
 הכזבים של המיסיונרים הישראלים –"אחד למען ישראל" 
 

האמת היא כאבא וכסבא, לידתו של תינוק היא נס בעיני. 
בניתוח  ו כשנולד פגהרופאים נתנו לאחד מילדיי אפס סיכוי לשרוד ש

קיסרי. לאחר תפילות רבות הוא שרד, והצוות ביחידה לטיפול נמרץ 
 תינוק". היום יש לו ילדים משלו.של היילוד כינו אותו "נס של 

 תןאמו, אביו והקב"ה הנו :אדםבחכמינו אמרו ששלושה שותפים יש 
 בו רוח חיים (נידה ל"א ע"א).

י"ג, נ"ט) עוסקת באישה היולדת ובקרבן שהיא מביאה לפני  –פרשת "תזריע" (ויקרא י"ב, א 
 האלוהים לרגל המאורע המיוחד. 

ייתי רוצה לנצל את ההזדמנות להגיב לטענה ששמעתי בסרטון מכיוון שפרשה זו עוסקת בלידה, ה
 מיסיונרי מישראל.

המיסיונרים כמה מקורות שמטרתם מביאים , ת בתוליןדכדי להצדיק את האמונה השגויה בלי
 להוכיח כי פירוש המילה "עלמה" היא "בתולה" ולא "אישה צעירה".

עונים שלהם, אבל במאמר הקצר הזה באתר "יהודים למען יהדות" תמצאו מענה מעמיק לכל הטי
 אחת. מוטעיתאגיב רק לטענה 

), מייחסים  One for Israel, מיסיונרים מארגון "אחד למען ישראל" (צברים םאיתן ומוטי, ישראלי
 אב". לא יהיה, את האמירה כי "למשיח 11-רבי משה הדרשן, מן המאה הלבטעות 

של רבי משה מגלה שלא מדובר בקביעה מבוססים דבריו  ובחינה מדוקדקת של המדרש שעלי
 , מדרשים מטבעם נוטים לדבר בשפה של משלים וסמלים.  מילולית

ברור כי רבי משה האמין שהמשיח יהיה ילוד אב ואם מדרשתו ב"בראשית רבתי" על בראשית 
 שאביו של המשיח יהיה משבט יהודה ואמו משבט דן. שם הוא אומר מ"ט, ט"ו, 

מדרש של רבי ברכיה. במדרש  מתבסס עללמשיח לא יהיה אב, הוא כשרבי משה הדרשן אומר ש
איכה רבה (ה, ג), רבי ברכיה מסביר שהמשיח יהיה יתום מאב. כסימוכין לדעה זו, הוא מביא את 

ִּכי ֵאין  , ֹּדדֹו-ֲהַדָּסה, ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת-ַוְיִהי ֹאֵמן ֶאתעל יד מרדכי: "  סיפורה של אסתר המלכה שאומצה
". אין ספק שלאסתר היה אב ביולוגי, דודו של מרדכי, אך היא התייתמה מהוריה ולכן  ָלּה, ָאב ָוֵאם

 נכתב כי "אין לה אב ואם".

– 1437ישנן סיבות רבות לכך שנאמר כי למשיח "אין אב", ביניהן סברתו של רבי יצחק אברבנל (
שלפניו עד כי יראה כאילו את  כמתו וידיעותיו של המשיח יעלו על אלה של הדורותו), כי ח 1580

 דרכו בחיים הוא לא למד מאביו או ממוריו. 

אנו רואים אם כן שכשמיסיונרים מעלים טענות שנשמעות משכנעות, חשוב לעצור ולקבל חוות  
ַצִּדיק ָהִראׁשֹון ְּבִריבֹו;  של חשיבה ביקורתית כמו שאמר שלמה המלך: "  מהותהדעת שנייה. זוהי 

 " (משלי י"ח, י"ז).ָקרֹוּוָבא ֵרֵעהּו, ַוחֲ 
 

 הרב בן ציון קרביץ 


