


תמוהה, להישמע עשויה זו ששאלה אף
שלנו והספקנות הבלבול את מביעה היא
הדתות ממגוון נובע זה בלבול לאמת. באשר
לנו הגורמות אותנו, הסובבות והאמונות
מהי כן, ואם  אמת, יש בכלל אם  לתהות
ספק מטילה הספקנות נמצאת. היא והיכן
אמת כל אין פיה, על האמת. של בקיומה

אובייקטיבית.

המבהיר בתנ“ך, מצויה התשובה
הוא.“ ֱאֶמת ֱאֹלִהים ”יהָוה כי: מפורשות
האמת שרירה כי מעיד התנ“ך (ירמיה י:י).
למעשה, האלוהים.  עם ומזוהה וקיימת, 
של מעלותיו מי“ג אחת נחשבת האמת
(פסוק לד:ו שמות בספר הנמנות אלוהים,
כיפור). ויום השנה  ראש בתפילות  הנכלל
השביעית היא זו  מעלה  כי  לציין  מעניין

במרכז. בדיוק וממוקמת ברשימה,

ולכן אלוהית, מעלה  היא האמת
חיצוני ממקור אלא מתוכנו  נובעת אינה
לחפש לנו שאל עולה מכך מאלוהים. –

מהי, יודעים  שאנו הנחה מתוך אחריה 
תמיד: לשאול עלינו כנה. תהייה מתוך אלא
ישראל שאלו את בני אמת מהי? למעשה,
מן שירד במן חזו כאשר השאלה אותה
”ָמן תהו: הם כי  מספר הכתוב  השמיים.
טז:טו). ַמה-הּוא“ (שמות ֹלא ָיְדעּו, י ּכִ הּוא?
לקח השמיימי. הלחם של שמו נטבע כך
בנוגע ’מן‘ המילה במשמעות  טמון חשוב
לפיכך, התנ“כית. לאמת  להתייחסותנו
לחקור עלינו מהי?“  ”אמת לתהות:  עלינו
כשם ובפתיחות, בכנות בענווה, האמת את
אם במדבר. המן  לגבי  תהו  ישראל  שבני
ובלבול. ספקות בנו יתעוררו לא זאת, נעשה
ובתמים באמת תוהה מהי?“ ”אמת השואל
לתשובה מן ומצפה האלוהית, מהי האמת

השמיים.

הנפוצה המופת יצירת הוא התנ“ך
האנושות שידעה ביותר והאוניברסלית
בעולם, ביותר המתורגם הספר זהו מעודה.
ונחשב אחדמרביהמכר.חותמוהוטבע בחיי
השונות. ובדתות עמים רבים  של התרבות

מכני, אלקתרוני או אמצעי, בכל צורה נתונים להעביר או אין להעתיק, לאכסן שמורות: הזכוית כל
 Shabbat Shalom © 2006 .הזכויות מבעלי מוקדמת רשות ללא אחר או הקלתה, צילום,

י אֶֹרְך ּכִ ָך. ִלּבֶ ִיּצֹר ּוִמְצֹוַתי, ח; ּכָ ׁשְ ּתִ ַאל ִני, ּתֹוָרִתי ּבְ
ג:א,ב משלי ָלְך. יֹוִסיפּו לֹום, ְוׁשָ ים ַחּיִ נֹות ּוׁשְ ָיִמים,

בהתכתבות תנ“ך לימודי – ישראל שמע
ושלום“ ”חיים הוצאת

94186 ירושלים, ,592 ת.ד.

דוקאן ז‘אק מאת:
גלאור שולמית מאנגלית:

מהי? אמת
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4 שיעור

א' חלק – המשיח
וכיצד?) (למה

בעפר טמונה התקווה

אידיאולוגיות  של נפילתן את חזתה ה-20  המאה של  סופה
מתקדמות. אוטופיות של התמוטטותן ואת נשגבות פוליטיות
ואי מוסרי איום  ונוכח המרקסיזם ונפילת השואה לאחר  היום,

בייאוש. את מפלטם מוצאים רבים כלכלית, אנשים ודאות

באדמה, פיו את כאשר טמן זה המחיש פרדוקס ירמיהו הנביא
(איכה תקווה". יש אולי פיהו, בעפר "ייתן תקווה: למצוא בציפייה

ג:כט).

ולצפות לייחל העז הוא משוגע. היה לא ירמיהו הנביא ואולם,
שתקווה משום ימיו, של הטרגית המציאות חרף יותר, טוב לעתיד
מה אך בהתנסות ממושכת של הבטחות שהתגשמו. מעוגנת זו
אמת, כנביא יוכר כזה נביא שלום? שמנבא נביא של גורלו יהיה

לח:ט). (ירמיהו יתקיימו דבריו אם רק ה' מאת שנשלח

מיסטית בתיאולוגיה מעוגנת אינה התנ"כית התקווה אכן,
אירוע על רומזת היא  "רוחניים". רגשות על  מתבססת ואינה
הראשונה התקווה לכן, בהיסטוריה. להתרחש העתיד ממשי
לבואו והציפייה  התקווה הייתה  האנושות  בתולדות שנרשמה 
המילה  בתנ"ך מוזכרת  שבהם  הפעמים  39 מתוך המשיח. של
או  לדויד מתייחסים מלך, 15 מהם על מדברים 30 מהם משיח,
עולמי  מלך על  מדברים ה-15  מתוך ו-9 דויד, משושלת למלך
א', ב:י, ( שמואל והעולם ישראל את כדי להושיע שיבוא בעתיד
ט:כו-כח). חבקוק ג:יג; דניאל פד:ט; ח; ו; כח: ב:ב, כ, תהילים לג;

להתרחש העתידה והיקום, האנושות לישועת הציפייה רק
אם גם ולייחל לה, לצפות תאפשר לנו ממשי בהיסטוריה, באופן

בעפר. טמון פינו אם
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– משיח יהודי? ישוע

זקוקים למשיח? מדוע אנו .1

מוֹת ּנּו ִמּמֶ ֲאָכְלָך יֹום ּבְ י  ּכִ ּנּו: ִמּמֶ ֹתאַכל ֹלא  ָוָרע טֹוב ַעת ַהּדַ "ּוֵמֵעץ
ב:יז). (בראשית מּות." ּתָ

לעשות בכוחנו אין בני האדם. של כל חלקם מנת הוא המוות •
ממנו. להימלט כדי דבר

ַהֶחֶרב ַלַהט ְוֵאת ֻרִבים, ַהּכְ ֶאת ְלַגן-ֵעֶדן ֶדם ִמּקֶ ן ּכֵ ׁשְ ַוּיַ ָהָאָדם; ֶאת "ַוְיָגֶרׁש,
ג:כד). (בראשית ים." ַהַחּיִ ֶרְך ֵעץ ּדֶ ֶאת ֹמר ֶכת, ִלׁשְ ְתַהּפֶ ַהּמִ

היהודית. האמונה של ליבה לב היא המשיח בביאת האמונה  

ישלח הוא "בסוף הרמב"ם: כותב  י"ב)  (מאמר יגדל, במאמרו
זה לקץ." מאמר והמצפים המייחלים את לגאול משיחו כדי את

השואה. בתקופת שלנו מאמין" ל"אני הפך

ביותר. ברכתו הקדומה ישראל תקוות היא התקווה המשיחית  

"לֹא ָיסּור (המשיח). שילה של לביאתו קשורה יעקב ליהודה של
ַהת ִיּקְ ְולוֹ ילֹה, ׁשִ ָיבֹא י ּכִ ַעד  ַרְגָליו, ין  ִמּבֵ ּוְמחֵֹקק ִמיהּוָדה, ֶבט ׁשֵ
הכוכב כד:יז. במדבר את גם קיראו מט:י). (בראשית ים." ַעּמִ
דויד, המגן כי ביאת המשיח. מעניין לציין מסמל מיעקב שדרך

המשיחית. התקווה את גם מסמל ישראל, מדינת של סמלה

העניק שאלוהים הראשונה ההבטחה הייתה מה .2
לאנושות?

ְיׁשּוְפָך הּוא ַזְרָעּה: ּוֵבין  ַזְרֲעָך,  ּוֵבין ה, ָ ָהִאּשׁ ּוֵבין  יְנָך  ּבֵ ית, ָאׁשִ "ְוֵאיָבה
ג:טו). (בראשית ָעֵקב." ׁשּוֶפּנּו ּתְ ה ְוַאּתָ ֹראׁש,

שנאמר: עם ביאת המשיח, הרע עתיד להסתיים ביצר  המאבק

ומשמידו." הרע ליצר הוא ברוך הקדוש מביא לבוא "לעתיד
נב:א). (סוכה
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ג: בבראשית המוזכר  האישה "זרע" את מייצג  מי .3
טו?

ְלַרְגֶליָך." ֲהֹדם ֹאְיֶביָך, ית ָאׁשִ ַעד ִליִמיִני; ב ׁשֵ ַלאֹדִני ְיהָוה, "ְנֻאם
קי:א). (תהילים

ש"זרע" כך על טמונים בבראשית ג:טו, רמזים אילו .4
במינו? מייצג אדם יחיד האישה

ִלי  ת ׁשָ י ּכִ ת: ׁשֵ מֹו ֶאת ׁשְ ְקָרא ַוּתִ ן, ּבֵ ֶלד ַוּתֵ ּתֹו, ֶאת ִאׁשְ עֹוד, ָאָדם ַדע "ַוּיֵ  
ד:כה). (בראשית ָקִין." ֲהָרגֹו י ַחת ֶהֶבל, ּכִ ַאֵחר ּתַ ֶזַרע ֱאֹלִהים,

ימחץ הוא (כלומר, רֹאׁש"  ְיׁשּוְפָך "הּוא נאמר  ג:טו בבראשית  

יחיד. זכר שלישי, לשון בגוף משתמש הכתוב שימו-לב כי אותך).

ג:טו ובבראשית באותן המילים בבראשית ועוד, השימוש  זאת

מיוחד קשר על מורה "אשית"), "שת", "אישה, ("זרע", ד:כה
ד: המוזכר בפרק כשם שה"זרע" המרמז כי שני הפסוקים, בין
ג:טו בפרק ה"זרע" מיוחד במינו (שת), כך לאדם מתייחס כה

במינו. מיוחד לאדם מתייחס
 

הנחש? מייצג מי את .5

ָנָחׁש ִלְוָיָתן ַעל ְוַהֲחָזָקה, דֹוָלה ְוַהּגְ ה ׁשָ ַהּקָ ַחְרּבוֹ ּבְ ְיהָוה ִיְפֹקד ַההּוא ּיֹום "ּבַ
כז:א). (ישעיהו ם." ּיָ ּבַ ר ֲאׁשֶ ין, ּנִ ְוָהַרג ֶאת-ַהּתַ תֹון; ָנָחׁש ֲעַקּלָ ִלְוָיָתן, ְוַעל ִרַח, ּבָ

ְתֶעה ַהּמַ ָטן, ְוׂשָ ין ַמְלׁשִ ְקָרא ַהּנִ ְדמֹוִני ַהּקַ ָחׁש ַהּנָ דֹול, ַהּגָ ין ּנִ ַהּתַ ַלְך ֻהׁשְ "ָאז
יב:ט). (התגלות ִאּתֹו.“ ְלכּו ֻהׁשְ ּוַמְלָאָכיו  ַאְרָצה ַלְך ֻהׁשְ ּה; הּוא ּלָ ּכֻ ֵבל ּתֵ ֶאת

את הרע ויצר השטן הנחש, מייצגים (טז:א) בתרא בבא פי על  

אותו כוח רשע.

את ג:טו בבראשית המתואר המאבק מסמל כיצד .6
אלוהים? של הגאולה מעשה
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ם." ׁשֵ ְלּבִ ַוּיַ עֹור ְתנֹות ּכָ ּתֹו, ּוְלִאׁשְ ְלָאָדם ֱאלִֹהים ְיהָוה ַעׂש "ַוּיַ
(בראשית ג:כא).

החטא של  בעטיו התרחש הראשון)  (הקורבן  הראשון המוות   

הקדמון.

צליל בעלות במילים משתמשת התורה ג:טו, בבראשית  

לשון. על נופל לשון דרך על ו"תשופנו", "ישופך" דומה:
"תשופנו ואתה אותך, וימחץ יכה כלומר, ראש", "ישופך הוא
כי מרמז זו בלשון השימוש  בעקבו.  תפגע  כלומר, עקב",
אשר במינו,  מיוחד אדם  של ב"קורבן" כרוך  הנחש של מותו 
הרע. מן  אותה ויחלץ האנושות את שיושיע בשעה ימות 

את נג, בישעיהו הסובל, העבד  תיאור מסמל כיצד .7
האלוהים? הגאולה של מעשה

ַיֲאִריְך ָיִמים; ֶזַרע ִיְרֶאה ַנְפׁשוֹ, ם ָאׁשָ ים ׂשִ ּתָ ִאם ֶהֱחִלי. אוֹ, ּכְ ּדַ "ַויהָוה ָחֵפץ
יק ַצּדִ יק ַיְצּדִ ַדְעּתֹו ּבְ ע. ּבָ ִיׂשְ ִיְרֶאה ַנְפׁשֹו, ֵמֲעַמל ִיְצָלח. ָידֹו ּבְ ְיהָוה, ְוֵחֶפץ

נג:י,יא). (ישעיהו ִיְסּבֹל." הּוא ַוֲעֹוֹנָתם, ים; ָלַרּבִ י, ַעְבּדִ

מצורע אמרו רבנן, המשיח? שם "מה נג:ד: על ישעיהו דרשו  חז"ל

ְבֻנהּו ֲחׁשַ ַוֲאַנְחנּו א, ּוַמְכאֵֹבינּו ְסָבָלם; ָנׂשָ הּוא "ֳחָלֵינּו שנאמר שמו,
צח:ב). סנהדרין,  בבלי, (תלמוד ה"' ּוְמֻעּנֶ ֱאלִֹהים ה ֻמּכֵ מצורע, 

מעשה את במקדש הקורבנות פולחן מסמל כיצד .8
האלוהים? של הגאולה

לֹו; ְוִנְסַלח ה, ֵמֵאּלֶ ֵמַאַחת  ָחָטא, ר ֲאׁשֶ אתֹו ַחּטָ ַעל ַהּכֵֹהן  ָעָליו ר "ְוִכּפֶ
(ויקרא ה:יג). ְנָחה." ּמִ ּכַ ַלּכֵֹהן, ְוָהְיָתה

למשיח, שבין הקורבנות הקשר על יוסיי בשם ר' דרש אלעזר  ר'

נא:ב). סנהדרין מד:ב, (זבחים למשיח." בנוגע הלכה "..זו ואמר:

שהוא משום  (הלבן)?  לבנון בשם  המקדש בית נקרא  "מדוע   

לט). (יומא, ישראל." חטאי את מלבין
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נג? העבד הסובל, המתואר בישעיהו מיהו .9
 

ּוַבֲחֻבָרתוֹ  ָעָליו, לֹוֵמנּו ׁשְ מּוַסר ֵמֲעוֹנֵתינּו; א ְמֻדּכָ ֵענּו, ׁשָ ִמּפְ ְמֹחָלל  "ְוהּוא
נג:ה). (ישעיהו א ָלנּו." ִנְרּפָ

כולם הייסורים נג: "כל ישעיהו על ר' אקא, בשם הונא ר'  אמר

אחת לדור הקדומים, ולדורות לאבות אחת מנות: חולקו לשלוש
"ְוהּוא נג:ה בישעיהו שנאמר המשיח, למלך ואחת הכפירה,

טז:א). שמואל (מדרש ֵענּו."' ׁשָ ִמּפְ ְמחָֹלל

ישראל. מישעיהו הוא נג בישעיהו המתואר ייתכן שהעבד לא  

כאדם מתואר הוא ישראל. אינו כבר העבד כי עולה ואילך, מט:ה-ו
נ:י, ישעיהו את גם קיראו לאלוהים. ישראל עם את ישיב אשר
הפרדה ועושה רבים, שני  בגוף ישראל לעם  הנביא פונה שבו
ְיֵרא ָבֶכם "ִמי לה': במעמדו השווה העבד, לבין ישראל בין ברורה
ִיְבַטח לוֹ, נַֹגּה ְוֵאין ִכים, ֲחׁשֵ ָהַלְך ר ֲאׁשֶ - ַעְבּדוֹ קוֹל ּבְ ׁשֵֹמַע ְיהָוה,
מן העובדה משתמעת אף זו הפרדה אלָֹהיו." ּבֵ ֵען ָ ְוִיּשׁ ם ְיהָוה, ׁשֵ ּבְ

פשעי העם. בשל להידקר אמור שעבד זה

לבוא? אמור המשיח משפחה שבט ומאיזו מאיזה .10

ֵיֵצא, ִלי ָך ִמּמְ ְיהּוָדה. ַאְלֵפי ּבְ ִלְהיֹות ָצִעיר ֶאְפָרָתה, ית-ֶלֶחם ּבֵ ה "ְוַאּתָ
(מיכה ה:א). עוָֹלם." ֶדם, ִמיֵמי ִמּקֶ ּומֹוָצֹאָתיו ָרֵאל; ִיׂשְ ל ּבְ מֹוׁשֵ ִלְהיֹות

ָלֶהם." ר ָאִקים ם, ֲאׁשֶ ַמְלּכָ ִוד ְוֵאת ּדָ ֵאת ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם "ְוָעְבדּו
ל:ט). (ירמיה

להם להקים הוא הקדוש ברוך עתיד ר' רב: בשם יהודה ר'  אמר

ְוֵאת ֱאלֵֹהיֶהם ְיהָוה ל:ט, 'ְוָעְבדּו ֵאת בירמיהו שנאמר אחר, דויד
סנהדרין צח:ב). בבלי, (תלמוד ָלהם.' ָאִקים ר ֲאׁשֶ ם, ִוד ַמְלּכָ ּדָ

זה לאלוהים? משיח בין טיב הקשר מה .11

ַעת, רּוַח ּדַ ּוְגבּוָרה, ֵעָצה רּוַח ּוִביָנה, ָחְכָמה רּוַח - ְיהָוה רּוַח "ְוָנָחה ָעָליו,
יא:ב). (ישעיהו ְיהָוה." ְוִיְרַאת
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ֱאלִֹהים, 'ְורּוַח א:ב בראשית  על  אומר רבה בראשית מדרש  

במעשה נכחה המשיח המלך של רוחו כי ִים', ַהּמָ ֵני ַעל-ּפְ ְמַרֶחֶפת
ָעָליו, "ְוָנָחה יא:ב ככתוב בישעיהו המשיח', 'רוח זהו בראשית.

רבא, ב:ד). רּוַח ְיהָוה"(בראשית

לעבד היכר סימני נג מהווים בישעיהו רמזים אילו .12
הסובל?

דויד. לשושלת כלל בדרך מיוחסת נג:י בישעיהו "זרע" המילה  

מה:יט,כה.) ישעיהו מא:ח; מג:ה; מד:ג; את (קיראו

ממנו". פנים  "וכמסתיר הסובל: העבד על נאמר נג בישעיהו   

ישעיהו. ספר של אורכו מופיע לכל פנים" "הסתר הביטוי

(נג:א). וישועתו. גבורת ה' התגלות מזוהה בתור העבד של  ביאתו

של המשיח? האלוהי מוצאו על התנ"ך כיצד מעיד .13

ֵיֵצא, ִלי ָך ִמּמְ ְיהּוָדה. ַאְלֵפי ּבְ ִלְהיֹות ָצִעיר ֶאְפָרָתה, ית-ֶלֶחם ּבֵ ה "ְוַאּתָ
ֵעת ֵנם, ַעד ִיּתְ ָלֵכן עֹוָלם. ִמיֵמי ֶדם, ִמּקֶ ּומֹוָצֹאָתיו ָרֵאל; ִיׂשְ ּבְ ל ִלְהיֹות מֹוׁשֵ
עם (השוו ב). ה:א, (מיכה ָרֵאל." ִיׂשְ ֵני ּבְ ַעל ְיׁשּובּון ֶאָחיו, ְוֶיֶתר ָיָלָדה; יֹוֵלָדה

כג:ה-ו). ירמיהו

ברוך הקדוש ייקרא "המשיח כג:ה-ו: ירמיהו על דרשו חז"ל  

(תלמוד ִצְדֵקנּו.'". ְיהָוה ִיְקְראוֹ,  ר ֲאׁשֶ מוֹ  ְ ּשׁ 'ְוֶזה שנאמר: הוא...
עה:ב). בתרא, בבא בבלי,

להיות אפרתה, צעיר בית לחם ה:א: "ואתה יונתן למיכה  תרגום

בישראל, ושמו מושל להיות המשיח ייצא ממך באלפי יהודה,
עולם." מימי מקדם נודע
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של העל-טבעית לידתו את התנ"ך מנבא כיצד .14
המשיח?

ְוָקָראת ן, ּבֵ ְויֶֹלֶדת ָהָרה ָהַעְלָמה, ה ִהּנֵ אֹות: ָלֶכם הּוא, ֲאֹדָני ן ִיּתֵ "ָלֵכן
ז:יד). (ישעיהו ֵאל." נּו ִעּמָ מוֹ, ׁשְ

האיש 'הנה שנאמר: אב, בלא יהיה להקים אני שעתיד  "הגואל

'ויעל בישעיהו: ככתוב עצמו. בכוחות שיצמח זרע', ששמו
'אני היום הכתוב אומר ציה.'...ועליו מארץ וכשורש כיונק לפניו

לז:כב). בראשית על רבא (בראשית הולדתיך.'"

המשיח? שלטונו של יהיה היקף מה .15

ְלָעְבדֹו ְיהָוה, ם ׁשֵ ּבְ ם ֻכּלָ ִלְקֹרא ְברּוָרה, ָפה ׂשָ ים, ַעּמִ ֶאל ֶאְהּפְֹך ָאז י "ּכִ
ג:9). (צפניה ֶאָחד." ֶכם ׁשְ

כולם שפה ברורה, לקרוא אל עמים אז אהפוך ג:ט: 'כי "צפניה  

המשיח." מלך אלא אינו ה', שם אחד'; שכם לעבדו ה', בשם
(בראשית רבא מא:מד).
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– משיח יהודי?1 ישוע

כמשיחיים אנו האם בישוע? וגם להאמין יהודים להיות יכולים אנו האם
ישוע? של היהודיים שורשיו את לדחות יכולים

והפרידה הכנסייה את הולידה אשר היהדות, את שפילגה המחלוקת מאז
ולמשיח שקר הנוצרים הפך ישוע למשיח נערץ בקרב הכנסת, בית בינה לבין
ואילו ישוע, בדחיית היהודים את מאשימים הנוצרים היהודים. בקרב שנוא
נרדף לחילול הפך שם ישוע זהותו. בסילוף הנוצרים היהודים מאשימים את
עמנו, משום המשיח של להיות יכול לא ישוע ועוד, הקודש ולבגידה. זאת

הנוצרים. של המשיח שהוא

הנוצרים, צודקים האם אלו? ולטענות להאשמות הצדקה יש האם ואולם,
צודקים האם ברציחתו?  ואפילו ישוע בדחיית היהודים את  המאשימים
איננו היום בלבד? הנוצרים של משיחם  הוא  ישוע כי הטוענים היהודים,
אלו עוותו חשובות סוגיות ספק כי אך אין רגישים אלו. בנושאים מעיזים לעסוק
אמור למנוע אינו זה דבר ואולם, הדתות. שתי של היומרני וסולפו בפולמוס
ומפתיעות. מעניינות למסקנות להגיע אף  ואולי הראיות, את לבחון מאיתנו

ואהוד מוכר משיח
כאשר כי מספרים החדשה בברית השליחים מעשי וספר הבשורות ספרי
לתורתו אחריו, הקשיבו נהו ישראל בית המוני ויהודה, ברחבי הגליל עבר ישוע
ָהֵאזוֹר." (לוקס ָכל ּבְ ָיָצא ְמעוֹ ְוׁשִ ִליל ַהּגָ ֶאל ָהרּוַח ְגבּוַרת ּבִ ָחַזר "ְוֵיׁשּוַע והריעו לו.
ֵאָליו צּו ִנְקּבְ ׁשּוב ן. ְרּדֵ ַהּיַ ֵעֶבר ְוֶאל ְיהּוָדה ֵאזוֹר ֶאל ם ָ ִמּשׁ ְוָהַלְך ָקם "הּוא ד:יד-טו).
מַֹע ִלׁשְ ֵאָליו ִנְצְמדּו ָהָעם ל ּכָ י ”ּכִ י:א). (מרקוס אוָֹתם.“ ד ִלּמֵ ׁשּוב ּוְכִמְנָהגוֹ ֲהמוִֹנים
דיווח מוסיף לוקס חייו. ימי רבה כל זכה לפופולריות ישוע יט:מח). (לוקס אוֹתו“ֹ
”ְוָכל ישוע: נאסר שבו הפסח הגורלי, לפני ערב ממש שהתרחש אירוע על אחרון
– מעין כא:לח) (לוקס אוֹתוֹ.“ מַֹע ׁש ִלׁשְ ְקּדָ ְלֵבית ַהּמִ ֵאָליו ָלבוֹא ימּו ּכִ ָהָעם ִהׁשְ
עד רבה, הייתה כה של ישוע הפופולריות מסעותיו בישראל. שמנציח את סיום
כז:א). שמתנגדיובחרו לערוךאתמשפטובחופזהובחסותהחשיכה(מתי כו:לא;
שחיו ישוע תלמידי של הרב מספרם על מדווח השליחים מעשי ספר
תלמידים בירושלים אלפים כשלושת נאספו השבועות בחג לאחר מותו. בארץ
גברים, אלפים לחמשת  מספרם גדל יותר, מאוחר ב:מא). השליחים  (מעשי
”ְוָאְמָנם כי: מצוין מכן לאחר קצר זמן ד:ד). השליחים (מעשי וילדים. נשים
השליחים ְמאֹד“ (מעשי ים ַרּבִ ים ְוָנׁשִ ָבִרים ּגְ ַמֲאִמיִנים, עוֹד ָהָאדוֹן ֶאל  חּו ִנְסּפְ
הסמוכות הערים מן שהגיעו האנשים את ציין העם המוני המונח ה:יד).
ַבר כי "ּדְ הספר יותר מציין מאוחר בשלב השליחים ה:טז). לירושלים (מעשי
1 Jacques Doukhan, Jesus, a Jewish Messiah? Shabbat Shalom, April 1977. 17-21.
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ַהּכֲֹהִנים ִמן ַרב ָהמוֹן ְוַגם ְמאֹד ַדל ּגָ ַלִים ירּוׁשָ ּבִ ְלִמיִדים ַהּתַ ר ּוִמְסּפַ ג ְגׂשֵ ׂשִ ֱאלִֹהים
(ו:ז). ָלֱאמּוָנה" ְמעּו ִנׁשְ

העריכו היסטוריים אחרים, מקורות ועל זה מידע שהסתמכו על חוקרים
האמונה את  שקיבלו היהודים  מספר היה סטפנוס של  סקילתו בזמן  כי
שגברו  הרדיפות סקילתו, ונוכח לאחר אפילו איש.2  כ-25,000 המשיח בישוע
את שגשוג ושוב שוב מציין השליחים מעשי המאמינים. מספר גדל והלכו, 
יד: יא:כ-כא; לה, מג; ט:לא, ח:ה-יב; השליחים העם. (מעשי בקרב הבשורה
בשמחה, בירושלים הקהילה בני מבשרים הספר, בסוף וכו'). כ, יט:ט, טז:ה; א;
המילה (כא:כ). ַלּתוָֹרה!“ ִאים ַקּנָ ם ְוֻכּלָ ַמֲאִמיִנים ִנְהיּו ְיהּוִדים ִרְבבוֹת ה ּמָ ”ּכַ כי
נוכל להעריך משמעה 10,000(רבבה). לכן במקור, myriad המופיעה היונית
מייצג זה מספר איש. אלף שלושים על עלה המשיחיים היהודים מספר כי
היהודים מרבית כי מציין הדבר ההיא. בעת ירושלים תושבי ממחצית למעלה

המשיח. בישוע האמינו בארץ) אחרים במקומות רבים (ויהודים בעיר
לא כי היהודים הטוענים הצדדים, הן המשיחיים שני כי נוכל לומר לפיכך,
לדחות טובות סיבות להם יש כי הסבורים היהודים והן כמשיחם, בישוע הכירו
הבשורות, ספרי שמעידים "כפי מעיר: אייזק ג'ולס ההיסטוריון טועים. – אותו
מספר הגיע, למעט שאליו מקום בכל עמו בני ידי על התקבל בלבביות ישוע
לא זו טענה נגדו? לפתע  פנה ישוע  את שאהד  העם האם  נדירים. מקרים
הבשורות  ספרי דבריו:" את אייזיק  מסכם יותר מאוחר מעולם."3  הוכחה
העם ידי של ישוע על זה [דחייתו שדבר לפקפק בכך לנו סיבה טובה מעניקים

פעם."4 אי אירע היהודי]

מחכים למשיח
מפתיעה. אינה מבני עמו לקבל זכה שישוע הפנים הלבבית קבלת למעשה,
המוחלטת כהתגשמות ביאת ישוע את מן הראשית מציגים הבשורות ספרי

ישראל. תקוות של
עזה לביאת ציפייה שררה ישוע בתקופת השעה. שהגיעה ראשית, משום
אותה של היסטוריונים ומכתבי הבשורות מכתבי רק לא הוכח זה דבר המשיח.
היהודי, שחי תחת העם ציפיית על שהעידו המלח, ים ממגילות העת, אלא אף

הקרובה. המשיח לביאת רומי, כיבוש עול
השבועות שבעים בנבואת במיוחד בתנ"ך, ימים באותם שהתעמק מי כל
הוא  דניאל  בספר זה קטע  העת.5  הגיעה כי  להסיק  התקשה  לא  ט',  בדניאל
הזמן את  ומציין המשיח, על מוחלט ובאופן מפורשות שמדבר היחיד 
ם ַלִ ְירּוׁשָ ְוִלְבנוֹת  יב ְלָהׁשִ ָדָבר, מָֹצא ִמן ל ּכֵ ְוַתׂשְ "ְוֵתַדע ביאתו: של  הכרונולוגי
ְרחוֹב ׁשּוב ְוִנְבְנָתה ּתָ ַנִים, ּוׁשְ ים ִ ּשׁ ׁשִ ֻבִעים ְוׁשָ ְבָעה; ׁשִ ֻבִעים, ׁשָ ָנִגיד - יַח ָמׁשִ ַעד
2 [Richard L.H. Lenski, The Interpretation of the Acts of the Apostels (Minneapolis: Augsburg Publishing
House, 1961. p. 311)
3  Jules Issac, Jesus and Israel (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971), p. 101.      
4  Ibid., p. 132.
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מאת ייצא הדבר שבו היום מן כלומר, ט:כה). (דניאל ים." ָהִעּתִ ּוְבצוֹק, ְוָחרּוץ, 
שנים יעברו שבע המושל, עד שימלוך המשיח ירושלים את לבנות מחדש ה',

שנים. ושניים ושישים
הזה האירוע את למקם לנו ומאפשרים בנבואה מוזכרים ציוני-דרך שני

בהיסטוריה:

ארתחששתא של בהכרזתו מדובר מחדש. ירושלים בניית על הכרזה .1
מסוגה  והאחרונה השלישית ההכרזה הייתה זו 457 לפנה"ס. בשנת פרס מלך
הצו הייתה זו הכרזה ו:יד). עזרא דריוש, והכרזת כורש הכרזת בעקבות (שבאה

ז:כז-כח). הצו היחיד שזכה לברכה (עזרא וכן המכריע,

לראות יש מכן, לאחר שיבואו השבועות (62+7) ותשע ששים מניין 2. את
הקדומה היהודית הפרשנות פי ועל בדניאל הנבואי ההקשר פי על כשנים,

כאשר  עזרא.6  ואבן גאון, רש"י סעדיה רב כגון פרשנים ביותר, מאת והמוסמכת
שנים. ל-483 מגיעים ב-7 69 מכפילים

אחרי  שנים   483 להתרחש צפויה המשיח שביאת עולה, זה מחישוב
חופף  כי תאריך זה בשנת 27 לספירה. מיותר לציין כלומר, 457 לפנה"ס, שנת
כהונתו שירות  והתחלת ההיסטוריה, בימת על מנצרת ישוע של להופעתו 
עצמו את הציג ישוע שבה השנה ג:כא-כג). זוהי אף (לוקס ישראל. עם בקרב

ישעיהו: נבואת של מגשימה המשיח, בתור
ֶאת ּוָמָצא ה ִגּלָ ַהּמְ ֶאת ַתח ִביא, ּפָ ַהּנָ ְעָיהּו ְיׁשַ ת ֵסֶפר ְמִגּלַ ֶאת לוֹ ָנְתנּו ר ֲאׁשֶ "ּכַ
ִלְקרֹא ָלַחִני ׁשְ ֲעָנִוים. ר ְלַבּשֵׂ אִֹתי ח ָמׁשַ ַיַען ָעָלי, ֲאדָֹני "רּוַח ּבוֹ: תּוב ּכָ ׁשֶ קוֹם ַהּמָ
ָרצוֹן ַנת ׁשְ ִלְקרֹא ים, ָחְפׁשִ ְרצּוִצים ַח ּלֵ ְלׁשַ ַקח-קוַֹח; ּפְ לִעְוִרים ּוְ רוֹר, ּדְ בּוִיים ִלׁשְ
ַהּנוְֹכִחים ל ּכָ ֵעיֵני ב. ֵ ְוִהְתַיּשׁ אי ּבַ ַלּגַ ֶהֱחִזיָרּה ה, ִגּלָ ַהּמְ ֶאת ַלל ּגָ ׁשֶ ְלַאַחר ַליהוה."
ה ַהּזֶ תּוב ַהּכָ א ִנְתַמּלֵ "ַהּיוֹם ְוָאַמר:  ֲאֵליֶהם  ר  ְלַדּבֵ ֵהֵחל  ְוהּוא ֵאָליו. ְנׂשּואוֹת ָהיּו

ד:טז-כא). ָאְזֵניֶכם." (לוקס ּבְ
הרבים הנסים ישראל. עם של המיוחל המשיח שהוא כאן מעיד ישוע
בתנ"ך המעוגנת  ותורתו בתורה דבקותו והייחודיים, המופתיים חייו שחולל, 
יוחנן המטביל, לתלמידי  ישוע תשובת שמעידה כפי אלה אימתו זאת. כל -
ְליוָֹחָנן ידּו ַהּגִ "ְלכּו הנביאים: דיברו שעליו המשיח הוא אם לבדוק שבאו
ְמצָֹרִעים ִכים ְמַהּלְ ְסִחים ּפִ רוִֹאים, ִעְוִרים ְורוִֹאים: ׁשוְֹמִעים ם ַאּתֶ ר ֲאׁשֶ ֶאת
ה). יא:ד, (מתי ִרים ּשְׂ ִמְתּבַ ים ֲעִנּיִ ָקִמים,  ֵמִתים  ׁשוְֹמִעים, ים ֵחְרׁשִ ְמטָֹהִרים,
בהקשר פורש הוא מיוחדת; משמעות נשא ישוע של מותו אפילו
בתחילת בהבטחה המופיעה כבר נרמזה זו פרשנות המקדש. אכן, לקורבנות

5. This Jewish consciousness of the plenitude of time is most powerfully exhibited by the Essenes. See William H.
Shea, Selected Studies on Prophetic Interpretation, Daniel and Revelation Committee Series, vol. 1 Washington, 
DC: Review and Herald Publishing Association, 1982), pp. 89-93.
6. Miqraoth Gdolot, ad loc.
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שהטיל על הקללה בלב ליבה של תקווה זורע מילת אלוהים  ספר בראשית.
וישוף מזרע האישה, שייוולד אדם יקום ובו יום יבוא בשל חטאם. וחווה אדם
(יפגע) ישוף שהנחש בשעה הרוע, את המסמל הנחש, ראש את (ימחץ)

ג:טו). (בראשית בעקבו
ולא מסופר, לאחר הקללה מייד קורבן. באמצעות על גאולה כאן מרמז הכתוב
אלוהים ג:כא). (בראשית כותנות עור לאדם וחווה שעשה אלוהים על במקרה,
אלוהים זו, ודרמטית מיוחדת במחווה הרמז. משמעות את במעשהו ממחיש
אינו הוא הכנתם לשם להם בגדים. אך מכס מלכותו ומכין יורד ובעצמו בכבודו
להשתמש בוחר אלוהים הצומח. חומר אחר מן כל או פשתן בכותנה, משתמש
בעורשל בעל-חיים.בחירהזו מרמזתעלמותהשל חיה,המוותהראשון, הקורבן
הבושה תחושת את להפיג וחווה, אדם מערומי את לכסות שנועד הראשון,
וזה אלוהים בנוכחות לשרוד להם ולסייע חטאם, בעקבות אותם שאפפה
לבוא. העתידה המשיחית הגאולה על להצביע הייתה הקורבן תכלית זו. במחיצת
מבט מנקודת  בישראל הקורבנות הקרבת את לפרש טעות זו תהיה 
גם זו זועם.  אל לרצות  שנועדה טקסית מחווה היוו לא הקורבנות  מאגית. 
העברה אמצעי בהם ולראות פסיכואנליטית, מבט מנקודת אותם לפרש טעות

לאלימות מודחקת. המאפשר ביטוי (transference)

לפיהלךהחשיבההתנ"כי,הגאולהלאתצמחמןהאנושותותעלההשמיימה,
זו, מבט מנקודת האנושות. כלפי מטה, ותנוע האלוהים מן תצמח להפך, אלא
האלוהי.7  לחסד סמל בפולחן הקורבנות לראות קאופמן, יש יחזקאל דברי ולאור
חלק הם בתנ“ך הקורבנות באירועים ממשיים. מתמקדת היהודית החשיבה
ומעניק מבטיח מתחייב, אלוהים לאדם, שבו אלוהים בין ברית כריתת מטקס
משמעות לפיכך, כג).  יב:כב, שמות טו; בראשית ח:כ-כב; (בראשית  תקווה.
אות מבשר מהווים פסיכולוגית. הקורבנות מאגית או אינה הקרבת הקורבנות

היסטורית. נקודת מבט מתוך תקווה המעניק לנו לבאות,
ביאת בתיאור השה קורבן את מאזכר נג שישעיהו מפתיע זה אין לפיכך,
ַוֲאַנְחנּו ְסָבָלם; ּוַמְכאֵֹבינּו א, ֳחָלֵינּו הּוא ָנׂשָ "ָאֵכן והאנושות: ישראל גואל המשיח,
מּוַסר ֵמֲעוֹנֵֹתינּו; א ְמֻדּכָ ֵענּו, ׁשָ ִמּפְ ְמחָֹלל ְוהּוא ה. ּוְמֻעּנֶ ֱאלִֹהים ה ֻמּכֵ ָנגּוַע ְבֻנהּו, ֲחׁשַ
ַויהָוה ִנינּו; ּפָ ְלַדְרּכוֹ  ִאיׁש ִעינּו, ּתָ ּצֹאן ּכַ נּו ּלָ ּכֻ ָלנּו. א ִנְרּפָ ּוַבֲחֻבָרתוֹ ָעָליו,  לוֵֹמנּו ׁשְ
יּוָבל, ּוְכָרֵחל ַבח ַלּטֶ ה ּשֶׂ ּכַ יו ּפִ ח ִיְפּתַ ְולֹא ַנֲעֶנה, ְוהּוא ׂש ִנּגַ נּו. ּלָ ּכֻ ֲעוֹן ֵאת יַע ּבוֹ, ִהְפּגִ
יק ַיְצּדִ ַדְעּתוֹ ּבְ ע, ּבָ ִיׂשְ ִיְרֶאה ַנְפׁשוֹ, ֵמֲעַמל יו... ּפִ ח, ִיְפּתַ ְולֹא ֶנֱאָלָמה; גְֹזֶזיָה ִלְפֵני

יא). נג:ד-ז, י, (ישעיהו ִיְסּבֹל." הּוא ַוֲעוֹנָֹתם, ים; ָלַרּבִ י, יק ַעְבּדִ ַצּדִ
לקרוא אמור המשיח לפיה למסורת, המתייחסת פסקה ישנה במדרש
הוא רבי... בית  של המצורע  רבנן, "תנו נג:ד. ישעיה בעקבות  מצורע  לעצמו
מצורע, חשבנוהו ואנחנו סבלם, ומכאובינו  נשא  הוא 'חוליינו שנאמר: שמו,
קטע:  לאותו מתייחסת למדרש האופיינית תחינה ומעונה"'.8  אלוהים מוכה
את שנשאת משום מאיתנו, אתה גדול אבותיך, שאנחנו למרות צדקנו, ”משיח

.(444 ,443 עמ‘ עם 80. (השוו עמ‘ ג‘, כרך א‘, ספר הישראלית, האמונה תולדות .7
צח:ב סנהדרין .8
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בקרב ישראל כלפי וקלס לעג רק עוררת עליך.... נפלו ועוונותינו צאצאינו, חטאי
נופץ כוחך מצום, נבובות הפכו עיניך כעץ, יבש גופך התכווץ, עורך הגויים...

צאצאינו.“9 חטאי בשל וכל אלה באו עליך הנשבר, כחרס לרסיסים
המקשרים בין דומה בדברי נבואת שבעים השבועות, הקבלה ניתן לגלות
קושר העוונות כפרת מעשה ט:כד). (דניאל העוונות לכפרת המשיח ביאת
הבין התלמוד מרבני אחד יז:יא). ד-ז; (ויקרא הקורבנות הקרבת לטקס ישירות
אפילו כלל. או עיקרון זאת הלכה, יוסיי: בשם ר' אלעזר ר' "אמר זה. הקשר

המשיח."10 על כמרמזים הקורבנות פורשו היהודית במסורת
כאשר היהודית והמסורת האמונה מן חרגו לא הראשונים המשיחיים לפיכך,
את ָהעוָֹלם.“ (יוחנן ַחּטַ א ַהּנוֹׂשֵ ָהֱאלִֹהים ה ”ׂשֵ בתור: משיח ישראל את ישוע, זיהו
ט:28). העברים ה:ו, ט; אל התגלות ה:ז; לקורינתיים (השוו עם הראשונה א:כט).
את בגופו גילם ואף הנבואה, דיברה שעליהם ובאופן בעיתוי בא המשיח
בהיסטוריה, היחיד המשיח הוא כי לציין ראוי אותו. שסימלו המקדש קורבנות
המלומד המשיח. ביאת על התנ"ך נבואות עם כך כל רבה בעקביות שקושר
קם אחריו לא או ישוע לפני כי להדגיש, "יש באומץ: מודה היהודי שונפילד
רב כל בדיוק תאמו סופם, ועד מראשיתם והתנסויותיו, חייו אירועי אדם שכל

ידי רבים  על זוהה מנצרת המשיח."11 אכן, ישוע הרמזים הנבואיים לגבי את כך
המיוחל. המשיח בתור דורו, מבני היהודי הרוב ידי על אפילו ואולי עמו, מבני
אך כמשיח, זהותו את מוחלט באופן מוכיחה אינה זו היסטורית שעובדה מובן

העם. לב את כבשו האירועים שהתרחשו בזמנו כי מלמדת היא

המשיח חי וקיים
לרב שבתאי צבי ועד דרך החל מבר כוכבא, רבים, ישראל ידע משיחים עם
ההיסטוריה זאת, עם המוני חסידים. משכו אחריהם אשר בימינו, שניאורסון
דעכה בתוך פרק שצצה תנועה משיחית משיחים. כל היום אינה רואה בהם
פעלה. שבה הקצרה לתקופה מעבר  חותמה את  להטביע מבלי קצר, זמן
היחיד עליו,  מדברים  שעדיין היחיד היהודי המשיח הוא שישוע  העובדה 
הראוי שמן  מעניינת עובדה יוצרת והזמן, המרחב לגבולות מעבר שהתעלה 
הזקן, של הילל וחסיד פרוש בדברי רבן גמליאל, כאן להיזכר אותה. כדאי לבחון
ֲאִני ה "ְוַעּתָ בוחן: אבן לקבוע במטרה זמנו, בני למשיחיים בדבריו שהתייחס
ַהּזֹאת ה ֻעּלָ ַהּפְ אוֹ ָהֵעָצה י ּכִ ָלֶהם,  יחּו ְוַהּנִ ה ָהֵאּלֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ִמן ִחְדלּו ָלֶכם, אוֵֹמר
ְלָהֵפר ּתּוְכלּו לֹא ִהיא, ֱאלִֹהים ֵמֵאת ִאם ֲאָבל ִהיא. ָאָדם ֵני ּבְ ֵמֵאת ִאם - ּתּוַפר
גמליאל לט).  ה:לח,  השליחים (מעשי אלִֹהים!" ּבֵ ִנְלָחִמים ְצאּו ּמָ ּתִ ן  ּפֶ אוָֹתּה 
מן הסנדלר יוחנן של באמרה מהדהדים שעקבותיו עתיק, רבני עיקרון איזכר

.(444 ,443 עמ' עם (השוו .(80 עמ' ג', כרך א', ספר הישראלית, האמונה תולדות .7

לז פיסקה רבתי, פסיקתא .9
ב נא, סנהדרין ב, מד, זבחים, .10

11. H.J. Schonfield, The Passover Plot. A New Interpretation of the Life and Death of Jesus (New York: Bernard
Geis, 1966), p. 36; quoted in Donald A. Hagner, The Jewish Reclamation of Jesus (Grand Rapids: Academic Books,
1984) p. 248, n. 93.
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שהשראתה זו אך מן השמיים תעמוד, שהשראתה קהילה ה-12:“כל המאה
לא תעמוד.“12 מן השמיים אינה

השאלה על הסתייגות כל וללא בחיוב לענות נוכל הללו, הדברים כל לאור
למנות ניתן המשיח. בישוע להאמין כיהודים נוכל האם דהיינו, שהועלתה,

לכך: שלוש סיבות לפחות

בתור המשיח. בו הכיר ישוע של בזמנו היהודי מרבית העם .1
ועולה  בתנ"ך,  האלוהים בדבר מעוגנת המשיח בתור ישוע של זהותו   .2

המסורת היהודית. אחד עם בקנה
ההיסטוריה. לאורך ששרד היחיד היהודי המשיח הוא ישוע .3

המשיח. על היהדות מתפיסת אינה חורגת כמשיח בישוע האמונה לפיכך,
ישוע לדחיית הסיבה  את בנצרות, דיוק ליתר או ליהדות, מחוץ  לחפש יש
על ידי התורה דחיית דווקא אייזק, ג'ולס לפי האחרונות. השנים במשך אלפיים
על המשיח "דחיית היהודי. העם ישוע על ידי דחיית את שעוררה היא הנוצרים
התורה דחיית על ידי הנצרות... התורה התעוררה עקב דחיית היהודי העם ידי
כמו היה זו... דחייה עם להסכים היהודי העם מן לבקש מספקת. סיבה הייתה

ליבם."13 את לעקור מהם לבקש
היא תגובה הנוצרי למסר היהודי העם התנגדות כי טוען מאמי מאידך, אלבר
של סיפורו את הספר בבית חברי ”גוללתי בפני הנוצרית: לאנטישמיות טבעית
הגונות מכות בגללו חטפתי כן, לפני קצר זמן אך ובדתו... בעמו שבגד ישוע
עבור ישוע סימל גלות שנות אלפיים במשך הררית. בעיירה קטנה בכנסייה
לעיתים שגרמו  הנוצרים, מן  שספגו הקשות למכות  הגורם את היהודים 
אם  אלא הכובש, של ומנהגיו ערכיו את לקבל קשה כבוש להכחדתם.“...14 לעם
להתרחש עלולה זו דחייה לו. את היקר העצמי וירמוס וכבודו גאוותו על יוותר כן

על שלו.“15  נעלים ואפילו ויפים, טובים ומנהגים בערכים אם מדובר גם
בפני המשיח על להעיד למטרה שמה לה אשר הנצרות, אחרות, במילים
בשל וזאת העיקרית לקבלתה, הנגף לאבן הפכה בפני היהודים, ובעיקר העולם
ודיכוי התורה דחיית ידי על כן, על  היהודי. יתר העם ודחיית התורה נטישת

מזהותה. גדול חלק הנצרות איבדה ישוע, בשם היהודי העם
להיות אפשר כיצד המשיח, בישוע ולהאמין  יהודים להיות אפשר ואם
זהותו לא שכן, אותו? וטיפחו שהזינו השורשים את לדחות בעת ובה משיחיים
הנוצרית. אם זהותו ישוע המשיח צריכה להיות מוטלת בספק, כי של היהודית
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