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המשיח ועוצמת האדם

יק יצ' מאיר סולובי

כדי  שלו  השטעטל  אנשי  בידי  שנשכר  אדם  על  מספרת  יהודית  שישב בפאתי העיירה ויתריע בפני בני־קהילתו אם יבחין במשיח ָק�ב. מעשייה 
הזקיף:  השיב  כך  כל  משמימה  משרה  עצמו  על  לקבל  הסכים  מדוע  כשנשאל 
"השכר לא משהו, אבל זאת עבודה לכל החיים". אכן, הציפייה למשיח נחשבת 
רק  לא  מחויבים  היהודים  התלמוד,  פי  על  החיים.  לכל  עיסוק  היהודים  אצל 
האמונה  עיקרי  משלושה־עשר  אחד  לבואו.  לחכות  גם  אלא  במשיח,  להאמין 
הנאמרים מדי יום בתפילת שחרית כולל את ההצהרה: "אני מאמין באמונה שלמה 

בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא". 
מובהק.  יהודי  מאפיין  ומעולם  מאז  הייתה  המתמהמה  למשיח  זו  ציפייה 
התיאולוג הפרוטסטנטי הרווי קוקס, הנשוי ליהודייה, תהה על סוגיה זו בספר 
קוקס  תיאר  פסח  לסדר  שהקדיש  בפרק  היהודי.  מהפולחן  רשמיו  על  שכתב 
מלאכי,  בספר  הנאמר  פי  על  אשר  הנביא,  לאליהו  הדלת  פתיחת  מסורת  את 
יקדים את בוא המשיח כדי לבשר על הגאולה. "אם איש אינו מופיע בדלת", 
כותב קוקס, "אף אחד מן האורחים אינו נראה מוטרד במיוחד. כולם מחייכים 
של  הכוסות  ארבע  את  כילו  כבר  משום שהמבוגרים  אולי  בדיחות,  ומספרים 
הסדר. מנקודת המבט היהודית, כך נראה, נמשכה ההמתנה ממילא די זמן. אך 
בינינו  פעורה  זו  מן ההבנה שבנקודה  דעתי  לא הסיחה את  האווירה הקלילה 

תהום עמוקה".1
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זהותו  בדבר  אי־הסכמה  כידוע  שוררת  הנוצרים  ובין  היהודים  בין  אכן, 
התגשמו  ישראל  עם  המשיחיות של  שציפיותיו  טוענים  הנוצרים  המשיח.  של 
טרם  שהמשיח  טוענים  היהודים  ואילו  הנוצרי,  ישו  של  ומותו  חייו  בלידתו, 
הגיע. הדוקטרינה הנוצרית גורסת שישו היה דמות אלוהית, התגלמות הבורא, 
הדמות השנייה בשילוש הקדוש. המסורת היהודית, לעומת זה, מתנגדת בתוקף 
גואל  להיות  עתיד  שהמשיח  כך  על  ועומדת  באדם  האל  התגלמות  לרעיון 
ישראל  על  ויגן  דוד  בית  מלכות  את  יחדש  אשר   - אלוהי  ולא   - אנושי 

מפני אויביו.
ההבדל  מתמצה  שבכך  בטעות  סוברים  מדיי  רבים  ויהודים  נוצרים 
יום  של  הדת  בשיעורי  ילד,  "בתור  והנוצרית.  היהודית  האסכטולוגיה  בין 
שהוצג לעתים גם כהבדל  - ראשון", מספר קוקס, "למדתי שההבדל העיקרי
היחידי - בין היהודים לנוצרים מתמצה בכך ש'הם מאמינים שהמשיח עדיין 
לא הגיע'. לא זכור לי שהדבר נאמר אי פעם בנימה של זלזול. זה פשוט היה 
הבדל... לא יותר מזה".2 שלא במפתיע, מתמקדים טקסטים רבים רק בהבחנה 
התיאולוגית הזאת בבואם לתאר את המחלוקת בין היהדות לנצרות. הקטכיזם 
בקטע  קובע  למשל,  הקתולית,  הכנסייה  של  האמונה)  עיקרי  (הצהרת 
היחיד הדן ביהדות הבתר־מקראית כי: "באשר לעתיד, ַעם האלוהים של הברית 
הישנה ועמו החדש של האל שואפים ליעדים דומים: ציפייה לביאתו (או לשובו) 
של המשיח. אלא שהאחד ממתין לשובו של המשיח שמת וקם מן המתים ומוכר 
תיוודע  כאדון עולם וכבן האלוהים; והאחר ממתין לביאת המשיח, שזהותו לא
אי־ידיעת  של  בדרמה  גם  מלווה  האחרון  של  זו  וציפייה  הימים;  אחרית  עד 
ישו המשיח או אי־הבנתו".3 בדומה לזה מציין גם התיאולוג האמריקני החשוב 
היהודים והנוצרים נחלקים  ריינהולד ניּבּור, בספרו אמריקה האדוקה והחילונית, כי
משיחיותו של ישו, ומוסיף כי הסוגיה אינה אלא "עניין של דגש, אך בין  בשאלת

האמונות אין כל סתירה מהותית".4
בין  מחלוקת  תהיה  לְעולם  המשיח  של  בואו  שבשאלת  נכון  אמנם 
של  לתפיסתו  בנוגע  יותר,  משמעותי  נוסף,  הבדל  יש  אבל  לנוצרים.  יהודים 
בוויכוח  רק  אינו מתמצה  הזה  ההבדל  והנצרות.  היהדות  בעיני  רעיון המשיח 
שממלאת  התפקיד  של  שונה  בהבנה  גם  אלא  הגיע,  כבר  הגואל  אם  בשאלה 
במהותה  הגאולה  הנוצרים,  לדעת  המשיחית.  הגאולה  בקירוב  האנושות 
להושיע  מסוגל  שאינו  האנושי,  למין  ישועה  אלוהי,  חסד  של  מעשה  היא 
לחלוטין  תלויה  הגאולה  הנכון:  הוא  ההפך  היהודים  מבחינת  אך  עצמו.  את 
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הזאת, הבחינה  מן  לגורלו.  באחריות  נושא  לבדו  והוא  האדם,  של  בתשובתו 
הבדל  בעצם  מבטאת  הדתות שתי  של  המשיחיות  התפיסות  בין  המחלוקת 
ולמקומם של מושגי הטוב  לכושרו המוסרי של האדם  בנוגע  בסיסי בעמדתן 

והרע בעולמו.

ב

המקורות  אחד  המקרא.  על  נסמכת  המשיחיות  של  היהודית  העיקריים לתפיסה זו הוא ספר דברים, הטוען כי עם ישראל יינצל מן התפיסה 
הגורל העגום שצופן לו העתיד רק אם ישוב אל אלוהיו בלב שלם: 

לפניך,  נתתי  אשר  והקללה  הברכה  האלה  הדברים  כל  עליך  יבֹאו  כי  והיה 
ו�ֲהׁש�בֹת� אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה' אלהיך שמה. ושבת עד ה' אלהיך 
ושמעת בקֹלו... ושב ה' אלהיך את ש�בותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר 

הפיצך ה' אלהיך שמה.5

מן הפסוקים האלה עולה כי אין בכוחה של הגאולה להתרחש בלא שתקדים 
אותה תשובה, וכי הגאולה לא תבוא אלא אם כן נהיה ראויים לכך. הרמב"ם 
הבין את הפסוקים הללו כפשוטם, וקבע מפורשות כי "אין ישראל נגאלין אלא 
בנו; השאלה אם  רק  ביאת המשיח תלויה  כי  הוא אמר, למעשה,  בתשובה".6 
ניגאל אם לאו תלויה אך ורק ביכולתנו להיעשות ראויים לגאולה. אך קביעתו זו 
של הרמב"ם, המבוססת על התלמוד,7 מעוררת בהכרח את השאלה הבאה: מה 
יהא אם לעולם לא נחזור בתשובה, ולפיכך לעולם לא ניעשה ראויים לגאולה? 
אם ביאת המשיח תלויה בכך שנהיה ראויים לה, כיצד יכול היהודי המסורתי 
דבר  להאמין - שבסופו של  הוא מחויב  מדוע  ובעצם   - כך  כל  בטוח  להיות 
המשיח בוא יבוא? שאלה זו הוצגה בידי הוגה הדעות היהודי הנודע, הרב יוסף 

דוב הלוי סולובייצ'יק, בהרצאה שנתן בנושא התשובה: 

אבל אם פוסקים, כפי שפסק הרמב"ם... כי ביאת המשיח תלויה בתשובה ואם 
לא עשו תשובה אין נגאלים, איך אפשר לומר "אני מאמין באמונה שלימה בביאת 
המשיח ואף על פי שיתמהמה אחכה לו בכל יום שיבוא", והרי אפשר שיתמהמה 

עד אין סוף מחוסר תשובה של ישראל ומה טעם לחכות לו בכל יום?8
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כיוון שהמשיח  זו מפתיעה למדיי:  תשובתו של הרב סולובייצ'יק לשאלה 
יבוא רק אם ישראל יהיו ראויים לביאתו, האמונה בוודאות הגאולה היא בהכרח 
אמונה בכך שעם ישראל יוכיח שהוא ראוי לה. הרמב"ם עצמו מדגיש כי "כבר 
נגאלין".9 הם  ומיד  גלותן  בסוף  לעשות תשובה  ישראל  תורה שסוף  הבטיחה 
בביאת  הביטחון  את  המבטא  האמונה  עיקר  סולובייצ'יק,  הרב  כותב  לפיכך, 
קלה".10 אמונה  אינה  וזו  ישראל.  בכנסת  אמונה  על  "מושתת  בעצם  המשיח 
האמונה במשיח היא אמונה בעצמנו, ביכולתנו להביא את המשיח בכך שניעשה 

ראויים לבואו. 
רעיון זה, שבני אדם יכולים להיעשות ראויים למשיח, ושהמשיח יתמהמה 
עד שהאנושות תהיה ראויה לגאולה, נעדר מן הכתבים הנוצריים. על פי הברית 
החדשה, הגאולה המשיחית של העולם נעשתה להכרח בשל חטאם של אדם 

וחווה, "החטא הקדמון", שדבק באנושות כולה. בגלל מפלת האדם, טען פאולוס 
באיגרת אל הרומים, "כולם חטאו וחסרי כבוד אלהים המה",11 ולפיכך לא יהיו 
מסוגלים לזכות בגאולה. הישועה, לדברי פאולוס, אינה "ביד הרוצה לא ביד הרץ 
כי אם ביד האלהים המרחם".12 על פי תפיסתו, בגלל חטאו של האדם הראשון, 
שוב אין בני־אנוש מסוגלים לתשובה מלאה או לטּוב אמיתי, והם זקוקים לחסדו 
של המשיח כדי שיוכלו לזכות בגאולה. רק באמצעות ישו, בן האל שהפך לאדם 
כדי להציל את האנושות, ייוושע המין האנושי מן האבדון שהוא ראוי לו: "כי 
ככה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל 
המאמין בו, כי אם יחיה חיי עולמים".13 ישו הציל את האנושות כולה באמצעות 
קבלת חטאו של אדם הראשון על עצמו: "לכן כאשר בפשע אחד נאשמו כל בני 

האדם, ככה גם על ידי זכות אחת יזכו כל בני האדם לחיים".14
של  ומשמעותה  טיבה  בשאלת  חלוקים  והפרוטסטנטים  שהקתולים  אף 
הגאולה  כי  באמונה  מאוחדים  המסורתיים  הנוצריים  הזרמים  כל  הישועה, 
וקתולים  'אוונגליסטים  הארגון  ישו.  של  העצמי  לקרבנו  הודות  רק  אפשרית 
ביותר  החשובים  הנוצרים  התיאולוגים  מן  כמה  נמנים  חבריו  שעם  יחדיו', 
בהצהרה  משותפת  תיאולוגית  אמונה  אותה  והדגיש  חזר  בארצות־הברית, 

שפרסם בשנת 1998:

אלוהים ּבְ�ָאנּו על מנת שנשמש עדות חיה לתהילתו וכדי להעניק לנו חיי נצח 
בבריתנו עימו. אך מרדנותנו קלקלה את השורה ודנה אותנו לְִמֵא�ת עולם. 
מתוך  האלוהים  מן  מנוכרים  לעולם  באים  אנו  האנושי שסרח,  למין  כבנים 
ליּבו חטאינו האישיים. בשל תוצאותיו  מרי. את החטא הקדמון  עמדה של 
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מעשיו  רק  האל.  עם  האיחוד  את  להחיות  בכוחנו  אין  החטא  הנוראות של 
של האלוהים לחידוש בריתנו עימו מאפשרים לנו לראות את גודל אסוננו. 
חומרת צרתנו ועוצמת אהבתו של האלוהים עולות בבירור מתוך חייו, סבלו, 
מותו ותחייתו של ישו המשיח... חידוש הברית עם האלוהים תלוי לחלוטין 
בישו המשיח, אלוהי האמת ואיש האמת, שכן הוא "העומד בין אלוהים ובין 
בני אדם",15 ומשום ש"אין תחת השמים שם אחר, הניתן לבני אדם, אשר בו 

ניוושע".16

כעת אפשר לנסח במדויק את ההבדל בין הגישה היהודית לגישה הנוצרית 
כי האמונה במשיח  סולובייצ'יק,  כדברי הרב  היהודים טוענים,  בנוגע למשיח. 
היא בהגדרתה אמונה ביכולתנו להיעשות ראויים למשיח. הנוצרים, לעומת זה, 
ראויים  להיעשות  באי־יכולתנו  אמונה  במהותה  היא  במשיח  טוענים שהאמונה 
לו, בהזדקקותנו למשיח שיקבל על עצמו את חטאינו. בעיני הנוצרים, ביאת 
המשיח היא שמאפשרת את התשובה; בעיני היהודים, התשובה היא שמאפשרת 
את המשיח. כשכמה חוקרים אמריקנים מתחום מדעי היהדות ביקשו ממירוסלב 
וולף, תיאולוג אוונגליסטי מאוניברסיטת ייל, לעמוד על ההבדלים התיאולוגיים 
"נכון יהיה לומר, בעקבות  בין היהדות לנצרות, תיאר וולף ניגוד זה באופן הבא:
אך  אחריי.  האלוהים  לחיפוש  תגובתי  היא  התשובה  כי  השל,  יהושע  אברהם 
הנוצרים טוענים ליותר מזה, להרבה יותר מזה... אלוהים עמל כל כך כדי שיוכל 
"' "' "17 התשובה,  לומר לי: 'עּולם של החטאים המכבידים עליך כבר "ניטל" ממך!
לשיטתו של וולף, נעשית אפשרית רק משום שהאלוהים קיבל על עצמו את 

חטאינו. 
ק"ס לואיס, בספרו הנצרות כפשוטה, מתאר את היחס הנוצרי לשאלת כושרו 
המוסרי של האדם באופן חד עוד יותר, וטוען כי יכולתו של בן־אנוש לעשות 
טוב תלויה באופן מוחלט בישו: "אפילו הנוצרי הטוב ביותר עלי אדמות אינו 
פועל בכוח רצונו בלבד - הוא רק מטפח או מגן על חיים שלעולם לא היה יכול 
להשיג בעצמו... לכן מצוי הנוצרי בעמדה שונה מזו של אנשים אחרים המנסים 
לעשות את הטוב. אלה מקווים ל�צות את אלוהים במעשיהם הטובים... ואילו 
הנוצרי סבור שכל טוב שהוא עושה מקורו ברוחו של ישו שבתוכו. הוא אינו 
יעשה  שאלוהים  אלא  הטובים,  מעשינו  בזכות  אותנו  יאהב  שאלוהים  סבור 

אותנו טובים בזכות אהבתו אלינו".18
הוויכוח בשאלת משיחיותו של ישו הוא אפוא גם מחלוקת בשאלת היכולת 
הגיע  טרם  אם  תשובה  תיתכן  לא  הנוצרית,  הגישה  לפי  האנושית.  המוסרית 
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המשיח; לפי הגישה היהודית, המשיח אינו יכול לבוא מבלי שתקדים אותו עשיית 
תשובה. הנוצרים מכריזים על ביאת ישו המשיח באמצעות ציטוט מכתבי הקודש 
הנוצריים: "אשר עשינו הושיע אותנו, כי אם מתוך חסדו".19 היהודים, לעומתם 
- לא פעם בהיותם נתונים לאימת רדיפות - מוסיפים לעמוד על כך שהמשיח 

טרם הגיע מפני שבואו תלוי בנו: "אין ישראל נגאלין אלא בתשובה". 

ג

נביאי ההבדל בין שתי המסורות הדתיות הללו בנוגע לרעיון הגאולה ולפוטנציאל  כי  ידוע  המשיחית.  לשושלת  ביחסן  מכל  יותר  בולט  האנושי 
נצר  יהיה  ישראל  של  העתידי  המושיע  כי  קובעים  בראשם,  וישעיהו  ישראל, 
זו מובנת מאליה. דוד, שהאל קרא לו  לבית דוד. במבט ראשון נראית בחירה 
בתולדותיו.  ביותר  העז  והלוחם  ישראל  במלכי  החשוב  היה  "עבדי",  בחיבה 
חטא,  רוויית  שושלת  מגלה  שלו  היוחסין  אילן  של  קצרה  בחינה  ואולם, 
בנו של יעקב, שערוריות ופריצּות מינית. הביטוי הראשון לכך ניכר כבר ביהודה, בנו של יעקב, שערוריות ופריצּות מינית. הביטוי הראשון לכך ניכר כבר ביהודה, בנו של יעקב, 
יעקב  בחר  הישראלית  המלוכה  שושלת  בראש  דוד.  בית  של  המייסד  האב 
להעמיד את יהודה, מינוי אשר עבר אל פרץ יורשו. אך בפרץ דבק רבב; הוא לא 
נולד מתוך קדושת הנישואין או מתוך כוונה טהורה. תמר, שהשתוקקה לילד 
לאחר שהתאלמנה משני בניו של יהודה, הוליכה את חמיה שולל כדי להרות לו: 
�ם אשר על  "ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עינַי
דרך תמנתה... ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה. ויט אליה אל הדרך 
ויאמר 'הבה נא אבוא אליך' כי לא ידע כי כלתו ִהוא... ויבֹא אליה ותהר לו".20 כך 
להעצים  וכדי  והונאה.  כפרי של חטא   - אבי השושלת המשיחית  לעולם  בא 
עוד  יסף  "לא  כי  התורה  מוסיפה  וכלתו,  יהודה  שביחסי  הפסול  את  בעינינו 

לדעתה".21
שהייתה  בועז,  אשת  רות  דוד,  של  סבו  לאם  קשורה  נוספת  שערורייה 
יותר משושלתו של  מואבייה שנתגיירה. שושלת מואב הייתה מפוקפקת עוד 
פרץ, וראשיתה, כמתואר במקרא, לא הייתה תוצאה של הפקרות גרידא אלא 
של גילוי עריות ממש - יחסי לוט ובתו. מואב אף מתואר בספר במדבר כאויבו 
המר של העם הנבחר, והמואביות - כנשים מופקרות אשר פיתו את בני ישראל 
לעבודת אלילים והביאו עליהם מגיפה וחורבן.22 עצם העובדה שדם מואבי זורם 
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בעורקי דוד, שאחד מאויביו הידועים ביותר לשמצה של ישראל הוליד את מגִנו 
הגדול ביותר, ושאחד מאבות השושלת המשיחית של ישראל הוא עובד אלילים 
שלידתו בחטא - כל אלה הם עניין מדהים ומנוגד לכל היגיון. גם דוד עצמו, 
לאחר שהומלך על ישראל והוכתר כאבי השושלת המשיחית, בחר ביורש בלתי 
צפוי. מכל ילדיו נתלה עתיד השושלת לא בפרי בטנה של מיכל בת שאול כי אם 
בשלמה - בנה של בת־שבע, שיחסיה עם דוד הוכתמו בכתם הניאוף: "ויהי לעת 
הערב ויקם דוד מעל משכבו ויתהלך על גג בית המלך וירא אשה רוחצת מעל 
הגג והאשה טובת מראה מאד. וישלח דוד ויד�ש לאשה ויאמר "הלוא זאת בת־
שבע בת אליעם אשת אוריה החתי". וישלח דוד מלאכים וייקֶחָה ותבוא אליו 

"וישכב עמה... וירע הדבר אשר עשה דוד בעיני ה' "וישכב עמה... וירע הדבר אשר עשה דוד בעיני ה' ".23
שוב נמצא אחד מאבותיו של המשיח מעורב בשערורייה: ספר מלכים מספר 
כיצד יוצאת עילית העם נגד זכותו של שלמה לכס המלוכה ומציעה במקומו את 
אדוניה, הבכור שבבניו החיים של דוד.24 הסתייגותם ממלכות שלמה התבססה 
מן הסתם על ייחוסו: הטריד אותם שאדם בעל רקע מפוקפק כל כך ינהיג את 
עמו הנבחר של אלוהים. אך הם לא הבינו ששליטי ישראל ומושיעיו לא נועדו 

להיוולד בטוהר אלא מתוך שחיתות. 
המסורת הנוצרית נטלה את התפיסה היהודית בדבר מקורותיה המפוקפקים 
של השושלת המשיחית ושינתה אותה מן היסוד: עם לידתו של ישו ֵהקיץ הקץ 
המשיחית  השושלת  תוכתם  לא  שוב  המינית.  הפריצות  ועל  השערוריות  על 

בחטא; קדושת המושיע הנוצרי מובטחת בטוהר בריאתו:

ויהי בחדש השישי וישולח המלאך גבריאל מאת האלהים גלילה אל עיר אשר 
שמה נצרת אל בתולה מאורשה לאיש אשר שמו יוסף מבית דוד, ושם הבתולה 
מרים... ויאמר לה המלאך: "אל תיראי, מרים, כי מצאת חן לפני האלוהים. 
והנך הרה ויולדת בן וקראת את שמו ישוע. והוא גדול יהיה ובן עליון יקרא 
וה' אלוהים ייתן לו את כיסא דוד אביו...". ותאמר מרים אל המלאך: "איך 
תהיה זאת ואני אינני יודעת איש?" ויען המלאך ויאמר אליה: "רוח הקודש 
בן  ייָקרא  היילוד  לקדוש  גם  כן  על  עלייך;  תצל  עליון  וגבורת  עלייך  תבוא 

אלוהים".25

ואב  בתולה  מאם   - ישו  של  לידתו  מסיפור  המינית  התשוקה  של  העדרה 
כל־יכול - הוא בדיוק הדבר שהבטיח את מעמדו כמושיע. ואולם ישו אינו רק בנו 
של האלוהים אלא גם בנה של מרים; לאמיתו של דבר, על פי הברית החדשה מרים 
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היא שמחברת את ישו בקשר ביולוגי אל בית דוד. אך האם לא התגלגלה השושלת 
הזאת דרך אותן שערוריות עצמן שאך זה הזכרנו? ואם כך, האם לא קשור גם 
המשיח הנוצרי, באמצעות אמו, לאותו עבר רווי מעשי חטא ופריצות? הכנסייה 
הקתולית אינה מתחבטת בשאלה זו משום שהיא מחזיקה בדוקטרינת "ההתעברות 
הטהורה", שעל פיה אמו של המשיח, שלא כאבותיה, לא הוכתמה בחטאו של 
בשנת  לאנושות.  להביא  בנה  שעתיד  לגאולה  נזקקה  לא  ולפיכך  הראשון,  אדם 
1854 אמר האפיפיור פיוס התשיעי בהתייחס לנסיבות לידתה של מרים, כי "ברגע 
ישו  של  סגולותיו  ולאור  אלוהי,  וחסד  מיוחסת  בזכות  אמה,  בבטן  היווצרותה 
המשיח, מושיעו של המין האנושי, הוחזקה נקייה מכל רבב של החטא הקדמון".26
בזכות קדושת המושיע הפכה אמו לגלגול של חווה, לבת־דמותה של האישה כפי 
שהייתה לפני החטא. מרים אינה דומה בדבר לאבותיה החטאים - היא חסרת 

דחפים ותשוקות, בלתי ניתנת לפיתוי, משתוקקת רק לשרת את האלוהים. 
כל דת את משיחּה.  באופן שבו מתארת  הניגוד  זו מתחדד אפוא  בנקודה 
הנצרות גורסת כי המשיח נולד מבתולה לאחר שניטע בבטן אמו מבלי שדבק 
לדידם  ועוד;  זאת  מינית.  תשוקה  של  שמץ  ולו  הזאת  הנסית  בהתרחשות 
נולדה נקייה מכל רבב.  נוצרים רבים, לא רק המשיח עצמו אלא גם אמו  של 
אחד  כל  שערורייתיים,  קשרים  של  צאצא  הוא  זה,  לעומת  היהודי,  המשיח 
מהם מושחת יותר מקודמו. באילן היוחסין שלו אמנם אפשר למצוא מלכים, 
מושבעים  ואויבים  זונות  ממזרים,  של  מקומם  גם  אך   - ומשוררים  לוחמים 
של ישראל לא נפקד ממנו. חז"ל אפילו לא טרחו לטשטש את מוצאו הבעייתי 
של המשיח; אדרבה, הם חזרו והדגישו אותו. "היכן מצאתיו?", שואל המדרש 
על דוד, ומשיב: "בסדום".27 התלמוד אינו מסתפק בסיפורים הידועים, ומתאר 
ולא תוארו במפורש במקרא. הוא  דוד  נוספות שנקשרו בשמו של  שערוריות 
רומז, למשל, שבת־שבע נאנסה בידי המלך, ושדוד עצמו נולד אף הוא בנסיבות 

מפוקפקות.28
הנוצרים מאמינים במשיח שחסידותו ושלמות מידותיו מפצות על רשעותם 
האנושות  את  פדה  ובכך  בטהרה,  ומת  חי  נולד,  זה  משיח  האחרים.  כל  של 
הטמאה שלא הייתה יכולה לפדות את עצמה. היהודים מאמינים שהמשיח אינו 
הגאולה.  למען  לפעול  לעודדו  כדי  אלא  מאבדון  העולם  את  להציל  כדי  קיים 
"אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו",29 נאמר בתלמוד. אין פירוש 
על  המתגברים  מנהיגים  שרק  אלא  חטאים,  למנהיגים  לשאוף  שעלינו  הדבר 
העמדתו  בעצם  לנתיניהם.  ומופת  דוגמה  לשמש  באמת  יכולים  חולשותיהם 
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של דוד בראש השושלת המשיחית מבהירה המסורת היהודית כי היא מאמינה 
ואפילו מעל  שיכולתו של המשיח להתעלות מעל לעבר האפל של משפחתו, 
ולהפיח בו את האמונה  לנטייתו שלו לחטוא, צריכה לשמש מופת לכל אדם 

בכושרו לחולל את גאולתו בכוחות עצמו.

ד

לכת למחלוקת זו בין הנצרות ליהדות באשר לטיבה של הדמות המשיחית ובאשר  מרחיקות  השלכות  יש  הגאולה  למען  לפעול  האדם  של  ליכולתו 
גם לגבי הדרך שבה יכול האדם להתקרב לאלוהיו - אפילו בהעדרה של גאולה 
משיחית. ואמנם, שתי התפיסות הללו - זו המאמינה כי האדם זקוק לישועה 
מן החוץ וזו הגורסת כי על האדם להושיע את עצמו - באות לידי ביטוי מובהק 

בגישותיהן השונות של היהדות והנצרות לסוגיית התשובה. 
"הפרושי  משל  על  רבה  במידה  נסמכת  התשובה  של  הנוצרית  התפיסה 

והמוכס", המוזכר בספר לוקס:

ויתייצב  מוכס.  והאחד  פרוש  האחד  להתפלל,  המקדש  אל  עלו  אנשים  שני 
הפרוש לבדו ויתפלל לאמור: "אלוהים, אודך כי אינני כשאר האדם, הגוזלים 
והעושקים והנואפים או גם כמוכס הזה. אני צם פעמיים בשבוע, אני מעשר 
עיניו  את  לשאת  אף  אבה  ולא  מרחוק  עומד  היה  והמוכס  קנייני".  כל  את 
לשמים, כי אם תופף על לבו לאמור: "אלוהים, סלח לי, החוטא". אני אומר 
ואשר  יישפל;  נפשו,  את  המרים  כל  כי  מזה;  נצדק  לביתו  זה  ירד  כי  לכם, 

ישפילה ירומם.30

בדרשה שנשא על אותו משל קרא מרטין לותר לחקות את התנהגותו של המוכס 
תוך אימוץ הגישה הזאת: "אמנם חוטא אני, ובכל זאת אלוהים נוטה לי חסד; 
אויב האלוהים אני, ובכל זאת, כעת הוא ידידי; בצדק אגונה, ובכל זאת יודע אני 
שאין ברצונו לגנותי, אלא להצילני למען אירש שמים. זה רצונו, כפי שהטיף לי, 

וכפי שציווה עליי לקבלו למען בנו היקר, שאותו הקריב למעני".31
כיצד עלינו לפנות אל האלוהים בבואנו לעשות תשובה? איזו עמדה עלינו 
לנקוט עת נבקש את סליחתו של הבורא? על פי דבריו של ישו עלינו לעמוד 
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לפני האל לא רק כבני אדם שחטאו וכעת מבקשים להביע חרטה על מעשיהם, 
אלא כחוטאים־בכוח, בריות פגומות מבחינה אונטולוגית, שהקלקול המטפיזי 

בישותם אינו ניתן לתיקון בכוחות אנושיים. 
עמדה  נקט  במקרא,  המובהקים  התשובה  מבעלי  אחד  זאת,  לעומת  דוד, 
שונה בתכלית מזו של המוכס. הוא לא ביקש את רחמי האל כחוטא חסר תקנה, 

אלא כאדם שכשל וחטא:

ויאמר נתן אל דוד... "מדוע בזית את דבר ה' לעשות הרע בעיני את אוריה 
החתי הכית בחרב ואת אשתו לקחת לך לאשה ואֹתו הרגת בחרב בני עמון". 

"חטאתי לה' "חטאתי לה' ".32 ויאמר דוד אל נתן "

גם לאחר שערך מפקד של נתיניו, למרות האיסור המקראי המפורש, התמקד 
דוד במעשיו ולא בפגם המטפיזי של נשמתו, כמתואר בספר שמואל: "ו�ּי� לב דוד 
אֹתו אחרי כן ספר את העם ויאמר דוד אל ה' 'חטאתי מאד אשר עשיתי, ועתה 

ה' העבר נא את עון עבדך כי נסכלתי מאד".33
אותו  את  יגלה  היהודים  ושל  הנוצרים  של  התשובה  בתפילות  שיעיין  מי 
הכנסייה  של  הקטכיזם  ה"תפילה" משתמש  פרק  של  הראשון  בחלקו  ההבדל. 

הקתולית בסיפור המוכס: 

תפילת הכנסייה, השואבת מדברי אלוהים חיים ומסדרי הפולחן הדתי, מורה 
לנו להתפלל לאדוננו ישו. אף שתפילתה מכוונת בעיקר אל האב, הרי בכל 
המסורות הליטורגיות היא כוללת צורות תפילה המכוונות למשיח... הנוסח 
והר אתוס  סוריה  סיני,  הרוחניים של  הכותבים  בידי  ביותר, שנמסר  הרגיל 
הוא התחינה "אדוננו ישו המשיח, בן האלוהים, רחם נא עלינו החטאים"... 

באמצעותה נפתח הלב לשפלות הקומה האנושית ולרחמי המושיע.34

חלק  הוא  ה"וידוי"  לחטאים.  התייחסויות  הוא  אף  רצוף  היהודי  הפולחן 
מהותי מנוסח התפילה של יום הכיפורים, ובעיני יהודים רבים יש לו משמעות 
תמיד  מתמקדות  תפילות  אותן  כל  ואולם,  כולה.  השנה  לאורך  גם  עמוקה 
במעשים ולא במצב האנושי; בשום מקום אין הליטורגיה היהודית מתייחסת 
אחת  למעשה,  האנושית.  הרוח  של  מהותי  לליקוי  כראיה  כלשהם  לחטאים 
מברכות השחר הפותחת את תפילת שחרית מדי יום טוענת את ההפך הגמור:
"אלוהיי, נשמה שנתת בי טהורה היא. אתה בראתּה, אתה יצרתּה, אתה נפחתּה 
בי, ואתה משמרּה בקרבי, ואתה עתיד ליטלּה ממני ולהחזירּה בי לעתיד לבוא. 
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כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך ה' אלוהיי ואלוהי אבותיי, ריבון כל 
המעשים אדון כל הנשמות. ברוך אתה ה', המחזיר נשמות לפגרים מתים".

ראוי לשים לב לזמן הדקדוקי: מילות התפילה אינן גורסות שהנשמה שנתן 
"נשמת  הבורא  נפח  שבו  רחוק  יום  באותו  רק  טהורה  הייתה  לאדם  אלוהים 
חיים" באפיו של האדם הראשון. הנשמה שניתנה לכל אדם טהורה גם היום. 
היהודים האומרים תפילה זו פותחים את יומם בהדגשת העובדה שהאדם אינו 
בא לעולם כשהוא "מנוכר מן האלוהים ובעמדה של מרי". נהפוך הוא: המדרש 
מדגיש, במסגרת מה שניתן לכנות תגובה הולמת לדברי המוכס, ש"אם תאמר 
שאינו ברשותך, תלמוד לומר 'כי בך בטוח' - וכבר הכתבתי לך בתורה 'ואליך 

תשוקתו ואתה תמשל בו' ".35
ביטחון זה ביכולותינו, טענו חז"ל, ולא ההתמקדות בחטאינו, הוא הצעד 
בלחש  הנאמרת  העמידה,  בתפילת  ואמנם,  תשובה.  לקראת  הראשון  ההכרחי 
והכפרה.  הסליחה  ולבקשת  לווידוי  עדיפות  שום  אין  יום,  בכל  פעמים  שלוש 
באותה תפילה נאמרים תחילה שבחי הבורא ולאחר מכן פונים אליו בהפצרות 
ובתחינות. זאת הבקשה הראשונה: "אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. 

חננו מאתך חכמה בינה ודעת. ברוך אתה ה', חונן הדעת". 
רק אז, לאחר שהכיר המתפלל בחכמה ובבינה שבהן חנן אלוהים את האדם, 
וקרבנו מלכנו לעבודתך,  "השיבנו אבינו לתורתך  ולתשובה:  לווידוי  פונה  הוא 
והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ברוך אתה ה', הרוצה בתשובה. סלח לנו אבינו 
כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו, כי אל טוב וסלח אתה. ברוך אתה ה', חנון 
המרבה לסלוח". ומיד אחר כך באה תחינה לגאולה: "ראה נא בעוניינו, וריבָה 
ריבֵנּו, וגְאלֵנו גאולה שלמה מהרה למען שמך, כי אל גואל חזק אתה. ברוך אתה 

ה', גואל ישראל". 
הצעד  תיאולוגית.  משמעות  בחובו  נושא  והוא  מקרי,  אינו  הברכות  סדר 
הראשון לקראת תשובה, טוענת היהדות, הוא ההכרה ביכולות הכבירות שבהן 
ניחן האדם. רק מתוך אותה עמדה בטוחה ראוי לעסוק בהתגברות על פגמים 
ובתשובה על חטאים. רק לאחר ביסוס מעמדו המוסרי והאינטלקטואלי והבעת 
חרטה על חטאיו פונה המתפלל בבקשה לגאול את ישראל. הדרך אל הנוכחות 
האלוהית, ובסופו של דבר אל הגאולה, מבוססת אפוא על גדולת האדם ולא על 

שפלותו. 
יש רק מקום אחד שבו מתייחסת הליטורגיה היהודית אל האנושות כאל 
זו  נעילה. תפילה  ונחותה באורח חסר תקנה - תפילת  פגומה מיסודה  ישות 
נחשבת לנקודת השיא בתפילות יום הכיפורים, והיא נאמרת בשעה שתשובתו 
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חיינו?  מה  אנו?  "מה  ביותר:  והנואש  האינטנסיבי  לביטויה  מגיעה  האדם  של 
מה חסדֵנו? מה ִצדֵקנו? מה י�שֵענו? מה כוחנו? מה גבורתנו? מה נאמר לפניך ה' 
אלוהינו ואלוהי אבותינו? הלא כל הגיבורים כָאי�ן לפניך, ואנשי השם כלא היו, 
וחכמים ּכִבְלִי מדע, ונבונים ּכִבְלִי השכל; כי רוב מעשיהם תוהו, וימי חייהם הבל 

36." '." '." לפניך, 'ומֹותר האדם מן הבהמה ָאי�ן כי הכל הבל
האדם יכול להידמות לבהמה; כך היה בעבר וכך יהיה שוב בעתיד. כשאינו 
חסר  באמת  הוא  האדם  האל,  אותו  חנן  ביכולת שבה  מוסרי  באופן  משתמש 
נשימה,  באותה  אז,  אבל  אחרים.  אנשים  בעיני  שיהיה  ככל  נכבד   - חשיבות 
"משנה התפילה כיוון, והיא מסתיימת במילים האלה: "משנה התפילה כיוון, והיא מסתיימת במילים האלה: "אתה הבדלת אנוש מראש, 

ותכירהו לעמוד לפניך". 
ובכל זאת היא  היהדות מכירה בכך שהאנושות מסוגלת ליפול לתהומות, 
שבא  מי  כל  של  וחטאיו  הראשון  האדם  של  חטאו  שלמרות  באמונה  דבֵקה 
בעקבותיו, עדיין ראוי האדם לעמוד לפני האלוהים. כשם שנפל, כן יכול האדם 

להתרומם שוב בכוחות עצמו. 
המוכס, כתב לותר, הוא "דוגמה נהדרת לתשובה ולאמונה נוצרית אמיתית, 
מעולם  ודומיו  הפרושי  גבוהה, אשר  רוחנית  תיאולוגיה  או  חכמה  ומופת של 
לא זכו לטעום או להריח".37 ואמנם, היהודים מעולם לא נהגו על פי דוגמתו 
של המוכס; אנו מבקשים את סליחתו של האל מתוך הכרה כי בכוחנו לזכות 
בקרבתו, ולא באמצעות הצהרה שאנו ראויים לטינתו. המוכס מבקש תשובה 
הרם  בערכו  אותה  מעגנת  שהיהדות  בעוד  אנושית,  נחיתות  של  עמדה  מתוך 

של האדם. 

ה

כלפי  והנצרות  היהדות  של  בגישותיהן  ההבדלים  בבחינת  עסקנו  כה  הללו עד  ההבדלים  כל  מסוימת  מבחינה  אך  והתשובה.  המשיח  הגאולה, 
משקפים תהום עמוקה עוד יותר המפרידה בין הדתות, מחלוקת בסיסית באשר 
לעמדה שיש לנקוט ביחס לעולם שבו אנו חיים. מחלוקת זו באה לידי ביטוי 

מובהק באופן שבו תופסת כל דת את משמעותה של ההיסטוריה עצמה. 
מושחת,  שנעשה  עולם  מציירת  פאולוס  של  הקדמון  החטא  דוקטרינת 
ניומן,  הנרי  ג'ון  מתוקנות.  מוסר  אמות  פי  על  לחיות  יכולה  שאינה  ואנושות 
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לכנסייה  האנגליקנית  הכנסייה  מן  שעבר  התשע־עשרה  המאה  בן  הקרדינל 
הקתולית, כתב שלדעתו די במבט חטוף במציאות החיים כדי להשתכנע בצדקת 

הדוקטרינה של פאולוס:

אותה  בי  מתעוררת  הייתה  פניי,  את  ראיתי  ולא  במראה  התבוננתי  אילו 
את  בו  רואה  שאיני  הזה,  והסואן  החי  בעולם  בהביטי  בי  המכה  תחושה 
השתקפות בוראו... [בשקלנו את] האותות הקלושים והמקוטעים של התכנית 
בדיעבד  התופעות המתבררות  אותן  העיוורת של  האבולוציה  את  העליונה; 
הדברים,  של  ההתפתחות  מהלך  את  נעלות;  כאמיתות  או  גדולים  ככוחות 
ולא חתירה  גורמים חסרי פשר  שנראה כאילו מניעה אותו התערבותם של 
אל עבר תכליות סופיות; את גדולתו וקטנותו של האדם; את יעדיו מרחיקי 
אכזבות  את  לעתידו;  מעל  התלוי  השאלה  סימן  ואת  הקצרים  וחייו  הלכת 
החיים; את מפלת הטוב; את שגשוגו של הרע; את הכאב הפיזי, את הסבל 
התדירה;  האלילים  עבודת  את  החטא;  של  ועוצמתו  שכיחותו  את  הרוחני; 
את השחיתות; את אי־האמונה הקודרת ונטולת התקווה; את מצבו של המין 
האנושי כולו, המתואר בצורה איומה אך מדויקת בדברי השליח "באפס תקווה 
ובלא אלוהים בארץ" - כל זה הוא חזון המערפל את החושים, ממיס את הלב 
ומחדיר בנפש תחושת מסתורין נוקב, המצוי הרחק מעבר להשגת אנוש. מה 
נאמר על העובדה המרה הזאת, המבלבלת את דעתנו? אוכל להשיב רק אחת 
משתיים: או שאין בורא לעולם, או שחברת בני האדם הזאת באמת גורשה 

מעל פניו.38

לא זו בלבד שניומן מגן בדבריו על רעיון החטא הקדמון, הוא גם מציע סוג של 
תיאודיציה - הצדקת האל לנוכח הרע בעולם. שפלותו של האדם ושליטת הרוע 
בעולם, טוען ניומן, מניחים בידינו שתי ברירות: או שאלוהים אינו קיים, או 
שמשהו בדרכה של האנושות השתבש לחלוטין. מי שמאמין בקיומו של אלוהים 
חייב להודות שאירע איזה קלקול במנגנון הנקרא "אדם", קלקול שחיבל במצפונו 
וביכולתו לעשות טוב. לדברי ניומן, קלקול זה ניתן לתיקון רק באמצעות מותו 

של ישו על הצלב. 
גם בגישתו של הרמב"ם יש משום תיאודיציה, אלא שדבריו שונים בתכלית. 
והלא־צודק  האיום  הסבל  ואת  והמוסלמים,  הנוצרים  פשעי  את  לבחון  בבואו 
שנפל בחלקם של היהודים, מציג לנו הרמב"ם חזון של עולם מלא חטא אשר 

מסוגל, אף על פי כן ולמרות הכל, להיעשות ראוי לגאולה:
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נידחיהם  ומקבץ  ומושיעם  ישראל  גואל  שהמשיח  דיברו  הנביאים  שכל 
שאריתם  ולפזר  בחרב  ישראל  לאבד  גרם  [ישוע]  וזה  מצוותן,  ומחזק 
מבלעדי  אלוה  לעבוד  העולם  רוב  ולהטעות  התורה  ולהחליף  ולהשפילם 
דרכיו  דרכינו  לא  כי  להשיגם  באדם  כוח  אין  עולם  בורא  מחשבות  אבל  ה': 
זה  ושל  הנוצרי,  ישוע  של  האלו  הדברים  וכל  מחשבותיו.  מחשבותינו  ולא 
הישמעאלי [מוחמד] שעמד אחריו אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן 
שפה  עמים  אל  אהפך  אז  "כי  שנאמר  ביחד.  ה'  את  לעבוד  כולו  העולם  את 
ברורה, לקרא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד". כיצד? כבר נתמלא העולם כולו 
מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות ופשטו דברים אלו באיים רחוקים 

ובעמים רבים ערלי לב והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה.39

בקטע זה יש כמה נקודות מעניינות. ראשית, הרמב"ם משוכנע כי חסידי 
הנצרות מפיצים בקרב האנושות אנטישמיות מסוכנת ושגגה תיאולוגית. ובכל 
"איני רואה בו את  ניומן,  ומכריז, כמו שהכריז  זאת, אין הוא מסתכל בעולם 
השתקפות בוראו". הרמב"ם טוען כי הנצרות עיוותה את היהדות בדרך שיש בה 
משום עבודת אלילים, אבל אפילו כשהוא מזכיר את הרדיפות שרדפו הנוצרים 
את היהודים אין הוא מטיל ספק בכוחה של האנושות להשתפר וללמוד מדברי 
האלוהים. בסופו של דבר, קובע הרמב"ם, האדם מסוגל להיעשות ראוי לעידן 

המשיחי. 
הרמב"ם גם מרחיב דברים על הקשר שבין הגאולה המשיחית לערכם של 
הנגאלים ומציין את הבטחת הנביאים שתשובת ישראל בוא תבוא. אולם בדבריו 
שהובאו כאן מתייחס הרמב"ם לרעיון אוניברסלי יותר: ההכנה הנדרשת לפני 
בואו של המשיח אינה נוגעת רק לתשובתו של עם ישראל אלא גם להתפשטות 
שעל האנושות כולההאמונה היהודית בקרב העמים. ברי שאין להבין מכך שעל האנושות כולההאמונה היהודית בקרב העמים. ברי שאין להבין מכך שעל האנושות כולה לחזור 
בתשובה כתנאי לבוא הגאולה. ואף על פי כן, חזונו של הרמב"ם עומד על כך 
שגאולת ישראל תלויה לא רק בתשובת היהודים, אלא גם בכך שהאנושות, ולו 
בחלקה, תיעשה אף היא ראויה. בעידן המשיחי ילמד סוף־סוף העולם, מרצונו 
החופשי, לעבוד את האלוהים "שכם אחד" - בלי שיזדקק למשיח שיקבל על 

עצמו את חטאי האנושות. 
מהותה התיאולוגית של היהדות מתמצית אפוא באמונה שהאדם התברך 
היכולת  את  מבטלת  אינה  לחטוא  ושנטייתו  לגאולה,  ראוי  להיעשות  ביכולת 
עמד  חיפה,  באוניברסיטת  ישראל  למחשבת  בחוג  מרצה  קלנר,  מנחם  הזאת. 
פאולוס,  כי  וציין  הברית החדשה,  ובין  הרמב"ם  של  דבריו  בין  הזה  הניגוד  על 
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יכול  "כתוצאה מתפיסתו המהפכנית, הלא־יהודית, שטבע האדם בהכרח אינו 
השאלה  הלא־נכונה.  השאלה  את  הציג  האלוהים,  מעלת  למרומי  להעפיל 
זו: מה עלינו לעשות כדי להפוך את העולם ראוי  שעל היהודים לשאול היא 
למשיח?"40 הנוצרים מאמינים כי המושיע הגיע כיוון שהאדם לא היה מסוגל
לכבוש את יצרו. היהדות, לעומת זה, מתעקשת שהמשיח לא יגיע עד שהאדם 

ילמד לשלוט בעצמו - ושהאדם אכן ניחן ביכולת לעשות זאת. 

ו

כלפי היכולת האנושית אינה מוליכה בהכרח ליהירות, לאמונה שהאדם כל האמור לעיל עשוי לעורר את הטענה הבאה: האם גישה חיובית כל כך 
העידן  לקה  לא  האם  אלוהית?  עזרה  כל  בלא  ונצורות  גדולות  לחולל  מסוגל 
- והפשיזם  הקומוניזם  של  בדמותם  הזה  הסוג  מן  הרסני  ברהב  המודרני 
אידיאולוגיות שהתבססו על הביטחון המוחלט ביכולתו של האדם לברוא את 

העולם מחדש? שאלה זו הציג התיאולוג ריינהולד ניבור: 

הליברלית  התרבות  של  הסנטימנטליים  והעיוותים  האוטופיות  האשליות, 
החטא  שלילת  של  הבסיסית  השגגה  מן  למעשה,  כולם,  יונקים  המודרנית 
הקדמון. שגגה זו... מטעה את האדם המודרני ושבה ומניעה אותו לתלות את 
הטּוב האנושי בערכן של התכניות השונות לכינונם של צדק חברתי ושלום 
בסופן של  רק  או מתממשות  נכשלות  הללו  התכניות  אלא שכאשר  עולמי. 
התנגשויות טרגיות, פונה האדם המודרני מן התפיסה האוטופית להתפכחות 
חברתית  קבוצה  על  לכישלונו  האחריות  את  להטיל  מבקש  או  ולייאוש, 
ניצבים  המודרני  המרקסיזם  והן  המודרני  הליברליזם  הן  [ולפיכך]  כלשהי... 
הליברליזם  מוסרית.  קנאּות  או  ֲעָקרּות מוסרית  לנוכח שתי חלופות:  תמיד 
בצורתו הטהורה [קרי, הפציפיזם] נכנע בדרך כלל לסכנת העקרות. הוא לא 
אך  בו.  להיאחז  כפיים  ניקיון  עוגן של  לו  יימצא  עד שלא  נגד ה�שע  יפעל 
משמעות הדבר היא שאינו יכול לפעול כלל. לעתים הוא מדמה לעצמו שאותו 
ומרבית  הליברלים  מקרב  מיעוט  שחיפש.  הכפיים  ניקיון  הוא  מעשה  אפס
המרקסיסטים פותרים את הבעיה באמצעות ההנחה שמצאו עוגן של ניקיון 

כפיים בעשייה. וכך הם באים לידי שגגת הקנאות.41
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הגאולה  בפוטנציאל  ובאמונה  הקדמון  בהכחשת החטא  ניבור,  של  לדעתו 
העצמית של האנושות טמונה סכנה ממשית. במילים אחרות, הגישה היהודית 
ג'ון  כתב  די",  "קראתי  לרעה.  מנוצלת  להיות  עלולה  האדם  כלפי  החיובית 
דרּבישייר, בעל טור בנשונל רוויו, "כדי לדעת איזה חוב עצום חבה הציביליזציה 
היהודיות  החשיבה  דרכי  של  היבטים  ישנם  זאת,  עם  ויחד  ליהודים.  שלנו 
להפוך  המבקש  האידיאליזם  למשל,  כך,  מאוד.  אותי  שמרתיעים  הטיפוסיות 
את העולם למושלם, הטבוע בהנחות היסוד הבסיסיות ביותר של היהדות, גרם 

כמדומני נזק רב בעידן המודרני".42
זאת בהחלט נקודה מעוררת מחשבה. ואולם, ראוי לציין שהיהדות מעולם 
לא טענה שהאדם הוא טוב מיסודו. הפסוק בספר בראשית הקובע כי "יצר לב 
האדם רע מנעֻריו"43 לא נעלם מעיני הוגי הדעות היהודים לדורותיהם. יתרה 
מזו, היהדות, בניגוד לנצרות, מעולם לא חשבה שהאדם הראשון היה טוב מטבעו 
לפני החטא. בני האדם, לדעתה, חוננו עם בריאתם ביכולת לקבוע את גורלם, 
התיאולוג  זאת  לנסח  היטיב  העדן.  בגן  החטא  בעקבות  נפגע  לא  זה  וכושרם 

היהודי אליעזר ברקוביץ:

היהדות חולקת על הפירוש הנוצרי לטבע האנושי. כמובן, האדם אינו טוב, 
אך הוא מסוגל לטוב. הוא יצור אחראי... מנקודת המבט היהודית, הנצרות לא 
גילתה מושג של אלוהים העולה על מושג האלוהים שהיהדות מלמדת; תחת 
זאת היא אימצה תפיסה פסימית ביותר של טבע האדם בהשוואה לאופטימיות 

הביקורתית של היהדות ביחס לכל הבריאה.44

נכון הוא שהשקפתה של היהדות בנוגע לפוטנציאל המוסרי של האנושות 
היא השקפה אופטימית ביסודה, ושהיא דוחה את עמדתה השלילית של הנצרות 
"אופטימיות  היא  ברקוביץ,  כפי שציין  הזאת,  האופטימיות  אולם  זה.  בהקשר 
ביקורתית": האדם מוכרח להתגאות במה שביכולתו להשיג, אך בה בעת שומה 
עליו לנהוג בענווה בנוגע לכל מה שעליו ללמוד כדי לעשות זאת. מן הטעם 
הזה, היהדות הדגישה מאז ומתמיד את חשיבות ההלכה כאמצעי שבכוחו לסייע 
לאדם לשפר את עצמו. האדם אינו יכול לשאוף להביא גאולה לעולם בכל דרך 
שיראה לנכון. עליו להיות אסיר תודה על קבלת הצו המוסרי האלוהי; אך עצם 
זו של התורה מעידה על  ההכרה במחויבותו של האדם למערכת חוקים כמו 

אמונו של האל בפוטנציאל האנושי. וכך כתב ברקוביץ:
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החוק הוא אות לביטחונו של האלוהים באדם. האדם יכול לציית לו והאחריות 
האדם  של  טבעו  היה  הקדמון,  החטא  מן  כתוצאה  אם,  עליו...  מוטלת  לכך 
מובן  אזי  עצמו,  בכוחות  הטוב  את  לעשות  היכולת  לו  אבדה  אילו  נשחת, 
מאליו שחומרת ציוויי עשרת הדיברות, למשל, הייתה נעדרת כל משמעות. 
אם, לעומת זאת - כפי שמלמדת היהדות - בזכות אהבת האלוהים מצויד 
האדם בפוטנציאל לשיפור מוסרי ורוחני מתמשך, אזי החוק מבטא את הרעיון 

שאלוהים אכן מעריך את האדם ומכבדו.45

שכתנאי  מדגישה  גם  אך  האנושי,  הפוטנציאל  את  נס  על  מעלה  היהדות 
לשגשוגו צריך האדם להישבע אמונים לסדר מוסרי נעלה ממנו. אותו משפט 
אלא  נגאלין  ישראל  "אין   - הגאולה  לרעיון  היהודית  הגישה  את  המת�מצת 
בתיקון  לצורך  המודעות  את  והן  באדם  האמונה  את  הן  משקף   - בתשובה" 
האדם  חייב  מעשית,  לאפשרות  להיות  הגאולה  שתוכל  קודם  עוד  אך  עצמי. 
רעיון  את  הן  אפוא  דוחה  היהדות  מחמירות.  מוסריות  מידה  באמות  לעמוד 
את  והן  האנושית)  הגדּולה  פוטנציאל  את  השוללת  (העמדה  הקדמון  החטא 
החזון האוטופי (ההשקפה המעמידה את הגדולה האנושית בהישג יד). לשתי 
הגישות, גם לזו הטוענת כי אין ביכולתו של האדם לפדות את עצמו מחטא וגם 
לזו הגורסת כי האדם יוכל להיגאל בכל אמצעי שימצא לנכון - לשתיהן משיבה 

היהדות באותו להט עיקש: "אין ישראל נגאלין אלא בתשובה". 

ז

ועל האופן שבו מבטאות הגישות הללו את השקפותיו הייחודיות של כל עמדנו על גישותיהם השונות של היהודים ושל הנוצרים לרעיון הגאולה, 
צד ביחס לאנושות. ובכל זאת יש לתהות בדבר חשיבותו של הניגוד הזה; לשם 
ניהיליזם,  כזה של  בין שתי האמונות? בעידן  מה צריך להדגיש את ההבדלים 
ביניהם?  במבדיל  ולא  ולנוצרים  ליהודים  במשותף  להתמקד  מוטב  לא  כלום 
הרי היהודים והנוצרים שותפים במחויבותם לרעיון שכה רבים מתכחשים לו 
בדרמה  שחקנים  בעצם  שכולנו  להיסטוריה,  תכלית  שיש  לאמונה   - בימינו 
נוצרים  "לגבי  נויהאוס,  ג'ון  ריצ'רד  האב  אמר  זה  בהקשר  משמעות.  בעלת 
ויהודים כאחד, העבר וההווה משתתפים במה שפאולוס מכנה 'ְמאת הימים'... 
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יהודים מתווכחים עם יהודים ונוצרים מתווכחים עם נוצרים ביחס לתסריטים 
האסכטולוגיים המדויקים וביחס לפרטים האפוקליפטיים שבאמצעותם תושג 
'ְמאת הימים', אך הכל מסכימים שההיסטוריה אינה, כדברי הציניקן, רק רצף 

של התרחשויות סתמיות; ההיסטוריה תבוא לידי מימוש במלכות האלוהים".46
ברם, אף ששתי האמונות מביטות בהיסטוריה מבעד לעדשה דתית, ראוי 
להדגיש כי ההבדל בין שתי ההשקפות בדבר תפקידו של האדם בהשתלשלות 
ההיסטוריה לא היה יכול להיות עמוק יותר. לאמיתו של דבר הוא נקבע כבר 
לפני כאלפיים שנה, ברגע ההינתקות של הנצרות מן היהדות. כשקרבה תקופת 
של  ככישלונם  שנדמה  מה  עם  להתמודד  היהודים  החלו  לסופה,  שני  בית 
הנביאים לחזות את העתיד: בנבואות המקרא הובטחה לישראל מלכות האל על 
פני האדמה, שבמסגרתה, כדבר הנבואה, תעבוד האנושות כולה את האלוהים 
"שכם אחד". אלא שהאנושות לא פנתה לעבודת הבורא; הרוע הוסיף להשתולל, 
ביתר שאת בשנות השלטון הרומי בארץ הקודש.  נוכחותו  והיהודים חוו את 
הסבר  והציע  פאולוס,  ששמו  לשעבר  פרושי  אחד,  יהודי  קם  שעה  באותה 
הייתה  שלא  כיוון  מרצונה  עבודת האלוהים  אל  פנתה  לא  האנושות  למתרחש: 
יכול היה להשיגה  זכה בגאולה מפני שלא  כן; עם ישראל לא  מסוגלת לעשות 

היא  בזכות;  בו  לזכות  יכולה  שהאנושות  דבר  איננה  הגאולה  עצמו.  בכוחות 
תלויה בחסדו של האלוהים, שיקבל על עצמו את חטאי עבדיו. 

רוב היהודים דחו את התיאולוגיה של פאולוס, אך תהא זו טעות להניח כי 
הם דחו אותה רק מפני שמיאנו לקבל את משיחיותו של ישו. דעה רווחת זו 
מתעלמת מן המחלוקת העמוקה יותר שבין שתי האמונות, מחלוקת הנמשכת עד 
לעצם הימים האלה. היהודים דחו את השקפותיו של פאולוס לא רק משום שהן 
עמדו בסתירה לתפיסה המשיחית שלהם - ככלות הכל ההיסטוריה היהודית 
הסוג  מן  בקרע  תמיד  הסתיימו  שלא  משיחים־לכאורה,  על  מחלוקות  רצופה 
שהפריד בין הנוצרים ליהודים; היהודים דחו את הנצרות משום שהתיאולוגיה 
של פאולוס עמדה בסתירה לכל מה שהאמינו בו בדבר הקשר שבין האלוהים 
לאנושות ובדבר תפקידו של האדם בהיסטוריה. מקורו של הרוע, כך מאמינה 
היהדות, אינו בפגם קוסמי או בחטא קדמון, שכן במושגים האלה יש כדי לנקות 
את האדם מאחריות למעשיו; היהדות טוענת בתוקף כי המשיח טרם הגיע כיוון 

שהאדם עדיין לא נעשה ראוי לבואו. 
בתוך מאות ספורות של שנים נחלה השקפתו של פאולוס ניצחון ברחבי 
העולם המתורבת. בה בעת גלו היהודים והאנושות כולה הוקיעה אותם כפגע
שבני־אנוש  ביותר  הנורא  לרוע  וחשיפה  רדיפות  של  שנים  למרות  אך  רע. 
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מסוגלים לו, הם מעולם לא איבדו את אמונם באדם ובאפשרות שיבחר בטוב 
ויזכה בגאולה. לכאורה היה על היהודים, יותר מכל קיבוץ אנושי אחר, לאמץ את 
השקפתו של פאולוס בדבר הרוע הטבוע באדם, אבל למעשה מעולם לא דעך 
ביטחונם במין האנושי. סיפור ההיסטוריה היהודית באלפיים השנים האחרונות 
הוא במידה רבה סיפורם של אסירי מחנות הריכוז, שביום הכיפורים הכריזו כי 
האדם ראוי "לעמוד לפני האלוהים"; סיפורם של המלומדים היהודים, שנרדפו 
על ידי הגויים ואף על פי כן הוסיפו לחפש סימנים לכך שהאנושות משתפרת 
והולכת; וסיפורם של יהודי הגטאות באירופה, שמתוך אמונה בעצמם ובאנושות 

הסבו אל שולחן הסדר והמתינו לדפיקה בדלת. 

הוא  מאיר סולובייצ'יק הוא עמית חבר במרכז שלם ומשמש כרב בקהילת ישורון בצפון מנהטן.
לומד לתואר דוקטור במחשבת ישראל באוניברסיטת פרינסטון.

הערות

Harvey Cox, Common Prayers: Faith, Family, and a Christian’s Journey rough the Jewish  .1
Year (Boston: Houghton Mifflin, 2001), p. 124 (להלן תפילות משותפות).

קוקס, תפילות משותפות, עמ' 125.  .2
Catechism of the Catholic Church, par. 840 (להלן קטכיזם).  .3

 Reinhold Niebuhr, Pious and Secular America (New York: Charles Scribner’s, 1958), p.Pious and Secular America (New York: Charles Scribner’s, 1958), p.Pious and Secular America  .4
.101

דברים ל:א-ג.   .5
רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה ז, ה.   .6

לא אחת מניחים שעצם הסוגיה הזאת - אם העם היהודי צריך להיות ראוי לגאולה   .7
כדי להיגאל - נתונה במחלוקת עזה בין רבני המשנה. אך בחינה של קטע רלוונטי מן התלמוד 

הבבלי, סנהדרין צז ע"ב, מגלה שאין זה כך:

ושמואל  טובים".  ומעשים  בתשובה  אלא  תלוי  הדבר  ואין  [לגאולה]  הקיצין  כל  "כלו  רב:  אמר 
עושין  ישראל  "אם  אומר:  אליעזר  רבי  כתנאי  אבלו".  ב[תקופת]  שיעמוד  לָָאבֵל  "דיו  אמר: 
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