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פרק א

טרומפלדור, ושאר גיבורי ישראל

בקרית שמונה, למרגלות הרי הגולן, לא הרחק מגבול לבנון 
תלמידים  של  טורים-טורים  התורן.  לחצי  הלאום  דגל  הורד 
ניצבנו בעמידת דום נוקשה, כשעינינו נשואות אל דגל המדינה. 

כמובן שאינני יכול היום לזכור דבר מנאומי ההספד הנרגשים 
שנשאו המנהל ותלמידי הכיתות הגבוהות. הם דיברו במילים 
נמלצות על מעשי הזוועה המחרידים שביצעו הנאצים הרשעים 
ביהודים. מתי פרצה מלחמת העולם השניה – לפני עשר שנים 
רחוקה  לי  נראתה  אירופה  וגם  ידעתי;  לא   – לפני אלפיים  או 
ובלתי נתפסת. אחרי הכל, תולדות עמנו – וכל חגינו הלאומיים 
והדתיים – מלאים ברשעים ובמתנכלים שבכל דור ודור קמים 
עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ובליבו של ילד 
בן שמונה התערבבו כל אלה למסכת סבוכה ומבולבלת אחת של 
רדיפות, גזרות שמד ושנאת יהודים: היוונים בחנוכה, הפרסים 
בפורים, המצרים בפסח, הרומאים בל"ג בעומר והערבים ביום 

העצמאות – מי חכם וידע להבדיל ביניהם? 

חרוט  נשאר  שם  שנאמר  מה  מכל  אחד  משפט  אך  מוזר, 
היטב בזכרוני: "לעולם לא נשכח ולעולם לא נסלח!". אני זוכר 
היטב את דומיית האבל המעיקה, את זעקתה פולחת הלבבות 
של הצפירה שדמתה בעיניי ליבבת אם שכולה המבכה את בניה, 

ואת שירת "התקווה" בסיומו של הטקס. 

בכל כוחי ניסיתי לאמץ את דמיוני הילדותי ולתאר לעצמי 
מה בדיוק קרה שם בגרמניה הנאצית; לחוש ולדלות ולו שמץ, 
טיפה אחת קטנה מתוך אוקיאנוס המוות של מחנות ההשמדה 



למה דווקא אני?8

להחיות  הצלחתי  לא  מאמציי  כל  חרף  אולם  הגאזים.  ותאי 
ברוחי את מה שכבר מת ונקבר על אדמת נכר. 

שם, בין טורי התלמידים, במגרש המשחקים הגדול של בית 
הספר "מגינים", ניצבתי גם אני בעמידת דום נוקשה, כשעיניי 
נעוצות בדגל המתנופף ברוח הבוקר הגלילית מעל חצי התורן. 
נעימתו המוכרת של ההמנון הלאומי נמלא ליבי גאווה  לשמע 
עמוקה על היותי בן לאומה הישראלית. אהבה למולדת ונכונות 

להיחלץ בכל עת להגנתה הציפו את ליבי הנרגש. 

גדול בחצר ביתנו.  ויום אחד הופיע טרקטור  השנים חלפו, 
התגוררנו אז ברחוב רש"י, שהיה הרחוב הצפוני ביותר בקרית 
שמונה והנקודה הקרובה ביותר בעיר לגבול עם לבנון. העיזים, 
בחצר  בחופשיות  להסתובב  שנהגו  והתרנגולות,  הברווזים 
לחפור  שבא  המרעיש  הטרקטור  מפני  בחרדה  נסו  הגדולה, 
ומחשבותיי  עבודתו,  בשעת  בו  והבטתי  עמדתי  גדול.  בור  שם 
נדדו אל אותם בורות ארורים באירופה, שנחפרו כדי למלאם 
כאלה  "בורות  עמנו.  מבני  וטף  זקנים  ונשים,  אנשים  בגוויות 
לא יחפור איש בארצנו לעולם!..." – חשבתי בכעס. הבור הזה, 
כמו כל יתר הבורות שנחפרו באותה תקופה ברחבי העיר, נועד 
לתכלית שונה לגמרי. עד מהרה נמלא בלוחות עץ, במוטות ברזל 
האדמה  משפחתי.  דו  למקלט  הפך  ובמהרה  בטון,  וביציקות 
השחורה שכיסתה את המקלט הצמיחה ברבות השנים כלניות 
 – שנפגעו  היהודים  של  דמם  את  סימלו  שכמו  דם,  אדומות 

ושעדיין נפגעים – מפגזי הקטיושות מלבנון...

עמדתי והבטתי במקלט החדש. "אויבינו שמעבר לגבול לא 
ניסו מעולם להסתיר את שנאתם אלינו", חשבתי. "אם וכאשר 
תפרוץ מלחמה – נספוג אנחנו את המהלומה הראשונה, וצפירות 
האזעקה יבריחו אותנו כארנבות נפחדות אל תוך המקלט. האם 

אברח ואסתתר גם אני? האעז לברוח?". 
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"בשום אופן לא!", הבטחתי לעצמי חגיגית. "אני אלחם! אני 
לא אניח לגויים לעשות בנו כרצונם!".

"אלוהים אדירים, מדוע בכלל בראת את הגויים? כלום לא 
יכולת לברוא את כולם יהודים? מעניין, איך היה העולם הזה 

נראה לו כל שוכניו היו יהודים?...". 

הכנסת,  בבית  שחרית  תפילת  בתום  ובחגים,  בשבתות 
אהבנו לשבת כולנו יחד מסביב לשולחן הארוך והחגיגי שאמא 
באווירת  החלות,  ועל  היין  על  הקידוש  אחרי  ערכו.  ואחיותיי 
ארוחת  את  ואכלנו  ומתוק  חזק  תה  שתינו  הנפלאה,  הקודש 
הבוקר המסורתית המאוחרת בתיאבון רב. אכלנו תפוחי אדמה, 
שהשחימו,  עד  הלילה  שעות  כל  במשך  שבושלו  וביצים  סלק 
ואז,  דגים.  גם   – ולעיתים  מטוגנים,  וקישואים  חציל  פרוסות 
כששכב אבא לנוח את שנת הצהריים, ואמא המשיכה לטרוח 
הסביבה,  בהרי  לטיול-של-שבת  לצאת  אני  נהגתי   – כהרגלה 
לקטוף פרחים, לצפות בפרפרים, לטעום להנאתי מתותי הפטל, 
מן התאנים ומן הרימונים שבבוסתני הוואדיות, ללגום ממימיו 
אווירו  את  ריאותיי  מלוא  ולשאוף  החצבאני,  נחל  של  הקרים 

הצח והצלול של הגליל העליון...

את  לנשק  כדי  לירושלים,  לא  לרגל".  "עולה  הייתי  ואז 
לבקר  הייתי  עולה  חלליה.  ולמצבות  חי  לתל  אם  כי  אבניה, 
והניחוחות  המראות  רעי.  טרומפלדור,  אצל  שלי,  הדמע  בתל 
אך  שם  הייתי  כאילו  בזכרוני,  עדיין  רעננים  בדרכי  שספגתי 
אתמול. זכור לי צילם של עצי האקליפטוס הגבוהים שהאפיל 
על כביש האספלט המתפתל בתלילות, מראה הילדים הגולשים 
בעגלה רתומה לפרד שחור וארך אזניים, סלי הזיתים המרירים 
של  ים  אמא...  של  כיבושיה  בשביל  לפעמים  למסוק  שנהגתי 
מחשבות וריגושים סער וגעש בקרבי בדרך העולה לתל הדמים.

נכנס אל מתחם  הייתי  כבוד עמוקה  וביראת  בראש מורכן 
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באדמה  נבלעה  כמו  שזעקתם  החללים,  הצבאי.  הקברות  בית 
על  חשבתי  הארץ.  לאהבת  ומופת  דוגמא  לגביי  היו  השחורה, 
ועל דבריו: "טוב למות בעד ארצנו", שכבר מזמן  טרומפלדור 
הללו  המלים  בקעו  ארי  כשאגת  שלא  חשתי,  לאגדה.  הפכו 
 – דווי  על ערש  מגרונו; אדרבה, כשהוא מתאנח בכאב אחרון 
לחש בקול דממה דקה את צוואתו באוזני העם היהודי: "אין 
דבר, טוב למות בעד ארצנו!". הלחש החרישי הזה החל להתנגן 
בליבו עוד כאשר הוביל את המחרשה בידו האחת בין תלמי תל-

עצם  עד  יהודי  כל  של  ההומיה  בנפשו  עדיין  פועם  והריהו  חי, 
היום הזה...

הם היו שמונה, וקרית שמונה נקראה על שמם. האם בזכות 
תל-חי  גיבורי  שמונת  הקריבו  אלמלא  חי?  אני  השפוך  דמם 
לא  האם   – התקומה  מזבח  על  נפשם  את  האלה  המופלאים 

הייתי גם אני נולד וחי אי-שם על אדמת נכר?...
ביקוריי במקום עוררו בי תמיד מחשבות ושאלות עמוקות. 
"מעניין לדעת מה פירושו של דבר להיות יהודי בין גויים שונאי 
חורמה  עד  היהודי  העם  נרדף  בכלל  "מדוע  תהיתי.  ישראל", 
בכל ארצות פזוריו? ובעצם – מדוע נטשו אבות אבותיי את ארץ 
אדמתם  מעל  לגלות  נאלצו  מדוע  ובראשונה?  בראש  מולדתם 
למשך זמן רב כל כך, עד שזכו לשוב הביתה? אמרו לנו ש’בגלל 
אדמתנו  מעל  גלינו  דמים’  ושפיכות  גילוי-עריות  זרה,  עבודה 
למשך שבעים שנה, ושבגלל ‘שנאת חינם’ יצאנו לגלות שנמשכה 

אלפיים שנה...
האומנם?! כמה ימים, שבועות, חודשים ושנים יש באלפיים 
לא חזרנו  חינם’? מדוע  ‘שנאת  מי היתה אותה  וכלפי  שנה...! 
מוקדם יותר לכבוש את השממה, להפריח את הערבה ולשמח 
החולה  ביצות  את  לייבש  קודם  שבנו  לא  מדוע  וצייה?  מדבר 
נגועות הקדחת? האדמה, אשר ניתנה לנו מידי אלוהים, הפכה 
לנווה תנים, ואנחנו נפוצנו ממנה והודחנו אל כל הגויים. מדוע 
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החליט אלוהים להחזיר אותנו הביתה דווקא עכשיו?".
בארץ  וגידים  עור  בשר,  לקרום  הגאולה  מתחילה  "כלום 
לשעבוד  אחרון  ‘דור  באמת  האם  ממש?  עינינו  לנגד  ישראל, 
או  מאבותינו,  אנו  טובים  האומנם  אנחנו?  לגאולה’  וראשון 
דגאולה’?  ‘אתחלתא  להיות  אנו  זכינו  במה  מהם?  קדושים 
דווקא אני?... איך  בן לדור הזה? למה  זכיתי אני להיות  במה 
זה שכעת הותר לנו סוף סוף לגור בארץ הזאת, שהיתה לנו עד 
כה ‘ארץ אוכלת יושביה’? האם היה זה אלוהים – או שהיתה 
עם  עוד  היש  מתוכה?  אותנו  והקיאה  בנו  שמאסה  האדמה  זו 
אדמתו  מעל  הזרוע  בכוח  הוגלה  אשר  הזה  העולם  בכל  אחד 
בה  להחיות  כדי  העיתים  במלואת  ושב  ושלוש,  ופעמיים  פעם 
תודה  למי  ובכלל,  הרדומה?  שפתו  ואת  המתה  נשמתו  את 
לחיים  בלפור?  ללורד  הרצל?  לתיאודור  ברכה?  ולמי  כך,  על 
וייצמן ולדוד בן גוריון? או אולי לקדוש ברוך הוא, אשר בשל 
חטאינו הגלה אותנו מארצנו ואשר, מתוך נאמנותו להבטחותיו 

הקדומות, השיבנו אליה היום בחסד וברחמים?". 
השאלות הקיומיות האלה ניקרו בי בעוצמה מוזרה. "על מי 
האם  האילמת?...  שאגתו  את  הגדול  האבן  ארי  שואג  מה  ועל 
אלה   – אויבינו  של  ושנאתם  אכזריותם  על  תגר  הוא  קורא 
המתערים  הצעירים,  ישובינו  על  הגולן  ממרומי  המשקיפים 
כנגד  חלילה  הוא  אולי מתריס  או   – הנבנית  במולדתנו  מחדש 
האלוהים אשר הרשה לגויים להוביל אותנו אל גרדומיהם כשה 
לטבח? במה בכלל חטאנו, שהעולם הזה רודף אותנו בלי הרף? 
את  לרדוף  יקום  ומי  המוסלמים...   – וכעת  הנוצרים,  קודם 

צאצאינו?...".
הנוף  ועל  הרחוק,  באופק  שהלבין  החרמון  על  השקפתי 
המוריק שמסביבי. הניגוד שבין יופיו של הטבע לבין כיעורה של 
דום למרגלות  אני  עומד  "ביום הזכרון  לי:  ההיסטוריה הציק 
הנוצרים,  של  מעלליהם  על  וחושב  התורן  לחצי  המורד  הדגל 
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תוהה היכן היה אלוהים כאשר טבחו בנו הנאצים ללא רחם; 
ואילו כאן, בתל-חי – יושב אני דומם וחושב על שנאתם היוקדת 
מתפלל  אני  הכנסת  בבית  כלפינו.  הערבים-המוסלמים  של 
ושואל את עצמי, מה פירושו של דבר להיות יהודי, ולשם מה 

בכלל בחר בנו אלוהים מכל העמים?".
בשום  אולם  אלוהים,  של  בקיומו  ספק  הטלתי  לא  מעולם 
אופן לא יכולתי להבין כיצד ומדוע הרשה לגויים לרדוף אותנו 
יציאת  מאז  בנו,  להרוג  להם  התיר  מדוע  שכזאת,  באכזריות 
מצריים ועד עצם היום הזה? "האם לשם כך נבחרנו? מה בדיוק 

רוצה מאיתנו אלוהים, ומדוע כל כך קשה לפייס אותו?".
חקוקה  מסותתות,  אבנים  חומת  על  העלמין,  בית  במרכז 
יהודה  ואש  "בדם  ושחורות:  גדולות  ברזל  באותיות  כתובת 
נפלה – בדם ואש יהודה תקום!" התבוננתי בכתובת וחשבתי: 
"מאז ומעולם צריכים היינו לעבור בנחלי דם ובנהרות אש, וגם 
היום חייבים אנו להילחם ולשפוך את דמנו על הגנת המולדת, 
משים  ומבלי  זרים!".  נחלת  אדמתנו  תהיה   – כן  לא  שאם 
כך  לשם  "אם  לליבי:  והתרסה  כפירה  של  מחשבה  הסתננה 
נבחרנו – האם לא מוטב היה כבר להיות ערלים, כמו כל הגויים 
שמאכלת  מהנימול,  החי  הערל  טוב  לא  האם  סביבנו?  אשר 

המוות רודפת אחריו תמיד?". 
וגידוף אלה!", מיהרתי  "חס ושלום! הס לך מדברי כפירה 
נולדתי, ולא אטמא את  לענות לעצמי. "הרי יהודי אני! יהודי 
גופי אתן לשריפה – ולא אחיה את חיי  עצמי בכגון אלה! את 
משחר  טומאה!".  בכל  המתבוססים  האלה,  הערלים  כגויים 
כלפי  התיעוב  את  ורבותינו  מורינו  בנו  החדירו  ילדותינו 
המתייוונים והמשתמדים בכל הדורות, אלה שהעדיפו חיי נוחות 
חומרית בקרב הגויים על פני הרוחניות היהודית הצרופה, אלה 
האכזרי  ומגורלם  הגויים  מרדיפות  להימלט  בפחדם  שהעדיפו 
עדים  היהודים,  "אנחנו,  והנרדפים.  השנואים  היהודים  של 
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חיים אנו לקיומו של אלוהים!", נצנצה בי ההכרה. "אם נהפוך 
בעולם  עוד עם  יוותר  לא   – הגויים  וננהג כמו  לערלים  אנו  גם 
אשר יעיד על מציאותו של אלוהי האמת! הגוי הרוצה להשמיד 
ולהיות אדון  את היהודים מנסה בעצם להיפטר מן האלוהים 
להדיח   – לעשות  הגויים  שרוצים  מה  זה  האומנם  לעצמו... 
את אלוהים מעל כסא כבודו?... ובעצם, האם אין גם אנחנו – 

היהודים – מבקשים לעצמנו את אותו הדבר בדיוק?". 

"מהו, בעצם, מותר האדם מן הבהמה? מה מייחד אותי, את 
היהודי, משאר הבריאה, מן העצים, האבנים או האוקיאנוסים? 
האם רואה בי הלא-יהודי משהו מיוחד? האומנם ברית המילה 
החתומה בבשרי מעודדת את הגוי להכיר את אלוהיי ולאהוב 
אחד  זהו  הרי  נימול?  שאני  לדעת  לגוי  לו  מניין  ובכלל,  אותו? 
הדברים שאיננו נוהגים להפגינם בפומבי, קבל עם ועדה! ואפילו 

אם כן – למי זה בעצם משנה?".

"ואולי הכיפה, הציצית והפיאות – שאותם אין מרבית בני 
בני  אותנו מיתר  – הם שמבדילים  ללבוש ממילא  נוהגים  עמי 
 – כן  ואם  הנבחר?...  לעם  השתייכותנו  על  ומצביעים  האדם 

האומנם זה מה שיגרום לגויים לרצות להיות כמונו?"

עצמי  את  לראות  יכולתי  לא  הלאומית,  גאוותי  למרות 
"אני  ישראל.  אלוהי  את  המחפש  מישהו  מצד  לקנאה  כנושא 
על  ומופת לאיש אלוהים, שנבחר  דוגמא  בוודאי שאינני  עצמי 

ידיו כדי להיות אור לגויים...", הודיתי.

מכל  יותר  ומוסריים  טובים  להיות  נשתדל  אם  אולי,  אך, 
שאר בני האדם – אולי אז יראו הגויים שאלוהים קיים?...

נהיה  גם  ואם  כאלה?  להיות  ידנו  לאל  יש  האם  אולם, 
נחמדים וטובים – האם לא ינצלו הגויים את טוב ליבנו לרעה? 
האם כדאי לנו בכלל להיות מן הנעלבים ואינם עולבים? ולמי 
בכלל יש תשובות לכל השאלות המבולבלות והסותרות הללו?".
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הדממה  את  לי  הזכירה  הקברות  בבית  ששררה  הדומיה 
החגיגית בטקס יום השואה והגבורה. טורי הקברים הארוכים 
והישרים דמו בעיניי לשורות הילדים העומדים דום ברחבת בית 
הספר, ואני לא יכולתי להשתחרר מן התחושה המעיקה שבסך 
הכל ילדים הם הטמונים כאן, בעפרה של תל-חי, הסמוכה כל 
דוממים  אינם  שמונה  קרית  ילדי  אולם  שמונה...  לקרית  כך 
כקברי האבן. הם חיים ותוססים, וליבותיהם פועמים בתקווה 
למחר שיהיה טוב יותר... לעולם שבו לא יירתעו עוד מכל רעש 
פתאומי של מטוס חולף ומנמיך טוס, כאילו עומד טיל קטיושה 
נוסף לנחות מלבנון... עד מתי נמשיך ללכת בגיא הצלמוות הזה 

של המלחמות, הגובות מאיתנו מחיר כה יקר? 

נחלת אבותינו,  היא  "נכון אומנם שהאדמה היקרה הזאת 
היא  האם  אולם  בהבטחותיו,  לנו  הורישה  עצמו  ושאלוהים 
עליה  אגן  הרי  אני  למענה?  שהוקרבו  הקורבנות  כל  את  שווה 
בגופי ולא אניח לאיש לגזול אותה ממני! ובבוא יומי להתגייס 
לצבא – אהיה לבטח טייס, או לפחות צנחן! אני אלחם עד הסוף 

למען המולדת היקרה הזאת!".

שאגתו האילמת של טרומפלדור היתה לשאגת ליבי, ואריה 
הותרתי  בי.  החי  הילד  בלב  חותמו  את  הטביע  הדומם  האבן 
היורדת  בדרך  וחזרתי  משכבם,  על  בשלום  לנוח  החללים  את 
לשמים  נשקו  כמו  הגבוהים  הברוש  עצי  ביתי.  אל  דרומה 
התכולים, ומבין ענפיהם זימרו הציפורים בעליצות. הרוח לא 
נשבה באותה שעה, והאוויר כולו כמו עמד דום ביראת קודש 
מפני כבודה של שבת. פרחי הבר קישטו את צידי הדרך בשלל 
הזהובות,  החרציות  האדומים,  והפרגים  הכלניות  צבעיהם: 
ריחותיהם  על  הצהוב,  הבר  חרדל  של  האינסופיים  המרבדים 
המשכרים. רכס הרי נפתלי היתמר מימיני והרי הגולן התכילו 
שאפתי  הפורה.  החולה  עמק  של  הדגים  בריכות  מעל  במזרח 
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לעולם  בתוכי  לאצור  וניסיתי  הצלול  מהאוויר  ריאותיי  מלוא 
את התחושות האלה, את פלא הבריאה, ואת נס הישרדותו של 

העם היהודי באלפי שנות קיומו. 

ואז שבה המציאות היומיומית, על טרדותיה, והיכתה בכל 
ארצנו,  בעד  לחיות  שטוב  ספק  של  צל  לכל  מעל  ידעתי  עוזה. 

ושטוב – אם גם לא קל – להיות יהודי...

כאשר חזרתי הביתה, אבא כבר התכונן לשוב לבית הכנסת. 
שעת תפילת ערבית הגיעה. 

מתוך הסרט “רוח חדשה”
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פרק ב

בבית הכנסת השכונתי

הכנסת  לבית  שבת  בוקר  בכל  אבא  עם  ללכת  אהבתי 
השכונתי שעמד בדרך לבית הספר "מגינים". יחד עם שאר ילדי 
השכונה נהגתי גם אני להתרוצץ סביבו ובתוכו, נפעם מחלונותיו 
הגבוהים והצרים, המקושטים במגיני דוד. בית הכנסת נראה 
השכונה.  בתי  שאר  מעל  רב  לגובה  התנשא  כאילו  בעיניי  אז 
במידה מסוימת אומנם היה הדבר כך, מפני שיתר הבתים היו 
אז בני קומה אחת, ואילו בית הכנסת היתמר לגובה של בנין בן 
שתי קומות... אבל רק כאשר ביקרתי בו שוב לאחר שנים רבות, 

גיליתי להפתעתי כמה קטן הוא באמת...

שעליה  המגולפת  העץ  בימת  מאחורי  הכניסה,  דלת  מול 
נהג החזן לפרוש את ספר התורה, עמד ארון הקודש. הוא היה 
מוזהבים.  אריות  רקומה  ובוהקת,  פרוכת ארגמן חלקה  עטוף 
שסוחר  ההרחה  טבק  של  הכבד  ריחו  שלט  האוויר  בחלל 
התרנגולות מהשוק נהג לכבד בו את המתפללים מתוך קופסת 
גם אני  כסף שהשחירוה השנים, במחווה של אדיבות חגיגית. 
להנאה  ולהתעטש  לפעם,  מפעם  בקמצוץ  "להתכבד"  אהבתי 
ולבריאות... מעזרת הנשים נישא ניחוח מי הוורדים וההדסים 
ריחה  היה  כזה  הכבויים.  הנרות  של  בריחם  מהול  לברכה, 

המשכר של השבת הקדושה. 

ניתך לעברנו מטר צבעוני  בכל חגיגת בר-מצווה או חתונה 
של סוכריות, לקול הילהולי השמחה ומצהלות הצחוק שבקעו 
מעזרת הנשים. כל הילדים נהגו לזנק ולאסוף חופנים-חופנים 
מן הממתקים הנדירים כשהם חוטפים אותם איש מידי רעהו, 
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ובכך תורמים את חלקם לאווירת העליצות הכללית. 
שהיו  התפילות,  את  חגיגי  ראש  בכובד  זימרו  הגברים 
נופפו במטפחותיהן הססגוניות  שגורות היטב בפיהם, והנשים 
והריחניות. ההילולה הגיעה לשיאה כאשר נקרא בעל השמחה 
לעלות לתורה. הוא היה נסקל ונרגם בסוכריות, פשוטו כמשמעו!

בית הכנסת השכונתי מנה כמאה מתפללים מיוצאי עיראק 
ופרס. הורינו דיברו ביניהם עברית עילגת, ואנחנו – הילדים – 
הקדושה  כחובתנו  זאת  ראינו  ואף  "מלומדים",  עצמנו  חשנו 
לתקן את שפתם וללמדם עברית "צברית" נכונה. למרות שפת 
הדיבור הקלוקלת שבפיהם, הדהימו אותנו המבוגרים ביכולת 
הקריאה המהירה שלהם. כל כך היטיבו להכיר את התפילות, 
לערוך  כדי  אלא  הכנסת  לבית  באו  לא  שהם  לי  היה  שנדמה 
ביניהם תחרות בקריאה מהירה. עוד טרם הספקתי לקוד את 
הקידה ב"מגן אברהם" שבתחילת "תפילת עמידה" – והם כבר 
פסעו שלוש פסיעות לאחור ב"עושה שלום" שבסיומה. כאשר 
כך  כל  ממהרים  ה"ספרדים"  רק  שלא  לדעת  נוכחתי  בגרתי, 
בתפילתם; אדרבה – ראיתי שהאשכנזים זריזים עוד יותר מהם 

לסיים את התפילה...
כילד, לא ראיתי בכך שום דבר מיוחד. אחרי הכל – כולם היו 
אנשים יראי שמים שפקדו את בית הכנסת מאז שחר ילדותם, 
שהם  מובן  יומם.  משיגרת  נפרד  בלתי  חלק  היו  ותפילותיהם 
הכירו את הסידור כולו על פה והתמצאו בו היטב, בעוד שאני אך 
גיששתי בו את צעדיי הראשונים. אבי, שכנראה ראה בי תמיד 
אדם – ויהודי – בוגר לכל דבר, ציפה כמובן שאתמצא בסידור 
התפילות בכוחות עצמי, ומשום כך לא מצא לנחוץ לשבת איתי 
בבית וללמדני פרק בהילכות תפילה. ואילו אני סברתי, לתומי, 
כדי  כשלעצמן,  היפות  המלים,  של  מובן  בלתי  במלמול  שדי 
מסורתי  מנהג  בעיניי  היתה  התפילה  תפילה.  חובת  ידי  לצאת 
בבית הכנסת מדי שבת.  ביקורים  הכרחי שתבע ממני שלושה 

בבית הכנסת השכונתי
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כלל לא עלה על דעתי שהיא אמורה להיות דרך ליצור קשר חי 
הרצון  בי  התעורר  פעם  מדי  אומנם  חיים.  אלוהים  עם  וישיר 
במלות  להתעמק  הקוראים,  שאר  אחרי  תחילה  בכוונה  לפגר 
התפילה ובכוונותיה, ולעמוד לבדי לפני האלוהים שהסתתר – 
כך חשבתי לתומי – בתוך ארון הקודש. אולם הלחץ החברתי 
עשה את שלו, ואני למדתי, כמו כולם, "לרוץ אורח" בספרים 

הקדושים. 
בטוח  הייתי  ילדותי.  גיבור  המלך,  בדוד  קינאתי  פעם  לא 
שלו בא דוד המלך לבקר בבית הכנסת בשכונתנו – הוא לא היה 

משתתף במירוץ הקדחתני הזה לעבר ה"עלינו לשבח". 
לפני  ומשתהה  ורעדה,  בחיל  אלוהיו  מול  עומד  היה  ודאי 
את  הכנסת  בית  באי  לי  הזכירו  מה  משום  באהבה.  בוראו 
ידע  שלא  עד  המפואר  בעברו  נאחז  אשר  דווקא,  המלך  שאול 
את  לאלוהים  הזכירו  המתפללים  מעליו!...  סר  אלוהים  כי 
יצחק  עקדת  את  בעבר,  ברכותיו  את  האומה,  לאבות  חסדיו 
לפניו  להקריב  היה להם מה  לא  ניחוח הקורבנות, אולם  ואת 
מקום  תופסת  האבות"  ב"זכות  שהאמונה  לב  שמתי  בהווה. 
נכבד מדי במחשבה הדתית של היהדות בת ימינו; אולי משום 
המתפללים  מעשים"...  בנו  ש"אין  ומתוודים  מודים  שכולנו 
אינם מודעים אולי לעובדה שאלוהי האבות – אלוהי אברהם, 
יצחק ויעקב – הוא אלוהים חי ובלתי משתנה, ושבכוחו להיטיב 
גם מעדיפים  – ממש כמו אז. הם  היום  גם  בו  עם המאמינים 
שלא לזכור שצדקתם של האבות ואמונתם אינה יכולה להושיע 
את הבנים הסוררים ביום חטאם, שהרי הכתוב אומר: "איש 

בחטאו יומת"...
שאני  כפי  אלוהים  את  עדיין  הכרתי  לא  הימים  באותם 
התחושה  אז  כבר  בי  פיעמה  איכשהו  אולם  היום;  מכירו 
מקום.  לשום  ממהר  ואיננו  נחפז  איננו  שאלוהים  העמומה 
היתה לי הרגשה שאלוהים אוהב אותנו וחפץ בקירבתנו, אולם 
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ואיננו   – והלאה  ממנו  נודדים   – ההפוך  בכיוון  הולכים  אנחנו 
מודעים כלל לאהבתו. הציקה לי העובדה שבאי בית הכנסת לא 
ראו באלוהים אב אוהב, אלא התייחסו אליו כאל אדון קשוח 
ומטיל מרות, שיש לסור לפקודתו ולעשות רק את הדרוש כדי 
לצאת ידי חובה. ואני בהחלט רציתי יותר מזה. רציתי להביע 
הם  מה  אבל  במלים.  רק  ולא  במעשים,  לאלוהים  אהבתי  את 
המעשים האלה? ידעתי שהכתוב מצווה עלינו: "ואהבת את ה’ 
אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודך!", אבל איך אפשר 
רחוק?  אלוהים  לאהוב  אפשר  איך  לאהוב?  מישהו  על  לצוות 
האם די בלבישת ציצית או בחבישת כיפה, בגידול פיאות וזקן, 
כדי  כהילכתה,  שבת  ובשמירת  טריפה  מאכילת  בהימנעות 
להשביע את רצון הבורא? נדמה היה לי שאלוהים חפץ בליבי 
ולאו דווקא במלבושיי, בנטילת ידיי או בצורתי החיצונית, אך 

אני לא ידעתי איך לתת לו את ליבי. 

אהבתו  נעלמה  מדוע  האלוהים?  הוא  רחוק  כה  "מדוע 
ממני? מדוע הוא מסתיר את פניו ואינו מתגלה אליי?", ניקרו 
תסכול  של  בתחושה  הכנסת  מבית  יוצא  הייתי  השאלות.  בי 
וריקנות, כמי שבא לפגוש חבר אהוב, אולם הלה, משום מה, 

לא הופיע לפגישה...

בין כותלי בית הכנסת התעוררו בי מחשבות שעליהן לא ידע 
איש, ואני לא העזתי לספרן אפילו לרבי או לאבי. למרות אווירת 
למרות  השבת,  יום  בתפילות  הכנסת  בבית  ששררה  הקדושה 
הקריאה בתורה, ברכת הכהנים, השירה ועבודת הקודש. הייתי 
היה  לא  רוחני  ומשקה  מזון  אולם  לאלוהים,  וצמא  רעב  נותר 

בנמצא. 
"מכירת  על  להכריז  והתחיל  לדוכן  החזן  עלה  כאשר   
העליות  ההיכל,  פתיחת  כולל  במחיר,  המרבה  לכל  המצוות" 
שבית  חשתי   – וגלילתה  התורה  נשיאת  ההפטרות,  לתורה, 
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לממכר  מסחר  בית  ממש,  פריצים  מערת  להיות  הופך  אלוהיי 
דברים שבקדושה, וזאת – בעיצומו של יום השבת!

"אבא", רציתי לשאול, "מדוע מוכרים את התורה והמצוות 
בצורה שכזאת? הן אפשר להניח איזו קופסה בפתח בית הכנסת 
‘מתן  בתוכה  ולשים  חול  ביום  לעבור  יוכלו  שהמתפללים  כדי 
בסתר’, במקום לפרסם את עושרם וחסידותם ברבים! האם אין 
זה מעליב את מי שאין לו? האם עניים אינם ראויים להתפלל 

לפני אלוהים כמו העשירים?"
אבי נראה עצוב. ניכר היה בו שהתחרות הזאת הכאיבה לו 
לא פחות מאשר לי, במיוחד משום שבחגים – ויותר מכל, ביום 
דלי  הכיפורים – הרקיעו המחירים שחקים. האם היו אנשים 
על אלוהים, רק משום  – כמו אבא – אהובים פחות  אמצעים 
שידם לא השיגה להשתתף במכירה הפומבית ולעלות לתורה. 
אולם מסורת של בני אדם הינה מן הסתם הדבר הקשה ביותר 

לשינוי, והיא מקודשת לפעמים יותר מדברי תורה שבכתב...

כלפי  סלחניים  האבות  היו  השבת  תפילות  שאר  לגבי  אם 
לקריאה  ההאזנה  שלגבי  הרי  ניתן,  שהדבר  כמה  עד  ילדיהם 
חייבים לשבת בדממה  היינו  כולנו  פשרות.  כל  היו  לא  בתורה 
מוחלטת ליד אבותינו ולהקשיב ביראת קודש לקריאה בתורה 
ובהפטרה – בטעמי המקרא – למרות שאיש לא הסביר לנו את 
הנקרא. לקריאה בתורה נודעה כנראה קדושה מיוחדת, ואנחנו 
ה"בעל-קורא"  של  לקולו  להקשיב  ביותר  צעיר  מגיל  התרגלנו 

מתוך יראת כבוד והערצה עמוקה. 
"מסעי"  פרשת  נקראה  שבה  השבת  את  במיוחד  זוכר  אני 
מספר "במדבר". כאן נמנו כל המקומות שבהם חנו בני ישראל 
בני  מסעות  אל  נדדו  ומחשבותיי  במדבר,  נדודיהם  בשנות 
האחרונות.  השנים  אלפיים  במשך  תפוצותיהם  בכל  ישראל 
המפורטת  מזו  ערוך  לאין  ארוכה  בגולה  פזורותיהם  רשימת 
בפרשת "מסעי". הרי אין לך מקום בעולם שרגל יהודי לא דרכה 
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בו וששם לא נרדף יהודי על אמונתו. את שמות כל המקומות 
האלה אי-אפשר לחקוק על מצבת אבן ולהניחה ליד ארי האבן 

של תל-חי...

מה הפיץ אותנו בין הגויים? ומדוע? בתפילת התחנון אומרים 
אנו ומתוודים: "מפני חטאינו גלינו מארצנו". מה היה החטא 
הנורא הזה, שגירש אותנו מארץ נחלתנו לזמן כה רב, ושהפך 

אותנו למשל ולשנינה בין העמים? 

באותה שבת הפטירו בבית הכנסת מתוך ספר 
הנביא ירמיהו: 

ִׁשְמעּו ְדַבר-ְיהָוה, ֵּבית ַיֲעֹקב, 

ְוָכל-ִמְׁשְּפחֹות, ֵּבית ִיְׂשָרֵאל:

ֹּכה ָאַמר ה'; 

"ַמה-ָּמְצאּו ֲאבֹוֵתיֶכם ִּבי ָעֶול

ִּכי ָרֲחקּו, ֵמָעָלי; ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל ַוֶּיְהָּבלּו?"

ְוֹלא ָאְמרּו:

"ַאֵּיה ה', ַהַּמֲעֶלה ֹאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, 

ַהּמֹוִליְך ֹאָתנּו ַּבִּמְדָּבר, 

ְּבֶאֶרץ ֲעָרָבה ְוׁשּוָחה, 

ְּבֶאֶרץ ִצָּיה ְוַצְלָמֶות,

ְּבֶאֶרץ ֹלא ָעַבר ָּבּה ִאיׁש

ְוֹלא-ָיַׁשב ָאָדם ָׁשם?"

ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ַהַּכְרֶמל, 

ֶלֱאֹכל ִּפְרָיּה ְוטּוָבּה - 

ַוָּתֹבאּו ַוְּתַטְּמאּו ֶאת-ַאְרִצי, 

ְוַנֲחָלִתי ַׂשְמֶּתם ְלתֹוֵעָבה;
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ַהֹּכֲהִנים, ֹלא ָאְמרּו ַאֵּיה ה'?"

ְוֹתְפֵׂשי ַהּתֹוָרה ֹלא ְיָדעּוִני; 

ְוָהֹרִעים ָּפְׁשעּו ִבי ְוַהְּנִבִאים ִנְּבאּו ַבַּבַעל, 

ְוַאֲחֵרי ֹלא יֹוִעלּו ָהָלכּו. 

ָלֵכן ֹעד ָאִריב ִאְּתֶכם, ְנֻאם ה', 

ְוֶאת-ְּבֵני ְבֵניֶכם, ָאִריב;

ִּכי ִעְברּו ִאֵּיי ִכִּתִּיים, ּוְראו

ְוֵקָדר ִׁשְלחּו ְוִהְתּבֹוְננּו ְמֹאד, 

ּוְראּו - ֵהן ָהְיָתה ָּכֹזאת?

ַהֵהיִמיר ּגֹוי ֱאֹלִהים, 

ְוֵהָּמה ֹלא ֱאֹלִהים?

ְוַעִּמי ֵהִמיר ְּכבֹודֹו ְּבלֹוא יֹוִעיל?

ֹׁשּמּו ָׁשַמִים ַעל-ֹזאת,

ְוַׂשֲערּו, ָחְרבּו ְמֹאד, ְנֻאם ה'!

ִּכי ְׁשַּתִים ָרעֹות ָעָׂשה ַעִּמי: 

ֹאִתי ָעְזבּו ְמקוֹר ַמִים ַחִּיים, 

ַלְחֹצב ָלֶהם בארֹות ִנְׁשָּבִרים

ֲאֶׁשר ֹלא-ָיִכלּו ַהָּמִים!

ַהֶעֶבד ִיְׂשָרֵאל,

ִאם ְיִליד ַּבִית הּוא? 

ַמּדּוַע ָלַבז?

ָעָליו ִיְׁשֲאגּו ְכִפיִרים, 

ָנְתנּו קֹוָלם... ירמיהו ב’ 15-4 

"הכפירים  אל  ההפטרה  אותי  החזירה  משים  מבלי 
חושבים  מה  "על  תל-חי.  של  האבן  ארי  אל  השואגים", 
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המתפללים כשהם קוראים את ההפטרה הזאת?", חשבתי. 

"האם הם בכלל שמים לב למשמעות מילותיה של התוכחה 
הקשה, או שהם רק מדקלמים אותן בלי להבינן כלל?...".

הסתכלתי במפטיר, ודימיתי לרגע לראות את ירמיהו הנביא 
עומד לפנינו על הבימה וקורא בזעקת שבר את דבריו: "העבד 
שעם  "כנראה  לעצמי:  וחשבתי  הוא?",  בית  יליד  אם  ישראל, 
ישראל הינו עדיין עבד; משום שלו היינו באמת ובתמים בנים 
וגויי  למרחוק,  עד  כולו  לעולם  היינו מאירים  אזי   – לאלוהים 
שאפילו  עד  הארץ,  קצות  מכל  אלינו  נקהלים  היו  הארצות 

החילונים בשכונתנו היו רואים בעליל ששם ה’ נקרא עלינו". 

היום:  אלינו  וקרא  הנביא  ירמיהו  עמד  באמת  לו  אולם, 
אותו  משליכים  היינו  לא  האם  ידעוני",  לא  התורה  "תופשי 
אנו  טובים  האומנם  המטרה?  שבחצר  המהפכת  אל  בעצמנו 

מאבותינו?

וציציותיה  צחורה  בטלית  עטוף  מהבימה,  ירד  המפטיר 
כרוכות מסביב לאצבעו. הוא נשק להן, נפנף בהן לעבר הקהל, 

וקרא בקול: "כולכם ברוכים, ברוכים אתם לה’!"

שוב נדדו מחשבותיי לבית העלמין של תל-חי. ראיתי לנגד 
בנימין  יעקב טוקר,   – ועימו את חבריו  יוסף הגלילי  עיניי את 
את  לעצמי  לתאר  יכולתי  לא  איכשהו,  האחרים.  וכל  מונטר 
החלוצים האלה עטופים בטליתות ומברכים את קהל מתפללי 
לה’!".  אתם  ברוכים  ברוכים,  "כולכם  במלים:  הכנסת  בית 
ובצאת השבת ודאי לא הזדרזו לחפש שלושה כוכבים בינוניים 
בשמים, כדי לקבל היתר לשאוף עשן סיגריות מלוא ריאותיהם... 
רק ריח האדמה השחורה וצחנת הביצות, הקדחת, הזיעה והדם 
אפפו אותם מסביב. מה קשר אותם עד מוות לאדמת המולדת 
על  ולמות  להגנתה  לחיות  אותם  דירבן  מה  הזאת?...  היקרה 

קידוש שמה?... והרי הם לא נפלו בשם הדת כלל!...
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הכבוד"  "שיר  את  שרו  המתפללים  הסתיימה.  התפילה 
ולהכניסן  הטליתות  את  לקפל  החלו  ומיד  עולם",  ו"אדון 
הכנסת,  בבית  חולין  אווירת  השתררה  בין-רגע  לנרתיקיהן. 
והשבת נקטעה בבת אחת, כמו שוספה בחרב חדה. כולם מיהרו 
לבתיהם, ואת אלוהים נעלו מאחור, כשהוא לבוש מעיל ארגמן 
רקום אריות זהב ומעוטר ברימונים, וכלוא בתוך ארון הקודש 
מנחה  לתפילת  אליו  שישובו  עד  בסבלנות  להם  ימתין  שם   –
ומעריב... אך אלוהים אינו שוכן – ולא ישכון – בהיכלות מעשי 

ידי אדם. הוא חפץ לשכון בליבותיהם של בני האדם...

לאט לאט התחלתי להבין שבית הכנסת אינו אלא מועדון 
בני  הדתית.  המסורת  הוא  שלהם  המשותף  שהמכנה  חברים 
האדם מעדיפים לעסוק בפולחן דתי – או בכל עיסוק אחר שיש 
בו כדי להסיח את הדעת – ובלבד שלא להתקרב אל אלוהים 
המדהימה  הקריאה  לתחרות  הסיבה  גם  זו  ובאמת.  ברוח 
לבבם,  ישקוט  שמה  חששו  כאילו  המתפללים   – הכנסת  בבית 
את  אליהם  המדבר  אלוהים,  את  לשמוע  יוכלו  והם  חלילה, 
דברי תוכחתו בקול דממה דקה. לו בחרנו לשבת לפני האלוהים 
לו אך התפללנו כדוד המלך,   – בכנות  ולהאזין לקולו  בדממה 
נעים זמירות ישראל "חקרני אל ודע לבבי, בחנני ודע שרעפיי" 
)תהילים קל"ט 23( - היה הוא משנה את אורח חשיבתנו ונותן 
 – עצמנו  עם  כנים  נהיה  אם  אולם  חדשה!  ורוח  טהור  לב  לנו 
וברוח  טהור  בלב  כך  כל  חפצים  איננו  שבעצם  לדעת  ניווכח 

חדשה, ושאין בנו שום רצון לעבוד את אלוהים באמת. 

כולנו היינו מעדיפים לצאת ידי חובתנו במלמול תפילות, או 
והנחשבות  שפתיים,  מס  אלא  שאינן  פולחניות  מצוות  בקיום 
כוונה  בהן  שאין  משום  אלוהים,  בעיני  ממש  זרה  כעבודה 
אמיתית של הלב. אכן עקוב הוא הלב ומאז ומתמיד היה מוכן 
לא  אלוהים.  עליו  ימלוך  שלא  ובלבד  דתי  ופולחן  טקס  לכל 
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פולחניים  טקסים  על  מאודם  בכל  הנביאים  התקוממו  לשווא 
רצון  לפי  שאינן  אנושיות  מסורות  נגד  ומחו  מתוכן,  ריקים 

אלוהים:

ִּכי ָתֹבאּו ֵלָראֹות ָּפָני,

ִמי ִבֵּקׁש ֹזאת ִמֶּיְדֶכם, ְרֹמס ֲחֵצָרי?

ֹלא תֹוִסיפּו ָהִביא ִמְנַחת-ָׁשְוא

ְקֹטֶרת ּתֹוֵעָבה ִהיא ִלי! 

ֹחֶדׁש ְוַׁשָּבת ְקֹרא ִמְקָרא, ֹלא אּוַכל ָאֶון ַוֲעָצָרה.

ָחְדֵׁשיֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ָׂשְנָאה ַנְפִׁשי, ָהיּו ָעַלי ָלֹטַרח; 

ִנְלֵאיִתי, ְנׂשֹא:

ּוְבָפִרְׂשֶכם ַּכֵּפיֶכם ַאְעִלים ֵעיַני ִמֶּכם;

ַּגם ִּכי ַתְרּבּו ְתִפָּלה, ֵאיֶנִּני ֹׁשֵמַע: 

ְיֵדיֶכם - ָּדִמים ָמֵלאּו.

ַרֲחצּו! ִהַּזּכּו!

ָהִסירּו ֹרַע ַמַעְלֵליֶכם ִמֶּנֶגד ֵעיָני! 

ִחְדלּו ָהֵרַע!

ִלְמדּו ֵהיֵטב!

ִּדְרׁשּו ִמְׁשָּפט!

ַאְּׁשרּו ָחמֹוץ!

ִׁשְפטּו ָיתֹום!

ִריבּו ַאְלָמָנה! 

ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה, ֹיאַמר ה': 

ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים - ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו, 

ִאם ַיְאִּדימּו ַכּתֹוָלע - ַּכֶּצֶמר ִיְהיו: 
ישעיהו א’ 18-12
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לא יכולתי שלא לשים לב לעובדה שאורח חייהם ומוסריותם 
של החילוניים לא היו שונים בעצם מאלה של הדתיים, וההבדל 

ביניהם לא היה אלא בהרגליהם השונים.
לבית  בשבתות  והלכו  החול  בימות  תפילין  הניחו  אלה 
הכנסת – בעוד האחרים נוסעים בשבת לחורשת טל או לכנרת. 
איכשהו גמלה בליבי ההכרה שיש משהו בעבודת הקודש שצריך 
אלוהים  אין  האם  בלבד.  דתיים  לגינונים  ומעבר  מעל  להיות 
מעדיף שיהודים לא יבואו אליו שלוש פעמים ביום ו"יבלבלו לו 
את המוח" בפטפוטים חסרי משמעות, בשפה שאותה אין הם 
עצמם מבינים כלל? אולי היה ה’ מעדיף שבניו האהובים יבואו 
האישי  בסגנונם  משלהם  פשוטות  במלים  אליו  וידברו  אליו 
לפני  שחי  אלמוני  משורר  של  במלותיו  ולא  אמיתית,  ובכנות 
רם. אבל  בקול  זה  לצעוק את  רציתי  ויותר?  שנה  חמש מאות 
מי יקשיב לשגעונותיו של נער שטרם למד אפילו איך להתנהג 

כראוי בבית הכנסת?...
עם סיום התפילה חזרנו עם אבא אל ביתנו שברחוב רש"י. 
אבא, שהיה שתקן מטבעו, היה מהלך לו לאיטו כשידיו מאחורי 
גבו והוא מביט דומם בנעשה סביבו. הוא לא הירבה לתת ביטוי 
הוא  כל רשמי החיים  או למחשבותיו. את  להרגשותיו  מילולי 

מתוך הסרט “רוח חדשה”שמר לעצמו כאילו הוא חי לבדו. 
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פרק ג

בית אבא

בדרכנו הביתה מבית הכנסת חלפנו על פני המעיין שבו נהגה 
הזה  המעיין  שפת  על  כאן,  חול.  בימי  בגדינו  את  לכבס  אמא 
הבוקע למרגלות הרי נפתלי, עמד "בית הספר" הפרטי – שהיה 
כיצד  בדרך הקשה,  למדה,  פה  – של אמא.  הכנסת"  "בית  גם 
הכבסים  על  דרכה  כאן  החיים.  בעיות  עם  יומיום  להתמודד 
לאלוהים  התפללה  וכאן  בגת,  ענבים  שדורך  כמי  הרטובים 
בחשאי, בעיניים מלאות כאב ואושר, ותינתה לפניו את כל רחשי 
ליבה. יכולתי ממש לשמוע את אנחותיה באיוושת מיי המעיין. 
היא היתה מטופלת בשמונה ילדים, ומעולם לא ידעתי מהיכן 
הכבדה,  במעמסה  לעמוד  כדי  הדרושים  הכוחות  את  שאבה 
לה  לעזור  נהגתי  ואהבה.  חום  הרבה  כך  כל  לנו  להעניק  וגם 
לשאת את הכביסה אל המעיין עם בוקר, ולהחזיר את הכבסים 
הנקיים הביתה עם השקיעה; אגלי הזיעה שעל מצחה נצצו אז 
ולא  התלוננה  לא  מעולם  היא  הגוועת.  השמש  בקרני  כפנינים 
פוסקת  בלתי  נתינה  תוך  ליאות,  ללא  עבדה  רק  התמרמרה. 
לצרכיה,  כהוא-זה  אף  לדאוג  מבלי  מתמדת,  עצמית  והקרבה 
ללבושה או למחסורה. עיניה של אמא הן שעזרו לי לפלס את 
דרכי בחיים, ולקבל באהבה כל מה שהביאו בצל כנפיהם. בית 
הכנסת הפרטי של אמא, זה שליד המעיין, היה שונה בתכלית 
השינוי מבית הכנסת הגדול והמפואר של אבא ושל השכנים, אך 

בהחלט לא נפל ממנו בקדושתו!
היינו  הנוראים", בהם  "הימים  גם אותם  לי היטב  זכורים 
באים אל המעיין "להשליך" לתוכו את חטאותינו; נראה היה 
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ימות  כל  משך  תשליך"  "מעין  לאמא  גם  משמש  שהוא  בעליל 
השנה.

אבא הביא ארצה את משפחתו – שמנתה כבר אז חמישה 
את  ללדת  אמא  כשכרעה  מפרס.   – "בדרך"  אחד  ועוד  ילדים 
שבטבריה,  הסקוטי  החולים  לבית  הובהלה  היא  השישי,  בנה 
שהיה אז בית היולדות הקרוב ביותר לקרית שמונה. וכך ביום 
לוהט אחד של יולי, יצא הצבר הראשון במשפחת דמקני לאוויר 
העולם, ושמו נקרא בישראל "יעקב". בעקבותיי נולדו עוד שתי 

אחיות וכך הגיע מספרנו הכולל לשמונה. 

המלאכות   – מחצלאות  ובשזירת  בחייטות  שעסק  אבא, 
בהן עסק עוד בפרס – היה בדרך כלל מרוחק מאיתנו, הילדים, 
ומנותק כמעט לחלוטין מחיי המשפחה. אני זוכר שמפעם לפעם 
הייתי נוהג להביא אליו את ארוחותיו, והוא היה מקבל אותן 
מידיי בשתיקה, כדבר המובן מאליו. הוא המעיט בדיבור ולא 
הירבה להתייחס אלינו. אבא שהשתדל לפרנס את בני המשפחה 
כמיטב יכולתו, עבד שנים ארוכות בבניין. כל אותן שנים שאף 
להיות עצמאי ומשאת נפשו היתה לפתוח עסק משלו. כך זוכר 
אני, למשל, את חנות הירקות שפתח בשוק "רסקו" שבקרית 
או את המסעדה שפתח בתחנה המרכזית בתל-אביב.  שמונה, 
אשר  הכספים  וכל  עסקים,  כאיש  אבא  הצטיין  לא  איכשהו, 

חסך למטרה זו – ירדו לטמיון...

וכך, למרות כל מאמציו הכנים לפרנסנו – נפל בכל זאת רוב 
הנטל של החזקת המשפחה על אמא, אשר עשתה לילותיה כימים 
בעבודות משק-בית ונקיון. והמוזר הוא – שלא התביישתי בכך 

כלל, ולא ראיתי בזאת שום פחיתות כבוד. 

כמיטב  בידה  סייענו  ואנחנו  לילה,  ועד  מבוקר  עבדה  אמא 
והייתי עושה הרבה  יכולתנו; היום – במבט לאחור – הלוואי 

יותר בכיוון הזה...
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וחצי,  חדר  בדירת  הצטופפו  ילדיהם  ושמונת  אמא  אבא, 
פורשים  היינו  ערב  בכל  שמונה.  בקרית  ביותר  הצפוני  ברחוב 
איש איש את מזרנו על הרצפה, עד שזו נראתה כים של מזרנים, 
גדולה  חבורה  שנרדמנו,  עד  ומתהפכים  מתכרבלים  היינו  וכך 
מדוע  מעניין  המקום.  לו  שצר  התלונן  לא  איש  ומאושרת. 
זקוקים אנו היום לחדר נפרד לכל ילד, ובכל זאת אנו מלאים 

תלונות וטענות כרימון...

נפט  פתיליית  בימי החורף הקרים של קרית שמונה עמדה 
אחת,  ענקית  לשמיכה  מתחת  הצטופפנו  כולנו  החדר;  במרכז 
כתרנגולת המקבצת את אפרוחיה  בינינו,  יושבת  היתה  ואמא 
ימי  על  לנו  סיפרה  היא  סיפורים.  לנו  ומספרת  כנפיה,  תחת 

עלייתם ארצה מפרס:

"כשירדנו מן המטוס בשדה התעופה בלוד, העמיסו אותנו 
כל  ועם  החדשים  העולים  שאר  עם  יחד  הסוכנות  אנשי 
מגורינו  מקום  אל  אותנו  ושלחו  משאית,  על  מטלטלינו 
החדש. לפתע, באמצע הדרך, חש אבא שמשהו אינו כשורה. 
את  אומנם  הכיר  לא  אבא  מדי.  רב  זמן  ארכה  הנסיעה 
ארץ ישראל, אבל הוא הבין בחושיו הבריאים שנסיעה כה 
ממושכת מרחיקה אותו מרחק רב מדי ממרכז הארץ. הוא 
ועל  המשאית  קירות  על  לדפוק  שערוריה,  להקים  התחיל 
להרגיעו  ניסה  הנהג  אותנו.  מובילים  לאן  ולשאול  רצפתה, 
נודעה  שלימים  לחלסה,  עד  במסע  והמשיך  נועם,  בדברי 

כקרית שמונה..."

למגורים,  קטן  פחון  קיבלו  באו  מקרוב  שזה  העולים  "כל 
עם פתיליה לבישול – שלימים הוחלפה בפרימוס ה’מודרני’ – 
ועששיות נפט למאור. קיבלנו כמה שמיכות צמר, ותלושי קיצוב 
לקבל  לנו  איפשרו  ואשר  ‘נקודות’,  שנקראו  למזון,  אישיים 
היה  בארץ  המקומית.  בצרכניה  בסיסיים  מזון  מצרכי  מעט 
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אז ‘צנע’. קיבלנו שתי ביצים לנפש לשבוע, כמות מוגבלת של 
שמן, קמח וסוכר, אבקת ביצים, אבקת חלב, ‘קוקוזין’ – מעין 
בשר  גרם  וכ-200   – מוקשה  קוקוס  משומן  למרגרינה  תחליף 
לאיש, וזאת – לחודש ימים! אחר כך חילקו לנו דג פילה מיובא 
תקופה  במשך  העיקרית  כמנה  לנו  שימש  וזה  מסקנדינביה, 
ארוכה... הנשים, שעמדו בתור הארוך לצרכניה, הפילו לעתים 

את עובריהן כתוצאה מתשישות". 

בלילה  הבליחו  מרחוק  העולם.  בסוף  ממש  "התגוררנו 
אורותיהם של הכפרים הערביים הבודדים מעבר לגבול הלבנון; 
ולאורכן התפתל הכביש הצר  ביצות החולה השתרעו לרגלינו, 
שחיבר את אצבע הגליל עם ‘מרכז הארץ’ – כלומר עם טבריה, 

העיר ‘הדרומית’, שהיתה רחוקה כמעבר להרי החושך...". 

עשבים  לנכש  הלכו  הבוגרים,  ואחיותיי  אחיי  ועימו  אבא, 
בחצרותיהם של ה"אשכנזים", שמספרם בטל בשישים בקרית 
"עבודות  או  דחק"  "עבודות  לזה  קראו  ה"ספרדית".  שמונה 
יזומות". כסף ממילא לא היה לאיש, ומי היה צריך כסף בכלל? 
התלושים היו אמצעי התשלום הבלעדיים, והיו שווי ערך לכסף. 
ממילא אי-אפשר היה לקנות אוכל בצרכניה בכסף מזומן, בגלל 

הקיצוב, וה"שוק השחור" טרם הגיע אלינו מהעיר הגדולה. 

כמה,  יודע  המי  בפעם  בסיפוריה,  אמא  הפליגה  לפעמים 
"יודעים אתם איך   – יותר של המשפחה  אל עברה הרחוק 
הכרתי את אביכם? יום אחד הגיע בחור צעיר אחד לטהרן 
הבירה, רכוב על גבי חמורו. הוא בא העירה מכפר קטן בשם 
דמובאנד, אי שם בהרי פרס. הוא התייתם בגיל צעיר, ובכפר 
לו הזדמנות להתקדם. חבש איפוא  שבו הוא חי לא היתה 
 – הימים  באותם  תקדים  לו  היה  שלא  ובצעד  החמור,  את 
שם את פעמיו אל העיר הגדולה כדי למצוא בה את עתידו. 
הצעיר שכר חדר בבית הוריי, ויום יום עקב אחריי. בערבים 
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נהג לעמוד ולהשליך אבני חצץ קטנות אל חלוני כדי למשוך 
בעין  חיזוריו  את  ראו  לא  המשפחה  בני  ליבי.  תשומת  את 
יפה; אולם הוא המשיך בעקשנות, עד שכבש את ליבי. כך 
היתה המורה הצעירה לצרפתית לאשתו של הכפרי הצעיר 

והנועז, ובמשך הזמן – לאימכם...". 

לא פעם הבחנתי בנימה של טרוניה בקולה של אמא, אשר 
בעל  לאדם  או  למשפטן  לרופא,  להינשא   – לדבריה   – יכלה 
נאלצה  אולם  יותר,  מכובד  חברתי  ומעמד  גבוהה  השכלה 
"להסתפק" באדם "פשוט" כמו אבא. אבל אני מודה לאלוהים 
הייתי  לא  אני   – שאחרת  משום  איתו,  דווקא  שהתחתנה  על 

אני... ואינני רוצה – בכנות – להיות מישהו אחר!

כבד- איש  והערירי,  הגלמוד  הרומני  לופו,  את  זוכר  ואני 
לשון מפליטי השואה ההיא. הוא התגורר בחדרון קטנטן ואפל 
בסמוך לביתנו, ונהג לרעות את כבשיו של בעל הבית על הגבעות 
שהקיפו את העיירה. מדי ערב, עם שקיעה היינו שומעים את 
המובילה,  הכבשה  של  צווארה  על  שהתנודד  הפעמון  צלצול 
ואת המולת הכבשים הפועות בינן לבין עצמן. למקהלת העדר 
היה  בהן  "ררררררר...ררררררר!"  בקריאותיו  לופו  הצטרף 
מעיז את הצאן אל הדיר. למשמע הקולות היינו רצים אל העדר 
כדי  הכבשים  אחת  את  ותופסים  בראשו,  הלך  שלופו  הגדול, 
לרכב עליה כעל חמור. הוא קילל אותנו ברומנית, ואנחנו צהלנו 
וצחקנו בכל פה. רק שנים רבות לאחר מכן נודע לנו משהו על 

עברו, ואז לא צחקנו עוד...

לילה אחד עלה כל הקש שבמחסן הסמוך לביתנו בלהבות. 
דבר  כל  כילתה  לשמים,  עד  עלו  הענקית, שלהבותיה  השריפה 
ביתנו  בין  עבר.  לכל  ולהתפזר  לברוח  לכבשים  וגרמה  דליק, 
לבית הסמוך היה שדה קוצים. כולנו עמדנו בשורה, צינור גומי 
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בידנו, והתזנו מים על הלהבות כדי למנוע את התפשטות האש 
לחצרנו. באותה חלקת קוצים עמדו כמה עצי תפוח וגפנים. אני 
מלידה,  מפקד  של  תכונות  גילה  אז  שכבר  הגדול,  שאחי  זוכר 
אסר עלינו לקטוף מהם ולו תפוח בוסר אחד, טרם הבשלתו...

אך הוא לא הצליח לאסור עלינו לקטוף תפוחים יותר משהצליח 
ה’ לעשות זאת לאדם ולחווה בגן-עדן...

דלתות  היו   – בריח"  ה"רב  היות  טרם  של  הימים  באותם 
הבתים פתוחות לרווחה, וכמוהן – גם הלבבות. כל אחד יכול 
היה לצאת ולבוא בכל שעה משעות היום והלילה, וכולנו היינו 
משפחה אחת גדולה, לטוב ולרע. היינו שווים בין שווים ולאיש 
לא היה יותר מאשר לרעהו. היתה זו אחוות אביונים אמיתית 
שלא היו בה קנאה או תחרות. את אלה הכרנו רק מאוחר יותר, 

כאשר החלה הקידמה להגיע גם אלינו...
אחותי  עם  יחד   – להירתם  החלטתי  עשר  כבן  כשהייתי 
זיוה – לעול הפרנסה. ביומה הראשון של חופשת הקיץ ניגשנו 
למושב מרגליות הסמוך ועבדנו בקטיף תפוחים. כל אותו היום 
עבדנו "כמו חמורים"; ועם ערב, כשבאנו לקבל את שכרנו, נתן 
לנו המושבניק את שכר עבודתנו, שהיה שווה... לדמי הנסיעה 
הביתה באוטובוס, ורשות לקחת תפוחים ככל שיכולנו לשאת 
העוול  פגע  עשר  בן  בילד  גם  לדרכנו.  אותנו  שילח  וכך  בידינו; 

הזה עמוקות!
לא אפליג בסיפורים על ימי ילדותי משום שאינני סבור שהם 
תורמים הרבה מעבר להבנה כללית של התקופה. אין לי שום 
רגשי מרירות או קיפוח מאותה תקופה קשה; אדרבה, ההיפך 
במועט  הסתפקנו  כולם.  כמו  תמימים,  אז  היינו  הנכון.  הוא 
שבמועט, ושמחנו בחלקנו. אם היו להורינו חילוקי דעות או אי-

הבנות בינם לבין עצמם – הרי שידעו להסתירם היטב מעינינו, 
דבר. הם שמרו את קשייהם לעצמם,  כך  על  ידענו  לא  ואנחנו 
והניחו לנו לחיות חיי ילדות מאושרים ככל שניתן הדבר. במבט 
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לאחור – לו היה באפשרותי להתחיל את כל חיי מבראשית – לא 
הייתי בוחר בחיים שונים מאלה!

אני בן 17 - עמוק בפנים השאלה 
הגורלית לאן מובילים החיים? התחפשתי לג’נטלמן 

ההורים היקרים 
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פרק ד

אנחנו עוברים לעיר הגדולה

ערב אחד נשמע טרטורו המוכר של אופנוע בחצר ביתנו. אחי 
הבכור, שמואל, שלא מזמן השתחרר מחיל האוויר ועבד בשדה 
בשורה  ובפיו  הביתה  הגיע  מטוסים,  כטכנאי  בלוד  התעופה 

גדולה: - "אנחנו עוברים לחולון! לעיר הגדולה!". 

שקידום  אימי,  אולם  מהרעיון,  במיוחד  התלהב  לא  אבא 
ולבסוף  אותו  לשכנע  הצליחה  מעייניה,  בראש  עמד  המשפחה 
הסכים. את פי – לא שאל איש. הרי בסך הכל הייתי "פספוס" 

שטרם הגיע לגיל מצוות. 

וכולנו  על משאית,  כל מטלטלי המשפחה הועמסו, איפוא, 
– לבד מאחותי הגדולה שכבר התחתנה ונשארה בקרית שמונה 

– שמנו פעמינו דרומה.

קומות,  ארבע  בן  בניין  היה  זה  חלומותינו.  לבית  הגענו 
ונכנסנו,  השלישית  לקומה  במדרגות  עלינו  לבן.  כולו  מסויד 
פעורי פה, למשכננו החדש. בדלת הכניסה היה פעמון – חידוש 
מסעיר לגבינו. אסלת השירותים הקסימה אותנו במיוחד. שוב 
הקרים  החורף  בלילות  שעשינו  כפי  החוצה,  לצאת  ניאלץ  לא 
שהיה  המצחין  הספיגה  בור  אל  הצפוני,  הגליל  של  והגשומים 
כרוי באדמה מתחת לצריפון הפח. בחלון הגדול היו תריסים – 
עוד חידוש טכנולוגי מפליג שלא הכרנו בקרית שמונה של אותם 

הימים...

התנאים היו עכשיו צפופים פחות, משום שכעת היו לנו שני 
חדרי שינה וסלון, וגם מנינו פחות נפשות, שהרי אחותי, כאמור, 
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נשארה עם בעלה בגליל. אולם למרות שאנחנו עזבנו את הגליל 
– סירב הגליל, משום מה, לעזוב אותנו. גם כאן, בחולון, עמדה 

דירתנו הראשונה ברחוב... ראש פינה!
הייתי כאותו בן-כפר המגיע לראשונה בחייו לעיר הגדולה, 
על כל נפלאותיה. הכל היה חדש, שונה וגדול כל כך... פה היה 
ים אמיתי! רעמם השורקני של מטוסי המיראז’ שחלפו תכופות 
הנוסעים  מטוסי  של  ברעשם  התחלף  שמונה  קרית  שמי  מעל 
אורות  התעופה.  לנמל  בדרכם  העיר  בשמי  טוס  המנמיכים 
הנחיתה שלהם קרצו והבהבו בשמי הלילה ועוררו בי התרגשות 
עזה. כל מי שראה את הסרט "סאלח שבתי" יודע בוודאי למה 
אני מתכוון... בבית הספר "חנקין", שבו למדתי, פגשתי ילדים 
שונים לגמרי מאלו שהכרתי בקרית שמונה. פעם אחת, כשחמד 
לו אחד הילדים לצון ופוצץ בכיתה פיצצת סירחון – סגר המורה 
עלינו  אוסר  כשהוא  החדר,  את  ועזב  החלונות  כל  את  לתנ"ך 
לפתוח אותם... ממש "התאהבתי" במורה הזה, מאיר צובארי 
כדי  עד  ולהמחישם  המקרא  סיפורי  את  להחיות  שידע  שמו, 
הזדהות עם גיבוריהם. בעיני הילד המעריצות שלי הייתי בטוח 
ההתעמלות  שיעורי  מלבד  פה.  על  כולו  התנ"ך  את  ידע  שהוא 
שלא  וכמובן  הלימודים  ספסל  את  אהבתי  לא   – והחקלאות 
את שיעורי הבית; אך את שיעורי התנ"ך אהבתי מאוד, ותמיד 
ציפיתי להם בכליון עיניים. אהבתי את ספר הספרים, ועד עצם 
– לא מעט  וזאת  בו,  ולעיין  ללמוד אותו  אני אוהב  היום הזה 

בזכות המורה צובארי. 

בשנה שהגענו לחולון הגעתי לגיל בר-מצווה. התחלתי ללכת 
למפגשים של ה"נוער העובד", ולאחר כשנה גם לתנועת "השומר 
הצעיר", לקן שליד קולנוע "מגדל". אהבתי את המפגשים האלה, 
אז-  אולם  דגלים".  "שני  שיחקנו  בהם  הלילות  את  ובמיוחד 
לאט לאט – התחלתי לבקר במסיבות ה"סלוניות", ושם ראיתי 
איך הבנים מהכיתות הגבוהות מחזרים אחרי בנות כיתתי. כך 

אנחנו עוברים לעיר הגדולה
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התחלתי ללמוד את "טעם החיים"... המעבר מעולמו הסגור של 
בית הכנסת בקרית שמונה לחולון, לשפת הים ולאווירת העיר 
כמובן  לחילוני.  הפכתי  דבר  של  ובסופו  דרמטי,  היה  הגדולה 

שהוריי לא שבעו נחת משינוי זה. 

של  הכנסת  בבית  לבקר   – ברירה  בלית   – התחלנו  בחולון 
ה"אשכנזים", אולם לא יכולנו להשתלב בו. חסרו לנו נעימות 
החזנות הפרסיות שאליהן הורגלנו מילדותנו. כעבור כמה שנים 
עברנו מן הבניין המשותף שברחוב ראש פינה לדירת חדר וחצי 
גינה בשכונת הבלוקונים. במאמץ משותף הוספנו אט-אט  עם 
חדרים והדירה הפכה להיות דירת "רכבת". בשכונה התגוררו 
בית  מצאנו  העצמאות  לגן  בסמוך  המזרח.  עדות  מבני  רבים 
כנסת לפי מנהג עדתנו, אך לא עבר זמן רב ואני חדלתי לפקוד 

את בית הכנסת לגמרי. ומעשה שהיה – כך היה:
נער כבן שש-עשרה.  זה היה בראש השנה, ואני הייתי כבר 
הנרגז  ואחי  מיטתי,  את  ולסדר  הכנסת  לבית  לקום  סירבתי 
הרים עליי את קולו וצעק: "אם אינך מוכן להתנהג כראוי לבן- 
משפחה – קום ועזוב את הבית!". איש לא תיאר לעצמו שאקח 
ג’ינס,  מכנסי  לבשתי  קמתי,  אני  אולם  ברצינות;  דבריו  את 
חולצה אדומה ונעלי ספורט, ועזבתי – לראשונה בחיי – לבדי 

את הבית. 
 – פניי  מועדות  לאן  מושג  של  צל  ובלי  בכיסי,  פרוטה  ללא 
בפעם   – "סחבתי"  אבטיחים  של  סככה  מתוך  לדרך.  יצאתי 
המדרכה,  סף  על  אותו  פיצחתי  אבטיח,   – בחיי  הראשונה 
בו את רעבוני. לאחר מכן המשכתי בדרכי אל הנגב  והשבעתי 
אבי  באיסורי  שמרדה  אחותי  התגוררה  שבו  לקיבוץ  הצפוני, 
ועזבה את הבית לפניי. לא סיפרתי לה, כמובן, על בריחתי מן 
הבית. אחותי שמחה לקראתי שמחה רבה. למחרת הצטיידתי 
בתרמיל, באולר קפיצי ובמעט מצרכי מזון ש"קניתי במשיכה" 

מחדר האוכל של הקיבוץ – והמשכתי דרומה. 
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בחברת  להנאתי  רובץ  עצמי  את  מצאתי  מהרה  עד 
ה"ביטניקים" ארוכי השיער ומרושלי הלבוש על חוף ימה של 
אילת. באילת "גיליתי" את העישון – עד אז לא נכנסה סיגריה 
לבד  בהם  לפגוש  נעים  שלא  טיפוסים  עם  והתחברתי   – לפי 
בסימטה אפילה בשעות הלילה... הללו בערסליהם ימים ולילות, 
אינסופיות.  חדגוניות  נעימות  לעצמם  ומלמלו  סמים,  המומי 
כיצד  ידעו  לא   – מטבעם  ועצלנים   – בארץ  זרים  בהיותם 
להסתדר, ואני לימדתי באותם לסחוב לוחות אסבסט מצריפים 
לנו שכונה של ממש  על החוף. הקמנו  ולבנות בקתות  נטושים 
בחורשה לצד מלון "הסלע האדום". היו לילות – כמו גם ימים 
– שבהם ראיתי את הנרקומנים שביניהם בשעת "קריז", וליבי 
נמלא רחמים כששמעתי אותם ממלמלים שעות ארוכות  היה 
בייאוש: "מי יתן לי אופיום?" אף על פי שטעמתי בעצמי מעט 
מהסם, הגעתי עד מהרה למסקנה הבוגרת – בהתחשב באותן 

נסיבות – שאני נרקומן לא אהיה לעולם!
באזור.  נרחבות  סריקות  המשטרה  ערכה  אחד  לילה 
השוטרים, שחיפשו אחר האחראים לגניבה גדולה בחוף, האירו 
לעצמי  שבניתי  הקטנה  האסבסט  בקתת  את  גם  חזק  בפנס 
בחורשה. למרות שלא הייתי מעורב אישית בגניבה, הייתי אחד 
מהחשודים. אחד השוטרים שאל אותי לשמי, וכשהזדהיתי – 
התנפלו עליי כל עמיתיו בצעקות: "אתה יעקב דמקני שכל הארץ 
מחפשת אחריו? איך יכולת לעולל דבר כזה לאימך? מודיעים על 
היעלמותך אפילו ברדיו!". מיד לקחו אותי לבית המעצר, וכבר 

למחרת היום הגיעו הוריי לאילת, כדי להחזירני הביתה. 

עלייתם  מאז  באילת  הוריי  של  הראשון  ביקורם  זה  היה 
כדי  החוף,  אל  אותם  להביא  מאוד  השתוקקתי  ואני  ארצה, 
שיראו כיצד בנם חי. אי לכך סיפרתי להם: "בואו לראות את 
תיארתי  בחרבה!".  סוף  ים  את  ישראל  בני  עברו  שבו  המקום 
לא  וכלל  התעניינותם,  את  יצית  התנכ"י  שהאירוע  לעצמי 
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אכפת היה לי שסילפתי את האמת, שהרי האירוע לא התרחש 
כשהם  והשתוממתי  אכזבתי  איפוא  רבתה  מה  הזה...  במקום 
בנופים או  לא התלהבו כלל מן הרעיון! הם לא התעניינו כלל 
באתרים היסטוריים; כל משאביהם הופנו למטרה אחת בלבד 
היה",  טוב  "כמה  משפחתם.  בני  של  המירבית  לטובתם   –
חשבתי לעצמי, "לו נשארו איתי לפחות יום אחד על חוף הים 
השמש  בקרני  מהשיזוף  השחיה,  מן  השלווה,  מן  כמוני  ונהנו 
באילת אפילו  לא התעכבו  הנצחי!". אולם הם  של ארץ הקיץ 
לשעה אחת של נופש מיותר, אלא העמיסו אותי על האוטובוס 

הראשון שיצא צפונה, והחזירו אותי אחר כבוד הביתה. 
עד כמה   – כמובן  – מפי אחרים,  לי  נודע  יותר  רק מאוחר 
מן  נעדרתי  שבהם  ארוכים  חודשיים  באותם  אימי  התייסרה 
הבית. היא שוטטה מלאת עצב ברחובות העיר, וקוננה עליי כעל 
מי שהלך לעולמו: "יעקב, בני, איפה אתה? יעקב, בני, בני, בוא 

הביתה!"
עם שובי לחולון חזרתי אל ספסל הלימודים, הפעם בתיכון-

אחרים,  בעולמות  נפשי  שוטטה  עכשיו  אולם  "קוגל",  הערב 
בית  כיסאות  "חיממתי" אומנם את  בגופי  וקסומים.  רחוקים 
הספר אולם ברוחי "עשיתי חיים" על חוף ימה של אילת. לא 
הצלחתי להסתגל ללימודים ועד מהרה פרשתי מהם לחלוטין. 
ולא רק מבית הספר פרשתי – על ביקורים בבית הכנסת בכלל 
לא היה מה לדבר. כך חילקתי את עיתותיי בין חולון, ירושלים 
ואילת. הייתי מבלה פעם פה ופעם שם, קופץ הביתה לביקורים 

מזדמנים, עד שהגיע מועד הגיוס לצבא. 
ספר  מבית  חברים  עם  התרועעתי  לאילת  שירדתי  לפני 
קוגל. אולם אחרי שובי מפנינת הדרום, הכרתי אנשים אחרים 
ומוזר,  חדש  עולם  אל  התוודעתי  וכך  הבלוקונים",  מ"שכונת 
עד  ידעתי  לא  ושעל קיומו  רגל,  בו דריסת  אין  עולם שלילדים 

אז דבר. 
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יום אחד פנה אליי אחד החבר’ה והציע לי לבוא איתו כדי 
לו כסף, ושהוא  "להביא כסף", כלשונו. חשבתי שמישהו חייב 
קורא לי להתלוות אליו כדי לגבות את החוב. אולם עם צאתנו 
לדרך התחיל הלה להדריך אותי וללמדני פרק בהילכות פריצה: 
"קודם כל נדפוק על דלת הבית ונראה אם יש שם מישהו", אמר. 
"אם אין, אכנס אני אל תוך הבית, ואתה תשמור מבחוץ. אם 
תראה מישהו מתקרב, תשרוק ותזהיר אותי!". זו היתה תחילת 
דרכי אל מתחת לאותו קו דמיוני שמפריד בין "עולם התרבות" 
לאותו עולם של תת-תרבות, הקרוי בפי העם "העולם התחתון". 

למרות קשיחותם החיצונית של החבר’ה האלה, נוכחתי עד 
מהרה לדעת שזו לא היתה אלא שריון-קשקשים שנועד לחפות 
על לב רגיש, פגיע ועדין מאין כמוהו. "אחוות הפושעים" ששררה 
בינינו אנשים אשר  היו  דבר. כמעט שלא  בחבורה היתה לשם 
שמרו את כל השלל לעצמם מבלי להתחלק בו עם האחרים. לא 
אשכח סיפור ששמעתי פעם על אחד "הפורצים הנוצצים" של 
אותה תקופה. הוא פרץ, בטעות, לבית עניים. כאשר קמו הללו 
בבוקר משנתם, נדהמו לגלות סכום כסף גדול שהפורץ השאיר 
בסתר"  "מתן  היום  מוצאים  איפה  התינוק...  בעגלת  עבורם 

שכזה? 
אותי.  להוביל  החדשה  דרכי  עלולה  לאן  להרהר  התחלתי 
אחרי הכל, לא כל אדם מסתובב בחוצות העיר הגדולה כשהוא 
יום אחד מצא אחי צרור  חמוש בנשק חם, מבלי לעורר חשד. 
מפתחות של מכוניות שהשארתי בביתנו, וסיפר על כך לאימי 
לפגוע  מסוגל  מבניה  שאחד  להאמין  יכלה  לא  היא  הנדהמת. 
אפילו בזבוב שעל הקיר, והגנה עליי בלהט. היא לא היתה מוכנה 
לשמוע אפילו לקול ההגיון, ולא שאלה את עצמה לאן נעלמתי 
זה שחזרתי הביתה עם  ואיך  לילה,  במשך שעות ארוכות מדי 
זריחת השמש והלכתי לישון בשעה שכל אדם מן הישוב יוצא 

ליום עבודתו?
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עבודה  גם  לי  היתה  התקופה  אותה  שבכל  ייאמר  לזכותי 
כקבלן  עבדתי  היום  במשך  הפשע.  לעולם  כלל  קשורה  שאינה 
ויכולתי לקבוע לעצמי  ברזל, ובתור עצמאי היו עיתותיי בידי, 

את שעות העבודה ואת שעות הפנאי. 

אורח החיים שניהלתי השפיע לא רק על התנהגותי הכללית, 
כי אם גם על צורת החשיבה ועל סולם הערכים שלי. לאט לאט 
נשכח מליבי המעמד המרגש לרגלי ארי-האבן שבתל-חי, ובלי 

שחשתי בדבר, התחלתי למרוד בסמכויות. 

קודם כל – בסמכות הוריי, ולאחר מכן – גם בסמכותם של 
נראה  לידי כך שכל אדם במדים  והגיע המצב  ורבנים;  מורים 
לי אויב טבעי שיש להיזהר מפניו. המשטרה יצגה לגביי סמכות 
שיש למרוד בה ו"לסדר" אותה בכל מחיר, ולאט לאט השלכתי 
למדים   – השוטרים  מדי  כלפי  שפיתחתי  השלילי  היחס  את 
בכלל. המהפך שחל באורח חשיבתי היה איטי והדרגתי כל כך, 
עד שלפתע מצאתי את עצמי מתנגד גם לעצם הרעיון של לבישת 
שמונה,  מקרית  הפטריוט  נעלם  לאן  לצבא.  וגיוס  צה"ל  מדי 
טרומפלדור  כמו   – ומולדתו  ארצו  על  להגן  חגיגית  שנשבע 
בשעתו – ולא להתחבא במקלט מפני האויב? מנין צמח "סרבן 
הגיוס" שהשתקף מולי במראה? זאת לא יכולתי להסביר אפילו 

לעצמי. 

שבתל- והמיון  הקליטה  בבסיס  התייצבתי  היום  בבוא 
כתפיי,  את  מכסה  תלתלים  של  סבוכה  כשרעמה  השומר, 
את  ו"דופק  ש"מנצל"  הממסד  כלפי  וזעם  עוינות  מלא  וכולי 
הקשיחות  מהצגת  במיוחד  התרשמו  לא  בצבא  השחורים". 
כדי  באוויר"  "שמיניות  לעשות  התחלתי  ואני  שלי,  המופגנת 
החלטתי.  אחד!",  אף  של  פראייר  אהיה  לא  "אני  להשתחרר. 
עדיין "סגן טירון", ביקשתי  לגיוסי, כשהייתי  בשבוע הראשון 
מבנות  אחת  של  לחתונתה  ללכת  כדי  המסדר  בשעת  "אפטר" 
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השכונה. לעיניהם המשועשעות של המגויסים האחרים "כיסח" 
אותי המ"כ בקללות עסיסיות. אני לא הייתי מוכן לעבור על כך 
ונפקדתי  זאת  בכל  יצאתי   – המסדר  אחרי  ומיד  היום,  לסדר 

שבעה עשר יום. 
ישבתי בחברת אחד  בוקר,  לפנות  לילה אחד, בשעה שלוש 
מידידיי על הדשא מתחת לעץ הגויאבות שבחצר ביתנו. לבחור 
כבר היה נסיון קודם עם ה"בראסו" – כמו רבים אחרים מבני 
לפתע  הצבאי.  מהשירות  להשתחרר  הוא  גם  הספיק  השכונה 
נדרך. אוזניו המנוסות שמעו את השוטרים הצבאיים עוד בטרם 
הספיקו לרדת לחצר הבית, והוא הזהיר אותי: "ברח!". זינקתי 
דרך  עברתי  רגליי.  שנשאוני  ככל  הרחק  וברחתי  חתול,  כמו 
ונעלמתי מן המקום. חברי המשיך לשכב  חצר ביתו של השכן 
על הדשא, כמי שאין לו יד ורגל במעשה. בשלווה גמורה הניח 
לשוטרים הצבאיים לכבול את ידיו באזיקים ולהובילו לניידת, 
וזאת – כדי לתת לי שהות מספקת להימלט. אבי, שיצא בינתיים 
החוצה, נזעק למראה הטעות בזיהוי: "חמורים! מטומטמים! 
זה לא הבן שלי! הוא בטח ברח לשם!" – והצביע לעבר ביתו של 

השכן. אבל אני כבר לא הייתי שם.

על  הצבאית  המשטרה  ידי  על  נתפסתי  השבעה-עשר  ביום 
בכלא  ימים  וחמישה  לשלושים  ונחבשתי  נשפטתי  אילת.  חוף 

שש. 
לתת  לא  חשוב:  אחד  דבר  מהחבר’ה  למדתי  בשכונה  עוד 
לפסיכיאטר.  הפנייה  בלי  מהבקו"ם  אותי  לפנות  "להם" 
האימונים  למחנות  החיילים  את  שלחו  שבהם  במסדרים 
להשיג  שהצלחתי  עד  בשמי  כשקראו  לענות  סירבתי  השונים 
הפנייה לקב"ן. רק אז נתתי להם לשלוח אותי לבסיס של חיל 
מוסררה.  משכונת  חברים  כמה  בעזרת  בשומרון.  תותחנים 
בירושלים הצלחתי לשכנע את מפקדי שאינני מתאים למסגרת 
הצבאית וכך, כשהגעתי סוף סוף לקב"ן, הקרקע היתה מוכנה. 
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"אי- סעיף  על  מצה"ל  שוחררתי  השנה  כמחצית  אחריי  ואכן 
הסתגלות", וכך בא הקץ לשירותי הצבאי. 

באותה  נשמעה  כאשר   ,1973 שבשנת  כך  לידי  המצב  הגיע 
שבת של יום הכיפורים האזעקה שבישרה על תחילת המלחמה – 
רבצתי עם אחדים מהחבר’ה בביתו של אחד מהם בחולון. איש 
ביום  הכנסת,  לבית  והליכה  למקלט;  לרדת  חשב  לא  מאיתנו 
הקדוש ביותר ליהודים, בוודאי שלא באה בחשבון. המחשבה 
על העדרותי מבית הכנסת דווקא ביום הזה הציקה לי אומנם 
אי-שם במעמקי תודעתי, אולם זה מכבר הבינותי שאין לבית 
הסמכויות  כלפי  שטיפחתי  והמרדנות  לי,  להציע  מה  הכנסת 
לא  אלוהים  את  דברם.  ועושי  הרבנים  את  גם  כמובן  כללה 
על  דין-וחשבון  איזשהו  לו  חייב  שאני  חשתי  ולא  הכרתי, 
דין  לתת  צריך  אני  דווקא  למה  אז  חוטאים,  כולם  מעלליי. 
של  אמותיו  לארבע  הצטמצם  כולו  העולם  בשבילי,  וחשבון? 
החדר בו ישבנו ועישנו חשיש להנאתנו, וזאת – בעיצומו של יום 
הכיפורים דווקא! היינו המומים ממש נוכח ההזדמנות הבלתי 
חוזרת להיכנס לתוך הבתים הנטושים בעוד בעליהם מסתתרים 
במקלטים, ולעשות שלל גדול. אולם למרות הנסיבות – ולמרות 
שדיברנו על כך – לא עשינו דבר בנידון. למעשי שפלות שכאלה 

לא היינו מסוגלים באותם הימים...
באותה תקופה התביישתי ממש להסתובב ברחובות העיר. 
שום גבר צעיר לא היה בטווח ראייה. רק נשים, ילדים וזקנים 
על  התחרטתי  בכל.  שררה  המלחמה  ואווירת  בעורף,  נשארו 
להתנדב   – אחי  בהשפעת   – ניסיתי  ואפילו  להתגייס,  סרובי 
אלא  לי  נותר  לא  אותי.  דחה  הצבא  אולם  פעיל,  לשירות 
 – מילים  ללא   – ולענות  מעש,  בחוסר  ברחובות  להסתובב 

למבטים השואלים שהופנו אליי. 
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בנק  בסניף  עבודה"  "ביקור  החבר’ה  ערכו  הימים  באחד 
גדול באחת הערים שבמרכז הארץ כדי "לבדוק את מצבן" של 
המשטרה  הקיפה  במלאכתם,  עסוקים  הם  עוד  שבו.  הכספות 
את הבניין ועצרה את כולם כשהם עמלים בתוך הבנק. למזלי 
לא השתתפתי באותה פריצה, אולם בעקבותיה החלה המשטרה 
להסתובב בתדירות גדלה והולכת בשכונת הבלוקונים, שהיתה 
חממה לפשע. כשראיתי שהקרקע מתחילה לבעור מתחת לרגליי 

התחלתי להרהר באפשרות לעזוב את הארץ. 

לגור  בינתיים  עבר  לחולון,  אותנו  שהביא  האח  שמואל, 
 ".S.A.S" בקופנהאגן. הוא עבד בחברת התעופה הסקנדינבית
העיר.  של  הראשי  במדרחוב  תכשיטים  חנות  פתח  כך  ואחר 
מצאתי  אחד,  סתווי  ביום  וכך,  לבקרו.  לנסוע  איפוא  חשבתי 
להישאר  תכננתי  דנמרק.  של  הבינלאומי  התעופה  בנמל  עצמי 
כחודשיים,  לבסוף  נמשך  ביקורי  – אבל  בלבד  זמן קצר  אצלו 
היו  האנשים  לטעמי.  איננה  שאירופה  נוכחתי  ובמהלכם 
את  אי-פעם  ללמוד  שאצליח  חשבתי  ולא  ומנוכרים,  קרים 
גדולה  בנייה  תנופת  על  שמעתי  הימים  באותם  הדנית.  השפה 
באוסטרליה, ובהיותי בעל נסיון בעבודות ברזל, ובענף הבנייה 
ככל  ומהר  כסף,  הרבה  ולהרוויח  לשם  לנסוע  תכננתי  בכלל, 
שיש  לי  סיפר  אחי  הטוב.  האל  רצה  כך  לא  אולם  האפשר. 
בבעלותו חלקת אדמה באי פרי-פורט שבבהאמה, ושכנע אותי 

לנסוע לשם כדי להקים עליה בית-מלון. 
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"צא כבר מהסמים האלה, ותהיה כמו האחרים במשפחה" 
– קרא אחי בכעס. "תמיד היינו משפחה חמה ומלוכדת. לשם 
מה אתה צריך את ה’פריקיות’ הזאת? רק אתה מסתובב בטל 
ומתרועע עם העולם התחתון. מתי תהיה כבר בן אדם מיושב 
בדעתו? סע לפרי-פורט. אני בטוח שאם כולנו, כמשפחה, נשקיע 

את מרצנו וכספנו, עוד נעשה היסטוריה!"
"גם שם יש תנופת בנייה גדולה, ואתה תוכל לנצל היטב את 

כישוריך בתחום הבנייה", הוסיף. 
לחינוכי  אחראי  עצמו  את  שמואל  חש  הבכור  האח  בתור 
ולהתנהגותי בארץ זרה, וניסה, כמובן, להחזירני למוטב. הוא 
צייד אותי במסמכים שקיבל כשרכש את האדמה, ושלח אותי 
ברכבת ללוקסמבורג, שם עליתי על המטוס הראשון שיצא לאיי 

בהאמה. 
כשנחת המטוס בנמל התעופה של נאסאו, שאל אותי פקיד 
ההגירה כמה כסף יש ברשותי. בפרץ נדיר של כנות אמרתי לו 
את האמת לאמיתה – שלא היו לי יותר משבעים דולר. האיש 
צחק. "מה בדיוק אתה מתכונן לעשות כאן עם שבעים דולר?", 
שאל. הוא החתים את דרכוני, והודיע לי שיעלה אותי על המטוס 
הראשון החוזר לקופנהאגן. "לשם מה הכנות הזאת?", שאלתי 
את עצמי. ניגשתי איפוא אל מנהל שדה התעופה, הראיתי לו את 
המסמכים שנתן לי אחי, הצגתי עצמי כאיש עסקים שבבעלותו 
להשקיע  כוונתי  על  לו  והודעתי  פרי-פורט,  באי  אדמה  חלקת 

בפיתוח הקרקע. 
באי  הקודם  "בביקורי  הסברתי.  בפרי-פורט",  לי  "מחכים 

נשדדתי, לכן אני מעדיף שלא לשאת מזומנים על גופי."

המנהל התרשם מאוד מההצגה, תיקן את הרישום בדרכוני, 
מכונית  בתוך  בשינה  הלילה  את  שביליתי  אחרי   – ולמחרת 
אמריקנית פתוחה שחנתה במגרש החנייה של שדה התעופה – 

המשכתי בדרכי לפרי-פורט. 
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העור  שחום  מהנהג  וביקשתי  מונית  על  עליתי  בפרי-פורט 
כאילו  עליי  הסתכל  הוא  בונים".  שבו  "למקום  אותי  שיקח 
נחתתי מעולם אחר – מה שבאמת לא היה רחוק מהמציאות - 

ושאל אותי למה אני מתכוון. 
עבודה",  מחפש  אני  שהוא!  בנייה  אתר  לכל  אותי  "קח 

אמרתי לו באנגלית העילגת שבפי. 
אתה  בנייה  אתר  איזה  "על  מופתע.  להיות  תורו  הגיע  ואז 
מדבר? כבר שנים לא בונים בבהאמה דבר. יש פה עכשיו שפל 

כלכלי ואין שום בנייה באיים!", הכריז. 
"הורד אותי מיד!", דרשתי. כמובן שלא רציתי לבזבז את 

הדולרים האחרונים שלי על נסיעה במונית!
ירדתי מן המונית והסתכלתי סביבי. האי היה מהמם ביופיו, 
דקלים  נטועות  היו  עברתי  בהן  השדרות  ממש!  חמד  פנינת 
ירוקים  דשא  כרי  עשירה.  טרופית  צמחיה  גדלה  מקום  ובכל 
ומטופחים להפליא וערוגות פרחים אינסופיות קישטו את צידי 
הכבישים ואת גינות הבתים ההדורים. מזרקות מים רבות היו 
פזורות באי. חוף הים המלבין הבהיק בקרבת מקום, ומאחוריו 
השתרעו מי הים הצלולים, שצבעם כחול עמוק מזוג בתורכיז 
ירקרק, עד האופק הרחוק והתכול... הנקיון היה מדהים, והנוף 
– מרהיב עין! המכוניות האמריקניות המפוארות החליקו ללא 
כל רעש על הכבישים הסלולים היטב ואני לא יכולתי להפסיק 
להתפעל ממראה עיניי. היה זה כאילו הגעתי לגן עדן. עד מהרה 
מצאתי את עצמי שרוע להנאתי על כר דשא ירוק, ליד מלון פאר 
ובראשי  לצדי,  מונחת  היתה  החומה  מזוודתי  בלובנו.  מבהיק 
התרוצצו מחשבות שונות: " כמה נפלא להיות כאן, בגן העדן 
המשפחה  בני  עושים  מה  אכיר?  אנשים  איזה  הזה.  הטרופי 
פה  לי  מחכה  מה  מעניין  הרחוקה?  בישראל  עכשיו,  והחבר’ה 
באי הזה. כיצד אמצא את חלקת האדמה שרכש אחי? ואיפה 
בעולם  והאתגרים  ההרפתקאות  את  אהבתי  הלילה?".  אלון 
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ליהנות מהבלתי- ולהסתדר,  יהיה  לנחות איפה שלא   – הגדול 
צפוי ולהתענג מכל רגע, ממש כמו באילת. 

מן  ירדו  ברשלנות  ולבושים  צנומים  עור,  כהי  בחורים  שני 
הגבעה שממול. פניהם העידו שהיו קשי-יום, אבל למרות זאת 
ניתן היה לחוש בשמחת החיים שמילאה אותם. קראתי להם 
מישראל.  שאני  להם  סיפרתי  שיחה.  איתם  וקשרתי  אליי, 
אני  מה  על  מושג  של  שמץ  להם  היה  שלא  הבנתי  ממבוכתם 
מדבר, והיכן בכלל נמצא המקום הזה. אפילו על ירושלים לא 

שמעו מימיהם. 
על  לינה.  ומקום  עבודה  למצוא  ניתן  היכן  אותם  שאלתי 
ויהיה  בוא איתנו,  דווקא היתה להם תשובה: "אל דאגה!  כך 
משותף,  לבילוי  אליהם  והצטרפתי  להזמנתם  נעניתי  בסדר!". 

במהלכו התוודעתי לראשונה אל המריחואנה...
אל  אליהם  להתלוות  השניים  לי  הציעו  החשיכה  רדת  עם 
ובה  ועד מהרה הגענו לשכונה  מקום מגוריהם. הלכתי איתם, 
בתים נמוכים, בעלי קומה אחת, וגינה ליד כל בית . להפתעתי 
מוזנח  היה  המקום  החלון.  הבית...דרך  לתוך  הבחורים  נכנסו 
היתה  הזאת  שהשכונה  לי  סיפרו  הם  בו.  שררה  כבדה  וצחנה 
פינו  הלבנים  האנשים  אולם  שחורים,  ידי  על  בעבר  מיושבת 
המקום  את  הזמן  במשך  לשפץ  מתכוונים  והם  דייריה  את 
ולאכלס אותו באנשים לבנים. בינתיים עומדים הבתים נטושים 

וריקים מאדם. 
כל הלילה ישנתי דרוך ועם זריחת השמש עזבנו את הבית. 
גדולה.  מאפייה  אל  תעשיה,  לאזור  השניים  אותי  לקחו  אז 
האי  כמו  ובעצם,  המפעלים,  כל  כמו   – הזאת  "המאפייה 
הפועלים  כל  אבל  הלבן,  לאדם  "שייכת  לי,  הסבירו  כולו", 
העובדים בה – כושים הם, וישתפו איתנו פעולה. בא ניכנס דרך 
לא  ממילא  איש  נוכל.  שרק  מה  כל  ו’נרים’  האחורית,  הדלת 

ירגיש בכך!". 
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נכנסנו איפוא, ותוך דקה יצאנו כשידינו מלאות שלל: לחם, 
איש  בנו.  חשד  לא  איש  ובאמת,  מאפה.  דברי  ושאר  עוגות, 
לא היה שם,  בעל הבית,  גם לא שאל שאלות. "האיש הלבן", 
הרוויחו  כך  פעולה.  איתנו  שיתפו  באמת  הכושים  והעובדים 
ידידיי החדשים את לחם חוקם, וזו היתה גם ארוחתם היומית. 
מותרת  אליו  שהכניסה  אלא  קזינו,  מצוי  פרי-פורט  באי 
ללבנים בלבד. ניצלתי את צבע עורי הבהיר, יחסית, כדי להיכנס 
אליו. לא שהיה לי על מה להמר – אבל בהחלט היה לי מה לתכנן. 
הנסיון העשיר שצברתי בחולון העלה במוחי רעיון מבריק. מדוע 
שידידיי השחורים לא "יעבדו" בשבילי, בעוד שאני – ה"בוס" 
אחרי  ולרגל  לבלוש  התחלתי  חשד?  לכל  ומעל  נקי  אשאר   –
האנשים שהמירו את הז’טונים בסכומי כסף גדולים. "כשאחד 
חשבתי  ממזומנים",  תפוחים  וכיסיו  הקזינו  את  ייצא  כזה 
לעצמי, "ארמוז לשותפיי אשר ימתינו בחוץ, והם כבר ‘יפשטו 

את עורו’ של הקורבן, אחר כך כבר נתחלק ברווחים"...
חיכו  תמיד  מהרעיון;  מאוד  התלהבו  הברנשים  שני 
בסרטים".  "כמו  שכזה,  נועז  מבצע  לעשות  חייהם  להזדמנות 
אולם כשהגענו לכלל מעשה התברר לי שאין כוחם אלא בפיהם, 
ושלמעשה לא היו אמיצים כמו שהתיימרו להיות. בלית ברירה 
לא  על הביקורים בקאזינו  על התוכנית. אולם  לוותר  נאלצתי 

הייתי מוכן לוותר. 
השפה  צלילי  את  זיהיתי  מהאולם,  בצאתי  אחד,  ערב 
שלושה  היו  שהדוברים  וגיליתי  אוזניי  את  זקפתי  הערבית. 
ימאים. לשאלתי, ענו לי שהם משרתים כמלחים במיכלית נפט 
שמחו  הם  ימים.  שלושה  באי  ושיישארו  בנמל,  העוגנת  לובית 
יחסם  עילגת.  גם  ולו   – ערבית  שיודע  מישהו  לפגוש  מאוד 
אליי לא השתנה כשאמרתי להם שאני מישראל. אדרבה, הם 
הזמינו אותי בשמחה להצטרף אליהם לארוחת ערב במלון שבו 

התאכסנו, ואני, כמובן, נעניתי בחפץ לב. 
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החיים  ויטה",  ה"דולצ’ה  במנעמי  לראשונה  פגשתי  כאן 
המתוקים של מלון חמישה כוכבים. אחד מהם, מוחמד, הזמין 
אותי להצטרף לחדרו ולימד אותי איך חיים במלון פאר אמיתי. 
ואכן – פאר שכזה לא העזתי להעלות אפילו בדימיוני. איך הגיע 
לאלוהי   – כזאת  לסביבה  שמונה  מקרית  שכמוני  פשוט  בחור 
האגדות פתרונים; זה היה סיפור סינדרלה ממש... הצטרפתי 
אל מארחיי לארוחות במסעדת המלון, וכאן ניצבתי בפני בעיה 
חדשה: איך לכל הרוחות, נוהגים ליד שולחן מפואר כל כך, ואיך 
מסתדרים עם אינספור פרטי סכו"ם, עם הר של צלחות חרסינה 
יפהפיות, ועם כל גביעי המשקאות הטרופיים הצבעוניים? בכל 
ארוחה הוגשו מנות מפוארות רבות, ואני – אפילו להחזיק את 

הסכין והמזלג כמו אדם מן הישוב לא ידעתי!
ומי  הזה?  הפאר  כל  בשביל  משלמים  הרוחות,  לכל  ואיך, 
ישלם עבורו? – אין בעיה! כלאחר יד נטל מארחי את העט בידו 
לו. כך חויב חשבון החדר  ושירבט חתימה על השובר שהושט 
במחיר הארוחה. ומי ישלם את חשבוני? – אל דאגה, ממשלתה 

העשירה של לוב כבר תישא בהוצאות האירוח הנדיב. 
השיטה הזאת דווקא מצאה חן בעיניי, ודמיוני החל "לעבוד 
שעות נוספות". אם זה כל כך פשוט, אם כל מה שצריך לעשות 
שלא  מדוע  החדר,  מספר  את  ולחייב  פתק  על  לחתום  רק  זה 
אנצל את השיטה עד הסוף? כעבור שלושה ימים עזבו מארחיי 

הלוביים את המלון וחזרו לאונייתם. 
"בחיאת דינכ", אמרתי למוחמד בערבית המעורבת באנגלית 
הרצוצה שבפי, "אתם הרי יוצאים עכשיו לים, ובלב ים לא יוכל 
איש לאתר אתכם ממילא. מה אכפת לך להודיע לפקיד הקבלה 
שהמפתח שלך אבד ולתת לי אותו כדי שאוכל להמשיך לגור פה?"

הרעיון.  מן  מוחמד  התלהב  ראסי!",  ועלא  עיני  "עלא 
באל- בס-סלאם  נשופכ  ואחנא  אל-יום,  בג’י  "אינשאללה, 

היום  יבוא  האל,  ירצה  אם  ראשי...  ועל  עיני  )"על  קודס!". 
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התנוצצו  ועיניו  בירושלים!"(.  בשלום  אותך  נראה  ואנחנו 
בתקווה ובאמונה לעתיד טוב יותר. 

כשנפרדנו – כמעט בדמעות – הושיט לי מוחמד את מפתח 
לוב  ממשלת  את  ולחייב  בחדר  לגור  המשכתי  ואני  חדרו, 
בהוצאות שהייתי בו. כל כך נהניתי מכל מנעמי החיים הטובים 
– מבריכת השחייה, מחדר האוכל ומתפנוקי שירות החדרים – 

עד שכבר התחלתי לחוש עצמי כבן-בית במקום. 

שאיתם  הכושים  שני  את  ופגשתי  שבתי  הימים  באחד 
התיידדתי עם בואי לאי. הם רבצו על אותו כר דשא שבו נפגשנו 

לראשונה – כאילו לא קמו על רגליהם כלל. 

המחודשת,  מהפגישה  במיוחד  התרגשו  לא  להפתעתי, 
בשעתו  הסתרתי  שבו  לבית  אותי  לקחת  מהם  וכשביקשתי 
כנראה שכבר טיפלו בה  – סרבו בתוקף.  את מזוודתי החומה 
בני  של  ובהגינותם  ביושרם  האמנתי  עדיין  אז  עד  בעצמם... 
בשכונת  למדתי  אותה   – הפושעים"  ב"אחוות  ואפילו  האדם, 
הבלוקונים. אולם כעת נוכחתי לדעת שבני האדם בעולם הגדול 
נאמנות,  כמו  בסיסיים  ומושגים  אחת,  גדולה  כמשפחה  אינם 
בזמנו  אומנם  מאליהם.  מובנים  אינם  ואחווה  הדדית  עזרה 
התייחסו  כעת  אבל  המועט,  מכספי  המבורגרים  להם  קניתי 

אליי כאל זר. 

לא נותרה לי איפוא ברירה – את המזוודה הרי הייתי חייב 
פיזי  "לחץ  היום  שנקרא  מה  עליהם  הפעלתי  ולכן   – למצוא 
הוסתרה  שבו  המקום  אל  אותי  לקחת  אותם  אילצתי  מתון". 
היושר  מחוסר  קשות  מאוכזב  כשאני  חזרתי  ומשם  מזוודתי. 
שגילו אנשים כפויי טובה אלה, אל מלון חמשת הכוכבים שבו 

התגוררתי בנסיבות שלא היו, כמובן, מן הכשרות ביותר... 

לי  עד שערב אחד קרא  כשורה,  והכל התנהל  חלפו  הימים 
פקיד הקבלה ושאל לזהותי. "אני אחמד עלי!", יריתי מהמותן, 
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והסברתי לו שאני שייך לצוות המיכלית הלובית. 
"אבל הם עזבו את המלון כבר לפני שבוע!", טען. 

"נכון", עניתי כלאחר יד, "אולם קברניט המיכלית השאיר 
בקרוב.  פה  שתעגון  הבאה  לאוניה  להמתין  כדי  האי  על  אותי 

חסר בה כוח אדם מקצועי...". 

לא יכולתי להאמין למשמע הסברים שיצאו מפי, ולא תיארתי 
לעצמי עד כמה קל לשקר! האיש נטל את הטלפון והתקשר אל 
הנמל, אולם לשמחתי לא נתקבלה כל תשובה מן העבר השני. 
רגשי  חש  והמסכן  בבוקר,  למחרת  ולהתקשר  לשוב  לו  הצעתי 

אשמה כאלה שלא חדל להתנצל לפניי ולבקש את סליחתי. 
למותר לציין שעוד לפני שעלה השחר נעלמו עקבותיי...

שעבד  ישראלי  בחור  פגשתי  בקזינו  הראשונים  בימיי  עוד 
 – שלי  הדיור"  "מצוקת  על  כששמע  ההימורים.  שולחנות  ליד 
הזמין אותי אל מלון הדירות שבו התגורר. הוא הכיר היטב את 
הנעשה באי, ומפיו שמעתי כי חלקת האדמה שנמכרה בשעתו 
לאחי לא היתה שייכת כלל לאיש שמכר לו אותה! מעשי מרמה 
ממש   – הזאת  בסביבה  מה-בכך  של  דבר  היו  שכאלה  והונאה 

כמו בפלורידה הסמוכה. 
כאשר נודע לי שפלורידה קרובה כל כך לאיי בהאמה, אורו 
עיניי. באותה עת לא ידעתי עדיין שאמריקה נמצאת ממש מעבר 
לפינה! הוא הסביר לי שסיכויי למצוא עבודה באי הזה קלושים 
מאוד, ושאם ארצה להסתדר בחיים, מוטב שאגיע לאמריקה. 
הוא הציג אותי לפני ראשי הקהילה היהודית במקום, ובאחת 
השבתות אף ביקרתי בבית הכנסת. רחמיהם של הנוכחים נכמרו 
על המהגר הישראלי חסר הפרוטה, ואחד מאנשי הקהילה קנה 
לי כרטיס טיסה למיאמי-ביץ’, פלורידה, והעניק לי מאה דולר 
במתנה. עוד באותו שבוע נפרדתי מאי החלומות ועליתי, מלא 
תקוות, על המטוס שלקח אותי אל "ארץ האפשרויות הבלתי 

מוגבלות"...
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אני עם החולצה ועם החברה באילת “אני נרקומן לא אהייה”
עם העט והנייר והתותחנים בשומרון
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מתוך הסרט "רוח חדשה"
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ניו יורק, ניו יורק!

אם חשבתי, בזמנו, שדירת שניים וחצי חדרים בבית משותף 
שלא  הרי   – והחלומות  המאוויים  כל  התגשמות  היא  בחולון 
היה לי מושג מה מצפה לי, כאשר נשקו גלגלי המטוס למסלול 
הנחיתה במיאמי-ביץ’! אני באמריקה! ובאמריקה "הכל גדול 
יותר מהחיים"; עשיר יותר, מפואר יותר – ויקר הרבה, הרבה 
ומבולבל  מסונוור  הכרך,  ברחובות  התהלכתי  כסהרורי  יותר! 
ממראה עיניי, גומע את המראות, את הצלילים ואת הריחות. 
מעל  מיפלסים  במספר  המתפתלים  הענקיים  הגשרים  מראה 
איך  ממש.  אותי  סחרר  המסלולים  ורבי  המהירים  לכבישים 
אפשר להתמצא בכל אלה בלי ללכת לאיבוד? שלל אורות שלטי 
יוצרים  כשהם  הרף,  בלי  וכבו  שנדלקו  הצבעוניים  הפרסומת 
להיוולד  כדי  ונעלמים  נמוגים  ואחר  שלמות  תמונות  בהדרגה 

מחדש – כל אלה היו משהו זר, מוזר ומרתק לכפרי שכמוני. 
ומה כבר עושה בחור יהודי – וישראלי – בן עשרים ואחת, 
ימים  כשבוע  כמובן!  עבודה,  מחפש  לאמריקה?  בא  כשהוא 
עלו  עבודה  להשיג  נסיונותיי  כל  אך  במיאמי-ביץ’,  נשארתי 
את  ולבקר  ירוק  לניו  לנסוע  החלטתי  ברירה  ובלית  בתוהו, 

מייקל. 
החרדים  הוריו  ידי  על  מברוקלין  ארצה  נשלח  מייקל 
וגדול  לרב  יהיה  היקר  שבנם  ליבם  בכל  קיוו  הם  האמידים. 
ו"ניפחו" את  לו דבר,  יחסר  בישראל. הוריו דאגו כמובן שלא 
חשבון הבנק שלו כל אימת שחשבו שהתדלדל מעט – אולם לא 

היה להם שמץ של מושג במה באמת עסק הבן-יקיר שלהם. 
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למען האמת, נפשו של מייקל לא חשקה בתורה, והוא העדיף 
להסתופף דווקא בבתי השעשועים של עיר הקודש ולא בין כתלי 
בין  זמני  את  לחלק  עדיין  נהגתי  הימים  באותם  המדרש.  בית 
חולון, ירושלים ואילת. וכך – בלילה אפל אחד - הצטלבו דרכינו 
ב"בית התה הצהוב" בירושלים. אחרי שיחה ארוכה של מה בכך 
נתן לי את כתובתו, ואמר לי שאם אגיע פעם לאמריקה – ישמח 
אם אבקרו. בטוחני שהוא לא תיאר לעצמו שיום יבוא ובאמת 

אתדפק על דלת ביתו, וזאת – ללא הודעה מוקדמת. 
טרמפ.  לעצור  יד  והרמתי  המהיר  לכביש  כן  אם  יצאתי 
באמריקה – עוד יותר מאשר בישראל – רווחת תופעת הטרמפים 
במידה רבה, וכך הגעתי בקלות עד לג’ורג’יה. שם אספה אותי 
מכונית אמריקנית מפוארת, שנהגה הכושי היה לא פחות ולא 
יותר מאשר נהגו האישי של מאיר לאנסקי, שהתפרסם באותה 
העת באמריקה – וגם בישראל – כאחד מראשי הפשע המאורגן 
בארצות הברית! עוד בהיותי בארץ עקבתי בעניין אחרי שהותו 
במלון "אכדיה" שבהרצליה. כל הדרך צפונה סיפר לי האיש על 
מעלליו של מעסיקו, אולם הרהוריי נשאו אותי הרחק, הרחק 
זו?  אישיות  עם  דווקא  שנפגשתי  היא  הגורל  יד  "אולי  משם: 
‘יעלה  מחולון  הרקק  ודג  הכושר,  שעת  סוף  סוף  הגיעה  אולי 
האמריקני...".  הפשע  צמרת  אל  ישר  ויעפיל  כיתה  סוף  סוף 
הנהג נתן לי מספר טלפון אליו אוכל להתקשר במקרה הצורך- 
אולם, חרף מאמציי, לא הצלחתי מעולם ליצור קשר כלשהו עם 

"הבוס הגדול". 
כשהגענו לברוקלין הפקיד אותי נהגו של לאנסקי בידיו של 
התחתית.  לרכבת  הדרך  את  לי  להראות  ממנו  וביקש  שוטר 
נהניתי מכך מאוד. תארו לעצמכם: אחד מראשי הפשע המאורגן 
מוסר אותי לידי איש החוק דווקא – מחזה סוריאליסטי שכזה 

באמת יתכן רק בארצות הברית. 
הרכבת  לתחנת  וירדתי  השוטר  הצביע  אליו  בכיוון  הלכתי 
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לווייתי  בת   – החומה  מזוודתי  את  לרגע  הצבתי  התחתית. 
הנאמנה – על הרצפה, כדי לפרוט שטר של דולר לשימוש בטלפון. 
"שלא  אימים:  בשאגת  אחת  יהודיה  אשה  עליי  התנפלה  מיד 
תעז להוציא את המזוודה מידך אפילו לשניה אחת! פה כולם 
ויכולתי אף  גיליתי עד כמה צדקה,  יותר  גנבים!". רק מאוחר 
להודות לה בליבי. אולם באותו רגע הייתי המום מעט מקבלת 

הפנים הזו. הרושם הראשון מניו יורק היה עגום למדי...
הגעתי לביתו של מייקל, אולם לא מצאתי את הבחור בביתו. 
במשך שלושה או ארבעה לילות התגנבתי ללובי של מלון דירות 
בתקופה  מהוהה.  ספה  מאחורי  בהיחבא,  שם  וישנתי  עלוב, 
"הישראלי  בתופעת   – בחיי  הראשונה  בפעם   – נתקלתי  זו 
המכוער". נוכחתי לדעת שישראלי לישראלי – זאב, בעיקר אם 
הוא בחו"ל. כל אחד דואג אך ורק לענייניו – והוא שומר מכל 
משמר על פרטיותו, אפילו אם כל מה שיש לו מסתכם בארבעה 
קירות ובתקרה מעל ראשו. על עזרה הדדית כנראה לא שמעו 

שם עדיין. 
להם  וסיפרתי  אנשים  לכמה  מצוקתי  את  שגיליתי  למרות 
שרק עכשיו הגעתי ושאין לי מקום לינה – לא טרח איש להציע 
והפחד מפני טיפוסים  לי להתארח בביתו. כנראה שהחשדנות 
דעתם,  על  האנשים  את  יורק  בניו  מעבירים  מוכרים  לא 
לדעת  נוכחתי  כל מידה של הכנסת אורחים.  ומשכיחים מהם 
ואפילו  עבודה,  בכל  לעסוק  מוכן  המצוי  הישראלי  שהיורד 
במלאכות שבהן לא היה מעז לעסוק בישראל, בתנאי שתכנסנה 
כמה דולרים לכיסו. גיליתי גם שכל אחד מהם נלחם כארי לבל 

תקופח פרנסתו – אפילו אם יקפח בכך את פרנסתו של אחיו. 
מייקל,  לי  שנתן  הכתובת  אל  שבתי  ימים  שלושה  כעבור 
וכשהקשתי על דלת מרתפו של הבית, נפתחה הדלת והוא קיבל 
– כששניהם עסוקים באימוני  יחד עם חברו הטוב   – פניי  את 
קראטה. ברגע הראשון לא זכר בדיוק מי אני ומה, בעצם, אני 
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עושה על סף ביתו; אולם כאשר הראיתי לו את כתובתו, שהיתה 
רשומה בכתב ידו, ומשספרתי לו היכן ובאילו נסיבות נפגשנו, 

נזכר והזמין אותי להיכנס. 

השמחה על חידוש הקשר היתה גדולה, ואחרי שיחת חולין 
את  והשכירה  לירושלים  עקרה  שמשפחתו  לי  התברר  קצרה 
דירת הפאר שלה לאחרים, כך שלבנם לא נותר אלא להשתכן 

במרתפו הזעיר של הבית. 
וכך  לי,  שנועד  מזרן  איפוא  נפרש  מייקל  של  מיטתו  לצד 
נמלא כמעט כל חללו של החדר. חוץ מזה היה שם עוד מטבחון 

קטנטן עם כירת גאז, מקלחת ושירותים – וזהו. 

שאלתי את מייקל מה לבחור ישיבה בדימוס כמוהו ולאימוני 
קראטה, ועל כך ענה בתקיפות תשובה שאליה לא פיללתי: 

"עוד בילדותי הותקפתי בדרך לבית הספר על ידי קבוצות של 
‘יהודי מלוכלך!  גויים, שהיכו אותי מכות רצח וצעקו:  נערים 
אתה רוצח המשיח!’ כבר אז גמרתי אומר שלא להבליג ושלא 
בעתיד  תהיינה  אם  אי-פעם.  לי  יקרה  זה  מעין  שדבר  להניח 
מוכן,  להיות  רוצה  אני   – היהודים  על  אנטישמיות  התקפות 

ולדעת להגן על עצמי!"
במרכז  שלי  הראשונה  העבודה  את  למצוא  לי  עזר  מייקל 
אחרי  פוטרתי  שלי  הרצוצה  האנגלית  בגלל  אולם  מנהטן; 

תקופה קצרה ונאלצתי לתור אחרי מקורות פרנסה אחרים. 

התקבלתי לעבודה כנער שליח במסעדה איטלקית, אבל בגלל 
שלא היה לי היתר עבודה חוקי נוצלתי לרעה מבחינה כספית על 
ידי מעסיקיי. כך התחיל המכבש האנושי גם באמריקה לעשות 

את שלו. 
לא יכולתי שלא להיזכר בתקופה שבה עבדתי בייצור כלובי 
באזור  היה  זה  ארבע-עשרה.  בן  כשהייתי  לציפורים,  מתכת 
לעצמי  כסף  קצת  להרוויח  ניסיתי  ואני  חולון,  של  התעשייה 
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וגם לעזור מעט למשפחתי. הפגנתי חריצות יתרה, ותפוקתי לא 
נפלה מזו של העובדים המבוגרים, אך בעל הבית ניצל את עובדת 
היותי קטין בלתי מוגן, ושילם לי פרוטות. זו היתה אולי אחת 
הסיבות העיקריות להתדרדרותי לפשע – אותה תחושת ניצול, 
עושק וקיפוח שחש מי שעוסק בעבודת כפיים הוגנת, ולעומתה 

הסיכוי להרוויח כסף רב, קל ומהיר בדרכים חלופיות. 

גם בניו יורק לא הייתי מוגן על ידי החוק, ולכן כל מעסיק 
תמורה.  לשלם  בלא  כמעט  לנצלו  שאפשר  קל  טרף  בי  ראה 
שהתגוררתי  אחרי  כשנה.  במשך  למשרה  ממשרה  עברתי  כך 
אצל מייקל כחצי שנה נאלצתי לעזוב את דירתו מכיוון שהוא 
מצא את בחירת ליבו ונכנס לחופה וקידושין. עכשיו היה עליי 
לשכור דירה בברוקלין בתשלום מלא. אלא שעד מהרה נוכחתי 
הוצאות  ואת  הדירה  שכר  את  בקושי  אך  כיסו  שהכנסותיי 

מחייתי. 

התחלתי לחפש אישה שאיתה אוכל להתחתן. למען האמת, 
לא היתה לי שום כוונה להקים משפחה ובית של ממש. כל מה 
ולו  נישואין,  מתוקף  אמריקנית  אזרחות  לקבל  היה  שרציתי 
פיקטיביים בלבד. לא רציתי להוליך אף בחורה שולל ולשקר, 
את  בהתחלה,  מיד  יצאתי,  שאיתה  בחורה  לכל  גיליתי  ולכן 

כוונתי האמיתית. 

"אני  להן.  אמרתי  ממשיים".  בנישואין  מעוניין  לא  "אני 
פשוט זקוק לניירות...". 

למרות שבחורות אמריקניות רבות הוקסמו באותם הימים 
מהרעיון להינשא לישראלי )ורצוי שיהיה שחום, מתולתל ורם 
להרפתקה  הסכימה  לא  אחת  שאף  מאליו  מובן   – בצבא(  דרג 

מעין זו. 

אחרי כמה וכמה נסיונות נפל החלטתי לשנות את הטקטיקה 
הבאה",  "לבחורה  כזב.  של  במחלצות  האמת  את  ולהסתיר 
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חשבתי, "אציע נישואין, ואחר כך... הזמן כבר יעשה את שלו. 
אני חייב להשיג אזרחות אמריקנית בכל מחיר, אפילו אם זה 

יעלה לי בשקר". 

הכרתי את קאתי בשדרה החמישית. היא באה מניו ג’רסי 
הסמוכה לניו יורק כדי... להסתפר. אני עבדתי אז בחנות שבה 
"הנצלן התורני",  ושמונה סנט, אצל  פריט בשמונים  כל  נמכר 

שהיה הפעם יורד ישראלי. 

לבקר  אותי  הזמינה  והיא  אליה,  התקשרתי  שבוע  כעבור 
הענקי,  בכרך  שהייה  של  שנה  כמעט  אחרי  ג’רסי.  בניו  אצלה 
בתוך ג’ונגל הבטון והאספלט, בזיהום האוויר הנצחי ובצפיפות 
הדשא  למרחבי  החופשי,  לאוויר  סוף  סוף  יצאתי   – הרבה 

ולשדות התבואה!

קאתי ירוקת העיניים עבדה במשתלה, וגם הרעיון הזה מצא 
הספקתי  זו  ובתקופה  ג’רסי  בניו  שבועיים  שהיתי  בעיניי.  חן 
היכרות  תקופת  כעבור  מעט.  ולהכירה  קאתי  עם  להתיידד 
כל  למרות  נישואין.  לה  הצעתי   – מאוד  ורומנטית   – קצרה 
האזהרות של קרוביה ומכריה, שחשדו )בצדק( בטוהר כוונותיי, 
לא יכלה קאתי לסרב להצעת הנישואין של הישראלי השחרחר 
לאוזניים,  מעבר  עד  בי  מאוהבת  היתה  כבר  היא  והמתולתל. 
ולא היתה מוכנה להקשיב לקול ההגיון הבריא. עד מהרה היינו 

שנינו בעל ואשה כדת וכדין. 

כל  עדיין  היו  לא  לי  אולם  הרתה,  וקאתי  רב  זמן  עבר  לא 
כוונות להקים בית משלי. הצעתי לה לבצע הפלה, אך לשבחה 
של קאתי ייאמר שהיא לא היתה מוכנה אף לשמוע על כך. "על 
על  בדיעבד  שמח,  אני  היום  בתוקף.  הכריזה  המתה!",  גופתי 

החלטתה האמיצה, למרות שאז נראתה לי מוטעית לחלוטין. 

בננו שון, נולד באפריל 1976, ואני הענקתי לו את שמו העברי 
– תמיר – שבו אין הוא משתמש כלל. 
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קיבלתי  נולד  ששון  לפני  קצר  וזמן  ג’רסי,  בניו  התגוררנו 
סוף סוף את רשיון העבודה המיוחל, ה"Green Card". תחילה 
ואחר כך עברתי לעבוד  יורד ישראלי,  בנייה של  עבדתי באתר 

בבניית בריכות שחייה פרטיות בבתיהם של עשירי אמריקה. 

שהטריפו  כמעט  הללו  בבתים  שראיתי  והמותרות  הפאר 
לגמרי  בריכה  הבתים  אחד  בתוך  התקנו  פעם  דעתי.  את  עליי 
כיצד  וחדר סאונה מרווח. התקשיתי להבין  ג’קוזי  לא קטנה, 
בשווי  פאר  ארמונות  לבנות  האלה  האנשים  של  ידם  משיגה 
לארמונות  זקוקים  הם  מה  לשם  ותמהתי  דולרים,  מליוני  של 
חיה.  נפש  מכל  ריקים  שעמדו  מפוארים,  בחדרים  מלאים 
לאיש מבעלי הבתים הללו לא היה יותר מילד אחד או שניים, 
ובמרבית המקרים כבר עזבו הילדים את הבית ממילא. בשביל 
מה צריך בכלל את כל הפאר הזה? האם בשביל כלבת הפודל 

והחתול הפרסי? 
עכשיו – בהיותי "ותיק" באמריקה ו"יודע את כל התורה" – 
גמלה בליבי ההחלטה לערוך "ביקור נימוסין" באחת מחנויות 
של  ומבואיה  מוצאיה  את  "צילמתי"  שהכרתי.  התכשיטים 
החנות הענקית וידעתי בדיוק את השעה שבא יוצא בעל הבית 
לשעת  לחכות  אלא  לי  נותר  לא  הבנק.  אל  היומי  הפדיון  עם 

הכושר – וזו לא איחרה לבוא. 
סגורים  כשהבנקים  החגים,  אחד  אחרי  לפעול  החלטתי 
והעיר מלאה אנשים אחוזים בקדחת של קניות. למחרת החג 
שלושה  בן  כשפדיון  הבנק,  אל  בדרכו  החנות  לבעל  ארבתי 
לא  ואני  בקפידה,  תוכנן  שלי  הבריחה  מסלול  בידיו.  ימים 
ציפיתי לשום התנגדות משמעותית. ברגע הנכון זינקתי לעברו, 
חטפתי מידיו את תיקו הגדוש – ונמלטתי לעבר תחנת הרכבת 
כדי  עליי  צרו  אנשים  ושלושה  בזעקות,  פרץ  האיש  התחתית. 
אקדח,  היתה  כאילו  אצבעי  את  לעברם  כיוונתי  אותי.  לעכב 
ונתתי להם להבין שאני מתכוון לממש את איומי... הם נבהלו, 
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עם  להימלט  לי  דרוש  שהיה  מה  כל  וזה   – לרגע  לאחור  נסוגו 
שללי. היה זה שוד ניו-יורקי טיפוסי, שכן רק שם ניתן להפחיד 

אנשים בעזרת... אצבע זקורה ושלופה!
מכונית  לי  קניתי  ש"הרווחתי"  בכסף  הגב".  לי  "התיישר 
עם דוכן פלאפל מיוחד שנגרר אחריה. בכל פינת רחוב במנהטן 
יהודים  המלא  שבכרך  בטוח  והייתי  נקניקיות,  דוכני  עומדים 
וערבים, תהיה לפלאפל שלי הצלחה גדולה. העמדתי את הדוכן 
יום  ובכל  וושינגטון,  בכיכר  דלאנסי,  שברחוב  היהודי  בשוק 
גרפתי   – פארק"  ב"סנטרל  קונצרטים  שנערכו  בזמן  ראשון, 
של  בשבוע  להשתכר  משהצלחתי  יותר   – דולר   300 כ-  לכיסי 
הרווחתי  השבוע  ימות  בשאר  ו"כשרה".  מאומצת  עבודה 
כמאה דולר ליום. אחרי שנה היה לי כבר ברור שכך לא אצליח 
להתעשר לעולם. החלטתי לחזור לדרך הקלה והמסוכנת. ככל 
 – אמריקה  של  החשיבה  ולאורח  למקום  לשפה,  שהתרגלתי 
הפכה גם האצבע המאיימת לנשק חם של ממש... את האומץ 
הדרוש לשם כך שאבתי מהאמונה החזקה בצדקת דרכי. את כל 

מעשיי כלכלתי מתוך אותה אמונה. 
היום כשאני מסתכל לאחור אל התקופה הזאת – ואינני עושה 
זאת בגאווה יתרה – אני יכול להעריך את ה"הגיון" הזה בצורה 
הנכונה ולקבוע שהוא מעוות; אולם אז הייתי משוכנע בעיקרון 
הצווארון  באנשי  בבנקים,  ראיתי  פטור".   – מגנב  "הגונב  של 
נצלנים,  של  כנופיה  בכלל  העשירים  ובקפיטליסטים  הלבן, 
המחוקקים בעצמם את חוקיהם ואחר כך גונבים ושודדים את 
הסקתי  בעיניהם.  ו"כשרות"  "חוקיות"  שהן  בדרכים  זולתם 
מכך שמצווה ממש לגנוב מהם ולשדוד אותם... ומי יכול לעמוד 

מול הגיון של "רובין הוד" שכזה? 

המסמכים  סוף  סוף  הגיעו  שון  של  לידתו  לפני  קצר  זמן 
שלהם ציפיתי בכליון עיניים. חיכיתי עד ששון הגיע לגיל שישה 
יום  נכנסתי  וכך  תוכניתי.  את  לממש  החלטתי  ואז  חודשים 
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והנצחית.  והתחלתי לארוז את המזוודה החומה  אחד הביתה 
ברשותי,  שהיו  הבגדים  מעט  את  לתוכה  קיפלתי  באדישות 

חיבקתי ונישקתי את שון הזעיר, ופניתי לצאת את הבית. 
"קאתי, אני רואה שלא נוכל להמשיך לחיות ביחד", גמגמתי 

במבוכת-מה. "אין לנו דבר משותף, ואני מציע שניפרד...". 
עליו  התמוטט  עולמו  שכל  כאדם  נדהמת,  בי  הביטה  היא 

בבת אחת. 
זה כל כך פתאומי...  זה?  לי את  "איך אתה מסוגל לעשות 
ולמה אתה קם והולך בלי לדבר איתי על מה שמטריד אותך?!", 

הזדעקה. 
"קאתי, באמת שאין על מה לדבר. אני בעצמי לא יודע ולא 
מבין איך אני מסוגל לעשות את זה – אבל זהו זה; אני חייב 

להמשיך...". 
"עוד לא התחלת, ואתה כבר רוצה להמשיך?", תמהה קאתי. 

"ולאן אתה חושב להמשיך?"

יודע  רק  אני  מושג!  לי  שאין  באמת   – קאתי  לי,  "האמיני 
שאלה אינם חיים בשבילי. כך אין אני מרגיש שאני חי!".

יכלה  זה?", קאתי לא  לי את  יכול לעשות  "אבל איך אתה 
להירגע. "רק על החיים שלך אתה מסוגל לחשוב? ובכלל, מה 
זקוק  הזה  הילד  הרי  שון?  על  קצת  תחשוב  אולי  החיים?  הם 
וגם  גם אבא  לו  לאב, לא רק לאם! אתה מצפה ממני שאהיה 

אמא?! ומי יפרנס אותו?". 

"יהיה בסדר, קאתי, אני אדאג לו ואתמוך בו ככל יכולתי!", 
כמיטב  בו  תומך  אני  הזה  היום  עד  )ואכן,  מעט.  התרככתי 

יכולתי(. 
"אני לא מצפה שתחשוב עליי, אבל שון... תמיד התרברבת 
שאתם, היהודים, הנכם אנשי משפחה חמים ומלוכדים – והנה 

פתאום אתה מחליט לפרק את הכל וללכת, להמשיך...". 



למה דווקא אני?62

"עיזבי את היהודים! אני כבר לא יודע מה פירושו של דבר 
להיות יהודי! ובאמת – מה זה משנה מי אני? אני בסך הכל בן 

אדם, ואני יודע שמקומי איננו כאן". 
ברוב אנוכיותי רציתי רק לעזוב. אחרי הכל היו לי חלומות 
להגשים, וחיי הנישואין עמדו בדרכי! חשתי שאני זקוק לחופש 
כמו אוויר לנשימה. עכשיו אצא לי סוף סוף למרחבים! הייתי 
הנאה  חיים,  אמצא  הגדול  בעולם  מקום  שבאיזשהו  בטוח 
וסיפוק. כאן במקום הזה חיי לא נראו לי חיים, והייתי חייב – 

מוכרח – להמשיך הלאה...
קאתי נראתה עצבנית למדי אבל היא לא חשבה כלל לנסות 
ולדעת  בינתיים  אותי  להכיר  שהספיקה  כנראה  בעדי.  ולעצור 
שלא אשנה את דעתי. ואולי היו אלה הכאב ושברון הלב הנורא, 
שפשוט שיתקו בה כל רצון להמשיך ולדבר? או אולי מאסה בי 
בעצמה, משום שלא יכלה להבין כיצד יכול אב לנטוש תינוק בן 
שישה חודשים? לא היתה לי בעצם כל סיבה מוצדקת לעזוב את 
מצוינת  בית  עקרת  היתה  קאתי  הקמתי.  עתה  שזה  המשפחה 
ורעיה נאמנה. היא אהבה את החיים וידעה לכבד אותי כראוי. 
אליי  באה  לא  גם  והיא  מופרזות,  דרישות  לה  היו  לא  מעולם 
 – ממש  חייל  אשת  היתה  היא  ומביכות.  מיותרות  בשאלות 
האשה האידיאלית. אולם אני הייתי רחוק מאוד מלהיות הבעל 

האידיאלי, כפי שמסתבר...
היא לקחה את שון בזרועותיה ואימצה אותו חזק חזק אל 
ליבה. אחרי שנרגעה מעט, נעצה בי זוג עיניים שנמהלו בהן כאב 
ואכזבה עמוקים. היא לא אמרה עוד דבר, אבל אם זכרוני אינו 
מטעני – היא מילמלה פעמיים, בעודי פונה לצאת: "לך לשלום, 

לך לשלום". 
בהיתי בה בעיניים עצובות ויצאתי כסהרורי לדרכי, אם כי 
לה  הבטחתי  הדלת  את  שסגרתי  לפני  מצפון.  נקיפות  כל  ללא 
שאבקר את שון ככל שיתאפשר לי הדבר. רציתי לנשק אותה, 
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תיארתי  אולם  עצמי,  את  ובעיקר-   – גם  ואולי  אותה,  לנחם 
לעצמי שבמצב הזה אוכל לצפות רק לסטירת לחי, אשר תגיע 

לי בהחלט. 

ביתה,  את  עזבתי   – בעצב  מהולה  הקלה  בהרגשת  וכך 
הנשקף אל האוקיאנוס האטלנטי. במבט לאחור אינני מבין איך 
הייתי מסוגל למעשה שפלות שכזה איני מנסה לתרץ אותו, או 
להצטדק, חלילה. אולם נראה לי שכאשר האדם נחוש בדעתו 
להיות "מספר אחד" – הוא מסוגל לעשות פחות או יותר הכל, 
זאת  בכל מחיר. אבל מה  חיים"  "לעשות  במיוחד אם החליט 

אומרת, בעצם, "לעשות חיים"?

באיחור מה נוכחה קאתי לדעת שחבריה ומכריה צדקו. היא 
מיהרה איפוא להסדיר את מסמכי הגירושין כך שהילד ישאר 
בחזקתה הבלעדית; לעצמה לא ביקשה דבר. מסמכי הגירושין 
והייתי  עד מהרה שבתי  ביד קלה.  עליהם  ואני חתמתי  הגיעו, 

ציפור דרור, כש"הכרטיס הירוק" הנכסף – ברשותי...

שלוש שנים חלפו מאז דרכה כף רגלי לראשונה על "אדמת 
הספקתי  הללו  השנים  בשלוש  הברית.  ארצות  של  הקודש" 
הרבה. החלפתי עשרות מקומות עבודה, התחתנתי, הולדתי ילד 
– ואפילו התגרשתי. בכספי פתחתי חנות לתכשיטים ומזכרות 
שבפי  האנגלית  דבר.  לכל  אמריקני  והרגשתי  ג’רסי,  בניו 
השתפרה מאוד. התחלתי להתבסס מבחינה כלכלית וחברתית, 
אותי  להזיז  היה  אפשר  אי   – בי  תלוי  היה  שהדבר  כמה  ועד 

מאמריקה אפילו בעזרת בולדוזר...

והודיעו  מישראל  משפחתי  בני  אליי  צלצלו  אחד  יום  אבל 
לי שאחותי היקרה פרידה עומדת להינשא. פרידה צעירה ממני 
בשנתיים, ומאז ומתמיד היו יחסינו הדוקים ביותר. ההחלטה 
גמלה בליבי, ובלא לומר מלה על כך לאיש – טסתי ארצה, וממש 
לפני החופה, כשהגיעה מכוניתה של הכלה אל אולם השמחות – 
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ניצבתי שם במפתיע, ובתנועה אבירית פתחתי לפניה את הדלת!

במלים,  לתאר  קשה  שם  שהיו  וההתרגשות  השמחה  את 
מעוצמת  שהתעלפה  כמעט  אימי  לבואי.  ציפה  לא  איש  שהרי 
בואך?  על  לא הודעת מראש  בי: "מדוע  גערו  ואחיי  ההפתעה, 

אמא יכלה לקבל התקף לב מרוב התרגשות!". 

אחרי החתונה נשארתי שלושה שבועות בבית הוריי. הפגישות 
לי  גרמו  מהשכונה  הידידים  ועם  מילדות  חבריי  עם  הנרגשות 
להרגיש כאילו לא עזבתי את הארץ מעולם. רבים מחבריי ישבו 
כאילו  המעצר  לחדר  ונכנסו  יצאו  ואחרים  בכלא,  עת  באותה 
לרגליי  זה ביתם השני. כנראה שהאדמה, שבערה מתחת  היה 
כאשר עזבתי את הארץ, לא הספיקה עדיין להתקרר, ואכן היו 

כאלה שרגליהם נכוו. 

עד מהרה התחלתי להרגיש שצר לי המקום ושהארץ פשוט 
"קטנה עליי". כל מי שחוזר למקום כמו חולון אחרי שהייה של 
שלוש שנים בארצות הברית הגדולה יכול להבין לליבי. ההבדל 
בין תרבות העולם הגדול בחו"ל ובין ה"חברמניות" הישראלית 
הקרתנית היה עצום. כאן, בישראל, כל הארץ חיה ומתפקדת 
מה  בדיוק  יודע  אחד  כשכל  גדולה,  אחת  כפרית  כמשפחה 
מתבשל בסיר של רעהו לארוחת הצהריים. קיבלתי את הרושם 
שהשמחה הגדולה ביותר שיש לו לישראלי היא השמחה לאיד, 
חסרה לי הרגשת החמימות והקירבה שיש במשפחה אמיתית. 
גם כאן, כמו באמריקה, הוכיחה לי החברה הישראלית הסגורה 

שאדם לאדם – זאב. 

הרחובות המלוכלכים, הכבישים המשובשים והבתים קלופי 
יותר – כל אלה השרו עליי אווירת  ימים טובים  הטיח שידעו 
נכאים ולחץ. חשתי כציפור כלואה בתוך כלוב מתכת שיצרתי 
יותר  ולעוף – או,  ולעצמי, והשתוקקתי לפרוש כנפיים  בעצמי 

נכון, לטוס – חזרה למרחקים. 
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על  לעלות  ושאוכל  יחלפו  שהימים  חיכיתי  רוח  בקוצר 
המטוס שיחזיר אותי "הביתה" -לאמריקה. 

מזוודתי,  את   – כמה  יודע  המי  בפעם   – לארוז  כשניגשתי 
בנאמנות  אותי  ששירת  התנ"ך  ספר  את  הוריי  בבית  מצאתי 
של  הפרידה  מלות  בזכרוני  הבזיקו  פתאום  הספר.  בית  בימי 
המורה צובארי, שנאמרו בטקס הסיום של בית הספר "חנקין"; 
חיים,  אתם  עוד  כל  בקשה:  של  לשון  בכל  מכם  מבקש  "אני 
ומשלי". לקחתי איפוא את ספר  אל תפסיקו לקרוא בתהלים 
שהתבססתי  )אחרי  למזוודה.  אותו  גם  ותחבתי  הישן,  התנ"ך 
כלכלית, יכולתי סוף סוף להרשות לעצמי להחליף את המזוודה 

החומה והבלויה במזוודה חדשה...(. 
לא  רגלי  שכף  חגיגית  לעצמי  נודר  כשאני  למטוס,  עליתי 
שלהבא,  החלטתי  ישראל.  מדינת  אדמת  על  עוד  לדרוך  תשוב 
אם ארצה לצאת לחופשה, אטוס לי לאיי הוואי, לשוייץ, לכל 

מתוך הסרט "רוח חדשה"מקום שהוא, רק לא לכאן!
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בברוקלין - 
בחתונה של מייקל

יעקב דמקני 
עם הבמאי דורון ערן
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פרק ז

ג’ף

התנ"ך  ספר  היה  כעת  ג’רסי.  שבניו  לחנותי  איפוא  חזרתי 
הישן שלי מונח דרך קבע על דלפק המכירות, ומידי פעם הייתי 
מעיין בו, כמצוות המורה צובארי. יום בהיר אחד נכנס לחנות 
בחור גבה קומה, משופם, בעל עיניים זכות ומבט רך. תווי פניו 
היו חדים ועדינים, ודיבורו איטי ושקול. שמו היה ג’ף. כאשר 
אור  לפתע  ניצת  שולחני  על  העברי  התנ"ך  ספר  את  ג’ף  ראה 
גדול בעיניו. הוא פנה אליי בעברית ושאל: "האם אתה מאמין 

בישוע?"

כמובן שאני מאמין ביהושע", השבתי בבטחון. 

לישוע  אם  כי  נון  בן  ליהושוע  מתכוון  לא  אני  לא;  "לא, 
שמכונה בפי אלה שאינם מכירים אותו ‘ישו’!", השיב בחיוך. 

"מה פתאום ישו?" נדהמתי. "האם אתה יהודי? ואם כן – 
מה לך ולישו? אנו, היהודים, לא מאמינים בישו, אלא באלוהים, 

ובאלוהים בלבד!". 

"אינני יהודי", ענה ג’ף, "אבל במלחמת יום כיפורים הייתי 
בישראל והתנדבתי לעזור בתור נהג אוטובוס. גם לפני כן עבדתי 
בהתנדבות בקיבוצים, ולמדתי קצת עברית באולפן. אני אוהב 

עם ישראל, ומאמין שגם אלוהים אוהב אותו". 

"רגע אחד, אתה רוצה לומר לי שאתה לא יהודי?"

את  אוהב  אני  אבל  בכנות,  ג’ף  הודה  יהודי",  אינני  "לא, 
היהודים בזכות ישוע". 
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גוי  על  שמעתי  לא  "מעולם  גבה.  להרים  תורי  הגיע  כאן 
שאוהב יהודים! ומה לישו ולכל זה?".

חיים  אלוהים  בן  הוא  "ישוע  תשובה.  חייב  נשאר  לא  ג’ף 
והוא המשיח של ישראל". אמר בבטחון של אדם מאמין המקבל 
הצהרות כאלה כמובנות מאליהן. הוא כנראה לא תיאר לעצמו 

שישנם אנשים שחושבים אחרת. 

"בן אלוהים?", התרתחתי. "ממתי יש לאלוהים בן?". 

"יש לי חדשות בשבילך!" חייך ג’ף. "לא רק שיש לו בן, אלא 
קראת  האם  דוד.  בית  משושלת  שנולד  יהודי  הוא  הזה  שהבן 

פעם את הברית החדשה?". 
"לא, חס וחלילה!", השבתי בבהלה. "לנו, היהודים, אסור 
לקחת את הספר הזה בידיים! זהו ספר נוצרי, ואסור לנו לטמא 

בו את ידינו!".
"חבל מאוד שאתה שופט בחומרה כזאת ספר שמעולם לא 
דיעה  לקבוע  יכול  אתה  "איך  לאנגלית.  ג’ף  עבר  בו!",  קראת 
על משהו – ועל מישהו – שאין לך שמץ של מושג עליו? תראה, 
כשמביאים אדם לבית המשפט השופט חייב להיות אובייקטיבי 
שמובאות  הראיות  כל  את  היטב  לשקול  חייב  הוא  לחלוטין. 
לשופט  אסור  ההגנה.  מטעם  וגם  התביעה  מטעם  גם  לפניו, 
להביא בחשבון את נטיותיו האישיות. הוא חייב לשפוט משפט 
צדק! איך אתה יכול לשפוט את ישוע ואת הברית החדשה אם 
אינך יודע עליהם דבר וחצי דבר? אולי אינך שם לב, אבל אתה 
מניח לדיעותיך הקדומות – או לדיעותיהם של אנשים אחרים 

– לחרוץ משפט במקומך בלי לבחון את העובדות כהווייתן!". 

"משחר  סקרנותי.  התעוררה  האלה?",  העובדות  הן  "ומה 
ילדותי למדתי שישו נועד לגויים, ואני מודה שבאמת אין לי כל 

מושג על הנצרות ועל ישו". 

ג’ף כמו חיכה להזדמנות לספר לי על אלוהיו. 
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חדשים  יהיו  עכשיו  לך  שאומר  שהדברים  להיות  "יכול 
עבורך, אבל דע לך שהנצרות האמיתית, המקורית )שבעברית 
מעדיפים לכנותה ‘משיחיות’( שונה מאוד מדמותה של הנצרות 
כפי שהיא נתפסת בעיני רוב היהודים. המשיחיות היא אמונה 
במשיח  האמונה  לתוכה.  שנולדים  דת  איזו  ולא  חיים  ודרך 
אדם,  לכל   – אלוהים  עם  ולקשר  לישועה  הדרך  היא  ישראל 
יהודי וגוי. המשיחיות כמובן שלא נועדה לגויים בלבד, להיפך! 
היא נועדה קודם כל ליהודים. אני לא רוצה להטיף לך נצרות 
האמת,  למען  דתך!  את  תמיר  שחלילה  ממך  מצפה  לא  וגם 
לישוע  הודות  דווקא  יהודי,  נולדתי  לא  עצמי  שאני  למרות 

למדתי יהדות אמיתית מהי". 

כאן  "קיים  והמשיך:  שלי  המבוכה  שתיקת  את  ניצל  ג’ף 
הבדל יסודי בתפיסה, ואני לא בטוח שאתה מודע לו. היהודים 
כלומר,  יהודיה,  מאם  שנולד  מי  כל  הוא  שיהודי  מאמינים 
יהדותו של האדם – והאמונה שבה חייב הוא לדבוק כל חייו 
– תלויה ביחסי המין שקיימו הוריו. כך ניתן לטעון שגם עשיו 
האב  לאותו  נולדו  שניהם  שכן  יעקב,  כמו  בדיוק  יהודי  היה 
שהוריו  לטעון  ניתן  כך  תאריך...  באותו  ואפילו  אם,  ולאותה 
ו’  )שופטים  אלילים  שעבדו  למרות  יהודים  היו  גדעון  של 
לאמונה  אסמכתא  בהכרח  אינה  יהודי  בבית  אדם  לידת   .)25
ולדבקות באלוהים. אם אדם נולד במוסך – אין זה הופך אותו 
למכונית... איש אינו יכול להיוולד משיחי. המשיחיות- במובן 
אם  בעצמו  ולהחליט  לבחור  חייב  אדם  כלל.  דת  איננה   – זה 
המשיח  שישוע  במה  שמאמין  מי  רק  למשיחי.  להיות  ברצונו 
עשה למענו ומקבל את ישוע כמושיע, גואל ואדון – הופך להיות 
משיחי, ואנחנו אומרים עליו שהוא ‘נושע’, או ‘נולד מחדש’. 
אין זה נוגד את הכתוב בתנ"ך אלא מקיים אותו. יהודי שמקבל 
את ישוע הופך להיות יהודי-משיחי, ואני גוי שקיבל את המשיח 

– הנני משיחי שנולד מחדש". 
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העפתי בו מבט תמה, ובחנתי אותו בקפידה. למה הוא בכלל 
מתכוון? 

היסטוריה  יש  היהודים,  "לנו,  אותו,  קטעתי  "תראה", 
אלפיים  כמעט  במשך  הנוצרים.  עם  ביחסינו  וכואבת  ארוכה 
שנה רדפו אותנו נוצרים בשמו של ‘אותו האיש’, ישו. הצלבנים 
טבחו ביהודים כשיצאו לשחרר את קברו של ישו מידי הכופרים 
המוקד  על  אותנו  העלתה  בספרד  האינקוויזיציה  המוסלמים. 
תחת הסיסמה ‘השתמד או הישמד!’ הקוזקים של חמלניצקי 
הרגו בנו בפולין וברוסיה. נוצרים האשימו אותנו בשתיית דמם 
של ילדים בחג הפסח ובשנאה אכזרית אספו יהודים מעיירות 
שלמות לתוך בתי כנסת והעלו אותם באש. ואין צורך להרחיק 
לכת! לא מזמן הובילו אותנו נוצרים קתולים ולותרנים, נושאי 
אירופה  רחבי  בכל  ולמשרפות  הגאזים  תאי  אל  קרס,  צלבי 
הנאצית. דם המומתים טרם התייבש, והוא עדיין זועק לשמים 
ודורש נקם ושילם, ואתה מנסה להטיף לי – ליהודי גאה – לקבל 

את ישו ולהאמין בו? מה לנו היהודים ולישו?!". 

"קודם כל, בוא ונעמיד דברים על דיוקם", אמר ג’ף. אתה 
פשוט פונה לכתובת הלא נכונה. אתה מעמיד בשורה אחת את 
ישוע )ושמו, אגב, הוא ישוע ולא ‘ישו’( ואת המאמינים בו עם 
אני מודע  עובדי אלילים אנטישמיים שנשאו את שמו לשווא. 
היהודים,  כלפי  הנוצרית  הכנסיה  שגילתה  העוין  ליחס  היטב 
יחס שנבע מתוך בורות, חטא, והבנה לקויה של כתבי הקודש 
ושל תוכנית הישועה של אלוהים לישראל ולעולם. אתה בוודאי 
יודע שישנה תיאוריה בנצרות, הקובעת שהיהודים – שהיו בני 
עמו הנבחר של אלוהים – הימרו את פיו כשדחו את המשיח, 
ומשום כך אלוהים כעס עליהם ואימץ לו במקומם את הכנסיה 
הנוצרית. אבל זו תיאוריה מוטעית. אלוהים הוא אלוהי הצדק 
ואינו מפר את הבטחותיו. רוב רובה של הכנסיה הנוצרית אינה 
משכילה להבין, שאם חלילה וחס אלוהים אכן הפר את ברית 
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העולם הנצחית שכרת עם ישראל, הרי שכל אמונתם ותקוותם 
להם  שישמור  הבטחון  להם  מניין  תרנגולת;  כרעי  על  עומדות 
ככתבן  החדשה  הברית  הבטחות  את  יקיים  ושאכן  אמונים, 

וכלשונן?". 

"רבים מתיימרים להיות נוצרים", המשיך ג’ף בהחלטיות, 
"אבל אינם תלמידים נאמנים של ישוע, ובעצם – עושים דברים 
גדול  וציווה. קיים הבדל  מנוגדים לחלוטין לאלו שישוע לימד 
להאמין  בחרו  בחייהם  מסוים  שבשלב  משיחיים,  נוצרים  בין 
גדלו  הנסיבות  שמכורח  נוצרים  לבין  ומושיע,  כגואל  בישוע 
ולא  ישוע  נוצרית כנסייתית, אך בפועל אין להם עם  במסגרת 
כלום. ישוע מלמד את תלמידיו לאהוב, ואף נותן להם את הכוח 
לעשות כן. הוא בא לעולם כדי לכפר על חטאינו ולתת לנו לב 
חדש ורוח חדשה, את רוח אלוהים. את הברית החדשה אפשר 
להבין לאשורה רק לאור התנ"ך. גוי שנולד מחדש מבין היטב 
שישוע נועד לעם היהודי; והאמונה בישוע – הגואל שבא על פי 
המשיחי  הגוי  את  מספחת  בעצם   – בתנ"ך  אלוהים  הבטחות 

לאמונת ישראל כבן מאומץ, כגר צדק". 

"ישוע לא הופיע על במת ההיסטוריה כדי להביא דת חדשה 
יעודו של העם היהודי –  ולהגשים את  לעולם. הוא בא למלא 
להביא אור לגויים. ישוע בא להשלים את אמונת ישראל, ויחד 

עם זאת לפתוח את השער לגויים. כמו שכתוב: 

ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיֹבא גֹוי-ַצִּדיק ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים. ישעיהו כ"ו 2

ִּכי ְיַרֵחם ְיהָוה ֶאת-ַיֲעֹקב ּוָבַחר עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל 

ְוִהִּניָחם ַעל-ַאְדָמָתם.

ְוִנְלָוה ַהֵּגר ֲעֵליֶהם ְוִנְסְּפחּו ַעל-ֵּבית ַיֲעֹקב! ישעיהו י"ד 1

"בברית החדשה נאמר שאלוהים לא נטש את עמו, ישראל", 
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המשיך ג’ף בלהט. "הברית החדשה מכילה את כתביו של שאול 
השליח, שהיה יהודי פרוש משבט בנימין. 

שאול רדף את תלמידי ישוע באלימות רבה עד שישוע נגלה 
אליו בחזון ששינה לחלוטין את דיעותיו. באיגרותיו של שאול, 
שנכתבו בהשראה אלוהית, מושווה עם ישראל לעץ זית שכמה 
מענפיו נגזמו וענפי זית בר הורכבו עליו. והוא שואל: ‘מי מחזיק 
את מי, הענפים את הגזע – או הגזע את הענפים?’ הוא מזהיר 
את הגויים שלא להתנשא מעל היהודים ולא להתנכר להם, שכן 
היהודים הם-הם ענפיו המקוריים והטבעיים של עץ הזית. אבל 
הגויים עשו דווקא את מה שנאסר עליהם, מתוך אי-ציות גמור 

לאלוהים!". 

המשפט שיבוא על הגויים החושבים כך יהיה חמור ביותר, 
אנחנו  ביהודים!   – אלוהים  של  עינו  בבבת  פגעו  שהם  משום 
לא  בפירוש  אני  להיפך.  ולא  ליהודים,  בישוע  הפכנו  הגויים, 
קורא לך להתנצר, משום שאינני מאמין שיהודי צריך להמיר 
את דתו כשהוא מקבל את משיח ישראל! אתה חייב להישאר 

יהודי אמיתי בבואך אל המשיח שלך!". 

"המשיח שלי?", צחקתי, "המשיח שלי עוד לא בא! כל יהודי 
אינו  יהודי  המשיח.  לביאת  ומחכה  ביום  פעמים  כמה  מתפלל 

יכול להישאר יהודי ולהאמין שהמשיח כבר בא!". 

בא,  כבר  "המשיח  ג’ף.  ענה  טועה",  שאתה  חושש  "אני 
והוא ישוע בן דוד. לצערי הרב רווחת בקרב היהודים האמונה 
שהמשיח יבוא כ’גור אריה יהודה’ ויביא נצחון מוחץ על הגויים. 
יהודים רבים מחכים למשיח מפני שקל יותר לצפות לטוב הצפוי 
לומר:  נוהגים  בעתיד מאשר להשלים עם הרע בהווה. אנשים 
‘כשהמשיח יבוא...’ ומתעלמים מהמציאות. אבל אלוהים קבע 

כי המשיח לא יתחיל בתיקון העולם אלא בתיקון האדם". 

בני האדם. אנחנו סרנו מדרכי  הבעיה הגדולה היא אנחנו, 
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אלוהים, הבאנו את הרשע ואת המלחמה, וקלקלנו את העולם. 
אנוכיות,  ערמומית,  לשון  חלקו:  את  תורם  מאיתנו  אחד  כל 
אלה  כל  ועוד.  ועוד  ונאופים  זנונים  רוח  כסף,  בצע  חמדנות, 

מצטברים יחדיו ומשחיתים את העולם". 

ג’ף הביט לי ישר בעיניים ואמר: "תפקידו של המשיח הוא 
קודם כל לפתור את הבעיה הבסיסית: בעיית הניכור מאלוהים. 
איננו אלוהים העומד  לבינו, אך אלוהים  בינינו  החטא מפריד 
בא  הוא  ואליי.  אליך  קרוב  להיות  מאוד  רוצה  הוא  מרחוק; 
לעולם על מנת לטהר ולקדש אותנו כדי שיוכל להשכין בנו את 
ממיטב  ליהנות  נוכל  הזה,  בעולם  פה,  שכבר  כך  קודשו,  רוח 

הבריאה יחד עם הבורא עצמו וניקח חלק בתיקון עולמו". 

כל  לי  היה  לא  ליבו.  מתוך  יצאו  שאמר  שהדברים  ראיתי 
מפיו;  שיצאה  מלה  בכל  שלמה  באמונה  האמין  שהוא  ספק 
אולם עדיין לא הבנתי מה לכל ההרצאה הזאת ולישו, ומה לישו 
לשוב  הבטיח  הוא  ללכת.  שעליו  ואמר  בשעונו  הביט  ג’ף  ולי, 
על מנת "לשפשף" את העברית שלו, וגם כדי להראות לי מדוע 
המשיח היה צריך קודם כל לכפר חטאים. דברים רבים לא היו 
מובנים לי. ג’ף הסביר לי שכאשר ישו בא בפעם הראשונה הוא 
היה כשה קטן, טלה אשר הועלה לקורבן על חטאי העולם כולו, 
יהודה,  כגור אריה  יופיע  הוא  יחזור  ישוע  לי שכאשר  והבטיח 
בכוח  ויכניעם  אלוהים  אויבי  כל  את  שינצח  מלחמה  כגיבור 

אהבתו...

נפרדנו לשלום כשמחשבות שונות ומשונות חולפות בראשי. 
"משיח... ישו... רק זה חסר לי! אומנם אין לי כל ספק שאלוהים 
זו  איננה  לבטח  העולם  לתיקון  שהדרך  יודע  גם  ואני  קיים, 
שעליה מספרים אנשי הזוהר והקבלה, אבל מה הן כל השטויות 
ועוד  ו’תיקון העולם’ לעומת ‘תיקון האדם’?"  האלה על ישו, 
חשבתי לעצמי: "מי בכלל רוצה לתקן את העולם הגדול הזה? 
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הספורות  השנים  את  תום  עד  ולנצל  מהחיים  ליהנות  לי  תנו 
שעוד נותרו לי לחיות בן!".

יודע  לא  בכלל  שאני  לי  שאמרה  קאתי  על  חשבתי  פתאום 
מה הם חיים, אבל הדחקתי מיד את המחשבה ואמרתי לעצמי 
שאם יש מישהו שיודע "לעשות חיים" – הרי זה אני. בכל זאת 
מראה  הוצבה  כאילו  והזכרונות.  המחשבות  ממני  הירפו  לא 
לפניי, ראיתי בבירור כיצד יכול האדם לתמרן את מחשבותיו, 
ולפי הצורך להשתמש רק במלים שישיגו את תאוות ליבו. הן 
לא  קאתי...  עם  גם  נהגתי  וכך  כעת,  שעשיתי  מה  בדיוק  זהו 
לה  ובהתאם אמרתי  לשמוע,  רצתה  היא  לנחש מה  התקשיתי 
דברים שלא התכוונתי להם כלל! הייתי מוכן לכל מאמץ, ובלבד 
צעד  כל  "גרין קארד".  הנכספת שנקראה  שאשיג את המטרה 
קאתי  ששה  במקרה  ולא  בקפידה,  ותוכנן  היטב  חושב  וצעד 
להתחתן איתי אחרי היכרות כה קצרה. לפתע נראה לי הפשע 
הזה, שלא נראה לעין ולא נתפס ביד, חמור מאוד. המלים האלה, 
הזולת  את  והמוליכות  שכזאת  דעת  בקלות  אומרים  שאנחנו 
שולל – הן שעושות את העולם הזה אכזרי כל-כך. לא לשווא 
אמר מי שאמר, "החיים והמוות ביד הלשון". ואני?... כלום לא 
הרגתי חלקים חלקים בליבם של אנשים אלה ואחרים? לגמרי 
לא כעסתי על עצמי על כל מעשי השוד והפשע שביצעתי. אולם 
באותו יום הבנתי לפתע עד כמה גדול הוא העוול שאנו מעוללים 

איש לרעהו באמצעות האיבר הקטן הזה, הלשון...
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באותם ימים, אחרי שכבר השגתי את ה"גרין קארד" והספקתי 
לפתוח חנות תכשיטים ולהשקיע הון בלתי מבוטל בבורסה לניירות 
ערך שב"וול סטריט" – נראה היה לי שבאמת "רק השמיים הם 
הגבול". הכל נראה לי זוהר ומוצלח כל כך, עד שבאמת חשבתי 
עוד  מה  ולתוכניות.  למחשבות  סוף  היה  לא  למשהו.  עצמי  את 

אוכל להשיג? האתגרים שעמדו בפני הלכו וגדלו. 

היהודים  לחוגי  לחדור  השאיפה  עמדה  מעייניי  בראש 
בעושרם  באמריקה  שידועים  סוריה,  יוצאי  ה"חלביים", 
המופלג ושולטים כמעט בכל הסחר של ניו יורק. רק קילומטר 
אחד הפריד בין דירתי השכורה והדלה לבתיהם המפוארים. הם 
מתגוררים הרחק מהמולת העיר, בחווילות שערכן מליון דולר 
ומטופחות  ענקיות  גינות  משלהם,  פרטי  חוף  ולכולם  ויותר, 
שאולי,  קיוויתי  ומשרתים.  נהגים  יקרות,  מכוניות  להפליא, 
בעזרת חלקת לשוני, אוכל למצוא לי בבית הכנסת הסורי כלה 
שתביא עימה כנדוניה את כל מה שאני צריך... ראשי היה עסוק 
בטוח  הייתי  שאלמלא  ותכסיסים,  צעדים  בתכנון  הזמן  כל 
בעצמי – הייתי חושבם לבלתי אפשריים. אך בינתיים הספקתי 

כבר ללמוד שבעולם הזה הכל יתכן ואפשרי!

לצד כל תכנוניי לחדור לקהילה הסורית, הכנתי לי, כמובן, 
גם תוכניות חלופיות נועזות. התכוננתי לקראתן נפשית כמו גם 
פיסית. יום יום הייתי מתאמן בריצה על כרי הדשא הנרחבים 
של ניו ג’רסי ושוחה למרחקים באוקיאנוס. הייתי נחוש בדעתי 
להשיג את מטרתי, אם דרך הסורים ואם באמצעות החוצפה 
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היהודית הטבעית שלי... שאותה כיניתי בטעות "אומץ". יהיו 
סופה  המטרה   – יהיו  כאשר  ומלוכלכים  פסולים  האמצעים 
ברורה  היתה  עיניי  לנגד  שהעמדתי  והמטרה  אותם.  שתקדש 
בתכלית: ארמון פאר שמחלונותיו הגדולים אוכל להשקיף על 
להיכנס   – ואלגנטיים  ספורים  ובצעדים  הכחול,  האוקיאנוס 
ליאכטה הפרטית והחלומית שלי... זה היה חלומי האמריקני, 

ואני הייתי נחוש בדעתי להגשימו, ויהי מה. 

את  להשיג  והתכנונים  המאמצים  כל  של  בעיצומם  והנה, 
ג’ף לחיי. כשבוע אחרי  נכנס   – לי  המיטב שיש לחיים להציע 
הכבד  האופנוע  את  מחנה  שוב,  אותו  ראיתי  הראשון  ביקורו 
משום  החנות.  עבר  אל  ופוסע  הכביש  של  השני  מעברו  שלו 
על  רוכב  הזה  והעדין  השקט  הטיפוס  את  לי  תיארתי  לא  מה 
סיפר  וג’ף  לשלום,  זה  את  זה  בירכנו  שכזה...  מגושם  אופנוע 
מרוצה  היה  הוא  למתכות.  במפעל  שלו  העבודה  על  קצת  לי 
בכתובים  לקרוא  יכול  שהוא  כך  על  שמח  ובמיוחד  ממשרתו, 
בזמן המשמרת, כי כל העבודה מתנהלת בעצם על ידי מכונות 
אוטומטיות, ועליו רק להשגיח על לוחות הבקרה. כשדיבר על 
מקומו  את  שמצא  בחלקו  מאושר  כאדם  נשמע  הוא  עבודתו, 

בחיים!

לא יכולתי שלא לרחם עליו. מי יודע כמה רווחים גורף בעל 
הבית במקומו, עבור כל שעה, כל יום, כל חודש, כל שנה... תודה 

לאל, חשבתי לעצמי, שהצלחתי לצאת מהמעגל האכזרי הזה. 

למרות שג’ף דיבר עברית רהוטה למדי, לא היתה לי סבלנות 
לגמגומיו האיטיים. חוץ מזה, רציתי ללטש את השפה האנגלית 
שבפי. אחרי שיחה קצרה על עניינים של מה בכך, חזר לעניין 

הישועה שלו ושאל אותי במפתיע, ללא כל הכנה מוקדמת: 

בתקופת  קורבנות  הקריבו  מה  לשם  יודע  אתה  "האם 
התנ"ך?".
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"הגויים  בתנ"ך.  בקיאותי  את  להוכיח  שמחתי  "בוודאי!", 
שחיו בארץ כנען נהגו להקריב קורבנות – אפילו את ילדיהם – 
לאלילים שלהם, ואלוהים לא יכול היה להרחיק את בני ישראל 
לגמרי מן המנהגים האלה. לכן הוא הגביל, עידן וקידש אותם". 

בתנ"ך?",  הראשון  הקורבן  את  הקריב  מי  לך  ידוע  "האם 
שינה ג’ף את הנושא.

"בוודאי; אברהם אבינו!", אמרתי בבטחון. 

"אני מצטער, אבל אתה שוב טועה", ענה ג’ף. "רבים וטובים 
קדמו לו. הקורבן הראשון הוקרב למעשה כבר בגן עדן. כתוב 
בתורה שאחרי שאדם וחווה חטאו, אלוהים עשה להם כותנות 
העורות  את  אלוהים  לקח  אתה,  חושב  מניין,  והלבישם.  עור 
הדרושים לשם כך? כדי לכפר על חטאם של אדם וחווה – היה 

עליו להרוג בעלי חיים שלא חטאו". 
"אז הופיע לראשונה העיקרון של חיים תמורת חיים, ודם 
על  הכתובים.  בכל  השני  כחוט  עובר  הזה  והעיקרון  דם,  תחת 
מנת להציל את חייהם של בני האדם – הוקרבו חייהם של בעלי 

חיים, ככתוב: 

ִּכי ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר, ַּבָּדם ִהיא, 

ַוֲאִני ְנַתִּתיו ָלֶכם ַעל-ַהִּמְזֵּבַח - 

ְלַכֵּפר ַעל-ַנְפֹׁשֵתיֶכם; 

ִּכי-ַהָּדם הּוא, ַּבֶּנֶפׁש ְיַכֵּפר! ויקרא י"ז 11

"בניהם של אדם וחווה היו קין והבל. שניהם רצו להקריב 
מנחה לה’. קין הקריב מפרי אדמתו, ואילו הבל הקריב מבכורות 
להעלות  שצריך  הבנים  שני  ידעו  מניין  ומחלביהם.  צאנו 
לימדו  הוריהם  אם  בוודאות  יודע  אינני  לאלוהים?  קורבנות 
אותם או ששמעו על כך ישירות מאלוהים. דבר אחד בטוח – 
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ולצורך  לחטא  מאוד  עמוקה  מודעות  קיימת  האנושי  שבטבע 
בכפרה עליו. אפילו עובדי האלילים הפרימיטיביים ביותר נהגו 
להקריב קורבנות כדי לפייס את האלילים ואת הרוחות הרעות 
כדי  והכל  בעצמם,  גופנית  פגיעה  במחיר  אפילו  האמינו,  בהם 
להעניש את עצמם על החטא ולהקל על מצפונם. למרות זאת 
קין החליט שלא לציית להוראותיו המפורשות של ה’, כי אם 

להקריב ככל העולה על דעתו". 

"זו היתה בעצם הדת הראשונה שנוצרה בידי אדם, משום 
מעשים  בזכות  האלוהים  לפני  להיצדק  האדם  ניסה  שכאן 
טובים. מאז ועד עצם היום הזה מבוססות כל הדתות פחות או 
יותר על אותו העיקרון, האומר שאדם צריך לעשות משהו – או 

להימנע מלעשות משהו – כדי להיות מקובל על אלוהיו". 

לציית  אלא  להתחכם,  שלא  בחר  זאת,  לעומת  "הבל, 
את  קיבל  ואלוהים  חיים,  בעל  איפוא  הקריב  הוא  לאלוהים. 

מנחתו". 

"המסורת בדבר כפרה באמצעות קורבן חליפי עברה מדור 
לדור, וכך יכול ה’ לסלוח לחטא האנושי החל מאדם הראשון 

ואילך". 

"גם השפעותיהם של הקורבנות הלכו והתרחבו עם הזמן", 
המשיך ג’ף בהסבריו, ועלי להודות שהגוי הזה, שהיטיב להכיר 
את כתבי הקודש שלנו יותר ממני, התחיל לעניין אותי. "הבל" 
הביא קורבן עבור עצמו. זה היה קורבן אחד תמורת אדם אחד. 
קורבן הפסח הגן על כל יושבי הבית מפני המלאך המשחית. זה 
היה קורבן אחד עבור משפחה שלמה. ביום הכיפורים הקריב 
הכוהן הגדול קורבן אחד בעד כל עם ישראל. ואילו קורבנו של 
ישוע  של  קורבנו  כולו.  העולם  עבור חטאת  ניתן  ישוע המשיח 
היה חד פעמי ובעל משמעות נצחית, והוא שם קץ לכל קורבנות 

הבהמה פעם אחת ולתמיד". 
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נצלב,  "האם שמת לב לכך שבדיוק דור אחד אחרי שישוע 
בית המקדש חרב ופסקה הקרבת הקורבנות? מאז ואילך פשוט 

לא היה בהם עוד צורך!"

כל זה היה חדש בשבילי. למרות שאהבתי ללמוד תנ"ך בבית 
על  אי-פעם  דיבר  צובארי  המורה  שאפילו  זוכר  אינני  הספר, 
הנושאים האלה. סקרנותי התעוררה, ואני הנחתי לו להמשיך:

המדויקות  ההנחיות  הקורבנות.  על  קצת  עוד  ונדבר  "בוא 
החיים  שבעל  קובעות  לקורבנות  בקשר  נותנת  משה  שתורת 
המוקרב חייב להיות תמים, בלי מום. המום הגופני מסמל אי-

שלמות, או חטא. כל בני האדם חוטאים. שום אדם חוטא לא 
יכול להקריב את עצמו בעד חטאי הזולת. אולי משפיל לחשוב 
על כך, אבל שה או פר, אפילו יונה, ראויים לעלות על המזבח 

יותר מאשר האדם. החטא מטמא אותנו". 
"רגע אחד!", קטעתי את דבריו. "אתה מדבר כל הזמן על 
החטא כאילו שמובן מאליו שכל בני האדם הם חוטאים. אבל 
הצדיקים  לכל  בקשר  מה  זו.  בנקודה  איתך  מסכים  לא  אני 

הגדולים, אלה שלא חטאו? הרי על עם ישראל נאמר: 

ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים, ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ. ישעיהו ס’ 21

ומה בדבר ל"ו הצדיקים, שעליהם העולם עומד?". 

עיניו של ג’ף נמלאו עצב. ניכר היה שהוא בוחר את מלותיו 
בקפידה רבה. 

"כאן חולקות המסורות האנושיות על מה שכתוב במפורש 
והברירה הגורלית, העומדת בפני כל אחד ואחד, היא  בתנ"ך, 
אם להאמין למסורת ולדברי חכמים או להאמין לדבר אלוהים. 

בכל התנ"ך מדובר על כך שבעיני אלוהים: 

ִּכי ָאָדם, ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה-ּטֹוב, ְוֹלא ֶיֱחָטא.

קהלת ז’ 20
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ְה' ִמָּׁשַמִים, ִהְׁשִקיף ַעל-ְּבֵני-ָאָדם

ִלְראֹות, ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל ֹּדֵרׁש ֶאת ֱאֹלִהים?

ַהֹּכל ָסר, ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו

ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב ֵאין, ַּגם ֶאָחד. 

תהילים י"ד 2

ִּכי ֶיֶחְטאּו-ָלְך, ִּכי ֵאין ָאָדם ֲאֶׁשר ֹלא ֶיֱחָטא... 

מלכים א’ ח’ 46

"לפי פסוקים אלה ואחרים – החטא הוא תופעה אוניברסלית 
שחדרה לעולם הזה עוד בימי אדם הראשון. עכשיו, אני רוצה 
אי  הזה  בנושא  שיש  חושש  ואני  היטב,  אחת  נקודה  להבהיר 
הבנות לא רק ביהדות, אלא גם בנצרות ובשאר דתות העולם. 
כי  עושה,  לא  או  עושה  שאדם  במה  כך  כל  קשור  אינו  החטא 
אם במה שהוא. במלים אחרות, אינך צריך לחכות עד שתתחיל 
לעשות חטאים בפועל על מנת להיות חוטא, אלא אתה עושה 
מחלה  כמו  הוא  החטא  חוטא.  שאתה  משום  החטאים  את 
החיצוניים  לסימניה  שגורמת  והיא  בתוכך,  שנמצאת  ממארת 
של המחלה להופיע. האדם נולד כשהוא חוטא, כמו שאומר דוד 

המלך: 

ֵהן-ְּבָעוֹון חֹוָלְלִּתי ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאִּמי! תהילים נ"א 7

בין  להבחין  יודע  אינו  לי שתינוק, אשר  לומר  רוצה  "אתה 
ימינו לשמאלו, הוא כבר חוטא?", התרסתי. 

"לא אני אומר את זה – התנ"ך הוא זה שאומר את זה. אבל 
אתה יכול לראות את זה במציאות היומיומית. כל החינוך שלנו 
האפשר.  ככל  נסבלים  החברתיים  חיינו  את  להפוך  כדי  נועד 



81 כי נפש הבשר – בדם היא

בדרך כלל המלה הראשונה שתינוק מוציא מהפה היא ‘לא!’, 
או ‘לא רוצה!’. אינך צריך ללמד תינוק להיות מרדן או בלתי 
נועד  יודע זאת באופן טבעי. כל החינוך שלנו  ממושמע – הוא 
לאלף ולרסן את היצר הרע הטמון באדם מטבע ברייתו. על כך 

אומרת לנו התורה כבר בתחילת ספר בראשית: 

ַוַּיְרא ְה' ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ,

ְוָכל-ֵיֶצר ַמְחְׁשֹבת ִלּבֹו ַרק ַרע ָּכל-ַהּיֹום. בראשית ו’ 5

פרי  באכילת  רק  הסתכם  לא  עדן  גן  של  הקדמון  "החטא 
אסור. החטא היה בהמריית איסורו המפורש של אלוהים. עד 
היום הזה חוטא האדם במרד ובאי-ציות לאלוהים. בכל פעם 

שהוא עושה משהו שמנוגד לרצון אלוהים – הוא חוטא. 

ומשום שבכל העולם כולו אין לך ולו בן אדם אחד העושה 
הזמן,  כל  במשך  סופו,  ועד  מתחילתו  האלוהים,  רצון  כל  את 
החטא.  תחת  נכללת  כולה  שהאנושות  הרי  אחת,  טעות  ללא 
צלם אלוהים, שבו נברא אדם הראשון, הושחת וקולקל על ידי 

החטא". 

"במסגרת חוקת משה, כשאדם רצה להקריב קורבן לאלוהים 
היה עליו להביא את בעל החיים הטהור אל הכוהן, לסמוך את 
ובכך להעביר  עימו,  ידיו על ראש הקורבן לאות הזדהות  שתי 
את חטאו ואשמתו אל בעל החיים שלא חטא מעולם. אז שחט 
הכוהן את הקורבן והעלה אותו על המזבח. חיי הקורבן קופדו 
לא  כאילו  בעיני אלוהים,  רגע,  תמורת האדם, שנחשב מאותו 

חטא כלל – עד לפעם הבאה". 

"אבל במה אשם השה התמים, או הפר שלא חטא, שעליו 
אינני  בעדי את מחיר החטא? מדוע  ולשלם  לקחת את מקומי 

יכול לשלם בעצמי תמורת חטאי?", שאלתי.

מחיר  מהו  יודע  אתה  איך!  ועוד  בעדו,  משלם  אתה  "הו, 
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החטא? מישהו אמר פעם: החטא הוא רודן קשה ואכזר מאין 
מעביד  אותך,  מנצל  אותך,  משעבד  הוא  חייך  ימי  כל  כמוהו. 
אותך בפרך ומזיק לך – ואתה משרת אותו בנאמנות כמו עבד 
כדי  אליו  בא  ואתה  התשלום,  יום  סוף  סוף  וכשמגיע  נרצע. 
לגבות את שכרך, משלם הוא לך במוות, כי ‘שכר החטא הוא 
המוות’! האם אתה באמת מוכן לשלם את מחיר החטא, שהוא 

המוות, בעצמך? האמן לי, זה לא כדאי לך!". 

כך  כל  זה  מה  פעם.  למות  צריכים  כולנו  הכל  בסך  "אבל 
נורא?", שאלתי. 

"המקרא מדבר על שני סוגים של מוות", הסביר ג’ף. "ישנו 
המוות הגופני, שעליו אתה מדבר, והוא סיום הפעילות הגופנית 
היצורים  שאר  לכל  האדם  שווה  בכך  החי.  האורגניזם  של 
שהוא   – השני’  ‘המוות  גם  קיים  אבל  אדמות.  עלי  החיים 
המוות הרוחני, הפירוד הנצחי מעל אלוהים, מקור החיים. כל 
החוטאים חייבים לשלם על החטא במוות רוחני – בעולם הזה 
וגם בעולם הבא – אלא אם כן יקבלו את סליחתו של אלוהים 
במשיח. כשכתבי הקודש רוצים לתאר את המוות הרוחני הזה 
הם משתמשים בדימויים חזקים ונוראים ביותר כמו ‘גיהנום’, 
‘אגם הבוער באש ובגופרית, שבו התולעת לא תמות והאש לא 

תכבה’, ‘חושך חיצון, שבו תהיה יללה וחריקת שיניים’". 

המשיך  בחטאך",  אשם  אינו  הטהור  החיים  שבעל  "נכון 
האשם!  הוא  "אתה  קודם.  אותו  הפסקתי  שבו  במקום  ג’ף 
בעיניו,  הוא החטא  נורא  כמה  לך  להראות  רצה  אלוהים  אבל 
עד כדי כך שרק בעל חיים יפה, תמים, מושלם, בלי מום – כפי 
שהיית אתה אמור להיות אלמלא חטאת – רק הוא יכול למות 

במקומך". 

"אבל היום אין לנו בית מקדש ואין לנו קורבנות", התעקשתי. 
"וגם רבותינו לימדו אותנו שמאז חורבן הבית פסקו הקורבנות 
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ועד  שני  בית  חורבן  מאז  הכפרה.  שיטת  את  שינה  ושאלוהים 
היום, ‘תפילה, תשובה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה’. היום 

מתקיים בנו הפסוק ‘נשלמה פרים שפתינו’". 

"כאן אתה צודק וגם טועה בעת ובעונה אחת. נכון שהיום 
עם  פסקו  גם שהקורבנות  נכון  קורבנות.  ואין  בית מקדש  אין 
חורבן הבית. אולם לא נכון שאלוהים שינה את השיטה, ושדי 
בתפילות ובצומות כדי לכפר על חטאים. אלוהים לא השתנה, 
והוא לא ישתנה לעולם. הוא נצחי ואין לו שום תוכנית חלופית 
לישועת האנושות, במקום תוכנית קודמת שהתיישנה כביכול. 
אני חוזר על מה שאמרתי קודם – לשם כך שלח אלוהים את 
לכל  קץ  ששם  המושלם  הקורבן  הוא  המשיח  ישוע  המשיח. 

קורבנות הבהמה". 

לכל  קץ  שמתם  הגויים  אתם  לקורבנות!  קץ  שם  לא  "ישו 
הקורבנות. אתם השחתתם ושרפתם את בית המקדש!". 

ג’ף הביט בי כאילו קרא את שטף מחשבותיי. "אתה באמת 
חושב שאלוהים כזה חסר אונים? אלמלא ה’ אלוהים צבאות 
התיר לגויים להשחית את בית המקדש, כלום יכלו הללו להזיז 

ולו אבן אחת?". 

"כמו שאתה בוודאי יודע, אלוהים תמיד גילה באוזני עבדיו 
הנביאים את כל מה שהוא עתיד לעשות". 

זאת, אלא שכל מה  ידעתי  כן,  הן.  לאות  ראשי  הנעתי את 
שידעתי והאמנתי בו עד לאותו רגע נראה לפתע תלוש באוויר. 
אצל ג’ף הכל היה מעוגן היטב בבטחון שאין עליו עוררין. שמתי 

לב שאמונתו היתה מבוססת, בראש ובראשונה, על התנ"ך. 

"גם במקרה הזה", המשיך ג’ף, "כמו במקרים רבים אחרים, 
אלוהים גילה לעבדיו הנביאים שתפקיד המשיח הוא קודם כל 

לכפר חטאים, ואגב כך להביא קץ לכל מערכת הקורבנות". 
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"אני חייב ללכת כעת", התנצל ג’ף, אבל עוד אחזור ואראה 
לך נבואות שתבהירנה לך כמה וכמה דברים סתומים אודות עם 

ישראל וישוע המובטך בתנ''ך". 

היו אלה דברים שכמוהם לא שמעתי מעולם ! "מעניין מה 
הוא כבר מסוגל להראות לי בתנ"ך!", חשבתי. סגרתי את החנות 
האטלנטי.  האוקיאנוס  עבור  אל  המשקיפה  לטיילת  ויצאתי 
יכולתי  לא  לילה  אותו  כל  היה סחרחר מרוב מחשבות.  ראשי 
עיניי ראיתי אותו, כשהוא מקיים  לנגד  שלא לחשוב על אבא. 
לכפרות  תרנגולת  ושוחט  המעיין  שפת  על  "תשליך"  מצוות 
לפני ערב יום כיפור. לפני עיניי ממש ראיתי את התרנגול הלבן 
בעוד  ראשי  מעל  וסובב  בידיו  בחוזקה  אחז  שאבא  והמפרפר 

השוחט ממלמל את דברי התפילה:

"זו כפרתי, זו חליפתי, זו תמורתי; 

טובים  לחיים  ניכנס  ואנחנו  למיתה,  ילך  התרנגול  זה 
ולשלום!".

מכן  לאחר  שימשו  הכיפורים  יום  בערב  שנשחטו  העופות 
ואני  המפסקת,  הסעודה  של  המסורתי  העוף  מרק  לבישול 
חשבתי לעצמי שאם באמת הועברו חטאינו אל העוף האומלל 
בדרך  אותם  וספגנו  ששבנו  עד  רב  זמן  חלף  שלא  הרי   – הזה 
האכילה חזרה אל תוכנו... האם זוהי באמת משמעות הקורבן? 
איפה בכלל מוזכר קורבן התרנגול בתורה? הרי בתורה מדובר 
זכור  התרנגול?  איפה  אבל   – ויונים  עזים  אילים,  פרים,  על 
אכן  שחטאיי  בטוח  הייתי  לא  כיפור  יום  כל  שבסוף  היטב  לי 
גמר חתימה טובה, אך כנראה  זה לזה  נסלחו. אומנם איחלנו 
שגם ברכה זו הפכה להיות לעניין של שיגרה. כנראה שג’ף צדק 
כשאמר שעיקר יום הכיפורים הוא הקורבן, ומכיוון שאין לנו 
היום את השעיר לעזאזל – הרי שאין לנו גם בטחון שחטאינו 
אכן נסלחים. חשבתי לרגע על רבי יוחנן בן זכאי שעל ערש מותו 
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קרא לתלמידיו ואמר להם שאינו יודע אם לגן עדן או לגיהנום 
מועדות פניו...

קורבנות  להקריב  שהצורך  כשאמר  ג’ף  צדק  באמת  אולי 
טבוע בלב האדם ושהוא עתיק יומין כימי החטא עצמו? יחד עם 
המבוכה התעוררה גם סקרנותי, ובקוצר רוח חיכיתי לפגישתי 
הבאה עם ידידי החדש. ג’ף אהב את אלוהים כמו שילד אוהב 
את אביו. הוא גם הכיר את אלוהי באופן אישי, בעוד שאני רק 
ידעתי משהו אודותיו. לגבי ג’ף אלוהים לא היה כוח עליון, זר 
ומרוחק, המניע מרחוק את גלגלי העולם, אלא אב אוהב, המכיר 
חולשותיהם  כל  למרות  אותם  ואוהב  ולפנים  לפני  ילדיו  את 
האנושיות. אני הכרתי את אלוהים המסורת היהודית. אהבתי 
את חגי ישראל, ואפילו נהניתי לקרוא בתנ"ך. אולם לגבי ג’ף 
היה התנ"ך דבר אלוהים חיים. הוא קרא בו כמי שקורא מכתב 
אהבה מאהובתו. ג’ף ידע שכל חטאיו נסלחו; אני ידעתי שחיי 
מלאי זימה וזנונים. ג’ף היה סמוך ובטוח שכאשר ילך לעולמו 
בבוא העת, יפתחו שערי גן עדן לפניו לרווחה; לי, לעומת זאת, 
לא היה מושג מה יהיה סופי. הוא דיבר על החיים בעולם הזה 
כעל פרוזדור המוביל לטרקלין, שלב הכנה לקראת הנצח. אבל 
מה  יודע  איני  אם  בפרוזדור,  עצמי  את  להכין  אני  אוכל  איך 
מחכה לי בטרקלין? לאן שרק פניתי חשתי שלג’ף יש יתרון ברור 
משהו  לו  היה  לדעת,  אמור  הייתי  שאני  משהו  ידע  הוא  עליי 
נפלא שהיה – כך נדמה לי – שייך לי במקור, ורציתי מאוד לדעת 
מה הוא. יחד עם זאת, פחדתי מאוד מפני התשובה, משום שלא 

הייתי בטוח שרציתי לקבל אותה...
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פרק ט

מיהו הקורבן?

חלפו כמה ימים ושוב ראיתי את ג’ף מבעד לחלון הראווה 
של חנותי. מסתבר שחזר כדי להנחית עליי עוד כמה "פצצות" 
הייתי  אחד  דבר  על  והיהדות.  הנצרות  על  ישוע,  תולדות  על 
כולו  בעולם  הדתי  שהממסד   – זה  בשלב  איתו  להסכים  מוכן 
של  ערוותה  את  בו  לכסות  גדול,  אחד  תאנה  עלה  אלא  אינו 
הפוליטיקה. על דבר קיומו של אלוהים הוא לא חידש לי דבר 
ממילא. את זאת ידעתי עוד משחר ילדותי. במשך נדודיי בעולם 
כזאת  בגישה  אך   - ומשונים  שונים  טיפוסים  מיני  כל  פגשתי 
טרם נתקלתי. עוד בפגישה הראשונה איתו היה לי ברור שניחן 
הדברים  את  לפניי  הציג  שבה  והרוח  הדרך  מיוחדת.  בחוכמה 
מצאה חן בעיניי, למרות שכל הנושא של ישו היה רחוק מליבי 
כרחוק מזרח ממערב – שמחתי לראותו. היתה לי תחושה שיש 
לי מה ללמוד ממנו. הוא נכנס לחנות ואני מאד רציתי לשמוע 
ובבית  הכנסת  בבית  שמעתי  לא  שמעולם  דברים  אותם  את 

הספר או בבית הוריי. 

בנקודה  ג’ף  המשיך  מיותרות  להקדמות  להיכנס  מבלי 
דבקותו  על  אותו  הערצתי  ממש  הקודמת.  בפעם  סיימנו  שבה 

במטרה...

ג’ף  אמר  המשיח’!"  לביאת  אלא  הנביאים  ניבאו  "’לא 
בהתלהבות האופיינית לו. "הבטחתי להראות לך כמה נבואות 
אודות ישוע. האם אתה רוצה שאראה לך את ישוע בתנ"ך הזה 
רם  בקול  וקרא  נ"ב,  פרק  בישעיהו  בבקשה  פתח  בוא,  שלך? 

מפסוק 13 עד סוף פרק נ"ג!".
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התנ"ך  את  פתחתי  לה.  לסרב  אפשר  שאי  הצעה  היתה  זו 
וקראתי – וממש לא יכולתי להאמין למראה עיניי!

ִהֵּנה ַיְׂשִּכיל, ַעְבִּדי

ָירּום ְוִנָּׂשא ְוָגַבּה, ְמֹאד

ַּכֲאֶׁשר ָׁשְממּו ָעֶליָך ַרִּבים -

ֵּכן-ִמְׁשַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו

ְוֹתֲארֹו ִמְּבֵני ָאָדם.

ֵּכן ַיֶּזה ּגֹוִים ַרִּבים, 

ָעָליו ִיְקְּפצּו ְמָלִכים ִּפיֶהם;

ִּכי ֲאֶׁשר ֹלא-ֻסַּפר ָלֶהם - ָראּו, 

ַוֲאֶׁשר ֹלא-ָׁשְמעּו, ִהְתּבֹוָננּו.

ִמי ֶהֱאִמין, ִלְׁשֻמָעֵתנּו,

ּוְזרֹוַע ְה' ַעל-ִמי ִנְגָלָתה?

ַוַּיַעל ַּכּיֹוֵנק ְלָפָניו, 

ְוַכֹּׁשֶרׁש ֵמֶאֶרץ ִצָּיה.

ֹלא-ֹתַאר לֹו ְוֹלא ָהָדר

ְוִנְרֵאהּו ְוֹלא-ַמְרֶאה - ְוֶנְחְמֵדהּו.

ִנְבֶזה ַוֲחַדל ִאיִׁשים, 

ִאיׁש ַמְכֹאבֹות ִוידּוַע ֹחִלי; 

ּוְכַמְסֵּתר ָּפִנים ִמֶּמּנּו –

ִנְבֶזה, ְוֹלא ֲחַׁשְבנֻהּו.

ָאֵכן, ֳחָלֵינּו הּוא ָנָׂשא, 

ּוַמְכֹאֵבינּו - ְסָבָלם; 

ַוֲאַנְחנּו ֲחַׁשְבנֻהּו ָנגּוַע, 

ֻמֵּכה ֱאֹלִהים ּוְמֻעֶּנה.

מיהו הקורבן?
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ְוהּוא ְמֹחָלל ִמְּפָׁשֵענּו, 

ְמֻדָּכא ֵמֲעו ֹֹנֵתינּו, 

מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליו, 

ּוַבֲחֻבָרתֹו - ִנְרָּפא-ָלנּו.

ֻּכָּלנּו ַּכֹּצאן ָּתִעינּו, 

ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּו; 

ְוה' ִהְפִּגיַע ּבֹו 

ֵאת ֲעו ֹן ֻּכָּלנו.

ִנַּגׂש ְוהּוא ַנֲעֶנה - 

ְוֹלא ִיְפַּתח-ִּפיו. 

ַּכֶּׂשה ַלֶּטַבח יּוָבל, 

ּוְכָרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה ֶנֱאָלָמה - 

ְוֹלא ִיְפַּתח, ִּפיו.

ֵמֹעֶצר ּוִמִּמְׁשָּפט ֻלָּקח, 

ְוֶאת-ּדֹורֹו ִמי ְיׂשֹוֵחַח? 

ִּכי ִנְגַזר ֵמֶאֶרץ ַחִּיים, 

ִמֶּפַׁשע ַעִּמי - ֶנַגע ָלמֹו!

ַוִּיֵּתן ֶאת-ְרָׁשִעים ִקְברֹו 

ְוֶאת-ָעִׁשיר ְּבֹמָתיו,

ַעל ֹלא-ָחָמס ָעָׂשה, 

ְוֹלא ִמְרָמה ְּבִפיו.

ְוה' ָחֵפץ ַּדְּכאֹו, ֶהֱחִלי;

ִאם ָּתִׂשים ָאָׁשם ַנְפׁשֹו - 

ִיְרֶאה ֶזַרע, ַיֲאִריְך ָיִמים,
ְוֵחֶפץ ה' ְּבָידֹו ִיְצָלח.
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ֵמֲעַמל ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה, ִיְׂשָּבע

ְּבַדְעּתֹו - ַיְצִּדיק

ַצִּדיק ַעְבִּדי, ָלַרִּבים,

ַוֲעו ֹֹנָתם - הּוא ִיְסֹּבל. 

ָלֵכן ֲאַחֶּלק לֹו ָבַרִּבים, 

ְוֶאת ֲעצּוִמים ְיַחֵּלק ָׁשָלל; 

ַּתַחת ֲאֶׁשר ֶהֱעָרה ַלָּמֶות ַנְפׁשֹו, 

ְוֶאת-ֹּפְׁשִעים ִנְמָנה - 

ְוהּוא ֵחְטא ַרִּבים ָנָׂשא, 

ְוַלֹּפְׁשִעים ַיְפִּגיַע.

הקדומות  הדיעות  כל  למרות  שקיבלתי,  החינוך  למרות 
הלאומנית  ההיסטוריה  כל  למרות  אימי,  חלב  עם  שספגתי 
שלימדו אותנו בבית הספר – לפיה עם ישראל היה הקורבן אשר 
נרדף תמיד על לא עוול בכפו על ידי הגויים הרשעים – נאלצתי 
להודות שהקטע שקראתי זה עתה בתנ"ך שלי כן מתאר אדם 
בעד  בכפו, כקורבן  עוול  לא  על  יסורי מוות  חף מפשע, הסובל 
הרשעים. לא יכולתי להתעלם מהסבריו של ג’ף: "הנביא פותח 
ישראל  בידיעה ברורה שעם  ‘מי האמין לשמועתנו?’  בשאלה: 
לא יאמין במלך שהוא ‘צדיק ונושע... עני ורוכב על חמור ועל 
רוחו שעם  בעיני  ישעיהו רואה   .)9 )זכריה ט’  בן אתונות’  עיר 
את  ימלא  לא  הוא  שבבואו  משום  המשיח,  את  יבזה  ישראל 
הציפיות השאפתניות של נצחון ומלוכה על העולם: ‘נבזה ולא 
חשבנוהו’. אלוהים לא הופתע מהעובדה שעם ישראל דחה את 
‘ה’ חפץ דכאו, החלי;  זאת מראש.  ישוע. אדרבה, הוא תיאר 
אם תשים אשם נפשו – יראה זרע, יאריך ימים, וחפץ ה’ בידו 
נועד להיות קורבן אשם, למרות  ישוע  יצלח’. במלים אחרות, 
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זאת ‘חפץ ה’ בידו יצלח’". 
ממש נדהמתי מהתיאורים שדיברו בעד עצמם: "ה’ הפגיע 

בו את עוון כולנו... והוא חטא רבים נשא". 
יתר על כן, אותו ה"גוי" – ג’ף – שלפי חז"ל "אין לו נשמה", 
עמד כאן לפניי ונשמתו טהורה וזכה משלי, היהודי החי בחטא 
ובפשע. "את מי משנינו צריך עכשיו לסקול באבנים?", חשבתי 
לו  הצגתי  נמנעת,  הבלתי  התשובה  מן  להימלט  וכדי  לעצמי. 

שאלה אחרת:
"מי, אם כן, הרג את ישו?". חשבתי שכאן אוכל לטמון לו 

מלכודת. ודאי יאשים את היהודים. 
"הרומאים, היהודים, אני, אתה, האנושות כולה...", פירט 

ג’ף. 
אומרת?",  זאת  "מה  ומוזרה.  מפתיעה  תשובה  זו  היתה 
נצלב  ישוע  הרי  אותו?  להרוג  ואתה  אני  יכולנו  "איך  תמהתי. 

לפני אלפיים שנה?!". 
הרומאים  אך  לרומאים,  ישוע  את  מסרו  היהודים  "ובכן, 
הם שביצעו את הצליבה בפועל )זו היתה שיטת ההוצאה להורג 
 – כולו  שהעולם  כדי  לקרות  היה  צריך  וכך  ימים(,  באותם 
יהודים וגויים כאחד – יחויב בדין לפני אלוהים, וכדי שכולם 
יהיו זכאים במידה שווה לקחת חלק בישועתו. האלוהים הסגיר 
את כולם למרי למען יחון את כולם. איש אינו יכול לטעון שאין 
לו חלק בצליבת ישוע, והטלת האשמה כולה על צד אחד בלבד 
חוטאת לאמת ההיסטורית והרוחנית גם יחד. ובכלל, אילולא 
נצלב ישוע היו דבריהם של נביאי ישראל מופרכים, משום שהם 
חזו את צליבתו מראש! מאידך, לא היהודים, וגם לא הגויים, 
אחראים למותו של ישוע" החטא האנושי הוא שגרם לכך. מעבר 
ובתור  חוטאים,  אדם  בני  שנינו   – גוי  ולהיותי  יהודי  להיותך 
שכאלה אנו עומדים שווים לפני אלוהים. החטא – שלך ושלי 
עליו למות כקורבן  ובגללו היה  ישוע לצלב,  – הוא ששלח את 
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כפרה לסליחת החטאים".

"על מה אתה מדבר?", זעקתי. דבריו עוררו את כעסי. "אבל 
היום אין לנו יותר קורבנות! אתם, הגויים, דאגתם לכך שלא 
יהיו לנו בית מקדש וקורבנות! ובכלל, עם ישראל כבר הקריב 
יותר מדי קורבנות לאורך ההיסטוריה! אני חושב שעם ישראל 

הוא הקורבן הזה, שעליו מדבר ישעיהו!". 

"פרק נ"ג בישעיהו לא יוכל לעולם להתייחס לעם ישראל", 
יהודי שאינו מתלונן?  ג’ף בסבלנות. האם שמעת אי פעם  ענה 
...גם אם נניח שעם ישראל הוא הקורבן, האם עשה זאת ‘כשה 
לטבח יובל, וכרחל- לפני גוזזיה נאלמה, ולא יפתח פיו’? האם 
באמת יכול עם ישראל לומר בכנות שלא חטא ושלא נענש בגלות 
פעמיים  מתפללים  היהודים,  אתם,  הרי  חטאיו-שלו?  בגלל 
בשבוע, כל שני וחמישי, בתפילת התחנון: ‘מפני חטאינו גלינו 

מארצנו!’. 

לכפר  יכול  ואינו  חטאיו-הוא,  על  לשלם  חייב  ישראל  "עם 
חטאיהם  את  ומונים  חוזרים  הקודש  כתבי  הגויים.  חטאי  על 

הרבים של בני ישראל. ראה, למשל, את 

מה שכתוב בישעיהו פרק א’: 

הֹוי, ּגֹוי ֹחֵטא, ַעם ֶּכֶבד ָעו ֹן;

ֶזַרע ְמֵרִעים, ָּבִנים ַמְׁשִחיִתים! 

ָעְזבּו ֶאת ה', ִנֲאצּו ֶאת ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל, ָנֹזרּו ָאחֹור...

ִמַּכף ֶרֶגל ְוַעד ֹראׁש ֵאין ּבֹו ְמֹתם;

ֶּפַצע, ְוַחּבּוָרה, ּוַמָּכה ְטִרָּיה; 

ֹלא ֹזרּו ְוֹלא ֻחָּבׁשּו, ְוֹלא ֻרְּכָכה ַּבָּׁשֶמן...

לּוֵלי ה' ְצָבאֹות, הֹוִתיר ָלנּו ָׂשִריד ִּכְמָעט -

ִּכְסֹדם ָהִיינּו ַלֲעֹמָרה ָּדִמינּו. ישעיהו א’ 4,6,9

"קשה לומר שאלוהים מחמיא לעם ישראל בפסוקים אלה! 
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אולם אלוהים אינו בא להחמיא וללטף את ילדיו כשהוא צריך 
יכול  לא  ישראל  עם  פשעיהם.  על  ולהוכיחם  משמעת  ללמדם 
לשמש קורבן על חטאי הגויים שהרי הוא בעצמו חוטא. מכל 
מקום העיקרון הוא שאף חוטא אינו יכול לכפר בחייו על חטאיו 

של חוטא אחר. לשם כך שלח ה’ את המשיח". 

שוב הופתעתי מהגוי הזה, המיטיב להכיר את התנ"ך ויודע 
לצטט גם מסידור התפילה שלנו, והתביישתי על שהזנחתי את 
לו תשובה  לענות  יכולתי  כך שלא  כדי  עד  לימודי הקודש שלי 
"האם  ושאל:  במבוכתי,  כנראה  חש  ג’ף  כהלכתה.  ‘יהודית’ 
המשיח  היה  צריך  בדיוק  מתי  לנו  מספר  שהתנ"ך  יודע  אתה 

לבוא?". 
מוכנים  מלובביץ’,  הרבי  כולל  רבים,  שיהודים  בטוח  "אני 

לשלם כסף רב כדי למצוא פסוק כזה!", אמרתי. 

ג’ף.  גיחך  כסף!",  אין  חינם  אותו  לך  להראות  מוכן  "אני 
"אראה לך את זה בתנ"ך העברי שלך!"

לבחור הזה היה כשרון מיוחד לעורר את סקרנותי! הושטתי 
לו את הספר והוא פתח אותו במיומנות, אני, לעומתו, למרות 
ידעתי אך בקושי את  בו,  שהכרתי את התנ"ך ואהבתי ללמוד 

סדר הספרים...
ג’ף פתח בספר דניאל פרק ט’, וביקש ממני לקרוא בקול רם 

החל מפסוק 24. 

ָׁשֻבִעים ִׁשְבִעים ֶנְחַּתְך ַעל-ַעְּמָך, 

ְוַעל-ִעיר ָקְדֶׁשָך, 

ְלַכֵּלא ַהֶּפַׁשע, ּוְלָחֵתם ַחָּטאת 

ּוְלַכֵּפר ָעו ֹן, ּוְלָהִביא ֶצֶדק ֹעָלִמים, 

ְוַלְחֹּתם ָחזֹון ְוָנִביא, 

ְוִלְמֹׁשַח ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים.
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ְוֵתַדע, ְוַתְׂשֵּכל:

ִים, ִמן ֹמָצא ָדָבר ְלָהִׁשיב ְוִלְבנֹות ְירּוָׁשַלִִִ

ַעד-ָמִׁשיַח ָנִגיד -

ָׁשֻבִעים, ִׁשְבָעה; 

ְוָׁשֻבִעים ִׁשִּׁשים ּוְׁשַנִים - 

ָּתׁשּוב ְוִנְבְנָתה ְרחֹוב ְוָחרּוץ, 

ּוְבצֹוק, ָהִעִּתים. 

ְוַאֲחֵרי ַהָּׁשֻבִעים ִׁשִּׁשים ּוְׁשַנִים - 

ִיָּכֵרת ָמִׁשיַח ְוֵאין לֹו; 

ְוָהִעיר, ְוַהֹּקֶדׁש - 

ַיְׁשִחית ַעם ָנִגיד ַהָּבא, 

ְוִקּצֹו ַבֶּׁשֶטף; 

ְוַעד ֵקץ - ִמְלָחָמה ֶנֱחֶרֶצת ֹׁשֵממֹות!

ְוִהְגִּביר ְּבִרית ָלַרִּבים - ָׁשבּוַע ֶאָחד, 

ַוֲחִצי ַהָּׁשבּוַע - ַיְׁשִּבית ֶזַבח ּוִמְנָחה, 

ְוַעל ְּכַנף ִׁשּקּוִצים ְמֹׁשֵמם, 

ְוַעד-ָּכָלה ְוֶנֱחָרָצה ִּתַּתְך ַעל-ֹׁשֵמם. דניאל ט’ 27-24

"העברית בקטע הזה קשה במיוחד", ציין ג’ף. "האם אתה 
מבין את הכתוב?" 

חזרתי ועיינתי בקטע מתחילתו ועד סופו, ונאלצתי להודות 
שהתקשיתי להבינו. האמת היא שלא הכרתי את הקטע ובעצם 

– גם את ספר דניאל בכללותו כמעט שלא הכרתי. 
שהמשיח  ידעתי  תמיד  במיוחד.  אותי  הטרידו  מילים  שתי 
עתיד לבוא באחרית הימים כדי לגאול את ישראל מכל אויביו, 
לנצח במלחמות ה’ ולהשכין שלום אמת בעולם. בימיו יגור זאב 
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עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, עם ישראל ישכון לבטח, איש תחת 
גפנו ותחת תאנתו, וכל הגויים יהיו משועבדים לו. אולם בקטע 
עונש  הרי  "יכרת"?  פירוש  מה  משיח".  "יכרת  כי  קראתי  זה 
כרת משמעו מיתה בידי שמים. האם אנו מבזבזים את כל חיינו 
בציפייה למשיח שעתיד לבוא ובסופו של דבר להיכרת? נזכרתי 
במלים "כשה לטבח יובל... ויתן את רשעים קברו, תחת אשר 
להיכרת  המשיח  צריך  באמת  האם  נפשו...".  למוות  הערה 
הנוצרים,  צודקים  זאת  בכל  אולי  כן,  ואם  חלילה?  ולמות, 

המייחסים מוות זה לישו שלהם? 

לסיפור  הרקע  את  קודם  נבין  בוא  ואמר:  לעזור  ניסה  ג’ף 
הזה. דניאל היה נער צעיר כאשר הוגלה מירושלים לבבל. הוא 
אולץ לעבוד בשירותם של מלכים שונים, קודם כל בבבל, ואחרי 
הכיבוש הפרסי – גם בפרס. יום אחד קרא דניאל נבואה בספר 
ומצא  חישב  הוא  שנה.  שבעים  הגלות  תימשך  לפיה  ירמיהו, 
בהן  ובתפילות  בצום  פתח  ולכן  להסתיים  עמדה  זו  שתקופה 
התוודה על חטאי עמו וניסה להבין מדוע התמהמה הקץ לבוא. 
לו את  וגילה  אחרי שלושה שבועות הופיע לפניו מלאך בחזון, 

העתיד להתרחש. הקטע שלפנינו הוא חלק מן החזון הזה". 

פעמיים.  הזה  בקטע  מופיעה  ‘משיח’  שהמילה  רואה  "אני 
אבל איך אפשר לדעת ממנו מתי יבוא המשיח?" שאלתי. 

קצת  היסטוריה,  קצת  פילולוגיה,  קצת  לדעת  צריך  "כאן 
אסטרונומיה – וגם קצת ידיעה במתימטיקה לא תזיק. קראתי 
לנו  יש  לפיו.  לך אותה  ואסביר  יסודי של הנבואה הזו,  מחקר 

כאן רמזים חשובים מכל אחד מן התחומים האלה". 

היום  לשונית:  מבחינה  הקטע  את  נבחן  בוא   – כן  "קודם 
ימים.  שבעה  בת  זמן  יחידת  כעל  ‘שבוע’  על  מדברים  אנחנו 
אולם בתקופת המקרא היתה ל’שבוע’ משמעות נוספת. אנחנו 
קוראים למשל בספר בראשית פרק כ"ט פסוק 27 שלבן, הדוד 
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הערמומי, אחרי שרימה את בן אחותו בעניין רחל ולאה בנותיו, 
הציע ליעקב אבינו: 

ַמֵּלא ְׁשֻבַע ֹזאת,

ְוִנְּתָנה ְלָך ַּגם-ֶאת-ֹזאת

ַּבֲעֹבָדה ֲאֶׁשר ַּתֲעֹבד ִעָּמִדי

עֹוד, ֶׁשַבע-ָׁשִנים ֲאֵחרֹות. בראשית כ"ט 27

שבוע- של  הריבוי  שנים.  שבע  משמעו  כאן  שבוע  "כלומר, 
שנים הוא ‘שבועים’, בניגוד ל’שבועות’ של ימים, וכאן מדובר 

איפוא על קבוצות של שבע-שנים כל אחת. 

יודעים  אנו  ההיסטורי:  בהיבט  עכשיו  נסתכל  "בוא 
 465 בשנת  לשלטון  עלה  פרס  מלך  שארתחשסתא-לומגימנוס 
לפני הספירה. בספר נחמיה פרק ב’ קוראים אנו שבשנה ה-20 
ירושלים.  בניין  את  המתיר  צו  ארתחשסתא  הוציא  למלכותו 
מכאן, שהצו ניתן בשנת 445 לפנה"ס, וזוהי נקודת המוצא שלנו 

לחישוב הנבואה". 

אל   – ובכן   "  – ג’ף  המשיך   – למתימטיקה?"  בנוגע  "ומה 
תדאג, מדובר כאן רק בחשבון פשוט. הפרק מדבר על שבעים 
לשלוש  נחלקת  זו  תקופה  שנה.   490 על  כלומר  ‘שבועים’, 
תקופות משנה: שבועים שבעה – שהם יובל אחד בן 49 שנים, 
שבועים ששים ושניים – שהם 434 שנים, ושבוע אחד בן שבע 
שנים, המתחלק לשני חצאים. לפי קטע זה, המשיח ייכרת זמן 

ו-49   434 נחבר  כלומר  הראשונות.  התקופות  שתי  אחרי  מה 

שמנה  ירחי  מחזור  נהוג  היה  העתיק  בעולם  שנה.   483 ונקבל 
שיחלפו  אחרי  מה  זמן  ייכרת  המשיח  ולפיכך  בשנה,  יום   360

173,880 יום )483x360( ממעוד הינתן הצו של ארתחשסתא". 

"בנחמיה ב’ 1 מסופר לנו שהצו הזה הוצא בניסן. א’ בניסן 
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היה ראש השנה למלכים – כלומר, שנות מלכותם נקבעו מניסן 
שונים.  וחגיגיים  רשמיים  אירועים  נערכו  זה  במועד  ניסן.  עד 
משום כך ניתן להניח שגם הכרזה חגיגית זו ניתנה ב-א’ בניסן". 

"עכשיו נפנה לרגע לתחום האסטרונומיה. לפי מידע שהופק 
על ידי מצפה הכוכבים המלכותי בגריניץ’, אנגליה, נקבע ש-א’ 

בניסן בשנת 445 לפנה"ס חל ב-14 במרס באותה השנה". 

האם אפשר לחשב באיזה תאריך נכנס ישוע לירושלים רכוב 
מספרת  לוקס  בשורת  צליבתו?  לפני  ספורים  ימים  חמור,  על 
ישוע החל בשנה ה-15 לשלטונו של  לנו ששירותו הציבורי של 
רוב  לספ’.   14 בשנת  לשלטון  עלה  כי  שידוע  טיבריוס,  הקיסר 
ישוע  של  הציבורית  שפעילותו  ביניהם  מסכימים  החוקרים 
ארכה כ- 3 שנים, לפיכך מסתבר שישוע נצלב בשנת 32 לספ’". 

"ביוחנן י"ב כתוב שישוע הלך לבית היני 6 ימים לפני הפסח 
ושנכנס לירושלים ‘ביום המחרת’. הפסח חל תמיד ב-י"ד בניסן, 
ב-10  לספ’   32 בשנת  חל  האסטרונומי  המרכז  חישובי  שלפי 
יום  לאפריל, שהיה  ב-4  היני  לבית  הגיע  ישוע  לפיכך  לאפריל. 
שישי. הסעודה שאכל עם אלעזר בבית היני היתה ודאי סעודת 
שבת. משמעות הדבר היא ש’יום המחרת’ לא היה השבת, בה 

ישוע ותלמידיו נחו, אלא יום א’, 6 באפריל שנת 32". 

"כעת נבדוק – האם ה-6 באפריל שנת 32 חל בדיוק 173,880 
יום מאז הוציא מלך פרס את הצו לבניית ירושלים ב-14 למרץ 

שנת 445 לפנה"ס?". 

הנזכרים  התאריכים  שני  שבין  יוצא  היוליאני  הלוח  "לפי 
למעלה משתרעת תקופה של 477 שנים ו-24 ימים. אבל על פי 
שנת  אין  לספירה  ל-1  לפנה"ס   1 השנים  בין  הספירה,  שיטת 
אפס, לפיכך צריך להחסיר שנה וכך מתקבלות 476 שנים ו-24 
24( לסיכום   + 476x365( ימים  ב- 173,764  ימים המסתכמים 
שנה  היא  רביעית  שנה  כל  שכן  יום,   119 להוסיף  יש  הימים 
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קרוב מאוד   – ימים   173,883 ל-  מגיעים  כך   .)476:4( מעוברת 
למספר הימים שיצא על פי הנבואה!"

ניתן להגיע למספר המדוייק! מסתבר   – די בזה  "אבל אין 
האמיתית:  השמש  משנת  קטנה  סטייה  יש  היוליאני  שבלוח 
השנה בו ארוכה ב 1/128 יום משנת השמש. כדי לתקן סטייה 
זו יש להחסיר יום עבור כל 128 שנים, ועבור התקופה של 483 
שנים )69 השבועים של דניאל( יש להחסיר 3 ימים – והרי הגענו 

בדיוק ל- 173,880 יום!" 

עכשיו באמת היתה לי בעיה. למי עליי להאמין? לבית הכנסת 
אידיאלי  משיח  המתארת  גדלתי,  שעליה  היהודית  ולמסורת 
שנועד לישראל בלבד ומשאירה את העולם כולו מחוץ לתמונה 
דברים  אליי  זועקים  שמדפיו  עיניי,  לנגד  הפתוח  לתנ"ך  או   –
"יכרת משיח"? ואם התנ"ך צודק – איך זה  אחרים לגמרי – 
להם  יש  בוודאי  זו?  ברורה  אמת  מראות  טחו  הרבנים  שעיני 

פירושים משלהם, המניחים את הדעת. אני חייב לברר זאת!

לפני  עוד  לשאלתי  וענה  מחשבותיי,  את  קרא  כאילו  ג’ף 
הרבנית  הפרשנות  את  "קראתי  אותה:  לבטא  שהספקתי 
ולמרבית  זה  לקטע  המסורתיים  הפירושים  בנדון.  המקובלת 
עתיקים  פירושים  לשניים:  מתחלקים  למשיח  בנוגע  הנבואות 
ופירושים  הראשונה,  המאה  מתחילת  או  הספירה  מלפני 
 – ה’מינים’  של  פיותיהם  את  לסכור  שנועדו  יותר,  מאוחרים 
שם גנאי לכל ה’כופרים בעיקר’ וראשי תיבות ל’מאמיני ישו)ע( 
בן  יונתן  של  אלה  כמו  הקדומים  הפירושים  מרבית  הנוצרי’. 
עוזיאל מייחסים את הנבואות למלך המשיח, בעוד שהחדשים 
מיני  כל  וממציאים  זו  אפשרות  שוללים  רש"י,  כדוגמת  יותר, 
אנטי-  מגמתיות  בהן  שניכרת  דחוקים,  חלופיים  הסברים 
משיחית. בוא נראה מה יש לתנ"ך לומר – הוא הרי יכול לדבר 
האלה.  הדברים  את  רואים  אינם  ישראל  חכמי  עצמו.  בעד 
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אלוהים עצם את עיניהם באופן זמני כדי לאפשר לגויים לקבל 
את  כביכול  העמיד  בינתיים,  ולהיוושע.  היהודי  המשיח  את 
ישראל על המדף, אבל לא נטש אותם סופית, חלילה. יום יבוא 
ישובו בתשובה  ואז הם  עיניהם,  יסיר את המסווה מעל  והוא 

ו’יביטו אליו, את אשר דקרו’". 

בתנ"ך?"  כתוב  כך  על  גם  דקרו?’  אשר  ‘את  פירוש  "מה 
שאלתי בתמיהה. עכשיו כבר הייתי מוכן לכל, ושום דבר כבר 
לא הדהים אותי. איכשהו תפסתי שבתנ"ך הזה שלי יש הרבה 

יותר ממה שאי פעם העזתי להעלות בדמיוני. 

"בוא,  יד.  כלאחר  ג’ף  ענה  זכריה",  מספר  פסוק  זהו  "כן, 
תקרא אותו בעצמך!". 

לקרוא.  לי  ונתן  המתאים  במקום  התנ"ך  את  פתח  הוא 
הקטע דיבר על מלחמה נוראה ביהודה וירושלים. לא ידעתי אם 
המלחמה הזאת כבר היתה או שתהיה בעתיד, חס ושלום; ואז 

קראתי את הפסוקים הבאים: 

ְוָהָיה, ַּבּיֹום ַההּוא - 

ם; ֲאַבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ַהָּבִאים ַעל-ְירּוָׁשָלִ

ים  ְוָׁשַפְכִּתי ַעל-ֵּבית ָּדִויד ְוַעל יֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלִ

רּוַח ֵחן ְוַתֲחנּוִנים.

ְוִהִּביטּו ֵאַלי - ֵאת ֲאֶׁשר-ָּדָקרּו - 

ְוָסְפדּו ָעָליו ְּכִמְסֵּפד ַעל-ַהָּיִחיד, 

ְוָהֵמר ָעָליו, ְּכָהֵמר ַעל-ַהְּבכֹור. זכריה י"ב 10-9

על  ויצורו  שיעלו  הגויים  את  להשמיד  יבקש  אלוהים 
ירושלים – רעיון זה דווקא מצא חן בעיניי. זה התאים היטב 
לדרך שבה תפסתי את דמות המשיח. אבל עכשיו נאמר לי שלא 
הוא  זה  פסוק  לפי   – ולהיכרת  למות  עתיד  שהמשיח  בלבד  זו 
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ימות בדקירה, וכל עם ישראל יראה זאת כאשר ה’ יפתח את 
עיניי  את  ה’  פוקח  האם  ותחנונים.  חן  רוח  עליו  וישפוך  עיניו 

עכשיו? ממש נחרדתי נוכח האפשרות הזאת!

ידע מה להגיד ומתי. "אתה  משום מה נראה היה לי שג’ף 
יודע?", המשיך ואמר, כאילו שאני אמור לדעת הכל רק מכיוון 
שאני יהודי, "ישעיהו ניבא על השה שיכפר חטאים, ודניאל ניבא 
זכריה,  נבואת  וייכרת.  השה  יבוא  שבו  המדויק  התאריך  את 
לפיה יבוא יום ועם ישראל יביט אליו את אשר דקרו, מתייחסת 
גם היא להיכרתותו של המשיח. כעת אני רוצה להראות לך עוד 

נבואה שתשפוך אור על אותו יום בו יופיע ישוע. 

רֹוֶאה ָהִייִתי ְבֶּחְזיֹונֹות ַלְּיָלה, 

ְוִהֵנּה ִעם ַעְנֵני ַהָשַּׁמִים ָבּא ֶאָחד ְכֶּבן ָאָדם, 

ְוַעד ַעִתּיק ַהָיִּמים ִהִגּיַע, ּוְלָפָניו ִהְקִריבּוהּו. 

ְולֹו ִנַתּן ִשְׁלטֹון ִויָקר ּוַמְלכּות, 

ְוָכל ָהַעִמּים, ָהֻאּמֹות ְוַהְלּׁשֹונֹות אֹותֹו ַיֲעֹבדּו. 

ִשְׁלטֹונֹו ִשְׁלטֹון עֹוָלם ֲאֶשׁר ֹלא ַיֲעֹבר, 

ּוַמְלכּותֹו ֲאֶשׁר ֹלא ִתָּשֵּׁחת. דניאל פרק ז’, 14-13

נותן לנו חלק אחד –  נביא  ג’ף – כל  "אתה רואה" – אמר 
או חלקים אחדים – מתמונת הפסיפס המתארת את המשיח. 
וזכריה מתאר אותו אשר  דניאל מתאר אותו בא בענני שמים 
דקרו. תסכים איתי שאם המשיח אמור לבוא מן השמים – אז 
בטח שלא בשמים דקרו אותו. אולי אראה לך כעת איפה כתוב 
על המקום בו המשיח צריך להיוולד!", המשיך ג’ף "להפגיז". 
שוב נדהמתי מבקיאותו המופלגת. הוא פתח את התנ"ך, מצא 
את הנבואה וקרא אותה בעצמו, בעברית צחה, אם כי במבטא 

אמריקני חזק: 
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ְוַאָּתה ֵּבית-ֶלֶחם ֶאְפָרָתה - ָצִעיר ִלְהיֹות ְּבַאְלֵפי ְיהּוָדה.

ִמְּמָך ִלי ֵיֵצא ִלְהיֹות מֹוֵׁשל ְּבִיְׂשָרֵאל, 

ּומוָֹצֹאָתיו ִמֶּקֶדם, ִמיֵמי עוָֹלם. מיכה ה’ 1

זה  פסוק  סמך  על  ביניהם  מסכימים  היהודים  "הפרשנים 
שהמשיח יוולד בבית לחם. זה שעליו מדבר הנביא מיכה חייב 
ניתן  כן  לא  שאם  מאוד,  מיוחד  באופן  העולם  לאוויר  לצאת 
מנהיג  כל  להיות  יכול  הזה  בפסוק  המתואר  שהמושל  לחשוב 
הרי  לחם.  בבית  הוא  גם  שנולד  בן-ישי  דוד  כדוגמת  מלך,  או 
מיכה כותב ש’מוצאותיו מקדם, מימי עולם’. גם דניאל מדבר 
על מישהו עתיק יומין. ואכן, ישוע לא היה אדם מן השורה. הוא 
נולד כמוך וכמוני – אלא ‘מוצאותיו מקדם, מימי עולם’,  לא 
מסוגל  הוא  רק  דניאל.  בספר  המתואר  היומין’  ‘עתיק  והוא 

לכפר על החטא ולהשכין בנו רוח חדשה". 

"כשניפגש שוב אשמח להראות ל ך – מן התנ"ך – שלאלוהים 
לא   – לך  לתת  מסוגל  האלוהים  שבן  מה  את  לך,  דע  בן.  יש 
והמרץ  הזמן  כל  על  חבל  באמת  בעצמך.  לעולם  להשיג  תוכל 
המבוזבזים לריק בחיפושים עקרים אחרי משמעות החיים בכל 
מיני בורות נשברים!" ג’ף אמר את הדברים האלה בהחלטיות, 
כאילו נאמרו לו משמים, כאילו שהוא מכיר אותי, ואת הבארות 

בהם אני מחפש מים חיים...

חייכתי אליו מאוזן אל אוזן, אולם בליבי לעגתי לפנאטיות 
שלו. שוחחנו עוד קצת על ישראל, ששנינו התגעגענו אליה, ואז 

נפרדנו לשלום. 

עבר  את  הנשקפת  לטיילת  ויצאתי  החנות  את  סגרתי 
האוקיאנוס. אהבתי לרדת למזח, לשבת שם על אחד הסלעים 
ולהביט בדייגים ולהשקיף למרחקים, לחשוב ולתכנן מהלכים 
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נסער  היה  ליבי  אך  ערב,  אותו  שקט  היה  האוקיאנוס  בחיים. 
בפנים  עמוק  אותי.  הטרידו  בתנ"ך  שראיתי  הדברים  מאוד. 
חשתי שאכן מדובר פה בישו. ואז, מבלי לשים לב, נשאו אותי 
פעם  שקיבלתי  ישו  אודות  כרוז-התעמולה  אל  מחשבותיי 
במנהטן. אז התייחסתי אל הכרוז ההוא בביטול מוחלט ובשאט 
השמים  בכוכבי  הביטי  תוך  שוב,  עליו  חשבתי  כעת  אבל  נפש, 
בידי להימלט מהמחשבה  ולא עלה  על שפת הים,  ובחול אשר 
את  החטיא  ישראל  עם  זאת  בכל  שאולי  המציקה  והתחושה 
המטרה. לא יצאתי בהאשמות נגד היהדות הרבנית ולא בטענות 
אודות  האמת  את  לדעת  פשוט  רציתי  הנוצרית;  הכנסיה  נגד 

האיש ההוא...

מיהו הקורבן?

אז מיהו הקורבן?
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פרק י

מהי האמת? 

חלפו כמה ימים וג’ף לא הופיע בחנות בתחילה הצטערתי על 
שלא ביקשתי ממנו מספר טלפון, אולם לאט לאט הלכה הסערה 
שגעשה בי ושככה. הזמן עשה את שלו, והדיונים הפילוסופיים 
הנאות  מתודעתי.  ונמוגו  הלכו  ג’ף  עם  שניהלתי  והאקדמייים 
לבלות  שבתי  ואני  עבר,  מכל  לי  לקרוץ  המשיכו  הזה  העולם 

כאילו לא היו דברים מעולם. 

אהבתי במיוחד לבלות את לילותיי במועדון הנקרא "סטון-
הופיע  תקופה  באותה  ג’רסי.  בניו  אשר  פארק  באסברי  פוני" 
שם מדי ערב זמר רוק אלמוני שאך החל את צעדיו הראשונים 
גבריות קשוחה במשקפי  בעולם עסקי השעשועים. הוא הפגין 
השמש שהרכיב, בכובע הבוקרים רחב התיתורה שחבש לראשו 
ובקולו החם, הצרוד והמחוספס; שמו היה ברוס ספרינגסטין...

הבילוי במועדוני לילה לא היה זר לי. עוד בנעורי נהגתי לבלות 
עם החבר’ה במועדוני הלילה של יפו ובדיסקוטקים למיניהם, 
בעניינים".  ו"להרגיש  בחורות  עם  "להתחיל"  לשתות,  לעשן, 
אבל אז הייתי סתם נער, ועכשיו – "גבר" ממש )זאת אומרת, 

על פי הדרך בה תפסתי את מושג הגבריות באותם הימים(. 

חיי הלכו והתרכזו יותר ויותר סביב לדמות שנשקפה אליי 
מצופה  רעל  כגלולת  לי  הוגש  החטא  המראה.  מן  בוקר  בכל 
בשכבה עבה של סוכר, ואני לא היססתי כלל לבלוע אותה, ממש 
למרות  הקרס.  עם  ביחד  הפיתיון  את  הבולע  שוטה  דג  כאותו 
שג’ף סיפר לי על האלוהים ועל אהבתו לישוע, משום מה לא עלה 
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בדעתו להבהיר לי דבר או חצי דבר אודות האויב המשחר לטרף 
כאריה שואג. אז לא הייתי מודע כלל לעובדה שלשטן לא אכפת 
ממני כל עוד אני משרת אותו בנאמנות כנתינו הנאמן וכעבדו 
התעוררה   – האלוהים  לבשורת  נחשפתי  כאשר  אולם  הנרצע. 
ככל  החדות.  מלתעותיה  לחשוף  והחלה  מריבצה  הרעה  החיה 
ששקעתי יותר ויותר בביצה הטובענית הזאת של חיי חטא – כך 
ראיתי פחות ופחות את חבל ההצלה שג’ף ניסה להשליך אליי 
מהסלע האיתן עליו עמד, כלומר ישוע המשיח. כמובן שכלל לא 
הרגשתי בשקיעתי זו, משום שהיא היתה חלקה ונעימה למדיי. 

נעדר  לא  כאילו  לחנות  ונכנס  ג’ף  שב  אחד  בהיר  ביום 
ממנה מעולם. הוא חייך את חיוכו הרחב והמוכר והמשיך את 
שיחתנו, כאילו הסיח את דעתו ממנה רק לדקה. רגשותיי כלפיו 
היו עכשיו מעורבים. אומנם אהבתי לשמוע את הרצאותיו על 
התנ"ך, שאותו היטיב כל כך להכיר, אבל החטא שבי התקומם 
בכל מאודו נגד הדברים עליהם דיבר, משום שהיה בהם איום 
החדשה  התורה  נגד  התמרדה  ישותי  כל  הנלוז.  חיי  אורח  על 
ואופן  פנים  בשום  היהודית.  גאוותי  על  איימה  אשר  הזאת, 
לא רציתי להשלים עם המחשבה שאולי בכל זאת היהדות בת 
ימינו החטיאה את המטרה. אחרי הכל, איך אוכל להראות את 
על  חלילה?  ו"אתנצר",  שבדבריו  באמת  אכיר  אם  בארץ  פניי 
זו, של חזרה בתשובה וקבלת עול מלכות שמים, לא  אפשרות 

הייתי מוכן לחשוב אפילו. 

בן  על  איתך  דיברתי  הראשונה  שבפגישתנו  זוכר  "אתה 
אלוהים ואתה התרתחת?", פתח ג’ף.

הנהנתי בראשי. 

בן- אינו  המשיח  אם  אז  אותי  ששאלת  זוכר  אתה  האם 
אדם חוטא, כמוני וכמוך, ואם כן, איך יכול אדם חוטא לכפר 
על חטאיהם של חוטאים אחרים? הבטחתי לך תשובה על כך, 

מהי האמת?
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ואני יכול להבטיח לך שהתפללתי רבות על הנושא. יש לי כמובן 
זה  שבשלב  חוששני  אולם  לשאלה,  המקראיות  התשובות  את 
הן לא תאמרנה לך דבר. ביקשתי מאלוהים שיאפשר לי לדבר 
אליך בשפה פשוטה ולא ‘דתית’ במיוחד, כדי שתוכל להבין את 
הדברים שגדולי התיאולוגים טרם מצאו להם תשובה המניחה 
את הדעת. נסה להתאזר בסבלנות, ואם לא תבין דבר מה – אל 

תדאג. יום יבוא ותבין זאת טוב יותר". 

והכליל  עדן  בגן  כבר  חטא  הראשון  שאדם  כך  על  "דיברנו 
את כל צאצאיו תחת החטא. התורה מספרת שהנחש הקדמוני 
הוא שפיתה את חווה לחטוא. אנחנו מאמינים, על סמך כתובים 
אחרים, שהשטן, אויבו הבכיר של האלוהים, הוא שהופיע לפני 
חווה בדמות הנחש. השטן פיתה את חווה לחטוא, היא חטאה 
וגררה גם את אדם, בעלה, לחטוא. אלוהים ידע שאין בכוחו של 
האדם החוטא להושיע את עצמו, וכי לשם כך יש צורך בקורבן. 
אבל בעל חיים – טהור ככל שיהיה אינו שווה ערך לאדם. רק 
החליט  כך  משום  אחר.  לאדם  בערכו  שווה  להיות  יכול  אדם 
אלוהים לבוא אל העולם הזה בדמות אדם, לקחת על עצמו את 
החטא האנושי ואת עונשו, ולמות בעד חטאי העולם כולו. ישוע 
היה האדם היחיד שחי אי פעם ואשר לא חטא מעולם. לכן היה 
קורבן טהור וחסר מום. הוא לא היה אדם רגיל – הוא אלוהים 
וכיצד זה אפשרי? רק אלוהים  ובא לעולם. מדוע,  שלבש בשר 

יכול לעשות זאת, משום שהוא נמצא מחוץ לחטא האנושי".

"אז מה הקשר בין כל זה ובין המשיח?", שאלתי. "אני יודע 
שהנוצרים לקחו את ישוע והפכו אותו לאלוהים; אבל זהו חילול 

הקודש ממש! יהודי לא יאמין לעולם שלאלוהים יש בן!". 

"קודם כל, הנוצרים לא לקחו בן אדם והעלו אותו לדרגת 
אל. ההיפך הוא הנכון – אלוהים הוא שלבש בשר, ובא לעולם 
ולהחזירם  החוטאים  את  להושיע  כדי  ודם  בשר  בדמות  הזה 
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אליו. וחוץ מזה, מדוע שלאלוהים לא יהיה בן? התנ"ך מדבר על 
בן האלוהים פעמים רבות. למשל, במזמור ב’ כתוב: 

ָלָּמה, ָרְגׁשּו גֹוִים ּוְלֻאִּמים, ֶיְהּגּו-ִריק?

ִיְתַיְּצבּו ַמְלֵכי-ֶאֶרץ, ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו-ָיַחד 

ַעל ה' ְוַעל ְמִׁשיחוֹ? ... 

ֲאַסְּפָרה, ֶאל ֹחק ה', ָאַמר ֵאַלי: 

ְּבִני ַאָּתה ֲאִני, ַהּיוֹם ְיִלְדִּתיָך.

ְׁשַאל ִמֶּמִּני ְוֶאְּתָנה גֹוִים ַנֲחָלֶתָך, ַוֲאֻחָּזְתָך, 

ַאְפֵסי-ָאֶרץ! ... 

ְוַעָּתה, ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו, ִהָּוְסרּו, ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ...

ַנְּׁשקּו ַבר )בן( ֶּפן ֶיֱאַנף ְוֹתאְבדּו ֶדֶרְך! 

"אפילו בתלמוד נקבע שהמשיח יהיה בן אלוהים: 

תנו רבנן: משיח בן דוד, שעתיד להתגלות במהרה בימינו,

אומר לו הקדוש ברוך הוא: "שאל ממני דבר, ואתן לך; 

שנאמר: ‘אספרה אל חוק, וגו’...

אני היום ילדתיך, שאל ממני, ואתנה גויים נחלתך!’" 

סוכה מ"ב א’

ובמשלי ל’ 4 כתוב: 

ִמי ָעָלה-ָׁשַמִים, ַוֵּיַרד?

ִמי ָאַסף רּוַח ְּבָחְפָניו?

ִמי ָצַרר ַמִים ַּבִּׂשְמָלה?

ִמי ֵהִקים ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ?

ַמה ְּׁשמֹו ּוַמה ֶּׁשם ְּבנוֹ, ִּכי ֵתָדע?
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הביטוי "בן אלוהים" מופיע גם בדניאל: 

ָאז ָתַּמּה ַהֶמֶּלְך ְנבּוַכְדֶנַצּר ְויָקם ְבִּחָפּזֹון,

עֹוֶנה ְואֹוֵמר ְליֹוֲעָציו:

ֲהֹלא ֲאָנִשׁים ְשׁלֹוָשׁה ִהְשַׁלְכנּו ְלתֹוְך ָהֵאׁש ְכּפּוִתים? ...

ִהֵנּה ֲאִני רֹוֶאה ֲאָנִשׁים ַאְרָבָּעה, ֻמָתִּרים,

ְמַהְלִּכים ְבּתֹוְך ָהֵאׁש, ְוֶנֶזק ֵאין ָבֶּהם,

ּוַמְרֵאהּו ֶשׁל ָהְרִביִעי ּדֹוֶמה ְלֶבן ֱאֹלִהים.

דניאל ג’ 25-24 )תרגום מארמית(

המחלוקת  אלוהים’.  ‘בן  המושג  עם  בעיה  כל  אין  "לתנ"ך 
הרבנית על כך החלה רק בשלב הרבה יותר מאוחר, בוויכוחים 
על  שהסתמכו  המשיחיים,  היהודים  עם  הרבנים  שניהלו 
בן- הוא  שישוע  לטענתם  כחיזוק  מהתנ"ך  האלה  הפסוקים 
אלוהים. לכן ישוע צריך היה להיוולד דווקא מעלמה )בתולה(. 

"בחייך!" אמרתי, נעלב. "כל אחד יודע שילדים לא נולדים 
מבתולה! הנוצרים מדברים על לידת הבתולין של ישוע ומצפים 
שאנחנו – אנשים נאורים בני המאה העשרים – נאמין בשטות 

הזאת! זה ממש עלבון לאינטליגנציה!". 

ג’ף הביט בי במין חיוך האומר: "גם את הטיעון הזה כבר 
ואז  שנרגעתי  עד  המתין  הוא  כך!".  שתגיב  ציפיתי  שמעתי; 

המשיך בקול שקט:

אונים  וחסרי  מוגבלים  אדם  שבני  לחשוב  אותי  "מצחיק 
הכל-יכול,  האל  הוא,  מה  לאלוהים  להכתיב  מעיזים  שכמונו 
מסוגל לעשות, ומה לא! אלוהים ברא את האדם הראשון ואת 
חווה אשתו ללא כל מגע מיני. לאברהם ולשרה נתן ילד כשכבר 
היו זקנים מכדי להוליד בדרך הטבע, כדי להראות להם – ולנו – 
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את כוחו העל-טבעי גם בתחום זה. האם אלוהים, אשר ברא את 
השמים ואת הארץ, אינו יכול לברוא חיים ברחמה של בתולה 

בלי להזדקק לזרעו של גבר?".

"אבל האמת היא שיכולתו הטכנית של ה’ להפרות ביצית 
העניין  הפרק.  על  כאן  העומד  הנושא  אינו  בתולה  של  ברחמה 
אלוהים,  מרוח  מעלמה,  להיוולד  חייב  היה  שהמשיח  הוא, 
מקדם’?  ו’מוצאותיו  יומין’  ‘עתיק  להיות  יוכל  כיצד  אחרת 
כבר  לתנ"ך.  זר  ואינו  חדש  אינו  הזה  הרעיון  מה?  יודע  ואתה 

ישעיהו רמז על האפשרות הזאת כאשר אמר:
 

ָלֵכן, ִיֵּתן ֲאֹדָני הּוא ָלֶכם אֹות: 

ִהֵּנה ָהַעְלָמה ָהָרה, ְוֹיֶלֶדת ֵּבן, 

ְוָקָראת ְׁשמֹו, ִעָּמנּו ֵאל. ישעיהו ז’ 14

ובמקום נוסף אמר ישעיהו על אותו ילד פלאי:

ִּכי ֶיֶלד ֻיַּלד ָלנּו, ֵּבן ִנַּתן ָלנּו, ַוְּתִהי ַהִּמְׂשָרה ַעל-ִׁשְכמֹו; 

ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו: ֶּפֶלא יוֵֹעץ, ֵאל ִּגּבוֹר, ֲאִבי-ַעד, ַׂשר-ָׁשלוֹם. 

ְלַמְרֵּבה ַהִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ֵאין ֵקץ, 

ַעל-ִּכֵּסא ָדִוד ְוַעל ַמְמַלְכּתֹו, 

ְלָהִכין ֹאָתּה ּוְלַסֲעָדּה ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה,

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם;

ִקְנַאת ה' ְצָבאֹות, ַּתֲעֶׂשה-ֹּזאת! ישעיהו ט’ 6-5

"המשיח – הילד המופלא הזה, ילוד העלמה ובעל התארים 
מחוץ  להיוולד  היה  חייב   – הנצחית  והמלכות  האלוהיים 
לשושלת האנושית החוטאת שתחילתה באדם ובשת. הוא היה 
צריך לבוא לעולם הזה כשהוא נקי מכל חטא ופשע, כדי שיוכל 
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להיות ‘שה האלוהים, הנושא חטאת העולם’; רק בתור שכזה 
יכול היה למות בעד הזולת ולהושיע את החוטאים". 

אותו  והפכו  ישוע  את  לקחו  שהנוצרים  קודם  "אמרת 
לאלוהים. אבל, כמו שאמרתי – ההיפך הוא הנכון. ישוע לא היה 
אדם ש’התפתח’ לדרגת אל. אלוהים הוא שבא לעולם כאדם 
למשך תקופה קצרה, מת מוות זמני, וכעבור שלושה ימים קם 
מן המתים על מנת לקחת את החטא האנושי על עצמו. רק כך 
באופן  להשביע  החטא,  מחיר  את  במקומנו  לשלם  היה  יכול 
מושלם ומוחלט את רצון האלוהים, את קדושתו ואת דרישות 
צידקתו, ובכך לקיים את כל תביעות התורה המחמירות ביותר 

ולנצח את המוות באופן סופי עבור כל בני האדם!". 

האנושות  את  בדמו  והושיע  בא  באמת  המשיח  אם  "אבל 
כמו  היום  נראים  שאנחנו  זה  "איך  להבין,  ניסיתי  כולה", 
לעולם מלכות  להביא  היה  צריך  הרי המשיח  נראים?  שאנחנו 

של שלום נצחי, מלכות שבה יגור זאב עם כבש, לא?".

מלכות  את  מביא  היה  אם  "אולם  ג’ף,  הסכים  "נכון", 
השלום והצדק לעולם מבלי להכין תחילה את לבבות האנשים 
החוטאים לקראתה, היו הם מקלקלים ומשחיתים אותה מיד, 

כמו שעשה האדם הראשון בגן עדן". 

"עכשיו ה’ מכין לעצמו עם לא גדול של קדושים המכירים 
אותו ואוהבים אותו. זוהי קהילתו, קהילת הפדויים, המורכבת 
 – ישוע את מלאכתו  ישלים  יחד. כאשר  גם  ומגויים  מיהודים 
יחזור שנית כדי למלוך עם קדושיו במלכות השלום המפוארת, 

זו שישעיהו מדבר עליה בנבואתו הנהדרת". 

להאמין  לי  שקשה  "למרות  אמרתי,  הגיוני",  נשמע  "זה 
בכך. אני יודע שאני חוטא. אני גם יודע שאינני יכול למשוך את 
עצמי בשפם ולהוציא את עצמי מהבוץ. אבל קשה לי עוד יותר 
לקבל את העובדה שמישהו אחר מת במקומי בלי שיידרש ממני 
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לעשות דבר. זה פשוט נשמע לי זול מדיי!". 

"אני מבין את הרגשתך. כולנו היינו רוצים לכפר בעצמנו על 
החטא שלנו – להיתפלל, להיתענות, לצום, לפגוע בעצמנו פיזית 
– העיקר להשקיט את מצפוננו המייסר. היהודים מכבידים על 
עצמם באלפי מצוות ‘עשה’ ו’אל-תעשה’ – מעל ומעבר למצוות 
שאינם  למרות  וזאת  משובח’,  זה  הרי  המרבה  ו’כל  התורה, 

מסוגלים לקיים אפילו מצווה אחת כהילכתה". 

אחת  מצווה  אפילו  לקיים  מסוגלים  ‘אינם  פירוש  "מה 
רבנים  הרבה  לנו  היו  "הרי  שוב.  התרתחתי  כהילכתה’?". 
צדיקים וקדושים. האם הם לא קיימו את כל מצוות התורה?"

אפשר  שאי  משום  התורה,  את  קיימו  לא  הם  יעקב;  "לא, 
לקיים את התורה. התורה לא ניתנה כדי שיקיימו אותה". 

עכשיו כבר הייתי מבולבל לגמרי. "אתה אומר שאלוהים נתן 
לנו את התורה למרות שידע מראש שאי אפשר לקיים אתה? אז 

לשם מה נתן לנו אותה בכלל?". 

"כדי להראות לנו את אמות המידה שלו, ולהוכיח לנו שבגלל 
החטא המושל בנו לעולם לא נוכל לענות על כל דרישותיו. ה’ 
עד  ונראה  לאורה  עצמנו  את  שנבדוק  כדי  התורה  את  לנו  נתן 
כמה אנו לוקים בחסר וזקוקים לישועתו. זאת גם הסיבה לכך 

שבמרכז התורה הוא נתן לנו את מערכת הקורבנות". 

"אתן לך דוגמא" אדם ממוצע יכול לקפוץ למרחק של שני 
כחמישה  של  למרחק  לקפוץ  יכול  מאומן  אדם  בערך.  מטר 
אולי לתשעה מטרים,  להגיע  יכול  אולימפי  מטרים. ספורטאי 
פי תהום  על  עומדים  נניח שכולנו  מזה.  יותר  להרבה  לא  אבל 
עמוקה, שהמרחק לצידה השני הוא מאתיים מטר. איש מאיתנו 
זו  נכון? הבה נשתמש בדוגמא  יוכל לעבור אותה בקפיצה,  לא 
 – בצידה השני של התהום  – הנמצא  לחיים. אלוהים  כבמשל 
אהבתו  ברוב  לנו  ובנה  שכמונו,  עלובים  קפצנים  עלינו,  ריחם 
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גשר היוצא ממנו ומגיע עד אלינו, כדי שלא ניאלץ לקפוץ מעל 
הזה  הגשר  בבטחה.  אליו  ולהגיע  לחצותה  נוכל  אלא  התהום 
הוא המשיח. אנשים רבים לא מוכנים לקבל את הפתרון הזה, 
משום שהם מעדיפים לנסות ולקפוץ בכוחות עצמם אל העבר 
השני. אולם מאמץ אנושי כזה לא יביא אותנו אל אלוהים, אלא 

למצולות התהום". 

כל  אין  אם  "אבל  מהורהר,  בקול  אמרתי  טובה",  "דוגמא 
אפשרות לקיים את התורה, מה יקרה לכל אלה שניסו – ועדיין 
מנסים – לקיים אותה כמיטב יכולתם? ומה עם כל אלה שמתו 
ללכת  מיליונים  למאות  אלוהים  יתן  האם  השם?  קידוש  על 

לאבדון רק משום שלא האמינו בישועתו?"

היום  חיים  אנחנו  מאוד.  רגישה  בנקודה  נוגע  אתה  "פה 
בעידן הומניסטי שבו מוצב האדם במרכז ההתעניינות, במרכז 
ההווייה. בכל אשר תפנה מדברים על זכויות האדם, על הזכות 
על  הטבע,  על  בהשתלטותו  האדם  הישגי  על  עצמי,  לביטוי 
תפארתו של השכל האנושי. אולם הגישה ההומניסטית הזאת 
– למרות אצילותה – נוגדת את רוח המקרא, משום שהמקרא 
בצלם  נברא  אשר   – האדם  את  ולא  האלוהים,  את  מעמיד 
אלוהים ולמענו – במרכז. אנחנו לא בראנו את עצמנו – אלוהים 

הוא שברא אותנו, והוא ברא אותנו לכבודו". 

"לאלוהים לא היתה כל בעיה להביא מבול על הארץ ולהשמיד 
בבת אחת את כל האנשים ובעלי החיים שחיו אז על פני כדור 
הארץ – למעט אלה ששרדו בתיבת נוח. ה’ יכול להסתדר מצוין 
איתו.  מאשר  יותר  טוב  אפילו  אולי   – החוטא  האדם  בלי  גם 
המשיח  באמצעות  אלוהים  ישועת  את  מקבל  שאינו  אדם  כל 
על חטאיו, משום ששכר החטא  ולתת את הדין  למות  חייב   –
הוא המוות. לא אלוהים הוא שאורב לבני האדם מעבר לפינה 
ומנסה בכל כוחו להענישם. אנחנו החוטאים – בורחים כל הזמן 
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שהם  משום  החטא,  חיי  את  ומעדיפים  ורחום  טוב  מאלוהים 
מהנים אותנו. אולם בסופו של דבר מגיע היום בו אנו נתבעים 

לפרוע את החשבון על אורח חיינו ומעשינו". 

ולאמר  להוסיף  רוצה  אני  הגיהנום.  את  קודם  "הזכרתי 
וחסר התחשבות אם  שיש החושבים שאלוהים הוא אל אכזר 
הוא מניח למיליארדים רבים של בני אדם ללכת לגיהנום רק 
בגלל שלא קיבלו את המשיח. אולם אלוהים הוא אלוהי הצדק. 
הגיהנום לא נועד מלכתחילה בשביל בני האדם. הוא נועד להיות 
אדם  בני  אותם  השדים.  ולמלאכיו,  לשטן  נצחי  ענישה  מקום 
אליו  באים  ולא  בו  מורדים  לאלוהים,  בתשובה  חוזרים  שלא 
לפי תנאיו הוא – יצטרפו אל השטן ויקחו חלק בגורלו הנצחי". 

"אפילו שאנחנו מוכנים כבר לבוא אל אלוהים, אנו מציבים 
 – וכך  כך  לי  ותתן  תעשה  ‘אם  מוקדמים:  תנאים  המון  לפניו 
אדון  הריבון,  האל  הוא  אלוהים  אולם  אותך’.  לקבל  אסכים 
כל  ללא  אליו  לבוא  אותנו  שמזמין  זה  והוא  והארץ,  השמים 
תנאי ולקבל את מתנת הישועה שלו חינם אין כסף. ולא בגלל 
שהיא זולה כל כך, אלא דווקא משום שחסדו של ה’ יקר כל כך 
עד שאין באפשרותו של איש לשלם תמורתו! המחיר שה’ שילם 
תמורת החטא הוא דם ישוע המשיח – ולא פחות מזה! רק אם 
נסמוך את ידינו על הקורבן הזה מתוך אמונה – ה’ יקבל אותנו 
אליו כאילו לא חטאנו מעולם. ה’ שילם בדם ישוע את מחיר 

החטא שהטיל עלינו השטן...". 

"אתה מדבר על השטן כאילו שאתה בטוח בקיומו!", קטעתי 
את ג’ף. "אבל מיהו, בעצם? האם הוא שווה בכוחו לאלוהים? 

ואם לא – אז מדוע אלוהים לא מחסל אותו אחת ולתמיד?". 

אליו  להתייחס  מעדיף  "ואני  ג’ף,  ענה  ארוך",  סיפור  "זהו 
עכשיו רק בקצרה. שני קטעים בתנ"ך מרמזים על כך שהבריאה 
רוחניים  ביצורים  מאוכלסת  היתה  אלוהים  של  המקורית 
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טהורים. הוא ברא אותם לכבודו, בהיררכיה מסודרת למופת. 
וכולם  שנאנים  אראלים,  מלאכים,  שרפים,  כרובים,  שם  היו 
יחדיו נקראו בשם קיבוצי אחד – ‘בני אלוהים’. בראש מסדרי 
המלאכים האלה עמד מלאך אחד רב כוח, ‘הילל בן-שחר’, או 

בלטינית ‘לוציפר’ – שמות המעידים על שפע של אור". 

יחזקאל הנביא דיבר עליו בתיאור הציורי הבא: 

ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ה': 

ַאָּתה חֹוֵתם ָּתְכִנית, ָמֵלא ָחְכָמה ּוְכִליל ֹיִפי.

ְּבֵעֶדן - ַּגן ֱאֹלִהים - ָהִייָת, ָּכל-ֶאֶבן ְיָקָרה ְמֻסָכֶתָך,

ֹאֶדם, ִּפְטָדה ְוָיֲהֹלם, ַּתְרִׁשיׁש ֹׁשַהם ְוָיְׁשֵפה, 

ַסִּפיר, ֹנֶפְך, ּוָבְרַקת ְוָזָהב -

ְמֶלאֶכת ֻּתֶּפיָך ּוְנָקֶביָך ָּבְך, ְּביֹום ִהָּבַרֲאָך ּכֹוָננּו.

ַאְּת ְּכרּוב ִמְמַׁשח ַהּסֹוֵכְך,ּוְנַתִּתיָך, ְּבַהר ֹקֶדׁש ֱאֹלִהים ָהִייָת

ְּבתֹוְך ַאְבֵני ֵאׁש ִהְתַהָּלְכָּת.

ָּתִמים ַאָּתה ִּבְדָרֶכיָך ִמּיֹום ִהָּבְרָאְך, ַעד ִנְמָצא ַעְוָלָתה ָּבְך. 

ְּבֹרב ְרֻכָּלְתָך ָמלּו תֹוְכָך ָחָמס, ַוֶּתֱחָטא, 

ָוֲאַחֶּלְלָך ֵמַהר ֱאֹלִהים ָוַאֶּבְדָך, ְּכרּוב ַהֹּסֵכְך, 

ִמּתֹוְך ַאְבֵני-ֵאׁש.

ָּגַבּה ִלְּבָך ְּבָיְפֶיָך, ִׁשַחָּת ָחְכָמְתָך ַעל ִיְפָעֶתָך, 

ַעל ֶאֶרץ ִהְׁשַלְכִּתיָך, ִלְפֵני ְמָלִכים ְנַתִּתיָך ְלַרֲאָוה ָבְך. 

יחזקאל כ"ח 17-12

על  וסוכך  הכבוד  לכיסא  מעל  עמד  הזה  המפואר  "המלאך 
בוראו. הוא היה הנהדר מכל היצורים שאלוהים ברא ונעלה על 
כולם. אולם במשך הזמן חדרה גאווה אל ליבו והוא זמם להדיח 
האלוהים  ממלאכי  גדול  חלק  גייס  הוא  מכסאו.  אלוהים  את 
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ושיכנעם לעבור לצידו ולהילחם בה’. מלאכים אלה קיבלו אחר 
כך את הכינוי ‘שדים’. רמז נוסף לדראמה הכבירה שהתחוללה 

בעולם הפרה-היסטורי הזה מצוי בישעיהו: 

ֵאיְך ָנַפְלָּת ִמָּׁשַמִים, ֵהיֵלל ֶּבן-ָׁשַחר?

ִנְגַּדְעָּת ָלָאֶרץ, חֹוֵלׁש ַעל ּגֹוִים!

ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ִבְלָבְבָך: 'ַהָּׁשַמִים ֶאֱעֶלה,

ִמַּמַעל ְלכֹוְכֵבי ֵאל ָאִרים ִּכְסִאי!

ְוֵאֵׁשב ְּבַהר מֹוֵעד, ְּבַיְרְּכֵתי ָצפֹון,

ֶאֱעֶלה, ַעל ָּבֳמֵתי ָעב, ֶאַּדֶּמה ְלֶעְליֹון!'

ַאְך ֶאל ְׁשאוֹל ּתּוָרד, ֶאל ַיְרְּכֵתי-בוֹר. ישעיה י"ד 15-12

להיות  הפך  אלוהים,  מלפני  שגורש  בן-שחר,  הילל  "אותו 
השטן, אויבו המושבע של אלוהים. הוא הושלך אל הארץ והפך 
את  ימשוך  שאם  ידע  השטן  שלטונו.  לתחום  למשכנו,  אותה 
האדם אל צידו – יוכל לשלוט בכל הבריאה. הוא הופיע איפוא 
להמריד  הצליח  ביותר  ומתוחכם  ערמומי  ובפיתוי  חווה,  לפני 
את אדם ואת אשתו נגד אלוהים. ואת זאת עושה הוא בהצלחה 
 – שלטונו  בתחום  לפעול  לשטן  מניח  אלוהים  היום.  עד  יתרה 
עלי אדמות – משום שהוא מעוניין שבני האדם יבחרו לאהוב 
על  עצמה  את  כופה  דת  כל  החופשי.  מרצונם  ה’,  את  אותו, 
האדם אבל אלוהים לא כופה את עצמו. אך בבוא היום יעניש 
את השטן על מריו, וישליכו לגיהנום יחד עם שדיו, ויחד עם כל 

אלה שסירבו לקבל את ישוע כמושיעם". 

"עכשיו אני מבין את הנוצרים!", קראתי. "כל כך קל ופשוט 
את  מאשימים  פשוט  להתאמץ!  בלי  מאלוהים  סליחה  לקבל 
מאליו  שמובן  משום  לחטוא,  יכול  אדם  כל  דבר!  בכל  השטן 
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גישה כזו הרי מרשה לאדם לחטוא ביודעין,  לו. אבל  שייסלח 
ולקבל  הכומר  באוזני  להתוודות  לכנסיה,  לבוא  כך  ואחר 

סליחה!". 
לפחות  או   – חושבים  שבאמת  רבים  ישנם  "לדאבוני, 
איננה  זו  "אולם  בעצב.  ראשו  את  ג’ף  הניד  כך",   – מתנהגים 
הגישה המקראית. ישוע המשיח בא לעולם לא על מנת לתת לנו 
את הרשות לחטוא ואחר כך לקבל סליחה אוטומטית, אלא כדי 
לנצח את החטא ולתת לנו חיים חדשים, לב חדש ורוח חדשה 

כמובטח בתנ''ך, חיים ללא שעבוד לחטא". 
"ואתה רוצה לומר לי, שכל אותם נוצרים שטבחו בבני עמנו 
במשך אלפיים שנה היו חפים מפשע, שהם לא היו משועבדים 
חמור  מספיק  לחטא  נחשב  אינו  יהודים  רצח  האם  לחטא? 

בעיניך?". 
"ודאי שכן, יעקב; אינני מצדיק את מעשיהם של החוטאים. 
אלוהים עצמו אינו מצדיק את מעשיהם! נוצרים רבים קיבלו על 
עצמם את סממניה החיצוניים של הדת, מבלי לחזור בתשובה. 
ביותר  מוקדמים  בשלבים  כבר  פיתחה,  הנוצרית  הכנסיה 
בקיומה, רגשות אנטישמים עזים, שהלכו והתעצמו ככל שפחת 
מספרם היחסי של היהודים-המשיחיים ביניהם. הצורך בשעיר 
ניתן יהיה להאשים בכל חטאיה ומחדליה של  לעזאזל שאותו 
בנתעב  הואשמו  אשר  ביהודים  לרעה  לשימוש  הביא  הכנסיה 

שבפשעים – ברצח אל". 

"אבל ישוע היהודי, ותלמידיו היהודים, לא באו לייסד דת 
חדשה אשר תתקומם נגד היהדות שממנה יצאה. הם חיו ופעלו 
ישוע לא בא רק כדי לסלוח לבני  במסגרת היהדות של זמנם. 
האדם על חטאיהם; הוא בא כדי לתת לנו התחלה חדשה, וכדי 
לתת לנו כוח שלא לחטוא עוד. התנ"ך, שהבטיח את כל זאת, 
מתואר  שהוא  עד  האדם,  בחיי  דרמטי  כה  מהפך  בכך  רואה 
רוחניים  חיים  לנו  נותן  ישוע  חדשה’.  ‘לידה  המהפכני  במונח 
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ואינם  הזאת  הרוחנית  החדשה  בלידה  שמתחילים  נצחיים 
מסתיימים לעולם". 

"לידה חדשה?", הקשיתי. "למה אתה מתכוון בדיוק?". 
"לא משנה למה אני מתכוון", גיחך ג’ף. "עדיף שנראה למה 
מתכוון התנ"ך. גם ירמיהו וגם יחזקאל דיברו על המהפך הרוחני 
העצום הזה. בוא נקרא את מה שכתבו על העתיד להתרחש בעם 

ישראל: 

ָלֵכן ֱאֹמר ְלֵבית-ִיְׂשָרֵאל, 

ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ה':

ֹלא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני ֹעֶׂשה, ֵּבית ִיְׂשָרֵאל,

ִּכי ִאם-ְלֵׁשם ָקְדִׁשי 

ֲאֶׁשר ִחַּלְלֶּתם ַּבּגוִֹים

ֲאֶׁשר-ָּבאֶתם ָׁשם...

ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים, 

ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות,

ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם.

ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהוִֹרים, 

ּוְטַהְרֶּתם ִמֹּכל ֻטְמאוֵֹתיֶכם 

ּוִמָּכל-ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם.

ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש, 

ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם,

ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם, 

ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר.

ְוֶאת-רּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם,

ְוָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר-ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו, 

ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו, ַוֲעִׂשיֶתם. יחזקאל ל"ו 27-22
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ובין  האמונה  בין  שמבדילה  העמוקה  התהום  מתגלה  "פה 
הדת, או – במילים אחרות – בין האמת והשקר, בין החיים ובין 

המוות!". 

"למה אתה מתכוון?", שאלתי. 

"אמונת האמת טוענת – ובצדק – שאלוהים יבוא ויטהר את 
ביחזקאל.  ורוח חדשה, כמו שכתוב  לב חדש  לו  וייתן  האדם, 
והדגיש.  ג’ף  חזר  האדם!",  את  שיטהר  זה  הוא  האלוהים 
להשתדל  האדם  שעל  טוענות  השונות  הדתות  זאת  "לעומת 
עצמו  ולגדור  למצווה  מצווה  להוסיף  עצמו,  בכוחות  ולפעול 
מן העבירות, וכך יצליח אולי, בסופו של דבר, לטהר את עצמו 
דתות,  כך הרבה  כל  בעולם  יש  זו  ולפייס את אלוהיו. מסיבה 
לאמת  להיכנע  רוצה  לא  האדם  דבר  של  שבסיכומו  כיוון 
לעצמו  ולקחת  לאלוהים  בעצמו  להפוך  רצונו  אלא  האלוהית, 
לעצמו  מייצר  הוא  כך  משום  אלים.  וכבוד  אלוהיות  סמכויות 
דת ואל בצלמו – כדמותו-הוא. העם היהודי הוא העם היחיד 
אלוהים,  מאת  ישירות  ומצוות  חוקים  מערכת  שקיבל  בעולם 
כלומר, דת שהיא אמת. אבל גם את האמת ניתן לעוות ולסלף, 
אם מכניסים לתוכה רעיונות אנושיים שלא היו במקור ואחר 
כך מייחסים להם סמכות אלוהית. בוא נקרא בהקשר הזה את 

נבואתו של ירמיהו: 

ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים, ְנֻאם ה',

ְוָכַרִּתי ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 

ְוֶאת ֵּבית ְיהּוָדה 

ְּבִרית ֲחָדָׁשה

ֹלא ַכְּבִרית 

ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת ֲאבֹוָתם

ְּביֹום ֶהֱחִזיִקי ְבָיָדם
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ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים,

ֲאֶׁשר ֵהָּמה ֵהֵפרּו ֶאת ְּבִריִתי

ְוָאֹנִכי ָּבַעְלִּתי ָבם ְנֻאם ה' -

ִּכי ֹזאת ַהְּבִרית 

ֲאֶׁשר ֶאְכֹרת ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 

ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם, ְנֻאם ה':

ָנַתִּתי ֶאת ּתוָֹרִתי ְּבִקְרָּבם, 

ְוַעל ִלָּבם ֶאְכְּתֶבָּנה,

ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים, 

ְוֵהָּמה ִיְהיּו-ִלי ְלָעם.

ְוֹלא ְיַלְּמדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו 

ְוִאיׁש ֶאת ָאִחיו, ֵלאֹמר:

'ְּדעּו ֶאת ה'!'

ִּכי כּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי,

ְלִמְּקַטָּנם ְוַעד ְּגדֹוָלם, ְנֻאם ה'; 

ִּכי ֶאְסַלח ַלֲעו ָֹנם, 

ּוְלַחָּטאָתם ֹלא ֶאְזָּכר עוֹד. ירמיהו ל"א 33-30

האלה  הקטעים  "שבשני  ג’ף,  הסביר  לב",  שמת  "ודאי 
זו כריתת  בין אם   – על פעולה שאלוהים עתיד לעשות  מדובר 
ברית חדשה, או מתן לב חדש ורוח חדשה לעם ישראל, אחרי 

שיבתו לארצו". 
"אם כך", הקשיתי, "מדוע היינו צריכים לסבול את יסורי 
הגלות במשך קרוב לאלפיים שנה? מדוע לא קיבל עם ישראל 

את המשיח כשבא? זה היה חוסך לנו המון סבל מיותר!". 

"זו שאלה מצוינת, ויש לה יותר מתשובה אחת. קודם כל, 
החטא המושרש בלב האדם – הגאווה, המרדנות, ההתעקשות 
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לעשות את רצוננו מבלי להתייחס לאלהים אשר ברא אותנו – 
הוא הגורם הראשון לדחיית מלך המשיח. שנית, דבר אלוהים 
– המקרא – ניבא מראש שעם ישראל ידחה את המשיח ויסרב 
להאמין בו. זוכר את ישעיהו נ"ג? ‘מי האמין לשמועתנו וזרוע 
ה’ – על מי נגלתה?’ על מנת להיות משיח האמת – חייב היה 

ישוע להידחות ולהיחשב על ידי בני עמו כמשיח שקר!"

ישוע  "חוץ מזה, תאר לעצמך שעם ישראל היה מקבל את 
ויושב בשלום ובשלווה בארצו, ‘איש תחת גפנו ותחת תאנתו’. 
אבל שאר עמי העולם היו אובדים בחטאיהם, ללא גואל ומושיע. 
בני  מרבית  עם  כך  נוהג  היה  וטהור  צדיק  אל  לדעתך  האם 
האדם? הוא הרי הסגיר את כל בני האדם לחטא, לא רק את בני 
ישראל לבדם, ולכן עליו להציע לכולם מושיע אוניברסלי, אשר 
יושיע את כל המאמין בו, ללא הבדל דת, גזע או מין! עם ישראל 
אף פעם לא היה פתוח כלפי העולם הלא-יהודי. היהדות, כפי 
המעודדת  ‘מיסיונרית’  דת  איננה  היום,  אותה  מכירים  שאנו 
גיור. אולי משום שאינה יכולה להציע הרבה לעולם! בוא נאמר 
שהמשיחיות היא מפעל הבישור היהודי הגדול לאנושות כולה. 
את  העולם  אומות  לכל  המבשרים  הם  האמיתיים  המשיחיים 
הדתיים  שהיהודים  משום  בישוע,  ישראל  אלוהי  של  ישועתו 

אינם עושים את המוטל עליהם!".

האלוהים  דבר  את  להפיץ  מלכתחילה  נועדו  "היהודים 
המאה  של  המשיחיים  המאמינים  לגויים.  אור  ולהיות  בעולם 
כולם  היו   – ותלמידי-תלמידיו  תלמידיו  ישוע,   – הראשונה 
יהודים. רק מאוחר יותר הצטרפו גם גויים לקהילה היהודית-

יוזמת  אולם  מכריע.  לרוב  בה  הפכו  הזמן  ובמשך  משיחית, 
הבישור הראשונית היתה יהודית טהורה". 

"רגע אחד, רגע אחד!", קראתי. "ומה אם אתה מוציא את 
פירוש משלך שאיננו  ומייחס להם  הקטעים האלה מהקשרם, 
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נכון בעצם? הרי אפשר לכפות על הכתוב כל מה שרוצים! הרבה 
אחרת  או  זו  בצורה   – דבר  של  בסופו  מתייחסות  שקר  כתות 
לי  מניין  רוחן!  על  העולה  ככל  פירושים  לו  ונותנות  לתנ"ך,   –

שהפסוקים האלה באמת מדברים על ישוע?". 

כתובתך  את  לקבל  "אפשר  ג’ף.  ענה  יעקב",  לי,  "סלח 
בישראל?". 

הופתעתי  בישראל?",  שלי  הכתובת  את  רוצה  "אתה 
משאלתו. 

"כן, בבקשה", ענה בהחלטיות. 

"ובכן...", היססתי מעט, "כתובתי היא: 

יעקב דמקני

רח’ הנביאים 42

חולון, ישראל".

ג’ף רשם את הכתובת בעברית, ואז שאל:

"שמת לב כמה פרטים מזהים יש כאן?".

התבוננתי בכתובת, ולא ירדתי לסוף דעתו. 

אליך,  מכתב  וכותב  באמריקה,  פה  יושב  אני  נראה:  "בוא 
אדביק  מעטפה,  על  הזאת  הכתובת  את  אכתוב  אם  לישראל. 
באמריקה,  ימויין  המכתב   – בדואר  אותה  ואשלח  בול  עליה 
יוכנס לתוך שק דואר המיועד לישראל, ויישלח לשם. כך תצאנה 
המיון  בתחנת  כך,  אחר  החשבון.  מן  העולם  ארצות  שאר  כל 
הראשית בישראל, יוכנס המכתב לשק הדואר המיועד לחולון. 
בחולון  בישראל.  הישובים  שאר  כל  אפשרות  מכלל  יצאו  כך 
יינתן המכתב לדוור המחלק את הדואר ברחובך. ברחוב שלך 
ישנם הרבה בתים, אולם הוא יביא את המכתב רק לבית מספר 
42. מבין? על ידי ארבעה סימני זיהוי בלבד אפשר לאתר אדם 
פני כדור  אחד מבין כל ארבעת המיליארדים שחיים היום על 
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בתנ"ך?  ישנם  משיחיים  זיהוי  סימני  כמה  יודע  ואתה  הארץ! 
ביניהם  למשיח,  המתייחסים  רמזים   333 פעם  מנה  מישהו 
נבואות שכבר התקיימו, ואחרות – העתידות עדיין להתקיים! 
אפילו אם טעית בסימן זיהוי אחד, או בשניים, אפילו בעשרה – 
אי אפשר להיכשל בזיהויו של אדם כשניתנים לך כל כך הרבה 

סימני זיהוי לגביו!"
נניח שאתה קובע להיפגש עם מישהו שאינך  "ועוד משהו: 
מכיר במקום מסוים בעיר. אתה מודיע לו שתלבש מעיל כחול, 
ומבנה  ושמונים  כמטר  שגובהך  שחורות,  ונעליים  לבן  כובע 
גופך בריא, שיש לך זקן מלא ושערך מתולתל, ושאתה מרכיב 
להיפגש  נדברתם  שבו  במקום  יהיו  שלא  מניח  אני  משקפיים. 
יש לך  אנשים רבים שיענו לכל התיאור המפורט הזה. בתנ"ך 
לאדם  המתייחסים  מאפיינים  כ-333  המתארת  זיהוי  תעודת 
אחד. היא נותנת פרטים מדויקים על מועד ומקום לידתו, אופי 
לידתו, אורח חייו, מטרת בואו, פועלו ומעשיו, דחייתו כנבזה 
דרך מותו ותקומתו מן המתים – ואפילו שיבתו וייסוד מלכותו. 
המאפיינים  כל  על  לענות  שיכולים  מכיר  אתה  אנשים  כמה 

הללו?". 

ההגיון  לענות.  מה  ידעתי  ולא  במבוכה  ראשי  את  גירדתי 
בהיסוס  שאלתי,  ואז  טענותיי.  כל  את  סתם  שבדבריו  הפשוט 

מה:
את  ותיכנן  האלה  הנבואות  כל  את  הכיר  ישוע  אם  "ומה 
חייו כך שיעלו בקנה אחד איתן? יש למשל מסורת שאומרת כי 
המשיח צריך לבוא על חמור לבן. יש על כך גם נבואה בתנ"ך, 
צריך  שהמשיח  ידע  ודאי  ישוע  טועה.  אינני  אם  זכריה,  בספר 
הנבואה  את  קיים  ולכן  חמור,  על  רכוב  לירושלים  להיכנס 

הזאת". 
"אתה צודק במקרה הזה. אבל זוהי אולי הנבואה היחידה 
שקיומה היה יכול להיות תלוי ברצונו של ישוע. עם כל הרצון 
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לידתו,  מקום  את  לעצמו  לבחור  יכול  אדם  אין  ביותר,  הטוב 
קבורתו  מותו,  פרטי  את  שלא  ובוודאי  המדויק,  מועדה  את 
ותקומתו מן המתים! דניאל ניבא שהוא יופיע לפני חורבן בית 
שני, מיכה ניבא שהוא יוולד בבית לחם, ישעיהו דיבר על לידתו 
כל  ותקומתו.  מותו  על  חייו,  ואורח  תפקידו  על  וגם  מבתולה 
האירועים האלה – ורבים אחרים – לא יכולים להיות תלויים 
ככתבן  התקיימו  האלה  הנבואות  כל  אם  המשיח.  של  ברצונו 
וכלשונן בישוע – צריך באמת להיות עיוור כדי לא לראות זאת". 

"בכל זאת קשה לי להבין", התעקשתי, "איך זה שכל חכמי 
ישראל באלפיים השנה האחרונות קראו בתנ"ך ולא הבינו זאת, 
ואילו אתה, שאינך יהודי כלל וצעיר מהם לימים ולבינה – רואה 

את כל הדברים האלה?!". 
בתנועה החלטית,  ואז  לרגע.  הוא. הוא היסס  גם  נבוך  ג’ף 
לי. למרות שכבר ראיתי  והושיטו  אחז בתנ"ך, דיפדף בו מעט 

בתנ"ך הרבה דברים חדשים, הצליח ג’ף להפתיע אותי שוב: 

ִּכי ָנַסְך ֲעֵליֶכם ה' רּוַח ַּתְרֵּדָמה, 

ַוְיַעֵּצם ֶאת ֵעיֵניֶכם, ֶאת-ַהְּנִביִאים 

ְוֶאת ָראֵׁשיֶכם ַהֹחִזים ִּכָּסה.

ַוְּתִהי ָלֶכם ָחזּות ַהֹּכל ְּכִדְבֵרי ַהֵּסֶפר ֶהָחתּום, 

ֲאֶׁשר ִיְּתנּו ֹאתֹו ֶאל יֹוֵדַע ַהֵסֶפר, ֵלאֹמר: 'ְקָרא ָנא ֶזה!'

ְוָאַמר: 'ֹלא אּוַכל ִּכי ָחתּום הּוא!' ...

ַוֹּיאֶמר ה': ַיַען ִּכי ִנַּגׁש ָהָעם ַהֶּזה ְּבִפיו

ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני, ְוִלּבֹו - ִרַחק ִמֶּמִּני -

ַוְּתִהי ִיְרָאָתם ֹאִתי, ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה -

ָלֵכן, ִהְנִני יֹוִסף ְלַהְפִליא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה 

ַהְפֵלא ָוֶפֶלא; ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו, 

ּוִביַנת ְנֹבָניו - ִּתְסַּתָּתר. ישעיהו כ"ט 14-10
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הייתי המום. הרגשתי כאילו אלוהים עצמו משכיב אותי על 
לב  ניתוח  בי  לבצע  ומנסה  עליי תרדמה  הניתוח, מביא  שולחן 

פתוח, להוציא את לב האבן מבשרי, ולהחליפו בלב בשר...

אלא שבכל מאודי התנגדתי לכך. מה יגידו...? ומה יקרה לי, 
אם...?

כל  למחשבה.  חומר  לי  השאיר  בהחלט  ג’ף  שתקנו.  שנינו 
שכל  טועה  ישראל  עם  שכל  הרעיון  לעצם  בי  התהפכו  קרביי 
חיי חייתי עד כה בטעות נוראה. האם יכול להיות שכל רבנינו 
יודע את כל האמת? המחשבה   – ג’ף – הגוי הזה  ורק  טועים, 
על כך צימררה אותי. היה לי ברור שאם אלוהים אמת הוא – 
ובזאת לא היה לי כל ספק – הרי שחייבת להיות אמת אלוהית 
אחת מוחלטת שאיננה תלויה בדת או בהשקפת עולם. לא יכול 
להיות שגם העם היהודי וגם ג’ף הנוצרי – או ה’משיחי’, כפי 
אחת,  מוחלטת  באמת  מחזיקים   – בעברית  שאכנהו  שרצה 
המחשבה  את  לקבל  יכולתי  לא  כיהודי  עצמה.  את  הסותרת 
שעמי הלך שולל אחרי תורת שקר, ואילו הנוצרים האכזריים 

וצמאי הדם האלה הם הצודקים. 

ג’ף הבחין במאבק האיתנים שהתחולל בקירבי. הוא הבין 
שמעתה והלאה לא הדיבורים יעזרו, אלא רוח אלוהים בלבד. 
יש שלב שבו חייב האדם להתמודד עם האמת בכוחות עצמו, 
ולצאת  שלו,  הפרטי  יבוק"  ב"מעבר  ה’  מלאך  עם  להיאבק 
ויצא  השחר  עלות  עד  לבדו  שנאבק  כיעקב  ב"פניאל",  כמנצח 
כשכף ירכו נקועה. ג’ף חש שהגעתי לשלב הזה. הוא הרכין את 

ראשו בתפילה חרישית ואז פנה אליי ושאל ברכות:

 – האמת  זו  עכשיו  עד  לך  שאמרתי  מה  שכל  תיווכח  "אם 
האם תהיה מוכן להיכנע לה? האם תקבל אותו כמושיע שלך?". 
בו  בנפשי? התבוננתי  ידע את המתחולל  כיצד  נסוגתי בבהלה. 

ארוכות ולא עניתי. 
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אתפלל  אני  מה?  יודע  "אתה  ואמר:  בעצב,  בי  הביט  ג’ף 
שאלוהי ישראל יפקח את עיניך הרוחניות ויראה לך את האמת. 
בעובדת  ושתכיר  בשכלך  האלה  הדברים  את  שתבין  די  לא 
היותם אמת – עליך לקבל אותם אל תוך ליבך. ואני גם אתפלל, 
שעד שתעשה זאת לא יתן לך ה’ מנוח! האם תרשה לי להתפלל 

איתך? 

ויתחיל  מכיסו  תפילה  סידור  יוציא  שג’ף  ציפיתי  איכשהו, 
לצידי,  התיישב  הוא  שקרה.  מה  לא  זה  אולם  משהו.  למלמל 
אחז את ידי בשתי ידיו, עצם את עיניו והרכין את ראשו. הבטתי 
בו ולא ידעתי מה לעשות. ואז פנה ג’ף אל אלוהים כדבר אדם 

אל רעהו במין תפילה היוצאת מן הלב ונכנסת אל הלב:

"אבינו שבשמים, 

האמת  את  לראות  רוחו  עיני  את  ופקח  יעקב  אל  נא  הבט 
שאותה הוא כבר מתחיל להבין בשכלו. תן נא לרוח קודשך 
לו  שיש  האמיתי  הצורך  את  לו  ולהבהיר  ליבו,  אל  לדבר 
אלוהים,  ישוע.  במשיח  לו  מציע  בסליחת החטאים שאתה 
אני  החדשה.  והרוח  החדש  הלב  את  לקבל  בחייו  נא  פעל 
מפקיד אותו בידיך – עשה נא בו כטוב בעיניך! אני מבקש 

זאת בשם האדון ישוע המשיח, אמן". 

מוכן  אתה  האם  ואמר:  בנו  אל  המביט  כאב  בי  הביט  ג’ף 
במידה  קצרה.  בתפילה  אותך  אדריך  אני  איתי?  להתפלל 

והדברים יהדהדו כאמת בליבך – חזור אחריי בקול רם!".

לא ירדתי לסוף דעתו, אך הוא כבר הרכין את ראשו, עצם 
את עיניו ושוב התפלל: 

"אלוהים, אלוהי אברהם יצחק ויעקב, אני מאמין שאתה 
נתת את ישוע כקורבן כפרה לחטאיי. תודה לך על ששלחת 

את ישוע לעורר אותי לחיים קדושים וטהורים". 



למה דווקא אני?124

עד היום לא ברור לי מדוע חזרתי על התפילה הזאת בקול 
והן  מפי,  שיצאו  מלים  באותן  האמנתי  לא  הכל,  אחרי  רם. 
על תפילתו בקול רם  ג’ף שמח שחזרתי  בליבי.  לא הדהדו  גם 
ואמר: " האם תרשה לי להשאיר לך עותק של ‘הברית החדשה’ 
בעברית? קרא בו, ובקש בעצמך שאלוהים יגלה לך את האמת 
תוך כדי קריאה. אני בטוח שתמצא בו תשובות לשאלות רבות, 

כאלה שכבר שאלת אותי וכאלה שעדיין לא..."

השתררה  אפלולית  מהחנות.  ויצא  לשלום  ממני  נפרד  ג’ף 
בחדר, והגיע הזמן לנעול. כשיצאתי השתלטה עליי מין תחושת 
ומיוחד  גדול  משהו  כאילו  בציפייה,  מהולה  מסתורית  מועקה 
את  לשנות  שעתיד  ונפלא  נורא  משהו  להתרחש,  עומד  במינו 
חיי מן הקצה אל הקצה. היתה לי הרגשה מוזרה שהדבר הזה 
קשור איכשהו באותו ישוע, ובברית החדשה שקיבלתי זה עתה 

במתנה. מעניין מה צופן הספר הזה בין דפיו... 

הצלם הראשי הסרט “רוח חדשה”
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פרק י"א

מה צופן הספר הזה בין דפיו?

הכריכה  בעל  הקטן,  הספר  את  והוצאתי  הביתה  הגעתי 
הכחולה, מכיס מעילי. הדלקתי את האור ופתחתי אותו. בעמוד 

הראשון הופתעתי למצוא את התפילה הבאה: 

"אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, 

בקראי את הספר הזה הראני נא את האמת ועזור לי ללכת 
אחרי האור שתראני. 

אמן".

כבר  הראשון.  לפרק  ועברתי  הקצרה,  התפילה  את  קראתי 
הפסוק הראשון היכה אותי בתדהמה: 

ֵסֶפר ּתֹוְלֹדת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֶּבן־ָּדִוד ֶּבן ַאְבָרָהם׃ מתי א’ 1

ובכן, הצדק בכל זאת עם ג’ף! ישוע הוא יהודי, למרות הכל! 
איך יכולים הנוצרים לטעון, אם כן, שהם אוהבים את ישוע – 

ובו זמנית לשנוא את היהודים, שהם עצמו ובשרו? 

המשכתי לקרוא. מיד אחרי הצהרת הפתיחה הזאת הופיעה 
רשימה של גיבורי התנ"ך שהיו מוכרים לי עוד מבית הספר. היו 
גיליתי ברשימה  ויעקב.  שם כל אבות האומה: אברהם, יצחק 
את יהודה ואחיו, את דוד המלך ואת מלכי יהודה שבאו אחריו, 
כולם יהודים כשרים וטובים. האם מבינים הנוצרים, הקוראים 
בספר הזה, את מה שהם קוראים? ומה כבר יכול להיות יהודי 



למה דווקא אני?126

יותר מזה? ואולי – ניעור חשד נורא בליבי – מה אם הנוצרים 
נמנעים  כמו שהיהודים  בדיוק  בברית החדשה,  קוראים  אינם 
מקריאה בתנ"ך, ואלה כמו אלה ניזונים רק ממסורת בני אדם, 

שסילפה את האמת לבלי הכר? 

ארצה,  ברוחי  חזרתי  כמו  אחת  ובבת  לקרוא,  המשכתי 
יהודה  מדבר  מערות  בין  טיילתי  המטביל  יוחנן  עם  לישראל. 
ושוטטתי על גדות נהר הירדן. יחד עם ישוע ותלמידיו טיילתי על 
שפת הכנרת ובין הררי הגליל המיוערים, ויחדיו סבבנו בחוצות 
ובתי הכנסת הפרושים  בית המקדש  היה שם:  ירושלים. הכל 
הרועים  את  ראיתי  והמתחסדים.  החסידים  והצדוקים, 
על  הרכונים  התורה  חכמי  ואת  לחם,  בית  בשדמות  ועדריהם 
המוכנה  הקמה  את  ראיתי  בשדות  המדרש.  בבית  ספריהם 
לקציר, את פרחי הבר ואת הציפורים הנמכרות שתים באיסר, 
או חמש – בשני איסרים. ביליתי עם הדייגים על שפת הכינרת, 
וריחם המשכר של היין הטוב, של בוסתני הפרי ושל שמן הזית 
מה  בגופי.  שם  נכחתי  כאילו  ממש  באפי,  עלה   – למאור  הזך 
בו  נוצרי! לא שמעתי  לא ספר  בפירוש  זה  ולנצרות?  לכל אלה 
צלצול פעמונים ולא ראיתי בו נזירים מצטלבים ומנשקים צלבי 
זהב ואלילי עץ ואבן בכנסיות מפוארות, לצלילי עוגב. הכל היה 
נותרה  אמריקה  בבית.  עצמי  הרגשתי  שאני  כך,  כל  ישראלי 
כבישיה  המנצנצים,  אורותיה  על  מאחור,  הרחק  הרחק  לפתע 
בארץ  הייתי  אני  שלה.  האימתניים  השחקים  וגורדי  הרחבים 
ישראל הכפרית, המוכרת והאהובה עד דמעות. לפתע התפלאתי 
איך אפשר בכלל להתפלל באנגלית, או בכל שפה אחרת, מלבד 
משיח  באמת  הוא  ואולי  משלנו"!  "אחד  הוא  ישוע  עברית. 

צידקנו?. זה היה גילוי עצום עבורי. 
 המשכתי בקריאתי, וממש לא האמנתי למראה עיניי: "לא 
נשלחתי כי אם אל הצאן האובדות של בית ישראל!". האומנם 
אלה הם דברי ישוע? אז מה בכלל הגויים מחפשים אצלו? ולמה 
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גדול הוא  נוהרים אליו בהמוניהם? האומנם כה  אין היהודים 
עיוורונם של אלה וגם של אלה? 

ללא  לי  להסביר  שניסה  ג’ף,  של  דבריו  את  הבנתי  לפתע 
היהדות  בין  לאמונה,  דת  בין  ההבדל  את   – יתרה  הצלחה 
התורנית והנצרות הכנסייתית מחד – ובין המשיחיות מאידך. 
לפתע הבנתי שכל אותם רודפי יהודים אשר נשאו את שם ישוע 
לשווא והרגו בשמו את אחיו – בני ישראל – כלל לא הכירו את 
הברית החדשה, זו הנמצאת עכשיו בידי, וגם לא שמעו בקולו 
סליחה,  ענווה,  לאהבה,  גבורה,  ברוב  שהטיף  ורבם  מורם  של 
קדושה, וחיים לכבוד ותיפארת אלוהי ישראל. דברי האזהרה 

של ישוע נגהו לפתע אל תוך הבנתי באור יקרות: 

ֹלא ָכל־ָהֹאֵמר ִלי ֲאֹדִני ֲאֹדִני ָיבֹוא ְּבַמְלכּות ַהָׁשָמִים -

ִּכי ִאם־ָהֹעֶׂשה ְרצוֹן ָאִבי ֶׁשַּבָׁשָמִים!

ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֹיאְמרּו ַרִּבים ֵאַלי: 'ֲאֹדִני, ֲאֹדִני!

ֲהֹלא ְבִׁשְמָך ִנֵּבאנּו, ּוְבִׁשְמָך - ֵּגַרְׁשנּו ֵׁשִדים, 

ּוְבִׁשְמָך ָעִׂשינּו ִנְפָלאֹות ַרּבֹות!'

ָאז ֶאֱעֶנה־ָּבם ֵלאֹמר:

'ֵמעֹוָלם ֹלא ָיַדְעִּתי ֶאְתֶכם, סּורּו ִמֶּמִּני ֹּפֲעֵלי ָאֶון!' מתי ז’ 23-21

המשכתי לקרוא. התחלתי להבין מדוע הרבנים של פעם דחו 
פיו, החד  בדבר  ניפץ  הוא  בלהט שכזה.  אותו  ושנאו  ישוע  את 
הוא  שלהם.  והדתית  הלאומית  הגאווה  "בועות"  את  מחרב, 
הוכיח אותם על צביעותם ושחיתותם המוסרית, למרות שלא 
ניצחות  תשובות  להם  ענה  הוא   . הרוחנית  סמכותם  על  ערער 
זה,  ישוע  יבוא  אם  התחסדותם.  על  בפומבי  אותם  והכלים 
המתואר בברית החדשה – חשבתי לעצמי – לביקור בבית הכנסת 
ויקבלו  יכירו  היהודי או בכנסיה הנוצרית של היום, ספק אם 
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אותו, כאן וגם שם. חשבתי על סממני הדת שראיתי בכנסיות 
קאתוליות רבות – על צלמיו של ישוע התינוק החבוק בידי אימו 
מרים, הבתולה הקדושה, ועל הפסלים המתארים אותו מוקע 
על הצלב, והבנתי שזה היה ישוע אחר לגמרי, פרי דמיונם של 
אמנים אירופאיים אשר "יצרו" אותו בצלמם וכדמותם, כעלם 
בלונדיני וכחול עיניים. זה לא היה בן הנגר הצנוע מבית לחם, 
מרפא  כשהוא  ולרוחבה  לאורכה  בארץ  והתהלך  בנצרת  שגדל 
חרשים,  ואוזני  עיוורים  עיניי  פוקח  מצורעים,  מטהר  חולים, 
ומקים מתים מקברם! זה בפירוש לא היה המורה היהודי אשר 

לימד שהמצווה הראשונה והחשובה ביותר היא: 

'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל: ה' ֱאֹלֵהינּו, ה' ֶאָחד!

ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל־ְלָבְבָך,

ּוְבָכל־ַנְפְׁשָך, ּוְבָכל־ַמָּדֲעָך ּוְבָכל־ְמֹאֶדָך...'

ְוַהֵּׁשִנית, ַהֹּדָמה ָלּה - 

'ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמוָֹך!' 

ְוֵאין ִמְצָוה ְּגדוָֹלה ֵמֵאֶּלה׃" מרקוס י"ב 31-29

נכלמתי והתביישתי על שחרף, כל נסיונותיו של ג’ף לשכנע 
הוא  נעניתי.  לא   – המלא  היהודי  בשמו  לישוע  לקרוא  אותי 
לך  אכפת  "מה  ושאל:  שמו,  שורש  את  ליבי  לתשומת  הביא 
שממנו  ‘ישע’,  מהשורש  נגזר  ‘ישוע’  השם  ‘ישוע’?  לו  לקרוא 
לקוחה גם המלה ‘ישועה’. לעומת זאת השם ‘ישו’ הינו כינוי 
גנאי שהמציאו שונאיו של ישוע כדי לבטא בכך קללה על שמו, 
שכן ראשי התיבות יש"ו הן ‘ימח שמו וזכרו’; והרי אנחנו איננו 

רוצים לחרף את שמו, חלילה!"

 "שים לב, יעקב, שהמלה ‘ישוע’ מסתיימת באות ‘עין’. עם 
ישראל עדיין עיוור לגבי אישיותו ופועלו האמיתיים של ישוע, 
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כאשר  אולם  משמו.  ‘עין’  האות  את  משמיט  הוא  כך  ומשום 
הרוחניות  עיניו  את  ה’  יפקח   – המשיח  אל  ישוב  ישראל  עם 
‘להביט אליו, את אשר דקרו’ – ואז גם תחזור ה’עין’ למקומה, 

והישועה תהיה שלמה!".

עשה,  שישוע  המעשים  את  לעשות  יכול  אחר  אדם  "איזה   
מבלי לטעות ולו פעם אחת?", חשבתי בהשתוממות. "האם היה 
עוד אדם, זולתו, שקיים בשלמות כזאת את כל דברי הנביאים 
בציטטות  גדושה  החדשה  הברית  )וספר  אליו  המתייחסים 
את  ‘למלא  הוא:  ביותר  השכיח  כשהפסוק  מהתנ"ך,  מוכרות 
רגיל. קורנים  יכול להיות אדם  אינו  ישוע הזה  דבר הכתוב’(? 
גיבורי  כל  הזה!".  העולם  מן  שאינם  וחוכמה  לב  טוב  ממנו 
ילדותי – משה רבנו, דוד המלך, ישעיהו הנביא – כולם חטאו, 
והתנ"ך אינו מכסה ואינו מסתיר את טעויותיהם ועוונותיהם. 
יכול  אלוהים  רק  כלשהו.  בחטא  מעולם  נכשל  לא  לבדו  ישוע 
לדבר בסמכות שכזאת. לא פלא שהפרושים, חכמי התורה של 

אותם ימים, ראו בו סכנה חמורה ואיום על סמכותם! 

למרות התנגדותי הפנימית, חשתי צורך לפנות אל אלוהים 
בתפילה. נזכרתי במשהו שג’ף אמר לי באחת מפגישותינו: 

"אלוהים הוא אלוה חי, וכמו שהוא נגלה אל אנשי התנ"ך 
– יכול הוא להתגלות ולדבר גם אליך. לא תמיד הוא עושה את 
זה באופן גשמי, במלים הנשמעות לאוזן או בחזיונות הנראים 
לעין. אולם כאשר יפקח את עיני רוחך – אתה תראה אותו, ולא 
יהיה לך ספק בכך!". כאשר סיפר לי ג’ף בזמנו שאלוהים נגלה 
שנטרפה  מי  כעל  בו  הסתכלתי   – שונות  בהזדמנויות  אליו  גם 
דעתו. יכולתי להבין שאלוהים נגלה ליהודים קדושים וטהורים 
כמו אברהם וכמו משה; אבל מה לגוי כמו ג’ף ולאלוהי ישראל? 
אבוש  ולא  אודה  אליו?  דווקא  להתגלות  אלוהים  יבחר  למה 
ולמסירותו כלפי התנ"ך  שיחד עם הערכתי והערצתי לאהבתו 
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ועם ישראל – הרי שבשלב מסויים הייתי משוכנע שג’ף מתאים 
בפעם  משקראתי  עכשיו,  אולם  מסוים...  במוסד  לאישפוז 
להפסיד  מה  לי  שאין  ידעתי  החדשה,  הברית  בספר  הראשונה 
אם אבקש מאלוהים שיתגלה גם אליי, לפחות כפי שנגלה אל 

ג’ף. 

אברהם,  אלוהי  ישראל...  "אלוהי  פתחתי.  "אלוהים...", 
יצחק ויעקב... אם אתה באמת אלוהים, ואם ישוע הוא באמת 
עד  עבדך  להיות  מוכן  אני  זה!  את  לדעת  רוצה  אני  המשיח, 

נישמת אפי האחרונה" – היססתי קצת, ואז חתמתי: "אמן!".

הרגשתי שאני כורת פה ברית נצחית עם אלוהי ישראל, כמו 
שכרתו אבותיי. זה היה רגע קדוש. 

קורא  הייתי  ערב,  כל  העבודה,  מן  הביתה  כשחזרתי  מאז, 
מחדש  התפעמתי  פעם  בכל  החדשה.  בברית  אחדים  פרקים 
מאהבתו, גבורתו וחוכמתו של ישוע. אחר כך הייתי כורע ברך 

ומתפלל שאלוהים יגלה לי בעצמו את האמת. 

עברו שבועיים, וההתגלות האלוהית בוששה לבוא. בכל זאת 
לא ויתרתי על הקריאה היומית ועל תפילותיי. ממש התאהבתי 
ממנו.  אהבה  מכתבי  אלה  היו  כמו  דבריו  את  וקראתי  בישוע 
עם זאת, טרם שוכנעתי בכל ליבי שעליי להתמסר לו ולהקדיש 
לו את חיי. הברית החדשה הפכה לספר הקריאה האהוב עליי 

ביותר – אך לא יותר מזה. 

ואז לילה אחד, בערך בשעה שלוש לפנות בוקר, התעוררתי 
לא  בחדר;  זרה  נוכחות  של  מוזרה  תחושה  עם  משנתי  לפתע 
נעימה  היתה הרגשה  זו  כלל.  הייתי מתוח  לא  ואפילו  פחדתי, 
וזורם  מאוד, כאילו מעיין של מים זכים נבקע בקירבי, שוטף 
מליבי ומנפשי החוצה, מציף את כל העולם וחוזר וממלא אותי 
חזקה  צמרמורת  בשם.  זה  את  לכנות  איך  ידעתי  לא  מחדש. 
ונעימה חרשה את כל גופי, ואני חשבתי שאם הנוכחות הזאת 
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והייתי  מעמד  להחזיק  מסוגל  הייתי  לא   – לעין  נראית  היתה 
נופל מת לפניה. לא יכולתי להגדיר את תחושתי במילים, אולם 
בעת  ומבחוץ  מבפנים  אותי  וטיהר  שטף  הזה  הנובע  המעיין 

ובעונה אחת. 

אמרתי:  מג’ף  שלמדתי  ובפשטות  המיטה  על  התיישבתי 
מאומה,  ראיתי  ולא  שמעתי  לא  הנני!".  אליי,  דבר  "אלוהים, 
מעיין  תחושת  ואותה  ונתחזקה,  הלכה  הצמרמורת  אולם 
הבוקע בקירבי המשיכה לשטוף אותי בעוצמה הולכת וגוברת. 
כל החוויה הזו נמשכה דקות ארוכות, ואז הכל נפסק בהדרגה, 
ושוב נשארתי לבדי. ידעתי שקרה לי משהו, אך לא הבנתי מה 

בדיוק. אחרי תהייה ממושכת חזרתי לישון. 

הימנית  הפינה  אל  ידי  את  הושטתי  בבוקר,  כשהתעוררתי 
לפני  לילה  בכל  החדשה  בברית  לקרוא  נהגתי  החלון.  אדן  של 
השינה, וכשסיימתי, הנחתי תמיד את הספר – פתוח ופניו מטה 
– במקום זה. להפתעתי מצאתי אותו מונח בפינה השמאלית, 
באיגרת  סוף הספר,  לקראת   - לגמרי  בעמוד אחר  פתוח  והוא 
הראשונה ליוחנן פרקים ד’-ה’. התחלתי לקרוא בצמא אמיתי. 
שהם  הרגשתי  חדה.  כחרב  ליבי  את  פילחו  שקראתי  הדברים 
נאמרו לי משמים. אלוהים ידע את ליבי היטב וידע מה הייתי 
צריך לקרוא. פרצתי בבכי נורא. אור אלוהים זרח בליבי. בכיתי 
ובכיתי ובכיתי, וכל נטל החטא – אשר הכביד עליי עד כה מבלי 

שהייתי מודע בכלל לקיומו – ניטל ממני. 

חשתי כתינוק שזה עתה נולד. הרגשתי קל כנוצה המרחפת 
ברוח הקלילה. התנ"ך, שעד כה היה בעיניי ספר נפלא אך סתום, 
נהייה ברור כשמש בצהרי היום. הבנתי מדוע נבחר עם ישראל 
מכל העמים ומדוע ישוע בא אל העולם החוטא. האמת הנצחית 
ל  מעבדות  אותי  הוציאה  ישראל,  אלוהי  ה’,  של  והמוחלטת 
הבנתי  לפתע  הגדול.  הסליחה  לאור   – החטא  מאפילת  חרות, 
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בהבל  בחיי  ביותר  היפות  השנים  וחמש  עשרים  את  שבזבזתי 
וברדיפה אחרי מדוחי העולם הזה, כשכל אוצרות השמים עמדו 

בעצם כל אותה העת לרשותי!

באופן  הוכיח  וכי  בברית  חלקו  את  קיים  שאלוהים  ידעתי 
הבנתי  יותר  מאוחר  רק  בחיי.  ונוכחותו  קיומו  את  מוחשי 
"הלידה  בשם  בכתובים  כונתה  עתה  זה  שעברתי  שהחווייה 

החדשה", עליה אמר ישוע בצורה החלטית כל כך: 

...ִאם־ֹלא ִיָּוֵלד ִאיׁש ִמן־ַהַּמִים ְוָהרּוַח -

ֹלא־יּוַכל ָלבֹוא ֶאל־ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים! יוחנן ג’ 5

היתה זו הפעם הראשונה שקיבלתי תשובה ישירה לתפילתי. 
הזמן  כל  ניסה  שג’ף  מה  את  ביותר  ברור  באופן  ידעתי  כעת 
להסביר לי – ללא הועיל – אודות הלב החדש והרוח החדשה 

ועל הברית החדשה המובטחת. 

תלוי  היה  שלא  אמיתי  אושר  נמלאתי  בחיי  לראשונה 
עצומה  ירושה  שקיבל  כאדם  הרגשתי  החיצוניות.  בנסיבות 
בבת  כלל.  שהכרתיו  מבלי  לעולמו,  שהלך  קרוב-רחוק  מאיזה 
חדשה".  "לידה  הזה:  הדימוי  היה  נכון  כמה  עד  הבנתי  אחת 
התמלאתי אושר שקשה לתארו במלים. כנראה שלכך התכוון 

נעים זמירות ישראל, כאשר כתב: 

ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי־ֶּפַׁשע, ְּכסּוי ֲחָטָאה!

ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹלא ַיְחֹׁשב ה' לֹו ָעֹון, 

ְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיה! תהילים ל"ב 2-1

הזוהמה  כל  את  מליבי  שטפו  מעיניי  שזלגו  הגיל  דמעות 
והחלאה. בכיתי שוב בלי סוף! ואז הבנתי לפתע שאלוהים אכן 
מדבר. באוזניי לא שמעתי שום קול, אולם בתוך נשמתי ידעתי 
ששמעתי את קולו. הוא קרא לי הביתה, אל ארצי אל מולדתי, 
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ובעיקר – אל עמי. נזכרתי בהבטחה שנדרתי בעבר, שלא לדרוך 
עוד על אדמת ישראל – ושמחתי להפר אותה. אלוהים קרא לי 
– ועליי ללכת, להביא את בשורתו "אל הצאן האובדות של בית 
לבין  המסולף  "ישו"  בין  להבחין  חייב  ישראל  עם  ישראל". 

ישוע האמיתי, בין דת לבין אמונה.

בעולם  היחיד  היהודי  שאני  עדיין  בטוח  הייתי  עת  באותה 
המאמין כי ישוע הוא משיח ישראל. לא תיארתי לעצמי שישנם 
בגאולת  לראות  נפשם  שמשאת  מלבדי,  יהודים-משיחיים  עוד 
ישראל. היתה בי תחושה חזקה שהפצת הבשורה אודות המשיח 
בהחלטה  חמוש  כשאני  וכך,  נולדתי.  לשמה  התכלית  היתה 
נאצלת זו, נרגש מאוד, ומלא התפעלות מה’ וממשיחו, יצאתי 

מביתי באותו בוקר. 
מתוך הסרט “רוח חדשה”
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מתוך הסרט “רוח חדשה”
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פרק י"ב

חבלי גדילה

הבנתי  טרם   – ראשונית  התאהבות  של  ימים  באותם 
שהמאבק האמיתי רק החל. חשבתי שמן הרגע הזה ואילך לא 
אחטא עוד לעולם; שאלוהים, אשר קבע את משכנו בתוכי, הוא 
עכשיו חברי הטוב ביותר שידאג לכל מחסורי; ושמעתה והלאה 
שאלת החטא לא תטריד אותי לעולם. במידה מסוימת חייתי 
עם מושיעי בשמים, הרחק מעל לעננים, ומצידי – העולם הזה, 
על כל הבליו, יכול היה ללכת לאבדון... רק מאוחר יותר הבנתי 

שאני טועה, שלא היתה זו כל האמת. 

החיים  ושל  יהדותי  של  משמעותם  את  הבנתי  אחת  בבת 
כדי  סיכון  כל  לקחת  מוכן  הייתי  מחדש  שנולדתי  לפני  בכלל. 
סכום  על  ידיי  את  אניח  שאם  חשבתי  זאת.  משמעות  למצוא 
כסף שיספיק לי לכל החיים – אוכל סוף סוף להתחיל לחיות. 
לא הסתפקתי בהרפתקאות רומנטיות ובבילויים משום שהייתי 
נחוש בדעתי להשיג את המטרות שהצבתי לעצמי, אפילו שכל 
קשר בינן לבין יכולתי להגשימן היה מקרי בהחלט. אולם כעת 
בחלומותיי  להשיג  שקיוויתי  מה  כל  את  ישוע  במשיח  מצאתי 

הוורודים והזוהרים ביותר. מצאתי את החיים עצמם!

החטא  או  השטן,  של  קיומו  כמו  "תיאולוגיים",  נושאים 
)או שאולי בחרתי  ותוצאותיו, עדיין לא היו נהירים לי לגמרי 
שבחיי  החטא  של  עוקצו  מקיומם(.  ולשכוח  מהם  להתעלם 
הוקהה מעט בגלל קירבתי לישוע, אולם הוא בהחלט שכן עדיין 
בבשרי, ורק חיכה לשעת כושר כדי לשוב ולהרים את ראש הנחש 
המכוער שלו. בימים שבאו לאחר מכן רציתי רק לספר לכל מי 
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שהכרתי על המושיע הנהדר שפגשתי – ישוע המשיח. סיפרתי 
אולם  ישוע,  על  מברוקלין  אחרים  יהודים  ולחברים  למייקל 
הם התייחסו אליי כאל מי שדעתו נשתבשה עליו. מהר מאוד 
שכחתי את כל ההיסוסים והלבטים שהיו לי עד שקיבלתי את 
האמת, ולא הצלחתי לתפוס איך מכריי אינם רואים ומבינים 

דבר שהוא פשוט ומובן כל כך...

דמיתי לאותו עיוור אשר נפקחו עיניו לראות את העולם והוא 
מנסה להסביר לחבריו העיוורים את מה שרואות עיניו, ואינו 

מבין מדוע הם לא מסוגלים לראות דברים כל כך ברורים...

אפילו אותם לא-יהודים מבין מכריי, שהיו "נוצרים" על פי 
ונהגו לבקר בכנסיה לעתים מזומנות, לא היו פתוחים  לידתם 
העצום  המהפך  את  הבינו  לא  הם  ישוע.  על  דבריי  את  לשמוע 
שחל בי ובאופן חשיבתי. נזכרתי בדבריו של ג’ף על כך שלא כל 
ושניתן להפוך  מי שהולך לכנסיה הוא בהכרח משיחי מאמין, 

למשיחי רק על פי בחירה אישית ולידה מחדש. 

לא לחינם אמר ישוע שהוא "הלחם החי, היורד מן השמים" 
)יוחנן ו’ 33(. מרגע שנולדתי מחדש היה בי רעב עמוק ומכרסם 
לדבר אלוהים. הגיתי בספר הבריתות – התנ"ך והברית החדשה 
– יום ולילה, ולא ידעתי שובע. לאט לאט הפך דבר האלוהים 
לחלק בלתי נפרד ממני, בדומה למזון המתעכל ונספג, עד שהוא 
בדיו  עוד מלים מתות הכתובות  הופך להיות חלק מגופנו. לא 
שחורה על נייר לבן – המקרא הפך להיות בשבילי דבר אלוהים 

חיים, חי ופועל בקירבי. 

שינוי נוסף חל בי. כל אימת שהייתי זקוק לעזרתו האוהבת 
ולשווע  אליו  לזעוק  התחלתי  להגנתו,  או  שבשמים  אבי  של 
לעזרתו בתפילה. תפילותיי אלה לא דמו כלל לאותן התפילות 
שנהגתי לומר בבית הכנסת. הבנתי שה’ רוצה לשמוע את רחשי 
ליבי בכל עת, ולא רק שלוש פעמים ביום. ידעתי שהוא יקשיב 
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מתוחכמות  ובלתי  פשוטות  תישמענה  תפילותיי  אם  גם  לי 
שהוא  הגה  מכל  ונרגשת  שמחה  שאימו  תינוק,  של  כמלמוליו 

מוציא מפיו. 

אחת הבעיות הקשות ביותר שנתקלתי בהן כמאמין מתחיל 
היתה ההכרה בעובדה שאני, כתינוק, הנני חסר אונים לחלוטין, 
ושאינני יכול לעשות דבר למען עצמי או למען הזולת, ובמיוחד 
אינה  זו  שבעיה  למדתי  יותר  מאוחר  רק  אלוהים.  למען  לא 
נולד מחדש. היא מנת  אופיינית רק למאמין הצעיר שזה עתה 
חלקו של המאמין המשיחי במשך כל חייו עלי אדמות, כדברי 

ישוע: "...בלעדי אינכם יכולים לעשות דבר!" יוחנן ט"ו 5. 

בחברה המערבית של היום מקובל החטא כנורמה חברתית, 
עד שאנו רואים את מי שנזהר מחטא כחריג, או אפילו כסוטה. 
אולם מרגע שנולדתי מחדש, רוח קודשו של אלוהים בא לשכון 
חטאיי  מכל  אותי  טיהר  הרוח  להיכלו.  גופי  את  והפך  בליבי 
והעניק לי רגישות מחודדת ביותר כלפי החטא. דברים שעד כה 
נראו בעיניי תמימים, מקובלים ונורמליים – הוארו כעת באור 
להתנקות  חפצתי  ואני  ומצחינים,  מרקיבים  כפגרים  שהציגם 
אוותר  מה  על  מראש  ידעתי  אילו  המירבית.  במהירות  מהם 
מרצון לאחר שאוולד מחדש, חוששני שלא הייתי מעלה כלל על 
דעתי לחפש את "הדרך, האמת והחיים". אך כעת, משנגלתה 
לי האמת במלוא הדרה – גיליתי בתוכי תשוקה עזה לוותר על 
ראיתי  לפתע  לשווא.  אז  עד  אותי  שהעסיקו  דברים  אותם  כל 
את הבלותם של ענייני העולם הזה – הכסף, הרכוש, ההצלחה, 
חיי החטא והזוהמה שבהם התפלשתי בתאווה כחזיר המגולל 
ברפש. מצאתי עצמי מתנער מכל אותם דברים שתמיד ראיתי 

בהם את "טעם החיים". 

למצוא  חדלתי  אט-אט  אולם  לחנותי,  הלכתי  בוקר  בכל 
תפלה  בעיניי  נראתה  ושמלות  ממון  אחרי  הרדיפה  עניין.  בה 

חבלי גדילה
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שלא  משום  נטשתי  פוני"  "הסטון  מועדון  את  ומטומטמת. 
הייתי זקוק לו עוד, שהרי מצאתי באלוהים את מקור השמחה 
האמיתית. במקביל, הפסדתי סכום כסף גדול בבורסה לניירות 
אדיש  הפעם  נותרתי   – אז  עד  למנהגי  מוחלט  ובניגוד  ערך, 
בי  היכו  ישוע  דבריו של  עצמי.  לא הכרתי את  לחלוטין. ממש 

בעוצמה: 

ַאל ַּתַאְצרּו ָלֶכם אֹוָצרֹות ָּבָאֶרץ

ֲאֶׁשר ֹיאְכלּום ָׁשם ָסס ְוָרָקב 

ְוַגָּנִבים ַיְחְּתרּו ְוָגָנבּו; 

ֲאָבל ַּתַאְצרּו ָלֶכם אֹוָצרֹות ַּבָׁשָמִים, 

ֲאֶׁשר ָסס ְוָרָקב ֹלא ֹיאְכלּום ָׁשם, 

ְוַגָּנִבים ֹלא ַיְחְּתרּו ְוֹלא ִיְגֹנבּו,

ִּכי ִבְמקֹום ֲאֶׁשר אֹוַצְרֶכם ּבֹו -

ָׁשם ִיְהֶיה ַגם ְלַבְבֶכם. מתי ו’ 21-19

שמחתי על אדישותי ועל חוסר הדאגה שלי, כי הם הוכיחו 
לי שעליתי על הדרך הנכונה. הכסף איבד את חשיבותו בעיניי. 

הוא הפך לי לעבד, בעוד שעד אז היה לי לאדון אכזרי ביותר. 

כבית  סביב  עליי  לסגור  החלו  גרתי,  שבה  והסביבה  ביתי, 
סוהר. חיי ההתהוללות איבדו את קיסמם ואת זוהרם בעיניי. 

שותפיי  שהיו   – חבריי  של  והבוטה  המופגנת  חילוניותם 
בסתירה  עמדה   – נשים  אחר  ולרדיפות  לריקודים  לשתייה, 
חסדו  כל  על  לי  שנתגלה  לאלוהים  העזה  לאהבתי  מוחלטת 
וקדושתו. במידה מסוימת, שבה האדמה לבעור מתחת לרגליי...

את  סגרתי  מצפון,  נקיפות  כל  ללא  אחד,  בהיר  ביום  וכך, 
החנות, הפקדתי את חפצי האמנות שלי בביתו של מייקל )שעזב 
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לניו  ועבר  ברוקלין,  של  והאספלט  הבטון  ג’ונגל  את  בינתיים 
ג’רסי הכפרית(, ארזתי את כל רכושי עלי אדמות בתוך מזוודה 
 – לרשותי  אז  שעמד  הכסף  כל  את  נטלתי  גדולה,  לא  אחת 

ויצאתי במכוניתי מערבה. 

אך אתמול – נדמה היה לי – עמדתי בצידי הכביש והרמתי יד 
כדי לעצור טרמפים... ואולי נצח שלם עבר מאז? והנה התהפך 
הגלגל, ואני אספתי אחרים במכוניתי וסיפרתי להם על הדבר 

הנפלא ביותר שקרה לי בחיי. 

בי מאז שהגעתי העירה  איזה הבדל! איזה שינוי עצום חל 
במכונית הפאר של רב הפושעים לאנסקי. הנה היום אני עוזב 
את העיר ובפי – בשורת ישוע המשיח! והדבר הנפלא ביותר הוא 
שלא אני חוללתי את השינוי הזה; כל השבח, התהילה והתודה 
גם  ברוחו  בי  הפועל  ישראל  אלוהי  ה’,  של  לחסדו   – כך  על 

לחפוץ וגם לעשות!
מתוך הסרט “רוח חדשה”
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חובה  לקיים  עליי  היה   – המזרחי  החוף  את  שעזבתי  לפני 
איפוא תחילה  בננו. סרתי  ושון  גרושתי,  כלפי קאתי,  מוסרית 
אל ביתה של קאתי, כדי להיפרד ממנה לשלום. את יחסה כלפיי 
אוכל להגדיר – במקרה הטוב ביותר – אדיש. היא לא התייחסה 
שאשאר.  ביקשה  לא  וגם  שלי,  החדשה  הלידה  לחוויית  כלל 
אחרי הכל, קשרינו הרשמיים נותקו מזמן, ואנחנו היינו זה לזו 
כשני זרים. עכשיו, משהכרתי את ישוע, רציתי מאוד לשפר את 
היה  לא  אולם  הדברים,  נסתיימו  שכך  לי  צר  בינינו.  היחסים 
לאל ידי לשנותם. נשקתי לשון, הפקדתי אותו ואת אימו בידי 

שמים, ויצאתי בדרכי דרומה לכיוון וושינגטון הבירה. 
היה זה יום קיץ חם. עצרתי בתחנת דלק והצטיידתי במפת 
הגבול  את  וחציתי  ג’רסי  ניו  את  יצאתי  מפורטת.  דרכים 
בלתי  חווייה  הינו  באמריקה  המהיר  הכביש  לפנסילבניה. 
נשכחת לכל ישראלי הנוסע בו לראשונה. עליתי על כביש האגרה 
מס’ 95, ושם נתקלתי לראשונה בדרישה לשלם אגרה מיוחדת 

עבור השימוש ב... אוטוסטרדה. 
חוות  מוריקים,  דשא  וכרי  מיוערים  הרים  פני  על  חלפתי 
בקר וגשרים המתפתלים זה בזה בכל מחלף. נזכרתי בכבישים 
התוקפניים  הישראליים  ובנהגים  בישראל  שלנו  המשובשים 
אילו  האמריקאים;  את  הערצתי  וממש  הסבלנות,  וחסרי 
אמריקה  בכבישי  לנהוג  אדם  יכול  להם!  יש  נהדרים  כבישים 
שעות וימים בלי לעצור, בלי להתעייף ואפילו בלי לחוש מתח. 
רגועים,  סבלנים,  הם  האמריקנים  בארץ,  לנהגים  בהשוואה 
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רק  זה  היה  אולי,  או,  עזרה.  להושיט  יותר  ונכונים  אדיבים 
רושם חיצוני בלבד של ישראלי נאיבי ומוקסם? 

סרתי  כאן  לוושינגטון.  הגעתי  נסיעה  שעות  ארבע  אחרי 
לבקר את רבקה, אותה הכרתי כשנה קודם לכן במטוס, בדרכי 
אמידה  ממשפחה  באה  היא  בישראל.  פרידה  אחותי  לחתונת 
הזמנתי  כאשר  וושינגטון.  של  באוניברסיטה  ולמדה  מאוד, 
אותה בזמנו להצטרף אליי לחתונה, לא היה קץ לשמחתה. היא 
באה אז ארצה כתיירת, כדי להכיר את מדינת ישראל וכבר עם 
רדתה מהמטוס הוזמנה להתארח בחתונה יהודית, ועוד בסגנון 

עדות המזרח!
לי  להחזיר  לה  ולאפשר  אצלה  להתארח  החלטתי  עכשיו 
באותה מטבע... במעונות הסטודנטים הציגה אותי רבקה לפני 
והלמדנית  המכובדת  האווירה  למרות  אבל,  ועמיתיה.  חבריה 
ששררה במקום, לא הרגשתי שם בנוח. ידעתי שיש לי משהו יקר 
לאין ערוך משהיה להם. לא יכולתי להתלהב ממסיבות הסמים 
מוסרית  שחיתות  גלי.  בריש  שם  שנערכו  המין  ומאורגיות 
עם  הלכתי  בכל.  שררו  ורכושנות  חומרניות  נלוזה,  וחילוניות 
רבקה לכמה שיעורים, אולם ההרצאות לא דיברו אל ליבי ולא 
העשירו את רוחי כלל. הלשון הלמדנית היתה גבוהה ומסובכת 
מדי בשבילי, הצבר בעל האנגלית הבסיסית והמשובשת. וחוץ 
רוחני,  שכולו  בעולם  לגמרי,  אחרת  בספירה  אז  חייתי  מזה, 

ונפשי נקעה מלימודים חילוניים שאין להם דבר עם אלוהים. 
לזכותה של רבקה ייאמר שהיא לא השתמשה בסמים כרבים 
מעמיתיה, אולם כעבור זמן קצר גילינו שנינו שאין לנו כל שפה 
שאני  משום  לשיחה  משותפים  נושאים  לנו  היו  לא  משותפת. 
ואילו היא לא היתה מוכנה לשמוע  ישוע,  רציתי לדבר רק על 
בביתם המפואר  לבקר  יחד  נסענו  בסוף השבוע הראשון  עליו. 
של הוריה בריצ’מונד. כשהציגה אותי כמי שאירח אותה בביתו 
מלכים.  בכבוד  הוריה  אליי  התייחסו   – בישראל  שהותה  בעת 

הכיוון – מערב!
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הם לקחו אותי למסעדה מפוארת ונהגו בי כאילו הייתי באמת 
העת  שהגיעה  ידעתי  ימים,  שבוע  כעבור  אבל,  מיוחד.  מישהו 

לעזוב. 
את  יתרה,  בגאווה  ולא  להזכיר,  מבלי  להמשיך  אוכל  לא 
הבעיה שהציקה לי אז באופן מיוחד ושאת צלקותיה אני נושא 
נעוריי  משחר  השני.  המין  בנות  עם  ליחסיי  כוונתי  היום.  על 
אנושי  יצור  בו,  להשתעשע  חפץ  מעין  באשה  לראות  למדתי 
ילדים.  וללדת  להרות   – ביותר  הטוב  במקרה   – שנועד  נחות 
ב"כיבושיי"  להתפאר  נהגתי  הבלוקונים  בשכונת  החבר’ה  עם 
כדי  בחברתי  להיות  רצו  כולם  המדומים.  או  האמיתיים   –
"להתחיל עם הבנות" – כך קראנו לזה – והאמינו שידעתי על 
להאמין  שהתחלתי  כך,  לידי  הגיעו  הדברים  מכולם.  יותר  כך 
בכך בעצמי... בעקבות זאת הייתי בטוח שכך – כמו גם בשאר 
"מעשי הגבורה" הנועזים שלי נגד הממסד והחוק – חייב אדם 
לנהוג על מנת להוכיח את "גבריותו". לדאבוני היתה זו ראייה 
מעוותת של המציאות, אותה יצרתי בעצמי כתוצאה מהשפעת 

הסביבה והתרבות בהן גדלתי. 

כאשר התחלתי ללכת בעקבות ישוע עיניי נפקחו לראות את 
הדברים כהווייתם, ישבתי לכתוב מכתב וידוי ובקשת סליחה 

לבחורה מסויימת שנפגעה ממני במיוחד: 

ל... שלום רב, 

את ודאי מתפלאת לשמוע ממני אחרי שזמן רב כל כך לא 
שמעת ממני דבר. אולי אין זה הזמן והמקום לספר לך על כל 
מה שעבר עליי בשנים האחרונות, מאז שעזבתי את חולון; 
נפלאה  אישית  חוויה  על  לך  לספר  מאוד  רוצה  אני  אולם 
שחוויתי עם אלוהים. אני מקווה שעוד תינתן לי ההזדמנות 
לכתוב לך, או - מוטב - לשוחח איתך על כך פנים אל פנים, 

כאשר אשוב ארצה. 
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לאור כל מה שמתחולל בתוכי אני חש עצמי חייב לבקש את 
נכנסת  כאשר  בשעתו,  לך  שגרמתי  נורא  עוול  על  סליחתך 
בגללי להריון ונאלצת להפיל את העובר. לא רק שהתייחסתי 
אלייך כאל כלי לסיפוק תאוותי, אלא שגם הוספתי חטא על 
יכול  ילדנו, שאחרת  ידייך את  וגרמתי לך לרצוח במו  פשע 
היה להיוולד ולחיות. היום אני בפירוש רואה זאת אחרת, 
ואני מתנגד עקרונית לכל הפלה מלאכותית באשר היא. לא 
אנחנו נתנו לילדינו את החיים, ואין לנו את הרשות לקחת 
לבצע  שנאלצת  שההפלה  ליבי  מעומק  מתפלל  אני  אותם. 

בגללי, לא תזיק לך בעתיד כאשר תתחתני ותרצי ללדת. 

אותה  מאז  אולם  מוזר,  לך  להישמע  עשוי  שזה  יודע  אני 
היום  אינני  מחדש,  נולדתי  ממש  דיברתי,  שעליה  חווייה 
ואני מרגיש שמחובתי  יעקב שהכרת באותם הימים,  אותו 
רוצה לבקש ממך, בכל לשון של  אני  ליישר את ההדורים. 
בקשה. שתסלחי לי על העוול הנפשע שעוללתי לך. אין מלים 

בפי לתאר עד כמה כואב לי שפגעתי בך בצורה כזאת. 

אני מאוד מקווה שאת סולחת. 

בברכה ובידידות -

יעקב דמקני

זוכר  איני  לפלורידה.  דרומה  בדרכי  וושינגטון  את  יצאתי 
איש  בטוח:  אחד  דבר  אך  בדרכי,  אספתי  טרמפיסטים  כמה 
ישוע המשיח! מרבית  על  בלי ששמע משהו  ירד ממכוניתי  לא 
לבוש;  ובלויי  שיער  ארוכי  היפים  היו  עמי  שנסעו  האנשים 
היו  מסוממים.  היו  ואחדים  למרחוק,  הסריחו  מהם  אחדים 
בנדיבות  והתחלקו  מזדמנות  בעבודות  ושם  פה  שעסקו  כאלה 
נסיעותיהם  המשך  את  מימנו  כך  חבריהם.  עם  בהכנסותיהם 
ואת הוצאות קיומם. באחדים מהם ניכר שבני טובים הם, אשר 
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מרדו בהוריהם מדושני העונג וברחו מבתיהם הנוחים – משום 
שמאסו בחומרנות ובכל מה שהחברה הקפיטליסטית מייצגת. 
כל כך רצו להיות שונים ומיוחדים, עד שבסופו של דבר נראו 

כולם בדיוק אותו הדבר...

מוכנים  היו  לא  הללו  המדכא.  בממסד  שמרדו  כאלה  היו 
רק  הם  ילדותם.  מאז  עליו  ששמעו  משום  ישוע  על  לשמוע 
 – יהודי  ועוד  גילם,  בן  יותר  או  פחות  בחור  לראות  התפלאו 
ולהאמין  אופק  וצר  מוגבל  "מרובע",  כך  כל  להיות  המסוגל 

"בשטויות הדתיות" האלה. 

אחרים סיפרו לי שעסקו בתורת הנסתר ובהינדואיזם שהגיע 
של  תחילתו  את  בישר  ואשר  הרחוק,  המזרח  מן  לאמריקה 
ונהו  "גורואים" שונים  ידי  על  "העידן החדש". הללו הוקסמו 
במדיטציה,  ביוגה,  עסקו  הם  האיזוטריות.  תורותיהם  אחרי 
בכישוף וניחוש, וודו העלאה באוב, הכינו מפות אסטרולוגיות 
והורוסקופים, והאמינו שעידן הנצרות – המסומל באסטרולוגיה 
על ידי "מזל דגים" – תם ונשלם, ופינה את מקומו ל"סדר עולמי 
חדש" המסומל על ידי "מזל דלי". הם קראו בכף היד, בקלפים 
ספיריטואליסטיים  קשרים  יצרו  שלהם  ובסיאנסים  ובקפה, 
עם עולמות רוחניים זרים ומוזרים. הייתי צעיר מדיי באמונה 
העבירה  נוכחותם  עצם  אולם  נכונה,  אליהם  להתייחס  מכדי 
צמרמורת של פחד בגבי ועוררה בי דאגה כנה ועמוקה לגורלם 

הנצחי. 

עיירות  כמו  שנראו  יישובים  דרך  חלפתי  הפרוע"  ב"דרום 
בשחור-לבן.  הישנים  הקולנוע  מסרטי  שכוחות-אל  רפאים 
גמאתי מרחקים ועברתי דרך נופים שכמותם לא ראיתי מעולם. 
הגעתי לניו אורלינס, מולדת ה"בלוז", ובשמחה שאפתי מלוא 

ראותיי את אוויר הים המוכר, המלוח והרענן. 

הנקרא  הזה,  הפלא  על  שירה  מלא  וליבי  בדרכי  המשכתי 
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שם  שבטקסס,  יוסטון  לעיר  הגעתי  מהרה  עד  חדשה".  "לידה 
אחי  של  חברו  שהיה  ישראלי,  בחור   – אורי  אצל  התארחתי 
בצבא ובאוניברסיטה העברית בירושלים. אצל אורי התחלתי, 
מתוך  יומן,  בצורת  הכתב  על  חוויותיי  את  להעלות  למעשה, 
תקווה כמוסה לפרסמו ביום מן הימים כספר, כדי שאחיי בני 
ישראל יקראו בו וילמדו להכיר את המושיע שכה אהבתי. אז 
עדיין לא היה לי מושג כמה שנים יחלפו עד שהחלום הזה יקרום 

בשר וגידים...
כעבור זמן מה יצאתי שוב לדרך, הפעם צפונה, לכוון דאלאס, 
בירת טקסאס. הוזמנתי להתארח שם בקמפוס של בית הספר 
המשיחי הידוע "Christ for the Nations". ההתלהבות למראה 
ישראלי-משיחי צעיר היתה עצומה. לא כל יום מגיע שמה "עוף 
של  רב  קהל  לפני  סיפורי  את  לספר  נתבקשתי  שכזה...  נדיר" 
מאמינים שנאסף באולם כינוסים עצום מימדים. הכל בטקסס 
"גדול יותר מהחיים"! זו היתה הפעם הראשונה בחיי שעמדתי 
– את  ועדה  עם  – קבל  כך. סיפרתי  כל  ואוהד  גדול  לפני קהל 
כל  עליי, אודות המשיח הנפלא, האוהב אותי  הסיפור האהוב 

כך. 
פגשתי שם גויים משיחיים כמו ג’ף האוהבים את ישראל בכל 
ליבם, מתפללים יום יום לשלומה ושואלים – כמצוות הכתובים 
כל  ולהתפלל  לצום  נוהגים  הללו  האנשים  ירושלים.  בשלום   –
אימת שנשקפת סכנה כלשהי לישראל. לא האמנתי שקיימים 
בכלל גויים שכה אוהבים את ישראל ואת היהודים, אולם מאז 

פגשתי עוד רבים, רבים כאלה. 

ב-"Christ for the Nations" הכרתי בחור הודי צעיר, שלמד 
באותו מוסד. בעת היותי שם הצטרף אליו מכר מבוגר שחי כל 
תכננו  השניים  הודו,  צפון  של  בהריה  שם  אי  נידח  בכפר  ימיו 
להצטרף  אותי  והזמינו  לאוקלהומה,  המולד  חג  לרגל  לנסוע 
אליהם. לא אשכח לעולם את הזקן החביב הזה, שעמד נדהם 
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הוא  המערבי.  העולם  של  הטכניקה  פלאי  נוכח  פה  ופעור 
הגענו  וכאשר  הגדולה,  העיר  של  וההדר  הפאר  נוכח  השתאה 
לאוקלהומה-סיטי, ומארחנו האמיד הזמין אותנו ל"ארמונו", 
הוא  תדהמה.  מרוב  פיו  את  לסגור  שלנו  האיש  הצליח  לא 
התרשם במיוחד מדברים שהופעלו באמצעות שלט-רחוק, כמו 
דלת  או  "מאליהם",  וירדו  שעלו  המפואר  הקדילאק  חלונות 
המוסך כאילו בידי משרת בלתי נראה. וכאשר החליק המקרר 
הגדול את קוביות הקרח אל תוך כוסו – נזכרתי בחיוך באותו 
נער קטן בקרית שמונה, שבא בפעם הראשונה ל"דירת הפאר" 
בת שנים חצי החדרים בחולון, וראה לראשונה בחייו אסלה של 

בית-שימוש...

באוקלהומה-סיטי ניתנה לי הזכות להפגין את ציותי למשיח 
דברי  כמה   – בסיפורי  ולפני שאמשיך  בקיום מצוות הטבילה. 

הסבר: 

אין הטבילה  היהודי,  בציבור  לחשוב  למה שמקובל  בניגוד 
ביהדות  גם  מקובלת  הטבילה  מצוות  כלל.  גויי  מנהג  במים 
כשרה  יהודיה  שום  לטהרה.  משמשת  והיא  ביותר,  השמרנית 
לא תקיים מצוות פרו ורבו עם בעלה לפני שתיטהר מנידתה על 
ידי טבילה במקווה. בכל ערב שבת הולך היהודי לטהר את גופו 
ולשם כך אין אפילו מי האמבטיה  ואת נשמתו במקווה כשר, 
נוספת,  משמעות  לטבילה  נוספה  השנים  במשך  מספיקים. 
נחוצה לגיור או  שהצמידה לה המסורת הדתית, כאילו שהיא 

שהיא מסמלת – חס וחלילה – שמד והמרת דת. 

בתשובה  חזרה  לסמל  במים  הטבילה  נועדה  במקורה 
והיטהרות מטומאת החטא. אחרי מותו של המשיח ותקומתו 
נוספה לה משמעות נוספת: הזדהות המאמין עם מותו ותקומתו 
של הגואל. מאמין שנטבל מצהיר קבל עם ועדה שגם הוא מת 
היתה  הטבילה  חדשים.  לחיים  לתחיה  איתו  וקם  המשיח  עם 
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תמיד סמל יהודי טהור – גם בהקשריה המשיחיים המובהקים 
ביותר. 

של  תפילה  אסיפת  בעת  העדה,  רועה  אליי  פנה  כאשר 
עד  בשלילה.  עניתי   – נטבלתי  אם  אותי  ושאל  השבוע,  אמצע 
לי  הסביר  האיש  להיטבל.  הצורך  על  איש  איתי  דיבר  לא  אז 
ברצוני  שנית אם  אותי  כך שאל  ואחר  את משמעות הטבילה, 
שביום  נקבע  וכך  בחיוב,  עניתי  היסוס  בלא  זו.  מצווה  לקיים 
ראשון אטבל בקהילתו. בנוכחות כל הקהילה ירדתי עם רועה 
הבימה. כאשר שמע  במרכז  מי המקווה שהיה  תוך  אל  העדה 
טובל  "אני  הודיע:  גואלי,  לישוע  ותודתי  אמונתי  הצהרת  את 
אותך בזאת בשם ישוע המשיח לסליחת החטאים". התכופפתי 
ירדתי  לאחור וטבלתי במים עד מעל לראשי. מרוב התלהבות 

המיימה שלוש פעמים...

שירת  המקהלה,  זימרת  נהדרת.  היתה  עצמה  האסיפה 
ההמנונים המשיחיים בציבור, התפילות, הדרשה, ולאחר מכן 
הטבילה – כל אלו השאירו עליי רושם כביר. איזו דרך נפלאה 
להשתחוות  נפלא  כמה  ועדה!  קהל  בתוך  אלוהים  את  לעבוד 
את  שאוהבים  ואחיות  אחים  הרבה  כך  כל  עם  יחד  לאלוהים 
המושיע וזה את זה! אך, כמו כל הדברים הטובים, הגיעה גם 

האסיפה הזאת אל קיצה. 

חזרה  שלושתנו  יצאנו  נשכחים  בלתי  שבועיים  כעבור 
המהיר  הכביש  אל  ושבתי  ליוסטון  הדרמתי  משם  לדאלאס. 

כשהכיוון הכללי – מערב. 

ומעניינות.  שונות  חוויות  וחוויתי  מרחקים  גמאתי  שוב 
הגראנד  מיוחדים.  אנשים  ופגשתי  מרשימים  נופים  ראיתי 
קניון באריזונה; האינדיאני שאספתי באחת השמורות ושממנו 
דוריס,  שבטו;  לבני  הלבן"  "האדם  יחס  על  הרבה  למדתי 
המאמינה המשיחית המבוגרת מלאס וגאס שניהלה בקשיחות 
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אוהבת מעין בית ספר למשיחיים צעירים אותם חינכה בדרכי 
ועוד  אלה  כל   – החדשה  הברית  של  העקרונות  פי  על  המשיח 
הוסיפו נופך מעניין לנסיעתי שנמשכה כמה חודשים מאז צאתי 

את ניו ג’רסי. 

אחרי נסיעה אינסופית במדבר הלוהט הגעתי בשלום ללוס 
אנג’לס. לפני שעזבתי את ניו גרסי נתן לי ג’ף את כתובתו של 
גדעון מילר, יהודי מאמין המתגורר בעיר, והשביע אותי לבקרו 
וקיבלתי  גדעון,  אל  צלצלתי  המערבי.  לחוף  אגיע  אי-פעם  אם 
סוף  סוף  החניתי  ויגע  תשוש  אליו.  להגיע  כיצד  הנחיות  ממנו 
חוויות  התחילו  כאן  ביתו,  פתח  ליד  המאובקת  מכוניתי  את 

המצדיקות בהחלט פתיחתו של פרק חדש...

מתוך הסרט “רוח חדשה”
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גדעון קיבל את פניי בשמחה ואחרי כמה מילות ברכה הזמינני 
לשהות בביתו. הוא היה אדם בשנות השישים לחייו שכמו ג’ף 
– ידע מעט עברית, אותה למד בשנים הרבות בהן גר בירושלים. 
המשיחי  לארגון  להצטרף  לי  הציע  קורותיי,  את  שמע  כאשר 
Last Days Ministry )"שליחות אחרית הימים"( בניהולו של 
קית’ גרין. הוא סיפר לי מעט על אותו אדם מופלא, וסקרנותי 
התעוררה. כעבור יומיים לקח אותי גדעון אל הקומונה ששכנה 

באחד מפרבריה של לוס אנג’לס. 

קית’ גרין החל בקריירה אמנותית כפסנתרן-זמר בבארים 
של לוס אנג’לס. כאשר החל ללכת בעקבות ישוע, השתנו חייו 
מחדש,  נולד  עתה  שזה  כיהודי-משיחי  הקצה.  אל  הקצה  מן 
מושיעו.  על  שפגש  מי  לכל  וסיפר  העיר  ברחובות  הסתובב 
הנרקומנים,  אל  החברה,  בשולי  החיים  הנוודים  אל  פנה  הוא 
הסוטים, הזונות – אל כל אותם אנשים שאליהם פנה גם ישוע, 
הללו  האנשים  את  להזמין  נהג  קית’  מוות.  עד  אהב  ושאותם 
לדעת  נוכח  אחת  לא  ולארחם.  לשובע  אותם  להאכיל  לביתו, 
הדבר  אולם  מביתו,  נגנבו  אחרים  ופריטים  כסף  ערך,  שחפצי 
לא הרתיע אותו. לאט לאט התמלא ביתו עד אפס מקום, והוא 
אליו,  הגעתי  כאשר  מקום.  בקירבת  נוסף  מבנה  לשכור  נאלץ 
היו לו כבר שישה בתים שכורים כאלה, בהם שיכן את האנשים 

שגילו עניין אמיתי בבשורה במטרה לשקמם. 
קית’ היה בחור מזוקן וגבה קומה, כחול עיניים ומתולתל 
תמכה  מלודי,  אשתו,  יחד.  גם  ותקיף  רך  היה  ומבטו  שיער, 
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במפעלו של בעלה בכל ליבה. היא ניהלה את משק הבית, ערכה 
את הקניות, פיקחה על נקיון המגורים, ובין לבין מצאה פנאי 
לימים.  התפרסם  שבהם  השירים  בהלחנת  קית’  אל  להצטרף 
כאשר  עשרה  שתים  בת  שהיתה  אינדיאנית,  ילדה  אימצו  הם 
לי  נודע  עזבתי,  שכבר  אחרי  יותר,  מאוחר  לראשונה.  ראיתיה 
בביתו  פנינו  את  קיבל  קית’  משלהם.  ילדים  גם  להם  שנולדו 
ואמר:  אליי  פנה  גדעון,  ידי  על  לפניו  שהוצגתי  ואחרי  הצנוע, 

"יעקב ספר לי מעט על עצמך. מי אתה?"

של  מכוונת  השמטה  תוך  חיי,  סיפור  את  לספר  התחלתי 
איש החפץ  אין   – הכל  להתעלם. אחרי  בחרתי  פרטים שמהם 

להציג את עצמו באור שלילי כבר בפגישה הראשונה...

לא  שכאן  לדעת  עליך  אלינו,  להצטרף  מוכן  אתה  "אם 
מתבטלים. יש לנו סדר יום קבוע, ולא כל מי שבא הנה מסוגל 
בטוח שברצונך  .האם אתה  לא בהתחלה.  לפחות   – בו  לעמוד 

לנסות?", שאל קית’.

"ספר לי, בבקשה, מה אתם עושים פה", עניתי בשאלה על 
שאלתו. 

תפילה   –  7:00 עד  בבוקר.   6:00 בשעה  ההשכמה  "ובכן, 
אישית והגות בכתובים. 

בבוקר  ב-8:00  משותפת.  בוקר  ארוחת   – בדיוק  ב-7:00 
ארוחת   13:00 בשעה  השונות.  לעבודותיהם  יוצאים  כולם   –
צהריים, ואחריה יוצאים לבשר את בשורת המשיח – כלומר, 
מבית  בזוגות  הולכים  אנו  לפעמים  ישוע.  על  לאנשים  לספר 
לבית, או שיוצאים לחוף הים, לרחובות, לקניונים ולמקומות 
ציבוריים אחרים. לפעמים מצטרפים אליי כמה אנשים לאולפן 
ומתפללים בשבילי בשעה שאני מקליט שירים. חוזרים הביתה 
ללמוד את כתבי  יושבים  ואחריה   ,18:30 ערב בשעה  לארוחת 
 .23:00 אורות בשעה  כיבוי  בצוותא.  ולשיר  ולהתפלל  הקודש, 
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מה דעתך, התוכל לעמוד בכך?". 

"אין בעיה", עניתי. "אני רגיל לעבודה קשה מגיל צעיר. כבר 
בגיל ארבע-עשרה עזרתי לפרנס את משפחתי בישראל". 

משום  הקשיים  את  הדגשתי  "בכוונה  קית’.  ענה  "יפה", 
שאחדים מהחבר’ה הנמצאים פה הם ‘ילדי שמנת’ מפונקים, 
שבאים מבתי עשירים. הם עזבו את הבית ופנו לתרבות הסמים 
ירבצו   – להם  תניח  ואם  עבדו,  לא  מעולם  אולם  כמחאה, 
הרגלי  להם  אין  גמורה.  בבטלה  שלמים  ימים  במיטותיהם 
עבודה כלשהם, וההרגלים היחידים שיש להם הם דווקא אלה 
משמעת,  ללמדם  מנסים  אנחנו  לשרש...  מנסים  אנו  שאותם 
לבישור  בנוסף  יצרנית,  עבודה  לחיי  ולהרגילם  אותם  לחנך 

התופס חלק חשוב בסדר יומנו". 
"כמה אנשים גרים פה בחדר? איך הם מסתדרים ביניהם?, 

שאלתי. "לי זה נשמע קצת כמו חיים במנזר!". 

קית’ פרץ בצחוק לבבי. "מנזר?! אנחנו דווקא צריכים ללכת 
ולהיוולד  בתשובה  לחזור  שעליהם  ולכמרים  לנזירים  להטיף 

מחדש!". 
חדר",  בכל  שניים  בנים,  כשישה  מתגוררים  דירה  "בכל 
אבל  מסודרים,  הכי  לא  שהם  בעצמך  תיווכח  קית’.  הסביר 
אותך,  נפנק  לא  בך.  כל  קודם  תלויים  בחדרך  והסדר  הנקיון 
ולא נעשה בשבילך דברים שאתה יכול לעשותם בעצמך. אנחנו 
פי  על  משיחי  חיים  אורח  לנהל  איך  החבר’ה  את  מלמדים 
הכתובים, אבל כל אחד חייב ללמוד איך ליישם בחייו-הוא את 
מה שלמד. אם יש לך בעיות עם אחיך המאמינים, עליך לשוחח 

על כך קודם כל איתם". 

ימים  לכמה  שאנסה  כדאי  "אולי  לעצמי,  חשבתי  "טוב", 
ואבדוק מה קורה פה". 

אני  משנה.  פחות  מאמין  אני  הכל  "בסך  אמרתי:  ולקית’ 
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מחפש מסגרת שבה אוכל ללמוד את הכתובים בצורה מסודרת 
ולחיות חיי אמונה עם אחים הנמצאים במצב דומה. אני חושב 
שהמקום הזה יהיה טוב בשבילי בשלב הזה ואני מוכן להצטרף 

ולנסות, בלי כל התחייבות". 

"אני דווקא עומד על כך שתתחייב", ענה קית’. "אם אינך 
שלא  מוטב  לפחות,  חודשים  לשלושה  אלינו  להצטרף  מוכן 
ומחויבות  זמן  דורשת  ברוח  אמיתית  גדילה  בכלל;  תצטרף 

אמיתית". 

לנסות  מוכן  "אני  אמרתי.  רציני",  עסק  שזה  רואה  "אני 
במשך שלושה חודשים, ואחר כך נראה הלאה". 

את  להביע  העזתי  לא  כי  אם  קצת,  חששתי  האמת  למען 
חששותיי במלים. הכרתי את חיי הקיבוץ וידעתי שלא כל אחד 
מסוגל להתאים את עצמו ולהסתגל אליהם. אני, למשל, בפירוש 
בנעוריי על  לא מתאים לחיי קיבוץ. אומנם בתקופה שביליתי 
זו  היתה  שם  אולם  שיתוף,  חיי  מה  במידת  חוויתי  אילת  חוף 
אנארכיה מוחלטת, "איש הישר בעיניו יעשה", ואילו כאן כולנו 
רגיל  הייתי  לא  קבוע.  יום  ולסדר  לתקנות  להישמע  חייבים 
במוסכמות.  ומרדתי  הבית  את  עזבתי  מאז  לאחרים  להישמע 

האם אוכל לעמוד בכך? היה זה אתגר רציני בשבילי. 

החיים בצוותא "שפשפו" אותי היטב. ההתחככות המתמדת 
והתפילה  הלימוד  העמוקה,  הרוחנית  ההתחברות  באחרים, 
בי משמעת,  פיתחו  כל אלה   – והבישור הפעיל  ביחד, העבודה 
באמונה  לגדול  לי  וגרמו  הזולת,  כלפי  ומחויבות  אחריות 
את  מצאנו  אחר.  מקום  בשום  לה  מסוגל  הייתי  שלא  בצורה 
עצמנו מסדרים, לפעמים, זה את מיטתו של זה, מבשלים יחד, 
הדדית  עזרה  ולומדים  החדרים,  בניקוי  בתורנות  מתחלקים 

מהי. 

ולמדנו  הרצפה  על  חבר’ה,  כשלושים  הצטופפנו,  ערב  בכל 
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יכולתי  בהם  האלה,  השיעורים  את  מאוד  אהבתי  בצוותא. 
להביע את דעתי על כל מיני נושאים. הכרתי את התנ"ך, והיה 
בחיי  גדלתי  יום  כל  לאורו.  החדשה  הברית  את  להבין  קל  לי 
הקדושה והאהבה, ואלוהים טיהר אותי ושינה אותי לאט לאט. 
מהשיעורים עם קית’ הבנתי – לראשונה בחיי – את המשמעות 
נרדפו  שבשמו  כך,  כל  נוצרי  סמל  אותו  הצלב,  של  האמיתית 
בני עמי. הבנתי שהצלב אינו שני כפיסי עץ שתלויים בכנסיות, 
ומצטלבים  אותו,  מנשקים  לפניו.  משתחוויים  שהנוצרים 
למרגלותיו ביראת – קודש. הצלב בפירוש אינו תכשיט שאנשים 
נתן   – בחייו   – ישוע  חיים.  דרך  הוא  אלא  לצווארם,  עונדים 
לכולנו דוגמא של התכחשות עצמית, של צליבת הבשר על כל 
טבענו  תלמידיו.  את  קורא  הוא  כזו  חיים  ולדרך  תשוקותיו, 
החוטא מתנגד לרצון אלוהים, אבל מי שנולד מחדש משתוקק 
עליו  אלוהים  לרצון  להיכנע  שיוכל  כדי  זה.  רצון  לפי  לפעול 
"לצלוב" את בשרו, כלומר, לוותר על הרצון שלו, על התשוקות 
והתאוות שלו ולא לפעול לפיהן. תהליך זה יכול להתרחש רק 

בחייו של אדם שאלוהים שינה את צורת החשיבה שלו. 

ִעם ַהָּמִׁשיַח ִנְצַלְבִּתי ְוָאֹנִכי ֹלא ֶאְחֶיה עֹוד 

ִּכי ִאם ַהָּמִׁשיַח הּוא ַחי ְּבִקְרִּבי… אל הגלטיים ב’ 20

שמחתי שישוע החי בקרבי שינה את גישתי האנוכית לנשים 
לי לכבד אותן כבני אדם בזכות עצמן. התחלתי לראותן  ועזר 
כאחיותיי – פרי יצירתו המפוארת של אלוהים. זה היה הישג 
אמיתי עבורי וליבי היה מלא תודה על כך. שוב נוכחתי שבסופו 

של דבר "לא עוד אני חי, אלא המשיח- הוא החי בקרבי".

נהגנו לערוך סעודת   ערבי שבת היו חביבים עליי במיוחד. 
אורחים  ולהזמין  השמים,  כיפת  תחת  בחצר,  משותפת  שבת 
מבחוץ – את אלה שאיתם נפגשנו במשך השבוע ובישרנו להם. 
גם מאמינים אחרים מהסביבה נהגו להצטרף משום שהמוניטין 
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שלנו הלך לפנינו בכל האזור. כל אחד הביא איתו מאכל טעים 
והסעודה היתה מגוונת ומהנה. זה היה הפינוק השבועי שלנו. 
אכלנו לשובע, התפללנו, שרנו וקית’ ליווה אותנו בגיטרה. קית’ 
נמנע  אבל  מחונן,  כפסנתרן  העולם  ברחבי  התפרסם  אומנם 
בעקביות מלמשוך את תשומת הלב אל עצמו. אחרי הארוחה 
ובה הדריך את הלא-מאמינים אל הישועה  נהג לשאת דרשה, 

המובטחת במשיח ישוע, אם רק רצו בכך. 
באחד מערבי השבת האלה הגיע אלינו מרטין. כבנו של טייס 
האוניברסיטה  את  עזב  הוא  בשושנים.  סוגים  חייו  היו  אמיד, 
כאשר נוכח לדעת שיום יבוא ויצטרך לתת דין וחשבון על חייו 
עושים  שאנחנו  מה  שנעשה  "חשוב  אמר:  הוא  הזה.  בעולם 
מתוך אמונה, משום שכל מה שאנחנו עושים ללא אמונה נחשב 
לחטא, ואני לא מאמין שאלוהים רוצה אותי באוניברסיטה". 
מרטין כבר היה משיחי כאשר בא אלינו, ואני ראיתי בו ענווה 
ואהבת אלוהים מיוחדת במינה. רוח הקודש פעל בו והראה לו 
שיש בחיים האלה יותר תוכן מאשר מעמד חברתי גבוה וצבירת 
פלח  לו  והגשתי  ארוחה  באותה  לידו  ישבתי  ודיפלומות.  הון 
אבטיח חתוך, שקודם לכן הסרתי את קליפתו, "נוסח ישראל". 
הזאת  הפשוטה  המחווה  שדווקא  לי  סיפר  הוא  יותר  מאוחר 
דיברה אל ליבו ושיכנעה אותו להצטרף אלינו. משום מה היתה 

לה משמעות מיוחדת במינה בשבילו. 
ושנינו  הראשון,  הרגע  למן  בנפשי  נקשרה  מרטין  של  נפשו 
הצורך  את  לו  הראה  ה’  במיוחד.  קרוב  תפילה  צוות  יצרנו 
העול  את  נשאנו  ויחד  ישראל,  ישועת  למען  מיוחדת  בתפילה 
שלומה  למען  כמים  דמעות  שפכנו  בתפילותינו  הזה.  המשותף 
ימים  באותם  גאולתה.  למען   – וכמובן  ישראל,  של  ובטחונה 

חשתי את קירבת אלוהים במידה שלא אוכל לתאר במלים. 

לאט לאט נולד בי רצון עז להקים בארץ משהו כמו קיבוץ 
יהודי-משיחי שבו נצא בבוקר לעבוד את האדמה, ובערב נצא 
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כוחו  ועל  ישוע  על  ישראל  לעם  ונספר  הגדולות  בערים  לבשר 
ימול  לבלי הכר. "הגיע הזמן שאלוהים  חיי האדם  לשנות את 
להיות  השתוקקתי  ליבי  ובכל  חשבתי,  ישראל",  עמו  לב  את 
פעם  לא  חלק.  בו  לקחת  לזכות  גם  ואולי  הזה,  במעמד  נוכח 
שוחחתי על כך עם קית’. הרעיון אומנם מצא חן בעיניו, אבל 
הוא אמר לי תמיד: "סבלנות, יעקב, סבלנות. התנ"ך אומר שזה 
עתיד לקרות, אבל תן לאלוהים לעשות זאת במועד שהוא קבע 

מראש". 
לביתו.   – התפילה  אחרי   – מרטין  אותי  הזמין  אחד  יום 
ורוק-נ- בחדרו עמד אוסף עצום של כ-300 תקליטי פופ, בלוז 

רול שאגר עם השנים. האוסף הזה היה פעם יקר לליבו, אולם 
אשר  הרוח  כי  שהבין  משום  ממנו,  להיפטר  אומר  גמר  הוא 
של  קודשו  רוח  היתה  לא  הזאת  המוסיקה  מחברי  על  שרתה 
על  ליבו  בכל  אלוהים  לעבוד את  יוכל  הוא חש שלא  אלוהים. 
רקע מוסיקה כזאת. בעבר היה ממש מכור למוסיקה הזו, וכעת 
רצה להתרחק ממנה ולעבוד רק אדון אחד – את אלוהים. אחיו 
מרטין  אולם  התקליטים,  את  לו  שייתן  והתחנן  ביקש  הצעיר 
שנינו את  לקחנו  כך. בהחלטיות  על  לא הסכים אפילו לשמוע 
תקליט  כל  ניפצנו  ושם  האשפה,  מיכל  אל  הזה  היקר  האוסף 
ותקליט לרסיסים. עם כל תקליט שנשבר זרחו פניו של מרטין 
יותר ויותר, עד שהרגיש כי העול הכבד נגול מעל ליבו. הערכתי 
מאוד את הקורבן שהקריב, והיתה לי הרגשה שישוע עצמו חייך 

אליו באותה השעה...

שעליי  ידעתי  ומלודי  קית’  אצל  השנה  כמחצית  אחרי 
להמשיך בדרכי. קית’ היה סבור שכדאי שאשאר עוד פרק זמן, 
אולם לא הקשבתי לו והתעקשתי לעשות כרצוני. כך נפרדנו זה 
מזה בטונים צורמים. אחרי כמה חודשים קיבלתי ממנו מכתב, 
יכולתי להבין אותו, משום  בו התנצל על כעסו. במבט לאחור 
שדאג בכנות לשלומי הרוחני ולרווחתי, אבל אני פירשתי זאת 
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באופן מוטעה. גם לי היה צר על יחסי הגאה כלפיו, ולדאבוני – 
לא יכולתי לבקש את סליחתו על עוגמת הנפש שגרמתי לו. קית’ 

ניספה בתאונת מטוס. 

בטפנגה-קניון  לבקר  והחלטתי  המקום  את  איפוא  עזבתי 
קית’  אצל  השבת  מערבי  באחד  אותנו  לבקר  שבא  ידיד  אצל 
את  לי  הזכיר  גר  שבו  והמקום  עיזים,  רועה  היה  האיש  גרין. 
כתף הכרמל. חלק מאדמות האזור היו בבעלותו של פסל עשיר 
שהעמיד את פסליו המופשטים על אחד הצוקים. היו אלה פסלי 
אותו  ורענן  ירוק  עשב  צמח  וביניהם  למראה,  משונים  מתכת 
ליחכו העיזים. נופו המרהיב של האוקיאנוס, האדמה הטרשית, 
העשב הרענן, האוויר הצח והצלול, כרמי הגפן והעיזים הרועות 
כוכבים...  הזרועים  הערב  ושמי  והענבים  הגבינות  באחו, 

הרגשתי כמו בבית, בארץ ישראל, או – אולי – בגן עדן... 

ממש התאהבתי במקום הנפלא הזה. את ארוחותינו אכלנו 
גפנים שהצלה על משטח בטון. לא הרחק משם היתה  בסוכת 
בבוקר,  השכם  העיזים  את  לחלוב  אהבתי  שם  החליבה,  פינת 
ולהרגיש  במפוחית,  להן  לנגן  למרעה,  להוציאן  מכן  ולאחר 
"גבוה מן העננים". הרביתי לקרוא שם בכתובים, לשיר לעצמי 
ולאלוהים, לנגן מנגינות שאילתרתי במקום, ולתאר לעצמי את 
לאלוהים  הודיתי  האלה  הברוכות  בשעות  בנעוריו.  המלך  דוד 
על שלא היה איש זולתי בסביבה, משום שלא כל אחד מסוגל 

לשמוע את שירתי וליהנות ממנה. 

אחרי כשלושה חודשים בגן העדן הזה חשתי שעליי לחזור 
לאוקלהומה-סיטי, לקהילה בה נטבלתי, כאילו קול נעלם קרא 
ביתי  את  קהילה  באותה  ראיתי  איכשהו  "הביתה".  לשוב  לי 
הרוחני, למרות ששהיתי בה רק זמן קצר יחסית. בלא לחשוב 

פעמיים עליתי על המכונית ושמתי פעמיי מזרחה...
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בחזרה מזרחה

לפיניקס  בדרך  בצל.  מעלות  ושמונה  ארבעים  אריזונה. 
קבוצת  לבקר  סרתי  ואני  ההרים  תוך  אל  עפר  דרך  מסתעפת 
הגעתי  "הללויה".  לעצמה  שקוראת  משיחיים  מאמינים 
ממקום  הלוהט.  הישימון  בלב  שם  אי  בדרך-לא-דרך,  אליהם 
זה אני נושא איתי זכרון מיוחד במינו. זמן קצר אחרי שהגעתי 
הילדים.  למגורי  ששימש  העץ  במבנה  דליקה  פרצה  למקום 
באופן אינסטינקטיבי פרץ אחד הגברים אל תוך המבנה העולה 
בלהבות והשליך החוצה שלושה ילדים. כעבור שניות ספורות 
יצא משם חרוך ומכוסה כוויות. שלושה ילדים אחרים )ששניים 
במהירות  התפשטה  האש  בפנים.  נשארו  אחים(,  היו  מהם 

וכילתה את הצריף תוך זמן קצר. 

ונשים  אנשים  האסון.  גודל  את  במלים  לתאר  אוכל  לא 
התייפחו בבכי וזעקו לעזרה, אבל אי אפשר היה עוד להציל את 

השלושה. 
כולנו  בלבד.  מועטים  רגעים  נמשך  הזה  הנורא  האסון  כל 
היינו המומים. עמדנו מאובנים, בלי יכולת לזוז ולהגיב. כעסתי 
על עצמי על שברגע קריטי שכזה לא מצאתי בליבי את האומץ 
הדרוש לקפוץ לתוך האש ולהציל מה שניתן להציל, אבל החום 
הלוהט לא איפשר לאיש להתקרב. משדעכו הלהבות לא נותר 
בעצמי.  בושתי  ממש  עשנה.  גחלים  ערימת  מלבד  דבר  במקום 
עפעף;  להניד  בלי  יום  נשק חם לשדוד לאור  יכולתי עם  בעבר 
וכאן, היתה לי הזדמנות להציל נפשות ילדים ממוות בטוח – ואני 
חששתי לעורי ולא עשיתי דבר. כנראה שלא הייתי אמיץ וגיבור 
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כל כך, בסופו של דבר...

המשפחות  של  באבלן  להשתתף  באו  האזור  מכל  אנשים 
לא  שם  שנערך  ההלווייה  טקס  את  ביגונן.  ולנחמן  השכולות 
אשכח לעולם. על הקבר הפתוח אמרה אימם השכולה של שני 

הילדים שניספו: 

"כולנו יודעים שהחיים ניתנו לנו מאלוהים. קיבלתי את שני 
באתי  ועכשיו  מאלוהים  כפיקדון  האלה  היקרים  הילדים 

להחזיר לו את הפיקדון הזה. 

ְוֵיׁשּוַע ָאַמר: ַהִּניחּו ַלְיָלִדים ְוַאל ִּתְמָנעּום ִמּבֹוא ֵאָלי, 

ִּכי ְלֵאֶּלה ַמְלכּות ַהָׁשָמִים. מתי י"ט 14

ממוות,  עזה  אהבה  אותנו  האוהב  שאלוהים,  מאמינה  אני 
המוות  את  רואה  ישועתנו,  למען  ישוע  בנו  את  שלח  ואשר 
בעיניים אחרות משלנו. בעיניו אולי אין פטירתם של ילדים 

קטנים המאמינים בו טרגדיה גדולה כל כך. 

"הוא, יודע מראש לאן עלול העולם הרע הזה להדרדר, בחר 
ובחוכמתו להושיע את הקטנים האלה, המאמינים  בחסדו 
את  לפקוד  העומדות  נוראות  צרות  מאותן  ליבם,  בכל  בו 

הארץ, ולהביא אותם ישר אל מלכותו. 

כואב לי. ילדיי חסרים לי ואני מתגעגעת אליהם מאוד, אבל 
שלקח  משום  אלוהים  על  כועסת  ואינני  מתמרמרת  אינני 
אותו  לאהוב  ואמשיך  אותו  אוהבת  אני  יקיריי.  את  ממני 
ללא כל קשר לאבלי. הוא יודע מה טוב בשבילי ובשבילכם, 

והוא בחר את הטוב ביותר בשבילם...

אם יש בכם כאלה שאינם מכירים את ישוע המשיח, שסבל 
אני  ולמעננו,  בגללנו  ביותר  הנורא  המוות  את  הצלב  על 
מקווה שהמעמד הזה יקרב אתכם אליו, להיות תלמידיו". 
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הטרי,  הקבר  אל  השכולה  האם  פנתה  היקרים",  "ילדיי 
"המתינו לי בסבלנות. יום יבוא ונשוב וניפגש, ואז לא ניפרד 
והוא תמיד  זאת,  לי  ישוע אמר  אני מבטיחה!  לעולם;  עוד 

צודק!"

בתום טקס הקבורה קם הקהל הנרגש והדומע על רגליו, ושר 
שירי הלל לאלוהים על חסדו ועל אהבתו. לא יכולתי להאמין 
למשמע אוזניי. איזה כוח יש למשיח הזה, אשר ניצח את המוות 
ומחה את דמעותיהן של אמהות שכולות על קיברם הפתוח של 

יקיריהן!

רגשניות  בהלוויות  נכחתי  חיי.  בימי  רבות  הלוויות  ראיתי 
של הספרדים, המלוות ביללות-אבל, צרחות, מספד מר, שריטת 
הפנים ומריטת השיער, ובהלווית אשכנזיות מאופקות ושקטות, 
בהן  צבאיות  הלוויות  ראיתי  בפנים.  הכאב  כל  את  האוצרות 
שנפל...  חברם  קבר  על  וקשוחים  חסונים  חיילים  התמוטטו 
שני  את  כאלה  במלים  מספידה  אם  שמעתי  לא  מעולם  אולם 
אין  הזה  האלוהי  השלום  את  לרגליה.  מתים  המונחים  ילדיה 

העולם מכיר. 

לאלוהים.  הלל  שיר  השנייה  השכולה  האם  שרה  כך  אחר 
לשמש  מעל  אל  גבוה  גבוה  עלה  שחקים,  הרקיע  הצלול  קולה 
על  יהלומים  רסיסי  באלפי  התנפץ  וכמו  המסנוורת,  המדבר 
כיסא הכבוד. שירה כזאת שומעים רק פעם אחת בחיים! היא 

שפכה את כאבה לפני האלוהים – קבל עם ועדה!

מתחת  הנוכחים  כל  התכנסו  ואחריו  תם,  האשכבה  טקס 
כאילו   – ובטבעיות  בחופשיות  קלחה  השיחה  השמים.  לכיפת 
אנשים  של  לחגיגה  אלא  הנוכחים,  באו  המתים  להלוויית  לא 
הם  וכי  קצר,  זמן  לפרק  רק  מיקיריהם  נפרדו  כי  היודעים 

עתידים לשוב ולפגוש בהם לצד המושיע...
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החוויה  כשרשמי  הזה,  המופלא  במקום  ימים  כמה  אחרי 
שוב  נכנסתי   – בזכרוני  עמוק  חקוקים  הזו  הדופן  יוצאת 
למכונית והמשכתי מזרחה, לאוקלהומה. הדרך לאוקלהומה-

סיטי נמשכה ללא אירועים מיוחדים והגעתי שמה בשלום. 

לגור  עברתי  באוקלהומה-סיטי.  עליי  עברו  שנים  שלוש 
עין  ולמראית  בבניין הקהילה, השתתפתי בקביעות באסיפות, 
חייתי חיי קדושה היאים למאמין. אולם מבלי שארגיש, הלכה 
שום  ביצעתי  לא  אומנם  והתקררה.  לישוע  הראשונה  אהבתי 
פשעים נוראים הראויים לגינוי, אבל דווקא משום כך שקעתי 
בשיגרה ובשאננות. לא הייתי שונה בעיניי משאר חברי הקהילה, 
וחשבתי לעצמי שאולי בינתיים הגיע הזמן להתיישב ולהתבסס 

קצת מבחינה כלכלית. 

בתים  לרכוש  נהג  הוא  וודי.  את  הכרתי  האסיפות  באחת 
במחירי מציאה, לשפצם ולמכור אותם ברווח נאה. וודי ניאות 
השיפוצים.  בעבודות  כימים  לילות  עשינו  ויחד  אותי  להעסיק 
לעבודתו  שבנוסף  קית’,  אחיו,  לפני  אותי  הציג  יותר  מאוחר 
קית’  מוכן.  דשא  מרבדי  לייצור  חווה  על  פיקח  גם  כעורך-דין 

הציע לי לבוא ולנהל את החווה. 

קשה.  לעבוד  שאהבתי  משום  מאוד,  לי  קסמה  ההצעה 
הדשאים,  את  כיסחתי  מאוחרת  לילה  שעת  ועד  השחר  מאור 
והעמסתי  אותן  גלגלתי  דשא  של  ארוכות  רצועות  חתכתי 
אותן על המשאית שהובילה את הדשא ללקוחות. שם שתלתי 
בית  לי  לרכוש  הצלחתי  הזמן  במשך  במקומם.  המרבדים  את 
יותר  הקדשתי  מהרה  עד  ושגשג.  גדל  והעסק  משלי,  ומשאית 
לתפילה  לאלוהים,  זמן  ופחות  ופחות  לעבודה,  זמן  ויותר 
ולקריאה בכתובים. לאט לאט נמוגה הקירבה לאלוהים ונשכחה 
מליבי. המשכתי אומנם לשמור על חיי קדושה, לפחות למראית 
עין, אולם הפעם לא מתוך קירבה לאלוהים כי אם מתוך רצוני-
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אני לעשות את הנכון למען אלוהים. מניע זה היה הפוך מכל מה 
שידעתי בתחילת דרכי כמשיחי. בהתחלה אלוהים הוא שפעל 
בקירבי, ואני נמשכתי אחריו מתוך ציות, שמחה ואושר. אולם 
מעללי  על  להתגבר  המנסה  משיחי-דתי,  להיות  הפכתי  כעת 

הבשר בכוח הבשר...

בי, כמובן, אולם  הרוח החדשה שקיבלתי מאלוהים שכנה 
 – והתפילה  הקריאה  את  שהזנחתי  משום  נרדמה  כאילו  היא 
החל  במתנה  ממנו  שקיבלתי  החדש  והלב   – החיים  לחם  את 
לזמר  אומנם  המשכתי  בשדה  העבודה  כדי  תוך  "להחליד". 
לאלוהים, אך נראה שזה לא היה מספיק, והשואה לא איחרה 

לבוא. 
יום אחד נתקפתי בכאבי שיניים עזים. זמן רב לא טופלתי 
אצל רופא שיניים, ובפי היו כבר יותר חורים מאשר שיניים... 
מרים, השיננית החיננית שטיפלה בפי, משכה קצת יותר מדיי 
ואני – שהתנזרתי מחייי מין במשך השנים  ליבי,  את תשומת 
האחרונות – מצאתי את עצמי איתה, כעבור זמן קצר, במצב 
אינטימי ומביך למדיי. הפיתוי והחטא תפסו אותי בלתי מוכן 

ובלתי מוגן. 
שיפצתי באותם ימים את הבית שרכשתי, ולכן היה לי תירוץ 
טוב לגור בינתיים אצל מרים. למרות שחייתי בחטא, לא רציתי 
להסתיר ממנה את אמונתי, וסיפרתי לה על המשיח. ואז טפחה 
לפתע המציאות על פניי בעוז. איך יכולתי אני, המטונף והמזוהם 
בחטא, להטיף לאחרים ולהציע להם לקבל את המשיח שיגאל 
אותם מחטאיהם? הייתי כל כך נבוך, נבזה ומאוס בעיני עצמי. 
אהבתו  את  הפסדתי  לאשה  התשוקה  שבגלל  תפסתי  פתאום 
הנפלאה של היקר בידידיי – של ישוע המשיח – או לפחות כך 
הרגשתי. האמת היא, שהוא לא הפסיק לאהוב אותי לרגע. הוא 
רק מנע ממני את תחושת אהבתו, וחטאיי הם שהרחיקו אותי 
ממנו. הרגשתי אבוד, בודד וערירי, כאילו חרב עליי כל עולמי. 
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את  ביקשתי  שליש  ובדמעות  רוח  ובנמיכות  ברכיי,  על  כרעתי 
מחילת אלוהים והוא סלח לי. אחרי שחזרתי בתשובה יכולתי 
לדבר עם מרים ברצינות, להתוודות על חטאי ועל חולשת בשרי, 
כעבור  ביותר.  מרשימה  היתה  התוצאה  סליחתה.  את  ולבקש 
ישוע  את  וקיבלה  בתשובה,  מרים  גם  חזרה  ספורים  ימים 
ששיפוצו  לביתי,  וחזרתי  ביתה  את  שעזבתי  כמובן  כמושיעה! 
עמד להסתיים, ומאז אנו שומרים על יחסי ידידות במשיח עד 

עצם היום הזה. 
הבית שבניתי לי באוקלהומה-סיטי, אשר עמד על חצי דונם 
המכונית,  תפסו  היתרה  את  בליבי.  חשוב  מקום  תפס  אדמה, 
המשאית, וחשבון הבנק שהלך ותפח. חיי התנהלו בשלווה ועל 
 – אכן  האמריקני"!  "החלום  התגשמות  ממש   – מנוחות  מי 
חשבתי לי בשביעות רצון עצמית – מרחק רב עבר הילד מהבית 
של  הפאר  לארמונות  עד  שמונה  בקרית  הקטן  החד-קומתי 
אוקלהומה-סיטי! והפעם נעשה הכל ביושר ובעמל כפיים! אם 
להודות על האמת, לא היו לי שום כוונות לוותר על ממון או על 
הרכוש שצברתי. ארץ ישראל היתה עכשיו רחוקה ממני כרחוק 
מזרח ממערב – פשוטו כמשמעו. מפעם לפעם עלה על ליבי זכר 
קריאתו המעוגנת של אלוהים לשוב אל בני עמי ולהבהיר להם 
מיהו ישוע. אולם קריאה זאת, כולל אותן תפילות שנשאתי עם 
כערפילי  נמוגו  ישראל,  ישועת  למען  רותחות  בדמעות  מרטין 
יגיע  עוד  שהיום  בתואנה  אותן  הדחקתי  השמש.  בחום  בוקר 
ואחזור לעמי, אולם כעת עליי להמשיך... הפכתי לאיש העולם 
הרצון  ממני  ונעלם  הלך  לאט  לאט  רגע.  מכל  ונהניתי  הגדול 

לענות להפצרות הרוח. 
לפתע  עליי  צלח  בקהילה,  בהיותי  אחד,  ראשון  ביום  ואז, 

רוח אלוהים ושמעתי את קולו הגוער בי בחומרה יתרה:
הקריאה  את  לחלוטין  שכחת  האם  אייכה?  בני,  "יעקב 
שקראתי לך ללכת ולהכריז את בשורת ישועתי לעמך, ישראל? 
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מה לך כי התיישבת על סיר הבשר של מצריים, במקום לעלות 
אל הארץ המובטחת? לך לך!". 

אינני זוכר מה בדיוק היה נושא הדרשה באותו יום, אולם 
הדברים שנאמרו חדרו אל ליבי בתוכחה קשה. אלוהים הציף 
אותי באהבתו והדמעות לא פסקו מלזלוג. כיצד אוכל להמשיך 
נסתרת  ישוע  אודות  אלוהים  אמת  כאשר  נוחות  חיי  ולחיות 

מאחיי, בני עמי, דמי ובשרי? 

הכל  את  לעזוב  כדי  בסידורים  פתחתי  היום  למחרת  כבר 
ולחזור ארצה. חיסלתי את העסק והשכרתי את הבית, שעמד 
לפני גמר השלמתו ממש. נותר לי רק להדביק בו שטיחים מקיר 
לקיר! אכן, לאלוהים יש חוש הומור מיוחד במינו: במשך שלוש 
חלומותיי,  בית  בהקמת  ומרצי  הוני  כל  את  השקעתי  שנים 
דרש   – כפיי  מעמל  וליהנות  הפרי  את  לקטוף  הזמן  וכשהגיע 
המשכנתא  במחיר  הבית  את  להשכיר  הכל,  את  לעזוב  ממני 
בלבד ולעלות ארצה... רק אלה המכירים ויודעים את האושר 

והשמחה שבציות לאלוהים מבינים במה הדברים אמורים. 

כאחד  שנחשב  אדם  בידי  הפקדתי  שלי  המשאית  את 
מעמודי התווך בקהילה המקומית. לפני שעזבתי התניתי איתו 
שהמשאית תישאר בידיו, ושאם אזדקק בעתיד לכסף – אתקשר 
בבוא  הכסף.  את  לי  וישלח  אותה  שימכור  כדי  מישראל  אליו 
היום, כאשר רציתי לממש תנאי זה, צלצלתי אליו מישראל – 
נודע לי שהברנש פשוט עלה על המשאית, נסע למקסיקו,  ואז 

ושם נעלמו עקבותיו. 

עוד באותו שבוע יצאתי מזרחה, לניו יורק, במטרה המוגדרת 
לשוב ארצה אך עדיין לא הכרתי את כל נכלי השטן ואת הדרכים 
הערמומיות בהן הוא משתמש כדי לפרוש רשת לרגלי המאמין 

במשיח וללכוד אותו בפח החטא. 

שלא  "למה  לעצמי,  חשבתי  במזרח",  נמצא  כבר  אני  "אם 
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אסור לניו ג’רסי ואבקר אצל שון בני? ואולי גם אבקר באותה 
הזדמנות את מייקל, אריה וישראל, ידידיי הוותיקים, שאותם 
 – לגיהנום"  "הדרך  אכן,  מערבה?".  נסיעתי  מאז  ראיתי  לא 
כדברי הפתגם – "רצופה בכוונות טובות" בלי לחשוב פעמיים 
לפני  שבנכר  מידידיי  להיפרד  כדי  המקורית  ממטרתי  סטיתי 

שאעלה ארצה. 
באותם הימים טרם הכרתי את העיקרון המקראי לפיו, אם 
הנדרש ממנו  לעשות את  עליו   – הוראה מאלוהים  קיבל אדם 
בכל ליבו, לפעמים אפילו בלי לברך לשלום איש בדרך. כל עיכוב 

כזה עלול להיות הרה אסון!
אחדים  עם  אלה  ידידיי  אותי  הפגישו  יורק  בניו  ואכן, 
ממכריהם שרכשו לא מכבר מחנה נופש בהרים שבצפון מדינת 
ניו יורק. כאשר שמעו על כישוריי בשיפוץ בתים, הציעו לי לסור 
הרעועים  שיסודותיהם  המחנה,  בנייני  בשיפוץ  ולעזור  אליהם 
לי  קרא  שאלוהים  מה  את  ודחיתי  שבתי  במקום  בו  שקעו. 
לעשות, הסכמנו על שכרי, וניגשתי במרץ לעבודה. אחרי הכל – 
מה היה לי להפסיד? חשבתי שכך אוכל לבוא לישראל עם צרור 
כסף נכבד יותר משהיה לי, והכל כדי לבנות את הקיבוץ עליו 

חלמתי ולבשר את הבשורה...
הייתי אמור לחפור מתחת לבתים ולהעמיק את יסודותיהם 
עד שיגיעו לסלע האיתן שמתחתם. "אבל", חשבתי לעצמי, "למה 
לצקת מטר וחצי של בטון ליסודות אם אפשר להסתפק בשבעים 
סנטימטר בלבד? ". החלטתי איפוא "לחסוך בחומרים", אולם 
לא טרחתי לעדכן את מעסיקיי על ה"חיסכון" הזה. בסופו של 
וחזקים  יציבים  בפלס,  מאוזנים  תילם  על  הבתים  עמדו  דבר 
למראית עין, ואיש לא העלה על דעתו שמתחת לאדמה ניצבו על 

יסודות לא עמוקים מספיק. 
הישן"  ש"יעקב  המי-יודע-כמה  בפעם  לדעת  נוכחתי  כאן 
והלא-ישר שבתוכי עדיין לא מת לגמרי עם ישוע על הצלב. הוא 
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היה רק רדום בהשפעת אלוהים, אורב לשעת הכושר להתעורר 
שבעי  היו  ומעסיקיי  מושלמת  נראתה  העבודה  בפח.  ולהפילני 
ונסעתי  מראש  הסכמנו  עליו  הסכום  מלוא  את  קיבלתי  רצון. 
רוח  לי  נתן  לא  כבעבר,  שלא  הפעם,  אולם  לדרכי;  בשמחה 
אלוהים מנוח. "ארור עושה מלאכת ה’ רמיה!" )ירמיהו מ"ח 
10(. מצפוני, הלב החדש והרוח החדשה שקיבלתי מאדוני ישוע 
בעת לידתי החדשה, הציקו לי בשל המעילה שמעלתי באמונם 
על שם המשיח.  כך  אגב  ובשל החרפה שהמטתי  של מעסיקיי 
הסכום  מלוא  את  להם  החזרתי  פנים,  בבושת  אליהם  שבתי 
שקיבלתי מידיהם, התנצלתי על התרמית, ביקשתי בכנות את 
המייגעת  עבודתי  על  כלשהי  תמורה  לקבל  וסירבתי  סליחתם 

והממושכת אצלם. 
ובכן , מה יצא לי מכל זה? צרור הכסף שלי לא תפח בסופו 
של דבר וגם המועד שבו הייתי אמור לעלות ארצה לפי הוראת 
ידעתי שעשיתי את  לריק. אולם  בוזבז  רב  וזמן  אלוהים חלף, 
הדבר הנכון כשהשבתי את הכסף. המועקה שהכבידה על ליבי 
כתוצאה מהחטא – חלפה, ואני הייתי חופשי לעשות את רצון 
האל. אולי כך חש גם יונה הנביא, כאשר הקיא אותו הדג אל 

היבשה... 
מתוך הסרט “רוח חדשה”
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הקריאה לעלות ארצה לא הרפתה ממני. כשהגיע חודש יולי 
החלטתי  הרוח.  הפצרת  בפני  לעמוד  יכולתי  לא  כבר  לקיצו, 
יעד  תאריך  לעצמי  קבעתי  ולכן  מצפוני  את  להשקיט  חגיגית 
אולי  זה  באוגוסט.  ארצה  שאעלה  לאלוהים  הבטחתי  חדש. 
נשמע מוזר, אך כאלה הם החיים הרוחניים עם אלוהים. אם 
יש אתגר אמיתי בעולם – הרי זה ללמוד לשמוע בנבכי הנשמה 
לבין הרוח. כאשר  הנפש  בין  להבחין  קול הדממה הדקה,  את 
צריך  כאשר  כן.  לעשות  יש   – לחכות  מאיתנו  דורש  אלוהים 
להיענות לצו זה או אחר – אסור להתמהמה, אלא יש לציית – 
ומייד. את הכל יש לעשות מתוך אמונה לא צבועה ומתוך אהבת 

אמת ל"פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד, שר שלום". 

משה שהה במדבר ארבעים שנה עד שלמד שלא יוכל להוציא 
את  הרג  בו  כוח  באותו  בכוחו-הוא,  ממצריים  ישראל  בני  את 
המצרי, אלא אך ורק מתוך ציות לאלוהים. אלוהים עדיין רוצה 
להוציא את בני האדם לחופשי מכלא החטא שבו הם לכודים, 
יכול לעשות זאת רק דרך אותם אנשים הנשמעים  אולם הוא 
אלה  אנשים  של  יבשים  לחוקים  דווקא  ולאו  רוחו,  להדרכת 
בה  המדוייקת  לדקה  חשיבות  מייחס  לא  אלוהים  ואחרים. 
לא  ממילא  שהרי  השבת,  נרות  את  היהודיה  האשה  מדליקה 
תיקון  מאוד  לו  חשוב  זאת  לעומת  נרות.  להדליק  עליה  ציווה 
רוחו של האדם, לשם כך הוא שלח את ישוע לכפר ולטהר את 
לב האדם כדי להשכין בו את רוחו וכך בגבורת הרוח הוא מחנך 
את ילדיו באהבה ובהתמדה כך שיוכלו להישמע לו בכל תחום 
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בחייהם. כל מי שחושב שהחיים עם אלוהים אינם אלא שיעמום 
אחד גדול – טועה. אני בהחלט מסכים שחיי הדת משעממים 
להישמע  אלוהים.  המציא  לא  הדת  את  אך  לטורח,  וגורמים 
לרוח ולחיות חיי אמונה – זהו האתגר האמיתי. זוהי הרפתקה 

המתחילה עם הלידה החדשה ונמשכת אל תוך הנצח...
חודש אוגוסט הגיע, שבועיים חלפו – ואני? למרות שהכרתי 
כבר את קול הדממה הדקה בכל הקשור למצוות אלוהים לשוב 
ארצה, לא ניגשתי אפילו לרכוש כרטיס טיסה. אז נוכחתי לדעת 
כנראה  אדע  לא  שאותה  בדרך  להתל:  אפשר  אי  שבאלוהים 
לעולם הגיעה אליי הבשורה המרה שהלווייתו של אחי הבכור 
ביום  להתקיים  עתידה  טראגיות,  בנסיבות  שנפטר  שמואל, 

ה-16 באוגוסט, בחולון...
מזמן  כבר  רצה  בקופנהגן,  שנים  מזה  שהתגורר  שמואל, 
לשוב ארצה. אך התנגדותה הנמרצת של רעייתו שברה כנראה 

את ליבו...
ברירה. אלוהים כמו אחז  לי  נותרה  לא  עכשיו באמת כבר 
כל  על המטוס.  כורחי,  בעל  והעלה אותי,  בציצית ראשי  אותי 
כך הכאיבה לי העובדה שאחי נפטר בלי שהספקנו ליישר בינינו 
לדעת  מבלי  לעולם  שנפרדנו   – וכן  ולהתפייס,  ההדורים  את 
בזמנו  לי  כתב  שמואל  ישוע.  כלפי  העוין  יחסו  את  שינה  אם 
ועברת  ביהדות  "בגדת  ונאצות:  חרפות  מלאי  מכתבים  כמה 
מסעי  את  האינקוויזיציה,  את  שכחת  "האם  כתב.  לנצרות!", 
הצלב ואת כל מה שהגויים עוללו לנו, היהודים, בשמו של ישו? 
איך בכלל העזת להמיר את דתך, כמו כל המשומדים? זה הכל 

פוליטיקה, ואנשים מוכרים את עצמם בעד בצע-כסף!". 
תגובתו – למרות שהכאיבה לי מאוד – היתה מובנת וצפויה. 
אחרי הכל, האם אפשר לדרוש מעיוור לתאר את צבעי הקשת? 
שאר בני משפחתי, למרות תדהמתם וכאבם על "עריקתי", לא 
הגיבו באותה חריפות. יתכן שדווקא השנים הארוכות שבילה 

על קברו הפתוח של אחי
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היהודית  זהותו  על  מחשבות  בו  שעוררו  הן  בגולה  שמואל 
והקיצינו את התייחסותו אל הגויים ה"נוצרים".

אחרי שקיבלתי את ישוע המשיח כמושיעי, כתבתי לקרוביי 
ולידידיי המוני מכתבים ארוכים שהכילו ציטוטים מן התנ"ך 
אותם  שלחתי  וכך  הנביאים  נבואות  על  מפורטים  והסברים 
באהבה ובתפילה. השתדלתי בכל מאודי להבהיר להם שאלוהי 
שלח  אשר  במשיח  להאמין  האדם  בני  מכל  דורש  ישראל 
ועל  ערלות  אוזניים  על  נפלו  דבריי  אולם  החטאים;  לסליחת 
לב שאינו יודע להבחין בין אמונה לבין דת. במכתביי סיפרתי 
על  חרטה  בהם  הבעתי  בחיי.  שחלה  המהפכנית  התפנית  על 
החטאים שעוללתי, קודם כל להוריי, ובמיוחד לאמא. מעומק 
ליבי ביקשתי את סליחתה על שיברון הלב שגרמתי לה כאשר 

נעלמתי לאילת. 

זכה  לא  אולם  לעתידי  דאג  גם את סליחתו של אחי, שכה 
שלא  מאוד  מצטער  אני  בדיעבד  ביקשתי.  מצידי,  הולם  ליחס 
התייחסתי אליו בצורה נכונה, ועוד יותר אני מצטער על אותו 
שהוא  משום  "מרובעותו",  על  לו  לעג  אשר  בליבי  עקוב  חלק 
בעוד  ותכליתם,  החיים  מטרת  היו  כאילו  ללימודיו  התייחס 
שאני, לעומתו, ידעתי כביכול כיצד יש לחיות חיים "אמיתיים" 
שכן לא נכנעתי למוסכמות. איזה עיוות מכוער היה בי! במבט 
לאחור – אין לי כל צל של ספק שכל מה שעברתי היה כדי להביא 
אותי לאן שהגעתי; את הישועה שקיבלתי בחסד אלוהים איני 
רוצה  פשוט  אני  חברתי.  מעמד  או  תואר  בשום  להחליף  מוכן 
לעולם.  באתי  ולזאת  נולדתי  לזאת  בוראי.  רצון  את  למלא 
באלוהים יש לי חיים מלאים בעולם הזה ויש לי גם ערבון ברוח 

שאקום מן המתים לחיים בעולם הבא!

גם לאחותי המבוגרת ממני בשנתיים, זו שאת ליסתה שברתי 
ואחרונות  סליחתה.  את  וביקשתי  כתבתי  אגרוף,  במכת  פעם 
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ופרידה,  כרמלה  אחיותיי  לפני  התנצלתי   – חביבות  אחרונות 
לקפל  מיטתי,  את  לסדר  אותן  אילצתי  תמיד  ממני.  הצעירות 
את בגדיי, לרחוץ לי את הכלים ולצחצח לי את הנעליים. מפעם 
לא  כלום  אך  שירותיהן,  כסף תמורת  אומנם  להן  נתתי  לפעם 
עשיתי להן מה ששנאתי באחרים? האם לא עשקתי אותן כמו 
כאשר  סליחה  ביקשתי  מהן  גם  אותי?  וניצלו  עשקו  שאחרים 
באתי לאמונה. כולם סלחו לי אומנם, אולם בכל זאת לא הבינו 

בדיוק מה קרה לי. 
הגעתי ארצה נרגש מאוד אחרי תשע שנות היעדרות; כמעט 
כדי  גוריון,  בן  התעופה  בנמל  הבטון  משטח  על  שהשתטחתי 
לנשק את הארץ היקרה הזאת שבה נולדתי, ושאליה נקשרתי 
בברית אברהם. עכשיו הייתי מוכן ומזומן ללכת בעקבות אדוני 
יזכו  הם  שגם  ובלבד  לעמי,  עצמי  את  לתת  האהוב,  ומושיעי 

לראות את ישועת אלוהים ולמצוא את הדרך אל ה’ והנצח. 

הזלתי דמעות שאיש לא הבין את פישרן האמיתי. האנשים 
וגעגועים  אושר  דמעות  הן  שאלה  אולי  חשבו  בי  שהביטו 
למשפחה או למולדת. אולם מחשבותיי סחפו אותי אל הנביאים 
הכבוד  בענני  ישוע  יופיע  שבו  האחרון,  היום  עד  והשליחים. 
ההיסטוריה  במסדרונות  להדהד  זעקתם  תמשיך  השמים,  מן 
ולהרעיד את לב האנושות. זעקתם זו, שנועדה בראש ובראשונה 
לעם ישראל – נהייתה לקריאתו של המשיח אל העולם כולו: 

ללכת בעקבות ה’. 
ושלמה,  דוד  יהושוע,  של  בימיהם  קצרות  תקופות  מלבד 
עזרה ונחמיה – תמיד היו חייו הרוחניים של עמי בשפל. אלוהים 
חרץ עלינו את משפטו הצודק, ואילו אנחנו הצבענו על הגויים 
כעל המקור לכל צרותינו והאשמנו אותם בכל הרע אשר פקד 

אותנו – במקום לשוב לאלוהים. 
אלוהים תמיד ידע מתי בדיוק להביא עלינו את צבאות עמון 
ומואב, אשור ובבל, יוון ורומי, וככל שהתרחקנו ממנו יותר – 
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הביא עלינו מלחמות נוראות יותר. ומי יודע מה צופן לנו העתיד? 
אותן דמעות היו מהולות בעצב ובאושר גם יחד: עצב נורא 
ואושר עמוק   – בימינו  ישראל  על מצבו הרוחני הירוד של עם 
שנבע מתוך אמונה שהעם הגיע לשלב בהיסטוריה שלו בו הוא 
ואולי  גדולים,  חלומות  לי  היו  האדון.  ישוע  את  לקבל  מוכן 
משיחי  קיבוץ  להקים  אלוהים:  מאת  חזון  לזה  לקרוא  אפשר 

ולהעמיד צבא של מבשרים. 
בתוך כל סחף הרגשות והמחשבות תהיתי על מות אחי, ולא 
יכולתי שלא לשאול את עצמי אם היה מת גם אלמלא התעכבתי. 
בסופו של דבר הגעתי הביתה; אולם הפעם – לא לשמחת חתונה 

כי אם להלוויית המת ולישיבת "שבעה" של אבלים. 
כשהגענו לבית ההלוויות כבר נאסף קהל גדול של מקוננים 
במקום. אחרי זיהוי הגופה וטיהורה, הגיע מועד ההלווייה. עם 
הכרזת שמו של אחי המת ברמקול, פרצה יבבת אבל איומה מפי 
הנשים  דמעות.  להזיל  יחד  כולנו  התחלנו  אחריה  ומייד  אימי 
הוצאה  הגופה  עצורה.  בשתיקה  דמעו  והגברים  התייפחו, 
בתכריכי  עטופה  כשהיא  עגלה,  גבי  על  ההלוויות  בית  מאולם 
בעיקבות  לאיטנו  הלכנו  כולנו  בטלית.  ומכוסה  לבנים  פשתן 
המיטה עד לסככת הבטון שם קרא הרב המספיד את תהילים 

צ"א: "יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן...". 

יצא מסע ההלוויה אל חלקת הקבר. ארבעה אנשים  משם 
המת  את  ליווינו  וכולנו  כתפיהם,  על  האלונקה  את  נשאו 
שמרטה  השכולה,  אימי  של  הכאב  יללות  האחרונה.  למנוחתו 
את שער ראשה, הכתה על חזה ושרטה את פניה מעוותי היגון, 
פילחו את דומיית בית העלמין. אבא ניסה להפנים את כאבו, 
ללא  ובכה  ומדוכא,  המום  היה  הוא  יתרה.  הצלחה  ללא  אך 
הפוגה. אחי המבוגר ממני בשנים היה חזק כעמוד-תמך איתן 
ועודד את כל הנוכחים, ובעיקר את ההורים. אני הלכתי לצידו 
של אבא ותמכתי בו כמיטב יכולתי. כל אחיותיי הסתופפו סביב 
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את  ראיתי  ואני  השמיימה,  זעקה  אמא  הועיל.  ללא  אך  אמי, 
השמיים פרושים מעליה כנחושת. מניין תוכל אימי לקבל שמן 
היכן  כהה?  רוח  תחת  תהילה  מעטה  וללבוש  אבל  תחת  ששון 
תצליח אימי השכולה למצוא נחמה? ובבוא היום – האם תהיה 

מוכנה לשמוע? 

ָוֵאֶרא ִּביִמין ַהֹּיֵׁשב ַעל־ַהִּכֵּסא 

ֵסֶפר ָּכתּוב ָּפִנים ְוָאחֹור, 

ְוָחתּום ְּבִׁשְבָעה ֹחָתמֹות.

ָוֵאֶרא ַמְלָאְך ַאִּביר קֹוֵרא ְבקֹול־ָּגדֹול: 

"ִמי ִיְזֶּכה ִלְפֹּתַח ַהֵּסֶפר ּוְלַהִּתיר ֶאת־חֹוָתָמיו?"

ְוֹלא ָיֹכל ִאיׁש ֹלא ַבָּׁשַמִים ֹלא ָבָאֶרץ ְוֹלא ִמַּתַחת ָלָאֶרץ

ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֵּסֶפר, ְוֹלא ְלַהִּביט ּבֹו.

ָוֵאְבְך ְּבִכי ָגדֹול, 

ַעל ֲאֶׁשר ֵאין ִאיׁש ֹזֶכה ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֵּסֶפר. 

ְוִלְקֹרא בֹו ְוֹלא ְלַהִּביט ּבֹו.

ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ֶאָחד ִמן ַהְּזֵקִנים: "ַאל ִּתְבֶּכה. 

ִהֵּנה ָנַצח ָהַאְרֵיה ֲאֶׁשר הּוא ִמֵּׁשֶבט ְיהּוָדה, 

ֹׁשֶרׁש ָּדִוד, 

ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֵּסֶפר ּוְלַהִּתיר ִׁשְבַעת חֹוָתָמיו..."

...ְלָך ָנֶאה ָלַקַחת ֶאת ַהֵּסֶפר ְוִלְפֹּתַח ֶאת חֹוָתָמיו, 

ִּכי ַאָּתה ִנְׁשַחְטָּת, ּוְבָדְמָך ָקִניָת ֵלאֹלִהים 

ִמָּכל ִמְׁשָּפָחה וָלׁשֹון ְוָכל ַעם ָוגֹוי.

ַוַּתַעׂש ֹאָתם ְמָלִכים ְוֹכֲהִנים ֵלאֹלֵהינּו ְוִיְמְלכּו ַעל ָהָאֶרץ...

ָנֶאה ַלֶׂשה ַהָּטבּוַח ָלַקַחת ֹעז, 

ְוֹעֶׁשר ְוָחְכָמה ּוְגבּוָרה ְוָהָדר ְוָכבֹוד ּוְבָרָכה. התגלות ה’ )קטעים(
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והסתכלתי  דומם  עמדתי  הבכור  אחי  של  הפתוח  קברו  על 
בזעקות  יגונה  את  המביעה  האבלה,  אימי  את  ראיתי  סביבי. 
שבר; את אבי, הנכון ליפול ולהתמוטט בכל רגע, ואת אחיותיי 
שנאספו  הדומעים,  המשפחה  קרובי  את  ראיתי  המתייפחות. 
עלו  נוראות  ומחשבות  האחרון,  הכבוד  את  למנוח  לתת  כדי 
המתפללים  האלה,  האנשים  לכל  לומר  אפשר  איך  במוחי. 
לעילוי נשמתו של הנפטר, שבעצם אין לתפילותיהם כל סיכוי 
להיענות?! איך אסביר להם שכל אדם אשר לא קיבל מאלוהים 
את סליחת החטאים באמצעות קורבנו של ישוע המשיח – מת 
בחטאיו, ושהוא עתיד להמצא חייב בדין לעולמי עולמים, ויהיו 

מעשיו בעולם הזה טובים כאשר יהיו?

ובכלל – עלו בי הרהורי כפירה – איזה מין אלוהים הוא זה, 
היכול לשלוח אדם צדיק וישר לגיהנום אך ורק משום שלא קיבל 
את ישוע באמונה? מה בקשר לכל אותם האנשים שמעולם לא 

ניתנה להם ההזדמנות לשמוע את בשורת הישועה ולהיוושע?

לאבדון  כולם  את  וקדוש  צדיק  אלוהים  ידון  באמת  האם 
נצחי?

ואז ניחתה עליי כרעם ביום בהיר ההכרה המפכחת, שדווקא 
משום שאלוהים הינו צדיק וקדוש – אין הוא יכול להניח לכל 
ה’ הוא "טהור  נוכחותו.  ולטמא את  לפניו  לבוא  חוטא-שהוא 
וחווה  אדם  את  מלפניו  גירש  כך  משום  ברע"  מראות  עיניים 
אחרי שחטאו! כל מי שלא קיבל את ישועתו של אלוהים עתיד 

למות בחטאיו! ה’ הודיע לנו בפירוש: 

ֵהן ֹלא־ָקְצָרה ַיד ה' ֵמהֹוִׁשיַע, 

ְוֹלא ָכְבָדה ָאְזנֹו ִמְּׁשמֹוַע;

ִּכי ִאם ֲעֹוֹנֵתיֶכם ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם ְלֵבין ֱאֹלֵהיֶכם, 

ְוַחֹּטאוֵתיֶכם ִהְסִּתירּו ָפִנים ִמֶּכם ִמְּׁשמֹוַע. ישעיהו נ"ט 2-1
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לו יכול היה אדם אחד בכל ההיסטוריה האנושית להיוושע 
על סמך מעשיו הוא, ללא הסתמכות על קורבנו של ישוע – היה 
ישוע מת לשווא! אבל איש אינו יכול לבוא לפני בוראו בתנאיו-

הוא. "כולנו כצאן תעינו, איש לדרכו פנינו – וה’ הפגיע בו – 
במשיח – את עוון כולנו!". כאשר נעמוד בבוא היום לפני כס דינו 
של ה’, ואם – חלילה – לא טיהר אותנו דם המשיח מחטאינו, 

ניאלץ להודות בדיעבד: 

ַוְּנִהי ַכָּטֵמא ֻּכָּלנּו, 

ּוְכֶבֶגד ִעִּדים ָּכל ִצְדֹקֵתינּו! 

ַוָּנֶבל ֶּכָעֶלה ֻּכָּלנּו, 

ַוֲעֹוֵננּו ָּכרּוַח ִיָּׂשֻאנּו.

ְוֵאין קֹוֵרא ְבִׁשְמָך, 

ִמְתעֹוֵרר ְלַהֲחִזיק ָּבְך 

ִּכי ִהְסַּתְרָּת ָפֶניָך ִמֶּמּנּו, 

ַוְּתמּוֵגנּו ְּבַיד־ֲעֹוֵננּו. 

ישעיהו ס"ד 5

שמת  מי  שכל  "הרי  חשבתי,  הדבר",  הוא  כך  באמת  "אם 
את  לנו  הציע  אלוהים  לאבדון".  הולך   – אלוהים  ישועת  ללא 
ישועתו חינם אין כסף. הוא אמר לנו בצורה שאינה משתמעת 

לשני פנים: 

ִּכי ַאֲהָבה ַרָּבה ָאַהב ָהֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם, 

ַעד ֲאֶׁשר ָנַתן ֶאת ְּבנֹו ֶאת ְיִחידֹו: 

ְלַמַען ֲאֶׁשר ֹלא ֹיאַבד ָּכל ַהַּמֲאִמין ּבֹו, 

ִּכי ִאם ִיְחֶיה ַחֵּיי עֹוָלם. יוחנן ג’ 16

ה’ נתן לכל אחד מאיתנו את זכות הבחירה החופשית: לקבל 
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את ישועתו או לדחותה. אנחנו משולים לאדם השוקע בביצה 
עצמו  לחלץ את  מנת  על  דבר  לעשות  יכול  אינו  הוא  טובענית. 
מתוכה. כל תנועה שיעשה רק תחיש את טביעתו. אולם מישהו 
וקורא  הצלה,  חבל  אליו  משליך  לביצה  מחוץ  סלע  על  העומד 
אליו: "תפוס!". בידי הטובע זכות ההחלטה, אם לתפוס בחבל 
מי  אולם  במצולות.  ולשקוע  הישועה  את  לדחות  או  ולהינצל, 

שדוחה את ישועת האלוהים – הריהו מתחייב בנפשו ממש!

ְרֵאה

ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחִּיים 

ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהָּמֶות ְוֶאת ָהָרע... 

ַהִעיֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום 

ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ; 

ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶניָך, 

ַהְּבָרָכה - ְוַהְּקָלָלה; 

ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים, 

ְלַמַען ִּתְחֶיה ַאָּתה ְוַזְרֶעָך! דברים ל’ 19,15

אלוהים אינו חפץ במות הרשע, כי אם בשובו מדרכו, וחי. 
הוא מציע לכולנו את ישוע, אשר העיד לפני עם ישראל:

ָאֹנִכי ַהֶּדֶרְך, ְוָהֱאֶמת ְוַהַחִּיים, 

ֹלא ָיֹבא ִאיׁש ֶאל ָהָאב ִּבְלִּתי ַעל־ָיִדי! יוחנן י"ד 6 

 ההשקפה ההומניסטית הרווחת היום מכתירה את האדם 
מרוחק  זר,  כוח  איזשהו  רק  באלוהים  ורואה  העולם,  כמרכז 
שהוא  הרי  בעולמנו,  מעורב  בכלל  הוא  שאם  אישי,  ובלתי 
עושה זאת בצורה מנוכרת. אבל כתבי הקודש מלמדים אותנו 
שאלוהים מכיר ואוהב כל אדם באופן אישי, ושחשוב לו מאוד 
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הקשר עם כל אדם ואדם. ולכן, אפילו אם רק אדם אחד היה 
חוטא בעולם כולו – עדיין היה ישוע בא במיוחד כדי להיצלב 
מנת  על  המתים  מן  למענו  ולקום  חטאותיו,  על  ולכפר  למענו 
להצדיקו. כאן אין מקום לגאולה קיבוצית, של ציבור אנשים 
שלם. גם ישועת עם ישראל בעתיד תהיה על בסיס אישי, ותהיה 
תלויה באמונתו של כל פרט ופרט באומה. אנחנו קוראים בכתבי 
הקודש על מעטים אשר שמעו בקול ה’ ונושעו, בעוד שהרבים 
הלכו אחרי הטעות. כך היה בתקופת המבול, וכך גם בזמנו של 
אליהו הנביא, כאשר רק שבעת אלפים איש בכל עם ישראל לא 
יותר  כרעו ברך לבעל. שארית הפליטה הזאת יקרה לאלוהים 

מהעם השלם הסוטה מעליו. 

נשאתי השמיימה את עיניי הדומעות. השמים היו תכולים 
המקונן  לאלוהים  הרחק...  אותי  נשאו  ומחשבותיי  ובהירים, 
הבל  אמונות  בשלל  וכשלו  מעליו  תעו  אשר  עמו  בני  על  מרה 
בני אדם. תיארתי לעצמי את אלוהי ישראל, היושב  ומסורות 
בהדר גאונו על כס כבודו ורואה איך הופכים בני עמו – בשם 
סבוכים  חוקים  של  ארוכה  למסכת  הקדוש  דברו  את   – הדת 

שאינם יכולים לקיימם, למרות כל כוונותיהם הטובות...

 – זו  תפילה  אחד.  פה  "קדיש"  אמרנו  הפתוח  הקבר  ליד 
הכתובה ארמית – אין בה רמז למוות או למת. כל-כולה צידוק 

הדין, שבח ותהילה לבורא עולם: 

יתגדל ויתקדש שמו הגדול יתגדל ויתקדש שמיה רבא! 

בעולם שברא כרצונו בעלמא די ברא כרעותיה  

והצמיח ישועתו ויצמח פורקניה   

וקרב משיחו ויקרב משיחיה   

בחייכם ובימיכם בחייכון וביומיכון  

ובחיי כל בית ישראל ובחיי כל בית ישראל  
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במהרה ובזמן קרוב -  בעגלא ובזמן קריב  

ואמרו: ‘אמן’

יהי שמו הגדול מבורך יהא שמיה רבא מברך  

לעולם, ולעולמי עולמים! לעלם ולעלמי עלמיא.  

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר 

ויתעלה ויתהלל

שם הקדוש ברוך הוא שמיה דקודשא בריך הוא, 

מעל לכל הברכות, לעילא מן כל ברכתא  

השירות, התשבחות  שירתא, תושבחתא  

והנחמות ונחמתא    

הנאמרות בעולם - די אמירן בעלמא -  

ואמרו: ‘אמן’

יהא שלום רב משמים יהא שלמא רבא מן שמיא 

וחיים עלינו ועל כל ישראל

ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו

הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו, 

ועל כל ישראל - ואמרו ‘אמן’!

עיניי שוטטו על פני האבלים המאמינים במין אלוהים כזה 
כך  כל  היו  הם  ליבם;  את  להבין  היטבתי  לעצמם.  שהמציאו 
מרחמים.  אליהם  יצא  וליבי  תקווה,  וחסרי  נואשים  מסכנים, 
אל  באהבה  לשאתם  וביקשתי  ברוחי  מהם  אחד  כל  חיבקתי 
האמת  את  להם  להראות  כדי  ישראל  אלוהי  של  כבודו  כיסא 
במשיח. "מה חושבים כל האנשים האלה?", חשבתי ביני לבין 
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עצמי. "האם הם סבורים שאם יאמרו מספיק פעמים ‘קדיש’, 
לפי סדר האותיות של  יקראו את הפסוקים המתאימים  ואם 
גן  את  לנחול  המת  יזכה  אולי  קברו,  מעל  בדיוק  המת,  שם 

העדן?... ובבוא היום – אולי, אולי יזכו גם הם לכך?".

ואמרו  קולם  הרימו  כאשר  ואחי  אבי  חשבו  מה  יודע  איני 
תלויה  שמואל  של  שנשמתו  האמינו  באמת  האם  "קדיש". 
חודש,  חודש  יום,  יום  ה"קדיש"  לאמירת  נאמנותם  במידת 
השתבשה  היכן  לפטירתו?  השנה  ביום  שנה,  בכל  מכן  ולאחר 

אמונת ישראל? ובמה בעצם מאמין היהודי?

מעמד  באותו  פי  את  לפתוח  שלא  התאפקתי  רב  בקושי 
בזעקת כאב נוראה. בכל מאודי רציתי לקרוא לכל הקהל האבל 
לדת  ולא  ישראל,  לאלוהי  וכנה  אמיתית  בתשובה  לחזור  הזה 
וכל  משפחתי  בני  יעשו  מה  יגיבו?  כיצד  אבל  בלבד!  ישראל 
את  כאן  מייצגים  כאילו  הרי  הם  פה?  המתגודדים  הדתיים 
לראות  ויכולתי  לחיצוניותם  מבעד  חדרו  מחשבותיי  אלוהים. 
דרך האיצטלה הדתית  ונגועי החטא  ליבותיהם העקובים  את 
האלוהים  אותם  רואה  שכך  ידעתי  עטופים.  היו  בה  השחורה 
ממכון שיבתו. ובכל זאת הם עדיין מסרבים לקבל את ישועת 
לא  נשבר בקירבי. אם  כמו   – וליבי  עליהם,  נכמרו  ה’! רחמיי 
היה אלוהים שולח לי בחסדו את ג’ף, הייתי גם אני עומד כאן, 

איתם וכמותם, עיוור כעטלף לכל אמת רוחנית!

הנפלא  בלווייה אחרת, בטקס ההשכבה  לפתע  נזכרתי  ואז 
אם  עמדה  שם  גם  אריזונה.  במדבר  שהתקיים  ההוא  והנורא 
איזה   – זאת  ובכל  יקיריה.  שני  קיברם הפתוח של  על  שכולה 
הבדל! כמה שונה אבלו של אדם היודע שיש תקווה לאחריתו 
הריבוני,  ברצונו  לו  השייכים  את  אליו  לקח  אוהב  ושאלוהים 
בחוכמתו ובאהבתו האינסופיות! כמה מר הוא אבלם של אלה 

שאין להם תקווה שכזאת, ושדרכם נסתרה מעיניהם!
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לא יכולתי להימנע מהשוואה בין שתי האמהות: בין אימי 
האבלה, הזועקת, השורטת והמכה את עצמה, גוהרת על גופת 
בעפר,  לכסותו  לקברנים  ולהניח  ממנו  להיפרד  כמסרבת  בנה 
ובין אותן אמהות – שאסונן לא נפל מאסונה – אבל הן שרו שיר 
הלל ותודה לאלוהיהן האוהב. להן היה בטחון מלא שיקיריהן 

חיים עם אדונם, ושהן תשובנה להיפגש עימם בבוא הזמן!

אחרי סתימת הגולל חזרנו הביתה והתיישבנו על הארץ. כל 
המראות שבבית, דלתות הזכוכית ומסך הטלויזיה כוסו משום 
שנשמת המת – כך טוענת המסורת – מרחפת עדיין בבית ואינה 
מזרנים  על  המשפחה  כל  ישבה  ימים  שבעה  מנוחה...  מוצאת 
מבלי  ויצאו  נכנסו  ומכרים  שכנים  המגורים.  בחדר  שהונחו 

לדפוק בדלת והביאו כל מיני דברי מאכל ומשקה. 

מולי ישב הרב אשר ניהל את טקס הקבורה ואשר הספיד את 
אחי המנוח בדברים מרגשים ומוכנים מראש אותם הקריא מן 
הכתב. שוב ושוב קראנו פרקי תהלים לעילוי הנשמה, והרב דאג 
פעמים  "קדיש"  ולאמירת  כהילכתן  בציבור  התפילות  לקיום 
רבות, כדי להבטיח – כביכול – שנשמתו של המת תמצא את 
דרכה אל גן עדן; הוא אף ניסה לנחם את האבלים ב"חידושי 

תורה" מקוריים משלו...

לא  לריק.  זמני  את  בזבזתי  לא  בקודש,  כדרכי  אני,  גם 
יכולתי להישאר חייב תשובה, ועד מהרה התפתח בינינו ויכוח 
סוער. על מה לא התווכחנו? על דרך הישועה, על החיים לאחר 
המוות, על בן אלוהים, על לידת הבתולין של המשיח, על דיברי 
הנביאים לעומת מסורות בני אדם, ועל אורח החיים היהודי-

אורתודוקסי לעומת זה של היהדות המשיחית. 

מעובדה בולטת אחת לא יכולתי להתעלם. כל אימת שהבאתי 
שכנגד  טיעון  מביא  הרב  היה   – הכתובים  מן  כלשהו  טיעון 
לשמע  פה  פעורי  נותרו  משפחתי  בני  ומהתלמוד.  חז"ל  מדברי 
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פושע  אותו  שהכירו,  יעקב  אותו  זה  היה  לא  העירני.  הוויכוח 
במפתיע  בא  ואשר  החוק,  מפחד  הארץ  מן  בשעתו  שנס  שובב 

לחתונת אחותו וחיכה בקוצר רוח לטיסתו חזרה לחו"ל...

ומתוך  בלהט  המתווכח  שונה,  בחור  לפניהם  ישב  עכשיו 
שכנוע פנימי עמוק ובסמכות הבאה מדבר אלוהים, ומפריך בזו 
ניסו להשתיק אותי  זו את טענותיו של רב בישראל. הם  אחר 
מפעם לפעם משום שחסו על כבודו של הרב, אולם אני הייתי 
כמעיין המתגבר. ציטטתי מובאות מן הכתובים, לעניין ושלא 
לעניין, עד שבסופו של דבר הזהיר הרב את כל בני הבית שלא 
האלה  הנושאים  את  יעלו  ושלא  החדשה,  בברית  לקרוא  יעזו 

בבית, ובכלל – שימנעו מוויכוחים איתי עד כמה שאפשר...

מתוך הסרט “רוח חדשה”
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צעדים ראשונים במולדת

על  יותר  ללמוד  בי הצורך  ניעור  הרב  עם  העימות  בעקבות 
אורח חשיבתם ודרכי חייהם של היהודים החרדים. ידעתי שלא 
אוכל לעמוד מול המתנגדים אם לא אכיר אותם. גידלתי איפוא 
זקן עבות, והצטרפתי לישיבה ירושלמית ידועה. חודשים אחדים 
ישבתי שם עם יתר הבחורים והאזנתי לדיוניהם האינסופייים 
ולפילפוליהם המחוכמים בסוגיות התלמודיות העתיקות שאבד 
עליהן הכלח, ושאין להן עם חיי האדם בן זמננו ולא כלום. גם 
ובין  הנלמד  החומר  בין  שייכות  מצאו  לא  בישיבה  האברכים 
"תורה  ללמוד  כדי  לישיבה  באו  הם  אולם  הממשיים,  חייהם 

לשמה".

של  דבריהם  היו  האלה  הדתיים  של  שבעיניהם  לב  שמתי 
שבלט  הדבר  בתנ"ך.  מהכתוב  יותר  חשובים  השונים  הרבנים 
שם יותר מכל היה - שלא היה שם שום דבר בולט. הבחורים 
האלה מגלים אומנם צמא אמיתי לאמת ומחפשים אחריה יומם 
ולילה – אולם צמאונם רק הולך וגובר מיום ליום משום שאין 
התועה  לאדם  בעיניי  נמשלו  הם  להרוותו.  החיים   – מי  להם 
ביום קיץ חם, הוא נמשך אחרי חזיון-שווא אל מקור  במדבר 
מים שאינו קיים כלל, וסופו שהוא מתייבש עוד יותר, ומתמלא 

אכזבה ותסכול אחרי שבזבז גם את כוחותיו המועטים. 

 – כבולים  ובעצם   – מנוהלים  חייהם  היו  כמה  עד  ראיתי 
פרטי- את  לחיות  איך  להם  שהכתיבו  סבוכות  הלכות  ידי  על 

פרטיהם של חייהם. רוחן של התקנות האינסופיות האלה שונה 
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כל כך מרוח התנ"ך! כמה שונה עולה הכבד של ההלכה, שהיא 
"מצוות אנשים מלומדה", מאמת האלוהים שמוציאה אסורים 

לחופשי, ומעולו הקל והנעים של המשיח!

כל דת, בניגוד לאמונת האמת, גדושה בטקסים ובפולחנים 
את  הדת  כוהני  מטייחים  ביהדות,  גם  כמו  בנצרות,  דתיים. 
היהדות  דתית.  באיצטלה  אותה  ומלבישים  האלוהית,  האמת 
סייגים  בבניית  ולאיסלם  לנצרות  דרך  מורת  שימשה  הרבנית 
שאלוהים  מה  מכל  התעלמות  תוך  חיצוניות,  מצוות  ובקיום 
האדם  מקבל  בזכותה  שרק  הכפרה  אודות   – וקיים   – הבטיח 

את הישועה – רוח חדשה. 

מחיים  לבורא  אמיתית  וקירבה  אמונה  חיי  שונים  כמה 
קדוש  לרב  "יאהרצייט"*  אותו  את  אשכח  לא  לדת!  הכבולים 
מסוים. חסידיו עלו בהמוניהם אל הר הזיתים כדי להשתטח על 
קברו. הפולחן הזה תמיד הרתיע אותי, אולם אחרי שקיבלתי 
של  המושג  כל  ממש.  זרה  לעבודה  בעיניי  הפך   – ישוע  את 
"קדושת המת" עומד בסתירה משוועת לכתוב בתורה המדברת 
על המת – וגם על הקבר – כעל משהו טמא ומטמא. לפי התורה, 
וגם לפי חז"ל, המת הוא אבי אבות הטומאה, והוא מטמא כל 

מה שבא איתו במגע. בתורה כתוב במפורש: 

ַהֹּנֵגַע ְּבֵמת ְלָכל ֶנֶפׁש ָאָדם - ְוָטֵמא ִׁשְבַעת ָיִמים... 

ֹזאת ַהּתֹוָרה: ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל - 

ָּכל ַהָּבא ֶאל ָהֹאֶהל, ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֹאֶהל - ִיְטָמא ִׁשְבַעת ָיִמים...

ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיַּגע ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ַּבֲחַלל ֶחֶרב אֹו ְבֵמת, 

אֹו ְבֶעֶצם ָאָדם אֹו ְבָקֶבר - ִיְטָמא ִׁשְבַעת ָיִמים. 

במדבר י"ט 16,14,11

צעדים ראשונים במולדת

* יאהרצייט – יום השנה למותו של אדם 
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למקום  מייחסים  החסידים  אלה,  לפסוקים  בניגוד  אולם 
קבורת הצדיקים ערך של קדושה עליונה, והם מוכנים לעשות 
עליה  של  זו  חשובה"  "מצווה  לקיים  מנת  על  דבר  כל  כמעט 
ה"קדושים"  אל  בקשות  ושטיחת  סגידה  הצדיקים...  לקברות 
למיניהם מתאימות אולי לקאתולים או לעובדי האלילים, אולם 
לא לנו, היהודים, האמורים לעבוד אל חי וקיים ולא אלוה מת 
לנושא  יותר  אולי  רגישים  היהודים-המשיחיים  בקבר.  המונח 
בגבורה את  לאלוהים אשר הקים  זה משום שהם משתחווים 

ישוע המשיח מקברו.

באשר  הכל  תמהו  הישיבה,  את  לעזוב  שעתי  הגיעה  כאשר 
הישיבה  בחורי  נהנים  כלל  בדרך  צפוי.  והבלתי  המוזר  לצעד 
ולא כל כך בזכות, והם אינם מוכנים  מיתרונות רבים, בזכות 
והנה קם אחד שזה מקרוב בא, שטרם  עליהם בקלות.  לוותר 
הספיק להתבשם מריחה של תורה ולטעום את טעמה – ועוזב... 
לשתוק  יותר  יכולתי  לא  כך,  על  אותי  לשאול  התחילו  כאשר 

וגיליתי להם את סודי הגדול: 

של  גנוז  אוצר  כמחפשים  התלמוד  דפי  על  שוקדים  "אתם 
אמת, אך האמת איננה נמצאת בתלמוד כי אם בתנ"ך, המעיד 
כמעט   – במקווה  אצלם  לטבוע  במקום   – ואז  ישוע!".  על 

שטבעתי בים של רוק...

הפעם  אולם  הגיוס,  ללשכת  חזרתי  מכן  לאחר  קצר  זמן 
במטרה הפוכה מזו שלשמה באתי לשם לפני כתריסר שנים. 
מאז שקיבלתי באמונה את ישוע המשיח הרגשתי חרטה על 
כל מעלליי בצבא ורציתי לתקן את המעוות. התייצבתי איפוא 
בלשכת הגיוס וביקשתי בדיקות חוזרות של הוועדה הרפואית 
זימנה  הוועדה  פעיל.  לשירות  כשירותי  את  תקבע  שזו  כדי 
אותי לשיחה והתפלאה מדוע מבקש גבר בן שלושים להתגייס 

לצבא הסדיר:
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אולם   ,1971 בשנת  לשירות  שזומנת  רשום  בתיקך,  "כאן, 
שוחררת כעבור חצי שנת שירות בגלל ‘אי הסתגלות’. מה גורם 

לך לחשוב שתוכל להסתגל כעת טוב יותר?".

למבדקים  וזומנתי  עשרה  שש  כבן  נער  "כשהייתי 
אמיתי;  פטריוט  "הייתי  עניתי,  הראשונים",  הפסיכומטריים 
רציתי להתנדב לקומנדו או לצנחנים, כמו שאתם יכולים לראות 
בילקוט השירות שלי. אולם זמן-מה לאחר מכן ברחתי מהבית 
וירדתי לאילת. אורח החיים שהיכרתי שם שינה את השקפת 
דרכים  על  לחשוב  התחלתי  אז  הקצה.  אל  הקצה  מן  עולמי 
הראשונה  בפעם  זומנתי  כאשר  הצבאי.  השירות  מן  להשתמט 
לבדיקות רפואיות וקיבלתי פרופיל 97, שמחתי. אולם מאוחר 
על  ‘לעבוד  איך  שיטות  מיני  כל  בשכונה  מחבריי  למדתי  יותר 
הצבא בעיניים’, ובסופו של דבר השתחררתי אחרי שישה חודשי 

שירות – על סעיף ‘אי הסתגלות’. אחר כך נסעתי לחו"ל..."

"איפה היית?", שאל אחד מחברי הוועדה.

"בארצות הברית", עניתי.

"ומה גרם לך לשנות שוב את דעתך?".

ישראל  משיח  בישוע  להאמין  התחלתי  הברית  "בארצות 
ליהודי במלוא מובן המילה. הוא מילא אותי  אשר הפך אותי 
באהבה ובהבנה בכל מה שקשור לייעודו של עם ישראל. ומשום 
כך חזרתי ארצה. אני רוצה לתת למולדתי את כל מה שלא נתתי 
לה עד כה ולשרת ביחידה שבא אוכל להביא לצבא את מלוא 

התועלת". 

אחד מחברי הוועדה )שחבש כיפה לראשו( לקח את ילקוט 
השירות שלי ועיין בו ממושכות. אחר הרים את עיניו, בחן אותי 

מכף רגל ועד ראש ושאל: 

"איך זה קרה לך, כל העניין ההוא עם ישו?".
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"זהו סיפור ארוך, אדוני, ואינני רוצה להיכנס פה לכל פרטיו. 
עובדה היא שתוך כדי קריאה בתנ"ך נתקלתי בקטעים שאותם 
לא יכולתי לפרש בשום צורה אחרת, חוץ מאשר לייחס אותם 
לישוע המשיח. בתחילה חשבתי שזה מקרה בלבד, אולם כאשר 
פיסה  עוד  הוסיף  מהם  אחד  וכל   – נוספים  בקטעים  נתקלתי 
הכואבת  ההיסטוריה  את  בחנתי  וכאשר   – הפסיפס  לתמונת 
נוכח  עיניי  את  לעצום  להמשיך  יכולתי  לא  סגולה,  כעם  שלנו 

העובדות המדברות בעד עצמן".

"האם ראית גם חזיונות?", התעניין הפסיכיאטר שבוועדה.

"כן, קרו לי כל מיני דברים על-טבעיים", עניתי. "האלוהים 
שמתואר בתנ"ך לא השתנה, והוא ממשיך לפעול גם בימינו". 

"האם לא עלה בדעתך שאתה קצת לא יציב?", שאל הדתי. 
"קודם היית פטריוט. אחר כך שינית את השקפת עולמך והיית 
מניין  והשתמדת.  עולמך  השקפת  את  שינית  ועכשיו  למהפכן. 
יכולים אנו להיות בטוחים שלא תשנה את דעתך פעם נוספת, 

ותערוק, למשל, לצד האויב?".

נער  של  חולף  שיגעון  היה  "זה  עניתי,  הראשונה",  "בפעם 
מתבגר ולא חכם במיוחד שהושפע מהלחץ החברתי השלילי של 
הסביבה בה חי. אולם לפני שקיבלתי את ישוע היו לי מאבקים 
פנימיים קשים ביותר. ידעתי היטב שאני יהודי. אני בא מבית 
מזרחי מסורתי; בילדותי הלכתי עם אבא לבית הכנסת. קיבלתי 
יהודי רגיל. כל קרביי  ילד  יהודי, ולמדתי תנ"ך כמו כל  חינוך 
שידעתי  משום  המשיח,  הוא  שישוע  האפשרות  נגד  התמרדו 
היטב שעם ישראל דחה אותו אז, ושהוא דוחה אותו עד היום, 
ובינינו – היו לו לכאורה סיבות טובות לעשות כן. גם אני למדתי 
בבית הספר את ‘ברוך ממגנצא’ של טשרניחובסקי, וידעתי מה 
עשו הנוצרים ליהודים באלפיים שנות היסטוריה עקובה מדם. 
הציגה   – האמנתי  שבו   – שלנו  היהודי  התנ"ך  קריאת  אולם 
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לפניי שאלות חדשות שעליהן הייתי חייב לתת לעצמי תשובה. 
אירועים שונים בחיי – שלא אכנס כאן לפרטיהם – חיזקו בי 
את ההכרה הבלתי נמנעת כי אין מנוס מפני האמת. ה’ הציב 

בפניי את הבחירה – ובחרתי בחיים!".

 "האמן לי", המשכתי. "המאבק הזה לא היה קל. לקח לי 
זמן רב להבין שגם ביהדות וגם בנצרות סולפה האמת הבסיסית 
אדם,  בני  של  ומסורות  זרים  שנאת  קדומות,  דיעות  ידי  על 
בעיניהם  הנחשבים  הנוצרים,  את  שונאים  מצידם  והיהודים 
כעובדי עבודה זרה. אולם מה שקרה לי אינו מעבר מדת אחת 
לשניה, ואפילו לא ממערכת אמונות אחת לאחרת – אלא קבלת 
חיים חדשים שעליהם מדובר בתנ"ך העברי שלנו, חיים שהינם 

חלק בלתי נפרד ממה שה’ רוצה לתת לעמו ישראל". 

לבחור  לפני שהחלטת  ורבנים  "האם התייעצת עם חכמים 
ב’אותו האיש’?", שאל הדתי.

"ובכן, אם לומר לך את האמת – לא; לא התייעצתי עם איש, 
משום  התייעצתי,  לא  רבנים  עם  צורך.  שום  בכך  היה  לא  גם 
שעוד זמן רב קודם לכן הבחנתי שליהדות התורנית אין תשובות 
מספקות לשאלותיי. שוחחתי עם הרבה יהודים דתיים וכל אחד 
מהם ניסה בשעתו לשכנע אותי לחזור בי. למעשה, הם מנסים 
בכך גם היום. אולם כאשר התעמקתי בנימוקיהם, ראיתי שהם 
שישוע  הנחה  נקודת  מתוך  יוצאים  אלא  עניניים,  לא  בפירוש 
הוא ‘פושע ישראל’, ‘ממזר בן הנידה’, שהוא ‘הסית והדיח את 
ישראל בכשפים ששם בשרטת תחת עורו’, שהוא ‘נתלה בערב 
פסח בירושלים ונידון בצואה רותחת’. כל הסיפורים המבחילים 
המפורש’  השם  ‘גניבת  בדבר  התורנית  בספרות  עליו  שנכתבו 
וכל סיפורי הזוועה בקונטרס ‘מעשי תלוי’ לא נועדו אלא כדי 

להמאיסו ולהבאיש את ריחו של ישוע בעיני עם ישראל". 

יסודי ב’ברית החדשה’ –  לעיון  יהודי  נדרש  "אולם כאשר 
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שהיא המקור ההיסטורי המהימן ביותר לחייו ולפועלו של ישוע 
– הוא נרתע מפניה כמפני נחש ארסי. היהודי אוסר על עצמו – 
ועל זולתו – לקרוא בברית החדשה וטוען שאסור לו להתייחס 
אל ישוע מטוב ועד רע. אפילו לכנות את ישוע בשמו נאסר – עד 
כלומר  יש"ו,  לו  וקוראים  בכוונה תחילה  שמשבשים את שמו 
‘ימח שמו וזכרו’. והרי שמו המפורש הוא ‘ישוע’ מלשון ישועה! 
כך,  כל  אותי  מטריד  אינו  שוב  הזה  הדבר   – לי  האמן   – אבל 
שכן יהודים רבים משבשים במתכוון גם את שם ה’ אלוהיהם 
וקוראים לו ‘אלוקים’, ‘אדושם’. ועוד כל מיני כינויים מוזרים 
שאותם אפילו ה’ עצמו אינו מכיר. אני רואה איפוא בסילוף שם 

ישוע משום הודאה סמויה ובלתי מודעת באלוהותו!"
ואני   – הזאת  האמת  עם  להתמודד  פוחדים  "היהודים 
בפירוש מתכוון לישוע המשיח. הם משתדלים לעקוף ולהדחיק 
לא  כך  משום  עימה.  משמעותי  עימות  מכל  ולהימנע  אותה, 

קיבלתי שום תשובה מספקת מהממסד הרבני". 
"יש לי הרושם שאתה די מריר בנוגע לכל מה שאתה מכנה 

‘הממסד הרבני’. מה אתה יודע עליו בכלל?". 

ירושלמית חרדית  ישר מישיבה  הנה  בא  נאמר שאני  "בוא 
תורה  שם  למדתי  האחרונה.  השנה  בחצי  שהיתי  בה  ידועה, 
שלא  בנדון.  דיעה  לי  לגבש  והצלחתי  ביותר,  מרוכזת  בצורה 
ולתורת  ליהדות  התנגדות  כל  לי  אין  אי-הבנות,  שום  תהיינה 
ישראל. חלילה! אני יהודי גאה – כך נולדתי וכך אמות. אולם 
שליליות  תופעות  אותן  לכל  תוקף,  בכל  מתנגד  ואני  לי,  חורה 
 – ובראשונה  בראש  הממוסדת.  התורנית  ביהדות  הנמצאות 
אני מוחה נגד יחסה העוין והמרושע של היהדות הדתית כלפי 

ישוע". 
לבגוד  לך  גרמה  הזה  בספר  שהקריאה  רואה  אינך  "האם 
טועים  דעתך שכל הרבנים  על  איך אתה מעלה  ובדתך?  בעמך 

ושרק אתה צודק? שכולם עיוורים, ורק אתה רואה נכונה?". 
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שהקריאה  בקביעה  עליך  חולק  אני  אדוני,  כל,  "קודם 
הזה  לו קראת בספר  ובדתי.  בעמי  לבגוד  לי  גרמה  הזה  בספר 
בעצמך היית רואה במו עיניך שאין בו שום קריאה לבגידה או 
לעריקה. חלילה! לא באתי הנה כדי לבקש פטור משירות צבאי 
על מנת ללמוד את הברית החדשה בישיבה. אדרבה, באתי כדי 
להתגייס לצה"ל ולתרום מעצמי למולדת. האם לכך אתה קורא 
‘בגידה’?! לדעתי, בוגדים הם דווקא אלה שמנצלים לרעה את 
דתם כדי להשתמט מחובת השירות הצבאי, וכדי לעשוק ולגזול 
‘כספים  ידי  על  אפשרית,  דרך  בכל  שלנו  הענייה  המדינה  את 

יחודיים’ למיניהם!".

דברים  היו  כבר  בהחלט.  כן,   – השניה  לשאלתך  "ובאשר 
מעולם, כבר קרה שהרוב טעה ורק מעטים יחידי סגולה נבחרו 
כדי להעמידם על טעותם. לא אלוהים הוא שטבע את המימרא 
בחר  רבות שה’  פעמים  בתנ"ך מסופר  שדי’.  כקול  המון  ‘קול 
היו  ירמיהו  של  בימיו  לדוגמא,  הפליטה’;  ב’שארית  במיעוט, 
אלה מתי מספר שבחרו ללכת בדרכי ה’. אינני יודע למה דווקא 
אני נבחרתי מכל משפחתי ומכל עם ישראל להיות אור לגויים, 
אולם אינני מערער על חוכמתו ובחירתו של אלוהים כל יכול, 

ובהחלט שאינני בוש בבשורת המשיח". 

"אני מודה לך מאוד", קטע הפסיכיאטר את דבריי ושירבט 
כמה הערות בילקוט השירות שלפניו. 

"אתה תקבל מאיתנו תשובה בימים הקרובים". 

יצאתי משם בהרגשה טובה ובתקוות גדולות. ידעתי שנתתי 
ושגיליתי רצון טוב לשרת את  עדות טובה על אמונתי במשיח 
קיבלתי  כאשר  שבועיים,  כעבור  מאוד  התרגשתי  המולדת. 
את  כשקראתי  אולם  החומה.  הצבאית  המעטפה  את  בדואר 
השורות המעטות שהיו כתובות על הטופס הצבאי הלבן והקר, 

חשכו עיניי:
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ליעקב דמקני שלום, 
הננו מצטערים להודיעך, כי הוועדה הרפואית שבדקה את 
מתאים  אינך  כי  החליטה   – צבאי  לשירות  לחזור  בקשתך 

לשירות בצה"ל. 
בכבוד רב. 

מסרתי את העניין לידי אלוהים, והוא מילא את ליבי בשלום. 
לא הבנתי מדוע החליטה הוועדה הרפואית מה שהחליטה, אם 
כי לא היה לי ספק שידו של חובש הכיפה היתה בדבר. חשבתי 
זקוק  והוא  בשבילי  אחרות  תוכניות  לאלוהים  יש  שכנראה 
ואני מצטער עד היום – על   – יותר בצבאו-הוא. הצטערתי  לי 
הרב  לדאבוני  כחייל.  מדינתי  לשרת את  הזכות  שנמנעה ממני 
מסתבר שלא הממשלה ולא הצבא משכילים להבין את השינוי 
העמוק שישוע מסוגל לחולל בלב אדם – הרי אילמלא אמונתי 
בו ודאי הייתי נשאר על אדמת נכר, כמו המוני יורדים אחרים.

מתוך הסרט “רוח חדשה”
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לפרנסתי  לעבוד  סופית מצה"ל התחלתי  אחרי ששוחררתי 
לי  היה  נדמה  באמריקה,  שהרווחתי  להון  בהשוואה  בגננות. 
שחזרתי לתקופת הצנע של שנות החמישים. אולם הייתי שלם 
עם עצמי. הוריי ציפו כמובן שבחור מגודל כמוני – שהגיע כבר 
לגיל שלושים – יתחתן, יקים בית בישראל, וישמח את הוריו 
האוהבים עם נכד חדש בכל שנה. אולם לי היו תוכניות אחרות. 
החלטתי היתה נחושה! – לא להיסחף בעיסוקים אחרים שיגזלו 
את זמני, כי אם להתמקד בעבודת הבשורה. עם ישראל חייב 
ללמוד להבדיל בין ישו לבין ישוע, בין נצרות גרידא לבין נצרות-

משיחית אמיתית, שאינה אלא היהדות הנוצרת את ברית ה’ 
החדשה, והאחרונה. 

עבודה  מצאתי  גננות.  וכלי  טנדר  רכשתי  לי  שהיה  בכסף 
השרון,  ורמת  בחולון  וגינון  בתחזוקה  בשבוע  ליומיים 
לימודיהם  את  סיימו  ואחיותיי  אחיי  כל  בכך.  והסתפקתי 
בהצלחה ועזבו את הבית. נותרנו איפוא ההורים, אחותי הגננת 
ואני, וכפי שנהגתי בגיל 14, גם עכשיו הבאתי לאמא כסף בכל 

שבוע כדי לעזור בפרנסת המשפחה. 
תשע שנים נעדרתי מבית הוריי ומהשכונה, אבל הכל נשאר 
כמעט אותו הדבר. אימי, שהיתה אז כבת שישים, נראתה כבר 
המשיכה  והיא  במותניה  נותר  עדיין  כוחה  אך  שמונים,  כבת 
לעבוד  והחל  הבניין  עבודת  את  עזב  אבא  בית.  במשק  לעבוד 
ב"שקם". מרבית חברי נעוריי התחתנו בינתיים והביאו ילדים. 
כמה מחבריי לעולם הפשע חזרו למוטב. אחד מחבריי האהובים 
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נהרג על ידי המשטרה, והיו גם כאלה שהפכו את בית הסוהר 
לביתם השני, או לפחות לבית מלון ש"מצווה" לבקר בו מפעם 
ממשיכים  לראותם  לי  וכאב  המשיח  על  להם  סיפרתי  לפעם. 
לטבוע ועם זאת מסרבים לתפוס בידו המושטת של המשיח – 
המציל האלוהי! לחברים יקרים אלה היה חלק בעיצוב אופיי, 
לטוב ולרע, אותו האופי שאלוהים עיצב בי מחדש, קידש ועידן, 
ושמאז הוא משתמש בו למען שמו. דור חדש של פושעים קם 
נשאר  הכל  ושם,  פה  שצצו  מפוארות  וילות  ומלבד  בשכונה, 
בבית  והדולף  הרעוע  הרעפים  גג  את  כשהיה.  יותר  או  פחות 
החיים  למסלול  נכנסתי  לאט  ולאט  בחדש,  החלפתי  הוריי 

ולשיגרה במדינה. 

למדתי שיש בארץ חיים משיחיים, יש כאן קהילות משיחיות. 
הראשונים  המשיחיים  המפגשים  אחד  את  היטב  זוכר  אני 
הקהילות  כל  מנהיגי  לארץ.  שובי  עם  בהם  שהשתתפתי 
"זהות  היה:  לדיון  שעמד  והנושא  ביפו,  התכנסו  המשיחיות 
לתורה?".  המשיחי  היהודי  של  יחסו  מהו   – במשיח  יהודית 
ברוך מעוז מקהילת "חסד ואמת" מרחובות הציג את הנושא, 
והדברים ששמעתי גרמו לי להחליט שזאת היא הקהילה אליה 

אני רוצה להצטרף. 

בנויה  המשיחית  הקהילה  משיחית"?  "קהילה  זאת  מה 
החדשה.  והברית  התנ"ך  של  באמיתותם  המאמינים  מאנשים 
יש  ישוע.  של  ובשיבתו  בתקומתו  במותו,  מאמינים  אנחנו 
או  מסורתיים  דתיים,  היו  שנושעו  שלפני  יהודים  בינינו 
כלל.  יהודים  שאינם  כאלה  גם  בינינו  ויש  גמורים,  חילוניים 
הנצרות  או  האיסלם  ברכי  על  שגדלו  ערבים  בקהילותינו  יש 
גויים  יוונית-אורתודוכסית(,  או  )רומית-קאתולית  המזרחית 
כאלה  וגם  המסולפת,  הנומינלית  הנצרות  במסגרת  שגדלו 
שאמונתם הקודמת היתה מושרשת בכתות המזרח, בבודהיזם, 
בהינדואיזם ובקרישנא. יש כאלה שנושעו מציפורני כת "עדי-
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יהוה", וגם סוציאליסטים, קומוניסטים, אתיאיסטים לשעבר, 
ועוד ועוד ועוד. 

כל החפץ בכך יכול לבקר בקהילה משיחית – שעריה פתוחים 
לכל דכפין, אולם חברים בה רק אותם אנשים שהשכילו לבקש 
את סליחתו של אלוהים, אותה הוא מציע בישוע המשיח לפי 
לא  החדשה.  ובברית  בכתובים  בנביאים,  בתורה,  שנאמר  מה 
חשוב מאיזה רקע בא האדם ולאיזו דת השתייך מתוקף לידתו 
– העיקר הוא, שבשלב מסוים בחייו הגיע לכלל הכרה שאלוהי 
ישראל הבטיח לעמו לב חדש ורוח חדשה, בזכות אמונה בקורבנו 
בבטחון  לומר  יכול  כזה  שאדם  הוא  העיקר  ישוע.  של  המכפר 
יכול  אינו  איש  מחדש.  ונולד  אלוהים  סליחת  את  קיבל  שאכן 
למכור  היכול  איש  ואין  זולתו,  על  הזאת  האמונה  את  לכפות 

אותה או לרכשה בכל הכסף והזהב של העולם הזה. 
ומספר  משיחיות*,  קהילות  כשלושים  בארץ  יש  היום 
ישראלים  ועוד  עוד  לאט לאט מתחילים  והולך.  גדל  המאמינים 
ישראל  לעם  קורא  עדיין  אלוהים  המשיח.  הוא  שישוע  להבין 
ולחזור  ולאנושות כולה לקבל את הסליחה שהוא מציע במשיח 
אליו בתשובה. ההתגלות ההדרגתית של אלוהים לעם ישראל ביד 
ישוע. אולם אין זאת  והנביאים הגיעה לשיאה עם הופעת  משה 
דרך  חלילה!  מת,  שהוא  או  העולם  מן  נעלם  שאלוהים  אומרת 
המאמינים המשיחיים הוא ממשיך וקורא ליהודי ולגוי גם יחד. 

על  במחאה  הדתיים  שחוללו  המהומות  את  אשכח  לא 
תלמידי  מאות  ברחובות.  ואמת"  "חסד  קהילת  של  פעילותה 
שבת  יום  של  בבוקרו  וחימה  בזעם  התגודדו  חרדיים  ישיבה 
את  והשליכו  תוכו  אל  פרצו  עשרות  הקהילה.  בית  לפני  אחד 
ספרי התנ"ך והברית החדשה, יחד עם השירונים, על הריצפה. 
ממש.  רחמים  מעוררת  היתה  שבעיניהם  היוקדת  השנאה 

* כיום 2017 יש מעל 120 קהילות בארץ
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שרפו  "הנאצים  נורא.  בזעם  לעברנו  קראו  נאצים!",  "נאצים! 
מסיונרים!  נשמותינו.  את  לשרוף  באים  ואתם  גופותינו  את 

בוגדים! מומרים!". 

ההתפרעות היתה נוראה, ורק אחרי מאבק ממושך הצליחו 
נציגי החוק לפנות את "האפוטרופוסים של אלוהים" ולהעמיד 
משמר סביב הבניין. באותו יום יכולנו כולנו להזדהות בצורה 
פצחנו  שנירדפו.  ותלמידיו  ישוע  הנביאים,  עם  במינה  מיוחדת 
דבר  על  דרשה  שמענו  לאלוהים,  והלל  שבח  וזמר,  בשירה 
לכל  מקללינו.  את  ובירכנו  רודפינו  בעד  התפללנו  אלוהים, 
אחד ואחד מאיתנו היתה מלחמה פנימית משלו, אולם ידעתי, 
ראיתי , ונוכחתי בפעם המי יודע כמה – מה מסוגל ישוע החי 
רב  אותו  את  לליבי  להכניס  ויכולתי  הלוואי  לעשות.  בקירבנו 
ישיבה שהצית את שלהבת השנאה, כדי שיראה ויחווה את כוח 

המשיח החי בנו...

ההפגנות  עוינים.  ושלטים  בכרזות  נתמלאה  רחובות  העיר 
אירועים  היו  יום  וכל  ויותר,  יותר  מאורגנות  להיות  הפכו 
לעולם.  תסתיימנה  לא  הרדיפות  כאילו  היה  נראה  חדשים. 
להט השנאה הגיע אפילו עד נסיון לרצח. מה לא נעשה באותם 
על האשה  ואלוקים. לחץ הדתיים  והכל בשם הדת   – שבועות 
ולהוציא  החוזה  את  להפר  לה  גרם  הבניין  את  לנו  שהשכירה 
את  לעכל  לי  היה  וקשה  בארץ,  חדש  אז  הייתי  ממנו.  אותנו 
הלחץ הדתי שהופעל על ראש עיריית רחובות; אולם מאז ראינו 

כולנו למה המיעוט הזה מסוגל. 

העליונה  החשיבות  בעל  הדבר  היה  לא  המבנה  אופן,  בכל 
של  ובבתיהם  בחורשות  בפרדסים,  להיפגש  התחלנו  עבורנו. 
חברי הקהילה, והמשכנו לגדול באהבתנו לאלוהים ולבני אדם. 

אחרות  קהילות  גם  רבים.  מני  אחד  רק  היה  הזה  המקרה 
השתתפתי  שבהן  התפילה  מאסיפות  באחת  מרדיפות.  סבלו 
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השבת  יום  של  בעיצומו   – נזרקו  שבטבריה  "פניאל"  בקהילת 
– אבנים לתוך חדר הקהילה. החלונות התנפצו לרסיסים ורק 
הקהילה  בית  באש  הועלה  בירושלים  איש.  נפגע  לא  נס  בדרך 
המחרידים  מהדברים  מעט  רק  הם  אלה  נרקיס.  שברחוב 
לנכון לעולל לאחיהם היהודים. האלימות  שהחרדים מוצאים 
נגד  רק  לא  ביטויים  לה  מוצאת  והיא  וגוברת,  הולכת  הדתית 
הציבור המשיחי, אלא גם נגד חילוניים, חברי קיבוצים, ואפילו 
שאנשי  הזמן  הגיע  אולי  שונות.  עולם  השקפות  בעלי  דתיים 
כדי  התורה"  "חכמי  עם  יחד  יתכנסו  התורה"  "גדולי  מועצת 
לדון יחדיו בתלמודו של רבן גמליאל, שחי בתקופתו של ישוע 

ואשר אמר בעניין היהודים המשיחיים את הדברים הבאים: 

"ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל, ִהָּזֲהרּו ָלֶכם 

ְּבַמה ֶּׁשַאֶּתם ִמְתַּכְּוִנים ַלֲעׂשֹות ָלֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה;

ְוַעָּתה ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם: 

ִחְדלּו ִמן ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְוַהִּניחּו ָלֶהם, 

ִּכי ָהֵעָצה אֹו ַהְּפֻעָּלה ַהֹּזאת, 

ּתּוַפר - ִאם ֵמֵאת ְּבֵני ָאָדם ִהיא.

ֲאָבל ִאם ֵמֵאת ֱאֹלִהים ִהיא, 

ֹלא ּתּוְכלּו ְלָהֵפר אֹוָתּה ֶּפן ִּתָּמְצאּו ִנְלָחִמים ֵּבאֹלִהים!" 

מעשי השליחים ה’ 39-38,35

כשכל  רחובות,  בעיר  ופרעות  מהומות  של  ימים  באותם 
איזושהי  היינו  כאילו  בנו  עסקו  בארץ  התקשורת  אמצעי 
על  שעברו  הרדיפות  על  לחשוב  שלא  יכולתי  לא  מיסטית,  כת 
תלמידיו היהודיים של ישוע לפני אלפיים שנה, בירושלים. עם 
דלתות  הנרדפים מאחורי  ישוע התחבאו תלמידיו  של  צליבתו 
רבה.  היתה  מישוע  ואכזבתם  לחלוטין,  נשברו  הם  מוגפות; 
כי  בו,  תלו  שהם  התקוות  וכל  פסח,  בערב  נצלב  ישוע  כידוע, 
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כביכול.  נכזבו,   – ופוליטית  צבאית  ישועה  ישראל  את  יושיע 
ישוע  – קם  כפי שהבטיח  בדיוק   – ימים  כעבור שלושה  אולם 
לתחייה! במשך ארבעים הימים שחלפו מתקומתו מן המתים 
רבות  פעמים  תלמידיו  אל  חי  נתגלה  השמיימה  עלייתו  ועד 
ובמקומות שונים. הוא אכל ושתה בחברתם, הניח להם לגעת 

בגופו החי, וציווה עליהם: 

ַאל ַּתַעְזבּו ֶאת ְירּוָׁשַלִים, 

ִּכי ִאם ַחּכּו ְלִקּיּום ַהְבָטַחת ָהָאב 

ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם אֹוָתּה ִמִּפי;

ִּכי יֹוָחָנן ִהְטִּביל ְּבַמִים, 

ֲאָבל ַאֶּתם ִּתָּטְבלּו ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש 

ְּבעֹוד ָיִמים ֹלא ַרִּבים.

מעשי השליחים א’ 4-5

הגלגל!  נתהפך   – השבועות  ובחג  פסח,  בערב  נצלב  ישוע 
 – הקודש  רוח  את  קיבלו  והתלמידים  התגשמה  האב  הבטחת 
רוח חדשה. הם נתמלאו עוז וגבורה. שמעון השליח – אותו דייג 
גלילי שיום לפני צליבתו של ישוע התכחש לו מפחד הסנהדרין 
נאום  נשא  אחרים  משיחיים  עם  ויחד  רגליו  על  לפתע  קם   –
חוצב להבות שבו הוכיח באומץ רב לכל עולי הרגל שהיו בבית 
המקדש, שכך צריכים היו פני הדברים להיות: "ישוע היה חייב 
לשלם את מחיר החטא על מנת לפרוע את חובנו ולשחרר אותנו 

מעולו של החטא!

אלפים  שלושת  קיבלו  כיפא  שמעון  של  דבריו  בעיקבות 
הראשונה.  המשיחית  הקהילה  נולדה  וכך  ישוע,  את  יהודים 
קהילה זו היתה חלק טבעי של היהדות באותה תקופה. יהודים 
רבים האמינו בישוע, ואז החל הממסד הדתי לחשוש לסמכותו. 
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כאן התחיל קרב לחיים ולמוות בין אמת האלוהים לבין הדת 
ידי אדם; או במלים אחרות – לבין הדת שהיא  שהיא מעשה 
מעשה ידי אדם; או במלים אחרות – המחלוקת עתיקת היומין 
שראשיתה  הזאת,  המלחמה  האופל.  כוחות  ובין  אלוהים  בין 
עוד בגן עדן – תפסה תאוצה מסוג חדש. זוהי אותה המלחמה 
כוהנים  ובין  כשמואל,  הסגולה  יחידי  הנביאים  בין  שהיתה 
מושחתים וחוטאים נוסח חופני ופנחס. אולם כעת היא מתגלעת 
ובין  ברוחו,  ה’  מילא  שאותם  המשיח,  בישוע  המאמינים  בין 
הממסד הדתי השמרני, הנאחז בסמכות אשר נטל לעצמו. אותו 
רוח קודש שמילא את תלמידי ישוע בכוח מלמעלה ואיפשר להם 
לכל  הנוראות, ממשיך לתת  כל הרדיפות  נוכח  בגבורה  לעמוד 
הדרוש  הכוח  את  בעולם,  משיחית  קהילה  ולכל  משיחי,  אדם 
להם כדי לעשות את הטוב והישר בעיני ה’, ולרדוף צדק ואמת 

מתוך אהבה עזה לאלוהים ולאדם. 

כאשר ראיתי את המהומות וההפגנות רציתי לקרוא בקול 
בידם  יעלה  שלא  משתוללים  אברכים  לאותם  ולהבהיר  גדול 
לעצור את פעולת הרוח, אשר התחיל לפעול בליבות בני האדם 
עוד לפני אלפיים שנה. ראיתי אותם רוקדים במעגלים ושרים: 
"דוד, מלך ישראל, חי חי וקיים!", וחשבתי על שמעון כיפא ועל 

דברים שאמר באותו חג שבועות: 

ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל, ִׁשְמעּו ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה: 

ֵיׁשּוַע ִמַּנְּצַרת, ִאיׁש ֶׁשִּנְתַאֵּׁשר ָלֶכם ִמַּטַעם ֱאֹלִהים 

ִּבְגבּורֹות ּוְבִנִּסים ּוְבאֹותֹות 

ֲאֶׁשר ָהֱאֹלִהים ָעָׂשה ַעל־ָיָדיו ְּבתֹוְכֶכם, 

ְּכִפי ֶׁשַאֶּתם ַעְצְמֶכם יֹוְדִעים;

הּוא ֶׁשֻהְסַּגר ַעל־ִּפי ֲעַצת ֱאֹלִהים ַהֶּנֱחָרָצה 

ִויִדיָעתֹו ֵמֹראׁש - אֹותֹו ְלַקְחֶּתם, 



למה דווקא אני?196

ּוִביֵדי ְרָׁשִעים ְצַלְבֶּתם ַוֲהַרְגֶּתם. 

ֵואֹלִהים ֱהִקימֹו ִלְתִחָּיה 

ְּבַהִּתירֹו ֶאת ֶחְבֵלי ַהָּמֶות, 

ֶׁשֵּכן ַהָּמֶות ֹלא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעֹצר אֹותֹו.

ֵהן ָּדִוד אֹוֵמר ָעָליו:

"ִׁשִּויִתי יהוה ְלֶנְגִּדי ָּתִמיד,

ִּכי ִמיִמיִני ַּבל־ֶאּמֹוט!

ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי,

ַאף־ְּבָׂשִרי ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח,

ִּכי ֹלא־ַתֲעֹזב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול,

ֹלא־ִתֵּתן ֲחִסיְדיָך ִלְראֹות ָׁשַחת;

ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחִּיים,

ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת־ָּפֶניָך." תהילים ט"ז 11-8

ֲאָנִׁשים ַאִחים - 

ֶאְפָׁשר לֹוַמר ָלֶכם ְּבִבָּטחֹון ַעל ָּדִוד ָאִבינּו, 

ֶׁשהּוא ֵמת ְוַגם ִנְקַּבר 

ְוִקְברֹו ִנְמָצא ִעָּמנּו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה; 

ִמֵּכיָון ֶׁשָהָיה ָנִביא 

ְוָיַדע ִּכי ֱאֹלִהים ִנְׁשַּבע לֹו ְׁשבּוָעה 

ְלהֹוִׁשיב ִמְּפִרי ֲחָלָציו ַעל ִּכְסאֹו;

ַּבֲחזֹותֹו ֵמֹראׁש - 

ִּדֵּבר ַעל ְּתִחַּית ַהָּמִׁשיַח, 

ֶׁשֹּלא ֶנֶעְזָבה ִלְׁשאֹול ַנְפׁשֹו 

ּוְבָׂשרֹו ֹלא ָרָאה ַׁשַחת.
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ֶאת ֵיׁשּוַע ֶזה ֵהִקים ֱאֹלִהים ִלְתִחָּיה 

ְוַעל ֹזאת ֲאַנְחנּו ֻּכָּלנּו ֵעִדים.

ּוְלַאַחר ֶׁשִּנָשֹא ֶאל ְיִמין ָהֱאֹלִהים 

ְוִקֵּבל ֵמֵאת ָהָאב ֶאת רּוַח ַהֹּקֶדׁש ַהֻּמְבַטַחת - 

ָׁשַפְך אֹוָתּה ְּכִפי ֶׁשַאֶּתם רֹוִאים ְוַגם ׁשֹוְמִעים.

ֲהֵרי ָּדִוד ֹלא ָעָלה ַהָּׁשַמְיָמה; 

ֶאָּלא ֶׁשהּוא אֹוֵמר:

"ְנֻאם ה' ַלאֹדִני, 'ֵׁשב ִליִמיִני,

ַעד ָאִׁשית אֹוְיֶביָך ֲהֹדם ְלַרְגֶליָך!'"

ָלֵכן ֵיַדע ָנא ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבֵברּור, 

ֶׁשֱאֹלִהים ָׂשם ְלָאדֹון ּוְלָמִׁשיַח 

ֶאת ֵיׁשּוַע ֶזה... מעשי השליחים ב' 36-22

היו  האם  השליח,  שמעון  של  דבריו  על  חזרתי  לו  תמהני 
תלמידיו של אותו רב מרחובות חוזרים בתשובה ונטבלים? אני 
יכול רק להעיד ולומר שככל שהרדיפות נמשכות ומתגברות – 
יוצא  שאני  ולמרות  וגדלה;  המשיחית  הקהילה  מתחזקת  כך 
בחריפות נגד הממסד הדתי של היום, אינני מזלזל בשום פנים 
שנות  באלפיים  ישראל  מסורת  לעיצוב  הנכבדה  בתרומתם 
הגלות. אלוהים היטיב לדעת מה היינו צריכים בגולה, ואלוהים 
גם יודע מה אנו צריכים בימינו, עם שיבת ציון. כעת, משהופצה 
הבשורה בקרב הגויים וסוף סוף חזרנו הביתה – נסגר המעגל. 
וגויים  יהודים   – לחסדו  ראויים  שכולם  לנו  הראה  אלוהים 

כאחד – שהרי "כולנו כצאן תעינו". 

מתקיפים  שבת  בכל  כאילו  הרושם  שיווצר  רוצה  אינני 
וסוקלים את המאמינים המשיחיים בארץ . גם אינני מביא את 
הדוגמאות האלה על מנת להכפיש את שם הדתיים, חלילה. אני 
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עושה זאת כדי להוציא את האמת לאור, כדי שכאשר תפקחנה 
עיניך, הקורא, לראות את האמת, ותחליט ללכת בעקבות ישוע 
– לא תהיינה אי הבנות והכל יהיה ברור. ישוע עצמו חזה מראש 

שאנשים יתנגדו לו ולנוהים אחרי אלוהים...

וגבר. הם פשוט לא  בינתיים הלך הלחץ מצד בני משפחתי 
הבינו מדוע אינני מנסה לעבוד כקבלן ברזל, להרוויח כסף רב, 
לרכוש לעצמי בית, לשאת אישה ולנהוג כמו אדם מן הישוב. לא 
יכולתי להשתחרר מן ההרגשה שבני משפחתי וחבריי לשכונה 
היו מעדיפים לראות בי את יעקב הישן, רודף השמלות והבצע, 

על פני יעקב מבשר המשיח. 

התנ"ך  נבואות  על  המבוססים  כרוזים  להדפיס  התחלתי 
להמונים  העיר, לחלק את הכרוזים  לחוצות  דרך קבע  ולצאת 
שזהו  שלמה  ובאמונה  מורא  ללא  המשיח  בשורת  את  ולבשר 
אלוהים.  ולתפארת  היהודי  לעם  ביותר  והחיוני  החשוב  הדבר 
בכל מקום, עם כל אדם ובכל הזדמנות שאיפתי היא לרומם את 
שם ישוע המשיח לכבוד האלוהים. הוא אבן הבוחן אשר מאסו 
הבונים ואשר היתה לראש פינה. רק אם נבשר את הבשורה יש 

לנו תקווה לראות את סוכת דוד הנופלת מוקמת לתחייה. 

בקריאה  שלי  הפנאי  שעות  את  מבלה  שאני  ראו  הוריי 
ליבם  החל  לאט  לאט  הבית.  ובאחזקת  בתפילה  בכתובים, 
להתרכך, והם החלו להבין שבעצם לא התנצרתי כי אם הפכתי 
להיות יהודי טוב יותר. לא איחר היום לבוא והוריי החלו להציץ 

יחד בספר הברית החדשה שהבאתי להם בשפה הפרסית. 

אהבתי לספר לכל מי שרק היה מוכן להקשיב על ישוע ועל 
וכך  דרכו  ויעשה  עושה,  עשה,  שאלוהים  הנפלאים  הדברים 
יוסי בא מבית חילוני מובהק. כמו  יוסי.  יום אחד את  פגשתי 
ספר  בתנ"ך  ראה  הוא  גם  בימינו,  החילונים  הצברים  מרבית 
המתעד את תולדות עם ישראל, ותו לא. הוא הכיר את פרשנות 
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המקרא המודרנית ואת ביקורת המקרא, ולא היה מוכן לקבל 
דברים כפשוטם. יוסי אהב להתווכח בקול רם כמעט על כל דבר 
שאמרתי לו, ושיחותינו נשמעו – כך לפחות נדמה היה לי – בכל 

רחבי השכונה.

"לא תצליח לשכנע אותי", קרא בלהט, "שישו הזה מוזכר 
שלנו  בתנ"ך  הרואה  מובהקת  נוצרית  המצאה  זוהי  בתנ"ך! 
אליגוריה נוצרית! התנ"ך הוא ספר יהודי לחלוטין, ואין בו שום 

דוקטרינה נוצרית!". 

מאמין  לא  אני  גם  לו.  עניתי  אחוז!",  במאה  צודק  "אתה 
לי  ושאין  נוצרי  שאינני  לך  אמרתי  לנצרות.  רמז  יש  שבתנ"ך 
כל כוונה להיות נוצרי אי פעם. תמיד אמרתי שאין דבר מגוחך 
להאמין  כדי  להתנצר  חייב  שיהודי  האומרת  הדיעה  מן  יותר 
במשיח ישראל! אדרבא, הגויים המקבלים את האמונה בישוע 

– מקבלים על עצמם תורה שהיא יהודית מובהקת!". 

לאלילים  המשתחווים  שהנוצרים,  לי  לומר  רוצה  "אתה 
בעצם  הם  העוגב,  נגינת  לקול  המפוארות  בקתדרלות  שלהם 
יהודים, ושהם מאמינים בדת יהודית? אם אתה אומר דבר כזה 
– הרי שאינך מכיר את היהדות, או שאין לך מושג מהי נצרות! 
שתי הדתות האלה רחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב, ואין 

שום דרך לגשר ביניהן!". 

"גם בזאת אני מסכים איתך, יוסי. שתי הדתות האלה לא 
רק שונות זו מזו, אלא גם שונאות זו את זו שנאת מוות. כל דת 
מתנגדת באופן טבעי לכל מי שאינו מקבל אותה, משום שהיא 
אבל  כולה.  האמת  על  היחידה  האפוטרופסית  שהיא  בטוחה 
נצרות.  על  וגם לא  יהדות  על  – אינני מדבר איתך  לי  – האמן 
ישוע לא בא כדי ללמד אותנו דת זו או אחרת. הוא התנגד לכל 
פולחן דתי ריק מתוכן – יהודי או לא יהודי – וציווה על העבודה 

שבלב". 
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"אמור לי, שינה יוסי לפתע את הנושא, "אתה מניח תפילין? 
אתה שומר שבת? איזה מין יהודי אתה, בעצם?". 

יהודי טוב אענה על שאלתך בשאלה: האם אתה  "כמו כל 
לך  מפריע  לא  בכלל  זה  אבל  לא.  תפילין?  ומניח  שבת  שומר 
לאם  שנולדת  בגלל  יהודי  אתה  נכון?  יהודי,  לעצמך  לקרוא 
שעושה  הוא  הדתי  הפולחן  לא  רואה?  אתה  אני.  גם  יהודיה? 
נולדנו.  אליה  המורשת  לא  וגם  יהודים  לא  או  יהודים  אותנו 
אתה נימולת, וגם אני נימולתי בהיותי בן שמונה ימים – ואפילו 
הרב הראשי נימול עוד לפני שהספיק לקיים אפילו מצווה אחת. 
איש לא שאל אותנו בעת ברית המילה אם אנחנו מאמינים בדת 

היהודית.". 

יוסי.  אמר  ישוע",  על  מסופר  שבתנ"ך  קודם  לי  "אמרת 
ובחייך – אל תתחיל איתי עם  לי איפה?  יכול להראות  "אתה 

ישעיהו נ"ג...". 
"דווקא רציתי לדבר איתך על נבואה חשובה זו אבל מילא, 
של  סיפורו  את  מכיר  בוודאי  אתה  אחר.  משהו  על  נדבר  בוא 

יוסף, בנם של יעקב ורחל". 

אפילו  אני  עליי.  האהובים  הגיבורים  אחד  הוא  "כמובן. 
מזדהה איתו במידה מסוימת. להורי קוראים יעקב ורחל. והם 

נתנו לי את השם יוסף". 

שתשמע  חושב  אני  יוסף.  של  חייו  על  קצת  נלמד  בוא  "אז 
כמה דברים שיסמרו את שערותיך!". 

אשתו  רחל,  של  ובנה  יעקב  של  האהוב  בנו  היה  "יוסף 
האהובה. יעקב העדיף את הבן המיוחד הזה על שאר בניו. כאשר 
עשה לו כתונת פסים, כאילו אמר שהבן הצעיר הזה גדול בעיניו 
מכל עשרת אחיו הבוגרים. שאר האחים, שהבחינו בכך כמובן, 
שנאו את אחיהם הצעיר. גם ישוע מכונה ‘הבן האהוב על אביו’. 
גם הוא שנוא על אחיו היהודים, ולמעשה, הם שונאים אותו עד 
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עצם היום הזה...". 

יוסי.  צחק  מוצלח",  צירוף מקרים  הכל  בסך  זה  "אז מה? 
"זה עדיין לא אומר דבר!". 

עניתי בצחוק.  עבודה...",  למי לא מראים חצי  יודע  "אתה 
"ואנחנו אפילו לא התחלנו!". 

 סקרנותו של יוסי החלה להתעורר והוא הפסיק לרגע את 
ויכוחיו. ניצלתי את ההזדמנות, והמשכתי: 

"יוסף נודע כ’בעל החלומות’ – הוא חלם חלומות נבואיים, 
חמתם  את  נגדו  עורר  בכך  להתרחש.  העתיד  את  גילה  שבהם 
של אחיו. גם ישוע היה נביא. הוא גילה ליהודים בני דורו את 
את  שנה,  אלפיים  גלות  את  המקדש,  בית  חורבן  את  העתיד; 
שיחרור ירושלים ועוד – ובכך הצית עוד יותר את איבתם אליו". 

לדרוש  כדי  אחיו  אל  בנו  את  שלח  יוסף,  של  אביו  "יעקב, 
על יחסם העוין של אחיו כלפיו  יוסף, למרות שידע  בשלומם; 
וקיים את מצוותו. הברית החדשה  ערעור  ציית לאביו ללא   –
כדי  הזה  לעולם  ישוע  את  שלח  האב  שאלוהים  לנו  מספרת 
לאן  מראש  ידע  אשר  ושישוע,  ישראל;  בני  אחיו,  את  להושיע 
וידע שהוא עתיד להימסר לידי הגויים ולהיצלב –  הוא הולך, 
בא אל העולם הזה בידיעה ברורה שכך יהיה. ובכל זאת ציית 

ברצון וללא ערעור". 

"האחים ראו כי שעת הכושר הזדמנה להם וזממו להרוג את 
לגויים  למוכרו  והחליטו  בדעתם  נמלכו  דבר  של  בסופו  יוסף. 
היהודים  ראשי  גם  כסף.  שקלי  עשרים  תמורת  הישמעאלים 
לידי  הסגירוהו  דבר  של  בסופו  אולם  ישוע,  את  להרוג  ביקשו 

הגויים הרומים עבור שלושים שקלי כסף". 
ושלטון,  שררה  שסימלה  כותנתו,  את  הפשיטו  יוסף  "אחי 
קרעוה מעליו והשליכו את יוסף לבור. לפני שנצלב, הופשט ישוע 
מכל בגדיו, הוקע עירום על הצלב, ולאחר מותו נטמן בבור הקבר". 
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את  ראיתי  לא  "מעולם  יוסי.  התלהב  משהו!",  זה  "שמע, 
הדברים בצורה כזאת!". 

"זמן קצר אחרי שהגיע יוסף למצריים הוא עבר נסיון קשה 
ועמד בו בכבוד. גם על ישוע מסופר שמיד אחרי טבילתו הובל 
בשלושת  עמד  הוא  השטן.  ידי  על  שינוסה  כדי  למדבר  ברוח 

הנסיונות מבלי להיכנע לפיתוי". 

ולהעניש  בו  לנקום  וזממה  יוסף  על  כעסה  פוטיפר  "אשת 
ולא  עשה  חמס  לא  על  נענש  ישוע  גם  בכפו.  עוול  לא  על  אותו 

מרמה בפיו". 
לגדולה  עלה  ולאחר מכן  בבית הסוהר  ישב שנתיים  "יוסף 
השלישי  וביום  בקיברו,  יומיים  שהה  ישוע  גם  פרעה.  בארמון 

קם מן המתים בגבורה ובכבוד רב". 

הומלך  ישוע  לפרעה;  כמשנה  מצריים  על  הושלט  "יוסף 
האב  אלוהים  לימין  כעת  יושב  והוא  הגויים  כל  על  למלך 
הדום  אויביך  אשית  עד  לימיני  ‘שב  שנאמר:  כפי  בשמים, 

לרגליך’ )תהילים ק"י 1(". 

יוסף מונה ל’משביר’ וחילק מזון לא למצרים בלבד, אלא 
לעולם הרעב כולו; ישוע – כ’לחם החיים’ – מזין את העולם 

כולו בטובו, בחן, ובחסד וברחמים". 

הכבד  הרעב  בגלל  אוכל  לשבור  למצריים  באו  יוסף  "אחי 
ישראל  בני  גם  יוסף.  אל  הגיעו  דבר  של  ובסופו  בכנען,  ששרר 
מקבלים  ישוע  אל  שבאים  אלה  אך  רוחני  ברעב  היום  גוועים 

ממנו את לחם החיים". 
"יוסף הכיר את אחיו אולם הם לא הכירוהו. גם ישוע מכיר 
והם  מסומאות  שעיניהם  למרות  היהודים,  אחיו  את  היטב 

מסרבים להכיר בו". 

ומסרבים  גוי,  כאל  ישוע  אל  היום  מתייחסים  היהודים 
לראות בו את אחיהם". 
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רצונו,  לשביעות  שנוכח,  עד  בקשיחות  באחיו  נהג  "יוסף 
ישראל,  בני  שאחיו,  ממתין  ישוע  גם  שלמה.  בתשובה  שחזרו 

יכירו בטעותם ובחטאם כלפיו". 

"יוסף התוודע לאחיו ואמר להם" ‘אני יוסף אחיכם, אשר 
מכרתם אותי מצרימה!’ )בראשית מ"ה 4(. ישוע עתיד להתגלות 
ולהתוודע לאחיו אחרי שישפוך עליהם רוח חן ותחנונים, ואז 
הם יביטו אליו , את אשר דקרו, ויכירו בעובדה שהם-הם אשר 

מכרו את אחיהם, עצמם ובשרם, לגויים". 

"יוסף אמר לאחיו" ‘אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם כי מכרתם 
לטובה... חשבה  אלוהים  רעה,  עליי  חשבתם  ואתם  אותי... 

היו  לא  ישראל  בני   )20 נ’   ;5 מ"ה  )בראשית  רב’  עם  להחיות 
מודעים למעשיהם כאשר הסגירו את ישוע לידי הגויים. בהיותו 
תלוי על הצלב, קרא ישוע: ‘אבי, סלח להם, כי הם אינם יודעים 
הוציא  אלוהים  אולם   .)34 כ"ג  )לוקס  עושים!’  הם  אשר  את 
מתוק מעז, ובזכות דחיית ישוע על ידי בני ישראל באה הישועה 

לגויים". 

מפני הרעב  גושן  בארץ  ולגור  לבוא  הזמין את אחיו  "יוסף 
גם ישוע עתיד להושיב את עמו ישראל במקום נכבד במלכותו". 

יוסי עצם לרגע את עיניו והרהר. הדברים ששמע הסעירו את 
רוחו. אחרי זמן מה אמר: 

כל  רבות  יוסף פעמים  על  "זה מעניין! קראתי את הסיפור 
עכשיו  ישוע.  על  לסיפור  הדמיון  את  ראיתי  לא  ומעולם  כך, 
כבר קשה לי להאמין שזה רק צירוף מקרים בלבד. מילא, פרט 
פה מתקבל הרושם  להבין. אבל  יכול  הייתי   – שניים  או  אחד 
שכל קורות חייו של יוסף ושל אחיו אינם אלא בבואה של ישוע 

ויחסו אל אחיו היהודים...". 

ברגע זה נכנסה אימי לחדר ובידיה מגש עם שתי כוסות תה 
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ירדנו מפיסגת  ואנו  נקטעה,  עוגיות. השיחה  עם  וצלחת  בנענע 
קצרה  חולין  שיחת  אחרי  הזה.  העולם  מציאות  אל  הרוחניות 

נפרדנו לשלום, ומאז לא נפגשנו עוד. 

יצא, התפללתי והפקדתי אותו בידי אלוהים.  אחרי שיוסי 
התנ"ך אומר שדבר אלוהים, כשהוא יוצא מפינו אל אוזניהם 
של אנשים אחרים, לא ישוב אליו ריקם, כלומר, הוא יחולל את 

פעולתו:

ִּדְרׁשּו ה' ְּבִהָּמְצאֹו, 

ְקָרֻאהּו ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב; 

ַיֲעֹזב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון - ַמְחְׁשֹבָתיו; 

ְוָיֹׁשב ֶאל ה', ִויַרֲחֵמהּו, 

ְוֶאל־ֱאֹלֵהינּו - ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסלֹוַח.

ִּכי ֹלא ַמְחְׁשבֹוַתי ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם, 

ְוֹלא ַדְרֵכיֶכם - ְּדָרָכי ְנֻאם ה'. 

ִּכי ָגְבהּו ָׁשַמִים ֵמָאֶרץ - 

ֵּכן ָּגְבהּו ְדָרַכי ִמַּדְרֵכיֶכם, 

ּוַמְחְׁשֹבַתי ִמַּמְחְׁשֹבֵתיֶכם!

ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֵיֵרד ַהֶּגֶׁשם ְוַהֶּׁשֶלג ִמן ַהָּׁשַמִים 

ְוָׁשָּמה ֹלא ָיׁשּוב, 

ִּכי ִאם ִהְרָוה ֶאת־ָהָאֶרץ ְוהֹוִליָדּה ְוִהְצִמיָחּה 

ְוָנַתן ֶזַרע ַלֹּזֵרַע, ְוֶלֶחם ָלֹאֵכל. 

ֵּכן ִיְהֶיה ְדָבִרי ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמִּפי; ֹלא ָיׁשּוב ֵאַלי ֵריָקם.

ִּכי ִאם ָעָׂשה ֶאת ֲאֶׁשר ָחַפְצִּתי, 

ְוִהְצִליַח ֲאֶׁשר ְׁשַלְחִּתיו. 

ישעיהו נ"ה 11-6
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אני מאמין שבבוא היום יכיר גם יוסי את "הגדול מיוסף". 

עם ישראל הוא עם אלוהים, בין אם הוא מודע לכך ובין אם 
לאו. הוא עם הבחירה, גם אם הוא מסרב למלא את יעודו. יום 
יבוא – והיום הזה יבוא ללא ספק – וישוע יתוודע אל עמו. הם 
יקבלוהו בקינה ובמספד – אך גם בשמחה עצומה ובאהבה רבה. 

לקרוא,  ממשיך  והוא  אלוהים,  קרא  הזה  היום  לקראת 
את עם ישראל להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש, לא להסתגר 
לצאת  אם  כי  הכלח,  עליהם  שאבד  בדברים  ולעסוק  בישיבות 
לים  כמים  ה’  בדעת  הארץ  את  ולמלא  לגויים  אור  ולהיות 
מכסים. יהי רצון ורבים מבני ישראל יחפצו להימצא נאמנים 
לפני המשיח העתיד לשוב כאריה יהודה ולשפוט ארץ ומלואה!

מתוך הסרט “רוח חדשה”
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פרק י"ט
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שיער  מסמרי  זוועה  בסיפורי  גדושה  היהודית  ההיסטוריה 
על פשעיהם המחרידים של נוצרים אנטישמיים נגד עם ישראל. 
זה התחיל עוד בימיה הראשונים של הנצרות הממוסדת, כאשר 
תורתו של המשיח החלה להכות שורשים ולהיקלט בין הגויים. 

י’-י"א(  )פרקים  החדשה  שבברית  השליחים’  ‘מעשי  בספר 
לקיסריה  ללכת  כיפא  שמעון  על  ציווה  ישוע  שכאשר  מסופר 
ולבשר שם למשפחה של גויים, שמעון התקשה להאמין שזהו 
רצון אלוהים. הוא לא יכול היה אפילו להעלות על דעתו להיכנס 
"זכה"  יותר  ואכן, מאוחר  עימו.  ולאכול  רומאי  גוי  לביתו של 
לביקורת נוקבת ביותר מצד עמיתיו היהודים על שהעז לבשר 
 – חשבו  כך   – שנועדה  האלוהים,  מלכות  בשורת  את  לגויים 
הגויים  הם  ורבים  הגלגל  התהפך  היום  אבל  בלבד.  לישראל 

המשתאים על כל יהודי שמאמין במשיח...

הטעות ההיסטורית הנוראה שלנו נעוצה בעובדה שתפסנו, 
כביכול, חזקה על אלוהים והאמנו שהוא שייך לנו באופן בלעדי. 
על אותה טעות כאשר קיבלו  גויים רבים  ברבות הימים חזרו 
ושלא  ביודעין   – וניסו  ישראל  במשיח  האמונה  את  עצמם  על 
סייעו  בכך  מהיהדות.   – ואותו  ממנו,  אותנו  לנתק   – ביודעין 
להעמקת הקרע שנוצר בין היהדות הרבנית ליהדות המשיחית. 

הפולחנים  את  אימצו  האלילים  עובדי  מהגויים  רבים 
מיזגו  רבים  ובמקרים  חדשה,  כדת  שראו  מה  של  החיצוניים 
הקדושים",  "פולחן  הפאגאניים.  מנהגיהם  עם  ה"נצרות"  את 
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מחלצות  שהולבשו  עתיקים  אלילים  פולחן  אלא  איננו  למשל, 
למרים  הרומית,  האלה  ונוס,  הפכה  למשל  כך  "נוצריות". 
למלאכים  לשליחים,  היו  ורומי  יוון  אלילי  ושאר  הקדושה 
ולקדושים אחרים. פסליהם הוצבו בקתדרלות ולכל אחד מהם 
חג  של  האליליים  המנהגים  גם  נוצרו  כך  משלו.  יום-חג  נקבע 

המולד ושל הפסחא, שאין להם כל רמז בברית החדשה. 

היתה  ליהודים  הנוצרית  הכנסיה  אבות  של  התייחסותם 
"רוצחי האל"  "בני השטן",  כונו  שערורייתית ממש. היהודים 
ביטויים   – הקדושים"  את  ו"לרצות  האל"  זעם  את  "לפייס 
לשנאה  להטיף  שהירבה  מי  האלילי.  העולם  מן  הלקוחים 
שכזאת  באווירה  ל"קדוש".  נחשב  היהודים  כלפי  ולאלימות 
יותר  מהיהדות  ולהתרחק  להתנתק  ביקשה  שהנצרות  מובן 

ויותר – והרגש הזה היה הדדי, כמובן. 

כך עברו למעלה מאלף וחמש מאות שנה של שנאת ישראל 
היוונית-אורתודוכסית,  הנוצרית-קאתולית,  הכנסיה  מצד 
של  הרפורמציה  תיקוני  גם  ועוד.  הרוסית-פרבוסלאבית, 
המאה השש-עשרה לא היטיבו במיוחד ולא שיפרו את מצבם. 
הרפורמטורים הגדולים – ובמיוחד מרטין לותר – היו ידועים 

בהתבטאויותיהם האנטישמיות הגסות והקיצוניות. 

מרבית הפרוטסטנטים ירשו מהקאתולים את היחס העוין 
הבלעדי  המדד  את  במקרא  שראו  ולמרות  היהודים,  כלפי 
השיפורים  ולמרות  טענו(  כך  לפחות  )או  שלהם  לתיאולוגיה 
על  שמרו  עדיין   – לקאתולים  בהשוואה  שעשו  הלכת  מרחיקי 
שאלוהים  כקודמיהם,  שהאמינו,  משום  מהיהודים  ריחוק 
נטש את עמו ישראל ובחר לעצמו עם סגולה אחר תחתיו – את 
הכנסיה הנוצרית. תורת כזב רווחת זו מלמדת כי הכנסיה ירשה 
נותרו  ולישראל  לישראל בכתובים,  כל הברכות שהובטחו  את 

הקללות בלבד. 

עמך - עמי, ואלוהיך - אלוהיי
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אפילו אותם נוצרים אשר ראו את האמת כפי שהיא מופיעה 
ה’  עם  את  ביהודים  לראות  מוכנים  היו  לא  החדשה  בברית 
בזכות בחירת האבות. הם טענו שליהודים צפוי אומנם עתיד 
מזהיר ושיש להם יעוד חשוב במלכות האלוהים, אבל רק בתנאי 

שכולם יתנצרו... 
של  מבוטלת  לא  מידה  מסתתרת  האלה  הגישות  בכל 
על  נעלים  עצמם  את  שראו  הגויים,  מצד  יהירה  התנשאות 
מכל  וסטייה  עיוות  משום  בהן  יש  מהם.  וצדיקים  היהודים 

עקרונותיה של הברית החדשה. 
בהקשר זה זכור לי, לדוגמא, תאנוס, בחור שהכרתי ביפו. 
השיחות הרבות שניהלתי איתו יכלו להיות מצחיקות אלמלא 
היו עצובות כל כך. ביקרתי אותו פעם בביתו. על קירות הבית 
היו תלויות תמונות "קדושות" של המדונה התינוק בזרועותיה, 
ג’ורג’ הקדוש הלוחם בדרקון, רפרודוקציה של "הסעודה  של 
צלב.  על  ישוע  של  ופסלון  וינצ’י  דה  ליאונרדו  של  האחרונה" 
יהודים  דומים אצל  ביקורים   – – להבדיל  לי  כל אלה הזכירו 
תאנוס  וצדיקים...  רבנים  של  תמונות  בבתיהם  התולים 
הרע, ממש  עין  נגד  כסגולה  מיטתו  לכרית  צלב מתחת  החזיק 
כמו הקמעות שבהם מחזיקים אחינו בני ישראל. ספר הברית 
החדשה, שכנראה לא נפתח מעולם, העלה אבק על המדף בחדרו. 
כאשר דיברתי איתו על המשיח התעקש תאנוס בתוקף שעל 
היהודים להתנצר על מנת להיוושע. שאלתי אותו למה כוונתו 
במלים "להתנצר" ו"להיוושע". יש לציין בהקשר זה שאנשים 
משמעויות  להם  ולייחס  זהים  במונחים  להשתמש  עשויים 
שונות לחלוטין. בראש ובראשונה היינו חייבים להבין איש את 

שפת רעהו. 
"להתנצר" ו"להיוושע" )בשבילו היו שתי אלה מלים נרדפות( 
לקאתולי  להיות   – אחרות  במלים  לכנסיה.  להצטרף  פירושם 

טוב, להיטבל על יד הכומר ולהשתתף במיסות...
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להיוושע?",  כדי  להתנצר  להסכים  מיהודי  מצפה  "ואתה 
שאלתי. "הרי ישוע הוא יהודי! אולי תוכל להסביר לי תאנוס, 
ברצונו  אם  ולהתנצר,  דתו  את  להמיר  יהודי  צריך  מה  לשם 

להאמין במשיח יהודי?". 

"ישוע נולד יהודי", הסכים איתי תאנוס ברוב חסדו, "אבל 
הוא התנצר כשנטבל בירדן...". 

צווארך? לשם מה אתה  על  עונד  הזה שאתה  "ומהו הצלב 
עונד אותו?", שאלתי.

"מה השאלה? אני נוצרי והצלב הוא סמל הדת שלי!". 

צווארו  על  יודע שעבור אדם העונד את הצלב  "האם אתה 
במקום לשאת אותו בחייו, כפי שציווה ישוע – הצלב הוא גורם 

למוות, ולא לחיים?!". 

"חס וחלילה!", התווה תאנוס את אות הצלב על גופו, כמנהג 
הקאתולים. "אני עונד את הצלב כמו הוריי וכמו הכומר שלנו. 
מה  בכלל,  עניין!  מזה  עושים  ולא  צלבים  עונדים  הנוצרים  כל 

ליהודי כמוך ולצלב הנוצרי שלנו?". 

"תאנוס, יהודים רבים שואלים אותי את אותה השאלה. גם 
הם אינם מבינים איך יהודי כמוני יכול להאמין בישוע כמשיח 
אשר נתלה על צלב ומת בקלון. הצדק היה איתם לו נשאר ישוע 

מת בקיברו. אולם אתה יודע מה קרה ביום השלישי?". 

"ישוע קם מן המתים!", הפגין את בקיאותו. 

"ומה זה אומר לך? האם יש לך חיי עולם בגלל שישוע, שקם 
מן המתים, חי בתוכך? האם נולדת מחדש?". 

"כמובן, הרי נטבלתי בכנסיה!". 

"לא, תאנוס; שאלתי אם נולדת מחדש. האם אתה מאמין 
שמותו של ישוע ותקומתו הם גם מותך ותקומתך שלך, ושרק 
בכבודו  האפיפיור  לא  ואפילו  הכומר,  לא  הכנסיה,  לא   – הוא 
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ובעצמו – יכולים להושיע אותך ולתת לך סליחת חטאים?". 

הם  דבריי  אם  ידע  לא  הוא  ונבוך.  מבולבל  נראה  תאנוס 
כפירה בעיקר, או שאלה הם באמת דברי אלוהים חיים. 

האלה.  הדברים  על  איתנו  דיבר  לא  מעולם  שלנו  "הכומר 
רק  מאמינים  כך  כאלה.  בדברים  מאמינים  לא  אנחנו 
ה’מוג’אדדין’* ) = ‘המתחדשים’, אלה שנולדו מחדש; הכינוי 

הערבי לפרוטסטנטים בפי באי הכנסיות השמרניות(". 

"זה מה שאומרת הכנסיה. אבל מה אומר על כך אלוהים? 
האם קראת פעם בברית החדשה?". 

"הכומר לא מרשה לנו לקרוא בברית החדשה בעצמנו. הוא 
שלמד  מי  ורק  בלבד,  לתיאולוגים  נועדה  שתיאולוגיה  אומר 
בסמינר תיאולוגי מסוגל להבין אותה נכון. הוא מסביר לנו בכל 
יום ראשון בכנסיה מה שכתוב שם וגם קורא מתוכה בקול רם, 

בלטינית". 

"ואתה מבין לטינית? אתה מבין את מה שהוא קורא?". 

"טוב, אני אדם לא כל כך דתי. אני הולך לכנסיה רק בחגים. 
האמת היא שמאז ההלווייה של אמא שלי לא הלכתי גם בחג 

המולד ובפסחא... אינני נוצרי אדוק. אני אדם רגיל...". 

"זאת אומרת, שגם לפי אמות המידה שלך אינך עושה את 
המוטל עליך. האם אתה יודע לאן תגיע אחרי שתמות?". 

"לא, את זה אף אחד לא יודע", ענה בהירהור. "אם האדם 
ומשתתף  ונטבל,  יום,  כל  ומתפלל  מצוות,  ועושה  טוב  הוא 
במיסות – הוא יגיע לגן עדן, והכנסיה תקרא לו ‘קדוש’ אחרי 
ולא  צדיק  לא  הוא  אם  לגיהנום.  ילך   – רשע  הוא  ואם  מותו. 
לפי אמונת  ‘תופת המירוק’ שם,   =( לפורגטוריום  ילך   – רשע 
שנים  מותן  אחרי  ומיטהרות  הנשמות  נצרפות  הקאתולים, 
עדן. תפילותיהם של קרובי  לגן  זכאיות לעלות  רבות, עד שהן 
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המשפחה אל הקדושים, פולחנים שונים מצידם, ותרומותיהם 
לכנסיה עשויים לזרז את תהליך שחרורם של הנפטרים ממקום 
בכתבי  כלשהם  סימוכין  לה  אין  הזאת  התיאולוגיה  כל  זה. 

הקודש!(". 

הברית  לפי  החדשה  הלידה  היא  מה  תאנוס,  יודע,  "אתה 
החדשה?".

תאנוס לא ידע זאת וכך נפתח לי פתח לבשר לו את בשורת 
ישוע המשיח. הוא הקשיב בעניין רב, אולם מגבלותיו האישיות 
ומעצורים שונים מנעו ממנו למסור את חייו למשיח ולקבל אותו 
כאדון חייו. מה מצער הדבר, שכן דווקא קשר חי עם אלוהים 
בזכות המשיח, היה מסייע לו להתמודד נכונה עם קשיי חייו! 
אכן, לנוצרים קשה ממש כמו ליהודים לבוא אל מלכות השמים 

אם אינם מאמינים בישוע כמושיע פודה וגואל. 

איש  בין  במטוס  לשבת  לי  נזדמן  לחו"ל  מנסיעותיי  באחת 
עסקים ישראלי לבין כומר פרנציסקני, שהיה לבוש גלימה חומה 
אהבתי  משום  בזכרוני.  היטב  נחקק  ההוא  המאורע  וכבדה. 
לעמי, וגם מתוך ציות למצוותו של ישוע אשר הורה לנו להביא 
את הבשורה ליהודי בראשונה, התחלתי, אחרי שיחת היכרות 
לי תחושה שהכומר  ליהודי. היתה  קצרה, לבשר את הבשורה 
אינו משיחי, כלומר, שלא נולד מחדש. מאחר שהישראלי גילה 
שניסיתי  הנקודה  את  לו  להמחיש  החלטתי  בדבריי,  רב  עניין 
להבהיר, והיא שלא כל המתיימרים להיות נוצרים אכן נאמנים 

לאמת הכתובים. פניתי איפה אל הכומר ושאלתי אותו: 

"האם יש לך הבטחון שתיכנס לגן עדן?". 

תשובתו דמתה לזו של תאנוס: "אני מקווה שכן!". 

והאדון  השמים  בשערי  עומד  שאתה  נניח  אותו:  שאלתי 
שואל אותך: ‘בזכות מה אמור אתה להיכנס?’. מה תענה לו?". 

על כך ענה: "עשיתי כל מה שיכולתי לעשות כדי להיות טוב". 
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"אם כן, בשביל מה צריך היה ישוע לבוא כקורבן?", הקשיתי. 

שאלות  על  חשב  לא  מעולם  הוא  שגם  נראה  תאנוס,  כמו 
כגון אלה. פתחתי איפוא את הכתובים, וביקשתי ממנו לקרוא 

מתוכם: 

ַּגם־ֶאְתֶכם, 

ֲאֶׁשר ֵמִתים ֱהִייֶתם ְּבִפְׁשֵעיֶכם ְוַחֹּטאֵתיֶכם, 

ֲאֶׁשר ִהְתַהַּלְכֶּתם ָּבֶהם ְּכדֹור ָהעֹוָלם ַהֶּזה...

ְוַגם־ֲאַנְחנּו ֻכָּלנּו ְּבתֹוָכם ָהַלְכנּו ְלָפִנים: 

ְּבַתֲאֹות ַהָּבָׂשר, 

ַלֲעׂשֹות ֶחְפֵצי ְבָׂשֵרנּו ּוַמְחְׁשבֹוֵתינּו 

ַוְּנִהי ְבֵני ֹרֶגז ְּבִטְבֵענּו ִּכְׁשָאר ְּבֵני ָאָדם. 

ֲאָבל־ָהֱאֹלִהים ַהָּמֵלא ַרֲחִמים ְּבֹרב ַאֲהָבתֹו 

ֲאֶׁשר ָאַהב ֹאָתנּו. 

ַאֲחֵרי ֱהיֹוֵתנּו ֵמִתים ַּבְּפָׁשִעים – 

ֶהֱחָינּו ִעם ַהָּמִׁשיַח 

ַּבֶחֶסד נוַֹׁשְעֶּתם׃ 

ַוְיִעיֵרנּו ִאּתֹו 

ַאף־הֹוִׁשיָבנּו ַּבְּמרֹוִמים ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע,

ְלַהְראֹות ַּבֹּדרֹות ַהָּבִאים ֶאת ְּגֻדַּלת עֶׁשר ַחְסּדֹו, 

ְּבטֹוָבתֹו ָעֵלינּו ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע.

ִּכי־ַבֶחֶסד נֹוַׁשְעֶּתם ַעל ְיֵדי ָהֱאמּוָנה:

ְוֹלא ִמֶּיְדֶכם ָהְיָתה ֹּזאת ִּכי ַמַּתת ֱאֹלִהים ִהיא.

ֹלא ִמּתֹוְך ַהַּמֲעִׂשיםֶׁשּלא ִיְתַהֵּלל ִאיׁש. 

אל האפסיים ב’ 9-1
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ְיֵדי  ַעל  נֹוַׁשְעֶּתם  "ִּכי־ַבֶחֶסד  הפסוק:  על  והצבעתי  חזרתי 
ניכר  ִהיא".  ַמַּתת ֱאֹלִהים  ִּכי  ָהְיָתה ֹּזאת  ִמֶּיְדֶכם  ְוֹלא  ָהֱאמּוָנה: 
בעליל שהכתוב הפתיע את הכומר. הראיתי לו פסוקים נוספים 

בברית החדשה: 

ְוֹזאת ִהיא ָהֵעדּות: 

ִּכי ַחֵּיי עֹוָלם ָנַתן ָלנּו ָהֱאֹלִהים 

ְוַהַחִּיים ָהֵאֶּלה ִּבְבנֹו ֵהָּמה.

ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו ַהֵּבן – ֶיׁש לֹו ַהַחִּיים 

ַוֲאֶׁשר ֵאין לֹו ֶּבן ָהֱאֹלִהים ֵאין לֹו ַהַחִּיים.

ֹזאת ָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶכם, 

ְלַמַען ֵּתְדעּון ֶׁשַחֵּיי עוָֹלם ָלֶכם 

ַהַּמֲאִמיִנים ְּבֵׁשם ֶּבן ָהֱאֹלִהים.

הראשונה ליוחנן ה' 13-11

איש העסקים הישראלי, שהאזין בקשב רב לשיחתי הנלהבת 
היה  הכומר  ואילו  העניין,  לי משועשע מכל  נראה  הכומר,  עם 
ממש נבוך. פתחתי את התנ"ך והראיתי לישראלי את הנבואות 
ברית  אלוהים  לנו  הבטיח  שם  ירמיהו,  ובספר  יחזקאל  בספר 
חדשה,  ורוח  חדש  לב  חטאים,  סליחת  לנו  שתיתן  חדשה 
והבהרתי לו שכל האמונה המשיחית מבוססת על התנ"ך, ושמי 
שלא מבין זאת בעצם אינו מכיר את ישוע של הברית החדשה; 

והכומר הזה היה לנו לדוגמא: 

נוכח כל האנטישמיות הנוצרית הגלויה או המוסווית הזאת, 
מהווה תופעת "המשיחיים הציוניים" משב רוח צח ומרענן. כבר 
הזכרתי קודם את אותם גויים משיחיים האוהבים את ישראל 
בכל ליבם ושואלים בשלום ירושלים. הם הכירו בעובדה שאין 
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בעולם,  אחר  חוטא  אדם  מכל  שהוא  מובן  בשום  טובים  הם 
ובוודאי שלא מהיהודים, ואימצו את דבריו של שאול השליח 

בנושא: 

ַוֲאֵליֶכם ַהּגֹוִים ֲאִני ְמַדֵּבר...

ְוִאם ַהֹּׁשֶרׁש ֹקֶדׁש 

ָהֲעָנִפים ֹקֶדׁש ָּכמֹוהּו.

ְוִכי ִנְּקפּו ִמְקָצת ָהֲעָנִפים 

ְוַאָּתה, ֵזית ַהַּיַער, ֻהְרַּכְבָּת ַתְחֵּתיֶהם 

ְוִנְתַחַּבְרָּת ְלֹׁשֶרׁש ַהַּזִית ּוְלִדְׁשנֹו.

ַאל ִּתְתָּפֵאר ַעל־ָהֲעָנִפים! 

ְוִאם ִּתְתָּפֵאר 

ַּדע ָׁשַאָּתה ֹלא ִתָׂשא ֶאת ַהֹּׁשֶרׁש, 

ִּכי ִאם ַהֹּׁשֶרׁש ֹנֵׂשא אֹוָתְך,

ְוִכי ֹתאַמר: 

'ֲהֹלא ִנְּקפּו ָהֲעָנִפים ְלַמַען ֻאְרַּכב ָאִני!'
ֵּכן ַהָּדָבר;

ֵהָּמה ִנְּקפּו ַעל־ֲאֶׁשר ֹלא ֶהֱאִמינּו!

ְוַאָּתה - ִהְּנָך ַקָּים ַעל ְיֵדי ָהֱאמּוָנה. 

ַאל ִּתְתָּגֶאה, ִּכי ִאם ְיָרא.

ִּכי ִהֵּנה ָהֱאֹלִהים 

ֹלא ָחס ַעל ָהֲעָנִפים ַהּנֹוָלִדים ִמן־ָהֵעץ. 

ְואּוַלי ֹלא ָיחּוס ַּגם ָעֶליָך.

ָלֵכן, ְרֵאה ָנא טֹוַבת ֱאֹלִהים ְוַזְעמֹו; 

ַזְעמֹו ַעל ַהֹּנְפִלים

ְוָעֶליָך טֹוָבתֹו, 

ִאם ַּתֲעֹמד ְּבטֹוָבתֹו. 
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ְוִאם ַאִין ַּגם ַאָּתה ִתָּכֵרת!

ְוַגם ֵהָּמה; ִאם ֹלא ַיַעְמדּו ְּבִמְרָים יְֻרָּכבּו, 

ִּכי ָיֹכל ָהֱאֹלִהים ָלׁשּוב ְלַהְרִּכיָבם.

ֵהן ַאָּתה ִנְגַזְרָּת ֵמֵעץ ֲאֶׁשר ְּבִטְבעֹו ֵזית ָיַער 

ְוֻהְרַּכְבָּת ֶׁשּלא ְכֶטַבע, ְּבַזִית טֹוב

ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשּיְֻרְּכבּו ֵאֶּלה 

ְכִטְבָעם ַּבַּזִית ֲאֶׁשר ָיְצאּו ִמֶּמּנּו. אל הרומים י"א 24-16,13

קטע נוסף באותו הקשר: 

ַעל־ֵּכן ִזְכרּו ִּכי ַאֶּתם ִמְּתִחָּלה ַהּגֹוִים ַּבָּבָׂשר

ַהִּנְקָרִאים ֲעֵרִלים ְּבִפי ַהִּנְקָרִאים ְּבֵני ַהִּמיָלה 

ֶׁשִהיא ַמֲעֵׂשה ָיַדִים ַּבָּבָׂשר.

ִּכי ַאֶּתם ָּבֵעת ַהִהיא ֱהִייֶתם ְּבִלי ָמִׁשיַח,

ָזִרים ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל 

ְוָנְכִרים ִלְבִריתֹות ַהַהְבָטָחה. 

ְּבֵאין ִּתְקָוה ּוְבֵאין ָלֶכם ֱאֹלִהים ָּבעֹוָלם.

ְוַעָּתה, ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח

ַאֶּתם ָהְרחֹוִקים ֵמָאז ֱהִייֶתם ְקרֹוִבים

ְּבַדם ַהָּמִׁשיַח.

ִּכי הּוא ְׁשלֹוֵמנּו:
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהְּׁשַנִים ֶאָחד

ְוָהַרס ְמִחיַצת ַהָּגֵדר...

ָלֵכן ֵאיְנֶכם עֹוד ֵּגִרים ְותֹוָׁשִבים

ִּכי ְבֵני ִעיָרם ֶׁשל ַהְּקדִׁשים ּוְבֵני ֵּבית ֱאֹלִהים ַאֶּתם.

ְּבנּוִים ַעל ְיסֹוד ַהְּׁשִליִחים ְוַהְּנִביִאים

ְוֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח הּוא ֶאֶבן ַהִּפָּנה. אל האפסיים ב’ 20-19,14-11
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אמיתה  את  נכונה  המבינים  משיחיים,  גויים  אותם  בקרב 
הצרופה של הברית החדשה, קיימת התמסרות ממש קיצונית 
הם  מזומנות;  לעתים  בארץ  מבקרים  מהם  רבים  לישראל. 
שולחים  הארץ,  לפיתוח  ומזמנם  ממירצם  מכספם,  תורמים 
את בניהם לעזור בקיבוצים, בבתי חולים, בבתי אבות ואפילו 
העניין  למען  ביותר  יעילה  פוליטית  שדולה  ומהווים  בצבא, 
הציוני. כך למשל הפעילו לחצים כבדים ביותר על שגרירויותיה 
ציון  אסירי  של  שחרורם  למען  )לשעבר(  המועצות  ברית  של 
יוסף  נודל,  אידה  שרנסקי,  כנתן  שם  ידועי  אנשים  היהודיים. 
ביגון ורבים אחרים חייבים את שחרורם ועלייתם ארצה במידה 

רבה ללחצים האלה. 
מקשה  כולם  אינם  האלה  הציונים  המשיחיים  שגם  כמובן 
יש ביניהם חילוקי דעות בנושאים מהותיים. אולם הם  אחת. 
מאוחדים כולם בתמיכתם הבלתי מסויגת בזכותה של ישראל 
להתקיים בגבולותיה המירביים, באמונתם כי הבטחות ה’ לעמו 
הקולניות  ובמחאותיהם  היום,  גם  ותקפות  שרירות  ישראל 
התקיפות נגד החלטות בינלאומיות המגנות את ישראל, בצדק 

או שלא בצדק...

רואה  ישראל  במדינת  הדתי  הממסד  אין  הרב  לצערנו 
לעם  הללו  הנוצרים-הציונים  של  מסירותם  את  יפה  בעין 
ישראל, והוא חושד בהם – במידה רבה של אי-צדק – בכוונות 
מיסיונריות מוסוות. משום כך מנסים אלה הנמצאים בעמדות 
למנוע  האפשר,  במידת  צעדיהם  את  להצר  ממשלתיות  מפתח 
מהם את זכות הישיבה בארץ, ולהתנכל להם בכל דרך אפשרית. 
זה חבל, משום שהם גודעים בכך את הענף שהם יושבים עליו. 
כידוע, אין לישראל בנות ברית רבות בעולם, האוהבות אותה 

ותומכות בה כל כך, כאותם משיחיים אוהבי ישראל. 
אבל  כמובטח,  ביכורים  פרי  לנו  נותן  אלוהים  סוף  סוף 

הממשלה בלחץ החרדי קוטעת.
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ְוָהְלכּו גֹוִים ְלאֹוֵרְך ּוְמָלִכים ְלֹנַגּה ַזְרֵחְך...

ִּכי ֵיָהֵפְך ָעַלִיְך ֲהמֹון ָים, ֵחיל ּגֹוִים ָיֹבאּו ָלְך; 

ָזָהב ּוְלבֹוָנה ִיָּׂשאּו, ּוְתִהֹּלת ה' ְיַבֵּׂשרּו...

ּוָבנּו ְבֵני ֵנָכר ֹחֹמַתִיְך, ּוַמְלֵכיֶהם – ְיָׁשְרתּוֶנְך...

ְלָהִביא ֵאַלִיְך ֵחיל ּגֹוִים, ּוַמְלֵכיֶהם ְנהּוִגים.

ִּכי ַהּגֹוי ְוַהַּמְמָלָכה ֲאֶׁשר ֹלא ַיַעְבדּוְך – ֹיאֵבדּו

ְוַהּגֹוִים - ָחֹרב ֶיֱחָרבּו!...

ְוָהְלכּו ֵאַלִיְך ְׁשחֹוַח ְּבֵני ְמַעַּנִיְך, 

ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַעל ַּכּפֹות ַרְגַלִיְך ָּכל ְמַנֲאָצִיְך 

ְוָקְראּו ָלְך ִעיר ה', ִצּיֹון ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל... 

ישעיהו ס’ )לקט פסוקים(

לאור האמת התנכית מיהו באמת יהודי, 
מתפלפלים על ההבדל המהותי בין חז”ל לתורת משה והנביאים.
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פרק כ

זו בשורה וזה שכרה

חלפו עליי כמה שנים טובות בבית הוריי עד שבדרך נס סיפק 
וממגדל  הים  מחוף  הרחק  לא  יפו,  בעיר  ערבי  בית  אלהים  לי 
אולם  אלוהים,  לי  יעשה  שכך  פיללתי  ולא  חלמתי  לא  השעון. 

זאת היא דרכו של ה’ בקודש. 

אלוהים מכיר ויודע היטב את צרכיהם של ילדיו, והוא יכול 
ומסוגל לספק את כל מחסורם ביד רחבה ובשפע, כדי לאפשר 
זה  אין  אומנם  אליהם.  ומצוותו  קריאתו  את  להגשים  להם 
"עדיין" אותו קיבוץ שעליו חלמתי, אולי כדי ללמדני כי "רבות 

מחשבות בלב איש ועצת ה’ – היא תקום!"

ידיד  יוהאן,  על הקו היה  בביתי.  בוקר אחד צלצל הטלפון 
משיחי יקר מהולנד: 

"יעקב!", קרא בהתלהבות האופיינית לו. "אני נמצא בנמל 
עם קבוצה של חברים מחו"ל. האם אפשר  בן-גוריון  התעופה 

לבוא אליך?". 

יוהאן הוא אחד מאותם אנשים שפשוט אי אפשר לעמוד   
בפני קיסמם. והוא גם לא מוכן לקבל "לא" כתשובה, ובכלל, 
מי יכול – ומי רוצה – להגיד "לא" לאנשים שכל כך אוהבים את 

המשיח של היהודים? 

היקרים  החברים  בחברת  עצמי  את  מצאתי  קצר  זמן  תוך 
הלל  בשירי  יחד  פצחנו  קצרה  היכרות  שיחת  אחרי  האלה. 
החשיבה  אורח  אודות  להם  הסברתי  ה’,  בדבר  והתעודדנו 
שאותם  בשורה,  בעלוני  גדושים  תיקים  הכנו  יחד  הישראלי. 
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בפינת  עמדנו  ושבים.  לעוברים  התכוונו לחלק בקרנות הרחוב 
הרחובות אלנבי ושדרות רוטשילד כשלפתע שמעתי קולות של 

מהומה מעבר לכביש. 
לוהט  וכולו  ברוח  מתבדר  הלבן  שזקנו  קשיש,  דתי  יהודי 
מהתרגשות, נופף בידיו וצרח במלוא גרונו: "אוי-וויי! יהודים! 

גוואלד! מיסיונרים! תועבה!". 
אחת  סביב  משולהב  המון  התקהל  ספורים  רגעים  בתוך 
הבנות שבחבורה – זו היתה בחורה סקנדינבית שלא ידעה מלה 
בעברית מלבד "שלום", ולא היה לה מושג במה זכתה לתשומת 
בזרועות  סביבה  נאסף  הזועם  ההמון  הזאת...  המיוחדת  הלב 

מונפות ובעיניים רושפות שנאה: 

"מיסיונרית טמאה! גויה מלוכלכת!"

"כמה כסף משלם לך המיסיון?"

"חיזרי הביתה, נאצית ארורה! את יותר גרועה מהנאצים!"

"הנאצים שרפו את גופותינו ואתם שורפים את נשמותינו!"

"רק זה חסר לנו פה, מיסיון!"

כשראיתי מרחוק שעוד מעט יבוצע שם מעשה לינץ’ חציתי 
את הרחוב בריצה, מנסה למשוך אליי את "האש": 

השבר  זעקות  על  אפילו  שגבר  בקול  צעקתי  "יהודים!",   
שלהם, "יהודים! מה אתם עושים? אין לכם לב? היא לא מבינה 

מלה מכל מה שאתם צורחים! עיזבו אותה ותנו לה ללכת!". 

הצלחתי! כל הקהל פנה לפתע לעברי. 

נוצריה! היא מיסיונרית! היא מביאה לנו  גויה! היא  "היא 
את ישו!", התלוננו.

"אז מה?", התממתי; "האם זה בניגוד לחוק? האם זו עבירה 
שמצדיקה אלימות שכזאת? לא מתאים ליהודים להתנהג כך!", 

קראתי. 

זו בשורה וזה שכרה
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רועד  בקול  הזקן  צעק  בישו!",  להאמין  מטיפה  היא  "אבל 
מחימה. 

"אדוני, הירגע! אינני יודע על מי אתה מדבר. היא לא דיברה 
עם אף אחד על ישו! שמו ישוע! הוא מושיע ישראל!". 

המהומה גדלה והקהל הטיח בי האשמות. בשבילם זה היה 
ברור! ישוע שייך לגויים ולא ליהודים! כך לימדו הרבנים וכך 
בקול  לקרוא  המשכתי  ואני  וגברו,  הלכו  הצעקות  נשאר!  זה 
לנביאים. הם  בדיוק מה שעשו אבותיכם  עושים  גדול: "אתם 
סקלו והרגו אותם, וגם היום אינכם מוכנים לתת את דעתכם 
ליצור לעצמכם  היום, אתם ממשיכים  כן  לדבר אלוהים. כאז 
וכדמותכם – אל המרשה לכם לשקר,  את אלוהיכם בצלמכם 
אלוהי  ישראל!  אלוהי  איננו  זה  אך  ולרצוח.  לגנוב  לנאוף, 
אברהם, יצחק ויעקב רוצה להשכין את רוחו בקירבכם, והוא 

שלח את ישוע כדי שחטאיכם ייסלחו אם תאמינו בו!". 

מאיתנו  וביקשו  ושבים  עוברים  באו  המהומה  כדי  תוך 
כרוזים. הרוחות התלהטו והסכנה גברה. 

וכל  אתה  ישו,  זונה  בן  שלך!  והנביאים  אתה  לעזאזל  "לך 
הנביאים! אנחנו פה מאמינים רק באלוהים, אתה שומע?! רק 

באלוהים!", קילל מישהו בקול רוטט מכעס. 

"כן! כן! רק באלוהים!", ענה הקהל הרוגש והמשיך לרתוח. 
כל אחד הוסיף עוד שמן משלו למדורה: 

"אנחנו לא צריכים פה מיסיונרים מסריחים שכמוך! כמה 
כסף אתה מקבל מהם?! סע! סע לגרמניה! לך תספר לגויים על 

ישו שלך!".
לעברי  שצרחו  איש  כחמישים  לבין  ביני  הסוער  הויכוח 
במקהלה נמשך, וכשראיתי כי אי אפשר עוד לדבר בהגיון עם 
את  לפרוץ  ניסיתי  ונסערים,  מוח  חמומי  אנשים  הרבה  כך  כל 
טבעת החנק וללכת לדרכי. אחדים מהם רדפו אחריי עד כיכר 
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המושבות בצעקות מעליבות, שהדהדו בכל הרחוב: 

"מנוול! עוכר ישראל שכמוך! מכרת את עצמך לגויים עבור 
כסף! ‘מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו!’".

של  בעידודו   – דתיים  צעירים  כמה  החלו  המושבות  בככר 
הזקן הנסער – להכות בי מכות נמרצות. הם ניסו לחטוף ממני 
כוחי.  בכל  בתיק  ואחזתי  התנגדתי,  הכרוזים.  תיק  את  בכוח 
מעליהם  עמד  הזקן  ואילו  ארצה  אותי  הפילו  בחורים  שלושה 
והמשיך להסיתם נגדי: "הוציאו לו את התיק מהידיים! חייבים 
לשרוף את כל מה שיש בו!". התקפלתי על הרצפה כשאני אוחז 
בתיק בחוזקה ומגן בעזרתו על ראשי מפני הבעיטות ומהלומות 
התיק  את  להוציא  הצעירים  הצליחו  שהוא  איך  האגרופים. 
הצית  מישהו  המדרכה.  על  תכולתו  כל  את  ושפכו  ידיי  מתוך 
מישהו  אש.  למאכולת  הכרוזים  כל  הפכו  שניות  ובתוך  גפרור 
אחר גילה את ספר הברית החדשה על הרצפה. הוא הרים אותו, 
מצאתי  מה  תראו  וזעק:  לראשו  מעל  נצחון  בתנועת  בו  נופף 
לתוך  והשליך את הספר  לנו!",  להביא  רוצה  הוא  זה  פה! את 

המדורה...

יצליחו  אם  שגם  ידעתי  בליבי  בעדם.  לעצור  ניסיתי  לא 
לשרוף את כל הספרים בעולם המדברים על אודות ישוע, הרי 
שאת האמת האלוהית לא יעלה בידם להשמיד. "וחפץ ה’ בידו 
את  בכרוזים  ולכלות  התיק  על  להשתלט  כשהצליחו  יצלח". 

זעמם – הירפו ממני. 

את  כנראה  הזעיק  מישהו  ופצוע.  חבול  גופי  כשכל  קמתי 
למעלה  אחרי   – השוטרים  הגיעו  כאשר  אולם  המשטרה, 
במקום,  מהמתפרעים  איש  היה  לא  כבר   – דקות  משלושים 
רק בחור אחד, חובש כיפה, נשאר שם כדי ליהנות מעמל כפיו. 
אחרי חקירה קצרה לבירור העובדות, ובתמיהה למראה מדורת 
ל"ג בעומר שדעכה על המדרכה בעיצומו של חול המועד פסח – 
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ולקחו אותנו אחר כבוד  העלו השוטרים את שנינו על הניידת 
לתחנה. 

היה  שהבחור  ומששוכנעה  שנינו,  את  תיחקרה  המשטרה 
את  קיבלה   – הכרוזים  ובהבערת  בקטטה  פעיל  באופן  מעורב 
הציבורי"  הסדר  "הפרת  באשמת  תיק  נגדו  ופתחה  תלונתי 

ו"תקיפה גופנית". 

ישו!",  על  לאנשים  הטיף  הוא  מיסיונר!  הוא  הזה  "האיש 
עמד הבחור על דעתו. 

מכיסי  הוצאתי  מדובר.  כרוזים  באילו  אותי  שאל  השוטר 
ועיין  כרוז אחד ששרד לרפואה. הוא לקח אותו בידו, הפך בו 

בו, ואז אמר לבחור: 

חלוקת  זאת.  האוסר  חוק  שום  ישראל  במדינת  לנו  "אין 
כרוזי תעמולה ופרסומת איננה עבירה על החוק, כל זמן שאינה 
פוגעת בבטחון המדינה או מפיצה חומר תועבה פורנוגרפי. כפי 
שאני רואה כאן, החוברת הזאת איננה שייכת לאף אחת משתי 

הקטגוריות האלה". 

פגיעה  משום  בו  יש  דת!  להמרת  מסית  הזה  הכרוז  "אבל 
ברגשותינו הדתיים!".

בסבלנות,  השוטר  דיבר  עבירה",  פה  שנעשתה  ראית  "אם 
"היית חייב להרים טלפון ולהזעיק את המשטרה. בשום פנים 
באדם  ולנהוג  לידיך  החוק  את  לקחת  לך  היה  אסור  ואופן 

באלימות!". 

"היו  להצטדק.  הבחור  ניסה  לבדי!",  שם  הייתי  לא  "אבל 
שם לפחות עוד חמישים איש, וכולם צעקו ביחד. אני אפילו לא 

ידעתי במה המדובר!". 
"זה בוודאי לא פוטר אותך מאחריות, פגעת באדם שאינך 
מצפה  הייתי  אני  בחייך,  הותקף?  ומדוע  עשה  מה  אפילו  יודע 

ממך ליותר...". 
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ולנוכח חומרת העונש שהיתה צפויה  אחרי גביית העדויות 
השוטר  אל  פניתי  רחמיי.  עליו  נכמרו  אשם,  שנמצא  לבחור 

ואמרתי לו: 
"שמע נא, אני מוכן לבוא לידי פשרה. אם הבחור יהיה מוכן 
מוכן  אני  אהיה   – סליחה  ולבקש  בטעותו  להודות  להתנצל, 

לבטל את התלונה נגדו". 
ארבע עיניים הופנו אליי בהפתעה. השוטר, שלא ציפה ממני 
למחווה כזאת, והבחור, שלא יכול היה להאמין למשמע אוזניו 
והנהן בראשו. השוטר פנה אלי במבט שואל, ואילו הוא הסמיק 
עד תנוכי אוזניו. היישרתי אליו מבט והושטתי לו את ידי. הוא 
היסס לרגע ואחר כך לחץ את היד המושטת. שנינו יצאנו יחד מן 

החדר, ואז פנה אליי ואמר: 

כך  על  לחטוף  יכולתי  שעשית.  מה  את  מאוד  מעריך  "אני 
כהוגן. אני מצטער על כל העסק". 

ממני  שביקשת  לפני  הרבה  עוד  לך  סלחתי  שטויות.  "עזוב 
סליחה. למעשה, אפילו לא כעסתי עליך. יכול להיות שלו הייתי 
עד כמה חמור  נוהג אחרת. רציתי שתבין  במקומך, לא הייתי 
לסדר  שלנו  החטא  על  עובר  איננו  אלוהים  גם  המעשה.  היה 
דין מוות. אולם הוא אהב  גזר  יודע שלכולנו מגיע  היום. הוא 
אותנו – וגם אותך – עד כדי כך שהיה מוכן לקחת על עצמו את 
העונש שלנו. לשם כך שלח את ישוע. אתה שמח על ששוחררת, 
אבל דע לך שאינך יודע עדיין שמחה מהי. חכה עד שתקבל את 

סליחת האלוהים על כל חטאיך, במשיח!". 

הבחור חייך, נופף לי לשלום ונעלם במורד הרחוב. 

התקריות  רבו  הבשורה  בעבודת  שלי  הראשונות  בשנים 
מתחילים  רבים  הרוחות.  נרגעו  השנים  עם  אולם  והמהומות. 
להבין שמדובר פה ביהדות. עד לפני כמה שנים היו אנשים רבים 
בטוחים שקיים בעולם מין גוף מסתורי ומפלצתי – "המיסיון" 
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– השולח את זרועות התמנון שלו גם לארצנו הקדושה, ואשר 
דיעה  דתם.  את  שימירו  הבריות  את  לפתות  למטרה  לו  רואה 
זו נפוצה ודאי בגלל גישתה המעוותת של הכנסיה הקאתולית 
כפייה  בדרכי  תורתה  להפצת  פעלה  ההיסטוריה  שלאורך 
המנוגדות בתכלית לרוח הברית החדשה. לשמחתי מתחיל עם 
רואים זאת כשליחות  ישראל להבין שמשיחיים רבים, כמוני, 
חשובה להפיץ את האמת אודות ישוע, כדי שבני האדם יידעו 
לבחירתו  הנתון  עניין  היא  המשיחית  האמונה  לבחור.  ויוכלו 
אפשר  ואי  לתוכה  להיוולד  אפשר  אי  אדם.  כל  של  האישית 
לכפות על מישהו לקבל אותה. המלה "מיסיון" פירושה בעצם 
בעיקר   – בה  דבקו  השנים  במשך  "משלחת";  או  "שליחות", 

בעיני הציבור היהודי – משמעויות שליליות. 

דרך  בכל  להשתמש  הרבני  המימסד  ממשיך  הרב  לצערי 
אפשרית כולל כלי התקשורת, כדי להוליך את עם ישראל שולל 
שקשור  מה  מכל  ופחד  סלידה  הישראלית  לתודעה  ולהחדיר 
בישוע בן דוד. אך זה לא יועיל. "עוצו עצה – ותופר; דברו דבר 
– ולא יקום, כי עמנו אל!" )ישעיהו ח’ 10(. אלוהים, בנאמנותו, 
לבין  הרבנית  הדת  בין  להבחין  העם  לב  את  לאט  לאט  פוקח 
הגדל  מספרן  היא  לכך  ועדות  המשיחית,  היהודית-  האמונה 
נראה שהמעגל  ברחבי הארץ.  והולך של הקהילות המשיחיות 
מתחיל להיסגר: מתוך עם ישראל יצאה הבשורה לגויים, ועם 
שובנו למולדת – שבה הבשורה להתפשט פה. מהעיר יפו יצאה 
בשורת ישוע המשיח אל קורנליוס הרומאי, הגוי הראשון שנושע 

בקיסריה. חלפו אלפיים שנה – ושוב מופצת הבשורה מיפו. 

ירושלים,  של  המרכזיים  הרחובות  באחד  אחרת,  בפעם 
הותקפתי על-ידי ארבעה בחורי ישיבה חרדיים. הם לא הירבו 
במלים. למעשה, לא הוציאו הגה מפיהם, רק הנחיתו עליי מכת 
את  כיוונו  ואז  שכמי  מעל  התיק  את  שהפילה  מאחור  אגרוף 
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את  ולהכתים  מפניי  לקלוח  החל  דם  פניי.  אל  ישר  אגרופיהם 
בגדיי. התחלתי לזעוק: "משטרה! משטרה!" והארבעה הרימו 

את רגליהם ונעלמו כמו בלעה אותם האדמה. 

את  ניצלתי  שלא  עצמי  על  כועס  כשאני  הרחוב  את  חציתי 
הזדמנות הפז שנקראתה לי לקיים את מצוות ישוע: 

ַאְׁשֵריֶכם ִאם ִיְׂשְנאּו ֶאְתֶכם ָהֲאָנִׁשים 

ְוִאם ְיַנּדּו ֶאְתֶכם, 

ְוֵחְרפּו ִויָנֲאצּו ֶאת ִׁשְמֶכם ְּכֵׁשם ָרע 

ְלַמַען ֶּבן ָהָאָדם! 

ִׂשְמחּו ַּבּיֹום ַההּוא, ּוְרֹקדּו; 

ִּכי ִהֵּנה ְׂשַכְרֶכם ַרב ַּבָּׁשַמִים,

ִּכי ַכָּדָבר ַהֶּזה ָעׂשּו ֲאֹבֵתיֶהם ַלְּנִביִאים! 

...ִּכי ִיְמְסרּו ֶאְתֶכם ְלַסְנֶהְדִרּיֹות 

ְוֻהֵּכיֶתם ְּבָבֵּתי ְכֵנִסּיֹות, 

ְוִלְפֵני ְנִגיִדים ּוְמָלִכים ּתּוְבאּו ְלַמֲעִני, 

ְלֵעדּות ָלֶהם... לוקס ו’ 23-22, מרקוס י"ג 9

קהל  לפני  ולבשר  לעמוד  נדירה  הזדמנות  כאן  לי  היתה 
פשוט  והשבים  העוברים  זאת.  עשיתי  לא  אולם  ישוע,  על  רב 
דם  שותת  כשאני  לפניהם  לעמוד  יכולתי  קרה.  מה  הבינו  לא 
הבשורה  התחילה  כך  הרי  הישועה.  בשורת  את  להם  ולבשר 
להתפשט בחוצות ירושלים, וכך גם שילמו הנביאים, השליחים 
יצטרכו  גם  שכך  וכנראה  בדמם,  הראשונים  והתלמידים 
שיידרשו  תלמידים  אותם  יהיו  מי  מעניין  להסתיים.  הדברים 
התקומה  מזבח  על  קדושים  מות  ולמות  חייהם  את  להקריב 

הרוחנית של עם ישראל? 



למה דווקא אני?226

יכול  איני   – הזה  מהסוג  במאורעות  נזכר  שאני  אימת  כל 
שלא להתפעם מחדש נוכח אמת האלוהים!

...ִׂשְמחּו ַעל ֲאֶׁשר ֵחֶלק ָלֶכם ְּבִעּנּוֵיי ַהָּמִׁשיַח, 

ְלַמַען ַּגם ִּתְׂשְמחּו ְוַתַעְלצּו ְּבִהָּגלֹות ְּכבֹודֹו.

ִאם ְיָחֲרפּו ֶאְתֶכם ְלַמַען ֵׁשם ַהָּמִׁשיַח - ַאְׁשֵריֶכם; 

ִּכי ָנָחה ֲעֵליֶכם רּוַח ַהָּכבֹוד )ְוַהְּגבּוָרה( רּוַח ֱאֹלִהים; 

)ֶאְצָלם ְמֹּנָאף הּוא ְוֶאְצְלֶכם ִנְכָּבד(! 

הראשונה לפטרוס ד’ 14-13

אותו יום היה מבורך עבורי באופן מיוחד. התמלאתי בשמחה 
ואושר בעיצומה של הסערה. בעודי מותקף ושותת דם השתלטה 
עליי רגיעה נהדרת ויכולתי לעמוד בשקט בלי להחזיר מלחמה 
שערה. חשתי עצמי חבוק בזרועותיו של האב האוהב והכל יכול. 
היה זה שלום שאינו תלוי כלל בנסיבות החיצוניות. העולם אינו 
האושר  הפנימי,  השקט  האלוהים,  שלום  שכזה!  שלום  מכיר 
והשלווה המיוחדים שעטפו את רוחי היו מעבר לבינתי. פסעתי 
לאיטי לעבר בית חולים שנמצא לא הרחק ממקום האירוע ושם 

קיבלתי עזרה ראשונה. 

זו היתה חוויה מיוחדת במינה: להיראות כלפי חוץ מובס, 
אומלל ומנוצח – ובכל זאת להרגיש מנצח, נצחון שרק האדם 
הפנימי-הרוחני מודע לו: להיות מסוגל שלא להשיב רע על רע, 
המשיח  גבורת  היא  זאת  בטוב!  הרע  את  לעצור  דווקא  אלא 

הפועלת ברוחו של פדוי האלוהים! 
התפללתי  שונות.  מחשבות  אותי  הטרידו  לילה  באותו 
אותם.  שנאתי  ולא  עליהם  כעסתי  לא  תוקפיי.  של  לשלומם 
ישוע: "אבי, סלח להם, כי הם  התפללתי עבורם במלותיו של 
נזכרתי   .)34 כ"ג  )לוקס  עושים!"  הם  אשר  את  יודעים  אינם 
בגאוות  חזרו  כיצד  לעצמי  ודמיינתי  הזועמים,  בפרצופיהם 
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שתפסו  הרבי  ובפני  חבריהם  בפני  מתפארים  לישיבה,  ניצחון 
הרבי  את  לעצמי  תיארתי  הצורה".  את  לו  ו"כיסחו  מיסיונר 
מחלק להם שבחים ומעודד את כל האברכים לצאת למלחמת 

קודש נגד "נגע המיסיון". 

נשאו אותי אל מפגש  לנחם אותי. מחשבותיי  ידע  אלוהים 
משיחי של ערבים ויהודים מאמינים שהשתתפתי בו לא מכבר. 
על משכבי באותו לילה חשבתי לעצמי: "מה גדלו מעשיך ה’, 
יבין  לא   - וכסיל  ידע,  לא  בער  איש  מחשבותיך!  עמקו  מאוד 
את זאת!". הנה ערבים ויהודים, החיים שנים כה רבות בשנאה 
תהומית ומתמשכת – נולדים מחדש, לומדים לסלוח ולאהוב, 
ועורכים מפגשים שממשלות העולם היו מוכנות לשלם הון כדי 
כלפי  יפה  הלא  יחסם  על  התוודו  היהודים  כדוגמתם.  לקיים 
הערבים  סליחתם.  את  וביקשו  הצבאי  שירותם  בעת  ערבים 
ועל  והתוודו על השנאה הנוראה שטיפחו כלפי היהודים  הודו 
הרצון שקינן בהם לנקום, וביקשו את סליחתם של המאמינים 

היהודים. 
 

והתחננו  הטרור,  מעשי  שייפסקו  וביקשו  התפללו  הערבים 
עבור  התפללנו   – היהודים   – אנחנו  ישראל.  עם  ישועת  למען 
הערבים, בידיעה שהם חיים בין הפטיש לסדן. ביקשנו מאלוהים 
שיפעל בלב בני עמו ישראל כדי שילמדו להתייחס לגרים במידת 
הרחמים הראויה. אחרי שנשאנו את ליבנו לאלוהים בתפילות, 
לאלוהי  ושבח  הלל  בשירי  יחד  פתחנו   – ובתחנונים  בבקשות 
ישראל, ואותם ערבים ידעו היטב שהם משתחוויים לאלוהים 

שבחר את ישראל מכל העמים. 

מעוטרות  ועיניי  כבלון  נפוחות  פניי  במיטתי,  שכבתי 
מתי,  עד  מתי?  עד  ותהיתי:  כחולים-שחורים,  ב"פנסים" 
אם  המובטחת.  לארץ  חזרנו  מאש  מוצלים  כאודים  אלוהים? 
האדמה  את  דמינו!  לעמורה  היינו,  כסדום   – לנו  אלוהים  לא 
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עם  מה  אך  בנינו,  הנטושות  הערים  את  הפרחנו,  השוממה 
לבותינו? נפשנו צמאה כמדבר ואנו רעבים וזקוקים לקירבתך, 
ה’... אנא, אלוהים, הסר את העיוורון הזה, את המסווה הזה 
שעומד לנו למכשול. איה האור האמור לזרוח בחיינו? לא אור 
זרקורים שאחריתו כוזבת, לא אור נרות שבת וחנוכה שאינם 
אלא מסורת יפה; רוצים אנו את אור פניך, אלוהים! אנו רוצים 
באורח  גם  אם  כי   – קיומנו  בעצם  רק  לא   – עדים  לך  להיות 
חיינו. האר פניך, אלוהים, והחל להושיע גם את החרדים. הבא 
כדי  המשיח,  בישוע  לאמונה  שלמה,  בתשובה  אליך  אותם  נא 

שביתם יהפוך להיות "בית תפילה לכל העמים"!

 וכשתפילה זו על שפתיי נרדמתי על מיטתי, בידיעה ברורה 
שיום הגאולה הנכסף בוא יבוא. 

ג’ף האמיתי על האופנוע ו”ג’ף” השחקן 
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פרק כ"א

אלה המועדים ואלה הבריתות

"האם אתם, היהודים המשיחיים, חוגגים את חגי ישראל?" 
מהיהדות  שהתנתקנו  כאילו  קרובות,  לעתים  אנו  נשאלים   –

וכאילו שאנחנו חייבים לעמוד כל הזמן בעמדת התגוננות. 

של  מאפיין  חתך  מהווים  המשיחיים  היהודים  ובכן, 
חילוני  מרקע  שבאו  כאלה  בינינו  יש  הישראלית.  האוכלוסיה 
בינינו  יש  חרדית.  ואפילו  דתית  מסביבה  שבאו  ויש  מובהק, 
בצה"ל,  ששירתו  ישנם  מושבים.  ובני  קיבוצניקים  עירוניים, 
דומה.  המצב  ישראל  חגי  לשמירת  בנוגע  גם  שלא.  כאלה  ויש 
יש, למשל, המקיימים סדר פסח כהלכתו, ואחרים חוגגים את 

הפסח כשהם משתמשים בהגדות מיוחדות למשיחיים. 

כמובן שאם מדברים על "היהודים המשיחיים" כיחידה אחת 
ישראל,  חגי  את  שומרים  שאנו  ודאי  חיובית:  תהיה  התשובה 
אולי אפילו ביתר הקפדה מיהודים רבים אחרים, משום שאיננו 
עליהם  שאבד  עתיקים  פולחנים  כאל  החגים  אל  מתייחסים 
הכלח, אלא משום שישוע המשיח – שהוא תכלית התורה כולה 
– עומד תדיר לנגד עינינו, ואנו רואים אותו בכל חג. כל החגים 

מצביעים עליו; יש רק לפקוח את העיניים ולראותו!

את  לחוג  הקפדתי  בארץ  הייתי  בהן  השנים  כל  פסח.  ערב 
הפסח בחיק המשפחה. אולם אחרי מות אימי לא ערכנו סדר 
כבשנים הקודמות, ואני השתתפתי לראשונה בסדר פסח בנוסח 

היהודים המשיחיים. 
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הארץ.  שבמרכז  המשיחיות  הקהילות  באחת  נערך  הסדר 
מלא ציפיות הגעתי לבית הקהילה שסויד מחדש וקושט בפרחים 
ונערכו  ח’  בצורת  מסודרים  היו  הארוכים  השולחנות  רעננים. 
חרסינה,  צלחות  מכסף,  סכו"ם  מערכות  עם  והדר,  פאר  ברוב 
לאט  לאט  רבועות.  נערמו מצות  וסלסלות שבהן  ליין,  גביעים 
השולחנות  ליד  מקומם  את  ותפסו  לאולם  המוזמנים  נכנסו 
ליד  בראש השולחן.  ורעייתו התיישבו  מנחה הסדר  הערוכים. 
כל צלחת היתה הגדה מפוארת של פסח, כמוה טרם ראיתי עד 

כה. אז קם המנחה ממקומו ואמר: 
"חג הפסח הוא חג חרותנו, חג יציאתנו מהשעבוד במצריים 
לחרות עם אלוהים. כל בית ישראל חוגג הלילה הזה את החג, 
לזכר אותו פסח ראשון של יציאת מצריים. אבל לנו יש גם את 
הפסח הנצחי שלנו – ישוע המשיח אדוננו אשר – הוקרב בעדנו, 
ובדמו גאל אותנו מעבדות לחטא, לעולם ולשטן, והוציאנו אל 
החיים הנצחיים במלכות אלוהים. כי ‘אם הבן ישחרר אתכם – 

בני חורין באמת תהיו!’". 
סדר הפסח עצמו נערך "כהלכתו, לפי המתכונת המקובלת 
בכל בית יהודי. מדי פעם הפסיק המנחה את מהלך הסדר כדי 
להסביר נקודה זו או אחרת ברוח הברית החדשה. כך, למשל, 
במקום לרחוץ את ידיו לפני קריאת ההגדה ב"רחץ", קרא את 
בערב  תלמידיו  רגלי  את  רחץ  אשר  ישוע  על  המקראי  הסיפור 
הסעודה האחרונה, ממש לפני תחילת הסדר עצמו. כאשר ברך 
שהוא  עצמו  לישוע  מתייחסת  זו  ברכה  כי  הסביר  "המוציא", 
אשר "הוצא" מן הארץ עם  "לחם החיים היורד מן השמים" 
תקומתו מן המתים. כאשר ברך "בורא פרי הגפן", העיר שברכה 

זו עוסקת בנו, תלמידי ישוע, פרי הגפן האמיתית". 

הגפן  ‘אני  עצמו:  על  להם  ואמר  תלמידיו,  אל  פנה  "ישוע 
פרי  יעשה   – בי  יעמוד  כי  איש  השריגים;  ואתם  האמיתית 

לרוב!’. אנחנו, תלמידי התלמידים, הננו פרי הגפן". 
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מנהג  דווקא  עליי  השאיר  ביותר  העמוק  הרושם  את 
האפיקומן. עוד כשהייתי בבית אבא תמהתי לדעת מהו מקורו 
רק  אבל  אפשרי.  הבלתי  שמו  על  הזה,  מנהג  של  פשרו  ומהו 
עכשיו, בסדר המשיחי, הובהר לי סוף סוף הדבר. שלוש המצות 
המונחות על שולחן הסדר לא מסמלות רק את שלושת המעמדות 
בקרב האומה הישראלית: כוהנים, לוויים וישראל, כי אם גם 
ורוח הקודש.  את שלוש ההתגלויות של האלוהות: האב, הבן 
לגופו  )"יחץ"( סמל  המצה האמצעית – מצת "הבן" – נשברת 
מוסתר  ממנה  חלק  הצלב.  על  "נשבר"  אשר  המשיח  ישוע  של 
עד תום הסעודה, בעוד החלק השני מוחזר אל בין שתי המצות 
השלמות. כך הוחזר ישוע, אחרי שנצלב, אל האב ורוח הקודש, 
הילדים  צריכים  הסעודה  תום  עם  בקברו.  הוסתר  זמנית  ובו 
"לפדותה"  צריך  אותה  והמוצא  המוסתרת,  המצה  את  לחפש 
ישוע  גם  הוקם  כך  )"צפון"(.  מתנה  תמורת  הסדר  עורך  מידי 
המשיח מן הקבר בגבורת אלוהים, וכל המוצא אותו מקבל מן 
האב את מתנת רוח הקודש – לב חדש ורוח חדשה. באותו ערב 
הבנתי שבשורת הישועה כולה מסתתרת במנהג מסתורי ועתיק 
זה, וכי עם ישראל חוגג אותו מדי שנה בשנה מבלי לעמוד כלל 

על משמעותו. 
אהבתי גם את נוסחת התפילה העתיקה שחזרה שוב ושוב 
על עצמה במרוצת הסדר: "הריני מוכן ומזומן לקיים מצוות... 
טמיר  ההוא,  ידי  על  ושכינתיה,  הוא  בריך  קודש  יחוד  לשם 
האב  את  זו  בתפילה  ומייחד  מקדש  כולו  ישראל  עם  ונעלם". 
– הקדוש ברוך הוא, ואת רוח קודשו – השכינה, על ידי ההוא 

טמיר ונעלם – האדון ישוע המשיח, הוא ולא אחר!

סדר פסח זה השאיר עליי רושם כביר משום שנוכחתי לדעת 
היהודים  עצמו.  הפסח  שה   – העיקר  חסר  היהודי  בסדר  כי 
חוגגים היום את חג המצות בלבד, משום שאין להם פסח כלל. 
כל הסדר של ימינו מהווה תחליף לדבר העיקרי. רק מי שמכיר 
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הוקרב  כבר  האמיתי  שהפסח  יודע  האלוהים,  שה  ישוע,  את 
ושזוהי בעצם חגיגת זיכרון, בבחינת "זאת עשו לזכרוני... בכל 

עת שתאכלו מן הלחם הזה, ותשתו מן הכוס הזאת...". 

של  והדקויות  המשמעויות  כל  על  כאן  להתעכב  אוכל  לא 
ליל הסדר ושל חג הפסח במחשבה היהודית-משיחית. לשם כך 
ידרש כרך נפרד. דבר אחד ברור: משה הוציא אותנו מעבדות 
ואילו  המובטחת;  לארץ  להיכנס  הדרך  את  לנו  והכין  פיסית 
ישוע בא כדי להוציא אותנו מהעבדות הרוחנית לחטא – לחרות 
עם אלוהים. ישוע בא להכין לנו את הדרך אל מלכות האלוהים. 

שבעת  במלאת  הביכורים  הבאת  חג  הוא  השבועות,  חג 
ובחג  סיני,  בהר  תורה  קיבלנו  השבועות  בחג  העומר.  שבועות 
השבועות צלחה רוח הקודש על תלמידיו הראשונים של ישוע 
הקהילה  הולדת  את  מסמל  זה  יום  ציון.  בהר  בירושלים, 
המשיחית ואת התגשמות ההבטחה "ונתתי לכם לב חדש ורוח 
בשבועות  ל"ו(.  )יחזקאל  בקירבכם"  אתן  רוחי  ואת  חדשה... 
לקהילה  סמל   – לה’  מנחה  חמץ  לחם  ככרות  שתי  הועלו 

המורכבת מיהודים וגויים. 

חג סוכות, חג האסיף, הוא החג שבו אוסף האיכר את יבולו 
אל הגרנות והאסמים. בניגוד לשני הרגלים הקודמים – פסח 
ושבועות – טרם התגשמה משמעותו של חג הסוכות במלואה. 
חג זה יתמלא בשלמות כאשר ישוע ישוב לקול השופר האחרון 
– חג תרועה – כדי לקחת את בחיריו אליו, השמיימה. אז יהיה 
זה "חג האסיף" במלוא מובן המלה. כל הגויים שייוותרו בעולם 
לירושלים  בשנה  שנה  מדי  יעלו  הזה  המופלא  המאורע  אחרי 
ולחוג בה את חג הסוכות, כדבר  כדי להשתחוות לה’ צבאות 

זכריה הנביא )פרק י"ד(. 
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הכיפורים  יום  את  זה  בהקשר  להזכיר  שלא  אפשר  אי 
יום  בין  אבל  ט"ז.  ויקרא  בספר  מופיע  המפורט  שתיאורו 
במסכת  הכתוב  בעקבות   – היום  נחוג  שהוא  כפי  הכיפורים 
הבדלים  יש  המקראי,  הכיפורים  יום  לבין   – שבתלמוד  יומא 
אפשרות  ואין  מקדש  בית  אין  היום  ביותר.  משמעותיים 
להקריב קורבנות. משום כך אין לעם ישראל כפרה; שהרי ללא 
דם.  שפיכת  בלי  כפרה  ואין  חטאים,  סליחת  אין  דם  שפיכת 
מעבירין  וצדקה  תשובה  "תפילה,  לפיו  רבנן,  שקבעו  התחליף 
את רוע הגזירה" מעיד כמאה עדים על התסכול העמוק הנובע 
שהכפרה  יודע  המשיח  ישוע  את  שמכיר  מי  רק  זו.  מעובדה 
ולתמיד,  אחת  כבר,  בוצעה  והחד-פעמית  המושלמת  הנצחית, 
משום שישוע נכנס בדם נפשו אל הקודש פנימה, והמציא גאולת 
עולם לכל הבוטחים בו. היהודים המשיחיים בטוחים בגאולתם 
ובחתימת שמם בספר החיים, בעוד שהאחרים מאחלים זה לזה 
"גמר חתימה טובה" ותולים את תקוותם רק בתפילה ובצום, 

שעל פי התורה אינם מכפרים על חטאים. 
"ומה בנוגע לשבת? האם אתם שומרים שבת כהלכתה?". גם 
כאן התשובה היא חיובית. ישוע המשיח העיד על עצמו שהוא 
לנוח ביום  ולכן אינו משועבד לשבת. אנו חייבים  אדון השבת 
השבת מכל טרדות העולם הזה ולהתענג בו על ה’ אלוהינו. ואם 
הדבר הזה כרוך בנסיעות? אפילו משה – אם היה פה כיום – 
היה נוסע ברכב אל הקהילה וממנה. אם יש צורך בריפוי חולים 
זאת  עושים  אנו   – לעיר  מחוץ  מבקרים  באירוח  או  וסובלים 
ובנפש חפצה. מכל מקום, לא הגבלותיהם של  לכבוד אלוהים 
זה, שכן כל אחד מאיתנו עומד  חז"ל מחייבות אותנו במקרה 
לבדו לפני אלוהיו ונותן לו בלבד את הדין והחשבון. אחרי הכל 

"אלה מועדי ה’" ולא מועדינו אנו!

על  ברור  באופן  מצביעים  ה’  לנו  שנתן  שהמועדים  כשם 
המשיח, כך גם שלוש הבריתות שכרת איתנו. 
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ברית אברהם

ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ַאְבָרם: 

"ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך, ּוִמּמֹוַלְדְּתָך, ּוִמֵּבית ָאִביָך - 

ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך!

ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול, 

ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך, ֶוְהֵיה ְּבָרָכה.

ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך, ּוְמַקֶּלְלָך ָאֹאר: 

ְוִנְבְרכּו ְבָך, ֹּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה!" בראשית י"ב 3-1

שאין  ספציפיות  הבטחות  שלוש  כאן  שניתנו  לציין  חשוב 
תנאי לצידן: 

ההבטחה בנוגע לארץ – ה’ הבטיח להראות לאברהם  א.  
את הארץ שהוא עצמו מתכונן לתיתה לו נחלה. 

ההבטחה בנוגע לזרע – ה’ מבטיח לאברהם צאצאים.  ב.  

אברהם  בני  אמורים  לפיה   – לברכה  בנוגע  ההבטחה  ג. 
להיות מקור ברכה לכל משפחות האדמה )אור לגויים(. 

בישוע המשיח אכן הפכנו להיות ברכה לכל משפחות האדמה 
ואור לגויים. 

הינה  הברית  ובראשונה  בראש  ובכן,  "ברית"?  בעצם   מהי 
את  לאברהם  הבטיח  שאלוהים  אחרי  צדדים.  שני  בין  הסכם 
בריתות  בשתי  אותה  חתם  הוא  למעלה,  שציטטנו  ההבטחה 
נוספות – הברית בין הבתרים וברית המילה – וגם בהן הבטיח 
דבר,  לעשות  נדרש  לא  אברהם  תנאי.  ללא  הבטחות  לאברהם 
חוץ מאשר להביא את בעלי החיים עבור הברית בין הבתרים 
המקרים  בשני  אולם  המילה.  ברית  במסגרת  זרעו  את  ולמול 
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בדם.  נכרתת  אלוהים  עם  ברית  שכל  משום  דם,  דרוש  היה 
הברית איננה דבר יחודי בין אלוהים ובני אדם. גם בין בני אדם 
בריתות  בריתות שלום,  הגנה,  בריתות  שונות:  בריתות  נכרתו 
אחווה – ובכל מקרה היה גם זבח – סעודה חגיגית – חלק בלתי 
נפרד מהברית. כל צד הציג את תנאיו הוא, ועם חתימת החוזה 
בין שני הצדדים נשפך ביניהם הדם אשר אישר את הברית. לכן, 
גם כאשר אדם שכבר נימול מתגייר עדיין יש להקיז ממנו "דם 

ברית". 

ברית סיני

לגבי הברית שכרת משה בשם ה’ עם בני ישראל לרגלי הר 
סיני, קוראים אנו: 

ַוִּיְׁשַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, 

ַוַּיֲעלּו ֹעֹלת, 

ַוִּיְזְּבחּו ְזָבִחים ְׁשָלִמים ַלה' ָּפִרים.

ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם, ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגֹנת,

ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבַח.

ַוִּיַּקח ֵסֶפר ַהְּבִרית, 

ַוִּיְקָרא ְּבָאְזֵני ָהָעם;

ַוֹּיאְמרּו: "ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' – ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע!"

ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת ַהָּדם, 

ַוִּיְזֹרק ַעל ָהָעם, ַוֹּיאֶמר:

"ִהֵּנה ַדם ַהְּבִרית 

ֲאֶׁשר ָּכַרת ה' ִעָּמֶכם, 

ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה!" שמות כ"ד 8-5
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בניגוד לבריתות שכרת ה’ עם אברהם שהיו, כאמור, בריתות 
ללא תנאי, ושבהן כל מה שנדרש מאברהם היה להאמין – כמו 
שנאמר: "והאמין בה’, ויחשבה לו צדקה" – הרי שברית סיני 
היתה כרוכה בתנאי חשוב ביותר – ציות בלתי מעורער ובלתי 

מתפשר, ציות מוחלט לתורת ה’: 

ְוָהָיה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ה' ֱאֹלֶהיָך

ִלְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום - 

ּוְנָתְנָך ה' ֱאֹלֶהיָך ֶעְליֹון, ַעל ָּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ... 

ְוָהָיה ִאם ֹלא ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, 

ִלְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו 

ְוֻחֹּקָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום -

ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיגּוָך... דברים כ"ח 15,1

ציות  הוא  בסיני  שנכרתה  הברית  לקיום  התנאי  כן,  אם 
מוחלט, לשמור ולעשות את כל התורה ככתבה וכלשונה. לא רק 
את המצוות המוצאות חן בעינינו, אלה שקל ונוח לנו לקיימן; 
לא רק את אלה הנראות הגיוניות בעינינו – כי אם את כולן, עד 
האחרונה שבהן! אלוהים אמר שיקלל כל אדם אשר לא יקיים 

את כל התורה, עד הקוץ האחרון שבה. 

ָארּור ֲאֶׁשר ֹלא ָיִקים ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתוָֹרה ַהֹּזאת 

ַלֲעׂשוֹת אוָֹתם!" 

ְוָאַמר ָּכל־ָהָעם: "ָאֵמן!" דברים כ"ז 26

על  להעיד  היכול  הזה,  העולם  בכל  מישהו  יש  האם  וכעת, 
עצמו שקיים תמיד את כל דברי התורה, ככתבם וכלשונם, בלא 

לטעות ובלא לחטוא אפילו פעם אחת? 
עם ישראל מרגיש עצמו מחוייב עדיין כלפי ברית סיני, אולם 
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בעיני האלוהים הברית הזאת הופרה למעשה עוד בטרם נחתמה. 
משה טרם הספיק לרדת מעל ההר, ולוחות הברית בידו – ולרגלי 
ההר כבר השתולל העם הפרוע בריקודי זימה מתועבים מסביב 
עבודה  על  האוסר  הראשון  הדיבר  את  הפר  ובכך  הזהב,  לעגל 
זרה. ואני שואל אותך, הקורא, האם היה זה מקרה חד פעמי, 
רק כשלון יוצא דופן בהיסטוריה היהודית? מתי היתה תקופה 
בחיי העם שבה לא זנה אחרי אלוהים אחרים – אלוהי עץ ואבן, 
‘עבודה  לגלות מארצו בשל  נאלץ  עד אשר   – ועשתרות  בעלים 

זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים?’ פעם... ופעמיים ושלוש...

ביודעין  עצמו  את  מסבך  שאלוהים  לכאורה  לחשוב  ניתן 
לנו בברית שכרת עם  ובכוונה תחילה: מצד אחד מבטיח הוא 
אברהם אבינו שנהיה לברכה לכל משפחות האדמה, והוא קורא 
אותנו להיות אור לגויים; ומצד שני נותן הוא לנו תורת אמת 
שקיבלנו  ושמאז  במלואה,  לקיימה  יכולים  אנו  שאין  וצדק 
אותה ועד היום היא תלויה ועומדת כקללה על ראשנו. אך אל 
עזב  לא  הוא  אותנו.  לקלל  מתכוון  לא  מעולם  אלוהים  דאגה, 
ולא נטש את עמו ישראל! עוד בטרם הוציא אותנו לגלות בבל 
ולפני שחרב בית המקדש הבטיח לנו בפי הנביא ירמיהו שהוא 
ברית  איתנו  ולכרות  בברכה,  עמו  בני  את  ולפקוד  לשוב  עתיד 

חדשה. 

ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים, ְנֻאם ה',

ְוָכַרִּתי ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 

ְוֶאת ֵּבית ְיהּוָדה ְּבִרית ֲחָדָׁשה.

ֹלא ַכְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת ֲאבֹוָתם, 

ְּביֹום ֶהֱחִזיִקי ְבָיָדם, 

ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים -

ֲאֶׁשר ֵהָּמה ֵהֵפרּו ֶאת ְּבִריִתי, 
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ְוָאֹנִכי ָּבַעְלִּתי ָבם, ְנֻאם ה';

ִּכי ֹזאת ַהְּבִרית 

ֲאֶׁשר ֶאְכֹרת ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם ְנֻאם ה' - 

ָנַתִּתי ֶאת ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם,

ְוַעל ִלָּבם ֶאְכֲּתֶבָּנה; 

ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים, 

ְוֵהָּמה ִיְהיּו ִלי ְלָעם.

ְוֹלא ְיַלְּמדּו עֹוד 

ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת ָאִחיו ֵלאֹמר: 

'ְּדעּו ֶאת־ְיהָוה!'

ִּכי כּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי, 

ְלִמְקַטָּנם ְוַעד ְּגדֹוָלם ְנֻאם ה'; 

ִּכי ֶאְסַלח ַלֲעוָֹנם, ּוְלַחָּטאָתם ֹלא ֶאְזָּכר־עוֹד. 

ירמיהו ל"א 34-31

עם  להיכרת  החדשה  הברית  עתידה   – עיניך  שרואות  כפי 
בית ישראל ועם בית יהודה ולתפוס את מקומה של ברית סיני 
את  שהפר  הוא  ישראל  שעם  בפירוש  כאן  מציין  ה’  המופרת. 
הברית באורח חד-צדדי, למרות שאלוהים שמר אותה מצידו 
כבעל נאמן. אולם די שאחד הצדדים יפר את החוזה כדי שגם 
ה’  אין  ולכן,  הברית.  במסגרת  מחובותיו  ישתחרר  השני  הצד 
כל  אין  תנאיה  שבגלל   – המופרת  הברית  את  שיחדש  מבטיח 
אפשרות לשמרה – אלא מבטיח שיכרות תחתיה ברית חדשה 

לגמרי, הבנויה על בסיס חדש ומוצק הרבה יותר. 

אלא   , רעוע  רק  לא  שהוא  בסיס  על  הוקמה  סיני  ברית   
בלתי אפשרי ממש. איש לא הצליח מעולם לקיים את התורה 
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כבוד אלוהים המה’  וחסרי  בשלמותה, משום ש’כולם חטאו, 
ידי הכוהנים,  על  דרך-מוצא  לעמו  נתן  זאת הסיבה שאלוהים 
שגישרו בינו ובין בני האדם באמצעות הקורבנות. כל הטענות 
לבין  בינו  מתווך  צריך  שאינו  המכריז  בן-ימינו,  היהודי  של 
מתוך  נאמרות  והן  האמת,  במבחן  עומדות  אינן   – אלוהים 
אי הבנה בסיסית של תפקידו החשוב של הכוהן הגדול. שימו 
אסלח  "כי  ירמיהו:  הנביא  ביד  החדשה  הברית  להבטחת  לב 
אלוהים  יכול  כיצד  עוד!".  אזכור  לא   – ולחטאתם  לעוונם, 
להבטיח זאת מבלי לתת לנו קורבן? הרי הוא חייב היה לספק 
מכיוון  התורה.  שמלמדת  כמו   – אותנו  לטהר  כדי  קורבן  לנו 
את  שיקבל  הכנסת,  בבתי  לאלוהים  עמנו  בני  מתחננים  שכך 
כל  אבל  כהילכתם.  הקורבנות  את  הביאו  כאילו  תפילותיהם 
מה שאלוהים מבקש הוא שנקבל את הברית החדשה, שנחתמה 
רק  דבר,  שום  עלינו  מטיל  לא  הוא  באמונה.  ישוע,  של  בדמו 
את   – לנו  לתת  רוצה  שהוא  מה  את  ובאמונה  באהבה  שנקבל 
הברית החדשה על כל יתרונותיה: לב חדש ורוח חדשה בזכות 
סליחת החטאים. כל הברכות האלה מתקיימות בברית החדשה 
באמצעות מותו ותקומתו של ישוע המשיח. דמו של ישוע הוא 
"דם הברית החדשה, הנשפך בעד רבים לסליחת החטאים...". 

נעוצה  קיומו  שנות  אלפי  במשך  ישראל  עם  של  הטרגדיה 
בנקודה העקרונית הזאת, שאנחנו ראינו בקבלת התורה אות 
לייחודנו הבלעדי כעם סגולה, ולא השכלנו לראות שבעצם עלינו 
להיות צבא של מבשרים, "ממלכת כוהנים וגוי קדוש" הנושאים 
הגשים  ישוע  במשיח  העולם.  אומות  כל  אל  ה’  עדותו של  את 
לכל  ברכה  להיות  ישראל  לעם  הבטחתו  את  למעשה  אלוהים 
משפחות האדמה ואור לגויים. העובדה שגויים רבים סילפו את 
האמת על ישוע אינה משנה את העובדות כלל, אלא רק חוזרת 
ומצביעה על טיבעו החוטא של האדם. וכי לא לקחנו גם אנחנו 
את האמת של משה והנביאים ותרגמנו אותה לישיבות סגורות, 
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הוא  מוגבל!  אינו  אלוהים  אך  יחודיים"?  ול"כספים  לגיטאות 
המשיח,  של  בדמו  החדשה  הברית  את  לנו  ונתן  לעולם  בא 
בדיוק כמו שהבטיח. אנו היהודים השארנו לנוצרים לעשות את 
המלאכה שבמקור הוטלה עלינו, משום שהם-הם אלה שתרגמו 
אותו  והביאו  לשונות  מאלף  ללמעלה  שלנו  העברי  התנ"ך  את 
את  ניתן  אם  יהיה  טוב  כולו!  העולם  ברחבי  ולשון  עם  כל  אל 
דעתנו לעובדה שאלוהים לא בחר בנו משום שאנו טובים יותר, 
או קדושים יותר, או משום שיש לנו נשמה יתרה בעוד שלגויים 
אין נשמה כלל. טוב יהיה אם נפסיק לחשוב ולהאמין שיש אמת 
לגויים, או   - ושונה  ואמת אחרת  אחת השמורה לעם היהודי, 
שישנה ישועה במתכונת מיוחדת לעם ישראל, ובמתכונת אחרת 
– לגויים. אדרבא; האמת של אלוהים היא אותה אמת נצחית 

ומוחלטת, והיא תקפה, שרירה וקיימת לגבי האנושות כולה. 

להושיע  וברצונו  וכדמותו,  בצלמו  כולם  את  ברא  אלוהים 
את כולם בדרכו הוא. ישוע הוא הדרך, האמת והחיים. במקום 
להעביר את הגויים קורס גיור, מדוע שלא נלמד אותם את אשר 

אלוהים בא ללמדנו באברהם – אב המון גויים – 

"ְוֶהֱאִמן ַּביהָוה ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה." בראשית ט"ו 6. 

מתוך הסרט “רוח חדשה”
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פרק כ"ב

מייקל, מייקל...

בוקר אחד, ללא כל התראה מוקדמת, התדפק מייקל על סף 
דלתי. לא שמעתי ממנו דבר מאז שעזבתי את ארה"ב, ומאוד 
התפלאתי שהצליח לאתר את כתובתי. מכל מקום – לפני עמד 
אתו בחור שנשלח בזמנו לירושלים כדי לקבל הסמכה לרבנות 
ותחת זאת בחר להתענג על חי-השעה במועדוני הלילה שלה... 
אותו מייקל שהתאמן עם חברו בקראטה בברוקלין כדי שיוכל 
להשיב לגויים התוקפניים מנה אחת אפיים... שהספיק להתעשר 
– וכעת הצליח להפתיע אותי כמעט כמו שהפתעתי אותו כאשר 
התדפקתי על דלת ביתו לפני כחמש-עשרה שנה. חברי היקר בא 
ארצה במטרה להוציא לי מהראש את כל ה"שטויות" האלה על 
ישוע ועל המשיחיות, ולהחזירני בתשובה אל חיק ה"יהדות" – 

זאת אומרת – היהדות כפי שהוא הכיר אותה...
"אני רוצה שתבוא איתי לישיבה שאני מכיר בירושלים!", 
הפציר בי. "בוא ותדבר עם רב בישראל, ותסביר לו מדוע אתה 
מאמין שישוע הוא המשיח! פתח לפניו את התנ"ך שלך והראה 
לו את כל הנבואות שהראית לי. אני רוצה לראות ולשמוע את 
תגובתו לכל הטיעונים שלך. מעניין אותי לראות כיצד יתמודד 
הוא עם העמדה שלך, לפיה אתה מציג את היהדות-המשיחית 

כיהדות האמיתית". 
עד  שנמשכו  מייקל  עם  סוערים  ויכוחים  באותם  נזכרתי 
"יעקב  את  היטב  הכיר  מייקל  הלילה.  של  הקטנות  השעות 
הישן" והתרשם מהשינוי העמוק שהתחולל בי, אך סירב לקבל 
של  המכפר  בקורבנו  אמונה   – בלבד  אמונה  בזכות  קרה  שזה 
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המנוחה  אל  שהגעתי  להאמין  התקשה  הוא  המובטח.  ישוע 
ואל הנחלה, לממלכת השלום והאושר עם אלוהי ישראל מבלי 
להיכנע למרותם של הרבנים, שעליהם שמע השכם והערב בבית 
הוריו החרדים. מאז אותם ויכוחים חלפו כמה וכמה שנים, אך 
נראה שמייקל לא שכח את כל מה ששמע ממני אודות האמונה. 
יודע? אולי הדברים ששמע על ישוע עוררו בו משהו, וכעת  מי 
הגיע כדי להשקיט את מצפונו ולהוכיח לי ולעצמו באמצעות רב 

בישראל, שאני טועה?

השבתי  רב?",  עם  לדו-קרב  אותי  להכניס  רוצה  "אתה 
בהתלהבות. "זה יכול להיות מעניין. דווקא מוצא חן בעיניי!". 
ולא  בדיעותיי  שאתבצר  ציפה  כנראה  מופתע.  נראה  מייקל 

אסכים לשמוע כל דיעה אחרת. 

"אם הרב יצליח לשכנע אותך לחזור ליהדות כמו שכל עם 
ישראל מבין אותה, האם תסכים להודות שהאמונה בישוע היא 

נצרות? האם תודה בטעותך ותחזור בך?", שאל בתימהון.

מקבל  ישראל  עם  כל  שלא  להזכירך  אני  רוצה  "ראשית, 
את היהדות כמו שהרבנים מכתיבים אותה. אבל אני בהחלט 
מבטיח לך שאם הרב יצליח להוכיח לי מעל לכל ספק שהיהדות 
אודה   – טועה  המשיחית  היהדות  ואילו  צודקת  התורנית 
בטעותי; ואגיד לך עוד משהו, אני מתחייב אפילו לפרסם מכתב 
גלוי בעתונות בו אתוודה בפומבי שטעיתי ושהטעיתי רבים. אני 

חושב שזוהי עיסקה הוגנת למדיי, מה דעתך?"

ומיהר  דעתי  את  חלילה  ואשנה  שאתחרט  חשש  מייקל 
נכנסנו  לישיבה!".  מייד  ניסע  בוא  "בוא!  בהתלהבות:  לקרוא 
ארצה  הגיעו  עם  ששכר  המפוארת  המרצדס  למכונית  שנינו 

ועלינו על הכביש המהיר לירושלים. 

מייקל החנה את המרצדס על המדרכה לא הרחק מהישיבה, 
השכונה  קירות  שערים".  "מאה  לשכונת  בסמוך  הממוקמת 
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שהתריעו  מודעות  של  בשכבות-שכבות  מכוסים  היו  הקלופים 
נגד חילול שבת, נגד נשים החושפות צוואר, יד וירך, ונגד הרב 
לבוא  העם  להמון  שקראו  כרזות  שם  היו  וחצרו.  המתחרה 
נגד  חורמה  למלחמת  לצאת  לחילופין,  או,  התעוררות,  לכנס 
נגד  הטלוויזיה,  נגד  ה"טמאות",  הבחירות  נגד  הפתולוגים, 

המיסיון – ומה לא?... 
הביא  מה  הבנתי  לא  ואני  דא  ועל  הא  על  שוחחנו  בדרכנו 
את מייקל כעת – כשהוא עשיר מופלג – לקחת אותי אל הרבי? 
האם הוא באמת דואג לגורלי או שמא שומע גם הוא את קול 
אלוהים הקורא לו: "בני, איכה?" מייקל שלף לפתע שתי כיפות 
השניה,  את  לי  הגיש  לראשו,  אחת  חבש  הוא  חליפתו.  מכיס 
ואמר בקול הססני: "אני מקווה שלא איכפת לך לחבוש כיפה". 
הבטתי ישר לתוך עיניו ועניתי: "מייקל, אילו האמנתי שזה כל 
מה שאני צריך ללבוש כדי להיות יהודי כשר. הייתי חובש אפילו 
שטריימל לראשי! אני מצטער, אבל להעמיד פנים – אינני מוכן. 

אינני מוכן להתחפש!". 
בחזרה  הכיפה  את  מייקל  תחב  מתגובתי  ומאוכזב  מופתע 
לדעתך  "במה  שאל:  הצטדקות  של  ובנימה  חליפתו,  לכיס 
אנחנו צריכים להיראות שונים מהגויים?". שתקתי והבטתי בו 

בעיניים שאמרו הכל... והוא הבין...
נכנסנו דרך שער ברזל גדול שעליו התנוסס הפסוק "זה השער 
לה’, צדיקים יבואו בו". בחצר הגדולה התגודדו כמה אברכים 
האופנה  במיטב  לבוש  שהיה  ומייקל,  סרק,  בפטפוטי  שעסקו 
של ניו יורק וכיפה מהודרת לראשו, נכנס לישיבה כאברך משי 
לכל דבר. ילדותו בין כותלי הישיבות של ברוקלין השאירה בו 
את חותמה ועזרה לו להרגיש כבן בית במקום, למרות שפרש 
עצמי,  בטחון  מלא  היה  הוא  בנעוריו.  עוד  הדתית  מהזירה 
העולם  הבלי  את  ונטשתי  בתשובה  חזרתי  כבר  שאם  משוכנע 
הזה – הרי שמקומי לבטח בין כותלי הישיבה. הוא לא הצליח 
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לעכל את העובדה שאני חי בעולם החילוני, נראה כחילוני, ובכל 
זאת שונה לחלוטין מהחילוניים. החידה שהטרידה את מייקל 
היתה, כיצד מסוגל אדם לעמוד נוכח הפיתויים האורבים לו על 
מתנזרים  הנזירים  בגיטאות.  להסתתר  מבלי   – ושעל  צעד  כל 
במנזרים, והחרדים – בישיבות ובגיטאות; והנה חברו, שחווה 
איתו את כל תענוגות העולם הזה – חוזר בתשובה, וזאת ללא 

כל סממנים דתיים חיצוניים. 
ישבו  אברכים  הרחב.  הישיבה  אולם  את  בעצלתיים  חצינו 
בו בזוגות, פנים אל פנים, מתנועעים בקצב איטי לפנים ולאחור 
זווית  מכל  נבחנה  קושיה  כל  הגמרא.  ספרי  על  רכונים  כשהם 
מאליה  המתבקשת  למסקנה  סוף  סוף  הגיעו  וכאשר  אפשרית 

החליטו שבזכותם של רבנן ותלמידיהון – מתקיים העולם. 
הוא  במקצת.  מתוח  מייקל  נראה  הרב  של  משרדו  בפתח 
וחייך חיוך רב משמעות. מייקל דפק קלות על דלתו  בי  הביט 
פנימה  נכנסנו  בבקשה!".  "כן  מבפנים:  מייד  שקרא  הרב  של 
אותנו  הזמין  הרב  פנינו.  על  נסוכה  וחגיגית  רצינית  כשארשת 
להיכנס ובתנועת יד אדיבה הורה לנו לשבת. שולחנו היה גדוש 
ניירת. הקיר שמאחוריו היה מכוסה במדפים עמוסים לעייפה 

בספרי-קודש חמורי סבר והדורי צורה. 
תמהים.  מבטים  והחלפנו  הרב  מול  בניחותא  התיישבנו 
לראשונה.  בירושלים  נפגשנו  מאז  חלפו  שנה  כחמש-עשרה 
באותם ימים בעטנו גם מייקל וגם אני במימסד הדתי, והנה אנו 
מוצאים את עצמנו בישיבה... מה בדיוק יקרה כאן לא ידעתי, 
תארתי לעצמי שיתעורר ויכוח חריף. יתכן שהרב יזעיק את כל 
ישליכו  מכן  ולאחר  אחד,  פה  ויקללו  יגדפו  וכולם  האברכים 

אותי החוצה מכל המדרגות. 
"כבוד הרב", פתח מייקל ואמר בעברית רהוטה ובמבטא 
עכשיו  מאמין  והוא  מאוד  יקר  ידיד  הוא  "יעקב  ניו-יורקי, 
תצליח  אולי  איתו.  שתדבר  כדי  הנה  אותו  הבאתי  בישו. 
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להחזיר אותו ליהדות". 
לכור  טועה  יהודי  להחזיר  גדולה  מצווה  זאת  "בהחלט! 
את  אליי  נשא  הרב  בחדר.  נשתררה  כבדה  דממה  מחצבתו". 
אמר,  סמכותית  בנימה  מהן.  נשקף  ומבין  אוהד  שמבט  עיניו, 
לי! מה  יותר ממני עצמי: "תגיד  עוד  כמי שמכיר את דיעותיי 
גרם לך להאמין שהברית החדשה הנוצרית של הגויים אומרת 

את האמת, ושהתנ"ך היהודי שלנו טועה?"
"כבוד הרב", הצטנעתי, "הרשה לי לתקן אותך: קודם כל, 
אינני מאמין שהברית החדשה היא ‘נוצרית’ או שהיא שייכת 
יהודי  קודש  ספר  הינה  החדשה  שהברית  מאמין  אני  לגויים. 
שהברית  מאמין  אינני  גם  שלנו.  היהודי  התנ"ך  כמו  בדיוק 
או  שלנו,  היהודי  מהתנ"ך  יותר  האמת  את  אומרת  החדשה 
שהתנ"ך שלנו טועה. מדוע בכלל צריך להעמיד אותם זה מול 

זה ולא זה ליד זה? לדעתי, אלה ואלה דברי אלוהים חיים!". 
עיניו של הרב התקשחו ונימת דיבורו השתנתה: "איך אתה 
ובין   – בסיני  למשה  שניתנה   – שלנו  התורה  בין  להשוות  מעז 
מעז  אתה  איך  הזאת?  והמשוקצת  הטמאה  החדשה  הברית 
לטעון שזהו ספר יהודי? השומעות אוזניך את מה שפיך מדבר?". 
איתך  מסכים  "אני  עניתי,  הרב!",  כבוד  לי,  "סלח,   
שהתורה ניתנה למשה בסיני ואינני כופר אף באות אחת או 
לי  הרשה   – החדשה  הברית  בעניין  אולם  ממנה.  אחד  בקוץ 
היא  כלל.  משוקצת  ואינה  טמאה  איננה  היא  עליך:  לחלוק 
כדי  וזאת  התנ"ך,  מאשר  יותר  פשוטה  בשפה  כתובה  אולי 
החדשה  הברית  אולם  כולו,  לעולם  ברורים  יהיו  שהדברים 
לא ניתנה כדי לחדש או לשנות את התנ"ך, חלילה, אלא כדי 
להוכיח לנו את נאמנותו של אלוהי ישראל, אשר הבטיח לנו 
משיח וקיים את הבטחתו... הרשה נא לי לשאול אותך שאלה 
לך  ידוע  האם  החדשה?  בברית  פעם  אי  עיינת  האם  ישירה" 

בכלל מה כתוב בה?". 
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כריך  לאכול  לו  הצעתי  כאילו  הרב,  נחרד  שלא!",  "כמובן 
חזיר בגבינה בעיצומו של יום הכיפורים. "מעולם לא טימאתי 
כדי  שנכתב  וטמא  משוקץ  ספר  זהו  שכזה!  בשיקוץ  עצמי  את 
על אשר  נורא הוא חטאם של היהודים  הגויים מה  ללמד את 
דחו את ישו משיחם. ישו, והספר שכתב, הוא הסיבה והגורם 
לכל צרותינו! בשמו של ‘אותו האיש’ טבחו בנו הגויים במשך 

אלפיים שנה! כל יהודי הקורא בספר הזה מתחייב בנפשו!". 
השיחה המייגעת נמשכה ונמשכה. אינני זוכר במדוייק את 
תוכן הוויכוחים, שהלכו והחריפו. אני זוכר רק שציטטתי שורה 
ארוכה של נבואות המתייחסות למשיח האמור לבוא, ראשית 
כגור  ורק אחר כך  כשה האלוהים, הנושא את חטאת העולם, 
אריה יהודה. אלא שכמעט כמו תמיד, כשמדובר בחרדים, אי 
אפשר להעמיד את התנ"ך מול חז"ל משום שכוחה וסמכותה 
של התורה שבעל פה ושל "מסורת דרבנן" עולות בעיניהם על 
סמכותו של דבר אלוהים עצמו. יכולנו אומנם להסכים שכמה 
מנבואות התנ"ך אכן עוסקות במשיח סובל אולם, לטענת הרב, 

אין לדעת היום מי הוא אותו "משיח בן-יוסף". 
תשובה  הרב  לכבוד  היתה  כך  על  גם  יגיע?  מתי  נדע  כיצד 
מתאימה: הרמב"ם הוא פוסק ההלכה היחיד והאחרון בעניין 
ספר  את  הספרים  מדף  מעל  הוריד  הרב  המשיח.  של  זיהויו 
בדיוק  במיומנות  אותו  פתח  החזקה",  היד   – תורה  "משנה 
בפרק הנכון, כמי שבקי ורגיל בוויכוחים כגון אלה, וקרא בקול 

ובניגון מהלכות מלכים שבכרך שופטים: 

ואם יעמוד מלך מבית דוד,
הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, 

כפי תורה שבכתב ושבעל פה, 
ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בידה, 

ויילחם מלחמות ה’ – הרי זה בחזקת שהוא משיח; 
אם עשה והצליח, ובנה מקדש במקומו, 
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וקיבץ נידחי ישראל – הרי זה משיח בוודאי!
בין  ההבדל  גדול  מה  לרב  להסביר  השתדלתי  מאודי  בכל 
תיאורו זה של הרמב"ם לבין המשיח המתואר בכתבי הקודש. 
יוסף",  בן  "משיח  בין  ומפרידה  מבדילה  חז"ל  של  התיאוריה 
שנגזר עליו לבוא תחילה ולמות במלחמה, לבין "משיח בן דוד" 
העתיד לבוא כמלך מנצח. לפי תיאוריה זו מדובר בשני משיחים 
שונים, בעוד שהתנ"ך אינו מפריד ביניהם כלל, אלא מדבר על 
משיח אחד שיבוא פעמיים; בפעם הראשונה יבוא על מנת לכפר 
את  לנצח  כדי  המתים,  מן  לקום  מכן  ולאחר  במותו  חטאים 
המוות ולפתוח את שערי הישועה גם לפני הגויים. אין בתנ"ך 
שום רמז לשני משיחים שונים, כמו שאין בו שום ראיה לדיעה 
יבוא כאשר כל עם ישראל ישמור שתי שבתות  שמלך המשיח 

רצופות כהלכתן...
"אדרבה, כבוד הרב", טענתי, "ישוע המשיח – והוא בלבד 
– עונה על כל הדרישות המקראיות בדבר ‘משיח בן יוסף’, שכן 
יוסף"  בן  והוא נקרא "משיח  יוסף היה בעלה של מרים אימו 
משום שמעשי יוסף הצדיק )בן יעקב( בידיו והוא עתיד לקיים 
בענני  ישוב  כאשר  דוד,  בן  למשיח  הנוגעות  הנבואות  כל  את 
השמיים בכבוד רב ובגבורת אלוהים, לכונן את מלכות שדי עלי 

אדמות". 
לא יכולתי שלא לשים לב לעובדה שככל שהבהרתי לרב את 
הנבואות ברוח היהדות-המשיחית – הוא עשה אוזנו כאפרכסת, 
האזין לנפשי הסוערת ולציטוטים מהתנ"ך בדריכות, ובהדרגה 

הפסיק להיכנס בתוקפנות לתוך דבריי ולקטוע אותם. 

בסמינר  להשתתף  אסכים  אם  הרב  אותי  שאל  לבסוף 
את  אקבל  שם  בתשובה".  ל"חוזרים  סמינר  שהוא  "ערכים", 
לב, כנראה, שלא  כל התשובות לשאלותיי, אמר. הוא לא שם 

הצגתי לפניו שאלות כלשהן...
בתנאי  רק  זאת  אעשה  "אבל  עניתי,  רבי",  "בהחלט, 
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הוצאות  כל  את  ותכסה  במקום  שהייתי  את  תממן  שהישיבה 
האירוח. אני מצידי לא מוכן להוציא ולו אגורה שחוקה אחת 

על סמינר כזה". 

הסיכוי  אולם  הזו,  הבוטה  הדרישה  נוכח  מעט  נבוך  הרב 
כדי  עד  כנראה  לו  קסם  בתשובה  אותי  להחזיר  יצליח  שאולי 
כך שהיה מוכן לעמוד בתנאי שהצבתי לפניו. וכך נסעתי איפוא 

לנתניה, למלון שבו התקיים סמינר "ערכים". 

המוח  לשטיפת  קלאסית  דוגמה  מהווה  זה  סמינר 
לאותם  השונים  בתשובה"  ה"מחזירים  שעורכים  המאסיבית 
 – חילוניים  כמאתיים  בהמוניהם.  שמה  הנוהרים  חילוניים 
חלקם בני קיבוצים חסרי שורשים שדבר אין להם עם היהדות 
– נכחו במקום והאזינו להרצאות אינטנסיביות משעות הבוקר 
רופאים  אמנים,  טייסים,  בלילה.  מאוחר  ועד  המוקדמות 
איך  עדותם,  את  ונתנו  עלו   – "לשעבר"  כולם   – ופרופסורים 
על  סיפורו  אחרים  חייהם.  את  המצות  שמירת  שינתה  וכיצד 
רוחות  מיני  כל  ועל  שערכו,  בסיאנסים  שחוו  מרתקות  חוויות 
הפרה-פסיכולוגיות  שהתופעות  בהם  היה  ניכר  באוב.  שהעלו 
ובשדים  ברוחות  כי  כלל  הבחינו  שלא  כך  כדי  עד  להם  קסמו 
עסקינן. הם העמיקו יותר ויותר לעולם הנסתר ואף זכו לאהדת 

ההמונים המשולהבים. 

רוב ההרצאות עסקו בהפחדה שיטתית מפני הגיהנום הצפוי 
לאלה המתמידים באורח חייהם החילוני. למרות שהסכמתי עם 
חלק מהדברים שנאמרו – לי למשל לא היה איש צריך להוכיח 
את קיומם של האל ושל השטן, של גן עדן ושל הגיהנום, ואת 
קיומם של החיים לאחר המוות – הרי שהתמרדתי בכל מאודי 
נגד השיטות שננקטו שם. היו אלה שיטות מובהקות של שטיפת 
מוח. בכל הסמינר הארוך הזה לא נפתח ספר התנ"ך אפילו פעם 

אחת ואיש לא התייחס אליו אפילו ברמז!
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עצום.  היה  הסמינר  משתתפי  על  שהופעל  החברתי  הלחץ 
של  מברזיו  קדושים"  "מים  היתר,  בין  נמכרו,  במסדרונות 
הבאבא סאלי, תמונות קדושות של רבנים, קלטות של רבנים 
שחורות,  כיפות  שונות,  ומקהלות  חזנים  ושל  מפורסמים 
הקדושה  תשמישי  כל  את  קנו  והאנשים   – וציציות  טליתות 

האלה בהמוניהם ובכסף מלא!...

הנוכחים  מרבית  פסעו  הסמינר  שבוע  של  האחרון  בערבו 
קדימה לעבר הבימה והתחייבו חגיגית בדמעות של התרגשות 
שבת  שמירת  על  להקפיד  בעיקר   – ומצוות  תורה  לשמור 
כהלכתה ועל כשרות. בסופו של דבר נותרתי ישוב לבדי, עם עוד 

קיבוצניק סרבן אחד, בכל האולם!

ישבתי שם וחשבתי על מה שמצפה לרבים מהנוכחים: הם 
יחושו תמיד  וההלכה, אבל  ישתדלו לשמור את מצוות התורה 
באוזלת ידם ובחוסר יכולתם לרצות ולפייס את אלוהים. בצאתי 
מ"יוצאי  רבים  כבר  פגשתי  המשיח  בשורת  את  ברחוב  לבשר 
הסמינרים" האלה, והם מתוסכלים ונבוכים, חוששים שמא לא 
נהגו בדיוק כנדרש מהם, תוהים מדוע בכלל צריך היה לעשות 
מצווה זו או אחרת דווקא כך... אבל אמרו להם שאסור לשאול 
שלא  נשותיהם  את  לגרש  שנדרשו  כאלה  ביניהם  היו  שאלות! 
חזרו בתשובה כמוהם, שניתקו קשרים עם הורים וילדים, ואף 
הפרו את מצוות כיבוד אב ואם כשסירבו לאכול בבית הוריהם...

בינתיים ניגש אלי הרב פרץ בכבודו ובעצמו ושאל אותי מדוע 
אני עומד עדיין במריי ומסרב לעלות על הבימה, לחזור בתשובה 

בפומבי, ולהתוודות בציבור על חטאיי. 

הבטתי בו ללא אומר – כיצד אוכל לומר לו במלים ספורות 
את אשר על ליבי?

הרב פרץ הביט בי כאילו קרא את מחשבותיי, ואמר: "הייתי 
רוצה שתדבר עם הרב אמנון יצחק בסוף האסיפה". 
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הרב  שבחבורה",  "הארי  התפנה  בוקר  לפנות  בשתיים  רק 
יצחק אמנון. יחד עם עוד כמה רבנים ישבנו בניחותא ולבקשתם, 
התחלתי להבהיר להם בהדרגה את יסודות האמונה המשיחית, 
לאדם  שיש  הצורך  ועל  והנביאים,  התורה  על  המבוססים 
החוטא לקבל סליחת חטאים מאלוהים קדוש. עד כאן הסכימו 
איתי כולם ואפילו התעודדו. אולם כאשר התחלתי לצטט את 
מהשק,  המרצע  יצא   – החדשה  הברית  ועל  ישוע  על  הנבואות 

והאווירה נעכרה פתאום. 

הסף,  על  החדשה  הברית  את  שללו  שכולם  לציין  למותר 
ודנו אותה ברותחין פה אחד. 

נחרצות.  הרב  אמר  אותה!",  לקרוא  צריך  אינני  "אני 
"אבות אבותיי החליטו לפסול אותה וזה מספיק. ויותר מזה, 
בנאמנות  אותה  לי  והעבירו  בסיני  תורה  קיבלו  אבותיי  אבות 
עד היום. ואתה?! ממי קיבלת את הברית החדשה? מאביך, או 

מהגויים?!".

"את הברית החדשה כתבו אבות אבותיי היהודים", עניתי, 
"והם גם הפיצו את בשורת הישועה עד קצווי ארץ. ג’ף, האיש 
שסיפר לי לראשונה את הבשורה הזאת, אומנם היה גוי, אבל 
את הלב החדש והרוח החדשה שבקירבי לא קיבלתי מג’ף וגם 
נא  זכור  מאלוהים.  אם  כי   – ומאבות-אבותיי  מאבותיי  לא 
שאבות אבותינו היו בסך הכל בני אנוש חוטאים כמו כולנו! לא 
פעם החטיאו את המטרה והוליכו את כל עם ישראל שולל, כאז 

כן היום...

ָלֵכן ֱאֹמר ֶאל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ה': 

ַהְּבֶדֶרְך ֲאבוֵֹתיֶכם ַאֶּתם ִנְטְמִאים, 

ְוַאֲחֵרי ִׁשּקּוֵציֶהם ַאֶּתם ֹזִנים? יחזקאל כ’ 30

לאבותיי  שאתייחס  הרב?  כבוד  ממני,  מצפה  אתה  "מה 
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שחיו  משום  רק  מעלליהם,  אף  על  יתרה,  בקדושה  ולרבנים 
לפניי? האם חפץ אתה שאקדש את דבריהם יותר מאשר את דבר 
האלוהים? מנהיגי הדת והרוח של עם ישראל דחו את הנביאים 
כמעט בכל פעם שהללו הביאו להם מסר מאת אלוהים. האם 
לא יתכן שכאשר הופיע ישוע, שעליו נאמר ‘הנה מלכך יבוא לך, 
צדיק ונושע הוא, עני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונות’ – דחו 
גם אותו משום שלא תאם את ציפיותיהם? כאז כן היום מצפים 
מנהיגי הדת למין משיח שבדו מליבם, האמור להושיע את עם 
אלוהים  כאשר  הגויים,  ומטומאת  מלכויות  משעבוד  ישראל 
בני האדם מטומאת  בעצם מבהיר שהוא חפץ להושיע את כל 
חטאיהם-הם. למי עליי לציית איפוא? האם לאבותיי ולרבנים? 

או, אולי, לדבר אלוהים?!

האלוהית,  באמת  סוף  סוף  יווכחו  ורבנן  היום  יבוא  מתי 
המשיח?  צלב  לרגלי  האישית  יוקרתם  ואת  כבודם  את  ויניחו 
מתי יבוא היום שבמקום להאשים את ישוע, לבזותו ולדחותו – 

יקרא עם ישראל כולו פה אחד ובקול גדול: 

ָּברּוך ַהָּבא ְּבֵׁשם ה'. מתי כ"ג 39

היה זה לילה מרגש ועצוב מאוד. השחר החל להפציע, אנחנו 
נפרדנו איש איש לדרכו. הם טענו שלהסברים שלי אין תוקף משום 
בדעתם  התבצרו  כך  ומשום  פה,  שבעל  התורה  את  דוחה  שאני 
אני,  בנצרות.   – דהיינו  לגויים,  השייכת  באמונה  מאמין  שאני 
לעומתם, הייתי משוכנע שהם נטשו את אלוהי ישראל והחליפו 
הוויכוחים  למרות  אדם.  ידי  מעשה  בדת  המקרא  אמונת  את 
לציין  חייב  אני  ומכובדת.  תרבותית  האווירה  היתה  הנוקבים 
כיבדו  אשר  ברבנים  שפגשתי  הראשונה  הפעם  לי  היתה  שזאת 
שדבר  היא  תקוותי  לב.  טוב  בחיוך  ממני  נפרדו  ואף  דעתי  את 

האלוהים, ממנו ציטטתי באוזניהם, אכן דיבר אל ליבם. 
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כשאני מסתכל היום לאחור, על כל השנים הרבות בהן זכיתי 
לשרת את ה’, יכול אני רק להשתאות על המרחק העצום שעשה 
הנער הקטן מקרית שמונה, אותו נער שהגה מחשבות זעם ונקם 
בגויים מול פסל האריה השואג שבתל-חי – ועד שהגיע להיות 
אותו בחור שדברי נחמה וישועה בפיו, לעם ישראל בראשונה, 
וכן גם לגויים. תחושת השליחות הזאת לא באה מתוך עצמי. 
הבשורה  הפצת  מלאכת  את  לי  ביקשתי  ולא  חיפשתי  לא  אני 
המשיחית, ולא הזיתי אותה מדמיוני. האמת היא שלא הייתי 
מסוגל להחזיק מעמד אפילו יום אחד ושעה אחת אלמלא חייתי 
ישוע  האדון  יהודה",  אריה  "גור  של  לרגליו  בשפע,  חיי  את 

המשיח. 

ימים חלפו, וגם שנים,

מאז אותה ילדות.

ואז עליתי לתל-חי

לראות את ילדותי. 

האם לבד אני

בארץ מולדתי?

לא, אחי!

אינך בודד, 

במלחמת הקיום היהודית. 



253

ביום הזכרון

מגיעים הנה כולם, 

להניף פה דגלים.

תחילה - לחצי התורן, 

ואחר כך - למרומים.

מישהו נואם על דם החללים

וכולם מזילים דימעה...

ואז, כשהכל נגמר - 

סובבים מעגלי הריקודים, 

ומתנפצים הזיקוקים. 

אחר כך - 

חוזרים לאט לאט אל השיגרה,

וכמו כל שאר הגויים - 

ממשיכים לעבוד את האלילים

לא עוד את הבעל והאשרה

אלא את האדם והבריאה 

את המולדת היקרה - 

כי אלהים שנתן לנו את ארץ ישראל

הפך כבר לאגדה.

וכך- למרגלות ארי האבן - 

אבות מכינים את ילדיהם

למסור את חייהם - 

חללים חללים.

ארי האבן וארי יהודה
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לא, אחי! לא!

אינך לבד, אינך בודד

במלחמת הקיום היהודית!

"בדם ואש יהודה נפלה" -

כך קבע האל מראש. 

והוא מחזיר אותנו הנה, 

שנה אחר שנה.

אך עם ישראל אינו רואה!

אלהים ממשיך וקורא

אך בפינו אין מענה.

על אהבת טרומפלדור גדלתי

בילדותי.
דמי ואש-נפשי הכנתי

לקיום העם היהודי,

האלוהים נסתר ממני, 

וכמו כולם - עצמי שאלתי:

"מה פירוש היות יהודי?"

והתשובה אשר קיבלתי 

היתה בשורה מן המרומים:

הדם נשפך, הברית נכרתה,

נכרת שלום עם אלוהים!

לא עוד ארי של אבן מת!

עוד חי הכפיר מיהודה!

ובו יש נצחון נצחי,
ולו ברכה, ולו תודה!
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חתחתים  רצופה  דרך  עברתי,  מאוד  ארוכה  דרך  אכן, 
ומכשולים, חטאים וכשלונות, יסורים והצלחות – עד שהגעתי 
הלום. גם היום אין חיי קלים. המשיח הרי מעולם לא הבטיח 
לנו גן של שושנים! מי שחושב שישוע בא לתת לנו תורה קלה 
יוולד  יודע מה הוא סח! אולם כאשר  יותר מתורת משה אינו 
יבין למה אני מתכוון... בתוך מערבולת החיים, כאשר  מחדש 
הבטיח  אלוהים  במו-אש,  והולך  שוטפים  בנהרות  עובר  אני 
שיהיה עמדי תמיד, עד סוף כל העתים, שלא ייטוש אותי ולא 
ידו  יש מישהו המושיט את  יעזבני. אם אפול, חלילה – תמיד 
הסלע  על  שוב  ולהעמידני  המצולות  מן  למשותני  כדי  החזקה 
האיתן והמוצק. אלוהים תמיד נשאר נאמן להבטחותיו, למרות 

שאני אכזבתי אותו פעמים כה רבות!

ולפעמים כשאני עוצם, אחוז שרעפים, את עיניי – רואה אני 
כאילו צפו ועלו מעולם אחר תמונת אב ובנו: אני רואה ילד כבן 
שתים-עשרה עומד לצידו של אביו בבית הכנסת של העיראקים 
והפרסים בקרית שמונה. האב רוכן לעבר בנו ומצביע באהבה 
על המקום בסידור התפילה שבו קורא החזן; הנער מצליח אך 
בקושי לעקוב אחרי קריאתם המהירה של המתפללים, אולם 
עושה כמיטב יכולתו כדי שלא לבייש את אביו, חלילה, קבל עם 

ועדה. הוא לומד מאביו "יהודי מהו" והוא גאה ביהדותו...

ואז – משתנה התמונה לפתע. יום אביב יפהפה, בשעת כנס 
חגיגי באכסניה משיחית על הר הכרמל; ושוב עומד אותו הבן, 
מאחורי  הקשיש.  אביו  של  לצידו  שנים,  וכמה  בכמה  מבוגר 
המיקרופון.  תוך  אל  התנ"ך  מתוך  וקורא  הדרשן  עומד  הדוכן 
הפעם אין הבן מחזיק סידור תפילה "נוסח ספרד" בידו, כי אם 
באצבעו  עוקב  והוא   – חיים  אלוהים  דבר   – עצמו  התנ"ך  את 
אחר הכתוב ומראה לאביו דברי אלוהים חיים... עכשיו לומד 

האב מבנו "יהודי-משיחי" מהו!
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רוצה  אני  כלשהו,  דתי  לזרם  שייך  אתה  אם  יקר,  קורא   
אהבה,  מתוך  נכתבו  כאן  שנכתבו  שהדברים  ולהבהיר  לחזור 
ידי  לאל  שיש  מה  כל  עשיתי  לאור.  אמת  להוציא  ורצון  דאגה 
כדי להביא בספרי זה סימוכין לאמונה המשיחית מתוך התנ"ך. 
והראיות שהובאו הינן רק טיפה קטנה מתוך הים הגדול והעצום 
החיים  המים  מן  בעצמך.  עוד  לדלות  תוכל  ממנו  ה’,  דבר  של 
ליחידי  נועדו  לא  הם  לרוויה.  לשתות  דכפין  כל  יכול  האלה 

סגולה בלבד, למקובלים ויודעי סוד – כי אם לך, לי ולכולנו!

יהי רצון שיהודים מכל הזרמים – חרדים, שומרי מסורת או 
ומשיחיים,  רפורמים  קונסרבטיבים,  אורתודוכסים,  חילונים, 
יוכלו לשיר ביחד, לרקוד ולשאוב מים בששון ממעיני הישועה! 
או  היין  על  לקדש  נרות,  להדליק  שנפסיק  אומרת  זאת  אין 
לבנות סוכה. אין זאת אומרת שנתחיל מעכשיו והלאה לאכול 
ונפסיק  בפרהסיה  שבת  שנחלל  או  חלילה,  הפסח,  בחג  לחם 
כיפור. אדרבה, אנו נמשיך לשאוב ממעינותיה של  ביום  לצום 
היהדות, נחגוג ונשמור את מסורת ישראל, אשר התקדשה עלינו 
שכעת  אלא  והייסורים.  העוני  בכור  ונצרפה  הדורות  במרוצת 
נדע בביטחון שלא הדברים האלה הם שיושיעו ויקדשו אותנו. 
לה’ לבדו הישועה, והוא לא הבטיח לנו אותה דרך מסורות של 

בני אדם, כי אם באמצעות קורבנו המכפר של ישוע המשיח. 

ועתה, אם אין הרבנים רוצים לבוא אל כס החסד והרחמים, 
למה שיעצרו בעד האחרים מלבוא אל אלוהים ולמצוא בו שלום 
עולמים ושמחת ישועה? למה שיתעקשו להביא עלינו את חרון 

אפו של אלוהים?!

שבתום  חושב  ואינני  עצמי  את  משלה  אינני  יקר,  קורא 
הקריאה בספר זה תבחר להיות יהודי-משיחי. אינני מזלזל בך, 
שביקשתי  מה  כל  מכך.  יותר  הרבה  שנדרש  יודע  אני  חלילה. 
בכתיבת ספר זה הוא להציג לפניך את היקר לי מכל, את משיח 
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החטא  משעבוד  אותי  הוציא  אשר  נצרת,  איש  ישוע  ישראל, 
הנפלאים  הדברים  על  להעיד  רציתי  האלוהים.  בני  לחרות 
שעשה אלוהים בחיי. אינני מתיימר לדעת את כל התשובות לכל 
השאלות. אני יודע היטב רק דבר אחד – שהוא יודע אותן היטב. 

נותנים  האם יש לך שאלות, ספיקות, או הרהורים שאינם 
לך מנוחה? אני מפציר בך לקרוא בדבר אלוהים: בתנ"ך ובברית 
ותילמד  השאלות  לכל  התשובות  כל  את  תמצא  שם  החדשה. 

להכיר טוב יותר את אלוהים ואת ישועתו. 

הֹוי ָּכל-ָצֵמא ְלכּו ַלַּמִים, 

ַוֲאֶׁשר ֵאין-לֹו ָּכֶסף; 

ְלכּו ִׁשְברּו, ֶוֱאֹכלּו, ּוְלכּו ִׁשְברּו ְּבלֹוא-ֶכֶסף 

ּוְבלֹוא ְמִחיר, ַיִין ְוָחָלב. 

ָלָּמה ִתְׁשְקלּו-ֶכֶסף ְּבלֹוא-ֶלֶחם, 

ִויִגיֲעֶכם ְּבלֹוא ְלָׂשְבָעה; 

ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע ֵאַלי ְוִאְכלּו-טֹוב, 

ְוִתְתַעַּנג ַּבֶּדֶׁשן ַנְפְׁשֶכם. 

ַהּטּו ָאְזְנֶכם ּוְלכּו ֵאַלי, 

ִׁשְמעּו ּוְתִחי ַנְפְׁשֶכם; 

ְוֶאְכְרָתה ָלֶכם ְּבִרית עֹוָלם, 

ַחְסֵדי ָדִוד ַהֶּנֱאָמִנים. 

ישעיהו נ''ה 3-1

ספיקותיך  שאלותיך,  כל  עם  אלוהים  אל  איפוא,  פנה, 
ובעיותיך, ובעיקר עם נטל חטאיך. הוא מכיר אותך לפני ולפנים, 
כל  אצלו  ואין  ומחדליך,  חטאיך  שלך,  הפנים  העמדות  כל  על 
משוא פנים. הוא יאהב אותך באותה המידה, בין אם אתה בנו 



למה דווקא אני?258

של מלך או בנו של מטאטא רחובות. לא משנה לו כלל אם אתה 
רב, כהן דת, מנהל חברה או מובטל, חולה או אסיר. אלוהים 
להושיעך;  כדי  בנו  המשיח  ישוע  את  ששלח  והוא  אותך,  ברא 
הוא מכיר אותך טוב יותר משתזכה להכיר אי פעם את עצמך 
– ולמרות זאת הוא אוהב אותך – יותר משיוכל כל אדם אחר 
בעולם הזה לאהוב אותך. אני מציע לך לעצום לכמה רגעים את 
עיניך ולהרהר במה שקראת, אולי אפילו להתפלל. חשוב נא על 
מה שישוע המשיח יכול לחולל בחייו של כל אדם, בין אם הוא 
רם מעלה כדוד המלך או בעל מקצוע בזוי כמתי המוכס. ראה 
מה הוא יכול לעשות בחייו של אדם מן השורה, כמוך וכמוני: 
לא משכיל במיוחד, לא צדיק מכל היתר – רק אם יפקיד את 

חייו בידי המשיח ויניח לו לעשות בהם כרצונו. 

 אני יודע שזוהי החלטה קשה, להיכנע לאמת האלוהית. כל 
החינוך שקיבלת, המבוסס בעיקרו על מסורת רבנן, כל אורח 
החיים  סגנון  לחילופין,  או   – כה  עד  שקיימת  הדתי  החיים 
החילוני המובהק שניהלת – כל אלו יצעקו כנגדך היום ויעמדו 
למכשול בדרכך. אולם זכור שאלוהים אינו מעוניין בדתך או 
לא  בליבך,  חפץ  הוא  והתחנכת.  גודלת  ברכיה  שעל  במסורת 
בשום דבר אחר. ומה יעשה אלוהים בליבך? – הוא יבחן אותו 
היטב היטב מכל הצדדים ואחר יאמר: "ָעֹקב ַהֵּלב ִמֹּכל ְוָאֻנׁש 
הּוא ִמי ֵיָדֶעּנּו?!" )ירמיהו י"ז 9(. ישליך את לב האבן שהוציא 
מקירבך וייתן לך לב חדש, כנאמר: "ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש, ְורּוַח 
ְוָנַתִּתי  ִמְּבַׂשְרֶכם  ָהֶאֶבן  ֵלב  ַוֲהִסֹרִתי ֶאת  ְּבִקְרְּבֶכם;  ֶאֵּתן  ֲחָדָׁשה 
ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר!" )יחזקאל ל"ו 26(. זוהי הלידה החדשה שעליה 
אלוהים  בחסד  חינם  כמתנת  ניתנת  היא  זה.  בספר  דיברתי 
לכל המבקש אותה. זוהי התחלה חדשה, פתיחתו של דף חדש 

בחייך. 
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יתכן שזאת היא הפעם הראשונה שקראת משהו אודות ישוע 
המשיח, ואולי כבר יצא לך לקרוא משהו בנושא, לפגוש יהודי 
משיחי, או לקבל כרוז ברחוב. אם כך – ברצוני להציע לך שתי 
־תפילות. כמובן שאינך חייב להתפלל אף לא אחת מהן. אין בת

פילה לכשעצמה שום כוח מאגי, ואם אינה נאמרת מתוך הלב 
במאומה.  חייך  את  תשנה  לא  היא  אמיתית,  ובכוונה  באמונה 
אם אינך מכיר עדיין את ישוע – אמור נא, במילותיך שלך, את 

התפילה הבאה: 

אבינו ואלוהינו, 
אלוהי אברהם, יצחק, ויעקב: 

עד עצם היום הזה לא ידעתי את אמת תורתך
ולא הכרתי את אהבתך הגדולה אליי. 

לאור דברך הולכת האמת ומתבהרת לפניי. 
אתה קדוש, 

ואילו אני – חוטא, 
ואין לי שום דרך להצטדק לפניך. 

אני רוצה לקבל באמונה 
את סליחת החטאים שהבטחת לי, 

אולם זה קשה לי מאוד
ואיני צריך לומר לך מדוע.

אתה הרי יודע היטב כיצד חונכתי,
ומה הוחדר לליבי ולראשי אודות ישוע.
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אלוהים,
אני רוצה להיות יהודי – ובן אדם – 

כמו שאתה מצווה עליי להיות. 
עשה נא בי באמצעות רוחך, אלוהים,

כל מה שאין באפשרותי לעשות בכוחות עצמי; 
עזור לי לקבל באמונה את קורבנו של ישוע המשיח
אשר בא לכפר על חטאותיי ולקדש אותי לפניך, ה'.

וכל זאת כדי שתוכל להשכין בי 
את רוחך – רוח חדשה? אמן!

במלים  עליה  חזור  הזאת  התפילה  עם  מזדהה  אתה  אם   
שלך, והפעם – באמונה. 

־ אולי לא היה בחייך כל השפעה דתית עוינת והדברים שק
ראת בספר הזה נראים בעיניך ברורים לחלוטין. אתה מסכים 
־ורואה את האמת שבדברים ואין לך שום דיעות קדומות ואמ

נות נלוזות אודות ישוע. ברור לך שיש לאלוהים אמת אחת ודרך 
אחת לישועה, ליהודי ולגוי כאחד, וכעת אתה מבין מדוע היה על 
ישוע לבוא תחילה כמו "שה האלוהים הנושא חטאת העולם", 
ואילו ביום האחרון ישוב כ"גור אריה יהודה". אתה מבין מתוך 
את  לקבל  מוכן  ואתה  אלוהים,  בעיני  חוטא  שאתה  הכתובים 
סליחתו על מנת להיוושע ולהיוולד מחדש על ידי חזרה אמיתית 
וכנה בתשובה. אם כך הדבר, אני מציע לך את התפילה הבאה: 

אלוהי ישראל, 
אני בא עכשיו לפניך כמות שאני
ומקבל באמונה את קורבן ישוע,
שקם ביום השלישי מן המתים,

עליו העדת בתורה ובנביאים,
כדי שיהיה לי לכפרה וסליחת חטאים.
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אני מאמין באמונה שלמה
שבדמו אתה נושא את חטאיי,

מטהר אותי, 
מצדיק ומקדש את חיי,

ונותן לי לב טהור ורוח חדשה.
תודה לך, אלוהים, על מתנת רוח הקודש!

עזור נא לי כעת ללכת בעקבות ישוע
ולהיות לך תלמיד נאמן, 

כך שאניב פרי טוב בשפע. אמן!

 גם אם אינך מוצא לנכון להתפלל כלל – זה בסדר. יום יבוא 
ואולי תשנה את דעתך. אם בחרת בתפילה הראשונה אני מציע 
־לך להתחיל לקרוא את הברית החדשה ולבקר בקהילה המשי

חית הקרובה לביתך. 

עכשיו  כבר  בטוח  להיות  תוכל  בתפילה השניה  בחרת   אם 
־שכל חטאיך נסלחו, ושהנטל הכבד של החטא, אשר נשאת בלי

בך עד היום, גם אם לא היית מודע כלל לקיומו – נגול והוסר 
והחיים,  הדרור  טעם  את  לטעום  תזכה  אתה  מצפונך.  מעל 
הוא  החדשה  ללידה  הבולטים  הסימנים  אחד  בשפע.  החיים 
הנ האלוהים  שלום   – ועימם  ליבך  את  שיציפו  ואושר  ־שמחה 
־עלה מבינתנו בעיצומה של הסערה. מעינות של מיים חיים יב

קעו מתוכך בשירי שבח והלל לאלוהים על שהפך אותך להיות 
מקדש חי, המהווה מקום משכן לרוח קודשו. תמצא את עצמך 
מלא מרץ ורצון לעשות את הטוב והישר בעיני אלוהים. תתחיל 
לראות את העולם ואת החיים מזווית שונה לחלוטין, מנקודת 

מבטו של בורא העולם עצמו!

 עוד סימן ברור בחייו של הנולד מחדש הוא הרעב העצום 
שאינם  דברים  אותם  לכל  מודעות  ופיתוח  האלוהים  לדבר 
שהרוח  תגלה  זאת  עם  יחד  לעשותם.  ראוי  ושלא  לה'  רצויים 

סוף דבר
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האמת  לעשותם.  שיש  הדברים  על  תצביע  שבקירבך  החדשה 
מה  הזולת  למען  לעשות  ונקפיד  המשמר  על  נעמוד  שאם  היא 
־שהיינו רוצים שאחרים יעשו לנו, לא נמצא כל רצון או זמן לע

שות מה שאסור לעשות. 

־ כמו כן יווצר בך רצון ליצור קשר עם אחים ואחיות לאמו
נה. למרות שלא כולם ייראו בעיניך חביבים ונחמדים דווקא, 
כלי  ולשמש  ה'  את  לעבוד   – משותף  אחד  עניין  שתמצאו  הרי 
־שרת בידיו לבשר את ישועתו. אחים אלה יהיו לך למשען ותמי
־כה בימיך הראשונים באמונה; הם יתפללו עימך ולמענך, יצבי

עו באהבה על חטאים שככל הנראה תיכשל בהם, ויורו לך את 
הדרך לקשר עמוק ושלם יותר עם אביך שבשמים. 

־ סביר להניח שידידיך משכבר הימים יבינו אותך שלא כה
דת. כאשר תתחיל  כהמרת  נקטת  שבו  ויפרשו את הצעד  לכה 
וידחו  לך  שיתכחשו  כאלה  ביניהם  יהיו  ישוע  בעקבות  ללכת 
־אותך בשאט נפש. זה מכאיב ומעליב מאוד, אולם אל תיתן לד

תניח  אל  אופן  ובשום  רוחך,  את  להעכיר  מצידם  הזאת  חייה 
מהח בך  לחזור  לך  ויגרום  דעתך  את  שישנה  גורם  להוות  ־לה 

טרם  שהם  בעוד  וקיים,  חי  באל  בחרת  אתה  הגורלית.  לטתך 
לקהילת  בואך  ברוך  איתך!  אלוהים  דאגה,  אל  לראותו.  זכו 
המשיח החובקת את כל משפחות האדמה ומקרינה את אורו 
של אלוהים עד קצווי ארץ. סוף סוף יודע גם אתה מיהו יהודי. 

ואשרי האיש שישוע לו יהיה לו למכשול. 

 אני מודה לך על שהקדשת מזמנך היקר לקריאת ספר זה. 
אם תרצה לקרוא את הברית החדשה או כל חומר קריאה אחר 
־בנושא, אשמח לשלוח אליך ספרות מתאימה. כמו כן, אם בר

לפגוש  או  כלשהי  משיחית  בקהילה  באסיפה  להשתתף  צונך 
עם  אותך  ולהפגיש  לעזר  לך  להיות  אשמח  משיחיים,  יהודים 
אחים ואחיות לאמונה המתגוררים סמוך למקום מגוריך. בכל 
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ולשמוע  הענייניות  תגובותיך  את  לקבל  מאוד  אשמח  מקרה 
את דעתך – אפילו את השגותיך – על מה שקראת כאן. אשמח 
מאוד לשמוע ממך בקרוב! החיים במשיח הם אכן מקור בלתי 

נדלה לשמחה ולעידוד, ואני אשמח לשמוח איתך בישועתך. 

־ ולבסוף, אם הצלחתי לתת עדות נאמנה למה שמלך המל
כים ואדון האדונים עשה בחיי – יהיה זה שכרי על כל עמלי. כל 

השבח והתהילה לאלוהים ולמשיחו! אמן ואמן! 

בברכת חזק ואמץ; יעקב דמקני
ת"ד 3565, תל אביב-יפו 6103402

טלפון:03-5181888
JacobWhyMe@gmail.com

www.WeAreIsrael.co.il
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ְך ַוֲאַנֲחֵמְך,  ֶוה-ּלָ ַלִם--ָמה ַאׁשְ ת ְירּוׁשָ ְך, ַהּבַ ה-ּלָ ָמה-ֲאִעיֵדְך ָמה ֲאַדּמֶ
א-ָלְך. ְבֵרְך, ִמי ִיְרּפָ ם ׁשִ ּיָ י-ָגדֹול ּכַ ת-ִצּיֹון: ּכִ תּוַלת ּבַ ּבְ



“על מי ועל מה שואג ארי האבן הגדול את שאגתו האילמת?
בעידן תחרותי זה כאשר כולם אצים למלא את האסמים באוצרות,

להשיג את מירב התענוגות. מחפשים אהבה אושר ושלום 
 ובדרך רומסים את הבא בתור... בעולם הזה, של אהבת בשרים 

לעומת אהבת אנשים - ה”אני” חפץ למלוך על כס הכבוד!
 עמדתי דומם והסתכלתי סביבי ראיתי את קרובי המשפחה הדומעים 

שנאספו לתת למנוח את הכבוד האחרון, 
ומחשבות נוראות עלו במוחי...”


