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  מבוא

היהודית.  בהיסטוריה  חידה  היא  ישוע מנצרת  אישיותו של 

ובכל זאת היו  בישוע מושיע ומקור חיים,  אים מיליונים רו

רדפו אותם עד  כן   ועל שייחסו ליהודים את האחריות לצליבתו 

מוות. כתוצאה מכך התעלמו רוב היהודים מקיומו, פרט 

 להתייחסויות מועטות בתלמוד ובאגדות יהודיות. 

אז באה ההשכלה, ועמה התעוררות לאומית יהודית. שטף של 

ו על ידי סופרים יהודיים בניסיון לקבוע לישוע ספרים נכתב

מקום בהיסטוריה של עם ישראל, וכמה מהם אף ניסו להחזירו 

לחיק היהדות. בעשרים השנים האחרונות הצטמצם שטף זה 

 לכדי טפטוף. 

בראשית שנות השבעים שוב התחבטה הקהילה היהודית 

התחילו בסוגיית זהותו של ישוע כאשר יהודים, צעירים כזקנים, 

לקבל על עצמם את עולו ולראות בו את המשיח. בלב הרבנים 

התעוררה דאגה רבה למראה תופעה זו והם החלו בפעולה נגדה 

בית הדין היהודי בבוסטון  ".ונגד מי ש"אבד ליהדות ולעם

שבארה"ב קבע כי יהודים המאמינים בישוע חדלו להיות יהודים 

יים. פסיקה דומה ואיבדו את זכותם לנישואין ולקבורה יהוד

נתקבלה מאוחר יותר בישראל. לעומת זאת הוסיפו הרבנים, כי 

אותם מומרים לישוע חייבים בכל זאת בהלכה היהודית: קביעה 

 למדי מוזרה נוכח "סילוקם" מהיהדות. 

זמן קצר לאחר מכן התחילו העיתונים היהודיים ברחבי ארה"ב 

ה של "יהודים חדש תנועה  על  ועיתונים רבים אחרים לדווח 

ישוע נהפך לנושא בוער בקהילה היהודית  ישוע".למען 

האמריקאית. שוב התעורר הוויכוח אודות מידת השתייכותו של 

ישוע ליהדות. בינתיים גדל בישראל מספר היהודים המאמינים 

בישוע, וכעת הם ובני משפחתם מונים כשבעת אלפים איש 

דית חוזר והופך ואישה. מקומו של ישוע מנצרת בהוויה היהו
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ספר שבידכם נובע מעימותים אלו בקהילה ה נושא לדיון.

היהודית, ומהווה ניסיון לתרום לדיון זה. 
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 היהודי 

א'  פרק
? מה אומרים מנהיגים יהודיים אודות ישוע

  יהודים אודות ישוע?ים בשומה ח

אין דעה אחידה בין היהודים לגבי דמותו של ישוע. ההשקפות 

הוא נביא יהודי "הוא מעולם לא היה קיים" לבין "עות בין נ

דגול". מגוון ההשקפות היהודיות לגבי ישוע מתברר תוך עיון 

בספרים אודותיו בכל ספריה. מה שמאפיין את דברי הסופרים 

היהודיים אודות ישוע הוא הגיוון הרחב, לא האחידות, כפי 

 שמתברר מהמובאות להלן:

ית ישלשות בתחילת המאה הדי, נותרה ביהדהויב לשהיות והוא נח

וד אפילו נוקב בספרי בתלמ דוע. נראה כי קטע אחשי יידזיקה לחס

 1 סוימת, אך יש בנושא דעות מנוגדות.ון ומצטט הוראה מהאוונגלי

טענתו של  דחתה את  שיהדות  לסיבה  באשר  ביקשנו תשובה 

בכך  ישוע, שהוא המשיח. מתברר שהסיבה לדחייה זו נעוצה

התגשמות התנאים  שהמסורת היהודית לא זיהתה בבואו את
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 את דבקה בתקווה שבעתיד אכן יביא אלוהיםהמשיחיים. על כן 

הגאולה. אולם לא הייתה דעה אחידה לגבי זמן הופעת המשיח 

 2ולגבי תפקידו המדויק. 

זכר בתנ"ך מקום חסר חשיבות עד כדי כך שמעולם לא נ –מנצרת 

קם בקרב העם היהודי אדם עדין וגיבור באופן יוצא מן הכלל.  –

עבורו הייתה הדת הדבר האמיתי ביותר בחיים ... למרות שהיה 

צעיר בשעה שהחל בפעילותו הציבורית בים הסוער של החיים 

בארץ ישראל, הזדהותו עם האנושות הסובלת הייתה אמיצה לא 

פחות מאמונתו.

קסם ללא גבול שגבר על כל  –האיש משהו סוחף היה באופיו של 

מעצור. פשוטי עם מכל זרמי החיים נמשכו אליו ופיתחו כלפיו 

נאמנות אישית. על אף מות תקוותיהם הנסתרות והיקרות ביותר, 

 הם דברו נואשות במסר אשר בפיו.

אפילו לא שורה אחת  –ישוע עצמו מעולם לא כתב ספר 

ר הכרכים שנכתבו אודותיו אף אומדים את מספ –שנשתמרה 

ביותר משישים אלף. שמונה מאוד שפות וניבים מספרים את 

סיפורו. כזאת היא גדולת השפעתו, שאין כדוגמתה. מזה אלפיים 

 שנה הוא מרתק בני אדם.

קורה לעתים שמי שנרגם באבנים על ידי בני דור אחד זוכה 

ל למעמד של מלך בדור הבא. פחות ממאה שנה לאחר צליבתו ש

האיש מנצרת כפושע שפל, כבר ראו בו בני אדם ישות על טבעית, 

ועבדוהו כאלוהים בעצמו. 'שמו של ישוע, כתב בזמנו אמרסון, 

עבורי  ,אינו כתוב, אלא שהוא חרוט עמוק בהיסטוריה האנושית'.

זה דבר מפליא, כי מעולם לא קרה דבר  –בהיותי יהודי  –

3האדם. כדוגמתו ובקנה מידה כה גדול בתולדות 

 היהודית, ההיסטוריה  שנות  מאות  ותשע   ףאל במשך 

 נהגו   יהודים היסטוריונים   שהיא,   כפי   מלל ורבת  רחבה 
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 םראה העולשפעה הגדולה ביותר שמהיהודי בעל הה םלהתעל

ך מאות שוע במישאירעו לש םהמופלאי םמעודו. מכל הדברי

הרי ישוע  .תירה תמוהה זוכמו ס םהמביכי םהדברי ם, מעטיםנישה

לא  םראל ומעולשי ץהוא חי בנחלת האבות באר ;ד יהודילנו

שכולם  ,םתלמידי ץמד קומיהוא ל ;דרכה כף רגלו על אדמת נכרי

ונו הייתה רוויה במסורת ובתורה שלא פחות ממנו; ל יהודים היו

הקטנים שאהב היו ילדים יהודיים; החוטאים  םהילדי ;היהודיות

 לשגופם  הוא ריפא את עע היו חוטאים יהודיים;שאתם התרו

, נסך יין בחתונה יהודית ובמותו יםרעב יהודים , האכיליהודים

  4 . איזה יהודי!העברי שבתנ"ך יםציטט קטע מספר תהיל

ותו הייתה דיהשי, ודיהושישוע  המחקר המדעי מצביע על העובדה

 ודיותומות יהדעות קדותף לשהיה שי כך דעד כ -מוצקה מאור 

גול הוא יותר ד דםאשהוא דברים מטבע ה .באותו זמןשרווחו 

דגול אינו  שאף על פי כן, אי .בעבר ובהווה םל גורמישמתוצר 

בה שלמסגרת חיי מח דנולישוע  .יכול להתעלות לחלוטין על עמו

ותף למערכת הרעיונות ש; הוא היה יהודיים היוש םמסוימי

ב שחש. כל מה העברי"ך התנהכיר היה שהיחיד  התנ"ך .יתדהיהו

בין אחיו  םהנפוצי םגישהמו םהיה לקוח מעול םעל אחרית הימי

זכה לכך שוהתחנך בחיק עמו יותר מ די לא נולדאף יהו .םהיהודי

 5.מותו םוע, והוא לא חדל להיות יהודי עד יושי

האחרונות על ידי  םנישה םישכאלה נכתבו בחמי םרבי םמאמרי

תי שרך כלל על דב םידעומ ם. הםרישמוכ םל רבנישמספר רב 

וע שקפות הנוצריות, הרואות בישההשונה היא שות. הראדנקו

. ות ואינן מקובלות אצל בני עמנוד, סותרות את היהדםיותר מא

ניה היא שב'כריסטוס הנוצרי', ה םקפה זו מתמקדת לעתישה

יות אופייניות, ד, הן מעלות יהוםוע כאדישיוחסו לשהמעלות ש

 דות חלק בלתי נפרשמשות ומדנרחב בכתבי היההמוצאות ביטוי 

ם טוב דוככזה בהחלט יכול היה להיות א ,ידוע הוא יהוש. יממנה

  6 .אחרים דגוליםים דוחטוב, אך לא טוב או חטוב מיהו
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סברים הנוצריים, ובין אם לא ים, הבנו את ההדבין אם אנחנו, היהו

, לא ישועלעות גחינו בעקביות את הטענות הנוצריות הנוד, הבנו

ון; לא דיח, לא היינו מוכנים לקרוא לו אשוע הוא המשישהאמנו 

וע היה, שישלא האמנו  ;ועשם ביגשוס האלוהי התגהלושהאמנו 

  7.הינו אלוהים עצמושאו 

אני חונכתי שאין זה סותר את המקורות ואת כל מה ש, ימה לדנ

 .הות וביכולת הוראגניחן במנהישם דוע: הוא היה אשוב על ישלח

ות דוע בנאמנות לערכי היהשאני מבחין אצל ישם גאני מאמין 

עניין נוצרים  יל בעלשקפותיהם שים את הדגראל, הנושולעם י

ים זה לזה, מנתקים אותו גדאלה, ממניעים המנו .דים כאחדויהו

קץ העולם שאמונה מוצקה  ישועהייתה לשאני מאמין  .ותדמהיה

יח, שהוא המשאמין הוא השאני מאמין  .אכן קרב ובא בימיו

אינני רואה מקוריות בתורתו   .ים זאת טועיםשמכחישהחוקרים שו

וע, כי בכנות אינני שלתורת י דחס ייחויוע. אינני יכול לשטל י

  8.כזושמבחין במקוריות 

ים דל יהושעתם דהו, וכזו שתי כלדערך  ישועאני לא מייחס ל

 9אחרים.

לאף אחת מכתות וע שת, לא התאים ידיותו המיוחשלל איגב

הו מכל אחת מהן, אבל הוא סותר את שבו מ שי .ות בזמנודהיה

  10כולן.

ה הייתה דמטרתו היחי .ום מותויל דאר עשי וכזה נדוע היה יהושי

את  שיח קרובה, ולהחישהופעת המשתול בעמו את הרעיון של

 11" .ים טוביםשובה ומעשי תידה'קץ' על 

ל ההווה, על פי היהדות, שיין היא ענ םמישוע, מלכות השעל פי י

, םונה תבוא פתאוש, בראםהיא עניין לאחרית הימי םמישמלכות ה

 .השל התפתחות ועמל קשנב בלילה", לבסוף תהיה פרי ג'כ
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כן, כיצד יכלה  םאמיתי הוא רעיון יהודי, לא נוצרי, א םסוציאליז

12 יח?שוע את המשהיהדות לראות בי

תורתו ותולדות חייו . הפך לנוצרי וע לא היה 'נוצרי', אך הואשי

 ם.הזה לא קיבלוהו היהודי םהיו םעד עצל. ראשי םנותקו מחיי ע

, ורדפו םוביהדות םתלמידיו וחסידיו מכל הדורות זלזלו ביהודי

ערך בהיסטוריה  לזאת, אין להעלות על הדעת מחקר בע םע ם.אות

סה וע ולא ינשלתולדות י גםלא יתייחס שני שהיהודית בימי בית 

  .להעריך את תורתו

בימינו? מבחינת כלל  םהיהודי בעיניוע שובכן, מה מסמל י

או את הלפיד הבוער שתלמידיו נ .'םוייגות הוא אכן 'אור לשהאנו

ומה ובהרכב חסר( אל עובדי גכי בצורה פ םראל )אשל תורת יש

וע שמי םעל כן, אף יהודי אינו יכול להתעל .םבכל העול םאלילי

, ואף לא יהודה "םהרמב םובדה ממנה לא התעלזו ע .ומתורתו

  .הלוי

וע מהבחינה היהודית של ישה יותר לאמוד את ערכו שק םאול

אומי' לפי הוא עצמו היה ללא ספק יהודי 'לשהלאומית, למרות 

ובתו שזאת מת םאנו למדי. ואפילו לאומני קיצוני ,נטיית לבו

, םסיולמוכ םוייגלילית לשה הכנענית, מהתייחסותו השלאי

 םבעיניו כינויי םהש' )ם', 'בת אברהם'בן אברה םישגמהמו

ותו שומהתקד םלישליון(, מאהבתו העמוקה לירועערך  םהמביעי

ראל'. למרות כל זאת, היה בו דבר של בית ישכולו ל'צאן האובדת 

  .ה האמונה הלא יהודיתרממנו נוצשמה 

תכן ? בעיני האומה היהודית לא יםראל כיושוע בחיי ישמיהו י

ע ואמונה גשנובמה  שבמובן המתפר םאו בן אלוהי םאלוהי שיש

ה נעדרות יראת שמים לשתי תפיסות א ,. בעיני היהודיושלבשי

שישוע ייחשב  ןא ייתכלא מובנות. לם ג ןידוף. הג לש גומהוות סו

 משיח: ל לידי בני ישרא לע
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ראות בו נביא: לים לא יכולם גכות השמים טרם באה. יהודים למ

והשאיפה  ליטית שאפיינה את נביאי ישראלו התפיסה הפולרו חס

 . אומיל-יטילהפו ןאומית במובלהביא נחמה ל

כות או ליו כפוסק הלהתייחס אלים לא יכולם גהיהודים,  ,אנו

א לם גהוא  .א רצה בכךלו לשה: הוא אפידת חד לכמייסדה ש

א ולפרושים לד בעקביות גומר רב מהפרושים, כי התנלתנא, כ

חיי האומה  להשפיע עלתם, בניסיונם לפעו לבצד החיובי ש ןבחיה

 . אומילחזק את הקיום הלה ולכו

. להמש ןואמ לדוגם, בעיני היהודים, ישוע הוא מורה מוסר לאו

, ןהוא מורה תורת המוסר, שנחשבה בעיניו סיכום חיי הדת. ואכ

ו כאמונת לשימשה תורת המוסר ש ,כתוצאה מעמדה קיצונית זו

ם לעול ץימות המשיח, כאשר יושם קלע גהנו ןעניי ,ם בלבדמעטי

בסס ל. זו אינה תורת מוסר שנועדה סדר החברתי הנוכחילו ןהיש

מחפשים את הדרך  ןסדר חברתי בהווה, כאשר בני אדם עדיי

מוד לכות שדי שהתלמליו דיברו הנביאים, לועתיד המשיחי ע

 הדורות.  לךה במהגיה, ושתתממש בהדרלמדבר ע

תורה מוסרית עברית אחרת, יש  לעומת כלתורתו המוסרית, ב

 לאמנות המשלה להקב ןם איגה. לב, ייחוד ומקוריות ללא הקבגש

יו, ואמירותיו החדות, הופכים ל. חריפות וחדות משולאה שלהנפ

. אם יאיר ןת הכלל במידה יוצאת דופלנחלאת רעיונותיו המוסריים 

והמיסטיות שבה היא  היום שבו תשוחרר תורתו מעטיפת הנסים

ישוע' יהיה אחד האוצרות  לנמצאת כעת, 'ספר המוסר ש

 13. הזמנים בכול להמובחרים בספרות ישרא

היחיד  םוהילישוע, כפי שהוא מצטייר בברית החדשה, הוא בן א

אכה למ להיה בע גם, הוא םפי דעת הנוצרי ל. עםוהילשמות אגוהת

 הכיר בה. לרי נוצל כ ל. זאת עובדה שחובה עיהודי עני

 לא רק עלנו אודות ישוע מראה שהוא היה יהודי! למה שידוע  לכ

 14 .דתוליפי  לע גםא ל, אפי אמונתו או דתו נכון הדבר
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הכירה דרך ספרי הבשורה בברית החדשה, ל לעד כמה שנוכ

אמו הייתה  םישוע הייתה משפחה יהודית: מרי למשפחתו ש

היות אנטישמי ונוצרי בעת ל. םהוקרובי םידידיה ןכ גםיהודיה, וכך 

ושנאת  םחבר בין יראת שמילובעונה אחת פירושו לנסות 

 15.םהאד

 

נתק מהיהדות את הבשורה ליותר מהניסיון  לאין ניסיון כוש

מד ישוע בבתי כנסת ובבית המקדש. האמת היא שהבשורה ליש

ה מושרשות שתיהן במסורת היהודית ליוהמסורת הקשורה א

ך לבמה לישרא ץדשות והיטהרות שנעשו בארהתחלובניסיונות 

  16.פני הופעתולשנה  םכמאתיי

 

בהקשר  גםהבינו לישוע הוא אכן סיפור פשוט שניתן  ל"סיפורו ש

, הוא שונה אך במעט םטית המודרנית. מן הסתליהמציאות הפו לש

ו קבוצות לשהובי םאחרי םרבי יהודיים םקנאי לש םמסיפור

 ישוע אין לש ם. בחייו האמיתייבהליבצ םמות קדושיל םמורדי

מה, רק קנאות לעמו גדו םיה, שוגולתיאו םטבעי, שו-לדבר א

 17.והיולאלו

 

כבוד הדדי בין הדתות איננה דרך חד סטרית:  להבנה המושתתת ע

ת לימהותי בעמדה הקתו י, תבענו שינוםמזה זמן רב אנחנו, היהודי

חדשה בברית ה םהמתוארי םעובדות האירועילהרשמית ביחס 

 ה. לעובדות אם להמיוחסי םפירושילו

  

ים שאר נחושבפרט? האם ני ולישוענצרות, למה בדבר יחסנו  ךא

 ךבידנו ואת הערשבחון את עמדותינו, את העובדות לבסירובנו 

וע, היהודי? האם בחנו את ספרינו שחיי ילאנחנו מייחסים ש

האדם  לעתים( עלאת דעתנו )הקדומה  שמחד ךהערילוונה כב

ל להוסיף והתעלם מתורתו כמו נוסדה הנצרות? עד מתי נושבש

טות ובבהירות רבה, וזאת שה באוזני העם בפגר הוצשבה, אשגהנ

ידי קודמיו  לנאמר עשמה  לה ערא חזלהדברים אינם אשבטענה 
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ע שה מקורי מעמוס והוכהנביאים וחבריו הרבנים? האם היה מי

עצמם  לזרים עא חולו? האם הרבנים שלבמסר הרוחני והמוסרי 

בודם וילדינו כ לים עכזאת אנחנו סומ כלדברי זה, וב לוזה ע

תרומתו שננים את אמרותיהם? עד מתי נוסיף להתהדר בטענה שמ

נאמר שמה  כל של שמחד-עיבודלהצטמצמה ישוע  שליקרית הע

א רק לה לפעתו הועישהשהודות למד לעל ידי קודמיו? מתי נ

רק מאוחר יותר שו ,ני דורוהודים בלים גא לא האליליםעובדי ל

 רעה את תורתו? לינו שווא ושל שמואו את שנ

 

עצמנו מפני  לן עגהלדי כ -ובצדק  -מר שהמ לתמיד עמדנו ע

ביטחוננו ש. אני מקווה הוטחו בנו ובאמונתנושמצות שבונות והלע

עצמנו ל להרשות ושנוכלה במידה מספקת לדגבאמונתנו היהודית 

  18 .קאה עצמיתלה ובליה שבו בלי ,ולאת המניע  לישועעת כ

 

ה במידה יוצאת לרוח יפה ואצי לבעלישוע  בשבעיני יהודים נח

במיוחד באהבה  -באהבת החיים ובאהבת האדם  ןדופן. הוא הצטיי

הבין את האופי ל ביכולתבחסידות עמוקה,  - לאומללים ולאובדים

להמשיל משלים ובאמרות מבריקות. בנוסף לכך ר שוכי, בשהאנו

היה יהודי אדוק, מאמין נחוש באמונת עמו. סך הכל, ישוע היה 

מורה מסור לעקרונות הדתיים והמוסריים של היהדות. אבל, האין 

לראות בו יותר ממורה? אולי יש לראות בו גם נביא מוסר שהפיץ 

עקרונות התנהגות חדשים ונשגבים יותר, שלא נודעו לפני כן? אם 

  19טיבי, זו תהייה מסקנתו. נבחן את המקורות באופן אובייק

 

אדם כל הפחות כנביא, לכהאם לא יקבלוהו היהודים, אם לא 

ולם לחקות? גם עמדה זו אינה ברת הגנה. כעל שלם, דוגמה שמו

היה, לא היה שול דוע, גיבור רוחני גשישחת היא כהאמת המפו

  20לם.שמו

 

ם, בנו איננו אלוהישישוע  ם'טוב', יאמר לי הנוצרי . 'אנחנו מודי

. םלשמו םואף לא בן אד ,יח, נביא מסורשל האב, המשהמיוחד 

לא  םלוכגב. שדגול מורה מחונן ונ םלמרות פגמיו היה בוודאי אד
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ך היא: זו בדיוק דעת רוב כובה לשה?' התככזיקבלוהו היהודים 

 21.היהודים

הוא מוצג בברית שפי כוע, שישך כהבאנו מספיק ראיות ל

  22 .ראלשילעם נסת וכלבית ה ץמו מחוה, מעמיד את עצשהחד

. לישועאין התייחסות יהודית אחידה שמובאות אלו מראות 

הוא היה מורה מוסרי  ם. בעיני אחדיההתייחסויות מגוונות למדי

להפצת תפיסות  םגרשונה, מורה ונביא יהודי דגול שממדרגה רא

י, כ. בעיני אחרים הוא מעט יותר מתוםיהודיות בקרב הגויי

יח מעט מקוריות כ, והוםל קודמיו הרבנישר על רעיונותיהם חזש

ניהל שית הוא היה פטריוט יהודי ישלש. בעיני קבוצה לושמ

י, אף על כ םאומרי ם. אחרייהודיכיהודי קיצוני ומת חיים אורח 

 ובכך ,מדילשהוא הפך ללא יהודי בגלל מה  ,נולד יהודישפי 

 ות היהדות. ללגבו ץהציב את עצמו מחו

לא מילא את כי  יחשהוא לא המשולם הגיעו למסקנה כעט מכ

ול היה להיות כן לא יכיח ולשורות לבוא המשהציפיות הק

 יח. שהמ

יח? שוע אינו המשי יכיחיות אלה, לפיהן נקבע שמהן ציפיות מ

מקום אחד ממנו ניתן לגלות מהן ציפיות אלה. מקור זה הוא  שי

ך "ן נפנה עתה לתנכללפנות.  שו ייאלש. אין מקור אחר ך"התנ

 יח. של המשיו שדי ללמוד על דמותו ומעכ
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 היהודי 

 פרק ב'

חלק א' –המשיח בתנ"ך 

 הסתירה בישעיה כ"ג 

אודות הופעת  ך"מהתנכל מי שמציב לעצמו את האתגר ללמוד 

המשיח נתקל כעבור זמן קצר בסתירה, לעתים סתירה גלויה. 

זאת משום שהנביאים ציירו תמונה כפולה של המשיח העתיד 

 לבוא.

ת אודות המשיח המתארות מצד אחד, החוקר יגלה נבואות רבו

אותו כמי שעתיד לסבול, להיות מושפל, להיפגע גופנית ולבסוף 

אף למות מוות אלים. מוות זה אמור על ידי הנביאים לבוא בגלל 

חטאי ישראל. מצד שני יגלה החוקר שהנביאים דיברו על 

המשיח גם כמי שיבוא כמלן כובש שישמיד את אויבי ישראל 

ורווחה. זו התמונה הכפולה שציירו ויכונן מלכות של שלום 

מאות שנים. כשנכתב התלמוד,  ךהנביאים בנבואותיהם במש

שקדו רבנינו על הנבואות המשיחיות. הם הגיעו למסקנה 

 . םשוני םשני משיחישהנביאים דיברו על 
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. המשיח משיח כן יוסףהמשיח שיבוא, יסבול וימות כונה בפיהם 

המשיח  .דודן בפיהם משיח כונה ב ךהשני, שנועד לבוא אחר כ

השני יקים את הראשון מהמתים ויכונן מלכות של שלום עלי 

אדמות. כל הרבנים הקדומים הכירו בעובדה שהתנ"ך מציג שתי 

תמונות אלה של נבואה משיחית. אלא שהתנ"ך אף פעם אינו 

-אומר שיהיו שני משיחים. למעשה, רבים מהתיאורים הסותרים

זה, ונראה שהכוונה היא למשיח אחד לכאורה נמצאים זה לצד 

בלבד. אלא שבעיני הרבנים הקדומים נחשב הרעיון של שני 

 משיחים כפתרון טוב יותר של התעלומה.

מאות שנים דבקה היהדות בתפיסה מוטעית זו של שני משיחים. 

מאז חיבור התלמוד גדלה דמותו של משיח בן דוד במחשבת 

ח בן יוסף הסובל, נדחקה עמנו, והדמות המשיחית השניה, משי

לקרן זווית של מחשבת ישראל. מדי פעם נזכרו בה, כמוצא 

משאלות קשות. למשל, כשהתעורר צורך להסביר תיאורים 

מהתנ"ך בהם מצטייר משיח סובל. פרט לכך נהגו להתעלם 

מדמות משיחית זו. כיום שומעים עליו מעטים בלבד. מעטים 

ומה. המשיח היחיד יודעים על קיומו במחשבת היהדות הקד

 שמוכר היום בישראל הוא משיח בן דוד.

 הסתירה  ורמק

אחד המקורות העיקריים לתפיסה הרבנית אודות משיח בן יוסף 

הסובל הוא ישעיה נ"ג. סלע המחלוקת היום לגבי האמור בתנ"ך 

אודות המשיח נעוץ בפרק זה. הקטע מדבר על עבד הי הסובל 

הפרק מתאר ייסורים אלה רבות, וסבלו מסתיים במוות. 

כייסורים בגלל חטא. מותו של העבד הוא מוות בגלל חטאי העם. 

הדמות בפרק זה סובלת ומתה בגלל חטאיהם של אחרים. עוד 

קם לתחייה. סלע המחלוקת אינו בשאלה  'נאמר בקטע שעבד ה

 . םהדברי םמה אומר הקטע, אלא בשאלה או מי נאמרי

אודות המשיח? הרבנים בימינו  למי התכוון ישעיהו? האם ניבא

קובעים שזהו פירוש נוצרי, לא פירוש יהודי. הפירוש היהודי 
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הוא שישעיהו מדבר על עם ישראל הסובל מידי הגויים. אולם 

הניסיון להסב את הקטע אל עם ישראל נראה מאולץ. הפרק 

עצמו מדבר על יחיד. 

 שים רבניים לישעיה נ"ג ופיר

ה נ"ג מתייחס לעם ישראל הוא בעצם י ישעיכהפירוש הגורס 

פירוש חדש. הפירוש הרבני המקורי של ישעיה נ"ג קבע 

המשיח עצמו. עצם  -שהקטע מדבר על יחיד, על אדם אחד 

המושג משיח בן יוסף מקורו בקטע זה. בדי לקבל מושג ברור 

של ההשקפה היהודית הקדומה על ישעיה נ"ג, מוטב לפנות 

 להיסטוריה. 

ארמית של יונתן בן עוזיאל, מהמאה הראשונה התרגומים ל

לספירה, הם מהתרגומים הקדומים ביותר. תרגומו לקטע זה של 

ח )"הא יצל "... 'הנה ישגיל עבדי המשיחישעיה פותח במילים: 

"(. תרגומיו של יונתן בן עוזיאל צוטטו לעיתים ...עבדי משיחא

לבר  קרובות על ידי רבנים קדומים והוא בהחלט נחשב על ידם

א. תרגומו קובע בבירור שקטע זה מישעיה מדבר על כסמ

המשיח, ותרגום זה נקבע לפני שמשיחיותו של ישוע מנצרת 

ן, אי אפשר להאשים את בן עוזיאל כה נושא לפולמוס. לכהפ

 ' . 'הפירוש הנוצריבאימוץ 

פי שמתברר מציטטה כיונתן בן עוזיאל לא היה לבדו בפירוש זה 

. אברבנאל אמנם ךלער 1500רבנאל משנת מרבי דון יצחק אב

הוא מודה  ךלא קיבל את הדעה שישעיה נ"ג מתייחס למשיח, א

כי  השאלה הראשונה היא, על מי נאמרה נבואה זאת?מפורשות: 

ם בסוף ימי הנוצרים פירשוה על אותו האיש שתלו בירושלכהנה ח

פי כשם בבטן העלמה גבית שני, שהיה לדעתם בן האלוה ית' שנת

מה על משיח גפורסם בדבריהם. ואמנם יונתן בן עוזיאל תרשמ

 ...ל בהרבה ממדרשותיהם"מים זכם דעת חגהעתיד לבוא וזהו 

)מפירושו של דון יצחק אברבנאל לנביא ישעיה(.
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ה דלמרות מה שחשב אברבנאל עצמו על משמעות הפרק, הוא מו

בר על המשיח. יונתן דבפה מלא שרבנים רבים קבעו שהקטע מ

עוזיאל לא היה יחיד בדעתו. כך חשבו רבנים רבים בתקופה  בן

 שחוברו התרגומים היהודיים לארמית. 

לערך, ונחשב לפרי עטו של רבי שמעון  110הזוהר חובר בשנת 

בר יוחאי. יש בו, בפרשת ויקהל, דברים המתייחסים בבירור 

בגן עדן יש היכל אחד הנקרא היכל של בני לקטע מישעיה: 

ז משיח נכנס באותו היכל וקורא כל חולים וכל כאבים, חולים. א

כל ייסוריהם של ישראל יבואו. וכולם באים עליו. ואלמלא שהוא 

מיקל מעל ישראל נואל עליו, לא היה אדם שיכול לסבול ייסורים 

 ד אכן חוליינו נשא וגו''ה'של ישראל בעבור עונש בתורה. ה

שבאוקספורד,  שבספריית בודליאן 1602עברי משנת  ם)תרגו

אנגליה(. 

, ומסב את הקטע 4 '" מצטט מובאה זו מישעיה נ"ג, פסהזוהר"

על המשיח. הזוהר מבדיל מפורשות בין ישראל לבין מי שהקטע 

מתייחס אליו. בנוסף מדבר הזוהר על כך שסבלות המשיח 

המתוארים בישעיה באים במקום סבלם של אחרים, שחטאו. 

קום שבו היו צריכים חוטאים הזוהר קובע שהמשיח עמד במ

לעמוד וכי נטל על עצמו את הסבל שנועד להיות מנת חלקם של 

בני ישראל בגלל חטאיהם. 

משיה מה שמו? לראיה נוספת מאותה תקופה מופיעה בתלמוד: 

 נו הוא נשאלייוחן כבי רבי שמו שנאמר אריוורא חנן אמרי ב... ור

בבלי הסב את הקטע )סנהדרין צ"ח ב(. כמו הזוהר גם התלמוד ה

מוסבר בלשון זו.  4בישעיה על המשיח. במיוחד פסוק 

, אין מן אומרחר' נאנו קוראים: ... 2מא לבמדבר א' במדרש תנחו

שמו .  ח, שנ' הנה איש צמ דודן ב חא משילאן אכאיש הנאמר 

ע ודויות באוכן נאמר, איש מכא. וחברא משיגיונתן הא  גוםתר

(. Raymund Martinus, Pugio Fidei, 664 ')ע"פ ע ליחו
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על  13א מסב את ישעיה נ"ב "המדרש בילקוט שמעוני תקע

 םירו דבה מאגא ושונ םירוהמשיח ואומר בקשר לקטע זה: 

 .רתשאכי הלבה ממג. ו..השא מן מש. ונם..מאברה

, שם את המילים הבאות 5ש הכונן, בהתייחסו לישעיה נ"ג מדר

 למיסרך עש דין מרדו ןיסורי לוסבבפי אליהו הנביא למשיח: 

 ,וכא מעוונותינודעינו משמפ ללוכן כתיב והוא, מחו ל.ראשחטאת י

 (. 29 ')ילינק, בית המדרש, עץ יבוא הקשזמן  דע

קו לנתח םקילח שלושהמדרש אחר אומר על אותו קטע: 

 משיחך הלמל דואח ורנו,לד דאבות ואחלו לדוד דהיסורין: אח

)ילקוט שמעונו תר"כ(. 

מקור יהודי מובהק נוסף שמייחס את הקטע בישעיה אל המשיח 

הוא מחזור התפילה ליום כיפור. אחת התפילות במחזור נקראת 

המוסף, והיא חוברה על ידי רבי אליעזר הקליר. להלן חלק 

ק דיאחזתנו אימה ואין מצ .קנודצמשיח ממנו  גלהמתפילה זו: 

הוא  עינו.שמפ ללמחוינו ושעעוונותינו ופ לא בעושהוא נ .אותנו

בחבורתו ירפא . עוונותינולמען יסלח ל כתפו, לא את חטאינו עשנו

. ץהאר גהו מחולהע .הדשבריאה ח ישראלנו בעת יבראו נצח ל

 ן.ינו לבנון בשנית בגבורתהר  עלו קבצנלעיר ש ץהקימונו מאר

ככל שנעיין בתפילה זו יגדל העניין. התפילה מביעה חשש 

, וזאת מכוח ההנחה שהמשיח בא םעשהמשיח זנח את ה

והסתלק. בנוסף, המשיח שהלך סבל עבור העם: חטאי העם 

הוסבו עליו וכעת, בעקבות סבלו, המשיח עזב את העם. זו סיבת 

דאגתם. אי לכך, העם מתפלל לשובו של המשיח. חלק ניכר 

מתפילה זו נלקח ישירות מהקטע בישעיה. מכאן שעד למאה 

ה חשובה זו, ההשקפה היהודית קבעה השביעית, כשחוברה תפיל

 שהקטע בישעיהו מתייחס למשיח. 
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פירושו של יפת בן עלי מראה שדעה זו הייתה מוכרת ביהדות 

להסכים עם בנימין מנהבנד  אני נוטהאפילו במאה העשירית. 

)בדבריו על ישעיה נ"ג( ולראותו כמתייחס למשיח... הוא הנביא 

אשית, שהמשיח ישיג את כבודו נותן לנו כך להבין שני דברים: ר

הנעלה ביותר רק בעקבות ניסיונות קשים וממושכים, ושנית 

שישלחו אליו ייסורים אלא כאות, כדי שאם הוא נמצא בעול 

הפורענות כשהוא נשאר טהור במעשיו, ידע כי הוא הנחפץ... 

הבטוי 'עבדי' מתייחס למשיח כפי שהוא מתייחס לאביו בפסוק, 

רב זה הכיר בכך שהקטע מישעיה מתייחס . ''נשבעתי לדוד עבדי

למשיח. בהתאם לכך הוא קובע שהמשיח יכובד ויתעלה 

באמצעות הסבל שיסבול. 

גם במאה האחת עשרה חשבו יהודים שהקטע מישעיה מדבר על 

המשיח. בבראשית רבה של רבי משה הדרשן מנרבון נאמר 

אך  בבירור כי הקדוש ברוך הוא מתיר למשיח להושיע נפשות,

 כל יסוריןיח שמ לקיב דמייחד עם זאת לסבול ייסורים קשים: 

חוטאים הוא מבקש  לראכשישוהוא נענה ... ו גשנ' נשמאהבה, 

עליהם רחמים, שנ' ובחבורתו נרפא לנו, ואומ' והוא חטא רבים 

 Raymundכמובא  ע"י    וגו' )ברשאית רבה,  נשא ולפשעים יפגיע

Martinus, Pugio Fidei .) 

על הדברים בבראשית רבה מסיק מסקנות ברורות מישעיה נ"ג ב

מסקנה אחת היא שהמשיח יושיע רבים,  .5,7,12פסוקים 

וישועה זו של הרבים תבוא בזכות סבלו. מסקנה שניה היא 

שהמשיח סובל בעד חטאי ישראל. רב אחר מהמאה האחת 

עשרה, רבי וטביה בן אליעזר, אומר ב"לקח טוב" על ישעיה נ"ב 

ותנשא מלכותו לימות המשיח, שנאמר הנה ישכיל עבדי ":  13

 . "ירום ונשא וגבה מאוד

בין הרבנים המפורסמים ביותר בתקופה זו נמנה רבי משה בן 

מימון, הרמב"ם. במאמריו, מסב הרמב"ם גם הוא את הקטע 

שלא  עדיח ... שת המדות ]איך[ עמיכאימישעיה אל המשיח: 
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ו שהוא, בן פלוני ישיאמר על דם היותה עדתו קודע עמידת

ם הראותו דע קודאיש שלא נו דוממשפחה פלונית. אבל יעמו

ו הן הן הראיות על אמתת יחוסו דוהאותות והמופתים שיראו על י

ה דו' ... אבל המג... ואמר ישעיהו ... ויעל כיונק לפניו כשורש ו

לה יבהלו כל מלכי ארץ ... וישימו גת לו היא בשעה שידהמיוח

שספר שישמעו המלכים לו  לפיהם, שכן אמר ישעיהו בעתם די

יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא ספר להם ראו ואשר לא  ויאמר על

)מאגרת תימן של הרמב"ם כפי שהודפס בקובץ(.  שמעו התבוננו

ומסב קטעים אלה על  ,15ונ"ב  2הרמב"ם מצטט מישעיה נ"ג 

אישיות המשיח, כפי שהוא עושה לכל הפרק.

המאה האחת עשרה יש, ככל הנראה, מאמרים שיוחסו גם מ

בזמנו לשמעון בר יוחאי. במקום אחד נאמר שם אודות המשיח: 

לה גים אותו ואחר כך ידוימות שם משיח בן אפרים וישראל סופ

וישראל ירצו לסוקלו ואומר לו שקר  דודמשיח בן  הקב"הלהם 

... שים. ויבזוהו שנאמר נבזה וחדל אי..משיח גברת שכבר נהרד

(. 80 'ע ג' )ילינק, בית המדרש,

נסתרות דר' שמעון בר יוחאי המציג את שני המשיחים, השקפה 

יהודית שנפוצה בימיו. משיח אחד, בן אפרים או בן יוסף, ימות, 

ואחרי מותו יבוא משיח בן דוד. בן דוד יידחה על ידי ישראל, 

 .3אומר הרב, בצטטו מישעיה נ"ג 

"ג אינו מתייחס למשיח אלא לעם ישראל הטענה שישעיה נ

הועלתה לראשונה על ידי רבי שלמה יצחקי )רש"י(. אולם, 

תר את ההשקפה המסורתית, מפרשים יהודים אחרים סהיות ו

בני זמנו הגיבו בחריפות לדבריו. רב אחד כזה היה רבי משה 

לערך(, שאמר:  1350פין מקורדובה וטולדו )שנת סכהן אבן כרי

פרש הפרשה הזאת )כלומר, את הקטע מישעיה( על ואני רוצה ל

לשמר  יכולתיכל בדעת ר'ז'ל שפירשוה עלי המלך המשיח ואזהר 

מהפכו כמו  םוריחוקי ם... ואול, לא יעבור כל כך דחקירך הפשטד

... הנבואה הזאת התנבא בה ישעיה ע"ה על פי " םהישעבר על
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כיצד  להודיע לנו ענין המשיח העתיד לבוא ולגאול את ישראל

שיעמוד על דעתו עד שיבוא ויגאל אותנו כדי  םיהיה ענינו מיו

עומד ויאמר על עצמו שהוא משיח, שנתבונן  םיעמוד שו םשא

נראה שענינו כמו שאמ' הנביא בנבואה  םבדעתנו ונראה בינינו א

)מפירוש  לאו לא נאמין בו םהזאת אז נאמין שהוא משיח צדקנו וא

 אבן כריספין(.  'ר

" שאליהם מתייחס רבי כריספין הם פירושיו וריחוקים הדחקיס"

של רש"י, שטען שהקטע בישעיה לא מתייחס למשיח אלא לעם 

ישראל. רבי משה כהן אבן כריספין קם נגד פירוש זה ועמד על 

כך שהקטע אכן מתייחס למשיח, ושנכתב כדי לעזור בזיהוי 

 המשיח כך שאפשר יהיה להכירו בבואו. 

נביא את דבריו של רבי סעדיה אבן דנן  מהמאה השש עשרה

ור' יוסף בן כספי מלאו לבו כי הדורשים  ך(:לער 1500מגרנדה ) 

לפתור אותו  םרמו לתועיגזאת הפרשה על המלך המשיח שיב"ב 

יכפר בעדו כי לא דבר נכונה כי רבותי' חכמי  ם. והשעל ישו

י בעיקר םהתלמוד ז"ל מכח הנבואה ידברו דבריהם וקבלה יש ביד

)פירוש רי סעדיה אבן  ...... מדבר ורומז למלך המשיחםהפירושי

דנן מגרנדה, לפי כתב יד באוקספורד(. גם הרב אבן דנן התקומם 

נגד הדעה שהקטע מישעיה מתייחס לישראל. הוא דרש מפרשני 

ישראל לשוב לפירוש התלמודי, המייחס את הקטע למשיח. 

ין רבנים לבין בתקופה זו התנהלו עימותים פומביים רבים ב

נים השתמשו בישעיה נ"ג כדי להוכיח שישוע ונוצרים, והאחר

 הוא המשיח. לכן הסבו אחדים מהם את הקטע לישראל. 

מאמצע המאה השש עשרה יש לנו את כתביו של רבי משה 

אלשייך שהיה תלמידו של יוסף קארו, מחבר שולחן ערוך. 

יותר סורתי אלשייך דרש מהפרשנים היהודיים לשוב לפירוש המ

 ך'ואומרה כי הנה ר'ז'ל פה אחד קיימו וקיבלו כי על מלבכתבו: 

)מראות הצובאות, פירוש על  שוך"ל נמ"ידבר ואחריהם זמשיח ה

 ספרי הנביאים, דר' משה בן ר' חיים אלשייך(. 
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כתביו של רבי אליהו וידאס נכתבו בערך באותו זמן. הוא כתב 

והוא מחולל ... רך(:לע 1575) 5כלהלן לגבי ישעיה נ"ג 

סובל משיח השכמו שוונותינו. והכוונה עעינו מדוכא משמפ

משיח השירצה שיהא מדוכא אם כן מי שים לו שלנו עושהעוונות 

)ראשית חכמה  לא יהיה מדוכא מעוונותיו יסבל וידכא הוא בעצמו

אליהו דה וידאס לפי דפוס ונציה(. גם רב זה מייחס את  'מר

המשיח יסבול עקב חטאי העם. הוא הקטע למשיח ואומר ש

מוסיף ואומר שגורל המסרבים לראות בייסורים שסבל המשיח 

 בגלל חטאיהם נחרץ ויהיה עליהם לסבול בעצמם בעד חטאיהם. 

ע עשרה ניכרה עדיין התגובה השלילית באפילו במאה הש

לפירושו של רש"י לקטע בישעיה, כפי שמתברר מכתבי רבי 

פסוקים  שועתה אפרלערך(:  ,1650) נפתלי בן אשר אלטשולר

ר': ותמיה למה לא י' יבוא במהרה בימינו א' כ' שיחנו שאלו על מ

)איילה שלוחה,  פי' התרגום...שה' כמו משיח ור'ד'ק על ש"י פי' ר

אשר  'נפתלי )הירש( בן ר 'פירוש נביאים וכתובים לר

 אלטשולר(. 

י. במאה התשע עשרה גברה ההשקפה שנוסחה על ידי רש"

הרד"ק חזר עליה. אולם הניצחון לא היה מוחלט. עדיין היו 

והעיקר : 1818שקמו נגדה. הרץ הומברג כתב בה"כורם" בשנת 

יבוא באחרית הימים לעת רצות ה' שנאמר משיח ה ךעל מלש

)הכורם, ביאור על תנ"ך לרבי ויי הארצות גלפדות את עמו מקרב 

 הרץ הומברג(. 

נ"ג כמדבר על המשיח אינו נוקט  מכאן שמי שמפרש את ישעיה

בעמדה הזרה ליהדות. אם נדבר על הפירוש היהודי המסורתי, 

 הרי שזה קובע שהקטע הנ"ל מדבר אודות המשיח. 

-1040הראשון שהסב את ישעיה נ"ג על ישראל היה רש"י )

(. בכך פעלו בניגוד 1160-1235לערך( ואחריו רד"ק ) 1105

השנים שקדמו להם. כיום הפכה  למסורת ישראל בימיהם ובאלף
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השקפתו של רש"י לשליטה אך היא אינה ההשקפה היהודית 

המסורתית. אלה שחיו קרוב יותר לימי ישעיהו, ואשר לא נאלצו 

 להתמודד עם מטיפים נוצריים, ייחסו את הקטע למשיח. 

  ו; הקטע עצמ12 גנ" - 3ישעיה נ"ב 

העבד הסובל. האם  ור לנו לקבוע מיהוזנוסח הדברים עצמם יע

הוא המשיח או עם ישראל? לפני שנתייחס לקטע בפרוטרוט, 

 טוב יהיה להניא כאן את הקטע עצמו ואחר כך את תמציתו. 

 "הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד,

 כאשר שממו עליך רבים,

 משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם,-כן

 כן יזה גוים רבים,

 עליו יקפצו מלכים פיהם,

 ספר להם ראו,-אשר לא כי

 שמעו התבוננו.-ואשר לא

מי נגלתה.-מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על

 ויעל כיונק לפניו וכשרש מארץ ציה,

 תאר לו ולא הדר ונראהו,-לא

 מראה ונחמדהו.-ולא

 נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי,

 וכמסתר פנים ממנו, נבזה ולא חשבנהו.

 בינו סבלם,אכן חלינו הוא נשא ומכא

 ואנחנו חשבנהו, נגוע מכה אלהים ומענה.

 והוא מחלל מפשענו,

 מדכא מעונתינו,

 מוסר שלומנו עליו,

 לנו.-ובחברתו נרפא

 כולנו כצאן תעינו,

 איש לדרכו פנינו,

 ויהוה הפגיע בו, את עון כולנו.
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פיו.-ניגש והוא נענה ולא יפתח

כשה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נאלמה.

תח פיו.ולא יפ

מעצר וממשפט לוקח,

דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים,-ואת

מפשע עמי נגע למו.

 עשיר במתיו.-רשעים קברו ואת-וייתן את

חמס עשה ולא מרמה בפיו ויהוה חפץ דכאו החלי.-על לא

תשים אשם נפשו,-אם

יראה זרע יאריך ימים, וחפץ יהוה בידו יצלח.

 מעמל נפשו יראה, ישבע,

דיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבל.בדעתו,יצ

לו ברבים-לכן אחלק

עצומים יחלק שלל-ואת

 תחת, אשר הערה למות נפשו

רבים-פשעים נמנה, והוא חטא-ואת

 נשא ולפשעים יפגיע"

(12 נ"ג – 13)ישעיהו נ"ב 

  תמצית הקטע

אלוהים הוא הדובר בפרק זה. אלוהים מסב את תשומת לב 

בל ומצהיר שעבד זה ינהג בתבונה ובטוב הקוראים אל עבדו הסו

שכל .מעשיו יקנו לו מעמד נכבד .עוד מוסיף אלוהים ואומר 

שעבדו יסבול, שסבל זה ימשוך בסופו של דבר את תשומת לבם 

של שליטי העולם. הם יבינו את תכלית סבלו: אמנם הושחת 

מראהו עד לבלי הכר, אך בסופו של דבר ישמש סבלו כדי 

 להושיע רבים. 

העבד עצמו. לאחר שכך מסב אלוהים את תשומת לב הקורא אל 

הם מודים שלא הבינו  3-1. בפסוקים 9-1העם מגיב בפסוקים 

הם  1מיהו אותו עבד, מהי אישיותו ומה היה תפקידו. בפסוק 

מביעים את הפתעתם לאור מה שלמדו משלושת הפסוקים 
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, הם הם מספרים שבזמן שהעבד היה אתם 2הקודמים. בפסוק 

לא ראו בו כל ייחוד: בילדותו ובהתבגרותו לא היה דבר 

שהבדילו מאחרים בני גילו. הוא לא משך את תשומת לבם של 

נאמר  3בני האדם. גם מראהו החיצוני לא היה מיוחד. בפסוק 

שההפך הוא הנכון: במקום למשוך אליו את העם, הוא נחשב על 

לכאבים, שידע מהו  ידם לבזוי ועל כן נדחה. הוא היה איש מיודע

יגון. הוא נדחה באופן פעיל ביותר: העם עשה כמיטב יכולתו 

מודים בני העם כי חשבו שסבלו  6-4להתעלם ממנו. בפסוקים 

הוא עונש על חטאים שעשה, אולם כעת הם מודים שייסוריו 

באו במקום ייסוריהם. משמע, הוא סבל במקום העם ובגלל 

ני ישראל מודים כי הם חטאיהם, לא בגלל חטאים משלו. ב

ע איש לדרכו האנוכית, וכי העונש המגי-הטועים: הם שפנו איש

  '.להם בגלל חטאיהם הושם על עבד ה

קטע זה, אפוא, מתאר שינוי ביחסו של העם אל העבד, שינוי 

שבא מכוח הכרתם את טבעו האמיתי ואת משמעות סבלו ומותו. 

עליו בדרך המשפט החמור שנפל על ראשו גרם לעם לחשוב 

שסבלו מוכיח שהוא מסוימת. כפי שאמרנו, הם חשבו תחילה 

חוטא. אבל התחולל שינוי בדעתם, שינוי המציין את תחילת 

תשובת העם מחטא לאלוהים. אלה שבעבר לא הבינו את 

( ובזו לעבד בגלל מצבו האומלל, עומדים 4המתרחש )פסוק 

ם, עתה על טעותם. הם מכירים בכך שעבד הי סבל במקומ

ושנטל על עצמו את עונשם הראוי. הם מודים שלא הבינו את 

סיבת סבלו. כעת הם מעידים נגד עצמם, מקוננים על עיוורונם 

למשמעות הייסורים של העבד ולעובדה שכל אלו באו עליו 

 למען העם ובמקומו. 

נשא במקומם  'מודה העם בכך שהייסורים שעבד ה 5בפסוק 

חני. פסוק זה חודר לעומק הביאו להם ריצוי ומרפא רו

משמעותם של ייסורי העבד ומציין את הקשר שבין סבלו לבין 

הסבל  -( ייסורים עקב חטאים 1חטאי העם. הקשר הוא כפול: 

 -( ייסורים כאמצעי לריצוי 2היה גמול צודק על פשעי העם. 
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סבלו של המשיח הוא התרופה למחלתו הרוחנית של העם. העבד 

לא בגלל חטאים שלו.  בל בגלל חטאי העם,ס

מודה העם שסיבת הייסורים המתוארים בפסוקים  6 בפסוק

הקודמים היא שהעם היה מנוכר מאלוהים, עד כדי כך שהיה 

צורך במחליף שירצה ביניהם. העם תעה והתמקד במה שרצוי 

לו. הי שם את חטאיו על עבדו הנאמן. כעת מתחרט העם ומודה 

שלח אותו לטובתם, על אף שטעה ביחסו אל העבד. אלוהים 

 שתעו מדרך הישר עד כדי הסתכנות באובדן מוחלט. 

מדבר הנביא. הוא מפרט את ייסורי העבד,  9-7בפסוקים 

 שהביאו לבסוף למותו. 

מתואר העבד כמי שמקבל בענווה את היחס הלא צודק  7בפסוק 

של העם אליו. הוא לא מגיב ולא קם להגן על עצמו, אף לא 

הוא סובל בשקט, אינו כועס בגלל העוול שנגרם לו. במילה. 

ה גהובל להרי וצג מותו של העבד. נאמר שם שהעבדמ 8בפסוק 

לל חטאי עמו, כי גב גאחרי משפט ופסיקת דינו. הוא מוצא להור

. נראה שאיש לא הבין מהי גהעם היה ראוי להיות מוצא להור

 8סוק מטרתו הקדושה של אלוהים באירוע המתואר בפרק זה. פ

משמש מפתח להבנת הקטע כולו, וממנו אנו למדים כי מדובר 

זר דין מוות שנפסק בבית המשפט והוצא אל הפועל בהתאם. גב

פסוק זה קובע בבירור שהעבד לא היה ראוי למוות, אלא שמת 

 בעד העם. 

 גמתוארת קבורת העבד. מי שהוציאו אותו להור 9בפסוק 

ו לכזה. אולם הוא ייקבר הועידו לו קבר של פושע כי חשבוה

בקברו של אדם עשיר! זהו צדק של ממש, כי העבד לא עשה 

 ם. גשום עוול ולא היה באופיו כל פ

 '.מתוארות תוצאות ייסוריו ומותו של עבד ה 17-10בפסוקים 
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רצה שעבדו הנאמן יסבול וימות. כך יכפר  'נאמר שה 10בפסוק 

ת העבד הוא קרבן אלוהים על חטאי העם. במלים אחרות, מו

עבור חטאי ישראל. הטועים והחוטאים ייסלחו מעתה בזכות 

מותו של העבד, שכן במותו כיפר על חטאיהם. אלוהים הניח על 

יע לעם, וכך זכו חטאיהם לכפרה. גכתפי העבד את העונש שה

ם יחיה חיים געוד אומר פסוק זה שהעבד יראה את צאצאיו ו

א מת!? הדרך היחידה היא הרי הו -ארוכים. איך יתכן הדבר 

 העבד ישוב ויחיה.  -בידו יצלח"  'שיקום מהמתים: "חפץ ה

מת  'קובע שאלוהים יהיה מרוצה ממעשי העבד. עבד ה 11פסוק 

לל חטאיהם. השאלה עתה היא, האם יקבל גבמקום העם וב

אלוהים קרבן שכזה? התשובה לשאלה זו חיובית. אלוהים יראה 

הדרך לספק את דרישות צדקתו. על כן בייסורי העבד ומותו את 

יוכל אלוהים להוסיף ולומר כשבזכות ייסורים אלו יצדיק העבד 

פירושו לזכות מאשמה. העבד,  "יקדלהצ"הצדיק רבים אחרים. 

שסבל, מת וקם לתחייה יצדיק רבים. בני האדם חטאו ואינם 

י הורחקו עקב חטאם כיכולים לעזור לעצמם בעניין זה 

ות קרבנו של כות מאשמתם בזכלו להזדכתה יומאלוהים. אבל ע

יצד התאפשר הדבר. חטאי העם כהעבד. הפסוק מסיים בהסבר 

יוחסו לעבד. החשבון בינם לבין אלוהים סולק על ידי מותו. 

ירו בו כן, שעבדו הצדיק יצדיק רבים, אשר יכאלוהים קובע, על 

 מי שנשא את חטאיהם.כ

את העבד וירומם אותו קובע שאלוהים יברך לבסוף  12פסוק 

ך מובאות בפסוק עצמו. ראשית העבד סבל כעד מאוד. הסיבות ל

ומת מרצונו החופשי. שנית, העבד התיר לאחרים לחשוב שהוא 

מי שסובל ומת בגלל חטאיו. שלישית, כחוטא ולהתייחס אליו 

י העבד זקף את כהוא "נשא חטא רבים". הרבים הללו הוצדקו 

העבד מתפלל לאלוהים בעד חטאיהם לחובתו. רביעית, 

 החוטאים. 
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זו תמצית הקטע. אם עם ישראל הוא העבד, אזי הגויים הם העם. 

אם המשיח הוא העבד, הרי שישראל הוא העם. עד לימי רש"י 

וונה שהעבד אינו אלא כגרסו רוב הפרשנים היהודים שה

פר על חטאי עם ישראל. אם נבין את הקטע כהמשיח, והוא מ

הרי שברור שהוא עוסק בסבלו של יחיד עבור  תבו ובלשונו,ככ

הרבים, לא בסבלו של עם עבור עמים אחרים. 

 רמזים להבנת הקטע 

וונתו האמיתית. הפרק כיש בפרק עצמו מספר רמזים באשר ל

 וונה היא למשיח או לישראל. כעצמו מבהיר אם ה

רמז חשוב ראשון הוא השימוש העקבי בגוף ראשון ושלישי 

)גוף  'שלנו'ו 'אותנוו' 'אנחנו'מת הבחנה ברורה בין בפרק. קיי

)גוף שלישי ביחיד(.  'שלו'ו 'אותוו' 'הוא'ראשון ברבים(, לבין 

רח לישעיהו ולעם שאליו כהשימוש בגוף ראשון מתייחס בה

הסובל. טוב  'פונה הנביא. השימוש בגוף שלישי מתייחס לעבד ה

כך נבין דבר. די להדגים את הכיהיה אם נביא שוב חלק מהפרק 

 : 9-4 גטוב יותר את הנאמר. הציטטה דלהלן היא מישעיה נ"

וכה מוע גם ואנחנו חשבנוהו נלסב ומכאובינונו הוא נשא חוליי ןאכ

וסר מעונותינו מ מדכאפשעינו מ וללחמעונה. והוא מוהים ולא

שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצאן תעינו איש לדרכו 

ע בו את עוון כולנו. ניגש והוא נענה ולא יפתח פיו פנינו וה' הפגי

כשה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נאלמה ולא יפתח פיו. מעוצר 

וממשפט לוקח ואת דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי 

נגע לנו. וייתן את רשעים קברו ואת עשיר במותיו על לא חמס 

 עשה ולא מרמה בפיו.

וף ראשון רבים מיועד להצביע על גמוש בברור מהדברים שהשי

עם ישראל, כולל הנביא. ישעיהו מדבר אל העם, ולעבד הוא 

וף שלישי יחיד: הוא שסובל בעדנו. הוא שאלוהים גמתייחס ב

הניח עליו את חטאינו. הוא שימות בעד החטאים שלנו כדי 
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ופים גשתהיה לנו ישועה בזכותו. השימוש המתמיד והעקבי ב

אל אינו העבד הסובל. העבד הסובל הוא המשיח. מבהירים שישר

, ששוב מבהיר 8הרמז השני הוא החלק האחרון של פסוק 

. למוע גי נמפשע עששישראל אינו יכול להיות העבד הסובל: 

לל פשעי עמו. לאיזה עם גרם בגישעיהו קובע כי מות העבד נ

משתייך ישעיהו? עם ישראל, כמובן. על כן, המלה עמי 

הסובל. העבד  'לישראל, ומכאן שישראל אינו עבד המתייחסת 

 המשיח, הסובל בעד חטאי ישראל. 

בעקביות את העבד בלשון  גרמז שלישי הוא בכך שהקטע מצי

יחיד, כפרט ולא כציבור. אין רמז לכך שמדובר כאן בעצם 

בישראל. העבד מתפקד כפרט לכל דבר. לעומת זאת, ישראל 

א אשר הנשים את נבואת ת כזהות נפרדת. המשיח הוגמוצ

 ד והשקיף. גישעיהו. ישראל עמד מנ

הרמז הרביעי הוא שהעבד הסובל מוצג בפרק נ"ג כחף מפשע 

ב(. קל לראות כיצד יתכן הדבר כשמדובר 9 ,ב8, 6-4)פסוקים 

לאור דברי הנביאים, אי אפשר להציג את עם  ,במשיח. אבל

ה והנביאים . משולא מרמה בפיושעל לא חמס עשה ישראל כמי 

מעולם לא הזהירו את בני ישראל מפני סבל אם ילכו בדרכי 

אלוהים. הם אמרו שהעם יסבול אם יחטא. אלוהים העניש את 

ישראל פעמים רבות ובצורות שונות. תמיד בגלל חטאים. גלות 

, על פי הנביאים ,בבל והגלות שבאה אחרי חרבן בית שני היו

העבד מצטייר  ,מת זאתתוצאות של זניחת מצוות אלוהים. לעו

כמי שסובל בלא שפשע. 

מצטייר בפרק כמי שסובל  'הרמז החמישי הוא בכך שעבד ה

(. הוא מקבל על עצמו את הסבל 7מרצון ובלא טרוניה )פסוק 

ואינו מתאונן על עוול שנעשה. הוא סובל ומת בלא אומר ובלא 

 נרדפו והוגלו. ,תלונה. מתולדות ישראל אנו למדים שהם נעשקו

אולם אף אחד מאסונות אלה לא נתקבל על ידי ישראל מרצון. 
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עם ישראל בדרך כלל התנגד, אם היה יכול. המשיח סבל ברצון. 

ישראל לא סבל בשקט. הוא תמיד התקומם נגד אכזריותם של 

מייסריו האכזריים. גם עובדה זו פוסלת את ישראל מלהיות עבד 

בר על למשיח.הסובל ומצביעה שוב על כך שישעיה נ"ג מד 'ה

 ,8 ,6-4הרמז השישי הוא שהעבד מת במקום אחרים )פסוקים 

כדי שהם לא יצטרכו לסבול  (. הוא סובל למען אחרים.12, 10

עקב חטאיהם. בשום מקום בכתובים או בהיסטוריה היהודית לא 

סבל ישראל למען הגויים, אם כי סבל רבות מידם. ישראל סבל, 

 חטאיו. אבל סבלו תמיד בא לו בגלל 

הרמז השביעי הוא שסבלות עבד הי מביאים לבוטחים בו הצדקה 

הביאו (. סבלות ישראל לא ב11, ב5ומרפא רוחני )פסוקים 

מרפא לאיש. שלושת אלפים שנה של סבל לא הצדיקו אפילו גוי 

אחד. אולם סבלות המשיח נועדו להביא הצדקה ומרפא 

ון של ספר זה. לישראל, כפי שנראה ביתר פרוטרוט בפרק האחר

(. פרט זה 12,8הרמז השמיני מכריע: העבד הסובל מת )פסוקים 

קובע מעבר לכל ספק שאי אפשר לייחס את הסבל המתואר 

בפרק זה לישראל: עם ישראל חי וקיים ומעולם לא הושמד, 

למרות ניסיונותיהם של אנטישמיים רבים לאורך השנים. שוב 

הסובל. העבד הוא מתבקשת המסקנה שישראל אינו העבד 

 המשיח, והוא בלבד.

הרמז התשיעי והאחרון מבוסס על השמיני: העבד הסובל קם 

לתחייה וזוכה לראות את תוצאות סבלו ומותו. ישראל מעולם 

לא מת ועל כן אין צורך בתחייתו. אולם אם ימות אדם כמו 

 המשיח, אלוהים בוודאי יקימו לחיים. 

ות הנאמר בפרק נ"ג של דברי ובכן, זו תמצית הוויכוח אוד

הנביא ישעיהו! אם נקרא את הפרק, המסקנה היחידה שתתבקש 

היא שמדובר במשיח, הסובל בעד חטאי ישראל וכדי לכפר 
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עליהם ולהביא לעם מרפא. במשך מאות שנים בדיוק, זו הייתה 

דעת פרשני ישראל. הם כינו את העבד הסובל "משיח בן יוסף" 

למשיח שני, אבל ברור שהבינו  על אף שאין במקרא עדות

שישעיהו מדבר בפרק נ"ג של נבואתו על המשיח. פרשנות 

רבנית מאוחרת יותר העדיפה לייחס את הדברים לעם ישראל, 

וזאת בניסיון כושל למצוא מענה לפרשנות המשיחית והנוצרית 

על חשבון נאמנותם לכתוב עצמו. עלינו לקרוא את הפרק בלי 

וטו כמשמעו. אין לפרש אותו במטרה דעה קדומה ולהבינו פש

להתגונן מפני דעתם של אחרים אלא על סמך תוכן הדברים 

עצמם. נקודת הראות היהודית המסורתית והקדומה מתאימה 

יותר לנאמר, וזו רואה בפרק תיאור של המשיח, הסובל בעד 

 חטאי ישראל. 
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פרק ג'
חלק ב' –משיח בתנ"ך 

ת המשיח היו מצטמצמים לעובדה שיסבול, לו דברי התנ"ך אודו

קשה היה לקבוע בוודאות במי מדובר. אולם תמונת המשיח 

מפורטת בתנ"ך הרבה יותר מזו המופיעה בישעיה נ"ג. בקטעים 

בהשוואה לאלו שגרמו  -אם בכלל  -אחרים יש רק מעט קשיים 

לוויכוח אודות הנאמר בישעיה נ"ג. קטעים אלה, לצד ישעיה 

ם את התפיסה שהמשיח אינו ציבור, כעם ישראל, נ"ג, מבססי

 אלא אדם. 

  וד שבלידתוהייח

 תהתנ"ך מספר על אדם וחווה. השטן, במסווה של נחש, התעה א

חווה וגרם לה להפר את מצוות אלוהים. כתוצאה חדר החטא 

לעולם, לחיי המשפחה האנושית ולהוויה האנושית עצמה. מעתה 

של אלוהים. אבל אלוהים גם הפך האדם לנשוא כעסו הצודק 

ין בינך ובאיכה אשית דאג לגאולה עתידית. הוא אומר לשטן: 

 בואתה תשופנו עק רעה. הוא ישופך ראש,זן ברעך וזין בהאישה, ו

 ".(. המפתח לפסוק זה הוא הביטוי "זרע האישה15 ג' )בראשית

כשלעצמו, אולי אין בביטוי זה דבר יוצא דופן, אך בהקשר 
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ליהדות בימינו, התנ"ך לא ריג. זאת כי, בניגוד המקראי הוא ח

מחשב את ייחוסו של אדם על פי אימו אלא על פי אביו. מגילות 

היוחסין שבתנ"ך מתעלמות מאמהות הנולדים כי הן אינן 

חשובות לקביעת היוחסין. לעומת זאת, ייחוסו של העתיד למעוך 

 )לשוף( את ראש השטן אינו מחושב על פי האב כי אם על פי

אימו. זהו דבר מאוד יוצא דופן.

מופיעה בבירור  15למרות הנוהג המקראי, בבראשית ג' 

הקביעה שהגואל העתיד לבוא הוא מזרע האישה. לידתו תחושב 

על פי אימו. מסיבה שאיננה מפורטת כאן, האב אינו נחשב. דבר 

זה נוגד לחלוטין את ההשקפה המקראית. ברור מתרגום יונתן 

י שקטע זה נחשב לקטע המדבר על המשיח. ומתרגום ירושלמ

נראה גם כי הביטוי התלמודי "פעמי המשיח" נשאב מפסוק זה. 

ספר בראשית אינו מסביר כיצד או מדוע ניתן לכנות את הגואל 

"זרע האישה". לשם כך יהיה עלינו לפנות למקומות אחרים. 

מאות שנים אחר כך קם לישראל נביא בשם ישעיהו. בחלקו נפל 

ד להסביר למה ומדוע מחושב אילן היוחסין של המשיח התפקי

לכן ייתן ה' הוא לכם אות, הנה על פי אימו. ישעיהו כותב: "

(.14)ז'  העלמה הרה ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל"

לידת האדם שמדובר בו בקטע זה מתוארת כאות. מכאן ברור 

ה שיש דבר מה יוצא דופן בלידה זו. במלים אחרות, היא לא ליד

רגילה, כי לידה כזו לא יכולה לשמש אות. היא חייבת להיות 

 לידה יוצאת דופן באופן כלשהו.

עצם קיומו של עם ישראל החל באות הקשור בלידה. הכתובים 

מספרים שיצחק נולד אחרי שאברהם ושרה עברו את הגיל שבו 

כאשר  89ושרה בת  99יכלו לצפות לילדים. אברהם היה בן 

ם ששרה תלד בן )בראשית י"ח(. לידה זו הבטיח להם אלוהי

שאלוהים אכן יקיים את בריתו עם אברהם  נועדה להיות האות

ויעשה אותו לגוי גדול. כעבור שנה התגשם האות בלידתו של 
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יצחק. האות שימש כדי לחזק את הברית. הלידה הייתה כרוכה 

 בנס.

 -נועדה גם היא להיות אות  14 'לידת הבן המתואר בישעיה ז

משמע, לידה יוצאת דופן. לידה זו אינה יוצאת דופן מפאת גיל 

האם. האות יהיה בכך שהבן ייוולד לבתולה. בנקודה זו מתעורר 

אין  עלמהלעתים ויכוח אחר. הרבנים טוענים שהמילה העברית 

. אלא שהם אינם "רהישה צעיא", כי אם  "בתולה"פירושה 

יכול לשמש אות.  מסבירים כיצד ייתכן שלידה של אישה צעירה

אישה צעירה שיולדת אינה דבר יוצא דופן, הוא קורה כל הזמן! 

לעתים מצטטים את רש"י כמי שפירש את המילה עלמה 

לאישה  14 '. רש"י אכן מייחס את ישעיה ז"רהישה צעיא"כ

צעירה. הוא כנראה נהג כך מאותה סיבה שייחס את ישעיה נ"ג 

ירש רש"י את המילה לישראל ולא למשיח. אולם לא תמיד פ

מלה זו מופיעה גם בשיר  ."רהישה צעיא"עלמה במובן של 

, ובפסוקים אלה פירש את עלמה כאילו 8 'ו ,3 'השירים א

שהכוונה לבתולה. יתר על כן, רש"י עצמו מציין שפרשנים 

 14 'יהודיים רבים בתקופתו הבינו כאילו שהעלמה בישעיה ז

לנקוט עמדה שונה במקרה היא בתולה. קל להבין מדוע ירצה 

זה: הוא היה עסוק בפולמוס נגד המשיחיות, לכן נקט עמדה 

 מנוגדת לדעה המקובלת בזמנו, ולזו שבעצמו נקט במקרה אחר. 

מקור יהודי מהימן הרבה יותר מרש"י הוא הדרך שהמתרגמים 

 250היהודיים הקדומים תרגמו את התנ"ך ליוונית בערך בשנת 

ופה הרבה יותר קרובה לזמנו של ישעיהו לפנה"ס. הם חיו בתק

מאשר רש"י והיו קרובים יותר למשמעות המקורית של המילה. 

 "פרתנוס"הם תירגמו את המילה עלמה במילה היוונית 

 ".בתולה"שפירושה 

עדייך עלינו להודות ", אישה צעירהכ" עלמהאפילו אם נפרש 

ה דשליור להתעלם מהעוברה סשעלמה פירושה בתולה. א כןשית

דבר זה אפשרי אם דופן. לידה יוצאת  -זו אמורה להיות אות 

 ה מבתולה. דשהאות הוא לי ןנבי
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: המשיח הוא זרע האישה 15 ג' וד שבבראשיתסזהו פירוש ה

מפני שלא יהיה לו אב. משום שייוולד מבתולה. הוא יהיה זרע 

את הנאמר  14 'מבהיר ישעיה ז כךאמו, לא זרע אביו. 

: המשיח יבוא לעולם על ידי כך שייוולד 15 'ב בבראשית

 מבתולה. 

  הולדתומקרם 

תובים, גם מקום הולדתו כר בכלידתו של המשיח נז ןלא רק אופ

פק פרט מענייך זה. סזמנו של ישעיהו, מ ןה הנביא, בכ. מיןמצוי

ואתה בית לחם אפרתה, אנו קוראים:  ,1וק סלנבואתו, פ 'בפרק ה

יצא להיות מושל בישראל,  יל ךהודה: ממצעיר להיות באלפי י

וק זה יש בקרב הרבנים ס. לגבי פומוצאותיו מקדם מימי עולם

מחלוקת מועטה ביותר. רובם מבינים מהנאמר שהמשיח ייוולד 

 בבית לחם. 

 יחוסו

פת שאינה שנויה במחלוקת היא שהמשיח יהיה סנקודה נו

 ן. בידוד" ןבא התואר, "משיח ב ןמצאצאי דוד המלך. מנא

הקטעים הרבים שניתך לצטט בענייך זה נגביל את עצמנו 

 לשניים מישעיה: 

(.  1)י"א  ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה

ידרשו  םו גויייאל םההוא שורש ישי אשר עמד לנס עמי םוהיה ביו

 (. 11)י"א  והייתה מנחתו כבוד

קטעים אלה מלמדים שהמשיח יבוא מבית דוד. 

 ת המשיח ובלס

ל הרבנים הקדומים. הם כימים סכך מכבול וימות, על סהמשיח י

 די להבדילו כף" סיו ןובל "משיח בסינו את המשיח הכ
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ממשיח בן דוד. הקטע המרכזי אליו התייחסנו בעניין זה היה 

ישעיה נ"ג. קטע אחר שנתפס כעוסק בסבלות המשיח הוא 

 : 22-2תהילים כ"ב 

  ?בתניאלי אלי למה עז

 רחוק מישועתי דברי שאגתי.

 ,אלהי אקרא יומם ולא תענה

 - דומיה לי-ולילה ולא

ואתה קדוש יושב תהלות ישראל.

 בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו.

  ,אליך זעקו ונמלטו

 בושו.-בך בטחו ולא

  ,איש-ואנכי תולעת ולא

 חרפת אדם ובזוי עם. 

  ,ראי ילעגו לי-כל

 :יפטירו בשפה יניעו ראש

. "יצילהו כי חפץ בו ,יפלטהו ,יהוה-גל אל"

 ,חי מבטןואתה ג-כי

 שדי אמי.-מבטיחי על

  ,שלכתי מרחםועליך ה

 מבטן אמי אלי אתה.

!אין עוזר-כי ,צרה קרובה-תרחק ממני כי א

  ,סבבוני פרים רבים

 אבירי בשן כתרוני.

 אריה טרף ושאג. ,פצו עלי פיהם

 .עצמותי-כמים נשפכתי והתפרדו כל

 נמס בתוך מעי. ,יה לבי כדונגה
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 חיויבש כחרש כ

 ולשוני מדבק מלקוחי 

 מות תשפתני.-ולעפר

  ,כי סבבוני כלבים

עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי.

  י.עצמותי-אספר כל

 ,בי-המה יביטו יראו

 יחלקו בגדי להם 

 לבושי יפילו גורל. -ועל

  ,תרחק-ואתה יהוה אל

 !לעזרתי חושה ,אילותי

 מחרב נפשי הצילה 

 כלב יחידתי.-מיד

הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני. 

סיכום הנאמר בקטע למעלה הוא שהמשיח נעזב על ידי אלוהים. 

נלעג ומעונה בידי העם. הורגיו הטילו גורל כדי לחלק ביניהם 

את בגדיו. הוא סבל ייסורים כה נוראים עד שפרקי עצמותיו 

. דמו התערבב במיצי מעיו, נמתחו ולבו נשבר, תרתי משמע

וידיו ורגליו היו נקובות. במובנים רבים דומה מזמור זה לישעיה 

נ"ג. הוא מפרט את טיב הסבל והייסורים של המשיח, הנזכרים 

בישעיה. ילקוט שמעוני, פירוש רבני קדום, יחס מזמור זה 

 למשיח בן יוסף. 

 ישראל  ךהמשיח מל

המשיח כאדם למוד בקטעים בהם עיינו עד כה הצטייר 

מכאובים: הוא יסבול וימות. כל הפרשנים הקדומים מבני עמנו 

הכירו בכך שקטעים אלו מדברים על המשיח. הם כינו דמות זו 

. כשם שיוסף אבינו סבל מידי אחיו, כך יסבול ""משיח בן יוסףי

גם המשיח. אולם קטעים אחרים בתנ"ך מדברים על המשיח 

יכבוש את הכול תחתיו. הוא בדרך אחרת לחלוטין. המשיח 
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. רוב "ימלוך בעולם. משיח זה נקרא בפי הרבנים "משיח בן דוד

האמור אודות המשיח על ידי משה והנביאים קשור בהופעתו 

הכובשת של המשיח, המביא שלום ומבונן את מלבות המשיח 

ולם. כל לפרט את כאלה משנוכבישראל. יש יותר מדי קטעים 

ים לב להבדל שבין תמונת המשיח נביא רק שניים. כדאי לש

ה. אין פלא כבקטעים אלה לבין זו שבקטעים אותם למדנו עד 

שהרבנים הקדומים התקשו לחבר בין שתי הדמויות ועל כן הגו 

מלבם את רעיון שני המשיחים. הקטע הראשון שנתייחס אליו 

:1-10נמצא בישעיה י"א 

ֶצר, מִ וְוָיָצא ח זַע ִיָשי; ְונֵּ ָשָרָשיו ִיְפֶרהֶטר, ִמגֵּ

—ְוָנָחה ָעָליו, רּוַח ְיהָוה 

רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה, 

ָצה ּוְגבּוָרה,  רּוַח עֵּ

.רּוַח ַדַעת, ְוִיְרַאת ְיהָוה

יָניו -ַוֲהִריחֹו, ְבִיְרַאת ְיהָוה; ְוֹלא ה עֵּ ְלַמְראֵּ

 ְלִמְשַמע ָאזְָניו יֹוִכיחַ -ִיְשּפֹוט, ְוֹלא

י ִלים, ְוהֹוִכיַח ְבִמישֹורְוָשַפט ְבֶצֶדק דַ   ָאֶרץ; -ְלַעְנוֵּ

ֶבט ִּפיו, ּוְברּוַח ְשָפָתיו-ְוִהָכה   ָיִמית ָרָשע ֶאֶרץ ְבשֵּ

זֹור ָמְתָניו;  ְוָהָיה ֶצֶדק, אֵּ

זֹור ֲחָלָציו  ְוָהֱאמּוָנה, אֵּ

ב ִעם  ֶכֶבש, -ְוָגר זְאֵּ

ר ִעם ְגִדי ִיְרָבץ; -ְוָנמֵּ

ֶגל ּוְכִפיר  ּוְמִריא ַיְחָדו, ְועֵּ

ג ָבםון נוְוַנַער ָקט הֵּ

ב ִתְרֶעיָנה, וּוָפָרה ָוד 

יֶהן;  ַיְחָדו ִיְרְבצּו ַיְלדֵּ

 ֶתֶבן-ְוַאְריֵּה, ַכָבָקר יֹאַכל

ק, ַעל  ֻחר ָּפֶתן; -ְוִשֲעַשע יֹונֵּ

 ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני, ָגמּול ָידֹו ָהָדה

עּו ְולא-לא   ַהר ָקְדִשי:-ְבָכל ַיְשִחיתּו,-ָירֵּ
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ָעה ֶאת-ִכי  ְיהָוה, ַכַמִים, ַלָים ְמַכִסים.-ָמְלָאה ָהָאֶרץ, דֵּ

 ֶרש ִיַשי ֲאֶשר וְוָהָיה, ַביֹום ַההּוא, ש

ָליו גֹוִים ִיְדרשּו; וע ס ַעִמים, אֵּ ד ְלנֵּ  מֵּ

 .ְוָהְיָתה ְמֻנָחתֹו, ָכבֹוד

סכימים כי בקטע זה מדובר הרבנים הקדומים ואלו בני זמננו, מ

תמונה של משיח  ןכא ןבמשיח. שלא כבקטעים הקודמים, אי

, ךסובל, נלעג ונבזה בידי עמו. התמונה היא של משיח מול

עלי חיים. הרשעים ב ןהמביא שלום ורווחה לעולם, אפילו בי

עמים מיושבים על ידי דבר  ןנמסרים למשפט, וחילוקי דעות בי

ראל מתפשטת וממלאת את העולם המשיח. ההכרה באלוהי יש

כולו. כולם זוכים להכיר את אלוהים, בורא העולם ומי ששלח 

את המשיח כדי להביא שלום ורווחה לכול. הקטע השני מציג 

 :1-19תמונה דומה. הוא מופיע בתהילים ע"ב 

ן , ִהיםוֱאל ִמְשָּפֶטיָך, ְלֶמֶלְך תֵּ

  ֶמֶלך-ְוִצְדָקְתָך ְלֶבן

 ְבֶצֶדק; ַוֲעִנֶייָך ְבִמְשָּפט ִדין ַעְמָךיָ 

.ָהִרים ָשלֹום ָלָעם; ּוְגָבעֹות, ִבְצָדָקה ישאו

יישפוט   י ֶאְביֹון;--ָעם-, ֲעִניֵּ יֹוִשיַע, ִלְבנֵּ

ק  א עֹושֵּ .ִויַדכֵּ

   ָשֶמש; -ִייָראּוָך ִעם

ַח, דֹור דֹוִרים י ָירֵּ ד, ְכָמָטר ַעל  .ְוִלְפנֵּ רֵּ ז; -יֵּ גֵּ

   .ִביִבים, זְַרִזיף ָאֶרץִכרְ 

 ב ָשלֹום, וְור   ְבָיָמיו ַצִדיק; -ִיְפַרח

חַ -ַעד ְרְד, ִמָים ַעד . ְבִלי ָירֵּ    ָים; -ְויֵּ

י-ּוִמנָָהר, ַעד  .ָאֶרץ-ַאְפסֵּ

   ְלָפָניו, ִיְכְרעּו ִצִיים; 

כּווְוא  .ְיָביו, ָעָפר ְיַלחֵּ

י ַתְרִשיש ְוִאִיים,     ַמְלכֵּ
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 ;ָחה ָיִשיבּוִמנְ 

י ְשָבא ּוְסָבא,     ַמְלכֵּ

 .ֶאְשָכר ַיְקִריבּו

   ְמָלִכים; -לֹו ָכל-ְוִיְשַתֲחוּו

 .גֹוִים ַיַעְבדּוהּו-ָכל

ַע; -ִכי    ַיִציל, ֶאְביֹון ְמַשּוֵּ

ין  .עֹזֵּר לֹו-ְוָעִני, ְואֵּ

   ַדל ְוֶאְביֹון; -ס, ַעלוָיח

 .יעַ ְוַנְפשֹות ֶאְביֹוִנים יֹושִ 

ָחָמס, ִיְגַאל ַנְפָשם;     ִמתֹוְך ּומֵּ

יָניו יַקר ָדָמם ְבעֵּ  .ְויֵּ

 :לֹו, ִמזְַהב ְשָבא-ְוִיֶתן--ִויִחי

ל ַבֲעדֹו ָתִמיד;     ְוִיְתַּפלֵּ

 .ַהיֹום, ְיָבְרֶכְנהּו-ָכל

    --ַבר, ָבָאֶרץ-ְיִהי ִפַסת

 :ְברֹאש ָהִרים

   ְריֹו; ִיְרַעש ַכְלָבנֹון ּפִ 

ֶשב ָהָאֶרץ ִעיר, ְכעֵּ  .ְוָיִציצּו מֵּ

    --ְיִהי ְשמֹו, ְלעֹוָלם

י  :ֶשֶמש, ינין )ִינֹון( ְשמֹו-ִלְפנֵּ

 .גֹוִים ְיַאְשרּוהּו-ָכל ְוִיְתָבְרכּו בֹו;

ל: --ִהיםוָברּוְך, ְיהָוה ֱאל י ִיְשָראֵּ    ֱאֹלהֵּ

ה ִנְפָלאֹות ְלַבדֹו  .עֹשֵּ

ם ְכבֹודֹו ּוָברּוְך,  :ְלעֹוָלם--שֵּ

א ְכבֹודֹו, ֶאת ן  --ל ָהָאֶרץוכ-ְוִיָמלֵּ ן ְוָאמֵּ .ָאמֵּ

זה מיוחס בתלמוד למלכות הצדק של המשיח, והתרגומים  רמזמו

א כנך למלדיות כאלהא ה'למתרגמים את הפסוק הראשון כך: 

נך למלך דיפט שתן את מ" -" אכמל דדודה יקתך לברדחא הב וצשימ

  המלך. דודקתך לבן דצח, ושיהמ
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המדרש למזמור מקשר אותו עם ישעיה י"א, שהבאנו קודם, ובין 

 כל השמות בהם כינו רבני התלמוד את המשיח 

ר ור זה. המזמו, של מזמ17ק ון", שנלקח מפסוהיה גם השם "ינ

ם. ודק ושראינ ונה מזונה של המשיח השוא, תמוהזה מציג, אפ

קשה בפני מי שמנסה לגבש מציבה בעיה  ולה זונה כפותמ

 . ולתופעו ותודעה בקשר למשיח, דמ ךמהתנ"

סיפים היבטים ות המשיח מוקטעים אחרים שמתייחסים למלכ

הים, וגע למעמדו של המשיח כבן לאלו. אחד מאלה נותולדמ

הים. כדי לקבל וגם אלוא גם אדם והשני מלמד שהמשיח הו

 ת אלה. ודון בשתי נקולד ונה שלמה, עלינותמ

 הים וא בן אלוהמשיח ה

 ךכלשהי, שייך א, בדרושהמשיח ה ךשני קטעים מצביעים על כ

המתייחס בעיקר  'ר בוא מזמון הוהים. הקטע הראשולאל

הים. להלן וכבן לאל ומציין גם את מעמד ות המשיח אולמלכ

 ר: והמזמ

  םוייגשו גלמה ר

 ו ריק, גיה םולאומי

 ד נוסדו יח םי ארז ורוזניכיתייצבו מל

 על ה' ועל משיחו: 

ותימו"? בה ממנו עיכ"ננתקה את מוסרותימו ונשל

 ישחק,  םשמיביושב 

 למו. ג לע אדני

 אפו במו יאז ידבר אל

 הלמו: בחרונו יבו

י על ציון הר קדשי" . כתי מלכ"ואני נס
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 אספרה אל חוק: 

לדתיך.  פני אתה, אני היו"ב יה' אמר אל

 תךךחוייס נגממני ואתנה  לשא

 ואחוזתך אפסי ארץ. 

 , לבשבט ברז םתרע

 .  ם"יוצר תנפצ ליככ

ו, ל, השכיםכילועתה, מ

 היווסרו שופטי ארץ. 

ו את יהוה ביראה דעיב

 ה. דע וגילו

ך דר ודנשקו בר פן יאנף ותאב

 כי יבער כמעט אפו. 

 חוסי בו.  לאשרי כ

 ךלמ לן ערשו את העניידלגבי מזמור זה מודה רש"י: רבותינו 

. כך קובעים גם רוב פרשני ישראל בעבר. אבל רבנים המשיח

. דברי דרבים בימינו מייחסים את המזמור לדוד המלך בלב

המזמור בהשוואה להיסטוריה מראים שאין ידיים ורגליים 

לפירוש זה. אלוהים פונה במזמור למישהו ומוסר בידיו את 

ומעולם לא  שלטון העולם. לדוד מעולם לא היה שלטון שכזה,

היה מישהו אחר שזכה לסמכות שכזו. לכן אין מקום לייחס לדוד 

את המזמור. מוטב להסכים עם הפרשנים הקדומים, שפרשו 

מזמור זה על המשיח. עוד כדאי לשים לב שהמשיח נקרא כאן 

" זה מוסר אלוהים בן" ול"בן" פירושו "בר": שכן "םוהילבן א"

את השלטון.

ול חייבים להיכנע לבן אלוהים זה. אלוהים גם קובע שהכ

המסרבים ייענשו, אך החוסים במשיח, המאמינים ובוטחים בו 

 לישועתם, יקבלו ממנו חיים חדשים: 
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רך דו דנשקו בר פן יאנף ותאב

 כי יבער כמעט אפו. 

 חוסי בו .  כלאשרי 

הקטע השני אליו נתייחס בא מכתבי החכם מכל אדם, שלמה 

, יש סדרת שאלות. ארבע הראשונות 4 'ל . בספר משליךהמל

? מי אסף דויר םמי עלה שמי?" מי עשה זאתחוזרות על השאלה "

 ?ץל אספי ארכ פשמלה? מי הקיב םפניו? מי צרר מיחוברוח 

התשובה לארבע שאלות אלה מובנת מאליהן. רק אחד יכול 

 לעשות את כל המעשים הנזכרים: אלוהים עצמו. 

ת: מה שמו? כבר הסכמנו שאלוהים ואז באה השאלה החמישי

בלבד יכול לעשות את המעשים הנזכרים. ובכן, מהו שם 

האלוהים? כיום אין איש היודע לבטא באמת את השם המפורש. 

ן מאות בשנים יראנו שמא נישא את שם אלוהינו לשווא, וכ

ואנו  -יהוה  -שכחנו כיצד להגות אותו. יש בשמו ארבע אותיות 

שמו  ךן בעת קריאה אותן במילה "אדוני". אנוהגים להחליף אות

יהוה, ההוויה הגדולה, הנצחית והמושלמת קיימת מעצמה בלי 

, והוא בלבד אהיה אשר אהיהתלות באחר. אלוהים, נקרא 

 שעשה את המעשים הללו עליהם שואל שלמה. 

 נוב םמה שעתה נעבור לשאלה השישית והאחרונה בפסוק זה: 

פק שלאלוהים זה, אשר שמו אהיה מכאן נבין בלי ס תדע?כי 

אשר אהיה, יש בן. יש לאלוהים בן. דוד ושלמה דיברו על בן זה. 

 המשיח הוא בן אלוהים. 

 ם דם אגא והמשיח ה

היבט אחר של אישיות המשיח וטבעו קשור בעובדה המדהימה 

 ךשהמשיח הוא גם אדם וגם אלוהים. קטעים אחדים בתנ"

ותר מאדם. קטע אחד שכזה הוא מציגים את המשיח כאדם, או כי

 : 6-5 'ישעיה ט
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 לד יולד לנו  י כ

 ן ניתן לנו, ב

 .מוכותהי המשרה על ש

ויקרא שמו "פלא יועץ",

 "אל גיבור", "אבי עד",

 "שר שלום".

 למרבה המשרה ולשלום אין קץ,

 על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה

ולסערה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם.

 ה' צבאות תעשה זאת. קנאת

מדבר על בן שנולד לישראל ואשר, בבוא הזמן, יקבל  5פסוק 

ן זה כצאצא של דוד, שכן במזהה  6את רסן השלטון. פסוק 

ניתנים לבן מופלא זה  5מלכותו תתאפיין בשלום וצדק. בפסוק 

הם  וםלשר שו ץא יועלפשמות המתאימים רק לאלוהים עצמו: 

 לאהתארים  ןיחס לאדם, אולם לא כתארים שאולי אפשר לי

. ישעיהו תורם מימד חדש לתמונת המשיח בכך דאבי עו יבורג

שהוא אומר שהמשיח יהיה מצאצאי דוד, ובאותו זמן גם אלוהים 

 קפסו 'עצמו. אבל כך נבין טוב יותר את דברי ישעיהו בפרק ז

מה הרה לכם אות: הנה העלוני הוא דוכן ייתן א, שם אמר, 14

 . "עמנואל" פירושו, האל עמנו.לן וקראת שמו עמנואת בדויל

ישעיהו קובע שהמשיח ייוולד לבתולה וכי יקרא עמנואל. כאשר 

אלוהים נותן לאדם שם, שם זה מציין את אופיו. כאשר אלוהים 

הוא מתאר משהו  למכנה את הבן שנולד לאותה עלמה עמנוא

ה מתאר מאופיו ומטבעו של הילד. אלוהים עמנו! הקטע בישעי

 את המשיח כאלוהים וכאדם. 
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גם ירמיהו אומר דברים דומים בפרק כ"ג של נבואתו, פסוקים 

6-5 : 

יק. דצמח צ לדודהנה ימים באים, נאום ה' והקימותי 

 ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ. 

 בימיו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח

 וזה שמו אשר יקראו: "ה' צדקנו". 

 ותומלכוד ושב על כסא דוד, היוצג מלך מצאצאי דוגם פה מ

: ורש עצמוא המפון. השם הניתן לי הוביטחום ומתאפיינת בשל

 הים. וכאלופיע המלך המשיח כאדם וב מוש !הוהיקנו. דהוה צי

מאידך ומת, ובל וא סונת המשיח בתנ"ך: מחד, הוהיא תמ זוכ

א אדם. הרבנים והמאידך והים, וא אלולך. מחד, הומובש וא כוה

שיש שני משיחים: משיח  ור את הבעיה בכך שהחליטולפת וניס

 ד. ומשיח בן דוסף ון יב

ת היחידה. ולא האפשר ולם זוא
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 פרק ד'

מה נאמר בברית החדשה אודות ישוע? 

תמצית הברית החדשה היא שישוע הוא המשיח המובטח לעם 

סיפורי תולדות ישוע  ישראל על פי התנ"ך. אף על פי שארבע

שהגיעו אלינו בברית החדשה מתאפיינים בהדגשים שונים, כולם 

מתמקדים בנקודה מרכזית אחת: ישוע הוא המשיח. הברית 

 דודל ישוע המשיח בן שהחדשה פותחת במילים: 'ספר היוחסין 

בן אברהם'. משפט פתיחה זה מהווה בסיס לסיפור המאורעות 

 המובא בהמשך. 

 ת ויהד -ת ומלכ -ת ומשיחי

הענקת התואר 'משיח' לישוע, כפי שנעשה במשפט הפותח שזה 

כי שליח ה'  ',עתה ציטטנו, מצביעה על כך שהוא לא רק שליח ה

 לישראל על פי הבטחות התנ"ך. 

את יהדותו. הזהות  ןהקביעה שישוע הוא 'בן אברהם' נועדה לציי

 ברהם. על יוצא מהברית שכרת אלוהים עם אוהיהודית היא פ

 בא ללמד שישוע הוא שנועד לעמוד בראש  דוד"בן "התואר 

ססת על וד. הברית החדשה מבועדה לבן דונ ות, שהרי זכוהמל

רחב על ידי ויותח ויפיע, יפוב יומשפט פתיחה זה, שיש

 נים של הברית החדשה: והמחברים הש



 היהודי

53 

יעקכ הול,ד את יוסף כעל מרים אסר ממנה נולד ישוע הנקרא "

הנשלח  'משיח הכאן כאר וע מתו(. )יש16 ')מתי א "משיח

 לישראל(. 

וא, הוא בהוא יכשוא משיח. ביש'אני יודעת ה: שאמרה לו האי"

 "ך,  אני הוא'יר אלבוע: 'אני המדשאמר לה י. ול'כיד לנו את הגי

המשיח(.  ותוב רמז להיו( )ש26-25 'חנן דו)י

  באו רדוס המלך,ימי הוביהודה,  םית לחבבנולד ישוע שעת "ב

ר שא םהיהודי ךן מלכאלו: 'הישמן המזרח.  םמיכח לירושלים

-2)מתי בי  "תחוות לושאנו להבמזרח וב כוכבונולד? כי ראינו את 

 ת המשיח(. כו( )מל1

 ם'"'זה הוא ישוע מלך היהודי כתב אשמתו:מו את שו שמעל לרא"

 (. כותו(. )מל 37"ז כ)מתי 

 שקביהודי אתה, משאיך אתה, "ית: ומרונשה השאמרה לו האי

של  ותו(. )יהד9 'חנן דו)י "ומרונית?שה שתות ואני אישממני ל

 ע(. ויש

פוף כה ושלוד איינו,  בלח אלוהים את שמלאה העת  כאשרל בא"

 ם"ניבל את מעמד הבנקשדי כפופים לתורה כלתורה, לפדות את ה

(. ותו(. )יהד5-4 ')אל הגלטים ד

 "רהםבהוא תומך, אלא כזרע א םכיהן לא כמלא"

 (. ותו(. )יהד16 ')אל העברים ב

נים וד הטיעוע הם יסושל יש ותויהדו וותכמשיחיותו, מל

רה, וך הדבר לגבי ספרי הבשכזיים של הברית החדשה. כהמר

גרפיות של המשיח, ולגבי שאר הברית החדשה, וארבע הבי

לייתו מתו ועות חיי ישוע, מותו, תקוהמסבירים את משמע

למרום. ישוע מוצג בבירור כמשיח שבא לישראל בהתאם 

לנאמר בתנ"ך. 
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  דודסף, בן ובן י

את  פגש פיליפוס"יוסף:  ןישוע הוא שכינוהו הרבנים משיח ב

ם גתורה וכן בה שמ עליו בר כתשו: מצאנו את זה אלואמר  לנתנא

יח (. הוא גם מש45 'א ן)יוחנן יוסף מנצרת!" ביאים, את ישוע בהנ

 דוד:  ןב

 עליוןיהיה וכן  גדולוע. הוא שמו ישן, ותקראי ב ותלדיהנה תהרי "

 בית יעקבוך על לוימ ;יובא דודוהים ייתן לו את כסא ליקרא, וה' א

(. 33-31 '" )לוקס אמוכותולם ואין קץ לעול

כיצד יכולים שני היבטים אלה להיות נכונים אודות אותו אדם? 

 ןהדבר. על כ ןסקנו, היא שלא יתכתשובת חז"ל, בה כבר ע

אימצו לעצמם חסידי היהדות הרבנית את תורת שני המשיחים, 

המשיח הסובל והמשיח הכובש ומולך. הברית החדשה מציגה 

תחליף לאמונה בשני משיחים ומראה כיצד שני היבטי אופיו 

 ופעולתו מתמזגים באחד. 

 הייחוד שבלידתו

משיח שבא  כאותום את ישוע כפי שאמרנו, ספרי הבשורה מציגי

לסבול ולמות בגלל החטא וכדי לכפר עליו ולשחרר מכוחו. הוא 

יוסף. ישוע הוא המשיח שבא  ןזה שהרבנים כינוהו משיח ב

לעולם כפי שבא כל אדם לעולם, ובכל זאת בדרך נס. הוא נולד 

כפי שנולד כל אדם, אבל לידתו הייתה מיוחדת כי נולד לבתולה: 

והים. לפני אלי, מרים, כי מצאת חן דתפח לא"אך: לה המל"אמר 

 לוע... אמרה מרים אשמו ישן, ותקראי בי לדהנה תהרי ות

יב ש?' השעת אידר הזה, הרי אינני יודבאך: 'איך יהיה הלהמ

 .ךבורת עליון תצל עליגו ךתבוא עלי שואמר: 'רוח הקוד ךהמלא

 (. 35-34 ,30-31 'קס או)ל "םיקרא הילוד, בן אלוהי שלכן קדו

יע את עמו שוע, כי הוא יושמו יש"היא יולדת בן ואתה תקרא 

דיבר אדוני בפי שמה  ם. כל זה אירע למען יתקייםמחטאותיה
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 ')מתי א מו עמנו אל"שהנביא: 'הנה העלמה הרה ויולדת בן וקראת 

23-21  .) 

 

 15 ג'נה בבראשית ולה, עליה נרמז לראשולידת המשיח מבת

מתגשמת על פי דעת מחברי  ,14 'עיה זרש בישונאמר במפו

 ע. ושל יש ורה בלידתוספרי הבש

 

 ורג, היוהח וסף, אביויו וד כי מרים אמוא השתייך לבית דוה

ת הלידה, והן וד הן בזכומצאצאי דוד מכאן שהוא מצאצאי ד

 מכוח העובדה שאומץ על ידי יוסף. 

 

 ם לידת המשיח ומק

 התגוררו בנצרת:  ישוע נולד בבית לחם, אם כי הוריו

 

 דודהיה מבית שיוסף,  וגםלעירו.  שאי ש, אידהכל הלכו להתפק"

 דודה, מהעיר נצרת לעיר דליל אל יהוגפחתו, עלה מן השוממ

מרים ארוסתו והיא הרה. והיא  םע ד, והתפקםהנקראת בית לח

כיבה אותו באבוס, שחיתלה אותו, השה את בנה הבכור. לאחר דיל

 (. 7-3 '" )לוקס בבמלון םמקו םכי לא היה לה

 

, שם נקבע 2 'לידת ישוע היא התגשמות הנאמר במיכה ה

 שהמשיח ייוולד בבית לחם. 

 

 של המשיח  ותומו וסבל

תו של ישוע לבין ויותר מכל, יש התאמה מלאה בין סבלו ומ

הדמות שמצטיירת מקריאה בישעיה נ"ג. ישוע הוא שהגשים את 

כמשמעו. הוא היה ועודנו נקי  כל הנאמר בישעיה נ"ג, פשוטו

ר ש'את אמכל חטא, לכן סבל בניקיון כפיים, שלא בגלל חטאיו: 

את הצדקה  שדי שאנו נלבכלא ידע חטאת עשה וחטאת בעדנו, 

 (. 21 ')השנייה לקורניתים הבו'  םל אלוהיש
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... "הוא סבל מרצון, ומרצון נתן עצמו להתעללות בידי שוביו: 

י ואקח אותה שוב. איש לא נטל אותה ששאני נותן את נפ שוםמ

 (. 18-17 ')יוחנן י "ממני, אלא שאני נותן אותה מעצמי...

 

לא רק שהתמסר מרצון להתעללות שהסתיימה בהמתתו, אלא 

שעשה זאת בלא מחאה. אחד הדברים שהפתיעו את הנוכחים 

לו היה שתיקתו המוחלטת. הוא לא פצה פיו  ךבמשפט שנער

 עלילות השווא שהוטחו בו: למחות נגד העוול ו

 

אמר  ם.והזקני םוהניכימוהו ראשי השהא כאשר'ולא ענה דבר 

ננדך?' אך הוא לא  םמעידי םמה הכומע שאליו פילטוס: 'אינך 

)מתי  הנציב'של לא על טענה אחת, לתמהונו הרב  גםהשיב לו 

 (. 14-12כ"ז 

 

סבלו נועד להיות במקום סבלם של אחרים. הוא סבל בגלל 

 טאיהם של אחרים, לא בעד חטאים משלו: ח

 

מופת  לכםאיר שוה כםיח סבל בעדשהמ גם, כי םן לזאת נקראתכא"

ר חטא לא עשה ולא נמצאה שהוא א -ו בעקבותיו כדי שתלכ

, כי םר חרפוהו ולא השיב חירוף, סבל ולא איישא ;מרמה בפיו

ופו על גר את חטאינו נשא בשהוא א ;מסר דינו לשופט הצדק םא

ר בחבורתו נרפא שא ;בי החטא ונחיה לצדקהגדי שנמות לכ, ץהע

ומר שאל הרועה ה םבתשצאן אובדות, אך עתה כ ם, כי הייתכםל

 (. 25-21 ')איגרת פטרוס הראשונה ב כם"ותישאת נפ

 

מחברי הברית החדשה ראו במותו של ישוע את מימוש כל 

שם כמרכיבי מותו של העבד הסובל המתוארים בישעיה נ"ג. 

ג ייסורי אותו עבד סובל הסתיימו במוות אחרי שהולקה, נלעש

שם כ, נבזה והתייסר ישוע, עד שמת. גם נלעגך כונצלב, 

שהתייחסו לעבד הסובל כאל פושע הראוי למות, כך מת ישוע 

י רכשנצלב כפושע בחברת שני פושעים. העבד הסובל מת אח

ובו אשון דתי רדינו למוות. ישוע עמד בשני משפטים, ה רזגשנ
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נידון למוות על סמך אשמת שווא, כאילו נידף את אלוהים. השני 

די לענות על כאשות פילטוס רכשעמד לפני בית משפט מדיני ב

. הוא נידון רד הקיסגד נרקת כאילו הסית למרהאשמה מפוב

ומאים. אף על פי שהוקצה לו רים מיד הרלמוות וסבל מות ייסו

 : רו של עשירבקב רשל פושע, כמו העבד הסובל, הוא נקב רקב

הוא  שגםמו, ש, יוסף םב רמתיישיר תושע שלעת ערב בא אי"

ופת גאת  שוע. הוא בא אל פילטוס וביקשל ישה לתלמיד שנע

ופה, עטף גיוסף לקח את ה יווה פילטוס למסור אותה.צוע. אז שי

ר חעב בסלע. שלו אש שאותה בסדין נקי והניח אותה בקברו החד

-60)מתי כ"ז  "לדרכו ךל פתח הקבר הלדולה עגלל אבן שגלאחר 

57 .)

בקטע בישעיה נאמר להפתעתנו שהעבד הסובל אמנם מת, אבל 

מצב זה השתנה; הוא קם לתחייה וזכה ליהנות מפרי סבלו 

ומותו. שלושה ימים לאחר שנקבר ישוע, הוא קם. ארבעים יום 

אחרי תחייתו עלה ישוע השמיימה, ועתה הוא יושב לימין 

העבד הסובל )ישעיה " ירום ונישא וגבה מאוד"כשם האלוהים, 

 (. 13נ"ב 

פא רלבסוף, מסיים ישעיהו באומרו כי העבד הסובל יביא מ

כים אלה ר. הוא יביא לרוחני לאלה שיסתמכו על מותו המכפר

שים זאת ישוע תידון גיצוי. השאלה אם אכן הרהצדקה, פדות ו

וע שחיי ישוע זה. כאן מספיק לנו לקב רבפרק האחרון של ספ

ם לנאמר גמוצגים כתואמים לדמות המופלאה בישעיה נ"ג, ו

א ישוע על פי הנאמר בפסוק הראשון רכ"ב. במותו ק רמזמו

ד ו(. ע46)מתי כ"ז  "?למה עזבתני יאל י,אל"באותו מזמור, 

מדים שהחיילים הרומיים הפילו גורל על לבושו, דבר ול ואנחנ

 ר: והמתואר במזמ

יו וחלקום לארבעה גדאת ישוע לקחו את ב צלבושם יהחייל"

היא שלכל חיל. הם לקחו את הכותונת, אלא  דחלקים, חלק אח

ה רצופה מלמעלה למטה. אמרו זה אל זה: גהייתה ללא תפר,  ארי
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ורל למי תהיה'. זה היה כדי ג'אל נא נקרע אותה, אלא נפיל עליה 

ל', ורגי יפילו שי להם ועל לבוגדיחלקו בויתקיים הכתוב: 'ש

(. 23-24 )יוחנן י"ט "םיו החיילשואמנם כך ע

בעת שישוע היה תלוי על הצלב לעג לו העם כמעט באותן מילים 

עתה יפלטהו אם  -בטח באלוהים ": 8ת במזמור כ"ב ועיהמופ

 (. 43)מתי נ"ז  "חפץ בו, כי אמר 'בן אלוהים אני'

דו, ע בצופי שקרה למי שמתואר במזמור נ"ב, כאשר נדקר ישכ

במסמרים והוא  רוקדרגליו נו ומים, ידיוה תערובת של דם כשפנ

 מוסמר אל הצלב. 

ובכן, ישוע מוצג בברית החדשה כמי שבסבלו ובמותו הראה 

תו ו, מוא המשיח המתואר בתנ"ך. הוא מימש בחייו, סבלושה

ת המתייחסות להופעת המשיח. הוא ואות נבוש מאוכשל וותחיית

 חז"ל למשיח בן יוסף. מימש את כל מה שייחסו 

 ית החדשה רהב רוןפת

ת למשיח כמלך? מה בדבר ומה באשר לנבואות המתייחסו

נה ות המכותה דמוא לארץ? מה בדבר אווחה שיבוהשלום והר

לפתור את הבעיה שנוצרה  וד? חז"ל ביקשובפי חז"ל משיח בן ד

עלו של המשיח על פי התנ"ך בכך שקבעו שיש שני ומתמונת פ

ם שני משיחים ונה. במקולברית החדשה יש פתרון ש משיחים.

דברת הברית החדשה על משיח אחד שבא פעמיים. המשיח בא מ

מת בעד ולעולם בראשונה על ידי לידה. חי עלי אדמות, סבל 

וא עתיד החטאי ישראל. הוא קם לתחייה ושב למקומו בשמים, ו

 היהלשוב ולכונן את מלכותו ולשבת על כסא דוד. מלכותו ת

וביטחון. בינתיים, כל מי שיאמין בו  הלכות של שלום, רווחמ

רצוי  היהמכפר על חטאיו, יוצדק ויהקרבן הבמותו את  הוירא

 הי אברהם, יצחק ויעקב ידיעהוא ידע את אלוהים. הלאלו

 וממשית.  האישית, חי
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בא המדברים על משיח ה החדשהיש מספר קטעים בברית 

של ישוע כדי לכונן את  לשובו המצפ החדשהפעמיים. חברית 

ראות זאת, נביא הביא כדי להקטעים חרבים שניתן להמלכותו. מ

 אחדים: 

אחרי,  םיכההול ם, אתכםאמן, אומר אני ל'וע:  שי םאמר לה"

גם בו שבודו, תכ כיסאב על שיו םהבריאה ובן האד שר תתחדשאכ

 אתם על שנים עשר כסאות לשפוט את שנים עשר שבטי ישראל'"

(. 28"ט )מתי י

והירח לא יניה אורו,  שמשך השתח םהה םמיד אחרי צרת הימי"

יזדעזעו. אז יראה אות  שמישוחות הכו שמישיפלו מן ה הכוכבים

 םפחות הארץ ויראו את בן האדשל מכואז יספדו  םמישב םבן האד

יו כלח את מלאשבוד רב. והוא יכבורה ובגב םמישה ענני םבא ע

 םמישיו מארבע הרוחות, מקצות הדול ויקבצו את בחירגופר שב

 (. 31-29)מתי כ"ד  ם"עד קצות

יסא כב על שאתו, יו כיםל המלאכבודו וכב םהאד בןר יבוא שא"כ

 (.  31 ה)מתי כ" ם"וייגל הכבודו ויאספו לפניו כ

ות כיב את המלשבזמן הזה ת םהא, אדוננו': םאלו אותו הנאספי"ש

קבע האב ש םוזמני םלדעת עתי כם: 'לא לםה להנע '?ישראלל

 (. 7-6 'שליחים אה)מעשי  .'"לושותו כבסמ

 םמיכהרז הזה, פן תהיו ח כםמ םיעלשהן, אחי, אינני רוצה "

 נס כר ישעד א ,ראלש: קהות לב אחזה במידת מה את יכםבעיני

תוב: 'ובא מציון כמו שכייוושע,  לישרא כל. וכך םוייגה מלוא

 לעוונם".ח ל, כי אסםריתי אותוישיב פשע ביעקב, ואני זאת ב גואל

(.  27-25)רומים י"א 

ומאחר  21 .בל כעת המשיח קם מן המתים, בכורי כל ישני עפר"

שכן   ;ידי אדם-ידי אדם, גם תחית המתים היא על-שהמות בא על
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אך כל אחד   .כמו שבאדם הכל מתים, כך גם במשיח הכל יחיו

  .השיכים למשיח כסדרו: הראשון הוא המשיח; אחרי כן, בבואו,

אחרי כן הקץ, כאשר ימסר לאלהים האב את המלכות לאחר 

כי עליו למלך עד כי ישית   ;שיבטל כל ממשל וכל סמכות ושלטון

שכן   ,האויב האחרון שימגר הוא המות  .את כל אויביו תחת רגליו

האלהים שת הכל תחת רגליו. ובאמרו שהכל הושת תחתיו, ברור 

וכאשר הכל יושת   .יננו בכלל הזהכי השת את הכל תחתיו א

תחתיו, אז גם הבן עצמו יהיה כפוף למי ששת תחתיו את הכל, 

 28-20)הראשונה לקורינתים ט"ו  "למען יהיה האלהים הכל בכל

 .)

כך   וכשם שנגזר על בני אדם למות פעם אחת ואחרי כן המשפט"

גם המשיח, אחרי שהקרב פעם אחת לשאת חטאי רבים, יופיע 

-28)עברים טי  ".למחכים לו לישועה -שלא לענין החטא  -ת שני

27  .) 

ראיתי כסאות; התישבו עליהם ומשפט נתן בידם. ונפשות "

הנערפים על עדות ישוע ועל דבר אלהים, ואלה אשר לא השתחוו 

חיו ומלכו  -לחיה ולצלמה ולא קבלו את התו על מצחם ועל ידם 

חיו עד תם אלף השנים.  שאר המתים לא  .עם המשיח אלף שנים

מאשר וקדוש מי שחלקו בתחיה   זאת התחיה הראשונה

הראשונה; על אלה אין למות השני שלטון, כי יהיו כהנים לאלהים 

 (. 6-4 ')התגלות כ "ולמשיח וימלכו אתו אלף שנים

הפסוקים הללו קובעים שישוע יבוא בשנית ויכונן את מלכותו. 

 נוספים:קשרו בתנ"ך שני רעיונות נ המשיח  מלכות  רעיון  אל 

. היותו אלוהים ובאותה עת גם 2. מעמד המשיח כבן האלוהים, 1

אדם. שני רעיונות אלה מופיעים במובאות שהבאנו מהברית 

 החדשה. 

ישוע, אלוהים ואדם 
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 6-5 'פרט נוסף אודות המשיח, כפי שהוא מוצג בישעיה ט

הוא אדם ובכל זאת  , הוא העובדה שהמשיח6-5ובירמיה כ"ג 

גם אלוהים, בעת ובעונה אחת. האם זה מה שהברית החדשה 

אנו קוראים:  8-5 'אומרת אודות ישוע? באגרת אל הפיליפים ב

 םר היה קיישוע. הוא אשר היה במשיח ישהלך רוח זה א םיהא בכ"

, אלא הריק םווה לאלוהישלל היות שב לשלא ח םמות אלוהידב

, דםר היה בצורתו כאשוכא דם;ה כבני אמות ונהידאת עצמו, נטל 

 . "מוות בצלב דמוות, ע דעצמו וציית ע ילפשה

, 2-1, פסוקים 'בנוסף לכך, אנו קוראים בבשורת יוחנן פרק א

היה  ם, ואלוהיםהאלוהי םבר היה עדבר, והדית היה השברא": 14

כן שר ושבר נהיה בד... הםהאלוהי םית עשהוא היה ברא בר.דה

  ."בתוכנו

 מעמדו של ישוע כבן אלוהים 

מחברי הברית החדשה, שכולם מלבד אחד היו יהודיים, ראו 

בישוע את התגשמות דרישות התנ"ך דווקא בכך שהיה אלוהים 

 ובאותה עת גם אדם. מכאן עולה שאלה נוספת: 

האם הברית החדשה גם מציגה את ישוע כבן אלוהים, כנדרש על 

נראה  'ם נעיין בלוקס פרק א? א4 'ומשלי ל 'פי תהילים ב

שהמלאך גבריאל מודיע למרים על לידתו המופלאה של המשיח. 

 : 35-34אנו קוראים בפסוקים 

עת דבר הזה, הרי אינני יודאיך יהיה ה'אמרה מרים אל המלאך: "

בורת גך ויתבוא על דשיב לה המלאך ואמר: 'רוח הקוש?' השאי

 ". םן אלוהיב ,דיקרא הילו קדוש. לכן עליךון תצל יעל

על פי קטע זה המשיח יקרא ישוע בן אלוהים בגלל שאימו הרתה 

בדרו נס והוא עצמו נולד לבתולה. דברים אלה תואמים מכל 

. שנים לאחר מכן, כאשר עומד ךהבחינות את דרישות התנ"

וע נטבל ועלה מיד מן שישוע לפתוח בפעילותו הציבורית. 'י
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 םא ראה את רוח אלוהיוהו םמישת נפתחו הע. אותה םהמי

אומר: 'זה בני  םמישוהנה קול מן ה יונה ובאה עליו.כיורדת 

(. 16-17ג' ר בו חפצתי" )מתי פרק שאהובי א

 ם כוסי

לסיכום הדיון על הנאמר בברית החדשה אודות ישוע, עלינו 

לומר כי היא קובעת שהוא המשיח, זה שממלא את נבואות 

סתירה, למראית עין, . הברית החדשה פותרת את הךהתנ"

שהיא קובעת שהמשיח יבוא  ךבכ ךשהתעוררה מהנאמר בתנ"

, שם ךפעמיים. זהו פתרון שבהחלט תואם את הנאמר בתנ"

מדובר לעתים באותו קטע ממש על סבלו ועל כוחו וניצחונותיו. 

 בשום פנים לא נאמר, אפילו ברמז, שהכוונה לשני משיחים. 

מתכחשים לישוע?  ךם כל כאם כל זה אמת, מדוע יהודים רבי

מדוע יהודים מסרבים להכיר במשיחיותו? הפרקים הבאים 

 יתייחסו לשאלות אלה. 



 היהודי

63 



 היהודי 

 פרק ה' 

מודע היה על המשיח למות?

מדוע היה על המשיח למות? מהתשובה לשאלה וו תתעורר 

 מגשים המשיח את הגאולה המובטחת?  ךו דרזשאלה שניה: באי

י בכתובים. ספר ויקרא זות הוא נושא מרכפדות על ידי דם קרבנ

 ה. זמוקדש כמעט כולו לנושא חשוב 

 על פי התנ"ך 

בפדות, בגאולה, מאו חדר החטא לעולם והפריד בין  ךיש צור

האדם לאלוהים. כאשר חטאו אדם וחווה במעשה המרי הראשון, 

, האמצעי ךה ואילזהחטא הפריד והרחיק אותם מאלוהים. מרגע 

גשר בין בני אדם לאלוהים הוא דם. הקרבת קרבן הדרוש כדי ל

"גאולה". גאולה על ידי דם הוא נושא חוור כל  ",הביאה "פדות

 פעם שמדובר על יחסו של אלוהים לעמו, ישראל. 

רעיון הגאולה על ידי דם מופיע בכתובים מהרגע שבו חדר 

עם ך החטא. עד לחטא, לא נדרש דם ולכן לא נדרשו קרבנות. א

תו שולא דםלא םאלוהי 'ה שויע"אדם מגן עדן נאמר, גירוש ה

ת ותנוהכ ונעש ור ממנו(. הע21 ')בראשית כ שם"כתנות עור וילבי

ם המביך של האדם, ו. את העירור בעל חי כלשהובן, עוהיה, כמ

של בעל  ותוכה במובה לכסות. הדרך לכסות כרושהחטא חשף, ח

איפשר את זה מה שוריה, נשפך דם, ונה בהיסטוחי. כך, לראש

רית של ותה המקומכאן משמעוה, ווחותם של אדם ווי ערוכיס

 י. וכיס - "כפרה"המילה 

ן, וג האנושי הראשוהבל, בני הזורך בדם היה דבר שקין והצ

ת, בלי וירק -מהשדה  ובמהרה. קין הקריב את פרי עמל ולמד

של  והים דחה את קרבנו. אלוקרבן דם. הבל הביא קרבן מצאנ

הים וא לאלות זה של הבל. כך נלמד הלקח: אין לבקיבל אוקין 

א לפני וצה לבוי על ידי מי שרושנחשב לרא ות קרבן כלשהובזכ
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א שצריך והים הוש. לכן, אלוהים קדוהאדם חטא לפני אל '

ר את האמצעי שעל וא שזכאי לבחוח. על כן, לא האדם הולסל

הים בחר בדם. קין קבע ואלוהים, וידו יזכה למחילה אלא אל

הים, לכן נדחה. הבל בחר בדרך וא לפני אלובמה יב ועצמל

 התקבל. והים, ושקבע אל

 

 ואלי והנזכרים בספר בראשית קרבוהים וכל אלה בהם חפץ אל

ת כאלה מיד אחרי שיצא ות קרבן דם. נח הקריב קרבנובאמצע

לדות ישראל. אברהם, והים בתובדי אלוכל ע וכך עשומן התיבה 

 ת דם. והים בקרבנולפני אל ואלב ודלם הקפיוכ -יעקב ויצחק 

 

רך וא הצורה שקיבל משה על הר סיני הותבשא המרכזי והנ

ת שהיה על בני ישראל להביא ות בה בקרבנוהדרך לזכולה ובגא

ר שהב שכי נפ": 11יקרא י"ז ובאת בולמשכן. תמצית הדברים מ

 הדם, כי םותיכשעל המזבח לכפר על נפ םהיא, ואני נתתיו לכ בדם

 . "יכפר שבנפהוא 

 

ת שיש ווהים נתן בתורה מצו. אלובבת קביעה זולה סורה כוהת

ת, אמצעי ובמקרה של אי ציוא חטא. ות הולציית להן. אי צי

מיני ט רב של כל ויקרא מתחיל בפירוהכפרה היא הדם. ספר 

לם הייתה מטרה אחת: להניח את הבסיס ות הדם, שלכוקרבנ

פסח,  - י ישראל גבעת חן שו. ציוהיוליחסים בין ישראל לאל

 ךהיה כרי -ת וכוסורים ועה, כיפות, תרועורים, שבות, ביכומצ

יקרא ט"ז. וט בוב פירובאים ברור מום כיפות דם. טקסי יובקרבנ

מה ות כיצד לכפר על חטאי האוקדקות מדות הנחיושם נמסר

שניהם כדי ו בית המקדש נבנות. המשכן ות הקרבנובאמצע

שים כדי לכפר על חטאים. אל ות הדרולשמש לטקסי הקרבנ

הנראית של  ותודשים, שם שכנה השכינה, התגלוש הקודק

זאת רק פעם בשנה. כדי ול בלבד, והן הגדוהים, נכנס הכואל

ם וקרב ביואת דם הקרבן שה ולהביא עמ ולהיכנס, היה עלי

 וכון הברית, שבתוהן מתיז על ארואת הדם הזה היה הכור, וכיפ

 ת הברית: וחול
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מו אל מבית ד, והביא את םאת שעיר החטאת אשר לע 'ושחט

, והזה אותו על לדם הפרמו כאשר עשה דלפרוכת, ועשה את 

רש מטמאת בני ישראל  vהכפרת ולפני הכפרת וכיפר על ה' 

וכן יעשה לאוהל מוער הושכן אתס בתון  םלכל חטאת םומפשעיה

  וש עד. וכל ארס לא יהיה באוהל מוער בבואו לכפר בקוםטומאת

יקרא ו) קהל ישראל' כל  ובעל  ביתו   דובע ו דבע וכיפר  צאתו, 

 (. 15-17ט"ז 

 

ת ולהקריב קרבנור ו. ישראל נדרש לחזךכלל זה תקף בכל התנ"

בבית המקדש  ךדם מדי שנה, תחילה במשכן יאחר כ

 ושלים, נאלצוהרחק מיר וררושלים. בני ישראל שהתגושביר

 'תיהם להוריב את קרבנכה מדי שנה כדי להקואר ךת דרולעש

ת על חטאיהם. רק הנאמנים המעטים, ותם קרבנות אולכפר בזכו

ו במידה כזאת שעש ורתואת תוהים ואת אל ו"השארית", אהב

להם ו . אחרים בנךבכוך שי שהיה כרות הקולמר ותווכמצ

את  ושם העלותר לביתם, ובים יות קרוגבעות על הרים ומזבח

לעם  ות אלה לא הביאומזבח על ועלות שהותיהם. הקרבנוקרבנ

עבודת אלוהים שכזו. הם תיארו אותה  וינגים והנביאי אלוכפרה 

במונחים של סטייה מהותית מתורת אלוהים. רבים בעם כשלו 

כפי שכשל קין. הם לא הבינו שאיש אינו יכול לבוא לפני 

 לאלוהים ולזכות בסליחת חטאיו אלא בדרך שקבע אלוהים.

  

שתיאר את התקווה ליום בו ישתחרר העם  ישעיהו היה הראשון

מהצורך המעיק לבוא מדי שנה לירושלים. הוא מספר בפרק נ"ג 

שיהיה קרבן  -המשיח  -הסובל  'של ספר נבואותיו על עבד ה

נפשו, יראה  םאש םתשי םא י.או החולכד ץוה' חפ"בעד החטא: 

ה' בידו יצלח. מעמל נפשו יראה, ישבע,  ץוחפ םזרע, יאריך ימי

)ישעיה " הוא יסבול ם, ועוונותםעתו יצדיק צדיק עבדי לרביבד

(. לכן היה על המשיח למות כדי לשמש קרבן 10-11נ"ג 

המוקרב אחת ולתמיד בעד חטאי העם. ישראל כבר לא יצטרך 

להביא קרבנות חוזרים ונשנים, שלא ברור מניין להם היכולת 
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והים, לכפר על חטאים. כמובן, האדם המתכפר חייב לפנות לאל

לסמוך על הקרבן הזה שהועלה בעדו, ולבקש את רחמי אלוהים 

בזכות הקרבן. אבל אלוהים מבטיח שכל מי שעושה כן יזכה 

מייד לסליחת חטאיו. המשיח מת כדי לכפר על חטא. דרך אחרת 

לכפרה אין, כי קרבן הדם הוא האמצעי שאלוהים קבע כדי 

 להתכפר. 

 על פי הברית החדשה 

עברים עוסקת באותם נושאים המשמשים ראש האיגרת אל ה

ועיקר לספר ויקרא. כדי להבין את הנאמר באיגרת עלינו להבין 

בפרק י"ז של ספר ויקרא מתמצת את  11את ספר ויקרא. פסוק 

כל הנאמר בספר זה. תמצית האיגרת אל העברים היא בפסוק 

, ובלא םל מטוהר בדכמעט הכעל פי התורה, ": 'של פרק ט 22

  .", איז מחילהםת דכשפי

האיגרת אל העברים נכתבה על ידי יהודי משיחי ומיועדת 

לקבוצה של קהילות יהודיות משיחיות בארץ ישראל. היא 

מסבירה את מה שלמדנו מספר ויקרא ומנבואת ישעיהו בכך 

ת הנאמר בשני ושמגבהת ואת קרבנוה את המשיח גשהיא מצי

 18-16 ', בפרק ביצד למשלכן קצר יבהיר ו. עיות אלומומק

ך היה כ, לפיםרהבהוא תומך, אלא כזרע א םיכלא כמלא "הןנאמר: 

 ןונאמ ןדול רחמגוהן כלמען יהיה  בכל דברעליו להידמות לאחיו 

ל ב, כי מאחר שהוא עצמו סםפר על חטאי העכל םכענייני אלוהי

קטע  .ן"ניסיוב םול לעזור, אלה אשר נתוניכאשר התנסה, הוא יכ

 וחיי ךדי שקיים במהלויהכ לםור שהמשיח בא לעובע בבירוזה ק

רק כך יכול הוא לשמש עבור המאמינים ת דת משה. וואת כל מצ

בו ככוהן גדול, ורק כך יכול הוא להבין את קשיינו האנושיים 

 . ולהשתתף בכאבינו ובמצוקותינו

 כוהןשיש לנו  "כיווןד: ונאמר ע 15-14 'רת על העברים דגבאי

, םהאלוהי בן, הלא הוא ישוע םר דרך השמיבע אשר ןדול עליוג

ול לחוש כדול שאינו יגוהן כלנו  ןרזת אמונתנו, כי איכהבנחזיקה 
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 ".לי חטאבמונו מכל בכעמנו את חולשותינו, אלא אחד שהתנסה 

ל מפני ודכהן הככוע משמש ון: ישורעי ותוקטע זה מפתח את א

ל מה כת ה אווי חכבר על בני האדם וא מבין את כל מה שעושה

 ים, מלבד את החטא. וושהם ח

 

"כך גם טובה יותר הברית אשר : 25-22 'א פרק זוסף הוקטע נ

ישוע נהיה ערב לה. ורבים היו לכוהנים, כי המוות מנעם 

מלהמשיך בכהונה. אבל זה, מכיוון שהוא נשאר לעולם, יש לו 

כהונה שאיננה עוברת. לכן הוא גם יכול להושיע לנצח את הבאים 

עליונות  הים דרכו, כי חי הוא תמיד כדי להפגיע בעדם."לאלו

כהונתו של המשיח על קרבנות התנ"ך מתבררת מהעובדת שכל 

הכוהנים מבני אהרון נתונים למוות. כך הכוהנים הגדולים 

שכיהנו במקדש מתו בסופו של דבר והיה צורך לבחור בכוהן 

ל חדש, שגם הוא מת והוחלף במי שבא אחריו. המוות העיד ע

חולשתה של כהונה זו. אבל כהונת המשיח נצחית. ישוע הוקם 

 מהמתים, ובזכות תחיה זו הוא משמש ככוהן גדול עד עולם.

 

והנים מבני אהרון מתואר כהונת הכב כרוךחיסרון שני שהיה 

 –"אכן כוהן גדול כזה יאה לו : 27-26 'באיגרת אל העברים ז

על השמים, אשר קדוש, תמים, טהור, נבדל מחוטאים ונישא מ

אינו צריך יום יום, ככוהנים הגדולים, תחילה להקריב קרבנות על 

חטאיו ואחרי כן על חטאי העם; כי זאת עשה אחת ולתמיד 

קטע זה קובע שהקרבנות חזרו על עצמם מדי בהקריבו את עצמו." 

יום ביומו, מדי שנה בשנה. לעומת זאת, המשיח הוקרב פעם 

אהרון נדרשו להקריב על חטאיהם והנים מבני כאחת ולתמיד. ה

לו להביא קרבנות על חטאי העם. ישוע לא חטא ועל כלפני שיו

 פר על חטאיו. כל צורו לכן לא היה לו כ

 

( מצביעה על עליונות קרבן 15-11 'ל העברים )טאהאיגרת 

אבל המשיח, בבואו להיות כהן  המשיח לעומת שאר הקרבנות: 

ן גדול ומשלם יותר שאינו גדול לטובות העתידות, עבר במשכ

ובדמו הוא, ולא  כלומר, שאינו שיך לבריאה הזאת -מעשה ידים 
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בדם שעירים ועגלים, נכנס אחת ולתמיד אל הקדש והשיג פדות 

שכן אם דם פרים ושעירים ואפר הפרה, בהזרקם על   ;עולמים

על אחת כמה וכמה  14 ,הטמאים, יקדשו עד כדי לטהר את הגוף

ר הקריב עצמו לאלהים ברוח עולמים ובלא דמו של המשיח אש

 .יטהר את מצפוננו ממעשי מות כדי שנעבד את אלהים חיים -מום 

מאחר שמת לפדות מן  -ידי כך -לכן הוא מתוך לברית חדשה, ועל

יקבלו המקראים את  -הפשעים אשר נעשו בימי הברית הראשונה 

שלא בקרבנות שהובאו למקדש, קרבנו " .נחלת עולם המבטחת

ל ישוע הביא גאולת עולם. אחרי העלאת בהמה בקרבן על פי ש

התורה, בלב המקריב נותרה הברת חטאים שמוסרת על ידי 

 קרבן המשיח. 

כך גם המשיח, אחרי ": 28 'עוד נאמר באיגרת אל העברים ט

שלא לענין -שהקרב פעם אחת לשאת חטאי רבים, יופיע שנית 

צביע על שני היבטים פסוק זה מ ".למחכים לו לישועה -החטא 

לכפר ון בדי להיות קרכשל פעולת המשיח. הוא בא בראשונה 

 במותול מישעיה נ"ג. ובד הסבק כמי העודבכך על חטאי העם, ב

ע גם וכך כיפר עליהם. ישועם בים בנש על חטאם של רועבנשא 

גלל בת וא כדי למבנה וראשבא שנית, למטרה אחרת לגמרי. בוי

הים עלי ות אלונן את מלכודי לכנשנית כ יבואא והחטא. ה

 ת. ואדמ

ת ונבין הקרבאה ווהש ובפיעה שומ 4-1 י'רים באיגרת אל העב

התורה, אשר צל הטובות ע: וין זה שהעלה ישבמקדש לב ואובשה

העתידות בה ולא עצם צלם הדברים, אף פעם אינה יכולה להביא 

 ידי אותם הקרבנות את הבאים להקריבם בהתמדה-לידי שלמות על

אלו יכלה לעשות כן, היתה מפסקת הקרבתם; כי   .שנה בשנה

לאחר שהמשרתים בקדש היו נטהרים פעם אחת, לא היתה בהם 

אבל יש בקרבנות הללו זכרון חטאים מדי שנה   .עוד הכרת חטא

 .שכן דם פרים ושעירים אינו יכול להסיר חטאים  ,בשנה

 והם סיפקשנה. ברך לחזיר מדי שנה ות הנהמה היה צונבעל קר

סליחת חטאים  בלמקרי ולם לא העניקוכפרה ארעית, אך מע
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 ונשנים הזכירוזרים ות החונבשרירה. להפך, הקרומדת וע

אה יהיה בשנה הבשגם  ותם את חטאיהם. הם ידעויאים אבלמ

ם, שרירה בלבתרה וסף. הכרת החטא נון נביא קרבעליהם לה

לא היה ולתמיד, וא אחת ובע הושל יש ונבל קרבמטרידה. או

א כפרה ארעית אלא ביע לא מושל יש ונב. קרור עליוצריך לחז

ע והמכפר של יש ותומב וטחבת. מי ששם את מומחילה לצמית

חלט. זאת ור מוכה לטיהוא זו. הוד את חטאיור עולזכ בלא חיי

המה בת הונבלה כל כך על קרוע עושל יש ונבה שקרבהסי

רה. ועל פי התו אובשה

ע: בקו 14-10 'רים יבמהאיגרת אל העיא בן שנוהקטע האחר

ידי הקרבת גופו של ישוע -ובאותו הרצון מקדשים אנחנו על"

כל כהן עומד יום יום לשרת בקדש   ד.המשיח פעם אחת ולתמי

ומקריב פעמים רבות את אותם הקרבנות אשר אף פעם אינם 

אבל זה, לאחר שהקריב קרבן אחד על   חטאים.יכולים להסיר 

ומאז הוא מחכה עד אשר  ימין האלהים לתמידהחטאים, ישב ל

שכן בקרבן אחד השלים לתמיד את   לרגליו,יושתו אויביו הדום 

 ".המקדשים

קטע זה מצביע על כך שהכוהן הגדול נדרש להקריב קרבנות 

מדי יום ביומו: עבודתו לא הסתיימה מעולם. אולם ישוע הקריב 

אלוהים.  את עצמו פעם אחת ולתמיד, וכעת הוא יושב לימין

ירו חטאים סהקרבנות שהובאו על פי התורה מעולם לא ה

לצמיתות, אבל אלה שקרבן המשיח משמש לכפרתם הושלמו 

 רו לצמיתות. סלעולם. חטאיהם הו

  סיכום

על פי התנ"ך והברית החדשה, גאולה באה באמצעות דם, וקרבן 

הדם הוא המשיח עצמו. לכן היה על המשיח למות. לכן הוא מת, 

אמר בברית החדשה השאלה מי הרג את ישוע כלל לא כנ

יקה רק את סיקה את מחברי הברית החדשה. שאלה זו העסמע

האנטישמים, שביקשו עילה לרדוף את עמנו. השאלה היחידה 



 היהודי

71 

ו של אדם סשעומדת על הפרק בברית החדשה היא, מה יח

 האם יתכפר בה או לא?  -לקרבן המשיח 
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פרק ו'

התנגדות לישוע

רבני ישראל מתנגדים לישוע בטענה שדבריו ומעשיו לא 

תואמים את מה שמקובל ביהדות. המאמרים מאת הרב מילטון 

רוזמרין שהובאו בפרק הראשון הם -שטיינברג וטרודה וייס

דוגמאות לטענות שבאלו. לעתים קרובות מדי נשפט ישוע על פי 

נה דעת יהדות המאה העשרים במקום על פי יהדות המאה הראשו

או התנ"ך. אולם השאלה אינה צריבה להיות "האם ישוע הוא 

המשיח על פי דעת הרבנים היום?" ביהדות של היום יש 

השקפות משיחיות הנעות בין האמונה שהמשיח עתיד לבוא לבין 

האמונה שהמשיח לא היה ולא יהיה. רוב היהודים היום אינם 

שאלה מאמינים במשיח בלל, אלא בתקווה מעורפלת לעתיד. ה

 האמיתית היא "האם ישוע הוא המשיח על פי התנ"ך?" 

לית מיהדות התנ"ך, אפילו מהיהדות כיום שונה בתכהיהדות 

שהייתה כאשר הופיע ישוע. אם נקרא את התנ"ך ונשווה את 

 ות בת זמננוהנאמר בו ליהדות המוכרת היום נבין מייד שהיהד

אז דת והיהד בין ון כלשהוטין! יש אמנם דמיוהיא דת חדשה לחל

בכל ות, ונושות ות רבון בין דתולם יש דמיו. אושל ימינ ולבין ז

בעת בעניין ותה. השאלה האמיתית הקות אחת מרעוזאת הן נבדל

יח על פי שוע הוא המשי םהא"ע היא, ושל יש ותומשיחי

ל על פי וליפ וד אוע חייבת לעמוביש ונתנוך?". מבחן אמ"התנ

 נ"ך. ת המשיח שבתודות אואומבחן הנב

  ך?יש ל םהיואיזה מין אל

אחדות מהטענות נגד משיחיותו של ישוע מטילות ספק בלידתו 

ת ואלה אינן מתייחס טענותמן המתים.  מבתולה ובתחייתו

הים ולשאלה האמיתית. השאלה האמיתית היא, באיזה מין אל

, ו?" אולההאם תתכן לידה מבת"מאמינים. השאלה איננה  ואנחנ

בל של והמקור הרגיל ו. במיש "?םמהמתי האס תתכן תחיה"

טין. השאלה האמיתית ות לחלוהחיים שתי אלה בלתי אפשרי
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" אם אינו רי?שלתי אפבות את השלע ול אלוהיגמסו םהא"היא, 

מסוגל, הוא אלוהים נחות וחסר כוח. אם הוא מסוגל, ברור 

שהוא אלוהי אמת, המסוגל לעשות את כל מה שיחפוץ לעשות. 

 חידות שלו הן המגבלות שקבע לעצמו.המגבלות הי

 

כגון לידה מבתולה ותחייה  םאם אלוהים הוא כול יכול, אירועי

מן המתים כבר אינם מהווים מכשול. זו שטות לטעון שאלוהים 

ברא את השמים ואת הארץ, ובאותה עת להטיל ספק ביכולתו 

לגרום לבתולה ללדת. אם הוא מסוגל ליצור יקום מופלא, 

כמו זה המקיף אותנו, לידה מבתולה ותחיה  מורכב ועצום

מהמתים הם עניינים של מה בכך. ליהודי המאמין באלוהים אין 

סיבה להטיל ספק באפשרות לידה מבתולה. השאלה שעלינו 

לשאול בעצם היא, "האם כך קרה כשנולד ישוע?" התנ"ך אומר 

 שזה יקרה. הברית החדשה אומרת שזה קרה בבואו של ישוע.

 

 לם! ום לעוע הרי לא הביא שלואבל יש

ל כוע היא שאיני יושל יש ותונגד משיחי ביותרהטענה השביחה 

לם. אבל, אם העם ום לעות המשיח מפני שלא הביא שלולהי

א בא ון, הכת בעניין זה? יתר על וא בטענו, אל מי נבותודחה א

של משיח בן  ותודי למלא את שליחכגרסת חז"ל, בנה, ולראש

ת ום עלי אדמוין שלכלהש ות ממנואי אפשר לצפ וסף. מסיבה זוי

משיח בן כהשניה,  ופעתוא בעת הום יבולמית. שלול ואלא לסב

 וע את עמדתנון יש לקבכד, לפי הנאמר בברית החדשה. לוד

ען וע רק בהתייחס לשאלה אם מי שטושל יש ותובאשר למשיחי

 כוז ואם המאמינים בומת בעד חטאים, ון סבל כת המשיח אולהי

פי שנאמר כמת בעד חטאי ישראל, וע סבל וליחת חטאים. ישלס

 כךל כודים רבים מעידים על עצמם שזובברית החדשה. יה

 ואלכת ויוע. עדופר של ישכהמ ותות מכובז ושחטאיהם ייסלח

הברית החדשה ות ו. היהדכםשל הספר שבידי 'ת בפרק חופיעומ

א ויב כךרק אחר  וכית, ולמול וא לסבות שהמשיח יבוימכמס

געת וקת היחידה נודת המחלו. נקומייחלים ל ולנכום שוהשל

מם של שני ורתית באשר לקיות המסולדעה שגיבשה היהד
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נה המשיחית שיש רק משיח אחד ובטענתה שלאמומשיחים, 

 ע. ושהיא יש

 

נה. ובא לראש כךם לעילם. אבל לא לשם וע לא הביא שלויש

של מי  וך בדעתולה לתמכוא יישה ואילכ ובדה זואין לקבל ע כןל

 ם. ויביא שלוב וד ישוע עו. ישותונה במשיחיוחה את האמושד

 

 ים ודנאים את היהוצרים שוהנ

ע, מתייחסת לדרך ושל יש ותונה למשיחיוג שות מסוהתנגד

ת. ודי להצדיק את האנטישמיכריה ורך ההיסטוניצל לא וששמ

את  כוך הפכבות שנים ודים במשך מאויה גוהרו וצרים רדפונ

דים להתנצר ועל יה ופכצרים ות. נוומות ולב לסמל של רשעהצ

לה. אפשר כולא האמת וזאת אמת,  כלעל ילדיהם להיטבל. ו

ת אלה, אף ועבוללי תותם של מחובהחלט להטיל ספק במשיחי

 ותון נגד משיחיוטיע ועצמם משיחיים. אבל האם זה וינכעל פי ש

גע ושנע את האשמה במה וע? האם ניתן להטיל על ישושל יש

 ואבל פעל ולהיות חסידי ועל ידי מי שטענ ושבה נוצל שמ ךלדר

 בן שלא. ומד? כמול מה שלכר לוד גמובניג

 

ס על ישראל. ובים שלט יוחנן הורקנכפה שלאחר המובתק

רים. בין השאר נהג ותה נגד הסוישראל נלחמה על עצמא

, הרג בהם. ואם סרבוהורקנוס לנפות על עמי האזור להתגייר, 

ת ועווו הוצאו להורג. זבומים נאלצו להתגייר ואלו שסירהאד

די לתת לדת האלילית כ כךת נעשו בשם היהדות. האם יש בורב

בן שלא. האם מעשיו של ומכקף כלשהו? ושל האדומים ת

לים לתת בסיס לדחיית היהדות? שוב, לא רבתי. כוהורקנוס י

נה. רת משה ולא יצג אותה נאמורקנוס ניצל לרעה את תוחנן הוי

יש  כךת עצמה לא לימדה שוהוא הרג בשם היהדות, אבל היהד

לעשות. אין לדחות את היהדות משום שהיו שביצעו בשמה 

 פשעים. 
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פור במשיחיותו של ישוע בגלל שהיו כון נעשה אם נכגם לא נ ךכ

מי שניצלו את שמו ואת תורתו לרעה. ישוע לא התיר מעשים 

. בברית החדשה נאמר הדורות ךליהודים במש ושנעש ואל כמו

(. היא 22 'חנן דו)י "הישועה מן היהודים היא"רש כי: ובמפ

את עצמם  וינכסרת רדיפת יהודים. אמנם היו שובפירוש א

משיחיים )או נוצרים( ושעשו שימוש בשמו של ישוע במלחמתם 

המרושעת נגד היהודים, אבל זה לא היה מעשה משיחי. מעשים 

ל מה שלימד המשיח. יש לבחון כאלו רחוקים תכלית ריחוק מכ

את הטענה שהוא משיח ישראל על יסוד הדברים שהוא עצמו 

מתאר את  ךשהתנ" ךאמר ועשה: האם אלו תואמים את הדר

דמותו ואת תורתו של המשיח? יש לקבל או לדחות את 

דברים  סמךהמענה לשאלה זו בלבד, ולא על  סמךמשיחיותו על 

 סיבה לרדוף יהודים.  שטושטשו או סולפו בידי מי שביקשו

 

 גית ולות תיאוהתנגד

נים תוקפים את הרעיון שישוע הוא המשיח, והם עושים בהר

נדושות. הם מתרכזים ת אותן שאלובזאת תוך התמקדות מתמדת 

כך שיהודים בן האלוהים, ובטענת ישוע להיות בתולה, בלידה מב

דה אינם יכולים להאמין שאדם יכול להיות אלוהים. לעניין הלי

פרק זה. השאלה האמיתית היא אופיו בר בתולה התייחסנו כבמ

 ו אנו מאמינים. בשל האלוהים ש

 

ן אלוהים, מתנגד אחד בוא הך שכאשר לדברי ישוע עצמו על ב

משיח, אך כוהים ולבן אכירה בישוע כהברית החדשה מ"ך: כגורס 

בני אדם  עלוהים אשר יוחד ורומם מלירה בבן אכהיהדות אינה מ

והים לפני אלבני אדם שווים  כלהאמונה היהודית היא ש .םאחרי

 ."והותלאלטעון ל לוכואין בן תמותה י

 

ך כש הדבמתנגדים, ועוהמשיח, אומרים היות הול לכישוע לא י

ים. הן אלובוא הי כמשיח שטוען ב הלא מכיר הדות עצמהיהי כ

ת זמננו בדות היהוגן יותר לומר שה היהאמת, האם לומר את 

ישוע. המתנגדים לישוע מתעלמים מכך שתפיסות ב הירכמ האינ
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רו בשנים דיבני עמנו במשך מאות בלות מאוד אצל ביו מקוהש

מתנגדים לעיין הים. אילו טרחו הן אלובעל משיח שהוא גם 

 החפוז היעבוע קבנמנע מלק היה 'בפירושי חז"ל למזמור ב

קים כפי שראינו בפר ,ג כךהוחסרת יסוד שכזו. אפילו רש"י לא נ

אם ישוע הוא המשיח היא, השעלינו לשאול  השאלהקודמים. ה

דות היהדות. אם היהוא המשיח על פי התנ"ך, לא אם העל פי 

ואין לשנות אפילו מלוא  התנ"ך, יש לתקן אותהסותרת את 

 תנ"ך. המ הנימה

 

אמין שאדם יכול לחיות הולים לכאחדים אומרים שיחודים לא י

משיח. כל את ישוע בם יכולים לקאן שיחודים אינכים. מהלאלו

להיות לאלוהים. ן לומר שאדם אינו יכול כוקודם כל, באמת נ

איש אינו רשאי לטעון לאלוהות. אבל היהדות לא הבינה את מה 

שהברית החדשה קובעת בעניין זה. משיחיים מעולם לא טענו 

שישוע הוא אדם שנהיה לאלוהים. זוהי מינות. דעה כזו מנוגדת 

נ"ך. היא גם נוגדת את האמונה המשיחית. הברית ליהדות הת

 החדשה מעולם לא לימדה שישוע הוא אדם שהיה לאלוהים. 

 

הברית החדשה טוענת שאלוהים הוא שנהיה אדם.  ,להפך

היהדות בהחלט שלא תעז לטעון שאלוהים אינו יכול להיות 

לאדם, אם ירצה בכך. אלוהי התנ"ך הוא אלוה כל יכול. אלוהים 

שות כל מה שירצה. הדבר היחיד שאינו מסוגל לעשות יכול לע

הוא להפחית מעצמו. ובכן נשאל: "האם בחר אלוהים להיות 

לאדם?" ולא "יכול אלוהים לעשות כזאת?". הברית החדשה 

קובעת שאלוהים נהיה לאדם. מפתיע הדבר שרבנים רבים 

מסרבים להתייחס לנקודה זו. במקום זאת הם מתעקשים לדון 

יכול אדם להיות לאלוהים. טענה אחת כזו קמה בשאלה אם 

למעשה נגד העובדה שישוע סלח חטאים. אם כי זו איננה כוונתה 

כלל ועיקר. רק אלוהים יכול להושיע. רק אלוהים יכול לסלוח 

סליחת  ,אם ישוע הוא אלוהים שנהיה אדם ,חטאים. אולם

 חטאים בהחלט נכללת במסגרת הסמכויות שהוענקו לו. 
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חרת מתקוממת נגד העובדה שישוע חולל נסים בשמו. טענה א

"גם הנביאים העבריים בפי סופר יהודי אחד, גורסת כך:  ,טענה זו

חוללו נסים. אבל הם טענו שעשו זאת כמכשיר ביד אלוהים. 

הוא לא טען על עצמו שחולל  ,כאשר החיה אליהו את בן האלמנה

  נס זה כפי שעשה ישוע בהזדמנות דומה".

 

אפשר לומר שפעמים רבות עמד ישוע על כך שחולל  ,ראשית

את נסיו בגבורת רוח אלוהים ובסמכותו. נכון הוא שהנביאים 

 היהמשיח לא הים. או, שוב, הבוד לאלוהכחוללו נסים ונתנו את 

משיח הם רבנים רבים לימדו שג. השורהלאדם או לנביא מן 

לא ן חזר ומיכים. להאת שם אלו י ישאכיוכל לעשות מעשים, 

עם  הן ציפכרבנית. לה היגבתיאולו כךל כמשיח תפקיד חשוב ה

מאות בשנים לבואו של משיח ישראל. למשיח  ךישראל במש

דולות בשמו. ישוע גאלח שיוכל לחולל כ הבורגות וכיו סמהי

 הל לעשות דברים אלגמסו היהן כ, ולהוא משיח זהוא הי כטען 

ותו במקום אישר את משיחי כן. בעשותו הן עשכא כךבשמו. ו

 . הלסתור אות

 

 טעות ות מון לא זהיר מביא למסקנועי

יר הד ישוע נובעות מעיון מאוד לא זגודיות אחרות נהטענות י

 לברת עדמ... ותד'היה: כךאחת אומרת  המג. דוהחדשהבברית 

עומת זאת, ישוע טען ל .ת סגפנותדדהנאות החיים ואינה מעו

ראת ליוני כהוכחה ע לם הזה והצביע עלכותו אינה מהעולמש

פנות. בין גל אמת. ישוע לא עודד סכאין בדברים אלו  .והים'לא

ם. ישוע ייהנות מחהדי לאפשר לאנשים ליכשאר, ישוע בא ה

 ')יוחנן י "הםליהיו שפע שהם חיים, ובליהיו שי דבאתי כ"אמר: 

וא היבט של חסידות. ה(. ישוע מעולם לא דיבר על עוני ב10

 המעולם לא רא ךבעושר, א הש מוטעד שימוגדיבר לעיתים נ

משיח לא אמר ה. הטוב הבעושר עצמו משום חטא או בעוני מיד

', אלא, כך'ן עדן אחר געל מנת לזכות ב ה"חיו טובים עת

ים הם שאלוייחהנות מהים על מנת ליהתייחסו כיאות לאלוה"

 יום". הם הנו מהשתי הרוצ
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אומרת  השחדהיר בברית השל עיון לא ז הנוספת נפוצ המגדו

. ישוע שיבח המשפחהאת חשיבות  הישגדות מדהי"ה: ךכ

ם מחסום לאדיקות הב הי ראכ המשפחהפרישות וזילזל בקשרי 

מליץ על פרישות באורח חיים. זו, הדתית". אבל ישוע כלל לא 

משום רוחניות  היא נחלתם של מעטים בלבד ואין בהוא אמר, ה

ל אדם הל פיו מנעדיפויות עהיא סולם העיקרית ה השאלהיתר. 

בוד כציב את הל אדם חייב לכש כךו. ישוע עמד על חייאת 

זו כול, ורק אז את משפחתו. תפיסה כאלוהים ואת רצונו לפני ה

 דת את היהדות. גבהחלט שאינה נו

 

ד משיחיותו של ישוע מעידות על יותר מעיון גטענות אחדות נ

ומה. ה ליחס דגזו ךם התנ"גלא זהיר בברית החדשה. לפעמים 

ולה, כמדגיש את אחדות האנושות  ךשהתנ" כךיש שעומדים על 

 כךל האומות. לעומת זאת, כושנביאים דיברו בשליחי אלוהים ל

נטען, ישוע אמר שנשלח רק לצאן האובדות של בית ישראל. 

נענית רק משום שלא כהוא סירב לרפא את בתה של האישה ה

 םמפלה גויי ת לעם ישראל. לעומתו, היהדות אינהכהייתה שיי

 לרעה. 

 

ל מי שמעלה טענה זו אם קרא אי פעם כמותר לנו לשאול את 

או אם הוא יודע דבר על היהדות. היהדות אוסרת  ךאת התנ"

ן, כד לא יהודים. יתר על גצורה של הפליה נ ונשואי תערובת, וז

ריע של כפי שנאמר באותה טענה. הרוב המכהנביאים לא דיברו 

ב וויים אלא לעם ישראל בלבד. שוב ושהנביאים לא ניבאו לג

בדה שישראל הוא עם אלוהים, נבדל ואת הע והם הדגיש

אות משפט על ואלה היו נב ךמהגויים. היו גם נבואות לגויים, א

המשפט הצפוי בגלל מעשי הגויים לישראל. די בקריאה שטחית 

 די לעמוד על עובדה זו. כבנביאים 

 

נענית. מה כתה ובת א , ישוע לא סירב לרפא אתכךיתירה מ

משיח הייתה כשרצה להדגיש בשיחתו אתה היה שעיקר משימתו 
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ו בו, או כויים יתברגלהיוודע אל עם ישראל, לא לגויים. גם ה

 כךדנה מיועדת לעם ישראל. והעדיפות הראשונה הייתה וע

 נאמר גם בספרי הנביאים. 

 

י טענות רבות נגד משיחיותו של ישוע כ, ךאין טעם להמשי

ת שחר באשר לנאמר בברית ות חסרובוססות על דעות קדוממ

 ובאיזה ושקבענהחדשה. מוטב להשיב על שאלות אלה לאחר 

ל וא יכובל במה שהוגהים מומאמינים. האם אל והים אנואל

 ועל שאלה ז ובתנור תשול? לאוה כל יכוא אלושה ות, אולעש

ת, ו, לא היהדךהים נהיה לאדם? התנ"וד, האם אלול עוכל לשאונ

 וא המשיח. זוע הונקבע אם יש וחייב לשמש קנה המידה שעל פי

ר אישית ושר בלי לחקות עליה ביול לענויכ ושאלה שאיש אינ

 ךבברית החדשה. דחייה על סמו ךבתנ" ואת הנאמר בקשר אלי

 מה. וב, אינה במקולחש ותנוא וחינכ ךמפני שכ ות, אומות קדודע

 

 ט והמיעוב והר

ע וא המשיח, מדוע הוב: אם ישושוב וה שלואחר ע וגטענה מס

א המשיח, וע הון אחרת, אם ישו? לשואין הרבנים מאמינים ב

שאין אמת  ך? משתמע מכודים כה מעטים מאמינים בוע יהומד

ת, ו. במילים אחרור שכזותה בתוב העם מקבל אואלא אם ר

 ב. והאמת נקבעת על ידי הצבעת ר

 

א אמת, אמת יהיה בין וה . אם דבר מהוז ךאמת אינה נקבעת בדר

ר ול שכדוהכ ום אם יאמינגבין אם לא. ולם וכ ואם מאמינים ב

חלט. היא וח, עדיין אין זאת אמת. אמת היא דבר מוהארץ שט

ב כמה בני אדם מאמינים בה, ולם לא משתנה. כלל לא חשולע

 ייתה. ווח הוהיא אמת מכ

 

נה ואת האמ והדתיים דח וינגנהימשאם  ודאי שיאמרוויש ב

 ודים רבים כפרון, יהוהם. נכוכמ וגדים לנהוע, על כל היהוביש

 ואורבים יבו ום רבים שהאמינג והיך ע, אושל יש ותובמשיחי

ע אמנם לא וביש ודים שהאמינום בעבר. היהגקרה  ךלהאמין. כ
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בדה ו. העותובמשיחי ובים אכן הכירוטוב, אבל רבים ור והי

כיחה דבר. וע כמשיח אינה מוב לא קיבל את ישושהר

ב שתמיד היה ושוב ולה שגחניים נוהר ות חיינולדוכשנביט בת

לקבוצת  והים. הנביאים קראושציית לאל וט מבני עמנומיע

השארית היא שתמיד  ".ו "שארית ישראלזמאמינים קטנה 

על עצמה את מה שאלוהים אמר. הרוב בדרך כלל דחה  קיבלה

 . אותו, כולל המנהיגים הדתיים בכל התקופות

 'כדוגמה נביא את מה שקרה בימי אליהו הנביא. בספר מלכים א

פרק י"ט אנו קוראים שאליהו היה מדוכא מאוד מפני שהעם 

רח הנביא בבתשובה ולעבוד את אלוהי ישראל. לכן  בסירב לשו

יקש את נפשו למות. הוא התאונן לפני אלוהים בלהר סיני ו

: לבו בריתך בני ישראוהי צבאות, כי עזלה' אלקנא קנאתי "ואמר: 

, לבדיאני  רו בחרב, ואיוותגאת מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הר

(. בני ישראל בימי אליהו 10,14)".קחתהלויבקשו את נפשי 

מידה כה מוחלטת, עד שאליהו חשב שנותר בהתמסרו לאלילות 

שבעת  להשארתי בישרא"שאמר:  בכךלבדו. אלוהים השיב לו 

א נשק להפה אשר  לוכ לבעלכרעו  אלהברכיים אשר  לפים, כלא

 (. 18)פסוק  ."ול

אלוהים השיב לאליהו בקביעה שנותרו שבעת אלפים איש 

: ממאות בדו אשר שמרו אמונים לאלוהי ישראל. שימו לבמל

עת אלפים האמינו בארץ, רק שבאלפי בני ישראל שחיו אז 

 י ישראל טעו אז. רק השארית האמינה. גיא. גם רוב מנהיבלנ

בפרק הראשון לספר  ביאים, כתביא הנבילו ישעיהו, נאפ

ום היינו, דכס טכמע דנו שרילי ה' צבאות הותיר לו"לנבואותיו: 

(. ישעיהו הכיר בעובדה שהייתה רק 9)פסוק  ."מינודועמורה 

יאים. רוב העם מרד בישראל, המצייתת לנבשארית, מיעוט קטן 

והים היה ו, אלזאלוהים. ישעיהו עצמו אמר שלולא שארית ב
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משמיד את העם, כפי שהשמיד את סדום ואת עמורה. כך ניתן 

 עם. בנגד הרוב  בושו ביאים. הם יצאו שובלומר אודות כל הנ

שאול, מאמין יהודי מהמאה הראשונה, הבין שדבר דומה קרה 

באחת זמנו. רק מיעוט מהיהודים קיבלו את ישוע כמשיח. ב

 ותויישם או אליהור וסיפא חור על ומא הולקהילה בר ותיומאיגר

עים מה אומר הכתוב על ד... וכי אינכם יו"מר: וא אוה .אוה ולימי

וני, את נביאך דראל לפני אלוהים? 'אשהתלונן על י דהו, כיציאל

 שואת נפ שי, ויבקדואוותר אני לב ,ו ואת מזבחותיך הרסוגהר

ראל שבי יארתי לשלקחתה. אך מה אומר לו זכר אלוהים? 'ה

ארית שארה שם בימינו נגר לא כרעו לבעל'. כן שם אבעת אלפיש

 .(5-2מים י"א ואל הר) "חסדל שעל פי בחירה 

א מה שקרה ום( הורה גם היוק)ול הסביר: מה שקרה בימיי ושא

 -ט והים, המיעוב המרה את פי אלות ישראל, הרולדותמיד בת

דים משיחיים הם ומר שיהואוסיף ושאיל מ .האמין –השארית 

  ו.הם גם בימינ ואלוכ, וראל בימישארית יש

ריב העם אמנם וב הרבנים ור .בוהאמת אינה נקבעת על ידי הר

א ובדה שהוה משנה את העזך? אין כע, אבל מה בוחים את ישוד

 .ן המשיחכא

  ןההיגיוהיכן 

 נכוןאם  .דיוע היא מעשה לא יהולעתים נאמר שהאמינה ביש

נניח . תומהי היהדו עוא ישוי בשאלה מי הותל ולא והדבר א

, ון, הרי אך טבעי להאמין בכאם  .א המשיחוע הולרגע שיש

אם  .נית היחידהוהמסקנה ההגי זו .ןכדי יעשה ול יהכטבעי שו

 .דםותר משהיה קודי יושה אדם ליהוע ונה בוא המשיח, האמוה

א וה .הגיעה אל יעדה ונתודי שאמותי ליהות אכפוה זונה ואמ

  ו.לה רבים לפני זכושלא פי כהים ונהנה מקרבת אל

ת האמיתית: החשש ות לסיבת ההתנגדוסכת ות משמשות רבוטענ

סס, וחשש מב והז .דיות יהוע יחדל מלהיודי המקבל את ישושיה
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נתם לא וקף שאמוענים בתוע טודים שמאמינים בישולם יהוא

ת והזן בפרק הבא בשאלת הון נדכ, לודיתתם היהוהזלל בכפגעה 

 .דיתוהיה
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 פרק ז'

זהות יהודית: מה היא?

יש מחלוקת ניכרת בשאלה מיהו יהודי. ניסיונות של חוגים 

דתיים לקבוע מוסכמות לא צלחו, למרבה השמחה, אבל השאלה 

 נשארת, תלויה ועומדת, מעל ראשו של כל יהודי בישראל. 

 הגדרות סותרות

חל מהגדרה יש קשת רחבה של אפשרויות להגדיר מיהו יהודי, ה

 דתית טהורה ועד להגדרה לאומית. אין ספק שזו שאלה חשובה. 

יש שדורשים הגדרה דתית שאין בה שמץ של התייחסות 

לנסיבות החיים. אבל הדורשים זאת אינם עקביים כי הם טוענים 

שיהודים שאינם מאמינים באלוהים עדיין זכאים להיחשב 

ם בחריפות לדת יהודים. כך נוצר מצב שבו יהודים המתנגדי

נחשבים ליהודים על ידי אלה שעומדים על כך שיש להגדיר את 

שפוסלים את זכותו היהדות במונחים דתיים טהורים. מאידן, יש 

של יהודי משיחי להיחשב יהודי למרות שיש בינו לבין היהודי 

שמור המצוות יותר משותף משיש בינו ליהודי הכופר בעיקר. 

יון להגדיר מהו יהודי על יסוד המחות מסיבה זו, בין השאר, הניס

דתית טהורות אינה מתקבלת על הדעת. אפשר לומר שהיהדות 
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היא דתם של יהודים רבים, אך לא נכון לומר בימינו שזו דתם 

של רוב היהודים. אי אפשר להשתית את הזהות היהודית על 

יסודות דתיים מהסיבה הפשוטה שרוב היהודים אינם מאמצים 

ידך, אילו ניתן היה להגדיר מיהו יהודי על יסודות דת כלשהי. מא

דתיים, יהודים משיחיים רבים היו בהחלט באים בחשבון כי הם 

 נאמנים יותר ליהדות מאשר רוב היהודים הרפורמיים.

 

ההגדרה הציונית המקובלת היא שהיהודים הם עם, אומה. היות 

לא ורוב המנהיגים הציוניים היו כופרים בעיקר, היהדות כדת 

תפסה מקום נכבד בתודעתם. הם הסיקו מתפיסתם ההיסטורית 

שזהותם של יהודים נובעת מהווייתם הלאומית. הם טענו 

שהפתרון לבעיה היהודית נעוץ בהקמת בי ת לאומי ליהודים. כך 

נוסדה התנועה הציונית, שהגיעה לשיא בהגשמת תקוותיה כאשר 

 .1948נוסדה מדינת ישראל בשנת 

 

יונים לא היו עקביים. גם הם טענו שאין להמשיך אולם אפילו הצ

להחשיב את היהודים המאמינים בישוע כיהודים. כיצד יכול אדם 

לאבד את לאומיותו מכוח אמונה בישוע כל עוד הווייתו 

הלאומית לא השתנתה? איש מעולם לא ענה על שאלה זו. 

גרמנים, רוסים,  ואיטלקים המקבלים את ישוע נשארים מבחינה 

, צריך ןית גרמנים, רוסים ואיטלקים וכך, בדרך ההיגיולאומ

לא מילא תפקיד בולט  ןלהיות אצל יהודים. אלא שההיגיו

 בהגדרת הזהות היהודית.

 

כל הניסיונות לקבוע מיהו יהודי נכשלו. סופו של כל ניסיון 

ליישב את המחלוקת היה במבוכה עצומה. מידת המבוכה בלטה 

ישראל סקר של אלף חמש כאשר ערך ה"ג'רוסלם פוסט" ב

מאות משפחות יהודיות בנושא "מי הוא או מה הוא יהודי"?. 

 :1968לנובמבר,  25-התוצאות התפרסמו ב

 

הצהירו שיהודי הוא אדם שאביו או אימו יהודיים, או  12%

 שהוא נשוי ליהודי/ה
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 אמרו שיהודי הוא כל מי שחושב עצמו לכזה 23%

 

לאם יהודיה או מתגייר  טענו שעל פי ההלכה מי שנולד 19%

 ליהדות הוא יהודי

 

 אמרו שיהודי הוא מי שמקיים את המסורת 13%

 

 ענו שיהודי הוא מי שהתחנך כיהודי 11%

 

 אמרו שאינם יודעים 9%

 

סקר זה הצביע על שש הגדרות לזהות היהודית, עובדה 

 המצביעה על מבוכה בקרב העם.

 

לפני כתיבת  אלה אינן ההגדרות היחידות המוצעות. זמן קצר

ספר זה אמר רב אמריקני ידוע בטלוויזיה שיהודי הוא פשוט מי 

שמחייב את המשך קיומו של עם ישראל. הגדרה כזו מסוגלת 

לכלול גם מספר לא מבוטל של גויים, שכן גויים רבים מאוד 

מחייבים את המשך קיומו של ישראל! הרב הנכבד הוסיף ורמז 

אפשר לכפור בקיומו  –שאלוהים לגמרי אינו דרוש ליהדות 

ולהמשיך להיות יהודי. אפשר לשנות את היהדות כראות עיניך 

ובכל זאת להיחשב יהודי. הרה לא הסביר כיצד יכול אדם לעצב 

את היהדות מחדש, להתכחש לקיומו של אלוהים ועדיין להישאר 

יהודי. אהל הוא קבע נחרצות שאי אפשר להאמין בישוע ולהיות 

ודיים חלוקים ביניהם באשר למי שרשאי יהודי.  מנהיגים יה

להיחשב יהודי, אהל הם בדרך כלל מסכימים בנקודה אחת: 

יהודים המאמינים בישוע אינם יהודים. זהו ניסיון להגדיר את 

הזהות היהודית בדרך השלילה במקום לזהות את תכנית בדרך 

אלא אם  Bאיננו  A-החיוב. זהו אבסורד. אי אפשר לקבוע ש

. עד שלא יתברר מיהו יהודי, אי B-ו Aם מהם אנחנו יודעי

 אפשר לקבוע מי איננו יהודי.
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 קת וסיבת המחל

ניתן  והיא העדר קנה מידה שעל פי ות זודאוויתכן שהסיבה לאי 

ת ות בדרך כלל על אמוססות מבות. הגדרות היהדוע את מהולקב

כאשר ניצל ות קנה מידה כזה, ות. פעם היה ליהדומידה מחייב

די. קנה מידה זה וא יהומה ה ום לשאלה מי אות לא היה מקוכיא

תר ות יות סטתה היהדונוהיה התנ"ך. באלפיים השנים האחר

ם אין ו. היור איבדה את אחיזתה בבשל ד ופובסותר מהתנ"ך ויו

א וע מי הולה לקבוגלת להגדיר עצמה. היא אינה יכות מסוהיהד

גלים ואינם מס דים, אבלודים מרגישים שהם יהוב היהודי. רויה

ת ונות שובוכשהם נשאלים על כן, הם משיבים תשוע ומר מדול

 ת. ותרוסו

 

 וע שאינוא נאלץ לקבושל דבר מגיע האדם למצב שה ופובס

י גדה שמנהיובשאי אפשר לדעת זאת. הע ואפילוא, ודע מי הוי

ת כל כך מראה בעליל שאינם ותרות סובותנים תשונ ועמנ

ם ודעים משורה. הם אינם יוהברובה הניצחת ועים את התשודי

אין ולהשתית את דעתם,  וכלוי ושאין להם קנה מידה מחייב עלי

להם קנה מידה כזה כי זנחי את קנה המידה היחיד שהיה להם: 

לת ות ממקירה, כן פחתה היכוהתנ"ך. ככל שגדלה סטיית היהד

ב העם. כך ובל על רופן שיהיה מקותה באושלה להגדיר את זה

די רק בדרך השלילה: כל מה וניתן להגדיר יה ושבלמצב  והגענ

 ע. ומאמין ביש וא אדם שאינודי הוא שיהומר הום לודעים היושי

 

 די? וא יהומי ה

קנה מידה מחייב  ות, יהיה בידינור היהדור לתנ"ך, למקואם נחז

חקת, ובה לשאלה הדוש אחרי התשובחיפ ותנול להנחית אוכשי

ד ודית. היסוהיה ותנודיר את זהגלה ויקל עלינ כך ."י?דמיהו יהו"

הים עם אברהם ורת אלכדית נמצא בברית שות יהוהמקראי לזה

ויאמר ה' אל אברם, לך לך ": 3-1אר בבראשית י"ב והמתו
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ך שר אראך: ואעשא ץתך ומבית אביך אל הארדמארצך וממול

מך, והיה ברכה, ואברכה מברכיך, שלה גדול, ואברכך, ואגדוי גל

 ."מהדפחות האשברכו בך כל מומקללך אאר. ונ

כי את כל הארז "ספים: וד בשני קטעים נוביחס לאברהם, נאמר ע

מתי את זרעך שאסר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עז עולם. ו

ם זרעך ג ץומנות את עפר האר שר אם יוכל איש, אץכעפר האר

בר אלוהים אליו לאמור, לא דוהנה " (.15-16י"ג )בראשית  "יימנה

ויוצא אותו החוצה  ך.שר יצא ממעיך, הוא יירשזה כי אם אך שייר

מיימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. שויאמר, הבט נא ה

 (. 5-4 ו)בראשית ט" "ויאמר לו, כה יהיה זרעך

וירא אליו ה' ויאמר, אל "אישרה ברית אברהם ליצחק:  כךאחר 

ת ואהיה ור בארץ הזאגר אומר לך. שא ץכן בארש ;מצרימה דתר

עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקמתי 

בעתי לאברהם אביך: והרביתי את זרעך שר נשבועה אשאת ה

מים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל, והתברכו שככוכבי ה

מור שמע אברהם בקולי וישר שעקב א ץויי הארגבזרעך כל 

 (. 5-2 ו"ח)בראשית  "מרתי, מצוותי, חוקותי ותורתישמ

והנה ניצב עליו "מתאשרת הברית ליעקב: וזרת ואחרי יצחק, ח

ר שויאמר,  אני ה' אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. הארז א

וכב עליה, לך אתננה ולזרעך, והיה זרעך כעפר הארז, שאתה 

מה דפחות האשבה, ונברכו בך כל מגמה וצפונה ונדופרצת ימה וק

 (. 14-13 ח"כ)בראשית  "ובזרעך

ך שהיא כדית בות היהות את הזהוברית אברהם מגדירה בפשט

דית ות יהויעקב. זהומה מזרע אברהם, יצחק ובעת שתקים אוק

נים רבים, אין ודעתם של ציכם. אבל, שלא ולאכאן כגדרת ומ

לל את העם כוא והחיים במדינת ישראל: ה וגבל לאלום זה מולא

ת על וססבמכאן כארת ות מתימות הלאוא. הזהובאשר ה כולו

 ית. ונמה ציסכלא על הוריה וטסקשרי דם, לא על הי
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צאצאי ו לנכורה בעמים אחרים, אך ומה הפזוא ום אנחנכיו

די בלי ודי נשאר יהו, יהויעקב. על פי הגדרה זואברהם, יצחק 

מה ור משיחי נשאר בן האוז בה. שחונה שיחליט לאחוקשר לאמ

יני שהיה סלמי נשאר צרפתי. וסרה. צרפתי שהיה למוהשח

דית היא ות יהודי. זהוהדבר לגבי היה כךיני. סלמשיחי נשאר 

 יעקב. ו, לקשרי דם עם אברהם, יצחק וסעניין לייח

 

די. אם וא יהוט הסניומוק ופר אכורמי, ות, רפוומר מצודי שויה

די. אין וא נשאר יהוא המשיח, הוע הודי להאמין שישויחליט יה

א מצאצאי אברהם, ודה שהבות את העוגל לשנסולם שמודבר בע

 יעקב. ויצחק 

 

 י? גוא ומי ה

בים ותכב לוי? אם נפנה שוא גודית, מי הות היהוהיא הזה כזואם 

יעקב. ומצאצאי אברהם, יצחק  ול מי שאינכא וי הונלמד שם שג

 די. ולד יהול מי שלא נכא וי הוג

 

 א משיחי? ומי ה

אינן מילים "משיחי" וי" ור ש"גונה ההגדרה לעיל, ברכואם נ

ראים לעצמם ויים במערב קוד של גול מאופר גדסת. מונרדפ

ת טענתם. לא די וך די לאשר את אמיתכמשיחיים, אך אין ב

ב וא משיחי? שות משיחי באמת. מי הודי להיכת ון למשיחיולטע

א וע מי הודי לקבכה מזניחת קנה המידה המחייב. וכבעת המבונ

 ת. ות המשיחיומה רות לברית החדשה, מקומשיחי, יש לפנ

 

הברית החדשה מחלקת את העולם לשלוש קבוצות: יהודים, 

ל אדם נולד כ .(32 'רינתים יונה לקומשיחיים )הראשויים וג

משיחי  .לד משיחיוי, אבל איש לא נוג ודי אויה -אחד מהשניים 

משיחי  .ת אחרי המשיחכללות למשיחי וא אדם שבחר להיוה

אלה כצעדים  .לנטב וית אמי שהצטרף לקהילה משיח ואיננ



     
צריכים לבוא אחרי שהחליט להיות למשיחי. הם לא יכולים 

 .למשיחי ותולעש

 -י וג ודי אויה -א אדם והברית החדשה מלמדת שמשיחי ה

רחקים ומ כךם ומשוטאים ולדים חול בני האדם נכי כשהבין 

ן והים חייב אדם לסלק את חשבוא לפני אלוהים. נדי לבומאל

 ולרצות וגל לשלם את מחיר חטאיומס ולם האדם אינו. אוחטאי

היה המשיח  ותוע. במובא המשיח יש כךהים. לשם ואת אל

, ופי שראינכנשם, וא נשא בעוטאים. הומם של חולממלא מק

הברית החדשה( מלמדים שבלי קרבן דם אין ובים )התנ"ך ותכה

ם היא, ואני נתתיו לכם על דר בשהב שכי נפ"סליחת חטאים: 

 ז)ריקרא י" "יכפר שם הוא בנפדותיכם, כי השלכפר על נפ המזבח

ם דפיכת שם, ובלא ד, על פי התורה כמעט הכל מטוהר בןאכ"(. 11

 (. 22 ')אל העברים ט "מחילה ןאי

נה ומר מה חייב האדם להאמין, נמצא בראשולכנה, ון האמורעי

ורה שכם את הבלאחי, אני מזכיר ": 4-1 ורינתים ט"ולק

ים אתם דם עומגם קיבלתם אותה וגר שורה אשם, במעתי לכשהש

בר דאם מחזיקים אתם ב ,עיםשם נוגבה, באמצעותה אתם 

מסרתי לכם  .ווא הייתה אמונתכםשאם לא כן, לש -רתי לכם שבש

חטאינו,  דהמשיח מת בעשיבלתי, קם שגונה מה שוברא שברא

 "., לפי הכתוביםהשלישילפי הכתובים; נקבר וקם לתחייה ביום 

פר על חטאי כדי לכשל המשיח  ותורת מורה, בשוהי הבשזו

אדם בע אם ושל המשיח. מה שק ותחייתו ורתורת קבוהעם, בש

אבל "נאמר:  12 'א אמונתו בישוע. ביוחנן אוהוא משיחי או לא ה

 םנתן תוקף להיות בני שמו,ב םהמאמיני, ר קיבלו אותושלאלה א

 . ם"לאלוהי

ר על חטאיו, זוכה לישועה ומתוקף מי שמאמין במשיח כמי שכיפ

כך הופך למשיחי. מי שטוען שנולד משיחי מעיד בעצם על עצמו 

שלמעשה איננו כזה, כי אף אדם אינו נולד משיחי. להיות 
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למשיחי פירוש הדבר לחזור בתשובה ולהיוושע בזכות ישוע 

המשיח. החטא שהפריד בינו לבין אלוהים הוסר. רק כך הופך 

אפשר להיוולד ככזה. אדם נולד יהודי או גוי. אדם למשיחי. אי 

אבל משיחיים הם מי שהאמינו בישוע ורואים בו את הקרבן על 

חטאיהם. בהחלט יתכן שרוב המכנים את עצמם משיחיים אינם 

 כאלה. 

 ?י משיחיודא יהומה ה

 "יחישיהודי מ"ומה הוא יהודי משיחי? בעיני רוב ישראל, המושג 

 -דעת רוב בני עמנו ניתן אחד מהשניים הוא בלתי אפשרי. ל

 אבל אי אפשר להיות גם זה וגם זה.  -היות יהודי או משיחי 

אם יהודי הוא אדם שנמנה אל צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, 

 ,ומשיחי הוא אדם שהאמין מרצון בישוע ורואה בו את משיחו

הרי שיהודי משיחי הוא יהודי המאמין כי ישוע הוא המשיח. 

ם של אמונה, יהודים משיחיים מוצאים את מקומם לצד במונחי

משיחיים, יהודים וגויים כאחד. מבחינה לאומית הם שייכים לעם 

ישראל. ובכן, יהודי משיחי הוא יהודי המאמין בישוע. מי שנטבל 

רק משום שהוא רוצה להיות לנוצרי אינו יכול להיחשב בשום 

הב את מורשתו פנים יהודי משיחי. יהודי משיחי הוא אדם שאו

 היהודית ומאושר באמונתו במשיח. 

שאול, הנודע לרבים כשליח פאולוס, הואשם בכך שהפך את 

טוענים האמונה בישוע לדת של גויים. מחברים יהודיים רבים 

שר למהדרין, אבל שאול עיוות את כשישוע היה בהחלט יהודי 

רה זאת תנועת התלמידים של ישוע לדת ה ךשהפכך תורתו ב

שאלוהים ציווה עליו לבשר על המשיח  בכךהדות. ומה רע לי

יח שתורת שאול שונה במשהו מתורת כלהו בכךויים? אין גל

ששאול היה  לכך רחות הטובות ביותכהמשיח בו האמין. ההו
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אם "אלה: כם שלושה קטעים כתביו. לפניכיהודי נאמן מופיעות ב

הרי  !לאום פנים בשאלוהים את עמו?  שואל, האם נטשן, אני כ

)אל הרומים  ".ןינימבט שברהם ומבראל, מזרע אשן עם יבם אני ג

אי צם אני. צאגן כם הם? יראלשם אני. יגן כרים הם? בע"(. 1י"א 

אני שאף "(. 22שנייה אל הקורינתים י"א ה) י".ם אנגן כרהם? בא

טוח בל לכיושור שבהו שר. אם מיבבשם גוח בטול לכעצמי י

ממוצא  .מונת ימיםשן בהיותי בנימולתי ר, אזי אני יותר: בבש

ר לתורה מגת שרים; אברי מן העבן, עינימבט שבי, מכראל אנושי

קה צדחינת הבמ ;ף הקהילה אנידר לקנאות, רושא .ים אנישהפרו

היו יתרון שרים דבל הבופי. אדי בתתת על התורה, אין שהמו

 שאניאלא  ודולא ע ;לל המשיחבג דתי להפסשבעיני, אותם חב

עת את המשיח ישוע דל ןלל היתרובג דל להפסכאת ה בשחו

ם לפסולת שברים; ואני חודבל הכתי את דהפס למענור שוני, אדא

-8 ג')אל הפיליפים  "ובאיפתי להרוויח את המשיח ולהימצא בש

4).

ת האמונה כאלה קשה להאשים את שאול בהפיכלאור הצהרות 

 ויים. גהמשיחית לדת של 

מננו זורים אישיים של יהודים בני יפסבפרק הבא נביא 

פי שנראה, אמונתם בישוע חידדה את כהמאמינים בישוע. 

 הותם היהודית, לא הפחיתה ממנה. ז
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 פרק ח'

מה חולל ישוע בחיי יהודים?

, המשיח בא לראשונה כדי למות בעד חטאי ך"התנעל פי 

ישראל. הברית החדשה קובעת שישוע עשה את זה בדיוק. 

, חזרו ךסיף וקובע בישעיה נ"ג שמי שהאמינו בכמו ך"התנ

 ךבתשובה ובטחו במשיח יזכו לסליחת חטאים ויהיו מתוקף כ

רצויים לאלוהים. אם ישוע הוא המשיח, חיי המאמינים בו ישתנו 

זו צריכה להיות תוצאת האמונה  ךבהכרח לטובה כי, על פי התנ"

 במשיח. 

ורה גם היום בקנה ק ךהשנים. כ ךבדיוק קרה ליהודים לאור ךכ

וגדל אצל יהודים מכל הגילים, אצל שומרי מצוות,  ךמידה הול

רפורמיים וחילוניים. אחדים סיפרו על חוויותיהם וכעת נקשיב 

לסיפורם, המסופר בלשונם הם. אחדים מהם ישראלים ואחרים 

יהודים מהגולה, או כולם מאוחדים באמונה אחת ובהתנסות של 

 ממש בתוצאותיה. 

 רב לשעבר –לוי אשר 

שלושים וחמש שנה. נולדתי  ךשימשתי כרב ספרדי במש

דלתי בבית יהודי אדוק ביותר. שיננתי גוסלביה וגבסרייבו שבי

יל חמש עשרה גאת מחזור התפילות והנחתי תפילין בקביעות. ב

ית לרבנים, שם למדתי. הוסמכתי גהתקבלתי למדרשה התיאולו

הראשונה הייתה בפלסטי  יל עשרים ואחת, וכהונתיגלרבנות ב

יה, בלונדון גשברומניה. שירתתי לאחר מכן באנטוורפן שבבל

לס שבקליפורניה, שם היה בית הכנסת האחרון בו ג'ובלוס אנ

 שירתתי בארה"ב. 

הסתדרתי  -כלפי חוץ, הייתי מאושר והצלחתי מאוד בעבודתי 

חסר מנוחה וסיפוק. התקשיתי להתמודד עם  יאך היית -יפה 

יהודי שהאמין  'ביץ-. לפני שש שנים הכרתי במיאמיהחיים
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בישוע וביקשתי ממנו עצה לגבי מצבי. לא ידעתי שהוא יהודי 

קראתי פרק  . נ"ג." קרא את ישעיה"משיחי. תשובתו הייתה: 

והוא מחולל ", נאמר םזה אודות ישוע מנצרת, ש סםמפור

קטעים הרגשתי צורך דוחק לעיין ב מעוונותנו."מפשעינו, מדוכא 

לד יכי "יליתי דברים נוספים מפי אותו נביא: גאחרים בתנ"ך ו

. ויקרא שמו פלא בן ניתן לנו ותהי המשרה על שכמו, יולד לנו

אין  ם. למרבה המשרה ולשלוםאבי עד, שר שלו יבור,ג, אל ץיוע

, על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ץק

 (.  6-5 )ישעיה טי ם"ובצדקה מעתה ועד עול

אות, הנה  םשמעו נא בית דוד ... ייתן אדוני לכ"עוד קראתי: 

 (. 14-13 ')ישעיה ז "שמו עמנואל העלמה הרה ויולדת בן וקרא

מפסוקים אלה הבנתי שישוע הוא המשיח ושבו התגשמו דברי 

הנביאים. אחרי זמן התבררו לי הדברים ביתר שאת כאשר נזדמן 

החדשה, שאודותיו ידעתי מעט לידי ספר קטן בשם הברית 

מאוד. התחלתי לקרוא בו כפי שקראתי בכל ספר אחר. בתחילת 

ספר תולדות ישוע המשיח בן דוד ובן "הספר מצאתי את המילים: 

יליתי להפתעתי שאני מחזיק בספר יהודי שנכתב גו ..." םאברה

אודות יהודי. תוך קריאה הבנתי שישוע בא מזרע אברהם ודוד. 

בתולה יהודיה בעיירה יהודית )בית לחם( ולשבט הוא נולד ל

משבטי ישראל, יהודה. נוכחתי לדעת שישוע הכיר את התורה 

ואת הנביאים. למדתי את תורתו ואת אמרותיו היפות וקראתי 

אודות מסעותיו בארץ ישראל, כשלימד וריפא את כל הנזקקים. 

סיפור הדברים היה לי למזון רוחני עשיר ורצוי. הוא הבטיח 

להעניק סליחת חטאים וחיי עולם לכל המאמינים בו והבטחה זו 

משכה את לבי, עד שיום אחד שמתי בו את מבטחי, חזרתי 

 בתשובה וקיבלתי אותו כמשיח ישראל ומושיעי מחטא. 

לבי שלם עם אמונתי החדשה. עודני יהודי ולעולם לא אחדל 

ליח, מלהיות יהודי. לא זנחתי את מורשת אבותיי. כמו שאול הש



אני יכול לומר: "עברים הם? כן גם אני. ישראלים הם? כן גם אני, 
 צאצאי אברהם? כן גם אני."

 איש עסקים –בוב צ'רנס 

האם יכול כופר בעיקר לגלות את אלוהים? כן, אני גיליתיו. על 

אף שנולדתי וגדלתי בבית יהודי, לא היה לי כל עניין באלוהים 

י היהודית שום משמעות בחיי, או בתנ"ך. לא הייתה למורשת

ורק לעתים רחוקות ציינתי את החגים. עד שיום אחד גיליתי את 

אהבת המשיח. חיי השתנו ולראשונה היה אלוהים למציאות 

 בחיי. מאז אני חש יותר יהודי מאי פעם.

אמי ואחותי הופתעו מהשינוי שחל בי והחלו להתבונן בחיי. 

חיי המשפחה שלי. במשך  אהבה חדשה פרחה בלבי והקרינה על

הזמן נענו גם אמי ואחותי לאהבת אלוהים במשיח. זהותנו 

 היהודית הושלמה מכוח אמונתנו בישוע. 

 רועה קהילה –אירב ריפקין 

הייתי ילד יהודי טיפוסי. גדלתי בבית דתי למדי, לא הסכמתי 

ולם, הגעתי לבר מצווה בגיל שלוש עשרה. כמו כת לחדר, וכלל

הדתי שקיבלתי. מדי פעם, בחגים,  ךק החינוספמשלב זה נ

יפוק רוחני. החיפוש סלא מצאתי שם  ךת, אסנכתי לבית הכהל

אשר נפטרה אמי. מותה גרם לי כאחרי אמת רוחנית החל רק 

לרצות לדעת אודות הנצח. נראה היה שלאיש לא היו תשובות, 

 אפילו לא לרבנים. 

ה. גיליתי שם ולברית החדש ךפניתי לתנ" כךשש שנים אחר 

עולם.  יימותי חכדי לתת לי ולשכשאלוהים שלח את המשיח 

מאז שהאמנתי בו אני נהנה ממציאות רוחנית אחרת, ודבר 

 פר חי. סל ךאלוהים הפ

יונר ספנ - ף כופל סיו
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יצד הגעתי אל האמונה במשיח. כמילים  700-בנתבקשתי לתאר 

שני בני אדם  מובן, איןכשנה.  50כ יפור מקיף תקופה של סה

בה הובלתי נראית  ךם אל האמונה זהה. במבט לאחור, הדרכשדר

לאמונה איננה תוצאה של  ךמוזרה, ויש מי שיאמר תמימה. הדר

 ה מלמעלה. כשל הדר ענייןנון אנושי. היא כת

לובקית בהרי הקרפטים, בנוף נהדר ס בעיירהנולדתי וגדלתי 

תה מעורבת. יירה הייה בעסיילוכהמשרה תחושה של הוד. האו

ם נחלקו פחות או יותר בשווה ללותרנים ייהתושבים הנוצר

תה חלק מהמיעוט היהודי הגדול ייולקתולים, ומשפחתנו ה

ת רב המידות סנכלי העיד בית הכלכוהאמיד. על מצבנו ה

רה שלנו יייות במקום. בעסנכוהמפואר שעלה בהדרו על שתי ה

 ובלנות דתית. סשררה 

קה. בערבי שבתות נהגה אמי להדליק תה אדויימשפחתי לא ה

לה ארוחת ערב חגיגית. תמיד כל המשפחה אכנרות של שבת, ו

ח, שבועות, ראש השנה, יום סהיו חלות על שולחן השבת. בפ

 ונסת. בבית היכל המשפחה לבית הכה כות הלכוסיפור וכ

 לם. ורי תפילה, אך את ספר התנ"ך לא ראיתי מעומחז

 ולה בה היון בחצר גדכנסת, ששכהת לבית כנער, אהבתי ללכ

 והמקהלה הקסימוביקרתי. שירת החזן  ודי שבובית הספר היה

נים. יפי בית התפילה, וב הניגוידעתי את ר 10תי בן ובהיותי, וא

שם עז ועלי ר וקדקים עשולחן המדוסדרי הפונים היפים והניג

הים אדיר, ולחן מסתתר אלולי להאמין שמעבר לטקסי הפ וגרמו

ך כד, ודלים מא ודי הדת בבית הספר היופלא. לימומוי רומסת

 ובאוה ורים שבומה מן הסיפכי כשלא ידעתי שהתנ"ך קיים, אם 

 . ולידיעתנ

זה כר שובתודי, ולי שאני יה ודי הסבירוהמורים בבית הספר היה

אני שייך למיעוט לא סלובקי. אולם משמעות המילה "יהודי" 

באותה שפה שבה דיברו יתר  מובן,כנשארה מעורפלת. דיברתי, 

ך, כלתי להבחין בהבדלים קלים בינינו. כוהתושבים, אבל י
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ד ובלונדינים, בע ולמשל, שמתי לב שרבים מהסלובקים הי

הה. לעומת זאת, כת חבריי היהודיים היה ושצבע שערותיי ושער

שהיו לסלובקים רבים. הבדל אחד  ומכחולות כלי עיניים  והי

נסת כנו ה"יהודים" התפללנו בבית הלית: אנחכר בתוהיה בר

נסייה כת. לא היה לי מושג איך נראית ונסיכבו והם התפלל

לי שאין לי מה  וי הוריי אמרכמבפנים. לא העזתי לבקר בה 

 לחפש שם. 

. יום 13בן כשהייתי כהמגע הראשון שלי עם המשיחיות ארע 

ני הנוצרי אם כאחד, בהפסקה בגימנסיה, נשאלתי על ידי ש

הוא הגיש לי ספר משיחי ומתי, כי לקרוא משהו. הסברצונ

תוארו סבלו וצליבתו  ולילדים. פתחתי אותו באקראי, במקום ב

לו כיצד יכקות. זועזעתי. וע. הקריאה השפיעה עלי עמושל יש

זרי כמוות אוזה סבל כאותם "יהודים" לגרום לאדם חף מפשע ש

י לבין ר: אין בינוך? מה עשה להם? דבר אחד ידעתי בבירכל כ

תף. לא וע דבר משואת צליבתי של יש וים שתבעדהויאותם 

שת ולם תחות הדברים שקראתי, אוהבנתי לגמרי את משמע

 ותור לאול מה שהיה קשכב, מאז, וררה בי שורין התעוהמסת

ח כוב יתומשך אורין וף מסתואדם שנצלב נחשב בעיני לעט

י.מאג

 ."חות הלבנה'האראיתי סרט בשם  כןשנתיים לאחר מ ושנה א

לם אני ורוני, אכנשתמר בזי ון, מעט ממנכשנה אחרי  49יום, כ

ך כרין עלתה מחדש, ושת המסתותח .ר שהסרט עסק בנזירהוכז

 ות של 'קרוסים'. אפילונן בתמונוקרה לי שמצאתי את עצמי מתב

 .עלי ות השפיעונובתמ ופיעוהניף שהוהעננים 

שם ו בי הצעיר'כ'מית צוער החלועת הנוהצטרפתי לתנ 19בגיל 

ת המילה ומשמע .ריה של עם ישראלויר את ההיסטכהתחלתי לה

דים וגם הקשר ביני לבין היהוף, וף סודי" התבררה לי סו"יה

במבר ותר, בנוחר יושנה מא .תו ספר ילדיםועליהם קראתי בא

ניברסיטה העברית ותלמיד באכנרשמתי ו, עליתי ארצה 1939

 ופה זובמהלך תקושנתיים כטה ניברסיושלים. שהיתי באוביר
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ת בית וגעים לאיש שנצלב. השמומה פרטים הנכב בורתי שכנז

ל כב מור לי טכומה שז .ירונכבזי ועל וכו'רוסה ויאה דולולחם, 

רת העננים מעל עיר ו, צ1939רף ושלים בחוהיה שבהגיעי ליר

נת וירים בתמודש דמתה בעיני להפליא לעננים המצוהק

 כך, .בקיהורתי בסלכנים מהעננים שהוש ו', שהייםשודהק'

ת ונה הגיע לידי ספר בריתובפעם הראש .ת, התרשמתיולפח

 .יצד קיבלתי אותווכלל ממי כר לי כושלם בעברית, לא ז

שהייתי חבר כחר יותר, ועשרים שנה מא ומוהתהליך הגיע לסי

-1962תי בין השנים כהשתיי וד, אליובקיבוץ גבעת חיים איח

ת ורואשר קראתי את ארבע הבשכל ל התחיכוה .1942

הגעתי למסקנה שהבשורות  ו.רתותוע ות ישולדות את תוהמספר

קנה שהכתוב בהן הוא סעתי למגה ךמעניינות בהחלט. אחר כ

אמת. הבנתי שהבשורות נהנות מאותה מידה של קדושה שיש 

וף סקתי שישוע מנצרת הוא אכן המשיח. לבסה ך. מכךלתנ"

 . חזרתי בתשובה והאמנתי בו

בור ש ךכדאי להזכיר כאן שתי חוויות שהתרחשו בראשית תהלי

 ס, כשהשתתפתי בקור1952יו תסוב 1951תיו סזה. ב ךוארו

עברתי אימונים עם . קציני מילואיםסמלים ואחר כר בקורס

ה סגיחידתי הצבאית באזור הכרמל, שממנו יכולתי לצפות אל הפ

ראיתי בניין . שם, במרחק ניכר, סמזרחית של הרכ-הדרומית

קות סשנראה לי ממרחק כקוביה. היה זה מנזר המוחרקה. בהפ

ישבתי או עמדתי כמהופנט ועיני מרותקות אל אותה קוביה. 

שהוא ידעתי שיש קשר בין הבניין לאותו צלוב. באחד -ךאי

, ךניפקט" של בגרכשתי תקליט של ה"מ 1960הימים של שנת 

העבירה אותי לעולם ינה כאילו גומאז הרביתי להאזין לו. המנ

תורין אלוהי. הייתה לי סאחר, עולם של שלווה שמימית, של מ

שה שאני נישא מעל לאדמה, על כנפי מלאכים, וברקע עומד גהר

 ישוע. 
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 11פקות. נאלצתי לחכות סים וסוסעדיין לא השתחררתי מהי

כאשר משהו שחוויתי , 1972-1971פות, עד לחורף סשנה נו

חורף שהיתי בברלין. חלמתי שלושה  פקות. באותוסשם קץ ל

ולעת, ללא סביבה מסחלומות זהים: ראיתי את עצמי בנצרת, ב

עצים, שיחים או פרחים כלשהם, בין בתי אבן קטנים ומבוערים. 

י. גיגו המוני בני אדם במקצב איטי וחסאל מנהרה קרובה נכנ

הצטרפתי אליהם. במנהרה קרן אור ממקור לא ידוע. 

נוכח בלע חלול, התחלקה המנהרה לשניים וים, סבמרחק מ

לע פתח בנובה של ראש אדם. בפתח נראה ראשו של ישוע. סוב

ובחיבה שקשה לתארה. הוא לא אמר  ךעיניו הביטו אלי ברו

מילה, אר מבטו אמר לי יותר ממה שניתן לתאר במילים. לאחר 

סופה, ויצאתי עם לע, המשכתי במנהרה עד סשהקפתי את ה

היום. המנהרה הסתיימה בגן נהדר מלא דשאים, ההמון אל אור 

 כךעצים, שיחים ופרחים. הקצתי וחשתי אושר שאין לתארו. 

חלמתי שלוש פעמים. משמעות החלומות הייתה ברורה בעיני 

וער, מעולם החטא. המשיח קרא לי כלחלוטין: יצאתי מעולם מ

יתי להיות חלק כתוצאה, זכבאהבתו הרבה, ואני נעניתי לו. 

 ות המשיח. כנהדר, נקי מחטא. ביקרתי במלמעולם 

מאמין רק כי כעבור שלוש שנים נטבלתי. עד מהרה חשתי שדרכ

ל הדברים הנפלאים כמתחילה. קצרה היריעה מלספר את 

ך: אמונתי כם בכוהבלתי צפויים שהתרחשו מאז ועד היום. אס

רות אישית. יש בה מסתורין של קדושה שלא מן כמבוססת על הי

ים על טבעיות ואני יודע כ. אלוהים פועל גם בדרהעולם הזה

שהוא קרוב למאמיניו, חי ופועל בחייהם, רב חסד ואמת, ממהר 

יח ולהעניש כלברך ולהיענות לתפילות, אך לא פחות מהיר להו

 על חטא. 

  רופאת ילדים –ד"ר ורה שלם 

מדוע אני? מדוע שרדתי במחנות המוות של היטלר בעוד 

דו? שאיפתי הנחושה לגלות מה כחי עמי נששישה מיליון מבנ
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אלוהים רוצה ממני הביאה אותי לעיין בתורה. שם למדתי להבין 

 שאי אפשר לקיים בשלמות את מה שאלוהים דורש מעמו. 

 

תי לקרוא. הגעתי לנביאים והופתעתי לקרוא את ההבטחה כהמש

אל גיבור, אבי עד, שר ילד אשר ייקרא " דשייוולבפי ישעיהו, 

ונה לי הפתעה עוד יותר גדולה: הנביא כ. בישעיה נ"ג נ"שלום

דיבר שם במונחים שמתאימים רק לישוע. אבל לא רציתי לקבל 

 זאת. 

 

בוקר אחד נגעה ללבי אהבתו של המשיח. לא שהבנתי את 

הדברים עד תומם, אבל האמנתי בו והתמסרתי לו. מאז אני 

 נהנית משלווה אדירה על אף נסיבות החיים. 

 

 

 קצב  -ון ברוקט ליא

הנה, בא וב. ותמיד חשבתי את עצמי לאדם טודי וגדלתי בבית יה

ק ואני רח -דרת ות הקול המציאונה מום שהתייצבתי לראשוי

 הים. ומאל

זה הסביר לי שאני לא אחראי למעשיי, שאני ויאטר כפניתי לפסי

מעשיי נקבעים על ותיי ות שירשתי מאבות גנטיונכוצאה של תות

 שאין לי עליהן שליטה. ת ופי נטי

 

ל והים יכור לי. כעת אני מבין שרק אלולעז וידידי לא יכלוריי וה

 לשחרר אדם ממטען נפשי שכזה. 

 

קים ולמדתי שם שכל בני האדם רחוף פניתי לתנ"ך ולבס

הים קרבן בעד ות זה דרש אלווהים. כדי לתקן מצב מעומאל

 . ורנות הקרבן עבוף בא המשיח כדי לחיולבסוהחטא, 

 

 הים. ודע מהי ברכת אלואני יומאז לבי שקט 

 

 עקרת בית  -לין סליליאן מו
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נם של בני וא פרי דמיושה והים קיים אולעתים תהיתי אם אל

הים נראה לי וזמן רב, ללא הצלחה. אל ותוהאדם. חיפשתי א

, על אף ושה אישית כלפיום תחוחק. לא הייתה בי שרומ

 לבי. ב ושה כזורר תחותיי לעונוניסי

 

אני וע. בעלי וא שר שיר על ישוהביתה כשה ום אחד שב בננוי

ן שם ועדוק את המולבד ו, לכן הלכנךד מכודאגים מאומ והיינ

 ודים שהאמינוצת יהוקב ו. פגשנולמד הילד את השירים הלל

 א המשיח. וע הושיש

 

משנה  ובים לבשושהכת וגילינוד אתם את התנ"ך וללמ והתחלנ

ם ופתאו מרים הפכודש אוהדברים שכתבי הק .ות בעינינומשמע

 הים. ואת אל והמיידית. הכרנ ולנחלתנ

  

משיחי, והחלל שהיה בלתי את ישוע בה, קיבתשובאני חזרתי 

 י התמלא. בלב

 

 ס אווירונאוטיקה דמהנ  -מיצ'ל סיידמן 

דות, לעמוד על בדוק עובמהנדס לימדו אותי לכשרתי וניסיוני כה

הנדסה אנו מניחים בות לשאלות. גם בוותיהן ולמצוא תשכהשל

חן במבוחנים אותן ביחן, וכלעתים הנחות שלא ניתן להו

די כים, בתובכטחות אלוהים בחן את הבמבהמציאות. העמדתי 

ל מי שיחפש את אלוהים כטיח שבמ ך"התנלעמוד על אמינותן. 

ן מתגלה כו. גיליתי שאלוהים אבל לבכקש בימצא אותו, אם י

  !אלוהים הוא אלוהים חיים נו, המשיח.ב ךדר

 

י חייו, מותו, כישוע? אני מאמין בן שיהודי יאמין כיצד יתכ

, ךתנ"בטחות שבתחייתו ותורתו תואמים לחלוטין את הה

 חיי. בטחות אלה בוניסיוני האישי אימת ה

 

 איש עסקים  -בנסון מוריס 
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 הבמשיח מצאתי את התשובמורשתי היהודית, ובאני גאה 

חיי: הוא הראה לי מי אני, מה בת הגדולות לשלוש השאלו

 אחרי מותי.  ךאלוהים מצפה ממני, ולאן אני הול

 

 מזכירה  -כהן פיי 

תי להאמין בולה כיצד יכנתי בן לא הכאתי מרקע חרדי, לב

ל קשר עם כתי לקיים בלעשר שנים סיר בקרו ךמשבישוע. ב

אה באשר כתי לפתוח את הדלת בגלל אמונתה. סירבתי ב

טלפון באשר שמעתי את קולה כני, טרקתי את השפופרת קרבל

 יה. בתכל מכוהשמדתי את 

 

ה. ככדעתי התר בכך,חנתי בלי שהבחיי. בינתיים פעל אלוהים ב

אסיפה משיחית אליה הזמינה בתי בקר עם במתי לכסוף הסבל

. יום אחד ךתנ"באותי. התרשמתי ממה ששמעתי והתחלתי לעיין 

. ןומע את תפילותיי ועונה עליהנע אותי אלוהים שהוא שכשי

שישוע הוא המשיח. מאז אני  ריכהוא נגע בלבי וגרם לי לה

 מאמינה בו. 

 

 מתווך מקרקעין –דן דלמן 

נאמר בו מה  אכןלברר אם  כדי התחלתי לקרוא בתנ"ך  1957-ב

אדם שפגשתי. קראתי גם בברית החדשה והופתעתי  ןשטע

מדתי גם שהוא בא ל תלמידי ישוע היו יהודים. לכלגלות ש

 תי לקרוא. כבעד חטא. המש כקרבןלעולם הזה 

 

די קריאה, חשתי בקרבת אלוהים. הפסקתי כיום אחד, תוך 

והתפללתי: "אל אלוהים, מה שאני קורא בספר הזה נראה לי 

בה. אני רוצה  ןואמת. אם זו האמת שלך, אני רוצה להאמי נכון

שוע". לא לחזור בתשובה ולקבל על עצמי את מרותו של י

 שמעתי קולות, אבל אלוהים נגע בחיי וידעתי בבירור: 

 

פר על חטאים. פניתי אליו ומאז כיהמשיח, מי ש אכןישוע הוא 

 אני יהודי משיחי. 
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 עה קהילה ור -זנברג ור ןאל

המניע היחיד שלי לקרוא את הברית החדשה היה בזמנו לגלות 

ליהדותי ברצינות  י גדלתי בבית יהודי והתייחסתיכתוב בה, כמה 

ל ספק שישוע הוא באמת המשיח. כרבה. שקראתי, הבנתי מעל ל

 נעתי לו. מעולם לא הצטערתי על צעד זה, ולו במעט. כנ

 

  ןשחק -לי אמבר 

לראשונה בחיי, אני מאושר להיות יהודי. בעצם, אני מרגיש 

ות כיותר יהודי מאי פעם. אני יודע שמצאתי ישועת עולם בז

 המשיח. ישוע  ןהאדו

 

 איש עסקים  - ןמדאיס סייול

. ןוכגדלתי בבית יהודי אדוק ולמדתי בבית ספר עברי עד לתי

וביקרתי בקביעות שהתנ"ך הוא דבר אלוהים  ןתי להאמיכחונ

בחברת הוריי את בית הכנסת. לימודיי, התפילות בבית הכנסת 

בעוד  –והחגים לימדוני שאלוהים קדוש, צדיק, טהור וללא חטא 

 י חוטא, טמא וחסר כל זכאות לפניו.שאנ

 

יום אחד נכנס אדם לחנות שלי ובמהלך שיחה אמר לי שישוע 

. בערב, 4הוא המשיח. הוא הצביע על ישעיה נ"ג ועל משלי ל' 

הייתי משוכנע שהאיש  –בביתי, בדקתי את התנ"ך העברי שלי 

הראה לי תנ"ך נוצרי ובתנ"ך היהודי לא אמצא את מה שהראה 

בוקר. הופתעתי! הכתובים שלו ושלי היו זהים, לי באותו 

והפסוקים האלה אכן דיברו אודות המשיח. לא היה לי ספק: 

 ישעיהו תיאר את ישוע.

 

חזרתי בתשובה וקיבלתי על עצמי את עול מלכות המשיח. את 

ילדיי חינכתי להתגאות במורשתם היהודית ולהאמין בישוע 

 משיחנו.

 

 רועה קהילה –ריצ'רד כהן 
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היה לי זמן לאלוהים ולא הקדשתי לו מחשבה רבה. יום אחד, לא 

פניתי עם ארוסתי לרב כדי להתייעץ לקראת נישואינו. הרב 

אמר שאני כל כך רחוק מאלוהים שספק אם אלוהים ימצא אותי, 

גם אם יחפש. ממילא לא רציתי באלוהים, כך שדבריו 

 המפתיעים לא הטרידו אותי כלל.

 

חתנו, אשתי פגשה מישהי שסיפרה חודשים אחרים אחרי שהת

לה על המשיח. כאשר נודע לי על השיחה, כעסתי מאוד. כל 

קשר עם אותה אישה העלה את זעמי. אבל ידידיה החדשים של 

אישתי התמידו להזמין אותי מדי פעם למפגשים שלהם, ויום 

אחד החלטתי להשתתף באספה כזו כדי להוכיח להם את טעותם. 

דשים של ויכוח ודיון, הבנתי שהטעות אחרי קרוב לשלושה חו

כולה שלי. ישוע היה לריבון חיי וממנו למדתי לאהוב את 

 . אלוהים ולעשות את הרצוי לו

 

 מעצב שיער לגברים –דוד הרט 

ך. וד נבומשיחן, הייתי מאכע ודתי את ישודואמי  ואשר קיבלכ

 ודתי היודויים. אמי והים של גוע אלוראיתי בישודי, ויהכגדלתי 

נתן החדשה ובאמ ות שהן מצאות. בהחלט שמחתי לראואלמנ

ר שאמרתי לעצמי וכלית. אני זכתוק וח, סיפכור של ומק

בריא ודי צעיר ונזקקים, לא ליהונתן מתאימה לחלשים ושאמ

 די. ויהכתי ותר על זהוודאי שלא עלה על דעתי לותי. בומכש

 

עת כע. והאמנתי בישובה וך חזרתי גם אני בתשכזמן מה אחר 

רשתי, ותר במותר מאי פעם. אני גם גאה יודי יואני מרגיש יה

 הים. ות אלכבחיי מתנסה בברו

 

 נהל אכסניה בישראל מ -ישראל הראל 

שב שדה משה וגדלתי במולדה וץ חובקיב 1954לדתי בשנת ונ

מד וקדם בחיי מצאתי את עצמי עובר בשלב מכשבחבל לביש. 

בלי מטרה. ולי טעם לי ב ורה: החיים נראוקת שבולפני ש

ת וח מהמציאועים. ניסיתי לברול בני האדם צבכחשבתי ש
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ל מי כבה. הרי ובעזרת סמים. חשבתי שאמצא בהם את התש

ת וך לפחכממים הם אחים )ול המסוכ ושעישן סמים נהיה שלי

זיב כנדדתי בין אילת, אוהיה נדמה לי(. עזבתי את הבית 

ים. גיליתי שאין בין ריובגנים ציבוף ואייבה. ישנתי על החונו

ל אחד ניסה כג שתיארתי לעצמי. וה מהסווטלי הסמים אחונ

ך רמיסת אחרים. ותר מהחיים, תומה שיכ וף לעצמולחט

 60בת כע מאישה ונה על ישושמעתי לראש 18שהייתי בן כ

סיפרה  ולנכבזמן שאול אצלה, כומה מחברי לאוכתי ושהזמינה א

ך כתי אתה, אבל לא היה במכגם הסורה. הבנתי ועל הבש ולנ

ה בלבד. לא כמה שלי הייתה להלכי ההסכת דבר בחיי ודי לשנכ

משיח ובשום פנים לא השל  ולון לקבל על עצמי את עוכהייתי מ

יקבע בשבילי מח  -ים האפילו לא אלו -ו אחר הרציתי שמיש

 .קודם שליהחיים המשכתי באורח . המותר ומח אסור

נוודים של הסמים והם, בירת נסעתי לאמסטרד 1974בשנת 

נעצרתי  ן.ייתי לפני לכהחזרתי משם מבולבל יותר מש ה.אירופ

גרם חשיש, ולמרות שכבר נפסק לי מאסר על  100חזקת העל 

פקיד השופט ריחם עלי ובמקום לשלוח אותי למאסר התנאי, 

, אבל זו הטובהגותי התנהתרשם מהוא ה .אותי בידי קצינת מבחן

שפיע התגוררתי אצל בחור משיחי שהזמן מכך שבאותו  הנבע

 .יםה, לפי רצון אלוהעלי לחזור למוטב ולחיות, לפחות לכאור

צגתי את עצמי כחוזר הישלח לכלא, הכיוון שלא רציתי ל

 .רגילהסתיים, ואז חזרתי לאורח חיי המשפט העד ש הבתשוב

ייתי ישן ימים שלמים ה .מציאותהלאט לאט איבדתי קשר עם 

ביא לאשפוז התאבדות הלקום. ניסיון  הסיב הייתהמשום שלא 

 הכפוי בבית חולים לחולי נפש, שם מצאתי סוף סוף את מ

אכילו אותי הלי מקום נוח לישון, טיפלו בי,  היהשחיפשתי; 

יו מזריקים לי הייתי משתולל קצת ומיד הוכשרציתי סמים 

 ה.רגעהווליום ל
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רופאים ה .תאבדהטעם לחיים, לכן ניסיתי שוב ושוב ל היהלא 

 הפרנואידית ואיבדו כל תקוו הקבעו שאני סובל מסכיזופרני

ים הפקר שבין מלכות אלוההלתי חיים בשטח השארפא. ני

ייתי מוכן לקבל על האמת אבל לא הידעתי את . שטןהלמלכות 

יא ה הבשורהכרתי בכך שהמעשיות. ה השלכותיהעצמי את 

 ים. התמסר לאלוהייתי מוכן להאמת, אבל לא 

 

אחרי כשנתיים וחצי בבית חולים, גורשתי משם כי תקפתי 

לאן לפנות. חוריי סרבו לקבל אותי לביתם ולא ידעתי  .רופא

החלטתי שוב להתאבד. למטרה זו פניתי לחורשה שבקרבת בית 

החולים ועמדתי לתלות את עצמי. פתאום הרגשתי כאילו מישהו 

עייפתי  לעשות את מה שתכננתי. -ממש בכוח  -מונע ממני 

 מהחיים, וכעת גם למות לא יכולתי. 

 

. ישבתי בחורשה ךלא ידעתי מי אני, מאין באתי או לאן אני הול

לבי.  ךאל תו ךוקראתי בכתבי הקודש ומשהו כמו אור נפלא נשפ

הרבה לא זכור לי מאותו רגע ומעט מהזכור מובן לי, אבל 

א שהו-ךפתאום ידעתי שקט נפשי כפי שאף פעם לא הכרתי. אי

 ידעתי שהעניינים יסתדרו. 

נסעתי לידיד משיחי שהכרתי, אבל הוא אכזב אותי מאוד. רציתי 

שאלוהים ישנה אותי מיד, אבל הידיד דיבר רק על מעשים 

נפלאים שאלוהים עשה בעבר או שיעשה בעתיד. החלטתי 

שם אמצא את עצמי.  אולילברוח לפטמוס, אחד מאיי יוון. 

היו משיחיים צעירים בדרכם שלושת שותפיי לתא באנייה 

לקורס משיחי בקפריסין. החלטתי לנסוע אתם. חשתי כאילו זו 

ההזדמנות האחרונה שלי לפנות לאלוהים. הצטרפתי אליהם 

 וירדתי בקפריסין כדי להשתתף בקורס. 

 

הקורס החלה האמת לחדור ללבי: עד אותו זמן שיחקתי  ךבמהל

ה עלי לשנות כיוון, מחבואים וניצלתי את אלוהים לצרכיי. הי

לחזור בתשובה כנה ולחיות כפי שאלוהים מצווה. תחושת אשמה 

נחה על לבי כמו שמיכה כבדה, עבה, שחורה ומעיקה. רגשי 
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אבל הרי ישוע מת כדי לכפר  -שנים  ךהאשמה דיכאו אותי במש

הוא סלח לי  .על חטאים ולתת לי ישועה! בכיתי כמו תינוק ממש

  ושינה את חיי מן היסוד.

 

נשארתי בקפריסין כשנה. בחסד אלוהים, השתחררתי מהתלות 

משתנה, כך אני בסמים והתחלתי להשתנות לטובה )אני עדיין 

נס",  וזה"ה(. כשחזרתי לארץ הפסיכיאטר ממש נדהם: וומק

לל וא מחוהוהים אכן קיים ובאמת התרחש בי נס. אלואמר, 

ח את א שלותם חיים. הוממלא אוא מרפא בני אדם ונסים. ה

 ע כדי לתת לאנשים חיים של ממש. ויש

 

תר. יחסיי עם בני ויותר וחיי מלאים יומאז שש שנים,  ועבר

מפרנס ובד וד. אני עואני אב לבן חמו, נישאתי ומשפחתי השתפר

 ד. ובני בכבואת אשתי 

 

, םכדי לבייש את החכמי םאשר בעול םבחר בכסילי םאלוהי"

אשר  םבנחותי ;םהחזקי כדי לבייש את םאשר בעול םובחלשי

 ,םכאפ םשה ם, בדבריםלפחותי ערך בחר אלוהי םביבנחשו םבעול

לא יתהלל  ן, למעםהקיימי םכדי להשפיל עד לאפס את הדברי

במשיח ישוע אשר  םאת ם. אבל ממנו קיימיםאיש לפני האלוהי

, לצדקה, לקדושה ולפדות, כדי םהיה לנו לחכמה מאת אלוהי

)ציטטה מהאיגרת  "כתוב גםששהמתהלל יתהלל בה', כמו 

 (. 31-27קים ורינתים בברית החדשה, פרק א', פסונה לקוהראש

 

 טקין ורושלי ק

ש וה, השניה משלוני הגבודי מהמעמד הבינוגדלתי בבית יה

ל, בגדים יפים, חברים, ובית גד ולנ ור, היומחס ות. לא סבלנובנ

י בבית די טרב. למדתוכל הדברים שמאפיינים בית יה -ת וניומכ

 בל. ודי מקורח חיים יהוניהלתי אוספר עברי 

 

שר. ות באולחיומנית, להתחתן, ללדת ילדים ות אוחלמתי להי

דנט ולסט הת בפילדלפיה. מילגוקיבלתי מילגה לאקדמיה לאמנ
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, לכן חשבתי וניברסיטה זופן באוצאת דוהיא עזרה י 'בשנה א

 ם. ושאני בדרך להגשמת החל

 

אז התחלתי ושהגעתי לגיל שבע עשרה,  יפה, עדוב והכל היה ט

לא  ו.התממשת שלא ולי שאיפ ון. חיות רצוש אי שביעולח

ת, וותי עד מומית שיעממה אוהשגרה הי .ק בחייםומצאתי סיפ

את חיי  ויים חדשים שימלאוש אחרי גירוהעברתי את ימי בחיפ

 .תם ימיםות באוניסיתי את כל מה שניתן לנס .ן כלשהיוכבת

ל מה כדד עם ול להתמוסה ומחושב, שיכואדם מנת ורציתי להי

  ו.א בחייושיב

 

את ושאלתי את עצמי  .תייוגם שאיפ וכל שהתבגרתי, בגרכ

ת ות בחיים? שאלוצה לעשוהחיים, מה אני ר ועדוחבריי למה נ

חבריי לא  .חול בהתאם למצב הרכ, הוחכנש וא ושכאלה נשאל

  ו.תיות לשאלוברצינ והתייחס

 

צא וי יוברת שינותי, לנה, עויצד אחכיתי במשך שנתיים רא

רח וד באודמתה לי מאוחצי, וגרת ממני בשנתיים והיא מב .פןוד

א בתנ"ך, וי שחל בה התרחש אחרי שהחלה לקרוהשינ .חייה

ד, ושרת מאוהיא אמנם הייתה מא .הדבר לא מצא חן בעיני,ו

רר בי קנאה ושר שלה עוהא .מאייםוזר וי נראה לי מואבל השינ

ר וזהי מקוא המשיח, וע הוהיא הסבירה לי שגילתה שיש .עסוכ

די וך יהותה לחינכלנה ז .ל הדבר נראה בעיני טיפשיכ .שרהוא

א עניין וע הויש ותוגע לאול מה שנכה להבין שכהייתה צריוב וט

תר וע ממנה יוסירבתי לשמ .ייםות של הגות תפלונושל אמ

  .שאובנ

 

למדתי בבית ספר  .ת קצת(והים )לפחוריב חיי האמנתי באל

לגבי ולגבי שאר בני  .ה בגיל שתים עשרהוועברי והייתי בת מצ

כזה  ום, אם בכלל היה מישהדע היה לכל היותר אומשפחתי יש

רק כדי וי ור בניועברה לגולנה עזבה את הבית  .קובעבר הרח

מדבריה והשתחררתי ממנה . דים משיחיים אחריםות עם יהולהי
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תי וגם אחוגם אמי  וחיש מהר התחיל .קבים, אך לא לזמן רבוהנ

הלכה אמי  ישוע.לדבר על וא את הברית החדשה והקטנה לקר

ת ולדעתי הייתה צריכה להכיר את היהדומדי שבת לבית הכנסת 

בעיני מה שהתרחש  .עוביש זוזרה כונה מולא להיקלע לאמו

ברית ו ךקפת ספרי תנ"ומצאתי את עצמי מ .ראובמשפחתי היה נ

  .היםום מתמידים על אלריודיבוחדשה, 

 

ת ומה היה בספר הזה, שכה שינה את חיי משפחתי? הסקרנ

ל, והים, כביכוקראתי על בן אלו ותופתחתי א .תיוהכריעה א

 ותי מפניוא ושנים הזהיר ךבמש .תיוהשם דחה א ישוע.י והקר

ביקשתי שיראה לי את והים, והתפללתי לאל ו.מפני כל חסידיו

  ו., אם בכלל יקרה משהלא ידעתי מה יקרה .האמת

 

לם ות את העוהתחלתי לרא .ת על תפילתיוהים החל לענואל

להרפתקה  והחיים הפכ .לדתי מחדשוט נופש .תובעיניים חדש

ת נעלמה והריקנ .גמתהולם לא תיארתי לי כדוחדשה שמע

תי לאדם וא וךתי, להפות אושהתחיל לשנ ומה בא משהובמקו

 .אהבהוכלית החיים מלאי ת .תושתמיד רציתי להי

 

הזמן איבדתי חברים  ך, במש.ש שניםואני מאמינה מזה של

אינני מרגישה שפתרתי את כל  .םונתי החדשה איובאמ ושרא

לי  ות שלא היומטרון, אידיאלים וות בחיים, אבל יש לי כיוהבעי

  .שנתן לי את המשיח ךהים נתן לי את כל זה על ידי כואל .דםוק

 

 ברוך גולדשטיין

 ונקס, הגטוגדלתי בברורק וי ולדתי בניונ .לדשטייןוג ךושמי בר

כמנהג  .הווהלכתי לבית ספר עברי עד שהייתי בר מצ .דיוהיה

 .סובר –תם ימים, לצד שמי העברי, ניתן לי שם אמריקאי וא

ע, ומאז שהכרתי את יש ךס, אותי כברוא וב החברים הכירור

ף להיקרא תר משהייתי לפני כן, אני מעדיודי יותי יהושעשה א

  .תרונראה לי מתאים י ךכ וך.בר
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דברים שלא הבנתי  וןהמ ומשתנה. היולם מהיר וגדלתי בע

לם לא הכרתי. וב שבעולם גם את הטובים, אושידעתי שאינם טו

ש ולכך התחלתי לחפש. בגיל שש עשרה הסתבכתי עקב שימ

ר ון בעוע רגיל בהחלט. סיימתי תיכואיר ורק, זהוי ובסמים. בני

לקתי ות. סואחר לעש והלכתי למכללה כי לא היה לי משהושיני 

 שלים. ונים כואחרי חצי שנה בגלל צי

ן א שאתגייס לצבא, לכות הותר לעשון ביוהחלטתי שהדבר הנכ

יאטנם, וות הברית. מצאתי את עצמי בוהתנדבתי לצבא ארצ

יחידה קרבית  -נה וטסת הראשוגדת חיל הפרשים המובא

רב  ןנה מזה זמולראשוי שאיהרג, נה. חששתוממדרגה ראש

הים והתפללתי לפעמים. ביקשתי מאל והים. אפילוחשבתי על אל

 עליי.  ןיגור לי ושיעז

על  ות כשנפצעתי. הסתערנועויטנאם רק שישה שבווהייתי ב

ך כדי כך שניסיתי להגיע ותועד ומי המיוכפר. לא הייתי במק

היה  ום בוקק במותי. הטיל נחת בדיולשם התפוצץ טיל ופצע א

ת לצד חבר לנשק, שנהרג במקום. ההכרה שאלוהים ועליי להי

 רוצה שאחיה נגעה מאוד ללבי. 

בסופם ואחרי שנפצעתי, אושפזתי בבית חולים כשבעה חודשים 

ש בסמים. לא היו וב בשימוחררתי מהצבא. מיד הסתבכתי שוש

 ןת פרנסה בגלל קצבת הנכות הממשלתית שקיבלתי, לכולי דאג

, לדעת מה מתרחש ןלחופשה ממושכת. רציתי להתעדכ יצאתי

דשים, ואז ובב כמה חולילד להסת ןריי חשבו, "ניתובעולם. ה

היו החיים  ןהוא יסתדר". חלפו שנים ולא עמדתי על דעתי. עדיי

 בעיני כחידה. חיפשתי לגלות את משמעותם. 

של  וגידלתי שיער וזקן, ופרקתי כל עול. בסופ -הפכתי להיפי 

, נחתתי כמו כל ההיפים באותם ימים, בקליפורניה, בחיפוש דבר

האחרים, . בשונה מכל ההיפים ואחרי משהו שלא ידעתי מה

תוצאה, תמיד הייתי מוקף חברים. כנסה קבועה. כהייתה לי ה
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סף שברשותי, או שזוהי כלפעמים תמהתי אם הם ידידים בגלל ה

שאלה זו שהמענה על  כךחברות של אמת. הייתי אדם טוב לב, 

לא הטריד אותי במיוחד. אם היה לי מה לתת לאחרים, הייתי 

ן לעשות זאת. עברתי להתגורר בסאוסליטו שבקליפורניה. כמו

וונתי לבנות בית סירה גדול שיעגון במפרץ סאן פרנסיסקו, כהת

ר דירה, כולם התגוררו אתי, בלי שכל חבריי. כושם אקבץ את 

ונניות תלוהים היו משפחה אחת גדולה ומאושרת! אבל לאכ

אחרות. העירייה הוציאה נגדי צו הריסה ונאלצתי לעבור לסאן 

 פרנסיסקו. 

 

נו, חבריי ואני, למשונים ביותר ורבים כהזמן הפ ךבמש

. יום אחד החליטה אחת הבנות, כךשהתגוררו אתנו עזבו עקב 

ואן, לנסוע לקונצרט רוק במדינת 'בחורה יהודיה בשם ג

חיים שנסעו לאותו אזור אספו אותה וושינגטון. מספר משי

ואן דחתה את דבריהם 'סיפרו לה על ישוע. ג ךבם ובדרכבר

ן נעצרה על ידי המשטרה. מספר כמה ימים אחרי כבשאת נפש. 

הטלפון היחיד שהיה ברשותה היה של אותם צעירים עמם נסעה 

ב. היא התקשרה אליהם, והם באו, שיחררו אותה בערבות כבר

תגורר זמן מה אצלם, בחווה שמחוץ לעיר. והזמינו אותה לה

ואן החליטה ללון אצלם לילה אחד, אבל נשארה בעצם שישה 'ג

לאחי,  כךחודשים. אחרי שחזרה בתשובה היא רצתה לספר על 

עבור זמן מה כפרד, שהיה ידידה הטוב. פרד נסע אליה לחווה ו

 חזר גם הוא בתשובה. 

 

ן פרנסיסקו. לא ן בא לסאכפרד רצה לספר לי על הבשורה, ל

. חוץ הוגן וחולה מאודכרציתי לשמוע. באותו זמן הייתי מסומם 

ואן( אינם מאמינים 'מזה, אני הרי יהודי, ויהודים )פרט לפרד וג

, לא האמנתי באלוהים והייתי כךאלה. נוסף על כבדברים 

לכפות על די כנע שאנשים שמאמינים בו עושים זאת כמשו

 כך חשבתי(. לא, ישוע לא בשבילי. חושלתם. אני הייתי מאושר )
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פרד חזר לחווה. סאן פרנסיסקו נמאסה עלי והחלטתי לבקר 

אותו לכמה ימים. החווה שכנה באמצע היער ובאמת התחשק לי 

, בלי לדעת מה צפוי לי. אני אדם ך"לחזור לטבע". יצאתי לדר

בעל רצון די חזק, עקשן, וידעתי שאיש אינו יכול לשכנע אותי 

ינני רוצה להאמין בו. למרבה הפתעתי, אף אחד בחווה בדבר שא

ירד עלי". הם אמנם סיפרו לי על ישוע אבל איש לא ניסה "לא 

לכפות עליי להאמין. הופתעתי. ראיתי בהם משהו שונה. בחווה 

גרו אז כעשרה צעירים. בעלי המקום, מיכאל ואישתו, לא היו 

סרי מנוח היפים, אבל הם פתחו את לבם ואת ביתם לצעירים ח

 אלה, מגודלי שיער ובעלי החזות המוזרה. 

 

מתוך כבוד למיכאל, ומפני שרציתי להבין מה מניע אותו, 

התחלתי לקרוא בכתובים. הייתי בן עשרים ושתיים ולא ידעתי 

דבר אודות ישוע. אני זוכר שכשהייתי ילד, דיברתי עליו עם 

אבל  הוריי. הם היו אומרים שישוע היה כנראה רב או נביא,

או  -בשום פנים ואופן אינו בן האלוהים. זה כל מה שידעתי 

 שחשבתי שאני יודע. 

 

אני  -התחלתי לקרוא ... אי שם בין בשורת מתי לספר ההתגלות 

ירד עלי רוח הקודש. הוא נאבק בי  -לא יודע לתאר זאת אחרת 

בחוזקה. התפללתי. אמרתי לאלוהים שאם הוא באמת קיים, אני 

הבנתי: אם יש אלוהים ואני לא מאמין בו, אני רוצה לדעת. 

טיפש. אבל לא רציתי להאמין בלא כלום. הייתי חייב לדעת אם 

אלוהים באמת קיים. ביקשתי ממנו להתגלות אליי. ביקשתי 

ממנו להעתיק הר, לקרוע ים, או לשלוח ברק שיחרוט את שמי 

על עץ! הנחתי שאלוהים מסוגל לעשות דברים כאלה, אפילו אם 

רוב הוא אינו פועל כך היום. מכל מקום, שום דבר כזה לא ל

 קרה. יום אחד התעוררתי בבוקר וידעתי! זה הכול. 

 

 

אילו אני רואה בפעם הראשונה בחיי. הנס שחיפשתי כהרגשתי 

ול לומר לי ש"זה כנטמן בלבי. ידעתי לפתע שיש אלוהים. אתה י
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ך התגלה לי כלום", אבל עבורי זה היה עניין אמיתי עד מאוד. כ

ל אחד מאתנו, והוא יודע מה עליו כיר כאלוהים. אלוהים מ

יר אותו. כדי שיכל אחד כלעשות בלבו של 

תובים, חשתי תחושת זרות, כבפעם הראשונה שקראתי ב

אילו שאני האדם הראשון שקרא אי פעם בספר הזה. כה, כמבו

די לספר לאחרים. ברור היה לי כור מה שקראתי כניסיתי לז

ל מה שאמר אודות עצמו הוא אמת. כוע הוא יהודי וששיש

נע אותי שהוא קיים, אשרת אותו. כהבטחתי לאלוהים שאם יש

 אלוהים עמד בחלקו בעסקה, ואני עובד על חלקי. 

 שני ואתי ש

בר בגיל כ"מהי האמת?" בשאלה זו התחבטתי עוד מילדותי. 

תי שבע התעוררו בי שאלות בדבר החיים והמוות. לעתים מצא

מיהה למענה המיוחל. לפעמים ראו הוריי כאת עצמי בונה מרוב 

יי, אבל אפילו הטובה שבתשובותיהם לא הייתה מסוגלת כאת ב

ל פעם שפרצה כלספק את לבי. שאלותיי קיבלו משנה תוקף 

מלחמה במדינה, ובמיוחד עם גיוסי לצה"ל. 

ון גכבתום השירות הצבאי פניתי ללימודים. ניסיתי תורות זרות 

יוגה ומדיטציה טרנסנדנטלית. לזמן מה חשבתי שהמדיטציה 

ן הצליחה למלא את לבי באושר ובשלווה כהטרנסנדנטלית א

ון. לדאבוני, התחלתי להבין כשחיפשתי. ההפך היה הנ

ל ככשה"אושר" וה"שלווה" שמצאתי היו זיוף מוחלט. 

שהתעמקתי בעבודת אלילים זו, התפתיתי להאמין שמהות חיי 

י האישיים. פיתחתי אדישות וחוסר כבסיפוק צר מצטמצמת

התחשבות בסובב אותי והשתעבדתי לחיי מין. נמלאתי רגשי 

שהדחקתי ככל יכולתי וניסיתי לשכנע אשמה, ייאוש וריקנות 

את עצמי שפעילות מינית מתירנית לא סותרת את הערכים 

 שלמדתי בתנ"ך. 

משמעות  לבסוף יצאתי לטיול ארוך באירופה, בתקווה למצוא

עה מוקדמת, למדתי על דלחיי. בקרתי בהרבה כנסיות ושם, בלי 
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הדת הנוצרית. נדהמתי לנוכח המספר הגדול של פסלים ותמונות 

שראיתי בכנסיות ונוכח הערצה והכבוד שייחסו המאמינים 

רת הדברות, בהן ליצירות אלה. האם שכחו הנוצרים את עש

 םשמיב רתמונה אש לכ... לא תעשה לך פסל ו"נאמר בין השאר: 

? "בדםולא תע ם. לא תשתחווה לה..מתחת  בארץ רממעל ואש

כמובן, במיוחד בלטו פסלי ישוע הצלוב. "מה לכל זאת 

 שאלתי.  "ולאלוהים?

 

לא רחק היום וזכיתי לתשובה המיוחלת. פגשתי קבוצת צעירים 

שסיפרו לי בהתלהבות רבה על ישוע המשיח. לראשונה בחיי, 

בחייו, מותו ותקומתו התגשמו נבואות התנ"ך שמעתי מפיהם ש

אודות משיח ישראל, אותו משיח בן דוד. דבקות צעירים אלה 

באלוהי ישראל, אהבתם זה לזה ודאגתם לי נגעו ללבי. 

האפשרות שישוע הוא המשיח האמיתי נטעה בי את התקווה 

שיש מענה לחיפושיי. מצאתי את עצמי מתחבטת בשאלות 

באמת המשיח המובטח לישראל בתנ"ך?  חדשות: האם ישוע הוא

האם הוא הדרך היחידה אל האב, האמת ואל חיי הנצח? אם כן, 

 נה לשלם את מחיר האמונה בו? כהאם אני מו

 

התחלתי לקרוא את התנ"ך באור חדש. בהדרגה הבנתי שאין 

פר על חטאיי ולהגשים את נבואות כמלבד ישוע מי שיכול ל

המומה מאהבת אלוהים כלפי  התנ"ך במלואן. מצאתי את עצמי

ל צרכיי ולעתידי. בדמעות כבני אדם חוטאים ומהדרך שדאג ל

חרטה ובאושר גואה פניתי למשיח ומסרתי את חיי לידיו. 

כיהודיה, הבנתי היטב איזה מחיר יהיה עלי לשלם בגלל האמת 

י ושאתנסה בנידשאחזה בי ושינתה את חיי. ברור היה לי 

דשה לא התקבלה על דעת משפחתי י, דרכי החובדחייה. כצפו

שגים והעניק למונים ו, שמר לי אמכודרכהים, וחבריי. אך אלו

 ת חדשה. ו"משפחה" משמעו "תוחבר"

 

לים וה הממלאים עתה את לבי יכווהתקושר ואני מאמינה שהא

ת שטעמתי בחיי גם היא מנת ות גם מנת חלקך. האם הריקנולהי
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א והושר נצחי, ואל למלא את לבך בוהים יכוחלקך? רק אל

 ע. ות המשיח ישושה זאת בזכוע

 

ל וא היחיד שיכוע הוהיך? ישוהאם אתה מבין שחטאת לה' אל

דה על חטאיך לפני ה' וולהעניק לך מחילה. התולכפר על חטאיך 

ע ישמע עת תפילתך, וישוע על חטא, והסתמך על קרבן ישו

 נצחים. -ן בלבך לנצחוישכוא ויבו

 

ת השמים. אל כום כניסתך למלועתך, יויש םות יול להיכום יוהי

ל ופר על חטאיך. מחר עלכאל תדחה את מי שמת לותהסס 

 ם הדין. ות יול להיוחר מדי. מחר עלות מאולהי

 

"הנה ישכיל עבדי, ירום ונשא וגבה מאוד. כאשר שממו עליך 

רבים, כן משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם. כן יזה גויים 

כים פיהם, כי אשר לא ספר להם ראו ואשר רבים, עליו יקפצו מל

 לא שמעו התבוננו."

 

מי האמין לשמועתנו וזרוע ה' על מי נגלתה? ויעל כיונק לפניו 

וכשורש מארץ ציה, לא תואר לו ולא הדר ונראהו, ולא מראה 

ונחמדהו. נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, וכמסתר 

 פנים ממנו נבזה ולא חשבנוהו.

 

ואנחנו חשבנוהו נגוע,  –חוליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם אכן 

מוכה אלוהים ומעונה. והוא מחולל מפשעינו, מדוכא מעוונותינו, 

נרפא לנו. כולנו כצאן תעינו, איש מוסר שלומנו עליו ובחבורתו 

 לדרכו פנינו, וה' הפגיע בו את עוון כולנו.

 

כרחל לפני ניגש הוא נענה, ולא יפתח פיו. כשה לטבח יובל ו

גוזזיה נאלמה, ולא יפתח פיו. מעוצר וממשפט לוקח ואת דורו מי 

ישוחח, כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי נגע למו. וייתן את רשעים 

 קברו ואת עשיר במותיו על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו.
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וה' חפצו דכאו. החלי. אם תשים אשם נפשו יראה זרע, יאריך 

עמל נפשו יראה, ישבע, בדעתו יצדיק ימים וחפץ ה' ביו יצלח. מ

יסבול. לכן אחלק לו ברבים ואת צדיק עבדי לרבים ועוונותם הוא 

עצומים יחלק שלל, תחת אשר הערה למוות נפשו ואת פושעים 

 – 13ישעיה נ"ב והוא חטא רבים נשא ולפושעים יפגיע" ) –נמנה 

 (.12נ"ג 

 

ה דאת בית יהוו ישראלה', וכרתי את בית  ם, נאוםבאי םהנה ימי"

 וםהחזיקי בי םביו םר כרתי את אבותשא כברית אלה. דשברית ח

תי לו את בריתי ואנוכי בעכר המה הפש, אםמצריי ץמאר םהוציאל

ראל אחרי שר אכרות את בית ישה'. כי זאת הברית א ם, נאובם

אכתבנה,  לבם לוע םה': נתתי את תורתי בקרב םנאו םהה םהימי

את  שאי דו עודמילא ל. ולי לעםיהיו  והמה םוהילאל םוהייתי לה

עו אותי, דיי לםעו את ה'" כי כוד"אמור לאת אחיו  שרעהו ואי

א ל םחטאתלו םעוונלח לה', כי אס ם, נאוגדולם דוע םומקטנ

 (. 33-30)ירמיה ל"א  ד"אזכור עו

 

מו שכמו. וייקרא ש לרה עשותהי המ נו,ל, בן נתן ילד יולד לנוכי "

ולשלום רה ש. ומרבה המשלוםר ש, ד,אבי ע יבורג ל, אץא יועלפ

אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט 

)ישעיה ט'  ובצדקה מעתה ועד עולם, קנאת ה' צבאות תעשה זאת"

5-6.)  

 

"רוח ה' עלי יען משח ה' ואותי לבשר ענווים, שלחנו לחבוש 

לקרוא  בויים דרור ולאסורים פקח קוח,לנשברי לב, לקרוא לש

שנת רצון לה' ויום נקם לאלוהינו, לנחם כל אבלים. לשום לאבלי 

ציון, לתת להם פאר תחת אפר, שמן ששון תחת אבל, מעטה 

תהילה תחת רוח כהה, וקרא להם אילי הצדק, מטע ה' להתפאר" 

 (.1-3)ישעיה ס"א 

 

"כי כה אהב האלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו למען לא 

אמין בו אלא ינחל חיי עולם. הן האלוהים לא שלח יאבד כל המ
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את בנו אל העולם ולשפוט את העולם, אלא כדי שיוושע העולם 

 (.16-17)הברית החדשה יוחנן ג' על ידיו" 

 

"אמר להם ישוע: ,אני הוא לחם החיים. כל הבא אלי לא ירעב, 

 (.35)יוחנן ו' והמאמין בי לא יצמא עוד" 

 

רך והאמת והחיים. אין איש בא אל האב "אמר להם ישוע: ,אני הד

 (.6)יוחנן י"ד אלא דרכי" 

 

  וט לנדאואלי

לראשונה נתקלתי בעובדת היותי יהודי כשהייתי ילד בן שמונה. 

אמי ואבי רצו ששני אחיי ואני נתבסס היטב בדתנו. הם הכירו 

במגבלותיהם כהורים, ולכן לקחו אותנו לבית הכנסת. נהניתי 

וילדות בני גילי ומהלימוד אודות אלוהים.  מהמפגש עם ילדים

בהיעדר מידע אחר, האמנתי באלוהים ובסיפורים שלימדו אותנו 

בבית הספר העברי. הוריי, לעומת זאת, גילו חוסר עניין ובסופו 

 של דבר הפסיקו להביא אותנו לשם. 

 

עשרה, עניין מחודש שהתעורר בי -כשהייתי כמעט בן שתיים

או אותנו שוב לבית הכנסת. בניגוד לניסיון גרם לכך שהוריי הבי

הקודם, לא הבנתי דבר. הציונים שלנו הצביעו בבירור על חוסר 

העניין שלנו במה שלימדו וגם שכנעו את הורינו המאוכזבים 

 שמוטב להוציא אותנו מהכיתה. 

 

זמן קצר אחרי כן התעוררה בחיי בעיה מסוימת, שלא מצאתי לה 

שלמדני בבית הספר כרתי בכמה דברים פתרון. הייתי מוטרד ונז

הים והים. אלובמציקה, הם קראי לאל ושבני ישראל היכהעברי: 

שיערתי שהיא ולים, וקשיים גדות של מאבק ופועזר להם בתק

זה הביא  וןהים נענה. ניסיואלור גם לי. התפללתי, ול לעזויכ

על בחיי בני אדם. התחלתי להתפלל והים פותי להכרה שאלוא

מדי ערב, ביקשתי סליחה כאשר פגעתי באנשים,  היםולאל

 רי. ועל מה שעשה עב ותי ליהידו
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ם אחר. למדתי אז ורר במקועברה משפחתי להתג 1965 -ב

כים והקשיים הכר ות הצטרפות הבגרולבעיובחטיבת הביניים, 

דד, העדפתי להישאר ום להתמובמציאת חברים חדשים. במק

 ת. רי ביולהעסיק את עצמי בשיעובבית 

 

לי חיבה  וש שני אנשים שהראוהים לכך שאפגוגרם אל וןבתיכ

ל, שלמד בעבר אצל אותם יר בשם פוחדת. אחד היה בחומי

. השניה הייתה וב שלנורר ברחושהתגותי וא ורים שלימדומ

למדתי אני. את  ןת בהות מהכיתו, שהשתתפה באחדןמרילי

ף, 'סף, גור נובחול ול בחברת פוחת הצהרים נהגתי לאכואר

ל ופוף 'ג ום אחד ניהלואתי בבית הספר העברי. י ושלמד בזמנ

ף. הקשבתי 'ל מנסה לנצר את גיפ וזני נשמעה כאילושיחה שבא

אני לא הבנתי וד, ואינטלגנטיים מא ום שהשניים היובשקט מש

 שא כלל. ובנ

 

ע ות ישוהים בזכול סיפר לי שיש קרבה לאליפ ןבמשך הזמ

משיחי: משיחי  ות למדתי מהולפחהמשיח. לא התעניינתי, אבל 

ל ית שנתז לי פובמשיח. סירבתי להזמנ ןא אדם שמאמיוה

 . וער שנערכה בכנסיה שלוצת הנות קבולהשתתף בפעיל

 

אני המשכתי בחיי וע, ות ישודוסיף לדבר אתי אול לא היפ

ת, ותה הריקנולא היה לי. אוהים, וכים. רציתי קשר עם אלוהמב

בה ות? התשותי. מה לעשוף אולרד וכהמשי -סר תכלית וח ותוא

ל יריים עם פהארוחת צם אחד ובאה מהר משציפיתי. אכלתי י

כיר לי. אחד מחם, דון, סיפר לי הועוד כמח תלמידים חדשים ש

למוצאי  החגיגית נקבעה הפתיחהילתו. הק השמקימה על בית קפ

חמיץ את הזמין אותי לבוא. לא רציתי להוא והקרוב השבת 

שבתי בחיוב. אותו ערב הכיר חברים חדשים, והזדמנות להה

 השמעתי זמרים שרים אודות ישוע ומספרים כיצד "חזרו בתשוב

כיצד  ו. עוד סיפר"להם מושיע ואדון היהוביקשו מהמשיח שי
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תחלתי ה, והנתן לי ברית חדש הום לחלוטין. מישהשתנו חייה

 לקרוא. 

 

 השרר האחורית. דומיהבדלת  הקפהלמחרת בערב נכנסתי לבית 

תפלל שייוושעו מי הוא התפלל. הבמקום, פרט לקולו של אדם ש

 . "יוושעה"ל הז המ"יתי: השיבואו אותו ערב למקום. ת

ציג לפני בחור בשם הן ו, דהפסקהח. בהחלהר ובידהתוכנית 

עברי השתמש במונח הוא החל לדבר אתי על ישוע. הטום, ש

ע אחד! . רג"עברית ל"כריסטוסה המילה ו"משיח" ואמר שז

יא ה המוכרת לי! כאשר שאלתי את אימי מה ייתהזו ה המילה

גויים וכי לנו, הים הא אלוהולי ש היא אמרהטוס, יודעת על כריס

יטיב הדים אין כל עניין בו. טום ואני יצאנו לחצר כדי להויה

שישוע  החדשהלי בברית  הראהשני. טום הלשמוע אחד את 

מתארות הטחות רבות בהלי בתנ"ך  הראהוא גם החולל נסים. 

את בואו. ניסיתי לחגן על אבותיי, אך טום חזר וטען שעובדת 

אמין בישוע הגויים להודי מחייבת אותי יותר מאשר את היותי יה

 ולהיות לתלמידו. 

וכח. ואני מת התווכחתי אתו בכל כוחי, אבל לא ידעתי למה

אמין בישיע מאשר לדחות היו יותר סיבות טובות להש היה הנרא

תמסר לישוע, אבל "אחר הותו. אמרתי לטום שאני רוצה לא

ערב בדרך ה סאם תידר האופיינית: מ הייתהכך". תשובתו 

ת את ומאוחר מדי. מדוע לדח היהת? אז "אחר כך" יותמו הביתה

סלח לי, ע, ון ישואדהסס. "החלטתי שלא להן?" ונכהצעד ה

י. תן ן כל לבולאדושיע ולמ היוהא לחיי ו, על חטאיי. בהבבקש

 ".ם דיברת, אמןהן עליוניצחוה המחילהלי מ

  

"מי : 17 ה'רינתים וקהאל  המד על מח שנאמר בשניוכעת אני ע

שנמצא במשיח הוא בריאה חדשה. הישנות עברו; הנה נהיו 

, ובתהשא לאוים. אני מוהמשיח את אלהע ו. גיליתי בישחדשות"

ים והאלע. ומשיח ישהת קרבן ובזכ וי בעיניותי לרצופכת אהוש

 הת פינתוריקנהתי. וא הת שפעם רדפובדידהתגבר על העזר לי ל

 הלשתף ב הצוים, עד כדי כך שאני רוהאלהבת הלא המואת מק
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לקבל ושיט יד הו. כפי שחייבים להר זוראים סיפוקהאת כל 

ו ינוהלם מאלושיט יד למתנת חיי עהוחייב ל ה, גם אתהמתנ

 הושתדע מושלך,  היהאמנם ת הברכה. אני מבטיח לך שוראנובו

תכלית  התוח באולשמו, ועם בנופהים והח אלוש בכויסלח, לחהל

לם. אכן, וא מת כדי לתת לך חיי עהויתי אני במשיח, כי ווחש

 כיח זאת. וע מוישו הבהא אהוים והאל

 

 

 ת ספרים ומנהל חנ -מיק האריס 

כתם לעיכם וחטאיכם, בעבר התהשהייתם מתים בפש -ם אתם ג"

טון בספירת שלו הלר שר אשם הזה, כרצון הלן העופי עידלבהם 

נו לם אנחנו כוגו -ת עתה בפני המרי להביניים והוא הרוח הפוע

אנו לריות, משעסקנו בתאוותינו הב. היינו מעורבים עימהם בעבר

בות, והיינו מטבענו בני זעם שהמח ףוף ואת דחגוקות השאת ת

תנו ובאהבתו א רחמים, אהב אולאלוהים, המ לאר בני אדם, אבשכ

הן בחסד  -יח שעינו, החיינו עם המשהרבה, אף כי היינו מתים בפ

וע, שיח ישמים, במשיבנו עמו בשוהקים אותנו עמו והו -עתם! שנו

 למשגר חסדו בטובה שפע עושמים הבאים את להראות בעולכדי 

 (. 7-' ובפסים א) ישוע"יח שנו במליע

 

אנוכיות  מסכת וכולשלתי אורח חיים הני השים שנומשך שלב

שלווה ואהבה: מין סמים וחוסר ציות, תאוות וחיפושים אחרי 

לא ורוק היו הכלים בהם חיפשתי. לא היה לאלוהים מקום בחיי. 

 בו.קא וולת להיות דוגעל דעתי שהאמת שאני מחפש מסהעלתי 

לי אלילים לאין  והיונה דתית, וסיקה שימשה לי כתחליף לאמומ

 .רוספ

 

הים: כשהייתי ואל ךפעם, כאילו במקרה, על דר בילדותי עליתי

שים שהתנהלו גלהשתתף במפ גהיה לי חבר טוב שנה 14בן 

ו תלמידים גשים אלו נהגבבית הספר לפני שעות הלימודים. במפ

לל סקרנות שהתעוררה בי, השתתפתי גאחדים להתפלל. פעם, ב

להשתתף.  ךשתי, והחלטתי להמשיגזה. מאוד התרכאתו במפנש 
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לשהו כוח" רעתי למסקנה שישוע הוא "גמה פעמים הכאחרי 

יע לחיים טובים. באותו זמן פחדתי מאוד גושבאמצעותו ניתן לה

ן הופתעתי מאוד כבדים אלוהים, לכפי שמכיבדתי אותו כמאבי. 

 מאמין בישוע.  ,ת עצמי מספר להוריי שאני, היהודיששמעתי אכ

 

י בפני פי שחשבתי. המשפחה העמידה אותכלא הייתי חזק 

ן כברירה: הם או ישוע. האמונה שבלבי לא הייתה איתנה ל

 בחרתי להעדיף את משפחתי. 

 

שמצאתי את כנבט הזרע שנזרע בלבי,  כךשש עשרה שנה אחר 

פר סבא. דיברנו על ישוע. כעצמי בבית משפחת מאמינים ב

ישה הזו עוררה בי רצון לקרוא בברית החדשה ולבדוק שוב גהפ

. הניסיון שלי בעבר הקל עלי לקבל את את מידת האמת שבה

וחים עם כתובים, שיחות וויכהנאמר. אחרי קריאה, עיונים ב

ולתי כידידיי החדשים, הבנתי: ישוע התדפק על דלת חיי. לא י

מה רע יש כלעשות אחרת משעשיתי. אלוהים אפשר לי לראות 

 בלבי ואיזו טינופת עשיתי מחיי. 

 

א אף פעם לא יעזוב אותי, ולא פניתי למשיח, ומאז הוא אתי. הו

 (. 5 גירפה ממני )עברים י"

 

שניהלתי כבמבט לאחור אני רואה שאלוהים אהב אותי עוד אז, 

ם, ובעצמי הי. אני מביט ךבשקר ובחוש ךרוכאורח חיים ש

ה ודת. אני מומר שממש נפלא לחיול לכונה בחיי אני יולראשו

 דם לא היחיגני . אורי את בנושלח עבותי והים על שאהב אולאל

"כי כה אהב האלוהים את העולם עד כי נתן  .הבוהים אואל ותושא

 את בנו יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם."

ו ת לודולהול להפסיק להלל וכאף פעם לא או, ועת אני חי למענכ

 פי. וס-האין דועל חס

 

 סטפי גייזר 
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 99%ה בה בי בשבידלתגיירק.  ודיה נחמדה מניואני יה

שתי אי פעם את גשבת שפואני לא חודים, ויה ושבים היומהת

דיי בבית ות לימוב. בשנוהר ודלתי בהנחה שאנחנגז האחד. והאח

ילים, לבית גריי הרום, אחרי שיעול יכתי כדי הלוהספר היס

ב יידיש ותכלוא וחמש שנים. למדתי לקר וך עברכהספר העברי. 

 ריה של עמי. וההיסטות וב את התרבולאהו

 

ן של כוחד שנקרא "בית ספר התיון למדתי בבית ספר מיכותי

ת עם ובהק. נהניתי מהתחרודי מוסד יהונקס למדע", מוהבר

באמת הצטיינתי. ודים, שאפתי להצליח ותיי לספסל הלימוחבר

 די האמנות. ודי המדע ללימויתה י"ב עברתי מלימכב

עידה על ציון ממוצע דה המוניברסיטה, ובידי תעומשם פניתי לא

ת הייתה ומית. הפקולטה לאמנוללה מקכ. בחרתי במ96של 

לית הראה בי גאנ ותלספר וגז החכאשר מרכעלובה למדי, ו

מן האמריקאי וב את הרותכך זמן קצר אועניין, הסקתי מייד שת

ירה כללה ועבדתי במזכולם. סיימתי את לימודיי במכדול מגה

י אז בת תשע עשרה, צעירה די להתנסות בעולם האמיתי. הייתכ

לם של זקנים. החזקתי מעמד במשך שישה חודשים, ואז ובע

ת. גות" למחלקת התצוומנותיות אופתקא"ילו" שאני שולחת ג"

ן עם נשיא ון עבורי ראיגארועובד במחלקה ההיא נטל יוזמה 

חדת במקצת ון מפותי לראיכיורק. הל וז ניכות במרוגחברת תצ

לתר ות מאודועי שלי, בידי תיק עבוהמקצ וןם חוסר הניסיומש

 .תושאני נהנית לעש וה שאזכה להתפרנס ממשהוובלבי תקו

 .דה מידולמרבה הפתעתי, התקבלתי לעב

  

לעתים וחשיש  -זמן, התחלתי גם להשתמש בסמים  ותובערך בא

LSDתית ומנולת האואת היכ ופה הגבירותה תקותיי מאויוו. ח

 ו.כהו ולהישגים, הלכ ן החיים שלי, השאיפהושלי, אבל רצ

 הים. ות אלודות אוהתחלתי לתה

 

די, שהיה ון היהוושיי בכיום מה, לא התחלתי את חיפומש

האמת היא שלא  .ריותר עבון הטבעי ביווימים הכיובנים מסובמ
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דית ותי היהומזמן הצטמצמה זה ".דיוהים "יהוחיפשתי אל

א את אדגר ות חגי ישראל. התחלתי לקרופות בתקופשולח

ת ודוהים, אות אלודודע כל מיני דברים אוא יויסה, שטען שהקי

עיינתי גם  .יותהליכי ריפות ות, דיאטומות, חלול נשמוע, גלגויש

ת וגי דעובכתבי הו וגים בני ימינולובזן, בכתביהם של פסיכ

ם דבר לא ו, אבל שומים. הסכמתי עם הרבה ממה שאמרוקד

 .שינה את חיי

 

ל כל מה שרציתי, אבל במשך מצית שתמנותי היה וב אועיצ

ת וב הזמן, פחוממת רוהייתי מס .דתיוהזמן איבדתי עניין בעב

  .גלת להתקשר עם המתרחשות מסופחות ערנית ופחו

 

 ומכשירים שיתאימועים ופנה, צעצום, אוע להשקיע בפרסומד

ר לאהבת ועלת? החלטתי לחזולצבע המטבח שלך? מה הת

החלטתי לעזוב את  .סיטהניברודים באונרשמתי ללימותי, וילד

 .ק, את עולם העסקים הגדול והנורא, ואת בית הורייוניו יר

 

החלטנו, ידידה ואני, לנסוע  1970לד של שנת ובחופשת חג המ

כרת ואני ז .ן לינוארוהגענו לשם בראש .לחוף המערבי

זבתי כהתאשחשבתי: "נו, זו שנה חדשה, מה כבר יכול להיות?" 

ים כברקלי, "איפה השמש? למה לא הולמו ומיד מסן פרנסיסק

אר ולי שבינ וס השקט? למה לא סיפרוקיינוש על גלי האולגל

 .זבה, רציתי לחזור הביתהכב אוגשם?" מר ויורד בסן פרנסיסק

רניה, פגשנו שני ור לי טוב, ביום הרביעי שהגענו לקליפכואם ז

שרים וך נלהבים ומאכל כהם היו  ו.ידידים שלה מימים עבר

ן כשזמן קצר לפני  וב עליהם, והם סיפרו לנומה לחש וענשלא יד

אמרתי להם,  ",דו"זה יפה מא .בן האלוהים -נה בישוע ובאו לאמ

אמירה  .לל לא מעניין אותיכם בכר שלוהסיפ ."אבל אני יהודיה

בר שלא כמזה שנים  .תי יותר מאשר את האחריםוזו הפתיעה א

הדרך היעילה  ונראה שחשבתי שזכ .רתי את היהדות שליכהז

לבלבל לי את  וע משני המשוגעים הנלהבים האלוביותר למנ

 .השיבר לי" "זה נפלא! .תו ישוע שלהםוח עם אוהמ
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דאי לא וואמרתי, אני ב ",ט מה שאניולום, זה פשכ"זה לא 

 .ך שהעניין ריגש אותםככזבת מוהייתי מאותי והתרגשתי מיהד

חדשה שמנהל ר בברית הוהשניים הזמינו אותי להשתתף בשיע

חשבתי  ","טוב .שעמד להתקיים אותר ערבולשהו כר יהודי ובח

עת, אבל יהיה על מה כלשים ולא ג ולעצמי, "בסאן פרנסיסק

 .רומתי להשתתף בשיעכהסו ",תוב הביתהכל

 

עתי הציג לפניי להפתורה ור הראשון ניגש אלי המואחרי השיע

תי, לתנ"ך? לא הבנו ומה ל .מספר קטעים נוספים מהתנ"ך

פיע רק בברית החדשה, אבל הקטעים שהראה וע מוחשבתי שיש

ת ובין מוועל הקשר שבין סבל לחטא  ובחור דיבר ולי אות

של דבר  ודעת שבסופושמע, אני י", ואמרתי ל .פרה על חטאכל

אני לא  .עותאמר לי שהקטעים שהראית לי מתייחסים ליש

 . "מקבלת את זה

 

אמרתי לו  .הים ממניוצה אלותי מה, לפי דעתי, רור שאל אוהבח

הייתה  ותבי הקודש. זכצה שאקרא את ושבת שהוא רושאני ח

י הרי לא האמנתי כם, וי ותוהקביעה השנייה המפתיעה שלי בא

ת ול זאת נדמה היה לי שהגיע הזמן שאעיין ברצינכהים! בובאל

 לי גם בברית החדשה. ואובתנ"ך 

 

. לא היה קטע דומה שקראתי בימים שלאחר מבן הציק לי מא

ים. התקשיתי וחד, אלא בן אדם מסותי במיוים שהרשים אומס

א לא דמה לאף אחד וא לא דמה לי. הוע: הולהבין את יש

. לא רציתי להאמין לנאמר בברית ורתי אי שקראתי עליכשה

ברת. ות גוהחדשה, אבל מצאתי את עצמי מתייחסת אליה ברצינ

ק ללבי. וחדר עמבדה שהנאמר בה ולתי להתעלם מהעכוגם לא י

בים. ותכת הות לי באמצעוהים להתגלוהציע שאבקש מאל ומישה

ך שפניתי כהדהמתי את עצמי בפעם השלישית בוישבתי בחדר 

הים ... אם וקיי, אלוק איך להתנסח: "אוהים. לא ידעתי בדיולאל

ראת וצה לדעת זאת. אם הספר הזה שאני קואתה אמיתי, אני ר
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. אבל אני ונה להאמין בוכ, אני מר מענייןוד סיפוסתם ע ואיננ

 ו."ת לי משהוד, אתה חייב להראונה להאמין בלי יסוכלא מ

  

א וזר הון? מה שמכונ ,היםופנייה יאה לאל..." "אתה חייב 

מיים בערך חשתי ו. אחרי יופה זוהים ענה על תפילה חצושאל

חיש כלתי להכוחררת גם יחד. לא יומשודה כושאני ל ואילכ

בברית החדשה היא ושמה שקראתי בתנ"ך ויים ן קכהים אושאל

קראתי בברית  ומשיח עלי ותועל א ואמת. הדברים בתנ"ך דיבר

ל הנאמר בתנ"ך. כלית כא תוע הוהחדשה. ידעתי בלבי שיש

זה כידעתי שבמעשה וע, והתמסרתי ליש ,1971אר ובעשירי לינ

ד ורניה עומחבריי. נשארתי בקליפוריי ולא אשמח אף אחד מה

דיים ולא יהודיים ושאני מבשלת למאמינים יהכדשים, וארבעה ח

רשתי ורה חדשה את מויחד. התחלתי להעריך בצ ושלמד

תי ונה בחיי ראיתי את הקשר שבין יהדודית. בפעם הראשוהיה

 שינה את חיי. ון בא כם. משיח ישראל אום יולבין חיי הי

 

 שכיר  -צבי סדן 

ארץ התנ"ך האם שמעת שישוע הוא המשיח? אתה, שגדלת ב

האם  -ושמוריך שיננו באוזניך את פסוקי המקרא משחר ילדותך 

אתה יודע את האמת? בין אם אתה קיבוצניק מהשומר הצעיר או 

בחור מאחת השכונות החרדיות בארץ, קרוב לוודאי שמעולם 

לא שמעת אודותיו, או ששמו מוקצה מחמת מיאוס בעיניך. אני 

יבוץ והתחנכתי לאהבת מעולם לא שמעתי אודותיו. גדלתי בק

חיי קיבוצניק טיפוסי עד לאחר  -הארץ. חיי היו אפשר לומר 

הצבא. אדם בקיבוץ לא מתנסה בעימות ישיר עם החיים. החברה 

שם סגורה ומוגנת היטב, לכן אותם רעיונות שעליהם גדלתי לא 

 נאלצו מעולם להתעמת עם רעיונות אחרים. 

 

רת. הכל הלך טוב ויפה עד עם גיוסי לצבא, התנדבתי כמובן לסיי

מלחמת יום כיפור. זו הייתה בחיי תחילתה של דרך. לראשונה 

שאלתי את עצמי, בשביל מה אני נלחם? האם הארץ הזאת 

באמת שלי? הגעתי למסקנה שלא טוב למות בעד ארצנו. זמן 
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קצר אחרי תקופת השירות מצאתי את עצמי מסתובב ברחבי 

חינוך הקליפת  השבריבשת אוסטרליה. שם, באוסטרליה נ

ראיתי את  השגוננה עלי ונחשפתי לדברים חדשים. לראשונ

 ה. ראיתי איך חברהנאורה במערומיהמערבית ה החברה

כול בשם היערות, תרבויות, נוף וטבע,  המתקדמת משחית

של  החשיבהיסוד בדרך הבנתי שיש משהו רקוב מה, והקידמה

תביישתי הן. לבהתביישתי בגזע השתייכתי. ה האלי החבר האות

 בעצמי. 

 

עד לצפון קנדה  החיפשתי משחו. נדדתי מדרום אוסטרלי

בין מח אני הבחיפושים נואשים. בין טרמפ לטרמפ ניסיתי ל

ישאר בעיר ולחסוך החלטתי להמחפש, וחזרתי לארץ מאוכזב. 

לי עוד שמץ של דבר  היהארץ. לא המספיק כסף כדי לרדת מ

דות. לא הלארצי ולי תכחשתיה. המדינהשחיבר ביני לבין 

וריי נולדו הודי רק משום שהשאני י העובדהיכולתי לקבל את 

פת וישאר בארץ. עבדתי, קהודים, לכן לא ראיתי צורך להי

ת ובותי לחפש תשכבינתיים המשואט -ן שלי גדלה אטכוהחיס

 לי.  ות שהציקולשאל

 

דד עם קשיים. וינת להתמומצ ךדר וגיליתי שזוניסיתי סמים 

לתי להכיר במה כושיי, המעיט את יובסמים הקהה את חש והשימ

ל כת לגבי וז רק בעצמי. האדישכגרם לי להתרורה סביבי, ושק

ת בעצמי וזכד. ההתרותי מצאה חן בעיני מאובב אומה שס

אל "הזן וס קסטניידס ושל קרל ותי אל ספריוילה אובה

ל היה כוהשתתפתי, אלא שה ESTגם בסמינרים של  .דהיזם"וב

ש המערבי אחר האמת והחיפו. המיסטיקה המזרחית אוולש

ק. וש עמוקע בייאום. מצאתי את עצמי שותי לאף מקוא ובילוה

ה וכסיפה לי דבר מלבד מבוה לא הכשהתנסיתי בה עד  ךם דרוש

ן לחיים וכם. לא ראיתי תוי סתול. הרגשתי שהגעתי למבובלבו

 ל טעם. כן גם לא ייחסתי להם כלו
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הים. וע, בן האלוסיפר לי על יש ומישה נה בחיי,ואז, לראשו

אלא שלא  '.ל דברכנתפס ל ושואה! אדם ביא'מר, ול לכואתה י

ל מה כת בושנהגתי להיתל כךקא מווש שלי נבע דוהיה. הייא כך

א וע הושהבנתי שישכמעט שנחנקתי. כל פעם וכשנאמר לי, 

 וב במשהובלבד שלא להאמין שוע, ון לטבוכהמשיח, הייתי מ

 מזיר לנפשי. שלא יביא 

 

ם ומשומה ואת הברית החדשה בלי דעה קדו ך"התנקראתי את 

הי אברהם, יצחק והים, אלוב שם: אלותכמה האמנתי במה ש

דיבר בעבר אל אברהם, ושם שפעל כם ועל היופועקב, חי וי

ע ובישוהי ישראל ויעקב. מהרגע שהתחלתי להאמין באלויצחק 

ת ווח מצכובא מי לא וטין. השינולחל ו, חיי השתנומשיח

של  וחכואהבתה, אלא מורת האמת כח הכומ ושקיימתי א

 הים בחיי. ואל

 

מצאתי את המענה וטא, ואני ח 'בדה שבעיני הויר בעכלמדתי לה

זו  -לשאלה שכל כך העסיקה אותי: מדוע העולם רקוב? חטא 

הסיבה! חטא: מילה שמרבים להשתמש בה אבל כמעט אף פעם 

ידעתי שכדי  .ששורש הרע הוא החטאידעתי  .לא מבינים אותה

יסלח לי על חטאיי, עלי להאמין שישוע הוא זה שישעיהו  'שה

רק מי שנסלחו  .מנבא עליו בפרק נ"ג, ולהאמין בו ובמה שעשה

לו חטאיו יכול להבין את עומק החוויה שעברתי כשזכיתי 

את אורו  -לסליחת חטאים. מהרגע שחטאי נסלחו, ראיתי אור 

דם לכן התכחשתי ליהדותי ולארצי, אבל עכשיו של אלוהים. קו

הבנתי את משמעותה האמיתית של יהדותי ויכולתי לקבל אותה 

על עצמי ברצון. אם, קודם לאמונתי בישוע, יחסתי יותר 

חשיבות לבעלי חיים מאשר לבני אדם, היום יש ליחס שבין אדם 

לרעהו ויחס שביני לבין האנשים שחיים בסביבתי ערך ראשון 

 .הבמעל

 

האמונה בה' ובישוע הביאה לי הקלה ומרגוע, שלווה ומרפא. אני 

אלוהי ישראל פועל בחיי וכי הוא יודע שאני,  'מבין שה
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בכוחותיי, לא מסוגל להשתנות. אלוהים הוא שנוטע בי אהבה 

אמונתי איננה מן הפה  .את הטוב ותשלעלבני אדם ואת הרצון 

חי. האמונה בישוע  לחוץ אלא שהיא נובעת מהלב, ועל פיה אני

המשיח איננה תיאוריה או פילוסופיה. ישוע נצלב, מת ונקבר, 

אבל הוא גם קם לתחייה ביום השלישי, והוא חי היום. אני יודע 

זאת לאור מה שקרה לי, כשהתחלתי להאמין בו. חונכתי לשנוא 

כל מה שקשור בנצרות ובישוע, אבל אני לא יכול להתכחש 

 למעשי אלוהים בחיי. 

. מה שהיה נכון בזמן שנכתב "ניתישלא  'אני ה"אלוהים אומר, 

לא השתנו. ככול  'ערכי המוסר של ה .התנ"ך נכון גם היום

 .שנוסיף ונתכחש לאלוהי ישראל ולישוע המשיח, ילך וירע לנו

האמת, האור והטוב נמצאים בישוע, בן אלוהים חיים. הוא 

 אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. 

 ביל קטין 

וכר שכשהייתי ילד, שאלתי את אמי אם ישוע הוא המשיח. זי אנ

מנו הניחה תשובה וו את דעתי. בתיכון זהיא אמרה שלא, וב

חשבתי את עצמי לאדם פתוח וניהלתי עם חבריי דיונים אודות 

 ישוע ואודות נושאים דתיים אחרים. אהבתי להתווכח. 

חלה יום אחד, אחרי שיעור במתמטיקה, ניגשה אלי בחורה וה

לשוחח אתי. כך הכרנו. לבסוף ביקשתי ממנה לצאת אתי. היא 

אמרה לי שאינה רוצה לצאת עם מי שאינו משיחי. תגובתה 

הפתיעה אותי. אמרתי לעצמי שאני בחור טוב, יהודי שמקיים 

 את כל מצוות המוסר. 

חיפשתי את המושג במילון, שם קראתי שמשיחי הוא אדם 

הגדרה וו בהחלט לא מתאימה לי, ש"הולך אחרי ישוע". ידעתי ש

כי אני שנאתי את ישוע. לא הייתה לי כל כוונה להיות למשיחי 

כדי למצוא חן בעיני שרון. ניהלתי בנושא ויכוחים ערים עם 

חבריי, ובמהלכם הגעתי למסקנה שאני חייב לבדוק את האמונה 

 את. זה
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יקה היה משיחי. נדהמתי. לא יכולתי זגיליתי שגם המורה לפי

להאמין שמישהו כל כך חכם יכול להיות משיחי. במהלך השנה 

יהום כליות קשה. זביקרתי פעמיים בחודש בבית החולים בגלל 

התפללתי לאלוהי אברהם יצחק  -פעם אחת בלבד  -פעם אחת 

ויעקב. ביקשתי ממנו שאם ישוע הוא אכן המשיח, שיפעל בלבי 

פרתי את ואאמין. לפתע חל שיפור של ממש בחיי, אבל אני ה

 הבטחתי, סירבתי להאמין. 

לבי ידעתי ששרון אומרת אמת אבל לא יכולתי להודות -בלב

מן, התקשרתי אליה ערב אחד וסיפרתי לה שאני זבכך. אחרי 

 מאמין בישוע. מאו השתנו חיי. 

  רכניצרמאיה 

אני מתרגשת כשאני מסתכלת על חיי ועל הדרך בה נתגלתה לי 

 אמיתות הבשורה. 

ורה, העתיד נראה מבטיח: ניחנתי בכושר תפיסה ולמידה, לכא

מצבי הכלכלי היה סביר ונראה היה שאם אמשיך בלימודיי 

וארכוש מקצוע, אסתדר יפה. אלא שלא רק מה שנראה לעין 

 חשוב. 

כבר מגיל צעיר חשתי תסכול וכאב. חשתי שמשהו חסר, לא 

פי מסתדר, שאין טעם לחיים. עם זאת ידעתי שיש הרבה יו

 והנאה בחיים. 

חיפשתי את משמעות החיים. רציתי תשובות, רציתי להתנסות, 

לכן קראתי כל מה  .לזכות בחוויות. והתעניינתי בכל מיני כיוונים

שבא לידי. מצאתי עניין בעולם הסמים, בספרי פסיכולוגיה, 

בקורס לסיינטולוגיה, ועוד. הסכמתי עם הרבה ממה ששמעתי 

למהות החיים, אבל כל ההסברים גם  בהסברים השונים בנוגע
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יחד לא סיפקו לי תשובה מקיפה, מספקת. חשתי שאני משוטטת 

 , שאני רואה עצים, בלי סדר ושיטה. ךביער סבו

 

מימשתי תוכנית ישנה: עזבתי את העבודה בבנק  24בגיל 

ונסעתי לחו"ל עם חברה. מאחר שלא מצאנו שפה משותפת, 

מהפרידה הכואבת והחדה. כך נפרדנו. המשכתי לבדי, נרעשת 

הגעתי לאמסטרדם, עיר מקסימה ונוראה כאחת, ושם נשארתי. 

ראיתי דברים מזעזעים, הכרתי אנשים שדמו בעיני למתים 

 מהלכים. איבדתי עניין בחיים, ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי. 

 

", באזור The Shelterבמשך הזמן הגעתי לאכסניית נוער, "

תוך כל הסחי, הסבל והכיעור האנושי האורות האדומים. ב

בתכלית: עבדו במקום אנשים  המקום שונ היהשראיתי בעיר, זח 

, הקלהגונים וישרים, ששמחו לעזור לזולת. בקרבתם חשתי ה

אמינו העובדים המאירת פנים.  ה, למשפחהביתהכאילו שחזרתי 

חם  ךפריע לי שכהחשיבות. זח לא  ךבישוע אבל לא ייחסתי לכ

 אם כי בזתי לאמונתם. מאמינים 

 

מעש שבו שקעתי. התנער מחוסר החלטתי לה התקופ הבאות

אותי אל  הפנהו הולנד. מישהולטייל ב התחלתי לחפש עבודה

 הבאמסטרדם, לכן פניתי לשם, ביקשתי משר האכסני האות

 האכסניהפרטיים, כשהמשכתי בחיי התקבלתי כעובדת ניקיון. הו

 משמשת לי בית. 

 

ם לא העובדים במקום, ושמחתי לגלות שהעם  לא יצרתי קשר

דתיות הרצאות, לתפילות ולפעילויות הצטרף להרשו ממני לד

תי כיצד ייתכן שאנשים נחמדים, משכילים הם. תמהשל

ים והאמין בשטויות על אלהואינטליגנטים כאלו מסוגלים ל

 וישוע. 

ייתה ה, שהדולעב ההולכות עם חברוניהלתי שיחות תכופות 

ים לא קיים. במקום זאת, השאלו הניסיתי לשכנע אות. המאמינ

 היהמקרה. לדעתי, ניתן הת, טבע, יד והסברתי, יש אנרגי ךכ
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היא קש  הפעה. האמונוגי לכל תולוסבר מדעי ופסיכהלתת 

לשמוע את  הייתי גם מוכנהלאל,  הבע נאחז בו. תודוט םשאד

 נו, נניח שכל מה"סף. חשבתי: התם על ובריה ולא לדחות אד

מר על מציאות ו? מה כל זה אהאז מ -ן ויא אומרת באמת נכהש

ת ות ומוזרוהחיים?" התשובות שקיבלתי מחברתי היו בהחלט זר

מאוד ממה שהכרתי. אבל לא  הלם שונותייחסו לעהבעיני. הן 

 . הן הצרוף של דבריויגיהיכולתי להתכחש ל

 

תנגדות לא האמנם באתי מרקע חילוני, אבל גיליתי בלבי 

בגלל מח שספגתי בבית  הכנרא .ר לישועוונית לכל מה שקשגיה

ד. החלטתי להתגבר על רתיעה ועליי מא והספר בארץ, שהשפיע

 ונה אודה נכונת חברתי לעבות אם אמולברר בכנו ונית זולא רצ

 נה. ולעצמי שאינה נכוכיח לה ולה

 

תר ויותר ובלבי התנהל מאבק. יודשיים וכח ות נמשכוהשיח

נית מהכפירה שלי ודה הגיונתם של חבריי לעבומר לי שאווהתח

ת למדיי. גיליתי בתנ"ך, בספר ורפלומע ותיי, שהיומדעו

ם. ושל היק ומוני לקיוגאוני ומק מדהים, הסבר הגיובראשית, ע

 שיטה. וש סדר וך של חיי החל ללבוהיער הסב

 

א הום, שוא קיים, שברא את היקוהים: שהוהתחלתי להאמין באל

, ולנושכ הכרהף הגעתי לו. לבסומר עליותנ"ך אשה האכן כל מ

ים באמת והשאם אלוים, והחקים מאלומרוטאים חואדם, הבני 

, הרי ותוכיר אהל ולאפשר לנו ומעצמנ ותנוצה להציל אור

אר ומתהע, ושל יש וקרבנות בתנ"ך והקרבנ ושים לנושדר

ת ולפתע משמע הקיבל הדייהושאני י הבדוחדשה. העהבברית 

 תיי. ומחשב רוחדת לאומי

 

ת אלה. לא רציתי להיסחף. בדקתי וניסיתי להיאבק בתגלי

שללתי את מה ששמעתי. הבנתי היטב מה וחזרתי ווביקרתי 

נה וע היא אמונה בישוע: אמות אם אאמין בישוצאותהיינה הת

תם ולנהל את חיי כמי שניהלתי אוכל להמשיך ומחייבת. לא א
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שמתמקדים בעיקר נות ונעת על ידי רצוכשאני מ ,דם לכןוק

עט. אבל לא וה לחץ חברתי לא מווני. הבנתי שאחוברצובעצמי 

אט, בלי -תיי. אטות שקיבלתי על שאלובולתי להתעלם מהתשויכ

זר מכדי וי מוי, שינולל בחיי שינודע, התחושרציתי בכך במ

 ר . וורל עיושיהיה מעשה של ג

 

ן, וניסיויה וות של הבנה, הרגשה, חונות שוהתברר לי, ברמ

ל וגד ורים ריקים. יש בה משהובירה אינה עניין של דושהבש

 תר. וי

 

ילה לי גהים על כל מה שעשה בחיי, על שויתי לאלודת, הומעדב

על פי  ותוע, שבמועל יש ויתי לודהימה הזאת. הדאת האמת המ

הים את ושטתי לאלוט הועתי. פשוהבטיח את יש ך"התנת ואונב

 להשתמש בי.  תי,וא דריךלה וחיי. ביקשתי ממנ

 

. ביםריים ולל בי שינומחותי והים חיזק אושנים. אל רומאז עב

 דבה. החיים בחסולט ד, אבל תמיבניגוד לרצונים גלפעמים 

 הים הם חיים נפלאים. ואל

  

 -ד ובה מארובת. היא קורכעם זאת מוד, וטה מאוהאמת פש

"אם במשלי,  רפי שנאמכקה. אבל, וחרעם זאת ו - די גבהיש

נה ככסף, וכמטמונים שאם תבק ך,לקו ןה תקרא, ותבונה תיתבינל

 (. 5-3 'ק בר)פ והים תמצא"לאת ה', ודעת ארי ןאז תבי -נה דתחפ

 

  גנברוש דוד

תי שקיבלתי העניק לי דה וךמי. את החינורפרי ודלתי בבית יהגד

י השבת, ודנה השתתפתי בלימויל שמג דההחלטה. ע-שוסבי נח

ה. וומצ רף הייתי לבולבסוי, רעב רספתי בבית דש שנים למושל

. לא ראח דאת חיי ניהלתי סביב עצמי, בלי להתחשב באף אח

ט שהתקיים בבית קפה רנצוכיתה י"ב, בק דע עושמעתי על יש

 משיחי. 
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נים וש ובית קפה. הם הי ותובים בארנטים ודשתי סטגפ

ק ר, לא ודתיים מאדוידי ותי: הם הירים שהכרנטים האחודמהסט

הם ו, רבדה רם ביחס אליי. שאלתי לפשגלבין עצמם, אלא  בינם

ת ביניהם. שאלתי בתמיהה: "מה זה וררע שולי שאהבת יש רואמ

 ע המשיח?"ויש

  

יהם רבד. רולתי לקבל את מה שאמו, אבל לא יכרוהם הסבי

ת זאת, רותי בבית הכנסת. למדלכל מה שלמ ורמג גודבני דועמ

יחי עליו שמעתי רבות. דבר מה דחק בי לבקר בבית הקפה המש

במספר  הסקרנות החלה לכרסם בי, לייסר אותי. השתתפתי

שיעורים שהתנהלו במקום עבור אלו שרצו לשאול ולברר יותר 

פרטים. בינואר ניתנה לי ברית חדשה והתחלתי לקרוא בה. 

בסוף מרץ קיבלתי ליום הולדתי תנ"ך. הפסקתי לקרוא בברית 

 החדשה והתחלתי לקרוא בתנ"ך.

 

ע וישו א אותות מי הום שניסיתי לגלוע? משון. מדוראתי המק

ה. חשתי בת כה רבוהתלהבהצעירים בבית הקפה  ורבשעליו די

ל בידי, אבת היו ועור של גלגל: כל הזרבושאני מחפש ט וכאיל

נתי את מה ששמעתי בהם נפגשים. ה ום בולא מצאתי את המק

 ר. בנתי דבל לא הבדשים האחרונים, אוששת החבקראתי ו

 

חשבתי על כל  בדרךם הלימודים, נסעתי הביתה. וע לפני סיבוש

הים ות אלבזרים: אהועיני מב אורים נרבמה ששמעתי. הד

הים ישלח ולתי אפשרי שאלבהון הטיפשי וסליחת חטאים, הרעיו

טיפשי.  ךעצם, זה לא כל כובת בעד אחרים. וכדי למ ומישה

רה איזה וה רהים דרש כאשונה על כל מה שאלוהחלט עבע ויש

ע הוא ונתי שישבמקדש. עם הזמן הו בל בת יש להקריבנוקר

 אליו.  וילובת הועור הגלגל. כל הזרטבו

 

לתי על עצמי את בקיוה ובתשביתה, חזרתי בד לפני שהגעתי הוע

 . ונושל המשיח, כדי שיעשה בי כרצ ולוע

 



 היהודי

135 

 כוםסי

יא בשה ךלם על כואמת, מעידים כבע ודים המכירים את ישויה

 ך"התנהים. זה מה שום עם אלושלוחני ולהם מחילה, מרפא ר

רית בזה מה שהו, ושל המשיח ישיג ותחייתו ותוטיח שמבמ

ח וכב ודים שחייהם השתנוע השיג. יהומרת שישוהחדשה א

ם את הכרת בלבשהמשיח חיזק  ךע המשיח מעידים על כויש

לעילא. גם ולא ידי לעויה וא עצמושהודית, ותם היהוזה ךער

 ונבת קרוזכבהים ונה לאלורה וכל מי שפוית טהודיהו תרות

 קש סליחת חטאים, יזכה לה. במו
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