
 הסורית ב״אפוקליפסה הנוצריים הסקרמנטים
*,ברוך של

ניר רבקה

 הספרים חטיבת עם הנמנה הסורי״, ״ברוך בשם הידוע האפוקליפטי החיבור
 חזיונות: בשלושה האסכטולוגית תפיסתו את לפנינו פורס הפסבדו־אפיגרפיים,

; )פרקים המשיח של הופעתו תיאור ) ל ד- ם הגפן הארז, חזון כ מעין)פרקי ה  ו
; מ( - ד(. נג, )פרקים והשחורים המאירים המים עם הענן וחזון לו ע -  בדומה נו

 מסתורין של דוק עוטה שלפנינו החיבור גם האפוקליפטיים הספרים לכלל
 להבין כדי לפענחה שיש וטיפולוגית סימבולית בלשון רעיונותיו את ומביע

 חדשה פרשנות להציע מבקשת אני זה במאמר הנסתרות. משמעויותיה את
 האידאי הרקע על אור לזרות כדי בה יש אשר זו חזיתית לסימבוליקה

הסורי״. ״ברוך ספר של והתאולוגי

( )פרקים המשיח של הופעתו תיאור .1 ל - ד כ

האסכטולוגית הסעודה 1.1
 החזון מתאר העולם לקץ שיקדמו הפורענויות שתים־עשרה תיאור לאחר

המשיח: של הופעתו את הראשון

להתגלות יתחיל אז האלה בחלקים להיות שעתיד מה שישלם לאחר והיה

 אפרון יהושע פרופ׳ מורי בהדרכת שכתבתי הדוקטור מעבודת פרק על מבוסס זה מאמר *
 ברוך של הסורית ב׳אפוקליפסה הגאולה ורעיון ירושלים ״חורבן בנושא כשר אריה ופרופ׳

 בהרצאה נכללו רעיונותיו עיקרי תשנ״ז. בכסלו אביב תל אוניברסיטת לסנאט והגשתי
תשנ״ז. היהדות, למדעי השנימ־עשר העולמי בקונגרס שנשאתי



 התנינים שני הים, מן יעלה ולויתן ממקומו. יתגלה ובהמות המשיח.
 עד אותם ושמרתי לבריאה. החמישי ביום בראתי אשר האלה הגדולים

 פריה תיתן הארץ גם שיישארו. אלה לכל מאכל יהיו ואז ההוא, הזמן
 אלף יעשה אחד ושדיג שריגים אלף יהיו אחת ובגפן אחד. ריבוא

 ואלה יין. כור יעשה אחד וענב ענבים אלף יעשה אחד ואשכול אשכולות
 להביא מלפני תצאנה רוחות יום. בכל נפלאות שוב ויראו ישמחו שרעבו

 טל עננים יזו היום וככלות מתיקות, פרות של ריח ובוקר בוקר בכל
 בשנים ממנו ואכלו המן אוצר ממעל לרדת ישוב ההוא בזמן והיה מרפא.

 יתמלא כאשר אלה, לאחר ויהיה הימים. לקץ שיגיעו הם הם כי ההן,
 בזוהר ויחזור ]והוא[ דמשיחא( דמאתיתה )זבנא המשיח ביאת של הזמן

 בזמן והיה באמונתו. שישנו אלה כל יקומו אז בתשבוחתא(, )ונהפוך
שות מספר נשמר שבהם ההם האוצרות ייפתחו ההוא  ויצאו הצדיקים נפ

שמחו אחת. אמונה של אחד בהמון יחד הנפשות של המוניהן וייראו  ו
 ייאמר לו אשר הזמן הגיע כי ידעו כי יתעצבו. לא והאחרונים הראשונים,

‘(.5ל—3 )כט הוא הימים קץ

 ״הזמן את החדשה, התקופה את פותחת ברוך בספר המשיח של התגלותו
 האלה״, בחלקים להיות שעתיד מה שיסתיים ״לאחר הימים״, ״קץ את ההוא״,
 בהמות יעלו אז הקץ. את המקדימות הפורענויות שתים־עשרה לאחר כלומר

 פרי, של ריבוא תיתן האדמה שיישארו, אלה לכל מאכל לשמש כדי ולווייתן
 של רבה כמות לייצר יהיה ניתן ענב ומכל בשפע, ענבים אשכולות תניב הגפן

 ישוב המן ואוצר מרפא, טל תזינה ערב ולעת פרי ריח תבאנה בוקר רוחות יין.
 הוא הסופית בביאתו המשיח. של התגלותו ראשית רק זוהי אך ממעל. לרדת
 הצדיקים נפשות נמצאו שבהן האוצרות מתים, תחיית תתרחש אז בזוהר. יחזור

מקורותיו? ומהם זה, תיאור להבין יש כיצד האחרון. המשפט וייערך ייפתחו,
 ולווייתן, בהמות של הופעתם בסימן עומדת החדשה התקופה של ראשיתה
 קשורה והתגלותם הבריאה מראשית הקיימים קדמונים יצורים כשני המתוארים

 שישמשו כדי אלה לזמנים נשמרו הם הזמנים. בקץ המשיח הופעת עם בבירור
ת לאחר הקץ, לאחר הנערכת בסעודה מאכל שי  שבה המשיח, של התגלותו רא

ם חלק נוטלים טי ע מ שארו ה בואו. עד 2שיי

 במהדורת דדרינג של ההוצאה פי על ידי על נעשה לעברית מסורית הקטעים תרגום 1
 S. Dedering, Apocalypse of Baruch, Peshitta Institute, Part iv, לייזץ: של הפשיטתא

1-50 ,Fasc. 3, Leiden 1975, pp. i-iv
ד התסלוניקאים אל הראשונה :5 יא הרומים אל ראה השארית. היינו משתחרין, בסורית 2



 מציינת בהמרת המילה הקדומים. היהודיים במקורות שורשים אין זו למסורת
 איננה זו מילה 3ביחיד. שם צורת ולא כלשהי, חיה או בהמה של ריבוי במקרא
 כלל מופיעה איננה והיא כלשהי קדמונית חיה או תנין של סוג לפיכך מציינת

 חיית או עוף צאן, כגון חיים, בעלי של אחרים סוגים לצד אלא לווייתן, לצד
 מיתולוגית חיה עם הבהמות את מזהה במחקר הרווחת הדעה זאת למרות 4יער.

ד מ, באיוב איוב: ספר על בעיקר מתבסס זה זיהוי לווייתן. לצד המופיעה כ -  טו
 מתואר מכן ולאחר יחיד, שלישי בגוף לבהמות המתייחסים הפעלים מופיעים

מ, תן) 5כו(. מא, — כה הלוויי
 התנין הנחש, כגון קדמוניים יצורים לצד 6במקרא מוצג זאת, לעומת הלויתן,

 וכמו 7למקרא; שחדרו בבליים, או כנעניים עתיקים, במיתוסים שמקורם והרהב,
לים. נקשר הוא שלפנינו במסורת

 והם האלילית, המיתולוגית משמעותם אלה מיצורים ניטלה במקרא זאת עם
ת סמל הפכו חו  או הכנעתם ואשור. מצרים כמו האויבות ולממלכות רשע לכו

חו ביטוי היא הריגתם במקרא מקום בשום 8ביקום. ולשליטתו אלוהים של לכו

15, 17; G.A. Kiraz, Concordance to the Syriac New Testament, Vol. 4, Leiden, New 
2875 .York & Koln 1993, p

to של כריבוי eripta בשבעים כך 3  enpCov, טור־סיני, נ״ה ראה בעידיא. הארמי ובתרגום 
איוב, ספר הנ״ל, : 40-39 ׳עמ תש״י, ירושלים ב, מקראית, אנציקלופדיה ׳בהמות׳, הערך

 כריבוי תמיד בהמות הכינוי מופיע עדיין הבבלית במסורת .464 ׳עמ תש״א, ירושלים ב,
בהמה. של

ז. ה, מיכה יא: לה, ז: יב, איוב ד: יב, ירמיהו י: נ, ח: ח, תהלים 4
 M.H. Pope, Job, The Anchor:אוגריתיים בטקסטים מקבילה זה לתיאור מוצאים החוקרים 5

Bible, New York 1965, pp. 321-322; I. Jacobs, "Elements of Near-Eastern Mythology 
,in Rabbinic Aggadah", JJS 28 (1977), p. 10; S.R Driver, & G.B. Gray, The Book of Job 

326 .Edinbourgh 1921, p: ,82 ,80 עמ׳ קונפליקט, די, : 120 עמ׳ ובהמות, לווייתן קקו. 
וזיז, בהמות לווייתן, גוטמן, הבר. לשור ודומה ביבשה החיה כמפלצת מזוהה הבהמות

 שם טו: מ, לאיוב עזרא אבן י: נ, לתהלים יונתן תרגום ע״א: פ חולין גם ראה .225 עמ׳
 מושפע מיתולוגית חיה עם הבהמות שזיהוי ייתכן ממנה. גדולה ביישוב אין גדולה בהמה

האפוקליפטים. בחיבורים הלווייתן עם שלה מהצימוד
ואילך. כה מ, :ח ג, איוב :כו קד, :יד עד, תהלים :א כז, ישעיהו 6
 מבקשים ואחרים הבריאה, של הבבלי במיתוס זו מסורת של מוצאה את המסבירים יש 7

 כרך יוחנן, חזון צ׳רלס, :90 ׳עמ עזרא, בוקס, הכנעני־האוגריתי. במיתוס שורשיה את
 ״לויתן״, הערך קאסוטו, מ״ד :124-123 עמ׳ יהודית, אפוקליפטיקה רסל, :205 ׳עמ ב,

 די. :57-54 ׳עמ תשי״א, ירושלים ענת, האלה הנ״ל, :485 עמ׳ ד, מקראית, אנציקלופדיה
4 עמי קונפליקט, ,2, 181,7.

ד: עד, תהלים ט: נא, ישעיהו 8 : קד, יא: פט, יג-י ט - ב-יג. כו, יג: ט, יב: ז, איוב ו  י
 אשור הוא עקלתון נחש לויתן מצרים, הוא בריח נחש ״לויתן א: כז, לישעיהו רש״י ראה

ראה ב. לב, :ג כט, יחזקאל :הים״ איי קרויים וכן ימים, בלב יושבת היא בים אשר והתנין



 אפוקליפטי לתיאור והבהמות לצדו הנזכרים היצורים ושאר התנין נקשרים לא
ת מסמלים אינם הם כלשהו. חו  שלטון כנגד העומדים ודמוניים מטפיזיים כו

 כלשהי לסעודה קשר שום להם אין המשיח. להופעת נקשרים ואינם האלוהים,
 בבריאה המשיח עם שתתקיים לסעודה לא ובוודאי הבא, בעולם לצדיקים שתהיה

 מסורת להתפתח הייתה יכולה פרשנותם יסוד שעל במקרא המקומות החדשה.
9וקלושים. בודדים הם אסכטולוגית לסעודה הלווייתן את הקושרת

 בהקשר לצדיקים ולווייתן, בהמות הצמד, את הקושרת יהודית מסורת
 והלווייתן הבהמות מוצגים שם רבה. ויקרא במדרש מופיעה כלשהו אסכטולוגי

 10קניגין ראה שלא מי ״וכל 5 לבוא לעתיד הצדיקים של כציד או ציד, כחיות
 מוצגת י נ תהלים יסוד על 1,בעוה״ב״. לראותה זוכה בעוה״ז העולם אומות של

 לצד אלף בהררי משכנה שמקום מיתולוגית, כחיה התלמודית במסורת ״בהמות״
 שעתיד לסעודה הלווייתן בשר לראשונה נקשר הבבלית ובמסורת 12הלווייתן:

חדשה. ולבריאה למשיח נקשרה לא זו סעודה אך 13לצדיקים. לעשות הקב״ה

 האסכטולוגי הנושא הותאם שלעיל הקטעים בשני .235 עמ׳ המשיחית, הסעודה פריסט,
כולה. מצרים ובהרחבה פרעה, הוא השחוט האויב היסטורית. לסיטואציה

 מיתולוגית התייחסות ישנה עד תהלים של יד כתבי בכמה כו. קד, יד: עד, תהלים ראה 9
 גלוסה זוהי אך הימים, באחרית לישראל כמאכל להינתן היה שאמור הלווייתן לבשר

: נה, ו: כה, ישעיהו יא; כד, שמות וכן : 155 ׳עמ תהלים, בריגס, ראה מאוחרת. ג  סה, א-
א-יג; .236-235 עמ׳ המשיחית, הסעודה פריסט, טו: ט, זכריה י

 ערוך קאהוט, )ציד(; icuvfjYiov היוונית המילה מן ,1392 ׳עמ ב, כרך מילון, יסטרוב, 10
קנג. ערך השלם,

 ירושלמי, :ע״ג כט פ״י, סנהדרין ירושלמי וכן רעז(. עמ׳ מרגליות, ג)מהד׳ יג, רבה ויקרא 11
 אחרת פרשה כהנא, דרב פסיקתא ע׳׳ב: עב פ״א, מגילה ירושלמי ע״א; עד פ״ג, מגילה
מהד׳ רבתי פסיקתא ע״ב: עד בתרא בבא בבלי (;457-455 עמ׳ מנדלבוים, )מהד׳ טז)

 לווייתן על שמסורת לציין יש יח. כא, רבה במדבר ט: כב, רבה ויקרא ע״ב(; פ שלום, איש
 ״והכול עקיבא ר׳ של אמירתו במשנה. כלל נזכרת איננה אסכטולוגי בהקשר בהמות או

 את מדגימה היא כלשהי. משיחית לסעודה קשורה איננה טז( ג, לסעודה״)אבות מתוקן
 בעולם רק לא עליהם לתת עתיד שהוא וחשבון הדין ואת למעשיו האדם של אחריותו

 אלבק גרסת לפי הבא בעולם הצדיקים של שכרם היא הסעודה הבא. בעולם גם אלא הזה
 מברטנורה: ר״ע מעשיו: לפי אחד כל יחד, גם ולרשעים לצדיקים השמורה הסעודה או

 הצדיקים של לסעודה רמז זו באמירה קיים אם גם אתר. על להמאירי המשנה פירוש
הימים. בקץ שתיערך משיחית בסעודה מדובר לא בעוה״ב,

מהד׳ כהנא דרב פסיקתא 12 (.113-112 ׳עמ מנדלבוים, ו)
ולבראשית י נ, לתהלים יונתן תרגום גם וראה :ע״ב קיט פסחים :ע״א עה בתרא בבא בבלי 13

ואילך. 150 ׳עמ תשכ״ז, ו,ירושלים המדרש, בית ילינק, יא: אליעזר דרבי פרקי כא; א,
 : 230-229,225 ׳עמ וזיז, בהמות לווייתן, גוטמן, ;ב יב, לדניאל עזרא אבן פירוש גם ראה

מהד׳ כג, טוב שוחר תהלים, מדרש ע״ב(: לד בובר, )מהד׳ בשלח תנחומא  עמ׳ בובר, ז)
202.)



עי)ו בעזרא מופיעה ברוך שבספר לזו דומה מסורת בי  ובחנוך (52-49 הר
9 )ס א -7, 25 -2  גרסה מביאים אלה חיבורים ששני פי על אף (.16-7 סב ;4

 אשר זהה, במסורת השתמשו החיבורים שלושת כי בבירור נראה יותר, מפורטת
14אסכטולוגית. לסעודה אלה חיות נשמרות פיה על

 שאינם פרטים מוסיפה א ובחנוך הרביעי בעזרא המפורטת המסורת
 לווייתן המפלצות: שתי שבין ההפרדה את מזכירה היא הסורי. בברוך מופיעים

ת ים, בתהומות לשכון נועד  אלף״ ״הררי — יבשה למקום נשלח ובהמו
 מינן את מפרטת היא 15א; חנוך לפי נראה בלתי ומדבר הרביעי עזרא לפי
 במיוחד חשובה אולם 16זכר. בהמות נקבה: תנין — הלווייתן המפלצות: של

 היא א. בחנוך המקבילה המסורת היא שלפנינו המסורת של כוונותיה להבהרת
 אשר — במדבר נמצא בהמות העדן. לגן ולווייתן בהמות של משכנן את קושרת

כד דדיין דונדיין, דונודיין, :האתיופיים היד בכתבי משתנה שמו  הנמצא — ו
 נראה (.8 ם א )חנוך והצדיקים הבחירים ישכנו ששם במקום עדן, לגן ממזרח

 החושך, מקום ,4 י א בחנוך שנזכר בדודאל אשר המדבר עם זה מדבר לזהות שיש
 קשים סלעים עליו ולשים עזאזל את להשליך רפאל המלאך נצטווה לשם אשר

 הגדול, הדין יום עד עולם, עד אור לראות מבלי שם לשבת עתיד הוא 17וחדים.
שבו שמקום ומכאן השטן, הוא עזאזל האש. תוך אל יושלך שבו  בהמות של מו
 הנסתרים, הדברים בכלל התנינים שני נמנים כך משום ;השטן של מקומו הוא
 משתמע א מחנוך (.3 עז ;23 ס ; 3 לב א הצדיקים״)חנוך ״גן ליד נמצאים והם

ש חנוך יוחנן. שבחזון למסורת הללו התנינים שני בין כלשהו קשר גם  מן מבק
שלכו אחד ביום נפרדו איך ההם התנינים ״כוח את לו להראות המלאך האחד והו

 השתיים התבססו ועליה המקורית, היא בחנוך המסורת (227 ׳עמ )חנוך, בלק לדעת 14
האחרות.

 ,227 עמ׳ חנוך, בלק, ראה המדבר על ; 117 עט׳ ובהמות, לווייתן קקו, ראה זה תרגום על 15
להלן. וראה

 בצפון־מזרח אשר אדם בנחלת וחוה. אדם בין מחולק היה העדן גן 3 טו וחוה, אדם בספר 16
 על ראה הנקבות. החיות היו שבדרום־מערב חוה בנחלת ואילו הזכרים, החיים בעלי היו
ע״ב. עד בתרא בבא ד! ז, רבה בראשית — היהודית במסורת גם כך

 נשלח שאליו המדבר — ח ו, יומא התלמודיים: שבמקורות חדודי״ ״בית עם מזוהה הוא 17
ב טז, לויקרא יונתן תרגום לעזאזל; השעיר כ א-  השם ומקור חרורי״; ״בית — כ
 j.t. Milik, כך אלוהים. של הגבוהים ההרים אל״, מ״חדודי הוא דודאל ביוונית

,1976 The Books of Enoch, Aramaic Fragments of Qumran Cave 4, Oxford 
395 .p: ,א חנוך תש״ל, ירושלים א, החיצוניים, הספרים כהנא, א׳ ; 134 עמ׳ חנוך, בלק 

 שאף טז(, ד, )בראשית נוד״ ״ארץ עם אותו זיהה )חנוך( צ׳רלס .87 ׳עמ חנוך, ניב, :4 י
 173 עמ׳ המשיחי, הרעיון קלוזנר, ;Na18 נקרא הוא השבעים ובתרגום עדן״, ״קדמת הוא

.48 הערה



ך בלתי מדבר אל והשני ים תהומות אל חנו ה״) א ר  יש לכך בדומה (.9 ס א נ
 האחרת החיה ואת הלווייתן, עם יג יוחנן שבחזון הים מן העולה החיה את לזהות
 את יוחנן בחזון המגלם (,SpaKcov)התנין כמו בהמות. עם הארץ מן העולה
 שנה אלף למשך התהום אל הושלך אשר כריסטוס, והאנטי הדיאבולוס השטן,
6 כ יוחנן )חזון האש אגם אל ויושלך הימים בקץ ויוכרע  התנין גם כך (,1-
 שהוא עזאזל, הושלך לשם אשר בדודאל״, אשר ב״מדבר שוכן הוא א: בחנוך

 הדין ושביום עולם עד שם שישב כדי אסורות ורגליו כשידיו השטן, התגלמות
 בסעודה ובהמות לווייתן של מקומם כי עולה א מחנוך האש. תוך אל יושלך

 מסורת, לאותה שייכים יוחנן בחזון האנטיכריסטוס כגילום ותפיסתם המשיחית
זו. מסורת של בהתפתחותה שונים שלבים כאן לראות ואין

 התנינים שני כי במפורש, גם מסתבר 24 ם א בחנוך המשובשת המסורת מן
 ליום שהוכנו אלה מפלצות ״שתי לצדיקים: המיועדת משיחית לסעודה נשמרו
 אלה מפלצות ״שתי אחרת: קריאה לפי או 18מאכל...״; יציעו האדון של הגדול
 זו סעודה 19)ייאכלו(״. למאכל יהפכו הם כאשר האדון של הגדול ליום הוכנו

הרוחות״. אדון משפט עליהם ינוח ״כאשר הזמנים, בקץ תיערך
 הוא שגם א, בחנוך אחר בפרק נמצאים סעודה אותה על נוספים פרטים

 מקדם נעלם היה האדם בן שבברוך. האפוקליפטי לתיאור רבה קרבה מגלה
שפט בוא עם הימים, בקץ לבחירים שיתגלה כדי שמרו ואלוהים  האחרון המ

 בן עם יאכלו והם ההוא, ביום יימלטו והבחירים הצדיקים הפורענות. וחבלי
 נותנת זו מסורת (.16-13 סב א )חנוך עולמים לעולמי ויקיצו וישכבו האדם
 לישו הרווח הכינוי הוא האדם״ ״בן ברורה. נוצרית תאולוגית לתפיסה ביטוי

 עד שתיוותר השארית הם עמו שיאכלו והבחירים הצדיקים החדשה. בברית
 על הנערפים ״נפשות יוחנן, חזון פי על שהם, המרטירים, ובכללה ההוא, הזמן
חזון עדות ע״) שו 6 כ יוחנן י -4.)

 האוכריסטיה, אלא איננה לתחייה התקומה לפני הימים בקץ שתיערך הסעודה
 ושלמענה המשיח של השנייה הופעתו את הפותחת האחרונה הסעודה כלומר
 המשיח עם והמרטירים הצדיקים יאכלו זו בסעודה ולווייתן. בהמות נשמרו

הנצחית. בתחייה

 (Eth.l)האתיופי היד כתב בעקבות הולך זה נוסח אך :15ה־ המאה מן ,D כ״י לפי כך 18
הזמנים. בקץ שתיערך בסעודה מדובר כי מתוכה ברור אך משובשת, כולה הפסקה הקדום.

.241 ׳עמ ספרקס, אצל חנוך ניב, ראה
E. Isaac, "1 (Ethiopic Apocalypse of) Enoch", in J.H.Charlesworth, (ed.), The Old 19 

Testament Pseudepigrapha, Vol. 1, New York 1983, p. 42



המשיח התגלות ראשית 1.2
 ברורים. נוצריים בקווים ברוך בספר מתואר הקץ לאחר שיתייסר החדש הזמן

 שיביאו המתיקות פרות ריח 20והתירוש, האדמה, פרי הדגן, של השופעת התנובה
 גן את מאפיינים אלה כל — בערב העננים שיזו המרפא וטל בבוקר הרוחות

21בכנסייה. מתגלם הנוצרית התפיסה פי שעל העדן,
 החיבור שמתאר כפי האדון״, ״טל עם הנוצריים במקורות מזוהה המרפא טל
 עיני הארץ. של פניה על השמש כמו ״והאדון שלמה: הודיות הקדום הסורי

 והוא האדון, של הנעים בריחו התבשמה ונשימתי הטל את קיבלו ופני הוארו,
או: נמצאת שבו שלו, העדן לגן הובילני ה) א  האדון״)הודיות של המשתה( ההנ

22(. 16-13 יא שלמה
 נובלים, אינם ופריים שעליהם החיים, עץ ובכללם עצים, נטועים העדן בגן

חזון ״מרפא והם כמוהו, נודע לא הטוב בושמם ם״)  כריסטוס (.2 כב יוחנן לגויי
על שמש גם והוא החיים, עץ הוא א) פ שותפות כ(. ג, מלאכי פי מר  בשרו עם ה

 איגנטיוס כדברי נצח, חיי ומעניקה מהמוות מרפא מבטיחה האחרונה בסעודה
 כרפואה באוכריסטיה שנבצע הלחם את המתארים 2 כ האפסים אל באיגרת

 )סם( רפואה הוא אשר אחד לחם ״בבצעכם כריסטוס: בישו נצח חיי של )סם(
23כריסטוס״. בישו לנצח נחיה אלא נמות שלא כדי נצח חיי של

 F. Leemhuise, A.FJ. Klijn & g.j.h. Van Geider,הערבית: בגרסה במפורש נזכר הדגן 20
46 .The Arabic Text of the Apocalypse of Baruch, Leiden 1986, p. הוא הסורית בגרסה 
 י: כג, שמות וראה האדמה. תבואת של המובהק הפרי הוא אך במפורש, אמנם נזכר לא

: ט, נחמיה כג: ל, ישעיהו ואילך: יט כה, ויקרא לז: קז, תהלים לז -  יג: פה, תהלים לו
ה. כו, :לט כג, ויקרא לג, דברים למשל במקרא, מאוד רווח ותירוש דגן של הצימוד ד-

 זה צירוף יא. ג, מלאכי ח: יד, א: ט, יד: ז, הושע יז: לו, ישעיהו לב: יח, ב מלכים כח:
 המציע ,20-16 י א חנוך לכך בדומה ראה ותירוש״. דגן ״רב כח כז, בראשית על מבוסס
 היצהר. את ומוסיפה לדגן התירוש את מקדימה שהיא אלא לברוך ביותר קרובה מסורת

 האדמה. פרי לשפע כביטוי במקרא לרוב מופיעים ויצהר תירוש דגן, האלמנטים שלושת
 אולם יא. א, חגי כד: ב, הושע כח: לב, ב הימים דברי נא: כח, יד: יא, דברים למשל

 זה זמן פרק א. בחנוך כמו ולא ויצהר, תירוש דגן, הוא הסדר במקרא המקומות בכל
 בריאה ולאחריו העולם כקץ כאן להתפרש יכול המבול אך המבול, לאחר בחנוך מתואר
 לכך בדומה ,59 עמ׳ סקרמנט, דניאלו, :314-313 ׳עמ הנוצרי, המשיח סטנטון, חדשה:

 :760-743 ג ,623-619 ג הסיבילות חזונות : 10 ג המקרא קדמוניות : 12-11 ה היובלים
(.5c, Vol. 11, p. 411) 3 לג ה, ההיירזיות כנגד אירנאוס,

5 ׳עמ סקרמנט, דניאלו, 21 .125 עמ׳ סמלים, מורי, : 17-16 ,8 ,4-
 :5 ,1 לה הודיה גם ראה יט. כו, לישעיהו השבעים תרגום על מבוסם מרפא טל הביטוי 22

.7 לו
23 193 .The Apostolic Fathers, l c l .  Vol. 1, p. ענבים אשכול אף ״ברוך הסורי: אפרים 

CSCO 186, Syr. 82, Hnat. 3,15; CSCO 223, Syr. 94, Hvirg). החיים״ סם של מעיין



 את המבשר בישו נקשרים העדן גן עצי את המאפיינים הניחוח וריח הבושם
 והבית ויקר זך נרד בבושם רגליו את מרים מושחת כך משום החדש. העדן גן

 מתגלה שעמו למותו, גופו את מושחת היא (:3 יב )יוחנן בושם ריח מתמלא
תו)מרקום חיו שי  החדש בקברו הבשמים עם ישו נקבר גם כך ומשום (.8 יד מ

 עם המתייסד השמימי העדן גן את החדש, העולם את הפותח (10דן10בגן);<
חנן תו)יו 40 יט תחיי -39.)

 הפרות שפע על העדן גן את הסורי אפרים גם מתאר שלפנינו לתיאור בדומה
 של והבושם ועסיסיות שיקוי המפיצות הרוחות לטבילה, המשמש הטל שבו,
בו: הנערכת לסעודה כולם הנקשרים הגן,

 בהישג סדורים הטעמים בכל ופרות העץ בלב משתה שראה זה מי
 טל ולשתייה, למאכל פרות לבחירתך, בסדר קרבים הם אחד ואחד יד.

 מסובים בכול. העשיר אדונו של הוא שופע אוצר לייבוש. ועלים לרחצה
 פרות, מעליהם פרחים, תחתם להם יש הצלול באוויר העצים בתוך

 כזאת ראה או שמע מי פרחים. של תחתם והאדמה האדמה מפרי שמיהם
 ונפרס יורד פרחים של וענן הראשים על שמצל פרות של ענן ? מעולם

 אותך משחרר ההוא )העץ( בעוד — תענוגות של נחל הרגליים. תחת
 האחד של מפריו תאכל שאתה מפני הם שמחים כולם אותך. מזמן אחר

 ותמשח ותתמרק. האחר של בטל ותטבול השני של מהמשקה ותשתה
 ההוא של שירו את ותשמע ההוא של ריחו את ותשאף זה של בעסיסו

שבות בושם של רוחות האדם. את ששימח מי ברוך  הטעמים בכל נו
 כלל מפסיקים שלא מפני בהכנות)הסעודה(, ממהרות ומרים מרתא וכמו

המשתה... אורחי )להגיע(
 שבעה נושבת האחת הצדיקים. לפני ובאות ממהרות העדן בגן רוחות

ההיא של נשימתה פורה, ההיא של משבה שיקוי. מפיצה והאחרת

 על 2 כב יוחנן חזון :3-1 ט ירמיהו דברי יתר .123 ז הרביעי עזרא גם ראה (.31,13
5 כד א חנוך : 12 מז יחזקאל יסוד 6 כה : 3-  בושמו אשר החיים עץ כי לב לשים יש .4-

 ביטוי הוא אלא בודד עץ של שם איננו לבחירים חיים ינתנו מפריו ואשר לו ישווה לא
 כיער לתארו שמאפשר מה כב, ג, ט: ב, לבראשית ובניגוד יא א, בבראשית כמו קיבוצי,

: א חנוך :3 ט ירמיהו דברי יתר לכך בדומה ראה עצים. של ל ח- 4 לב כ  צוואת : 1 לו :3-
ה חנוך :11 יח לוי -6 ב  ג הסיבילות חזונות :7 ב יוחנן חזון :52 ח הרביעי עזרא :1

 מערת בדג׳, :10 מ כט: וחוה אדם ספר :115-114 עמ׳ ב, חנוך אנדרסן, :796-702
 המקרא קדמוניות לברוך: הקרובים בחיבורים העדן לגן נקשר המן גם .75 ׳עמ האוצרות,

 לימור, א׳ גם ראה העדן גן את המאפיין הניחוח ריח על .149 ז הסיבילות חזונות : 10 יט
.49 ,44 ,36 עמ׳ (,1996) 80 קתדרה יהודית״, סמכות — נוצרית ״קדושה



 אחרים למאכל, טובים משבים שמביאות רוחות ראה זה מי שבעה.
 את מזינות הרוחות שמנים. אחרת טל, נושפת אחת למשקה. טובים

מתעייפת, אינה היד עייפות. ללא משתה זהו רוחני. באופן הנשמות
שולחן שמסב מיהו כבדה. אינה והבטן מתייגעת אינה השן  ללא ושמח ל

 ואחר אותו מרענן רוח משב שתייה. ללא ושמח אוכל ללא ושבע מאמץ
 ומשב לחם, במקום מאכיל העדן גן של הריח רעבונו... את משביע
 כאשר שתייה במקום המשמש החיים משב וזה כמשקה. משמש החיים

 בכוח לכולם, סוג בכל ובאים תענוגות של בגלים החושים מבשמים
 הוד של בנפלאותיו רגע כל מתענגים משא, ללא מזדקרים שמחות של

24רוממותו.

 אלף יהיו אחת ובגפן דגן ריבוא הארץ תיתן הסורי ברוך של המסורת לפי
 ענבים, אלף יעשה אחד ואשכול אשכולות, אלף יעשה אחד ושריג שריגים,

 לאותה בהקשר להבין יש והגפן הדגן שפעת תיאור את גם יין. כור יעשה והענב
 עם העדן בגן המתקיימת ולווייתן, בהמות נשמרו שלמענה משיחית, סעודה

25ויין. מלחם מורכבת והיא בשנית, המשיח של הופעתו
;כג ל, ישעיהו לב: יח, ב )מלכים המקרא פי על גם הלחם היא התבואה

 לגופו סמל כידוע, להיות, הפך בנצרות הלחם אך יח(. מח, יחזקאל יז: לו,
 בא והוא האוכריסטיה, סקרמנט במוקד עומד כלחם ישו של הדימוי 26ישו. של

 27שבע. ממנו שאוכל מי וכל הלחם, הוא ישו של גופו הלחם: בבציעת לביטוי
 במקרא מתואר המן השמימי. החיים לחם את מסמל ממעל לרדת שישוב המן

ת שנה ארבעים בהיותם השמים מן לעמו ה׳ שהמטיר פלאי כלחם מו ש מדבר) ב

9 ט עדן גן על דרשות הסורי, אפרים 24 -3, 17 ,(46-37 .csco, Vol. 174, Scr. Syri 78, pp 
39.)

 בשפע: תנובה האדמה תניב שבו כזמן העתיד את מתארות המקרא נבואות גם אמנם 25
ד! ט, עמום ב מז, יחזקאל ואילך! יח מא, לה! טו! ז, ישעיהו כד! ב, הושע יג-י  א-י
 נבואות אולם .646 עמ׳ ג, האמונה, תולדות קויפמן, ! 365 עמ׳ יהדות, מור, ראה ועוד.
 הצפוי הטוב העתיד את ומוחשית ציורית בצורה מתארות שבהן, הגוזמה אף על אלה,
 בשני רק העדן. וגן המשיח הופעת ועם הימים קץ עם להן אין ודבר בארצו, ישראל לעם

 אך ג. נא, ובישעיהו לה לו, ביחזקאל העדן: גן עם בעתיד הגאולה זמן מושווה מקומות
שם(. )מור, מטפורה רק זוהי בשניהם

 הפנים לחם במקום הוא ישו .3 יא לוקס היום״! לנו תן שיבוא היום לחם ״את : 11 ו מתי 26
 מרקוס והדגים: הלחם כיכרות בנס ובמיוחד והמקבילות. 4 יב מתי הישן: במקדש שהיה

8 ח מרקוס והמקבילות! 27 ז מרקוס, והמקבילות! ואילך 38 ו והמקבילות. 4-
 השליחים מעשי !23 יא ! 17-16 י הקורינתים אל הראשונה ומקבילותיו! 22 יד מרקוס, 27

.35 כז !11,7 כ !46 ,42 ב



 ״לחם או מ( קה, )תהלים שמים״ ״לחם כך משום נקרא והוא 28לה(, ד, טז,
29כה(. עח, אבירים״)תהלים

 כאחד מופיע והוא 30המלאכים, כמזון המן נחשב התלמודיים במקורות
 דברים משלושה אחד ״וזה לישראל: להעמיד אליהו שעתיד הפולחניים הדברים
 וצלוחית נידה מי של וצלוחית המן צלוחית לישראל: להעמיד עתיד שאליהו

שחה שמן, של  במסורות 31ופרחיו״. שקדיו אהרון של מקלו אף אומרים ויש המ
 ברקיע הנמצאים הריחיים שטוחנים לצדיקים כמזון נזכר הוא יותר המאוחרות

ם)בבלי השלישי, שחקי  32המשיח. של להופעתו נקשר אף והוא ע״ב(, יב חגיגה ב
 בעולם לרדת ישוב שהמן לכך ציפייה לביטוי באה לא יהודי מקור בשום אך

המן. אוצר המושג את מכירה איננה שהיהדות גם מה הקץ, שלאחר החדש
 אך ישו. של גופו עם משמים, הלחם המן, את זיהתה הנוצרית המסורת

 הוא ישו נצח, חיי העניק שלא במדבר, אכלו ישראל שבני הגשמי למן בניגוד
שונה ״המאכל החיים״, ״לחם  האמתי המן (,3 י הקורינתים אל הרוחני״)הרא

 ויזכה עוד, יצמא ולא ירעב לא לגופו השותף בו המאמין בשרו: את המסמל
 הוא ״אני הכרזתו גם כך האמתית״ הגפן ״אני ישו להכרזת בדומה נצח. לחיי
yc6 el!x1 d׳co<; xfj;<£0);<ןזנ החיים לחם d p...)£ והמאמין ירעב, לא אלי הבא כל 

 השמים, מן היורד הלחם הוא ישו (.48 ,35-27 ו )יוחנן עוד״ יצמא לא בי
 השמים. מן ירד אשר הלחם ״זהו (.51 ו )יוחנן עולם לחיי יזכה ממנו והאוכל

 ו )יוחנן לעולם״ יחיה הזה הלחם את האוכל ומתו. האבות שאכלו כמו לא
האוכריסטיה. סקרמנט של כלחם מתפרש החייס לחם הביטוי (.58-54

.30 ג קדמוניות יוספוס, 28
 הלוגוס, אלוהים, דבר עם אותו וזיהה אלגורי פירוש למן נתן פילון .20 טז שלמה חכמת 29

 ישו, עם המן את לזהות לנוצרים לעזור הייתה יכולה זו פרשנות השמים. מן הלחם שהוא
 Philo, Leg., Alleg. II86; HI 176; De Mutat.:יוחנן של האוונגליון פי על הלוגוס בהיותו

.Nomin. 258-260; Quod Dete. Potiori 118; De Fuga et Inv. 137 etc. המן פרשנות על 
משמים. לחם בורגן, ראה יוחנן של לזו בהשוואה פילק אצל

 מלאכים״. ״לחם אבירים״ ״לחם שתרגם ,25 עח לתהלים השבעים תרגום על בהסתמך 30
 )מהד׳ ג דויסע מסכתא ישמעאל, דרבי מכילתא לכך ובדומה ע״ב, עה יומא בבלי

 )מהד׳ כב בשלח תנחומא איברים״: אלא אבירים תקרי ״אל (:167 עמ׳ הורוביץ-רבין,
(.129 עמ׳ שלום, איש כג)מהד׳ רבה, אליהו סדר (:67 עמ׳ בובר,

 בבלי (.172 ׳עמ הורוביץ-רבין, )מהד׳ ה בשלח, ויהי מסכתא ישמעאל, דרבי מכילתא 31
 תוספתא והשווה שבת: בערב שנבראו דברים עשרה בין המן את מונה ע״א נד פסחים
ע״א. ט תענית בבלי י: יא, סוטה

 יא, רבה במדבר ט: ב, רבה השירים שיר עג(: ׳עמ שלום, איש טו)מהד׳ רבתי פסיקתא 32
יב, והושע טו ז, מיכה על מתבססות המן על התלמודיות המסורות ט. א, רבה קהלת ב:
ט.



 במוקד עמד אשר הלחם, עם במפורש יוחנן של באוונגליון מזוהה המן
 לייסודו הדגם את שהיוותה סעודה אדמות, עלי ישו שערך האחרונה הסעודה

 בברית מתרגם בסורית( )אוצרא אוצר הביטוי 33האוכריסטיה. סקרמנט של
 החיטים, את כלומר הדגן, את ישו יאסוף שאליו אסם אסם, המילה את החדשה

 )מתי באש ישרוף הוא שאותם הזונים, או המוץ לעומת למאמינים, סמל שהם
 למאמין שיינתן יוחנן, בחזון הגנוז״ ל״מן יש דומה משמעות (.30 יג ! 12 ג

 — חדש שם נכתב שעליה הלבנה והאבן החיים עץ עם המשיחית במלכות
חזון של שמו שו) (.17 ,7 ב יוחנן י

 במקרא לישו. סמל הם (d^7cek<6v 0) הכרם או ̂ז( dT|j.7teX.o);< הגפן גם
הנוצרית התפיסה פי על המגלם ישו, 34ישראל! עם את והכרם הגפן מסמלים

 רוב אך האוכריסטיה, סקרמנט של ייסודו אקט במפורש מתואר לא יוחנן של באוונגליון 33
 את (,4 ו לפסח׳׳)יוחנן ״סמוך מתרחש זה שבאוונגליון הלחם, נם את קושרים החוקרים

 עם טו שבפרק האמתית הגפן על הנאום את וכן ו, בפרק החיים לחם על ישו של הנאום
 !274-272 ׳עמ יוחנן, בראון, ! 1189 עט׳ ב, כרך אוכריסטיה, קופנס, ראה האוכריסטיה.

נוצרי(, קולטן)פולחן .296 עט׳ האוכריסטיה, ברוקם, !38 עט׳ הסקרמנטלי, העניין קרייג,
 בכפר החתונה סיפור את גם האסכטולוגית ולסעודה לאוכריסטיה, קושר קולמן .93 עט׳
 ביוחנן הסקרמנטליות הרמיזות שאלת אמנם (.71-66 עט׳ ליין)שם, המים הפיכת ונם קנה

 58-51 פסוקים כי הסוברים אף ויש החוקרים, בין בוויכוח שנויה בפרט ו ובפרק בכלל
 R. Bultmann,למשל ראה כנסייתית. אוריינטציה בעל עורך של אינטרפולציה הם ו בפרק

54 .Theology of the New Testament, I, London 1952, pp. 147-148; II, p. המחלוקת על 
 סקרמנטליזם בראון, ! 192-189,26-25 עט׳ משמים, לחם בורגן, ראה זה בעניין במחקר
 בשלב נוספו אלה ליטורגיים אלמנטים אם משנה זה אין לעניינינו .188-183 עמ׳ ביוחנן,
 הוסיף שעורך העובדה בראון, שמסביר כפי האוונגליון. של בהיווצרותו יותר מאוחר

 דרכם את שמצאו מחומרים פחות קדומים שהם אומרת איננה יותר מאוחר בשלב אותם
 ..."we do not believe that the בראון: שאומר וכפי האוונגליון. של הראשונות להוצאות

redactor’s purpose was to insert sacramental references in a non sacramental Gospel,
"bur rather to bring out more clearly the latent sacramentalism already in the Gospel 

 ראה הרביעי באוונגליון הסקרמנטליים ההיבטים על (.xxxvii-xxxviii ׳עמ יוחנן, )בראון,
H. Lesfetre, s.v. ‘Manne’, d !4 ט דידכה גם וראה זה. מאמר בסוף b , Vol. 4,1, Paris 

662-663 .1912, pp. זה ורעיון הקטקומבות, בציורי גם נמצא לאוכריסטיה כסימבול מן 
R.מן(: <>ן<)אכול£5ץז jiava הכתובת שעליו קומיוניון של עתיק כלי על גם לביטוי בא
31 .Meyer, s.v. ‘Manna’, t d n t  4, p. 465, no. שבין הקשר על המערערות להשקפות 

 j.w.Riggs, "The Sacred Food of Didache 9-10 and ראה לאוכריסטיה האחרונה הסעודה
,Second Century Ecclesiologies", in Clayton N. Jefford (ed.), The Didache in Context 

256-283 .Leiden, n.y. & Koln 1995, pp, זה. בעניין למחקרים הפניות 2 בהערה ושם
ט! ה, ישעיהו — גפן 34 : טו, יחזקאל ט: ו, כא: ב, ירמיהו א- ! יז, א-ו ד: יט, ה-י -י  י

: כז, ישעיהו — כרם ט-יז. פ, תהלים ח! יד, א: י, הושע א. יב, י: ה, ירמיהו ב-ו י-י
המקדש בבית הנודעים הקישוטים אחד הייתה ויורדים תלויים שאשכולותיה זהב של גפן



 למשיח סמל להיות הפכה וזו הגפן, דימוי את ירש האמתי, ישראל את
שוב מקום תופסת והיא ולעדתו הנוצרי  הכנסייה של התאולוגית בסימבוליקה ח

מכריז: עצמו שהוא כפי האמתית, הגפן הוא ישו הקדומה.

 כל הכורם. ]הוא[ ואבי (,feycb ei!u \ך d'n-TteA.oq) האמתית הגפן אני
 הוא פרי עושה אשר וכל אותו. מסיר הוא פרי עושה שאיננו בי שריג

 הדבר ידי על מטוהרים כבר אתם פרי. יותר שיעשה כדי אותו מטהר
 פרי לעשות יכול אינו שהשריג כמו בכם. ואני בי עמדו אליכם. שדיברתי

הגפן, אני בי. תעמדו לא אם אתם גם כך בגפן, יעמוד לא אם מאליו
 אינכם בלעדי שכן פרי, הרבה עושה בו ואני בי העומד השריגים. אתם

ומתייבש. כשריג החוצה מושלך בי עומד שאינו מי דבר. לעשות יכולים
 )יוחנן נשרפים הם ושם לאש, אותם משליכים אותם שמלקטים לאחר

6 טו -1.)35

 המאמינים ועדת ישו את מתארים הסורי בברוך הפרי שופעי והשריגים הגפן
 טו. שביוחנן המשל את יפה מדגימים והם המשיח, הופעת שלאחר החדש בעידן
 כיוון השמימי, לסדר השייכת האמתית, הגפן היא הסורי בברוך המתוארת הגפן

 והתחברותם מהגפן, חייהם את מקבלים ענפיה הכורם. הוא האלוהים, שאביה,
 כך החיים״, ״לחם הוא שהמן כשם השופעת. פריים לתנובת תנאי היא אליה
החיים״. ״עץ היא הגפן

 השייך סקרמנטלי סימבול היא טו ביוחנן המתוארת הגפן גם המן כמו
 (,18 כב לוקס ;29 כד מתי ;5 יד )מרקוס ליין זהה הגפן פרי לאוכריסטיה.

 ובשתייתו האוכריסטיה, בטקס מברכים עליו — ישו של לדמו סמל שהוא
 גם הגפן מופיעה הקשר באותו ישו. של וקרבנו צליבתו עם המאמין מזדהה
אותך מברכים ״אנו :בדידכה שנשתמרה האוכריסטיה בטקס שנאמרה בברכה

 משנה !210 ה, מלחמות ;395 טו, קדמוניות יוספוס, על־פי כך ומלאכתה״. ״גודלה משום
 מורי. ;675-674 עמ׳ יוחנן, בראון, אצל ליהדות כסמל הגפן על עוד וראה ח. ג, מידות

.104-96 עמ׳ סמלים,
 ועל יח ט, פ, תהלים על בהתבסס לישו הגפן דימוי את הקושרות הפרשנויות גם ראה 35

 דרשה אפרט, ;23 ה הרביעי עזרא גם ראה .671-670 עמ׳ יוחנן, בראון, אצל יז יחזקאל
 המרגלים שהביאו הענבים אשכול את מדמה הסורי אפרים ואילך: 875 ׳עמ ב, חלק ,23

 csco 186, Syr. 28, Hnat. I,הצלב: על לכריסטוס כג( יג, במדבר מכנען)עפ״י בחזרתם
.130-104 ׳עמ סמלים, מורי. :3



 עבדך״)דידכה ישו דרך לנו גילית אשר עבדך דוד של הקדושה הגפן על אבינו
36(.2 ט

 עם מזוהה הגפן שלפנינו. בחיבור העדן גן לתמונת היא גם נקשרת הגפן
 טופוס משמשת והיא (,2 כב :7 ב יוחנן )חזון העדן בגן שנמצא החיים, עץ

 אם מסמלים, והיין הלחם 37שלה. ולסקרמנטים הכנסייה לחיי כמקור לכריסטום
האוכריסטיה. סקרמנט במוקד ונמצאים ישו, של ודמו בשרו את כן,

 נשמרו שלמענה הסעודה, את ומבהיר משלים והגפן המן הדגן, שפע תיאור
 הסעודה זוהי המשיח. של הופעתו ראשית עם הנערכת ובהמות, לווייתן

 eMoyEiv), מברכים שבה האחרונה, הסעודה טקס על המבוססת המשיחית
Etixapiaxeiv) החדשה. הברית את המסמלים והיין, הלחם באמצעות האדון את 

 שערך האחרונה בסעודה שניתנה ישו, של ההבטחה התגשמות היא זו סעודה
 במלכות חדש אשתהו אשר היום ״עד הגפן מפרי עוד ישתה לא כי תלמידיו, עם

38האלוהים״.
 בקץ שתבוא הק־עדנית המשיחית המלכות היא כאן האלוהים מלכות

 ישו של לבואו האוכריסטיה בסקרמנט המובעת הציפייה תתגשם ועמה הזמנים,
 הזאת הכוס את ושותים הזה הלחם את אוכלים שאתם עת בכל ״הן בשנית:

שונה עד אדוננו מות את מודיעים אתם  39(.26 יא הקורינתים אל שיבוא״)הרא
או הציפייה א בארמית: אחדים במקומות מופיעה )הפרוסיה( בשנית לבו ת מ  ״

[בוא ]=אדוננו תא״ 20 כב יוחנן חזון ;22 טז הקורינתים אל )הראשונה ! -17; 
 והייתה הקדושה הסעודה בטקס שנאמרה קדומה תפילה זוהי (.6 י דידכה

 לתלמידים כריסטוס הופיע התחייה שביום כפי ישו. של התחייה ליום קשורה
 ״לפיכך הימים. בקץ שתיערך בארוחה שוב להגיע צריך הוא כך הארוחה, בזמן

40לאוכריסטיה״. השייכת תפילה הכול מעל היא מרנאתא

 אל :3 ז הרומים אל לאוכריסטיה: כרומז ישו של הדם על המדבר איגנטיום, גם ראה 36
.203 עמ׳ ביוחנן, סקרמנטליזם בראון, וראה .1 ז הסמירנים אל ; 1 ד הפילדלפים

 השמורה הברכה של ההיסטוריה את מתחיל הענב( של הגרעין על ,23 )דרשה אפרט 37
ט, סה, ישעיהו על בהתבסס בענב,  נאמר לא הדבר עדן. גן על מדבר שהוא בכך ח-

 הסורי אפרים מתאר לכך בדומה עדן. מגן בא עצמו שהענב ממנו משתמע אך במפורש,
 R. Lavenant & F. !8 ו, העדן גן על דרשות לכול: חיים כמעניק הענבים אשכול את
85 .Graffin, Ephrem de Nisibe, Hymnes sur le Paradis, SC, 137, Paris 1968, p

 כב : 15 יד :29 יג לוקס ״עמכם״(: מוסיף )מתי 29 כו ואילך: 11 ח מתי :25 יד מרקוס 38
18-16.

 :2 י דידכה :21-16 ,4-3 י הקורינתים אל הראשונה ומקבילותיו: 25-22 יד מרקוס 39
Justin Martyr, 1 Apologia, 66 (PG, Vol. VI, cols. 428-429) ; 2 כ האפסים אל איגנטיוס,

.14-13 ׳as נוצרי, פולחן קולמן, 40



 הציפייה את לביטוי כן, אם הביאה, הקדומה הנוצרית בתפיסה האוכריסטיה
 וישתה יאכל והמאמין לתחייה שיקום לאחר האדון של לחזרתו האסכטולוגית

שולחנו עמו  הייתה הקדומה הכנסייה של היומית הארוחה לכן החדש. בעולם ב
 והתענגות הקרובה הגאולה לאור אסכטולוגית שמחה — שמחה של אקט

41הימים. בקץ המשיחית הסעודה על מראש
 את בעצמו קבע הוא שבה תלמידיו, עם ישו שערך האחרונה הסעודה

 הגדולה, המשיחית הסעודה של כפרה־פיגורציה נתפסה האוכריסטיה, סקרמנט
 למלכות להיכנס שיזכו והקדושים המשיח עם יחד הזמנים בקץ שתיערך

 ושותפות הנצרות קבלת מאקט חלק הייתה שהאוכריסטיה כמו המשיחית.
 אקט היא האסכטולוגית האוכריסטיה גם כך והמאמינים, ישו גורל עם

 הסעודה 42אליה. המתלוות בברכות ושותפות השמים למלכות התקבלות
 העדן בגן הדעת עץ אכילת במקום באה עדן בגן הנערכת האסכטולוגית

 החטא להיווצרות הביאה העדן בגן הדעת עץ שאכילת כשם המקורי.
 הרוחני העדן בגן מאמיניו עם החדש האדם ישו שעורך הסעודה כך בעולם,
 מזונם את ״אוכלים המאמינים שבאוכריסטיה כשם זה. חטא על מכפרת

ev dyaM בשמחה״ udaei גם כך 44שבעים, והם 43(46 ב השליחים )מעשי 
שבעים הסורי בברוך המתוארת המשיחית בסעודה חלק הנוטלים המאמינים

.86-67 עט׳ הסעודה, קון, ;71,16 עט׳ נוצרי, פולחן קולטן, 41
 לוקס ; 18-17,9 יט יוחנן בחזץ גם ראה החדשה בברית המשיחית לסעודה נוספים רמזים 42

 ו מרקוס הנסית: ההאכלה על הסיפורים את זה לנושא לקשור ניתן כן כמו .30-28 כב
 פרויקציה קיימת אלה בתיאורים ;14-5 ו יוחנן ;10-1 ח מרקוס ומקבילותיו: 44-30

 למשתה נוסף רמז ישו. של ההיסטוריים לחייו המשיחית הסעודה או האוכריסטיה של
 כאן רומז ישו (:4 ב שעתי״)יוחנן הגיעה לא ״עוד לאמו ישו בתשובת נמצא המשיחי

 f.m. Cross, The Ancient ראה המשיחית. בסעודה היין את לספק יוכל הוא שבו ליום
,1956-1957 ,Library of Qumran and Modem Biblical Studies, The Haskell Lectures 

168-169 .N.Y. 1958, pp. אפרט, ראה הסורי בברוך המתוארת לסעודה דומה לתיאור 
 החרב ולהב בצלב נקבעה ״והקללה (:PS, Vol. 1, pp. 265-268; sc, p. 381) 6 ,6 דרשה

 ולבתולות למבורכים הובטח העדן גן למאמינים. מאכל וניתן החיים עץ לפני הוסרה
 אלוהים. של רצונו ולעושי ולבתולות למאמינים מאכל החיים עץ פרות ונתנים ולקדושים

 ומשתה נערך שולחן הצמאים. את ומשקה זורם והמעיין נסללה והדרך נפתחה הדלת
 לשולחן. להסב בא והחתן הוכן המשתה נמזגה, התשועה כוס נטבח, מפוטם שור הוכן.

מאוד״. רבים והקרואים הזמינו השליחים
 היובלים ספר :24 יהודה אגרת : 13 ד לפטרוס הראשונה :35 ה יוחנן ;34 טז שם וכן 43

 קון, ; 177-176 עט׳ האדון, סעודת ליצמן, ראה ,5 מה :22 לא שמחה״(: )״משתה 4 כב
.105 עמ׳ טבילה, טקסי בלק, ;87 ׳עמ הסעודה,

ומקבילותיו. 8-4 ח :27 ז הלחם(; כיכרות בנס ושבעו״ אכלו )״הכול 42 ו מרקוס 44



בכל )תדמורתא( נפלאות שוב )נחזון( ורואים שמחים הם עוד, רעבים ואינם
45יום.

שבו האוכריסטיה, בטקס המקובל הסדר את תואם בברוך הסעודה תיאור
ם על לברכה קודמת הלחם על הברכה 25 יד היין)מרקו -2 29 כו מתי ;2 -26;

המקורית, הגרסה את משקפת והיא 46,(26 - 23 יא הקורינתים אל הראשונה
20 יד )בראשית, לאברהם מלכיצדק שהוציא והיין הלחם על המבוססת -18.)47

העדן בגן שיתקיים האוכריסטיה טקס את כן, אם מתארת, הסורי בברוך המסורת
הימים. בקץ ישו של בשנית חזרתו לפני

קומראן: בכתבי גם מתוארת הסורי שבברוך לזו דומה אסכטולוגית סעודה
49הימים, באחרית תיערך אשר סעודה מתוארת 1Q82a)48) 22-11 ב העדה בסרך
ה כאשר ל תג או י שית על מברכים ובה המשיח, של 50בו והתירוש הלחם רא

 פולחן קולמן, ראה יוחנן של באוונגליון לאמונה כדרך הראייה על .11 ב השליחים מעשי 45
 בתאופניה המתגשמים בעבר תאופניים למראות מתייחסת )היא ואילך 38 ׳עמ נוצרי.

.175 עמ׳ משמים, לחם בורגן, הספיריטואלית(:
 מעשי רבים: במקומות בלבדי טקס הייתה הלחם בציעת כי עולה, רבות מגרסאות 46

(;PG, Vol. n, col. 345) 1 t פסבדו־קלמנטינים :30 כד לוקס : 11 כ :42 ב השליחים
 מסורת .14 ׳עמ נוצרי, פולחן קולמן, ואילך! 195 עמ׳ האדון, סעודת ליצמן, אצל ועוד

 בדידכה כי )אם 4-2 ט דידכה :20-17 כב לוקס ללחם: היין את מקדימה יותר מאוחרת
 מקורות להלן. אירנאוס על ההערה גם וראה המקובל(. הסדר של הכרה ישנה [5 ]שם

 שלב היא ללחם היין הקדמת ליצמן לדעת .163-162 עמ׳ האדון, סעודת ליצמן, נוספים:
 היין, על מקדשים שבה היהודית, הברכה בהשפעת ונעשתה המסורת, של יותר מאוחר

 ראה ביהדות הברכות סדר על הלחם. על מברכים מכן לאחר ורק העיקרית, הברכה וזוהי
 הפסוק על (,229 ׳עמ הורוביץ-רבין, ז)מהד׳ דבחודש, מסכתא ישמעאל, דרבי מכילתא

בכניסתו״. היין על מקדשין אמרו מכאן בברכה ״לקדשו לקדשו״: השבת יום את ״זכור
 לדעת היין״. על זוכרהו לקדשו׳ השבת יום את ׳זכור רבנן ״תנו ע״א: קו פסחים בבלי

 ׳עמ ,1979 אביב תל הנצרות, ומקורות יהדות והאיסיים״, האחרונה )״הסעודה פלוסר
 המקורי הנוסח הוא ללחם, היין את המקדים ,20-17 כב לוקס של הנוסח (119-116

-19 כב לוקס )בהשמטת  התחברה שבתוכה הנוצרית והחבורה ישו נהגו ולפיכך (,20ב
הסעודה. ברכת לפני היין על קידשו והם מישראל, אדם כל כדרך הדידכה

 דברים פי על הדם הוא היין .4 קי תהילים על־פי ישו של הפרוטוטיפוס הוא מלכיצדק 47
 היין. הוא והנסך הקרבן הוא הלחם לחם: גם שהוא בשר, נקרא במקרא הקרבן יד. לב,

 בשר הצירוף ואילך. ה יז, בויקרא הקרבן הקרבת אופן מתיאור גם נובע ודם בשר הצירוף
א. ח, סוטה ה! ט, נזיר במשנה: גם נמצא ודם

 מגילת ליכט, י׳ ;D .Barth61emy & J. T. Milik, DJD, I, Oxford 1955, pp. 107-130 ראה: 48
.270-269 עמ׳ תשכ״ה, ירושלים הסרכים,

 ברית ;6 ט ;5 ב חבקוק פשר הזמנים סוף את כמציין זה מונח על עוד וראה .1 א שם 49
.11 ו :4 ד דמשק

 E. Puech, "Pr6s6ance sacerdotale et Messie — Roi dans la Rfcgle de la הציע כך 50
359-360 .RQ, 63 (1994), pp ״,Congregation. בעקבות הרווחת הקריאה את דוחה הוא



 שתיערך מיוחדת, פולחנית אסכטולוגית סעודה זוהי הלחם. את בוצעים ואחר־כך
 הקרבה על מצביע זה בהקשר בואו יתגלה בביטוי השימוש המשיח. של ביאתו עם

 לתיאור ממש טרמינולוגיה אותה הנוקט ברוך, של למסורת זו מסורת שבין
 ״אנשי — הדרג רמי הכת חברי רק חלק ייטלו זו בסעודה המשיח. של הופעתו

 הלחם על קודם הנוצרית, בסעודה כמו מברכים, ובה — 51מועד״ קריאי השם
:הלחם את בוצעים ואחר־כך והיין

 ואחנר לפנים בלחם ידו ושלח[ והתירוןש הלחם רשית את מ[ברך ]הוא ״כיא
היחד״. עדת כל יבר[כו ]ואחר בלחם ידיו ישראל משיח יש[לח
שותפות הסעודות הנוצרית באוכריסטיה כמו  שנערכו הכת אנשי של המ

 לסעודה ציפייה אלא אינן והיין הלחם על בירכו ובהן בהווה אדמות עלי
52(.5—2 ו היחד )סרך ביניהם יופיע המשיח כאשר שתיערך האסכטולוגית

 הסורי בברוך והגפן הדגן שפע תיאור את הקושרת זו, לפרשנות אישוש
 המשיח, של ביאתו עם הזמנים בקץ העדן בגן שתיערך אסכטולוגית לסעודה

 שבירך לברכה פרשנותו בדברי אירנאוס מובהק. נוצרי במקור למצוא ניתן
ח ומשמני השמים מטל האלהים לך ״ויתן יעקב את יצחק א  ותירוש״ דגן ורב ה

 המשיחית, המלכות של לזמנים מתייחסת זו ברכה כי אומר, כח( כז, )בראשית
שת הבריאה תוצ׳יא אז המתים. מן תקומתם לאחר ישלטו כשהצדיקים  המחוד
 והוא הארץ, ומתנובת השמים מטל המינים מכל אוכל של שפע והחופשייה

אלה: לזמנים בהקשר לומר נהג ישו שלפיה שמועה מביא

 ועל ענפים אלפי עשרת מהן אחד ולכל גפנים יצמחו שבהם זמנים יבואו
 כל ועל נצרים אלפי עשרת זמורה כל ועל זמורות אלפי עשרת ענף כל

שכולות אחד כל ועל אשכולות אלפי עשרת מהם אחד  אלפי עשרת מהא
וכאשר יין. של מידות וחמש עשרים ייתן אותו שילחצו ענב וכל ענבים,

 והשינויים בעקבותיהם שהלכו החוקרים רשימת ראה יוליך. או יוליד ומיליק ברתלמי
.355-354 ׳עמ שם, פוש, אצל שהציעו השונים
,ראה השונות להצעות :1958 M. Burrows, More Light on the Dead Sea Scrolls, London 

300-304.pp
.3 ב — 27 א העדה סרך ראה לזהותם 51
 ; J. F. Priest, "The Messiah and the Meal In lQSa", JBL 82 (1963), pp. 95,98-100 ראה 52

 קון, :310 עמ׳ ,1993 ירושלים יהודה, מדבר בכת ומשיחיות הליכה הלכה, שיפמן, י׳
 E. F. בידי הנוצרי המשיח עם כאן מזוהה הידיעה, בהא המשיח, .70 עמ׳ הסעודה,

Sutcliffe, "The Rule of the Congregation (IQSa) II, 11-12: Text and Meaning", RQ 
544 .2 (1959/60,) p: ,׳עמ המשיחית, הסעודה פריסט, :104 ׳עמ טבילה, טקסי בלק 

229-228.



 טוב אשכול אני :]האחר[ יזעק אחד, אשכול יקטוף הקדושים מן מישהו
ך אותי קטוף יותר, ר ב אדון את ו  יוליד חיטה של גרעין אף וכך דרכי. ה

ש גרעין וכל גרעינים אלפי עשרת שיבולת וכל שיבולים אלפי עשרת  חמ
 כיוצא יהיו והעשב והזרעים הפרות שאר כל גם אבל סולת. של ליטרות
53באלה.

 אותה שמעו אשר )זקנים( פרסביטרים של כזיכרון זו מסורת מביא אירנאום
 דברי שלפי שבפריגיה, מהיידפולים פפיאם העיד ועליה ישו של תלמידו מיוחנן

 ארבעה שחיבר קדום איש פוליקרפום, של וידיד יוחנן של תלמידו היה אירנאוס
 למסורת זהה הסורי בברוך המסורת הרביעי. בספרו נמצאת זו ומסורת ספרים,
 של הראשונה במחצית שחי בפפיאס, הוא מקורה אמנם ואם אירנאוס שמביא
 בנות הן המסורות ששתי הרי ומאוסביוס, מאירנאוס שעולה כפי השנייה, המאה

ם לאוכריסטיה, ברור בהקשר פפיאס אצל מובאת הגפן הזמן. אותו כי ר ב  מ
ה ן, את דרכ דו א  הדגן, שפע את המסורת מתארת הגפן תיאור ולאחר ה
 הוא 55ללחם. היין את אירנאוס מקדים הסורי לברוך בניגוד אולם 54הלחם. שהוא

 והוא האדמה, פרי לגבי רק בו נוקב שברוך אלפים, עשרת המספר על מתבסס
 מסורת לפנינו כי בבירור נראה אך החיטה. שפע בתיאור מברוך יותר מאריך

זהה.
 הסורי ברוך ואצל אירנאוס אצל והדגן הגפן של תנובתם בתיאור האלף יסוד
זו פרשנות כ״ריבוא״. המתפרשת ליעקב, יצחק בברכת רב המילה על מתבסס

 היסטוריה אוסביוס, וכן (.5c, V, 11, pp. 411-419) 4-3 ,33 ה ההיירזיות כנגד אירנאום, 53
 פאולוס של באפוקליפסה גם מצויה זאת מסורת (.LCL, Vol. 1, p. 291) 39 ג, כנסייתית

(22—21 (,Visio Pauli 1993, אצל J.K. Elliott, The Apocryphal New Testament, Oxford 
629 .p, ״הארץ של והתייסדותה הזה העולם של קצו עם המשיח להופעת בהקשר שם גם 

 מסורת אותה של דומה נוסח פאולוס. מובל שאליו העדן גן לתיאור ובהקשר המובטחת״
 חטיבה לאותה שייך חנוך ספר זה במאמר מציעה שאני התזה לפי .19 י א בחנוך נמצא

 יהודית מסורת משקף הוא אין ולפיכך הסורי, ברוך גם נמנה שעמה ותאולוגית רעיונית
ברוך. של לזו קודמת

 של ״בדם (:PG Vol. x, cols. 736-737) 11 ואנטיכריסטוס כריסטוס היפוליטוס, גם ראה 54
 על קירילונה, וכן ענבים״: כאשכול העץ על תלוי אשר בלבד בשרו אלא ענב? איזה

 Cyrillona,באהבה״. האשכול את לנו הושיט הוא לנו. שבא המשיח הוא ״הגפן הפסחא:
581 .Hymni et Sermones Syr.", in G. Bickell, (ed.), ZDMG 27 (1873), p;" מורי, ראה 

.124 עמ׳ סמלים,
 הקדימה הסורי בברוך המסורת גם כי דומה והדידכה. לוקס שאצל למסורת קרוב הוא בזה 55

 הותאמה היא אירנאוס. של הסדר פי על ומן גפן לצירוף והתייחסה ללחם היין את במקורה
האדמה. פרי של קצרה תוספת ידי על האורתודוקסי הנוצרי לסדר מכן לאחר



 פי על )כיליאזמוס השנים אלף במלכות הנוצרית האמונה את לביטוי מביאה
או עם פיה, על אשר הלטינית(, פי על מילנריסמום או היוונית  בשנית, ישו של בו
 ישלטו שבה שנה, אלף בת ארצית זמנית מלכות ייסד הוא הפרוסיה, עם כלומר

 אלה תפיסות דניאלו לדעת 56הראשונה, בתקומה לתחייה שקמו הקדושים עמו
 קודם אותן מייחס אירנאוס הקטנה. באסיה ובמיוחד רחבים חוגים בקרב רווחו

 יתרה פפיאס. אצל גם נמצאות שהן מוסיף כך ואחר ל״זקנים״)פרסביטרים(, כול
 ניתן ומכאן מהאדון, אותן קיבל וזה מיוחנן הזקנים אותן קיבלו פפיאס לפי מזו,

 זה דבר הקדומה. הנוצרית בקהילה וצמחו מאוד קדומים אלה שרעיונות ללמוד
57אירנאוס. של במעמדו אדם להם שרוחש הכבוד מידת את מסביר

 עדן, לגן כולו זה תיאור של זיקתו את גם מבססת המילנריסטית ההשקפה
 חייו משך העדן. לגן כחזרה המשיחית המלכות תוארה זו השקפה פי על שכן
 בגלל השלימם לא הוא אך שנה, אלף להיות היה צריך העדן בגן אדם של

58חטאו.

 12-11 ,39 ג כנסייתית היסטוריה אוסביום, ראה פפיאס של המילנריסטית השקפתו על 56
(295 .LCL, Vol. I, p) : כמה עם בעל־פה, אליו שהגיעו אחרים סיפורים ציטט ״פפיאס 

 שלאחר אומר הוא אלגורי. אופי בעלי אחרים ודברים האדון של ידועים בלתי משלים
 כריסטוס מלכות תתייסד שבה שנה אלף של תקופה תהיה המתים של לתחייה התקומה

 דניאלו, אצל פפיאס של השקפתו על נוספות עדויות ראה חומרית״. בצורה אדמות עלי
.382 עמ׳ תאולוגיה,

 אלה. השקפות של לקיומן נוספות עדויות מביא (384-382 עמ׳ )תאולוגיה, דניאלו 57
 המילנרית שההשקפה כך, על הארץ תנובת שפע של המוחשי מהתיאור למדים החוקרים

 בציון אדמות עלי שתתייסד ארצית כמלכות השנים אלף מלכות את תיארה האסיאתית
 תבוא מכן לאחר ורק חומרי, מזון לאכול ימשיכו הראשונה בתחייה שיקומו אלה ובה

1 ה ההיירזיות כנגד אירנאוס, ראה יותר. מלאה שנייה, טרנספורמציה ,33 .(sc, V, 11, p 
 האלוהים עיר אוגוסטינוס, (;LCL I, p. 295) 12-11 ,39 ג, היסטוריה, אוסביוס, (;293

צ׳רלס, ;316-310 עמ׳ הנוצרי, המשיח סטנטון, ; (LCL vi, pp. 285,287,305) 9 ,7 כ
.295-294 עמ׳ היהודית, האפוקליפטיקה רסל, ואילך! 144 עמ׳ ב, יוחנן, חזון

 תיאור (.sc v, 11, p. 291) 2 :23 ה ההיירזיות כנד אירנאוס, ;30-29 ד היובלים, ספר 58
 הפרשנות לאור ובמיוחד ואילך יז סה, ישעיהו על מתבסס עדן גן של במונחים המילניום

 יהיו החיים עץ ״כימי בעברית: שאיננו פסוק המוסיפים כב(, )סה, השבעים לו שנתנו
 גן עם המילניום של הזיהוי על נוצרית. אינטרפולציה זוהי כי ייתכן עמי״. של הימים

4 פא ;4 פ דיאלוג יוסטינוס, ראה עדן -3 (668-669 .R.H. Charles, ;(PG, Vol. VI, cols 
Eschatology: The Doctrine of a Future Life in Israel, Judaism and Chrisianity, New 

315 .York 1963, p; ,כולו נובע האסיאתי ״המילנריזם :393 עמ׳ תאולוגיה, דניאלו 
 הק־עדני ההיבט על וראה המשיחית״. התקופה של הגן־עדני האופי על מספקולציה

 בחיבורים גם לביטוי באות מילנריסטיות תפיסות .14 עמ׳ סקרמנט, דניאלו, זה בתיאור
:99-9 ג אליהו של האפוקליפסה ואילך: 13 ד ישיעיהו עליית כגון אחרים, אפוקליפטיים

 מיום ויום מדור דור האדם ובני ולרבות לגדול הימים ״והחלו :31-27 כג היובלים ספר
ימים שבע ואין זקן ואין הימים. ממספר גדול שנים ולמספר שנה לאלף ימיהם יקרבו עד



 cn(\dv&7t0ttx11<; ; Kaxa7ca,)59);<. מנוחה גם במקורות נקרא זה זמן פרק
 הראשונה. בתקומה לתחייה שקמו והקדושים המרטירים עם כריסטוס ישלוט ובו

 הימים, ששת הקוסמי; השבוע של השביעי ליום המילניום את קושר זה מונח
 הזה, העולם של שנה אלפי לששת מקבילים העולם, את אלוהים ברא שבהם

 ממלאכת ונח אלוהים סיים שבה השבת, תבוא ואז לקצו הכול יגיע שלאחריהם
 העולם את פותח השמיני והיום השביעי, לאלף מקבילה זו שבת הבריאה.

60החדש.

המשיח של המלאה הופעתו 1.3
 ברוך, בספר מתוארת שהיא כפי הימים, בקץ המשיח של התגלותו ראשית
 פתיחת עם העדן בגן החדש בעולם כבר הנערכת הקודש, סעודת בסימן עומדת

דמשיחא״ ב״מאתיתה המשיח, של המלאה בחזרתו ראשון שלב זהו המילניום.

 רע איש ואין שטן ואין וחיו ובשמחה בשלום ימיהם כל וכילו יהיו. ובנים נערים כלם כי
חו יהיו... וברכה ומרפא שלום ימי ימיהם כל כי לאבד  ירבה ורוחם בארץ עצמותיהם וינו

ג2 לב ב חנוך : 30-29 ד שם וראה שמחה״. ל - 2.
 התסלוניקאים אל השנייה ! 11,10 ,3 ,1 ד : 18,11 ג העברים אל וכן .2 עג הסורי ברוך 59

.7 א
8 טו ברנבא איגרת 60  לפטרום השנייה (;PG, Vol. VI, col. 669) 81 דיאלוג, יוסטינום, :3-

 השביעי המילניום את מזהה (SC, Vol. n, p. 359) 3 ,28 ה ההיירזיות כנגד אירנאום, : 8 ג
PG, Vol. x. 645) 4 ,2 לדניאל פירוש היפוליטוס, המשיחית. המלכות עם , col) : השבת 

כריסטוס, עם ישלטו הם כאשר בעתיד, הקדושים ממלכת של וההתגלמות הטופוס היא
 Epiphanius, Panarion Haer. 66, 85, 9 (K. Holl, ; (dv&7tal)G1);< "המנוחה" נקראת והיא
525 .ed.], Ill, Berlin 1985, p. 128); idem, De Fide, 24, 2-3, p;] ,תאולוגיה, דניאלו
 דניאלו .402-400 ׳עמ שם, נוספים נוצרים סופרים אצל זו השקפה וראה ,397-396 עמ׳

 חזון נכתב שבה הסביבה באסיה, זה. רעיון של התפתחות כיווני שני בין להבחין ניסה
 שימוש תוך עדן גן של בצבעים נצבעה הזו הארצית המלכות פפיאס, מעיד ושעליה יוחנן,

 השפע החיות, בין הפיוס המשיחית: התקופה את לתאר כדי ובאפוקליפסות במקרא
 ובמצרים בסוריה שנה. אלף של האנושיים החיים זמן ומשך האדמה של הכלל מן היוצא
 המילניום שנים. 7000מ־ המורכב הקוסמי השבוע לרעיון המשיחית המלכות נקשרה

 המשיחי לשלטון נקשר והוא נח, אלוהים שבו הבריאה, של השביעי ליום מתאים השביעי
 על זו. לצד זו השיטות שתי מופיעות הסורי בברוך אולם הקדושים. של כמנוחה שנראה

 במקורות גם נמצאים דומים חישובים ואילך. 378 ׳עמ תאולוגיה, דניאלו, ראה המילנריזם
 על קטינה רב של עמדתו את ראה סנהדרין. שבבבלי חלק בפרק ובמיוחד התלמודיים,

 העולם כך שנים, לשבע אחת שנה משמטת שהשביעית שכשם וההנמקה העולם ימי משך
 אך ע״א. ט זרה עבודה ע״א; צז סנהדרין בבלי שנה: אלפים לשבעת שנים אלף משמט

 אפוקליפטית. ובמשיחיות ממש של אפוקליפטית בדרמה נשזר איננו האלף תיאור כאן גם
הקדומה. התלמודית בספרות זכר אין אלה לרעיונות



 בתשבוחתא״(. )״ונהפוך בזוהר יחזור והוא המיועד הזמן שיתמלא לאחר
 הסעודה סקרמנט את ישו מייסד שבה אדמות, עלי הראשונה בהתגלות כמו

 כך 61צליבתו, עם המתרחשת המלאה המשיחית התגלותו לפני האחרונה
 השנייה המלאה התגלותו את הקודש סעודת מקדימה החדשה בבריאה גם

שפט המתים בתחיית כול לעין שתתחולל )הפרוסיה(,  הופעתו האחרון. ובמ
 ״ברוח״. השנייה להופעה פרה־פיגורציה או דגם מהווה ״בבשר״ הראשונה

 הוא המשיח של השנייה התגלותו בראשית במלואו המתייסד העדן גן גם כך
 גן 62הארצית. הופעתו ראשית עם המשיח ומקרין שנוטע העדן גן התגשמות

63האסכטולוגי. העדן גן של הסמל למעשה הוא הכריסטולוגי העדן
 הוא מאתיתה המונח האוכריסטיה. תיאור לאחר נזכרת בשנית המשיח ביאת

 דמשיחא״ דמאתיתה ״זבנא הביטוי ולפיכך לפרוסיה, בסורית הרגילה המילה
 מופיעה זו מילה 64לפרוסיה. כלומר ישו, של השנייה ביאתו לזמן מתייחס
 יא לקורינתים הראשונה באיגרת האוכריסטיה של הקדום בנוסח דומה בהקשר

 הו מותה הנא כסא אנתון ושתין הנא לחמא אנתון דאכלין גיר אמתי ״כל : 26
 הזה הלחם את אתם שאוכלים עת דמאתיתה״)בכל עדמא אנתון מעהדין דמרן

שיבוא״(. עד אדוננו מות את אתם מודיעים הזאת הכוס את אתם ושותים
 המתאר בתשבוחתא, ונהפוך הביטוי את גם להבין יש לפרוסיה ובהקשר

שבוחתא״, ״ונהפוך הביטוי מן 65בכבוד. הנוצרי המשיח של בואו את שיש בת

 :39 טו אלוהים״)מרקוס בן היה הזה האיש ״באמת, הרומי: הקנטוריון אותו מזהה כך 61
(.54 כז מתי

 כך: על מכריז עצמו ישו ישו. של בואו עם העדן גן של חזרתו באוונגליונים מתוארת כך 62
 גן תיאור התגשמות היא שהכרזתו ובמעשים במילים מראה הוא !22 ז לוקס :5 יא מתי

 את מתארת היא גם הניסויים על מרקוס של הגרסה ואילך. ה לה, ישעיהו פי על העדן
ז במרקום וההמון עדן, בגן ולמעמדו בריאתו לקדמות האדם את חזרה שמביא כמי ישו
 מציע ישו יוחנן לפי ה. לה, וישעיהו לא א, מבראשית ציטוטים באמצעות אותו מהלל 37

 הקטעים כל עדן. גן של העתיקים הסמלים החיים, מי את וגם הלחם את גם באישיותו
 מנצנצת זו וחזרה העדן, גן את חזרה שמביא זה הוא שישו הוודאות, את מבטאים האלה

אדמות. עלי בהופעתו כבר
.456 ׳עמ עדן, וגן אדמה דניאלו, 63
 הקורינתים אל הראשונה ;39 ,37 ,27 ,3 כד מתי כך )לבוא(. 7cdpe1!x1 היווני הפועל מן 64

ד : 1 ב התסלוניקאים אל השנייה ; 23 ה ; 13 ג : 19 ב התסלוניקאים אל הראשונה ; 23 טו
.8 ד, ה יעקב אגרת ;4 ג ; 16 א לפטרוס השנייה ;28 ב ליוחנן הראשונה ; 15

 ג ;17 ,3 א לפטרוס השנייה ;11 ד לפטרוס הראשונה ;4 ו הרומים אל ;27 טז מתי 65
ירמיהו, הנביאים, בחיי לכך בדומה ראה .7 יט ;12 ז :11 ,9 ד ;6 א יוחנן חזון ;18

"The Lives of the Prophets", in The Old Testament Preudepigrapha, vol. II, 12—10 
תיאור של הנוצרי אופיו על כבר הצביעו רבים חוקרים  ;ed. J.H. Charlesworth, p. 388 

ל כי משער (44 עמ׳ )אסכטולוגיה, פולץ .1 ל הסורי בברוך המשיח של ״ביאתו״ 1



 קודם התקיים אשר במשיח, כאן מדובר כי ללמוד ניתן לשמים, כחזרה להבינו
66בא. שממנו למקום חוזר והוא בואו לפני בשמים לכן

 (reveiari)נתגלא בפועל גם לביטוי בא המשיח של הפרה־אקסיסטנטי אופיו
 עד כי להבין ניתן מכאן הופעתו. ראשית את לתאר כדי המחבר משתמש שבו

 באותו הימים. קץ עם מתרחשת התגלותו וראשית נסתר, המשיח היה להתגלותו
 הארז, היער, בחזון המשיח של התגלותו ראשית את המחבר מתאר בדיוק פועל
א הידין דתפל. דשולמה זבנא דקרב מא ״ונהוא שלהלן: והמעיין הגפן ל תג  ת

(revelabitur) תה שי שיחי״)לט רי  השימוש פאיה דה בצדק שטוען כפי 67(.7 דמ
 מצביע המשיח, של בהופעתו המדברים הללו, המקומות בשני זה ספציפי בפועל

 נרדפת במילה להחליפו אפשר ואי מיוחדת משמעות בעל מונח זה שהיה כך על
 לפני המשיח של הצגתו או פשוטה התגלות אינה זוהי כללית. משמעות בעלת
 יוצא שהוא פירושו, revelatur לשנייה. אחת מספרה במעבר כאן מדובר העם.

 בעולם המופיע משיח זהו הארצי. לקיום להיכנס כדי נראה הבלתי מהעולם
 הופעתו פרה־אקסיסטנטי. משיח זהו שוהה. הוא ושם נולד הוא שם טבעי, העל
 מחבר משתמש ממש פועל באותו 68ההסתר. מן מופיע והוא פתאומית, היא

ה ״כי הזמנים, בקץ המשיח הופעת את בתארו הרביעי עזרא ל ג  (revelabitur) יי
:אלוהים אצל הסתרה של כמצב הפרה־אקסיסטנציה את מתאר והוא משיחי״,

 ;Oepke, s.v. 7capo\xrfa, TDNT, Vol. V, p. 863 וכן: ";ein chnistlicher Satz1' הוא:
 m.j. Lagrange,! 130 עמ׳ ,4 הערה 110 ׳עמ המשיחיות, לגרנז/ :56 עמ׳ ברוך, צ׳רלס,

,Note sur le messiansime au temps de Jesus", RB 14 (1905), p. 503 no 5; J.B. Frey"
421 .rApocalypse Syriaque de Baruch", DBS, Paris 1928, Vol. I, p״ .art; ,ברוך קליין 

.a הערה 631 עמ׳ הסורי.
 המשיח של לבואו מתייחם הוא האם בתשבוחתא: ונהפוך הביטוי על ויכוח נטוש במחקר 66

 B. Violet, כך — אדמות עלי המלכות מן חלק תהיה מתים תחיית שאז אדמות, עלי
,Die Apokalypsen des Esra und Baruch, Unit Textvorsclagen von H. Gressmann, GCS 

246 .xxxn, Leipzig 1924, p; /משמעו האם או — 246 ׳עמ לנצרות, מיהדות צ׳רלסוורת 
 כך שמימיים. לחיים יזכו הצדיקים שאז הזמנית, מלכותו סיום עם לשמים המשיח של חזרה
 רק להיות יכולה זה לפסוק :56 עמ׳ ברוך, צ׳רלס, :295 עמ׳ יהודית, אפוקליפטיקה רסל,

;416 ׳עמ א, אפוקליפסה, בוגרט, לשמים; יחזור המשיח שלטונו שבתום אחת, משמעות
 ברוך קליין, עוד עיין .H.C. Cavallin, Life After Death, Gleerup 1974, p. 86 ;65 ׳עמ ב,

 פולץ, ;113 עמ׳ עזרא, בוקס, פרה־אקסיסטנטי; הוא המשיח :b הערה 631 ׳עמ הסורי.
.44 עמ׳ אסכטולוגיה,

 R. Payne Smith, A ראה התחלה. פירושו רישית אולם המשיח״. ״ראשות :תרגם כהנא 67
540 .Compendious Syriac Dictionary, Oxford 1903, p 515 עמ׳ למשוח, יונגה, דה ן. 

 תרגום ע״א; נב סוכה בבלי מאוחרות: תלמודיות במסורות זה בפועל דומה שימוש וראה
פרה־אקסיסטנטי. משיח משתמע לא מהן אולם יב. ו, ח: ג, זכריה על יונתן

זה מובינקל, גם ראה ;113 ׳עמ עזרא, בוקס, ;126-124 עמ׳ אפוקליפסות, פאיה, דה 68



ח ונראתה העיר ונגלתה הכלה ״ונגלתה א  הרביעי )עזרא היום״ הנסתרת ה
3ז: 6 -2  נעלם האדם בן היה מקדם ״כי א: חנוך ספר גם לכך ובדומה 69(.6

חו לפני שמרהו והעליון הו כו ל 6 מח ! 7 הבחירים״)סב אל ויג -3.)

( והמעיין)פדקים הגפן הארז, היער, חזון .2 מ - ו ל

 החזונות שני של במוקדם גם עומד הזמנים בקץ המשיח של הופעתו תיאור
 שזו כפי המשיח דמות את המשלימים ברוך, בספר הגדולים האפוקליפטיים

: בפרקים מוצגת ל - ט  המים עם הענן וחזון והמעיין הגפן הארז, היער, חזון כ
והשחורים. המאירים
 בבקעה השתול ידיים, רחב עצים יער לילי במראה ברוך רואה הראשון בחזון
 ומעיין אחת גפן עלתה היער מול והנה, קשים. וסלעים גבוהים הרים ומסביבו

 הציפו בו שנהיו הגדולים והגלים היער, עד הגיע המעיין בשקט. מתחתיה יצא
 כאשר אחד. לארז פרט שסביבו ההרים את וסחפו רובו את עקרו היער, את
מו היה כלא נעלם היער ורוב המעיין הפיל אותו גם מקו  התקרבה נודע, לא ו

 הארז את וקירבה רחוק לא מקום אל רב ובשקט בשלווה המעיין ועמה הגפן
 שלו שאינו על שלטונו והטלת רשעותו, שום על הארז את הוכיחה הגפן אליה.

 היער של לגורלו דומה לגורל אותו ודנה העצמי, וביטחונו לבו גבהות ועל
 )אבק( עפר עמו והיה לפניך שהלך היער אחרי ארז אתה גם עתה ״לך כולו:

 זמנך שיבוא עד במצוקה ושתשכבו בצרה עתה ושתישנו יחד עפרכם ושיתערבב
 האלה הדברים אחר יותר״. עוד להיווסר ותוסיף תבוא תשוב בו אשר האחרון

 פרחים מלאה בקעה ומסביבה גדלה הגפן ואילו בוער, הארז את ברוך ראה
. )פרקים נובלים שאינם ) לז - לו

 הסעודה סקרמנט ובמוקדו הפרוסיה שלבי את תיאר הראשון החזון
 )המילניום(, השנים אלף ותקופת העדן גן של התייסדותו האסכטולוגית,

מאיר שלפנינו החזון והמן. הגפן האדמה, פרי תנובת בשפע סימל הוא שאותם

הסורי, ברוך קליין, ׳;,מיוחד אופי יש המשיח שלהופעת מציין זה ״ביטוי :302 ,עמ הבא,
 המשיח שתיאור אפשרות, מעלה (418 ,עמ א, )אפוקליפסה, בוגרט .b הערה 631 ,עט

האדם. בן תיאור של מאפיינים קיבל כאן
69 )!(revelabitur filius meus lesus — אמברוסיוס בידי כבר כך שצוטטה הלטינית בגרסה כך 

 J. Bloch, ,,Some Christological ;114 ,עמ עזרא, בוקס, ראה לערך(. 397-339)
90 .Interpretation in the Ezra-Apocalypse", HTR 51 (1958), p; שזוהי טוענים, הם 

52-51 יג ;32 יב הרביעי עזרא עוד וראה נוצרית. אינטרפולציה  א משה עליית ;26-25,
.7 סב ;6 ,3 מח ;2-1 מו א .חנוך ;14



 ״השליט האנטיכריסטום, עם התמודדותו — המשיח של בהופעתו אחר פן
 כמו כאן, גם אך עליו. וניצחונו השמימית שבירושלים ציון הר על האחרון״,

 הנוצריים, הסקרמנטים שני באמצעות הפרוסיה את מאפיין הוא הראשון, בחזון
והאוכריסטיה. הטבילה
 שתתגלה ״ולאחר המשיח: על בבירור זה בחזון מתפרשים והמעיין הגפן
״ולגפן למעין שדומה היא משיחי, של ראשיתו . .  כגפן ישו על (.7 לט )ברוך .

 גם הוא ישו אך הקודם. בחזון כבר עמדנו האוכריסטיה את המסמלת האמתית
 ״נהרות בו והמאמין ממנו שהשותה חיים מים ומקור נובע מעיין שהוא המעיין,

 )יוחנן נצח לחיי ויזכה לעולם עוד יצמא לא הוא מקרבו״, יזרמו חיים מים של
 עדן בגן הזורם הנהר במקום 70(.2 כב ! 17 ז יוחנן חזון ;38-37 ז ; 15-10 ד

שית את ומשקה  המקדש, ממפתן היוצאים החיים המים ובמקום י( ב, הגן)ברא
ב מז, המקרא)יחזקאל פי על י  יהיה ה(, מו, תהלים ;ח יד, זכריה ;יח ד, יואל ;א-

 אלוהים מכסא יוצא כבדולח מבהיק חיים, מים ״נהר הסופי התשועה בעידן
חזון ה״) ש ה  אלוהים, את במקרא המסמל החיים, המים מקור (.1 כב יוחנן ו

 היטב מתיישבת כמעיין ישו הצגת לישו. סמל להיות הנוצרית בתפיסה הופך
 תיאור המשיח. של התגלותו את החזון בעל ממקם שבו העדן, גן רקע עם

 והסלעים שסביבו הגבוהים ההרים בבקעה, השתול הידיים רחב העצים יער
 העדן בגן למשפטן המצפות החוטאים נשמות של משכנן למקום רומז הקשים

2 כז )חנוך א חנוך בספר מתואר שהוא כפי  זה תיאור ואילך(. 1 כב ;1-
ב(, )מז, יחזקאל של לתיאורו גם למעשה רומז  מקור הנביא רואה שבו א-י
 אפשר שאי לנהר והופכים ויורדים החדש המקדש למפתן מתחת הפורצים מים

 ופרותיהם לצדו צומחים עצים אשר עדן, לגן המדבר את הופך הנהר לעברו.
 אקט שהיא לטבילה, סמל גם הוא זה נהר 71לרפואה. ועליהם למאכל משמשים

72הנוצרית. בכנסייה המתגלם העדן, לגן הכניסה
 ונותן וטהור מבריק שהוא חיים, מים למעיין ישו משול שלמה בהודיות

 בלתי הוא זו בהודיה גם בברוך בשקט היוצא המעיין וכמו לנשמה, מנוחה
 ובואו לפניך. נפתח הוא כי האדון, של החיים ממעין מים עליך ״שים נראה:

 מנוחה ונותן וטהור טוב הוא כי האדון מעין ליד ונוחו ושתו הצמאים אלה כל
האדון של משפתיו זורם הוא כי הדבש... מאשר יותר טעימים מימיו לנשמה.

 א, חנוך ראה דומה לסימבוליקה ל. שלמה הודיות :1 מח ;9 כב :6 צו א, חנוך גם ראה 70
כו. כד-

 באוונגליון ישו של המאסר בתיאור נמצא והעצים הגן המעיין, סמל .74,64 ׳עמ הגן, מנם, 71
העדן. גן את להזכיר כדי מז ביחזקאל, שנמצאים פרטים ואילך, 1 יח הרביעי

.17-16 ,11 ׳עמ סקרמנט, דניאלו, 72



 הובא שהוא ועד נראה ובלתי גבול ללא בא והוא שמו. לו בא האדון של ומלבו
ת ונחו ממנו ששתו אלה מבורכים זאת. ידעו לא הם לתוכם דיו הו ״)  שלמה בו

30.)
 בנצרות, העיקריים הסקרמנטים שני את לסמל בא והמעיין הגפן של הצירוף

 שני 73הטבילה. מי את מסמל והמעיין הדם, היא הגפן והאוכריסטיה. הטבילה
 שנפח לאחר ישו: של מותו בתיאור זה לצד זה מוצגים אלה קדומים סקרמנטים

 al'iaa) ומים דם משם ויצאו בצדו הרומים החיילים אחד אותו דקר נשמתו את
m i  tfScop) נולדה כך הראשון אדם מצלע נולדה שחווה כפי (.34 יט )יוחנן 

 הסקרמנטים שני ידי על החדש, האדם ישו, של מצלעו הנוצרית הכנסייה
 במים לא ;המשיח ישוע ובדם במים בא אשר הוא ״זה :ובדם במים המסתמלים

ה במים אם כי בלבד, שונ  הטבילה של המסתורין 74(.6 ה ליוחנן ובדם״)הרא
שלמות בנצרות נתפסים והצלב  הצלב על ישו של הכפרה מות שלפיה אחת, כ

 נאמר שהדבר כפי המחיה. כוחה את להן ומעניק הטבילה מי את שמקדש הוא
5 ו הרומים אל באיגרת  למשיח נטבלנו אשר כולנו כי יודעים ״האינכם :3-

 אנחנו גם שנתהלך כדי למוות טבילה ידי על אתו נקברנו נטבלנו? למותו ישוע
 שכן !האב של כבודו ידי על המתים מן הוקם שהמשיח כשם חדשים, בחיים

 בדומה בתחייתו״. אתו נתאחד גם כך למותו, דומה במוות אתו התאחדנו אם
 שיוכל כדי ונטבל נולד כריסטוס( )ישו ״הוא מאנטיוכיה: איגנטיוס אומר לכך

אל המים את לטהר ״) לו ב ס 75(.2 יח האפסים ב
 המזוהה החיים, עץ את המתארת הנוצרית באמנות גם לביטוי בא זה רעיון

 למאמין, נצח חיי המעניקה הגפן, העדן. בגן הנהרות מקור ליד הצלב עם
 את שמעניקה והיא הצלב, עץ שהוא החיים עץ את שלפנינו בחזון לסמל יכולה
קדמותה על מצביע לטבילה כסמל המעיין 76הטבילה. למעיין המחיה כוחה

 דם של לצירוף ליין. המיים את ישו הפך שבו קנה בכפר הנם ,12-1 ב יוחנן גם ראה 73
 בסעודה Justin Martyr, 1 Apologia 65 (PG, vol. 6 col. 428) ראה סקרמנטלי בהקשר ויין

.69 עמ׳ נוצרי, פולחן קולמן, במים. מהול יין וכוס לחם מגישים
74 11 ,21 Ephrem de Nisibe, Commentaire de I’Evangile Concordnat ou Diatessaron 

(380 .sc, 121, Paris 1966, p:), הכנסייה הוא האדון ודם שלו הרעיה הוא אדם של הצלע 
האדון. של מצלעו והחיים האדם, מצלע יצא המוות שלו.

 Augustinus, Contra Iulianum,: Ambrosius, De Mysteriis 4,20 (PL, 16,394C)עוד וראה 75
(VI, 19,62 (PL, 44,861A. שבו, במקום הירדן בנהר הצלב את לקבוע המנהג מקור זהו

נוספות. ערמות ושם ,81-78 ׳עמ יווניים, מיתוסים תר, ישו: נטבל המסורת, לפי
.123-119,118 ,97 ׳עמ סמלים, מורי, ראה החיים כעץ הגפן על .80 עמ׳ שם, 76



 חיים״ ב״מים להתבצע צריכה הייתה הטבילה שבה שלפנינו, המסורת של
77זורמים.

 בדונו דניאלו, נוסף. דגש והמעיין הגפן של לצירוף יש שלפנינו בחזון אולם
 שבהם הקדומה הנוצרית בספרות אזכורים מספר על מצביע הצלב, סמלי על

 העץ לעץ. כלומר עשוי, הוא שממנו לחומר מתייחסת הצלב של הסמליות
 גוף הם המים סקרמנטלי: הוא שהקונטקסט כך המים, עם כלל בדרך מופיע

 בין מזוהה הצלב עץ 78אליו. המועבר האלוהי הכוח את מסמל והעץ הסקרמנט,
 היא ולפיכך למאמין נצח חיי מעניקה הגפן 79העדן. בגן החיים עץ עם השאר
 דניאלו בטבילה. לביטוי בא המחיה שכוחו הצלב, עץ את זה בחזון לסמל יכולה
חו מודגש אלה מאזכורים גדול בחלק כי גם, מציין  לכוחם בהשוואה העץ של כו

 המים שלפנינו. בחזון הגפן של יותר הפעיל חלקה את להבין יש מכאן המים. של
 החיים. לעץ כניסה בכך ומאפשר במותו מעניק ישו אשר הרוח את גם מסמלים

 מות את מסמלים אשר ודם, מים יוצאים זה חדש ממקדש המקדש. הוא גופו
 הפעולות את הסקרמנטים, באמצעות ומזכירים, הקודש רוח ואת ישו של הקרבן

 או ויין מים של הערבוב כי לציין יש 80בכנסייה. זה מוות התגשם ידן שעל
ת נהוג היה באוכריסטיה יין, במקום במים השימוש  ובזרמים מסוימים במקומו

81בנצרות. שונים
 ברוך של התאולוגיה בין הקיימת זיקה על מצביעים והמעיין הגפן סמלי

היא (gufana) הגפן 82המנדעית. הכת של המזרחית הגנוסטית לתאולוגיה

 PG, Vol. 1, cols. 1355,1329), 38 ז :32 ד : 15 ו קלמנטינים ;36 ח השליחים מעשי 77
.31 עט׳ נוצרי, פולחן קולטן, ;308 עט׳ אפוקריפה, ג׳יטם, אצל ה, פטרום מעשי (.1370

 חזונות (;219 )עט׳ 1 ,86 דיאלוג, יוסטינום, ,8 יא ברנבא ;276 עט׳ תאולוגיה, דניאלו, 78
 בניגוד לצלב, מכוון כרות עץ במשמעות £(tikov) עץ המונח .247-244 ח הסיבלות

 אל :29 יג ;39 י ;30 ה השליחים מעשי ראה אילן. צומח, חי, עץ שהוא 5ev8pov^־
.2 כב !7 ב יוחנן חזון !24 ב לפטרוס הראשונה ; 13 ג הגלטים

2 הטראלים אל איגנטיום, (:219 ׳)עמ 1,86 דיאלוג יוסטינוס, 79 ,9 (221 .LCL, Vol. 1, p.} 
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85 .22-23 in the New Testament", JBL, 96 (1977), p
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.273 ,253 ,248 עט׳ שם, יין במקום במים השתמש מרקיון

 התפרסמו ומאז עיראק, בדרום קיימת שעדיין מזרחית גנוסטית לכת משתייכים המנדעים 82
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;236-210 עט׳ הטובלנית, התנועה תומא, ראה השונות העמדות על הופיעה. היא
117-139 .E.M. Yamauchi, Pre-Christian Gnosticism, Michigan 1973, pp. המסורת לפי



 סמל הוא והיין האור, ולעולם החיים לעץ המנדעית בדת מאוד רווח סימבול
 במונחים מופיעים האור מעולם השליחים שורת כל 83הנובטים. והחיים הפוריות

 ביותר דווח כן כמו 85האמתית. לגפן משולה הכת חוזה של ודמותו 84כרם, של
 המים את ומציין החיים״, ״מעיינות או החיים״, ״המים שנקרא המעיין, סמל

 לעולם זהה והוא שמימי שמוצאו ירדן, הכת בפי נקראים אלה מים הזורמים.
86האור.

 היער את לברוך אלוהים מפרש ז( ב, )פרקים דניאל חזונות על בהתבססו
 על זו תקומנה אשר ממלכות כארבע וקשים גבוהים הרים לו שמסביב הגדול

 לזהותה ניתן ציון את השחיתה אשר הראשונה הממלכה קודמתה. של חורבותיה
 להגיע ״ממהר״ והוא ביעף, המחבר חולף העוקבות הממלכות שתי על 87בבל. עם

 את מייצגת זו ממלכה החזון. במרכז העומדת האחרונה, הממלכה של לתיאורה
 ארזי מעל תתרומם היא קודמותיה. מכל והרעה הקשה תהיה והיא הרשע, שלטון

בעוול. נטמאו אשר אלה כל אליה ויימלטו נסתרת, בה תהיה האמת הלבנון,

הדומה 88המשיח, ראשית תתגלה אז למפלתה הקץ זמן יקרב כאשר והיה

 יוחנן היה ומנהיגם המזרחי הירדן מעבר למסטופוטמיה הכת חברי הגיעו המנדעית
 של משלטונו כתוצאה התרחשה והתגבשותם להיטבל, הירדן אל הביאם אשר המטביל,

 שלהם היד וכתבי מאוחרים, כתביהם הדעות לכל ישו. עם המזוהה בירושלים רשע שליט
 הקדומים היד כתבי של מקורותיהם את מתארכים החוקרים אך .16ה־ למאה קודמים אינם

 זמן לפרק קודם הכת של מוצאה אם המוסלמית. התקופה לראשית כלומר השביעית, למאה
 השנייה במאות שהופיעו הגדולות הגנוסטיות התנועות מן כחלק לראותה אולי ניתן זה,

 דוד, ראה הנצרות. להופעת קודמת היא אין מקרה בכל (.219 ׳עמ )תומא, והשלישית
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ת ראית ואשר המוניו. רוב את תעקור ובהגלותה ולגפן, למעין  הנשאר רם א
 הדבר: זה שמעת אשר הדברים את הגפן אליו דיברה ואשר ההוא היער מן

 ייאסר המוניו, רוב ייהרסו כאשר חי יישאר אז אשר האחרון, השליט
 וישים ויאסוף רשעותיו כל על אותו יוכיח ומשיחי ציון, הר על ויעלוהו

 אשר עמי שארית על והגן יהרגהו, כן ואחרי המוניו. מעשי כל את לפניו
 יסתיים אשר עד לעולם קיימת ראשיתו ותהיה בחרתי. אשר במקום נמצא

מ(. )פרקים מקודם האמורים הזמנים שיתמלאו ועד הנשחת העולם ט- ל

 שלא כרשע המתואר האחרון, השליט הארז, רק ייוותר האחרונה הממלכה מן
 שופך רחמים, חסר הוא לו, שייך שאינו מה על שולט הוא מעולם. טוב עשה

 ולבו רשעתו, ברשת אליו הקרובים את אוחז ממנו, הרחוקים על שלטונו את
 בואו עד היער עם ובמצוקה בצרה ישכב הוא מר. יהיה סופו אולם תמיד. גבה
 בשרפה. לו יבוא סופו אך נוספים, לייסורים בו יתעורר כאשר האחרון, הזמן של

 המציע ביחזקאל, לא פרק על מבוסס האחרון, לשליט כדימוי בארז, השימוש
 משווה מצרים, למלך המופנית זו, בנבואה בברוך: היער לחזון התפאורה כל את

 מצרים של סופה כי לומר ומבקש אשור, של זו עם מצרים גאוות את הנביא
 פארות וגדול קומה גבה בלבנון לארז מדומה אשור מלך אשור. של כסופה יהיה

 ומתחת השמים עוף כל קיננו סעפותיו בין עדן. בגן כלומר אלוהים, בגן הגדל
 ייתן כן ועל רם, לבבו אך רבים. גויים ישבו ובצלו השדה חיית כל ילדו לפארותיו

תו אלוהים לו ע ש ם, ויינטש ייכרת הוא יגורש. והוא כר רי ה ה, ירד הוא ב ל או  ש
 עם ירד עדן, עצי מכל והגדול למכובד עצמו שדימה הארז, עליו. תכסה ותהום

 גם הסורי ברוך של בתיאור כמו ערלים. עם וישכב תחתית ארץ אל העצים שאר
 יהיה סופם אך וגבה, רם ולבו העצים יתר מעל עצמו מרומם הארז זו בנבואה

ח גם בברוך כמו זהה. א את שילב המחבר כי נראה אולם 89העדן, בגן גדל הזה ה

 האלוהיים. הגנים עצי בין המזרח באגדות אותו קבעו הארז של והדרו חשיבותו בגלל 89
"L.E. Stager, "Jerusalem and the Garden of Eden, הא בידיעת מחקרים ישראל, ארץp 

 כך ומשום ולגודל, לחוסן סמל הוא הארז .183 ׳עמ תשנ״ט, ירושלים כו, ועתיקותיה,
 הגפן ואילו ובהדר, בגאווה אל־על מתנשא הוא לגפן. כהיפוך ברוך בחזון מופיע הוא

עמוס לג! י. יג: ב, ישעיהו עוד וראה ובצניעות. בשפלות הארץ על ומשתרעת משתרגת
 המלך של הטיפולוגיה את שהולידו אשור או בבל מלך של לתיאורים יד, ישעיהו ט: ב,

 ״מזמורי אפרון, י׳ :5 הערה 333 ׳עמ יהדות, מור, לאנטיכריסטוס. כמכוון ונופל העולה
תש״ם, אביב תל החשמונאית, התקופה חקרי והנצרות״, החשמונאית השקיעה שלמה,

 ליכט, י׳ :26-4 ח ההודיות במגילת נמצא שלפנינו לחזון דומה תיאור .215-212 עמ׳
 ״עצי של הדימוי מופיע זה בתיאור .138-133 ׳עמ תשי״ז, ירושלים ההודיות מגילת

 החיים, עצי מים״. ״עצי מול יחד״ תאשור עם ותדהר ברוש ״מטע רז״, במעין חיים
מקור להיות ויהפוך חיים למים גזעו את שיפתח נצר יפריחו למעיין, שורשיהם השולחים



 על ויתגדל ש״יתדומם בדניאל, אפיפנם אנטיוכוס של תיאורו עם ביחזקאל דימויו
 הכל על כי יבין לא אלוה כל ועל והצליח... נפלאות ידבר אלים אל ועל אל כל

(. יא יתגדל״)דניאל לז -  בעזרא מקבילה ממסורת במפורש מתבהרת זו מסקנה 90לו
ב שבפרקים הנשר בחזון הרביעי. א-י  נשאר הוא בברוך: הארז כמו הנשר מתואר י
 העולם על ורשעה פחד של שלטון הטיל הוא גבר. שעליהן החיות מארבע האחרון

 אומר החזון בפתרון ייעלם. והוא מר יהיה סופו גם הארז שכמו אלא גבה, ולבו
 מן עולה ראית אשר ״הנשר לחזונו: ההשראה את שאב מאין במפורש המחבר

 נפתר לא לו אך אחיך. לדניאל במראה נראתה אשר הרביעית המלכות היא הים
(.12-11 יב הרביעי פתרתי״)עזרא כאשר או עתה לך פותר אני כאשר

 כבר רווח הרומית האימפריה עם בדניאל הרביעית הממלכה של זיהויה
הממלכה של לתיאורם בניגוד אולם 91(,276 י, )קדמוניות יוספוס של בתקופתו

 עוף לכל מחסה ודליותיו אורח לעוברי מרמס יהיה גזעו יער, חיות ירעו עליו תחת :עולם
 נידונים הם אך החיים, עצי משגשגים במטעם כי ויתגאו מעליו יתרוממו המים עצי כנף.

 בנחל למצולות שירדו יהיה וסופם למעיין שורשיהם את שולחים אינם הם שכן לאבדון,
 גם הסורי בברוך החזון כמו ויתייבשו. ישרפו או אדירים במים כעופרת ויצללו השוטף
 הסמל ויחזקאל. ישעיהו פרקי על ובמיוחד המקרא, מתיאורי כמה על מבוסס זה תיאור

 בברוך, החזון של התיאור עיקרי את שמציע הפרק לא, יחזקאל על מבוסס המים עצי של
 ישווה לא עדן בגן עץ ששום הארז, זה בפרק בולט העדן בגן הגדלים המים עצי ומבין

מים. שותי עדן עצי כל ועמו שאולה, וירד זרים בידי ייכרת הוא לבבו רום בגלל אך לו,
 גיבורי ״ברז פריו על שומר אלוהים שבו העדן, גן בעצם מתואר שלפנינו בתיאור גם

עמ׳ הודיות, ליכט, עצמה: הכת עם מזוהה והוא מתהפכת״, אש ולהט קודש ורוחות כוח
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Paris 1928, pp. 299-303 
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 מלך של לתיאוריהם בניגוד וכץ בדניאל, אפיפנס אנטיוכוס של ודמותו הרביעית
 ראליים בקווים המשורטטים ויחזקאל, ישעיהו של בנבואותיהם ואשור בבל

 גם כמו הסורי, בברוך הרביעית הממלכה של דמותה זמנם, במציאות ונטועים
 החזוץ מחבר וטיפולוגיים. כלליים בקווים משורטטים האחרון, השליט של תיאורו

 הממלכות ארבע לגביו קונקרטית. היסטורית תמונה לתאר התכווץ לא שלפנינו
 משתמש הוא דניאל. של אפוקליפטית פרשנות על שהתבססה סכימה, רק הץ
 את להזכיר צריך הוא המשיח. של והתגלותו הימים קץ את לתאר כדי רק בה

 של הופעתו את המקדימה זו היא כי הרביעית, הממלכה רומא, של מפלתה
ך ״השליט שהוא יוחנן, חזון לפי האנטיכריסטוס רו ח א  לשליט בדומה 92כאן. ח

 המשיח של ואויבו יריבו 93האנטיכריסטוס, החדשה בברית מתואר בברוך האחרון
 הנקרא כל על עצמו ומרומם ״המתקומם האבדון, בן הרשע״, כ״איש האמתי,

 האבדון בני כל נוהים שאחריו מי ורשע, תרמית בכל מלווה קודש״, או אלוה
שנייה ברשת נפלו אשר שעתו)ה  דמות זו אין ואילך(. 3 ב התסלוניקאים אל ר
 רוחניים כוחות ובעל הזה העולם חשכת ממושלי ושררה, רשות אלא ודם בשר
אל רעים ם) שמי ואילך(. 10 ו האפסים ב

 האנטיכריסטוס, האחרון, הארז נותר ממנו אשר ארזים ליער רומא דימוי
 לישעיהו פרשנות על גם להתבסס היה יכול הימים בקץ המשיח בידי שיובס

ד( )פס׳ יער על מדובר אלה בפסוקים גם ד. יא, — לד י, ל ג-  הקומה שרמי ל
 ברוך בחזון הארז יז(. )ט, ולהישרף להיעקר עומד והוא ושפלים גדועים שבו

 נשפט ארצה, שמופל כמי תיאורו וגם ישעיהו אצל לבנון הכינוי עם מתיישב
״הלבנון״ זיהוי 94אלה. פסוקים של מפרשנותם לנבוע יכול המשיח בידי ונידון

 :קליגולה או פומפיוס הרומיות, הדמויות מן אחת עם האחרון שליט את מזהים החוקרים 92
c !28-27 ׳עמ אפוקליפסות, פאיה, דה !501 עמ׳ ,2 ברוך צ׳רלס, . Rowland, The Open 

60,172 .Heaven, New York 1982, pp. אנטיוכום את המסמל המשומם״ ״השיקוץ במקום 
ב התסלוניקאים אל בשנייה מופיע (14 יג מרקום ! 15 כד )מתי דניאל בספר אפיפנס

 sc), 4 ,25 ,5 ההרזיות נגד אירנאוס, אצל וכך האנטיכריסטוס. שהוא הרשע״, ״איש 3
319 .V, 11, p,) היפוליטוס ובעקבותיו המשומם, השיקוץ עם האנטיכריסטוס את המזהה 

 והאנטיכריסטוס כריסטוס על הנ״ל, ! (PG, vol. x, col. 656) כב ב, דניאל על בפירוש
63-62. (781-783 .PG, Vol. x, cols\) ,8 היהודים כנגד טרטוליאנוס .(p l ,  Vol. 11, cols 

(.LCL, VI, pp. 293-303,327-332) 13,8 ,20 האלוהים עיר אוגוסטינוס, (!612-613
 חזונות !ז ליוחנן השנייה ! 3 ד ! 22,18 ב ליוחנן הראשונה !יוחנן באיגרות מופיע זה כינוי 93

.13-1 ד ישעיהו עליית !74-63 ג הסיבילות
R. Bauckham, "The Messianic Interpretation of Isa. 34 in the Dead Sea Scrolls, 2 Baruch 94 

זו נבואה קושר הוא  .and the Preaching of John the Baptist", DSD 2(1995), pp. 206-210 
. באוונגליונים המטביל ליוחנן המיוחסים ביטויים לכמה וגם שלהלן מקומראן לפשרים גם



חות לאלילות סמל בו ראו אשר נוצרים פרשנים בקרב ידוע היה רומא עם  ולכו
95לחורבן. כן על ונידונו אלוהים כנגד העומדים הרשע

 4Qplsaa)ישעיהו בפשר מקומראן. פשרים קטעי שני מציעים דומה תיאור
8-1  האור בני בידי לד( י. ישעיהו יסוד ״הכתיאים״)על של תבוסתם מתוארת 96(0

 לוחם כמשיח בראש העומד דוד״, ״צמח דוד, מבית המשיח העדה, נשיא ובראשם
 97להתקיפה. ירושלים על העולים ״הכתיאים״, את הימים״ ב״אחרית ינצח אשר

 גם מדומה היא ברוך בספר וכמו 98רומא, עם קומראן במגילות מזוהים הכתיים
הלבנון. ארזי ליער זה בפשר

 ״הלבנון וגם הכתיאים״, כ״גבורי שיגדעו הקומה״ ״רמי את מפרש הפשר
 בידי כלומר 99גדולו״, ביד ינתנו אשר הכתיאים ל״מושלי מתייחס יפול״ באדיר

המשיח.
 בסרך הימים בקץ אויביו עם המשיח של מלחמתו מתוארת דומה באופן
 העדה, נשיא 101ישעיהו. לפשר וברעיונותיו בתוכנו הקרוב 4Q285,)100)המלחמה

שפטו משפט עורך דוד, צמח עם המזוהה  כלשהו יריב והורג 102את״( לאויבים)״ונ
 4 לשורה שקדם הקטוע בחלק כנראה שנזכר דויד[״(, צמ]ח העדה נשיא )״והמיתו

בפרגמנט גם שנזכר הכתיאים, מלך האויבים, מנהיג לוודאי, קרוב זהו, 103בפשר.

95 H.F.D. Sparks, "The Symbolical Interpretation of LEBANON in the Fathers", JTS 
267 .10(1959,) p

96 13-14 .D/D, Vol. V, pp
(.D/D, v, p. 12) 4Qp1saa 5-6 הפשר: באותו קודם בקטע נרמז כך 97
 אייזנמאן ראה וכר. חבקוק בפשר נחום, בפשר חושך, בבני אור מלחמת במגילת כך 98

4 ,עמ המגילות, ו־וייז, 0 המלחמה, סרך בוקמיל, ;89 ,עמ אוקספורד, פורום ורמש, ;27,
.205 ,203 ,119 ,עמ דוד, שושלת פומיקלה, ; 162 ,עמ

 ולא ביחיד באדיר למילה פרשנות זוהי אך /,״גדולי או ״גדולו״ זו מילה לקרוא ניתן 99
.205 ,עמ (,95 הערה )לעיל באוקהם ראה ברבים.

 המגילות, וויז, אייזנמאץ (;5 )פרגמנט 225 ,עמ ב, מקדימה, הוצאה ואבג, וכולדר 100
 אחד יד לכתב השתייכו אשר פרגמנטים, עשרה מכיל הטקסט (.7 )פרגמנט 29 ,עמ

 הציעו (XV עמ׳ ב, מקדימה, ואבג)הוצאה וכולדר (.203 ,עמ דוד, שושלת )פומיקלה,
 סרך שבין הקרבה יסוד על חושך. בבני אור בני מלחמת ממגילת חלק בו לראות

אסכטולוגי, קונפליקט של בהקשר הפסוקים אותם הדורשים ישעיהו, לפשר המלחמה
 זה שדבר אף הכתיים, עם הלבנון ארזי מזוהים זה בטקסט גם כי בוודאות להניח יש
(.206 ,עמ דוד, שושלת )פומיקלה, במפורש נאמר לא

.204 ,298 ,עמ דוד, שושלת פומיקלה, 101
 סרך בוקמיל, בעיקבות ההולך (,149 הערה 206 ,עמ )שם, פומיקלה ראה זו לקריאה 102

.164 ,עמ המלחמה,
 idem, "The ‘Pierced Messiah’ ;90-85 עמ׳ אוקפורד, פורום ורמש, זו: לקריאה ראה 103

,Text — An Interpretation Evaporates", BAR 18, 4 (1992), pp. 80-82; R.P. Gordon



 ממגילת ידוע זה מנהיג 104המשיח. בפני למשפט שמובא כמי הפשר באותו 4
 הארז, עם לזהותו וניתן (2 )טו הכתיים״ כ״מלך חושך בבני אור בני מלחמת
105שלפנינו. בחזון האחרון השליט

 וצבאותיו האנטיכריסטום לבין מאמיניו וקהילת המשיח בין ההתמודדות
 שהדבר כפי העדן, גן בשערי כלומר השמימית, שבירושלים ציון הר על תתרחש

 אלוהים אשר המשיח, ביותר: דומה חזון המציע הרביעי, מעזרא בבירור עולה
 ייאספו העמים כל בריאתו. את לגאול כדי הים מן עולה רבים, ימים אותו שמר
 ובנויה נכונה לכל ותראה תבוא ״וציון ציון. הר בראש בו להילחם כדי יחד

(.36 יג הרביעי בידיים״)עזרא ולא בהגזרו ההר את ראית כאשר
איננה באנטיכריסטוס המשיח של מלחמתו הסורי בברוך למסורת בדומה

92-94 .The Interpretation of *Liban’ and 4Q285", JJS 43 (1992), pp" ; ,סרך בוקמיל 
 תקווה אבג, :XV ׳עמ ,2 מקדימה, הוצאה ואבג, וכולדר !166-165 ׳עמ המלחמה,
 ״צמ]ח לקריאה ראה .210-207 עמ׳ דוד, שושלת פומיקלה, !90-88 ׳עמ משיחית,

 )הוצאה ואבג וכולדר של לקריאה בניגוד ,147 הערה 206 ׳עמ שם, פומיקלה, דויד[״
 החוקרים בין עזה מחלוקת פירסומו עם עורר זה טקסט (.225 ׳עמ ,5 פרגמנט מקדימה,

 פרסמו אשר ווייז, אייזנמאן והמיתו. המילה את לקרוא יש כיצד בשאלה התמקדה אשר
 האויבים זו קריאה לפי רבים. זכר שלישי בגוף כפועל להבינה יש כי טענו זה, טקסט

הנוצרי. המשיח של לזה זהה שגורלו במשיח מדובר כך, ואם המשיח, את שימיתו הם
 R. Eisenman, "More on the Pierced Messiah ;27-24 ׳עמ המגילות, ווייז, אייזנמן כך

Text from Eisemman and Vermes, BAR 19, 1 (1993), pp. 66-67; D. T. Tabor, "A 
58-69 ..Pierced or Piercing Messiah? The Verdict Is Still Out", BAR 18,6 (1992), pp

 המשפט משולב שבו בקונטקסט מעוגנים הראשונה הקריאה של להעדפתה הנימוקים
 בפסוקים .1 יא, — לד י, לישיעיהו פרשנות מציע הפרגמנט התחבירי. ובמבנהו הנידון

 את מתאר וכן ישראל, לאויבי סמל שהם הלבנון, ארזי נפילת את הנביא מתאר אלה
 שפתיו וברוח פיו בשבט ארץ ש״הכה המנצח המלך ישי״, מגזע ה״חוטר דוד, דמות
 המקורית כוונתם את תואמת אלה לפסוקים שניתנה שהפרשנות להניח יש רשע״. ימית
 עם גם מתיישב ומנצח לוחם כמשיח דוד מבית המשיח של תיאורו להם. הפוכה ולא

 משמש היה העדה״ ״נשיא אילו לכך, נוסף קומראן. של אחרים בטקסטים תיאוריו
 ראה הנימוקים של נוסף לפירוט את. המילית להופיע הייתה צריכה כמושא, זה במשפט

 פומיקלה, !165-164 עמ׳ המלחמה, סרך בוקמיל, !89 עמ׳ אוקספורד, פורום ורמש,
.219-207 עמ׳ דוד, שושלת

 ! 28 ׳עמ 6 פרגמנט המגילות, וויז, אייזנמן ! 225 ׳עמ ב, מקדימה, הוצאה ואבג, וכולדר 104
.87 ׳עמ משיחית, תקווה אבג,

 התרגום גם ראה .165 ׳עמ המלחמה, סרך בוקמיל, !89 עמ׳ אוקספורד, פורום ורמש, 105
 בספרות נמצא לא העולם אומות עם או רומא עם הלבנון זיהוי לד. י, לישעיהו

 G. Vermes, "The Symbolical Interpretation of LEBANON כלל: הקדומה התלמודית
(,1958) 9 775 ",in the Targums: The Origin and Development of Exegetical Tradition 

7-9 ,pp. להניח ויש לנצרות, קודמת איננה קומראן, של זו כמו שבתרגום, המסורת 
.7 עמ׳ שם, ורמש, שטוען למה בניגוד ממנה, מושפעת אף שהיא



 הוא יאבדם, כך ואחר רשעתם על הבאים העמים את יוכיח המשיח בחרב:
ה מ דו ת ה ב ה ל ש  אף בחרב באנטיכריסטוס נלחם אינו המשיח (.38 )שם, אש ל

 הרעות כל על אותו מוכיח הוא אלא צבאיים, במונחים גדושים המלחמה שתיאורי
 האנטיכריסטוס רשע״. ימית שפתיו ״ברוח ד יא, לישעיהו בהתאם עשה, אשר
 אל השנייה באיגרת שנאמר כפי פיו, ברוח להמיתו צריך והמשיח הרשע, הוא

 ייתכן 106פיו״. ברוח אותו ימית האדון אשר הרשע יתגלה ״אז :8 ב התסלוניקאים
 הוא האדון של פיו כי לתפיסה גם קשור שפתיים ברוח השטן להבסת המקור כי

(.3,12 שלמה שלו)הודיות לאור והשער האמתית המילה
 השה, המשיח, בין המלחמה נערכת יוחנן של באפוקליפסה גם לברוך בדומה

 107(.10-7 כ יוחנן )חזון ציון הר על האנטיכריסטוס לבין מאמיניו וקהילת
 שיקרא מי לכל ההצלה תהיה שם כי דווקא, ציון הר על נערכת האחרונה המלחמה

 כל ״והיה ה: ג, יואל פי על השארית, הפלטה, להתרכז אמורה ושם האדון בשם
 ה׳ אמר כאשר פליטה תהיה ובירושלים ציוץ בהר כי ימלט ה׳ בשם יקרא אשר

 רגליו ״ועמדו :זכריה פי על בגויים להלחם ה׳ יצא שם 108קרא״. ה׳ אשר ובשרידים
 מחציו הזיתים הר ונקבע מקדם ירושלים פני על אשר הזיתים הר על ההוא ביום

ד(. יד, נגבה״)זכריה וחציו צפונה ההר חצי ומש מאוד גדולה גיא וימה מזרחה
 יאסוף הוא שאותם האמונה, חסרי העמים הם האנטיכריסטוס של צבאותיו

 יוחנץ בחזון נקראים והם השנים, אלף בחלוף הקדושים מחנה כנגד למלחמה
חזון גוג מגוג)  יחזקאל)פרקים נבואת על מבוסס זה ביטוי אמנם 109(.8 כ יוחנן, ו

ט(, ל ח-  יחזקאל חדשים. וצורה תוכן לתוכו יצקה הנוצרית האפוקליפסה אולם ל
 לוד מלך גיגס עם המזוהה אדיר, צפוני מלך גוג מייצג שבו דמיוני, חזון מתאר
 תאוות מתוך ועלה 1ממגיוג" שהגיע 110לפה״ס, השביעית המאה באמצע שמלך

 על המלחמה עמי הסתערות זוהי בכפו. עוול ואין לבטח היושב ישראל על חמם
 ינחל גוג בעולם: ה׳ שם קידוש סופה יהיה אלוהים שבעצת אלא השלום, מלכות
בישראל ה׳ שם יוודע וכך אתו, אשר והעמים הוא ישראל, הרי על וייפול תבוסה

.37 יג : 33-32 יב הרביעי עזרא ראה 106
 גם בציון יקום דוד מבית המשיח .1 יד יוחנן חזון גם וראה !24-22 יב העברים אל 107

4QFlorilegium (4Q174), d. 53 בפלורילגיום: jd , vol. v, p; ,דוד, שושלת פומיקלה
.213 ׳עמ

.49 ,48 יג הרביעי עזרא ! 1 עא :2 מ !2 כט הסורי ברוך לכך בדומה ראה 108
 חושך בבני אור בני מלחמת במגילת מופיע גוג קומראן: במגילות לכך בדומה ראה 109

(1QM) 4. 14 ישעיהו בפשר מופיע מגוג ! 16 יאQp1saa 8-10 (4Q161), d jd , Vol. v, p 
(.201 עמ׳ דוד, שושלת דוד)פומיקלה, צמח יביס שאותו האסכטולוגי כאויב

.100 הערה 579 ׳עמ ג, האמונה, תולדות קויפמן, 110
ה. לח, יחזקאל גם ראה יפת. מבני צפוני עם שם הוא מגוג ב י, בראשית פי על 111 א-



 מפני ישראל על אלוהים יגן כיצד ממחישה גוג על יחזקאל נבואת 112ובעמים.
 קץ את מבשרת איננה גוג של תבוסתו אפוקליפטית. כוונה שום בה ואין הגויים,
 אישיות כל מעורבת אין עמו ובמלחמה הגאולה, את מביאה היא אין העולם,

 עליה, מצור שמים אינם העמים הזה, בחזון כלל נזכרת אינה ירושלים משיחית.
 כנגד יחזקאל נבואת כן, על יתר חומותיה. לפני נופלים ואינם אותה כובשים אינם
ח ״גוג  כל לו שאין צירוף ומגוג״, ל״גוג הנוצרית באפוקליפסה הפכה המגוג״ א

 במשנה לכאורה מופיע זה ביטוי אמנם זמן. אותו בני היהודיים במקורות אחיזה
 ״משפט עקיבא: רבי שמנה חודש שנים־עשר של דברים חמישה בין י( ב, )עדויות

ל אולם חודש״. שנים־עשר לבוא לעתיד ומגוג גוג כ  של הקדומים היד כתבי ב
 וגרסה 113חודש״, שנים־עשר לבוא לעתיד גוג ״משפט הביטוי מופיע המשנה
 נבואת של והתוכן הכוונה את לחלוטין תואמת עקיבא רבי דברי של זו מקורית

יחזקאל.
 בחזון לתיאורו קרבה מגלה שלפנינו בחזון האנטיכרסטוס של סופו תיאור גם
 בוא עד זאת כל אך ובמצוקה, בצרה לישון היער בעקבות נשלח הארז יוחנן.
 פי )על ויישרף האש אגם אל יושלך ולבסוף ויתייסר יוסיף שבו האחרון, הזמן

 המילניום, תקופת נרמזת הקודם, בחזון כמו כאן, גם יא(. ז, ודניאל יט ג, מלאכי
 והשלכתו האנטיכריסטוס, התנין, כליאת בין תימשך 10-1 כ יוחנן חזון פי שעל

 עם ושרפתו. המשיח עם בהתמודדותו להסתיים והעתידה התרתו, לבין לתהום
 הפרחים בשפע המתאפיין העדן, גן מתייסד והשמדתו השטן של הסופי מיגורו
114לעולם. קמלים שאינם

.583-579 עמ׳ ג, האמונה, תולדות קויפמן, ראה 112
 מתניתא קיימברידג׳, כ״י :298 ׳עמ תשל״ג, ירושלים ,11 חלק ,329-328 פריס כ״י 113

w מהד׳ מערבא, דבני דתלמודא .h . Lowe, 137 עט׳ תשכ״ז, ירושלים א, חלקb : ב״י 
 ,138 רוססי דה פארמה כ״י !323 עמ׳ תשכ״ח, ירושלים טהרות, קודשים, נזיקין, קופמן,

 המקורי היד מכתב מערבית בתרגום הרמב״ם, פירוש עם משנה !216 עט׳ תש״ל, ירושלים
 נזיקין, ראשון, דפוס הרמב״ם פרוש עם במשנה ש. עט׳ תשכ״ד, ירושלים קאפח, דוד ע״י

 נמצא אינו זה משפט י, שני, פרק לעדויות תש״ל, ירושלים רנ״ב, נפולי טהרות, קדשים,
 קולם את ה׳ ישמע כי ״אהבתי הירושלמי; בתלמוד בראשונה מופיע זה ביטוי כלל!

ע״א(. עג פ״ב, מגילה ע״ד! ד פ״ב, ומגוג״)ברכות גוג לימות חג אסרו המשיח. לימות
 מאופקת בצורה אך המשיח, לימות ונקשר אסכטולוגי בהקשר אמנם כאן מופיע זה ביטוי
 ובהקשר רבות פעמים זה ביטוי כבר מופיע בבבלי גלדה. אפוקליפטית משמעות וללא

 כציטוט אך הקץ, לחישובי בהקשר ומגוג״ גוג ״מלחמות — ע״ב צד סנהדרין אפוקליפטי:
 נח ע״א: יג ע״א! י ע״ב! ז ברכות וכן רומי! גנזי בין שנמצאה אפוקליפטית מגילה מתוך
ע״ב. ג זרה עבודה ע״א! יז ע״א; יא מגילה ע״א: קיח פסחים ע״א! קיח שבת ע״א!

 (.CSCO, Vol. 174, Seri. Syri 78, p. 36,43) 3 י !5 ט עדן גן דרשות הסורי, אפרים 114
.25 הערה לציון הסמוכה המובאה לעיל, ראה



 עם הלוחם המשיח של הסורי מברוך הרעיון את קשרו אחדים חוקרים
 חוקרים לדעת 115אפרים. בן משיח או יוסף בן משיח על היהודית המסורת

 אדמות עלי להופיע שנועדו ומשוחים נבחרים משיחים לשני היהדות ציפתה אלו
 בן הוא והאחר נצחי, יהיה ששלטונו דוד, בן הוא האחד המשיח הזמנים. בקץ

 ימות לבסוף אך לניצחון, ישראל צבאות את להוביל שעתיד אפרים, בן או יוסף,
 בקרב נופל איננו ברוך אצל שהמשיח כיוון ברם 116ירושלים. חומות לפני בקרב
 לאחר שמת ואילך(, 29 הרביעי)ז בעזרא המשיח תיאור עם אותו כרכו מת, ואיננו

 המסורת עם המתיישבת תמונה כיביכול התקבלה וכך מסוימת, שלטון תקופת
יוסף. בן משיח על היהודית

 על בדיון רבה, בראשית במדרש בראשונה מופיע יוסף בן משיח של הרעיון
 מלחמה, משוח זה שור אמרו רבנן וכר וחמור׳ שור לי ״׳ויהי ו: לב, בראשית

 שנאמר)זכריה המשיח, מלך זה חמור לו׳. הדר שורו ׳בכור לג( שנאמר)דברים
ת חמור, על ורוכב ׳עני ט( שי אלבק, מהד׳ ו עה, רבה וגו״׳)ברא ר- דו או  עמ׳ ת

 רומי: מלכות תיפול שבידיו מלחמה משיח עם מזוהה יוסף אחר במקום (.892
שם משל בא שהוא מלחמה משוח בידי נופלת? מלכות מי ׳׳בידי סף״)  צט, יו

אלבק, מהד׳ ב, ר- דו או 117(.1274 עמ׳ ת
 כגיבור ומצטייר מלחמה, משיח עם יוסף בן משיח מזוהה אלה במסורות

 שלב כנראה המייצגים ומותו, כישלונו על דבר יודע איננו זה מדרש אולם מנצח.
תה יותר מאוחר  הבבלי. בתלמוד בראשונה ומופיעים זו מסורת של בהתפתחו

ה יב, בזכריה הכתוב על ספד ״ו ב) שפחות הארץ י שפחות מ שפחת לבד מ  בית מ
 איזה על בשאלה, והחכמים דוסא רבי ביניהם חלוקים לבד״( ונשיהם לבד דוד

 על אמר וחד שנהרג, יוסף בן משיח על אמר ״חד הספד: אותו נעשה מאורע
״8ע״א(. נב שנהרג״)סוכה הרע יצר

115 261-267 .C.C.Torrey, "The Messiah Son of Ephraim", JBL 66 (1947), pp; ,בוגרט 
.418-417 ,414 עט׳ א, אפוקליפסה,

או נלחם זה משיח מאוחרים תלמודיים במקורות .253 ׳עמ שם, טורי. 116  בארמילום( בגוג)
המשיח, אגדת גאולה: מדרשי שמואל, אבן יב: מ, לשמות ירושלמי תרגום ומביסו:

ועוד. המשיח אותות אותות, עשר
 איש טו)מהד׳ רבתי פסיקתא (:97 עמ׳ מנדלבוים, )מהד׳ ט ה, כהנא דרב פסיקתא וכן 117

 על יונתן בתרגום וכן א: יד, רבה במדבר יג: ב, רבה השירים שיר ע״א(: עה שלום,
גוג. את לנצח עתיד הוא שם יא, מ, שמות

 על רק ומדובר אמוראים בין היא המחלוקת ע׳׳ב נה פ״ה, סוכה שבירושלמי במקבילה 118
היינימן, י׳ ראה שנהרג. יוסף בן משיח עם אותו ומזהה מרחיב הבבלי ואילו משיח,
 ויציאת אפרים בן ״משיח הנ״ל, :135-134 עט׳ ,1974 ירושלים ותולדותיהן, אגדות
חוקרים יש .455-454 עט׳ )תשל״א(, מ תרביץ קץ״, בטרם אפרים בני של מצרים



 משיח רבנן: ״תנו דיון: לאותו בהמשך גם נזכר יוסף בן משיח של מותו
 ממני שאל הוא: ברוך הקדוש לו אומר בימינו, במהרה להגלות שעתיד דוד בן

 ממני שאל ילידיתיך היום אני וגו׳ חוק אל ׳אספרה שנאמר לך, ואתן דבר
. ב, )תהלים נחלתך׳ גויים ואתנה ) ח -  שנהרג, יוסף בן משיח שראה וכיוון ז

חיים״. אלא ממך מבקש איני עולם, של ריבונו לפניו: אמר
 משיח לבין הסורי בברוך המשיח דמות בין כלשהי להקבלה מקום יש אם

שלב רק מוגבלת שהיא הרי יוסף. בן  אולם המסורת. של והקדום הראשון ל
 כל חסר לי נראה יוסף בן למשיח בברוך הלוחם המשיח את לקשור זה ניסיון
 דוד, בן משיח את המקדים מלחמה, משיח או יוסף, בן משיח של הרעיון יסוד.
פו נותר  עמום הד רק לו ויש היהודית, המשיחית התפיסה בשולי דבר של בסו

 סביר ״9ה״נ.0ל החמישית למאה קודמים שאינם היהודיים במקורות ומעורפל
 שקשרה הנצרות, עם הפולמוס לאור דווקא ביהדות התפתחה זו שמסורת להניח

 ומשה. יעקב ברכות על בהתבסס בנו ואפרים יוסף של הכתרים את לכריסטוס
שטמהו ״... שערה: מלחמה המשיב חיל כגיבור יוסף מוצג האלה בברכות  וי

ם. בעלי שית זרעי ויפזו קשתו באיתן ותשב חצי ; מט, ידיו״)ברא ד( כ  ״קרני כג-
 משיח של בדמותו יז(. לג, ארץ״)דברים אפסי יחדו ינגח עמים בהם קרניו ראם

 בזרע בעבר התגשמו אכן אלה ברכות כי להוכיח, היהדות ביקשה יוסף בן
שמות או 120יוסף  זו השערה לדחיית העיקרי הנימוק אך 121יהודי. במשיח מתג
 מתיישבת להוכיח, מבקשת שאני כפי הסורי, בברוך המשיח של שדמותו הוא,

 מדוע, להופעתו. האפוקליפטית הציפייה ועם הנוצרי המשיח של דמותו עם היטב
ש עלינו כן, אם  אינה שגם זו וקלושה עמומה יהודית במסורת שורשיו את לחפ

הנצרות?! להופעת קודמת

 H.L. כוכבא: בר מרד לכישלון בהקשר זו במסורת המשיח של מותו את המסבירים
,Strack & P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrash 

294 .Vol. 2, Mtinchen 1924, p! ,היינימן, !298-297 עמ׳ המשיחי, הרעיון קלוזנר
לז רבתי בפסיקתא .137-136 ׳עמ ותולדותיהן, אגדות -  בדמות כבר מופיע הוא לו
יא. מט, לבראשית יונתן תרגום גם ראה הנוצרי! למשיח ביותר קרובה

 ההיסטורית, והשתלשלותן בישראל הדרשות צונץ, י״ל ראה רבה בראשית של זמנו על 119
רבה, לבראשית מבוא אלבק, ח׳ !50 הערה 338 עמ׳ ובמיוחד ,77 ׳עמ ,1974 ירושלים

.96 ׳עמ תשכ״ה, ירושלים תאודור-אלבק, מהד׳ רבה, בראשית מדרש בתוך
 תרגום יז! לג, לדברים יונתן תרגום יהושע: עם היהודית במסורת מזוהה שורו בכור 120

לט, ט! ו, רבה בראשית רמב״ן! יהושע״! והוא ממנו היוצא ״מלך רש״י: שם! ירושלמי
לישו. אלה מסורות לייחס לנוצרים שאיפשר מה ועוד. ז! ב, רבה במדבר יב! עה, יא!

 !255-254 ׳עמ המשיחיות, לגרנז׳, ראה זו מסורת של למוצאה באשר אחרות לסברות 121
 Van der !291-290 עמ׳ הבא, זה מובינקל, !298-289 עמ׳ המשיחי, הרעיון קלוזנר,

527 .Woude, s.v. xpeco, TDNT, Vol. 9, p



נו-עד( נג, )פרקים והשחורים המאירים המים חזון .3

 התמונה את משלים והשחורים, המאירים והמים הענן חזון האחיין, החזון
 שלא העולם את החדשה, pוהא החדשים השמים את בהדגישו האפוקליפטית

שנחרב. העולם במקום המשיח של השנייה הופעתו עם המתייסד נשחת,
 בהירים במים מלאה והיא גדול מים העולה אחת עננה ברוך רואה זה בחזון
 ברק של דמות ומעין האלה, במים היו רבים צבעים ושחורים. חורא( )מאירים

 מכן לאחר הארץ. כל את וכיסתה במרוצה עברה העננה בראשה. נראתה גדול
 כך לסירוגין, )נחרץ( ומאירים שחורים מים הארץ על להמטיר העננה החלה

 המאירים. מן יותר רבים השחורים המים היו פעם ובכל פעמים. שתים־עשרה
 מעורבת הייתה אש מקודמיהם, וכהים שחורים היו האחרונים השחורים המים
 בעננה אוחז הברק את החוזה רואה מכן לאחר ואבדן. הדם הטילו והם בהם,

^ כל את ויותר יותר ומאיר לארץ אותה ומוריד א  המקומות את ריפא הוא ה
 רואה מכן לאחר עליה. ושלט pהא את אחז השחורים, המים ידי על שנהרסו

 לו)נג ומשתעבדים הברק את ומקיפים הים מן עולים נהרות שנים־עשר החוזה
12- 1. )

 והפורענויות הקץ את מתאר שלפנינו החזון גם לו שקדמו החזונות שני כמו
 של הופעתו עם לאחריו, שתבוא האסכטולוגית הגאולה את וכן לו, שיקדמו
 חזונותיו את בונה המחבר שראינו כפי החדש. העולם של והתייסדותו המשיח

 הנוצריים הסקרמנטים לשני הקשורה סימבוליקה באמצעות האפוקליפטיים
 הלחם, את המחבר הדגיש הראשון בחזון והטבילה. האוכריסטיה העיקריים,

 הגפן את זה לצד זה העמיד הוא השני בחזון לאוכריסטיה, כסמלים והמן הגפן
 את להציג בחר הוא האחרון ובחזון ולטבילה, הצליבה לקרבן כסמלים והמעיין
והשחורים. המאירים המים באמצעות הטבילה סקרמנט
 עיניו שנטבל ומי הטבילה, למי סמל הם הנוצריים במקורות המאירים המים

 הואר והפועל <(t>co׳uan6);< הארה הטבילה נקראה קדום מינוח פי על הוארו.
(am c0fjva1)>|< 122)נטבל לפועל סינונים הוא(.Pajrac0f\va1 בשמו הטבילה 

 הטבילה על יוסטינוס אומר וכך );<&(>!<(.האור הוא ישו כי הארה, נקראת ישו של
 להם יש אלה דברים הלומדים אלה כי הארה, נקראת זו ״ורחצה הנוצרית:

ובשם פילטוס, פונטיוס תחת שנצלב כריסטוס, ישו ובשם בהבנתם. הארה

R. Bultmann, Theology o, ;193 ׳עמ נוצרי, פולחן קולמן, 122 f the New Testament, I
143 .London 1952, p; הוארו שכבר ״אלה :4 ו העברים אל האיגרת>;(t>oyn.a0£vTa)>

.32 י שם וראה הקודש״: ברוח חלקם להם ונתן השמים ממתנת וטעמו עיניהם



 זה ישו, על הדברים כל את מראש הודיעה הנביאים דרך אשר הקודש, רוח
123שמואר־נטבל״.

 הם וגם חיים, מים גם הם מאירים מים לכן )ףמ<£(. החיים גם הוא ישו
 המאירים המים (.1 כב יוחנן חזון ;38 ז ;10 ד )יוחנן ישו את מסמלים

 תורת אלא אינם היסטוריות כתקופות ומתפרשים לסירוגין המופיעים והשחורים
 נוצריים ממקורות לנו וידועה לטבילה המועמדים בפני שהוצגה הדרכים, שתי

6801 8ט0 החושך, ודרך האור דרך 124יח-כ(: נבא בר א-ו! )דידכה קדומים

123 (421 .Justin Martyr, 1 Apologia, 61,12 (PG Vol. VI, col. 65 שם, יוסטינום, וכן ,(PG 
428 .Vol. 6, col:) ,ישו ע״י הוארנו (׳281 )עט׳ 5 ,122 דיאלוג, הנ״ל(j><jbncev)£>: 

השליחים, הוראות (;SC, Vol. I, p. 159) 1 ,26 ,6 ,1 פיידגוגום, האלכסדנרוני, קלמנט
 המונח .3 עט׳ כט)תשכ״ד(, ציון, היחד״, ״סרך בער, י׳ (;483-482 עט׳ )פונק, 6 ,2 ח
̂'t>om הפועל או >|<0ז»10ן16;< e1v> ,או אור למילה כתרגום בשבעים מופיע והוא קדום 

 הנוצרית האמונה על מטפורית במשמעות מופיע העצם שם החדשה בברית האיר. לפועל
.10 א טימותיאוס אל השנייה : 18 א האפסים אל :4 ד הקורינתים אל השנייה כהארה:

 L.w. Barnard, הטבילה: עם ספציפי באופן אותו שקישר הראשון הוא יוסטינוס אך
.Justin Martyre, The First and Second Apologies, New York 1997, pp. 174-175 n

 כשמש ישו של במסתורין קשורים כהארה הטבילה ותפיסת כאור ישו של הדימוי .377
(.143 ,133 ,127-123 ׳עמ יווניים, מיתוסים )רנד, צדקה

 ד — 13 ג היחד, סרך :7 ז דרשות פסבדו־קלמנטינים, :32-1 ז השליחים הוראות 124
 על מבוסס הדרכים שתי רעיון .1 כ יהודה צוואת :4-3 א אשר צוואת גם וראה .14

 בידי נתונה מהן באחת הבחירה ח. כא, ירמיהו :כו-כח יא, שם וכן :טו-כ ל, דברים
א-ו, פרקים בדידכה, הדרכים שתי של ההוראה (.456-454 עט׳ א, יהדות, האדם)מור,

ראה לסה״נ. הראשונה המאה לסוף המתוארך זה, בחיבור ביותר הקדום מהחומר היא
K. Lake, The Apostolic Fathers, LCL, Vol. I, Cambridge, Mass. 1965, p. 307; J.P. 
Audet, La Didache instructions des Apdtres, Paris 1958, pp. 187-189; N. Michell, 

"Baptism in The Didache", in N.J. Clayton (ed.), The Didache In Context, Leiden 
227-229 .n .y. & Koin 1995, pp: מחקרים השליחים״, י״ב שבתורת ״ההלכה אלון, ג׳ 
 ומקורות יהדות הן״, דרכים ״שתי פלוסר, ד׳ :275-274 עט׳ א, ישראל, בתולדות
הדרכים״ ״שתי כי סבורים ואחרים אלה חוקרים .240 עט׳ ,1979 אביב תל הנצרות,

 השתמש נבא, בר מחבר כמו הדידכה, של הנוצרי שהמחבר עצמאי יהודי מקור היה
 להוראות קשר כל לו היה לא במקורו וכי נוצריות, תוספות לתוכו שרבב ואף בו,

 של עקרונותיה עם להתפלמס המקום זה אין (.359-358 ,58 עמ׳ שם, )אודט, הטבילה
 החדשה הברית את זה ובכלל הקדומה הנוצרית הספרות כל את ׳המייהדת׳ זו, גישה

 של היהודיים היסודות על מערערת אינני בוודאי שבמוקדה. המשיח דמות ואת עצמה
 היהודיים הרעיונות את ההופכים והשוני ההפרדה קווי מהם היא, השאלה אך הנצרות.
מוסר, כדת ביהדות, כמובן יש חדשה. משמעות בעלת אידאית תאולוגית למהות ביסודם
 דרך בין המבחינה הדואליסטית התפיסה עם קשר כל לכך אין אך לרע. טוב בין בחירה
 מחד האלוהות רשות את המייצגות מזו, זו נפרדות רשויות כשתי החושך ודרך האור
 כזו תפיסה האלוהית. הרשות לניצחון עד בזו זו הנאבקות מאידך, השטן רשות ואת

לעניינינו הביניים. בימי אפוקליפטית ספרות של להתפתחותה עד ביהדות נמצאת איננה



;elcnv...1Y xe tod <|>cdt6<; K0a tod gkotoui) החיים דרך או (,1 יח )ברנבא 
 דרך לחלוטין. ונפרדות לגמרי מזו זו שונות שהן (,1 א )דידכה המוות ודרך

 אחריו וההולך העולם״, ״אור שהוא בישו, האמונה היא החיים, דרך או האור,
 ״התחייה הוא 125(.12 ח לו״)יוחנן יהיה החיים אור אלא בחושך, ״יתהלך לא

 דרך זאת לעומת (.25 יא לעולם״)יוחנן ימות ״לא בו שמאמין מי וכל והחיים״,
 ״ממשלת שהוא בשטן, המתגלם שחור שלטון הריהי השחור״, ״דרך או החושך,

5 א בישו)יוחנן מאמין שאינו מי יתהלך ובו החושך״,  בהתאם 126(.12 ח !4-
D);< האור בני הם ישו אחר ההולכים לכך io i <|)cot6,) אלה הם החושך בני ואילו 

127(.5—4 ה התסלוניקאים אל הראשונה ; 36-35 יב אחריו)יוחנן הולכים שאינם
 על העובר המתמשך ההכרעה תהליך את לביטוי מביאה הדרכים שתי תורת

 במלכות נצחיים לחיים הבטחה אמנם לו מעניקה טבילתו הזה. בעולם הנטבל
 והוא אדמות עלי לו האורבים ובפיתויים בסכנות חי הוא בינתיים אך השמים,

 לבליעל. כריסטוס בין או למוות החיים בין והחושך, האור בין לבחור נדרש
 התמידי המאבק את ממחישה והשחורים המאירים המים תקופות של התחלפותן

 של ניצחונו ועם הזמנים קץ עם שייסתיים אלה, דרכים שתי בין המתקיים
והשטן. החושך כוחות על המשיח

 המנדעית, לדת שלפנינו החיבור של זיקתו על שוב מצביעים אלה דימויים
 הדת 128השחורים. והמים המאירים המים של בסימבוליקה להשתמש שהרבתה
התבצעה שבהם הזורמים, המים כלומר החיים״, ״המים את החשיבה המנדעית

 תהליך מובהקים, נוצריים בחיבורים משולבת הדרכים שתי תורת כי העובדה חשובה
 לה ואין הנוצרית, בכנסייה ליטורגי שימוש בה נעשה נוצרי, כולו הוא שלה המסירה

 זיקתה על מצביעה קומראן בכתבי הימצאותה מובהקים. יהודיים במקורות ביטוי שום
 העקרונות את מבטאת היא כיום עומדת הדרכים שתי שתורת כפי לנצרות. זו כת של

שם, )לייק, הטבילה לפני לטבלה( )מועמדים לקטכומנים שהורתה נוצרית, להתנהגות
(.358 ׳עמ שם, היד)אודט, מכתבי בחלק גם לטבילה נקשרת והיא (,307 עמ׳ א,

.7-6 א ליוחנן הראשונה !6 יד :5 ט יוחנן וכן 125
 — 1 כ (niXaq 6) השחור — 9 ד ברנבא החושך: שלטון — 13 א הקולוסים אל 126

.6 יד ברנבא :12 ו האפסים אל :53 כב לוקס גם וראה השחור״: של ״הדרך
 לטבילה. בהקשר כאן גם החיים״ ״אור אור״. ״דרכי — בקומראן דומה מינוח וראה 127

 ״דרכי חושך״, ״מקור אור״, ״מעין המלחמה(: )מגילת חושך״ ״בני כנגד אור״ ״בני
 9 כב א חנוך לכך ובדומה :26-18 ,13-1 ג :11-9 א הסרכים, מגילת חושך״:

 על דרשות הסורי, אפרים להן״. מאירים מים מעין בו אשר הצדיקים נפשות ״ולהפריד
נוהרא״. ״בני : 5 א העדן גן

 המנדעים, רודולף, : 192 ׳עמ הטובלנית, התנועה תומא, : 99 עמ׳ ב, אפוקליפסה, בוגרט, 128
 הוא המנדעים של המרכזי הפולחן .117 עמ׳ הרביעי, האוונגליון דוד, :68-61 עמ׳

עצמם. החיים מסוים, במובן אלא, החיים, סמל רק לא נחשבת אשר במים, הטבילה
ש״הולבש כמי מתואר שנטבל ואדם אור, של כצורה נחשבים האור את שמשקפים המים



 ״המים )העכורים(. ״הקודרים״ למים בניגוד (,masbuta) המנדעית הטבילה
 שולטים בה אשר השמימית, האור ממלכת עם הדוק באופן קשורים החיים״

 הם הזורמים המים שבהם. ולתשועה הארציים למים המקור והיא ״החיים״,
 הקשר מובטח דרכם ורק חיים מעניקים והם מהחיים, שמוצאם מפני חיים, מים

 ״מעיינות החיים״, ״מעיינות כגון במונחים להשתמש מרבה היא האור. לעולם
 בפולחן המנדעית. לטבילה ההיכר סימן שהיא המחייה״, ו״הטבילה האורות״
 המים ידי על מוקף האור שעולם כפי ונצח. כוח חיים, מבטיחים המים המנדעי

 החושך גם מוצג כך ״לבנים״, מים של או ״חיים״ של כמקור נחשב והוא
 מקור שהם ו״לוהטים״, ״מצחינים״ ״שחורים״, ״עכורים״, מים של כמקור
 נהרות כי האמינו הם ירדן. שלהם הזורמים הטבילה למי קראו המנדעים הרוע.
 בדומה שמימיים, ירדן נהרות קיימים שבהם האור, מעולמות מוזנים הירדן
 הנטבל השמימי. האור ירדן של רסיס רק הוא הארצי הירדן אדמות. שעלי לאלה

 טהרה ומשיג בתשועה חלק ונוטל האור עולם עם ישיר במגע בא הירדן במי
 כמו לבנים לבנים, במים מלא האור עולם של הירדן מחטאיו. ופנימית חיצונית

 כדי המתובלת. הגדולה הגפן מאשר יותר מתוק שריחם וטעימים, קרים חלב,
 עם (laufa)שותפות על גם מדברים המנדעים הטבילה של אלה הענקות לתאר
 האור עולם הופך ובאמצעותה בטבילה המתרחשת החיים, עם או האור עולם

129ואקטיבי. נוכח להיות
 קיצונית דואליסטית תפיסה לביטוי מביא והשחורים המאירים המים חזון

 בהתחלפות הנצרות. את גם כמו כולה האפוקליפטית הספרות את המאפיינת
 של תיאורם הרשויות. שתי בין הקיים המאבק אף נרמז והחושך האור תקופות

 תפיסה לביטוי מביא לתקופה, מתקופה ומתרבים ההולכים השחורים, המים
 קוסמית בקטסטרופה קצו אל להגיע העולם חייב לפיה אשר דטרמיניסטית,

סוטריולוגי. משיח ידי על רק לבוא יכולה ותשועתו
 כשתים־עשרה השחורים והמים המאירים המים מתפרשים החזון בפרשנות

 להדגים כדי המחבר בחר שבהן ישראל, עם של המקראית בהיסטוריה תקופות
 והעונש, הנצחי המוות דרך שהיא החושך, לדרך בהתאם הדרכים. שתי תורת את

אלילים, עבודת כגון הנשמה, את המשחיתים דברים יש שבה — השטן דרך

 היצורים בקרב האור של הבגדים את המסמלת לבנה בשמלה מולבש הוא באור״:
E.S. Drower, The M, ;117 ,עמ שם, )דוד, השמימיים andaeans o f Iraqc and Iran 

100-101 .Leiden 1962, pp.)
 idem, "La religion mandSenne", Histoire des religions, II,; 66 ,עמ המנדעים, רודולף, 129

506-507 .Gallimard 1972, pp. בולטמן, ראה בגנוסיס וחושך אור של הסימבוליקה על
.175 ׳os חנוך, גיל, :342 ׳עמ יוחנן,



ה, ת ח ש ת, ה רו הי ת, י עו בי ף, צ או צח, ני ד, ר ה, שו אוו ע, ג ש ה, שקר, פ א ף, הונ שו  כי
ת, דנו מ ר ח ס ת חו א ם יר הי כו׳ אלו ע — 130ו רו אי ח ה ת פו ת ה ר דרך א חו ש א ה  הו

א ט ח ן. ה מו ד ק ת ה בו ק ע או ב ט ם, של ח ם בן אד ד א ס ה ד א ן) שו א ר א ה ש א(, בדנ מי ד  ק
או ם ב ל עו ת ל ו א מו תו, של ע ל, ב ב ב צרה א א מל, כ ע פן 131ו או ש ב דגי מ ת ה  א

תו ת ח ש ם של ה ל עו ה ה ו הז נ ( תו שי א ר 8 מ - 5.)
ת ד קו א נ צ מו ה ה ר קי ס א זו ל ת הי צרי ה, נו ר רו א ב הי ת ו מ א ת תו ה א ס פי ת  ה

ת ליני או פ ר ה ב ד א ב ט ח ן ה מו ד ק מו ה קו מ ה ו רי טו ס הי ת: ב שי אנו ך ה כ פי ל ם ״ ש  כ
על ם ידי ש ד אד ח א א א ב ט ח ם, ה ל עו ב ל ק ע א ו ט ח א ה ת, ב מוו ך ה ר כ ב ת ע ו מו  ה
ל כ ם בני ל ם אד שו ם מ ל ל שכו א ( ״ ו א ט ם ח מי רו .12 ה ה או ( ט ם של ח א אד  הבי
ת ת א ו מו ע ה שי לגז אנו לו, ה ת כו או צ תו או ו ט רו ח ב ע איו. הו צ א צ ם 132ל מנ ם א  ג

ת דו ה שרה הי ת ק רו א קו ת של מ מוו או ה ט ח ל ב ם, ש ד א אך א א הי ה ל ת א ת בו ר  א

ה ב סי ם ה ה אי ט ח ם או ל ה תי שו ל חו ם. בני של ל ד א שו ה א הרע של שור ב יצר הו  ל
ם ד א ב ה ר או ם ה ד א ל ל כ ר ב לו, דו שי כ מ דיו אך ו ה בי תונ ה נ ר חי ב ב בין ה טו ע, ה הר  ו

פי ר כ מ או ת ש א : י׳ ז מן פ א ״הרע קוי ם ב ל עו ל ל ל ג א. ב ט ח א ה ט ח ה דו ו סו ת י ל ע מ  ב

ה, ר חי ב ת ה ל גו ס ת ב רו צון, חי בו הר ל חונן ש א ת ה ה נזר א א רי ב ת — ה ם. א ד א  ה
ה אין הוי ת ב שו ת ר הי לו ה, א מונ ד א ק ץ שהי חו נו מ טו ל ש אל. של ל ל ה ב ל א א  ה

א מו בר ל עו ת ב שו ת: ר רו צונו חי ם של ר ד א ט ה ל שו שיו. ה ע מ ת ב רו חי ו ב ת ז ש  פר
ם א :דרכי ה הי כ לי ל מו ב א טו ל ה א ם אם הרע. ו ד א ר ה ח רך בו ד א ב ט ח רי ה מ ה  ו

ם, הי לו א א ב א הו ת מבי ע א ״. הר ם ל עו 133ל
ה מ דו ס, ב לו או פ ד ל מי ע מ ד ה ג או כנ ט ם של ח ת אד ת א ל עו ה פ ע שו ת  של ה
ס, טו ס רי ם כ ד א ש, ה ד ח ל ה ט ב ת שי א א ט ח ת ה א ת ו ו מו ך ה רו כ ם בו, ה תיי ס  חזון מ

ם מי ם ה רי חו ש תו ה ע פ הו ח, של ב שי מ א ה בי מו שי ח חיי ע צ ל נ טו בי ת ו ו מו  ה

ם חיי ה ם. ו תי ח ש הנ
ה ת צריו ת של נו ר סו ת זו מ ש דג ם מו ת ג צג ה ת ב שי ה רא אוו ת א ה ח ת ר ״ ת) י נ מי ה

 3 ,1 ז שם (:403-402 עט׳ )פונק, 2-1,18 ז השליחים הוראות ה: דידכה כ: בתבא 130
(.387-386 עט׳ )פונק,

 חטאו 19-15 נד בפרק .19-15 נד :46-45 טח :4 כג :2 יח :3-2 יז הסורי ברוך 131
 את לקבל האם הבחירה נתונה אדם כל בידי אך הגופני, למוות הסיבה הוא אדם של

 אדם אז הביא ״לא דעתידן״(: לבוא)״תשבחתא שעתיד בכבוד ולזכות במשיח האמונה
 אדם הכיל איתוהי )לא אדם״ לנפשו הוא איש איש כולנו בלבד. לנפשו אלא אשמה
 הרביעי עזרא השווה אדם(. לנפשה הוא אנש אנש דין כלן בלחוד. לנפשה אלא עלתא

.129-116 ז :32-30 ד :25 ,23 ,7 ג
 M. de Jonge & J. ראה הרביעי עזרא ובספר הסורי בברוך זה רעיון של נוצריותו על 132

74 .Tromp, The Life of Adam and Eve, Sheffield 1997, p.
.496-480 עט׳ א, יהדות, מור, גם ראה .408 עט׳ ב, האמונה, תולדות קויפמן, 133



 בגן הראשון האדם חטא של כתוצאה דבניא״( )״נסבא וההולדה דאבהא״(
 עדן. בגן מין יחסי כלל קיימו לא וחוה אדם כי מכאן משתמע בעקיפין העדן.
 לפי התרחשה, וחוה אדם פגישת .13-2 ג היובלים בספר מצוי דומה רעיון

 שלהם הראשון המיני המגע וגם עדן, לגן הכניסה לפני זה, בחיבור המסופר
 ואילו העדן, לגן להיכנס אדם היה יכול יום ארבעים לאחר רק לו. מחוצה היה
 הבאנוה אלה יום שמונים ״וככלותה יום: שמונים לחכות חייבת הייתה חוה
 קדוש״)היובלים בו נטע אשר עץ וכל האדמה מכל הוא קדוש כי עדן גן אל

 לאחר האישה מן הנדרשים הטהרה ימי את משקפים אלה מספרים (.12 ג
 אל לבוא או קודש בכל לגעת עליה היה נאסר שבהם יב(, ויקרא פי שילדה)על

 עליו וחלים המקדש, של כפרוטוטיפוס עדן גן נתפס היובלים בספר המקדש.
 כב, !יח טו, ויקרא פי )על מטמא מיני שמגע כיוון וטומאה. טהרה חוקי אותם
 מהם ונתבעת עדן לגן הכניסה לפני התקיימו וחוה אדם של המין יחסי ד-ז(,

 תפיסה זוהי אנדרסון, ג׳ שמציין כפי אליו. כניסתם בטרם היטהרות תקופת
 אלא קדמון, עולם על כסיפור עדן גן הוערך לא שלפיה מובהקת, נוצרית

 האידאלי לעולם כפרדיגמה נתפס עדן גן אחר: לשון שיבוא. לעולם כמטפורה
 תפיסה 134(.40-27 כ )לוקס כלל נישואים יתקיימו לא בו אשר האסכטון, של
 מין יחסי קיימו וחוה אדם לפיה — היהודית למסורת הניגוד תכלית מנוגדת זו

135זח. מגע של הברוכות התוצאות את מדגישה אף והיא עדן, בגן
 בגלל האדם בנות אל שירדו המלאכים, בחטא היא החושך דרך של המשכה

 להשמדתם עד במאסר והתייסרו ואלמוות נצח חיי על וויתרו וחמדנותם תאוותם
ח, ו, בבראשית מקורו זה סיפור אמנם (.16-10 המבול)נו במי  המסורת אך א-

הפסבדו־אפיגרפיים בחיבורים לפרשנותו דווקא ברורה זיקה מגלה שלפנינו

G. Anderson, "Celibacy or Consummation in the Garden? Reflections on Early 134 
Jewish and Christian Interpretations of the Garden of Eden", HTR, 82 (1989), pp.

 אדם ויקח עדן מגן צאתם ״אחרי :3-1 א היווני וחוה אדם ספר גם ראה .121-148
 את אדם וידע חודשים. ושניים שנה עשרה שמונה שם וישב קדמה וילך אשתו חוה את

 וחוה אדם נשארו (69 עמ׳ האוצרות)בדג׳, במערת בנים״. שני ותלד ותהר אשתו חוה
 בגן מין יחסי מתקיימים לא שלפיה הנוצרית התפיסה עדן. מגן לגירושם עד בתולים

 אין האמונה... בוא ״לאחר העתידי העדן בגן שלפיהן הנוצריות למסורות מתקשרת עדן
 שכולכם משום — נקבה לא אף זכר לא חורין, בן לא אף עבד אין גוי, לא אף יהודי
(.28 ג הגלטים )אל ישו״ במשיח אחד

 של הענין קודם כבר — ידע ״והאדם : 1 ד לבראשית רש״י של פרשנותו למשל ראה 135
 נשמע אדם׳, ׳וידע כתב שאם והלידה. ההריון וכן עדן, מגן ונטרד שחטא קודם מעלה,

 (!172-171 עמ׳ תאודור-אלבק, יט)מהד׳ רבה בראשית בנים״; לו היו שנטרד שלאחר
 במאמרו ראה נוספים מקום ומראי (;168 עמ׳ תאודור-אלבק, )מהד׳ יח רבה בראשית

לעיל. אנדרסון של



 שנאסרו אלה, במלאכים ראתה זו בכלל. הנוצרית ובמסורת לברוך הקרובים
 במעמקי מאסרם חרף בעולם. וההשחתה הרשע מקור את האדמה, במעמקי
 בדמותם האדם בני את ולפתות להתעות ממשיכות הרעות רוחותיהם האדמה

 בשאול האסורים המלאכים 136הארץ. פני על המרחפים והדמונים, השדים של
 יאבדו הם וכמוהו יוחנן(, חזון פי )על ונכלא נאסר שכמוהם השטן, את מייצגים

 שהה כאשר בשורתו את לבשר כדי ישו ירד אליהם במבול. המסתמל הימים, בקץ
 השטן עם בשאול ייאבק גם והוא (,19 ג לפטרוס בקבר)הראשונה ימים שלושה

137שרביטו. תחת הלה שמחזיק הנשמות את לשחרר כדי
 למקורו הסבר המציעות נוצריות, מסורות בשתי כן, אם נפתחת, החושך דרך

 ומוצגת דיה, מפורטת איננה החושך בדרך השלישית התקופה בעולם. הרוע של
 וצאצאיו אברהם מות שלאחר החטאים כל של עירוב זהו סכמטית. בצורה

138יג. טו, בראשית על הנראה ככל מבוסס והוא מצרים, ארץ של ורשעתה
 ורעות כשפיהם ולחישות האמורים מעשי הם החושך בדרך הבאה התקופה

 ניהלו שעמם כנען, עממי משבעת אחד היה האמורי טומאתם. ותערובת רזיהם
 האמורים, מלכי ועוג סיחון של השמדתם אותם. והורישו מלחמה ישראל בני

 סמל להיות הפכה הארץ, כיבוש בזמן ישראל בני של הגדול האויב שהיו
 בספר מופיעים שהאמורים הפעמים בשתי ואלוהים. ישראל בני של לכוחם
 אחאב של למעשיהם בהשוואה נזכרים הם האלילות, לחטא כסמל מלכים,

 מל״ב כו: כא, שלפנינו)מל״א ההיסטורית בסקירה המופיעים ומנשה, )ואיזבל(
 של בדמויותיהם הבאה, התקופה במוקד גם עומד האלילות חטא 139יא(. כא,

ח-לג: יב, )מל״א ישראל לחורבן שהביא חטא ואיזבל, ירבעם  א-ד(. יח, כ
 וצדיקים להרשיע, ש״הרבה מנשה, של לדמותו מוקדשת התשיעית התקופה

 מזבחות והרס בחזקה טימא גברים ונשות שפך נקי ודם סילף המשפט ואת הרג
)ברוך המקדש״ בבית ישמשו שלא הוציא הכוהנים ואת ביטל וקרבנותיהם

 ה היובלים זה: בעניין ביותר המפורטת המסורת את המביא פו-פח, ו-לו: א חנוך כך 136
1—1  ישעיהו עליית :2-1 ג המקרא קדמוניות :5 ג נפתלי צוואת ה: ראובן צוואת :2

 על מפורט דיון ראה .Justin Martyr, 2 Apologia, 5 (PG, Vol. 6, col. 452) ;24-23 יא
 עמ׳ יהודית, אפוקליפטיקה רסל, !160-158 ׳עמ חנוך, גיל, אצל חנוך של המסורת

251-249.
 ;239 ,235-234 עמ׳ תאולוגיה, דניאלו, ראה .5 ט בנימין צוואת :11-10 ה דן צוואת 137

 נגד טרטוליאנוס, (;PG, Vol. IX, col. 24) 10 ,1 ,5 סטרומטה האלכסנדוני, קלמנט
(.PL, Vol. 1, col. 671) 9 האלילות, על הנ״ל, (:PL, Vol. n, col. 519) 18 ,5 מרקיון

 אהרן משה, של מעשיהם ולאחריו ,885 עמ׳ ,23 דרשה אפרט, אצל דומה תיאור ראה 138
ומרים.

.9 כז ;4 כו ; 12-9 כה המקרא בקדמוניות חשוב מקום תופסים האמורים 139



רי סו ד ה ר (.2 ס או ה תי ס ז ס בו ם על מ כי ל א, ב מ שם כ ר ש א תו ה מ ש מי מנ  כ
שה ת שע ע א עיני הר ת ה׳ ב בו ע תו ם כ מי הגויי כ ל שהרע ו כ שר מ שו א רי ע מו א  ה

יו פנ ם ל ם וג קי ד ה שפך נ ב ר ד ה או שר עד מ א א ל ת מי ם א שלי רו ה י ה. פ פ ל ל  פי ע
ם דברי מי ג לג, ב הי י - ט י ר ח ת ה ה ש ל מנ שיו ע ע ר מ ח א ה ל ל ג הו ה ש ל ב ו ב אי ט ח  ו

חו ל ס א לו, נ ר הו חז תו הו כו ל מ ם ל סיי ת ו ק. חייו א צדי ת כ ר סו מ ת ה די הו ה הי ב ל  שי
ת, שני את רו קו מ א ה הי ה ו ציג ד מ מי צד ת ו ל אי ט ה של ח ש ת מנ תו א ר ה חז ב שו ת  ב

ף סו מי ב . י תו כו ל ת מ ר סו ה אף זו מ ג לי פ ח מ ב ש ת ב פני ת שה ה ה שע א בי מ תו ו  או
ה מ דוג ר כ ז חו ה. ל ב שו ת ה 140ב ר קי ס פנינו, ב ה של מ דגי מ ת ה ך, דרך א ש חו ם ה ל  מג

ה ש ת מנ ך א ל מ שע ה א הר ט חו ה ת ו מ או. ש ט ח תו ב ע ש ת ר ל ל כו ת ה ש דג ל מו  ידי ע
ת, שתי עו בי ק ת ה עו פי מו ת ה שי א ר בר פו פו, חייו סי סו ב ל ו תו ע א היו ט ע. חו שי מר  ו
א ם הו ל ת מג טן, דרך א ש כן ה ל כנו ו ש פי מ סו ה ה ד הי ס ( ש א .1 סה ; 1 ב )141

מו ך דרך כ ש חו ך ה ם כ ר דרך ג או ת ה מ דג ת מו עו צ מ א ת ב מויו ת ד איו ר ק  מ
ת לו מ ס מ ת ה ם א מי ם, ה רי אי מ ת ה ם, דרך א חיי ה ה ע מ ש מ ה ש מונ ן, א דו א ך ב כ פי ל  ו

לן הן ל כו מ ה ס מונ א קן ל ל ח ב ס ו פו טי טו רו ח פ שי מ צרי. ל הנו
ם מי ם ה רי אי מ ם ה שוני א מעיין הם הר ם של ה ה ר ב איו, א צ א צ או ו בו ו של ו  בנ

בן ר בנו, ו מ לו ם כ א ק של בו ח צ ב י ק ע של וי ה ו ל ם א מי דו ם. ה ה מן ״כי ל א בז הו  ה
א ה של ב ת כ ה, נ ר תו ם ה צל ה א ע דו ה. י ת שי הי מע ת ו צוו מ מו, אז ה קיי ת ה ה נ מו א ה  ו

ט של פ ש מ א ה בו ה, אז שי ד ל ה נו מונ א ם של ו ל עו ם ה קו ש שי ד ח ״ אז מ ה ד ס  נו

נז(. )פרק
ם ה ר ד אב מ ש עו א ת בר מ שי ם, ר מיני א מ מיו שכן ה ה בי ד ל א( נו ת ו מנ הי ה) נ מו א  ה

ם ל עו ם ב קו ש, שי ד ח ר מ מ לו ה כ נ מו א ת, ב צרי ת הנו א ד וז י עו פנ תנו ל ה שני ר תו  ה
ת. צוו מ ה ס ו ס ב ת ה ל ב ת ע שי א מין ו טו, בר א ה ״ו ם ) ה ר ב ה׳ א ה ב ב ש ח ו וי  ל
״( ה ק ד צ ה ל ח ת ת פי רו צ ת הנ ת כי הרעיון א ק ד ם צ ה א אבר תו הי נ מו א ד ב י עו פנ  ל

תן ה, מ ר כי תו ת ו כו תו בז מונ ה א תנ ה לו ני ח ט ב ה ש ״כי ה ת ייר ל א א ( ׳ ם׳ ל ו ע  ה
ם מי .13 ד הרו ל ( ה פי ע ס פי ת ת ה צרי ם הנו ה ר ב ם א ל ת מג ת א דו ה ת, הי תי מ א  ה

ת ס ס בו מ א ה ל ל קי ע ה חו ר תו א ה ה על אל מונ א ב. ה ל ב ה, בני ש מונ א לו ה ב קי ש

 ירושלמי יא! יב, סנהדרין תוספתא ב: י, סנהדרין משנה, !46-37 י קדמוניות יוספוס, 140
 דרבי מכילתא כ! ב, רבה דברים ע״ב! קב סנהדרין בבלי ע״ג! כח פ״י, סנהדרין

 כהנא דרב פסיקתא (!241-240 עמ׳ הורוביץ-רבין, י)מהד׳ דבתדש מסכתא ישמעאל,
 לכפר כדרך ביהדות התשובה של חשיבותה על (.366-364 עמ׳ מנדלבוים, )מהד׳ כד
.534-520 ׳עמ א, יהדות, מור, ראה החטא על

 הוא ישעיהו״! ב״עליית מנשה מוצג דומה באופן .303 עמ׳ א, אפוקליפסה, בוגרט, 141
 היה הוא סמאל. של שליחו השטן, בשירות עובד והוא בו השוכן בליער של תלמידו

ישעיהו. את שהרג כמי והוצג נביאים, רודף של לסמל



ם ה ת עלי ת, א רו צ ם הנ ם, בני ה ה ר ב אב א מון ״ ם״, ה ם גויי ה ם ו כי ר בו ד מ ח מו י  ע
ם כנגד עני ש שי על הנ ה מע ר תו ם ה תוני הנ ת ו ח ה. ת ל ל ם 142ק ה ר ב ע א פי ת מו ר סו מ  ב

ת צרי ד הנו צ ו ל בן בנ ר בנו, ו מ לו ד כ צ חק ל צ ב, י ק ע ם וי אי חריו שב ה א גי לו א  בגנ
שו, של ת י ר סו מ ה ת ו צרי צרת אף הנו שר יו שיר ק ם. י ה 143ביני

ה, ש ם, אהרן, מ שע מרי הו ב י ל כ ל ו כ ה ו ל ם א מי דו ם ה ה ם ל ם ה ל ת כו פ  של מו

ה מונ ת א פ קו ת ש ב בו ת, הארץ כי לו ח תנ ה ה ם ו ה ם ו מי ל ת מג מויו ת ד לו ע ת ב עו מ ש  מ
ה ה רב גי לו טו ס רי כ ת. ב צרי ה הנו ש אהרן מ ם ו ס ה פו טי טו רו שו; של פ ה י ש א מ  הו

ם דג ך, של ה ל מ ה א־ בי תו 144הנ עליי ר ש ה ה סיני ל ס פ ת ה נ עליי ם. כ מי ש ד ל מ ע  מ

שר סיני הר תו, נק ר ת כ ה ה ל ר תו ה בל ו קי ה ש ש ר פ ת ה ה צי ר גו פי ה־ ר פ ל כ ת ש רי ב  ה
ה. ש ד ח את ה צי ם י היג מצרי הנ ת ש פ קו ת ר ו ב ד מ כו ה פ ה ה מונ ת ה ל מ די ק ה מ ע שו ת  ל

שו א שי בי מיניו מ א מ ל ל ד מו ל ת של ו פיו צי ת. ה גיו לו ט כ ס א ה ה ש ל מ כ ם ו אי בי  הנ

חריו או א ב שו, על ני מו 145י כ שו ו ם י ה ג ש ח מ ק ל ר נ או תי ינו ב פנ ל ם אל ש הי לו א  ה
ה א ר הו ת ו ת, דרכי א רו תו ת ה צו א מן, של ק ת הז ה א ת מו ה ציון של ד תי דו מי ת ו א  ו

ת מו ת ד ש בי ד ק מ ם. ה מיי מי ש ה 146ה מ מג ך ה פו ה ת ל ה א ש ס מ פו טי טו רו פ  של ל
שו ת י ד מ ה עו א ם כנר ד ג סו ה בי ע בי ק שה כי ה ה מ ל ע ם אל הו הי לו ה א ל א ״ ת ו ח ת  ש

א ס ח( כ ב מז ם ) הי ט אלו נ ״) עו עז ד ה (.3 הז ת אל ח ת ם ש הי לו א ־ ח ב ם מז ת ה שו פ  ״נ
ם חי בו ט ל ה ר ע ב ם ד הי לו א על ה ת ו דו ע קו ה חזי ה ן ש ו ז ח ( ״ ה חנן ב ;3 ח ;9 ו יו )

 : 10 ב יעקב אגרת :8 יא העברים אל ;14-1 ג הגלטים אל ואילך! 1 ד הרומים אל 142
 ״בן נקרא בישו האמונה את עליו שמקבל מי .8 ג לוקס ! 9 ג מתי גם וראה ! 58 ח יוחנן

 הוא כן ועל המאמינים, אבי הוא אברהם .26 יג השליחים מעשי :9 יט לוקס אברהם״:
!34 ג לוקס !2-1 א אברהם״)מתי בן דוד בן המשיח ״ישוע ישו: של השושלת אבי
-4 ,4 ההרזיות כנגד )אירנאוס, כריסטוס על דיבר אברהם (.17 א מתי 1 ,7! ,(11 ,sc IV 

.pp. 455ff)
ואילך. 15 יט היובלים ספר לכך: בדומה וראה ;28 יג לוקס : 11 ח מתי 143
 כמו הנביא הוא ישו ועוד. ,187 ואילך, 66 ,7-1 ב !334 ,148 א משה חיי על פילון, 144

 ה יוחנן !37 ז !24-22 ג השליחים, מעשי ראה יח-יט! טו, יח, דברים פי על משה
.86 עמ׳ יוחנן, בראון, !46

 למשה הרביעי האוונגליון של המיוחדת הזיקה על .45 ה !45 א יוחנן !27 כד לוקס 145
 בסצנה .90 עמ׳ יוחנן, בולטמן, !lx-lxi עמ׳ יוחנן, בראון, ראה בכלל שמות ולספר

 ט מרקוס ! 3 יז ישו)מתי עם מדברים כשהם ואליהו משה נראים הטרנספיגורציה של
 רקע כשר, א׳ ועיין ועוד. ואילך 23 יא ואילך! 2 ג העברים אל וראה (.30 ט לוקס ;4

עמ׳ תשכ״ו, אביב תל אוניברסיטת גמר, עבודת משה״, ב״עליית ומשיחיות היסטורי
 ושם T. Glasson, Moses in the Fourth Gospel, London 1963, pp. 20-26 ואילך; 15

נוספות. הקבלות
 משה .158 עמ׳ נביא־מלך, מיקם, ראה יז-לו א חנוך לבין זה תיאור שבין הזיקה על 146

לשמים. כעלייה נתפסה סיני להר שעלייתו משום אלה שמימיים מחזות לראות היה יכול



 משה לפיכך 147השמימי. המזבח תחת הנמצאים המרטירים נשמות אלה כלומר
 בזמן ״כי :העולם אור הוא משה גם ישו כמו 148המרטירים. עם הוא גם נמנה
 למאמינים בחושך״. היו שיושבים אלה לכל האיר העולם תורת של האור ההוא
 אהרן גם (.2 )נט להם השמור האש עינוי ולכופרים שכרם, על ההבטחה נודעה

 מאלוהים הגדולה הכהונה את וקיבל נבחר שכמוהו ישו, של פרוטוטיפ הוא
5 ה העברים )אל  מרים שאמו כיוון אהרן, מצאצאי הוא שישו גם מה (,4-
 הוא נון בן יהושע (.5 א )לוקס אהרן״ ״מבנות אלישבע של קרובתה היא

 ששמו העובדה את מדגישה הנוצרית המסורת ישו. של המובהק הפרוטוטיפוס
 לגלם שיוכל כדי ,149טו( יג, במדבר פי )על משה בידי ליהושע מהושע הוחלף

 את להעבירו העם, את להושיע הוא גם היה צריך שכמוהו יהושע, של דמותו את
 והוא יט( לד, ו; יג, ליהודה)במדבר הנשיא הוא כלב הארץ. את ולהנחילו הירדן

 לצד יוסטינוס ידי על נזכר הוא יח(. ט, ב, ישו)דהי״א של מאבותיו חצרון, בן
 של אמו היא ואהרן משה אחות מרים 150כנען. ארץ את לתור שנשלח כמי יהושע

151(.10-9 א אבותיו)מתי הם ויאשיהו חזקיהו ושלמה, ודוד ישו,

 השנייה :לאלוהים המוצעים כקרבנות נחשבים המרטירים החדשה בברית נוספים במקומות 147
2 הרומים אל איגנטיום, וכן : 17 ב הפיליפים אל : 6 ד טימותיאום אל ,4 :2  אל גם ראה ; 2,

 קרבן גופכם את שתמסרו מכם מבקש אני אלוהים רחמי בגלל אחיי, ״ובכן : 1 יב הרומים
 אנו הבתר־בבלית היהודית במסורת רק : 13 ו הרומים אל וכן: לאלוהים״. ורצוי קדוש חי,

 כו נו״א נתן, דרבי אבות הכבוד: כיסא תחת גנוזות הצדיקים שנשמות דומה, רעיון פוגשים
 צדיקים של נשמתן אומר: אליעזר ״רבי ע״ב: קנב שבת בבלי (:82 עמ׳ שעכטער, )מהד׳
יא, רבה דברים החיים׳: בצרור צרורה אדוני נפש ׳והיתה שנאמר הכבוד, כסא תחת גנוזות

 השמים לשמי אותך מעלה ואני תאחרי ואל צאי משה[ של ]לנשמתו הקב״ה לה ״אמר ט:
אזכרה, אלה מדרש :וגדודים״ ושרפים כרובים אצל כבודי כסא תחת מושיבך ואני העליונים

 את יום בכל מקריבים שעליו הכבוד לכסא סמוך מזבח :66 עמ׳ ח״ב, המדרש, בית ילינק,
 על הקריב ״מכאל הגדול...״! שר ״ומכאל ד״ה ע״א קי למנחות תוספות :הצדיקים נפשות
התורה׳׳. תלמידי נשמות את השמימי המזבח

.26-24 יא העברים אל גם ראה 148
 ישו את המזהה (,268 )עמ׳ 4,115 דיאלוג גם וראה (,263 )עמ׳ 1,113 דיאלוג יוסטינוס, 149

ב, ג בזכריה הגדול הכוהן יהוצדק, בן יהושע עם  יוסטינוס זהר, ש׳ ראה .8 12 ברנבא :ה א-
 ,106-104 עמ׳ ,1981 אביב תל אוניברסיטת גמר, עבודת היהדות, עם והפולמוס מרטיר

 בקבר נקבר ישו (.PL, Vol. n, cols. 330-331) 7 3 מרקיק נגד טרטוליאנוס, : 137-136
.216-205 עמ׳ סקרמנט, דניאלו, :236 עמ׳ האוצרות, מערת בדג׳, יהושע: עבור שנכרה

 כמי הסורי אפרים אצל נזכר כלב (.PG, Vol. vi, col. 736) 7-1 113 דיאלוג, יוסטינוס, 150
הברואים: כל את ניחם שיינו הענב את לראות וחיכה המוט על האשכול את שהביא

CSCO 186, Syr. 82, Hnat. I, 30 
: (SC, 11 pp. 819-930) 17-8,21 151 דרשה אפרט, ראה לישו כפרוטוטיפוס אלה אישים על  

עמ׳ האוצרות, מערת בדג, 185,183.  -,(SC, IIpp. 884-886) 4 ,23 דרשה



המשיח והופעת הקץ תיאור 3.1
 לו שתקדם האפוקליפטית הדרמה דעלמא(, )שולמה העולם קץ של תיאורו

והשחורים. המאירים המים חזון את חותמים המשיח של הסופית והופעתו
 ובה הקץ, שלפני האחרונה ההיסטורית התקופה היא השני הבית תקופת

 יבואו ושוב לשירותם ישובו והכוהנים קרבנותיה וישוקמו ציון תיבנה תשוב
 בקיצור מתוארת זו תקופה המחבר של להשקפותיו בהתאם אך להללה. העמים
152(.6 )סח לה שקדמה התקופה מן בפארה נופלת היא כי מדגיש והוא נמרץ,

הקודמים: החזונות שבשני אלה את תואמים האפוקליפטית הדרמה שלבי
 העולם זמן יבשיל כאשר אותו. המקדימות הפורענויות מבשרות הקץ בוא את

 העליון יביא הקץ, זמן יבוא כלומר והטובים, הרעים של זרעיהם קציר ויבוא
 בחזון כמו 153(.2 )ע לב ואזהרות רוחות סערת מנהיגיה ועל ויושביה הארץ על

 ההוא. בזמן יושביה על תגן קדישתא( )ארעא הקדושה הארץ (2 הראשון)כט
 (.2 )עב המשיח של זמנו יבוא אז יזדעזעו, והעמים אלה אותות שיבואו לאחר
 אז מלכותו, כס על לעולם בשלום ישב והוא בעולם שיש כל את שיכניע לאחר
(.1 עג נתחזא״. וניחא בבוסמא נתגלא תיראה)״הידין ומנוחה במשתה יתגלה

 הופעתו״, ״ראשית או הופעתו של הראשון השלב על בקצרה עובר המחבר
 במשכן מלכותו כס על יושב המשיח הקודמים. בחזונות בהרחבה עמד שעליו

 האסכטולוגית( המשיחי)האוכריסטיה המשתה הבריאה, התחדש עם ‘54השמימי
 רפואה :עדן גן של רקעו את יותר עוד מדגיש הוא כאן אך והמנוחה)המילניום(.

 לאדם בניגוד האדם. מבני ירחקו ואנחות צרה דאגה, מחלה, וכל בטל, תרד
 בזמנו. שלא איש ימות ולא נצח, לחיי האדם בני יזכו שוב שחטא, הראשון,

 כאילו מחוריהם יצאו ודרקונים נחש האדם. בני את וישמשו היער מן יבואו חיות
 תסבולנה לא נשים בנים״ תלדי ״בעצב חוה לקללת בניגוד 155לילד. השתעבדו

 הקוצרים יתעייפו לא ההם בימים בטנן. פרי את יוציאו כאשר לידה כאבי עוד
 נולד שלא מה של וראשיתו שנולד)שנשחת( מה של סיומו הוא הזמן כי והבונים,

הקטע אותו על ומתבסס החזון מחבר ממשיך זה בתיאור (.2 עד — 3 )נשחת()עג

.73 פט א חנוך לכך בדומה ראה 152
 .43-40,30 יג מתי אצל גם מופיע בקץ והחיטים הזונים (eeptoj16);<קציר של זה דימוי 153

.15 יד יוחנן חזון :39 שם העולם: קץ הוא הקציר
.9 ,2 ד יוחנן חזון : 1 ח : 8 א העברים אל : 28 יט מתי לכך בדומה ראה 154
ח. יא, ישעיהו פי על ,13 א במרקום כמו 155 -  מלכות של התיאור בתוך ארוגה זו נבואה ו

ה! ה,0 ישעיהו גם ראה .515 עמ׳ למשוח, יונגה, דה זו: שלום כ  מיהדות צ׳רלסוורת׳, כ-
 היא בחיות השליטה .that place and time is paradise redivivus : 247 עמ׳ לנצרות,

.468 עמ׳ עדן, וגן אדמה דניאלו, עדן: גן של למצב חזרה



 של הופעתו ראשית לאחר האדמה תנובת תיאור את בנה שעליו אירנאום של
 שיתקבלו האלה, המאכלים מן שייהנו החיות ״וכל :השנים אלף ותקופת המשיח

156משמעת״. בכל אדם לבן ונשמעות לזו זו ונוחות שלוות תיעשינה האדמה, מן
 קודמיו, שני עם היטב משתלב זה בחזון האסכטולוגית הגאולה תיאור

 הקץ, את המחבר תיאר הראשון בחזון הפרוסיה. תיאור את משלים והוא
 המשיח, של בהופעתו הראשון השלב ואת לו שיקדמו הפורענויות את

 השנייה והופעתו השנה, אלף תקופת המשיחית, האוכריסטיה התגלותו, ראשית
מת התמקד הוא השני בחזון האחרון. והמשפט לתחייה הקימה והסופית, מלח  ב

 השלישי בחזון הנשחת. העולם היעלם לפני שתיערך האנטיכריסטום, עם המשיח
 נשחת, שלא העולם את החדשה, הארץ ואת החדשים השמים את מתאר הוא

 ומוריד בעננה האוחז הברק השנייה. הפרוסיה עם המתייסד חלוף, בד שאיננו
 מערב עד ומאיר ממזרח היוצא כברק יהיה שבואו האדם, בן הוא pלא אותה
157(.24 יז לוקס ;27 כד )מתי

 בפתיחת אלוהים מידי לברוך שניתנה ההבטחה מתגשמת זה חזון של בסיומו
א למהר שיוכל כדי ציון את להסיר עומד שהוא הראשון, החזון פ לר  העולם את ו

כ ( מנו 1 בז  ואידאית. ספרותית מבחינה החזוני המעגל את סוגר הוא בכך (.2-
 שהיא בעננה, המשיח, את המסמל הברק, אוחז השלישי, החזון בתום עתה,

^ לכל מאיר הוא לארץ. אותה ומוריד החדשה, הבריאה א א ה  כל את מרפ
^ על ושולט השחורים, המים ידי על שנהרסו המקומות א  ניצחונו מגיע בכך ה

 אדם על שהוטלה הקללה השטן: על כלומר המוות, על המשיח של הסופי
 הנחש זמן. בטרם עוד ימות לא ואיש תתבטל, החטא, מקור את שהיוו וחוה,

 הנשחת העולם של סיומו זהו בעצב. עוד תלדנה לא ונשים לילד, ישתעבד
 עוד ולא נצח חיי בבריאה יהיו יוחנן בחזון כמו נשחת. שאיננו העולם וראשית

158(.4 כא יוחנן )חזון וכאב זעקה אבל, דמעה,
 לו ומשתעבדים הברק את ומקיפים הים מן העולים הנהרות שנים־עשר

 האסכטולוגי התפקיד את ישו העניק שלהם השליחים, שנים־עשר את מסמלים
 הכנסייה את המרכיבים החדש, ישראל של השבטים שניס־עשר את לאסוף

 שעתידה השמימית, ירושלים עם מזוהה זו כנסייה האסכטולוגי. בעידן הנוצרית
שנים־עשר של שמותיהם כתובים שעריה שנים־עשר על השמים! מן לרדת

דיאלוג יוסטינום, לכך ובדומה .(.sc, Vol. II, p. 417) 3,33 ,5 ההיירזיות, כנגד אירנאוס, 156
81 2 (.210 >עמ 1-

.28-27 כא לוקס ! 30 כד מתי : 27-26 יב מרקוס יג. ז דניאל על מבוסס האדם בן דימוי 157
.54 ,27-25 טו הקורינתים אל הראשונה גם ראה 158



 שליחי שנימ־עשר של שמותיהם כתובים חומתה יסודות ועל ישראל שבטי
 כא יוחנן )חזון החדש השמימי המקדש את המסמל הברק את המקיפים השה,

8 ז ואילך: 9  וירידתה השטן על הניצחון עם 159(.30 כב לוקס ;28 יט מתי !4-
 להגשמתה ברוך בספר האפוקליפטית הדרמה מגיעה השמיימית ירושלים של

המלאה.
 המחבר של השקפתו את לפנינו פורסים האפוקליפטיים החזונות שלושת

 אצל לעורר מתכוונים הם זמנית בו אולם המשיח. של ולהופעתו לקץ בקשר
 והמרכזיים הקדומים הסקרמנטים לשני אסוציאציות השומעים או הקוראים

ה, ברורה: אסכטולוגית משמעות שלשניהם הנוצרית, הכנסייה של טי ס רי כ או  ה
 המאמין השתתפות את ומבטא האחרונה הסעודה טקס על המתבסס הסקרמנט

 בפרוסיה, המלאה לחזרתו האסכטולוגית הציפייה ואת הצלוב ישו בקרבן
ה, ל בי ט ה  לזכות כדרך הנוצרי המשיח של מותו עם הנטבל את המאחדת ו

 השימוש באמצעות נעשות אלה אסוציאציות 160תחייתו. עם מחודשים בחיים
מאירים. ומים משיחית סעודה מעיין, מן, גפן, של בסימבוליקה

 חוקרים הרביעי. לאוונגליון הסורי ברוך בין מפתיע דמיון קיים זו מבחינה
 העניין ועל יוחנן של האוונגליון של הסקרמנטלי אופיו על הצביעו רבים
 המזכירים ביוחנן הקטעים את להבין יש לדעתם בליטורגיה. לו שהיה הרב
 בארוחות העוסקים הקטעים את ואילו הטבילה, סקרמנט של בהקשר מים

 מוצגים אלה סקרמנטים שני האוכריסטיה. סקרמנט של בהקשר וגפן יין לחם,
 קהילות בקרב בכריסטוס האמונה את לחזק ונועדו סימבוליים, באמצעים

ברוך ספר גם יוחנן של האוונגליון שכמו לכך, הסיבה זוהי 161הצעירות. הנוצרים

 את המייצגים (,13 ו )יוחנן האלפים חמשת האכלת בנם הסלים שנים־עשר גם ראה 159
 A. Geyser, ״The Twelve : 96 ׳עמ נביא־מלך, מיקם, והמאמינים, השליחים שנימ־עשר

(,1982) 28 Tribes in Revelation, Judean and Judeo Christian Apocalypticizm", NTS 
397 .p; ,הערה 53 פרק 639 ׳עמ הסורי, ברוך קליין, !89 עמ׳ ברוך, צ׳רלס a. גם ראה 

 שניס־עשר .150-149 עמ׳ סקרמנט, דניאלו, כז( טו, )שמות באילים עיינות שנים־עשר
כולו: הסורי בברוך הקיימת 12 המספר של הטיפולוגית במתכונת משולבים הנהרות

ט. ; 18-1 כז ס  S. Pines, "Notes on the Twelve Tribes in Qumran, Early גם ראה נו-
Messiah and Christos, Studies in the Jewish ״,Christianity and Jewish Tradition 

152-154 .Origins of Christianity, Presented to D. Flusser, Tubingen 1992, pp. אנשי 
 בהקשר חושך בבני אור במלחמת הנזכרים השבטים, שנים־עשר עם מזוהים קומראן כת

 A. Jaubert, "La symbolique des douze", Hommages המקדש: במגילת וכן אסכטולוגי
457 .A Andre Dupont-Sommer, Paris 1971, p

4 ו הרומים אל 160  הקורינתים אל הראשונה ; 12 ב הקולוסים אל ;27 ג הגלטים, אל ;3-
.13-12 יב

161 16 ,14 .0. Cullmann, The Johannine Circle, London 1976, pp; ,נוצרי, פולחן קולמן



 היו ברוך״, ״איגרת בשם הידועים שלו, האחרונים הפרקים ובעיקר כולו, הסורי
162הסורית. דוברות בכנסיות ובמיוחד הקדומה בנצרות פופולריים

קיצורים
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