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הקדמה
תורת הריבוי שקיים באלוהים )The Doctrine of Trinity( מלמדת שבאלוהות קיימות שלוש ישויות הנבדלות זו מזו 
הן  למרב תשומת הלב  הזוכות  והמחקרים העוסקים בכתבי הקודש, שתי הדמויות  ברוב הפרשנויות  כלשהו.  באופן 
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.

1. זהותו 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.

1. נולד מהאב
אלוהים נגלה בתור אבי המשיח בראש ובראשונה מעצם העובדה שבן האלוהים, המשיח, נולד מאלוהים האב. התנ"ך 

מלמד זאת בתהילים ב 7: "ֲאַסְּפָרה, ֶאל חֹק יְהוָה, ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה; ֲאִני, ַהּיֹום יְִלְדִּתיָך".

הברית החדשה מלמדת זאת בבשורת יוחנן א 14: "ַהָּדָבר ִנְהיָה ָּבָׂשר וְָׁשַכן ְּבתֹוֵכנּו; וֲַאַנְחנּו ָרִאינּו ֶאת ְּכבֹודֹו, ְּכבֹוד ֵּבן יִָחיד 
ִמִּלְפֵני ָאִביו, ָמֵלא ֶחֶסד וֱֶאֶמת". )בתרגום דליטש: "...וֶַּנֱחֶזה ְכבֹודֹו ִּכְכבֹוד ֵּבן יִָחיד ְלָאִביו ַרב ֶחֶסד וֱֶאֶמת"(.

ביוחנן א 18 כתוב: "ֶאת ָהֱאֹלִהים ֹלא ָרָאה ִאיׁש ֵמעֹוָלם; ַהֵּבן ַהּיִָחיד, ַהִּנְמָצא ְּבֵחיק ָהָאב, הּוא ֲאֶׁשר הֹוִדיעֹו".

וכן ביוחנן ג 17-16: "ִּכי ּכֹה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד ִּכי ָנַתן ֶאת ְּבנֹו יְִחידֹו ְלַמַען ֹלא יֹאַבד ָּכל ַהַּמֲאִמין ּבֹו, ֶאָּלא יְִנַחל ַחּיֵי 
עֹוָלם. ֵהן ָהֱאֹלִהים ֹלא ָׁשַלח ֶאת ְּבנֹו ֶאל ָהעֹוָלם ִלְׁשּפֹט ֶאת ָהעֹוָלם, ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשּיִּוַָׁשע ָהעֹוָלם ַעל־יָָדיו".

"ֶאת ָהֱאלִֹהים לֹא ָרָאה ִאיׁש ֵמעוָֹלם; 

ֵחיק ָהָאב,  ְמָצא בְּ ן ַהיִָּחיד, ַהנִּ ַהבֵּ

ר הוִֹדיעוֹ ".  הּוא ֲאשֶׁ

)יוחנן א 18(
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דוגמה נוספת היא איגרת יוחנן הראשונה ד 9: "ָּבזֹאת ִנְגְלָתה ַאֲהַבת ָהֱאֹלִהים ָּבנּו, ָּבֻעְבָּדה ֶׁשֱאֹלִהים ָׁשַלח ֶאת ְּבנֹו יְִחידֹו 
ָלעֹוָלם ְלַמַען ִנְחיֶה ִּבְזכּותֹו".

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.

הוא  הבן  של  שמוצאו  כך  על  המצביע  המינוח  לכן  במינה.  מיוחדת  היא  הבן  עם  האב  אלוהים  של  היחסים  מערכת 
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 בנו: "ְּבִני ַאָּתה; ֲאִני, ַהּיֹום יְִלְדִּתיָך" )תהילים ב(, כלומר הוא בנו היחיד 

והמיוחד של אלוהים. יש ביניהם מערכת יחסים יחידה במינה שאין כמוה בין כל אב ובן אחרים. 

2. אלוהים האב מכיר בכך 
נגלה לנו שאלוהים הוא אבי המשיח גם מעצם העובדה שהאב מדבר על ישוע בתור בנו. אחת מהדוגמאות לכך מצויה 
במתי ג 17, שם אלוהים האב אומר בבת קול משמים: "ֶזה ְּבִני ֲאהּוִבי ֲאֶׁשר ּבֹו ָחַפְצִּתי". אלוהים האב מאשר שישוע הוא 

אכן הבן.

3. ישוע עצמו מאשר זאת
 הדרך השלישית שבה נגלה לנו שאלוהים הוא אבי המשיח היא מכך שבן האלוהים מאשר שאלוהים האב הוא אביו 

)מתי יא 27; יוחנן ח 54; יד 13-12(.

4. אנשים 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 "ַאָּתה הּוא ַהָּמִׁשיַח ֶּבן 

ֱאֹלִהים ַחּיִים" )מתי טז 16(. שמעון מכיר בכך שישוע הוא בן האלוהים, מכאן שאלוהים האב הוא אבי המשיח.

דוגמאות נוספות מצויות במרקוס טו 39 וברומים ח 32. אנשים הכירו בכך שישוע הוא בן האלוהים, וייחוס זה מדגיש 
שאלוהים האב הוא אבי המשיח.

5. השדים מכירים בכך
אבהותו של אלוהים נגלית גם מהעובדה ששדים הכירו בהיותו בן האלוהים. לדוגמה, מתי ח 29-28: "ַּכֲאֶׁשר ָּבא ֶאל ֵעֶבר 
ַהּיָם, ֶאל ֶאֶרץ ַהַּגְדִרּיִים, ְּפָגׁשּוהּו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֲאחּוֵזי ֵׁשִדים ְּבֵצאָתם ִמְּמָערֹות ַהְּקָבִרים. ֵהם ָהיּו ּתֹוְקָפִנּיִים ָּכל ָּכְך, ֶׁשִאיׁש ֹלא 

ָהיָה יָכֹול ַלֲעבֹר ְּבאֹוָתּה ֶּדֶרְך. ָאז ֵהֵחּלּו צֹוֲעִקים: 'ַמה ָּלנּו ּוְלָך ֶּבן־ָהֱאֹלִהים - ָּבאָת ֵהָּנה ְלַעּנֹות אֹוָתנּו ְּבֶטֶרם ֵעת?' "

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 6: "ֲהֵרי ָלנּו יֵׁש ֱאֹלִהים ֶאָחד, ָהָאב ֲאֶׁשר ַהּכֹל ִמֶּמּנּו וֲַאַנְחנּו ְלַמֲענֹו; וְָאדֹון ֶאָחד, 

יֵׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ֲאֶׁשר ַהּכֹל ַּדְרּכֹו וְַדְרּכֹו ֲאַנְחנּו ִמְתַקּיְִמים".

דוגמה נוספת מצויה ביעקב א 17: "ָּכל ַמָּתָנה טֹוָבה וְָכל ַמָּתָנה ְׁשֵלָמה יֹוֶרֶדת ִמַּמַעל ֵמֵאת ֲאִבי ָהאֹורֹות ֲאֶׁשר ָּכל ִׁשּנּוי וְָכל 
ֵצל ִחּלּוף ֵאין ּ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 4-1, שבו נזכרים בני האלוהים. יש המפרשים 
ב   ;6 א  )איוב  אולם שלוש המובאות האחרות  קין.  לצאצאי  בניגוד  לצאצאי שת,  כמתייחס  זה מספר בראשית  מונח 
7( מראות בבירור שמשמעות המונח "בני האלוהים" חייבת להיות מלאכים. בהקשרם של פסוקים אלה איש  1; לח 
גם  שבהכרח  מכאן  עקביות,  על  לשמור  יש  למלאכים.  מתייחסים  הם  האלוהים"  "בני  שבמונח  כך  על  מערער   אינו 

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 29: "ָלֵכן ִּבְהיֹוֵתנּו 

ֶצֱאָצֵאי ֱאֹלִהים ֵאין ָאנּו ְצִריִכים ַלֲחׁשֹב ֶׁשָהֱאֹלהּות ּדֹוָמה ְלָזָהב אֹו ְלֶכֶסף אֹו ְלֶאֶבן, ְּפִסיֵלי ֳאָמנּות ּוְפִרי ַמֲחֶׁשֶבת ָאָדם".

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.

האדם,  בני  כל  של  אביהם  אכן  הוא  אלוהים.  של  אוניברסאלית  אבהות  קיימת  שאכן  מלמדים  הקודש  כתבי  נכון, 
תהיה  מלמדים( שהישועה  )כפי שהליברלים  הדבר  אין משמעות  שביניהם.  בורא-נברא  יחסי  במסגרת  רק  זאת   אך 
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 15-14: "ִמּׁשּום ָּכְך ּכֹוֵרַע ֲאִני ַעל ִּבְרַּכי ִלְפֵני ָהָאב 
ֲאֶׁשר ָקָרא ֵׁשם ְלָכל ִמְׁשָּפָחה ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ".

של  האוניברסאליות  את  מדגישה  זו  עובדה  גם  במשולב.  כאן  מופיעים  אלוהים"  של  ו"אבהותו  "משפחה"  המושגים 
אבהותו של אלוהים. הוא אביהם של כל בני האדם מפני שהוא בורא האנושות.

הדוגמה השלישית מובאת מהאיגרת אל העברים יב 9: "וְעֹוד, ָהָאבֹות ֶׁשהֹוִלידּו ֶאת ּגּוֵפנּו יְִּסרּו אֹוָתנּו וְָאנּו יֵָראנּו ֵמֶהם, 
ֲהֹלא ָּכל ֶׁשֵּכן ִנָּכַנע ִלְפֵני ֲאִבי ָהרּוחֹות וְִנְחיֶה?"

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' 22: "וְָאַמְרָּת 

ֶאל ַּפְרעֹה; ּכֹה ָאַמר יְהוָה, ְּבִני ְבכִֹרי יְִׂשָרֵאל".

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 6: "ֲהַליְהוָה ִּתְגְמלּו זֹאת, ַעם ָנָבל וְֹלא ָחָכם; ֲהלֹוא הּוא ָאִביָך ָּקֶנָך, הּוא ָעְׂשָך 
וַיְכְֹנֶנָך".

בפסוק זה משה אומר בבירור שאלוהים האב הוא גם אבי עם ישראל; ישראל, כעם, הוא בנו של אלוהים.

בישעיהו סד 7 עם ישראל מוצג כבנו של אלוהים )"וְַעָּתה יְהוָה ָאִבינּו ָאָּתה; ֲאַנְחנּו ַהחֶֹמר וְַאָּתה יְֹצֵרנּו, ּוַמֲעֵׂשה יְָדָך ֻּכָּלנו"(, 
וכך גם בירמיהו ג' 4.

בהושע יא 1 נאמר: "ִּכי ַנַער יְִׂשָרֵאל וָאֲֹהֵבהּו; ּוִמִּמְצַריִם ָקָראִתי ִלְבִני".

גם מלאכי א 6 מדגיש את מערכת היחסים המיוחדת הזו שבמסגרתה עם ישראל מכונה בנו של אלוהים: "ֵּבן יְַכֵּבד ָאב 
וְֶעֶבד ֲאדָֹניו; וְִאם ָאב ָאִני ַאּיֵה ְכבֹוִדי וְִאם ֲאדֹוִנים ָאִני ַאּיֵה מֹוָרִאי ָאַמר יְהוָה ְצָבאֹות, ָלֶכם ַהּכֲֹהִנים ּבֹוֵזי ְׁשִמי, וֲַאַמְרֶּתם, ַּבֶּמה 

ָבִזינּו ֶאת ְׁשֶמָך?"

אלוהים פונה לעם ישראל ומזכיר לו שהוא אביהם ושישראל הוא בנו.

ו. אבי המאמינים
יוחנן א 12 קובע: "ֲאָבל ְלֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִקְּבלּו אֹותֹו, ַהַּמֲאִמיִנים ִּבְׁשמֹו, ָנַתן ּתֶֹקף ִלְהיֹות ָּבִנים ֵלאֹלִהים".

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 45; ו 6-15; רומים ח 14-16; איגרת יוחנן הראשונה ג 1.



2. מעשיו 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 
ְּבַעְצמֹו"(. שנית, אלוהים האב הוא  ַחּיִים  ַלֵּבן ֶׁשּיְִהיּו לֹו  ָנַתן  ְּבַעְצמֹו, ָּכְך ַּגם  ַחּיִים  יֵׁש  17-26, "ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשָּלָאב  )יוחנן ה 
שקבע את החוק המביא לכדי התממשות כל רצונו )תהילים ב 9-7, "ֲאַסְּפָרה, ֶאל חֹק יְהוָה, ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה; ֲאִני, ַהּיֹום 
יְִלְדִּתיָך, ְׁשַאל ִמֶּמִּני, וְֶאְּתָנה גֹויִם ַנֲחָלֶתָך; וֲַאֻחָּזְתָך, ַאְפֵסי ָאֶרץ..."(. שלישית, נאמר שאלוהים האב הוא הבוחר ומייעד 
אנשים מסוימים להיות לו לבנים )אפסים א 3-6(. רביעית, הוא זה ששלח את הבן כדי להשלים את מעשה הגאולה 
)יוחנן ה 36(. וחמישית, 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(.
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