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על המחבר

ד"ר ארנולד ג' פרוכטנבאום מוכר כיום כחוקר ומרצה בר־סמכא בנושא 
ד"ר פרוכטנבאום הוא  ישראל בכתבי הקודש.  ומעמדו של עם  תפקידו 
יהודי משיחי, מייסדו ומנהלו של ארגון Ariel Ministries מקליפורניה 
העוסק בהסברת הבשורה אודות ישוע המשיח לעם היהודי ובהעמדת 

תלמידים מקרבו. 
אביו של ד"ר פרוכטנבאום, שגדל במשפחה יהודית־חסידית מפולין, 
יועד להיות רב כאבי סבו אבל עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ומות 
לפני  אמונתו  ואת  לימודיו  את  אביו  זנח  בשואה  משפחתו  בני  מרבית 
שהוסמך לרבנות. לאחר שריצה תקופת מאסר בכלא הקומוניסטי ברוסיה 
הסוכנות  פעילי  בעזרת  למערב  נמלטה  והמשפחה  ארנולד,  בנו,  נולד 

היהודית. 
מאביו  ארנולד  קיבל   1951-1947 בשנים  בגרמניה  מגוריהם  במהלך 
ארנולד  החל  יורק  לניו  שהיגרו  לאחר  שנים  חמש  דתי.  יהודי  חינוך 
להאמין בישוע, בגיל 13. הוא סיים את לימודיו לתואר שני בתיאולוגיה  
דוקטור  תואר  קיבל   1989 ובשנת  טקסס,  התיאולוגי שבדאלאס,  בסמינר 
מאוניברסיטת ניו יורק. את מחקרי עבודת הסיום שלו ערך במסגרת הסמינר 
היהודי התיאולוגי בעיר ניו יורק ובאוניברסיטה העברית בירושלים. ד"ר 
פרוכטנבאום התגורר בארץ שלוש שנים שבמהלכן עבד על כתיבת מחקר 
מקיף לגבי התפקיד שעם ישראל ממלא בתוכנית הגאולה הכלל עולמית 
של אלוהים. מחקר זה והתמחותו בנושא הפכו אותו למורה אהוד ומבוקש 

בכנסים ובבתי ספר ללימוד כתבי הקודש ברחבי העולם. 

ספרים נוספים מאת המחבר: 
Jesus Was a Jew )בעברית: "היהודי", הוצאת הגפן ראשל"צ, 2002(

A Passover Haggadah for Jewish Believers
Biblical Lovemaking: A Study of the Song of Solomon

Hebrew Christianity: Its Theology, History and Philosophy
The Footsteps Of The Messiah: A Study of the Sequence of Prophetic Events

Israelology: The Missing Link In Systematic Theology
A Historical-Geographical Study Guide of Israel
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כתורת מ תיאולוגיים  במונחים  שמוכר  במה  עוסק  זה  חקר 
 .(Messianic Christology( המשיחיות  הנבואות  )דוקטרינת( 
במילים פשוטות, זוהי סקירה של נבואות התנ"ך אודות המשיח, 
המסורתית  היהודית  הפרשנות  הראשונה.  המשיח  בביאת  שהתגשמו 
אינה מקבלת את האפשרות שהמשיח יבוא פעמיים. כפי שנראה בהמשך, 
זה  מחקר  אחת.  פעם  יבוא  מהם  אחד  שכל  משיחים  לשני  מצפה  היא 
מוגש מזווית ראייה יהודית משיחית )המקבלת את משיחיותו של ישוע 
מנצרת(, ובו נראה שנבואות התנ"ך התגשמו בחייו של ישוע, ושהן אינן 

יכולות להתגשם בכל דרך אחרת. 
בנוגע לאופן  ונסקור את מה שכתוב בברית החדשה  נקדים  תחילה 

התייחסותם של ישוע ותלמידיו לנושא זה. 

ציטוט נבואות מהתנ"ך בברית החדשה
השליחים.  את  הפתיע  ישוע  של  שמותו  בבירור  עולה  מהבשורות 
מבוכתם נבעה בעיקר מכך שלא הבינו את תוכניתו של המשיח במלואה. 
הם ציפו שישוע יביס את אויביהם ויכונן את מלכותו עלי אדמות. הם 
היו בקיאים מאוד בנבואות שנגעו להיבט הזה של התוכנית המשיחית 
אך לא הבינו שהמשיח צריך לבוא פעמיים: קודם כדי לסבול, ואחר כך 

לחזור כמנצח. מטרת ביאתו הראשונה שונה ממטרת בואו בשנית. 
על מנת להבהיר את מטרת ביאתו הראשונה ולהביא לכך אסמכתאות, 
ישוע לא ביקש מתלמידיו שרק יאמינו אלא ִהפנה אותם למקור הסמכותי, 
לכתבי הקודש העבריים - שבימינו נקראים התנ"ך. דוגמה לכך אפשר 

למצוא בלוקס כ"ד 27-25, 48-44:

25 וַּיֹאֶמר ֲאלֵיֶהם: הֹוי ַחְסֵרי ַדעַת וְכִבְֵדי לֵב ֵמַהֲאִמין ּבְכֹל ֲאׁשֶר־ִּדּבְרּו ַהּנְבִיִאים: 

26 ֲהֹלא עַל־ַהָּמׁשִיַח ָהיָה לְִסּבֹל ֶאת־ּכָל־זֹאת וְלָבֹוא ֶאל־ּכְבֹודֹו? 27 וַּיֶָחל ִמּמֹשֶה 

ּוִמּכָל־ַהּנְבִיִאים וַיְבֵַאר לֶָהם ֶאת־ּכָל־ַהּכְתּובִים ַהּנֱֶאָמִרים עָלָיו....

44 וַּיֹאֶמר ֲאלֵיֶהם: ֵאּלֶה ֵהם ַהְּדבִָרים ֲאׁשֶר ִּדּבְַרִּתי ֲאלֵיכֶם ּבְעֹוד ֱהיֹוִתי עִָּמכֶם, 

ּכִי ִהָּמלֵא יִָּמלֵא ּכָל־ַהּכָתּוב עָלַי ּבְתֹוַרת מֹשֶה ּובַּנְבִיִאים ּובְַּתִהּלִים. 45 ָאז ּפַָתח 
ֶאת־לְבָבָם לְָהבִין ֶאת־ַהּכְתּובִים, 46 וַּיֹאֶמר ֲאלֵיֶהם: ּכֵן ּכָתּוב וְכֵן נִגְזָר, ֲאׁשֶר 
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יְעֻּנֶה ַהָּמׁשִיַח וְיָקּום ִמן־ַהֵּמִתים ּבַּיֹום ַהּׁשְלִיׁשִי, 47 וֲַאׁשֶר ִּתָּקֵרא בִׁשְמֹו ְּתׁשּובָה 
ּוְסלִיַחת ַהֲחָטִאים ּבְכָל־ַהּגֹויִם, ָהֵחל ִמירּוׁשָלָיִם. 48 וְַאֶּתם עִֵדים ּבָזֹאת.

קטע זה מתאר את ישוע, הנמצא בדרך לעמאוס, באחת מההתגלויות 
שלו לפני תלמידיו לאחר שקם לתחייה. הוא גער בתלמידיו על שאינם 
יודעים את כל דברי הנביאים - כולל הנבואות על סבלו ועל מותו. הם לא 
התקשו להאמין בנבואות שהציגו את המשיח כמלך שישיב לעם ישראל 
את תהילתו. אבל היה להם קשה מאוד לקבל את הנבואות שדיברו על 
והוצא  ומותו. הבלבול הגדול של התלמידים אחרי שישוע נעצר  סבלו 
להורג מצביע על כך שהם למעשה היו חסרי אמונה. כתוב שישוע התחיל 
בתורת משה, המשיך אל הנביאים ועבר על כל יתר הדברים המכוונים 
אל המשיח בתהילים )בחטיבת הכתובים(. כך הוא היה מסוגל להוכיח 
שמותו ותחייתו תואמים לחלוטין את הכתוב ושהם חיוניים להשלמת 
ובמותו. למעשה, הוא הוכיח להם  מה שבא להשיג בחייו עלי אדמות 

את משיחיותו. 
חכמי היהדות ופרשניה מאז ימי קדם ועד ימינו חילקו את המקרא 
אפשר  לעיל  המצוטט  בקטע  וכתובים.  נביאים  תורה,  חלקים:  לשלושה 
44( שישוע עושה את אותו הדבר. לפעמים היה  )במיוחד בפס'  לראות 
נהוג לכנות את החלק השלישי, הכתובים, בשם "התהילים" שהוא הספר 
הראשון בחטיבה זו. ישוע סקר את כל התנ"ך בשיטתיות והבהיר לתלמידיו 
את כל הדברים המכוונים אליו. המילה "כל" כוללת את הנבואות בנוגע 
שעוסקות  הנבואות  את  וכן  התגשמו(,  לא  )שעדיין  השנייה  לביאתו 
צירף  ישוע  אליהם(.  דיבר  שישוע  בזמן  )שהתגשמו  הראשונה  בביאתו 
נבואות משלושת חלקי התנ"ך ובעזרתן הוכיח להם שמן ההכרח שהוא 

ייהרג, ייקבר ויקום מן המתים ביום השלישי. 
ישוע  של  עלייתו  לאחר  היטב.  הלקח  את  למדו  ישוע  של  תלמידיו 
למרום, התלמידים הוכיחו ואישרו שוב ושוב את משיחיותו של ישוע, 
הן בפני גויים והן בפני יהודים, על סמך  כתבי הקודש העבריים )התנ"ך( 

בלבד. הדוגמה הראשונה לכך נמצאת במעשי השליחים ח' 39-26: 

26 וַיְַדּבֵר ַמלְַאְך־יהוה ֶאל־פִילִּפֹוס לֵאמֹר: קּום לְֵך ַהּנֶגְּבָה עַל־ַהֶּדֶרְך ַהּיֶֹרֶדת 

וְהּוא ָסִריס  וְִהּנֵה ִאיׁש ּכּוׁשִי  וַּיֵלְַך.  וַּיָָקם   27 וְִהיא ֲחֵרבָה.  ִמירּוׁשָלַיִם עַּזָָתה; 
ֶאל־יְרּוׁשָלַיִם  עָלָה  ֲאׁשֶר  עַל־ּכָל־ּגְנָזֶיָה,  ּוְמֻמּנֶה  ַמלְּכַת־ּכּוׁש  לְַקנְַּדק  וְׁשַּלִיט 
יְׁשַעְיָה  ּבְֵספֶר  וְקֵֹרא  עַל־ֶמְרּכַבְּתֹו  יֹשֵב  וְהּוא  בְׁשּובֹו  וַיְִהי   28 לְִהׁשְַּתֲחוֹת, 
ַהּנָבִיא. 29 וַּיֹאֶמר ָהרּוַח ֶאל־פִילִּפֹוס: ּגְׁשָה וְִהּלָוֵה עַל־ַהֶּמְרּכָבָה ַהּזֹאת. 30 וַּיָָרץ 
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פִילִּפֹוס ֵאלֶיָה וַּיִׁשְַמע אֹתֹו קֵֹרא ּבְֵספֶר יְׁשַעְיָה ַהּנָבִיא, וַּיֹאֶמר: ֲהגַם ָּתבִין ֶאת־
ֲאׁשֶר ַאָּתה קֹוֵרא? 31 וַּיֹאֶמר: וְֵאיכָכָה אּוכַל ִאם־ֵאין ִאיׁש ֲאׁשֶר יֹוֵרנִי? וַיְבֵַּקׁש 

ֵמֵאת פִילִּפֹוס לַעֲלֹות וְלָׁשֶבֶת ֶאצְלֹו. 32 וְעִנְיַן ַהּכָתּוב ֲאׁשֶר ָקָרא זֶה הּוא:

ּבְעֹצֶר   33 ּפִיו.  וְֹלא־יִפְַּתח  נֱֶאלָָמה,  גֹוזְזֶיָה  לִפְנֵי  ּוכְָרֵחל  יּובָל  לֶַּטבַח  ּכַּׂשֶה 
ִמׁשְּפָטֹו לָֻּקח וְֶאת־ּדֹורֹו ִמי יְׂשֹוֵחַח, ּכִי נִגְזְרּו ֵמֶאֶרץ ַחּיָיו.

34 וַּיַעַן ַהָּסִריס וַּיֹאֶמר ֶאל־פִילִּפֹוס: ֶאׁשְֲאלָה ִמְּמָך, עַל־ִמי ַהּנָבִיא ְמַדּבֵר ֶאת־

ִמן־ וַּיֶָחל  ֶאת־ּפִיו  פִילִּפֹוס  וַּיִפְַּתח   35 ַאֵחר?  עַל־ִאיׁש  אֹו  עַל־נַפְׁשֹו,  זֹאת? 
ַהּכָתּוב ַהּזֶה וַיְבַּׂשֵר אֹותֹו ֶאת־יֵׁשּועַ. 36 וַיְִהי ּבְעָבְָרם ּבֶַּדֶרְך, וַּיָבֹאּו ֶאל־ְמקֹום 
ָמיִם, וַּיֹאֶמר ַהָּסִריס: ִהּנֵה־ַמיִם; ַמה־ּיְִמנָעֵנִי ֵמִהָּטבֵל? 37 )וַּיֹאֶמר פִילִּפֹוס, ִאם־

ַמֲאִמין ַאָּתה ּבְכָל־לְבָבְָך, ֻמָּתר־לְָך. וַּיַעַן וַּיֹאֶמר, ֲאנִי ַמֲאִמין ּכִי יֵׁשּועַ ַהָּמׁשִיַח 
ֶאל־ּתֹוְך  ׁשְנֵיֶהם  וַּיְֵרדּו  ֶאת־ַהֶּמְרּכָבָה,  לְַהעֲִמיד  וַיְצַו   38 הּוא.(  ּבֶן־ָהֱאֹלִהים 
ַהַּמיִם, פִילִּפֹוס וְַהָּסִריס, וַּיְַטּבֵל אֹותֹו. 39 וַיְִהי ּכִי עָלּו ִמן־ַהַּמיִם, וַּיִּׂשָא רּוַח 

יהוה ֶאת־פִילִּפֹוס וְֹלא יַָסף ַהָּסִריס לְִראֹותֹו, ּכִי־ָהלְַך לְַדְרּכֹו ׂשֵָמַח.

זהו הסיפור הידוע על הסריס האתיופי שקרא את הנבואה בישעיהו 
נ"ג. אלוהים שלח אליו את פיליפוס כדי שיסביר לו את פשר הנבואה. 
בפס' 35 כתוב ש"בהתחילו  מן הכתוב הזה ]פיליפוס[ בישר לו את ישוע". 
בהתחילו בישעיהו נ"ג )פרק שאותו נלמד בהמשך(, פיליפוס היה מסוגל 
להסביר ולהוכיח שישוע הוא המשיח. ההתאמה בין פרטי סבלו ומותו 
של ישוע לבין האופן שבו ישעיהו תיאר בפרק זה את הדמות המשיחית 
)עבד ה' הסובל( עשתה על הסריס האתיופי רושם עז עד כדי כך שהוא 

השתכנע והאמין מייד. 
דוגמה נוספת נמצאת במעשי השליחים י"ז 4-1: 

ֲאׁשֶר־ ֶאל־ַּתְסלֹונִיִקי,  וַּיָבֹאּו  ּובְַאּפֹלֹונְיָא  ּבְַאְמפִּפֹולִיס  עָבְָרם  ַאֲחֵרי  וַיְִהי   1

ׁשַּבָתֹות  וְׁשָֹלש  ּכְִמׁשְּפָטֹו  ֲאלֵיֶהם  נִכְנַס  ּוּפֹולֹוס   2 ַהּיְהּוִדים.  ּכְנֵֶסת  ּבֵית  ׁשָם 
ִּדּבֶר עִָּמֶהם ּבְִדבְֵרי ַהּכְתּובִים, 3 ּפָתֹוַח וְהֹוכֵַח לֶָהם ּכִי־צִָריְך ָהיָה ֲאׁשֶר יְעֻּנֶה 
ַהָּמׁשִיַח וְיָקּום ִמן־ַהֵּמִתים; וְכִי־זֶה הּוא ַהָּמׁשִיַח, יֵׁשּועַ, ֲאׁשֶר ֲאנִי ַמּגִיד לָכֶם. 4 
וַּיֲַאִמינּו ִמְקצָָתם וַּיִָּספְחּו עַל־ּפֹולֹוס וְִסילָא, וְגַם־יְִרֵאי ֱאֹלִהים ִמן־ַהּיְוָנִים לָֹרב 

וְגַם־נָׁשִים ֲחׁשּובֹות ִמְסּפָר ֹלא־ְמעָט.

כאן אפשר לראות שהמהלך ששאול השליח נקט בבית הכנסת היה 
לדרוש מתוך הכתובים, כלומר, מתוך התנ"ך, ולהרחיב את הדיבור במיוחד 
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על נבואות משיחיות מסוימות )שאותן נלמד בהמשך(. אחרי שתיאר את 
המשיח כפי שהוא אמור להיות לפי המפורט בכתבי הקודש, הוא היה 
המתוארת  זו  משיחית  לדמות  להפליא  מתאים  שישוע  להוכיח  מסוגל 

בתנ"ך. 
דוגמה שלישית נמצאת במעשי השליחים י"ח 28-27:

27 וַּיְִחּפֹץ לָלֶכֶת לֲַאכַּיָא, וַּיִכְְּתבּו ָהַאִחים ֶאל־ַהַּתלְִמיִדים וַיְעֹוֲררּו אָֹתם לְַקּבְלֹו. 

וַּיָבֹא ׁשָָּמה וַּיַעֲזֹר ַהְרּבֵה ֶאת־ַהַּמֲאִמינִים עַל־יְֵדי ֶהָחֶסד, 28 ּכִי־בְָחזְָקה ִהְתוַּכַח 
עִם־ַהּיְהּוִדים לִפְנֵי ּכָל־ָהעָם וַּיְַרֵאם ִמן־ַהִּמְקָראֹות ּכִי יֵׁשּועַ הּוא ַהָּמׁשִיַח.

מנהיגי  עם  התדיין  אפולוס  שבה  שהשיטה  לראות  אפשר  כאן  גם 
מה  אחר  מילא  שישוע  לפיו  ולהוכיח  לתנ"ך  לפנות  הייתה  היהודים 

שנדרש מהמשיח בהתאם לנבואות.
דוגמה אחרונה לעיקרון זה ניתן למצוא במעשי השליחים כ"ח 23: 

23 וַּיָׂשִימּו לֹו יֹום מּועָד, וַּיָבֹאּו ֵאלָיו ַרּבִים ֶאל־ְמלֹונֹו. וַּיָעַד ּבֶָהם וַיְבֵָאר ֶאת־

וַּיֹוכַח לֶָהם עִנְיְנֵי יֵׁשּועַ ִמּתֹוַרת מֹשֶה ּוִמן־ַהּנְבִיִאים ִמּבֶֹקר  ַמלְכּות ֱאֹלִהים, 
עַד־עֶָרב.

ברומא,  היהודים  ראשי  עם  שאול  של  האלה  הדיונים  במהלך  גם 
או  מלוקס  לקוחות ממתי, ממרקוס,  אינן  עליהן  הראיות שהוא מסתמך 
מיוחנן, אלא מהכתובים העבריים, כלומר מהתנ"ך. למעשה, אין כל אזכור 
שאול  זה,  מסוים  במקרה  עדיין.  נכתבו  לא  שהן  מכיוון  הבשורות  של 
מתייחס  אינו  הוא  בלבד.  הנביאים  ועל  התורה  על  טיעוניו  את  מבסס 
שהתנ"ך  הגורסת  היהדות  תפיסת  בגלל  כנראה  הכתובים,  לחטיבת 
אמנם נכתב במלואו בהשראת אלוהים, אבל שקיימות בו שלוש רמות 
שהיא  מכיוון  ביותר  הסמכותית  שהיא  נאמר  התורה  על  השראה.  של 
כוללת את המילים שאלוהים עצמו דיבר והכתיב ישירות לסופר אנושי. 
לספרי הנביאים מיוחסת מידת השראה שמימית וסמכות פחותה, מכיוון 
שהם מציגים מסרים מאלוהים שהוכרזו בפי בני אדם. חטיבת הכתובים 
נחשבה לבעלת הסמכות הפחותה ביותר, מכיוון שכלולים בה דבריהם 
של בני אדם שחשיבתם כוונה על ידי אלוהים. היהדות מייחסת חשיבות 
רבה לתורה ולנביאים, ופחותה - לחטיבת הכתובים. לכן, שאול השליח 
ישוע  ובנביאים.  שבתורה  אלוהים  בדברי  לשימוש  עצמו  את  מגביל 
השתמש בכל שלושת חלקי התנ"ך מכיוון שמבחינתו ומבחינת תלמידיו, 

לכל כתבי המקרא היה תוקף שווה. 
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למרבה הצער, מעטים בלבד בימינו מסוגלים לעשות את מה שעשו 
סמך  על  המשיח  לגבי  המלאה  האלוהים  עצת  את  ולהסביר  השליחים 
התנ"ך בלבד. חשוב מאוד שנוכל לעשות זאת, מסיבות שונות, אבל זה 
ממש חיוני  להסברת הבשורה המשיחית לבני העם היהודי. חשוב לתאר 
ולאפיין את המשיח על פי תיאורו בנבואות התנ"ך, לפני שעוברים לברית 

החדשה ומראים שישוע מגשים את כל פרטיו ודרישותיו של תיאור זה.

הנבואות המשיחיות מתחלקות לארבעה סוגים
שקיימים  להבין  ביותר  חשוב  המשיח,  אודות  לנבואות  כשניגשים 
ארבעה סוגים של נבואות משיחיות, וחשוב ביותר להבחין ביניהם. ארבע 

הקטגוריות הן: 
ביאת המשיח הראשונה בלבד )לדוגמה, מיכה ה' 1).   .1

ביאת המשיח השנייה בלבד )לדוגמה, ישעיהו ס"ג 6-1).  .2
ביאת המשיח הראשונה והשנייה )לדוגמה, זכריה ט' 10-9).  .3

משימת הגאולה מראשיתה ועד סופה )לדוגמה, תהילים ק"י(.  .4
בלעדי  באופן  ועוסקות  מאוד  וברורות  פשוטות  הן  מהנבואות  חלק 
בביאת המשיח הראשונה )קטגוריה א'( או בביאתו השנייה )קטגוריה ב'(. 

לצדן יש גם נבואות מורכבות יותר. 
ביאת  את  שמשלבים  פסוקים  כוללת  השלישית  הנבואות  קבוצת 
המשיח הראשונה והשנייה יחד באופן כזה שפרק הזמן שמשתרע ביניהן 
מקבילים  קטעים  ללמוד  צורך  יש  נסתר.  שהוא  או  לכאורה,  קיים  אינו 
אחרים כדי להבחין בין שתי הביאות. דוגמה לכך נמצא בזכריה ט' 10-9: 
מפסוקים  לשנייה.   -  10 ופס'  הראשונה  המשיח  לביאת  מתייחס   9 פס' 
בין השתיים, אבל קטעים אחרים בתנ"ך  אי אפשר להבחין  אלה בלבד 

מבהירים זאת, כפי שנראה בהמשך. 
המשיחית  בתוכנית  שעוסקים  קטעים  שייכים  הרביעית  לקבוצה 
פרק  הראשונה,  המשיח  ביאת  מרכיבים:  ארבעה  כוללים  והם  השלמה 

זמן, ביאת המשיח השנייה וימות המשיח. 
במחקר זה נעסוק בקטגוריה הראשונה בשלמותה. הקטגוריה השנייה 
היא נושא נרחב בפני עצמו )ולכן, המחבר עוסק בו באופן מקיף בספרו 
 The Footsteps Of The Messiah: A Study of the Sequence of
הנבואות  של  והרביעית  השלישית  בקטגוריות   .)Prophetic Events

נעסוק רק במידה שהן נוגעות לביאתו הראשונה של המשיח. 
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חשיבות 
למחקר מסוג זה יש שלושה יתרונות עיקריים: 

מונע פשטנות יתר
בין התנ"ך  יתר בהבנת הקשר  נטייה לפשטנות  קיימת  רבות  פעמים 
לברית החדשה ובהבנת טבעה של האמונה בימי המקרא. לדוגמה, אחת 
קדימה  עיניהם  את  נשאו  התנ"ך  ש"קדושי  היא  הנפוצות  הקלישאות 
על  לאחור  מביטים  הברית החדשה  בעוד שקדושי  למותו של המשיח, 
המומים  כך  כל  התלמידים  היו  מדוע  נכון,  זה  אם  המשיח".  של  מותו 
ממותו של ישוע? יש לנו נטייה לייחס לתנ"ך מידה מסוימת של הארה 
או הבנה שבעצם התגלתה רק בברית החדשה ולא הייתה קיימת בימי 
ההתגלות  אחרי  שנעקוב  ככל  בהדרגה.  התפתחה  זו  התגלות  התנ"ך. 
למגבלות  יותר  מודעים  נהיה  כן  הקודש,  בכתבי  הניתנת  ההדרגתית 
ההבנה של האנשים שחיו בשלבים השונים בתולדות ישראל. לא הייתה 
למות.  צריך  כל אפשרות לדעת מחמשת חומשי תורה בלבד שהמשיח 
הנביא.  ישעיהו  באמצעות  לפנה"ס,   700 שנת  בסביבות  רק  נגלה  הדבר 
לא  אבל  וגואל  מלך  של  במונחים  בעיקר  המשיח  את  מציגה  התורה 
כמושיע שמת בהקריבו את חייו. אין זה נכון ש"קדושי התנ"ך נשאו את 
עיניהם קדימה למותו של המשיח"; במשך רוב התקופה המקראית הם 
לא ידעו שאירוע כזה אמור להתרחש. עלינו להיזהר שלא לפשט יתר על 

המידה את תוכן אמונתם של יראי האלוהים מתקופת התנ"ך. 
בביאתו  הגשים  ש"ישוע  המקובלת  האמירה  היא  נוספת  דוגמה 
הראשונה למעלה מ-300 נבואות". מי שנוהגים לטעון טענה זו לא הציגו 
מעולם רשימה של 300 נבואות כאלה. המחקר המובא כאן דן בכל נבואה 
שעוסקת בביאתו הראשונה של המשיח, ומספרן מסתכם בהרבה פחות 
מ-300. בכל אופן, הנבואות שהתגשמו מספיקות בהחלט כדי להוכיח את 

משיחיותו של ישוע. 

מסייע לפרש נבואות בנוגע לביאת המשיח השנייה
הבנת הנבואות על ביאת המשיח הראשונה  ואופן התגשמותן מסייעת 
לנו להבין ולפרש נכון את הנבואות שעוסקות בביאת המשיח השנייה. 
מאחר שכל הנבואות שעוסקות בבואו לראשונה התגשמו ככתבן וכלשונן 
ולא רק באופן "אלגורי" או "רוחני", עלינו לצפות שגם הנבואות בנוגע 

לבואו בפעם השנייה יתגשמו באותו אופן. 
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מצביע על סמך התנ"ך על זהותו של המשיח
כפי שכבר ראינו, נבואות התנ"ך היו הבסיס להכרזת הבשורה בברית 
טענתו  את  התנ"ך  סמך  על  לתלמידיו  והוכיח  הסביר  ישוע  החדשה. 
את  כשהפיצו  התלמידים  גם  כך  נהגו  כך  ואחר  המשיח,  שהוא-הוא 
בשורת הישועה. כשמבינים את הציפיות המשיחיות בנבואה העברית, 

ברור שישוע - וישוע בלבד - הוא הממלא אחר דרישות אלה. 
באותו  אלה  פסוקים  נבחן  כעת.  שנלמד  הקטעים  הם  אלה  כן,  אם 
התורה,  והשליחים:  ישוע  את  ששימשה  חלוקה  אותה  ולפי  הקשר 

הנביאים והכתובים. 



התורה



בראשית ג' 15

זרע האישה

15 וְֵאיבָה ָאׁשִית ּבֵינְָך ּובֵין ָהִאּׁשָה ּובֵין זְַרעֲָך ּובֵין זְַרעָּה, הּוא יְׁשּופְָך ֹראׁש 

וְַאָּתה ְּתׁשּופֶּנּו עֵָקב.

נבואות אודות המשיח מתחילות כבר בבראשית פרק ג'. אין זה ה
מפתיע שהנבואה הראשונה על המשיח ניתנה בהקשר לחטאו 
של האדם בגן עדן. אילולא חדר החטא לעולם, לא היה צורך 
במשיח גואל. לאחר חטא עץ הדעת אלוהים מקלל את הנחש שגרם לחטא 
זו  ובין האישה. איבה  בין הנחש  ומכריז שתשרור איבה  לחדור לעולם, 
תשרור גם להבא בין זרע האישה וזרע הנחש. זרע האישה הוא המשיח, 
וזרע הנחש הוא צורר המשיח. )היריעה כאן קצרה מלדון בצורר המשיח. 
לפרטים נוספים בנושא זה, ראה The Footsteps Of The Messiah, עמ' 

 .(146-135

הנבואה
נבואה משיחית ראשונה זו מודיעה כי מוצאו של המשיח, או אילן 
היוחסין שלו, ייוחס לאישה ולא לגבר. הדבר עומד בניגוד בולט לנוהג 
רבים,  יוחסין  אילנות  מפרטים  הקודש  כתבי  הקודש.  בכתבי  המקובל 
היוחסין  מאילנות  החל  גברים:  של  שמיות  מרשימות  מורכבים  וכולם 
המוקדמים ביותר בבראשית ה' ו-י' ותשעת הפרקים הראשונים של דברי 
הימים א', ועד מתי א' ולוקס ג' )ועוד רבים אחרים(. המוצא הקובע לפני 
החוק והזהות הלאומית והשבטית נקבעו תמיד לפי האב, לעולם לא לפי 
האם )המקרה היחיד שיוצא מכלל זה נזכר בעזרא ב' 61 ובנחמיה ז' 63). 
שמותיהן של נשים נזכרים באופן נדיר ביותר ורק אם הן ממלאות תפקיד 
בולט מאוד בהיסטוריה היהודית, וגם במקרים אלה הן זוכות להתייחסות 

קצרה בלבד. 
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העובדה שמשה ייחס את שורשיו של אילן יוחסין זה לאישה מעידה 
על כך שיהיה במשיח דבר מה שונה מאוד, משהו שידרוש שנעקוב אחר 
מוצאו דרך אימו ולא דרך אביו. משה לא מספק לכך כל הסבר כאן, ולא 
יינתן כל הסבר במהלך מאות שנים עד ימיו של הנביא ישעיהו - אשר 
יתנבא שהמשיח ייוולד מעלמה ושלא יהיה לו אב בשר ודם )ישעיהו ז'(. 

בבראשית ג' 15 כתוב שהמשיח "ישוף" )ימחץ, ירוצץ( את ראש הנחש, 
כלומר, ראש השטן )ראה התגלות י"ב 9, 15; כ' 2(. תוך כדי כך השטן יצליח 
לפצוע את עקבו של המשיח, אבל הוא לא יצליח למנוע את מפלתו־הוא. 
הנחש פצע את עקבו של המשיח בצליבתו של ישוע - פגיעה כואבת אבל 
לא קטלנית במובן הנצחי. הפגיעה בראשו של הנחש החלה להתרחש עם 
מותו ותקומתו של ישוע, כנאמר בעברים ב' 18-14. רומים ט"ז 20 מתייחס 
לריצוץ ראשו של השטן כאל אירוע עתידי, מכאן שהוא יושמד סופית רק 

כאשר יושלך אל אגם האש, כמתואר בהתגלות כ' 10.
בראשית ג' 15 מרמז על לידת הבתולין וגם מדגיש את אנושיותו של 
המשיח. המשיח, הגואל, לא יהיה מלאך או ישות אלוהית בלבד, אלא 
ואדם  מניח את היסודות לכך שהמשיח הוא אלוהים  גם  אדם. הפסוק 

באחד. 
רעיונות אלה זוכים לפיתוח נוסף בנבואות מאוחרות יותר. 

בראשית ד', ה', ו': ההדים הראשונים של ההבטחה
הסקנו את המסקנות שלעיל לגבי בראשית ג' 15 לאור נקודת המבט 
ההיסטורית שממנה אנו בוחנים את הדברים ולאור ההתגלות המלאה 
שיש לנו בכתבי הקודש. אבל, איך הובן פסוק זה על ידי האנשים ששמעו 
ישנם שלושה קטעים  אותו לראשונה? בפרקים הבאים בספר בראשית 
שמספקים רמזים לגבי צורת החשיבה של שלוש דמויות חשובות בנוגע 
למשמעות בראשית ג' 15. מעיון מעמיק בקטעים אלה עולה שאמנם לידת 
הבתולין לא הובנה עד ימי ישעיהו, אבל האנשים כן הבינו שיש לצפות 

לגואל שהוא גם אלוהים וגם אדם. 

בראשית ד' 1
1 וְָהָאָדם יַָדע ֶאת־ַחּוָה ִאׁשְּתֹו, וַַּתַהר וֵַּתלֶד ֶאת־ַקיִן וַּתֹאֶמר: ָקנִיִתי ִאיׁש ֶאת־

יהוה:

את דבריה של חווה אפשר לשכתב כך: "קיבלתי איש: את יהוה". 
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בדיוק אותו מבנה משפט מופיע גם בפסוק הבא: 

2 וַּתֶֹסף לָלֶֶדת ֶאת־ָאִחיו ֶאת־ָהבֶל

פרשני ומתרגמי מקרא מעטים מבינים נכון את דבריה של חווה. חווה 
על  יוכנע  שהנחש   15 ג'  בבראשית  אלוהים  של  מדבריו  היטב  הבינה 
ידי אדם שהוא אלוהים. מפסוק 1 ברור שהיא חושבת שקין הוא יהוה. 
אלוהים  הן  יהיה  נכונה: המשיח  התפיסה התיאולוגית הבסיסית שלה 
הניחה  היא  למציאות:  הזו  ההבנה  בייחוס  טועה  היא  אבל  אדם.  והן 
שקין, בנה הראשון, הוא האדם־אלוהים המובטח. עד מהרה היא הבינה 
את טעותה, ועל כך מעידה העובדה שלאחיו של קין היא קראה "הבל" 

)כלומר משהו חולף, שווא ואפס כמשב רוח(. 
בתקופות  זה  לפסוק  התייחסו  שונים  חוקרים  כיצד  לראות  מעניין 
שונות. רוב התרגומים לאנגלית, למשל, משכתבים את הפסוק כך: "קיבלתי 
איש ]בעזרת[ יהוה". המתרגמים הוסיפו את המילה "בעזרת" כדי למנוע 
פרשנות שאינה מקובלת עליהם. אבל בעברית כתוב פשוט: "קניתי איש: 
ותלד:  "ותהר  זהו אותו מבנה תחבירי כמו במשפט הקודם:  יהוה".  את 
את קין". התרגומים הנפוצים לשפות השונות מבוססים ברובם על נוסח 
ליוונית(, שם  התנ"ך  קדום של  תרגום  )הספטואגינטה,  תרגום השבעים 
גם  זה השתקף  פירוש  או  "באמצעות אלוהים". תרגום  זה  פסוק  תרגמו 

בתרגום התנ"ך ללטינית, הוולגטה, המבוסס על תרגום השבעים.
ַדיְיָ"  ַמלְָאכָא  יַת  לְגַבְָרא  "ָקנִיִתי  כאן:  מופיע  יונתן  פסוידו  בתרגום 
)קניתי לאיש: את מלאך ה'(. בתרגום אונקלוס כתוב: "ְקנֵיִתי גַבְָרא ִמן ֳקָדם 
את  משקף  אחר  עתיק  ישראלי  ארץ  תרגום  ה'(.  מלפני  איש:  )קניתי  יְי" 
המשמעות הבאה: קניתי איש: את מלאך ה'. תרגומים ושכתובים ארמיים 
העל־ השלכותיו  ואת  המקורי  העברי  בנוסח  הנאמר  את  מבינים  אלה 
טבעיות. בתיאולוגיה המבוססת על התנ"ך והברית החדשה כיחידה אחת, 
מלאך ה' נתפס כדמות השנייה ב"שלושה שהם אחד" - יהוה אלוהים 
שהוא אלוהים האב, אלוהים הבן / המשיח, ואלוהים רוח הקודש )נושא 
את  שחיברו  היהודים  נוספות"(.  "ראיות  בפרק  יותר  מאוחר  בו  שנדון 

התרגומים כמובן שלא היו שותפים לדעה זו.
מדרש בראשית רבה )פרשה כב ב, קין והבל( מסביר שבראשית ד' 1 
פירושו "עם ה' - בשותפותו... על ידי עזר השם יתברך". "ותאמר קניתי 
איש את ה'... ר' ישמעאל שאל את ר' עקיבא. אמר לו: בשביל ששימשת 
את נחום איש גם זו כ"ב שנה, אכין ורקין מיעוטים, אתין וגמין ריבויין 
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ו'גם'  'את'  וכל  המעטה,  בהוראת  באים  ו'רק'  'אך'  שכל  לימד  נחום  ]ר' 
הוראתם ריבוי[. האי 'את' דכתיב הכא, מהו? ]מה משמעות 'את" הכתוב 
כאן בפסוק הנדון?[ אמר ליה: אילו נאמר קניתי איש ה', היה הדבר קשה. 
אלא ]נאמר[ 'את' ה'. אמר לו )דברים לב(: 'כי לא דבר רק הוא מכם', ואם 
רק הוא מכם, שאין אתם יודעים לדרוש. אלא את ה'. לשעבר אדם נברא 
איש  לא  כדמותנו.  ואילך בצלמנו  נבראת מאדם. מכאן  וחווה  מאדמה, 
בלא אשה ולא אשה בלא איש ולא שניהם בלא שכינה". ובהערות "עץ 
יוסף" בתחתית העמוד: "יש מפרשים: 'אילו נאמר קניתי כו'. ס"א )סברה 
אחרת( 'דקניתי איש את' היינו כתרגומו מן קדם ה' ופתרונו מן. כמו 'והנני 
)סבירא  ס"ל  ישמעאל  ר'  אבל  הארץ.  מן  שפירושו  הארץ'  את  משחיתם 
ליה( דמדלא כתיב בהדיא מן. בא לרבות דבר: לשעבר האדם נברא כו'. 
... אדם  עתה נתחדש דבר שקניתי איש את ה' כלומר עם ה' בשותפתו. 
נברא מאדמה בריאה חדשה. והן הוה מקדם בריאה חדשה ומכאן ואילך 
ופירוש הפסוק  וע"י עזר השי"ת.  בריאה מבעית ע"י היצור איש ואשה 
'קניתי בן' - ע"י איש. 'את ה' ' - בצירוף עזר השי"ת". חז"ל הבינו היטב 
שהיא  להשתמע  עשוי  )לפיה  המשפט  ממבנה  העולה  המשמעות  את 
ילדה את ה'( ולכן היה עליהם להכניס את השינויים הנחוצים, לשיטתם, 

בתרגומם ובפירושיהם.
גאון  ליי(". הרב סעדיה  )איש  למריא  גברא  "קניתי  כתוב:  בפשיטתא 
מסביר כאן "ניתן לי איש מאת ה'". רש"י מסביר פה "כמו עם ה', כשברא 
אותי ואת אישי לבדו בראנו אבל בזה שותפים אנו עמו". הרמב"ן מפרש 
יהיה  נמות  כאשר  כי  לה'  קניין  לי  יהיה  הזה  הבן  שאמרה  לי  "והנכון 
במקומנו לעבוד את בוראו וכן דעת אונקלוס שאמר קדם ה' וכמהו 'ונראה 
את הכהן'...". גם כאן אנו רואים ניסיונות לעקוף את משמעותם הברורה 

של הדברים. 

בראשית ה' 29-21 
21 וַיְִחי ֲחנֹוְך ָחֵמׁש וְׁשִּׁשִים ׁשָנָה, וַּיֹולֶד ֶאת־ְמתּוׁשָלַח: 22 וַּיְִתַהּלְֵך ֲחנֹוְך ֶאת־

ָהֱאֹלִהים ַאֲחֵרי הֹולִידֹו ֶאת־ְמתּוׁשֶלַח ׁשְלׁש ֵמאֹות ׁשָנָה, וַּיֹולֶד ּבָנִים ּובָנֹות: 
23 וַיְִהי ּכָל־יְֵמי ֲחנֹוְך ָחֵמׁש וְׁשִּׁשִים ׁשָנָה ּוׁשְלׁש ֵמאֹות ׁשָנָה: 24 וַּיְִתַהּלְֵך ֲחנֹוְך 

ֶאת־ָהֱאֹלִהים, וְֵאינֶּנּו, ּכִי־לַָקח אֹתֹו ֱאֹלִהים:    25 וַיְִחי ְמתּוׁשֶלַח ׁשֶבַע ּוׁשְמֹנִים 
ׁשָנָה ּוְמַאת ׁשָנָה, וַּיֹולֶד ֶאת־לֶָמְך: 26 וַיְִחי ְמתּוׁשֶלַח ַאֲחֵרי הֹולִידֹו ֶאת־לֶֶמְך 
27 וַּיְִהיּו ּכָל־ וַּיֹולֶד ּבָנִים ּובָנֹות:  ׁשְַּתיִם ּוׁשְמֹונִים ׁשָנָה ּוׁשְבַע ֵמאֹות ׁשָנָה, 

וַיְִחי־לֶֶמְך  וַּיָמֹת:  28  יְֵמי ְמתּוׁשֶלַח ֵּתׁשַע וְׁשִּׁשִים ׁשָנָה ּוְתׁשַע ֵמאֹות ׁשָנָה, 
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ׁשְַּתיִם ּוׁשְמֹנִים ׁשָנָה ּוְמַאת ׁשָנָה, וַּיֹולֶד ּבֵן: 29 וַּיְִקָרא ֶאת־ׁשְמֹו נַֹח לֵאמֹר: זֶה 
יְנֲַחֵמנּו ִמַּמעֲׂשֵנּו ּוֵמעִּצְבֹון יֵָדינּו ִמן־ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶר ֵאֲרָרּה יהוה:

אֹתֹו  ּכִי־לַָקח  "ֵאינֶּנּו,  אשר  הצדיק  חנוך  נזכר   24-21 ה'  בבראשית 
ֱאֹלִהים". לפי הברית החדשה )איגרת יהודה פס' 15-14(, חנוך היה מטיף 
צדק ונביא. השם שהוא נתן לבנו אכן היה בעל משמעות נבואית עמוקה. 
השורש  עם  מוות"  "מת,  של  כצירוף  "מתושלח"  השם  את  להבין  ניתן 
"שלח", כלומר "כאשר הוא ימות, הוא יישלח / יגיע".1 טמונה כאן נבואה 
והזמנים  השנים  של  פשוט  מחישוב  לבוא.  שעמד  למבול  המתייחסת 
הבריאה,  לאחר   1656 בשנת  אירע  שהמבול  עולה  בבראשית  הנמנים 
הבין ששמו  למך  להלן(.  )ראה תרשים  מת  באותה שנה שבה מתושלח 
של אביו הוא בעל משמעות נבואית, אבל הסיק בטעות שהשם מתייחס 
נוח באמת עמד להיות דמות בעלת משמעות עצומה  נוח.  בנו,  ללידת 

בתולדות האנושות, אבל לא כפי שלמך חשב. 
ברור שלמך מקווה שנוח )ששמו נגזר מהשורש נח"ם( יהיה המשיח 
המיוחל. לפי הגילאים והשנים שמצוינים בבראשית ה' עולה שלמך היה 
בן 56 שנים כשאדם מת. מכאן שלמך שמע מיד ראשונה על מה שאירע 
 29 בגן עדן ומה אלוהים אמר שם. מעניין מאוד, אם כן, לראות בפסוק 
בפרק ה' כיצד למך נותן ביטוי לתקווה ולציפייה שלו לבוא המשיח; הוא 
ֲאׁשֶר  ִמן־ָהֲאָדָמה  יֵָדינּו  ּוֵמעִּצְבֹון  ִמַּמעֲׂשֵנּו  ש"יְנֲַחֵמנּו  גואל  במשיח  רואה 
ֵאֲרָרּה יהוה" - מי שיבטל את הקללה שאלוהים הטיל על הבריאה ועל 
האנושות בעקבות חטאם של אדם וחווה, ואת כל השלכותיה. בדומה 
בייחוסה  טעה  הוא  אבל  נכונה,  שלו  הבסיסית  התיאולוגיה  לחווה, 
את  ויגשים  הימים  מן  ביום  יבוא  אכן  כזה  איש  צודק:  למך  למציאות. 

ההבטחה שבבראשית ג' 15, אבל לא היה זה נוח. 

בראשית ו' 4-1
בני האדם לא היו היחידים שהבינו את משמעותם ואת חשיבותם 
15. גם השטן, שאליו כוונו מילים אלה,  ג'  של דברי אלוהים בבראשית 
הבין אותן. בבראשית ו' 4-1 אנו מוצאים תיאור של הניסיון הראשון של 
השטן לסכל את מה שאלוהים תכנן בנוגע למשיח. המשיח אמור להיות 
1.  למילה "שלח" יש גם משמעות של חרב או חנית, אבל אני מאמין שהפרשנות הנכונה היא הפועל 

"שלח". המחבר.
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זרע האישה, ולכן השטן חייב לחתור לפגוע במי שאמורים להיות אבות 
אבותיה של אישה זו. 

1 וַיְִהי ּכִי־ֵהֵחל ָהָאָדם לָֹרב עַל־ּפְנֵי ָהֲאָדָמה ּובָנֹות יֻּלְדּו לֶָהם: 2 וַּיְִראּו בְנֵי־

ָהֱאֹלִהים ֶאת־ּבְנֹות ָהָאָדם ּכִי טֹבֹת ֵהּנָה, וַּיְִקחּו לֶָהם נָׁשִים ִמּכֹל ֲאׁשֶר ּבָָחרּו: 
3 וַּיֹאֶמר יהוה: ֹלא־יָדֹון רּוִחי בָָאָדם לְעֹלָם ּבְׁשַּגַם )ס"א ּבְׁשַּגָם( הּוא בָׂשָר, 

וְָהיּו יָָמיו ֵמָאה וְעֶׂשְִרים ׁשָנָה: 4 ַהּנְפִלִים ָהיּו בָָאֶרץ ּבַּיִָמים ָהֵהם, וְגַם ַאֲחֵרי־
כֵן, ֲאׁשֶר יָבֹאּו ּבְנֵי ָהֱאֹלִהים ֶאל־ּבְנֹות ָהָאָדם וְיָלְדּו לֶָהם, ֵהָּמה ַהּגִּבִֹרים ֲאׁשֶר 

ֵמעֹולָם ַאנְׁשֵי ַהּׁשֵם:

במצוות  נשים  להם  לקחו  מושחתים,  רשע  מלאכי  האלוהים",  "בני 
השטן מבנות האדם, במטרה לנסות להשחית את זרע האישה. יש בכך גם 
משום סימן מוקדם להיווצרותו העל טבעית של צורר המשיח, שגם הוא 
מוזכר בבראשית ג' 15. תוצאות הנישואין האלה היו יצורים מעוותים - 
"הנפילים". הופעתם של יצורים שטניים אלה היא שהביאה את משפט 
על  ושמר  הנפילים  כל  את  במבול  השמיד  אלוהים  הארץ.  על  המבול 
המשך קיומה של שושלת היוחסין שדרכה ייוולד המשיח. יש החולקים 

על פרשנות זו, לפיכך מפורט הסבר מלא בנספח א'. 

ראה תרשים בעמוד הבא: אילן היוחסין של נוח.

בראשית ג' 15

לפי פסוק זה:
המשיח יהיה ממוצא אנושי.



אילן היוחסין של נוח

 בריאת
האדם

1    500    1000   1500    2000

אדם

שת

שם
חם
יפת

אנוש

קינן

מהללאל

ירד

חנוך

מתושלח

למך

המבול 
1656 לבריאה

912 שנה מ' 1042

905 שנה מ' 1140

910 שנה מ' 1235

895 שנה מ' 1290

962 שנה מ' 1422

969 שנה מ' 1656

777 שנה מ' 1651

נוח 950 שנה מ' 2006

נ' 130

נ' 235

נ' 325

נ' 395

נ' 460

נ' 622

נ' 687

נ' 874

נ' 1056

365 שנה נלקח ע"י אלוהים ב-987

930 שנה מ' 930
130

105

90

70

65

162

65

187

182

500

800

807

815

840

830

800

300

782

595

600 350
מקרא

נ' = נולד
מ' = מת

תרשים זה מבוסס על המספרים המצוינים בבראשית ה' 32-3; ז' 6, 11; ט' 29-28 )נוסח המסורה(. 



בראשית כ"ב 18

זרע אברהם

18 וְִהְתּבֲָרכּו בְזְַרעֲָך ּכֹל ּגֹויֵי ָהָאֶרץ, עֵֶקב ֲאׁשֶר ׁשַָמעְָּת ּבְקֹלִי:

שכרת ב בברית  אחרים,  רבים  פסוקים  כמו  עוסק,  כ"ב  ראשית 
שבכתבי  הבריתות  משמונה  אחת  זוהי  אברהם.  עם  אלוהים 
הקודש. המילה "זרע" במקור העברי מופיעה תמיד בלשון יחיד, 
כיחיד  בה  להשתמש  אפשר  שונים.  שימושים  שני  בעלת  היא  אולם 
מוחלט, כלומר - במשמעות של פרט / אדם אחד, או כיחיד קולקטיבי, 
במשמעות של קבוצה אחת. בהקשר של ברית אברהם, כשהמילה "זרע" 
)לדוגמה:  ישראל  עם  תמיד  הוראתה  שלה,  הקולקטיבי  במובן  משמשת 
ַהּיָם", ברא'  ֲאׁשֶר עַל־ׂשְפַת  וְכַחֹול  ַהּׁשַָמיִם  ַאְרּבֶה ֶאת־זְַרעֲָך ּכְכֹוכְבֵי  "וְַהְרּבָה 
כ"ב 17(. כשהמילה מופיעה במשמעות של יחיד מוחלט היא מתייחסת 

לאדם אחד בלבד - למשיח. 
שאול השליח מדגיש עובדה זו בברית החדשה: 

וְִהּנֵה לְַאבְָרָהם נֶֶאְמרּו ַהַהבְָטחֹות ּולְזְַרעֹו וְֹלא־ָאַמר וְלִזְָרעֶיָך ּכְִאּלּו לַָרּבִים 
ֶאּלָא ּכְִאּלּו לְיִָחיד וְלְזְַרעֲָך וְהּוא ַהָּמׁשִיַח )גלטים ג' 16).

משמעות  את  מדגיש   ,18 כ"ב  מבראשית  כאן  מצטט  השליח  שאול 
המילה "זרע" במובן של יחיד מוחלט ומייחס אותה לישוע. 

יהיה  הוא   - האישה  זרע  יהיה  שהמשיח   15 ג'  מבראשית  למדנו 
אדם, בן אנוש. במסגרת הברית עם אברהם ההגדרה מצומצמת וקובעת 

שהמשיח יהיה צאצא לענף מסוים באנושות: מזרע אברהם. 
נקודה נוספת שמובעת בנבואה זו היא שכל גויי הארץ - עמי העולם - 
יתברכו באמצעות זרע אברהם. רעיון זה לא מוסבר כאן אבל הוא זוכה 

לפיתוח בנבואות מאוחרות יותר )ישעיהו מ"ב 6-1 ומ"ט 6-5). 
בברית  שעוסקים  שונים  קטעים  שישה  בתנ"ך  קיימים  הכל  בסך 
 ;21-1 י"ז   ;21-1 ט"ו   ;17-14 י"ג   ;7  ,3-1 י"ב  בראשית  אברהם:   עם 
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כ"ב 18-15. מעיון מעמיק בקטעים אלה עולה שברית זו כוללת ארבעה 
עשר סעיפים מוגדרים. לא נוכל לדון בהם עכשיו, בכל אופן אם נצמצם 
את הברית הזו ליסודותיה הבסיסיים ביותר ניתן יהיה לומר שהיא כוללת 
לארץ  הקשור  ההיבט  והברכה.  הזרע  הארץ,  עיקריים:  היבטים  שלושה 
זוכה לפיתוח נוסף בתנ"ך בברית הנוגעת לארץ ישראל )דברים כ"ט-ל'(. 
ההיבט הקשור לזרע מתפתח ביתר הרחבה במסגרת ברית דוד, ומכיוון 
שהזרע חשוב לנושא שבו אנו דנים בספר זה, נעסוק בברית דוד בהמשך, 
בפרק שעוסק בדברי הימים א' י"ז 41-10. היבט הברכה ממשיך ומתפתח 

בברית החדשה. 
מחקר מפורט יותר של הבריתות האלה חורג ממטרתו של ספר זה, אך 
 Israelology: The Missing Link :הוא מופיע בחיבור אחר של המחבר

in Systematic Theology, עמ' 587-570; 639-628; 805-791. 

בראשית כ"ב 18

לפי פסוק זה:
זרע האישה חייב להיות צאצא של אברהם; 

המשיח יהיה יהודי.



בראשית מ"ט 10

זרע יהודה

יְִּקַהת  וְלֹו  ּכִי־יָבֹא ׁשִיֹלה  עַד  ַרגְלָיו  ִמּבֵין  ּוְמחֵֹקק  ִמיהּוָדה  ֹלא־יָסּור ׁשֵבֶט 
עִַּמים.

רק מ"ט בבראשית מתאר את נבואות יעקב לבניו. בפס' 10 יעקב פ
זו היא  מתנבא בקשר ליהודה. משמעותה הבסיסית של אמירה 
שיהודה לא יאבד את זהותו השבטית או את זכותו לשלוט על 
שאר השבטים עד מועד בואו של מישהו. רוב התרגומים מטשטשים את 
המשמעות האמיתית של הניסוח המקורי מכיוון שהם משתמשים במילה 
"שילה" בתור שם למשיח. למעשה, יש להבין את המילה ככינוי קניין/
NIV באנגלית: נוסח   שייכות. התרגום הטוב ביותר לפסוק זה הוא של 
Until he comes to whom it belongs. תרגום מילולי של הפסוק יהיה: 

"לא יסור שבט מיהודה ו]מטה ה[מחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא זה 
אשר לו הזכות, ולו יהיה נתון ציותם של העמים". 

יהודה לא יוכל לאבד את זהותו ואת זכותו לשלוט, עד שיבוא מישהו 
מלאה  זכות   - כלומר  השלטון,  לשבט  המלאות  הזכויות  בעל  שהוא 
למשול. כך מתורגם הפסוק בתרגום השבעים, וגם בתרגום הסורי. פירוש 

זה לפסוק מוצא חיזוק כשמשווים אותו ליחזקאל כ"א 32-30: 

30 וְַאָּתה ָחלָל ָרׁשָע, נְׂשִיא יִׂשְָרֵאל, ֲאׁשֶר־ּבָא יֹומֹו ּבְעֵת עֲוֹן ֵקץ: 31 ּכֹה־ָאַמר 

ֲאדֹנָי יֱהוִֹה: ָהִסיר ַהִּמצְנֶפֶת וְָהִרים ָהעֲָטָרה; זֹאת ֹלא־זֹאת; ַהּׁשָפָלָה ַהגְּבֵַּה 
וְַהּגָבַֹּה ַהׁשְּפִיל: 32 עַּוָה עַּוָה עַּוָה ֲאׂשִיֶמּנָה, ּגַם־זֹאת ֹלא ָהיָה, עַד־ּבֹא ֲאׁשֶר־

לֹו ַהִּמׁשְּפָט ּונְַתִּתיו.

יחזקאל כ"א 32-30 עוסק בעיקר בביאתו השנייה של המשיח. פס' 30 
מתייחס לצורר המשיח, הגוי האחרון שישלוט בישראל. המצנפת בפס' 31 
היא מצנפתו של הכוהן )שמות כ"ח 4, 37, 39; כ"ט 6; ל"ט 28, 31; ויקרא 
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4( והעטרה היא כתר מלכות. כשם שה"שבט" בבראשית מ"ט  9; ט"ז  ח' 
10 מייצג את הסמכות לשלוט, את השררה, כך יחזקאל משתמש בעטרה 
)כתר מלכות( כדי לייצג את אותו הדבר. ואחר כך מופיע ביטוי דומה: 
"עַד־ּבֹא ֲאׁשֶר־לֹו ַהִּמׁשְּפָט". אלוהים יבטל הן את הכהונה והן את המלכות 
יחזקאל  של  שהתייחסותו  כאן  לציין  ראוי  המשפט".  לו  אשר  בוא  "עד 
למצנפת הכוהנים מצביעה על כך שהמשיח יהיה גם כוהן וגם מלך - 
ייפסקו  המלכות  והן  הכהונה  הן  ק"י.  לתהילים  כשנגיע  שנפתח  רעיון 
ויבוטלו בישראל עד שהמשיח יבוא שנית, ואז יינתנו לו גם הכהונה וגם 

המלכות. 
נחזור לבראשית מ"ט 10 ולביאת המשיח הראשונה. פסוק זה מבהיר 
אדם,  יהיה  שהוא  המשיח  על  נאמר  כבר  לכן  קודם  רעיונות.  שלושה 
בן  יהיה  שהוא  ומראה  עוד  מצטמצמת  ההגדרה  כאן  לאברהם.  צאצא 
והמחוקק  השבט  מלך.  יהיה  שהמשיח  היא  השנייה  הנקודה  ליהודה. 
מצביעים על מלכות וסמכות. שלישית, יש להבין מכאן שהמשיח אמור 
זמן  מסגרת  מציב  זה  תנאי  זהותו.  את  יאבד  יהודה  ששבט  לפני  לבוא 
ברורה להתגשמותה של נבואה זו. הרישומים שתיעדו את ההשתייכות 
השבטית נערכו והוחזקו בבית המקדש בירושלים. כל התעודות האלה 
ספורים,  דורות  תוך  לספירה.   70 בשנת  המקדש  בית  חורבן  עם  אבדו 
על  המעידים  הרישומים  את  איבדו  לוי  לשבט  פרט  ישראל  שבטי  כל 
השתייכותם השבטית. מייד לאחר שנת 70 לספירה תיקנו החכמים תקנות 
יהודים משבטים  קצר  זמן  תוך  זהותו של שבט הכוהנים, אבל  לשימור 
אחרים כבר לא ידעו מה היא השתייכותם השבטית. שבט יהודה איבד 
את מעמדו המרכזי ואת זהותו בשנת 70 לספירה, לפיכך ברור שהמשיח 
חייב היה לבוא בזמן כלשהו לפני שנת 70 לספירה. אין זה אפשרי שהוא 

יבוא לאחר שנת 70 לספירה. 
על  שמדבר  פסוק  כאל  עקבי  באופן  זה  לפסוק  התייחסו  החכמים 
"לָא  כך:  אותו  מתרגם  לארמית  אונקלוס  תרגום  לדוגמה,  המשיח.  מלך 
יעדי עָבֵיד שולטן מדבית יהודה וספרא מבני בנוהי עד עלמא עד דייתי 
משיחא דדיליה היא מלכותא ולֵיה ישתמעון עממיא" )לא יעבור שלטון 
מבית יהודה וסופר מבני בניו עד עולם עד שיבוא משיח שלו המלכות 

ולו ישמעו עמים(. אונקלוס הבין בבירור שפסוק זה מדבר על המשיח. 
חכמים גם פירשו פסוק זה כמקור לאחד מהשמות הניתנים למשיח 
השלישי(:  היום  הרמב"ן,  )בוויכוח  נטען  שילה.  התלמודית:  בספרות 
"באמת כי המשיח יבוא יהיה איש גמור, בן איש ואישה מזיווג שניהם 
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וגו',  ישי  מגזע  חוטר  ויצא  שכתוב,  כמו  וזרעו  דוד  מיחס  ויהיה  כמוני, 
בני  נולד כשאר  כי  בנו מלשון שליה,  והוא  יבוא שילה',  כי  'עד  ואומר 
ישי,  מגזע  יהיה  לא  כדבריכם,  א־לוהים  רוח  היה  ואילו  בשליה.  אדם 
שאין  מלכותו,  יורש  היה  ולא  מזרעו,  שהיא  אישה  בבטן  נתלונן  ואפי' 
היו  זכרים  בנים  ודוד  זכר,  שיש  במקום  בתורה  יורשות  וזרען  הבנות 
אלוהותו,  ונגד  המשיח  בישוע  האמונה  כנגד  זה  בפולמוס  לעולם".  לו 
)מהשליה, מילה  מוסבר שהמשיח נקרא "שילה" מכיוון שנולד מאישה 
הדומה ל"שילה / שלו"( ולפיכך הוא אינו ישות אלוהית. בכנותם אותו 
לדעתם,  ולכן,  מהשליה,  נולד  שהוא  כך  על  מצביעים  חכמים   שילה, 

הוא אך ורק אנושי. 
רש"י אמר: "עד כי יבא שילה. מלך המשיח שהמלוכה שלו. ולו יקהת 

עמים. אסיפת עמים שנאמר )ישעיה יא( אליו גוים ידרושו".
במדרש רבה פרשה צז על פסוק זה נאמר כדלהלן: 

"ועוד משבט יהודה עתיד מלך המשיח לבוא שנ' והיה ביום ההוא 
בית  שבנה  שלמה  יצא  יהודה  ומשבט  י(,  י"א  )ישעיה  וגו'  ישי  שרש 
הראשון, זרובבל בנה בית המקדש שיני ומלך המשיח עתיד לבנות בית 
שבט  ישראל,  מכל  מתייחסין  שהן  מצינו  הללו  שבטים  ושני  המקדש 
 יהודה ולוי, ובהם המלכות והכהונה... וכת' במשיח וכסאו כשמש נגדי 

)תהילים פט לז(.  
"אמ' ר' חמא בר' חנינא: זה משיח בן דוד שיצא משני שבטים, אביו 
מיהודה ואמו מדן, ובשניהן כת' אריות גור אריה יהודה, דן גור אריה" 

)בראשית רבה פרשה צז ד"ה ]ט[(.
על "שבט" נאמר שהוא משיח בן דוד אשר ייסר גויים בשבט ככתוב 

"תרעם בשבט ברזל" )תהלים ב 9). 
"...עד כי יבוא שילה" - שכל הגויים יביאו שי למשיח בן דוד ככתוב 

"בעת ההיא יובל שי לה' צבאות" )ישעיהו יח 7).
במדרש רבה צח כתוב: 

"לא יסור שבט מיהודה זה מכיר וגו' ומחוקק מבין רגליו שבא ונתחבט 
לפני רגליו עד כי יבא שילה זה מלך המשיח ולו יקהת עמים שהוא בא 

ומקהה שיניהם של עובדי כוכבים".
במדרש רבה צט ט על בראשית מ"ט 10, נאמר "עד כי יבא שילה - מי 

שהמלכות שלו"; שוב, בהענקת משמעות של כינוי קניין לשם "שילה". 
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מכאן ברור מאוד שההשקפה הרבנית העקבית לגבי בראשית מ"ט 10 
הייתה שהפסוק מתייחס למשיח. 

 

בראשית מ"ט 10

לפי פסוק זה:
זרע האישה וזרע אברהם חייב לבוא משבט יהודה.

המשיח יהיה מלך.
המשיח היה חייב לבוא לפני שנת 70 לספירה.



במדבר כ"ג - כ"ד

נבואות בלעם

פרק כ"ג: 

לְכָה  ֵמַהֲרֵרי־ֶקֶדם  ֶמלְֶך־מֹוָאב  בָלָק  יַנְֵחנִי  ִמן־ֲאָרם  וַּיֹאַמר:  ְמׁשָלֹו  וַּיִּׂשָא   7

ָאָרה־ּלִי יַעֲקֹב, ּולְכָה זֹעֲָמה יִׂשְָרֵאל: 8 ָמה ֶאּקֹב ֹלא ַקּבֹה ֵאל? ּוָמה ֶאזְעֹם ֹלא 
זָעַם יהוה? 9 ּכִי־ֵמֹראׁש צִֻרים ֶאְרֶאּנּו ּוִמּגְבָעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו, ֶהן־עָם לְבָָדד יִׁשְּכֹן 
ּובַּגֹויִם ֹלא יְִתַחּׁשָב: 10 ִמי ָמנָה עֲפַר יַעֲקֹב ּוִמְסּפָר ֶאת־ֹרבַע יִׂשְָרֵאל? ָּתמֹת 

נַפְׁשִי מֹות יְׁשִָרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ּכָמֹהּו:

18 וַּיִּׂשָא ְמׁשָלֹו וַּיֹאַמר: קּום ּבָלָק ּוׁשֲָמע, ַהֲאזִינָה עַָדי ּבְנֹו צִּפֹר: 19 ֹלא ִאיׁש 

יְִקיֶמּנָה? וְֹלא  וְִדּבֶר  יַעֲׂשֶה  וְֹלא  ָאַמר  ַההּוא  וְיְִתנֶָחם;  ּובֶן־ָאָדם  וִיכַּזֵב   ֵאל 
20 ִהּנֵה בֵָרְך לָָקְחִּתי, ּובֵֵרְך וְֹלא ֲאׁשִיבֶּנָה: 21 ֹלא־ִהּבִיט ָאוֶן ּבְיַעֲקֹב וְֹלא־ָרָאה 

עָָמל ּבְיִׂשְָרֵאל; יהוה ֱאֹלָהיו עִּמֹו ּוְתרּועַת ֶמלְֶך ּבֹו: 22 ֵאל מֹוצִיָאם ִמִּמצְָריִם, 
ּכְתֹועֲפֹת ְרֵאם לֹו: 23 ּכִי ֹלא־נַַחׁש ּבְיַעֲקֹב וְֹלא־ֶקֶסם ּבְיִׂשְָרֵאל; ּכָעֵת יֵָאֵמר 
לְיַעֲקֹב ּולְיִׂשְָרֵאל ַמה־ּפָעַל ֵאל: 24 ֶהן־עָם ּכְלָבִיא יָקּום וְכֲַאִרי יְִתנַּׂשָא, ֹלא 

יִׁשְּכַב עַד־יֹאכַל ֶטֶרף וְַדם־ֲחלָלִים יִׁשְֶּתה:

פרק כ"ד:

3 וַּיִּׂשָא ְמׁשָלֹו וַּיֹאַמר: נְֻאם ּבִלְעָם ּבְנֹו בְעֹר ּונְֻאם ַהּגֶבֶר ׁשְֻתם ָהעָיִן: 4 נְֻאם 

ׁשֵֹמעַ ִאְמֵרי־ֵאל, ֲאׁשֶר ַמֲחזֵה ׁשַַּדי יֱֶחזֶה, נֹפֵל ּוגְלּוי עֵינָיִם: 5 ַמה ּטֹבּו אָֹהלֶיָך 
נַָטע  ּכֲַאָהלִים  נָָהר,  עֲלֵי  ּכְגַּנֹת  נִָּטיּו  ּכִנְָחלִים   6 יִׂשְָרֵאל:  ִמׁשְּכְנֶֹתיָך  יַעֲקֹב, 
ֵמֲאגַג  וְיָֹרם  ּבְַמיִם ַרּבִים  וְזְַרעֹו  ִמָּדלְיָו  יִּזַל־ַמיִם   7 יהוה ּכֲַאָרזִים עֲלֵי־ָמיִם: 
ַמלְּכֹו וְִתּנַּׂשֵא ַמלְכֻתֹו: 8 ֵאל מֹוצִיאֹו ִמִּמצְַריִם ּכְתֹועֲפֹת ְרֵאם לֹו, יֹאכַל ּגֹויִם 
צָָריו וְעַצְמֵֹתיֶהם יְגֵָרם וְִחּצָיו יְִמָחץ: 9 ּכַָרע ׁשָכַב ּכֲַאִרי ּוכְלָבִיא ִמי יְִקיֶמּנּו? 

ְמבֲָרכֶיָך בָרּוְך וְאֲֹרֶריָך ָארּור.
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ָהעָיִן: ׁשְֻתם  ַהּגֶבֶר  ּונְֻאם  בְעֹר  ּבְנֹו  ּבִלְעָם  נְֻאם  וַּיֹאַמר:  ְמׁשָלֹו  וַּיִּׂשָא   15 

 16 נְֻאם ׁשֵֹמעַ ִאְמֵרי־ֵאל וְיֵֹדעַ ַּדעַת עֶלְיֹון, ַמֲחזֵה ׁשַַּדי יֱֶחזֶה, נֹפֵל ּוגְלּוי עֵינָיִם:

ׁשֵבֶט  וְָקם  ִמּיַעֲקֹב  ּכֹוכָב  ָּדַרְך  ָקרֹוב,  וְֹלא  ֲאׁשּוֶרּנּו  עַָּתה,  וְֹלא  ֶאְרֶאּנּו   17

ִמּיִׂשְָרֵאל ּוָמַחץ ּפֲַאֵתי מֹוָאב וְַקְרַקר ּכָל־ּבְנֵי־ׁשֵת: 18 וְָהיָה ֱאדֹום יְֵרׁשָה וְָהיָה 
יְֵרׁשָה ׂשֵעִיר אֹיְבָיו, וְיִׂשְָרֵאל עֹׂשֶה ָחיִל: 19 וְיְֵרְּד ִמּיַעֲקֹב וְֶהֱאבִיד ׂשִָריד ֵמעִיר: 
20 וַּיְַרא ֶאת־עֲָמלֵק וַּיִּׂשָא ְמׁשָלֹו וַּיֹאַמר: ֵראׁשִית ּגֹויִם עֲָמלֵק וְַאֲחִריתֹו עֲֵדי 

אֹבֵד: 21 וַּיְַרא ֶאת־ַהֵּקינִי וַּיִּׂשָא ְמׁשָלֹו וַּיֹאַמר: ֵאיָתן מֹוׁשָבֶָך וְׂשִים ּבֶַּסלַע ִקּנֶָך: 
22 ּכִי ִאם־יְִהיֶה לְבָעֵר ָקיִן, עַד־ָמה ַאּׁשּור ִּתׁשְּבֶּךָ: 23 וַּיִּׂשָא ְמׁשָלֹו וַּיֹאַמר: אֹוי 

ִמי יְִחיֶה ִמּׂשֻמֹו ֵאל: 24 וְצִים ִמּיַד ּכִִּתים וְעִּנּו ַאּׁשּור וְעִּנּו־עֵבֶר וְגַם־הּוא עֲֵדי 
אֹבֵד: 25 וַּיָָקם ּבִלְעָם וַּיֵלְֶך וַּיָׁשָב לְִמקֹמֹו, וְגַם־ּבָלָק ָהלְַך לְַדְרּכֹו:

רשת בלק ובלעם מתוארת בבמדבר כ"ב-כ"ד. בלעם היה אסטרולוג פ
וחוזה גוי מאזור בבל שעשה לעצמו שם ברחבי העולם הקדום. 
נהגו לומר עליו: "ֵאת ֲאׁשֶר־ְּתבֵָרְך ְמבָֹרְך וֲַאׁשֶר ָּתאֹר יּוָאר" )ראה כ"ב 

6-1, במיוחד פס' 6, וכן פס' 12). 
בשלב זה, לאחר שיצאו ממצריים, בני ישראל הגיעו לגבול מואב ועמדו 
להיכנס לארץ שהובטחה להם. מלך מואב, אחד האנטישמים הראשונים 
לו שכנים חדשים והחליט לנקוט  בהיסטוריה, התנגד לאפשרות שיהיו 
פעולה. הוא קרא לבלעם והטיל עליו לבוא ולקלל את בני ישראל תמורת 
שהוטלה  השליחות  את  למלא  מאוד  התאמץ  בלעם  נכבד.  כסף  סכום 
עליו, אבל בכל פעם שפתח את פיו כדי לקלל, אלוהים השתלט על לשונו 
ארבע  אותם.  לקלל  במקום  היהודים  את  מברך  עצמו  את  מצא  ובלעם 
הנבואות שאלוהים שם בפיו עוסקות ברובן בביאתו השנייה של המשיח 

ובמלכותו. עם זאת יש בהן כמה דברים שנוגעים למחקר הנוכחי שלנו. 

הנבואה הראשונה - במדבר כ"ג 10-7
בלעם  הדעת.  את  עליהן  לתת  שראוי  נקודות  מספר  ישנן  זה  בחזון 
מציין )פסוק 8( שהוא איננו מסוגל לקלל )"מה אקוב"( את מי שאלוהים 
לא קילל. יש האומרים שעם ישראל יכול ליהנות מברכות האלוהים רק 
בתנאי שהוא מציית לאלוהים. בשלב זה בהיסטוריה עם ישראל לא ציית 
לצייתנות  קשר  בלי שום  זאת.  בכל  עליו  אלוהים שמר  אבל  לאלוהים, 
של  הנבחר  הברית  עם  יהיה  תמיד  ישראל  שלו,  הצייתנות  לחוסר  או 
בקללות  ישראל  את  לקלל  לגויים  ירשה  לא  לעולם  אלוהים  אלוהים. 
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בעלות השפעה נצחית, כפי שבלעם התכוון לעשות. לכן, אלוהים התערב 
במצב וסיכל את תוכניותיהם של בני האדם. 

9. עם ישראל לא ייחשב  הנקודה השנייה שיש לציין מופיעה בפס' 
ניכר משנות קיומו של העם היהודי לא  לעם ככל העמים. במשך חלק 
שייכת  אמנם  ישראל,  ארץ  או  כנען,  משלו.  בארץ  לחיות  לו  התאפשר 
ליהודים מתוקף זכות שאלוהים נתן להם, אבל יכולתם להתיישב בארץ 
הייתה תלויה במידה ניכרת בציות שלהם לאלוהים. בעיני בני האדם, 
עם ללא ארץ אינו יכול להיחשב לעם, לכן נאמר בפס' 9 "עָם לְבָָדד יִׁשְּכֹן 
ּובַּגֹויִם ֹלא יְִתַחּׁשָב". עם זאת, מזווית הראייה של אלוהים, בני ישראל תמיד 
יהיו אומה, עם נבדל. לא משנה אם עם ישראל שוכן בארצו או מפוזר 
בגלות; אלוהים איננו רואה בישראל עם ששייך למקום מסוים אלא אומה 
שמוצאה באברהם, יצחק ויעקב. זוהי הסיבה שהזהות היהודית נקבעת 
על ידי מוצא. יהדותו של אדם אינה נקבעת על ידי מקום הלידה שלו או 
אמונתו הדתית, אלא מייחוס אבותיו, ממוצאו. אין זה רלוונטי מה יהודי 
זה או אחר מאמין או לא מאמין; זהותו היהודית נקבעת על ידי מוצאו. 
מובן שהיהדות כדת נקבעת על ידי אמונה. אבל יהודים אתאיסטים או 

אגנוסטיים עדיין קוראים לעצמם יהודים על סמך המוצא שלהם. 
במשך הדורות הרבים שבהם עם ישראל היה מפוזר ברחבי העולם, 
הוא אכן היה עם אשר "בַּגֹויִם ֹלא יְִתַחּׁשָב"; כלומר, הוא לא נחשב כעם בעל 
מעמד לאומי נפרד. היהודים נקראו יהודים אמריקאים, יהודים פולנים, 
יהודים רוסים וכך הלאה, ובצדק, שכן יהודי אמריקאי הוא יהודי שחי 
בארצות הברית. אבל מבחינת כתבי הקודש אין זה נכון לדבר במונחים 
רוסי - הוא  פולני או  יוכל להיות אמריקאי,  יהודי אף פעם לא  כאלה. 
יכול להיות אך ורק יהודי בעל זהות לאומית מוגדרת וייחודית. גם לאחר 
ארבעה דורות במצריים, היהודים לא נקראו "מצרים" אלא "בני ישראל". 

כפי שכתוב בהגדה של פסח: 
"'ויהי שם לגוי' - מלמד שהיו ישראל מצוינים שם" )"ויהי שם לגוי" 
שמשמעו: לעם, ליחידה מיוחדת ונבדלת לעצמה. מלמד כתוב זה שהיו 
ישראל מצוינים שם במצריים בתכונות מיוחדות, וכדברי המדרש שלא 
ואת לשונם. - מתוך הגדה של פסח  בגדיהם  שינו את שמותיהם, את 

מבוארת על ידי הרב עדין שטיינזלץ, הוצאת כרטא(. 
הגויים לא תמיד מכירים בעובדה זו, אבל בעיני אלוהים עם ישראל 
תמיד יהיה עם נבדל, מוגדר וייחודי )עם סגולה( בקרב שאר עמי העולם. 
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כאשר בלעם חזה באופן נבואי בעתידו של עם זה, הוא הבין שאלוהים 
ייעד לו ברכה עילאית והוא מייחל להתברך גם כן בברכה זו )פס' 10).

הנבואה השנייה - במדבר כ"ג 24-18
21. ראשית, בלעם  בקטע זה  יש שתי נקודות חשובות, בעיקר בפס' 
צופה זמן בעתיד שבו עם ישראל ייחשב לעם ללא אוון/חטא. שנית, בלעם 
אומר שבמהלך תקופה זו כשיהיו נקיים מחטא, אלוהים עצמו יהיה עִם 
נבואות אלה מתייחסות לביאתו השנייה של  ויהיה מלכם.  ישראל  בני 
המשיח, בכל אופן ראוי לשים לב לנאמר כאן - שיום אחד אלוהים עצמו 

ישכון בקרב העם וימלוך עליו. 

הנבואה השלישית - במדבר כ"ד 9-3
גם קטע זה מדגיש שני דברים חשובים. הראשון הוא תיאור של הברכה 
העילאית שתאפיין את מצבו העתידי של עם ישראל. השני מתאר את 

מעמדו העתידי של מלך ישראל )פס' 7). 
ישראל,  עם  של  ייחודיותו  את  הציגה  הראשונה  שהנבואה  לאחר 
מדגישות הנבואות השנייה והשלישית את ייחודיותו של המלך שבבוא 

היום ימלוך על עם זה. 

הנבואה הרביעית - במדבר כ"ד 24-15
הנבואות  על  שלנו  למחקר  ביותר  החשובה  היא  הרביעית  הנבואה 
שעוסקות בביאתו הראשונה של המשיח. הנבואה החשובה ביותר כלולה 

בפס' 17 והיא מבוססת על הנבואה שכבר ניתנה בבראשית מ"ט 10. 
כוכב ידרוך מיעקב, כלומר, מישראל; לצד כוכב זה נזכר שבט המייצג 
מלכות )כמו בבראשית מ"ט 10( מכיוון שמי שאוחז בשבט הוא בעל זכות 
השלטון. מכאן שכאשר המשיח יבוא הוא יהיה מלך. כפי שנראה בהמשך, 

למשיח יש שלושה תפקידים, שאחד מהם הוא למלוך. 
והמיוחד  היחיד  טבעו  בהדגשת  נבואותיו  סדרת  את  פתח  בלעם 
של עם ישראל. אחר כך הוא המשיך ואמר שעם זה אמנם יהיה מפוזר 
בתחילה, אבל צפוי שמלך יחיד במינו ורב עוצמה ימשול בו. לסיום הוא 
מתאר כאן את כוחו העצום של מלך זה ומציין )בפס' 17( שכוכב ידרוך 

ויבשר את בואו. 
כ"ב.  בפרק  הסיום  דברי  של  החשובה  למשמעותם  לב  לשים  כדאי 
לאחר שבלעם, האסטרולוג הבבלי, מסיים את תפקידו, הוא שב "אל עמו" 
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ואל "מקומו" )פס' 14 ו-25(. הוא מביא איתו לשם את הנבואה לפיה כוכב 
ישראל.  על  ורב עוצמה שימלוך  במינו  מיוחד  בואו של מלך  יבשר את 
יותר  מאוחרים  דורות   ,)6 )בנספח  שלנו  המחקר  בהמשך  שנראה  כפי 
תצפיות  וקיימו  הכתב  על  הדברים  את  העלו  בבליים  אסטרולוגים  של 
בהמתנה להופעתו של כוכב זה. כשהכוכב דרך בשמים הם הלכו ומצאו 

את המלך שזה לא מכבר נולד, והשתחוו לפניו.

במדבר כ"ב 17

לפי פסוק זה:
המשיח יהיה מלך.



דברים י"ח 19-15

נביא כמשה

15 נָבִיא ִמִּקְרּבְָך ֵמַאֶחיָך ּכָמֹנִי יִָקים לְָך יהוה ֱאֹלֶהיָך, ֵאלָיו ִּתׁשְָמעּון: 16 ּכְכֹל 

ֲאׁשֶר־ׁשַָאלְָּת ֵמעִם יהוה ֱאֹלֶהיָך ּבְחֵֹרב ּבְיֹום ַהָּקָהל לֵאמֹר: ֹלא אֵֹסף לִׁשְמֹעַ 
ֶאת־קֹול יהוה ֱאֹלָהי, וְֶאת־ָהֵאׁש ַהּגְדֹלָה ַהּזֹאת ֹלא ֶאְרֶאה עֹוד, וְֹלא ָאמּות: 
17 וַּיֹאֶמר יהוה ֵאלָי: ֵהיִטיבּו ֲאׁשֶר ִּדּבֵרּו: 18 נָבִיא ָאִקים לֶָהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם 

ּכָמֹוָך, וְנַָתִּתי ְדבַָרי ּבְפִיו, וְִדּבֶר ֲאלֵיֶהם ֵאת ּכָל־ֲאׁשֶר ֲאצַּוֶּנּו: 19 וְָהיָה ָהִאיׁש 
ֲאׁשֶר ֹלא־יִׁשְַמע ֶאל־ְּדבַָרי ֲאׁשֶר יְַדּבֵר ּבִׁשְִמי, ָאנֹכִי ֶאְדרׁש ֵמעִּמֹו:

אלוהים ב למשה.  נתן  שאלוהים  הבטחה  מופיעה   18 י"ח  דברים 
הבטיח למשה שהוא יקים נביא "כמוך". למה אלוהים מדבר על 
נביא כמשה? מה ייחד את משה לעומת נביאים אחרים? מעמדו 

הייחודי של משה לעומת יתר הנביאים מוסבר בבמדבר י"ב 8-5:

וַּיֵצְאּו  ּוִמְריָם,  ַאֲהֹרן  וַּיְִקָרא  ָהאֶֹהל,  ּפֶַתח  וַּיַעֲמֹד  עָנָן  ּבְעַּמּוד  יהוה  וַּיֵֶרד   5

וַּיֹאֶמר: ׁשְִמעּו־נָא ְדבָָרי; ִאם־יְִהיֶה נְבִיֲאכֶם, יהוה ּבַַּמְרָאה ֵאלָיו  ׁשְנֵיֶהם: 6 
הּוא: נֱֶאָמן  ּבְכָל־ּבֵיִתי  מׁשֶה,  עַבְִּדי  ֹלא־כֵן   7 ֲאַדּבֶר־ּבֹו:  ּבֲַחלֹום   ֶאְתוַָּדע, 

8 ּפֶה ֶאל־ּפֶה ֲאַדּבֶר־ּבֹו, ּוַמְרֶאה וְֹלא בְִחידֹת, ּוְתֻמנַת יהוה יַּבִיט; ּוַמּדּועַ ֹלא 

יְֵראֶתם לְַדּבֵר ּבְעַבְִּדי בְמׁשֶה?

בקטע זה מסופר על פרשת התמרמרותם של אהרון ומרים נגד אחיהם 
משה, מכיוון שהאישה שהוא לקח לא מצאה חן בעיניהם. אלוהים עצמו 

מתערב לטובת משה ומכריז כי למשה מעמד מיוחד בעיניו. 
לא התגלה  אלוהים  ישעיהו  או  אליהו  כמו  דגולים  לאנשים  אפילו 
האדם  הוא  משה  אחרות.  ובצורות  בחזיונות  בחלומות,  אלא  ישירות 
היחיד שאלוהים התגלה אליו ישירות, פנים אל פנים. על סמך עובדה זו 
פיתחה היהדות את ההשקפה בדבר שלושת הרבדים של השראת כתבי 

הקודש )ראה הקדמה(. 

ותמונת יהוה יביט
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מוקדם יותר נאמר לנו בתורה שהמשיח יהיה מלך. כעת נאמר שהוא 
יהיה גם נביא, ולא נביא רגיל, אלא נביא נעלה שידבר עם אלוהים "ּפֶה 

ֶאל־ּפֶה" "ּוַמְרֶאה וְֹלא בְִחידֹת, ּוְתֻמנַת יהוה יַּבִיט".
ולישוע,  למשה  משותפות  תכונות  של  רשימות  לערוך  ניסו  רבים 
ה"נביא כמשה". הרבה מהמקבילות האלה הן דמיוניות ושגויות. עם זאת 
ביכולתנו להצביע על ארבע נקודות דמיון ברורות בפועלם של משה ושל 

המשיח: 

א. נביא )במדבר י"ב 8-6)
כפי שמוסבר לעיל. 

ב. גואל )שמות ג' 10)
ישראל  עמו  של  ועוניו  סבלו  את  רואה  אלוהים   10-1 ג'  בשמות 
מארץ  אותו  לגאול  כוונותיו  על  הבוער,  מהסנה  למשה,  ומודיע 
עמו  את  להוציא  כדי  בחר  שאלוהים  האיש  הוא  משה  מצריים. 
מעבדות לחירות. )החלק הרביעי בספר זה, "ראיות נוספות", מרחיב 
גם  ראינו,  שכבר  פי   .)2 בפס'  המוזכר  ה'  מלאך  על  הדיבור  את 

המשיח יהיה גואל. 

ג. מתווך )שמות כ' 21-18)
בהתחלה אלוהים דיבר ישירות אל עם ישראל )שמות י"ט 25-16). 
קולו של אלוהים היה כל כך מעורר יראה עד שהם לא יכלו לשאת 
את גדולת המעמד וביקשו ממשה לתווך ביניהם כדי שלא יצטרכו 
לשמוע ישירות את קולו של אלוהים אלא רק את דבריו בפי משה. 

ד. מתפלל בעד העם )שמות ל"ב 35-7)
שעם  קרה  במדבר  והנדודים  ממצריים  היציאה  במהלך  פעם  לא 
ישראל ניצל ממשפט אלוהים ושרד אך ורק בזכות משה, שחילה 
את פני ה' בעדם והתפלל עבורם. זה עולה בבירור במיוחד משמות 

ל"ב 32-30. 
המשיח יהיה דומה למשה  בכל אחד מארבעת התחומים האלה: 
האדם  בני  בעד  המשתדל  ומפגיע  מתווך  גואל,  נביא,  יהיה  הוא 

לפני ה'. 



סיכום נבואות התורה

בקשר לביאתו הראשונה של המשיח

ת הנבואות המשיחיות בתורה על ביאתו הראשונה של המשיח א
מתייחסות  אלה  נקודות  עיקריות.  נקודות  בשש  לסכם  אפשר 

לדמותו או למעשיו, או לשניהם גם יחד. 

הזרע
נושא הזרע עלה שלוש פעמים: 

א. המשיח יהיה זרע האישה
המשיח יהיה בן אנוש - לא מלאך, וגם לא אלוהים במובן המלא 

של אלוהים. 

ב. זרע אברהם
מוצאו של המשיח יהיה מחלק מוגדר של המין האנושי; הוא יהיה 

יהודי, לא גוי. 

ג. זרע יהודה
אף על פי שהיו בעם ישראל שנים עשר שבטים, המשיח נועד לבוא 
משבט אחד מסוים, והוא שבט יהודה. מתנאי זה משתמע שהמשיח 
צריך היה לבוא לפני אובדנם של רישומי אילנות היוחסין היהודיים 

בשנת 70 לספירה. 

גם אלוהים וגם אדם
הבינה  היא  אבל  המשיח,  הוא  שקין  כשחשבה  טעתה  אמנם  חווה 

בבירור שהמשיח יהיה אלוהים ואדם גם יחד. 

מלך
סמל השבט )שרביט המלוכה( מופיע יותר מפעם אחת ומצביע על כך 

שהמשיח יהיה מלך. 
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נביא כמשה
המשיח יהיה נביא, וליתר פירוט הוא יהיה נביא כמשה. 

הסרת הקללה
הוא  זאת  עם  יחד  המשיח,  הוא  נוח  שבנו  בטעות  חשב  אמנם  למך 
הבין בבירור שהמשיח יבטל בבואו את הקללה שהוטלה על העולם בגלל 

חטאו של אדם. 

רמז ללידת הבתולין
בבראשית ג' 15 מרומז שהמשיח ייוולד מבתולה, אם כי אין זה מוצג 
לזרע  ייחשב  המשיח  לעיל.  הנמנים  המאפיינים  חמשת  כמו  בבירור 

האישה, לא לזרע האיש. 





הנביאים



ישעיהו ז' 17-1

בן לבתולה

1 וַיְִהי ּבִיֵמי ָאָחז ּבֶן־יֹוָתם ּבֶן־עֻּזִּיָהּו ֶמלְֶך יְהּוָדה, עָלָה ְרצִין ֶמלְֶך־ֲאָרם ּופֶַקח 

ּבֶן־ְרַמלְיָהּו ֶמלְֶך־יִׂשְָרֵאל יְרּוׁשָלִַם לִַּמלְָחָמה עָלֶיָה, וְֹלא יָכֹל לְִהּלֵָחם עָלֶיָה: 2 
וַּיֻּגַד לְבֵית ָּדוִד לֵאמֹר: נָָחה ֲאָרם עַל־ֶאפְָריִם. וַּיָנַע לְבָבֹו ּולְבַב עַּמֹו ּכְנֹועַ עֲצֵי־
יַעַר ִמּפְנֵי־רּוַח:   3 וַּיֹאֶמר יהוה ֶאל־יְׁשַעְיָהּו: צֵא־נָא לְִקַראת ָאָחז, ַאָּתה ּוׁשְָאר 
יָׁשּוב ּבְנֶָך ֶאל־ְקצֵה ְּתעָלַת ַהּבְֵרכָה ָהעֶלְיֹונָה, ֶאל־ְמִסּלַת ׂשְֵדה כֹובֵס: 4 וְָאַמְרָּת 
ָהאּוִדים  זַנְבֹות  ִמּׁשְנֵי  ַאל־יֵַרְך  ּולְבָבְָך  ַאל־ִּתיָרא,  וְַהׁשְֵקט,  ִהּׁשֵָמר  ֵאלָיו: 
ָהעֲׁשֵנִים ָהֵאּלֶה; ּבֳָחִרי־ַאף ְרצִין וֲַאָרם ּובֶן־ְרַמלְיָהּו: 5 יַעַן ּכִי־יָעַץ עָלֶיָך ֲאָרם 
ָרעָה, ֶאפְַריִם ּובֶן־ְרַמלְיָהּו לֵאמֹר: 6 נַעֲלֶה בִיהּוָדה ּונְִקיצֶּנָה וְנַבְִקעֶּנָה ֵאלֵינּו, 

וְנְַמלִיְך ֶמלְֶך ּבְתֹוכָּה ֵאת ּבֶן ָטבְַאל: 

7 ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָי יֱהוִֹה: ֹלא ָתקּום וְֹלא ִתְהיֶה: 8 ּכִי ֹראׁש ֲאָרם ַּדֶּמׂשֶק וְֹראׁש 

ֶאפְַריִם  וְֹראׁש   9 ֵמעָם:  ֶאפְַריִם  יֵַחת  וְָחֵמׁש ׁשָנָה  ּובְעֹוד ׁשִּׁשִים  ַּדֶּמׂשֶק ְרצִין, 
ׁשְֹמרֹון וְֹראׁש ׁשְֹמרֹון ּבֶן־ְרַמלְיָהּו; ִאם ֹלא ַתֲאִמינּו, ּכִי ֹלא ֵתָאֵמנּו:

ֱאֹלֶהיָך;  יהוה  ֵמעִם  אֹות  ׁשְַאל־לְָך   11 לֵאמֹר:  ֶאל־ָאָחז  ַּדּבֵר  יהוה  וַּיֹוֶסף   10

ַהעְֵמק ׁשְָאלָה, אֹו ַהגְּבֵַּה לְָמעְלָה: 12 וַּיֹאֶמר ָאָחז: ֹלא־ֶאׁשְַאל וְֹלא־ֲאנֶַּסה ֶאת־
יהוה: 13 וַּיֹאֶמר: ׁשְִמעּו־נָא, ּבֵית ָּדוִד, ַהְמעַט ִמּכֶם ַהלְאֹות ֲאנָׁשִים ּכִי ַתלְאּו 
וְיֹלֶֶדת  ָהָרה  ָהעַלְָמה  ִהּנֵה  אֹות:  לָכֶם  הּוא  ֲאדֹנָי  יִֵּתן  לָכֵן   14 ֶאת־ֱאֹלָהי?  ּגַם 
ּוְדבַׁש  ֶחְמָאה   15 אחת(  במילה  עִָּמנּוֵאל  )בס"א  ֵאל:  עִָּמנּו  ׁשְמֹו  וְָקָראת  ּבֵן 
ּבָָרע  ָמאֹס  ַהּנַעַר  יֵַדע  ּבְֶטֶרם  ּכִי   16 ּבַּטֹוב:  ּובָחֹור  ּבָָרע  ָמאֹוס  יֹאכֵל, לְַדעְּתֹו 
ּובָחֹר ּבַּטֹוב, ֵּתעָזֵב ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶר־ַאָּתה ָקץ ִמּפְנֵי ׁשְנֵי ְמלָכֶיָה: 17 יָבִיא יהוה 
עָלֶיָך וְעַל־עְַּמָך וְעַל־ּבֵית ָאבִיָך יִָמים ֲאׁשֶר ֹלא־בָאּו לְִמּיֹום סּור־ֶאפְַריִם ֵמעַל 

יְהּוָדה, ֵאת ֶמלְֶך ַאּׁשּור:
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רקים ז'-י"ב בישעיהו הם יחידה בפני עצמה שיש המכנים אותה פ
 "ספר עימנואל" מפני שהשם "עימנואל" מופיע בה שלוש פעמים 
עוסקת  זו  ביחידה  שנבדוק  הראשונה  הנבואה   .)10  ,8 ח'   ;14 )ז' 
בלידתו של עימנואל. כשכתבי הקודש מציינים שם שנתנו הורים לילדם, 
משמעות השם מצביעה על כוונת ההורים. כשאלוהים נותן לילד שם, 
השם  פירוש  הילד.  של  טבעו  על  מצביע  השם  זה,  במקרה  שקרה  כפי 
"עימנואל" הוא "עימנו אל / אלוהים איתנו". מה שיאפיין את הילד יהיה 

שכינת אלוהים עימנו. 

המחלוקת
נבואה  הם   14-13 ז’  ישעיהו   ,15 ג'  בראשית  על  בדיון  כפי שהוזכר 
אודות היווצרותו של המשיח ברחמה של הבתולה ואודות לידתו. זוהי 
צורך  יש  ולכן  במחלוקת,  ביותר  השנויות  המשיחיות  מהנבואות  אחת 
בניתוח מילולי דקדקני יותר מאשר בנבואות אחרות. המשמעות המדויקת 

של קטע זה היא נושא לוויכוח בין רבנים ותיאולוגים שונים. 
מדובר כאן על "אֹות: ִהּנֵה ָהעַלְָמה ָהָרה וְיֹלֶֶדת ּבֵן...". יש כאן שני נושאים 

שהבנתם שנויה במחלוקת: 

א. האות
מתוך ההקשר עולה שמדובר בנבואה לטווח קצר - מתן אות לאחז 
כ-700  ילד  של  ללידתו  אותה  לייחס  אפשר  כיצד  לפיכך  המלך. 

שנה מאוחר יותר, כפי שנטען במתי א' 23-22?

ב. המילה "עלמה"
"רווקה  פשוט  או  "בתולה",  באמת  היא  המילה  משמעות  האם 

צעירה"? 
לדון  שנמשיך  לפני  אלה  במחלוקת  שנויות  סוגיות  לשתי  נתייחס 

בקטע עצמו. 

פרשנויות )הרמניוטיקה(
ז' 14-13 ההקשר דורש להבין את הנבואה כאות  מאחר שבישעיהו 
בפסוק  רואים  רבים  משיחיים  מיידי,  באופן  אחז  למלך  ייתן  שאלוהים 
יותר  לנבואות  תיתכן  זה  עיקרון  לפי  כפולה".  ל"התגשמות  דוגמה  זה 
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מהתגשמות אחת. מכאן שאפשר שפסוק זה מדבר גם על אות למלך אחז 
וגם על האות ממתי א' 23-22 ללידתו של ישוע. 

מחבר ספר זה אינו מקבל את עיקרון ההתגשמות הכפולה, לא כאן 
נכון, לא  זה  ולא במקום אחר כלשהו בכתבי הקודש. אילו היה עיקרון 

היה כל צורך בלידת הבתולין. 
קיים עיקרון אחר, טוב יותר, לפרשנות המקרא: "התייחסות כפולה". 
או  לאדם  שמתייחס  הקודש  בכתבי  מסוים  קטע  לאחר  זה,  עיקרון  לפי 
לאירוע או לתקופה מסוימים, עשוי להופיע קטע אחר שעוסק באדם או 
במקום או בתקופה אחרים, מבלי שתהיה חלוקה ברורה שמבדילה בין 
שני הקטעים או מבלי לציין שקיים ביניהם פער של זמן. העובדה שהם 
אינם מתרחשים באותו הזמן אלא קיים ביניהם פער כרונולוגי מתבררת 
יכולות להיות  רק מפסוקים אחרים בכתבי הקודש. מכאן שבקטע אחד 
שתי נבואות שונות זו לצד זו שלכל אחת מהן התגשמות משלה, אבל רק 
התגשמות אחת לכל נבואה. העיקרון הפרשני "התגשמות כפולה" גורס 
ייתכן שיהיו שתי התגשמויות. "ההתייחסות הכפולה"  שלנבואה אחת 
שלכל  נבואות,  שתי  בעצם  מכיל  הקודש  בכתבי  מסוים  שקטע  גורסת 

אחת התגשמות משלה. 
נפרדות,  נבואות  מכיל שתי   17-13 ז'  ישעיהו  כפי שנסביר בהמשך, 
שלכל אחת מטרה שונה וכל אחת מהן מתגשמת בצורה אחרת ובתקופה 

אחרת. 

המילה "עלמה"
עיקר הוויכוח מתמקד כמובן במשמעות המדויקת של המילה "עלמה", 
שהפירוש  המיוחס לה בברית החדשה, למשל, הוא "בתולה". כדי לתאר 
המילים  משלוש  באחת  להשתמש  היה  יכול  ישעיהו  צעירה,  אישה 

הבאות הקיימות בעברית המקראית: 

א. נערה
)כמו  בתולה  צעירה  עלמה  במשמעות  הן  משמשת  "נערה"  המילה 

במלכים א' א' 2( והן במשמעות צעירה שאיננה בתולה )רות ב' 6). 

ב. בתולה
יש  בתולה.  לאישה  ורק  אך  מתייחסת  זו  שמילה  לחשוב  נהוג 
לבתולה,  בנבואתו  מתכוון  באמת  היה  ישעיהו  שאילו  הטוענים 
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היא  נכון שהוראת המילה  אמנם  זו.  במילה  הרי שהיה משתמש 
בדרך כלל "בתולה / אישה שטרם הייתה לאיש", אבל לא תמיד. 

לדוגמה: 
1. ביואל א' 8 היא משמשת ביחס לאלמנה. 

2. בבראשית כ"ד 16, מכיוון שמשמעות המילה איננה מצטמצמת אך 
ורק לאישה שטרם ידעה גבר, המחבר מוסיף את המילים "איש לא 

ידעה" כדי להבהיר את כוונתו.
3. גם בשופטים כ"א 12 היה צורך להוסיף את הביטוי "אשר לא ידעה 

איש" כדי להבהיר את המשמעות המדויקת. 

ג. עלמה
משמעות המילה "עלמה" היא "בתולה", "בתולה צעירה", "בתולה 
צעירה בגיל הנישואין". מילה זו מופיעה שבע פעמים בתנ"ך והיא 

לא מתייחסת אף פעם לאישה נשואה; לגבי עובדה זו אין ויכוח. 
צורך  כל  אין  לעיל,  המוזכר   16 לכ"ד  בניגוד   .43 כ"ד  בראשית   .1
בהבהרות נוספות בפס' 43 מכיוון שדי במילה "עלמה" כדי להבין 
שמדובר בבתולה. יתרה מכך, המילה מתייחסת לרבקה, שאין ספק 

שהייתה בתולה בזמן שנישאה ליצחק. 
ביחס למרים אחות משה, שהייתה  8. המילה משמשת  ב'  2. שמות 

בתולה. 
הבתולות  לתהלוכת  בהקשר  מופיעה  המילה   .26 ס"ח  תהילים   .3
עצמו,  אלוהים  הוא  זה  בהקשר  שהמלך  מאחר  המלכותית. 
שאלוהים  הדעת  על  יעלה  לא  מוחלטת;  וטהרה  בתולין  נדרשים 
יאפשר לנשים פרוצות, לא נשואות, להשתתף בתהלוכת הפמליה 

המלכותית שלו. 
בהימנעות   - בנישואין  בטוהר  עוסק  ההקשר   .3 א'  השירים  שיר   .4
ייתכן שהפסוק מתייחס  ולכן לא  לפני הנישואין,  מפעילות מינית 

לאישה שקיימה יחסי מין מחוץ לנישואין. 
)הרעיות(  לנשים  בניגוד  כאן  מוצבת  המילה   .8 ו'  השירים  שיר   .5

ולפילגשים, שכמובן שלא היו בתולות. 
19 כניגוד לעומת האישה  ל' 19-18. המילה מופיעה בפס'  6. משלי 

המנאפת בפס' 20. 
המילה  הקודמים  הפסוקים  ששת  שבכל  מאחר   .14 ז'  ישעיהו   .7
ישעיהו  את  להציג  יש  סיבה  איזו  "בתולה",  משמעותה  "עלמה" 

ז' 14 כיוצא מן הכלל היחיד? 
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מוסכם על הכל ש"עלמה" היא אישה לא נשואה. לכן,  אם האישה 
שמוזכרת בישעיהו ז' 14 איננה בתולה, הרי שאלוהים מבטיח כאן אות 
שאלוהים  הדעת  על  יעלה  לא  לנישואין.  מחוץ  ובלידה  בזנות  שכרוך 
בתינוק  דופן  יוצא  כך  כל  להיות  יכול  מה  מקרה,  ובכל  לחטוא,  יצווה 

שנולד מחוץ לנישואין, עד שהוא יהווה אות? 
ויכוח  כל  היה  לא  עתיקים  יהודיים  כתבים  של  מחבריהם  עבור 
14 הוא נבואה על לידה מבתולה. תרגום השבעים, תרגום  ז'  שישעיהו 
200 לפנה"ס, נערך כמאתיים שנה לפני  יווני קדום לתנ"ך בערך משנת 
שהתעורר הפולמוס בנוגע למשיחיותו של ישוע. היהודים שכתבו את 
ישעיהו  של  לימיו  משלנו  יותר  הרבה  קרובה  בתקופה  ושחיו  התרגום 
 ,parthenos היוונית  במילה  זה  לפסוק  בתרגומם  השתמשו  הנביא, 

שמשמעותה הברורה והבלעדית היא בתולה. 
לכן, אין כל מקום לפקפק בכך שהאירוע המיוחד שאלוהים הבטיח 
כאות הוא לידת בן בעקבות ההתעברות הפלאית של נערה שהיא עדיין 

בתולה. 

האיום על בית דוד - ז' 2-1
והיא  האשורית  האימפריה  של  כוחה  עלה  בהיסטוריה  זה  בשלב 

היוותה איום על הממלכות הקטנות במזרח התיכון. 
עם הממלכות הקטנות האלה נמנו ארם )סוריה(, ממלכת ישראל )או 
אפרים, הממלכה הצפונית( וממלכת יהודה - הממלכה הדרומית. מלכי 
ישראל וארם חברו יחד נגד האויב המשותף )פס' 2-1( אבל גם בכוחות 
משותפים לא היו מסוגלים להדוף את המתקפה האשורית הצפויה. הם 
הזמינו את יהודה להצטרף אליהם בברית צבאית, אבל אחז מלך יהודה 

סירב. 
המלוכה,  מכס  אחז  את  להדיח  ואשור  ישראל  תכננו  זאת  בעקבות 
ויתרה מכך - למגר מהשלטון לא רק את אחז אלא את כל בית דוד. זהו 
2. הם תכננו להמליך שושלת אחרת ביהודה שתראה בעין  הדגש בפס' 

יפה יותר ברית נגד אשור. 
זוהי, אם כן, התקפה ישירה נגד הברית הנצחית שאלוהים כרת עם 
בפרק  להלן  דוד  בברית  )נדון  לכישלון.  נידונה  היא  שכך  ומכיוון  דוד, 

"כתובים", בסעיף המסביר את דברי הימים א' י"ז 14-10). 
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המסר לאחז -  ז' 9-3
בעבודת  חטא  אלא  היחיד,  האמיתי  האלוהים  את  עבד  לא  אחז 
2(. פס' 9-3 הם  אלילים ופחד מאוד מההתקפה הממשמשת ובאה )פס' 
מסר מאלוהים לאחז. בפס' 3 אלוהים פוקד על ישעיהו להיפגש עם אחז 
מצווה  גם  ישעיהו  המצור.  לקראת  המים  מאגרי  את  בודק  שזה  בזמן 
תשוב".  "שארית  כלומר  ישוב",  "שאר  נקרא  בנו  בנו.  את  איתו   לקחת 

רק בפס' 16-15 הוסבר מדוע היה עליו לקחת את בנו. 
שנרקמת  המזימה  את  מתאר  והוא   ,6-4 בפס'  מופיע  לאחז  המסר 
הייתה  וארם  ישראל  מלכי  של  התוכנית  לפחוד.  לא  אחז  על  ומצווה 
לסלק את אחז מהמלוכה ולהמליך במקומו את בן טבאל. ישעיהו שלט 
היטב בשפה העברית ואהב משחקי מילים, כפי שאפשר לראות בפס' 6. 
משמעות השם "טבאל" היא "אלוהים הוא טוב". אבל ישעיהו שינה מעט 
את הגיית השם ל"טבַאל", "טוב" עם מילת שלילה, כלומר - לא יצלח. 
האיש שפירוש שמו הוא "אלוהים הוא טוב", לא יועיל ולא יצליח בסופו 
של דבר. מאחר שאלוהים כרת ברית עם דוד, אף קשר נגד בית דוד לא 
יצלח לעולם. אלוהים מבהיר זאת היטב בפס' 7, ובפס' 9-8 הוא מודיע 

שהוא עומד לשפוט את שני המלכים המעורבים במזימה. 

אותות לישועה -  ז' 17-10
ההצעה לתת אות -  ז' 11-10

אחז היה עובד אלילים שאינו בוטח באלוהים ולכן כבר היה עסוק 
בהכנות משלו. הוא שלח מכתבים ומתנות למלך אשור וביקש את עזרתו 
כנגד שני המלכים האלה. הוא האמין יותר באימפריה האשורית מאשר 
לאחז  הציע  הוא  בשנית.  דיבר  אלוהים   ,10 בפס'  לכן,  ישראל.  באלוהי 
לבטוח  ולא  לפחוד  לא  אחז  את  לשכנע  כדי   - שיבקש  אות  כל  אות - 
אות שיבקש.  כל  לו  לתת  מוכן  היה  אלוהים  באלוהים.  אלא  באשורים 
משמעות המילה "אות" איננה בהכרח נס; היא יכולה להיות סימן טבעי 
או פלאי. אבל בהקשרנו ברור שנדרש נס כדי לשכנע את אחז. אלוהים 
הציע לו נס בכל תחום שירצה: בשמים, בארץ, מתחת לארץ - כל מה 

שיידרש על מנת לשכנע אותו. 

דחיית ההצעה -  ז' 12
 12 בתגובה להצעה, אחז עובד האלילים הפך פתאום לרוחני מאוד. בפס' 
הוא מסרב לנסות את ה': "ֹלא־ֶאׁשְַאל וְֹלא־ֲאנֶַּסה ֶאת־יְהוָה". הוא מתייחס כאן 
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למצווה מדברים ו' 16, אבל מיישם אותה באופן שגוי. למרות זאת, ניכר שאחז 
לא היה בור לגמרי לגבי האלוהים האמיתי, אף שהוא עצמו היה שקוע בעבודת 
אלילים! דברים ו' 16 מזהיר שלא לנסות את ה', כלומר מזהיר מפני בקשת אות, 
אבל במקרה זה אלוהים הוא זה שמציע לתת אות ואחז מוזמן להיענות להצעה 
זו. אחז לא רצה אות, מחשש שהאות יתגשם והוא ייאלץ לזנוח את הברית שלו 

עם אשור. 

על רקע זה מופיעים הדברים החשובים שבפס' 14-13. 

האות לבית דוד -  ז' 14-13
ברבים,  אלא  יחיד,  בלשון  כפרט,  לאחז  פונה  אינו  ישעיהו   13 בפס' 
לבית דוד בכלל. לעומת הפנייה בגוף יחיד בפס' 5-4, 11, 17-16 בולטת 
הפנייה ברבים בפס' 14-13. האות, אם כן, לא ניתן רק לאחז, אלא לכל 

בית דוד. 
המילה "הנה" בפס' 14 היא מילה שמיועדת להסב את תשומת הלב 
לאירוע כלשהו שעשוי להיות דבר מה שקרה בעבר, שמתרחש בהווה 
או שיקרה בעתיד. מבחינה דקדוקית, בכל פעם שהמילה "הנה" מופיעה 
בעברית המקראית בצירוף פועל בהטיה בזמן הווה, היא תמיד מתייחסת 
לאירוע שיתרחש בעתיד. כך גם במקרה שלנו. לא רק הלידה, אלא גם 
ההתעברות תתרחש בעתיד. הנבואה לא מתייחסת לאישה הרה שעמדה 

ללדת באותה תקופה. 
לפי  הידיעה.  הא  עם  "העלמה",  ביידוע,  מופיעה  "עלמה"  המילה 
כללי הדקדוק העברי, כשיש שימוש בהא הידיעה, הקורא אמור לחפש 
התייחסות בהקשר המיידי הקודם. מפרק ז' פס' 1 ואילך אין אזכור של אף 
לא אישה אחת. מאחר שההקשר המיידי אינו מספק את התשובה, הכלל 
הקובע הבא הוא "עיקרון ההתייחסות הקודמת", משהו שכבר נדון הרבה 
לפני כן והפך לידע כללי. היכן בתנ"ך או במסורת היהודית קיים רעיון 
כלשהו שמתייחס ל"עלמה יולדת בן"? ההתייחסות האפשרית היחידה 
היא בראשית ג' 15. בניגוד לנוהג הרווח בתנ"ך, ייחוסו של המשיח נקבע 
אמור  הוא  אנושי;  אב  לו  יהיה  שלא  מכיוון  מדוע?  האישה.  זרע  לפי 
להיוולד לבתולה. אם כן היידוע של המילה "העלמה" כאן מצביע על כך 
שהדובר - אלוהים בפי ישעיהו - מתייחס לדמות ידועה זו של האישה 

מבראשית ג' 15, שזרעה יגבר על זרע הנחש. 
אסור להחמיץ את הנקודה המרכזית כאן. אלוהים מבטיח כאן בעצם, 
כפי שראינו גם קודם, שבית דוד לא יֵרד מכס השלטון או יאבד את זהותו 



49הנביאים

השבטית לפני לידת הבן מהבתולה. שוב, דבר זה דורש שהמשיח ייוולד 
לפני חורבן בית המקדש ותעודות היוחסין שנשמרו בו יאבדו. 

האות לאחז -  ז' 17-15
לטווח  נבואה  היא   14-12 ז'  בישעיהו  שהנבואה  שהסקנו  לאחר 
מה  בעיה.  לנו  נותרה  עדיין  המשיח,  של  לידתו  על  שמדברת  הרחוק, 
להיות  יכול  לא  כן  אחרי  שנה   700 להתרחש  שעתיד  אירוע  אחז?  עם 
הוא  והפעם   ,17-15 בפס'  נוסף  אות  על  מדובר  אבל  בעיניו.  משמעותי 
מיועד במיוחד לאחז. המילה "אתה" בפס' 16 היא חזרה לגוף שני נוכח, 
כלומר, לאחז. לפני שבנו של ישעיהו יהיה בוגר דיו כדי להבחין מוסרית 
בין טוב לרע, מלכי ישראל וארם ירדו מכס השלטון והאיום מצדם יוסר. 
נבואה זו התגשמה תוך שלוש שנים. גם במילה "הנער" השתמש ישעיהו 
 בהא הידיעה. הפעם נזכר קודם נער אחר, והוא בנו של ישעיהו. ה"נער" 
בפס' 16 איננו יכול להיות ה"בן" מפס' 14, אלא נקשר לבנו של ישעיהו 
מפס' 3. שאם לא כן, מדוע היה אלוהים מצווה על ישעיהו לקחת אותו 

איתו? 

סיכום של ישעיהו -  ז' 17-1
בישעיהו ז' נשקפת לאחז מלך יהודה סכנה. האיום כוון לא רק נגדו 
באופן אישי אלא לכל בית דוד. אלוהים אמר לאחז באמצעות ישעיהו 
ניתנות לכך שתי סיבות, שני אותות שהם  ולא לפחוד.  הנביא להירגע 
עירבון לכך שהביטחון שאלוהים מבטיח אכן בוא יבוא. האות הראשון, 
בפס' 14-13, מראה שאף ניסיון למגר את בית דוד לא יצליח עד שייוולד 
הבן מהבתולה. הן העברית והן ההקשר מצביעים באופן חד משמעי על 
כך שמדובר בבתולה. האות השני, הנזכר בפס' 16-15, נועד לאחז באופן 
לא  נגדו  מתכננים  וארם  שישראל  שהמתקפה  מבטיח  אלוהים  אישי. 
תצליח, וכי לפני ששאר ישוב, בנו של ישעיהו, יגיע לגיל בגרות מוסרית, 

שני המלכים האויבים כבר יחדלו מלהתקיים.
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ישעיהו ז' 14

לפי פסוקים אלה:
המשיח ייוולד מנערה שהיא עדיין בתולה; זהו ההסבר 

לבראשית ג' 15.
המשיח יהיה אלוהים שלבש בשר ובא כאדם.

המשיח יהיה מלך.
המשיח חייב להיוולד לפני חורבן בית המקדש )70 לספירה(.



ישעיהו ח' 10-9

ההבטחה לגבי עימנואל

9 ֹרעּו עִַּמים וָחֹּתּו, וְַהֲאזִינּו ּכֹל ֶמְרַחֵּקי־ָאֶרץ; ִהְתַאּזְרּו וָחֹּתּו, ִהְתַאּזְרּו וָחֹּתּו: 

10 עֻצּו עֵצָה וְֻתפָר, ַּדּבְרּו ָדבָר וְֹלא יָקּום, ּכִי עִָּמנּו ֵאל:

רק ז' בספר ישעיהו תיאר את הסכנה שנשקפה לאחז מצד אויביו, פ
ריחף  האיום  שלטונו.  את  ולהפיל  ירושלים  את  לתקוף  שתכננו 
בעיקר על המלך אחז עצמו, אבל גם על בית דוד. כשאלוהים כרת 
ברית עם דוד, הוא הבטיח לו שושלת נצחית. )ראה דיון על דברי הימים 
א' י"ז 14-10 בפרק "כתובים"(. ברית זו הבטיחה לבית דוד את הגנתו של 
אלוהים. אלוהים הציע לאחז אות שנועד להרגיע את חששותיו בנוגע 
לביטחונו האישי, ואות נוסף שיראה כי המשכיותו של בית דוד מובטחת. 
ולקיים את שושלת  משמעות הדבר הייתה שאלוהים מחוייב להמשיך 
בית דוד עד ש"ָהעַלְָמה ָהָרה וְיֹלֶֶדת ּבֵן וְָקָראת ׁשְמֹו עִָּמנּו ֵאל". מכאן ברור 
שכל קשר וכל התקוממות נגד בית דוד לפני הלידה הזו נדונו לכישלון. 

אלוהים חוזר ומאשר נקודה זו בישעיהו ח' 10-9. המילים "עימנו אל" 
בפס' 10 הן בעלות אותה משמעות של השם "עימנו אל", המופיע ב-ז' 14. 
עיקר הנאמר בפסוקים אלה הוא: "אתם ]העמים[ יכולים להתקיף, אבל 
תנחלו תבוסה בגלל עימנו אל". עד לידת הבתולין של עימנואל המשיח, 

אלוהים מבטיח לשמור על ביטחונו וזהותו של בית דוד. 
בית המקדש בירושלים נחרב בשנת 70 לספירה, ויחד איתו אבדו כל 
רישומי היוחסין של עם ישראל. מאז שנת 70 לספירה לא ניתן לזהות עוד 
את צאצאי דוד. אם ההבטחה שניתנה בישעיהו ח' 10 היא אמת, משתמע 

ממנה שהמשיח היה חייב להיוולד לפני שנת 70 לספירה. 
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ישעיהו ח' 10

לפי פסוק זה:
המשיח היה חייב להיוולד לפני חורבן 

בית המקדש )70 לספירה(.



ישעיהו ט' 6-5

בן ניתן לנו

ׁשְמֹו  וַּיְִקָרא  עַל־ׁשִכְמֹו,  ַהִּמׂשְָרה  וְַּתִהי  נִַּתן־לָנּו,  ּבֵן  יֻּלַד־לָנּו,  ּכִי־יֶלֶד   5

ּפֶלֶא, יֹועֵץ, ֵאל ּגִּבֹור, ֲאבִי־עַד, ׂשַר־ׁשָלֹום: 6 לםרבה )ק' לְַמְרּבֵה( ַהִּמׂשְָרה 
ּולְׁשָלֹום ֵאין־ֵקץ עַל־ּכִֵּסא ָדוִד וְעַל־ַמְמלַכְּתֹו, לְָהכִין אָֹתּה ּולְַסעֲָדּה ּבְִמׁשְּפָט 

ּובִצְָדָקה, ֵמעַָּתה וְעַד־עֹולָם. ִקנְַאת יהוה צְבָאֹות ַּתעֲׂשֶה־ּזֹאת.

ומהווים פ בספר  החמישית  העיקרית  החטיבה  הם  ז'-י"ב  רקים 
השם  עימנואל".  "ספר  מכונה  שלעתים  עצמה  בפני  יחידה 
10, אבל   ,8 4, וח'  "עימנואל" מופיע בחלק זה שלוש פעמים, בז' 
היחידה כולה עוסקת בהיבטים שונים בדמותו ואישיותו של המשיח. שני 
הפסוקים שנדון בהם להלן מתייחסים למוצאו של המשיח, גם האנושי 

וגם האלוהי. 

המוצא האנושי - ט' 5 )חלקו הראשון של הפסוק(
)על  המשיח  של  אנושיותו  את  מדגיש  הפסוק  של  הראשון  חלקו 
משיחיותו מדובר בפס' 6(. ישעיהו רואה בן, שניתן מיידי אלוהים ונולד 
ניתן  "בן  הניסוח  בפרט.  היהודים  ושל  בכלל  האדם  בני  של  לעולמם 
שמוזכר  בן  אותו  זהו  מאלוהים.  ייחודית  במתנה  שמדובר  מדגיש   לנו" 

בתהילים ב', שנדון בו בהמשך. 

המוצא האלוהי - ט' 5 )חלקו השני של הפסוק(
זה, שכל אחד מהם  לבן  מונה ארבעה שמות   5 פס'  חלקו השני של 
מורכב משני חלקים. כל אחד מהשמות מתאים כשם לאלוהים; שלושה 

מתוכם מתאימים לאלוהים באופן בלעדי. 
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א. פלא יועץ
המילה "פלא" מופיעה בסמיכות ומצורפת למילה "יועץ" )במשמעות 
בקשר  ורק  אך  שמשמשות  מילים  במקרא  ישנן  פלאי"(.  "יועץ 
"ברא"  המילה  לדוגמה,  אדם.  לבני  בקשר  לא  פעם  ואף  לאלוהים 
היא מילה שמשתמשים בה אך ורק ביחס לאלוהים ולמעשיו; היא 
אף פעם לא מתארת את מעשיו של אדם. דוגמה נוספת היא "פלא", 

שהשימוש בה שמור אך ורק למה שהוא אלוהי. 

ב. אל גיבור
ברור שצירוף זה לעולם לא שימש כדי לתאר אדם רגיל. 

ג. אבי עד
אבי  יהיה  שייוולד  הבן  הנצח.  אבי  מילולי:  באופן  השם  פירוש 
הנצח. כלומר, הוא המקור של חיי הנצח. ברור שלא מדובר באדם 

רגיל. 

ד. שר שלום
והן  לאדם  הן  להתייחס  שיכול  השמות  ארבעת  מבין  היחיד  זהו 

לאלוהים. 
בספר  נוספים  במקומות  מוזכרים  השמות  ארבעת  כל  מכך,  יתרה 
לא  פעם  אף  לאלוהים,  מיוחסים  הם  מהמקרים  אחד  ובכל  ישעיהו, 

לאדם. 

א. פלא יועץ
מילים אלה נזכרות בישעיהו כ"ה 1: "...ֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ׁשְִמָך ּכִי עָׂשִיָת 
צְבָאֹות  יְהוָה  ֵמעִם  זֹאת  "ּגַם   :29 כ"ח  ובישעיהו  ֵמָרחֹק..."  עֵצֹות  ּפֶלֶא  
יָצָָאה ִהפְלִא עֵצָה ִהגְִּדיל ּתּוׁשִּיָה". בשני המקרים ברור שהדברים נאמרים 

על אלוהים. 

ב. אל גיבור
שם זה מופיע בפרק הבא, בישעיהו י' 21: "ׁשְָאר יָׁשּוב ׁשְָאר יַעֲקֹב ֶאל־

ֵאל ּגִּבֹור".

ג. אבי עד
ניתן להשוות צירוף זה למה שמופיע בישעיהו ס"ג 16: "ַאָּתה יהוה 
ָאבִינּו, ּגֲֹאלֵנּו ֵמעֹולָם ׁשְֶמָך". גם כאן מופיעים שני היסודות המרכיבים 

את הצירוף "אבי עד", ואין ספק שהם נקשרים בבירור לאלוהים. 
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ד.  שר שלום
המשפט  נושא  ׁשָלֹום..."  ִּתּצֹר  ָסמּוְך,  "יֵצֶר  כתוב:   3 כ"ו  בישעיהו 
שלום  עשיית   ,12 כ"ו  בישעיהו  גם  עצמו.  אלוהים  הם  ומושאו 
לעיל,  שציינו  כפי  לָנּו".  ׁשָלֹום  ִּתׁשְּפֹת  "יהוה  לאלוהים:  מיוחסת 
התואר "שר שלום" משמש גם לבני אדם, אבל בספר ישעיהו עשיית 

שלום היא פעולתו של אלוהים בלבד. 

שלטונו של המלך - ט' 6
ישעיהו ט' 5 מציג בפנינו דמות שהיא אלוהים ואדם באחד. מפס' 6 
עולה שהאישיות הזו היא משיח ישראל: הוא יֵשב על כס דוד. פס' 6 הוא 
אישור נוסף לברית דוד, שנידונה להלן בפרק "כתובים" בסעיף הדן בדברי 
הימים א' י"ז 14-10. אלוהים הבטיח לדוד ארבעה דברים במסגרת הברית 

שכרת איתו: 
א. שושלת נצחית 
ב. ממלכה נצחית

ג. כס מלוכה נצחי
ד. בן נצחי.

ישעיהו ט' 6 מאשר שוב שבית דוד, מלכותו וכיסאו יתקיימו לעולם 
על ידי הבן הנצחי. 

ישעיהו ט' 6-5

לפי פסוקים אלה:
המשיח יהיה מלך.

המשיח יהיה הן אלוהים והן אדם.
המשיח חייב להופיע לפני שנת 70 לספירה, 

בגלל תנאי ברית דוד וחורבן בית המקדש.



ישעיהו י"א 2-1

גזע ישי

1 וְיָצָא חֶֹטר ִמּגֶזַע יִׁשָי, וְנֵצֶר ִמּׁשָָרׁשָיו יִפְֶרה: 2 וְנָָחה עָלָיו רּוַח יהוה, רּוַח 

ָחכְָמה ּובִינָה, רּוַח עֵצָה ּוגְבּוָרה, רּוַח ַּדעַת וְיְִרַאת יהוה:

ס' 1 מדגיש את מוצאו הצנוע של המשיח. הכתוב מצייר לפנינו פ
דימוי של עץ שנגדע ונותר ממנו רק גזע מת. מהגזע צומח קרוב 
מעניין  פרי.  נושא  דבר  של  שבסופו  ויחיד,  אחד  חוטר  לאדמה 
שנבואה זו אינה מזכירה את שמו של דוד אלא את שמו של ישי, אביו. 
שמו של דוד מתקשר בדרך כלל למלוכה ולעושר, עם זאת חשוב לזכור 
חייו  במהלך  עני.  צאן  רועה  היה  דוד  ישי,  בבית  ובנערותו  שבילדותו 
עלה בית ישי לגדולה, מהעוני בבית לחם לכבוד ולהדר בירושלים. פס' 
1 מדגיש שלמרות שהמשיח יהיה צאצא של דוד, הוא יבוא כאשר בית 
דוד יֵרד שוב למעמד שהיה לו בימי ישי. פסוק זה מתייחס למוצאו הצנוע 
בפעם  בואו  שילווה את  להדר המלכותי  ולא  לידתו,  בעת  של המשיח 
השנייה. בכל אופן, מגזע ישי יוצא חוטר, נצר שאמנם גדל קרוב לאדמה 
אבל הוא נושא פרי )"יפרה"(. נצר זה יהפוך בסופו של דבר לעץ בזכות 

עצמו. 

בפס' 2 כתוב שרוח הקודש תנוח על הנצר, תוך פירוט שבע תכונותיה. 
תיאור זה מיוצג במנורת שבעת הקנים: "רוח יהוה" מוזכרת פעם אחת, 
נמנות  מהם  אחד  כל  כשבעקבות  "רוח",  של  אזכורים  שלושה  ואחריה 
שתי תכונות )ראה תרשים(. אם נבדוק כיצד התגשמה נבואה זו בחייו 

של ישוע, נגלה את הדברים הבאים: 
א. ישוע נולד לבית דוד. 

ב. ישוע נולד בבית לחם, ביתו של ישי. 
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ג. ישוע נולד בעוני ובדלות. 
מצוות  את  מרים  קיימה  שבו  מהאופן  ללמוד  אפשר  זה  עוני  על 
טהרת היולדת. בוויקרא י"ב 8-1 מצווה שלאחר לידתו של תינוק 
היה  הקורבן  לטהרתה.  קורבן  ותקריב  המקדש  לבית  האם  תעלה 
)קורבן שדמו נשפך( ואפשר היה להקריב  צריך להיות בעל חיים 
שני סוגי קורבן. בדרך כלל נדרש להקריב כבש ויונה או תור, אבל 
ניתן פה היתר למשפחות עניות במיוחד להקריב רק שני תורים או 
ויוסף הייתה  יונים. בבשורת לוקס כתוב שידיהם של מרים  שתי 
ומכאן  דוד,  יונים בלבד. שניהם היו צאצאים לבית  משגת לשתי 

נגלה לפנינו בבירור העוני המשווע של משפחת דוד. 

ד. יוחנן המטביל אמר על ישוע שבו שוכן בו כל מלוא רוח האלוהים: 
"ּכִי ֶאת־ֲאׁשֶר ׁשְלָחֹו ֱאֹלִהים ִּדבְֵרי ֱאֹלִהים יְַדּבֵר; ּכִי־ֹלא בִַּמָּדה נֵֹתן ֱאֹלִהים 
שמאמין  מי  שכל  כתוב  החדשה  בברית   .)34 ג'  )יוחנן  ֶאת־ָהרּוַח" 
רק  יש  אחד  לכל  הקודש.  רוח  של  מידה  מקבל  המשיח  בישוע 
מידה של רוח הקודש, ולכן לכל אחד יש מתנות ותפקידים שונים 
)הראשונה לקורינתים י"ב 14-13(. איש אינו מקבל את כל מתנות 
יהיו  הקהילה,  אנשי  הגוף,  שאיברי  קבע  שאלוהים  מכיוון  הרוח 
תלויים זה בזה. ישוע, לעומת זאת, קיבל את הרוח "לא במידה". 
המספר שבע בכתבי הקודש מסמל שלמות ומלאות. טבעה של רוח 
בקנה  עולה  היבטים,  בשבעה   2 י"א  בישעיהו  המאופיין  הקודש 
אחד עם המלוא שאין לו שיעור )"לא במידה"( ביוחנן ג' 34. יש בו 
גם הקבלה ל"שבע רוחות האלוהים" הנזכרות בהתגלות א' 4, ג' 1, 

ד' 5 ו-ה' 6. 
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ישעיהו י"א 1-2

לפי פסוקים אלה:
המשיח ייוולד לבית דוד.

המשיח ייוולד רק לאחר שבית דוד ישוב לעוני ולדלות שלו כבימי 
ישי, אבי דוד. המשיח ייוולד במשפחה צנועה ודלת אמצעים.
 המשיח יתאפיין בשבעת ההיבטים של מלוא רוח האלוהים, 

ויפעל בהתאם.



ישעיהו מ' 5-3

קול קורא - הכרוז היוצא לפני המלך

3 קֹול קֹוֵרא: ּבִַּמְדּבָר ּפַּנּו ֶּדֶרְך יהוה, יַּׁשְרּו ּבָעֲָרבָה ְמִסּלָה לֵאֹלֵהינּו: 4 ּכָל־

ּגֶיא יִּנָׂשֵא, וְכָל־ַהר וְגִבְעָה יִׁשְּפָלּו; וְָהיָה ֶהעָקֹב לְִמיׁשֹור, וְָהְרכִָסים לְבְִקעָה: 
5 וְנִגְלָה ּכְבֹוד יהוה, וְָראּו כָל־ּבָׂשָר יְַחָּדו, ּכִי ּפִי יהוה ִּדּבֵר:

סוקים אלה אינם עוסקים במשיח באופן אישי, אלא בכרוז שלו. פ
בימי קדם היה נהוג לשלוח כרוז או חלוץ כדי לפנות את הדרך 
בואו של המלך. קטע  לפני  או לתקן את המהמורות  ממכשולים 
מלך  כל  עם  נהוג  )כפי שהיה  המשיח  המלך  של  בואו  קובע  שאת  זה 
אחר בימי קדם( יקדים "קול קורא" - הכרוז. הברית החדשה מפרשת כי 
פסוקים אלה מדברים על יוחנן המטביל, שאת דבריו ציטטנו לעיל )בדיון 

על ישעיהו י"א 2-1, סעיף ד'(. 

"1 ּבַּיִָמים ָהֵהם ּבָא יֹוָחנָן ַהַּמְטּבִיל וַיְִהי קֵֹרא בְִמְדּבַר יְהּוָדה לֵאמֹר: 2 ׁשּובּו 
ַהּנָבִיא  יְׁשַעְיָהּו  עָלָיו  נִּבָא  ֲאׁשֶר  הּוא  ֲהֹלא־זֶה   3 ִהּגִיעָה.  ַהּׁשַָמיִם  ַמלְכּות  ּכִי 
לֵאמֹר: קֹול קֹוֵרא: ּבִַּמְדּבָר ּפָּנּו ֶּדֶרְך יהוה, יַּׁשְרּו ְמִסּלֹוָתיו. 4 וְהּוא, יֹוָחנָן, לְבּוׁשֹו 
ֵאלָיו  וַּיֵצְאּו   5 ַהּיָעַר.  ּוְדבַׁש  ֲחגָבִים  ּוַמֲאכָלֹו  ּבְָמְתנָיו  עֹור  וְֵאזֹור  ּגְַמּלִים  ׂשְעַר 
יׁשְבֵי יְרּוׁשָלַיִם וְכָל־יְהּוָדה וְכָל־ּכִּכַר ַהּיְַרֵּדן, 6 וַּיִָּטבְלּו עַל־יָדֹו ּבַּיְַרֵּדן ִמְתוִַּדים 

ֶאת־ַחּטֹאָתם" )מתי ג' 6-1).

ראה גם מרקוס א' 8-2; לוקס א' 80-5 )במיוחד פס' 76(; לוקס ג' 20-1 
)במיוחד פס' 6-4(; ויוחנן א' 8-6, 36-15 )במיוחד פס' 23). 

ישעיהו מ' 5-3
לפי פסוקים אלה:

למשיח יהיה כרוז - "קול קורא", או שליח, 
שיכין מראש את דרכו.



ישעיהו מ"ב 6-1

עבד ה'

1 ֵהן עַבְִּדי ֶאְתָמְך־ּבֹו, ּבְִחיִרי ָרצְָתה נַפְׁשִי, נַָתִּתי רּוִחי עָלָיו, ִמׁשְּפָט לַּגֹויִם 

ֹלא  ָרצּוץ  ָקנֶה   3 קֹולֹו:  ּבַחּוץ  וְֹלא־יַׁשְִמיעַ  יִּשָֹא  וְֹלא  יִצְעַק  ֹלא   2 יֹוצִיא: 
יִׁשְּבֹור ּופִׁשְָּתה כֵָהה ֹלא יְכַּבֶּנָה, לֱֶאֶמת יֹוצִיא ִמׁשְּפָט: 4 ֹלא יִכְֶהה וְֹלא יָרּוץ, 
יהוה   | ָהֵאל  ּכֹה־ָאַמר   5 יְיֵַחלּו:    ִאּיִים  ּולְתֹוָרתֹו  ִמׁשְּפָט,  ּבָָאֶרץ  עַד־יָׂשִים 
ּבֹוֵרא ַהּׁשַָמיִם וְנֹוֵטיֶהם ֹרַקע ָהָאֶרץ וְצֱֶאצֶָאיָה, נֵֹתן נְׁשָָמה לָעָם עָלֶיָה וְרּוַח 
לַהֹלְכִים ּבָּה: 6 ֲאנִי יהוה ְקָראִתיָך בְצֶֶדק וְַאְחזֵק ּבְיֶָדָך, וְֶאּצְָרָך וְֶאֶּתנְָך לִבְִרית 

עָם, לְאֹור ּגֹויִם:

חד התארים האהודים ביותר בפי ישעיהו למשיח הוא "עבד". א
תואר זה של המשיח מופיע בישעיהו בפרקים מ"ב-ס"ו. מ"ב 6-1 
בהם.  שנעסוק  ה'  עבד  על  הקטעים  חמשת  מבין  הראשון  הוא 

בישעיהו מ"ב 6-1 מודגשים מספר היבטים לגבי המשיח:   

מעמדו של עבד ה' - מ"ב 1
פס' 1 קובע ארבעה דברים: 

המשיח הוא עבד ה'.  א. 
מחברי  מארבעת  אחד  כל  מרקוס.  בבשורת  המודגש  הנושא  זהו 
הבשורות כתב לקהל קוראים אחר והדגיש היבטים אחרים מחיי 
ישוע. מתי הדגיש שהמשיח הוא מלך - ישוע, מלך היהודים. לוקס, 
הרופא, מתייחס בהדגשה לאנושיותו של ישוע - ישוע, המשיח, בן 
האדם. יוחנן מתרכז באלוהותו של המשיח - ישוע, בן האלוהים. 
מרקוס רואה את המשיח בראש ובראשונה כעבד ה'. הוא מתמקד 
בהיבטים בחייו של ישוע שמפגינים בצורה הטובה ביותר את הדרך 
שבה ישוע הגשים באופן מושלם את כל מה שנדרש ממנו כמתואר 

בנביאים, ובמיוחד, ב"שירי עבד ה' " שבישעיהו. 
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ב. המשיח הוא בחיר ה', "בחירי רצתה נפשי" - הוא רצוי לאלוהים, 
אלוהים מתענג עליו מאוד. 

ג. המשיח משוח ברוח הקודש. 
זהו אישור נוסף לכתוב בישעיהו י"א 2. 

ד. הוא יהיה לברכה לעמי העולם )לגויים(. 
המשיח אמנם יבוא בראש ובראשונה עבור העם היהודי, אבל גם 
הגויים )עמי העולם( יתברכו בו בדרך כלשהי. לא מוסבר כאן איך, 
אבל כפי שנראה, הקטע הבא שנבחן )ישעיהו מ"ט 6(  ממשיך לפתח 

את הנושא. 

רוב הרבנים, פרט לרש"י, פירשו פסוקים אלה כמדברים על המשיח. 
א. תרגום פסוידו־יונתן

"הא עבדי משיחא אקרבניה בחירי דאתרעי ביה מימרי אתן רוחא 
דקודשי עלוהי דיני לעממין יגלי" )הנה עבדי המשיח, אקרבו, בחירי, 
בו רצתה מימרתי )דברי( אתן רוח קודשי עליו, דיני לעמים יגלה(. 

ב. הרב דוד קמחי )הרד"ק(
"הן עבדי - זהו המלך המשיח".

התנהגותו - מ"ב 2 
פס' 2 מתאר את התנהגותו של המשיח. המשיח לא יהיה מטיף שניצב 
גם  לימד בעיקר בבתי הכנסת. הוא  רחוב. בבשורות מסופר שישוע  בקרן 
לימד קבוצות גדולות של אנשים בחיק הטבע ועל מדרון  ההר, אבל היו 
אלה אנשים שבאו אליו, שחיפשו אותו מיוזמתם. ישוע אף פעם לא משך 
תשומת לב לעצמו בכוונה תחילה ברחובות הערים, אבל שמו הלך לפניו 
וההמונים הם שחיפשו אותו ונהרו אחריו. אין בכך כדי לומר שיש פסול 
בהטפה ברחובות. נהפוך הוא, הברית החדשה מעודדת את הכרזת הבשורה 

ברחובות ומתארת כיצד השליחים עשו כן, אבל לא כך פעל המשיח. 

אופיו - מ"ב 3
פס' 3 מתמקד בתכונותיו של המשיח. הוא יתאפיין ברחמים, באמת 
ובצדק. מי שיבוא אליו ויבקש עזרה יתקבל בברכה ויזכה ליחס מתחשב 

ועדין. 
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הצלחתו - מ"ב 4
מפס' 4 עולה שבסופו של דבר המשיח לא ייכשל ולא יתייאש. יהיו 
מצבים מרפי ידיים לאורך הדרך, כפי שנראה בקטע הבא, אבל הם יהיו 

זמניים. הוא ישיג את כל המטרות שנקבעו לביאתו הראשונה. 

שליחותו - מ"ב 6-5
מפס' 6-5 עולה שבואו של המשיח יהיה לברכה לשתי קבוצות של 
אנשים. ראשית, הוא יהיה "לברית עם", כלומר, הוא יהיה מי שיגשים 
את ההבטחות שאלוהים הבטיח במסגרת בריתו  עִם ישראל. שנית, הוא 

יהיה "לאור גויים", מי שיביא את אור הישועה לגויים. 

ישעיהו מ"ב 6-1

לפי פסוקים אלה:
המשיח יהיה משוח ברוח הקודש.
המשיח יתנהג בענווה ובעדינות.

שליחותו של המשיח תסתיים לכאורה בכישלון אבל למעשה היא 
תנחל הצלחה מלאה. הצלחת שליחותו למעשה מחייבת את מותו.

שליחותו של המשיח כוללת ישועה לגויים.



ישעיהו מ"ט 13-1

שעת המשבר של עבד ה'

1 ׁשְִמעּו ִאּיִים ֵאלַי, וְַהְקׁשִיבּו לְֻאִּמים ֵמָרחֹוק, יהוה ִמּבֶֶטן ְקָרָאנִי, ִמְּמעֵי ִאִּמי 

ִהזְּכִיר ׁשְִמי: 2 וַּיָׂשֶם ּפִי ּכְֶחֶרב ַחָּדה, ּבְצֵל יָדֹו ֶהְחּבִיָאנִי, וַיְׂשִיֵמנִי לְֵחץ ּבָרּור, 
ֶאְתּפָָאר: ֲאׁשֶר־ּבְָך  יִׂשְָרֵאל  עַבְִּדי־ָאָּתה,  לִי:  וַּיֹאֶמר   3 ִהְסִּתיָרנִי:   ּבְַאׁשְּפָתֹו 
ֶאת־ ִמׁשְּפִָטי  ָאכֵן  כִּלֵיִתי;  ּכִֹחי  וְֶהבֶל  לְתֹהּו  יָגַעְִּתי,  לְִריק  ָאַמְרִּתי:  וֲַאנִי   4

לֹו,  לְעֶבֶד  ִמּבֶֶטן  יֹוצְִרי  יהוה,  ָאַמר   | וְעַָּתה   5 ֶאת־ֱאֹלָהי:    ּופְעֻּלִָתי  יהוה 
לְׁשֹובֵב יַעֲקֹב ֵאלָיו, וְיִׂשְָרֵאל לא )ק' לֹו( יֵָאֵסף, וְֶאּכָבֵד ּבְעֵינֵי יהוה, וֵאֹלַהי 
 ָהיָה עֻּזִי: 6 וַּיֹאֶמר: נֵָקל ִמְהיֹוְתָך לִי עֶבֶד, לְָהִקים ֶאת־ׁשִבְֵטי יַעֲקֹב ונצירי 
 )ק' ּונְצּוֵרי( יִׂשְָרֵאל לְָהׁשִיב, ּונְַתִּתיָך לְאֹור ּגֹויִם, לְִהיֹות יְׁשּועִָתי עַד־ְקצֵה ָהָאֶרץ:

7 ּכֹה ָאַמר־יהוה ּגֵֹאל יִׂשְָרֵאל ְקדֹוׁשֹו: לִבְזֹה־נֶפֶׁש, לְִמָתעֵב ּגֹוי, לְעֶבֶד מֹשְלִים 

ְמלָכִים יְִראּו וָָקמּו, ׂשִָרים וְיִׁשְַּתֲחוּו, לְַמעַן יהוה ֲאׁשֶר נֱֶאָמן, ְקדֹש יִׂשְָרֵאל 
וַּיִבְָחֶרּךָ:

8 ּכֹה | ָאַמר יהוה: ּבְעֵת ָרצֹון עֲנִיִתיָך ּובְיֹום יְׁשּועָה עֲזְַרִּתיָך, וְֶאּצְָרָך וְֶאֶּתנְָך 

לִבְִרית עָם לְָהִקים ֶאֶרץ, לְַהנְִחיל נְָחלֹות ׁשֵֹממֹות: 9 לֵאמֹר לֲַאסּוִרים: צֵאּו; 
ֹלא   10 ַמְרעִיָתם:  ּובְכָל־ׁשְפָיִים  יְִרעּו,  עַל־ְּדָרכִים  ִהּגָלּו;  ּבַחֹשְֶך:  לֲַאׁשֶר 
וְעַל־ַמּבּועֵי  יְנֲַהגֵם  וָׁשֶָמׁש, ּכִי־ְמַרֲחָמם  וְֹלא־יַּכֵם ׁשָָרב  יִצְָמאּו,  וְֹלא  יְִרעָבּו 
ַמיִם יְנֲַהלֵם: 11 וְׂשְַמִּתי כָל־ָהַרי לַָּדֶרְך, ּוְמִסֹּלַתי יְֻרמּון: 12 ִהּנֵה־ֵאּלֶה ֵמָרחֹוק 
יָבֹאּו, וְִהּנֵה־ֵאּלֶה ִמּצָפֹון ּוִמּיָם, וְֵאּלֶה ֵמֶאֶרץ ִסינִים: 13 ָרּנּו ׁשַָמיִם וְגִילִי ָאֶרץ, 

יפצחו )ק' ּופִצְחּו( ָהִרים ִרּנָה, ּכִי־נִַחם יהוה עַּמֹו וַעֲנִּיָיו יְַרֵחם:  

הראשון, ז ישעיהו.  בספר  ה'"  עבד  "שירי  חמשת  מתוך  השני   הו 
מ"ב 6-1, מציג את העבד. מ"ט 13-1 מגלה פרטים נוספים על שליחותו 
של עבד ה' ומפתח את ההבטחה מישעיהו מ"ב, שהוא יהיה לברכה 
לגויים. הדבר יקרה כתוצאה מכך שעם ישראל ידחה אותו בתחילה. עם 

זאת מובטח פה שבסופו של דבר עם ישראל יקבל אותו. 
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שעת המשבר של עבד ה' - מ"ט 4-1
 1 בפס'  המשיח.  של  בחייו  זמנית  ייאוש  תחושת  מתארים   4-1 פס' 
מצטט ישעיהו באופן נבואי את דבריו של המשיח עצמו. הוא אומר שכבר 
מעת היווצרותו ברחם אימו הטיל עליו אלוהים שליחות מוגדרת. מלאך 
ה' אמר ליוסף כשמרים הרתה: "וְָקָראָת ֶאת־ׁשְמֹו יֵׁשּועַ, ּכִי הּוא יֹוׁשִיעַ ֶאת־

עַּמֹו ֵמעֲוֹנֹוֵתיֶהם" )מתי א' 21(. גם כאן יש התייחסות נוספת לאם אבל לא 
לאב, מה שתואם את הלידה מהבתולה שמנובאת בישעיהו ז' 14. 

פס' 2 מתאר את המשימה המוגדרת שהמשיח נקרא אליה וכיצד הוא 
"אתה  כלומר,  יִׂשְָרֵאל".  "עַבְִּדי־ָאָּתה,  נקרא  המשיח   3 בפס'  לה.  הוכשר 
שהוא  מכיוון  המילה,  מובן  במלוא  ישראל  עִם  מזוהה  ישראל",  ]הוא[ 

יהיה היהודי היחיד שיגשים באופן מלא ומושלם את תורת משה. 
במקומות  לראות  שאפשר  כפי   .4 בפס'  לראשונה  נשמע  הייאוש 
אחרים, העבד יידחה למרות שהוא מושלם, ודחייה זו מסבה לו צער. עם 
זאת, עדיין יש לו תקווה: "ּופְעֻּלִָתי ֶאת־ֱאֹלָהי". מזווית הראייה של הברית 
החדשה, השלב היחיד שבו נבואה זו יכולה למצוא את התגשמותה בחיי 
ישוע הוא בגת שמני. הבשורות קושרות את הדכדוך ואת ייסורי נפשו 
והוא מתפלל  עליו,  לבוא  הרוחני הקרב  מפני המוות  ישוע לחששו  של 
שכוס חרון האלוהים תעבור מעליו )מתי כ"ו 39-38; מרקוס י"ד 36-34). 
בישעיהו מ"ט ניתנת סיבה נוספת לתחושתו הקשה. הוא היה פעיל בקרב 
העם  אבל  כמשיח,  אליהם  ובא  שנים  וחצי  שלוש  במשך  ישראל  עם 

היהודי דחה אותו. 

תשובתו של אלוהים - מ"ט 6-5
בסיכום   5 בפס'  פותח  הוא  עידוד.  בדברי   6-5 בפס'  עונה  אלוהים 

משימתו המקורית של העבד: 

1. להביא לעם ישראל ישועה רוחנית )"לְׁשֹובֵב יַעֲקֹב ֵאלָיו"(.

2. לאסוף את נדחי ישראל ולשקמם באופן גשמי )"וְיִׂשְָרֵאל לא יֵָאֵסף"(. 
ישראל  עם  אם  האלה  המטרות  את  להשיג  ה'  עבד  יכול  כיצד 
דוחה אותו כעת? אלוהים ממשיך בפס' 6 ומציב בפני העבד מטרה 

שלישית: 

3. להיות לאור גויים ולהביא להם ישועה. 
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דחייתו של המשיח על ידי עם ישראל בביאתו הראשונה היא חלק 
מתוכנית האלוהים. היא לא צריכה לגרום לרפיון ידיים. אלוהים תכנן 
המטרות  שתי  של  השגתן  את  מסוימת  לתקופה  לדחות  מלכתחילה 
הראשונות כדי שהישועה תצא גם לגויים. מישעיהו מ"ב 1 ניתן להבין 
שביאת המשיח תהיה בצורה כלשהי ברכה גם לגויים; כעת מפורט פה 

בקטע זה כיצד בדיוק זה יקרה. 

המשיח יידחה ויעלה לגדולה - מ"ט 7
חלקו הראשון של פס' 7 מאשר אמנם שעם ישראל ידחה את המשיח, 
אבל בהמשך הפסוק כתוב שהדחייה היא זמנית בלבד ושיבוא יום שבו 

המשיח יתקבל בכבוד. 

המשיח יביא תקומה לעמו - מ"ט 13-8
לגויים  שליחותו  את  ישלים  שהמשיח  שאחרי  ללמוד  ניתן   8 מפס' 
תבוא התקומה הסופית של עם ישראל. המשך הקטע עד פס' 13 מרחיב 
את הדיבור על תקומה סופית זו. המשיח יהפוך לברית עם )בלשון יחיד, 
כשעם  דבר.  של  בסופו  אותו  יקבל  שהעם  לכך  אות  ישראל(,  כלומר, 
היהודית  הפזורה  התקבצות  לכך  תתלווה  המשיח,  את  יקבל  ישראל 
בארץ; ככתוב בפס' 12, הם יבואו אפילו מ"ארץ סינים". בעברית מודרנית 
מיוחס שם זה לארץ סין, אבל אין זה ודאי שזו הייתה משמעות המילה 
גם במקרא. בכל אופן, נראה שמדובר בארץ כלשהי במזרח הרחוק. אם 
ישנם יהודים במזרח הרחוק, הם יבואו ארצה - ובימינו אכן יש יהודים 
בסין. מעניין לציין שבזמן שישעיהו כתב את הדברים, העם היהודי עדיין 
לא הוגלה מארצו; סין, או כל מקום אחר במזרח הרחוק, הייתה המקום 

האחרון שהיה עולה על הדעת לחפש בו יהודים. 

סיכום
רבים  ישוע.  של  משיחיותו  את  דוחה  עדיין  ישראל  עם  בימינו, 
אומרים שאם ישוע באמת היה המשיח האמיתי, הוא ודאי היה מתקבל 
בברכה על ידי מנהיגי העם היהודי באותה תקופה. אבל קטע זה מבהיר 
שבדיוק ההפך הוא הנכון. כל אדם שהמנהיגות היהודית הכריזה עליו 
כעל המשיח הוכח כמשיח שקר. ישעיהו קובע בבירור שהמשיח קודם 
את  מוכיחים  שדווקא  המאפיינים  כאחד  מתוארת  הדחייה  יידחה.  כל 
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משיחיותו. העובדה שעם ישראל דחה את המשיח למעשה מחזקת את 
הטענה שהוא המשיח. 

של  תוכניתו  את  לשרת  נועדה  ישראל  עם  ידי  על  המשיח  דחיית 
אלוהים להביא ישועה לגויים. למשך תקופה מוגבלת יהיו מקרב הגויים 
יותר מאמינים במשיח מאשר בקרב היהודים. ככתוב במעשי השליחים 
 ,26-25 י"א  רומים  לפי  לִׁשְמֹו".  עַם  ַהּגֹויִם  "ִמּבֵין  לוקח  אלוהים   ,14 ט"ו 
תהליך זה יימשך "עַד ּכִי־יִּכָנֵס ְמֹלא ַהּגֹויִם" )שים לב שדברים אלה נאמרו 
על ידי ראשי הקהילה היהודית המשיחית הראשונה מירושלים, שהיו, 

כמובן, יהודים כולם(. 
עידן זה יימשך עד שמלוא מספר האנשים המיועד ייוושע והקהילה 
אז  יפעל  אלוהים  למרום.  הלקיחה  תתרחש  ואז  מספרי,  באופן  תושלם 
)שם(.  השליח  שאול  כדברי  יִּוָׁשֵַע",  ש"ּכָל־יִׂשְָרֵאל  כך  ישראל  עם  בקרב 
שאול מתבסס על ישעיהו מ"ט 7. בחלקו הראשון של הפסוק, עם ישראל 
בז למשיח ומתעב אותו, אבל אחר כך המשיח זוכה לכבוד ולהדר ומלכים 

ומושלים מכל רחבי העולם משתחווים לו. 

ישעיהו מ"ט 13-1

לפי פסוקים אלה:
עם ישראל ידחה את המשיח כשהוא יבוא בפעם הראשונה.

למשך תקופה מסוימת, בשורת הישועה במשיח תצא לגויים.
בסופו של דבר, עם ישראל יקבל את המשיח והוא יהיה להם 

לברית חדשה.
כאשר עם ישראל יקבל את המשיח, יתחיל קיבוץ כל גלויות 

ישראל לארץ.



ישעיהו נ' 9-4

הכנתו של עבד ה' למילוי תפקידו

4 ֲאדֹנָי יֱהוִֹה נַָתן לִי לְׁשֹון לִּמּוִדים לַָדעַת לָעּות ֶאת־יָעֵף ָּדבָר; יָעִיר | ּבַּבֶֹקר 

וְָאנֹכִי  אֹזֶן,  ּפַָתח־לִי  יֱהוִֹה  ֲאדֹנָי   5 ּכַּלִּמּוִדים:  לִׁשְמֹעַ  אֹזֶן  לִי  יָעִיר  ּבַּבֶֹקר, 
ֹלא ָמִריִתי, ָאחֹור ֹלא נְסּוגִֹתי: 6 ּגֵוִי נַָתִּתי לְַמּכִים ּולְָחיַי לְמְֹרִטים, ּפָנַי ֹלא 
ִהְסַּתְרִּתי ִמּכְלִּמֹות וָֹרק: 7 וַאדֹנָי יהוה יַעֲזָר־לִי, עַל־ּכֵן ֹלא נִכְלְָמִּתי, עַל־ּכֵן 
ׂשְַמִּתי פָנַי ּכַַחּלִָמיׁש, וֵָאַדע ּכִי־ֹלא ֵאבֹוׁש: 8 ָקרֹוב ַמצְִּדיִקי, ִמי־יִָריב ִאִּתי, 
נַעְַמָדה ּיַָחד; ִמי־בַעַל ִמׁשְּפִָטי יִּגַׁש ֵאלָי: 9 ֵהן ֲאדֹנָי יֱהוִֹה יַעֲזָר־לִי, ִמי־הּוא 

יְַרׁשִיעֵנִי? ֵהן ּכֻּלָם ּכַּבֶגֶד יִבְלּו, עָׁש יֹאכְלֵם:    

ברית החדשה מסופר על ביקורו הראשון של ישוע בן ה-12 בבית ב
המקדש בירושלים )לוקס ב' 50-41(. כבר בגיל 12 הכיר ישוע את 
בנושאים  מעמיקים  דיונים  לנהל  מסוגל  והיה  בוריו  על  התנ"ך 
רוחניים עם מורי התורה המובילים בדורו. זאת ועוד, כשאמו של ישוע 
עָלַי  ּכִי  יְַדעְֶּתם  "ֲהֹלא  גערה בו על שנשאר בבית המקדש, הוא ענה לה: 
לְִהיֹות ּבֲַאׁשֶר לְָאבִי?" דבריו אלה מעידים שישוע ידע בגיל 12 שאלוהים 

הוא אביו ולא יוסף, ולפיכך הבין שהוא משיח ישראל. 
מאחר שישוע היה אדם, מי שנולד לאם אנושית, ברור שמצד אנושיותו 
"יודע־כל". אם כן, כיצד הוא רכש את ידיעותיו? הברית  הוא לא היה 
החדשה לא מספקת הסבר. היבטים מסוימים מחייו של ישוע מתגלים אך 

ורק בתנ"ך, כולל התייחסות לשאלה זו. 
ישעיהו נ' 9-4 מתאר לנו את תהליך הלמידה שישוע עבר. 

המשיח למד - נ' 4
פס' 4 מתאר את תהליך הלימודים או החינוך של עבד ה'. במשך כל 
שנות ילדותו בנצרת, מדי בוקר, אביו השמימי העיר את ישוע ולימד אותו. 

כך ישוע למד מי הוא, מהי שליחותו וכיצד לפעול ולהגיב בהתאם. 
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המשיח סבל מבוז והתעללות - נ' 6-5
מפס' 5 ניתן ללמוד שאלוהים גילה לישוע והוא למד מה נדרש ממנו 
למילוי שליחותו, שבה כרוכים סבל ומוות. כשישוע החל את פעילותו 
הוא   )6 )פס'  הזמן  בבוא  לאחור.  נסוג  ולא  מרדן  היה  לא  הוא  בציבור, 
נכנע מרצון למעניו. ההתעללות שמתוארת בקטע זה מפורטת במלואה 
בבשורות, גם במשפט שלו לפני המנהיגים הדתיים וגם במשפט האזרחי. 
ֶאת־ ׁשָָּמה  ָהעֵֹמד  ַהְמׁשֲָרִתים  ַאַחד  וַּיְַך  ָהֵאּלֶה  ַהְּדבִָרים  ּכְַדּבְרֹו  וַיְִהי   22

אֹותֹו  וַּיַעַן   23 ַהּגָדֹול?  ֶאת־ַהּכֵֹהן  ַּתעֲנֶה  ֲהכָזֹאת  וַּיֹאַמר:  עַל־ַהּלְִחי  יֵׁשּועַ 
 יֵׁשּועַ: ִאם־ָרעָה ִדּבְַרִּתי, ְּתנָה־עֵד ּכִי־ָרעָה ִהיא; וְִאם־טֹוב, ַמּדּועַ ִּתְסְטֵרנִי? 

)יוחנן י"ח 23-22).
וַּיֱֶחפּו ֶאת־ֹראׁשֹו   64 וַּיַּכֻהּו,  ָאֲחזּו ֶאת־יֵׁשּועַ ִהְתעַּלְלּו בֹו  וְָהֲאנָׁשִים ֲאׁשֶר   63

וְעֹוד   65 אֹוָתְך?  ַההֹלֵם  הּוא  ִמי  ִהּנָבֵא,  לֵאמֹר:  וַּיִׁשְָאלֻהּו  עַל־ּפָנָיו  וַּיַּכֻהּו 
ּגִּדּופִים ֲאֵחִרים ִהְרּבּו עָלָיו )לוקס כ"ב 65-63).

ִהּנָבֵא,  ֵאלָיו:  וַּיֹאְמרּו  בְֶאגְֹרף  וַּיַּכֻהּו  ֶאת־ּפָנָיו  וַיְַחּפּו  ּבֹו  לָֹרק  ֵמֶהם  וַּיֵָחּלּו 
וְַהְמׁשֲָרִתים ִהכְִאיבֻהּו ]ִקּבְלֻהּו[ ּבְַהּכֹוָתם אֹותֹו עַל־ַהּלִֶחי )מרקוס י"ד 65).

26 ָאז ּפַָטר לֶָהם ֵאת ּבַר־ַאּבָא, וְֵאת יֵׁשּועַ ִהּכָה בַּׁשֹוִטים וַּיְִמסֹר אֹותֹו לְִהּצָלֵב. 

ֶאל־ּבֵית־ַהִּמׁשְּפָט  וַיְבִיֻאהּו  ֶאת־יֵׁשּועַ  לֶַהגְמֹון  ֲאׁשֶר  ַהּצָבָא  ַאנְׁשֵי  וַּיְִקחּו   27

וַּיַַאְספּו עָלָיו ֵאת ּכָל־ַהּגְדּוד. 28 וַּיַפְׁשִיטּו אֹותֹו ֶאת־ּבְגָָדיו וַּיַעְַטפֻהּו ְמעִיל 
ׁשָנִי, 29 וַיְׂשֲָרגּו קֹצִים וַּיַעֲׂשּו עֲֶטֶרת וַּיָׂשִימּו עַל־ֹראׁשֹו וְָקנֶה ּבִיִמינֹו, וַּיִכְְרעּו 
וַּיְִקחּו  וַּיָֹרּקּו בֹו,  וַּיְִתלֹוצֲצּו בֹו לֵאמֹר: ׁשָלֹום לְָך, ֶמלְֶך ַהּיְהּוִדים, 30  לְפָנָיו 
ֶאת־ אֹותֹו  ִהפְׁשִיטּו  ּבֹו  ִהְתלֹוצֲצָם  וְַאֲחֵרי   31 עַל־ֹראׁשֹו.  וַּיַּכֻהּו  ֶאת־ַהָּקנֶה 

ַהְּמעִיל, וַּיַלְּבִיׁשֻהּו ֶאת־ּבְגָָדיו וַּיֹולִיכֻהּו לִצְֹלב )מתי כ"ז 31-26).
16 וַּיֹולִיכֻהּו ַאנְׁשֵי ַהּצָבָא ֶאל־ֶהָחצֵר ַהּפְנִיִמית, הּוא ּבֵית ַהִּמׁשְּפָט, וַּיַזְעִיקּו 

ֶאת־ּכָל־ַהּגְדּוד. 17 וַּיַלְּבִיׁשֻהּו ַאְרּגָָמן וַיְׂשֲָרגּו עֲֶטֶרת קֹצִים וַיְעְַּטֻרהּו; 18 וַּיֵָחּלּו 
וַּיָֹרּקּו  ּבְָקנֶה  עַל־ֹראׁשֹו  וַּיַּכּו   19 ַהּיְהּוִדים;  ֶמלְֶך  לְָך,  ׁשָלֹום  לֵאמֹר:  לְבֲָרכֹו 
ִהפְׁשִיטּו  ּבֹו  ִהְתלֹוצֲצָם  וְַאֲחֵרי   20 לֹו.  וַּיִׁשְַּתֲחוּו  עַל־ּבְִרכֵיֶהם  וַּיִכְְרעּו  בֹו, 
)מרקוס  אֹותֹו  לִצְֹלב  וַּיֹוצִיֻאהּו  ֶאת־ּבְגָָדיו  וַּיַלְּבִיׁשֻהּו  ֶאת־ָהַאְרּגָָמן,   אֹותֹו 

ט"ו 20-16).

ה' נחלץ לעזרתו של המשיח - נ' 9-7
מפס' 9-7 עולה שישוע היה מסוגל לעמוד בסבל שהוביל למותו, אם 
כי מותו למעשה איננו מוזכר כאן, מכיוון שידע שאלוהים נמצא איתו 

כל העת.
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ישעיהו נ' 9-4

לפי פסוקים אלה:
אלוהים, אביו השמימי של המשיח, ילמד ויכשיר 

אותו באופן מיוחד.
ביאתו הראשונה של המשיח תתאפיין בסבל.

המשיח ייכנע להתעללות גופנית.



ישעיהו נ"ב 13 - נ"ג 12

סבלו של עבד ה'

פרק נ"ב: 

13 ִהּנֵה יַׂשְּכִיל עַבְִּדי, יָרּום וְנִּשָֹא וְגָבַּה ְמאֹד: 14 ּכֲַאׁשֶר ׁשְָממּו עָלֶיָך ַרּבִים, ּכֵן־

ִמׁשְַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו, וְתֲֹארֹו ִמּבְנֵי ָאָדם: 15 ּכֵן יַּזֶה ּגֹויִם ַרּבִים עָלָיו, יְִקּפְצּו 
ְמלָכִים ּפִיֶהם, ּכִי ֲאׁשֶר ֹלא־ֻסּפַר לֶָהם ָראּו, וֲַאׁשֶר ֹלא־ׁשְָמעּו ִהְתּבֹונָנּו:

פרק נ"ג:

וַּיַעַל ּכַּיֹונֵק לְפָנָיו,   2 ֶהֱאִמין לִׁשְֻמעֵָתנּו, ּוזְרֹועַ יהוה עַל־ִמי נִגְלָָתה?  1 ִמי 

וְכַּׁשֶֹרׁש ֵמֶאֶרץ צִּיָה, ֹלא־תַֹאר לֹו וְֹלא ָהָדר וְנְִרֵאהּו, וְֹלא־ַמְרֶאה וְנְֶחְמֵדהּו: 
3 נִבְזֶה וֲַחַדל ִאיׁשִים, ִאיׁש ַמכְאֹבֹות וִידּועַ חֹלִי, ּוכְַמְסֵּתר ּפָנִים ִמֶּמּנּו, נִבְזֶה 

וְֹלא ֲחׁשַבְנֻהּו: 

4 ָאכֵן ֳחלָיֵנּו הּוא נָׂשָא ּוַמכְאֹבֵינּו ְסבָלָם, וֲַאנְַחנּו ֲחׁשַבְנֻהּו נָגּועַ, ֻמּכֵה ֱאֹלִהים 

עָלָיו,  ׁשְלֹוֵמנּו  מּוַסר  ֵמעֲוֹנֵֹתינּו,  ְמֻדּכָא  ִמּפְׁשָעֵינּו,  ְמחֹלָל  וְהּוא   5 ּוְמעֻּנֶה: 
ּובֲַחבָֻרתֹו נְִרּפָא־לָנּו: 6 ּכֻּלָנּו ּכַּצֹאן ָּתעִינּו, ִאיׁש לְַדְרּכֹו ּפָנִינּו, וַיהוה ִהפְּגִיעַ 

ּבֹו ֵאת עֲוֹן ּכֻּלָנּו:  

גֹזְזֶיָה  לִפְנֵי  ּוכְָרֵחל  יּובָל  לֶַּטבַח  ּכַּשֶֹה  יִפְַּתח־ּפִיו,  וְֹלא  נַעֲנֶה,  וְהּוא  נִּגַׂש   7

יְׂשֹוֵחַח?  ִמי  וְֶאת־ּדֹורֹו  לָֻּקח,  ּוִמִּמׁשְּפָט  ֵמעֹצֶר   8 ּפִיו:  יִפְַּתח  וְֹלא  נֱֶאלָָמה, 
ּכִי נִגְזַר ֵמֶאֶרץ ַחּיִים, ִמּפֶׁשַע עִַּמי נֶגַע לָמֹו: 9 וַּיִֵּתן ֶאת־ְרׁשָעִים ִקבְרֹו וְֶאת־

עָׁשִיר ּבְמָֹתיו, עַל ֹלא־ָחָמס עָׂשָה וְֹלא ִמְרָמה ּבְפִיו:  

10 וַיהוה ָחפֵץ ַּדּכְאֹו ֶהֱחלִי; ִאם־ָּתׂשִים ָאׁשָם נַפְׁשֹו, יְִרֶאה זֶַרע, יֲַאִריְך יִָמים, 

וְֵחפֶץ יהוה ּבְיָדֹו יִצְלָח: 11 ֵמעֲַמל נַפְׁשֹו יְִרֶאה יִׂשְּבָע, ּבְַדעְּתֹו יַצְִּדיק צִַּדיק 
עַבְִּדי לַָרּבִים, וַעֲוֹנָֹתם הּוא יְִסּבֹל: 12 לָכֵן ֲאַחּלֶק־לֹו בַָרּבִים, וְֶאת־עֲצּוִמים 
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יְַחּלֵק ׁשָלָל, ַּתַחת ֲאׁשֶר ֶהעֱָרה לַָּמוֶת נַפְׁשֹו וְֶאת־ּפֹשְעִים נְִמנָה, וְהּוא ֵחְטא־
ַרּבִים נָׂשָא וְלַּפֹשְעִים יַפְּגִיעַ: 

קטע החשוב ביותר בספר ישעיהו הוא נ"ב 13 - נ"ג 12. קטע ארוך ה
זה מתאר את המשיח הסובל בבהירות כל כך רבה, עד שהוא 
הפרשנות  נפוצה  בימינו  היהדות.  למורי  עצומים  קשיים  עורר 
הרבנית לפיה קטע זה אינו עוסק במשיח אלא בעם ישראל שסובל בעולם 
השקפת  הייתה  זו  שדעה  וטוענים  לכת  שמרחיקים  מי  יש  גויים.  של 
היהדות מאז ומתמיד, אבל כאן הם מנצלים את בורותם של השומעים. 
כל הכתבים היהודיים העתיקים - המשנה, הגמרא )התלמוד(, המדרשים 
וכתבים רבים אחרים - רואים בקטע זה התייחסות לדמות המשיח. הרב 
הראשון שהעלה אפשרות אחרת היה רש"י, בסביבות שנת 1050 לספירה. 
כל החכמים לפניו, ללא יוצא מהכלל, ראו בקטע זה תיאור של המשיח. 
כשרש"י הציע לראשונה שמדובר כאן על עם ישראל, התעוררה מחלוקת 
קשה בינו לבין הרבנים בני זמנו. המפורסם שבהם היה הרמב"ם, שקבע 
חד משמעית שרש"י טועה לחלוטין כשהוא יוצא נגד ההשקפה היהודית 

המסורתית )ראה דיון על המקורות הרבניים בנספח 2).
כשהמבשרים המשיחיים התחילו לעשות שימוש נרחב יותר בקטע זה 
)במיוחד מראשית המאה ה-19 ואילך( כאסמכתא לטענה כי ישוע הוא 
המשיח, התרבה מספר הרבנים שקיבלו את השקפתו של רש"י כפתרון 
קריאה  אולם  ולהפרכתה.  המשיחית  הדעה  עם  בפולמוס  לשימוש  נוח 
מעמיקה של הקטע תראה שנאמרים בו דברים שאי אפשר בשום פנים 
ואופן לייחס לעם ישראל. קטע זה אינו נקרא בין ההפטרות בבתי הכנסת; 

כשקוראים את ישעיהו בציבור, מדלגים מישעיהו נ"ב לישעיהו נ"ד. 
בישעיהו מ"ט נאמר שעם ישראל ידחה תחילה את המשיח, אבל יקבל 
נ"ב-נ"ג עוסק בשלב  יותר. ישעיהו  אותו בסופו של דבר בשלב מאוחר 
סופי זה שבו עם ישראל מקבל אותו - מה שעדיין עתיד להתגשם. מנהיגי 
יחד  ויתוודו  בביאת המשיח הראשונה  בטעות שעשו  אז  יכירו  ישראל 
 The עם כל העם תוך שימוש במילים אלה ממש מספר ישעיהו. )ראה 
עבר -  בלשון  בא  כאן  הניסוח  לכן,   .)233 עמ'   ,Footsteps Of Messiah
כלשהו  בשלב  לאחור  המביט  העם  של  התוודותו  את  מנבא  ישעיהו 

בעתיד, ממש לפני ביאת המשיח השנייה. 
קטע זה נחלק לחמישה חלקים בני שלושה פסוקים כל אחד. השורה 

הראשונה בכל חלק היא גם כותרתו. 
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הנה ישכיל עבדי - נ"ב 15-13
ובין  בינו  קושר  הוא  "עבד",  בתואר  המשיח  את  מכנה  שישעיהו  בכך 
הקטעים הקודמים שבהם מדובר על עבד ה'. במ"ב 6-1 הוא תיאר את שליחותו 
של העבד; במ"ט 13-1 תוארו קשיים שמתלווים לשליחותו של העבד; בנ' 9-4 
הוא מתאר את העבד כסובל סבל גופני, אבל לא מזכיר מוות ולא מציין מדוע 
יסתיים  העבד  של  הגופני  שסבלו  נגלה   ,12 נ"ג   -  13 בנ"ב  כעת,  סובל.  הוא 
במותו, ותוסבר כאן הסיבה לסבלו ולמותו. פסוקים 15-13 בפרק נ"ב מסכמים 
את הנאמר בפרק נ"ג כולו; פסוקים 12-1 בפרק נ"ג מרחיבים את הדיבור על 

שלושה פסוקים אלה. 

עליית  על  למעשה  מדבר  והוא  המשיח,  של  רוממותו  את  מדגיש   13 פס' 
המשיח למרום וישיבתו לימין אלוהים האב. המילה "ירום" מתייחסת לתקומתו 
והמילים  "נישא" מתארת את עלייתו השמיימה,  ישוע מהמתים, המילה  של 
"וגבה מאוד" מרמזות שהוא יושב לימין אלוהים האב. סיכום: עבד ה' ישכיל, 

כלומר - יפעל בחוכמה, ומעשיו יזכו אותו במעמד רם ונישא. 

14 מסביר שלפני שהמשיח ירום, הוא יסבול ויושפל. גופו יושחת עד  פס' 
כדי כך שהוא לא יֵראה עוד כאדם. ישוע הגיע למצב זה כשהולקה. ארבעים 
המלקות ניתנו בשוט בעל רצועות רבות, כשלקצה של כל רצועה היו מחוברים 
מסמר או חתיכת זכוכית. אלה קרעו את הבשר מהעצמות, לא רק מהגב אלא 
בכל איברי הגוף, מכיוון שהרצועות נכרכו סביב הגוף כולו. אנשים רבים שנידונו 
למוות בצליבה לא נצלבו בפועל מכיוון שהם לא שרדו את ההלקאה שקדמה 
לה. אחרי ההלקאה, כשפילטוס אמר: "הנה האיש!", גופו של ישוע נשחת עד 
כדי כך שבקושי היה לו מראה של אדם )"משחת מאיש מראהו ותוארו מבני 

אדם"(. סיכום: עבד ה' יסבול וגופו יושחת קשות. 

דבר  של  שבסופו  מציין   15 פס'   ,14 בפס'  המתואר  המזוויע  הסבל  למרות 
נועדו למשיח הצלחה וניצחון. הוא ישתיק את אלה שפעם לעגו לו. יבוא יום 
שבו הם יקפצו את פיהם ביראת כבוד כלפיו. סיכום: סבלו של עבד ה' יזכה 
אותו בסופו של דבר בתשומת ליבם של מנהיגי העולם. הם יתחילו להבין את 

מטרת סבלו ולא יהיו מילים בפיהם. 

על רקע סקירה מקדימה זו, מתחיל פרק נ"ג להרחיב עליה את הדיבור. 

מי האמין לשמועתנו? - נ"ג 3-1
פס' 1 מתמקד בחוסר האמונה של עם ישראל. הם לא האמינו למה ששמעו: 
שישוע הוא המשיח. מלבד הכינוי "עבד יהוה'", ישעיהו מכנה את המשיח גם 
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ישעיהו הכריז   ,10 במ'  יותר,  מוקדם  כאן.  גם  כפי שהוא עושה  יהוה",  "זרוע 
שזרוע יהוה תמשול עבורו; בנ"א 5 הגויים יקוו וייחלו לזרועו; בנ"א 9 זרוע ה' 
תגאל; בנ"ב 10, הזרוע מושיעה. עכשיו, בנ"ג 1, ישעיהו מגלה שזרוע יהוה היא 
עבד יהוה, המשיח. סיכום: עם ישראל מגיב בהפתעה לדברים שנאמרו זה עתה 

בישעיהו נ"ב 15-13. 

2. ביאת המשיח הראשונה  חלק מהסיבות לחוסר האמונה מצוינות בפס' 
לא התאפיינה באירועים שנראו יוצאי דופן. הוא נולד למשפחה במצב כלכלי 
רגיל, ולמעשה ענייה למדי. הדברים מחזקים שוב את הנאמר בישעיהו י"א 1. 
מעבר לכך, לא היה דבר מושך בהופעתו החיצונית. דברים אלה עומדים בניגוד 
לאופן שבו מתואר ישוע בדרך כלל באמנות. ישוע היה איש יהודי עם זקן יהודי, 
עיניים כהות, וכנראה שלא היה בעל קומה גבוהה במיוחד. בהתאם לפסוק זה, 
הוא כנראה לא היה יפה תואר במיוחד. סיכום: עם ישראל מודה שכאשר עבד 
ה' היה איתם, הם לא הבחינו בשום דבר יוצא דופן ומושך בהופעתו החיצונית; 

ילדותו והתפתחותו לא היו שונים מאלה של בני גילו. 

בפס' 3 נאמר לנו שכל חייו התאפיינו בדחייה ובסבל. אנשים פנו לו עורף 
והוא אף פעם לא זכה לכבוד המגיע למלך. סיכום: להפך, הוא היה בזוי ודחוי 

ואנשים בדרך כלל השתדלו להתרחק ממנו. 

אכן חוליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם - נ"ג 6-4
פס' 4 מדבר על כך שהמשיח סבל במקומנו. עם ישראל לא הבין את הדברים 
של  השני  )חלקו  מאלוהים  עונש  הוא  שלו  שהסבל  וחשב  התרחשותם  בעת 
בגלל  ולא  עשה  עצמו  שהוא  החטאים  בשל  שסובל  אדם  בו  ראו  הם  פס' 4(. 
עכשיו  מכיר  ה'  לעבד  בז  שפעם  העם  סיכום:  אחרים.  אנשים  של  חטאיהם 
שהוא סבל במקום אחרים. הם חשבו שהוא סבל בגלל חטאיו־הוא, אבל הם 

מבינים כעת שהוא סבל בגלל חטאיהם. 

בפס' 5 הם מכירים בכך ש"וְהּוא ְמחֹלָל ִמּפְׁשָעֵינּו, ְמֻדּכָא ֵמעֲוֹנֵֹתינּו", שמותו 
אכן היה מות תמורה, כקורבן חלופי שנענש במקומם, כך ש"בֲַחבָֻרתֹו נְִרּפָא־
לָנּו". סיכום: עם ישראל מבין ומודה שהמשיח, שסבל במקומו, הביא לריצוי 

ולריפוי רוחני מפני שמוסר שלומו של העם היה עליו. 

עֲוֹן  ֵאת  ּבֹו  ִהפְּגִיעַ  "יהוה   :6 פס'  המשיח לא סבל בגלל חטאיו, אלא, לפי 
ּכֻּלָנּו". המשיח סבל עבור עוונות עם ישראל. סיכום: עם ישראל מתוודה שהוא 

זה שחטא ותעה, ושאלוהים הפגיע בעבדו את עוון ישראל, ומכאן סבלו. 
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שים לב לכינויי השם שמופיעים לכל אורך הקטע הזה בגוף ראשון רבים: 
אל  ודיבר  יהודי,  אלא  גוי,  היה  לא  ישעיהו  כולנו..."  לנו...  שלנו...  "אנחנו... 
לישעיהו  בהכרח  מתייחסות  שהנבואות  מלמדים  השם  כינויי  היהודי.  העם 
שמשהו  לטעון  אפשר  אי  לכך,  מעבר  לגויים.  מתייחסות  אינן  הן  וליהודים; 
מהדברים שקורים לדמות זו ניתן לייחוס לגבי עם ישראל. ברור שישעיהו מדבר 

על אדם אחד. העם כלול רק בכינויי השם. 

ניגש והוא נענה, ולא יפתח פיו - נ"ג 9-7
בהתאם לפס' 7, המשיח סבל את עינוייו בדממה. דברים אלה נכונים לגבי 
ישוע גם כשעמד למשפט לפני הרשויות היהודיות וגם במשפט הרומי )מתי כ"ו 
63; כ"ז 14-12; לוקס כ"ג 9(. הוא לא ענה להאשמות הרבות שהוטחו בפניו. אי 
אפשר לומר את אותו הדבר על עם ישראל. עם ישראל מעולם לא סבל בשתיקה; 
לו.  ושמאשימים את האחראים  סבלו  רבים שמתארים את  ספרים  כתב  העם 
הפציצה  היא  ערב;  מדינות  מצד  המתקפות  נוכח  שותקת  לא  ישראל  מדינת 
את מתקני הגרעין העיראקים ומתקני צבא שונים. בשום פנים ואופן אי אפשר 
לייחס פסוק זה המדבר על סבל בדממה לעם ישראל, לא בעבר ולא בהווה. אבל 
הוא כן מתאים לאישיות המשיחית. סיכום: העבד נכנע בענווה לסבל ולעוול 

שנעשה לו ולא אמר דבר בתלונה או להגנתו. 

בפס' 8 הוא עומד למשפט ונידון למוות. אחר כך הוא "נִגְזַר" - הוצא להורג - 
אבל למעשה "ִמּפֶׁשַע עִַּמי נֶגַע לָמֹו", כלומר, הוא סבל בגלל פשע העם שהיה 
צריך לקבל את העונש. הוא הוצא להורג על חטאי העם. "פשע" הוא מילה 
נרדפת לחטא המשמשת בעיקר בהקשר של הפרת חוק. הוא - העבד, המשיח - 
הוא בבירור דמות שונה מ"עמי", ישראל. גם בתנ"ך וגם בברית החדשה, המילה 
"עמי" מתייחסת תמיד לעם ישראל. המשיח ימות בגלל חטאי עם ישראל. זוהי 
הפעם הראשונה בתנ"ך שכתוב בבירור שהמשיח ימות. קיימות התייחסויות 
קודמות רבות לסבלו, אבל עד כה לא נאמר שהוא ימות. חשוב לזכור שהנבואות 
סיכום: אחרי שהעבד עמד למשפט,  בנוגע למשיח התגלו בשלבים, בהדרגה. 

הוא הוצא להורג ועם ישראל לא הבין שהוא מת עבור חטאי העם. 

ולכן היה  9 מדבר על קבורתו של המשיח. הוא הוצא להורג כפושע  פס' 
צפוי שהוא ייקבר כפושע. אבל אלוהים התערב ולמרות העוול והקלון שהוא 
איש  של  בקברו  לו:  היאה  מכובד  במקום  נטמן  הוא  להורג,  בהוצאתו  סבל 
יוסף איש רמתיים  ונקבר בקברו של עשיר,   עשיר. ישוע באמת הורד מהצלב 
מותו  ּבְפִיו";  ִמְרָמה  ש"ֹלא  מכיוון  יהיה  שכך  קבע  אלוהים   .)60-57 כ"ז  )מתי 
היה מות תמורה, הוא תפס את מקומם של אחרים ונשא על עצמו את עונשם. 
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סיכום: עבד ה' היה אמור להיקבר בקבר של פושעים, אבל אלוהים עשה איתו 
צדק והוא נקבר בקברו של איש עשיר. 

ויהוה חפץ דכאו - נ"ג 12-10
שים לב מי באמת עומד מאחורי מותו של המשיח )פס' 10(. לא היהודים ולא 
הרומים, אלא יהוה בכבודו ובעצמו. אלוהים עצמו חפץ לדכא אותו ואלוהים 
עצמו שם את נפשו לאשם )כלומר, לקורבן אשם(. היחיד שראוי ומסוגל להביא 
ישועה לעולם הוא אלוהים. מותו של המשיח לא היה מקרי ולא נבע מכורח 
המותווים  העקרונות  אחד  אלוהים.  של  מתוכניתו  חלק  היה  אלא  הנסיבות, 
קבע מערכת של  אלוהים  דם.  ללא שפיכת  חטאים  סליחת  הוא שאין  בתנ"ך 
קורבנות בעלי חיים כאמצעי זמני, אבל קורבנות אלה רק כיפרו )כיסו( על החטא. 
הם לא מחו או סילקו אותו. גם אז, הכפרה הייתה תקפה שנה אחת בלבד, עד 
יום הכיפורים הבא. המשיח, לעומת זאת, נועד להיות הקורבן הסופי לחטא, 
הקורבן שסוף סוף יסלק את החטא. היחיד שיכול לספק את הקורבן הזה הוא 
אלוהים עצמו. אלוהים הוא שאחראי, בסופו של דבר, למותו של המשיח. )ראה 
נספח 3 לדיון מפורט בדוקטרינה חשובה זו(. אחר כך יש אמירה מוזרה: "יְִרֶאה 
זֶַרע, יֲַאִריְך יִָמים..." אם הוא נהרג, איך הוא יכול לראות את ההמשך הרוחני 
שלו? אם הוא מת, איך הוא יכול להאריך ימים? הדרך היחידה שיכולה לאפשר 
לדברים אלה להתרחש היא התחייה מן המתים, המתוארת בהמשך. מייד אחרי 
הפעם הראשונה שבה נאמר שהמשיח ימות, התנ"ך מציין בבירור שהוא יקום 
ולכן  שליחותו  בהצלחת  יחזה  המשיח  המתים  מן  התחייה  אחרי  המתים.  מן 
"ֵחפֶץ יהוה ּבְיָדֹו יִצְלָח". סיכום: היה זה רצונו של אלוהים להרשות שהעבד 
שלו יסבול וימות, מכיוון שזהו האמצעי שאלוהים בחר בו כדי לכפר על העם; 

העבד אמנם מת, אבל הוא בכל זאת יראה זרע ויאריך ימים. 

11, המשיח שמת יוכל לראות את תוצאות מעשיו. "ּבְַדעְּתֹו  כמו כן, בפס' 
יַצְִּדיק צִַּדיק עַבְִּדי לַָרּבִים". הרבים שיֵדעו אותו, שיכירו בו בתור המשיח שמת 
בזכות  הישועה  אבל  הכל,  עבור  מת  אמנם  המשיח  יוצדקו.  חטאיהם,  בגלל 
מותו תקפה רק לגבי מי שמאמין בו. לגבי אלה, הוא "ֵחְטא־ַרּבִים נָׂשָא". סיכום: 
אלוהים ישבע רצון ממעשיו של עבדו, מכיוון שעבדו מת כקורבן חלופי עבור 

עמו ומצדיק במותו רבים שכן הוא נושא את חטאיהם. 

בפס' 12 הוא יגיע סוף סוף אל מלכותו: "ַּתַחת ֲאׁשֶר ֶהעֱָרה לַָּמוֶת נַפְׁשֹו". הוא 
נמנה עם פושעים - נחשב לחוטא - אף על פי שלא היה חוטא. אבל הוא נשא 
אחרים.  של  פשעיהם  עבור  הפגיע  ובתחייתו  ובמותו  רבים  של  חטאיהם  את 
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מת  שהוא  מכיוון  ונעלה  עצומה  לברכה  דבר  של  בסופו  יזכה  העבד  סיכום: 
למען בני האדם ונשא את חטאיהם, וכעת הוא מפגיע בעדם. 

סיכום של ישעיהו נ"ב-נ"ג
עכשיו לאחר שקראנו בעיון את הקטע, צריך להיות ברור ביותר שאי 
ישראל  עם  ישראל.  לעם  הנבואה  את  לייחס  ואופן  פנים  בשום  אפשר 
אינו שותק. הוא מעולם לא עמד למשפט והורשע על פי דין; עם ישראל 

מעולם לא מת בהוצאה להורג לאחר משפט. 
הכלל  מן  יוצא  ללא  טענו  הקדומים  הרבנים  כל  לעיל,  שנאמר  כפי 
שזהו קטע משיחי. כמובן שקיים ניגוד לכאורה בין קטע זה שמתאר את 
המשיח כסובל, לבין קטעים אחרים בתנ"ך שמתארים את המשיח ככובש, 

מושל ומולך בירושלים. 
שהם  מכיוון  זאת  ליישב  קל  ישוע  של  במשיחיותו  שמאמינים  למי 
מבינים שעל המשיח לבוא פעמיים: פעם אחת כדי למות ופעם שנייה 

כדי לכונן את מלכותו ולמלוך בשלום בירושלים. 
הרבנים הקדומים פתרו את הבעיה בצורה אחרת: הם המציאו את 
רעיון שני המשיחים. הם לימדו שהמשיח הראשון, שלו הם קראו "משיח 
ולמות  לסבול  מנת  על  יבוא  במצריים,  שסבל  יוסף  כדוגמת  יוסף",  בן 
כהתגשמות הנאמר בקטעים על עבד ה', שביניהם הם מנו גם את ישעיהו 
ויקים את המשיח  יבוא לאחר מכן  דוד",  בן  "משיח  נ"ג. המשיח השני, 
הראשון מן המתים. אחר כך הוא יכונן את מלכותו כדי למלוך ולמשול. 
הם קיבלו את ההשקפה של הנבואות המשיחיות, שלפיהן המשיח צריך 
למות ולקום לתחייה. אבל הם לא הבינו שהמשיח צריך לבוא קודם כדי 

למות על חטאינו ואחר כך לבוא שוב ולמלוך בירושלים. 
להלן סיכום הסיבות מדוע לא ייתכן שקטע זה עוסק בעם ישראל אלא 

הוא מכוון למשיח:
1. זו הייתה השקפתם של כל הרבנים הקדומים )ראה נספח 2). 

2. כינויי השם "אנחנו, לנו" וכו' )גוף ראשון רבים( מתייחסים לישעיהו 
ולקהל שומעיו היהודי, ו"לו, הוא, למו" )גוף שלישי יחיד( מתייחסים 

למשיח. 
3. לכל אורך הקטע, העבד מתואר כאישיות יחידה, לא כעם; אין כאן 

שימוש באלגוריה או האנשה של העבד כעם ישראל. 
9 מתאר את סבלו של העבד כסבל מרצון, בכניעה ובדממה,  4. פס' 

דבר שאי אפשר לומר בשום פנים ואופן על עם ישראל. 
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5. בפס' 8 העבד מת עבור "עמי"; עמו של ישעיהו היה היהודים; יש 
כאן הבחנה ברורה בין העבד לבין ישראל. 

ישראל  עם  אבל   ,)9-8  ,6-4 )פס'  בכפו  עוול  לא  על  סבל  העבד   .6
ציין  שישעיהו  כפי  עצמו,  שלו  החטאים  בגלל  סובל   תמיד 

בא' 8-4. 
7. העבד מת כתחליף )פסוקים 6-4, 8, 10, 12(. לעומת זאת, עם ישראל 

איננו סובל למען הגויים אלא בגללם. 
8. סבלו של העבד מוביל להצדקה ולרפואה רוחנית למי שמוכן לקבל 
אותם )פס' 5, 11(, אבל עם ישראל לא הביא לגויים ריפוי והצדקה. 

9. העבד מת )פס' 8, 12(, אבל עם ישראל תמיד שורד. 
לא  מעולם  ישראל  עם  אבל   ,)11-10 )פס'  המתים  מן  קם  העבד   .10

נכחד, ולכן אין צורך שיקום לתחייה. 

ישעיהו נ"ב 13 - נ"ג 12

לפי פסוקים אלה:
המשיח ייוולד בנסיבות טבעיות, ללא מאפיינים יוצאי דופן.

ביאתו הראשונה של המשיח תתאפיין בסבל.
המשיח ייתקל בדחייה כאשר יבוא בפעם הראשונה.

המשיח יעמוד למשפט ודינו ייגזר למוות.
המשיח יוצא להורג.

המשיח ייקבר בקברו של עשיר.
המשיח יקום לתחייה.

כל סבלותיו ומותו של המשיח יהיו תחליף במקום העונש 
המגיע לנו. הוא מת כדי שאנחנו נקבל חיים. הוא מת כדי 
למחות את חטאינו. הוא מת כדי שנוכל להתחיל מערכת 

יחסים חדשה עם אלוהים.
המשיח יצדיק את כל מי שמאמין בו.



ישעיהו ס"א 3-1

שליחותו של עבד ה'

עֲנָוִים, ׁשְלַָחנִי לֲַחבֹש  לְבַּשֵֹר  אִֹתי  יהוה  ָמׁשַח  יַעַן  עָלָי,  יֱהוִֹה  ֲאדֹנָי  1 רּוַח 

ׁשְנַת־ לְִקֹרא   2 ּפְַקח־קֹוַח:  וְלֲַאסּוִרים  ְּדרֹור,  לִׁשְבּויִם  לְִקֹרא  לְנִׁשְּבְֵרי־לֵב, 
3 לָׂשּום לֲַאבֵלֵי צִּיֹון,  נָָקם לֵאֹלֵהינּו, לְנֵַחם ּכָל־ֲאבֵלִים:  וְיֹום  ָרצֹון לַיהוה 
לֵָתת לֶָהם ּפְֵאר ַּתַחת ֵאפֶר, ׁשֶֶמן ׂשָׂשֹון ַּתַחת ֵאבֶל, ַמעֲֵטה ְתִהּלָה ַּתַחת רּוַח 

ּכֵָהה, וְקָֹרא לֶָהם ֵאילֵי ַהּצֶֶדק, ַמַּטע יהוה לְִהְתּפֵָאר.

המשיחיות נ הנבואות  של  השלישית  לקטגוריה  שייכת  זו  בואה 
לביאתו  התייחסות  שמשלבות  נבואות   - בהקדמה  שהוזכרו 
הזמן  פער  של  ברור  ציון  בלי  המשיח,  של  והשנייה  הראשונה 
שמשתרע ביניהן. פס' 2-1 עוסקים בביאת המשיח הראשונה; פס' 3-2 
ישוע  מדברי  בבירור  עולה  זו  עובדה  השנייה.  המשיח  בביאת  עוסקים 

כאשר קרא פסוקים אלה בבית הכנסת בנצרת, כמתואר בבשורת לוקס: 

ֶאל־ּבֵית  ַהּׁשַּבָת  ּבְיֹום  ּכְִמׁשְּפָטֹו  וַּיֵלְֶך  ּגַֻּדל־ׁשָם,  ֲאׁשֶר  ֶאל־נְצֶֶרת,  וַּיָבֹא   16

ַהּכְנֵֶסת, וַּיָָקם לְִקֹרא ּבַּתֹוָרה. 17 וַּיַֻּתן־לֹו ֵספֶר יְׁשַעְיָה ַהּנָבִיא, וַּיִפְַּתח ֶאת־ַהֵּספֶר 
וַּיְִמצָא ֶאת־ַהָּמקֹום ֲאׁשֶר ָהיָה־כָתּוב ּבֹו: 18 רּוַח ֲאדֹנָי עָלָי, יַעַן ָמׁשַח אִֹתי לְבַּׂשֵר 
עֲנָוִים, 19 ׁשְלַָחנִי לֲַחבֹׁש לְנִׁשְּבְֵרי־לֵב, לְִקֹרא לִׁשְבּויִם ְּדרֹור ּולְעִוְִרים ּפְַקח־קֹוַח, 
לְׁשַּלַח ְרצּוצִים ָחפְׁשִים, לְִקֹרא ׁשְנַת־ָרצֹון לַיהוה. 20 וַיְִהי ּכֲַאׁשֶר ּגָלַל ֶאת־ַהֵּספֶר 
וַיְׁשִיבֵהּו ֶאל־ַהַחּזָן וַּיֵׁשֵב; וְעֵינֵי ּכָל־ֲאׁשֶר ּבְבֵית ַהּכְנֵֶסת נְׂשֻאֹות ֵאלָיו. 21 וַּיֶָחל 

וַּיֹאֶמר ֲאלֵיֶהם, ַהּיֹום נְִתַמּלֵא ַהּכָתּוב ַהּזֶה ּבְָאזְנֵיכֶם )לוקס ד' 21-16). 

ישוע הקריא את פסוק 1 ואת חלקו הראשון של פסוק 2 מישעיהו ס"א, 
יתר  התגשמות  אבל  ּבְָאזְנֵיכֶם,  ַהּזֶה  ַהּכָתּוב  נְִתַמּלֵא  ַהּיֹום  ואמר:  עצר  ואז 

הכתוב בהמשך ממתינה לשובו. 
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ביאת המשיח הראשונה - ס"א 2-1 )חציו הראשון של פס' 2(
פס' 1 מאשר שוב את הכתוב בישעיהו י"א 2 ומ"ב 1. אלוהים ימשח 
התגשם  הדבר  ומשימתו.  שליחותו  לקראת  הקודש  ברוח  המשיח  את 
בחיי ישוע בעת הטבילה שלו )מתי ג' 16(. בשלב זה הוא פתח בפעילותו 
היה  המשיח  הנבואה,  פי  על  המשיח.  שהוא  ברבים  והכריז  הציבורית 

צפוי לעשות ארבעה דברים בביאתו הראשונה: 

1. לבשר )את בשורת הישועה( לבני אדם

2. לקרוא לשבויים דרור
מסוגל  היה  שלא  מכיוון  משה  לתורת  משועבד  היה  ישראל  עם 
יהודי לא היה  לקיים אותה. כל מי שחוטא, משתעבד לחטא. אף 
מסוגל לקיים את כל תרי"ג המצוות במלואן, ולכן כולם היו כפופים 
לקללת התורה. ישוע בא כדי להכריז על חירות ושחרור מהתורה 

באמצעות אמונה בו. 

3. ולאסורים פקח קוח )שחרור מאזיקים, פקיחה(
לעברים  באיגרת  החדשה,  בברית  עוד  מוסברת  זו   נבואה 
ב' 16-14. מאחר שעם ישראל לא הצליח לקיים את התורה כולה, 
הם היו משועבדים לאימת המוות שמקורה מהשטן. חלק משליחותו 
השאול  מפתחות  את  להוציא  היה  הראשונה  בביאתו  ישוע  של 
גוי, לא  או  יהודי  והמוות מיידי השטן כדי שמי שמאמין בישוע, 

יפחד עוד מהמוות ולא יהיה אסור עוד בכבלי אימה זו. 

4. לקרוא שנת רצון ליהוה
או, אפשר לומר: "להכריז על תקופת רצון וחסד מלפני יהוה".  עם 
מותו של המשיח פג כוחה של תורת משה והחלה תקופת החסד. 
במסגרת שלטון החסד, ישועתנו נובעת אך ורק מאמונה שהמשיח 
מת וקם לתחייה בעדנו. זוהי החלטה אישית שכל אדם חייב לעשות 
אותה בשלב כלשהו בחייו; כפי שמוסבר בברית החדשה, איש אינו 

יכול להיוולד משיחי. מדובר בהיענות באמונה ובחזרה בתשובה.

ביאת המשיח השנייה - ס"א 2 )חלקו השני( - 3
)ראה  זה  זה אינו שייך לנושאו של המחקר שבו מתמקד ספר  היבט 

The Footsteps Of The Messiah, עמ' 121). 
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ישעיהו ס"א 2-1 )חלקו הראשון של פס' 2(

לפי פסוקים אלה:
אלוהים ימשח את המשיח לשליחותו ברוח הקודש.

חלק משליחותו של המשיח יהיה להכריז ברבים דברי 
הטפה נבואית.



ירמיהו כ"ג 6-5

המלך המשיח

ֶמלְֶך  ּוָמלְַך  צִַּדיק,  צֶַמח  לְָדוִד  וֲַהִקמִֹתי  נְֻאם־יהוה,  ּבִָאים,  יִָמים  ִהּנֵה   5

וְִהׂשְּכִיל, וְעָׂשָה ִמׁשְּפָט ּוצְָדָקה ּבָָאֶרץ: 6 ּבְיָָמיו ִּתּוָׁשַע יְהּוָדה וְיִׂשְָרֵאל יִׁשְּכֹן 
לָבֶַטח, וְזֶה־ּׁשְמֹו ֲאׁשֶר־יְִקְראֹו: יהוה צְִדֵקנּו. 

אחד פ אבל  השנייה,  המשיח  בביאת  בעיקר  עוסקים  אלה  סוקים 
על  מדבר   5 פס'  הראשונה.  לביאתו  גם  קשור  שלהם  ההיבטים 
המשיח  כמלך.  וימלוך  שימשול  דוד,  של  צאצא  שיהיה  מישהו 
כבן  בבירור את המשיח  זה מציג  פסוק  כונן את מלכותו, אבל  לא  עוד 
דוד, ובכך מדגיש את היותו אדם. יחד עם זאת פס' 6 מכנה אדם זה בשם 
השם  התנ"ך,  אורך  לכל  צְִדֵקנּו".  "יהוה  בלבד:  לאלוהים  לייחסו  שניתן 
האלוהי "יהוה" מיוחס תמיד אך ורק לאלוהים, והנה כאן האדם שעליו 
מדובר בפס' 5 מכונה בבירור בפס' 6 בשמו של אלוהים. מוצגת כאן שוב 

בבירור התפיסה שהמשיח הוא אדם ואלוהים גם יחד. 

זה  בניסיון להפריך הסבר  אחד הטיעונים שהיהדות הרבנית מציגה 
הוא, שיש בתנ"ך דוגמאות רבות לשמות שמכילים את שמו או חלק משמו 
יסודות תיאופוריים(. למשל, אליהו, ישעיהו,  של אלוהים )שמות בעלי 
וכאן "ירמיהו בן חלקיהו": ירמיהו פירושו "יהו]ה[ יָרּום, או ירים", ופירוש 

שם אביו: "יהו]ה[ חלקי", ועוד שמות רבים. 

בצורה  תמיד  אך  ה',  שם  את  בתוכם  כוללים  במקרא  רבים  שמות 
חלקית: "יה", או "יהו". אין אף מקום בכתבי הקודש שבו אדם נקרא בשם 
ירמיהו  זאת,  ולמרות  בלבד.   לאלוהים  השמור  ההוויה  שם   המפורש, 
כ"ג 5 מדבר בבירור על אדם - צאצא אנושי מבית דוד - ובכ"ג 6 הוא 

מקבל את השם השמור לאלוהים בלבד. 
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למעשה, הרבנים הקדומים לא ניסו להפריך טענה זו, והם תמיד ייחסו 
החלו  יחסית,  יותר,  מאוחרות  בתקופות  רק  משיחית.  משמעות  לקטע 

לנסות לטעון אחרת. עובדה זו עולה מארבעה ציטוטים רבניים. 
במדרש משלי )פרשה יט כב, הוצ' בובר( נמנים מפי רב הונא שבעה 

שמות למשיח: ינון, יהוה צדקנו, צמח, מנחם, דוד, שילה, ואליהו. 
במדרש איכה א' 16 כתוב: 

"מה שמו של מלך המשיח? ר' אבא בר כהנא אמר: 'ה' שמו, וזה שמו 
אשר יקראו, ה' צדקנו'" )ציטוט מירמיהו כ"ג 6). 

בתלמוד )בבא בתרא עה ב( כתוב:  
"]א"ר[ שמואל בר נחמני, א"ר יוחנן: ג' נקראו על שמו של הקב"ה, ואלו 
הן: צדיקים, ומשיח, וירושלים. צדיקים הא דאמרן. משיח דכתיב )ירמיהו 
כג( וזה שמו אשר יקראו ה' צדקנו. ירושלים דכתיב )יחזקאל מח( סביב 

שמונה עשר אלף ושם העיר מיום ה' שּמה..."
במדרש תהילים כתוב כי אלהים קורא למשיח בשמו, ומה הוא שמו? 
התשובה הניתנת היא "יהוה איש מלחמה" )שמות טו 3( ועל המשיח אנו 

קוראים "וְזֶה־ּׁשְמֹו ֲאׁשֶר־יְִקְראֹו: יהוה צְִדֵקנּו".
מכאן שכתבים רבניים קדומים, ואפילו התלמוד עצמו, מייחסים את 

ירמיהו כ"ג למשיח; המשיח מכונה בשם "יהוה". 

ירמיהו כ"ג 6-5

לפי פסוקים אלה:
המשיח יהיה אלוהים ואדם כאחד.

המשיח יהיה יהוה עצמו; יהוה יהיה לאדם.
המשיח יהיה מבית דוד ולכן יהיה מלך. ירמיהו 

מאשרר כאן את ברית דוד )שנידונה ביתר הרחבה 
להלן, בדיון על דברי הימים א' י"ז 14-10).



מיכה ה' 1

בית לחם אפרתה

1 וְַאָּתה, ּבֵית־לֶֶחם ֶאפְָרָתה, צָעִיר לְִהיֹות ּבְַאלְפֵי יְהּוָדה, ִמְּמָך לִי יֵצֵא לְִהיֹות 

מֹוׁשֵל ּבְיִׂשְָרֵאל, ּומֹוצָאָֹתיו ִמֶּקֶדם ִמיֵמי עֹולָם.

בתנ"ך פ רבים  שפסוקים  הראנו   .14 ז'  לישעיהו  מתווסף  זה  סוק 
מצביעים על טבעו האלוהי והאנושי גם יחד של המשיח. טבע זה 
עולה בבירור כבר מבראשית ג'-ד', ומובע גם בנבואתו של מיכה. 
מיכה היה נביא בן זמנו של ישעיהו שניבא באותה תקופה, אבל באזור 
אחר ביהודה. בישעיהו ז' 14 כתוב שהמשיח ייוולד לעלמה )בתולה(; כאן, 
ייוולד בירושלים,  1, כתוב היכן תתרחש לידתו. המשיח לא  ה'  במיכה 
כפי שאפשר היה לצפות, אלא בבית לחם. דבר זה אולי מרומז בישעיהו 
י"א 1, אבל עכשיו זה נאמר בבירור. מדובר בבית לחם אפרתה, להבדיל 
ביהודה,  ונמצאת  דוד  עירו של  היא  זו  לחם  בית  הגלילית.  לחם  מבית 

דרומית לירושלים. 
על הדמות הזו שתיוולד שם נאמר "לִי יֵצֵא"; הוא נולד כדי להגשים 
משימה מסוימת, מטרה מוגדרת שאלוהים הועיד לו. על מוצאו האנושי 
נאמר שהוא ייוולד בבית לחם, ובנוגע למוצאו האלוהי נאמר עליו שהוא 
"ִמֶּקֶדם ִמיֵמי עֹולָם". מילים אלה, "ִמֶּקֶדם ִמיֵמי עֹולָם", הן המילים החזקות 
ביותר ששימשו לתיאור העבר הנצחי בתנ"ך. מונח דומה משמש ביחס 
ֵאל"(. מה שנכון  ַאָּתה  עַד־עֹולָם  )"ּוֵמעֹולָם   2 צ'  לאלוהים האב בתהילים 
זה שהיה עתיד להיוולד בבית  לגבי מושל  גם  נכון  לגבי אלוהים האב 
)קולה של החוכמה   23-22 ח'  במשלי  גם  מופיעות  דומות  מילים  לחם. 

האלוהית: "ֵמעֹולָם נִַּסכְִּתי, ֵמֹראׁש ִמַּקְדֵמי־ָאֶרץ"(.
זהו פסוק נוסף שמראה שהמשיח יהיה אנושי - הוא ייִוולד במועד 
עולם,  מימי  מקדם,  קיים  היה  גם  הוא  אבל   - מסוים  ובמקום  מסוים 

ולפיכך הוא אלוהי. 
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מיכה ה' 1

לפי פסוק זה:
המשיח ייוולד בבית לחם, עיר דוד.

המשיח יהיה גם אלוהי וגם אנושי, וקיומו 
"מקדם, מימי עולם" - מנצח נצחים.



זכריה ט' 10-9

רוכב על חמור

9 ּגִילִי ְמאֹד, ּבַת־צִּיֹון, ָהִריעִי, ּבַת יְרּוׁשָלִַם, ִהּנֵה ַמלְּכְֵך יָבֹוא לְָך, צִַּדיק וְנֹוׁשָע 

ֵמֶאפְַריִם  וְִהכְַרִּתי־ֶרכֶב   10 ּבֶן־ֲאתֹנֹות:  וְעַל־עַיִר  עַל־ֲחמֹור  וְֹרכֵב  עָנִי  הּוא, 
ִמּיָם  ּוָמׁשְלֹו  וְִדּבֶר ׁשָלֹום לַּגֹויִם,  ִמלְָחָמה,  ֶקׁשֶת  וְנִכְְרָתה  ִמירּוׁשָלִַם,  וְסּוס 

עַד־יָם ּוִמּנָָהר עַד־ַאפְֵסי־ָאֶרץ.

שמנינו ה המשיח  אודות  הנבואות  של  השלישית  קטגוריה 
על  נבואות שמדברות  זו  לצד  זו  אלו שמכילות  היא  בהקדמה 
ללא  השנייה,  ביאתו  על  ונבואות  הראשונה  המשיח  ביאת 
מתייחס   9 פס'  לכך.  דוגמה  הם   10-9 ט'  זכריה  ביניהן.  ברורה  הבחנה 
לביאת המשיח הראשונה, בעוד שפס' 10 מתייחס לביאתו השנייה. ניתן 
אי אפשר  אבל  הקודש,  מכתבי  אחרים  קטעים  סמך  על  זו  טענה  לבסס 

להסיק אותה בוודאות על סמך טקסט זה בלבד. 

ביאת המשיח הראשונה - ט' 9
מלך  של  פלישתו  על   8-1 בפס'  הנבואה  הוא  אלה  לפסוקים  הרקע 
אויב לישראל. פסוקים אלה התגשמו באלכסנדר הגדול. אבל בפס' 9 יש 
התייחסות למלך יהודי עתידי, בניגוד למלך הגוי הפולש. הנביא קורא 
יָבֹוא לְָך" - לא נגדך, אלא אלייך.  לציון לשמוח ולגיל, מכיוון ש"ַמלְּכְֵך 
בשונה  כדלהלן,  יהיה  שיבוא  שהמלך  מכיוון  לשמוח  נקראת  ירושלים 

מאלכסנדר: 

א. צדיק

הוא מתאפיין בצדקה, תכונה שגם ירמיהו ציין בכ"ג 6-5. אלכסנדר 
הגדול, לעומת זאת, מת מוכה שכרות.
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ב. מושיע )"נושע"(
הוא יביא עימו ישועה והצלה, בניגוד לאלכסנדר הגדול שהביא 

כיבוש, חורבן ומוות. 

ג. עניו וצנוע )"עני"(
המילה "עני" מרמזת כאן על אדם שהושפל ודוכא. המשיח באמת 

דוכא. אלכסנדר הגדול, לעומת זאת, בא ברוב הדר ועוצמה. 
נוסף לכך, אלכסנדר הגדול הגיע רכוב על סוסתו הלבנה, אבל מלך זה 
יבוא רכוב על חמור. ליתר דיוק, הוא ירכב על עיר בן אתונות - בהמה 

שעוד לא אולפה ושאיש לא רכב עליה מעודה. 
התגשמותה של נבואה זו מתוארת בבשורות בברית החדשה, כשישוע 
נכנס לירושלים והתקבל בכבוד מלכים, בתחילת השבוע האחרון לחייו 
עלי אדמות )מתי כ"א 11-1(. אירוע זה מסמל את הכרזתו הרשמית כמלך 
המשיח. ישוע הורה לתלמידיו ללכת לבית פגי ולמצוא עיר שאיש לא 
רכב עליו לפני כן. אין להחמיץ את ההיבט הפלאי בסיפור זה. טבעי היה 
שהעיר יתנגד לישוע נמרצות ויפיל אותו מגבו ברגע שרק ינסה לרכוב 

עליו, אבל העיר נכנע לו מייד. 

ביאת המשיח השנייה - ט' 10
פס' 10 עוסק בביאת המשיח השנייה, שבזמנה יוכרתו מהארץ כל כלי 
לא  ולפיכך  הנוכחי  לעניינו של המחקר  שייך  אינו  זה  נושא  המלחמה. 

נתעכב עליו. 

ההשקפה הרבנית
שזורים  המשיחית  הנבואה  חוטי  שני  את  בבירור  כאן  לראות  ניתן 
יחדיו באותו קטע נבואי. ראשית, המשיח מתואר כעניו ומדוכא, ומייד 
במשפט הבא הוא מתואר כמלך שמלכותו משתרעת עד קצווי ארץ. חז"ל 
ניסו ליישב את הניגוד בין שתי הנבואות בטענה שמדובר בשני משיחים 
שונים. קודם יבוא משיח שהם כינו בן יוסף, שיגשים את הפסוקים החוזים 

את סבלו. אחריו יבוא משיח בן דוד, מלך המשיח )ראה נספח 2). 
לפסוקים אלה משמעות  ייחסו  לראות שהתנאים  ניתן  מהדיון הבא 

משיחית )תלמוד בבלי, סנהדרין צט ב(:
"ר' הילל אומר: אין להם משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה. 
אמר רב יוסף שרא ליה מריה לרבי הילל: חזקיה אימת הוה? בבית ראשון. 
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ציון  בת  גילי מאד  ט(  )זכריה  ואמר  שני,  בבית  קא מתנבי  זכריה  ואילו 
הריעי בת ירושלים הנה מלכך יבא לך צדיק ונושע הוא עני ורוכב על 

חמור ועל עיר בן אתונות".
כי  עני  הנקרא  למשיח,  מתייחס  זה  כי  נאמר  נג(  )פיסקה  בפסיקתא 
היה אסור בכלא וחוטאי ישראל דחוהו... "בזכות משיח הקב"ה ישמרך 

ויגאלך".
בתלמוד נאמר עוד )סנהדרין צח א(: 

"רבי יהושע בן לוי רמי כתיב )דניאל ז( וארו עם ענני שמיא כבר אינש 
אתה, וכתיב )זכריה ט( עני ורוכב על חמור. זכו - ]יבוא[ עם ענני שמיא; 

לא זכו - ]יבוא[ עני רוכב על חמור".
זהו פירוש רבני חלופי שנועד להסביר את שני חוטי הנבואה המשיחית. 
משמעותו היא שרק אחד יתגשם, לא שניהם. אם עם ישראל יהיה זכאי 
העם  אם  אבל  בדניאל;  ככתוב  שמים,  ענני  עם  יבוא  המשיח  וצדיק, 
ברור שנחוצה  אופן, מהתנ"ך  בכל  חמור.  על  רוכב  יבוא  חוטא, המשיח 

התגשמותם של שני סוגי הנבואה. 
מההשקפות  יותר  הרבה  פשוטה  החדשה  הברית  של  ההשקפה 
שהוא  אלא  אחד,  יהיה  שהמשיח  גורסת  היא  לעיל.  שצוטטו  הרבניות 
יבוא פעמיים. תחילה יבוא כדי למות ולאחר מכן ישוב כדי למלוך. כך 

הוא יגשים את כל הנבואות המשיחיות לגביו. 

זכריה ט' 10-9

לפי פסוקים אלה:
המשיח יבוא בפעם הראשונה בצנעה ובענווה.
המשיח יוצג רשמית כמלך כשייכנס לירושלים 

רכוב על עיר בן אתונות.



זכריה י"א 17-1

שני הרועים

1 ּפְַתח, לְבָנֹון, ְּדלֶָתיָך, וְתֹאכַל ֵאׁש ּבֲַאָרזֶיָך: 2 ֵהילֵל ּבְרֹוׁש ּכִי־נָפַל ֶאֶרז, ֲאׁשֶר 

ַאִּדִרים ׁשָֻּדדּו, ֵהילִילּו, ַאּלֹונֵי בָׁשָן, ּכִי יַָרד יַעַר הבצור )ק’ ַהּבָצִיר(: 3 קֹול 
 יִלְלַת ָהֹרעִים, ּכִי ׁשְֻּדָדה ַאַּדְרָּתם; קֹול ׁשֲַאגַת ּכְפִיִרים, ּכִי ׁשַֻּדד ּגְאֹון ַהּיְַרֵּדן. 

וְֹלא  יֲַהְרגֻן  קֹנֵיֶהן  ֲאׁשֶר   5 ַהֲהֵרגָה:  ֶאת־צֹאן  ְרעֵה  ֱאֹלָהי:  יהוה  ָאַמר  ּכֹה   4

עֲלֵיֶהן: יְַחמֹול  ֹלא  וְֹרעֵיֶהם  וַאעְׁשִר;  יהוה  ּבָרּוְך  יֹאַמר:  ּומֹכְֵריֶהן   יְֶאׁשָמּו, 
6 ּכִי ֹלא ֶאְחמֹול עֹוד עַל־יֹשְבֵי ָהָאֶרץ, נְֻאם־יהוה, וְִהּנֵה ָאנֹכִי ַמְמצִיא ֶאת־

ִמּיָָדם: ַאּצִיל  וְֹלא  ֶאת־ָהָאֶרץ  וְכְִּתתּו  ַמלְּכֹו,  ּובְיַד  ּבְיַד־ֵרעֵהּו  ִאיׁש   ָהָאָדם 
7 וֶָאְרעֶה ֶאת־צֹאן ַהֲהֵרגָה, לָכֵן, עֲנִּיֵי ַהּצֹאן, וֶָאַּקח־לִי ׁשְנֵי ַמְקלֹות: לְַאַחד 

ֶאת־ וַָאכְִחד   8 ֶאת־ַהּצֹאן:  וֶָאְרעֶה  חֹבְלִים,  ָקָראִתי  ּולְַאַחד  נֹעַם  ָקָראִתי 
בִי: ּבֲָחלָה  וְגַם־נַפְׁשָם  ּבֶָהם,  נַפְׁשִי  וִַּתְקצַר  ֶאָחד,  ּבְיֶַרח  ָהֹרעִים   ׁשְלׁשֶת 

וְַהּנִׁשְָארֹות  ִּתּכֵָחד  וְַהּנִכְֶחֶדת  ָתמּות  ַהֵּמָתה  ֶאְתכֶם;  ֶאְרעֶה  ֹלא  וָאַֹמר:   9

ּתֹאכַלְנָה ִאּׁשָה ֶאת־ּבְׂשַר ְרעּוָתּה: 10 וֶָאַּקח ֶאת־ַמְקלִי ֶאת־נֹעַם וֶָאגְַּדע אֹתֹו, 
לְָהפֵיר ֶאת־ּבְִריִתי ֲאׁשֶר ּכַָרִּתי ֶאת־ּכָל־ָהעִַּמים: 11 וַֻּתפַר ּבַּיֹום ַההּוא, וַּיְֵדעּו 
ִאם־ ֲאלֵיֶהם:  וָאַֹמר   12 הּוא:  ְדבַר־יהוה  ּכִי  אִֹתי,  ַהּׁשְֹמִרים  ַהּצֹאן  עֲנִּיֵי  כֵן 
 טֹוב ּבְעֵינֵיכֶם ָהבּו ׂשְכִָרי, וְִאם־ֹלא ֲחָדלּו; וַּיִׁשְְקלּו ֶאת־ׂשְכִָרי ׁשְלׁשִים ּכֶָסף:

13 וַּיֹאֶמר יהוה ֵאלַי: ַהׁשְלִיכֵהּו ֶאל־ַהּיֹוצֵר, ֶאֶדר ַהיְָקר, ֲאׁשֶר יַָקְרִּתי ֵמעֲלֵיֶהם; 

וֶָאְקָחה ׁשְלׁשִים ַהּכֶֶסף וַָאׁשְלִיְך אֹתֹו ּבֵית יהוה ֶאל־ַהּיֹוצֵר: 14 וֶָאגְַּדע ֶאת־
יִׂשְָרֵאל.  ּובֵין  יְהּוָדה  ּבֵין  ֶאת־ָהַאֲחוָה  לְָהפֵר  ַהחֹבְלִים,  ֵאת  ַהּׁשֵנִי   ַמְקלִי 

15 וַּיֹאֶמר יהוה ֵאלָי: עֹוד ַקח־לְָך ּכְלִי ֹרעֶה ֱאוִלִי: 16 ּכִי ִהּנֵה־ָאנֹכִי ֵמִקים ֹרעֶה 

ּבָָאֶרץ: ַהּנִכְָחדֹות ֹלא־יִפְקֹד, ַהּנַעַר ֹלא־יְבֵַּקׁש וְַהּנִׁשְּבֶֶרת ֹלא יְַרּפֵא, ַהּנִּצָבָה 
ֹלא יְכַלְּכֵל ּובְׂשַר ַהּבְִריָאה יֹאכַל ּופְַרֵסיֶהן יְפֵָרק: 17 הֹוי ֹרעִי ָהֱאלִיל עֹזְבִי 
ַהּצֹאן! ֶחֶרב עַל־זְרֹועֹו וְעַל־עֵין יְִמינֹו; זְֹרעֹו יָבֹוׁש ִּתיבָׁש, וְעֵין יְִמינֹו ּכָהֹה 

ִתכְֶהה.
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רק י"א כולו עוסק בביאת המשיח הראשונה ובאירועים שסובבים פ
את  מתארים   3-1 פס'  חלקים.  לשלושה  מחולק  הפרק  אותה. 
זו  נבואה  דרום.  ועד  מצפון  ישראל,  ארץ  של  הגדול  החורבן 
התגשמה במרד הראשון והשני נגד הרומאים בשנים 70 ו-135 לספירה. 
פס' 14-4 מתארים את האירועים סביב ביאת המשיח הראשונה ודחייתו 
פס'  70 לספירה.  של הרועה האמיתי, המשיח, שהובילה לחורבן בשנת 
17-15 מתארים את בחירתו של רועה השקר שהובילה לחורבן של שנת 

135 לספירה. 

חורבן הארץ - י"א 3-1
חורבן מסוג זה המתואר בפס' 3-1 התרחש אך ורק בשנת 70 לספירה, 
ניתן לומר שמה ששלושת  כתוצאה ממרד היהודים הראשון ברומאים. 
 135 שנת  עד  במלואו  התקיים  מנבאים  האלה  הראשונים  הפסוקים 

לספירה, כשחורבן נוסף פקד את הארץ לאחר המרד השני.
כבית שנבנה  רבות  פעמים  בתנ"ך  בית המקדש שבירושלים מתואר 
מעצי ארזים )מלכים א' ה'-ו', למשל(, כך שהחורבן המתואר בפס' 2-1 
היה  שעדיין  המקדש,  בית  על  לבוא  שעתיד  החורבן  על  כנראה  מרמז 
בשלבי שיקום בתקופה שבה זכריהו התנבא. בתחילת פס' 3 הרועים, שהם 
)כבודם(. כשירושלים  ַאַּדְרָּתם"  ׁשְֻּדָדה  "ּכִי  מייללים  היהודים,  המנהיגים 
ובית המקדש נחרבו, כבודם אכן חרב. סופו של פס' 3 מתמקד בחורבן עמק 

הירדן, שנזכר גם בירמיהו י"ב 5, מ"ט 19 ונ' 44. 
יתרת הפרק עוסקת בשתי הסיבות לחורבן: דחייתו של הרועה האמיתי 

וקבלתו של רועה השקר. 

הרועה האמיתי נדחה - י"א 14-4
שליחותו של הנביא - י"א 6-4

לבני  מסוים  מסר  שימחיש  תפקיד  לגלם  זכריה  על  מוטל   6-4 בפס' 
העם. הדמות שעליו לגלם היא של המשיח בביאתו הראשונה. המשיח 
מסומל על ידי דמות רועה שרועה את צאנו. הצאן )פס' 4( מסמל את עם 
ישראל. בעלי הצאן )"קוניהם"(, המסמלים את רומא, הורגים אותן, ואפילו 
"רועיהם", סמל למנהיגות היהודית, לא יחמלו עליהן. בפס' 5 כתוב שהכל 
נטשו את הצאן ואין איש מציל אותן; ובפס' 6 כתוב שגם אלוהים נטש 
אותן. אלוהים מודיע שהוא יסגיר )"ממציא"( כל אדם לידי מלכו. אמירה 
זו מבלבלת מעט בהתחלה, מכיוון שלעם ישראל לא היה מלך בתקופת 
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ישוע, הרועה האמיתי,  השלטון הרומאי. אבל בבשורות כתוב שכאשר 
עמד למשפט, פונטיוס פילטוס הכריז בפני העם "ִהּנֵה ַמלְּכְכֶם". הפרושים 
דחו את ישוע וצעקו "ֵאין־לָנּו ֶמלְֶך ּכִי ִאם־ַהֵּקיַסר" )יוחנן י"ט 15(. העם דחה 
את המשיח ולא קיבל אותו כמלך אלא הכיר בקיסר כמלכו, לפיכך זהו 
המלך שלידיו הסגיר אלוהים את העם למשפט. מיליון ומאה אלף יהודים 

נהרגו במלחמה ברומאים בשנת 70 לספירה, ו-97,000 נשבו כעבדים. 
ביצוע המשימה - י"א 11-7 

פס' 11-7 מתארים כיצד זכריה מילא את שליחותו. בפס' 7 הוא רועה 
)מאכיל( את צאן ההריגה, הצאן שנידון למוות, ובמיוחד את עניי הצאן, 
או, כפי שיש מפרשים, את הצאן הנדכאות. המילים "עניים" ו"נדכאים" 
מופיעות תכופות בנביאים ומתייחסות תמיד לשארית הצדיקים בישראל. 
תקופות רבות בתולדותיו, עם ישראל הוא עם סורר ומורה שאינו הולך 
בדרכי אלוהים, אך תמיד הייתה בעם שארית - קבוצה קטנה של אנשים 

מאמינים, צדיקים, המכונים "שארית ישראל", "שאר" וכדומה. 
דגש  ישים  הוא  אבל  ככלל,  ישראל  עם  בקרב  לפעול  יבוא  המשיח 
במסופר  התגשמו  אלה  דברים  העם.  שארית  בקרב  פעילותו  על  מיוחד 
לביצוע משימתו. האחד  מקלות  בשני  זכריה השתמש   .36-35 ט'  במתי 
מכונה "נועם" והשני "חובלים". המקל שנקרא נועם נועד להגן על הצאן; 
המקל שנקרא חובלים נועד לקבץ את הצאן ולשמור על אחדותן )לשמור 

על האחווה, ראה פס' 14).
בפס' 8 זכריה נתקל בהתנגדותם של שלושה רועים אחרים. בהקשר 
הפרושים,  את  מסמלים  אלה  רועים  שלושה  ישוע,  של  פעילותו  של 
את הצדוקים ואת הסופרים, שלושת הפלגים העיקריים של המנהיגות 
היהודית בזמן ביאת המשיח הראשונה. אחת התוצאות של פעילותו של 
ישוע הייתה היכחדותן של שלוש קבוצות אלה. הסיבה להיכחדותן היא 
שמתוארת  המשיח,  ישוע  לבין  היהודים  מנהיגי  בין  ההדדית  העוינות 
כלפי  ישוע  של  הגינוי  בדברי  לכך  התגשמות  למצוא  ניתן  זה.  בפסוק 
מנהיגי ישראל, כמתואר במתי כ"ג 37-1. עוינותם של המנהיגים כלפי 
ישוע נגלית במזימתם להוציא אותו להורג ולשחד את יהודה איש קריות 

כדי שיבגוד בו. 
הצאן,  את  שרעה  הרועה  של  הנאמנה  עבודתו  את  מתאר   7 פס' 
ישוע  במעשי  התגשמה  זו  נבואה   .9 בפס'  פתאומי  באופן  שנקטעת 
י"ב 45-22. פרק זה מתאר תפנית מכריעה  באירועים שמתוארים במתי 
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בפעילותו של ישוע; משיחיותו נדחתה בטענה שהוא אחוז שדים. לפני 
שהוא נדחה, ישוע הכריז ברבים שהוא המשיח. אחרי שדחו אותו הוא 
לא טען עוד שהוא המשיח ואסר על איש - על תלמידיו ועל האנשים 
אותות  חולל  ישוע  שנדחה,  לפני  כמשיח.  זהותו  את  לחשוף   - שריפא 
ונסים ברבים. אחרי שנדחה הוא לא עשה שום אות - מלבד "אות יונה 
הנביא". לפני שנדחה, ישוע ריפא את כל מי שבא אליו, עדות המאשרת 
בסיס  על  לרפא  סירב  הוא  שנדחה  אחרי  המשיח.  שהוא  טענתו  את 
משיחיותו וריפא אך ורק על בסיס של צורך אישי ואמונה אישית. לפני 
כמו  וברבים,  בגלוי   - הצאן  את  רעה   - העם  את  לימד  ישוע  שנדחה, 
בדרשה שנשא על ההר באוזני המון גדול. אחרי שנדחה, ישוע שינה את 
ורק במשלים, על מנת להסתיר את  דרכו באופן פתאומי והשתמש אך 
הייתה  שדים,  אחוז  שהוא  בו,  שהטיחו  ההאשמה  מההמונים.   האמת 
בגדר חטא שאין עליו מחילה, ומאותו רגע ואילך העונש )שהגיע בשנת 
והמשפט  נסלח  הבלתי  שהחטא  לב  שים  נמנע.  בלתי  היה  לספירה(   70
שבעקבותיו מתייחסים ישירות ל"דור הזה" - העם היהודי באותם ימים 
בלבד )מתי י"ב 39, 41, 42, 45; כ"ג 36(.  כשהם חטאו חטא חמור זה, ישוע 

הפסיק לרעות את הצאן ככלל והתייחס רק אל בודדים בקרב העם. 
את  לוקח  זכריה  צאנו,  את  לרעות  הפסיק  שהרועה  אחרי   ,10 בפס' 
של  הגנתו  הסרת  את  מסמל  זה  דבר  אותו.  )גודע(  ושובר  "נועם"  מקלו 
אלוהים מעם ישראל ואת העובדה שהמשפט של שנת 70 לספירה הוא 
בלתי נמנע; התגשמותה של נבואה זו מתוארת בלוקס י"ט 44-41 ובכ"א 
24. שים לב שהמילה "עמים" מופיעה ברבים, כלומר העמים הגויים; עם 
ישראל חשוף כעת להתקפות של הגויים, וההתקפה הרומאית בשנת 70 

לספירה אכן הייתה הרסנית ביותר. 
11, עניי הצאן, כלומר, השארית המאמינה, מבינים ששבירתו  בפס' 
של "נועם" היא מאת אלוהים ומבינים את משמעותה. במהלך פעילותו 
של ישוע עלי אדמות, המאמינים היהודים אכן הבינו שהמשפט עומד 
לבוא על העם, שהוא מיידי אלוהים ושהוא בלתי נמנע. בלוקס כ"א ישוע 

הורה להם לברוח מירושלים כשתבוא עת חורבנה. 
20 וְכֲַאׁשֶר ִּתְראּו ַמֲחנֹות סֹובֲבִים ֶאת־יְרּוׁשָלָיִם, יָדֹעַ ֵּתְדעּו ּכִי ָקַרב ָחְרּבָנָּה. 

וֲַאׁשֶר־ֵהם  יֵצְאּו,  ּבְתֹוכָּה  ֵהם  וֲַאׁשֶר  ֶאל־ֶהָהִרים,  יְהּוָדה  ַאנְׁשֵי  יָנּוסּו  21 ָאז 

ּבַּפְָרזֹות ַאל־יָבֹאּו בָּה, 22 ּכִי־יְֵמי נָָקם ֵהָּמה לְַמֹּלאת ּכָל־ַהּכָתּוב. 23 וְאֹוי לֶָהרֹות 
וְלֵַּמינִיקֹות ּבַּיִָמים ָהֵהם; ּכִי ִתְהיֶה צָָרה גְדֹולָה ּבָָאֶרץ וְֶקצֶף עַל־ָהעָם ַהּזֶה; 24 
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וְנָפְלּו לְפִי־ֶחֶרב וְָהגְלּו ֶאל־ּכָל־ַהּגֹויִם; וִירּוׁשָלַיִם ֵּתָרֵמס ּבְַרגְלֵי גֹויִם, עַד ּכִי־
יְִמלְאּו עִּתֹות ַהּגֹויִם )לוקס כ"א  24-20).

66 לספירה הבינו  בזמן שהרומאים הטילו מצור על ירושלים בשנת 
המאמינים שהיו אז בתוך העיר שהגיעה עת משפט אלוהים ושהם לא 
אמורים להילחם אלא לנוס אל ההרים. מאוחר יותר באותה שנה הוסר 
המצור זמנית וכל קהילת תלמידי ישוע היהודים יצאה מירושלים ומארץ 
יהודה )כ-100,000 איש( ומצאה מקלט בפחל, ממזרח לנהר הירדן. בשנת 
68 חידשו הרומאים את המצור ובשנת 70 נחרבה ירושלים סופית. הנקודה 
המרכזית כאן היא ש"עניי הצאן", אלה שישוע התייחס אליהם באופן 
מיוחד במהלך שליחותו, הבינו שאלוהים הסיר את הגנתו מהעם ושהעם 
נתון למשפט, ולכן הם פעלו בהתאם למה שישוע הורה להם )לוקס כ"א(. 
מאחר שנשמעו בצייתנות לדברי המשיח, איש מהיהודים המשיחיים לא 

מת; אף יהודי משיחי לא נשלח לעבדות. 

מחירו של הרועה הטוב - י"א 14-12
פס' 14-12 מתארים את גובה השכר שננקב עבור עבודתו של הרועה 
12, הרועה הטוב פונה אל מנהיגות העם ומבקש את שכרו  הטוב. בפס' 
בהתאם לערכו בעיניהם. הם משלמים לו שלושים )שקלי( כסף. סכום זה 
אולי נשמע בימינו כסכום סביר, אבל באותה תקופה הוא היה ביטוי לבוז. 
שלושים כסף היו סכום הפיצוי שהתורה ציוותה לשלם על עבד שמת 
)שמות כ"א 32(. מכאן שערך פעילותו של הרועה הטוב נתפס כשווה לזה 
יותר מאי קבלת  גדול  של עבד מת. שכר של שלושים כסף היה עלבון 

שכר כלשהו.
מילות פס' 13 הן בעלות חשיבות עליונה כאן. זכריה הוא שקיבל את 
התשלום של שלושים כסף, אבל מי הדמות שבאמת נעלבת? "וַּיֹאֶמר יהוה 
ֵאלַי: 'ַהׁשְלִיכֵהּו ֶאל־ַהּיֹוצֵר, ֶאֶדר ַהיְָקר ]לשון צינית[ ֲאׁשֶר יַָקְרִּתי ֵמעֲלֵיֶהם'". 
ה' הוא הרועה הטוב. מעשיו של ה' הם שכל כך מבוזים ומוערכים רק 
בשלושים שקלי כסף. כך נהיה ברור שזכריה איננו אלא שחקן שמגלם 
תפקיד נבואי, אמצעי נפוץ להעברת נבואות בתנ"ך, ושאת התפקיד הזה 
יבוא כאדם, כפי שאפשר לראות בנבואות  יהוה בעצמו, כשהוא  ימלא 

הקודמות. 
אחר כך אלוהים מצווה על זכריה לקחת את שלושים הכסף ולהשליך 
אותם אל בית היוצר, שהיה בתחום בית המקדש. מילים אלה התגשמו 
ממנהיגי  כסף  שקלי  שלושים  של  תשלום  קיבל  קריות  איש  כשיהודה 
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מה  את  יהודה  עשה  כך  אחר  ישוע.  של  להסגרתו  בתמורה  היהודים, 
שעשה זכריה והשליך את המטבעות אל בית היוצר במתחם בית המקדש. 
הדברים מתוארים במתי כ"ו 16-14 וכ"ז 10-3 )ראה נספח 8(. ראוי לציין 
שראשי הכוהנים הם ששילמו ליהודה את שלושים מטבעות הכסף, וסביר 
להניח שלקחו אותן מאוצר בית המקדש. כסף זה נועד לרכישת קורבנות. 
מבלי שהבינו זאת, זה בדיוק מה שעשו הכוהנים. הם קנו קורבן - ישוע 

היה הקורבן הסופי על חטא )ראה נספח 3). 
התגובה לבוז שבפס' 13 נמצאת בפס' 14. זכריה לוקח את המקל השני, 
זהו שוב מעשה סמלי נבואי, והפעם הוא  )גודע( אותו.  חובלים, ושובר 
המלחמה  במהלך  תופר.  ישראל  עם  של  ואחדותו  יפוזר  שהצאן  מסמל 
ברומאים בשנים 70-66 לספירה נוצרו פילוגים שונים בין הקנאים והם 
החלו להילחם זה בזה, השמידו זה לזה את מאגרי המזון והרגו איש את 
אחיו. בסופו של דבר, ירושלים נפלה בידי הרומאים בקלות בגלל מלחמת 
האזרחים שהתחוללה בה. אם כן, הפגיעה באחדות הובילה לפיזורו של 

הצאן; תפוצת היהודים ברחבי הגולה אכן החלה בשנת 70 לספירה. 

הרועה האוויל - י"א 17-15
המנהיגות דחתה את הרועה הטוב בפס' 14-4, ובקטע הבא, פס' 17-15, 

היא מקבלת במקומו את הרועה האווילי והרשע. 
בפס' 15 אלוהים מצווה על זכריה לשחק תפקיד שני. הפעם אין זה 
יזיק  אווילי שרק  רועה  טוב, אלא של  רועה  קודם, של  התפקיד שגילם 

לצאן. 
בשנת 132 לספירה הוביל שמעון בר כוכבא את המרד היהודי השני 
בערך  ביותר,  וחשוב  רבים,  חכמים  של  לתמיכתם  זכה  הוא  ברומאים. 
באמצע תקופת המרד הכריז רבי עקיבא, החכם המכובד והמשפיע ביותר, 
שבר כוכבא הוא המשיח. בתחילת המרד הצטרפו היהודים המשיחיים 
תלמידי ישוע ללחימה במסגרת מה שנראה בתחילה כהגנה על הארץ. 
אבל עם הכרזתו של רבי עקיבא הפך המרד לתנועה משיחית ותלמידי 
ישוע נאלצו לסרב להשתתף בקרב, מכיוון שלא הסכימו למשיחיותו של 
רבי עקיבא. כתוצאה מכך חוקק רבי עקיבא יחד עם הסנהדרין )בתקופת 
המרד ברומאים( רשימה ארוכה של תקנות שאסרו על כל קשר עם תלמידי 
ישוע היהודים בארץ. בסופו של דבר הרומאים חזרו לאחר שהביסו את 
בר כוכבא, ונקטו מדיניות של אדמה חרוכה בכל רחביה. עד שבר כוכבא 
נלחם את מלחמתו האחרונה בשנת 135 הארץ נשרפה כולה; הצמחייה 
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תיאר  ברעב. החורבן שזכריה  גוועו  והמוני העם  כליל  כמעט  הושמדה 
בי"א 13-1 התגשם אם כן במרד השני בהיקף גדול עוד יותר מאשר בשנת 

70 לספירה. 

זכריה י"א 17-1

לפי פסוקים אלה:
המשיח יידחה בביאתו הראשונה, במיוחד על ידי המנהיגות.

העם ככלל ידחה את המשיח אבל תהיה שארית קטנה של 
אנשים שיאמינו ויקבלו אותו.

מנהיגות העם תמכור אותו תמורת שלושים שקלי כסף.
הדחייה תוביל לשתי תוצאות. ראשית, אלוהים יסיר את 

הגנתו מעם ישראל והעם יהיה חשוף למתקפות הגויים - 
בשנת 70 לספירה. שנית, האחדות תתפרק ועם ישראל יפוזר.

מאחר שהעם פנה עורף למשיח האמיתי, הוא יקבל ברוב 
איוולותו משיח שקר. דבר זה הוביל לחורבן השני של הארץ 

בשנת 135 לספירה.
אם החורבן המתואר בזכריה י"א 3-1 התגשם בשנת 70 

לספירה, הרי שהיה על המשיח לבוא לפני שנת 70 לספירה.
המשיח הוא הרועה הטוב - יוחנן י' 18-11.



זכריה י"ב 10

העם מכיר בסופו של דבר במשיח

וְׁשָפַכְִּתי עַל־ּבֵית ָּדוִיד וְעַל יֹוׁשֵב יְרּוׁשָלִַם רּוַח ֵחן וְַתֲחנּונִים וְִהּבִיטּו ֵאלַי ֵאת 
ֲאׁשֶר־ָּדָקרּו וְָספְדּו עָלָיו ּכְִמְסּפֵד עַל־ַהּיִָחיד וְָהֵמר עָלָיו ּכְָהֵמר עַל־ַהּבְכֹור.

ובמיוחד פ השנייה  המשיח  בביאת  עוסק  בזכריה  י"ב  רק 
אבל  כאן  לענייננו  שייך  אינו  זה  )נושא  ומגוג  גוג  במלחמת 
 ,214 עמ'   ,The Footsteps Of The Messiah בספר  נדון 
בנוגע  הנבואות  על  זה  למחקרנו  קשור   10 פס'  זאת,  עם   .)235-233
המשיח  את  דחו  היהודי  העם  ראשי  הראשונה.  המשיח  לביאת 
הוא,  השנייה  לביאתו  הכרחי  תנאי  ולכן  הראשונה,  בפעם  כשבא 
זכריה  שישוב.  מאלוהים  ויבקשו  אותו  על שדחו  בתשובה  יחזרו   שהם 
של  מותו  על  היהודית  המנהיגות  של  המר  המספד  את  מתאר   10 י"ב 

המשיח לכשבא בפעם הראשונה. 
שלוש הנקודות הבאות הן בעלות משמעות להקשרנו:

1. יש כאן אישור נוסף לכך שהמנהיגות היהודית תדחה את המשיח. 

2. הבנו כבר מדברי ישעיהו שהמשיח ימות, אבל כעת נאמר לנו כאן 
שמותו יהיה מוות אלים על ידי דקירה. 

3. אלוהים הוא המדבר בפסוק זה, והוא אומר "וְִהּבִיטּו ֵאלַי ֵאת ֲאׁשֶר־
ָּדָקרּו" - כלומר, יהוה הוא שנדקר. שוב נאמר לנו שהמשיח יהיה 
אלוהים עצמו. פירוש המילה "דקרו" הוא שיצרו בו חור, חלל, ניקבו 
אותו. הדבר התגשם במהלך צליבתו של ישוע, כאשר חייל רומאי 

דקר אותו בצדו בחניתו, כמתואר ביוחנן י"ט 37-31. 
שייחסו  חכמים  שהיו  הבא,  התלמודי  מהדיון  בבירור  לראות  ניתן 

לפסוק זה משמעות משיחית:
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"הא הספידא מאי עבידתיה? פליגי בה רבי דוסא ורבנן. חד אמר על 
]יצר הרע[ שנהרג. בשלמא  יצה"ר  וחד אמר על  יוסף שנהרג,  בן  משיח 
למאן דאמר על משיח בן יוסף שנהרג היינו דכתיב )זכריה יב( והביטו אלי 
את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד. אלא למאן דאמר על יצר 
הרע שנהרג, האי הספידא בעי למעבד שמחה בעי למעבד אמאי בכו" 

)סוכה נב א(.

זכריה י"ב 10

לפי פסוקים אלה:
ביאת המשיח הראשונה תידחה על ידי מנהיגי ישראל.

המשיח ימות מוות אלים בדקירה.
המשיח יהיה הן אלוהים והן אדם. 



זכריה י"ג 7

הרועה הטוב

ֶאת־ָהֹרעֶה  ַהְך  צְבָאֹות,  יהוה  נְֻאם  עֲִמיִתי,  וְעַל־ּגֶבֶר  עַל־ֹרעִי  עּוִרי  ֶחֶרב, 
ּוְתפּוצֶיןָ ַהּצֹאן, וֲַהׁשִבִֹתי יִָדי עַל־ַהּצֹעֲִרים.

הרועה ז אחד.  בפסוק  י"א  פרק  כל  של  סיכום  מהווה   7 י"ג  כריה 
בי"ג 7 הוא הרועה הטוב שמתואר בי"א 14-4. פסוק זה מגלה שוב 
שהמשיח יהיה הן אלוהים והן אדם. אנושיותו של המשיח ברורה: 
"וְעַל־ּגֶבֶר...". המילה הבאה אחריה בדרך כלל אינה מתורגמת נכון. פירוש 
המילה "עמיתי" היא "מישהו השווה לי". אפשר לשכתב את הפסוק כך: 
"חרב עורי על רועי ועל הגבר השווה לי", וכמובן שעל מנת להיות שווה 
לאלוהים, המשיח בעצם צריך להיות אלוהים. עובדה זו לא תמיד ברורה 

בתרגומים השונים, אבל היא ברורה מאוד בנוסח העברי המקורי.
פסוק זה גם מדגיש את אופיו האלים של המוות שיבוא על המשיח 
וקובע שוב שמותו יגרום לתפוצת העם. הרועה הוכה בשנת 30 לספירה, 
יצא  ישראל  כשעם  לספירה,   70 בשנת  נפוצו  והצאן  נצלב,  כשישוע 
לגלות. מילים אלה מיוחסות לתלמידיו של ישוע במתי כ"ו 32-31, אבל 
לספירה.   70 היא תפוצת העם בשנת  כאן  המשמעות הראשונית שלהן 
מסוף פס' 7 עולה שאפילו "הצוערים", העם הפשוט והתמים, יסבלו בגלל 

שמנהיגות העם דחתה את המשיח, הרועה הטוב. 

זכריה י"ג 7

לפי פסוקים אלה:
המשיח יהיה הן אלוהים והן אדם.

המשיח ימות מוות אלים.
מותו של המשיח יגרום לתפוצת העם.



מלאכי ג' 1

מלאך )שליח( המלך

ִהנְנִי ׁשֹלֵַח ַמלְָאכִי ּופִּנָה־ֶדֶרְך לְפָנָי, ּופְִתאֹם יָבֹוא ֶאל־ֵהיכָלֹו ָהָאדֹון | ֲאׁשֶר־
יהוה  ָאַמר  ִהּנֵה־בָא,  ֲחפֵצִים  ַאֶּתם  ֲאׁשֶר  ַהּבְִרית  ּוַמלְַאְך  ְמבְַקׁשִים,  ַאֶּתם 

צְבָאֹות.

תנ"ך ישנן רק שתי נבואות שמדברות על המלאך )השליח, הכרוז( ב
שמבשר את בואו של המשיח. הראשונה בישעיהו מ' 5-3 והשנייה 
כאן, במלאכי ג' 1. בסוף פרק ג' המלאך )השליח( שיקדים את בואו 
של  שמו  אבל  הנביא,  אליהו  עם  במפורש  מזוהה  בשנית,  המשיח  של 
השליח שמבשר את ביאת המשיח לראשונה אינו נזכר בנבואות אלה. רק 

בברית החדשה מתגלה לנו שזהו יוחנן המטביל. 
7 ֵהָּמה ָהלְכּו לֶָהם וְיֵׁשּועַ ֵהֵחל לְַדּבֵר ֶאל־ֲהמֹון ָהעָם עַל־אֹדֹות יֹוָחנָן... 10 ּכִי 

זֶה הּוא ֲאׁשֶר כָתּוב עָלָיו: ִהנְנִי ׁשֹלֵַח ַמלְָאכִי לְפָנֶיָך ּופִּנָה ַדְרּכְָך לְפָנֶיָך. 11 ָאֵמן 
ַהָּקטֹן  ַאְך  ַהַּמְטּבִיל,  ִמּיֹוָחנָן  ּגָדֹול  ִאיׁש  ִאּׁשָה  ּבִילּוֵדי  ָקם  לָכֶם, ֹלא  ֲאנִי  אֵֹמר 

ּבְַמלְכּות ַהּׁשַָמיִם ּגָדֹול הּוא ִמֶּמּנּו )מתי י"א 7, 11-10). 
הייתה  שלו  הנבואה  התנ"ך.  בנביאי  האחרון  הנביא  הוא  מלאכי 
400 שנה.  לפני הפסקה בת  ההתגלות האחרונה שניתנה מאת אלוהים 
הנבואי  הקול   .)1 ג'  )מלאכי  שלי"  "השליח  הוא  "מלאכי"  השם  פירוש 
הבא שנשמע בישראל 400 שנה אחרי כן היה קולו של "מלאכי / השליח 

שלי" - יוחנן המטביל. 
המשך הפסוק )ג' 1( מתייחס לביאת המשיח הראשונה. כתוב שהמשיח 
יבוא אל היכלו פתאום. מדובר בבית המקדש השני, שנבנה מחדש על ידי 
זרובבל ושופץ על ידי הורדוס הגדול. ישוע בא לבית המקדש הזה פעמיים 
על מנת לטהר אותו מחלפני הכספים )יוחנן ב' 22-13; מתי כ"א 13-12). 
כתוב כאן בבירור: "היכלו". ההיכל הזה שייך למשיח. יש לו זכות מלאה 
על בית המקדש והוא יכול לעשות בו כטוב בעיניו. כשישוע טיהר את 
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בית המקדש הוא פעל בתור אדון המקדש, בעליו, מתוך אדנות, סמכות 
ובעלות. בהמשך, פס' 5-2 מתארים כיצד המשיח יטהר את עמו כשישוב 

בשנית. 

מלאכי ג' 1

לפי פסוק זה:
לפני ביאת המשיח הראשונה יבוא שליח שיכריז על בואו.





הכתובים



תהילים ב' 12-7

בן אלוהים

ׁשְַאל   8 יְלְִדִּתיָך:  ַהּיֹום  ֲאנִי  ּבְנִי־ַאָּתה,  ֵאלַי:  ָאַמר  יהוה  ֶאל־חֹק,  ֲאַסּפְָרה   7

ִמֶּמּנִי וְֶאְּתנָה גֹויִם נֲַחלֶָתָך, וֲַאֻחּזְָתָך ַאפְֵסי־ָאֶרץ: 9 ְּתֹרעֵם ּבְׁשֵבֶט ּבְַרזֶל, ּכִכְלִי 
יֹוצֵר ְּתנַּפְצֵם: 10 וְעַָּתה ְמלָכִים ַהׂשְּכִילּו, ִהּוְָסרּו ׁשֹפְֵטי ָאֶרץ: 11 עִבְדּו ֶאת־

יהוה ּבְיְִרָאה וְגִילּו ּבְִרעָָדה: 12 נַּׁשְקּו־בַר ּפֶן־יֱֶאנַף | וְתֹאבְדּו ֶדֶרְך, ּכִי־יִבְעַר 
ּכְִמעַט ַאּפֹו, ַאׁשְֵרי ּכָל־חֹוֵסי בֹו.

ת ספר תהילים אפשר לסכם במשפט אחד: "מזמורי תהילים הם א
גרסאות שיריות למסרים של התורה והנביאים". רבים מתייחסים 
הם  ואמנם  בלבד.  והגות  לתפילה  חומר  כאל  תהילים  לספר 
אותם  להגביל  היא  טעות  אבל  ולהגות,  לתפילה  שימושיים  בהחלט 
לשימוש זה בלבד. ספר תהילים כולו גדוש באמיתות ויסודות עמוקים 

המובעים במונחים פואטיים.

לה,  שקודמים  באירועים  השנייה;  המשיח  בביאת  עוסק  ב'  מזמור 
ובמיוחד  אחריה;  שמתרחשים  ובאלו  במהלכה  שמתרחשים  באירועים 
 In The Footsteps Of The בספר  נדון  זה  )נושא  ומגוג.  גוג  במלחמת 
Messiah, עמ' 219, 245 ו-276(. יחד עם זה יש בו מרכיבים שנוגעים לביאת 

המשיח הראשונה, במיוחד בפסוקים 12-7. 

בראש ובראשונה יש לציין שלא ניתן לייחס את הפסוקים לדוד. דוד 
אמנם היה מלך גדול, אבל אלוהים לא העניק לו סמכות על כל הגויים 
)פס' 8(, וגם לא שלטון עד "אפסי ארץ". פסוקים אלה מתייחסים למשיח 
אפילו  מהנביאים.  שמע  ודאי  שהמשורר  כפי  כולו,  בעולם  שישלוט 
רש"י מודה שזה אמור על המלך המשיח. ורד"ק כתב: "ויש מפרשים זה 

המזמור... הוא מלך המשיח".
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בין התארים שניתנו למשיח במזמור זה, הוא מכונה גם בן אלוהים. 
על  שימלוך  המשיח,  ו-12.   7 בפסוקים  פעמיים,  כאן  לו  ניתן  זה  כינוי 
ירושלים ועל העולם כולו, הוא גם באופן יחיד ומיוחד בנו של אלוהים. 

1, משמעות הצירוף "בני האלוהים" לכל אורך  כפי שמוסבר בנספח 
"בן  הצירוף  שלא.  ובין  שסרחו,  מלאכים  בין  "מלאכים",  היא  התנ"ך 

אלוהים" בלשון יחיד מתייחס תמיד ואך ורק למשיח. 

תהילים ב' 12-7

לפי פסוקים אלה:
המשיח יהיה בן האלוהים.

המשיח ימלוך בירושלים.
המשיח ימלוך גם על הגויים )עמי העולם(.



תהילים ט"ז 11-1

מותו של המשיח

ָאָּתה,  ֲאדֹנָי  לַיהוה  ָאַמְרְּת   2 בְָך:  ּכִי־ָחִסיִתי  ֵאל  ׁשְָמֵרנִי  לְָדוִד.  ִמכְָּתם   1

 4 וְַאִּדיֵרי ּכָל־ֶחפְצִי־בָם:  ֵהָּמה,  ֲאׁשֶר־ּבָָאֶרץ  3 לְִקדֹוׁשִים  ּבַל־עָלֶיָך:  טֹובִָתי 
יְִרּבּו עַּצְבֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ּבַל־ַאִּסיְך נְִסּכֵיֶהם ִמָּדם ּובַל־ֶאּשָֹא ֶאת־ׁשְמֹוָתם 
עַל־ׂשְפָָתי: 5 יהוה ְמנָת־ֶחלְִקי וְכֹוִסי, ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרלִי: 6 ֲחבָלִים נָפְלּו־
ַאף־ יְעָצָנִי,  ֲאׁשֶר  ֶאת־יהוה  ֲאבֵָרְך   7 עָלָי:  ׁשָפְָרה  ַאף־נֲַחלָת  ּבַּנְעִִמים,  לִי 

לֵילֹות יְִּסרּונִי כִלְיֹוָתי: 8 ׁשִּוִיִתי יהוה לְנֶגְִּדי ָתִמיד, ּכִי ִמיִמינִי ּבַל־ֶאּמֹוט: 
9 לָכֵן ׂשַָמח לִּבִי וַּיָגֶל ּכְבֹוִדי, ַאף־ּבְׂשִָרי יִׁשְּכֹן לָבֶַטח: 10 ּכִי ֹלא־ַתעֲזֹב נַפְׁשִי 

לִׁשְאֹול, ֹלא־ִתֵּתן ֲחִסיְדיָך )יתיר י'( לְִראֹות ׁשַָחת: 11 ּתֹוִדיעֵנִי אַֹרח ַחּיִים, 
ׂשבַע ׂשְָמחֹות ֶאת־ּפָנֶיָך, נְעִמֹות ּבִיִמינְָך נֶצַח:

3 ת ופס'  באלוהים,  חוסה  שהמשיח  מדגישים   2-1 ט"ז  הילים 
דרכו  את  השומרים  האל  יראי  בקדושים,  שמח  שהוא  מדגיש 
המשורר   9-4 בפס'   .)11 י"א  זכריה  ראה  המאמינה,  )השארית 
אומר שהמשיח ישים את מלוא מבטחו באלוהים האב, אפילו עד כדי 
מוות )פס' 11-10(. גם במוות, המשיח בוטח באלוהים. על פי מזמור זה 
אלוהים אמנם מניח למשיח למות, אבל "ֹלא־ַתעֲזֹב נַפְׁשִי לִׁשְאֹול ֹלא־ִתֵּתן 

ֲחִסיְדָך לְִראֹות ׁשַָחת". המשיח יוקם לתחייה. 

תהילים ט"ז

לפי פרק זה:
המשיח ייהנה ממערכת יחסים ייחודית עם אלוהים האב 

היבט זה בחיי המשיח מודגש במיוחד בבשורת יוחנן.
המשיח ימות.

המשיח יוקם לתחייה.



תהילים כ"ב 32-1

סבלו ותהילתו של המשיח

1 לְַמנַּצֵַח עַל־ַאּיֶלֶת ַהּׁשַַחר, ִמזְמֹור לְָדוִד: 2 ֵאלִי ֵאלִי, לָָמה עֲזַבְָּתנִי? ָרחֹוק 

וְֹלא־ וְלַיְלָה  ַתעֲנֶה,  וְֹלא  יֹוָמם  ֶאְקָרא  ֶאֹלַהי,   3 ׁשֲַאגִָתי:  ִּדבְֵרי  ִמיׁשּועִָתי 
ֻדִמּיָה לִי: 4 וְַאָּתה ָקדֹוׁש, יֹוׁשֵב ְּתִהּלֹות יִׂשְָרֵאל: 5 ּבְָך ּבְָטחּו ֲאבֵֹתינּו, ּבְָטחּו 
תֹולַעַת  וְָאנֹכִי   7 וְֹלא־בֹוׁשּו:  בְָטחּו  ּבְָך  וְנְִמלָטּו,  זָעֲקּו  ֵאלֶיָך   6 וְַּתפַּלְֵטמֹו: 
וְֹלא־ִאיׁש, ֶחְרּפַת ָאָדם ּובְזּוי עָם: 8 ּכָל־ֹרַאי יַלְעִגּו לִי, יַפְִטירּו בְׂשָפָה יָנִיעּו 
ֹראׁש: 9 ּגֹל ֶאל־יהוה, יְפַּלְֵטהּו, יַּצִילֵהּו, ּכִי ָחפֵץ ּבֹו: 10 ּכִי־ַאָּתה גִֹחי ִמּבֶָטן, 
ָאָּתה:  ֵאלִי  ִאִמי  ִמּבֶֶטן  ֵמָרֶחם,  ָהׁשְלַכְִּתי  עָלֶיָך   11 ִאִּמי:  עַל־ׁשְֵדי  ַמבְִטיִחי 
12 ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמּנִי, ּכִי־צָָרה ְקרֹובָה, ּכִי־ֵאין עֹוזֵר: 13 ְסבָבּונִי ּפִָרים ַרּבִים, 

ַאּבִיֵרי בָׁשָן ּכְִּתרּונִי: 14 ּפָצּו עָלַי ּפִיֶהם, ַאְריֵה טֵֹרף וְׁשֵֹאג: 15 ּכַַּמיִם נִׁשְּפַכְִּתי 
 | יָבֵׁש ּכֶַחֶרׂש   16 ֵמעָי:  ּבְתֹוְך  נֵָמס  ּכַּדֹונָג,  לִּבִי  ָהיָה  וְִהְתּפְָרדּו ּכָל־עַצְמֹוָתי, 
ּכְלָבִים,  ְסבָבּונִי  ּכִי   17 ִּתׁשְּפְֵתנִי:  וְלַעֲפַר־ָמוֶת  ַמלְקֹוָחי,  ֻמְדּבָק  ּולְׁשֹונִי  ּכִֹחי 
עֲַדת ְמֵרעִים ִהִּקיפּונִי, ּכֲָאִרי יַָדי וְַרגְלָי: 18 ֲאַסּפֵר ּכָל־עַצְמֹוָתי, ֵהָּמה יַּבִיטּו 
יְִראּו־בִי: 19 יְַחּלְקּו בְגַָדי לֶָהם וְעַל־לְבּוׁשִי יַּפִילּו גֹוָרל: 20 וְַאָּתה, יהוה, ַאל־
ִּתְרָחק, ֱאיָלּוִתי, לְעֶזְָרִתי חּוׁשָה: 21 ַהּצִילָה ֵמֶחֶרב נַפְׁשִי, ִמּיַד־ּכֶלֶב יְִחיָדִתי: 

22 הֹוׁשִיעֵנִי ִמּפִי ַאְריֵה, ּוִמַּקְרנֵי ֵרִמים עֲנִיָתנִי:

23 ֲאַסּפְָרה ׁשְִמָך לְֶאָחי, ּבְתֹוְך ָקָהל ֲאַהלְלֶּךָ: 24 יְִרֵאי יהוה | ַהלְלּוהּו, ּכָל־זֶַרע 

יַעֲקֹב ּכַּבְדּוהּו וְגּורּו ִמֶּמּנּו ּכָל־זֶַרע יִׂשְָרֵאל: 25 ּכִי ֹלא־בָזָה וְֹלא ׁשִַּקץ עֱנּות 
עָנִי וְֹלא־ִהְסִּתיר ּפָנָיו ִמֶּמּנּו ּובְׁשַּוְעֹו ֵאלָיו ׁשֵָמעַ: 26 ֵמִאְּתָך ְּתִהּלִָתי ּבְָקָהל ָרב, 
נְָדַרי ֲאׁשַּלֵם נֶגֶד יְֵרָאיו: 27 יֹאכְלּו עֲנָוִים | וְיִׂשְּבָעּו, יְַהלְלּו יהוה ּדְֹרׁשָיו, יְִחי 
וְיִׁשְַּתֲחוּו לְפָנֶיָך  וְיָׁשֻבּו ֶאל־יהוה ּכָל־ַאפְֵסי־ָאֶרץ,   | יִזְּכְרּו   28 לְבַבְכֶם לָעַד: 
ּכָל־ִמׁשְּפְחֹות ּגֹויִם: 29 ּכִי לַיהוה ַהְּמלּוכָה ּומֹשֵל ּבַּגֹויִם: 30 ָאכְלּו וַּיִׁשְַּתֲחוּו | 
ּכָל־ִּדׁשְנֵי־ֶאֶרץ, לְפָנָיו יִכְְרעּו ּכָל־יֹוְרֵדי עָפָר, וְנַפְׁשֹו ֹלא ִחּיָה: 31 זֶַרע יַעַבְֶדּנּו, 

יְֻסּפַר לַאדֹנָי לַּדֹור: 32 יָבֹאּו וְיַּגִידּו צְִדָקתֹו, לְעַם נֹולָד ּכִי עָׂשָה:
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זמור כ"ב הוא המזמור המשיחי המפורסם ביותר. המזמור כולו מ
מוקדש לאירועים שכרוכים בביאת המשיח הראשונה ולמספר 
עיקריים:  חלקים  לשני  מתחלק  הוא  בחזרתו.  הכרוכים  היבטים 
הראשון עוסק בסבלו של המשיח והשני ברוממותו. ניתן לראות במזמור 
נ"ג, אף על פי שהוא נכתב לפני נבואת  כולו גרסה שירית של ישעיהו 

ישעיהו. 

סבלו של המשיח - כ"ב 22-2
המשיח זועק לעזרה - כ"ב 3-2

זה  אין  הכאב.  מתהומות  זועק  המשיח  את  מתארים  אלה  פסוקים 
מקרה שישוע זעק את המילים האלה כשהיה תלוי על הצלב. הוא ציטט 
אותן לאחר שלוש שעות של עלטה כבדה. במשך שלוש השעות האלה 
נשפך עליו מלוא חרונו של אלוהים על חטאי עם ישראל והעולם כולו. 
זהו המקום היחיד בבשורות שבו ישוע פונה אל אלוהים במילה "אלי". 
פניותיו לאלוהים הנזכרות בבשורות, למעלה מ-170 במספר,  יתר  בכל 
ממערכת  נהנה  שישוע  מאוד  ברור  "אבי".  או  "אבא"  אומר  תמיד  הוא 
יחסים מיוחדת במינה עם אלוהים. אבל כשגסס על הצלב הוא נשא עליו 
של  זה  בשלב  היו  אלוהים  לבין  בינו  והיחסים  כולו  העולם  חטאי  את 
נשפט ושופט, ולא של בן ואב. לכן ישוע פנה אליו במילים "אלי, אלי" 

ולא "אבי, אבי". 

הצלה בעזרת אלוהים בעבר - כ"ב 6-4
פסוקים אלה מזכירים את מעשי הישועה של אלוהים בעבר. אלוהים 

בהחלט מסוגל להציל ולהושיע, אולם הוא בוחר שלא לעשות זאת. 

בוז ולעג למשיח - כ"ב 9-7
פסוקים אלה מתארים במונחים דומים לאלה שבישעיהו נ"ג את לעגם 
ושחוקם לאיד של הרשעים נוכח ענותו של המשיח. המילים המשמשות 
בפרק זה אכן דומות מאוד לדברי הלעג שהיו בפי הקהל שצפה בצליבתו 

של ישוע. חירפו אותו, בזו לו, לעגו וקנטרו. 

המשיח שם מבטחו באלוהים - כ"ב 12-10
לפי פסוקים אלה, המשיח בטח באלוהים מלידה. יש כאן התייחסויות 
כל  אין  המשיחיות,  הנבואות  יתר  בכל  כמו  אבל  המשיח,  של  לאמו 
התייחסות לאב אנושי. המשיח עמד להיוולד לבתולה, כפי שחזה ישעיהו 

)ז' 14). 
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תיאור הייסורים - כ"ב 19-13
פסוקים אלה מתארים את ייסוריו של המשיח, וחלקם מופיעים בברית 

החדשה בציטוט כמעט ישיר. 

א. אויביו של המשיח יכתרו אותו ויתבוננו בו - כ"ב 14-13. 

ב. ייסורים גופניים - 18-15: 
1. "ּכַַּמיִם נִׁשְּפַכְִּתי".

הזעה מוגברת. 
2. "ִהְתּפְָרדּו ּכָל־עַצְמֹוָתי".

את  בו  ונעצו  הצלב  קורות  על  הנצלב  את  שהשכיבו  אחרי 
תוך  אל  אותו  והטילו  מאונך  למצב  הצלב  את  הרימו  המסמרים, 
לפריקתן  גרמה  זו  בפעולה  שכרוכה  הטלטלה  באדמה.  עמוק  בור 

של העצמות. 
3. "ָהיָה לִּבִי ּכַּדֹונָג".

ביטוי שמשמעותו "לב שבור", לא רק נפשית אלא גם פיזית, כשדם 
ומים הניגרים מהגוף הם ראיה לכך.

4. "יָבֵׁש ּכֶַחֶרׂש ּכִֹחי".
כוחו אזל לחלוטין. 

5. "לְׁשֹונִי ֻמְדּבָק ַמלְקֹוָחי".
לשונו נדבקת לחיכו, סימן לצימאון קשה. אחרי שש שעות על הצלב, 
הכוונה  צמא".  "אני  אמר:  ישוע  גמורה,  בעלטה  היו  מהן  ששלוש 
הייתה ליותר מצמא גופני. משך שלוש שעות חשוכות אלה סבל 
ישוע מחרון האלוהים שניתך עליו, מייסורי תופת של ממש. ישוע 
סיפר פעם על איש עשיר שלאחר רגעים ספורים בלבד בגיהינום 
את  משקפת  המילים  אותן  אמירת  ט"ז(.  )לוקס  צמא  שהוא  אמר 
הסבל הקיצוני מייסורי התופת שהוא חווה בזמן שהיה תלוי על 

הצלב.  
6. "ּכֲָאִרי יַָדי וְַרגְלָי".

כרו )ארו( חורים בידיי וברגליי - מתאים לנעיצת המסמרים בידיו 
ידי  וברגליו של ישוע על הצלב. יש המפרשים שהכוונה ב"כארי 
ורגלי" היא "כאריה ידי ורגלי", על סמך תרגום השבעים ליוונית. 
החיים  בעלי  מעולם  במוטיבים  השתמש  שהמחבר  נכון  אמנם 
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בהקשר של הנאמר כאן, אבל הוא משתמש במונחים אלה אך ורק 
כדי לתאר את אויביו, ולא את עצמו. 

נזכיר בהקשר זה את "דקרו" שמופיעה בזכריה י"ב 10, שמשמעותה 
ישוע  את  כשדקר  הרומי  החייל  שעשה  כפי  חלל,  ליצור  לנקב, 

בחניתו.  
7. "ֲאַסּפֵר ּכָל־עַצְמֹוָתי".

העצמות שלו בולטות. 

ג. "יְַחּלְקּו בְגַָדי לֶָהם" - כ"ב 19:
מעניו של המשיח יפילו גורלות כדי לחלק ביניהם את בגדי המשיח. 
גם נבואה זו התגשמה כלשונה ממש בצליבתו  של ישוע )מתי כ"ז 

35; מרקוס ט"ו 24; לוקס כ"ג 34; יוחנן י"ט 24-23). 

כל הדברים המתוארים לעיל חייבים להתייחס למשיח, מכיוון שברור 
שאף אחד מהם לא קרה לדוד המלך. 

המשיח מתפלל לעזרה - כ"ב 22-20
נוספת של המשיח לעזרה בזמן שהיה תלוי על  זעקה  22-20 הם  פסוקים 

הצלב. 

עלייתו לגדולה של המשיח - כ"ב 32-23 
אחרי שסבלו של המשיח הושלם, חלה תפנית ופסוקים 32-23 מתארים את 
עלייתו של המשיח לגדולה. בפס' 23 המשיח יהלל את אלוהים בקהל רב. כיצד 
זה ייתכן, אם פס' 22-2 מתארים את מותו? ברור שהוא חייב לקום מן המתים. 
המשך המזמור ממשיך ומתאר את מה שקורה אחרי תקומתו, ועד השיא בעת 

שיבתו וכינון מלכותו. 
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תהילים כ"ב 32-1

לפי פרק זה:
המשיח יזעק לאלוהים ויבקש את עזרתו כשהוא 

סובל ייסורים עזים.
המשיח יהיה אדם בזוי ודחוי.

אויבי המשיח ינעצו בו את מבטיהם וילעגו לו בזמן 
שהוא יסבול ייסורי מוות.

כל עצמותיו של המשיח יֵצאו ממקומן.
ליבו של המשיח יישבר.

המשיח יסבול מצמא עז.
אויביו של המשיח ינקבו / יכרו חורים בידיו וברגליו.

אויביו של המשיח יחלקו את בגדיו בהגרלה.

המשיח יבטח באלוהים האב גם על סף מוות.
המשיח יקום לתחייה.



תהילים פ' 18

איש ימינך

ְּתִהי־יְָדָך עַל־ִאיׁש יְִמינֶָך, עַל־ּבֶן־ָאָדם ִאַּמצְָּת ּלְָך.

של מ לשובו  סמוך  ישראל  עם  בישועת  עוסק  כולו  פ'  זמור 
עמ'   ,The Footsteps Of The Messiah )ראה  המשיח בשנית. 
239-238(. עם ישראל מתחנן לשובו של המשיח, אבל פסוק אחד 
בתפילותיהם - פס' 18 - נוגע למחקר שלנו על ביאת המשיח הראשונה. 
יהוה  )"נְֻאם   1 ק"י  בתהילים  הנאמר  פיתוחו של  הוא  זה  פסוק  למעשה, 

לַאדֹנִי: ׁשֵב לִיִמינִי..."(, כך שלמעשה יש צורך ללמוד אותו קודם. 
עם ישראל מתפלל לישועת אלוהים מהאויבים הקמים עליו, ובפס' 18 
הוא מבקש שה' ישלח את האיש שיושב לימינו כדי שיושיע אותם. לפי 
תהילים ק"י, זהו המשיח שעלה לשבת לימין אלוהים לאחר שנדחה. בק"י 
ויבקש  יחזור בתשובה  יישאר שם עד שעם ישראל  גם נאמר שהמשיח 

שישוב. מזמור פ' מתאר את חזרת העם בתשובה. 
בברית  מאוד  נפוץ  כינוי  זהו  אדם".  "בן  המשיח  את  מכנה   18 פס' 

החדשה למשיח, במיוחד בבשורת לוקס. 
1, "בן האדם" יושב לימין אלוהים,  כפי שניתן ללמוד מתהילים ק"י 
ולכן הוא חייב להיות שווה לאלוהים; מכאן שזהו פסוק נוסף שמחזק את 

הטענה שהמשיח חייב להיות אלוהים וגם אדם. 

תהילים פ' 18
לפי פסוק זה:

המשיח יֵשב לימינו של אלוהים האב.
אם המשיח יושב לימין האלוהים הרי שהוא שווה 

לו. מכאן שהמשיח חייב להיות הן אלוהים והן אדם.



תהילים ק"י 7-1

כוהן על דברתי מלכי צדק

ֲהדֹם  אֹיְבֶיָך  עַד־ָאׁשִית  לִיִמינִי,  ׁשֵב  לַאדֹנִי:   | יהוה  נְֻאם  ִמזְמֹור.  לְָדוִד   1

לְַרגְלֶיָך: 2 ַמֵּטה עֻּזְָך יִׁשְלַח יהוה ִמּצִּיֹון, ְרֵדה ּבְֶקֶרב אֹיְבֶיָך: 3 עְַּמָך נְָדבֹת 
ּבְיֹום ֵחילֶָך, ּבְַהְדֵרי־קֶֹדׁש ֵמֶרֶחם ִמׁשְָחר, לְָך ַטל יַלְֻדֶתָך: 4 נִׁשְּבַע יהוה | וְֹלא 
5 ֲאדֹנָי עַל־יְִמינְָך, ָמַחץ  יִּנֵָחם, ַאָּתה־כֵֹהן לְעֹולָם, עַל־ִּדבְָרִתי ַמלְּכִי־צֶֶדק: 
ַרּבָה: עַל־ֶאֶרץ  ֹראׁש  ָמַחץ  גְוִּיֹות,  ָמלֵא  ּבַּגֹויִם  יִָדין   6 ְמלָכִים:   ּבְיֹום־ַאּפֹו 

7 ִמּנַַחל ּבֶַּדֶרְך יִׁשְֶּתה, עַל־ּכֵן יִָרים ֹראׁש.

הנבואות המשיחיות ת של  הרביעית  לקטגוריה  שייך  ק"י  הילים 
שהוזכרו בהקדמה, מכיוון שהוא מקיף את תוכניתו השלמה של 
אלוהים לגבי המשיח. בשבעת פסוקיו הקצרים כולל מזמור זה 
את כל ארבעת שלביה של תוכנית זו: ביאת המשיח הראשונה, מרווח של 
זמן, שובו של המשיח וימות המשיח. המזמור מתחלק לשלושה קטעים 

או בתים. 

בית א' - ק"י 2-1
ארץ  כל  על  שמלך  דוד,  הוא  המזמור  שמחבר  תחילה  לציין  חשוב 
ישראל. הוא שלט בעמים השכנים וגבה מהם מיסים, וכך כונן אימפריה 
יהודית. לדוד לא היה כל אדון אנושי מעליו; הוא לא היה כפוף לשום 
שני  על  מדבר  דוד   1 בפס'  זאת  בכל  עצמו.  ה'  מלבד  סמכות  או  שררה 
אדונים: "נְֻאם יהוה לַאדֹנִי...". דוד מדבר על שתי דמויות - ה' ו"אדוני". 
הדרך  מעליו?  אנושי  אדון  לדוד  אין  אם  "אדונִי",  להיות  יכול  מי  אבל 
היחידה להבין את הפסוק היא לראות את ה' כאלוהים האב ואת "אדונִי" 
כמשיח. לכן, המשיח הוא המוזמן פה לשבת לימין אלוהים. זוהי נבואה 
מעשה  את  שהשלים  לאחר  למרומים  ישוע  של  בעלייתו  שהתגשמה 

הגאולה שלו, וישב לימין אביו שבשמים. 
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והן  אלוהים  הן  שהוא  מישהו  של  קיומו  משתמע  הזו  הנבואה  מן 
אדם. ממלכים א' ב' 19 עולה שמי שיושב לימינו של המלך חייב להיות 
שווה למלך. כשמלך כלשהו ערך ביקור ממלכתי אצל מלך אחר, הוא נהג 
אלוהים,  של  לימינו  לשבת  מוזמן  המלך המארח. המשיח  לימין  לשבת 

מכאן שהמשיח חייב להיות שווה לאלוהים. 
מההיבט האנושי שלו, המשיח חייב להיות צאצא לבית דוד, ומההיבט 
האלוהי שלו הוא ראוי לשבת לימין אלוהים. הוא יֵשב שם במשך תקופה 
ביאת  על  מרמזת  זו  אמירה  לְַרגְלֶיָך...".  ֲהדֹם  אֹיְבֶיָך  "עַד־ָאׁשִית  מסוימת, 
המשיח הראשונה ועל הידחותו. כאשר יבוא בפעם הראשונה הוא ייתקל 
בתגובה עוינת, ומפס' 2 עולה שהאויבים שנזכרו בפס' 1 נמצאים בציון 
עצמה. מאחר שהוא נדחה כאשר בא בפעם הראשונה הוא מוזמן לשבת 
לימין אלוהים למשך תקופה מסוימת, עד שאויביו ייכנעו לפניו. מזמור 

פ' מפתח את הרעיון ביתר הרחבה. 

בית ב' - ק"י 4-3
כאן אפשר לראות את השינוי המיוחל באויביו של המשיח. כשהמשיח 

יבוא בשנית, ביום "חילו", כלומר, בכוח רב, עמו יתנדב ברצון. 
הוא  המשיח:  על  ביותר  וחשוב  חדש  מה  דבר  נאמר   ,4 בפס'  ואז, 
יכול לפי  )כדוגמת( מלכי־צדק. כוהן כמלכי־צדק  יהיה כוהן על דברתי 
בראשית י"ד להיות גם כוהן וגם מלך. מדובר בתקופה שקדמה למשה, 
יתאפשר  לא  לכהונה  מלוכה  בין  השילוב  משה  תורת  במסגרת  שהרי 
משבט   - והמלכים  לוי  משבט  יהיו  הכוהנים  שכל  קבעה  התורה  עוד. 
יהודה. על מנת להגשים נבואה זו יהיה צורך, אם כן, שתורת משה וסדרי 

הכוהנים יחלפו. 
הגשים  שישוע  בבירור  מלמדת   )18-11 ז'  )עברים  החדשה  הברית 
את התורה וביטל את תוקפה במותו, והחיל במקומה את תורת המשיח. 
במסגרת תורת המשיח תופסת כהונת מלכי־צדק את מקומם של בני לוי; 
לכן, המשיח הוא אכן גם כוהן וגם מלך. פס' 4 מציין כי כהונתו ומלכותו 

של המשיח הן לעולם.  

בית ג' - ק"י 7-5
פסוקים אלה עוסקים בביאת המשיח השנייה ואינם שייכים לענייננו 

כאן.
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תהילים ק"י 7-1
לפי מזמור זה:

המשיח יהיה גם כוהן וגם מלך, כדוגמת מלכי־צדק.
המשיח חייב להיות גם אלוהים וגם אדם. על מנת 

להיות כוהן הוא חייב להיות אדם, אבל על מנת לשבת 
לימין אלוהים הוא חייב להיות שווה לאלוהים.

ביאת המשיח הראשונה תיתקל בדחייה.
המשיח יעלה למרום אחרי שיידחה.

אחרי שהמשיח יעלה למרום, הוא יֵשב לימין אלוהים.
המשיח ישוב כשעם ישראל יקבל אותו.
המשיח ימלוך בישראל בימות המשיח.



משלי ל' 4

שמו של בן אלוהים

ּבַּשְִֹמלָה?  צַָרר־ַמיִם  ִמי  ּבְָחפְנָיו?  ָאַסף־רּוַח  ִמי  וַּיֵַרד?  עָלָה־ׁשַָמיִם   ִמי 
ִמי ֵהִקים ּכָל־ַאפְֵסי־ָאֶרץ? ַמה־ּׁשְמֹו ּוַמה־ּׁשֶם־ּבְנֹו ּכִי ֵתָדע?

משש א מורכבת  החידה  חידה.  כוללים  ל'  במשלי  אגור  מרי 
התשובות  רטוריות.  הן  שבהן  הראשונות  שארבע  שאלות, 
לשאלות אלה ברורות מכיוון שרק אלוהים מסוגל לעשות את 
המעשים המתוארים בהן. השאלה החמישית קלה גם היא, מכיוון ששמו 
של אלוהים נגלה לבני האדם זמן רב לפני שספר משלי נכתב. שמו של 

אלוהים הוא יהוה.

השאלה השישית היא השאלה הקשה: "ּוַמה־ּׁשֶם־ּבְנֹו?"
כבר הצבענו על כך שהתנ"ך מגלה שלאלוהים יש בן. דבר זה נאמר 
לנו הוא  נגלה  ב'. פה הוא מופיע שוב. אבל מה שלא  פעמיים במזמור 
שמו של הבן, ולכן נימת הקנטור "כי תדע?" )"האם אתה יודע?"(. בשלב 
זה בהתגלות ההדרגתית לגבי המשיח, לא היה ביכולתו של איש לדעת 
ַהיְׁשּועָה  וש"וְֵאין  ישוע  הוא  ששמו  נגלה  החדשה  בברית  רק  שמו.  את 
" )מעשי  ּבְַאֵחר וְֵאין ַּתַחת ַהּׁשַָמיִם ׁשֵם ַאֵחר, ַהּנִָּתן לִבְנֵי ָאָדם, ֲאׁשֶר־ּבֹו נִּוָׁשֵעַ

השליחים ד' 12(. עכשיו שמו נגלה לכל. 

משלי ל' 4

לפי פסוק זה:
המשיח יהיה באופן יחיד במינו בנו של אלוהים.



דניאל ט' 27-1

לוח הזמנים המתוכנן של המשיח

ַמלְכּות  עַל  ָהְמלְַך  ֲאׁשֶר  ָמָדי  ִמּזֶַרע  ּבֶן־ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש  לְָדְריָוֶׁש  ַאַחת  ּבִׁשְנַת   1

ַהּׁשָנִים  ִמְסּפַר  ּבְַּספִָרים,  ּבִינִֹתי  ָּדנִּיֵאל  ֲאנִי  לְָמלְכֹו  ַאַחת  ּבִׁשְנַת   2 ּכַׂשְִּדים: 
ֲאׁשֶר ָהיָה ְדבַר־יהוה ֶאל־יְִרִמיָה ַהּנָבִיא, לְַמֹּלאות לְָחְרבֹות יְרּוׁשָלִַם ׁשִבְעִים 
ּבְצֹום  וְַתֲחנּונִים  ְּתפִּלָה  לְבֵַּקׁש  ָהֱאֹלִהים  ֶאל־ֲאדֹנָי  ֶאת־ּפָנַי  וֶָאְּתנָה   3 ׁשָנָה: 
ָהֵאל  ֲאדֹנָי  ָאּנָא,  וָאְֹמָרה:  וֶָאְתוֶַּדה,  ֱאֹלַהי  לַיהוה  וֶָאְתּפַלְלָה   4 וֵָאפֶר:  וְׂשַק 
ָחָטאנּו   5 ִמצְוָֹתיו:  ּולְׁשְֹמֵרי  לְאֲֹהבָיו  וְַהֶחֶסד  ַהּבְִרית  ׁשֵֹמר  וְַהּנֹוָרא,  ַהּגָדֹול 
וְֹלא   6 ּוִמִּמׁשְּפֶָטיָך:  ִמִּמצְוֶֹתָך  וְסֹור  ּוָמָרְדנּו  ִהְרׁשַעְנּו(  )ק'  וְעָוִינּו והרשענו 
ׁשַָמעְנּו ֶאל־עֲבֶָדיָך ַהּנְבִיִאים ֲאׁשֶר ִּדּבְרּו ּבְׁשְִמָך ֶאל־ְמלָכֵינּו, ׂשֵָרינּו וֲַאבֵֹתינּו 
וְֶאל ּכָל־עַם ָהָאֶרץ: 7 לְָך, ֲאדֹנָי, ַהּצְָדָקה, וְלָנּו ּבֹשֶת ַהּפָנִים ּכַּיֹום ַהּזֶה, לְִאיׁש 
יְהּוָדה ּולְיֹשְבֵי יְרּוׁשָלִַם ּולְכָל־יִׂשְָרֵאל ַהְּקֹרבִים וְָהְרחִֹקים ּבְכָל־ָהֲאָרצֹות ֲאׁשֶר 
ִהַּדְחָּתם ׁשָם ּבְַמעֲלָם ֲאׁשֶר ָמעֲלּו־בְָך: 8 יהוה, לָנּו ּבׁשֶת ַהּפָנִים, לְִמלָכֵינּו, 
לְׂשֵָרינּו וְלֲַאבֵֹתינּו, ֲאׁשֶר ָחָטאנּו לְָך: 9 לַאדֹנָי ֱאֹלֵהינּו ָהַרֲחִמים וְַהְּסלִחֹות, 
ּכִי ָמַרְדנּו ּבֹו: 10 וְֹלא ׁשַָמעְנּו ּבְקֹול יהוה ֱאֹלֵהינּו לָלֶכֶת ּבְתֹוֹרָתיו ֲאׁשֶר־נַָתן 
לְפָנֵינּו ּבְיַד עֲבָָדיו ַהּנְבִיִאים: 11 וְכָל־יִׂשְָרֵאל עָבְרּו ֶאת־ּתֹוָרֶתָך וְסֹור לְבִלְִּתי 
ׁשְמֹועַ ּבְקֹלֶָך, וִַּתַּתְך עָלֵינּו ָהָאלָה וְַהּׁשְבֻעָה ֲאׁשֶר ּכְתּובָה ּבְתֹוַרת מֹשֶה עֶבֶד־

עָלֵינּו  ֲאׁשֶר־ִּדּבֶר  ְּדבָרֹו(  )ק'  ֶאת־דבריו  וַּיֶָקם   12 לֹו:  ָחָטאנּו  ּכִי  ָהֱאֹלִהים, 
ֲאׁשֶר ֹלא־נֶעֶׂשְָתה  גְדֹלָה,  עָלֵינּו ָרעָה  לְָהבִיא  ֲאׁשֶר ׁשְפָטּונּו,  וְעַל־ׁשֹפְֵטינּו 
ַּתַחת ּכָל־ַהּׁשַָמיִם ּכֲַאׁשֶר נֶעֶׂשְָתה ּבִירּוׁשָלִָם: 13 ּכֲַאׁשֶר ּכָתּוב ּבְתֹוַרת מֹשֶה, 
ֵאת ּכָל־ָהָרעָה ַהּזֹאת ּבָָאה עָלֵינּו, וְֹלא־ִחּלִינּו ֶאת־ּפְנֵי יהוה ֱאֹלֵהינּו לָׁשּוב 
וַיְבִיֶאָה עָלֵינּו, ּכִי־ וַּיִׁשְקֹד יהוה עַל־ָהָרעָה   14 ּבֲַאִמֶּתָך:  ֵמעֲוֹנֵנּו ּולְַהׂשְּכִיל 

צִַּדיק יהוה ֱאֹלֵהינּו עַל־ּכָל־ַמעֲׂשָיו ֲאׁשֶר עָׂשָה, וְֹלא ׁשַָמעְנּו ּבְקֹלֹו: 15 וְעַָּתה, 
ֲאדֹנָי ֱאֹלֵהינּו, ֲאׁשֶר הֹוצֵאָת ֶאת־עְַּמָך ֵמֶאֶרץ ִמצְַריִם ּבְיָד ֲחזָָקה וַַּתעַׂש־לְָך 
ׁשֵם ּכַּיֹום ַהּזֶה, ָחָטאנּו, ָרׁשָעְנּו: 16 ֲאדֹנָי, ּכְכָל־צְִדקֶֹתָך יָׁשָב־נָא ַאּפְָך וֲַחָמְתָך 
וְעְַּמָך  יְרּוׁשָלִַם  ֲאבֵֹתינּו  יְרּוׁשָלִַם ַהר־ָקְדׁשֶָך, ּכִי בֲַחָטֵאינּו ּובַעֲוֹנֹות  ֵמעִיְרָך 
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וְֶאל־ עַבְְּדָך  ֶאל־ְּתפִּלַת  ֱאֹלֵהינּו,  ׁשְַמע,  וְעַָּתה   17 לְכָל־ְסבִיבֵֹתינּו:  לְֶחְרּפָה 
ַּתֲחנּונָיו, וְָהֵאר ּפָנֶיָך עַל־ִמְקָּדׁשְָך ַהּׁשֵָמם, לְַמעַן ֲאדֹנָי: 18 ַהֵּטה, ֱאֹלַהי, ָאזְנְָך 
ׁשְִמָך  ֲאׁשֶר־נְִקָרא  וְָהעִיר  ׁשְֹממֵֹתינּו  ּוְרֵאה  עֵינֶיָך  ּפְַקח(  )ק'  פקחה  ּוׁשֲָמע, 
עָלֶיָה, ּכִי ֹלא עַל־צְִדקֵֹתינּו ֲאנְַחנּו ַמּפִילִים ַּתֲחנּונֵינּו לְפָנֶיָך, ּכִי עַל־ַרֲחֶמיָך 
וַעֲׂשֵה ַאל־ְּתַאַחר,  ַהְקׁשִיבָה  ֲאדֹנָי,  ֲאדֹנָי, ְסלָָחה,  ֲאדֹנָי, ׁשְָמעָה,   19 ָהַרּבִים: 

לְַמעֲנְָך, ֱאֹלַהי, ּכִי־ׁשְִמָך נְִקָרא עַל־עִיְרָך וְעַל־עֶַּמָך:

ּוַמּפִיל  יִׂשְָרֵאל  עִַּמי  וְַחַּטאת  ַחָּטאִתי  ּוִמְתוֶַּדה  ּוִמְתּפַּלֵל  ְמַדּבֵר  ֲאנִי  וְעֹוד   20

וְעֹוד ֲאנִי ְמַדּבֵר ּבְַּתפִּלָה,  ְּתִחּנִָתי לִפְנֵי יהוה ֱאֹלַהי עַל ַהר־קֶֹדׁש ֱאֹלָהי: 21 
ּכְעֵת  ֵאלַי  נֹגֵעַ  ּבִיעָף  ֻמעָף  ּבְַּתִחּלָה  בֶָחזֹון  ָרִאיִתי  ֲאׁשֶר  ּגַבְִריֵאל  וְָהִאיׁש 
 ִמנְַחת־עֶָרב: 22 וַּיָבֶן וַיְַדּבֵר עִִּמי וַּיֹאַמר: ָּדנִּיֵאל, עַָּתה יָצָאִתי לְַהׂשְּכִילְָך בִינָה:
ּובִין  ָאָּתה,  ֲחמּודֹות  ּכִי  לְַהּגִיד  ּבָאִתי  וֲַאנִי  ָדבָר,  יָצָא  ַּתֲחנּונֶיָך  ּבְִתִחּלַת   23

ָקְדׁשֶָך,  וְעַל־עִיר  עַל־עְַּמָך  נְֶחַּתְך  24 ׁשָבֻעִים ׁשִבְעִים  ּבַַּמְרֶאה:  וְָהבֵן  ּבַָּדבָר 
לְכַּלֵא ַהּפֶׁשַע ולחתם חטאות )ק' ּולְָהֵתם ַחָּטאת( ּולְכַּפֵר עָוֹן ּולְָהבִיא צֶֶדק 
ִמן־ וְַתׂשְּכֵל  וְֵתַדע   25 ָקָדׁשִים:  קֶֹדׁש  וְלְִמׁשַֹח  וְנָבִיא  ָחזֹון  וְלְַחּתֹם  עֹלִָמים 

מֹצָא ָדבָר לְָהׁשִיב וְלִבְנֹות יְרּוׁשָלִַם עַד־ָמׁשִיַח נָגִיד ׁשָבֻעִים ׁשִבְעָה, וְׁשָבֻעִים 
ׁשִּׁשִים ּוׁשְנַיִם ָּתׁשּוב וְנִבְנְָתה ְרחֹוב וְָחרּוץ, ּובְצֹוק ָהעִִּתים: 26 וְַאֲחֵרי ַהּׁשָבֻעִים 
וְַהּקֶֹדׁש יַׁשְִחית עַם נָגִיד ַהּבָא  וְָהעִיר  וְֵאין לֹו,  ׁשִּׁשִים ּוׁשְנַיִם יִּכֵָרת ָמׁשִיַח 
לַָרּבִים  ּבְִרית  וְִהגְּבִיר   27 ׁשֵֹממֹות:  נֱֶחֶרצֶת  ִמלְָחָמה  ֵקץ  וְעַד  בַּׁשֶֶטף,  וְִקּצֹו 
ׁשָבּועַ ֶאָחד, וֲַחצִי ַהּׁשָבּועַ יַׁשְּבִית זֶבַח ּוִמנְָחה, וְעַל ּכְנַף ׁשִּקּוצִים ְמׁשֵֹמם, 

וְעַד־ּכָלָה וְנֱֶחָרצָה ִּתַּתְך עַל־ׁשֵֹמם:

מציגות נ בתנ"ך,  אחר  ספר  מכל  יותר  הנביא,  דניאל  של  בואותיו 
לפנינו ראיות לפיהן ניתן לדעת את מועד ביאת המשיח - ראיות 
ואי אפשר להתעלם  שרבים מעדיפים להתעלם מהן. אבל הן שם 
מהן. העובדה שדניאל היה נביא מבוססת היטב. הוא התנבא בדייקנות 
למרות  והרומית,  היוונית  הפרסית־מדית,  האימפריות  של  עלייתן  על 
שהאימפריה הבבלית, שקדמה להן, הייתה בשיאה בזמן שהתנבא. הוא 
המלחמות  העימותים,  השונים,  המצבים  הנסיבות,  את  בדייקנות  צפה 
התפוררות  בזמן  ומצריים  ארם(  )לשעבר  סוריה  ממלכות  בין  והקשרים 
המכבים  של  חלקם  את  חזה  הוא  הרומי.  והכיבוש  היוונית  האימפריה 
במהלך תקופה זו. ריבוי הפרטים המדויקים בנבואותיו של דניאל גרמו 
לרבים ממבקרי ספרות המקרא לייחס לספרו מועד כתיבה מאוחר, למרות 
בתקופה  נכתב  שהספר  האפשרות  את  שמפריכות  ראיות  התגלו  שלא 
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שבה הוא טוען כי נכתב. הספר הושלם לכל המאוחר בסביבות שנת 530 
לפנה"ס. 

נבואות המפתח שיש בהן משום עניין למחקרנו כלולות בפס' 27-24 
בפרק ט'. בכל אופן יהיה זה מן החוכמה לסקור את הפרק כולו על מנת 

לבדוק את הרקע לנבואה בנוגע למועד ביאת המשיח. 

הרקע - ט' 2-1
תאריך הנבואה של דניאל הוא "שנת אחת לדריווש", כלומר, בשנת 

539 לפנה"ס, כ-67-66 שנים לאחר ההגליה הראשונה לבבל. 
דניאל ציין שבזמן זה הוא למד את "הספרים" )כתבי הקודש( ומספרים 
מכיוון  להסתיים,  עומד  ירושלים  חורבן  שנות  שמניין  הבין  הוא  אלה 
ה"ספרים",  את  למד  דניאל  שנה.   70 להימשך  אמורה  הייתה  שהגלות 
שאחד מהם היה כתבי ירמיהו; תקופות חייהם של דניאל וירמיהו היו 
 ;14-10 כ"ה  )ירמיהו  שונות  הזדמנויות  בשתי  מהזמן.  בחלק   חופפות 
70 שנה. איננו  כ"ט 14-10( ירמיהו ניבא שגלות וחורבן ירושלים יארכו 
יודעים בוודאות איזה ספרים נוספים למד דניאל, אבל קיימת אפשרות 
נקב  שישעיהו  מכיוון  ישעיהו,  ספר  את  גם  למד  שהוא  בהחלט  סבירה 
 .(1 28-מ"ה  מ"ד  )ישעיהו  לשוב  ליהודים  שיתיר  כמי  כורש  של  בשמו 
כמו כן קיימים קטעים אחרים במשה ובנביאים שפירטו כמה מהתנאים 
)ויקרא  גם בהם  עיין  וייתכן שדניאל  לכינון מלכות המשיח,   המוגדרים 
 .(3 15-ו'  ה'  הושע   ;18-12 ג'  ירמיהו   ;53-46 ח'  א'  מלכים   ;43-40 כ"ו 
קטעים אלה מדגישים שעם ישראל חייב לחזור בתשובה ולהתוודות על 

חטאיו לפני שתקום מלכות כלשהי של המשיח. 
חישוב מניין 70 השנים מאז שנת 605 לפנה"ס, מועד ההגליה הראשונה 
מבין שלוש, יראה ש-70 השנים האלה מגיעות לקצן בשנת 536 לפנה"ס. 
דניאל הבין שלגלות נותרו עוד כשלוש שנים בלבד. העיר ובית המקדש 
נחרבו רק בשנת 586, ואם מניין 70 השנים החל אז, הרי שמשמעות הדבר 
היא שהוא יסתיים רק בשנת 515 לפנה"ס. אבל חישובו של דניאל החל 
בשנת 605 לפנה"ס, בהגליה הראשונה - לא בשנת 597 לפנה"ס, שהיא 

שנת ההגליה השנייה, או ב-586 לפנה"ס, החורבן וההגליה הסופית. 
אלא  שנה,   70 לאחר  תסתיים  שהגלות  ציפה  שדניאל  בלבד  זו  לא 
שהוא גם ציפה שלא תהיה יותר כל אפשרות לחורבן נוסף של ירושלים; 
הוא מתנהג כאילו שימות המשיח עומדים בפתח. הוא הבין שעם ישראל 
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צריך לחזור בתשובה, ושביאת המשיח תלויה בחזרה בתשובה של העם. 
העם,  חטאי  על  התוודות  הוא  הכתוב  להתקיימות  שהתנאי  ומשהבין 

הוא התפלל והתוודה על חטאי ישראל. 

תפילתו של דניאל
את תפילתו המפורטת של דניאל ניתן לחלק לשני חלקים. הראשון )פס' 
14-3( הוא ההתוודות על חטא. דניאל הודה בחטא ובאשמה שנגרמו משתי 
משה,  לתורת  צייתו   ולא  ה'  של  ממצוותיו  שסרו  מפני  ראשית,  סיבות: 
ושנית - מאחר שהעם לא נשמע לנביאים שבאו אחרי משה. דניאל לא 
הכחיש את חטאי עמו וגם לא את חטאיו־הוא; הוא נקט לשון גוף ראשון 
רבים, והזדהה באופן מלא עם העם היהודי ועם חטאיו. הוא לא התייחס 
לחטא כאל הרגל רע ותו לא, אלא כאל נטייה טבועה בעם שהביאה עליו 
לעם  גרם  הנביאים  ולדברי  לתורה  זה  ציות  חוסר  האלוהים.  משפט  את 
"לַאדֹנָי  ַהּפָנִים". בגללו הם גם זקוקים לסליחה. דניאל הצהיר כאן:  "ּבׁשֶת 
ֱאֹלֵהינּו ָהַרֲחִמים וְַהְּסלִחֹות", והכיר בכך שהם זקוקים לסליחתו. דניאל סיים 
את החלק הראשון של תפילתו בתיאור העונש על החטא והאשמה. העונש 
- גלות בבל - עלה בקנה אחד עם דברי הנביאים שחזו אותו, ועם תורת 

משה שלפיה אי ציות יביא את משפט אלוהים. 
רחמים.  ובקשת  תחינה  הוא   )19-15 )פס'  התפילה  של  השני  חלקה 
דניאל חילה את פני אלוהים על בסיס צדקתו של אלוהים, ולא על סמך 
צדקה כלשהי בעם ישראל. הוא גם הפציר באלוהים שברוב חסדו ירחם 
הצדק  מידת  ועוד,  זאת  לרחמים.  ראוי  היה  לא  ישראל  עם  שכן  עליהם, 
אותן  להגשים  צריך  הוא  ולכן  הבטחותיו,  את  יקיים  שאלוהים  מחייבת 
"ֲאדֹנָי,  מאוד:  דרמטי  סופה של התפילה  שנה.   70 של  חלוף התקופה  עם 
ׁשְָמעָה, ֲאדֹנָי, ְסלָָחה, ֲאדֹנָי, ַהְקׁשִיבָה וַעֲׂשֵה ַאל־ְּתַאַחר, לְַמעֲנְָך, ֱאֹלַהי, ּכִי־ׁשְִמָך 
הוא  תאחר",  "אל  מאלוהים  ביקש  כשדניאל  וְעַל־עֶַּמָך".  עַל־עִיְרָך  נְִקָרא 
לגלות  היציאה  של  הראשון  מהשלב  שנה   70 לספור  ממנו  ביקש   בעצם 
)605 לפנה"ס, שבה גם דניאל היה בין גם הגולים( ולא מהשלב השני )בימי 

יחזקאל, שנת  לפנה"ס 597( או השלישי )586 לפנה"ס(. 

הופעתו של המלאך גבריאל - ט' 23-20
תפילתו של דניאל נקטעה בעוד הוא מפיל את תחינתו לפני אלוהים; 
נראה שהוא התכוון להמשיך בדבריו בעת שגבריאל הגיע. זה קרה "ּכְעֵת 
יום בבית  ִמנְַחת־עֶָרב". הכוונה היא למנחת הערב שנהגו להעלות מדי 
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אלה  במונחים  מדבר  שדניאל  העובדה  קיים.  היה  שעוד  בזמן  המקדש 
וזוכר את מנחת הערב למרות שהקורבנות חדלו מזה 70 שנה מעידה על 

כיסופיו לסיום הגלות ולבניין המקדש.
גבריאל הודיע לדניאל את מטרת בואו: ראשית, כדי לתקן את הבנתו 
המוטעית של דניאל לגבי מועד כינונה של מלכות המשיח; ושנית, כדי 

לגלות לו את המועד שאלוהים קבע לביאת המשיח הראשונה. 

שֻבעים שבעים - ט' 24 )חלקו הראשון של הפסוק(
נְֶחַּתְך  ׁשִבְעִים  "ׁשָבֻעִים  במילים:  פותחת  לדניאל  גבריאל  של  נבואתו 

עַל־עְַּמָך וְעַל־עִיר ָקְדׁשֶָך..."
פה  שמדובר  כלומר  כשבועות,  "שבֻעים"  המילה  את  מבינים  רבים 
על 70 שבועות. אבל פירוש זה איננו מדויק וגרם לבלבול בהבנת הקטע. 
זה, "שבוע" הוא יחידה אחת של "שבֻעים", לא של "שבועות".  בהקשר 

"שבֻעים" היא צורת ריבוי של "שבע", לא של "שבוע". 
בכל הקשור  במיוחד   - במונחים של שנים  כאן  ברור שדניאל חשב 
ל-70 שנות הגלות. הוא הניח שהגלות תסתיים לאחר 70 שנה ושמלכות 
המשיח תיכון לאחר 70 שנים אלה. אבל גבריאל השתמש כאן במשחק 
מילים וציין שבכל הנוגע למלכות המשיח, לא מדובר ב-70 שנים אלא 

 .(70x7( ב-70 "שבֻעים" של שנים, כלומר 490 שנה
תקופה זו של 490 שנה "נחתכה" )נגזרה, הוקצתה( על העם היהודי ועל 
ירושלים, עיר הקודש. בפרקים ב', ז' וח' אלוהים גילה לדניאל את שעתיד 
ישלטו על העם היהודי. תקופה  ושהגויים  להתרחש בתולדות העולם, 
יכונן  שהמשיח  עד  ותימשך  הבבלית  האימפריה  עם  החלה  זו  ארוכה 
את מלכותו. מסיבה זו נהוג להתייחס לתקופה זו כאל "עתות הגויים". 
כעת נאמר לדניאל שתקופה בת 490 שנה "תיגזר" מעתות הגויים. תקופה 
490 שנה "נחתכה" או "נגזרה"  )הוקצתה( כדי להביא לתקומתו  זו של 

הסופית של עם ישראל ולכינון מלכות המשיח.
במרכז 70 השנה המתוכננות עומדים "עְַּמָך וְ... עִיר ָקְדׁשֶָך". העם הוא 
עמו של דניאל, העם היהודי; ו"עִיר ָקְדׁשֶָך" היא ירושלים, עירו של דניאל. 
ירושלים  זאת  בכל  בבל,  בעיר  חייו  שנות  מרבית  את  חי  דניאל  אמנם 
עדיין הייתה עירו. לגבי היהודים, בין שהם בארצם ובין שהם מחוצה לה, 
ירושלים היא תמיד עיר הקודש שלהם, היא ולא אחרת. חשוב לשים לב 
שתוכנית שבעים השבֻעים לא נוגעת לגויים או לקהילה המשיחית; היא 
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נוגעת לעם היהודי ולעיר ירושלים. תוכנית ה"שבֻעים שבעים" קשורה 
גם לביאת המשיח הראשונה וגם לשובו, בכל אופן נתמקד כאן בביאתו 

הראשונה.

מטרת ה"שֻבעים שבעים" - ט' 24 )חלקו השני של הפסוק(
לאחר דברים אלה, גבריאל אמר לדניאל שהשבֻעים שבעים "נחתכו" 
שליליים  בגורמים  מדובר  הראשונות  בשלוש  מטרות.  שש  להשיג  כדי 
ולא רצויים שיסולקו. שלוש המטרות האחרונות הנמנות כאן מדברות על 

השגת גורמים חיוביים ורצויים.
לעצור,  פירושו  "לכלא"  ַהּפֶׁשַע".  "לְכַּלֵא  היא  הראשונה  המטרה 
להפסיק, או להשלים. "פשע" היא מילה חריפה מאוד לחטא ומרי. היא 
מופיעה בצירוף הא הידיעה, מה שמרמז שמעשה מרי מסוים ידוכא כליל 
ויגיע סוף סוף אל סיומו. תהיה עליו שליטה והוא לא יצלח עוד. הכפירה 
של ישראל תיכלא )תיעצר(, מה שעולה בקנה אחד עם ישעיהו נ"ט 20. 
 ובאופן ממוקד יותר: מדובר על דחייתו של המשיח, כמתואר בישעיהו 

נ"ב 13 - נ"ג 12. 
"להתם"  ַחָּטאת".  "לְָהֵתם  היא  השבֻעים שבעים  של  השנייה  המטרה 
)שורש תמם, בניין הפעיל( פירושו לכלות, להשמיד, או להשלים, לשים 
קץ ל-. "חטאת" נגזרת מהפועל "להחטיא ]את המטרה[". היא מצביעה 
ולאו דווקא חטא מוגדר. גם לחטאים האלה  על חטאים בחיי היומיום, 
נבואותיהם של הנביאים  זו עולה בקנה אחד עם  נבואה  גם  קץ.  יושם 
 ;9 כ"ז  )ישעיהו  המשיח  בימות  עוד  יחטא  לא  ישראל  שעם  המכריזים 

יחזקאל ל"ו 27-25; ירמיהו ל"א 34-31). 
כלשהו  באופן  להביא  כלומר  עָוֹן",  "ּולְכַּפֵר  היא  השלישית  המטרה 
כפרה לעוון. למעשה, כפרה זו היא שתאפשר את השגת שתי המטרות 
הראשונות, "לְכַּלֵא ַהּפֶׁשַע" ו"לְָהֵתם ַחָּטאת". המילה "עוון" מתייחסת לחטא 
המכונה  החטא,  כטבע  אותה  המפרשים  יש  האדם.  של  בנפשו  פנימי, 

ביהדות "יצר הרע".
עֹלִָמים".  צֶֶדק  "לְָהבִיא  היא  המטרה הרביעית של ה"שבֻעים שבעים" 
אפשר לפרש את המילים כ"להביא עידן של צדק". עידן הצדקה הזה הוא 
ימות המשיח שהנביאים דיברו עליהם )ישעיהו א' 26; י"א 5-2; ל"ב 17; 
ירמיהו כ"ג 6-5; ל"ג 18-15(. זו התקופה שדניאל ציפה שתחול לאחר 70 
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שנות הגלות, אבל עכשיו נאמר לו שעידן זה יבוא רק לאחר 490 השנה 
)"שבֻעים שבעים"(.

במילה  דניאל השתמש  וְנָבִיא".  ָחזֹון  "לְַחּתֹם  היא  החמישית  המטרה 
"לחתום" שמשמעותה לסגור, לסיים, להשלים. אם כך, החזונות והנבואות 
לנבואות שנמסרות בעל פה,  "חזון" מתייחסת  יתגשמו במלואן. המילה 
אלה  וגם  פה  שבעל  הנבואות  גם  כתובות.  לנבואות  מתייחסת  "נביא" 

שבכתב יחדלו עם הגשמתן הסופית של כל ההתגלויות. 
המטרה הסופית שתושג בתקופת השבֻעים שבעים היא "וְלְִמׁשַֹח קֶֹדׁש 
ָקָדׁשִים" - הכוונה לבית המקדש שייבנה מחדש בשיבת המשיח. זהו אותו 
בית מקדש שיחזקאל, בן זמנו של דניאל, תיאר בפרטי פרטים בנבואתו 

)יחזקאל מ'-מ"ח(. 

תחילת ה"שֻבעים שבעים" - ט' 25 )חלקו הראשון של הפסוק(
שבעים  תקופת  מניין  יתחיל  מתי  בבירור  לדניאל  אמר  גבריאל 
ה"שבֻעים": "וְֵתַדע וְַתׂשְּכֵל ִמן־מֹצָא ָדבָר ]מזמן הוצאת הצו[ לְָהׁשִיב וְלִבְנֹות 
יְרּוׁשָלִַם..." מכאן שפרק זמן זה יתחיל עם פרסומו של צו שקשור לבניית 
ושיקום ירושלים. לא הכל בכרונולוגיה של תולדות האימפריה הפרסית 
ברור כפי שהיינו רוצים שיהיה, ועדיין איננו יודעים הכל על ההיסטוריה. 
אבל על סמך התיעוד המקראי וכתבים היסטוריים אחרים שכן מצויים 
בידינו, ניתן להציע ארבע תשובות אפשריות לשאלה על איזה צו מדובר 

בפסוק זה.
השנים  בין  כלשהו  במועד  שיצאה  כורש  הכרזת  הוא  הראשון 
538-536 לפנה"ס, בה הורה כורש לבנות מחדש את בית המקדש )דברי 
)ישעיהו  ירושלים  ואת   )5-1 ו'   ;4-1 א'  עזרא   ;23-22 ל"ו  ב'   הימים 
 מ"ד 28; מ"ה 13(. אפשרות אחרת היא הצו של דרייווש הראשון )היסטספס( 
כורש.  של  הצו  את  ואישרר  לפנה"ס,   521 בשנה  12-6(, שיצא  ו'  )עזרא 
האפשרות השלישית היא הצו שנתן ארתחשסתא לעזרא )עזרא ז' 26-11) 
האפשרות  המקדש.  פולחן  את  לקיים  היתר  ובו  לפנה"ס,   458 בשנת 
שיצא   )8-1 ב'  )נחמיה  לנחמיה  ארתחשסתא  של  הצו  היא  האחרונה 
ירושלים. מתוך ארבע  ב-444 לפנה"ס. צו זה התייחס רק לבניין חומות 
האפשרויות, רק הראשונה והאחרונה מתאימות כהגשמת הדברים שאמר 
גבריאל לדניאל. אין זה מעניינו של ספר זה להרחיב כעת את הדיבור על 
הטענות השונות לכאן ולכאן לגבי כל אחת מהאפשרויות, אבל דבר אחד 
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בעיצומו.  היה  כבר  שבעים"  ה"שבֻעים  מניין  לפנה"ס   444 בשנת  ודאי: 
)ראה נספח 5 לדעתו של המחבר בעניין זה(.

ששים ותשעה ה"שֻבעים" הראשונים - ט' 25 )חלקו השני של הפסוק(
שבעים ה"שבֻעים" מתחלקים לשלוש יחידות נפרדות: שבעה שבֻעים, 
ששים ושניים שבֻעים, ושבוע אחד. במשך התקופה הראשונה של שבֻעים 
שבעה, שהם 49 שנה, ירושלים "ָּתׁשּוב וְנִבְנְָתה ְרחֹוב וְָחרּוץ )תעלה( ּובְצֹוק 
ָהעִִּתים )בימי מצוקה(". תקופת הזמן השנייה, שבֻעים ששים ושניים, שהם 
434 שנים, מתחילה מייד לאחר התקופה הראשונה של שבֻעים שבעה, 
ושתיהן יוצרות יחד שבֻעים ששים ותשעה, שהם 483 שנים. אין כל רמז 
לפער בזמן בין התקופה הראשונה ) שבֻעים שבעה( לבין השנייה )שבֻעים 

ששים ושניים(. 
"עַד־ָמׁשִיַח  יימשכו  ותשעה  ששים  שהשבֻעים  לנו  נאמר  זה  בשלב 

נָגִיד".1
אמר  דניאל  הדברים,  את  לומר  היה  שיכול  ביותר  הברורה  בצורה 

שהמשיח יגיע 483 שנה אחרי הוצאת הצו לבנות את ירושלים. 
המסקנה שמשתמעת מדבריו היא זו: אם המשיח לא הגיע 483 שנה 
לאחר הכרזת צו לבנות מחדש את ירושלים, הרי שדניאל היה נביא שקר 
ואין מקום לכלול את ספרו בכתבי הקודש; אבל אם דניאל צדק ונבואתו 

התגשמה, מי היה המשיח שעליו דיבר? 

האירועים בין ה"שֻבעים" הששים ותשעה והשבעים - ט' 26
הראשון  החלק  לאחר  מייד  החל  השבֻעים  שבעים  של  השני  החלק 
)שבֻעים שבעה ושבֻעים ששים ושניים - סה"כ ששים ותשעה שבֻעים(, 
אבל החלק השלישי לא עקב מייד אחריהם. דניאל ציין בפס' 26 ששלושה 
דברים אמורים להתרחש לאחר סופו של החלק השני ולפני תחילת החלק 

השלישי. 
דניאל  של  הראייה  מזווית  קדימה  ונביט  בזמן  אחורנית  נחזור  אם 
לֹו". הפועל "כרת"  וְֵאין  ָמׁשִיַח  26, נראה ראשית כי כתוב ש"יִּכֵָרת  בפס' 
משמש הרבה בתורת משה ופירושו השמדה, הרג, וכאן "יִּכֵָרת" למעשה 
מורה שיוציאו אותו להורג כעונש. למילים "וְֵאין לֹו" יש שתי משמעויות 
1. יש מי שמפרש ש"משיח נגיד" יבוא אחרי שֻבעים שבעה, אבל מבחינה היסטורית לא 

קרה דבר אחרי שֻבעים שבעה. לעומת זאת, ישוע נולד אחרי שֻבעים ששים ותשעה.
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מצבו  על  שמרמז  דבר  כל,  חוסר  או  כחידלון,  לפרשן  אפשר  אפשריות. 
של המשיח בזמן שמת. אפשר גם לפרש אותו "ולא למען עצמו", כלומר, 
שהוא מת למען אחרים ולא בגללו־הוא. המשמעות האחרונה מתאימה 
)ראה  המשיח  של  מותו  סיבת  לגבי  הנביאים  שאמרו  לדברים  יותר 
למשל ישעיהו נ"ג 12-1(. שלוש המטרות הראשונות לשבֻעים שבעים - 
בדרך  להתגשם  כולן  על   - עוון  ולכפר  חטאת;  להתם  הפשע;  לכלא 
 מכפרת כלשהי. תורת משה קבעה שהאמצעי היחיד לכפרה הוא בדם 
)ויקרא י"ז 11(. מסתבר שמותו של המשיח, "ואין לו" - לא בגללו הוא, 
ועל  החטא  על  הפשע,  על  שיכפר  האמצעי  הוא   - אחרים  למען  אלא 
העוון של עם ישראל. מילים אלה מראות שבין סוף התקופה השנייה - 
)בן  במניין  השבעים  הזמן  פרק  ראשית  ולפני   - ותשעה  ששים  שבֻעים 

שבע השנים( המשיח ייהרג וימות מות תמורה, ייענש במקום אחרים.
שנית, במהלך מרווח הזמן הזה שבין שתי התקופות יקרה דבר נוסף: 
ובית  ]שיטפון[..." העיר  בַּׁשֶֶטף  וְִקּצֹו  ַהּבָא  נָגִיד  עַם  יַׁשְִחית  וְַהּקֶֹדׁש  "וְָהעִיר 
המקדש שעתידים להיבנות בעקבות הצו שיצא בראשית מניין השבֻעים 
שבעים, יחרבו. במועד כלשהו לאחר שייכרת משיח - כלומר, ימות - יבוא 
ועל בית המקדש. את השלב הזה בהיסטוריה  ירושלים  נוסף על  חורבן 
אנחנו מכירים היטב: העם שהיה אחראי למעשה היה הרומאים; ירושלים 
ובית המקדש נחרבו בשנת 70 לספירה. לפי פסוק זה, ברור שהמשיח היה 
צריך לבוא ולמות לפני שנה זו. אם זה לא קרה, הרי שדניאל היה נביא 
שקר. אם הוא אכן בא ומת, הרי שנשאלת השאלה: מי היה אותו משיח 

שנהרג לפני שנת 70 לספירה? 
ׁשֵֹממֹות  נֱֶחֶרצֶת  ִמלְָחָמה  ֵקץ  "וְעַד  הוא:  לציון  שראוי  השלישי  הדבר 
השבֻעים  שבין  הזמן  מרווח  יתרת  במהלך  נגזרו[".  נחרצו,  ]השוממות 
הארץ  את  יותירו  רבות  מלחמות  השבעים,  וה"שבוע"  ותשעה  הששים 
האחרונה,  השנים  שבע  תקופת  תחל  אלה  תנאים  רקע  על  שוממה. 

השבעים במניין.

ה"שבוע" השבעים - ט' 27
השנים  שבע  היום,  נמצאים  אנו  שבה  הזמן  מנקודת  מבחינתנו, 
האחרונות מנבואת דניאל עדיין נמצאות בעתיד, אבל רק עם סיומן יושגו 
כל שש המטרות שנמנו בפס' 24. עיקרי פסוק 27 הם: ראשית, ה"שבוע" 
השבעים יחל רק עם כריתת ברית בת שבע שנים בין ישראל לבין מנהיג 
פוליטי לא־יהודי חשוב. הפועל "והגביר ברית" )הוא יגביר ברית, כלומר 
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יכרות ברית( נמשך לדמות הנזכרת קודם בפס' 26, לא למשיח אלא ל"נָגִיד 
ַהּבָא". נגיד זה )שליט, מושל( היה הנושא בנבואותיו הקודמות של דניאל 
בפרקים ז'-ח'. מנהיג פוליטי זה מוכר למשיחיים כצורר המשיח. שנית, 
המנהיג  שנים,  וחצי  שלוש  לאחר  כלומר,  השבעים,  ה"שבוע"  במחצית 
הגוי הזה יפר את בריתו עם ישראל ויגרום להשבתת זבח ומנחה. מכאן 
משתמע שבזמנו בית המקדש יהיה בנוי שוב; מערכת הקורבנות והפולחן 
של תורת משה יחודשו, ואז יופסקו בכוח. שלישית, הפרת הברית תביא 
לחילול בית המקדש. "ּכְנַף ׁשִּקּוצִים" הוא צלם או פסל. בדיוק כפי שהיה 
בימיו של אנטיוכוס אפיפנס, כך יהיה שוב כששליט גוי יחלל את בית 
המקדש בעבודת אלילים. רביעית, ה"ּכְנַף ׁשִּקּוצִים" תמיט חרון ושממה, 
כלומר  השבעים,  ה"שבוע"  של  השני  החצי  סוף  עד  ומלחמות  רדיפות 
שלוש וחצי השנים האחרונות. הדבר דומה לצרות ולמצוקות שהחכמים 
הזכירו כהכנה לימות המשיח. ימים קשים אלה נקראים "פעמי משיח" וגם 
"חבלי משיח". כאשר יגיעו אל סופם יתרחשו שלושת הדברים האחרונים 
יימשח  ייכנס לתוקפו, קודש הקודשים  24. עידן הצדק  שמוזכרים בפס' 
וכל חזון ונבואה יתגשמו. בשלב זה יחלו ימות המשיח שדניאל הנביא 

נכסף להם. 
שימלוך  משיח,  גם  קיים  שיהיה  נחוץ  המשיח  מלכות  שבזמן  ברור 
במלכות זו. פירוש הדבר הוא שהמשיח יבוא לאחר ה"שבוע" השבעים. 
אבל קודם לכן דניאל אמר שהמשיח יבוא וייהרג אחרי ה"שבוע" הששים 
כך  על  דיבר  דניאל  כן  אם  אלא  כסתירה,  להיראות  יכול  זה  ותשעה. 
שהמשיח יבוא פעמיים. ביאת המשיח הראשונה הייתה אמורה להיות 
לאחר ה"שבוע" הששים ותשעה, ואז הוא ימות כעונש על חטאי ישראל, 
במקומם, ויגשים את שלוש המטרות הראשונות שנמנות בפס' 24. הפעם 
יבוא עתידה להתרחש אחרי פרק הזמן בן שבע השנים  השנייה שהוא 
ויגשים את שלוש  יכונן את מלכות המשיח  ואז הוא  השבעים במספר, 
שאין  נוספת  השלכה  יש  אלה  לדברים   .24 בפסוק  הנותרות  המטרות 
יהיה  הוא  אבל  לראשונה,  בואו  אחרי  ייהרג  המשיח  ממנה:  להתעלם 
חי בבואו בפעם השנייה. המשמעות היא שהמשיח יקום לתחייה אחרי 

שימות.  

מסקנות
שאינם  ברורים,  במונחים  הדברים  את  מתארת  זו  דרמטית  נבואה 
 483 אדמות  עלי  להיות  המשיח  על  ראשית,  פנים.  לשתי  משתמעים 
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שנה אחרי מועד פרסום הצו המתיר לבנות את ירושלים מחדש. שנית, 
אלא  חטאיו  בגלל  לא   - ייהרג  הוא  אדמות  עלי  יתגלה  שהוא  אחרי 
עבור חטאיהם של אחרים - ומותו יהיה עונש המגיע בהתאם לתורה. 
חורבן  שיבוא  לפני  כלשהו  במועד  יתרחש  המשיח  של  מותו  שלישית, 
נוסף על ירושלים ועל בית המקדש; החורבן התרחש בשנת 70 לספירה. 
תקופה  ולאחר  והמקדש,  ירושלים  חורבן  לאחר  מסוים  במועד  רביעית, 
ממושכת של מלחמות, יתחיל מניין ה"שבוע" השבעים. לאחר שיסתיים 
יחלו ימות המשיח ועידן הצדק. כדי שכל זה יתרחש, משמעות הדבר היא 

שהמשיח שנהרג יחזור שוב. 
אבל מיהו המשיח הזה? ישנו אחד בלבד שממלא אחר כל התנאים 
המוצבים בקטע זה: ישוע מנצרת. הוא נולד בעם ישראל והכריז שהוא 
בית  ואת  ירושלים  את  לבנות  ההיתר  מתן  לאחר  שנים   483 המשיח 
המקדש. בשנת 30 לספירה הוא הוצא להורג בצליבה. דניאל ציין שהוא 
ייכרת - לא למען עצמו אלא למען אחרים. בישעיהו נ"ג, שמספר על מותו 
ובמקומו.  ישראל  עמו  למען  כקורבן  ימות  גם שהוא  כתוב  של המשיח, 
ומת  בתורה  שנקבע  העונש  את  נשא  שישוע  מלמדת  החדשה  הברית 
ונענש במקום עמו. בהתאם לדניאל ט' 24, הוא מת במטרה לכפר על חטא. 
החדשה  הברית  לבסוף,  לתחייה.  הוקם  הוא  מותו  לאחר  ימים  שלושה 

מודיעה שהוא ישוב כדי לכונן את מלכותו ואת עידן הצדק. 
אם דניאל צדק, הרי שהמשיח מת לפני שנת 70 לספירה. אם דניאל 
ישוע  מלבד  המשיח,  של  זהותו  לגבי  אחרת  אפשרות  כל  אין  צדק, 
ויכונן את מלכות המשיח.   מנצרת. אם דניאל צדק, ישוע זה עוד ישוב 

)ראה נספח 6 לדיון נוסף בנבואה זו(.



לוח הזמנים של התוכנית המשיחית

התגשמות 
עתידית

דניאל ט' 27-24

לפי פסוקים אלה:
המשיח יתגלה 483 שנה לאחר פרסום הצו המתיר 

לבנות את חורבות ירושלים.
המשיח יוצא להורג על פי דין.

דחיית המשיח על ידי מנהיגי העם היהודי תביא 
לחורבנם של ירושלים ובית המקדש.

לידתו ומותו של המשיח היו חייבים להתרחש 
לפני שנת 70 לספירה.

התקופה הראשונה 
שבֻעים שבעה

49 שנים

ירושלים 
נבנית 
מחדש

התקופה השנייה
שבֻעים ששים ושניים

 434 שנים

התגלותו 
של משיח 

נגיד

המשיח נכרת

מלחמה ושממה בארץחורבן העיר והקודש )המקדש(

ישראל 
כורתת 
ברית 
לשבע 
שנים 

חילול המקדש

ראשית 
ימות 
המשיח

הכרזת כורש 
פורסמה 

ב 538-536 
לפנה"ס

ראשית השבֻעים שבעים בשנת    
444 לפנה"ס לכל המאוחר

התקופה הראשונה והשנייה
שבֻעים ששים ותשעה

483 שנים

ישוע נולד 
בבית לחם

ישוע נצלב

חורבן ירושלים ובית המקדש 
בשנת 70 לספירה

התגשמות 
עתידית

התקופה השלישית
שבוע אחד

7 שנים

פרסום צו 
המתיר 

לבנות את 
ירושלים 

מחדש

שֻבעים שבעים

מרווח זמן לא מוגדר

זמן



דברי הימים א' י"ז 10 - 14

ברית דוד

10 וַָאּגִד לְָך: ּובַיִת יִבְנֶה־ּלְָך יהוה: 11 וְָהיָה ּכִי־ָמלְאּו יֶָמיָך לָלֶכֶת עִם־ֲאבֶֹתיָך, 

ֶאת־ַמלְכּותֹו: וֲַהכִינֹוִתי  ִמּבָנֶיָך  יְִהיֶה  ֲאׁשֶר  ַאֲחֶריָך  ֶאת־זְַרעֲָך   וֲַהִקימֹוִתי 
לְָאב  ֶאְהיֶה־ּלֹו  ֲאנִי   13 עַד־עֹולָם:  ֶאת־ּכְִסאֹו  וְכֹנַנְִּתי  ּבָיִת,  יִבְנֶה־ּלִי  הּוא   12

ָהיָה  ֵמֲאׁשֶר  ֲהִסירֹוִתי  ּכֲַאׁשֶר  ֵמעִּמֹו  ֹלא־ָאִסיר  וְַחְסִּדי  לְבֵן,  יְִהיֶה־ּלִי  וְהּוא 
לְפָנֶיָך: 14 וְַהעֲַמְדִּתיהּו ּבְבֵיִתי ּובְַמלְכּוִתי עַד־ָהעֹולָם, וְכְִסאֹו יְִהיֶה נָכֹון עַד־

עֹולָם.

אדם ע עם  כרת  שאלוהים  הברית  את  בסקירתנו  פגשנו  כה  ד 
 .18 כ"ב  בבראשית  אברהם,  עם  הברית  ואת   ,15 ג'  בבראשית 
ברית נוספת מבין שמונה הבריתות בתנ"ך שהיא בעלת חשיבות 
מכרעת לגבי הנבואות המשיחיות היא ברית דוד. ברית זו מופיעה בשני 
קטעים בתנ"ך. הקטע הראשון מתמקד בשלמה, בנו של דוד, והשני עוסק 

בבן דוד שעתיד להיוולד לו ביום מן הימים - המשיח. 

שמואל ב' ז' 16-11 
הקטע הראשון נמצא בנביאים ראשונים, בשמואל ב' ז' 16-11: 

וְׁשָכַבְָּת  יֶָמיָך  יְִמלְאּו  ּכִי   12 יהוה:  יַעֲׂשֶה־ּלְָך  ּכִי־בַיִת  יהוה  לְָך  ...וְִהּגִיד   11

ֶאת־ וֲַהכִינִֹתי  ִמֵּמעֶיָך,  יֵצֵא  ֲאׁשֶר  ַאֲחֶריָך  ֶאת־זְַרעֲָך  וֲַהִקימִֹתי  ֶאת־ֲאבֶֹתיָך, 
עַד־עֹולָם:  ַמְמלַכְּתֹו  ֶאת־ּכִֵּסא  וְכֹנַנְִּתי  לִׁשְִמי,  יִבְנֶה־ּבַיִת  13 הּוא  ַמְמלַכְּתֹו: 
ּבְׁשֵבֶט  וְהֹכְַחִּתיו  ּבְַהעֲוֹתֹו  ֲאׁשֶר  לְבֵן,  יְִהיֶה־ּלִי  וְהּוא  לְָאב  ֶאְהיֶה־ּלֹו  ֲאנִי   14

ֵמעִם  ֲהִסֹרִתי  ּכֲַאׁשֶר  ִמֶּמּנּו,  ֹלא־יָסּור  וְַחְסִּדי   15 ָאָדם:  ּבְנֵי  ּובְנִגְעֵי  ֲאנָׁשִים 
ׁשָאּול ֲאׁשֶר ֲהִסֹרִתי ִמּלְפָנֶיָך: 16 וְנְֶאַמן ּבֵיְתָך ּוַמְמלַכְְּתָך עַד־עֹולָם לְפָנֶיָך, 

ּכְִסֲאָך יְִהיֶה נָכֹון עַד־עֹולָם.

קטע זה מתייחס ליוצא חלציו של דוד עצמו, בן שיהיה ליורשו המיידי. 
אלוהים מבטיח לדוד בפס' 16 שלושה דברים במסגרת ברית זו: 
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משפחתו, או שושלתו, תעמוד לעולם )"ונאמן ביתך"(. א. 
ממלכה נצחית. ב. 

כס מלכות נצחי. ג. 
כהוכחה מיידית לנאמנותו של אלוהים לברית זו, בנו של דוד ימשיך 
את השושלת והוא יבנה את בית המקדש שנאסר על דוד לבנותו. מדובר, 
שלמה  עם  קרה  שאכן  כפי  יחטא,  זה  בן  כאשר  שלמה.  במקדש  כמובן, 
שחטא בעבודת אלילים, אלוהים יוכיח אותו אבל הוא לא יפר את בריתו 

איתו ולא יסיר ממנו את חסדו. 

דברי הימים א' י"ז 14
הקטע המקביל בדברי הימים א' י"ז 14-10 לשמואל ב' ז' 16-11 דומה 
לו מאוד, ובכל זאת יש ביניהם הבדלים משמעותיים. בשמואל ב' מדובר 
בבן המיידי; בדברי הימים א' מדובר בבן שייוולד בעתיד הרחוק.  בשמואל 
ב' מדובר בבן חוטא; בדברי הימים א' לא מוזכר חטא. בשמואל ב' הכוונה 

לשלמה; בדברי הימים א' הכוונה למשיח. 
שלוש ההבטחות שמופיעות בשמואל ב' מופיעות גם כאן, בתוספת 
שושלת  עַד־ָהעֹולָם".  ּבְבֵיִתי…  "וְַהעֲַמְדִּתיהּו  נצחי.  בן  רביעית:  הבטחה 
נצחי, שהנצחיות שלו תבטיח את  בלידתו של אדם  לשיאה  תגיע  דוד 

המשכיות שושלת דוד, את מלכותו ואת כיסאו לעולם. 
קודם לכן נאמר בתנ"ך לגבי ה"זרע" שהוא ייוולד לאישה, לאברהם, 
 - ייוולד  הוא  ביהודה  לאיזו משפחה  לנו  נאמר  כעת  וליהודה.  ליעקב 
למשפחת דוד; המשיח יהיה בן דוד. מכאן שנדרש שהמשיח יבוא לפני 
זו הושמד כל תיעוד אילנות היוחסין  70 לספירה, מכיוון שבשנה  שנת 
של ישראל כשהרומאים החריבו את בית המקדש. תוך עשורים ספורים 
לאחר החורבן, אי אפשר היה להוכיח עוד מי היה בן לבית דוד ומי לא. 

קיימת הגבלה נוספת לגבי מוצאו של המשיח. נאמר לנו שהוא יהיה 
מבני דוד, אבל בירמיהו כ"ב 30-24 מסופר על בן ממשפחת דוד שהנביא 
קילל ושלא ייחשב עוד כבן לשושלת זו. זוהי משפחתו של כניהו, שמכונה 
של  בימיו  התנהגותו  בגלל  אותו  קילל  אלוהים  יהויכין.  או  יכניה  גם 
הנביא. לפי קללה זו )ירמיהו כ"ב 30(, לא יצלח איש מצאצאיו לשבת על 
כיסא דוד. אם כן, המשיח אמור להיוולד לבית דוד, אבל לא להיות נצר 

לשושלתו של יכניהו. 
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דוד  בן  היה  ישוע,  מרים אם  כתוב שיוסף, בעלה של  בבשורת מתי 
משושלת שלמה ויהויכין. קללה זו חלה אם כן עליו ועל ילדיו, והם לעולם 
לא היו יכולים לרשת את כיסא דוד. בבשורת לוקס מפורט אילן היוחסין 
של ישוע מצד מרים אמו, שלפיו הוא בן לנתן בן דוד, ולכן, טענתו שהוא 

המשיח לגיטימית )נושא זה נדון ביתר הרחבה בנספח 4). 

דברי הימים א' י"ז 14-10

לפי פסוקים אלה:
המשיח יהיה בן דוד, אבל לא משושלתו של יכניהו.

כל תעודות הייחוס המשפחתי הושמדו בחורבן 
הבית בשנת 70 לספירה, ולכן היה על המשיח לבוא 

לפני תקופה זו.
המשיח יחיה לנצח.
המשיח יהיה מלך.
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הקדמה

זה עסקו בנבואות התנ"ך ש לושת הפרקים הראשונים של ספר 
לגבי ביאת המשיח הראשונה. הראינו שישוע הוא היחיד שבו 
מתגשמות כל הנבואות האלה. על סמך הפרשנות המשיחית 
כי  טוענת  שהיהדות  דוקטרינות  גובשו  אלה  תנכיים  לקטעים  הניתנת 
מדובר  וכל.  מכל  לדחותן  היהודים  על  ולפיכך  התנ"ך  את  נוגדות  הן 

בדוקטרינות הבאות:

האמונה שהמשיח הוא אלוהים.  א. 

האמונה שאלוהים הוא ישות אחת בעלת שלוש פנים, אחד  ב. 
שהוא שלושה. 

ברור שקיים קשר הדוק בין שתי הדוקטרינות האלה. רק מי שמאמין 
שהמשיח הוא "חלק" מהאלוהות יכול להאמין שהוא אלוהים. נהוג לומר 
שדעות אלה הן לא יהודיות בתכלית, שהן פרי המצאתה של הנצרות 

ושמקורן בברית החדשה. 
ראשית ראוי לציין שהברית החדשה היא יהודית לא פחות מהתנ"ך, 
מכיוון שהיא נכתבה כולה על ידי יהודים. אחד המחברים הראשיים של 
פולוס  בשם  גם  שמוכר  הטרסי,  שאול  הרב  היה  החדשה  הברית  כתבי 
)שאול השליח(, שרכש את השכלתו לרגלי רבן גמליאל )פיליפים ג' 6-5; 

מעשי השליחים כ"ב 3). 
למרות הדעה הרווחת שריבוי באלוהות הוא מושג זר לגמרי ליהדות, 
ישנו לפחות מקור אחד בספרות היהודית שסותר דעה זו. מחבר הזוהר 
האותיות  ארבע  בן  המפורש  האלוהי  בשם  הישויות  בריבוי  הבחין 

)הטטרגרמטון(, וכתב:
בלחודוי.  ודרגא  דרגא  וכל  אינון.  דרגין  ג'  דמלה  רזא  חזא  תי  "אבל 
ואע"נ דכלא חד. ומתקשרי בחד. ולא מתפרשי דא מן דא... האי עתיקא 
קדישא אשתכח בתלת רישין. וכליל בחד רישא. וההוא הוא רישא עלאה 
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לעילא לעילא. ובגין דעתיקא קדישא אתרשים בתלת. אף הכי כל שאר 
בוצינין דנהרין מיניה כלילין בתלת... היך אינון חד: ואף על גב דקרינן 
ג,  )זוהר, כרך   אחד: היך אינון חד: אלא בחיונא דרוח קודשא אתיידע" 

עמ' 65; שם, עמ' 288; שם, כרך ב', עמ' 43, מהדורת אמסטרדם(.
)'יהוה'(: קיימות שלוש  בעברית: "אך, בוא וראה את הסוד שבמילה 
והן  אחד  הן  כן,  פי  על  אף  עצמה;  בזכות  מתקיימת  דרגה  וכל  דרגות 
מאוחדות באופן כזה שאינן יכולות להיות מופרדות זו מזו... אותו אחד 
קדוש ועתיק ימים מתגלה בשלושה ראשים הנכללים בראש אחד, והוא 
הראש הנעלה שלוש פעמים. העתיק הקדוש מתואר כשלוש ואף האורות 
האחרים המואצלים ממקורו נכללים בשלוש... איך הם )השלושה( אחד? 
האם הם אחד משום שאנו מכנים אותם אחד? איך הם אחד, נוכל לדעת 

רק באמצעות התגלות מרוח הקודש".
חשוב יותר, כמובן, לבדוק מה התנ"ך עצמו מלמד. כבר למדנו מספר 
נבואות משיחיות שמראות בבירור שהמשיח הוא גם אלוהים וגם אדם. 
קיימות ראיות נוספות שמצדיקות את הדעה שאלוהים הוא ישות בעלת 
זו  הבנה  להוכיח שמקורה של  פנים, אחד שהנו שלושה. אפשר  שלוש 

הוא התנ"ך, ושהברית החדשה רק מבהירה ומפתחת תפיסה זו. 



הריבוי שבאלוהות

הריבוי בשם "אלוהים"

עצם ה שם  היא  בתנ"ך,  רבות  פעמים  המופיעה  "אלוהים",  מילה 
בזכר ברבים. אותה מילה, שמשמעותה האלוהים האמיתי האחד 
בבראשית א' 1, משמשת גם כשמדובר על אלילים, לדוגמה בשמות 

כ' 3 ובדברים י"ג 3. 

ּבְֵראׁשִית ּבָָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהּׁשַָמיִם וְֵאת ָהָאֶרץ )בראשית א' 1).

ֹלא־יְִהיֶה לְָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים עַל־ּפָנָי )שמות כ' 3).
ּובָא ָהאֹות וְַהּמֹופֵת ֲאׁשֶר־ִּדּבֶר ֵאלֶיָך לֵאמֹר: נֵלְכָה ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים 

ֲאׁשֶר ֹלא־יְַדעְָּתם וְנָעָבְֵדם )דברים י"ג 3).

השימוש במילה "אלוהים" ברבים אמנם אינו מהווה הוכחה לריבוי 
משולש, לישות בעלת שלוש פנים, אבל הוא בהחלט פותח פתח לתפיסה 
לאלוהי  הן  משמשת  המילה  אותה  שהרי  באלוהות,  ריבוי  קיים  לפיה 
זו מציבה את הרבנים בפני  והן לאלילים הרבים. עובדה  האמת האחד 
קושי מסוים. ר' הרץ בסידור תפילה לשבת בעריכתו מעיר על בראשית א' 
1: "צורת הרבים באה להראותך את שפע כוחו; אלוהים מבין ומאחד כל 

קצות הנצח והאינסוף".1

עם זאת העובדה נותרת בעינה, שלמרות שהמילה כשלעצמה אינה 
זו אלא  זאת היא אינה שוללת אפשרות  ריבוי באלוהות, בכל  מוכיחה 

להפך, פותחת פתח להבנה זו.

לפעמים נשמעת הטענה שלא הייתה כל ברירה אחרת אלא להשתמש 
במילה זו בשני ההקשרים, מכיוון שאין לה חלופה בעברית. אבל טענה 
 The Pentateuch and Haftorahs: Hebrew Text English 1. תרגום מאנגלית. מתוך
 Translation and Commentrary Edited by Dr. J.H. Hertz, London: Soncino
Press, 1980, p. 2



135ראיות נוספות

זו איננה נכונה; בדברים ל"ב 17-15 ובחבקוק ג' 3, למשל, מופיעה המילה 
"אלוה" ביחיד. 

וַּיִׁשְַמן יְׁשֻרּון וַּיִבְעָט ׁשַָמנְָּת עָבִיָת ּכָׂשִיָת וַּיִּטׁש ֱאלֹוַּה עָׂשָהּו וַיְנַּבֵל צּור 
יְׁשֻעָתֹו )דברים ל"ב 15).

ֱאלֹוַּה ִמֵּתיָמן יָבֹוא, וְָקדֹוׁש ֵמַהר־ּפָאָרן ֶסלָה, ּכִָּסה ׁשַָמיִם הֹודֹו, ּוְתִהּלָתֹו 
ָמלְָאה ָהָאֶרץ )חבקוק ג' 3).

אבל  המקומות,  בכל  יחיד,  בלשון  זו,  במילה  להשתמש  היה  אפשר 
המילה  מקומות שבהם   2,500 לעומת  מקומות,  ב-250  רק  מופיעה  היא 
"אלוהים" מופיעה בלשון רבים. השימוש הרב בלשון רבים דווקא מאשש 

את תפיסת הריבוי באלוהות ולא מהווה טענה נגדה. 

פעלים בלשון רבים בצירוף השם "אלוהים" 
טענה נוספת היא שבעוד שהמילה "אלוהים" מופיעה בלשון רבים, 
הפעלים שנלווים אליה מופיעים תמיד בלשון יחיד כשמדובר באלוהי 
האמת, וברבים כשמדובר באלוהי שקר. לפי כללי הדקדוק העברי, צריכה 
וגם  במין  גם  והנשוא(,  )הנושא  והפועל  בין שם העצם  להיות התאמה 
במספר. כשהמילה "אלוהים" מייצגת אלילים, הפועל שנלווה לה מופיע 
רבים. אבל הם בדרך כלל מופרים  תמיד בהתאם לכללים אלה, בלשון 
השם  כלומר:  לבדו.  האמת  אלוהי  היא  "אלוהים"  המילה  כשהוראת 
"אלוהים" מופיע ברבים והפועל מופיע בלשון יחיד. טענה זו נכונה ברוב 
המקרים, אבל לא בכולם. ישנם מספר מקומות בתנ"ך שמדברים על אלוהי 

ישראל כשהפועל מופיע בצורת רבים. לדוגמה: 

וַיְִהי ּכֲַאׁשֶר ִהְתעּו אִֹתי ֱאֹלִהים ִמּבֵית ָאבִי, וָאַֹמר לָּה: זֶה ַחְסֵּדְך ֲאׁשֶר  א. 
ַּתעֲׂשִי עִָּמִדי, ֶאל ּכָל־ַהָּמקֹום ֲאׁשֶר נָבֹוא ׁשָָּמה ִאְמִרי־לִי ָאִחי הּוא 

)בראשית כ' 13). 
אלה הם דבריו של אברהם, עובד אלוהי האמת האחד והיחיד: "ִהְתעּו 

אִֹתי ֱאֹלִהים..."

ֵאלָיו  נִגְלּו  ׁשָם  ּכִי  ּבֵית־ֵאל,  ֵאל  לַָּמקֹום  וַּיְִקָרא  ִמזְּבֵַח  ׁשָם  וַּיִבֶן  ב. 
ָהֱאֹלִהים ּבְבְָרחֹו ִמּפְנֵי ָאִחיו )בראשית ל"ה 7). 

האחד  אלוהי האמת  את  עבד  הוא  שגם  יעקב,  של  דבריו  הם  אלה 
והיחיד: "ׁשָם נִגְלּו ֵאלָיו ָהֱאֹלִהים..."
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ּוִמי כְעְַּמָך ּכְיִׂשְָרֵאל, ּגֹוי ֶאָחד ּבָָאֶרץ, ֲאׁשֶר ָהלְכּו־ֱאֹלִהים לִפְּדֹות־לֹו  ג. 
וְנָֹראֹות לְַאְרצֶָך ִמּפְנֵי  וְלַעֲשֹוֹת לָכֶם ַהּגְדּוּלָה  וְלָשֹּום לֹו ׁשֵם  לְעָם 

עְַּמָך ֲאׁשֶר ּפִָדיָת ּלְָך ִמִּמצְַריִם, ּגֹויִם וֵאֹלָהיו )שמואל ב' ז' 23). 
"ֲאׁשֶר ָהלְכּו־ֱאֹלִהים לִפְּדֹות־לֹו לְעָם..."

ּבָָאֶרץ  ׁשֹפְִטים  יֵׁש־ֱאֹלִהים  ַאְך  לַּצִַּדיק,  ַאְך־ּפְִרי  ָאָדם:  וְיֹאַמר   ד. 
)תהילים נ"ח 12). 

"ַאְך יֵׁש־ֱאֹלִהים ׁשֹפְִטים ּבָָאֶרץ."
בלשון  השימוש   - ושוב  רבות,  מני  דוגמאות  ארבע  רק  הן  אלה 
הריבוי  בתפיסת  תומך  האחד  האמת  לאלוהי  שמתייחס  בפועל  רבים 

באלוהות. 

המילה "אלוהים" מתייחסת לשתי דמויות אלוהיות שונות
כאילו על מנת לאשש את הטענה בדבר הריבוי, קיימים מצבים בתנ"ך 
פסוק.  באותו  שונות  דמויות  לשתי  מתייחס  "אלוהים"  המונח  שבהם 

לדוגמה, תהילים מ"ה 8-7: 

ּצֶֶדק  ָאַהבְָּת   8 ַמלְכּוֶתָך:  ׁשֵבֶט  ִמיׁשֹר  ׁשֵבֶט  וָעֶד,  עֹולָם  ֱאֹלִהים,  ּכְִסֲאָך,   7

וִַּתׂשְנָא ֶרׁשַע עַל־ּכֵן ְמׁשֲָחָך ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך ׁשֶֶמן ׂשָׂשֹון ֵמֲחבֵֶרָך.

הדברים בפסוקים אלה מופנים לאלוהים. בהמשך הדברים מוזכר גם 
הכתוב  לאלוהים.  מופנים  עדיין  שהדברים  פי  על  אף  ֱאֹלֶהיָך",  "ֱאֹלִהים 
מבחין בין שתי דמויות נפרדות; "ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך" הוא שמשח את אלוהים 

הנזכר בפסוק הקודם בשמן ששון ורומם אותו מעל לחבריו. 
דוגמה נוספת אפשר למצוא בהושע א' 2, 7: 

ֵאׁשֶת  ַקח־לְָך  לְֵך  ֶאל־הֹוׁשֵעַ:  יהוה  וַּיֹאֶמר  ּבְהֹוׁשֵעַ.  ִּדּבֶר־יהוה  ְּתִחּלַת   2

זְנּונִים וְיַלְֵדי זְנּונִים, ּכִי־זָנֹה ִתזְנֶה ָהָאֶרץ ֵמַאֲחֵרי יהוה:.. 7 וְֶאת־ּבֵית יְהּוָדה 
ֲאַרֵחם וְהֹוׁשַעְִּתים ּבַיהוה ֱאֹלֵהיֶהם, וְֹלא אֹוׁשִיעֵם ּבְֶקׁשֶת ּובְֶחֶרב ּובְִמלְָחָמה, 

ּבְסּוִסים ּובְפָָרׁשִים.

הדובר הוא אלוהים, שאומר שהוא ירחם על בית יהודה ויושיע אותם 
באמצעות ה' אלוהיהם. אלוהים הדובר בפס' 2 מבטיח בפס' 7 להושיע 
"אלוהים"  המילה  זה  במקרה  גם  אלהיהם".  "ה'  באמצעות  ישראל  את 

מייצגת שתי דמויות נפרדות באותו קטע. 
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שם ה' המפורש מיוחס לשתי דמויות אלוהיות שונות
לא רק המילה "אלוהים" מתייחסת לשתי דמויות שונות באותו פסוק, 
אלא גם שמו המפורש של אלוהים. דוגמה לכך אפשר למצוא בבראשית 

י"ט 24: 

"וַיהוה ִהְמִטיר עַל־ְסדֹם וְעַל־עֲמָֹרה ּגָפְִרית וֵָאׁש, ֵמֵאת יהוה ִמן־ַהּׁשָָמיִם".

הכתוב מייחס את השם לאחד משלושת האורחים שביקרו את  אברהם 
)י"ח 33-22(. ה' נמצא עלי אדמות, והוא ממטיר גופרית מה' שהוא בשמים 

)י"ט 24(. באותו טקסט מופיעות שתי דמויות שונות שנקראות ה'.
דוגמה אחרת אפשר למצוא בזכריה ב' 13-12:

12 ּכִי כֹה ָאַמר יהוה צְבָאֹות: ַאַחר ּכָבֹוד ׁשְלַָחנִי ֶאל־ַהּגֹויִם ַהּׁשֹלְלִים ֶאְתכֶם, 

ּכִי ַהּנֹגֵעַ ּבָכֶם נֹגֵעַ ּבְבָבַת עֵינֹו: 13 ּכִי ִהנְנִי ֵמנִיף ֶאת־יִָדי עֲלֵיֶהם וְָהיּו ׁשָלָל 
לְעַבְֵדיֶהם, וִיַדעְֶּתם ּכִי־יהוה צְבָאֹות ׁשְלָָחנִי.

שוב, ה' שמדבר בפסוקים אלה נשלח על ידי ה', כדי להגשים מטרה 
מוגדרת. 

"אדוני" - שם עצם בלשון רבים
)האדונים שלי  "אדֹנָי", בצורת רבים  נוסף לאלוהים בתנ"ך הוא  שם 

ולא האדון שלי(.

כינויי גוף ברבים
לעתים אלוהים מתייחס לעצמו בכינויי גוף בלשון רבים. לרוב, מופיע 
בתנ"ך שימוש בגוף ראשון יחיד כשאלוהים מדבר על עצמו, אבל ישנם 

גם כמה מקרים שבהם אלוהים מדבר בלשון רבים:

בראשית א' 26  א. 

ּובְעֹוף  ַהּיָם  בְִדגַת  וְיְִרּדּו  ּכְִדמּוֵתנּו,  ּבְצַלְֵמנּו  ָאָדם  נַעֲׂשֶה  ֱאֹלִהים:  וַּיֹאֶמר 
ַהּׁשַָמיִם ּובַּבְֵהָמה ּובְכָל־ָהָאֶרץ ּובְכָל־ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש עַל־ָהָאֶרץ.

ריבוי הישויות באלוהות בפסוק זה ברור: "נַעֲׂשֶה... ּבְצַלְֵמנּו ּכְִדמּוֵתנּו". 
לא  זו  טענה  אבל  למלאכים,  מתייחס  "נעשה"  היהדות מלמדת שפועל 
מוזכרים  לא  והמלאכים  הבריאה  במלאכת  עסק  לבדו  אלוהים  תיתכן. 
באף מקום בהקשר זה. לא יכול להיות שאלוהים התייעץ עם המלאכים, 
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 ,23-12 כ"ב  א'  במלכים  שעשה  כפי  זאת,  מזכיר  היה  הכתוב  כן  שאם 
כשאלוהים נועץ בצבא השמים שעמד לפניו בנוגע למצב מסוים. לא זה 
המצב המתואר בבראשית א'. זאת ועוד, המילה "ּבְצַלְֵמנּו" אינה יכולה 
בצלם  ולא  אלוהים  בצלם  נברא  שהאדם  מכיוון  למלאכים,  להתייחס 

מלאכים. 
רש"י פירש: 

"לפי שהאדם בדמות מלאכים ויתקנאו בו לפיכך נמלך בהם... נעשה 
אדם - אע"פ שלא סייעוהו ביצירתו לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ 

ומידת ענוה שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן".
מובאה זו מראה עד כמה הרבנים נאלצים להרחיק לכת כדי להתחמק 

ממושג הריבוי באלוהות. 
)ח ח( מכיר במשמעותו החשובה של פסוק זה  מדרש בראשית רבה 

ומעיר כלהלן: 
"ר' שמואל בר נחמן בשם ר' יונתן: בשעה שהיה משה כותב התורה 
היה כותב מעשה כל יום ויום. כיוון שהגיע לפסוק 'ויאמר אלוהים נעשה 
אדם' וכו' אמר: 'ריבונו של עולם, מה אתה נותן פתחון פה למינים?' אמר 

לו: 'כתוב. הרוצה לטעות יטעה'" )מדרש רבה לבראשית א' 26).
רוב  המשיחיים.  היהודים  הם  זה  בהקשר  שמוזכרים  ה"מינים" 
החוקרים מסכימים שהכינוי "מינים" מתייחס ליהודים המשיחיים ברוב 
מהבעיה  לחמוק  מנסה  פשוט  שהמדרש  ברור  בכולם.  לא  אם  המקרים, 
ואינו מצליח לספק הסבר מניח את הדעת לעובדה שאלוהים מתייחס אל 

עצמו בלשון רבים. 
במדרש רבה ט ט כתוב: 

"שאלו המינים את ר' שמלאי: 'כמה אלוהות בראו את העולם?' אמר 
להם: 'אני ואתם נשאל לימים ראשונים הה"ד 'כי שאל נא לימים ראשונים' 
וגו' )דברים ד לב(. 'בראו אלהים אדם' אין כתוב כן, אלא 'ברא אלהים' 
)שם שם(, חזרו שאלו אותו מהו דכת' 'בראשית ברא אלהים' וגו', אמר 
להם 'בראשית בראו אלהים' אין כתוב כן, אלא 'ברא אלהים את השמים 
ואת הארץ'. אמר ר' שמלאי בכל מקום שאתה מוצא תשובה למינים אתה 
מוצא רפואתה בצידה. חזרו ושאלו אותו מהו דכת' 'ויאמר אלהים נעשה 
'ויבראו  )קראו את הכתוב בהמשך(:  קרון דבתריה  להון  וגו'. אמר  אדם' 

אלהים את האדם' אין כת' אלא 'ויברא אלהים' )בראשית א' כז(".
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קטע זה מתאר שיחה בין יהודים משיחיים לבין רבי שמלאי. היהודים 
מופיעים  הגוף  וכינויי  העצם  שמות  מדוע  אותו  שואלים  המשיחיים 
בלשון רבים. הרב עונה שעובדה זו אינה מהווה ראיה לריבוי באלוהות 

מכיוון שהפועל שאחריהם מופיע תמיד בלשון יחיד ולא רבים. 
רבי יעקב קולי כתב כדלהלן )בתרגום חופשי(: 

טוענים  הלא־מאמינים  מפתיע.  שהניסוח  מכיוון  הסבר  דרוש  "כאן 
שקיים ריבוי באלוהות ומנסים להמציא לכך סימוכין מפסוק זה, מכיוון 
בלשון  השתמשה  התורה  מדוע  רבים.  בלשון  אדם'  'נעשה  בו  שכתוב 
שייברא  רצו  הם  ולכן  למלאכים  דומה  שהאדם  האומרים  יש  רבים? 
מייד. אלוהים הכריז ואמר להם: 'בואו נעשה אדם. בואו שמחו, מכיוון 
כלעיל[  רש"י  את  מצטט  הוא  ]וכאן  האדם'"  את  לברוא  עומד   שאני 

 .(The Torah Anthology, Maznaim, New York, 1977, pp.108-107(
על  מרמזת  רבים  שלשון  זה  מכריע  פסוק  על  אמר  הרמב"ן  לבסוף, 

אלוהים והאדמה; האדם נוצר מהאדמה והרוח והנפש מאלוהים. 

בראשית ג' 22 ב. 

וַּיֹאֶמר יהוה ֱאֹלִהים: ֵהן ָהָאָדם ָהיָה ּכְַאַחד ִמֶּמּנּו לַָדעַת טֹוב וָָרע, וְעַָּתה | ּפֶן 
יִׁשְלַח יָדֹו וְלַָקח ּגַם ֵמעֵץ ַהַחּיִים וְָאכַל וַָחי לְעֹלָם.

בראשית י"א 6 ג. 

וַּיֹאֶמר יהוה: ֵהן עַם ֶאָחד וְׂשָפָה ַאַחת לְכֻּלָם, וְזֶה ַהִחּלָם לַעֲׂשֹות, וְעַָּתה ֹלא־
יִּבָצֵר ֵמֶהם ּכֹל ֲאׁשֶר יָזְמּו לַעֲׂשֹות.

ישעיהו ו' 8 ד. 

ִהנְנִי,  וָאַֹמר:  יֵלְֶך־לָנּו?  ּוִמי  ֶאׁשְלַח  ֶאת־ִמי  אֵֹמר:  ֲאדֹנָי  ֶאת־קֹול  וֶָאׁשְַמע 
ׁשְלֵָחנִי.

בפסוק זה קיים ניגוד לכאורה בין היחיד )"אשלח"( לבין הרבים )"לנו"(, 
אלא אם כן רואים בו ריבוי הקיים בתוך אחדות. 

תיאורים בלשון רבים
היבט נוסף שנובע מהניסוח המקראי הוא העובדה שהשמות ותארי 
השם המשמשים בקשר לאלוהים מופיעים בדרך כלל בלשון רבים. לרוב, 
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אבל  יחיד.  בלשון  מופיעים  התארים  האחד  האלוהים  על  כשמדברים 
לפעמים אפשר למצוא אותם בלשון רבים. לדוגמה: 

יהושע כ"ד 19 א. 

ְקדׁשִים  ּכִי־ֱאֹלִהים  ֶאת־יהוה,  לַעֲבֹד  תּוכְלּו  ֹלא  ֶאל־ָהעָם:  יְהֹוׁשֻעַ  וַּיֹאֶמר 
הּוא, ֵאל־ַקּנֹוא הּוא, ֹלא־יִּשָֹא לְפִׁשְעֲכֶם ּולְַחּטֹאוֵתיכֶם.

תהילים קמ"ט 2  ב. 

יִׂשְַמח יִׂשְָרֵאל ּבְעֹׂשָיו, ּבְנֵי־צִּיֹון יָגִילּו בְַמלְּכָם.

קהלת י"ב 1 ג. 

וְִהּגִיעּו  ָהָרעָה  יְֵמי  ֹלא־יָבֹאּו  ֲאׁשֶר  עַד  ּבְחּוֹרֶתיָך,  ּבִיֵמי  ֶאת־ּבֹוְרֶאיָך  ּוזְכֹר 
ׁשָנִים ֲאׁשֶר ּתֹאַמר: ֵאין־לִי בֶָהם ֵחפֶץ.

ישעיהו נ"ד 5 ד. 

ּכִי בֲֹעלַיְִך עֹׂשַיִךְ, יהוה צְבָאֹות ׁשְמֹו, וְגֲֹאלְֵך ְקדֹוׁש יִׂשְָרֵאל, ֱאֹלֵהי כָל־ָהָאֶרץ 
יִָּקֵרא.



אלוהים אחד

"שמע ישראל" - דברים ו' 4

המקראית. אם כ העברית  על  היטב  מבוסס  כה  עד  שנאמר  מה  ל 
יהיה עלינו לבסס את מסקנותינו על  התנ"ך בלבד, ניאלץ להודות 
שמצד אחד הוא מאשר ומדגיש את העובדה שאלוהים הוא אחד, 
ומצד שני הוא מצביע על אחדות מורכבת, שממנה ניתן להסיק על קיום 

של ריבוי באלוהות.
היהדות דוחה על הסף את רעיון הריבוי באלוהות למרות כל הראיות 
שהצגנו עד כה, וכמעט תמיד מובאת הנמקה מדברים ו' 4, כראיה סופית 

לכך שאלוהים הוא אחד ויחיד. 

ׁשְַמע, יִׂשְָרֵאל: יהוה ֱאֹלֵהינּו יהוה ֶאָחד.

מאמין"  ה"אני  ומתמיד  מאז  הייתה   4 ו'  מדברים  ה"שמע"  קריאת 
מי  של  בפיו  ביותר  השגור  הפסוק  זהו  ישראל.  עם  של  ביותר  החשוב 
את  ולסתור  ויחיד,  אחד  הוא  שאלוהים  העובדה  את  להוכיח  שמבקש 

רעיון הריבוי באלוהות. אבל האם נכון להשתמש בפסוק למטרה זו? 
בראש ובראשונה יש לציין שהמילה "אלוהינו" כבר מופיעה בלשון 
רבים: "האלוהים )רבים( שלנו". בכל אופן, הטיעון הראשי מתמקד במילה 
"אחד"  נסקור בקצרה את הפסוקים שבהם מופיעה המילה  "אחד". אם 

נגלה עד מהרה שפירושה איננו "אחד מוחלט" אלא "אחד מורכב". 
אחד.  יום  יוצר  ובוקר  ערב  של  השילוב   :5 א'  בראשית  לדוגמה, 
בראשית ב' 24: איש ואישה חוברים זה לזה בקשר של נישואין והופכים 
פי שהיה  על  ּכְֶאָחד", אף  64 כתוב ש"ּכָל־ַהָּקָהל  ב'  בעזרא  ֶאָחד".  "לְבָׂשָר 
מורכב ממספר רב של אנשים. יחזקאל ל"ז 17 מספק לרעיון זה דוגמה חד 
משמעית, כשיחזקאל לוקח שני עצים )מקלות( ומחבר אותם לאחד: "ֶאָחד 
ֶאל־ֶאָחד לְָך לְעֵץ ֶאָחד, וְָהיּו לֲַאָחִדים ּבְיֶָדָך". מכאן שהשימוש במילה "ֶאָחד" 
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בתנ"ך מראה בבירור שהוראת המילה היא אחדות שמורכבת מריבוי, לא 
אחדות מוחלטת.

זו מופיעה  "יחיד". מילה  המילה שמשמעותה אחדות מוחלטת היא 
במספר מקומות בתנ"ך, והיא מדגישה את המשמעות של "אחד ויחיד, 
שאין זולתו". אילו רצה משה ללמד שאלוהים הוא אחד מוחלט, בניגוד 
שהיא  מכיוון  זו,  במילה  משתמש  שהיה  להניח  סביר  מורכב,  לאחד 
מתאימה הרבה יותר למשמעות זו. למעשה, הרמב"ם הבחין בכוחה של 
המילה "יחיד" ובחר להשתמש בה במקום במילה "אחד" בשלושה עשר 
העיקרים שלו - י"ג יסודותיה של אמונת ישראל. אבל בתפילת ה"שמע" 
במילה  אלוהים  אל  מתייחס  הכתוב   ,4 ו'  בדברים  מופיעה  שהיא  כפי 

"אחד" ולא "יחיד". 



אלוהים - אחד שהוא שלושה

כמה דמויות ישנן באלוהות?

ד כה ראינו, מהשימוש בלשון רבים בצורות שונות, כי קיים ריבוי ע
בטבעו של האלוהים האמיתי האחד. כמו כן בחנו מספר קטעים 
אלוהיות  דמויות  לשתי  נקשרים  אלוהים  של  שמותיו  שבהם 

שונות, נפרדות זו מזו. 
נשאלת השאלה: כמה דמויות, או ישויות, קיימות באלוהות? מקריאה 
בתנ"ך ניתן להיווכח שרק שלוש דמויות נבדלות נחשבות בו לאלוהיות. 

דמויות אלה הן: 
אדוני יהוה, א. 
מלאך יהוה, ב. 
רוח אלוהים. ג. 

נדון בכל אחת מהן בנפרד. 

אדוני יהוה
במקומות רבים בתנ"ך מדובר על "אדֹני יהוה", הראשונה מבין שלוש 
הדמויות האלוהיות. השימוש בשם "אדֹני יהוה" נפוץ עד כדי כך שאין 
כל צורך להרחיב עליו את הדיבור; דוגמאות לכך אפשר למצוא בנבואות 

המשיחיות הרבות שכבר דנו בהן. 

מלאך יהוה

הצירוף "מלאך יהוה"
האישיות האלוהית השנייה היא מלאך יהוה - אבל מי הוא? הצירוף 
"מלאך יהוה" אינו כותרת או תואר אלא משמש כשם. דמות זו נחשבת 
תמיד ליחידה במינה ונפרדת משאר המלאכים, ואף פעם אינה מופיעה 
בלשון רבים. בתנ"ך לא מדובר באף מקום על "מלאכי יהוה" או "מלאכי 

האלוהים", אלא נזכרים בו רק שלושת הצירופים הבאים:
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מלאך יהוה - תמיד בלשון יחיד.  א. 
מלאך האלוהים - תמיד בלשון יחיד, בהא־הידיעה.  ב. 

מלאכי אלוהים - בלשון רבים, ואף פעם לא בצירוף הא־ ג. 
הידיעה. 

שני  רגילים.  מלאכים  בהוראת  כללית  משמש  השלישי  הצירוף 
הצירופים הראשונים משמשים לתאר דמות מיוחדת ושונה מהם - מלאך 
שנקראת  דמות  אותה  שם   ,21-20 ו'  בשופטים  זאת  לראות  ניתן  יהוה. 
"מלאך האלוהים" בפס' 20, נקראת "מלאך יהוה" בפס' 21. אותו עיקרון 
בא לידי ביטוי בשופטים י"ג: פס' 3 מדבר על "מלאך יהוה" ופס' 9 מכנה 

את אותה דמות "מלאך האלוהים". 
התנ"ך יוצר הבחנה ברורה ועקבית בין המלאכים הרגילים לבין דמות 
ייחודית זו, שנקראת "מלאך יהוה" ו"מלאך האלוהים". מלאך יהוה נגלה 
הווייתו  ובעצם  באישיותו  בטבעו,  במעמדו,  השונה  כמישהו  בבירור 

ממלאכים רגילים. 

מלאך יהוה הוא יהוה
דמות  שאותה  כך  על  מצביע  במקרא  זה  צירוף  משמש  שבו  האופן 
ייחודית היא בעצם אלוהים עצמו. בכל מקום שבו דמות זו נזכרת, היא 

מכונה גם "יהוה" וגם "מלאך יהוה". קיימות לכך דוגמאות רבות: 

בראשית ט"ז 14-7: א. 

ׁשּור: ּבְֶדֶרְך  עַל־ָהעַיִן  ּבִַּמְדּבָר,  ַהַּמיִם  עַל־עֵין  יהוה  ַמלְַאְך  וַּיְִמצָָאּה   7 

8 וַּיֹאַמר: ָהגָר ׁשִפְַחת ׂשַָרי, ֵאי־ִמּזֶה בָאת וְָאנָה ֵתלֵכִי? וַּתֹאֶמר: ִמּפְנֵי ׂשַָרי 

וְִהְתעַּנִי  ֶאל־ּגְבְִרֵּתְך  יהוה: ׁשּובִי  ַמלְַאְך  לָּה  וַּיֹאֶמר   9 ּבַֹרַחת:  ָאנֹכִי  ּגְבְִרִּתי 
ַּתַחת יֶָדיָה: 10 וַּיֹאֶמר לָּה ַמלְַאְך יהוה: ַהְרּבָה ַאְרּבֶה ֶאת־זְַרעְֵך, וְֹלא יִָּספֵר 
ֵמֹרב: 11 וַּיֹאֶמר לָּה ַמלְַאְך יהוה: ִהּנְָך ָהָרה וְיֹלְַדְּת ּבֵן, וְָקָראת ׁשְמֹו יִׁשְָמעֵאל, 
ּכִי־ׁשַָמע יהוה ֶאל־עָנְיְֵך: 12 וְהּוא יְִהיֶה ּפֶֶרא ָאָדם, יָדֹו בַּכֹל וְיַד ּכֹל ּבֹו, וְעַל־
ּכִי  ֳרִאי,  ֵאל  ַאָּתה  ֵאלֶיָה  ַהּדֹבֵר  ׁשֵם־יהוה  וִַּתְקָרא   13 יִׁשְּכֹן:  כָל־ֶאָחיו  ּפְנֵי 
ָאְמָרה: ֲהגַם ֲהֹלם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי ֹרִאי: 14 עַל־ּכֵן ָקָרא לַּבְֵאר ּבְֵאר לַַחי ֹרִאי, 

ִהּנֵה בֵין־ָקֵדׁש ּובֵין ּבֶָרד. 

מלאך יהוה מוזכר כאן ארבע פעמים, בפס' 7, 9 , 10 ו-11, אבל בפס' 13 
נזכר יהוה עצמו, והגר מכנה את המקום "אתה אל רואי". 
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בראשית כ"ב 16-9: ב. 

9 וַּיָבֹאּו ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאׁשֶר ָאַמר־לֹו ָהֱאֹלִהים, וַּיִבֶן ׁשָם ַאבְָרָהם ֶאת־ַהִּמזְּבֵַח 

ִמַּמעַל  עַל־ַהִּמזְּבֵַח  אֹתֹו  וַּיָׂשֶם  ּבְנֹו  ֶאת־יִצְָחק  וַּיַעֲקֹד  ֶאת־ָהעֵצִים  וַּיַעֲֹרְך 
ֶאת־ּבְנֹו:  לִׁשְחֹט  ֶאת־ַהַּמֲאכֶלֶת  וַּיִַּקח  ֶאת־יָדֹו  ַאבְָרָהם  וַּיִׁשְלַח   10  לָעֵצִים: 
וַּיֹאֶמר:  ַאבְָרָהם.  ַאבְָרָהם  וַּיֹאֶמר:  ִמן־ַהּׁשַָמיִם  יהוה  ַמלְַאְך  ֵאלָיו  וַּיְִקָרא   11

ִהּנֵנִי: 12 וַּיֹאֶמר: ַאל־ִּתׁשְלַח יְָדָך ֶאל־ַהּנַעַר וְַאל־ַּתעַׂש לֹו ְמאּוָמה, ּכִי עַָּתה 
יַָדעְִּתי ּכִי יְֵרא ֱאֹלִהים ַאָּתה וְֹלא ָחׂשַכְָּת ֶאת־ּבִנְָך ֶאת־יְִחיְדָך ִמֶּמּנִי: 13 וַּיִּׂשָא 
ַאבְָרָהם ֶאת־עֵינָיו וַּיְַרא וְִהּנֵה־ַאיִל, ַאַחר נֱֶאַחז ּבְַּסבְַך ּבְַקְרנָיו; וַּיֵלְֶך ַאבְָרָהם 
ׁשֵם־ַהָּמקֹום  ַאבְָרָהם  וַּיְִקָרא   14 ּבְנֹו:  ַּתַחת  לְעֹלָה  וַּיַעֲלֵהּו  ֶאת־ָהַאיִל  וַּיִַּקח 
ַההּוא יהוה יְִרֶאה, ֲאׁשֶר יֵָאֵמר ַהּיֹום, ּבְַהר יהוה יֵָרֶאה: 15 וַּיְִקָרא ַמלְַאְך יהוה 
יַעַן  וַּיֹאֶמר: ּבִי נִׁשְּבַעְִּתי, נְֻאם־יהוה, ּכִי   16 ֶאל־ַאבְָרָהם ׁשֵנִית ִמן־ַהּׁשָָמיִם: 

ֲאׁשֶר עָׂשִיָת ֶאת־ַהָּדבָר ַהּזֶה וְֹלא ָחׂשַכְָּת ֶאת־ּבִנְָך ֶאת־יְִחיֶדָך.

)בפס'  יהוה"  "מלאך  בשם  דמות  אותה  את  פעמיים  מכנה   הקטע 
11 ו-15(, אבל בפס' 12 הוא נקרא "אלוהים" ובפס' 16 "יהוה". 

בראשית ל"א 13-11: ג. 

11 וַּיֹאֶמר ֵאלַי ַמלְַאְך ָהֱאֹלִהים ּבֲַחלֹום: יַעֲקֹב! וָאַֹמר: ִהּנֵנִי: 12 וַּיֹאֶמר: ׂשָא־

נָא עֵינֶיָך ּוְרֵאה ּכָל־ָהעֲֻּתִדים ָהעֹלִים עַל־ַהּצֹאן, עֲֻקִּדים נְֻקִּדים ּובְֻרִּדים, ּכִי 
ָרִאיִתי ֵאת ּכָל־ֲאׁשֶר לָבָן עֹׂשֶה ּלְָך: 13 ָאנֹכִי ָהֵאל ּבֵית־ֵאל, ֲאׁשֶר ָמׁשְַחָּת ּׁשָם 
ַמּצֵבָה, ֲאׁשֶר נַָדְרָּת ּלִי ׁשָם נֶֶדר; עַָּתה קּום צֵא ִמן־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת וְׁשּוב ֶאל־

ֶאֶרץ מֹולְַדֶּתָך. 

11 מתייחס למלאך יהוה, אבל כשמלאך יהוה מדבר הוא אומר  פס' 
בפס' 13: "ָאנֹכִי ָהֵאל ּבֵית־ֵאל". 

בראשית ל"ב 31-25: ד. 

25 וַּיִּוֵָתר יַעֲקֹב לְבַּדֹו, וַּיֵָאבֵק ִאיׁש עִּמֹו עַד עֲלֹות ַהּׁשַָחר: 26 וַּיְַרא ּכִי ֹלא יָכֹל 

וַּיֹאֶמר: ׁשַּלְֵחנִי  וֵַּתַקע ּכַף־יֶֶרְך יַעֲקֹב ּבְֵהָאבְקֹו עִּמֹו: 27  וַּיִּגַע ּבְכַף־יְֵרכֹו,  לֹו 
ּכִי עָלָה ַהּׁשַָחר. וַּיֹאֶמר: ֹלא ֲאׁשַּלֲֵחָך ּכִי ִאם־ּבֵַרכְָּתנִי: 28 וַּיֹאֶמר ֵאלָיו: ַמה־
ּׁשְֶמָך? וַּיֹאֶמר: יַעֲקֹב: 29 וַּיֹאֶמר: ֹלא יַעֲקֹב יֵָאֵמר עֹוד ׁשְִמָך, ּכִי ִאם־יִׂשְָרֵאל, 
ּכִי־ׂשִָריָת עִם־ֱאֹלִהים וְעִם־ֲאנָׁשִים וַּתּוכָל: 30 וַּיִׁשְַאל יַעֲקֹב וַּיֹאֶמר: ַהּגִיָדה־
ּנָא ׁשְֶמָך. וַּיֹאֶמר: לָָּמה ּזֶה ִּתׁשְַאל לִׁשְִמי? וַיְבֶָרְך אֹתֹו ׁשָם: 31 וַּיְִקָרא יַעֲקֹב 

ׁשֵם ַהָּמקֹום ּפְנִיֵאל, ּכִי־ָרִאיִתי ֱאֹלִהים ּפָנִים ֶאל־ּפָנִים, וִַּתּנָצֵל נַפְׁשִי. 
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זהו קטע מפורסם מאוד שמתאר את מאבקו של יעקב במלאך יהוה. 
29 כתוב: "ּכִי־ׂשִָריָת עִם־ֱאֹלִהים..." ואחר  עם מי בדיוק הוא נאבק? בפס' 
יעקב מכיר  ֶאל־ּפָנִים".  ּפָנִים  ֱאֹלִהים  "ּכִי־ָרִאיִתי  יעקב אומר:   31 בפס'  כך, 

בעובדה שהמלאך שנאבק עמו הוא אלוהים עצמו. 

שמות ג' 5-1: ה. 

ַאַחר  ֶאת־ַהּצֹאן  וַּיִנְַהג  ִמְדיָן,  ּכֵֹהן  חְֹתנֹו  יְִתרֹו  ֶאת־צֹאן  ֹרעֶה  ָהיָה  ּומׁשֶה   1

ַהִּמְדּבָר וַּיָבֹא ֶאל־ַהר ָהֱאֹלִהים חֵֹרבָה: 2 וַּיֵָרא ַמלְַאְך יהוה ֵאלָיו ּבְלַּבַת־ֵאׁש 
ִמּתֹוְך ַהְּסנֶה, וַּיְַרא וְִהּנֵה ַהְּסנֶה ּבֹעֵר ּבֵָאׁש וְַהְּסנֶה ֵאינֶּנּו ֻאּכָל: 3 וַּיֹאֶמר מׁשֶה: 
וַּיְַרא   4 ַהְּסנֶה:  ַמּדּועַ ֹלא־יִבְעַר  ַהּזֶה,  ַהּגָדֹל  ֶאת־ַהַּמְרֶאה  וְֶאְרֶאה  ָאֻסָרה־ּנָא 
יהוה ּכִי ָסר לְִראֹות, וַּיְִקָרא ֵאלָיו ֱאֹלִהים ִמּתֹוְך ַהְּסנֶה וַּיֹאֶמר: מׁשֶה מׁשֶה, 
וַּיֹאֶמר: ִהּנֵנִי: 5 וַּיֹאֶמר: ַאל־ִּתְקַרב ֲהֹלם; ׁשַל־נְעָלֶיָך ֵמעַל ַרגְלֶיָך, ּכִי ַהָּמקֹום 

ֲאׁשֶר ַאָּתה עֹוֵמד עָלָיו ַאְדַמת־קֶֹדׁש הּוא. 

אבל  הבוער,  הסנה  מתוך  אליו  נראה  יהוה  שמלאך  כתוב   2  בפס' 
בפס' 4 כתוב שאלוהים קרא אליו מתוך הסנה. 

שופטים ב' 1: ו. 

ִמִּמצְַריִם  ֶאְתכֶם  ַאעֲלֶה  וַּיֹאֶמר:  ֶאל־ַהּבֹכִים,  ִמן־ַהּגִלְּגָל  ַמלְַאְך־יהוה  וַּיַעַל 
וָָאבִיא ֶאְתכֶם ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר נִׁשְּבַעְִּתי לֲַאבֵֹתיכֶם, וָאַֹמר: ֹלא־ָאפֵר ּבְִריִתי 

ִאְּתכֶם לְעֹולָם. 

בפס' זה מלאך יהוה מייחס לעצמו את יציאת מצריים ואת כריתת 
הוא  שאלוהים  עולה   4 י"ט  שמות  עם  מהשוואה  ישראל.  עם  הברית 

שעשה את שני הדברים. מכאן ששני השמות נרדפים זה לזה. 

שופטים ו' 24-11: ז. 

ֲאבִי  לְיֹוָאׁש  ֲאׁשֶר  ּבְעָפְָרה  ֲאׁשֶר  ָהֵאלָה  ַּתַחת  וַּיֵׁשֶב  יהוה  ַמלְַאְך  וַּיָבֹא   11

ָהעֶזְִרי, וְגְִדעֹון ּבְנֹו חֹבֵט ִחִּטים ּבַּגַת לְָהנִיס ִמּפְנֵי ִמְדיָן: 12 וַּיֵָרא ֵאלָיו ַמלְַאְך 
יהוה, וַּיֹאֶמר ֵאלָיו: יהוה עְִּמָך, ּגִּבֹור ֶהָחיִל: 13 וַּיֹאֶמר ֵאלָיו ּגְִדעֹון: ּבִי ֲאדֹנִי, 
וְיֵׁש יהוה עִָּמנּו? וְלָָּמה ְמצַָאְתנּו ּכָל־זֹאת? וְַאּיֵה כָל־נִפְלְאָֹתיו ֲאׁשֶר ִסּפְרּו־

לָנּו ֲאבֹוֵתינּו לֵאמֹר: ֲהֹלא ִמִּמצְַריִם ֶהעֱלָנּו יהוה? וְעַָּתה נְָטׁשָנּו יהוה וַּיְִּתנֵנּו 
וְהֹוׁשַעְָּת ֶאת־יִׂשְָרֵאל  זֶה,  ּבְכֲֹחָך  וַּיֹאֶמר: לְֵך  ֵאלָיו יהוה  וַּיִפֶן  ִמְדיָן:14  ּבְכַף 
ֶאת־ אֹוׁשִיעַ  ּבַָּמה  ֲאדֹנָי,  ּבִי  ֵאלָיו:  וַּיֹאֶמר   15 ׁשְלְַחִּתיָך:  ֲהֹלא  ִמְדיָן,  ִמּכַף 
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יִׂשְָרֵאל? ִהּנֵה ַאלְּפִי ַהַּדל ּבְִמנַּׁשֶה וְָאנֹכִי ַהּצָעִיר ּבְבֵית ָאבִי: 16 וַּיֹאֶמר ֵאלָיו 
יהוה: ּכִי ֶאְהיֶה עִָּמְך, וְִהּכִיָת ֶאת־ִמְדיָן ּכְִאיׁש ֶאָחד: 17 וַּיֹאֶמר ֵאלָיו: ִאם־נָא 
ָמצָאִתי ֵחן ּבְעֵינֶיָך, וְעָׂשִיָת ּלִי אֹות ׁשַָאָּתה ְמַדּבֵר עִִּמי: 18 ַאל־נָא ָתֻמׁש ִמּזֶה 
ֵאׁשֵב  ָאנֹכִי  וַּיֹאַמר:  לְפָנֶיָך.  וְִהּנְַחִּתי  ֶאת־ִמנְָחִתי  וְהֹוצֵאִתי  ֵאלֶיָך,  עַד־ּבִֹאי 
ַהּבָׂשָר ׂשָם  ַמּצֹות;  וְֵאיפַת־ֶקַמח  ּגְִדי־עִּזִים  וַּיַעַׂש  ּבָא  וְגְִדעֹון   19 עַד ׁשּובֶָך: 
ּבַַּסל, וְַהָּמַרק ׂשָם ּבַּפָרּור, וַּיֹוצֵא ֵאלָיו ֶאל־ַּתַחת ָהֵאלָה וַּיַּגַׁש: 20 וַּיֹאֶמר ֵאלָיו 
וְֶאת־ ַהּלָז,  ֶאל־ַהֶּסלַע  וְַהּנַח  וְֶאת־ַהַּמּצֹות  ֶאת־ַהּבָׂשָר  ַקח  ָהֱאֹלִהים:  ַמלְַאְך 

ַהָּמַרק ׁשְפֹוְך. וַּיַעַׂש ּכֵן: 21 וַּיִׁשְלַח ַמלְַאְך יהוה ֶאת־ְקצֵה ַהִּמׁשְעֶנֶת ֲאׁשֶר ּבְיָדֹו 
וַּיִּגַע ּבַּבָׂשָר ּובַַּמּצֹות, וַַּתעַל ָהֵאׁש ִמן־ַהּצּור וַּתֹאכַל ֶאת־ַהּבָׂשָר וְֶאת־ַהַּמּצֹות, 
ּוַמלְַאְך יהוה ָהלְַך ֵמעֵינָיו: 22 וַּיְַרא ּגְִדעֹון ּכִי־ַמלְַאְך יהוה הּוא, וַּיֹאֶמר ּגְִדעֹון: 
ֲאָהּה ֲאדֹנָי יֱהוִֹה! ּכִי־עַל־ּכֵן ָרִאיִתי ַמלְַאְך יהוה ּפָנִים ֶאל־ּפָנִים: 23 וַּיֹאֶמר 
לֹו יהוה: ׁשָלֹום לְָך, ַאל־ִּתיָרא, ֹלא ָּתמּות: 24 וַּיִבֶן ׁשָם ּגְִדעֹון ִמזְּבֵַח לַיהוה, 

וַּיְִקָרא־לֹו יהוה | ׁשָלֹום, עַד ַהּיֹום ַהּזֶה; עֹוֶדּנּו ּבְעַפְָרת ֲאבִי ָהעֶזְִרי. 

הקטע מכנה את הדמות "מלאך יהוה" ארבע פעמים )פס' 11, 12, 20, 
21( ובשם יהוה עצמו ארבע פעמים )פס' 14, 16, 22, 23). 

שופטים י"ג 24-2: ח. 

2 וַיְִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמּצְָרעָה ִמִּמׁשְּפַַחת ַהָּדנִי ּוׁשְמֹו ָמנֹוַח, וְִאׁשְּתֹו עֲָקָרה וְֹלא 

ַאְּת־עֲָקָרה  ִהּנֵה־נָא  ֵאלֶיָה:  וַּיֹאֶמר  ֶאל־ָהִאּׁשָה,  ַמלְַאְך־יהוה  וַּיֵָרא   3 יָלָָדה: 
וְֹלא יָלְַדְּת, וְָהִרית וְיָלְַדְּת ּבֵן: 4 וְעַָּתה ִהּׁשְָמִרי נָא וְַאל־ִּתׁשְִּתי יַיִן וְׁשֵכָר, וְַאל־

עַל־ֹראׁשֹו,  ֹלא־יַעֲלֶה  ּומֹוָרה  ּבֵן,  וְיֹלְַדְּת  ָהָרה  ִהּנְָך  ּכִי   5 ּכָל־ָטֵמא:  ּתֹאכְלִי 
ּכִי־נְזִיר ֱאֹלִהים יְִהיֶה ַהּנַעַר ִמן־ַהּבֶָטן, וְהּוא יֵָחל לְהֹוׁשִיעַ ֶאת־יִׂשְָרֵאל ִמּיַד 
ֵאלַי,  ָהֱאֹלִהים ּבָא  ִאיׁש  וַּתֹאֶמר לְִאיׁשָּה לֵאמֹר:  ָהִאּׁשָה  וַָּתבֹא   6 ּפְלִׁשְִּתים: 
ּוַמְרֵאהּו ּכְַמְרֵאה ַמלְַאְך ָהֱאֹלִהים נֹוָרא ְמאֹד, וְֹלא ׁשְִאלְִּתיהּו ֵאי־ִמּזֶה הּוא, 
וְֶאת־ׁשְמֹו ֹלא־ִהּגִיד לִי: 7 וַּיֹאֶמר לִי: ִהּנְָך ָהָרה וְיֹלְַדְּת ּבֵן, וְעַָּתה ַאל־ִּתׁשְִּתי 
ִמן־ַהּבֶֶטן  ַהּנַעַר  יְִהיֶה  ֱאֹלִהים  ּכִי־נְזִיר  ּכָל־ֻטְמָאה,  וְַאל־ּתֹאכְלִי  וְׁשֵכָר  יַיִן 
ָהֱאֹלִהים  ִאיׁש  ֲאדֹונָי,  ּבִי  וַּיֹאַמר:  ֶאל־יהוה  ָמנֹוַח  וַּיֶעְַּתר   8 מֹותֹו:  עַד־יֹום 
ֲאׁשֶר ׁשָלְַחָּת יָבֹוא־נָא עֹוד ֵאלֵינּו וְיֹוֵרנּו ַמה־ּנַעֲׂשֶה לַּנַעַר ַהּיּוּלָד: 9 וַּיִׁשְַמע 
ָהֱאֹלִהים ּבְקֹול ָמנֹוַח, וַּיָבֹא ַמלְַאְך ָהֱאֹלִהים עֹוד ֶאל־ָהִאּׁשָה, וְִהיא יֹוׁשֶבֶת 
לְִאיׁשָּה,  וַַּתּגֵד  וַָּתָרץ  ָהִאּׁשָה  וְַּתַמֵהר   10 עִָּמּה:  ֵאין  ִאיׁשָּה  ּוָמנֹוַח  ּבַּשֶָֹדה, 
וַּתֹאֶמר ֵאלָיו: ִהּנֵה נְִרָאה ֵאלַי ָהִאיׁש ֲאׁשֶר־ּבָא בַּיֹום ֵאלָי: 11 וַּיָָקם וַּיֵלְֶך ָמנֹוַח 
ֶאל־ ֲאׁשֶר־ִּדּבְַרָּת  ָהִאיׁש  ַהַאָּתה  לֹו:  וַּיֹאֶמר  ֶאל־ָהִאיׁש  וַּיָבֹא  ִאׁשְּתֹו,  ַאֲחֵרי 
ָהִאּׁשָה? וַּיֹאֶמר: ָאנִי: 12 וַּיֹאֶמר ָמנֹוַח: עַָּתה יָבֹא ְדבֶָריָך; ַמה־ּיְִהיֶה ִמׁשְּפַט־
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וַּיֹאֶמר ַמלְַאְך יהוה ֶאל־ָמנֹוַח: ִמּכֹל ֲאׁשֶר־ָאַמְרִּתי ֶאל־  13 ַהּנַעַר ּוַמעֲׂשֵהּו? 
ָהִאּׁשָה ִּתּׁשֵָמר: 14 ִמּכֹל ֲאׁשֶר־יֵצֵא ִמּגֶפֶן ַהּיַיִן ֹלא תֹאכַל וְיַיִן וְׁשֵכָר ַאל־ֵּתׁשְְּת 
וְכָל־ֻטְמָאה ַאל־ּתֹאכַל, ּכֹל ֲאׁשֶר־צִּוִיִתיָה ִּתׁשְמֹר: 15 וַּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל־ַמלְַאְך 
יהוה  ַמלְַאְך  וַּיֹאֶמר   16 עִּזִים:  ּגְִדי  לְפָנֶיָך  וְנַעֲׂשֶה  אֹוָתְך  נַעְצְָרה־ּנָא  יהוה: 
ֶאל־ָמנֹוַח: ִאם־ַּתעְצְֵרנִי ֹלא־אֹכַל ּבְלְַחֶמָך, וְִאם־ַּתעֲׂשֶה, עֹלָה לַיהוה ַּתעֲלֶּנָה. 
יהוה:  ֶאל־ַמלְַאְך  ָמנֹוַח  וַּיֹאֶמר   17 הּוא:  יהוה  ּכִי־ַמלְַאְך  ָמנֹוַח  ֹלא־יַָדע  ּכִי 
ַמלְַאְך יהוה:  וַּיֹאֶמר לֹו   18 וְכִּבְַדנּוָך:  ְדבְָרָך(  )ק'  ִמי ׁשְֶמָך? ּכִי־יָבֹא דבריך 
לָָּמה ּזֶה ִּתׁשְַאל לִׁשְִמי? וְהּוא־פלאי )ק' ּפֶלִי(: 19 וַּיִַּקח ָמנֹוַח ֶאת־ּגְִדי ָהעִּזִים 
 וְֶאת־ַהִּמנְָחה וַּיַעַל עַל־ַהּצּור לַיהוה, ּוַמפְלִא לַעֲשֹוֹת, ּוָמנֹוַח וְִאׁשְּתֹו ֹרִאים:

ּבְלַַהב  ַמלְַאְך־יהוה  וַּיַעַל  ַהּׁשַָמיְָמה  ַהִּמזְּבֵַח  ֵמעַל  ַהּלַַהב  בַעֲלֹות  וַיְִהי   20

עֹוד  וְֹלא־יַָסף   21 ָאְרצָה:  עַל־ּפְנֵיֶהם  וַּיִּפְלּו  ֹרִאים,  וְִאׁשְּתֹו  ּוָמנֹוַח  ַהִּמזְּבֵַח, 
יהוה  ּכִי־ַמלְַאְך  ָמנֹוַח  יַָדע  ָאז  וְֶאל־ִאׁשְּתֹו.  ֶאל־ָמנֹוַח  לְֵהָראֹה  יהוה  ַמלְַאְך 
הּוא: 22 וַּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל־ִאׁשְּתֹו: מֹות נָמּות, ּכִי ֱאֹלִהים ָרִאינּו: 23 וַּתֹאֶמר לֹו 
ִאׁשְּתֹו: לּו ָחפֵץ יהוה לֲַהִמיֵתנּו ֹלא־לַָקח ִמּיֵָדנּו עֹלָה ּוִמנְָחה וְֹלא ֶהְרָאנּו ֶאת־

ּכָל־ֵאּלֶה, וְכָעֵת ֹלא ִהׁשְִמיעָנּו ּכָזֹאת: 24 וֵַּתלֶד ָהִאּׁשָה ּבֵן וִַּתְקָרא ֶאת־ׁשְמֹו 
ׁשְִמׁשֹון, וַּיִגְַּדל ַהּנַעַר, וַיְבְָרכֵהּו יהוה. 

תשע פעמים מכנה הקטע את הדמות "מלאך יהוה": בפס' 3, 9, 13, 15, 
17, 18, 20, 21. אבל בפס' 22 נאמר עליו שהוא אלוהים עצמו. שים לב גם 
לכך ששמו של המלאך בפס' 18 הוא "פלאי". בדיון על ישעיהו ט' 5 למדנו 
לאדם.  או  למלאך  לא  ולעולם  לאלוהים,  תמיד  מתייחס  "פלא"  שהשם 
עצם העובדה שהוא מייחס לעצמו את השם מגלה שהוא איננו מלאך 

רגיל, אלא אלוהים עצמו. 

בתנ"ך.  נוספות  פעמיים  רק  נזכר  יהוה  מלאך  השופטים  ספר  אחרי 
בישעיהו ל"ז 36 הוא מכה את מחנה אשור ובששת הפרקים הראשונים 

של זכריה הוא מראה לו את שמונת החזונות. 

אישיותו המיוחדת של מלאך יהוה
ּוכְבֹוִדי  ׁשְִמי,  הּוא  יהוה;  "ֲאנִי  עצמו:  על  אומר  אלוהים   8 מ"ב  בישעיהו 
להבין  לנו  21 תעזור  כ"ג  עם שמות  זו  ֹלא־ֶאֵּתן..." השוואה של אמירה  לְַאֵחר 
טוב יותר את טבעו המיוחד של מלאך יהוה. אלוהים  מדבר בשמות כ"ג 23-20 

ואומר: 
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20 ִהּנֵה ָאנֹכִי ׁשֹלֵַח ַמלְָאְך לְפָנֶיָך לִׁשְָמְרָך ּבַָּדֶרְך וְלֲַהבִיֲאָך ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאׁשֶר 

ֲהכִנִֹתי: 21 ִהּׁשֶָמר ִמּפָנָיו ּוׁשְַמע ּבְקֹלֹו, ַאל־ַּתֵּמר ּבֹו, ּכִי ֹלא יִּׂשָא לְפִׁשְעֲכֶם, ּכִי 
ׁשְִמי ּבְִקְרּבֹו: 22 ּכִי ִאם־ׁשָמֹועַ ִּתׁשְַמע ּבְקֹלֹו וְעָׂשִיָת ּכֹל ֲאׁשֶר ֲאַדּבֵר, וְָאיַבְִּתי 
ֶאת־אֹיְבֶיָך וְצְַרִּתי ֶאת־צֲֹרֶריָך: 23 ּכִי־יֵלְֵך ַמלְָאכִי לְפָנֶיָך וֱֶהבִיֲאָך ֶאל־ָהֱאמִֹרי 

וְַהִחִּתי וְַהּפְִרּזִי וְַהּכְנַעֲנִי, ַהִחּוִי וְַהיְבּוִסי, וְִהכְַחְדִּתיו.

אותם  ויוביל  ישראל  עם  לפני  ילך  20 שמלאכו  בכ"ג  אומר  אלוהים 
במדבר עד שיבואו אל הארץ. דברים אלה מתאימים לשופטים ב' 1, שכבר 

קראנו. 
בפס' 21 אלוהים מצווה על עם ישראל לציית למלאך זה ולא להכעיס 
ׁשְִמי  "ּכִי  מדוע?  מוחלט.  באופן  זה  למלאך  לציית  חייב  העם  אותו. 

ּבְִקְרּבֹו". 
מלאך זה מיוחד מאוד, ממספר סיבות: 

"ּכִי ֹלא יִּׂשָא לְפִׁשְעֲכֶם" )פס' 21) א. 
יש לו סמכות לסלוח על חטאים - זכות המיוחדת לאלוהים בלבד. 

"ׁשְִמי ּבְִקְרּבֹו" )פס' 21) ב. 
ל"שלושה  לישויות האלוהיות,  ורק  יהוה, שם שניתן אך  השם הוא 

שהם אחד"; מלאך זה נקרא כך. 

הציות למלאך מניב ברכות )פס' 22).  ג. 

מלאך יהוה הוא המלאך שהוביל אותם בצאתם ממצריים אל  ד. 
ארץ כנען )פס' 23). 

בהמשך, בשמות ל"ב 35-34, כתוב שלמרות האזהרות העם לא ציית 
והמרה את פי המלאך, ולכן בא על עונשו. 

)"יהוה  "יהוה"  הוא  יהוה  מלאך  של  ששמו  כתוב   6-4 י"ב  בהושע 
זִכְרֹו"(. עצם העובדה שכל ארבע האותיות של השם המפורש כלולות 

בשמו של מלאך יהוה מוכיחה שהוא אלוהים עצמו. 
ישעיהו ס"ג 14-7 מתאר את מלאך יהוה כמלאך פני אלוהים )"ַמלְַאְך 
שהם  בשלושה  השנייה  הדמות  כלומר  קרבתו(,  נוכחותו,  כלומר  ּפָנָיו", 

אחד. 
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רוח ה'
האישיות החשובה השלישית שנגלית בבירור בכתבי הקודש היא רוח 
אלוהים, שבדרך כלל נהוג לכנותה "רוח הקודש". מקומות רבים מזכירים 

את רוח אלוהים, ביניהם: 

בראשית א' 2 א. 

וְרּוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחפֶת עַל־ וְחׁשְֶך עַל־ּפְנֵי ְתהֹום,  וָבֹהּו  ָהיְָתה תֹהּו  וְָהָאֶרץ 
ּפְנֵי ַהָּמיִם.

בראשית ו' 3 ב. 

וַּיֹאֶמר יהוה: ֹלא־יָדֹון רּוִחי בָָאָדם לְעֹלָם ּבְׁשַּגַם הּוא בָׂשָר, וְָהיּו יָָמיו ֵמָאה 
וְעֶׂשְִרים ׁשָנָה. 

ישעיהו י"א 2 ג. 

וְנָָחה עָלָיו רּוַח יהוה, רּוַח ָחכְָמה ּובִינָה, רּוַח עֵצָה ּוגְבּוָרה, רּוַח ַּדעַת וְיְִרַאת 
יהוה. 

ישעיהו ס"ג 10 ד. 

וְֵהָּמה ָמרּו וְעִּצְבּו ֶאת־רּוַח ָקְדׁשֹו, וַּיֵָהפְֵך לֶָהם לְאֹויֵב, הּוא נִלְַחם־ּבָם. 

ישעיהו ס"ג 14 ה. 

לְָך ׁשֵם  לַעֲׂשֹות  עְַּמָך  נִַהגְָּת  ּכֶן  ְּתנִיֶחּנּו;  יהוה  רּוַח  ֵתֵרד,  ּבַּבְִקעָה  ּכַּבְֵהָמה 
ִּתפְָאֶרת. 

תהילים נ"א 13 ו. 

ַאל־ַּתׁשְלִיכֵנִי ִמּלְפָנֶיָך וְרּוַח ָקְדׁשְָך ַאל־ִּתַּקח ִמֶּמּנִי.

תהילים קל"ט 7 ז. 

ָאנָה ֵאלְֵך ֵמרּוֶחָך וְָאנָה ִמּפָנֶיָך ֶאבְָרח? 

איוב ל"ג 4 ח. 

רּוַח־ֵאל עָׂשְָתנִי וְנִׁשְַמת ׁשַַּדי ְּתַחּיֵנִי.
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בבירור  עולה  אלה  מואצל. ממובאות  או  שנובע,  כוח  רק  איננה  רוח הקודש 
שהיא מתאפיינת בכל תכונות האישיות - אינטלקט, רגש ורצון - והיא נחשבת 

לאלוהית, שווה לאלוהים עצמו. 

שלוש הדמויות באותו הקטע
עד כה ראינו על סמך קטעים שונים בתנ"ך שקיימות שלוש דמויות 
יהוה,  אדוני  לאלוהים:  ושוות  אלוהיות  כאל  אליהן  מתייחס  שהכתוב 

מלאך יהוה ורוח אלוהים. 
בנוסף לכך ישנם מקומות בתנ"ך שבהם כל שלוש הדמויות האלוהיות 
שתי   .1 וס"א   1 מ"ב  ישעיהו  לדוגמה,  קטע.  באותו  מוזכרות  האלה 

הדוגמאות הברורות ביותר נמצאות בישעיהו מ"ח 16-12 ו-ס"ג 14-7. 

ישעיהו מ"ח 16-12
12 ׁשְַמע ֵאלַי יַעֲקֹב, וְיִׂשְָרֵאל ְמקָֹרִאי; ֲאנִי־הּוא ֲאנִי ִראׁשֹון, ַאף ֲאנִי ַאֲחרֹון: 

13 ַאף־יִָדי יְָסָדה ֶאֶרץ וִיִמינִי ִטּפְָחה ׁשָָמיִם, קֵֹרא ֲאנִי ֲאלֵיֶהם, יַעְַמדּו יְַחָּדו: 

14 ִהָּקבְצּו כֻּלְכֶם ּוׁשֲָמעּו, ִמי בֶָהם ִהּגִיד ֶאת־ֵאּלֶה? יהוה ֲאֵהבֹו, יַעֲׂשֶה ֶחפְצֹו 

וְִהצְלִיַח  ֲהבִיאִֹתיו  ַאף־ְקָראִתיו,  ִּדּבְַרִּתי  ֲאנִי  ֲאנִי   15 ּכַׂשְִּדים:  ּוזְֹרעֹו  ּבְבָבֶל, 
ַּדְרּכֹו: 16 ִקְרבּו ֵאלַי, ׁשְִמעּו־זֹאת, ֹלא ֵמֹראׁש ּבֵַּסֶתר ִּדּבְַרִּתי, ֵמעֵת ֱהיֹוָתּה ׁשָם 

ָאנִי; וְעַָּתה ֲאדֹנָי יֱהוִֹה ׁשְלַָחנִי וְרּוחֹו.

בפס' 12 הדובר הוא בורא הארץ. "אני" זה הוא עדיין הדובר בפס' 16, 
דמות  ידי  ועל  יהוה,    - אחרת  דמות  ידי  על  נשלח  שהוא  שאומר 

שלישית - רוחו.
הדמויות  שלוש  של  האיחוד  את  זה  בפסוק  לפנינו  מציג  התנ"ך 

האלוהיות במונחים הברורים ביותר האפשריים. 

ישעיהו ס"ג 14-7
וְַרב־טּוב  יהוה,  ֲאׁשֶר־ּגְָמלָנּו  ּכֹל  ּכְעַל  יהוה,  ְּתִהֹּלת  ַאזְּכִיר,  יהוה  ַחְסֵּדי   7

לְבֵית יִׂשְָרֵאל, ֲאׁשֶר־ּגְָמלָם ּכְַרֲחָמיו ּוכְֹרב ֲחָסָדיו: 8 וַּיֹאֶמר: ַאְך־עִַּמי ֵהָּמה, 
ּפָנָיו  ּוַמלְַאְך  צָר,  ּבְכָל־צָָרָתם לא   9 וַיְִהי לֶָהם לְמֹוׁשִיעַ:  יְׁשֵַּקרּו;  ּבָנִים ֹלא 
וַיְנַּשְֵֹאם ּכָל־יְֵמי עֹולָם:  וַיְנְַּטלֵם  ּובְֶחְמלָתֹו הּוא גְָאלָם,  ּבְַאֲהבָתֹו  הֹוׁשִיעָם, 
נִלְַחם־ּבָם: לְאֹויֵב, הּוא  וַּיֵָהפְֵך לֶָהם  ָקְדׁשֹו,  ֶאת־רּוַח  וְעִּצְבּו  ָמרּו  וְֵהָּמה   10 

11 וַּיִזְּכֹר יְֵמי־עֹולָם מֹשֶה עַּמֹו; ַאּיֵה ַהַּמעֲלֵם ִמּיָם ֵאת ֹרעֵי צֹאנֹו? ַאּיֵה ַהּשָֹם 

ַמיִם  ּבֹוֵקעַ  ִּתפְַאְרּתֹו,  זְרֹועַ  מֹשֶה  לִיִמין  12 מֹולִיְך  ָקְדׁשֹו?  ֶאת־רּוַח  ּבְִקְרּבֹו 
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ֹלא  ּבִַּמְדּבָר  ּכַּסּוס  ּבְַּתהֹמֹות,  מֹולִיכָם   13 עֹולָם:  ׁשֵם  לֹו  לַעֲׂשֹות  ִמּפְנֵיֶהם 
יִּכָׁשֵלּו: 14 ּכַּבְֵהָמה ּבַּבְִקעָה ֵתֵרד, רּוַח יהוה ְּתנִיֶחּנּו; ּכֶן נִַהגְָּת עְַּמָך לַעֲׂשֹות 

לְָך ׁשֵם ִּתפְָאֶרת.

ישעיהו מתאר בקטע זה את קורותיו של עם ישראל ביציאת מצריים 
ובנדודים במדבר. בשבעת הפסוקים האלה ישעיהו מזכיר שלוש דמויות 

אלוהיות נפרדות, כלהלן: 

בפס' 7 הוא מזכיר את יהוה - האישיות הראשונה.  א. 

בפס' 9 הוא מזכיר את מלאך פניו - האישיות השנייה.  ב. 

האישיות השלישית היא רוח הקודש, שמוזכרת שלוש  ג. 
פעמים, בפס' 10, 11, ו-14. 

פעמים רבות לאורך התנ"ך מתייחס אלוהים אל עצמו כאל מי שהושיע 
לבדו את בני ישראל ממצריים, אבל קטע זה מייחס את המעשה לשלוש 
ניגוד בין הדברים מכיוון ששלוש הדמויות "מרכיבות"  דמויות. אין כל 

יחד את האלוהים האחד. 



מסקנות

עמדתו של התנ"ך

תנ"ך מלמד, אם כן, שקיים ריבוי באלוהות. האישיות הראשונה ה
תמיד נקראת יהוה, בעוד שהשנייה נקראת יהוה, מלאך יהוה 
האישיות  מהכלל,  יוצא  ללא  האזכורים  בכל  יהוה.  ועבד 
"רוח  נקראת  השלישית  הדמות  השנייה.  את  ששולחת  היא  הראשונה 
יהוה", "רוח אלוהים" או "רוח הקודש". גם דמות זו נשלחת על ידי הדמות 

הראשונה, וקשורה לפעילותה של הדמות השנייה. 
אם רעיון השילוש באלוהות איננו מושג יהודי, הרי שגם התנ"ך איננו 
יהודי. לא ניתן להאשים את היהודים המשיחיים שהם הידרדרו לעבודת 
אלילים מפני שהם מאמינים כי ישוע הוא בנו האלוהי של אלוהים. ישוע 

הוא אותה דמות שעליה כתב משה כשיהוה אמר: 
ֶאל־ַהָּמקֹום  וְלֲַהבִיֲאָך  ּבַָּדֶרְך  ַמלְָאְך לְפָנֶיָך לִׁשְָמְרָך  ָאנֹכִי ׁשֹלֵַח  ִהּנֵה   20

יִּׂשָא  ּכִי ֹלא  ּבֹו,  ַאל־ַּתֵּמר  ּבְקֹלֹו,  ּוׁשְַמע  ִמּפָנָיו  ִהּׁשֶָמר   21 ֲהכִנִֹתי:  ֲאׁשֶר 
ּכֹל  וְעָׂשִיָת  ּבְקֹלֹו  ִּתׁשְַמע  ִאם־ׁשָמֹועַ  ּכִי   22 ּבְִקְרּבֹו:  ׁשְִמי  ּכִי  לְפִׁשְעֲכֶם, 
ַמלְָאכִי  ּכִי־יֵלְֵך   23 ֶאת־צֲֹרֶריָך:  וְצְַרִּתי  ֶאת־אֹיְבֶיָך  וְָאיַבְִּתי  ֲאַדּבֵר,  ֲאׁשֶר 
וְַהיְבּוִסי,  ַהִחּוִי  וְַהּכְנַעֲנִי,  וְַהּפְִרּזִי  וְַהִחִּתי  ֶאל־ָהֱאמִֹרי  וֱֶהבִיֲאָך  לְפָנֶיָך 

וְִהכְַחְדִּתיו )שמות כ"ג 23-20). 

פירוט נוסף בברית החדשה
שלוש  של  בקיומן  מכירה  התנ"ך,  לעמדת  בהתאם  החדשה,  הברית 
ישויות באלוהות, ומגדירה אותן ביתר פירוט. האישיות הראשונה נקראת 
אלוהים האב והשנייה - הבן. הברית החדשה עונה על החידה המוצגת 
במשלי ל' 4: "ַמה־ּׁשְמֹו ּוַמה־ּׁשֶם־ּבְנֹו ּכִי ֵתָדע?" שם בנו הוא ישוע. בהתאם 
הפעם  אבל  המשיח,  להיות  כדי  בנו  את  שלח  אלוהים  בתנ"ך,  לכתוב 
כאדם, לא כמלאך. בנוסף, הוא נשלח למטרה מוגדרת: למות עבור חטאינו. 
למעשה, אלוהים לבש בשר והתגשם כאדם. אלוהים היה לאדם - ולא 

שאדם הפך לאלוהים - כדי להביא כפרה לבני האדם.
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"רוח  שבאלוהות  השלישית  האישיות  את  מכנה  החדשה  הברית 
הקודש". רוח הקודש קשורה לכל אורך הברית החדשה לפעילותה של 
כן,  שקיימים  אם  רואים,  אנו  בתנ"ך.  לכתוב  בהתאם  הדמות השנייה, 
האחדות  לגבי  החדשה  ולברית  לתנ"ך  המשותפים  עקביים  עקרונות 

משולשת הפנים שבאלוהות. 



נספחים



נספח 1

בני האלוהים

להבטחת ב הראשונים  ההדים  אחד   -  4-1 ו'  בראשית  על  דיון 
אלוהים מבראשית ג' 15 - אמרנו שפסוקים אלה מתארים נישואי 
שיש  מאחר  האדם.  בנות  ובין  חוטאים  מלאכים  בין  תערובת 
לו  ולהביא  יותר בפסוקים אלה  ראוי להתעמק  זה,  החולקים על הסבר 

תימוכין.

התרבות האדם - בראשית ו' 1
וַיְִהי ּכִי־ֵהֵחל ָהָאָדם לָֹרב עַל־ּפְנֵי ָהֲאָדָמה ּובָנֹות יֻּלְדּו לֶָהם. 

פס' 1 מתמקד בהתרבות המין האנושי, "האדם", לפני המבול. המילה 
"אדם" המשמשת פה מתייחסת למין האנושי באופן כללי, גברים ונשים 
קין בלבד. היא  יחד. מכאן שאי אפשר להגביל את משמעותה לבני  גם 
נספו  האלה  המשפחות  ושתי  קין,  בני  את  וגם  שת  בני  את  גם  כוללת 

במבול. 
שמשמעותה  "בנות",  היא   1 בפס'  שנמצאת  נוספת  מפתח  מילת 
יֻּלְדּו לֶָהם" - הוא על  1 - "ּובָנֹות  "נקבות". הדגש בחלקו השני של פס' 
המרכיב הנשי באנושות. שוב, אי אפשר להגביל את משמעות המילה 
לבנות ממשפחת קין, כפי שיש שטוענים. משמעותה של מילה זו היא לא 
אחרת מאשר "החלק הנשי באוכלוסייה". אפשר לשכתב את הפסוק כך: 
"האדם )המין האנושי( התרבה ונולדו לו בנות )נקבות(". פס' 1 אינו מבחין 
בין גברים בני שת לבין נשים בנות קין, אלא מדגיש את החלק הנשי של 

האנושות באופן כללי, שכללה את בני קין ואת בני שת כאחד. 

נישואי תערובת - בראשית ו' 2
"וַּיְִראּו בְנֵי־ָהֱאֹלִהים ֶאת־ּבְנֹות ָהָאָדם ּכִי טֹבֹת ֵהּנָה, וַּיְִקחּו לֶָהם נָׁשִים ִמּכֹל 

ֲאׁשֶר ּבָָחרּו". 
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"בני  הן  הראשונות  המפתח  מילות  תערובת.  נישואי  מתאר   2 פס' 
ישירות  קיימים   / שנולדו  "מי  כללי, שמשמעותו  מונח  זהו  האלוהים". 
כתוצאה ממעשה הבריאה של אלוהים". בגלל שזוהי משמעותו, השימוש 
במונח זה מוגבל מאוד. בתנ"ך הוא משמש תמיד ביחס למלאכים. עובדה 
,1 6, ב'   זו עולה בבירור מבדיקת המקומות שבהם הוא מופיע: איוב א' 

"בני  מוזכרים  שבהם  אלה  שבפסוקים  כך  על  חולק  לא  איש   .7 ל"ח 
האלוהים" בתנ"ך, משמעות הצירוף היא בבירור "מלאכים". בכל זאת יש 
מי שרוצים להפוך את בראשית ו' 4-1 ליוצא מן הכלל, אולם אין לכך 

כל הצדקה.
המונח "בני האלוהים" מקבל משמעות רחבה יותר בברית החדשה. 
נוצר  שהוא  מכיוון   )38 ג'  )לוקס  אלוהים"  "בן  נקרא  )הראשון(  אדם 
)יוחנן  במעשה הבריאה. המאמינים המשיחיים נקראים בנים לאלוהים 
א' 12( מכיוון שהם בריאה חדשה )גלטים ו' 15(. בבראשית מופיע המונח 
המוגדר, "בני האלוהים", המשמש בעברית התנכית כדי לתאר מלאכים. 
קטע זה מבחין, אם כן, לא בין בני שת לבני קין, אלא בין האנושות לבין 
המלאכים. המילה "אדם" מדגישה את האנושות. המונח "בני האלוהים" 

מדגיש מלאכים. 
צירוף המפתח השני בפס' 2 הוא "בנות האדם". זהו שם כללי לנשים, 
והוא כולל גם נקבות ממשפחת שת וגם נקבות ממשפחת קין. כתוב כאן 
"וַּיְִראּו בְנֵי־ָהֱאֹלִהים ֶאת־ּבְנֹות ָהָאָדם". אין כל בסיס לומר שפירוש הפסוק 
הוא ש"זכרים יראי אלוהים" נישאו ל"נקבות לא אלוהיות". האם גברים 
יראי שמים באמת היו מתחתנים עם נקבות שאינן יראות את אלוהים? 
"בנות האדם" הוא המין הנשי ותו לא, ו"בני האלוהים" משמעו מלאכים. 
משמעותם  את  בעקביות  תואמת  פה  האלה  הצירופים  משמעות  אם 
במקומות האחרים בתנ"ך שבהם הם מופיעים, הרי שהפסוק מדבר על 

מלאכים חוטאים שהתחתנו עם בנות אנוש. הדבר ברור משתי סיבות. 
נישואי תערובת מסוג אחד בלבד. כלומר, תמיד  ראשית, מדובר על 
מקום  אף  אין  האדם".  מ"בנות  נשים  להם  שלקחו  הם  האלהים"  "בני 
רצה  אילו  האדם".  ל"בני  שנישאות  האלהים"  "בנות  על  מסופר  שבו 
קין, הוא היה מתאר את הדברים  בני  בין בני שת לבין  הכתוב להבחין 
אחרת. בחברה האנושית יש נישואי תערובת משני הצדדים. יש גברים 
ולפעמים  מאמינות,  שאינן  נשים  עם  שמתחתנים  בישוע  שמאמינים 
נשים שמאמינות בישוע מתחתנות עם גברים שאינם מאמינים בו. אילו 
מהכתוב  משתמע  שהיה  הרי  נכונה,  הייתה  וקין  שת  בני  על  הטענה 
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קין  קין, אבל שגברים מבני  בני שת התחתנו עם נשים מבנות  שגברים 
לפי  סבירה.  לא  אפשרות   - שת  מבנות  נשים  עם  התחתנו  לא  מעולם 
אלוהים  יראי  לגברים  רק  מוגבלים  היו  התערובת  נישואי  זו,  משמעות 
שלקחו נשים שאינן הולכות בדרכי האל, אבל לא ההפך )בין נשים יראות 
שמים לגברים כופרים(. לעומת זאת, נישואי התערובת בבראשית ו' הם 

חד צדדיים בלבד - "בני האלהים" נישאו ל"בנות האדם". 
טבעית  ולא  רגילה  בלתי  בהזדווגות  בבירור  עוסק  ההקשר  שנית, 
שהביאה את המבול על העולם. פס' 4-1 עוסקים בגורם המלאכי למבול, 
בעוד שפסוקים 6-5 עוסקים בגורם האנושי. הזדווגות של צאצאי שת 
עם  זיווג  אבל  טבעית,  לא  או  רגילה  בלתי  הייתה  לא  קין  צאצאי  עם 

המלאכים בהחלט היה לא רגיל ולא טבעי. 
מי שלא מקבלים הסבר זה מצטטים את מתי כ"ב 30 בטענה שהפסוק 

מלמד בבירור שהמלאכים הם חסרי מין: 

ּכִי ּבְִתִחּיַת ַהֵּמִתים ֹלא־יִׂשְאּו נָׁשִים וְֹלא ִתּנָׂשֶאנָה, ּכִי ִאם־ּכְַמלְֲאכֵי ֱאֹלִהים 
ּבַּׁשַָמיִם יְִהיּו. 

ובשמים אינם מתחתנים.  ישוע אומר פה שאנשים בתחיית המתים 
ּבַּׁשַָמיִם". ההשוואה  ֱאֹלִהים  "ַמלְֲאכֵי  המלאכים שישוע דיבר עליהם הם 
איננה עם מלאכים באופן כללי, אלא עם מלאכים "בשמים". מודגש כאן 
שבשמים, מלאכים טובים אינם מתחתנים. מתי כ"ב 30 מייחס את אותו 
עיקרון לבני האדם. בני אדם בשמים אינם מתחתנים. ומה עם בני האדם 
בניגוד  מדובר  בהחלט.  מתחתנים  אדמות  עלי  אדם  בני  אדמות?  עלי 
עלי אדמות. אבל  למה שמתרחש  בין מה שמתרחש בשמים בהשוואה 
בראשית ו' עוסק במלאכים עלי אדמות. אם כן, המלאכים בשמים אינם 
מתחתנים וגם אנשים בשמים לא יתחתנו. אבל בראשית ו' עוסק בדברים 
שמתרחשים עלי אדמות. מעולם לא נאמר על המלאכים שהם חסרי מין. 
למעשה, הם תמיד מוזכרים בלשון זכר. מתי כ"ב 30 מלמד שמלאכים אינם 
מתרבים, כלומר, הם אינם יולדים מלאכים אחרים. אבל המלאכים תמיד 
מתוארים בלשון זכר, ולא בלשון נקבה. הם תמיד מופיעים בלשון זכר, 
גם בתנ"ך וגם בברית החדשה. בכל מקום שבו מלאכים מתגלים לעיני 
כאישה  לא  פעם  אף  צעירים,  כאנשים  תמיד  מופיעים  הם  האדם,   בני 
)בראשית י"ח 1 - י"ט 22; מרקוס ט"ז 7-5; לוקס כ"ד 7-4; מעשי השליחים 
א' 11-10(. אי אפשר להשתמש במתי כ"ב 30 כטיעון נגד הדעה שבראשית 
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לא  אדמות,  עלי  במצב  עוסק  שהוא  מכיוון  מלאכים,  על  מדבר   4-1 ו' 
בשמים; והפסוק גם לא מלמד שהמלאכים הם חסרי מין. 

ממלאכיו  לחלק  הרשה  השטן  מדוע  היא:  שעולה  אחרת  שאלה 
החוטאים לקחת להם נשים? לשם מה? התשובה טמונה בהקשר הרחב 
מופיעה   )15 ג'  )בראשית  כן  לפני  פרקים  שלושה  בראשית.  של  יותר 
האישה,  זרע  יהיה  שהמשיח  בה  מוכרז  הראשונה.  המשיחית  הנבואה 
וזרע זה ימחץ את ראשו של השטן )"הּוא יְׁשּופְָך ֹראׁש"(. בראשית ו' 4-1 
מתאר ניסיון שטני להשחית את זרע האישה: חלק ממלאכיו לבשו צורת 
 - צעירים  גברים  בצורת  לאדם  מתגלים  תמיד  המלאכים  שהרי  אנוש, 
והתחתנו עם בנות המין האנושי כדי לנסות להשחית את זרע האישה. 
לכן, האירועים בבראשית ו' 4-1 היו ניסיון שטני לסכל את התגשמותה 

של הנבואה מבראשית ג' 15. 

התוצאה של נישואי התערובת - בראשית ו' 3
התוצאה של נישואי התערובת הייתה משפט אלוהים: 

וַּיֹאֶמר יהוה: ֹלא־יָדֹון רּוִחי בָָאָדם לְעֹלָם ּבְׁשַּגַם הּוא בָׂשָר, וְָהיּו יָָמיו ֵמָאה 
וְעֶׂשְִרים ׁשָנָה. 

בפס' 3 אלוהים גזר את דינו: רוח הקודש לא תוסיף להתעמת )"ידון"( 
עם רוע זה לנצח, ואלוהים גזר השמדה של המין האנושי 120 שנה לאחר 
מטרת  המבול.  היה  האנושות  את  השמיד  אלוהים  שבו  האמצעי  מכן. 
המבול הייתה להשמיד את פרי האיחוד בין המלאכים לנשים, שנדון בו 

בפסוק הבא. 

פריים של נישואי התערובת - בראשית ו' 4
ַהּנְפִלִים ָהיּו בָָאֶרץ ּבַּיִָמים ָהֵהם, וְגַם ַאֲחֵרי־כֵן, ֲאׁשֶר יָבֹאּו ּבְנֵי ָהֱאֹלִהים ֶאל־

ּבְנֹות ָהָאָדם וְיָלְדּו לֶָהם, ֵהָּמה ַהּגִּבִֹרים ֲאׁשֶר ֵמעֹולָם ַאנְׁשֵי ַהּׁשֵם. 

על מנת להבין טוב יותר את משמעותו של פסוק זה יש צורך לנתח 
תחילה את חלקיו השונים. 

"ענקים".  "נפילים". יש המפרשים אותה במשמעות  ראשית, המילה 
אבל פירוש המילה איננו "ענקים / בני אדם גדולים", אלא "מי שנפלו, 
נכשלו" במובן של "חוטאים". אין הכוונה ליצורים גדולי ממדים, אלא לגזע 
של חוטאים. הסיבה לכך שתרגמו את המילה ל"ענקים" היא שבתרגום 
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השבעים, התרגום היווני של התנ"ך שנערך בסביבות שנת 250 לפנה"ס, 
שמשמעותה   ,gigentes היוונית  במילה   4 בפס'  השתמשו  החכמים 
היו  מי  זו. אבל  גזורה ממילה  )"ענק"(   giant "טיטאן". המילה האנגלית 
הטיטאנים במיתולוגיה היוונית? הם היו אלים למחצה ובני אדם למחצה 
מכיוון שהיו פרי זיווג בין אלים ובני אדם. כשהחכמים תרגמו את המילה 
טיטאנים  שהוראתה  היוונית  במילה  השתמשו  הם  ליוונית,  "נפילים" 
מכיוון שהם הבינו שמדובר באיחוד בין מלאכים לבני אדם, ולא בין שני 
סוגים של בני אדם, שממנו נוצר יצור כלאיים חדש שלא היה מלאך וגם 
לא אדם במובן הרגיל של המילה. אם כן, לפחות החכמים היהודים של 
כתב  שבו  למועד  יותר  הרבה  קרובה  בתקופה  שחיו  לפנה"ס,   250 שנת 
משה את הדברים, הבינו בבירור שמדובר בנישואי תערובת בין מלאכים 
לבין בנות אדם. כתוצאה מזיווג זה נוצר גזע חדש שנקרא "נפילים", גזע 
לא  אבל  אנושיים,  על   ,gigentes היו  הם  שנפלו".  "אלה  חוטאים,  של 
בגודלם. היו להם מאפיינים אנושיים אבל הם היו גם על אנושיים. היו 
להם יכולות על, הן בתחום הנפשי והן בתחום הגופני, אף על פי שייתכן 
והרומאים  היוונים  רגיל.  אדם  מכל  בממדיהם  גדולים  היו  לא  שהם 
שאבו את המיתולוגיות שלהם מהאירועים המתוארים בבראשית ו' 4-1. 
אדם  לבני  שנישאו  מהאולימפוס  אלים  על  מספרות  אלה  מיתולוגיות 
מבני  גדולים  שהיו  אנושיים,  על  מאפיינים  בעלי  ילדים  וילדו  רגילים 
אדם ונחותים מאלים. ספר בראשית מספק את הסיפור האמיתי על מה 
סיפור  והרומיות מספרות  היווניות  בעוד שהמיתולוגיות  קרה,  שבאמת 
מעוות: הן מציגות את הדברים מזווית ההשקפה האנושית ומאדירות את 

מה שאלוהים מכנה חטא. 
המילה השנייה שראוי לבחון היא "גיבורים", שמשמעותה בני חיל, 
מלאכים  בין  מזיווג  שנולדו  באנשים  שמדובר  מאחר  שוב,  שם.  אנשי 
חוטאים ונשים מבנות האדם, הם היו יוצאי דופן. הם היו גיבורים. שים 
לב שהכתוב לא מזכיר נשים גיבורות חיל. אילו היה מדובר בזיווג רגיל 
וטבעי, היה צפוי שיוזכרו גם נשים גיבורות חיל, שכן כתוצאה מזיווג זה 
היו נולדים הן זכרים והן נקבות. אבל הכתוב מזכיר רק גיבורים, מכיוון 
שמדובר בגזע שאיננו אנושי ואיננו מלאכי. ההסבר היחיד למקורם של 

הגיבורים הוא שהם היו תוצר של האיחוד הזה, עליו מדובר בפס' 4. 
אחרים  קטעים  מעמיד  מלאכים  על  מספר  ו'  פרק  לפיו  ההסבר  רק 
היחיד  הסביר  ההסבר  את  מספק  הוא  הגיוני.  באור  הקודש  בכתבי 
לאמירות מסוימות באיגרתו השנייה של פטרוס ובאיגרת יהודה, שנלמד 
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והוא שונה מחטאם  דופן, הוא קשור למבול,  יוצא  להלן. מדובר בחטא 
היו  החוטאים  המלאכים  כל  אחרת,  המלאכים;  של  הקדום,  הראשון, 

כלואים לנצח. 

איגרת פטרוס השנייה ב' 5-4
לְִקצְבֵי  ִאם־הֹוִריָדם  ּכִי  ָחְטאּו,  ֲאׁשֶר  עַל־ַהַּמלְָאכִים  ֱאֹלִהים  ֹלא־ָחס  ּכִי   4

ֶקֶדם ֹלא  וְגַם־עַל־ּדֹורֹות   5 וַּיְַסּגִיֵרם ּבְכַבְלֵי אֹפֶל, לְׁשְָמָרם לִַּמׁשְּפָט;  ָהִרים 
ָחס, וַּיִׁשְמֹר ַרק ֶאת־נַֹח ַהּׁשְִמינִי, קֵֹרא ַהּצֶֶדק, ּבֲַהבִיאֹו ֶאת־ַהַּמּבּול עַל־ּדֹור 

ָהְרׁשָעִים. 

)השדים( הכלואים  4 מציין היכן מוחזקים המלאכים החוטאים  פס' 
השדים  אבל  בתהום,  נמצאים  זמני  באופן  הכלואים  השדים  לנצח. 
זה  בקטע  היוונית  המילה  אחר.  במקום  נמצאים  לנצח  הכלואים 
מקום בשאול  זהו  ארץ(.  )תחתיות  טרטרוס  היא  "גיהינום"  שמשמעותה 
הארץ  תחתיות  וגם  התהום  גם  לנצח.  הכלואים  השדים  מוחזקים  שבו 
הם מקומות בשאול. תחתיות הארץ מתוארות כ"כבלי אופל", ומלאכים 
הלבן  הכס  לפני  במשפט  מדובר  "למשפט".  שם  שמורים  אלה  חוטאים 
הגדול, המשפט האחרון )התגלות כ' 15-11(. משמעות הדבר שמלאכים 
אלה לא ישוחררו לעולם. בבוא הזמן הם יעלו הישר מתחתיות הארץ כדי 
לעמוד לפני הכס הלבן הגדול ואחר כך יושלכו לאגם האש. הם לא יורשו 

לנוע בחופשיות - הם כלואים לנצח. 
פס' 5 מגלה את הזמן שבו הם נכלאו: במקביל למבול. הדברים תואמים 
קשורים  הם  שגם   ,4-1 ו'  בבראשית  המתוארים  האירועים  את  היטב 
המלאכים  בין  הזיווג  פרי  את  להשמיד  הייתה  המבול  מטרת  למבול. 
החוטאים לבין הנשים, בנות האדם. אם כן, השוואה בין איגרת פטרוס 
השנייה לבין הקטע בבראשית מספקת ראיה טובה לכך שבראשית ו' אינו 
מלאכים  בין  אלא  קין,  בנות  לבין  שת  בני  בין  תערובת  בנישואי  עוסק 
חוטאים לבין בנות האדם. מסקנה זו תקפה גם על סמך עיון בקטעי התנ"ך 

בלבד, בכל אופן הברית החדשה מחזקת פירוש זה. 

ִאּגֶֶרת יְהּוָדה 7-6
6 וְַהַּמלְָאכִים, ֲאׁשֶר ֹלא־ׁשְָמרּו ֶאת־ִמׂשְָרָתם ּכִי ִאם־עָזְבּו ֶאת־זְבֻלָם, ׁשְָמָרם 

וַעֲמָֹרה  ְסדֹום  ּכֲַאׁשֶר   7 ַהּגָדֹול;  ַהּיֹום  לְִמׁשְּפַט  ּובֲַאפֵלָה  עֹולָם  ּבְמֹוְסרֹות 
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וְֶהעִָרים ְסבִיבֹוֵתיֶהן, ֲאׁשֶר ִהזְנּו ּכְמֹוֶהם וַּיֵלְכּו ַאֲחֵרי בָׂשָר זָר, נְִהיּו כְֹרִאי, ּכִי־
נְִמְסרּו לְמּוַסר ֵאׁש עֹולָם. 

פס' 6 מדבר על חטאה של קבוצה נבחרת של מלאכים ומתאר אותו 
הרם"(.  מעמדם  )"את  ֶאת־ִמׂשְָרָתם"  "ֹלא־ׁשְָמרּו  ראשית,  אמירות.  בארבע 
המילה "רם" מופיעה פעמים רבות בהקשר של התחום המלאכי ומתארת 
ומקומם  מעמדם  על  שמרו  לא  הם  ביניהם.  שונים  ומעמדות  רמות 
בממשלת שר העולם הזה )השטן(. שנית, הם "עָזְבּו ֶאת־זְבֻלָם". הם עזבו 
את מרחב הפעולה של המלאכים והשדים וחדרו אל מרחב בני האדם, 
כשהם מתגלמים כבחורים צעירים ונושאים לעצמם נשים מבנות האדם. 
שלישית, הם שמורים כעת "ּבְמֹוְסרֹות עֹולָם ּובֲַאפֵלָה". יהודה מזכיר כאן 
דברים שנאמרו גם על ידי פטרוס - שמלאכים אלה כלואים לנצח. פטרוס 
גם גילה את מקום כלאם: תחתיות ארץ )טרטרוס(. רביעית, הם שמורים 
שם "לְִמׁשְּפַט ַהּיֹום ַהּגָדֹול". שוב, יהודה מחזק את דבריו של פטרוס שהם 
כבולים עד משפט היום הגדול. זהו משפט הכס הגדול הלבן. שוב, הכתוב 
מאשר שמלאכים אלה לעולם לא יהיו חופשיים לנוע, אלא שהם כלואים 
ויילקחו  לנצח בתחתיות הארץ. בבוא העת הם יוצאו מתחתיות הארץ 

לעמוד למשפט לפני הכס הגדול הלבן, ואחר כך יושלכו אל אגם האש. 
כמו  "כמוהם".  היא  המפתח  מילת  שלהם.  החטא  בסוג  עוסק   7 פס' 
של  חטאם  אחרים".  "יצורים  אחרי  הלכו  הם  ועמורה,  בסדום  שנעשה 
יצורים  עם  מיני  חטא  ועמורה:  סדום  של  לחטאן  דומה  אלה  מלאכים 
אחרים, זרים. "יצורים אחרים" )"בשר זר"( מתייחס לזיווג מיני לא טבעי, 
שנוגד את דרך הטבע. במקרה של סדום ועמורה, מדובר בהומוסקסואליות; 
הן  הזר"  ה"בשר  "היצורים האחרים",  החוטאים,  במקרה של המלאכים 
בנות האדם ממין נקבה. במקום להישאר במעמדם ובמעונם הם פלשו 
לתחום מחיה אחר, של יצורים אחרים, כדי לבצע חטא מיני חמור ביותר. 
אשמים  הם  משותף:  מכנה  יש  החוטאים  ולמלאכים  ועמורה  לסדום 
בהומוסקסואליות;  מדובר  ועמורה  סדום  של  במקרה  מיניים.  בחטאים 
יצורים  עם  תערובת  בנישואי  מדובר  החוטאים,  המלאכים  של  במקרה 

מהספירה האנושית־ארצית. 
ההשוואה בין בראשית ו' לבין הקטעים הנ"ל באיגרת פטרוס השנייה 
לנשים  להם  במלאכים שלקחו  בבירור שמדובר  מראה  יהודה  ובאיגרת 

מבנות אדם, ולא בבני שם שנישאו לבנות קין. 



נספח 2

השקפות רבניות לגבי המשיח וישעיהו נ"ג

"הסתירה" 

ל מי שמתחיל לחקור מה מלמד התנ"ך על ביאת המשיח מוצא כ
את עצמו עד מהרה לפני סתירה לכאורה. לפעמים אפילו נראה 
ציירו  שהנביאים  מכיוון  הדברים,  בין  מוחלטת  סתירה  שקיימת 

תמונה כפולה של המשיח העתיד לבוא. 
את  שמתארות  רבות  משיחיות  נבואות  ימצא  החוקר  אחד,  מצד 
המשיח כמי שיסבול, יושפל, יפגעו בגופו ובסופו של דבר יומת באלימות. 
הנביאים מתארים מוות זה כמוות חלופי עבור חטאי העם היהודי. מצד 
כובש  כמלך  שיבוא  משיח  על  דיברו  גם  שהנביאים  החוקר  יגלה  שני 
)המלך  ושגשוג  שלום  של  מלכות  ויכונן  ישראל  אויבי  את  שישמיד 

המשיח וימות משיח(. 
זו התמונה הכפולה שציירו הנביאים בנבואות אודות המשיח. במאות 
והגיעו  המשיחיות  בנבואות  חכמינו  התעמקו  התלמוד  התגבש  שבהן 

למסקנה הבאה: הנביאים דיברו על שני משיחים שונים. 
יוסף.  בן  משיח  בפיהם  כונה  ולמות  לסבול  לבוא,  העתיד  המשיח 
השני  המשיח  דוד.  בן  משיח  בפיהם  כונה  אחריו,  לבוא  האמור  השני, 
יקים את הראשון לתחייה ויכונן מלכות משיחית של שלום עלי אדמות. 
כל הרבנים הקדומים הכירו בעובדה שהתנ"ך מציג שתי תמונות אלה 
של נבואות משיחיות. אלא שהתנ"ך אף פעם אינו אומר בבירור שיהיו 
שני משיחים. למעשה, רבים מהתיאורים הסותרים לכאורה נמצאים זה 
לצד זה, ונראה שהכוונה היא לדמות אחת בלבד. בכל אופן, בעיני חכמי 
אותה תקופה, תיאוריית שני המשיחים נראתה כתשובה ההולמת ביותר 

ליישוב הסתירה.
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מתקופת  אולם  זו.  בתפיסה  היהדות  דבקה  בשנים  מאות  במשך 
האמוראים ואילך גדלה דמותו של משיח בן דוד במחשבת עמנו, והדמות 
המשיחית השנייה, משיח בן יוסף הסובל, נדחקה לקרן זווית. מדי פעם 
נזכרו בה, כשהיה צורך להשתמש בה בפולמוסים ולהסביר את הנאמר 
בתנ"ך על המשיח הסובל. היא סיפקה מוצא כשהועלו שאלות מביכות 
זו. רק מעטים בימינו  נהגו להתעלם מדמות משיחית  וקשות. פרט לכך 
שמעו על משיח בן יוסף או יודעים על קיומו במחשבת היהדות הקדומה. 
המלכותי,  המשיח  דמות  הוא  בימינו  עליו  יודעים  שהיהודים  המשיח 

המנצח את האומות שמסביב לישראל: משיח בן דוד. 

מקור הסתירה
המשיח  אודות  הרבנית  התפיסה  לפיתוח  העיקריים  המקורות  אחד 
בנוגע  היום  המחלוקת  סלע  נ"ג.  ישעיהו  הוא  יוסף,  בן  משיח  הסובל, 
להשקפת התנ"ך על המשיח מתמקד בפרק זה. הפרק מדבר על עבד ה' 
כייסורי  מתוארים  ייסוריו  למותו.  שמובילים  קשים  ייסורים  שסובל 
אחרים  של  חטאיהם  בגלל  ומת  שסובל  קורבן  של  כסבלו  תמורה - 
אינה  המחלוקת  לתחייה.  קם  ה'  שעבד  זה  בקטע  נאמר  עוד  ובמקומם. 
זה  פרק  למי  בשאלה  בעיקר  אלא  הקטע  אומר  מה  בשאלה  מתמקדת 

מתייחס. 
למי התכוון ישעיהו? האם ניבא כאן אודות המשיח? הרבנים בימינו 
לטענתם,  יהודית.  בפרשנות  ולא  נוצרית,  בפרשנות  שמדובר  קובעים 
מיידי  הסובל  ישראל  עם  על  מדבר  שישעיהו  היא  היהודית  הפרשנות 
הגויים. זוהי הפרשנות היהודית - טוענים הרבנים - והפרק אינו עוסק 

במשיח כלל ועיקר. 
אבל נראה שכדי לפרש פרק זה כאילו הוא מדבר על עם ישראל באופן 
קולקטיבי, יש צורך "לכפות" פרשנות זו על הכתוב באופן דחוק ביותר. 

הפרק עצמו מדבר על יחיד.

פירושים רבניים לישעיהו נ"ג
האם הקונפליקט הזה קיים אך ורק בין הפרשנות היהודית לנוצרית? 
מסתבר שהפרשנות שלפיה ישעיהו נ"ג מדבר על העם היהודי היא למעשה 
פרשנות מאוחרת. הפירוש הרבני המקורי של ישעיהו נ"ג קבע שמדובר 
ביחיד - המשיח עצמו. למעשה, עצם המושג משיח בן יוסף מקורו בקטע 
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זה. על מנת לקבל מושג ברור יותר לגבי ההשקפה היהודית הקדומה על 
ישעיהו נ"ג, מוטב לפנות ולסקור את תולדותיה של פרשנות זו. 

תרגום  הוא  לארמית  נביאים  של  ביותר  הקדומים  התרגומים  אחד 
יונתן בן עוזיאל מהמאה הראשונה לספירה. תרגומו לקטע זה בישעיהו 
פותח במילים: "הא יצלח )ישכיל( עבדי משיחא". תרגומי יונתן בן עוזיאל 
צוטטו רבות על ידי החכמים הקדמונים והוא בהחלט נחשב לבר סמכא. 
הוא קבע בבירור שקטע זה מישעיהו עוסק במשיח, וכמובן שאי אפשר 
בן  יונתן  הנוצרית".  "הפרשנות  באימוץ  עוזיאל  בן  יונתן  את  להאשים 
עוזיאל לא היה היחיד שפירש כך את ישעיהו נ"ג, כפי שמתברר מציטטה 
מרבי דון יצחק אברבנאל משנת 1,500 לערך. אברבנאל אמנם לא קיבל את 

העמדה הגורסת שהפרק מתייחס למשיח, אבל הוא מודה מפורשות: 
"השאלה הראשונה היא לדעת על מי נאמרה הנבואה הזאת. כי הנה חכמי 
הנוצרים פירשוה על אותו האיש שתלו בירושלים בסוף בית שני שהיה 
לדעתם בן האלוה ית' שנתגשם בבטן העלמה כמו שמפורסם בדבריהם. 
ואמנם יונתן בן עוזיאל תרגמה על משיח העתיד לבוא וזהו גם כן דעת 
אברבנאל  יצחק  דון  של  )מפירושו  ממדרשותיהם"  בהרבה  ז"ל  חכמים 

לנביא ישעיהו(.
למרות מה שחשב אברבנאל עצמו על משמעות הפרק, הוא מודה בפה 
מלא שחכמים רבים הבינו שהקטע מדבר על המשיח. ממובאה זו ברור 
שיונתן בן עוזיאל לא היה יחיד בדעתו. כך חשבו רבנים רבים בתקופת 

חיבור התרגומים והמדרשים. 
ספר הזוהר, שלפי הסברה נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי במאה 
ידי רב ספרדי במאה ה-13, קובע בפרשת הקהל מספר  השנייה או על 

דברים המתייחסים בבירור לפרק נ"ג בישעיהו: 
נכנס  משיח  אז  חולים.  בני  של  היכל  הנקרא  אחד  היכל  יש  עדן  "בגן 
ישראל  של  ייסוריהם  וכל  כאבים,  וכל  חולים  כל  וקורא  היכל  באותו 
'יבואו'. וכולם באים עליו. ואלמלא שהוא מיקל מעל ישראל ונוטל עליו, 
התורה.  עונש  בעבור  ישראל  של  ייסורים  לסבול  שיכול  אדם  היה  לא 

ה'ה'ד'. אכן חוליינו הוא נשא וגו'" הזוהר )כרך ב' ריב א(.
הזוהר מצטט כאן מישעיהו נ"ג 4 ומסב את הקטע על המשיח. הזוהר 
מבדיל בין עם ישראל ובין הדמות שעליה מדובר בישעיהו. יתרה מכך: 
הזוהר מכיר ביסוד התמורה - שסבלות המשיח באים במקום סבלם של 
צריכים  היו  שבו  במקום  עמד  שהמשיח  קובע  הזוהר  שחטאו.  אחרים, 
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חוטאים לעמוד וכי נטל על עצמו את הסבל והעונש שנועדו להיות מנת 
חלקם של בני ישראל בשל חטאיהם. 

ראיות נוספות מאותה תקופה נמצאות בתלמוד הבבלי: "למשיח מה 
שמו... ורבנן אמרי חיוורא דבי רבי ]אמרי חוליא[ שמו שנאמר: אכן חליינו 
ומעונה"  אלוהים  מוכה  חשבנוהו  ואנחנו  סבלם,  ומכאובינו  נשא  הוא 

)סנהדרין צח ב(. 
בדומה לזוהר, גם התלמוד הבבלי מייחס את הקטע מישעיהו למשיח. 

במיוחד פס' 4 נקשר למשיח עצמו. 
במדרש תנחומא לבמדבר א' 2 אנו קוראים: 

"...ר' נחמן אומר: אין איש הנאמר כאן אלא משיח בן דוד שנ': הנה איש 
מכאובות  איש  נאמר:  וכן  משיחא,  גברא  הא  יונתן  תרגום  שמו,  צמח 

וידוע חולי".  
ואומר  המשיח"  ל"מלך   13 נ"ב  ישעיהו  את  מייחס  הגילגלים  ספר 

עליו: 
"הנה ישכיל עבדי, ירום ונשא וגו', ואמרו חז"ל: ירום מאברהם מאוד מאד'ה'ר 
ז"ל.  ישראל  ע"פ חכמי  עבדי"  ישכיל  "הנה  )פירושי  הראשון("   )מאדם 
 The Fifty-Third .הוציאם לאור מספרי דפוס וכ"י אברהם בן יעקב
 Chapter of Isaiah According to the Jewish Interpreters. New

York: Ktav Publishing House, Inc. 1969. עמ'  338). 
מדרש כהן, בדיון על ישעיהו נ"ג 5, שם את הדברים הבאים בפי אליהו 

הנביא, שאומר למשיח: 
"סבול יסורין ודין מרן שמיסרך על חטאת ישראל, וכן כתיב והוא מחולל 
בית המדרש,  )ילינק,  זמן שיבוא הקץ"  עד  מעוונותינו,  מפשעינו, מדוכא 

ע'  29). 
מדרש אחר אומר על אותו קטע: 

"לשלושה חלקים נתחלקו הייסורין, אחד לדורות ולאבות ואחד לדורו של שמד, 
ואחד למלך המשיח" )מדרש שמואל יט א; מדרש תהלים ב פס' ז(. 

גם מחזור התפילה ליום הכיפורים מייחס קטע זה למשיח. בתפילת 
בסביבות המאה  הקליר  אלעזר  רבי  ידי  על  כיפור, שחוברה  ליום  מוסף 

השביעית לספירה, נאמר כדלהלן: 

"ּפִנה ֶמּנּו משיח צדקנו. פולצנו ואין מי לצדקנו; עוונותינו ועול פשעינו 
מצוא  סליחה  חטאתינו.  שכם  על  סובל  מפשעינו;  מחולל  והוא  עומס 
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מחוג  לבֹראתו.  עת  חדשה  בריה  נצח  בחבורתו.  לנו  נרפא  לעוונותינו; 
העלהו. משעיר הדלהו; להשמיענו בהר הלבנון. שנית ביד ינון". 

)כלומר: גלה מאתנו משיח צדקנו. אחזתנו אימה ואין מצדיק אותנו. 
את  נושא  הוא  מפשעינו.  ומחולל  ופשעינו  עוונותינו  בעול  נשא  הוא 
חטאינו על כתפו, למען ייסלח לעוונותינו. בחבורתו ירפא לנו בעת יבראו 
שעיר  מארץ  הקימו  הארץ.  מחוג  העלהו  חדשה.  בריאה  ישראל  נצח 

לקבצנו על הר הלבנון בשנית בגבורת ינון(.

התפילה  העניין.  יגדל  כיפור  ליום  זו  בתפילה  לעיין  שנעמיק  ככל 
כלומר  צדקנו"(,  משיח  מנו  )"פִנה  עמו  את  זנח  מביעה חשש שהמשיח 
בנוסף, המשיח שהלך סבל במקום  והסתלק.  כבר בא אליהם  שהמשיח 
העם, וחטאי העם נעמסו עליו. כעת, לאחר שסבל, המשיח עזב אותם; 
ניכר מתפילה  זוהי הסיבה לדאגתם. אי לכך העם מתפלל לשובו. חלק 
)כשחוברה  נ"ג. מכאן שעד למאה השביעית  ישירות מישעיהו  נלקח  זו 
תפילה חשובה זו(, ההשקפה היהודית עדיין הייתה שקטע זה מישעיהו 

מתייחס למשיח. 

זו הייתה הדעה  בן עלי הלוי מראה שדעה  יפת  פירושו של החכם 
השלטת ביהדות במאה העשירית: 

אני נוטה להסכים עם בנימין מנהבנד )בדבריו על ישעיהו נ"ג( ולראותו 
כמתייחס למשיח... הוא הנביא נותן לנו כך להבין שני דברים: ראשית, 
קשים  ניסיונות  בעקבות  רק  ביותר  הנעלה  כבודו  את  ישיג  שהמשיח 
הוא  שאם  כדי  כאות,  אלה  ייסורים  אליו  שיישלחו  ושנית  וממושכים, 
נמצא בעול הפורענות כשהוא נשאר טהור במעשיו, יידע כי הוא הנחפץ... 
'עבדי' מתייחס למשיח כפי שהוא מתייחס לאביו בפסוק 'נשבעתי לדור 

עבדי'. 

לכך  נ"ג מתייחס למשיח. בהתאם  בכך שישעיהו  זה הכיר  גם חכם 
הוא קובע שהמשיח יגיע למעמד רם ומכובד באמצעות סבל וייסורים.

גם במאה ה-11 חשבו יהודים שהפרק מדבר על המשיח. בבראשית 
רבה של רבי משה הדרשן נאמר שהקדוש ברוך הוא מתיר למשיח להושיע 
נפשות, אך יחד עם זאת להתייסר קשות. ואז אנו מוצאים שם את המילים 

הבאות:
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"הן מייד קיבל משיח כל יסורין מאהבה שנ' נגש והוא נענה... וכשישראל 
חוטאים הוא מבקש עליהם רחמים, שנ' ובחבורתנו נרפא לנו, ואומ' והוא 

חטא רבים נשא ולפושעים יפגיע וגו'" )בראשית רבה, 2).
בעל הדברים בבראשית רבה מצטט את ישעיהו נ"ג 7, 5 ו-12 ומסיק 
בזכות  זו תושג  ישועה  רבים, אבל  יושיע  מהם מספר מסקנות: המשיח 
סבלו. מסקנה נוספת היא שהמשיח סובל סבל חלופי, בעד חטאי ישראל.

חכם אחר מהמאה ה-11, רבי טוביה בן אליעזר אומר במדרש "לקח 
טוב" )פסיקתא זוטרא( על ישעיהו נ"ב 13: "ותנשא מלכותו לימות המשיח, 

שנאמר: הנה ישכיל עבדי, ירום ונשא וגבה מאוד".  
בן  משה  רבי  נמנה  הביניים  בימי  ביותר  המפורסמים  הרבנים  בין 
מימון, הרמב"ם. גם הוא מייחס במאמריו )באיגרת תימן( את ישעיהו נ"ג 

למשיח:

הראותו,  קודם  נודע  שלא  איש  המשיח...יעמד  עמידת  )איך(  איכות 
יחוסו...  אמתת  על  הראיות  הן  הן  ידו  על  שיראו  והמופתים  והאותות 
ואמר ישעיהו: כמו כן כשיראה מבלי שיודע לו אב ואם ומשפחה ויעל 
כיונק לפניו וכשורש וגו'... אבל חמדה המיוחדת לו היא בשעה שייגלה 
ייבהלו כל מלכי ארץ משמעו ויפחדו ותיבהל מלכותם...  כלומר שלא 
יוכלו לטעון ולערר עליו ולא יוכלו להכחישו אלא יבהלו מן המופתים 
שיראו על ידו וישימו ידם לפיהם שכן אמר ישעיהו בעת ספר שישמעו 
המלכים לו אמר עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא סופר להם ראו 

ואשר לא שמעו התבוננו. 

יוחאי, נאמר  במקור יהודי קדום מהמאה ה-11, שיוחס לשמעון בר 
אודות המשיח: 

"וימות שם משיח בן אפרים וישראל סופדים אותו ואחר כך יגלה להם 
הקב"ה משיח בן דוד וישראל ירצו לסוקלו ואומר לו שקר דברת שכבר 
וחדל  נבזה  שנאמר  ויבזוהו  לעמוד  עתיד  אחר  משיח  ואין  משיח  נהרג 
אישים והוא חוזר לו ונכסה מן שנאמר וכמסתר פנים ממנו..." )נסתרות 

ד'רבי שמעון בר יוחאי, ילניק, בית המדרש ג' ע' פ'(.
שהייתה  משיחים,  שני  של   קיומם  בדבר  התפיסה  כאן  משתקפת 
יוסף,  בן  או  בן אפרים  בימיו. משיח אחד,  היהודית שנפוצה  ההשקפה 
ימות. אחרי מותו יבוא משיח בן דוד, שעם ישראל יבזוהו והוא יידחה, 

כנאמר כאן. כאסמכתא לדבריו הוא מצטט מישעיהו נ"ג 3. 
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לראשונה  מופיע  היהודית  בתולדות התיאולוגיה  זו  במהלך תקופה 
הרעיון שהקטע אינו מתייחס למשיח אלא לעם ישראל. הראשון שהעלה 
אותו היה רש"י - רבי שלמה יצחקי. אולם, היות ודעתו עמדה בסתירה 
להשקפה המסורתית, מפרשים יהודים אחרים בני זמנו הגיבו בחריפות 

לדבריו.
אחד הרבנים שהתנגדו להשקפה החדשה של רש"י היה רבי משה כהן 

אבן קריספין מקורדובה וטולדו שבספרד )שנת 1350 לערך(: 
המלך  על  שפירשוה  רז"ל  דעת  על  הזאת  הפרשה  לפרש  רוצה  "ואני 
המשיח ואזהר בכל יכולתי לשמר דרך הפשט ולא אדחוק להוציא הפסוק 
מפשטו ואולי לא יעבור עלי כל כך דחקים וריחוקים מהפכו כמו שעבר 
לנו  להודיע  יי  פי  על  ע"ה  ישעיה  בה  התנבא  הזאת  הנבואה  עליהם... 
מיום  ענינו  יהיה  כיצד  ישראל  את  ולגאול  לבוא  העתיד  המשיח  עניין 
שיעמוד על דעתו עד שיבוא ויגאל אותנו כדי שאם יעמוד שום עומד 
ויאמר על עצמו שהוא משיח, שנתבונן בדעתנו ונראה בעינינו אם נראה 
שענינו כמו שאמ' הנביא בנבואה הזאת אז נאמין שהוא משיח צדקנו ואם 

לאו לא נאמין בו" )מפירוש ר' אבן כריספין(.
 ה"דחקים וריחוקים" שאליהם מתייחס רבי קריספין הם רמז לפירושו 
של רש"י, שטען שהקטע לא מתייחס למשיח אלא לעם ישראל. רבי משה 
מישעיהו  זה  שקטע  כך  על  ועמד  זה  פירוש  נגד  קם  קריספין  אבן  כהן 
מתייחס למשיח; ושהוא  נכתב במטרה לעזור בזיהוי המשיח כך שאפשר 

יהיה להכירו בבואו. 
מן המאה ה-16 נביא את דבריו של רבי סעדיה אבן דנן מגרנדה )שנת 

1500 לערך(:
"ור' יוסף בן כספי מלאו לבו לומר כי הדורשים זאת הפרשה על המלך 
המשיח שיב"ב גרמו לתועים לפתור אותה על ישו. והשם יכפר בעדו כי 
לא דבר נכונה כי רבותי' חכמי התלמוד ז"ל מכוח הנבואה ידברו דבריהם 
וקבלה יש בידם בעיקרי הפירושים... מדבר ורומז למלך המשיח" )פירוש 

רבי סעדיה אבן דנן מגרנדה, לפי כתב יד באוקספורד(.
גם רב זה מתקומם נגד הדעה שישעיהו נ"ג מתייחס לעם ישראל. הוא 
דורש מפרשני ישראל לשוב לפרשנות התלמודית, שמייחסת את הכתוב 
למשיח. הוא גם מספק הסבר לכך שרבים החלו לקבל את הדעה החדשה. 
נוצרים,  לבין  רבנים  בין  רבים  פומביים  עימותים  התנהלו  זו  בתקופה 
הוא  שישוע  להוכיח  כדי  נ"ג  בישעיהו  זה  בפולמוס  נעזרו  והאחרונים 
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המשיח. מאחר שטענותיהם היו משכנעות, הרבנים התגוננו על ידי כך 
שהחלו להסב את הקטע לישראל. 

מאמצע המאה ה-16 יש לנו את כתביו של רבי משה אל שייך, תלמידו 
של יוסף קארו, מחבר שולחן ערוך. גם הוא תבע מהפרשנים היהודיים 

לשוב לפירוש המסורתי בכתבו:
"הנה ר'ז'ל פה אחד קיימו וקיבלו כי על מלך המשיח ידבר ואחריהם ז"ל 
נמשוך..." )מראות הצובאות, פירוש על ספרי הנביאים, דר' משה בן 

ר' וחיים אלשייך(. 
כתביו של רבי אליה דה וידאס נשתמרו מאותה תקופה בערך. הוא 

כתב סביבות שנת 1575 על ישעיהו נ"ג 5 כדלהלן: 
שהמשיח  שכמו  והכוונה  מעוונותינו.  מדוכא  מפשעינו  מחולל  "והוא 
סובל העונות שלנו עושים לו שיהא מדוכא אם כן מי שירצה שהמשיח 
לא יהיה מדוכא מעונותיו יסבול וידכה הוא בעצמו" )ראשית חכמה מר' 

אליהו דה וידאס לפי דפוס ונציה(.
גם רב זה מייחס את הקטע למשיח ואומר שהמשיח יסבול עקב עוונות 
העם. הוא מוסיף ואומר שגורל המסרבים לראות בייסורים שסבל המשיח 
ויהיה עליהם לסבול בעצמם בעד  ייסורי תמורה בגלל חטאיהם נחרץ, 

חטאיהם.
רש"י  של  לפירושו  שלילית  תגובה  ניכרה  עדיין  ה-17  במאה  גם 
 1650( לישעיהו נ"ג, כפי שמתברר מכתבי רבי נפתלי בן אשר אלטשולר 
בימינו  במהרה  שיבוא  משיחנו  על  אלו  פסוקים  אפרש  "ועתה  לערך(: 
א'כ'י'ר; ותמיה למה לא פי' רש"י ור'ד'ק על משיח ה' כמו שפירש התרגום" 
אשר  ר'  בן  )הירש(  נפתלי  לר'  וכתובים  נביאים  פירוש  שלוחה,  )איילה 

אלטשולר(.
ההשקפה שנוסחה על ידי רש"י, והרב קמחי )הרד"ק( חזר עליה, תפסה 
עד המאה ה-19 את מקום הפרשנות הקדומה של חז"ל. אולם הניצחון 
בה"כורם"  כתב  הומברג  הרץ  נגדה.  שקמו  היו  עדיין  מוחלט.  היה  לא 

בשנת 1818: 
נ"ג[ על מלך המשיח נאמר שיבוא באחרית הימים  "והעיקר ש]ישעיהו 
לעת רצות ה' לפדות את עמו מקרב גויי הארצות" )הכורם, ביאור על 

תנ"ך לרבי הרץ הומברג(.
עמדה  נוקט  אינו  במשיח,  עוסק  נ"ג  ישעיהו  כי  שמי שמפרש  מכאן 
הזרה ליהדות. הפרשנות היהודית המסורתית מייחסת את הקטע הנ"ל 
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למשיח. הראשון שהסב את ישעיהו נ"ג על ישראל היה רש"י )1105-1040) 
ואחריו דוד קמחי, הרד"ק )1235-1160(.  בכך פעלו בניגוד למסורת ישראל 
רש"י  של  השקפתו  הפכה  כיום  להם.  שקדמו  השנים  ובאלף  בימיהם 
לשליטה אך היא אינה ההשקפה היהודית המסורתית. אלה שחיו בסמוך 
יותר לימי ישעיהו, ואשר לא נאלצו להתמודד עם מטיפים נוצריים, ייחסו 

את הקטע למשיח.



נספח 3

מדוע המשיח היה צריך למות?

אחר שהתפיסה של משיח שמקריב את חייו כל כך זרה ליהדות מ
צורך  יש  הייתה חלק ממנה,  פי שפעם היא  על  המודרנית, אף 
לענות לשאלה: למה המשיח היה צריך למות? התשובה לשאלה 

זו מעלה שאלה נוספת: באיזו דרך מושגת הגאולה?
נושא הגאולה - הפדות בדם - שזור לכל אורך כתבי הקודש.

לפי התנ"ך
הגאולה היא הכרחית מאז שהחטא חדר לאנושות והפריד בין האדם 
לאלוהים. כשאדם וחווה המרו את פי אלוהים בפעם הראשונה, החטא 
על  לגשר  היחידה  הדרך  והלאה,  שלב  מאותו  מאלוהים.  אותם  הפריד 
הפער שנוצר הייתה באמצעות דם. הגישור על הפער נקרא גאולה, או 
תמיד  הפדות  אמצעי  עמו,  לבין  אלוהים  בין  היחסים  אורך  לכל  פדות. 

היה דם. 
שפיכת הדם הכרוכה בפדות מופיעה בתנ"ך באותו הזמן שבו מופיע 
נחוצה.  הייתה  לא  לכפרה  הדם  שפיכת  החטא,  שלפני  מכיוון  החטא 
כתוב שמייד אחרי גירושו של האדם מגן עדן, "וַּיַעַׂש יהוה ֱאֹלִהים לְָאָדם 

ּולְִאׁשְּתֹו ּכְָתנֹות עֹור וַּיַלְּבִׁשֵם" )בראשית ג' 21). 
העורות היו עורות בעלי חיים. את העירום, שנחשף כעת בשל החטא, 
היה צורך לכסות. אבל כדי לעשות זאת היה צורך להרוג בעלי חיים וכך 
נשפך דם לראשונה בהיסטוריה. מכאן נובעת משמעותה השורשית של 

המילה "כפרה" - "לכפר" משמעו "לכסות".
עד מהרה למדו בניהם של בני הזוג האנושי הראשון עד כמה שהדם 
נחוץ. הגיע זמנם של הבל ושל קין להקריב את קורבנותיהם לאלוהים. 
קין הקריב את פרי עמלו בשדה. המנחה שלו הייתה מורכבת מצמחים 
ולא היה בה דם. הבל הביא קורבן דם )בעל חיים שהומת, שדמו נשפך( 
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מצאנו. אלוהים דחה את קורבנו של קין וקיבל את זה של הבל. כך נלמד 
לקח חשוב: איש אינו יכול להתקרב לאלוהים בכל אמצעי שישר בעיניו. 
זה שצריך  ופגע באלוהים הקדוש; אלוהים הוא  זה שחטא  האדם הוא 
לסלוח. לכן, האדם אינו יכול לבחור באיזה אמצעי אלוהים יסלח לו אלא 
הדבר נתון בידי אלוהים, ואלוהים בחר שהאמצעי הזה יהיה דם. קין בחר 
לגשת לאלוהים בדרכו שלו, אבל הוא נדחה. הבל בחר בדרך שאלוהים 

דרש, והתקבל. 
כאשר עוקבים אחר ההתפתחויות בספר בראשית אפשר לראות שכל 
האנשים שנשאו חן בעיני אלוהים היו אלה שקרבו אליו באמצעות דם - 
קורבן שהומת. נוח הקריב קורבנות שדמם נשפך מייד עם צאתו מהתיבה. 
בעקבותיו הלכו האבות - אברהם, יצחק ויעקב - שכולם הקפידו לגשת 

לאלוהים באמצעות הקרבת בעלי חיים שהומתו ודמם נשפך. 
מרכיב הפדות באמצעות דם הופיע לכל אורך התורה שקיבל משה 
בהר סיני, על תרי"ג מצוותיה. בוויקרא י"ז 11 אפשר למצוא סיכום מצוין 

של התורה כולה:

ּכִי־נֶפֶׁש ַהּבָׂשָר ּבַָּדם ִהוא, וֲַאנִי נְַתִּתיו לָכֶם עַל־ַהִּמזְּבֵַח לְכַּפֵר עַל־נַפְׁשֵֹתיכֶם, 
ּכִי־ַהָּדם הּוא ּבַּנֶפֶׁש יְכַּפֵר. 

בהחלט אפשר לומר שהתורה כולה סובבת סביב אמירה זו. אלוהים נתן 
בתורה מצוות שיש לציית להן. חוסר ציות הוא חטא. במקרים של המריית 
פיו, אמצעי הכפרה על החטא היה דם. ספר ויקרא פותח בפירוט דקדקני 
של סוגי הקורבנות השונים שבהם נדרש להמית בעלי חיים ולשפוך את 
דמם. לכל הקורבנות האלה הייתה אותה מטרה: לאפשר לבני ישראל לתקן 
את מערכת היחסים שלהם עם אלוהים. בכל שבעת חגי ישראל - פסח, 
חג המצות, חג הביכורים, שבועות, יום תרועה, יום הכיפורים וחג סוכות 
- נדרש לשפוך דם. פולחן יום הכיפורים מתואר בפרוטרוט בוויקרא ט"ז, 
לכפר  שנועדו  הקורבנות  דם  שפיכת  לגבי  קפדניות  הוראות  ניתנות  שם 
על חטאי עם ישראל. המשכן ובית המקדש הוקמו על מנת לאפשר לקיים 
יותר את שפיכת הדם שנדרשה כדי לכפר על חטאי העם.  בצורה טובה 
רק פעם אחת בשנה מותר היה להיכנס לקודש הקודשים, שבו שכן כבוד 
היחיד  היה  הגדול  והכוהן  האלוהים,  שכינת  של  התגלותה  האלוהים - 
שהורשה לעשות זאת. לפני שהוא נכנס היה עליו לקחת איתו מדם קורבן 
החטאת של יום הכיפורים ולהתיז את הדם על הכפורת )מכסה ארון הברית, 

שהכיל את לוחות הברית(:
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"15 וְׁשַָחט ֶאת־ׂשְעִיר ַהַחָּטאת ֲאׁשֶר לָעָם וְֵהבִיא ֶאת־ָּדמֹו ֶאל־ִמּבֵית לַּפָֹרכֶת, 
וְלִפְנֵי  עַל־ַהּכַּפֶֹרת  אֹתֹו  וְִהּזָה  ַהּפָר,  לְַדם  עָׂשָה  ּכֲַאׁשֶר  ֶאת־ָּדמֹו  וְעָׂשָה 
ַהּכַּפֶֹרת: 16 וְכִּפֶר עַל־ַהּקֶֹדׁש ִמֻּטְמאֹת ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ּוִמּפִׁשְעֵיֶהם לְכָל־ַחּטֹאָתם, 
וְכֵן יַעֲׂשֶה לְאֶֹהל מֹועֵד ַהּׁשֹכֵן ִאָּתם ּבְתֹוְך ֻטְמאָֹתם: 17 וְכָל־ָאָדם ֹלא־יְִהיֶה 
ּבְאֶֹהל מֹועֵד ּבְבֹאֹו לְכַּפֵר ּבַּקֶֹדׁש עַד־צֵאתֹו, וְכִּפֶר ּבַעֲדֹו ּובְעַד ּבֵיתֹו ּובְעַד 

ּכָל־ְקַהל יִׂשְָרֵאל" )ויקרא ט"ז 17-15(.

עיקרון זה היה תקף בכל התקופה המקראית, אבל היה זה עול קשה 
עבור בני העם. היה צורך להקריב את הקורבנות האלה מדי שנה בשנה 
בבית המקדש בירושלים. המצווה לעלות לירושלים באופן קבוע - לכל 
לכפר  כדי  לה'  קורבנות  להקריב  מנת  על   - הרגלים  בשלושת  הפחות 
על חטא, היוותה עול כבד ליהודים שגרו הרחק מירושלים. רק המיעוט 
הנאמן, שהנביאים מכנים שארית, שריד וכדומה, אהבו את אלוהים ואת 
תורתו די כדי לקיים זאת למרות הקושי. השאר בנו לעצמם מזבחות על 
ההרים והגבעות בקרבת מקום מגוריהם והקריבו את קורבנותיהם שם. 
אלוהים  ונביאי  אלה,  מתחרים  מזבחות  על  כפרה  קיבלו  לא  הם  אולם 
התקוממו וגינו את הסטייה זו מתורת אלוהים. אנשים רבים לא השכילו 
לבקש  כדי  אלוהים  אל  לבוא  יכול  אינו  שאיש   - קין  לקח  את  ללמוד 
חייב  הוא  אלא  לנכון,  שיראה  דרך  בכל  אליו  להתקרב  ולנסות  סליחה 

להתקרב אליו בדרך שאלוהים עצמו קבע. 
ישעיהו הנביא היה הראשון שסיפק תקווה שיבוא יום שבו העול הזה 
יוסר. בישעיהו נ"ג אלוהים הודיע שהעבד הסובל, המשיח, יהיה הקורבן 

המועלה על חטא: 

"10 וַיהוה ָחפֵץ ַּדּכְאֹו ֶהֱחלִי; ִאם־ָּתׂשִים ָאׁשָם נַפְׁשֹו, יְִרֶאה זֶַרע, יֲַאִריְך יִָמים, 
וְֵחפֶץ יהוה ּבְיָדֹו יִצְלָח: 11 ֵמעֲַמל נַפְׁשֹו יְִרֶאה יִׂשְּבָע, ּבְַדעְּתֹו יַצְִּדיק צִַּדיק 

עַבְִּדי לַָרּבִים, וַעֲוֹנָֹתם הּוא יְִסּבֹל" )ישעיהו נ"ג 11-10(. 

משה  תורת  במסגרת  שצוו  החיים  בעלי  קורבנות  נ"ג,  ישעיהו  לפי 
אחד  דם  קורבן  רצה  אלוהים  זמני.  כאמצעי  זמני,  באופן  לשמש  נועדו 
נ"ג  שישעיהו  לכך  הסיבה  זוהי  עצמו.  המשיח   - להיות  שנועד  וסופי, 
משתמש באותם ניסוחים, סמלים ודגש של ספר ויקרא. לדוגמה, הניסוח 
הקורבנות.  ממערכת  הלקוח  במושג  משתמש  נַפְׁשֹו"  ָאׁשָם  "ִאם־ָּתׂשִים 
מקורן של מילים אלה הוא בתורת משה. וגם: "ּבְַדעְּתֹו יַצְִּדיק צִַּדיק עַבְִּדי 
לַָרּבִים, וַעֲוֹנָֹתם הּוא יְִסּבֹל". לא זו בלבד שמילים אלה מופיעות בתיאורי 
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הקורבנות בתורה עצמה, אלא שמושגים אלה ממש לקוחים מוויקרא ט"ז, 
שהוא הפרק שמרחיב ומסביר את כל הפרטים הקשורים לדיני קורבן יום 

הכיפורים. 
זוהי, אם כן, הסיבה לכך שהמשיח היה צריך למות: להיות הקורבן 
שדמו נשפך לכפרה על חטא, אחת ולתמיד. היהודים לא יישאו עוד מדי 
שנה בשנה בעול הקורבנות. כל שיהא על אדם לעשות כדי לקבל סליחה 
הוא לקבל את מותו של המשיח למענו ובגלל חטאיו. המשיח היה צריך 

למות כדי לספק את הכפרה הזו, מכיוון שהדם היה אמצעי הכפרה. 
בהם  יש  נוסף.  חשוב  עיקרון  טמון  נ"ג  מישעיהו  אלה  פסוקים  בשני 
אמירה מבלבלת מעט: "בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים". ניתן לנסח את 
רבים".  יצדיק  שלי  הצדיק  אותו,  שיֵדעו  כך  ידי  "על  כדלהלן:  הדברים 
ידיעה  רק  לא  ידיעה/היכרות מתוך התנסות,  מדגישה  "לדעת"  המילה 
במחשבות )ידיעה שבלב, שבאמונה(. את מי שיודע את העבד הזה בלבו 
ובאמונתו )יודע ומכיר אותו, לא יודע עליו(, ומכיר בכך שהוא מת עבור 
על  להכריז  פירושה  הצדקה  מכך.  כתוצאה  יצדיק  הזה  העבד  חטאינו, 
מישהו שהוא צדיק. אי אפשר להכריז עלינו כצדיקים אלא אם החטאים 
שלנו מכופרים. על החטאים שלנו אפשר לכפר אך ורק באמצעות שפיכת 

דם; דמו של המשיח הוא הדם הסופי שיוקרב. 

לפי הברית החדשה
ויקרא  לספר  המקבילה  היא  החדשה  בברית  העברים  אל  האיגרת 
את  כל  קודם  להבין  צריך  לעברים  האיגרת  את  להבין  מנת  על  בתנ"ך. 
הספר  שכל  בוויקרא,  מרכזי  ציר  מהווה   11 שי"ז  אופן  באותו  ויקרא. 
והתורה סובבים סביבו, כך גם האיגרת לעברים מדגישה את אותו עיקרון 

בפסוק המרכזי שלה, ט' 22. 

וְכְִמעַט ַהּכֹל יְֻטַהר ּבַָּדם עַל־ּפִי ַהּתֹוָרה, וְֵאין ּכַּפָָרה ּבְלִי־ׁשְפִיכַת ָּדם. 

יְכַּפֵר".  ּבַּנֶפֶׁש  הּוא  "ַהָּדם  שרק  היה   11 י"ז  בוויקרא  הנקבע  העיקרון 
הברית החדשה אמנם משתמשת במילים שונות אך מעבירה את אותו 

המסר: בלא שפיכת דם אין מחילה. הכל מטוהר בדם. 
לקבוצה  ונועדה  יהודי משיחי  בידי מחבר  נכתבה  האיגרת לעברים 
של קהילות משיחיות בישראל. הכותב מדגיש את עליונותו של קורבן 
המשיח בעזרת הנושא המרכזי של ספר ויקרא ונבואתו של ישעיהו. ניתן 
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לנגד  דברים  שני  רואה  לב שהמחבר  פסוקים. שים  במספר  זאת  לראות 
עיניו:

ספר ויקרא וקורבנות בעלי החיים.  א.    
ישעיהו נ"ג והמשיח כקורבן הסופי.  ב. 

בעברים ב' 18-16 כתוב: 

16 ּכִי ָאְמנָם ֹלא ּבְַמלְָאכִים ֶהֱחזִיק, ּכִי ִאם־ּבְזֶַרע ַאבְָרָהם ֶהֱחזִיק. 17 עַל־ּכֵן 

ַרֲחָמן  ּגָדֹול  ּכֵֹהן  ֲאׁשֶר־יְִהיֶה  לְַמעַן  ּבְכָל־ָּדבָר,  לְֶאָחיו  לְִהָּדמֹות  עָלָיו  ָהיָה 
וְנֱֶאָמן ּבְעִנְיְנֵי ֱאֹלִהים, לְכַּפֵר עַל־ַחּטֹאת ָהעָם 18 ּכִי בֲַאׁשֶר הּוא בְעַצְמֹו עֻּנָה 

וְנְִתנֶַּסה, יָכֹל לַעֲזֹר ֶאת־ַהְמנִֻּסים. 

קטע זה מבהיר שהמשיח בא כיהודי והתנסה בכל הקשיים שהיהודים 
חוו על מנת שיהיה לכוהן גדול רחמן ונאמן, המסוגל להזדהות עם עמו. 
בכפוף  יחיה  הוא  שגם  כדי  הייתה  כיהודי  בא  שהמשיח  לכך  הסיבה 
לתורה ויקבל על עצמו את עולה. היה ביכולתו להזדהות עם מצבם של 

היהודים שחיו תחת עול התורה. 
קטע מרכזי נוסף נמצא בעברים ד' 15-14: 

ּבֶן־ יֵׁשּועַ  הּוא  ּבַּׁשָָמיִם,  עָבַר  ֲאׁשֶר  ּגָדֹול  ֹראׁש  ּכֵֹהן  ּבְִהיֹות־לָנּו  וְעַָּתה   14

ֹלא־יּוכַל  ֲאׁשֶר  ּגָדֹול  ּכֵֹהן  לָנּו  ֵאין  ּכִי   15 ּבְהֹוָדָאֵתנּו.  נֲַחזִיָקה  ָהֱאֹלִהים, 
לְִהצְָטעֵר עַל־ֳחלָיֵינּו, ּכִי ִאם־ַהְמנֶֻּסה בַּכֹל ּכָמֹונּו, ַאְך ּבְלִי־ֵחְטא. 

הוא  שישוע   - העניין  אותו  את  ומפתחים  ממשיכים  אלה  פסוקים 
מה  את  היטב  מבין  שהוא  מכיוון  ללבנו  והמבין  הרחמן  הגדול  הכוהן 

שעובר על הפרט, שכן הוא עצמו התנסה בכל אותם דברים. 
קטע נוסף נמצא בעברים ז' 25-22:

22 ּגַם־ַהּבְִרית טֹובָה וִיֵתָרה ִהיא ֲאׁשֶר יֵׁשּועַ עַָרב אֹוָתּה. 23 וְׁשָם נְִתּכֲַהנּו ַרּבִים, 

ִמּפְנֵי ֲאׁשֶר ַהָּמוֶת ֹלא ִהּנִיָחם לְִהּוֵָתר ּבָָאֶרץ; 24 ֲאבָל זֶה, ּבְעְָמדֹו לְעֹולָם, יֶׁש־
לֹו כְֻהּנָה ֲאׁשֶר ֹלא־ַתעֲבֹר ִמֶּמּנּו; 25 ֲאׁשֶר עַל־ּכֵן יּוכַל ּגַם־לְהֹוׁשִיעַ ּבַּכֹל וָכֹל 

ֶאת־ַהּנִּגָׁשִים עַל־יָדֹו לֵאֹלִהים, ּכִי ַחי־הּוא ָתִמיד לְַהפְּגִיעַ ּבַעֲָדם. 

העליונות של כהונתו של המשיח מודגשת על ידי העובדה שכל יתר 
הכוהנים הם בני תמותה. כל כוהן גדול מת במוקדם או במאוחר ובמקומו 
אחד  היה  והמוות  החיים  מעגל  חלילה.  וחוזר  אחר,  גדול  כוהן  נבחר 
החסרונות של הכהונה לפי התורה. עליונותה של כהונת המשיח באה 
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לידי ביטוי בכך שהיא נצחית שכן ישוע קם לתחייה, ובזכות תקומתו מן 
המתים הוא מכהן לעולם. 

חיסרון נוסף של מערכת הכהונה של בני לוי מתואר בעברים ז' 27-26: 

ִמן־ַהַחָּטִאים  וְנִבְָּדל  וְָטהֹור  ָּתִמים  ָחִסיד  ׁשֶהּוא  ּכָזֶה,  ּכֵֹהן  נֲָאוָה־ּלָנּו  ּכִי   26

ָהֵהם,  ַהּגְדֹולִים  ּכַּכֲֹהנִים  יֹום,  יֹום  צִָריְך  ֵאינֶּנּו  ֲאׁשֶר   27 ֵמַהּׁשָָמיִם,  וְנִּׂשָא 
לְַהְקִריב ּבִָראׁשֹונָה עַל־ַחּטֹאָתיו וְַאֲחֵרי־כֵן עַל־ַחּטֹאת ָהעָם; ּכִי־זֹאת עָׂשָה 

ּבְפַעַם ַאַחת ּבְַהְקִריבֹו ֶאת־נַפְׁשֹו. 

פסוקים אלה מראים שהיה צורך לחזור ולהקריב את הקורבנות יום 
"אחת  הסופי,  הקורבן  להיות  נועד  המשיח  שנה.  אחרי  שנה  יום,  אחר 
ולתמיד", על חטא. זה מה שקרה כשישוע בא והקריב את דמו )את חייו( 
כקורבן על חטא. כמו כן, הכוהן הגדול ממשפחת לוי היה צריך להעלות 
תחילה קורבן ולהזות דם לכפרת חטאיו־הוא, לפני שיכול היה להקריב 
ולהזות דם כדי לכפר על חטאי העם. מאחר שישוע היה נקי מחטא לא 
היה לו כל צורך לכפר תחילה על חטאיו, אלא הוא כיפר בדמו על כל מי 
שמוכן לקבל את כפרה זו מיידו. הוא כיפר על חטאי העולם כולו, כמובן, 

אבל הכפרה תקפה אך ורק לגבי מי שמאמין בה.
של  בסופו  שהכוהנים  היה  לוי  בני  כהונת  של  הראשון  החיסרון 
על  לחזור  דבר מתו. החיסרון השני של המערכת הישנה הוא שנאלצו 
הקורבנות שנה אחרי שנה. החיסרון השלישי היה שהכוהן הארצי היה 

צריך לכפר על חטאיו לפני שיכול היה לכפר על חטאיו של אחר. 
כל שלושת החסרונות שהזכרנו לעיל באים על תיקונם בכהונתו של 
ישוע המשיח. מאחר שישוע חי לנצח בכוח תחייתו מן המתים, יש לנו 
כהונה נצחית שאיננה נקטעת. שנית, מאחר שהדם שנשפך הוא דמו של 
ישוע  ויחידה.  אחת  פעם  אותו  לשפוך  די   - מפשע  חף  דם   - המשיח 
לעולם לא יצטרך לשפוך את דמו שוב. לכן יתרון נוסף ברור על תורת משה 
הוא בעובדה שאין צורך לחזור על הקרבתו של המשיח, הוא מת "אחת 
המקראית  שבכהונה  שבעוד  בעובדה  טמון  השלישי  היתרון  ולתמיד". 
הכוהן הגדול הארצי היה צריך לכפר קודם על חטאיו, המשיח אינו צריך 
יקריב  שישוע  צורך  כל  אין  מחטא.  נקי  שמשיחנו  מכיוון  זאת,  לעשות 
במילים  אחרים.  של  חטאיהם  עבור  כך  ואחר  חטאיו  על  קורבן  תחילה 
אחרות, הכוהן הגדול שלנו הוא כוהן נקי מחטא, בעוד שהכוהנים בני 

לוי היו אנשים חוטאים.
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לעברים  באיגרת  מקבלת  למות  צריך  היה  המשיח  מדוע  השאלה 
תשובה התואמת בהחלט את דרישות ספר ויקרא ואת התקווה שבישעיהו 
החדשה,  בברית  במלואה  התגשמה  עליה  מדבר  שהתנ"ך  התקווה  נ"ג. 

במותו של המשיח. 
עליונותו של המשיח על כל קורבן אחר מודגשת בעברים ט' 15-11: 

ּבְתֹוְך  עָבַר  ָהעֲִתידֹות,  לַּטֹבֹות  ּגָדֹול  ּכֵֹהן  לְִהיֹות  ּבְבֹאֹו  ַהָּמׁשִיַח,  ֲאבָל   11

ֲאׁשֶר  ּכְלֹוַמר,  בְיַָדיִם,  ֹלא־נַעֲׂשָה  ֲאׁשֶר  ּוׁשְלֵמּות  ּבִגְֻדּלָה  ַהְמעֻּלֶה  ַהִּמׁשְּכָן 
ֶאּלָא  וַעֲגָלִים,  ׂשְעִיִרים  ּבְַדם  ֹלא־בָא  ּגַם   12 ַהּזֹאת;  ַהּבְִריָאה  ּבִכְלַל  ֵאינֶּנּו 
ּבְַדם־נַפְׁשֹו ּבָא ּבְפַעַם־ַאַחת ֶאל־ַהּקֶֹדׁש ּפְנִיָמה, וַּיְִמצָא ּגְֻאּלַת עֹולָם. 13 ּכִי 
יְַקְּדׁשֵם  עַל־ַהְּטֵמִאים,  יֻּזֶה  ֲאׁשֶר  ַהּפָָרה,  וְֵאפֶר  וְַהּׂשְעִיִרים  ַהּפִָרים  ִאם־ַּדם 
לֵאֹלִהים  ֶאת־עַצְמֹו  ֲאׁשֶר־ִהְקִריב  ַהָּמׁשִיַח,  ּכִי־ַדם  ַאף   14 ּגּופָם,  לְָטֳהַרת 
 ּבְרּוַח נִצְִחי ּובְלִי־מּום יְַטֵהר לְבַבְכֶם ִמַּמעֲׂשֵי ָמוֶת לַעֲבֹד ֶאת־ֱאֹלִהים ַחּיִים.

15 ּובַעֲבּור זֹאת הּוא גַם־ְמַתּוְֵך לִבְִרית ֲחָדׁשָה, לְַמעַן ֲאׁשֶר־יִיְרׁשּו ַהְמקָֹרִאים 

ֶאת־ַהבְָטַחת נֲַחלַת עֹולָם ַאֲחֵרי ֲאׁשֶר־ֵמת, לִפְּדֹות ִמן־ַהּפְׁשָעִים ֲאׁשֶר נַעֲׂשּו 
ַּתַחת ַהּבְִרית ָהִראׁשֹונָה. 

בשונה מקורבנות בעלי חיים, מות ישוע הביא פדות עולמים במקום 
זאת  הכהונה.  מערכות  שתי  בין  הרביעית  ההבחנה  זוהי  זמנית.  כפרה 
ועוד, בני ישראל היו מודעים לחטאיהם גם אחרי שהקריבו בעלי חיים. 
לעומת זאת, האמונה בקורבנו של ישוע מביאה טיהור מוחלט של המצפון 

מחטא. זהו ההבדל החמישי. 
התייחסות נוספת נמצאת בעברים ט' 28:

ֲחָטֵאי ַרּבִים; ּופַעַם ׁשֵנִית יֵָרֶאה  ּכֵן־ֻהְקַרב ַהָּמׁשִיַח ּפַעַם ַאַחת לְַמעַן ׂשְֵאת 
בְלִי־ֵחְטא לִיׁשּועָה לְַמַחּכִים לֹו. 

כאן באים לידי ביטוי שני ההיבטים של שליחותו של המשיח. ישוע 
בא תחילה כדי להיות קורבן חטאת על חטאי העם, בדיוק כפי שהעבד 
הסובל בישעיהו נ"ג נועד להיות. כמו כן, כפי שעבד ה' הסובל נשא את 
חטאיהם של רבים, כך עשה ישוע במותו. הפסוק גם מודיע שישוע "יופיע 
שנית" למטרה אחרת. המטרה בבואו בפעם הראשונה הייתה למות עבור 
החטאים. המטרה בבואו בפעם השנייה תהיה לכונן את מלכות המשיח.

הניגוד שבין קורבנות בעלי החיים לבין דם ישוע מוצג שוב בעברים 
י' 4-1:
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1 ּכִי ַהּתֹוָרה ּבְִהיֹות ּבָּה צֵל ַהּטֹבֹות ָהעֲִתידֹות וְֹלא ַמְרֵאה עֶצֶם ַהְּדבִָרים, ֵאין 

ּבִיכָלְָּתּה לְַהׁשְלִים ֶאת־ַהְּקֵרבִים ּבַָּקְרּבָנֹות ָהֵהם ֲאׁשֶר יְַקִריבּו ָתִמיד ִמֵּדי ׁשָנָה 
בְׁשָנָה; 2 ּכִי לּולֵא זֹאת, ָחְדלּו ֵמֲהבִיָאם, ּבֲַאׁשֶר ַהַּמְקִריבִים ּבְִהָּטֲהָרם ּפַעַם 
ַאַחת, ֹלא־ָהיְָתה בֶָהם עֹוד ִרגְׁשַת ֲחָטִאים. 3 ֲאבָל יֶׁש־ׁשָם ַהזְּכַָרת ַהֲחָטִאים 

ׁשָנָה בְׁשָנָה, 4 ּכִי ַדם־ַהּפִָרים וְַהּׂשְעִיִרים ֹלא יּוכַל לְָהִסיר ֲחָטִאים. 

אלה  קורבנות  בשנה.  שנה  מדי  הקריבו  החיים  בעלי  קורבנות  את 
אמנם סיפקו כפרה זמנית, אבל הם לא סיפקו סליחה לתמיד על חטאים. 
למעשה, הקורבנות השנתיים נועדו להזכיר ליהודי את חטאיו; הוא ידע 
שיהיה עליו להביא את אותו הקורבן גם בשנה הבאה. המודעות לחטא 
הייתה קיימת. אבל קורבנו של ישוע היה אחת ולתמיד ולא היה צורך 
לחזור עליו. מי שמקבל את קורבנו של ישוע לא מקבל כפרה זמנית אלא 
סליחה נצחית. אדם שמאמין שישוע מת במקומו עבור חטאיו, לא מקבל 
תזכורת מתמדת על חטאיו, אלא טיהור מוחלט. זוהי הסיבה לכך שקורבנו 
של ישוע הוא בעל יתרון עצום כל כך על פני קורבנות בעלי החיים של 

המערכת הקודמת. 
הקטע האחרון הוא עברים י' 14-10: 

ַהָּמׁשִיַח  יֵׁשּועַ  ּגּוף  ָקְרּבַן  ַהְקָרבַת  עַל־יְֵדי  ֲאנְַחנּו  ְמֻקָּדׁשִים  ַהּזֶה  ּובָָרצֹון   10

ּבְפַעַם ֶאָחת. 11 וְכָל־ּכֵֹהן עֵֹמד יֹום יֹום לְׁשֵָרת ּומֹוִסיף ּפְעִָמים ַרּבֹות לְַהְקִריב 
אָֹתן ַהָּקְרּבָנֹות, ֲאׁשֶר ֹלא־יּוכְלּו לְעֹולָם לְַהעֲבִיר ֲחָטִאים; 12 אּולָם זֶה, ַאֲחֵרי 
וְַחּכֹה   13 ָהֱאֹלִהים  לִיִמין  עַד־עֹולָם  יָׁשַב  עַל־ַהֲחָטִאים,  ֶאָחד  זֶבַח  ַהְקִריבֹו 
ִהׁשְלִים  ֶאָחד  ּבְָקְרּבָן  הּוא  ּכִי   14 לְַרגְלָיו.  ֲהדֹם  אֹיְבָיו  ּכִי־יּוׁשְתּו  עַד  יְַחּכֶה 

לָנֶצַח ֶאת־ַהְמֻקָּדׁשִים. 

כיצד הכוהן הגדול היה צריך להקריב  פסוקים אלה מדגישים שוב 
קורבנות מדי יום ביומו, ועבודתו לעולם לא הושלמה. הכתוב מתאר את 
הכוהן הגדול "עומד", כדי להדגיש שמשימתו לא הושלמה. אבל ישוע, 
לימין  כיושב  מתואר  ולתמיד"  אחת  "פעם  כקורבן  עצמו  את  שהקריב 
האלוהים, ובכך הכתוב מדגיש שפעולתו הושלמה. זאת ועוד, קורבנות 
בעלי החיים סיפקו כפרה שנתית, אבל לא הסירו חטאים לתמיד. לעומת 
זאת, מי שמקבלים את קורבנו של ישוע הושלמו לתמיד; חטאיהם נסלחו 

להם לתמיד. 
התשובה לשאלה "מדוע המשיח היה צריך למות?" בהתאם לברית 

החדשה היא בעלת שני חלקים: 
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להגשים את כל הנבואות והתיאורים של המשיח בתנ"ך.  א. 

לכפר כפרה תמידית במקום כפרה זמנית.  ב. 

סיכום
היה  הפדות  אמצעי  יחד  גם  החדשה  והברית  התנ"ך  לפי  לסיכום, 
שפיכת דם, והקורבן המכפר לנצח צריך היה להיות המשיח עצמו. זוהי 
הסיבה לכך שהמשיח היה חייב למות, בהתאם לתנ"ך. זוהי הסיבה לכך 
שישוע אכן מת בהתאם לברית החדשה. השאלה מי הרג את ישוע מעולם 
לא הייתה העיקר בברית החדשה, מכיוון שהמשיח היה חייב למות. היא 
הפכה לסוגיה רק שנים לאחר מכן, כשהאנטישמים חיפשו תירוץ לרדוף 
את היהודים. הסוגיה המרכזית היחידה בברית החדשה היא אם נקבל 

את מותו החלופי של ישוע ככפרה עבורנו, או לא. 



נספח 4

זכותו של המשיח לכס דוד

עתים קרובות מועלית הטענה שישוע לא היה בנו של יוסף אלא ל
בנה של מרים, ולכן, איזו זכות יש לו לשבת על כיסא דוד? שושלות 
היוחסין של שני הצדדים מפורטות במתי א' 17-1 ולוקס ג' 38-23. 
אם ישוע היה בנה של מרים בלבד, ולא בנו של יוסף, למה היה חשוב 
לפרט גם את אילן היוחסין של יוסף? מניין לנו שאילן היוחסין בבשורת 
לוקס הוא של מרים, אם שמה אינו נזכר בו, בעוד ששמו של יוסף כן? על 
שאלות אלה ואחרות יש לתת תשובה המניחה את הדעת, כדי שאפשר 

יהיה להבין את הבסיס לזכותו של ישוע לכס דוד. 
בפתח הדיון בשאלות אלה נציין שהמטרה בהצגת שושלת היוחסין 
בנו של  היה  ישוע  להראות שאילו  דווקא  היא  מתי  בבשורת  יוסף  של 
יוסף, לא הייתה לו כל זכות למלוכה. המטרה בהצגת אילן היוחסין של 

מרים בבשורת לוקס היא להראות שהוא כן זכאי למלוך על כס דוד. 
שתי  היוחסין.  אילן  את  מפרטות  הבשורות  ארבע  מתוך  שתיים  רק 
בשורות אלה הן השתיים שגם מתייחסות ללידתו ולילדותו של ישוע. 
ולוקס שכן  וילדותו, לעומת מתי  ויוחנן לא מתארים את לידתו  מרקוס 
היוחסין  אילנות  את  מפרטים  ולוקס  טבעי שמתי  גם  ולכן  זאת,  עושים 
שלו. הם מספרים על לידתו של ישוע משני היבטים שונים. מתי מספר את 
הסיפור מזווית הראייה של יוסף, בעוד שלוקס מספר אותו מזווית הראייה 
של מרים. יוסף הוא דמות מרכזית בבשורת מתי בעוד שדמותה של מרים 
ומה מתרחש בנפשו. לא  יוסף חושב  לנו מה  פסיבית. הבשורה מספרת 
מסופר דבר על מחשבותיה של מרים. אנו קוראים כיצד המלאכים התגלו 
ליוסף, אבל אין כל תיעוד של המלאכים שהתגלו למרים. מצד שני, בשורת 
זו,  בבשורה  מרים.  מזווית הראייה של  הסיפור  אותו  לוקס מספרת את 
דמותה של מרים היא הדמות הפעילה בעוד שדמותו של יוסף פסיבית. 
המלאכים מתגלים למרים, אבל לא מסופר על המלאכים שהתגלו ליוסף. 
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הבשורה מספרת לנו במקומות שונים על מחשבות לבה של מרים, אבל 
אינה מתארת מה יוסף חושב. על סמך שני ההקשרים האלה ברור שאילן 
היוחסין המובא בבשורת מתי הוא של יוסף, מכיוון שהוא כותב מזווית 
הראייה של יוסף; בעוד שלוקס מציג את אילן היוחסין של מרים, מכיוון 

שהוא כותב מזווית הראייה שלה. 
האלה,  האילנות  לשני  זקוקים  אנחנו  מדוע  נשאלת:  עדיין  השאלה 
הנפוצות  התשובות  אחת  יוסף?  של  בנו  איננו  שישוע  מאחר  במיוחד 
לנו את השושלת המלכותית;  זו: בשורת מתי מספקת  והמקובלות היא 
בשורת לוקס מספקת לנו את השושלת האמיתית. ומכך מפתחים הסבר 
נוסף. יש מורים הטוענים שלפי מתי א', יוסף היה היורש לכס דוד. ישוע 
היה בנו המאומץ של יוסף, ולכן הוא היה יכול לטעון לזכותו לרשת את 
כס דוד, מכיוון שהוא אומץ על ידי יוסף. מצד שני, בשורת לוקס מספקת 
לנו את השושלת האמיתית, כדי שנוכל לדעת שישוע עצמו היה צאצא 
לבית דוד. הוא היה בן למשפחת דוד בזכות אימו, מרים, אבל הוא טוען 
לזכותו למלוכה על כס דוד מפני שהוא היורש החוקי של יוסף. במחקר 

זה נשאף להוכיח שלמעשה ההפך הגמור הוא הנכון.

שושלת היוחסין של המשיח לפי מתי
ֶאת־ הֹולִיד  ַאבְָרָהם   2 ּבֶן־ַאבְָרָהם:  ּבֶן־ָּדוִד  ַהָּמׁשִיַח  יֵׁשּועַ  ּתֹולְדֹת  ֵספֶר   1"
יִצְָחק וְיִצְַחק הֹולִיד ֶאת־יַעֲקֹב וְיַעֲקֹב הֹולִיד ֶאת־יְהּוָדה וְֶאת־ֶאָחיו 3 וִיהּוָדה 
הֹולִיד  וְֶחצְרֹון  ֶאת־ֶחצְרֹון  הֹולִיד  ּופֶֶרץ  ִמָּתָמר  וְֶאת־זֶַרח  ֶאת־ּפֶֶרץ  הֹולִיד 
ֶאת־ָרם 4 וְָרם הֹולִיד ֶאת־עִַּמינָָדב וְעִַּמינָָדב הֹולִיד ֶאת־נְַחׁשֹון וְנְַחׁשֹון הֹולִיד 
ֶאת־ׂשַלְמֹון: 5 וְׂשַלְמֹון הֹולִיד ֶאת־ּבֹעַז ֵמָרָחב ּובֹעַז הֹולִיד ֶאת־עֹובֵד ֵמרּות 
הֹולִיד  ַהֶּמלְֶך  וְָדוִד  ַהֶּמלְֶך  ֶאת־ָּדוִד  הֹולִיד  וְיִׁשַי   6 ֶאת־יִׁשָי  הֹולִיד  וְעֹובֵד 
הֹולִיד  ּוְרַחבְעָם  ֶאת־ְרַחבְעָם  הֹולִיד  ּוׁשְֹלמֹה   7 אּוִרּיָה  ֵמֵאׁשֶת  ֶאת־ׁשְֹלמֹה 
וִיהֹוׁשָפָט  ֶאת־יְהֹוׁשָפָט  הֹולִיד  וְָאָסא   8 ֶאת־ָאָסא  הֹולִיד  וֲַאבִּיָה  ֶאת־ֲאבִּיָה 
הֹולִיד ֶאת־יֹוָרם וְיֹוָרם הֹולִיד ֶאת־עֻּזִּיָהּו 9 וְעֻּזִּיָהּו הֹולִיד ֶאת־יֹוָתם וְיֹוָתם 
ֶאת־ְמנַּׁשֶה  הֹולִיד  וִיִחזְִקּיָהּו   10 ֶאת־יְִחזְִקּיָהּו  הֹולִיד  וְָאָחז  ֶאת־ָאָחז  הֹולִיד 
ּוְמנַּׁשֶה הֹולִיד ֶאת־ָאמֹון וְָאמֹון הֹולִיד ֶאת־יֹאׁשִּיָהּו 11 וְיֹאׁשִּיָהּו הֹולִיד ֶאת־

יְכָנְיָהּו וְֶאת־ֶאָחיו לְעֵת ּגָלּות ּבָבֶל. 12 וְַאֲחֵרי ּגְלֹוָתם ּבָבֶלָה הֹולִיד יְכָנְיָהּו 
ֵאת ׁשְַאלְִּתיֵאל ּוׁשְַאלְִּתיֵאל הֹולִיד ֶאת־זְֻרּבָבֶל 13 ּוזְֻרּבָבֶל הֹולִיד ֶאת־ֲאבִיהּוד 
וֲַאבִיהּוד הֹולִיד ֶאת־ֶאלְיִָקים וְֶאלְיִָקים הֹולִיד ֶאת־עַּזּור 14 וְעַּזּור הֹולִיד ֶאת־

וֱֶאלִיהּוד הֹולִיד  וְיָכִין הֹולִיד ֶאת־ֱאלִיהּוד 15  צָדֹוק וְצָדֹוק הֹולִיד ֶאת־יָכִין 



183נספחים

ֶאת־ֶאלְעָזָר וְֶאלְעָזָר הֹולִיד ֶאת־ַמָּתן ּוַמָּתן הֹולִיד ֶאת־יַעֲקֹב 16 וְיַעֲקֹב הֹולִיד 
ֶאת־יֹוֵסף ּבַעַל ִמְריָם, ֲאׁשֶר ִמֶּמּנָה נֹולַד יֵׁשּועַ ַהּנְִקָרא ָמׁשִיַח. 17 וְִהּנֵה ּכָל־

ּבָבֶל  עַד־ּגָלּות  ּוִמן־ָּדוִד  ּדֹרֹות;  עָׂשָר  ַאְרּבָעָה  עַד־ָּדוִד  ִמן־ַאבְָרָהם  ַהּדֹרֹות 
ּדֹרֹות"  עָׂשָר  ַאְרּבָעָה  עַד־ַהָּמׁשִיַח  ּבָבֶל  ּגָלּות  ּוֵמעֵת  ּדֹרֹות;  עָׂשָר  ַאְרּבָעָה 

)מתי א' 17-1(. 

שמות  על  מדלג  הוא  דרכים:  בשתי  היהודית  מהמסורת  חורג  מתי 
ומזכיר שמות של נשים. מתי מזכיר ארבע נשים באילן היוחסין שהציג: 
הנשים  ארבע  את  דווקא  מזכיר  הוא  מדוע  ותמר.  שבע  בת  רות,  רחב, 
האלה, למרות שהיו בשושלת המשפחתית של ישוע כל כך הרבה נשים 
יהודיות דגולות אחרות שהיה יכול להזכיר? אחד המכנים המשותפים 
של ארבע הנשים האלה הוא שכולן היו גויות. בהזכירו את ארבע הנשים 
האלה דווקא, מתי מדגיש למעשה שאחת המטרות של בואו של ישוע 
הגויים  גם  אבל  ישראל,  בית  של  האובדות  הצאן  את  להושיע  הייתה 
יתברכו בו. שלוש מתוך ארבע הנשים היו אשמות בחטאי פריצות מינית: 
הייתה  לא  עצמה  רות  עריות.  בגילוי  ואחת  בזנות  אחת  בניאוף,  אחת 
אשמה בחטא מיני, אבל מוצאה בחטא מיני. היא הייתה מואביה, כלומר, 
היא נולדה כתוצאה מגילוי העריות שהיה בין לוט לבין אחת מבנותיו 
)בראשית י"ט 37-36(. שוב, מתי מתחיל לרמוז על עיקרון שהוא מבהיר 
דבק  לוקס  לעומתו,  חוטאים.  להציל  כדי  בא  שהמשיח  בהמשך,  היטב 
והוא אינו מדלג על שמות או  ובמנהגים היהודיים,  בחוקים, בהליכים 

מונה נשים ברשימה שלו.
יוסף?  על רקע זה, מדוע מתי בכל זאת מפרט את אילן היוחסין של 
מוסכם על הכל שיוסף לא היה אביו הטבעי של ישוע. לאחר מות שלמה 
וחלוקת הממלכה היו שני תנאים בסיסיים למלוכה: האחד נדרש ממלכי 
יהודה בירושלים, והשני חל לגבי כס המלוכה על ישראל, בשומרון. מלכי 
יהודה נדרשו להיות מבית דוד. איש לא הורשה לשבת על כס דוד אלא 
אם היה מבית דוד. מסיבה זו, כל קשר למגר את בית דוד נידון לכישלון 
חרוץ )ישעיהו ז'-ח'(. אבל התנאי למלוך על ממלכת ישראל היה נבואה 
או מינוי אלוהי. איש לא הגיע לכס המלוכה בשומרון אלא אם אלוהים 
ייעד אותו לה מתוקף נבואה. כל מי שניסה למלוך ללא צו נבואי נהרג 
בהתנקשות )מלכ"א י"א 39-26; ט"ו 30-28; ט"ז 4-1, 15-11; כ"א 29-21; 

מלכ"ב ט' 10-6; י' 31-29; ט"ו 12-8). 
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על רקע שני התנאים התנכיים האלה למלוכה והפרטים שבשני אילנות 
היוחסין אפשר לענות על שאלת זכותו של המשיח לכס המלוכה. 

המאמץ  אביו  יוסף,  של  ייחוסו  את  מתארת  במתי  היוחסין  שושלת 
ושלמה  דוד  עד  ממשיכה   ,)2 )פס'  באברהם  מתחילה  היא  ישוע.   של 
בבל.  גלות  לפני  המלכים  מאחרוני  שהיה   )11 )פס'  וליכניהו   ,)6 )פס' 
דמותו של יכניהו, שגם מכונה כניהו או יהויכין, היא דמות משמעותית 
להבנת אילן היוחסין המפורט בבשורת מתי, זאת בגלל הקללה המיוחדת 

שאלוהים הטיל עליו בירמיהו כ"ב 30-24:

יְהּוָדה חֹוָתם  ֶמלְֶך  בֶן־יְהֹויִָקים  ּכָנְיָהּו  ִאם־יְִהיֶה  ּכִי  נְֻאם־יהוה,  ַחי־ָאנִי,   24

עַל־יַד יְִמינִי, ּכִי ִמּׁשָם ֶאְּתֶקנְּךָ: 25 ּונְַתִּתיָך ּבְיַד ְמבְַקׁשֵי נַפְׁשֶָך ּובְיַד ֲאׁשֶר־
ַאָּתה יָגֹור ִמּפְנֵיֶהם ּובְיַד נְבּוכְַדֶראּצַר ֶמלְֶך־ּבָבֶל ּובְיַד ַהּכַׂשְִּדים: 26 וְֵהַטלְִּתי 
אְֹתָך וְֶאת־ִאְּמָך ֲאׁשֶר יְלַָדְתָך עַל ָהָאֶרץ ַאֶחֶרת, ֲאׁשֶר ֹלא־יֻּלְַדֶּתם ׁשָם, וְׁשָם 
ָּתמּותּו: 27 וְעַל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר ֵהם ְמנַּשְִֹאים ֶאת־נַפְׁשָם לָׁשּוב ׁשָם, ׁשָָּמה ֹלא 
יָׁשּובּו: 28 ַהעֶצֶב נִבְזֶה נָפּוץ ָהִאיׁש ַהּזֶה ּכָנְיָהּו, ִאם־ּכְלִי ֵאין ֵחפֶץ ּבֹו? ַמּדּועַ 
וְזְַרעֹו וְֻהׁשְלְכּו עַל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר ֹלא־יָָדעּו? 29 ֶאֶרץ ֶאֶרץ ָאֶרץ,  הּוְטלּו הּוא 
ּגֶבֶר  עֲִריִרי,  ַהּזֶה  ֶאת־ָהִאיׁש  ּכְִתבּו  יהוה:  ָאַמר  ּכֹה   30 ְּדבַר־יהוה:  ׁשְִמעִי 
ֹלא־יִצְלַח ּבְיָָמיו, ּכִי ֹלא יִצְלַח ִמּזְַרעֹו ִאיׁש יׁשֵב עַל־ּכִֵּסא ָדוִד ּומׁשֵל עֹוד 

ּבִיהּוָדה.

בגלל  ירמיהו,  הנביא  באמצעות  קללה  יכניהו  על  הטיל  אלוהים 
אישיותו. לפי קללה זו, איש מצאצאיו לא יהיה זכאי לרשת את כס דוד. 
חשוב לשים לב שלפי אילן היוחסין שמתואר במתי, יוסף היה צאצא 
ישיר של יכניהו )פס' 16(. מכאן שיוסף, שדם יכניהו זרם בעורקיו, לא היה 
ראוי לשבת על כס דוד. מכאן שגם בניו של יוסף לא יהיו זכאים לטעון 
לכתר בית דוד. ולפיכך, אם ישוע היה בנו של יוסף, הוא לא היה זכאי 

לשבת על כס דוד. 
מכאן שאילן היוחסין שמציג מתי בא להראות מדוע ישוע לא היה 
יכול להיות מלך אילו היה בנו האמיתי של יוסף. מסיבה זו, מתי פותח 
מהבתולה,  הלידה  אודות  מספר  ואז  היוחסין  באילן  הבשורה  ספר  את 
שלהשקפתו פותרת את הקושי בנוגע לייחוס ליכניהו. מתי למעשה אומר: 
אם ישוע באמת היה בנו של יוסף, לא הייתה לו זכות לשבת על כס דוד, 
בגלל הקללה על יכניהו. אחר כך מתי ממשיך ומראה שישוע לא היה בנו 

של יוסף, מכיוון שהוא נולד למרים הבתולה )מתי א' 25-18). 
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שושלת היוחסין של המשיח לפי לוקס
"23 וְהּוא יֵׁשּועַ ּבְַהִחּלֹו ָהיָה ּכְבֶן־ׁשְֹלשִים ׁשָנָה, וַּיְַחׁשְבֻהּו לְבֶן־יֹוֵסף, ּבֶן־עֵלִי, 
ּבֶן־ַמִּתְתיָה, ּבֶן־ָאמֹוץ,   25 ּבֶן־יַּנַי, ּבֶן־יֹוֵסף,  24 ּבֶן־ַמָּתת, ּבֶן־לֵוִי, ּבֶן־ַמלְּכִי, 

ּבֶן־יֹוֵסף,  ּבֶן־ׁשְִמעִי,  ּבֶן־ַמִּתְתיָה,  ּבֶן־ַמַחת,   26 ּבֶן־נַּגָי,  ּבֶן־ֶחְסלִי,  ּבֶן־נַחּום, 
ּבֶן־יֹוָדה, 27 ּבֶן־יֹוָחנָן, ּבֶן־ֵריׁשָא, ּבֶן־זְֻרּבָבֶל, ּבֶן־ׁשְַאלְִּתיֵאל, ּבֶן־נִֵרי, 28 ּבֶן־
ַמלְּכִי, ּבֶן־ַאִּדי, ּבֶן־קֹוָסם, ּבֶן־ֶאלְְמָדם, ּבֶן־עֵר, 29 ּבֶן־יֹוֵסי, ּבֶן־ֱאלִיעֶזֶר, ּבֶן־
יֹוִרים, ּבֶן־ַמָּתת, ּבֶן־לֵוִי, 30 ּבֶן־ׁשְִמעֹון, ּבֶן־יְהּוָדה, ּבֶן־יֹוֵסף, ּבֶן־יֹונָם, ּבֶן־
ֶאלְיִָקים, 31 ּבֶן־ַמלְיָא, ּבֶן־ִמינָא, ּבֶן־ַמַּתָּתה, ּבֶן־נָָתן, ּבֶן־ָּדוִד, 32 ּבֶן־יִׁשַי, ּבֶן־
עֹובֵד, ּבֶן־ּבֹעַז, ּבֶן־ׂשַלְמֹון, ּבֶן־נְַחׁשֹון, 33 ּבֶן־עִַּמינָָדב, ּבֶן־ֲאָרם, ּבֶן־ֶחצְרֹון, 
ּבֶן־ּפֶֶרץ, ּבֶן־יְהּוָדה, 34 ּבֶן־יַעֲקֹב, ּבֶן־יִצְָחק, ּבֶן־ַאבְָרָהם, ּבֶן־ֶּתַרח, ּבֶן־נָחֹור, 
35 ּבֶן־ׂשְרּוג, ּבֶן־ְרעּו, ּבֶן־ּפֶלֶג, ּבֶן־עֵבֶר, ּבֶן־ׁשָלַח, 36 ּבֶן־ֵקינָן, ּבֶן־ַאְרּפַכְׁשַד, 

ּבֶן־ׁשֵם, ּבֶן־נַֹח, ּבֶן־לֶָמְך, 37 ּבֶן־ְמתּוׁשֶלַח, ּבֶן־ֲחנֹוְך, ּבֶן־יֶֶרד, ּבֶן־ַמֲהלַלְֵאל, 
ּבֶן־ֵקינָן, 38 ּבֶן־ֱאנֹוׁש, ּבֶן־ׁשֵת, ּבֶן־ָאָדם, ּבֶן־ֱאֹלִהים" )לוקס ג' 38-23(.

איך היית מתאר את שושלת היוחסין של אישה אם היהדות הייתה 
אוסרת עליך לציין את שמה? התשובה היא שהיית מציין את שמו של 
בעלה. תשובה זו מובילה לשאלה הבאה: נניח שציינת את שמו של בעלה. 
איך הקורא יכול להבחין אם שושלת היוחסין היא שלה או של בעלה, אם 
בשני המקרים מצוין שמו של בעלה? התשובה לחידה זו טמונה בכללי 
התחביר של היוונית, שבה נכתבה שושלת היוחסין, השונים מהתחביר 
העברי או האנגלי. באנגלית ובעברית לא נהוג להשתמש בהא הידיעה 
לפני שמו של אדם. איננו אומרים "ה" לפני שם פרטי - הלוקס, המרים, 
היוחנן וכדומה. אבל התחביר היווני מאפשר את השימוש הזה לפני שם. 
כל שם בטקסט היווני של שושלת היוחסין שלוקס מציג מופיע מיודע, עם 
הא הידיעה ביוונית, פרט לשם אחד - שמו של יוסף. משמעות הדבר למי 
שקורא את המקור היא זו: כשהקורא רואה שהא הידיעה חסרה רק לפני 
שמו של יוסף, בעוד שהיא מופיעה לפני כל השמות האחרים, הוא מבין 
שאין זו שושלת היוחסין של יוסף אלא של מרים.1 אבל בהתאם לכללי 
היהדות, צוין כאן שמו של הבעל. בתנ"ך אפשר למצוא תופעה דומה: 

עזרא ב' 61 ונחמיה ז' 63. 
של  מוצאה  את  מתארת  לוקס  בבשורת  המובאת  היוחסין  שושלת 
מרים ואת הבסיס לזכאותו של ישוע לשבת על כס דוד. לוקס מתחיל את 

 1. לפרטים נוספים על המבנה התחבירי היווני ראה
A.T. Robertson, A Harmony of the Gospels, Harper San Francisco עמ' 262-259. 
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השושלת בסדר הפוך לזה של מתי, וחוזר מן ההווה אל העבר. השושלת 
דוד  של  בנו  אבל   .)32-31 )פס'  דוד  של  משפחתו  עד  אחורנית  חוזרת 
כאן היא שמרים  נתן. הנקודה החשובה  אינו שלמה, אלא  זו  בשושלת 
של  בנה  היה  שישוע  מאחר  ליכניהו.  קשר  שום  בלי  דוד  מבית  הייתה 

מרים, גם הוא היה בן לבית דוד, ללא קשר לקללה על יכניהו. 
בימי  דוד.  לבית  השתייכות  היה  למלוכה  התנכיים  התנאים  אחד 
ירמיה נוספה עוד דרישה - ייחוס לבית דוד אבל לא מצאצאי יכניהו.  
צדקיהו, שמלך אחרי יכניהו, לא היה בנו. במקרה של ישוע, הוא היה בן 
לבית דוד דרך מרים, אבל באופן נפרד לגמרי מיכניהו. כך הוא הגשים את 

התנאי התנכי הראשון שנדרש מהמלך. 
ל"ענף" המשפחתי  דוד,  לבית  היחיד שהשתייך  היה  לא  ישוע  אבל 
שאינו קשור ליכניהו. היו צאצאים אחרים שהיו בעלי זכות שווה לכס 
דוד, מכיוון שגם בעורקיהם לא זרם דמו של יכניהו. בשלב זה חשוב לציין 
דוד,  בית  מכל צאצאי  אלוהי.  מינוי  למלוכה:  את התנאי התנכי השני 
שלא היו בעלי ייחוס ליכניהו, רק אחד מונה לתפקיד על ידי אלוהים. 

בלוקס א' 33-30 כתוב: 

ָהֱאֹלִהים. לִפְנֵי  ֵחן  ּכִי־ָמצָאְת  ִמְריָם,  ַאל־ִּתיְרִאי,  ַהַּמלְָאְך:  לָּה  וַּיֹאֶמר   30 

וְָקָראְת ֶאת־ׁשְמֹו יֵׁשּועַ. 32 וְהּוא ּגָדֹול יְִהיֶה ּובֶן־ וְיֹלְַדְּת ּבֵן,  וְִהּנְָך ָהָרה   31

יַעֲקֹב  וְעַל־ּבֵית   33 ָּדוִד ָאבִיו  וַיהוה ֱאֹלִהים יִֶּתן־לֹו ֶאת־ּכִֵּסא  עֶלְיֹון יִָּקֵרא, 
יְִמֹלְך לְעֹולָם וָעֶד, ּולְַמלְכּותֹו ֵאין ֵקץ. 

יסוד מה היה ביכולתו של ישוע לטעון לכס דוד? ראשית, הוא  על 
מינוי  קיבל  לבדו  הוא  ושנית,  יכניהו;  משושלת  שלא  דוד,  מבית  היה 

אלוהי לכיסא זה. 
היה  יכול  לא  ישוע  מדוע  הראתה  במתי  היוחסין  ששושלת  בעוד 
יוסף, שושלת היוחסין בלוקס מראה  למלוך אילו היה בנו האמיתי של 
מדוע ישוע זכאי למלוכה. לוקס, בניגוד למתי, פותח את בשורתו בלידת 
היוחסין,  אילן  את  מציג  הוא  יותר  מאוחר  ורק  הבתולה,  ממרים  ישוע 
לפתור את הבעיה שבייחוס  צריך  היה  לא  הוא  למתי,  מכיוון שבניגוד 

לשושלת יכניהו. 
השאלה האחרונה שנשאלת היא: האם יש טענות נוספות שמאשרות 
את הדעה  ששושלת היוחסין שלוקס מתאר היא אכן של מרים? קיימות 

לכך ראיות רבות, אבל ניאלץ להסתפק כאן בשני טיעונים בלבד. 
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ראשית, התלמוד עצמו מתייחס אל מרים כאל בתו של עלי )תלמוד 
ירושלמי, חגיגה דף יא פרק ב הלכה ב(. ברור, אם כן, שבהתאם למסורת 

היהודית העתיקה, מרים מוכרת כבתו של עלי. 
שנית, בלוקס ג' 23 כתוב: 

... וַּיְַחׁשְבֻהּו לְבֶן־יֹוֵסף, ּבֶן־עֵלִי.

אבל, מאחר שבמקור היווני מופיעים כל השמות ברשימת היוחסין של 
לוקס עם הא הידיעה, אך שמו של יוסף מופיע ללא יידוע, ניתן לתרגם 

פסוק זה כך:
הבן )שנחשב לבנו של יוסף(, בן עלי...

במילים אחרות, אפשר להבין מהמאמר המוסגר שישוע אמנם "נחשב" 
לצאצא של יוסף, אבל למעשה הוא היה צאצא של עלי. שמה של מרים 
החתן  של  שמו  וציון  ביהדות,  הנוהג  על  הקפדה  מחמת  מוזכר  אינו 

בשושלת היוחסין של אשתו לא היה מנהג חריג. 



נספח 5

ראשית מניין השבועים שבעים

ניאל מספק לנו בפרק ט' נבואה ברורה ביותר בנוגע למועד המדויק ד
של ביאת המשיח: 

וְַתׂשְּכֵל  וְֵתַדע   25 ָקְדׁשֶך...  וְעַל־עִיר  עַל־עְַּמָך   נְֶחַּתְך  ׁשִבְעִים  ׁשָבֻעִים   24"
)דניאל   " נָגִיד...  עַד־ָמׁשִיַח  יְרּוׁשָלִַם  וְלִבְנֹות  לְָהׁשִיב  ָדבָר   ִמן־מֹצָא 

ט' 25-24(.

נקודת ההתחלה של השבועים שבעים טמונה במשפט "וְֵתַדע וְַתׂשְּכֵל 
ִמן־מֹצָא ָדבָר לְָהׁשִיב וְלִבְנֹות יְרּוׁשָלִַם". בפס' 24 כתוב שהשבועים שבעים 
נגלה   25 בפס'  ירושלים.  לעיר  גם  אלא  בלבד  היהודי  לעם  נוגעים  לא 
בדבר  ָדבָר"(  )"ִמן־מֹצָא  צו  של  הוצאתו  עם  יתחילו  שבעים  שהשבועים 

שיקום חורבות ירושלים. 
ארבע  מונים  כלל  בדרך  מדובר?  צו  איזה  על  השאלה:  נשאלת 
לפנה"ס.   538-537 ב  כורש שהוצאה  היא הכרזת  אפשרויות. הראשונה 
עד   .5-1 ו'   ;4-1 א'  עזרא   ;23-22 ל"ו  ב'  הימים  בדברי  שנזכר  הצו  זהו 
בית  של  מחדש  בנייה  מתיר  הצו  אלה,  מקטעים  להבין  שאפשר  כמה 
המקדש, אבל למעשה הוא אינו מזכיר את שיקום הריסות העיר ירושלים. 
521 לפנה"ס  האפשרות השנייה היא הצו של דריווש היסטספס משנת 
שנזכר בעזרא ו' 12-6. צו זה מאשרר את ההיתר של כורש בנוגע לבניין 
המקדש. האפשרות השלישית היא הצו שנתן ארתחשסתא לעזרא בשנת 
458 לפנה"ס, שמופיע בעזרא ז' 26-11. צו זה מעניק היתר לנהל את פולחן 
המקדש ועוסק אך ורק בו. האפשרות הרביעית היא הצו של ארתחשסתא 
לנחמיה שניתן בשנים 444-443 לפנה"ס, ונזכר בנחמיה ב' 8-1. בהקשר 

זה הוא עוסק בבניין החומות. 
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רק שתיים מתוך הארבע הן אפשרויות שעשויות להתאים: הראשונה 
והרביעית, אף על פי שכל הארבע תרמו בדרך זו או אחרת לבניין העיר. 
ארתחשסתא  שנתן  הצו  היא  הרביעית  כורש;  הכרזת  היא  הראשונה 
שדניאל  שהצו  סבורים  זמננו  בני  המשיחיים  החוקרים  רוב  לנחמיה. 
לנחמיה. הראשון שהפיץ את  מתייחס אליו הוא הצו של ארתחשסתא 
)"השר   The Coming Prince בספרו  אנדרסון  רוברט  ד"ר  היה  הדעה 
השנים  מספר  את  בדייקנות  חישב  הוא  נוסחה  בעזרת  לבוא"(.  העתיד 
מהמועד שבו נתן ארתחשסתא את הצו לנחמיה, וסיים את 483 השנים 
מלכים,  ובכבוד  בתרועות  כשהתקבל  לירושלים,  המשיח  של  בכניסתו 
זו החלה ב-14 במארס בשנת  חישוביו, תקופה  לפי  לספירה.   32 בשנת 
445 לפנה"ס והסתיימה ב-6 באפריל בשנת 32 לספירה. אבל סר רוברט 
אנדרסון טעה בכל זאת בחישוביו. לאור התקופה שבה התרחשו אירועי 
רק  קיימות  לספירה.   32 בשנת  התרחשה  שהצליבה  ייתכן  לא  הפסח, 
שתי אפשרויות שבהן חג הפסח חל בטווח הזמן הזה, והן השנים 30 ו-33 
לספירה. ד"ר הארולד הורנר כתב ספר שתיקן את טעויות החישוב של סר 
רוברט אנדרסון; גם הוא מתחיל בצו שנתן ארתחשסתא לנחמיה וקובע 
ב-29  מסתיים  וחישובו  לפנה"ס,   444 בשנת  במארס  ב-4  פורסם  שהצו 
ישוע  של  התהילה  עטורת  בכניסתו  כן  גם  לספירה,   33 בשנת  במארס 

לירושלים. 
הבעיה בהנחה שמניין השבועים שבעים מתחיל מהצו לנחמיה היא 
השבועים  ותשעת  ששים  שמניין  לכך  רמז  ולו  אין  בדניאל  שבנבואת 
לו  כשהריעו  לירושלים  ישוע  של  בכניסתו  להסתיים  צריך  הראשונים 
כמלך. התנאי היחיד הוא שהם יסתיימו בביאת המשיח הראשונה. עדיף 
המשיח  של  בלידתו  הראשונים  השבועים  ותשעת  ששים  את  לסיים 
ארתחשסתא/ של  בצו  השנייה  הבעיה  לירושלים.  זו  בכניסתו  מאשר 
נחמיה היא שהוא איננו צו של ממש. מעיון בנחמיה ב' 8-1 עולה בבירור 
שלא מדובר בצו. מדובר אך ורק במתן רשות לנחמיה לבנות את חומות 
ירושלים. שלישית, בהמשך לטענה השנייה, בניית החומות מחדש איננה 

בדיוק בניין העיר מחדש. 
של  הצו  הוא  דניאל  מתייחס  שאליו  שהצו  היא  המחבר  של  דעתו 
הצו  זהו  שנית,  ממש.  של  צו  זהו  ראשית,  סיבות.  מחמש  וזאת  כורש, 
שיצא תוך כשנה מחזון השבועים שבעים. השנה שבה דניאל ראה את 
חזון השבועים שבעים הייתה אותה השנה שבה כורש הוציא את הצו. 
ישעיהו חזה אותו כ-150  זהו הצו שכתבי הקודש מדגישים.  שלישית, 
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שנה לפני שהוא יצא, בפרקים מ"ד 28 ומ"ה 1, 13. למעשה, ישעיהו אפילו 
נקב בשם האיש שיוציא את הצו; הוא כינה אותו כורש, לפחות 150 שנה 
לפני שהצו יצא. התגשמות נבואתו של ישעיהו מתועדת ארבע פעמים: 
בדברי הימים ב' ל"ו 23-22; עזרא א' 4-1, ו' 5-1, ו' 12-6. זהו בבירור הצו 
שהתנ"ך מדגיש. הסיבה הרביעית לכך שאני מעדיף את הדעה שמדובר 
בצו של כורש היא, שהוא כלל את בניין העיר מחדש. אני יודע שארבעת 
הקטעים שציינתי לעיל לא מזכירים את שיקום העיר מחורבותיה אלא 
נבואותיו של  את  נבין  אם  זאת,  עם  יחד  בלבד.  בית המקדש  בניין  את 
ישעיהו כלשונן, הרי שהן כוללות את בניין העיר. לדוגמה, בישעיהו מ"ד 
28 ומ"ה 13 כתוב בבירור שלא זו בלבד שכורש יאפשר את בניין המקדש 
מחדש, אלא גם את בנייתה של העיר. כמובן שמטופש לחשוב שכורש 
יאפשר לבנות בית מקדש ואחר כך יאסור לבנות את העיר ועל אנשים 
לגור בקרבת המקדש. הסיבה החמישית לדעתי שמדובר בצו של כורש 
היא שברור מהקטעים המקבילים שהיהודים באמת בנו את העיר מחדש. 
למעשה, הם בנו את העיר מחדש לפני שנחמיה הגיע לבנות מחדש את 
החומות. בחגי א' 4-2, שבעים שנה לפני שנחמיה הגיע, היהודים כבר 
חיו בבתים פרטיים בירושלים אף על פי שבית המקדש עצמו טרם נבנה 
ללא  מחורבותיה  ירושלים  את  לבנות  מעזים  היו  לא  ודאי  הם  מחדש. 
רשות לעשות כן. לפי עזרא ד' 12, העיר המשיכה להיבנות גם בימיו של 
עזרא, שקדם לנחמיה. אני מאמין שהצו שעליו מדבר דניאל הוא הצו של 

כורש. 
של  זו  לבין  שלנו  הכרונולוגית  המערכת  בין  שבהשוואה  לי  ידוע 
הפרסים מתגלה פער של 52 שנים, אבל ד"ר דוד ל' קופר כבר הסביר את 
הפער בספרו Messiah: His First Coming Scheduled. פרטי ההסבר 
השבועים  שמניין  לומר  די  כאן.  בהם  נדון  לא  ולכן  וטכניים  מורכבים 
ו-483 השנים הראשונות, שהן  כורש,  יציאת הצו של  עם  שבעים החל 

שבועים ששים ותשעה, הסתיימו בלידתו של ישוע.
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איך החכמים מהמזרח ידעו?

ב' 12-1 על ביקורם של החכמים ה ברית החדשה מספרת במתי 
)המגושים( אצל ישוע התינוק:

"1 וַיְִהי ּכֲַאׁשֶר נֹולַד יֵׁשּועַ ּבְבֵית־לֶֶחם יְהּוָדה, ּבִיֵמי הֹוְרדֹוס ַהֶּמלְֶך, וַּיָבֹאּו 
ְמגּוׁשִים ֵמֶאֶרץ ִמזְָרח יְרּוׁשָלָיְָמה לֵאמֹר: 2 ַאּיֵה ֶמלְֶך ַהּיְהּוִדים ַהּנֹולָד? ּכִי 
ָרִאינּו ֶאת־ּכֹוכָבֹו ּבִַּמזְָרח וַּנָבֹא לְִהׁשְַּתֲחוֹת לֹו. 3 וַיְִהי ּכִׁשְמֹעַ הֹוְרדֹוס ַהֶּמלְֶך 
ֶאת־ִּדבְֵריֶהם וַּיִּבֵָהל הּוא וְכָל־יְרּוׁשָלַיִם עִּמֹו, 4 וַּיְַקֵהל ֶאת־ּכָל־ָראׁשֵי ַהּכֲֹהנִים 
וְסֹופְֵרי ָהעָם וַּיְִדֹרש ֵמִאָּתם לֵאמֹר: ֵאיפֹה יִּוָלֵד ַהָּמׁשִיַח. 5 וַּיֹאְמרּו לֹו: ּבְבֵית־
לֶֶחם יְהּוָדה, ּכִי־כֵן ּכָתּוב ּבְיַד ַהּנָבִיא: 6 וְַאָּתה, ּבֵית־לֶֶחם ֶאֶרץ יְהּוָדה, ֵאינְָך 
 7 יִׂשְָרֵאל.  יְִרעֶה ֶאת־עִַּמי  יֵצֵא מֹוׁשֵל ֲאׁשֶר  ִמְּמָך  יְהּוָדה, ּכִי  ּבְַאּלֻפֵי  צָעִיר 
ָאז ָקָרא הֹוְרדֹוס לְַּמגּוׁשִים ּבֵַּסֶתר וַּיְַחקֹר אָֹתם לַָדעַת עֵת ֵהָראֹות ַהּכֹוכָב, 8 
וַּיִׁשְלֵָחם ּבֵית־לֶֶחם וַּיֹאַמר: לְכּו ִחְקרּו ֵהיֵטב עַל־ְּדבַר ַהּיָלֶד וְָהיָה ּכִי־ִתְמצְאּון 
אֹתֹו וְִהּגְַדֶּתם לִי וְָאבָֹאה לְִהׁשְַּתֲחוֹת־לֹו ּגַם־ָאנִי. 9 וַיְִהי כְׁשְָמעָם ֶאת־ִּדבְֵרי 
ַהֶּמלְֶך וַּיֵלֵכּו, וְִהּנֵה ַהּכֹוכָב ֲאׁשֶר־ָראּו בִַּמזְָרח ָּדַרְך לִפְנֵיֶהם עַד ּבֹאֹו ֶאל־ְמקֹום 
ֲאׁשֶר־ׁשָם ַהּיָלֶד וַּיַעֲמֹד ִמַּמעַל לֹו. 10 וַּיְִראּו ֶאת־ַהּכֹוכָב וַּיִׂשְְמחּו ׂשְִמָחה ּגְדֹולָה 
עַל־ וַּיִּפְלּו  ִאּמֹו.  עִם־ִמְריָם  ֶאת־ַהּיֶלֶד  וַּיְִמצְאּו  ַהּבַיְָתה  וַּיָבֹאּו   11 עַד־ְמאֹד. 
ּפְנֵיֶהם וַּיִׁשְַּתֲחוּו־לֹו, וַּיִפְְּתחּו ֶאת־אֹוצְרֹוָתם וַּיְַקִריבּו לֹו ִמנְָחה: זָָהב ּולְבֹונָה 
 וָמֹר. 12 וַיְצֻּוּו בֲַחלֹום לְבִלְִּתי ׁשּוב ֶאל־הֹוְרדֹוס. וַּיֵלְכּו ּבְֶדֶרְך ַאֵחר ֶאל־ַאְרצָם" 

)מתי ב' 12-1(.

החכמים והרועים
קטע זה מספר על ביקורם של החכמים מהמזרח שהלכו בעקבות כוכב 
לפחות  חיובי,  ערך  באסטרולוגיה  שמוצאים  מי  יש  לכן  להם.  שנתגלה 

במידת מה, וביניהם אפילו משיחיים. 
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בכל שנה בחג המולד נהוג להציג בחו"ל דגמים שמתארים את סצינת 
לידתו של ישוע: ישוע התינוק שוכב באבוס או בחיקה של מרים; ליד 
מרים עומד יוסף; מצידה האחד של המשפחה בת שלוש הנפשות ישנם 
לכתוב  בהשוואה  אבל  מלכים.  שלושה  ניצבים  השני  ומצידה  רועים, 

בברית החדשה הדגם הזה שגוי, וזאת - מארבע סיבות. 
ראשית, בערך שנתיים מבדילות בין הסיפור על הרועים ובין הסיפור 
על החכמים. הרועים הגיעו מייד עם לידתו של ישוע. הם מצאו את ישוע 
שוכב באבוס בדיר. החכמים, לעומת זאת, ראו את הכוכב רק כשישוע 
והרועים  החכמים  לירושלים.  שהגיעו  עד  מסוים  זמן  פרק  וחלף  נולד 
מעולם לא נפגשו. מהמסופר בבשורת מתי ברור למדי שישוע היה כמעט 

בן שנתיים כשהחכמים הגיעו מהמזרח )מתי ב' 7, 16). 
שנית, כשהחכמים מצאו את ישוע, הם מצאו אותו בבית, לא בדיר.

שלישית, נהוג לחשוב שהיו שלושה מלכים )או חכמים(, אבל בברית 
מכיוון שהמילה  שניים,  לפחות  ברור שהיו  מספרם.  מצוין  לא  החדשה 
"חכמים" מופיעה בלשון רבים. ייתכן שהיו שניים, וייתכן שהיו אלפיים; 
כתבי הקודש אינם מציינים כמה. אין ראיות ברורות למספרם המדויק. 
אנשים חושבים שהיו שלושה חכמים מפני שהם העניקו לישוע שלושה 
סוגים של מתנות: זהב, לבונה ומור. אבל אין בכך ראיה למספר החכמים. 
שלושים  או  לבונה,  שנתנו  עשרים  או  זהב,  שנתנו  עשרה  שהיו  ייתכן 

שנתנו מור; מספר המתנות אינו מצביע על מספר הנותנים. 
רביעית, מתי לא כתב שהם היו מלכים. איננו יודעים בוודאות את 
מספרם, אבל אפשר לדעת בוודאות שהם לא היו מלכים מפני שבמקור 
דיוק,  ליתר  או,  "חכמים",  )מאגי(, שפירושה   magoy היווני הם מכונים
"חוזים בכוכבים / אסטרולוגים". לפי בשורת מתי הגיע לירושלים מספר 
לא ידוע של אסטרולוגים מהמזרח. המזרח בכתבי הקודש הוא תמיד אזור 
ארם נהריים )מסופוטמיה(, כך שהיו שם לכל הפחות שני אסטרולוגים 

מבבל. 
לפתע פתאום מגיעים אסטרולוגים לירושלים ושואלים את השאלה: 
"היכן מלך היהודים אשר נולד?" האם הם קיבלו את הידע הזה באמצעות 
העיסוק באסטרולוגיה? פרשה זו מעוררת מספר שאלות. בראש ובראשונה, 
יהודי?  מלך  של  לידתו  על  דבר  וחצי  דבר  האלה  האנשים  ידעו  כיצד 
שנית, גם אם הם ידעו על מלך כזה, למה שירצו לבוא ולהשתחוות לו? 
אחרי הכל, האסטרולוגים הבבלים לא השתחוו למלכים יהודיים אחרים; 
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למה שהם ירצו להשתחוות דווקא למלך הזה? אלו הן שאלות חשובות 
ויש צורך ללמוד את המסופר ולבדוק אותו לעומקו, לצד קטעים אחרים 

מכתבי הקודש, על מנת להבין את האירועים שמתי מתעד. 

הכוכב
ביותר  החשובים  היסוד  מכללי  אחד  הכוכב.  בנושא  נדון  ראשית 

לפרשנות הכתובים הוא כדלהלן: 
"כשהמובן הפשוט של הכתוב הוא הגיוני ומתאים לשכל הישר, אל 
תחפש מובן אחר. לפיכך התייחס לכל מילה על פי משמעותה הראשונית, 
הפשוטה, המילולית והרגילה, אלא אם כן העובדות בהקשר המיידי של 
יסוד  אמיתות  ולאור  בכתובים  מקבילים  קטעים  לאור  שנלמד  החומר 
אקסיומאטיות, מצביעות בבירור שיש להבין אותה בצורה אחרת" )ד"ר 

דוד ל' קופר(. 
הכתוב  אם  אלא  כמשמעם  פשוטם  הקודש  כתבי  את  לקבל  עלינו 
כפשוטם.  אליהם  להתייחס  יכולים  שאיננו  כך  על  מצביעים  וההקשר 
מדובר  שאין  כך  על  מצביעים  דברים  חמישה  דנים,  אנו  שבו  במקרה 

בכוכב ממשי. 
ברורה מתנועותיו.  רגיל  כוכב  זה לא היה  ראשית, העובדה שכוכב 
הכוכב מכונה "כוכבו" של מלך היהודים, באופן שמייחד אותו לעומת כל 
יתר הכוכבים. הכוכב הזה מופיע ונעלם. הוא נע ממזרח למערב, ומצפון 
לדרום. הכוכב הזה דורך מעל בית מסוים בבית לחם ומצביע על המקום 
כוכבים,  על  ידיעותינו  מיטב  לפי  רגיל,  כוכב  כל  המשיח.  נמצא  שבו 
שידרוך או ירחף מעל בית מסוים בבית לחם, יגרום לחורבן כדור הארץ. 
חמישה  ישנם  שוב,  ממש.  של  בכוכב  שמדובר  ייתכן  שלא  מאוד  ברור 

מאפיינים לכוכב זה שמבהירים שלא מדובר בכוכב גשמי:

זהו כוכבו האישי של מלך היהודים.  א. 

הוא מופיע ונעלם.  ב. 

הוא נע ממזרח למערב.  ג. 

הוא נע מצפון לדרום.  ד. 

הוא מרחף מעל בית מסוים בבית לחם.  ה. 
ברור שזה חייב להיות משהו אחר - אבל מהו? 
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היא  "כוכב"  שפירושה  היוונית  המילה  של  השורשית  המשמעות 
למעשה  הוא  אור  בצורת  שהופיע  זה  כוכב  "ברק".  או  "זוהר"  פשוט 
כבוד  מהו  אסטרולוגים.  של  כוכב  ולא  האלוהים  כבוד  של  התגלות 
אלהים - השכינה? כבוד השכינה הוא התגלות נראית לעין של נוכחותו 
או  ענן  אש,  אור,  בצורת  נגלה  ה'  כבוד  המקרים,  ברוב  האלוהים.  של 
זוהר, שנראה  ברק,  אור,  שילוב כלשהו של השלושה. מעל בבל הופיע 
מרחוק כמו כוכב אבל עשה מעשים שאף כוכב אינו יכול לעשות. הדבר 
שהחכמים ראו היה למעשה כבוד השכינה. כשראו את הזוהר הבלתי 
רגיל הזה, הם הסיקו שזהו אות המודיע שמלך היהודים, המשיח, סוף 
המחבר של  בספרו   4 בנספח  כלול  השכינה  כבוד  על  )דיון  נולד.   סוף 
בין  הבחנה  הייתה  לא  קדם  בימי   .)The Footsteps Of The Messiah
שידעו  מי  היו  אלה  חכמים  דווקא  לפיכך  לאסטרונומיה,  אסטרולוגיה 

לזהות את האור החדש שהופיע בשמים.

כיצד ידעו החכמים על המלך המשיח? 
הקביעה שהכוכב לא היה כוכב רגיל אלא כבוד שכינתו של אלוהים 
ידעו  מניין  השאלה,  נשאלת  עדיין  השאלות.  כל  על  עונה  לא  עדיין 
גויים,  אסטרולוגים  יכולים  כיצד  יהודי?  מלך  של  לידתו  על  החכמים 
בבלים, לדעת דבר וחצי דבר על לידתו של מלך יהודי? וגם אם ידעו דבר 
ולהשתחוות  יהודים, מדוע שירצו לבוא  מה אודות לידתם של מלכים 

דווקא למלך הזה? 
העובדה  הוא  החדשה  בברית  מהמסופר  להסיק  שאפשר  מה  כל 
שחכמים אסטרולוגים מבבל, לא־יהודים, ידעו על לידתו של מלך יהודי 
באמצעות זוהר מבהיק דמוי כוכב בשמים, שנע ממזרח למערב ומצפון 
לדרום ודרך מעל הבית שבו היה ישוע. על מנת להסביר זאת עלינו לעיין 

בתנ"ך. 
ראשית, עלינו לשים לב לעובדה שהמקום היחיד בכל התנ"ך שקובע 
את מועד ביאת המשיח הראשונה הוא בנבואה המפורסמת על "השבועים 
"הכתובים"(.  בפרק  לעיל,  זו  בנבואה  )עִיינו   .27-24 ט'  בדניאל  שבעים" 
ספר דניאל לא נכתב בישראל אלא בבבל וחלק ניכר ממנו נכתב בארמית, 
נכתב ספר  כן, בעיר בבל  השפה הרשמית של האימפריה הבבלית. אם 

שניבא מתי המשיח היה עתיד לבוא. 
נזכר יחד עם חכמי בבל )החרטומים  אבל זה לא הכל. דניאל תמיד 
והאשפים. ראה דניאל א' 20-19; ב' 13-12, 48; ד' 9-6; ה' 12-11(. מאחר 
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שנבוכדנצר לא ניחן באבחנה רוחנית יתירה, הוא לא הבין שדניאל אינו 
זאת,  למרות  מאלוהי השמים.  אלא  מכוכבי השמים  יכולתו  את  שואב 

נבוכדנצר מינה את דניאל לראש לכל האסטרולוגים של בבל. 
בבוא היום הציל דניאל את חייהם של כל האסטרולוגים של בבל. 
נבוכדנצר חלם חלום בלתי רגיל. החכמים לא היו מסוגלים להסביר לו 
את פשר חלומו ולכן הוא דן את כולם למיתה )דניאל ב' 12(. בין החכמים 
נמנו  הבבלים  שמבחינת  מכיוון  חבריו.  ושלושת  דניאל  היו  שנאסרו 
ארבעת העברים האלה עם האסטרולוגים - היה עליהם למות. דניאל 
ביקש להופיע לפני המלך ובקשתו נתקבלה. לאחר שנפגש עם המלך הוא 
החכמים.  יתר  כל  של  חייהם  את  הציל  וכך  חלומו  את  לפענח  הצליח 
למעשה, בעקבות זאת הוא מּונה לראש כל חכמי בבל )דניאל ב' 48(. אין 
ספק שחכמים בבליים רבים נטשו כתוצאה מכך את עבודת כוכבי השמים 
ואת העיסוק באסטרולוגיה והתחילו לעבוד את אלוהי ישראל. בסביבה 

ובחברה זו כתב דניאל את ספרו וגילה את מועד בואו של המשיח. 
ומכיוון  האמת,  אלוהי  את  עבדו  בבלים  חכמים  של  שדורות  מכאן 
שהם הכירו את נבואת דניאל הם ציפו לבואו של מלך היהודים. אם כן, 
אפשר להסיק על סמך ספר דניאל שאסטרולוגים בבלים ידעו בערך באיזו 
תקופה המשיח אמור להיוולד. אבל ספר דניאל לא מזכיר דבר לגבי כוכב 
שיכריז איכשהו על לידתו של המשיח. אם כן, כיצד הם ידעו על כוכב? 
יותר  עוד  מוקדם  לשלב  לחזור  עלינו  זו  שאלה  על  לענות  מנת  על 
בתנ"ך, לנבואות שבפי בלעם )דנו בהן לעיל בפרק "התורה"(. מלך מואב 
שילם לבלעם כדי שיקלל את בני ישראל. בלעם ניסה לקלל אותם ארבע 
פעמים ובכל פעם אלוהים השתלט על פיו; במקום לקלל את בני ישראל, 
הוא מצא את עצמו מברך אותם. בברכות האלה כלולות ארבע נבואות 

מפתח בנושא המשיח. אחת מהן נמצאת בבמדבר כ"ד 17:

ֶאְרֶאּנּו וְֹלא עַָּתה, ֲאׁשּוֶרּנּו וְֹלא ָקרֹוב, ָּדַרְך ּכֹוכָב ִמּיַעֲקֹב וְָקם ׁשֵבֶט ִמּיִׂשְָרֵאל 
ּוָמַחץ ּפֲַאֵתי מֹוָאב וְַקְרַקר ּכָל־ּבְנֵי־ׁשֵת. 

ידי אלוהים להתנבא  בלעם, בצער רב ובחוסר רצון בולט, אולץ על 
של  בכוכב  מדובר  אין  "כוכב".  נזכר  בדבריו  היהודי.  ביאת המשיח  על 
ממש, מכיוון שאחר כך הוא אומר בהקבלה לאותו כוכב: "שבט ]מושל[ 
מישראל". ה"כוכב" וה"שבט" מרמזים על אותו הדבר. יש לזכור שהמילה 

"שבט" מסמלת מלכות. ה"כוכב" שאמור לדרוך ביעקב הוא מלך. 
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זאת ועוד, בלעם היה אסטרולוג. ומשמעותית עוד יותר לענייננו היא 
העובדה שמוצאו בעיר פתור ששכנה על גדות נהר הפרת בבבל )במדבר 

כ"ב 5; דברים כ"ג 5). 
אם כך, יש לנו כאן קשר בבלי כפול: ספר דניאל, שקבע כמה שנים 
יעברו עד להולדתו של מלך היהודים, ונבואת בלעם לגבי הכוכב, כאשר 
כוכב  לגבי  ההתגלות  כן,  אם  בבלי.  אסטרולוג  היה  מסתבר,  בלעם,  גם 
שקשור להולדת המשיח ניתנה באמצעות אסטרולוג בבלי, שללא ספק 
העביר את המידע לעמיתיו. מאות שנים לאחר מכן הוסיף דניאל פרטים 

לאסטרולוגים הבבלים לגבי מועד התגלותו של ה"כוכב מיעקב". 

מסקנות
כיצד, אם כן, החכמים ידעו? לא מהתבוננות מדעית־למחצה בכוכבים 
נבואותיהם  באמצעות  הקודש,  בכתבי  גילה  שאלוהים  מהדברים  אלא 
של בלעם ודניאל. אין בפרשת החכמים מהמזרח כלל וכלל משום אישור 

לתקפותה של האסטרולוגיה.
החכמים נתנו לישוע שלושה סוגי מתנות: זהב, לבונה ומור, הנושאים 
מלוכה,  או  מלכותיות  מסמל  הזהב  בתנ"ך:  עשירה  סמלית  משמעות 
ומדגיש שישוע הוא מלך; הלבונה מסמלת אלוהות, מכיוון שהיא הייתה 
מרכיב בקטורת שהועלתה על גבי מזבח הקטורת בקודש. עשן הקטורת 
היא  לכן,  האלוהים.  לפני  אל  הקודשים,  קודש  תוך  אל  וחדר  התפשט 
מצביעה על כך שישוע הוא אלוהים. המור קשור בתנ"ך למוות ולהכנה 
לקבורה. כך היו המתנות שהביאו משום הכרה בכך שישוע הוא מלך, 
אלוהים, וקורבן. המתנות שקיבלו יוסף, מרים וישוע ִאפשרו להם להימלט 
מותו של  לנצרת לאחר  לחזור  כך  ואחר  לחיות בה כשנתיים  למצריים, 

הורדוס הגדול. 
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שימוש במובאות מהתנ"ך בברית החדשה 

לצטט מ מרבה  שהיא  במהרה  מבחין  החדשה  בברית  שקורא  י 
כאילו  נראה  שלעתים  מאחר  שונות.  בדרכים  וזאת  מהתנ"ך, 
להקשר  מתאים  אינו  המקראית  המובאה  של  המקורי  ההקשר 
שבו הוא מובא בברית החדשה, יש מי שמטילים ספק במהימנות השימוש 
כיצד בדיוק מצטטת  נבדוק  זה  שעושה הברית החדשה בתנ"ך. בנספח 

הברית החדשה מהתנ"ך. 

כשהברית החדשה מצטטת את התנ"ך, היא עושה זאת בארבע דרכים 
מארבע  לאחת  תמיד  מתאים  החדשה  בברית  תנכי  ציטוט  כל  שונות. 
ניעזר  לפיכך  מהן,  אחת  לכל  דוגמה  ישנה  ב'  במתי  האלה.  הקטגוריות 

בפרק זה כדי להסביר אותן.2 

נבואה לצד התגשמותה - פשוטו כמשמעו
סיפור  לצד  נבואות  של  ציטוטים  כוללת  הראשונה  הקטגוריה 

התגשמותן, ככתבן וכלשונן. לדוגמה, מתי ב' 6-5: 

וְַאָּתה, ּבֵית־ וַּיֹאְמרּו לֹו: ּבְבֵית־לֶֶחם יְהּוָדה, ּכִי־כֵן ּכָתּוב ּבְיַד ַהּנָבִיא: 6   5

לֶֶחם ֶאֶרץ יְהּוָדה, ֵאינְָך צָעִיר ּבְַאּלֻפֵי יְהּוָדה, ּכִי ִמְּמָך יֵצֵא מֹוׁשֵל ֲאׁשֶר יְִרעֶה 
ֶאת־עִַּמי יִׂשְָרֵאל.

ההקשר  את  נבדוק  אם   .1 ה'  ממיכה  כאן  מצטטת  החדשה  הברית 
כאשר   ,1 ה'  מיכה  לפי  המשיח.  בהולדת  עוסק  שהוא  נגלה  במיכה, 
שביהודה,  לחם  בית   - אפרתה  לחם  בבית  ייוולד  הוא  ייוולד,  המשיח 
ולא בית לחם שבגליל, בנחלת זבולון. זוהי המשמעות המילולית, הפירוש 
2. David L. Copper, Messiah: His Historical Appearance )Los Angeles: Bible 
Research Society, 1958(. Pp. 174-177 
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המילולי של מיכה ה' 1. כשהמשיח ייוולד, הוא ייוולד בעיר בית לחם, 
בנחלת שבט יהודה. 

בברית החדשה מתוארת התגשמותה של נבואה זו ככתבה וכלשונה. 
בנחלת  אחרת  בעיר  ולא  לחם,  בבית  נולד  הוא  נולד  המשיח  כשישוע 
יהודה. זאת ועוד, הוא נולד בבית לחם יהודה ולא בבית לחם שבגליל. 
זו הייתה התגשמות מילולית של הנבואה ממיכה ה' 1. הנבואה מדברת 
על עניין אחד בלבד. מה שנחזה בה התגשם במלואו בחיי ישוע, והברית 

החדשה הצביעה על כך וציטטה אותה מהתנ"ך.
דוגמה נוספת לקטגוריה זו נמצאת במתי א' 23-22: 

ִהּנֵה   23 ַהּנָבִיא לֵאמֹר:  ּבְיַד  ֲאׁשֶר־ִּדּבֶר יהוה  וְַּתִהי כָל־זֹאת לְַמֹּלאת ֵאת   22

ָהעַלְָמה ָהָרה וְיֹלֶֶדת ּבֵן וְָקְראּו ׁשְמֹו עִָּמנּוֵאל, ֲאׁשֶר ּפֵרּוׁשֹו ָהֵאל עִָּמנּו.

זוהי מובאה מישעיהו ז' 14. ההקשר של ישעיהו ז' 14 מנבא שכאשר 
של  המילולית  המשמעות  זוהי  מבתולה.  ייוולד  הוא  ייוולד,  המשיח 
14. בברית החדשה מוצגת התגשמותה של הנבואה ככתבה  ז'  ישעיהו 

וכלשונה, ולכן הפסוק מישעיהו מצוטט בברית החדשה. 
עוד דוגמה לקטגוריה הראשונה היא מתי ג' 3, שמצטט את ישעיהו 
1. שני הקטעים, גם בישעיהו  2, שמצטט את מלאכי ג'  3, ומרקוס א'  מ' 
שליח,  או  מלאך,  יבוא  יתגלה  שהמשיח  שלפני  מנבאים  במלאכי,  וגם 
שיכריז על בואו הקרב ובא של המלך. נבואה זו התגשמה כלשונה ביוחנן 
במתי,  ומלאכי  מישעיהו  אלה  פסוקים  מצוטטים  כך  ומשום  המטביל, 

במרקוס ובלוקס. 
 - 22 דוגמה נוספת נמצאת במתי ד' 16-13, המצטט את ישעיהו ח' 
ט' 1. ההקשר של הנבואה עוסק בפעילותו של המשיח, שעיקרה יתנהל 
בנחלות השבטים זבולון ונפתלי. זוהי המשמעות המילולית של ישעיהו 
שני  בעיקר בשטחי  פעל  1. הברית החדשה מספרת שישוע  ט'   -  22 ח' 
זבולון וכפר נחום בנחלת נפתלי.  השבטים האלה. נצרת הייתה בנחלת 
הוא גדל בנחלת שבט זבולון וקבע את מרכז פעילותו במטה נפתלי. כך 

התגשמה הנבואה ככתבה וכלשונה. 
עוד דוגמה לקטגוריה זו אפשר למצוא במתי כ"א 5, שמצטט את זכריה 
ט' 9. ההקשר של זכריה ט' 9 עוסק במשיח שבא לירושלים רכוב על חמור. 
כשישוע נכנס לירושלים והתקבל בתרועות על ידי ההמון הוא רכב על 



199נספחים

עיִר, וכך התגשמה הנבואה במשמעותה המילולית. לפיכך היא מצוטטת 
בברית החדשה. 

דוגמה נוספת נמצאת ביוחנן י"ב 38, שמצטט מישעיהו נ"ג 1. נבואת 
ישעיהו מבהירה שכשהמשיח יבוא הוא יידחה על ידי בני עמו. נבואה זו 

התגשמה כלשונה כשישוע נדחה על ידי עם ישראל. 

יוחנן  המשיח.  מות  של  בהקשר  נמצאת  זו  לקטגוריה  נוספת  דוגמה 
מספר בי"ט 24 בתיאור הצליבה: 

וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו: ַאל־נָא נְִקָרעֶָה לְִקָרעִים, ַאְך־נַּפִיל עָלֶיָה ּגֹוָרל לְִמי 
גֹוָרל.  יַּפִילּו  וְעַל־לְבּוׁשִי  לֶָהם  בְגַָדי  יְַחּלְקּו  ַהּכָתּוב:  ְּדבַר  לְַמֹּלאת  ִתְהיֶה; 

וַּיַעֲׂשּו־כֵן ַאנְׁשֵי ַהּצָבָא. 

יוחנן ציטט את תהילים כ"ב 19, פסוק שהקשרו עוסק במות המשיח. 
חלק מסצינת ההוצאה להורג המתוארת היא שמעניו לוקחים ממנו את 
לבושו ומחלקים אותו ביניהם בהטלת גורל. זוהי המשמעות המילולית 
ככתבה  התגשמה  זו  נבואה   .19 כ"ב  בתהילים  הכלולה  הנבואה  של 
וכלשונה בברית החדשה. החיילים הרומים הימרו על בגדיו של ישוע 
והגשימו את הנבואה. זוהי הסיבה שיוחנן ציטט את הנבואה בקטע זה. 

ציטוט נוסף מאותו הקשר נמצא במתי כ"ז 46: 

ּוכְעֵת ַהּׁשָעָה ַהְּתׁשִיעִית וַּיִצְעַק יֵׁשּועַ ּבְקֹול ּגָדֹול: ֵאלִי, ֵאלִי, לְָמה ׁשְבְַקָּתנִי? 
וְַתְרּגּומֹו: ֵאלִי, ֵאלִי, לָָמה עֲזַבְָּתנִי?

מתי מצטט כאן מתהילים כ"ב 2, מזמור שבו מדובר על סבלו ועל מותו 
ֵאלִי, לָָמה  "ֵאלִי,  ייסוריו:  יזעק בעת  של המשיח. לפי מזמור זה, המשיח 
עֲזַבְָּתנִי?" כשישוע זעק את הדברים, הוא הגשים את נבואת התנ"ך באופן 

ישיר, ומסיבה זו היא מצוטטת כאן בברית החדשה. 

זוהי הקבוצה הראשונה של ציטוטים תנכיים בברית החדשה: נבואות 
מתאר  התנ"ך  אלה,  במקרים  כלשונן.  מתגשמת  המילולית  שמשמעותן 
בברית  מתגשם  כשהאירוע  כפשוטו.  להתרחש,  שעתיד  מסוים  אירוע 
החדשה כלשונה של הנבואה, הברית החדשה מצטטת אותה כדי להראות 
שהיא התגשמה במלואה. ציטוטים תנכיים רבים בברית החדשה שייכים 

לקטגוריה זו. 
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משמעות מילולית ומשמעות סמלית־נבואית
ציטוטי אמירות מהתנ"ך שבזמנן הייתה  לקטגוריה השנייה שייכים 
סמלית־נבואית  משמעות  בעלת  גם  שהיא  כפשוטה,  משמעות  להן 
לכנות  ניתן  החדשה(.  בברית  להתגשם  שעמד  מה  דבר  על  )שהצביעה 
אפשר  זו  לקבוצה  דוגמה  וסמליות".  "מילוליות  זו  ציטוטים  קטגוריית 

למצוא במתי ב' 15: 

וַיְִהי־ׁשָם עַד־מֹות הֹוְרדֹוס, לְַמֹּלאת ֶאת־ֲאׁשֶר ִּדּבֶר יהוה ּבְיַד ַהּנָבִיא לֵאמֹר: 
ִמִּמצְַריִם ָקָראִתי לִבְנִי.

אם נחזור להקשר של הושע י"א 1, שממנו לקוח הציטוט, נגלה שהוא 
אפילו איננו נבואה; בפסוק זה מדובר על אירוע היסטורי של ממש, והוא 
יציאת מצריים. הרקע להושע י"א 1 הוא שמות ד' 23-22. עם ישראל הוא 
בנו של אלוהים: "בני בכורי". הושע י"א 1 מתאר את אלוהים מוציא את 
בני ישראל ממצריים במונחים של הוצאת בנו ממצריים. זוהי המשמעות 
המילולית של הפסוק. זהו פסוק היסטורי שעוסק באירוע היסטורי, ביציאת 
נבואי  לסמל  היה  התנכי  האירוע  זאת,  עם  יחד  ממצריים.  ישראל  בני 
לאירוע שעמד להתרחש בחיי ישוע. בברית החדשה מדובר בבן אלוהים 
מושלם יותר, בבן האידיאלי, היחיד שהוא באמת בן האלוהים - המשיח 
עצמו. כאשר ישוע התינוק נלקח ממצריים והובא לארץ ישראל, אלוהים 
שוב הוציא את בנו ממצריים. יש כאן מה שמכונה במחקר התיאולוגי 
"סמל נבואי" )type( ולצדו "אנטי סמל" )anti-type(, כלומר התגשמותו. 
עם ישראל, בתור בנו של אלוהים שיצא ממצריים, היה הסמל הנבואי. 

התגשמותו היא בן האלוהים המשיח אשר יצא גם הוא ממצריים. 
דוגמה נוספת נמצאת במתי ט"ו 9-7: 

7 ֲחנֵפִים, ֵהיֵטב נִּבָא עֲלֵיכֶם יְׁשַעְיָהּו לֵאמֹר: 8 ָהעָם ַהּזֶה נִּגַׁש ּבְפִיו ּובִׂשְפָָתיו 

ּכִּבְדּונִי וְלִּבֹו ִרַחק ִמֶּמּנִי; 9 וְתֹהּו יְִרָאָתם אִֹתי ִמצְוֹת ֲאנָׁשִים ְמלְַּמִדים.

מובא כאן ציטוט מישעיהו כ"ט 13. ההקשר של ישעיהו כ"ט 13 עוסק 
באירוע היסטורי שבו העם דחה את דברי הנבואה של ישעיהו הנביא. 
ישעיהו כ"ט 13 מדבר על היחס שספג הנביא מיידי עם ישראל. אבל דחייה 
דבריו הנבואיים  לדחיית  לובשת משמעות סמלית־נבואית המכוונת  זו 

של המשיח מצד עם ישראל, ולכן מובא הציטוט מהתנ"ך. 
עוד דוגמה נמצאת ביוחנן י"ב 40-39:



201נספחים

39 עַל־ּכֵן ֹלא יָכְלּו לְַהֲאִמין, ּכִי עֹוד ָאַמר יְׁשַעְיָהּו: 40 ֵהׁשַע עֵינֵיֶהם וְִהׁשְִמין 

לְבָבָם, ּפֶן־יְִראּו ּבְעֵינֵיֶהם ּולְבָבָם יָבִין וְׁשָבּו וְָרפָאִתי לֶָהם.

הנבואי  שהמסר  קובע  שבהקשרו   ,10 ו'  מישעיהו  כאן  מצטט  יוחנן 
זוהי המשמעות המילולית  עמו.  בני  ידי  על  יידחה  הנביא  ישעיהו  של 
של פסוק זה. גם כאן, דחיית עם ישראל את דברי הנבואה של ישעיהו 
הנבואיים  דבריו  דחיית  על  המצביעה  סמליות־נבואית  לבעלת  הופכת 

של המשיח. לפיכך מצוטט פסוק זה כאן בברית החדשה.
דוגמה נוספת לקטגוריה זו נמצאת במתי כ"א 42: 

וַּיֹאֶמר יֵׁשּועַ ֲאלֵיֶהם: ֲהכִי ָקֹרא ֹלא־ְקָראֶתם ּבַּכְתּובִים, ֶאבֶן ָמֲאסּו ַהּבֹונִים 
ָהיְָתה לְֹראׁש ּפִּנָה; ֵמֵאת יהוה ָהיְָתה ּזֹאת, ִהיא נִפְלָאת ּבְעֵינֵינּו?

אבן  על  מדובר  במזמור   .23-22 קי"ח  מתהילים  ציטוט  כאן  מובא 
מסוימת שהבונים לא ידעו מה לעשות בה, מאסו בה והשליכו אותה. 
מאוחר יותר, כשסיימו את מלאכת הבניין, הם הבינו שהיא הייתה אבן 
חשובה, אבן הפינה. זוהי המשמעות המילולית של תהילים קי"ח 23-22. 
על האופן  לסמל־נבואי המצביע  הופכים  וקבלתה מחדש  דחיית האבן 
שבו עם ישראל דוחה את ישוע כמשיח ואחר כך מקבל אותו כמשיחם. 

דוגמה נוספת לקטגוריה השנייה נמצאת ביוחנן י"ט 36:

ּכִי כָל־זֹאת ָהיְָתה לְַמֹּלאת ַהּכָתּוב: וְעֶצֶם ֹלא־ִתׁשְּבְרּו בֹו.

יוחנן מצטט כאן משמות י"ב 46, שם מדובר באירוע היסטורי שקשור 
בשה הפסח שיציל את בני ישראל ממכת בכורות במצריים. נאסר על בני 
ישראל לשבור כל עצם בשה במהלך השחיטה, הצלייה והאכילה. זוהי 
המשמעות המילולית של מצווה זו. שה הפסח הוא גם סמל המנבא אודות 
7(. אף אחת מעצמותיו  המשיח, משיח פסחנו )הראשונה לקורינתים ה' 
של ישוע לא נשברה כשנצלב, אף על פי שהחיילים שברו את עצמותיהם 
הסמלי־נבואי,  במובן  התגשמות  זוהי  לצדו.  שנצלבו  האנשים  שני  של 

ולא התגשמות מילולית של דברים שהיו בגדר נבואה של ממש.
בעלי  החדשה,  בברית  התנ"ך  ציטוטי  של  השני  בסוג  לעיל  דנו 
סמלית־ משמעות  בעלי  גם  לכך,  ובנוסף  עניין  של  כפשוטו  המשמעות 
נבואית. המשמעות המילולית של המובאה התנכית מתייחסת לאירוע 
נבואי. אבל האירוע ההיסטורי הופך  ולא לאירוע  ההיסטורי שהתרחש 
לסמל נבואי לאירוע בברית החדשה, ולכן הפסוק שמתאר אותו מצוטט 
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בברית החדשה. האיגרת לעברים עושה שימוש נרחב בצורת ציטוטים זו 
)החטא בקדש ברנע, המשכן, מערכת הקורבנות, כהונת בני אהרון, כהונת 

מלכיצדק, ועוד(. 

שימוש במובאות תנכיות עקב נקודות דמיון 
הקטגוריה השלישית כוללת ציטוטים מהנביאים עקב מכנה משותף 
כלשהו בינם ובין האירוע שעליו מסופר בברית החדשה. לדוגמה, מתי 

ב' 18-17:

17 וַּיִָּמלֵא ַהָּדבָר ַהּנֱֶאָמר ּבְפִי יְִרְמיָה ַהּנָבִיא לֵאמֹר: 18 קֹול ּבְָרָמה נִׁשְָמע, נְִהי 

ּובְכִי ַתְמרּוִרים, ָרֵחל ְמבַּכָה עַל־ּבָנֶיָה, ֵמֲאנָה לְִהּנֵָחם ּכִי ֵאינָם.

מדבר  ירמיהו  המקורי  בהקשר   .14 ל"א  מירמיהו  מצטט  מתי  הפעם 
על אירוע שעתיד היה להתרחש תוך זמן קצר, עם היציאה לגלות בבל. 
הצעירים שנשלחו לגלות עברו ליד העיר רמה. לא רחוק מרמה נמצא קבר 
רחל, שמסמלת בתנ"ך את האימהּות היהודית. בזמן שהבבלים הוליכו 
את השבויים הצעירים לבבל יצאו האימהות מרמה ובכו על הבנים שלא 
יראו עוד לעולם. ירמיהו תיאר זאת כ"ָרֵחל ְמבַּכָה עַל־ּבָנֶיָה, ֵמֲאנָה לְִהּנֵָחם 
היהודיות  לאימהות  סמל  הייתה  המקוננת  רחל  ֵאינֶּנּו".  ּכִי  עַל־ּבָנֶיָה, 
שבכו על בניהן. זו הייתה כוונת ירמיהו ל"א 14. פסוק זה מצוטט בברית 
וגם  נקודת דמיון אחת. אין מדובר בהתגשמות מילולית  החדשה בגלל 
לא בסמליות־נבואית מובהקת, אלא שימוש בפסוק בגלל מכנה משותף 
אחד עם האירוע המתואר. במקרה שעליו מסופר בברית החדשה, נקודת 
הדמיון היא האימהות היהודיות שבכו על הבנים שאותם לא יראו עוד, 
מכיוון שהורדוס ערך טבח בכל הבנים הזכרים בבית לחם מגיל שנתיים 
שונים.  הפרטים  שאר  כל  בניהן.  על  יהודיות  אימהות  בכו  שוב  ומטה. 
בבשורת  לירושלים;  מצפון  ברמה,  שהתרחש  מה  על  מדובר  בירמיהו 
בירמיהו  לירושלים.  דרומית  לחם,  בבית  מה שהתרחש  על  מדובר  מתי 
הבנים עדיין חיים אבל הולכים לגלות; במתי הבנים מתים. בגלל נקודת 
הדמיון היחידה כפי שצוין לעיל, הברית החדשה עושה שימוש במובאה 

מהתנ"ך.

דוגמה נוספת לסוג זה של ציטוטים מהתנ"ך נמצאת במעשי השליחים 
ב' 21-16:
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16 ֲאבָל זֶה הּוא ָהָאמּור עַל־יְֵדי יֹוֵאל ַהּנָבִיא: 17 וְָהיָה ּבְַאֲחִרית ַהּיִָמים, נְֻאם 

וְנִּבְאּו ּבְנֵיכֶם ּובְנֵֹתיכֶם; ּובַחּוֵריכֶם  ֱאֹלִהים, ֶאׁשְּפְֹך ֶאת־רּוִחי עַל־ּכָל־ּבָׂשָר 
וְעַל־ׁשִפְחֹוַתי  עַל־עֲבַָדי  וְגַם   18 יֲַחֹלמּון.  ֲחֹלמֹות  וְזְִקנֵיכֶם  יְִראּו  ֶחזְיֹנֹות 
ִמַּמעַל  ּבַּׁשַָמיִם  מֹופְִתים  וְנַָתִּתי   19 וְנִּבָאּו.  ֶאת־רּוִחי  ֶאׁשְּפְֹך  ָהֵהָּמה  ּבַּיִָמים 
וְאֹתֹות ּבָָאֶרץ ִמָּתַחת, ָּדם וֵָאׁש וְִתיְמרֹות עָׁשָן. 20 ַהּׁשֶֶמׁש יֵָהפְֵך לְחֹשְֶך וְַהּיֵָרַח 
לְָדם לִפְנֵי ּבֹוא יֹום יהוה ַהּגָדֹול וְַהּנֹוָרא. 21 וְָהיָה ּכֹל ֲאׁשֶר־יְִקָרא ּבְׁשֵם־יהוה 

יִָּמלֵט.

על  מדובר  המקורי  בהקשר  ג'.  יואל  את  מצטט  פטרוס  הזה  במקרה 
על  תופעות  יתרחשו  שבעקבותיה  ישראל  עם  על  הקודש  רוח  צליחת 
טבעיות והעם כולו ייוושע לקראת כינון מלכות המשיח )שעליה מדובר 
בפרק הבא, יואל ד'(. נבואת יואל מדברת על מה שיקרה כאשר אלוהים 
ישפוך את רוח הקודש על עם ישראל כולו ויתרחשו כתוצאה מכך תופעות 
לא התרחש כלשונו  ג'  ביואל  דבר מכל מה שנחזה  על טבעיות שונות. 
במעשי השליחים ב'. לדוגמה, יואל אמר שאלוהים ישפוך את רוחו על 
כל בשר בעם ישראל, מה שלא קרה בספר מעשי השליחים. כפי שמתואר 
במעשי השליחים הרוח צלחה על שנים עשר תלמידים, או על 120 לכל 
יואל אמר שהבנים והבנות של עם ישראל יתנבאו, שהבחורים  היותר. 
יראו חזיונות ושהזקנים יחלמו חלומות. דברים אלה לא התרחשו במעשי 
השליחים ב'. איש לא התנבא, הבחורים לא ראו חזיונות, הזקנים לא חלמו 
יחוו  יואל אומר שגם העבדים והשפחות של העם  ועוד,  חלומות. זאת 
באירועים המתוארים במעשי  היו עבדים  לא  את אותם הדברים, אבל 
ואש  דם  ובארץ:  בשמים  גדולים  אירועים  על  דיבר  יואל  ב'.  השליחים 
מדברים  דבר  אבל  לדם,  והירח  לחושך  תיהפך  עשן, שהשמש  ותימרות 

אלה לא התרחש במעשי השליחים ב'. 
הדברים שנצפו ביואל ג' לא התרחשו במעשי השליחים ב', ומה שכן 
התגלות  שם  מתוארת  ג':  ביואל  מוזכר  אינו  ב'  השליחים  במעשי  קרה 
כלל  הזכיר  לא  יואל  לדבר בלשונות.  לנוכחים  רוח הקודש שגרמה  של 
את מתנת הדיבור בלשונות. הסוג השלישי, אם כן, הוא בפסוקים שיש 
להם משמעות ממשית אך היא עדיין לא התגשמה באירועים שעליהם 
מדובר במקום זה בברית החדשה, יחד עם זאת נעשה בהם שימוש בשל 
נקודות דמיון מסוימות. נבואת יואל חוזה שבבוא היום עם ישראל ייוושע 
כשאלוהים ישפוך את רוחו על כל ישראל ויושיע אותם כהכנה לימות 
המשיח. כמובן, זה לא מה שקרה בספר מעשי השליחים, אבל היה מכנה 
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משותף אחד. המכנה המשותף הזה היה שפיכת רוח הקודש וכתוצאה 
מכך התחוללותן של תופעות על טבעיות, במקרה זה - הדיבור בלשונות. 
בגלל נקודת דמיון זו - צליחתה של רוח הקודש - הברית החדשה עשתה 

שימוש במובאה מהתנ"ך. 
הדבר דומה לשימוש בניבים לשוניים. לדוגמה, נהוג לומר באנגלית 
איננה  הכוונה   .)He met his Waterloo( שלו"  לווטרלו  הגיע  ש"הוא 
לאירוע  מתייחס  הביטוי  בקרב.  תבוסה  ונחל  לבלגיה  נסע  איש  שאותו 
היסטורי הקשור בנפוליון, ששאיפותיו האימפריאליסטיות התנפצו סופית 
בתבוסה שנחל בקרב בווטרלו. בגלל נקודת דמיון משותפת - התנפצותה 
של שאיפה - נהוג להשתמש בביטוי זה המורה על שאיפות שמתנפצות 
פתאום בגלל אסון כלשהו בחיי אנשים. הברית החדשה עושה שימוש 

דומה במובאות מהתנ"ך בשל נקודת דמיון כלשהי.

התייחסות לתנ"ך המתמצתת מספר נבואות
הקטגוריה הרביעית היא תמצית או סיכום של נבואות. לדוגמה, מתי 

ב' 23-22: 

22 ּוכְׁשְָמעֹו ּכִי ַאְרְקלֹוס ָמלְַך ּבִיהּוָדה ַּתַחת הֹוְרדֹוס ָאבִיו יֵָרא לָלֶכֶת ׁשָָּמה. 

וַיְצֻּוֶה בֲַחלֹום וַּיֵלְֶך לֹו ֶאל־ַאְרצֹות ַהּגָלִיל, 23 וַּיָבֹא וַּיֵׁשֶב ּבְעִיר ֲאׁשֶר ׁשְָמּה 
נְצֶָרת, לְַמֹּלאת ַהָּדבָר ַהּנֱֶאָמר עַל־ּפִי ַהּנְבִיִאים, ּכִי נָצְִרי יִָּקֵרא לֹו.

הציטוט מהתנ"ך הוא "כי נוצרי ]מנצרת[ יקרא לו", אבל משפט כזה 
לא מופיע באף מקום בתנ"ך. נעשו ניסיונות לקשר את הדברים לישעיהו 
י"א 1, אבל הקשר מאולץ למדי. בפס' 23 מתי משתמש במילה "נביאים", 
בלשון רבים, ולכן אנו מצפים לכל הפחות לשני מקומות בתנ"ך שמהם 
המשפט מצוטט, אבל אין אפילו אחד. בקבוצה הרביעית של המובאות 
או ההתייחסויות לתנ"ך בברית החדשה לא מובא ציטוט ישיר מהתנ"ך 
כמו בשלוש הקטגוריות הראשונות, אלא רק תמצית, או סיכום, של מה 
שנאמר בתנ"ך. על מקרים כאלה מעידה המילה "נביאים" בלשון רבים, 
הקודמים,  הסוגים  משלושת  בציטוטים  זה.  במקרה  מתי  שעושה  כפי 
היא  הרביעי  בסוג  יחיד.  בלשון  המקרים  ברוב  מופיעה  "נביא"  המילה 
מופיעה בלשון רבים: "הנאמר על פי הנביאים". המחבר אינו מצטט אלא 
מסכם את דברי הנביאים. במקרה הזה, הנביאים אמרו ש"נוצרי ]מנצרת[ 

יקרא לו". 
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המילה "נוצרי" בהקשר זה מתייחסת לאדם שבא מהעיר נצרת. במאה 
הראשונה נהגו לבוז לתושבי נצרת. הכינוי "נוצרי" היה שם גנאי. גישה 

זו משתקפת ביוחנן א' 46-45: 

45 ּופִילִּפֹוס ָהיָה ִמּבֵית־צָיְָדה, עִיר ַאנְְּדַרי ּוּפְֶטרֹוס. 46 וַּיִפְּגַע פִילִּפֹוס ֶאת־

נְַתנְֵאל וַּיֹאֶמר ֵאלָיו: ָמצָאנּו אֹתֹו ֲאׁשֶר ּכַָתב מׁשֶה ּבְֵספֶר ַהּתֹוָרה וְַהּנְבִיִאים, 
ֶאת־יֵׁשּועַ ּבֶן־יֹוֵסף ִמּנְצֶָרת. 

שאלתו של נתנאל, "מנצרת יכול לבוא משהו טוב?" משקפת את הדעה 
ודחויים.  בזויים  היו  נצרת  אנשי  נצרת.  תושבי  על  העם  של  השלילית 
ומה אמרו הנביאים על המשיח? הם ניבאו שהוא יהיה אדם בזוי ודחוי. 
מדובר  לא  הזה;  העיקרון  את  לתמצת  נוחה  דרך  הוא  "נוצרי"  המונח 

בציטוט ישיר, אלא בתמצות. 
דוגמה נוספת לקטגוריה זו נמצאת בלוקס י"ח 33-31: 

31 וַּיִַּקח ֵאלָיו ֶאת־ׁשְנֵים ֶהעָׂשָר וַּיֹאֶמר לֶָהם: ִהנְנּו עֹלִים יְרּוׁשָלָיְָמה וְיִָּמלֵא 

בֹו  וִיַהְּתלּו  לַּגֹויִם  יִָּמֵסר  ּכִי   32 ּבֶן־ָהָאָדם;  עַל  ַהּנְבִיִאים  ּבִיֵדי  כָל־ַהּכָתּוב 
וְיְִתעַּלְלּו בֹו וְיָֹרּקּו ּבְפָנָיו, 33 וְַאֲחֵרי ַהּכֹוָתם אֹתֹו בַּׁשֹוִטים יְִמיתּוהּו, ּובַּיֹום 

ַהּׁשְלִיׁשִי קֹום יָקּום. 

שוב, שים לב למילה "נביאים" ברבים. הנביאים אמרו תשעה דברים 
הכוהנים  לידיהם של  יפול  לירושלים; שהוא  יעלה  על המשיח: שהוא 
והסופרים; שהיהודים ידונו אותו למוות; שהם ימסרו אותו לידי הגויים; 
אותו; שהגויים  ילקו  עליו; שהגויים  ירקו  לו; שהגויים  ילעגו  שהגויים 
נביא  היה  לא  אבל  לתחייה.  יקום  הוא  השלישי  ושביום  אותו;  יהרגו 
מסוים שאמר את כל הדברים האלה. אין אף ציטוט כזה בספרי הנביאים. 
אולם, אם מחברים את דברי הנביאים השונים, הרי שהם באמת אמרו 

את כל הדברים האלה, כלומר לא מדובר בציטוט ישיר אלא בתמצית. 
מהתנ"ך  במובאות  השימוש  של  הרביעית  לקטגוריה  נוספת  דוגמה 

בברית החדשה נמצאת במתי כ"ו 56-54: 

54 וְֵאיכָכָה ֵאפֹוא יִָּמלְאּו ַהּכְתּובִים ּכִי־כֵן ָהיֹה ִתְהיֶה? 55 ּבַּׁשָעָה ַהִהיא ָאַמר 

יֵׁשּועַ ֶאל־ֲהמֹון ָהעָם: ּכְעַל־ּפִָריץ יְצָאֶתם ּבֲַחָרבֹות ּובְַמְּקלֹות לְָתפְׂשֵנִי? וְיֹום 
יֹום ָהיִיִתי יֹשֵב ּוְמלֵַּמד ֶאצְלְכֶם ּבִַּמְקָּדׁש וְֹלא ֶהֱחזְַקֶּתם ּבִי. 56 וְכָל־זֹאת ָהיְָתה 

לְַמֹּלאת ּכְִתבֵי ַהּנְבִיִאים. ָאז עֲזָבּוהּו ַהַּתלְִמיִדים ּכֻּלָם וַּיָנּוסּו. 
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ישוע אמנם לימד אותם בשפה ברורה בבית המקדש, אבל הם דחו 
אותו. כעת, בגת שמני, גלוי וברור שהם דוחים אותו שכן הם שם, מוכנים 
לעצור אותו. ישוע אמר שכל הדברים האלה קורים "למען יתקיימו ּכְִתבֵי 
ַהּנְבִיִאים". מה שהתרחש שם לא נחזה מראש על ידי נביא מסוים אחד, ולא 
במילים שישוע השתמש בהן. אבל הנביאים השונים כן אמרו שהמשיח 
לא יתקבל על ידי העם, ושהוא ייעצר ויעמוד למשפט. כל הדברים האלה 
נ"ג, למשל. ישוע לא ציטט כאן נבואה מוגדרת, אלא  כלולים בישעיהו 
תמצת את דבריהם של הנביאים. הנביאים בהחלט לימדו את מה שישוע 
הרביעי,  מהסוג  לתנ"ך  להתייחסות  דוגמה  זוהי  שוב,  זה.  באירוע  אמר 

כתמצות של דברים ולאו דווקא כציטוט ישיר.

סיכום
הברית החדשה מצטטת מהתנ"ך בארבע דרכים שונות. על מנת לקבוע 
לאיזו קטגוריה שייך ציטוט מסוים, צריך לבדוק את הקשרו המקורי של 
ככתבה  הנבואה  פרטי  כל  של  בהתגשמות  מדובר  אם  בתנ"ך.  הציטוט 
וכלשונה, מדובר בנבואה ובהתגשמותה במשמעותן המילולית )קטגוריה 
א'(. אם הברית החדשה משתמשת בתיאור של אירוע היסטורי מהתנ"ך 
וסמליות  מילוליות  המשלב  בציטוט  שמדובר  הרי  נבואי,  סמל  בתור 
לבין  בתנ"ך  בין ההקשר  רק מכנה משותף אחד  קיים  ב'(. אם  )קטגוריה 
השלישי  מהסוג  בשימוש  מדובר  החדשה,  בברית  המתואר  האירוע 
שניתחנו לעיל. אם הציטוט בברית החדשה אינו לקוח ישירות מהתנ"ך, 
אפשר להניח שמדובר בתמצית של נבואות )קטגוריה ד'(. כל ציטוט תנכי 
הקטגוריות  מארבע  לאחת  מתאים  החדשה  בברית  בתנ"ך  שימוש  או 

שלעיל. הברית החדשה מצטטת את התנ"ך בעקביות רבה. 
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מותו של יהודה איש קריות

ותו של יהודה איש קריות מתואר בשני מקומות בברית החדשה. מ
הראשון הוא מתי כ"ז 10-3:

וַּיָׁשֶב ֶאת־ׁשְֹלשִים ַהּכֶֶסף  וַּיִנֵָחם  יְהּוָדה ַהּמֵֹסר אֹותֹו ּכִי ִהְרׁשִיעֻהּו,  וַּיְַרא   3

ֶאל־ַהּכֲֹהנִים ַהּגְדֹולִים וְַהּזְֵקנִים לֵאמֹר: 4 ָחָטאִתי, ּכִי־ָדם נִָקי ִהְסּגְָרִּתי. וְֵהם 
ָאְמרּו: ַמה־ּלָנּו וְלָזֹאת? ַאָּתה ִּתְרֶאה. 5 וַּיַׁשְלְֵך ֶאת־ַהּכֶֶסף ֶאל־ַהֵהיכָל, וַּיִפֶן 
וַּיֵלְֶך וַּיֵָחנַק. 6 וַּיְִקחּו ָראׁשֵי ַהּכֲֹהנִים ֶאת־ַהּכֶֶסף וַּיֹאְמרּו: ֹלא־נָכֹון לָנּו לְִתּתֹו 
ֶאל־ֲארֹון ַהָּקְרּבָן, ּכִי־ְמִחיר ָּדִמים הּוא. 7 וַּיְִתיָעֲצּו וַּיְִקנּו־בֹו ֶאת־ׂשְֵדה ַהּיֹוצֵר 
לְִקבּוַרת ַהּגִֵרים. 8 עַל־ּכֵן ׁשֵם־ַהּׂשֶָדה ַההּוא ׂשְֵדה ַהָּדם עַד ַהּיֹום ַהּזֶה. 9 ָאז 
נְִתַמּלֵא ַמה־ּׁשֶּנֱֶאַמר ּבְיַד יְִרְמיָה ַהּנָבִיא: וַּיְִקחּו ׁשְֹלשִים ַהּכֶֶסף, ֶאֶדר ַהיְָקר 
צִּוַנִי  ּכֲַאׁשֶר  ַהּיֹוצֵר  ֶאל־ׂשְֵדה  אָֹתם  וַּיְִּתנּו   10 יִׂשְָרֵאל,  ֵמעַל־ּבְנֵי  יַָקר  ֲאׁשֶר 

יהוה. 

השני הוא מעשי השליחים א' 19-18:

וַּיִּבַָקע  ַאְרצָה  עַל־ּפָנָיו  וַּיִּפֹל  ָהִרׁשְעָה,  ּבְִמִחיר  ׂשֶָדה  ָקנָה־לֹו  הּוא  וְִהּנֵה   18

וַּיִָּקֵרא  זֹאת לְכָל־יֹשְבֵי יְרּוׁשָלָיִם,  וְגַם־נֹוְדעָה   19 וַּיִּׁשָפְכּו ּכָל־ֵמעָיו;  ּבַָּתוְֶך, 
בִׂשְפָָתם לַּׂשֶָדה ַההּוא ֲחַקל ְּדָמא, הּוא ׂשְֵדה ַהָּדם. 

המשיחיות.  הנבואות  לנושא  מיוחדת  נגיעה  בעל  הוא   9 כ"ז  מתי 
על  דבר  מזכיר  אינו  מכיוון שירמיהו  בעייתיות  כאן  לכאורה מתעוררת 
זה ראה לעיל(.  )לדיון בפרק  י"א  זה לקוח מזכריה  "שלושים כסף". פרט 
יש מלומדים הטוענים ששני  זה הקושי היחיד שיש להסביר;  אין  אבל 

קטעים אלה סותרים זה את זה. לכן נדון להלן בשניהם לפרטים. 
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התאבדותו של יהודה
היוונית  המילה  )"ויינחם"(.  התחרט  שיהודה  כתוב   3 כ"ז  במתי 
שמובילה  בתשובה  חזרה  של  במשמעות  החדשה  בברית  המשמשת 
לישועה היא metanoia. המילה המופיעה במקור היווני של מתי כ"ז 3 
חוזר  אינו  יהודה  נוחם".  "חרטה,  שמשמעותה   metamelomai היא 
או  ניחם  מתחרט,  פשוט  אלא  לישועה,  אותו  שתוביל  בצורה  בתשובה 
מצטער. הוא מחזיר לראשי הכוהנים והזקנים את שלושים שקלי הכסף 
שקיבל בתמורה להסגרתו של ישוע ואומר: "ָחָטאִתי, ּכִי־ָדם נִָקי ִהְסּגְָרִּתי". 
ראשי הכוהנים אינם מוכנים לקבל את הכסף ואומרים: "מה אכפת לנו? 

זה עניינך שלך!" יהודה משליך את הכסף לבית אוצר המקדש ויוצא. 

וַּיֵלְֶך  "וַּיִפֶן  כתוב  ששם   ,5 כ"ז  מתי  בין  לכאורה  סתירה  עולה  כאן 
ּכָל־ֵמעָיו".  וַּיִּׁשָפְכּו  ּבַָּתוְֶך,  "וַּיִּבַָקע   ,18 א'  השליחים  מעשי  לבין  וַּיֵָחנַק", 
על מנת להבין את המתרחש עלינו לחזור לדיני היהדות שהיו נהוגים 
באותם ימים. יהודה התאבד בסוף הלילה הראשון של חג הפסח, לפני 
שרק  הפסח,  קורבן  את  בבוקר  הקריבו  שבו  הפסח,  של  הראשון  יומו 
הייתה  כולה  ירושלים  היהדות,  לדיני  בהתאם  ממנו.  אכלו  הכוהנים 
נחשבת לטמאה אם הייתה בה גופת מת, ואי אפשר היה להקריב בה את 
קורבן הבוקר. אבל נקבע שאם לוקחים את גופת המת ומשליכים אותה 
לגיא בן הינום, מקום השריפה, העיר מטוהרת ואפשר להקריב את קורבן 
ניתן  זה  רקע  על  הגופה.  את  ולקבור  לשוב  אפשר  יותר  מאוחר  הפסח; 
את  תלה  יהודה  כאשר  ובמעשי השליחים.  במתי  הסיפורים  את  לשלב 
עצמו בין חומות העיר הוא הביא טומאה על העיר ולכן אי אפשר היה 
להקריב את קורבן הבוקר של הפסח. סביר שבהתאם לנהוג אז לקחו את 
גופתו והשליכו אותה מעבר לחומות אל גיא בן הינום, ובכך טיהרו את 
העיר מטומאת המת. מעשי השליחים א' 18 מתאר את נפילת הגופה של 

יהודה. הקברנים חזרו מאוחר יותר, אספו את שייריו וקברו אותו.
יש  כאן  הכסף?  שקלי  בשלושים  לעשות  אמורים  היו  הכוהנים  מה 
דוגמה נוספת להיגיון הרבני. במתי כ"ז 6 המנהיגים מבינים שהכסף היה 
היהדות  דיני  פי  על  היה  אסור  ולכן  דמים"  "מחיר  זהו  טהור.  לא  שכר 
לקבל אותו אל אוצר המקדש. מכסף מסוג זה היה עליהם להיפטר באחת 
משתי דרכים. או שהחזירו אותו לבעליו או שהשתמשו בו לטובת הציבור. 
במצב זה, האפשרות הראשונה ירדה כמובן מהפרק מכיוון שיהודה מת, 
ולכן לא נותרה לכוהנים ברירה אלא להקדיש את הכסף לטובת הציבור. 
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ו"נבקעה  נפל  יהודה  שבו  מקום  אותו   - הינום  בן  בגיא  שדה  קנו  הם 
בטנו", כדי להפוך אותו לשדה קבורה לנוכרים. הראשון שנקבר בו היה 

יהודה עצמו. 
בבשורת מתי מסופר ששדה היוצר נקנה על ידי ראשי הכוהנים, אבל 
במעשי השליחים כתוב ש"הוא" - יהודה איש קריות - "קנה לו שדה 
לקנות  היה  צריך  התורה  לפי  בדברים.  סתירה  כאן  אין  הרשע".  בשכר 
את השדה בשמו של המת - יהודה איש קריות. במובן זה יהודה אכן 
"קנה לו שדה". לפי ההלכה דאז הכוהנים נתפסו במצב שכזה כבאי כוח 
שרכשו את הנחלה בשמו. מתי מספר את הסיפור עצמו בעוד שבמעשי 
השליחים מפורטות ההשלכות החוקיות; לפיכך שני הסיפורים, גם במתי 

וגם במעשי השליחים, נכונים. 

הקללה של ירמיהו
מתי כ"ז 9 מספק עילה נוספת לבלבול, וחשוב לבחון קושי זה, במיוחד 

בקשר לנושא הנבואות המשיחיות. במתי כתוב:

ָאז נְִתַמּלֵא ַמה־ּׁשֶּנֱֶאַמר ּבְיַד יְִרְמיָה ַהּנָבִיא: וַּיְִקחּו ׁשְֹלשִים ַהּכֶֶסף, ֶאֶדר ַהיְָקר 
ֲאׁשֶר יַָקר ֵמעַל־ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל. 

נראה שמתי מייחס את הדברים לירמיהו, אבל ציטוט זה אינו קיים 
בספר ירמיהו אלא בזכריה י"א 13, כפי שכבר ציינו. אם כן, באיזה מובן 
מתאימים האירועים סביב מותו של יהודה לנבואה בירמיהו? התשובה 
השמרנית המקובלת לשאלה זו היא שמדובר כנראה בטעות סופר. אחרים 
מניחים שהשם "ירמיהו" מייצג את חטיבת הנביאים ככלל, אך זו טענה 

שאינה מבוססת כראוי.  בכל אופן, קיים הסבר טוב יותר. 
על מנת להבין במה מדובר חשוב להבין את ההיסטוריה של גיא בן 
הינום וגם את העניין המיוחד של מתי במשפט האלוהים שיבוא על העם 
משני  ללמוד  ניתן  ההיסטורי  הרקע  על  כמשיח.  ישוע  את  שדחה  מפני 

קטעים בירמיהו. הראשון הוא בספר ירמיהו פסוקים 34-31 בפרק ז': 

31 ּובָנּו ּבָמֹות ַהּתֹפֶת ֲאׁשֶר ּבְגֵיא בֶן־ִהּנֹם, לִׂשְֹרף ֶאת־ּבְנֵיֶהם וְֶאת־ּבְנֵֹתיֶהם 

ּבֵָאׁש, ֲאׁשֶר ֹלא צִּוִיִתי וְֹלא עָלְָתה עַל־לִּבִי: 32 לָכֵן ִהּנֵה יִָמים ּבִָאים, נְֻאם־
יהוה, וְֹלא־יֵָאֵמר עֹוד ַהּתֹפֶת וְגֵיא בֶן־ִהּנֹם, ּכִי ִאם־ּגֵיא ַהֲהֵרגָה, וְָקבְרּו בְתֹפֶת 
ּולְבֱֶהַמת  ַהּׁשַָמיִם  לְעֹוף  לְַמֲאכָל  ַהּזֶה  ָהעָם  נִבְלַת  וְָהיְָתה   33 ָמקֹום:  ֵמֵאין 
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ָהָאֶרץ, וְֵאין ַמֲחִריד: 34 וְִהׁשְּבִַּתי ֵמעֵָרי יְהּוָדה ּוֵמֻחצֹות יְרּוׁשָלִַם קֹול ׂשָׂשֹון 
וְקֹול ׂשְִמָחה, קֹול ָחָתן וְקֹול ּכַּלָה, ּכִי לְָחְרּבָה ִּתְהיֶה ָהָאֶרץ. 

השני נמצא בירמיהו י"ט 15-1: 

ּוִמּזְִקנֵי  ָהעָם  ּוִמּזְִקנֵי  ָחֶרׂש,  יֹוצֵר  בְַקּבֻק  וְָקנִיָת  ָהלֹוְך  יהוה:  ָאַמר  ּכֹה   1

ַהּכֲֹהנִים: 2 וְיָצָאָת ֶאל־ּגֵיא בֶן־ִהּנֹם, ֲאׁשֶר ּפֶַתח ׁשַעַר החרסות )ק’ ַהַחְרִסית(, 
ְדבַר־יהוה,  ׁשְִמעּו  וְָאַמְרָּת:   3 ֵאלֶיָך:  ֲאׁשֶר־ֲאַדּבֵר  ֶאת־ַהְּדבִָרים  ּׁשָם  וְָקָראָת 
ִהנְנִי  יִׂשְָרֵאל:  ֱאֹלֵהי  צְבָאֹות  יהוה  ּכֹה־ָאַמר  יְרּוׁשָלִָם.  וְיֹשְבֵי  יְהּוָדה  ַמלְכֵי 
| ֲאׁשֶר  יַעַן  ָאזְנָיו: 4  ֵמבִיא ָרעָה עַל־ַהָּמקֹום ַהּזֶה, ֲאׁשֶר ּכָל־ׁשְֹמעָּה ִּתּצַלְנָה 
עֲזָבֻנִי וַיְנַּכְרּו ֶאת־ַהָּמקֹום ַהּזֶה וַיְַקְּטרּו־בֹו לֵאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאׁשֶר ֹלא־יְָדעּום 
ּובָנּו   5 נְִקּיִם:  ַּדם  ַהּזֶה  ֶאת־ַהָּמקֹום  ּוָמלְאּו  יְהּוָדה,  ּוַמלְכֵי  וֲַאבֹוֵתיֶהם  ֵהָּמה 
ֹלא־צִּוִיִתי  ֲאׁשֶר  לַּבָעַל,  עֹלֹות  ּבֵָאׁש,  ֶאת־ּבְנֵיֶהם  לִׂשְֹרף  ַהּבַעַל  ֶאת־ּבָמֹות 
וְֹלא ִדּבְַרִּתי וְֹלא עָלְָתה עַל־לִּבִי: 6 לָכֵן ִהּנֵה־יִָמים ּבִָאים, נְֻאם־יהוה, וְֹלא־
יִָּקֵרא לַָּמקֹום ַהּזֶה עֹוד ַהּתֹפֶת וְגֵיא בֶן־ִהּנֹם, ּכִי ִאם־ּגֵיא ַהֲהֵרגָה: 7 ּובַּקִֹתי 
ֶאת־עֲצַת יְהּוָדה וִירּוׁשָלַם ּבַָּמקֹום ַהּזֶה, וְִהּפַלְִּתים ּבֶַחֶרב לִפְנֵי אֹיְבֵיֶהם ּובְיַד 
ְמבְַקׁשֵי נַפְׁשָם, וְנַָתִּתי ֶאת־נִבְלָָתם לְַמֲאכָל לְעֹוף ַהּׁשַָמיִם ּולְבֱֶהַמת ָהָאֶרץ: 8 
וְׂשְַמִּתי ֶאת־ָהעִיר ַהּזֹאת לְׁשַָּמה וְלִׁשְֵרָקה; ּכֹל עֹבֵר עָלֶיָה יִּׁשֹם וְיִׁשְֹרק עַל־
ּכָל־ַמּכֶֹתָה: 9 וְַהֲאכַלְִּתים ֶאת־ּבְׂשַר ּבְנֵיֶהם וְֵאת ּבְׂשַר ּבְנֵֹתיֶהם, וְִאיׁש ּבְׂשַר־

נַפְׁשָם:  ּוְמבְַקׁשֵי  אֹיְבֵיֶהם  לֶָהם  יָצִיקּו  ֲאׁשֶר  ּובְָמצֹוק  ּבְָמצֹור  יֹאכֵלּו,  ֵרעֵהּו 
10 וְׁשָבְַרָּת ַהּבְַקּבֻק לְעֵינֵי ָהֲאנָׁשִים ַההֹלְכִים אֹוָתְך: 11 וְָאַמְרָּת ֲאלֵיֶהם: ּכֹה־

ַהּזֹאת, ּכֲַאׁשֶר  וְֶאת־ָהעִיר  ַהּזֶה  ֶאת־ָהעָם  ֶאׁשְּבֹר  ּכָכָה  צְבָאֹות:  יהוה   | ָאַמר 
ֵמֵאין  יְִקּבְרּו  ּובְתֹפֶת  עֹוד,  לְֵהָרפֵה  ֹלא־יּוכַל  ֲאׁשֶר  ַהּיֹוצֵר,  ֶאת־ּכְלִי  יִׁשְּבֹר 
ָמקֹום לְִקּבֹור: 12 ּכֵן־ֶאעֱׂשֶה לַָּמקֹום ַהּזֶה, נְֻאם־יהוה, ּולְיֹוׁשְבָיו, וְלֵָתת ֶאת־
ָהעִיר ַהּזֹאת ּכְתֹפֶת: 13 וְָהיּו ּבֵָּתי יְרּוׁשָלִַם ּובֵָּתי ַמלְכֵי יְהּוָדה ּכְִמקֹום ַהּתֹפֶת 
וְַהֵּסְך  ַהּׁשַָמיִם,  ִקְּטרּו עַל־ּגַּגֵֹתיֶהם לְכֹל צְבָא  ַהּבִָּתים ֲאׁשֶר  ַהְּטֵמִאים, לְכֹל 
ֲאׁשֶר ׁשְלָחֹו יהוה ׁשָם  ֵמַהּתֹפֶת  יְִרְמיָהּו  וַּיָבֹא   14 ֲאֵחִרים:   נְָסכִים לֵאֹלִהים 
יהוה  ּכֹה־ָאַמר   15 ֶאל־ּכָל־ָהעָם:  וַּיֹאֶמר  ּבֵית־יהוה,  ּבֲַחצַר  וַּיַעֲמֹד  לְִהּנָבֵא, 
צְבָאֹות ֱאֹלֵהי יִׂשְָרֵאל: ִהנְנִי מבי )ק’ ֵמבִיא( ֶאל־ָהעִיר ַהּזֹאת וְעַל־ּכָל־עֶָריָה 
ֵאת ּכָל־ָהָרעָה ֲאׁשֶר ִּדּבְַרִּתי עָלֶיָה, ּכִי ִהְקׁשּו ֶאת־עְָרּפָם, לְבִלְִּתי ׁשְמֹועַ ֶאת־

ְּדבָָרי.

ירמיהו י"ט 2 מזכיר את "שער החרסית", המוכר היום כשער האשפות. 
דרך שער זה הובילו את הפסולת והשליכו אותה מחוץ לעיר. בפסולת זו 
היו גם כלי חרס שבורים וטמאים מבית המקדש. כלי חרס שימשו בבית 
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ודינים רבים עסקו בטהרת הכלים  המקדש לצורכי פולחן רבים. חוקים 
השנייה  באיגרתו  כשכתב  השליח  שאול  דיבר  כך  שעל  ייתכן  לפולחן. 
החרס  כלי  כל  לקלון.   וכלים  לכבוד  כלים  על   21-20 ב'  לטימותיאוס 
שנועדו לפולחן נוצרו בתחום בית המקדש כדי שאפשר יהיה לפקח על 
טהרתם מעת הייצור ועד עת השימוש. כך אפשר היה לקבוע את טהרתם 
ולהימנע ממגע עם גורמים מטמאים כלשהם מחוץ למקדש. כל כלי חרס 
שבור, פגום או לא מתאים לשמש בבית המקדש מפני שלא עמד בדרישות 
כלשהן סולק מבית המקדש והושלך אל מחוץ לחומות העיר. שער היוצר 
ממוקם בחומה הדרומית של ירושלים ופונה לגיא בן הינום במקום שבו 
"חקל  והשם  בירמיהו  הנזכר  "תופת"  השם  קידרון.  לנחל  מתחבר  הוא 
דמא" הנזכר במעשי השליחים קשורים שניהם למקום שבו שני הגאיות 

האלה מתחברים. זהו האזור שאליו השליכו את הפסולת. 
לשריפת  המלכים  את  הינום  בין  גיא  שימש  ירמיהו  של  בתקופתו 
שבו  כמקום  משמעותו  את  "גיהינום"  השם  קיבל  מכאן  אדם.  קורבנות 
בוערת אש תמידית, מקום שריפתם של בני אדם. בגלל חטאי עם ישראל, 
אלוהים שלח את ירמיהו הנביא לתופת, מקום מסוים בגיא בן הינום, כדי 
לקלל אותו. הוא הכריז שהמקום המסוים הזה יהפך ל"גיא הריגה" ושהם 
יקברו בו את המוני מתיהם עד שלא יהיה בו עוד מקום לקבור )י"ט 11). 
מאות שנים אחרי כן קנו מנהיגי העם שדה במחיר שלושים שקלי כסף 
בגיא בן הינום. אירע המקרה שהם קנו את המקום שנקרא תופת. לחלקה 
המסוימת הזו שהם רכשו נלוותה גם קללתו של ירמיהו שעדיין הייתה 

שרירה ותקפה.
המוני  בטבח  לספירה,   70 בשנת  דבר  של  בסופו  התגשמה  הקללה 
להבקעת  שנתיים  שהמתינו  לאחר  ירושלים  בתושבי  הרומאים  שעשו 
תסכול שהצטבר  הרומאים  פרקו  רסן  חסרת  בהשתוללות  העיר.  חומות 
בהם במשך המצור הארוך. הם טבחו בהמוני העם וקברו אותם עד שלא 

נותר מקום בגיא בן הינום לקבור עוד, כפי שירמיהו ניבא. 
בשורת מתי מתמקדת יותר משאר הבשורות במשפט הצפוי, שבא על 
העם בשנת 70 לספירה. במתי י"ב מתואר כיצד המנהיגות הדתית דחתה 
סופית את ישוע כמשיח. בפרקים הבאים הוא מתעד את המשפט שישוע 
חזר והכריז שיבוא על "הדור הזה", מפני שדחו אותו. ההתייחסות לירמיהו 
9 איננה טעות; היא נזכרת בהמשך ובהתאמה מלאה לנושא  במתי כ"ז 
שהמנהיגים  כאן  מצביע  מתי  לבוא.  העתיד  המשפט  של  ונשנה  החוזר 
היהודים רכשו לעצמם ולעם בירושלים את הקללה שירמיהו הטיל על 
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גיא בן הינום ועל החלקה שמכונה "תופת". זכריה מצוטט כמקור הנבואה 
לגבי מחיר הרכישה עצמו: שלושים שקלי כסף. 



נספח 9

טיעוני היהדות נגד ישוע

אינו ל שכן  המשיח  איננו  מנצרת  שישוע  טוענים  קרובות  עתים 
תואם את הפרשנויות והציפיות של היהדות המודרנית. אבל אין 
זה נכון לשפוט אותו לפי היהדות של המאות האחרונות, במקום 
לפי היהדות של המאה הראשונה, או זו של תקופת המקרא. היהדות בת 
זמננו חלוקה בדעותיה בנוגע למשיח, החל מ"בוא יבוא" וכלה ב"איזה 
אינם  בימינו  היהודים  רוב  ולמעשה,  משיח!"  שום  יהיה  לא  משיח? 
מאמינים במשיח כלל. השאלה האמיתית שיש לשאול היא: "האם ישוע 

הוא המשיח בהתאם לתנ"ך?"
היהדות בת זמננו שונה במאוד מהיהדות בתקופה המקראית ואפילו 
מהיהדות בימיו של ישוע. היהדות המודרנית ודאי וודאי שאיננה "אם 
הנצרות"; במקרה הטוב היא אחותה, והיהדות המקראית היא אם שתיהן. 
מי שיקרא את התנ"ך וישווה את עקרונותיו לעקרונות היהדות בת זמננו 
חדשה  דת  היא  המודרנית  שהיהדות  למסקנה  להגיע  עשוי  ולמשנתה 
קווים  אבל  היום.  ושל  אז  של  היהדות  בין  דמיון  שישנו  כמובן  לגמרי! 
משותפים קיימים גם בין דתות שהן שונות מאוד זו מזו. הסוגיה האמיתית 
היא אם ישוע הוא המשיח בהתאם לתנ"ך. רק המידה שבה ישוע הגשים 
את הנבואות המשיחיות של התנ"ך היא המדד הנכון לקבוע האם הוא 

המשיח אם לאו.

"איזה מן אלוהים הוא האלוהים שלכם?"
חלק מהסיבות לדחיית משיחיותו של ישוע על ידי היהדות הן הפקפוק 
בלידתו מבתולה ובתחייתו מהמתים. אבל הטלת הספק בהתרחשותם של 
אירועים אלה איננה הסוגיה האמיתית. השאלה היא באיזה מן אלוהים 
אנחנו מאמינים. השאלות "האם לידה מבתולה היא דבר אפשרי?" או: 
"האם אפשר שאדם יקום מן המתים?" אינן השאלות הנכונות. זה בלתי 
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אפשרי ככל שזה נוגע לזווית הראייה האנושית. השאלה האמיתית היא: 
"האם אלוהים יכול לחולל דברים כאלה?" אם הוא אינו מסוגל לעשות 
אותם, הוא אינו אלוהים ראוי לשמו. אבל אם אלוהים הוא אלוהים על 
כל המשתמע מכך, בכוחו לעשות כל דבר שעולה על דעתו. המגבלות 

היחידות שיש לו הן מגבלות שהוא בעצמו הציב. 
אם אלוהים הוא כל יכול, הרי שלידה מבתולה ותחייה מהמתים הם 
השמים  את  ברא  שאלוהים  שחושב  מי  בקלות.  לחולל  שבכוחו  דברים 
ואת הארץ, ובה בעת מטיל ספק ביכולתו ליצור עובר ברחמה של בתולה, 
מגלה חוסר עקביות מדהים. אם אלוהים מסוגל לברוא את מרחבי היקום 
המופלא ואת כל המורכבות שבתא היחיד, הרי שלידה מבתולה ותחייה 
מן המתים הן עניינים פשוטים ביותר. ליהודי שמאמין באלוהים אין כל 
סיבה להטיל ספק בנס מסוג זה. השאלה האמיתית היא: "האם זה קרה 
כזו.  בצורה  להיוולד  עתיד  כתוב שהמשיח  בתנ"ך  ישוע?"  של  בלידתו 

בברית החדשה כתוב שכך אכן היה כשישוע נולד. 

"אבל ישוע לא השליט שלום"
אחת הטענות הנפוצות ביותר נגד משיחיותו של ישוע היא: לא יכול 
אמור  המשיח  שלום.  השכין  לא  שהוא  מכיוון  המשיח,  שהוא  להיות 

להשליט שלום כלל עולמי. 
מה  כן?  הלא  המלאכה,  את  עליו  שהקשו  הרי  אותו,  דחו  אם  ובכן, 
עוד שמטרתה של ביאת המשיח הראשונה, או כפי שהרבנים הקדומים 
העדיפו לומר - מטרת בואו של המשיח הראשון, משיח בן יוסף - לא 
הייתה להביא שלום, אלא לסבול ולמות. השלום יבוא באמצעות המשיח 
השני, משיח בן דוד, או כפי שהברית החדשה טוענת - בביאת המשיח 
תחילה  לבדוק  צריך  המשיח  אכן  הוא  ישוע  אם  לקבוע  כדי  השנייה. 
לבדוק האם אלה  אזי  כן,  ואם  בגלל חטאים,  ומת  סבל  הוא באמת  אם 
הברית  כתבי  חטאיהם.  על  וסליחה  קיבלו הצדקה  באמת  בו  שהאמינו 
החדשה מתעדים עדויות ממקור ראשון לפיהן הוא סבל ומת עבור חטאי 
בזכות  חטאיהם  על  סליחה  קיבלו  שהם  מעידים  רבים  יהודים  ישראל. 
מותו החלופי של ישוע. היהדות התלמודית והברית החדשה מסכימות 
ביניהן שיבוא משיח שיסבול וימות, לפני שיבוא משיח שישכין שלום. 
נקודת המחלוקת היא שהראשונה טוענת שמדובר בשני משיחים שונים, 

והשנייה טוענת שמדובר באחד, והוא ישוע. 
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ישוע אמנם לא השכין שלום, אבל לא זו הייתה מטרת בואו בפעם 
הראשונה. אין זו טענה תקפה כנגד משיחיותו, מכיוון שישוע עוד ישוב 

ויביא שלום. 

"הנוצרים שונאים את היהודים!"
טענה נוספת שמושמעת בפי מי שאינם מקבלים את משיחיותו של 
ישוע למעשה נוגעת לאופן שבו נעשו דברים בשמו לאורך ההיסטוריה 
מאות  במשך  יהודים  והרגו  רדפו  לא  הנוצרים  האם  שהרי,  היהודית. 
בשנים? האם הצלב לא סימל מוות ליהודים רבים? האם הכנסייה לא 
את  ישוע  בשם  הציתו  לא  האם  היהודים?  נגד  מפלים  חוקים  חוקקה 
בכפייה  הטבילו  לא  האם  למוות?  אותם  ושרפו  יהודים  של  בתיהם 
יהודים לנצרות וניצלו זאת כדי להפריד ילדים יהודים ממשפחותיהם? 
בספק  מוטל  בהחלט  אולם,  נכונים.  אחרים  ורבים  האלה  הדברים  כל 
אם האנשים שביצעו את הזוועות האלה באמת היו נוצרים )במובן של 

תלמידים אמיתיים של ישוע(, אף על פי שהם כינו את עצמם כך. 
ישוע  של  נגד משיחיותו  תוקף  בר  כטיעון  לשמש  יכול  זה  כל  האם 
עצמו? האם ישוע אחראי לשימוש לרעה שנעשה בשמו על ידי אנשים 

שטוענים שהם תלמידיו? 
יוחנן הורקנוס שלט ביהודה לאחר אביו, שמעון החשמונאי. באותה 
תקופה נלחמה יהודה כדי להשתחרר משעבוד מלכות סוריה ההלניסטית. 
במסגרת כיבושיו נהג יוחנן הורקנוס לכפות על התושבים להתגייר. מי 
יווניות הוא הציב בפני תושביהן את  שסירב, הומת. כאשר כבש ערים 
בכפייה;  ליהדות  גוייר  כולו  האדומי  למות. העם  או  להתגייר  הברירה 

רבים סירבו ונהרגו בחרב. כך נעשו מעשי זוועה רבים בשם היהדות. 
תאר לעצמך שרבים מאלו שאיבדו את יקיריהם בדרך זו היו יוצאים 
נניח  היהדות.  למייסד  בעיניהם  שנחשב  משה,  נגד  תעמולה  במסע 
שהיוונים והאדומים היו דוחים את כל דבריו של משה בגלל הגיורים 
בגלל  נדחית  הייתה  שהיהדות  נניח  האלה.  הטבח  ומעשי  הכפויים 
שהרי  הוגנת,  הייתה  לא  כזו  דחייה  בשמה.  שנעשו  הנוראים  הדברים 
העובדה שיוחנן הורקנוס השתמש בשמו של משה והרג בשם היהדות 
לעשות מעשים  לימדו שיש  היהדות עצמה  או  אין משמעותה שמשה 
כאלה. למעשה, זה היה מאוד לא הוגן לדחות כך את היהדות רק בגלל 
את  להגשים  מנת  על  בשמה  השתמשו  מסוימים  אנשים  שבה  הדרך 

מאווייהם האישיים.
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בשנות התשעים של המאה הקודמת התנקש יהודי דתי בשם היהדות 
בחייו של יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל. האם צריך לדחות את משה 

בגלל מה שקנאי קיצוני עשה בשם היהדות? ברור שלא! 
בסיס  על  ורק  אך  ישוע  של  משיחיותו  את  מי שדוחה  אופן,  באותו 
והברית  שישוע  מכיוון  גדולה,  טעות  טועה  בשמו  שנעשה  השימוש 
הברית  היהדות.  נגד  כאלה  מעשים  לעשות  מלמדים  אינם  החדשה 
על  ואוסרת   )22 ד'  )יוחנן  ִהיא"  ִמן־ַהּיְהּוִדים  החדשה מלמדת ש"ַהיְׁשּועָה 
רדיפות נגד היהודים. לכן, העובדה שאנשים שכינו את עצמם נוצרים 
נגד  האנוכית  מלחמתם  בניהול  ישוע  של  בשמו  השתמשו  בצדק  שלא 
היהודים, אינה הופכת את מעשיהם למעשיו של המשיח. אם ישוע הוא 
אותו ישוע שמתואר בברית החדשה, הרי שמעשים שכאלה זרים למשנתו 
ומנוגדים בתכלית לאופיו. מכאן שיש לקבוע אם ישוע הוא המשיח או 
לא על בסיס הדברים שהוא אמר על עצמו. האם הוא תואם את דיוקן 
המשיח המשורטט בתנ"ך? יש לקבלו או לדחותו אך ורק לפי התאמה או 
זו, ולא על בסיס דוקטרינות מסולפות של אנשים שחיפשו  אי התאמה 

להם עילה לרדוף את היהודים. 

טיעונים תיאולוגיים
סביב  ושוב  שוב  סובבים  הרבנים  שמציגים  התיאולוגיים  הטיעונים 
בדרך  טענותיהם  לסטריאוטיפיים.  כבר  הפכו  שהם  עד  נושאים  אותם 
כלל מתייחסות ללידת הבתולין, לטענתו של ישוע שהוא בן האלוהים, 
לאלוהים.  להפוך  יכול  שאדם  מאמינים  אינם  שהיהודים  ולעובדה 
להסתייגות מלידת הבתולין כבר התייחסנו כשלמדנו על ישעיהו ז' 14. 
טיבו של האלוהים שאדם מאמין בו הוא למעשה השאלה המרכזית. אם 
הוא אכן הבורא הכל־יכול, הרי שלא נבצר ממנו גם לברוא עובר ברחמה 

של בתולה.
היתר:  בין  טוענים,  האלוהים,  בן  שהוא  ישוע  של  לטענתו  בנוגע 
הברית החדשה מציגה את ישוע כבן האלוהים וכמשיח. היהדות, לעומת 
זאת, אינה מכירה בבן אלוהים שהובדל מבני אדם והוא נעלה מהם. לפי 
האמונה היהודית כל בני האדם שווים לפני אלוהים ואף בן תמותה אינו 

יכול לטעון שהוא אלוהי. 
זוהי דוגמה לדרך שבה מקבלים או דוחים את משיחיותו של ישוע 
אך ורק על בסיס היהדות בת זמננו. נאמר שישוע לא יכול היה להיות 
המשיח, מכיוון שהיהדות כלל אינה מקבלת שיש לאלוהים בן. מי שזוהי 
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ואומר  מסייג את הדברים  היה  אילו  יותר  רבה  בכנות  נוהג  היה  דעתו 
שהיהדות שהוא מכיר - שהיא היהדות המודרנית - אינה מכירה בקיומו 
מי  בכלל משיח.  אין  היהדות הרפורמית,  לדעתה של  לאלוהים.  בן  של 
שטוענים כך מתעלמים למעשה ממאות שנים של פרשנויות ודיונים של 
חכמי היהדות שקובעים בהחלט שהמשיח הוא בן האלוהים. מי שהיה 
מעיין בפירושים הרבניים הקדומים לתהילים ב', לא היה יוצא באמירות 
נמהרות שכאלה. התנ"ך, שהוא הבסיס ליהדות, מלמד שיש לאלוהים בן. 
הבן הזה הוא המשיח. השאלה איננה אם היהדות מכירה בכך או לא. 
השאלה היא אם התנ"ך מלמד כך, והתנ"ך אכן מלמד זאת בצורה ברורה 

וחד משמעית. 
להפוך  יכול  שאדם  להאמין  יכולים  אינם  שיהודים  נאמר  וכמובן, 
לאלוהים ולכן יהודים אינם יכולים לקבל את ישוע. קודם כל, העובדה 
יכול  אינו  איש  מאוד;  נכונה  היא  לאלוהים  להפוך  יכול  אינו  שאדם 
לטעון שהוא אלוהים. אבל בעניין זה, היהדות המודרנית שגתה בהבנת 
משנתה של הברית החדשה. הברית החדשה לא טענה מעולם שישוע 
הוא אדם שהפך לאלוהים. אלו הם דברי כפירה וחילול! דעה כזו נוגדת 
את היהדות על כל סוגיה: התנכית, הרבנית וכל יהדות אחרת, והיא גם 
נוגדת את האמונה המשיחית. הברית החדשה וישוע לא לימדו מעולם 

שהיה אדם שהפך לאלוהים. 
הברית החדשה טוענת את ההפך: אלוהים הוא שהפך לאדם: לבש 
זה  שאדם  הרי  לאדם,  היה  אלוהים  אם  מנצרת.  בישוע  והתגלם  בשר 
והן  אלוהים  הן  זמנית  בו  הוא  אחרים.  אדם  מבני  נעלה  יהיה  בוודאי 
אדם. היהדות ודאי לא תעז לטעון שאלוהים אינו מסוגל להפוך לאדם 
אם זהו רצונו. אלוהי היהדות התנכית הוא אלוהים רב כוח וכל־יכול: 
הוא יכול לעשות כרצונו. אם קיים דבר מה שאלוהים לא יכול לעשותו, 
להיות:  צריכה  האמיתית  השאלה  לכן,  לשמו.  ראוי  אלוהים  אינו  הוא 
"האם אלוהים בחר ללבוש בשר ולהיות לאדם?" ולא "האם הוא מסוגל?" 
הברית החדשה טוענת שאלוהים בא לעולם בדמות אדם; שדבר אלוהים 
כך  כל  רבים  רבניים  התגשם בבשר. ממש מפליאה העובדה שחיבורים 
התוקפים את האמונה בישוע מסרבים לדון בעניין זה ומתעקשים לעסוק 

רק בשאלה כיצד אדם יכול להפוך לאלוהים. 
את  מחטיאות  ישוע  של  משיחיותו  נגד  אחרות  נפוצות  טענות  גם 
העיקר. אחת מהן היא העובדה שישוע סלח על חטאים, זכות השמורה 
יכול לסלוח על חטאים.  נכון שרק אלוהים לבדו  לאלוהים בלבד. שוב, 
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אבל אם ישוע הוא אלוהים שלבש בשר ובא לחיות עלי אדמות כאדם, 
הרי שסליחת החטאים היא בתחום סמכותו. 

עוד טוענים המתנגדים היהודים שישוע חולל נסים בשמו. לדבריהם, 
גם הנביאים חוללו נסים, אבל הם הדגישו שהם רק כלים בידי אלוהים. 
אמר  לא  הוא  האלמנה,  של  בנה  את  לתחייה  הקים  כשאליהו  למשל, 

שהוא זה שחולל את הנס, כפי שעשה ישוע בהזדמנות דומה.
קודם כל, יש לציין שישוע הבהיר פעמים רבות שהוא חולל את נסיו 
בכוחה ובסמכותה של רוח אלוהים. נכון שהנביאים חוללו נסים וזקפו 
אותם לכבוד אלוהים, אבל שוב, המשיח לא נועד להיות רק אדם רגיל 
מלמדות   היהדות  חכמי  התיאוריות שפיתחו  הנביאים.  כאחד  נביא  או 
שהמשיח יהיה מסוגל לעשות דברים בשמו מכיוון שהוא יישא את שם 
האלוהים. מסיבה זו תפס המשיח מקום מרכזי כל כך בתיאולוגיה הרבנית. 
זוהי הסיבה שמשך דורות המשיכו היהודים לייחל לביאת המשיח, עד 
שהליברליות המודרנית חלחלה לתוך היהדות. הם ציפו שלמשיח יהיו 
כוח וסמכות כה גדולים עד שהוא יהיה מסוגל לעשות מעשים גדולים 
בשמו. ישוע טען שהוא-הוא אותו המשיח, ולכן הוא בעצם היה אמור 
להיות מסוגל לעשות מעשים שכאלה בשמו ואכן כך נהג. בכך שעשה 

אותם בשמו הוא בעצם הוכיח את מעמדו כמשיח ולא הפריך אותו. 

ידע שטחי
לגבי  ובורות  שטחי  ידע  מגלות  ישוע  נגד  המועלות  אחרות  טענות 
הנאמר בברית החדשה. למשל: "היהדות... מחויבת לחיים טובים ודוחה 
סגפנות. אבל ישוע טען שמלכותו איננה מהעולם הזה: הוא הצביע על 

הדלות כסימן לאדיקות ויראת שמים". 
למעשה, ישוע דחה את רעיון הסגפנות. הוא עודד מתינות בכל דבר. 
מטרת בואו של ישוע הייתה דווקא לאפשר לבני האדם ליהנות מהחיים. 
ישוע אמר: "ֲאנִי בָאִתי לְבַעֲבּור ָהבִיא לֶָהם ַחּיִים ּוְמֹלא ִספְָקם" )יוחנן י' 10). 
הוא מעולם לא הפך את העוני לסמל לאדיקות. הוא דיבר תכופות על 
שימוש לרעה בעושר, אבל אף פעם לא הפך את העושר עצמו לחטא ואת 
העוני למידה טובה. המסר של המשיח לא היה: "היו טובים עכשיו כדי 
שתוכלו להגיע לגן עדן בעתיד". המסר שלו היה: "היטיבו את דרכיכם 
לפני אלוהים כדי שתוכלו ליהנות מהחיים שאלוהים רוצה שתיהנו מהם 

עכשיו, וגם מגן עדן אחר כך". 
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דוגמה נוספת לחוסר בקיאות בברית החדשה משתקפת בטענה הבאה: 
"היהדות מרוממת את התפיסה של משפחה שמשתלבת בקהילה הרחבה 
והמעיט בערכם של קשרי משפחה. הוא  רווקות  חיי  ישוע שיבח  יותר. 

ראה בהם מכשול לנאמנות דתית".
חיים  כזה של  רווקות. הוא אמר שסוג  חיי  ישוע לא עודד  למעשה, 
מה  יותר.  גבוהה  מדרגה  לרוחניות  אות  ואינו  בלבד  למעטים  מתאים 
שישוע רצה להדגיש היה סדר עדיפויות נכון. הוא לימד שכל אדם חייב 
להציב את אלוהים במקום הראשון, ואת משפחתו אחריו. בדברים אלה 

אין כל סתירה ליהדות. 
החדשה,  לברית  בנוגע  בורות  מגלות  מהטענות  שחלק  בלבד  זו  לא 
הן גם חושפות חוסר היכרות או הבנה של התנ"ך, כפי שעולה מהטענה 

הבאה: 
כשליחי  דיברו  והנביאים  האנושי  המין  אחדות  את  הדגיש  "התנ"ך 
האלוהים אל כל העמים ולא בראש ובראשונה לעמו. לעומת זאת, ישוע 
הדגיש שהוא נשלח רק לצאן האובדות של בית ישראל. הוא סירב לרפא 
את בתה של האישה הכנענית. היהדות אינה מפלה לא־יהודים לרעה".

קרא  אותם  שכתב  מי  האם  התהייה  בהכרח  עולה  הדברים  למקרא 
את התנ"ך מעודו או אפילו יודע משהו על היהדות שלו עצמו? היהדות 
זאת  לא־יהודים.  נגד  אפליה  של  צורה  וזוהי  תערובת,  נישואי  אוסרת 
ועוד, הנביאים מעולם לא הדגישו את הדברים שהמחבר טוען שהדגישו. 
רובם המכריע של נביאי ישראל לא הפנו את דבריהם לגויים אלא אך ורק 
לעם היהודי. שוב ושוב הדגישו הנביאים שהיהודים הם עם הסגולה של 
אלוהים ונבדלים מהגויים. היו גם מסרים לגויים, אבל כולם ללא יוצא 
מן הכלל היו נבואות תוכחה ומשפט בגלל יחסם הקשה לבני ישראל. די 

לקרוא את הנביאים פעם אחת בלבד כדי להבין זאת.
המחבר גם טועה בקשר למסופר על האישה הכנענית. ישוע לא סירב 
לרפא את בתה; להפך, הוא ריפא אותה! )מתי ט"ו 28-21(. מה שישוע רצה 
להתגלות  היא  המשיח  של  שמשימתו  היה  הכנענית  לאישה  להמחיש 
בראש ובראשונה ליהודים, לא לגויים. גם הגויים יתברכו, אבל העדיפות 
הראשונה במעלה של המשיח הייתה העם היהודי. אותו עיקרון נכון גם 

לגבי נביאי ישראל. 
משיחיותו  נגד  רבות  שטענות  מכיוון  ועוד,  עוד  להמשיך  טעם  אין 
של ישוע מבוססות על הנחות מוקדמות שגויות לגבי הברית החדשה, 
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השאלות  על  מלמדת.  שהיא  האמיתיים  והעקרונות  התוכן  על  במקום 
הוא  אלוהים  מן  באיזה  קובע  שאדם  לאחר  לענות  עדיף  התיאולוגיות 
מאמין. האם אלוהים הוא בעל יכולת מוגבלת, או האם הוא יכול לעשות 
כל דבר בהתאם לכוחו? אחר כך אפשר לשאול: האם אלוהים היה לאדם 
בישוע, או לא? אמת המידה שלפיה יש לקבוע אם ישוע הוא המשיח או 
לא חייבת להיות התנ"ך, לא היהדות בת זמננו. על שאלה זו אי אפשר 
לענות בכנות אלא אם חוקרים ובודקים את הנושא לעומקו, באופן אישי. 
מי שדוחה את ישוע על הסף, על סמך הנחות מוקדמות ותפיסות שגויות 

שמבוססות על מה שלימדו אותו להאמין, אינו נוהג עם עצמו בכנות. 

הרוב והמיעוט
טענה מסוג אחר, המושמעת פעמים רבות, היא: אם ישוע היה המשיח, 
למה הרבנים לא מאמינים בו? או, במילים אחרות: אם ישוע הוא המשיח, 
כיצד זה שיהודים מעטים בלבד מאמינים בכך? מה שמשתמע מטענה זו 
הוא שדבר כלשהו אינו יכול להיות נכון עבור היהודי אלא אם כן רוב 

הרבנים או רוב העם היהודי מקבלים אותו כנכון.
במילים אחרות, האמת נקבעת על ידי דעת הרוב.

אבל האמת לא נקבעת על ידי דעת הרוב. אם דבר מסוים הוא נכון, 
הוא נכון בין שכולם מאמינים בו ובין שאיש לא מאמין בו. גם אם כולם 
אין  העולם,  מקצה  ליפול  ושאפשר  הוא שטוח  הארץ  מאמינים שכדור 
אמת בדברים. פשוט אי אפשר לקבוע בצורה כזו מהי האמת. האמת היא 
משהו אבסולוטי; היא לעולם לא משתנה. אין זה רלוונטי כמה אנשים 

מאמינים באמת. היא עדיין האמת בזכות מה שהיא. 
מה,  דבר  דוחים  היהדות  ראשי  שאם  שאומרים  מי  יש  זאת  בכל 
לגבי היהודים.  נכון מבחינה דתית, לפחות לא  יכול להיות  הרי שאינו 
 הם טוענים שאם ישוע באמת היה המשיח, אולי לא כל היהודים היו 
גם  זה  ובכלל  בו,  מאמין  היה  ודאי  הגדול  חלקם  אבל  בו,  מאמינים 
המנהיגים. האמת היא שיהודים רבים אכן האמינו שישוע הוא המשיח, 
כולל מנהיגים, אם כי, נכון, הם לא היו הרוב. ושוב יש להזכיר שהעובדה 
שהוא  האפשרות  את  פוסלת  אינה  כמשיח  ישוע  את  קיבל  לא  שהרוב 

המשיח. 
מתולדות עם ישראל המתועדים בתנ"ך ניתן לראות שתמיד הייתה 
זו רק שארית, מיעוט מהעם שציית להתגלות האלוהים. שארית ישראל, 
כפי שכונה מיעוט זה בפי הנביאים, היא ששמרה אמונים וצייתה לדברי 
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אלוהים בפי נביאיו. העם, רובו ככולו, ובכלל זה מנהיגיו, תמיד דחה את 
דבר אלוהים. 

נעיין בדוגמה מחייו של אליהו הנביא. במלכים א' י"ט )18-9(  מסופר 
כדי  ישראל  לאלוהי  לא שב  מכיוון שהעם  מאוד  מדוכא  היה  שאליהו 
לעבוד אותו. הדיכאון של אליהו גרם לו לברוח אל הר סיני ולבקש את 

מותו. 

"9 וַּיָבֹא־ׁשָם ֶאל־ַהְּמעָָרה וַּיָלֶן ׁשָם, וְִהּנֵה ְדבַר־יהוה ֵאלָיו וַּיֹאֶמר לֹו: ַמה־ּלְָך 
פֹה, ֵאלִּיָהּו? 10 וַּיֹאֶמר: ַקּנֹא ִקּנֵאִתי לַיהוה ֱאֹלֵהי צְבָאֹות, ּכִי־עָזְבּו בְִריְתָך 
ֲאנִי  וִָאּוֵָתר  בֶָחֶרב,  ָהְרגּו  וְֶאת־נְבִיֶאיָך  ָהָרסּו  ֶאת־ִמזְּבְחֶֹתיָך  יִׂשְָרֵאל,  ּבְנֵי 
לְבִַּדי, וַיְבְַקׁשּו ֶאת־נַפְׁשִי לְַקְחָּתּה: 11 וַּיֹאֶמר: צֵא וְעַָמְדָּת בָָהר לִפְנֵי יהוה, 
וְִהּנֵה יהוה עֹבֵר, וְרּוַח ּגְדֹולָה וְָחזָק ְמפֵָרק ָהִרים ּוְמׁשַּבֵר ְסלָעִים לִפְנֵי יהוה, 
ֹלא בָרּוַח יהוה; וְַאַחר ָהרּוַח ַרעַׁש, ֹלא בַָרעַׁש יהוה: 12 וְַאַחר ָהַרעַׁש ֵאׁש, ֹלא 
בֵָאׁש יהוה; וְַאַחר ָהֵאׁש קֹול ְּדָמָמה ַדָּקה: 13 וַיְִהי ּכִׁשְמֹעַ ֵאלִּיָהּו וַּיָלֶט ּפָנָיו 
פֹה,  ַמה־ּלְָך  וַּיֹאֶמר:  ֵאלָיו קֹול  וְִהּנֵה  ַהְּמעָָרה,  ּפֶַתח  וַּיַעֲמֹד  וַּיֵצֵא  ּבְַאַּדְרּתֹו 
ַקּנֹא ִקּנֵאִתי לַיהוה ֱאֹלֵהי צְבָאֹות, ּכִי־עָזְבּו בְִריְתָך ּבְנֵי  וַּיֹאֶמר:   14 ֵאלִּיָהּו? 
לְבִַּדי,  ֲאנִי  וִָאּוֵָתר  בֶָחֶרב,  ָהְרגּו  וְֶאת־נְבִיֶאיָך  ָהָרסּו  ֶאת־ִמזְּבְחֶֹתיָך  יִׂשְָרֵאל, 
וַיְבְַקׁשּו ֶאת־נַפְׁשִי לְַקְחָּתּה: 15 וַּיֹאֶמר יהוה ֵאלָיו: לְֵך ׁשּוב לְַדְרּכְָך ִמְדּבַָרה 
בֶן־נְִמׁשִי  יֵהּוא  וְֵאת   16 עַל־ֲאָרם:  לְֶמלְֶך  ֶאת־ֲחזֵָאל  ּוָמׁשְַחָּת  ּובָאָת  ַדָּמׂשֶק, 
ִּתְמׁשַח  ְמחֹולָה  ֵמָאבֵל  ּבֶן־ׁשָפָט  וְֶאת־ֱאלִיׁשָע  עַל־יִׂשְָרֵאל  לְֶמלְֶך  ִּתְמׁשַח 
ֵמֶחֶרב  וְַהּנְִמלָט  יֵהּוא,  יִָמית  ֲחזֵָאל  ֵמֶחֶרב  ַהּנְִמלָט  וְָהיָה   17 ַּתְחֶּתיָך:  לְנָבִיא 
ּכָל־ַהּבְִרּכַיִם  ֲאלָפִים,  ׁשִבְעַת  בְיִׂשְָרֵאל  וְִהׁשְַאְרִּתי   18 ֱאלִיׁשָע:  יִָמית  יֵהּוא 

ֲאׁשֶר ֹלא־כְָרעּו לַּבַעַל וְכָל־ַהּפֶה ֲאׁשֶר ֹלא־נָׁשַק לֹו".

עם ישראל בימיו של אליהו היה עסוק בעבודת אלילים עד כדי כך 
שאליהו הרגיש שהוא לגמרי לבדו )פסוקים 10 ו-14(. אבל אלוהים עונה 
ֹלא־כְָרעּו  ֲאׁשֶר  ּכָל־ַהּבְִרּכַיִם  ֲאלָפִים,  ׁשִבְעַת  בְיִׂשְָרֵאל  "וְִהׁשְַאְרִּתי  ואומר:  לו 

לַּבַעַל וְכָל־ַהּפֶה ֲאׁשֶר ֹלא־נָׁשַק לֹו" )פס' 18). 
אלוהים אמר לאליהו שישנם מלבדו עוד שבעת אלפים איש נאמנים 
בישראל  שחיו  היהודים  אלפי  מאות  מתוך  לב:  שים  ישראל.  לאלוהי 
ברור  הנביא.  לאליהו  האמינו  אלפים  שבעת  רק  אליהו,  של  בתקופתו 

שרוב המנהיגים היהודים טעו, ושוב, רק השארית היא שהאמינה. 
גם נביא חשוב כמו ישעיהו אמר )א' 9(:

"לּולֵי יהוה צְבָאֹות הֹוִתיר לָנּו ׂשִָריד ּכְִמעָט, ּכְִסדֹם ָהיִינּו, לַעֲמָֹרה ָּדִמינּו".
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ישעיהו הכיר בכך שמדובר רק בשארית, במיעוט קטן של בני ישראל 
שמציית לנביאים. הרוב ממרה את פי אלוהים. ישעיהו גם אמר שאילולא 
אותו שריד אלוהים היה מואס בעם ישראל עד כדי כך שהיה משמיד 
אותנו כליל, כפי שהשמיד את סדום ואת עמורה. אותם דברים נכונים 
גם לגבי נביאים אחרים, כמו ירמיהו ויחזקאל. כל הנביאים האלה נאלצו 

שוב ושוב להתייצב נגד עמדת הרוב ולנסות להגן על אמת האלוהים. 
הבין  הראשונה,  מהמאה  משיחי  יהודי  שהיה  התרסי,  שאול  הרב 
ישוע  את  קיבל  בישראל  מיעוט  רק  בימיו.  גם  התרחש  הדבר  שאותו 
המשיח. באיגרתו לקהילת המאמינים ברומא הוא התייחס לאליהו וקישר 

אותו לימיו:

"2 ֹלא־זָנַח ָהֱאֹלִהים ֶאת־עַּמֹו ֲאׁשֶר יְָדעֹו ִמֶּקֶדם. אֹו ֲהֹלא ֵתְדעּו ֶאת־ֲאׁשֶר 
ַהּכָתּוב אֵֹמר ּבְֵאלִּיָהּו, ּכֲַאׁשֶר ָקָרא ֶאל־ָהֱאֹלִהים עַל־יִׂשְָרֵאל? לֵאמֹר: 3 יהוה, 
ֶאת־ וַיְבְַקׁשּו  לְבִַּדי,  ֲאנִי  וִָאּוֵָתר  ָהָרסּו;  וְֶאת־ִמזְּבְחֶֹתיָך  ָהְרגּו  ֶאת־נְבִיֶאיָך 

ֲאלָפִים  ׁשִבְעַת  לִי  ִהׁשְַאְרִּתי  ֱאֹלִהים?  ַמעֲנֵה  אֹתֹו  ֶמה־עָנָה  ֲאבָל   4 נַפְׁשִי. 
נֹוְתָרה ׁשְֵאִרית עַל־ּפִי  ַהּזֹאת  ּגַם־ּבָעֵת  וְכֵן   5 לַּבָעַל.  ֲאׁשֶר ֹלא־כְָרעּו  ִאיׁש, 

בְִחיַרת ֶהָחֶסד".

שאול מסביר שמה שקרה בימיו הוא אותו הדבר שקרה מאז ומתמיד 
בתולדות העם היהודי. תמיד היה רוב בעם שלא ציית לאלוהי ישראל. 
ואומר  ממשיך  שאול  שהאמינו.  שריד  או  שארית,  מיעוט,  היו  תמיד 

שהיהודים המשיחיים הם השארית המאמינה בישראל בימינו. 
סוג כזה של אמת - האמת האלוהית - אי אפשר לקבוע לפי הרוב. לכן, 
התשובה היא: אז מה אם רוב הרבנים והעם היהודי אינם מקבלים את 

ישוע כמשיחם? אין בכך כדי לשנות את העובדה שהוא-הוא המשיח. 

ההיגיון שבדברים
ובכן,  זה הגיוני וש"זה לא יהודי" להאמין בישוע.  נהוג לטעון שאין 
הוא  שישוע  כאן,  ענייננו  לצורך  לפחות  נניח,  באמת.  ישוע  מיהו  תלוי 
באמת המשיח. אם כן, הדבר הטבעי והיהודי ביותר הוא להאמין בו - 
סותרת את  אינה  בו  הרי שהאמונה  הוא המשיח,  ישוע  הגיוני. אם  זה 
היהדות, ואזי מי שמאמין בו אינו פחות יהודי או חדל להיות יהודי, אלא 
דווקא ההפך הוא הנכון. כך הוא הופך בעצם ליהודי שלם, מכיוון שכעת 
הקשר שלו עם אלוהים דומה לזה של אברהם אבינו, אבי העם היהודי: 

מערכת יחסים עם אלוהים המבוססת על אמונה. 
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לעילת  כסות  אלא  אינן  ישוע  של  משיחיותו  נגד  מהטענות  הרבה 
ההתנגדות האמיתית: הפחד שאם יהודי יקבל את ישוע, הוא יפסיק להיות 
יהודי. זהו פחד מוחשי ביותר, מפני התבוללות ו"המרת דת". אבל היהודים 
שהם  העובדה  את  שינה  לא  שישוע  בתוקף  טוענים  בישוע  שמאמינים 

יהודים ולהפך, מעניק משמעות עמוקה ומלאה יותר לזהותם היהודית.
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לוח נבואות משיחיות

הלוח שלהלן מסכם את כל הנבואות המשיחיות שדנו בהן בספר זה. 
עמוד פסוקים  נבואה 

דמותו של המשיח
18 בראשית ג' 15  המשיח יהיה אנושי 
25 בראשית כ"ב 18  המשיח יהיה צאצא של אברהם 
27 בראשית מ"ט 10  המשיח יהיה משבט יהודה 
56 ישעיהו י"א 2-1   המשיח יהיה בן דוד 
81 ירמיהו כ"ג 6-5    

127 דברי הימים א' י"ז 14-10   
 המשיח יהיה גם אלוהים וגם אדם 

18 בראשית ג' 15  )המשיח הוא יהוה( 
42 ישעיהו ז' 14    
 53 ישעיהו ט' 6-5   
81 ירמיהו כ"ג 6-5    
83 מיכה ה' 1    
95 זכריה י"ב 10    
97 זכריה י"ג 7    

 110 תהילים פ' 18   
111 תהילים ק"י 7-1   
127 דברי הימים א' י"ז 14-10  המשיח יחיה לנצח 

תכונותיו וטבעו של המשיח
56 ישעיהו י"א 2-1   המשיח יהיה מלא ברוח הקודש 
60 ישעיהו מ"ב 4-1    
78 ישעיהו ס"א 2-1   
85 זכריה ט' 10-9  המשיח יהיה עניו 
60 ישעיהו מ"ב 4-1  המשיח יהיה נעים הליכות 
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עמוד פסוקים  נבואה 

104 תהילים ט"ז 11-1  למשיח יהיה קשר מיוחד במינו עם אלוהים 
102 תהילים ב' 12-7   המשיח יהיה בן האלוהים  
114 משלי ל' 4   
88 זכריה י"א 17-1  המשיח יהיה הרועה הטוב 

התגלותו
 18 בראשית ג' 15  המשיח ייוולד מבתולה 
42 ישעיהו ז' 14   
70 ישעיהו נ"ב 13 - נ"ג 12  המשיח ייוולד בנסיבות רגילות 
56 ישעיהו י"א 2-1  המשיח ייוולד למשפחה ענייה 
 59 ישעיהו מ' 5-3  שליח יכריז על ביאת המשיח 
98 מלאכי ג' 1   
83 מיכה ה' 1  המשיח ייוולד בבית לחם, עיר דוד 
85 זכריהו ט' 10-9  המשיח ירכב על חמור 

 המשיח יתגלה 483 אחרי שייצא צו לבנות
115 דניאל ט' 27-24  את ירושלים מחדש )לאחר גלות בבל( 
 27 בראשית מ"ט 10  המשיח יתגלה לפני שנת 70 לספירה 
42 ישעיהו ז' 14    
51 ישעיהו ח' 10-9    
53 ישעיהו ט' 6-5    
88 זכריה י"א 17-1    

127 דברי הימים א' י"ז 14-10   
115 דניאל ט' 27-24   

תפקידיו של המשיח
27 בראשית מ"ט 10  המשיח יהיה מלך 
31 במדבר כ"ד 17    
42 ישעיהו ז' 14    
53 ישעיהו ט' 6-5    
81 ירמיהו כ"ג 6-5    

127 דברי הימים א' י"ז 14-10   
102 תהילים ב' 12-7   
111 תהילים ק"י   
111 תהילים ק"י   המשיח יהיה כוהן 
36 דברים י"ח 19-15   המשיח יהיה נביא 
78 ישעיהו ס"א 2-1   
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שליחותו ופועלו של המשיח
67 ישעיהו נ' 9-4  המשיח יקבל הכשרה ולימודים מיוחדים 

 המשיח יבטל את כוחה של הקללה
21 בראשית ה' 29-21  שהוטלה בעקבות חטאו של אדם 
60 ישעיהו מ"ב 4-1   המשיח יביא ישועה לגויים 
63 ישעיהו מ"ט 13-1   
63 ישעיהו מ"ט 13-1   המשיח יידחה כאשר יבוא לראשונה 
70 ישעיהו נ"ב 13 - נ"ג 12    
88 זכריה י"א 17-1   
95 זכריה י"ב 10    

105 תהילים כ"ב    
111 תהילים ק"י   
88 זכריה י"א   רק שארית קטנה בעם תקבל את המשיח 

ייראה בתחילה כאילו הוא נכשל, 
60 ישעיהו מ"ב 4-1  אבל למעשה הוא יצליח 
88 זכריה י"א   המשיח יימכר תמורת 30 שקלי כסף  

 כתוצאה מכך שעם ישראל ידחה את המשיח 
88 זכריה י"א  יבואו עליו מלחמה וגלות 
97 זכריה י"ג 7   
88 זכריה י"א   לאחר שיידחה, העם יקבל משיח שקר 
63 ישעיהו מ"ט 13-1   הוא יתקבל בסופו של דבר כמשיח 

111 תהילים ק"י   
110 תהילים פ' 18   המשיח יישב לימין האלוהים 
111 תהילים ק"י   

סבלו ומותו של המשיח
67 ישעיהו נ' 9-4  המשיח יסבול 
70 ישעיהו נ"ב 13 - נ"ג 12    

105 תהילים כ"ב   
70 ישעיהו נ"ב 13 - נ"ג 12  המשיח יעמוד למשפט ויידון למוות 

104 תהילים ט"ז 11-1   המשיח ימות 
105 תהילים כ"ב   
70 ישעיהו נ"ב 13 - נ"ג 12  המשיח יוצא להורג 

115 דניאל ט' 27-24   
95 זכריה י"ב 10   המשיח יומת באלימות; ידקרו אותו 
97 זכריה י"ג 7    

עמוד פסוקים  נבואה 
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105 תהילים כ"ב   
 מותו יהיה מוות חלופי, הוא יישא 

70 ישעיהו נ"ב 13 - נ"ג 12  את עונשם של אחרים 
115 דניאל ט' 27-24  לאחר מותו ירושלים והמקדש ייחרבו 
70 ישעיהו נ"ב 13 - נ"ג 12  המשיח ייקבר בקברו של איש עשיר 
70 ישעיהו נ"ב 13 - נ"ג 12   המשיח יוקם לתחייה 

104 תהילים ט"ז 11-1    
105 תהילים כ"ב   

 המשיח יצדיק )יהפוך לצדיק( 
70 ישעיהו נ"ב 13 - נ"ג 12  את כל מי שיאמין בו 

עתידו של המשיח
102 תהילים ב' 12-7  המשיח ישלוט בכל גויי העולם  
111 תהילים ק"י 7-1  המשיח ימלוך על ישראל בימות המשיח 

עמוד פסוקים  נבואה 





קורא יקר,
בספח זה אנו מציעים לך ספרות משיחית נוספת. תוכל 
לבחור עד ארבעה ספרים מתוך הרשימה ללא תשלום 

וללא התחייבות מצדך.
הספרים  את  ב-3  סמן  אנא  הספרים,  להזמנת 

המבוקשים בתלוש את הספח ושלח אותו אלינו.
אנו מאחלים לך קריאה מהנה

תנ"ך וברית חדשה.
הברית החדשה בתרגום דליטש. מפות וצילומים בצבעים. מהדורת 2003, כריכה קשה.

הברית החדשה בעברית מדוברת.
הברית החדשה בשני תרגומים.

- תרגומו של פרופ.  הברית החדשה בשני תרגומים במקביל באותו עמוד. בטור הימיני 
פרנץ דליטש, בטור השמאלי - של יצחק זאלקינסאן.

ספר משלי מבואר - באור ועריכה מרדכי חן
ספר משלי כולל הרבה פתגמים ודברי־משל ומליצה. הספר מיועד להדריך את הקוראים 
בו בדרך חייהם: התנהגות בשמירת הצדק, היושר, המוסר והדרך למציאת־חן בעיני האלהים. 

ספר איוב מבואר. 
ספר איוב נמצא במקום השלישי מבין ספרי אמ"ת. הספר הזה הוא אחד מספרי החכמה 
והוא נועד לברר את הבעיה של "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו". בספר הכתוב בסגנון נשגב יש 
הרבה מקומות שמשמעותם קשה מאד להבנה, עד כדי כך שבחלקם קשה מאד לעמוד על 
מובנם. כתוצאה מכך, נרתעים, ממעטים, או אף נמנעים מלקרא בספר הזה )בעברית( שיש בו 

חכמה רבה כל־כך ומוסר־הׂשכל.

ראשית חכמה.
עדויות אישיות של רבנים שמצאו את משיח ישראל. 

אספקלריא יהודית - הרב יצחק ליכטנשטיין.
האמת  את  לגלות  ישראל  לעם  ז"ל  ליכטנשטיין  הרב  של  קריאתו  את  מביאה  החוברת 

ולהכיר במשיח ישוע, מלך היהודים.



́רד בנט. החיפוש הרוחני - ריצ
האם קיימות תשובות אמינות לשאלות החשובות ביותר בחיים? ד"ר ריצ´רד בנט מאמין 

שאלהים עצמו העניק את התשובות האלה. זו הסיבה שהוא כתב את ספרו. 

ַהְעֵמק ׁשְָאלָה - ד"ר פרנץ דליטש.
הספר נכתב בשנת 1905. המחבר כותב באהבה ובתחושת דחיפות, ומשתדל לעורר את 

עם ישראל לבחון את דרכו: "איזוהי הדרך הטובה ונלכה בה?"

השארית - א. א. פיליפס.
מדוע רק שארית מהעם היהודי מאמינה בישוע? מדוע כל יהודי ולא-יהודי צריכים להאמין 

בו? חומר בישור מהשורה הראשונה.

ישוע וִהלל - דר' פרנץ דליטש.
זה לעומת זה נערכים ומתוארים על דרך הביקורת.

מהו יהודי?  - שלמה אוסטרובסקי.
יהודי הוא מי שיש לו קשר חי עם אלהים — איש כלבבו של ה´.

האיש מנצרת - שלמה אוסטרובסקי.
אדם טוב, מורה גדול, נביא או יותר מזה? מדוע הוא בא לעולם? ואיזה השלכות יש לכך 

לגבי כל אחד מאיתנו? האם עלינו לדחות אותו או להפוך אותו למלך של חיינו? 

מלאך הברית - אלכסנדר מק־קול.
למי  הברית".  ו"מלאך  "מלאך האלהים"  ה´",  "מלאך  בכינויים  הסופר  דן  בפרק הראשון 
הם ניתנו, איך פירשו אותם חז"ל ומה משמעותם על פי הבנת היהדות המודרנית והאמונה 

המשיחית. 

מלך היהודים - פאול טיינה.
נפוצות על האמונה  ברורות לשאלות  נותן תשובות  וניצול שואה,  יהודי משיחי  המחבר, 
ומשמעות  שבאלוהות,  הריבוי  השונים,  תפקידיו  המשיח,  של  אלוהותו  ובכללן:  המשיחית, 

הסבל האנושי. 

סוד הישועה.
הספר נכתב בשנת 1858 בידי מחבר אלמוני, שביקש להורות לכל באי עולם כי רק האמונה 

של כתבי הקודש היא מאלהים, וכי רק היא לבדה יכולה להיות לברכה לכל עם ברחבי תבל.

סכנת הכשפים ותוצאותיהם - אמיל קרמר.
מי  רק  האדם.  בחיי  רגל  דריסת  לו  לקנות  ששואף  השטן,  תחבולות  את  חושף  הספר 
ויגיע אל מחוז  יזכה לגאולה  שמשליך את יהבו על דבר אלהים השלם ומוצא מקלט בישוע, 

חפצו.

עידן חדש בחיי )עדויות(.
עדותם של תשעה יהודים משיחיים בני זמננו על הדרכים השונות שבהן גילו מי הוא 

ישוע, והחלו להאמין בו.

עיר המקלט.
שאלות ותשובות בין תלמיד חכם ובין בעל תשובה - זוהי שיחה בין רב ליהודי אדוק, אשר 
על מיטת חוליו מוצא את עצמו חושב על סיבות הסבל, על המוות ועל מעמדו לפני הבורא 



שופט העולם. הרב מפנה את השואל - ואת הקורא - אל הכתוב בתנ"ך. מכאן הוא מלמד 
ששורש כל הרע הוא החטא ושיש רק דרך אחת בה יכולים אנו לעמוד טהורים לפני הבורא.

ערכו של אדם - ד. רוטון.
מדוע אנחנו חיים? האם אנחנו באמת חשובים למישהו? המחבר עונה על שאלות אלה 
ולכן הערך שלנו רב. ישוע בא לעולם כדי לתקן את הקשר  ומסביר שנבראנו בצלם אלהים, 

בינינו לבין בוראנו, וכדי לתת לנו תכלית ומטרה.

קורות חיי ישוע המשיח - יוסף ע. לנדסמן.
הספר מביא את כל מעשי ישוע המשיח ודברי תורתו הנמצאים בארבע הבשורות, כצורתם 

וכלשונם )בתרגום דליטש(, ערוכים ומסודרים לפי סדר כרונולוגי.

מעבר לעננים - צבי בן־אברהם.
״ציון," לחש בהצביעו על סמל מגן־דוד, שעל דש מעילי. ״כן, חברי," עניתי לו - בכוונה 
תחילה - בעברית. ״אתה מדבר עברית?" שאל באותה לשון כשעיניו נוצצות מרוב שמחה. ״כן, 

אדוני." חייכתי אליו בחזרה. ״אני נוסע," הוא הפסיק קמעה כדי להרשים ״לישראל."

אסירה ובכל זאת - קורי טן בום
קורי טן בום מספרת על קורותיה וקורות בני משפחתה במחנות ריכוז, ועל הדרך המופלאה 

שבה אלהים גילה את אהבתו לכל אחד מהם, גם בעיצומה של תופת אכזרית.

במרדף - ורה שלם ובוב פרידמן.
סיפורה המופלא של ד"ר ורה שלם, רופאת ילדים יהודייה, על הניסיונות הקשים שעברה 
הכל  להפוך  הקב"ה  של  ליכולתו  חיה  עדות  הינו  חייה  סיפור  ובהולנד.  הנאצית  בגרמניה 

לטובה.

הלוך ונסוע - ארתור כץ.
ניסה למלא את  הוא  לקיומו.  בחיפוש אחר הסיבות  נדודיו  כץ מספר על מסכת  ארתור 
הריקנות שבנשמתו באמצעות תורות שונות, אך לא הצליח להגיע להבנה מעמיקה של זהותו, 

עד שבשלב מסוים בחייו הוא חש את קרבתו הממשית של אלהים חיים.

הם יִחלו לעיר - לידיה בוקסבאזן.
שונות,  ואישיות  לאומיות  סערות  בידי  שטולטלה  משיחית  יהודית  משפחה  של  סיפורה 

ובכל זאת תמיד הצליחה להתמודד עם הקשיים ולשאוב כוחות מאלהים.

המחבוא - קורי טן בום.
סיפור אמיתי, שהתרחש בהולנד בתקופת הכיבוש הנאצי. המחברת מתארת כיצד היא 
ובני משפחתה החביאו יהודים בביתם, וכיצד נשלחו עקב זאת למחנות ריכוז. כל בני המשפחה 

ניספו, מלבד קורי, המספרת את אשר אירע.

כד קטן בארץ הקודש - ריסטו סנטלה.
סיפור דרכו הארוכה של ילד בן שבע, שבסופה הוא הוטמן ככד קטן בארץ הקודש. מחלתו 
 — הילד  של  אביו   — הכותב  שלווים.  למעיינות  הבכא  מעמק  לנדוד  להוריו  גרמה  הממושכת 

מספר על ניסיונו, שעזר לו ולאלפי קוראיו להבין שאנחנו רק חומר ביד היוצר.

אל הרומים - בי"ס עמאוס.



דברך אמת - בי"ס עמאוס. 
על  מותחים  שאנשים  הביקורת  עם  להתמודד  לתלמיד  לסייע  שנועדה  לימוד  חוברת 
אמונתו. החוברת מביאה הוכחות שונות שדי בהן כדי לאמת את הצהרתו של ישוע שאמר: 

"דברך אמת".

הלקח והפתרון - ישעיהו הנביא, פרק נג - אלכסנדר מק־קול.
החוברת הודפסה לראשונה בשנת 1876, בבחינת הלקח הכללי, סופרי היהודים הקדמונים 
והמשיחיים אך מעט נפלגים המה. שניהם מאמינים בצורך הכפרה והכרחותה, ושניהם פותרים 
את הפרשה הנדרשה ההיא על המשיח. מתווכחי היהודים בני זמננו מכחישים בשתי אלה, גם 
מחליטים מלבד זה כי יעוד הנבואה של ישעיהו לא יוכל להמשך אל ישוע, כי אם אל בת ציון 

השבויה.

המשיח בתנ"ך לאור ספרי חז"ל - ר. סנטלה.
המחבר פונה לספרות הרבנית כדי למצוא סימוכין לאמונה המשיחית. הוא בודק באופן 
שיטתי את הרמזים הרבים לאישיותו ולפועלו של המשיח, כפי שהם מופיעים בחומש, בנביאים 

ובתהילים, ואת פירושם בספרות היהודית הקדומה. 

המשיח בברית החדשה לאור ספרי חז"ל - ר. סנטלה.
בספרו הראשון, "המשיח בתנ"ך לאור ספרי חז"ל", ביצע המחבר מעין קפיצה נחשונית 
אל תוך ים הספרות הרבנית.  בספרו השני עושה המחבר צעד נוסף אל חוף מבטחים, למקום 

שבו, על פי הברית החדשה, מתמלאות ההבטחות בחייו ובאישיותו של ישוע המשיח.

המשיח אהב את הקהילה - ו. מקדונלד.
לימוד על חיי קהילה, מבוסס על האיגרת אל האפסיים.

המשיח בשתי הבריתות - ד"ר פ. ג´ון מלדאו.
הספר מצטט עשרות נבואות מהתנ"ך המתייחסות למשיח, ומרכז אותן בצורה מסודרת 
ושיטתית. לצד כל נבואה המחבר מביא הסברים והשוואות לנבואות אחרות הנוגעות בנושא, 
וכן פירוט של נבואות התנ"ך והתגשמותן בברית החדשה. הספר נועד למי שמגלה עניין אמיתי 
בטענות המשיחיּות ומבקש לחקור את כתבי הקודש כדי "לדעת אם כן הוא הדבר" )מעשי 

השליחים יז 11(.

הפרק האסור - שלמה אוסטרובסקי.
כלי עזר מועיל ללימוד מעמיק של פרק נג בספר ישעיהו, שאינו נכלל בהפטרות. היהודים 

המשיחיים מייחסים פרק זה למשיח.

מה מלמד המקרא? - בי"ס עמאוס. 
החוברת כוללת שנים עשר שיעורים. כדי להשלים אותם, יש להיעזר בספר התנ"ך והברית 

החדשה. מלווה בהנחיות ברורות ללימוד המקרא.

ספר דניאל - בי"ס עמאוס. 
חוברת לימוד המכילה שנים עשר שיעורים, שעוזרים לקורא להבין את הרקע ואת הנבואות 

החשובות של ספר דניאל.

סוד האושר - שלמה אוסטרובסקי.
בדרשה על ההר הסביר ישוע את העקרונות שעליהם מושתתת מלכות השמים, עקרונות 

שונים לגמרי מאלה שמקובלים בעולם.



קהלת - בי"ס עמאוס. 
אחר  המלך  שלמה  של  חיפושיו  את  המתאר  קהלת,  ספר  של  עצמי  ללימוד  חוברת 

המשמעות האמיתית של הקיום האנושי. 

שופר בציון - בי"ס עמאוס. 
אי אפשר להתחמק  בו. אבל  רוצה להאמין  לא  מי שלא מוכן לחשוב על אלהים בעצם 
מעובדת קיומו של אלהים, שכן אפילו "השמים מספרים כבוד אל". חוברת לימוד למי שעושה 

את צעדיו הראשונים באמונה.

אור לנתיבתנו. קריאה יומיומית מהכתובים.
פסוקים מתוך כתבי הקודש לכל ימות השנה: מחולקים לתפילת שחרית וערבית.

אהבה ללא גבול - פסטו קיוונגרה.
אם אתה מרגיש כרגע אהוב, מקובל ומלא שמחת חיים, ספר זה אולי לא נחוץ לך. הספר 
מיועד לעצובים, לנדכאים ולאלה שחשים שהם אינם אהובים, והלא כולנו חשים כך לפעמים. 
המחבר, בישופ אפריקני שידע רדיפות רבות בגלל אמונתו, פותח בפני הקורא את אוצר כתבי 
הקודש. הוא מצטט קטעים שונים המוכיחים שאהבתו של אלהים כלפינו אינה מתערערת גם 

בנסיבות ובזמנים הקשים ביותר.

אנשים מחודשים - ג´ון סטוט.
הרעיון המרכזי שהספר עוסק בו הוא שהחיים המשיחיים הם חיים חדשים, חיים מחודשים 

לחלוטין, גם במישור המעשי.

בגרות משיחית - ג´יימס פיליפ.
המחבר דן במה שהברית החדשה מלמדת על גדילה והתפתחות בחיים הרוחניים.

בדרך לבגרות משיחית - ויליאם סטיל.
הכותב מסביר שאיש אינו יכול לשרת את אלהים ללא מידה מסוימת של בגרות. האהבה 

היא הביטוי הנשגב ביותר לבגרות שלנו.

אלוהותו של המשיח - יוסף שמואל פריי.
זיהום הסביבה ומות האדם - ד"ר פ. שייפר.

את  להבין  יש  כי  קובע  הוא  לטבע.  האדם  שבין  וביחס  האקולוגיה,  בבעיית  דן  המחבר 
עקרונות כתבי הקודש ועל בסיס זה, יש להתייחס לטבע בכבוד ולשמור עליו.

בחירֹות לחיים - סטוארט בריסקו.
חיינו מלאים באפשרויות שעלינו לבחור ביניהן. סטוארט בריסקו דוגל בערכים המבוססים 
על דבר אלהים. הדיונים הממוקדים שהוא עורך בספרו יגרמו לקורא לבדוק לעומק את ההנחות 
ולהתמקד  הנכונים  העדיפות  סדרי  את  לקבוע  לנו  מסייע  לחיים"  "בחירות  שלו.  המוסריות 
כל אדם שחפץ לעשות את  ולעודד  לסייע  זה עשוי  נפלא  ביותר. ספר  בהחלטות החשובות 

רצון אלהים.

בינוניּות או קדושה - גסטון ראסין.
ובוהו.  יוצר תוהו  העולם בימינו שואף להתייחד ולשמור על איזון, אבל ה"איזון" הזה רק 
להשיג  מסוגלים  לא  שהם  מה  את  כפיו  ליצירי  להעניק  יכול  לבדו  שאלהים  טוען  הסופר 

בעצמם.



גיבור הקטקומבות.
סיפור סבלם של המאמינים בישוע המשיח במהלך הרדיפות האכזריות של קיסרי רומא 
על ההקרבה  נפשם של הקוראים. העלילות מלמדות  ואת  רוחם  ויחזק את  יעודד  העתיקה 
העצמית בה נהגו המאמינים הראשונים ברומא ועל הרושם הכביר שהם הותירו על בני דורם.

החיים הצפונים במשיח - אדולף ספיר.
ביעקב ברובה  עוסקת  במשיח",  הצפונים  "החיים  זה,  בספר  המובאת  הדרשות   סדרת 

ד 8, "ִקרבו לאלהים ויקרב אליכם". 

המשיח וכתבי הקודש - אדולף ספיר.
"ישוע נקרא 'פלא', רז עלום. אי אפשר להסביר את דמותו, את אישיותו ואת חייו על פי 
ואדם. אי אפשר להבין אותו  הכללים הרגילים... הוא הנצחי אשר קיים בממד הזמן, אלהים 
אפילו מצד אנושיותו אלא בדרך של התגלות ממרום, או - אם לנקוט במונחים מפורשים יותר 

- על קרקע יהודית". מאת ההוגה הידוע שלימד וכתב בשלהי המאה ה- 19

המשיח הצלוב - אדולף ספיר.
פשטות הבשורה טמונה בצמצומה: מות המשיח.

במשיח הצלוב מוצא החוטא ישועה - והמאמין את כל מה שנחוץ לחיים ולחסידות. סדרת 
יהודי  דרשות מעמיקות על פרק ב' באיגרת הראשונה לקורינתיים מאת אדולף ספיר, הוגה 

משיחי ידוע, שחי באנגליה בשלהי המאה ה- 19. 

תפילת האדון - אדולף ספיר.
הספר מכיל שמונה עשרה הרצאות מעמיקות על "תפילת האדון", שעליה אמר הסופר 
זו, היחידה מסוגה שהמשיח  יותר, שכן תפילה־לדוגמה  דוד ברון: "קשה למצוא נושא מקיף 
העניק לנו, כוללת את כל נושאי היסוד החשובים שהכתובים מלמדים וכל היבט מהיבטי החיים 

המשיחיים".

ישיבה, הליכה, עמידה - ווטשמן ני.
הספר דן בעובדות העיקריות בנוגע לישועה, וכן בנושאים כמו דבקות במשיח, התנהגות 
על  דבריו  את  מבסס  ני  ווטשמן  הישועה.  לאור  לפנינו  מציב  שאלהים  והדרישות  משיחית 

האיגרת אל האפסיים.

התחדשות מתמדת - נורמן גרב.
החוברת מתמקדת בנושא השינוי המתחולל בחייו של מי שמאמין בישוע, במה שנקרא 
במסגרת  שונים  בתחומים  ביטוי  לידי  באה  זו  התחדשות  מחדש".  "הלידה  החדשה  בברית 

המשפחתית, בעבודה וכו´. המחבר מסביר כיצד ניתן להתחדש על בסיס יומיומי.

מגלה סוד - הרב יחיאל צבי הירשנזון.
ספר זה מבאר הרבה כתובים קשים בתורה, נביאים וכתובים, ואי אלו מאמרים בתלמוד 

ובמדרש.

פונטיוס פילטוס - פאול ל. מאיר.
המשפט המפורסם שבו ישב פונטיוס פילטוס, הנציב הרומי ביהודה על כס־המשפט, היווה 
נקודת מפנה בתולדות האנושות. האם הדין שחרץ היה תוצאה של פחד, תועלת אישית או 
המאה  בתחילת  ישראל  בארץ  שאירע  מה  את  מספרת  זו  היסטורית  נובלה  כלשהו?  אילוץ 
הראשונה לספירה, ועושה זאת בדרך מקורית ונדירה. הספר כולל תיעוד מפורט של העדויות 

ההיסטוריות ששימשו את המחבר במהלך הכתיבה.
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בחירֹות לחיים
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גיבור הקטקומבות

החיים הצפונים במשיח

המשיח וכתבי הקודש
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תפילת האדון

ישיבה, הליכה, עמידה
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פונטיוס פילטוס

סמן את ארבעת הספרים שבחרת ב-3  ושלח עם פרטך.
הזמנה זו הינה ללא התחייבות מצידך.
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