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יש ֵמעו ָֹלם;
"את ָה ֱאל ִֹהים לֹא ָר ָאה ִא ׁ
ֶ
ָחידַ ,ה ִּנ ְמ ָצא ְּב ֵחיק ָה ָאב,
ַה ֵּבן ַה ּי ִ
ֲשר הו ִֹדיעוֹ".
ׁ
הוּא א ֶ
(יוחנן א )18

הקדמה

תורת הריבוי שקיים באלוהים ( )The Doctrine of Trinityמלמדת שבאלוהות קיימות שלוש ישויות הנבדלות זו מזו
באופן כלשהו .ברוב הפרשנויות והמחקרים העוסקים בכתבי הקודש ,שתי הדמויות הזוכות למרב תשומת הלב הן
אלוהים הבן (המשיח) ורוח אלוהים (רוח הקודש) .כתוצאה מכך ,מאמינים רבים אינם מבינים בבירור מי הוא אלוהים
האב ,מה הוא עושה ועל מה הוא אחראי.
בסקירה זו נדון בשני תחומים עיקריים הנוגעים לאלוהים האב :זהותו של אלוהים כאב ,ומעשיו של אלוהים האב.

 .1זהותו של אלוהים כאב

קיימים שישה היבטים לזהותו של האלוהים בתור אב :הוא אבי המשיח ,אבי הבריאה ,אבי המלאכים ,אביהם של כל בני
האדם ,אבי ישראל ואבי המאמינים.

א .אבי המשיח

ההיבט הראשון בזהותו של אלוהים כאב הוא היותו אביו של המשיח .העובדה שאלוהים האב הוא אבי המשיח – ישוע
בן האלוהים ,נגלית בחמישה אופנים.
 .1נולד מהאב
אלוהים נגלה בתור אבי המשיח בראש ובראשונה מעצם העובדה שבן האלוהים ,המשיח ,נולד מאלוהים האב .התנ"ך
מלמד זאת בתהילים ב " :7אֲ סַ ּפְ רָה ,אֶ ל ח ֹק י ְהו ָהָ ,אמַ ר אֵ לַי ּבְ נִי אַ ּתָ ה; אֲ נִי ,הַ ּיֹום י ְ ִלדְּתִ יָך".
הברית החדשה מלמדת זאת בבשורת יוחנן א " :14הַ ּדָבָ ר נִהְ י ָה ּבָ ׂשָ ר ו ְׁשָ כַן ּבְ תֹוכֵנּו; ו ַאֲ נַחְ נּו רָאִ ינּו אֶ ת ּכְבֹודֹוּ ,כְבֹוד ּבֵ ן י ָחִ יד
מִ ּלִפְ נֵי ָאבִ יו ,מָ לֵא חֶ סֶ ד ו ֶאֱ מֶ ת"( .בתרגום דליטש..." :וַּנֶחֱ זֶה כְבֹודֹו ִּככְבֹוד ּבֵ ן י ָחִ יד לְָאבִ יו רַב חֶ סֶ ד ו ֶאֱ מֶ ת").
ביוחנן א  18כתוב" :אֶ ת הָ אֱ ֹלהִ ים ֹלא רָָאה אִ יׁש מֵ עֹולָם; הַ ּבֵ ן הַ ּיָחִ יד ,הַ ּנִמְ צָא ּבְ חֵ יק הָ ָאב ,הּוא אֲ ׁשֶ ר הֹודִיעֹו".
וכן ביוחנן ג ּ" :17-16כִי ּכ ֹה ָאהַ ב אֱ ֹלהִ ים אֶ ת הָ עֹולָם עַד ּכִי נָתַ ן אֶ ת ּבְ נֹו י ְחִ ידֹו לְמַ עַן ֹלא י ֹאבַ ד ּכָל הַ ּמַ אֲ מִ ין ּבֹו ,אֶ ּלָא יִנְחַ ל חַ ּיֵי
עֹולָם .הֵ ן הָ אֱ ֹלהִ ים ֹלא ׁשָ לַח אֶ ת ּבְ נֹו אֶ ל הָ עֹולָם לִׁשְ ּפ ֹט אֶ ת הָ עֹולָם ,אֶ ּלָא ְּכדֵי ׁשֶ ּיִּוָׁשַ ע הָ עֹולָם עַל־יָדָיו".
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דוגמה נוספת היא איגרת יוחנן הראשונה ד ּ" :9בָ ז ֹאת ִנ ְגלְתָ ה ַאהֲ בַ ת הָ אֱ ֹלהִ ים ּבָ נּוּ ,בָ עֻבְ ּדָה ׁשֶ אֱ ֹלהִ ים ׁשָ לַח אֶ ת ּבְ נֹו י ְחִ ידֹו
לָעֹולָם לְמַ עַן נִחְ י ֶה ּבִ זְכּותֹו".
העובדה שהמשיח הוא בן לאלוהים האב התפרשה לעתים באופן שגוי .קבוצות מסוימות ,בעיקר אלו הנמנות עם הכתות
שמלמדות שישוע איננו נצחי ,מפרשות את המינוח "בנו של אלוהים האב" כמצביע על כך שאלוהים האב ברא את
ישוע .אולם למעשה ,ניסוח זה מדגיש דווקא את ייחודיות היותו בנו היחיד והמיוחד של אלוהים ,ולא שישוע הוא מישהו
שנברא.
מערכת היחסים של אלוהים האב עם הבן היא מיוחדת במינה .לכן המינוח המצביע על כך שמוצאו של הבן הוא
מאלוהים האב אין משמעו שישוע נברא על ידי אלוהים האב ,אלא שקשר האב-בן שביניהם הוא יחיד במינו ואינו קיים
בשום מערכת יחסים אחרת .נאמר שהמשיח הוא בנוּ" :בְ נִי אַ ּתָ ה; אֲ נִי ,הַ ּיֹום י ְ ִלדְּתִ יָך" (תהילים ב) ,כלומר הוא בנו היחיד
והמיוחד של אלוהים .יש ביניהם מערכת יחסים יחידה במינה שאין כמוה בין כל אב ובן אחרים.
 .2אלוהים האב מכיר בכך
נגלה לנו שאלוהים הוא אבי המשיח גם מעצם העובדה שהאב מדבר על ישוע בתור בנו .אחת מהדוגמאות לכך מצויה
במתי ג  ,17שם אלוהים האב אומר בבת קול משמים" :זֶה ּבְ נִי אֲ הּובִ י אֲ ׁשֶ ר ּבֹו חָ פַ צְּתִ י" .אלוהים האב מאשר שישוע הוא
אכן הבן.
 .3ישוע עצמו מאשר זאת
הדרך השלישית שבה נגלה לנו שאלוהים הוא אבי המשיח היא מכך שבן האלוהים מאשר שאלוהים האב הוא אביו
(מתי יא  ;27יוחנן ח  ;54יד .)13-12
 .4אנשים אחרים מכירים בכך
הדרך הרביעית שבה נגלה לנו שאלוהים הוא אבי המשיח היא מכך שאנשים אחרים מכירים בישוע בתור בנו של האב
השמימי ,ובאלוהים האב בתור אבי המשיח .אחת הדוגמאות לכך היא כששמעון פטרוס מכריז "אַ ּתָ ה הּוא הַ ּמָ ׁשִ יחַ ּבֶ ן
אֱ ֹלהִ ים חַ ּיִים" (מתי טז  .)16שמעון מכיר בכך שישוע הוא בן האלוהים ,מכאן שאלוהים האב הוא אבי המשיח.
דוגמאות נוספות מצויות במרקוס טו  39וברומים ח  .32אנשים הכירו בכך שישוע הוא בן האלוהים ,וייחוס זה מדגיש
שאלוהים האב הוא אבי המשיח.
 .5השדים מכירים בכך
אבהותו של אלוהים נגלית גם מהעובדה ששדים הכירו בהיותו בן האלוהים .לדוגמה ,מתי ח ּ" :29-28כַאֲ ׁשֶ ר ּבָ א אֶ ל עֵבֶ ר
הַ ּיָם ,אֶ ל אֶ רֶץ הַ ַּג ְד ִרּיִיםּ ,פְ גָׁשּוהּו ׁשְ נֵי אֲ נָׁשִ ים אֲ חּוזֵי ׁשֵ דִים ּבְ צֵאתָ ם מִ ּמְ עָרֹות הַ ּקְ בָ רִים .הֵ ם הָ יּו ּתֹוקְ פָ ִנּיִים ּכָל ּכְָךׁ ,שֶ אִ יׁש ֹלא
הָ י ָה י ָכֹול ַלעֲב ֹר ּבְ אֹותָ ּה ֶּדרְֶךָ .אז הֵ חֵ ּלּו צֹועֲקִ ים' :מַ ה ּלָנּו ּולְָך ּבֶ ן־הָ אֱ ֹלהִ ים ּ -בָ אתָ הֵ ּנָה ְלעַּנֹות אֹותָ נּו ּבְ טֶ רֶם עֵת?' "
השדים דיברו והכירו בכך שהוא בן האלוהים .מכאן משתמע שאלוהים הוא אבי המשיח.

ב .אבי הבריאה

ההיבט השני של אבהותו של אלוהים היא היותו מי שברא את הכול ומכוח זאת הוא אבי הבריאה כולה .אחת הדוגמאות
לכך מצויה באיגרת הראשונה לקורינתים ח " :6הֲ רֵי לָנּו י ֵׁש אֱ ֹלהִ ים אֶ חָ ד ,הָ ָאב אֲ ׁשֶ ר הַ ּכ ֹל מִ ּמֶ ּנּו ו ַאֲ נַחְ נּו לְמַ עֲנֹו; ו ְָאדֹון אֶ חָ ד,
י ֵׁשּו ַע הַ ּמָ ׁשִ יחַ  ,אֲ ׁשֶ ר הַ ּכ ֹל ַּדרְּכֹו ו ְ ַדרְּכֹו אֲ נַחְ נּו מִ תְ קַ ּיְמִ ים".

דוגמה נוספת מצויה ביעקב א ּ" :17כָל מַ ּתָ נָה טֹובָ ה וְכָל מַ ּתָ נָה ׁשְ לֵמָ ה יֹו ֶרדֶת מִ ּמַ עַל מֵ אֵ ת אֲ בִ י הָ אֹורֹות אֲ ׁשֶ ר ּכָל ׁשִ ּנּוי וְכָל
צֵל חִ ּלּוף אֵ ין ּבֹו".
בפסוק זה מתייחסים אליו בתור האב והוא נקרא אבי האורות ,תואר שמחבר אותו לבריאה עצמה.

ג .אבי המלאכים

ההיבט השלישי שבו נגלית אבהותו של אלוהים הוא היותו אבי המלאכים .לכן נקראים המלאכים "בני האלוהים".
ניתן ללמוד זאת מארבעה קטעים בכתבי הקודש .הראשון הוא בראשית ו  ,4-1שבו נזכרים בני האלוהים .יש המפרשים
מונח זה מספר בראשית כמתייחס לצאצאי שת ,בניגוד לצאצאי קין .אולם שלוש המובאות האחרות (איוב א  ;6ב
 ;1לח  )7מראות בבירור שמשמעות המונח "בני האלוהים" חייבת להיות מלאכים .בהקשרם של פסוקים אלה איש
אינו מערער על כך שבמונח "בני האלוהים" הם מתייחסים למלאכים .יש לשמור על עקביות ,מכאן שבהכרח גם
בבראשית ו' הכוונה היא למלאכים.
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ד .אביהם של כל בני האדם

היבט רביעי לאבהותו של אלוהים היא היותו אביהם של כל בני האדם .לדוגמה ,מעשי השליחים יז ָ " :29לכֵן ּבִ הְ יֹותֵ נּו
צֶאֱ צָאֵ י אֱ ֹלהִ ים אֵ ין ָאנּו ְצרִיכִים לַחֲ ׁש ֹב ׁשֶ הָ אֱ ֹלהּות ּדֹומָ ה ְלזָהָ ב אֹו ְלכֶסֶ ף אֹו לְאֶ בֶ ןּ ,פְ סִ ילֵי אֳ מָ נּות ּופְ רִי מַ חֲ ׁשֶ בֶ ת ָאדָם".

נאמר כאן שכל בני האדם הם צאצאיו של אלוהים .במובן מסוים זו המשמעות האוניברסאלית של אבהותו של אלוהים;
הוא יוצר האדם ובתור הבורא ,הוא אבי כל האנושות .באותו אופן הוא גם יוצרם ואביהם של כל המלאכים .למרבה
הצער ,הליברלים בוחרים להדגיש היבט זה אך מתעלמים מיתר ההיבטים.
נכון ,כתבי הקודש מלמדים שאכן קיימת אבהות אוניברסאלית של אלוהים .הוא אכן אביהם של כל בני האדם,
אך זאת רק במסגרת יחסי בורא-נברא שביניהם .אין משמעות הדבר (כפי שהליברלים מלמדים) שהישועה תהיה
אוניברסאלית  /כלל עולמית מאליה ,כלומר שכל בני האדם ייוושעו בכל מקרה .ספר הבריתות אינו מלמד שכל בני האדם
ייוושעו .העובדה שאלוהים הוא אביהם של כל בני האדם אין משמעה שכל בני האדם ייוושעו ,אלא שאלוהים הוא זה
שברא את האנושות.
דוגמה נוספת שבה מוצג אלוהים כאבי כל האנושות נמצאת באפסים ג " :15-14מִ ּׁשּום ּכְָך ּכֹו ֵר ַע אֲ נִי עַל ּבִ ְרּכַי לִפְ נֵי הָ ָאב
אֲ ׁשֶ ר קָ רָא ׁשֵ ם ְלכָל מִ ׁשְ ּפָ חָ ה ּבַ ּׁשָ מַ י ִם ּובָ ָארֶץ".
המושגים "משפחה" ו"אבהותו של אלוהים" מופיעים כאן במשולב .גם עובדה זו מדגישה את האוניברסאליות של
אבהותו של אלוהים .הוא אביהם של כל בני האדם מפני שהוא בורא האנושות.
הדוגמה השלישית מובאת מהאיגרת אל העברים יב " :9ו ְעֹוד ,הָ ָאבֹות ׁשֶ הֹולִידּו אֶ ת ּגּופֵ נּו י ִּסְ רּו אֹותָ נּו ו ְָאנּו יָרֵאנּו מֵ הֶ ם,
הֲ ֹלא ּכָל ׁשֶ ּכֵן ִנ ָּכנַע לִפְ נֵי אֲ בִ י הָ רּוחֹות וְנִחְ י ֶה?"
אלוהים האב נקרא כאן "אבי הרוחות" .ושוב ,הוא אבי האנושות אך לא במובן שמורה על ישועה הנובעת מקשר זה,
אלא במובן הנובע מהקשר שלו עם בני האדם בתור בוראם.

ה .אלוהים הוא אבי ישראל

אלוהים הוא גם אביו של עם ישראל .הוא מוצג ככזה מספר פעמים בתנ"ך .אחת הדוגמאות היא שמות ד' " :22ו ְָאמַ רְּתָ
אֶ ל ּפַ רְע ֹה; ּכ ֹה ָאמַ ר י ְהו ָהּ ,בְ נִי בְ כֹרִי י ִׂשְ רָאֵ ל".
יהיה כינה את ישראל "בנו" .עם ישראל הוא הבן הלאומי שלו .מבין כל העמים ,רק אחד – עם ישראל – נקרא "בנו של
אלוהים".
דוגמה נוספת מובאת להלן מדברים לב " :6הֲ ַלי ְהו ָה ּתִ גְמְ לּו ז ֹאת ,עַם נָבָ ל ו ְֹלא חָ כָם; הֲ לֹוא הּוא ָאבִ יָך ּקָ נֶָך ,הּוא עָׂשְ ָך
וַי ְכ ֹ ְננֶָך".

בפסוק זה משה אומר בבירור שאלוהים האב הוא גם אבי עם ישראל; ישראל ,כעם ,הוא בנו של אלוהים.
בישעיהו סד  7עם ישראל מוצג כבנו של אלוהים ("וְעַּתָ ה י ְהו ָה ָאבִ ינּו אָ ּתָ ה; אֲ נַחְ נּו הַ ח ֹמֶ ר ו ְאַ ּתָ ה י ֹ ְצרֵנּוּ ,ומַ עֲׂשֵ ה יָדְָך ֻּכּלָנו"),
וכך גם בירמיהו ג' .4
בהושע יא  1נאמרּ" :כִי ַנעַר י ִׂשְ רָאֵ ל ו ָא ֹהֲ בֵ הּו; ּומִ ּמִ ְצ ַרי ִם קָ רָאתִ י לִבְ נִי".
גם מלאכי א  6מדגיש את מערכת היחסים המיוחדת הזו שבמסגרתה עם ישראל מכונה בנו של אלוהיםּ" :בֵ ן יְכַּבֵ ד ָאב
וְעֶבֶ ד אֲ דֹנָיו; ו ְאִ ם ָאב ָאנִי אַ ּיֵה כְבֹודִי ו ְאִ ם אֲ דֹונִים ָאנִי אַ ּיֵה מֹורָאִ י ָאמַ ר י ְהו ָה צְבָ אֹותָ ,לכֶם הַ ּכ ֹהֲ נִים ּבֹוזֵי ׁשְ מִ י ,ו ַאֲ מַ רְּתֶ םּ ,בַ ּמֶ ה
בָ זִינּו אֶ ת ׁשְ מֶ ָך?"
אלוהים פונה לעם ישראל ומזכיר לו שהוא אביהם ושישראל הוא בנו.

ו .אבי המאמינים

יוחנן א  12קובע" :אֲ בָ ל לְאֵ ּלֶה אֲ ׁשֶ ר קִ ּבְ לּו אֹותֹו ,הַ ּמַ אֲ מִ ינִים ּבִ ׁשְ מֹו ,נָתַ ן ּת ֹקֶ ף לִהְ יֹות ּבָ נִים לֵאֹלהִ ים".

זו מערכת היחסים היחידה במינה עם אלוהים שבמסגרתה הוא מושיע את המאמינים ,בניו במובן זה .כאשר מדובר על
אלוהים בתור אבי כל בני האדם ,הדבר מדגיש את היותו בורא האנושות ,מי שנותן חיים לכל בני האדם .אבל אין זה
מבטיח ישועה לכל בני האדם ,מפני שכל אדם חייב להאמין בו אישית .אלוהים האב הוא אביהם של המאמינים בכוח
הלידה החדשה שלהם .מערכת יחסים ייחודית זו של אלוהים האב עם המאמינים היא שמשקפת את היבט הישועה.
התייחסויות נוספות לאלוהים בתור אבי המאמינים נמצאות במתי ה  ;45ו  ;6-15רומים ח  ;14-16איגרת יוחנן הראשונה ג .1
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 .2מעשיו הייחודיים של אלוהים האב

ההיבטים השונים שסקרנו עד כה מצביעים על מאפייני אישיות הייחודיים לאלוהים האב ומבדילים אותו מבן האלוהים
ומרוח הקודש .גם מעשים מסוימים המיוחסים רק לאלוהים האב מבדילים בינו ובין הבן והרוח.
ראוי להזכיר חמישה ממעשיו הייחודיים של אלוהים האב .ראשית ,אלוהים האב הוא הנותן לבן חיים נצחיים מעצמו
(יוחנן ה ּ" ,17-26כִי ּכְׁשֵ ם ׁשֶ ּלָָאב י ֵׁש חַ ּיִים ּבְ ַעצְמֹוּ ,כְָך ּגַם נָתַ ן לַּבֵ ן ׁשֶ ּיִהְ יּו לֹו חַ ּיִים ּבְ ַעצְמֹו") .שנית ,אלוהים האב הוא
שקבע את החוק המביא לכדי התממשות כל רצונו (תהילים ב " ,9-7אֲ סַ ּפְ רָה ,אֶ ל ח ֹק י ְהו ָהָ ,אמַ ר אֵ לַי ּבְ נִי אַ ּתָ ה; אֲ נִי ,הַ ּיֹום
י ְ ִלדְּתִ יָךׁ ,שְ ַאל מִ ּמֶ ּנִי ,ו ְאֶ ּתְ נָה גֹוי ִם נַחֲ לָתֶ ָך; ו ַאֲ חֻ ּזָתְ ָךַ ,אפְ סֵ י ָארֶץ .)"...שלישית ,נאמר שאלוהים האב הוא הבוחר ומייעד
אנשים מסוימים להיות לו לבנים (אפסים א  .)3-6רביעית ,הוא זה ששלח את הבן כדי להשלים את מעשה הגאולה
(יוחנן ה  .)36וחמישית ,אלוהים האב הוא זה שמחנך את בניו אלי משמעת .בהיותו אביהם של המאמינים יש לו זכות
לייסר אותם והוא זה שמוציא זאת לפועל (עברים יב .)9

MBS051

