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אן משיח ?

' משפטו' של ישו ,
המקדש והמדיניות
הרומית

לפי המסופר בארבעת ספרי הבשורה שבברית החדשה  ,ישו נעצר בידי הכוהנים הגדולים ומנהיגים

אחרים והובא ל ' משפט ' ( ככל הנראה מעין שימוע ) בפני הסנהדרין  .בתחילה הואשם בכך שאמר כי
יהרוס את המקדש  ,ומשלא נמצאו לכך הוכחות מספקות  ,הואשם שהוא משים עצמו כמשיח  .בעקבות
זאת נמסר ישו לנציב הרומי פונטיוס פילטוס  ,וזה הוציאן להורג בצליבה  .פרשת ' משפטו ' וצליבתו
של ישו נחקרה יותר מכל פרשה אחרת בהיסטוריה האנושית  ,לרוב מתוך ניסיון לשחזר את האירועים
ההיסטוריים שמאחורי הטקסט  .בחלק ניכר מן השחזורים אם לא ברובם המסקנה מתיאורי ה ' משפט '

היא כי ישו הוצא להורג כמשיח שקר  1 .מסקנה זו נסמכת בעיקר על הנחת היסוד שישו עמד בראש

תנועה משיחית  .אולם קיימת גם אפשרות אחרת  -שהסיבה האמתית לכך שישו נעצר  ,נשפט ונצלב

היא האשמה שהוטחה בו על פגיעה במקדש  ,ולו גם פגיעה סמלית .
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במאמר זה אני מבקש להראות כי בחינת מסורות הברית החדשה מלמדת כי הפרשנות המקדשית

סבירה יותר מזו המשיחית  .בחינת מעמדו של המקדש בירושלים בעיני הרומאים והיחס בין שלטון ,
פולחן והתנגדות באימפריה הרומית במאה הראשונה  ,מובילה למסקנה כי הפגיעה במקדש שיוחסה
לישו הייתה עשויה להוות עילה מספקת לפילטוס להוציא להורג את ישו כמי שמערער על שלטון
רומא  .מצאתי לנכון להבליט את משקלו של המקדש בסיפור ' משפטו ' ומותו של ישו בעקבות גל

מחקרים שהתפרסמו בארצות  -הברית החל מסוף שנות השמונים  ,ושלפיהם ישו ההיסטורי לא נשא
מסר אסכטולוגי  ,כלומר לא עסק במשיחיות ובאחרית הימים .

המחזיקים בגישה זו אמנם פסקו

3

שתיאורי ' משפטו ' של ישו בברית החדשה אינם היסטוריים  ,אך מיעטו לעסוק בשאלה על מה ולמה

נעצר ישו ונצלב .

4

נוסף על כך מקובל לתפוס את המקדש בירושלים כמוסד פנים יהודי ותו לא  ,ועל

כן מרבית החוקרים לא סברו כי לשאלת יחסו של ישו למקדש הייתה משמעות מיוחדת בעיני רומא .
משום כך המחקר ההיסטורי על ' משפטו ' של ישו התעלם מן המדיניות הרומית כלפי מקדשים ופולחן
ומן האופן שבו מדיניות זו עשויה להאיר את החלטתו של פילטוס לצלוב את ישו .
מטבע הדברים שחזור היסטורי של אירועים על סמך טקסטים תאולוגיים ( מאוחרים ומגמתיים ) הוא

מלאכה בעייתית  ,ותוצאותיו לרוב שנויות במחלוקת  .קל וחומר במקרה דנן  ,שהוא מורכב מאוד מבחינת
תולדות המסורת והפרשנות של הברית החדשה  ,וטעון באפולוגטיקה עתיקה ובמגמות תרבותיות
מודרניות  .משום כך הדיון שלהלן הוא בגדר פרשנות  ,מעין

מענה להתפתחויות בחקר הנצרות הקדומה .

עם זאת דווקא בגלל קשיים אלה יש מקום לשוב ולדון ב ' משפטו ' של ישו מזוויות אלו גם מסיבות

מתודולוגיות  .ניתוח המקורות  ,ניסיון החשיפה של המסורת הקדומה והתמורות שחלו בה  ,ההפרדה בין
ההיבטים הדתיים  -הנוצריים של הפרשה להיבטים הפוליטיים  -הרומיים שלה  -כל אלה מציבים אתגר
פרשני ראוי להתמודדות גם אם אין הוא מוביל בהכרח לחשיפת אמת היסטורית בלתי ניתנת

א  .ישו לא אסכטולוגי  :האם משלחלוחו של

לערעור .

לשו הלא הפלסה בוצרלה מאוחרה ?
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( בראון עצמו

מקדש או משיחז ' משפטו ' של ישו  ,המקדש והמדיניות הרומית

ובא עם

15

ענני כבוד ' ( מרקום יד  ,סא  -סב )  .מכאן שהכוהן הגדול מניח שישו משים עצמו כמלך המשיח .

מתשובת ישו עולה שאין מדובר במשיח ארצי  ,אלא במשיח שמימי היושב בסמוך לאל  ,ושמואצלת
עליו קדושת האל ( בדומה לאופן שבו נתפס ישו לאחר מותו  ,וראו להלן

.

בהמשך ישו מובא בפני

) 5

פילטוס  ,וכשהנציב שואל אותו ' האתה הוא מלך היהודים ? '  ,אין הוא מכחיש אלא משיב  ' :אתה אומר '

( מרקוס סו  ,ב ) .

6

מכאן שהעקרה שבעטייה הוסגר ישו לרומאים הייתה כוונותיו המשיחיות .

אין ספק שמחברי הבשורות האמינו  ,כמו פאולוס  ,שישו נצלב מכיוון שהיה משיח  ,ושמי שהרשיעו
אותו בדין סירבו להכיר במשיחיותו

( איגרת פאולוס הראשונה אל הקורינתים טו  ,ג ) .

אמונתם זו

הטביעה את חותמה על סיפור המעצר  ,ה ' משפט ' והצליבה של ישו  ,כלומר על סיפור סבלותיו של
ישו  ,המכונה

passion narrative

 , theאו בקיצור  :הפסיון  .גרסתו הקדומה ביותר של סיפור זה מצויה

במרקוס יד  -טז ( הבשורה של מרקוס חוברה בסמוך למרד הגדול )  ,והיא מבוססת ככל הנראה על חיבור

עצמאי  .חיבור קדום זה הוא החיבור הראשון שביקש לספר את תולדותיו של ישו  .ייתכן שהתחבר
בסוף שנות החמישים  ,ודומה שמטרתו העיקרית הייתה להמחיש את האמונה במשיחיותו של ישו

ובתחייתו מן המתים .

7

גרסה של חיבור זה שימשה גם את מחבר הבשורה על פי יוחנן והוא עיבד

אותה באופן ייחודי  .מתי ולוקס העתיקו את הפסיון ממרקוס והוסיפו מעט ממקורות עלומים נוספים
ואף מפרי עטם .

8

אך העובדה שמחברי המסורת ומעתיקיה האמינו שישו נצלב כמשיח איננה מחייבת שכך אכן

היה .

מספר ניכר של חוקרים הראו שהמאפיינים המשיחיים של ישו והציפיות המשיחיות של התנועות
הנוצריות הצעירות נעדרים מחיבורים ומשרידי חיבורים המייצגים את השלבים הראשונים של קהילות

נוצריות בארץ  -ישראל ואולי גם מחוץ לה  .הם הסיקו מכך שישו ההיסטורי לא ראה עצמו כמשיח ,
ושהוא עצמו ולפחות חלק מתלמידיו לא עסקו כלל במשיחיות ובאסכטולוגיה  .אם כך הרי אין זה
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מתקבל על הדעת שהוא הואשם ונצלב על שהשים עצמו כמשיח  ,ובייחוד לא מתקבל על הדעת שישו
הכריז בפני הכוהן הגדול שהוא המשיח  .להלן אסכם את ממצאיהם של אותם חוקרים ואת הביקורת

שנמתחה לאחרונה על שיטתם  ,ואברר מה ניתן להסיק לענייני מכל אותם דיונים .
על פי המוסכמה הפילולוגית  -היסטורית המקובלת על רוב חוקרי הברית החדשה  ,מרקוס השתמש
בקבצים קודמים של אמרות  ,משלים ומעשי נסים  ,ערך אותם והוסיף עליהם משלו  ,ושילב בסוף
הבשורה את הפסיון  .מקור קדום עצמאי נוסף עמד בפני מתי ולוקס  ,הלוא הוא ' מקור האמרות
הסינופטי '  ,המכונה

])

( על שם ~ CLuelle

' מקור '

בגרמנית)  ,ובו אוסף מאמרים של ישו  .מתי ולוקס

אמנם העתיקו אח הבשורה של מרקוס וערכו אותו על פי ראות עיניהם  ,אך בד בבר הם הוסיפו
את ' מקור האמרות הסינופטי ' או גרסאות מעובדות שלו תוך עריכה ושינויים  .ג ' יימס מ ' רובינסון
והלמוט קוסטר בחנו את ' מקור האמרות הסינופטי ' וגילו שעיקרו איננו תכנים אפוקליפטיים העוסקים
בציפיות משיחיות  ,אלא דברי חכמה שבהם ישו מורה לתלמיריו כיצד לנהוג ביומיום הן בחיי המעשה
והן בדרכי

האמונה .

9

בניתוח מקיף של ' מקור האמרות הסינופטי ' עמד ג ' ון קלופנבורג על כך שרק

בשלב מאוחר יחסית נוסף על הרובר החכמתי רובד שהוא מכנה ' אפוקליפטי ' ( ליתר דיוק תוכנו
' נבואי ' או פולמוסי  ,להבדיל

ממשיחי ) ;

ברובד זה יש פולמוס עם מי שדחו את ישו ובשורתו  ,אך אין

כל התייחסות למשיחיותו ואף לא למותו ולתחייתו  .למסקנות דומות הגיעו חוקרים נוספים  ,ובהם
ברטון מאק  ,ורבים מקבלים אותן .

10

טקסט נוסף שנתפס כמייצג את משנתו החכמתית והלא אסכטולוגית של ישו הוא הבשורה על פי

תומס  .תומס  ,שעל שמו קרויה בשורה זו  ,הוא כביכול אחיו התאום של ישו  .הטקסט נתגלה בשנת
1945

בנאג  -המאדי שבמצרים  ,וכולל עשרות אמרות שהושמו בפי ישו  .יש בבשורה על פי תומס

אמרות מקבילות לאלו המופיעות ב ' מקור האמרות הסינופטי ' ואף בבשורה על פי מרקוס  ,ורובן
נושאות אופי חכמתי  ,ללא התייחסות למשיחיותו של ישו  .מכאן ששנים רבות לאחר הצליבה היו
מי שהאמינו שישו היה חכם  ,נביא או איש קדוש  ,אך לא משיח  ,והתעלמו מ ' פולחן ישו ' שהתייחס

לצליבתו  ,לתחייתו בחג הפסחא ולהתגלותו לתלמידיו  .חוקרים כגון קוסטר  ,רובינסון וסטפן פטרסון
טענו שבבשורה על פי תומס השתמרו הגרסאות הקדומות ביותר של אמרותיו של ישו  ,ושיש בה

תיעוד למסורת הקדומה  ,לפני שהאמונה בישו קיבלה תפנית דרמטית לכיוון המשיחי .

1

'

מספר חוקרים התמקדו באמרות מסוימות של ישו והגיעו למסקנות דומות  .מאק טען שמרקום
שאב מ ' מקור האמרות הסינופטי ' אמרות חכמתיות של ישו  ,שכמובן אינן נושאות סממנים משיחיים ,
9
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ציפיות משיחיות והתייחסויות לישו

אלא שמרקום עצמו פירש או עיצב אותן כך שהם ביטאו לבסוף
לישו ב ' מקור האמרות הסינופטי ' על
כגואל  12 .לדעת ואגה  ,קלופנבורג ואחרים האמרות המיוחסות
בשלב מאוחר ואינן משקפות את
אודות ' בל האדם ' כאיש קדוש או משיח ( בעקבות דניאל ז  ,יג ) נוספו
ישו בתור ' בל אדם ' הוא סתמי ואין זה כינוי
דברי ישו עצמו  .לדעת דאגלס הייר הכינוי המקורי של
אכן כינה עצמו כך בפני תלמידיו  ,הוא
משיחי ( משמעו דומה ל ' אחד ' או ' אדם אחד ')  .לפיכך אם ישו
וההקשרים המשיחיים נוספו לכינוי זה בידי
לא ביקש לרמוז להם שהוא המשיח או דבר מה קרוב לכך ,
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המקדש ;

למקדש עם

ומשליו  ,הגיעו למסקנה שישו לא עסק במשיחיות אלא ברפורמה
קרומן  ,שנקט גישה חדשנית ומעמיקה
מבחינה פילולוגית ואנתרופולוגית הוא זה של ג ' ון דומיניק
החדשה ובמקורות חיצוניים ( בראש ~
בחקר אמרותיו של ישו  .קרוסן אסף את כל האמרות הללו בברית

Sayings

הגואל על

" יי "

14

R.A. Horsley, fesus and the Spiral

האמרות האותנטיות של ישו  ,ראו :

ו
)

~

"

עתדרה

18

איל רגב

ובראשונה בבשורה על פי תומס )  ,סידר אותן לפי זמנן הכרונולוגי המשוער  ,וחשוב מכך  ,ספר את
האמרות העצמאיות ( להבדיל ממקרים שבהם מקור אחד העתיק או שאב מאחר ) בכל נושא  .ככל
שאמרה קדומה יותר וככל שקבוצת אמרות בנושא מסוים גדולה יותר  ,לדעת קרוסן רבים הסיכויים
שישו אכן אמרן  .התברר לקרוסן כי אמרות אותנטיות כאלה עוסקות בחכמה או במלכות שמים
חכמתית הנובעת מציות לדבר האל  ,ומחיי מוסר ורוח  ,ולא בציפיות למשיח עתידי  .כך למשל אומר

ישו  ' :מלכות אלוהים איננה באה בנגלות ; אף לא יאמרו " הנה פה " או " הנה שם היא "  ,כי הנה מלכות

אלוהים בקרבכם היא ' ( לוקס יז  ,כ  -כא ) .

15

יש לדעתי שיקול נוסף התומך במסקנה של קרוסן  .הכינוי

' משיחיים '

) ( Christianoi

דבק בנוצרים

לראשונה דווקא באנטיוכיה ( מעשי השליחים יא  ,כו )  ,ואליאס ביקרמן פירש שהם קראו לעצמם ' אנשי

המשיח ' על שם אמונתם המשיחית .

16

לפי הבשורה על פי מרקום  ,משיחיות כבר אפיינה את תלמידי

ישו ואת התנועה שהתגבשה מיד לאחר מותו  ,אך אם כן מדוע לוקס מציין שדווקא קהילת אנטיוכיה
התהדרה באמונתה המשיחית ? במה היו הם משיחיים יותר מפטרוס ומהשליחים ? שמא ניתן להסיק

מכך כי דווקא באנטיוכיה  ,בסביבה יהודית  -הלניסטית ונכרית  ,התפתחה האמונה בישו כמשיח  ,ושם
ספג אותה פאולוס  ,שפעל שם בראשית דרכו  ,ומשם היא אף השפיעה על הנוצרים

בירושלים ? 17

התפיסה הרדיקלית שישו ההיסטורי לא עסק באסכטולוגיה עוררה מטבע הדברים תגובות נגד .
כריסטופר טאקט והרולד אטרידג ' נטו לקבל את החלוקה לרבדים של ' מקור האמרות הסינופטי
',
אך הטילו
ספק בקביעה שהרובד החכמתי משקף תפיסה שקדמה לרובד האפוקליפטי -

הנבואי  -הפולמוסי  ,ולפיכך לא השתכנעו שישו ההיסטורי עסק אך ורק בחכמה .

18

ריצ ' רד הורסלי

טען שאין כל מקום להפרדה בין תחומים אלה  ,וכי ' מקור האמרות הסינופטי ' צריך להיתפס כטקסט

אחיד של דברי נבואה .

19

מידורס הראה לאחרונה שחוקרים כמו מאק וקרומן התעלמו ממספר

רמיזות למשיחיותו של ישו ב ' מקור האמרות הסינופטי '  ,וזאת אם נוקטים הגדרה רחבה של המושג
15

",

ראו Mediterranean fewish Peasant , New York 1991 :
 Li(e 0ן  . Crossan , The Historical fesus :ס  .נ  .מסקנותיו
באשר לאמרות על אודות ' בן האדם ' ( שם  ,עמ '  ) 456 - 454 , 256 - 243תואמות את אלו של הייר ( לעיל  ,הערה . ) 13

הציטוט שלעיל מיוחס לימקור האמרות הסינופטי '  ,ומקבילה לו מופיעה בבשורה על פי תומס  ,פסקה . 113
16

ראו  lewish and Christian History, [[[ , ieiden :ש
Christians' , idem , Studies
[  . 139 - 15קק  . 1986 ,לגישה
שה ~ Christianoi -נקראו כך בידי אחרים  ,וזאת על שמו של האיש כריסטוס  -ישו  ,ראו
למשל  :ד ' פלוסר  ' ,השתקפותן של אמונות משיחיות יהודיות בנצרות הקדומה '  ,צ ' ברם ( עורך )  ,משיחיות ואסכטולוגיה ,
Bickerman, ~ The Name of

1.

ירושלים תשמ " ד  ,עמ '  , 126הערה  . 56נראה שמאוחר יותר דבק הכינוי בנוצרים כולם כשיוחס לאגריפס השני ( מעשי
השליחים כו  ,כח ) ולפטרוס ( האיגרת הראשונה של פטרוס ד ,
17

על פעילות פאולוס באנטיוכיה בראשית דרכו ועל קשרי קהילת אנטיוכיה עם קהילת האם בירושלים
מעשי
השליחים יא  ,יט  -ל  .יש לזכור כי באנטיוכיה התגבשו תפיסות רדיקליות באשר
לקבלת מאמינים לא יהודים  .לסקירת
העדויות בעניין זה ראו  . :עק 2000 ,
Berlin
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' Reflections
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14 . ,לן  the Research of )] ,חס

' מקור האמרות הסינופטי ' לישו ההיסטורי  ,ראו
 . 307-344קע  , 89 ) 1996 ( ,אזא
19

טז) .
ראו :

[ . 5 . IGoppenborg , 'The Sayings Source (Land the CLuest

45 . ( ,ט )  81 .וט  8 . Pearsonחן  the Genre 01 )] ,ת10801 Propheton? Reflections 0י 1 . Horsley,

Helmut Koester, Minneapolis 1991 ,
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Early Christianitf: Essays
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,

מקדש או משיח ' משפטו ' של ישו  ,המקדש והמדיניות הרומית

19

הילו ישו מתווכח
עם החכמימו יוליוס
שנור פון קרוספלד
(794ג 2 -

,

 , )28תיקד

עץ בתנ " ך מאויר

משיחיות .

20

ג ' ון פ ' מאייר  ,טאקט ואחרים הטילו ספק בכך

המשקף מסורות קדומות  ,וניסו לטעון כי מחברה הכיר את

שהבשורה על פי תומס היא טקסט עצמאי
הבשורות שבברית החדשה והשתמש בהן
אותנטיות  ,ושעוסקות במלכות האל

לצרכיו  21 .מאייר הוסיף וטען שיש אמרות של ישו הנחשבות
 22דייל אליסון  ,אולי הקיצוני שבמבקרים  ,טען
העתידה לבוא  ,ומכאן שישו אכן עסק באסכטולוגיה .
לאחר מותו של ישו מבלי שהיה לתפיסה זו יסוד
כי אין זה סביר שתנועה אסכטולוגית התפתחה מיד

עוד בימי חייו .
20

21

23

,

.

Marginal lew: Rethinking the Historical Isust
ראו  253 -277 :קק the ~ Material ' , IBL , 118 ) 1999 ( ,
ראו  :וז0ץ 1 : The Problem and (he Person , New
Primitive 'Wisdom Gospel

" ?',

22

0

E. P. Meadors , 'The "Messianic" Implications

Thomas: Evidence of

,

"

' )] 8 4
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~hckett ,

:

,

 . 289-397קק . 1994 ,
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,

אולם מאייר מנה שם אמרות שסביר יותר לפרשן

1991 ,

124 - 139 and bibliography; ] .

Ephemerides theologicae
 . 346 -360קק 67 ) 1991 ( ,
': Rethinking the Historical
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Marginar
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New
MentoG
Message
and
ראו  :זסץ
כעוסקות במלכות הכמהית ( לוקס

,
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 Meier,ן

,

ן Meier,

ו1 . 1

ו  ,כ  -כג  /מתי

מזכיר את סעודת הצדיקים במלכות האלוהים

ה  ,ג  -יב ; לוקס יא  ,ב  /מתי ו  ,י ; לוקס יז  ,כ  -כא
התייחסות
בהן
אין
אך
,
( מרקום יד  ,כה ; לוקס יג  ,כח  -כס  /מתי ח  ,יא  -יב )
ז10

ועוד )  ,וכאלה שבהן ישו למשיח ולגאולה כללית .

23

4 Pleaי  . ] . Nlisontם  .זוהי טענה בעלת
 ~horoughgoingהאסכטולוגיות כשיעה ה סלאמית לשיבתו של

ראו  . 631 - 668 :קק Eschatology' , IBL , 113 ) 1994 ( ,
משקל אך היא מתחמקת מן הדיון הטקסטואלי  .לעצם העניין  ,הציפיות

האסאם השנים  -עשר  -ש ' נעלם ' בילדותו  -כ ' מהדי ' ( משיח )  ,הן דוגמה לכך שזרעי

- -

"

המשיחיות עשויים לנבוט מעצמם .

-

קתדרה

20

הוויכוח עדיין בעיצומו  ,אך מספר מסקנות

ביניים הולכות ומסתמנות  ( :א ) אין ספק כי
רבות מאמרותיו של ישו הן חכמתיות  ,אולם אף
שלא נסתרה לחלוטין הטענה שהרובד החכמתי
שב ' מקור האמרות הסינופטי ' ובבשורה על פי
תומס הוא הקדום והאותנטי ביותר  ,טענה
זו איננה מוכחת די הצורך לבסס עליה את
דמותו של ישו ההיסטורי  ( .ב ) ניתן בהחלט
לקבוע כי אין באמרות קדומות ובקובץ הקדום

ביותר ( ' מקור האמרות הסינופטי ' ) התייחסות

מפורשת והר  -משמעית למשיחיותו של ישו .
(ג ) במסורת הסינופטית ומחוץ לה יש אמרות
או משלים רבים העוסקים במלכות האל
ובישו כאדם ' מיוחד '/קדוש/על  -טבעי ( חלקם

מזכירים את ' בן האדם ' )  ,ועל פיהם מלכות
השמים כבר קיימת בהווה  ,ובדין כינה אותה

קרוסן מלכות חכמתית .

זוהי מלכות שאין

בה שינוי סדרי עולם או תמורות מדיניות -

פוליטיות  ,אלא היא כל כולה המלכת האל על
ידי האדם על חייו שלו עצמו  ,ולפיכך אין לה
קונוטציה משיחית  .גם חוקרים שאינם נמנים
עם אלו שהדגישו כי ישו היה לא אסכטולוגי ,
כגון צ ' רלס הרולד דוד  ,נורמן פרין וברוס
שילטון  ,פירשו באופן מעין זה את המסר
כניסתו של
ישו לירושלים
כ ' עני ורוכב על
חמור ' ; תגליף

מקוניטנטינופול,
המחצית השנייה של
המאה העשירית  .על

( פרין כינה זאת

באופן שניתן להתווכח אם לפרשן כמכוונות למלכות חכמתית או למלכות אסכטולוגית ,

( מהי כא

25

ויש גם רמיזות משיחיות שעליהן עמד מידרוס  .אך דומני שאין אמרות הנחשבות אותנטיות
ראו  :ח ' לצרום  -יפה  ' ,על הרעיון המשיחי באיסלם '  ,ברם ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ '  , 176 - 169בייחוד עמ '

. 175

מן הראוי

לציין כי קיימת התנגדות חריפה ביותר  ,ולטעמי מוצדקת כשלעצמה  ,לגישתם של מאק  ,קרוסן וואגה שישו לא היה

פי המסורת הנוצרית
פנייתו עם תלמידיו
עוררה התרגשות
רבה נקרב ההמון

eschatology

fealized

24

העיקרי של ישו כמכוון למלכות שבהווה
( ד ) לצד אמרות אלה יש אחרות העוסקות במלכות האל

חכם גרידא  ,אלא  Cynicהלניסטי  .לביקורת מסכמת ראו :
449- 469

24

ו  -יא )

 .קק

ראו  .קיוסז ( לעיל  ,הערה  , ) 15בייחוד עמ ' . 302 - 265

] . 1 . Evans ) 045 . ( , Studying the [Iistorical

255 -280
25

ודייניה

ראו :

lesus Hypothesis ' , IBL , 115 ) 1996 ( ,

על המלכית החכמתית
 .קע

 the Cynicת0

Eddy, ~ lesus as Diogenes? Reflections

P. R .

ש

על realized eschatology

,

 Recent Discussion' , idemח 8 . Chilton, ~ The Kingdom 01 004

lesus , Leiden 1994 ,

מאייר פירש אותן כאסכטולומות  ,ראו  :מאייך (לעיל  ,הערה . ) 22

משפטוי של ישו  ,המקדש והמדיניות הרומיה

21

קתדרה

שניתן להראות שהן אסכטולוגיות בעליל  .יוצא
אם כן שניתן לפרש את האמרות

ה ' דו  -משמעיות '

הללו באופן חכמתי  ,אך לא ניתן לפרש את

האמרות החכמתיות באופן אסכטולוגי .
רוב החומר המיוחס לישו ההיסטורי הוא אפוא
חכמתי מעיקרו  ,ואם אמנם יש בו רמיזות או
התייחסויות אסכטולוגיות או משיחיות  ,הן מעטות

או שוליות יחסית  .יש לזכור שמדובר במסורות
שהשתמרו  ,עובדו ונמסרו לפחות כרור לאחר מותו
של ישו  .מכאן שאפילו אז  ,כשפאולוס ואחרים
הפכו את משיחיותו של ישו לעיקר אמונתם ,
הנוצרים שהיו אחראים לחיבור  ,לשימור או
למסירה של ' מקור האמרות הסינופטי '  ,לא ייחסו
לישו זהות משיחית ברורה או ציפיות משיחיות -

אסכטולוגיות חד  -משמעיות  .חוסר הבהירות באשר
לכוונתן של האמרות החכמתיות  -או  -האסכולוגיות
של ישו מלמר כי לא הייתה לאותם נוצרים מסורת
אסכטולוגית ברורה  .נראה יותר שהייתה בידיהם
מסורת חכמתית שהיו ביניהם מי שנטו לפרש

אותה  -אמנם לא באופן עקיב וחד  -משמעי -
כאסכטולוגית או משיחית  .אם כן המסר של ישו
עצמו היה חכמתי מעיקרו  ,ולכל היותר כלל גם
אי אלו קונוטציות משיחיות  ,אך אין זה מל הנמנע
כי כל אלו הן הוספות או פרשנויות מאוחרות

לימי ישו  .למעשה אפילו מרקוס עצמו  ,אף שהיה

הוא רואה את עצמו

משוכנע שישו הוא המשיח ( מרקוס א  ,א )  ,לא ייחס לו אמרות שבהן הוא אומר כי
דבריו כסור  26 .סביר להניח
כמשיח  ,אלא תיאר כיצד ישו דווקא ביקש להצניע פרשנות שכזו של
שהדבר נבע מכך שלפני מרקוס לא עמדו די אמרות המציגות את ישו באור משיחי

.

מכך ורדה כי מי שחיבר את המסורות
26

על מוטיב הסוד המשיחי ראו  :מרקוס ח  ,כז  -ל ; ט  ,ט  .כבר לפני כמאה שנים הסיק

חייו  .ראו סקירת המחקר

על הסוד המשיחי ביקש להתמודד באמצעות מוטיב זה עם העובדה שישו לא היה משיח
בימי עצמו איננו מייחס לישו
שמרקום
אצל  . 525 -527 :קק  Markus , Mark 1 - 8 (AB , 27( , New York 2000 ,ן  .על כך
הודאתו המשיחית בפני הכוהן
אמרות העוסקות במשיח אלא בביטוי הבעייתי ' בן האדם ' ( ראו עליו לעיל )  ,מלבד כמובן
בכך שישו לא היה מעוניין
הגדול ופילטוס  ,ראו  :מאק ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  . 287 - 281מי שיתרץ את הסוד המשיחי
אחרים אין ישו מפחד כלל  ,לא
שיזהו אותו כמשיח מחשש מתגובת הסביבה והממסד  ,יצטרך להסביר כיצד במקומות
כיצד זה לא הציג ישו את

מהשטן ולא מן השלטון  .נראה יותר שיסודו של הסוד המשיחי בהתלבטות של התלמידים
העלילה במרקוס  ,המניח מראש
עצמו כמשיח  ,בעוד הם עצמם מאמינים שהוא היה כזה  .אגב כך יש להבהיר כי סיפור

תחריט נחושה של
הנדריק גולציוס

( , ) 161 ; - 1558
המתאר אח ישו
מעל לחקירה בפני
קיפא

תגרה

22

~

מה ניתן אפוא להסיק מהוסר ההתאמה בין תוכן אותם אמרות ומשלים שיוחסו לישו  ,והנחשבים
אותנטיים  ,ולין האמונה בו

כמשיה ?

נראה שההוגים ששימרו אמרות ומשלים אלה לא סברו שישו

ראה עצמו כמשיה והזה את הקץ  ,וכנראה לא מיקדו בכך את עיקר אמונתם גם לאחר מותו .

27

אם הלק חשוב מתלמידיו של ישו לא היו בטוחים בדבר  ,וממילא לא הרבו לעסוק  -ואולי לא עסקו
כלל  -במשיחיות ואסכטולוגיה  ,אין זה סביר שישו נתפס בעיני עצמו ובעיני ההנהגה כאדם המשים
עצמו כמשיה .

ב  .סימנל

עיבש

מאוהרלם בסצנות ה ' משפט '

סימנים ישירים שונים מרמזים שסצנות ה ' משפט ' בפני הכוהן הגדול והנציב הרומי אינן מהימנות
מבחינה היסטורית ,

28

דבר המגביר את הסבירות שהרשויות היהודיות והרומיות לא ראו בישו משיח

שקר  ,ונקטו נגדו צעדים מטעמים אחרים  .ראשית  ,בשתי הסצנות של חקירת ישו על ידי הכוהן הגדול

ולאחר מכן על ידי פילטוס יש קווים ספרותיים דומים  :ישו נשאל שתי שאלות על ידי הכוהן הגדול או
הנציב  ,ורק על אחת מהן הוא משיב ( על שאלתו השנייה של הכוהן הגדול ועל הראשונה של

פילטוס ) ;

לאחר כל אחת משתי סצנות ה ' משפט ' ישו מושפל פיזית ומילולית  .מכאן ששני התיאורים עוצבו לפי
דפוס אחיד  ,המעיד על עיבוד

ספרותי .

29

שנית  ,בגרסה המקורית של הפסיון  ,המצויה אצל מרקום ,

לא נמסר כלל מיהו הכוהן הגדול שחקר את ישו והוביל את הסגרתו לנציב  .לוקס  ,מתי ויוחנן הוסיפו
בשלב מאוחר יותר את שמו של יוסף

2יפא .

30

מכאן שלמחבר הפסיון לא היו מטרות של היסטוריון ,

ואולי גם לא היה ברשותו הידע הנחוץ כדי להבר סיפור היסטורי על סופו של ישו  .שלישית  ,ההליך
ה ' משפטי ' שבו עמד ישו לדין בפני פילטוס והורשע  ,מתואר באופן מעומעם מאוד עד כי לא ניתן

להשוותו לידיעות על המשפט הרומי ולאמתו .

31

סביר להניה שמהברי התיאורים פשוט לא ידעו

עוד פרטים  .רביעית  ,עצם התיאורים המפורטים של חילופי הדברים בין ישו לכוהן הגדול ולנציב

חשודים  .מניין

למחבר הפסיון מה בדיוק אירע ומה נאמר בדלתיים סגורות  ,כאשר אפילו פטרוס

שישו הוא המשיה ומתאר כיצד תלמידי ישו ואחרים הכירו בהיותו בן דוד וכו '  ,הוא מאוחר מכדי שישמש כעדות על
ישו ההיסטורי  .וראו למשל  :מאק ( שם )  ,עמ '
27

. 287 - 269

אפילו פלוסר  ,שיצא מנקודות מוצא מתודולוגיות שונות מאלו של רוב החוקרים שהוזכרו לעיל וסבר שישו נצלב משום
משיחיותו  ,התלבט בשאלה עד כמה ראה ישו את עצמו כמשיה  ,וסיכם כי בכל מקרה הוא לא הציג את עצמו כמשיה ,
לכהות לא בבשורות הסינופטיות  .ראו למשל בסיכום

ספרו ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 176

השאלה אם ייתכן כי ישו הושפע

באופן זו או אהד מציפיות אסכטולוגיות  ,כגון אלו המשתמעות מדברי יוחנן המטביל ( לוקס ג  ,ד  -יז ומקבילותן  -אם

28

נקבל אותם כאותנטיים  -עדיין נותרת פתוחה  ,אך לא אוכל להאריך בכך כאן .
לגישה כי יש לנתק את עיצוב העלילה מן ההתרחשות עצמה ראו למשל ספרו של ג ' ואל (לעיל  ,הערה . ) 7
שמרקום הכין מראש את קוראיו למשפט עוול  ,ראו  :שם  ,עמ '  . 67 - 62לזיהוי הסוגה הספרותית של הסיפור כסיפור

הוא הראה

חכמתי על הצדיק הנרדף
184
 . 153 -קק

ראו :

, 73 ) 1980 ( ,

סץ

אזא" "

8זזבא  Nickelsburg, 'The Genre and Function of the Markan Passionויי

29

ראו  :מרקוס

יד  ,ס  -מה ; טז  ,א  -כ ; קרומן

30

ראו 44 -59 :

 .קק

31

ראו Bickerman, 'Utilitas crucist :

(לעיל ,הערה  , ) 2עמ ' . 108 - 106

 the Eial o(fesusl , Berlin 8 New York 1974 ,ת Winter, 0ן

 .ש  ,הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ ' . 138 - 82

.ם

של ישו  ,המקדש והמדיניות הרומית

נותר בחוץ ? גם אם הוא ניזון משמועות והדלפות  ,הוא עיצב את המעמד
מציאותית .

23

בצורה דרמטית  ,ולאו דווקא

32

משפט '  -על ידי

אולם יותר מכול בולטת העובדה שהתארים הנקשרים לישו בסצנות ה '
לימין הגבורה ובא עם ענני
הכוהן הגדול  ' :המשיח בן האל '  ,ועל ידי ישו עצמו  ' :בן האדם היושב
 33דבר המגביר מאוד את החשד כי
כבוד '  -תואמים את הכריסטולוגיה של ישו אצל פאולוס ומרקוס ,
ביקשו לקשר בין רדיפתו
דברים אלה לא נאמרו כלל באותו מעמד  .ניתן אף לשער שמחברי הפסיון
במשיחיותו 34 .
של ישו בגלל משיחיותו לבין הרדיפה שלהם מאוחר יותר בגלל אמונתם

מכן בפני פילטוס

מטעמים אלה יש להסיק כי תיאורי ' משפטו ' של ישו בפני הכוהן הגדול ולאחר
הפסיון כולו הוא טקסט דתי
אינם מהימנים ואין לסמוך על גרסתם כי ישו הואשם במשיחיות שקר .
וספק אם מחבריו התיימרו
הבא להראות שישו נרדף על לא עוול בכפו  ,אך סופו שנגאל על ידי האל ,

למסור בדייקנות את התגלגלות האירועים ההיסטוריים .

ג  .העדות הפלוויאניה  :דמותו וסופו של ישו ושכהבי

לוספוס
יוספוס פלוויוס על

כל דיון בישו ההיסטורי ובשאלת משיחיותו ואחריתו איננו יכול להתעלם מדברי
לחלופין אילו חלקים בה זויפו
ישו  35 .זאת למרות הקשיים הידועים בשאלה אם זוהי עדות מזויפת  ,או
במיוחד כוללים את זיהוי ישו
בידי מעתיק נוצרי ואילו נכתבו בידי יוספוס עצמו  .החלקים החשודים
אולם בשנים האחרונות
.
כמשיח ואת תיאור תחייתו ביום השלישי לאחר הצליבה והתגלותו ל ' אוהביו '
 36ובעקיפין הם מחזקים
התרבו המחקרים שמסקנתם היא כי יתר פרטי התיאור או רובם הם אותנטיים ,

את המסקנה שישו היה חכם ולא משיח או נביא אסכטולוגי .
כך למשל  ,מאייר בחן את הקטע על ישו בדברי יוספוס  ,ועמר על כך

שיש בו פרטים שאין
פלא '  .כך לא כינו

זה סביר שמעתיק נוצרי יוסיף מפרי עטו  :ישו מכונה ' איש חכם ' ו ' עושה מעשי
במעמדו  .הוא איננו עוד
הנוצרים ( למשל פאולוס ) את ישו  ,שהרי לדידם היה בתארים אלה פיחות
32

לפקפוקים ביכולתי של המחבר לדעת את שאירע בבית " כוהז " גדיל " י "
של ישו כי הוא המשיח  ,משום שישו לא קרא לעצמו כך בהקשרים אחרים ,

נצ ב '

"

הייף אותנטיות של הכרזתו
כילל
 ,הערה  , ) 2עמ ' . 298 - 297

ראו  :מנדרס

( לעיל החוצה  ,ראו  :בוק ( לעיל ,

בוק הציע מספר ערוצי מידע אפשריים שדרכם עשויים היו חילופי הדברים ב ' משפט ' לדלוף

הערה
33

,)5

. 184 - 183

על ישו כמשיח היורד משמיס ראו  :איגרת פאולוס הראשונה אל התסלוניקים ד  ,טז
הנקשרים לישו באותו מעמד  -משיח  ,בן האדם ובן האל  -מיוחסים לו על ידי מרקום

הבשורה ,
34

עמ '

~

 -יז  .על כך ששלושת הכינויים

ראו  :מאק

( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  , 290 - 288 , 263והשוו  :תהלים ב  ,ב  ,ז .

במקומות שונים במהלך

A1
.T~ Hultern, 'Pau 's Pre

על כך שאמונה זו הייתה הסיבה העיקרית לרדיפות הנזכרות במעשי השליחים hfראו - :
Christian Persecutions
the Church : Their Purpose , Locale , and Naalre
 . 97- 111קק  , 95 ) 1976 ( ,ן' , 75

היהודים יה ,

( תרגום שליט  ,עמ ' . ) 287 - 286

35

קדמוניות

36

לסקירת המחקר ולמסקנות בדבר אותנטיות הלקית ראו :

64 - 63

; 428 - 441

 .קק

Millar, 1 , Edinburgh 1973 ,

539 - 624

 .קק

52 ) 2001 ( ,

,

the Time

0

ן ש  . Vermesם ץ5

",

People

0

~
~ -ן) fesils Christ )1753 .
 ,לנ11 . 1 ( . 13

and edited

'Tosephus and Christianity' , IThS ,

the:

,

revised
Paget ,

rer, The:

בקונצנזוס היא העובדה

 . ; . ] .המחשה לתפנית

ששירד עצמו  ,במקור הגרמני מסוף המאה התשע  -עשרה  ,דחה את מהימנות העדות הפלוויאנית
המתוקנת לא יכלו לקבל זאת .
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].

 ,אך עורכי המהדורה

קתדרה

קתדרה

ישו בפני
( בחלק

24

פייטות

בניגוד לטקיטוס  ,יוספוס מתאר בפירוט את המעורבות  ,ואולי אפילו את היזמה  ,של המנהיגות

תתחתון :

מות יהווה איש

קריות )  ,איור
בכתב  -יד של ספרי
הבשורת מן המאת
השישית; כ " י
;רופאנו

8

באךיטת ד " ר טית
((

ה  -ב ( אי

היהודית בהוצאתו של ישו להורג  ,ודבריו דומים במידת מה למסופר בפסיון על ארבע גרסאותיו  .הקטע
37

.

38
39

.

ראו  :מאייר ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ '  . ; 88 - 56קק 52 ) 1990 ( ,
'lesus .
 Csוב05עסיע odest
 . 76 - 103מאייר אף ניסה לטעון
osephus :
שישו הוא משיח אלא רק שכונה כך בפי אחרים ( הוא הסתמך
שבמקור יוספוס לא אמר
~
על הצגת יעקב אחי ישו ' המכונה המשיח ' בקדמוניות היהודים כ  ( 200 ,תרגום שליט  ,עמ ' . ) 368

"

fol .

האיורים בעמ ' 29 - 24

איל רגב

"

0י  . -קק ,
,
הספרות אצל
על הוויכוח בשאלת אחריות היהודים למעצר ולצליבה ראו" "
ראו :

( 38 ) 1987

1

~ fis

Re- examined' ,

 Meier,ו  .ן

0 :

לעיל ,ם הערה  , ) 5עמ '
. Vermes
אוונס (
, 'The
0א : lesus
( במעשי השליחים ד  ,בז  ,האשמה מוטלת על הרומאים בלבד )  .על המגמה להאשים את היהודים בלבד ראו
מעשי
השליחים ג  ,יג  -יד ; יג  ,כח ; מתי כז  ,כד ( פילטוס רוחץ יריו בפומבי כדי לנקות עצמו
מאשמה ) ; וכן H .K. Bond, Pontius :
. 129- 137 , 150- 162
המשפט ראו ספרו של? ? ,
 ' Interpretation , Cambridgeחם  Historyת  . Pilateעל היסודות האותנטיים של תיאורי
1998לעיל ,
וינטר (

475 - 474

למשל :

)

הערה . ) 30
40

"

,

טקיטוס מציג לקוראיו את התנועה הנוצרית ומסביר ששמם  ' ,משיחיים ' )  , ( Chrestianosמקורו במייסד התנועה ,

ה ' משיח '  ,אשר הוצא להורג בימי הקיסר טיבריוס על ידי הפרפקטוס פונטיוס פילטוס  .ראו  :טקיטוס  ,אנלים סו ,

( נכתב בשנת

? ? . 88 - 93
קלאודיוס כה ,

120

1980 ,

41

4

לערך ) .

לטקסט ולניתוח טקסטואלי והיסטורי

ראו  fews :תAuthors 0

,

44

1

 . and ludaism , 11 : From Tacitus 10 Simplicius , leruslaemכך מכונה " "

4ן
. Sternחיי
טווטוניוס ,
, Greek
אצל
and
ישו1גם

( שטרן ושם ]  ,עמ '

קדמוניות היהודים יה ,

64

. ) 117 - 113

( תרגום שליט  ,עמ '

. ) 287

יש לציין ששליט הקיף בסוגריים מרובעים את כל הקטע המכונה

העדות הפלוויאנית  ,ובכך ביטא את עמדתו כי מדובר בהוספה מאוחרת  .אמנם מעורבותם של הראשונים במעלה
מבין היהודים איננה נזכרת אצל אוסביוס ובגרסה הערבית של אגפיוס  ,ומבחינה פילולוגית ניתן לטעון שזוהי הוספה
מאוחרת  ,אך להלן אני מנסה לאשש את האותנטיות של הקטע .

,

מקדש או משיח ' משפטו ' של ישו  ,המקדש והמדיניות הרומיה

25

זדנדרה

שצוטט זה עתה אמנם חסר מן הנוסח הערבי של אגפיוס
לעדות הפלוויאנית  ,נוסח שלדעת שלמה פינס משקף
42

גרסה שקדמה לעיבוד הנוצרי שהשתמר אצל אוסביוס ,
והדבר מערער את מהימנותו של הקטע  .עם זאת  ,אפשר
שהוא הושמט כיוון שאצל אגפיוס מוקד העניין בדמותו
של ישו ולא בתולדותיו  .מכל מקום  ,מספר סימנים

עשויים לתמוך באותנטיות של קטע קצר זה  ( :א ) אין בו
התייחסות תאולוגית או כריסטולוגית לישו  ,כפי שכבר
טען מאייר  .למעשה הוצאתו להורג של ישו מתוארת

כבדרך אגב אף שהיא יסוד האמונה הנוצרית  .עיקר
הדגש עובר מישו לתנועה שקמה בעקבות  -ולמרות

 -מותו  ,תנועה שקוראיו של יוספוס הכירו  ,ושהקטע

כולו בא להסביר את מקורה  ( .ב ) מעתיק נוצרי היה מציין
את אופן ההוצאה להורג בצורה קרובה יותר  ,אם לא

זהה  ,לגרסאת הפסיון  .ישו לא רק נמסר לפילטוס אלא
גם נשפט בפני הכוהן הגדול והסנהררין  .חשוב מכך  ,הוא
לא נתלה אלא נצלב  .לא סביר בעיניי שמעתיק נוצרי גרס

שמדובר בתלייה בניגוד לאחד מעיקרי אמונתו  ( .ג) על
פי יוספוס  ,הגוף היהודי שמסר את ישו לפילטוס הוא
' האנשים הראשונים במעלה אצלנו '

41ן ) .

לעומת זאת כל גרסאות הפסיון מפורטות

) prOtOn andrj

יותר  .כך ל משל ל פי מרקוס ישו נס סר על ידי ' ה כוה ני ם הגדולי ם '  ,הזקני
מעתיק נוצרי היה משתמש באחת מהקבוצות הללו או בכמה מהן  .מדוע
גוף

כללי זה של מנהיגים באשר הם נזכר לעתים תכופות אצל יוספוס ,

ם הסו פרים ו ' כל ה ס נהדרין ' .
נגרס כאן ' ראשונים '

משפטם של ישו

ריפאנו מן המאה

43

השיש ' ת '

) ? ( prOtOi

אך אינו מופיע כלל בפסיון ,

44

ומיומן ביותר היה מוציא מתחת ידו משפט שכזה .

Version o( the Testimonium Flavanum and
42

ראו 1 ) ! Tmplications, Terusalem 1971 :

 " Arabicג

5 . Pines ,

 ,נב  ,ישו נעצר על ידי הכוהנים הגדולים ,

 43מרקוס סו  ,א  .השוו  :מתי בז  ,א ( הכוהנים הגדולים וזקני העם )  .לפי לוקס כבוסופרים  ,והם מביאים אותו בפני פילטוס
קציני המקדש והזקנים  ,מובא בפני סנהדרין של זקני העם  ,כוהנים גדולים
הכוהנים הגדולים והפרושים .
( שם  ,כב  ,סו ; כג ,
44

א) .

על פי יוחנן יה  ,יב הוא נעצר על ידי חיילים רומים

ה ' ראשונים ' נזכרים רבות אצל יוספוס  .ראו :

Ihe fews and the

 . 199 , 204 , 205קק 70 , Sheffield 1991 , esp .

ומשרתי ; 5 . McLaren, Power and Politics
;

,

" Palestine:
. Governing
0

their Land IOOBC-AD

ה ' ראשונים ' נזכרים כמנהיגים

מנהיגים שביקשו לחסל את ישו

בגליל במרקוס ו  ,כא ; כנכבדי ירושלים בלוקס יט  ,מז ( הם נמנים שם עם שורה של
היהודים ברומא במעשי השליחים כח ,
לאחר ' טיהור ' המקדש אך בטרם מעצרו ) ובמעשי השליחים יג  ,נ ; כה  ,ב ; וכראשי
Greek-Eng]ish Lexicon of
יז  .ראו

גם :

New Testament and other Early Christian

 . 894 - 983קק 2000 ,

 Londonש

LiteratureJ , Chicago

ג , Danker,ין

ש

,

Bauer

1

ע 8

fol .

ץתדרה
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איל רגב

ד  .ישו והפגיעה במקדש
עד כה הטלתי ספקות בכך שישו עסק במשיחיות ובאסכטולוגיה  ,ובכך שהוא נתפס כמשיח בעיני
עצמו ובעיקר בעיני תלמידיו  ,אפילו לאחר צליבתו  ,והעליתי את האפשרות שיוספוס ראה בו חכם

ועושה נפלאות בלבד  .לאור זאת יש מקום לתור אחר סיבה אחרת לצליבתו .

45

אשמת הפגיעה במקדש היא מאבני היסוד של סיפור ' משפטו ' של ישו  ,והיא הייתה חמורה דיה
כדי שמנהיגי היהודים יראו בה עילה מספקת להסגרה לרומאים ואולי אף לגזר דין מוות  .לפי גרסת
מרקום  ,כשהובא ישו לשימוע בפני הכוהן הגדול

והסנהדרין :

חיפשו ראשי הכוהנים 1כלומר בני שכבת הכוהנים הגדולימן וכל הסנהדרין עדות נגד ישו כדי להמית אותו ולא

מצאו  ,כי רבים העידו עדות שקר נגדו והעדויות לא היו תואמות  .קמו אחדים והעידו נגדו דבר שקר

באמרם :

' אנחנו שמענו אותו אומר " אני אהרוס את ההיכל  [ naoslהזה שנעשה כידי אדם וכשלושה ימים אבנה אחר

שאיננו מעשה ידי אדם " '  .וגם בזאת לא תאמו דברי עדותם ( מרקוס יד  ,גה  -נט ) .
הכוהן הגדול נזף בישו על שאיננו משיב על ההאשמות נגדו ושאל אותו אם הוא ' המשיח בן האדם
'.
בנקודה זו חלה תפנית ב ' משפט '  ,ומכאן ואילך הקורא מתרשם שתפיסתו המשיחית היא עוונו העיקרי

של ישו  ,ומשום כך הוא נצלב כ ' מלך היהודים ' ( על כינוי זה ראו להלן ) .
אך אשמת הקריאה לחורבן המקדש מהותית מכפי שנראה לכאורה  ,כיוון שהיא מוטחת בישו

בשנית כשהוא תלוי על הצלב  ' :העוברים שם גידפו אותו  ,הניעו בראשם ואמרו  " :אהה ! ההורס את

בית המקדש ובונה אותו בשלושה ימים  ,הושע את עצמך ורד מן הצלב " ' ( מרקוס סו ,

כס  -ל) .

גם כאן

מופיעה מיד לאחר מכן ההתייחסות לישו כמי שמשים עצמו כמשיח  -הוא מכונה בלעג ' המשיח מלך

ישראל '  ,וקוראים לו לרדת מן הצלב ולהוכיח את משיחיותו ( על הזיקה האפשרית בין הרס המקדש

למשיחיות  ,מנקודת מבט רומית  ,ראו בנספח ) .

הפעם השלישית שבה מיוחס לישו איום להרוס את

המקדש מצויה מחוץ לפסיון  ,בסיפור משפטו של סטפנוס  .סטפנוס הואשם על ידי עדי שקר בכך

,

ש ' שמענו אותו אומר שישו מנצרת יהרוס את המקום הזה [ כלומר את המקדש וישנה את החוקים

שמסר לנו משה ' ( מעשי השליחים ו  ,יד) .
45

46

מעבר לעניין המשיחיות ( לעיל  ,הערה  ) 1והמקדש ( לעיל  ,הערה , ) 2
מפורסמות נוספות  ,אד דומני
במיוחד  :על
היפותטיותהצעות
היעלי מספי
שהן לא התקבלו במחקר  ,ומכיוון שאין להן רמזים בסיפור הפסיון הן
פי הצעתו של ברנדון ,
ההנהגה היהודית הרגישה איום בשל נטיותיו המרדניות
של ישו כלפי רומא  ,ראו S . G . E Brandon , lesils and the :
1967
 ; Zealots , Manchesterלדעת ממית נבע האיום ממעשי הנסים או הכשפים של ישו  ,ראו 4 . Smith , lesus the :ן
 ; Magichn , London 1978והיו שגרסו כי שורש האיום במשנתו החברתית המהפכנית של ישו  ,המייחסת לחלכאים
ולנדכאים עליונות על פני העשירים ומנהיגי החברה ,

הערה . ) 14

ראו  :קרומן

( לעיל  ,הערה

, ) 15

עמ '

; 353 - 265

הורסלי ( לעיל ,

היו שהסתמכו על ייחוס המגמות המרדניות לישו בלוקס כג  ,ב  ,ה  .מבחינה ספרותית לוקס בא להשלים

את החסר אצל מרקוס ולהסביר באיזו תואנה הביאו ראשי היהודים את ישו בפני פילטוס  ,ויש הטוענים כי ללוקס היה
מקור עצמאי  .אולם מבחינה רעיונית התכוון לוקס להראות כאן עד כמה טענת המרדנות כלפי רומא מופרכת  ,אפילו

לדידו של פילטוס עצמו  .ראו  C . ED . :ש

403 - 414

46

 .עק

1984 ,

הדמיון בין פרשת

1 . Bammel

( (Luke 23 : 2

51:ת81

8

81 Charge

"
"
של ישו אינו רק בעדי השקר שייחסן להם אמירה אנטי -

45 . ( , lesils and the Politics ofHis Day,ם ) Moule
למשפטו
Cambridge
סטפנוס

"

01 %ע Schneider, ' The

.ח

מקדשית  ,אלא גם בדבריהם
על בן האדם ( מעשי השליחים ז  ,נו )  .יש שטענו שאחת משתי האפיזודות השפיעה על עיצוב האחרת  ,אך התעלמו מכך

שישו רק אמר ' אתם תראו '  ,בעוד סטפנוס הודיע שהוא חוזה בבן האדם עומד לימין האל ממש עתה  ,כלומר לדידו

,

מתמלטת יעת הוייפייה המצויחיה סירחונה ליעזו

4L
i.

 ,משפטי של ישו  ,המקדש והמדיניות הרומית

27

האמרות שיוחסו לישו

כל אלה הן האשמות שמרקום  ,מתי ולוקס הכחישו בתוקף  .אולם באוסף

מסתבר שהיו

47

בבשורה על פי תומס מופיע המשפט [' :אהרוס את הבית) ואיש לא יוכל לבנותו ' .
להכריע שישו אכן
נוצרים שהאמינו שישו אכן אמר את הרברים  .יש הסוברים כי די בעדות זו כדי
 ,בשום מקום אחר
איים להרוס את המקדש  48 .לדעתי ספק אם ישו אכן אמר זאת  ,משתי סיבות  :ראשית
 .לאמתו של דבר
בברית החדשה אין רמז לדברים כה בוטים של ישו כנגד המקרש  ,הפולחן או הכוהנים
 .שנית  ,במאמר
הנושאים הללו לא העסיקו אותו במיוחד ולכן מפליא שיוחס לו מאמר יוצא דופן שכזה
העקרונית של הנוצרים
קודם הראיתי כי הנוצרים הראשונים לא היו עוינים כלפי המקרש  ,וההתנגדות
שבית המקרש כבר
לבית המקדש התעוררה רק לקראת סוף המאה הראשונה לסה " נ ( למעשה לאחר
להר הבית לתפילת
חרב)  .למשל לפי לוקס ( שחיבר את ספר מעשי השליחים )  ,פטרוס והשליחים עלו
 49כפי שיתברר להלן  ,מחברי הבשורות אף
המנחה ופאולוס מימן קרבנות נזיר של מאמינים נוצרים .
ניסו להכחיש את האשמה שיוחסה לישו .

למקדש אחר  ,טוב

האמרה שיוחסה לישו היא יוצאת דופן ופרובוקטיווית מאין כמוה  .היו שציפו
 51אך אין אח ורע לאמרה שיוחסה לישו כי
יותר  ,שירד משמים  50 ,ואחרים ניבאו שהמקדש ייחרב ,
ההיבט של הציפיות
הוא יהרוס את המקדש במו ידיו  .המאמר עצמו מפתיע  ,כמעט בלתי סביר  ,מן

המשיחיות  :הרי אם מקדש אחר יוקם ברצון האל  ,סביר לצפות

שה ' החלפה ' תתרחש באורח

פלא מבלי

הכרזתו כי יבנה

לפגוע בקדושת המקדש הקודם  52 .זאת ועוד  ,הסיפא במאמר שיוחס לישו  ,כלומר
אפשר היה להסיק
מקדש חדש שאיננו מעשה ידי ארם  ,לא הקהה את העוקץ שבדבריו  ,אלא להפך .
יותר  .מכל מקום
ממנו כי ישו מערער על הלגיטימיות של המקדש הקיים וסובר שבידיו חלופה טובה
נוסף עשוי להתעורר
העובדה שסיפא זה חסר אצל תומס עשויה לעורר פקפוקים במהימנותו  .ספק

מכיוון שאין זה סביר שישו שאינו אסכטולוגי הכריז על הקמת מקדש אחרית הימים .
שמכיוון שהם יוחסו
עם זאת גם אם ישו לא אמר את הרברים כלל ועיקר  ,הרי אפשר גם אפשר
הוא מה שחשבו ראשי
לו הוא נתפס כאיום על המקדש והוסגר לפילטוס  .מבחינה היסטורית העיקר
47

הבשורה על פי תומס  ,פסקה  . 71לטקסט
134

48

.ק

ראו Leiden :

4,

" "1,ת" 2

,

א

lkmadi Librarv

""

5

1996 ,

1 ( , Theט ) Robinson

ספקות בעניין  ,ומכל מקוס

בראון ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  . 458קרומן רואה את העדות כאותנטית אם כי יש לו

( לעיל  ,הערה

לדעתו הגרסה המקורית אכן כללה הבטחה לבנייה מחודשת  ,בניגוד לגרסת תומס  ,ראו  :קרומן

. 360 - 355
432 - 433

49

לעומת זאת תיסן ומרץ בטוחים במהימנות העדות ,

 .קק

.

.

ראו Merz, The Historical fesus: :

1 Comprehensive Guide, Minneapolis 1996 ,ן

1

ש

מאק ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '
50

Theissen

. 294

מרקוס )  ,ראו :

ירושלים תשל " ז  ,עמ '
10

 Templesא ,
 ofהמקדש ,
(, Revשל י ' ידין  ,מגילת
ודיונו
Three

'

~ Florileguim

ניבוי חורבנו בגלל דרך ניהולו ( בבלי  ,יומא לט ע " כ ) .

D.R. Schwartz, 'The

ראו גס

51

לרבן יוחנן בן זכאי מיוחס

52

,

201

170

עד סוף הפרק  .לדעת

הבדל בין שתי האשמות

ג ' ואל  ,מרקוס ייחס לניבוי חורבן המקדש משמעות משיחית  ,ומבחינת הקורא הפוטנציאלי אין
139 - 118

144 - 141

להלן באשר לישוע בן חנניה .

לטענה שאמרה זו מדגישה את משיחיותו של ישו ראו  :ג ' ואל ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' , 153
כנגד ישו  ,האנטי  -מקדשית והמשיחית  ,ראו  :ג ' ואל ( שם )  ,עמ '

)[.

הגיונית ( למשל  :כיצד

קתדרה  ( 113 ,תשרי תשס " ה )  ,עמ '  . 34 - 5לפקפוקים באמינות האמרה אצל מרקוס מכיוון שאינה ( למשל ,
ישו יכול לבנות במו ידיו מקדש שאיננו מעשה ידיים ? ) ולטענה שזהו מעשה ידיו של מחבר נוצרי

ראו  :מגילת המקדש טור כס  ,שורות
וההפניות שם ;  . 83 -89קק ) 1979- 1981 ( ,

,)2

עמ '

המקדש בנצרות הקדומה ' ,

מעשי השליחים ב  ,מז ; ג  ,א ; כא  ,כו  .וראו  :א ' רגב  ' ,ממלכת כוהנים או גוי קדוש ? מעמדו של

10 - 9

1 .ן 1 .

.

אך כאן אני דן במשמעות

של הדברים  ,שבה הייתה ודאי משמעות שונה מאוד למשיחיות ולניבוי הרס

המקדש .

המקורית והמעשית

ץתדרה

"

תורה

28

איל רגב

היהודים ופילטוס על ישו  ,ולא מה שהוא אמר בפועל  ,שהרי גם
ואמנם אפילו מספר דורות לאחר מכן סבלו חלק מן המאמינים בישו מדימוי אנטי  -מקדשי  .הטענה
כי ישו איים להרוס את המקדש שבה ורדפה אותם כשהם עצמם הואשמו בכך שאיימו להרוס את

המקדש .

53

אולם האם מבחינה פילולוגית  -היסטורית איום להרוס את המקדש ולבנות אחר במקומו הוא

אותנטי ?

במה הוא שונה מייחוס המשיחיות לישו ? האיום על המקדש תופס מקום מרכזי במסורת הסינופטית
( בסצנות ה ' משפט ' והצליבה כאחת) ונזכר גם מחוץ לה  ,בבשורה על פי תומס ובמעשי השליחים  ,ואם

כן אין הוא נובע מדמיונו של מחבר מסוים  .מבחינה ספרותית ניתן היה למחוק את האיום מעלילת
הפסיון מבלי לפגום במסר שלו  .לפיכך דומה
שהוא נכלל בכל זאת בפסיון מכיוון שהיה
מפורסם מכדי שאפשר יהיה להתעלם ממנו .
מבחינה רעיונית הבאת אמרה זו של ישו על
המקדש בפסיון ובבשורה על פי תומס  ,לא
נועדה לפרסם את סגולותיו המיוחדות של
ישו  ,אלא נבעה מכך שמחברי הבשורות
ביקשו להתפלמס עם אמרה זו ולהבהיר
לקורא שזוהי אשמת שקר  ,שיצאה מפי עדי
סצנת המשפט בפני

הרוחץ
מתוך
פילטוי (
כפיו) ,

הסרקופג של יוניות

שקר ואויביו של ישו  .הרי כפי שניתן ללמוד
מסיפורו של סטפנוס ומהאשמות אנטי  -נוצריות מאוחרות יותר  ,אשמה זו גרמה לנוצרים ייסורים 54 .
מקורה של המסורת על האיום להרוס את המקדש איננו תלוי אפוא במגמתיותו של סיפור הפסיון ,
ומחברי הבשורות ביקשו לסתור אשמה זו או להתמודד עמה .

פיושנת
רומא
מוזאון
באדוי ,
( 359
כריסטיאנו

בווטיקן )

ההתייחסות של מתי  ,לוקס ויוחנן לאמרתו של ישו מלמדת כי הם ביקשו לעדן אותה ולהפחית מן

האשמה שיוחסה לישו  .לפי מתי ( כו  ,סא ) עדי השקר גרסו שישו אמר רק כי הוא ' יכול ' להרוס ולבנות
את המקדש  .לוקס השמיט אשמה זו כליל בסצנת ה ' משפט '  .אפילו יוחנן ( ב  ,כא )  ,שאינו נוטה חסד
למקדש וליהדות זמנו  ,לא גרס שישו הודיע שיהרוס את המקדש ( אם כי יוחנן לא ניסה לתרצה כעדות

שקר )  .לפי גרסת יוחנן  ,ישו אמנם קרא ' הרסו את המקדש ותוך שלושה ימים אקימנו '  ,כמעין הוכחה
ליכולת השיקום שלו  .הכוונה כנראה שישו לא יהרוס את המקדש  ,אלא יקים אותו מחדש אם יהרסו
אותו או לאחר שיהרסו אותו  .וכפי שיוחנן אומר במפורש  ,ה ' הקמה ' של המקדש אין פירושה בניית
53

בחיבור האפוקריפי הבשורה על פי פטיוס ( ז  ,כו)  ,נאמי שהשליחים
185

54

.ע

ha , 1 , Philadelphia 1963 ,

 , New Testament ApocOן 45 .

הואשמו במזימה לשיוף את המקדש

"

,

14

.

) 1 Hennecke

ש )  .האשמה דומה הופנתה

. Schneemelcher. )434
1
כלפי המינים בתוספתא  ,סנהדרין יג ~,ה ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '
היו שסברו כי בעקבות האמרה שישו יהרוס את המקדש היו נוצרים שציפו כי הוא ישוב ויכונן את מלכות האל
האסכטולוגית במהלך המרד הגדול או לאחריו  .הם מצאו לכך ראיה במרקוס יג ( ששם מדובר על חורבן ירושלים ומיד
לאחר מכן על נביאי שקר )  ,ומרקוס ניסה לכסל ציפייה זו ולהחליפה באחרת  ,רחוקה יותר  .אם כך אזי לאותה אמרה

מפורסמת היה תפקיד גם בהתפתחות הציפיות המשיחיות עשרות שנים לאחר הצליבה  .ראו  :קרוסן ( לעיל  ,הערה , ) 2
עמ '  ; 110 - 109ברנדון ( לעיל ,הערה  , )45עמ ' . 242 - 241 , 236 - 235

של

( שהעתיק את הפסיון ממרקוס באופן עקיב יותר מלוקס ) המאמר היה כה

ישו  ,המקדש והמדיניות הרומית

29

דדרה

מושרש וחיוני לרצף הסיפור ,

סרקופג משנה 340

הפסיון .

1נ 1הצנוח
בפינה הימנית
העליונה מתואר
משפטו של ישו בפני
פילטוט ( מחאוו פיו
כריסטיאנו בווטיקן )

עד שלא ניתן היה להשמיטך  .סיכומו של דבר  ,בין אם אמר ישו את

הדברים ובין אם לאו  ,האשמה בכך

שאמרם הייתה מפורסמת  ,ולכן מחברי הבשורות ראו לנכון להכחישה או
nxr

ערול

 % %רקוני

להציגה כדברי בלע  .מכל

המקדת וונל כן סביר שבגין

ימזבוויני חוגים יהודיים חנזאר יטל ' עזו היה באיומר זול

ההתנגשות החריפה ביותר של ישו עם הממסד היהודי וההנהגה היהודית

מתוארת דווקא מחוץ

טיהור ' המקדש  .מרקום

לפסיון  ,זמן לא רב לאחר שנכנס לירושלים  .מדובר במעשה המכונה במחקר '
והקונים  ,הפך את שולחנות
מספר כי ישו עלה להר הבית וזרע שם מהומה  .הוא גירש את המוכרים
כיסאות מוכרי היונים לצורך קרבן ,
חלפני הכספים  -ככל הנראה לשם תשלום מחצית השקל  -ואת

,
55

.

'2 . Brown , The Gospel

יוחנן ב  ,יג  -כא  .כך פירש  . :קק 0 Saint fohn 1-111 )118 , 29 ( , New York 1966 ,
בעצם קרא לצלבו כדי שיקום
 . 122 - 125ראוי להעיר כי אם האנלוגיה בין גופו של ישו למקדש הייתה מלאה  ,אזי ישו
מלכתחילה למקדש ולא
לתחייה  .אך ההקשר של האמרה  ' -טיהור ' המקדש ( ראו להלן )  -עשוי ללמד כי התייחסה

לגופו של ישו .

1תדרה

 30ן

איל רגב

ולא הניח להעביר כלים דרך המקרש ( מרקום יא  ,סו  -יז)  .מרקוס גם ייחס לישו ציטוט פסוקים
מישעיה
וירמיה הנוגעים לבית המקדש  ' :הלא כתוב " ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים "  ,אך אתם עשיתם

אותו ל " מערת פריצים " '  .שלושת ספרי הבשורה האחרים חוזרים על הסיפור בהבדלים קלים .

56

מיד לאחר התיאור הקצרצר של המעשה  ,מרקוס מציין ש ' הכוהנים הגדולים ' והסופרים חיפשו דרך

לחסל את ישו מתוך פחד מהשפעתו על העם ( מרקוס יא  ,יה )  ,אך ברצף העלילה ישו יוצא ונכנס
לעיר
ולהר
הבית באין מפריע עד למעצרו  ,שעליו מסופר שלושה פרקים לאחר מכן  .כלומר  ,מחד גיסא
מרקוס מודה ש ' טיהור ' המקדש הוביל לרצון לחסל את ישו (אך יש לשים לב שעבור מרקוס
הייתה
קיימת ממילא הרבה לפני כן , ) 57ומאידך גיסא התגובה של המנהעות היהודית הושהתה  ,באופן

התכנית

המקהה את השלכותיו של המעשה הפרובוקטיווי של ישו  .כך הקורא כמעט שוכח שישו היה
עשוי
להיעצר מיד ,
והעלילה מתקדמת תוך עימותים בין ישו להנהגה בנוגע לסמכותו העל  -אנושית  .בסופו
של דבר הן מרקוס והן מחברי הבשורות האחרות אינם מבליטים את ' טיהור
' המקדש כסיבת
המעשה הפומבי ביותר בחייו של ישו נסקר אצל מרקוס ומקבילותיו בשני פסוקים בלכד  ,דבר המלמד

המעצר .

שמחברי הבשורות לא היו מעוניינים להבליט פרשה זו  .דווקא משום כך  ,וכן מפני שיוחנן מזכיר

זאת באופן בלתי תלוי במרקוס  ,מהימנות המעשה גבוהה ביותר ומקובלת על רוב החוקרים .
דומה
שמרקום
ומקבילותיו מזכירים את ' טיהור ' המקדש רק משום שהמעשה היה מפורסם מכדי שניתן יהיה
לדלג עליו  .בהמשך הם מתעלמים ממנו במופגן  ,וכך כל יתר המסורות הנוצריות  ,וזאת מאותן
שהביאו
לאפולוגטיקה בנטע למאמר על הרס המקדש .

סיבות

רבים ניסו לפרש למה בעצם התכוון ישו ומה הניע אותו לחבל בהליך קניית הקרבנות ותרומת

מחצית השקל למקדש  58 .לדעתי ישו  ,שעסק הרבה בטומאה המוסרית שגורר עמו החטא
ובכוחו
המשחית
של הכסף  ,מחה על חוסר המוסריות של אי אלו מבין בני ישראל שכספם מעביר את טומאתם
למקדש ומחלל את קדושתו  ,ולפיכך מנע ( באופן סמלי ) מאותו כסף לעבור לאוצר המקדש 59 .
מכל
מקום
מבחינה היסטורית מה שקבע אינו כוונותיו או תורתו  ,אלא כיצד נתפס המעשה בעיני רשויות

המקדש  -הכוהן הגדול וקציני המקדש ) , stratigous tou hierouלוקס כב  ,נב )  -וההנהגה
היהודית
בירושלים
בכללה  .מובן שאין ביכולתנו לגלות זאת  ,אך ניתן לשער שצעד חסר תקדים שכזה
מטעם ראש תנועה קטנה ותימהונית שהגיע זה עתה לירושלים מן הגליל  ,נתפס כאיום על
לא ניתן
היה לעבור על מעשה זה בשתיקה  .אפשר אפילו לשער כי בעקבות מעשה ' טיהור ' המקדש

המקדש .

ייחסו לישו את האמרה שהוא יהרוס את המקדש גם אם לא אמרה  .הרי לדידם של הצופים
מבחוץ ,
הוא
ניסה לפגוע במערך הכלכלי של המקדש ולשבש את תרומות הכספים שנועדו לכלכל את הפולחן

56
57

58

מתי כא  ,יב ~ -ג ; לוקס יט  ,מה  -מו ;

455 - 472
59

ייחנז

ב  ,יג  -כב

.

.

במרקוס ג  ,ו נאמר שהפרושים יההרדדיאגים ביקשו
מהיללט 3 ,ס ם כ  ,בן אל
שהדאח  ,לא ;
עם ישו (
אותומפי
לחסלי
פעמים את מותו ותחייתו של ' בן האדם '  ,שמרקום מזהה
כ ; י  ,לג  -לד ) .
ראו למשל , :

ראו :

'

קע

.

(

116 ) 1997 ( ,

:

 ,IBL ,ושם ספרות

.ג :
נוספת( (Mark 11 : 15 - 18
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. urity
H.D . Betz , 'lesus andthe P

והתייחסות לאותנטיות של המעשה  .ראו גם ההפניה בהערה הבאה .

.תו
CLumraa Ideology and Ancient
Christianity
 . 383 - 411עע Greek Practice' , HTR , 97 . 4 ) 2004 ( ,
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Regev, 'Moral Impulity
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imeof
1theT
Minneapolis
Temple
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ישו  ,המקדש ( המדיניות הרומית

ואת הספקת הקרבנות  ,כגון קרבן היונים  .ואכן מספר

חוקרים  ,ובראשם סנדרס  ,מאמינים שהמסר

שישו ביקש להעביר ב ' טיהור ' המקדש הוא שהמקדש ייחרב
לקראת עירן משיחי .

60

31

בקרוב  ,אולי כמעין קריאה לתשובה

אף שאינני מסכים שזו הייתה כוונתו

המקורית של ישו  ,שהרי ספק אם

עסק במשיחיות ובאסכטולוגיה  ,ייתכן שהנהגת המקדש פירשה את

מעשיו באורח מעין

זה .

ועל האופן שבו נתפרשה בעיני

מן העדויות והרמזים שסקרתי כאן על גישתו של ישו למקדש
להסיק כי בעיני הכוהן הגדול יוסף קיפא ,
יריביו  -כאיום  ,ולו גם סמלי או מטפורי  ,על המקדש  -ניתן
אשמתו של ישו כפולה  61 .היא כללה את המעשה
' הכוהנים הגדולים ' וההנהגה הירושלמית  ,הייתה
הסתם לא היה מקום לתחקירים ולתהיות
הפרובוקטיווי של ' טיהור ' המקדש  ,שרבים היו עדים לו ומן
אחר  ,טוב ממנו  ,במקומו 62 .
על פשרו  ,וכן את האיום שיוחס לישו כי יהרוס את המקדש ויבנה

ה  .ההיגלעה במקדש מנקודה מבט רומית  :פולונז

 ,מקדשים וההנגדוה

ובראשונה סמה שהם פירשו כפגיעה

חוקרים המסיקים שהתנגדות ההנהגה היהודית לישו נבעה בראש
להוראתו של פונטיוס פילטוס  ,הנציב הרומי ,
או איום על המקדש  ,מתקשים לראות בכך את הסיבה
כעניין יהודי פנימי  ,בעוד שרק
להוציא את ישו להורג בצליבה  .מקובל לראות את המקדש בירושלים
 63אולם לאמתו של רבר מעמדו של המקדש
איומים ישירים על שלטון רומי גררו תגובה של הנציב .
סנדרס ( לעיל ,

הער"

( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '

 ' ) 2עמ ' ' 71 - 69

. 306 - 296
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איל

רגב

בירושלים בעיני הרומאים  ,והזיקה הרגישה בין פולחן לבין התנגדות לרומא באותה תקופה מגבירים
את הסבירות ש ' טיהור ' המקדש והמאמר שיוחס לישו בדבר הריסתו  ,נחשבו בעיני פילטוס
תיגר
על שלטונו וכסימן לנטיות מרדניות שיש לדכאן  .אם כך  ,די היה בפגיעה במקדש
כדי להביא
לצליבתו
של ישו  ,ואין צורך להיזקק למסורת הנוצרית כי ישו נצלב בגלל משיחיותו .

כקריאת

סביר להניח שפילטוס לא הורה להוציא להורג את ישו מתוך התחשבות ברגשות היהודים
כלפי
המקדש  .הוא
הרי לקח בכוח מכספי אוצר המקדש כדי לבנות אמת מים לירושלים וגילה חוסר רגישות
מופגן לחוקי היהודים הנוגעים לעבודה זרה  64 .אם כן מה לו ולפגיעה במקדש ? מקרה דומה
ומפורסם
מעורר
שאלה דומה  .יוספוס פלוויוס מספר כי בשנת  62לסה " נ ניבא יהודי פשוט ושמו ישוע בן

חנניה על חורבן ירושלים והמקדש  ,ועשה זאת בהר הבית בעיצומו של חג הסוכות  .הוא המשיך וקונן

בירושלים תקופה ארוכה על החורבן הקרב ובא  .מנהיגי העיר קיללו אותו והכוהו  ,ומשלא חדל  ,מסרו
אותו השליטים ( ה ' ארכונטים ' ) לנציב הרומי אלבינוס  ,וזה הורה להכותו וניסה לחקור אותו על
קריאת
השבר שלו על החורבן המשמש ובא  .לבסוף השתכנע אלבינוס שהאיש משוגע ושחרר אותו 65 .

פשר

כמו במקרה של ישו  ,מפליא שמנהיגי ירושלים מצאו לנכון להסגיר לשלטון הרומי אדם
חורבן
המקדש  .ההסבר למקרה של ישוע בן חנניה  ,ובמידת מה גם לאמרה שיוחסה לישו
כי יהרוס את
המקדש  ,טמון
בעדויות שונות מרחבי האימפריה הרומית על רגישות של הרומאים לנבואות ובכלל

שבישר על

זה נבואות חורבן  .רמזי מקמולן הראה שנבואות ואורקולים שכוונו נגד רומא נחשבו איום
על שלטונם 66 .

פוטנציאלי

ברצוני להציע אפוא  ,כי פילטוס הוציא להורג את ישו ( וכי נבואת החורבן של ישו בן חנניה נתפסה

כפגיעה בשלטון רומא ) בגלל הזיקה ההדוקה והפרדוקסלית בין השלטון הרומי לבין המקדש בירושלים .
אף שהמקדש היה מעוז המונותאיזם בתוך עולם פגני  ,וסמל לבדלנות היהודית מן הגויים
היותר

כשופט עליון

( ראו  :שם ,

ופולחניהם

עמ '  , ) 248 - 238מדוע העלה קיפא על דעתו לייחס לו זאת  ,ומדוע לא הכחיש זאת ישו

מכול וכול ? כדי להימנע מספקולציות שאינן נוגעות במישרין לתזה המוצעת כאן  ,לא אדון בשאלה מדוע היה צורך
להביא את ישו הן בפני ערכאה יהודית והן בפני ערכאה רומית  ,או אם היזמה למעצרו באה מצד חמים יהודיים ( ובהם
גם רשויות המקדש )  ,מצד השלטונות הרומיים או משני הצדדים כאחד ( כאפשרות האחרונה פסק וינטר ; לעיל ,
 , ] 30עמ '  , 69 - 60והשוו  :בראון ולעיל  ,הערה 4ן  ,עמ '  . ) 251 - 248הדיון בסוגיות
אלה קשור למערכת היחסים ששררה בין
קיפא לפילטוס ( העובדה שקימא כיהן
בכל שנות נציבותו הרבות של פילטוס וקדמוניות היהודים יה  ( 35 ,תרגום שליט ,
עמ '  ; ) 284שם  ( 95 ,שם  ,עמ '  ) 290ן מלמדת שהיחסים היו טובים )  .עוד יותר מכך נוגע דיון זה לשאלה אם הייתה ליהודים

הערה

64

אוטונומיה משפטית בתחום ההוצאה להורג ( לדעתי התשובה חיובית בכל הנוגע לענייני דת ומקדש  ,וראו  :וינטר ; שם ] ,
עמ '  ; 23 - 18לגישה הפוכה השוו  :קטשפול ; לעיל הערה  , ] 1עמ ' . ) 260 - 221
על העימות בדבר אמת המים ראו  :מלחמת היהודים ב  ,ט  ,ד  ( 177 - 175 ,תרגום שמעוני  ,עמ '  ; ) 144קדמוניות
היהודים
יח  ( 62 - 60 ,תרגום שליט  ,עמ '  . ) 286על העימותים בדבר הכנסת
פרוטומות ( נסים ) של הקיסר לירושלים או מגנים
מוזהבים שהוקדשו לקיסר ראו :
 . 160 - 174קע 1976 ,
 . Smallwood, The:א  .ת  .עם זאת
לדעת בונד פילטוס לא פגע
under Roman Rule, Leiden
במכוון ביהודים אלא ניסה לפעול על פי שיקול דעת ' ממלכתי ' האופייני למי שמייצג את
השלטון הרומי  .ראו  :בונד ( לעיל  ,הערה  , ) 38עם 14 , 39 - 45 , 79 - 81 , 93 , 204צ. xv-

65

מלחמת היהודים ו  ,ה  ,ג  ( 309 - 301 ,תרגום שמעוני  ,עמ '  . ) 361 - 360בימלחמת היהודים ' אלבינוס מוצג כנציב רודף
בצע
המשחרר ליסטים תמורת שוחד  ,ואילו ב ' קדמוניות היהודים ' הוא מגלה
חוסר אונים ביחס לסיקריים ומעוניין באהדת
האוכלוסייה המקומית  .ראו :
י ' בן  -שלום  ,בית שמאי ומאבק הקנאים נגד רומי  ,ירושלים תשנ " ג  ,עמ ' 288 , 150 - 149
והספרות שם  .לפיכך מסירת ישוע בן חנניה לרומים עשויה הייתה לנבוע הן מחשש של המנהיגות היהודית והן משיתוף
פעולה עם הנציב .

66
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ישו  ,המקדש והמדיניות הרומיה

להיכנס

(שהרי בניגוד לכל מקדש אחר  ,לא יהודי לא יכול היה

המקדש מקדש רומי  :באותם ימים מונה ראש המקדש  ,הכוהן

לתחומו ) -

33

מבחינה פוליטית היה בית

הגדול  ,על ידי הנציבים הרומים ; בדומה
הקיסר כמעשה של הזדהות עם ראש

לנוהג במקדשי האימפריה  ,הוקרב במקרש מדי יום קרבן לשלום
קדשים
האים פריה ( וזאת במקום קרבנות של ממש לקי ס ר ביתר הס
דין המוות לגוי הנכנס למקדש - 68או
של היהורים בהר הבית נבעו מהרשאה רומית  -כגון גזר
המ מל כתיי ם ) ; 67

הוגבלו על יד0

; 69

חיילים רומים פיקחו על הר הבית ממצודת

כנגד יהודים  ,כפי שעולה ממעצרו של פאולוס ( מעשי
של פרובינקיה יודיאה  ,בשנת

אנטוניה ובשעת הצורך פעלו במקום

השליחים כא  ,ל  -לז )  .למעשה עם ייסודה

לסה " נ  ,מיקדו הרומים את

6

ה ס מ כויות השונות

אחיזתם בחברה היהודית באמצעות

מקדש קפיטוליני וזיקתו לקיסר

המקרש  70 .לפיכך מנקודת ראותם  ,אף שהמקדש בירושלים לא היה
לבין מקדשים ממלכתיים אחרים ברחבי
הייתה עקיפה יחסית  ,מן ההיבט הפוליטי היו קווי דמיון בינו
לפיקוח קפדני של השלטונות
האימפריה  -ובהם מקדשים מרכזיים שהתנהלותם הייתה נתונה
או זריעת מהומה בו נגעו בהחלט
הרומיים  7 ' .משום כך נבואה על חורבן המקדש  ,איום להרוס אותו
השלטון הרומי .
לנציב הרומי  .היו אלה פגיעות לא רק בדת היהודים  ,אלא גם בסדרי
יש היבטים נוספים  .כדי לאשש
לאנלוגיה בין המקדש בירושלים למקדשים באימפריה הרומית
פילטוס כאיום על הריבונות הרומית  ,יש
את הטענה שאיום על המקדש עשוי היה להתפרש על ידי
ולתסיסות שהתרחשו במאה הראשונה
מקום להשוות את פגיעתו הסמלית של ישו במקדש למרידות
בתחום המקדשים והפולחן  .בשורה של
לסה " נ ברחבי האימפריה  ,ואשר החלו או התמקדו דווקא
או כנגר החסות הרומית לפולחן
מקרים המרידה ברומא באה לידי ביטוי בחתירה כנגד הפולחן הרומי
 ,שממנו ביקשו המורדים להתנער :
מקומי  ,דווקא משום שחסות זו סימלה את האימפריאליזם הרומי
לפולחן הקיסר ), (ATa Ubiorum
במרידה בגרמניה כוהן בשם סגימונרוס  ,אשר כיהן במקדש האוביים
 72במרידה בבריטניה שרפו המורדים
קרע את עטרת כהונתו שסימלה את תפקידו והצטרף למורדים ;
67
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מרידת הדרואידים הגאלים לוותה בנבואה כי המקדש

את מקדש קלאודיוס
יישרף
כסמל לסופו של השלטון הרומי בגאליה ;  74וכמובן גם המרד הגדול פרץ עם הפסקת הקרבנות
; 73

הקיסר .

לשלום

הקפיטוליני ברומא

75

נוסף על ארבע דוגמאות אלה יש עוד עדויות רבות לתופעה של דתות ופולחנים מקומיים שהיו
גורם או אמצעי מרכזי למרידות ולתסיסות

כנגד שלטון רומא .

76

לפיכך ניתן להבין מדוע היו הרומאים

כה רגישים לפגיעה במקדש שהקיסר והנציב נתנו לו את חסותם ופיקחו עליו  .גם אם נתקשה לראות
את מעשיו של ישו או את הדברים שיוחסו לו כשווי ערך למרידות ולתסיסות כגון אלה  ,יש לזכור
כי הרומאים  ,ובייחוד הקיסרים  ,התייחסו ברצינות רבה למעשיהם ולדבריהם של אישים שדיברו
בשם האלים  ' ,אנשים קדושים ' או שהתיימרו להיות כאלה  ,כגון מוסרי אורקולים  ,הן לחיוב והן

לשלילה .

77

כדי להסביר את המדיניות הרומית כלפי ישו יש לפרוץ אל מחוץ למסורות הנוצריות ולעדויות
הנוגעות לארץ  -ישראל בלבד  ,דבר שחוקרי הברית החדשה ממעטים לעשותו  .השתמשתי כאן בעדויות
על הפוליטיקה הרומית ועל המדיניות הרומית במאה הראשונה כדי להסביר את יחסם של הרומאים
למקדש ובעיקר את המשמעות הפוליטית  -המדינית של פגיעה במקדש בעולם הרומי  .אלו ראיות
נסיבתיות בלבד  ,אך הן רבות מכדי שניתן יהיה להתעלם מהן  .הן מחזקות לדעתי את האפשרות
שהרומאים ראו ב ' טיהור ' המקדש ובאמרה שיוחסה לישו כי יהרוס את המקדש  ,לא רק פגיעה בסדר

הטוב  ,אלא קריאת תיגר סמלית על שלטונם  .הצעה זו מתווספת לשורת הטענות שהועלו לעיל ,
המערערות על כך שישו הוצא להורג כיוון שטען שהוא המשיח  ,והמלמדות כי המסורת הנוצרית על
גרסאותיה מנמה לעמעם את האפשרות שהוא נצלב מפני שנתפס כמי שפגע במקדש .

( שם  ,עמ ' . ) 374 - 373
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שם יד ,

74

טקיטוס  ,היסטוריה ד ,
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כך למשל יוספוס ואישים נוספים ניבאו את השלטון לאספסיינוס  ,והיו מקרים של ניבוי ניצחונות של הצבא

הרומי .

לעומת זאת יש עדויות על עימותים של קיסרים עם אישים כאלה ( כגון אספסיינוס עם אפולוניוס  ,הרריינוס עם
פילוסוף  ,וקראקלה עם
166

גנוסטיקן ) .

ראו :

,

Associates

Anderson , Sage, Saint and Sophist: Holy Men and their

"
 . ( 51עק  New York ( 994 ,ש
Roman Empire, London
ישו
של

the Early

.ם

 .לא לחינם הביא כאן אנדרסון גם את עמידתם
ופאולוס בפני השלטונות הרומיים  ,אך מבלי לברר את נסיבותיהם המורכבות של אירועים אלה .

של ישו  ,המקדש והמדיניות הרומית

35

ננופח  ' :מלך היהודים '  -על שום מהו
משיח ומיעט לעסוק במשיחיות

שאלה חשובה עדיין מהדהדת בחלל האוויר  :אם ישו לא טען שהוא

במקדש  ,מדוע מסופר בפסיון

ובאסכטולוגיה  -אם בכלל עסק בהן  -אלא נעצר והוסגר בשל פגיעתו
על הצלב לעגו לו על כך שהוא מתהדר
כי הרומאים הוציאוהו להורג כ ' מלך היהודים '  ,וכי בעודו
הבעיות הכרוכות בהשתלשלות
בתואר זה ?  78מובן ששום הצעת שחזור איננה יכולה לפתור את כל
מקום להעלות הצעה חדשה למקורו של כינוי
' משפטו ' ומותו של ישו  ,אך ייתכן שיש בכל זאת
להציע פתרון רדיקלי ואולי אף
זה  .על מנת לקשור בין הרעיונות שהועלו כאן עד כה  ,ברצוני
זו על פי נקורת המוצא הנוכחית :
פרדוקסלי לקושיה זו  .אפתח בהצגת שלוש אפשרויות לתרץ קושיה
מתקוות משיחיות אישיות של ישו .
( א ) הפגיעה במקדש התפרשה על ידי היהודים עצמם כנובעת
בין איום על המקדש לבין כוונות
( ב ) אף שמנהיגי היהודים לא סברו כך  ,הרשויות הרומיות קישרו

הפסיון  ,כלומר לא היהודים

משיחיות  ( .ג ) הכינוי ' מלך היהודים ' איננו אותנטי ונוסף על ידי מחבר
ולא הרומאים ראו את ישו באור זה .

 ,על פי

' מקור האמרות

האפשרות הראשונה איננה סבירה במיוחד כיוון שכפי שפורט בסעיף א
במשיחיות אפילו לאחר מותו  ,וליתר דיוק ,
הסינופטי '  ,תלמידיו וממשיכיו של ישו לא הרבו לעסוק
הם מיעטו לייחס לו אמרות משיחיות מפורשות  .אשר לאפשרות

השלישית  ,אני סבור שיש מקום

המשיח ' ) , ( christosולא בתואר

לדחותה משני טעמים  .ראשית  ,ישו מכונה בברית החדשה בתואר '
האחרון אף עשוי להעיד כי מקורו בחוגים לא
' מלך ' או ' מלך היהודים ' ( השיוך האתני של הכינוי
שנית  ,מרבית החוקרים סבורים
יהודיים )  .לפיכך ספק אם מחבר נוצרי היה בוחר בתואר כזה למשיחו .
' מלך היהודים '  ,כינוי
שזהו כינוי אותנטי  ,וכי הרומאים הם שהדביקו לישו את הכינוי הנלעג והאירוני
 79אחת הטענות לראייתו כאותנטי היא
שנכתב מעל לצלב של ישו  ,בכתובת המכונה בלטינית 1 " 5ש. 0
טיטולוס כזה  ,המסמן את העקרה
שאין זה סביר שהנוצרים עצמם המציאו לעג שכזה לישו  .כמו כן ,
ורומאים לועגים לישו כשהם מכנים
שביצע הצלוב  ,היה מקובל במשפט הרומי  ,ובמקרה דנן יהודים
אין להפריד את ' מלך היהודים ' מן
אותו ' מלך היהודים ' בעקבות הכתובת שמעל הצלב  .לפי גישה זו

הצליבה .

80

במקדש לבין התואר ' מלך

לפיכך נותרה האפשרות השנייה  -שהרומאים הם שקשרו בין הפגיעה
פשעים בעלי השלכות פוליטיות
היהודים '  .מן הראוי לציין שהרומאים נהגו להעניש בצליבה בעיקר על
78

לכתיבת על " צלב יכה כתב אשמתי של ישי ' מלך "
המשפט בפני פילטוס  ,ראו  :שם סו  ,ב ,

י,

יהוד ם ראי  .מרקים

סי '

ן

יב  ,יה  .ללעגם של העובריה והשבים לישו

הצלב עלן שהוא ינד
!!
ן
מכנה
בעודו על

עצמו ' המשיח  ,מלך ישראל ' ראו  :שם טו  ,לב .
79

80

ן
ומקבילות .
יוחנן יט  ,יט ; השוו  :מרקום טו  ,בו
המקבילות ילכתב אשמה פומבי
. Burkill , 'The Trial of:גן .
, Vigilae
Christianae
ראו  . 1 - 18 :קק 958 ( ,י ) , 12
'
 ,1 . Bammel , 'The titUlgבמל ימול
של הנצלב ( למען יראו וייראו ) מחזקות מאוד את האותנטיות של הטיטולוס  .ראו ' :
הוא המצאה נוצריה ) ראו  :אוונס

( לעיל ,הערה  , ) 45עמ '  . 364 - 353לסקירת המחקר ( כולל חוקרים הטוענים כי הכינוי לפקפוק מה במהימנות הטיטולוס
( לעיל ,הערה  , ) 5עמ '  ; 504 - 503אוונס מצרר אף הוא ברעה כי זהו כינוי רומי אותנטי.
איננו לא הסביר
ראו  .4 . ftorsley, 'The Death 01: Tesus ' :ם  ,צ ' ילטון ואוונס ( לעיל  ,הערה  , ) 24עמ '  . 414 - 413אך הורסלי
מדוע כינו הנוצרים את ישו ' מלך ( היהודים ) ' אך ורק בהקשר של משפטו

וצליבתו .

זל~דרה

לנדרה

36

'

איל רגב

-

של חתירה כנגד המשטר  :מרידה  ,עריקה לשורות האויב  ,נבואה על אחריתם הקשה של
השליטים ,
' שוד ' ( שלעתים ביטא התנגדות צבאית למשטר  ,כגון הליסטים הסיקריים ) וכישוף  81 .מכיוון שישו

נצלב  ,סביר מאוד שמבחינת פילטוס אשמתו הרשמית הייתה בעלת אופי פוליטי .

אם כן

' מלך היהודים ' הוא

מי שבעיני הרומאים התיימר למלוך על היהודים תחת הקיסר  ,וכביכול חתר תחת שלטונו .

אולם מדוע כינו השלטונות הרומיים בתואר ' מלך היהודים ' את אותו אדם שאיים על

מה למקדש

המקדש ?

ולמלכות כזאת ? המקורות שהובאו לעיל ( בסעיף ה ) על מרידות ותסיסות אנטי  -רומיות

שכוונו אל מקדשים רומיים או על מרידות שפרצו ממקדשים ברחבי האימפריה  ,מביאים
אותי להציע
שהפגיעה
במקדש  ,שהתפרשה לדעתי כערעור על שלטון רומא  ,גרמה לפילטוס לראות בישו
מי
שמתיימר לסלק את
שלטון רומי  .ייתכן שהרומאים פירשו את מעשיו כרצון לתפוס בעצמו את

השלטון ולמלוך על היהודים  .כלומר אני מציע שראייתם של הרומאים את ישו כמשיח
 והתייחסותזו
הייתה צינית למדי  -לא נבעה מתורתו של ישו  ,אלא מפרשנות למעשים ולדברים שיוחסו
לו ,
פרשנות
שנסמכה על תופעות פוליטיות באימפריה הרומית  .אדם שביקש להרוס את המקדש או
לפגוע בו נראה כמורד בקיסר וברומא וכחותר לעצמאות מדינית  .אדם שהוביל מהלך כזה נתפס
שמתיימר למלוך במקום
הקיסר .

כמי

זוהי כמובן הצעה טנטטיווית בלבד  ,אך יש לה השלכות על האופן שבו התפתחה האמונה בישו .
אם אמנם ישו לא עסק כמעט במשיחיות ובאסכטולוגיה  ,וכמוהו חלק חשוב מתלמידיו
וממשיכיו  ,אזי
דווקא
הכינוי המשיחי שהדביקו לו הרומאים עשוי היה לתרום לכך שמאמינים חדשים  ,שלא הכירוהו
בחייו  ,ושלא באו במגע עם תלמידיו הישירים ותורתו  -וכזה כמובן היה גם פאולוס
 ראו אותוקודם
כול כ ' מלך היהודים '  ,כלומר כמשיח  .אם כך  ,באופן פרדוקסלי הרומאים הם שליבו את
האמונה
ב ישו כמשיח
הצלוב  ,אמונה שכאמור הת פתח ה דווקא ( גם ) באנ טיוכיה  82 .מכל מ קום אין ספק שלעצם
צליבתו של ישו הייתה השפעה על האמונה הנוצרית המאוחרת לא פחות מאשר לדבריו
במהלך
חייו .
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82

ולמעשיו

ראו  . 26 , 34 , 36 -38 , 40 , 46 -50 :עק 4 . Hengel, Crucifixion , Philadelphia 1977 ,ן  .האופי
הפוליטי של הצליבה מודגש
שם  ,עמ '  . 46על צליבה כעונש על מרידה או חתרנות כביכול של
יהודים באלכסנדריה ראו למשל  :פילון  ,נגד פלקוס
 ( 75מהדורת דניאל  -נטף  ,א  ,עמ
'  ; ) 39 - 38שם  ( 84 - 83 ,שם  ,עמ '  . ) 41על צליבת מורדים יהודים בארץ  -ישראל בימי
הנציבים ראו  :בלינצלר (לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 247 - 246
ראו לעיל  ,סמוך להערה  . 17אגב כך עולה השאלה מדוע האמונה במשיחיותו שגשגה כל כך כעבור
שנים לא מעטות .
יש הטוענים כי הייתה כאן השפעה עקיפה של התפיסות
המשיחיות שרווחו בעולם הרומי  ,ובייחוד ברומא עצמה  ,בימי
אמוסטוס  .השוו :
Koester, 'Iesus
י ' קנוהל  ,בעקבות המשיח  ,ירושלים ותל  -אביב  ,עמ ' , 111 ; 97 - 81
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