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 הנוצרית והתאולוגיה השבעים תרגום

 רוקח דוד

 מבוא

 פי-על נעשה( ש"תה: להלן) השבעים תרגום הקרוי ליוונית החומש תרגום
י בימי "ַאריסֶטָאס איגרת" למַּ טֹוֶלָמיוס הוא) תַּ ֶדלפוס השני( פְּ  244–254) פילאַּ

 המאה אמצע עד הנראה ככל נמשך האחרים המקרא חלֵקי תרגום(. נ"לפסה
 במסורת וגם אריסטאס באיגרת הוצג התרגום מעשה. נ"לפסה השנייה

 היו שהיוזמים נראה ואולם; חצרו אנשי של או המלך של כיוזמה התלמודית
 וכל עברית להבין שחדלו כיוון שלהם דוחק צורך למלא שביקשו מצרים יהודי
 מצויות לכך ראיות. היוונית בשפה התנהלו, כאחד והדתיים החילוניים, חייהם

 ביותר הבולטת והראיה, הקדומה ההלניסטית היהודית ובספרות בכתובות
". שלנו הלשון" כעל היוונית על המדבר, האלכסנדרוני פילון אצל מצויה

 בבתי הכתובות מן גם מוכחת היהודי הציבור בקרב היוונית של חיוניותה
 54 המשיכו היוונית מסביבתם שנעקרו פי-על-אף; ברומי היהודיים הקברות
 כתבו אחוזים 24 ורק, מצבותיהם גבי על ביוונית להשתמש מהם אחוזים
 שבמצרים מאוקסירינכוס בפפירוס מצויה נוספת הוכחה 1.המצבות על ברומית

 
 H. B. Swete, An Introduction to the Old Testament in Greek, Cambridgeראו:  1

University Press 1914, pp. 12–20; V. Tcherikover, Hellenistic Civilization and the 

Jews, Philadelphia-Jerusalem 1959, pp. 347–348 ,מרטיר: יוסטינוס . ועיינו גם ד' רוקח
. לניתוח מפורט של תה"ש ומאפייניו 24–22, ירושלים תשס"ה, עמ' דיאלוג עם טריפון היהודי
. ראו גם 45–9גן תשס"ו, עמ' -, רמתתרגום השבעים לספר בראשיתעיינו בספרו של מ' צפור, 

עיונם המקיף והמדוקדק של אברהם וסרשטיין ז"ל ובנו דוד יבל"א על מסורת תה"ש וגלגוליה 
 .A. Wasserstein and D:פיתוחה וחשיבותה אצל אבות הכנסייה ז"ל, ועלאצל ח

Wasserstein, The Legnd of the Septuagint: From Classical Antiquity to Today, 

Cambridge University Press 2006, pp. 51–131אק, לאור האקלים ג'. לדעתה של ֶטסה רא
תכנית של הספרייה האלכסנדרונית וכן לאור בוהתבטא התרבותי ששרר בממלכה התלמיית 

העניין שגילו הפילוסופים מן האסכולה הֶפריָפֶטטית ביהדות, מן הראוי לקבל את המסורת 
תרגום התורה ליוונית לשם צירופו על העיקרית של איגרת אריסטאס בדבר פטרונות מלכותית 

ל הטרגדיות של היד המקוריים ש-למשל כתביכמו לנכסי התרבות שנאספו בספרייה )
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סטיקֹון קטע ובו, התיכונה  שמות כארבעים בו מצויים. ד"יו באות מאֹונֹומַּ
. שממולם בטור היווני הפירוש נשתמר מחציתםבעבור כו, יווני בתעתיק עבריים
 את פילון הסביר זו ובמילה, perissosעל ידי   תורגם, Iether, ֶיֶתר השם למשל

 אונומסטיקונים נשתמרו קדומים יד-בכתבי 2.משה חותן יתרו של האטימולוגיה
 פי-על בו שהשתמש, היירונימוס של אונומסטיקון ובהם, ולטיניים יווניים
 ואצל הללו באונומסטיקונים. יווניים באונומסטיקונים חיבורו לצורך הודאתו

 כן. פילון של ביותר המשונות לאטימולוגיות מקבילות מצויות היירונימוס
 ולאונומסטיקונים מאוקסירינכוס לאונומסטיקון אחד טיפוס-אב שהיה מתברר
 בגזירת ש"לתה צמוד והיה עברית ידע הראשוני האונומסטיקון ושמחבר, הללו
 3.בחיבורו שהביא השמות שורשי
 וסביר, בהתפתחות להבחין שאפשר דומה? ש"לתה ל"חז התייחסו כיצד
 :קורין אנו א"ע ט מגילה, בבבלי. השלילה אל החיוב מן הייתה שזו להניח

[: נ"לסה השנייה המאה לאמצע סמוך, אילעאי בן דהיינו] יהודה ר"א
 מעשה ומשום תורה בספר אלא התירו לא יָונית רבותינו כשהתירו אף

 זקנים ושנַּים שבעים שכינס המלך בתלמי מעשה: דתניא. המלך בתלמי
 אצל ונכנס, כינסן מה על להן גילה ולא בתים ושנַּים בשבעים והכניסן

תבו: להם ואמר ואחד אחד כל  בלב ה"הקב נתן. רבכם משה תורת לי כִּ
 ברא אלהים" לו וכתבו אחת לדעת כולן והסכימו עצה ואחד אחד כל

( ]...[ כו א שם" )ובדמות בצלם אדם אעשה(, "א א בראשית" )בראשית
 אשתו את משה ויקח( ]...[ "ז יא שם" )שפתם שם ואבלה ארדה הבה"

 בני[ נושאי: הירושלמי שבתלמוד במקבילה] נושא על וירכיבם בניו ואת
 ולא" הרגָלים[ שעירת] צעירת" את לו וכתבו( ]...[ כ ד שמות" )אדם

 
 T. Rajak, "The King and the Translation: Powerאייסכילוס, סופוקלס וֶאּוריפידס(. ראו:

and Culture in Ptolemaic Alexandria", Henoch 29 (2007), pp. 241–258ביתר  . ראו
 Translation and Survival: The Greek Bible of the Ancient Jewishהרחבה בספרה

Diaspora, Oxford University Press 2009, Ch. 1. 
 .295לא )תשכ"ב(, עמ' תרביץ ראו: י' עמיר, "פרושי שמות עבריים אצל פילון",   2
 D. Rokeah, "A New Onomasticon Fragment from Oxyrhynchus andראו בהרחבה:  3

Philo's Etymologies", The Journal of Theological Studies, n.s. 19 (1968), pp. 70–82 .
 .Oxyrhynchus Papyri, XXXVI, London 1970, pp. 1–6 -פרסום מלא של הפפירוס מצוי ב
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 4ארנבת תלמי של שאשתו מפני(, ו יא ויקרא" )הארנבת" את לו כתבו
 .בתורה אשתי שם והטילו היהודים בי שחקו יאמר שלא, שמה

 מהן, ש"תהם בלשינויי ודוגמאות אריסטאס באיגרת הנקרית המסורת לפנינו
 – הרגליים שעירת תורגמה וארנבת, משא בהמת תורגם אכן חמור – נכונות
 המסורה נוסח של' שיפור' ש"לתה המייחסות הדוגמאות דווקא. מוטעות ומהן

 טוב עמנואל. נכונות אינן, תאולוגיים קשיים לפתור כדי בו שיש(, מ"נה: להלן)
" ובדמות בצלם אדם אעשה", "בראשית ברא אלהים: "שהשינויים שיער

 ש"תה של המקורי הנוסח את" משקפים 5",שפתם שם ואבלה ארדה הבה"ו
 ייתכן]...[  מ"נה פי-על תוקן הידועים היד כתבי כל של טיפוס-שהאב בעוד

 אולי, תמיהות עוררו שהם משום תוקנו ברשימה הכתובים מן חלק שדווקא
 :טוב על שחלק קיסטר מנחם של כדעתו ודעתי 6".ל"חז מסורת בעקבות אפילו

 עדות לפי השבעים בתרגום הזיקה כינויי שחיסור טוב של הצעתו
 אדם נעשה" במקום" ובדמות בצלם אדם אעשה]" ל"חז מקורות
]...[  לי נראית אינה קדומה עברית גרסה על מבוסס"[ כדמותנו בצלמנו

 תרגום של קדום שלב על מעידה שהמסורת]...[  הכללית השקפתו גם
 מעובדות מהדורות קרובות לעתים אמנם. מאליה מובנת אינה השבעים

 שינויים אבל העברי למקור התרגום את מקרבות השבעים תרגום של
 תרגום של לעיבוד להיכנס יכלו וענייניים תאולוגיים ככולם רובם שהם

 7.מקורו את מלשקף פחות לא השבעים

 
. תלמי הראשון, מייסד שושלת המלכים המוקדונים במצרים, היה בנו של lagôs תרגומה:  4

Lagos.שם אשתו היה ַארסינֹוֵאי . 
כדמותנו", ו"הבה נרדה ונבלה שם במקום "בראשית ברא אלהים", "נעשה אדם בצלמנו   5

 שפתם" שבנה"מ.
ראו ע' טוב, "מסורת חז"ל על ה'שינויים' שהוכנסו בתרגום השבעים לתורה ושאלת הנוסח   6

, ב, ספר יצחק אריה זליגמןהמקורי של תרגום זה", בתוך: י' זקוביץ וא' רופא )עורכים(, 
, סמך את ידיו על השערתו 11עמ'  (,1. מ' צפור )לעיל הערה 952–959ירושלים תשמ"ג, עמ' 

 הנ"ל של טוב.
)יום  סוגיות במחקר התלמודראו מ' קיסטר, "'נעשה אדם': הייחוד בין אחדות לריבוי", בתוך:   7

עיון לציון חמש שנים לפטירתו של אפרים א' אורבך, כ"א בכסלו תשנ"ז(, ירושלים תשס"א, 
–49 (, עמ'1אצל וסרשטיין )לעיל הערה  . וראו בפירוט על השינויים האלה95והערה  41עמ' 

לסה"נ,  122(, שרשימת השינויים נתחברה סמוך לשנת 94–91. מסקנתם היא )עמ' 94–54, 52
סי שאינו  ,כלומר בזמן נשיאותו של רבן גמליאל השני, כנספח או כחיזוק להמצאת הסיפור הנִּ

פי שישבו -על-בדבר ההשראה האלוהית שזכו לה מתרגמי תה"ש: אף ,באיגרת אריסטאס
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 ביותר עוינת אנונימית מסורת מוצאים אנו, דלעיל החיובית המסורת לעומת
 והיה יוונית התורה את המלך לתלמי שכתבו זקנים בחמשה מעשה: "ש"לתה
תרגם יכולה התורה היתה שלא, העגל בו שנעשה כיום לישראל קשה היום  להִּ
 8".צרכה כל

 בתרגום מקדימים מחקרים" ספרו את פראנקל זכריה פרסם 1541 בשנת
 עשר כעבור. אונקלוס לתרגום ביותר קרובה ש"תה שגרסת טען ובו", השבעים
 התרגום פרשנות על הארצישראלית הפרשנות השפעת על" בספרו, שנים

 עיני לנגד הייתה הקדומה אונקלוס שגרסת, פראנקל הוסיף, "האלכסנדרונית
 מה: "באמרו פראנקל של התיאוריה על חלק גייגר אברהם 9.השבעים מתרגמי
, הזמן מסיבות משל השבעים תרגום לתוך בפירושיו להכניס מבקש 10שפראנקל

 אלא אינם, מדעתו שהמציא, חוניו במקדש הֶליאֹונטֹופֹולית ההלכה את כן וכמו
 אף לוותר רוצה שאינו, פראנקל: "אומר הוא אחר ובמקום". דמיונות דברי

 כי, המשונה הדעה לכלל הגיע כך ומתוך ישראל-ארץ של המסורת על במשהו
 11".במקורו ושנשתנה לתלמי שנמסר, העברית בלשון טופס על בה מדובר
 לאשש ביקש ואף, פראנקל של מסקנותיו על ידיו את חורגין פנחס סמך לעומתו
 בין הזיקה בדבר טיעוניו את מספקת במידה ביסס פראנקל, לדעתו 12.אותן
 הדמיון על המצביעות רבות דוגמאות באמצעות ש"לתה אונקלוס תרגום

(resemblance )הללו התרגומים שני בין. 
 גם לו להיות ויכולים, תלות על בהכרח מעיד אינו דמיון: מיד ייאמר
 ובדוגמאות חורגין של בהסבריו בהרחבה דנתי בספרי. אחרים הסברים

 
תחת ידם את אותו הנוסח בדיוק, ובכלל זה השינויים. לאור הסבר זה, מבתאים נפרדים הוציאו 

 מובן מאליו שאין הרשימה משקפת את הנוסח המקורי של תה"ש.
; השוו מסכת ספר תורה פ"א 122–121ראו: מסכת סופרים פ"א ה"ז, מהדורת היגער, עמ'   8

קטנות, מהדורת היגער, עמ' כג. וראו דבריו העוינים של ר' יהודה ה"ו, בתוך: שבע מסכתות 
 .94בר שלום, להלן לפני הערה 

 Z. Frankel, Vorstudien zu der Septuaginta, Leipzig 1841, p. 165; idem, Über denראו:  9

Einfluss der palästinischen Exegese auf die alexandrinische Hermeneutik, Leipzig 

1851, p. 229. 
 .144בספרו, על השפעת הפרשנות וכו', עמ'   10
, ירושלים המקרא ותרגומיו בזיקתם להתפתחותה הפנימית של היהדותראו לנ"ל: א' גייגר,   11

. 1הערה  152, עמ' 1הערה  159. השוו עמ' 1הערה  254, עמ' 1הערה  194תש"ט, עמ' 
 .1929פי המהדורה השנייה משנת -ברוך, עלהציטוטים לקוחים מן התרגום מגרמנית של י"ל 

, חזון ומורשתבתוך: פ' חורגין,   "P. Churgin, "The Targum and the Septuagintראו:  12
. ראו לעומת זאת את דיונם של א' וד' וסרשטיין 144–144גן תשמ"ח, עמ' -החלק האנגלי, רמת

 .44–42(, עמ' 1)לעיל הערה 
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 רכות לאה ועיני: "נאמר יז כט בבראשית. אחת בדוגמה אסתפק כאן 13.שהביא
ת היתה ורחל -את" רכות" בעבור בחר אונקלוס תרגום". מראה ויפת ֹתאר יפַּ
 יונתן לתרגום בעיקרו השווה – ירושלמי תרגום ואילו, נאות שפירושו" ָיאָין"
 גם כך. חלשות, רכות שמשמעו" רכיָכן"-ב בחר – המאוחר יונתן-פסאודו או
' עמ, שם) העיר חורגין. חלשות, רכות, איסתניסֹות כלומר astheneis: ש"תה
 הושפע לדעתו כלומר, עמו מסכים ש"שתה המקור הוא העוין שהתרגום(, 149
 תרגום דווקא הוא אונקלוס תרגום, ראשית ,ברם. העוין התרגום מן ש"תה

 לבין לאה של השלילי תיאורה בין הניגוד, ושנית; ש"לתה בניגוד, אוהד
 ההתאמה את לתלות הכרח אין כן ועל, במקרא נמצא רחל של החיובי תיאורה

 להיות ביקשו פשוט שניהם: שביניהם בזיקה ירושלמי לתרגום ש"תה בין
 .לכתוב נאמנים

 בין המקראי הניגוד את' לרכך' ביקשו ל"חז גם, אונקלוס לתרגום בדומה
-תיאודור מהדורת, טז, ע) רבה בראשית במדרש קורין אנו וכך. ללאה רחל
 (:א"ע קכג בתרא בבא, בבלי השוו; 514' עמ, אלבק

דמֹוהי תרגם יוחנן' דר אמורא –( יז כט בראשית" )רכות לאה ועיני" : קַּ
 מתורגמן] רכיכין הוו דאמך עיניא: ליה אמר. רכיכין הוו דלאה עיניא
 רכות: מדבריו ומשתמע) רכות היו לאה עיני: לפניו תרגם יוחנן' ר של

? רכות מהו[ , לאה דהיינו] זו[. רכות היו אמך עיני: לו אמר(. מלידה
ָיה רכות כִּ בְּ נאין היו שכך, מִּ  והיתה, לקטנה וקטן לגדולה גדול שיהא התְּ
ו בחלק תיפול שלא רצון יהי: ואומרת בוכה  .הרשע ֵעֹשָ

 :לכת הרחיק אף( 142' עמ, א, בובר מהדורת, יב ויצא) תנחומא מדרש

 יפה שהיתה אלא מרחל כעורה שהיתה לא? שנואה היתה למה: א"ד
 וביופי בנוי שוות -( יז כט בראשית" )בנות שתי וללבן" שנאמר, כרחל

 שילדה ֵכיָון אלא(? שם שם" )רכות לאה ועיני" אמר למה. ובזקיפה
 ֵאלו אגרות שלחו, ורחל לאה בנות שתי ללבן נולדו, ליעקב ֵעשו רבקה
 לאה והייתה. רחל ויעקב לאה את ֵעשו שיטול כדי, ביניהן והתנו לֵאלו

 בכל בוכה והיתה רעים שמעשיו שומעת והיתה ֵעשו במעשה שואלת
 רכות עיניה נעשו כך ומתוך? הזה לרשע גורלי עלה כך: לומר שעה
 ".רכות לאה ועיני" שנאמר[, מלידה ולא מבכייה כלומר]

 
 .92–24, ירושלים תשס"ה, עמ' יר: דיאלוג עם טריפון היהודייוסטינוס מרטראו ד' רוקח,   13
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 יוסטינוס דרש( דיאלוג: להלן, 4: קלד)" היהודי טריפון עם דיאלוג" בחיבורו
 הנפש עיני אף והרי[, astheneis] חלשות היו לאה עיני: "כך ש"תה לשון את

 ".מאוד חלשות שלכם
 לאור למקרא היווני התרגום שעבר השונות בעריכות דן שפרבר אלכסנדר

 כפי: "שפרבר ציין הראשונה בהערה כבר 14.היירונימוס לנו שמספק המידע
 התרגומים של אחת צורה רק השבעים תרגום מסמל, זו עבודה מתוך שיתברר
: קובע הוא( 5' עמ) המאמר של הטקסט חלק ובסיום". לו שקדמו היָונים

 האוונֶגליסטים בימי כי, ברור באופן מראים וחלוקתם הגדול השינויים מספר"
 לא עדיין השבעים תרגום וצורת העם בין נפוצים יָונים תרגומים הרבה היו עוד

 שפרבר ערך המאמר סוף ועד משם". במעלה הראשון היָוני התרגום הייתה
 שבברית המקראיות ההבאות תרגום לבין ש"תה בין ההבדלים של רשימה
 שהם ומצא, סוגים 14-ל ההבדלים את שפרבר מיין ברשימתו. החדשה

 שהציטוטים ומצאו חישבו אחרים חוקרים. בקירוב מקרים 922-ב מסתכמים
 מקרים 154-ב ש"מתה שונים אך, מקרים 212-ב מ"מנה שונים החדשה בברית
 אחדות שנים כעבור 15.לציון הראויים מקרים 42-מ יותר לא ומתוכם, בלבד
 הברית לכתובי ש"תה בין להבדלים דוגמאות ובו מאמר שפרבר פרסם

 16.החדשה
 ואתה: "נאמר א ה במיכה. שפרבר שהביא הדוגמאות מן בכמה עתה נעיין

ֵפי להיות צעיר אפרתה לחם בית  מושל להיות ֵיֵצא לי ממך יהודה בַאלְּ
 מכדי במספר אתה זעום, אפרתה בית לחם בית ואתה: "ש"בתה". בישראל
ֵפי בין להיות כֹון] שליט להיות לי ֵיֵצא ממך; יהודה ַאלְּ ". בישראל[ מושל, ַארְּ
 מלך היכן ושאלו לירושלים באו המזרח מן שמאגים מסופר 4–1 ב במתאי
 כל את כינס הורדוס המלך זאת מששמע. לו שישתחוו כדי, שנולד היהודים
. המשיח ייוולד היכן לדעת כדי אותם וחקר העם סופרי ואת הכוהנים ראשי

 בית ואת": הנביא באמצעות נכתב כך שכן, יהודה לחם בבית: לו אמרו ואלה"
 ֵיֵצא ממך כי; יהודה מושלי מבין הקטנה פנים בשום אינך, יהודה ארץ, לחם
רעה אשר[ ֶהֶגמֹון] מושל  מתאי שבין הנוסח מהבדלי". ישראל את עמי את יִּ
 קשורים שאינם שונים תרגומים שני מייצגים שהשניים, שפרבר הסיק ש"לתה

 
 .29–1' עמ(, ה"תרצ) ו תרביץ", ך"לתנ השבעים ותרגום האוונגליון, "שפרבר' א  14
 .992' עמ(, 1 הערה לעיל) סוויט  15
 A. Sperber, "New Testament and Septuagint", Journal of Biblical Literature 59ראו:  16

(1940), pp. 193–293. 
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 של חופשי ניסוח במתאי כי שסבר, סוויט על שפרבר חלק בכך 17.בזה זה
ֵפי"ו" הקטנה פנים בשום אינך"ב" אתה זעום" הוחלף שבו, ש"תה הוחלף " ַאלְּ
לֵֻּפי"ב  במתאי" יהודה ארץ"ב ש"שבתה" אפרתה בית" החלפת כי אוסיף 18".אַּ

 ראשונה אפולוגיה) יוסטינוס. ישו על לנבואה הפסוק את להתאים כדי הכרחית
 הסיפא מן השמיט אך, ממתאי ישירות פסוקנו את העתיק( 1 עח דיאלוג; 1 לד
 19.הנוצרים הגויים הם' ה עם שמבחינתו מכיוון", ישראל את" המילים את

: "הן עבדי ֶאתָמך בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי נאמר ד, ג, א מב בישעיה
עליו משפט לגוים יוציא ]...[ ֶלֱאֶמת יוציא משפט ]...[ עד ישים בארץ משפט 

יֵַּחלּו".  ים יְּ יִּ : "יעקב עבדי, אסייע לו; ישראל בחירי, ש"בתה זה פסוקולתורתו אִּ
...[ ֶלֱאֶמת נפשי קיבלה אותו ברצון. נתתי את רוחי עליו, משפט לעמים יוציא ]

יוציא משפט ]...[ עד אשר ישים משפט על פני הארץ, ולשמו עמים יקוו". 
: "הנה עבדי, אשר אותו בחרתי, אהובי, אשר בו שבעה 21, 22, 15 יב במתאי

נפשי רצון. אשים את רוחי עליו, והוא יבשר משפט לעמים ]...[ עד אשר יוציא 
ח[, ולשמו עמי צחון ]או: ָלֶנצַּ  ."ם יקוואת המשפט לנִּ

 שעבד העובדה על ובייחוד, ש"לתה מתאי בין ההבדלים על הצביע שפרבר
 והוא", ישראל"וכ" יעקב"כ נזכר אשר, ישראל עם משמעם האל ובחיר האל
 :שואל

 ישו הופעת על מקדימה נבואה בכך לראות מתאי היה יכול אפוא כיצד
" אהוב"ו" בן" לו וקרא ישו של ביאתו את חזה שישעיהו מזה ולהסיק
 כפי לפעול חייב היה ישו הזאת האלוהית ההשגחה ידי-ושעל, האל
 לומר גרועה לשיטה נחשב זה ?הנביא דברי את למלא כדי שפעל
כורים לב שם לא שמתאי זְּ  יהיה וזה – אף או", ישראל"ו" יעקב" של לאִּ
 להשתית יכול אדם אין. בכוונה אותם השמיט – גרוע יותר הרבה

 לחשוב אין לפיכך[ במקור ההדגשה]! נכונים לא ציטוטים על תאולוגיה
 20.במתאי שלהם והציטוט ש"תה בין הללו הפסוקים לגבי תלות על

 יעקב עבדי למען: "ד מה בישעיהו מקורה ש"בתה התוספת: ייאמר כך על
, הבהרה לשם אחרים מפסוקים הטקסט השלמת של, זו תופעה". בחירי וישראל

 
 .195' עמ, שם  17
 .994, 995' עמ(, 1 הערה לעיל) סוויט  18
 O. Skarsaune, The Proof from Prophecy: A Study in Justin Martyr's Proof-Text:ראו  19

Tradition: Text-Type, Provenance, Theological Profile, Leiden 1987, p. 119. 
 .199–195' עמ(, 14 הערה לעיל) שפרבר  20
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 מניעה כל אין. לפסוקנו בפירושו כך נהג י"רש גם. ש"בתה דופן יוצאת איננה
 הפסוק את לפרש יכול ולכן, מ"בנה אינן הללו שהמילים ידע שמתאי, להניח
 במתאי תורגמה מ"נה של ברישא" הן" שתיבת לציין הראוי מן. ישו על
 סוויט. מ"לנה ישירה גישה למתאי שהייתה מכאן, ש"בתה והושמטה"( הנה)"

, הסינאופטיים באוונגליונים המקראיים מהציטוטים משתמע האם: שאל
 השתמשו שהאוונגליסטים, היום שבידינו ש"תה של הטקסט מן השונים
 יש" :ואמר סוויט סיכם להבדלים סיבות שש שמנה לאחר? אחר יווני בתרגום
 של בעריכה השתמשו שהאוונגליסטים הסברא לטובת ניכר משקל בעלת עדות
 מן אלכסנדרינוס היד-כתב] A קודקס של לטקסט יותר קרובה שהייתה ש"תה

טיָקנוס היד-כתב] B של לזה מאשר[ נ"לסה החמישית המאה  המאה מן וַּ
 ביותר העתיק[ גדולות באותיות] האּונקיָאלי היד כתב שהוא[, נ"לסה הרביעית
 שבה, א מב לישעיה ֶתאֹודֹוטיֹון גרסת את שם הביא סוויט 21".שברשותנו
, בחירי; לו אסייע, עבדי הנה: "כדלקמן ש"תה ושל מתאי של הגרסאות נתמזגו
 של הניקוד", לאמת" התיבה של לתרגום אשר". רצון נפשי שבעה בו אשר
", משפט יוציא לאמת: "כולה האמירה אבל, מ"נה של לניקוד שווה ש"תה
 צריך" ֶלֱאֶמת" שאולי, קיטל של הצעתו לי נראית לפיכך. כך-כל ברורה אינה
ּמֹות" להיות " יוציא לגוים משפט" בין הקבלה תיווצר כך 22.ש"בתה" ָלאֻּ

ֹּמת" לבין א מב שבפסוק  מתאי של התרגום. ג מב שבפסוק" משפט יוציא ָלאֻּ
ָצחֹון)" ח" או" לנִּ  של האיות לבין בינו קשר כל ואין, לחלוטין מובן אינו"( ָלֶנצַּ
 .אחר יווני לתרגום אותו לייחס טעם כל אין גם לכן". לאמת"

ד  ': "לכן כה אמר ֲאֹדָני הנאמר טז כח בישעיה. אחרונה ודוגמה סַּ הנני יִּ
ת מּוָסד מוסד המאמין לא ָיחיש".  רַּ קְּ נַּת יִּ ן פִּ  פטרוס באיגרתבציון ָאֶבן ֶאֶבן ֹבחַּ

 כח מישעיה הפסוק צוטט 4 בפסוק ושם, לאבן ישו הושווה 4–9, ב הראשונה
 כך על[ לא ֵיבֹוש". ישו שהיא, באבן כלומר]בה : "והמאמין נאמר ובסיפא, טז

[ בישו כלומר' ]בו' התוספת את מצא שפטרוס ספק אין: "ואמר שפרבר הגיב
 שימוש בתוספת עשה ושהוא, ברשותו שהיה המקרא של היווני בתרגום
 הפשוט הנוסח את ששינה בו לחשוד גמור אבסורד זה יהא. לב בתום תאולוגי

 על שלמה תאולוגיה כך-אחר ולבסס, זו תוספת ידי-על ש"תה של הטקסט של
 23!"ידיו פרי תיקון

 
 .994–994' עמ(, 1 הערה לעיל) סוויט  21
22  Rud. Kittel (ed.), Biblia Hebraica, Leipzig 1929. 
 .222' עמ(, 14 הערה לעיל) שפרבר  23
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 מן שבהבדל", אבן"ל מתייחסת' התוספת, 'הדיוק למען, ראשית? האומנם
 נבצר מאמרו הכנת בעת, שנית; זכר הוא ביוונית שלה הדקדוקי המין העברית
 המאוחרות ובמהדורות ש"בתה לישעיה ציגלר של במהדורתו לעיין משפרבר

 יכלו ש"תה מתרגמי, שלישית; יד-בכתבי' התוספת' מצויה שבהן 24,רהלפס של
 במקרים לעשות שנהגו כפי, הפסוק של הרישא פי-על זאת להוסיף בהחלט
 זאת לעשות יכלו( 99 ט הרומיים אל) פאולוס וגם פטרוס גם, ורביעית; אחרים
, שפרבר של טיעוניו אף על, דבר של כללו. ישו על מנבא שהמקרא להוכיח כדי
 של לקיומו עדות החדשה בברית לנו נשתמרה סוויט של לדעתו בניגוד כי

 .ממקומן זזו לא סוויט של קביעותיו – 25למקרא אחר יווני תרגום
 יהא לא:"סוויט כתב החדשה בברית המקרא מןאחדות  מובאות ניתוח אחרי

 ביותר רבה במידה שונה ספר הייתה החדשה הברית כי לומר הפרזה בגדר זה
 הישנה הברית את שידעו מחברים בידי נכתב אילו ובהבעתו הספרותית בצורתו

 יוונית בגרסה אותה ידעו אילו או[, העברי דהיינו] במקורה רק[ המקרא דהיינו]
 שעשו השימוש היקף על בקצרה סוויט עמד בהמשך 26".ש"תה של מזו השונה
 על ש"לתה שנודעה ההשפעה ועל, ש"בתה והלטיניים היווניים הכנסייה סופרי

 :דבריו ואלה. הנוצרית הספרות

 עד יַּראו, ש"תה על המבוססת הנוצרית הפרשנות של דלהלן הדוגמאות
 פעמים. הקדומה הכנסייה של הפרשנות על השפעתו היתה גדולה כמה
 ואולם; מגוחכת אפילו שהיא ויש, מוטעית בבירור היא הפרשנות רבות
 ובחיים בהגות לגורם ש"תה של סמכותו הפכה כמה עד ממחישה היא
 בתקופה הן[ נ"לסה 924 בשנת] ניֶקאה ועידת לפני הן הכנסייה של

 27.לאחריה המוקדמת

 של לחיבורו בפירושו. בכנסייה ונתחזקו הלכו ש"תה של וסמכותו מעמדו ואכן
 על הגנה הקדומה שהכנסייה, בלומנקרנץ ציין "היהודים נגד" אוגוסטינוס

( עקילס תרגום כגון) פניו על אחר יווני תרגום העדפתכי ו, מאודה בכל ש"תה

 
24  J. Ziegler, Isaias, Göttingen 1939; A. Rahlfs, Septuaginta, II, Stuttgart 1935 .

, 1942-, הרביעית ב1949-, השלישית ב1944נתפרסמה בשנת המהדורה השנייה של רהלפס 
 .1942-והחמישית ב

 .224, 222' עמ(, 14 הערה לעיל) שפרבר  25
( הרחיב את היריעה 19; סקרסאונה )לעיל הערה 992–424' עמ(, 1 הערה לעיל) סוויט  26

 בניתוחיו המצוינים לגבי ההבאות המקראיות בחיבוריו של יוסטינוס.
 .444–444 'מעמ המובאה. 455–442, 492–424' עמ, שם  27
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 היירונימוס מתח הרביעית המאה בסוף כאשר: קטנה דוגמה 28.למינות נחשבה
, העברי המקור יסוד על מחדש המקרא את לתרגם וביקש ש"תה על ביקורת
 הכרוכה הבעיה להמחשת. מכך אותו להניא כוחו בכל אוגוסטינוס ניסה

 שקרא אפריקה בפרובינקיה אחד בישוף על לו סיפר הוא מחדש בתרגום
 הקיָקיֹון צמח את וכינה ,היירונימוס גרסת פי-על( ו ד) יונה מספר בכנסייתו

 הבישוף, סערה קמה. ש"בתה מכונה שהוא כפי דלעת במקום קיסוס בשם
 אכן הוא שהקיקיון אישרו ואלה, היהודים אצל הדבר את לברר הבטיח המבוהל
 המקרא לתרגום מהתנגדותו בו וחזר אוגוסטינוס שוכנע דבר של בסופו 29.דלעת
 ש"תה תרומת על אחדות בדוגמאות נעמוד הבאים בעמודים 30.העברית מן

 .ולביסוסה הנוצרית התאולוגיה לעיצוב

 הבתולה מן הלידה. א

 אחרי(, 94–24 א לוקס: השוו ;24–15 א) מתאי שם על באוונגליון המסופר לפי
' ה מלאך אליו בא, לה שנזקק קודם הרתה מריה שארוסתו הנגר ליוסף שנתברר
( 29–22 א שם) המלאך. הקודש מרוח הרתה שהיא באמרו, אותו והרגיע בחלום
 ז ישעיה) הנביא באמצעות שאמר', ה דבר את להגשים נועד זה שמעשה הוסיף

, ש"תה את ציטט מתאי". עמנואל שמו וקראת בן וֹילדת הרה העלמה הנה(: "יד
 לעיקר הפך וזה(, parthenos" )הבתולה" על ידי" העלמה" התיבה תורגמה שבו

( 5 ב שם) להדגיש טרח אך, יוסף של החשד מן התעלם לוקס. בנצרות אמונה
 לישו היו שכן, הראשון הריונה זה שהיה כלומר, הבכור בנה היה שהיילֹוד
 (.9 ו מרקוס; 44–44 יג מתאי) אחיות וגם אחים ארבעה

ֶתנֹוס התיבה רְּ , צנועה פירושה תואר וכשם, בתולה, נערה משמעה ביוונית פַּ
תֵ  האלה. נשוי לא גבר בעבור גם משמש זה תואר שם. נשואה לא, טהורה  הנָ יאַּ
. פרתנון נקרא באתונה ומקדשה, בתולה היותה שום על פרתנוס כונתה

 להשקות מוכנה שתהיה שהנערה, אברהם עבד אליעזר אומר יד כד בבראשית
על ידי  "נערה"תרגם את  ש"תה. ליצחק המיועדת היא גמליו את וגם אותו

 
 B. Blumenkranz, Die Judenpredigt Augustins: Ein Beitrag zur Geschichte derראו:  28

jüdisch-christlichen Beziehungen in den ersten Jahrhunderten, Basel 1946, p. 80. 
ריש לקיש )בבלי, שבת כא ע"א(  אגב, התיבה "קיקיון" נקרית במקרא רק בספר יונה, ולדעת  29

 שמן הקיק, שאין להדליק בו את נר השבת )שבת ב א(, הוא "קיקיון דיונה".
. על חילופי האיגרות בין היירונימוס 94, 4; פב 4, 9עא  ראו לנ"ל: אוגוסטינוס, איגרות  30

 F. W. Farrar, Lives of the Fathers: Sketches of Churchלאוגוסטינוס ראו אצל פארר:

History in Biography, II, Edinburgh 1889, pp. 350–361. 
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ת והנֲַּעָר " רבקה על נאמר טז בפסוק". פרתנוס"  לא ואיש בתולה מֹאד מראה ֹטבַּ
 מג בפסוק". פרתנוס" הם "הנערה" ו"הבתולה", שניהם כאחד ש"ובתה", יָדָעה
 בפרק שם". פרתנוס" מתרגם שוב ש"ותה", העלמה" על אליעזר מדבר מ"בנה
 ומתרגם חוזר ש"ותה", הנערה"כ פעמיים יעקב בת דינה הוצגה ג לד
 דהיינו", פרתנוס" היא" העלמה" ש"בתה יד ז שבישעיה ראינו לעיל". פרתנוס"
 משלי" )בעלמה גבר דרך" באמירה" עלמה"ה ש"בתה, זאת לעומת". הבתולה"
 בעת גבר דרך' הוא האמירה ומשמע, נעורים, צעירּות דהיינו, neotês היא( יט ל

 היירונימוס של לתרגומו זאת להשוות מעניין'. נעוריו בימי, צעיר עלם היותו
ָגָטה) ולְּ . העברי למקור הנאמנות מבחינת ש"תה את לתקן למטרה לו ששם(, הוֻּ

 גם וכך(, הנערה) puellaעל ידי  " הנערה" את מתרגם אכן הוא יד כד בבראשית
, שפירושה: נערה, virgoטז על ידי  בפסוקאת "בתולה"  ואילו, טז בפסוק

 דהיינו, virgoעל ידי " העלמה" את מתרגם הוא מגנשואה. בפסוק -בתולה, לא
 ש"לתה היירונימוס נצמד יט ל במשליגם ו. יד ז בישעיה גם כך", ובתולה"

 כמו בדיוק, נעורים, צעירּות דהיינו, adulescentiaעל ידי  "עלמה" ומתרגם
 לישעיה ש"בתה מתאי שעשה התאולוגי שהשימוש אפוא היא המסקנה. ש"תה
 .מג כד ובבראשית שם ש"תההיצמד לל היירונימוסגרם ל יד ז

 התיבה תרגום על חלקו נ"לסה השנייה במאה ליוונית המקרא מתרגמי
 ֵאיֵרנאיוס הכנסייה סופר כותב( 1 כא) "המינים נגד" בחיבורו. ש"תהב" עלמה"
 (:בקירוב  222–קירובב נ"לסה 192)

 הושיע עצמו'[ ה דהיינו ,Kyrios] והאדון, אדם בן אפוא נעשה האל
[ ]...[ parthenos] הבתולה של[ סימן, sêmeion] האות את בנתנו אותנו
 הנערה הנה" לתרגם עכשיו המהינים, אחדים שאומרים כמו לא אולם

[neanis ,נשואה צעירה נערה גם; לפרקה שהגיעה בוגרת, צעירה נערה 
 איש תאודוטיון שתרגמו כפי", בן ותלד בבטנה תחזיק[ ֶנַאניס נקראת
 האביונים. יהודים ֵגרים שניהם, פֹונטוס איש ועקילס ֶאֶפסוס

[Ebiônaioi ]מיוסף נולד שהלה באמרם, בעקבותיהם הולכים. 

 שהיהודים( 144–בקירוב נ"לסה 122) מרטיר יוסטינוס אישר 5 מג בדיאלוג
א[ parthenos] הבתולה הנה' נאמר לא ישעיהו שבנבואת לומר מהינים" ֹשָ  תִּ

 סז) ושם'". בן ותלד בבטנה תחזיק[ neanis] הצעירה הנערה הנה' אלא', בבטנה
 ובמיתוסים: "טריפון אומר( 2 סז) בהמשך. הזאת הטענה על טריפון חוזר( 1
ָדָנֵאי נולד ֶפרֶסווס כי נאמר ֶהֵלנים הקרויים אלו של ם, בתולה בהיותה, מִּ  משָזרַּ
 כםרְּ באמְּ  להתבייש צריכים ואתם. ֶזווס אצלם המכּוֶנה זה זהב בצורת עליה
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 הפולמוסן שם( לז; לב; כח I) "האמת תורת" בחיבורו". כמותם דברים אותם
 המאה של האחרון ברבע כלומר, יוסטינוס אחרי ופעל חי) ֶקלסוס הפגאני
 היתר בין המתייחסים, ישו כלפי פולמוס דברי" היהודי" בפי( נ"לסה השנייה
 :לישו" היהודי" אומר וכך. הבתולה מן לידתו על הנוצרית למסורת

 מכפר מוצאך שכן[; parthenos] הבתולה מן לידתך דבר את זייפת אתה
 בכישור ידה השולחת מרודה ענייה, המקום ילידת ומאישה יהודי
 משנתגלתה, במקצועו נגר, בעלה ידי-על שגורשה, לחמה להביא
, כבוד-באי ונדה נעה והייתה אישּה ידי-על שהושלכה ואחר. כמנאפת
נֵתירא בשם אחד מחייל ישו את בחשאי ילדה  טענת בין אפוא מה [...] פַּ
ּוֵגי, ֶמָלניֵפי, ָדָנֵאי אודות על המיתוסים לבין הבתולה מן הלידה  אַּ

 31?וַאנטיֹוֵפי

 אבן דברי ואלה. הזאת הבתולין לטענת התייחסו הביניים ימי מפרשי גם
 :עזרא

 הטוענים הנוצרים כלומר] ידבר אלוהיהם שעל מהאומרים והתימה
' נער" יקרא בשנים הקטן כי וידענו[ ]...[ בישו מדובר יד ז שבישעיהו
 להיותה יתכן והנה"; עלם" והזכר" עלמה" כן גם", נערה" והנקבה
 והנה; יוכיח" עלם"ו, הָשנים כנגד רק הטעם אין כי, בעולה או בתולה

 .כלל בתולה איננה(, יט ל משלי" )בעלמה גבר דרך"

 :קרא יוסף' ר ודברי

 בן ויולדת הרה העלמה הנה? האות ומהו [...] אות לכם הוא' ה יתן לכן
 יודע אדם שאין, האות וזהו; זכר בן תלד עכשיו הרה שהיא העלמה –
 להשיב שקוד ֶוֱהֵוי [...] נקבה אם זכר אם, המלאה בבטן מה

 'ה יתן לכן: "האומות מיני לך יאמרו שאם, זו פרשה על לאפיקורסים
 שתלד שנים לכמה אחת אשה עתידה –" הרה העלמה הנה אות לכם הוא
, אלוה ויהיה אדם בני עם שישכון –" עמנואל שמו וקראת, "גבר בלא בן
 לדבריו אותות נותן כשהנביא: לו ואמור שיניו את הקהה אתה אף

ֶבר אשר והמופת האות כשיֹבא, לדבר קודם האות, דבריו שיקומו  אליך דִּ
ה; למעשה קודם האות מקום ומכל, דבריו יאמינו אז ּמַּ  שיראו ֶשמִּ

 
נֵטירא הוא: לבירורה של בעיה פילולוגית  31  היסטורית", תרביץ-ועיינו במאמרי: "בן סטרא בן פַּ

ֶבל15–9לט )תש"ל(, עמ'   E. L. Abel, "The Virgin Birth: Was It a; ובמאמרו של אַּ

Christian Apologetic?" Revue des Études Juives 129 (1969), pp. 395–399. 
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 תשובת כאן אבל; ופקח רצין עצת תהיה שלא יאמינו האות שיתקיים
 העלמה הנה" שנתן לאות שנים אלף קדמה ירושלם מעל ופקח רצין
 "!הרה

 התגשם הוא הרי ,הנוצרים כטענת ,ישו ללידת הייתה האות כוונת אם, כלומר
 רמליהו בן ופקח ארם מלך רצין בהסתלקות דהיינו, זמנו לפני שנים אלף

 :פירש ק"רדו .ירושלים על מהמצור

: עלמה אלא, הֹנצרים כדברי בתולה אינה העלמה – הרה העלמה הנה
 –( יט ל משלי" )בעלמה גבר דרך" והנה; בעולה או בתולה תהיה, נערה
 והעלמה. עלמה קראה לפיכך, בשנים קטנה היתה וזאת [...] בעולה היא
, בן יולדת ותהיה, הרה היא עתה: אמר [...] ;הנביא אשת היא הזאת
ָּוֵלד מיום כי [...] עמנואל אמו שמו ותקרא  ויהיה, שלום לכם יהיה שיִּ
 .עמנואל שמו תקרא לכך, האל עמכם

 במאגים מעשהב. 

 המזרח מן מאגים באו לחם בבית ישו נולד שכאשר מסופר 2–1 ב במתאי
. במזרח כוכבו את שראו מכיוון( proskynein) לו לסגוד או להשתחוות
 מה תהליםב ש"בתה מקראית אסמכתא הזה הדמיון עתיר לסיפור מצא יוסטינוס

תָאו: "הוא מ"נה. יג–יב ך הוא כי ָיפֵיך המלך ויִּ ישְּ והִּ  ֲאֹדנַּיִּ ֲחוִּ ת. לו תַּ  ֹצר ּובַּ
נָחה " לו וישתחוו: "רבים בלשון תורגם יב פסוק של הסיפא ש"בתה". במִּ

(proskynein ,)וישתחוו" התיבה שם נוספה ואף, יג פסוק של הרישא גם כך ,"
 יוסטינוס הקדים 9 לח בדיאלוג". בדֹורֹונֹות צור בנות לו וישתחוו: "כדלקמן
 וארבעה ארבעים במזמור, ובכן: "האלה המילים את יח–ב מה תהלים לציטוט

 בסעיפים ושם". כריסטוס לגבי האלה הדברים דומה באופן נאמרו[ מה תהלים]
. יוסטינוס של לפרשנותו כאישוש ש"תה פי-על יג–יב פסוקים הובאו 4–4

 יב מה תהלים של הסיפא את יוסטינוס ציטט( 4–4 סג דיאלוג) שלהלן מעניין
י: "מ"כבנה יחיד בלשון  ".לו ותשתחוִּ

 מעשים מול אמונה. ג

 לבתי תחילה פנו הם בישו לאמונה הטפה מסע נבא ובר פאולוסכאשר ערכו 
, הצלחה נחלו הם הגויים בקרב אך, תוחלתם נכזבה היהודים בקרב. הכנסת
יסידיה אנטיוכיה ליהודי הודיעו ולכן . הגויים אל לפנות בדעתם גמרו כי שבפִּ
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 הקטנה באסיה אחרים במקומות גם נתגלתה בישו לאמונה היהודים התנגדות
 אותם פטרו לנצרות הגויים את למשוך כדי(. 19 יד; 42–44 יג השליחים מעשי)

 פטרום כלומר, התורה מצוות את ולשמור להימול החובה מן נבא ובר פאולוס
 רוחם למורת היה הדבר. המאמינים לעדת הצטרפותם לפני להתגייר החובה מן
 נדרשו לא"( האפוסטולי הצו)" שנתקבלה בפשרהו, בירושלים העדה ראשי של

 האלילים מטומאות להתרחק" עליהם נגזר אך, התורה מצוות את לקיים הגויים
 בקרב פעילותו הצלחת לשם(. 22 טו שם" )הדם ומן הנחנק ומבשר הזנות ומן

 ליהודים שווים שהגויים לטענתו תאולוגית לאסמכתא פאולוס נזקק הגויים
 ציטט 12 טו הרומיים אל באיגרת, למשל. ש"בתה אותה ומצא, האל לפני

רנינו: "כתוב מ"בנה(. מג לב דברים" )האזינו" בשירת משה מדברי פאולוס  הַּ
מו גוים ּקֹום עבדיו דם כי עַּ ֶפר לָצָריו ישיב ונקם יִּ מו אדמתו וכִּ  שּונה ש"בתה". עַּ

לצו: "הנוסח ים עִּ מו ָשמַּ לצו. האל מלאכי כל לו ויסגדו עִּ ם עמים עִּ מו עִּ , עַּ
 לאויביו גמולם וישיב ויעניש, בניו דם את ינקום הוא כי. האל בני כל בו ויגברו

מו אדמת את יטהר' וה. ולשונאיו  את רק פאולוס שלף הזה הפסוק מכל". עַּ
לצו: "מטרתו את המשרתות המילים ם עמים עִּ מו עִּ  קצת: נוספת ודוגמה". עַּ
 ליצור המאפשר, ש"תה פי-על י יא וישעיה צוטט( 12 טו הרומיים אל) בהמשך
 ישי ֹשֶרש ההוא ביום והיה: "המעומעם מ"נה שכן. הגויים לבין ישו בין זיקה
 שורש ההוא ביום ויהיה: "כך תורגם", ידֹרשו גוים אליו עמים לנס ֹעֵמד אשר
 ".תקוותם את העמים יתלו בו: בעמים למשול[ המתים מן דהיינו] והקם ישי

 ודיים התורה מצוות שמירת של מהעול פטורים שהגויים, טענתו לביסוס
 אמונה בין מדומה ניגוד באמצעותו ויצר ש"תהב פאולוס סתייענ, בישו באמונה
 בראשית בספר טו פרק בתחילת. המעשיות המצוות כלומר, מעשים לבין
 לו ואמר, בנים וחשוך זקן שהיה, אברהם את ה"הקב עודד( ה–א פסוקים)

 פסוק שם) היא זו הבטחה על אברהם תגובת. לרוב השמים ככוכבי יהיה שזרעו
ן(: "ו יַּחשֶבהָ ' בה וֶהֱאמִּ  הרישא מתפרש( ו כג) רבה שמות במדרש". צדקה לו וַּ

 :כך הפסוק של

 זכו לא: נחמיה ר"א – ( ;ח ד השירים שיר" )אמנה מראש תשורי: "א"ד
" העם ויאֵמן' "שנא, אמנה בזכות אלא הים על שירה לומר ישראל

 רואין היו: יצחק ר"א(. לא יד שם)'" בה ויאמינו" וכתיב(, לא ד שמות)
 שמעון ר"א אלא?! להאמין להם היה ולא להם שנעשו נסים אותן כל
'" בה והאמין" 'שנא, ה"להקב אברהם שהאמין האמנה בשביל: אבא בר
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 ישיר אז' "שנא, הים על שירה לומר ישראל זכו ממנה(, ו טו בראשית)
 (.ח ד השירים שיר" )אמנה מראש תשורי" הוי(, א טו שמות" )משה

 ש"תה שינה בסיפא אבל"; לאל אברהם( episteusen) והאמין: "ש"בתה גם כך
דקּות( לאברהם דהיינו) לו ונחשב: "לסביל מפעיל הפועל את " לצִּ
(dikaiosynê .)לפועל. רב שלל כמוצא הפסוק חלקי שני על עט פאולוס 

pisteuein ,הצמיד, בו לבטוח, ֵאמון בו לתת כלומר, במישהו להאמין שפירושו 
 תרגם ש"תה". יחיה באמונתו וצדיק: "ד ב חבקוק של הסיפא את פאולוס

 ש"בתה". באמונה: "וכתב היחס כינוי את השמיט פאולוס ואילו", באמונתי"
 הפועל נגזרממנו ש העצם שם שהוא, pistisעל ידי  " אמונה" התיבה תורגמה

pisteuein ,הפועל של למשמעו וההלניסטית הקלאסית בספרות זהה ומשמעו .
לה הנה: "בחבקוק הפסוק של הרישא לפי פְּ " באמונתו", "בו נפשו ָישרה לא עֻּ

, תאולוגי לעיקר" אמונה" את הפך פאולוס ואילו", ביושרו" פירושה שבסיפא
creed ,סמך על. התורה מצוותכנגד  דהיינו", מעשים" כנגד אותו הציב ובכך 
 הודות' ה מלפני לצדקות אברהם זכהו שלפי, ש"בתה ו טו בראשית של הסיפא

 ולא בצדקות המזכה היא האמונה כי וטען וחזר פאולוס טען, בלבד לאמונתו
' ה בהבטחת אמון נתן שאברהם הוא התורה דברי פשט ברם. המצוות קיום

יַּחשֶבהָ )" ושחשב  את פירש י"רש'. ה של מצדקתו נובעת ההבטחה כי"( וַּ
, אברהם הוא הנושא ברישא: מתחלף הנושא כלומר, פאולוס כמו בדיוק פסוקנו
 אחדות על השומר פירוש והציע הזה הפירוש על חלק ן"הרמב'. ה בסיפא ואילו
 :כדלקמן, הנושא

 על וזכות צדקה[ לאברהם] לו חשב ה"הקב: "שלמה רבנו פירש
 יאמין לא למה, הזאת הזכות מה מבין ואיני". בו שהאמין האמונה
 שהאמין יאמר כי בעינַּי והנכון...[ [[ טז סה ישעיה פי-על? ]ָאֵמן באֹלֵהי
 בצדקת לא, פנים כל על זרע לו יתן ה"הקב של בצדקתו כי וחשב' בה

 .ובשכרו אברהם

 התאולוגי פירושו את שבנה, פאולוס ומדברי י"רש מדברי ן"הרמב דברי ונראים
 32.זה לפסוק ש"תה על
 
 

ופרק ד כולו. ועיין ; 15–14; אל הרומיים א 14–1אל הגלטיים ג  :לטיעוניו של פאולוס ראו  32
י "הפולמוס בין יהודים לנוצרים על הבחירה", בתוך: ש' אלמוג ומ' הד )עורכים(,  במאמרַּ

 A Note on the Philological"; 55–59, ירושלים תשנ"א, עמ' רעיון הבחירה בישראל ובעמים

Aspect of Paul's Theory of Faith", Theologische Zeitschrift 47 (1991), pp. 299–306. 
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 הבחירה על הפולמוס: והגויים ישראל .ד

 ממוצא לנוצרים הן הנוצרים ליהודים הן פאולוס כתב הרומיים אל האיגרת את
 ובישועת ישראל של הבחירה בשאלת דן הוא יא–ט בפרקים. ברומי אשר פגאני
 על גמול ולא אלוהי חסד היא שהבחירה פאולוס ציין 4 יא בפרק. הגויים
 כדי אך, לגויים ישועה הביאה היהודים שמעידת( 11 יא) הוא טיעונו. מעשים
 של הבחירה שאובדן פאולוס הכריז שברומי הנוצרים היהודים את לרצות
 האל עתיד, בישו אמונתם-מאי בהם יחזרו הם אםכי ו, זמני הוא ישראל
 תכנית מעיןכ פאולוס זאת הציג בהמשך(. 29, 22 יא) הקודם למעמדם להשיבם
(: 24–24 יא) אומר הוא שכן, האלוהים בידי פרעה לב להכבדת בדומה  אלוהית

י, רוצה איני שהרי"  התאבנות כי [...] הזה( mystêrion) הסוד מכם שייעלם, ַאחַּ
ָכנסו אשר עד לישראל אירעה מסוימת  כל ייוושע וכך. כולם-כל הגויים יִּ
 נט ישעיה' )מיעקב הפֹוקרות את ויהדוף, הגואל מציון יבוא: 'ככתוב, ישראל

 ציון למען ובא: "ש"תה", ביעקב פשע ולשבי גואל לציון ובא: "הוא מ"נה(". כ
 את ולבסס מ"נה את לשנות לפאולוס סייע "מיעקב הפוקרות את ויהדוף הגואל

 התעלם זה במקרה שהוולגטה, לציין הראוי מן. שלו התאולוגית התאוריה
 השבים ולאלה הגואל לציון יבוא" :ותרגםושל תה"ש  פאולוס מהנוסח של

 ".ביעקב מפשעם
 משוחרר היהואף פאולוס  של לתאוריה הוכחות לחפש המשיך יוסטינוס

 שואל 4 קכב בדיאלוג. לעזרתו בא ש"תה. הנוצרים ביהודים להתחשב מהצורך
 בריתו איזוהי? הגויים היא האין? כריסטוס של נחלתו אפוא איזוהי: "יוסטינוס

[ האל דהיינו] שהוא כפי: "מיד משיב והריהו?" כריסטוס היא האין? האל של
קש; אותך ילדתי היום אני, אתה בני: 'אחר במקום אומר  גויים לך ואתן ממני בַּ
–ז ב מתהליםהלקוחה  הזאת ההבאה'". כקניינך הארץ קצווי ואת, שלך כנחלה

רה: "]מ"ובנה, ח פְּ י אמר[ 'ה ֹחק אל ֲאסַּ דתיך היום אני אתה בני ֵאלַּ  שאל. ילִּ
זתך נחלתך גוים ואתנה ממני  יוסטינוס שהביא ההוכחה זוהי". ארץ אפסי ואחֻּ

 מן אולם. לישו לנחלה האל מידי ניתנו, הנוצרים דהיינו, שהגויים לטענתו
 שהגויים ברור", תנפצם יוצר ככלי ברזל בשבט תרעם(: "ט פסוק שם) ההמשך
 , דהיינו הגויים,הםו, המשיח בידי ומרוסקים שבורים, נכבשים להיות עתידים
 המוטעה תרגוםב נעוצה יוסטינוס של המוטעית מסקנתו. הנבחרת נחלתו אינם
" תרעם" את הבין ש"תה שכן. הסיפא מן בהתעלמות וגם ש"בתה הרישא של
ֵעם"כ רְּ  הדבר אין אבל. עדרו כרועה בהם תנהג כלומר", רעה" משורש", תִּ

 אתה: "עצמו ש"בתה  התקבולת עם ולא" ברזל בשבט" ההמשך עם מתיישב
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דר של ככלי אותם תנפץ  בניקוד נעוצה ש"תה של הטעות. חרס ככלי דהיינו", קַּ
ֹרֵעם" להיות שצריך", תרעם" של  הגויים גורלש לומר רוצה", רעע" משורש", תְּ

, אותם ָיֹרעַּ  כלומר" ירעה הוא"ו', ה משיח של לשלטונו דהיינו, לנחלתו נמסר
ֵצץ כלומר  33.אותם ישבור או ירַּ
 [ ...] נפשי רצתה בחירי בו ֶאתָמך עבדי הן: "הנביא אומר ד, א מב בישעיה
ים ולתורתו [...] יוציא לגוים משפט יִּ יֵַּחלּו אִּ  אסייע עבדי יעקב: "ש"ובתה"; יְּ

 ולשמו [...] יוציא לעמים משפט [...] עליו רוחי את אשים, בחירי ישראל, לו
 יעקב עבדי למען: "ד מה בישעיהו מקורה ש"בתה התוספת". יקוו עמים

". בו אתמך כי כמותכם אינו יעקב עבדי הן: "מפרש י"ורש", בחירי וישראל
 ואומר(; ד קלה תהלים) 'יה לו בחר יעקב כי': בחירי קרוי ישראל – בחירי

 שוכני": "איים" פירש ק"רד(. ד מה ישעיה" )'בחירי וישראל יעקב עבדי למען'
 השמיט הוא ולכן, ישו על נאמרו ישעיהו דברי( 21–15 יב) מתאי לפי". איים
" הן" תיבת" )יקוו עמים ולשמו: "את אימץ אך, וישראל יעקב את ש"מתה
 נטל( 5 קכג דיאלוג) יוסטינוס(. מתאי אצל נוספה, ש"בתה שהושמטה, מ"בנה
 [...] בישעיהו שוב: "ש"לתה והתאימם חזר אך, ממתאי הללו הפסוקים את
: אומר הוא וכך. וישראל יעקב אותו מכנה, במשל כריסטוס על בדברו האל
 '".יקוו גויים ולשמו [...] בחירי ישראל [...] עבדי יעקב'

 הקשיבו: "נאמר מ"בנה. ה–ד נא ישעיה את יוסטינוס ציטט 9 יא בדיאלוג
י מי ֵאלַּ י תורה כי האזינו ולאּומי עַּ תִּ  קרוב. ַארגיע עמים לאור ומשפטי תצא מאִּ
שעי ָיָצא צדקי י יִּ י ישֹפטו עמים וזֹרעַּ יֵַּחלּון זֹרעי ואל יקוו איים אלַּ : ש"ובתה"; יְּ
י הקשיבו" י הקשיבו אלַּ  מאתי תצא תורה כי, האזינו אלי ומלכים, עמי, אלַּ

דקי. עמים לאור ומשפטי י ואל, לאור תצא וישועתי במהירות קרב צִּ  עמים זרועִּ
י ואל לי יחכו איים. יקוו  יוסטינוס של מטרתו את שירת ש"תה". יקוו זרועִּ

י" :בתרגמו י כלומר", ישֹפטו עמים וזרועַּ  אל"על ידי , העמים את ישפטו זרועַּ
י  יוסטינוס השמיט" יקוו זרועי ואל לי יחכו איים" :הסיפא את". יקוו עמים זרועִּ
יֵַּחלו איים ולתורתו" את תרגם ש"שתה לעובדה מודע היה שלא מכיוון על  "  יְּ
. 5, קכג-ב יוסטינוס הביא שאותו, ד מב בישעיה" יקוו עמים ולשמו"ידי 

' ה כי הנביא מודיע שבהם, לא–ל ל וירמיה את יוסטינוס צירף אלה לפסוקים
 הברית מן השונה, יהודה ובית ישראל בית עם חדשה ברית לכרות עתיד

( 4 יא שם) יוסטינוס הסיק מזה. הקודמת את הפרו שאבותיהם מכיוון, הקודמת
 

: "ד"א: 'לא יסור שבט מיהודה' 1219אלבק, עמ' -השוו בראשית רבה צז, מהדורת תיאודור  33
ל, שנא' 'תרעם בשבט זה משיח בן דוד שעתיד לרדות את המלכות במק -)בראשית מט י( 

 ברזל'" )תהלים ב ט(.
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 אנחנו שהרי: "מדוע מסביר הוא שם 4 ובסעיף, לגויים נועדה החדשה שהברית
 בעודו אשר, ואברהם ויצחק ויעקב ויהודה, הרוחני, האמיתי ישראל גזע הננו
 שכריסטוס אנחנו, גויים המון אב וקָראוֹ  אותו וֵברך אמונתו על האל העיד ערל

 ".לאל ֵקירָבנו הנצלב
 למצרים שלישיה ישראל יהיה ההוא ביום: "נאמר כה–כד יט בישעיהו

ים עמי ברוך לאֹמר צבאות' ה ֵבֲרכוֹ  אשר. הארץ בקרב ברכה ולאשור  מצרַּ
י ומעשה  את הביא( 4–4 קכג דיאלוג) יוסטינוס 34".ישראל ונחלתי אשור ָידַּ
 שלישי ישראל יהיה ההוא ביום: "כדלקמן, ש"תה גרסתעל פי  הללו הפסוקים
ָכה אשר בארץ מבורך, המצרים ובקרב האשורים בקרב : באמרו, צבאות' ה ֵברְּ
 מסקנתו". ישראל ונחלתי, האשורים בקרב ואשר, במצרים אשר עמי יהיה ברוך
. הנכר עמי בקרב השרויה האל נחלת ושהם, לנוצרים שהכוונה, כנראה הייתה
( ש"תה גרסתעל פי  כן גם) יב לו יחזקאל את יוסטינוס צירף מסקנתו לחיזוק
 בקובץ שמקורו, יחד גם ש"ומתה מ"מנה השונה בנוסח כו לא ירמיהו ואת
 ואמר טריפון נזעק האלה הדברים למשמע(. Testimonia) "עדויות" של נוצרי

 את הוא אומר אודותיכם ועל הנכם ישראל אתם? אפוא מה(: "5 קכג שם)
-על ד–א מב ישעיה את יוסטינוס ציטט( 5 קכג שם) בתשובתו?" הללו הדברים

 (:9 קכג שם)  כך, שבו והתוספות השינויים יסוד על וטען, ש"תה פי

 גזעכם גם נקרא, ישראל גם שנקרא, יעקב אחד שמאותו כשם, כן אם
 ליעקב בדומה, לאל שהולידנו מכריסטוס אנחנו גם כך, וישראל יעקב

 הננו וגם האמיתיים האל ילדי קרויים גם, ודוד ויוסף ויהודה וישראל
 .כריסטוס של מצוותיו את בשומרנו, ילדיו

, ש"תה פי-על ד–א מב ישעיה את ומצטט יוסטינוס חוזר 2 קלה ובדיאלוג
 את מכנה שהוא כשם, כן אם(: "9 קלה שם) ומכריז חוזר הוא כך-ואחר

מֵעי נחצבנו אשר, אנחנו אף כך, ויעקב ישראל בשם כריסטוס  הננו, כריסטוס מִּ
 35".האמיתי ישראל גזע

 
 ארץ בתוך' לה מזבח" על", מצרים בארץ ערים חמש" על מדובר( כג–יח) הקודמים בפסוקים  34

ים' ה ונודע" וכן", מצרים ים וידעו למצרַּ  נדר ונדרו ומנחה זבח ועבדו ההוא ביום' ה את מצרַּ
ֵלמּו' לה  למקדש המרמזת, מאוחרת תוספת כה–יח בפסוקים שראו מי יש זאת לאור". ושִּ

 .נ"לפסה השנייה במאה התיכונה שבמצרים בֶלאֹונטֹופֹוליס הרביעי חוניו שהקים
' עמ, ט"תשנ ירושלים, והיהודים מארטיר יוסטינוס: בספרי עיין הבחירה פולמוס גלגולי על  35

 :E. Mihaly, "A Rabbinic Defense of the Election of Israel: מיהלי של ובמאמרו; 54–54

An Analysis of Sifre Deuteronomy 32:9, Pisqa 312", Hebrew Union College Annual 

35 (1964), pp. 103–143. 
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 הסכנה על. ש"תה על נסמכה הנוצרים של הבחירה טענת, לעיל שראינו כפי
 :דבריו ואלה. הרביעית המאה בן אחד אמורא כבר עמד הזאת

( כז לד שמות) "לך כֹתב" למשה ה"הקב כשאמר: שלום בר יהודה ר"א
קש  העולם שאומות ה"הקב שצפה ולפי. בכתב המשנה שתהא משה בִּ

ָונית בה קוראין ולהיות התורה את לתרגם עתידין  אנו אומרים והם יְּ
ם עכשיו ועד, ישראל  אתם: לאומות ה"הקב להם אמר – 36מעּוין המאזנַּיִּ
סֵטירין מי אלא, יודע איני, ָבנַּי שאתם אומרים . בנַּי הם אצלו שלי 37שמִּ

תנה המשנה זו? זו ואי  .פה על שנִּ

 הצלב על האפולוגטיקה .ה

: "הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאמר מ"בנה ב–א נז בישעיה
נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק. יבוא שלום ינוחו על משכבֹותם 

: "ראו כיצד הצדיק אבד ואין איש שם על לב, ואנשים ש"ובתהֹהֵלך נֹכחֹו"; 
צדיקים מסולקים ]נהרגים, כלומר "נאספים" הובן כ"נספים"[, ואין איש נותן 

]או תופס את הדבר, מבין[. שהרי מן ]או בגלל[ הפנים ]הפרצוף,  את דעתו
prosôpon [ של העוול נהרג ]"נאסף" הובן כ"נספה"[ הצדיק. יהיה בשלום

 38קברו, הוא נלקח ]או: הועלה, סולק[ מתוֵכנו".
 וכך. יוסטינוס מעיני נעלמה לא ש"בתה המשוקעת התאולוגית האסמכתא

 ישעיהו באמצעות באומרו האל עליכם צועק לפיכך(: "4 טז דיאלוג) אומר הוא
 בגלל נהרג הצדיק כי. דעתו את נותן איש ואין אבד הצדיק כיצד ראו(: ב–א נז)

 
ין: אחר נוסח  36 -בארץ ויוונות יוונית, ליברמן' ש עיינו שהוצעו ולפירושים הנוסח לשאלת. מצּוִּ

, ט"תשכ ירושלים, ודעות אמונות פרקי: ל"חז, אורבך א"א; 924' עמ, ג"תשכ ירושלים, ישראל
' עמ(, ג"תשמ) נב תרביץ, הלוי א"א; 142–199' עמ(, ג"תשמ) נב תרביץ, דרייפוס' פ; 251' עמ
' עמ(, ה"תשמ) נד תרביץ, פרידמן ע"מ; 292–259' עמ(, ד"תשמ) נג תרביץ, ברגמן' מ; 414
 .292–259' עמ(, ה"תשמ) נד תרביץ, ברגמן' מ; 149–145

סֵטיריון: "19 ו הֶאֶפסיים אל האיגרת השוו. סוד דבר, mystêrion תעתיק של  37  של המִּ
 ".האוואנגליון

רבין, עמ' -גם במכילתא דרבי ישמעאל )מסכתא דנזיקין משפטים פרשה יח, מהדורת הורוביץ  38
רבי שמעון ורבי ישמעאל אמר להם רבי ( הובנה התיבה "נאספים" כ"נספים": "וכשנהרגו 919

לה לא היו  תחִּ לו טובה עתידה לֹבא בדוֵרנו, מִּ עקיבא לתלמידיו: התקינו עצמכם לפורענות, שאִּ
מקבלין אותה אלא רבי שמעון ורבי ישמעאל, אלא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם 

ֵבינותינו,  לקיים מה שנאמר 'הצדיק אבד שפורענות גדולה עתידה לֹבא בדוֵרנו וסילק ֵאלו מִּ
ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים ואין מבין'" )ישעיה נז א(. כך גם רד"ק: "ואנשי חסד 

 פירוש: נאספים אל עמם". –נאספים 
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( 2 צז שם) אחר ובמקום". מאתנו נלקח קברו. בשלום יהיה. העוול של הפנים
 נלקח קברו: 'לתחייה לקום עתיד שהוא אמר ישעיהו ואותו: "מעיר הוא

 כיצד: "יוסטינוס כתב( 4 מח ראשונה אפולוגיה) שלו קודם בחיבור'". מתוכנו
 האזינו, תקוותם את בו התולים האנשים עם יחד ליהרג[ ישו דהיינו] הוא עתיד

 מילה יוסטינוס ציטט( 4–4 מח) ולהלן". ישעיהו באמצעות הנאמרים לדברים
 בדיאלוג אבל. הפיסוק סימניאת  זה ובכלל, ב–א נז לישעיה ש"תה את במילה
, באוונגליונים ישו על למסופר ישעיהו דברי את להתאים צורך יוסטינוס חש
 את א פסוק של מהרישא השמיט, ראשית: ש"בתה אחדים שינויים הכניס ולכן

 מדבר החסר הפסוק". מסולקים צדיקים ואנשים, לב על שם איש ואין" המילים
 ב בפסוק, שנית. לישו הכוונה יוסטינוס של פירושו ולפי, בלבד אחד צדיק על

 בשלום יהיה" יחיד ללשון" משכבותם על ינוחו" הרבים לשון את ש"תה שינה
, ש"בתה הקבר הזכרת עצם. יוסטינוס של מטרתו את שירת זה ושינוי", קברו
 את יוסטינוס של דעתו על כנראה העלתה, מ"בנה במפורש נזכר שאינו קבר

 מקראית אסמכתא אלא אינה שזו כלומר, מקדימה נבואה בעצם שזו הרעיון
 .ישו של קברו על באוונגליונים למסופר

 שנחצב בקבר ישו של גופתו שהונחה לאחר כי, מסופר( 42 כז) במתאי
 ראשי" כי מסופר 44–42 בפסוקים ,שם. גדולה אבן הפתח על גללו, בסלע

יָלטוס הרומי מהנציב ביקשו" והפרושים הכוהנים  להציב, להם הותר ואף, פִּ
 רק מופיע זה וסיפור תלמידיו בידי גופתו גנבת את למנוע כדי הקבר ליד משמר
 לוקס; 5–1 טז מרקוס) ובמקבילות( 5–1 כח) במתאי מסופר כך-אחר. במתאי

 השבת לאחר באו אחרות ונשים המגָדלית שמרים(, 12–1 כ יוחנן; 12–1 כד
 קם שישו להן אמר המלאךשו וריק פתוח שהוא גילו, שהן הקבר את לראות
 היה, באוונגליונים למסופר ובישעיה ב פסוק את להתאים כדי ואולם. לתחייה

 קברו. בשלום יהיה: "כתב כן על. ש"תה של הפיסוק את לשנות יוסטינוס על
 טרטוליאנוס". מתוכנו נלקח הוא, קברו בשלום יהיה" תחת", מתוכנו נלקח

 אלא, ש"תה פי-על רק לא האחרונות המילים את ציטט( 14–14 י היהודים נגד)
 הועלה קברו: 'אומר גם הוא כך על נוסף: "יוסטינוס של הפיסוק פי-על גם

 הועלה לא וקברו, מת כן אם אלא נקבר לא הוא הרי(. ב נז ישעיה' )מתוכנו
 ".תחייתו ידי על אלא מתוכנו

 הזאת התורה דברי את יקים לא אשר ארור: "נאמר כו כז דברים בספר
בֵרי בכל יעמוד לא אשר איש כל ארור: "ש"בתהו"; אותם לעשות [ logoi] דִּ
 לא אשר כל ארור(: "12 ג הגלטיים אל) פאולוס". אותם לעשות הזאת התורה
 הבליע 11 בפסוק". אותם לעשות התורה בספר הכתובים הדברים בכל יעמוד
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 לא איש כי אפוא ברי: "ש"בתה" כל" המלה מהוספת הנובע טיעון פאולוס
דקּות יזכה [. נימוס, מנהג, חוק שפירושו nomos" ]התורה ידי על האל אצל לצִּ

 :1 צה בדיאלוג במפורש זאת העלה  יוסטינוס

ָּמצא האנושי המין כל שכן  שהרי [...] משה תורת פי-על קללה תחת יִּ
 התורה בספר <הכתובים> הדברים בכל יעמוד לא אשר כל ארור" נאמר
 תעזו לא אתם אף במדוקדק כולם את עשה לא ושאיש". אותם לעשות
 ואם. פחות ויש, מאחרים יותר המצוות את ששמרו יש אלא, להכחיש

 שאינם מכיוון קללה תחת כשרויים מתגלים הזאת התורה שתחת אלו
 תחת כשרויים העמים כל יתגלו לא כלום – המצוות כל את שומרים
 גם, לפסילים עובדים גם הללו הרי? וכמה כמה אחת על קללה

 .אחרים רעים מעשים עושים וגם נערים משחיתים

 כריסטוס(: "19 ג הגלטיים אל) פאולוס כותב דלעיל לדבריו בהמשךקצת 
 או] מקולל' כתוב כי, למעננו לקללה בהיעשותו התורה מקללת אותנו פדה
: הוא( כג כא דברים) הזה לפסוק מ"נה'". עץ על תלוי כל[ epikataratos, ארור
 כל האל ידי-על[ נתארר או] נתקלל כי": ש"ובתה"; תלוי אלהים קללת כי"

 שנאמר מה יסוד על מ"בנה הקיצור את מבהירה ש"בתה התוספת". עץ על תלוי
 גם ."עץ על ֹאתו ותלית ָמֶות משפט באיש יהיה כי(: "כב כא דברים) כן לפני

 כג פסוק את ציטט פאולוס". עץ על" ההבהרה מילות נוספו המקדש במגילת
 המילים את ממנו השמיט אך", עץ על" המילים בתוספת כלומר, ש"תה מתוך

 בפשטות הפך לא שישו העובדה מציון שנרתע משום כנראה", האל ידי על"
 הדורות וֵמֲחָטֵאי הראשון אדם של מחטאו האנושי המין גאולת למען לקללה
 .אותו שֵאֵרר הוא עצמו שהאל אלא, אחריו שבאו
 בפי יוסטינוס שם כג כא לדברים ש"מתה העולה התאולוגי הקושי את
 :1 צ ,2 פט בדיאלוג ורעיו היהודי טריפון

 נאמר שהרי. קלון מעטה כך כל באורח נצלב המשיח אם בעינינו ספק
לכך, הוא מקולל שהנצלב בתורה  משוכנע בלתי הנני זה דבר לגבי והִּ
ֵּמד [...] לחלוטין  –[ טריפון] אמר – הכתובים מתוך אותנו גם אפוא לַּ

 לסבול עליו שאכן אנו יודעים שהרי. מדבריך נשוכנע אנחנו שגם כדי
 לנו נא הוכח אבל –[ ז נג ישעיה ראו" ]כשה מובל" ולהיות ייסורים
; בתורה שנתקלל במוות, קלון ומעטה כך כל מביש באופן למות שעליו
 .דעתנו על זאת להעלות אפילו יכולים איננו שכן
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 רק שזה אומר הוא כן ועל, הזאת הקביעה עם בנוח שלא חש יוסטינוס גם
 פאולוס של פירושו בעקבות, יוסטינוס טען 1 צה-ב(. 9 צ שם")כקללה נרֶאה"

 את מסוגלים לשמור שאינםמכיוון  ,יהודיםמכוונת ל הקללה כי, כו כז לדברים
 לאשר נאלץ הוא 2 צה-ב אבל, עובדי האלילים העמים כללו ,התורהכל מצוות 

-וב(, פאולוס של פירושו פי-על) כולו האנושי המין קללת את שספג הוא שישו
 בבתי הנוצרים את היהודים שמקללים כקללה הקללה את מפרש הוא 2 צו

 של לסגולות הקשורים לצליבה גם אפולוגטיים פירושים ליוסטינוס יש. הכנסת
. בהמשך נדון בכך אולם, הצלב נעשה שממנו החומר ושל הצלב תבנית

 בנגד אחר פירוש הציע( בקירוב 222–בקירוב נ"לסה 142) טרטוליאנוס
 :4–1 י היהודים

 למוות בנו את יחשוף שהאל ֵיָאֵמן שלא טוענים [...] [היהודים] אתם
 דברים" )עץ על התלוי כל מקולל: "עליו אמר עצמו הוא אשר, זה ממין
 שדינו עוון במישהו יהיה ואם: "דברים בספר אומר הוא שהרי(. כג כא

שאר לא. עץ על אותו ותליתם, והּוָמת, מוות  אלא העץ על גופתו תִּ
, עץ על שנתלה מי כל האל ידי על מקולל כי, ביום בו תקברוהו בקבורה

 כמנת אלוהיכם' ה לכם לתת עתיד שאותה האדמה את תטמאו ולא
 ערך אלא, כאלה לייסורים המשיח את קילל לא הוא לפיכך 39".חלקכם
 כשהוא ומת כלשהו עוון בשל מוות דין עליו שחל זה פיה-שעל הבחנה
ָתלות לו גרמו שעוונותיו כיוון, האל ידי על יקולל זה – עץ על תלוי  להִּ
רמה דבר הוציא לא אשר, כריסטוס לגבי הדבר שונה. עץ על  40,מפיו מִּ

דקות גילה ואשר כֹול רוח ושפלות צִּ  [...] אודותיו על שהוכרז ומה. בַּ
 שיתמלאו כדי אלא, לו המגיע כגמול כזה למוות שנחשף לא הוא

 חלקו מנת להיות הם שעתידים, הנביאים ידי על שהוכרזו הדברים
 .מידיכם

 מפני הוסבר שבו, הפסוק מהקשר כמובן מתעלם טרטוליאנוס של הזה הפירוש
 ".תלוי אלהים קללת" מה

 
כג. נה"מ: "וכי יהיה באיש חטא משפט ָמֶות ותלית אותו על עץ. לא תלין נבלתו -דברים כא כב  39

 'ם ההוא כי קללת אלהים תלוי ולא תטמא את אדמתך אשר העל העץ כי ָקבֹור תקברנו ביו
 אלהיך נתן לך נחלה".

: 22ב  ראו ישעיהו נג ט: "על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו". והשוו איגרת פטרוס הראשונה  40
 "זה אשר לא עשה חטא ולא נמצאה מרמה בפיו".
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 ושניהם", תלוי אלהים קללת"ל פירושים שני יש התלמודיים במקורות
. הכנסייה ואבות פאולוס אימצו שאותו, ש"בתה המשוקע מהפירוש שונים
 שקילל מפני, כלומר'. וגו' תלוי אלהים קללת כי(: "'ד ו סנהדרין) נאמר במשנה

 שמים שם נמצא' ה את[ ֵביֵרך: בדפוסים'; וקמברידג קופמן יד-בכתב כך]
כוֹ  שזה שמזכירין – מתחלל שמים שם: "פירש י"רש". מתחלל פירוש ו", ֵברְּ
 יתחלל שוב וכך', ה קללת את דהיינו, תלייתו סיבת את יזכירו שהבריות הדבר
 קללת כי: "המשנה של הפירוש את עזרא אבן אימץ כג כא בדברים'. ה שם

 היא' ה שם חילול על חזרה אכן אם אולם". השם שברך בעבור – תלוי אלהים
 .בלילה ולא ביום לא, כלל לתלותו צריכים היו לא – גופתו הלנת-אי סיבת

 מו) סנהדרין בבבלי שנקרה, אחר פירוש י"רש אימץ כג כא בדברים אבל
 לשני? דומה הדבר למה משל: "כך הדברים את מאיר רבי מבאר שם(. ב"ע

ָיא יצא ואחד מלך מינוהו אחד, אחת בעיר שהיו תאומים אחים סטַּ  lêsteia] ללִּ
 צוה! תלוי המלך: אומר אותו הרואה כל. ותלאוהו המלך צוה[. גזל, שוד הוא
 אלהא קדם קילּותא וָארּום: "יונתן תרגום הציע דומה פירוש". והורידוהו המלך

ר למצלוב ָלֵהן, גבַּ תעבד' דה דבדיוקנא בגלל ומן. ליה גרמו חֹובֹוי אִּ ברוניה אִּ  תקַּ
טמֹועַּ  עם משא מִּ רָייתא יקילין דלא שִּ  'ה לפני הוא בזיון כי ומשמעו ."ביה בִּ

 נעשה[ הצליבה כלומר] שהדבר ומכיוון. גרמו שעוונותיו אלא, איש לצלוב
, דמות, דומה דבר, simulacrum או eikôn הוא דיוקן' )ה של דיוקנו בדמות
זו לא שהבריות כדי השמש שקיעת עם תקברוהו(, צלם  את הביא י"רש. אותו יבַּ

 שבמקרא קללה כל – תלוי אלהים קללת כי: "והוסיף מאיר רבי של פירושו
מעי] והוא' כמו, וזלזול ֵהֵקל לשון  ב א מלכים'" )נמרצת קללה קללני[ ֵגָרא בן שִּ
 התורה הגבילה טעם מה להסביר כדי בו ויש הדעת על מתקבל זה פירוש(. ח
 בתליית המשוקע ההרתעה יסוד על כליל לוותר בלי הפושע של תלייתו זמן את

 גם תלויה גופתו את להשאיר טעם היה לא כך לשם אך; הציבור לעיני גופתו
 זמן להגבלת נוספת סיבה, לדעתי, נתנה התורה. ועוד זאת. הלילה במשך
 להפיץ עלולה אדם שגופת, משתמע מכאן". אדמתך את תטמא ולא: "התלייה
 מתים גופות, כידוע. בהקדם באדמה יקברוה לא אם האדמה פני על טומאה
ֵגפות להפיץ עלולות חשופות  הסכנה את למנוע נועד הזה שהצו נותנת והדעת מַּ
' ר. המת הלנת לאיסור תוקף משנה המעניק ,דתי במינוח שימוש ידי על הפיזית
ֹּקב)" יא כד בויקרא" קלל" הפועל האם בשאלה דן האטן יִּ  האשה בן וַּ

 או, קללה הטיל שפירושו, "ארר" לפועל זהה"( ויקלל השם את הישראלית
' ה בשם השתמש שהאיש היא מסקנתו. ביזה, השפיל אלא פירושו אין" קלל"ש
 העטה, אותו ביזה כלומר', ה את" קילל" כך ידי ועל, כהלכה שלא"( נקב)"
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" קלל" הפועל נתפרש שבהן דוגמאות האטן הביא 1 בהערה 41.קלון עליו
, ראיה מכאן אין אולם(. ט כד יהושע) ישראל על בלעם למשל, קללה כהטלת
 וישלח]...[  בלק ויקם" ההיסטורית בסקירתו אמנם אומר נון בן יהושע שכן
 במדבר) בלק בפרשת, כולו בסיפור אבל", אתכם לקלל בעור בן לבלעם ויקרא
 "קבב"ו "ארר" הפעלים ומופיעים חוזרים(, י כד; כה, יג, יא, ח כג; יב, יא, ו כב

 אשר. אחת פעם אפילו שם נזכר אינו" קלל" הפועל ואילו, נרדפים כפעלים
 לקללות או", יומת מות ואמו אביו ומקלל(: "יט כ ויקרא השוו) יז כא לשמות
 סבור אלה במקרים –( יג-ה טז ב שמואל) המלך בדוד גרא בן שמעי שמטיח
 האמירה כי אוסיף. קלון כהעטת, כביזוי להתפרש יכול "קלל" שהמונח האטן

רות שבעשרת ההפוכה בְּ  למען אמך ואת אביך את כבד: "יא כ בשמות, הדִּ
כּון  לא אלהים)" כז כב לשמות אשר. דלעיל הפירוש את מאששת", ימיך יֲַּארִּ
 כמילה "קלל" תיבת לכאורה מופיעה שבו"(, ָתֹאר לא בעמך ונשיא תקלל
 אך אדם בני על קללה להטלת יפה "ארר" המונח כי האטן טען, "ארר"ל נרדפת
ֵתי בבחינת הוא האל את לקלל כי מסביר הוא. האל על לא רְּ  כיוון דָסתֵרי תַּ

-על לכוח או אלוהי לכוח פנייה בחּוָבה טומנת מישהו על קללה הטלת שעצם
 בהקשרים" אלוהים" המונח את ל"חז שהבנת אוסיף 42.מימושה לשם אנושי

 43.הבעיה את כאן פותרת, כשופט מסוימים
 ֵאלי ֵאלי: "דוד זועק ב בפסוק". לדוד מזמור" הכותרת את נושא כב תהלים

: הצלב על מוקע היותו בעת ישו בפי הושמו ממש אלה מילים"? עזבתני למה
 למה אלי אלי: באמרו, גדול בקול ישו צעק התשיעית השעה ובסביבות"

 
41  R. R. Hutton, "The Case of the Blasphemer Revisited (Lev. xxiv 10–23 )", Vetus 

Testamentum 49 (1999), pp. 532–541 – 442' בעמ האמורה המסקנה. 
)הוא ספר כשפים מתקופת התלמוד, הוציא לאור מ' מרגליות, ירושלים תשכ"ז, ספר הרזים ב  42

 [...] להפעיל את "המלאכים המלאים אף וחימה( מוסבר נוסח הפנייה על מנת 51–49עמ' 
או לכל עסק אויביך להשחית ולהרע, בין שתרצה  [...] לשלחם על שונאך או על בעל חובך

להגלותו ובין להפילו במיטה ובין להכהות מאור עיניו בין להאסירו ברגליו בין להצר לו לכל 
נייה דומה, בלטינית עילגת, דבר". בבריטניה הרומית נתגלתה כתובת על לוח עופרת ובה פ

להתערבות אלוהית, וזה לשונה: "ָלאל נֹוֶדנס. סילוויאנוס איבד טבעת. נתן במתנה את מחצית 
תיר בריאות בקרב אלה ששמם ֶסניקיניאנוס עד אשר הוא יביא אותה אל  ]ערכה[ לנודנס. ַאל תַּ

יר, שנבנה בשליש מקדש נודנס". נודנס היה אל קלטי והיה לו במערב האי מקדש גדול ועש
 R. G. Collingwood and R. P. Wright (eds.), Theהאחרון של המאה הרביעית לסה"נ. ראו:

Roman Inscriptions of Britain, I, Oxford 1965, no. 306. 
ועיינו עוד בסוגיה הנ"ל במאמרו של ד' שוורץ, "'מקוללי אלהים ואנשים': מגילת המקדש סד,   43

 ,"The New Testament in Hebrew Garb"; ובמאמרי: 24-15שמ"ג(, עמ' מז )תלשוננו ", 12

Mishkan 20 (1994), pp. 67–68, and n. 12. 
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ני קתַּ בַּ  מחברי(. 94 טו מרקוס; 44 כז מתאי" )עזבתני למה אלי אלי כלומר, שְּ
 מותו את ולהצדיק להסביר כדי מקראיות אסמכתאות עוד חיפשו האוונגליונים

 על למסורות המקרא פסוקי את התאימוהם  לעתים. הצלב על ישו של המשפיל
 לפסוקי המסורות את התאימו, להפךכנראה גם  ולעתים ישו של וגורלו מעשיו
, זו למטרה אותם שימש ש"תה. בעקבותיהם הלכו הכנסייה סופרי 44.המקרא
 .דוגמאות בכמה עתה נעיין. הללו הרמזים את לזהות בידינו גם מסייע והוא

ת איש ולא תולעת וָאֹנכי" :נאמר ז כב בתהלים פַּ זּוי אדם ֶחרְּ  חרפת". "עם ּובְּ
תרגם  ש"בתה" אדם  ,גערה, גידוף, חירוף כלומר, ֲחָרפֹות שמשמעו oneidosנִּ
 במרקוס. וקלס לעג, בוז שמובנו exoudenêmaעל ידי  תורגם" עם בזוי" ואילו

 לסבול עתיד שהוא האדם בן על[ במקרא] נכתב: "לתלמידיו ישו אומר( 12 ט)
, exoudenein" )ולקלס ללעג ולהיות[ ה–ג נג לישעיה רמז] רבים ייסורים
 44 כז במתאי(. ז כב שבתהלים exoudenêma העצם שםמ נגזר הזה הפועל
 נגזר זהה פועלה, oneidizein) אותו חירפו ישו עם שנצלבו שהליסטים, נאמר
 בדיאלוג. 92 טו במרקוס גם נאמר וכך(, ז כב שבתהלים oneidos העצם שםמ
 לחרפות, אדם בן ולא תולעת הנני אני' באמירה ואילו: "אומר יוסטינוס 2 קא

 שנתגלו הדברים את מראש הגיד הוא[ ז כב תהלים' ]לעם ולקלס לבריות
, לנו לחרפות גורם הוא מקום בכל אחד מצד שכן. לו ואירעו כממשיים
 ולקלון לקלס שמשהושם מכיוון', לעם לקלס' הוא אחר ומצד 45,בו המאמינים

מכם בידי : אומר הוא בהמשך ומיד". לו מיניתם אשר הדברים את סבל הוא עַּ
למלו לי לעגו רֹוַאי כל' ,כן אחרי הבאים והפסוקים" ' ראש הניעו, בשפתיים ומִּ
גו ֹרַאי כל: 'מ"נה; ח כב תהלים]  הגידו [...] '[ראש ָיניעו בשפה יַּפטירו לי יַּלעִּ

 (.9 קא שם")לו יקרו הדברים שאותם דומה באופן מראש
 ישו של המשפיל גורלו להצדקת הזה ההוכחות סוג את ללעג שם קלסוס
 :יז–טו, יג II האמת בתורת

. לו לקרות שעתיד מה כל מראש והגיד שידע מלבם בדו תלמידיו אכן
 לומר בדעתם העלו, הברורה מותו בעובדת לכפור יכלו שלא וכיוון
 צדיק שהוא אחד איש על אמרת כאילו הדבר דומה. מראש הכול שידע

 
 J. Marcus, "The Old Testament in the Gospel Passionעיינו במאמרו של י' מרקוס:  44

Narratives", in: J.T. Carroll et al. (eds.), The Death of Jesus in Early Christianity, 

Peabody, Mass. 1995, pp. 205–233, esp. 206, 208–209, 228–229. 
ציין יוסטינוס: "ואילו אתם, אם חפצים אתם להודות ָבאמת, הודו שנאמנים  2קלא:  בדיאלוג  45

הננו יותר מכם כלפי האל: אנחנו שנקראנו על ידי האל באמצעות המיסֵטריון של הצלב, 
 .oneidos –וחרפות  exoudenêmenonות". מבוזה הוא המבוזה ומלא החרפ
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 מציגו שאתה בשעה הוא שמים שירא, כמעוול מציגו שאתה בשעה
ֵצח צגת והרי הוא אלמוות שבן, כמרַּ  הדברים ולכל – מת כפגר אותו הִּ
 .לקרותו הם שעתידים מראש אמר שהלה ואומר מוסיף הייתָ  הללו

 כי, נאמר( 94 כג לוקס; 24 טו מרקוס; 94 כז מתאי) הסינאופטיים באוונגליונים
 לתהלים הוא הרמז. גורל בהטלת בגדיו את ביניהם לקויח ישו את שצלבו אלו
לקו: "יט כב י יחַּ  בהמשך הצליבה בתיאור גם". גורל יטילו לבושי ועל להם בָגדַּ
( 29–24 יט) וביוחנן, ט, ח, ז כב לתהלים רמזים יש( 44, 44, 49, 99 כז מתאי)

 :כדלקמן יט כב לתהלים הזיקה במפורש וצוינה, הבגדים חלוקת מעשה הורחב

 מהם ועשו בגדיו את נטלו הם, ישו את החיילים צלבו כאשר, כן אם
 הכותונת אך. הכותונת ואת, וחייל חייל לכל אחד חלק, חלקים ארבעה
: זה אל זה אפוא אמרו הם. כולה-כל מלמעלה ארוגה, תפר ללא הייתה
 שיתמלא כדי, תהיה למי גורל עליה נטיל אלא, אותה נחתוך נא אל

י את לעצמם חילקו הם: "הכתוב  תהלים" )גורל הטילו לבושי ועל בגדַּ
 (.יט כב

 הצלב על ההוקעה מעשה את בעקיפין המתאר היחיד הוא( 24–24 כ) יוחנן
 ישו בא כאשר אתם היה לא [...] [השליחים] עשר משֵנים אחד, ותֹומס: "באמרו

 את ראינו: אליו אפוא אמרו האחרים התלמידים[. צליבתו אחרי השליחים אל]
[ typos] דפוס את[ ישו של] בידיו אראה לא אם: להם אמר הוא אך. האדון

 יוחנן". אאמין לא – [...] המסמרים דפוס גבי על אצבעי את ואניח המסמרים
 בעזרת זאת לעשות הצליח יוסטינוס ואילו, מקראית אסמכתא לכך מצא לא
 ?כיצד הא. ש"תה

. כב לתהלים הכריסטולוגי בפירושו יוסטינוס פתח הדיאלוג של צז בפרק
–צט ובפרקים, כד–ב כב תהלים את ברציפות ציטט הוא( צח) שלאחריו בפרק
 ועל מעשיו על, דבריו על, ישו על הללו הפסוקים את ומפרש הולך הוא קו

ֵרעים עדת כלבים סָבבוני כי: "נאמר יז כב בתהלים. אותו המוצאות  הקיפוני מְּ
י י ָכֲארִּ גָלי ָידַּ רו ארּום: "תהלים תרגום". ורַּ  דמתילין חייבין סיעת עלי ַאחזַּ

ת סגיאי לכלביא נשַּ באשין כִּ י ַארָיָוא ֵהיך ָנכתין ַאקפוני מַּ ידַּ יגָלי אִּ  כיכלומר, " ורִּ
, הקיפוני רע עושי עדת, גדולים לכלבים שמשולים רשעים חבורת סבבוני
י את כאריה נושכים  עם ָדֵבק – כארי וטעם: "מפרש עזרא ואבן .גָליור ידַּ
 מנחם' ור מטראני ישעיה' ר, ק"רד גם". ורגליי ידיי כאריה שהקיפו, הקיפוני
 ש"תה זאת לעומת. 'כארי' לתיבת" הקיפוני" תיבת את בפירושם צירפו המאירי
 סובבה רשעים של חבורה, אותי הקיפו רבים כלבים כי: "כך הכתוב את הבין
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י את[ קדחו או] חפרו הם. אותי  לאסט שחיברו ש"לתה בלקסיקון". רגָלי ואת ידַּ
 היוונית המילה פירוש שבהם בראשית מספר פסוקים כמה ציינו הם 46,ואחרים
 'ירִּ אֲ כָ ' כלומר, ָכרּו או כארו – ניקבו הם: "כותבים הם לפסוקנו". חפר" הוא
 .'"כרה' כפועל הובן מ"בנה

 כותב והריהו, ש"בתה הגלומה התאולוגית האסמכתא על עמד יוסטינוס
 :4–9 צז בדיאלוג

 ואחד העשרים במזמור דוד אמר, מסתורי במשל, אחרים בפסוקים ושוב
 ניקבו הם: "כך הצלב ועל[ ישו של] הייסורים על[ מ"בנה כב תהלים]

י את י את חילקו הם" [...] (יז כב תהלים" )רגָלי ואת ידַּ  מלבושי ועל בגדַּ
 את בתקעם, אותו צלבו הם כאשר שכן(. יט כב שם" )גורל הטילו

 אותו והצולבים, רגליו ואת ידיו את[ קדחו או] ניקבו הם המסמרים
 על גורל מפיל גורל הטלת פי-על אחד כשכל בגדיו את לעצמם חילקו
 על נאמר לא עצמו זה שמזמור אומרים ואתם. לבחור שרצה החלק

כול עיוורים בהיותכם כריסטוס  בקרב איש שום כי מבינים וכשאינכם בַּ
, חי בהיותו ובידיים ברגליים פעם אי נקדח לא 47מלך שנקרא אומתכם

 זה ישו אלא – הצליבה של דהיינו, הזה המיסטריון באמצעות מת ולא
 .בלבד

 יוסטינוס של הפרשנות את טרטוליאנוס כאן גם הביא, אחרים בעניינים כמו
 י היהודים בנגד כותב הוא וכך. הנצלב לגבי שלו הטיעון ואת, יז כב לתהלים

19–14: 

 ואחד העשרים המזמור, 'ה צלב על נוספות נבואות אתה מבקש אם
 של ייסוריו כל את בהכילו, מיד רצונך את להשביע יוכל[ כב תהלים]

 את" – הוא אומר –" ניקבו הם. "תהילתו את אז כבר המשורר, כריסטוס
 [...] הצלב של המיוחדת האכזריות זאת(; יז כב תהלים" )רגלי ואת ידי
 ואל, היהודים ממלכי מלך שום ולא עצמו דוד סבל לא הזה הצלב את
 הוא אשר זה של מאשר אחר מישהו של ייסוריו שנובאו לחשוב לכם
 .לציון ראויה כך-כל בצורה העם ידי-על נצלב בלבד

 
46  A Greek-English Lexicon of the Septuagint, Compiled by J. Lust et al., Part II, 

Stuttgart 1966. 
היד נוספה כאן תיבת "כריסטוס", ככל הנראה הערת שוליים של מעתיק שנשתרבבה -בכתב  47

 לגוף הטקסט.



רוקח ד   דו

452 

 הצלב תבנית של הסגולות .ו

 הקושי להסברת מילוליות מקראיות באסמכתאות הסתפקו לא הכנסייה סופרי
 המקראית העלילה את פירשו גם אלא, הצלב על ישו מהוקעת הנובע התאולוגי

 במהלך. נבא בר במלאכה החל. הצלב לתבנית אלוהית הילה המעניקה בדרך
 וגבר ידו משה ירים כאשר והיה(: "יג–יא יז שמות) מסופר בעמלק המלחמה
יֵדי. עמלק וגבר ידו יניח וכאשר ישראל  תחתיו וישימו אבן ויקחו כבדים משה וִּ
ֲחֹלש. השמש ֹבא עד אמונה ידיו ויהי [...] בידיו תמכו וחור ואהרן עליה וישב יַּ  וַּ
 יב נבא בר באיגרת נאמר הזה הסיפור על". חרב לפי עמו ואת עמלק את יהושע

2: 

 הצלב של[ טופס, דפוס, typos] תבנית שיעשה למשה אמרה" הרוח"
 של הָפסיֹון הוא passio מכאן, paschein] ייסורים לסבול שעתיד זה ושל
 תקוותם את בו יתלו לא שאם מכיוון[, הצלב על ייסוריו דהיינו, ישו
 באמצע מגן על מגן אפוא שם משה. לנצח חלקם מנת המלחמה תהא
 לאחר. ישראל ניצח שוב וכך, ידיו את פרש כולם מעל ובעמדו הקרב
 .מומתים היו הם, הוריד כאשר, מכן

 משה ועל' ה על העם לתלונת שבתגובה, מסופר ט–ד כא במדבר בספר
ח ומים בלחם מחסור בגלל ילַּ  העם את וינַּשכּו השרפים הנחשים את בעם' ה" שִּ
ָיָמת ' ה אל התפלל: "ממשה ביקשו הם התנצלו שהעם אחרי". מישראל רב עם וַּ
 לך עשה משה אל' ה ויאמר. העם בעד משה ויתפלל הנחש את מעלינו וָיֵסר
 נֹחשת נחש משה ויעש. וחי ֹאתו וראה הנשוך כל והיה נס על ֹאתו ושים שרף
 הזה הסיפור על". וחי הנחשת נחש אל והביט איש את הנחש נשך אם והיה
 (:5–4 יב) נבא בר באיגרת נאמר

 ייסורים לסבול עליו נגזר כי, ישו של[ typos] תבנית משה עושה שוב
[pathein] [...] מכיוון מתו והם אותם יכיש נחש שכל עשה' ה כי 

חוה חלה שסטייתם : שציווה עצמו משה, לבסוף [...] הנחש ידי על בְּ
ֵאל לכם יהיה לא"  כדי, עושה עצמו הוא – 48"מגולף ולא יצוק פסל לְּ

 [...] נחושת נחש אפוא עושה משה. ישו של[ typos] תבנית להראות
שא ממשה ביקשו הם אפוא בהתכנסם . רפואתם למען עליהם תפילה שיִּ

 הנחש אל נא ילך מכם מי שיוכש אימת כל: אליהם אמר משה אך
 דהיינו] עצמו שהוא אף כי בהאמינו ויקווה[ xylon] העץ על המוצב

 
 מעשה ידי ָחָרש". 'נה"מ: "ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת הדברים כז טו.   48
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; להחיות בכוחו יש – מת פגר[ הצלב על ישו את המסמל הנחושת נחש
 .עשו הם וכך. ייוושע ומיד

 :4–4 צ בדיאלוג אומר הוא וכך. נבא בר אחרי החזיק החרה יוסטינוס

 בראש עמד, ישו בשם נקרא אשר, נון וֶבן בעמלק נלחם העם כאשר
 ואילו, צד לכל ידיו את בפורשו האל אל התפלל עצמו משה, המערכה

רפּו שלא כדי, היום כל מלמטה בהן תמכו ואהרן חור , כי. בהתעייפוֹ  יִּ
 הזאת[ typos] התבנית מן משהו נתרופף אם, משה בכתובי שנכתב כפי

 היא אם ואילו; התחתונה על הייתה העם של ידו – הצלב את שחיקתה
ר והגובר, קשות הובס עמלק – זה במצבה נשארה  כי. הצלב ידי על ָגבַּ

 אלא, העליונה על העם של ידו הייתה, כך התפלל שמשה מכיוון לא
 סימן את עשה עצמו הוא – המערכה בראש ישו השם שבהיות משום
 .הצלב

 הנחושת ונחש בעמלק המלחמה זה אחר בזה נזכרים 4–9 צא ובדיאלוג
 49:כדלקמן

 ידי של לתבנית הודות עמלק הובס ממצרים העם בצאת, דומה באופן
 אילוו – ישו בשם נון של בנו של ולכינויו לצדדין הפרושות משה
 המאמינים לישועת הייתה הנחשים של שההצבה נראה וכן. ניצח ישראל
 ואילך שמכאן מראש הכריזה היא כי, הצלב של ולסימן לתבנית הודות
 תבוא כך על ונוסף, להיצלב שעתיד לזה הודות הנחש על מוות יבוא
 הנצלב בנו את ששיגר מי אל והנמלטים ידיו על המוכשים לאלה ישועה
 .העולם אל

 אבל, הנחושת נחשאת ו בעמלק במלחמה משה ידי פירשו את ל"חז גם
 ושל המונפות משה ידי של המאגי הרושם את להעצים ביקש יוסטינוסש בעוד
 המאה בני שחכמים הרי, מסמלים שהם הצלב תבנית של דהיינו, הנחושת נחש

 במשנה קורין אנו וכך. המאגי הרושם את להחליש דווקא ביקשו נ"לסה השנייה
 (:ח ג השנה ראש)

 
חזר  4–4 קלא-ו 2–1להלן בפרק צד כולו הרחיב יוסטינוס בעניין נחש הנחושת. ושם, קיב   49

( כתב 9)ס  יוסטינוס והזכיר את הסמל של ידי משה ונחש הנחושת. כבר באפולוגיה ראשונה
יצאו מאת האל לקח משה נחושת ועשה תבנית פי המחשבה והמעשה ש-יוסטינוס: "ועל

[typos של הצלב והעמיד אותה על האוהל הקדוש ואמר לעם: אם תביטו בתבנית הזאת ]
 בה תיוושעו". –ותאמינו 
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 ידיו וכי –( א יז שמות' )וגו" ישראל וגבר ידו משה ירים כאשר והיה"
 זמן כל: לך לומר אלא? מלחמה שוברות או מלחמה עושות משה של
 לאביהם לבם את ומשעבדים מעלה כלפי מסתכלים ישראל שהיו

: אומר אתה בדבר כיוצא. נופלין היו לאו ואם, מתגברים היו – שבשמים
 במדבר" )וחי ֹאתו וראה הנשוך כל והיה נס על ֹאתו ושים שרף לך עשה"
 מסתכלין שישראל בזמן אלא? מחיה נחש או ממית נחש וכי(. ח כא

 היו לאו ואם, מתרפאים היו – שבשמים לאביהם לבם את ומשעבדין
 50.נימוקים

 לידיעת אותה והביא יוסטינוס של התאולוגית מפרשנותו שאב טרטוליאנוס
 טרטוליאנוס העתיק הצלב תבנית סגולות בעניין. המערבית הלטינית הכנסייה

 :כדלקמן ,12 י היהודים בנגד משלו נופך והוסיף יוסטינוס דברי את

 עמלק נגד[ ישו הוא, Iesus] יהושע נלחם כאשר, אז רק מה מפני, ועתה
 בתנאים עליו שהיה בשעה, פרושות בידיים ישוב בהיותו משה התפלל
 על כריעה ידי-על יותר מצודדת תפילתו את לעשות כך כל אימה מטילי

 כן אם אלא? לארץ הפנים והסבת החזה על בידיים הכאה, הברכיים
 באחד שעתיד – ישו האדון של שמו נלחם שבו במקום, שָשם משום
 היה עתיד שבאמצעותו, הצלב הופעת גם – השטן נגד להילחם הימים
, משה אותו מה מפני, ושוב. נחוצה הייתה, הניצחון את להביא יהושע
 עץ על שהושם נחושת נחש הציב 51,דבר כל דמות שנאסרה אחרי

 
רבין, עמ' -הנוסח במכילתא דרבי ישמעאל )מסכתא דעמלק בשלח, פרשה א, מהדורת הורוביץ  50

וכי ידיו  –[...]ויוסטינוס, למעט עניין תבנית הצלב: "( קרוב אף יותר לדברי בר נבא 152–159
של משה מגברות את ישראל או שוברות את עמלק? אלא כל זמן שהיה משה מגביה את ידיו 
כלפי מעלה היו ישראל מסתכלין בו ומאמינין במי שפיקד את משה לעשות כן והקב"ה עושה 

יה? אלא כל זמן שהיה עושה כן היו וכי נחש ממית או מח [...] להם נסים וגבורות. כיוצא בו
 [...] ישראל מסתכלין בו ומאמינין במי שפיקד את משה לעשות כן והקב"ה שולח להם רפואות

רבי אליעזר ]בן הורקנוס[ אומר: מה ת"ל וגבר ישראל או וגבר עמלק? אלא כל זמן שהיה 
ָנֵתן על ידיו".משה מגביה ידיו כלפי מעלה עתידין ישראל להגביר בדברי תורה שהן עתידי  ן להִּ

ראו שמות כ ג: "לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר   51
מרו נא לי: האם לא היה זה אל 2–1צד  במים מתחת לארץ". השוו יוסטינוס, דיאלוג : "כי אִּ

ל שלא לעשות כל צלם או דמות, לא של הדברים אשר בשמים ממע'אשר ציווה על ידי משה  
דבר הוא עצמו גרם שייעשה בידי משה נחש הנחושת, 'ולא של הדברים אשר על הארץ ּמִּ , ּובַּ

 [...] שכן הוא הכריז בדרך זו [...] והציב אותו כאות, כאות אשר על ידיו ניצלו נשוכי הנחשים?
ומצד אחר יביא  [...] דבר סוד שבאמצעותו הוא הכריז מצד אחד שיכחיד את כוחו של הנחש

 –שהן מעשים רעים, פולחן הפסילים ומעשי עוול אחרים  –הצלה מהכשות הנחשים 
 למאמינים בזה אשר עתיד להיות מומת באמצעות האות הזה, רוצה לומר הצלב".
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[lignum ,נבא בר ובאיגרת xylon ]המביאה כדמות תלייה של במצב 
 עבודת אחרי נחשים ידי על הוכחדו הם שבו בזמן לישראל ישועה

 בו אשר, האדון של לצלב הייתה כוונתו כן אם אלא? שלהם האלילים
 ידי-על דהיינו – זה ממין נחשים ידי-על שנפגע ומי, השטן-הנחש צוין

 אל העבריינים של לחטוא הנטייה מן מבטו את בהפנותו – שליחיו
 אליו אז שהביט מי שכן. יוושע – ישו של הצלב של הפולחן טקסי

 .הנחשים מנשיכת נשתחרר

 בברכת. הגואלת הצלב לתבנית הללו הדוגמאות בשתי הסתפק לא יוסטינוס
". קרניו ראם וקרני לו הדר שורו בכור(: "יז לג דברים) יוסף על נאמר יעקב

 כדי"( קרן חד" )"ראם"ב ש"תה בחירת את ניצל( 2 צא דיאלוג) יוסטינוס
 משל אחרים תבנית או דבר יש הראם שלקרני לומר יוכל לא איש כי: "לטעון
רקיֹון ובנגד 5–5 י היהודים בנגד, טרטוליאנוס". הצלב שמגלם הצורה , 15 ג מַּ

 תרגמו כך) שור כשל הוא יופיו אשר, שיוסף בהוסיפו זה טיעון אימץ, 4–9
 ברומית) הקרן שחד וכן, ישו את מסמל"(, לו הדר שורו בכור" את השבעים

unicornis )קרנף איננו (rhinoceros )ינֹוטאּורֹוס ולא ( מינוס של השור) המִּ
 .הצלב של קצהו כשל הן שקרניו שור אלא, הקרניים שתי בעל המיתולוגי

, לטענתו. דמיונו כנפי על יוסטינוס המריא 4–2 נה-ב ראשונה באפולוגיה
, הספינה בתורן מתגלמת זו. הצלב תבנית בידי ומוחזק מנוהל בתבל דבר כל

סים ,כמו כן; מלאכה ובעלי כורים של עבודתם ובכלי האיכר במחרשת  של בנִּ
 על המוצבים, לעולמם שהלכו הקיסרים של ובפרוטומות הרומיים העזר חילות
  שרוי שהוא בכך אלא החיים בעלי מגוף נבדל אינו האדם גוף. הצלב תבנית גבי

 את ליצור כלומר ,זרועותיו את לפרושושביכולתו  קומהבמצב של זקיפות 
 דהיינו, הצלב תבנית את נושא הפנים קלסתר: מוזר טיעון ועוד. בצלה תבנית
 ציטט זו לטענתו כסיוע. החיים בעל נושם שדרכו, המצח מן המזדקר באף

ֵפינו רוח(: "כ ד) איכה ממגילת יוסטינוס  אף הסוטה בתרגום'", ה משיח אַּ
 ".פרצופנו שבחזית הנשימה הוא אדוננו כריסטוס: "ש"מתה

 הצלב עץ של הסגולות .ז

 הביא הצליבה של התאולוגי הקושי על להתגבר כדי, לעיל שראינו כפי
 הוסיף גם הוא. הכריסטולוגית פרשנותו פי-על המקרא מן אסמכתאות יוסטינוס
 ולא, הצלב תבנית של המושיע כוחה בדבר נבא בר של אלה על דוגמאות
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 בדבר הטיעון את ,ש"תה יסוד על, מדעתו והוסיף שעמד עד דעתו נתקררה
 :יוסטינוס כותב 1 עג בדיאלוג. העץ דהיינו, הצלב נעשה שממנו החומר סגולות

זמור ּמִּ  ידי על שנאמרו הדברים מן[, י צו תהלים] וחמישה תשעים ומִּ
לות השמיטו[ היהודים מורי דהיינו] הם, דוד ". העץ מן: "אלה קצרות מִּ
מרו" הפסוק ֶבֱאמור שהרי  הם, "'העץ מן ָמָלך' ה: 'העמים בקרב אִּ

מרו" השאירו  52".ָמָלך' ה העמים בקרב אִּ

 של ארוכה שורה יוסטינוס מנה, העץ מן הישועה בדבר טיעונו להוכחת
 :4–4, 2–1 פו בדיאלוג דבריו ואלה. מקראות

 אותו ובהחזיקו(, יז ד שמות) העם גאולת לשם המטה עם נשלח משה
 הוא באמצעותו(; טז יד שם) לשניים הים את בקע העם בראש בידיו
, מרים שהיו, במרה למים עץ ובהטילו 53;הסלע מן פורצים מים ראה
 שקתות אל מקלות בהטילו(; כה–כג טו שמות) למתוקים אותם הפך
 יהפכו שהוולדות כדי אמו אחי צאן את לעבר יעקב הצליח, המים
 את במקלו חצה שהוא מתפאר זה יעקב(; לח–לז ל בראשית) לקניינו
 האל"ש ֶהראה והכתוב, לו ָהראה שסולם אמר הוא(; יא לב שם) הנהר

 חדש צימוח שנשא אהרן מטה [...](; יג–יב כח שם" )עליו התמקם
 וניבא הקדים ישעיהו(; יז יז במדבר) הגדול הכוהן יהיה שהוא הוכיח

 שהצדיק אומר ודוד(; יא א ישעיה" )ישי משורש מטה" יהיה שהמשיח

 
עב האשים יוסטינוס את מורי היהודים בהשמטת קטעים מתה"ש הנוגעים –גם בפרקים עא  52

(. לדבריו, 44–42לעיל, עמ'  19בהאשמות הללו )ראו הערה  לישו כשה הפסח. סקרסאונה דן
בדיקת הציטוטים המקראיים הארוכים אצל יוסטינוס מלמדת שהם לקוחים מתה"ש כפי שהוא 

שינויי נוסח, והמחקר הראה שהם  ניכריםבידינו כיום. בציטוטים הקצרים, לעומת זאת, 
תאולוגים נוצרים כדי לעשות  (, שנתחבר בידיTestimonia) לקוחים מלקט של "עדויות"

נפשות לנצרות. ההסבר לטענת ההשמטה שטען יוסטינוס נעוץ לדעת סקרסאונה באפולוגיה 
)ט( על מעשה תה"ש,  . שם הביא יוסטינוס את המסופר באיגרת אריסטאס4–2לא  ראשונה

; 1 ; קלא9; קכד 4; קכ 9; פד 1; עא 5ורמזים לעניין זה מצויים פעמים רבות בדיאלוג )סח 
(. אזכור זה משמש אצלו מבוא והמלצה לציטוטים המקראיים שהוא עומד לצטט. 9קלז 

שהיה  יוסטינוס, משער סקרסאונה, נתקל בסיפור מעשה תה"ש במבוא ללקט של "עדויות"
היד המלא -ברשותו, ודבר זה קבע אצלו את עדיפות הנוסח שם על פני הנוסח "היהודי" בכתב

קטע החסר בתה"ש, הרי זו לדידו ראיה שהיהודים השמיטו  ת""עדויומצא בשל תה"ש. ואם 
 הוכחה לאמונה בישו. משום שהואאותו 

זה נכון לגבי שמות יז ו. ואולם במקרה אחר )במדבר כ יא( חזר משה והכה במטהו את הסלע   53
עקב זה אומר להם ובניגוד למצוות האלוהים שעליו ועל אהרן לדבר אל הסלע )שם כ ח(. 

 )שם כ יב(: "לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם".האלוהים 
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תן אשר, המים מוצאי אצל הנטוע[ xylon: ש"תה] עץ כמו" הוא  את יִּ
ריו תו פִּ נשור לא ועלוותו בעִּ  יפרח הצדיק"ש ונאמר(; ג א תהלים' )תִּ
 האלון אצל" שכתוב כמו, מעץ לאברהם נגלה האל(; יג צב שם" )כתמר
 עשר ושֵנים ערבה עצי שבעים העם מצא הירדן את בעברו 54";בממרא
 56";ובשרביט במטה האל ידי-על נוחם" שהוא אמר דוד 55;מעיינות
, הגרזן ראש של הברזל את אלישע העלה הירדן נהר אל עץ בהטילו
 רצו הם שבו, הבית לבניית עצים לכרות הנביאים בני הלכו בו אשר
 אותנו גאל גם כך; (ז–א ו ב מלכים) וצוויו האל תורת את וללמוד לשנן
 שאותם, ביותר הכבדים החטאים מן שלנו כריסטוס – הנטבלים –

 .העץ על היצלבותו באמצעות, ביצענו

 היהודים בנגד. יוסטינוס שהביאאחדות מאלו  דוגמאות העתיק טרטוליאנוס
 תהלים' )העץ מן ָמָלך' ה: 'הנביא אצל קראת אם, עתה הבה: "כותב הוא 11 י
 איזשהו מציין שהדבר סבורים תהיו שמא. אתה ֵמבין מה לדעת אני מצפה(, י צו
 על משגבר, הצלב על ייסוריו מאז מלך אשר, כריסטוס את ולא עץ של מלך

 :כותב הוא( 12–11 יג) שם?". המוות

, העדן בגן ההוא העץ לא 57",פריו את נשא" – הוא אומר –" והעץ"
, כריסטוס של הייסורים עץ אלא, הראשונים לברואים מוות הנחיל אשר
 מסתורי באופן זה עץ שהרי. בו תלויים החיים כי האמנתם שלא
[sacramentum ,]את אז ֶהֱחיה, המרים המים את בו המתיק משה כאשר 

-כב טו שמות) מהם בשתותו, במדבר בצמא אובד שהיה העם של נפשו
 השתהינו שבו הזה העולם מאסונות חולצנו אשר, אנחנו גם כך(. כה

 נפשנו את ֶהֱחֵיינו – האל בידי נשפטים כלומר, בצמא אובדים כשאנו
 הטבילה מי באמצעות בשתותנו, כריסטוס של הייסורים עץ ידי -על
[sacramenta ]בו האמונה את. 

 

 
 

, שהוא חומר או כלי עשוי עץ, ולא עץ נטוע, במקרה זה xylonבראשית יח א. יוסטינוס כתב   54
 עץ אלון, כפי שמובהר בנה"מ וגם בתה"ש.

מה ושם שתים עשר  55 ָיֹבאו ֵאילִּ ה ֵעיֹנת מים שמות טו כז; במדבר לג ט. בתה"ש כמו בנה"מ: "וַּ
 ושבעים תמרים".

ני".  56 נֶתך המה ינֲַּחמֻּ שעַּ בטך ומִּ  תהלים כ ד. נה"מ: "שִּ
 בתה"ש. xylonיואל ב כב. "עץ" הוא   57
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 :כותב הוא( 19–15 יג) ושם

נים חטבו הנביאים בני כאשר[ ...]  ניתר הירדן נהר שפת על עץ בגרזִּ
 בני ממנו מבקשים, אלישע הנביא משהגיע, וכך. בנהר ושקע הברזל

 את בנטלו, אלישע וכך. שקע אשר הברזל את הנהר מן שיחלץ הנביאים
 חזרו ואותו מיד ועלה צף הברזל – שקע שבו במקום אותו ובהטילו העץ
 נתגלתה אליהו רוח כי הבינו הם מזה 58.שקע והעץ, הנביאים בני ונטלו
, הזה העץ של המסתורין מן יותר וברור גלוי דבר לך אין 59.בו

 בטבילה שוחררה התעייה בעומק ששקעה הזה העולם של שהקשיחות
 באדם שאבד שמה כדי, ייסוריו לומר רוצה, כריסטוס של העץ ידי-על

 .כריסטוס של העץ בזכות לקדמותו יושב זה 60,העץ בגלל הראשון

 טרטוליאנוס הוסיף הצלב עץ סגולות בדבר יוסטינוס של הדוגמאות על
 :כדלקמן(, 22 יג; 4 י היהודים נגד) אחת דוגמה

 נושא כשהוא לקורבן כבהמה אביו בידי יצחק הובל כאשר בתחילה וכך
 נמסר אשר, כריסטוס מות את ייצג הוא אז כבר, לעצמו העץ את בעצמו
 שהללו מכיוון אבל [...] יסוריו עץ את נושא כשהוא האב בידי כקרבן
 של בימיו הגשמתם לשם שנשמרו[, sacramenta] מסתורין מעשי היו

 הקוצני בשיח שנאחז איל משהוקרב העץ עם נשמר יצחק הן – כריסטוס
 קוצני כתר משהושם כתפיו על העץ את בימיו נשא כריסטוס הן, בקרניו

 61.ראשו על

 
ז. לא נאמר שם שהעץ שקע. ֵאיֵרנאיוס, בן זמנו הצעיר של טרטוליאנוס, –ראו מלכים ב ו א  58

מצא בעזרת מוט העץ, כי גם ( ממעשה אלישע והגרזן שאבד ונ4, 15ה  הסיק )נגד המינים
ר האל בעזרת ההנהגה )  ( של העץ, דהיינו הצלב.oikonomiaהנוצרים יקבלו בחזרה את דבַּ

טו(. בני הנביאים צפו כיצד מכה -טעות בידי טרטוליאנוס. דבר זה קרה לפני כן )מלכים ב ב ז  59
הירדן "ֶבָחָרָבה". כאשר אליהו באדרתו על מי הירדן ואלה ֶנֱחצים, ואליהו ואלישע עוברים את 

עלה אליהו בסערה השמימה נטל אלישע את אדרתו וחצה בעזרתה את הירדן באופן דומה. ואז 
הּו בני הנביאים אשר ביריחו מנגד ויאמרו נחה רוח אליהו על  נאמר )שם פסוק טו(: "ויראֻּ

 אלישע ויֹבאו לקראתו וישתחוו לו ארצה".
( הציג 21–12ה  לה מעץ הדעת. פאולוס )אל הרומייםידי האכי-דהיינו הפרת צו האל על  60

ידי -בהרחבה את התאוריה התאולוגית הזאת, שלפיה חטאו של אדם הראשון נתכפר על
 צליבתו של ישו.

( גם נאמר שישו נשא את 15. שם )יט 2יט  ואצל יוחנן 25כז  יאהכתר הקוצני נקרה רק אצל מת  61
( 24כג  ; לוקאס21טו  ; מרקוס92כז  טיים )מתאיצלבו בעצמו, ואילו באוונגליונים הסינופ

נאמר שעל עובר אורח אחד, שמעון מקיֵרֵני, הוטל לשאת את צלבו של ישו אל מקום הצליבה. 
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? יוסטינוס של הזאת הפרשנות נתאפשרה כיצד: השאלה אפוא נשאלת
 האחד: מובנים בשני" עץ" התיבה משמשת במקרא. ש"בתה נעוצה התשובה

. העץ של והענפים הגזע עשויים שממנו החומר והאחר, צומח, שתול, חי עץ
 ביוונית. הנטוע העץ לציון" אילן" התיבה את הבהרה לשם הוסיפו ל"חז

 ואילו', וכו, עץ מקל, עץ קורת, להסקה עץ לציון(, עץ) xylon התיבה משמשת
dendron הוא קסילון: ברומית גם כך. השדה עץ לציון משמשת lignum ,ואילו 
היא  מתוכם; פעמים 244 במקרא נקרית" עץ" התיבה. arbor הוא דנדרון

 19 מתוך. דנדרוןעל ידי  פעמים 19 ורק, קסילון על ידי פעמים 249תורגמה 
 יח) בראשית בספר נקרות פעמים 9 דנדרוןעל ידי " עץ" תורגם שבהן הפעמים

 כמעט(. ה נז) ובישעיה אחת ופעם( ז מז; יג ו) ביחזקאל פעמים 2(, יז כג; ח, ד
 ט–ח ב בבראשית לעומת זאת. הכרחי הוא דנדרון התרגום הללו המקרים בכל

 נאמר וכך. קסילון התיבה את מוצאים אנו ,דנדרון התרגום נדרששגם בהם 
קדם בעדן גן אלהים' ה ויטע: "שם ' ה ויצמח. יצר אשר האדם את שם וישם מִּ

 ועץ למאכל וטוב למראה נחמד[ קסילון: ש"תה] עץ כל האדמה מן אלהים
 ".ורע טוב הדעת[ קסילון :ש"תה] ועץ הגן בתוך החיים[ קסילון: ש"תה]

 שלאחר מראים שהכתובים זה כי: "1 פו בדיאלוג לטעון יוסטינוס יכול לכן
 אשר, החיים[ קסילון] עץ אותו מסמל תהילה עטור שנית יבוא הוא צליבתו
, יא) משלי בספר" חיים עץ" הביטוי זאת לעומת". העדן בגן שניטע עליו נאמר

 "עץ" התיבה גם. דנדרון התיבה על ידי פעמים 9 תורגם( ד, טו; יב, יג; ל
 ו יחזקאל; ז נה ישעיה; ב יב דברים)פעמים על ידי התיבה דנדרון  9תורגמה 

 קסילון על ידי פעמים 4" עץ" התיבה תורגמה ממש הביטוי באותו אבל(, יג
 עדות אפוא לפנינו(. יג, ו ג; כ ב וירמיה; ד טז ב מלכים; כג יד א מלכים)

 .ל"ואכמ, שונים למתרגמים
 הוקעתו מעשה לבין הראשון אדם של מעשהו בין זיקה יצר פאולוס, כאמור

 בלב עורר קסילוןעל ידי " עץ" תיבהל ש"שתה לשער קרוב. הצלב על ישו של
 המאגי שכוחה ולטעון, פאולוס של דרשתו את להרחיב הרעיון את יוסטינוס
 תרם בכך. עץ באמצעות שנעשו בנסים מתגלה הצלב עץ קורת של האלוהי
. הצלב על ישו הוקעת שיצרה התאולוגי לקושי אפולוגטי הסבר עוד יוסטינוס
 בתרגמם ש"לתה נצמדו, הוולגטה תרגום גם כך-ואחר, הישן הלטיני התרגום

 
ם –לסיפור העקדה ראו בראשית כב א ָיֹשֶ יג. בפסוק ו אכן נאמר: "ויקח אברהם את עצי הֹעלה וַּ

 על יצחק בנו".
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 לאמץ טרטוליאנוס את, לוודאי קרוב, הביא זה דבר. במקרא" עץ" התיבהאת 
 .יוסטינוס של הדמיון עתירת פרשנותו את

 דבר אחרית

קבץ ּמִּ  ש"תה סייע כמה עד להיווכח אפשר לעיל שהובאו הדוגמאות מִּ
, בעקבותיהם שהלכו הכנסייה ולסופרי האוונגליונים למחברי, לפאולוס

 השונה, הנוצרית התאולוגיה את המקראית הסמכות על להשתית במאמציהם
, היתר בין, למצוא בניסיונותיהם הדבר בולט בייחוד. היהדות מן שינוי תכלית

 ישראל שבחירת לכך; ישו של אלוהותו-למשיחיותו טקסטואליות אסמכתאות
 של מקומן את תפסה בישו שהאמונה ולכך; לנוצרים דהיינו, לגויים עברה
דקּות מזכה היא ורק והיא ,התורה מצוות  הם כיצד גם ראינו. האל בעיני בצִּ
 המסורות שיצרו כריסטולוגיים קשיים עם התמודדות לשם ש"בתה נסתייעו
 .גורלו ועל מעשיו על, חייו על, ישו הולדת על הקדומות
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 נספח ראשון: ההשראה ממרום של תה"ש

בנוא פתח בהסבר כי אבות הכנסייה  62זוהי הכותרת למאמרו של ֶבנֹוַא.
הקדומים, לפני היירונימוס ואף לאחריו, האמינו שתה"ש נעשה בהשראה 

ומהעובדה  אלוהית. אמונתם זו נבעה מהתיאור האגדי שבאיגרת אריסטאס
שמחברי הברית החדשה ציטטו לעתים קרובות את המקרא מתוכו ולא מתוך 

, אומר בנוא, אינה יכולה להסכים הנוסח העברי המקורי. התאולוגיה המודרנית
 על סמך זה לקנוניזציה של תה"ש.

אחרי ההקדמה הזאת דן בנוא בשלושה מקרים שבהם ביססו מחברי הברית 
החדשה דוקטרינה מהותית של האמונה החדשה על תה"ש, אף על פי שמשמעו 
של התרגום שונה באופן מהותי משל הנוסח העברי. מקרה אחד שהביא בנוא 

( עניינו תה"ש לישעיהו ז יד, שבו תורגמה התיבה "העלמה" על ידי 4' )שם, עמ
(. בסוגיה זו דנתי לעיל בפרק א על 'הלידה מן parthenos"הבתולה" )=

רֶתנֹוס  –הבתולה'. בנוא ציין כי תה"ש לתיבה "עלמה"  מצדיק אמנם את  –פַּ
ועד (, אך השימוש של ישעיהו בתיבת "עלמה" לא נ29)א  הטיעון של מתאי

לתאר משהו שהוא מחוץ לגדר הטבע; אילו רצה לומר זאת היה ישעיהו 
משתמש בתיבת "בתולה", אם כי ההנחה היא שנערה שהגיעה לפרקה אך עדיין 

(, 414ב " לא נישאה היא בתולה. אבל, הוסיף בנוא, אצל הֹוֵמרֹוס )"איליאס
ינָדרֹוס ) יתיים"פִּ ( 1219חרוז " ָרכיסבנות ט"(, סֹופֹוקֵלס )94ג  "השירים הפִּ

( פרתנוס משמעו לעתים נערה הקשורה 492חרוז " עננים"וַאריסטֹוָפֵנס )
מקרים  42מתוך  44-לגברים מחוץ לקשרי הנישואין. כמו כן ציין בנוא כי ב

 תה"ש ל"בתולה" הוא פרתנוס.
( עניינה הטיעון המושם בפי 4–9אחרת שהביא בנוא )שם עמ'  הדוגמ

)ב  השליחים קומו של ישו לתחייה מן המתים. במעשיפטרוס ופאולוס להוכחת 
יא על פי תה"ש. בנוסח המסורה –( ציטט פטרוס את תהלים טז ט25–24

שֹכן לבטח. כי לא –בפסוקים ט ָיֶגל כבודי אף בשרי יִּ י נאמר: "לכן שמח לבי וַּ
ך לראות שחת". בתה"ש תורגמה "שחת" על  ֵתן חסידְּ שאֹול לא תִּ תעֹזב נפשי לִּ

, רקבון(. לפי פירושו של פטרוס )שם פסוקים diaphthoraשחתה" )=ידי "ה
( דוד מת ונקבר, לכן בדבריו דלעיל הוא חזה מראש את קומו של 91–29

לא ראה השחתה' ובשרו כריסטוס לתחייה מן המתים, "כי הוא לא נעזב להאֵדס 

 
 .P. ראה:1959וחזר ונדפס בתרגום אנגלי בשנת  1941המאמר נתפרסם לראשונה בשנת  62

Benoit, "The Inspiration of the Septuagint", in idem, Jesus and the Gospels, London 

1973, pp. 1–10. 
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)=דיאפתורה(. כדי להתאים את הנאמר לדוקטרינה התאולוגית שלו העביר 
". נפשיס את התיבה "בשרי" מפסוק ט לפסוק י, שבו נאמר "לא תעזב פטרו

 תה"ש לתיבה "שחת" עומד כמובן ביסוד הפירוש של פטרוס.
( הדגיש עוד יותר את ההסתמכות על 95–94יג  פאולוס )מעשי השליחים

 תה"ש:

כי הוא ]האל[ ֵהקים אותו מן המתים ואינו עתיד לחזור עוד לרקבון 
אמר כך, כי אתן לכם "את חסדי דוד הנאמנים" ]=דיאפתורה[. הוא 

)ישעיהו נה ג(. לפיכך אומר הוא גם במקום אחר: "אל תתן את חסידך 
לראות רקבון" ]=דיאפתורה. ראה תהלים טז י: "לא תתן חסידך לראות 
שחת"[. שהרי דוד משֵשיֵרת על פי רצון האל, מת ונוסף אל אבותיו 

אשר האל הקים אותו לא ראה  וראה רקבון ]=דיאפתורה[, ואילו זה
 רקבון ]=דיאפתורה[.

על כך העיר בנוא כי "שחת" מקבילה ל"שאול" ופירושה מוות. כלומר בעל 
ינצל ממוות ולחיות בעולם הזה בגופו חיי שמחה ואושר,  המזמור מקווה להִּ
ככתוב בהמשך )תהלים טז יא(. כנגד זה הדוקטרינה של חיי נצח לגופות 

 השני והיא זו המשתקפת בתה"ש. נתחדשה בתקופת הבית
יא; מהדורת בובר, עמ' סב( דרש האמורא ר' –במדרש תהלים )מזמור טז י

 י דווקא על דוד:–יצחק את תהלים טז ט

במלך המשיח, שהוא עתיד לעמוד ממני ]...[. "אף  –"ויגל כבודי" 
זה לאחר מיתה. אמר ר' יצחק: מלמד שלא  –בשרי ישכון לבטח" 
שלא ימס  –ן ורימה. "כי לא תעזוב נפשי לשאול" שלטה בבשרו רקבו

שאפילו ריח גיהנם  –בשרו כעפר בקבר. "לא תתן חסידך לראות שחת" 
 אינו מריח.

 דרשתו של ר' יצחק אומצה בברייתא בבבלי בבא בתרא יז ע"א:

תנו רבנן: שבעה לא שלט בהן רמה ותולעה, ואלו הן: אברהם יצחק 
ן בן יעקב ]...[ בנימין בן יעקב, דכתיב ויעקב, משה אהרן ומרים, ובנימי

ן אמר ידיד ה' ישכון לבטח עליו" )דברים לג יב(. וי"א ]=ויש  "ולבנָימִּ
 אומרים[ אף דוד, דכתיב "אף בשרי ישכון לבטח" )תהלים טז ט(.

( עניינה מעמד הגויים והיא 5–5השלישית שהביא בנוא )שם עמ'  ההדוגמ
ג מבטיח ה' לאברהם: "ואעשך –יב ב נוגעת ישירות לפרקנו. בספר בראשית

ברכו בך  ֶיה ]כך ניקוד המסורה[ ברכה ]...[ ונִּ לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ֶוהְּ
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כב יח -כח יד. ב-יח יח וב-כל משפֹחת האדמה". הנוסח של פסוק ג נקרה גם ב
כו ד. ומפרש -הנוסח הוא: "והתברכו בזרעך כל גויי הארץ", וכך בדיוק גם ב

תפעל, שמובנו רפלקסיבי: בנוא שהטקסט  פעל או הִּ העברי השתמש בבניין נִּ
"יברכו את עצמם"; כלומר שמו של אברהם יהיה כל כך גדול וכל כך מבורך 
בידי האל, שהבריות גם בקרב הגויים יאמרו: "הלוואי שתהיה מבורך כמו 
אברהם". פירוש זה, אומר בנוא, נתמך בברכת יעקב )בראשית מח כ(, שבה 

מך אלהים נאמר: "ויב רכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאֹמר יֹשִּ
לשימוש מסוג זה לשם קללה מצויה בירמיהו כט  הכאפרים וכמנשה". ודוגמ

מך ה' כצדקיהו  ח מהם קללה לכל גלות יהודה אשר בבבל לאֹמר יֹשִּ כב: "ולֻּּקַּ
וכֶאָחב אשר ָקָלם מלך בבל באש". לאור פירושו טען בנוא כי בבראשית יב ב 
יש לגרוס ללא ספק "וָהָיה ברכה", כלומר ששמו של אברהם יהיה מבורך עד 

 כדי כך שישתמשו בו כברכה.
 רש"י ורד"ק הבינו את פסוקינו באופן דומה. רש"י:

יש מדרשי אגדה הרבה, אבל לפי  –"ונברכו בך כל משפחות האדמה" 
פשוטו כך הוא: אדם אומר לבנו: תהי כאברהם; וכן כל "ונברכו בך" 
שבמקרא, וזה יוכיח: "בך יברך ישראל לאמר ישימך אלהים כאפרים 

 וכמנשה" )בראשית מח כ(.

 כאן, בבראשית יב ג, אימץ רד"ק פירוש שונה משל רש"י:

כל המשפחות שתגור בתוכם, כמו  –"ונברכו בך כל משפחות האדמה" 
ארץ כנען וארץ פלשתים וארץ מצרים, אשלח בהם ברכה מיום שתגור 

 לזכותך, כדי שיאהבוך וינשאוך.ביניהם, 

 אבל להלן )שם כב יח( פירושו של רד"ק דומה לשל רש"י:

פירוש "והתברכו" אינו כמו "ונברכו" )שם יב ג(  –"והתברכו" 
שפירשנו; כי פירושו שהם יסבבו הברכה לעצמם בתפלתם ויאמרו: 
האל יברכנו כמו שבירך זרע אברהם; רוצה לומר: כל כך יהיה זרעך 

 עד שכל גויי הארץ יתלו ברכתם בזרעך.מבורך 

בתה"ש, אומר בנוא, תורגמה תיבת "ונברכו", וכמוה "והתברכו", על ידי 
"הם עתידים להיות מבורכים". תרגום זה שימש לאפוסטולים, ובעקבותיהם 
-לאבות הכנסייה, אסמכתא להפיכת פשוטו של מקרא לאמירה תאולוגית

קע הרעיון שאברהם וזרעו, דהיינו עם דוקטרינרית. שכן בפשוטו של מקרא משו
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ישראל, יגדל ויהיה לתהילה בקרב אומות העולם. לעומת זאת לפי הפירוש 
וושעו בזכות אמונתם, משנעשו  שתלו הנוצרים בתה"ש, הגויים עצמם יִּ

 (:24–24ג  לצאצאיו הרוחניים של אברהם. וכך אומר פטרוס )מעשי השליחים

ברו גם וגם כל הנביאים החל בשמואל וכלה  בבאים אחריו, אלו שדִּ
שרו את הימים האלה. אתם ]דהיינו המאמינים בישו[ הנכם בני  בִּ

, צוואה, הסכם[ אשר ערך האל עם diathêkêהנביאים והברית ]=
אבותיכם, באמרו לאברהם: "ובזרעך עתידים להיות מבורכים כל 

 משפחות האדמה" )בראשית יב ג(.

למטרה להוכיח שהאמונה היא היסוד  שם לו פאולוס בפרק ג באל הגלטיים
דקּות ולא שמירת מצוות התורה )ראה לעיל פרק ג: "אמונה מול מעשים",  לצִּ

על אתר(, ועל כן הכתובים מדברים על הגויים המאמינים, צאצאיו  92והערה 
את ההוכחות הרוחניים של אברהם, ולא על היהודים, צאצאיו הביולוגיים. 

–4. וכך הוא אומר )אל הגלטיים ג אולוס מתה"שלטיעוניו התאולוגיים שאב פ
9:) 

כשם שאברהם "האמין לאל ונחשב לו לצדקות" )בראשית טו ו(. רואים 
אתם אפוא כי בעלי האמונה הם הם בני אברהם. והכתוב שראה מראש 
שהאל יצדיק את העמים על פי האמונה, הודיע לאברהם מראש את 

כים כל העמים" ]לפנינו הבשורה הטובה כי "בך עתידים להיות מבור
שילוב של יב ג: "ונברכו בך כל משפֹחת האדמה", עם יח יח: "ונברכו 

אברהם יחד עם בו כל גויי הארץ"[. הנה כי כן בעלי האמונה מבורכים 
 בעל האמונה.

בסיום מאמרו הודיע בנוא שמטרתו היא להזכיר את קיומה של הבעיה, 
כמה וכמה דוגמאות להבדלים  ושמן הראוי לשוב ולדון בה. במאמרי הבאתי

שבין הנוסח העברי של המקרא ובין תה"ש, ועמדתי על תרומתו המכרעת של 
 תה"ש לבניית התאולוגיה הנוצרית.

 63, השיב פאול אֹובריי למאמרו הצרפתי של בנוא.1942כעבור שנה, בשנת 
( בחנו אברהם ודוד וסרשטיין את 249–241לעיל, עמ'  1בספרם )הערה 
לו ואף ניסיונות מאוחרים יותר לבסס את ההשראה האלוהית של המאמרים הל

 
 P. Auvray, "Comment se pose le problème de l'inspiration des Septante", Revueראו:  63

Biblique 59 (1952), pp. 321–36. 
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תה"ש. להלן אביא הערות ביקורת של השניים, שעולות בקנה אחד עם דעתי. 
 וכך הם כותבים:

בכל זאת, גם בטיעונו ]של בנוא[ יש מידה מסוימת של מעגל קסמים: 
תי אם מקבלים כאמת גם את המסר  הטיעון יכול להיחשב כנכון או כאמִּ
שהקטעים שהוא מצטט מתכוונים לאשר. בנוא מטיף כאן רק 

 (.244למשוכנעים )שם, עמ' 

מסיכום זה עולה שאובריי הרחיק לכת בהרבה מבנוא, אולם בדומה 
לבנוא הוא טוען ששבעים ]המתרגמים[ זכו להשראה. מבחינתו יש 
לראות את תה"ש כולו כניחן בהשראה. אמנם הוא פורש בתחילת 

אבל  ירה בין התגלות, השראה וסיוע של רוח הקודש,מאמרו הבחנה זה
לקראת סוף המאמר הוא משתמש למעשה במונח השראה בכל שלושת 

 המובנים ללא הבחנה.
במובן מסוים אובריי ובנוא מנסים להציל את התופעה. אם תתקבל 
הבנת ההבדלים בין המקור העברי לתרגום היווני כתופעה הנובעת 

של השראה אלוהית, תישלל סמכותו של  מכשל המתרגמים ולא כתוצר
תה"ש. פירושו של דבר שלא זו בלבד שאבות הכנסייה טעו ביחסם 
סמכות כה רבה לתה"ש, אלא שגם תסולק החזייה מראש של המשיח, 
שאותה ראתה הכנסייה בהבדלים שבין שני הטקסטים. חשיבותם של 

שנה ההבדלים בשביל הנוצרים נעוצה בעובדה שהם נעשו שלוש מאות 
לפני ישו בידי אנשים שלא יכלו לדעת מה המשמעות של השינויים 
שהם עשו. אם הללו ייָראו רק כשינויים הנובעים מתרגום ומשוללים כל 

דבר זה עלול להשפיע על הסמכות של המסר האלוהי.  –מקור אלוהי 
מבחינת בנוא ואובריי אין להטיל ספק בסמכות הזאת, והגנתם על 

 (.245–244תה"ש מתחילה מנקודה זו )שם, עמ'  ההשראה האלוהית של

הדבר הבולט בהקשר הזה איננו עצם העמידה התקיפה של הכנסייה 
הרומית הקתולית על דֹוגמה שנראית לה כמרכזית מבחינת זהותה, אלא 
האמצעים מרחיקי הלכת שאותם היא נוקטת לשם כך: ההסתמכות על 
המובן הבסיסי של המילה היוונית בתה"ש, תוך התעלמות מכֻּוונת מן 

, שעליו מיוסד תה"ש ]...[. היא שבה כך אל המובן הברור במקור העברי
הרעיונות הישנים של השראה, שהושמו ללעג בצורה עדינה אך 

, ויתר על כן היא חוזרת אל שיטות 1941החלטית על ידי בנוא בשנת 
הפולמוס הישנות, שניתן היה לחשוב שכבר אבד עליהן הכלח; כאילו 
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יון של השראה יש בסוג זה של היגיון מהופך, על ידי שילוב הרע
בלעדית שאיננה ניתנת לבדיקה כדי להוכיח בדרך כלשהי את האמת של 
דֹוגמה יסודית של אמונה דתית, כאילו הכול עניין של הוכחה ]...[ מלבד 
הדֹוגמה עצמה, הבסיס היחיד המאפשר את ההסתמכות על תה"ש, הוא 
ההשקפה כי המקרא היווני, שתורגם בידי שבעים ושניים איש 

דריה לפני עשרים ושלוש מאות שנים לפי הסיפור שנמסר באלכסנ
באיגרת אריסטאס והורחב על ידי החכמים ואבות הכנסייה, אכן זכה 

 (.249–245להשראה אלוהית )שם, עמ' 
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 ?עליה תהא מה והאמת: שני נספח

 שהוציאה, והמתוקן החדש, החדשה הברית של העברי לתרגום הכללי במבוא
 (:9–2' עמ) נאמר, 1991 בשנת" הקודש לכתבי החברה" לאור

 ראו מחבריו. ך"בתנ הם החדשה הברית ספר של ושורשיו יסודותיו
 נכללו, ך"התנ ממרבית מובאות מאלף ויותר, חיים אלהים דברי ך"בתנ
 ככולן רובן, החדשה הברית בספר המצוטטות, ך"התנ מקראות. בספר

 באותה מצוי שהיה, ך"התנ של יווני-היהודי הנוסח – השבעים מתרגום
 לנוסח השבעים תרגום בין חשובים הבדלים שאין במקומות. עת

. המסורה מנוסח הן הנוכחי בטקסט המובאות ך"התנ מקראות, המסורה
 התחתיים השוליים בהערות מוסברים הנוסחים בין בולטים הבדלים

 [.ר"ד ,שלי ההדגשות]

 מהאיגרת דוגמאות שתי הבאתי לעיל, למשל. נכונה אינה פשוט הזאת ההצהרה
 שהדבר מכיוון ש"תה נוסח את פאולוס ציטט שבהן, 12-ו 12 טו הרומיים אל

רנינו: "הוא מ"נה מג לב בדברים .מטרתו את שירת מו גוים הַּ  ש"בתה ואילו", עַּ
לצו: "הוא  ההוא ביום והיה: "הוא מ"נה י יא ובישעיה ."עמו עם יחד עמים עִּ
 ויהיה: "הוא ש"בתה ואילו", ידֹרשו גוים אליו עמים לנס ֹעמד אשר ישי ֹשֶרש
 העמים יתלו בו: בעמים למשול[ המתים מן דהיינו] והקם ישי שורש ההוא ביום
 ש"תה נוסח את פאולוס ציטט האלה המקרים בשני, כאמור". תקוותם את

 לא" הקודש לכתבי החברה" בהוצאת אבל, התאולוגיות לקביעותיו כאסמכתא
 אף שהוא אלא, פאולוס דברי את מייצג הוא כאילו מ"נה שהובא בלבד זו

 בלתי נותרו" הנוסחים בין הבולטים הבדלים"וה, מעובות באותיות הודגש
 ההבדלים ציון גם, כך על נוסף". התחתיים השוליים בהערות מוסברים"

, הדעת את מניח אינו המועטות השוליים בהערות ש"לתה מ"נה בין הבולטים
 החדשה הברית מחברי שמשכו התאולוגיות המסקנות שם מוסברות אין שכן
. האלה( השיבושים מן ולעתים) ההבדלים מן( הכנסייה סופרי ובעקבותיהם)

, ש"בתה השינויים לקצת ביחס הקודמים בעמודים לעשות ניסיתי זה דבר
 ולבניית הכריסטולוגית פרשנותם לבניית יסוד אבני הנוצרים בכתובי ששימשו

 .בכללותה הנוצרית התאולוגיה
 לשקף היתה המתרגמים מגמת" כי אמנם טוענים לאור המוציאים, ועוד זאת

 בהמשך אולם", המקורי הטקסט של וכוונתו משמעותו את מרבית במהימנות
 תורגם, רבות פעמים המופיע( היהודים) HOI IUDAIOI המונח" כי מודים הם
 ראשי'ל זה מונח תורגם 19 א ביוחנן: לדוגמה, הקשרו פי-על פעם בכל
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 שזה לחלוטין ברור". 'השומעים'ל תורגם הוא 42 ו ביוחנן ואילו, 'היהודים
 64.פסולים שיקולים מתוך ושנעשה, ייעשה שלא מעשה

 על" בחיבורו אומר, פאולוס של זמנו בן, אסנק הפגאני והפילוסוף המדינאי
 אל משהושלך מאושר להיקרא יכול אינו איש"(: 2 ה) "המאושרים החיים
רּו: "אומר( טז ח) זכריה הנביא". לאמת מחוץ בְּ  אמת, רעהו את איש אמת דַּ
פטו שלום ומשפט  שפטו, שֵכנו אל איש אמת דברו: "ש"תה". בשעריכם שִּ
 של הרישא הועתק( 24 ד) הֶאֶפסיים אל באיגרת". בשעריכם שלום ומשפט אמת

לקכם לפיכך: "ש"תה של וז על העולה יקנותדיב, ש"מתה בזכריה הפסוק  בסַּ
 של הסיפא שימש( יח א) אבות במסכת'". שכנו עם איש אמת דברו' השקר את
 על: אומר גמליאל בן שמעון רבן: "גורפת פתגמית לאמירה בסיס הפסוק אותו
 אמת' שנאמר, השלום ועל האמת ועל, הדין על: עומד העולם דברים שלשה
 '".בשעריכם שפטו שלום ומשפט

". להיאמר צריכה האמת כי" יוסטינוס ציין( 2 ה) ראשונה באפולוגיה
 התייחס שבהם, 95-ו 94 ה במתאי ישו דברי את יוסטינוס הביא( 4 טז) ובהמשך

שבעו ולא)" יב יט לויקרא ישו  לא לכם אומר אני אך: "ואמר"(, לשקר בשמי תִּ
 את לומר ותמיד: "המילים את יוסטינוס הוסיף ישו דברי על". כלל להישבע
 נחקרים שהם בשעה, שהנוצרים מבהיר הוא( 4 ד) שנייה ובאפולוגיה". האמת
 שהם מכיוון לנצרות השתייכותם את מכחישים אינם, הרומי השלטון אנשי בידי

 והם, דבר בכל האמת את לומר שלא הקודש חילול משום בכך שיש סבורים
 .האל בעיני חן נושאת  זו שהתנהגות לכך מודעים

בוֹ  של ספרו אור ראה באחרונה מְּ  טרטוליאנוס של גישתו לחקר המוקדש רַּ
 נאה אמנם שטרטוליאנוס בקביעה לסכם אפשר מחקרו תוצאות את 65.לאמת
 של שמעשהו, טרטוליאנוס ציין 9 ב היהודים בנגד. מקיים נאה אינו אך, דורש
רֹות עשרת הפרת משום בו היה הראשון אדם בְּ  שמות) שקר עדות זה ובכלל, הדִּ
 יודע איני: "טוען הוא 9 לג באפולוגטיקום"(. שקר עד ברעך תענה לא: "יב כ

 העובדות בהצגת הן יושרו על להכריז טורח הוא 22 ט הצניעות ובעל", לשקר
 בהתנהגות מאשר פחות לא חמור בפרשנות חטא: "ואומר, בפירושן הן

 לשקר עובדים שהם על בפגאנים טרטוליאנוס נזף( 2 כד) בהמשך". יומיומית
 מתח הוא 4, 19 ד מרקיון בנגד. הנוצרית האמת דת את תוקפים שהם בכך

 הנראה כיוּון לכל פשוטות אמירות תמיד מושכים שלדבריו, המינים על ביקורת
 

" )לעיל הערה  The New Testament in Hebrew Garbראו ביקורתי על התרגום במאמרי: "  64
 (.52–44, עמ' 49

65  .C. Rambaux, L'accès à la vérité chez Tertullien, Bruxelles 2005, pp. 189–193 
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 של אמירתו את מפרשים הם למשל כך. המסוים מהקשרן אותן ומוציאים, להם
י הם ומי אמי היא מי" ישו  עצמו הוא כאילו(, 99 ג מרקוס; 45 יב מתאי" )ַאחַּ

, טרטוליאנוס של המוסריות בהכרעות בהתבוננות אבל. נולד שלא מאשר
 אינה הנפתלת ופרשנותו, המינים כמו נוהג הוא רבות שפעמים לדעת נוכחים
 אישיותו את משקפת אלא, ופאולוס ישו של עמדותיהם עם אחד בקנה עולה
 ה במתאי ישו דברי את טרטוליאנוס הזכיר 4, 14 ד מרקיון בנגד, למשל. שלו
(, כד כא שמות" )עין תחת עין" בעניין התורה עמדת על םחולקיה 42–95

 ולמסור השנייה הלחי את האחת לחייך על אותך למכה להושיט ומטיפים
 הסלחני שהיחס, טרטוליאנוס אומר כך על. מעילך את גם כותונתך את לתובע
 זאת כל; העוול מעשה על האל ידי-על הנקמה שמובטחת משום רק אפשרי הזה
סן נקמה מפני שהפחד משום  עוול מעשה על הנקמה כן ועל עוול עשיית מרַּ
 אוגוסטינוס הציע( 94, 29 י) "וידויים" בחיבורו. טובה להתנהגות תמריץ היא
 שאוהבים אלה שכל, אהובה כך-כל האמת: "הזאת לתופעה פסיכולוגי הסבר
 רוצים שאינם וכיוון. האמת יהיה אוהבים שהם שהדבר רוצים אחר משהו
 דרשות בשתי ונסיים". הם שטועים להשתכנע רוצים הם אין, שטעו להודות
 (:א"ע יח, א"ה א"פ סנהדרין ירושלמי) האמת שעניינן

 צבא וכל" שנאמר, יחידי דן אין ה"הקב אף: פזי בן יהודה' ר אמר
 מטין ֵאילו(, יט כב א מלכים" )ומשמאלו מימינו עליו עומדים השמים
' שנ, יחידי חותם, יחידי דן שאין פ"אע. חובה לכף מטין וֵאילו זכות לכף
: יוחנן' ר אמר(. כא י דניאל" )אמת בכתב הרשום את לך אגיד אבל"

 מה. שלמעלן דין בבית שנמלך עד בעולמו עושה ה"הקב אין לעולם
 ה"הקב של חותמו אימתי(. א י שם" )גדול וצבא הדבר ואמת? "טעם
 .שלמעלן דין בבית שנמלך בשעה? אמת

 

 


