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פרק א

עקרונות יסוד
רוב האנשים בעולם תוהים מהי המשמעות האמיתית לחייהם ,ולכן הם הוגים בשאלות
הקשורות לחיים כגון :האם יש חיים לאחר המוות? מדוע דברים רעים קורים? האם
קיים משהו מלבד העולם בו אנחנו נמצאים? התנ"ך מתאר את מקור החיים בעולם
בכלל ושל בני האדם בפרט .אחד מהעקרונות הנגלים דרכו הוא שלא ניתן להבין את
החיים באופן מלא ,בלי להכיר את בורא העולם ומעניק החיים .הבנת תיאור בריאת
העולם בידי הקב"ה הוא עניין בעל חשיבות רבה ,ולכן חשוב לשים לב לתיאור העולם
מיד אחרי שנברא:

"וְ ָהאֶָרץ ָהיְתָה תֹהּו וָבֹהּו וְחֹׁשְֶך עַלּ-פְנֵי תְהֹום( "...בראשית א ,ב)
אנחנו יודעים שאלוהים הוא כל-יכול .העובדה שהוא ברא את העולם ככתוב "וְ ָהאֶָרץ
ָהיְתָה תֹהּו וָבֹהּו" מצביעה על נקודה משמעותית ביותר .הפירוש הנכון של הביטוי "תוהו
ובוהו" הוא "אי סדר" .דהיינו ,כאשר הקב"ה ברא את הארץ ,היא לא היתה במצב
הנכון בהתחלה .במילים אחרות ,הארץ הייתה זקוקה לתיקון .במשך ששת ימי בריאת
העולם ,עברה הבריאה את התיקון הראשון ככתוב" :וַּי ְַרא אֱֹלהִים אֶתּ-כָלֲ -אׁשֶר ָעׂשָה
וְ ִהּנ ֵה-טֹוב ְמאֹד וַיְהִי-עֶֶרב וַיְהִי-בֹקֶר יֹום ַהּׁשִּׁשִי" (בראשית א ,לא).
בספר בראשית מסופר על חטא עץ הדעת ,העץ ממנו אכלו אדם וחוה על אף שאלוהים
אסר עליהם לעשות זאת .גם אחרי חטא זה נזקק העולם לתיקון ,וזאת עקב הפירוד
שנוצר בין אלוהים לבין האנושות ,עניין המהווה גם את הסיבה לכך שאיננו חווים
באופן מלא את האושר ,הסיפוק ,השלום ושביעות הרצון שאלוהים רוצה שיהיו מנת
חלקנו .חיינו חסרים את הסדר האלוהי ,וכדי לתקן מצב זה עלינו להבין טוב יותר
את השקפתו של אלוהים .אין זה מקרה שכתוב בסוף הפסוק שציטטנו למעלה "וְחֹׁשְֶך
עַלּ-פְנֵי תְהֹום ."...כוונת המילה "חושך" היא חוסר הבנה ,לא סתם חוסר הבנה באופן
כללי ,אלא הבנה בדבר רצונו של אלוהים ותכניתו .הפסוק הנ"ל מסתיים במילים
"וְרּו ַח אֱֹלהִים מְַר ֶחפֶת עַלּ-פְנֵי ַה ָּמי ִם" ,משמע רוח ה' הייתה בין הארץ לשמים .בזכות רוח
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אלוהים יכולה האנושות לקבל הבנה רוחנית לגבי רצונו של הקב"ה ,תכניתו ושאלות
נוספות הקשורות למשמעות החיים .בפסוק הבא כתוב:

"וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים יְהִי אֹור וַיְהִי-אֹור"

(בראשית א ,ג)

מכאן אנחנו למדים שהפתרון היחיד לחושך הוא אור ה' .התורה אינה מדברת על
אור כלשהו ,אלא אודות התגלות אלוהית (דבר האלוהים) ,וזו הסיבה שהפסוק פותח
במילים "וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים" .ממילים אלה אנחנו מבינים שלא ניתן למצוא את משמעות
החיים האמיתית ללא הבנה של דבר האלוהים .כיצד אנחנו יודעים שהאור המדובר
בפסוק הנ"ל אינו סתם אור? מפני שאלוהים לא ברא את המאורות שברקיע השמים
עד היום הרביעי לבריאה (בראשית א ,יד) .דבר האלוהים נמשל לאור פעמים רבות
במקרא ,לדוגמה:

"נ ֵר-לְַרגְלִי דְ בֶָרָך וְאֹור לִנְתִיבָתִי"

(מזמור קיט ,קה)

על כן ,אם ברצונו של אדם למצוא את משמעות החיים האמיתית ,הוא זקוק להארה
שנמצאת אך ורק בדבר האלוהים .מהפסוק הבא אנחנו למדים מדוע כתבי הקודש
(דבר האלוהים) חשובים כל כך על מנת להבין את רצונו של הקב"ה:

"וַּי ְַרא אֱֹלהִים אֶת-הָאֹור ּכִי-טֹוב וַּיַבְּדֵ ל אֱֹלהִים ּבֵין הָאֹור ּובֵין
(בראשית א ,ד)
ַה ֹחׁשְֶך"
רק באמצעות דבר האלוהים ניתן להבדיל בין אור לחושך (בין טוב לרע) .מדוע? מפני
שדבר האלוהים מציג בפני הקורא את האמת האלוהית .הארץ ,במצבה הראשוני,
הייתה שרויה בחושך ,ועד שהקב"ה דיבר לא הופיע האור בעולם .באותה מידה ,לאחר
חטא עץ הדעת נמצאה האנושות גם כן במצב של חושך ,ולפיכך היא הייתה זקוקה
לאמת (אור) האלוהים על מנת שתוכל לצאת מהחשיכה .התורה אומרת שה' ברא
את האור ביום אחד (ראה פסוק ה " -וַּיִקְָרא אֱֹלהִים לָאֹור יֹום וְלַחֹׁשְֶך קָָרא לָיְלָה וַיְהִי-
עֶֶרב וַיְהִי-בֹקֶר יֹום ֶאחָד") .מעניין לראות שהתורה מדברת בלשון שונה על כל שאר
ימי הבריאה הבאים ,להם אנחנו קוראים בשמות :יום שני ,יום שלישי ,יום רביעי,
יום חמישי ,יום השישי ,יום השביעי .מדוע קוראת התורה ליום זה אחד במקום יום
ראשון? התשובה היא ששם זה נועד להדגיש את רעיון ה"אחדות" .ה' רוצה שתהיה
בינו לבין האנושות מערכת יחסים ,שכמו כל מערכת יחסים אחרת ,צריכה להיות
מבוססת על האמת (אמת האלוהים) .בהיעדר מערכת יחסים אמיתית ותקינה בינינו
לקב"ה ,לא נוכל להבין את המשמעות האמיתית של חיינו.
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עקרונות יסוד
משמעות השבת והבנת סדר העדיפויות

כולנו מכירים את הפתגם" :סוף מעשה במחשבה תחילה" .לפיכך ,לא היה זה צירוף
מקרים שאלוהים יצר את האדם ביום השישי ,בתור הדבר האחרון שנברא ,שהרי
האדם הוא תכלית הבריאה .מהי משמעות הסמיכות בין בריאת האדם ליום השביעי?
התשובה לכך היא שהשבת קודשה על ידי אלוהים באופן מיוחד ,על מנת לחזק את
היחסים בין אלוהים לאנושות .העובדה שהאנושות הייתה הדבר האחרון שה' ברא
לפני השבת ,מראה עד כמה חשובה האנושות לאלוהים! בנוסף ,מכאן אנחנו למדים
שהשבת אינה גמול או שכר על עבודה קשה במשך כל השבוע ,כי אם עניין מהותי עבור
כל אדם .על מנת שנוכל לנצל את ששת ימי השבוע האחרים באופן חיובי ומלא ,עלינו
להבין את המשמעות האמיתית של השבת ואת שלל הטובות החבויות ביום קדוש
זה .אלוהים קידש את השבת על מנת לעשות סדר בחיינו ,ורק באמצעות התחברות
אמיתית בין אלוהים לביננו נוכל לקבל את ההשראה הנחוצה כדי לדעת את רצונו
ולציית לו .זהו תהליך בו אנחנו צומחים ומתפתחים כל ימי חיינו .יש השואלים למה
דווקא יום השבת? האם אלוהים עסוק בשאר הימים ופנוי אלינו רק בשבת? בהחלט
לא ,אך אי אפשר להתחמק מהעובדה שה' בירך את היום השביעי באופן מיוחד.

"וַיְכֻּלּו ַהּׁשָ ַמי ִם וְ ָהאֶָרץ וְכָל-צְבָאָם׃ וַיְכַל אֱֹלהִים ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי
ְמלַאכְּתֹו ֲאׁשֶר ָעׂשָה וַּיִׁשְּבֹת ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ִמּכָלְ -מלַאכְּתֹו ֲאׁשֶר ָעׂשָה׃
וַיְבֶָרְך אֱֹלהִים אֶת-יֹום ַהּׁשְבִיעִי וַיְקַּדֵ ׁש אֹתֹו ּכִי בֹו ׁשָבַת ִמּכָלְ -מלַאכְּתֹו
(בראשית ב ,א-ג)
ֲאׁשֶרּ-בָָרא אֱֹלהִים לַעֲׂשֹות"
לפי הכתוב בפסוק זה ,מה היה הדבר הראשון שעשה אלוהים לאחר שסיים את בריאת
האדם?
התשובה היא שהוא שבת או נח .ניתן לומר בוודאות שה' לא נח מכיוון שהוא היה
עייף ,אלא מפני שהוא רצה לבלות עם האדם .העובדה שאלוהים בירך וקידש את היום
השביעי ,וכן שיום השבת היה הדבר הראשון אותו חווה אדם הראשון ,מגלה לקורא
שמכל הבריאה ,נמצאת האנושות במקום הראשון בסדר העדיפויות של הקב"ה.
באיזה מקום צריך לדעתך להיות אלוהים בסדר העדיפויות שלנו?
התשובה היא שכשם שאנחנו ממוקמים ראשונים בסדר העדיפויות של הקב"ה ,כך
אלוהים רוצה ומצפה להיות ראשון בסדר העדיפויות שלנו (במילים אחרות ,כפופים
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לרצונו בכל דבר בחיינו) .רק כאשר ה' נמצא במקום הראשון בחיינו ניתן יהיה לממש
במלואה את כוונת הפסוק הבא:

"וַּיִבְָרא אֱֹלהִים אֶתָ -האָדָ ם ּבְצַלְמֹו ּבְצֶלֶם אֱֹלהִים ּבָָרא אֹתֹו זָכָר
(בראשית א ,כז)
ּונ ְ ֵקבָה ּבָָרא אֹתָם"
איזו מילה מתארת את מהות המילה "צלם" בפסוק זה?
א) העתק
ב) תמונה
ג) השתקפות
1
ד) צורה
התשובה היא השתקפות .אלוהים רוצה שהאנושות תשקף את תכונותיו בעולם הזה,
ככתוב בישעיה:

"קָדֹוׁש קָדֹוׁש קָדֹוׁש י ְהוָה צְבָאֹות מְֹלא כָלָ -האֶָרץ ּכְבֹודֹו"
(ישעיה ו ,ג)
חשוב לדעת שפסוק זה הינו חלק מהפסקה בה קורא הקב"ה לישעיה לשרתו ,ומכאן
ניתן להסיק שהדרך היחידה למלא את העולם בכבודו של אלוהים היא לשרת אותו.
רק כאשר אנחנו משרתים את הקב"ה נוכל לשקף את תכונותיו .עולה כעת השאלה:
כיצד אנחנו יכולים לשרת את הקב"ה?
פרק ב' של ספר בראשית מספק נקודת מבט שונה על סיפור הבריאה ,ובו מידע נוסף
על בריאת האדם ,ממנו אנחנו למדים יותר על האדם ומה ה' מצפה ממנו .הפרק פותח
ביום השביעי בו אלוהים שבת מכל מלאכתו .בפסוק ז' אנחנו מוצאים מידע נוסף על
בריאת האדם .בעוד בפרק א' משתמשת התורה במילה הכללית "ּבָָרא" ,בפרק ב' עושה
התורה שימוש במילה אחרת:

"וַּי ִיצ ֶר י ְהוָה אֱֹלהִים אֶתָ -האָדָ ם ָעפָר מִןָ -האֲדָ מָה וַּיִּפַח ּבְ ַאּפָיו נִׁשְמַת
(בראשית ב ,ז)
ַחּי ִים וַיְהִי ָהאָדָ ם לְנֶפֶׁש ַחּי ָה"
לפי דברי חז"ל ,המילה "וַּי ִיצֶר" מתייחסת לאדם באופן מיוחד .על פי פירושם ,העובדה
שהמילה "וַּי ִיצֶר" נכתבה עם שתי יו"דין מרמזת לשתי יצירות ,יצירה לעולם הזה
ויצירה לתחיית המתים .לעומת זאת בבהמה ,שאינה עתידה לעמוד לדין ,לא נכתב
כך (ראה רש"י) .כמובן שמשמעות שתי היו"דין נולדה במוחו של המפרש ואינה תורה
משמיים ,יחד עם זאת ,ניתן למצוא בה אמת עמוקה בקשר ליום הדין .בנוסף ,התורה
תשובה :ג) השתקפות
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עצמה מגלה שהקב"ה יצר את האדם בדרך מיוחדת ,ככתוב" :וַּיִּפַח ּבְ ַאּפָיו נִׁשְמַת ַחּי ִים
וַיְהִי ָהאָדָ ם לְנֶפֶׁש ַחּי ָה" .פעולה אישית ואינטימית זאת היא שנתנה חיים לאדם ,בעוד

לגבי שאר היצורים שהאל ברא לא נאמרו מילים אלה .מדוע? מפני שהאנושות שונה
מכל צורת חיים אחרת ,ואלוהים רוצה במערכת יחסים אישית עם האדם.
מהברית החדשה אנחנו למדים שאף על פי שהאדם נעשה לְנֶפֶׁש ַחּי ָה ,לאחר חטא עץ
הדעת הוא לא היה במצב המאפשר לשרת את האלוהים .זו הסיבה בעטיה כתוב:

"וַּיֹסֶף י ֵׁשּו ַע וַּיֹאמֶר ֲאלֵיהֶם ׁשָלֹום לָכֶם ּכַ ֲאׁשֶר ׁשָלַח אֹתִי ָהאָב ּכֵן ָאנֹכִי
ׁשֹלֵ ַח ֶא ְתכֶם׃ וְ ַאחֲֵרי דַ ּבְרֹו זֹאת וַּיִּפַח ּבָהֶם וַּיֹאמֶר ֲאלֵיהֶם קְחּו לָכֶם
(הבשורה על פי יוחנן כ ,כא-כב)
אֶת־רּו ַח ַהּקֹדֶ ׁש"
באותו אופן שאדם הראשון היה מת עד שהקב"ה נפח באפיו נשמת חיים ,זהו גם מצבו
של כל אדם ,טרם קיבל את מתנת רוח הקודש  -הוא נחשב כמת מבחינה רוחנית.
בפסוקים הבאים בפרק ב' נתן הקב"ה לאדם תפקיד:

"וַּיִּטַע י ְהוָה אֱֹלהִים ּג ַןּ-בְעֵדֶ ן ִמּקֶדֶ ם וַּיָׂשֶם ׁשָם אֶתָ -האָדָ ם ֲאׁשֶר
יָצ ָר׃ וַּיַצְמַח י ְהוָה אֱֹלהִים מִןָ -האֲדָ מָה ּכָל-עֵץ נ ֶ ְחמָד לְמְַראֶה וְטֹוב
לְ ַמ ֲאכָל וְעֵץ ַה ַחּי ִים ּבְתֹוְך ַהּג ָן וְעֵץ הַּדַ עַת טֹוב וָָרע׃ וְנָהָר יֹצ ֵא ֵמעֵדֶ ן
לְ ַהׁשְקֹות אֶתַ -הּג ָן ּו ִמּׁשָם יִּפֵָרד וְ ָהי ָה לְאְַרּבָעָה ָראׁשִים׃ ׁשֵם ָה ֶאחָד
ּפִיׁשֹון הּוא ַהּסֹבֵב אֵת ּכָל-אֶֶרץ ַה ֲחוִילָה ֲאׁשֶרׁ-שָם ַהּזָהָב׃ ּוזְהַב ָהאֶָרץ
ַההִוא טֹוב ׁשָם ַהּבְדֹלַח וְ ֶאבֶן ַהּׁשֹהַם׃ וְׁשֵםַ -הּנָהָר ַהּׁשֵנִי ּג ִיחֹון הּוא
הַּסֹובֵב אֵת ּכָל-אֶֶרץ ּכּוׁש׃ וְׁשֵם ַהּנָהָר ַהּׁשְלִיׁשִי חִּדֶ קֶל הּוא ַההֹלְֵך
קִדְ מַת אַּׁשּור וְ ַהּנָהָר הְָרבִיעִי הּוא פְָרת׃ וַּיִּקַח י ְהוָה אֱֹלהִים אֶתָ -האָדָ ם
(בראשית ב ,ח-טו)
וַּיַּנִחֵהּו בְג ַן-עֵדֶ ן לְ ָעבְדָ ּה ּולְׁשָמְָרּה"
מפסקה זו ניתן ללמוד שהקב"ה סיפק לאדם את כל צרכיו ,ובנוסף הוא הטיל על
האדם את המשימה לעבוד בגן ולשמור עליו .לאחר מכן ציווה אלוהים את האדם
ככתוב:

"וַיְצ ַו י ְהוָה אֱֹלהִים עַלָ -האָדָ ם לֵאמֹר ִמּכֹל עֵץַ -הּג ָן ָאכֹל ּתֹאכֵל׃ ּו ֵמעֵץ
הַּדַ עַת טֹוב וָָרע ֹלא תֹאכַל ִמּמֶּנּו ּכִי ּבְיֹום ֲאכָלְָך ִמּמֶּנּו מֹות ּתָמּות"
(בראשית ב ,טז-יז)
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כידוע לכל ,אדם וחווה לא צייתו למצווה זאת וחטאו .כתוצאה מכך הם קיבלו את
העונש שהקב"ה הזהירם מפניוּ..." :כִי ּבְיֹום ֲאכָלְָך ִמּמֶּנּו מֹות ּתָמּות" .ניתן להבין את
המושג "מוות" משני היבטים:
א) נפגמה מערכת היחסים עם אלוהים.
ב) בגוף האנושי התחיל תהליך הריקבון שסופו במוות.
על פי דברי התנ"ך ,כל האנושות מקורה מאדם הראשון ולפיכך נולדנו כולנו בעולם
זה באותו מצב של האדם לאחר חטא עץ הדעת – מנותקים מאלוהים (מתים מבחינה
רוחנית) וזקוקים לגאולה .עולה כעת שאלה חשובה :על פי הכתובים ,כיצד יכולים בני
האדם למצוא את הדרך לגאולה? השליח שאול (פולוס) לימד אותנו על הקשר בין
בריאת העולם והגאולה.

"ּכִי נִגְלָה חֲרֹון אֱֹלהִים מִןַ -הּׁשָ ַמי ִם עַל ּכָלִ-רׁשְעַת ּבְנֵי אָדָ ם וְ ַעוְלָתָם
ֲאׁשֶר י ַ ַעצ ְרּו אֶתָ -ה ֱאמֶת ּבְ ַעוְלָה׃ יַעַן ֲאׁשֶר ּדַ עַת ָהאֱֹלהִים ּג ְלּוי ָה בְקְִרּבָם
ּכִי ָהאֱֹלהִים ּגִּלָה לָהֶם׃ ּכִי מַהּותֹו ַהּנ ַ ֲעלָמָה הִיא ּכֹחֹו ִּתּוָדַ ע ּבְ ַמ ֲעׂשָיו
וְתֵָראֶה בָהֶם ּג ְבּוָרתֹו ַהּנִצְחִית וֵאלָהּותֹו ֵמעֵת נִבְָרא הָעֹולָם עַדֲ -אׁשֶר
אֵין לָהֶם ּפִתְחֹון ּפֶה לְ ִה ְתנַּצ ֵל׃ ּכִי ִהּכִירּו אֶתָ -האֱֹלהִים וְֹלא-כִּבְדֻ הּו
כֵאֹלהִים וְג ַםֹ-לא הֹודּו לֹו ּכִי אִםָ -הלְכּו ַאחֲֵרי ַה ֶהבֶל ּבְמֹועֲצֹותֵיהֶם
(האגרת אל הרומים א ,יח-כא)
וַּי ֶ ְחׁשְַך לִּבָם ַהּנִבְעָר"
בפסוקים אלה אנחנו רואים שוב שאלוהים ישפוט את האנושות בגלל החטא .מהו
חטא? שאול מסביר לקורא שהמושג "חטא" (הכולל גם את המושגים עוון ועבירה)
מתייחס לכל מעשה ,דיבור ואפילו מחשבה המנוגדים לאמת האלוהית ,הנגלית אך ורק
דרך כתבי הקודש (התנ"ך והברית החדשה בלבד) .כידוע ,אין לכל אדם בעולם עותק
של ספר הבריתות ,ועל כך מדבר שאול בפסוקים שציטטנו מהאגרת אל הרומים א'.
אף על פי שאין ספר הבריתות מצוי בידי כולם ,כל אדם אמור להכיר במציאותו של
האל מתוך התבוננות בעולם הנברא .שאול ממשיך ומסביר שמהרגע בו קיומו של האל
מתברר לאדם ,עליו לדרוש אותו .בספר משלי אומר המלך שלמה:

" ֲאנִי אהביה (אֹ ֲהבַי) ֵאהָב ּו ְמׁשַחֲַרי י ִ ְמצ ָ ֻאנְנ ִי"

(משלי ח ,יז)

ניתן לפרש פסוק זה בלשון מדוברת  -אני ,את אוהבי אוהב ואלה שמחפשים אותי
ימצאו אותי .הבה נלמד את הפסוק בעיון .דבר ה' מגלה שכאשר פלוני יודע שאלוהים
קיים ,עליו לאהוב אותו .במילים אחרות ,הרצון לפתח מערכת יחסים עם אלוהים
ולשרת אותו כרוך בחיפוש אחריו .זוהי משמעות המילה "ּו ְמׁשַחֲַרי" ,הנגזרת מהמילה
"שחר" ,המתייחסת אל חלקו הראשון של הבוקר .על כל אחד מאיתנו מוטלת המשימה,
העומדת בראש סדר העדיפויות בחיינו ,לחפש את אלוהים במאמץ רב .הפסוק מסתיים

עקרונות יסוד
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בביטוי "י ִ ְמצָ ֻאנְנ ִי" לפיו הקב"ה מבטיח לכל מבקשיו שהם אכן ימצאוהו .מהציטוט
מהאגרת אל הרומים ברור לכל שהקב"ה יאיר את אורו למחפשים אותו באמת
ובתמים ,אולם לאלה שלא יכבדו אותו או יודו לו הוא יגרום לכך ש"ּי ֶ ְחׁשְַך לִּבָם
ַהּנִבְעָר" .לסיכום ,קיומו של האל וגדולתו צריכים להיות ברורים לכל אדם בזכות
מעשה הבריאה לבדו ,עובדה שאינה מותירה בידי איש תירוץ לחוסר ציות לאמת
האלוהית.
מתוך הכתובים עולה בבירור שהקב"ה הטיל על המשיח את התפקיד לגאול את
האנושות .הואיל וכך ,חשוב להבין שכאשר מישהו מתחיל לחפש את האלוהים ,מתוך
רצון אמיתי להכיר אותו באופן אישי ולציית לאמת שלו ,הוא יגיע למסקנה המתבקשת
שהוא חוטא וזקוק לגאולה ,אותה יוכל לקבל מאת אלוהים הנאמן אשר יגלה לו את
הבשורה אודות המשיח.
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פרק א'
שאלות לסיכום

פרק א'
 )1כיצד ניתן לדעת שחייך זקוקים לתיקון על ידי אלוהים?

 )2מה יכול לתת לך רוח ה'?

 )3מה עליך לדעת לפני שתוכל להבין את משמעות החיים?

 )4פעמים רבות בכתבי הקודש ,נמשל דבר ה' ל _______________ .
 )5מהו המקום היחיד בו תוכל למצוא את המידע ההכרחי המגלה לך את רצונו של
אלוהים? _______________ .
 )6בכתבי הקודש אור וחושך נמשלו ל _______________ ו _______________.
 )7הלשון המיוחדת בה משתמש ספר בראשית לגבי היום הראשון של בריאת העולם
(יום אחד) מדגישה את ה _______________ שהקב"ה רוצה בינו לבין האנושות.
 )8אלוהים בירך וקידש את השבת כדי להדגיש את חשיבותו של _______________.
 )9ידיעת רצון אלוהים אינה קורית בבת אחת אלא _______________ כל חיינו.
 )10דברי התורה על השבת מלמדים אותנו שאלוהים צריך להיות _______________ בסדר
העדיפויות שלנו.
 )11האדם יכול למלא את העולם בכבודו של הקב"ה רק כאשר הוא _______________
את רצונו של ה'.

14

יסודות האמונה

 )12אלוהים נתן חיים לאדם ,באופן שונה מכל יצור אחר ,כאשר הוא _______________.
 )13פעולת הבריאה מגלה לנו שאלוהים רוצה _______________ אישיים עם האדם.
 )14ללא נוכחות רוח ה' בתוך האדם ,האדם _______________ באופן רוחני.
 )15כל מעשה ,דיבור ו/או מחשבה בניגוד לאמת האלוהים הינם _______________.
 )16בריאת העולם מגלה לכל האנושות שאלוהים _______________.
 )17ה' הבטיח לכל אדם שכל מי שיחפש את האלוהים גם _______________ אותו.
 )18כאשר האדם מוצא את האלוהים הוא רוצה _______________ אותו.
 )19העובדה שכל אדם נולד לאחר החטא הקדמון ,וכן שהוא חוטא באופן אישי נגד
אלוהים ,מגלה שכל אדם זקוק לגאולה שאך ורק _______________ יכול לספק.
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פרק א'
תשובות לשאלות

פרק א'
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19

אין סדר אלוהי לחייך
הארה
דבר ה'
אור
כתבי הקודש
טוב ורע
אחדות
היום השביעי
לאורך
ראשון
משקף
נפח באפיו נשמת חיים
יחסים
מת
חטא
רוצה במערכת יחסים איתה
ימצא
לשרת
אלוהים

פרק ב

מהו דבר האלוהים? ומהי חשיבותו?
כאשר ה' ברא את אדם הראשון הוא שם אותו בגן עדן ,הנקרא גם גן-אלוהים ,עובדה
המצביעה על רצונו של הקב"ה במערכת יחסים אישית וקרובה עם האנושות .עם זאת,
לא די בכך שאדם ואלוהים יהיו באותו מקום על מנת שתהיה ביניהם מערכת יחסים,
יש צורך גם שתהיה תקשורת ביניהם .כידוע ,ללא תקשורת בלתי אפשרי לבנות מערכת
יחסים ,וזו הסיבה שהקב"ה נתן לבני האדם את דברו .בגן עדן ,אלוהים דיבר עם אדם
וחווה באופן ישיר ,ומאוחר יותר גם האבות שמעו את קול ה' באופן אישי .לאורך
הזמן ,ידוע לנו ש"משה קיבל תורה מסיני ,ומסרה ליהושע ,ויהושע לזקנים ,וזקנים
לנביאים( "...פרקי אבות א ,א) ,עד שבסופו של דבר היה בידי עם ישראל את התנ"ך.
כמאמינים ,תלמידי ישוע המשיח ,אנחנו מקבלים גם את סמכותה של הברית החדשה
כדבר האלוהים .על כן ,כאשר נמצא כתוב בחוברת זו את הביטוי "כתבי הקודש",
כוונתנו היא לתנ"ך והברית החדשה בלבד .מטרתו של פרק זה אינה להסביר כיצד
התהווה דבר האלוהים ,אלא לגלות את תועלתם של כתבי הקודש ושימושיותם עבור
המאמין .על מנת להשיג מטרה זאת ,נסקור בקצרה מה מעיד ומלמד דבר האלוהים
על עצמו.
מזמור קי"ט ,המורכב מ 176-פסוקים ,עוסק כולו בדבר האלוהים .מדוע דווקא 176
פסוקים? התשובה נמצאת בעובדה ש 8-כפול  22שווה  .176המספר  22מתייחס למספר
האותיות באלף בית והמספר  8מתייחס לגאולה( .בסוף הספר ניתן למצוא נספח לגבי
המספרים ומשמעותם).
1
כלומר קיים קשר ישיר בין דבר אלוהים ל _______________.
ניתן לומר בבטחה ,שאחת המטרות העיקריות והראשונות של דבר ה' היא לגלות
לאנושות את הדרך היחידה להיוושע (להיגאל).
אחד הפסוקים המפורסמים מהמזמור הנ"ל הינו:

"נ ֵר-לְַרגְלִי דְ בֶָרָך וְאֹור לִנְתִיבָתִי"
תשובה :גאולה

(מזמור קיט ,קה)
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ניתן לראות את דבר אלוהים בתור כלי חשוב ומועיל ביותר העוזר למאמין לחיות
לפי רצונו של הקב"ה .מפסוק זה אנחנו למדים שכתבי הקודש מספקים לנו הארה,
שהיא בעצם התגלות מאלוהים שנועדה להדריך אותנו .במילים אחרות ,בלתי אפשרי
שמישהו יציית לאלוהים ללא התגלותו שבאה מדברו .פעמים רבות ,דברים שונים
בחיינו מפריעים לנו או מונעים מאיתנו לעשות מעשים טובים ,ולכן חשוב שכל מאמין
יעשה חשבון נפש כדי לזהות את הדברים הללו .דוד המלך התייחס לעניין זה כאשר
הוא ביקש מאלוהים:

" ָחקְֵרנִי אֵל וְדַ ע לְבָבִי ּבְ ָחנֵנ ִי וְדַ ע ׂשְַר ַעּפָי׃ ּוְראֵה אִםּ-דֶ ֶרְך-עֹצ ֶב ּבִי
(מזמור קלט ,כג-כד)
ּונ ְ ֵחנִי ּבְדֶ ֶרְך עֹולָם"
חשוב לציין שיקשה מאד על כל מאמין להבין את תשובת רוח הקודש ,בזמן עשיית
חשבון הנפש ,אם אין לו הבנה טובה של דבר ה' .הסיבה לכך היא שרוב הזמן הקב"ה
מדבר איתנו באמצעות דברו.
ביהדות קיימת מסורת של בדיקת חמץ בלילה שלפני ערב הפסח .חז"ל קבעו שבדיקת
החמץ תיעשה דווקא בעזרת נר ,ואפילו בימינו ,כאשר יש לנו מקורות של אור טובים
יותר מנרות ,עדיין משתמשים בנרות .מדוע? משום שהנר ,על מגבלותיו ,מאלץ אותנו
לבדוק לאט ורק שטח קטן בכל פעם .תהליך איטי זה גורם לכך שבדיקת החמץ תהייה
מדוקדקת וקפדנית.
שאול השליח לימד אף הוא על אותו נושא:

"ּו ִמּנ ְעּוֶריָך י ָדַ ְע ָּת אֶתּ-כִ ְתבֵי ַהּקֹדֶ ׁש ַהּיְכֹלִים לְ ַה ְחּכִימְָך לַי ְׁשּועָה עַל-
י ְדֵ י ָהאֱמּונ ָה ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ׃ ּכִי כָלַ -הּכָתּוב נִכְּתָב ּבְרּו ַח אֱֹלהִים ּומֹועִיל
לְהֹוֹרת ּולְהֹוכִי ַח ּולְיַּׁשֵר ּולְהַדְ ִריְך ּבְ ַמ ְעּגְלֵי צ ֶדֶ ק׃ לְ ַמעַן ֲאׁשֶר-י ִ ְהי ֶה
אִיׁש ָהאֱֹלהִים ָּתמִים ּומּוכָן לְכָלַ -מ ֲעׂשֶה טֹוב׃" (האגרת השנייה אל
טימותיאוס ג ,טו-יז)
בפסוקים אלה ניתן למצוא ולהכיר מטרות נוספות של כתבי הקודש :הם נועדו
להוראה ,לשמש דרך חיים ,להוכחה על חטא או עבירה ,להצביע מהי הדרך הישרה
בעיני ה' וכן להדריכנו במעשי צדקה לפני אלוהים.
שאול אומר כאן שאפילו נערים (כמו טימותיאוס) יודעים ומבינים את היתרונות
הנמצאים בכתבי הקודש ,הנותנים לאנשים חוכמה לגבי הישועה ,וכן הדרכה לגבי
הדרך בה צריך להתהלך עם הקב"ה .חשוב להפנים את הקשר בין דבר האלוהים
לישועה :באמצעות כתבי הקודש ,אנחנו (בני האדם) יכולים לראות בבירור את מעמדנו
לפני הקב"ה ,המחייבים להביט על עצמנו מנקודת מבטו של אלוהים ולהבין שה' הוא
קדוש בעוד אנחנו לא ,עקב החטא הקיים בנו .כמו כן ,דרך כתבי הקודש ,אנחנו
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מגלים שהדרך לגאולה אמיתית היא על ידי חזרה בתשובה באמצעות האמונה במשיח.
חשוב לציין שכתבי הקודש נוצרו בהשראת רוח הקודש ככתובּ" :כִי כָלַ -הּכָתּוב נִכְּתָב
ּבְרּו ַח אֱֹלהִים ."...עלינו להדגיש ,שבשפה המקורית ,משמעותו המילולית של הביטוי
"ּבְרּו ַח אֱֹלהִים" הוא שהקב"ה נשם (נשף) את דברו לידי קיום .לפיכך אנחנו מבינים
שאלוהים נתן לאנשים שכתבו את דברו את ההשראה הנחוצה ,על מנת שלא תהייה
טעות כלשהי בטקסט המקראי ושכתבי הקודש יהיו באמת דבר אלוהים .קיים היבט
נוסף לפירוש שהקב"ה נשם את דברו לידי קיום ,ומקורו בסיפור בריאת האדם ככתוב
בספר בראשית:

"וַּי ִיצ ֶר י ְהוָה אֱֹלהִים אֶתָ -האָדָ ם ָעפָר מִןָ -האֲדָ מָה וַּיִּפַח ּבְ ַאּפָיו נִׁשְמַת
(בראשית ב ,ז)
ַחּי ִים וַיְהִי ָהאָדָ ם לְנֶפֶׁש ַחּי ָה"
הנקודה המהותית העולה מפסוק זה היא שכמו שללא נשמת חיים לא יכול האדם
לחיות באופן גשמי ,ללא דבר אלוהים יהיה זה בלתי אפשרי עבור האנושות לחיות
חיים רוחניים בהתאם לרצונו של הקב"ה.

מהי מטרת דבר האלוהים? לפי שאול השליח ,התשובה היא ש" -י ִ ְהי ֶה אִיׁש ָהאֱֹלהִים ָּתמִים
ּומּוכָן לְכָלַ -מ ֲעׂשֶה טֹוב" .מאחר והאנושות נבראה על מנת לשקף את כבוד ה' ,חשוב
מאד שנעסוק במעשים טובים כמתואר בכתובים .היהדות המוכרת לנו כיום הינה
יהדות רבנית המבוססת על ספרות חז"ל ועל מסורות שמקורן מבני אדם .בישיבות,
הדבר העיקרי אשר נלמד הוא התלמוד ושולחן ערוך .כיצד לדעתכם היה מגיב ישוע
למציאות זאת? בזמנו ,כאשר אחד הפרושים שאל את ישוע על אודות מסורת הזקנים
(הבסיס לספרות חז"ל) ,ענה לו ישוע ואמר:

"ּכִי ֲעזַבְּתֶם אֶתִ -מצְוַת אֱֹלהִים לְ ַה ֲחז ִיק ּבְ ַמּסֶֹרת ּבְנֵי-אָדָ ם"
(הבשורה על פי מרקוס ז ,ח)
מדברי ישוע ברור לחלוטין שקיימת סתירה בין מצוות ה' לספרות חז"ל ,כך שכאשר
מישהו בוחר להתהלך יותר על פי מסורת הזקנים (ספרות חז"ל) מאשר לפי מצוות ה',
התוצאה היא שהוא בעצם עוזב את המסגרת האלוהית .כידוע ,הרבנים מסרבים לקבל
את הברית החדשה ,אולם לפי דברי ישוע:

"וַּיַעַן וַּיֹאמַר הֵן ּכָתּוב ֹלא עַלַ -הּלֶחֶם לְבַּדֹו י ִ ְחי ֶה ָהאָדָ ם ּכִי עַלּ-כָל-
מֹוצ ָא פִי-י ְהֹוָה׃" (הבשורה על פי מתי ד ,ד)
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חשוב לציין שאיננו רואים במסורת הזקנים משהו רע או פסול ,כל עוד היא אינה
סותרת את דבר האלוהים .אנשים רבים נותנים חשיבות זהה לסמכות מסורת הזקנים
ולסמכות הכתובים ,דבר הגורם להתרחקות מהקדוש ברוך הוא.
ישוע ידע שיש לכתבי הקודש כוח על טבעי .כפי שכבר למדנו ,קיים קשר בין דבר
האלוהים לישועה (גאולה) ,וכן צריך להיות לנו ברור שעל מנת להיכנס למלכות
האלוהים אנחנו חייבים להיוושע .כאשר דיבר ישוע עם אחד ממנהיגי הסנהדרין בשם
נקדימון הוא אמר לו את הדברים הבאים בקשר למלכות ה':

"וַּיַעַן י ֵׁשּו ַע וַּיֹאמֶר ֵאלָיו ָאמֵן ָאמֵן ֲאנִי אֹמֵר לְָך אִםֹ-לא יִּוָלֵד אִיׁש
ִמלְ ַמ ְעלָה ֹלא-יּוכַל לְִראֹות אֶתַ -מלְכּות ָהאֱֹלהִים"
(הבשורה על פי יוחנן ג ,ג)
פסוק זה מעניין מכמה בחינות ,אחת מהן היא הביטוי "יִּוָל ֵד אִיׁש ִמל ְ ַמעְל ָה" .הפרשנים
מסכימים שביטוי זה מתאר פעולה על טבעית המתרחשת בחיי אדם שנושע (נגאל).
כפי שכבר ראינו ,דרך התורה אנחנו למדים לגבי ציפיותיו של הקב"ה מהאנושות ועל
הצורך להיוושע .עולה כעת השאלה :היכן נוכל ללמוד כיצד להיוושע? שמעון השליח
עונה על שאלה זאת:

"ּכַּנֹולָדִ ים ׁשֵנִית ֹלא ִמּז ֶַרע נִׁשְחָת ּכִי אִםִ -מּז ֶַרע ֹלא יִּׁשָחֵת ּבַ ַּמ ֲאמָר
(אגרת שמעון הראשונה א ,כג)
ׁשֶל-אֱֹלהִים ַהחַי וְ ַה ַּקּי ָם לְעֹולָם"
אף על פי שכתוב "ּכ ַּנֹולָדִים ׁשֵנ ִית" חשוב לציין שאותה המילה המופיעה בפסוק זה היא
זו שקראנו קודם בציטוט מהבשורה על פי יוחנן .כלומר הלידה השניה היא הלידה
מלמעלה .צורת הסביל בה השתמש שמעון במילה "כנולדים" היא בעלת משמעות רבה,
מאחר והסביל מגלה שכוח אחר (לא האיש עצמו) גרם לו להיוולד שנית .כמובן שלידה
זו שונה מאד מהראשונה .מה בדיוק גרם לכך? התשובה היא דבר האלוהים ככתוב:
"ּבַ ַּמ ֲאמָר ׁשֶל-אֱֹלהִים ַהחַי וְ ַה ַּקּי ָם לְעֹולָם" .בדבריו אלה מגלה שמעון שמעבר לעובדה
שכתבי הקודש הם מקור הישועה ,דבר האלוהים הוא חי וקיים לעולם.
מהי כוונתו של שמעון שדבר ה' הוא חי? קיימים שני פירושים לשאלה זאת .הראשון
קשור לביטוי להיוולד מלמעלה ,כלומר דבר האלוהים נותן חיים לאנושות .הפירוש
השני הוא שדבר ה' הינו משהו חי (לא דומם) .דברי יוחנן בפסוקים הבאים מאשרים
את הכתוב בישעיה ט ,ז:

"ּבְֵראׁשִית ָהי ָה הַּדָ בָר וְהַּדָ בָר ָהי ָה אֵת ָהאֱֹלהִים וֵאֹלהִים ָהי ָה הַּדָ בָר"
(הבשורה על פי יוחנן א ,א)
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"וְהַּדָ בָר נ ִ ְהי ָה בָׂשָר וַּיִׁשְּכֹן ּבְתֹוכֵנּו וַּנ ֶ ֱחז ֶה כְבֹודֹו ּכִכְבֹוד ּבֵן יָחִיד לְ ָאבִיו
(שם א ,יד)
ַרבֶ -חסֶד וֶ ֱאמֶת"
שני הפסוקים הללו מגלים את הקשר ההדוק הקיים בין כתבי הקודש לישוע .לפיהם
ישוע משקף באופן מושלם את מהותו של דבר ה' .זו הסיבה בגללה נכתב שוב ושוב
בברית החדשה בנוגע למעשי ישוע" :הַּדְ בִָרים ָה ֵאּלֶה אְֵרעּו ּכְדֵ י ׁשֶּי ִ ְת ַקּי ֵם ַהּכָתּוב".
חשוב להבהיר שכאשר הברית החדשה מתייחסת אל הכתובים ,כוונתה היא לתנ"ך.
באחת הפעמים דיבר ישוע עם כמה ממנהיגי ישראל על אודות התנ"ך ואמר להם:

"ּדִ ְרׁשּו בַּכְ ָתבִים ֲאׁשֶר ּתֹאמְרּו ׁשֶּי ֵׁש לָכֶם ַחּי ֵי עֹולָם ּבָהֶם וְ ֵהּמָה
(הבשורה על פי יוחנן ה ,לט)
ַה ְּמעִידִ ים ָעלָי"
פסוק זה מגלה עניין חשוב לגבי כתבי חז"ל .זו עובדה ידועה שדבר ה' מלמד את הקורא
בו לגבי חיי עולם ,משמע הגאולה הסופית .ישוע אומר כאן שהמנהיגים החוקרים את
הכתובים ומחפשים מידע לגבי נושא זה יוכלו להכיר אותו ,מפני שהכתובים מעידים
עליו .אולם העובדה שהם פעלו נגדו מגלה לנו ששיטתם לפירוש הכתובים היא שגויה.
ניתן לראות את כתבי הקודש כהתגלות הדרגתית מאת הקב"ה לאורך זמן ,כך שכל
התגלות מאוחרת מבוססת על ההתגלויות שקדמו לה .התיאולוגים מדברים על התגלות
בתור תהליך ולפיכך הם משתמשים במושג "התגלות פרוגרסיבית" .חשוב להבין שכל
התגלות חדשה צריכה להיות משלימה ובשום פנים ואופן לא סותרת .ישוע עצמו הוא
מקור ההתגלות ,ככתוב עליו:

" ָהאֱֹלהִים ֲאׁשֶרּ-דִ ּבֶר ִמּקֶדֶ ם ּפְ ָעמִים ַרּבֹות ּובְפָנִים ׁשֹנִים אֶלֲ -אבֹתֵינּו
ּבְי ַד ַהּנְבִיאִים ּדִ ּבֶר ֵאלֵינּו ּבְ ַאחֲִרית ַהּיָמִים ָה ֵאּלֶה ּבְי ַד ּבְנֹו׃ ֲאׁשֶרׂ-שָמֹו
לְיֹוֵרׁש ּכֹל וְג ַםָ -עׂשָה בְי ָדֹו אֶת-הָעֹולָמֹות׃ וְהּוא זֹהַר ּכְבֹודֹו וְצֶלֶם
ַעצ ְמּותֹו וְנֹוׂשֵא כֹל ּבִדְ בַר ּג ְבּוָרתֹו וְ ַאחֲֵרי ַטהֲרֹו אֹתָנּו ּבְנַפְׁשֹו ֵמ ַחּטֹאתֵינּו
(האגרת אל העברים א ,א-ג)
יָׁשַב לִימִין ַהּג ְדֻ ּלָה ּבַּמְרֹומִים"
מפסוקים אלה נוכל ללמוד שמעבר לעובדה שישוע הינו מקור ההתגלות ,הוא גם מהווה
צלם עצמותו של אלוהים .אין זה אומר שהנביאים והמחברים הנוספים של התנ"ך
והברית החדשה מהווים התגלות פחותה מזו של ישוע ,אלא שעל אף שכל הכתובים
הינם באותה רמה ,הדברים שלימד ישוע מספקים לקורא מסגרת אשר באמצעותה
ניתן לפרש ולבאר את שאר הכתובים בצורה מדוייקת יותר .על סמך עובדה זו יכולים
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תלמידי המקרא להסיק שהפרשן הכי טוב של דבר ה' הוא דבר ה' עצמו .זאת הסיבה
ששמעון השליח אמר:

"וְזֹאת ּתֵדְ עּו ִראׁשֹונ ָה ֲאׁשֶר ּכָל-נ ְבּואַת ַה ִּמקְָרא אֵינֶּנ ָה ּכְפִי פִתְרֹון
אָדָ ם ִמּלִּבֹו׃ ּכִי מֵעֹולָם ֹלא-יָצְאָה נ ְבּואָה ּבְִרצֹון ָהאָדָ ם ּכִי ַאנְׁשֵי אֱֹלהִים
ַהּקְדֹוׁשִים ּדִ ּבְרּו ּכַ ֲאׁשֶר נְׂשָאָם רּו ַח ַהּקֹדֶ ׁש"
(אגרת שמעון השנייה א ,כ-כא)
פסוקים אלה מלמדים שהיה זה בלתי אפשרי לכתוב אפילו מילה אחת מכתבי הקודש
ללא השראת רוח הקודש .כמו כן ,על מנת לפרש את דבר אלוהים בצורה הנכונה זקוק
כל אדם לרוח הקודש .הנביא ישעיהו דיבר אף הוא על אותו עניין כאשר אמר:

"ּכִי ֹלא ַמ ְחׁשְבֹותַי ַמ ְחׁשְבֹותֵיכֶם וְֹלא דַ ְרכֵיכֶם ּדְ ָרכָי נְאֻם י ְהוָה׃ ּכִי-
גָבְהּו ׁשָ ַמי ִם ֵמאֶָרץ ּכֵן ּגָבְהּו דְ ָרכַי מִּדַ ְרכֵיכֶם ּו ַמ ְחׁשְבֹתַי ִמ ַּמ ְחׁשְבֹתֵיכֶם"
(ישעיהו נה ,ח-ט)
מאחר שדבר ה' התהווה בהשראת רוח הקודש ,ניתן לומר בבטחון שאין בכתבי
הקודש:
א) מידע בקשר למדע
ב) עצה לאדם בימינו
ג) טעות
ד) קשר לדברים לא קדושים 1
על כל מאמין בישוע לקבל את הסמכות של כתבי הקודש .זאת אומרת להודות בעובדה
שאין טעויות בתנ"ך ובברית החדשה בגרסתם המקורית (כוונת הביטוי "הגרסה
המקורית" היא הדברים שכתב המחבר ולא ההעתקים שבאו מהסופרים במהלך
השנים) .ניתן לדעת בוודאות שכתבי הקודש הם דבר אמת ,מפני שדבר ה' התהווה
באמצעות השראת רוח הקודש .כאשר אדם מסרב לקבל אמת זאת ,יש לדבר השלכות
שליליות הרות גורל לגבי אותו אדם .אחת מהן היא שהוא שם את עצמו במקום בו
הוא חייב להכריע מה בדבר ה' האמת ומה לא האמת .כמובן שהסכנה כאן היא ,שרק
את הדברים שנראים לו הגיוניים יתקבלו בעיניו כאמת ,בעוד את הדברים שאינם
מוצאים חן בעיניו הוא יסרב לקבלם.
תשובה :ג) טעות
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עד עתה למדנו לגבי דבר ה' שהוא:
א) על טבעי
ב) מלא השראה מרוח הקודש
ג) ללא טעויות
ד) סמכותי
ה) מעשי לכל תחום של חיים
ו) כל התשובות נכונות
עקב כל הדברים הללו ,עלינו ליישם את דבר ה' בחיינו .כפי שאמר מחבר האגרת אל
העברים:

"ּכִי-דְ בַר ָהאֱֹלהִים חַי הּוא ּופֹעֵל ּג ְבּורֹות וְחַד ִמּכָל-חֶֶרב ּפִיפִּיֹות
וְיֵֹרד עַד-לְ ַהבְּדִ יל ּבֵיןַ -הּנֶפֶׁש ּובֵין הָרּו ַח ּבֵין הַּדְ בָקִים ּובֵין-הַּמֹו ַח ּובֹחֵן
(האגרת אל העברים ד ,יב)
ַמ ְחׁשְבֹות לֵבָב ּו ְמז ִּמֹותָיו"
כאשר בן אדם נושע ,הוא הופך לבריאה חדשה ,אך עם זאת אין זה אומר שהוא
מושלם .קיים הבדל גדול בין ישועה להתקדשות .על אף שנלמד בעיון על אודות שני
נושאים אלה בהמשך ,כדאי להגדיר כעת את היחס בין דבר ה' למושג התקדשות.
הפסוק שציטטנו מגלה לקורא שכתבי הקודש הינם כלי חזק ביותר שמטרתו לעזור
למאמין להתקדם במסלול אל הקדושה .חשוב להבין שהישועה נותנת למאמין את
האפשרות להיכנס למלכות ה' בזכות חסדו של הקב"ה ,אולם כל עוד המאמין נמצא
בגופו הגשמי ,ניתנים לו האפשרות והיכולת להתקדם אל הקדושה (המטרה) על ידי
הדרכת רוח הקודש ודבר ה'.
על כל מאמין להבין כיצד פועל רוח הקודש עם דבר ה' על מנת לגרום למאמין לגדול
באמונה .הדבר הראשון שנאמר בפסוק הנ"ל על אודות דבר האלוהים זה שהוא חי
ופועל .זאת אומרת ,כאשר המאמין קורא בכתבי הקודש הוא לא רק לומד מה שנכתב
בהם כמו עם כל ספר אחר ,אלא הוא מכניס לתוכו כוח עצום ועל טבעי (רוחני) הפועל
בכל חלקי האדם (גוף ,נשמה ,רוח ונפש).
אגרת שמעון הראשונה ב ,ב-ג אומרת:

"ּוכְעֹולָלִים ֲאׁשֶר ז ֶה ִמּקָרֹוב נֹולְדּו ִה ְתאַּוּו לֶ ָחלָב ַהּז ְַך ׁשֶל הַּדָ בָר ,לְ ַמעַן
ִּתג ְּדְ לּו ּבְ ֶא ְמצ ָעּותֹו לִיׁשּועָה ,אִם ָא ְמנ ָם ְט ַע ְמּתֶם ּכִי טֹוב ָהאָדֹון"
שמעון רוצה לומר לנו ,שכמו שתינוק זקוק לחלב על מנת שיוכל לחיות ,להתקיים
ולגדול ,כך גם עלינו להתייחס לדבר האלוהים.
יש אנשים המגבילים את מה שדבר האלוהים יכול לעשות בחיינו עקב מחשבה
מוטעית האומרת שכתבי הקודש יכולים להשפיע על האדם רק כאשר הוא קורא בהם
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או מקשיב לאדם אחר המקריא אותם .דבר אלוהים אמור לפעול בחיינו בכל רגע נתון
על מנת שנוכל להתהלך לפי רצונו של הקדוש ברוך הוא.

"ּבְלִּבִי ,צָפַנְּתִי ִאמְָרתֶָך לְ ַמעַןֹ ,לא ֶא ֱחטָא-לְָך"

(תהילים קיט ,יא)

עלינו להבין שאחד מהתפקידים המרכזיים של כתבי הקודש בחיינו נובע משמם  -כתבי
הקודש .עלינו לשאוף להתהלך בקדושה וטהרה לפני אלוהים ,על פי דברו ,יום יום.
שאול השליח אמר על דבר ה':

"לְ ַמעַן קַּדְ ׁשָּה ּבִדְ בָרֹו ַאחֲֵרי ֲאׁשֶרִ -טהֲָרּה ּבְִרחִיצ ַת ַה ָּמי ִם"
(האגרת אל האפסים ה ,כו)
ההקשר של ציטוט זה הינו מערכת היחסים בין גבר לאשתו .שאול השווה אותה
ליחסים בין ישוע המשיח לקהילתו .בפסוק הבא כתוב שבסופו של דבר תהיה קהילתו
מושלמת:

"לַ ֲהקִימָּה ּבְכָבֹוד לֹו לְעֵדָ ה ֲאׁשֶר אֵין־ּבָּה ּכֶתֶם וָ ֶקמֶט ּוכְדֹומֶה ּכִי אִם־
(שם ה ,כז)
לְ ַמעַן ִּת ְהי ֶה קְדֹוׁשָה ּו ְתמִימָה"
כיצד הגיעה הקהילה למצב זה? התשובה נמצאת בפסוק כו" :לְ ַמעַן קַּדְ ׁשָּה ּבִדְ בָרֹו".
חשוב לציין שבלשון המקורית גם המילים " ִטהֲָרּה ּבְִרחִיצ ַת ַה ָּמי ִם" קשורות לדברו (כתבי
הקודש של אלוהים) .למעשה ,בתרגום אחר ניתן לקרואּ" :כְדֵ י לְקַּדְ ׁשָּה ּולְ ַטהֲָרּה עַל-י ְדֵ י
ְרחִיצ ַת ַמי ִםּ ,בְלִּוּוי ּדְ בָרֹו" .המסר העיקרי של ה"רחיצה במים" ,הטבילה ,הוא לימוד דבר
ה' ,על ידו יתקדם התלמיד במסעו הרוחני ויגדל ויתבגר עד שיהיה קדוש ,ללא קמט
או כתם (מום).
חיינו הם קדושים כי קדוש הוא בוראנו .מטרתנו היא לשאוף לחיי קדושה לפי רצון
האדון .עם זאת ,חשוב לציין כי כדי להיות קדושים ללא קמט או מום ,עלינו להבין
ששאיפתנו להגיע לקדושת האלוהים לא תוביל אותנו לעולם לישועה .אף על פי כן,
תוצאת הגאולה בחיי המאמין היא שרוח הקודש חי ושוכן בתוכנו ולפיכך עלינו לשאוף
לחיי קדושה וכן להיפטר מכל טומאה.

"ּבְנִי אִםִּ -תּקַח ֲאמָָרי ּו ִמצ ְוֹתַי ִּתצְּפֹן ִאּתְָך׃ לְ ַהקְׁשִיב לַ ָחכְמָה ָאזְנ ֶָך ַּתּטֶה
לִּבְָך לַּתְבּונ ָה׃ ּכִי אִם לַּבִינ ָה ִתקְָרא לַּתְבּונ ָה ִּתּתֵן קֹולֶָך׃ אִם־ ְּתבַקְׁשֶּנ ָה
כַּכָסֶף וְכַ ַּמטְמֹונִים ַּת ְחּפְׂשֶּנ ָה׃ אָז ָּתבִין י ְִראַת י ְהוָה וְדַ עַת אֱֹלהִים ִּת ְמצ ָא"
(משלי ב ,א-ה)
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על מנת שנוכל להבין ולדעת את רצונו האמיתי של אלוהים בחיינו ,אין זה מספיק רק
לקרוא את דבר ה' ,אלא עלינו ללמוד ולהתעמק בו .כדי שנוכל לדעת מה דבר אלוהים
אומר ומתכוון בכל נושא ונושא ,עלינו גם ללמוד את הדרך המתאימה לפרש את כתבי
הקודש באופן הנכון .אין זו מטרתו של ספר זה להתעמק בנושא זה ,אך חשוב לנו
לאתגר את הקורא וכן לתת מספר נקודות אשר יעזרו לכולנו לדעת ולהבין את דבר
אלוהים ורצונו .ה' לא נתן לנו את דברו על מנת לבלבל אותנו ,אלא כדי שנוכל לפרש
את דברו לפי הפשט .כמובן שניתן למצוא במקרא משלים ואלגוריות ,אך לרוב קל
מאד לזהותם ולהבינם ולעתים תכופות הטקסט עצמו הוא הנותן לקורא את הפירוש
הנכון .חשוב מאד לשים לב למילים המופיעות בכתבי הקודש וכיצד אותן מילים באות
לידי ביטוי במקומות אחרים במקרא .בנוסף ,נדרש התלמיד ללמוד על הרקע ,תרבות
המקום והתקופה עליהם מדובר.
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פרק ב'
שאלות לסיכום

פרק ב'
 )1לאורך ההיסטוריה של האנושות ,הראה הקב"ה את רצונו להיות ב _________ איתה.
 ___________________ )2הוא המקור העיקרי בו ניתן למצוא התגלות אלוהית.
 )3כל אדם לומד ומבין מכתבי הקודש שהוא ______________.
א) יהיה במלכות ה'
ב) ימצא חן בעיני אלוהים
ג) מיועד לכבוד
ד) חוטא
 )4דבר ה' בא לידי קיום באמצעות ________________________.
 )5ללא כתבי הקודש ,כל אדם:
א) חופשי לעשות כרצונו
ב) נדרש להקשיב לאנשים אחרים שנראים לו יותר רוחניים ממנו
ג) מת מבחינה רוחנית
ד) לא מחוייב לעשות מעשים טובים
 )6על מנת להיכנס למלכות האלוהים ,עליך ___________ מלמעלה.
 )7קיים יחס מיוחד בין דבר האלוהים ל ____________.
 )8לפי הבשורה על פי יוחנן ה ,לט ,מנהיגי עם ישראל לפני אלפיים שנה ידעו כיצד
לפרש את כתבי הקודש באופן הנכון.
א) נכון
ב) לא נכון
 )9דבר ה' מעיד על המשיח שהוא:
א) זמני
ב) לא ימות
ג) נברא
ד) ישוע
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 )10הפירוש הכי טוב לכתבי הקודש נמצא ב:
א) כתבי רש"י
ב) כתבי הקודש
ג) רמב"ם
ד) מאמרים אקדמיים
 )11דבר אלוהים נכתב בהשראת:
א) רש"י
ב) רוח הקודש
ג) הרמב"ם
 )12כאשר פלוני קורא בכתבי הקודש ,הדבר משפיע על:
א) מוחו
ב) נפשו
ג) נשמתו
ד) רוחו
ה) כל התשובות נכונות
 )13דבר ה' יכול להשפיע על פלוני אך ורק כאשר הוא קורא בו או חושב עליו.
א) נכון
ב) לא נכון
 )14כאשר פלוני לומד את דבר האלוהים חשוב שישים לב ל:
א) לשון המקרא
ב) הרקע
ג) ההקשר
ד) כל התשובות נכונות
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פרק ב'
תשובות לשאלות
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14

מערכת יחסים
כתבי הקודש
ד
השראת רוח הקודש
ג
להיוולד
רצונו של אלוהים
לא נכון
ד
ב
ב
ה
לא נכון
ד

פרק ג

הקב"ה
דוד המלך אמרַ " :טעֲמּו ּוְראּו ּכִי-טֹוב י ְהוָה ַאׁשְֵרי ַהּגֶבֶר י ֶ ֱחסֶהּ-בֹו" (מזמור לד ,ט) .חשוב
לשים לב שלפני שדוד אמר את המיליםַ " :אׁשְֵרי ַהּגֶבֶר י ֶ ֱחסֶהּ-בֹו" ,הוא הזמין את כולם
להכיר את האלוהים באופן אישי .זוהי גם מטרתו של פרק זה :להזמין אותך להכיר
את האלוהים היחיד שנגלה על ידי כתבי הקודש .במקום המילה "להכיר" עדיפה
המילה "לדעת" משום שמשמעות המילה "להכיר" היא שלפלוני יש מידע על משהו
או על מישהו .במילים אחרות ,משמעות הביטוי "להכיר את ה'" היא שמישהו יודע
שאלוהים קיים .לעומת זאת ,משמעות המילה "לדעת" היא שפלוני מכיר את האלוהים
באופן אישי .המילה הראשונה בפסוק שציטטנו היא " ַטעֲמּו" .כידוע קיים הבדל גדול
בין מישהו ששמע שיש במסעדה מסוימת אוכל טוב ,לבין מישהו אחר שיושב באותה
מסעדה ואוכל ממטעמיה.
אלוהים רוצה שכל אחד מאיתנו ידע אותו דרך מערכת יחסים מיוחדת שנקראת
"ברית" .המונח ברית מתייחס למסגרת שהוגדרה על ידי דבר ה' ,ואשר נותנת לנו את
התנאים עליהם מושתת מערכת יחסים זו .האלוהים מתגלה דרך שני דברים עיקריים:
הטבע וכתבי הקודש .לפיכך ,גם אם אין למישהו עותק אישי של דבר ה' ,זוהי עובדה
ברורה שהעולם קיים ומנוהל על ידי מישהו .כל אחד יכול לראות שהעולם אינו נמצא
במצב של תוהו ובוהו ,אם כך מי מנהל אותו בצורה כל כך מסודרת? התשובה כמובן
היא האלוהים .לאחר שהבנו שאלוהים קיים ,חובה עלינו לחפש אותו .במילים אחרות,
כל איש ירצה להיענות להזמנתו של דוד המלךַ " :טעֲמּו ּוְראּו ּכִי-טֹוב י ְהוָה".
טוב יותר לדעת את האלוהים מלהכיר אותו בלבד .המילה "לדעת" מתייחסת ל:
א) ידע אישי
ב) חוויה אישית
ג) מערכת יחסים
1
ד) כל התשובות נכונות
.1

ד) כל התשובות נכונות
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בפסוק הראשון בתנ"ך אנחנו קוראיםּ" :בְֵראׁשִית ּבָָרא אֱֹלהִים אֵת ַהּׁשָ ַמי ִם וְאֵת ָהאֶָרץ".
לפני שמדברים על ה' כבורא העולם ,צריך לשים לב כיצד פסוק זה מתייחס אל ה'.
המילה הראשונה שמופיעה בכתבי הקודש בקשר להקב"ה היא "אלוהים".
מה לדעתך משמעות המילה "אלוהים"?
על פי חז"ל התשובה היא "שופט" .פירוש זה מבוסס על הפסוק:

" ִמז ְמֹור לְ ָאסָף אֱֹלהִים נִּצ ָב ּבַעֲדַ ת-אֵל ּבְקֶֶרב אֱֹלהִים יִׁשְּפֹט"
(מזמור פג ,א)
התורה אומרת שאלוהים ברא את העולם כדי לגלות לקורא שהוא גם ישפוט את
העולם .מאחר ואלוהים עתיד לשפוט את כל הבריאה ,הוא ישפוט גם אותך .לפיכך
זהו דבר הגיוני שכל אחד מאיתנו ירצה להכיר את שופטו .הדבר הראשון שעלינו לדעת
אודות אלוהים הוא טיב יחסו לבריאה .על פי תורת החסידות השם "אלוהים" מתייחס
אל הקשר בין ה' לבריאה .כאשר משתמשים בגימטריה יש למילים "אלהים" ו"הטבע"
אותו ערך גימטרי .86 -
אלהים = 86 = 40 + 10 + 5 + 30 + 1
הטבע = 86 = 70 + 2 + 9 + 5
העוסקים בגימטריה רואים קשר בין האלוהים לבריאת העולם עקב הערך הזהה של
שתי מילים אלה .אנחנו ,כתלמידיו של ישוע ,איננו משתמשים בגימטריה כלל ,ולא
מתבססים עליה .היהדות באופן כללי והחסידות בפרט טוענים שיש חלק מהקב"ה
בכל דבר ובכל אדם ,ובמילים אחרות  -כל הבריאה כולה היא האלוהים .משפט זה
הוא כפירה!
אף על פי שהקב"ה ברא את הכל ,קיימת הפרדה בין אלוהים לבריאה .זוהי טעות
גדולה להגיד שכל דבר נברא הוא חלק ממנו .כדי להצדיק את טענת היהדות שהכל
חלק ממנו ,מצטטים הרבנים את הפסוק הבא:

" ַאּתָה הְָר ֵא ָת לָדַ עַת ּכִי י ְהוָה הּוא ָהאֱֹלהִים אֵין עֹוד ִמּלְבַּדֹו"
(דברים ד ,לה)
הם שמים דגש על חציו השני של הפסוק בו כתוב" :אֵין עֹוד ִמּלְבַּדֹו" .כוונתם היא שאין
דבר נוסף מלבד לאלוהים ביקום .הבעיה עם פירוש זה היא שפסוק זה אינו מתייחס
לבריאה ,אלא לעובדה שאלוהי ישראל הוא לבדו האלוהים .כפי שכבר נאמר ,זוהי
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טעות להגיד שאלוהים שם חלק ממנו בכל דבר שהוא ברא ,אולם בהחלט קיים קשר
מיוחד בין האלוהים לבריאה .ישנם כמה דברים שניתן לומר אודות קשר זה:
א) כל דבר שקיים נברא על ידי הקב"ה בלבד.

"ּכִי-בֹו נִבְָרא ּכֹל ֲאׁשֶר ּבַּׁשָ ַמי ִם וַ ֲאׁשֶר ּבָאֶָרץ ּכֹל ַהּנ ְִראֶה וְכֹל ֲאׁשֶר-
אֵינֶּנּו נ ְִראֶה הֵן ּכִסְאֹות ּו ֶמ ְמׁשָלֹות הֵן ׂשְָררֹות וְָרׁשֻּיֹות ַהּכֹל נִבְָרא עַל-
(האגרת אל הקולוסים א ,טז)
י ָדֹו ּולְ ַמ ֲענ ֵהּו"
ב) האלוהים פועל בתוך בריאתו במידה מסוימת.

"...הּוא ַמז ְִרי ַח ׁשִמְׁשֹו לָָרעִים וְלַּטֹובִים ּו ַמ ְמטִיר עַלַ -הּצ ַּדִ יקִים וְג ַם
(הבשורה על פי מתי ה ,מה)
עַל-הְָרׁשָעִים"
" טֹוב-י ְהוָה לַּכֹל וְַר ֲחמָיו עַלּ-כָלַ -מ ֲעׂשָיו"

(מזמור קמה ,ט)

ג) האלוהים נמצא בכל מקום בבריאתו.

" ָאנ ָה ֵאלְֵך מֵרּוחֶָך וְ ָאנ ָה ִמּפָנֶיָך ֶאבְָרח׃ אִם ֶאּסַק ׁשָ ַמי ִם ׁשָם
(מזמור קלט ,ז-ח)
ָאּתָה וְ ַאּצ ִיעָה ּׁשְאֹול ִהּנֶּךָ"
משלוש הנקודות הללו אנחנו למדים שאלוהים לא סתם ברא את העולם ומתעלם
ממנו ,אלא הוא יודע באופן מושלם על כל דבר המתרחש ביקום.

"הֲֹלא ִת ָּמכְַרנ ָה ׁשְּתֵי צִּפֳִרים ּבְ ִאּסָר וְ ַאחַת ֵמ ֵהּנ ָה ֹלא ּתִּפֹול אְַרצ ָה
ִמּבַלְעֲדֵ י ֲאבִיכֶם׃ וְ ַאּתֶם ּג ַםׂ-שַעֲרֹות ֹראׁשְכֶם נִמְנֹות ּכֻּלָן"
(הבשורה על פי מתי י ,כט-ל)
אף על פי שאלוהים יודע באופן מושלם את בריאתו ושהוא פועל בה ,עלינו להבין
שעובדה זו היא רק חלק מגדולתו של אלוהים ,כלומר גדולתו היא מעבר לבריאה .השם
י-ה-ו-ה קשור לעובדה זו משום שמקורו בשורש "להיות" .השם הנעלה מכל מורכב
משלוש מילים" :היה"" ,הווה" ,ו"יהיה" ,המצביעות על כך שאלוהים אינו מוגבל על
ידי מסגרת הזמן .כאשר אנחנו חוקרים את כתבי הקודש אודות האלוהים אנחנו
למדים הרבה דברים על תכונותיו .העובדה שאנחנו בני אדם ומוגבלים ביכולתנו להכיר
את מלוא גדולתו של האלוהים ,אינה עומדת בסתירה לכך שעלינו להשתדל וללמוד
ככל האפשר על אלוהים באמצעות דברו.
אחת המילים בה משתמשים הרבנים כדי לתאר את האלוהים היא "אינסוף" .מילה
זו משקפת כמה היבטים .הראשון ,שאלוהים הוא נצחי .במילים אחרות ,לא היה זמן
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כלשהו שהקב"ה לא היה קיים בו .ה' הוא לא רק לפני הכל ,אלא גם אין לו התחלה
או סוף .השני ,כפי שכבר ציינו ,הקב"ה אינו מוגבל על ידי מסגרת הזמן או עוד
דברים אחרים .חשוב לציין כאן שה' לא יעשה דבר המנוגד לאופיו .למשל ,אם כתוב
שהאלוהים אינו יכול לשקר (ראה במדבר כג ,יט) ,העובדה שה' לא משקר אינה מעידה
על מגבלה כלשהי .אלוהים פשוט לא עושה דבר המנוגד לרצונו ומהותו.
הנביא יחזקאל אומר:

" ֶה ָחפֹץ ֶא ְחּפֹץ מֹות ָרׁשָע נְאֻם ֲאדֹנ ָי י ְהוִה הֲלֹוא ּבְׁשּובֹו מִּדְ ָרכָיו וְ ָחי ָה"
(יחזקאל יח ,כג)
מפסוק זה ברור שרצונו של אלוהים שכל אדם יחזור בתשובה ויחיה (ייוושע) ,אולם
אנחנו יודעים שלא כל אדם בוחר לעשות זאת .האם עובדה זו פוגעת בריבונותו של
אלוהים? בפירוש לא! עלינו להבדיל בין תכניתו של ה' ורצונו .כל דבר שברצונו של
אלוהים לעשות הוא עושה ומקיים ,אולם מה שה' מצווה על האנושות לעשות נתון
לבחירה חופשית .לפיכך ,אסור לנו להאשים את האלוהים עקב חטאי האנושות או
לחשוב שקיימת פגיעה בריבונותו מפני שבני האדם חוטאים .ה' הוא זה שברא את
המסגרת הנותנת לאנושות את היכולת לבחור בין טוב לרע.
צריך לזכור ארבעה דברים חשובים מאד בקשר לאלוהים:
א) ה' נמצא בכל מקום.
ב) ה' יודע את הכל (ה' תמיד ידע את הכל).
ג) ה' יכול לעשות הכל.
ד) ה' ,אלוהי ישראל ,הוא האל היחיד.
בהקשר לארבע נקודות אלה ולכל עניין נוסף הנוגע במהותו ,עלינו לדעת ולזכור
שהאלוהים אינו משתנה.

"עַלּ-כֵן ּכַ ֲאׁשֶר ָרצ ָה ָהאֱֹלהִים לְהְַראֹות ּבְיֹותֵר אֶת-יְֹרׁשֵי ַה ַהבְ ָטחָה
ׁשֶּלאִ -תׁשְ ַּתּנ ֶה ֲעצ ָתֹו עַָרב אֹתָּה ּבִׁשְבּועָה׃ לְ ַמעַן ּבִׁשְנֵי דְ בִָרים ּבִלְּתִי
ִמׁשְ ַּתּנ ִים ֲאׁשֶר ָחלִילָה לֵאֹלהִים ִמּׁשַּקֵר ּבָם י ִ ְהי ֶה ּלָנּו ֲאׁשֶר נַסְנּו ֵאלָיו
ִמבְטַח-עֹז לֶ ֱאחֹז ּבַ ִּתקְוָה ַהּנ ְתּונ ָה לְפָנֵינּו"
(האגרת אל העברים ו ,יז-יח)
מאחר ואלוהים לא משתנה ולא משקר ,הוא נאמן באופן מוחלט.

"וְי ָדַ ְע ָּת ּכִי-י ְהוָה אֱֹלהֶיָך הּוא ָהאֱֹלהִים ָהאֵל ַהּנ ֶ ֱאמָן ׁשֹמֵר ַהּבְִרית
(דברים ז ,ט)
וְ ַה ֶחסֶד לְאֹ ֲהבָיו ּולְׁשֹמְֵרי ִמצ ְֹותָו לְ ֶאלֶף ּדֹור"
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אף על פי שאלוהים מצווה על האנושות לציית לו ,אין זה אומר שהוא זקוק לדבר
כלשהו .כל מצווה נועדה לטובתנו ולא לטובתו .האלוהים אינו תלוי באחרים ,אלא
הוא מקיים את עצמו .קיים קשר הדוק בין העובדה שה' אינו מוגבל לבין העובדה
שהוא אינו תלוי בשום דבר .ככתוב בספר תהלים:

"וֵאֹלהֵינּו בַּׁשָ ָמי ִם ּכֹל ֲאׁשֶרָ -חפֵץ ָעׂשָה"

(מזמור קטו ,ג)

ניתן להשתמש במילים שונות ומגוונות כדי לתאר את האלוהים ,אולם קיימת קבוצה
קטנה של שמות תואר המופיעה לעתים תכופות בהקשר לתכונותיו של אלוהים .רשימה
זו כוללת את המילים :קדוש ,צדיק ,אמת וטוב .עלינו לשים לב שלא מופיעה ברשימה
זו אף מילה הקשורה לעובדה שיש לאלוהים תכונות המעידות על חסדו .נעסוק בחסדו
של אלוהים בסוף פרק זה .יש להבין שקיים קשר בין ארבע המילים :קדוש ,צדיק ,אמת
וטוב .אולם לפני שנחקור קשר זה ,חשוב להבין שאלוהים אינו מוגדר על ידי המילים
הללו ,נהפוך הוא ,מהותו של ה' היא המגדירה תארים אלה .במילים אחרות ,אין זה
נכון לומר שה' צדיק משום שהוא עושה מעשי צדק ,אלא שמעשה כלשהו הוא מעשה
צדק מפני שאלוהים עשה זאת .כל שם תואר המתאים לאלוהים ,הולם אותו משום
שכך הוא ה' במהותו.
באופן כללי מתייחס המושג "קדוש" לתכנית או למטרה ספציפית .דבר כלשהו נהיה
"קדוש" כאשר הוא מוקדש למטרה מסויימת .לדוגמה ,ניתן להשתמש בסכין לכל
מטרה ,אך כאשר פלוני מקדיש את הסכין למטרה מסוימת ,ניתן לומר שהסכין עתה
קדוש .עם זאת ,חשוב להבין שאנחנו מדברים אודות המושג "קדוש" באופן כללי
בלבד ולא באופן רוחני (ההקשר הנפוץ בו משתמשים במילה זו כיום) .הרי דוגמה על
מנת לעזור לנו להבין את משמעות המושג "קדוש" בשני ההקשרים :פלוני הוא פושע
אשר ברשותו כסף רב .הוא לוקח  ₪ 500מכספו וקונה בו אקדח על מנת לשדוד בנק.
באופן כללי ניתן לומר שאותם  ₪ 500הם "קדושים" .כמובן שמבחינה רוחנית כסף
זה אינו קדוש כלל ,מאחר והוא קשור לחטא .על מנת שמשהו יהיה "קדוש" מבחינה
רוחנית ,התכנית או המטרה שאותו דבר מוקדש לה חייבת להיות בקנה מידה אחד
עם רצון האל.
בתורה כתוב "קָדֹוׁש ֲאנ ִי י ְהוָה אֱֹלהֵיכ ֶם" .כפי שראינו קודם לכן ,אלוהים הוא קדוש
במהותו ,אך בנוסף ,פסוק זה מגלה לקורא שאלוהים הוא קדוש ,כלומר אלוהים יהיה
נאמן לרצונו (תכניתו) .באותו פסוק אנחנו קוראים:

"ּדַ ּבֵר אֶלּ-כָל-עֲדַ ת ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל וְ ָאמְַר ָּת ֲאלֵהֶם קְדֹׁשִים ִּתהְיּו ּכִי
(ויקרא יט ,ב)
קָדֹוׁש ֲאנִי י ְהוָה אֱֹלהֵיכֶם"
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לפי דברי פסוק זה אלוהים הזמין את בני ישראל להצטרף לתכניתו .חשוב לציין
שתכנית זו (רצון אלוהים) מבוססת על האמת ושאלוהים עצמו מגדיר מהי האמת
["י ְהוָה אֵל ֱאמֶת" (מזמור לא ,ו)] .ניתן כעת לראות את הקשר בין המושגים "אמת"
ו"טוב" .הפעם הראשונה שהמילה "טוב" מופיעה בכתבי הקודש היא בבראשית א,
ד .מפסוק זה ואחרים ,בהם מופיעה מילה זו ,אנחנו למדים שמשמעות המושג "טוב"
היא "בהתאם לרצון אלוהים" .האמת מתארת תמיד את הטוב ומתבססת על התכנית
האלוהית.
אלוהים הוא צדיק ככתובֲ " :אנִי י ְהוָה וְאֵין-עֹוד אֱֹלהִים ִמּבַלְעָדַ י אֵל-צ ַּדִ יק ּומֹוׁשִי ַע ַאי ִן
זּולָתִי" (ישעיהו מה ,כא) .ניתן להגדיר את המונח "צדק" בתור "תוצאת רצון האלוהים".
לדוגמה :יש משפט ויש משפט צדק ,אך ברור לכל שמשפט צדק הוא זה שמבטא את
רצון האל באופן מעשי .הביטוי "ה' צדיק" אומר שאלוהים יפעל תמיד כך שרצונו
המושלם והצודק יתממש.
להלן דוגמה נוספת שתעזור לנו להבין את ארבע המילים :קדוש ,צדיק ,אמת וטוב:
ה' רוצה לכונן את מלכותו מירושלים .לפיכך ,ניתן להבין שירושלים היא עיר קדושה
מפני שאלוהים הקדיש אותה לתכנית להקמת מלכותו .מאחר והתכנית לכינון המלכות
בירושלים היא בהתאם לרצונו של אלוהים ,ניתן לומר עליה שהיא דבר טוב .לפיכך ,כל
דבר שמתאר תכנית זו באופן הנכון הוא אמת ,וכל דבר שנעשה כדי לקדם את אותה
התכנית הינו מעשה צדק.
העיר ירושלים היא _______________.
עקב רצונו של ה' להקים בה את מלכותו הוא __________________.
כל דבר שמתאר במדויק את מלכותו הוא _________________.
1
כל דבר שנעשה על מנת לקדם את תכניתו הוא מעשה ______________.
חסד האל
חז"ל דברו על י"ג מידות האלוהים שהבסיס להן נמצא בתורה:

"וַּי ַ ֲעבֹר י ְהוָה עַלּ-פָנָיו וַּיִקְָרא י ְהוָה י ְהוָה אֵל ַרחּום וְחַּנּון אֶֶרְך ַאּפַי ִם
וְַרבֶ -חסֶד וֶ ֱאמֶת׃ נֹצ ֵר ֶחסֶד לָ ֲאלָפִים נֹׂשֵא עָוֹן וָפֶׁשַע וְ ַח ָּטאָה וְנַּקֵה
ֹלא יְנַּקֶה ּפֹקֵד עֲוֹן אָבֹות עַלּ-בָנִים וְעַלּ-בְנֵי בָנִים עַלׁ-שִּלֵׁשִים וְעַל-
(שמות לד ,ז-ח)
ִרּבֵעִים"

תשובות :קדושה  /צדיק  /אמת  /טוב
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הם חילקו פסוקים אלה כלהלן:
א) י ְהוָה
ב) י ְהוָה
ג) אֵל
ד) ַרחּום
ה) חַּנּון
ו) אֶֶרְך ַאּפַי ִם
ז) ַרבֶ -חסֶד
ח) ֱאמֶת
ט) נֹצֵר ֶחסֶד ל ָ ֲאלָפִים
י) נֹׂשֵא עָוֹן
יא) נֹׂשֵא פֶׁשַע
יב) נֹׂשֵא ַח ָּטאָה
יג) וְנַּקֵה
כמאמינים ,תלמידי ישוע ,איננו נמצאים תחת סמכותם של חז"ל ואנחנו רשאים לא
להסכים עם פירושם .עם זאת ,ברור ששני הפסוקים הללו קשורים לחסדו של אלוהים.
פסוקים אלה צמודים לפרשת עגל הזהב ,וההקשר כאן הוא סליחתו של ה' .על אף שלפי
פירוש חז"ל קיימים שלושה עשר אזכורים לחסדו של אלוהים ,מקריאת הפסוקים ניתן
לראות בבירור שבעה סימוכין לעניין זה – ַרחּום ,חַּנּון ,אֶֶרְך ַאּפַי ִםַ ,רבֶ -חסֶד ,נֹצֵר ֶחסֶד
ל ָ ֲאלָפִים ,נֹׂשֵא עָוֹן וָפֶׁשַע וְ ַח ָּטאָה ,וְנַּקֵהַ .רחּום ,חַּנּון וְַרבֶ -חסֶד מביעות תכונות אלוהיות.
הביטוי "אֶֶרְך ַאּפַי ִם" מגלה לקורא שיש לאלוהים סבלנות ולכן הוא נותן לנו זמן כדי
לחזור בתשובה .שאר הנקודות מתייחסות למעשיו של ה' – נֹצֵר ֶחסֶד ל ָ ֲאלָפִים ,נֹׂשֵא עָוֹן
וָפֶׁשַע וְ ַח ָּטאָה וְנַּקֵה ,על מנת שנוכל לקבל את סליחתו.
עלינו לשמוח בעובדה שאלוהים רוצה לסלוח לחוטאים ,אולם מפני שהוא קדוש וצדיק
עלינו לזכור שה' כן יעניש את המסרבים לחסדו .חשוב לציין שאין זה מקרה שהמילה
"אמת" מופיעה אף היא בקטע הנ"ל .מהי מטרתה כאן? ללמד אותנו שאלוהים יסלח,
אך רק בתנאים שלו כפי שמופיע בדבר ה' .אם אדם כלשהו אינו עומד בתנאים הללו
אלוהים ישפוט אותו במשפט צדק .יש החושבים שמאחר וכתוב " ָהאֱֹלהִים הּוא ַא ֲהבָה"
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(האגרת הראשונה ליוחנן ד ,ח) ,שבסופו של דבר אלוהים יסלח לכולם ,אולם אסור
להתעלם מהעובדה שלפי כתבי הקודש אלוהים הוא גם אל של קנאה וזעם:

"ּכִי ֹלא ִתׁשְ ַּת ֲחוֶה לְאֵל ַאחֵר ּכִי י ְהוָה ַקּנ ָא ׁשְמֹו אֵל ַקּנ ָא הּוא"
(שמות לד ,יד)
"ּכִי י ְהוָה אֱֹלהֶיָך אֵׁש אֹכְלָה הּוא אֵל ַקּנ ָא"

(דברים ד ,כד)

"יְׁשַּלַחּ-בָם חֲרֹון אַּפֹו ֶעבְָרה וָזַעַם וְצ ָָרה"...

(מזמור עח ,מט)

"וַּיִּצָמֶד יִׂשְָראֵל לְבַעַל ּפְעֹור וַּיִחַר-אַף י ְהוָה ּבְיִׂשְָראֵל"
(במדבר כה ,ג)
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פרק ג'
שאלות לסיכום

פרק ג'
 )1על מנת שנוכל להגיב לאלוהים בצורה הנכונה צריך קודם ____________ אותו.
 )2מהו הפירוש הנכון של המילה "אלוהים"?
א) אדון
ב) אינסוף
ג) שופט
ד) בורא העולם
 )3כל הטבע כמכלול שווה לאלוהים.
א) נכון
ב) לא נכון
 )4משמעות הביטוי המופיע בתורה "אין עוד מלבדו" הוא?
א) הקב"ה הוא הכל
ב) אלוהים שם חלק מעצמו בכל דבר שנברא
ג) כל דבר שנברא הוא אלוהי במהותו
ד) לא קיים אלוהים אחר
 )5אלוהים נמצא בכל מקום ביקום.
א) נכון
ב) לא נכון
 )6קיימת אפשרות שמשהו יקרה בעולם ואלוהים לא ידע על כך לפני שהדבר התרחש.
א) נכון
ב) לא נכון
 )7השם י-ה-ו-ה מגלה לנו שאלוהים אינו מוגבל על ידי _____________.
א) ידע
ב) זמן
ג) מקום
ד) זעם
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 )8דבר קדוש הוא דבר שהוקדש ל _____________ מסוימת.
א) תכנית
ב) מטרה
ג) תשובות א' ו-ב'
ד) אף תשובה אינה נכונה
 )9אלוהים צדיק אך ורק מפני שהוא עושה מעשי צדק.
א) נכון
ב) לא נכון
 )10אין שום קשר בין האמת לבין רצונו של אלוהים.
א) נכון
ב) לא נכון
 )11העובדה שאלוהים הוא אהבה מבטלת את:
א) זעמו של אלוהים
ב) משפטו של אלוהים
ג) הצורך בגיהינום
ד) אף תשובה אינה נכונה
 )12המושג "ארך אפים" מתייחס ל:
א) קנאתו של אלוהים
ב) זעמו של אלוהים
ג) סבלנותו של אלוהים
ד) כל התשובות נכונות
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פרק ג'
תשובות לשאלות
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12

לדעת
ג
לא נכון
ד
נכון
לא נכון
ב
ג
לא נכון
לא נכון
ד
ג

פרק ד

המשיח בן האלוהים
בפסוק הראשון בבשורתו של מרקוס ,נקרא ישוע בן האלוהים .גם כאשר עמד ישוע
לפני הסנהדרין ,בסוף חייו ,שאל אותו קיפא ,הכהן הגדולַ " :אּתָה הּוא (המשיח) ּבֶן־
ָהאֱֹלהִים?" (הבשורה על פי לוקס כב ,ע) .מהי משמעות הביטוי "בן האלוהים"? התשובה
נמצאת בתגובתו של הכהן הגדול למענהו החיובי של ישוע:

"וַּיִקְַרע ַהּכֹהֵן ַהּג ָדֹול אֶתּ-בְג ָדָ יו וַּיֹאמַר מַהּ-לָנּו עֹוד לְבַּקֵׁש
עֵדִ ים׃ ִהּנ ֵה ׁשְ ַמ ְעּתֶם אֶתַ -הּג ִּדּוף מַהּ-דַ ְע ְּתכֶם וַּי ְַרׁשִיעֻהּו כֻּלָם ּכִיַ -חּי ַב
(הבשורה על פי מרקוס יד ,סג-סד)
מִיתָה הּוא"
הכהן הגדול קרע את בגדיו לא מפני שישוע אמר שהמשיח הוא אלוהים ,אלא מפני
שישוע אמר על עצמו שהוא המשיח .המונח "בן האלוהים" מתייחס לאלוהותו של
המשיח .על פי דברי חז"ל המשיח הוא בשר ודם בלבד ולא אלוהי במהותו .למרות
שזו ההשקפה הנפוצה ביהדות כיום ,העובדה שהכהן הגדול שאל את ישוע אם הוא
המשיח בן האלוהים ,מגלה לקורא שלפני אלפיים שנה גדולי ישראל כן הבינו ופירשו
שהמשיח הוא אלוהי.
העובדה שקיפא ,הכהן הגדול ,לא שאל את ישוע אם הוא המשיח ,אלא אם
הוא המשיח בן האלוהים מגלה לקורא שלפני אלפיים שנה גדולי ישראל חשבו
שהמשיח הוא:
א)
ב)
ג)
ד)
.1

בשר ודם בלבד
מלאך
נבחר על ידי הסנהדרין
1
אלוהי
ד) אלוהי
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חשוב שנבין את תשובתו של ישוע על שאלה זו:

"וַּיֹאמֶר י ֵׁשּו ַע ֲאנִי הּוא וְ ַאּתֶם ּתְִראּו אֶתּ-בֶןָ -האָדָ ם יֹוׁשֵב לִימִין
(הבשורה על פי מרקוס יד ,סב)
ַהּג ְבּוָרה ּובָא עִםַ -ענֲנ ֵי ַהּׁשָ ָמי ִם"
ישוע הוא לא רק בן אדם אלא גם בן האלוהים .בנוסף ,הוא גם ציטט מספר דניאל על
מנת ללמד את קיפא הכהן ושאר הסנהדרין לגבי עניין זה .בספר דניאל נמצאת אחת
העדויות החשובות ביותר המגלה שהמשיח הוא אלוהי:

" ָחז ֵה ֲהוֵית ּבְ ֶחזְוֵי לֵילְי ָא וַאֲרּו עִםֲ -ענָנ ֵי ׁשְ ַמּי ָא ּכְבַר ֱאנ ָׁש ָאתֵה ֲהוָא
וְעַדַ -עּתִיק יֹו ַמּי ָא ְמטָה ּוקְדָ מֹוהִי ַהקְְרבּוהִי׃ וְלֵּה יְהִב ׁשָלְטָן וִיקָר ּו ַמלְכּו
וְכֹל ַע ְמ ַמּי ָא ֻא ַּמּי ָא וְלִּׁשָנַּי ָא לֵּה יִפְלְחּון ׁשָלְ ָטנ ֵּה ׁשָלְטָן ָעלַם ּדִ י-לָא
(דניאל ז ,יג-יד)
יֶעְּדֵ ה ּו ַמלְכּותֵּה ּדִ י-לָא ִת ְת ַחּבַל"
התרגום לעברית:

"רֹואֶה ָהי ִיתִי ּבְ ֶחז ְיֹונֹות ַהּלַיְלָה וְ ִהּנ ֵה עִם ַענְנ ֵי ַהׁשָ ַמי ִם ּכְבֶן אָדָ ם ּבָא
ָהי ָה ,וְעַד ַעּתִיק ַהּיָמִים ִהּג ִיעַּ ,ולְפָנָיו ִהקְִריבּוהּו .וְלֹו נִּתַן ׁשִלְטֹון וִיקָר
ּו ַמלְכּות ,וְכָל ָה ַעּמִיםָ ,האֻּמֹות וְ ַהּלְׁשֹונֹות אֹותֹו י ַ ֲעבֹדּוׁ ,שִלְטֹונֹו ׁשִלְטֹון
עֹולָם ֲאׁשֶר ֹלא י ַ ֲעבֹר ּו ַמלְכּותֹו ֲ -אׁשֶר ֹלא ִּתׁשָחֵת".
בפסוק י"ג ,המשיח -בַר ֱאנ ָׁש ,הופיע בשמים והתקרב אל עַּתִיק יֹו ַמּי ָא  -הקב"ה.
בפסוק הבא אנחנו קוראים שהמשיח קיבל ׁשִל ְטֹון וִיקָר ּו ַמל ְכּות וכתוצאה מכך כל
העמים ,האומות והלשונות יעבדו אותו .חז"ל מפרשים שכוונת המילה "יַעֲבֹדּו" היא
"לשרת" ואין קשר לעבודת ה' .השאלה המתבקשת היא האם חז"ל צדקו?
פסוקים אלה הינם בעלי חשיבות רבה על מנת להבין את זהותו האמיתית של המשיח.
לא קיים וויכוח ביהדות לגבי העובדה שהמשיח הוא בן אדם אנושי .הבעיה המתעוררת
מפסוק יד שציטטנו מספר דניאל היא ש"-כל העמים ,האומות ,והלשונות יעבדו אותו"
(וְכֹל ַע ְמ ַמּי ָא ֻא ַּמּי ָא וְלִּׁשָנַּי ָא ,לֵּה יִפְלְחּון .)...אם המשיח הוא אך ורק בשר ודם ,אזי כאשר
כל העמים יעבדו אותו ,ייחשב הדבר לעבודה זרה .חז"ל טוענים שאין זה נכון לתרגם
את המילה "לעבוד" כעבודת ה' ,אלא כאיש העובד את אדונו או את מלכו .האם דברי
חז"ל נכונים במקרה זה? כדי לענות על שאלה זו ,יש לחקור כיצד השתמש דניאל
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בשורש "פלח" בארמית .מילת שורש ארמית זו מופיעה מספר פעמים בספר דניאל,
ובכל פעם ברור למדי שהכוונה היא לעבודת ה' .הרי מספר דוגמאות:

"אִיתַי ּגֻבְִרין י ְהּודָ אי ִןּ ,דִ יַ -מּנִי ָת יָתְהֹון עַלֲ -עבִידַ ת מְדִ ינ ַת ּבָבֶל,
ׁשַדְ ַרְך מֵיׁשְַך ,וַ ֲעבֵד נ ְגֹוּ--גֻבְַרּי ָא ִאּלְֵך ,לָאׂ-שָמּו עליך ( ֲעלְָך) ַמלְּכָא
ְטעֵם ,לאלהיך (לֵאלָהְָך) לָא פָלְחִיןּ ,ולְצֶלֶם ּדַ ֲהבָא ּדִ י ֲהקֵי ְמ ָּת לָא
סָג ְדִ ין( ".דניאל ג ,יב)
התרגום לעברית:

"י ֵׁש ֲאנָׁשִים י ְהּודִ יםֲ ,אׁשֶר ִמּנִי ָת אֹותָם עַל עֲבֹודַ ת מְדִ ינ ַת ָּבבֶל -
ׁשַדְ ַרְך ,מֵיׁשְַך וַ ֲעבֵד נ ְגֹו; ָה ֲאנָׁשִים ָה ֵאּלֶה ֹלא ׂשָמּו ָעלֶיָך ַה ֶּמלְֶך לֵב :אֶת
אֱֹלהֶיָך אֵינ ָם עֹובְדִ יםּ ,ולְצֶלֶם ַהּזָהָב ֲאׁשֶר ֲהקִימֹו ָת אֵינ ָם סֹוג ְדִ ים".
" ָענ ֵה נ ְבּוכַדְ נֶּצ ַר ,וְ ָאמַר לְהֹוןַ ,הצ ְּדָ אׁ ,שַדְ ַרְך מֵיׁשְַך וַ ֲעבֵד נ ְגֹו :לֵאלָהַי,
לָא אִיתֵיכֹון ּפָלְחִיןּ ,ולְצֶלֶם ּדַ ֲהבָא ּדִ י ֲהקֵימֶת ,לָא סָג ְדִ ין( ".שם ג ,יד)
התרגום לעברית:

"עֹונ ֶה נ ְבּוכַדְ נֶּצ ַר וְאֹומֵר לָהֶםֲ " :הבֶ ֱאמֶת ׁשַדְ ַרְך ,מֵיׁשְַך וַ ֲעבֵד נ ְגֹו :אֶת
אֱֹלהַי אֵינְכֶם עֹובְדִ יםּ ,ולְצֶלֶם ַהּזָהָב ֲאׁשֶר ֲהקִימֹותִי אֵינְכֶם סֹוג ְדִ ים?"
"הֵן אִיתַיֱ ,אלָ ַהנ ָא ּדִ יֲ -אנ ַ ְחנ ָא פָלְחִין  -יָכִל ,לְׁשֵיז ָבּו ַתנ ָא :מִן-אַּתּון
נּוָרא יָקִדְ ּתָא ּומִן-י ְדָ ְך ַמלְּכָא ,יְׁשֵיז ִב .וְהֵן לָא ,י ְדִ י ַע לֶ ֱהוֵא-לְָך ַמלְּכָא;
ּדִ י לאלהיך (לֵאלָהְָך) ,לָא-איתינא (אִי ַתנ ָא) פָלְחִיןּ ,ולְצֶלֶם ּדַ ֲהבָא ּדִ י
(שם ג ,יז-יח)
ֲהקֵי ְמּתָ ,לָא נִסְּג ֻד"
התרגום לעברית:

"אִם י ֵׁש (ּבְִרצֹון) אֱֹלהֵינּוֲ ,אׁשֶר ֲאנַחְנּו עֹובְדִ ים  -י ָכֹול לְ ַהּצ ִילֵנּו ִמּכִבְׁשַן
ָהאֵׁש הַּבֹועֶֶרתּ ,ו ִמּי ָדְ ָך ַה ֶּמלְֶך יַּצ ִיל .וְאִם ֹלא  -י ָדּו ַע י ִ ְהי ֶה לְָךַ ,ה ֶּמלְֶךּ ,כִי
לֵאֹלהֶיָך אֵין ֲאנַחְנּו עֹובְדִ יםּ ,ולְצֶלֶם ַהּזָהָב ֲאׁשֶר ֲהקִימֹו ָת ֹ -לא נִסְּגֹד"!
המסקנה המתבקשת מפסוקים אלה היא שאכן כל העמים יעבדו את המשיח ,כלומר
המשיח הוא בן אלוהים וראוי לעבודת ה'.

יסודות האמונה

46

קיימות שתי סיבות אפשריות לכך שחז"ל בחרו שלא לתת למילה "פלח" משמעות
של 'להלל ,לשבח ,לפאר ,לרומם ,להדר ,לברך ,לעלה ,ולקלס' (ראה תפילת "שוכן עד"
בשחרית לשבת):
א) בידי חז"ל אין את השיטה הנכונה לפרש את כתבי הקודש.
ב) חז"ל בחרו במתכוון לפרש את הפועל "פלח" באופן שגוי ,וזאת על מנת
להסתיר מהקוראים היהודים את פשר המושג "בן האלוהים".
חשוב להדגיש שחז"ל הסתירו את ההגדרה הנכונה של המילה "פלח" במתכוון ,על אף
שהיה ידוע להם היטב שכאשר מישהו חפץ להבין את משמעותה של מילה מסוימת,
חובה עליו לבדוק את שימושיה בספר .כאשר חוקרים את מילת השורש "פלח" ,ניתן
להגיע למסקנה אחת בלבד ,והיא שלמילה זו משמעות של עבודת האל בלבד .מסיבה
זו אנו טוענים שחז"ל הסתירו את המובן הנכון של המילה "פלח" במתכוון.
דניאל לימד שכאשר מישהו עובד את המשיח ,כמו שהוא עובד את הקב"ה ,אזי
הוא:
א) חוטא בעבודה זרה
ב) פועל כשורה
ג) עושה את החטא עליו אין סליחה לעולם
ד) אין תשובה נכונה 1
מותר לבני האדם לעבוד את המשיח אך ורק אם הוא "בן האלוהים" ,והדבר לא יחשב
להם כחטא של עבודה זרה .המושג "בן האלוהים" הינו זר לחלוטין ליהדות של ימינו,
אך עולה השאלה החשובה  -האם מושג זה מקבל הצדקה בתנ"ך? התשובה לכך היא
כן.
בנוסף לנביא דניאל ,גם הנביא ישעיה דיבר על בן האלוהים באומרו:

"ּכִי-יֶלֶד יֻּלַד-לָנּוּ ,בֵן נִּתַן-לָנּו ,וַ ְּתהִי ַה ִּמׂשְָרה ,עַלׁ-שִכְמֹו; וַּיִקְָרא
(ישעיהו ט ,ה)
ׁשְמֹו ּפֶלֶא יֹועֵץ ,אֵל ּג ִּבֹורֲ ,אבִי-עַדׂ ,שַרׁ-שָלֹום"
מהפסוקים הבאים נוכל ללמוד שישוע הוא בן אדם אנושי במלוא מובן המילה וכן
אלוהי (בן האלוהים) .אחד הדברים המצביעים על כך היא הדרך בה הרתה מרים ,אם
ישוע ,דבר הקשור לזהותו ומהותו.

.1

ב) פועל כשורה
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אנחנו קוראים בבשורות שמרים הרתה על ידי רוח הקודש:

"וַּיֹאמֶר לָּה ַה ַּמלְאְָך אַלּ-תִיְראִי מְִרי ָם ּכִיָ -מצ ָא ְת חֵן לִפְנֵי ָהאֱֹלהִים׃
וְ ִהּנ ְָך הָָרה וְיֹלַדְ ְּת ּבֵן וְקָָרא ְת אֶת ׁשְמֹו י ֵׁשּועַ׃ וְהּוא ּג ָדֹול י ִ ְהי ֶה ּובֶןֶ -עלְיֹון
יִּקֵָרא וַיהֹוָה אֱֹלהִים יִּתֶן-לֹו אֶתּ-כִּסֵא ּדָ וִד ָאבִיו׃ ּו ָמלְַך עַלּ-בֵית י ַ ֲעקֹב
לְעֹולָם וָעֶד ּולְ ַמלְכּותֹו אֵין קֵץ׃ וַּתֹאמֶר מְִרי ָם אֶלַ -ה ַּמלְאְָך אֵיְך י ִ ְהי ֶה
הַּדָ בָר ַהּז ֶה וַ ֲאנִי אֵינֶּנִי יֹדַ עַת אִיׁש׃ וַּיַעַן ַה ַּמלְאְָך וַּיֹאמֶר ֵאלֶי ָה רּו ַח ַהּקֹדֶ ׁש
ּתָבֹוא ָעלַיְך ּוג ְבּוַרת ֶעלְיֹון ָּתצ ֵל ָעלָּיְך עַלּ-כֵן קָדֹוׁש י ֵ ָאמֵר לַּי ִלֹוד ּבֶן-
(הבשורה על פי לוקס א ,ל-לה)
ָהאֱֹלהִים׃"
"וְז ֶה דְ בַר ֻהּלֶדֶ ת י ֵׁשּו ַע ַה ָּמׁשִי ַח מְִרי ָם אִּמֹו ָהיְתָה ְמאָֹרׂשָה לְיֹוסֵף
ּובְטֶֶרם יָבֹא ֵאלֶי ָה נ ִ ְמצ ֵאת הָָרה מֵרּו ַח ַהּקֹדֶ ׁש"
(הבשורה על פי מתי א ,יח)
לידתו של ישוע מבתולה מגלה כיצד לבש הקב"ה בשר ובא לעולם זה על מנת לגאול
את האנושות (את אלה שיקבלו אותו) .כאשר אנחנו מדברים על לידתו של ישוע
מבתולה ,חשוב להדגיש את העובדה שעל אף שהבתולה הרתה ,היא נשארה בתולה עד
הולדת ישוע .קיימת סיבה שבגללה מרים הרתה לא על ידי זרע אנושי .בנבואתו של
ירמיהו כתוב:

"ּכֹה ָאמַר י ְהוָה ּכִתְבּו אֶתָ -האִיׁש ַהּז ֶה עֲִריִרי ּגֶבֶר ֹלא-יִצְלַח ּבְיָמָיו ּכִי
ֹלא יִצְלַח ִמּז ְַרעֹו אִיׁש יֹׁשֵב עַלּ-כִּסֵא דָ וִד ּומֹׁשֵל עֹוד ּבִיהּודָ ה"
(ירמיהו כב ,ל)
על מי מדבר פסוק זה? התשובה היא יהויכין (כניהו) מלך יהודה ,אשר היה מלך רע מאד.
ירמיהו ניבא שליהויכין לא יהיה בן אשר ימלוך מכסא דוד ,לפיכך המשיח לא יכול
להיות צאצא ביולוגי של יהויכין (כניהו) .עובדה זו הינה בעייתית מאד מאחר ובספר
היוחסין של ישוע מנצרת ,המופיע בבשורת מתתיהו ,מופיע שמו של יהויכין (כניהו).
לכאורה ,דבר זה היה יכול למנוע מישוע מלהיות מועמד לתפקיד המשיח ,ובנוסף ,מאז
שניתנה אותה נבואה ,נכרת אילן היוחסין של המשיח .קיים רק פתרון אחד :המשיח
חייב להיות משושלת היוחסין של מלכי יהודה באופן חוקי (לא מאומץ) ,אך אינו יכול
להיות צאצא ביולוגי של יהויכין .פתרון זה נראה על פניו בלתי אפשרי ,אולם הדרך
היחידה ליישמו הוא שאישה נשואה לגבר מבית דוד תהרה ללא זרע אנושי .רק כך יוכל
המשיח לבוא .זו הסיבה שבגללה כל כך חשוב שהמשיח נולד מבתולה.
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עד כאן למדנו שהמשיח הוא גם בן אדם וגם אלוהי במלוא מובן המילה .שאול השליח
כתב אף הוא על שני עקרונות אלה:

" ָהאָדָ ם הִָראׁשֹון מִןָ -האֲדָ מָה הּוא ׁשֶלָ -עפָר וְ ָהאָדָ ם ַהּׁשֵנִי הּוא ָהאָדֹון
(האגרת הראשונה אל הקורינתים טו ,מז)
מִןַ -הּׁשָ ָמי ִם׃"
מפסוק זה אנחנו רואים ששאול לימד שישוע" ,האדם השני" ,הוא באמת אדם אך
מקורו הוא מהשמים .ישוע עזב את השמים ולבש בשר על מנת לעשות את העבודה
שיועדה לו ,ככתוב:

"ּכִי ֶאחָד ָהאֱֹלהִים וְ ֶאחָד ַה ְמ ַתּוְֵך ּבֵין אֱֹלהִים ּובֵין ּבְנֵי אָדָ ם הּוא בֶן-
(האגרת הראשונה אל טימותיאוס ב ,ה)
אָדָ ם ַה ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ"
כדי להיות המתווך חייב היה ישוע להיות בן אדם באופן ממשי .עם זאת ,העובדה
שישוע היה בשר ודם ממלאת רק חלק מתפקידו ,כאשר החלק השני של תפקידו
כמתווך קשור לאלהותו .על כך כתב שאול:

"ּכִי-כֵן ָהי ָה הָָרצֹון לְׁשַּכֵן ּבֹו אֶתּ-כָל ַהּמְלֹוא"
(האגרת אל אל הקולוסים א ,יט)
כוונתו של שאול בפסוק זה לגבי "ּכ ָל ַהּמְלֹוא" היא למלוא האלוהות עם אלוהים האב.
שאול לימד את אותו הדבר כאשר הוא אמר במקום אחר:

" ֲאׁשֶר אַף ּכִיָ -הי ָה ּבִדְ מּות ָהאֱֹלהִים ֹלאָ -חׁשַב לֹו לְׁשָלָל הֱיֹותֹו ׁשָוֶה
(האגרת אל הפיליפים ב ,ו)
לֵאֹלהִים"
יש לשים לב לחלקו הראשון של הפסוק האומר ֲ " -אׁשֶר אַף ּכ ִיָ -הי ָה ּבִדְמּות ָהאֱֹלהִים".
באופן מילולי ,ניתן לתרגם מילים אלה" :אשר בדמותו של אלוהים הוא קיים".
חשוב להדגיש שהפועל "קיים" הוא בזמן הווה ,כך ששאול בעצם אומר שישוע הוא
תמיד אלוהים .אנחנו רואים זאת גם בחלקו השני של הפסוק ,בו אותו הרעיון מופיע
במילים אחרות ,ככתובֹ" :לאָ -חׁשַב לֹו לְׁשָל ָל הֱיֹותֹו ׁשָוֶה ל ֵאֹלהִים" .התרגום המילולי
לכך הינו" :הוא לא חשב זאת לגזלה להיות שווה לאלוהים" .ניתן לראות בבירור
שבעזרת פסוק זה הדגיש שאול שעל אף שישוע עזב את השמים ולבש בשר הוא לא
היה פחות מאלוהים.
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איזה משפט מתאר את ישוע בצורה הטובה ביותר?

א) ישוע נולד כאדם רגיל והפך לאלוהים לאחר שקם מהמתים.
ב) ישוע הינו תמיד שילוב של אדם ואלוהים.
ג) ישוע הוא בן האלוהים הנצחי שירד מהשמיים ולבש בשר.
ד) ישוע הוא בן האלוהים הנצחי שירד מהשמיים ולבש בשר אך לא היה אדם
1
באמת.
כעת אנחנו מוכנים ללמוד אודות תפקידו של המשיח.
תפקידו של המשיח
במשנה תורה של הרמב"ם אנחנו מוצאים רשימה של דברים אותם אמור המשיח
לעשות .על פי היהדות ,מימי הרמב"ם והלאה ,עד שהמשיח יעשה את כל אותם דברים,
אסור להכריז על מישהו כמשיח .חשוב להדגיש שכל המעשים המופיעים ברשימתו של
הרמב"ם מתייחסים אל הדברים שיעשה המשיח באחרית הימים בלבד ,דהיינו בסופה
של התקופה בה אנחנו חיים כעת .לפיכך ,עד שהמשיח יבוא (יחזור לפי השקפתנו)
ויסיים את כל עבודתו אסור להכריז על מישהו בתור המשיח באופן וודאי .היהדות
כיום אימצה גישה זו והולכת על פיה ,אולם השקפה רבנית זאת שונה מעמדתם של
חסידי ישוע המשיח היהודים .בשלושה עשר העיקרים כתב הרמב"ם:
"אני מאמין באמונה שלמה ,בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה ,עם כל זה אחכה
לו בכל יום שיבוא".
לרמב"ם היתה אמונה בביאת המשיח ,אך כפי שלמדנו ,אמונה זו קשורה להכרה
במשיח רק לאחר סיום עבודתו .היהדות מתמקדת בעצם אך ורק בעבודתו של המשיח
באחרית הימים ,בעודה מתעלמת לחלוטין מכל הנוגע לעניין תפקידו של המשיח לפדות
את עמו מהחטא .בנוסף ,קיימת התעלמות מסימנים המצביעים בבירור על זהותו של
המשיח מתוך אמונה אישית ופרטית.
לדוגמה ,היהדות אינה מקבלת שקיימת הפרדה בין האנושות לבין האלוהים בגלל
החטא כפי שאומר ישעיהו הנביא:

"הֵן ֹלאָ -קצ ְָרה י ַד-י ְהוָה מֵהֹוׁשִי ַע וְֹלא-כָבְדָ ה ָאז ְנֹו ִמּׁשְמֹועַ׃ ּכִי אִם-
ע ֲֹונֹתֵיכֶם הָיּו ַמבְּדִ לִים ּבֵינֵכֶם לְבֵין אֱֹלהֵיכֶם וְ ַחּטֹאותֵיכֶם ִהסְּתִירּו פָנִים
(ישעיהו נט ,א-ב)
ִמּכֶם ִמּׁשְמֹועַ"
תשובה :ג) ישוע הוא בן האלוהים הנצחי שירד מהשמיים ולבש בשר
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הגאולה ,לפי היהדות ,תהיה כאשר עם ישראל יחיה על פי התורה ,ינוצחו כל אויביו
במלחמות ה' ,יעבדו את הקב"ה בבית המקדש השלישי ,יקובצו כל נדחי ישראל ויעלו
לארץ ישראל ,ובסופו של דבר העולם כולו יתוקן על מנת שנעבוד את ה' ביחד כנאמר:

"ּכִי-אָז ֶא ְהּפְֹך אֶלַ -עּמִים ׂשָפָה בְרּוָרה לִקְֹרא כֻּלָם ּבְׁשֵם י ְהוָה לְ ָעבְדֹו
(צפניה ג ,ט)
ׁשְכֶם ֶאחָד"
אומנם המשיח יביא את כל הדברים הללו לידי מימוש ,אך קודם לכן הוא חייב לגאול
את עמו מהחטא .אנחנו מאמינים שישוע מנצרת פדה מהחטא ארבעים שנה לפני חורבן
בית המקדש השני .למרות שהיהדות מכירה בשני משיחים (משיח בן יוסף ומשיח בן
דוד) ,היא מכירה בעבודתו של משיח בן יוסף רק באחרית הימים ,זמן קצר לפני בואו
של משיח בן דוד .על פי היהדות תכלית בואו של משיח בן יוסף היא לקרוא לעם לחזור
בתשובה ולהיות מוכן להופעתו של משיח בן דוד .לפיכך ,לא ניתן להשוות את המושג
משיח בן יוסף ,לפי היהדות ,לפעולתו של ישוע מנצרת ,וכמו כן ,אין משמעות רבה
ביהדות כיום לדמותו של משיח בן יוסף.
היהדות טוענת שאסור להכריז על זהותו של המשיח עד ש:
א) המשיח יביא את כל ישראל ללכת בדרכי התורה.
ב) המשיח ילחם את מלחמות ה'.
ג) המשיח יבנה בית המקדש במקומו.
ד) המשיח יקבץ את נדחי ישראל.
ה) אין תשובה נכונה.
1
ו) כל התשובות נכונות.
כתלמידי ישוע המשיח ,איננו מקבלים את הטענה שיהיו שני משיחים ,אלא מדובר
במשיח אחד בלבד אשר יבוא פעמיים ,על מנת למלא שני תפקידים שונים .ניתן לחלק
את התפקיד הראשון לשני חלקים :עד מותו ואחרי מותו.
עד מותו
החלק הראשון מתחיל עם ההתגלמות כבשר ודם ומסתיים עם צליבתו.

"ּכִי אִםִ -הפְׁשִיט אֶתַ -עצ ְמֹו וַּיִלְּבַׁש ּדְ מּות ֶעבֶד וַיְהִי דֹומֶה לִבְנֵי אָדָ ם
וַּי ִ ָּמצ ֵא בִתְכּונ ָתֹו ּכְבֶן אָדָ ם׃ וַּיַׁשְּפֵל אֶת-נַפְׁשֹו וַּיִּכָנ ַע עַדָ -מוֶת עַד-
(האגרת אל הפיליפים ב ,ז-ח)
מִיתַת ַהּצְלִיבָה"
תשובה :ו) כל התשובות נכונות.
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בפסקה זו אנחנו רואים את התהליך דרכו ישוע השפיל והריק את עצמו כדי להיות
לתשלום (פדות) עבור חטאי האנושות .מותו של ישוע לא כיפר רק על החטא המקורי
(חטא עץ הדעת) ,אלא על כל חטא ,עוון ועבירה כלשהם שעשתה האנושות .המשיח,
כמתווך הישועה ,מגלה כמה דברים חשובים על אודות מעמדה של האנושות בפני
הקב"ה :מאז החטא הראשון ,האדם נפרד מהאלוהים וזקוק לגאולה אישית; האנושות
אינה יכולה להושיע את עצמה .בתורת משה כתוב על מחיר החטא:

"ּו ֵמעֵץ הַּדַ עַת טֹוב וָָרע ֹלא תֹאכַל ִמּמֶּנּו ּכִי ּבְיֹום ֲאכָלְָך ִמּמֶּנּו מֹות
(בראשית ב ,יז)
ּתָמּות"
השאלה המתבקשת כאן היא מהי כוונתו של הביטוי "מֹות ּתָ מּות"? הרבה אנשים יענו
ויאמרו שמדובר במוות גשמי ,אולם התשובה הנכונה היא מוות רוחני .כמובן שאחת
מתוצאותיו של המוות הרוחני היא המוות הגשמי .המוות הוא מחיר החטא אותו חייב
כל אדם לשלם .הבשורה הטובה היא שאלוהים סיפק לנו פתרון למחירו הכבד של
המוות ,והוא שכל המאמין בישוע כמשיח יוושע .עם זאת ,העובדה שהמאמינים בישוע
המשיח עדיין מתים באופן גשמי בעולם הזה ,מעידה על כך שלא באו עדיין לידי מימוש
מלא כל תוצאות עבודתו של המשיח.
ישוע מנצרת הוא המשיח הפודה את אלה שמקבלים אותו .הוא מעולם לא חטא
ולפיכך יכול היה להיות הקורבן המושלם שלנו .קוראי הברית החדשה יודעים כי פעם
אחר פעם ניסו מנהיגי ישראל להוכיח שישוע עבר על התורה ,אך הם נכשלו בכך שוב
ושוב .הברית החדשה חוזרת ומדגישה שישוע היה חף מפשע וכי ציית לרצונו של האב
באופן מושלם .רק בזכות קיום כל התנאים הללו הוא יכול להעניק למאמינים בו חיים
לנצח.
ישוע בא לעולם הזה כדי לתת את נפשו עבור חוטאים .הוא דיבר לעתים תכופות על
מותו הצפוי .על אף העובדה שהוא אלוהים ,מטרתה של ביאתו הראשונה לא היתה
להיות כאל עליון ,כפי שישוע גם אמר:

"ּכִי בֶןָ -האָדָ ם ּג ַם-הּוא ֹלא בָא לְ ַמעַן יְׁשֲָרתּוהּו ּכִי אִם-לְׁשֵָרת וְלָתֵת
(הבשורה על פי מרקוס י ,מה)
אֶת-נַפְׁשֹו ּכֹפֶר ַּתחַת ַרּבִים"
ניתן לומר שמרגע התגלמותו של ישוע ועד מותו כמעט כל דבר שקרה לישוע היה קשור
להשפלתו .השפלה זו מגלה לקורא כמה גדולה אהבתו של ישוע כלפי האנושות וכן
שהוא ציית באופן מושלם לאביו ככתוב" :וַּיַׁשְּפֵל אֶת-נַפְׁשֹו וַּיִּכָנ ַע (או יציית) עַדָ -מוֶת
עַד-מִיתַת ַהּצְלִיבָה".
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לאחרי שישוע מת על העץ (הצלב) כתוב שהוא ירד לשאול:

"וְ ָעלָה ׁשֶ ָאמַר מַה-הּוא אִםֹ-לא ׁשֶּי ַָרד ִמּקֹדֶ ם לְ ַת ְחּתִּיֹות אֶָרץ"
(האגרת אל האפסים ד ,ט)
אף על פי שישוע מת על הצלב וירד לשאול אנחנו קוראים:

"וֵאֹלהִים ֱהקִימֹו מִןַ -ה ֵּמתִים ּבְ ַהּתִירֹו אֶתֶ -חבְלֵי ַה ָּמוֶת לְפִי ׁשֶּלא ָהי ָה
(מעשי השליחים ב ,כד)
בְי ָדֹו לְ ַה ֲחז ִיק ּבֹו"
" ָאכֵן ֳחלָי ֵנּו הּוא נָׂשָא ּו ַמכְאֹבֵינּו סְבָלָם וַ ֲאנַחְנּו ֲחׁשַבְנ ֻהּו נ ָגּו ַע ֻמּכֵה
אֱֹלהִים ּו ְמעֻּנ ֶה׃ וְהּוא ְמחֹלָל ִמּפְׁשָעֵנּו מְדֻ ּכָא ֵמ ֲעוֹנֹתֵינּו מּוסַר ׁשְלֹומֵנּו
ָעלָיו ּובַ ֲחבָֻרתֹו נ ְִרּפָא-לָנּו׃ ּכֻּלָנּו ּכַּצֹאן ָּתעִינּו אִיׁש לְדַ ְרּכֹו ּפָנִינּו וַיהוָה
(ישעיה נג ,ד-ו)
ִהפְּג ִי ַע ּבֹו אֵת ֲעוֹן ּכֻּלָנּו"
אחרי מותו
העובדה שלא היה בידי המוות להחזיק בישוע ,מגלה לקורא שישוע ניצח את המוות
(החטא) .פסוק זה מראה ומציין את המעבר המשמעותי מהשפלתו של ישוע לתפארתו.
שני אירועים קשורים לרוממותו של ישוע  -תחייתו מהמתים ועלייתו השמימה .חשוב
לזכור שני דברים בנוגע לתחייתו מהמתים :הראשון הוא ,כפי שכבר למדנו ,העובדה
שישוע קם מהמתים מוכיחה שישוע ניצח את המוות (החטא) .צריך להבין שקיים
קשר הדוק בין החטא למוות .שאול השליח כתב "ּכ ִיׂ-שְכ ַר ַה ֵחטְא הּוא ַה ָּמוֶת" (האגרת
אל הרומים ו ,כג) ,ואף הנביא יחזקאל אמר בפירוש שַ " -הּנֶפֶׁש ַהחֹטֵאת הִיא תָ מּות"
(יחזקאל יח ,כ) .חשוב לציין שתחייתו של ישוע לא גילתה רק את הניצחון על החטא,
אלא העידה על כך שאלוהים האב קיבל את עבודתו (קורבנו) של ישוע .במילים
אחרות ,העובדה שהקב"ה הקים את ישוע מהמתים (מעשי השליחים י ,מ; יג ,ל)
הוכיחה שה' מצא ראוי את קורבנו של ישוע.
לאחר שישוע קם מהמתים כתוב שהוא הופיע לפני עדים רבים וביום הארבעים הוא
עלה השמימה .מהי משמעות עלייתו? ישוע ,בהתגלמותו ,הריק את עצמו ונעשה לאדם.
אך למרות שישוע היה אדם במלוא מובן המילה ,הוא לא חדל לרגע להיות אלוהי
במהותו .ישוע נעשה לאדם לא רק כדי למלא את התפקיד שיועד לו ,אלא גם כדי לתת
לאנושות דוגמה מושלמת כיצד צריך כל אדם להתנהג ולציית לרצונו של האלוהים.
חשוב לזכור ,שכאשר ישוע עלה השמימה הוא בעצם חזר למקום ממנו הוא ירד .ישוע
הוא בן האלוהים הנצחי ולפיכך הוא אלוהים.
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מדוע כתב שאול השליח:

"עַלּ-כֵן ִהגְּבִיהֹו ָהאֱֹלהִים ְמאֹד וַּיִּתֵן-לֹו ׁשֵם נ ַ ֲעלֶה עַלּ-כָלׁ-שֵם׃
ֲאׁשֶר ּבְׁשֵם י ֵׁשּו ַע ִּתכְַרע ּכָלּ-בֶֶרְך ֲאׁשֶר ּבַּׁשָ ַמי ִם ּובָאֶָרץ ּו ִמ ַּתחַת לָאֶָרץ׃
וְכָל-לָׁשֹון ּתֹודֶ ה ּכִי אָדֹון י ֵׁשּו ַע ַה ָּמׁשִי ַח לִכְבֹוד אֱֹלהִים ָהאָב׃"
(האגרת אל הפיליפים ב ,ט-יא)
פסוקים אלה אינם מתארים מעמד חדש של ישוע ,אלא גילוי של זהותו האמיתית
לאנושות .ניתן לחלק עניין זה לשני חלקים :הראשון הוא שישוע הוא האלוהים .זוהי
כוונתו של המשפט "וַּיִּתֵן-לֹו ׁשֵם נ ַ ֲעלֶה עַלּ-כָלׁ-שֵם" .חשוב להדגיש שישוע לא הפך
לאלוהים ,אלא שהוא תמיד האלוהים .השני ,זכות האמונה בישוע כמשיח ,ככתוב:

" ֲאׁשֶר ּבְׁשֵם י ֵׁשּו ַע ִּתכְַרע ּכָלּ-בֶֶרְך ֲאׁשֶר ּבַּׁשָ ַמי ִם ּובָאֶָרץ ּו ִמ ַּתחַת לָאֶָרץ וְכָל-לָׁשֹון ּתֹודֶ ה ּכִי
אָדֹון י ֵׁשּו ַע ַה ָּמׁשִי ַח לִכְבֹוד אֱֹלהִים ָהאָב" .לפיכך ניתן להבין מדוע אמר שמעון השליח:
"וְאֵין ַהי ְׁשּועָה ּבְ ַאחֵר ּכִי ֹלא נִּתַן ַּתחַת ַהּׁשָ ַמי ִם ׁשֵם ַאחֵר לִבְנֵי אָדָ ם
(מעשי השליחים ד ,יב)
ֲאׁשֶרּ-בֹו נִּוָׁשֵעַ"
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פרק ד'
שאלות לסיכום

פרק ד'
 )1הכינוי "בן אלוהים" מגלה על ישוע מנצרת שהוא:
א) פחות מאלוהי
ב) אינו קשור כלל לאלוהותו של המשיח
ג) מבית דוד
ד) אלוהי
ה) אין תשובה נכונה
 )2כתוב שכל משפחות האדמה יראו את בן האדם בא עם ענני השמים .למרות
שכוונתו של הפסוק היא ביאת המשיח ,מקורו הוא:
א) הזמן בו המשיח ייקח את המאמינים לשמיים.
ב) הזמן בו המשיח בא לפני אלוהים האב כדי לזכות בכל מה שמגיע לאלוהים.
ג) אך ורק ביאת המשיח באחרית הימים.
ד) תשובות א' וג' נכונות.
 )3מרים הרתה את ישוע באמצעותו רוח הקודש ,אבל ישוע לא נעשה לאלוהים עד:
א) שנטבל
ב) שסיים את כל עבודתו ועלה השמימה
ג) הצהרה זו אינה נכונה מאחר וישוע הוא תמיד אלוהים
ד) שהוא קם מהמתים
 )4מקורו של המשיח משושלת היוחסין של בית דוד באופן ביולוגי?
א) נכון
ב) לא נכון

 )5ישוע מנצרת עלה לדרגה אלוהית כאשר נאמר" :וְ ִהּנ ֵה קֹול מִןַ -הׁשָ ַמי ִם אֹומֵר ז ֶה ּבְנִי
י ְדִ ידִ י ֲאׁשֶרָ-רצ ִיתִי ּבֹו"?
א) נכון
ב) לא נכון
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 )6אם יהודי מאמין באלוהים אחד וכן שיבוא משיח ,אך הוא אינו מקבל את ישוע
כמשיח ,האם הוא נושע?
א) כן ,מפני שכל הדברים הרעים שנעשו על ידי הנצרות היו בשמו של ישוע.
ב) לא ,מפני שעל אף כל הדברים הרעים שנעשו על־ידי הנצרות ,יהודים עדיין
חייבים להאמין בשמו של ישוע שהוא המשיח.
 )7במלכותו ,ינהיג המשיח את עם ישראל ללכת לפי:
א) דבר האלוהים
ב) תורת משה
ג) כתבי הקודש
ד) כל התשובות נכונות
ה) רק תשובות א' ו-ג' נכונות
 )8כאשר ירד ישוע מהשמים והריק את עצמו הוא:
א) איבד את אלוהותו
ב) אינו ראוי שיעבדו אותו (עבודת ה')
ג) עדיין אלוהים במהותו
 )9לאנשים נראה כאילו ישוע מת על הצלב ,אך למעשה הוא רק העמיד פנים.
א) נכון
ב) לא נכון ,ישוע באמת מת על הצלב
 )10אם ישוע הוא אלוהים אשר מת על הצלב ,אזי אלוהים מת לשלושה ימים?
א) קשה להאמין ,אך זאת האמת
ב) רק גופו הגשמי של ישוע מת על הצלב .בלתי אפשרי כמובן להרוג את
האלוהים.
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פרק ד'
)1
)2
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)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
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פרק ה

רוח הקודש
הביטוי רוח הקודש אינו מופיע בתנ"ך בכלל .פעמיים אנחנו מוצאים את הביטוי
"רוח קדשו" (ישעיהו סג ,י-יא) ופעם אחת את צירוף המילים "רוח קודשך" (מזמור
נא ,יג) .הביטוי "רוח אלוהים" מופיע  15פעמים ,וכן ניתן למצוא ביטויים כגון "רוח
אל" ו"רוח אלוה" אשר כל אחד מהם מופיע רק פעם אחת .בברית החדשה ,לעומת
זאת ,ניתן למצוא יותר מ 250 -התייחסויות ישירות לרוח הקודש .אף על פי שפרק זה
יעסוק ברובו בדברים שמגלה הברית החדשה אודות רוח הקודש ,חלקו הראשון ידון
במסקנות העולות מהתנ"ך לגבי רוח הקודש.
בספר בראשית ,מיד אחרי בריאת העולם כתוב" :וְרּו ַח אֱֹלהִים מְַר ֶחפֶת עַלּ-פְנֵי ַה ָּמי ִם" .מה
זה בעצם רוח אלוהים? או ליתר דיוק ,מיהו בדיוק רוח אלוהים? עלינו להבין שרוח
אלוהים אינו סתם כח אלא מישהו חי ,ישות( .בכתבי הקודש המילה "רוח" מופיעה הן
בזכר והן בנקבה ,אך בספר זה נתייחס תמיד אל רוח הקודש כזכר).

"וְ ֵהּמָה מָרּו וְ ִעּצ ְבּו אֶת-רּו ַח קָדְ ׁשֹו וַּי ֵ ָהפְֵך לָהֶם לְאֹוי ֵב הּוא נִלְחַם־ּבָם׃"
(ישעיהו סג ,י)
העובדה שרוח הקודש יכול להתעצב מלמדת שיש לו רגשות ,כלומר ניתן להבין שיש
לו אישיות ,ולפיכך ניתן להיות איתו במערכת יחסים .ישוע לימד על נושא זה כאשר
הוא אמר:

"אִםֲ -א ַהבְּתֶם אֹתִי אֶתִ -מצְוֹתַי ִּתׁשְמֹרּו :וַ ֲאנִי ֶאׁשְ ֲאלָה ֵמ ָאבִי וְהּוא
יִּתֵן לָכֶם ּפְַרקְלִיט ַאחֵר ֲאׁשֶר-יִׁשְּכֹן ִא ְּתכֶם לָנֶצ ַח׃ אֶת-רּו ַח ָה ֱאמֶת
ֲאׁשֶר ֹלא-יָכֹל הָעֹולָם לְ ַהּׂשִיגֹו ּבַ ֲאׁשֶר ֹלא י ְִראֵהּו וְֹלא י ֵדָ עֵהּו וְ ַאּתֶם
י ְדַ ְעּתֶם אֹתֹו ּכִי-הּוא ׁשֹכֵן ִא ְּתכֶם וְי ִ ְהי ֶה ּבְקְִרּבְכֶם׃ ֹלא ֶא ֱעזָבְכֶם י ְתֹומִים
(הבשורה על פי יוחנן יד ,טו-יח)
אָבֹואָה ֲאלֵיכֶם"
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בקטע זה לימד ישוע את תלמידיו שבקרוב הוא יעזוב אותם ויחזור לאביו שבשמים.
פירוד בין תלמידים לרבם הינו דבר רציני וחשוב מאד ,ובגלל זה הבטיח להם ישוע ש-
"ֹלא ֶא ֱעזָבְכֶם י ְתֹומִים אָבֹואָה ֲאלֵיכֶם" (פסוק יח) .בפסוק זה קיימת לכאורה סתירה :מצד
אחד ,אמר ישוע שהוא יעזוב את תלמידיו ,אולם מצד שני הוא הבטיח להם שהוא לא
ישאירם כיתומים ,משמע לבדם .לפיכך יהיה זה הגיוני לפרש שישוע ישלח להם ישות
אחרת .כאשר ישוע המשיך ואמר "אָבֹואָה ֲאל ֵיכ ֶם" הוא התכוון לרוח הקודש .העובדה
שהוא אמר "אָבֹואָה ֲאל ֵיכ ֶם" ,אך בפועל הוא התכוון לרוח הקודש ,מגלה את הקשר
ההדוק הקיים בין ישוע לרוח הקודש .בפסוקים שציטטנו ,ניתן לראות את הקשר שבין
ישוע לרוח הקודש וכן את הקשר הקיים בין אלוהים האב לרוח הקודש ,ככתוב" :וַ ֲאנִי
ֶאׁשְ ֲאלָה ֵמ ָאבִי וְהּוא יִּתֵן לָכֶם" את רוח הקודש ( ַהּפְַר ְקל ִיט) .באותו פסוק (טז) ,אמר ישוע
לגבי רוח הקודשֲ " :אׁשֶר-יִׁשְּכֹן ִא ְּתכֶם לָנֶצ ַח" .משפט זה מגלה לקורא שקיים הבדל גדול
בין מה שנאמר על רוח הקודש בברית החדשה לעומת התנ"ך.
האם היחסים בין רוח הקודש למאמין הם זמניים? האם הם תלויים בנאמנותו
של המאמין בלבד?
א) כן
1
ב) לא
בתנ"ך ,אחד מהתפקידים של רוח הקודש הוא זה של משיחה .לדוגמה ,כתוב על דוד:

"וַּיִּקַח ׁשְמּואֵל אֶת-קֶֶרן ַהּׁשֶמֶן וַּי ִ ְמׁשַח אֹתֹו ּבְקֶֶרב ֶאחָיו וַ ִּתצְלַח
רּוחַ-י ְהוָה אֶלּ-דָ וִד ֵמהַּיֹום הַהּוא וָ ָמ ְעלָה וַּיָקָם ׁשְמּואֵל וַּיֵלְֶך הָָר ָמתָה"
(שמואל א' טז ,יג)
אנחנו למדים שבזמן שקיבל דוד את רוח הקודש ,עזב הרוח את שאול" :וְרּו ַח י ְהוָה סָָרה
ֵמעִם ׁשָאּול" (שמואל א' טז ,יד) .בדוגמה אחרת ,לאחר חטאו של דוד עם בת-שבע,
אמר דוד" :וְרּו ַח קָדְ ׁשְָך אַלִּ -תּקַח ִמ ֶּמּנִי" (מזמור נא ,יג) .הדוגמאות הללו מצביעות על כך
שבתנ"ך יכול היה רוח הקודש לעזוב את מי שקיבלו אותו .עובדה זאת מעלה קושי
בנוגע לדבריו של ישוע לגבי רוח הקודשֲ " :אׁשֶר-יִׁשְּכֹן ִא ְּתכֶם לָנֶצ ַח" .מדוע אמר ישוע
שרוח הקודש ישכון עם המאמין לנצח אם קיימת הוכחה מהתנ"ך שהוא יכול לצאת
ממי שקבל את משיחתו? התשובה היא שבתנ"ך הרוח צלח על אלה שנמשחו לתפקיד
מסוים .לעומת זאת ,בברית החדשה ,האנשים קיבלו את רוח הקודש באמצעות
האמונה בישוע המשיח .בזכות אמונה זאת ,נכנס המאמין לברית נצחית עם הקב"ה,
המעניקה למאמין חיי נצח ,משמע את הזכות להיכנס למלכות ה'.
תשובה :ב) לא
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מה הקשר בין רוח הקודש להבטחה זו? שאול השליח ענה על כך באיגרתו:

"וֵאֹלהִים ִּתּקֵן אֹתָנּו לְכְָך ֲאׁשֶר ּג ַם-נָתַן לָנּו אֶת-רּוחֹו לְעֵָרבֹון :לָכֵן
ּבְטּוחִים ֲאנַחְנּו ּבְכָל-עֵת וְיֹדְ עִים ּכִי כָל-עֹוד ׁשֶּמֹוׁשָבֵנּו בַּגּוף ְרחֹוקִים
ֲאנַחְנּו מִןָ -האָדֹוןּ :כִי בֶאֱמּונ ָה נ ִ ְת ַהּלְֵך וְֹלא ּבְִראּות עֵינָי ִםֲ :אבָל ּבְטּוחִים
ֲאנַחְנּו וְהַּטֹוב ּבְעֵינ ֵינּו לְ ִהתְַרחֵק מִן-הַּגּוף וְלִהְיֹות קְרֹובִים אֶלָ -האָדֹון"
(האגרת השנייה אל הקורינתים ה ,ה-ח)
בפסוקים אלה אנחנו קוראים שרוח הקודש ניתן כ"עֵָרבֹון" .מהי הסיבה לכך? התשובה
היא כדי לאשר שהמאמין באמת נושע .על פי עיקרון זה ,מי שיש לו את רוח הקודש
יכול להיות בטוח ,שכאשר הוא ימות ,הוא ייפרד מגופו הגשמי ומיד יהיה עם האדון.
האם לדעתך רוח הקודש נמצא בכל מאמין? בפרק יט בספר מעשי השליחים אנחנו
קוראים שהיו תלמידים שלמרות שנטבלו במים ,לא היה להם את רוח הקודש:

"וַיְהִי ּבִהְיֹות אַּפֹולֹוס ּבְקֹוִרנ ְּתֹוס וַּי ַ ֲעבֹר ּפֹולֹוס ּבַּמְדִ ינֹות ָה ֶעלְיֹונֹת וַּי ֵֶרד
אֶלֶ -אפֶסֹוס וַּי ִ ְמצ ָאׁ-שָם ַּתלְמִידִ ים :וַּיֹאמֶר ֲאלֵיהֶם ֲהנ ִ ְּתנ ָה בָכֶם רּו ַח
ַהּקֹדֶ ׁש ַאחֲֵרי ֲאׁשֶר ֶה ֱא ַמנְּתֶם וַּיֹאמְרּו ֵאלָיו אַף ֹלא ׁשָ ַמעְנּו ּכִי י ֵׁש רּו ַח
(מעשי השליחים יט ,א-ב)
ַהּקֹדֶ ׁש"
חשוב לשים לב לשאלתו של שאול (פולוס)ֲ " :הנ ִ ְּתנ ָה בָכֶם רּו ַח ַהּקֹדֶ ׁש ַאחֲֵרי ֲאׁשֶר ֶה ֱא ַמנְּתֶם?"
יכולה לעלות התהייה הבאה משאלה זו :האם כאשר מישהו בא לאמונה בישוע המשיח,
מעניק לו הקב"ה את רוח הקודש? מתגובתם" :אַף ֹלא ׁשָ ַמעְנּו ּכִי י ֵׁש רּו ַח ַהּקֹדֶ ׁש" נראה
שהם האמינו אך טרם קיבלו את רוח הקודש .כאשר שמע פולוס את תשובתם הוא
בירר את העניין:
"וַּיֹאמֶר ֲאלֵיהֶם עַל-מָה אֵפֹוא ָה ְטּבַלְּתֶם וַּיֹאמְרּו ְטבִילַת יֹו ָחנ ָן"
(שם יט ,ג)
למרות שאותם אנשים מאפסוס נקראו "תלמידים" ,הם לא היו תלמידיו של ישוע
המשיח ,אלא רק של יוחנן המטביל .הם אמנם קיבלו את המסר של יוחנן אודות תשובה
וביאת המשיח ,אך הם מעולם לא שמעו את שמו של ישוע .לפיכך המשיך פולוס ואמר:

"וַּיֹאמֶר ּפֹולֹוס יֹו ָחנ ָן ִה ְטּבִיל ְטבִילַת ַהּתְׁשּובָה וְ ָאמַר אֶלָ -העָם
ׁשֶּי ַ ֲאמִינּו ּבַ ֲאׁשֶר י ָבֹוא ַאחֲָריו וְהּוא ַה ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ :וַיְהִי ּכְׁשָ ְמעָם אֶת-
הַּדָ בָר ַהּז ֶה וַּי ִ ָּטבְלּו ּבְׁשֵם י ֵׁשּו ַע ָהאָדֹון :וַּיִסְמְֹך ּפֹולֹוס י ָדָ יו ֲעלֵיהֶם וַ ָּתבֹא
(שם יט ,ד-ו)
ֲעלֵיהֶם רּו ַח ַהּקֹדֶ ׁש וַי ְ ַמלֲלּו בִלְׁשֹנֹות וַּי ִ ְתנַּבָאּו"
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מכאן אנחנו רואים שאנשים אלה לא היו באמת תלמידיו של ישוע עד שפולוס בישר
להם והתפלל איתם ,ולכן כאשר הם קיבלו את ישוע רוח הקודש בא עליהם מיד.
קיים פרט נוסף בפסוקים הללו לגבי צליחת רוח הקודש" :וַּיִסְמְֹך ּפֹולֹוס י ָדָ יו ֲעלֵיהֶם
וַ ָּתבֹא ֲעלֵיהֶם רּו ַח ַהּקֹדֶ ׁש" .יש האומרים שסמיכת הידיים ,בנוסף לאמונה בישוע ,הינה
הכרחית על מנת לקבל את רוח הקודש .מקום נוסף בכתובים המתייחס לכך נמצא אף
הוא בספר מעשי השליחים:

"וַּיִׁשְמְעּו ַהּׁשְלִיחִים ֲאׁשֶר ּבִירּוׁשָלַי ִם ּכִי-קִּבְלָה ׁשֹמְרֹון אֶתּ-דְ בַר
ָהאֱֹלהִים וַּיִׁשְלְחּו ֲאלֵיהֶם אֶתּ-פֶטְרֹוס וְאֶת-יֹו ָחנ ָן :וַּי ְֵרדּו ׁשָּמָה וַּי ִ ְתּפַלֲלּו
בַעֲדָ ם ֲאׁשֶר י ְ ַקּבְלּו אֶת-רּו ַח ַהּקֹדֶ ׁשּ :כִי הָרּו ַח ֹלא-צָלְחָה עַדַ -עּתָה
עַלֶ -אחָד ֵמהֶם וְהֵם ַרק-נ ִ ְטּבָלִים לְׁשֵם ָהאָדֹון י ֵׁשּועַ :וַּיִסְמְכּו אֶת-
י ְדֵ יהֶם ֲעלֵיהֶם וַי ְ ַקּבְלּו אֶת-רּו ַח ַהּקֹדֶ ׁש׃"
(מעשי השליחים ח ,יד-יז)
בפרק י"ט התלמידים לא היו תלמידיו של ישוע ,לעומת זאת בפרק ח' אנחנו רואים
שמדובר היה בתלמידים של ישוע המשיח (וְהֵם ַרק-נ ִ ְטּבָל ִים לְׁשֵם ָהאָדֹון י ֵׁשּועַ) .העובדה
שהם האמינו בישוע ונטבלו בשמו ,אך טרם קיבלו את רוח הקודש ,יכולה לחזק את
הטענה שרוח הקודש ניתן אך ורק על ידי סמיכת ידיים ,ולא מיד עם הגעתו של מישהו
לאמונה בבשורתו של ישוע .במעשי השליחים פרק י' אנחנו קוראים:

"ּופֶטְרֹוס עֹודֶ ּנּו מְדַ ּבֵר הַּדְ בִָרים ָה ֵאּלֶה וְרּו ַח ַהּקֹדֶ ׁש צָלְחָה עַל ּכָל-
ַהּׁשֹ ְמעִים אֶת-הַּדָ בָר :וְ ַה ַּמ ֲאמִינ ִים הַּמּולִים ֲאׁשֶר ּבָאּו אֶתּ-פֶטְרֹוס
ָּתמְהּו ּכִיַ -מ ְּתנ ַת רּו ַח ַהּקֹדֶ ׁש נִׁשְּפְכָה ּג ַם עַל-הַּגֹוי ִםּ :כִי ׁשָמְעּו אֹתָם
ְמ ַמלֲלִים ּבִלְׁשֹנֹות ּו ְמג ַּדְ לִים אֶתָ -האֱֹלהִים"
(מעשי השליחים י ,מד-מו)
לכאורה שני הקטעים הללו סותרים אחד את השני .בפרק י' הם קיבלו את הרוח
ואפילו דיברו בלשונות למרות שטרם נטבלו ,וכן שמעון (פטרוס) לא סמך את ידיו
עליהם .מקרה כזה שבו טקסט מקראי אחד סותר טקסט אחר אינו חדש בכתבי
הקודש .רבי ישמעאל אומר" :בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת" .אחת מאותן מידות
המתאימה לעניין זה היא" :וכן שני כתובים המכחשים זה את זה ,עד שיבוא הכתוב
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השלישי ויכריע ביניהם ".לאורך הברית החדשה אנחנו מוצאים עיקרון חוזר הקשור
לקבלת רוח הקודש .פולוס לימד על כך באגרתו אל האפסים:

"וַ ֲאׁשֶר ּג ַםַ -אּתֶם ׁשְתּולִים ּבֹו ַאחֲֵרי ׁשָ ְמ ֲעכֶם ּדְ בַר ָה ֱאמֶת אֶתּ-בְׂשֹוַרת
י ְׁשּו ַע ְתכֶם וַ ֲאׁשֶר ּבֹו ּכְׁשֶ ֶה ֱא ַמנְּתֶם ּג ַם-נ ֶ ְח ַּת ְמּתֶם ּבְרּו ַח ַה ַהבְ ָטחָה רּו ַח
ַהּקֹדֶ ׁשּ :כִי ז ֶה עְֶרבֹון נ ַ ֲחלָתֵנּו לִפְּדֹות-לֹו עַם סְגֻּלָה לִ ְת ִהּלַת ּכְבֹודֹו"
(האגרת אל האפסים א ,יג-יד)
שאול השליח לימד ,שבנוסף לעובדה שרוח הקודש ניתן על ידי אמונה ,הוא (רוח
הקודש) גם הערבון לאלה שהאמינו בישוע המשיח .כוונתו היא שכל אדם אשר נכנס
לברית עם ה' באמצעות ישוע ,מובטח לו מקום במלכות ה' .אם כן ,מאחר ולמדנו
שדי באמונה כדי להיוושע ולקבל את רוח הקודש ,כיצד ניתן להסביר את האירוע
שקראנו מספר מעשי השליחים פרק ח'? חשוב להבין שהפרק הנ"ל מספר אודות הפעם
הראשונה ששומרון קיבלה את הבשורה .המבשר לשומרונים היה פיליפוס ,המוזכר
בפרק ו' בספר מעשי השליחים ,ולא אחד מהשליחים .העובדה שנכתב בפירוש" :וַּיִׁשְמְעּו

ַהּׁשְלִיחִים ֲאׁשֶר ּבִירּוׁשָלַי ִם ּכִי-קִּבְלָה ׁשֹמְרֹון אֶתּ-דְ בַר ָהאֱֹלהִים וַּיִׁשְלְחּו ֲאלֵיהֶם אֶתּ-פֶטְרֹוס
וְאֶת-יֹו ָחנ ָן" הינה חשובה מאד .תכלית סיפור זה נמצאת בפסוק ט"ו" :וַּי ְֵרדּו ׁשָּמָה
וַּי ִתְ ּפַל ֲלּו בַעֲדָם ֲאׁשֶר י ְ ַקּבְלּו אֶת-רּו ַח ַהּקֹדֶׁש" .עולה השאלה ,כיצד ידעו השליחים
שהשומרונים טרם קיבלו את רוח הקודש? התשובה נמצאת בדבריו של ישוע אותם
אמר מיד לפני שעלה השמימה:

" ֲאבָל ִּתׂשְאּו ג ְבּוָרה ּבְבֹוא ֲעלֵיכֶם רּו ַח ַהּקֹדֶ ׁש וִ ְהי ִיתֶם עֵדַ י ּבִירּוׁשָלַי ִם
(מעשי השליחים א ,ח)
ּובְכָל י ְהּודָ ה ּובְׁשֹומְרֹון וְעַד-קְצ ֵה ָהאֶָרץ"
משמעות פסוק זה היא שקבלת רוח הקודש בהתחלה ,נעשתה רק באמצעות השליחים.
ניתן להבין זאת מהפסוקּ" :כִי נִּתַן רּו ַח ַהּקֹדֶ ׁש ּבִסְמִיכַת י ְדֵ י ַהּׁשְלִיחִים" (מעשי השליחים ח,
יח) .חשוב להבין שהעניין העיקרי בפסוקים אלה מפרק ח' הוא סמכותם של השליחים
ולא הדרך בה ניתן לקבל את רוח הקודש .כפי שאמרנו ,בהתחלה ,קבלת רוח הקודש
היתה ּבִ ְסמִיכ ַת יְדֵי ַהּׁשְל ִיחִים ,וזאת כדי לחזק את סמכותם ,אך לא לצמיתות .מאז
שרוח הקודש צלח בירושלים ,יהודה ,שומרון ובחוץ לארץ בפעם הראשונה ,אמונה
אמיתית בישוע המשיח מלווה תמיד בקבלת רוח הקודש .דהיינו ,לכל מאמין בישוע
המשיח יש את היכולת לגלות את מתנות הרוח מהרגע שהוא בא לאמונה.
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בנוסף לאמונה ,על מנת לקבל את רוח הקודש צריך המאמין:
א) להיטבל במים בשמו של ישוע
ב) לקבל את סמיכת הידיים ממאמין אחר שיש לו את רוח הקודש
ג) תשובות א' וב' נכונות
ד) אין תשובה נכונה 1
עבודת רוח הקודש
רוח הקודש פועל בדרכים רבות ושונות .באופן כללי ,ניתן לומר שהרוח מצייד את
המאמין בכל הכלים הדרושים לו על מנת שיוכל לשרת את ה' .כאשר ישוע לימד אודות
רוח הקודש הוא אמר שהרוח ינחם את המאמין (הבשורה על פי יוחנן יד ,טז) וידריך
אותו אל כל האמת (שם טז ,יג) .תפקיד נוסף של רוח הקודש יהיה להוכיח את העולם
על החטא ,הצדק ועל המשפט (שם טז ,ח) .במילים אחרות ,הוא ילמד את המאמינים
הכל וכן יזכיר להם את כל מה שישוע אמר (שם יד ,כו).
לרוח הקודש יש תפקידים רבים ושונים; הוא:
א) מנחם את המאמין
ב) מלמד את המאמין
ג) מצייד את המאמין
ד) עוזר למאמין
ה) מדריך את המאמין
2
ו) כל התשובות נכונות
מכתבי הקודש ברור שרוח הקודש שוכן בכל מאמין ונותן לו כוח ,עד כדי כך שישוע
אמר:

" ָאמֵן ָאמֵן ֲאנִי אֹמֵר לָכֶם ַה ַּמ ֲאמִין ּבִי י ַ ֲעׂשֶה ג ַם-הּוא אֶתַ -ה ַּמ ֲעׂשִים
ֲאׁשֶר ָאנֹכִי עֹׂשֶה ּוגְדֹלֹות ֵמ ֵאּלֶה י ַ ֲעׂשֶה אֶלָ -אבִי"
(הבשורה על פי יוחנן יד ,יב)
תפקיד נוסף של הרוח הוא לעזור למאמינים בתפילה .נאמר לנו שהמאמינים חייבים
להתפלל ברוח" :וְ ַה ְתמִידּו בְכָל-עֵת ּבִ ְתפִּלָה וְ ַתחֲנּונִים ּבָרּוחַ" (האגרת אל האפסים ו ,יח).

תשובות :ד) אין תשובה נכונה
ו) כל התשובות נכונות
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כמו כן ישנן פעמים בהן איננו יודעים מה להתפלל או כיצד להתפלל ,ובזמנים שכאלה
לימד פולוס:

"וְכֵן ּג ַם-הָרּו ַח ּתֹמְֵך אֹתָנּו ּבְ ֻחלְׁשּותֵינּו ּכִי ֹלא י ָדַ עְנּו לְ ִה ְתּפַּלֵל ּכָָראּוי
ָאכֵן הָרּו ַח הּוא ַמפְּג ִי ַע ּבַעֲדֵ נּו ּבַ ֲאנ ָחֹות ֲעמֻּקֹות מִּדַ ּבֵר :וְ ַהחֹקֵר לְבָבֹות
יֹודֵ ַע אֶתַ -מ ְחׁשְבֹות הָרּו ַח ּכִי ּכְִרצֹון ָהאֱֹלהִים יַפְּג ִי ַע ּבְעַד ַהּקְדֹוׁשִים׃"
(האגרת אל הרומים ח ,כו-כז)
רוח הקודש קשור גם להתקדשות המאמין .כלומר כל מאמין אמור להשתנות על
ידי הרוח ,תוך התחדשות הדעת ,כדי לשקף את דמותו של ישוע המשיח במחשבות
ובמעשים .פעמים רבות נאמר לתלמידיו של ישוע לא ללכת לפי הבשר (לפי היצר
הרע) אלא ברוח .אך ורק בעזרת רוח הקודש ניתן יהיה לציית להוראתו של פולוס
בדברו" :וְׁשֹובִים ּכָלְ -מזִּמָה לְ ִמׁשְ ַמעַת ַה ָּמׁשִיחַ" (האגרת השנייה אל הקורינתים י ,ה) .קיים
קשר הדוק בין ההתקדשות לרצונו של הקב"ה .במילים אחרות ,רק כאשר המאמין
מתנהג ופועל בהתאם לתכניתו של ה' ,הוא יתקדם בקדושה ,הקב"ה יפעל בחייו
וייחדו לדמות לצלם בן האלוהים .בעניין זה ,יגמול רוח הקודש למאמין בעזרת תכונות
הנקראות "פרי הרוח".

"ּופְִרי הָרּו ַח הּוא ַא ֲהבָה ׂשִ ְמחָה וְׁשָלֹום אֶֹרְך רּו ַח ּונ ְדִ יבּות וְ ֶחסֶד
וֶאֱמּונ ָה :וַ ֲענָוָה ּופְִריׁשּות לְנֶג ֶד עֹׂשֵי ֵאּלֶה אֵיןּ-תֹוָרה":
(האגרת אל הגלטים ה ,כב-כג)
בנוסף לפירות הללו ,הרוח גם נותן למאמינים מתנות .מתנות אלה מכשירות את
המאמינים לשרת את ישוע ולהמשיך בעבודתו .שני מקומות עיקריים בברית החדשה
מספרים על המתנות הרוחניות .הראשון נמצא באגרת אל הרומים:

"ּכִי ּכַ ֲאׁשֶר ּבְגּוף ֶאחָד י ֶׁש-לָנּו ֵאבִָרים הְַרּבֵה וְֹלא כָלָ -ה ֵאבִָרים
יְׁשַּמְׁשּו ׁשִּמּוׁש ֶאחָדּ :כֵן ֲאנַחְנּו הַָרּבִים ּגּוף ֶאחָד ּבַ ָּמׁשִי ַח וְכָלֶ -אחָד
וְ ֶאחָד ִמּמֶּנּו ֵאבָר לַ ֲחבֵרֹו :וְי ֶׁש-לָנּו ַמּתָנֹות ׁשֹנֹות ּכַ ֶחסֶד ַהּנִּתָן לָנּו אִם-
נ ְבּואָה הִיא ְּתהִי ּכְמִּדַ ת ָהאֱמּונ ָה :וְאִםׁ-שִּמּוׁש לְאִיׁש י ַ ֲעסֹק ּבְׁשִּמּוׁשֹו
וְאִם-מֹוֶרה ּבְהֹוָראָתֹו :וְאִם-מֹוכִי ַח ּבְתֹוכַחְּתֹו הַּנֹותֵן י ַ ֲעׂשֶה ּבְתָם-לֵבָב
וְ ַה ַּמנְהִיג ּבִׁשְקִידָ ה וְ ַהּגֹמֵל ֶחסֶד ּבְסֵבֶר ּפָנִים י ָפֹות":
(האגרת אל הרומים יב ,ד-ח)
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בקטע זה ניתן להבחין בשבע מתנות:
א) נבואה
ב) שירות (שימוש)
ג) לימוד (הוראה)
ד) עידוד (הפצרה) ותוכחה
ה) נדיבות לב (נתינה בלי חשבון)
ו) מנהיגות
ז) רחמים (על אחרים)
המקום השני בו ניתן לקרוא על מתנות הרוח נמצא באגרת הראשונה אל הקורינתים:

"וְ ַה ַּמּתָנֹות ׁשֹנֹות ֲאבָל ֶאחָד הּוא הָרּוחַ :וְׁשֹנִים ַהּׁשִּמּוׁשִים וְ ֶאחָד הּוא
ָהאָדֹון :וְ ַהּפְעֻּלֹות ׁשֹנֹות ֲאבָל ָהאֱֹלהִים ֶאחָד וְהּוא ַהּפֹעֵל אֶתַ -הּכֹל
ּבַּכֹלּ :ולְכָל-אִיׁש וָאִיׁש נ ִ ְּתנ ָה ִה ְתּג ַּלּות הָרּו ַח לְהֹועִילּ :כִי ָה ֶאחָד נִּתַן-
לֹו עַל-י ְדֵ י הָרּו ַח ּדִּבּור ַה ָחכְמָה ּולְ ַאחַר ּדִּבּור הַּדַ עַת ּכְפִי הָרּו ַח הַהּוא:
לְ ַאחֵר ָהאֱמּונ ָה ּבָרּו ַח הַהּוא ּולְ ַאחֵר ַמּתְנֹות הְָרפֻאֹות ּבָרּו ַח הַהּוא:
ּולְ ַאחֵר לִפְעֹל ּג ְבּורֹות ּולְ ַאחֵר נ ְבּואָה ּולְ ַאחֵר לְ ַהבְחִין ּבֵין הָרּוחֹות
ּולְ ַאחֵר מִינ ֵי לְׁשֹנֹות ּולְ ַאחֵר ּבִאּור לְׁשֹנֹות :וְכָלֵ -אּלֶה יִפְעַל הָרּו ַח
ָה ֶאחָד הַהּוא ַהחֹלֵק לְאִיׁש ּכְִרצֹונֹו"
(האגרת הראשונה אל הקורינתים יב ,ד-יא)
בקטע זה מופיעות תשע מתנות:
א) חוכמה
ב) דעת
ג) אמונה
ד) רפואה
ה) עשיית ניסים ונפלאות (לפעול גבורות)
ו) נבואה
ז) הבחנה בין רוחות
ח) לשונות
ט) ביאור (פירוש או תרגום) לשונות
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מטרתנו בספרון זה אינה ללמד או להסביר את משמעות כל המתנות הללו ,אך טוב
יהי להבהיר כמה נקודות לגביהן:
•רוח הקודש מחלק את המתנות הרוחניות לכל מאמין ("וְכָלֵ -אּלֶה יִפְעַל הָרּו ַח
ָה ֶאחָד הַהּוא ַהחֹלֵק לְאִיׁש ּכְִרצֹונֹו").
•רק כאשר המאמינים משתפים פעולה ביניהם ,וכל מאמין משתמש במתנתו בתוך
הקהילה ,ניתן לקבל את התגובה הטובה ביותר מרוח הקודש .בהקשר זה לימד
פולוס שקהילת המשיח דומה לבניין:

" ֲאׁשֶר ֻחּבַרּ-בֹו יַחַד ַהּבִנְי ָן ּכֻּלֹו עַד ֲאׁשֶר-יִגְּבַּה לְהֵיכַל קֹדֶ ׁש לַיהֹוָה:
ּובֹו נִבְנִים ּג ַםַ -אּתֶם לִהְיֹות ִמׁשְּכַן אֱֹלהִים ּבָרּוחַ"
(האגרת אל האפסים ב ,כא-כב)
•לכל מאמין יש לפחות מתנה אחת ,אך אין איש אחד שלו כל מתנות הרוח.
•לא קיימת מתנה מיוחדת שיש לכל המאמינים ,ואשר יכולה להחשב כהוכחה
שהמאמין באמת קיבל את רוח הקודש.
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פרק ה'
שאלות לסיכום

פרק ה'
 )1האם קיים הבדל בין פעולת רוח הקודש בתנ"ך לעומת הברית החדשה?
א) לא ,בדיוק אותו הדבר.
ב) כן ,בתנ"ך רוח הקודש משח איש לתפקיד ,ואילו בברית החדשה הוא פעל
בצורות רבות נוספות.
ג) אין תשובה נכונה.
 )2בקשר לישועתנו ,קרא פולוס לרוח הקודש:
א) המנחם
ב) רוח האמת
ג) מפגיע
ד) הערבון

 )3ישוע אמר לשליחיםֲ " :אבָל ִּתׂשְאּו ג ְבּוָרה ּבְבֹוא ֲעלֵיכֶם רּו ַח ַהּקֹדֶ ׁש וִ ְהי ִיתֶם עֵדַ י ּבִירּוׁשָלַי ִם
ּובְכָל י ְהּודָ ה ּובְׁשֹומְרֹון וְעַד-קְצ ֵה ָהאֶָרץ" .פסוק זה מגלה לקורא שרוח הקודש ניתן
למאמינים על ידי השליחים בפעם הראשונה שהם הגיעו ליהודה ,לשומרון ולחו"ל.
עובדה זאת מתייחסת ל:
א) סמכותם של השליחים.
ב) רק מאמינים מיוחדים מקבלים את רוח הקודש.
ג) אין תשובה נכונה.
 )4תפילה היא עניין חשוב ביותר .רוח הקודש עוזר למאמין לדעת כיצד להתפלל ומה
להתפלל.
א) נכון
ב) לא נכון
 )5הצעד הראשון באמונה היא הישועה ,ולאחר מכן חובה על המאמין להמשיך בדרך
של ההתקדשות .האם יש קשר בין רוח הקודש ותהליך התקדשותו של המאמין?
א) כן
ב) לא
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 )6איזו תכונה אינה שייכת לפירות הרוח?
א) אהבה
ב) שמחה
ג) אורך רוח
ד) נדיבות
ה) תלונות
ו) חסד
ז) אמונה
 )7פירות הרוח מנוגדים לעקרונות התורה?
א) נכון
ב) לא נכון
 )8הסיבה העיקרית לכך שרוח הקודש מעניק למאמין מתנות היא:
א) כדי שהמאמין ישרת את ישוע בתוך הקהילה.
ב) כדי שאלה שקיבלו מתנות בולטות יהיו יותר חשובים.
ג) כדי שהמאמינים יכבדו את אלוהים.
ד) תשובות א' וב' נכונות.
 )9קיימת מתנה מסויימת אחת שיש לכל המאמינים.
א) נכון
ב) לא נכון
 )10קיימת אפשרות לבחור איזו מתנה מרוח הקודש יקבל המאמין.
א) נכון
ב) לא נכון
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פרק ה'
תשובות לשאלות

פרק ה'
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10

ב
ד
א
נכון
כן
ה
לא נכון
א
לא נכון
לא נכון

פרק ו

קהילת המשיח ותלמידות
בברית החדשה קיימת מילה ביוונית המתארת את קהילת המשיח .מילה זו היא
סי ָה) .מילה זו מורכבת למעשה שתי מילים :הראשונה היא ἐκ
( ἐκκλησίᾳאֶקְ -קל ִי ְ
שפירושה "החוצה" והשנייה היא  κλησίᾳשפירושה "לקרוא" .המילה ἐκκλησίᾳ
(אקליסיה) מופיעה בתרגום השבעים (התרגום ליוונית של התורה) לספר שמות ,שם
היא משמשת כדי לתאר את האנשים שיצאו ממצרים בזכות קורבן הפסח .חשוב לציין
שכל אדם שנגאל ממצרים לקח חלק בקורבן הפסח ,וכן אין מחלוקת בין הפרשנים
שהדם הוא עניינם העיקרי של הקרבנות השונים .על כן ברור לכל שללא דמו של שה
הפסח ,לא יכול היה איש לצאת מעבדות לחירות .אין זה מקרה שישוע נצלב בפסח
וששאול השליח קרא לישוע פסחנוּ" :כִי ּג ַם-לָנּו פִסְחֵנּו ַהּנִזְּבָח ּבַעֲדֵ נּו הּוא ַה ָּמׁשִיחַ" (האגרת
הראשונה אל הקורינתים ה ,ז) .צריך להבין שיציאת מצרים מסמלת את אמונתנו
בישוע המשיח .לפיכך מעניינת ההקבלה בין השם שניתן לעדה שיצאה ממצרים ואשר
נקראה  ἐκκλησίᾳבתרגום השבעים ,לשם שניתן לאלה שקבלו את הבשורה במשיח.
על פי הברית החדשה ,על מנת להיות חבר בקהילת המשיח יש צורך להאמין בבשורת
ישוע המשיח .ישוע שאל פעם את תלמידיו" :וְ ַאּתֶם מַהּ-תֹאמְרּו לִי מִי ָאנִי?" (הבשורה
על פי מתי טז ,טו)" .וַּיַעַן ׁשִמְעֹון ּפֶטְרֹוס וַּיֹאמַר ַאּתָה הּוא ַה ָּמׁשִי ַח ּבֶן-אֱֹלהִים ַחּי ִים" (שם טז,
טז) .מעניין לשים לב שמייד לאחר ששמעון זיהה את ישוע כמשיח ,החל ישוע לדבר על
ה( ἐκκλησίᾳ -אקליסיה):

"וְג ַםֲ -אנִי אֹמֵר לְָך ּכִי ַאּתָה ּפֶטְרֹוס וְעַל-הַּצּור ַהּז ֶה ֶאבְנ ֶה אֶת-
קְ ִהּלָתִי וְׁשַעֲֵרי ׁשְאֹול ֹלא יִגְּבְרּו ָעלֶיהָ :וְ ֶאּתֵן לְָך אֶתַ -מפְּתְחֹות ַמלְכּות
(הבשורה על פי מתי טז ,יח-יט)
ַהׁשָ ָמי ִם"...
בפסוקים אלה הוסיף ישוע לשמעון שם וקרא לו "פטרוס" .משמעות המילה פטרוס
היא "אבן" ,ולחילופין ניתן למצוא את השם הארמי "כיפא" (אבן בארמית) ,במקומות
שונים בברית החדשה .בתרגום העברי לפסוק יח מופיע הביטוי "וְעַל-הַּצּור ַהּז ֶה ֶאבְנ ֶה
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אֶת-קְ ִהּלָתִי" .על אף שהמתרגם בחר במילה "הַּצּור" ,יש הטוענים שהמילה "אבן"
מתאימה יותר למשחק המילים של ישוע " -ועל האבן הזאת אבנה את קהילתי".
מה הייתה כוונתו של ישוע בבחירת המילה "אבן"? התשובה נמצאת בתשובתו של
שמעון כיפא (פטרוס) לגבי זהותו של ישוע ַ " -אּתָה הּוא ַה ָּמׁשִי ַח ּבֶן-אֱֹלהִים ַחּי ִים" .במילים
אחרות ,אך ורק כאשר מישהו מזהה את ישוע מנצרת בתור המשיח בן האלוהים הוא
הופך לחלק מקהילתו (.)ἐκκλησίᾳ
הקשר בין ישוע ל( ἐκκλησίᾳ -אקליסיה) כה הדוק ,עד שהברית החדשה מתארת את
קהילת המאמינים כגוף המשיח:

"לְ ַהׁשְלִים אֶתַ -הּקְדׁשִים לְ ַמ ֲעׂשֵה ָהעֲבֹודָ ה לְבִנְי ַן ּגּוף ַה ָּמׁשִיחַ"
(האגרת אל האפסים ד ,יב)
בפסוק זה מוזכרת תפקידה של קהילת המשיח בתור "ל ְ ַמעֲׂשֵה ָהעֲבֹודָה" ,אך ניתן
לתאר עבודה זו גם בתור "עֲבֹודַת ַהּׁשֵרּות" ,כלומר קהילת המשיח נקראת לשרת את
הקב"ה.
שירות הקהילה
על פי ההגדרה הנמצאת בכתבי הקודש מורכבת קהילת המשיח מאנשים ולא מלבנים,
אולם בציטוט הקודם מהאיגרת אל האפסים מופיעה המילה "בניין" .שאול השליח
בחר להשתמש במילה זו משתי סיבות :הראשונה היא שקהילת המשיח תיבנה (תגדל)
על ידי השירות[ .למרות שהתרגום בעברית אומר "לְבִנְי ַן" נכון יותר לתרגם את המילה
"לבנייה"] .שאול רצה לומר שקהילת המשיח תתחזק אך ורק כאשר היא תשרת לפי
רצונו של הקב"ה .הסיבה השנייה היא שקהילת המשיח יכולה לשרת מאחר ורוח
הקודש שוכן בה .במקרה זה השימוש במילה "בניין" הוא סמלי ונועד לרמוז על בית
המקדש .בעבר ,שכן רוח הקודש בבית המקדש ,בבניין שנבנה על ידי בני אדם ,באופן
גשמי ,אך כעת רוח הקודש שוכן באלה השייכים לגוף המשיח.
לקהילת המשיח יש ארבעה תפקידים עיקריים:
א)
ב)
ג)
ד)

עבודת ה'
גדילה אישית  /התחזקות
שליחות
שירות כללי
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עבודת ה' וקהילת המשיח :רק המאמינים בישוע יכולים לעבוד את אלוהים כפי שהוא
רוצה שחסידיו יעבדו אותו כעת .ככתוב:

"אּולָם ּתָבֹוא ׁשָעָה וְ ַעּתָה הִיא ֲאׁשֶר עֹבְדֵ י אֵל ָה ֲא ִמּתִים יִׁשְ ַּתחֲוּו לָאָב
ּבְרּו ַח ּובֶ ֱאמֶת ּכִי ּבְ ִמׁשְ ַּת ֲחוִים ּכָ ֵאלֶה ָחפֵץ ָהאָבָ :האֱֹלהִים רּו ַח הּוא
וְ ַה ִּמׁשְ ַּת ֲחוִים לֹו צ ְִריכִים לְ ִהׁשְ ַּת ֲחוֹת ּבְרּו ַח ּובֶ ֱאמֶת"
(הבשורה על פי יוחנן ד ,כג-כד)
רק למאמינים בישוע המשיח יש את היכולת והזכות לעבוד את ה' ברוח ואמת ,משום
שרוח הקודש שוכן אך ורק בחסידיו של ישוע.
שאול השליח הדגיש שבמקום בו מתקיימת עבודת ה' " ַהּכֹל י ֵ ָעׂשֶה ּכַהֹג ֶן וְכַּׁשּוָרה" (האגרת
הראשונה אל הקורינתים יד ,מ) .בנוסף ,אנחנו רואים גם שקיימים סוגים שונים של
עבודת האל:

"וְ ַעּתָה מַהּ-לַעֲׂשֹות ֶאחָי ּבְ ִה ָּק ֶהלְכֶם יַחַד ּכָלֶ -אחָד וְ ֶאחָד ִמּכֶם י ֶׁש-
לֹו ִמז ְמֹור י ֶׁש-לֹו הֹוָראָה י ֶׁש-לֹו לָׁשֹון י ֶׁש-לֹו חָזֹון י ֶׁש-לֹו בִאּור וְכֹל
(האגרת הראשונה אל הקורינתים יד ,כו)
י ֵ ָעׂשֶה לְ ִהּבָנֹו ְתכֶם"
עבודת ה' אינה מוגבלת ליום אחד ,ויש לעשותה בכל אחד מימי השבוע .דניאל פנה אל
אלוהים שלוש פעמים בכל יום" :וְדָ נִּי ֵאל...נִכְנ ַס לְבֵיתֹו ,וְחַּלֹונֹות ּפְתּוחִים לֹו ּבַ ֲעלִּי ָתֹו נֶג ֶד
י ְרּוׁשָלַי ִםּ ,וז ְ ַמּנִים ׁשְלׁשָה ּבַּיֹום הּוא כֹוֵר ַע עַל ּבְִרּכָיוּ ,ו ִמ ְתּפַּלֵל ּומֹודֶ ה לִפְנֵי אֱֹלהָיו( "...דניאל ו,
יא).
ישנם תיאולוגים נוצרים שטענו בעבר ,ואף כיום ,שמאז תחייתו של ישוע מהמתים
השבת השתנתה מהיום השביעי ליום הראשון .אחד מהמקומות שהם מצטטים על
מנת לבסס את טענתם הוא:

"וְעַלּ-דְ בַר ּג ִּבּוי ַהּצ ְדָ קָה לְ ֶעז ְַרת ַהּקְדֹוׁשִים ּכַ ֲאׁשֶר ִּת ַּקנְּתִי לַּקְהִּלֹות
ֲאׁשֶר ּבְגָלַ ְטי ָא ּכֵן ַּתעֲׂשּו ּג ַםַ -אּתֶםּ :בְכָלֶ -אחָד ּבַּׁשַּבָת אִיׁש אִיׁש ִמּכֶם
ּכַ ֲאׁשֶר ַּתּׂשִיג י ָדֹו יַּנ ִי ַח ֶאצ ְלֹו וְי ֶ ֱאצֹר לְ ַמעַן ֲאׁשֶר ָאבֹא וְֹלא י ִ ָּקבֵץ עֹוד"
(האגרת הראשונה אל הקורינתים טז ,א-ב)
פסוקים אלה אינם קשורים כלל לעבודת ה' .אותם תיאולוגים נוצרים הסיקו שמכיוון
שהם נוהגים לאסוף תרומות במהלך המפגשים שלהם ,ופולוס התייחס בדבריו ליום
ראשון ( ֶאחָד ּבַּׁשַּבָת) ,לפיכך גם המאמינים הראשונים נהגו על פי אותה המסורת .פירוש
זה הינו שגוי מאחר ועלינו לזכור שבימי קדם ,רוב האנשים קיבלו את משכורתם בסופו
של כל יום עבודה .פולוס מלמד כאן שהתרומות לה' לא צריכות להינתן ממה שנשאר
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מהמשכורת בסוף השבוע ,אלא מהראשית .לקח זה דומה מאוד למצוות המעשר ,אשר
אף הוא ניתן מהראשית ככתוב:

"וְ ָהי ָה ּכִי-תָבֹוא אֶלָ -האֶָרץ ֲאׁשֶר י ְהוָה אֱֹלהֶיָך נֹתֵן לְָך נ ַ ֲחלָה
וִיִרׁשְּתָּה וְיָׁשַבְ ָּת ּבָּה :וְלָ ַק ְח ָּת מֵֵראׁשִית ּכָלּ-פְִרי ָהאֲדָ מָה ֲאׁשֶר ָּתבִיא
ֵמאְַרצ ְָך ֲאׁשֶר י ְהוָה אֱֹלהֶיָך נֹתֵן לְָך וְׂשַ ְמ ָּת בַ ֶּטנ ֶא וְ ָהלַכְ ָּת אֶלַ -הּמָקֹום
(דברים כו ,א-ב)
ֲאׁשֶר יִבְחַר י ְהוָה אֱֹלהֶיָך לְׁשַּכֵן ׁשְמֹו ׁשָם"
נחזור ונדגיש שכפי שלמדנו ,כל יום מתאים לעבודת ה' ותהיה זו טעות לייחס את
עבודת ה' באופן מיוחד דווקא ליום השבת.
גדילה אישית/התחזקות :באותה הדרך בה נולדנו כתינוקות בבשר ,כך אנחנו מתוארים
לאחר שנולדנו מחדש ברוח .כולנו ,כאשר נולדנו ,היינו תינוקות ולאט לאט למדנו
לזחול ,לשבת ,לדבר ,לעמוד ,וללכת .על כל מאמין מוטלת האחריות להתחזק ולהתבגר
באמונה דרך צמיחה אישית בדוגמתו של ישוע .כגוף המשיח נוכל להתחזק אך ורק
כאשר כל מאמין יפעל במסגרת מתנות הרוח שניתנו לו .באופן זה ,לא רק שכל אחד
מאיתנו יתרום לגוף המשיח ככלל ,אלא גם נעזור לכל אחד לגדול ולהתחזק באופן
אישי ,ועל ידי כך נוכל להוציא לפועל את הוראתו של שאול שעל כל מאמין מוטלת
החובה לנצל את מתנותיו ויכולותיו על מנת לסייע למאמינים אחרים לגדול ולהתחזק
במשיח.

"ּכְדֵ י ׁשֶּלאִ -ת ְהי ֶה ַמחֲֹלקֶת ּבַּגּוף ּכִי אִם-י ִדְ אֲגּו כָלָ -ה ֵאבִָרים יַחַד ז ֶה
לָז ֶה :וְאִם-יִכְאַב ֵאבָר ֶאחָד יִכְאֲבּו אִּתֹו ּכָלָ -ה ֵאבִָרים וְאִם-יְכֻּבַד ֵאבָר
ֶאחָד יִׂשְמְחּו אִּתֹו ּכָלָ -ה ֵאבִָרים :וְ ַאּתֶם ּגּוף ַה ָּמׁשִי ַח ַאּתֶם וְ ֵאבָָריו ּכָל-
(האגרת הראשונה אל הקורינתים יב ,כה-כז)
ֶאחָד לְפִי ֶחלְקו"
האתגר של כל המאמינים הוא להיות " ַמׁשְִריׁשִים וְנִבְנִים ּבֹו (ישוע) וְ ַקּיָמִים ּבָאֱמּונ ָה ּכַ ֲאׁשֶר
לֻּמַדְ ּתֶם ּומְַרּבִים ּבְתֹודָ ה ּבָּה" (האגרת אל הקולוסים ב ,ז) .במילים אחרות ,המאמינים
מתוארים בכתובים כילדים אשר צריכים לגדול באמונה ולהפוך מילדים למבוגרים
(באמת ,בהבנה ובפועל) .מחבר האגרת אל העברים תאר מעבר זה כלהלן:

"ּכִי כֹל ֲאׁשֶר ַמ ֲאכָלֹו ָחלָב אֵינֶּנּו ֵמבִין ּבִדְ בַר-צ ֶדֶ ק ּכִי-עֹודֶ ּנּו תִינֹק:
וְלַּׁשְלֵמִים ַה ַּמ ֲאכָל ַהּבִָריא ֲאׁשֶר י ֵׁש לָהֶם עַלּ-פִי ַהּנִּסָיֹון חּוׁשִים ׁשֶהְָרּג ְלּו
(האגרת אל אל העברים ה ,יג-יד)
לְ ַהבְחִין ּבֵין-טֹוב לָָרע"
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רק מישהו שהתחזק באמונה יכול ל ְ ַהבְחִין ּבֵין-טֹוב ל ָָרע ,כלומר להבחין בין רצונו של
הקב"ה לחטא .זה לא מספיק רק לדעת את הדברים הללו ,אלא חובה גם ליישמם
בפועל.
שליחות :שליחותו של כל תלמיד של ישוע המשיח היא לייצגו (להיות כשגריר) בעולם
וכן לעשות תלמידים חדשים .הדבר האחרון שישוע אמר לתלמידיו היה:

"וַּיִּג ַׁש י ֵׁשּו ַע וַי ְדַ ּבֵר ֲאלֵיהֶם לֵאמֹר נִּתַן-לִי ּכָלׁ-שָלְטָן ּבַׁשָ ַמי ִם ּובָאֶָרץ:
וְ ַאּתֶם לְכּו אֶלּ-כָל-הַּגֹוי ִם וַעֲׂשּו ַתלְמִידִ ים ּו ְטבַלְּתֶם אֹתָם לְׁשֵםָ -האָב
וְ ַהּבֵן וְרּו ַח ַהּקֹדֶ ׁש :וְלִּמַדְ ּתֶם אֹתָם לִׁשְמֹר אֶתּ-כָלֲ -אׁשֶר צִּוִיתִי ֶא ְתכֶם
וְ ִהּנ ֵה ָאנֹכִי ִא ְּתכֶם ּכָלַ -הּיָמִים עַד-קֵץ הָעֹולָם ָאמֵן"
(הבשורה על פי מתי כח ,יח-כ)
"ּובְכֵן ְמלִיצ ֵי ַה ָּמׁשִי ַח ֲאנַחְנּו וְ ָהאֱֹלהִים ַמזְהִיר ֶא ְתכֶם עַל-י ָדֵ נּו נְבַּקֵׁש
ִמּכֶם ּבְעַד ַה ָּמׁשִי ַח ִה ְתּכַּפְרּו-נ ָא לֵאֹלהִים"
(האגרת השניה אל הקורינתים ה ,כ)
כל אחד מחסידיו של ישוע המשיח נקרא לשליחות של עשיית תלמידים .ברור מפסוקים
אלה שישוע נתן סמכות זו לתלמידיו ,על מנת שכל מאמין יוכל לפעול בעזרתה ולעשות
תלמידים .תהליך זה מורכב משלוש מטלות חשובות אותן עלינו למלא:
א) עשיית תלמידים חדשים (הפצת הבשורה);
ב) הטבלת מאמינים חדשים;
ג) לימוד המאמינים על שמירת מצוות ישוע.
שלוש המטלות הללו חשובות באותה המידה וקשורות אחת לשניה .הפצת הבשורה
חשובה על מנת שיהיו תלמידים חדשים ,הטבילה חשובה כעדות והצהרה על אמונתנו
(ראה סעיף בהמשך על הטבילה) ולימוד שמירת מצוותיו של ישוע חשוב כעדות לכך
שאנחנו שייכים לו.
שליחות זו דומה לכתוב בספר משלי "וְֹל ֵק ַח נְפָׁשֹות ָחכָם" (משלי יא ,ל) .המילה "וְֹל ֵקחַ"
רומזת על כך שהחכם לוקח אנשים ,כלומר מביא אותם לגאולה אישית באמצעות
הבשורה .יתרה מכך ,פסוק זה בכללותו מעניין מאד:

"ּפְִרי-צ ַּדִ יק עֵץ ַחּי ִים וְֹל ֵק ַח נְפָׁשֹות ָחכָם"

(משלי יא ,ל)

בחציו הראשון של הפסוק ניתן למצוא שני צירופי מילים חשוביםּ" :פְִרי-צַּדִיק" ו"-עֵץ
ַחּי ִים"ּ" .פְִרי-צַּדִיק" מתייחס למעשה הטוב של הצדיק ,ישוע המשיח ,אשר מסר את
נפשו על הצלב – "עֵץ ַחּי ִים" .מכאן ניתן לפרש פסוק זה ולומר שישוע עשה את עבודתו
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של ה' ,הגאולה ,כאשר הוא עלה ומת על הצלב ,וכתוצאה מכך ,תחשב לצדקה כל
פעולה שתביא אחרים להאמין בישוע.
דבר נוסף עליו ציווה ישוע את תלמידיו היה בנוגע לטבילה ,עליה נלמד בהמשך הפרק.
נאמר רק שהטבילה קשורה למחויבותו של המאמין לישוע באמונה ומעשה.
שירות כללי :ניתן לסכם עניין זה במשפט אחד" :וְ ָא ַהבְ ָּת לְֵרעֲָך ּכָמֹוָך" .קיימים שני
היבטים בנוגע לקיום מצווה זו :הראשון הוא מבחינה גשמית ,ככתוב אודות המאמינים
הראשונים:

"וְכָלַ -ה ַּמ ֲאמִינ ִים ִה ְת ַאחֲדּו יָחַד וְכָלֲ -אׁשֶר לָהֶם ָהי ָה לְנ ַ ֲחלַת ּכֻּלָם:
וַּי ִ ְמּכְרּו אֶתַ -א ֻחּזָתָם וְאֶתְ-רכּוׁשָם וַי ְ ַחּלְקּו לְכֻּלָם לְאִיׁש אִיׁש ּדֵ י
(מעשי השליחים ב ,מד-מה)
ַמחְסֹורֹו"
השנייה מתייחסת למצבו הרוחני של המאמין ,ועל כך לימד שאול השליח:

" ֶאחָי אַף אִם-י ִ ָּתפֵׂש אִיׁש ִמּכֶם ּבַ ֲעבֵָרה ַאּתֶם ַאנְׁשֵי הָרּו ַח ְּתקִימֻהּו
ּבְרּו ַח ֲענָוָה וְ ִהּׁשָמֵר לְנַפְׁשְָך ּפֶןָּ -תבֹא לִידֵ י-נִּסָיֹון ּג ַםָ -אּתָהׂ :שְאּו אִיׁש
אֶתַ -מׂשָא ֵרעֵהּו ּכֵן ְּת ַקּי ְמּו אֶתּ-תֹוַרת ַה ָּמׁשִיחַ"
(האגרת אל הגלטים ו ,א-ב)
שני ההיבטים הללו כלולים ברעיון אחד אותו ביטא שאול באגרתו אל הפיליפים:

" ַהׁשְלִימּו-נ ָא אֶתׂ-שִ ְמ ָחתִי ּבִהְיֹות לָכֶם לֵב ֶאחָד וְ ַא ֲהבָה ַאחַת וְנֶפֶׁש
ַאחַת וְָרצֹון ֶאחָד׃ וְאַלַּ -תעֲׂשּו דָ בָר ּבְדֶ ֶרְך מְִריבָה אֹו ּכְבֹוד ׁשָוְא ּכִי
אִםּ-בְׁשִפְלּות רּו ַח י ַ ְחׁשֹב אִיׁש אֶתֵ-רעֵהּו ּג ָדֹול ִמּמֶּנּו׃ ּכָלֶ -אחָד אַל-
י ִדְ אַג לַ ֲאׁשֶר-לֹו לְבַּדֹו ּכִי אִםּ-ג ַם לַ ֲאׁשֶר לַ ֲחבֵרֹו׃ ּכִי יְהִי לְבַבְכֶם ּכִלְבַב
(האגרת אל הפיליפים ב ,ב-ה)
ַה ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ"
לסיכום ,עלינו להבין שכתלמידי ישוע המשיח חובתנו לדאוג לזולת באופן רוחני וגשמי
כאחד.
טבילה
אנשים רבים סבורים שמצוות הטבילה מקורה ביוחנן המטביל ,אך האמת היא
שמדובר במנהג יהודי עתיק יומין .ממצאים ארכאולוגיים ואחרים מראים שאנשים
קיימו מנהג זה לפחות מתקופת בית המקדש הראשון ,ואולי אף מוקדם יותר .קיימות
מספר פרשנויות לגבי משמעות הטבילה:
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ביהדות ,באופן כללי ,מטרת הטבילה היא לשנות את מעמדו של כלי או בן אדם ,כך
שעל ידי הטבילה הופך החפץ או האדם שנטבל מטמא לטהור .לדוגמה ,כהן אינו יכול
לשרת לפני אלוהים טרם שטבל ,כלומר הטבילה מהווה הכנה לשירות.
על אף העובדה שיוחנן לא היה מכונן מנהג הטבילה ,ניתן לומר שהוא העניק לה
משמעות נוספת .טבילתו של יוחנן היתה של חזרה בתשובה ,ככתוב:

"יֹו ָחנ ָן ָהי ָה טֹבֵל ּבַּמִדְ ּבָר וְקֹוֵרא ְטבִילַת ַהּתְׁשּובָה לִסְלִיחַת ֲח ָטאִים"
(הבשורה על פי מרקוס א ,ד)
"וַּיֹאמֶר ּפֹולֹוס יֹו ָחנ ָן ִה ְטּבִיל ְטבִילַת ַהּתְׁשּובָה וְ ָאמַר אֶל־ ָהעָם ׁשֶּי ַ ֲאמִינּו
(מעשי השליחים יט ,ד)
ּבַ ֲאׁשֶר י ָבֹוא ַאחֲָריו וְהּוא ַה ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּועַ"
ניתן לראות טבילה זו משני היבטים :הראשון הוא הרצון לפנות מהחטא (חזרה
בתשובה) .השני הינו הרצון לציית לתכניתו של הקב"ה .על כן ,כאשר תלמידו של ישוע
נטבל ,חשוב שיתוודה על חטאיו ויביע את נכונותו לעשות את רצון האל.
בעת שיוחנן היה מטביל במדבר מסופר לנו כי:

"וַּיָבֹא י ֵׁשּו ַע מִןַ -הּגָלִיל ַהּי ְַרּדֵ נ ָה אֶל-יֹו ָחנ ָן לְ ִה ָּטבֵל עַל-י ָדֹו׃ וְיֹו ָחנ ָן ָחׂשְַך
אֹותֹו לֵאמֹר ָאנֹכִי צ ִָריְך לְ ִה ָּטבֵל עַל-י ָדֶ ָך וְ ַאּתָה ּבָא ֵאלַי׃ וַּיַעַן י ֵׁשּו ַע
וַּיֹאמֶר ֵאלָיו ַהּנִיחָה ּלִי ּכִי כֵן נ ָ ֲאוָה לִׁשְנֵינּו לְ ַמּלֵא ּכָלַ -הּצ ְדָ קָה וַּיַּנ ַח לֹו"
(הבשורה על פי מתי ג ,יג-טו)
מדוע בא ישוע להיטבל אצל יוחנן? כפי שלמדנו ,הטבילה מסמלת שינוי במעמדו של
אדם ובנוסף לכך כהכנה לשרות .עובדה זאת מאמתת את עצמה בכך שמיד לאחר
הטבילה התחיל למעשה ישוע את שרותו עלי אדמות .חשוב להדגיש שטבילתו של
ישוע היתה אך ורק כדי לאשר את הנאמר ,שהרי ברור לכל שישוע לעולם לא חטא ,כך
שלא היה לו צורך לחזור בתשובה .על כן ,טבילתו של ישוע הייתה קשורה להיבט השני
עליו דיברנו ,דהיינו מתוך רצון לציית לתכניתו של אביו שבשמים .כמו כן ,עלינו להבין
שקיים קשר הדוק בין רצונו של ה' בנוגע לישוע והטבילה .במילים אחרות ,הטבילה
מסמלת את עבודתו של ישוע ובשל כך ישוע עצמו תיאר כטבילה את מותו על הצלב,
קבורתו ,ותחייתו מהמתים.

"וְי ֵׁש לִי לְ ִה ָּטבֵל ְטבִילָה ֶאחָת ּומַהּ-יֵצ ַר לִי עַד ּכִיְ -תכֻּלֶה"
(הבשורה על פי לוקס יב ,מט)
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ישוע אמר זאת לאחר שנטבל בירדן ,לפיכך הוא לא התייחס בדבריו לטבילתו במים,
אלא למה שעמד לקרות לו בירושלים .פסוק זה יכול לשמש כהוכחה לכך שניתן לקרוא
למותו ,לקבורתו ולתחייתו של ישוע בתור טבילה .בנוסף ,לאחר שישוע נטבל על ידי
יוחנן אנחנו קוראים:

"וַיְהִי ּכַ ֲאׁשֶר נ ִ ְטּבַל י ֵׁשּו ַע וַי ְ ַמהֵר וַּיַעַל מִןַ -ה ָּמי ִם וְ ִהּנ ֵה ַהׁשָ ַמי ִם נִפְּתְחּו-
לֹו וַּי ְַרא אֶת-רּו ַח אֱֹלהִים יֹוֶרדֶ ת ּכְיֹונ ָה וְנָחָה ָעלָיו׃ וְ ִהּנ ֵה קֹול מִן-
ַהׁשָ ַמי ִם אֹומֵר ז ֶה ּבְנִי י ְדִ ידִ י ֲאׁשֶרָ-רצ ִיתִי ּבֹו"
(הבשורה על פי מתי ג ,טז-יז)
מה משמעות הקול שנשמע ואמר "ז ֶה ּבְנִי י ְדִ ידִ י ֲאׁשֶרָ-רצ ִיתִי ּבֹו"? התשובה היא שטבילתו
של ישוע הייתה סימן לאביו שישוע התכוון להגשים את תכניתו של הקב"ה בכך
שימות על הצלב ,יקבר וביום השלישי יקום מהמתים .פירוש זהה לכך ניתן למצוא
בדבריו של שמעון פטרוס באחת מאיגרותיו:

"ּכִי ג ַםַ -ה ָּמׁשִי ַח מֵת ּפַעַם ַאחַת עַלַ -חּטֹאתֵינּו ַהּצ ַּדִ יק ּבְעַד הְָרׁשָעִים
לְקֵָרב אֹתָנּו אֶלָ -האֱֹלהִים הּומַת ּבַּבָׂשָר וַיְחִי בָרּוחַ׃ ּובְכֵן ָהלְַך וַּיִקְָרא
לָרּוחֹות ֲאׁשֶר ּבַ ִּמׁשְמָר׃ ֲאׁשֶר לְפָנִים ֹלא ֶה ֱאמִינּו ּכַ ֲאׁשֶר ִחּכָה אֱֹלהִים
ּבְאֶֹרְך אַּפֹו ּבִימֵי נֹ ַח ּבְ ֵהעָׂשֹות ַה ֵּתבָה ֲאׁשֶר נ ִ ְמלְטּו ֵאלֶי ָה ְמ ַעּטִים וְהֵם
ׁשְמֹנ ֶה נְפָׁשֹות מִןַ -ה ָּמי ִם׃ וְהּוא ּדְ מּות ַה ְּטבִילָה ֲאׁשֶר ּכָעֵת ּתֹוׁשִי ַע ּג ַם-
ֶא ְתכֶם ֹלא לְ ָהסִיר ֶחלְאַת ַהּבָׂשָר ּכִי אִם-לִׁשְאָל-לָנּו ֵמאֵת אֱֹלהִים רּו ַח
ׁשְלֵמָה עַל-י ְדֵ י ֲה ָקמַת י ֵׁשּו ַע ַה ָּמׁשִיחַ"
(האגרת הראשונה לשמעון ג ,יח-כא)
בנוסחים אחרים ,במקום המילה "מֵת" ,המופיעה בפסוק הראשון בקטע זה ,מופיעה
המילה "סבל" .מעניין לדעת שבשפה המקורית הפועל הוא ּ( πάσχωפָסְחֹו) ,שורש
ביוונית שמקורו בעברית המתייחס לפסח .סביר להניח שהנוסח שצוטט למעלה הינו
חדש יותר ולכן בחר המתרגם במילה קלה יותר להבנה עבור אלה שאינם בעלי רקע
יהודי .במילים אחרות ,בתרגומים הראשונים היה בשימוש הפועל "לסבול" (נעשה
לפסח שלנו) ,אך מאוחר יותר ,כדי להסביר את סבלו של המשיח השתמשו בפועל
"למות" .מכל מקום ,כוונתו של הפסוק בסופו של דבר היא שישוע מת על הצלב.
בעוד הנושא העיקרי בפסוק י"ח הוא מותו של ישוע ,העובדה שכתוב בהמשך שישוע
" ָהל ְַך וַּיִקְָרא ל ָרּוחֹות ֲאׁשֶר ּבַ ִּמׁשְמָר" מגלה שישוע ירד לשאול ,ולפיכך פסוק י"ט מדבר
על קבורתו של ישוע .בפסוק כ"א מוזכר עניין הטבילה" :וְהּוא ּדְ מּות ַה ְּטבִילָה ֲאׁשֶר ּכָעֵת
ּתֹוׁשִי ַע ּג ַםֶ -א ְתכֶם" .האם כוונת הפסוק שהטבילה מושיעה אנשים? בהחלט שלא! מאחר
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ובהמשך הפסוק כתובֹ" :לא לְ ָהסִיר ֶחלְאַת ַהּבָׂשָר ּכִי אִם-לִׁשְאָל-לָנּו ֵמאֵת אֱֹלהִים רּו ַח
ׁשְלֵמָה עַל-י ְדֵ י ֲה ָקמַת י ֵׁשּו ַע ַה ָּמׁשִיחַ" .חשוב לציין שסופו של הפסוק מדבר על תחייתו

של ישוע מהמתים .אם כך מהי משמעות פסוק זה? התשובה היא ללמד את הקורא
שהטבילה עצמה במים אינה מושיעה ,אלא מה שמושיע הוא מה שהיא מסמלת!
דהיינו הטבילה האמיתית – מותו ,קבורתו ותחייתו של ישוע ,ולכן כאשר מישהו
מאמין בעבודתו של ישוע ,מותו ,קבורתו ותחייתו מן המתים ,הוא נושע .בנוסח אחר
אנחנו קוראים:

"וְז ֶה ְמסַּמֵל אֶת ַה ְּטבִילָה הַּמֹוׁשִיעָהִ ...ה ְת ַחּי ְבּות ׁשֶל ַמצ ְּפּון
(שם ,כא)
טָהֹור ּכְלַּפֵי אֱֹלהִים ּ -בִ ְת ִחּי ַת י ֵׁשּו ַע ַה ָּמׁשִיחַ"
קיימות ארבע נקודות עקרוניות בנוגע לטבילה שכל תלמיד של ישוע צריך לאשר אותן
ולהודות בהן לפני שהוא מוטבל:
א) חזרה בתשובה כללית  -רצון אישי לפנות מהחטא ולשוב אל הקב"ה ,כולל
התוודות על החטאים האישיים.
ב) חזרה בתשובה אישית  -הרצון לציית לרצונו של ה' בנוגע לתכניתו האישית
עבור כל אדם.
ג) הזדהות עם מותו ,קבורתו ותחייתו של ישוע כדרך היחידה להיוושע.
ד) הטבילה במים מסמלת את עבודתו של ישוע הגואלת את המאמין.
על פי כתבי הקודש ,הטבילה חייבת להיות טבילה מלאה והיא מתבצעת רק אחרי
שהמועמד לטבילה הודה בארבעת העקרונות הללו.
סעודת האדון
מצווה נוספת שנתן ישוע לגוף המשיח היא סעודת האדון .בדומה לטבילה ,מסמלת
סעודת האדון את עבודתו של ישוע בעניין הגאולה .מאחר וסעודת האדון קשורה
לגאולה ,אין זה מפתיע שישוע הכריז על מצווה זו בעת הפסח .על אף ששמה של
המצווה הוא "סעודה" ,היא מורכבת למעשה משני דברים בלבד :מצה ויין .בברית
החדשה אנחנו קוראים אודות מצווה זו:

"לָקַח אֶת ַהּלֶחֶםּ ,בֵַרְך ּובָצ ַע וְנָתַן לָהֶם ּבְ ָאמְרֹו" :ז ֶה ּגּופִי ַהּנִּתָן ּבַעַדְ כֶם,
זֹאת עֲׂשּו לְזִכְִרי"ּ .כֵן ּג ַם אֶת הַּכֹוס ַאחַר ַהּסְעּודָ ה ,וְ ָאמַר" :הַּכֹוס ַהּזֹאת
הִיא ַהּבְִרית ַהחֲדָ ׁשָה ּבְדָ מִי ַהּנִׁשְּפְָך ּבַעַדְ כֶם""
(הבשורה על פי לוקס כב ,יט-כ)
ישוע השתמש בלחם (מצה) על מנת ללמד את תלמידיו את מה שהוא עמד לעשות
בעוד שעות ספורות ,כלומר לתת את חייו (גופו) כקורבן הפסח .בכתבי הקודש המושג
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"לחם" מסמל משהו חיוני שיש לצרוך באופן יומיומי כדי לחיות .זו הסיבה בגללה אמר
ישוע בתפילתו" :אֶת-לֶחֶם ֻחּקֵנּו ּתֵן-לָנּו הַּיֹום" .על אף שבפסוקים שציטטנו מהבשורה
על פי לוקס מופיעה המילה לחם ,חשוב להבין שישוע השתמש במצה מאחר ויש למצה
משמעות מיוחדת שאינה קשורה ללחם רגיל .שאול השליח דיבר על תכונתה המיוחדת
של המצה באיגרתו אל הקורינתים:

"ֹלא-טֹוב ִה ְת ַהּלֶלְכֶם הֲֹלא י ְדַ ְעּתֶם ּכִי ְמעַט ׂשְאֹר ְמ ַחּמֵץ אֶתּ-כָל-
ָה ִעּסָה׃ ּבַעֲרּו אֶתַ -הּׂשְאֹור ַהּיָׁשָן לְ ַמעַן ִּתהְיּו ִעּסָה חֲדָ ׁשָה הֲֹלא לֶחֶם
מַּצֹות ַאּתֶם ּכִי ּג ַם-לָנּו פִסְחֵנּו ַהּנִזְּבָח ּבַעֲדֵ נּו הּוא ַה ָּמׁשִיחַ׃ עַלּ-כֵן
נָחֹּג ָהּ-נ ָא ֶהחָג ֹלא-בִׂשְאֹר יָׁשָן וְֹלא-בִׂשְאֹר ָרעָה וֶָרׁשַע ּכִי אִם-
ּבְמַּצֹות ַהּתֹם וְ ָה ֱאמֶת"
(האגרת הראשונה אל הקורינתים ה ,ו-ח)
בהמשך ,המשיל ישוע את היין לדמו ,באומרו שהדם קשור לברית החדשה .הרי לנו
דוגמה נוספת כיצד קישר ישוע את רוב הדברים שלימד ועשה לתנ"ך .ירמיהו הנביא
ניבא על הברית החדשה ואמר:

" ִהּנ ֵה יָמִים ּבָאִים נְאֻם-י ְהוָה וְכַָרּתִי אֶתּ-בֵית יִׂשְָראֵל וְאֶתּ-בֵית
י ְהּודָ ה ּבְִרית חֲדָ ׁשָה׃ ֹלא כַּבְִרית ֲאׁשֶר ּכַָרּתִי אֶת-אֲבֹותָם ּבְיֹום ֶה ֱחז ִיקִי
בְי ָדָ ם לְהֹוצ ִיאָם ֵמאֶֶרץ ִמצ ְָרי ִם ֲאׁשֶרֵ -הּמָה ֵהפֵרּו אֶתּ-בְִריתִי וְ ָאנֹכִי
ּבָ ַעלְּתִי בָם נְאֻם-י ְהוָה׃ ּכִי זֹאת ַהּבְִרית ֲאׁשֶר ֶאכְֹרת אֶתּ-בֵית יִׂשְָראֵל
ַאחֲֵרי ַהּיָמִים ָההֵם נְאֻם-י ְהוָה נ ָ ַתּתִי אֶתּ-תֹוָרתִי ּבְקְִרּבָם וְעַל-לִּבָם
ֶאכְ ְּתבֶּנ ָה וְ ָהי ִיתִי לָהֶם לֵאֹלהִים וְ ֵהּמָה יִהְיּו-לִי לְעָם׃ וְֹלא יְלַּמְדּו עֹוד
אִיׁש אֶתֵ-רעֵהּו וְאִיׁש אֶתָ -אחִיו לֵאמֹר ּדְ עּו אֶת-י ְהוָה ּכִי-כּוּלָם י ֵדְ עּו
אֹותִי לְ ִמּקְ ַטּנ ָם וְעַדּ-ג ְדֹולָם נְאֻם-י ְהוָה ּכִי ֶאסְלַח לַע ֲֹונ ָם ּולְ ַחּטָאתָם ֹלא
(ירמיהו לא ,ל-לג)
ֶאזְּכָר-עֹוד"
בברית זו ניתן למצוא שני חידושים :הראשון – שהקב"ה ישים את תורתו בקרבנו
ויכתוב אותה על ליבנו .השני – שהוא יסלח לעוונותינו ולא יזכור עוד את חטאותינו.
מייד לאחר שהנביא מגלה לקורא שני עניינים אלה ,נכתב משפט המופיע במקומות
רבים בכתבי הקודש" :וְ ָהי ִיתִי לָהֶם ל ֵאֹלהִים וְ ֵהּמָה יִהְיּו-ל ִי לְעָם" .על פי חז"ל ,משפט
זה מהווה את הגדרת היסוד של הגאולה .באותה סעודה ,כפי שקראנו ,כתוב שישוע:

"(לקח) ּכֵן ּג ַם אֶת הַּכֹוס ַאחַר ַהּסְעּודָ ה ,וְ ָאמַר" :הַּכֹוס ַהּזֹאת הִיא ַהּבְִרית ַהחֲדָ ׁשָה ּבְדָ מִי ַהּנִׁשְּפְָך
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ּבַעַדְ כֶם"" על פי המסורת ,הכוס לאחר הסעודה נקראת כוס הגאולה ,לפיכך הברית
החדשה קשורה לגאולה .שאול השליח לימד אף הוא על מצווה זו:

"ּכִי-כֵן קִּבַלְּתִי ֲאנִי מִןָ -האָדֹון ּו ָמסְַרּתִי לָכֶם ּכִי ָהאָדֹון י ֵׁשּו ַע ּבַּלַיְלָה
ֲאׁשֶר-נ ִ ְמסַר ּבֹו לָקַח אֶתַ -הּלָחֶם׃ וַיְבֶָרְך וַּיִבְצ ַע וַּיֹאמַר קְחּו ִאכְלּו
ז ֶה גּופִי ַהּנִבְצ ָע ּבַעַדְ כֶם עֲׂשּו-זֹאת לְזִכְִרי׃ ּוכְמֹו-כֵן אֶת-הַּכֹוס ַאחַר
ַהּסְעּודָ ה וַּיֹאמַר הַּכֹוס ַהּזֹאת הִיא ַהּבְִרית ַהחֲדָ ׁשָה ּבְדָ מִי עֲׂשּו-זֹאת
לְזִכְִרי ּבְכָל-זְמַן ׁשֶ ִּתׁשְּתּו׃ ּכִי ּבְכָל-זְמַן ׁשֶּתֹאכְלּו אֶתַ -הּלֶחֶם ַהּז ֶה
וְ ִתׁשְּתּו אֶת-הַּכֹוס ַהּזֹאת ַהזְּכֵר ַּתזְּכִירּו אֶת-מֹות ֲאדֹנ ֵינּו עַד ּכִי י ָבֹוא׃
לָכֵן מִי ׁשֶּיֹאכַל מִןַ -הּלֶחֶם ַהּז ֶה אֹו-יִׁשְּתֶה מִּכֹוס ָהאָדֹון ׁשֶּלא כָָראּוי
י ֶ ְאׁשַם לְגּוף ֲאדֹנ ֵינּו ּולְדָ מֹו׃ יִבְחַן ָהאִיׁש אֶת-נַפְׁשֹו וְאָז יֹאכַל מִןַ -הּלֶחֶם
וְיִׁשְּתֶה מִן-הַּכֹוס׃ ּכִי ָהאֹכֵל וְ ַהּׁשֹתֶה ׁשֶּלא כָָראּוי אֹכֵל וְׁשֹתֶה ּדִ ין
לְנַפְׁשֹו לְפִי ׁשֶּלאִ -הפְלָה אֶתּ-גּוף ָהאָדֹון׃ ּבִגְלַל הַּדָ בָר ַהּז ֶה י ֵׁשּ-בָכֶם
חֹולִים וְ ַחּלָׁשִים ַרּבִים וְהְַרּבֵה יָׁשְנּו ַה ָּמוֶת׃ ּכִי אִם-נִבְחַן אֶת-נַפְׁשֵנּו ֹלא
נ ִ ְהי ֶה נ ִּדֹונִים׃ ּוכְׁשֶאֲנּו נ ִּדֹונִים נִּוָסֵר עַל-י ַד ָהאָדֹון ּכְדֵ י ׁשֶּלא נ ְ ֻחּי ַב עִם-
הָעֹולָם׃ עַלּ-כֵן ַאחַי ּבְ ִהּוָעֶדְ כֶם יַחַד לֶ ֱאכֹל ַה ְמּתִינּו ז ֶה לָז ֶה׃ וְכִי-י ְִרעַב
אִיׁש יֹאכַל ּבְבֵיתֹו ּפֶןִּ -תּוָעֲדּו לְ ַאׁשְמָה וְיֶתֶר הַּדְ בִָרים ֲא ַתּקֵן ּבְבֹאִי"
(האגרת הראשונה אל הקורינתים יא ,כג-לד)
שאול השליח הבין בבירור שפעולתו של ישוע על העץ ,אותה מסמלת מצוות סעודת
האדון ,קשורה לברית החדשה .אנחנו למדים מדבריו של שאול שמטרת המצווה
היא להזכיר לאנשים את מותו של ישוע על הצלב (פדיון החוטאים) עד שהוא יחזור.
עקב חשיבות מצווה זו והמשמעות הרבה המתלווה אליה ,הזהיר שאול את האנשים
(המאמינים בלבד!) לקחת את הלחם ויין אך ורק באופן ראוי ,כלומר לא בקלות ראש,
אלא בכוונה הנכונה וברצינות .כוונתו של שאול כאשר הוא אומר" :יִבְחַן ָהאִיׁש אֶת-
נַפְׁשֹו וְאָז יֹאכַל מִןַ -הּלֶחֶם וְיִׁשְּתֶה מִן-הַּכֹוס" היא שכל אחד ואחת מהמאמינים צריך
לעשות חשבון נפש קודם שייקח חלק בסעודת האדון .במידה ומישהו לוקח את סעודת
האדון באופן לא ראוי ,חס וחלילה ,יכולות להיות לכך תוצאות הרות אסון ,ככתוב:

"י ֵׁשּ-בָכֶם חֹולִים וְ ַחּלָׁשִים ַרּבִים וְהְַרּבֵה יָׁשְנּו ַה ָּמוֶת".
לסיכום ,הטבילה וסעודת האדון הינם שני עניינים מיוחדים ומשמעותיים מאד עבור
קהילת המשיח ,ולפיכך צריך כל מאמין ללמוד את המצוות והכללים הקשורים בהם.
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פרק ו'
שאלות לסיכום

פרק ו'
 )1לכל אדם שנגאל ממצרים היה:
א) לב נכון כלפי הקב"ה
ב) הרבה מעשים טובים
ג) אמונה במשה רבנו
ד) חווית פסח
 )2המוטיב המרכזי בכל סוג של קורבן הוא?
א) תפילה
ב) דם
ג) סבל
ד) צום
 )3יציאת מצרים מסמלת את:
א) אמונתנו בישוע המשיח
ב) תוצאת קיום המצוות
ג) כוחו של עם ישראל
ד) אין תשובה נכונה
 )4כדי להיות חלק מקהילת המשיח ,חייב כל אדם:
א) להיות יהודי
ב) להאמין בסמכותה של התורה בלבד
ג) להיות צדיק
ד) להאמין שישוע הוא קורבן הפסח שלו
 )5קהילת המשיח נקראת:
א) לשרת את ה'
ב) ללמוד גמרא בלבד
ג) להצליח בעולם הזה מבחינה חומרית
ד) לקבל כבוד ואהבה מהציבור
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 )6קהילת המשיח יכולה לשרת את ה' אך ורק כאשר היא?
א) מצייתת לרצונו של ה'
ב) משרתת בעזרת משיחת רוח הקודש
ג) תשובות א' ו-ב' נכונות
ד) אין תשובה נכונה
 )7כל אדם יכול לשרת את ה' במצבו הנוכחי.
א) נכון
ב) לא נכון
 )8כמה ימים בשבוע מיועדים לעבודת ה'? _______
 )9דניאל עסק בעבודת ה' ______ פעמים כל יום.

 )10מכיוון שישוע קם מהמתים ביום ראשון ,עברה השבת מהיום השביעי ליום
הראשון.
א) נכון
ב) לא נכון
 )11כדי לשרת את הקב"ה ,צריך כל מאמין להשתמש ב _______
א) כוחו הגשמי
ב) חוכמתו
ג) רגשותיו
ד) מתנות הרוח
 )12אין זה מספיק רק לדעת את רצונו של האלוהים ,חובה גם ________________ בחיינו!
 )13חובת כל מאמין לבשר על האמונה.
א) כן
ב) לא
 )14תלמיד של ישוע צריך:
א) לעשות תלמידים
ב) לעודד אנשים שקיבלו את הבשורה להיטבל
ג) ללמד מאמינים לשמור את מצוות ישוע
ד) כל התשובות נכונות
 )15מותו ,קבורתו ,ותחייתו של ישוע המשיח נמשלו ל _____________.
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 )16מועמד לטבילה צריך:
א) להכיר בהיותו חוטא
ב) להכריז את רצונו לעזוב את החטא ולציית לישוע
ג) לקבל באמונה את מותו של ישוע ככפרה על כל חטאיו
ד) להאמין שישוע קם ממתים
ה) כל התשובות נכונות
 )17סעודת האדון קשורה ל _________ החדשה.
 )18בסעודת האדון ,המצה מסמלת את ________ של ישוע והיין מסמל את ________ של
ישוע.
 )19מותר לכל אדם לקחת חלק בסעודת האדון ,גם אם אינו מאמין בישוע עדיין.
א) נכון
ב) לא נכון
 )20על אף שפלוני לקח את סעודת האדון באופן לא ראוי ,לא יהיו לכך השלכות
גשמיות.
א) נכון
ב) לא נכון
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תשובות לשאלות

פרק ו'
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20

ד
ב
א
ד
א
ג
לא נכון
7
3
לא נכון
ד
ליישמו
כן
ד
טבילה
ה
ברית
גופו ,דמו
לא נכון
לא נכון

פרק ז

תורה וישועה
ניתן לפרש את המילה "ישועה" כאחדות בין האדם לאלוהים .השאלה הראשונה
שנבחן בפרק זה היא :האם יש תפקיד לתורה בעניין ישועת בני האדם? על מנת שנוכל
להבין את מטרת התורה ביחס לשאלה זו ,עלינו להבין קודם לכן את משמעות הברית
שכרת הקב"ה עם אברהם אבינו .בנוגע לכך כתב שאול השליח:

"וְ ִהּנ ֵה לְ ַאבְָרהָם נ ֶ ֶאמְרּו ַה ַהבְטָחֹות ּולְז ְַרעֹו וְֹלאָ -אמַר וְלִז ְָרעֶיָך ּכְאִּלּו
לַָרּבִים ֶאּלָא ּכְאִּלּו לְיָחִיד וְלְז ְַרעֲָך וְהּוא ַה ָּמׁשִיחַ׃ וְזֹאת ֲאנִי אֹמֵר ּכִי
ּבְִרית ֲאׁשֶר קִּיְמָּה ָהאֱֹלהִים ֵמאָז לִימֹות ַה ָּמׁשִי ַח ֹלא תּוכַל הַּתֹוָרה
ַהּבָאָה ַאחֲֵרי אְַרּבַע מֵאֹות ּוׁשְלׁשִים ׁשָנ ָה לְ ָהפֵר אֹותָּה ּולְבַּטֵל אֶת-
ַה ַהבְ ָטחָה"
(האגרת אל הגלטים ג ,טז-יז)
בפסוקים אלה אנחנו מוצאים שתי נקודות חשובות :הראשונה ,שקיים קשר בין ברית
אברהם למשיח ,גואל ישראל .השנייה ,שהתורה אינה יכולה לבטל או להפר את הברית
שנכרתה  430שנה קודם לכן .חשוב להדגיש שהברית עם אברהם לא נועדה לאברהם או
ליהודים בלבד ,אלא לאנושות כולה ,ככתוב" :וְנִבְְרכּו בְָך ּכֹל ִמׁשְּפְחֹת ָהאֲדָ מָה" (בראשית
יב ,ג) .לברית אברהם ולתורה יש משהו במשותף והוא ששתיהן מתייחסות לעניין
הצדקה .התורה מגדירה מהי צדיקות ,ואילו ברית אברהם מראה את הדרך לכך .על
פי ברית אברהם כיצד יוכל האדם למצוא הצדקה? התשובה נמצאת בספר בראשית:
"וְ ֶה ֱאמִן (אברהם) ּבַיהוָה וַּי ַ ְחׁשְבֶ ָה ּלֹו צ ְדָ קָה" (בראשית טו ,ו) .פסוק זה מלמד את הקורא
שצדקה בעיני ה' תלויה באמונה ואינה מבוססת על מעשים טובים (קיום המצוות).
אם כך ,מדוע ניתנה התורה? הסיבה היא שעם ישראל לא חי על פי האמונה שהיתה
לאבות ,ולכן נתן אלוהים למשה את התורה על מנת לגלות לבני ישראל כמה רחוקים
הם מרצונו של הקב"ה ולהדריכם חזרה לאמונה.
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האם התורה עוזרת להבחין בין מעשים טובים ומעשים רעים?
א) כן
1
ב) לא
בבראשית ט"ו ,אמונתו של אברהם נחשבה לו לצדקה ,ולפיכך ניתן לומר שכל מעשה
הנעשה ללא אמונה הוא חטא .לדוגמה ,כאשר אחיו של יוסף חטאו נגדו (מכירת יוסף
לעבדות במצרים) הם עשו זאת עקב חוסר אמונה .הדבר נכון גם לגבי העברים שחיו
במצרים ,אשר לא האמינו לקריאתו של משה בפעם הראשונה.
ה' נתן לעם ישראל את התורה לאחר יציאת מצרים (הגאולה הראשונה) ,כלומר הקב"ה
לא נתן לעם ישראל את התורה כדי שהוא ייגאל .חשוב שנבין את משמעות סדר
האירועים ומה הם מסמלים .ניתן לומר במילים אחרות שעל ידי קיום מצוות התורה
לא ניתן להיוושע ,ושאול אף ביאר זאת בדבריוִ " :מּפְנֵי ׁשֶ ִּמ ַּמ ֲעׂשֵי הַּתֹוָרה ֹלא-יִצ ְּדַ ק לְפָנָיו
ּכָלּ-בָׂשָר" (האגרת אל הרומים ג ,כ) .אלוהים פדה את בני ישראל מהעבדות במצרים
על ידי דמו של השה ,קורבן הפסח .רק לאחר שבני ישראל נפדו ,נתן להם הקב"ה את
התורה .יש משמעות לעובדה שמתן התורה התרחש בדיוק חמישים יום לאחר יציאת
מצרים ,מאחר והמספר חמישים קשור למושג חירות (או "דרור" ,כמו בשנת היובל).
עלינו להבין שהחירות ניתנה לנו לא על מנת שנהייה חופשיים לעשות איש כרצונו,
אלא כדי שנוכל לשרת את ה' לפי רצונו (אותו מגלה לנו התורה).
על מנת שעם ישראל יוכל להיות עדת צדיקים ,אלוהים סיפק לו:
א) מן במדבר
ב) את התורה
ג) ניצחון על המצרים
2
ד) אין תשובה נכונה
רק מי שנפדה על ידי קורבן הפסח ,יכול ללכת בדרכי ה' ,משמע לצאת ממצרים.
חשוב להבין את הכתוב בתורה אודות יציאת מצרים ומתן התורה ,מאחר ודברים
אלה נועדו להצביע על הגאולה האמיתית העתידית שתבוא בזכות משיח צדקנו ,ישוע
מנצרת .בברית החדשה ,הדגיש שאול את העובדה שלתורה יש שתי מטרות :הראשונה,
לשים על מצפוננו את החטא בחיינו ככתובּ" :כִי עַל-י ְדֵ י הַּתֹוָרה ּדַ עַת ַה ֵחטְא" (האגרת
אל הרומים ג ,כ) ,או במילים אחרות  -התורה מגלה לקוראים בה את הצורך בגאולה.
המטרה השניה היא להראות לאנשים את אורח החיים בו עליהם ללכת .קיים דמיון
רב בין שתי המטרות הללו ,מאחר וכאשר פלוני לומד על ציפיותיו של אלוהים מבני
האדם (רצונו של הקב"ה) ,הוא יבין את הצורך בסליחת חטאים ,כלומר בגאולה.
תשובות :א) כן
ד) אין תשובה נכונה
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אין היום מקום לתורה עבור אלה שקיבלו את הבשורה:
א) נכון
1
ב) לא נכון
אף על פי שהתורה יכולה לגלות לכל אדם את חטאיו ,רק למאמין בישוע המשיח יש
את היכולת ליישם את צדקת התורה בחייו .מדוע? הסיבה לכך היא שלפני שמישהו
נושע דרך אמונה בבשורה ,כלומר בעבודתו של ישוע המשיח ,הוא משועבד לחטא
ואינו מסוגל לצאת לחופשי מעבדות רוחנית זו בכוחו שלו .כפי שראינו מוקדם יותר,
ההיסטוריה של עם ישראל מסמלת את מצבו הרוחני של כל אדם .לפיכך ,בני ישראל,
בעודם עבדים לפרעה ,לא היו יכולים לצאת מאותו מצב ללא עזרתו של הקב"ה.
לעומת זאת ,לאחר שקיבל פלוני את מסר הבשורה והגיב לה באמונה ,מתחולל בו שינוי
רוחני בעל השלכות גשמיות ורוחניות .שאול לימד על אודות שינוי זה:

"לָכֵן מִי ׁשֶהּוא בַ ָּמׁשִי ַח ּבְִרּי ָה חֲדָ ׁשָה הּוא הִָראׁשֹנֹות ָעבָרּו ִהּנ ֵה ַהּכֹל
(האגרת השנייה אל הקורינתים ה ,יז)
נַעֲׂשּו חֲדָ ׁשֹות"
במילים אחרות ,כל מאמין בישוע הוא אדם חדש .למעשה ,במקום אחר בברית החדשה
שאול השליח אף השתמש בביטוי "האדם הישן" על מנת לתאר את האדם טרם
שנושע .חשוב להבין שקיימות שתי השלכות עיקריות לחוויית הישועה:
א) קבלת הזכות להיכנס למלכות האלוהים.
ב) היכולת (הפוטנציאל) לחיות לפי רצונו של הקב"ה.
בנוגע לסעיף ב' ,ציווה שאול את המאמינים:

"לָסּור מִּדַ ְרכֵיכֶם הִָראׁשֹנִים וְלִפְׁשֹט אֶתָ -האָדָ ם ַהּיָׁשָן ַהּנִׁשְחָת
ּבְ ַת ֲאוֹת ְר ִמּי ָה׃ לְ ִה ְתחַּדֵ ׁש ּבְרּו ַח ׂשִכְלְכֶם׃ וְלִלְּבׁש אֶתָ -האָדָ ם ֶהחָדָ ׁש
ַהּנִבְָרא ּכִדְ מּות אֱֹלהִים ּבִצ ְדָ קָה ּוקְדֻ ּׁשַת ָה ֱאמֶת"
(האגרת אל האפסים ד ,כב-כד)
מפסוקים אלה לניתן לדלות ולהבין מידע רב לגבי תכניתו של אלוהים עבור כל אדם.
עלינו לזכור שהדברים הללו ,אותם לימד שאול ,מיועדים למאמינים בלבד! הסיבה
היא שאך ורק למאמינים יש את רוח הקודש בקרבם המעניק להם את הכוח העל טבעי
הנדרש כדי ליישם את הנאמר בחייהם .בסופו של הקטע שציטטנו כתוב" :אֶתָ -האָדָ ם
ֶהחָדָ ׁש ַהּנִבְָרא ּכִדְ מּות אֱֹלהִים ּבִצ ְדָ קָה ּוקְדֻ ּׁשַת ָה ֱאמֶת" .מטרתו של פסוק זה היא ללמד
את הקורא שרק על ידי אמונה בישוע ניתן להביא לידי מימוש את רצונו של אלוהים
בנוגע לבריאת האדם .אין זה מקרה ששאול השתמש בלשון התורה ,כפי שמופיע
תשובה :ב) לא נכון
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בספר בראשית ,כאשר אמרּ" :כִדְ מּות אֱֹלהִים" (ראה בראשית א ,כו) .בהמשך אותו פסוק
מופיעות גם המיליםּ" :בִצ ְדָ קָה ּוקְדֻ ּׁשַת ָה ֱאמֶת" ,לפיהן מי שקיבל סליחת חטאים ,דרך
אמונה בישוע המשיח ,והפך לאדם חדש ורוחני ,מקבל גם משמעות חדשה (נוספת)
לתורה .מדוע? "ּכִי יֹדְ עִים ֲאנַחְנּו ׁשֶהַּתֹוָרה רּו ָחנִית" (האגרת אל הרומים ז ,יד) .משמעות
הדברים היא שעד שפלוני נושע והופך לאיש רוחני ,אין הוא יכול לאמץ את התורה
כאורח חיים באופן מלא ,אלא רק להבין על ידה שהוא חוטא ("ּכִי עַל-י ְדֵ י הַּתֹוָרה ּדַ עַת
ַה ֵחטְא") ושהוא זקוק לישועה.
לתורה שתי מטרות :אחת עבור אנשים שטרם מאמינים בישוע ,השנייה עבור
אותם אנשים שקיבלו אותו בתור גואלם האישי:
א) הצהרה זו נכונה
1
ב) הצהרה זו אינה נכונה
שאול התייחס לסוגיה זו באגרתו אל הרומים:

"עַלּ-כֵן ַעּתָה אֵיןַ -אׁשְמָה בָ ֵאּלֶה ֲאׁשֶר הֵם ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּו ַע [ ַה ִּמ ְת ַהּלְכִים
ׁשֶּלא כַּבָׂשָר ֶאּלָא לְפִי הָרּוחַ]׃ ּכִי תֹוַרת רּו ַח ַה ַחּי ִים ֲאׁשֶר ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּו ַע
הֹוצ ִיאָה אֹתִי לַ ָחפְׁשִי מִּתֹוַרת ַה ֵחטְא וְ ַה ָּמוֶת׃ ּכִי מַהּׁ-שֶּלא יָכְלָה הַּתֹוָרה
לַעֲׂשֹות ִמּפְנֵי ׁשֶּנ ֶ ֱחלַׁש ּכֹחָּה עַל-י ְדֵ י ַהּבָׂשָר אֹתֹו ָעׂשָה ָהאֱֹלהִים ּבְׁשָלְחֹו
אֶתּ-בְנֹו ּבְדִ מְיֹון ּבְׂשָר ַה ֵחטְא ּובְעַד ַה ֵחטְא וַּי ְַרׁשִי ַע אֶתַ -ה ֵחטְא ּבַּבָׂשָר׃
ּכְדֵ י ׁשֶ ְּתקֻּי ַם צ ִדְ קַת הַּתֹוָרה ּבָנּו ַההֹלְכִים ֹלא-כְדֶ ֶרְך ַהּבָׂשָר ּכִי אִם-לְפִי
הָרּוחַ׃ ּכִי ּבְנֵי ַהּבָׂשָר יֶהְּגּו ּבְדִ בְֵרי ַהּבָׂשָר ּובְנֵי הָרּו ַח ּבְדִ בְֵרי הָרּוחַ׃ ּכִי-
ַמ ֲחׁשֶבֶת ַהּבָׂשָר הִיא ַה ָּמוֶת ּו ַמ ֲחׁשֶבֶת הָרּו ַח הִיא ַה ַחּי ִים וְ ַהּׁשָלֹום׃ ִמּפְנֵי
ׁשֶ ַּמ ֲחׁשֶבֶת ַהּבָׂשָר ַרק ׂשִנְאַת אֱֹלהִים הִיא ּבַ ֲאׁשֶר ֹלא ִתׁשְ ַּת ְעּבֵד לְתֹוַרת
ָהאֱֹלהִים וְאַף ֹלא תּוכָל׃ ּכָלֲ -אׁשֶר ּבַּבָׂשָר י ְסֹודָ ם ֹלא יּוכְלּו לִהְיֹות
(האגרת אל הרומים ח ,א-ח)
ְרצּוי ִם לֵאֹלהִים"
מפסוקים אלה ניתן לראות ששאול מאשר את העובדה שאלה שקיבלו את הבשורה לא
תהיה בהם אשמה בעיני הקב"ה .הביטוי "לא תחת משפטה של התורה" מבטא רעיון
זה בצורה אחרת .עולה כעת השאלה :מהי הסיבה שהאנשים אשר קיבלו את הבשורה
לא יישפטו? על מנת שנוכל להשיב על שאלה זו עלינו לזכור שעונשה של התורה הוא
מוות .באגרת אל הרומים ו ,ח כתוב" :וְ ִהּנ ֵה אִםַ -מתְנּו עִםַ -ה ָּמׁשִי ַח נ ַ ֲאמִין ּכִי-ג ַם-נ ִ ְחי ֶה
עִּמֹו" ,כלומר חלק מקבלת ישוע כמשיחנו וגואלנו אומר שאנחנו מקבלים את הקורבן
שהוא עשה בעדנו פעם אחת ולתמיד .בדומה לאדם שנסלחו חטאיו על ידי הקרבת
תשובה :א) הצהרה זו נכונה
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הקורבנות בבית המקדש ,כך המאמין בישוע כמשיח מאמין שהוא שילם את המחיר
במותו.
בירמיהו לא ,לא-לד מתאר הנביא ברית חדשה אשר יכרות ה' עם עמו ,ובה הוא יכתוב
את תורתו על ליבם:

"ֹלא כַּבְִרית ֲאׁשֶר ּכַָרּתִי אֶת-אֲבֹותָם ּבְיֹום ֶה ֱחז ִיקִי בְי ָדָ ם לְהֹוצ ִיאָם
ֵמאֶֶרץ ִמצ ְָרי ִם ֲאׁשֶרֵ -הּמָה ֵהפֵרּו אֶתּ-בְִריתִי וְ ָאנֹכִי ּבָ ַעלְּתִי בָם נְאֻם-
י ְהוָה׃ ּכִי זֹאת ַהּבְִרית ֲאׁשֶר ֶאכְֹרת אֶתּ-בֵית יִׂשְָראֵל ַאחֲֵרי ַהּיָמִים ָההֵם
נְאֻם-י ְהוָה נ ָ ַתּתִי אֶתּ-תֹוָרתִי ּבְקְִרּבָם וְעַל-לִּבָם ֶאכְ ְּתבֶּנ ָה וְ ָהי ִיתִי לָהֶם
לֵאֹלהִים וְ ֵהּמָה יִהְיּו-לִי לְעָם׃ וְֹלא יְלַּמְדּו עֹוד אִיׁש אֶתֵ-רעֵהּו וְאִיׁש
אֶתָ -אחִיו לֵאמֹר ּדְ עּו אֶת-י ְהוָה ּכִי-כּוּלָם י ֵדְ עּו אֹותִי לְ ִמּקְ ַטּנ ָם וְעַד-
ּג ְדֹולָם נְאֻם-י ְהוָה ּכִי ֶאסְלַח לַ ֲעוֹנ ָם ּולְ ַחּטָאתָם ֹלא ֶאזְּכָר-עֹוד׃ ּכֹה
ָאמַר י ְהוָה נֹתֵן ׁשֶמֶׁש לְאֹור יֹומָם ֻחּקֹת י ֵָר ַח וְכֹוכָבִים לְאֹור לָיְלָה ֹרג ַע
ַהּי ָם וַּיֶהֱמּו גַּלָיו י ְהוָה צְבָאֹות ׁשְמֹו׃"
כמאמינים ,חסידי ישוע המשיח ,עלינו להבין שחלק מקבלת כפרתו של ישוע בחיינו
אומרת שכיום תורתו כתובה על ליבנו .בנוסף ,ה' נתן לנו את רוח הקודש הנותן לנו את
היכולת לחיות לפי הרוח ולא לפי הבשר ,כלומר להישמע לרצונו של הקב"ה ולא ליצר
הרע .באגרת אל הרומים ח ,ב כתובּ" :כִי תֹוַרת רּו ַח ַה ַחּי ִים ֲאׁשֶר ּבַ ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּו ַע הֹוצ ִיאָה אֹתִי
לַ ָחפְׁשִי מִּתֹוַרת ַה ֵחטְא וְ ַה ָּמוֶת" .עלינו לשים לב לביטוי "תֹוַרת רּו ַח ַה ַחּי ִים" ,שכוונתו היא
שבהדרכת רוח הקודש המאמינים בישוע יכולים לציית לדבר האלוהים ולא לחיות
או להתנהג כחוטאים .שאול השתמש בפסוק זה בשני מונחים" :תֹוַרת רּו ַח ַה ַחּי ִים"
וּ"-תֹוַרת ַה ֵחטְא וְ ַה ָּמוֶת" ,המייצגים את שתי הדרכים היחידות העומדות לפני כל אחד
ואחת מאיתנו בחיים אלה .כפי שלמדנו ,מאז חטא עץ הדעת ,האנושות כולה נולדה
לּ"-תֹוַרת ַה ֵחטְא וְ ַה ָּמוֶת" .רק על ידי אמונה בישוע המשיח ניתן לחיות לפי "תֹוַרת רּו ַח
ַה ַחּי ִים".
חשוב להבהיר שעל אף העובדה שהמילה "תורה" מופיעה פעמיים בפסוק שציטטנו,
אין לה שום קשר לתורת משה ,אלא מדובר כאן על דרך חיים .לעומת זאת ,בפסוק ג'
כוונת המילה "תורה" היא לתורת משה ,ככתובּ" :כִי מַהּׁ-שֶּלא יָכְלָה הַּתֹוָרה לַעֲׂשֹות ִמּפְנֵי
ׁשֶּנ ֶ ֱחלַׁש ּכֹחָּה עַל-י ְדֵ י ַהּבָׂשָר אֹתֹו ָעׂשָה ָהאֱֹלהִים ּבְׁשָלְחֹו אֶתּ-בְנֹו ."...לפי דברי שאול ,לתורת
משה אין את הכוח לשנות את מצבה של האנושות .במילים אחרות ,שאול מסביר לנו
שכתוצאה מהיותינו אנשים חוטאים ,נחלש כוחה של התורה על ידי הבשר ,אך לא עקב
כשלון כלשהו של התורה עצמה .כאשר פלוני מאמין בישוע המשיח ,ומקבל את רוח
הקודש ,הוא נעשה לכלי באמצעותו נגלית צדקת התורה באופן אמיתי ,ככתוב בפסוק
ד'ּ" :כְדֵ י ׁשֶ ְּתקֻּי ַם צ ִדְ קַת הַּתֹוָרה ּבָנּו ַההֹלְכִים ֹלא-כְדֶ ֶרְך ַהּבָׂשָר ּכִי אִם-לְפִי הָרּוחַ ".מפסוק
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זה אנחנו למדים שרוח הקודש ידריך את המאמין על פי צדקת התורה .לפני שמישהו
בא לאמונה בישוע כמשיח וגואל ,כל מחשבותיו הן על פי הבשר בלבד ,ואינן יכולות

להשתעבד לרצון אלוהים ,ככתובִ " :מּפְנֵי ׁשֶ ַּמ ֲחׁשֶבֶת ַהּבָׂשָר ַרק ׂשִנְאַת אֱֹלהִים הִיא ּבַ ֲאׁשֶר
ֹלא ִתׁשְ ַּת ְעּבֵד לְתֹוַרת ָהאֱֹלהִים וְאַף ֹלא תּוכָל׃" (האגרת אל הרומים ח ,ז) .חשוב לציין
שבשפה המקורית ,המילה המתורגמת בתור "תִ ׁשְּתַ עְּבֵד" היא ( ὑποτάσσεταιהּוּפְא
ֹו ָט ֵסטָי) ,שהגדרתה הכללית היא להיכנע ,לציית .במקרה זה ,הכוונה היא סירוב לכל
הוראה שהיא שמקורה בתורת האלוהים .לעומת זאת ,כאשר פלוני נושע ,מחשבותיו
משתנות בעזרת רוח הקודש המדריך אותו לרצות לחיות בהתאם לצִ ְדקַת הַּתֹוָרה (רצון
אלוהים) .עולה לפיכך השאלה ,כיצד אנחנו ,חסידי ישוע המשיח ,יכולים וצריכים
לחיות כיום לפי התורה?
מאז חורבן בית המקדש השני ועד היום חל שינוי במעמדה של התורה .חשוב לציין
שללא בית מקדש בלתי אפשרי לקיים את התורה .עובדה זו אינה מקרית ,אלא היא
מצביעה על תכניתו ורצונו של הקב"ה ,ככתוב בנבואתו של הושע:

"ּכִי יָמִים ַרּבִים יֵׁשְבּו ּבְנֵי יִׂשְָראֵל אֵין ֶמלְֶך וְאֵין ׂשָר וְאֵין זֶבַח וְאֵין ַמּצֵבָה
וְאֵין אֵפֹוד ּותְָרפִים׃ ַאחַר יָׁשֻבּו ּבְנֵי יִׂשְָראֵל ּובִקְׁשּו אֶת-י ְהוָה אֱֹלהֵיהֶם
וְאֵת ּדָ וִיד ַמלְּכָם ּופָחֲדּו אֶל-י ְהוָה וְאֶל-טּובֹו ּבְ ַאחֲִרית ַהּיָמִים"
(הושע ג ,ד-ה)
קיימת הסכמה בין הפרשנים שהושע ניבא כאן על פרק הזמן שתחילתו עם חורבן בית
שני ועד אחרית הימים .מדברי נבואה זאת אנחנו למדים שבמהלך תקופה זו התורה
לא תהיה תקפה .מדוע? משום שללא בית המקדש לא ניתן לקיים יותר מ 250 -מצוות
מתוך תרי"ג מצוות .מדוע עובדה זו היא כה חשובה ורבת משמעות? עלינו להבין שעל
אף שיש בתורה  613מצוות ,היא נחשבת כיחידה אחת .על מנת להדגיש נקודה זאת,
פסקו חז"ל שאם בספר תורה יש אפילו טעות אחת ,הספר כולו פסול .יעקב השליח
לימד אף הוא את אותו עיקרון:

"ּכִי אִיׁש ֲאׁשֶר י ְ ַקּי ֵם אֶתּ-כָל-הַּתֹוָרה וְנִכְׁשַל ּבְ ַאחַת ִמ ִּמצְוֹתֶי ָה נ ִּדֹון
(אגרת יעקב ב ,י)
עַלּ-כֻּלָן"
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האם יש למישהו סיכויים גבוהים יותר להיכנס למלכות האלוהים במידה והוא
קיים את כל התורה אך נכשל במצווה אחת בלבד ,לעומת אדם אחר אשר חטא
רבות?
א) כן
1
ב) לא
נוכל כעת להבין את הפסוק" :ג ָלּוי וְי ָדּו ַע ׁשֶּבַּתֹוָרה ֹלא-יִצ ְּדַ ק ָהאָדָ ם לִפְנֵי ָהאֱֹלהִים" (האגרת
אל הגלטים ג ,יא) .כאשר האדם מנסה למצוא הצדקה על ידי התורה (קיום המצוות
בלבד) ,בסופו של דבר הוא יורשע .בברית החדשה נמצא ביטוי המופיע כעשר פעמים,
המתורגם לרוב לעברית כ"כפוף לתורה" ( .)ὑπὸ νόμονמרבית האנשים מבינים
שכוונת הביטוי היא למישהו הכפוף לסמכותה של התורה ,אולם כאשר שאול השתמש
בביטוי זה כוונתו היתה קצת אחרת .משמעות ביטוי זה לפי שאול היא שכל מי שכפוף
לסמכותה של התורה בלבד דינו הוא אחד – מוות ,קרי הפרדה נצחית מה' .כפי שכבר
למדנו ,מחיר כבד מנשוא זה שולם במלואו על ידי מותו של ישוע בעד כל המאמין
במותו ותחייתו.
עולה כעת שאלה חדשה עבור המאמינים במותו ותחייתו של ישוע המשיח :אם מתנו
עבור התורה ,האם אנחנו פטורים מלחיות על פי צדקתה? לפני שנלמד כיצד ניתן
לחיות על פי צִ ְדקַת הַּתֹוָרה וליישמה בחיינו ,עלינו לנסות להבין כיצד רואים הרבנים
את התקופה בה אנחנו חיים כיום (מחורבן בית שני ועד ימינו) ,וכיצד רואה הברית
החדשה את אותה התקופה .על פי דברי חז"ל ,מצוות דרבנן תקפות עד לבניית בית
המקדש השלישי ,אך לא תורת משה .כתלמידי ישוע המשיח אנחנו הולכים לאור דבר
האלוהים החי ולא על פי חוכמת האדם (מצוות דרבנן).
ישוע לימד על כך באומרו:

"הַּתֹוָרה וְ ַהּנְבִיאִים נִּתְנּו עַד-יֹו ָחנ ָן ּומִן-אָז וָ ָהלְאָה ּבְׂשֹוַרת ַמלְכּות
ָהאֱֹלהִים וְכָל-אִיׁש ּבְי ָד ֲחזָקָה י ָבֹוא בָּה" (הבשורה על פי לוקס טז ,טז)
עלינו להיזהר שלא לטעות בהבנת פסוק זה .הפירוש הנכון לפסוק זה הוא שיוחנן
המטביל הכריז על המטרה העיקרית של התנ"ך  -אחדות עם האלוהים באמצעות
הגאולה והפדיון השייכים לתפקידו הראשון של המשיח .בנוסף ,קרא יוחנן שהגיע הזמן
לענות לבשורה זו .סופו של הפסוק אומר" :וְכָל-אִיׁש ּבְי ָד ֲחזָקָה י ָבֹוא בָּה (מלכות ה')".
מכאן אנחנו למדים שהעיקר בתנ"ך הוא הכניסה למלכות ה' ,וכי התורה והנביאים
מכריזים בקול אחד את חשיבות ודחיפות העניין ,למען ימצא כל אדם ראוי ומוכן
להיכנס אליה.
תשובה :ב) לא
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שאול נתן לנו פסוק נוסף שנועד לבאר עניין זהּ" :כִי ַה ָּמׁשִי ַח סֹוף הַּתֹוָרה" (האגרת אל
הרומים י ,ד) .לצערנו ,מאמינים ותיאולוגים רבים בוחרים לפרש פסוק זה בצורה
מוטעית לפיה האמונה בישוע מביאה את הסוף לתורה .חשוב לדעת שבשפה המקורית,
המילה המתורגמת כ”סוף” ,היא (טֶלֹוס) שמשמעותה בהקשר זה היא "מטרה" או
"יעד" .במילים אחרות ,הקב"ה נתן את התורה על מנת שנראה ונכיר את חטאותינו
מה שיגרום לנו לחפש את הגאולה על ידי משיח צדקנו .אם הפירוש הנכון לפסוק
שציטטנו היה באמת סוף התורה ,על כל המשתמע מכך ,היתה נוצרת סתירה עם דבריו
הקודמים של שאולּ“ :כְדֵ י ׁשֶ ְּתקֻּי ַם צ ִדְ קַת הַּתֹוָרה ּבָנּו ַההֹלְכִים ֹלא-כְדֶ ֶרְך ַהּבָׂשָר ּכִי אִם-לְפִי
הָרּוחַ ,".מהם אנחנו רואים את הקשר העמוק בין רוח הקודש לתורת ה’.
הפסוק הבא הינו בעל חשיבות רבה מפני שהוא נועד לעזור לנו להבין את משמעות
התורה לגבי המאמינים כיום וכן את מעמדנו החדש:

" ֲאבָל ַעּתָה ּפְטּוִרים ֲאנַחְנּו מִן-הַּתֹוָרה ּכִי ַמתְנּו לַ ֲאׁשֶר ָהי ִינּו ז ְקּוקִים
לֹו לְ ַמעַן נ ַ ֲעבֹד ֵמ ַעּתָה לְפִי חִּדּוׁש הָרּו ַח וְֹלא לְפִי-יׁשֶן ַהּכְתָב"
(האגרת אל הרומים ז ,ו)
[צוטט מתוך :מהדורה שמינית חדשה מתוקנת]1885 ,
התרגום המודרני אומר:

" ֲאבָל ּכָעֵת ,לְ ַאחַר ׁשֶ ַּמתְנּו לְגַּבֵי מַה ּׁשֶּכָבַל אֹותָנּוׁ ,שֻחְַרְרנּו מִן הַּתֹוָרה
ּכְדֵ י לַ ֲעבֹד אֶת אֱֹלהִים ּבְחַדְ ׁשּות הָרּו ַח וְֹלא ּבְיֹׁשֶן ׁשֶל אֹות ּכְתּובָה".
"νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου, ἀποθανόντες
ἐν ᾧ κατειχόμεθα, ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι
"πνεύματος καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος

תרגום מילולי מיוונית:
"אבל עתה פטורים אנחנו מהתורה ,מתנו במה שנכבלנו ,למען נעבוד בחידוש הרוח,
ולא ביושן הכתוב".
הדבר הראשון המופיע כאן הואַ " :עּתָה ּפְטּוִרים ֲאנַחְנּו מִן-הַּתֹוָרה" .זו טעות לחשוב
שכוונתו של משפט זה היא שאין עוד משמעות לתורה .עלינו לשים לב לעובדה
שבהמשך כתובּ" :כִי ַמתְנּו" .השאלה המתבקשת היא :מדוע כתב שאול "ּכ ִי מַתְ נּו" מיד
אחרי "עַּתָ ה ּפְטּוִרים ֲאנַחְנּו מִן-הַּתֹוָרה"? התשובה לכך היא על מנת ללמד את הקורא
שהמאמינים פטורים מהעונש של התורה ,כלומר המוות הרוחני (פירוד נצחי מהקב"ה).
מדוע פטורים אנחנו מהמוות? משום שמתנו עם המשיח .טעות היא לפרש את הפסוק
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כאילו המאמינים פטורים מהאמת הנמצאת בתורה .הביטוי "ּכ ִי מַתְ נּו" מתייחס למותו
של ישוע על העץ ואנחנו ,תלמידיו ,מתנו יחד איתו.
גם לגבי חציו השני של הפסוק נוכל להגיע להבנה הנכונה ,אם כתלמידי ישוע המשיח
נזכור תמיד שמוטלת עלינו האחריות לחקור וללמוד את דבר ה' וכוונתו על פי האמת
שבו .מצער לדעת שקיימים תרגומים שמקריאה בהם אנחנו עלולים להגיע למסקנות
שונות מכוונתם המקורית של כתבי הקודש .לדוגמה ,בתרגום המודרני שציטטנו
למעלה ,שונה סדר המילים ולכן מופיע המשפטׁ" :שֻחְַרְרנּו מִן הַּתֹוָרה" .כאשר פלוני
קורא פסוק המנוסח בצורה זו ,הוא עלול להגיע למסקנה שאין לתורה כיום כל מקום
בחיי המאמין .על מנת שנוכל לבאר נקודה זו נפרש קודם לכם את הפסוק המדובר:
אבל עתה (לאחר שהאמנו בישוע כמשיח) פטורים אנחנו מהתורה (מעונשה של התורה,
דהיינו מהדין ומחיי נצח בגיהינום) ,מתנו (עם ישוע) במה שנכבלנו (כוחו של החטא
שנמצא ביצר הרע) ,למען נעבוד בחידוש הרוח (ע"י הדרכתו וכוחו של רוח הקודש
בחיינו נוכל לעבוד את הקב"ה ונציית לרצונו) ,ולא ביושן הכתוב (ולא על פי הבשר).
לפי דברי ישוע ,כל עוד לא רצחתי מישהו קיימתי את המצווה ,לא תרצח ,אפילו
אם יש בלבי שנאה כלפי פלוני (ראה הבשורה על פי מתי ה ,כא-כב).
א) נכון
1
ב) לא נכון

לסיכום

בתחילתו של פרק זה הצבנו לפנינו את האתגר לנסות ולהבין את תפקיד התורה
בהקשר לישועה .למדנו שהתורה אינה כלי היכול להעניק למישהו ישועה ,אלא היא
נועדה להראות לקורא בה את הצורך בישועה .ראינו שניתן ללמוד מהתורה את
ההבדל בין טוב לרע ,כלומר ההבדל בין רצונו של הקב"ה עבור חיינו (הטוב) לעומת
רצון הבשר (הרע) ,ובנוסף ,שהתורה (דבר אלוהים) היא רוחנית ומועילה לתלמידיו של
ישוע המשיח.
לפיכך ,כיצד עלינו ,תלמידי ישוע המשיח ,ליישם את התורה בחיינו? התשובה היא:
א) על כל מאמין ללמוד את כל כתבי הקודש מספר בראשית עד ספר ההתגלות.
ב) המאמין צריך לבקש מהקב"ה ,בהדרכת רוח הקודש ,להראות לו כיצד ליישם
את דברו (הכולל גם את כל המצוות) בחייו.

תשובה :ב) לא נכון
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פרק ז'
שאלות לסיכום

פרק ז'
 )1האם לדעתך קיים קשר בין ברית אברהם אבינו לתורת משה?
א) כן
ב) לא
 )2ברית אברהם אבינו נועדה ל?
א) יהודים
ב) גויים
ג) תשובות א' ו-ב'
ד) אין תשובה נכונה
 )3על פי שאול השליח ,ביסודה של ברית אברהם אבינו נמצא/ים?
א) קיום מצוות
ב) קורבנות
ג) מעשים טובים
ד) המשיח
 )4למרות העובדה שאנשים רבים חושבים שעל ידי קיום המצוות ניתן להיוושע,
האמת היא שהתורה ניתנה לאלה ש:
א) מאמינים
ב) כבר נגאלו
ג) תשובות א' וב'
ד) נחשבו כיהודים
 )5רק אלה שנפדו באמצעות קורבן הפסח היו יכולים:
א) לצאת ממצרים
ב) להיות חלק מעם האלוהים
ג) תשובות א' ו-ב'
ד) אין תשובה נכונה

יסודות האמונה

100
 )6אחד מתפקידי התורה הוא לגלות את חטאותינו ל:
א) ציבור
ב) מצפוננו
ג) שופטים ,על מנת להעניש אותנו
ד) אין תשובה נכונה
 )7כל מי שקיבל את ישוע כמשיח הופך להיות?
א) כומר
ב) אדם חדש
ג) מישהו שעזב את עם ישראל
ד) אלוהים קטן
 )8מהן שתי התוצאות העיקריות לאמונה בישוע המשיח?
א) הזכות להיכנס למלכות ה'
ב) האפשרות לציית לרצונו של אלוהים
ג) להיות עשיר וללא דאגות בעולם הזה
ד) תשובות א' ו-ב'
ה) תשובות א' ו-ג'
ו) תשובות ב' ו-ג'

 )9רק על ידי ______________ יכול האדם להגשים את תכניתו של הקב"ה עבור האנושות?
א) קיום מצוות
ב) תורת משה
ג) מעשים טובים
ד) אמונה בישוע
 )10התורה היא רוחנית ולכן רק למאמינים בישוע יש את היכולת לחיות אותה באופן
מלא?
א) נכון
ב) לא נכון
 )11מה משמעות הביטוי" :לא תחת התורה"?
א) אין עוד משמעות לתורה
ב) לא נידון על ידי התורה
ג) תשובות א' ו-ב' נכונות
ד) אין תשובה נכונה
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פרק ז'

 )12כאשר ישוע מת על העץ ,מתו עימו באופן רוחני גם כל המאמינים .עקב כך ,אין
עוד ____________ ביום הדין עבורנו.
א)
ב)
ג)
ד)

תקווה
עונש
תפילה
אין תשובה נכונה

 )13מאחר והתורה היא רוחנית ,יש לה את הסמכות להביא שינוי ל:
א)
ב)
ג)
ד)

אנושות
עם ישראל
מאמינים
כל התשובות נכונות

 )14התורה מדריכה את המאמין לכיוון אחד ורוח הקודש מדריך את המאמין:
א)
ב)
ג)
ד)

לכיוון אחר
לכיוון טוב יותר
לאותו כיוון
תשובות ב' וג'

 )15האם התורה עדיין בתוקף היום?
א) כן
ב) לא
 )16האמונה במשיח פוטרת את המאמין מהתורה .כוונתו של הביטוי היא?
א)
ב)
ג)
ד)

מעונשה של התורה
מכל דבר הקשור לתורה
תשובות א' וב'
אין תשובה נכונה

 )17המטרה או היעד של התורה הוא:
א)
ב)
ג)
ד)

קיום מצוות
עשיית מעשים טובים
הכרת חסדו של ה' ,כלומר המשיח ,על מנת להיכנס למלכות האלוהים.
תשובות א' וב'
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פרק ז'
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17

כן
ג
ד
ג
ג
ב
ב
ד
ד
נכון
ב
ד
ג
ג
לא
א
ג

פרק ח

חגי ישראל
חגי ישראל תופסים מקום חשוב בכתבי הקודש (התנ"ך והברית החדשה) .החגים ניתנו
לנו על מנת שנזכור את אלוהים  -גדולתו ,גבורתו ,נאמנותו וחסדו .על פי רוב ,קשור
כל חג לאירוע מסוים שקרה בעבר אותו ציווה עלינו אלוהים לזכור .על אף שהחגים
מזכירים לנו את אירועי העבר ,יש להם מסר גם לגבי העתיד לבוא .שאול השליח כתב
לגבי החגים:

"עַלּ-כֵן ֹלא-י ָדִ ין אִיׁש ֶא ְתכֶם עַלּ-דְ בַר ַמ ֲאכָל ּו ַמׁשְקֶה אֹו-עַל
מֹועֲדִ ים וְָראׁשֵי חֳדָ ׁשִים וְׁשַּבָתֹות׃ ֲאׁשֶר הֵם צ ֵל הַּדְ בִָרים ָה ֲעתִידִ ים לָבֹא
(האגרת אל הקולוסים ב ,טז-יז)
וְגּופָם הּוא בַ ָּמׁשִיחַ"
מדוע פתח שאול במילים" :עַלּ-כֵן ֹלא-י ָדִ ין אִיׁש ֶא ְתכֶם"? התשובה היא כדי ללמד את
הקורא שה' לא נתן לעמו את החגים (ואת חוקי הכשרות "עַלּ-דְ בַר ַמ ֲאכָל ּו ַמׁשְקֶה")
בשביל להשתמש בהם ככלים למשפט .החגים ,כמו כל תרי"ג המצוות ,ניתנו על מנת
לעזור לנו ללכת עם האלוהים.
מטרתו של פרק זה היא להסביר את העקרונות העיקריים הקשורים לכל חג וחג.
בספר ויקרא פרק כ"ג אנחנו מוצאים רשימה של כל החגים .על אף שרוב החגים חלים
פעם בשנה ,החג הראשון שמוזכר בפרק הנ"ל הינו חג שבועי  -השבת.
1
חגי ישראל נועדו להזכיר לנו מאורע שקרה בעבר בלבד :נכון  /לא נכון

"וַי ְדַ ּבֵר י ְהוָה אֶל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר׃ ּדַ ּבֵר אֶלּ-בְנֵי יִׂשְָראֵל וְ ָאמְַר ָּת ֲאלֵהֶם
מֹועֲדֵ י י ְהוָה ֲאׁשֶרִּ -תקְְראּו אֹתָם ִמקְָראֵי קֹדֶ ׁש ֵאּלֶה הֵם מֹועֲדָ י׃ ׁשֵׁשֶת
יָמִים ֵּת ָעׂשֶה ְמלָאכָה ּובַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ׁשַּבַת ׁשַּבָתֹון ִמקְָרא-קֹדֶ ׁש ּכָל-
ְמלָאכָה ֹלא ַתעֲׂשּו ׁשַּבָת הִוא לַיהוָה ּבְכֹל מֹוׁשְבֹתֵיכֶם"
(ויקרא כג ,א-ג)
תשובה :לא נכון.
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ה' קורא לחגים "מֹועֲדֵי י ְהוָה" .המילה "מועד" מקורה במילה "יַעַד" ,ומכאן ניתן להסיק
שלקב"ה יש מטרה עבור כל מועד .מהכתוב בהמשך הפסוק אנחנו למדים באופן כללי
מהי המטרה (יעד) של כל חגֲ " :אׁשֶרִּ -תקְְראּו אֹתָם ִמקְָראֵי קֹדֶ ׁש" .החגים קשורים לקדושה,
והמטרה של אלוהים היא להביא דרך המועדים קדושה לאלה ששומרים אותם באופן
הנכון .חשוב לציין שהמועדים נקראים " ִמקְָראֵי קֹדֶׁש" מאחר ויש צורך להכריז אותם
לאנשים אחרים על מנת שיגיעו להכרת האמת .המילה מועד קשורה גם למילה "עדות",
לפיכך ,כל אדם ששומר את החג באמונה מעיד לאחרים על החג ומשמעותו.
שבת
אלוהים ברא את העולם בשישה ימים ,וביום השביעי שבת אלוהים מכל מלאכתו.
לפי הכתוב בויקרא כ"ג ,אלוהים מצווה גם עלינו לשבות ביום השביעי ,מאחר והיום
השביעי בשבוע הינו בעל משמעות מיוחדת שקבע אלוהים .יש הסבורים שהרעיון
העומד מאחורי מצוות השבת הוא יום של מנוחה ,אשר אינו קשור בהכרח ליום
השביעי ,אלא יכול לחול בכל אחד מימי השבוע .עם זאת ,בבראשית ב ,ג אנחנו
קוראים בפירוש" :וַיְבֶָרְך אֱֹלהִים אֶת-יֹום ַהּׁשְבִיעִי וַיְקַּדֵ ׁש אֹתֹו ּכִי בֹו ׁשָבַת ִמּכָלְ -מלַאכְּתֹו
ֲאׁשֶרּ-בָָרא אֱֹלהִים לַעֲׂשֹות׃" .מפסוק זה אנחנו למדים שהקב"ה קידש ,ייעד והפריד את
יֹום ַהּׁשְבִיעִי משאר הימים .בנוסף ,נתן אלוהים ליום השביעי משמעות נוספת בכך
שהוא קידש אותו.
כפי שראינו ,הקב"ה ברא את העולם בשישה ימים ,כאשר ביום השישי ברא אלוהים
את האדם .מדוע בחר אלוהים לשבות מכל מלאכתו אחרי בריאתו של האדם? מאחר
ובריאת העולם מעידה על אהבתו הגדולה של אלוהים כלפי האדם .כה רבה היא
אהבתו שהוא בחר לשבות מכל מלאכתו על מנת להיות עם בני האדם והם איתו.
יש אנשים רבים שיום ראשון הוא היום שהם בחרו בו כיום מיוחד .זוהי בחירה
אישית שלכל אדם יש את הזכות לעשות ,אולם חשוב להבין שיום ראשון ,או כל יום
אחר ,אינו יכול להחליף את המועד שאלוהים קבע כיום השבת ,היינו היום השביעי
של השבוע .אף על פי כן ,האם יתכן שבגלל תחייתו של ישוע המשיח מן המתים,
אירוע שהתרחש ביום ראשון ,שינה אלוהים את דעתו ועכשיו השבת עברה מהיום
השביעי ליום הראשון? האם העובדה שהתלמידים הראשונים התאספו ביום הראשון
למטרות שונות ,כגון לימודים ,התחברות ועבודת ה' ,גרמה לשינוי ביעודה של השבת?
התלמידים הראשונים מעולם לא קראו ליום הראשון שבת .בראשונה לקורינתים טז,
א-ב אנחנו קוראים:

"וְעַלּ-דְ בַר ּג ִּבּוי ַהּצ ְדָ קָה לְ ֶעז ְַרת ַהּקְדֹוׁשִים ּכַ ֲאׁשֶר ִּת ַּקנְּתִי לַּקְהִּלֹות
ֲאׁשֶר ּבְגָלַ ְטי ָא ּכֵן ַּתעֲׂשּו ּג ַםַ -אּתֶם׃ ּבְכָלֶ -אחָד ּבַּׁשַּבָת אִיׁש אִיׁש ִמּכֶם
ּכַ ֲאׁשֶר ַּתּׂשִיג י ָדֹו יַּנ ִי ַח ֶאצ ְלֹו וְי ֶ ֱאצֹר לְ ַמעַן ֲאׁשֶר ָאבֹא וְֹלא י ִ ָּקבֵץ עֹוד"
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כוונתו של שאול בפסוקים אלה היא ללמד שאיסוף התרומות יעשה ביום ראשון בגלל
שבאותה התקופה אנשים קיבלו את משכורתם יום ויומו .שאול מלמד כאן שעלינו
לתת חזרה לאלוהים מהפירות הראשונים ,כלומר מהמשכורת הראשונה ,ולא ממה
שנשאר לנו בסוף השבוע .לפיכך אין שום קשר בין עניין זה ליום השבת.
האם השבת היא היום היחיד בשבוע המיועד לעבודת ה'? התשובה היא לא! כל יום
חדש הוא יום הראוי לעבודת ה' .לדוגמה ,בספר דניאל (ו ,יא) כתוב שדניאל התפלל
שלוש פעמים בכל יום .הדבר שמייחד את השבת ועושה אותה שונה משאר ימי החול
הוא שאלוהים אסר ביום זה על כל מלאכה .בחרנו שלא להסביר במסגרת ספר זה מהי
מלאכה ,אך ברצוננו להדגיש שהשבת היא היום השביעי שה' נתן לעמו על מנת שלא
יעסקו בדברים גשמיים ובדאגות העולם ,אלא יפנו אליו ויתמקדו בו ובדברו ,ככתוב:

"אִםָּ -תׁשִיב ִמּׁשַּבָת ַרגְלֶָך עֲׂשֹות ֲחפָצ ֶָך ּבְיֹום קָדְ ׁשִי וְקָָרא ָת לַּׁשַּבָת עֹנ ֶג
לִקְדֹוׁש י ְהוָה ְמכֻּבָד וְכִּבַדְ ּתֹו ֵמעֲׂשֹות ּדְ ָרכֶיָך ִמּמְצֹוא ֶחפְצ ְָך וְדַ ּבֵר ּדָ בָר׃
אָז ִּת ְת ַעּנ ַג עַל-י ְהוָה וְהְִרּכַבְּתִיָך עַל-במותי (ּבָ ֳמתֵי) אֶָרץ וְ ַה ֲאכַלְּתִיָך
(ישעיהו נח ,יג-יד)
נ ַ ֲחלַת י ַ ֲעקֹב ָאבִיָך ּכִי ּפִי י ְהוָה ּדִ ּבֵר"
ניתן לראות את השבת כיום שהקב"ה ייעד ונתן לעמו על מנת שיוכלו להתנתק מהעולם
הזה ,ליהנות מקרבה לאלוהים ולחדש את אמונתנו בו .במשך השבוע מוסחת דעתנו
בקלות רבה ואנחנו מאבדים לעיתים את המשמעות האמיתית של חיינו ,עקב מחשבות
ודאגות הנובעות מהתחייבויותינו בעולם הזה ,הגורמים לנו לשכוח את ההתחייבות
שלנו לאלוהים .ניתן לראות את השבת כמתנה אשר קיבלנו מאלוהים ,יום בו אנחנו
חופשיים מדאגות העולם ויכולים להתרכז באלוהים ובדברו .כתוצאה מהתחדשות
הדעת והנשמה במהלך השבת אנחנו מוכנים טוב יותר לשבוע החדש העומד בפתח.
1
המטרה העיקרית במצוות השבת היא לנוח יום אחד בשבוע? נכון  /לא נכון

חגי האביב
פסח וחג המצות
הכתובים מלמדים שחג הפסח קשור לעניין הגאולה .חשוב להבין שהמונח "פסח"
מתייחס באופן ספציפי לתאריך י"ד בניסן ,היום בו הוקרב קורבן הפסח.

" ֵאּלֶה מֹועֲדֵ י י ְהוָה ִמקְָראֵי קֹדֶ ׁש ֲאׁשֶרִּ -תקְְראּו אֹתָם ּבְמֹועֲדָ ם׃ ּבַחֹדֶ ׁש
הִָראׁשֹון ּבְאְַרּבָעָה ָעׂשָר לַחֹדֶ ׁש ּבֵין ָהעְַרּבָי ִם ּפֶסַח לַיהוָה׃"
(ויקרא כג ,ד-ה)
תשובה :לא נכון
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האם קיים קשר בין דם לגאולה? כן  /לא

1

לאורך כתבי הקודש אנחנו רואים קשר ישיר בין דם לגאולה .גם בסיפור יציאת
מצרים חשוב להבין את המשמעות של דם הפסח.

"וְ ָהי ָה הַּדָ ם לָכֶם לְאֹת עַל ַהּבָּתִים ֲאׁשֶר ַאּתֶם ׁשָם וְָראִיתִי אֶת-הַּדָ ם
ּופָסַ ְחּתִי ֲעלֵכֶם וְֹלא-י ִ ְהי ֶה בָכֶם נֶג ֶף לְ ַמׁשְחִית ּבְ ַהּכֹתִי ּבְאֶֶרץ ִמצ ְָרי ִם"
(שמות יב ,יג)
רק בזכות דם הפסח לא בא משפט האלוהים על אלה שעשו את הפסח במצרים.
בברית החדשה אנחנו מוצאים דבר מקביל :שאול השליח גילה לנו ש"ׂשֵה ַהּפֶסַח ׁשֶּלָנּו -
ַה ָּמׁשִיחַ" (הראשונה אל הקורינתים ה ,ז) .כלומר באותו אופן שבני ישראל יצאו מעבדות
במצרים לחירות ,בזכות דמו של השה שהיה לאות על בתיהם ,כך גם המאמינים
בישוע המשיח (שה האלוהים) יוצאים מעבדות (לחטא) לחירות (גאולה) על ידי סליחת
החטאים ,בזכותה אנחנו חופשיים לשרת את אלוהים במקום את החטא .זה כוחה של
הגאולה .נוכל כעת להבין שסיפור יציאת מצרים מצביע על העתיד לבוא.
הפסח הוא למעשה הכנה לחג המצות ככתוב:

"ּובַ ֲח ִמּׁשָה ָעׂשָר יֹום לַחֹדֶ ׁש ַהּז ֶה חַג ַהּמַּצֹות לַיהוָה ׁשִבְעַת יָמִים מַּצֹות
ּתֹאכֵלּו׃ ּבַּיֹום הִָראׁשֹון ִמקְָרא-קֹדֶ ׁש י ִ ְהי ֶה לָכֶם ּכָלְ -מלֶאכֶת ֲעבֹדָ ה ֹלא
ַתעֲׂשּו׃ וְ ִהקְַרבְּתֶם ִאּׁשֶה לַיהוָה ׁשִבְעַת יָמִים ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ִמקְָרא-קֹדֶ ׁש
(ויקרא כג ,ו-ח)
ּכָלְ -מלֶאכֶת ֲעבֹדָ ה ֹלא ַתעֲׂשּו"
בחג המצות קיימים רמזים חשובים רבים המצביעים על הצורך בגאולה .לדוגמה,
הדבר העיקרי שאנחנו למדים לגבי המצה הוא שאין בה חמץ .לפי המסורת של העם
היהודי והכתוב בברית החדשה ,קיים קשר ישיר בין חמץ לחטא .בהקשר לכך כתב
שאול:

"ֹלא-טֹוב ִה ְת ַהּלֶלְכֶם הֲֹלא י ְדַ ְעּתֶם ּכִי ְמעַט ׂשְאֹר ְמ ַחּמֵץ אֶתּ-כָל-
ָה ִעּסָה׃ ּבַעֲרּו אֶתַ -הּׂשְאֹור ַהּיָׁשָן לְ ַמעַן ִּתהְיּו ִעּסָה חֲדָ ׁשָה הֲֹלא לֶחֶם
מַּצֹות ַאּתֶם ּכִי ּג ַם-לָנּו פִסְחֵנּו ַהּנִזְּבָח ּבַעֲדֵ נּו הּוא ַה ָּמׁשִיחַ׃ עַלּ-כֵן
נָחֹּג ָהּ-נ ָא ֶהחָג ֹלא-בִׂשְאֹר יָׁשָן וְֹלא-בִׂשְאֹר ָרעָה וֶָרׁשַע ּכִי אִם-
(הראשונה אל הקורינתים ה ,ו-ח)
ּבְמַּצֹות ַהּתֹם וְ ָה ֱאמֶת"
תשובה :כן
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אם כן ,מהו הקשר בין הפסח לחג המצות? קורבן הפסח הוא הפדות המביא לנו
גאולה ,בעוד חג המצות מלמד אותנו מה עלינו לעשות לאחר שנגאלנו – חזרה בתשובה
אמיתית מחיי החטא לאלוהים .במילים אחרות ,חג המצות מגלה למאמין את קריאתו
ללכת בדרכי ה' ולא להמשיך לעבוד את היצר הרע.
1
האם קיים קשר בין הפסח ,חג המצות ועבודת ה'? כן  /לא

"וְ ַאחַר ּבָאּו מֹׁשֶה וְ ַאהֲֹרן וַּיֹאמְרּו אֶלּ-פְַרעֹה ּכֹהָ -אמַר י ְהוָה אֱֹלהֵי
(שמות ה ,א)
יִׂשְָראֵל ׁשַּלַח אֶתַ -עּמִי וְיָחֹּגּו לִי ּבַּמִדְ ּבָר"
מפסוק זה אנחנו רואים שהקב"ה הוציא את בני ישראל ממצרים למטרה מוגדרת :על
מנת שבני ישראל יחוגו לו במדבר ,כלומר יזכרו ,ישרתו ויודו לאלוהים על גאולתם.
במילים אחרות ,יעבדו את אלוהי ישראל.
על פי התורה" ,פסח" מתייחס אל כל שבעת ימי החג? נכון  /לא נכון
במהלך חג המצות מתחילה תקופה רבת משמעות הנקראת ספירת העומר .תקופה זו
מתחילה תמיד ביום ראשון לאחר השבת (היום השביעי בשבוע) של השבוע בו חל ט"ו
בניסן.

"וַי ְדַ ּבֵר י ְהוָה אֶל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר׃ ּדַ ּבֵר אֶלּ-בְנֵי יִׂשְָראֵל וְ ָאמְַר ָּת
ֲאלֵהֶם ּכִיָ -תבֹאּו אֶלָ -האֶָרץ ֲאׁשֶר ֲאנִי נֹתֵן לָכֶם ּוקְצ ְַרּתֶם אֶת-קְצ ִיָרּה
וַ ֲהבֵאתֶם אֶת-עֹמֶר ֵראׁשִית קְצ ִיְרכֶם אֶלַ -הּכֹהֵן׃ וְ ֵהנִיף אֶתָ -העֹמֶר
לִפְנֵי י ְהוָה לְִרצֹנְכֶם ִמ ָּמחֳַרת ַהּׁשַּבָת יְנ ִיפֶּנּו ַהּכֹהֵן׃ וַ ֲעׂשִיתֶם ּבְיֹום ֲהנִיפְכֶם
אֶתָ -העֹמֶר ּכֶבֶׂש ָּתמִים ּבֶןׁ-שְנ ָתֹו לְעֹלָה לַיהוָה׃" (ויקרא כג ,ט-יב)
חשוב לציין שאין ליום הראשון של תקופה זו תאריך מוגדר .הסיבה לכך היא שהיום
הראשון לספירה חייב להיות ביום אחד בשבת (המושג יום אחד בשבת מתיחס ליום
הראשון בשבוע) .ליום זה קוראים "ֵראׁשִית" .שאול השליח קישר יום זה לתחייתו של
ישוע מהמתים:

" ֲאבָל ַעּתָה ַה ָּמׁשִי ַח הּוקַם מִןַ -ה ֵּמתִים ֵראׁשִית ַהיְׁשֵנִים׃ ּכִי ַאחֲֵרי
ֲאׁשֶרּ-בָא ַה ָּמוֶת עַל-י ְדֵ י אָדָ ם ּג ַםְּ -ת ִחּי ַת ַה ֵּמתִים ּבָאָה עַל-י ְדֵ י אָדָ ם׃
ּכִי ּכַ ֲאׁשֶר ּבָאָדָ ם הִָראׁשֹון ֵמתִים ּכֻּלָם ּכֵן יִחְיּו כֻּלָם ּבַ ָּמׁשִיחַ׃ וְכָלֶ -אחָד
וְ ֶאחָד ּבְסִדְ רֹו ֵראׁשִית ּכֻּלָם ַה ָּמׁשִי ַח וְ ַאחֲֵרי-כֵן אֹתָם ׁשֶהֵם לַ ָּמׁשִי ַח
(הראשונה אל הקורינתים טו ,כ-כג)
ּבְבֹואֹו"
תשובות :כן
לא נכון
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אין זה מקרה ששאול השתמש במילה "ראשית" בקשר לתחייתו של ישוע .המצווה
לגבי היום הראשון של העומר היא ככתוב" :וַ ֲהבֵאתֶם אֶת-עֹמֶר ֵראׁשִית קְצ ִיְרכֶם אֶל-
ַהּכֹהֵן ".לאחר שהכהן מקבל את עֹמֶר ֵראׁשִית ְקצִיְרכ ֶם ,כתוב שהוא " ֵהנִיף אֶתָ -העֹמֶר
לִפְנֵי י ְהוָה לְִרצֹנְכֶם ".משמעות מצווה זו היא שאדם בוחר את החלק הכי טוב (הֵראׁשִית)
ומביא אותו לכהן ,מתוך תקווה ששאר קצירו יהיה כמו אותה ֵראׁשִית .עבודתו של
הכהן היא להניף את הראשית וכוונת פעולה זו (הנפה) היא הכרזה על ניצחון ,ככתוב:
"וְ ֵהנִיף אֶתָ -העֹמֶר לִפְנֵי י ְהוָה לְִרצֹנְכֶם" ,כלומר הקב"ה יספק לנו את רצוננו  -את הניצחון.
מהו אותו ניצחון? ישוע קם מהמתים דווקא ביום הזה על מנת לגלות לנו שהוא ניצח
את החטא (המוות) עבור המאמינים ,ובעתיד לבוא אף אנחנו נהיה כמוהו ,משוחררים
לחלוטין מהחטא.
יום ראשון אחרי השבת הראשונה החלה אחרי ט"ו ניסן הוא?
א) יום טוב
ב) ראשית
ג) היום בו אנחנו מתחיל לספור את העומר
1
ד) תשובות ב' וג' נכונות
חג השבועות
על פי מצוות ספירת העומר יש לספור הן שבעה שבועות והן חמישים יום.

"ּוסְפְַרּתֶם לָכֶם ִמ ָּמחֳַרת ַהּׁשַּבָת מִּיֹום ֲהבִי ֲאכֶם אֶת-עֹמֶר ַהּתְנּופָה
ׁשֶבַע ׁשַּבָתֹות ְּתמִימֹת ִּת ְהי ֶינ ָה׃ עַד ִמ ָּמחֳַרת ַהּׁשַּבָת ַהּׁשְבִיעִת ִּתסְּפְרּו
(ויקרא כג ,טו-טז)
ֲח ִמּׁשִים יֹום וְ ִהקְַרבְּתֶם ִמנְחָה חֲדָ ׁשָה לַיהוָה"
יש האומרים שספירה זאת מעידה על ציפייה למשהו .לפי המסורת ,בסופה של תקופה
זו ,נתן ה' לעם ישראל את עשרת הדברות ,המהוות את הבסיס לכל התורה .בדיוק כפי
שהפסח אינו קשור רק לעבר ,אלא גם מצביע על העתיד ,כך גם חג השבועות .אין זה
מקרה שרוח הקודש ניתן למאמינים בחג השבועות.

"ּובְיֹום מְֹלאת ׁשִבְעַת ַהּׁשָבֻעֹות נ ֶ ֶאסְפּו כֻּלָם לֵב ֶאחָד׃ וַיְהִי קֹול ַרעַׁש
מִןַ -הּׁשָ ַמי ִם ּפִ ְתאֹם ּכְקֹול רּו ַח סְעָָרה וַי ְ ַמּלֵא אֶתּ-כָלַ -הּבַי ִת ֲאׁשֶר הֵם
יׁשְבִים ּבֹו׃ וַּתֵָראֶינ ָה ֲאלֵיהֶם לְׁשֹנֹות ִמ ְתּפְָרדֹות ּבְמְַראֵה אֵׁש וַּתָנּו ַח
ַאחַת ַאחַת עַל ּכָלֶ -אחָד ֵמהֶם׃ וַּי ִ ָּמלְאּו כֻּלָם רּו ַח ַהּקֹדֶ ׁש וַּיָחֵּלּו לְדַ ּבֵר
ּבִלְׁשֹנֹות ֲאחֵרֹות ּכַ ֲאׁשֶר נ ְ ָתנ ָם הָרּו ַח לְסַּפֵר" (מעשי השליחים ב ,א-ד)
תשובה :ד) תשובות ב’ ו -ג’
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אפשר לומר שתקופת אחרית הימים החלה מאותו חג השבועות בו צלח רוח הקודש
על המאמינים בישוע המשיח .צריך להבין שהמושג "אחרית הימים" מתייחס לשתי
תקופות שונות :התקופה הראשונה התחילה באותו חג השבועות והיא תסיים בביאת
המשיח השנייה ,כאשר יחזור המשיח לארץ כדי לכונן את מלכות ה' .התקופה השנייה
מתייחסת לשימוש הנפוץ במושג זה ,דהיינו שלוש וחצי השנים האחרונות לפני חזרתו
של המשיח לארץ (דניאל דיבר על השבוע האחרון ,כלומר שבע השנים האחרונות.
הוא אף חילק תקופה זו לשני חלקים שווים) .כיצד יתכן שאותו מונח מתייחס לשתי
תקופות שונות? מעניין לראות ששמעון כיפא דיבר אודות אחרית הימים דווקא בחג
השבועות ,כאשר רוח הקודש צלח על המאמינים.

"אָז י ַ ֲעמֹד ּפֶטְרֹוס וְ ַעׁשְּתֵי ֶה ָעׂשָר עִּמֹו וַּיִּׂשָא אֶת-קֹולֹו וַי ְדַ ּבֵר ֲאלֵיהֶם
לֵאמֹר ַאנְׁשֵי י ְהּודָ ה וְיׁשְבֵי י ְרּוׁשָלַי ִם ּכֻּלָם זֹאת יָדֹ ַע ּתֵדְ עּו וְ ַה ֲאז ִינּו אֶל-
ּדְ בָָרי׃ ּכִי ָה ֲאנָׁשִים ָה ֵאּלֶה ֹלא ׁשִּכֹוִרים ֵהּמָה ּכַ ֲאׁשֶר ֲאמְַרּתֶם ּכִי ׁשָלׁש
ׁשָעֹות ּבַיֹום ָעּתָה׃ וְהּוא ָהאָמּור עַל-י ְדֵ י יֹואֵל ַהּנָבִיא׃ וְ ָהי ָה ּבָ ַאחֲִרית
ַהּיָמִים נְאֻם אֱֹלהִים ֶאׁשְּפְֹך אֶת-רּוחִי עַלּ-כָלּ-בָׂשָר וְנִּבְאּו ּבְנֵיכֶם
ּובְנֹתֵיכֶם ּובַחּוֵריכֶם ֶחזְיֹנֹות י ְִראּו וְזִקְנֵיכֶם חֲֹלמֹות יַחֲֹלמּון׃ וְג ַם עַל-
ֲעבָדַ י וְעַלׁ-שִפְחֹותַי ּבַּיָמִים ָה ֵהּמָה ֶאׁשְּפְֹך אֶת-רּוחִי וְנִּבָאּו׃ וְנ ָ ַתּתִי
מֹופְתִים ּבַּׁשָ ַמי ִם ִמ ַּמעַל וְאֹתֹות ּבָאֶָרץ ִמ ָּתחַת ּדָ ם וָאֵׁש וְתִימְרֹות ָעׁשָן׃
ַהּׁשֶמֶׁש י ֵ ָהפְֵך לְחׁשֶך וְ ַהּי ֵָר ַח לְדָ ם לִפְנֵי ּבֹוא יֹום י ְהֹוָה ַהּג ָדֹול וְהַּנֹוָרא׃
וְ ָהי ָה ּכֹל ֲאׁשֶר-יִקְָרא ּבְׁשֵם-י ְהֹוָה י ִ ָּמלֵט" (מעשי השליחים ב ,יד-כ)
שמעון כיפא ידע שדברים אלה מנבואתו של יואל מתייחסים ,בהקשר המקורי ,לשלוש
וחצי השנים האחרונות (ראה גם ספר דניאל פרק ט') .מדוע השתמש אם כן כיפא
בציטוט זה דווקא באותו חג השבועות? משום שהוא רצה ללמד את אלה ששמעו אותו
שהגיע הזמן להתכונן למלכות ה' .יחד עם זאת ,חשוב לציין שרק חלק קטן מנבואה זו
התגשם בימיו של כיפא.
ישעיהו הנביא דיבר אף הוא על מתן רוח הקודש:

"ּובָא לְצִּיֹון ּגֹואֵל ּולְׁשָבֵי פֶׁשַע ּבְי ַ ֲעקֹב נְאֻם י ְהוָה׃ וַ ֲאנִי זֹאת ּבְִריתִי
אֹותָם ָאמַר י ְהוָה רּוחִי ֲאׁשֶר ָעלֶיָך ּודְ בַָרי ֲאׁשֶרׂ-שַ ְמּתִי ּבְפִיָך ֹלא-י ָמּוׁשּו
ִמּפִיָך ּו ִמּפִי ז ְַרעֲָך ּו ִמּפִי ז ֶַרע ז ְַרעֲָך ָאמַר י ְהוָה ֵמ ַעּתָה וְעַד-עֹולָם"
(ישעיהו נט ,כ-כא)
שני הנביאים הללו ניבאו על קבלת רוח הקודש באחרית הימים .מדוע אם כן דיבר
על כך שמעון כיפא לפני כמעט אלפיים שנה? הרי ברור לכל ששלוש וחצי השנים
האחרונות לא היו בימיו של כיפא .התשובה היא על מנת ללמד שרוח הקודש ניתן גם
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לאלה שהכירו במשיח וקיבלו אותו כאשר בא לעולם בפעם הראשונה .רוח הקודש ניתן
למאמינים בישוע כדי שבעזרתו ובהדרכתו נכין את מלכות ה' לשיבתו לציון.
מתן רוח הקודש נקרא גם "עֵָרבֹון הָרּוחַ":

"ּכִי ז ֶה עְֶרבֹון נ ַ ֲחלָתֵנּו לִפְּדֹות-לֹו עַם סְגֻּלָה לִ ְת ִהּלַת ּכְבֹודֹו"
(האגרת אל האפסים א ,יד)
"הּוא ג ַםֲ -ח ָתמָנּו וְאֶת-רּוחֹו נָתַן ּבְלִּבֵנּו לְעֵָרבֹון"
(האגרת השנייה אל הקורינתים א ,כב)
הביטוי "עֵָרבֹון הָרּוחַ" מצביע על תפקיד נוסף שיש לרוח הקודש ,הקשור להבטחה
לגאולתנו הסופית.
המאמינים קיבלו את רוח הקודש כ _______________ לגבי הבטחה לעתיד לבוא.
א) תקווה
ב) ערבון
ג) עידוד
1
ד) מסר
בספר מעשה השליחים אנו קוראים על אינספור ניסים ונפלאות שנעשו על ידי
השליחים ,באמצעות רוח הקודש ,כהוכחה שישוע הוא המשיח ועל פי הבטחתו.
באחרית הימים יהיו שוב ניסים ונפלאות רבים אשר יעשה אלוהים בעצמו במטרה
להראות לעם ישראל את גדולתו.

"לְ ַמעַן ֲאׁשֶר-יָבֹאּו יְמֵי ְרוָחָה ִמּלִפְנֵי י ְהֹוָה וְיִׁשְלַח אֶתֲ -אׁשֶר יְעָדֹו לָכֶם
(מעשי השליחים ג ,כ)
ִמּקֶדֶ ם אֶת-י ֵׁשּו ַע ַה ָּמׁשִיחַ"
בפסוק זה אנחנו מוצאים את הביטוי "יְמֵי ְרוָחָה ִמּלִפְנֵי י ְהֹוָה" המתייחס לצליחת רוח
הקודש בפעם השניה .יש להבין שמאותו חג השבועות ,בו רוח הקודש בא בפעם
הראשונה ,ועד סוף אחרית הימים ,כל אדם המאמין בישוע המשיח מקבל את רוח
הקודש .אם כך ,מה משמעות הביטוי "יְמֵי ְרוָחָה ִמּלִפְנֵי י ְהֹוָה"? כפי שלמדנו ,צליחת רוח
הקודש בפעם הראשונה היתה קשורה לביאת ישוע הראשונה .לפיכך ,ימי הרווחה
(הצליחה השניה) יהיו קשורים לביאתו השנייה ,ככתוב" :וְיִׁשְלַח אֶתֲ -אׁשֶר יְעָדֹו לָכֶם
ִמּקֶדֶ ם אֶת-י ֵׁשּו ַע ַה ָּמׁשִיחַ׃" בזמן הזה תהיה חזרה בתשובה גדולה בקרב עם ישראל אשר
יכיר ויקבל את ישוע כמשיחו וכפועל יוצא גם רבים מהגויים.
תשובה :ב) ערבון
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חגי הסתיו

קיימות סברות שונות לגבי הקשר בין המועדים למשיח .אין ספק שחגי האביב קשורים
לביאתו הראשונה של המשיח ,ולפיכך סוברים רבים שחגי הסתיו קשורים לביאתו
השנייה .השקפה זאת אמנם אינה וודאית ,אך קיימים רמזים המצביעים על קשר בין
חגי הסתיו לאחרית הימים.

"וַי ְדַ ּבֵר י ְהוָה אֶל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר׃ ּדַ ּבֵר אֶלּ-בְנֵי יִׂשְָראֵל לֵאמֹר ּבַחֹדֶ ׁש
ַהּׁשְבִיעִי ּבְ ֶאחָד לַחֹדֶ ׁש י ִ ְהי ֶה לָכֶם ׁשַּבָתֹון זִכְרֹון ּתְרּועָה ִמקְָרא-קֹדֶ ׁש׃
ּכָלְ -מלֶאכֶת ֲעבֹדָ ה ֹלא ַתעֲׂשּו וְ ִהקְַרבְּתֶם ִאּׁשֶה לַיהוָה"
(ויקרא כג ,כג-כה)
החג הראשון בסתיו נקרא יום תרועה או זיכרון תרועה .אנחנו מכירים חג זה בשם
שניתן לו על ידי חז"ל – "ראש השנה" .המילה תרועה מתייחסת אל תרועת השופר,
ובמהלך החג אנחנו קוראים ,בהתאם למסורת עם ישראל ,את סיפור עקדת יצחק
המופיע בספר בראשית:

"וַּיִּׂשָא ַאבְָרהָם אֶת-עֵינ ָיו וַּי ְַרא וְ ִהּנ ֵהַ -אי ִל ַאחַר נ ֶ ֱאחַז ּבַּסְבְַך ּבְקְַרנָיו
וַּיֵלְֶך ַאבְָרהָם וַּיִּקַח אֶתָ -ה ַאי ִל וַּי ַ ֲעלֵהּו לְעֹלָה ַּתחַת ּבְנֹו׃ וַּיִקְָרא ַאבְָרהָם
ׁשֵםַ -הּמָקֹום הַהּוא י ְהוָה י ְִראֶה ֲאׁשֶר י ֵ ָאמֵר הַּיֹום ּבְהַר י ְהוָה י ֵָראֶה"
(בראשית כב ,יג-יד)
כידוע ,ה' אמר לאברהם להקריב את בנו יחידו לעולה בהר המוריה ,אך רגע לפני
שאברהם הקריב את יצחק ,הופיע לפניו מלאך ה' ואמר לו" :אַלִּ -תׁשְלַח י ָדְ ָך אֶלַ -הּנַעַר
וְאַלַּ -תעַׂש לֹו מְאּומָה" .עקב נאמנותו של אברהם לעשות את מצוות ה' ,נשלח אותו
מלאך על מנת להגיד לאברהם כי אלוהים חס על חיי בנו וסיפק איל כקורבן תחליפי
במקומו של יצחק .קיימת משמעות רבה לעובדה שהאיל "נ ֶ ֱאחַז ּבַ ְּסבְַך ּבְקְַרנ ָיו" מפני
שמקרניים אלה מכינים שופרות.
המסר העיקרי של הפסוקים הללו הוא שאלוהים יספק בעתיד קורבן תחליפי לעמו,
על מנת שכל המקבלים קורבן זה יזכו בחיים .בכל יום תרועה ,כאשר אנחנו שומעים
את תרועת השופר ,עלינו לזכור את הקורבן שה' סיפק לבני האדם כדי שנזכה בחיים
במקום במוות ,דרך קורבנו של ישוע המשיח .חשוב להבין שהמושגים חיים ומוות
אינם בפן הגשמי ,אלא בפן הרוחני .לפיכך האיל מסמל את עבודתו העתידית של
המשיח שנתן את חייו למען ישועתו של עם אלוהים.
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"וַי ְדַ ּבֵר י ְהוָה אֶל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר׃ אְַך ּבֶעָׂשֹור לַחֹדֶ ׁש ַהּׁשְבִיעִי ַהּז ֶה יֹום
ַהּכִּפִֻרים הּוא ִמקְָרא-קֹדֶ ׁש י ִ ְהי ֶה לָכֶם וְ ִעּנִיתֶם אֶת-נַפְׁשֹתֵיכֶם וְ ִהקְַרבְּתֶם
ִאּׁשֶה לַיהוָה׃ וְכָלְ -מלָאכָה ֹלא ַתעֲׂשּו ּבְ ֶעצ ֶם הַּיֹום ַהּז ֶה ּכִי יֹום ּכִּפִֻרים
הּוא לְכַּפֵר ֲעלֵיכֶם לִפְנֵי י ְהוָה אֱֹלהֵיכֶם׃ ּכִי כָלַ -הּנֶפֶׁש ֲאׁשֶר ֹלאְ -תעֻּנ ֶה
ּבְ ֶעצ ֶם הַּיֹום ַהּז ֶה וְנִכְְרתָה ֵמ ַעּמֶיהָ׃ וְכָלַ -הּנֶפֶׁש ֲאׁשֶר ַּת ֲעׂשֶה ּכָלְ -מלָאכָה
ּבְ ֶעצ ֶם הַּיֹום ַהּז ֶה וְ ַה ֲאבַדְ ּתִי אֶתַ -הּנֶפֶׁש ַההִוא ִמּקֶֶרב ַעּמָּה׃ ּכָלְ -מלָאכָה
ֹלא ַתעֲׂשּו ֻחּקַת עֹולָם לְדֹֹרתֵיכֶם ּבְכֹל מֹׁשְבֹתֵיכֶם׃ ׁשַּבַת ׁשַּבָתֹון הּוא
לָכֶם וְ ִעּנִיתֶם אֶת-נַפְׁשֹתֵיכֶם ּבְ ִתׁשְעָה לַחֹדֶ ׁש ּבָעֶֶרב ֵמעֶֶרב עַד-עֶֶרב
(ויקרא כג ,כו-לב)
ִּתׁשְּבְתּו ׁשַּבַ ְּתכֶם"
יום הכיפורים הוא יום שנועד להיות מוקדש (מופרד) לה' ,ובו עלינו לבחון את יחסינו
עם אלוהים .המצווה "לענות את נפשותכם" שניתנה לעם ישראל מצביעה על כך שכדי
שנוכל לקבל כפרה על חטאינו אנחנו צריכים לחזור בתשובה אמיתית על ידי בקשת
סליחה ומחילה מה'.
באגרת אל העברים כתוב שישוע הוא הכהן הגדול שלנו:

"וְ ַעּתָה ּבִהְיֹות-לָנּו ּכֹהֵן ּג ָדֹול נ ַ ֲעלֶה ְמאֹד ֲאׁשֶר ָעבַר אֶתַ -הּׁשָ ָמי ִם
י ֵׁשּו ַע ּבֶןָ -האֱֹלהִים נ ַ ֲחז ִיקָה ּבְהֹודָ אַת אֱמּונָתֵנּו"
(האגרת אל העברים ד ,יד)
מפסוק זה אנחנו למדים שישוע נקרא הכהן הגדול ,ועובדה זו מגלה לנו את
גודל עבודתו ומה שהוא השיג עבורנו ,דהיינו כפרה אמיתית וסליחת חטאים.
כמאמינים ,חסידי ישוע המשיח ,אמנם כבר קיבלנו כפרה זו בחיינו ,אך עם זאת
אל לנו להמעיט מערכו של חסד האלוהים .כדי לקבל את כפרתו של ישוע ,עלינו
להתכונן ,והכנה זאת צריכה לכלול בתוכה חשבון נפש אמיתי אשר יוביל אותנו
להתוודות על חטאינו ולבקשה מישוע המשיח שיושיע אותנו ,כלומר יעזור לנו
לעשות חזרה בתשובה אמיתית.
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החג הבא אותו אנחנו חוגגים בסתיו הוא חג הסוכות:

"וַי ְדַ ּבֵר י ְהוָה אֶל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר׃ ּדַ ּבֵר אֶלּ-בְנֵי יִׂשְָראֵל לֵאמֹר ּבַ ֲח ִמּׁשָה
ָעׂשָר יֹום לַחֹדֶ ׁש ַהּׁשְבִיעִי ַהּז ֶה חַג ַהּסֻּכֹות ׁשִבְעַת יָמִים לַיהוָה׃ ּבַּיֹום
הִָראׁשֹון ִמקְָרא-קֹדֶ ׁש ּכָלְ -מלֶאכֶת ֲעבֹדָ ה ֹלא ַתעֲׂשּו׃ ׁשִבְעַת יָמִים
ַּתקְִריבּו ִאּׁשֶה לַיהוָה ּבַּיֹום ַהּׁשְמִינ ִי ִמקְָרא-קֹדֶ ׁש י ִ ְהי ֶה לָכֶם וְ ִהקְַרבְּתֶם
ִאּׁשֶה לַיהוָה ֲעצ ֶֶרת הִוא ּכָלְ -מלֶאכֶת ֲעבֹדָ ה ֹלא ַתעֲׂשּו"
(ויקרא כג ,לג-לו)
חג הסוכות עתיד לשחק תפקיד משמעותי במלכות ה' .הנביא זכריה מדבר על חג
הסוכות בפרק י"ד" :וְ ָהי ָה ּכָל-הַּנֹותָר ִמּכָל-הַּגֹוי ִם ַהּבָאִים עַל-י ְרּוׁשָלִָם וְעָלּו מִּדֵ י ׁשָנ ָה בְׁשָנ ָה
לְ ִהׁשְ ַּת ֲחוֹת לְ ֶמלְֶך י ְהוָה צְבָאֹות וְלָחֹג אֶת-חַג ַהּסֻּכֹות" (זכריה יד ,טז) .הקב"ה ציווה את עמו
לשבת בסוכות שבעת ימים על מנת לזכור את ארבעים השנים שבני ישראל נדדו במדבר
עקב חוסר אמונתו של העם באלוהים .בחג זה אנחנו זוכרים את הדרך בה אלוהים
סיפק לעמו את כל צרכיהם ,על אף חוסר אמונתם וחוסר נאמנותם ,דבר המראה את
נאמנותו של אלוהים והצורך שלנו לסמוך עליו ולבטוח בו .כשם שחוסר אמונתו של
העם באלוהים הביא לכך שדור המדבר לא הורשה להיכנס לארץ המובטחת  -ארץ
ישראל ,כך גם אלוהים לא יתן אפשרות לפלוני להיכנס למלכותו ללא אמונה אמיתית
במשיח ישוע.
המסר העיקרי של חג הסוכות הוא _______________?
א) לשמור על התורה
ב) לסמוך על הקב"ה
ג) לבטוח באלוהים
1
ד) תשובות ב' ו-ג'
החג האחרון בתקופה זו הוא שמיני עצרת .למרות שאין הרבה מידע אודות חג זה
בתנ"ך ,יש לו משמעות רבה ביהדות .הסיבה לכך היא שמו של החג בו אנחנו רואים את
המספר שמונה ,המתייחס לעניין המלכות (ראה נספח) .אומנם שמיני עצרת אינו חלק
מחג הסוכות ,אך ניתן בבירור לראות קשר בין החגים הללו .על פי מילון אבן-שושן
משמעות המילה "עצרת" היא" :אספה של המוני עם או כינוס רב-עם לשם דיון או
לשם הכרזה או הסברה של עניינים נכבדים" .כפי שלמדנו ,כדי להיות חלק מאסיפה
זו  -מלכות ה' -חובה עלינו להאמין באלוהים ולבטוח בו .כעת נוכל להבין מדוע אנחנו
חוגגים את שמיני עצרת מיד לאחר חג הסוכות.
תשובה :ד) תשובות ב’ ו -ג’
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חנוכה ופורים
חנוכה :אנשים רבים קושרים את נס החנוכה לסיפור פך השמן ,אולם הנס האמיתי של
חנוכה הוא ניצחון העם היהודי על היוונים .מטרתו של נס פך השמן הייתה להראות
לעם ישראל את נאמנותו של ה' ושהוא הגורם לניצחון הגדול על היוונים .שם החג,
חנוכה ,קשור לחנוכת (הקדשת) בית המקדש חזרה לאלוהי ישראל ,עניין המזכיר לנו
שאלוהים הוא זה שסיפק את הניצחון וכתוצאה מכך יכול עמו לעבוד אותו בבית
המקדש .חג החנוכה הוא חג בו אנחנו זוכרים נס מהעבר ,אך חשוב לראות כיצד חג זה
קשור גם לעתיד .בנבואתו של חגי ,בפרק ב' ,אנחנו מוצאים רמז ישיר לחנוכה – יש בו
דגש על התאריך "בעשרים וארבעה לתשיעי" ,ערב חנוכה ,לגביו כתוב:

"ׂשִימּו-נ ָא לְבַבְכֶם מִן-הַּיֹום ַהּז ֶה וָ ָמ ְעלָה מִּיֹום ֶעׂשְִרים וְאְַרּבָעָה
לַ ְּתׁשִיעִי לְמִן-הַּיֹום ֲאׁשֶר-יֻּסַד הֵיכַל-י ְהוָה ׂשִימּו לְבַבְכֶם" (חגי ב ,יח)
מדוע הדגיש חגי הנביא את היום בו הונחו רק יסודות בית המקדש ולא את היום בו
הסתיימה בניית בית המקדש? התשובה היא כדי ללמד אותנו שבניית בית המקדש
השני אינה העניין העיקרי בהקשר של חג החנוכה ,מאחר ובעתיד תהיה לחג החנוכה
משמעות רבה יותר ,וכתוצאה מכך הניצחון על היוונים בעבר יהיה דבר קטן לעומת
הניצחון הגדול אשר יראה בעתיד.

"ּכִי כֹה ָאמַר י ְהוָה צְבָאֹות עֹוד ַאחַת ְמעַט הִיא וַ ֲאנִי מְַרעִיׁש אֶת-
ַהּׁשָ ַמי ִם וְאֶתָ -האֶָרץ וְאֶתַ -הּי ָם וְאֶתֶ -החָָרבָה׃ וְהְִר ַעׁשְּתִי אֶתּ-כָל-
הַּגֹוי ִם ּובָאּו ֶחמְּדַ ת ּכָל-הַּגֹוי ִם ּו ִמּלֵאתִי אֶתַ -הּבַי ִת ַהּז ֶה ּכָבֹוד ָאמַר
י ְהוָה צְבָאֹות׃ לִי ַהּכֶסֶף וְלִי ַהּזָהָב נְאֻם י ְהוָה צְבָאֹות׃ ּג ָדֹול י ִ ְהי ֶה ּכְבֹוד
ַהּבַי ִת ַהּז ֶה ָה ַאחֲרֹון מִן-הִָראׁשֹון ָאמַר י ְהוָה צְבָאֹות ּובַּמָקֹום ַהּז ֶה ֶאּתֵן
ׁשָלֹום נְאֻם י ְהוָה צְבָאֹות׃ ּבְ ֶעׂשְִרים וְאְַרּבָעָה לַ ְּתׁשִיעִי( "...חגי ב ,ו-י)
חגי מלמד אותנו שבעתיד ,באחרית הימים ,ייתן אלוהים לעמו ניצחון על כל הגויים.
ניצחון זה יגרום לגויים להביא את חמדתם (אוצרותיהם) לירושלים ,על מנת למלא
את אוצר בית המקדש בכסף וזהב .עוד הוא אומר ש"ּג ָדֹול י ִ ְהי ֶה ּכְבֹוד ַהּבַי ִת ַהּז ֶה ָה ַאחֲרֹון
מִן-הִָראׁשֹון ָאמַר י ְהוָה צְבָאֹות ּובַּמָקֹום ַהּז ֶה ֶאּתֵן ׁשָלֹום נְאֻם י ְהוָה צְבָאֹות" .חשוב לשים לב
שהעובדה שכתובַ " :הּבַי ִת ַהּז ֶה ָה ַאחֲרֹון" ,מצביעה על כך שפסוק זה אינו מתייחס לבית
המקדש השני ,שנבנה בימי חגי ,אלא לבית המקדש השלישי ,שעתיד להיות בימי משיח
צדקנו.
כפי שכבר צוין ,המספר שמונה קשור למלכות ה' ,לפיכך יש מי שמחכים שהמשיח
יתגלה באחד מהחגים הנחגגים במשך ח' ימים .זו הסיבה מדוע קיימת ציפייה גדולה
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שהמשיח יתגלה במהלך חג המצות (פסח ושבעת ימי חג המצות הם שמונה ימים) ,חג
הסוכות (שבעת ימי חג הסוכות יחד עם שמיני עצרת הם שמונה ימים) או שמונת ימי
חנוכה .מעניין לראות שבברית החדשה מופיע סיפור אודות חג החנוכה:

"אֹותָּה עֵת ָחג ְגּו ּבִירּוׁשָלַי ִם אֶת חַג ַה ֲחנֻּכָה .חֶֹרף ָהי ָהּ .כַ ֲאׁשֶר ִה ְת ַהּלְֵך
י ֵׁשּו ַע ּבְבֵית ַה ִּמקְּדָ ׁש ּבְאּולָם ׁשְֹלמֹהִ ,הּקִיפּוהּו וְ ָאמְרּו לֹו" :עַד ָמתַי
ַּת ֲחז ִיק אֶת נַפְׁשֵנּו ּבְ ֶמתַח? אִם ַאּתָה ַה ָּמׁשִיחֱַ ,אמֹר לָנּו ּבְבֵרּור”
(הבשורה על פי יוחנן י ,כב-כד)
אולם שלמה היה המקום הכי קרוב לדביר הבית ,בו היה מותר לכל מי שאינו משבט
לוי להיות .בפסוקים שציטטנו למעלה כתוב ש"ּכַ ֲאׁשֶר ִה ְת ַהּלְֵך י ֵׁשּו ַע ּבְבֵית ַה ִּמקְּדָ ׁש".
המילה "הִתְ ַהּל ְֵך" בשפה היוונית היא ּ( περιεπάτειפִֶרי ֶאּפַטֵי) שמשמעותה "פסע
הלוך ושוב" .כאשר ישוע היה באולם שלמה הקיפו אותו המנהיגים ושאלו" :עַד ָמתַי
ַּת ֲחז ִיק אֶת נַפְׁשֵנּו ּבְ ֶמתַח? אִם ַאּתָה ַה ָּמׁשִיחֱַ ,אמֹר לָנּו ּבְבֵרּור ”.מדוע הם שאלו את ישוע
שאלה זו דווקא בחנוכה? כפי שלמדנו ,לפי חז"ל קיימות ציפיות גדולות שהמשיח
יתגלה בחג זה ולכן באו אליו המנהיגים ושאלו אותו על כך .בעתיד לבוא יחזור ישוע
המשיח ויכנס לבית המקדש על מנת לכונן את מלכותו .השאלה המתבקשת היא ,האם
אירוע זה יתרחש בחנוכה? בספר דניאל אנחנו יכולים למצוא רמז לכך.

" ַאׁשְֵרי ַה ְמ ַחּכֶה וְיַּג ִי ַע לְיָמִים ֶאלֶף ׁשְֹלׁש מֵאֹות ׁשְֹלׁשִים וַ ֲח ִמּׁשָה"
(דניאל יב ,יב)
מוקדם יותר בספר דניאל אנחנו קוראים על השבוע האחרון  -שבע השנים האחרונות,
לפני שה' יקים את מלכותו .הנביאים חילקו תקופה זאת לשני חלקים :שתי תקופות של
שלוש וחצי שנים (ל ְמֹועֵד מֹועֲדִים וָ ֵחצִי) ,או שתי תקופות של  42חודשים ,או שתי תקופות
של  1,260יום .בפסוק הנ"ל דיבר דניאל על החצי השני ,כלומר  1,260יום ,אך הוא האריך
את התקופה בעוד  75יום .כידוע ,בין יום הכיפורים לחנוכה יש בדיוק  75ימים.
פורים :מגילת אסתר מספרת שה' נאמן להושיע את עמו מיד אויביהם .לאורך המגילה
אנחנו רואים כיצד הקב"ה הפך את כל הדברים שהאויב תכנן לעשות נגדנו ,לטובתנו.
שיאו של סיפור המגילה הוא כאשר אסתר פעלה במסירות נפש ואמרהּ" :ובְכֵן אָבֹוא
אֶלַ -ה ֶּמלְֶך ֲאׁשֶר ֹלא-כַּדָ ת וְכַ ֲאׁשֶר ָאבַדְ ּתִי ָאבָדְ ּתִי" .מאותו רגע החל אלוהים לשנות את
מצבו של העם יהודי .אומנם הגויים עמדו להשמיד ,להרוג ולאבד את כל היהודים
אך בסופו של דבר התהפכו היוצרות עד כי "ַרּבִים ֵמ ַעּמֵי ָהאֶָרץ ִמ ְתיַהֲדִ ים ּכִי-נָפַל ּפַחַד-
ַהּי ְהּודִ ים ֲעלֵיהֶם ולַּי ְהּודִ ים ָהיְתָה אֹוָרה וְׂשִ ְמחָה וְׂשָׂשֹן וִיקָר" .יש האומרים שמצבו של עם
ישראל בסופה של מגילת אסתר מתאר את מעמדו של עם ישראל במלכות ה'.
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פרק ח'
 )1חגי ישראל נקראים גם:
א) ימים חשובים
ב) מועדים
ג) ימים משמעותיים
ד) ימי חופש
 )2חגי ישראל נקראים גם מקראי קודש?
א) נכון
ב) לא נכון
 )3בגלל שישוע קם מהמתים ביום ראשון ,השבת היא עתה ביום ראשון?
א) נכון
ב) לא נכון
 )4בשבת יש לנו את הזכות להתנתק מדאגות החיים ,להתרכז באלוהים ולהתענג בו?
א) נכון
ב) לא נכון
 )5כמאמינים בישוע אנחנו מכריזים שקורבן הפסח הוא:
א) תפילותינו
ב) מעשים טובים
ג) סדר פסח
ד) המשיח
 )6מה מסמל החמץ?
א) קורבן
ב) גאווה
ג) חטא
ד) תשובות ב' ו-ג'
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 )7בט"ו בניסן הקב"ה הוציא את עם ישראל ממצרים על מנת שיוכלו:
א) לעשות ככל העולה על רוחם
ב) לעבוד אותו
ג) להקים מדינה יהודית ודמוקרטית
ד) לקבל את התלמוד
 )8יש משמעות רבה לעובדה שתחילה ה' גאל את עמו ממצרים ולאחר מכן נתן לו
את התורה:
א) נכון
ב) לא נכון
 )9המונח "ראשית" מתייחס ל:
א) תחייה מהמתים
ב) ניצחון
ג) קציר
ד) כל התשובות נכונות
 )10באיזה יום קם ישוע מהמתים?
א) לא ידוע לנו
ב) היום הראשון של ספירת העומר
ג) חג השבועות
ד) לא משנה באיזה יום ,העיקר שהוא קם מהמתים
 )11איזה חג מצוין מייד עם תום ספירת העומר?
א) חג השבועות
ב) ראשית הקציר
ג) ל"ג בעומר
ד) אין תשובה נכונה
 )12לפי המסורת של עם ישראל ,מתן התורה התרחש ביום זה:
א) חג השבועות
ב) ל"ג בעומר
ג) ראש חודש סיוון
ד) ראש חודש תשרי

פרק ח'
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 )13לפי הברית החדשה ,ישוע שלח בהתחלה את רוח הקודש למאמינים בחג השבועות
הראשון אחרי שהוא קם מהמתים?
א) נכון
ב) לא נכון
 )14על פי התורה ,ראש חודש תשרי הוא:
א) ראש השנה
ב) יום תרועה
ג) זיכרון תרועה
ד) תשובות ב' ו-ג' נכונות
 )15קול השופר מזכיר לשומע אותו שהקב"ה סיפק לעם ישראל:
א) בית מקדש
ב) מדינה
ג) ניצחון
ד) פרנסה
 )16במשך כמה ימים נחגג חג הסוכות?
א) 3
ב) 7
ג) 8
ד) 6
 )17הנס העיקרי בחנוכה היה:
א) פך השמן
ב) הניצחון במלחמה נגד היוונים
ג) בניית בית המקדש מחדש
ד) סיום בניית חומות ירושלים ב 51-יום
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פרק ח'
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17

ב
נכון
לא נכון
נכון
ד
ד
ב
נכון
ד
ב
א
א
נכון
ד
ג
ב
ב

פרק ט

ארץ ישראל  -הארץ המובטחת לפי התורה
לקב"ה יש תוכנית לכונן את מלכותו בעולם הזה ,ולארץ ישראל שמור תפקיד חשוב
ביותר בתוכנית זו .בספר בראשית כרת ה' ברית עם אברהם אבינו ,ובברית החדשה
מגלה לנו שאול השליח שיסודה של ברית זו הוא המשיח.

"וְ ִהּנ ֵה לְ ַאבְָרהָם נ ֶ ֶאמְרּו ַה ַהבְטָחֹות ּולְז ְַרעֹו וְֹלאָ -אמַר וְלִז ְָרעֶיָך ּכְאִּלּו
לַָרּבִים ֶאּלָא ּכְאִּלּו לְיָחִיד וְלְז ְַרעֲָך וְהּוא ַה ָּמׁשִיחַ"
(האגרת אל הגלטים ג ,טז)
חשוב לראות שברית זו תלויה בפרט נוסף ,ככתוב:

"וַּיֹאמֶר י ְהוָה אֶלַ -אבְָרם לְֶך-לְָך ֵמאְַרצ ְָך ּומִּמֹולַדְ ּתְָך ּו ִמּבֵית ָאבִיָך
(בראשית יב ,א)
אֶלָ -האֶָרץ ֲאׁשֶר אְַר ֶאּךָ"
ברור לכל שהקב"ה ציווה את אברהם לא רק לצאת מארצו ,אלא בעיקר להגיע "לאֶָרץ
ֲאׁשֶר אְַר ֶאּךָ" ,משמע ארץ ישראל .קריאתו של אלוהים לאברהם דרשה אמונה ,ואנחנו
רואים זאת בפירוש בפרק ט"ו.

"וְ ֶה ֱאמִן (אברם) ּבַיהוָה וַּי ַ ְחׁשְבֶ ָה ּלֹו צ ְדָ קָה"

(בראשית טו ,ו)

לאמונתו של אברהם יש השלכות רבות .אנחנו קוראים "וַּי ַ ְחׁשְבֶ ָה ּלֹו צ ְדָ קָה" ,כלומר
אמונתו של אברהם הצדיקה אותו בפני ה' ,או במילים אחרות ,אמונתו הביאה
אותו למלכות ה' .ביהדות ,הזכות להיות במלכות ה' ניתנת באמצעות גאולה ,משמע
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קיים קשר בין אמונה לגאולה .בתורת משה ,המושג "גאולה" מתואר ככניסה לארץ
המבוטחת .חשוב לציין שלאחר שנאמר "וַּי ַ ְחׁשְבֶ ָה ּלֹו צ ְדָ קָה" ,אומר לנו הפסוק הבא:

"וַּיֹאמֶר ֵאלָיו ֲאנִי י ְהוָה ֲאׁשֶר הֹוצ ֵאתִיָך מֵאּור ּכַׂשְּדִ ים לָתֶת לְָך אֶת-
(בראשית טו ,ז)
ָהאֶָרץ ַהּזֹאת לְִרׁשְּתָּה"
לפיכך ,קיים קשר ברור בין הנאמר בפרק י"ב ("וַּיֹאמֶר י ְהוָה אֶלַ -אבְָרם לְֶך-לְָך ֵמאְַרצ ְָך
ּומִּמֹולַדְ ּתְָך ּו ִמּבֵית ָאבִיָך אֶלָ -האֶָרץ ֲאׁשֶר אְַר ֶאּךָ") לפרק ט"ז .בפסוק ז בבראשית טו

אנחנו רואים שה' נותן לאברם את הארץ ל ְִרׁשְּתָ ּה ,כלומר הארץ עתידה להינתן לאברם
בירושה .יש האומרים שהמילה "ירושה" היא רמז לשמה של עיר הקודש ירושלים,
העיר ממנה ימלוך משיח צדקנו במלכות ה' .מכאן ניתן להסיק ,שכפי שבעבר אברהם
היה צריך להיות בארץ ישראל ,באופן גשמי ,על מנת שהבטחות האלוהים יתגשמו ,גם
זרע ההבטחה והברכה ,העם היהודי ,חייב להיות בארץ כדי שתוקם ממלכת אלוהים.
בפרק י"ז הקב"ה מדבר שנית אודות תוכניתו:

" ֲאנִי ִהּנ ֵה בְִריתִי ִאּתְָך וְ ָהי ִי ָת לְאַב הֲמֹון ּגֹוי ִם׃ וְֹלא-יִּקֵָרא עֹוד אֶת-
ׁשִמְָך ַאבְָרם וְ ָהי ָה ׁשִמְָך ַאבְָרהָם ּכִי אַב-הֲמֹון ּגֹוי ִם נ ְ ַתּתִיָך׃ וְ ִהפְֵרתִי
אֹתְָך ּבִ ְמאֹד ְמאֹד ּונ ְ ַתּתִיָך לְגֹוי ִם ּו ְמלָכִים ִמּמְָך יֵצ ֵאּו׃ וַ ֲהקִמֹתִי אֶת-
ּבְִריתִי ּבֵינ ִי ּובֵינ ֶָך ּובֵין ז ְַרעֲָך ַאחֲֶריָך לְדֹֹרתָם לִבְִרית עֹולָם לִהְיֹות לְָך
לֵאֹלהִים ּולְז ְַרעֲָך ַאחֲֶריָך׃ וְנ ָ ַתּתִי לְָך ּולְז ְַרעֲָך ַאחֲֶריָך אֵת אֶֶרץ ְמג ֶֻריָך
אֵת ּכָל-אֶֶרץ ּכְנַעַן לַ ֲא ֻחּז ַת עֹולָם וְ ָהי ִיתִי לָהֶם לֵאֹלהִים"
(בראשית יז ,ד-ח)
פסוקים אלה פותחים בהצהרה רבת משמעות ,ככתובֲ " :אנִי ִהּנ ֵה בְִריתִי ִאּתְָך" .מדוע
מופיעה המילה " ֲאנ ִי" בראש המשפט? המילה " ֲאנ ִי" נאמרה בתחילתו של הפסוק על
מנת להדגיש את חשיבותה בהקשר זה וביחס לביטוי " ִהּנ ֵה בְִריתִ י אִּתָ ְך" .במילים
אחרות ,המילה " ֲאנ ִי" מתייחסת לאלוהים ולפיכך משמעות חלקו הראשון של הפסוק
היא שמהות הברית היא שאלוהים עם אברהם .חלקו השני של הפסוק אומר" :וְ ָהי ִי ָת
לְאַב הֲמֹון ּגֹוי ִם" ,ומכאן שכוונת הפסוק היא שאלוהים ,באמצעות ברית זו ,יביא שינוי
גדול בחיי אברם ,בו ודרכו .מעניין לראות ,שעל אף שבאותו הזמן טרם היה לו אפילו
צאצא אחד ,הוא עמד להפוך "לְאַב הֲמֹון ּגֹוי ִם" .עם זאת ,על מנת ששינוי זה יקרה ,חייב
מצבו של אברם להשתנות ,ולכן אנחנו קוראים" :וְֹלא-יִּקֵָרא עֹוד אֶתׁ-שִמְָך ַאבְָרם וְ ָהי ָה
ׁשִמְָך ַאבְָרהָם ּכִי אַב-הֲמֹון ּגֹוי ִם נ ְ ַתּתִיָך" .העובדה ששמו שונה מלמדת את הקורא שאברהם
הפך לאיש חדש .כפי שלמדנו" ,וְ ֶה ֱאמִן (אברם) ּבַיהוָה וַּי ַ ְחׁשְבֶ ָה ּלֹו צ ְדָ קָה" ,כלומר אברהם
בא בברית עם האלוהים על ידי אמונה והפך לאיש חדש ,משמע צדיק (איש בעל
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יחסים טובים עם הקב"ה) .הפסוק הבא אומר" :וְ ִהפְֵרתִי אֹתְָך ּבִ ְמאֹד ְמאֹד" .מהבטחה
זו אנחנו למדים שהתוצאה של יחסים טובים ובריאים עם ה' היא האפשרות לעשות
פירות רבים (מעשים טובים) .מעניין לראות שהמילה "מאד" מופיעה פעמיים בפסוק,
והסיבה לכך היא שלברית זו יש השלכות חיוביות לא רק בעולם הזה "ּבִ ְמאֹד" ,אלא
גם בעולם הבא " ְמאֹד" .זו גם כוונתו של הביטוי המופיע בפסוק ז'" :לִבְִרית עֹול ָם",
כלומר ההסכם בין אברהם לאלוהים יביא בסופו של דבר להקמתה בפועל של מלכות
ה' שהיא ללא סוף .הקטע מסתיים בפסוק ח'" :וְנ ָ ַתּתִי לְָך ּולְז ְַרעֲָך ַאחֲֶריָך אֵת אֶֶרץ ְמג ֶֻריָך
אֵת ּכָל-אֶֶרץ ּכְנַעַן לַ ֲא ֻחּז ַת עֹולָם וְ ָהי ִיתִי לָהֶם לֵאֹלהִים" .מטרת פסוק זה היא לגלות לנו
שהמלכות לא תבוא עד שזרעו של אברהם יגורו בכל הארץ המובטחת .הביטוי "ל ַ ֲא ֻחּז ַת
עֹול ָם" רומז גם הוא על מלכות ה'.
אף על פי שלכל אלה שיש להם אמונה בזרע אברהם ,ישוע המשיח ,יש את הזכות
להיכנס למלכות ה' ,הזכות לארץ ישראל שייכת אך ורק ל:
א) אין יותר לאף אחד זכות על ארץ ישראל
ב) לבני יעקב
ג) לכל המאמינים
1
ד) אין תשובה נכונה
בהקשר של אברהם ,המילה "ז ְַרעֲָך" מתייחסת לרוב לבני יעקב .מילה זו קשורה
להבטחתו של ה' לאברהם דרך זרע הברכה וההבטחה  -בני ישראל .פירוש המילה
"ז ְַרעֲָך" (לגבי אברהם) אך ורק בקשר לחסידיו של ישוע ,מבטל למעשה את כל
הבטחותיו של ה' לבני יעקב ונוגד את דברי הנביאים לגבי עם ישראל וארץ ישראל
באחרית הימים .התורה עצמה מחזקת את דבר ההבטחה בקשר לבני יעקב וארץ
ישראל .לדוגמה ,בספר בראשית נאמר ליעקב:

"וַּיַחֲֹלם וְ ִהּנ ֵה סֻּלָם ֻמּצ ָב אְַרצ ָה וְֹראׁשֹו ַמּג ִי ַע ַהּׁשָ ָמיְמָה וְ ִהּנ ֵה ַמלְ ֲאכֵי
אֱֹלהִים עֹלִים וְיְֹרדִ ים ּבֹו׃ וְ ִהּנ ֵה י ְהוָה נִּצ ָב ָעלָיו וַּיֹאמַר ֲאנִי י ְהוָה אֱֹלהֵי
ַאבְָרהָם ָאבִיָך וֵאֹלהֵי יִצְחָק ָהאֶָרץ ֲאׁשֶר ַאּתָה ׁשֹכֵב ָעלֶי ָה לְָך ֶא ְּתנֶּנ ָה
ּולְז ְַרעֶָך׃ וְ ָהי ָה ז ְַרעֲָך ּכַ ֲעפַר ָהאֶָרץ ּופַָרצ ְ ָּת יָּמָה וָקֵדְ מָה וְצָפֹנ ָה וָנֶגְּבָה
וְנִבְְרכּו בְָך ּכָלִ -מׁשְּפְחֹת ָהאֲדָ מָה ּובְז ְַרעֶָך׃ וְ ִהּנ ֵה ָאנֹכִי ִעּמְָך ּוׁשְמְַרּתִיָך
ּבְכֹל ֲאׁשֶרֵּ -תלְֵך וַ ֲהׁשִבֹתִיָך אֶלָ -האֲדָ מָה ַהּזֹאת ּכִי ֹלא ֶא ֱעזָבְָך עַד ֲאׁשֶר
(בראשית כח ,יב-טו)
אִםָ -עׂשִיתִי אֵת ֲאׁשֶרּ-דִ ּבְַרּתִי לְָך"
תשובה :ב) לבני יעקב
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פסוקים אלו ידועים מאד וקיימת הסכמה כללית שהחלום הוא נבואה על עבודתו של
המשיח אשר יביא לאחדות בין הקב"ה לאנושות (הנושעים בלבד) .מאוחר יותר ,ישוע
אף העיד על עצמו שהוא הסולם:

"וַּיֹאמֶר ֵאלָיו ָאמֵן ָאמֵן ֲאנִי אֹמֵר לָכֶם ֵמ ַעּתָה תְִראּו ַהּׁשָ ַמי ִם נִפְ ָּתחִים
ּו ַמלְ ֲאכֵי אֱֹלהִים עֹלִים וְיְֹרדִ ים עַל ּבֶןָ -האָדָ ם"
(הבשורה על פי יוחנן א ,נא)
כאשר ה' אמר ליעקבֲ " :אנִי י ְהוָה אֱֹלהֵי ַאבְָרהָם ָאבִיָך וֵאֹלהֵי יִצְחָק" הוא התכוון להגיד
שהברית אשר הוא כרת עם אבותיו של יעקב עדיין בתוקף .הדבר הראשון שאנחנו
למדים מהעובדה שה' הזכיר ליעקב אודות הארץָ " :האֶָרץ ֲאׁשֶר ַאּתָה ׁשֹכֵב ָעלֶי ָה לְָך
ֶא ְּתנֶּנ ָה ּולְז ְַרעֶָך" ,הוא שאחד התנאים על מנת שתהייה אחדות בין ה' לאנושות ,הוא
מימוש הבטחת הימצאותו של עם ישראל בארץ ישראל .אחדות זו ,בצורתה המלאה,
מתייחסת כמובן אל מלכות ה' .לפיכך ,על מנת שהקב"ה יכונן את מלכותו ,חייב העם
היהודי לשכון ולפרוץ בכל הארץ המובטחת ככתוב" :וְ ָהי ָה ז ְַרעֲָך ּכַ ֲעפַר ָהאֶָרץ ּופַָרצ ְ ָּת יָּמָה
וָקֵדְ מָה וְצָפֹנ ָה וָנֶגְּבָה".

"ּבַּיֹום הַהּוא ּכַָרת י ְהוָה אֶתַ -אבְָרם ּבְִרית לֵאמֹר לְז ְַרעֲָך נ ָ ַתּתִי אֶת-
ָהאֶָרץ ַהּזֹאת ִמּנְהַר ִמצ ְַרי ִם עַדַ -הּנָהָר ַהּגָדֹל נְהַרּ-פְָרת"
(בראשית טו ,יח)
המילה "ּופַָרצְּתָ " חשובה מאד בהקשר הזה ,והיא מופיעה באותו הקשר גם בנבואתו
של ישעיה:

"ּכִי-יָמִין ּוׂשְמֹאול ִּתפְֹרצ ִי וְז ְַרעְֵך ּגֹוי ִם י ִיָרׁש וְעִָרים נְׁשַּמֹות יֹוׁשִיבּו"
(ישעיה נד ,ג)
פסוק זה ידוע כנבואה אודות אחרית הימים ,זמן בו העם היהודי יחזור לארץ ישראל
ואל הערים אשר אבותינו ישבו בהן .כמו כן ,הוא יגדל וי ִיָרׁש ּגֹוי ִם (מדינות) ִמּנְהַר
ִמצְַרי ִם עַדַ -הּנָהָר ַהּגָדֹל נְהַרּ-פְָרת.
באחרית הימים ,רוב הגויים (האומות) יתנגדו למדינת ישראל וידרשו ממנה שתוותר
על חלקים מהנחלה שה' הבטיח לה ,לדוגמה חלקים מאדמות יהודה ושומרון .כבר
בימינו אנחנו רואים כיצד עמים רבים מאמינים לשקר לפיו אם מדינת ישראל תוותר
על חלק מהארץ המובטחת יוכל להתקיים שלום באזורינו .גישה זאת סותרת את דבר
אלוהים באופן מוחלט מאחר וכתוב" :וְ ָהי ָה ז ְַרעֲָך ּכַ ֲעפַר ָהאֶָרץ ּופַָרצ ְ ָּת יָּמָה וָקֵדְ מָה וְצָפֹנ ָה
וָנֶגְּבָה וְנִבְְרכּו בְָך ּכָלִ -מׁשְּפְחֹת ָהאֲדָ מָה ּובְז ְַרעֶָך" .על פי כתבי הקודש ,רק כאשר העם
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היהודי יירש את כל הנחלה המובטחת לו מאת הקב"ה ,יברך ה' את הגויים ותקום
מלכותו.
עם ישראל והגלות
בספר דברים ניבא משה רבנו שעם ישראל ילך לגלות ככתובּ" :בְכָל-הַּגֹוי ִם ֲאׁשֶר הִּדִ יחֲָך
י ְהוָה אֱֹלהֶיָך ׁשָּמָה" (דברים ל ,א) .בני ישראל הוגלו מהארץ המובטחת מפני שהם:

" ָעז ְבּו אֶתּ-בְִרית י ְהוָה אֱֹלהֵי ֲאבֹתָם ֲאׁשֶר ּכַָרת ִעּמָם ּבְהֹוצ ִיאֹו אֹתָם
ֵמאֶֶרץ ִמצ ְָרי ִם׃ וַּיֵלְכּו וַּי ַ ַעבְדּו אֱֹלהִים ֲאחִֵרים וַּיִׁשְ ַּתחֲוּו לָהֶם אֱֹלהִים
ֲאׁשֶר ֹלא-י ְדָ עּום וְֹלא ָחלַק לָהֶם׃ וַּיִחַר-אַף י ְהוָה ּבָאֶָרץ ַההִוא לְ ָהבִיא
ָעלֶי ָה אֶתּ-כָלַ -הּקְלָלָה ַהּכְתּובָה ּבַּסֵפֶר ַהּז ֶה׃ וַּי ִ ְּתׁשֵם י ְהוָה ֵמעַל
אַדְ ָמתָם ּבְאַף ּובְ ֵחמָה ּובְ ֶקצ ֶף ּג ָדֹול וַּיַׁשְלִכֵם אֶל-אֶֶרץ ַאחֶֶרת ּכַּיֹום ַהּז ֶה"
(דברים כט ,כד-כז)
לאורך רוב התנ"ך מתייחס המונח "גלות" לגלות בבל .כאשר עם ישראל נמצא בגלות
הדבר משפיע על כל מהותו של עם ישראל ,מאחר וזהותו של העם היהודי קשורה
לישיבה בארץ ישראל .כאשר העם נמצא בגלות מדובר באסון מבחינות רבות ,אך
בעיקר בכל הנוגע לעבודת ה' ככתוב:

"אֵיְך נָׁשִיר אֶתׁ-שִיר-י ְהוָה עַל אַדְ מַת נֵכָר"

(תהילים קלז ,ד)

פסוק זה אינו אמירה בלבד ,אלא מדובר בשאלה של המחבר ,הדורשת תשובה .לפיכך
ממשיך המזמור:

"אִםֶ -אׁשְּכָחְֵך י ְרּוׁשָלִָם ִּתׁשְּכַח יְמִינ ִי׃ ּתִדְ ּבַק-לְׁשֹונִי לְ ִחּכִי אִםֹ-לא
ֶאזְּכְֵרכִי אִםֹ-לא ַא ֲעלֶה אֶת-י ְרּוׁשָלִַם עַל ֹראׁש ׂשִ ְמ ָחתִי"
(תהילים קלז ,ה-ו)
הפסוקים הללו מלמדים שהעם היהודי לעולם לא יוכל להתאים את עצמו למציאות
חדשה ,במקום שמנוגד לתוכניתו של ה' ,כלומר בגלות .מקומו הטבעי של עם ישראל
הוא בארץ המובטחת.
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למדנו שירושלים הייתה תמיד חשובה מאד ליהודים בעלי אמונה באלוהים.
לפיכך ,גם המאמינים בישוע צריכים להבין ולקבל את חשיבותה של ירושלים על
מנת שיוכלו לראות את הקשר בין ירושלים ל:
א) שמים
ב) מלכות ה' העתידה לקום
ג) הכנסת הגדולה שהייתה בבבל
1
ד) או"ם
בלב תפילת שמונה עשרה (העמידה) ישנם מספר קטעים אודות הגאולה הסופית:

" ֲהׁשִיבֵנּו ָאבִינּו לְתֹוָרתֶָך .וְקְָרבֵנּו ַמלְּכֵנּו לַעֲבֹודָ תֶָך .וְ ַה ֲחז ִיֵרנּו
ּבִתְׁשּובָה ׁשְלֵמָה לְפָנֶיָךּ :בָרּוְך ַאּתָה ה' ,הָרֹוצ ֶה ּבִתְׁשּובָה"
"סְלַח לָנּו ָאבִינּו ּכִי ָחטָאנּו .מְחֹול לָנּו ַמלְּכֵנּו ּכִי פָׁשָעְנּוּ .כִי אֵל טֹוב
וְסַּלָח ָאּתָהּ :בָרּוְך ַאּתָה ה' ,חַּנּון ַהּמְַרּבֶה לִסְלֹוחַ"
"ְראֵה נ ָא בְ ָענְי ֵנּו וְִריבָה ִריבֵנּוּ .ו ַמהֵר לְג ָ ֳאלֵנּו ּג ְ ֻאּלָה ׁשְלֵמָה לְ ַמעַן
ׁשְמֶָךּ .כִי אֵל ּגֹואֵל ָחז ָק ָאּתָהּ :בָרּוְך ַאּתָה ה'ּ ,גואֵל יִׂשְָראֵל"
" ְּתקַע ּבְׁשופָר ּג ָדול לְחֵרּותֵנּו .וְׂשָא נ ֵס לְ ַקּבֵץ ּגָלֻּיֹותֵינּו .וְ ַקּבְצ ֵנּו יַחַד
ֵמאְַרּבַע ּכַנ ְפות ָהאֶָרץ לְאְַרצ ֵנּוּ :בָרּוְך ַאּתָה ה'ְ ,מ ַקּבֵץ נ ִדְ חֵי עַּמו יִׂשְָראֵל"
למרות שתפילה זו נכתבה על ידי חז"ל ,ניתן לראות בבירור שחלקים אלה מבוססים
על כתבי הקודש ובהם ניתן למצוא את הבסיס לגאולה .אנחנו קוראיםֲ " :הׁשִיבֵנּו ָאבִינּו
לְתוָרתֶָך" .משמעות בקשה זו היא שבני ישראל חייבים לחזור לדבר האלוהים (התגלות
ה') .במילים אחרות ,עד שעם ישראל לא יבין שהדרך היחידה לחיי אמונה אמיתיים
נמצאת בכתבי הקודש ,לא יהיה שינוי במצבו הרוחני .עמו של הקב"ה ימשיך לשבת
בגולה גם מבחינה גשמית וגם מבחינה רוחנית ולסבול מריחוק מאלוהים .אין זה מקרה
שאנחנו קוראים ,מיד במשפט הבא" ,וְקְָרבֵנּו ַמלְּכֵנּו לַעֲבודָ תֶָך" .הביטוי "לַעֲבודָתֶ ָך"
מתייחס לעבודת האלוהים (לשרת את ה' ולהלל אותו בחיינו) .מכאן אנחנו למדים
שרק בעזרת דבר ה' ניתן להיות נאמנים לרצונו של הקב"ה ולשרת אותו כהלכה.
רק לאחר שפלוני יבין את הדברים הללו הוא יוכל לחזור בתשובה ,ככתוב בסופו
של הסעיף הראשון" :וְ ַה ֲחז ִיֵרנּו ּבִתְׁשּובָה ׁשְלֵמָה לְפָנֶיָך" .אף אדם לא יכול להביא את
עצמו למצב של חזרה בתשובה אמיתית ללא עזרתו של אלוהים ,מאחר וחלק מחזרה
תשובה :ב) מלכות ה’ העתידה לקום
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בתשובה כנה ושלמה היא כניעה אמיתית לסמכותם של כתבי הקודש בחיינו ,והרצון
לישמם על פי הדרכתו ורצונו של ה' ולא בדרכנו אנו.
רק חזרה בתשובה אמיתית ,המלווה ברצון לשרת את האלוהים ,תוביל לבקשת סליחה
מהקב"ה" :סְלַח לָנּו ָאבִינּו ּכִי ָחטָאנּו .מְחֹול לָנּו ַמלְּכֵנּו ּכִי פָׁשָעְנּו" .הכוונה והרצון לסור מרע
מהווים חלק מהחזרה בתשובה.
לאחר שחזרנו בתשובה ,על פי רצונו של הקב"ה ,נוכל לראות את יד ה' פועלת בכל
תחום בחיינו ,גם בכל הקשור להגנה מאויבינו .לפיכך ממשיכה התפילה ואומרתְ" :ראֵה
נ ָא בְ ָענְי ֵנּו וְִריבָה ִריבֵנּו" .באופן המקביל למצבם של בני ישראל במצרים ,עם ישראל אף
הוא לא יוכל לצאת מהגלות ללא עזרה מאלוהים .בהמשך הקטע כתובּ" :ו ַמהֵר לְג ָ ֳאלֵנּו
ּג ְ ֻאּלָה ׁשְלֵמָה לְ ַמעַן ׁשְמֶָך" .חשוב לציין שהגאולה אף פעם לא הגיעה לעם ישראל כזכות.
לאורך ההיסטוריה של היחסים בין ה' לעם ישראל אנחנו רואים שגאולת עמו היא
תמיד כתוצאה של חסדו של ה' ,נאמנותו ולמען שמו .הביטוי "ל ְ ַמעַן ׁשְמֶָך" הינו רב
משמעות ומראה לנו כיצד אלוהים פונה לעמו בחסד ובסליחה על מנת להחזיר את
ישראל לרצונו.

שיא התפילה לגבי הגאולה הואְּ " :תקַע ּבְׁשופָר ּג ָדֹול לְחֵרּותֵנּו .וְׂשָא נ ֵס לְ ַקּבֵץ ּגָלֻּיֹותֵינּו.
וְ ַקּבְצ ֵנּו יַחַד ֵמאְַרּבַע ּכַנ ְפֹות ָהאֶָרץ לְאְַרצ ֵנּו" .השופר מראה לנו שגאולה וחרות אמיתיים
יבואו רק בדרך היחידה שאלוהים סיפק לנו עבור הניצחון ,קרי המשיח (ראה פרק
ח' לגבי יום תרועה) .המילה "חרות" מופיעה במשפט זה כדי להזכיר לנו שמטרת
הגאולה היא לשחרר אותנו מהחטא על מנת שנוכל לעבוד את ה' בהתאם לרצונו.
הגאולה לא תבוא בדרך טבעית אלא על ידי ניסים (דברים על-טבעיים) ,ככתוב" :וְׂשָא
נ ֵס לְ ַקּבֵץ ּגָלֻּיותֵינּו" .המילה "נ ֵס" מתייחסת אל "דגל המתנוסס על תורן או מוט גבוה"
(מילון אבן שושן) ,עליו כתובות בשורות טובות .השימוש המוכר בחפץ זה הוא על מנת
להכריז ניצחון של צבא על אויביו .באחרית הימים ,ניצחון הגאולה אשר יספק ישוע
המשיח לעם ישראל יהיה באופן ניסי ,והוא יהווה סימן לעם היהודי לעלות חזרה
לארץ המובטחת " ֵמאְַרּבַע ּכַנ ְפות ָהאֶָרץ".
אלו שרוצים להיות במלכות ה' בוחרים להתרחק מ:
א)
ב)
ג)
ד)

החטא
העם היהודי
ארץ ישראל
1
מדינת ישראל

תשובה :א) החטא
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גאולת ישראל  -הארץ והעם
ארץ ישראל ועם ישראל משחקים תפקיד חשוב בכל הקשור לתוכניתו של אלוהים
לכינון מלכותו .מלכות האלוהים לא תקום עד שהעם היהודי יחזור לארץ המובטחת
ויקבל את משיחו ,ישוע מנצרת .תנאים אלה מופיעים במקומות רבים בכתבי הקודש,
ולהלן מספר דוגמאות:

"לָכֵן ִהּנ ֵה-יָמִים ּבָאִים נְאֻם-י ְהוָה וְֹלא-יֹאמְרּו עֹוד חַי-י ְהוָה ֲאׁשֶר
ֶה ֱעלָה אֶתּ-בְנֵי יִׂשְָראֵל ֵמאֶֶרץ ִמצ ְָרי ִם׃ ּכִי אִם-חַי-י ְהוָה ֲאׁשֶר ֶה ֱעלָה
וַ ֲאׁשֶר ֵהבִיא אֶת-ז ֶַרע ּבֵית יִׂשְָראֵל ֵמאֶֶרץ צ ָפֹונ ָה ּו ִמּכֹל ָהאֲָרצֹות ֲאׁשֶר
(ירמיהו כג ,ז-ח)
הִּדַ ְחּתִים ׁשָם וְיָׁשְבּו עַל-אַדְ ָמתָם"
הפסוקים הללו מצביעים על שיבת עם ישראל לארצו וכמו כן ניתן למצוא בהם רמזים
המצביעים על הגאולה העתידית .לדוגמה ,סיפור יציאת מצרים המוזכר בפסוק ז':
" ֲאׁשֶר ֶה ֱעלָה אֶתּ-בְנֵי יִׂשְָראֵל ֵמאֶֶרץ ִמצ ְָרי ִם" ,הינו סיפור על גאולה והעובדה שהוא מוזכר
כאן מרמזת על גאולת ישראל העתידית .הפסוקים הבאים מירמיהו כג ,ה-ו מחזקים
טענה זאתִ " :הּנ ֵה יָמִים ּבָאִים נְאֻם-י ְהוָה וַ ֲהקִמֹתִי לְדָ וִד צֶמַח צ ַּדִ יק ּו ָמלְַך ֶמלְֶך וְ ִהׂשְּכִיל וְ ָעׂשָה

ִמׁשְּפָט ּוצ ְדָ קָה ּבָאֶָרץ׃ ּבְיָמָיו ִּתּוָׁשַע י ְהּודָ ה וְיִׂשְָראֵל יִׁשְּכֹן לָבֶטַח וְז ֶהּׁ-שְמֹו ֲאׁשֶר-יִקְְראֹו י ְהוָה
צ ִדְ קֵנּו׃" .פסוקים אלה מדברים על משיח צדקנו וימות המשיח.
חשוב שנשים לב לעובדה רבת משמעות ,הקשורה לימים בהם אנחנו חיים כיום .הכתוב
אומרֵ " :מאֶֶרץ צ ָפֹונ ָה ּו ִמּכֹל ָהאֲָרצֹות ֲאׁשֶר הִּדַ ְחּתִים ׁשָם וְיָׁשְבּו עַל-אַדְ ָמתָם" .דבר זה לא קרה
בעבר עד חזרתו של העם היהודי לארץ המובטחת אחרי כאלפיים שנות גלות .בנוסף,
הפסוק משתמש במונח "אֶֶרץ צָפֹונ ָה" המתייחס לברית המועצות לשעבר.
דוגמה נוספת אנחנו מוצאים בספרו של הנביא ישעיהו אשר דיבר על חזרתו של העם
היהודי לארצו ,ככתוב:

"וְ ָהי ָה ּבַּיֹום הַהּוא יֹוסִיף ֲאדֹנ ָי ׁשֵנִית י ָדֹו לִקְנֹות אֶתׁ-שְאָר עַּמֹו ֲאׁשֶר
יִּׁשָאֵר ֵמאַּׁשּור ּו ִמ ִּמצ ְַרי ִם ּו ִמּפַתְרֹוס ּומִּכּוׁש ּו ֵמעֵילָם ּו ִמּׁשִנְעָר ּו ֵמ ֲחמָת
ּו ֵמ ִאּי ֵי ַהּי ָם׃ וְנָׂשָא נ ֵס לַּגֹוי ִם וְ ָאסַף נ ִדְ חֵי יִׂשְָראֵל ּונְפֻצֹות י ְהּודָ ה י ְ ַקּבֵץ
(ישעיהו יא ,יא-יב)
ֵמאְַרּבַע ּכַנ ְפֹות ָהאֶָרץ"
פסוק י"א מגלה לנו מספר נקודות חשובות ומענינות הקושרות את העבר ,ההווה
והעתיד לבוא .הפסוק פותח במילים "ּבַּיֹום הַהּוא" אשר ,לפי דברי חז"ל ,נועדו לגלות
לקורא שקטע זה עוסק בדברים הקשורים לתקופה הקודמת להקמת מלכות האלוהים.
על פי חז"ל ,צירוף המילים "ּבַּיֹום הַהּוא" מתייחס ליום ה' ,כלומר היום (התקופה)
בה ה' ינקום וישפוט את הגויים שקמו על ישראל .הפסוק ממשיך במילים "יֹוסִיף ֲאדֹנ ָי
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ׁשֵנִית י ָדֹו לִקְנֹות אֶתׁ-שְאָר עַּמֹו" .מה הכוונה ב"יֹוסִיף ֲאדֹנ ָי ׁשֵנ ִית"? כפי שראינו ,הנביא
ירמיהו דיבר על הגאולה הראשונה של עם ישראל בצאתם מארץ מצרים (ירמיהו כג,
ז) .דבריו של ישעיהו בפסוקים אלה מראים לנו שיבוא יום בו אלוהים יגאל (יקנה)
את שארית עמו .עולה לפיכך השאלה – מהו "ׁשְאָר עַּמֹו"? התשובה לשאלה זו מצביעה
על שתי נקודות חשובות :הנקודה הראשונה היא שיבוא יום בו ה' יגאל את כלל עם
ישראל ,כלומר אלו שעדיין לא נושעו .הנקודה השניה מקשרת אותנו להווה ולעובדה
שכיום חלק מעם ישראל כבר חזר בתשובה אמיתית לה' ,דרך קבלת קורבנו והאמונה
במשיח צדקנו ישוע מנצרת.
פסוק י"ב פותח במילים "וְנָׂשָא נ ֵס לַּגֹוי ִם" ,המצביעות על תוכניתו הגדולה של אלוהים
לפיה ,על ידי גאולת עם ישראל ,תבוא ברכה וישועה על כל הנותרים מגויי הארצות,
קרי התממשות הבטחתו של ה' לאברהם אבינו בברית אשר כרת עמו ולפיה" :וְנִבְְרכּו
בְָך ּכֹל ִמׁשְּפְחֹת ָהאֲדָ מָה" .דוגמה נוספת אנחנו מוצאים בנבואתו של יחזקאל:

"וְדַ ּבֵר ֲאלֵיהֶם ּכֹהָ -אמַר ֲאדֹנ ָי י ְהוִה ִהּנ ֵה ֲאנִי ֹל ֵק ַח אֶתּ-בְנֵי יִׂשְָראֵל
ִמּבֵין הַּגֹוי ִם ֲאׁשֶר ָהלְכּוׁ-שָם וְקִּבַצְּתִי אֹתָם ִמּסָבִיב וְ ֵהבֵאתִי אֹותָם אֶל-
אַדְ ָמתָם׃ וְ ָעׂשִיתִי אֹתָם לְגֹוי ֶאחָד ּבָאֶָרץ ּבְהֵָרי יִׂשְָראֵל ּו ֶמלְֶך ֶאחָד
י ִ ְהי ֶה לְכֻּלָם לְ ֶמלְֶך וְֹלא יהיה( -יִהְיּו )-עֹוד לִׁשְנֵי גֹוי ִם וְֹלא יֵחָצּו עֹוד
לִׁשְּתֵי ַמ ְמלָכֹות עֹוד׃ וְֹלא י ִ ַּטּמְאּו עֹוד ּבְג ִּלּולֵיהֶם ּובְׁשִּקּוצ ֵיהֶם ּובְכֹל
ּפִׁשְעֵיהֶם וְהֹוׁשַ ְעּתִי אֹתָם ִמּכֹל מֹוׁשְבֹתֵיהֶם ֲאׁשֶר ָחטְאּו בָהֶם וְ ִטהְַרּתִי
אֹותָם וְהָיּו-לִי לְעָם וַ ֲאנִי ֶא ְהי ֶה לָהֶם לֵאֹלהִים׃ וְ ַעבְּדִ י דָ וִד ֶמלְֶך ֲעלֵיהֶם
וְרֹועֶה ֶאחָד י ִ ְהי ֶה לְכֻּלָם ּובְ ִמׁשְּפָטַי יֵלֵכּו וְחֻּקֹותַי יִׁשְמְרּו וְעָׂשּו אֹותָם׃
וְיָׁשְבּו עַלָ -האֶָרץ ֲאׁשֶר נ ָ ַתּתִי לְ ַעבְּדִ י לְי ַ ֲעקֹב ֲאׁשֶר יָׁשְבּו-בָּה אֲבֹותֵיכֶם
וְיָׁשְבּו ָעלֶי ָה ֵהּמָה ּובְנֵיהֶם ּובְנֵי בְנֵיהֶם עַד-עֹולָם וְדָ וִד ַעבְּדִ י נָׂשִיא לָהֶם
לְעֹולָם׃ וְכַָרּתִי לָהֶם ּבְִרית ׁשָלֹום ּבְִרית עֹולָם י ִ ְהי ֶה אֹותָם ּונ ְ ַתּתִים
וְהְִרּבֵיתִי אֹותָם וְנ ָ ַתּתִי אֶתִ -מקְּדָ ׁשִי ּבְתֹוכָם לְעֹולָם׃ וְ ָהי ָה ִמׁשְּכָנִי ֲעלֵיהֶם
וְ ָהי ִיתִי לָהֶם לֵאֹלהִים וְ ֵהּמָה יִהְיּו-לִי לְעָם׃ וְי ָדְ עּו הַּגֹוי ִם ּכִי ֲאנִי י ְהוָה
ְמקַּדֵ ׁש אֶת-יִׂשְָראֵל ּבִהְיֹות ִמקְּדָ ׁשִי ּבְתֹוכָם לְעֹולָם"
(יחזקאל לז ,כא-כח)
הפסוקים הללו מדברים על יום בו ה' עצמו יקח את בני ישראל (בני זרע יעקב)
מהמדינות (גויים) בהן הם פזורים .כלומר מדובר כאן על חזרתם של בני ישראל מהגולה
לאותה האדמה (הארץ) אשר ה' הבטיח ונתן לאברהם ,יצחק ויעקב (ישראל) .חשוב
לשים דגש על המילה " ַא ְדמָתָ ם" ,מאחר והיא קושרת בין עם ישראל לארץ המובטחת
אשר ניתנה להם כירושה מה' .פסוק כ"ב פותח במילים "וְ ָעׂשִיתִי אֹתָם לְגֹוי ֶאחָד ּבָאֶָרץ
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ּבְהֵָרי יִׂשְָראֵל" (יהודה ושומרון) .הביטוי "לגוי אחד" מתאר את האחדות שתהיה בין
השבטים ,אחדות אשר תבוא לעם ישראל דרך אותו המלך המוזכר בהמשך הפסוק.
בפסוק כ"ג כתוב" :וְֹלא י ִ ַּטּמְאּו עֹוד ּבְג ִּלּולֵיהֶם ּובְׁשִּקּוצ ֵיהֶם ּובְכֹל ּפִׁשְעֵיהֶם וְהֹוׁשַ ְעּתִי אֹתָם ִמּכֹל
מֹוׁשְבֹתֵיהֶם ֲאׁשֶר ָחטְאּו בָהֶם וְ ִטהְַרּתִי אֹותָם וְהָיּו-לִי לְעָם וַ ֲאנִי ֶא ְהי ֶה לָהֶם לֵאֹלהִים׃" פסוק
זה מראה שעם ישראל ימשיך לעסוק בעבודה זרה עד לזמן בו אלוהים עצמו יטהר
אותם ככתוב" :וְ ִטהְַרּתִי אֹותָם וְהָיּו-לִי לְעָם וַ ֲאנִי ֶא ְהי ֶה לָהֶם לֵאֹלהִים" .הדרך היחידה בה
ניתן להיטהר ולהיות רצויים לאלוהים היא על ידי הגאולה שבאה דרך קבלת הקורבן
של ישוע המשיח .רק בדרך זו עם ישראל יוכל להגיע למצב שבו אנחנו נהיה לו לעם
והוא יהיה לנו לאלוהים .אין זה מקרה שבפסוק הבא מדבר יחזקאל אודות המשיח:
"וְ ַעבְּדִ י דָ וִד ֶמלְֶך ֲעלֵיהֶם וְרֹועֶה ֶאחָד י ִ ְהי ֶה לְכֻּלָם" .כפי שראינו לאורך הספר ,צירוף המילים
"וְעַבְּדִי ָדוִד" מצביע על המשיח עצמו ,מאחר ורק דרך עבודתו של המשיח ,עם ישראל
יוכל לחזור בתשובה אמיתית ולמלא את יעודו כעמו של הקב"ה ,בהליכה אמיתית
בדרכו של אלוהים ככתובּ" :ובְ ִמׁשְּפָטַי יֵלֵכּו וְחֻּקֹותַי יִׁשְמְרּו וְעָׂשּו אֹותָם".
לאורך הכתובים ,כאשר אלוהים חוזר על משהו יותר מפעם אחת ניתן להסיק מכך
שקיימת חשיבות לדבר .פסוק כ"ה אומר" :וְיָׁשְבּו עַלָ -האֶָרץ ֲאׁשֶר נ ָ ַתּתִי לְ ַעבְּדִ י לְי ַ ֲעקֹב
ֲאׁשֶר יָׁשְבּו-בָּה אֲבֹותֵיכֶם וְיָׁשְבּו ָעלֶי ָה ֵהּמָה ּובְנֵיהֶם ּובְנֵי בְנֵיהֶם עַד-עֹולָם" .פסוק זה מדגיש
שוב את הקשר הבלתי נפרד בין החזרה הגשמית של בני ישראל לארץ ישראל ,לתוכנית
הגאולה העולמית .בנוסף ,אנחנו מוצאים בפסוק זה נדבך חדש לתוכנית זו .הפסוק
מסתיים בביטוי "עַד-עֹול ָם" ממנו אנחנו יכולים לדלות שתי נקודות חשובות :הנקודה
הראשונה היא שלא תהיה עוד גלות עתידית לבני ישראל ,בעוד הנקודה השניה
מתייחסת למלכות ה' .שתי נקודות עקרוניות אלה מופיעות גם בסופו של הפסוק" :וְדָ וִד
ַעבְּדִ י נָׂשִיא לָהֶם לְעֹולָם" מה שחוזר ומדגיש את הנאמר קודם לכן .עניין ברור הוא שעל
אף שכתוב "דוד" כוונתו של הנביא היא למשיח .התגשמותן של הבטחות אלה תהיה
דרך ברית חדשה אשר יכרות ה' עם יהודה וישראל .מדובר בברית של שלום וברית
עולם (ללא סוף) ,ככתוב" :וְכַָרּתִי לָהֶם ּבְִרית ׁשָלֹום ּבְִרית עֹולָם י ִ ְהי ֶה אֹותָם" (יחזאל לז,
כו) .זוהי בעצם הברית החדשה עליה דיבר גם הנביא ירמיה (ראה ירמיה לא ,לא-לד).
כפי שלמדנו ,אותה ברית חדשה מבוססת על עבודתו של המשיח ,באותו אופן שברית
אברהם מבוססת אף היא על עבודתו של המשיח ,כפי שלימד שאול השליח באגרת אל
הגלטים ג ,טז" :וְ ִהּנ ֵה לְ ַאבְָרהָם נ ֶ ֶאמְרּו ַה ַהבְטָחֹות ּולְז ְַרעֹו וְֹלאָ -אמַר וְלִז ְָרעֶיָך ּכְאִּלּו לַָרּבִים
ֶאּלָא ּכְאִּלּו לְיָחִיד וְלְז ְַרעֲָך וְהּוא ַה ָּמׁשִיחַ".
יחזקאל ממשיך ואומרּ" :ונ ְ ַתּתִים וְהְִרּבֵיתִי אֹותָם וְנ ָ ַתּתִי אֶתִ -מקְּדָ ׁשִי ּבְתֹוכָם לְעֹולָם׃ וְ ָהי ָה
ִמׁשְּכָנִי ֲעלֵיהֶם וְ ָהי ִיתִי לָהֶם לֵאֹלהִים וְ ֵהּמָה יִהְיּו-לִי לְעָם" .פסוק זה מיחזקאל מזכיר את
הכתוב בחזון יוחנן" :וָ ֶאׁשְמַע קֹול ּג ָדֹול מִן ַהּכִּסֵא לֵאמֹר ִהּנ ֵה ִמׁשְּכַן אֱֹלהִים עִםּ-בְנֵי ָהאָדָ ם
וְׁשָכַן ּבְתֹוכָם וְ ֵהּמָה יִהְיּו-לֹו לְעָם וְהּוא ָהאֱֹלהִים י ִ ְהי ֶה ִאּתָם (או) אֱֹלהֵיהֶם׃" (חזון יוחנן כא ,ג).
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גם כאן אנחנו רואים שהדרך היחידה בה נוכל להגיע לעת בה נראה את התגשמות
ההבטחה" :וְ ָהי ִיתִי לָהֶם לֵאֹלהִים וְ ֵהּמָה יִהְיּו-לִי לְעָם" ,תהיה דרך גאולתו העתידה לבוא
של עם ישראל.
יחזקאל ל"ז מסתיים בפסוק" :וְי ָדְ עּו הַּגֹוי ִם ּכִי ֲאנִי י ְהוָה ְמקַּדֵ ׁש אֶת-יִׂשְָראֵל ּבִהְיֹות ִמקְּדָ ׁשִי
ּבְתֹוכָם לְעֹולָם" .כאן אנחנו רואים שוב שהתממשות הבטחות אלוהים לעמו ישראל
קשורות גם לגאולת הגויים.
לסיכום ,ראינו שקיים קשר הדוק בין חזרתו הפיזית של עם ישראל לאדמת ישראל,
לבין חזרתו בתשובה (הרוחנית) של עם ישראל לאלוהי ישראל דרך משיח ישראל ,ישוע
מנצרת.
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פרק ט'
 )1כאשר היהודים יגורו בכל הארץ המובטחת יהיה לגויים:
א) ברכה
ב) מלחמה
ג) כאב ראש
ד) מיסים יקרים
 )2משה רבנו אמר שעם ישראל ילך לגלות כי:
א) בסופו של הדבר הארץ לא שייכת לו
ב) הערבים יותר ראויים
ג) משה לא אמר דבר כזה
ד) עם ישראל יעזוב את הברית עם הקב"ה
 )3תכניתו של אלוהים להקים את מלכותו בעולם הזה תלויה בשני דברים .מהם?
א) המשיח והכנסייה
ב) המשיח והעם היהודי
ג) אמונה וחסד
ד) כתבי הקודש ורוח הקודש
 )4המושג "צדיק" לא מתייחס לבן אדם מושלם ,אלא למישהו שיש לו מערכת יחסים
טובה עם אלוהים.
א) נכון
ב) לא נכון
 )5גבולות ארץ ישראל יהיו:
א) בדיוק כמו היום
ב) כמו לפני מלחמת ששת ימים ()1967
ג) קטנים מהיום עבור מדינה פלסטינית
ד) מנחל מצרים לנהר פרת
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 )6על פי התנ"ך ,האם עם ישראל יכול לעבוד את הקב"ה כראוי גם בזמן שהוא נמצא
בגלות?
א) כן
ב) לא
 )7לפני שה' יקים את מלכותו יבואו:
א) כל הברכות שה' הבטיח
ב) שום דבר כי מלכות ה' יכולה לבוא בכל רגע
ג) יום הדין ומשפטו של אלוהים
ד) תשובות א' וב' נכונות
 )8עם ישראל יעשה כל כך הרבה מעשים טובים שהוא יזכה בגאולה ויחזור לארצו
בגלל נאמנותו ,ללא קשר לחסדו של ה'.
א) נכון
ב) לא נכון
 )9אחד מהסימנים של הגאולה הסופית היא שהיהודים יחזרו מ:
א) ארץ צפון
ב) כל הארצות
ג) תשובות א' ו-ב' נכונות
ד) אף תשובה נכונה
 )10קיים קשר בין הברית החדשה ל:
א) ברית אברהם
ב) תורת משה
ג) ברית דוד
ד) כל התשובות נכונות
 )11הבטחתו של אלוהים לגבי הארץ המובטחת לעם היהודי מבוטלת משום שעם
ישראל בגדול סירב לקבל את ישוע כמשיח?
א) נכון
ב) לא נכון
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פרק ט'
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11

א
ד
ב
נכון
ד
לא
ג
לא נכון
ג
ד
לא נכון

נספח

משמעות המספרים בכתבי הקודש
פעמים רבות אנחנו מוצאים בכתבי הקודש מספרים שונים ,אשר טוב יהיה לראות
אם יש להם משמעות כלשהי היכולה לעזור לקורא לפרש ולהבין את הפסוק בצורה
טובה יותר .חשוב לזכור ,עם זאת ,שיש מקומות רבים בהם המספרים אינם מוסיפים
משמעות מיוחדת לטקסט .לדוגמה ,כאשר המספרים מצביעים על כמות או מידה
מסוימת .בנספח זה נלמד את משמעותם של כמה מהמספרים המופיעים בפסוקים
שונים בתנ"ך ובברית החדשה .בעזרת המספרים שעליהם נלמד נוכל להבין את
משמעותם של אלה ,ובנוסף הם יעניקו לנו את הכלים כדי להבין את משמעות שאר
המספרים.
ברצוננו להבהיר שבנספח זה נלמד נומרולוגיה ולא גימטריה ,שכידוע קיים הבדל גדול
בין שתיהן .הגימטריה עוסקת במשמעות הערך המספרי של המילים בעברית .למשל,
למילה ציצית ("צ" = " ,90י" =  10ו"ת" = )400יש ערך מספרי של  .600הנומרולוגיה,
לעומתה ,עוסקת במספרים המופיעים בטקסט המקראי ,ומנסה למצוא משמעות
עקבית לאותו מספר החוזר בכתבי הקודש ,כדי להבין את משמעותו העמוקה של
הכתוב.
קיימים מספר כללים בנומרולוגיה עליהם עלינו לשמור כדי להימנע מפירוש לא נכון
של הכתובים:
א) המקור היחיד בו ניתן למצוא את משמעות המספר הוא כתבי הקודש.
ב) אסור ליישם את משמעות המספרים בתחום אחר .לדוגמה ,אין לקשר בין
משמעות המספרים לחיי היומיום שלנו כבני אדם ,כגון תאריך יום ההולדת,
כתובת ,מס' המיקוד וכדומה.
בנספח זה ,כל פירוש למספרים יהיה מבוסס על דבר אלוהים בלבד .עם זאת ,אנחנו
מודעים לעובדה שקיימות דעות שונות ביהדות ובנצרות לגבי משמעות המספרים.
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תקציר משמעות המספרים עליהם נדון בהרחבה בהמשך
אחד :אלוהים ,אחדות.
שתיים :שתי דעות שונות ,הבדל.
שלוש :לבחון ,לגלות ,להוכיח .ניצחון .אם בקשר לאלוהים  -קדושה.
ארבע :עולם ,מספר גלובלי.
חמש :חוסר שלמות.
שש :חסד.
שבע :קדושה ,הקדשה למטרה כלשהי ,התקדשות.
שמונה :התחדשות ,גאולה ,מלכות.
תשע :מעשה ,תוצאה.
עשר :שלמות (באופן כללי).
שתים עשרה :עם ,עם אלוהים ,עם ישראל.
שלוש עשרה :אחדות בין העם לאלוהים; משהו טוב עומד לקרות.
ארבע עשרה :ברכה כפולה או השגחה פרטית.
שבע עשרה :הדגשה של משמעות המספר שבע ,כלומר התקדשות או הקדשה למטרה
כלשהי.
שמונה עשרה (ח"י) :חיים (בהתאם למסורת היהודית).
שלושים :מוות.
ארבעים :שינוי ,מעבר.
חמישים :חירות ,דרור.
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נבחן כעת בעיון את משמעות המספרים

1
אחד

המספר אחד מצביע על אלוהים ועל אחדות
אלוהים
בנבואתו של זכריה אנחנו קוראים" :וְ ָהי ָה יֹוםֶ -אחָד הּוא יִּוָדַ ע לַיהוָה( "...זכריה יד ,ז).
זכריה יכול היה לומר "וְ ָהי ָה יֹום הּוא יִּוָדַע ל ַיהוָה ,"...אולם עלי ידי השימוש במילים
"יום אחד" זכריה מגלה לנו שיום זה מצביע בצורה מובהקת על אלוהים.
דוגמה נוספת אנחנו מוצאים בדבריו של הנביא יחזקאל אשר אמר "וְ ָעׂשִיתִי אֹתָם לְגֹוי
ֶאחָד ּבָאֶָרץ ּבְהֵָרי יִׂשְָראֵל ּו ֶמלְֶך ֶאחָד י ִ ְהי ֶה לְכֻּלָם לְ ֶמלְֶך "...וכן" ,וְ ַעבְּדִ י דָ וִד ֶמלְֶך ֲעלֵיהֶם
וְרֹועֶה ֶאחָד" (יחזקאל לז ,כב; כד) .פסוקים אלה קושרים בברור את המספר אחד
לקב"ה .הביטוי גֹוי ֶאחָד מתאר עם השייך לאלוהים והביטויים ֶמל ְֶך ֶאחָד ו-רֹועֶה ֶאחָד
מצביעים אף הם באופן ישיר על אלוהים.
אחדות
המספר אחד מופיע בפעם הראשונה בספר בראשית פרק א' פסוק ה"א" :וַיְהִי-עֶֶרב
וַיְהִי-בֹקֶר יֹום ֶאחָד" .המספר אחד מופיע שוב באותו הספר בבראשית ב ,כד" :עַלּ-כֵן
י ַ ֲעז ָב-אִיׁש אֶתָ -אבִיו וְאֶת-אִּמֹו וְדָ בַק ּבְ ִאׁשְּתֹו וְהָיּו לְבָׂשָר ֶאחָד׃" .מענין לראות שבפסוק
הראשון שציטטנו הערב והבוקר הפכו להיות יום אחד ,ובפסוק השני אדם וחוה נעשו
לבשר אחד .דוגמאות אלה ואחרות מצביעות על הקשר בין אחדות והמספר אחד.
נסו לחשוב על עוד פסוקים בהם מופיע המספר אחד.
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2
שתיים
המספר שתיים מצביע על שתי דעות שונות או על הבדלה
בין שני דברים
הנה מספר דוגמאות:
•בספר בראשית כתוב "וַּיַעַׂש אֱֹלהִים אֶתׁ-שְנֵי ַה ְּמאֹֹרת ַהּגְדֹלִים" (בראשית א ,טז).
המספר שתיים ,המופיע בפסוק זה ,נועד להצביע על ההבדל בין המאורות
הגדולים – השמש והירח .למרות ששניהם נקראים מאורות ,קיים הבדל משמעותי
ביניהם .השמש מהווה מקור אור ,בעוד הירח רק משקף את האור שהוא מקבל
מהשמש .

•עוד בספר בראשית כתובׁ" :שְנַי ִם ׁשְנַי ִם ּבָאּו אֶל-נֹ ַח אֶלַ -ה ֵּתבָה זָכָר ּונ ְ ֵקבָה ּכַ ֲאׁשֶר
צִּוָה אֱֹלהִים אֶת-נֹחַ׃" (בראשית ז ,ט) .גם כאן המספר שתיים נועד להראות את
ההבדל בין זכר לנקבה.
•את המספר שתיים אנחנו מוצאים גם בפרשת סדום ועמורה בבראשית יט ,א:

"וַּיָבֹאּו ׁשְנֵי ַה ַּמלְ ָאכִים סְדֹמָה ּבָעֶֶרב וְלֹוט יֹׁשֵב ּבְׁשַעַר-סְדֹם וַּי ְַרא-לֹוט וַּיָקָם לִקְָראתָם
וַּיִׁשְּתַחּו ַאּפַי ִם אְָרצ ָה" .בפסוק זה מופיעים שני מלאכים כדי לגלות לנו את ההבדל
בין אורח החיים של אנשי סדום לרצונו של ה'.

•רעיון דומה מופיע גם בנבואתו של עמוסֲ " :היֵלְכּו ׁשְנַי ִם יַחְּדָ ו ּבִלְּתִי אִם-נֹועָדּו׃"
(עמוס ג ,ג) .פסוק זה מעלה שאלה ,האם שני אנשים ,עם מטרות שונות ,יכולים
ללכת יחד? האם מבלי לקבוע פגישה הם ילכו ביחד לאותו היעד?

•במתי כ"ו פסוק ב' כתובַ " :אּתֶם י ְדַ ְעּתֶם ּכִי עֹוד יֹו ַמי ִם וְ ַהּפֶסַח ּבָא ּובֶןָ -האָדָ ם י ִ ָּמסֵר
לְ ִהּצָלֵב" בשפה היוונית כתוב "אחרי ( )μετὰיֹו ַמי ִם וְ ַהּפֶסַח ּבָא" .המילים אחרי
יומיים מתייחסות לפרק זמן שיבוא עוד שלושה ימים ויותר .השימוש במספר
שתיים בקטע זה לא נועד לתת זמן מדויק ,אלא להראות כיצד הוא מוסיף
משמעות עמוקה יותר לפסוק זה .מחבר הבשורה רומז לנו שיש בפסוק שתי
סיבות שונות לעובדה שישוע עלה לירושלים דווקא בפסח .על אף העובדה שישוע
לימד את תלמידיו שהוא ימות בפסח (על העץ) ,תלמידיו הבינו זאת רק אחרי
תחייתו .במילים אחרות ,התלמידים לא הבינו שישוע יהיה קורבן הפסח האמיתי
של עם ישראל ואף העולם כולו .פעם נוספת מראה המספר שתיים לקורא כיצד
תלמידיו של ישוע לא הבינו את דבריו בנוגע למה שיקרה באותו הפסח.
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3
שלוש
משמעותו העיקרית של המספר שלוש היא לגלות ,להוכיח
משהו כעובדה ,לבדוק ,לנסות ,או לבחון
הרי מספר דוגמאות:
•בספר יונה כתוב" :וַיְהִי יֹונ ָה ּבִ ְמעֵי הַּדָג ׁשְֹלׁשָה יָמִים ּוׁשְֹלׁשָה לֵילֹות ."....למה דווקא
שלושה ימים ושלושה לילות? יונה ניסה לברוח לתרשיש כי למעשה הוא רצה
לברוח מפני ה' .לפיכך מטרתם של אותם "ׁשְֹלׁשָה יָמִים ּוׁשְֹלׁשָה לֵילֹות" היתה לבדוק
האם באמת רצה יונה להתנתק מאלוהים .בסיום אותם שלושה ימים ושלושה
לילות כתוב" :וַּי ִ ְתּפַּלֵל יֹונ ָה אֶל-י ְהוָה אֱֹלהָיו" .ניתן לראות כיצד הביטוי "ׁשְֹלׁשָה יָמִים
ּוׁשְֹלׁשָה לֵילֹות" מגלה לנו את רצונו האמיתי של יונה.
•דוגמה נוספת הקשורה ליונה נמצאת במתי יב ,לח שם ביקשו הסופרים והפרושים
מישוע שיראה להם אות .תשובתו של ישוע היתה שהאות היחיד שיראו יהיה
האות של יונה הנביא .תשובה זאת נועדה לרמוז על כך ,שכמו יונה (שירד לשאול
– מקומם של המתים) ,גם ישוע יקום מהמתים לאחר שלושה ימים ושלושה
לילות.
•בבשורה על פי מתי כתוב שאחרי שישוע אמר לכל תלמידיו שכולם יכשלו בו:

"וַּיַעַן ּפֶטְרֹוס (שמעון) וַּיֹאמֶר לֹו ּג ַם ּכִי-יִּכָׁשְלּו בְָך ּכֻּלָם ֲאנִי ֹלא ֶאּכָׁשֵל לְעֹולָם :וַּיֹאמֶר
ֵאלָיו י ֵׁשּו ַע ָאמֵן אֹמֵר ֲאנִי לְָך ּכִי בַּלַיְלָה ַהּז ֶה ּבְטֶֶרם יִקְָרא ַהּתְַרנ ְגֹול ְּתכַחֵׁש ּבִי ׁשָֹלׁש
ּפְ ָעמִים׃ וַּיֹאמֶר ֵאלָיו ּפֶטְרֹוס ּג ַם אִם ָעלַי לָמּות ִאּתְָך ֹלא ֲאכַחֵׁש ּבְָך וְכֵן ָאמְרּו ּג ַם ּכָל-
ַה ַּתלְמִידִ ים׃" (מתי כו ,לג-לה) .ישוע השתמש כאן במספר שלוש על מנת לבחון את
שמעון כיפא ברגע האמת וכן כדי לגלות שדבריו היו אמת .בהמשך ,מופיע פעם
נוספת המספר שלוש בהקשר של שמעון כיפא" :וַּיֹאמֶר (ישוע) ֵאלָיו ּפַעַם ׁשְלִיׁשִית
ׁשִמְעֹון ּבֶן-יֹונ ָה ֲה ֶת ֱאהַב אֹתִי" (יוחנן כא ,יז) .ישוע שאל את שמעון אם הוא אוהב
אותו שלוש פעמים ,כדי לבחון אותו וכן להראות לקורא ששמעון באמת אהב
את ישוע ,ולפיכך יכול היה לשוב ולשרת אותו כתלמיד .ישוע מגלה לנו כאן את
חסדו הגדול בזה שהוא נתן לשמעון את האפשרות לחזור בתשובה ולשרתו .שלוש
הכרזות אהבה כנגד שלוש הכחשות.
•יש אומרים שהמספר שלוש קשור גם למושג ניצחון ,שלמות רצונו או תכניתו של
הקב"ה .בספר בראשית ,בפרשת וירא ,אנחנו קוראיםּ" :בַּיֹום ַהּׁשְלִיׁשִי וַּיִּׂשָא ַאבְָרהָם
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אֶת-עֵינ ָיו וַּי ְַרא אֶתַ -הּמָקֹום מֵָרחֹק׃" (בראשית כב ,ד) .חשוב לראות כיצד אירוע זה
הגיע לסיומו דווקא ביום השלישי ,ביום בו אלוהים סיפק לאברהם את האיל כדי
שיצחק לא ימות והבטחתו לאברהם (הברית) תתגשם.
הערה :כאשר המספר שלוש מתייחס לאלוהים משמעותו היא קדושה .לדוגמה,
בישעיהו פרק ו' פסוק ג'" :וְקָָרא ז ֶה אֶל-ז ֶה וְ ָאמַר קָדֹוׁש קָדֹוׁש קָדֹוׁש י ְהוָה צְבָאֹות מְֹלא
כָלָ -האֶָרץ ּכְבֹודֹו".

4
ארבע
המספר ארבע מסמל את העולם או משהו גלובלי.
בכתבי הקודש אנחנו מוצאים שוב ושוב שלושה ביטויים דומים" :אְַרּבַע רּוחֹות
ַהּׁשָ ָמי ִם"" ,אְַרּבַע ּכַנ ְפֹות ָהאֶָרץ" ,ו"-אְַרּבַע קְצֹות ַהּׁשָ ַמי ִם" .הביטויים הללו מתייחסים
אל הארץ או אל העולם באופן כללי.
בספר דניאל פרק ב' מסופר כי המלך נבוכדנצר חלם חלום .בחלומו הוא ראה צלם בעל
ארבעה חלקים שבו כל חלק סימל אימפריה אשר שלטה בעולם.
בספר דברים פרק כ"ב ציווה ה' את בני ישראל לעשות בגד עם ארבע כנפות ולשים עליו
ציציתּ" :1ג ְדִ לִים ַּת ֲעׂשֶהּ-לְָך עַל-אְַרּבַע ּכַנ ְפֹות ּכְסּותְָך ֲאׁשֶר ְּתכַּסֶהּ-בָּה" .תרי"ג המצוות
מתייחסות אל המסגרת בה נמצא האדם בעולם .כאשר נפטר איש מעולם זה ,נהוג
להסיר מבגד ארבע הכנפות שלו (הטלית) את הציצית כסמל לכך שהוא יצא מהמסגרת
שניתנה לעולם

5
חמש
המספר חמש מצביע על חוסר שלמות.
כדי להבין את משמעות המספר חמש ,עלינו לדעת שמשמעות המספר עשר היא שלמות
(ראה מספר עשר בהמשך) .לפיכך המספר חמש מתייחס לחוסר שלמות מכיוון שחמש
הוא מחצית מעשר.
.1

לגבי הציצית ניתן לקרוא בספר במדבר פרק טו ,לז-מא.
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•בספר בראשית ,בפרשת וירא ,אלוהים שלח שני מלאכים כדי להשמיד את סדום.
לפני כן אנחנו קוראים על משא ומתן שהתרחש בין אברהם לאלוהים .אברהם
אמר לאלוהים" :אּולַי י ַ ְחסְרּון ֲח ִמּׁשִים ַהּצ ַּדִ יקִם ֲח ִמּׁשָה ֲה ַתׁשְחִית ּבַ ֲח ִמּׁשָה אֶתּ-כָל-
ָהעִיר וַּיֹאמֶר ֹלא ַאׁשְחִית אִםֶ -א ְמצ ָא ׁשָם אְַרּבָעִים וַ ֲח ִמּׁשָה׃" (בראשית יח ,כח) .אין זה
מקרה שאברהם בחר במספר חמש .בחירה זו מצביעה על חוסר השלמות שהיתה
בסדום.
•בשמואל א' מתואר הקרב בין דוד לגוליית .כשדוד התכונן להילחם בגוליית
כתוב" :וַּיִּקַח ַמקְלֹו ּבְי ָדֹו וַּיִבְחַר-לֹו ֲח ִמּׁשָה ַחּלֻקֵיֲ -אבָנִים מִןַ -הּנַחַל וַּיָׂשֶם אֹתָם ּבִכְלִי
הָֹרעִים ֲאׁשֶר-לֹו ּובַּיַלְקּוט וְ ַקלְעֹו בְי ָדֹו וַּיִּג ַׁש אֶלַ -הּפְלִׁשְּתִי׃" (שמואל יז ,מ).
•מדוע דווקא חמש אבנים? התשובה היא ,כדי לסייע לקורא להבין שהניצחון לא
היה בגלל דוד ,אלא בזכות אלוהים בלבד .דוד והאבנים היו רק כלי בו השתמש
הקב"ה כדי להציל את ישראל .במילים אחרות ,חמש האבנים הן סמל לחוסר
השלמות שלנו ,ללא אלוהים ,לפני אויבינו.
•בבשורתו של יוחנן כתובּ" :ובִירּוׁשָלַי ִם ּבְֵרכָה עַל-י ַד ׁשַעַר ַהּצֹאן ֲאׁשֶר יִקְְראּו לָּה ּבְלָׁשֹון

ִעבְִרית ּבֵיתַ -חסְּדָ א וְלָּה ֲח ִמּׁשָה ֻאלַּמִים׃ ׁשָּמָה ׁשָכְבּו חֹולִים וְ ִעוְִרים ּופִסְחִים וִיבֵׁשֵי-כֹ ַח
לָֹרב"( .יוחנן ה ,ב-ג) .כל אלה ששכבו בחמשת האולמים (אולמות) היו אנשים

שהיו מוגדרים כלא שלמים עקב מצב הבריאותי.
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6
שש

המספר שש מתייחס לחסדו של אלוהים
בספר ישעיה אנחנו קוראים:

"ּבִׁשְנ ַת-מֹות ַה ֶּמלְֶך עֻּזִּי ָהּו וָאְֶראֶה אֶתֲ -אדֹנ ָי יֹׁשֵב עַלּ-כִּסֵא ָרם
וְנִּׂשָא וְׁשּולָיו ְמלֵאִים אֶתַ -ההֵיכָל׃ ׂשְָרפִים עֹמְדִ ים ִמ ַּמעַל לֹו ׁשֵׁש ּכְנָפַי ִם
ׁשֵׁש ּכְנָפַי ִם לְ ֶאחָד ּבִׁשְ ַּתי ִם יְכַּסֶה פָנָיו ּובִׁשְ ַּתי ִם יְכַּסֶה ַרגְלָיו ּובִׁשְ ַּתי ִם
י ְעֹופֵף׃ וְקָָרא ז ֶה אֶל-ז ֶה וְ ָאמַר קָדֹוׁש קָדֹוׁש קָדֹוׁש י ְהוָה צְבָאֹות
מְֹלא כָלָ -האֶָרץ ּכְבֹודֹו׃ וַּיָנ ֻעּו אַּמֹות ַהּסִּפִים מִּקֹול הַּקֹוֵרא וְ ַהּבַי ִת
י ִ ָּמלֵא ָעׁשָן׃ וָאֹמַר אֹוי-לִי כִי-נ ִדְ מֵיתִי ּכִי אִיׁש ְטמֵאׂ-שְפָ ַתי ִם ָאנֹכִי
ּובְתֹוְך עַםְ -טמֵא ׂשְפָ ַתי ִם ָאנֹכִי יֹוׁשֵב ּכִי אֶתַ -ה ֶּמלְֶך י ְהוָה צְבָאֹות
ָראּו עֵינ ָי׃ וַּיָעָף ֵאלַי ֶאחָד מִןַ -הּׂשְָרפִים ּובְי ָדֹו ִרצְּפָה ּבְ ֶמלְ ַק ַחי ִם לָקַח
ֵמעַל ַה ִּמזְּבֵחַ׃ וַּיַּג ַע עַלּ-פִי וַּיֹאמֶר ִהּנ ֵה נָג ַע ז ֶה עַלׂ-שְפָתֶיָך וְסָר ֲעוֹנ ֶָך
(ישעיהו ו,א-ז)
וְ ַחּטָאתְָך ְּתכֻּפָר׃"
פסוקים אלה פותחים במותו של המלך עוזיהו ,דבר המרמז על המשפט הסופי הצפוי
לכל אדם .לאחר מכן אנחנו רואים תיאור של השמים ובה השופט  -הקב"ה  -יושב
על כסאו .תיאור זה מעיד על קדושתו של ה' הנמצא בשמים .קדושה אשר תרד לארץ
בעתיד .בהמשך ,אנחנו למדים על השרפים שעומדים למעלה ולהם שש כנפים .העובדה
שמופיע כאן המספר שש מרמזת על חסדו של הקב"ה .השרפים קראו" :קָדֹוׁש קָדֹוׁש
קָדֹוׁש י ְהוָה צְבָאֹות מְֹלא כָלָ -האֶָרץ ּכְבֹודֹו" .כאשר ישעיהו שמע שכל העולם יהיה מלא
בכבודו של אלוהים הוא נתמלא ביראה ,משום שהוא ידע את מצבו הרוחני ואת זה
של העם – כולם היו חוטאים .לפיכך הוא ידע שקדושת ה' ומשפטו ישמידו אותו ואת
עמו .לאחר תגובתו של ישעיהו למראה כתוב" :וַּיָעָף ֵאלַי ֶאחָד מִןַ -הּׂשְָרפִים ּובְי ָדֹו ִרצְּפָה

ּבְ ֶמלְ ַק ַחי ִם לָקַח ֵמעַל ַה ִּמזְּבֵחַ׃ וַּיַּג ַע עַלּ-פִי וַּיֹאמֶר ִהּנ ֵה נָג ַע ז ֶה עַלׂ-שְפָתֶיָך וְסָר ֲעוֹנ ֶָך וְ ַחּטָאתְָך
ְּתכֻּפָר" .כפי שלמדנו ,המספר אחד מצביע על אלוהים ומכאן ניתן לראות שבחסדו הרב,

אלוהים בעצמו מטפל בעוונות ובחטאים שלנו.
בתורה אנחנו למדים אודות שש ערי המקלט .תפקידה של עיר המקלט הייתה לתת
מחסה למישהו שרצח את רעהו בשגגה .תפקידו של גואל הדם היה לנקום את נקמת
הנרצח ,אך כל עוד הרוצח היה נמצא בעיר המקלט ,לא יכול היה הגואל להרגו .הרוצח
מצא חסד בעיר המקלט ,ולכן אין זה מקרה שהקב"ה ציווה להקים שש ערי מקלט.
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קיימות עוד מספר דוגמאות מהתנ"ך בהם אנחנו רואים את הקשר בין המספר שש לחסד:
•במגילת רות (בה חסדו של אלוהים הוא הנושא העיקרי) אנחנו קוראים שבועז
הסכים לגאול את רות "וַּיָמָד ׁשֵׁשׂ-שְעִֹרים וַּיָׁשֶת ָעלֶיהָ" (רות ג ,טו) .גם כאן אנחנו
רואים את הקשר בין המספר שש למעשה החסד של בועז כלפי רות.
•גם בסיפור יציאת מצרים אנחנו מוצאים את הקשר בין המספר שש לחסדו של
האלוהים .כפי שלמדנו בפרקים הקודמים ,פסח הוא חג הגאולה וכידוע אין
גאולה ללא חסדו של אלוהים .מספר האנשים הגאולים אשר יצאו ממצרים היה
.)6x100,000( 600,000
•אין זה מקרה שהאדם נברא ביום השישי .כבר מסיפור הבריאה אנחנו מוצאים
את חסדו של אלוהים כלפי האדם.

7
שבע

המספר שבע מתייחס לקדושה ,התקדשות ומנוחה
המקום הראשון שמספר זה מופיע בכתבי הקודש הוא בבראשית" :וַיְכַל אֱֹלהִים ּבַּיֹום
ַהּׁשְבִיעִי ְמלַאכְּתֹו ֲאׁשֶר ָעׂשָה וַּיִׁשְּבֹת ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ִמּכָלְ -מלַאכְּתֹו ֲאׁשֶר ָעׂשָה׃ וַיְבֶָרְך אֱֹלהִים
אֶת-יֹום ַהּׁשְבִיעִי וַיְקַּדֵ ׁש אֹתֹו ּכִי בֹו ׁשָבַת ִמּכָלְ -מלַאכְּתֹו ֲאׁשֶרּ-בָָרא אֱֹלהִים לַעֲׂשֹות׃"
(בראשית ב ,ב-ג).
אנחנו רואים כאן קשר ישיר בין המספר שבע וקדושה.
גם בברית החדשה אנחנו רואים קשר זה:

"וַּיִקְָרא י ֵׁשּו ַע אֶלַּ -תלְמִידָ יו וַּיֹאמַר נִכְמְרּו ַר ֲחמַי עַלָ -העָם ּכִי-ז ֶה
ָעמְדָ ם ִעּמָדִ י ׁשְֹלׁשֶת יָמִים וְאֵין לָהֶם מַהּ-לֶ ֱאכֹל וְאֵינֶּנִי ָחפֵץ לְׁשַּלְחָם
ְר ֵעבִים ּפֶן-י ִ ְת ַעּלְפּו ּבַּדָ ֶרְך׃ וַּיֹאמְרּו ֵאלָיו ַה ַּתלְמִידִ ים ֵמ ַאי ִן לָנּו ּבַמִדְ ּבָר
ּדֵ י-לֶחֶם לְ ַהׂשְּבִי ַע אֶת-הָמֹון ַרב ּכָז ֶה׃ וַּיֹאמֶר י ֵׁשּו ַע ֲאלֵיהֶם ּכַּמָה
כִּכְרֹות לֶחֶם לָכֶם וַּיֹאמְרּו ׁשֶבַע ּו ְמעַט ּדָ ג ִים קְ ַטּנִים׃ וַיְצ ַו אֶת-הֲמֹון
ָהעָם וַּיֵׁשְבּו לָאֶָרץ׃ וַּיִּקַח אֶתׁ-שֶבַע ּכִּכְרֹות ַהּלֶחֶם וְאֵת הַּדָ ג ִים וַיְבֶָרְך
וַּיִפְֹרס וַּיִּתֵן אֶלַ -ה ַּתלְמִידִ ים וְ ַה ַּתלְמִידִ ים נָתְנּו לָעָם׃ וַּיֹאכְלּו כֻּלָם
וַּיִׂשְּבָעּו וַּיִׂשְאּו מִןַ -הּפְתֹותִים הַּנֹותִָרים ׁשִבְעָה דּודִ ים ְמלֵאִים׃ וְ ָהאֹכְלִים
אְַרּבַעַת ֲאלָפִים אִיׁש ִמּלְבַד ַהּנָׁשִים וְ ַהּטָף׃ וַיְׁשַּלַח אֶתָ -העָם וַּי ֵֶרד
(מתי טו ,לב-לט)
ּבָ ֳאנִי ָה וַּיָבֹא אֶלּ-ג ְבּול ַמג ְדָ ן"
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בסיפור זה אנחנו למדים על נס גדול שעשה ישוע כאשר האכיל  4,000איש משבע
כיכרות לחם בלבד .ניסים בכתבי הקודש הם סימנים למשהו ,וגם מנס זה אנחנו
יכולים ללמוד מספר נקודות; כפי שלמדנו ,המספר ארבע הוא מספר גלובלי המתייחס
אל העולם .המספר שבע מוזכר שלוש פעמים ,והסיבה לכך היא על מנת ללמד שעבודתו
של ישוע היא למלא את העולם בקדושת האלוהים .כמו כן ,מעניין לשים לב שהעם
היה עם ישוע שלושה ימים ,דבר המגלה לנו שהדרך להגיע לקדושת האלוהים היא על
ידי רחמיו של ישוע.

8
שמונה
המספר שמונה מצביע על התחדשות ,גאולה ומלכות
הנה מספר דוגמאות:
•בספר ויקרא כתוב "ּובַּיֹום ַהּׁשְמִינ ִי י ִּמֹול ּבְׂשַר עְָרלָתֹו" (ויקרא יב ,ג) .חז"ל מלמדים
שבאמצעות ברית המילה הילד נכנס למערכת יחסים חדשה עם עם ישראל,
ולפיכך הוא מקבל את שמו רק ביום השמיני .אפשר לומר שהמילה מסמלת את
מותו של הבשר ,דהיינו היצר הרע .מכאן ניתן להבין שהתוצאה העיקרית של
הגאולה היא מותו של הבשר.
•בספר ויקרא פרק כ"ג יש רשימה של כל חגי ישראל .אחד מהחגים נקרא שמיני
עצרת ,אשר לפי היהדות הינו בעל משמעות רבה מאחר והוא קשור למלכות ה'.

•"וַיְהִי ּבִסְבֹב ּפֶטְרֹוס ּבְכָלַ -ה ְּמקֹמֹות וַּי ֵֶרד ּג ַם אֶלַ -הּקְדֹוׁשִים ֲאׁשֶר יָׁשְבּו ּבְֹלד׃ וַּי ִ ְמצ ָא-
ׁשָם אִיׁש ׁשְמֹו ֲאנִּי ַס וְהּוא ׁשֹכֵב עַלִ -מׁשְּכָבֹו ז ֶה ׁשְמֹנ ֶה ׁשָנִים וְהּוא נְכֵה ֵאבִָרים׃ וַּיֹאמֶר
ֵאלָיו ּפֶטְרֹוס ֲאנִּי ַס ְרפָאֲָך י ֵׁשּו ַע ַה ָּמׁשִי ַח קּום ַהּצ ָע אֶת ִמ ָּטתְָך ַאּתָה וַּיָקָם ּכְָרג ַע׃ וַּי ְִראּו
אֹותֹו ּכָל-יׁשְבֵי ֹלד וְ ַהּׁשָרֹון וַּיִפְנּו אֶלָ -האָדֹון"( .מעשי השליחים ט ,לב-לה)
בפסוקים אלה מסופר לנו על איש שהיה משותק שמונה שנים ואשר שמעון ,על
ידי רוח הקודש ,ריפא אותו .כלומר בשנה השמינית החלה עבור איש זה מציאות
חדשה .המשך הפרק מדבר על נושא תחיית המתים ,דבר הקשור לגאולה ומלכות
ה'.
•באגרת שמעון הראשונה (ג ,כ) אנחנו לומדים שאלוהים התחיל את העולם מחדש
דרך שמונה אנשיםֲ " :אׁשֶר לְפָנִים ֹלא ֶה ֱאמִינּו ּכַ ֲאׁשֶר ִחּכָה אֱֹלהִים ּבְאֶֹרְך אַּפֹו ּבִימֵי נֹ ַח
ּבְ ֵהעָׂשֹות ַה ֵּתבָה ֲאׁשֶר נ ִ ְמלְטּו ֵאלֶי ָה ְמ ַעּטִים וְהֵם ׁשְמֹנ ֶה נְפָׁשֹות מִןַ -ה ָּמי ִם.":
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9
תשע
המספר תשע מתייחס לעבודה ,מעשה ,פעולה ותוצאה.
חז"ל נותנים כדוגמה את העובדה שהנשים נמצאות בהריון במשך תשעה חודשים
ולאחר מכן מופיעה התוצאה בדמות הילוד .בתנ"ך המספר תשע מתייחס לזמן כלשהו,
לדוגמה  -בשנה התשיעית .אולם רק בברית החדשה מתברר הפירוש האמיתי .בבשורת
מתי כתוב:

"וַיְהִי חֹׁשְֶך עַלּ-כָלָ -האֶָרץ מִן ַהׁשָעָה ַהׁשִׁשִית עַד ַהׁשָעָה
ַה ְּתׁשִיעִית׃ ּוכְעֵת ַהׁשָעָה ַה ְּתׁשִיעִית וַּיִזְעַק י ֵׁשּו ַע ּבְקֹול ּג ָדֹול ֵאלִי ֵאלִי
(מתי כז ,מה-מו)
לְמָה ׁשְבַקְ ָּתנ ִי וְהּוא ֵאלִי ֵאלִי לָמָה ֲעזַבְ ָּתנ ִי"
נקודה חשובה כאן היא העובדה שהחושך החל בשעה השישית ,דבר היכול ללמד אותנו
על הקשר בין הגאולה למותו של ישוע (המסמל את חסדו של ה') .אין זה מקרה שכפי
שהקב"ה גאל את עמו מארץ מצרים בחצי הלילה (בחושך) ככתוב בשמות יב ,כט ,גם
בעת שישוע פדה את עמו היה חושך .הכתוב אומר "עַד ַהׁשָעָה הַּתְ ׁשִיעִית" .הסיבה לכך
היא כדי להדגיש שוב שהתוצאה של מותו של ישוע על הצלב היא הגאולה .בפסוק
לאחר מכן מופיע המספר תשע בפעם השניהּ" :וכְעֵת ַהׁשָעָה ַה ְּתׁשִיעִית וַּיִזְעַק י ֵׁשּו ַע ּבְקֹול
ּג ָדֹול ֵאלִי ֵאלִי לְמָה ׁשְבַקְ ָּתנ ִי וְהּוא ֵאלִי ֵאלִי לָמָה ֲעזַבְ ָּתנ ִי.":

10
עשר
המספר עשר מצביע על שלמות
מספר זה גם משמש כדי לדבר על משהו באופן כללי
בבשורתו של לוקס ,השתמש ישוע במספר עשר פעמים רבות .הוא דיבר על עשר
מטבעות (פרק ט"ו) ,עשרה מצורעים (פרק י"ז) ,עשרה עבדים (פרק י"ט) ועשרה מנים
(פרק י"ט) .בבשורתו של מתי הוא התייחס לעשר בתולות או עלמות (פרק כ"ה).
בבשורתו של מרקוס הוא דיבר אודות עשר ערים .בכל המקומות הללו ,השתמש ישוע
במספר עשר כדי לדבר על עניין מסוים באופן כללי.
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בספר ההתגלות פרקים י"ג ו-י"ז מופיע המספר עשר בקשר לעשר קרניים .על פי
הכתוב ,עשר הקרניים מתייחסות אל החיה (אימפריה) אשר לה גם שבעה ראשים.
נאמר שם שעשר הקרניים הן עשרה מלכים אשר ישלטו עם החיה .הסיבה לכך
היא שעשרת המלכים הללו מייצגים את העולם באופן שלם .כל הגויים ישרתו את
האימפריה ההיא ,בעוד ישראל לא תיכנע לחיה.
[מעניין לראות שהטקסט מדבר על חיה שלה דווקא שבעה ראשים .האם יכול להיות
שיש לחיה כל כך רעה שבעה ראשים? הרי המספר מתייחס לקדושה! עלינו לזכור
שהמספר שבע מתייחס גם אל הקדשה למטרה כלשהי .לפיכך נוכל להסיק שהחיה
פשוט הוקדשה למטרה מסוימת ,ההפוכה לרצונו של הקב"ה].

12
שתים עשרה
המספר שתים עשרה מצביע על עם האלוהים
לדוגמה :ישראל ,עם האלוהים ,מורכב משנים עשר שבטים .תלמידיו של ישוע היו
שנים עשר .לפיכך כאשר מוזכר מספר זה בכתבי הקודש עלינו לחשוב על עם אלוהים.

13
שלוש עשרה
משמעות המספר שלוש עשרה היא אחדות בין אלוהים
(אחד  )1 -לעמו (שתים עשרה  ,)12 -וכן דבר טוב העומד
לקרוא בגלל אחדות זו
לדוגמה ,הקב"ה ציווה על בני ישראל ללכת סביב לעיר יריחו פעם אחת במשך ששה
ימים וביום השביעי שבע פעמים .בסך הכל הלכו בני ישראל סביב ליריחו שלוש עשרה
פעמים .התוצאה מציות העם לאלוהים היתה אחדות בינו ובין העם ונפילת החומות
שהובילה לניצחון.
במגילת אסתר אנחנו רואים גם כן את החשיבות של המספר שלוש עשרה .המן הרשע
הפיל את הפור בחודש ניסן שהוא חודש הגאולה (פסח) ,בשנה השתים עשרה (כלומר
עם אלוהים) של המלך .מטרתו של המן היתה להרוג לאבד ולהשמיד את עם ישראל.
המן בחר בתאריך שלוש עשרה באדר כדי להשיג מטרה זאת ,אך מה שהמן התכוון לרע
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הקב"ה הפך לטוב דרך חזרתו של העם לאחדות איתו .עד ימינו ,אחדות זו מוזכרת בכל
שנה על ידי עם ישראל ,בזכות צום תענית אסתר החל בשלוש עשרה באדר.

14
ארבע עשרה

המספר ארבע עשרה מתייחס לברכה כפולה או השגחתו
של אלוהים על עמו
•חז"ל מצביעים על כך שיעקב עבד את לבן ארבע עשרה שנה וכתוצאה מכך הוא
זכה לא רק בשתי נשיו ,לאה ורחל ,אלא שמנשים אלה (ושפחותיהן) יצא עם
ישראל .מעבר לכך ,מטרתו של ה' היא לברך את האנושות בעולם הזה ובעולם
הבא דרך עם ישראל.
•הפסח חל בי"ד בניסן .על פי חז"ל (מסכת ראש השנה י"א ע"א) ,כפי שהגאולה
הראשונה קרתה בי"ד בניסן ,גם הגאולה הסופית תתרחש בי"ד ניסן .כידוע לנו,
ישוע נצלב בי"ד בניסן .מכאן נוכל להסיק שהברכה הראשונה הייתה יציאת
מצרים ולאחר מכן הכניסה לארץ ישראל ,בעוד הברכה השנייה (הברכה הכפולה)
היא יציאה מהחטא וכניסה למלכות האלוהים בזכות קורבן הפסח שלנו  -ישוע
המשיח.
•שלמה המלך חנך את בית המקדש הראשון במשך חג הסוכות ,אך מכיוון שהוא
רצה לזכות בברכה כפולה הוא המשיך בשבעה ימים נוספים ,כלומר סה"כ ארבעה
עשר יום.
•בברית החדשה ,מופיע המספר ארבע עשרה בפרק הראשון בבשורתו של מתי,
שם לומד הקורא שהיו י"ד דורות בין אברהם לדוד ,י"ד דורות מדוד לגלות
בבל וכן נאמר שהיו י"ד דורות בין גלות בבל למשיח .חשוב לשים לב שבפועל
היו רק שלושה עשר דורות מגלות בבל ללידתו של ישוע ,מכך ניתן להסיק שעל
ידי המשיח האדם יכול להתאחד עם אלוהים .הסיבה לכך שיש רק שלושה עשר
דורות בין גלות בבל ללידתו של משיח היא שהדור הארבעה עשר מסמל את
חזרתו של המשיח על מנת להקים את מלכותו (הברכה הכפולה).
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17
שבע עשרה

המספר שבע עשרה מאחד בתוכו את משמעותם של
המספרים עשר (שלמות) ושבע (קדושה) ,כלומר קדושה
שלמה או התקדשות באופן שלם.
הדוגמה הטובה ביותר בנוגע למספר הזה היא יוסף .בספר בראשית פרק ל"ז אנחנו
קוראיםֵ " :אּלֶה ּתֹלְדֹות י ַ ֲעקֹב יֹוסֵף ּבֶןׁ-שְבַעֶ -עׂשְֵרה ׁשָנ ָה( "...בראשית לז ,ב) .על אף
שכתוב " ֵאּל ֶה ּתֹל ְדֹות יַעֲקֹב" ,רק יוסף נרשם בתולדות אלה .הדבר הראשון שאנחנו
לומדים הוא שיֹוסֵף ּבֶןׁ-שְבַע-עֶׂשְֵרה ׁשָנ ָה .צרותיו של יוסף היו על מנת להכינו להיות
מנהיג ומושל בעולם .יוסף הוקדש (שבע  )7 -באופן שלם (עשר  )10 -לתקופה מסוימת
למטרותיו של אלוהים.

18
שמונה עשרה

על פי המסורת היהודית* ,המספר שמונה עשרה מתייחס
לחיים .בגימטריה ,בה לכל אות עברית יש ערך מספרי,
ערכה של המילה "חי" הוא ( 18ח= ,8י=.)10
1

בספר בראשית כתוב שאברהם הציל את לוט בעזרת  318אנשים (בראשית יד ,יד).
המספר  318המופיע כאן מגלה ( )100 x 3לקורא את הקשר בין אברהם לחיים (.)18
אברהם מייצג את הברית אשר ה' כרת איתו ,ברית הקשורה למלכות אלוהים ,כלומר
לחיים.
עם זאת ,קיימים מקומות בכתבי הקודש בהם המספר שמונה עשרה מופיע ללא קשר
לפירוש היהודי המסורתי.
אנחנו רואים במסורת דבר חיובי ,כל עוד הוא מדריך אותנו לאלוהים ולעבודתו .חשוב
*
להבין שלא כל מסורת היא בהכרח חיובית ,ולכן עלינו לבחון כל מסורת ומסורת אם היא מבוססת
על כתבי הקודש ומביאה אותנו לעבודת האלוהים ,או האם מדובר במעשה ידי אדם אשר בדיעבד
מרחיק אותנו מאלוהים ועבודתו.
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בברית החדשה המספר שמונה עשרה מופיע שלוש פעמים ,אך רק בפרק י"ג בבשורת
לוקס (פסוקים ד' ,י"א ,ט"ז) .פסוק ד' מדבר על שמונה עשר אנשים אשר המגדל
בשילוח נפל עליהם וגרם למותם ,כלומר פסוק זה מדבר על מוות אשר הוא ההפך
הגמור מחיים .כדי להבין את כוונתו של ישוע בתיאור המוות בפסוק זה ,עלינו לקרוא
את פסוקים א'-ה' המראים לנו שמוות זה אינו רק מוות פיזי אלא הוא קשור גם
למוות הנצחי שמצפה למי שלא חזר בתשובה אמיתית לפני יום הדין .לעומת זאת,
בפסוקים י"א ו -ט"ז ,מקשר ישוע את המספר שמונה עשרה ללימודיו לגבי תשובה
ורפואה .מקריאה בפסוקים הללו עולה שאלה שבחרו בחזרה בתשובה ימצאו רפואה
וחיי נצח.
נקודה מעניינת נוספת אותה אנחנו למדים מפסוקים אלה היא שנס הרפואה האחרון
אירע ביום השבת:

"וַיְהִי הּוא ְמלַּמֵד ּבְיֹום ַהּׁשַּבָת ּבְבֵית ּכְנֵסֶת ֶאחָד׃ וְ ִהּנ ֵה ִאּׁשָה ֲאׁשֶר
ּבָּה רּוחֳַ -חלִי ּכִׁשְמֹנ ֶה ֶעׂשְֵרה ׁשָנ ָה וְהִיא כְפּופָה וְֹלא יָכְלָה לָקּום קֹומָה
ז ְקּופָה׃ וַּי ְַרא י ֵׁשּו ַע וַּיִקְָרא ֵאלֶי ָה וַּיֹאמֶר לָּה ִאּׁשָה ֵה ָחלְצ ִי ֵמ ָחלְי ְֵך׃ וַּיָׂשֶם
י ָדָ יו ָעלֶי ָה ּוכְֶרג ַע ָקמָה וְ ִּתתְעֹודָ ד וַ ְּתׁשַּבַח אֶתָ -האֱֹלהִים׃ וַּיִכְעַס ֹראׁש
ַהּכְנֵסֶת עַלֲ -אׁשֶר ִרּפָא י ֵׁשּו ַע ּבַּׁשַּבָת וַּיַעַן וַּיֹאמֶר אֶלָ -העָם ׁשֵׁשֶת
יָמִים הֵם ֲאׁשֶר ֵּת ָעׂשֶה בָהֶם ְמלָאכָה ּבָ ֵאּלֶה ּבֹאּו וְהֵָרפְאּו וְֹלא ּבְיֹום
ַהּׁשַּבָת׃ וַּיַעַן ָהאָדֹון וַּיֹאמֶר ֵאלָיו ֶה ָחנ ֵף הֲֹלא יַּתִיר אִיׁש ִמּכֶם ּבַּׁשַּבָת
אֶתׁ-שֹורֹו אֹו אֶתֲ -חמֹרֹו מִןָ -האֵבּוס וְיֹולִיכֵהּו לְ ַהׁשְקֹתֹו׃ וְזֹאת ֲאׁשֶר
הִיא ּבַתַ -אבְָרהָם וַ ֲאׁשֶר ַהּׂשָטָן ֲאסָָרּה ז ֶה ׁשְמֹנ ֶה ֶעׂשְֵרה ׁשָנ ָה הֲֹלא ֻתּתַר
(לוקס יג ,י-טז)
מִּמֹוסְרֹותֶי ָה ּבְיֹום ַהּׁשַּבָת"
לפי דברי חז"ל קיים קשר בין השבת למלכות אלוהים .בנוסף ,בכל שבת ,לאחר קריאת
התורה ,אנחנו נושאים תפילה מיוחדת לרפואת החולים .מכאן אנחנו למדים שישוע
בחר לרפא (לתת חיים) ביום השבת את אותה האישה ,שהייתה חולה במשך שמונה
עשרה שנה ,לא כדי לחללה ,חס וחלילה ,אלא על מנת ללמד אותנו על המשמעות
האמיתית של השבת שהיא זמן רפואה ,חזרה בתשובה ואחדות בין האלוהים לילדיו.
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30
שלושים

ביהדות המספר שלושים קשור למוות ,ואנחנו רואים
מספר הוכחות לכך בתנ"ך
בני ישראל התאבלו על אהרון שלושים יום (במדבר כ ,כט) .בהמשך ,הם התאבלו גם
על משה במשך שלושים יום (דברים לד ,ח) .בספר יהושע ,לקח איתו יהושע 30,000
איש והם הרגו  12,000מאנשי העי.

"וַיְהִי כָלַ -הּנֹפְלִים ּבַּיֹום הַהּוא ֵמאִיׁש וְעַדִ -אּׁשָה ׁשְנֵים ָעׂשָר ָאלֶף ּכֹל
(יהושע ח ,כה)
ַאנְׁשֵי ָהעָי"
כפי שכבר למדנו ,המספר  )1,000x30( 30,000קשור למוות ,בעוד המספר 12,000
( )1,000x12קשור לעם .לפיכך ה 30,000-אנשים הביאו למותם של  - 12,000כל העם.
בברית החדשה אנחנו קוראים:

"וַּיֵלְֶך ֶאחָד ִמׁשְנֵים ֶה ָעׂשָר ּוׁשְמֹו י ְהּודָ ה אִיׁש-קְִרּיֹות אֶלָ-ראׁשֵי
ַהּכֹ ֲהנִים׃ וַּיֹאמֶר מָהִּ -תּתְנּו לִי וְ ֶא ְמסְֶרּנּו בְי ֶדְ כֶם וַּיִׁשְקְלּו-לֹו ׁשְֹלׁשִים
ּכָסֶף׃ ּומִןָ -העֵת ַההִיא ּבִּקֵׁש ּתֹ ֲאנ ָה לִ ְמסֹר אֹותֹו" (מתי כו ,יד-טז)
אין זה מקרה שראשי הכוהנים נתנו ליהודה איש קריות שלושים כסף .כאמור המספר
שלושים מצביע על מוות ,ומכאן נוכל להסיק שמעשהו של יהודה הוביל להסגרתו
ומותו של ישוע.
בבשורתו של לוקס אנחנו קוראים" :וְי ֵׁשּו ַע ֵהחֵל ַמ ֲעׂשֵהּו וְהּוא ּכְבֶןׁ-שְלׁשִים ׁשָנ ָה" (לוקס
ג ,כג) .נקודה מעניינת היא שישוע התחיל את שרותו כאשר היה בן שלושים .עובדה זו
מצביעה על תכלית שירותו של ישוע  -הוא בא לעולם הזה על מנת למסור את נפשו
עבור כל האנושות ולפדות את עמו.

153

משמעות המספרים בכתבי הקודש

40
ארבעים

המספר ארבעים מביע את הרעיון של שינוי או מעבר (ולא
"דור" ,כפי שסבורים) .להלן מספר דוגמאות המוכיחות
זאת:
•המבול ,בתקופתו של נח ,היה במשך ארבעים יום (בראשית ז ,יב) .אנחנו יודעים
שהמבול הביא שינוי לעולם.
•בשמות לד ,כח אנחנו קוראים שמשה היה על הר סיני ארבעים יום וארבעים
לילה .היתה זו הפעם השנייה עבורו במעמד זה ,בו הוא קיבל את לוחות הברית
ומסר אותם לישראל.
•בפרשת אבשלום כתוב" :וַיְהִי ִמּקֵץ אְַרּבָעִים ׁשָנ ָה וַּיֹאמֶר ַאבְׁשָלֹום אֶלַ -ה ֶּמלְֶך ֵאלְכָה
ּנ ָא וַ ֲאׁשַּלֵם אֶת-נ ִדְ ִרי ֲאׁשֶר-נ ָדַ ְרּתִי לַיהוָה ּבְ ֶחבְרֹון׃" (שמואל ב' טו ,ז) .אף על פי
שאבשלום אמר לאביו שהוא רצה לשלם את נדרו ,האמת היתה שבנקודה זו הוא
התחיל את המרד בדוד אביו .כלומר הדבר מעיד על רעיון של שינוי :המלכות
תעבור מדוד לבנו אבשלום.
•ישוע נוסה במדבר ארבעים יום וארבעים לילה (מתי פרק ד') .בסופה של תקופה
זו הוא התחיל את שירותו.
•אחרי שישוע קם מהמתים הוא הופיע לפני הרבה אנשים במשך ארבעים יום
(מעשי השליחים א ,ג) ולאחר מכן הוא עלה השמימה.

50
חמישים

הדבר הראשון שעולה במוחנו בהקשר למספר חמישים
והמקרא הוא היובל
בספר ויקרא כתוב" :וְקִּדַ ׁשְּתֶם אֵת ׁשְנ ַת ַה ֲח ִמּׁשִים ׁשָנ ָה ּוקְָראתֶם ּדְ רֹור ּבָאֶָרץ לְכָל-יֹׁשְבֶי ָה
יֹובֵל הִוא ִּת ְהי ֶה לָכֶם" (ויקרא כה ,י).
מילת המפתח בפסוק זה היא דרור ,והיא מראה לנו שהמספר חמישים מתייחס אל
חירות או חופש .מטרתה של חירות זו היא לעבוד או לשרת את ה' כרצונו.

יסודות האמונה
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חג השבועות קשור אף הוא למספר חמישים:

"ּוסְפְַרּתֶם לָכֶם ִמ ָּמחֳַרת ַהּׁשַּבָת מִּיֹום ֲהבִי ֲאכֶם אֶת-עֹמֶר ַהּתְנּופָה
ׁשֶבַע ׁשַּבָתֹות ְּתמִימֹת ִּת ְהי ֶינ ָה׃ עַד ִמ ָּמחֳַרת ַהּׁשַּבָת ַהּׁשְבִיעִת ִּתסְּפְרּו
(ויקרא כג ,טו-טז)
ֲח ִמּׁשִים יֹום וְ ִהקְַרבְּתֶם ִמנְחָה חֲדָ ׁשָה לַיהוָה"
חג השבועות מופיע גם בברית החדשה בדמות יום מיוחד בו נתן אלוהים את רוח
הקודש לחסידיו .עובדה זו הינה חשובה מאד מאחר ורק בעזרת רוח הקודש יכול
האדם לעבוד את ה' ולמלא את רצונו .זאת החירות (הדרור) האמיתית.
דוגמה נוספת למספר חמישים מופיעה בארבע הבשורות:

"וַּיֹאמֶר ֲאלֵיהֶם ּתְנּוַ -אּתֶם לָהֶם לֶ ֱאכֹל וַּיֹאמְרּו אֵין לָנּו ּכִי אִםֲ -ח ֵמׁשֶת
ּכִּכְרֹות-לֶחֶם וְדָ ג ִים ׁשְנַי ִם ּבִלְּתִי אִם-נֵלְֵך וְנִקְנ ֶה-אֹכֶל לְכָלָ -העָם
ַהּז ֶה׃ ּכִי הָיּו ּכַ ֲח ֵמׁשֶת ַאלְפֵי-אִיׁש וַּיֹאמֶר אֶלַּ -תלְמִידָ יו הֹוׁשִיבּו אֹתָם
ׁשּורֹות ׁשּורֹות ֲח ִמּׁשִים אִיׁש הַּׁשּוָרה ָה ֶאחָת׃ וַּיַעֲׂשּו-כֵן וַּיֹוׁשִיבּו אֶת-
ּכֻּלָם׃ וַּיִּקַח אֶתֲ -ח ֵמׁשֶת ּכִּכְרֹות ַהּלֶחֶם וְאֶתׁ-שְנֵי הַּדָ ג ִים וַיִּׂשָא עֵינ ָיו
ַהּׁשָ ַמיְמָה וַיְבֶָרְך ֲעלֵיהֶם וַּיִפְֹרס וַּיִּתֵן לְ ַתלְמִידָ יו לָׂשּום לִפְנֵי ָהעָם׃ וַּיֹאכְלּו
כֻּלָם וַּיִׂשְּבָעּו וַּיִׂשְאּו מִןַ -הּפְתֹותִים הַּנֹותִָרים לָהֶם מְֹלא ׁשְנֵים ָעׂשָר סַּלִים"
(לוקס ט ,יג-יז)
אנחנו יודעים שהנס כלל הרבה יותר מחמשת אלפים איש (אם נספור גם את הנשים
והטף שהיו שם) .עם זאת נכתב המספר חמשת אלפים בטקסט המקראי על מנת ללמד
את הקורא נקודה חשובה ביותר לגבי סיפור זה .כדי להדגיש את חשיבותו של המספר
חמישים ציווה ישוע את העם לשבת בקבוצות של חמישים .המספר חמשת אלפים
( )100x50מופיע כאן כדי להראות לנו שרק דרך ישוע ,יכול אדם להשיג את החירות
( )50השלמה (.)100

לסיכום
הכרת משמעות המספרים בכתבי הקודש יכולה לעזור להבין באופן עמוק ומדויק יותר
את כוונת הכתוב .השתדלנו לתת הרבה דוגמאות לכך כדי לסייע לקורא ללמוד כיצד
להשתמש בפירוש המספרים המופיעים במקרא.
בזכות הדוגמאות הללו ניתן יהיה ללמוד את השיטות בעזרתן ניתן לפרש טקסטים
שבהם מופיעים מספרים.

לסיכום
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נחזור ונזכיר שני כללים שעלינו ליישם כדי להגיע להבנה הנכונה של המקרא:
א) משמעות המספרים קשורה לכתבי הקודש בלבד .אין משמעות למספר כמו
תאריך יום ההולדת וכדומה.
ב) משמעותם של המספרים בתנ"ך אינה רלוונטית תמיד לכל פסוק בו הם
מופיעים .לפיכך יש צורך להיזהר מאד ביישום משמעות המספרים בעת פירוש
כתבי הקודש.

סיכום

בפתיחת הספר ציינו שרוב האנשים בעולם תוהים מהי המשמעות האמיתית לחייהם,
ולכן הם הוגים בשאלות הקשורות לחיים בעולמנו :האם יש חיים לאחר המוות? מדוע
קורים דברים רעים? האם קיים משהו מלבד העולם בו אנחנו נמצאים?
התנ"ך מתאר את מקור החיים בעולם בכלל ושל בני האדם בפרט ,ואחד מהעקרונות
הנגלים דרכו הוא שלא ניתן להבין את החיים באופן מלא ,בלי להכיר את בורא העולם
ומעניק החיים.
תקוותנו היא שדרך קריאת ספר זה קיבלת את ההבנה הבסיסית העונה לשאלות הנ"ל.
חשוב לציין שבספר זה לא התייחסנו לנושא אחרית הימים מכיוון שבעתיד נפרסם ספר
נפרד בעניין זה.
במידה ועדיין לא קיבלת את כפרת העולמים הנמצאת בישוע המשיח ואתה רוצה להתחיל
חיי עולם עם הבורא ,כל שעלייך לעשות הוא להגיד במילים שלך את התפילה הבאה:
אבינו ואלוהינו,
אלוהי אברהם יצחק ויעקב,
התורה לכשעצמה אינה יכולה להעניק לי ישועה ,אלא
תפקידה להראות לי את הצורך בגאולה .עד היום לא
הכרתי את אהבתך הגדולה אלי ואת האמת  -העובדה
שאתה קדוש ואני חוטא ואין לי שום דרך להצטדק לפניך.
אני בא עכשיו אליך כמו שאני ומקבל באמונה את קורבן
ישוע המשיח ,עליו העדת בתורה ובנביאים ,כדי שיהיה לי
לכפרה וסליחת חטאים.
אני מאמין שדמו מטהר ומצדיק אותי ,ונותן לי לב טהור
ורוח חדשה.
תודה לך אדון על מתנת רוח הקודש!
עזור לי ללכת בעקבותיך ישוע ולהיות לך תלמיד נאמן
כדי שאניב פרי טוב בשפע.
אמן!
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אם רק אמרת את התפילה הנ"ל או שכבר קיבלת את כפרתו של ישוע המשיח בחייך,
אנחנו רוצים לעודד אותך לקרוא את ספר בשנית ולהתחיל ליישם את הנקודות הרבות
הכתובות בו .יתרה מכך ,אנחנו רוצים לעודד אותך לקחת את כתבי הקודש (תורה
נביאים כתובים וברית חדשה) ולהתחיל לקרוא ולהגות בהם יומם ולילה וליישמם
בחייך.

"וּיִּג ַׁש י ֵׁשּו ַע וַי ְדַ ּבֵר ֲאלֵיהֶם לֵאמֹר נִּתַן-לִי ּכָלׁ-שָלְטָן ּבַׁשָ ַמי ִם ּובָאֶָרץ׃
וְ ַאּתֶם לְכּו אֶלּ-כָל-הַּגֹוי ִם וַעֲׂשּו ַתלְמִידִ ים ּו ְטבַלְּתֶם אֹתָם לְׁשֵםָ -האָב
וְ ַהּבֵן וְרּו ַח ַהּקֹדֶ ׁש׃ וְלִּמַדְ ּתֶם אֹתָם לִׁשְמֹר אֶתּ-כָלֲ -אׁשֶר צִּוִיתִי ֶא ְתכֶם
וְ ִהּנ ֵה ָאנֹכִי ִא ְּתכֶם ּכָלַ -הּיָמִים עַד-קֵץ הָעֹולָם ָאמֵן׃"
(הבשורה על פי מתי כח ,יח-כ).
זכור שהאחד לו ניתנה כל סמכות בשמים ובארץ קרא לך להיות תלמיד ולעשות
תלמידים .בשלב ראשון עליך להיטבל טבילה של חזרה בתשובה וללמוד וללמד כיצד
ליישם את דבר ה' בחייך ובחייהם של הסובבים אותך.
לסיום ,זכור תמיד שכשאתה נמצא במשיח ישוע אתה לא לבד ואותו אחד שלו הסמכות
על הכל בשמיים ובארץ נמצא איתך בכל יום ובכל רגע עד קץ העולם.

