הטיעון נגד משיח
מאת אריה נפתלי

עולם בו המתים מהלכים ,בו מיליארדים רבים חיים ביחד בשלום ומתרבים בקצב גאומטרי כי אין תחלואה,
אין מלחמות  ,אין סכסוכים ,אין קנאה ,אין אמצעי מניעת הריון ואולי אין גם מוות .הירח זוהר כמו השמש,
השמש זורחת חזקה שבעתיים ,נמרים שוכבים ליד כבשים ,אריות אוכלים תבן ,תינוקות משחקים על נחשים
ארסיים .איש לא חוטא ,האמת האלוהית ידועה לכל ולא צריך לעשות דבר מלבד להתענג על ידיעת האל .כל
היהודים גרים בישראל ,ירושלים היא הבירה הרוחנית של העולם ועם ישראל מוכר כאומה העילאית.
כל זה בא בעקבות מלחמת חורמה עוצמתית והרסנית חסרת תקדים.
וכל זה קורה כי בא איש .הוא יהודי זכר משבט יהודה ,צאצא ישיר של דוד המלך .הוא שולט על ישראל ולעולם
ישלוט (או לפחות צאצאיו ישלטו) .הוא הביא את כל היהודים לישראל ,אישית ולבד .הוא בנה את בית המקדש
השלישי בירו שלים .הוא יודע להבחין בין טוב לרע לפי ריח .הוא המדינאי ,המנהיג והגאון הפוליטי הגדול שידע
העולם .הוא האדם החכם בתולדות האנושות .הוא ניצל את כישוריו יוצאי הדופן כדי לחולל מהכפה עולמית
שהביאה צדק חברתי מושלם לאנושות וגרם לכל בני האדם לעבוד את האל בלב שלם .הוא הנביא הגדול
בהיסטוריה אחרי משה .הוא מלמד את עם ישראל לקיים את התורה  -הן בכתב והן בעל פה .הוא מסתפר כל
יום1.
זהו המשיח.
לפי היהדות.
הקדמה
אני מתחיל לכתוב את המסה הזאת במוצאי שבת ,י' באב תשע"ט .מכיוון שט' באב החל בשבת הצום נדחה.
הלילה עם ישראל מבכה את חורבן בתי המקדש הראשון והשני ואמור גם להתפלל לבניית בית המקדש השלישי.
השנה מדינת ישראל חגגה  71שנות עצמאות ו 52-שנים מאז שחרור העיר העתיקה של ירושלים והר הבית מידי
המוסלמים .עברו  1,949שנה מאז נחרב בית המקדש השני בידי הרומאים.
התורה מצווה לבנות מקדש לאלוהים" :וְ עָ ׂשּו לִי ִמ ְקדָ ׁש וְ ׁשָ ַכנ ְִתי בְ תֹוכָם" 2.האמונה שהר הבית שבירושלים הוא
המקום המיועד ע"י אלוהים לבית המקדש מעוגנת הן בכתבי הקודש והן בהיסטוריה המעשית.
אך למרות כל זאת התנועה להקים את ביהמ"ק מחדש היא תנועה שולית שנחשבת ע"י הממסד היהודי כנחלתם
של הזויים במקרה הטוב ובמקרה הרע  -כפירה מובהקת .בחנוכת בית כנסת החורבה שבעיר העתיקה בשנת
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 , 2010הרב הראשי האשכנזי לישראל דאז ,העבריין המורשע יונה מצגר ,הרגיע את ההמון המוסלמי הזועם
באומרו שלמדינת ישראל אין כל כוונה לבנות את ביהמ"ק על הר הבית.
מדוע כמעט כולם ,מממשלת ישראל החילונית ועד הרבנים האדוקים והחזקים ביותר ,הן בארץ והן בתפוצות,
מסרבים לקיים מצווה זו? מה או מי עוצר אותם?
התשובה המובנת מאליה היא :המוסלמים .המוסלמים בנו את מקדש כיפת הסלע באותה נקודה בהר הבית
שהי א ,לפי מסורות יהודיות מסוימות ,טבור העולם ,המקום שממנו החל מעשה הבריאה .הוא נחשב ע"י
היהודים למקום שבו אברהם עקד את יצחק (או את ישמעאל ,לפי האסלאם) ,שבו ,לפי המסורת היהודית ,יעקב
הניח את ראשו וראה מלאכים עולים ויורדים בסולם לשמיים ,ששם עמדו בתי המקדש הראשון והשני ,ושממנו,
לפי ה אסלאם ,מוחמד עלה לשמיים על סוסו המכונף .באיזה זכות היהודים יבואו ויהרסו להם את המקדש
היפהפה שלהם?
אבל בואו נהיה כנים  -לא זה מה שמונע ממדינת ישראל לעשות זאת .לו רק רצתה ,ממשלת ישראל יכולה לעלות
להר הבית ולשטח את כיפת הסלע תוך פחות מיום .או לפוצץ אותה בפחות משעה .או שישראל יכולה פשוט
לדרוש שימוש משותף בכיפת הסלע כמו במערת המכפלה שבחברון .אבל אז ,כך טוענים ,המוסלמים יכעסו וינסו
להשמיד את ישראל .קחו למשל את הידיעה מתוך הג'רוסלם פוסט של היום (עשרה באב)" :במשטרה אומרים
שיקבעו אם להרשות ליהודים לעלות להר הבית ביום ראשון לאחר שיחליטו אם המצב רגוע והסיכון של אלימות
ועימות נמוך" .מה שלא תעשה ,אל תכעיס את המוסלמים.
זאת הדאגה .בואו נסתכל על האמת .העולם המוסלמי ניסה שוב ושוב להשמיד את ישראל ונכשל ,תודה לאל.
אם בכל רגע נתון מספיק ממשלות וארגונים מוסלמיים ירגישו שישראל מספיק חלשה כדי להשמיד ,אין ספק
שינסו .אירן ,חיזבאללה ,חמאס והג'יהאד האסלאמי ,אם להזכיר רק חלק מהם ,אינם מסתירים כי זוהי משאת
לבם .אז מה כן מונע את הקמת בית המקדש השלישי? תשאלו כל רב ותקבלו אותה תשובה:
אי אפשר לבנות את בית המקדש השלישי עד שהמשיח יבוא.
בניית בית המקדש אינה הדבר היחיד שהעדר "המשיח" מונע .באופן פרדוקסלי ,זה גם משמש אמתלה עבור
קבוצות "חרדיות" רבות לאי -קיום מצוות כגון ישוב הארץ ומצוות רבות נלוות לכך ,כמו שירות בצבא ישראל3.
אבל האם הפרדיגמה המשיחית באמת חלק אינטגרלי מהתורה ,כפי שכולנו למדנו? האם היא חלק מהתכנית
האלוהית? אם לא ,מאין היא באה ומדוע אנו אמורים להאמין בה? אני מתחייב לחקור שאלה זו ולמצוא את
האמת ,מה שלא תהיה.
אריה נפתלי ,י' אב התשע"ט 11.8.19 /
(להלן תוצאת המחקר שלי שהושלם בתאריך  / 5.4.20י"א ניסן התש"פ)
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הטיעון נגד משיח
הרעיון שיבוא מלך משיח ,יגאל את עם ישראל ויביא שלום עולמי נצחי נחשב לאחד היסודות של היהדות .הוא
מעוגן בעיקר השנים-עשר שבשלושה-עשר עיקרי האמונה היהודית של הרמב"ם" :אני מאמין באמונה שלמה
בביאת המשיח ,ואף-על-פי שיתמהמה ,עם כל זה אחכה לא בכל יום שיבוא" .לפי אמונה זו ,ביאת המשיח יְ שנה
כל היבט של החיים על פני כדור הארץ ,מהתנהגות החיות עד התנהגות האדם ועד חוקי הטבע  -אפילו את החיים
והמוות עצמם.
המשיחיות היהודית מתפשטת ומשגשגת בעשורים האחרונים .תנועות חב"ד וברסלב במיוחד ,כמו גם תנועות
קבליסטיות שונות ,דתיים ולא דתיים כאחד ,מציבים את המשיח בלב אמונתם .בחוגים אורתודוקסיים כמעט
אין דרשה שלא מסתיימת בהפצרה לביאת המשיח.
אבל האם המשיח באמת מושג יסודי בתורה? במאמר זה אראה שלא רק שאינו כן ,אלא גם שהוא נוגד את חוקי
האל ,התורה והטבע ,ולכן מהווה את המכשול העיקרי להקמת הבית היהודי השלישי ואיתו ,בעזרת ה' ,שלום
עולמי.

חמש נקודות חשובות לפני שנתחיל:
אחת ,במאמר זה אתיחס רק לגישה היהודית/ישראלית למשיח.
שתיים ,לאורך המאמר אשתמש במונח "הוא" בהתיחס לאלוהים .לא כי אלוהים הוא ישות זכרית  -מובן שהוא
לא  -אלא כי ככה הוא מדבר על עצמו לאורך התורה .המשיח ,לעומתו ,לפי היהדות ,הוא אדם זכר4.
שלוש ,כשאשתמש במונח "תורה" הכוונה לחמישה חומשי התורה ,לא ל"תורה" כמושג כללי או ערטילאי.
ארבע ,בעבודה זו אני מקבל את התורה והתנ"ך כנכונים וקדושים.
חמש ,ברור לי שהתגובה האינסטינקטיבית של הרבה מקוראיי תהיה זעם וקריאת שמות גנאי .אני מבקש רק
שיקראו עד הסוף ,אח"כ אשמח להתיחס לכל פקפוק או שאלה.

 .1הטיעון המקראי
 .2הטיעון הלוגי
 .3הטיעון ההיסטורי
סיכום
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 .1הטיעון המקראי
1א .מהו או מיהו משיח?
נתחיל עם מבט על איך אלוהים  -כלומר ,האל כפי שהוא מתגלה בתורה ובתנ"ך  -מגדיר "משיח".
המשנה מציעה את ההגדרה הפשוטה והמדויקת ביותר:
"וְ ֵאיזֶ הּו ַהמָ ִׁשיחַ ? הַ מָ ׁשּוחַ בְ ׁשֶ מֶ ן

חה"5
הַ ִמ ְׁש ָ

בשפה העברית ,בתורה ובתנ"ך המילה "משיח" פירושה מי שנמשח בשמן המשחה .שמן המשחה יש רק אחד,
הוא נרקח בידי משה עפ"י מצוות ה' ,והוא משמש שלושה דברים :משיחת הכלים של המשכן (המקדש הנייד
שבנו בני ישראל במדבר) ,משיחת הכהנים הגדולים וכהני מלחמה ,ומשיחת מלכים מזרע דוד 6.המילה היוונית
ל"נמשח" היא  )Christos( Χριστόςומכאן הכינוי

 Christמתוך האמונה הנוצרית כי ישו ,או ישוע ,הוא המשיח7.

באותה מידה ,מבחינה מילולית המילה "יהדות" פירושה "האמונה ביהודה" היות ויהודה הינו השבט המלכותי
של ישראל ולפי פרדיגמת המשיח גם האב הקדמון של המשיח העתידי.
אם כן ,מבחינה מעשית ,מהו או מיהו המשיח הזה? באתר הרשמי של חב"ד נטען כי" :המילה 'משיח' באנגלית
פירושה מושיע או גואל מיוחל" .אולי זה הפירוש שהתהווה במהלך הזמן ,אבל הטענה כי המשיח הינו גואל או
מושיע ,כפי שהנוצרים מאמינים ,היא פרשנות שבאה מאות שנים לאחר שהתנ"ך הושלם  -וגם אחרי קום הנצרות
 כפי ש ַאראה בהמשך.סך הכל המילה "משיח" מופיעה  38פעמים בתנ"ך .כל ארבעת האזכורים שבתורה (החומש) מתיחסים או לכהן
הגדול או לכהן מלחמה" 8.משיח" מוזכר  17פעמים בשמואל א' וב'  -והכוונה תמיד או לשאול המלך או לדוד
המלך 9.ישעיהו מזכיר את המשיח פעם אחת והכוונה לכורש מלך פרס;" 10משיח" מופיע בספר תהלים עשר
יאי ַאל ָת ֵרעּו" ,כאשר
יחי וְ ִלנ ְִב ַ
"אל ִתגְ עּו ִב ְמ ִׁש ָ
פעמים כאשר הכוונה תמיד לדוד המלך 11,למעט בתהלים ק"ה ט"וַ :
רש"י מסביר" :בגדו ָלי  -כל משיחה לשון שררה וגדולה"" .משיח" מוזכר בדניאל פעמיים ,בנבואות על כורש
והורדוס אגריפס - 12שתי נבואות שאכן התגשמו" .משיח" מופיע פעם אחת בספר איכה והכוונה למלך יאשיהו13.
שלושת האזכורים הנשארים נמצאים בחבקוק ג' י"ג ,דברי הימים א' ט"ז כ"ב ודב"ה ב' ו' מ"ב ,כולם בלשון
רבים ,ומתיחסים לאנשים גדולים כפי שרש"י פירש.
במילים אחרות ,לפי התגלות ה' דרך התנ"ך ,אין "משיח" אחד מסיום ,וביאת המשיח אינה התרחשות עתידית
מיסטית; להיפך ,המילה תמיד מתיחסת לבני אדם בשר-ודם  -אם כי אנשים חשובים  -שחיים ומתים.

משנה הוריות ג ד
שמות ל כב-ל
7
גם אם התכנית שלו או של חסידיו היתה למשוח את ישו כמלך על ישראל ,לא היה קשר בין המשיחה עצמה לבין שמן
המשחה או מלוכה; אשה פשוט מזגה שמן ריחני על כפות רגליו (יוחנן יב ג ,לוקאס ז לח ,מרקוס יד ג ,מתיה כו ז
8
ויקרא ד ג ,ד ה ,ד טז ,ו טו
9
שמואל א ב י ,ב לה ,יב ג ,יב ה ,טז ו ,כד ו ,כד י ,כו ט ,כו יא ,כו טז ,כו כג ,שמואל ב א יד ,א טז ,א כא ,יט כב ,כב נא ,כג א
10
ישעיהו מב א
11
תהלים ב ב ,יח נא ,כ ז ,כח ח ,פד י ,פט כט ,פט נב ,קלב י ,קלב יז
12
ט כה ,ט כו
13
איכה ד כ
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1ב .הטיעון המקראי  -משיח כמלך
עיקרון אחד של האמונה במשיח הוא שהמשיח יהיה מלך היהודים .גם כאן ,לא רק שהתורה והתנ"ך אינם
תומכים באמונה זו אלא סותרים אותה באופן חד וברור.
בתור התחלה ,עוד לפני שניתנת התורה ובני ישראל הופכים לעם עם ארץ משלו ,מלכותו הבלעדית של ה' כבר
מבוססת" .שירת הים" ששרים בני ישראל ביציאת מצרים מסתיימת במילים "ה' ימלוך לעולם ועד"14.
התורה ,שניתנת בהר סיני לפני שבני ישראל נכנסים לארץ כנען ,מנבאת כי אחרי שהם נוחלים את הארץ
המובטחת ,בני ישראל ירצו מלך בשר-ודם כמו שאר האומות .בתורה כתוב:
ימה עָ לַ י
"כִ יָ -תב ֹא ֶאל-הָ ָא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר ה' אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹתן לְָך וִ ִיר ְׁש ָתּה וְ י ַָׁש ְב ָתה בָ ּה ,וְ ָא ַמ ְר ָתָ :א ִׂש ָ
ֹלהיָך בֹוִ ,מ ֶק ֶרב
מֶ לְֶך כְ כָל-הַ גֹויִם אֲ ׁשֶ ר ְס ִביב ָֹתיׂ .שֹום ָת ִׂשים עָ לֶ יָך מֶ לְֶך אֲ ֶׁשר י ְִב ַחר ה' אֱ ֶ
ַאחֶ יָך ָת ִׂשים עָ לֶיָך מֶ לְֶך  -ל ֹא תּוכַל ל ֵָתת עָ לֶיָך ִאיׁש נָכְ ִרי אֲ ֶׁשר ל ֹאָ -א ִחיָך הּואַ .רק ל ֹא-
סּוסים ,וְ ל ֹא-י ִָׁשיב ֶאת-הָ עָ ם ִמצְ ַר ְי ָמה ְל ַמעַ ן הַ ְרבֹות סּוסַ ,וה' ָא ַמר ָל ֶכם :ל ֹא
י ְַרבֶ הּ-לֹו ִ
ת ִֹספּון לָׁשּוב בַ דֶ ֶרְך הַ זֶה עֹוד .וְ ל ֹא י ְַרבֶ הּ-לֹו נ ִָׁשים ,וְ ל ֹא יָסּור לְבָ בֹו ,וְ כ ֶֶסף וְ ז ָָהב ל ֹא י ְַרבֶ ה-
מאֹד"15.
ּלֹו ְ
בענין מינוי מלך הפסוקית החשובה כאן היא "ׂשֹום ָת ִׂשים" .לצורה כפולה זו יש שלוש משמעויות אפשריות:
בּואת ז ְַרעֶ ָך" ,17או "זה
"מכֹל עֵ ץ ַהגָן ָאכֹל ת ֹא ֵכל"" ,16חובה עליך" ,כמו" :עַ ֵשר ְּתעַ ֵשר ֵאת כָל ְת ַ
"מותר לך" ,כמוִ :
בוודאי יקרה" ,כמו" :וַי ֹאמֶ ר ח ֵֹתן מֹׁשֶ ה ֵא ָליו :ל ֹא-טֹוב הַ ָדבָ ר אֲ ׁשֶ ר ַא ָתה ע ֶֹׂשהָ .נבֹל ִּתבֹל ,גַםַ -א ָתה ,גַםָ -העָ ם ַהזֶ ה
אֲ ׁשֶ ר עִ מָ ְך" .18לכן ניתן לפרש את הפסוקית הזו בשלושה אופנים" :מותר לך לשים עליך מלך"" ,חובה עליך לשים
עליך מלך" או "בסוף תשים עליך מלך בכל מקרה".
את האפשרות הראשונה" ,מותר לך" ,אפשר לפסול על הסף בהסתמך על פסוק מספר בראשית:
"וְ ֵא ֶּלה הַ ְמ ָלכִ ים אֲ ׁשֶ ר מָ ְלכּו ְב ֶא ֶרץ אֱ דֹום לִ פְ נֵי ְמלְָךֶ -מלְֶך ִל ְבנֵי

אל"19.
י ְִׂש ָר ֵ

באופן מאד לא אופייני ,פסוק זה מהווה מעין ספוילר; ה"קריין הכל-יודע" ,אותו קול שמספר את סיפור המקרא,
בעצם מודיע שעתידים להיות מלכים לבני ישראל בכל מקרה  -דבר שמתרחש מאות רבות בשנים אחר-כך.
מפרשים רבים ,כולל רמב"ם ,מפרשים את הפסוקית כחיוב .עם זאת ,ברור מההקשר שאין זו כוונת ה' ,וראיה
לכך היא תגובת ה' כאשר בני ישראל מבקשים לשים על עצמם מלך בפועל ,כפי שנראה בהמשך.
במצוות המעטות האלה התורה מורה כי על מלך ישראל להיות "מקרב אחיך" ולכן בן אדם .יהיו לו חולשות
ותאוות שעליהן יצטרך להתגבר .אסור לו להתנשא על ֶאחָ יו .זאת בניגוד למאמר הזוהר" :בזמן ההוא יתעורר

שמות טו יח
דברים יז יד-יז
16
בראשית ב טו
17
דברים יד כב
18
שמות יח יח
19
בראשית לו לא
14
15
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מלך המשיח לצאת מן גן העדן ,ממקום שנקרא קן ציפור ,ויתגלה בארץ הגליל" 20כי "מלך המשיח" הזה ייולד
כאדם בוגר ולא "מקרב ֶאחָ יו".
יתר על כן ,למרות שבתורה ה' אומר שבני ישראל יכולים לשים ,חייבים לשים או עתידים לשים עליהם מלך ,ה'
רואה בהמלכת מלך כלשהו מלבדו טעות חמורה ועלבון אישי ,כפי שמתפרש מהדיאלוג הבא בינו לבין שמואל
הנביא כשבני ישראל מבקשים מלך שישלוט עליהם בפעם הראשונה:
ֹאמרּו ֵאלָ יוִ :ה ֵנה ַא ָתה ָז ַקנ ְָת,
מּואל הָ ָר ָמ ָתה .וַי ְ
ַיִת ַק ְבצּו ֹכל זִ ְקנֵי י ְִׂש ָר ֵאל וַ ָיבֹאּו ֶאלְׁ -ש ֵ
"ו ְ
ּובָ נֶיָך ל ֹא הָ לְכּו בִ ְד ָרכֶ יָך; עַ ָתה ִׂשימָ הּ-לָ נּו מֶ לְֶך לְׁשָ פְ טֵ נּו כְ כָלַ -הגֹו ִיםַ .וי ֵַרע ַה ָדבָ ר ְבעֵ ינֵי
ֹאמר ה' ֶאל-
מּואל ֶאל-ה' .וַ י ֶ
מּואל ,כַאֲ ׁשֶ ר ָא ְמרּו ְתנָהּ-לָ נּו מֶ לְֶך לְׁשָ פְ ֵטנּו; ַויִ ְתפַּלֵל ְׁש ֵ
ְׁש ֵ
ֹאמרּו ֵאלֶיָך כִּ י ל ֹא א ְֹּתָך ָמ ָאסּו ,כִּ י-א ִֹּתי ָמאֲ סּו
מּואלְׁ :שמַ ע בְ קֹול ָהעָ ם ְלכֹל אֲ ׁשֶ ר-י ְ
ְׁש ֵ
עלֵיהֶ ם"21.
ִּמ ְּמֹלְך ֲ
ה' ממשיך ומונה את כל הסיבות שלא כדאי שיהיה להם מלך אך העם לא שומע בקולו ומתעקשים שיימנה מלך
עליהם .כדי להראות לבנ"י שזו טעות חמורה ,שמואל קורא לה' להחריב את קציר החיטה:
ּודעּו ְּוראּו כִ יָ -רעַ ְתכֶם ַרבָ ה
ּומ ָטר ְ
"הֲ לֹוא ְקצִ ירִ -ח ִטים ַהיֹום? ֶא ְק ָרא ֶאל-ה' וְ ִי ֵתן קֹלֹות ָ
ּומ ָטר בַ יֹום
מּואל ֶאל-ה' ,וַ י ִֵתן ה' קֹֹלת ָ
יתם בְ עֵ ינֵי ה' ל ְִׁשאֹול ָלכֶם ֶמלֶ ְך .וַ י ְִק ָרא ְׁש ֵ
אֲ ׁשֶ ר ע ֲִׂש ֶ
מּואלִ :ה ְתפַ ֵּלל
ֹאמרּו כָ לָ -העָ ם ֶאלְׁ -ש ֵ
מּואל .וַ י ְ
ירא כָל-הָ עָ ם ְמאֹד ֶאת-ה' ,וְ ֶאתְׁ -ש ֵ
הַ הּוא; ַויִ ָ
ֹאתינּו ָרעָ הִּ ,ל ְּשאֹל ָלנּו
ֹלהיָך וְ ַאל-נָמּות כִּ י-יָסַ פְּ נּו עַ ל-כָלַ -חט ֵ
בְ עַ ד-עֲבָ דֶ יָך ֶאל-ה' אֱ ֶ
מֶ לְֶך"22.
אחרי זה ה' דוחה את שאול והוא מתאבד .אחריו בא דוד ,שנמשח עם שמן המשחה ובכך הופך למלך משיח של
ממש .דוד הופך לבחיר לבו של ה' ולאב-הטיפוס לכל מלכי ישראל .הוא אכן מוכשר אבל חוץ מזה הוא אדם רגיל,
עם פגמים ,שחוטא וטועה.
הליטורגיקה היהודית גדושה באזכורים של ה' כמלך  -ולא אף אחד אחר .הקשיבו" :וְ ָהיָה ה' ל ְֶמלְֶך עַ ל כָל ָה ָא ֶרץ,
ּוׁשמֹו ֶאחָ ד"; "ה' בַ שָ מַ יִם הֵ כִ ין כִ ְסאֹו ּומַ לְכּותֹו בַ כֹל ָמ ָׁשלָ ה"; "ה' בַ ָש ַמיִם ֵהכִ ין כִ ְסאֹו
בַ יֹום הַ הּוא יִ ְהיֶה יה' ֶאחָ ד ְ
ּומגֵן"; "אֱ ֶמתַ ,א ָתה הּוא ִראׁשֹון
מֹוׁשיעַ ָ
ּומַ לְכּותֹו בַ כֹל מָ ׁשָ לָ ה"; "ה' ֶמלְֶך ה' מָ ָלְך ה' י ְִמֹלְך ְלעֹולָם ָועֶ ד"; "מֶ ֶלְך עֹו ֵזר ּו ִ
ּומֹודים ִלפְ נֵי ֶמלֶ ְך ַמלְכֵ י
ִ
ּומ ְׁש ַתחֲ וִ ים
כֹורעִ ים ִ
ּומוׁשיעַ "; "וַאֲ נ ְַחנּו ְ
ִ
גֹואל
ּומבַ לְ עָ דֶ יָך ֵאין ָלנּו מֶ לְֶך ֵ
וְ ַא ָתה הּוא ַאחֲ רֹון ִ
הַ ְמלָכִ ים הַ ָקדֹוׁש בָ רּוְך הּוא" ...והרשימה עוד ארוכה.
תפילת ראש השנה ממש מסתובב סביב הרעיון של ה' כמלך האחד והיחיד .המילה "מלך" מהדהדת שוב ושוב
לאורך שני ימי החג .בתפילת העמידה כבר לא קוראים לה' "האל הקדוש" כבשאר ימות השנה אלא "המלך
הקדוש" .התפילה שמאפיינת יותר מכל את ראש השנה היא "אבינו מלכנו" שבה יהודים בכל קצוות תבל חוזרים
על הפרזה הזאת עשרות פעמים ומוסיפים" :אין לנו מלך אלא אתה" .שלוש התחנות של העמידה של ראש השנה
הן "שופרות"" ,זכרונות" ו"מלכויות" שבהן מלכותו הבלעדית של ה' מוזכרת דרך פסוקים רבים מהתורה
והמקרא.

זהר על שמות צט
שמואל א ח ד-ז
22
שמואל א יב יז-יט
20
21
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אם כן ,ברור כי לאל של התנ"ך ,שקורא לעצמו "אל קנא" 23,המחשבה שיהיה לעם ישראל מלך אחר מתועבת,
כפי שהיהודים יודעים באופן אינסטינקטיבי ומביאים לידי ביטוי בתפילה.

1ג .הטיעון המקראי  -משיח כמושיע ,מציל או גואל
אפשר להבין את הכמיהה למושיע .אחרי הכל ,המצב האנושי רחוק ממושלם .אין קץ למחלות ולמוות ,עמים
מעטים מחזיקים באותם אידאלים ,ורבים מוכנים לפגוע ,להתעלל ,לאנוס ,לענות ולהרוג את אלה שלא
מסכימים איתם.
בשום מקום בתנ"ך ,אפילו בנביאים ,אין אזכור למושיע ,מציל או גואל למעט ה' עצמו .כמו שה' קנאי לסטטוס
הבלעדי שלו כמלך ,הוא קנאי לסטטוס הבלעדי שלו כגואל ומושיע .נקודה זו מתחדדת דווקא ע"י ה"הוכחה"
הנפוצה ביותר למשיח כגואל שכתוב בספר ישעיהו ומצוטט בתפילה שאומרים פעמיים בכל יום:
גֹואל ּולְׁשָ בֵ י פֶׁשַ ע בְ ַי ֲעקֹב נְ אֻ ם
"ּובָ א ְלצִ יֹון ֵ

ה'"24.

אבל לא רק ששום משיח לא מוזכר בפרק הזה (או בכל פרק של ישעיהו למעט זה שמתיחס לכורש מלך פרס),
זהותו של הגואל הזה מתגלה כמה פסוקים אחר-כך:
מֹושיעֵ ְך וְּ גֹאֲ לְֵך ,אֲ בִ יר
ִּ
"וְ יָדַ עַ ְת כִ י אֲ נִּי ה'

עקֹב"25.
ַי ֲ

אבל אין זה מפתיע ,הרי ישעיהו כבר גילה את שמו של הגואל בפרק מ"ז פסוק ד' ,כמצוטט בתפילת שחרית:
"גֹאֲ ֵלנּו  -ה' צְ בָ אֹות ְׁשמֹו ְ -קדֹוׁש י ְִׂש ָר ֵאל".
ישעיהו ,שפירוש שמו "ה' יושיע" ,אומר באופן נהיר לגמרי מיהו מושיע וגואל ישראל; מילים עם השורש "גאל"
מופיעות  21פעמים בספר ישעיהו 26,בכל פעם הכוונה לאלוהים וכולם למעט שלוש גם מזכירים אותו בשמו -
ובשלוש אלה ה' מדבר דרכו בגוף ראשון .השורש "ישע" להטיותיו גם מופיע  21פעמים 27,ש 14-מתוכן מזכירות
את ה' בשמו או בכינוי כגון "קדוש ישראל" .ארבע מתיחסות לאלילים או אנשים שדווקא לא יושיעו 28,בשלוש
מֹוׁשיעַ " .והדבר נכון לאורך
הנותרות ה' מדבר על עצמו 29,והמסר חוזר שוב ושובָ " :אנֹכִ י ָאנֹכִ י ה' וְ ֵאין ִמבַ לְעָ ַדי ִ
כל ספרי הנביאים  -אין גואל או מושיע מלבד ה' עצמו30.
אם כן נשאלת השאלה :מהי גאולה? גאולה פירושה חירות ,חופש ,שחרור .אם לדייק ,שחרורו של עבד .זהו
המסר הברור של פסח  -ה' גאל את בני ישראל מעבדות מצרים .נדיר הוא היהודי שלא יודע לשיר "עבדים היינו,
עתה בני חורין" מתוך ההגדה של פסח .ואם לצטט עוד שיר ידוע מההגדה " -דיינו"  -תכלית יציאת מצרים היתה
הדיבר השלישי שבעשרת הדיברות  -שמות כ ד ,דברים ה ח
ישעיהו נט כ
25
ישעיהו ס טז
26
ישעיהו מא יד ,מג א ,מג יד ,מד ו ,מד כב ,מד כג ,מז ד ,מח יז ,מח כ ,מט ז ,מט כו ,נב ג ,נב ט ,נד ה ,נד ח ,נט כ ,ס טז,
סג ג ,סג ט ,סג טז
27
ישעיהו יט כ ,כה ט ,לג כב ,לז כ ,לז לה ,לח כ ,מג ג ,מג יא ,מה טו ,מה כ ,מה כא ,מו ז ,מז יג ,מז טו ,מט כה ,מט כו ,נט
א ,ס טז ,סג א ,סג ח ,סג ט
28
ישעיהו מה כ ,מו ז ,מז יג ,מז טו
29
ישעיהו לז לה ,סג א ,סג ח
30
ירמיהו יד ח ,טו כ ,ל י ,ל יא ,לא י ,מב יא ,הושע יג ד ,יג יד ,מיכה ד י ,צפניה ג יז ,זכריה ח ז ,ח יג ,ט טז ,י ו ,יב ז
23
24
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להביא את בני ישראל להר סיני ,לתת להם את התורה ,להביא אותם לארץ ישראל ושם לבנות את בית המקדש.
ומי ,לפי ההגדה ,ביצע את מעשה הגאולה? "אני ולא מלאך ,אני ולא שרף ,אני ולא שליח ,אני ה'  -אני הוא ולא
אחר"31.
מאז יציאת מצרים וקבלת התורה ,בני ישראל חופשיים .חופשיים לעשות טוב או רע ,אפילו לחטוא ,חפשיים
להמרות את פיו של ה' ,ולאלה ניתן גם מזור  -דרך וידוי ,חרטה ותגמול ,כפי שמובא בתורה .ומאז יציאת מצרים,
אלוהים מעולם לא לקח את החופש הזה בחזרה .רק הרבנים יכלו לעשות זאת; לפי הפרדיגמה המשיחית,
היהודים אינם באמת חפשיים עד שתבוא "הגאולה" בה"א הידיעה ,כלומר ,ביאת המשיח .אך האמת הפשוטה
היא שיהודים כמעט בכל מקום בעולם חפשיים  -אלא אם כן בוחרים להיות משועבדים לאמונות ולמנהיגים
שלהם.
1ד .הטיעון המקראי  -ימות המשיח
נהוג להשתמש במונח "ימות המשיח" כדי לתאר את התקופה שאחרי ביאת המשיח .אבל מה המקור המקראי
של הביטוי?
הביטוי "ימות המשיח" אינו מופיע בשום מקום בתנ"ך ,ורק פעם אחת

במשנה32.

יש גם ביטוי אחר עבור אותו מושג " -אחרית הימים" .אבל הרעיון שהביטוי מתאר תקופה עתידית שבה מלך-
משיח ישלוט על ישראל הינו פרשנות רבנית שבאה הרבה אחרי תקופת המקרא ,כפי שנראה עכשיו.
הביטוי "אחרית הימים" מופיע ארבעה פעמים בתורה .המקרה הראשון מופיע בסוף ספר בראשית:
ידה ָלכֶם ֵאת אֲ ֶׁשר-י ְִק ָרא ֶא ְתכֶם ְב ַאחֲ ִרית
ֹאמר :הֵ ָא ְספּו וְ ַאגִ ָ
ַיִק ָרא ַי ֲעקֹב ֶאל-בָ נָיו וַ י ֶ
"ו ְ
ָמים"33.
הַ י ִ
המסר שלו ,גם אם עטוף בחידות ופואטיקה ,הוא תאור של התכונות של שנים-עשר השבטים ושל היישוב
הראשון בארץ כנען ע"י בני ישראל שיתחיל בעוד כמה מאות שנים .אין שום אזכור של משיח או של תקופה
עתידית בלי מלחמות ,צרות ,או שאר מרעין בישין ש"ימות המשיח" אמורות לשים להם קץ.
בספר במדבר ,בלעם הנביא מדבר על אחרית הימים  -ומנבא מאורעות רגילים שאכן מתרחשים זמן-מה לאחר
מכן 34.ניכנס לזה בהמשך.
בספר דברים ,משה משתמש במונח "אחרית הימים" בשם ה' פעמיים כדי לתאר תקופה עתידית שבה בני ישראל
יפוצו על פני הארץ ובסוף יוחזרו ע"י אלוהים עצמו 35.זה קרה ,כמובן ,וקיבוץ הגלויות התרחש אחרי גלות בבל
וקורה שוב בימינו .שוב ,אין משיח בתמונה ,לא אז ולא עכשיו  -להיפך ,גם המלך עתיד להיגלות:

ישעיהו מג יא
משנה ברכות א ה
33
בראשית מט א
34
במדבר כד יד
35
דברים ד ל ,לא כט
31
32
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"יֹו ֵלְך ה' א ְֹתָך וְ ֶאתַ -מלְכְ ָך אֲ ׁשֶ ר ָת ִקים עָ לֶ יָך ֶאל-גֹוי אֲ ֶׁשר ל ֹא-י ַָדעְ ָת ַא ָתה וַאֲ ב ֶֹתיָך;
ָאבֶ ן"36.
ֹלהים אֲ חֵ ִרים ,עֵ ץ ו ָ
וְ עָ בַ ְד ָת שָ ם אֱ ִ
מובן שהמושג "אחרית הימים" כתקופה אידאלית עתידית נפוץ יותר בספרי הנביאים מאשר בשאר התנ"ך כי
הנביאים התיחסו למצוקות של הדור שלהם ולפתרונות האפשריים .אולי הדוגמה הידועה ביותר נמצאת בחזון
של ישעיהו:
ירּוׁש ָל ִם .וְ ָהיָה ְּב ַאחֲ ִּרית ַהי ִָּמים ,נָכֹון
ָ
ְהּודה וִ
"הַ דָ בָ ר אֲ ׁשֶ ר חָ זָה יְׁשַ עְ יָהּו בֶ ןָ -אמֹוץ עַ ל-י ָ
י ְִהיֶה הַ ר בֵ ית-ה' בְ ר ֹאׁש הֶ הָ ִרים ,וְ נִשָ א ִמגְ בָ עֹות; וְ נָהֲ רּו ֵאלָיו כָלַ -הגֹו ִים .וְ ָהלְכּו עַ ִמים
ַרבִ ים וְ ָא ְמרּו :לְ כּו וְ ַנ ֲע ֶלה ֶאל-הַ ר-ה' ֶאל-בֵ ית אֱ ֹלהֵ י ַי ֲעקֹב ,וְ י ֵֹרנּו ִמ ְד ָרכָ יו ,וְ ֵנ ְל ָכה
יח לְ עַ ִמים
ּודבַ ר-ה' ִמירּוׁשָ ָל ִם .וְ ָׁשפַ ט בֵ ין ַהגֹויִם ,וְ הֹוכִ ַ
תֹורהְ ,
בְ א ְֹרח ָֹתיו :כִ י ִמצִ יֹון ֵתצֵ א ָ
ִשא גֹוי ֶאל-גֹוי ֶח ֶרב וְ ל ֹא-
יתֹותיהֶ ם לְ מַ זְ מֵ רֹות  -ל ֹא-י ָ
ֵ
בֹותם ל ְִא ִתים ,וַחֲ נִ
ַרבִ ים; וְ כִ ְתתּו חַ ְר ָ
ְמדּו עֹוד ִמלְחָ מָ ה"37.
ִיל ְ
זהו האזכור היחיד של "אחרית הימים" ,ושוב זה ה' עצמו שמביא למצב האידיאלי ,ללא שום משיח בתמונה.
ירמיהו ,שניבא בתקופת גלות בבל בת  70השנים ,משתמש בביטוי "אחרית הימים" ארבע פעמים ,אך תמיד
בהתיחס לזמן בעתיד הלא רחוק .בפסוקים כ"ג כ' ו-ל' כ"ד הוא מדבר על תקופה שבה ,אחרי שה' מוחק את
נביאי השקר של אותה תקופה ,ואז" :ל ֹא יָׁשּוב חֲ רֹון ַאף-ה' עַ דֲ -עׂשֹתֹו וְ עַ ד-הֲ ִקימֹו ְמזִ מֹות לִבֹו; ְּב ַאחֲ ִּרית ַהי ִָּמים,
ִת ְתבֹונְ נּו בָ ּה" .בפסוקים מ"ח מ"ז ו-מ"ט ל"ט ירמיהו שוב מדבר על העתיד הלא רחוק כאשר ,אחרי שיחוו תבוסה
וגלות ,מואב (בירדן של היום) ועילם (באירן של היום) יוכלו לשוב לארצם .אין אזכור של משיח.
יחזקאל מזכיר את "אחרית הימים" פעמיים ,שתיהן בפרק ל"ח 38,בתיאורו של מה שנקרא היום "מלחמת גוג
ומגוג" שבה ארץ ישראל מותקפת ע"י צבאות רבים ,ואחר-כך ה' מתערב ,מוחק את אויבי ישראל ומקבץ את
הגלויות:
ָלכֵןִ ,הנָבֵ א בֶ ןָ -אדָ ם ,וְ ָאמַ ְר ָת לְגֹוג ,כֹה ָאמַ ר אֲ ֹדנָי ה' :הֲ לֹוא בַ יֹום ַההּואְ ,ב ֶׁשבֶ ת עַ ִמי
קֹומָךִ ,מי ְַרכְ ֵתי צָ פֹון ַ -א ָתה וְ עַ ִמים ַר ִבים ִא ָתְך; רֹכְ בֵ י
את ִמ ְמ ְ
י ְִׂש ָר ֵאל לָבֶ טַ ח ֵתדָ עּ .ובָ ָ
ית עַ ל-עַ ִמי י ְִׂש ָר ֵאל ֶכעָ נָן ְל ַכּסֹות ָה ָא ֶרץ; ְּב ַאחֲ ִּרית
סּוסים ֻכ ָּלםָ ,קהָ ל גָדֹול וְ ַחיִל ָרב .וְ עָ לִ ָ
ִ
ֵיהם,
אֹותיָך עַ לַ -א ְרצִ י ,לְמַ עַ ן דַ עַ ת הַ גֹויִם א ִֹתי ְב ִה ָק ְד ִׁשי ְבָך לְעֵ ינ ֶ
הַ י ִָּמים ִת ְהיֶה ,וַהֲ בִ ִ
גֹוג39".
החזון של יחזקאל מורכב .כמי שכותב מתוך גלות בבל ,מצד אחד הוא חוזה שכל בית ישראל יקום לתחיה בחזון
העצמות היבשים 40ומנבא כי יום יבוא ודוד המלך  -לא צאצא של דוד אלא דוד המנוח עצמו  -ימלוך על ישראל

שם כח לו
ישעיהו ב א-ד
38
יחזקאל לח ח ,לח טז
39
שם לח יד-טו
40
שם לז א-יד
36
37
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לעולם ועד ובני ישראל לא יעבדו אלילים עוד; 41מצד שני הוא אומר שזה יקרה בקרוב 42,שאלוהים עצמו יבנה
את בית המקדש ושעם ישראל ימשיך לחטוא43.
הושע הנביא מזכיר מלך בנבואתו על אחרית הימים  -אבל לא כמטרה; אדרבה ,למרות שעם ישראל רוצה מלך
הוא מקבל את ה' במקום:
"כִ י י ִָמים ַרבִ ים י ְֵׁשבּו ְבנֵי י ְִׂש ָר ֵאל ֵ -אין ֶמלְֶך וְ ֵאין ׂשָ ר ,וְ ֵאין זֶבַ ח וְ ֵאין ַמצֵ בָ ה; וְ ֵאין ֵאפֹוד
ֹלהיהֶ ם וְ ֵאת ָדוִ יד ַמ ְלכָם ּופָ חֲ דּו ֶאל-ה'
ּות ָרפִ יםַ .אחַ ר יָׁשֻ בּו בְ נֵי י ְִׂש ָר ֵאל ּובִ ְקׁשּו ֶאת-ה' אֱ ֵ
ְ
ָמים"44.
וְ ֶאל-טּובֹו ,בְּ ַאחֲ ִּרית הַ י ִּ
הושע הוא "נביא הזעם" הקלאסי; לחזון שלו אין סוף טוב בכלל .ולא רק שהוא לא מזכיר את המשיח אפילו
פעם אחת ,הוא מראה כמה עקר החיפוש אחר כזה.
לסיום ,גם מיכה הנביא מזכיר את "אחרית הימים" פעם אחת ,בחזרה כמעט מדויקת על דבריו של ישעיהו,
נבואה שמסתיימת במילים הידועות:
ִשא הּוא ִמגְ בָ עֹות וְ נָהֲ רּו
"וְ הָ יָה בְ ַאחֲ ִרית ַהי ִָמים ,יִ ְהיֶה הַ ר בֵ ית-ה' נָכֹון בְ ר ֹאׁש הֶ ָה ִרים ,וְ נ ָ
יֹורנּו
ֹלהי ַי ֲעקֹב ,וְ ֵ
עָ לָיו עַ ִמים .וְ הָ ְלכּו גֹויִם ַר ִבים וְ ָא ְמרּוְ :לכּו וְ ַנעֲלֶ ה ֶאל-הַ ר-ה' וְ ֶאל-בֵ ית אֱ ֵ
ירּוׁש ָל ִם .וְ ָׁשפַט בֵ ין עַ ִמים
ּודבַ ר-ה' ִמ ָ
תֹורה ְ
ִמ ְד ָרכָיו ,וְ ֵנ ְלכָה בְ א ְֹרח ָֹתיו; כִ י ִמצִ יֹון ֵתצֵ א ָ
יהם
יהם ל ְִא ִתים וַ חֲ ִנית ֵֹת ֶ
ַרבִ ים ,וְ הֹוכִ יחַ לְגֹויִם ֲעצ ִֻמים ,עַ דָ -רחֹוק; וְ כִ ְתתּו חַ ְרב ֵֹת ֶ
לְמַ זְ מֵ רֹות; ל ֹא-י ְִׂשאּו גֹוי ֶאל-גֹוי חֶ ֶרב ,וְ ל ֹאִ -יל ְְמדּון עֹוד ִמלְ ָח ָמה .וְ י ְָׁשבּו ִאיׁש ַת ַחת גַפְ נֹו
ֹלהיו;
וְ ַתחַ ת ְת ֵאנָתֹו וְ ֵאין ַמחֲ ִריד ,כִ י-פִ י ה' צְ בָ אֹות ִדבֵ ר .כִ י ָכלָ -העַ ִמים ֵילְכּוִ ,איׁש ְב ֵׁשם אֱ ָ
לם וָ עֶ ד"45.
ֹלהינּו לְ עֹו ָ
וַאֲ נ ְַחנּו ֵנלְֵך בְ ׁשֵ ם-ה' אֱ ֵ
חזון נפלא? בהחלט .משיחי? בכלל לא ,לא לפי מיכה.
יש רק מקום אחד בתנ"ך שמדבר על מלך עתידי שיעשה את המעשים המופלאים המיוחסים למשיח ע"י חז"ל -
ישעיהו פרק י"א:
רּוח
ּובינָהַ ,
רּוח ָחכְ ָמה ִ
רּוח ה' ַ -
" וְ יָצָ א ח ֶֹטר ִמ ֵגזַע יִׁשָ י וְ נֵצֶ ר ִמשָ ָרׁשָ יו יִפְ ֶרה .וְ נָחָ ה עָ ָליו ַ
בּורה ,רּוחַ דַ עַ ת ,וְ י ְִר ַאת ה' .וַהֲ ִריחֹו בְ י ְִר ַאת ה' וְ ל ֹא-ל ְַמ ְר ֵאה עֵ ינָיו י ְִׁשפֹוט ,וְ ל ֹא-
עֵ צָ ה ּוגְ ָ
ל ְִמ ְׁשמַ ע ָאזְ נָיו יֹוכִ יחַ  .וְ ׁשָ פַט ְבצֶ דֶ ק דַ ּלִים ,וְ הֹוכִ יחַ בְ ִמיׁשֹור לְ עַ ְנוֵ יָ -א ֶרץ; וְ ִה ָכהֶ -א ֶרץ ְב ֵׁשבֶ ט
רּוח ְׂשפ ָָתיו י ִָמית ָר ָׁשע .וְ הָ יָה צֶ דֶ ק ֵאזֹור מָ ְתנָיו ,וְ ָהאֱ מּונָה ֵאזֹור חֲ ָלצָ יו .וְ גָר זְ ֵאב
פִ יוּ ,ובְ ַ
ּומ ִריא י ְַח ָדו ,וְ נַעַ ר ָקטֹן נ ֵֹהג בָ םּ .ופ ָָרה ָודֹב
עִ ם-כֶבֶ ׂש ,וְ נָמֵ ר עִ ם -גְ ִדי י ְִרבָ ץ; וְ עֵ גֶל ּוכְ פִ יר ְ
ִת ְרעֶ ינָה ,י ְַח ָדו י ְִרבְ צּו ַי ְל ֵדיהֶ ן; וְ ַא ְריֵה ַכבָ ָקר י ֹאכַ לֶ -תבֶ ן .וְ ִׁשע ֲַׁשע יֹונֵק עַ ל-חֻ ר פָ ֶתן; וְ עַ ל
אּורת צִ פְ עֹונִ י גָמּול יָדֹו הָ ָדה .ל ֹא-י ֵָרעּו וְ ל ֹא-י ְַׁש ִחיתּו ְבכָ לַ -הר ָק ְד ִׁשי כִ יָ -מ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ
ְמ ַ

שם שם כא-כח
שם לו ח
43
שם מב יג
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הושע ג ד-ה
45
מיכה ד א-ה
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דֵ עָ ה ֶאת-ה'ַ ,כ ַמיִם ַליָם ְמכַ ִּסים .וְ הָ יָה בַ יֹום הַ הּואׁ ,ש ֶֹרׁש ִי ַׁשי אֲ ֶׁשר ע ֵֹמד ְלנֵס עַ ִמיםֵ ,א ָליו
מנֻחָ תֹו כָ בֹוד"46.
גֹויִם יִ ְדרֹׁשּו; וְ ָהי ְָתה ְ
אך למרות הכל ,אין פה טענה שהדמות הזאת יקבץ את הגלויות; להיפך ,ישעיהו ממשיך ואומר:
ִש ֵאר ֵמ ַאשּור
יֹוסיף אֲ ֹדנָי ׁשֵ נִ ית יָדֹו ,ל ְִקנֹות ֶאתְׁ -ש ָאר עַ מֹו אֲ ֶׁשר י ָ
"וְ הָ יָה בַ יֹום הַ הּואִ ,
ּומ ִאיֵי ַהיָם .וְ נ ָָׂשא נֵס ַלגֹויִם,
ּומ ִשנְעָ ר ּומֵ חֲ מָ ת ֵ
ּומכּוׁשּ ,ומֵ עֵ ילָם ִ
ּומפ ְַתרֹוס ִ
ּומ ִמצְ ַריִם ִ
ִ
א ֶרץ"47.
וְ ָאסַ ף ִנ ְדחֵ י י ְִׂש ָר ֵאל; ּו ְנפֻצֹות יְ הּודָ ה י ְַקבֵ ץ מֵ ַא ְרבַ ע ַכנְ פֹות ָה ָ
אם לסכם את הטיעון המקראי ,מבחינת התנ"ך המחשבה שיהיה לעם ישראל מלך אחר מתועבת ,וזה שיהיה
גואל או מושיע זולת ה' עצמו לא מתקבל על הדעת .למעט ישעיהו י"א אין בתנ"ך הבטחה או אפילו אזכור של
מלך-משיח גואל שיביא עידן של שלום עולמי .משמע ,אם אנחנו רוצים שלום על פני האדמה ,זה תלוי רק בנו
ובאלוהים.

 .2הטיעון הלוגי
2א .טבע וטבע אנושי
המשיחיות היהודית מתפשטת ומשגשגת בעשורים האחרונים .תנועות חב"ד וברסלב ,תנועות נאו-חסידיות
וחזרה בתשובה ,כמו גם תנועות קבליסטיות או קבליסטיות-כביכול ,חילוניות כמו אדוקות ,מציבים את המשיח
בלב אמונתם .אין זה מפתיע שאלה תנועות אזוטריות ,לפעמים גם אקסטטיות ,עם ניסים ומחוללי-ניסים
בליבתן .אותם אנשים שישתו ממי המקווה שהרבי שלהם טבל בו בציפייה שזה יעזור להם ללדת ,להרוויח כסף
או להחלים ממחלה קשה ,או שנוסעים מאות ואלפי קילומטרים כדי לבקר אדם שהבטיח לעשות את הדברים
האלה ממקום קבורתו ,מחפשים פתרונות על-טבעיים לבעיות טבעיות .חוקי הטבע  -של לוגיקה ,של כימיה ,של
סיבה ותוצאה ,אינם תקפים כאן .זהו התחום של אמונות טפלות .כאן סופרמן הוא אמיתי .ומשיח הוא סופרמן.
עולם בו המ תים מהלכים ,בו מיליארדים חיים ביחד בשלום ומתרבים בקצב גאומטרי כי אין תחלואה ,אין
מלחמות  ,אין סכסוכים ,אין קנאה ,אין אמצעי מניעת הריון ואולי אין גם מוות .הירח זוהר כמו השמש ,השמש
זורחת חזקה שבעתיים ,נמרים שוכבים ליד כבשים ,אריות אוכלים תבן ,תינוקות משחקים על נחשים ארסיים.
איש לא חוטא ,האמת האלוהית ידועה לכל ולא צריך לעשות דבר מלבד להתענג על ידיעת האל.
אם נחבר את כל האסכטולוגיות היהודית ביחד ,אלה ימות המשיח.
מהו מקור האמונה הזאת? נבואות מפוזרות לאורך התנ"ך בעיקר ,וישעיהו י"א במיוחד.
כאן מגיעים לנקודה קשה עובר כל אדם מאמין; הרי דברי הנביאים נחשבים דברי ה' לכל דבר וענין ,ועת זאת
הדברים האמורים סותרים את חוקי הטבע ,יחד עם עוד דברים שאמורים לקרות עם ביאת המשיח וימות
המשיח.

ישעיהו יא א-י
שם י יא-יב
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46
47

יש רק שתי דרכים ליישב את הסתירה .האחת ,לקבל את הרעיון שבימות המשיח חוקי הטבע והטבע האנושי
יתבטלו .ברם ,הרעיון שחוקי הטבע ישתנו עם ביאת המשיח סותר עקרון מהתורה  -כשאלוהים ברא את העולם
הוא ראה "כי טוב מאד" 48.יתר על כן ,אחרי המבול אלוהים הכריז שחוקי הטבע הבסיסיים לעולם לא ישתנו:
"עֹד כָל-יְמֵ י הָ ָא ֶרץ ֶז ַרע וְ ָקצִ יר וְ קֹר וָ חֹם וְ ַקיִץ וָ ח ֶֹרף וְ יֹום ָו ַליְ לָה ל ֹא

ִׁשבֹתּו"49.
יְ

ואכן זה הסתבר כנכון (על אף שינויי האקלים).
הדרך השניה היא להניח שדברי ישעיהו והנביאים האחרים הם ִהיפ ְֶרבֹולָה (הגזמה מכוונת) ,דימוי או משל ,דבר
ְׁש ִרים וָ ָא ִבא ֶא ְתכֶם ֵאלָי" 50ברור שהוא
שממש אינו זר למקרא; הרי כשאלוהים אומר "ו ֶָאשָ א ֶא ְתכֶם עַ לַ -כ ְנפֵ י נ ָ
לא מתכוון שנשרים ממש העלו כמה מיליוני אנשים על גבם והסיעו אותם עד הר סיני .מובן שזה דימוי.
כשאלוהים מבטיח לאברהם" :הַ ְרבָ ה ַא ְרבֶ ה ֶאת ַז ְרעֲָך כְ כֹוכְ בֵ י הַ שָ מַ ִים וְ ַכחֹול אֲ ֶׁשר עַ ל ְׂשפַת ַהיָם" 51,עוד דבר בלתי
אפשרי ,ברור שזאת היפרבולה ושאנחנו אמורים להבין אותה ככזו .ויש עוד הרבה כדוגמת אלא לאורך התנ"ך.
באופן מפתיע ,לדעת אותו רמב"ם שמונה את האמונה במשיח ובתחיית המתים בין שלושה-עשר עיקרי האמונה
שלו ,הרעיון שהמשיח יחולל ניסים מגוחך .הוא גם אומר בפירוש שאפילו אם יהיה מלך-משיח הוא לא יפר או
ישנה את חוקי הטבע ,ושהנבואות האלה אינן אלא דימויים או משלים ,וזאת לשונו:
"אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח ,צריך לעשות אותות ומופתים ,ומחדש דברים
בעולם ,או מחייה מתים ,וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים 52...אל יעלה על
הלב שבימות המשיח ,ייבטל דבר ממנהגו של עולם ,או יהיה שם חידוש במעשה
בראשית; אלא עולם כמנהגו הולך .וזה שנאמר בישעיה "וגר זאב עם כבש ,ונמר עם
גדי ירבץ" (ישעיהו יא,ו) ,משל וחידה ...וכן כל כיוצא באלו הדברים הכתובין בעניין
המשיח ,משלים הם"53.
כאן יש סתירה מובהקת לעקרונות של רמב"ם עצמו .תחיית המתים  -יצירה מחדש של אדם מעפר  -תצריך נס
וביטול חוקי הטבע ,כמו גם אריות שאוכלים תבן (דבר שיהרוג אריה ,ואריות מתים מסריחים) ,שמש חזקה פי
שבע( 54כדור הארץ היה נשרף לחלוטין) ואור הירח כאור השמש( 55אז בני אדם כבר לא יוכלו לישון  -או שכבר
לא יצטרכו לישון?) .כך גם התרחיש ההפוך ,שבו ישעיהו סותר את עצמו ואומר שגם השמש וגם הירח לא יזרחו
בכלל - 56כדור הארץ יקפא וכל מה שעליו ימות.
אותו דבר נכון לגבי טבע האדם; רמב"ם טוען:

בראשית א לא
שם ,ח כב
50
שמות יט ד
51
בראשית כב יז
52
משנה תורה ,הלכות מלכים ומלחמות יא ו
53
שם ,יב א-ב
54
ישעיהו ל כו
55
שם
56
ישעיהו ס יט-כ
48
49

12

"ובאותו הזמן ,לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות  -שהטובה תהיה
מושפעת הרבה ,וכל המעדנים מצויין כעפר"57.
אין שום ראיה לכך שעושר וריבוי אוכל מונעים קנאה ותחרות .אדרבה ,ה' עצמו קבע כי הרוע טבוע בטבע האדם:
א ֶרץ"59.
"כִ י יֵצֶ ר לֵב הָ ָאדָ ם ַרע ִמ ְנע ָֻריו" 58.זאת ועוד ,ה' קובע בתורה כי "ל ֹא-י ְֶח ַדל ֶא ְביֹון ִמ ֶק ֶרב ָה ָ
אכן ,החזון המשיחי מצריך ביטול מוחלט של הטבע האנושי ,כולל בחירה חופשית ,כדברי רמב"ם:
"וכשיעמוד המלך המשיח באמת ,ויצליח וירום ויינשא--מיד הם כולן חוזרין
(בתשובה)"60.
לפי רמב"ם ,לא רק שבני אדם לא יוכלו לחטוא ,אלא שכל יהודי יהיה כפוף לתורה שבעל פה - 61מושג מעורפל
כשלעצמו ,היות והרבה מהתורה שבעל פה הינו ראקציה לאותה גלות שהמשיח אמור לשים לה קץ .הרבה הלכות
הומצאו במיוחד כדי לפצות על המצב שבו אין בית מקדש ועם ישראל בגלות (כל מערכת התפילה עם אלפי
הלכותיה ,למשל) ,ועוד הרבה הוספו כדי "לעשות סייג לתורה" ,כלומר ,חוקים שבאים למנוע התנהגויות
שעלולות להביא את האדם לידי עבירה ,כמו שירת נשים וכיסוי הראש אצל האשה הנשואה  -דברים שכבר לא
יהיה להם צורך ,לכאורה ,כשהאדם כבר לא יוכל לחטוא .אבל גם בין הרבנים עצמם יש אלפי מחלוקות ואי-
התאמות ואי אפשר לשמור את כל ההלכות.

2ב .הטיעון הלוגי  -סתירת עקרונות התורה
מעבר לסתירה ללוגיקה החיצונית והאובייקטיבית הנ"ל יש גם שאלה של לוגיקה פנימית  -הלוגיקה של התורה
כפי שניתנה ע"י האלוהים .ברור שכל אמונה במשיח חייבת לעלות בקנה אחד עם התורה .אך המציאות שונה
לחלוטין.
בתור התחלה ,ריבוי ההלכות המוזכר לעיל סותר עיקרון בסיסי בתורה  -שאפשר לקיים את המצוות ,שהתורה
בת-ביצוע .כך כתוב בספרים דברים:
"כִ י הַ ִמ ְצוָה הַ ז ֹאת אֲ ׁשֶ ר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהיֹום  -ל ֹא-נִפְ לֵאת ִהוא ִמ ְמָך ,וְ ל ֹא ְרח ָֹקה ִהוא .ל ֹא
בַ שָ מַ יִם ִהוא ,לֵאמֹרִ ' :מי ַיעֲלֶ הָּ -לנּו הַ שָ ַמיְמָ ה וְ ִי ָקחֶ הָ ּלָנּו ,וְ י ְַׁש ִמעֵ נּו א ָֹתּה ,וְ ַנע ֲֶׂשנָה' ,וְ ל ֹא-
מֵ עֵ בֶ ר ַליָם ִהוא ,לֵאמֹרִ ' :מי ַיעֲבָ רָ -לנּו ֶאל-עֵ בֶ ר ַהיָם וְ י ִָק ֶח ָה ּלָנּו וְ י ְַׁש ִמעֵ נּו א ָֹתּה וְ ַנע ֲֶׂשנָה'.
עׂשֹתֹו"62.
ּובלְבָ בְ ָךַ ,ל ֲ
כִ יָ -קרֹוב ֵאלֶיָך הַ דָ בָ ר ְמאֹדְ ,בפִ יָך ִ
עוד עיקרון בסיסי ומובן מאליו הוא:

שם יב ח
בראשית ח כא
59
דברים טו יא
60
משנה תורה ,הלכות מלכים ומלחמות יא יג
61
שם ,יא ח
62
דברים ל יא-יד
57
58
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" ֵאת כָל-הַ דָ בָ ר אֲ ׁשֶ ר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶה ֶא ְתכֶם  -אֹתֹו ִת ְׁש ְמרּו ַלעֲׂשֹות; ל ֹא-ת ֵֹסף עָ לָ יו וְ ל ֹא ִתגְ ַרע
ממֶ נּו"63.
ִ
אך למרות שהאמונה במשיח והאמונה בתחיית המתים אינן כלולות בין מצוות התורה ,הן נמנות בין  13עיקרי
האמונה של רמב"ם .וכאילו לא די בכך ,רמב"ם טוען:
"וכל מי שאינו מאמין בו ,או מי שאינו מחכה לביאתו  -לא בשאר נביאים בלבד הוא
כופר ,אלא בתורה ובמשה רבנו :שהרי תורה העידה עליו ,שנאמר 'ושב ה' אלוהיך
את שבותך וריחמך ,ושב וקיבצך מכל העמים'65."..64
אם ,לדעת רמב"ם ,מישהו כופר בתורה ,זה הוא עצמו ,הרי בזה שהוא הופך את האמונה במשיח ובתחיית המתים
למצוות עפ"י התורה הוא עובר על המצווה שלא להוסיף למצוות  -כשהוא בעצמו מזהיר:
"וכל המוסיף או גורע ,או שגילה פנים בתורה והוציא הדברים של מצוות מפשוטן--
הרי זה בוודאי רשע ואפיקורוס"66.
בעצם זאת כפירה כפולה  -בלהט הרצון לשייך תכונות אלוהיות למשיח שלו הוא משייך לו גם את הבטחת ה'
לקבץ את גלויות ישראל 67ובכך מסלף את דבר התורה ,שאומרת באופן חד-משמעי:
ֹלהיָך
יצָך ה' אֱ ֶ
בּותָך וְ ִרחֲ מֶ ָך; וְ ׁשָ ב וְ ִקבֶ צְ ָך ִמכָלָ -העַ ִמים אֲ ֶׁשר הֱ פִ ְ
"וְ ׁשָ ב ה' אֱ ֹלהֶ יָך ֶאתְׁ -ש ְ
ּומ ָשם י ִָק ֶחָך .וֶ הֱ ִביאֲ ָך
ֹלהיָך ִ
ׁשָ מָ הִ .אם-י ְִהיֶה נִדַ חֲ ָך בִ ְקצֵ ה הַ שָ מָ יִם ִ -משָ ם י ְַקבֶ צְ ָך ה' אֱ ֶ
ֹתיָך"68.
יט ְבָך וְ ִה ְר ְבָך ֵמאֲ ב ֶ
ֹלהיָך ֶאל-הָ ָא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר-י ְָרׁשּו אֲ ב ֶֹתיָך וִ ִיר ְׁש ָתּה ,וְ ֵה ִ
ה' אֱ ֶ
ברמה יותר בסיסית ,הזכות והאחריות האנושית לבחור בין טוב ורע היא היא תכלית התורה .באותו פרק ה'
פורש את האופציות והתוצאות שלהן ומסכם:
"הַ עִ ד ִֹתי בָ כֶם הַ יֹום ֶאת-הַ שָ מַ יִם וְ ֶאת-הָ ָא ֶרץ ַ -ה ַחיִים וְ ַה ָמוֶת נ ַָת ִתי ְלפָ נֶיָךַ ,ה ְב ָר ָכה
תה וְ ז ְַרעֶ ָך"69.
וְ ַה ְק ָללָ ה; ּובָ חַ ְר ָת בַ ַחיִ ים ְל ַמעַ ן ִת ְחיֶהַ ,א ָ
אכן ,תפיסת הטוב והרע והיכולת לבחור ביניהם מגדירות את המצב האנושי .בלעדיהן היינו חיות נחותות או
זומביים ,מעשינו היו חסרי משמעות ,וחסרי משמעות היו חוקי הגורם והתוצאה המוסריים הנמצאים בלב-ליבה
של התורה .אם זו היתה כוונת האל בסופו של דבר  -מין אנושי שאינו יכול אלא לקיים את חוקותיו  -למה הוא
ברא את האדם לכתחילה?
מהרגע שתיבת הפנדורה של ההיגיון נפתחת ,תאוריית המשיח וימות המשיח הופכת מפוקפקת ומפוקפקת יותר.
הנה כמה חידות מתוך אין-ספור:

שם ,יג א
שם ל ג
65
משנה תורה ,הלכות מלכים ומלחמות יא ב
66
שם ,יא ז
67
שם יא ב
68
דברים ל ג-ה
69
שם ,שם יט
63
64
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אם המוות והחולי נמחקים ואלפים ,או מיליונים ,או מיליארדים של אנשים קמים לתחייה (תלוי באסכטולוגיה),
ואין אמצעי מניעת הריון ,איפה כולם יחיו? איך אפשר לספק מים ,אוכל וקרות גג למיליארדים על גבי
מיליארדים של אנשים שיאכלסו את העולם בסופו של דבר? או שזה עוד מעשה קסמים שאלוהים (או המשיח)
אמור לעשות?
אם בני אדם יקומו לתחייה ,בני כמה יהיו? האם יתחילו מההתחלה בתור תינוקות? אם כן ,בלי הורים ,מי יגדל
אותם? או שיהיו באותו גיל שהיו כשנפטרו ,משמע ,העולם יתאכלס בזקנים? האם יוכלו להתרבות אם היו כבר
זקנים מדי כשנפטרו?
מה אם גן עדן וגיהינום ועולם הבא? אם אף אחד לא מת ,האם זה אומר שאין גמול או עונש ליושבי האדמה?
האם כל מי שנמצא בגיהינום יקבל חנינה ויישלח חזרה לעולם המושלם? האם גן עדן יותר או פחות טוב מהעולם
בעידן המשיח?
אם אלוהים אכן ,כפי שהוא טוען ,המושיע היחיד ,אז למה להתפלל אליו שישלח מושיע אחר? למה שלא נתפלל
אליו לישועה ישירות ,אם זה מה שאנחנו רוצים? למה ה' ,שהוא כל-יכול ,צריך מתווך?
אם ,כפי שטוענים חז"ל ,הקבלה והחסידות ,נשמות חוזרות לחיים שוב ושוב ,איזה מהנשמות זוכה לקום
לתחייה? או שכולן קמות לתחייה ,ואנשים שונים שותפים לאותה נשמה?
אם ,כפי שמלמדים חז"ל ,הקבלה והחסידות ,המשיח יבוא בסופו של דבר בלי קשר למעשי אדם ,מדוע ה' נתן
לנו בחירה חופשית  -שיקח מאיתנו בסוף? האם הוא איזה סאדיסט (חלילה) שמשחק עם הברואים שלו עד
שיימאס לו מהמשחק ואז ישלול את חירותנו? אם כן ,מה הטעם של בריאת המין האנושי?
אפילו אם מישהו יבוא שכנראה מקיים את כל הדרישות למשיחיות ,מה הסיכוי שכל היהודים יקבלו אותו? מה
אם הוא לא לובש כובע שחור? מה אם הוא לא לבן? מה אם הוא לא יכול להוכיח שהוא מזרע דוד? והיות וגם
הנוצרים והמוסלמים מאמינים במשיח ,מה הסיכוי שהם יקבלו יהודי בתור מלכם ואדונם? הוא יצטרך לחולל
ניסים ונפלאות כדי להתקבל באופן אוניברסלי.
אם לסכם את הטיעון הלוגי ,קיום חזונות ימות המשיח ככתבם הינו בלתי אפשרי בעולם שאנחנו מכירים .הדבר
היה דורש את השלילה ,בדרך נס ,של עקרונות יסודיים לא רק של המדע והמציאות אלא גם של התורה .יש רק
אפשרות אחרת אחת  -שדברי הנביאים היפרבוליים או סימבוליים ואין להבין אותם באופן מילולי.

 .3הטיעון ההיסטורי
אם ,כפי שהראיתי כאן ,אלוהי היהודים לא רוצה שלעמו יהיה מלך ,מושיע או גואל אחר ,אז מאין ,מבחינה
היסטורית ,בא רעיון המשיח?
3א' הטיעון ההיסטורי  -תקופת התנ"ך  -לפני בית ראשון
לפי רמב"ם ומאמיניו ,האמונה במשיח כגאול הינה אלמנט הכרחי ביהדות .הנה ציטוט מהאתר של חב"ד:
"כתבי הקודש גדושים בפסוקים על המשיח .בדברים ל' א' משה מנבא כי אחרי שעם
ישראל מתפזר לארבע כנפות תבל ,היום יבוא וכולם יחזרו בתשובה ויחזרו לארץ
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ישראל ,שם יקיימו את כל מצוות התורה .הנביא הנוכרי בלעם מנבא שהמשיח יוביל
את החזרה הזאת (ר' במדבר כ"ד י"ז-כ') .יעקב קורא למשיח " ִׁשיֹלה" (בראשית מ"ט
י') .הנביאים ישעיהו ,ירמיהו ,יחזקאל ,עמוס ,יואל ,והושע  -כולם מדברים על ימות
המשיח".
בואו נבחן את הטענות האלה .בספר דברים ,משה אכן מנבא את קיבוץ הגלויות  -אבל בלי שום אזכור של משיח.
להיפך ,זהו ה' עצמו שעתיד לעשות זאת:
ֹלהיָך
יצָך ה' אֱ ֶ
בּותָך וְ ִרחֲ מֶ ָך ,וְ ׁשָ ב וְ ִקבֶ צְ ָך ִמ ָכלָ -העַ ִמים אֲ ֶׁשר הֱ פִ ְ
ֹלהיָך ֶאתְׁ -ש ְ
"וְ ׁשָ ב ה' אֱ ֶ
ׁשָ מָ ה"70.
הנבואה של בלעם המוזכרת פה היא:
ּומחַ ץ
ׁשּורנּו וְ ל ֹא ָקרֹוב; דָ ַרְך כֹו ָכב ִמ ַי ֲעקֹב ,וְ ָקם ֵׁשבֶ ט ִמיִ ְׂש ָר ֵאלָ ,
" ֶא ְר ֶאנּו וְ ל ֹא עַ ָתה ,אֲ ֶ
קר כָלְ -בנֵיׁ-שֵ ת"71.
מֹואב ,וְ ַק ְר ַ
פַאֲ ֵתי ָ
המואבים  ,ולמעשה כל העמים המוזכרים בנבואה של בלעם ,היו בני דורו ,ואכן ישראל "מחץ פאתי מואב" זמן
קצר לאחר מכן (במדבר ל"א ח'; המואבים והמדיינים הוא מאוחדים באותה תקופה) .שוב ,שום אזכור של משיח
ושום אינדיקציה שבלעם דיבר על משיח כלשהו.
באשר לבראשית מ"ט י':
ּומח ֵֹקק ִמבֵ ין ַרגְ לָ יו ,עַ ד כִ י-יָב ֹא ִׁשיֹלה ,וְ לֹו י ְִק ַהת עַ ִמים"
יהּודהְ ,
"ל ֹא-יָסּור ׁשֵ בֶ ט ִמ ָ
פסוק זה בא מהברכה הסתומה והמסתורית שנותן יעקב לבניו על ערש דווי .מילת המפתח היא ,כמובןִׁ " ,שיֹלה".
ִׁשיֹלה היתה העיר בה בני ישראל הקימו את המשכן עם כניסתם לארץ כנען .ניתן לפרש את הפסוק לשתי פנים,
האחת" :לא יסור שבט (המלוכה) מיהודה ...עד שיבוא (מישהו בשם) שילה" .השניה" :לא יסור שבט (המלוכה)
מיהודה ...עד שיבוא ל ִׁשיֹלה (העיר)" .רש"י ,בעקבות אונקלוס ,מסביר כי שילה הינו "מלך המשיח" .אך למרות
שמבחינת התחביר הפירוש הזה אפשרי ,הוא לגמרי לא מתאים להקשר שלו ואין שום מקום אחר בתנ"ך שבו
משיח נקרא "שילה".
3ב'  -הטיעון ההיסטורי  -תקופת התנ"ך  -ימי בית ראשון
כפי שראינו ,מושג המשיח כמלך-גואל זר לחלוטין לחמישה חומשי התורה .מה לגבי שאר התנ"ך? לפני שנענה
לשאלה זו עלינו לזכור שני דברים :אל"ף ,אף שהספרים מלכים א' ומלכים ב' מתרחשים בזמן במקביל לספרי
הנבואה ,הם מספרים על מציאות אובייקטיבית ,לא על חוויות אישיות סובייקטיביות .בי"ת ,הספרים הלא-
היסטוריים של התנ"ך ,כולל ספרי הנביאים ,נבחרו מתוך מבחר גדול יותר של ספרים בימי רבי עקיבא  -אחרי
חורבן בית שני ובזמן שהיהדות התבססה כדת במקום תרבות לאומית .למשל ,גם שיר השירים וקהלת היו
מעומדים להסרה מכתבי הקודש  -שיר השירים בגלל התוכן וקהלת בגלל הטענה שלא נכתב ברוח הקודש72.
מנגד ,לא היתה מחלוקת לגבי ספר איוב .במילים אחרות ,לרבנים היתה אג'נדה.

דברים ל ג
במדבר כד יז
72
משנה ידיים ג ה ,ר' הפירוש של עובדיה מברטנורה
70
71
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באופן לא מפתיע ,בספרים ההיסטוריים של המקרא (יהושע ,שופטים ,מלכים א' וב' ,עזרה ,נחמיה ,דברי הימים
א' וב') אין אזכור ואפילו לא מושג של גואל או מושיע וכל המלכים הם בשר ודם ולכולם יש פגמים.
באשר לספרי הנבואה ,הטענה של רמב"ם "שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם" 73שקרית באופן
ברור ,דבר שמוכיח כמה חלשות טענותיו בנושא .אין אפילו רמז למשיח ,גואל או מלך עתידי בעובדיה ,יונה,
מלאכי ,הושע ,עמוס ,חגי ,יואל או נחום ,וצפניה שולל את הרעיון מיסודו:
"מֶ לְֶך י ְִׂש ָר ֵאל ה' בְ ִק ְרבֵ ְך ...ה' אֱ ֹלהַ יְִך בְ ִק ְרבֵ ְך ,גִ בֹור

יֹוׁשיעַ "74
ִ

אין זה אומר כי אין אזכורים למלך עתידי ו/או גואל בספרי הנביאים .אי לזאת ,אזכורים אלה כל כך שונים,
אפילו סותרים ,שהם מזמינים יותר פקפוק מאמון .דניאל קורא לו "מיכאל" 75.יש את "שילה" המשתמע לשתי
פנים המוזכר לעיל .לפי תאוריות אחרות קוראים לו "ינון" 76בהתבסס על פסוק מתהלים שבעצם מתכוון לשלמה
(שהיה מלך משיח באופן מילולי); יש את "חנינה" הלקוח מפסוק בירמיהו שאומר ,באופן אבסורדי" :אֲ ֶׁשר ל ֹא-
ֶא ֵתן לָ כֶם חֲ נִ ינָה"; 77ו"נהירא" מדניאל כ"ב ב' שמתכוון לה' עצמו באופן ברור ,לא למשיח עתידי .בפסוק הידוע
מלאכי מכריז:
ׁשלֵחַ ָלכֶם ֵאת ֵאלִ יָה ַהנָבִ יא לִפְ נֵי בֹוא יֹום ה' ַהגָדֹול
" ִהנֵה ָאנֹכִ י ֹ

נֹורא"78.
וְ ַה ָ

עם זאת ,מלאכי אינו מזכיר משיח בשום מקום.
בפסוק מישעיהו שנראה תלוש לגמרי ממה שקודם לו ובא אחריו ,הוא מכריז:
"כִ יֶ -ילֶד יֻּלַד-לָ נּו ,בֵ ן ִנ ַתן-לָ נּו ,ו ְַת ִהי הַ ִמ ְׂש ָרה עַ לִׁ -שכְ מֹו; ַויִ ְק ָרא ְׁשמֹו פֶלֶ א יֹועֵ ץ ֵאל גִ בֹור
אֲ בִ י-עַ ד ׂשַ רׁ-שָ לֹום .לְמַ ְרבֵ ה ַה ִמ ְׂש ָרה ּולְׁשָ לֹום ֵאיןֵ -קץ ,עַ ל-כִ ֵּסא ָדוִ ד וְ עַ לַ -מ ְמלַכְ תֹו ,ל ְָהכִ ין
ֲׂשה-ז ֹאת"79.
א ָֹתּה ּו ְל ַס ֲעדָ ּה ,בְ ִמ ְׁשפָ ט ּובִ צְ ָד ָקה מֵ עַ ָתה וְ עַ ד-עֹולָםִ ,קנ ְַאת ה' ְצבָ אֹות ַתע ֶ
למעשה ,המקום היחיד שבו משיח נקרא כך באופן ספציפי וברור הוא בישעיהו מ"ה א'  -והכוונה לכורש מלך
פרס:
ּומ ְתנֵי ְמ ָלכִ ים
ימינֹו ְל ַרדְ -ל ָפנָיו גֹו ִיםָ ,
ְכֹורׁש אֲ ׁשֶ ר-הֶ חֱ ז ְַק ִתי בִ ִ
"כֹהָ -אמַ ר ה' ל ְִמ ִׁשיחֹו ל ֶ
ּוׁשעָ ִרים ל ֹא יִּסָ גֵרּו".
אֲ פ ֵַתחַ לִ פְ תֹחַ לְ ָפנָיו ְד ָל ַתיִם ְ
אולי המקרה הקרוב ביותר לחזון המקובל של מלך-משיח עתידי נמצא בספר ירמיהו:
ּומ ַלְך ֶמלְֶך וְ ִה ְׂשכִ יל ,וְ עָ ָׂשה ִמ ְׁש ָפט
" ִהנֵה י ִָמים בָ ִאים נְ אֻ ם-ה'  ,וַ הֲ ִקמ ִֹתי לְדָ וִ ד צֶ מַ ח צַ ִדיק; ָ
ּוצְ דָ ָקה בָ ָא ֶרץְ .ביָמָ יו ִתּוָׁשַ ע יְ הּודָ ה ,וְ י ְִׂש ָר ֵאל י ְִׁשכֹן ָלבֶ ַטח; וְ זֶהְ -שמֹו אֲ ֶׁשר-י ְִק ְראֹו :ה'
קנּו"80.
צִ ְד ֵ

משנה תורה ,הלכות מלכים ומלחמות יא י
צפניה ג טו-יז
75
דניאל יב א
76
תהילים עב יז
77
ירמיהו טז יג
78
מלאכי ג כג
79
ישעיהו ט ה-ו
80
ירמיהו כג ה-ו
73
74
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עם זאת ,הכוונה אינה למלך על-אנושי או גואל שישנה את טבע העולם אי-שם בעתיד אלא למלך שיקום בסוף
גלות בבל  -נבואה שאכן התגשמה  70שנה לאחר-מכן כמתואר בירמיהו כ"ט י'  -למעט שמו ,שאינו שם בכלל
אלא עובדה או הכרזה .וכמובן שזה היה ה' עצמו שקיבץ את הגלויות .זה נכון גם לגבי נבואות יחזקאל הנ"ל.

3ג'  -הטיעון ההיסטורי  -התקופה הפוסט-מקראי
האזכור הראשון של משיח כגואל או מושיע בקנון היהודי  -בניגוד להגדרה הבסיסית על פי התנ"ך המוזכרת
לעיל  -מתרחש במאה ה 2-לספירה לכל המוקדם ,ובשני מקומות .האחד הוא ספר הזהר ,כתב-יסוד קבלי
המיוחס לשמעון בר-יוחאי שנפטר בשנת  160לספירה ,כ 130-שנה אחרי התגלותו של ישו כמשיח-מושיע לכאורה.
(הזהר הוא גם הספר שנתן לנו את גיהינום ] ,[Hellגן עדן ] [Heavenושפיכת זרע לבטלה כעבירה החמורה
ביהדות - 81למרות שאף אחד מאלה אינו מופיע במקרא).
המקום השני הוא המשנה ,שגם נכתב בתקופה שאחרי חורבן בית שני וגלות עם ישראל ע"י הרומאים כשהיהדות
שינתה צורה מתוך הכרח מתרבות לאומית לדת .אין ספק שרבני התקופה הרגישו צורך למסגרת כלשהי שתשמור
על התקווה לעתיד ,משהו לצפות לו עד שייווצרו התנאים בהם עם ישראל יוכל לחזור לארץ ישראל ויבנה את
בית המקדש מחדש .עם זאת ,גם כאן ההגדרה של משיח כגואל עתידי אינה הכלל אלא היוצא מן הכלל .המילה
"משיח" מוזכרת  31פעמים במשנה וב 29-מתוכן הכוונה לכהן הגדול .שני האזכורים הנותרים אכן מתיחסים
להתרחשות עתידית שמשיח נוטל בה חלק .הראשון נמצא במסכת ברכות א' ה':
"מזכירין יציאת מצרים בלילות .אמר רבי אלעזר בן עזריה :הרי אני כבן שבעים שנה,
ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות ,עד שדרשה בן זומא ,שנאמר" :למען תזכר
את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" (דברים ט"ז ,ג')" .ימי חייך"  -הימים; "כל
ימי חייך"  -הלילות .וחכמים אומרים" :ימי חייך" — העולם הזה; "כל ימי חייך" -
להביא לימות המשיח".
האזכור השני נמצא במסכת סוטה ט' ט"ו .פרק זה משמעותי במיוחד היות והוא מניח את היסוד של המושג
"ירידת הדורות"  -האמונה שהבנת התורה ורוחניות העוסקים בה מתדרדרת ככל שעובר הזמן .פרק זה מתאר
למעשה איך כל הטוב הרוחני של עם ישראל פסק עם מותם של החכמים אחד אחד ,ואז ממשיך לתאר את
המצוקות שיפקדו את העולם עד שהמשיח יבוא:
"משמת רבי מאיר ,בטלו מושלי משלים .משמת בן עזאי ,בטלו השקדנים .משמת בן
זומא ,בטלו הדרשנים .משמת רבי יהושע ,פסקה טובה מן העולם .משמת רבן שמעון
בן גמליאל ,בא גובי ורבו צרות .משמת רבי אלעזר בן עזריה ,פסק העושר לח מן
החכמים .משמת רבי עקיבא ,בטל כבוד התורה .משמת רבי חנינא בן דוסא ,בטלו
אנשי מעשה .משמת רבי יוסי קטנותא ,פסקו חסידים .ולמה נקרא שמו קטנותא,
שהיה קטנותן של חסידים .משמת רבן יוחנן בן זכאי ,בטל זיו החכמה .משמת רבן
גמליאל הזקן ,בטל כבוד התורה ומתה טהרה ופרישות .משמת רבי ישמעאל בן פאבי,
בטל זיו הכהונה .משמת רבי ,בטלה ענוה ויראת חטא .רבי פנחס בן יאיר אומר,
זהר בראשית קפח א
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משחרב בית המקדש ,בושו חברים מג ובני חורין ,וחפו ראשם ,ונדלדלו אנשי מעשה,
וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון ,ואין דורש ואין מבקש ,ואין שואל ,על מי לנו להשען ,על
אבינו שבשמים .רבי אליעזר הגדול אומר ,מיום שחרב בית המקדש ,שרו חכימיא
למהוי כספריא ,וספריא כחזניא ,וחזניא כעמא דארעא ,ועמא דארעא אזלא ונדלדלא,
ואין מבקש .על מי יש להשען? על אבינו שבשמים .בעקבות משיחא מה חוצפא יסגא,
ויוקר יאמיר .הגפן תיתן פריה והיין ביוקרמז ,והמלכות תהפך למינות ,ואין תוכחה.
בית ועד יהיה לזנות ,והגליל יחרב ,והגבלן ישום ,ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא
יחוננו ,וחכמת סופרים תסרח ,ויראי חטא ימאסו ,והאמת תהא נעדרת .נערים פני
זקנים ילבינו ,זקנים יעמדו מפני קטנים( .מיכה ז) בן מנבל אב ,בת קמה באמה ,כלה
בחמותה ,אויבי איש אנשי ביתו .פני הדור כפני הכלב ,הבן אינו מתבייש מאביו .ועל
מי יש לנו להשען? על אבינו שבשמים .רבי פנחס בן יאיר אומר ,זריזות מח מביאה
לידי נקיות ,ונקיות מביאה לידי טהרה ,וטהרה מביאה לידי פרישות ,ופרישות מביאה
לידי קדושה ,וקדושה מביאה לידי ענוה ,וענוה מביאה לידי יראת חטא ,ויראת חטא
מביאה לידי חסידות ,וחסידות מביאה לידי רוח הקודש .ורוח הקודש מביאה לידי
תחיית המתים ,ותחיית המתים באה על ידי אליהו זכור לטוב ,אמן".
זאת ,אם כן ,המציאות שחכמי הגמרא (החלק האחרון של התלמוד ,שנערך בין  330-550לספירה לערך) ירשו
והמשיכו .עולם שבו היהודי נחות מאבותיו מבחינה אינטלקטואלית ,רוחנית ומוסרית וימשיך להיות כזה עד
שיבוא המשיח ,בית המקדש ייבנה והמתים יקומו לתחייה .שימו לב לפרזה שחוזרת שוב ושוב" :ועל מי יש לנו
להשען? על אבינו שבשמים" .אבל חכמים אלה בכלל לא התכוונו לזה .במקום זה חז"ל ייסדו תפיסה שנוגדת
את הפרזה באופן מוחלט " -אמונת חכמים"  -כלומר ,אמונה בעצמם .יהודים אמורים לא רק להאמין לחכמים
אלא להאמין בחכמים ,כאילו כל דבריהם באים מרוח הקודש ושקולים לכתבי הקודש ודברי הנביאים; אם לא
הם נחשבים כופרים ,נידונים לטבול בצואה רותחת בגיהנום 82,גם אם אותם חכמים  -כפי שהם עצמם מודים -
נחותים מקודמיהם.
בנקודה זו הגמרא  -פירוש על פירוש על המקרא (עם אלפי הערות צדדיות)  -הופכת לאמת בלתי מעורערת
שעוקפת את המקור הראשוני בדומה ל"ברית החדשה" והקוראן .בנקודה זו היהדות הופכת לדת בפני עצמה עם
מערך מורכב ומחייב של כללים וחוקים שרובם אינם כתובים בתורה .ובלב הדת הזאת עומד המשיח  -המטרה
היחידה שעל כולם לשאוף אליה ,הגמול להתנהגות טובה כהגדרת החכמים עצמם .אם כן אין זה מפתיע שבעולם
הדתי-רבני לימוד הגמרא וההלכה נחשב לשאיפה העליונה ואילו לימוד המקרא נדחף הצידה או משמש ראיה
ל"הוכחה"  -בלי קשר להקשר  -לכל היותר83.
למרות כל הראיות שמצבעיות להיפך ,ואם מעט מאד ראיות תומכות ,חז"ל עומדים על כך שביאת המשיח בלתי
נמנעת ,וכשדנים בשאלות מתי ,איך ולמה הם מכסים כל אפשרות אפשרית .הדבר דומה להימור על כל המספרים
בגלגל רולטה  -אי אפשר להפסיד אבל גם אי אפשר לנצח .הקשיבו:

תלמוד בבלי ,גיטין נז א
ר' משנה אבות ה כט
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82
83

בניסן נגאלו ,בתשרי עתידין
בניסן נגאלו ,בניסן עתידין

ליגאל84

ליגאל85

אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גליות
לא יאירו עוד הירח

בלבד86

והשמש87

והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה

שבעתים88

דור שבן דוד (המשיח) בא בו ,תלמידי חכמים מתמעטים ,והשאר עיניהם כלות ביגון ואנחה ,וצרות רבות
(מתרבות) ,וגזרות קשות מתחדשות89
אין בן דוד בא עד שירבו המסורות
(אין בן דוד בא) עד שיתייאשו מן

(המלשינים)90

הגאולה91

אלמלי משמרין ישראל (אם עם ישראל ישמור) שתי שבתות כהלכתן ,מיד
ששת אלפים שנה הוא משך ימי העולם ,ואלף אחד

נגאלים92

יחרב93

(ששת אלפים שנה הוא משך ימי העולם) ,שני אלפים

יחרב94

ששת אלפים שנה הוא העולם ,שני אלפים מהם תוהו ,שאין העולם מסודר ומאורגן ,שני אלפים תורה מימות
האבות עד סוף ימי תקופת המשנה בערך ,שני אלפים ימות המשיח95
אין העולם מתקיים פחות משמונים וחמשה יובלות שהם ארבעת אלפים ומאתיים וחמישים שנה .וביובל
האחרון בן דוד בא96
לאחר ארבעת אלפים ומאתים ותשעים ואחד שנה לבריאתו של עולם  -העולם
ואין הקדוש ברוך הוא מחדש ובורא את עולמו אלא לאחר שבעת אלפים

יתום97

שנה98

תלמוד בבלי ראש השנה י ב
שם
86
תלמוד בבלי שבת סג א
87
תלמוד בבלי סנהדרין צא ב
88
שם
89
שם צט א
90
שם
91
שם
92
תלמוד בבלי שבת קיח ב
93
שם
94
שם
95
שם
96
שם
97
שם
98
שם
84
85
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(ואין הקדוש ברוך הוא מחדש ובורא את עולמו אלא) לאחר חמשת אלפים
תארך גלות אחרונה פי שלוש וחצי מגלות
תמשך הגלות פי שלוש כגלות

מצרים100

מצרים101

אין לדעת עד כמה תארך עוד גלות

ישראל102

אם ישראל עושין תשובה  -נגאלין ,ואם לאו [לא]  -אין
אפילו בלא תשובה

שנה99

נגאלין103

יגאלו104

לא (נגאלים) בתשובה ומעשים טובים ,אלא ברצון
(ישראל נגאלים) בלא כל

ה'105

תנאי106

תבוא הגאולה בין כה וכה ,אף בלא
יש זמן קבוע לקץ אף בלא

תשובה107

תשובה108

וכאשר יתקיים דבר זה שארץ ישראל תיתן פריה בעין יפה ,הוא סימן שמתקרבת ביאת

המשיח109

כאשר היה מוצא חכמים שעוסקים בו ,בענין קץ (המשיח) אמר להם :בבקשה מבקש אני מכם אל תרחקוהו על
ידי עיסוק בחישובי קיצים110
כל ההשערות המנוגדות האלה מבוססות על פסוקים מהתנ"ך ,שהרבה מהם אם לא רובם או כולם הוצאו
מהקשרם .מזה ברור שחז"ל צמאו להאמין במשיח-גואל.
הנקודה האחרונה ואולי החשובה ביותר בדבר משיח והגאולה מבחינה היסטורית היא שלא היה ולא היה צריך
משיח-גואל כדי לבנות את בית המקדש הראשון  -אדרבה ,המלך שלמה ,שבנה אותו ,חטא נגד ה' עד כדי כך שה'
קרע את ממלכתו לשתיים לאחר מותו .גם לא היה בבניין הבית השני וגם לא כשהמכבים תפסו את ירושלים
מידי היוונים וחנכו את בית המקדש מחדש.
אם לסכם את הטיעון ההיסטורי ,עד תקופת הגמרא היהדות הרבנית ,שכבר פסלה את כל צורות היהדות
האחרות ,כולל השומרונית ,הנוצרית והקראית (ובימינו אנו ,האתיופים) ,הפכה למעשה לצורה המקובלת
היחידה של יהדות דתית; דתו של עם בגלות שתקוותו תלויה יותר ויותר בביאת גואל .ולמרות שחז"ל מחולקים
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לגבי הפרטים ,האמונה כבר מבוססת שיבוא גואל  -אדם ,לא אלוהים  -שיקבץ את הגלויות ,יחיה את המתים
ויציל את האנושות מעצמה .אמונה זו אז תורגמה ע"י רמב"ם להלכות שלדעתו כל יהודי מחויב לקיים.

סיכום
אם כן ,האם המשיח אכן יסוד ביהדות? ובכן ,כן ולא .ברור שהוא לא יסוד בתורה .היהדות ,מאידך ,הינה דת
המבוססת על התורה ,ששינתה צורה במהלך השנים לכדי ישות מורכבת בפני עצמה .כמו שמשמעות המילה
"משיח" התגלגלה מ"זה שנמשח" ל"מושיע" ,משמעות המילה "יהדות" השתנתה למעשה מ"דת היהודים"
ל"אמונה ביהודה" .מיהו היהודה הזה? יהודה בן יעקב ,כמובן  -אבי השבט השולט בישראל ,שנחלתו נבחרה
למיקום בית המקדש ושצאצאו דוד היה אהוב האל ואב הטיפוס לכל מלכי ישראל ,שעליו ניבא יעקב" :ל ֹא יָסּור
ח ֵקק ִמבֵ ין ַרגְ לָיו" 111.והממסד הרבני משתמש באמונה הזאת כדי לרדות בעם; כמו בַ ָמ ָשל היא
ּומ ֹ
ׁשֵ בֶ ט ִמיהּודָ ה ְ
משמשת גם "גזר" וגם "מקל"  -אם תעשו מה שאנחנו אומרים לכם המשיח יבוא ,אם לא ,אשמתכם שהוא לא
בא.
אז למי תקרא בעת צרה?
בכל האסכטולוגיות דמות המשיח הינה או על-אנושי או אלוהי ,אם לא ,כפי שהנוצרים תופסים אותו ,אל ממש
יִהיֶה לְ ָך
 או בן האל או מרכיב עיקרי באֱ ֹלהּות ( .)Godheadזאת למרות הדיבר השני בעשרת הדברות" :ל ֹאְ -ֹלהים אֲ חֵ ִרים ,עַ לָ -פנָי ...ל ֹאִ -ת ְׁש ַתחֲ וֶה לָהֶ ם וְ ל ֹא ָתעָ בְ דֵ ם" 112.סיסמת היהדות היא "שמע ישראל ,ה' אלוהינו ,ה'
אֱ ִ
אחד" .אם יום יבוא ועם ישראל יתייצב מול הבחירה בין אל בלתי-נראה לבין סופרמן אלוהי  -המנהיג הגדול
ביותר והאיש החכם ביותר בתולדות האנושות ,איש שיכול לשנות את צורת המחשבה של האדם ,האיש שהביא
לידי שלום עולמי ובנה את בית המקדש השלישי ,איש ,בניגוד לישו ,למשל ,שיהיה לו גישה לכל אוכלוסיית
העולם דרך האינטרנט והמדיה  -במי העם יבחר? אם בכל כנסייה קתולית הנוצרים מתפללים לדמותו של ישו,
המשיח הנוצרי ,מה ימנע מהיהודים לעשות כן גם?
אז מהי התשובה? כשאני מעלה רעיונות אלה בפני חבריי ,כמעט תמיד אני מקבל אותה תשובה :אנחנו זקוקים
לתקווה ,ותקוות שווא עדיפה על שום תקווה בכלל .אבל גם אם אותה תקווה עזרה לשמר את היהודים כעם
במשך  2,000השנים האחרונות ,אנחנו כבר לא זקוקים לה .כמו שכל ילד אמריקני חייב להשאיר מאחור את
האמונה בסנטה קלאוס ופיית השיניים ,כדי להגיע לבגרות אמיתית עם ישראל חייב להשאיר מאחור את האמונה
במשיח .סופסוף לעם ישראל יש את כל מה הוא צריך כדי להפוך את העולם לטוב ביותר שיכול להיות .מאווייו
הגדולים ביותר כבר התקיימו  -ריבונות בארץ שהובטחה לאבות האומה ,חופש הדת ,קיבוץ הגלויות .נשאר רק
למלא את הייעוד שלנו כלפי עצמנו ,העולם והאל .וזאת תקווה שאפשר לממש.
אלה עדיי וזה טיעוני.

בראשית מט י
שמות כ ב-ד ,דברים ה ו-ח
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