,1  
5(. שולחן לחם הפנים: שמות כה':30,23  

6(. ארון העדות: שמות כה':11,10  
7(. כפורת זהב טהור )כס הרחמים(: שמות כה':21-17  

משקל המנורה היה כיכר אחד )של זהב טהור( שהוא מוערך בין 30 ל 40 קילוגרם.  .2
הכוהנים לא יכלו להיכנס אל קודש הקודשים כאשר עמוד הענן ריחף מעליו. הוא סימל את   .3
נוכחות אלוהים. כאשר העמוד עבר משם כדי להוביל אותם במסעם, אז היו הם חופשיים 

לקפל את כל המשכן וללכת אחרי העמוד.
אלוהים צופה בחטא מבלי להתערב, רק לזמן מוגבל. הוא תמיד שופט כל חטא. השווה   .4

עם מעה"ש יז':30
"קיים וויכוח לגבי דמותו של דגון. הרעיון שדגון היה אל בעל פלג גוף עליון כשל אדם ופלג   .5
גוף תחתון של דג היה נפוץ במשך עשורים של שנים. … לא משנה מה היתה דמותו, סביב 

 הים התיכון התפתחה תפישה מגוונת אודות דגון.” 
http://ancienthistory.about.com/od/godsmyth/a/Dagon.htm

שמואל ב' ז':17-12  .6
ָאז ֵהִביאּו ֵאָליו ִאיׁש ְמֻׁשָּתק ְוַאְרָּבָעה ֲאָנִׁשים נֹוְׂשִאים אֹותֹו. )מרקוס ב 3(  .7

יש המייחסים שאלה זו לפרדריק הגדול, מלך פרוסיה. אולי שניהם שאלו את השאלה הזו.   .8
אני מצטט כאן את פסקל מכיוון שהוא לא הותיר ספק ביחס למה שחשב אודות הנבואות. 

)ראה 'ֶּפְנִסיס' מאת בלייז פסקל, חלק 620(
ראה דברים כח':68-45, מתועד גם בכתביו של יוספוס, היסטוריון יהודי חילוני שכתב בזמן   .9

חורבנה של ירושלים.
כרכים רבים ידרשו כדי לכתוב את היסטורית הרדיפות של העם היהודי.  .10

רבים מ"גדולי” העולם העירו על הנס האופף את קיומו של העם היהודי. מרק טווין )סמואל   .11
קלמנס( כתב: "המצרים, הבבלים והפרסים קמו, מילאו את כדור הארץ בסיפורים ופאר, ואז 
התפוגגו כחלום ונעלמו. אחריהם באו היוונים והרומאים, עשו רעש גדול והם אינם. עמים 
אחרים צצו כשהם מחזיקים גבוה את לפיד קיומם לזמן מה, אך הוא כבה והם נשכחו או 
נעלמו. היהודי ראה את כולם, הביס את כולם, והוא כעת מה שתמיד היה …כל הדברים הם 
בני חלוף, מלבד היהודי. כל הכוחות האחרים חולפים, אך הוא נשאר. מהו סוד נצחיותו?” 

)1899 מגזין הארפר, תרגום חופשי מאנגלית(.
רבים מהנביאים ניבאו את שיבתם של היהודים למולדתם הקדומה. )יחזקאל לז':14-1;ישעיה   .12
יא':12-11( נראה שהשיבה תתרחש בשני שלבים, כאשר השלב הראשון הוא שיבה ללא 

אמונה )מה שאנו רואים כעת(, ואחר כך שיבה המלווה בעבודת יהוה אמיתית.
קיימים חילוקי דעות מסויימים בקרב החוקרים לגבי התאריכים של הבריאה, המבול ומגדל   .13
בבל. התייחסות למקרא באופן מילולי אינה שוללת תקופות המשתרעות על פני מליונים 
או אפילו מליארדים של שנים. יחד עם זאת, צריך היה להיות שכל שלושת האירועים הללו 

התרחשו במהלך תקופת זמן של לא יותר ממספר אלפי שנים מועט.

פרק 10
פיטר וו. סטונר, המדע מדבר. שיקגו: הוצאת מודי, 1963.  .1

ראה פרק 7, הערת שוליים מספר 3.  .2
או 1 ל- 10 17 )עשר בחזקת 17(  .3

אגרת שאול השנייה אל הקורינתים יא 14  .4
מנקודה זו ואילך, השם הפרטי יהוה יוחלף ב "אדון”. הסיבה לכך היא שהתקדמנו מהחלק   .5
נכתבה  אל הברית החדשה אשר  בעברית,  נכתב  של התנ"ך שבכתבי הקודש, שברובו 
ביוונית. לקורא של אותם ימים, כתלות בהקשר של הכתוב, המילה אדון התייחסה בדרך 

כלל ליהוה. ולכן, כדי למנוע בלבול, אשתמש במילה אדון בהסברי.
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 DNA - אין לחשוב שמדובר בקשר מסוג גנטי - באופן שהאופי החוטא נמצא בגדיל ה  .6
הפיסי של האדם. הכוונה כאן היא מבחינה רוחנית לחלוטין. מבחינתו של אלוהים, אדם 
אחראי למרד בגן עדן, ומשום כך "… ְּכֵׁשם ֶׁשַעל-ְיֵדי ָאָדם ֶאָחד ָּבא ַהֵחְטא ָלעֹוָלם, ְוֵעֶקב 
ַהֵחְטא ָּבא ַהָּמֶות, ָּכְך ָעַבר ַהָּמֶות ְלָכל ְּבֵני ָאָדם ִמּׁשּום ֶׁשֻּכָּלם ָחְטאּו …” )אגרת שאול אל 
הרומים ה':12(.לכולנו יש אב אנושי, ולכן כולנו חוטאים. לעומת זאת, אביו של ישוע הוא 

אלוהים, רוח הקודש, ולכן לו יש טבע אלוהי.
למרים היו ילדים אחרים אך על ידי יוסף. לישוע היו ארבעה אחים למחצה, ולפחות שתי   .7
אחיות למחצה. מתי יב':47-46, יג':56-55, מרקוס ו':3-2, יוחנן ז':5, מעשי השליחים א':14.

בושם ריחני  .8
.Messianic Christology, Ariel Ministries, 1998, p. 108 ,ארנולד ג. פרוכטנבאום  .9

המילה "ישות” אינה המילה הטובה ביותר, אך השפה מגבילה אותנו בנקודה זו. "ישות” היא   .10
המילה הנפוצה ביותר בשימוש ביחס לאחדות המורכבת, על אף המגבלות הידועות שלה.

למידע נוסף אודות האחדות המורכבת ראה:  .11 
http://www.bible.org/page.asp?page_id=215

פרק 11
יוחנן נכלא על ידי הורדוס אנטיפס, בנו של הורדוס הגדול. יוחנן יצא כנגד חטאו של הורדוס,   .1

על שחי עם אשת אחיו למחצה.
תרגום חופשי מגרסת המקור באנגלית )הוצאת מקמילן 1960, עמוד 41-40(. ק.ס. לואיס,   .2

משיחיות גרידא, גרסה עברית בהוצאת קרן אחווה משיחית 1969.

פרק 12
אין הערות  

פרק 13
כינוי גוף החלטי “אני” שלאחריו ציון פועל )“… בזמן זה בעודי מדבר, אני הנני”(  .1

לא הוספתי את כל פרטי המשפט והצליבה. בנקודה זו קיימת חשיבות מסויימת לאירוע   .2
זה: “ַּכֲאֶׁשר הֹוִליכּוהּו ִמָּׁשם ָעְצרּו ִאיׁש ֶאָחד ֶׁשָּבא ִמן ַהָּׂשֶדה, ֶאת ִׁשְמעֹון ִמִּקיֶרְנָיה, ְוָׂשמּו 

ָעָליו ֶאת ַהְּצָלב ְּכֵדי ֶׁשִּיָּׂשא אֹותֹו ַאֲחֵרי ֵיׁשּוַע.” הבשורה על פי לוקס כג’:26
Whiston, The Works of Josephus, p. 720  .3

הטקסט העברי הקדום ביותר של תהלים כב' משתמש במילה 'כארו’ במשמעות 'דקרו’   .4
או 'ּכרו’, ותרגום השבעים מאשר זאת. כמו כן, בישעיה לח 13 בהערות לטקסט המסורתי 

למילה 'ָּכֲאִרי’, מצויין שהכוונה בתהלים כב אינה 'כארי’ במשמעות 'אריה’.
J. W. Shepard, The Christ of the Gospels, Eerdmans, Grand Rapids, 1964 p. 604  .5 

as quoted by Pentecost, The Words and Works of Jesus Christ, p. 487
 John F. Walvoord, Roy B. Zuck, The Bible Knowledge Commentary, 1983,  .6

.SP Publications, Inc. p. 340
.Pentecost, The Words and Works of Jesus Christ, p. 487  

 Warren W. Wiersbe, The Bible Exposition Commentary, Vol. 1, 1989, SP  
.Publications, Inc. p. 384

גדוד היא יחידה צבאית המונה בין 300 ל - 1000 איש.  .7
לא קיים תיעוד מדוייק של רצף האירועים בבוקר התחייה. הצגתי כאן את הרצף הסביר ביותר.  .8

פרק 14
סליחה המבוססת על כפרה מורכבת יותר מאשר כיסוי פשוט עבור חטא. הכפרה כוללת   .1

בתוכה גם את זעם אלוהים על החטא ופיוס, מושגים בהם אני נוגע בפרקים אחרים.
השוו אל הרומים י’:13-9  .2

ִהֵּנה ְּבעֹוד ֶׁשָהִיינּו ַחְסֵרי אֹוִנים, ְּבַהִּגיַע ַהָּׁשָעה ֵמת ַהָּמִׁשיַח ְּבַעד ָהְרָׁשִעים. )אגרת שאול אל   .3
הרומים ה':6(

ראויים  כולם  פוט  ופול  היטלר, סטלין   - להיענש  רע  כולנו מסכימים שעל אדם ממש   .4
לגיהנום. המקרים של ה"קצת רעים" הם אלו שגורמים לנו לשאלות. המקרא מלמד 
באופן ברור שחוטאים גדולים יענשו בחומרה, ופחותים יענשו באופן פחות - אך כולם 
יענשו. לא יהיה צודק להעניש רק חלק מהחוטאים. הגיהנום הוא עניין של צדק אלוהי. 

לא מדובר כאן באהבה.
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בהתאם למנהגי בית המקדש, הקרבת קורבן הבוקר נעשתה בשעה תשע בבוקר. )השעה   .5
ומת בשעה בה  רוחו  נפח את  ישוע  טו’:25(.  פי מרקוס  ישוע מוסמר אל הצלב על  בה 

הקריבו את קורבן הערב )ערבית(, שלוש אחה”צ. ראו לוקס כג’:46-44.
http://www.bible.org/qa.asp?topic_id=13&qa_id=305; and  .6

http://www.bible.org/page.asp?page_id=2505  
הוספת הסוגריים למילה “מלאך” היא מכיוון ש”ַמְלַאְך ְיהָוה” הוא שם נרדף של אלוהים.  .7

“ְלִׂשְטנֹו” פירושו ‘להרשיע’, ‘להאשים’. משמעות המילה ‘שטן’ היא ‘מרשיע’, ‘מאשים’.  .8
באגרת אל הרומים, השימוש במילה הצדקה מבטאת את המעמד - אחת ולתמיד - שמעניק   .9
אלוהים לאדם החוטא )המאמין( כאשר הוא מכריז עליו כעל צדיק )מוצדק(. באגרת יעקב, 
נעשה שימוש באותה מילה, אך שם היא מבטאת את המעשים הטובים שעושה המאמין 
בתהליך ההתקדשות המתמשך לאורך חייו ואשר משלימים את אמונתו. הטקסט מגלה 

את משמעות ואופן השימוש במילה.

פרק 15
כ - 27% מהמקרא הוא נבואה, כזו שכבר נתגשמה או שצריכה להתגשם בעתיד.   .1

מילה נרדפת ל “חטאים”.  .2
זוהי בדרך כלל הכוונה כאשר מדובר על המעמד שלך במשיח.  .3

המילים “יש לכם” מתייחסים להווה, ומציינים שחיי הנצח הם ֲחָזָקה שלנו בהווה.  .4
בטקסט העברי המקורי של ישעיה ז 14, מופיעה המילה 'עלמה' שפירושה נערה צעירה.   .5
מתוך ההקשר של הטקסט הנבואי עצמו, ממקומות אחרים בכתבי הקודש )ראה ברא' כד 
43, שמות ב 8(, וכן מתרגום התנ"ך ליוונית )הספטואגינטה(, ניתן להבין בוודאות שהכוונה 

היא לבתולה צעירה.
תרגומים מסויימים משתמשים במונח ‘בשר’ בהתייחסם לטבע האנושי.  .6

יוספוס פלביוס, היסטוריון מהמאה הראשונה לספירה, מתעד גם הוא את מותו של איש זה.  .7
שמו של שאול שּוָנה לפֹולּוס.  .8
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