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 . ישוע הוא אדון השבת 11
 1-11לוקס ו' 

 לוקס: מסע בעקבות חייו של ישוע
 

הוגנים או   לא האם היו לך הרבה חוקים שהיית צריך לציית להם בילדותך? האם היו כללים שחשבת שהם 
 פשוט סתם טיפשיים? במבט לאחור, האם אתה חושב שהם היו טובים עבורך?

 
  גבולות הגזרה של שומרי החוק

 
על סכסוכים נוספים  פי לוקס-על ת הפרק השישי של הבשורהבתחיל אנו קוראים  היה צריך  ישוע המשיח  ש, 
של    עם  לסבול והסופרים, האליטה הדתית  לוקס. מחשבות אלה  אותה תקופההפרושים  לנו מאת   שנמסרות 

הרגל   לעולי  שכן  המאמיניםעוזרות  הביקור  המאבק,  המילים,  כלומר  סבל,  והמחלוקות,  ושישוע  מנת הת  ם 
של גם  במשיח.    חלקו  הבוגר  אלוהיםהמאמין  של  מבטו  המשיח  מנקודת  גוף  את  מכשיר  הוא  שבו  , והאופן 

 .םייאופאת שבוחנים ומחדדים  מכונניםאירועים  שהשליחים צריכים לעבורורמטיבית חוויה נ, זוהי הקהילה
 

אֵ  ֶׁשּלֹו.  ָהָיה אֹוֵהב ֶאת  ִמן ָהעֹוָלם, ָהעֹוָלם  ֱהִייֶתם  ָהעֹוָלם.  ִאּלּו  ִמן  ֶאְתֶכם  ָּבַחְרִּתי  ֲאִני  ִּכי  ִמן ָהעֹוָלם,  יְנֶכם 
ִא  ֵמֲאדֹוָניו.'  ָּגדֹול  ֵאינֹו  'ֶעֶבד  ָלֶכם:  ָאַמְרִּתי  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ֶאת  ִזְכרּו  ֶאְתֶכם.  ׂשֹוֵנא  ָהעֹוָלם  ָּכ�  אֹוִתי  ִמּׁשּום  ם 

ָׁשְמ  ְּדָבִרי  ֶאת  ִיְרְּדפּו; ִאם  ֶאְתֶכם  ַּגם  ָלֶכם  ָרְדפּו,  ַיֲעׂשּו  ָהֵאֶּלה  ַהְדָבִרים  ָּכל  ְוֶאת  ִיְׁשְמרּו.  ְּדַבְרֶכם  ֶאת  ַּגם  רּו, 
 .)19-21ַּבֲעבּור ְׁשִמי, ִּכי ֵאין ֵהם יֹוְדִעים ֶאת ׁשֹוְלִחי (יוחנן ט״ו 

 
ה'   בלוקס  המצורע  האיש  את  ריפא  ישוע  שבו  הרגע  שנרפא  14מאותו  למצורע  אמר  שישוע  מהרגע  כלומר,   ,

פני הכהונה בירושלים, אנו רואים שהמנהיגות הדתית עוקבת אחרי ישוע מקרוב ומנסה להכפיש את להראות ל
שירותו מול האנשים. חלק מהסיבה להתקפותיהם על המשיח הייתה קנאה שהאנשים נהרו בהמוניהם אליו,  

עושים זאת   אבל חוץ מזה אנחנו רואים גם מלחמה רוחנית. אלה שהתנגדו לישוע בקהילה הדתית האמינו שהם
שכאשר הם בחרו  מתוך דאגה לאמת, מתוך רצון לקיים את המערכת הדתית ואת חוקי התורה. הם לא הבינו  

 להרוס את ישוע.  רצהעם האויב, השטן, שצודדו לישוע שנשלח על ידי האב, הם למעשה  להתנגד
 

זו היו  אנחנו לא צריכים לזלזל בעבודה שהשטן השפיע על האליטה הדתית, ושהפרושים והסו פרים בתקופה 
כלים שמטרתם הייתה לנסות ולהפחיד את ישוע, ובכך לסכל את עבודתה של מלכות האלוהים. הטעיה דתית  
לפגוע  כדי  שביכולתו  כל  לעשות  שעליו  האשליה  הייתה  השליח,  לשאול  אפילו  עוצמתי.  מאוד  דבר  היא 

על המאמינים הראשונים לגדף את   לדוגמא, הוצאתם להורג וניסיון לכפותבצמיחתה של הקהילה הקדומה,  
אלוהי אברהם, יצחק  לכל מיני דתות וכתות שונות יש רוח נגדית לזו של   ).9-11כ"ו   השליחים (מעשי ישוע שם

של השטן. עלינו להיות זהירים    משרתיםהם  שהולכו שולל ושים  מאנויעקב. כמאמינים, עלינו לצפות לרדיפה  
. אנחנו במלחמה רוחנית עם אויב בלתי נראה.  לא האויבים שלנו  םהם אף פע  אנשיםה, כי  לסכסוךבתגובתנו  

 רשויות ושררות. אנחנו לא נלחמים נגד בשר ודם אלא נגד 
 

לפני שנתעמק בפסוקים אלו, יהיה טוב שנבין את מערכת החוקים המורכבת הזו שהתפתחה עם השנים. שיטת 
התורה לה  חוקי  הפכה  שהיא  כך  עד כדי  שנים  מאות  במשך  הייתהמסובכת.  מאוד  יות  התפתחה  מעבר    היא 

בתוך    מצוותל חוקים  היו  למעשה,  למשה.  בתחילה  שישועצמם  חוקיםהשניתנו  לנקודה  הגיע  זה  התייחס   ע. 
 למערכת הדתית שלהם כאל מעמסה כבדה, שכן כאשר דיבר על הפרושים הוא אמר: 

 
ִׁשכְ  ַעל  אֹוָתם  ּוַמֲעִמיִסים  ְּכֵבִדים  ַמָּׂשאֹות  קֹוְׁשִרים  ַאף ֵהם  אֹוָתם  ְלָהִניַע  רֹוִצים  ֵאיָנם  ַא�  ָהֲאָנִׁשים,  ֵמי 

 ). 4ְּבֶאְצָּבָעם (מתי כ״ג 
 

? על מנת להבין זאת חשוב לזכור שלאחר כל כך  לכל כך מורכבתכיצד הפכה מערכת החוקים והמצוות הללו  
לך (מלכים ב' שקרי בשם מו  הרבה שנים של עבודת אלילים ואחרי שהמלך מנשה הקריב את בנו בפולחן לאל

לפנה"ס,    586. בשנת  את עם ישראל שהיה חסר אמונה, אלוהים היה צריך לשפוט  )17, מלכים ב' י"ח  5-7כ"א  
לך בבל במשך שבעים העם כולו גורש לבבל והיה צריך לשרת את מ ממלכת יהודה,  הוא הרשה לבבל לכבוש את  

 ). 9-11שנה (ירמיהו כ"ה 
 

"חז הם  בבבל,  היו  ישראל  שבני  דרכיהם בזמן  את  בחנו  הם  ט"ו,  פרק  בלוקס  האובד  הבן  וכמו  לעצמם",  רו 
הקשות השאלות  את  אותם?מ  ;ושאלו  לשעבד  לבבל  הרשה  אלוהים  הגיע  דוע  הם  שהם  בצדק,  למסקנה  ו 

  מורים בתקופה ההיא שהם עבדו עבודה זרה ולא קיימו את המצוות של אלוהים.    נמצאים במקום הזה מפני 
ויביאו    מצוותה  על  יעברו את הגדר, הם לא    אלוהים, כדי שבמידה והם יפרצווות  מצלבנות גדר סביב    התחילו
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עצמם עוד משפט ומורים  על  למפרשים  על התורה, הם הוסיפו של החוקים. הסופרים הפכו  להגן  . בקנאותם 
על   את משמעות המילה 'לעבוד'הם החלו להגדיר  אלוהים קבע שאסור לך לעבוד בשבת,  לדרישותיה, כך שאם  

 על דבר אלוהים. ההוספ ידי
 

הכמות  ילע הגדלת  האם  אליו.  אותנו  להחזיר  כדי  בחיינו  קשות  בחוויות  משתמש  אלוהים  קרובות,  תים 
 והפרטים של החוקים יכולה לשנות את הלב? מה אתה חושב?

 
 עם זאת, המצווה של אלוהים לא לעבוד הייתה פשוטה:

 
ֶּת�. ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַליהָוה ֱא�ֶהי�: לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנ�  ְמַלאכְ -ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיָת ָּכל

ַהָּׁשַמיִ  ְיהָוה ֶאת  ָעָׂשה  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  ִּכי  ִּבְׁשָעֶרי�.  ֲאֶׁשר  ְוֵגְר�  ּוְבֶהְמֶּת�  ַוֲאָמְת�  ַעְבְּד�  ָהָאֶרץ ֶאת ּוִבֶּת�,  ְוֶאת  ם 
ֵּכן ֵּבַר� ְיהָוה ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו. ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי� ְוֶאת  -ל ֲאֶׁשר ָּבם ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי; ַעלַהָּים ְוֶאת ּכָ 

 ). 8-11ִאֶּמ� ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמי� ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ָל� (שמות כ׳ 
 

זה הכב  שבתוןמשמעות המילה   לעבוד;  לא  לנוח, כלומר  להפסיק או  ל! אם אלוהים אמר שבני ועברית, היא 
ישראל לא יעבדו בשבת, מה הייתה המשמעות של זה? כיצד אלוהים מגדיר את המושג עבודה? שלושים ותשעה 

על נקבעו  בסיסיות  היו-פעולות  וביניהם  התורה,  פרשני  מהדגן  לעמר,  ,לקצור    ידי  המוץ  את  (להפריד  )  לדוש 
ארוחה הרבניים  ולהכין  בחוקים  שם.  נעצרה  לא  הגדר  מ.  יותר  של  למרחק  שהליכה  נחשבת   900-נקבע  מטר 

השאיר באותו  אדם  במידה ועם זאת,  ).  12בדרך כלל נקראת כ"דרך תחום שבת" (מעשי השליחים א'  ,  עבודה
. יחד  מזונו הפך לביתומטר, מכיוון שהמקום שבו הוא השאיר את    900יכול ללכת עוד    הואמזון מראש,    מקום

כל דבר ששקל יותר משתי בשבת,    החליטו שאי אפשר לסחוב משקלעם המרחק שאדם יכול ללכת, הסופרים  
ות הוגדר כמשקל. אפילו היום, אם אתה נמצא במלון בישראל ביום שבת, עליך להיזהר באיזה שתאנים מיוב

אופן אוטומטי, ועוצרת בכל קומה כדי שלא מעלית אתה נמצא, כי בדרך כלל לפחות אחת מהמעליות מופעלת ב
(מעלית שבת). כשסנדי ואני התגוררנו בישראל   ךתפר את השבת על ידי לחיצה על כפתור המעלית לקומה של

לזמן קצר, לפעמים היינו יוצאים לטיול בשבת. חיינו בקהילה יהודית אורתודוקסית, והבחנו בסרטים קשורים 
בדומה   השכונה,  בבכל  לנופשע.    זירתלסרטים  ב  הוסבר  אלה    -עירוב  שמדובר  עבור  ממופה   שיוצאיםמרחק 

 שבת.באורך המותר לטיול הלטיול בשבת, כדי שיידעו את 
 

. הסופר  ״ בשבתלא לעבוד ״  מתמקדים במצוות שבת, כולל דיון בהשלכות שלעשרים וארבעה פרקים    בתלמוד
והתלמיד לא יכל לשאת את ספריו. אסור  לא יכל לשאת את העט שלו, החייט לא יכל לשאת את המחט שלו,  

היה לרכוש או למכור שום דבר. לא יכולת לעשות אמבטיה מהחשש שמים שטפטפו על הרצפה יגרמו לך לנקות  
(כיום,   יבשל.  לא  אחד  שאף  כדי  הכיריים,  על  אש  להדליק  היה  ניתן  לא  הרצפה.  אפילו  את  או  דתיים  אצל 

 החום של ארוחת השבת.)על ר אותה דולקת כדי לשמור יש "פלטת שבת" שמותר להם להשאי מסורתיים
 

רגילים. זה כל כך הגביל אותם, כך שאף אחד לא  ות היום הגרוע ביותר בשבוע עבור יהודים  השבת נהפכה להי
יכל לעשות שום דבר בשבת. הבעיה הייתה שההגדרות והגדרות החלו להאפיל על האנשים שעליהם הם נועדו  

ו כבר לא מתמודדים עם בעיות הליבה של שכרות וניאוף. במקום זה, אנחנו נלחמים  להגן. "כשזה קורה, אנחנ 
בקרבות מדומים על הגדרות חדשות שאנחנו הקמנו. עכשיו החוקים החדשים הופכים לשדות הקרב החשובים  

", אמר הפרשן ויליאם של אדם מסוים לפי מידת הכבוד שלו לגדרותבאמת. בקרוב נבדוק את האורתודוקסיה  
 ולמן.ק
 

 הסכסוך בנוגע ליום השבת 
 

ציווה  לא  מעולם  שאלוהים  הנוספים  הכללים  כל  את  תוקף  שישוע  לנו  מראה  לוקס  הבאים,  הקטעים  בשני 
 עליהם לשמור.

 
ֶׁשָּמְלל ּוְלַאַחר  ִׁשֳּבִלים  ַּתְלִמיָדיו  ָקְטפּו  ָקָמה  ִּבְׂשדֹות  ְּבָעְברֹו  ָהֹעֶמר  ִלְסִפיַרת  ַהְּׁשִנָּיה  ִּביֵדיֶהם ַּבַּׁשָּבת  אֹוָתן  ּו 

ְואָ  ֵיׁשּוַע  ָלֶהם  ֵהִׁשיב  ְּבַׁשָּבת?"  ֶּׁשָאסּור  ַמה  עֹוִׂשים  ַאֶּתם  "ַמּדּוַע  ַהְּפרּוִׁשים:  ִמן  ֲאָחִדים  ָאְמרּו  ַמר: ָאְכלּו. 
ֶאל ֵּבית ָהֱא�ִהים ְוָלַקח   "ַהִאם לֹא ְקָראֶתם ַמה ֶּׁשָעָׂשה ָדִוד ַּכֲאֶׁשר ָרַעב הּוא ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו? ֲהֵרי ִנְכַנס

-ָלֶהם: "ֶּבן ֶאת ֶלֶחם ַהָּפִנים, ֶׁשֵאינֹו ֻמָּתר ַלֲאִכיָלה ֶאָּלא ַלֹּכֲהִנים ִּבְלַבד, ָאַכל ְוַגם ָנַתן ַלֲאָנָׁשיו." הֹוִסיף ְוָאַמר
 ).1-5ָהָאָדם הּוא ֲאדֹון ַהַּׁשָּבת" (לוקס ו׳ 

 
תקיים ביום השבת. אנחנו רואים שהפרושים מרגלים  ההזה  הפסקה מתחילה בכך שהוא אומר לנו שהסכסוך  

מגבלת  את  עברו  הפרושים  אם  תוהה  אני  התבואה.  בשדות  מתהלכים  שהם  בזמן  וישוע  התלמידים  אחרי 
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של  ההליכה של שלוש מתוך שלושים ותשע  900הם  פירטה  לעבודה  מטר? המשנה  בנוגע  "הבהרות  ...  לקצור: 
, מללו אותן בידיהםתלמידים קטפו את השיבולים, הם קצרו. כאשר הם  כשה  .)ב'  7ת  לדוש" (מסכת שב  ,לעמר

שומרי גבולות הגזרה  על ידי התלמידים היו אסורים על ידי "שהתבצעו  . פעולות אלה  עמרו ודשו התבואההם  
 .הנוקשים "של הגדר

 
ולשמור   החוקים  את  לקיים  להוטים  כה  היו  והפרושים  הסופרים  מבטו,  מנקודת  לעמו.  דאג  הגדר  ישוע  על 

סביב החוקים הללו, שהם נכשלו בלהבין או להרוויח מהרוח של אותם כללים. הוא סירב להיות כבול על ידי 
יום השבת כזמן   להם את  נתן  עם האליטה הדתית. אלוהים  לעימות  וזה מה שהוביל אותו  התוספות שלהם, 

יא תוצר של שמירת החוקים.  מנוחה, אבל הפרושים והסופרים יצרו מערכת של כללים כדי לבסס גאולה שה
מספר   חוק  את  הפרו  ישוע  של  סעיף  146אנשיו  שורה  42,  סעיף  4,  תת  (צ'אק 16,  השבת  הגנת  חוק  של   ,

 סווינדול). ישוע היה צריך לשבור את הגדר שלהם!
 

ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ְּתַבְּׁשלּו ָמָחר: ֵאת ֲאֶׁשר    ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ַליהָוהַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה  
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמׁשֶ  ַוַּיִּניחּו ֹאתֹו ַעד ַהֹּבֶקר  ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ַהֹּבֶקר.  ה ְולֹא ִהְבִאיׁש ַּבֵּׁשלּו ְוֵאת ָּכל ָהֹעֵדף ַהִּניחּו ָלֶכם 

ת ַהּיֹום ַליהָוה: ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה. ֵׁשֶׁשת ָיִמים ְוִרָּמה לֹא ָהְיָתה ּבֹו. ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִּכי ַׁשּבָ 
ָצאּו. ַוּיֹאֶמר ְיהָוה  ִּתְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת לֹא ִיְהֶיה ּבֹו. ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלֹקט ְולֹא מָ 

ַעל ֵּכן הּוא ֹנֵתן ָלֶכם ַּבּיֹום   ְראּו ִּכי ְיהָוה ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבתְׁשֹמר ִמְצֹוַתי ְותֹוֹרָתי.  ָאָנה ֵמַאְנֶּתם לִ -ֶאל ֹמֶׁשה: ַעד
(שמות  ַוִּיְׁשְּבתּו ָהָעם ַּבּיֹום ַהְּׁשִבִעיַהִּׁשִּׁשי ֶלֶחם יֹוָמִים ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמֹקמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי. 

 ). 23-30״ז ט
 

 מלכתחילה?   מצווה הזואבל מדוע יום השבת והמנוחה היה כל כך חשוב לאלוהים? למה אלוהים הציג את ה
 

ולהבריא. במקור, זה    ע לנוח, להירגעאלוהים לא מחפש רובוטים. הוא נתן לנו בנדיבות לפחות יום אחד בשבו
ה והתחדשות. כמה שאנחנו צריכים את זה  ניתן כברכה, כלומר, כדי להגן על האדם ולאפשר לו זמן של מנוח

להזין   לא רק  נוכל  שבו  יום מוגדר  להיות  צריך  שלנו היום!  גם את האת  בתרבות  שלנו, אלא  שלנו   נפשהגוף 
מכיר בצורך של האנושות  וונעשה הפסקה מן העבודה השוחקת. מאחר ואלוהים יצר את האדם, אלוהים יודע  

בדו עבורם שבעה ימים בשבוע ללא הפסקה. דעתו של אלוהים לגבי לנוח. תמיד היו אנשים שרצו שאחרים יע
השבת לעמו הייתה איתנה. השבת ניתנה לאדם לנוח, לא להיפך, כלומר, האדם נוצר עבור השבת. השבת לא  

 ניתנה רק כברכה עבור העם, אלא היא גם סמל של משהו עמוק יותר.
 

 מנוחת השבת לעם אלוהים 
 

 ישוע בעצמו אמר:
 

ָענָ ּבֹואּו   ֻעִּלי ְוִלְמדּו ִמֶּמִּני, ִּכי  ֲעֵליֶכם ֶאת  ו ֲאִני  ֵאַלי ָּכל ָהֲעֵמִלים ְוָהֲעמּוִסים ַוֲאִני ַאְמִציא ָלֶכם ְמנּוָחה. ְקחּו 
 ). 28-30ּוְנמּו� רּוַח; ִּתְמְצאּו ַמְרּגֹוַע ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם, ִּכי ֻעִּלי ָנִעים ְוַקל ַמָּׂשִאי" (מתי י״א 

 
משתוקק לקרב אותנו אליו. בני ישראל לא הבינו את ליבו של אלוהים כלפיהם. לא היה להם    האלוהים שלנו

שום ערך בלהקדיש יום בשבוע לדרוש את אלוהים, כי איך הם ירוויחו מזה? השבת הייתה הרבה יותר מסתם 
ה בבריאת  שלו  העבודה  ימי  מששת  נח  שאלוהים  כמו  להתרחש,  העתיד  את  ניבא  זה  יום  מנוחה.  עולם, יום 

תהיה מנוחה רוחנית בשבת. זכור כי לאורך סיפורי התנ"ך, אלוהים עשה כל כך הרבה דברים עבור עם ישראל 
ששימשו צל של ההגשמה שתקרה כאשר המשיח יתהלך על הארץ. שאול השליח מדבר על העיקרון זה שאנו  

 רואים בתנ"ך: 
 

ָלֶהם הָ  ֶּׁשָּקָרה  ֵאֵלינּו ַמה  ִהִּגיעּו  ִקֵּצי ָהעֹוָלִמים  ֲאֶׁשר  ֲאַנְחנּו  ְלַהְזִהיר אֹוָתנּו,  ְּכֵדי  ִנְכַּתב  ְוֶזה  ְלֻדְגָמה  ֶלַקח  ָיה 
 ).11(הראשונה אל הקורינתים י׳ 

 
  אותו אחד עולי רגל. פרעה היה סוג של שטן,  כעולמית שבה אנו חיים היום כזרים ו  צמהמעין מע  הייתהמצרים  

משוק העבדים של   להציל אותםעל גבם של בני ישראל. משה היה סוג של מושיע, ישוע, שיבוא בד כשהטיל נטל 
העולם. הדם של    תאת חטא  לשאתבא  שאלוהים,  ה  שהחליף את שהפסח היה סוג של הקורבן  ההשטן. כבש  

ממוקם   להיות  צריך  היה  הדלת  במשקוףכבש  צדי  שני  ובכך  ועל  מלאךשצלב    יצר ,  את  עוצר    ת מווה  היום 
היה סוג של אור העולם, ישוע. הסלע   זמן שהם צעדו בלילה,נתן להם אור בשמלהיכנס לבית חיינו. עמוד האש  

של   סוג  להקבלה הזולעולם.    מים חייםצליבה שהביאה  השנפגע היה  דוגמאות  לתת אינספור  יכולים  . אנחנו 
 . יכנס לתמונהכאשר יוזם הברית החדשה   יעשהמשהו שאלוהים  סימלההשבת 
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ישוע שמושיע אותנו מן השעבוד של החטא, השבת  בד על  דיבר אלינו  פרעה  יוק כמו שהפסח מן השעבוד של 
מדברת על מנוחת השבת שמבוססת על ישועה כתוצאה ממעשים, שהרי אין ישועה כזאת באמת. הסופר של אל  

 העברים בברית החדשה מגדיר זאת כך: 
 

ְלִהָּכנֵ ָלֵכן,   ַהַהְבָטָחה  עֹוֶמֶדת  ְמנּוָחתֹוְּבעֹוד  ֶאל  ְלִהָּכֵנס.  ס  ְמַאֵחר  ִמֶּכם  ִאיׁש  ִיָּמֵצא  ֶׁשָּמא  ַלֲחֹׁשׁש  ָלנּו  ָראּוי   ,
ִמּׁשּום ֶׁשּלֹא ִהְתַמֵּזג ִעם ֱאמּוָנה ְּבֶקֶרב  ֲהֵרי ַּגם ֲאַנְחנּו ִהְתַּבַּׂשְרנּו ְּכמֹוֶהם, ַא� ַהָּדָבר ֶׁשִּנְׁשַמע לֹא הֹוִעיל ָלֶהם  

ַלְּמנּוָחהֲאַנְח .  ַהּׁשֹוְמִעים  ִנְכָנִסים  ַהַּמֲאִמיִנים  "ֲאֶׁשרנּו  ֶׁשָאַמר,  ְּכֵׁשם  ִאם-,  ְבַאִּפי  ֶאל-ִנְׁשַּבְעִּתי  -ְיֹבאּון 
ַהְּׁשִביִעי, ַהּיֹום  ַעל  אֹוֵמר  ֶאָחד הּוא  ְּבָמקֹום  ֶׁשֵּכן  ַהַּמֲעִׂשים,  ֻהְׁשְלמּו  ֵּתֵבל  ֵמִהָּוֵסד  ִּכי  "ַוִּיְׁשֹּבת   ְמנּוָחִתי",ַאף 

ְמנּוָחִתי." ּוֵמַאַחר ֶׁשֵּיׁש ֲאֶׁשר נֹוָתר ָלֶהם -ְיֹבאּון ֶאל-ְמַלאְכּתֹו." ְוָכאן ׁשּוב, "ִאם-ים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכלֱא�ִה 
ְּבָאְמרֹו ְּבִפי    --ֹום  ַהּי  --ְלִהָּכֵנס ֵאֶליָה ְוֵאֶּלה ֶׁשִהְתַּבְּׂשרּו ָּבִראׁשֹוָנה לֹא ִנְכְנסּו ִּבְגַלל ַהְּמִרי, ׁשּוב ָיַעד יֹום ְמֻסָּים  

ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם." ִאּלּו ֱהִביָאם ְיהֹוֻׁשַע -ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו, ַאל-ָּדִוד ַּכֶּנֱאָמר ְלֵעיל, ְוזֹאת ְלַאַחר ְזַמן ַרב, "ַהּיֹום ִאם
ֵהן ַהִּנְכָנס ֶאל .  ת ַׁשָּבת ְלַעם ֱא�ִהיםנֹוְתָרה ְמנּוחַ ֶאל ַהְּמנּוָחה, לֹא ָהָיה ְמַדֵּבר ַאֲחֵרי ֵכן ַעל יֹום ַאֵחר. ְלִפיָכ�  

, ֶּפן ִיָּכֵׁשל ָלֵכן ַנְחֹּתר ָנא ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהְּמנּוָחה ַהִהיא, ְּכמֹו ָהֱא�ִהים ִמֶּׁשּלֹו.  ְמנּוָחתֹו ַּגם הּוא ָׁשַבת ִמְּמַלאְכּתֹו
 ).1-11ִאיׁש ְוִיְהֶיה ְלַמְמֶרה ְּכמֹוֶהם (אל העברים ד׳ 

 
להם את   סיפקהלא    ,בני ישראל לארץ כנען  את  וביל ע השעצם העובדה שיהושאומר    ל העבריםהכותב של א

ישוע המשיח. הזכייה בארץ  תית של אלוהים מגיעה רק באמצעות  יתית, מכיוון שהמנוחה האמיהאמהמנוחה  
סוג    הייתה כנען   שישוע  צרק  מה  של  החדשהל  הברית  תחת  שנמצא  מי  כל  את  להביא  כדי  לעשות,    עתיד 

 מנוחתו.ל
 

 השבת נבראה לאדם, ולא האדם נברא לשבת  –הצורך מתעלה על החוקים 
 

לאירוע   דוגמה  למטה    בתנ"ךהנה  זו  לפסקה  התייחס  ישוע  עצמו.  מהחוק  יותר  חשובה  החוק  שרוח  המדגים 
. כאשר הוא הסביר מדוע מותר לתלמידיו לקטוף ולאכול מן התבואה  3-5בלוקס ו'    לפרושים  כאשר הוא ענה

לחם    אכלישוע הזכיר להם שכאשר דוד נמלט משאול עם קבוצת אנשים שהלכו אחריו, הוא היה רעב, ו  בשבת,
 הנים היה מותר לאכול ממנו; שרק לכ קדוש

 
 ֵאין ִאָּת�.  ְוִאיׁשַוָּיבֹא ָדִוד ֹנֶבה ֶאל ֲאִחיֶמֶל� ַהֹּכֵהן ַוֶּיֱחַרד ֲאִחיֶמֶל� ִלְקַראת ָּדִוד ַוּיֹאֶמר לֹו ַמּדּוַע ַאָּתה ְלַבֶּד�  

ָאֹנִכי ֹׁשֵלֲח�   ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַלֲאִחיֶמֶל� ַהֹּכֵהן ַהֶּמֶל� ִצַּוִני ָדָבר ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִאיׁש ַאל ֵיַדע ְמאּוָמה ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר
ׁש ַּתַחת ָיְד� ֲחִמָּׁשה ֶלֶחם ְּתָנה ְבָיִדי  ְמקֹום ְּפ�ִני ַאְלמֹוִני. ְוַעָּתה ַמה ּיֵ -ַוֲאֶׁשר ִצִּויִת� ְוֶאת ַהְּנָעִרים יֹוַדְעִּתי ֶאל

רּו ַהְּנָעִרים אֹו ַהִּנְמָצא. ַוַּיַען ַהֹּכֵהן ֶאת ָּדִוד ַוּיֹאֶמר ֵאין ֶלֶחם ֹחל ֶאל ַּתַחת ָיִדי: ִּכי ִאם ֶלֶחם ֹקֶדׁש ֵיׁש ִאם ִנְׁשְמ 
ִאם ִאָּׁשה ֲעֻצָרה ָלנּו ִּכְתמֹול ִׁשְלֹׁשם ְּבֵצאִתי ַוִּיְהיּו ְכֵלי ַהְּנָעִרים ַא� ֵמִאָּׁשה. ַוַּיַען ָּדִוד ֶאת ַהֹּכֵהן ַוּיֹאֶמר לֹו ִּכי  

ֶלֶחם ָׁשם  ָהָיה  לֹא  ִּכי  ֹקֶדׁש:  ַהֹּכֵהן  לֹו  ַוִּיֶּתן  ַּבֶּכִלי.  ִיְקַּדׁש  ַהּיֹום  ִּכי  ְוַאף  ֹחל  ֶּדֶר�  ְוהּוא,  ֶלֶחם    ֹקֶדׁש:   ִּכי ִאם 
 ). 2-7ֵני ְיהָוה ָלׂשּום ֶלֶחם ֹחם ְּביֹום ִהָּלְקחֹו (שמואל א׳ פרק כ״א ַהָּפִנים ַהּמּוָסִרים ִמִּלפְ 

 
הפנים "לחם  הוא  כאן  שהוזכר  הכהלחם  כאשר  מקודש.  היה  הלחם  מן ."  לאכול  להם  הורשה  הוחלפו,  הנים 

כ שהכהלחם  למרות  שלהם.  המחיה  מצרכי  ורק  חלק  אך  נועד  הוא  ואנשיו,  דוד  עם  הלחם  את  חלקו  הנים 
האנשים הנזקקים. מכיוון שמדובר בהוראת אלוהים   עם ונעלה יותר על ידי שיתופ מצווה ציית ל כהן הלכהנים. 

 הנים את דוד האם אנשיו נקיים מבחינה טקסית. לכהנים על שירותם המסור, שאלו הכ
 

 כיצד הסיפור הזה של דוד מתקשר לישוע ותלמידיו?
 

המלך שלח אותו למשימה, דוד התכוון לכך שהוא  כאשר דוד הגיע אל הכהן במשכן ואמר לו את חצי האמת ש
ידי הנביא שמואל, אבל שאול עדיין ישב על כס המלכות. באותו אופן, ישוע  על שלח את עצמו. הוא נמשח למלך 

שם, בעילום  לפניהם  הופיע  למלך,  השבת.    הוא  נמשח  אדון  הוא  המלך.  כישוע  הוכתר  לא  עדיין  כאשר פשוט 
מעולם לא התכוון לאלה שלא היו   על השולחן, אלוהיםלחם החיים לפניו  את    הנים לאכולאלוהים הגדיר לכ

חסד ורחמים   ישנם דברים שעוקפים ומתעלים על החוקים והמצוות.הלחם ישב שם.  שבזמן    לגווע ברעבהנים  כ
ַּמְׁשַמע   "ְוַאֶּתם ְצאּו ְוִלְמדּו ַמה:  על רצונו וחפצו של אלוהיםדיבר    עאת החוק. ישואותם דברים שמחליפים  הם  

 ).13(מתי ט׳  ֶזַבח'"-'ֶחֶסד ָחַפְצִּתי ְולֹא
 

לו  תיי כמו שדוד היה המלך האמיתי באותו הזמן, למרות שהסמכות שלו כמלך עדיין לא ה ה מוכרת, הייתה 
הסמכות לתת את לחם הפנים לאנשיו. באותו אופן, למלך ישוע שעדיין לא היה מוכר כמלך האמיתי, הייתה  

 בשבת וגם לאנשים שהיו אתו. הוא הוכיח כי בן האדם היה, ללא ספק, אדון השבת.סמכות לאכול דגן 
 



5 
 

 עוד סכסוך בנוגע ליום השבת 
 

ים ְוַהְּפרּוִׁשים ְּבַׁשָּבת ַאֶחֶרת ִנְכַנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוֵהֵחל ְלַלֵּמד, ְוָׁשם ָהָיה ִאיׁש ֲאֶׁשר ָידֹו ַהְיָמִנית ְיֵבָׁשה. ַהּסֹוְפִר 
ַמר  ּו ּבֹו ִלְראֹות ִאם ְיַרֵּפא ְּבַׁשָּבת, ְּכֵדי ִלְמצֹא ִעָּלה ְלַהֲאִׁשים אֹותֹו. ַא� הּוא ָיַדע ֶאת ִהְרהּוֵרי ִלָּבם ְואָ ִהְתּבֹוְננ

ֶאְתֶכם ּדָ  "ֶאְׁשַאל  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  ָאַמר  ְוָעַמד.  ַהָּלה ָקם  ָּבֶאְמַצע!"  ַוֲעֹמד  ְיֵבָׁשה: "קּום  ָידֹו  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ר.  בָ ֶאל 
ְוָאַמר   ֻּכָּלם  ֶאל  ָסִביב  ִהִּביט  ְלַקְּפָחּה?"  אֹו  ֶנֶפׁש  ְלַהִּציל  ָרָעה,  ַלֲעׂשֹות  אֹו  ְּבַׁשָּבת  ְלֵהיִטיב  ֻמָּתר  ָלִאיׁש: ַהִאם 

יֶהם ַמה ַּלֲעׂשֹות  "הֹוֵׁשט ֶאת ָיְד�!" הּוא ָעָׂשה ָּכ� ְוָידֹו ָׁשָבה ְלֵאיָתָנּה. אּוָלם ֵהם ִנְתַמְּלאּו ֵחָמה ְוִהְתָיֲעצּו ֵּבינֵ 
 ). 6-11ְלֵיׁשּוַע (לוקס ו׳ 

 
פעם נוספת, אנו רואים את הפרושים והסופרים מרגלים על ישוע, מחפשים הזדמנות להאשים אותו בעבירה 
  על החוק כדי שיהיה להם על מה להעיד נגדו. הסוגיה של שמירת השבת הייתה נושא משמעותי עבור היהודים 

 : ישוע נצלבה אחד משני דברים שבגללם ; למעשה, זה היבתקופה היא
 

ֹוֵעל." ִמּׁשּום  ָלֵכן ֵהם ָרְדפּו ֶאת ֵיׁשּוַע, ִּכי ָעָׂשה זֹאת ְּבַׁשָּבת. ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע: "ָאִבי ּפֹוֵעל ַעד ַעָּתה ְוַגם ֲאִני ּפ
ָּבת ֶאָּלא ַּגם ָאַמר ֶׁשָהֱא�ִהים הּוא ָאִביו ְוָעָׂשה  ָּכ� עֹוד יֹוֵתר ִהְׁשַּתְּדלּו ַלֲהֹרג אֹותֹו, ִּכי לֹא ַרק ֶׁשֵהֵפר ֶאת ַהּׁשַ 

 ). 16-18ַעְצמֹו ָׁשֶוה ֵלא�ִהים (יוחנן ה׳ 
 

האדון ישוע לא ציית לכל החוקים שלהם בנוגע לשמירת השבת. באותו בוקר בבית הכנסת, היה איש שיד ימין 
או מנוון, כמו צמח או פרי יבש. פסוק    תיארה משהו שהיה מצומק  יבשהשלו הייתה יבשה. המילה המתורגמת  

בלוקס פרק ו' מספר לנו שוב, שהפרושים והסופרים התבוננו בו מקרוב. כנראה שהם הגיעו לשם מוקדם כדי    7
לבחון בקפדנות כל צעד  ביותר בבית הכנסת כדי  ולבחור את המקומות הטובים  להתיישב בשורה הראשונה, 

ה את  הביאו  הפרושים  אם  תוהה  אני  אותו שלו.  יתפסו  שהם  בכך  ישוע  נגד  אשמה  למצוא  כדי  בכוונה,  איש 
מרפא בשבת? נראה שהסופרים והפרושים היו בדיוק באותו מקום שבו הביאו את האיש עם היד היבשה לישוע 

 ביום השבת.
 

העומס   עם  האנשים  על  הכבידו  הם  עמו.  בני  על  שהקשו  והמטופשים  הקטנים  החוקים  כל  על  כעס  האדון 
ו את שמחת החיים הפשוטים. הוא ניצל את ההזדמנות כדי להתייצב מול יריביו, והוא ריפא את  גזלושלהם,  

 האיש בחמלה.
 

 תפילהנסו לדמיין את התמונה הבאה: ישוע היה שם בבית הכנסת. האם האיש עם היד היבשה נכנס אחרי שה
. הוא קרא לאיש לעמוד ואז החלה? נראה שכולם שמו לב אליו, כולל ישוע. ישוע לא ריפא אותו באופן מידי

"ֶאְׁשַאל ֶאְתֶכם ָּדָבר. ַהִאם ֻמָּתר תיגר    החל לחקור את התיאולוגיה של הפרושים לגבי אלוהים. הוא קרא עליהם 
  שבת היה היום    למנוע רפואה רק בגלל,  עבור ישוע  .)9(  ְלֵהיִטיב ְּבַׁשָּבת אֹו ַלֲעׂשֹות ָרָעה, ְלַהִּציל ֶנֶפׁש אֹו ְלַקְּפָחּה?"

חמלה.  והיה מוכן לשבור מסורת וכללים למען רחמים    עע מאשר טוב. ישוויותר רוביטא  אכזרי לחלוטין  דבר  
לעם שלו.הפ אינו דואג  והוא  בעיניו  ייצגו את אלוהים באופן שהחוק הוא הדבר המרכזי  נגע   רושים  לא  הוא 

ריפא את האיש האדון  יני כולם.  לע  באופן פלאיאמר לו להושיט את ידו, ובעשותו זאת, הוא נרפא    אלאבאיש,  
! היכן  שומרי החוק זעמו כל כך ).  10ו'  ( גיון  ייחשבו בהבציפייה שאנשים  שהביט סביבו בשקט,  בהתרסה אחרי  

שהם    והי חושבים  הייתם  בהם!  אלוהים  של  והחסד  ושמחה  ב  יתמלאוהאהבה  האישפליאה  היד    עבור  עם 
המילים ביוונית מדגישות שהם  .  ה של העימות הזהמרוב כעס מהתוצא  השתגעובמקום זאת, הם  אך  ;  היבשה

עוינות אימפולסיבית  חוסר היגיוןבהיו מלאים   וזלזל האיש  את    האדון שריפאכלפי    חמומת מוח, ומתארות 
 בעת ובעונה אחת. בהם 

 
זה כל כך חשוב שאנחנו נרצה לעזור לאנשים יותר מאשר להעמיס עליהם את חוקי הדת. כמאמינים, אנחנו  

היות זהירים לא לאבד את החזון של מה שחשוב באמת ולהשתעבד לחוקים. כשהייתי מאמין צעיר,  צריכים ל
שעצרתי בחנות שמכרה  כאני זוכר שנזפו בי על דברים שלא הבנתי, כי לא גדלתי בקהילה. פעם אחת ירדו עלי  

הי לא  הנוער.  פגישת  בשביל  חטיפים  כמה  להביא  עצרתי  ראשון.  ביום  היתר,  בין  לכך  אלכוהול,  מודע  יתי 
ילה הכמעשה שלא מכבד את יום ראשון (השבת של הנוצרים). הייתי בדרך לפגישה בקזה  שאחרים יראו את  

באותה עת. אלוהים רואה את ליבנו. אנחנו צריכים להיזהר לא לדכא את שמחתם של מאמינים חדשים עם 
 מערכת של חוקים ותקנות.

 
זה הכרחי שהם לא יוצפו ברשימה חדשה של 'עשה ואל   אבל  מאמינים חדשים,  להדריךאמנם אנחנו צריכים  

של  תאחר  לנורמה  הופכתשתעשה',   תמונה  הוא  במקרא  העיקרון  שבו.  את  האופן  ירשו  ישראל    הארץ  בני 
כבשו את הארץ,  הם  יהושע, הם לקחו בחזרה את ארץ כנען, קרב אחד בכל פעם. כאשר    באמצעותהמובטחת.  

ים והערים, בזה אחר זה. . הם ריכזו את מאמציהם על המבצרבבת אחת הם  בני ישראל לא תקפו את כל אויבי
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אלא  ,  חוקים  באמצעות  יכבוש אותהלא    וריכוז המאמצים,  בנו לאורך תקופהיבל  צריך לכבוש את ארץ החטא
 קבלת החסד.  על ידי

 
די הרוח שלו, אנו מכירים את דרכי האלוהים על ידי קריאת כתבי הקודש. הוא מזכיר לנו ומדריך אותנו על י

וזה החסד שלו שמאפשר לנו לחיות על פי דבריו. תארו לעצמכם איך זה היה ללכת עם ישוע כמו שהתלמידים  
עשו. ישוע ציית לחוק באותו זמן. הוא צפה בטקסים וימי חג. הוא גם ראה את מה שהדברים האלה מייצגים,  

אב באור חדש. אנשים ראו את מלכות  והוא הפגין אמת וחסד בצורה שגרמה לאחרים לראות את אלוהים ה
שליטים הפרושים והשלהם. אין פלא ש המעשיםהאלוהים באה בצורה שמעולם לא ראו קודם לכן דרך מערכת 

 !זעמו עליודתיים ה
 

של  מחשבות  וחשבו  מהמקום  כשהתרחקו  שלהם  בצביעות  הבחינו  לא  שהם  מפתיע  לכם  נראה  לא  זה  האם 
 . )11ָמה ְוִהְתָיֲעצּו ֵּביֵניֶהם ַמה ַּלֲעׂשֹות ְלֵיׁשּוע" (פס' "אּוָלם ֵהם ִנְתַמְּלאּו חֵ רצח? 

 
הם ידעו את דבר אלוהים, ובכל זאת הם לא ידעו את האלוהים של הדבר. הם חשבו יותר על ספר המתכונים  
מאשר על הארוחה עצמה. הספר מספר לנו איך לקיים מערכת יחסים חיה עם אלוהי הספר. בואו נזהר לחפש  

 של האלוהים שכתב את הספר. את הלב
 

 תפילה: תודה לך על הכוח המשחרר לחיות בשבילך. שמור אותנו באהבתך, אדוננו ישוע. אמן. 
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