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הקדמה

ות המשיח הוא אחד הביטויים הגדולים ביותר של חסד אלוהים אשר נבעו ממנו עשר תוצאות שאותן נסקור מ
להלן. 

I. תכלית2 )סוף, התגשמות( תורת משה
מות המשיח סימן את תכלית )"סוף", לפי תרגום דליטש( התורה. ניתן ללמוד זאת מקטעים כמו מעשי השליחים טו 
11-10: "ְוַעָּתה ַמּדּוַע ְּתַנּסּו ֶאת ֱאֹלִהים ָלִׂשים עֹל ַעל ַצְּואֵרי ַהַּתְלִמיִדים, עֹל ֲאֶׁשר ַּגם ֲאבֹוֵתינּו ְוַגם ֲאַנְחנּו לֹא ָיכְֹלנּו ָלֵׂשאת? 

ַאְּדַרָּבא, ָאנּו ַמֲאִמיִנים ֶׁשְּבֶחֶסד ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח נֹוַׁשְענּו, ָּכמֹונּו ְּכמֹוֶהם".
הקשרו של הקטע הזה עוסק באופן שבו נושעים הגויים. האם הם נושעים רק דרך חסד, באמצעות אמונה, או שהם 
חייבים גם לשמור את תורת משה? ועידת השליחים שהתכנסה בירושלים הגיעה למסקנה שהגויים אינם חייבים לשמור 
את התורה; הם נושעים אך ורק בחסד דרך אמונה, ואין להוסיף לזה דבר. העובדה שהגויים אינם צריכים לשמור את 
התורה מלמדת שמות המשיח הביא את התורה לסופה, שכן אם היא הייתה עדיין בתוקף אזי הגויים היו מחויבים 

לשמור אותה.
עניין זה מוצג מספר פעמים באיגרת אל הרומים. בפרק ג פסוקים 22-21 כתב שאול: "ַאְך ָּכֵעת ִנְגְלָתה ִצְדַקת ָהֱאֹלִהים 
ְּבִלי ּתֹוָרה, ְצָדָקה ֶׁשַהּתֹוָרה ְוַהְּנִביִאים ְמִעיִדים ָעֶליָה. ְוִהיא ְצָדָקה ֶׁשל ָהֱאֹלִהים, ְּבֶאְמָצעּות ֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ֶאל ָּכל 

ְוַעל ָּכל ַהַּמֲאִמיִנים; ֶׁשֲהֵרי ֵאין ֶהְבֵּדל".
ְוָחִליָלה! ַאְּדַרָּבא, ָאנּו נֹוְתִנים ּתֶֹקף  ְיֵדי ָהֱאמּוָנה? ַחס  ובפסוק 31 הוא אמר: "ַהִאם ָאנּו ְמַבְּטִלים ֵאפֹוא ֶאת ַהּתֹוָרה ַעל 

ַלּתֹוָרה".
בהמשך כתב שאול: "ֲהֵרי ַהַהְבָטָחה ִּכי ִייַרׁש ֶאת ָהעֹוָלם לֹא ִנְּתָנה ְלַאְבָרָהם אֹו ְלַזְרעֹו ַעל ְסַמְך ּתֹוָרה, ֶאָּלא ַעל ְסַמְך ְצָדָקה 
ֶׁשִהִשֹיג ֶּבֱאמּוָנה, ֶׁשֵּכן ִאם ַמֲחִזיֵקי ַהּתֹוָרה ֵהם ַהּיֹוְרִׁשים, ֲאַזי ָהֱאמּוָנה ִהיא ַלָּׁשְוא ְוַהַהְבָטָחה ַחְסַרת ּתֶֹקף. ַהּתֹוָרה ְמִביָאה 
ַזַעם, ּוְבָמקֹום ֶׁשֵאין ּתֹוָרה ֵאין ֲעֵבָרה ַעל ַהּתֹוָרה. ָלֵכן ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה, ְּכֵדי ֶׁשָּכל ֶזה ִיְהֶיה ְּבֶחֶסד ְוַהַהְבָטָחה ָּתחּול ַעל ָּכל 

ַהֶּצֱאָצִאים, לֹא ַרק ַעל ְּבֵני ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא ַּגם ַעל ְּבֵני ֱאמּוַנת ַאְבָרָהם, ֶׁשהּוא ָאב ְלֻכָּלנּו..." )ד 16-13(. 

ְכִלית ַהּתוָֹרה,  יַח הּוא תַּ שִׁ "ֲהֵרי ַהמָּ
ֲאִמין"1 מַּ ל ִמי שֶׁ ק כָּ יְֻּצדַּ ֵדי שֶׁ כְּ

)רומים י 4(

1   "ִּכי ַהָּמִׁשיַח סֹוף ַהּתֹוָרה ִלְצָדָקה ְלָכל ַהַּמֲאִמין ּבֹו". תרגום דליטש.
2   בעברית המקראית "תכלית" )משורש כלה( פירושה קץ, סוף, קצה. מילון התנ"ך מאת י' שטיינברג.
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פסוקים אלה מלמדים שמות המשיח הביא לסופה של תורת משה. ההבטחות אינן מתמלאות כיום על סמך התורה, 
אלא הן מתקבלות בחסד ועל ידי אמונה )ראה לעיל במובאה מפרק ד(. המשיח הוא תכלית התורה; הוא הביא לסיומה 

בכך שהגשים אותה. "ֲהֵרי ַהָּמִׁשיַח הּוא ַּתְכִלית ַהּתֹוָרה, ְּכֵדי ֶׁשּיְֻצַּדק ָּכל ִמי ֶׁשַּמֲאִמין" )י 4(.

II. משפט על הטבע החוטא
מות ישוע נטרל את כוח שליטתו של הטבע החוטא. מותו ביטל את סמכותו של הטבע החוטא ואת כוח שליטתו במאמין; 
לפיכך המאמין מת לגבי החטא, כלומר הוא חופשי משליטתו של הטבע החוטא. הטבע החוטא אינו מת, אבל המאמין 

מת ביחס אליו בכך שאינו חייב לציית עוד לדרישותיו, כפי שנאלץ לעשות לפני שנושע.
שאול דן בכך בהרחבה באיגרת אל הרומים ו 1 – ח 13. ניתן לסכם דיון ארוך זה בארבע נקודות. ראשית, המשיח מת 
לגבי החטא. שנית, מות התמורה של המשיח )מותו במקום החוטאים( כלל מוות עבור הטבע החוטא כמו גם עבור 
חטאים אישיים; זהו הנושא המרכזי המודגש בפרק ו. שלישית, השיטה המבוססת על מעשי האדם ומאמציו האמורים 
לָזכות אותו על פי התורה, חלפה מבחינת המאמין. מי שמשתמש בשיטה זו של עשייה הנסמכת על כוחו של האדם 
עצמו יובס בשל חוסר יכולתו לרסן את טבעו החוטא. בכך מתמקד פרק ז. שאול מספר שהוא התנסה בזאת אישית 
כאשר, כמאמין צעיר, ניסה להשתמש בתורה כבסיס לריסון הטבע החוטא וכבסיס לחיים רוחניים. הוא למד אז שיש 
לחיות את החיים הרוחניים באמונה, כשם שמגיעים לישועה באמצעות אמונה. רביעית, מימוש מלוא רצונו של אלוהים 
במאמין אמנם אפשרי, וזהו ניצחון גדול, אך בשום אופן אין הוא מושג על ידי המאמין – שכן אין למאמין כוח כזה, פשוטו 

כמשמעו; זו הנקודה המוסברת בפרק ח.

III. הבסיס לסליחה ולטיהור
מות ישוע איננו רק הבסיס לסליחת חטאים במובן הקשור לישועה אלא זהו גם הבסיס לסליחה על חטאים שבוצעו 
אחרי שהאדם האמין, המאפשר התחברות עם אלוהים וזה עם זה )איגרת יוחנן הראשונה א 1 – ב 2(. חטאי המאמין 

מיטהרים שוב ושוב בזכות מותו של המשיח, המספק סליחה וטיהור למאמין.

IV. הבסיס לדחיית משפט הצדק האלוהי
מות ישוע הוא הסיבה לכך שמשפט הצדק של אלוהים עוכב. "אֹו ֶׁשָּמא ַאָּתה ְמַזְלֵזל ְּבֶׁשַפע טּובֹו ְואֶֹרְך רּוחֹו ְוַסְבָלנּותֹו, 
ְוֵאיְנָך ֵמִבין ִּכי טּובֹו ֶזה ֶׁשל ֱאֹלִהים ַמְדִריְך אֹוְתָך ִלְתׁשּוָבה? ְּבַעְקָׁשנּוְתָך ּוְבֵסרּוב ְלָבְבָך ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ַאָּתה צֹוֵבר ְלָך ַזַעם 

ְליֹום ַזַעם, ַּבּיֹום ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ִמְׁשַּפט ַהֶּצֶדק ֶׁשל ֱאֹלִהים" )רומים ב 5-4(.
חטא האדם חמור ביותר ויש לאלוהים זכות מלאה לשפוט ולהעניש את האדם מידית. אבל המשפט נדחה בשל מות 

המשיח וכך יש עדיין לאדם הזדמנות לקבל חנינה בחינם מאלוהים.
שאול הבהיר זאת באיגרת אל הרומים ט 22: "ּוָמה ִאם ֱאֹלִהים, ַאף ִּכי ָחֵפץ ְלַהְראֹות ֶאת ַזְעמֹו ּוְלַגּלֹות ֶאת ּכֹחֹו, ָסַבל 

ְּבאֶֹרְך רּוַח ַרב ְּכֵלי ַזַעם מּוָכִנים ְלֶהֶרס..."
לאלוהים יש זכות מלאה להכות אדם למוות ברגע שהוא מבצע את חטאו הראשון. אבל המשפט מתעכב על יסוד מותו 

של המשיח.
שמעון פטרוס לימד גם הוא את אותם הדברים. למשל, באיגרתו הראשונה ג 20 נאמר: "ְלֵאֶּלה ֶׁשּלֹא ִצְּיתּו ַּכֲאֶׁשר ִחָּכה 

ֱאֹלִהים ְּבאֶֹרְך ַאּפֹו ִּביֵמי נַֹח. ְּבאֹוָתם ָיִמים ִנְבְנָתה ַהֵּתָבה ֲאֶׁשר ְמַעִּטים ְּבתֹוָכּה - ְׁשמֹוֶנה ְנָפׁשֹות - נֹוְׁשעּו ַּבַּמִים". 
פטרוס מזכיר כאן תקופה אחרת שבה עיכב אלוהים את המשפט שלו: בימי נוח "ִחָּכה ֱאֹלִהים ְּבאֶֹרְך ַאּפֹו" והשהה את 

בוא המבול ב-120 שנים. והוא עדיין מעכב את המשפט שלו כעת, על יסוד מותו של המשיח. 
פטרוס לימד זאת שוב באיגרתו השנייה ג 9: "ֵאין ה' ְמַאֵחר ַּבָּדָבר ֲאֶׁשר ִהְבִטיַח, ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ַהחֹוְׁשִבים זֹאת ְלִאחּור, ֶאָּלא 
ֶׁשהּוא ַמֲאִריְך ַאּפֹו ָלנּו; ֵאין הּוא רֹוֶצה ֶׁשּיֹאַבד ִאיׁש, ֶאָּלא ֶׁשַהּכֹל ָיבֹואּו ִליֵדי ְּתׁשּוָבה". ובהמשך, בפסוק 15, הוא כתב: "ְוֶאת 

אֶֹרְך רּוַח ֲאדֹוֵננּו ִחְׁשבּו ִלְתׁשּוָעה; ְּכמֹו ֶׁשַּגם ָאִחינּו ָהָאהּוב ָׁשאּול ָּכַתב ָלֶכם ְלִפי ַהָחְכָמה ַהְּנתּוָנה לֹו".
פטרוס מתייחס לדברי שאול, שהדגיש את אותה הנקודה: המשפט נדחה על יסוד מותו של המשיח.

V. הסרת חטאים שבוצעו לפני צליבת המשיח
ישוע מת לא רק עבור החטאים שנעשו לאחר מותו, אלא גם עבור החטאים שבוצעו לפני מותו. הוא מת לא רק עבור 
חטאיהם של קדושי הברית החדשה אלא גם עבור חטאיהם של הקדושים מימי התנ"ך. היה ביכולתו של אלוהים לשפוט 
אותם מידית, אבל הוא דחה את משפטם עד הצלב. ואז חל משפט זה על המשיח, שמת במקומם כקרבן תמורה. הוא 

לקח על עצמו את עונשם ובאותו יום הוסרו חטאיהם.
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מעשי השליחים יז 30 מלמד זאת: "ֱאֹלִהים ָאְמָנם ִהְתַעֵּלם ֵמִעּתֹות ַהַּבֲערּות, ַאְך ָּכֵעת הּוא ְמַצֶּוה ַעל ָּכל ְּבֵני ָאָדם ְּבָכל 
ָמקֹום ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה".

גם שאול אומר זאת ברומים ג 25: "...ֲאֶׁשר ָהֱאֹלִהים ָׂשם אֹותֹו ְלַכָּפָרה ְּבָדמֹו, ַּכָּפָרה ַעל ְיסֹוד ֱאמּוָנה. ָּכל ֶזה ְּכֵדי ְלַהְראֹות 
ֶאת ַהְּצָדָקה ֶׁשל ֱאֹלִהים ְּבָכְך ֶׁשְּבאֶֹרְך רּוחֹו ָּפַסח ַעל ֲחָטֵאי ֶהָעָבר".

חטאי העבר שנעשו לפני מות המשיח יכלו להישפט מידית אבל המשפט עוכב; אלוהים התעלם או "פסח" עליהם זמנית 
עד מותו המכפר של המשיח, שמת במקומם.

באיגרת אל העברים י 4 נאמר: "ֶׁשֵּכן ַּדם ָּפִרים ּוְׂשִעיִרים ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִסיר ֲחָטִאים". 
קרבנות בעלי חיים לא הסירו וגם לא היו מסוגלים להסיר את חטאיהם של קדושי התנ"ך. הם סיפקו להם כיסוי זמני 

בלבד. רק כאשר מת המשיח הוסרו גם חטאיהם.

VI. הפשטת שררות ורשויות מכוחן  
התוצאות של מות המשיח אינן מסתכמות בתחום האנושי בלבד. יש למותו השפעה גם בעולם המלאכים ובייחוד בעולם 

המלאכים שסרחו ומשרתים את השטן. מות המשיח מוטט רשויות ושררות. 
ישוע אמר ביוחנן יב 31: "ָּכֵעת ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהֶּזה; ָּכֵעת יְֻׁשַלְך ַהחּוָצה ַׂשר ָהעֹוָלם ַהֶּזה". לפי פסוק זה, מות ישוע 

השיג שני דברים: המשפט של העולם הזה, והשלכת שר העולם הזה החוצה.
בהמשך אמר ישוע: כאשר יבוא המנחם הוא "יֹוִכיַח ֶאת ָהעֹוָלם ַעל ֵחְטא ְוַעל ֶצֶדק ְוַעל ִמְׁשָּפט; ...ַעל ִמְׁשָּפט, ִּכי ִנְׁשַּפט ַׂשר 

ָהעֹוָלם ַהֶּזה" )יוחנן טז 11-8(.
מות המשיח הביא עמו משפט אישי לשטן עצמו וגם לכל לגיונותיו הדמוניים, כנאמר בקולוסים ב 15-14: "ִּבֵּטל ֶאת 
ְׁשַטר ַהחֹוב ֲאֶׁשר ָהָיה ֶנְגֵּדנּו ַעד ֻּתּמֹו ֶוֱהִסירֹו ְּבָתְקעֹו אֹותֹו ַּבְּצָלב. ּוְבַהְפִׁשיטֹו ֶאת ָעְצַמת ָהָרֻׁשּיֹות ְוַהְשָֹררֹות, ִהִּציָגן ְלַרֲאָוה 

ְּבַתֲהלּוַכת ִנְצחֹונֹו, ִנָּצחֹון ֶׁשִהִשֹיג ּבֹו".

VII. טיהור הדברים השמימיים   
מות המשיח טיהר את הקדושים וגם טיהר דברים בשמים. ברומים ח 23-20 נאמר: "...ֵהן ַהְּבִריָאה... ֻהְכְנָעה ַלֶהֶבל 
ְּבִתְקָוה ֶׁשַּגם ַהְּבִריָאה ַעְצָמּה ְּתֻׁשְחַרר ִמִּׁשְעּבּוד ַהִּכָּליֹון ֶאל ַהֵחרּות ְוַהָּכבֹוד ֶׁשל ַהָּבִנים־ֵלאֹלִהים. ָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשָּכל ַהְּבִריָאה 
ְּבַנְפֵׁשנּו  ֶנֱאָנִחים  ָהרּוַח,  ִּבּכּוֵרי  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ֲאַנְחנּו,  ַּגם  ֶאָּלא  ִּבְלַבד,  זֹאת  ְולֹא  ַהֶּזה.  ַהּיֹום  ַעד  ֵלָדה  ִּכְבִציֵרי  ְוסֹוֶבֶלת  ֶנֱאַנַחת 

ּוְמַצִּפים ְלִמּמּוׁש ִאּמּוֵצנּו ְלָבִנים - ִלְפדּות ּגּוֵפנּו". 
הבריאה כולה, שכוללת את כדור הארץ ואת כל העולם השמימי, הגופים השמימיים או הרקיע הראשון והשני, טוהרה 

על ידי מותו של המשיח.
דברים דומים נאמרים באיגרת אל העברים ט 24-21: "ְוֵכן ַּגם ַעל ַהִּמְׁשָּכן ְוַעל ָּכל ְּכֵלי ַהָּׁשֵרת ִהָּזה ֶאת ַהָּדם. ָאֵכן ַעל ִּפי 
ַהּתֹוָרה ִּכְמַעט ַהּכֹל ְמטָֹהר ְּבָדם, ּוְבלֹא ְׁשִפיַכת ָּדם ֵאין ְמִחיָלה. ָלֵכן ָהָיה ָצִריְך ְלַטֵהר ַעל ְיֵדי ֵאֶּלה ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ֵהם 
ַּתְבִנית ַהְּדָבִרים ַהִּנְמָצִאים ַּבָּׁשַמִים, ֲאָבל ַהְּדָבִרים ַהְׁשֵמיִמִּיים ַעְצָמם ּדֹוְרִׁשים ְזָבִחים טֹוִבים ֵמֵאֶּלה. ֲהֵרי ַהָּמִׁשיַח לֹא ִנְכַנס 
ֶאל ִמְקָּדׁש ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ִּביֵדי ָאָדם ַוֲאֶׁשר הּוא ָּבבּוָאה ֶׁשל ָהֲאִמִּתי, ִּכי ִאם ָּבא ֶאל ֶעֶצם ַהָּׁשַמִים ְלֵהָראֹות ַעָּתה ַּבֲעֵדנּו ִלְפֵני 

ָהֱאֹלִהים".
נאמר כאן שישוע טיהר את הדברים הנמצאים בשמים עצמם. אבל, מדוע היה צורך לטהר את הדברים שבשמים? 
יש לזכור שהתמרדות השטן ונפילתו ממרום התרחשו בשמים. כתוצאה מכך חדר חטא "ֶאל ֶעֶצם ַהָּׁשַמִים" והמקדש 
נחוץ  כפי שהיה  בדיוק  לטיהור בדם  נזקק המקדש השמימי  לכן  נטמא.  ככוהן,  לכן  קודם  השמימי שבו שירת השטן 
לטהר בדם את המקדש הארצי. דמם של בעלי חיים הספיק לטיהור המקדש הארצי, אך לא היה בו די לטיהור המקדש 

השמימי. לשם כך נדרש דם נעלה יותר: דמו של המשיח. כך שדמו של ישוע שימש לטיהור המקדש השמימי. 

VIII. הבסיס לשלום 
מותו של ישוע מספק את התשתית לשלום בשלושה תחומים. ראשית, הוא הבסיס לשלום בין אלוהים והאדם: "ַעל ֵּכן 

ְלַאַחר ֵׁשֻהְצַּדְקנּו ַעל ְסַמְך ֱאמּוָנה ֵיׁש ָלנּו ָׁשלֹום ִעם ֱאֹלִהים הֹודֹות ַלֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח" )רומים ה 1(. 
שנית, מות ישוע הוא גם הבסיס לשלום בין יהודים וגויים: "ַּבַּמָּצב ַהֶּזה ֵאין ְיָוִני ִויהּוִדי, ֵאין ִמיָלה ְוָעְרָלה, ֵאין לֹוֵעז ּוְסִקיִתי 

ְוֵאין ֶעֶבד ּוֶבן חֹוִרין, ֶאָּלא ַהָּמִׁשיַח הּוא ַהּכֹל ּוַבּכֹל" )קולוסים ג 11. ראה גם אפסים ב 16-11(.
ַמה  ֵהן  ַהּכֹל.  ֶאת  ַעְצמֹו  ֶאל  ְלַרּצֹות  "ּוְבֶאְמָצעּותֹו   :20 א  קולוסים  לפי  ביקום,  לשלום  הבסיס  הוא  ישוע  מות  שלישית, 

ֶּׁשַּבָּׁשַמִים ְוֵהן ַמה ֶּׁשָּבָאֶרץ, ְּבֶאְמָצעּותֹו, ַּבֲעִׂשַּית ָׁשלֹום ְּבָדמֹו ַעל ַהְּצָלב".
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IX. הבסיס לישועת עם ישראל  
עם ישראל ייוושע יום אחד הודות למותו של המשיח. יום יבוא וכל עם ישראל יאמין בו. התנ"ך מלמד זאת בדברים ל 3 
ובירמיהו לא 34-31. הברית החדשה טוענת זאת ברומים יא 29-25. תוצאה זו הנובעת ממותו של המשיח – ישועתו 

העתידית של עם ישראל – היא גם תנאי מוקדם לביאתו השנייה של המשיח.

X. הבסיס לכינון מלכות המשיח  
ספר ההתגלות ה 14-8 מלמד שמלכות אלף השנים לא תוכל לקום מבלי שהמשיח ימות. מותו הוא היסוד לכינון מלכות 

המשיח.

MBS099
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