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ּיֹום ָהִראׁשֹון, ְך בַּ ּצֹות תֹּאֵכלּו אַּ ת ָיִמים, מַּ  ִׁשְבעַּ
ר ִמָבֵתיֶכם. ְׁשִביתּו ְשאֹּ  תַּ

  (15שמות יב )

 

לפי חלוקה תייחס לנושא  מהחטא  על  מה שכתבי הקודש מלמדים  שיעור מעמיק ומפורט זה על  

 חטיבות.   אחת עשרה ל

I. ואנגלית   יווניתבעברית,  המילים 

 רעיון החטא.  את כדי להביע בכתבי הקודש שמשמשות למילים השונות  תחילה  תייחסנ
 

 בעברית  המיליםא. 

 ,sin, faultאנגלית ל:  כתבי הקודש ב" )מתורגמת בחטאהמילה הנפוצה ביותר בעברית היא "

trespass, harm, blame, offense) .1    מביע רעיון   ,"החטיא"  -   בבניין הפעיל  "לחטוא"הפועל 

ל : ...16ראה שופטים כ    ;המטרהמ או התרחקות  סטייה    של ֶאֶבן ֶאל-כָּ ה-ֶזה, ֹקֵלַע בָּ ְולֹא    ַהַשֲערָּ

 משמעות הדבר היא שלא מגיעיםאחרת.  בפוגעים  הרי שאם מחטיאים את המטרה,  ו  .ַיֲחִטא

שלא מגיעים   ם משמעמטרה שאלוהים התכוון שהאדם יגיע אליה. כל התרחקות, כל חטא,  ל

האדם; זו החטאה של המטרה שהיה אמור להגיע אליה ובו בזמן פגיעה נברא  שלשמה    למטרה

 במטרה הלא נכונה. 

 " היא  השנייה  ל:  פשעהמילה  באנגלית  הקודש  בכתבי  )מתורגמת   "rebellion, 

transgression, sin, trespassלהתמרד  "לפשוע"של הפועל  הבסיסית    ו(. משמעות ,  היא 

ים  ופיעמ  יםהראשוני  , המובן והמשמעותהשימוש  לגיטימית.  לסמכות  סרב להיכנע להתקומם, ל 

 . בפסוקים אלה נעשה שימוש במשמעות הראשונית 37; איוב לד  2א  ישעיהו  ;  19במלכים א יב  

מג  ישעיהו  חטא, כפי שמוצאים בתקוממות או חוסר הכנעה, וממנה נגזרת המשמעות של  השל  

" )מתורגמת בכתבי הקודש מעלהמילה השלישית היא ".  21משלי כח  ו  15נא    תהילים,  27

 
 

 באנגלית ולפיכך הם מפורטים גם כאן במאמר בעברית.אלה  במונחים בדיונים תאולוגיים נעשה שימוש  1
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ל:   " (.  trespass, transgression, falsehoodבאנגלית  על   "מעילההמילה  חוסר   מצביעה 

 עשיית עוול או הפרת אמון.   –בגידה  הנאמנות או הבוגדנות של החטא. היא מציגה את החטא כ

" היא  הרביעית  ל:  עווןהמילה  באנגלית  הקודש  בכתבי  )מתורגמת   "perversion, wrong, 

miss, iniquityמשורש    היא להיות כפוף, עקום, מעוותמונחת ביסוד המונח  (. המשמעות ה(

ויושר, חטא, עב  נטייתזו  .  עו"ה( זורה.  יהלב מדרך צדק  או  מדגישה את העקמומיות    מילה 

ה...)   3כא    וישעיה  : העיוות שבחטא. כמה דוגמאות לכך  לָּ ְתַני ַחְלחָּ ְלאּו מָּ זּוִני, ְכִציֵרי   מָּ ִציִרים ֲאחָּ

ה ִזית, ְנִתיֹבַתי ִעּוָּה) 9ואיכה ג  (ַנֲעֵויִתי ִמְשֹמַע, ִנְבַהְלִתי ֵמְראֹות ;יֹוֵלדָּ ַכי ְבגָּ ַדר ְדרָּ  . (גָּ

 ,vanity, unjustל:    בכתבי הקודש באנגלית   " )מתורגמתאווןהמילה החמישית בעברית היא " 

unrighteous, sorrow, mourning, affliction, evil, mischief, wickedness, iniquity  .)

. היא מורה על כיוון התנהלות שבסופו של דבר יתברר  , הבל וריק, לא כלום"ַאִין"מקורה בשורש  

חוקי של  חוסר ממשות על כל עזיבה  ו  מועיל עבור עושהו. יש חותם של אין, של אפסיות  בלתיכ

את    שכן אינו תואם,  הוא הבלמדגישה שהחטא    זומילה  .  או התרחקות מהם  ותורתו  האלוהים

התכסיסים  , את ההבלות של  ריקיםהוהאספקטים השקריים  מציגה את    יאה.  תורת האלוהים

שאין בו ממש,    הבל מאחר שהאלילים נתפסו על ידי הנביאים כדבר  .  של בני האדם   מרושעיםה

לחטא עבודת האלילים. לדוגמה, ככינוי  פעמים רבות  בפיהם  כאין וכאפס, המילה "אוון" שימשה  

   .5; עמוס ה  8; ה 15הושע ד 

 ,impiety, wickedness" )מתורגמת בכתבי הקודש באנגלית ל:  רשעהמילה השישית היא "

wicked one  .)  .ג האקטיביות עם שחיבור מוהרשעים בתנ"ך מתוארים כחסרי מנוח, פעילים

שמדגיש    החטא והבלבול  הטלטלות  חי  את  הרעהואת  הרשע  איתם  המתסיסה ההשפעה   ,

ם  )  17  איוב גראה  חוטאים, על אחרים.  לרשעים,  שיש לוהמזיקה   ְדלּו ֹרֶגז; ְושָּ ִעים, חָּ ם ְרשָּ שָּ

ְיִגיֵעי ֹכחַ  ִעים, ַכיָּם ִנגְ )  21-20נז    והובישעי  (יָּנּוחּו,  ְרשָּ יו  ְוהָּ ַוִיְגְרשּו ֵמימָּ ל,  ש: ִכי ַהְשֵקט לֹא יּוכָּ רָּ

ִעים .ֶרֶפש וִָּטיט ְרשָּ ַמר ֱאֹלַהי לָּ לֹום, אָּ  . (ֵאין שָּ

" היא  השביעית  העברית  )מתורגמתרוע  /  רעהמילה  ל:    "  באנגלית  הקודש   ,evilבכתבי 

calamity, distress, adversity, grief, affliction, misery, sadness, sorrow, trouble, 

sore, noisome, hurt, heavy, vex, wretchedness, harm, ill, mischief  .)  משמעות

לגרום רעה, להזיק   –ה  פעילצורה ה וב  שחת, שבור, הרוסומלהיות רע,  היא    "רע"ע"  השורש

המילתחיולהש ו"רוע"  .  "רע"  הרעוקושרים  המעשה  את  הן  יחדיו  תוצאותיו.    ת  את   ן ה והן 

על מה שפוגע,  בעיקר  מורה    "רע"  המילה  ברוב המקריםהרשע.  את    ת תכופות לתאר ומשמש

,  העוולה,  גורם נזק, יותר מאשר על רע מוסרי. היא מדגישה את המושג החיצוני הגס של הרעה

ותר מאת המושג הפנימי של מוסריות. אם כן מילה זאת מדגישה את החטא כהפרת הרמוניה י

   רצוי בחברה האנושית.הטוב וה או הריסת 
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 ,travail, toil, trouble" )מתורגמת בכתבי הקודש באנגלית ל:  עמלהמילה השמינית היא "

worrisome, sorrow, pain  .)  עבודה קשה ומאומצת וסבל.  –  ת החטא ומדגישה את תוצא היא 

צביעה על תוצאות החטא הראשון  מהיא  מייגע.  החטא הפך את החיים לעול ואת העבודה לעמל  

 של אדם וחווה, שהיו עמל, יגיעה.

 ,iniquity)מתורגמת בכתבי הקודש באנגלית ל:    "/ עוולה  עוולהמילה התשיעית בעברית היא "

unjust, unrighteousness, ungodly, perverse, wicked  .)  השורשית המשמעות 

חוסר    חטאבהיא רואה  .  , עיוות דיןמהישר והנכון  התרחקותו  עיוות, סילוףהיא    ההבסיסית של 

ה )  6במלאכי ב  למשל  קונספט הזה מצוי  הועשיית הרע.    יושר ה ְבִפיהּו, ְוַעְולָּ ְיתָּ תֹוַרת ֱאֶמת הָּ

לֹום  - לֹא יו; ְבשָּ תָּ א ִבְשפָּ ֹוןִנְמצָּ ַלְך ִאִתי, ְוַרִבים ֵהִשיב ֵמעָּ  . (ּוְבִמישֹור הָּ

- )מתורגמת בכתבי הקודש לאנגלית ל   במובן של לא לקיים  "לעבור אתהיא "המילה העשירית  

transgression  .)  ה, ֲאֶשר ַיֲעֶשה  - ִאיש אֹו  :2דברים יז    ;ִפי ְיהוָּה-ַלֲעֹבר ֶאת  :18במדבר כב ִאשָּ

ַרע  -ֶאת אּול ֶאל  :24שמואל א' טו    ;ַלֲעֹבר ְבִריתֹו  ֱאֹלֶהיָך-ְבֵעיֵני ְיהוָּההָּ אִתי,  - ַויֹאֶמר שָּ טָּ ְשמּוֵאל חָּ

ֶאת -ִכי ַבְרִתי  ְוֶאת-ִפי-עָּ ֶריָך-ְיהוָּה  ל  11דניאל ט    ; ְדבָּ ֶאת-ְוכָּ ְברּו  עָּ ֵאל,  ְלִבְלִתי - ִיְשרָּ ְוסֹור,  ֶתָך,  תֹורָּ

או חציית הגבול של מה שטוב לצד השני,  את החטא כמעבר    ישהמדגגם  היא    . ְשמֹוַע ְבֹקֶלָך

נחוץ שיהיה גבול ספציפי כדי לחרוג ממנו, לעבור אותו,  רה  יעבל  האסור.  לתחום ונכון וכניסה  

  .., ואשר מופריםעל בני האדם  אלוהיםשציווה  הוא חוק או מצווה מסוימים  בהקשרנו  וגבול זה  

על ח ושמישהו חכ:  ממשהוקיום, התחמקות  ־אי   מדובר  גבול הטוב   )עובר(  צהוטא, הוא  את 

ו יהושע והעם "לעבור" כלומר לקראת כיבוש יריחו צּו  הרוע.  ונכנס לתחום האסור של  והנכון

ם, ִעְברּו, ְוֹסבּו ֶאת-ֶאל  (ַויֹאֶמר)ויאמרו  :  7הושע ו  לחצות אל עבר התחום של האויב )י עָּ ִעיר;  -הָּ הָּ

לּוץ   ה ֶזה ַאֶתם ֹעְבִרים ֶאת:  41ראה במדבר יד  ו  ,(ִלְפֵני ֲארֹון ְיהוָּה  ַיֲעֹבר, ְוֶהחָּ מָּ ִפי -ַויֹאֶמר ֹמֶשה, לָּ

ח     .ְיהוָּה; ְוִהוא, לֹא ִתְצלָּ

(. היא  guilt, trespass" )באנגלית  / להיות אשם  אשםהמילה העברית האחת עשרה היא " 

ב שבוצע  חטא  לידיעת    ושב  רגעבידיעה.  ־אי  מתוך  או שוגג  מדגישה  מובא  הזה  החטא  סוג 

  . חטא  –הפר חוק ומצווה  עבר עבירה,  אשם ואמור לראות את עצמו כמי שבגדר  וא  ההאדם,  

 . 6-2; ה 28-27, 23-22, 14-13בוויקרא ד מציגים תמונה טובה של זה  קורבנות האשם

 המילים ביוונית  .ב

המילה   והעיקרית אשר מתרגמת את שבע מילים יווניות מביעות את מושג החטא. הראשונה  

והצד  ולשתיהן אותה משמעות בסיסית: להחטיא את המטרה.    hamartiaהיא  "חטא"    העברית

נכונה. נעשה בה שימוש ־להחטיא את המטרה משמעו לפגוע במטרה הלאהשני של המטבע:  

ה :23ברומים ג   במשמעות זאת ְטאּו ּוְמֻחְסֵרי ְכבֹוד ֱאֹלִהים ֵהמָּ  . ִכי ַהֹכל חָּ
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היא   השנייה  היוונית  מהישר,parabasisהמילה  סטייה  המקרים    ,  ברוב  מתורגמת  והיא 

ה, ַהְתַחֵלל ֶאת ֵשם ֱאֹלִהים ַבֲהִפיְרָך  :  23. רומים ב  או פשע  , הפרהעבירהל ֶאה ַבתֹורָּ ה ַהִמְתגָּ ַאתָּ

הֶאת    .transgression ( ולאנגלית19גלטים ג ; 15רומים ד )ראה   ?ַהתֹורָּ

היא   כ  adikiaהשלישית  לאנגלית  הו  unrighteousness-המתורגמת  את  עדר  ימדגישה 

; מעשי השליחים  18; יוחנן ז 27, עשיית רשע )לוקס יג אשר מאפיין את החטא , העוולהצדקה

ג    .(23ח   ב  5ברומים  עוולה;  או  לרשעה  היא מתורגמת בעברית  הלדוגמה  ראשונה איגרת 

   לרשעים או עושי עוולה. 9לקורינתים ו  

  . המחלל את הקודש  חסר כבודרשע,    ,impiety-אנגלית כהמתורגמת ל  asebeia  הרביעית היא

ספציפי זה עדר הקדושה שבחטא. מושג  יהיא מדגישה את ה רשעים, אנשי רשע.    –בעברית  

ם  :  9א    באיגרת הראשונה אל טימותיאוס  מופיע דָּ ע ִבְשִביל אָּ נּו, ֶשֹחק ֵאינֹו ִנְקבָּ זֹאת יֹוְדִעים אָּ

ה, ְלרֹוְצחֵ  ִאים, ִלְטֵמִאים ְועֹוֵשי תֹוֵעבָּ ִעים ּוְלַחטָּ ִרים ּוְלסֹוְרִרים, ִלְרשָּ ן הּוא ְלֻמְפקָּ א ְמֻכּוָּ י ַצִדיק, ֶאלָּ

ב וֵָּאם ְוִלְמרַ   .  (15; יהודה 18ד   איגרת פטרוס הראשונה)וראה   ְצִחיםאָּ

הפקרות, פריקת עול,    :lawlessness  של  שמביעה את המשמעות  anomia  החמישית היא

החטא  שהיא מדגישה  בעברית היא מתורגמת לעבירה על התורה, פשיעה בתורה.  עדר חוק.  יה

. מילה iniquityשמפר את החוק, לכן היא לפעמים מתורגמת כ    יגם מציגה אותו כמו  בז לחוק

ל ִמי :  4ג  איגרת יוחנן הראשונה  בעבירה ועוול, ראה למשל  זאת מדגישה את החטא כיוונית   כָּ

ה ה ַעל ַהתֹורָּ ה; ַהֵחְטא הּוא ֲעֵברָּ  .ֶשחֹוֵטא ַגם עֹוֵבר ַעל ַהתֹורָּ

בפסוקים    מושחת רע, מרושע. depraved, evil, wicked: שמשמעה  ponerosהשישית היא  

ל גּוְפָך  :  היא מדגישה רדיפת בצע, שהיא פרי של חמדנות  23מתי ו  כמו   ה כָּ עָּ ַאְך ִאם ֵעיְנָך רָּ

 ... ֶיְחַשְך

מדגישה את החטא כתאווה ו  שמביעה משמעות של תשוקה, תאווה  epithumiaהשביעית היא  

הראה  לדברים אסורים.  . 5ד הראשונה לתסלוניקים  ְבַתֲאַות ִזמָּ

  המילים באנגלית .ג

המילים   כאן  נסקרות  באנגלית  המקורי  ,  transgression  ,iniquity  ,error  ,sinבשיעור 

wickedness ,evil ,ungodliness ,disobedience ,unbelief ,lawlessness. 

עדר או  יחטא אינו רק ה  של משמעויות.  רחבמגוון מילים זה מראה שהחטא מכסה ספקטרום  

ם אחד בלבד. למעשה, תפיסות  היבט מסוי  סר של משהו מסוים ואי אפשר להגדירו באמצעותוח

. לדוגמה, יש בלבד  אחד  היבט  מכסההתפיסה שהוא  שגויות רבות של החטא מבוססות על  

רק השתוקקות למשהו או  עדר אהבה;  יאחרים רואים בו רק ה;  קדושהחוסר  הרואים בחטא רק  



8 
 
 

רק כהפרת החוק /  או  ;  שליהכאאו  מגדירים חטא כאנוכיות;  ה  יש רק עיקרון של רוע;  או  רע;  

, אבל אף  מה שכתבי הקודש מלמדים על חטאחלק מבהחלט הם התורה. כל הרעיונות האלה 

יש לכלול את כל הגורמים האלה כדי להבין  ו    אחד מהם כשלעצמו אינו מגדיר כראוי את החטא

 . במלואו החטארעיון את 

II.  הגדרה : חטא 

 , אם כן, כיצד ,  במילים השונות בעברית, יוונית ואנגליתשנעשה בכתבי הקודש  אור השימוש  ל

נושא  את הנכסה  תפיסה המקראית של החטא  להגדרה    לגבש? כדי  יש להגדיר את החטא

 לוש יחידות.  בעזרת חלוקה לש

 גורמים שיש לכלול בהגדרת החטא ה .א

פיים:  ספצי  גורמיםחמישה  בהגדרת החטא  חטא, יש לכלול  ציינות  המילים השונות שמעל סמך  

  ציות ־חוסר אמונה; אי  ;יםלא נכונורצונות    ות; גישאו עבירה עליו  חוק ידוע  לש  אנוכיות; הפרה

 מצווה מפורשת של אלוהים. בחירה למ

 ההגדרה הפשוטה .ב

שעומד  חטא הוא כל דבר  " היא:  שנמנו לעיל    הגורמיםהגדרה פשוטה מאוד שכוללת את כל  

חוסר    ;גישות ורצונות שממוקדים בעצמנו  ;חוק ידועת  הפר  ;לאופיו של אלוהים". אנוכיות  בניגוד

לאופיו. כך שההגדרה   יםמנוגדכל אלה    –מצווה מפורשת של אלוהים  ב  למרוד  בחירהוהאמונה;  

 .  הםב   השימושאת אופן  ו  המציינים חטא בכתבי הקודש  הפשוטה שלעיל מכסה את כל המושגים

התאמה לאופיו של אלוהים, בין אם  חוסר    הגדרה קצת יותר מפורטת תהיה: "חטא הוא כל 

 . "בנטייה או במצב מדובר במעשה,

 טבעו ומהותו של החטא  .ג

 מאפיינים לחטא.  נציין בהקשר זה עשרה

 של רוע. מסוים  חטא הוא סוג המאפיין הראשון: 

 של התורה הפרה     והתנהגות לפיה,  הסכמה לתורת האלוהים־איהחטא הוא    המאפיין השני:

:  17)יעקב ד    תכישלון לעשות את מה שהתורה דורשהזהו    . כניעה לתורתו־, איאו עבירה עליה

ֵכן ַהיֹוֵדַע ַלֲעשֹות טֹוב   ֵשב לֹולָּ  דבר אחד קיום  ־ו רק באי(. כשנכשלים ולְוֵאיֶנּנּו עֹוֶשה, ְלֵחְטא ֵיחָּ
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ה ְנתּוִנים  :  10אשמים בהפרת התורה כולה )גלטים ג  ,  תורהמה ִנים ַעל ִקיּום ִמְצוֹות ַהתֹורָּ ַהִּנְשעָּ

ל   כָּ ֶאת  יִָּקים  ֶשלֹא  ִמי  ל  כָּ רּור  "אָּ כָּתּוב,  ֶשֲהֵרי  ה,  לָּ ְקלָּ ה ַתַחת  ַהתֹורָּ ְבֵסֶפר  ַהְכתּוִבים  ִרים  ַהְדבָּ

ם  ת מידאת    עשויה לצמצםרוץ. היא  יידיעת התורה אינה ת־(. אי10יעקב ב    . ראהַלֲעשֹות אֹותָּ

ֶעֶבד ַההּוא ֲאֶשר יַָּדע ֶאת ְרצֹון ֲאדֹונָּיו :  48-47)לוקס יב    אורכומפחיתה  מ  איננהאבל  העונש   ְוהָּ

ה כִ  שָּ ִרים ֶשהּוא ַחיָּב ֲעֵליֶהם ְולֹא ֵהִכין ְולֹא עָּ ה ְדבָּ שָּ ל ֶזה ֶשלֹא יַָּדע ְועָּ ְרצֹונֹו יֶֻכה ַמכֹות ַרבֹות. ֲאבָּ

יִ  ְביָּדֹו ַהְרֵבה,  ֵרש ִמֶמּנּו ַהְרֵבה; ּוִמי ֶשֻהְפַקד  ִידָּ ל ִמי ֶשִּנַתן לֹו ַהְרֵבה,  ְדְרשּו ַמכֹות, יֶֻכה ְמַעט. כָּ

קיים  חטא; החטא  ה  תלמהו  בוחןאו    מחויבותל  מדד  ו(. חוסר היכולת לציית אינִמֶמּנּו עֹוד יֹוֵתר

בין אם האדם מרגיש שהוא מסוגל לשמור את התורה, בין אם לא. כמו כן תחושת אשמה   שם

ללא קשר אם מישהו חש אשם    וקיים  חטא נוכחההחטא;  קיומו של  אינה נחוצה לעצם עובדת  

 .האו הפרה של ת האלוהים תורעם הסכמה ־איאו לא. חטא הוא כל 

ִכי ִמן ַהֵלב נֹוְבעֹות ַמְחְשבֹות  :  19גם מעשה )מתי טו וטבע  , עיקרוןהוא חטא  המאפיין השלישי:

ְגֵנבֹות ְזנּוִנים,  ִנאּוִפים,  ְרִציחֹות,  עיקרון, ...ֶרַשע,  בתור  אשמה;  יוצר  החטא  מעשה,  בתור   .)

ֹקב  :  9יז    ירמיהו החטא יוצר טומאה ) ֶעּנּועָּ נֻש הּוא; ִמי, ֵידָּ ִאיש ַהטֹוב, :  45לוקס ו    ;ַהֵלב ִמֹכל, ְואָּ הָּ

ע; ִכי ִמתֹוְך ַהשֹוֵפעַ  רָּ ע ֵמִפיק ֶאת הָּ רָּ ע, ֵמאֹוַצר ִלבֹו הָּ רָּ ִאיש הָּ  ֵמאֹוַצר ִלבֹו ַהטֹוב ֵמִפיק ֶאת ַהטֹוב, ְוהָּ

   : הוא מוביל לשש תוצאותמעשה,    וגם  גם עיקרון  ,(. מאחר שהחטא הוא גם טבעַבֵלב ְמַדֵבר ִפיו

 (.  18; אפסים ד 14; הראשונה לקורינתים ב  31)רומים א מחשיכה ההבנה של האדם  .1

ש  חטאה .2 לכך  ל-ל כָּ גורם  כָּ ַרע  ַרק  האדם[  ]של  ִלבֹו  ַמְחְשֹבת  נתפס    ַהיֹום,- ֵיֶצר  והוא 

 (. 21; רומים א 12, 5)בראשית ו ת הבל ולמחשב

 (.27-26)רומים א תשוקות בזויות ותועבות  מעורר החטא  .3

 (. 29)אפסים ד גורם לאדם לדבר דברי ניבול הוא  .4

 (.  15ומצפון טמאים )טיטוס א   שכל הוא יוצר  .5

   (.19-18ומושחת )רומים ז  הוא יוצר רצון משועבד .6

כמרכזי את החוטא עצמו      מציבהחטא    ,בסופו של דבר  , חטא הוא אנוכיות שכן  :רביעימאפיין הה

 יותר מאלוהים.   וחשוב

התורה  חמישי    מאפיין חוקי  על  עבירה  פשיעה,  ג  הוא  הראשונה  יוחנן  כי  4)איגרת  אחד  ( 

 לחיות בהתאם לתורת אלוהים ומצוותיו. חוסר היכולת הוא  החטא ההיבטים של 

; 30; יב  33-32חטא אופי מוחלט; הוא אינו איזו השפעה מעורפלת )מתי י  המאפיין השישי: ל

   (.10ב  ; יעקב13לוקס יא 
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חוקיו ל  –   לאלוהים ולרצונוביחס  על ידי האדם    נעשהאו  קשור  החטא תמיד  :  המאפיין השביעי

ה, תו. )למשל,  תורלו ֵאֶלה ְראּוִיים ְלִמיתָּ ֵהם יֹוְדִעים ֶאת ֻחַקת ֱאֹלִהים, ֲאֶשר ְלִפיהָּ עֹוֵשי ַמֲעִשים כָּ

ם, ֵהם ַגם תֹוְמִכים ְבעֹוֵשיֶהם  . ראה גם רומים 32רומים א    .ַאְך לֹא זֹאת ִבְלַבד ֶשֵהם עֹוִשים אֹותָּ

    (.10-9; יעקב ב 13; ה 15; ד  14-12ב 

למי שמגיע לאשם,  החטא כולל גם אשמה וגם טומאה. הוא הופך את האדם    :המאפיין השמיני

טומאה, כל בני האדם אשמים בזיהום מוסרי ה(. לגבי  3; אפסים ב  18; ה  19)רומים ג   לו עונש 

טומאה מוסרית משמעה שקיימת    .מעוותטבע  עם  נולדו  וחווה, מפני שכל בני האדם  אדם  בגלל  

ֹקב  ש  ,נטייה לרוע נֻש הּואעָּ ;  8-5רומים ח  ;  4איוב יד  ;  9יז    ירמיהו;  5ו    ו)ישעיה  ַהֵלב ִמֹכל, ְואָּ

 (.19-17אפסים ד 

, על הרגש ועל הרצון, שכלשורשי החטא נמצאים בלב. החטא משפיע על ה:  המאפיין התשיעי

   (.12עברים ג  ;  45; לוקס ו  20-19מתי טו  ;  23משלי ד  ;  9יז    ירמיהוומוצא לו ביטוי דרך הגוף )

מוביל תהליך בן שלושה שלבים  החטא אינו מורכב רק ממעשים חיצוניים.    :המאפיין העשירי

(;  28,  22)מתי ה    , למשל במחשבות ובגישותפנימיקיים כמצב  , החטא  ראשית:  חטא  מעשיל

נעשהשנית,   חוטאים    הוא  להרגלים  ז בסיס  אלה (;  8-7  )רומים  חוטאים  הרגלים  שלישית, 

 (.23, 17מובילים למעשי חטא )רומים ז 

III. החטא  מקור 

 חלק השלישי של שיעור זה עוסק במה שכתבי הקודש מלמדים על מקור החטא. ה

 החטא ואלוהים .א

 יכולת לחטוא.פילו  כתבי הקודש מלמדים בצורה ברורה שאלוהים אינו מסוגל לחטוא. אין לו א

א   הראשונה  יוחנן  ֶכם,  :  5איגרת  לָּ ַמְשִמיִעים  ַוֲאַנְחנּו  ִמֶמּנּו  ַמְענּו  שָּ ֲאֶשר  ה  ַהְבשֹורָּ ְדַבר  ְוֶזה 

ל ֹחֶשְך ֵאין בֹו ֱאֹלִהים אֹור הּוא ְוכָּ ִמי ֶשִמְתַנֶסה ַאל יֹאַמר, "ֱאֹלִהים ְמַנֶסה אֹוִתי",  :  13. יעקב א  ֶשהָּ

ַרע ְוֵאין הּוא ְמַנֶסה ִאיש. ֶשֵכן ֱאֹלִהים לֹא   יודע הכול מראש, צפה שיחד עם זאת אלוהים,    ְינֶֻסה בָּ

היווסד  ממושיע עוד    ההתוכנית של אלוהים כללו, שהרי  את החטא והוא היה כלול בתוכנית של

ם... :  8-7  תגלות יג ה)התבל   ה ִעם ַהְקדֹוִשים ּוְלַנְצחָּ מָּ ּה ַלֲעשֹות ִמְלחָּ ל יֹוְשֵבי ְויִ  ֻהַתר לָּ ּה כָּ ְשַתֲחוּו לָּ

ֵסד ֵתֵבל חּוט ֵמִהּוָּ ֶרץ ֲאֶשר לֹא ִנְכְתבּו ְשמֹוֵתיֶהם ְבֵסֶפר ַהַחִיים ֶשל ַהֶשה ַהשָּ אָּ (. אלוהים אומנם  הָּ

  את החטא.  חולל אך הוא בוראו של מי שהחטא יוצר   אומכונן אינו 
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 שטן החטא וה .ב

שטן. ביחזקאל כח  קשור ל,  מקור החטאשניתן בכתבי הקודש וחושף את  המידע הקרוב ביותר  

ְך, ַעדנאמר עליו:  15 ְראָּ ֶכיָך, ִמיֹום ִהבָּ ה ִבְדרָּ ִמים ַאתָּ ְך-תָּ ה, בָּ תָּ א ַעְולָּ    .ִנְמצָּ

חטא. היצור הנברא הראשון שחטא היה השטן.  נמצא בו  ,  בנקודה מסוימת נמצאה בו עוולה

ב; -ֶאֱעֶלה, ַעל:  14יד    והחטא הראשון הזה היה חפצו של השטן להיות כאלוהים )ישעיה ֳמֵתי עָּ בָּ

...הּוא רֹוֵצַח :  44לא עמד באמת )יוחנן ח    אבי השקר אשר  השטןכינה את  (. ישוע  ֶאַדֶמה, ְלֶעְליֹון

בֹו ֱאֶמת  ֵאין  ִכי  ַמד,  עָּ לֹא  ֱאֶמת  ּובָּ ֵמֵראִשית  יָּה  כן החוטהָּ והחטא  (. אם  א הראשון היה השטן 

הראשון היה חטא הגאווה, שבאה לידי ביטוי בשאיפתו של השטן להיות כאלוהים. זהו המוצא  

של החטא אבל הוא בוראו של  הממציא או היוצר  או המקור של החטא. אציין שוב, אלוהים אינו  

 החטא: השטן.חולל את ש מי

 לאכים מההחטא ו  .ג

שם נאמר ששליש מהמלאכים  ,  4-3בספר ההתגלות יב    מוזכרהחטא הראשון של המלאכים  

ה )  עם השטן כשהשתתפו במרד שלו נגד סמכותו של אלוהיםם  ימהשמינפלו   ַגם אֹות ַאֵחר ִנְראָּ

יו   אשָּ אִשים לֹו ְוֶעֶשר ַקְרַנִים; ַעל רָּ ה רָּ ֵאש, ִשְבעָּ ֹדם כָּ דֹול, אָּ ַמִים: ְוִהֵּנה ַתִּנין גָּ ִרים,  ַבשָּ ה ְכתָּ ִשְבעָּ

ה ם ַאְרצָּ ַמִים ְוִהְשִליכָּ ַחב ְשִליש ִמכֹוְכֵבי ַהשָּ החטא החל עם השטן ואז שליש    , . אם כך( ּוְזנָּבֹו סָּ

 מצבא המלאכים נפל יחד איתו. 

 אדם החטא וה .ד

ְך, ְכֵשם  :  12בחטא הקדמון )רומים ה    וחווה  עם היכשלות אדם   החל בגן עדןחטא האדם   ְלִפיכָּ

ֶות,שֶ  א ַהמָּ ַהֵחְטא בָּ ְוֵעֶקב  ם,  עֹולָּ לָּ ַהֵחְטא  א  ד בָּ ֶאחָּ ם  דָּ ְיֵדי אָּ ם   ַעל  דָּ ְבֵני אָּ ל  ְלכָּ ֶות  ַבר ַהמָּ ְך עָּ כָּ

ְטאּו ם חָּ הרצון   :המלאכיםהראשון של  . טבעו של החטא האנושי הראשון זהה לחטא  (ִמשּום ֶשֻכלָּ

ש, ֶאל:  5-4להיות כאלוהים )בראשית ג   ְלֶכם  - ַויֹאֶמר ַהּנָּחָּ ה... ִכי ֹיֵדַע ֱאֹלִהים, ִכי ְביֹום ֲאכָּ ִאשָּ הָּ

ע וָּרָּ ֹיְדֵעי, טֹוב  ֵכאֹלִהים,  ִוְהִייֶתם,  ֵעיֵניֶכם;  ְוִנְפְקחּו  אי־ציות היה    בפועל(. מעשה החטא  ִמֶמּנּו, 

ם ֵלאֹמר: ִמֹכל ֵעץ :  17-16אלוהים )בראשית ב  מצווה ספציפית של  ל דָּ אָּ - ַוְיַצו ְיהוָּה ֱאֹלִהים, ַעל הָּ

ֹכל תֹאֵכלהַ  ן, אָּ ע לֹא תֹאַכל, ִמֶמּנּו: גָּ מּות; ּוֵמֵעץ, ַהַדַעת טֹוב וָּרָּ ְלָך ִמֶמּנּו מֹות תָּ :  6ג    ִכי, ְביֹום ֲאכָּ

ְוִכי ל  ְלַמֲאכָּ ֵעץ  ִכי טֹוב הָּ ה  ִאשָּ ִמִפְריֹו,   ַוֵתֶרא הָּ ַוִתַקח  ְלַהְשִכיל,  ֵעץ  ד הָּ ְוֶנְחמָּ ֵעיַנִים,  לָּ ַתֲאוָּה הּוא 

ּה, ַויֹאַכל ּה ִעמָּ   (. ַותֹאַכל; ַוִתֵתן ַגם ְלִאישָּ
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IV. האוניברסליות של החטא 

וחווה אשמים כ שנולדו מאדם  מי  כל  אוניברסלי.  הוא  בבירור שהחטא  תבי הקודש מלמדים 

מדברים אחרים עולה מאמירות ישירות ו   הדברישוע מנצרת.    –חד  הכלל אן  בחטא, עם יוצא מ

 . שמהם זה משתמע

:  46מלכים א ח  .  שמראות שהכול אשמים בחטאאמירות ברורות  ה"ח  יראשית, יש בתנ"ך ובבר

ם ִלְפֵני  ם, ּוְנַתתָּ ַנְפתָּ בָּ א, ְואָּ ם ֲאֶשר לֹא ֶיֱחטָּ דָּ ְך, ִכי ֵאין אָּ ְוַאל :  2תהילים קמג   ;אֹוֵיב...ִכי ֶיֶחְטאּו לָּ

י ל חָּ ֶניָך כָּ ט, ֶאת ַעְבֶדָך, ִכי לֹא ִיְצַדק ְלפָּ בֹוא ְבִמְשפָּ ַהְרִתי,   : 9  כ  משלי;  תָּ ִמי יֹאַמר, ִזִכיִתי ִלִבי; טָּ

אִתי א:  20קוהלת ז    ; ֵמַחטָּ ֶרץ ֲאֶשר ַיֲעֶשה טֹוב, ְולֹא ֶיֱחטָּ אָּ ם, ֵאין ַצִדיק בָּ דָּ , 19,  9ים ג  רומ  ; ִכי אָּ

ר הֹוַכְחנּו ְלֵעיל ִכי ַהְיהּוִדים :  23,  20 ל לֹא; ֶשֲהֵרי ְכבָּ ל ּוְכלָּ נּו ֵמֲאֵחִרים? לֹא, ְכלָּ ּוְבֵכן, ֲהטֹוִבים אָּ

ִהיא   אֹוֶמֶרת,  ה  ֶשַהתֹורָּ ַמה  ל  כָּ ִכי  יֹוְדִעים  נּו  אָּ ַלֵחְטא...  ם  ֻכלָּ ִדים  ְמֻשְעבָּ ד  ְכֶאחָּ אֹוֶמֶרת ְוַהגֹוִיים 

ֵשם ִלְפֵני ֱאֹל ֵצא אָּ ם ִימָּ עֹולָּ ל הָּ ה, ְכֵדי ֶשלֹא ִיְהֶיה ִפְתחֹון ֶפה ְלִאיש ְוכָּ ִהים.  ַלֲאנִָּשים ַהְכפּוִפים ַלתֹורָּ

ר שָּ ל בָּ נָּיו כָּ ה לֹא ִיְצַדק ְלפָּ רַ  זֹאת ִמְפֵני ֶשְבַמֲעֵשי ַהתֹורָּ ה ִליֵדי ַהכָּ ה ַרק ְמִביאָּ ת ֵחְטא... ִכי ִכי ַהתֹורָּ

ה ְטאּו ּוְמֻחְסֵרי ְכבֹוד ֱאֹלִהים ֵהמָּ א ִהְסִגיר ֶאת ַהֹכל ְבַיד ַהֵחְטא,  :  22גלטים ג    ;ַהֹכל חָּ ל ַהִמְקרָּ ֲאבָּ

ה ַלַמֲאִמיִנים חָּ ִשיַח ִתּנֵָּתן ַהַהְבטָּ נּו ַמְר :  2יעקב ג  ;  ְכֵדי ֶשַעל ְסַמְך ֱאמּוַנת ֵישּוַע ַהמָּ ִבים  ַוֲהלֹא ֻכלָּ

ֵשל... ֱאֶמת  :  8איגרת יוחנן הראשונה א    ; ְלִהכָּ נּו ֶאת ַעְצֵמנּו ְוהָּ נּו ֵחְטא, ַמְתִעים אָּ ִאם נֹאַמר ֶשֵאין בָּ

נּו  (. ֵאיֶנּנָּה בָּ

מלמדים שהאדם  א(  :  מכך שכתבי הקודש  משתמעת בבירורשנית, האוניברסליות של החטא  

ְלִתי; ּוְבֵחְטא, ֶיֱחַמְתִני ִאִמי ֵהן:  7הוא חוטא מלידה )תהילים נא   וֹון חֹולָּ ִיֵתן  :  4איוב יד    ; ְבעָּ ִמי 

ֵמא   הֹור, ִמטָּ ד   -טָּ רּוַח רּוַח הּוא:  6יוחנן ג    ;לֹא ֶאחָּ ד ִמן הָּ ר הּוא ְוַהּנֹולָּ שָּ ר בָּ שָּ ד ִמן ַהבָּ ב( (.  ַהּנֹולָּ

רומים נגועים בחטא וזו הסיבה שיש מהם שלפעמים מתים )  , אפילו תינוקותכולם,  שמלמדים  

ַבר  :  14-12ה   ְך עָּ ֶות, כָּ א ַהמָּ ם, ְוֵעֶקב ַהֵחְטא בָּ עֹולָּ א ַהֵחְטא לָּ ד בָּ ם ֶאחָּ דָּ ְך, ְכֵשם ֶשַעל ְיֵדי אָּ ְלִפיכָּ

ְטאּו ם חָּ ם ִמשּום ֶשֻכלָּ דָּ ל ְבֵני אָּ ֶות ְלכָּ א ֶשֵאין ַהמָּ ם, ֶאלָּ עֹולָּ יָּה ַהֵחְטא בָּ ה הָּ . ֲהֵרי עֹוד ִלְפֵני ַהתֹורָּ

ה  ְטאּו ַבֲעֵברָּ ם ְוַעד ֹמֶשה ַגם ַעל ֵאֶלה ֶשלֹא חָּ דָּ ֶות ֵמאָּ ַלט ַהמָּ ל זֹאת שָּ ה. ְבכָּ ב ְבֵאין תֹורָּ הּוא ֶנְחשָּ

ה   ם, ֲאֶשר הּוא ְדמּות ַמְקִבילָּ דָּ ה ֶשל אָּ ֲעֵברָּ ה לָּ בֹואדֹומָּ ִתיד לָּ יָּה עָּ ד ֶשהָּ ֶאחָּ שכל  ג( מלמדים  (.  לָּ

יו: :  3הרשעה )יוחנן ג  כפופים ל  –הם "בני זעם"  בני האדם, כולל ילדים,   ַמר ֵאלָּ ֵהִשיב ֵישּוַע ְואָּ

ֱאֹלִהים ה, לֹא יּוַכל ִלְראֹות ֶאת ַמְלכּות הָּ ם ִמְלַמְעלָּ דָּ ֵלד אָּ ֵמן ֲאִני אֹוֵמר ְלָך, ִאם לֹא ִיּוָּ ֵמן אָּ אפסים   ;"אָּ

ֶאת  :  3ב   ִמֵלאנּו  ִריֹות,  ַהְבשָּ ְבַתֲאוֹוֵתינּו  ַסְקנּו  עָּ ר;  בָּ ֶבעָּ ֶהם  ִעמָּ ִבים  ְמֹערָּ ִיינּו  הָּ נּו  ֻכלָּ ֲאַנְחנּו  ְוַגם 

ם  דָּ ר ְבֵני אָּ ִיינּו ִמִטְבֵענּו ְבֵני ַזַעם ִכְשאָּ בֹות, ְוהָּ   (. ְתשּוקֹות ַהגּוף ְוֶאת ַדַחף ַהַמֲחשָּ

ראשית,    יות של החטא אוניברסלל צורותיו:  יש חמש תוצאות.  בכל  למוות  כפוף  מוות האדם 

ומוות נצחי נולד במצב של שחיתות   משמעות הדבר. שנית,  גופני, מוות רוחני   היא שהאדם 
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האדם נמצא  רביעית,  האדם אשם בחטאים אישיים.  שלישית,  הוא נולד מת רוחנית.    ;ועיוות

 פעתו המתמשכת של השטן. תון להשהאדם נ חמישית, חטא, כפוף לו. התחת 

V. לחטא: שעבוד האדם מצב  

נּו ֵמֲאֵחִרים? לֹא,  :  9רומים ג  מ  אתאפשר ללמוד ז   .משועבד ומכור לחטא  אדםה ּוְבֵכן, ֲהטֹוִבים אָּ

ר הֹוַכְחנּו ְלֵעיל ִכי ַהְיהּוִדים   ל לֹא; ֶשֲהֵרי ְכבָּ ל ּוְכלָּ ם ַלֵחְטאְכלָּ ִדים ֻכלָּ ד ְמֻשְעבָּ :  14ז  ;  ְוַהגֹוִיים ְכֶאחָּ

כּור ַלֵחְטא ם ּומָּ ר וָּדָּ שָּ ִנית, ַאְך ֲאִני ִהְנִני בָּ ה ִהיא רּוחָּ נּו יֹוְדִעים ֶשַהתֹורָּ א  :  22גלטים ג  ;  אָּ ל ַהִמְקרָּ ֲאבָּ

ה ַלַמֲאִמיִניםִהְסִגיר ֶאת ַהֹכל ְבַיד ַהֵחְטא, ְכֵדי ֶשַעל ְסַמְך ֱאמּוַנת ֵיש חָּ ִשיַח ִתּנֵָּתן ַהַהְבטָּ    .ּוַע ַהמָּ

 חטא ה משמעות החיים תחת  .א

שמ היוונית  תחתהמילה  נתון  כפוף,  להיות  ששולטת  ,  משהו  שמעותה  למערכת  מתייחסת 

נתון ביד החטא.   באדם.  יהיה  בתוך מערכת שבה החטא אנחנו חיים    אלוהים קבע שהאדם 

אין כל  . אלוהים קבע שהכול, יהודים וגויים כאחד, נמצאים כעת במצב זה שבו בכל אדם שולט

 והמושיעהמוחלט    ערך למאמצי האדם להשיג לעצמו ישועה. הם חסרי תועלת ורק חסד אלוהים

  יכול להושיע את מי שמאמין.

האדם   לחיי  בהכפופים  אותו  מציבים  השנייה מקום  חטא  האיגרת  לפי  לשטן.  ביחס  ייחודי 

ַאְך ִאם  :  , השטן מעוור את שכלם של הבלתי מאמינים שנתונים ביד החטא4-3ינתים ד  לקור

ם ֶשל ַהִבְלִתי ַמֲאִמיִנים   ם ַהֶזה ִעֵּור ֶאת ִשְכלָּ עֹולָּ אֹוְבִדים. ֵאל הָּ ֵתנּו, ִנְסֶתֶרת ִהיא לָּ ִנְסֶתֶרת בשֹורָּ

ה ֶשל ְכבֹוד הַ  ֱאֹלִהיםְלַבל ִיְזַרח ֲעֵליֶהם אֹור ַהְבשֹורָּ ִשיַח ֲאֶשר הּוא ֶצֶלם הָּ כתוב    2-1באפסים ב  .  מָּ

ר :  שהשטן הוא זה שפועל עתה בבני המרי בָּ ֵאיֶכם, ֶבעָּ ַגם ַאֶתם ֶשֱהִייֶתם ֵמִתים ְבִפְשֵעיֶכם ַוֲחטָּ

ם ַהֶזה, ִכְרצֹון ַהַשר ֲאֶשר לֹו   עֹולָּ ֶהם ְלִפי ִעַדן הָּ רּוַח ִהְתַהַלְכֶתם בָּ ַהִשְלטֹון ִבְסֵפיַרת ַהֵביַנִים ְוהּוא הָּ

ַהֶמִרי ִבְבֵני  ה  ַעתָּ א  .  ַהפֹוֶעֶלת  קולוסים  במלכות  13לפי  לחיות  משמעו  החטא  תחת  לחיות   ,

נּו ֶאל ַמְלכּות ְבנֹו ֲאהּובֹו:  החושך של השטן נּו ִמִשְלטֹון ַהֹחֶשְך ְוֶהֱעִבירָּ ב ִהִצילָּ אָּ   לפי איגרת.  ֵהן הָּ

נּו ִכי ֵמֱאֹלִהים  :  מאחר שהעולם כפוף לחטא, הוא כולו שרוי ברע,  19יוחנן הראשונה ה   יֹוְדִעים אָּ

ַרע רּוי בָּ ם ֻכלֹו שָּ עֹולָּ    .ֲאַנְחנּו ְוִכי הָּ

 ב. הפתרון למצבו של האדם 

אלא על מה שהמשיח   , הפתרון אינו מבוסס על מעשים, מאמצים והישגים כלשהם של האדם

עבורנו. כפי שצוין לעיל, מצבו של האדם המשועבד לחטא משמעו שאין כל ערך לשום  בעשה  

על מה שהמשיח עשה  אבל כאשר האדם מסתמך  ישועה.  לעצמו  מאמץ של האדם להשיג 
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עבורו, מצבו משתנה. הוא עובר ממצב של שעבוד לחטא למצב או מעמד חדש שבו הוא כפוף ב

א ַתַחת ַיד ַהֶחֶסד: 14 לחסד )רומים ו ה ֶאלָּ ֶכם, ִכי ֵאיְנֶכם ַתַחת ַיד ַהתֹורָּ  (. ַהֵחְטא לֹא ִיְשֹלט בָּ

VI. טבעו של החטא: החטא הראשון   

(? original sin)  הקדמון  /  הראשון/    המקוריה מלמדים כתבי הקודש על טבעו של החטא  מ

. נסקור שאלה זו לפי חלוקה 20ג    –  18בנושא זה הוא רומים א    מעמיקהטקסט העיקרי ש

 לחמישה תחומים.  

 (Original Sin)  ?/ הקדמון הראשון /  המקורי החטא מהו .א

דרכים.   בו בשתי  להשתמש  ואפשר  שונות  באנגלית, שתי משמעויות  לפחות  יש,  זה  למונח 

מתייחס   הוא  ה  הראשון  לחטאלפעמים  ה    הדבראדם;  שביצע  ברומים  ְכֵשם  )  19מודגש  ִכי 

ַרִבים ְלחֹוְטִאים... ד ַנֲעשּו הָּ ם ֶאחָּ דָּ   היא שהחטא  ובמובן זה, משמעות  .(ֶשִבְגַלל ִאי־ִציּותֹו ֶשל אָּ

אשמה זו גרמה לשחיתות   . , ראשוניותקדמוניות  וטומאהשל אדם הביא איתו אשמה    הקדמון

יכולת מוחלטות כך שאפילו המעשים הטובים ביותר של האדם עדיין לקויים בצורה  ולחוסר 

 קיצונית. 

משתי סיבות. ראשית, הטבע    , השימוש השני והנפוץ יותר של המונח מתייחס לטבע החוטא

ם" הלאה כי מקורו באדם והוא "זור  ,הראשון,  המקורי  החטא   –  Original Sinמכונה  החוטא  

שנית,   הזה.  החוטא  הטבע  את  יורשים  שהכול  כך  וחווה,  אדם  הראשונים,  האנושות  מהורי 

לפיכך, כל בני    כי הוא המקור לכל יתר החטאים, החטא המקורי  הטבע החוטא נקרא לפעמים  

 האדם עושים מעשי חטא בגלל הטבע החוטא שלהם. 

"חוסר היכולת של האדם להתקרב לאלוהים ולהיות הגדרה טובה של הטבע החוטא תהיה:  

זה אומר שכל רצוי בעיניו, ולא משנה מה הוא יעשה. גם אם יעשה דברים טובים, לא די בהם".  

אדם מצטרף למין האנושי בתור חוטא ומבצע מעשי חטא מפני שהוא חוטא. אדם וחווה הם 

שחטאו. כל צאצאיהם חוטאים מפני שהם אנשים  מפני  יות חוטאים  האנשים היחידים שהפכו לה

מאחר  ו  שחטאו; צאצאיהם נולדים מתים רוחנית.משום  חוטאים. רק אדם וחווה מתו רוחנית  

 שהם נולדים עם טבע חוטא, הם מבצעים מעשי חטא.

מהותי מרכיב  הטבע החוטא אינו  הנפש.    הטבע החוטא הוא עיוות והשחתה של עצם מהותה של

הכרחי של החלק הבלתי חומרי, הרוחני, של האדם. אדם וחווה חיו פרק זמן מסוים ללא טבע  

הטבע החוטא משמעותו שכל מה שהאדם יעשה לא  חוטא. ישוע חי כל חייו ללא טבע חוטא.  

 יוכל לקרב אותו לאלוהים ולגרום לו להיות רצוי בעיניו.
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הזה  הטבע  כיצד  נדון  ג  בסעיף  הקדמון, המקורי.  עם החטא  נולדים  האדם  בני  כל  לסיכום, 

אדם מועבר אליהם. כפי שנראה, הטבע החוטא נותר ככוח פעיל בחיי המאמין. הוא  שירשנו מ

יש כוח לגבור עליו באמצעות רוח הקודש    מושמד אינו   או מוסר בחיים האלה, אבל למאמין 

 (.  17-16; גלטים ה  4  השוכנת בקרבו )רומים ח

 הכתובים מלמדים על הטבע החוטא  .ב

עליו  מדובר  בתנ"ך  בבריה"ח.  והן  בתנ"ך  הן  החוטא,  לטבע  להתייחס  מרבים  הקודש  כתבי 

; קל  11צד    ;4-2  נח   תהילים  ; 9; יז  12; טז  23יג    ירמיהו;  6סד  ישעיהו  ;  21; ח  5בבראשית ו  

; 34; יב  11. בברית החדשה מדובר עליו במתי ז  3; ט  20קוהלת ז  ;  16,  14איוב טו    ; 2; קמג  3

איגרת  ;  13; קולוסים ב  18; אפסים ד  14ב  האיגרת הראשונה לקורינתים  ;  20; רומים ו  19טו  

מן הדוגמאות הרבות האלה עולה .  16; ב  8א  איגרת יוחנן הראשונה  ;  2ד    פטרוס הראשונה

 הראשון. י, הטבע החוטא והחטא המקורבבירור שכתבי הקודש אכן מלמדים את מושג 

 הטבע החוטאת ג. העבר

ועובר לכל    הראשון  הטבע החוטא מועבר הלאה על ידי גורם מגשר, מתווך. הוא נובע מאדם

מועבר   לא  הוא  דרך ההורים.  כל  לכל אחד  צאצאיו  דרך  הועבר מאדם,  ישירות מאדם אלא 

את   יורשים  ילדים  אלינו.  הורינו,  ודרך  וההורים צאצאיו  מהוריהם,  שלהם  החוטא  הטבע 

ְלִתי; ּוְבֵחְטא, ֶיֱחַמְתִני ִאִמי -ֵהן  . מהוריהם, מדור לדור, החל באדם וֹון חֹולָּ ראה    ; 7  תהילים נא )   ְבעָּ

ִרי:  3גם אפסים ב   ַסְקנּו ְבַתֲאוֹוֵתינּו ַהְבשָּ ר; עָּ בָּ ֶהם ֶבעָּ ִבים ִעמָּ ִיינּו ְמֹערָּ נּו הָּ ֹות, ִמֵלאנּו  ְוַגם ֲאַנְחנּו ֻכלָּ

ם דָּ ר ְבֵני אָּ ִיינּו ִמִטְבֵענּו ְבֵני ַזַעם ִכְשאָּ בֹות, ְוהָּ  (. ֶאת ְתשּוקֹות ַהגּוף ְוֶאת ַדַחף ַהַמֲחשָּ

 יש מחיר טבע החוטאל  :ד. העונש

מוחלטת.    שחיתות,  ראשיתעל הטבע החוטא והחטא המקורי, הראשון, כולל שני דברים.    העונש

  על   מורה  היא  ,אלא.  הזמן  כלרע    הכי  הוא  אדם  שכל  משמעה  אין  מוחלטת  שחיתות,  כהגדרה

  אותו משנה מה שהאדם יעשה, דבר לא יהפוך    לא, שבו  אלוהים  לפני  האדם   שלמצב    או  מעמד

לראוי לפני אלוהים ולטוב בעיניו. העונש השני הוא מוות רוחני. מאחר שהאדם יורש את הטבע 

  לקורינתים הראשונה    האיגרת;  17החוטא מרגע ההתעברות, הוא נולד מת רוחנית )בראשית ב  

 (.  5, 1; אפסים ב 14 ב

, ניוון ועיוות של עצם  ה, השחתהראשונהספציפיות.    עונשים האלה מובילים לארבע תוצאותה

מתה רוחנית. השנייה היא שהצדקה המקורית אבדה. כשאדם וחווה נבראו שטבעה של הנפש,  

ה להם צדקה מקורית, אבל הם איבדו אותה כשחטאו. עכשיו יש לבני האדם נטייה לחטוא.  היית
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להיבט   תבטבע החטא. האשמה מתייחס  ות האשמה והשחיתות הכלולהתוצאה השלישית היא  

התוצאה הרביעית היא שהטבע החוטא שומר על  לפנימי.    –השחיתות  החיצוני של החטא;  

 אופיו אפילו במאמינים, לכן המאמינים עדיין חוטאים. 

 לטבע החוטא הפתרון  .ה

 כרוכים בו שלושה דברים, שכל אחד מוביל לתוצאה משלו.

הרוח המתה. הרוח    שמחייה את(  regenerationדש )ראשית, תחייה, התחדשות, לידה מח

המתה, שאיתה נולד האדם, מקבלת חיים ברגע שבו האדם מאמין. התוצאה היא שהמאמין 

 רוחנית.  מבחינה חילאדם ש הופך

טבע או יכולת חדשים לשרת את אלוהים    ןעימהמביאות    (redemptionשנית, פדות, גאולה )

  טבע חדש   יםמקבל  םכתוצאה מהגאולה האבל  ,  מאמיניםקיים בטבע הישן עדיין  המתוך צדקה.  

 לשרת את אלוהים בצדקה.שנותן להם יכולת 

ים לגבור על  מסוגל  ניםתוצאה היא שהמאמיהשלישית, השתכנות רוח הקודש בתוך המאמין.  

 וטא באמצעות גבורת רוח הקודש. הטבע הח

המשיח  המאמינים   חדשים,    יםקבלמבישוע  הגאולהחיים  ורוח  בתוכ,  משתכנת  .  ם קודש 

 היא חיים רוחניים.  הכללית התוצאה

VII.  חטאים אישיים 

 הגדרה - אישי חטא. א

ְטאּו ּוְמֻחְסֵרי ְכבֹוד ֱאֹלִהים    : 23פסוק מרכזי שעוסק במושג החטא האישי הוא רומים ג   ִכי ַהֹכל חָּ

ה  . ֵהמָּ

החטא אילו  הוא פנימי, והטבע החוטא  כפרטים.  אנשים    על ידי  צעיםומדובר על מעשי חטא שמב

האישי הוא חיצוני; זהו מעשה החטא. מעשי החטא האלה מבוצעים מפני שהאדם הוא חוטא  

החוטא.  שכן  מטבעו   הטבע  את  מעשים    אלהירש  להיות  או  שנעשים  עשויים  בחירה  מתוך 

הקטגוריה של חטאים אישיים   חטאים.הם עדיין  אלו  , אבל  בלי משים  כוונה תחילה,  ללא שנעשו  

 .  או שאינו תואם את אופיו של אלוהים אלוהיםללת את כל מה שבחיי היום יום מנוגד כול
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   : את החטאים האישיים אפשר לחלק לסוגים שונים

   .עשה או אל תעשה מצוות מפירים שבהם םחטאי  –לדרישות של אלוהים  בהקשר •

אלוהים, הם יכולים להיות חטאים שמכוונים נגד    –שנגדו הם מבוצעים    למושא   בנוגע •

 מי.  צנגד רעי או נגד ע

ב,  מכוונים פנימהה  חטאים • או  חטאים  ואז מדובר  חיצוניים, של  בחטאים  של הנפש, 

 הגוף.

 על אחרים כשותפים לחטא. גם  האדם עצמו או   עלמוטלת  החטאים  האחריות על  •

מתוך כוונה תחילה,  ככל שזה נוגע לכוונה, חטאים אישיים יכולים להיעשות מבחירה,   •

 ידיעה או שבוצעו בגלל להט הרגע. ־ כלומר מתוך אי לא בכוונה תחילה,שאו 

להיות   • עשויים  האישיים  או  החטאים  יותר  הקודש קלים  כתבי  שכן  יותר,  חמורים 

 בדרגות חומרה שונות. קיימים חטאים  שמלמדים 

נושעים ולא    אנשים נושעים ולא נושעים, או כנגד  בצע החטאים האישיים יכולים לאת   •

 .כאחד  נושעים

על יסוד הנקמה שלו או על יסוד    בחטאים מבחינת הצדק האלוהי, אלוהים יכול לטפל   •

 שלו.  וההבלגה הסבלנות

 חטאים אלה יכולים לזכות במחילה או לא להיסלח.  •

כוונה ב עזות מצח, בזדון, מחוסר אונים או  מתוך  ידיעה, או  ־אילהיגרם מ יכולים    החטאים •

 תחילה. 

בעולם הזה או שיישפטו בעולם    נשפטים חלקית  אישייםבחטאים  הבכל הנוגע לעונש,   •

 הבא.

 קודש רעיון החטא האישי בכתבי ה  .ב

חטאים ה,  50מלכים א ח  לפי  קיימים כמה פסוקים שמלמדים על מושג החטא האישי. למשל,  

ְטאּו  ;חטאים נגד רצון אלוהיםאישיים הם  ה ַלְחתָּ ְלַעְמָך ֲאֶשר חָּ ל   ְוסָּ ְך, ּוְלכָּ ְשעּו  לָּ  ִפְשֵעיֶהם ֲאֶשר פָּ

ֹשֵביֶהם,   ִלְפֵני  ְלַרֲחִמים  ם  ּוְנַתתָּ ְך;  אישיים    14-13  יט  בתהילים  .ְוִרֲחמּוםבָּ חטאים  מוזכרים 

 מדבר על חטאים נסתרים  8מלמד שהם נגד אלוהים; תהילים צ   6; תהילים נא  שנעשים בזדון

אישיים;  ( ֲעֻלֵמנּו) חטאים  שהם   ידיעה  מתוך  שנעשים  חטאים  על  ברומד  48-47  יב  לוקסב, 

 34  כג; לוקס  יםיהשמ  נגד   חטאים  שהם  מלמד   21  טו  לוקס ;  ידיעה  חוסרב  שנעשים  חטאיםו

מדבר על חטאים אישיים חמורים יותר    11  יטבשוגג; יוחנן    להיעשותמלמד שהם גם יכולים  

מ  כן  גם  19-17  ג  השליחים  מעשי;  פחותו שנעשים  חטאים  על  באיגרתדעת  בלימדובר   ; 
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 ראשונהוב;  חוטאים  מעשים  על  מדובר  21-19ה    ובגלטים  10-9ו    לקורינתיםהראשונה  

כתבי הקודש מלמדים  שנעשו בלי דעת.  גם כן מדובר על חטאים אישיים    13  א  לטימותיאוס

 בבירור על קיומם של חטאים אישיים שנובעים מטבעו החוטא של האדם. 

 ומדור לדור  מאדם לאדםהחטא עובר  .ג

הוא   ולכן   לאדם יש טבע חוטא זאת משום ש   . שוב, החטאים האישיים מקורם בטבע החוטא

מבצע מעשי חטא. הטבע החוטא מועבר מאדם לאדם ומדור לדור, החל מאדם וחווה, דרך 

 ההורים, מרגע ההתעברות. 

ארבעה דורות כי לפי שמות עד  להשפיע על צאצאי האדם    לולותההשלכות של החטא האישי ע

ִנים ְוַעל -ַעלהצדק האלוהי דורש לפעמים שהוא יפקוד את עוון האבות  ,  7-6לד   ִנים, ַעל בְ -בָּ -ֵני בָּ

  .ִרֵבִעים-ֵלִשים ְוַעל ִש 

 העונש על חטאים אישיים  .ד

האשמה ודרגת העונש. בגלל החטא האישי, החוטא הבלתי    –בהקשר זה    יימים שני היבטיםק

 נושע הוא בגדר אשם לפני האלוהים הצדיק והקדוש.  

למאמינים, ציות מוביל לגמול ולאחריות  העונש.    חומרתהחטאים האישיים מגדילים את  כמו כן,  

תר.  כבדה יותר. מי שנאמנים בדברים קטנים, יופקד בידיהם הרבה יותר, והשכר יהיה גדול יו

ֵרש ִמֶמּנּו ַהְרֵבה; ּוִמי ֶשֻהְפַקד ְביָּדֹו ַהְרֵבה, ִיְדְרשּו ִמֶמּנּו  העיקרון הוא: ... ל ִמי ֶשִּנַתן לֹו ַהְרֵבה, ִידָּ כָּ

 (. בעבור המאמין, משמעות הדבר היא דרגות שונות של שכר. 48)לוקס יב עֹוד יֹוֵתר 

ֶעֶבד של עונש:    , או פחותות  , דרגות חמורות יותרב  מדוברמאמין,  ־בעבור הלא גם ההפך נכון.   ְוהָּ

ה ִכְרצֹונֹו יֶֻכה ַמכֹות ַרבֹות שָּ ל ֶזה ֶשלֹא יַָּדע    ַההּוא ֲאֶשר יַָּדע ֶאת ְרצֹון ֲאדֹונָּיו ְולֹא ֵהִכין ְולֹא עָּ ֲאבָּ

ִרים ֶשהּוא ַחיָּב ֲעֵליֶהם ַמכֹות, יֶֻכה ְמַעט...   ה ְדבָּ שָּ (. לכל אורך כתבי הקודש 48-47יב  )לוקס  ְועָּ

על   תתבסס  העונש  שחומרת  ושוב  שוב  מלמד  הלא  חומרת אלוהים  של  מאמינים.  ־החטא 

מידע רב על  קיבלו  יילקח בחשבון. אלה שהידע של האדם  היקף  גם  פסוקים אלה מראים ש

הבשורה יקבלו עונש גדול יותר מאלה ששמעו עליה רק מעט. העונש פרופורציונלי להזדמנויות  

 הוחמצו, ובפסוקים שלעיל, גם העבד שידע וגם העבד שלא ידע, הוכו. שניתנו להם ו 

על    העונשתוצאת  מאמינים.  ־לסיכום, כתבי הקודש מלמדים שיהיו רמות שונות של עונש ללא

 אם מישהו לא מאמין בישוע המשיח בחיים האלה, הוא יאבד לנצח. אבדון.    תהיההחטא האישי  
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 לחטא האישי פתרון ה .ה

כשאדם מקבל את ישוע כמושיעו, הוא מקבל  בהקשר זה: סליחה והצדקה.  קיימים שני היבטים  

אמין במותו החלופי,  מסליחה על חטאיו. משמעות הדבר היא שאלוהים מסיר את חטאי מי ש

 סליחה. ה מסירההראשון, האשמה,  עונש האת קבורתו ותחייתו של המשיח.  

מי שמאמין באדון ישוע המשיח   ז כצדיק".כרהשני הוא ההצדקה, שמשמעה "להיות מוההיבט  

. צדקת המשיח  המוצדק. כלולה בזה גם הכרזה שאין בו אשמשהוא  מוכרז עליו שהוא צדיק,  

אגם כים לנצח לללהיות מושיותר הסכנה    הםבו כך שלא נשקפת ל  נושהאמי  יםלחוטאמיוחסת  

   האש.

 לסיכום, הפתרון לחטא האישי מוביל לישועה.

VIII. ייחוס ( או שיוך החטא לאחריםImputed Sin) 

 מהו חטא שמיוחס או משויך לאחרים .א

 שיוכים ייחוסים או  משהו למישהו. בכתבי הקודש מדובר על שלושה  מדובר על ייחוס או שיוך  

השני הוא ייחוס החטא של    כולו.  החטא של אדם וחווה למין האנושי  ייחוס  הראשון הואכאלה:  

זה ו  –המשיח למאמין    תזה התרחש על הצלב. השלישי הוא ייחוס צדק  –בני האדם למשיח  

 יחס רק לראשון, שהוא היסוד לשני האחרים.נתי  הנוכחימתרחש כאשר האדם מאמין. בשיעור  

כל המין האנושי נתפס כמי שהשתתף במרי של אדם ולכן :  ייחוס חטאו של אדם למין האנושי

ם האישיים שנגרמים  הבחטאירק  אותה אשמה. בני האדם לא אשמים  בכל המין האנושי נושא  

  ו בחטאשהם נחשבים כמי שהשתתפו  משום  חוטא, אלא בני האדם אשמים גם  ה  םטבע   בגלל

ייפוי כוח  זאתהדרך הטובה ביותר לתאר  הוא    "ייפוי כוח"המושג    .אדם   של יש  . כשלמישהו 

מה שהוא עושה בשמך נתפס כאילו כל    זכות מלאה לפעול בשמך, מטעמך. הוא בעל  ממך,  

במידה מסוימת,   ;אחריות להיה המעשים שלך. אם הוא עושה משהו לא חוקי, אתה שותף  

לאדם כוח.  ייפוי  לו  הענקת  כי  לך  תיוחס  הכוח  מיופה  בשם    הראשון  אשמת  כוח  ייפוי  ניתן 

  האנושות כולה, לכן כשהוא חטא, כל האנושות חטאה.

רואה את האנושות "באדם".    כולה  מהפרספקטיבה של כתבי הקודש, אלוהים  כמי שקיימת 

)הראשונה    חטא של אדםלפיכך כל בני האדם נחשבים אשמים, לא רק בחטא שלהם אלא גם ב

ִשיח ַהֹכל יְָּחיּו: 22לקורינתים טו  ְך ַגם ַבמָּ ם ַהֹכל ֵמִתים, כָּ דָּ  . (ֶשֵכן ְכמֹו ֶשְבאָּ
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 רעיון החטא המיוחס לאחרים לפי כתבי הקודש .ב

ְך, ְכֵשם    :12, ופסוק המפתח הוא פסוק  21-12הוא רומים ה  בהקשר זה  קטע מרכזי   ֶשַעל־ ְלִפיכָּ

ם ִמשּום   דָּ ל ְבֵני אָּ ֶות ְלכָּ ַבר ַהמָּ ְך עָּ ֶות, כָּ א ַהמָּ ם, ְוֵעֶקב ַהֵחְטא בָּ עֹולָּ א ַהֵחְטא לָּ ד בָּ ם ֶאחָּ דָּ ְיֵדי אָּ

ְטאּו ם חָּ כפי שזה מנוסח, כל אלה שחטאו קשורים לחטא של אדם. הסיבה שבגללה המוות    . ֶשֻכלָּ

הזה   הייחוס-השיוךלו חטאו "באדם". בגלל  עבר לכל בני אדם היא מפני שהכול נחשבים כאי

 . בפועל אפילו תינוקות מתים לפעמים, אף על פי שעדיין לא הייתה להם הזדמנות לחטוא

 לאחרים  העברת החטא המיוחס .ג

באמצעות    מועבר הלאה, גם  אחרמישהו  להסביר איך החטא המיוחס לניתן  לצד ייפוי הכוח,  

( טבעית"  "ראשות  התאולוגי  המיוחס  (.  Natural Headshipהמונח  שהחטא  היא  המשמעות 

הועבר ישירות  לא  אדם. הטבע החוטא  כל בן  ל  הראשוןמועבר מיידית, ישירות, מאדם    אחר ל

  ישירותמועבר    אחרים. אבל החטא המיוחס לכל בן אדם מאדם, דרך ההורים, להועבר  אלא  

 מהגזע האנושי, ולא דרך ההורים.  פרט מאדם לכל 

מיוחס ישירות לכל   של אדם  חטאו  בגלל שהגזע האנושי מאוחד כולו בצורה אורגנית דרך אדם, 

קיימים כאלה שכ  ,זה כשהם מדברים על הזרע, הצאצאים  רעיוןמביעים  צאצאיו. כתבי הקודש  

-10מופיעה בעברים ז  כזה  דוגמה לקשר    .( seminal relationshipכלולים כבר בזרע האבות )ו

נַָּתן ַמֲעֵשר ַעל:  9 ֵלִוי, ְמַקֵבל ַהַמְעְשרֹות,  ר לֹוַמר ֶשַגם  ִביו    ְוֶאְפשָּ יָּה ְבַחְלֵצי אָּ ִכי הָּ ם,  הָּ ְיֵדי ַאְברָּ

אתֹו ם ְבֵצאת ַמְלִכי־ֶצֶדק ִלְקרָּ הָּ  . ַאְברָּ

מחבר   צדק.  למלכי  מעשר  נתן  שאברהם  מסופר  שם  יד,  בראשית  הוא  אל  הרקע  האיגרת 

צאצא של אברהם, גם נתפס כמי הלוי,    ,העברים מצביע על כך שכאשר אברהם נתן מעשר

צאצאים,  המשותף להקשר    י עקבולנתינה הזו להעל ידי ייחוס  וזאת  צדק    שנתן מעשר למלכי

 זרע. ל

פילו לא נולד כשכל זה התרחש. ובכל זאת, מאחר שהוא היה בחלצי אביו אברהם, לוי לוי א

 צדק.  שנתן מעשר למלכי נתפס כמי

אדם"  "בחלצי  היה  כולו  האנושי  האנושות  ולפיכך  המין  חטא,  כמי   תנתפס  כולה  כשאדם 

ְך, ְכֵשם ֶשַעל־   :12רומים ה  .  יוחס לכל האנושותמחטאו של אדם  לכן  שהשתתפה בחטאו.   ְלִפיכָּ

א   ם, ְוֵעֶקב ַהֵחְטא בָּ עֹולָּ א ַהֵחְטא לָּ ד בָּ ם ֶאחָּ דָּ ם ִמשּום  ְיֵדי אָּ דָּ ל ְבֵני אָּ ֶות ְלכָּ ַבר ַהמָּ ְך עָּ ֶות, כָּ ַהמָּ

ְטאּו  חָּ ם  כי הכול חטאו משמעות הנאמר בפסוק זה היא ש  . ֶשֻכלָּ המוות עבר לכל בני האדם 

 וכל בני האדם הם זרעו, צאצאיו.  "באדם", שהיה הראש הטבעי של המין האנושי
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המיוחס לנו מועבר  של אדם  החל מאדם דרך הורינו, החטא  אלינו  בעוד שהטבע החוטא מועבר  

 אלינו ישירות מאדם. 

 נושמיוחס ל ,של אדם וחטא לע  עונשה .ד

ל  ֶות ְלכָּ ַבר ַהמָּ ְך עָּ ֶות, כָּ א ַהמָּ ם, ְוֵעֶקב ַהֵחְטא בָּ עֹולָּ א ַהֵחְטא לָּ ד בָּ ם ֶאחָּ דָּ ְך, ְכֵשם ֶשַעל־ְיֵדי אָּ ְלִפיכָּ

ם ִמשּום ֶשכֻ  דָּ ְטאּוְבֵני אָּ ם חָּ הוא מוות    ,לנוהמיוחס  של אדם  החטא  על  שכר  ה  12לפי רומים ה    .לָּ

ה, ִכי ִמֶמּנָּה )  כבר לימד את זה  19פיזי. בראשית ג   מָּ ֲאדָּ ְבֵזַעת ַאֶפיָך, תֹאַכל ֶלֶחם, ַעד שּוְבָך ֶאל הָּ

שּוב ר תָּ פָּ ה, ְוֶאל עָּ ר ַאתָּ פָּ : ִכי עָּ ְחתָּ והראשונה לקורינתים טו  14, ובברית החדשה רומים ה (ֻלקָּ

ם ַהֹכל ֵמִתים...  22מלמדים זאת, בייחוד בפסוק  23-20 דָּ  ֶשֵכן ְכמֹו ֶשְבאָּ

 פתרון ה .ה

לכל בני האדם הוא צדקתו של המשיח    משויך-שמיוחסשל אדם    ומה שנותן מענה ומרפא לחטא

ְך ְכֵשם ֶשַהֵחְטא  נאמר:    21, בפסוק  21-12המיוחסת לחוטא הנושע. בהקשר של רומים ה   ְוכָּ

ה   אָּ ה, ְוַהתֹוצָּ קָּ עּות ְצדָּ ֶות, ֵכן ַגם ִיְמֹשל ַהֶחֶסד ְבֶאְמצָּ ַשל ַבמָּ ִשיַח    - מָּ ם ַעל־ְיֵדי ֵישּוַע ַהמָּ ַחֵיי עֹולָּ

 . ּו ֲאדֹוֵננ

שמיוחס לכל בני האדם הוא צדקת המשיח המיוחסת  זה  לחטא  תיקון  שהפסוק אחר שמלמד  

את   :. פסוק זה נפתח במילים21למאמין, הוא השנייה לקורינתים ה   ֶאת ֶזה ֲאֶשר לֹא יַָּדע ַחטָּ

את ַבֲעֵדנּו ה ְלַחטָּ שָּ  שצוין   השני)הסוג    מדובר על ייחוס או השלכת חטא האדם על המשיחפה    . עָּ

ה ֶשל ֱאֹלִהים בֹו    ואז הפסוק ממשיך ואומר:  .( לעיל קָּ נּו ִנְלַבש ֶאת ַהְצדָּ   : דליטשתרגום  )ְכֵדי ֶשאָּ

   . (ְלַמַען ִנְהֶיה־בֹו ֲאַנְחנּו ְלִצְדַקת ֱאֹלִהים

: ייחוס או החשבת צדקת המשיח למאמין. פסוקים נוספים  סוג השלישי שצוין לעילזה מתייחס ל 

נאמר:    22בפסוק    . 56-54,  26-20ראשונה לקורינתים טו  איגרת הרון זה הם השמלמדים עיק

ִשיח ַהֹכל יְָּחיּו ְך ַגם ַבמָּ ם ַהֹכל ֵמִתים, כָּ דָּ ִראשֹון :  דליטש  )תרגום  ֶשֵכן ְכמֹו ֶשְבאָּ ם הָּ דָּ אָּ ִכי ַכֲאֶשר בָּ

ִשיחַ  ם ַבמָּ ם ֵכן ִיְחיּו ֻכלָּ   (. ֵמִתים ֻכלָּ
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IX.  בחיי המאמיןחטא 

 משמעות .א

דומה לחטא האישי המבוצע  חטאם  הכוונה למעשי חטא שמבצעים מאמינים כפרטים. במובן זה  

לא  ידי  עשויים ־על  כפרטים  מאמינים  ידי  על  המבוצעים  האלה  האישיים  החטאים  מאמינים. 

 להיות חטאים שנעשים מבחירה ובמתכוון, או ללא ידיעה.  

 על חטא בחיי המאמין  כתבי הקודשמה מלמדים . ב

כתב  המשיחיים  כתבי הקודש מלמדים בבירור שהמאמינים עושים מעשי חטא. שאול   עדיין 

ה :  15א    לטימותיאוס  )באיגרת הראשונה  שהוא הגדול שבחוטאים מָּ אּוי ְלַהְסכָּ ר ְורָּ בָּ ן ַהדָּ ְמֵהימָּ

ֶהם דֹול בָּ ם ְלהֹוִשיַע חֹוְטִאים ֲאֶשר ֲאִני ַהגָּ עֹולָּ א ֶאל הָּ ִשיַח ֵישּוַע בָּ ה, ֶשַהמָּ (. שאול היה שליח ְמֵלאָּ

שיא הרוחניות שאדם מסוגל להגיע אליה בחיים האלה ובכל זאת הוא לא השתמש ואולי הגיע ל 

אלא  בזמן עבר כשכתב לטימותיאוס לקראת סוף חייו. הוא לא אמר "הייתי הגדול שבחוטאים"

הוא עדיין החשיב את עצמו לחוטא מטבעו וראה את עצמו כמי שמבצע    .התנסח בזמן הווה

 מעשי חטא. 

ִאם נֹאַמר :  10-8בחיי המאמין הוא איגרת יוחנן הראשונה א    קטע מפתח שמדבר על החטא

נּו ֵאיֶנּנָּה בָּ ֱאֶמת  ְוהָּ ַעְצֵמנּו  נּו ֶאת  ַמְתִעים אָּ נּו ֵחְטא,  ן הּוא .  ֶשֵאין בָּ ֶנֱאמָּ ֵאינּו,  ִנְתַוֶדה ַעל ֲחטָּ ִאם 

ל   נּו ִמכָּ ֵאינּו ּוְלַטֵהר אֹותָּ נּו ַעל ֲחטָּ הְוַצִדיק ִלְסֹלַח לָּ ְמנּו אֹותֹו . ַעְולָּ אנּו, ְלכֹוֵזב שָּ טָּ ִאם נֹאַמר ֶשלֹא חָּ

נּו רֹו ֵאינֹו בָּ  .ּוְדבָּ

בפסוק   מאמינים.  על  ומדברת  למאמינים  נכתבה  זו  העובדה   8איגרת  על  הצביע  יוחנן 

הוא מציין שהמאמינים מבצעים מעשי חטא שיש   9שלמאמינים עדיין יש טבע חוטא. בפסוק  

אנּו, ְלכֹוֵזב הוא מזכיר את החטאים האישיים:    10סוק  להתוודות עליהם. בפ טָּ ִאם נֹאַמר ֶשלֹא חָּ

נּו רֹו ֵאינֹו בָּ ְמנּו אֹותֹו ּוְדבָּ  על ידי השימוש בשם הגוף "אנחנו" יוחנן כלל את עצמו בהצהרה זו.  .שָּ

 לפי הכתובים, המאמינים המשיחיים מבצעים מעשי חטא אישיים; קיים חטא בחיי המאמין. 

 הקשר לחטאים מקטגוריות אחרות. ג

מה הקשר של החטא בחיי המאמין למצב האדם המשועבד לחטא, לטבע החוטא, לחטא האישי 

 דם? בני האכל  המיוחס ל  הראשון,  של אדם וולחטא
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אלא הוא    "חטאהתחת  "  את חייויותר  אינו חי  האדם לחטא, המאמין  בני  של  שעבוד  בקשר ל

 חסד". העכשיו "תחת  

לטבע   המקור בקשר  הוא  החוטא  הטבע  שלו.  החוטא  הטבע  את  יש  עדיין  למאמין  החוטא, 

מאמין ־. ההבדל בין המאמין והלאכאחד  מאמינים ומאמינים־לחטאים האישיים שמבצעים לא

ו אין טבע חוטא. ההבדל הוא שלמאמין יש גם טבע חדש.  משנהאינו שלאחד יש טבע חוטא ול

-17מאבק זה מתואר בגלטים ה    טא הישן שלו.חדשה, הנלחמת נגד הטבע החוהוא קיבל רוח  

 .25-15וברומים ז  16

־הלאביחס לחטא האישי, יש לציין שלושה דברים. ראשית, המאמין נושע מכוחו של החטא.  

מאמין הוא עבד לחטא והוא חייב לבצע מעשי חטא; ואילו המאמין נושע מכוחו של החטא ואינו  

(. שנית, על  2ב    –  1א    איגרת יוחנן הראשונה;  13ח    –  1חייב יותר לבצע מעשי חטא )רומים ו  

(. שלישית, המאמין חייב 13ח    –  1)רומים ו    המאמין להחשיב עובדה זאת כנכונה ולחיות כך

 לחם את המלחמה הרוחנית נגד הבשר, השטן והעולם. עכשיו להי

שנמצא "באדם"  כמי  של המאמין  מעמדו  ,  בני האדם כל  ל המיוחס  הראשון  של אדם  ביחס לחטא  

ידי   על  "במשיח".  מצבו  מנוטרל  שנמצא  כמי  המאמין,  בהחדש  פיזי  עבור  להיות  מוות  חדל 

פיזי הוא רק אמצעי לעזיבת העולם  המוות  אלא ה  העונש, השכר, לחטאו של אדם המיוחס לו

ם. ולא רק זאת, כשהמאמין מת, תחייתו העתידית מובטחת )האיגרת  ישמימלכות  הזה וכניסה ל

   (.57-50הראשונה לקורינתים טו 

 בחיי המאמין  יםעל חטא  עונשה .ד

ִאם נֹאַמר :  6א    איגרת יוחנן הראשונההים ) לאלוהאפשרי הראשון הוא אובדן קרבה  עונש  ה

ֱאֶמת נּו ִאתֹו ְוִנְתַהֵלְך ַבֹחֶשְך, דֹוְבֵרי ֶשֶקר ֲאַנְחנּו ְוֵאיֶנּנּו ְמַקְיִמים ֶאת הָּ המאמין (.  ֶשִהְתַחְברּות לָּ

  אביו   טא, הוא פוגע בהתחברות שלו עם אלוהיםוח  . כשהואחלק ממשפחתו של אלוהיםהוא  

ֵאינּו ּוְלַטֵהר  ִאם ִנְתַוֶדה ַעל  :  ויש לשקמה על ידי וידוי נּו ַעל ֲחטָּ ן הּוא ְוַצִדיק ִלְסֹלַח לָּ ֵאינּו, ֶנֱאמָּ ֲחטָּ

ה ל ַעְולָּ נּו ִמכָּ  (. 9שם, פסוק ) אֹותָּ

תוודה יזה יקרה אם הוא לא  ייסורים שנועדו לשם טיהור.  חטא בחיי המאמין הוא    לע שני    עונש

עליהם, אלוהים ייסר ויעניש  סליחה    מאלוהים האבעל חטאיו. אם אינו מודה בחטאיו כדי לקבל  

דֹון שֹוֵפט :  32יא  איגרת הראשונה לקורינתים  כדי לחנכו. שאול אמר זאת ב  אותו אָּ ל ַכֲאֶשר הָּ ֲאבָּ

ם עֹולָּ נּו ְכֵדי ֶשלֹא נְֻרַשע ִעם הָּ נּו הּוא ְמַיֵסר אֹותָּ  (.  11-4עברים יב  )ראה  אֹותָּ
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נידוי  עונש הוא  המאמין  בחיי  חטא  על  שלישי  המקומית.    אפשרי  בייחוד  מהקהילה  נכון  זה 

ביותר אישיים מהסוג החמור  ניתן , שלחטאים  את הקהילה המקומית.  ומבזים  פומביים  הם 

ע ֶשֵיש ְזנּות  :  5-1ה  איגרת הראשונה לקורינתים  בניתן למצוא  למצוא דוגמה לכך   ְזֵני ֹכל ִנְשמָּ ְבאָּ

ִביו.ְבִקְרְבֶכם, ּוְזנּות ֲאֶשר ֵאין כָּמֹוהָּ אֲ  ַקח לֹו ֶאת ֵאֶשת אָּ ִאים    ִפלּו ֵבין ַהגֹוִיים: ִאיש לָּ ְוַאֶתם עֹוד ִמְתגָּ

ִמִקְרְבֶכם ֻיְרַחק  ַהֶזה  ַהַמֲעֶשה  ֶשעֹוֵשה  ְכֵדי  ְלִהְתַאֵבל  ִמֵביֵניֶכם !  ִבְמקֹום  ר  ֶנְעדָּ ֲאִני  ִכי  ַאף  ַוֲאִני, 

ִייִתי ִאְתֶכם(ְברּוִחיַאְך נֹוֵכַח  )ְבגּוִפי   ַפְטִתי ֶאת עֹוֵשה ַהַמֲעֶשה ַהֶזה ְכִאלּו הָּ ר שָּ דֹון :  , ְכבָּ אָּ ְבֵשם הָּ

ֵישּועַ  ֲאדֹוֵננּו  ְגבּוַרת  ִעם  ֵביֵניֶכם  ְורּוִחי  ִתְתַאְספּו  ַכֲאֶשר  ן ,  ֵישּוַע,  טָּ ַלשָּ ִאיש ַההּוא  ֶאת הָּ ִתְמְסרּו 

ן ַהגּוף כְ  ְבדָּ דֹוןְלאָּ אָּ  .ֵדי ֶשרּוחֹו ִתּוַָּשע ְביֹום הָּ

הפומבי   שם  החטא  מין ששנעשה  יחסי  קהילהל  היה  זה    חבר  החורגת.  אימו    התרחש עם 

הטילה עליו משמעת קהילתית. חטא פומבי   נקטה צעדים ולא  לא   יא בידיעת הקהילה אבל ה

 הקהילה המקומית ויכול להוביל לנידוי.יא קלון ובושה על מב שכזה

אפשרי רביעי לחטא בחיי המאמין הוא מוות פיזי. זוהי תוצאה טבעית של ענישה חמורה  שעונ

שמוות פיזי אינו יותר עונש למאמין אלא רק אמצעי    צויןקודם  .  ונידוי אם הם ננקטים באופן מלא 

הכלל. אם מאמין ן  ים. אבל יש לכלל הזה יוצא מישממלכות  לעזיבת העולם הזה כדי להיכנס ל

של  תקופה  שסבל  לאחר  חטאו  על  להתוודות  בתשובה,   מסרב  שיחזור  כדי  שנועדו  ייסורים 

זי. יתרה מכך, אם אדם אינו  עלולה להיות מוות פי  רה הזוהחמוהצורה הסופית של ההענשה  

נידוי  בחזרה מגיב   של  הטבעית  התוצאה  הגוף    היא  בתשובה,  על    –אובדן  שבא  פיזי  מוות 

איגרת הראשונה לקורינתים  מוות פיזי כעונש על חטאיו של מאמין מוזכר ב  .המאמין מידי השטן

נָּא ִאיש ֶאת    :32-28יא  -וב;  )ראה בציטוט שהובא לעיל(   5ה   ְך יֹאַכל ִמן ַהֶלֶחם  ִיְבַחן  ְוכָּ ַעְצמֹו 

דֹון, אֹוֵכל ְושֹוֶתה ִדין ְלַעְצמֹו;  ְוִיְשֶתה ִמן ַהכֹוס אָּ נָּה ְבגּוף הָּ אֹוֵכל ְוַהשֹוֶתה ִמְבִלי ִלְנֹהג ַהְבחָּ . ִכי הָּ

ִשים ְוחֹוִלים ְוֵיש ֲאֶשר ֵמתּו ה זֹאת ַרִבים ִמֶכם ַחלָּ ֵפטִאם ִנְבַחן ֶאת עַ .  ִמִסבָּ ל ַכֲאֶשר  .  ְצֵמנּו לֹא ִנשָּ ֲאבָּ

ם עֹולָּ נּו ְכֵדי ֶשלֹא נְֻרַשע ִעם הָּ נּו הּוא ְמַיֵסר אֹותָּ דֹון שֹוֵפט אֹותָּ אָּ עונש זה של מוות גופני אבל  .  הָּ

 לא משפיע על ישועתו של האדם. 

 לחטא בחיי המאמין  פתרון ה .ה

  : נועדו לשמור על המאמין מלבצע מעשי חטא קיימים צעדי מנע וצעדים מעשיים. צעדי המנע  

)יוחנן יז   בעדנו  המפגיע  המשיחתפילות  (. השני הוא  11להגות בכתובים )תהילים קיט    , אחד

שנותנת    ,(. השלישי הוא עזרתה של רוח הקודש השוכנת במאמין25; עברים ז  3; רומים ח  15

ז  לו כוח להתנגד לח )יוחנן  והרביעי  9; רומים ח  39-37טא  להתהלך באורו של דבר    הוא(. 

   (.7א  איגרת יוחנן הראשונהאלוהים )
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נקרא לבחון את עצמו כדי לראות אם יש  שמאמין מסוים חטא הוא    הצעדים המעשיים: לאחר

שעליו להשתמש בו הוא  . צעד מעשי שני  ( 32-31יא  האיגרת הראשונה לקורינתים  )  חטא בחייו

(; עליו להתוודות על חטאיו, כלומר להסכים עם אלוהים שזהו 9א    איגרת יוחנן הראשונהידוי )ו

באופן אידיאלי, יש לעשות זאת בכל פעם שהמאמין   חטא, ועליו להודות בכך שהשתתף בו.

אוּ,ִרְגזּו ְוַאל  )  יש להתוודות לפני שהולכים לישון  26אפסים ד  לפי    לחטאיו  נהייה ער ַאל   ֶתֱחטָּ

ין שיש להתוודות לפני  ומצ  32-27יא  איגרת הראשונה לקורינתים  בו  (ִתְשַקע ַהֶשֶמש ַעל ַכַעְסֶכם 

  שמשתתפים בסעודת האדון.

ושנית, המאמין  בחיי  האישיים  החטאים  על  סליחה  ראשית,  היא,  ותיקון   התוצאה  חידוש 

 .ההתחברות עם אלוהים האב

X. הניצחון הסופי על כל החטאים 

זה יגיע עם  יום  ניצחון סופי על כל חטא.    יחוו  מאמיניםהתבי הקודש מלמדים שיבוא יום שבו  כ

רּוַח, שאול ציין:    23ברומים ח  .  תחיית הגוף נּו ִבכּוֵרי הָּ א ַגם ֲאַנְחנּו, ֶשֵיש לָּ ְולֹא זֹאת ִבְלַבד, ֶאלָּ

ִנים   איגרת הראשונה לקורינתים  בִלְפדּות גּוֵפנּו.    - ֶנֱאנִָּחים ְבַנְפֵשנּו ּוְמַצִפים ְלִממּוש ִאמּוֵצנּו ְלבָּ

ל ֵאיְך יָּקּומּו    , השליח כתב: 49-35טו   ה  "ֲאבָּ ד, "ְבֵאיֶזה גּוף ֵהם יָּבֹואּו?" ַאתָּ ַהֵמִתים?" ִיְשַאל ֶאחָּ

ה זֹוֵרַע ֵאיְנָך זֹוֵרַע ֶאת ַהגּוף ֶשִיְתהַ  א ִאם יָּמּות. ַכֲאֶשר ַאתָּ ל, ֵהן ַמה ֶשִתְזַרע לֹא ִיְחֶיה ֶאלָּ כָּ ֶּוה, ַהסָּ

ה, אֹו ֶזַרע ַאֵחר. ֵוא  רֹום ֶשל ִחטָּ א ַגְרִגיר עָּ ל ֶזַרע ֶאת גּופֹו ֶאלָּ ֹלִהים נֹוֵתן לֹו גּוף ִכְרצֹון ֱאֹלִהים, ּוְלכָּ

ר ַאֵחר   שָּ עֹופֹות בָּ ר ַאֵחר, לָּ שָּ ר ִמֶשלֹו, ַלַחיֹות בָּ שָּ ם בָּ דָּ אָּ ר; לָּ שָּ ר הּוא אֹותֹו ַהבָּ שָּ ל בָּ הּוא. לֹא כָּ

ִגים ַאֵחר. ֵיש גּוִפים ְשֵמיִמִיים ְוגּוִפים ַאְרִציִ  ים, ַאְך שֹוֶנה הּוא ֲהַדר ַהגּוִפים ַהְשֵמיִמִיים ֵמֲהַדר ְוַלדָּ

ִבים,  ַהכֹוכָּ ֲהַדר  ְוַאֵחר הּוא  ֵרַח  ַהיָּ ֲהַדר  ַאֵחר הּוא  ל  ֲאבָּ ּה,  ִמֶשלָּ ר  דָּ ַלֶשֶמש הָּ ַאְרִצִיים.  הָּ ַהגּוִפים 

ֵכן ַגם ְתִחַית הַ  רֹו.  ב ִמכֹוכָּב שֹוֶנה ַבֲהדָּ יָּקּום ְבִאי  ֶשֲהֵרי כֹוכָּ יֹון  ב ֶשל ִכלָּ ֶשִּנְזַרע ְבַמצָּ ֵמִתים: ַמה 

ה; ִנְזַרע גּוף ַנְפִשי ְויָּקּום ג ה ְויָּקּום ִבְגבּורָּ בֹוד; ִנְזַרע ְבֻחְלשָּ לֹון ְויָּקּום ְבכָּ יֹון; ִנְזַרע ְבקָּ ִני.  ִכלָּ ּוף רּוחָּ

ִני. ל    ִאם ֵיש גּוף ַנְפִשי ֵיש ַגם גּוף רּוחָּ ם ְלֶנֶפש ַחיָּה, ֲאבָּ דָּ אָּ ִראשֹון: "ַוְיִהי הָּ ם הָּ דָּ ְוֵכן כָּתּוב ַעל אָּ

ַאֲחרֹון   ם הָּ דָּ ם   -אָּ דָּ אָּ ִני. הָּ רּוחָּ ֵכן הָּ ְוַאֲחֵרי  ַהַּנְפִשי,  א  ִראשֹון, ֶאלָּ ִני הּוא הָּ רּוחָּ ְלרּוַח ְמַחיָּה. לֹא הָּ

ם ַהֵשִני מִ  דָּ אָּ ה; הָּ מָּ ֲאדָּ ר ִמן הָּ פָּ ִראשֹון הּוא עָּ ר ֵכן ַגם ֵאֶלה ֲאֶשר  הָּ פָּ ד ֶשהּוא עָּ ֶאחָּ ַמִים הּוא. כָּ ן ַהשָּ

אַ  ַבְשנּו ֶאת ַצְלמֹו ֶשל הָּ ד ֶשהּוא ְשֵמיִמי ֵכן ַגם ֵאֶלה ֲאֶשר ְשֵמיִמִיים ֵהם. ּוְכמֹו ֶשלָּ ֶאחָּ ר ֵהם; כָּ פָּ ְרִצי עָּ

 ִנְלַבש ַגם ֶאת ֶצֶלם ַהְשֵמיִמי. 

ג משמעה  הגוף  מהטבע תחיית  משוחרר  יהיה  מהמתים  שיקום  הגוף  כי  החטא  מגוף  אולה 

החוטא. מבחינת קדושי הקהילה זה יתרחש עם ההילקחות למרום לישוע, זמן מה לפני תקופת  

ו המקרא  מתקופת  האלוהים  יראי  מבחינת  הגדולה.  הצרה ההצרה  בתקופת  שיחיו  קדושים 
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  2ת המשיח. וצרה ותחילת מלכהגדולה, זה יתרחש במהלך שבעים וחמשת הימים שבין קץ ה

  ים ארומת  םהמאמינים מכל התקופות, הכשכתבי הקודש מתארים את משכנם הסופי של כל  

;  13-7)השווה איגרת פטרוס השנייה ג    24-2האיגרת אל העברים יב    לגמרי מחטא.   חופשייםכ

 : משכן סופי זה ( מתארת5כב  –  7ספר ההתגלות כ 

ַבל ֶאת ַהצְ  נָּיו סָּ ֲערּוכָּה ְלפָּ ה הָּ ּה, ֲאֶשר ְבַעד ַהִשְמחָּ ֱאמּונָּה ּוַמְשִלימָּ ב ְבַהִביֵטנּו ֶאל ֵישּוַע ְמכֹוֵנן הָּ לָּ

ְויָּשַ  ה,  ַלֶחְרפָּ ז  ֵמֵאת  ּובָּ זֹאת  כָּ ִהְתַנְגדּות  ַבל  ֶשסָּ ד  ֶאחָּ הָּ ֶאל  ִהְתבֹוְננּו  ֱאֹלִהים.  הָּ ִכֵסא  ִליִמין  ב 

ִעם   ְבַמֲאַבְקֶכם  ם  ַלדָּ ַעד  ִנְלַחְמֶתם  לֹא  ֲעַדִין  ַנְפְשֶכם.  ִתְרֶפה  ְולֹא  ִתְתַעְיפּו  ֶשלֹא  ְכֵדי  ַהחֹוְטִאים, 

ס,  ַהֵחְטא, ּוְשַכְחֶתם ֶאת ִמלֹות   ִנים: "מּוַסר יהוה, ְבִני, ַאל ִתְמאָּ ַהֹּנַחם ַהְמַדְברֹות ֲאֵליֶכם ְכֶאל בָּ

ר סֹוְבִלים ַאֶתם  ֹקץ ְבתֹוַכְחתֹו. ִכי ֶאת ֲאֶשר ֶיֱאַהב יהוה יֹוִכיַח, ַיְכִאיב ֶאת ֵבן ִיְרֶצה" ְלֵשם מּוסָּ , ְוַאל תָּ

ִנים; כִ  ֶכם ְכִעם בָּ ִביו ֵאינֹו ְמַיֵסר אֹותֹו? ַאְך ִאם ַאֶתם ְבלֹא  ֵואֹלִהים נֹוֵהג ִעמָּ י ֵאיֶזהּו ַהֵבן ֲאֶשר אָּ

בֹות ֶשהֹוִלידּו ֶאת גּופֵ  אָּ ִנים. ְועֹוד, הָּ ם, ֲאַזי ַמְמֵזִרים ַאֶתם ְולֹא בָּ ר, ֲאֶשר ַהֹכל נֹוְטִלים בֹו ֶחְלקָּ נּו מּוסָּ

נּו יֵָּראנּו ֵמֶהם, ֲהלֹא   נּו ְואָּ ְמנָּם ִיְסרּונּו יִָּמים  ִיְסרּו אֹותָּ רּוחֹות ְוִנְחֶיה? ֵהם אָּ ַנע ִלְפֵני ֲאִבי הָּ ל ֶשֵכן ִנכָּ כָּ

תֹו.  -ְמַעִטים ַעל נּו ֵחֶלק ִבְקֻדשָּ נּו, ְלַמַען ִיְהֶיה לָּ אּו ְלנָּכֹון, ַאְך הּוא ְלהֹוִעיל ְמַיֵסר אֹותָּ ִפי ַמה ֶשֵהם רָּ

ֶנחְ  ֵאינֹו  בֹואֹו  ְבֵעת  ר  מּוסָּ ל  ה כָּ קָּ ּוְצדָּ לֹום  שָּ ְפִרי  ִיֵתן  ֵכן  ַאֲחֵרי  ל  ֲאבָּ ְלֵעֶצב,  ִאם  ִכי  ה  ְלִשְמחָּ ב  שָּ

ִבְרַכִים כֹוְשלֹות  ְוַחְזקּו  פֹות  יַָּדִים רָּ ַאְמצּו  ֵכן  ַעל  ְלַרְגֵליֶכם,   ַלִמְתַחְּנִכים בֹו.  רֹות  ְישָּ ְנִתיבֹות  ְוכֹוְננּו 

ֵפאְלַמַען לֹא ִיְסֶטה     .ַהצֹוֵלַע ִכי ִאם ֵירָּ

ְמרּו ֶפן ִיגָּ  דֹון. ִהשָּ אָּ ֶדיהָּ לֹא ִיְרֶאה ִאיש ֶאת הָּ ה ֶשִבְלעָּ ם, ְוַגם ֶאת ַהְקֻדשָּ דָּ ל אָּ לֹום ִעם כָּ ַרע  ִרְדפּו שָּ

ְמאּו בֹו ַרִבי ִאיש ֵמֶחֶסד ֱאֹלִהים; ֶפן ַיְפִריַע ֶאְתֶכם ֹשֶרש פֹוֶרה ְמִרירּות ֶפן ִיְהֶיה ִאיש זֹוֶנה אֹו ; םְוִיטָּ

ה  צָּ רָּ ַכֲאֶשר  ֵכן,  ַאֲחֵרי  ִכי  ַאֶתם  יֹוְדִעים  תֹו.  ְבכֹורָּ ֶאת  ַכר  מָּ ד  ֶאחָּ ִזיד  ְבנָּ ֲאֶשר  ו  ְכֵעשָּ ה  ְקֻדשָּ ֲחַסר 

קֹום ַלֲחֹזר בֹו, ַאף ִכי ִבֵקש זֹאת ִבְדמָּ  א מָּ צָּ ה; הּוא לֹא מָּ כָּה, ִנְדחָּ ֶרֶשת ֶאת ַהְברָּ אֶתם  לָּ עֹות. ֵהן לֹא בָּ

ה רָּ ּוְסעָּ ְוֹחֶשְך  ה  ֲאֵפלָּ ֶאל  ְולֹא  ֵאש,  בָּ ּובֹוֵער  ִשי  ֲאֶשר   ֶאל ַהר מּוחָּ ִרים  ְדבָּ ּוְלקֹול  ר  ְלקֹול שֹופָּ ְולֹא 

ֵשאת ֶאת ַמה ֶשֻצּוָּה, "ַגם ִאם בְ  ם, ִכי לֹא יְָּכלּו לָּ יו ִבְקשּו ֶשלֹא יֹוִסיף ְלַדֵבר ִעמָּ ה ִתַגע  שֹוְמעָּ ֵהמָּ

ֵקל קֹול ִתסָּ ר סָּ הָּ ֵרד.  בָּ ַמר, "יֵָּרא ֲאִני ְוחָּ א ְמֹאד ַעד ִכי ֹמֶשה אָּ יָּה נֹורָּ אֶתם ֶאל  ".  ְוַהַמְרֶאה הָּ ַאֶתם בָּ

ֲעֶצֶרת  ֶאל  ִכים,  ַהַמְלאָּ ִרְבבֹות  ְוֶאל  ַהְשֵמיִמית  ַלִים  ְירּושָּ ֶאל  ַחִיים,  ֱאֹלִהים  ִעיר  ְוֶאל  ִציֹון  ֶאל  ,  ַהר 

ַמִים ִמים,  ְקִהַלת ַהְבכֹוִרים ַהְכתּוִבים ַבשָּ ,  ֶאל ֱאֹלִהים שֹוֵפט ַהֹכל, ֶאל רּוחֹות ַהַצִדיִקים ֶשַּנֲעשּו ֻמְשלָּ

יָּה ַהֵמיִטיב ַדֵבר ִמַדם ֶהֶבל. ה ְוֶאל ַדם ַהַהזָּ שָּ  ֶאל ֵישּוַע ְמַתֵּוְך ַהְבִרית ַהֲחדָּ

 
 

  .משיחית אחווה קרן, פרוכטנבאוםד"ר ארנולד  מאת"פעמי המשיח"  ראה 2
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הם ייהנו מניצחון סופי על ארץ החדשה,  בירושלים החדשה שכאשר כל המאמינים יחיו יחד ב

  אבל.  )אלף השנים(  ניצחון זה יהיה נחלתם של קדושי הקהילה כבר במלכות המשיח כל חטא. 

ם ובארץ החדשים  יקיום הנצחי בשמירק ב  . חוטא  וטבע  טבעי  גוף  עם   אנשים   יהיו  זו  במלכות

 יהיה לכולם ניצחון סופי על החטא. 

XI.  התורהטבעה של 

 ו"חוק" " תורה"  יםהשימוש במיל .א

משמעה "תורה"  רוב הפעמים  בבשש צורות.  ו"חוק"  "תורה"    יםכתבי הקודש משתמשים במיל

ֶכם, ִכי ֵאיְנֶכם ַתַחת ַיד  )   15-14תורת משה. שתי דוגמאות לכך הן רומים ו   ַהֵחְטא לֹא ִיְשֹלט בָּ

א ַתַחת ַיד ַהֶחֶסד.   ה ֶאלָּ א ַתַחת  ַהתֹורָּ ה ֶאלָּ נּו ַתַחת ַיד ַהתֹורָּ א ִמְפֵני ֶשֵאין אָּ ה? ַהִאם ֶנֱחטָּ ּוְבֵכן מָּ

ה! ִלילָּ ה )  4וגלטים ד    ( ַיד ַהֶחֶסד? ַחס ְוחָּ ַלח ֱאֹלִהים ֶאת ְבנֹו, ְילּוד ִאשָּ ֵעת שָּ ה הָּ ְלאָּ ל ַכֲאֶשר מָּ ֲאבָּ

ה     .(ְוכָּפּוף ַלתֹורָּ

תור  ונחבמ  שנישימוש   של  במשמעות  או  הוא  בסיסית  ל;  מוסרעיקרי  ה  הכוונה  מצווה אין 

אלא   של משה  ד  לדוגמה,  בחברה.    יםשקיימ  יםבסיסילחוקים  ספציפית  ה  :  15רומים  ַהתֹורָּ

ה ה ַעל ַהתֹורָּ ה ֵאין ֲעֵברָּ קֹום ֶשֵאין תֹורָּ ה ַזַעם, ּוְבמָּ , שאין חטאאיננה  זה  הפסוק  משמעות ה  . ְמִביאָּ

אלא שאין עבירה, כלומר שאדם אינו יכול להפר מצווה ספציפית כל עוד מצווה כזאת לא ניתנה  

א ֶשֵאין :  13ה  או חוקקה. פסוק נוסף הוא רומים   ם, ֶאלָּ עֹולָּ יָּה ַהֵחְטא בָּ ה הָּ ֲהֵרי עֹוד ִלְפֵני ַהתֹורָּ

ה ב ְבֵאין תֹורָּ     .הּוא ֶנְחשָּ

ת)במילה "דת"  המובע  ,  האזרחי, המדיני""החוק    היא  תשלישי  משמעות ַרס,-ְכדָּ ַדי ּופָּ דניאל    מָּ

 .  במקרא חוק, צו שמעהשמ ( 13, 9ו 

רצונו הנגלה של אלוהים, כמו בתהילים קיט במשמעות של  במילה "תורה" נעשה  רביעי  שימוש  

ה-ַגל: 18 ֶתָך  ֵעיַני ְוַאִביטָּ אֹות, ִמתֹורָּ  . ִנְפלָּ

ְך ֲאִני מֹוֵצא ֶאת    ;, חוקבכתבי הקודש הוא כעיקרון פעולה"תורה" או "חוק"  שימוש חמישי ב ְלִפיכָּ

ַני   ַרע עֹוֵמד ְלפָּ א ֶשהָּ ִכי ֹחק רּוַח ַהַחִיים    (.21רומים ז  )ַהֹחק ַהֶזה: ְרצֹוִני ַלֲעשֹות ֶאת ַהטֹוב, ֶאלָּ

ִשיַח ֵישּוַע ִשְחֵרר אֹוִתי ֵמֹחק ַהֵחְטא ְוַהמָּ   .  (2ח   )שם, ֶותֶשַבמָּ

תורת המשיח. כמו תורת משה, גם תורת המשיח    היא בצירוףדרך שימוש שישית ב"תורה"  

ֶהם  לְ )  21ט  איגרת הראשונה לקורינתים  כמו ב מכילה גוף של מצוות ספציפיות, ַמַען ֵאֶלה ֶשֵאין לָּ

ה   ה ֲאִני ְכמֹו ְבִלי תֹורָּ ִשיַח  ַאף ֶשֵאיֶנִּני עֹוֵמד    -תֹורָּ  -ְבלֹא תֹוַרת ֱאֹלִהים ִבְהיֹוִתי כָּפּוף ְלתֹוַרת ַהמָּ
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ה ֶהם תֹורָּ ְך ְתַקְימּו ֶאת )  2וגלטים ו  (  ְכֵדי ְלַהִשיג ֶאת ֵאֶלה ֶשֵאין לָּ ְשאּו ִאיש ֶאת ַמֲעֶמֶסת ֵרֵעהּו ְוכָּ

ִשיחַ  מופיעה פעמים רבות בברית  או "חוק" "תורה"  המתורגמת ל  ,nomos  . המילה(תֹוַרת ַהמָּ

ו והגלטיםהחדשה,  הרומים  אל  פעמים  –  באיגרות  משמשת עשרות  היא  החדשה  בברית   .

(; תורת אלוהים 27(; תורת האמונה )רומים ג  27המעשים )רומים ג  : תורת  בצירופים הבאים

; ח  25,  23)רומים ז    החטא  תורת /    חוק(;  23)רומים ז  החוק שבשכלי  (;  7; ח  25,  22)רומים ז  

ה (; תור 2רומים ח  )   המוות  תורת /    חוק (;  2)רומים ח    ישוע  במשיחשרוח החיים    תורת/    חוק(;  2

(; 8היהודים )מעשי השליחים כה    חוקי(;  2(; תורת המשיח )גלטים ו  31צדקה )רומים ט  של  

)לוקס ב (; תורת משה  39,  24,  23)לוקס ב    יהוה(; תורת  12; ב  25תורת החירות )יעקב א  

ט האיגרת הראשונה לקורינתים ; 23; כח 5; טו 39; מעשי השליחים יג 23; יוחנן ז 44; כד 22

9 .) 

ובבריה"ח,  ושימוש מגוון    נעשה אף ש  "חוק" בתנ"ך  או  היא משמשת בעיקר  נרחב ב"תורה" 

,  תוצאתה חטא  לאדם  ן אלוהיםשנת  כלשהם  במשמעות של תורת משה. הפרת חוק או תורה

 מדובר בתורת מוסר, תורת משה או תורת המשיח.בין אם 

 החוקים  /משמעות התורה  .ב

.  המונחים האלה  מובילים לדיון במשמעותבכתבי הקודש    או "חוק"  "תורה"השימושים השונים ב

  את  א, אולי: "התורה מביעהיבכתובים ה ו לפי משמעותו  הדרך הטובה והפשוטה ביותר להגדיר

שקיים  משתמע כדלהלן: ראשית,  זו  הפשוטה  המשמעות  מן הרצונו של אלוהים, הנאכף בכוח".  

את התורה וחייב לציית לה.   שמקבל  שיש נתיןשנית,  אלוהים.    –מישהו שהוא נותן התורה  

רלוונטית ככל שהיא  נותן התורה, אלוהים,    תןהאדם הוא הנתין והוא חייב לציית לכל תורה שנ

שתורה זו היא ביטוי לרצון האלוהי. מאחר שנותן התורה הוא אלוהים עצמו, מה   ,שלישית אליו.  

שהוא, אלוהים, מסוגל    –מי. רביעית  יהוא ביטוי של רצונו השמי  או חוק  שהוא מוסר כתורה

לאכוף את רצונו; יש לו כוח לאכוף את רצונו והוא יכול להשתמש בו בכל עת כשנראה לו שזה 

 נחוץ. 

שקיימים   לציין  קיצוניים  יש  קצוות  אחת התורה.  חוקי  לגבי  בדעות  שני   תנקרא   קיצוניות 

לשום    ת אנטינומיניזם, שמלמד כפופים  אינם  לשהמאמינים  לשום  פטורים תורהחוק,  ; שהם 

רוב הדוגלים בגישה זו משתמשים בפסוקים שמלמדים שהמאמין אינו   .מהכורח לציית לחוקים

אבל,  נכון.  שהוא  דבר  משה,  לתורת  יותר  לתורה    כפוף  כפופים  עדיין  לתורת    –המאמינים 

לחוקים  אדם  ידי  מעשה  חוקים  מוסיף  הליגליזם  ליגליזם.  היא  השנייה  הקיצוניות  המשיח. 

שגויות. התפיסה  האלה    קיצוניותגישות השתי ה.  למחייבים גם הםופך אותם  שאלוהים נתן וה
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לכללים,   לציית  חייב  היא שהמאמין  של  ולחוקים  ל המאוזנת  לו הוראות  שרלוונטיים  אלוהים 

 בעולם הזה.

 וחוקים  סוגים של תורה .ג

 (elemental law) יסוד חוק/  תורה (1

האלמנטים, החומרים והכוחות של יצורים רציונאליים - יצוק לתוך היסודותכוונה היא לחוק שה

נוצק לתוך הכש.  רציונאליים־ולא יסוד  ה נהיים יקום החומרי, החוקים האלמערכת של החוק 

 כמו למשל חוק הכבידה, שלושת חוקי התרמודינמיקה ואחרים.לחוקים פיזיקליים או חוקי טבע;  

  .מוסר  תורת /    חוקלהיות  הופך    ותוחופשי  ות רציונאלישויות  של ייסוד שנוצק לתוך מערכת  חוק  

אנשים  ל גם  ר,  מקומות הנידחים ביותהאדם יש תחושה כלשהי של מוסריות. אפילו ב  לכל בני

הם מתנהלים  ו  כלשהו  שאף פעם לא נחשפו לתורת האלוהים או לכתבי הקודש יש קוד מוסרי

 תפיסה מסוימת של טוב ורע.לפי 

אינו שרירותי; הוא נובע מהטבע עצמו. הוא אינו זמני;    . הוא נוספיםהיבטים  כמה  לחוק הזה  יש  

רציונאליים. חוקים ־ הוא קיים כל עוד האלמנטים עצמם קיימים, בין אם הם רציונאליים או לא

להיות  אלה   ו  גם יכולים  ו  גם שליליים  להתאמה  דורשים  הם  חיוביים,  אפילו  עובדי לאלוהים. 

הוא חוק היסוד  מסוים.  מקנה מידה  ורגים  שהם חכטוב ורע והם יודעים  הכרה ביש  האלילים  

. לכל בני האדם, בין יותמוסרלקנה מידה בכל מקום כאילו קיים  האנשים מתנהגים אוניברסלי; 

ֶהם    :15-14של טוב ורע  )רומים ב  תפיסה  אם יש או אין להם את כתבי הקודש, יש   גֹוִים ֶשֵאין לָּ

ה ְוֵהם ְמַקְיִמים ֶאת   ה.  תֹורָּ ֶהם תֹורָּ ם ַאף ֶשֵאין לָּ ה ְלַעְצמָּ יו, ֵהם תֹורָּ ן ֵמֵאלָּ ר מּובָּ בָּ ה ְכדָּ ִדְבֵרי ַהתֹורָּ

אֹו   ְמַחְיבֹות  ּוַמְחְשבֹוֵתיֶהם  ֶהם  בָּ ֵמִעיד  ַמְצפּונָּם  ֶשֵכן  ם,  ְבִלבָּ כָּתּוב  ה  ַהתֹורָּ ֶשֹפַעל  ַמְרִאים  ֵהם 

ם    .( ְמַזכֹות אֹותָּ

 חקיקה מפורטת בכתב  (2

נמצא זה מה שמצוות וחוקים שנכתבו ופורסמו.  אלוהים ברצון ה  ה שלהבעהם  אלה  החוקים  ה

שונים. עם    ( dispensations)   ביטויים שונים של רצון אלוהים לדורות או עידנים  יש  תבי הקודש.בכ

 מאת אלוהים.מצוות וחוקים זאת, לכל דור ותקופה יש 

עיקרית אחת היא   על ההר. בתחום המוסר,    מצוותקטגוריה  והדרשה  כמו עשרת הדיברות 

"סעודת  כמו מערכת הקורבנות של תורת משה ו ות,טקסיקטגוריה נוספת היא מצוות והוראות 

שקובעים כיצד יש לנהוג ומה נכון או לא נכון,  כללים וחוקים  של תורת המשיח. שלישית,  האדון"  
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הכשרות  כמו   והכללים  שדיני  משה  תורת  המשיח  ל  במתנות  בתורת  הנכון  השימוש  לגבי 

 הרוחניות.

 של תורת האלוהים  מטרותיה .ד

ראשית, היא לא נועדה להיות אמצעי לישועה. אלוהים אף פעם לא נתן מצוות כדרך להשגת 

להיות  נועדה  אף פעם לא  או באיזה עידן,    ישועה. מטרת תורת האלוהים, ולא משנה איזו תורה 

 (.  21; גלטים ג 3; ח 20רומים ג )מצעי לישועה א

; 20,  13; ה  20-19)רומים ג  ההכרה של האדם בחטאו  לחדד את  נועדה  שנית, תורת האלוהים  

 (.  19; גלטים ג 56טו האיגרת הראשונה לקורינתים  ; 13, 7ז 

 (. 12שלישית, מטרתה הייתה לגלות ברבים את קדושתו של אלוהים )רומים ז 

לאמונה מושיעה )גלטים ג   –נועדה להוביל את האדם לאמצעי שדרכו נושעים  ית, היא  רביע

24.) 

לאחר שאדם נושע,  כללים לחיים.    המטרה החמישית של תורת האלוהים היא לתת למאמין

עליי לחיות עכשיו? מה אלוהים מצפה   ,אם כן   ,כמה מהשאלות שהוא עשוי לשאול הן: "איך

הכללים לחיים  עבור המאמין בתנ"ך, בנהל?"  א , איזה אורח חיים אלוהים רוצה שממני כמאמין

כל סוגי התורה והחוקים תורת המשיח. אבל  הכללים לחיים הם  תורת משה. למאמין עכשיו,  היו  

תורת המשיח בברית  חוקי  משה )ברית סיני(,    עם אדם, הברית עם אברהם, בריתהברית    –

. לא ניתנו אף פעם כאמצעי להשגת ישועה  – העתידית    מלכות אלף השניםהחוקים בהחדשה או  

 למאמין כללים לחיים. לספק   תורת האלוהים נועדה

 המאמין ותורת האלוהים .ה

מאוד  בימינו  אנשים  פשוטות,  שהן  פי  על  אף  פשוטות.  נקודות  שתי  לציין  יש  זה  בהקשר 

לא  הם  לפעמים  .  ייתלגבי הדברים האלה ופעמים רבות לא יודעים לאיזו תורה לצמבולבלים  

 מקיימים מצוות שלא נועדו להם. , ולהפך, מקיימים מצוות שרלוונטיות להם 

לא היו כפופים  אף פעם  הנקודה הראשונה היא שהמאמין כיום אינו כפוף לתורת משה. הגויים  

למאמין לא רלוונטית    זה אומר שאף אחת מתרי"ג המצוות  .לתורת משה; היא ניתנה רק ליהודים

 .19-18; עברים ז 18; גלטים ה 6; ז 15-14כיום. זה עולה מרומים ו 
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לתורת המשיח. תורת משה כללה מצוות רבות,  עכשיו  הנקודה השנייה היא שהמאמין כפוף  

בתורת משה, אבל  וגם תורת המשיח מכילה מצוות רבות. רבות מהן זהות למצוות שכלולות  

להבין בבירור לכן חשוב    .ולפעמים אף מנוגדות לחוקים קודמים  מצוות רבות אחרות שונות מהן

אבל המאמין   שהמאמין אינו נמצא תחת תורת משה כיום ואין לו חובה לציית לכל מצוותיה.

ח   מרומים  עולה  זה  המשיח.  תורת  של  המצוות  לכל  לציית  בהחלט  חייב  האיגרת  ;  4כיום 

 . 2; ו 18; גלטים ה 21ט ונה לקורינתים הראש

כדי  עד ,קיום חוקים שאינם חלים עליועל יתר־על־המידה   פן יקפידהמאמין כיום חייב להיזהר 

ציות למצווה מתורת  ־ציות לחוקים ולמצוות שכן חלים עליו. אי־ שהוא בעצם חי במצב של אי  כך

 היא חטא נגד אלוהים.באופן סביל או באופן פעיל, המשיח, 

 


