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אפרוץ יהושע

 לקראת הרומית, התקופה סערות ומתוך המצוקה בעתות נולדה הנצרות א.
 הפורענות צללי התרקמותה אל נתלוו ישראל. בתולדות השני הבית עידני סוף

 האחרונות המלחמות תרועות קודשיה, והרם ירושלים חורבן אימת הלאומית,
 זעקות אבודים, קרבות ביעותי המרות, התבוסות כאב האומה, שחרור למען

 כלומר הגדול, המרד לפני האחרון בדור והדיכאון. השכול והכישלון, הייאוש
 המתקרא פאולוס, הנצרות: ניצני כבר פורחים לספירה, הראשונה המאה באמצע
 המושיע 1כריסטוס, בשורת את ומפיץ באיגרותיו זורע הגויים״, אל ״שליח
 מתנמך הבריות, בין אדמות עלי ומתהלך אדם גוף הלובש שמים בן הפלאי,

 בתחייתו, הפתיע אך נצלב בסוף אשר ומלקות, •רדיפות לעג, בוז, סופג ומשתפל,
 הרוע זרועות את גידע האנושות, של קדמון חטא על ובמותו בייסוריו כיפר

 חסד להרעיף כדי בדמו, אותם ומירק גופו בקרבן מאמיניו עוונות טיהר ביקום,
 חיי עם העדן גן את השמימית במלכותו והנוחלים בו הדבקים כל על ישועתו

הבא. בעולם ספונים נצחיים, וזוהר אושר
 עדיין. בישראל הושמעה ולא נודעה לא כזאת פלאית ישועה בשורת

שפות דומות, עין ולמראית קרובות מקבילות, תופעות  בגרסאות אמנם נח
המתח ברגעי 2ההם. הזמנים מאורעות את בספריו המתעד פלביוס, יוסיפום
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 הכבד, השעבוד עול תחת הנאנק העם, סבלות עקב והמהומות, התסיסות הגובר,
ש צפויים אשר הגאולה כיסופי ונתלהטו רדומות תקוות נתעוררו  בעזרת להתממ
 פתאים והוליכו המונים שגררו נוכלים, ומתחזים, כוזבים מתנבאים צצו אלוהים.

 המרוחק, בעבר כמו מהשמים וסיוע נסים פלאי ומופתים, אותות הבטיחו שולל,
ש לשם  חוללו כזב ותעתועי שווא תקוות המאוס. מהשעבוד והשתחררות חופ

שלטונות של ומהירות אכזריות תגובות בגלל אסונות והמיטו מהומות  הרומיים ה
בעיניהם. מסוכנות ואף חשודות התקהלויות על

 הנצרות: של בלעדיותה מזדקרת משותף ורקע דומים חיצוניים קווים למרות
ת ומלהיב אותות מפגין נביא דמות מייצג אינו כריסטוס  להפיל כדי לבבו
 עמו שחרור לשם מאבק אש מציתה אינה בשורתו הרומי. השלטון מצודות
שמת כבר ודמו, גופו עצמו, בקרבן אלא הנכרי, מהעול  עילאית ישועה מוג

 חופש למען אקטיבית להיאבקות עוד זקוקים אינם ומאמיניה דוגליה וסופית.
 ונאמנות המיוסר במושיע לדבקות נתבעים אלא לקץ! ומתקרב חולף בעולם
 ולטפח ייסורים באהבה לסבול כמוהו צלבו, את בענווה לשאת דהיינו לדרכו,

 נצחית תחייה להם מזומנת אז כי תוקף. או אויב כל בפני היכנעות מוסר
בעולמו.

 והסמל הפועם הלב הוא והצלוב, המיוסר המשיח כריסטוס, פולחן ב.
 ונבטה שנזרעה הנוצרית, האמונה של המופת ומאור האידיאל זיו המובהק,

הבית. ונחרב התרחשה הפורענות כאשר הייאוש, ובאווירת הדיכאון ברגעי
 מצטברות ואכזבות ת1תקו הנוצרית במשיחיות ונתמזגו נשתקעו אמנם
 שיבת בעת נתממשו שלא הציפיות כמו הרומית, לתקופה הקודמים מהדורות

 הסובל ה׳ עבד בדימוי המשועבדת האומה וסימול דוד בית תקומת חלום ציון,
 3החשמונאית, בתקופה תום עד נתגשמו לא אשר דניאל, חזונות או נג(, )ישעיהו
 אדם״ בן ״כמו מסתורית בדמות ותפארתו ישראל התרוממות סימול בולט ובתוכם

שמים״)דניאל ענני ״עם עולה  משיחית אידיאולוגיה שום נולדה לא אך (.13 ז ה
 הבית עתות בקץ הנצרות התרקמות לפני סוחפת, דתית תנועה גררה אשר מוצקת
4השני.

 המאה של הראשונה במחצית שהתלקחו היהודיות, המרידות כישלון עקב
בר־כוכבא ומרד ה״נ(0ל 117-115) התפוצות מרד כלומר לסה״ג, השנייה

ואילך. 41 עט׳ תש״ם, אביב תל החשמונאית, התקופה חקרי אפרון, יהושע 3
 אינם וצפוי גואל ״משיח״ והדימוי המושג ואפילו מקדימות, ״משיחיות״ מגמות אין 4

לנצרות. עד השני הבית דורות של האותנטיים במקורות ידועים



 5הקרוב. בעתיד ירושלים חורבות לשיקום התקוות התנפצו ה״נ(,0ל 132-135)
 אדריכלי לעיני והמחישו כביכול, הוכיחו, הכואבים והפגעים הטרגיים המאורעות

 חטאיה. עומס משום האומה על כבד עונש הוטל שמים שבגזרת הנוצרית, הכנסייה
 לישועה עוד מקום ואין העצמאית היהודית ההיסטוריה עידני כבר נחתמו לדידם

 אלא מציאותית, היסטוריה במישורי דהיינו הזה, בעולם ריאלית לאומית־חברתית
 נפשית־רוחנית ערטילאית, אישית־אינדיבידואלית בישועה לאמונה רק מקום יש

ת אוניברסלית־אנושית, וגם  ללא ישועה הבא, בעולם הנטועה כריסטוס במלכו
וגזעים. לאומים בין ואפליות מחיצות
ש לא הנוצרית, לבשורה הקשיב ולא השתכנע לא בהמוניו ישראל בית  התכח

 נרתמה הארצישראלית היהדות אבות. מורשת זנח ולא הלאומיות לשאיפות
 בראשה ציבור. מוסדות ולחידוש הפצעים לריפוי הריסותיה, לשיקום ברובה

 יורשי ואמוראים, תנאים ותלמידיהם, המשנה חכמי של דתית מנהיגות התייצבה
 ציפורי אושא, )יבנה, החדשים המרכזים בוני הקודמים, מהדורות הפרושים
 במכמניה 6ומדוריה. ענפיה כל על התלמודית הספרות יוצרי הם וטבריה(.

 בתוכה הבית. ימי מאז הרצופה הפנימית המסורת אוצרות ונערכו נאגרו נאספו,
 סייגי וכן היריבה הכנסייה עם והפולמוס המתמשכת המחלוקת של הדים נשתמרו

 ערעור מפני כלומר אסורה, ״מינות״ וזורעי המנודים הכופרים מפני התגוננות
 הכיתות לרבות הנוצרית, הכנסייה חבורות של בעטיין האמונה אשיות וסיכון

ממנה. והמסתעפות המקורבות

 מתארגנים הכנסייה, מתייצבת התלמודית היהדות מול נמרצת בהתמודדות ג.
 ספרותה צומחת והפולחן, גמות1הד דפוסי מתגבשים ומנהיגיה, שורותיה

שלת היהדות כנגד תעמולתה. ערוצי ומתרחבים  במסגרות והמתבצרת המתח
 קהילותיה את ולטפח לשתול הכנסייה חותרת מחודשות לאומיות־דתיות

 לתחומי מחוץ הנצרות תפוצת הפגניות. הנכריות האוכלוסיות בקרב הפזורות
 ואקלים הזמן תנאי בגין נתאפשרו הגויים, בין והגורף המהיר גידולה היהדות,

 האתנית התערובת הרומית: הקיסרות בגבולות שנתהוו התקופה, של נוח
 הדתית ומהמסורת מוצאם מקרקע מעקרים אט אט הנתלשים הלאומים ועירובי

התערערות ההלניסטית? התקופה מאז וגובר מתמיד בתהליך אבותיהם של

 הבבלית״ כנגד התלמודית־הארץישראלית המסורת לאור בר־כוכבא ״מלחמת אפרון, י׳ 5
 ירושלים רפופורט( א׳ אופנהיימר, א׳ )עורכים: חדשים, מחקרים בר־כוכבא, מרד בתוך:

ואילך. 47 עמ׳ )תשמ״ד(,
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 של וסינקרטיסטית בלולה למזיגה נטיות מול הנושנות האליליות האמונות
 ״המיסטריות״ אל שונים ומעמדות עמים בני נהיית ומערב, מזרח פולחני

 גורמים סייעו לתהליך 7אישית. וישועה אלמוות להשגת באשליות המפתות
שות הגדולות, בערים השוררת קוסמופוליטית אווירה נוספים.  אוזלת של תחו

 ומהתקוממויות הסוציאליים המאבקים מכל והתייאשות התוחלת חוסר יד,
 המוסריות יתרון השלטון, צמרת הסתאבות האדירה, האימפריה במרחבי לאומיות

 בתחלואי והנגועה המתנוונת הפגנית בחברה הנוצריות הקהילות של והסולידריות
 והמטהר המיוסר אלוהים, עבד האדם, בן בדיוקן המזוהה האל בן פולחן 8ריקבון.

מו כ תו) מו  רשמיות דתות מול לבבות כבש החוטאת, האנושות את צלוב( עבד ב
 לקיסרים סגידה המצוות ועוול, עושק משטר על המגוננות מאובנות, קפואות,
 ותובעים העליונים הרקיעים שוכני למרום המתנשאים והאכזריים, העריצים

 והתעצמותה התרחבות תהליך הנשגבים. האלים וגינוני קדושה טקסי לעצמם
 מאמצי־בלימה, למרות המרובות, הרדיפות חרף נשלם הנוצרית הכנסייה של

 בימי רשמית מדינית וסמכות שלטונית עמדה השיגה כאשר מלא בניצחון והוכתר
9לסה״נ(. 337-325)קיסר קונסטנטינוס

 הזרועות רבות יהודיות קהילות היוו הנצרות תפוצת בנתיבי חיוניים צינורות
 בסימביוזה והשכלה חינוך טיפחו אשר ההלניסטית־רומית, התרבות במרחבי

ש המקרא 10יהודית־יוונית.  יצירות ה״שבעים״, תרגום בשם הידוע יווני, בלבו
 היוונית, בלשון האלכסנדרוני( פילון חיבורי יהודית)כגון והגות היהודית הספרות

 כלי העניקו היהודית, במורשת כלל־אנושיים אוניברסליים, היבטים חשפו אשר
המתהווה. הכנסייה של והתעמולה התיאולוגיה בידי יעילים ואמצעים סיוע
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 וסטיפנום, אפוללום פאולוס, כדוגמת היהודית, הגולה בני נודעים אישים
 אולם ומייסדיה. דובריה 1,הכנסייה, חלוצי של הראשונות בשורות מופיעים

 בקהילות היהודי הציבור רוב של טיפוסיים נציגים בהם ולראות לטעות אין
 בקרבה. נבלעו ולא לכנסייה נהרו לא pבא כמו בגולה היהודים המוני הפזורות.

 אלא הנצרות, עליית עקב נגרמו לא ושקיעתה היהודית־הלניסטית הגולה דלדול
שלון פוליטיות סיבות בגלל  ותהליכי ואסונות(, המרידות וכלכליות־חברתיות)כ

העתיקה. העת בשלהי הרומית הקיסרות של וההתפוררות הגסיסה

 אינה הנצרות ראשית כי נתברר, והתמציתי המרפרף התסקיר בתום ד.
 השתלשלות פרי אלא ויחידה, מבודדת תופעה ולא פתאומית התרחשות בגדר

שוף כדי כולו. הסובב העולם ובתולדות ישראל בתולדות מקיפה היסטורית  לח
 חידות את לפענח הנצרות, התרקמות את האופפות התעלומות מסתרי את

 בתוך כישלונה סיבות את המפליאה, התפתחותה בעיות את ולפתור התהוותה
 רבות תיאוריות הצטברו הנכרית, האלילית בחברה הצלחותיה וסוד היהדות

 עדויות על ונשענים יתדותיהם את כולם תוקעים הללו רב־צדדיים. במחקרים
העתיקים. הספרותיים במקורות הצפונות קדומות, בסיסיות
ת מתנגשות אלטרנטיביות וגישות שיטות עקב  הוסקו 12לסירוגין, ומתחלפו
 רצופת ונרחבת, רב־גונית קשת במנעד ומשתנים, שונים פתרונים והוצעו מסקנות
 מעיינות את כול קודם לברר עלינו ניגודים. ועתירת ויכוחים גדושת סתירות,
המידע.

 מקורות בין ולהפריד להבחין יש והבסיסיים הראשוניים המקורות במניין ה.
ק חיצוניים מקורות לבין הנוצרית, במסורת המשוקעים פנימיים ח מ  לתחומיה. ש
 האוונגליונית הדרמה התרחשות מתקופת כלומר לספירה, הראשונה מהמאה
 מהמאה רק חיצונית. היסטוריוגרפית עדות שום נותרה לא האפוסטולים, ועלילות
 האפולוגטיקה וחלוצי האפוסטולים״ ״האבות כתבי מאז דהיינו ואילך, השנייה

 הצעיר, )פליניוס הרומית בספרות ספורים פגניים מקורות השתמרו הנוצרית,
בהם אשר גלנוס(, קלסוס, לוקיאנוס, )כגון ביוונית או סווטוניוס( טקיטום,

ואילך. 29 יח ואילך; 9 יג ואילך; 5 ו השליחים מעשי 11
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 צמיחת של הגלוי התהליך מתוך קלושים והדים עמומות שמועות רסיסי נקלעו
שורבבות גרסאות שלוש ידועות 13וקהילותיה. הנוצרית הכנסייה  יוסיפום, אצל מ

 גרסאות ישו. של אחיו יעקב, ומשפט המטביל יוחנן הנוצרי, ישו אודות על
 שנתגבשה התלמודית בספרות ,4נוצריים. מעתיקים בידי ונשתלו מזויפות, אלה

 נשמעות הירושלמי בתלמוד וזעירים. תלושים רסיסים נקלעו הדורות במרחקי
 שום הארצישראליים התלמודיים במקורות אין ספורות. פולמוסיות תגובות רק

 לפרשיות אישוש שום ואין ותלמידיו, הנוצרי ישו אודות על ביוגרפיים פרטים
 האוונגליונים סיפורי מתוך אחדות שמועות נשזרו הבבלי בתלמוד האוונגליוניות.

שפטו על  מרוחקת יהודית אספקלריה לפי תלמידיו, ועל צליבתו על ישו, של מ
 כל על אלה, חיצוניים מקורות 15וסכנותיה. נוצרית ״מינות״ על וכן ועקמומית,

,6לגמרי. וצדדית מוגבלת תרומה רק תורמים סוגיהם,

 הכנסייה במורשת המושרשים דהיינו הפנימיים, העיקריים, המקורות נותרו ז.
 כתבי בראשיתה. הנצרות התהוות תהליכי של ושחזורם ליבונם לשם הקדומה,
 המקורות בראש חשיבותם, לפי הראוי, מקומם את תופסים החדשה״ ״הברית

 ה״ביבליה״ של הקנונית במתכונת העברי המקרא תרגומי אל המוצמדים הם הללו;
 וערוכים, סדורים הביבליה, במסגרת הכלולים הכנסייתיים, הקודש כתבי הנוצרית.

 משוכנים החדשה״ ״הברית כתבי מופרדות: דיוטות בשתי מהונדס, בניין כמו
 המתורגם העברי המקרא כלומר הישנה״, ״הברית ספרי לעומת העליונה, בדיוטה
 על ונסדרו נקבצו החדשה״ ״הברית חיבורי התחתונה. הדיוטה אל שהורד

 שקופה אימננטית הגיוניות פי ועל הפנימית במסורת הנקוטה הכרונולוגיה יסוד
קורות את המגוללים האוונגליונים, או הבשורה ספרי הם ראשונים ,7שקול. ותכנון
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שיח)כריסטוס( הנוצרי ישו  עלילותיו חוטי ונפלאותיו. נאומיו אמירותיו, ואת המ
שליחים״)או ״מעשי בספר ונארגים נמשכים  בנוסח האפוסטולים של ״אקטים״ ה

 ה״אקטים״ פרקי אל שלוחיו־תלמידיו. של והליכותיהם פעולותיהם דהיינו הלועזי(,
 המקודש הקובץ את הנספחות. והאיגרות הפאוליניות האיגרות גוש מצטרף הללו

 בהתלכדותם יוחנן. מאת )אפוקליפסה( ״התגלות״ הנקרא חזון, פרקי חותמים
 ״הברית חיבורי היטב ומתואמים קוהרנטיים האידיאית ברציפותם כמו האומנותית

 ובמופתיו, באותותיו כריסטוס, של הראשונה ובהופעתו במוצאו ראשיתם החדשה״.
 בעתיד, והצפויה השנייה בהופעתו וסופם ובדרשותיהם, שליחיו בעלילות המשכם

 גן את ינחלו ומאמיניו המיוחלת, הזדרחותו עקב פדותו, ייעודי את ישלים כאשר
השמימית. בירושלים עדניו

 אירופה במערב 16ה־ המאה מאז המתפתחת המודרנית המדעית הביקורת ח.
 ואת המסורתית הכרונולוגיה את היסוד עד בסוף וערערה בהדרגה זעזעה
 איגרות כי בעליל נתברר החדשה״. ״הברית כתבי של המשוכלל הבניין אשיות

 עוד נתחברו הן וכי ביותר והקדומות הראשונות התעודות הן האותנטיות פאולוס
 האוונגליון כי ברובם המלומדים הסיקו 19ה־ המאה בסוף האוונגליונים. לפני

 תלויים בו וכי מרקוס, לפי הנקרא הוא והגמור, הכתוב קדמותו, לפי הראשון,
 פי על האוונגליונים מקורות( ריבוי )או נוסף מקור בתוספת יונקים, וממנו כבר
 הסינופטיים. הם הללו האוונגליונים ושלושת לוקס. פי ועל מתאיוס — מתי

 השליחים״. ״מעשי דהיינו ה״אקטים״, בחיבור גרסתו את ממשיך השלישי)לוקס(
בן לפי הרביעי, האוונגליון חנן)  כמו זמנו, לפי האחרון במקומו נשאר זבדי(, יו

 למיקומם באשר הדעות נחלקו המקודש הקובץ כתבי שאר לגבי במסורת.
 אל שנדחקו ומקבילים דומים חיבורים בגושי נעזרים המחקרים 18ותארוכם.

 עלילות )״אפוקריפיים״(, חיצוניים אוונגליונים כגון הקנונית, למתכונת מחוץ
גם מסייעים 19כריסטוס. תלמידי בשם )״אפוקליפסות״( וחזיונות אפוסטולים
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 כגון לסה״ב, הראשונה המאה בסוף כבר שנבטו הצעירה, הנוצרית הספרות ניצני
 ותעמולתיים אפולוגטיים חיבורים אפוסטוליים״, ״אבות בשם ידועים כתבים

 הפאטרולוגיה, פריחת החלה השנייה המאה בשלהי 20מרטיר(. יוסטינוס )כמו
21הביניים. ימי אמצע עד ונמשכת שמתרחבת הכנסייה״, ״אבות כתבי כלומר

 הסדורה זאת, ספרותית חטיבה ונפרק הביקורת בעקבות נצעד בטרם ט.
 לתקוף כדי ולתאיה, לפרודותיה כנסייתית, בגושפנקה והמקודשת בקפדנות

 בשאלת מתומצת עיון ונמקד כרגע נתעכב מרכזיות, היסטוריות סוגיות
 החדשה״, ״הברית הכינוי דהיינו בשלמותה, זו חטיבה ומגדיר המציין הכינוי
 חיצונית, צניפה אינה חיבוריה מכלול את ומקיפה המתנוססת הכותרת שהרי

 המסכת לוז את ומהווה עיקרי רעיון היא מבטאת אלא וסתמית, אקראית
 האידיאי לבניין פינה אבן כמו משמש הרעיון סביבו. המאורגת התיאולוגית

 היבטיו, משמעויותיו, לאור כשלעצמו המושג בירור כדבעי. והמתוכנן המסועף
 תכליתו הבסיסית, מהותו פנימיותו, אל צוהר קורע והתגוונותו השתלשלותו

 במקורות נסתייע ומדוריו. חוליותיו המקודש, הנוצרי הקנון של ואיכותו
 חתימתו אחרי או לקנון מחוץ נתחברו אשר לעיל, המוזכרים נוצריים, ספרותיים

 קרובים ועדיין פטריסטיים( או פוסט־אפוסטוליים אפוסטוליים, )אפוקריפיים,
לרוחו. וקשובים לו

 ירמיהו שורשיו. את לבדוק ויש מהמקרא נחצב החדשה״ ״הברית רעיון י.
 בעת ישראל גלות וקץ הפורענות סוף את ואילך( ו )לא, נחמה בנאום צופה

 יתקבצו אז ישראל״. שארית ״את ויושיע עמו את אלוהים יגאל כאשר תקומתו,
 בנים ״ושבו אויב...״ מארץ ״ושבו 22ארץ״.״ ״מירכתי הגולים ויחזרו הפליטים

שם, הברית תתחדש כן לגבולם״. ואילך(: ל לא, האלוהית)

/ נאם באים, ימים הנה  ברית יהודה בית ואת ישראל בית את וכרתי ה
 להוציאם בידם החזיקי ביום אבותם את כרתי אשר כברית לא חדשה.

 כי ה׳. נאם בם, בעלתי ואנוכי בריתי את הפרו המה אשר מצרים, pמא
נתתי ה׳, נאם ההם, הימים אחרי ישראל בית את אכרת אשר הברית זאת
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 יהיו והמה לאלהים, להם והייתי אכתבנה, לבם ועל בקרבם תורתי את
 את דעו לאמר, אחיו את ואיש רעהו את איש עוד ילמדו ולא לעם. לי

 לעונם, אסלח כי ה׳, נאם גדולם, ועד למקטנם אותי ידעו כולם כי ה׳,
עוד. אזכר לא ולחטאתם

 הברית התחדשות את ירמיהו חוזה הלאומית והתקומה ציון שיבת לעת יא.
 ישמרו שכולם מכיוון בעבר, כמו עוד תופר ולא בלבבות חקוקה שתהיה האלוהית,

שת הברית ולהוראות. לתוכחות עוד יזדקקו ולא אישית בתודעה אותה  המחוד
 לד )לא, הפרק בסיום כאמור ישראל״ ״שארית ולטובת לנצח, אפוא תתמיד

 אם לילה... לאור וכוכבים ירח חקת יומם, לאור שמש נתן ה׳, אמר ״כה ואילך(:
 כל לפני גוי מהיות ישבתו ישראל זרע גם ה׳, נאם מלפני, האלה החקים ימשו

 מתמדת חסינות תעניק אשר רוחנית־נפשית, למטמורפוזה מתכוון ירמיהו הימים״.
 ירמיהו כוונת בעתיד. כלפיה חטא כל ותמנע המתחדשת הברית חילול מפני ונצחית
 כוונה 23השלם. בפרק הקונטקסטואלית והשתזרותו עצמו הכתוב לאור ברורה

 המקבילים בפרקים לחלוטין ומתאשרת היהודית, במסורת כדבעי מתפרשת זאת
 על יעלה ולא ה׳ ברית ארון עוד יאמרו ופריתםולא תרבו כי ״והיה ירמיהו: של
 ה׳ כסא לירושלים יקראו ההיא בעת עוד. יעשה ולא יפקדו ולא בו יזכרו ולא לב

 הרע״ לבם שררות אחרי עוד ילכו ולא לירושלם ה׳ לשם הגויים כל אליה ונקוו
שם, ערלות והסרו לה׳ ״המולו טז-יז(... ג, וגו׳)ירמיהו  לעומת 24ד(. ד, לבבכם״)

 זבחים של מגית יעילות על הישענות נבובים, חיצוניים וטקסים סמלים גינונים,
שם, ״היכל קדושת ועל  ידי על פנימית־רוחנית תמורה תתחולל וכו׳(, ד ז, ה״׳)

 בהתגלותו ה׳ ברית ארון במקום 25בתודעה. עמוקה ונאמנות הלבבות היטהרות
 אלא גופנית, עורלה בסילוק די לא בלבבות. חרותה אמתית ברית תשתרר הגשמית

הלב. אטימות וסילוק מוסרית התנערות נדרשת

 במלוא הישראלית המלוכה התחדשות על ירמיהו מכריז סגנון באותו יב.
 והקמתי ה׳, נאם באים, ימים ״הנה אלוהים: ישועת תתממש כאשר תפארתה,

^ וצדקה משפט ועשה והשכיל, מלך ומלך צדיק, צמח לדוד א תושע בימיו ב
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 ימים הנה לכן 26צדקנו. ה׳ — יקראו אשר שמו וזה לבטח, ישכן וישראל יהודה
 כי מצרים, מארץ ישראל בני את העלה אשר ה׳ חי עוד יאמרו ולא ה׳, נאם באים,

 הארצות ומכל צפונה מארץ ישראל בית זרע את הביא ואשר העלה אשר ה׳ חי אם
ח(. כג, אדמתם״)ירמיהו על וישבו שם, הדחתים אשר  השעבוד עידני בתום ה-

ג; כה, והגלות)ירמיהו א-י ד(, כט, י  p״מא זרעו את ויחזיר עמו את ה׳ יושיע י-י
א(. ל, ושאנן״)ירמיהו ושקט יעקב ושב שבים,  ״ברית תונצח התקומה בעת ט-י

 באפי שם הדחתים אשר הארצות מכל מקבצם ״הנני העליון: מפי כאמור עולם״,
 לעם, לי והיו ;לבטח והשבתים הזה המקום אל והשיבותים גדול, ובקצף ובחמתי

 הימים, כל אותי ליראה אחד ודרך אחד לב להם ונתתי לאלהים. להם אהיה ואני
 מאחריהם, אשוב לא אשר עולם, ברית להם וכרתי אחריהם. ולבניהם להם לטוב

 להטיב עליהם וששתי מעלי. סור לבלתי בלבבם אתן יראתי ואת אותם, להיטיבי
שי״)ירמיהו ובכל לבי בכל באמת הזאת pבא ונטעתים אותם, א(. לב, נפ מ  לז-

 המתחדשת והברית הפלאית התחייה בלב. הנטועה הנצחית, הברית שוב מודגשת
 ישראל״ ״שארית למען או ב( ד, ישראל״)ישעיהו ״לפליטת מזומנות לעולמים
ה(, ט, כו, ראשונים״)ויקרא ״ברית לקיים כדי 0 לא, )ירמיהו מ ד-  ״ברית כלומר מ
לא(. ד, האומה)דברים, אבות״

שות יג.  ת1מתלו ציון, שיבת בעת דהיינו ההם״, ״בימים האומה להתחד
 הפולחן ושירותי הכהונה התחדשות גם כמו ומוסדותיה, המלוכה התחדשות

במקדש.

 אל דיברתי אשר הטוב הדבר את והקמתי ה׳, נאם באים, ימים הנה
 ועשה צדקה, צמח לדוד אצמיח ההיא ובעת ההם בימים ... ישראל בית

לבטח, תשכון וירושלם יהודה תושע ההם בימים בארץ. וצדקה משפט
 ישב איש לדוד יפרת לא ה׳, אמר כה כי צדקנו. ה׳ לה׳ יקרא אשר וזה
 עולה מעלה מלפני איש יכרת לא הלוים ולכהנים ישראל, בית כסא על

 בריתי את תפרו אם ה׳, אמר כה הימים... כל זבח ועושה מנחה ומקטיר
 תפר בריתי גם בעתם, ולילה יומם היות ולבלתי הלילה, בריתי ואת היום

 משרתי״ הכהנים הלוים ואת כסאו, על מלך בן לו מהיות עבדי דוד את
א(. לג, )ירמיהו כ ד- 27י

יוצדק. )אדוניי( אדץ היווני: ״השבעים״( היווני)לפי בתרגום 26
 להשמטה משמעות כל אין אבל ב״שבעים״(, מ׳ היווני)פרק בתרגום נשמטו אלה פסוקים 27

ואילך. ה כג, ירמיהו גם וכן דידן. הסוגיה לגבי



 ״הברית עקב הלוויים הכוהנים ולזרע דוד מלכות לזרע מובטחת נצחית בדית
ש אין בלבבות. נחקקה העם היטהרות שלאחר החדשה״,  ירמיהו בנבואות לחפ

 ומקדש פולחן טקסי שלילת דהיינו אנטי־פולחניות, או אנטי־לאומיות הצהרות
 כל ומצוותיה! משה תורת ביטול כלומר אנטי־נומיסטיות, או לעולמים,

שקפות בניגוד זאת  אוניברסליסטיות מודרניות, למדניות ולדעות נוצריות לה
וליברליסטיות.

 יחזקאל: מפי מקבילות נבואות לאור גם מתחוור החדשה״ ״הברית רעיון יד.
 הארצות מן אתכם ואספתי העמים, מן אתכם וקבצתי ה׳: אדני אמר ״כה

 את והסירו שמה, ובאו ישראל. אדמת את לכם ונתתי בהם, נפצותם אשר
 אתן חדשה ורוח אחד, לב להם ונתתי ממנה. תועבותיה כל ואת שקוציה כל

 ילכו בחקתי למען בשר. לב להם ונתתי מבשרם, האבן לב והסויתי בקרבכם,
ם״)יחזקאל להם אהיה ואני לעם, לי והיו אתם, ועשו ישמרו משפטי ואת  לאלהי
כ(. יא, - ז  שתבטיח פנימית־נפשית, מטמורפוזה ירמיהו, כמו מבשר, יחזקאל י

ח, ורוח חדש ״לב בגין מעצורים, ללא התורה חוקי שמירת בעתיד שה״)י  חד
 אזי עולם״, ״ברית ותיכרת ההפרה, אשר הקודמת, הברית תתחדש כאשר לא(.

 בזית אשר עשית, כאשר אותך ועשית ה׳, אדיני אמר כה ״כי הכתוב: יתקיים
 לך והקימותי נעוריך, בימי אותך בריתי את אני וזכרתי ברית. להפר אלה

טז, עולם״ ברית ( גו׳ ״ ו ס(... ט-  מכל אתכם וקבצתי הגוים מן אתכם ״ולקחתי נ
 וטהרתם, טהורים מים עליכם וזרקתי אדמתכם. אל אתכם והבאתי הארצות

 חדשה ורוח חדש, לב לכם ונתתי אתכם. אטהר גלוליכם ומכל טמאותיכם מכל
 רוחי ואת בשר. לב לכם ונתתי מבשרכם, האבן לב את והסרתי בקרבכם, אתן
 וישבתם ועשיתם. תשמרו ומשפטי תלכו בחקי אשר את ועשיתי בקרבכם, אתן
כד )לו, לאלהים לכם אהיה ואנכי לעם, לי והייתם לאבתיכם, נתתי אשר pבא
 חדש ״לב בעם האל שותל פנימית והיטהרות עוונות כיפור בעקבות כח(. —

 אפוא מתבררת לעד. תורתו את ולשמור בריתו את לקיים כדי חדשה״ ורוח
 והנצחית, החדשה״ ״הברית משמעות יחזקאל מפי כמו ירמיהו מפי לגמרי
המטוהרים. בלבבות הנטועה עולם״ ״ברית

 חיים נשמת ומפיחה בעתיד לאומית תחייה פלאי מחוללת אלוהית רוח טו.
 אמר ״כה :הקבורים המתים של יבשות בעצמות כמו והמדוכא, הגולה בעם
 והבאתי עמי, מקברותיכם, אתכם והעליתי קברותיכם את פתח אני הנה ה׳, אדיני

שראל״)לז, אדמת אל אתכם יעקב, לעבדי, נתתי אשר pהא על ״וישבו יב( י



 ודוד עולם, עד בניהם ובני ובניהם המה עליה וישבו אבותיכם, בה ישבו אשר
 אותם, יהיה עולם ברית שלום, ברית להם וכרתי לעולם. להם נשיא עבדי

 ישראל, את מקדש ה׳ אני כי בתוכם... מקדשי את ונתתי אותם, והרביתי ונתתים
שם, בתוכם מקדשי בהיות ח(. לעולם״) כ ה-  לצאן תבטיח האל מאת הישועה כ

תו: דוד בית ותקומת לאומה תקומה במולדתה, וחוסן חירות ישראל  במלכו
 אתהן, ורעה אחד ויעה עליהם לבז״.והקמתי עוד תהיינה ולא לצאני ״והושעתי

 ה׳ אני בתוכם, נשיא דוד ועבדי לאלהים להם אהיה ה׳ ואני דויד... עבדי את
 אדמתם על הארץ...והיו מן רעה חיה והשבתי שלום ברית להם וכרתי דברתי.

ד, אדם מרעיתי, צאן צאני, לבטח...ואתן ל ם״) ת א(. א ל ב-  זו עולם״ ״ברית כ
 כלומר כא(, נט, ג; נה, ו; )מב, השני ישעיהו כלשון עם״, ״ברית חופפת

ב, כו, )ויקרא סיני בהר ראשונים״ ״ברית וגם אבות ברית ואימוץ קיום י  ט-
(. מב, מו ד- ב, בנבואת משתקף דומה חזון מ ע) ש ב(, הו כ - ז  ברית שמבטיחה י

שת אלוהית  מצרים״, מארץ עלותה וכיום נעוריה ״כימי הישראלית לאומה מחוד
 של ביקום יציבה ברית וגד, ההוא״ ביום ברית להם ״וכרתי לעד תכלה שלא

: )נא, תהלים מזמור כזאת נימה משמיע תפילה בסגנון ושלווה. שלום ) כ ב-  י
 ממני. תקח אל קדשך בקרבי...ורוח חדש נכון ורוח אלהים, לי ברא טהור ״לב

 תבנה ציון, את ברצונך תסמכני...היטיבה נדיבה ורוח ישעך ששון לי השיבה
שות הודות יסופו לא כבר וחסדו אלוהים ישועת ירושלם״. חומות  הרוח להתחד

הלב. והיטהרות

 גורסת הצמודה היהודית והמסורת השקופות המקראיות הכוונות כנגד טז.
 כריסטולוגית תכלית לאור החדשה״ ״הברית מושג את הנוצרית התיאולוגיה

 28האלמונית, הקנונית, האיגרת על סומכים ומוריה הכנסייה דוברי וזרה. מרוחקת
 ״אילו ירמיהו. נבואת של האמור הפרק ומתבאר משתזר שבגופה העבדים״, ״אל

 חדשה לשנייה...באמרו מקום נדרש היה לא חסרון, בלי הראשונה הברית הייתה
ח אל קרוב ומזקין שנושן למיושנת...ומה הראשונה את הופך הוא ״) ליון  כי

 ברית ״מתווך הינו כריסטוס איגרת: באותה מתפרשות נוספות הבהרות (.13-7
שם נעלות הבטחות על נוסדה)נתחוקקה( אשר יותר מעולה  לעומת (6 ח יותר״)
 מתווך בידי מלאכים ידי על נמסרה אשר משה, תורת כלומר ״הראשונה״, הברית

ס לו או ת)פ חו אל נעלה האל, בן כריסטוס, שהרי (,20-19 ג הגלטיים אל נ תר) יו

J. Moffatt, The Epistle to the Hebrews (ICC — The International Critical Commentary), 28 
Edinburgh 1963 = 1924; C. Spicq, L’Spitre aux H6breux, t. 1-2, Paris (1952-1953);

G.W. Buchanan, To the Hebrews (AB — Anchor Bible 36), New York 1972, ad. loc.



 פילוסופית, טרמינולוגיה פי על יחדיו. וממשה המלאכים מן ואילך( 2 ב העברים
 כלומר בתורה, אין כי 29העברים״ אל ״האיגרת מבהירה פילונית, או אפלטונית

 המיושנת הברית העתידות. הטובות צל אלא והלקויה, הישנה״ ״הברית בגוף
 צפונות ברכות של ועמומה קלושה חיוורת, בבואה אלא אינה כביכול, והמוחלפת,

 אדמות, עלי והמציאותית הגשמית ירושלים מידה אותה לפי הישועה. לעתות
 ודוגמה״ ״צל רק הם ונביאיה, מושליה וטקסיה, פולחנה ולווייה, כוהניה היכלה,

ח30אידיאליות ותבניות עילאיות דמויות של  כריסטוס בהיכל המעותדות (,5 )
 ״השמימית״ בירושלים עדנו גן נוחלי הנצחית, בריתו נאמני נכנסים שאליו

 ביהדות והמקודשים הקדמונים בכתובים הספונות המשמעויות (.22 יב )שם
 בכול״, ״יורש וגם ״הבן״ הוא כי עצמו, האל דובר כריסטוס, מפי רק נחשפים

 במרומים, אביו לימין היושב הבריאה, במלאכת שותף אביו, כבוד וזוהר צלמו
ם בקרבן האנושות עוונות וטיהור כיפור אחרי ש תו) 4 א ברי  גבוה לכן (.1-

 את המבטאים הנביאים, המלאכים, מכל במישרין, אביו דובר כריסטוס, ונעלה
 כרותה כריסטולוגית ברית אותה בעקיפין. ורק מעורפלת בלשון אלוהים נאום
 והלטיני היווני המונח לפי צוואה, במשמעות גם מתבארת לבדו, ישו בדם

 ״השבעים״, )נוסח הנקוטים התרגומים של ״טסטאמנטום״( — )״דיאתיקי״
 ברית ולא הנוצריות, בקהילות הסורית( הפשיטתא או וולגאטה תאודוטיון,

 המועדפים וסומכוס( עקילס )כגון התרגומים לעומת 31)״סינתיקי״(, דו־צדדית
33אלוהית. ברית של מהמושג ״הצוואה״ דימוי את שדחו 32היהודים, אצל

 להוות המקראית הספרות מדורי כל נועדו הנוצרית הפרספקטיבה לאור יז.
ת להכשיר כדי סימבולית ותחזית אידיאית תשתית קדמון, בסיס  ולפלס לבבו
 המקרא בספרי הגנוזים המסתורין רזי הכריסטולוגית. החדשה״ ״הברית אל נתיב

שפו העברי  תורת הן ומצביעים מתנבאים ועליו חותרים אליו כריסטוס. בידי נח
האיגרת בסיום פאולוס מכריז לכן הכתובים. שאר והן הנביאים נאומי הן משה,

S.G. Sowers, The Hermeneutics of Philo and Hebrews, Richmond, Va. (1965), p.l sq. 29
בשמים. ממשית להיות הופכת (9 כה שמות יסוד חזונית)על תבנית 30

81a0fjKT| — crovGYjKr!; testamentum — pactum 31 
W. Bauer: Griechisch-deutsches Worterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments 32 
und der eubrigen urchristlichen Literatur, Berlin 1952 ad 10c.; Septuaginta (ed. A. 
Rahlfs, Stuttgart 1950), ad. 10c: Biblia Sacra Latina Iuxta Vulgatam Versionem (ed. R.

Weber, Stuttgart 1969), ad 10c. 
Hieron. Comment, in Jeremiam (ad Jerem. 11:2): Notandum est quod verbum Berith — 33 
Aquila et Symmachus semper pactum. LXX (Septuaginta) et Theodotion testamentum

interpretati sunt (PL 24: col. 752)



 נודע שלא הכמוס״, הסוד ״התגלות עקב כריסטוס בשורת את הרומיים אל
 האמונה אל אותם לקרב כדי הגויים״, כל ״אל כעת ונתפרסם קודמים בעידנים

9 )ג האפסיים״ ״אל האיגרת גם כן (.26-25 )טז  כי ומבהירה חוזרת (3-
 כעת גלוי אבל כריסטוס, הופעת פלא הוא העבר, בנבכי חבוי שהיה ״הסוד״,

 הגויים. בין ישועתו בשורת תופץ למען ברוח״, ולנביאיו הקדושים ״לשליחיו
 הגאולה, סוד דהיינו השמים״, מלכות ״רזי את כריסטוס מפי למדו התלמידים

תי וצדיקים ״נביאים לפני ונעלם כה עד מוסתר שהיה מ ם״)  (,17 ,11 יג רבי
 המקרא כתבי נתפרשו זאת תכלית לפי כריסטוס. הופעת את הכירו לא כי יען

 לתקוע כדי כריסטולוגית, ברוח ״הראשונה״, הברית גופי הם הקדום, העברי
 בניין את כדבעי ולבסס איתנה תשתית עליהם לצקת המסתורין, סודות את בהם

 הגהות ואפילו עקמומיות, פרשנויות דרושות לכן והמושלמת. ״השנייה״ הברית
שות נהירות דוגמאות המקרא. בנוסח שרירותיות ותוספות סרסניות  כראוי ממחי

34תכליתן. ואת הנקוטות השיטות את

 הבשורה את הכותב מכריז הרומיים אל הפאולינית האיגרת בראש יח.
 שלפי בנו, אודות על הקודש בכתבי נביאיו ידי על מקדם אלוהים שהבטיח
 אלוהים בן שהוא הופגן הקודש רוח לפי אך דוד, של מזרעו מוצאו ״הבשר״
 מדגיש הקורינתים אל הראשונה באיגרת המתים. מן תחייתו ידי על בגבורה
 כל ״ראשית :המקראיים הכתובים יסוד על הישועה בשורת עיקרי את פאולוס
 הכתובים, לפי עוונותינו בעד מת המשיח כי קיבלתי, אשר את לכם מסרתי

 35(.4—3 )טו הכתובים״ לפי השלישי, ביום )לתחייה( והקיץ נקבר כי וגם
 מהות את להסביר כדי חז״ל( בסגנון )כמעט דומה לשון נקוטה איגרת באותה
 )יא לכם״ מסרתי גם אשר את האדון מאת ״קיבלתי הכריסטולוגית; הברית

 כריסטוס כאשר מאסרו, בליל האחרונה הסעודה אודות על וזאת 36ואילך(. 23
 היין ועל בעדכם״. הניתן גופי ״זה הלחם על ואמר ויין, לחם לתלמידיו הגיש
 ברית כרותה ודמו גופו בקרבן בדמי״. החדשה הברית היא הזאת ״הכוס אמר

נחרתה רבים״ בעד השפוך הברית ״דם ועל כריסטוס סעודת על המסורת ישועתו.

 ״הברית כתבי ושאר האוונגליונים פרקי בניתוח .26 יא הרומים אל : 7 ז מרקום, :כגון 34
 בפי גם נאמר ודרשהו״, המקרא ״סרם דוגמאות. שפע למצוא אפשר דלהלן, החדשה״,

 כוונתם אץ אבל ע״ב(, קיט בתרא בבא בבלי ע״ג: עז דף פ״ד, תענית )ירושלמי חז״ל
תחביר. לשינוי אלא כתובים, לעיקום או גבול כל לפריצת

 מדויק ציטוט ולא מורכבות, אסמכתות יסוד על כריסטולוגית פרשנות מגיש פאולוס 35
ומלא.

א. א, אבות, כמו 36



 גלגוליה, כל על הנוצרית, הליטורגיה 37המקבילות. האוונגליוניות בגרסאות גם
 קבוע בטקס הקודש סעודת את בריתו, ולזכר לזכרו ״האדון״ כמצוות מנציחה,

 אפוא ספונה ״צוואה״( )או זאת ברית 38״הקומוניה״. או ״האבכריסטיה״ של
 חקוקה ״הראשונה״, הברית בחביוני מעוגנת דהיינו המקראיים, בכתובים כולה

וטהורה. קדומה ישראלית בקרקע כביכול נטועה והנביאים, משה בתורת

 היהודים, המוני כופרים מדוע טורדנית: שאלה מיד נשאלת אבל יט.
 הכריסטולוגית הברית בהתגלות לראות ומסרבים הדתית, מנהיגותם לרבות

 סמויות כוונות מצאו ולא הבינו לא מדוע המקראיות? הנבואות התגשמות את
 ״השנייה״ הברית עקב כעת נחשפו שכבר במקרא, כמוסים מסתורין ורזי

 תוך (15-14 יג )מתי האוונגליונים עונים המביכה השאלה על והמושלמת?
( )ו, ישעיהו ציטוט י -  תבינו, ואל שמוע שמעו הזה: לעם ואמרת ״לך ט

 יראה פן השע, ועיניו הכבד ואזניו הזה העם לב השמן תדעו. ואל ראו וךאו
 הסתנוורו אלוהים בגזרת לו״. ורפא ושב יבין ולבבו ישמע ובאזניו בעיניו

 חטאיהם. על העונש כובד משום הלבבות, ונאטמו האוזניים נתחרשו העיניים,
 היהודים המוני כפירת את ואילך( 4 )ט הרומיים אל באיגרת מתרץ פאולוס
 נבחרו ישראל בני אמנם העיקשת: השלילית עמדתם ואת כריסטוס בגאולת

 עבודת תורה, מתן הבריתות, הכבוד, הבנים, מעמד ״להם הבורא, בידי
 האנושי, ייחוסו לפי הבשר״ לפי המשיח ומהם האבות להם וההבטחות, הקודש

 רק האל נבחרי היו תמיד (.6 ט )שם הם״ ישראל — מישראל אשר כל ״לא אך
 הפיל הדחויים רוב ועל חסד״, בחירת פי על שארית נשארת בימינו ״גם מיעוט.
 הזה״ היום עד לשמוע לא ואוזניים לראות לא עיניים תרדמה, ״רוח אלוהים

8 יא )שם  המאמינים. קהל אל וצירופם הגויים קירוב את ולזרז לאפשר כדי (,5-
 כפירת הגויים״, מלוא ״ייכנס אשר עד ישראל בית המון את אחזה לב קהות

 את הגויים בין האמונה פריחת תעורר ובסוף הגויים, קנאת את תעורר יהודים
 שכתוב: כמו ישראל, כל את ויושיע האל ירחם הימים בקץ ישראל. קנאת
 אסיר כי אותם בריתי זאת ואני מיעקב, )חטא( פשע וישיב גואל מציון ״ובא

שם 27 יא עוונותיהם״)  קטועים פסוקים, שברי מצמיד המצוטט הכתוב (.26-
 ולשבי גואל לציון ״ובא נאותה: כריסטולוגית אסמכתה ליצור כדי ומסורסים,

 לעוונם אסלח אכרת״.כי אשר הברית זאת כ(...כי נט, )ישעיהו ביעקב״ פשע
(. לא, )ירמיהו ג ל ב- )במקום ״מציון״ יבוא אשר גואל שום במקרא אין ל

.20-19 כב לוקס :28-26 כו מתי :24-22 יד מרקוס 37
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הו סילוק או עוון סליחת תעניק בריתו ואשר ״לציון״( שעי  ואף ט(, כז, חטאת)י
שראל)תהלים ישועת מציון צפויה כי שעיהו תצא ״מציון וכן ז(, יד, י  תורה״)י
ג(. ב,

 המסווה דימוי את פאולוס נוטל ואילך( 3 הקורינתים)ג אל השנייה באיגרת כ.
ה( לד, )שמות משה של המסכה או ל ט-  של הלב אטימות את להסביר כדי כ

לו( מנאומי נשאבו אשר רעיונות מיזוג תוך היהודים, הכופרים אל) חזק  וירמיהו י
 ברוח אלא בדיו, ״לא חקוקה בשורתו, כלומר לדידו, כריסטוס״ ״איגרת )לא(.

 ״הברית שהרי בשר״, לב של לוחות על אלא אבן, לוחות על לא חיים, אלהים
 הרוח אבל ממיתה האות כי הרוח, של אלא כתובה, ״אות של אינה החדשה״
 פניו זיו אל מהביט חששו ישראל בני כי במסווה פניו את כיסה משה מחייה״.
 אותו נשאר הישנה הברית את בקוראם הזה היום עד כי קהו, ליבותיהם החולף.
 הם כאשר הזה היום עד מתבטל. הוא )לבדו( במשיח שהרי הוסר, ולא מסווה

 האדון )ה׳( אל לבם יפנה כאשר אבל לבם, על המסווה מונח משה את קוראים
 של המחיה ״הרוח״ כמו לבדו, כריסטוס וכר. הרוח הוא האדון המסווה. יוסר

 משה תורת הישנה״. ״הברית של הכמוסה האמת את חושפים ״החדשה״ הברית
 עוד כל המתות, האותיות או אבן לוחות כמו נעולה קפואה, כסויה, נשארת

 חדשה״, ״רוח בו שפועמת בשר, בלב הוחלף ולא האבן לב היהודים בקרב נותר
 החדשה״ ״הברית היא — כריסטוס ברית בתוקף לא( )יחזקאל תחייה רוח חאת

39לא(. )ירמיהו

 ולכוונות המקוריות למשמעויות המתנכרת הנפתלת, הדרשנות כא.
שות הפאוליניות באיגרות המתוחכמת והרטוריקה הכתוב, של האימננטיות  ממחי

 הכנסייה אדריכלי בידי הנקוטות הדיאלקטיות הלוגיות השיטות את כיאות
 פרשניות טכניקות הנוצרית. הבשורה את המקראית בספרות לעגן כדי ומנהיגיה

שוכללות  מיושמות מעתה היו היהדות בחיק גם וידועות נהוגות שהיו מ
טנות זריזה לוליינות בתמרוני  משמעות את להפוך כדי סופיסטית ובלהטו

 יהיו למען כדבעי ולהתאים להגמיש ביעילות, ללוש אותם, להסב הכתובים,
 פסוקים או שלמים פרקים כריסטולוגית. ברוח המחודשת לברית נאותה תשתית
 נשמתם עיקור תוך הקונטקסטואלית ומהרקמה העתיקה מהמסכת נתלשו רסוקים
כריסטוס. היכל בניין לשם כוונתם וסירוס

ידי על כדבעי נתבארו ישראליות היסטוריות פרשיות כמו מקראיות נבואות

ואילך. 2 ד העברים אל !6 ז הרומים, אל האיגרת השווה 39



 תיאולוגית אספקלריה לפי 40הולמת. וסימבולית אלגורית מטפורית, משמעות
 הפורענויות, והפגעים, העונשים כל היהודיים הכופרים על חלים זאת, מעוקמת
 לעומת פשע, ועמוס חוטא לעם המזומנות והאזהרות התוכחות והאלות, הקללות

 ישראל״ ״פליטת ייעודי את יורשים נאמנותם שבזכות החדשה״, ״הברית שוחרי
 לאחרית הצפונות המרנינות, והנחמות הישועות כל את ונוחלים ב( ד, )ישעיהו

שראל״)ירמיהו ״שארית לטובת והמזומנות הימים  בזכות המטוהרת, 0 לא, י
ם ״ברית דברי ת״) ת לא(, ד, אבו  את ״וזכרתי משה: בתורת מפורשות והבטחו
 אזצר... pוהא אזכר, אברהם בריתי את ואף יצחק בריתי את ואף יעקב בריתי

ה(. כו, וגו׳)ויקרא ראשנים״ ברית להם וזכרתי מ ב- מ

 הנבחרת, ״השארית״ פאולוס בעיני לעיל, כאמור הם, הנוצרים המאמינים כב.
 )בלשון והמכופלות הכפולות ״הבריתות׳׳ ואת ישראל מעמד את נוחלים והם

ת ואת ריבוי( שונים)אל לאבות ההבטחו  כריסטוס ברית (.5 יא ; 4 ט הרומיים הרא
 גם אם כי משה, תורת את כלומר סיני, ברית את רק לא ומגשימה משלימה
ת ברכות בריתות,  על ועדיפות קודמות אשר הראשונים, לאבות אלוהיות והבטחו

 בשרשרת המתבלטת אברהם, ברית ועראית. חולפנית היותה מפאת משה תורת
שית בגין כרותה הבריתות,  כי יען לנוצרים, מיועדת והיא ו(, טו, אמונתו)ברא

 הוכתר אברהם שהרי המאמינים, הגויים לרבות אברהם בני הם האמונה בני
ת ה(. יז, )בראשית גויים״ המון ״אב בכינוי ם41לזרעו האמורות הבטחו ש  יז, )

 ברית בו. והדבקים כריסטוס לטובת כלומר למשיח, מכוונות יחיד( בלשון — יט
 תורת כמו שלא האנושות, כל את ומקיפה במהותה אוניברסלית היא כריסטוס

ת בריתות משה.  בראשית — נח ברית )כגון הראשונים הדורות לגבי והבטחו
 צדיקים הכוללנית. הכריסטולוגית הברית ידי על כולן מתגשמות ואילך(, ח ט,

 מלכיצדק איוב, נח, חנוך, הבל, כדוגמת העולם, בריאת מאז מופת ואנשי קדמונים
 הנצרות של ומגלמים מייצגים כבר היו האבות ושלושת הנוצרית( הכהונה )אבי

אפילו 42הנוצרית. התיאולוגיה ודוגלי העברים אל האיגרת פי על האידיאלית,
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שון)הוא אדם  מצורף העדן( גן בציור המסומלת הכנסייה של הראשון הכוהן הרא
ק״ אלוהים מצוות כל היו מקופלות טרטוליאנוס בעיני למניינם.  או בתורה)״חי
 מפי זו גרסה לאור היום. עד הייתה מקוימת הופרה ולולא והוה אדם של ״ברית״(

 על תורתם נחרתה בטרם עוד תורה שומרי הקדמונים הצדיקים היו 43טרטוליאנוס
שג פנימית תודעה אותם הדריכה כלומר אבן״, ״לוחות גבי מו מו)ב  הפילוסופיה כ

 קיימו ולא נימולו לא שהרי היהדות, חלוצי היו לא הם 44טבע״. ״חוק היוונית(
 ״נוצרים כאילו היו הם ;ומועדים שבת כגון ״הטקסיות״, המעשיות המצמית את

45אותם. מעטר טו( קה, תהלים ״כריסטוס״)לאור והתואר כריסטוס״, לפני עוד

 הזכויות את הקדומות, הבריתות את המכלילה היהודית, המסורת מול כג.
 כריסטוס ברית מחזירה ישראל, ובתולדות משה בתורת אבות מורשת ואת

 אוניברסלית, אמת ותורת ראשונים אבות אמונת נוצרית, ראות מנקודת לבדה,
 לא שמעודם היהודים את הנוצרי המקטרג מאשים זאת לעומת ונצחית. אלוהית

 לקיים אפשרות כל אין הגולה בתפוצות 46התורה. מצוות כל את כיאות שמרו
 ובסוף כהונה(, מתנות וטהרה, טומאה וזבח, )קרבן בארץ התלויות המצוות את
 הקץ 47נחרב. הבית כאשר ירושלים בהיכל הפולחן טקסי לחלוטין נפסקו גם

 הטיעון פי על הבית, חורבן עקב כולו, מתממש ומצוותיה, משה תורת על הנגזר
 הברית את החוטאת; היהדות את צניפה באותה צונף הכישלון 48אוריגנס. של

 לנושעים כולו. הנשחת הזה העולם את ויגרוף משה(, תורת )כלומר המיושנת
 ונפוצה מוכרזת חדשה״, )ברית( ״תורה מתנוססת כריסטוס״, ״תורת נותרה

שעיהו)ב, נבואת על הסתמכות תוך העולם, אומות כל בין , י ) ג -  ״באחרית כי ב
שעיהו)נא, נאום גם כן 49מירושלים״. ה׳ ודבר תורה תצא הימים...מציון ״כי ד(: י
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 הושמעה לא משה תורת 50ארגיע״. עמים)גויים( לאור ומשפטי תצא מאתי תורה
 איננה אף זו תורה לאורה. שהלכו הגויים בין הופצה ולא מסיני, אלא מציון,
 ידי על תתמלא אשר עד דהיינו ומקום, זמן בממדי מוגבלת אלא ונצחית, סופית
 הבראשית לימי העולם כביכול חוזר הימים״ ״באחרית הכריסטולוגית. הברית
 כלומר הקוסמופוליטית, כריסטוס״ ״תורת מתחדשת. הבריאה כאשר והתום,
 בקץ ונצחית צרופה אלוהית, ברית מחדשת 51האולטימטיבית, כריסטוס״ ״ברית

 הברכות, הבריתות, כל את ולהגשים להשלים ולמלא, לקיים נועדה אשר הימים,
ת השבועות,  ובתולדות אנוש בתולדות הראשונים הדורות של והציפיות ההבטחו

ישראל.

שלמת הברית של הפרספקטיבה משום כד. שלפו והעילאית המו  האישים נ
 האומה אבות שלושת האנושות, אבות המקראית, הספרות של הדגולים

 נביאים, ושלמה, דוד יוסף, יהודה, נשיאים, השבטים, ראשי הישראלית,
 כדי סגולה, ואנשי חסידים ומלכים, גיבורים שמשון(, )כמו שופטים כוהנים,
 אב־טיפוס כמו אותם לצייר דהיינו נוצרית, טיפולוגית בגלימה אותם לעטוף
 לדמות פרה־פיגורטיבית ארכי־דוגמה או פרדיגמה למופת, אב־דיוקן קדמון,

 ישמעאל, קין, כדוגמת ורשעים בוגדים אויבים, כנגדם המיוחלת. הכריסטולוגיה
שו/אדום,  השטן ביני כריסטוס, שונאי הכפירה, אלופי הם וכד׳ דוד מול שאול ע

 אומנותית טיפולוגיה האנטי־כריסטוס. של המפלצתית הדמות את ומייצגים
 יוחנן דמויות בשרטוטי הן החדשה״, ״הברית כתבי בגוף כבר מושרשת זאת

 באיגרות הן היהודים, והשונאים הבוגד יהודה לעומת הנוצרי וישו המטביל
 ישמעאל לעומת ויעקב יצחק אברהם, הם הנוצרים אבות בהן אשר פאולוס,

 הדוגמאות והאויבים. הכופרים היהודים ונציגי רוחניים אבות כביכול ועשו,
 אבגוסטינוס(, אבסביוס, אוריגנס, )כגון הכנסייה סופרי את מזינות הקנוניות

שתכללת ולאורן ש מלאכת מ  על מקראיות ועלילות דמויות של והתפאור התחפו
 כלפי המוגמשת הפרשנות את בשפע ממחיש היירונימוס הכריסטולוגית. הבימה
 הלטינית־ הכנסייה אבות בין המהולל אבגוסטינוס 52ביאוריו. באוצר המקרא

 הללו? בשיטות המונח העקרון את ובדייקנות בהירה בלשון מנסח קתולית,
שפת ״הישנה״ לכן ״הישנה״, בתוך מצועפת החדשה״ ״הברית ב״חדשה״, נח

השבעים. בתרגום ״גדים״ 50
 Bam. 2:6 (Apost. Fathers, LCL 1) Justin.; 11 ט הקורינתים אל ; 15-14 ,2 ו הגלטים אל 51

(6 Martyr, Dialog. 11 (JPG.
52 e.g. Hier. Epist. 36: 16; 53: 8 — CSEL (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 

(1996) 54 .Latinorum) vol



שתקפת( החדשה״ ״הברית או:  נגלית ״הישנה״ ולכן ״הישנה״, בתוך מצטיירת)מ
53החדשה. בתוך

 הנוצרית הביבליה כוללת מדוע לתמיהות, או לקושיות אפוא מקום אין כה.
שתת עליה שהרי המקראית־הישראלית, המיושנת, הברית את גם הקנונית  מו

 העילאית. הכריסטולוגית הברית של והנשגב המושלם הבניין בתפארתו ומתנוסס
 משה מפי ואסמכתות ציטוטים כולם החדשה״ ״הברית ספרי רצופים לכן

 משופצים, כרגיל 54הכתובים״, יתמלאו ״למען וצידוקים ביסוסים והנביאים,
 תום עד ומתמלאים מתגשמים כיצד ולהמחיש להוכיח כדי ומסורסים, בלולים

 האבות בריתות גם כמו סיני, ברית נחקקו, שבגופו העברי, המקרא פסוקי
 הן אבל חבויות, או מרומזות אלא מפורשות, אסמכתות אין לפעמים הראשונים.

היטב. ומהדהדות מבצבצות
ההר״: ב״דרשת (17 )ה מתי של האוונגליון לפי כריסטוס, אומר הילכך

שבו אל  כי לבטל, באתי לא הנביאים; את או התורה את לבטל שבאתי תח
 הכריסטולוגית הישועה לאור ״רוחנית״, להתמלאות כמובן, כוונתו, 55למלא. אם

 באותיות קפואה, מילולית, במשמעות לא אך בכתובים, הטמירה והמשמעות
ג(. הקורינתים)פרק אל השנייה באיגרת לעיל, כמסתבר ומתות, מאובנות

מתי באותו בו. ם) או  השמים יעברו אשר ״עד ומכריז: כריסטוס מוסיף (18 ה נ
 אך הכול״! יתקיים בטרם התורה מן אחד קוץ או אחת יוד תעבור לא והארץ

 הברית של המסתורין בסוד כמוסה כולה התורה של וסופית מלאה התגשמות
 גבוהות חסידיות מידות ולטפח במצוות לדקדק נדרשים המאזינים 56המיושנת.

 המנהיגות מצדקת כלומר (,20 ה )שם והפרושים״ הסופרים ״מצדקת יותר
טול גוררת הצדיקות שיאי התרוממות אבל הכופרנית; היהודית מצוות בי

Augustin. Contra Adv. Legis-1 17: Deus...auctor est amborum testamentorum, quia et 53 
Novum in Vetere est figuratum et Vetus in Novo est revelatum (PL 42: col. 625(; Idem, 
Sermo 160, 6: Novum enim Testamentum in Veteri velabatur, Vetus Testamentum in

Novo revelatur (PL 38: col. 876)
כח השליחים מעשי ;24 יט יוחנן ;37 כב לוקם ; 10 יב מרקום ; 17 ח מתי למשל: ראה 54

.23
Mat. 5:71: 0׳uk גןז00ע,  KaxaXvcai aXka  rcfap&aai — non veni solvere sed 55

adimplere etc.
 כריסטוס ידי על הנביאים״( מתגשמת)״עם שהתורה משתמע, זאת דו־משמעית מהכרזה 56

 בריאת בעת והאח( השמים )יעברו יכלה הזה העולם כי מעשי תוקף שום עוד לה ואין
הכוונות. את הבינו לא והמיתממים התמימים 1 הבא העולם



ה ודיני עין״ תחת ״עין כגון מפורשות, טין) בת ואילך( 38 ה׳ ואילך, 31 גי טו  ל
 של והתנהגות סייג ללא אויב אהבת הנצחיים, הנישואין קדושת של האתיקה

 פנימיות סתירות בשתיקה. — ייסורים הסובל עצמו, כריסטוס דוגמת כנוע עבד
שים״)מתי ״הסופרים על כריסטוס מפי השוצף בקיטרוג גם נעוצות כאלה  והפרו

 הללו כוזבת. חסידות בראוותנות המפגינים המושחתים, הצבועים, ואילך(, 1 כג
 מעשרות ותפילין, ציצית ערך)כמו פעוטות טקסיות ת1מצו לגבי קפדנות הדורשים

שובות את ומזניחים טהרה( והלכות שפט, ״את כלומר יותר, הח  החסד את המ
ה״)כג ואת מונ א  כריסטוס, עומד עיוורים ומדריכים צבועים מורים כנגד (.23 ה

ד)כג האחד המורה חי הי  על נוסדה אשר יותר המעולה הברית ״מתווך (,12-8 ו
 57והמיושנת, הקודמת הברית של הנחות המתווך לעומת יותר״, נעלות הבטחות

 התגלות בעת חולפים ותוקפה שזמנה והעראית, הערך פחותת משה, תורת דהיינו
שמות סיני ברית של המסתורין רזי נחשפים בהופעתו כי כריסטוס,  כל ומתג
הראשונים. מהדורות האלוהיות הבריתות

 לתורה, נאמנות על רמות ובהצהרות כריסטוס בנאומי המביכה הכפילות כז.
 החדשה״ ״הברית בלב הנעוצה מהשניות נובעות רבות, מצוות וסילוק ניפוי תוך

 המיושנת, הברית לעומת והמשכיות רציפות בה מודגשות אחד מצד ועקרונותיה.
 האות״, ״התיישנות כנגד הרוח״ ״התחדשות מובלטת גיסא מאידך אבל

 חדש״ עם חדשים״, ״שמים 58חדש״, ״שיר גם כמו חיים״, ״התחדשות או
 הראשון, האדם את מחליף ואחרץ שני אדם או חדש״ ״אדם כאשר וכד׳,

 אולם חדשה״. ״מצווה חדש״, ״לימוד מפיץ כריסטוס 59עליו. נגזר שהמוות
 הקודמות. והבריתות המקראיות הנבואות מימוש אלא אינה 60כריסטוס״ ״תורת
שות מושגי  הברית בנבכי כבר מעוגנים ועתידו, ישראל זרע ועולמו, האדם התחד

והמבוטלת. המיושנת

 עד משה תורת מעולם הוגשמה לא כריסטוס בשורת הושמעה בטרם כח.
מתרים לכן כדבעי. מצוותיה את קיימו לא והיהודים הכריסטולוגיה, לפי תום,

.5 ב טימותאום אל הראשונה !20-19 ג הגלטים אל !24 יב !15 ט ;6 ח העברים אל 57
ציון. שיבת על מהנבואות חצובים כאלה התחדשות מושגי 58
 ואילך! 7 ה !47 ,21 טו הקורינתים אל הראשונה ואילך! 3 ו ואילך! 14 ה הרומים אל 59

5 כא !9 ה ! 17 ב יוחנן חזון 11:6 !7 :5 בר־נבא באיגרת וכן ! 13 ג לפטרום השניה !1-
.(Apostol. Fathers, ed. K. Lake Loeb Classical Library 1), London 1955

 איגרת וכן ; 10 טו ;53 ז השליחים מעשי ;2 ו הגלטים אל ;34 יג יוחנן ;27 א מרקום 60
.6:2 בר־נבא



 מקיים מכם איש ואין התורה, את לכם נתן משה ״הלא היהודים: כלפי ישו
חנן את רה״)יו  התורה את שקיבלתם ״אתם מאשים: סטפנום גם כן (.19 ז התו
 אפילו ״הרי מטיף: פאולום וגם 61אותה״. שמרתם ולא מלאכים פקודות ידי על

 הנוצרים הגויים על לכפות רוצים הם אולם התורה״, את שומרים אינם הנימולים
אל את  התורה( חוקת התורה״)כלומר מעשי על ״הנשענים (.13 ו הגלטים המילה)

ם שהרי קללה, תחת נתונים דברי ב)  דברי את יקים לא אשר ״ארור כו(: כז כתו
תיו)כח, כל את דהיינו אותם״, לעשות הזאת התורה  מהכתוב ומתברר 62א(. מצוו

 אולם 63בכול״. הוא אשם אחד, בדבר ונכשל התורה כל את ״המקיים שאפילו
ק באמונתו ״צדיק כי התורה, ידי על אלוהים בפני נצדק אדם אין חבקו ה״) חי  ב, י
ם)בעולם צדיקות מבטיחה גרידא טהורה אמונה כלומר ד(, חיי  ו״התורה הבא(, ו

 ג הגלטים )אל בהם״ וחי דבריה את האדם שיעשה אלא האמונה, מן אינה
 את בדיוק לשמור האפשרות באין לחוד. ותורה לחוד אמונה כלומר (,12-11

 התורה. קללת תחת נתון והוא בהם, לחיות אדם יזכה לא התורה, משפטי כל
 64כתוב שהרי בעדנו, לקללה היה כאשר התורה מקללת אותנו פדה כריסטוס

ץ)קללת על התלוי כל ״ארור  שירת ובייסוריו המקולל במותו 65תלוי(. אלוהים ע
 האחרונים כי המתלווים, הגויים את גם כמו )הנימולים(, היהודים את כריסטוס

 לו שהובטח אברהם״, ״בני כמו אברהם״, ברכת את יורשים האמונה בזכות כן גם
 באמונה, כמוהו הנצדקים הגויים, בקרב המתנצרים לכן גויים״. המון ״אב להיות

66בריתו. את נוחלים

 פאולוס, מלמד האל, רצון לפי היהדות בחיק התרקם המאמינים גרעין כט.
 אל למצוותיה, הכפופים את וצפוי, סמוי בנתיב הובילה, משה תורת כי יען

 ניצני נבטו בטרם כלומר האמונה״, בוא ״לפני חטאותיהם. על המכפר כריסטוס,
שמתו הנצרות,  להתגלות. העתידה האמונה לקראת התורה יד תחת כלואים ״נ

 ניצדק למען המשיח, אל )פיידגוגוס( אותנו מדריכה הייתה התורה הילכך
המדריכה יד תחת עוד אנו אין האמונה בוא אחרי אבל האמונה, ידי על )נוצדק(

.10 טו :53 ז השליחים מעשי 61
תקיא. עמ׳ )תשכא(, דברים ספר הופמן: ב״צ ז; א, יהושע גם כן 62
Justin, Dial. (PG 6); 10 ב יעקב איגרת 63
 סו: כח, דברים גם בכתוב כורכת הנוצרית המסורת השבעים. תרגום לפי כאן הציטוט 64
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 היהודים כישלון 67התודה. למצוות כפופים עוד אנו אין דהיינו )ה״פיידגוגוס(״,
שת בגלל אלא אשמתם, בגלל רק איננו התורה את והפרו שחטאו  אנוש. טבע חול
 חינוכית ומטרתה 68חטא, בר הוא אדם שכל תודעה ולטפח לעורר נועדה התורה

 לפניו יצדק לא מצוותיה( )בשמירת התורה ״במעשי הרי אוניברסלית. מוסרית
 האל צדקת נגלתה ״כעת בלבד. חטא״ דעת התורה ידי על כי בשר, כל האל( )לפני

ץ( חו מ  אלהים ״צדקת והנביאים, התורה מעידים שעליה )צדקה( התורה״, בלי)
 האנושות כל אשמת הבדל. ללא המאמינים״. כל אל המשיח, בישו האמונה ידי על

 ומצדיק״ ״צדיק הוא כי המכפר, ישו קרבן בדם אלא פדות ואין מהתורה נשקפת
ת מתחוללת כאשר ונצדקים, הם נטהרים גרידא בחסדו מאמיניו. את  בלבבו

 נצחיים. חיים באמצעותו ונוחלים החטא לגבי כמוהו הם מתים כי מטמורפוזה,
 בנו״, אשר הישן האדם אתו ״נצלב כאילו בו, מתמזגים מלאה הזדהות עקב
 ויקיצו אתו, כביכול נקברים בדרכו הצועדים החטא. את לחלוטין להמית כדי

 שנתעוררו החטא ״תשוקות בבשר, היו לכודים בעבר כמוהו. עולמים לתחיית
 ״כדי התורה מן נפטרנו כעת למוות״, פרי לעשות באברינו פעלו התורה ידי על

שות האל( )את לעבוד  רוח תורת )הכתובה(״. האות ביושן ולא הרוח בהתחד
 התורה יכלה שלא מה כי והמוות, החטא מתורת אותו שחררה ישו במשיח החיים

שר)״הן רפיון על ולהתגבר לעשות  — רפה״ הוא והבשר חפצה היא הרוח הב
שלחו אלהים ״עשה זאת (41 כו מתי ; 38 יד מרקוס ת בנו את ב  חטא״ בשר בדמו
 הברית כלומר והמוות, החטא תורת זו משה תורת החטא״. ״בעד קרבן להיות

 נתכפר כאשר כריסטוס, תורת או ״החדשה״ הברית מפני אפוא נדחקת המיושנת,
 הנפשית השניות תסמיני כל הבשר, תשוקות תחלואי נעלמים אז הקדמון. החטא

ש הרוח״. ״התחדשות עקב המאמין, בלב המקולל והשסע  מום בלי אדם מתחד
שני״)אחרי ״האדם הוא כריסטוס, כדוגמת ודופי,  ״האדם או הראשון( אדם ה

69החדשה. הבריאה את ומבשר הישן העולם בקץ המופיע האחרון״,

 דהיינו משה, תורת מתמלאת מובהקת דיאלקטית־פרדוקסלית בהגיוניות ל.
 ״הברית בתוך והתגשמותה התבטלותה ידי על והמיושנת הראשונה הברית

 לפי 70התורה״, )קץ( ״תכלית הוא כריסטוס הרי והנצחית. הסופית החדשה״
כריסטוס אולם מאמין. כל של )היצדקות( צדיקות לשם הרומיים, אל האיגרת

.25-24 ג הגלטים אל 67
כ(. ז, קה׳ לו! ו, רהי״ב מו! ח, יחטא״)מל״א לא אשר אדם ״אין 68
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 עד תלמידיו, גם כמו לתורה, היה כפוף עדיין אדמות עלי חייו קורות בימי עצמו
 כפוף אישה, ילוד בנו, את אלהים שלח העת בהתמלאות ״כי ייעודו הושלם אשר

 לא עוד כל 71הבנים״. מעמד את לקבל כדי לתורה הכפופים את יפדה למען לתורה,
פו בקרבן הכריסטולוגית הברית נכרתה  הישנה, הברית בטלה לא עדיין ודמו, גו

 ביניים תקופת נאמניו. וקהל תלמידיו על עצמו, ישו על מוטלות ומצוותיה
 כי המיוחלת, הברית לבין הישנה הברית עידן בין ומפרידה חוצצת אמצעית

 ״מלכות מתבשרת מאז אבל התנבאו״, יוחנן)המטביל( עד והתורה הנביאים ״כל
ם(.72השמים״ הי אלו  במעבר שרויים החדשה״ ״הברית ותיכרת תתממש אשר עד )

 כלפי דו־פרצופית ועמדה דו־ערכית גישה סימני מבצבצים לכן העידנים. בין
 תורה תתיישן מועט זמן בעוד הרי לסוף. כבר מתקרב תוקפה אשר משה, תורת

 73הטהורה, השארית לוז את המייצגים פמלייתו, בליווי כריסטוס ותתבטל. זו
 כל על במלואן, התורה מצוות את לשמור נתבעים המובחרת, ישראל פליטת

ת אותות כריסטוס משדר זמן באותו אולם ותגיהן. חומרותיהן  התורה התחלפו
 בין בשעת המידית. הגאולה וציפיית הרוח״ ״התחדשות עקב בריתו, וזריחת

 ותכפו רבו הצעירה, הכנסייה התארגנות במרוצת הצליבה, אחרי השמשות,
 היכן ועד כיצד 74המהותיות, הבעיות סביב פנימיות והתנצחויות התלבטויות

 תואמים פולחניים טקסים לגבש כדי וממצוותיה, המיושנת מהתורה להינתק
 ומורשת הבריתות נוחלי את הולמים שיהיו היהדות, לאורחות ראויים ותחליפים

קדומים. מימים ישראל

 לפי המצטייר כריסטוס, בדמות מתגלמת צרופה אידיאלית ישראליות לא.
 עטורי עולם, זיוותני בדיוקן והאנושות, האומה אבות של טיפולוגיים קווים
 לא כי אם לו, הדומים הישראלים הם נאמניו למופת. וצדיקים קדושים הילת

 דווקא הם (.47 א רמייה״)יוחנן בו אין אשר באמת, ״ישראלי נתנאל כמו לגמרי,
 ויורשי האבות צאצאי האמתיים, הישראלים דהיינו ויעקב, יצחק אברהם, בני

 שאפילו והצבועים הרשעים ולמנהיגיהם הכופרים ליהודים בניגוד בריתם,
הישראליות של הבלעדית המייצגת כנות. בה ואין זיוף כולה פגומה, יהודיותם

6 ד הגלטים אל 71 -4.
.16 טז לוקס : 13-12 יא מתי 72
 יד, הנושן)דברים ״ישראל״ במקום כאן כמסתבר לאלהים״ ״בנים במעמד הם הנוצרים 73

 על ואילך(, 5 יא הרומים ״השארית״)אל או ישראל פליטת גם הם ועוד(. יד. ג, אבות א;
ועוד(. יב, א, חגי ג: מו, ציון)ישעיהו שיבת בנבואות היסוד רעיון פי

ואילך. 3 ב הגלטים אל ואילך: 1 טו השליחים מעשי 74



 וצומחת אט אט המתרקמת הנוצרית, הכנסייה היא האמתית היהודיות( )ואף
75ונאמניו. כריסטוס תלמידי של הצנוע מהחוג

 יהודית תדמית כמו הולמת, מקראית־ישראלית תפאורה אבזרי דרושים הילכך
ת הכריסטולוגיה מטרות את כיאות לשרת כדי נאותה,  הסתירות על ולחפו

 נאות, דרשות ומשמיע מתפלל הכנסת, בתי אל נכנם ישו בתוכה. האינהרנטיות
 בפרהסיא שבת חילול מצדיק בזמן בו אבל דורו, בני כשרים יהודים כמו

 בלי פורץ, הוא בירושלים המקדש אל האלוהית. סמכותו בתוקף עוונות וסולח
מחולל שולחנות הופך אלא ומנחה, קרבן מגיש אינו היטהרות,  76מהומה, ו

 בדמו החדשה הברית תיכרת כאשר הקודש עבודת וקץ צפוי חורבן לאותת כדי
השמימית. בירושלים הזוהר ומשכנו כנסייתו היכל ויתנוסס

 מעשיות מצוות לשמירת ומפורש ברור אזכור אין חוגו ובמעגלי בהליכותיו
 ונאסר, נלכד בטרם הפסח, ליל במסיבת כהלכותיהם. ומועד חג שבת, כגון

 לזיכרון ואות הד שום ואין פסח לזבח סימן אין האחרונה, בסעודתו כלומר
 המרכזי לטקס נאות אב־דגם תשמש שהסעודה כדי וזאת מצרים, יציאת

 שמירת על נמלצות הצהרות חרף 77הנוצרית. בליטורגיה )״האבכריסטיה״(
 דיני כליל ועוקר זונח הוא חסידות ושבחי יתירה בקפדנות כולן התורה מצוות
ס טהרה טומאה)מרקו  ״מראשית כי גיטין, דיני גם מבוטלים לדידו ואילך(. 18 ז ו

מו כ ה״) א  בני להפריד ולא בזיווג לדבוק אלוהים ציווה טבע( חוק לפי הברי
(התיר משה אכן זוג. ! ת קשיות משום גירושין ) ל ר ע ב)  דהיינו עמו; של לב( ל

 מפני משה, ביד אלא הגבורה מפי לא משה בתורת נחרתו מסוימות מצוות
 כפי ״הבשר״, תשוקות אחרי והנגררים בעוונות השקועים 78היהודים, סרבנות

 משה בתורת המצוות כל שלא אפוא, הורה כריסטוס הפאולינית. הטרמינולוגיה
הדורות. כל קץ עד העידנים במרוצת תמיד נשמרות הן ואין מידה באותה מחייבות

האפוסטולית, המסורת דוברי סיווגו כאלה אוונגליוניות מימרות בסים על לב.

 אל השניה ;21-20 ט הקורינתים אל הראשונה ; 1 יא ; 18-16 ד ;29-28 ב הרומים אל 75
 Augustin. Epist. 196; Cap. 3 — Sic itaque :9 ג ;9 ב יוחנן חזק ;22 יא הקורינתים

sumus Judaei non camaliter, sed spiritualiter, quemadmodum sumus semen Abrahae, 
non secundum camem, sicut illi qui de ipso nomine camali superbia gloriantur, sed 

(958 .secundum spiritum fidei etc. (PL 33: col. 894). Idem, Enar. in Ps. 75 (PL 36: col
ולוקס. מתי אצל המקבילות גרסאות כן כמו ואילך. 23 ב׳ ואילך; 39 א מרקום 76
.38-37 הערות לעיל 77
 ״קשיות האוונגליוניים. הפרקים בניתוח להלן הללו הבעיות פירוט ואילך. 4 י מרקום 78

נדרשת, הלב מילת לב״. ״עורלת במקום השבעים, ותרגום הנוצרית המסורת לפי לב״,
(.29-28 ב הרומים אל בשר)כנ״ל מילת ולא התורה, ״רוח״ לפי



 בין אבחנות תוך משה, שבתורת המצוות את הכנסייה, אבות אחריהם וכן
 מאמצת הכריסטולוגית שהברית ביסודן, המוסריות והעיקריות, הראשוניות

 שכוונתן וטקסיות, פולחניות או בגינה, המתבטלות עראיות מצוות לבין אותן,
 אלגורית, ״רוחנית״, נוצרית תכלית פי על מתחלפת המקורית המילולית
 79וטבילה. מילה וקטורת, מנחה וקרבן, זבח כדוגמת ומטפורית, סימבולית

 גמורה, טרנספורמציה עקב הכנסייתית, בליטורגיה נשזרו הללו הטקסיות המצוות
 של סלקטיביות ואבחנות דירוגים סיווגים, אותם כל סביב ומעשית. אידיאית
 גישות ומסתמנות דעות חילוקי צצו ומשתנות, שונות וריאציות פי על המצוות,

 שלעבודת היהודים את האשימו המקטרגים שבין והקיצוניים הבוטים רב־גוניות.
 אשמת היהודים על טפלו אחרים אליליים. וטקסים נימוסים החדירו הקודש
80מלאכים. תורת וטיפוח מרום מלאכי פולחן

 הנקראת האפוסטוליים״, ״האבות של הכתבים מן הפסאודונימית האיגרת
ד 81בר־נבא שם על ת) רס ת שבירת במעשה כי (,8 גו חו  משה בידי הראשונים הלו

טול הופגן כבר ת לחתום כדי סיני ברית בי  או )״דיאתיק״(, הברית את בלבבו
ת כנראה מסתמלת כריסטוס ברית האהוב״. ״ישוע כריסטוס, של צוואה חו  בלו

 מבהיר אוריגנס אולם סתירות. לגרור לא כדי במפורש, כאן נזכרו שלא השניים,
ת כי הרעיון, את חו  המצוות דהיינו ״הגשמית״, התורה התבטלה השבורים בלו

ת ונמסרה המעשיות, חו שלא ״התורה השניים בלו חנית״)  ״האותיות״ לפי הרו
החדשה״. ״הברית את בחביונה הטומנת זאת כלומר המתות(,
שתקפת בנימוקיה, השוני למרות ובמטרתה, במהותה דומה גישה  בילקוט מ

 מהמאה (Didascalia)ראשון בנוסח נשתמר אשר הקדומה, הכנסייה של הלכות
 הרביעית מהמאה האפוסטולים״( )״חוקות מורחב ובנוסח ה״נ(0ל השלישית

משה. בתורת הטרוגניות חטיבות בין מבדיל הילקוט לסה״נ.
 גרידא הדיברות לעשרת מצטמצמים התורה של המלאה וסמכותה תחומה

שמעות מתבארים שבת, כגון אלה, גם )ולעתים  כל 82״רוחנית״־מטפורית(, במ
8em£poxn;<.תניינית, תורה בתוקף 84המקורית, התורה אל נספחו 83המצוות שאר

79 H. Wenschkewitz, Die Spiritualisierung der Kultbegriffe-Tempel, Priester und Opfer 
(1932) im Neuen Testament, Leipzig\ 5 א מרקום ואילך; 15 יג העברים אל  מתי ;4-

.19 כח
.2 ב העברים אל ; 19 ג הגלטים אל ; 53-38 ז השליחים מעשי 80

Bam. 4: 8, Apostolic Fathers (LCL 1), p. 350 81
Augustin., Epist. 55:10,16 (PL 33: col. 213,216): 4 82 ג מרקוס !ואילך 1 ד העברים אל

האלוהית התורה מן (3 י :44 א )מרקוס לכן מובדלות משה״ ״ציווה אשר המצוות 83
הדברות מעשרת דהיינו העיקרית, .

)י׳ לבד אלו אומרים: יהיו שלא המינין טענת ״מפני בתלמוד מזהירה יהודית תגובה 84



 המצוות עול 85)בלטינית(. secundatio legis נמוסא״)בסורית(, ״תניין )ביוונית(,
 ומשחרר פודה כריסטוס אך העגל, חטא על כעונש היהודים על הוטל הנוספות

 התכוון שלא אמירתו מובנת דידן בגרסה כפרתו. בחסד הכבד מהעול עדתו את
 הדיברות עשרת אלא הידועה במתכונתה התורה לא דהיינו התורה, את להפר

 שפסלו כאלה, וסברות פרשנויות 86לבטל. אפשר הנוספות המצוות את כי בלבד,
 לסטיות מקורבות שלמות, מקראיות חטיבות של ערכן הפחיתו או קדושתו את

 או תניינית״ ״תורה המושג כי אף ״היירזיס״, כפירה, משום המוקעות הגנוסטיות
Semepoomq הכנסייה אבות בין רבים אצל נקוט כי יען והתערבב התערפל 

 הספרות כלפי אלא לתורה, כביכול מפוחים גושים כלפי לא אך ומוריה,
87בכלל. שבעל־פה התורה מסורת כלפי או חכמיה, לרבות המשנאית,

 המסכת לכן ממנה. ויונקת לקודמת אפוא צמודה החדשה״ ״הברית לג.
 ״הברית ספרי של עלילתית, והן הגותית הן כיאות, והמתואמת המתוכננת
 פסוקים, מושגים, בשפע שזורה הולמים, וסגנון לשון בחוטי נרקמה החדשה״,

 אפילו ומנצנצים העברי, מהמקרא נשאבו אשר מליצות, ועדיי ניבים דימויים,
 מקורית עברית יצירה כאילו הרושם נוצר כי עד הלועזית, הכסות מתחת
 בטבעיות המקראית היצירה את ממשיכה נכרית־תרגומית באדרת עטופה
 נתפרה זאת וצבעונית ארכאית חיצונית, איצטלה אולם 88שוטף. וברצף מלאה

נועדה בריאתה בעצם שהרי סמויה, פנימית למהות נאות מעטה להיות כדי

 נחותה גרסה ע״ג(: ג דף )ח( פ״א ברכות )ירושלמי מסיני״ למשה לו ניתנו הדיברות(
ע״א(. יב הבבלי)ברכות בתלמוד מובאת

Didascalia — (ed Connolly, 1969) cap. 2, 24, 26; Didascalia et Constit. Apostol. ed. 85 
F.X. Funk, 1905), p. 4-5; ibid. p. 348-349. Origen. Homil. in Genes. 9:1 (SC 7 p.

242); Idem. Comment, in Epist. ad Rom. 2:14 (PG 14: Col. 917)
Iren. Cont. Haer, 4:15 (PG 7) ;18-17 86 ה מתי  

Hieron. In Is. 59:12 (PL 24: col. 603) — contemnentes legem Dei, et sequentes 87 
traditiones hominum, quas illi deuterwseij vocant; idem, In Is 3:14 (PL 24: col. 67); 
idem, in Is. 10:1 sq. et In Is 29:17 sq. (PL 24: col. 133 et col. 336); idem, in Oseam 3:1 
(PL 25; col. 883); idem in Abac. 2:9 (PL 25:1360); idem, in Mat. 22:23 (PG 26: col. 
163); — Euseb. Praep. Evang. 12:1 (PG 21: col. 952); idem, Dem. Evang 6:18 (PG 
22: col. 461); idem, in Is. 1:22 (PG 24: col. 97); Augustin. Cont. Adv. Legis etc. 2:22 
(P/42: col. 637); Epiphan. Panarion-Adv. Haer. 15 — Semepcbaet(; 7wxp’ a ;>UT01׳

.Tgaooceq ̂ oav kxX
 ״טליתא (,18 ה ״אמך׳)מתי כגון יווני בתעתיק ארמיות־עבריות מילים ונשזרו נפזרו אף 88

שם,שבקתני למה אלי אלי ״ (.36 יד ״הושע־נא״)שם (,41 ה )מרקום ,,קומי  (,34 טו ׳)
(.1 יט יוחנן )חזון ,,״הללויה



 הברית של מושלמת וצורה מתוקנת מהדורה להציג הבריסטולוגית הברית
 הנביאים בספרי גם ומתענפת משה בתורת הגלומה והמיושנת, הראשונה

 גיבורי דיוקנאות משתקפים הולמת ספרותית־אומנותית באספקלריה והכתובים.
 אימננטיות, תיאולוגיות תכליות בגין ואמירותיהם הגיגיהם אורחותיהם, העלילה,

 ומעריציו תלמידיו הנוצרי, המשיח ישוע הוא כריסטוס, היטב. המזדקרות
 והתחנכו גדלו הארץ, נופי בתוך נשתלו ישראל, pא אווירת את הנושמים

 האומה וקודשי אבות נחלת לרשת אלוהים, ברצון נבחרו אשר עד היהדות בחיק
 הפליטה 89ישראל״, ״שארית היותם משום ספיריטואלית־רוחנית(, משמעות )לפי

 ובמעשיהם בהליכותיהם וחוגו ישו מצטיירים לכן הימים. לאחרית המטוהרת
 בהסתכלות רק המוסמכים. ולמוריה משה לתורת הנאמנים כשרים, יהודים כמו

 המולבשות הגלימות נושרות האומנותית, התפאורה מתפוררת נוקבת ביקורתית
 כוונות ונחשפות אופטיות אשליות מתנדפות הדרמטיות, העלילות שחקני על

 אכן ומלאכותית. מדומה מקראית במסכת הנארגות מובהקות כריסטולוגיות
 חיצונית־שטהית, התרשמות בגלל רואים, למדי רבים מלומדים ואף גדול ציבור

 ״הברית אדריכלי ואת הנצרות מייסדי את אישיות, ונטיות הלב משאלות עקב או
 מצוותיה, על ומקפידים התורה שומרי תמימים, יהודים חסידים כמו החדשה״
 ניתוח מעמיק, עיון בעקבות 90ושאיפותיה. אמונותיה האומה, במסורת מושרשים

 הדמויות שכאילו מוטעות, ותזות רעועות סברות מתפרכות מקיף וליבון מדוקדק
 של כנה בבואה הן האוונגליונית־אפוסטולית העלילה בימה על המשחקות

 משוקעים החדשה״ ״הברית ספרי בתוך ושכאילו אותנטית, היסטורית מציאות
 או מוגדרות חטיבות משולבות או ישו( מימרות קודמים)כגון גושים או פרקים

 פזורים במהותם, ויהודיים במוצאם עבריים טרומיים, ותאים חלקיקים מובלעים
 אבדון בתהום נעלם המשוער המקור כאשר הלועזיים, התרגומים בלבוש ונשזרים
91ונשייה.

 לעומת החדשה״, ״הברית מושג מתבסס שעליו הרעיון, בירור את סיימנו לד.
הרב־צדדיים, והיבטיו התענפותו מעגלי ואת הקודמות, המקראיות הבריתות
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 הקנוניזאציה בעיות אל פונים אנו כעת בשמו. המוכתר הספרותי הקובץ לאור
 משקפת הנוצרית ״הביבליה״ של וגירורה קיבועה הנוצריים. הקודש כתבי של

 הדוגלת המרכזית, הכנסייה של והתמסדות גיבוש של פונקציה גם ומהווה
 הראשונית, הנורמטיבית הכנסייה זאת 92הפאולינית־האפוסטולית. בתיאולוגיה

 קיסר, קונסטנטינוס ניצחון אחרי הרומית באימפריה שלטונית עמדה שהשיגה
 קרע התחולל הקיסרות התפלגות עקב ואילך. לסה״נ הרביעית המאה מאז

 והיריבות, התאומות הכנסיות, שתי ירשו מקומה ואת הרשמית־המרכזית בכנסייה
 והלטינית־ במזרח היוונית־אורתודוקסית דהיינו הביניים, בימי שהתגבשו

 )לפני הרשמית המרכזית מהכנסייה ונפרדו נפלגו אולם 93במערב. קתולית
 של גנאי בלשון 94)״היירסיות״ וסטייה כפירה של כיתות ואחריה( התפלגותה

 מהתיאולוגיה והסתייגו שנבדלו התלמודית(, ביהדות ״המינות״ כדוגמת הכנסייה,
 דהיינו שינוי, ללא סיני( הראשונה״)ברית ״הברית קיום הגורסת זו 95הפאולינית,

 כריסטולוגית, פרשנות לפי וסמכותו, קדושתו במלואו, העברי המקרא שמירת
 ביטול כלומר המילולית־הגשמית, משמעותו שלילת אך וספיריטואלית, אלגורית
 קריטריונים פי על מוגדרות ועיקריות, מוסריות מועטות, זולת המעשיות המצוות
 ״גנוסטיקאים״ בכינויים הידועות והסטיות, הכפירה כיתות סלקטיביים. וסיווגים

 הגהות בו הטילו חלקו, או כולו העברי, המקרא את פסלו ״מתייהדים״, או
 )בהשקפות לפעמים ערערו רוחם, לפי בגופו והוסיפו ממנו וגרעו ושיפוצים
 המונותאיסטית־ האמונה של היסוד אבני ואת התווך עמודי את גנוסטיות(
 מסוימות, מעשיות ת1מצו מוגבלת במידה לקיים הטיפו ולעתים המקראית

״מתייהדים״. בתור אותן הוקיעו שבגללן

בסוגיות התדיינות של ארוך תהליך בסיום אפוא נחתם המקודש הקנון לה.
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 מהות לגבי ומכריעות חיוניות שאלות סביב והתנצחויות עקרוניות תיאולוגיות
 צצו והתכופים המתוחים מהדיונים 96הכריסטולוגיה. ואשיות הנוצרית האמונה

 התפלגויות, רסן, וללא גועשות התנגשויות סוער, ויכוח של עזות התפרצויות
 להן שאימצו נפרדות, כנסיות והתארגנות )״היירסיות״( נבדלות כיתות פרישת
 נפנה הללו התופעות אל שונים. קריטריונים פי על מיוחדת קנונית מסגרת

 הרשמית הקדומה, הנצרות של והנפוצה הדומיננטית במסורת העיון אחרי רק
 נכללו המרכזית, הנורמטיבית הכנסייה של והסגור, הגמור בקנון והשלטונית.

 שאותם ודומים, קרובים כתבים אליו ונספחו המתורגם, העברי המקרא ספרי
 הראשונה הישנה״)או ״הברית של ״אפוקריפים״ בכינוי הכנסייה אבות הגדירו

 טרום־ אך בתר־מקראית תקופה של רקע המשקפים כתבים כלומר והמיושנת(,
 בין ומפרידה חוצצת היא )״אינטרטסטמנטלית״( ביניים תקופת כמו נוצרית.

 המקראית הספרות אל מצורפים אלה נספחים כתבים הנודעים. הבריתות עידני
 ההלניסטית. היהדות בקרב רווחים כנראה והיו העתיקים, היווניים בתרגומים

 בן )״המכבים״(, החשמונאים ספרי כגון ברב־גוניות, מתאפיין חיבוריהם מניין
 תמיד אינם ורוחם תוכנם וסגנונם, מוצאם וכד׳. ברוך טוביה, יהודית, סירא,

 נדחקו גיסא מאידך 97בספק. מוטלת אינה יהודיותם אך וארצישראליים, עבריים
 כלומר החדשה״, ״הברית של ״אפוקריפיים״ כתבים הרשמי הנוצרי מהקנון

 בשמות כולם עטורים ואיגרות, נאומים חזיונות, השליחים, עלילות אוונגליונים,
 סטיות בגלל או אמינותם, לגבי וספקות חששות עקב נפסלו אשר אפוסטוליים,

 המרכזית בכנסייה והנחרצות הפסוקות מהדוקטדינות כבדות־משקל( או )קלות
 פסאודונימיים, כתבים דומים ונימוקים סיבות מפאת נפסלו כן 98והרשמית.
 דהיינו בנצרות, ונערצות פרדיגמטיות מהוללות, מקראיות דמויות בשם שהוכתרו

 הישראלית האומה אבות או ומלכיצדק( נח חנוך, שת, וחוה, האנושות)אדם אבות
99וכד׳(. ירמיהו ישעיהו, אליהו, ושלמה, דוד יעקב, בני יעקב, יצחק, )אברהם,

 סממני רוויה ענפה, פסאודו־מקראית ספרות אפוא נצטמחה לו.
 עליית )למרום(, משה עליית כגון מרובות יצירות והניבה אפוקליפטיקה,

 שלמה, מזמורי יוסף, תפילת השבטים, י״ב צוואות והיובלים, חנוך ספרי ישעיהו,
מהקנון והדחויים הפסולים אלה, כתבים כהנה. ועוד ברוך חזון עזרא, חזון
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 לפעמים או המתפלגות, והכנסיות הפורשות הכיתות בקרב נשתמרו 100הרשמי,
 הגבול את למחוק ואין כמובן, לערבב, אין ונשכחות. נידחות גניזות במטמוני
 הפסאודו־אפוסטולית, הספרות לבין פסאודו־מקראית ספרות אותה בין המבדיל

 ניקודמוס בשם אוונגליון או פטרום חזון כמו לעין, גלויה נוצריותה אשר
 הרפורמציה עקב ונתלבטו נתחדשו תיאולוגית ומחלוקת עז פולמוס 101וכו׳.

 של הקנונית סמכותם את שללו ומצדדיה מחולליה כאשר באירופה, הדתית
 אסכולות נוסדו והתנצחויות חיקורים ויכוחים, בעקבות ״האפוקריפיים״. הכתבים

 ״אפוקריפיים״, כתבים בין להבחין נוהגים ומאז המודרנית, המדעית הביקורת
 דאוטרו־ או קנוניים עדיין שנותרו כתבים הפרוטסטנטית, הטרמינולוגיה לפי

 כתבים הכוללים ״פסאודו־אפיגרפיים״, כתבים ובין קתולים, בעיני קנוניים
 המלומדים של הסיווג כדרך 102פסאודו־אפוסטוליים, וגם פסאודו־מקראיים

 נתברר ובמחקרים בדיונים סייג. וללא עקיבה ביקורתיות ודוגלי הפרוטסטנטים
 חיבורים גם שהנפיקה וזיופים, חיקויים מלאכת שגשגה העתיקה בנצרות כי

 האלילית, האוכלוסייה בתוך תעמולה לשם פגניות, כותרות בעלי בדויים,
 פאולום בין התכתבות 103״הסיבילות״, חזיונות או נבואות כדוגמת חיבורים
 שהנצרות ולהעלים להכחיש אין אך 104ועוד. פילטום פונטיום תעודות לסנקה,

היוונית, בספרות ידועות כאלה פסאודונומיות תוויות כי ויחידה, בודדת אינה
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 המדרשית בספרות ואף אריסטיאס( איגרת היהודית־ההלניסטית)כגון בספרות
106הביניים. בימי שנתחברו 105גאולה ומדרשי אליעזר דרבי פרקי כגון היהודית,

 הפסאודו־מקראית ושל הפסאודו־אפיגרפית הספרות של הסוגיות אל לז.
 על ונוצרית יהודית אפוקליפטיקה של המורכבות הבעיות מצטמדות במיוחד

 לדידנו, והמוטעות כיום, הנפוצות התיאוריות לפי ומסתוריה. חידותיה כל
 בטרם עוד כי הנצרות, את יהודיים אפוקליפטיים וזרמים חוגים הקדימו
 פלאית מטפיזית, במשיחיות אמונה וטיפחו הגו הם הנוצרי ישו הופעת

 אוניברסלית בישועה המאמין ליחיד אינדיבידואלית גאולה שתדעיף ושמימית,
 השטניים הכוחות ועל הנשחת הזה העולם על הקץ יקיץ כאשר 107לאנושות.
 מושיע באותו המאמינים הנבחרים, כל לטובת הבא עולם יתגשם בו, השוררים

 על מצביעים השגויות התיאוריות בעלי אלוהים. לצד במרומים השוכן נשגב,
 המקראיים דניאל פרקי בין הדורות, לאורך כזאת אפוקליפטית ספרות התפתחות

 באותן מלומדים החדשה״. ״הברית כתבי בגוף אפוקליפטיים פרקים לבין
 הספרות חיבורי בין יהודית אפוקליפטית מהות לזהות מדמים מודרניות אסכולות

 בהשתלשלות ושלבים ביניים חוליות לדידם, משמשים, הללו הפסאודו־מקראית.
 אלה כתבים הנצרות. את והפרו הרוו שמעיינותיה צרופה, יהודית אפוקליפטיקה

 בישוע האמונה לקראת הדרך את 108כביכול וסללו דניאל פרקי בעקבות נתחברו
הישראלית, האומה של קדמונים אבות הרי הנוצרית. והאפוקליפטיקה הנוצרי
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 צידוק שום אין ואילך. 195 עט׳ ואילך, 111 ׳עמ ואילך, 70 עט׳ (.3 הערה אפרון)לעיל י׳ 108
 כי מדומיינת, לאפוקליפטיקה ולהצמידו המקראית מהספרות דניאל פרקי את להרחיק

 חסרים והפסאודו־אפיגרפית, הנוצרית באפוקליפטיקה המרכזיים והמרכיבים האפיונים
 חדשה, בריאה ולידת קוסמית בקטסטרופה העולם קץ דהיינו דניאל, בספר לחלוטין
לאלוהות. ועוינת עצמאית שטנית רשות או שמימית, פלאית משיחית



 המלך שלמה יוסף. יעקב, )כמו המקראית מהתקופה ומנהיגיה נביאיה מוריה,
 אוצר אל מאוד וקרובים דומים וצלילים ניבים ומשמיעים דוברים ישעיהו( או

 וללא נוצרית חיצונית חזות ללא אך הנוצרית, הבשורה של והרעיונות המושגים
גלויות. נוצריות והצהרות דמויות

 עטופות כאילו־ישראליות, תמונות מציגים אכן הנדונים הכתבים לח.
 אומנותיות בתבניות יצוקות מקראיים, וסגנון בלשון צנופות ארכאית, כסות

 ולאור גופה(, החדשה״״ ״הברית כתבי )כדוגמת כאילו־מקראיות מלאכותיות
 ליצירה ואורגנית טבעית ישירה, המשכיות הם מהווים כמדומה, חיצוניותם,

 באשר כבדים חשדות הם מעוררים כן פי על אף אותנטית. ומקראית עברית
 נמצאה לא הכריסטולוגיה. לב בהם פועם כי יען ולמקורותיהם, לשייכותם

 מוצאם אישור כדי השני הבית מתקופת וישירה אמינה יהודית עדות שום
 של הספרותיים במקורות כלל נפקדו ולא ההם, בדורות יהודים בקרב ולידתם
 הכירו אשר הראשונים, בדורות הנוצרים הסופרים אפילו העתיקה. היהדות
 בידיים אז נמצאו שהכתבים טענו לא 109בהם, ונעזרו אלה אפוקליפטיים כתבים

 להעלים היהודים הזידו בעבר שכאילו הוכחות שום ברשותם אין ואף יהודיות,
 או באזכורים לעתים אותם שוזרים הכנסייה אבות הללו. הכתבים את ולהשכיח

 לכנסייה מחוץ לעיל, כאמור נשתמרו, הם במלואם אך סלקטיביים, בציטוטים
"0והדומיננטית. המרכזית הרשמית,

 זיקות מתבלטות שבאוצרן קומראן, מגילות הנדון לתחום נוספו כעת לט.
 ספרות לאותה ותיאולוגיות, אידיאיות הן ולשוניות מושגיות הן והדוקות, ברורות

וקטעי פרקים נתגלו גם קומראן במטמוני "‘פסאודו־מקראית. אפוקליפטית

e.g. Tertullianus, De cultu feminarum 1:3 (PL 1: col 1307 sq.); Origen, Comment. 109
Ser. 28 in Mat. 23:37 (PG 13: col. 1637)

 כתבים ״לייהד״ האחרונים בדורות המלומדים נוטים הראשונים, המהדרים זהירות כנגד 110
 היצירות של לנוצריותן הטוענים בין מועטות. הסתייגויות תוך והולך, גובר בקצב אלה,

 גיל מ׳ :108 הערה )לעיל אפרון, י׳ האידנא: עד נותרו הללו הפסואודו־אפיגרפיות
 לכבוד מחקרים קובץ התלמוד, חתימת ועד המקרא תקופת משלהי — לדור דור בקובץ
ואילך: 155 ׳עמ (,1995) אביב תל כשר( א׳ אופנהיימר, א׳ אפרון)עורכים: יהושע

 ״ברוך״ של הסורית באפוקליפסה הגאולה ורעיון ירושלים חורבן ניר־גרינשטיין, ר׳
 חקותיה׳: כנפיים על אשר העיר זו ״׳לא הנ״ל, תשנ״ז(: ת״א, אוניברסיטת )דיסרטציה,

 מוצאו ישראלי, ע׳ :44-5 עמ׳ א)תש״ס(, ציון הסורי״, ברוך בספר מעלה של ירושלים
 השני לתואר גמר )עבודת לנצרות, זיקתו לאור עזרא( )חזון הרביעי עזרא ספר של

תשמ״ט(. ת״א, אוניברסיטת
e.g. F. M. Cross, The Ancient Library ofQumran, Garden City, NY (1958,1961), p. I ll



 ספרות של מהמדור שהועתקו הצוואות( י״ב חנוך, ספר )כמו ידועות יצירות
 הארכאולוגיים והממצאים הארמית או העברית בלשון הכתובות המגילות זאת.

 הנטיות את והגבירו הרווחות התיאוריות את לכאורה איששו קומראן באזור
 ומחבריה מחולליה את 112קרובות, חסידיות יהודיות בקבוצות או באיסיים לזהות

 ואנאליטית ביקורתית יסודית, בדיקה אך אמתית. יהודית אפוקליפטיקה של
 הייתה שלא מוכיחה קומראן( מגילות )לרבות המוצעים המקורות כל של
 אמונה שום נולדה לא טרום־נוצרית. יהודית אפוקליפטיקה שום נבראה ולא

 כל הראשונים. הנוצרים לעיני התגלמותו ולפני כריסטוס בלי כריסטולוגית
 פסאודו־ אפוקליפטית ספרות אותה של והתרקמותה איכויותיה תפוצתה, מהותה,

 המיסיונריות התעמולתיות, והמטרות המגמות לאור כדבעי מסתברות מקראית,
 בדרכים הסתפקה לא אשר המובהקת, הנוצרית הכריסטולוגיה של והדידאקטיות,

 התלבושת כדוגמת מושאלת, ובתחפושת הסוואה בטכסיסי הסתייעה אלא גלויות
והמקראית. הישראלית הארכאית,

 יהודית אפוקליפטיקה סביב בימינו ורווחות הפורחות האמורות, להשערות מ.
 טרום־ יהודית גנוסטיקה אודות על מקורבות סברות בימינו נצמדות קדומה,
 הרואים יש ובתוכם יחדיו, אלה תופעות כורכים רבים מלומדים נוצרית.

״אפוקליפטיקה. של התפתחות פרי בגנוסטיקה  היציבות הנהירות, העדויות כל נ
 בעקבותיה, גופה, הנצרות מתוך הללו. התזות את ומפריכות סותרות והברורות

המקרא קדושת את שביטלו הגנוסטיות, האמונות נולדו ובשוליה בסביבותיה

VII sq.; J.C. Vandekam, The Dead Sa Scrolls Today, Grand Rapidis, Mich. (1994), p.
1 sq.; J.J. Collins, Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls, London (1997), p. 1 sq.; 
contra J.L. Teicher, "The Dead Sea Scrolls-Documents of the Jewish-Christian Sect 
of Ebionites" The Journal of Jewish Studies (JJS) II no. 2 (1951) pp. 67-99; "The 
Teaching of the Pre-Pauline Church in the Dead Sea Scrolls", JJS IV no. 1 (1953) pp.
1-13 (1953); R. Eisenman, Maccabees, Zadokites, Christians and Qumran (Studia 
Post-Biblica 34; Leiden 1983), p. 1 sq.; N. Golb, WhoWrote the Dead Sea Scrolls?

New York (1995), p. 3 sq.
 בער יצחק כמו הנ״ל, ואייזנמן טייכר כגץ מעטים, הצביעו כבר המגילות נוצריות על 112

 במגילות הצדק מורה טפלר, יעקב ואילך! 1 עמ׳ )תשכד(, כט ציון וכו׳ היחד״ ״סרך
 בליטורגיה טבועה המגילות של הנוצרית מהותן תשנא(. ת״א, )אוניברסטת קומראן,
 כפול־פנים, )משיח באמונות ויין(, בלחם מקודשת סעודה עוץ, כיפור לשם )טבילה

 ובמושגים היעלמותו( אחרי הימים באחרית לו ומצפים נביאים רזי המגלה מורה־הצדק
 ״בני בליעל״ ״גורל בליעל״, ״ממשלת החדשה״, ״הברית כגון: ואופייניים מיוחדים

וכד׳. חושך״ ״בני מול אור״
R.M. Grant, Gnosticism and Early Christianity, New York (1966), p. 39 113



 נחותה לדרגה הישראלית־המקראית האלוהות את הורידו רובו, או כולו העברי,
 הטהורה, והרוחניות האור האמת, מקור העליון, הנעלם האל את כנגדה ורוממו

 רדיקלית דואליסטית, השקפה לפי שהרי גשמיותו, ואפלת התחתון העולם מול
 הוקיעה הדומיננטית הכנסייה 114העולמות. שני בין תהום פעורה וקיצונית

 נשאבו אשר שונים אלמנטים משורותיה והרחיקה בהן נלחמה גנוסטיות, סטיות
 אלא פחות לא אך באפוקליפטיקה, כמו בגנוסטיקה ונטמעו נבלעו מהיהדות,

 מוצא נחשף לא הנוצרית. בתשתית כאלה ומוטיבים יסודות מרובים יותר עוד
 המעורבים ״המתייהדים״, כיתות בקרב אמתית יהודית שורשיות סימני ולא יהודי

 מהכנסייה נפלגו אשר למיניהן, הגנוסטיות והסטיות )היירסיות( הכפירות בין
 מכיוון מוגדרות, קבוצות על הודבקה ״מתייהדים״ של גנאי תווית המרכזית.

 וטהרה(, טומאה דיני מילה, שבת, משה)כמו תורת של מסוימות מצוות שקיימו
 בארץ התלויות מצוות וזבח, קרבן פסלו כי המצוות, כל את שמרו לא אך

 על ירושלים היכל שיקום יהודית, ממלכתיות שללו כלומר המלוכה, ומשפט
 זו עקרונית בשלילה 115ישראל. בארץ לאומית־מדינית ותחייה פולחנו טקסי

 :זאת בנקודה להסיק אפוא מותר והדומיננטית. הממוסדת מהכנסייה נבדלו לא
 מהאפע, נבראה יהודית, אפוקליפטיקה כמו טרומ־נוצרית, יהודית גנוסטיקה

 ערטילאיות. ספקולטיביות במחשבות וצמחה אופטיות אשליות בקורי נרקמה
 תנועה, ולא סיעה או כת לא פנימי, יהודי זרם שום למצוא אין השני הבית בעידני

 גנוסטית וריאציה פי פסאודו־כריסטולוגית)על או כריסטולוגית אמונה שטיפחו
לנצרות. וקודמת טרומית במהדורה אפוקליפטית( או מיוהדת או

 בתמציתן המסקנות ואת העיקריות הסוגיות את בתרשים שרטטנו כה עד מא.
 כל על מראש מבט ולהעיף הנחות־אב להגדיר יסוד, קווי להתוות כדי

 ונתיבים מרחבים פני על ומתפרס רב־צדדיים באפיקים המסתעף העיון מעגלי
להשיג עלינו והמפורטות המיוחדות בסוגיות הדיון לפני עוד רב־סוגיים.

H. Jonas, The Gnostic Religion, Boston (1970), p. 1 sq.; K. Rudolf, Die Gnosis, 114 
Gottingen (1980), p. 7 sq.; contra R. McL. Wilson, The Gnostic Problem, New York 
(1958), p. 1 sq.; E.M. Yamauchi, Pre-Christian Gnosticism, Grand Rapidis, Mich.

(1973), p. 1 sq.
S. Petrement, Le Dieu SeparS, Paris (1984), p. 9 sq.; A. Hilgenfeld, Judentum und 115 
Judenchristentum, Lepzig (1886); A.F.J. Klijn and G.J. Reinink, Patristic Evidence 
for Jewish-Christian Sects, Leiden (1973), p. 3 sq.; R.A. Pritz, Nazarene Jewish 
Christianity from the End of New Testament Period until its Disappearance in the 

Fourth Century (Studia post-Biblica 37) Jerusalem (1988), p. 1 sq.



 מודגמים כבר ואמצעיה דרכיה כאן. המיושמת המתודולוגיה את ולהסביר
 שהתפרסמו החשמונאית התקופה על דידן קודמים במחקרים ומתחוורים
116התלמודית״. המסורת לאור כוכבא בר ״מרד ועל אחדות, במהדורות

 העתיקים, המקורות של היסטורית ביקורת על מיוסדת האמורה המתודולוגיה
 ספרותיות ביצירות כולם כמעט נערכו כבר אשר והראשוניים, הבסיסיים
וסייגיה. ציווייה עקרונותיה, נגזרו מתודולוגיה מאותה מגובשות.
 מוצאם, בדיקת תוך אלה מקורות ולאפיין לדרג למדר, לסווג, יש כול ראשית

 מהימנותם, ומידת איכותם בהם, שנספג המידע מעיינות צמיחתם, שורשי
 חשיפה ליבון, תוך הנדונות, ולתופעות להתרחשות קרבתם או ריחוקם כמידת
ומטרותיהם. מגמותיהם וניתוח

עתיקה, היסטוריוגרפיה חיבורי על הן התחומים, כל על חלים הללו הכללים
 והמדרשית התלמודית הספרות על והן הקדומה הנוצרית הספרות כתבי על הן

 כל של המיוחדים ומהצביון מהאיכויות כמובן, להתעלם, אין אבל היהודית:
וסוגה. מדור

 האימננטית מהמסורת היונקות והנוצריות, היהודיות הפרשנויות שרשרת
 הביניים, בימי ואף מאוחרים בדורות הבסיסיים המקורות אל והמתלוות הרצופה
 המבטאים עמומים, פסוקים ולבאר אינהרנטיות כוונות בהבנת לסייע עשויות
 מקורות בתור כאלה פרשנויות ולהבדיל לסייג יש אבל ויציבות. עיקריות אמונות
 ראליות, עובדות לגבי ואמין ישיר מידע בתוכן לחפש ואין גרידא, תנייניים

 במרוצת נגוזו כבר ואולי בזיכרונות שנתערפלו ותהליכים, מאורעות השתלשלות
העתים.

 אוהדת בגישה לא בוטה, בתעמולתיות לא ואף שקופה במגמתיות אין מב.
 לחייב כדי אלא מסוים, מקור של עדותו ולהזים לסתור כדי עוינת, בגישה ולא

 את ולהתוות כשרותו את לגדור בו, המסתמנות הנטיות לאור זהירות, מידת
 ערוץ בשום ולא צינור בשום נמסרו שלא תמיד, לזכור יש אמינותו. גבולות
 ראייתו, ביכולת מותנות עדויות אלא אבסולוטית, בדייקנות מצולמות עדויות
 הצופה המעיד, של החופשי וברצונו האנושיות בסגולותיו הסתכלותו, בזווית

 ואין במקורות לחפש אין פנים בשום והמחבר. העורך או והרושם, הקולט או
 תיתכן אמתית אובייקטיביות גמורה. ניטרליות ומהפרשנים מהכותבים לדרוש
 ונאמנות הראשוניות המקוריות לעדויות עקיבה היצמדות ידי על מוגדרת, במידה

מקורות לפרש מהכורח מנוס אין וטשטוש. עיוות ללא ולרוחן, לגופן מתמידה
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 להבדיל יש אך והגיוניות, סבירות נרחבות, מאינטרפרטציות להתנזר ואין
 להכליא ולא גדורים תחומים לערב לא מהפרשנות, מקורות גופי בקפדנות

 הרמוניזציה לשם המקורות בין וניגודים סתירות לעמעם אין נפרדות. סוגות
 כדי והבדיון הדמיון כנפי על להפליג או זרות, כוונות עליהם להרכיב או מאולצת

 מהמקורות לתלוש מקום אין כן רצויה. תמונה ולהעשיר לייפות להשלים, לצייר,
 בצורה ומבודדים בדולים וקרעים, פירורים מהמקור ולגזור לקטוע לבתר. פרקים,

 ומהיצירה הקונטקסטואלית מהרציפות התעלמות תוך וסלקטיבית, שרירותית
 המדריכים המתודולוגיים, והעקרונות הקריטריונים הם אלו במכלולה. הגמורה

דידן. במחקר והדיון העיון את


