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ָטןם ְלַמַען ּתק ָהֱאֹלִהי"ִלְבׁשּו ֶאת ְמלֹוא ֶנׁשֶ  ; ּוְכלּו ַלֲעֹמד ֶנֶגד ִנְכֵלי ַהֹשָ
ּיֹות ּוְשָררֹות, ִעם  ִכי לֹא ִעם ָבָשר־ָוָדם ִמְלָחָמה ָלנּו, ֶאָלא ִעם ָרׁשֻׁ

  ."ַמִיםים ַבשָ ִּיים ָרעִ ַכת ָהעֹוָלם ַהֶזה, ִעם ֹכחֹות רּוָחנִ ְׁש חֶ  ימֹוְׁשלֵ 
 (12-11אפסים ו )

 

 

 הקדמה
כדי אודותיו בפרוטרוט על שטן, מלאך החושך. הכוונה היא ללמוד ק בעוסיעור זה 

 מחקר זה יחולק לעשרה חלקים.להפריך השקפות שגויות שרווחות לגביו. 

ת ת בעלת אישיולגבי השטן. הראשונה היא שהשטן אינו ישו תווחור שלוש השקפות שגויות
שנייה היא שהשטן  שגויהיסה . תפלהיאבק םנאלציתו הכול ישא ,עיקרוןברוע כרק מדובר וכי 

 חוטאים, תמיד מאשימים את השטן.אשר כבכל אדם, כך ש ,הוא הגורם הישיר לכל חטא
 נפשית.הפרעה ת או זיפי הלחמלכל  םשטן או אחד משדיו אחראיהשלישית היא שה

Iהשטןשל  ו. קיומ 
השטן  דרכים. ראשית, טן קיים. ניתן לראות זאת בשלושדים בבירור שהשכתבי הקודש מלמ

עה מספרי התנ"ך: בראשית, דברי הימים א', איוב, תהילים, ישעיהו, יחזקאל נזכר בשב
קס, יוחנן, לו וס,קמרספרי הברית החדשה: מתי,  27מתוך  19-וזכריה. שנית, הוא מוזכר ב
, שתי האיגרות לתסלוניקים, קורינתים, אפסיםתי האיגרות אל המעשי השליחים, רומים, ש

וס, אל העברים, יעקב, איגרת פטרוס הראשונה, איגרת יוחנן אותיטימי האיגרות לשת
לא נזכר בכל אחד מספרי הברית החדשה אמנם . השטן התגלותהראשונה, יהודה וספר ה

בר על המשיח עצמו די, כל אחד ממחברי הברית החדשה. שלישיתדי ל יער אך הוא מוזכ
ם, שמתוכן פעמי 29בשורות מוזכר בארבע ה חשובה. השטןעובדה זוהי . ל השטןקיומו ש

ניתן הם מש ,להלן פסוקים לדוגמה מכל בשורה. פסוקים 25-הוא מוזכר על ידי המשיח ב
 . 31יוחנן יב ; 16לוקס יג ; 26ג וס מרק ;10על קיומו של השטן: מתי ד  ללמוד מדברי ישוע

ו האצלה דמיונית או איזשהשטן קיים. הוא אינו דמות בבירור  דש מלמדיםכתבי הקו ,אם כן 
. השטן הוא ישות ממשית שהן כעיקרון . הוא יותר מרק רוע(emanation) רוחנית-תאנרגטי

רק בספרות אך ודש הקו ביבכתהתנ"ך והן הברית החדשה מלמדים על קיומו. הוא אינו נזכר 
 בסמלים רבים )דוגמת ספר ההתגלות(, אלא נזכרם גדושיבחזונות ש האפוקליפטי אומהסוג 

 מכתבי הקודש שהשטן קיים.ניתן ללמוד בבירור וריים. ה ובספרים היסטגם בספרי נבוא

II . מוצאו של השטן  
  :15-11הראשי שמדבר על מוצאו של השטן הוא יחזקאל כח המקראי הקטע 

ן 12. רְיהָוה ֵאַלי ֵלאמ   ַוְיִהי ְדַבר 11" ְך צֹור; ְוָאַמְרָת  ִקיָנה ַעלָשא  ָאָדם, בֶּ לֶּ ה ָאמַ מֶּ ָני ּלֹו, כ  ר ֲאד 
ִפיְיהוִ  ן ַגן 13. ה, ַאָתה חֹוֵתם ָתְכִנית, ָמֵלא ָחְכָמה ּוְכִליל י  ן ְיָקָרה -ֱאֹלִהים ָהִייָת, ָכל ְבֵעדֶּ בֶּ אֶּ

דֶּ  ָך א  ַהם דָ טְ פִ ם ְמֻסָכתֶּ אכֶּת תֻ  ,ירְוָיְשֵפה, ַספִ ה ְוָיֲהֹלם ַתְרִשיש ש  ְך ּוָבְרַקת ְוָזָהב; ְמלֶּ פֶּ יָך נ  פֶּ
ש ֱאֹלִהים ָהִייתָ  ְכרּוב ַאְת  14. ֹום ִהָבַרֲאָך כֹוָננּויָך ָבְך, ְביּוְנָקבֶּ  דֶּ , ִמְמַשח, ַהּסֹוֵכְך; ּוְנַתִתיָך ְבַהר ק 

יָך, מִ ָתִמים ַאָתה  15. ִהְתַהָּלְכתָ  שאֵ  ְבתֹוְך ַאְבֵני  ".ְךִנְמָצא ַעְוָלָתה בָ  ם ִהָבְרָאְך, ַעדֹוּיִבְדָרכֶּ

נאמר של השטן. ראשית, )או, ראשיתו( בעה דברים בנוגע למוצאו ביע על ארקטע זה מצ
בשני  , כלומר מילא והשלים את "התכנית""תכניתאת החתם "הוא השטן נברא, כאשר ש

הים במלאכת ל אלוכשהח ,ה לפיהתמונ מתאר יחזקאל(. 12-11מה ויופי )פס' כח: םמיתחו
 .מהן. לא רצה לחרוגשהוא מסוימת נית לתבאו תכנית לעצמו הבריאה, הוא בחר להגביל את 

 ש
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הוא  ,מהתבנית או התכנית הזו; כשהאדם נבראמסוים הם מילאו חלק  ,כשנבראו בעלי החיים
רא את הפרט . אבל כשאלוהים בחלק נוסףמילאו  כיםמלאה; מהתכנית הזו נוסף מילא חלק

שתכנן  בנית לגמרי את הת ליםוהש ; כלומר, מילא"חתם את התכנית"הזה, הוא  םהמסוי
בתחומי החכמה והיופי. משמעות הדבר היא שמבין כל היצורים שנבראו, השטן הרבה יותר 

בעל מראה מכוער, כ ותוא םיגציצוירו לאורך דורות רבים ומהשטן ש דיוקנאותחכם ויפה. כל 
אים, השטן שכן ההיפך הוא הנכון. מבין כל היצורים הברו ,יםנכונ אינםפשוט קודר ומבעית 

 ר.לחכם וליפה ביותנחשב 

(. 13שהשטן הוא ישות שנבראה )פס'  ,של השטן הואאו ראשיתו הדבר השני בנוגע למוצאו 
שהיה קיים תמיד  רוע נצחי" רוןעיק"ו אינו רק איזשההוא לא היה קיים מנצח נצחים. השטן 

ן ְיָקרָ  לכָ "ם. ש שנבראה בידי אלוהי". הוא ישות של ממעיקרון הטוב הנצחילצד " בֶּ ה אֶּ
ָך יָך ָבְך, ְביֹום ִהָבַרֲאָך כֹוָננּו... ְמֻסָכתֶּ יָך ּוְנָקבֶּ אכֶּת ֻתפֶּ שני דברים היו נכונים  ,בריאתו עתב: "ְמלֶּ

בֶּ -ָכל"לגביו. ראשית,  ָךה ְמסֻ רָ ְיקָ  ןאֶּ מה שהפך , תמכוסה אבנים יקרו (. הוא היה13)פס'  "ָכתֶּ
יָך ָבְךמְ ", שנית 1.בריקל"ֵהיֵלל בן שחר" הזוהר והמאותו  יָך ּוְנָקבֶּ אכֶּת ֻתפֶּ ְביֹום ִהָבַרֲאָך , לֶּ
כנראה  –דברים אלה שהיו קשורים לעבודת אלוהים )"נקביך" הוא הופקד על  כלומר, ."כֹוָננּו
לפני  השמימיתלוהים עבודת האעמד בראש ש מיבתור  כיהןשהשטן נברא, הוא כ. (ליםיחל

 שהנחה את עבודת האלוהיםכמי שהיה הכוהן תו. השטן מתואר שישב על כס מלכו ,אלוהים
 .בשמים

קיימים שלושה מעמדות של יצורים (. 14כרוב )פס' השטן נברא כהדבר השלישי הוא ש
כים. מעל אכים, שבראשם עומד מיכאל שר המלאהמלמד עמ שמימיים. הנמוך ביותר הוא

לא היה  השטן נברא, הוא הכרובים. כאשר –על לשרפים נמצאים השרפים, ומלמלאכים 
מעמד השתייך לרגה נמוכה, גם לא שרף מהדרגה האמצעית, אלא כרוב. הוא מלאך מד

נמשח(. ב שכרו) "ִמְמַשח ְכרּוב"נאמר שהוא היה  14הגבוה ביותר. יתרה מכך, בפסוק 
בחר וימת בנצח דה מסהכרובים. אבל בנקורוב שווה לכל יתר תחילה, משנברא, הוא היה כ

ניקו לו בכך סמכות על הכרובים האחרים. כשם ומשח אותו, בהע בכרוב מסוים זה אלוהים
 , כךהמלאך בעל הסמכות על המלאכים האחריםכלומר שמיכאל הוא שר המלאכים, 

    רובים האחרים. בעל הסמכות על פני הכ –הכרובים" שר ת "והימשנמשח, הפך השטן ל

יָךָתִמים ַאתָ " הדבר הרביעי שנאמר לגבי מוצאו של השטן הוא: )פס'  ", ִמּיֹום ִהָבְרָאְךה ִבְדָרכֶּ
בזמן בריאתו. אלוהים ברא אותו ללא כל פגם. הוא (. הוא היה "תמים" )שלם, מושלם( 15

בדבר המנוגד; הכוח לבחור בהיפך,  –ולת מיוחדת יכ לו התנניהיה כל כך מושלם עד ש
אלוהים אינו לכן וו ז הים אין יכולתלטבעו. לאלו באופן או במשהו שמנוגדלבחור  לתהיכו

מסוגל לחטוא; הוא אינו פועל בניגוד לטבעו האלוהי. לשטן ניתן הכוח לבחור בניגוד לטבעו. 
 בחירה לא מושלמת ולא קדושה.ר בחוול טלילהחה ביכולתו הוא היה קדוש ומושלם, אבל הי

 של השטן. ראשית, על מוצאו שלמדנו עד עכשיוחמש נקודות את מה יכום: ניתן לסכם בסל
ברא, לפיכך הוא לא היה קיים מאז ומתמיד. שנית, הוא נברא "תמים" השטן הוא יצור נ

יות הישול )מושלם(, ללא כל פגם. שלישית, הוא נברא ככרוב, מהמעמד הגבוה ביותר ש
ִפיָחְכָמה ּוכְ  ְכִנית, ָמֵלאם תָ חֹותֵ " השמיימיות. רביעית, הוא את הוא השלים וחתם  ".ִליל י 

יצירי יופי, כלומר היה החכם והיפה ביותר מבין כל החכמה וחומי ההים בתשל אלוהתכנית 
 אלוהים. חמישית, הוא היה "כרוב ממשח", כלומר בעל הכוח והסמכות העליוניםכפיו של 

 יצורים הברואים.כל הבין מ

                                                                 

 להלן.  2והערת שוליים  12ראה ישעיהו יד  1
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III . ממרומיםהשטן נפילת 
 קטעים מהכתובים. הוארת בארבעו מתפילתנ

 א הראשון: השטן. החוטא

החוטא הראשון היה  ".חֹוֵטא ֵמֵראִשית"שהשטן הוא יוחנן קובע  8יוחנן הראשונה ג  גרתבאי
 השטן.

 ב. החטא הראשון: גאווה

שים ה שאול סדרת כישורים שנדרונה משב מהשי, בר6באיגרת הראשונה לטימותיאוס ג 
ן ִיְתַיֵהר א ָצִעיר ָבֱאמּונָ ְוַאל ְיהֵ  "...: ומרת זקן קהילה, שאול אמכל מי שרוצה להיו ל ְבִדין ה, פֶּ ְוִיפ 

ָטן להציב מאמין חדש בעמדת סמכות בקהילה המקומית מפני שכל מאמין חדש,  אין ".ַהש ָ
ני שהוא מוכן לכך ת לפ. אם יוצב בעמדת מנהיגוניתרוחר וגהיותו מאמין חדש, אינו ב מעצם
מפלת ותו חטא שגרם לרום לו ליפול לתוך אאווה, מה שעלול לגית, הוא עלול להתמלא גרוחנ

. החטא הראשון, אם כן, היה חטא הגאווה, והחוטא הראשון היה הרשעתו בדיןלו שטןה
 השטן.

 : תוצאות החטאמהשמים השטן השלכתג. 

יָך, ִמּיֹום הִ בִ ה תָ אַ  יםָתמִ  15" ב ְרֻכּלָ  16. ה, ָבְךַעְוָלתָ ִנְמָצא  ָבְרָאְך, ַעדְדָרכֶּ ְתָך, ָמלּו תֹוְכָך ְבר 
ֵכְך, ִמתֹוְך ַאְבֵני ָמסחָ  ְדָך ְכרּוב ַהּס  ְלָך ֵמַהר ֱאֹלִהים ָוַאבֶּ ֱחָטא; ָוֲאַחּלֶּ ָגַבּה ִלְבָך ְבָיְפיֶָּך,  17. ֵאש ַותֶּ

ָך; ַעל ל עַ ְתָךמָ כְ ִשַחָת חָ  ץ ִיְפָעתֶּ רֶּ ב ֲעֹו 18.  ְךְלַרֲאָוה בָ , יָךי ְמָלִכים ְנַתִת ַלְכִתיָך, ִלְפנֵ ִהְש  אֶּ יָך, נֶּ ֵמר 
וֶּל יָך; ָואֹוִצא ְרֻכָּלְתָך, ִחַּלְלתָ  ְבעֶּ ר ַעל ִמְקָדשֶּ ְנָך ְלֵאפֶּ תֶּ ץ, ְלֵעיֵני  ֵאש ִמתֹוְכָך, ִהיא ֲאָכַלְתָך, ָואֶּ ָהָארֶּ
יָך ָכל 19. יָךאֶּ ר   ָכל יָךִמיםָבעַ  יֹוְדעֶּ 19-)יחזקאל כח  "עֹוָלם ָת, ְוֵאיְנָך ַעד; ַבָּלהֹות ָהִיי, ָשְממּו ָעלֶּ
15). 

מסביר הוא הפסוק ש 15השטן. פסוק  מפלתבקטע זה יחזקאל מספק אי אלו פרטים בקשר ל
 ה".וולע ן(בבהירות הגדולה ביותר בכתבי הקודש את מקור החטא: "נמצאה בך )בשט

מסביר:  16עוולה זו? פסוק  ורכבהממה ה ות מושלמת וקדושה.איכשהו, נמצאה עוולה ביש
ב ְרֻכָּלְתָך" ?איך הוא חטא ".ֱחָטאַותֶּ " ֱחָטא תֹוְכָך ָחָמס ָמלּו, ְבר  היא שכשנמצאה  התמונה ."ַותֶּ

סה ינו )כמו רוכל שהולך הנה והנה כדי לסחור(עוולה בשטן, הוא הלך ממלאך למלאך 
)הלך רכיל, הוציא את דיבתו  םשהכפיש את שמו של אלוהי להבטיח לעצמו את נאמנותם בכך

שני שליש לא נהו אחריו.  נעו והצטרפו לשטן, אבליש מהמון המלאכים השתכשל .רעה(
חטא הגאווה ללכת ממלאך למלאך ולהשמיץ את אלוהים. שבוצע פה היה הספציפי החטא 

ל"חמס"  בתורו הוביל; וחטא השמצת האלוהים ועלבפ יצעב ואשלו היה המקור לחטא זה שה
 שמים כשעמד בראש מרד.(; השטן גרם ל"חמס" ב, עושק, עוולהמות)אלי

הוא הושלך משני המקומות שבהם שכן לראשונה,  ,השטן חטא בשתי הדרכים האלומכיוון ש
ְלָך ֵמַהר ֱאֹלִהים" ,תחילה .16לפי פסוק  דל ס האלוהים וחל כר שומהשהוא חדל להיות  ;"ָוֲאַחּלֶּ
ְדָך "ש עבודת האלוהים. שנית, הן הגדול בשמים שעמד בראלהיות הכו ֵכְך, מִ ָוַאבֶּ תֹוְך ְכרּוב ַהּס 

 ,בעת בריאתה ראשית,בהוא חדל לשלוט בארץ המקורית, שהייתה מכוסה  ";ֵאש-ַאְבֵני
 באבנים יקרות אלה.

שלם, הע התמים )ית, הטבראשו. בעט הפנימי שלקלקול נבעה מהבשטן  ההעוולה שנמצא
ורכב משני למעשה חטא, שהיה מ ההוביל ת, השחתה זוהקדוש הושחת. שנישלם( וומה

אלוהים, וגרימת חמס )אלימות( בשמים בכך שהוא ה ממלאך למלאך והשמצת דברים: הליכ
עמד בראש מרד. הסיבה השורשית הייתה גאווה. הגאווה היא שהובילה לעוולה שבשטן, 

גאווה, גבהות ו ר בעורל. היופי המושלם שלו ובילה לחטא שהוא עשה בפועשה לו,ש ותלרשע
ִשַחָת ָחְכָמְתָך  ,ָגַבּה ִלְבָך ְבָיְפיֶָּך)"את חכמתו  ההזורח( השחית תו )הדרולב, וגאוותו על יפע

ָך-ַעל ן משחדל להיות מסוגל לחשוב בצורה ראויה וישרה הוא התחיל להגות באופ "(.ִיְפָעתֶּ
ענווה לאלוהים שנתן לו ע במשיך להיכנותו. במקום להפיו, בחכמתו, בכוחו ובסמכביוול פס
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יותר מבין כל היצורים ווה. הוא עדיין החכם בם האלה, הוא התמלא בגאאת כל הדברי
הברואים, אבל החכמה הזו הושחתה; ומאחר שגאווה הובילה לחכמה שהושחתה, נמצאה בו 

 החטא שלו.הוביל למעשי א שחוטע טב(. הוא פיתח 15 עוולה )פס'

 (.19-18ל השטן )פס' פט הסופי שעתיד לבוא עאל מסיים את דיונו במשזקיח

 השטן להמשפט הסופי שד. 

 :14-12השטן הוא ישעיהו יד  בנפילתרביעי שעוסק הקטע ה

ן 12" ץ, חֹוֵלש עַ  ֵאיְך ָנַפְלָת ִמָשַמִים, ֵהיֵלל בֶּ ִבְלָבְבָך, ְוַאָתה ָאַמְרָת  13.םיִ ֹוג לָשַחר; ִנְגַדְעָת ָלָארֶּ
ֱעלֶּ ִים ַהָשמַ  ה ַעל 13.מֹוֵעד, ְבַיְרְכֵתי ָצפֹון ב ְבַהרִרים ִכְסִאי; ְוֵאשֵ ֵאל, אָ  ִמַמַעל ְלכֹוְכֵבי, האֶּ ֱעלֶּ  אֶּ

ְליֹון ה ְלעֶּ ַדמֶּ      ."ָבֳמֵתי ָעב; אֶּ

נדון בו בהמשך בסעיף , ויפרוצל מסכם את מפלתו. בחלק מהתרגומים מופיע השם 12פסוק 
V . יםמשמ שבנקודה מסוימת נפל 2",ָשַחר-ןֵהיֵלל בֶּ "השטן נקרא כאן.  

תו מהשמים: חמשת הדברים שהוא אמר בלבבו ים את הסיבה לנפילמספק 14-13פסוקים 
שרצונו להשיג. כאשר נמלא השטן בגאווה, הגאווה הזו הובילה לכך שהוא הכריז שהוא חפץ 

 ספציפית.  מעותומש חשיבות לכל אחד מהם לה.הא יםברבחמשת הד

ההַ " ,ראשית ֱעלֶּ ר נתן לו כשומר כס במעמד הגבוה שאלוהים כב". השטן לא הסתפק ָשַמִים אֶּ
מי שניתנה לו מעמדו כבלקבוע מי יוכל לגשת אל לפני האלוהים, ו וסמכותה בשהיהים האלו

חשק במעמד רם  הוא .(16כח ל קא)ר' לעיל, יחז הארץ בבריאתה המקוריתהאחריות על 
ל כס האלוהים, חיד שהיה גבוה משלו היה לשבת עעמד היו, והממהמעמד שכבר היה ל יותר

הוא חפץ  ,"אעלה לשמים" ,(. באומרו בלבבו20-21ם א יכת אך ורק למשיח )אפסיזכות ששי
 לתפוס את כס האלוהים ולשבת עליו בעצמו במקום המשיח.

"כוכב", היא  שימוש סמלי במילה ם שנעשהבכל פע ".ָאִרים ִכְסִאיל אֵ  יבֵ ִמַמַעל ְלכֹוכְ "שנית, 
ם לאלוהים אם מלאכים שנותרו נאמניאם מלאכים שסרחו ובין  מסמלת מלאכים, בין תמיד

נעשה שימוש כזה בשם של  12בפסוק (. 4; יב 1; ט 20א  ההתגלות; 13; יהודה 7)איוב לח 
כוכבי אי ממעל ל"ארים כס ,בלבבו באומרו טן.הש עלר כשדוב –ילל בן שחר ה –נוגה  כוכב

ך. משמעות היחיד על כל מלאך ומלא פוך להיות בעל הסמכותהשטן את חפצו להאל" הביע 
 להדיח את מיכאל ממעמדו כשר המלאכים ולתפוס את מקומו. א ביקש הדבר היא שהו

ם במקומות אחרים פיעימו אלהה יםהמונח ".מֹוֵעד, ְבַיְרְכֵתי ָצפֹון ְוֵאֵשב ְבַהר"שלישית, 
הוא (. 5-6; ד 2יהו ב ישע ;3תהילים מח  ראה) ת המשיחובים כשהם מתארים את מלכובכת

כמשיח על ישראל. בשאיפתו זו "אני אשב בהר  משולבן האלוהים יוהים תכנן שידע שאל
 .אלמועד, בירכתי צפון" הביע השטן את רצונו להיות בעצמו השליט המשיחי שימשול בישר

ה ַעל", עיתרבי ֱעלֶּ היא תמיד  וש סמלי במילה ענן,בכל פעם שנעשה שימ ".ָעב ָבֳמֵתי אֶּ
; מתי כו 10-11לכים א ח ; מ34-38; מ 10שמות טז ת שכינת כבוד האלוהים )מסמלת א

 זה, ששייך לאלוהים לבדו.המיוחד הכבוד השטן חפץ לעצמו את ה(. 64

ְליֹון"חמישית,  ה ְלעֶּ ַדמֶּ , הדבר מדגיש לאלוהים כ"אל עליון" סיםייחשמתם פעבכל  ".אֶּ
-19בראשית יד  .בעל הקניין עליהם, הםבעלייוצרם וכלומר, ץ )קונה שמים ואר שאלוהים הוא

ל "...: 18 ִתי ָיִדי אֶּ ץ ֲהִרמ  ֵנה ָשַמִים ָוָארֶּ ְליֹון, ק  דמה לאל עליון"  באומרו (...."ְיהָוה ֵאל עֶּ בלבו "אֶּ
. הוא 1ם ברא בבראשית א ם היחיד של כל מה שאלוהיעליהב ותהיהשטן מביע את רצונו ל

 ליטה.ת, בכוח ובשצה להידמות לאלוהים בסמכור

בשמים, גרם לחמס )אלימות( בשמים, נשפט  מרדאלו הוא הוביל עם חמש השאיפות ה
 והושלך מטה מהם.

                                                                 

ן" 2 הפיץ , זרוחנגוה, משמעו  בוקר. "הלל"השכם בהוא כוכב נוגה המזהיר )בארמית "כוכב נגהא"(  "ַחרש  -ֵהיֵלל בֶּ
ִהּלֹו "לדוגמה,  .אור, הילה ְךאֹורֹוֵנרֹו, ֲעֵלי רֹאִשי; לְּ בְּ ְך ֹחשֶּ כלומר לוציפר", (. 10; ראה ישעיהו יג 3איוב כט ) ", ֵאלֶּ
 .אורהיץ ", מפֵהיֵללתרגום ללטינית של " , הואנושא האור
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ת מו? היה זה רצונו להיות כמו אלוהים. חפצו להידיפולמה הניע את השטן להתמרד ול
סק במוצאו של השטן בקטע מקראי אחר שעו .מפלתוגרם ל( 14)ישעיהו יד  םוהילאל

שקטע הפתיחה לדיון של יחזקאל על השטן  לב לשים(, מעניין 19-11כח  בנפילתו )יחזקאלו
כמו אלוהים חטאו היה שאיפתו להיות . 1-10בפסוקים " ִלְנִגיד צ ר"הוא דברי התוכחה 

ְך צֹור"ע לחטאו של ( הוא הרק1-10)פס'  "צ ר דיגִ נְ " . חטאו של(6-9, 2פסוקים ) לֶּ 19- )פס' "מֶּ
שטן, לאלוהים היה המניע של ה כאלוהים. הרצון להידמות , שהיה השטן ושחפץ להיות(11

 .ולנפילת והוא גרם

לפי בראשית . בחטא אדם וחווה שללנפילתם  גרםהיה החטא שהרצון להידמות לאלוהים גם 
צון הייתה הר ,והיםות את פי אלע אותה להמרשכנוה כדי ללחוטן השן , אחת הסיבות שנת5ג 

 גישתו של השטן. את כך שיקפהלהיות כאלוהים וכן רצתה היא א כאלוהים. בנקודה זו להיות
גיע עדיין צפויה להושל המניע השטני  לך הרוח השטניהאבל ההשתקפות הגדולה ביותר של 

ְתקֹוֵמם מִ הַ "היות כאלוהים: ל – יפהאשה תהאויהיה הראשי של צורר המשיח  וחטא .בעתיד
ש, ַעד ִכי יֵ  א ֱאלֹוּהַ ְצמֹו ַעל ָכל ַהִנְקרָ ּוְמרֹוֵמם עַ  דֶּ ים ְבַהְצִהירֹו ַעל ַעְצמֹו ֵשב ְבֵהיַכל ָהֱאֹלהִ אֹו ק 

הּוא ֱאֹלִהים הלך הרוח  משקפת אתלהיות כאלוהים  (. כל שאיפה4)השנייה לתסלוניקים ב  "שֶּ
 .טןשל הש

(. המאמין 11-5ליפים ב יפמשרת )עבד, כא להיות כוה המשיחהלך הרוח של , זאתמת לעו
את הלך הרוח של  קףמש ,מו את תפקיד המשרתלהיות משרת ולוקח על עצ שחפץהמשיחי 
 המשיח.

IV . אישיותו של השטן  

 א. הוכחות על סמך תכונות המאפיינות אישיות

ית רוחנ-האצלה אנרגטיתק כן רהשטת א תורות שגויות רבות שמציירות קיימות
(emanation)  הוכיח שהשטן הוא בעל ממשית. אם ניתן ל דמותולא כ ,הרועאו כעיקרון

העובדה שהשטן הוא ישות ממשית  , אינדיבידואל.שהוא ישותזה יעיד על כך ת, אישיו
 .מכך שיש לו את כל שלוש התכונות המאפיינות אישיות: אינטלקט, רגש ורצון מתבררת

 קטנטלאי .1

איוב  של תומתוב על -באיוב אעם אלוהים הוויכוח שלו . למשל, ת חשיבההשטן הוא בעל יכול
הוא מסוגל לנהל  12-1בים. בלוקס ד הוא מסוגל לצטט מהכתו 6י ד מעיד על אינטלקט. במת

הוא מתואר כבעל ערמה, וערמה היא  3לקורינתים יא שיחה עם ישוע. באיגרת השנייה 
ָטן"ותב על שאול כ 11. באפסים ו לקטינטהאל פונקציה ש זו פונקציה של  גםו "ִנְכֵלי ַהש ָ

שמאפיינת טלקט, שהיא התכונה הראשונה ה מראה בבירור שלשטן יש אינהאינטלקט. כל ז
  אישיות.

 . רגשות2

יש לו יכולת להתייהר, כלומר להתמלא  6לשטן יש רגשות. לפי הראשונה לטימותיאוס ג 
ו וקצפו של מדובר על חמת 17-ו 12יב  תגלוההתספר יתרה מכך, ב גש.א רהיה בגאווה, וגאוו

 אינטלקט. ס. אם כן, לשטן יש רגשות וגםגש הכעהשטן, כלומר ר

 . רצון3

השטן אמר בלבבו חמישה דברים שהוא חפץ  14-13לשטן יש גם רצון. לדוגמה, בישעיהו יד 
 שהוא ירצה.לכל מי  תבלות לכממהשלטון על נאמר שבכוחו לתת את  7-6בהם. בלוקס ד 

ר ְלָכָדם "דת השטן שיתפכחו ויצאו ממלכו על אנשים מדובר 26בשנייה לטימותיאוס ב  ֲאשֶּ
ְמַחֵפש לֹו "פטרוס את השטן כמי ששמעון מתאר  8באיגרת פטרוס הראשונה ה  ".צֹונֹוִכְר 

הּו ף ִמישֶּ  רצונו. על סמך שיתנע תוירהוא מסתובב ומחפש ובוחר לו את קרבנותיו, ובח ".ִלְטר 
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ן, ולשטן יש את רצות האלה של אינטלקט, רגשות ופיין אישיות הן שלוש התכונושמאמה 
 שלושתן.

 שימוש בכינויי גוף סמךעל ות כחהוב. 

כאשר מדובר דרך נוספת להוכיח שהשטן הוא דמות בעלת אישיות היא השימוש בכינויי גוף 
(. גם neuterמין ) קדוקי סתמי או חסרן דמי יןוא. בעברית השמות הם זכר או נקבה עליו

כן, העברית דקדוקי זכר או נקבה בעברית. ל מקבלים מיןלחן ומנורה, למשל, חפצים כמו שו
 אינה חד משמעית לגבי השטן. המקראית 

אבל ביוונית קיימים זכר, נקבה וסתמי )נייטראלי(. אילו היה השטן רק "דבר" ולא דמות בעלת 
שטן בברית ראלית. אבל בכל מקום שבו נזכר העקבי בצורה הנייט מוששי שהנעאישיות, היה 

" ולא תמיד כאל "הוא", "אותו", "שלו מיד שם גוף זכר. מתייחסים אליוהחדשה, המילה היא ת
השימוש ביוונית בכינוי השם האישי, במין זכר, מצביע על כך שהשטן הוא דמות בעלת "זה". 

 נו הדקדוקי נייטראלי.שמי משהוכאל ל חפץ או כא שוטפ יואישיות. אי אפשר להתייחס אל

 דמות בעלת אישיות ידי מעשים שנעשים עלות על סמך כחהוג. 

אישיות היא, שהוא עושה כל מיני הוא ישות בעלת  שהשטןכך ע על ית להצבידרך שליש
ת . הוא אינו מתנהל כמו חפץ אלא כישות בעליכול לעשות מישהו בעל אישיותשרק פעולות 

ָטןהָ " כותב יוחנן: 8וחנן הראשונה ג לדוגמה, באיגרת ית. שיואי ה ֵחְטא ִמן ַהש ָ הּוא, ִכי  עֹושֶּ
ָטן חֹוֵטא מֵ  , שכן שכזהמצביעה על מעשה  "ֵמֵראִשית"העובדה שהשטן חטא  ".ֵראִשיתַהש ָ

 1 חפצים סתמיים אינם חוטאים אלא רק ישויות בעלות אישיות חוטאות. בדברי הימים א כא
ד ָשָטן ַעלעֲ ַוּיַ ) ת מ  ת אֶּ תד ִלמְ ָדִוי ִיְשָרֵאל; ַוָּיסֶּ עמוד ולהתנגד, השטן מסוגל ל (ִיְשָרֵאל נֹות אֶּ
הוא מתואר כאויב, כמי ששוטן, כקטגור  1בזכריה ג ים מסוימים. אנשים לעשות דברית להסו
ֵמד ַעל)" וח. באל להתאוות, לשקר ולרצ וגלמסן השט 44לפי יוחנן ח  "(.ְיִמינֹו, ְלִשְטנֹו ְוַהָשָטן ע 

מראה בבירור  זכר לעילהנ כוח וסמכות. כלכמי שיש בידו השטן מתואר  14העברים ב 
ות של מישהו בעל אישיות. אין מדובר בפעולות של חפצים תיו של השטן הן פעולשפעולו

דוממים אלא מדובר במעשים של מישהו בעל אישיות. לפיכך, השטן הוא דמות בעלת 
  ת. יוישא

 וסריתאחריות מהנושא בפרט כאל סות לשטן ייתחמה הוכחותד. 

ם לשטן כאל פרט שנושא על האישיות של השטן היא שמתייחסיהדרך הרביעית להצביע 
ל ַהִנָצִבים ִלְשמ אלֹו, 'ְלכּו ": כתוב 41סרית. לדוגמה, במתי כה באחריות מו ַאֲחֵרי ֵכן י אַמר אֶּ

ִני, ֲארּוִרים, אֶּ  ָטן ּוְלַמְלָאָכיוָלם ַהמּוכָ עֹו שאֵ  לִממֶּ    ".'ָנה ַלש ָ

מושלכים לאגם האש, אבל דברים נייטראליים, חפצים, אינם  רלו של השטן יהיה אגם האש.וג
בעלות אישיות כן יושלכו אליו. העובדה שהשטן נועד להישלח לאגם האש מראה ישויות 

 אישיות.וא , המרלושמתייחסים אליו כאל ישות בעלת אחריות מוסרית, כ

הַשר ָהעֹוָלם הַ ִכי ִנְשַפט  "...נאמר:  11ן טז ביוחנ  זה מראה שמתייחסים אליו כאל ישותגם  ".זֶּ
 אישיות.בעלת אחריות מוסרית, כלומר כאל 

V . כינוייו של השטן 
 כינויים רבים לשטן. נחלק אותם לארבע קבוצות.מופיעים לכל אורך הכתובים 

 טןא. שמותיו של הש

 טן. ש1

פיע ביותר הוא "שטן". הוא מו טן בארבעה שמות. השם הנפוץמכנים את השכתבי הקודש 
. היא Satanasיא . הצורה היוונית של השם הזה ה1ה ג פעמים. לדוגמה, בזכרי 19בתנ"ך 
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המילה  משמעות .9יב  ההתגלותספר פעמים בברית החדשה ביוונית. לדוגמה, ב 32מופיעה 
 את תפקידו של השטן כמנהיגשם זה מדגיש  "., שונאנגדמתב, ריי ,"אויב "שטן" היא

 אלוהים.ל מלכתו שהיריבה למ מלכההמ

 . דיאבולוס2

ספר ומופיעה גם היא בפעמים בברית החדשה ) 35משמשת  diabolosית המילה היוונ
שם זה  מכשיל"., מדיח, מוציא דיבהמלשין, משמעות המילה היא "מאשים,  (.9יב  ההתגלות

 ן את אלוהים והן את המאמינים.ץ השמיכמי שמ שטןת הא ירמצי

 יעל. בל3

 משמעות "(.?ם ְבִלַּיַעלש ַלָמִשיַח עִ ַמה ַהְסָכָמה יֵ )" 15לקורינתים ו  זה מופיע בשנייהשם 
לאחר שהוא  ,השקפתו של אלוהים עליו עכשיוצביע על והוא מ"בלתי מועיל" השם הזה היא  

 חטא.

 . בעל זבוב4

ן הפלשתית )מלכים רועקאלוהי היא "אדון הזבובים". היה זה זה שם של  יתלולהמיו ותמשמע
; 22; מרקוס ג 27, 24; יב 25במתי י  "לזבועל "ב (. בברית החדשה מופיע16, 6, 3, 2א ב 

רם ה היכל המלכותמשמעות הצורה היוונית היא: "אדון הזבול, אדוני . 19, 18, 15לוקס יא 
ל לקבל את בעחז"ל סירבו  בפי הפלשתים, אבל ילאלהשל רי מקוה מו". היה זה שהמפוארו

בתקופת הברית החדשה הוא הפך  3.בעל זבובוכינו אותו הזבול הנישא  ינלו הוא אדוזבול כאי
 להיות שם לשטן.

 ב. התארים של השטן

 ים עשרה תארים לשטן.ופיעבכתבי הקודש מ

  בן שחרילל הֵ . 1

ן ַמִים,שָ מִ  ֵאיְך ָנַפְלתָ ": 12ישעיהו יד    ".ָשַחר ֵהיֵלל בֶּ

טינית . זהו תרגום לל, נושא האורכאן "לוציפר" 'יימס לאנגלית תורגםמצער שבתרגום המלך ג
ילל בן שחר" הוא הֵ "ולפיכך מפיץ אור, הילה,  –"הילל", הגזורה משורש הל"ה  של המילה

להופיע אמורה א ל ר"ציפכוכב נוגה, הכוכב שאורו נוגה בבוקר השכם, עם שחר. המילה "לו
או כתואר של השטן.  יעה בכתבי הקודש כשמובתרגומים לאנגלית מפני שהיא אינה מופ

מצבו המקורי של מודגש כאן וכב נוגה, בן שחר". הילת אורו בוהקת. התואר הנכון הוא "כ
הוא . אבנים יקרות, ככתוב ביחזקאל כחפיץ הילת אור בוהקת, והיה מצופה השטן: הוא ה

  .14ר, לפי השנייה לקורינתים יא כמלאך אוהופיע ל גלסון מעדיי

 , אפוליון אבדון .2

תו היוונית. משמעותן של עברית וגם בצורבצורתו ה 11ט  ההתגלותספר מופיע ב אר זהתו
גם  שכן הוא מחריבם של החיים הגשמיים והרוחניים ,המחריב", שתי המילים היא "המאבד

ל אם מדובר על ולא על השטן. אב שירא שדל ע רדבמ זה. קיימת אפשרות שפסוק יחד
 הורס.המתואר כאן כמחריב,  השטן, אזי הוא

 . שר העולם הזה3

הַשר ָהעֹוָלם " היווני  המונח(. 11; טז 30; יד 31ן )יוחנן יב הוא התואר השלישי של השט "ַהזֶּ
ת לכושל השטן למהעתק מזויף  הוא העולם-, והקוסמוסkosmosשתורגם ל"עולם" הוא 

                                                                 

אחד ואחד עשה דמות יראתו מלמד שכל בעל עקרון ראה תלמוד בבלי, שבת פג ע"ב: "בעל ברית לאלקים זה זבוב  3
 ".כיסו ומחבקה ומנשקה מתוך כיסו כיון שזוכרה מוציאה ומניחה בתוך
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. תואר א שר מלכות האלוהיםהקוסמוס, כפי שהמשיח הושר הוא השטן ולשלטונו. הים לוהא
. (14-13להידמות לאל עליון )ישעיהו יד  צונו החמישיזה מצייר את השטן כשהוא מבצע את ר

 שלו.   זיוףתכנית הזו התייחסות לביצוע 

 שר ממשלת האוויר . 4

ם ְלִפי ִעַדן ָהעֹוָלם הַ ְתַהַּלְכתֶּ הִ  רבָ עָ בֶּ ": 2אפסים ב מוזכר בהתואר הרביעי שלו  ה, ִכְרצֹון ם ָבהֶּ זֶּ
ר לֹו ַהִשְלטֹון ִבְסֵפירַ הַ  ר ֲאשֶּ תש ַ לֶּ ִרי ת ַהֵביַנִים ְוהּוא ָהרּוַח ַהפֹועֶּ בתרגום  ".ַעָתה ִבְבֵני ַהמֶּ

ת ָהֲאִויר"דליטש מופיע  לֶּ ְמשֶּ היא שית, רא ם.רידבני כותרת זו מדגישה ש ".ִכְרצֹון ַשר מֶּ
וספירה. שנית, היא מעכשווי, בשמי האטמשכנו השלישי וה השטן במקוםמצביעה על 

אשר לו תו. הוא השר יעל המלאכים האחרים שנפלו יחד א מדגישה שהוא בעל הסמכות
 על המלאכים שסרחו. האחרים או המושלים הכוחות השררה על 

 . אל העולם הזה5

משת המילה היוונית המש(. 4)השנייה לקורינתים ד  "הזֶּ הַ  םלָ עֹוֵאל הָ "התואר החמישי הוא 
מתורגמת לעולם או היא ו דור ,עידן ,תקופה , שמשמעותהaionאלא  kosmosכאן איננה 

דת לאלוהים; פילוסופיה זו היא הרוח של נוגהמ תהפילוסופי השיטההיא מדגישה את  ספירה.
ם ְלִפי ִעַדן בָ ם תֶּ כְ ִהְתַהּלַ "... 2כשנאמר באפסים ב . העולם הזה ההֶּ  )או, בתרגום "ָהעֹוָלם ַהזֶּ

ם ְכדֹור ָהעֹוָלם ַהזֶּ ...ִהְת "דליטש:  ם ָבהֶּ  kosmos-של ה aion-ביוונית מופיע: "ה "(,הַהַּלְכתֶּ
העידן המאפיינת את  פילוסופיהפיץ בקוסמוס הזה". השטן הוא שר הקוסמוס הזה, והוא מ

ה" צוחלנ נים, המאמי4לפי גלטים א  הזה. ופיה נחלצו משיטת הפילוס", ִמן ָהעֹוָלם ָהָרע ַהזֶּ
השטנית שמונחת מאחורי  פיההזה. תואר זה מדגיש את הפילוסובעידן פועלת הרוח ה שהיא

 בקוסמוס.למעשה הלכה אופן שבו הוא שולט ה

 . הרע6

ת ריגא ;3ג  ; השנייה לתסלוניקים15; יוחנן יז 13ו  )מתי "ָהָרע"הוא תואר נוסף של השטן 
את טבעו המושחת. , שמדגישה poneiros(. המילה היוונית היא 19-18יוחנן הראשונה ה 

 ע.הוא רע מטבעו. הוא מקור הרו

 . כרוב ממשח7

(. תואר זה מדגיש שני דברים. 14)יחזקאל כח  "ַהּסֹוֵכְך, ִמְמַשח ְכרּוב"השביעי הוא התואר 
 תוארוא שייך: הוא כרוב. שנית, הה יםמישמיראשית, נגלה כאן לאיזה מעמד של יצורים 

 (.סכך, כיסהש )כרוב משוח "ַהּסֹוֵכְך, ִמְמַשח ְכרּוב"ה ייחודי: הוא הימדגיש את תפקידו ה
כרובים אחרים מחזיקים את כס האלוהים. הם נמצאים מתחתיו, ולכן מתואר אלוהים לפעמים 

כחופה שכיסתה  מששיא הו . אבל השטן, בעבר, היה הכרוב הסוכך."ושב הכרובים"יכ
 ְכרּוב"ו מתחתיה, אבל השטן, ובים האחרים היסככה על כס האלוהים. כל הכרו מלמעלה
 היה מעל כס האלוהים. ",ְךֹוכֵ ַהּס, ִמְמַשח

 . שר השדים8

(. תואר זה מדגיש את הסמכות 15; לוקס יא 24יב  )מתי "ַשר ַהֵשִדים"השמיני הוא התואר 
 תו.ייחד א משמים מרדו ונפלושם כימלאשבידיו על שליש מה

 . מלך צור9

ְך צֹו" םגהוא נקרא   לֶּ על השליטה תמונה זו מתארת אותו כב(. 11-12)יחזקאל כח  "רמֶּ
 ם הזה.בממלכות העול

 . מלך בבל10

ל" שבו מכונה השטן הוא שם עשירי ְך ָבבֶּ לֶּ (, שמדגיש גם כן את 12-14, 4)ישעיהו יד  "מֶּ
 שליטתו בעמים.
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 שטןה שלם יורתיאהג. 

 . היא תיאוריובכינויי השטן  הקטגוריה השלישית

 ג האחים, המאשים. מקטר1

למצב של חטא  עכאשר מאמין נקל (.10יב  ההתגלות) האחים " עלַהְמַקְטֵרגהוא נקרא "
אמין זה משהוא לא התוודה עליו, במוקדם או במאוחר יופיע השטן לפני כס האלוהים ויאשים 

קליט, לעזרתו של ישוע בתור הפר שהמאמינים עדיין זקוקיםכך ה ליבהס בחטא המסוים. זו
המשיח יכול לומר: "זקוף חטא  גר עלינו. כאשר יש לשטן יסוד להאשים מאמין כלשהו,המסנ

עבור אדם זה". השטן הוא בילמתי על החטא הזה במותי על הצלב זה על חשבוני. כבר ש
 המקטרג, המאשים את האחים, את הקדושים.

שהוא תם ם את איוב הוא האשי 11-9דוגמאות לכך בספר איוב. באיוב א  ישת צואלמ תןני
מניעים איוב שיש לו אותו. השטן האשים את ק לפני אלוהים רק מפני שאלוהים בירך דיוצ

מסופר שהוא עשה זאת שוב, והכריז שאדם יעשה הכול כדי להציל את  5-4בפרק ב פסולים. 
ושים )מאמינים( כפרטים, אלא הוא גם זה שמקטרג קד שיםמארק חייו, כולל איוב. השטן לא 

 . 2-1דוגמה לכך נמצאת בזכריה ג  לפני אלוהים.עם ישראל  על

 מלאך אור. 2

(. תיאור זה 14השנייה לקורינתים יא האיגרת ) "ַמְלַאְך אֹור"השטן הוא התיאור השני של 
החמישי   דברהשל  שמוימאת דרכו ל מדגיש את אופיו התככני, המתעה. זה גם משקף

ה)"הכריז שהוא רוצה ברשימת המאוויים שש ַדמֶּ ְליֹון אֶּ השטן תכנן  .14מישעיהו יד  ("ְלעֶּ
הוא השטן הוא מלאך החושך אבל  ,ומופיע כמלאך אור מזויף. במציאותוזיוף ית תרמתכנית 

 רתביוהדרך הטובה  רמאות היאלהוליך שולל.  ברצונומציג את עצמו בדמות מלאך אור כי 
 שולל. השטן מוליךה שב

 , המפתה. המנסה3

הַהמְ "הוא התיאור השלישי  היוונית היא  (. המילה5; הראשונה לתסלוניקים ג 3)מתי ד  "ַנּסֶּ
peirazon בהווה מתמשך ומתארת אותו בפעילותו הנוכחית כמי . היא מופיעה בצורת הפועל

שות רע ומנסה עלל שדומ שמסתובב ומנסה אנשים. שם זה מדגיש שהשטן הוא מי שמדיח
 חטאי פריצות. ע מעשי חטא, ובייחוד נשים לבצאת בני האדם במאבק מוסרי. הוא מפתה א

 . המתעה4

ה"כם תואר גהשטן מ , גם היא planon(. ביוונית מופיעה כאן המילה 9 יב ההתגלות) "ַמְתעֶּ
 ןמהזבצורת הפועל בהווה מתמשך, כהדגשה למה שהוא עושה באופן מתמשך: הוא כל 

ה "צה לעשות: שהוא רות הדבר החמישי שהוא הכריז א ובב ומתעה. כך הוא מבצעמסת ַדמֶּ אֶּ
ְליֹון  .(14יד  )ישעיהו "ְלעֶּ

 . הרוח הפועלת כעת בבני המרי5

ִרי"החמישי הוא התיאור  ת ַעָתה ִבְבֵני ַהמֶּ לֶּ (. תיאור זה מדגיש שני 2)אפסים ב  "ָהרּוַח ַהפֹועֶּ
בני , הוא פועל בקרב ת רוחנית. שנית, בתור ישות רוחניתויש ואה ןדברים: ראשית, השט

 מאמינים(. קודם,-מר, הלאדם ובייחוד בקרב חלק מסוים מבני האדם: בבני המרי )כלוהא
, כולם היו בקטגוריה הזו, אבל עכשיו המאמינים נגאלו מממלכת החושך בנקודת זמן מסוימת

 על בנו עוד, אך הוא פועל נגדנו.וו פינא ןוהועברו לממלכת האור של בן האלוהים. השט
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 ל חיותד. הצגת השטן בדמויות ש

 השטן מופיע לעתים כחיה. הוא מוצג כשלוש חיות.

 . הנחש1

יב  ההתגלות; 3; השנייה לקורינתים יא 14, 13, 4, 2, 1)בראשית ג  כנחשראשית, הוא מוצג 
שונה לשטן בתנ"ך הרא תחסוייהת(. ייצוג זה מדגיש שני דברים. ראשית, את ה2; כ 15, 9

ש כדי להתעות את חווה. שנית, ייצוג זה שכן" בנחש או "השטן הופיע כנח )בראשית ג(, שבה
ר ָעָשה ְיהָוה ֱאֹלִהים"מדגיש את ערמומיותו. כפי ש ה ֲאשֶּ ל ַחַּית ַהָשדֶּ  "ַהָנָחש ָהָיה ָערּום ִמכ 

 ת במצב החוטא. ואחרה תויושיה(, כך השטן הוא הערום ביותר מכל 1 )בראשית ג

 ן/ הדרקו . התנין2

(. ביוונית המילה היא 17, 13, 9, 7, 4, 3יב  ההתגלות) "דֹול, ָאד םִנין גָ תַ "כמוצג גם השטן 
drakonאמנם רבים מדגישים שציורי השטן כוחו ואכזריותו של השטן. צביע על . שם זה מ

משהו מהאמת שכן בפסוקים  םהש בת יבכל זאאך בחליפה אדומה ועם זנב אינם נכונים, 
 כך הנו נראאין בקצהו קלשון... כמובן שאיאם כי  זנב, יש ןתנילאדום, ותנין אר כאלה הוא מתו

 במציאות; זו רק דמות שמייצגת אותו להדגשת כוחו ואכזריותו הפראית.

 . אריה שואג3

ַאְרֵיה שֹוֵאג ט כְ טֵ ֹושמְ " (. הוא8)איגרת פטרוס הראשונה ה  "ַאְרֵיה שֹוֵאג"הוא מוצג גם כ
הּוּוְמַחֵפש ל ף ִמישֶּ  את הרסנותו. הוא יוצא כדי להרוס, להשמיד. זה מדגישתיאור  ".ֹו ִלְטר 

IV .  טבעו של השטן  

 א. השטן הוא יצור נברא

(. 16; קולוסים א 15השטן הוא יצור שנברא. הוא איננו הבורא אלא הוא נברא )יחזקאל כח 
 .בנקודה מסוימתתחיל הקיים מנצח נצחים אלא קיומו לא היה  ןשהשט יאה משמעות הדבר

 וא כרובב. השטן ה

, 14הדבר השני שניתן לומר בנוגע לטבעו של השטן הוא שהשטן הוא כרוב )יחזקאל כח 
(. בכתבי הקודש מדובר על שלושה מעמדות שונים של היצורים השמימיים: המלאכים 16

הוא  המעמד הרם ביותר של הכרובים. השטן – םשרפיל הומעהרגילים, מעליהם השרפים, 
 בוה יותר מזה של השרפים והמלאכים.תייך למעמד גכרוב. הוא מש

 ג. השטן הוא מלאך מדרגה עליונה

הוא נמשח, (. 14)יחזקאל כח  "ִמְמַשח ְכרּוב"ראשית, הוא איננו כרוב "רגיל" אלא הוא היה 
ים, שמיכאל הוא שר המלאכחרים. כפי אים הרובל הככלומר היה בעל סמכות גבוהה מזו ש

האחרים, המשיחה הזו הפכה את השטן לשר הכרובים, מכל המלאכים  ומר נעלה בסמכותוכל
 הנעלה בסמכותו מעל כל הכרובים האחרים.

כשמיכאל והשטן התווכחו על גופת . 9-8שנית, אפילו מיכאל היה צריך לכבד אותו, לפי יהודה 
ץ ִמְשַפט ִגדּוףהֵ  ל א"ים לאכמהמשה, מיכאל שר  כך הייתה השטן. הסיבה ל גדנ "ֵעז ַלֲחר 

אל הכיר בכך שהשטן הוא כרוב שמשתייך למעמד גבוה יותר. הוא פשוט הפנה את שמיכ
העניין לה', שהוא הסמכות העליונה שמעל לשטן. אבל העובדה שאפילו שר המלאכים הטוב 

 מימיית מהדרגה הגבוהה ביותר. ש שותא ין הומראה שהשט ,התייחס בכבוד לכרוב שסרח

ים שסרחו. אין ולו מלאך אחד מאלו שהתמרדו ם של כל המלאכ, השטן הוא מנהיגשלישית
 ההתגלות; 24ונפלו מהשמים, שהוא שווה לשטן במעמדו. כל המלאכים כפופים לו )מתי יב 

 (.7, 4יב 
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 ד. השטן הוא ישות רוחנית

; השנייה 12ד שעיהו י)י ת; הוא מלאךישמימרה על צוהשטן הוא ישות רוחנית. הוא ב
(. הוא 9יב  ההתגלות; 24יד לצד ישויות מלאכיות )מתי יב הוא מופיע תמ .(14קורינתים יא ל

 ישות רוחנית, כמו כל הישויות המלאכיות או השמימיות האחרות.

 גמורה. השטן הוא חוטא 

חנן הוא איגרת יו יותרה בהברור בכתבי הקודש שכנראה מלמד על כך בצורההקטע היחיד 
ה ֵחְטא ִמןָהעֹו": 8נה ג הראשו ָטן הּוא, שֶּ ָטן חֹוֵטא ֵמֵראִשית. ָלז את ִנְגָלה  ַהש ָ ִכי ַהש ָ

ָטן ת ְפֻעּלֹות ַהש ָ ן־ָהֱאֹלִהים, ְלָהֵפר אֶּ  ".בֶּ

משתקפת בדמות השטן כפי שהיא מתוארת מחטאו שאינו חוזר בו ר וגמעובדת היותו חוטא 
 ם בארבע דרכים.מודגש בכתובי נו חוזר בודו כחוטא שאימ. מעודשתבי הקבכ

 ית. גאווה שאפתנ1

(. גאוותו 6; הראשונה לטימותיאוס ג 17השטן מתאפיין בגאווה שאפתנית )יחזקאל כח 
 הוביל מרד נגד אלוהים בשמים.התבטאה בכך שהוא שאף להיות כאלוהים, ו

 . שקרים2

ֲאִבי "הוא  הוא היה הראשון ששיקר אי פעם. לכן ";רקֶּ שֶּ ֲאִבי הַ "שטן הוא ה, 44לפי יוחנן ח 
ר קֶּ  כשקרן בעצמו. ומתואר "ַהשֶּ

 ערמומיות. 3

הוא מתאפיין בערמומיות, והערמומיות הנכלולית הזו נובעת מעיוות ורמייה שורשיים מעצם 
 בו, חוטא (. הוא חוטא שאינו חוזר11; אפסים ו 4-3; יא 11טבעו )השנייה לקורינתים ב 

 שחת.עו, וכל כולו מובצם טמע

 . התעיה4

לל, וזה נובע מהערמומיות שלו. הערמומיות שלו שהוא מתעה, מוליך שואפיין בכך הוא מת
מתייחסת לעצם טבעו; היותו מתעה מתייחס למעשיו, שהם התוצאה של ערמומיותו. הוא 

 (. 10-9ב ; השנייה לתסלוניקים 14מלא כחש ומרמה )השנייה לקורינתים יא 

 לחולל נסיםמסוגל  ןהשטו. 

לת לחולל נסים )השנייה לתסלוניקים טן היא, שלשטן יש יכובעו של השנקודה שישית לגבי ט
לברוא  אפילו כוחות על טבעיים עצומים, שמאפשרים לו הוא בעל(. 15-11יג  ההתגלות; 9ב 

 ת עלפעוות אליו תוחיים. לכן יש להיזהר ולא להשתכנע בנכונותו של משהו רק מפני שנלו
. הוא 23-22ז  חלק מאלה נזכרים במתים רבים, ולהעתיק נסי טן מסוגלטבעיות נסיות. הש

 בעל כוחות נסיים חזקים ומסוכן לזלזל ביכולות שלו.

 ז. השטן הוא ישות מוגבלת

 יש לשטן מגבלות, שכן הוא יצור נברא. ניתן לראות זאת בשלוש דרכים.

 כול, נמצא בכל מקום וכדומה, אףיודע ה ,כולל יוכהמי שהוא ראשית, אין לו תכונות של 
של שדים  תלשטן יש רשת נרחבונות או יכולות אלה. היראות כאילו יש לו תכשעלול ל

בהתבוננות  יש לושגורמים לכך שנראה כאילו הוא נמצא בכל מקום. הניסיון הרב ש
יודע  או הואילשנראה כלכך ורם יהם של בני האדם לתכסיסיו ופיתוייו בכל דור, גבתגובות
ל וכהיכול. אבל הוא אינו  לוכהא נראה כאילו הוא לכך שהו כולתו לחולל נסים גורמתהכול. י

 יכול, יודע הכול או נמצא בכל מקום. 
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הדוגמה הטובה ביותר לכך שנית, אלוהים הציב מגבלות על מה שביכולתו של השטן לעשות. 
מותר לו  ר לו עד כמהמציב גבולות לשטן ואב, שם מסופר שאלוהים ה-באיוב א נמצאת

 ך.מעבר לכ להרחיק לכת, ולא

-9; איגרת פטרוס הראשונה ה 7; יעקב ד 18-10ד לשטן )אפסים ו שלישית, אפשר להתנג
 (. העובדה שמאמינים יכולים להתנגד לו מראה שהשטן הוא יצור מוגבל.8

VIIששת מקומות המשכן של השטן . 
 תר לעקוב אחרי הביוגרפיה או הקריירהויטן הם הדרך הטובה בשששת מקומות משכנו של ה

הוא שכן בעבר, שוכן כעת או ישכון בעתיד. הם  אלו הם ששת המקומות שבהםשלו. 
מסודרים בסדר כרונולוגי. שניים מהם שייכים לעבר, השלישי הוא מקום משכנו בהווה 

 ושלושת האחרונים הם עניין לעתיד.

 א. כס האלוהים

מתאר את זקאל יח(. 14האלוהים )יחזקאל כח  ה ליד כסיבו שכן השטן השון שראהמקום ה
 האלוהים בשתי דרכים. סד כעמדתו של השטן לי

. לפי יחזקאל א, , כיסה עליו כחופהכס האלוהים סכך על הוא ".ַהּסֹוֵכְך"הכרוב הוא  ,ראשית
. בחזון שנגלה (26ים בכיסא האלוהים ותומכים בו )ראה פסוק אוחזהכרובים )"החיות"( 

את  יםאותו. מאחר שהכרובים נושאנשאו שהיו מתחת לכיסא ואל הוא ראה כרובים קליחז
. אבל בעוד שהכרובים האחרים היו מתחת "יושב הכרוביםהכיסא, מתואר אלוהים לעתים כ"

 ואה ".ַהּסֹוֵכְך, ִמְמַשח ְכרּוב"הוא היה והחזיקו ונשאו אותו, השטן סכך על הכיסא, כי  ,לכיסא
 .מעל כס האלוהים השימש כסכך, כחופ

הוא היה זה שקבע מי מבין הישויות  ר על כיסא האלוהים, לפיכךי ששמשנית, הוא גם היה מ
 המלאכיות האחרות יוכל לגשת לאלוהים, וממי זה יימנע.

זה היה מעמדו של השטן בזמן ששכן במקום משכנו הראשון. איננו יודעים כמה זמן הוא שכן  
 שם.

 ןדבעשהאבנים היקרות  ןג ב.

ן ַגן": 13ות שבעדן )יחזקאל כח היקרהאבנים המקום השני שבו שכן היה גן  ֱאֹלִהים  ְבֵעדֶּ
ם ִפְטָדה ְוָיֲהֹלם ָהִייָת, ָכל דֶּ ָך א  ן ְיָקָרה ְמֻסָכתֶּ בֶּ אין לבלבל בין גן האלוהים שבעדן  ..."(.אֶּ

המלאכיות  ת, הישויות השמימיו7לח ג. לפי איוב -עם גן עדן מבראשית ב 13מיחזקאל כח 
ר; ַוָּיִריעּו ָכל ָרןבְ )"הארץ ם את השמים ואת לוהיימות כאשר ברא אכבר היו קי קֶּ  ַיַחד, כֹוְכֵבי ב 
השטן היה במקום מושבו הראשון, כיסא האלוהים. ואז, מבחינה כרונולוגית  "(.ְבֵני ֱאֹלִהים

ָרא ֱאֹלִהים, ֵאת בָ ", כאשר 1בראשית א לאחר פרק זמן לא ידוע מגיעה עת בריאת העולם ב
ץַהָשַמִים ְואֵ  השמים ואת הארץ נתן אלוהים חלקים שונים של כאשר הוא ברא את  ".ת ָהָארֶּ

ת מלאכיות שונות. כאשר ברא אלוהים את כדור הארץ הוא נתן את היקום לסמכותן של ישויו
 ן ַגןדֶּ עֵ "כשמדובר על  13 הסמכות על כוכב הלכת הזה לשטן. זה מה שמתואר ביחזקאל כח

ג. הגן של בראשית -ראשית בזה שבעדן שונה מהגן שמוזכר בב אבל תיאורו של גן ".ֱאֹלִהים
אבנים יקרות. יחזקאל של , מינרליםהוא גן של  היה גן של צמחייה אבל הגן שבעדן מיחזקאל

נוסים יילא היו אוק נברא.רק כשהוא בהתחלה, מתאר איך נראה כוכב הלכת הזה  13כח 
מר סוק זה. בעת משכנו השני שם, נאזה גן מכוסה באבנים היקרות שנמנות בפ וימים. היה
  ".ֵאש ִהְתַהָּלְכתָ  ְבתֹוְך ַאְבֵני"על השטן 

והשומר על כיסא  "ִמְמַשח ְכרּוב"ה זו, היו שני תפקידים. הוא עדיין היה לשטן, בנקוד
 ן.דוא גן אבני החן שבעהאלוהים, אבל כעת היה לו גם משכן שני, וה

עיל. כתוצאה מכך ילתו של השטן, שכבר עסקנו בה לבזמן מגוריו במשכן השני התרחשה נפ
 כדור הארץ.את סמכותו על מקומו ליד כיסא האלוהים ואת הוא איבד את תפקידו ו
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 ג. שמי האטמוספירה

ר "אותו כמתאר  2שמי האטמוספירה. אפסים ב  כיום, השטן נמצא במשכנו השלישי: ר ֲאשֶּ ש ַ
לתאר  אפשר ".ַבָשַמִים"מצא מתאר אותו כמי שנ 12ואפסים ו  "ִשְלטֹון ִבְסֵפיַרת ַהֵביַנִיםהַ לֹו 

 פירה.את מקום משכנו הנוכחי כשמי האטמוס

 .ותזירות התרחשות נוספתי בעודו שוכן בשמי האטמוספירה, יש לו גם גישה לש

 . גישה לשמים1

 בכךבכל פעם שרצונו  עדיין להיכנס לשמים לכוון לעכשיו, הוא ייש לשטן גישה לשמים. נכ
ב(. בכל פעם שהשטן הולך לשמים, הוא עושה זאת למטרה -אולעמוד לפני אלוהים )איוב 

יב  ההתגלות( ולקטרג נגד הקדושים )1ד: להאשים, לקטרג נגד ישראל )זכריה ג אחת בלב
10.) 

 . גישה לארץ2

ת החדשה על הארץ, אבל כתוצאה וסמכם נתן לאדם את הלשטן יש גם גישה לארץ. אלוהי
את הסמכות של אדם. כתוצאה מחטאם של אדם  גזלל אדם וחווה בגן עדן, השטן ש םמחטא

ה"הוא שוב ל השטן, השטן וחווה ומההשתלטות ש ֵאל ָהעֹוָלם "ו (31)יוחנן יב  "ַשר ָהעֹוָלם ַהזֶּ
ה בא באחת משתי  אהו א יורד אל הארץ,(. בכל פעם שהו4השנייה לקורינתים ד ) "ַהזֶּ

רוס ולהשמיד )איגרת פטרוס הראשונה ה במטרה לה "ְכַאְרֵיה שֹוֵאג"הצורות הבאות: לפעמים 
 (. 1-14במטרה להרוס ולהשמיד )השנייה לקורינתים יא  "אֹור ַמְלַאְך"( ולעתים כ8-9

 ד. הארץ

לשכון  להתחיו הנוכחי, שבו ם. משכנשלושת מקומות המשכן האחרונים של השטן הם עתידיי
 תקופתכנו עד אמצע , ימשיך להיות מש2ין בראשית א וב 1בין בראשית א  זמן מסויםב

(. 17-7יב  ההתגלות. הוא יושלך ארצה )מקום משכנו הרביעיהצרה. אז יעבור השטן ל
באמצע תקופת הצרה תפרוץ מלחמה בין המלאכים בשמים, במקום משכנו השלישי. מיכאל 

הלך מאבק זה בין יילחמו נגד השטן והמלאכים שסרחו. במ םטוביכים והמלאכים השר המלא
, בו הוא אלוהים למיכאל את הניצחון והשטן יושלך ממקום משכנו השלישי ייתןהמלאכים, 

הצרה. תקופת שוכן כעת, למשכנו בארץ. הוא יוגבל לתחומי הארץ למשך החצי השני של 
 וחצי שנים.הוא יהיה במשכנו הרביעי במשך שלוש 

ותר ים ישמחו מפני שלשטן לא תהיה יארץ תוביל לשתי תוצאות. הקדושים שבשמביתו שהי
 ו של השטן שיופנה נגדה.הארץ תסבול בגלל זעמ; וגישה לשמים כדי להאשים את האחים

 פעילותו העיקרית בתקופה זו תהיה לנסות להשמיד את עם ישראל.

 ה. התהום

     (. 3-1כ  תהתגלוה) "התהום"יה מקום משכנו החמישי של השטן יה

ת ְגדֹוָלהיֹוֵרד ִמן ַהָשַמִים ּוְביָ ָרִאיִתי ַמְלָאְך  1" רֶּ ת  הּוא 2 .דֹו ַמְפֵתַח ַהְתהֹום ְוַשְרשֶּ ָתַפש אֶּ
ף ָשִנים לֶּ ָטן, ְוָקַשר אֹותֹו ְלאֶּ ר הּוא ַהַמְלִשין ְוַהש ָ ל  ֹותֹוִהְשִליְך א 3 ַהַתִנין, ַהָנָחש ַהַקְדמֹוִני ֲאשֶּ אֶּ

ה עֹוַהְתהֹום ְוָסַגר ְוָחַתם ָעלָ  ּל א ַיְתעֶּ ף ַהָשִנים; ַאֲחֵרי ֵכן יו ְכֵדי שֶּ לֶּ ם אֶּ ת ַהגֹוִים ַעד ת  ָצִריְך ד אֶּ
ֻּיַתר ִלְזַמן ְמַעט  ".שֶּ

מקום מאסר זמני למלאכים המשמש  התהום היא אותו חלק של השאול )או "האדס" ביוונית(
תוצאה מכך, הוא כ נים, לתקופה של מלכות המשיח.אלף ש ךלמש השטן ייאסר שם שסרחו.

ה " ף ַהָשִניםּל א ַיְתעֶּ לֶּ ם אֶּ ת ַהגֹוִים ַעד ת  סגור שם במשך כל תקופת אלף  הוא יהיה". עֹוד אֶּ
גם השדים, אך במקום אחר. בעקבות כליאתו במקום  ייכלאו השנים. במהלך התקופה הזו

של  םומהשדים במהלך תקופת מלכות אלף השני ןמהשטיהיו פיתויים  משכנו החמישי, לא
 .המשיח
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 ו. אגם האש

תקופת (. בסוף 10-7כ  ההתגלותהשישי והאחרון שבו ישכון השטן יהיה אגם האש )המקום 
ישוחרר השטן מכלאו שבתהום. הוא שוב יתעה ויוליך שולל  המשיח אלף השנים של מלכות

 אבל, כאשר ייכנסו צבאות ו של אלוהים.תסמכו ף, אחרון, נגדויקבץ עוד צבא אחד למרד נוס
אותם באש שתרד מן השמים. בנקודה זו השטן יעבור  אלה לארץ ישראל, אלוהים ישמיד

 כנו השישי, הנצחי, לאגם האש והגפרית, שם הוא יעונה לעולמי עולמים. למקום מש

VIII. פעליו של השטן 
כך נחלק נושא זה לתשעה יטן, לפפעליו של הש כתבי הקודש מספקים מידע רב על אודות

 חלקים.

 של השטן בקוסמוס יוא. מעש

 היווניותהמילים  .1

קום(. כדי להבין מה הוא בדיוק הקוסמוס השטן הוא הקוסמוס )הי להראשון שפעילותו תחום 
 בכתבי הקודש, יש להתייחס לשלוש מילות מפתח יווניות. הראשונה היא "קוסמוס"

(cosmos)187בה בברית החדשה ביוונית  משתמשים "ת העולםמערכ"מעותה , שמש 
פעמים. היא מתורגמת בדרך  41(, שמופיעה aion) "איון" מילה יוונית נוספת היאפעמים. 

ילים האלה פרק זמן". שתי המ עידן, "תקופה,"עולם" אבל משמעות מילולית יותר היא ללל כ
 – oikoumenei –שלישי  מונח יווני .(world)בדרך כלל מתורגמות באנגלית ל"עולם" 

בברית החדשה, אבל פירושה של פעמים  14באנגלית. הוא מופיע  מתורגם גם הוא ל"עולם"
באופן כללי אלא רק אותם חלקים של  "העולם"". אין הוראתה מילה זו הוא "העולם המיושב

 העולם שמיושבים על ידי בני אדם.

 רגמות למונח "עולם".ומת kosmos, aion, oikoumneiאם כן, שלוש המילים היווניות 
שנמצאת תחת שליטת  מערכת העולמית", הניינו של השטן היא "קוסמוסהמילה שקשורה לע

מילה זו  הפעמים שבהן משמשת 187וך תבה מאוד לעסוק בה. מריוחנן השליח הִ השטן. 
רתו פעמים, באיג 68פעמים מופיעות אצל יוחנן: בבשורת יוחנן  95בברית החדשה, 

 ים בספר ההתגלות.ם, פעם אחת באיגרתו השנייה ושלוש פעמיפעמ 23 הראשונה

 הגדרה .2

הפעמים שבהן היא  187סמך משמעות המילה היוונית "קוסמוס" על  להגדיר ולתאר אתן נית
ששורר בו סדר, ולא תוהו ובוהו. החדשה. "עולם הקוסמוס" הוא עולם מופיעה בברית 

שבראשה עומד השטן,  ת המאורגנתכא: "המער" אם כן היהמשמעות של "עולם הקוסמוס
 ."ה את אלוהים מחוצה להומותיר

 החילוניות, שג "הארציות,היא מביעה תמיד את מו תמיד ערך מוסרי. נלווה"קוסמוס" למילה 
 ", שכן היא מותירה את אלוהים בחוץ.הזה בניגוד לשייך לשמים ולאלוהיםמה ששייך לעולם 
ם במגע מאמינים שחיים בעולם, ב"קוסמוס", באי אלוהים.-אנטיטבעו  מעצםה"קוסמוס" הוא 

 וסמוס. תמידי עם מערכת עולם הק

על השימושים השונים במילה לכל  שמסתמכת ,הגדרה כוללת יותר של המושג "קוסמוס"
 תהיה: ,אורך הברית החדשה

ותיו, לרעיונותאמים "הקוסמוס הוא סדר או שיטה נרחבים שהשטן קידם, שמשתלבים ומ
 נותמוסר , קנאה, חינוך, תרבות,נשקכלי  שררה, קונפליקט, הוא כוללתיו, וותיו ושיטמטרו
 וגאווה". ת דתי

ומשתמש בו, וזהו  אותו (. השטן מפעיל7-5השנייה ג  זהו העולם שקיים כעת )איגרת פטרוס
 ראשי שבו השטן פועל.התחום ה
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 )העולם( ל "הקוסמוס"עהדוקטרינה  .3

לפתח  שים במונח "קוסמוס" בברית החדשה ניתןמשבהן משת האלהעמים הפ 187 על סמך
 ס", והיא מלמדת תשעה דברים.את הדוקטרינה של "הקוסמו

 השטן בקוסמוס יטתשל א(

לשטן סמכות על ממלכות העולם הזה )לוקס ד קוסמוס נמצא תחת שליטתו של השטן. יש ה
ה"(. השטן הוא 5-7 ֵאל ָהעֹוָלם "שטן הוא ה(. 11; טז 30; יד 13)יוחנן יב  "ַשר ָהעֹוָלם ַהזֶּ

ה ר ָבעֹוָלם"כמתואר  ואה(. 4יה לקורינתים ד )השני "ַהזֶּ ה ֲאשֶּ . (4אשונה ד )איגרת יוחנן הר "זֶּ
, באופן מילולי יותרו - "ָהעֹוָלם ֻכּלֹו ָשרּוי ָבַרע", (19איגרת יוחנן הראשונה ה ) לפי דברי יוחנן

צא "הקוסמוס" נמ ,. אם כן)של השטן( הרשע שלשל הרע, בחיקו"  העולם או הקוסמוס "שוכן
  תחת שליטת השטן.

 יות של הרוע בקוסמוסהטוטאל (ב

על ידי שהחטא בא לעולם )לקוסמוס(  12ברומים ה  מציין הקוסמוס רע כליל, לחלוטין. שאול
תים א )הראשונה לקורינ ואינו יודע את המשיח הקוסמוס אינו יודע את אלוהים. אדם אחד

ה )הקוסמוס(ָלם זֹוִנים ְבֵני ָהעֹוהַ "ול מדבר על אש(, 8; ב' 12 ס עוין את אלוהים: הקוסמו ".ַהזֶּ
ם יֹוְדִעים ִכי ְיִדי" שמעון (. 4)יעקב ד " ?ִהיא ֵאיָבה ֵלאֹלִהים )הקוסמוס(דּות ִעם ָהעֹוָלם ַהֵאיְנכֶּ

ֹוֵרר ָבעֹוָלם" פטרוס מדבר על (. רוחו של 10השנייה ב  איגרת פטרוס) "מוס()בקוס ַהִכָּליֹון ַהש 
ר ֵאינֶָּנה מֹוָדה ְבֵישּוַע ל א ֵמֱאֹלִהים ְוָכל רּוַח אֲ ": "קוסמוס"צאת בצורר המשיח נמ ִהיא. זֹוִהי שֶּ

ם ִכי ָתבֹוא, ּוְכָבר ָכֵעת ִהיא ָבעֹוָלם ר ְשַמְעתֶּ ד )איגרת יוחנן הראשונה  "רּוַח צֹוֵרר ַהָמִשיַח ֲאשֶּ
 הקוסמוס רע לחלוטין.-ם כן, העולם(. א3

 בקוסמוס תחומי הפיתוי (ג

לקח על עצמו למשימה שהשטן  מתייחסתרינה על הקוסמוס הנקודה השלישית בדוקט
ַתֲאַות ְבָשִרים, ַתֲאַות ָהֵעיַנִים ְוַגֲאַות "לפתות ולהכשיל בשלושה תחומים:  –"קוסמוס" ב

 (.61נה ב )איגרת יוחנן הראשו" ַהְנָכִסים

 הקוסמוס ימאווי (ד

חון ת, העולם מתאווה לביט(. שני19)מרקוס ד  ולשאר דברים ראשית, העולם מתאווה לעושר
, אבל בלעדי אלוהים. שלישית, העולם מתאווה לנכסים (31-29)הראשונה לקורינתים ז 

 (.5ולא לדברים רוחניים )יעקב ב חומריים 

  של הקוסמוסמגבלותיו  (ה

 .ר את אלוהים האבנוגע לדברים רוחניים. העולם אינו מכיהבכל ומוגבל ים אונ הקוסמוס חסר
גרת יוחנן אי; 12אפסים ב  ;25)יוחנן יז  וגם אינו שומע את אלוהים יםהוא ללא אלוה

 (.6-5; ד 1הראשונה ג 

 ל אלוהים לקוסמוסשאהבתו  (ו

ה ָאַהב אֱ " :הקוסמוס-אף על פי כן אלוהים אוהב את העולם ת ָהעֹולָ ֹלִכי כ  ם ַעד ִכי ָנַתן ִהים אֶּ
ת ְבנֹו ְיִחידֹו לקוסמוס, אלוהים שלח את בנו אל -של אהבתו לעולם(. ב16)יוחנן ג  " ְלַמַען...אֶּ

ת ְבנֹו ְיִחידֹו ָלעֹוָלם ְלַמַען "ם: העול ֱאֹלִהים ָשַלח אֶּ ָבז את ִנְגְלָתה ַאֲהַבת ָהֱאֹלִהים ָבנּו, ָבֻעְבָדה שֶּ
 (.9ת יוחנן הראשונה ד ר)איג "ְזכּותֹובִ  ִנְחיֶּה

 סהקוסמו-עבור העולםבבן האלוהים תכניתו של  (ז

הוא  תכנית שמקורה בקוסמוס.תה לא היי בן האלוהיםהנקודה השביעית היא שתכניתו של 
)יוחנן העולם. המשיח בא כדי להציל מאמינים מהעולם  מןאך הוא לא היה אל העולם  נשלח
הזה ולם מלכות המשיח איננה מן הע(. 8וחנן טז יתוכיח את העולם )ש רוח הקוד(. 46יב 

 (.36)יוחנן יח 
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 בקוסמוס-של המאמין בעולםמו מקו (ח

מה שמצפה למאמינים  (.19-18אותם )יוחנן טו  ישנאוהעולם  ,ולםהמאמינים אינם מן העגם 
ל ָהעֹו"אף שהם נשלחים  "ִכי ֵאיָנם ִמן ָהעֹוָלם"בעולם הוא צרה,  , 14יז  ;33)יוחנן טז  "םלָ אֶּ

העולם  (.27)יעקב א  "ְמַאת ָהעֹוָלםְלִהָשֵמר ָנִקי ִמטֻ "המאמין (. בעודו בעולם, על 18; יז 16
  (.4, ה 13ינים אך הם ינצחו את העולם באמונתם )איגרת יוחנן הראשונה ג ישנא את המאמ

 קוסמוסה-עולםטבעו הזמני של ה (ט

 וצורתו תחלוף הוא כפוף למשפט האלוהים ; הוא מיועד לכליה.הקוסמוס הוא בר חלוף, זמני
רק העולם מורשע ויבוא יום שבו הוא יבער ויתפ(. 31ים ז ; הראשונה לקורינת19)רומים ג 

(. העולם )הקוסמוס( יחלוף עם 10ג ; איגרת פטרוס השנייה 32)הראשונה לקורינתים יא 
ה אֶּ וְוָהעֹוָלם עֹוֵבר ִעם ַתֲאוֹוָתי"תאוותיו:  יוחנן  גרת)אי "ת ְרצֹון ֱאֹלִהים עֹוֵמד ָלַעד, ַאְך ָהעֹושֶּ

  (.17הראשונה ב 

 נ"ךבתהשטן  פעליב. 

מעשיו בתנ"ך. ניתן למנות בהקשר זה שמונה דברים  הקטגוריה השנייה של פעלי השטן היא
 ספציפיים.

  החטאחולל מ .1

 השטן הוא זה שיצר את החטא. הוא היה החוטא הראשון.

 חטא הקדמוןלשגרם מי  .2

יתה השטן מפורט כיצד פ 8-1ן. בבראשית ג טן גרם לאדם וחווה להיכשל בחטא הקדמושה
 "רֹוֵצחַ "נקרא השטן  44ביוחנן ח כיצד הגיב אדם. את חווה, כיצד היא הגיבה, ולאחר מכן, 

ם שהוא פיתה את אד מכיוון שכן ,(אדם"הרוצח  / מילולית "קוטל , אוקטונוס"-)"אנתרופו
 3השנייה לקורינתים יא להיות חלק מהחוויה האנושית. באיגרת  יווה הפך המוות הפיזוח

באיגרת הראשונה  חוזר על זההוא ול שהשטן הדיח את חווה בערמתו, ואומר שא
 . השטן הוא שגרם לחטא הקדמון, שעליו מסופר בתנ"ך.14לטימותיאוס ב 

  על איובהמקטרג  .3

את איוב שאהבתו לאלוהים נובעת  הוא האשיםמקטרג. כ פועל ו רואים את השטןחנאנתנ"ך ב
 . (6-1; ב 12-6ם פסולים )איוב א ממניעי

 פוגע באיוב ומייסר אותו .4

באיוב עצמו )איוב גופנית הוא פגע בנכסיו ובמשפחתו וגם פגע . איובסורים לגרם ייהשטן גם 
 (.8-7; ב 19-13א 

 מתווכחרב ו .5

(. יהודה 9משה )יהודה  וויתגהמלאכים מיכאל על  עם שר ןהשט כאשר משה מת, התווכח
ם אבל בהכירו את נטיית בני ישראל לסור מאלוהי משה, וויתגן מדוע רצה השטן את אינו מציי

יהפוך  קברהכדי ש יהיה ידוע לכול מקום קבורתו של משהרצה שלעבודה זרה, ייתכן ש
 למשה המת. אבל הוא הפסיד בוויכוח.למרכז פולחן 

 דוד לערוך מפקד הניע את .6

נחיות מספרם של בני ישראל, במנוגד להאת דוד לערוך מפקד ולמנות את  סיתן הטהש
 תוצאה מכך העם נענש. (. כ1כא  א בתורת אלוהים )דברי הימים
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 טרג על עם ישראלק .7

)מאמיני  בתנ"ך, השטן היה זה שקטרג על עם ישראל. כפי שכיום הוא מאשים את הקדושים
 (.2-1עם ישראל )זכריה ג  בתנ"ך הוא האשים את ,החדשה( הברית

  מאמין-כח במשפט של אדם לאנוהשטן  .8

 מאמין-אדם לא משפט שבא עלהשטן היה להיות נוכח באחד הדברים שעשה "ך, בתנ
 (. 7-6 )תהילים קט

 פעלי השטן ביחס לאלוהיםג. 

ים. ניתן לראות לאלוה נוגעבי השטן בתנ"ך היא מה שהוא עשה הקטגוריה השלישית של פעל
 עליו אלה בשתי דרכים.פאת 

 והים עצמוהתנגדות לאל .1

ל מהימנותו שוה את הוא תקף באוזני חו 5-1בבראשית ג ם עצמו. יוצא נגד אלוהי השטן
 .תאלוהיה הצדקל הוא מתנגד 12-10אלוהים ואת מניעיו. לפי איגרת יוחנן הראשונה ג 

 התנגדות לתכנית של אלוהים .2

להידמות שלו השאיפה  .וערמה יוצא נגדה בדרכי זיוף תכנית האלוהית. הואהשטן מתנגד ל
א ידע שלא יוכל להיות הו. בזיוףשהשטן הוא רב אמן  ( מראהד III יל,)ראה לעעליון לאל 

עליון כאלוהים, אז הוא פשוט הכריז שרצונו להידמות לאל עליון. כדי לעשות זאת, הוא יצר 
 לת חמישה היבטים.בע ,זיוף ת עלמבוססנגד -תכנית

 ות שקרדת (א

(. 13, 9ב  ההתגלות; 15-13א ת )האיגרת השנייה לקורינתים יומזויפ ותהפן הראשון הוא דת
זה  פעמים רבותכאלו, אלא שהן בנקל שקר שניתן להבחין בהכרח רק לדתות אין הכוונה 

 משהו דומה מאוד לאמונת הברית החדשה.

 משיחים מזויפים ב(

 יוצר משיחים מזויפים בשתי דרכים. איחים" המזויפים. הון השני הוא ה"משהפ

יגרת דומה מאוד לישוע של הברית החדשה. באהר" על "ישוע אחהכרזה שית, על ידי רא
שבה הוא ( allon), כששאול מדבר על "ישוע אחר", המילה היוונית 4השנייה לקורינתים יא 

  "אחר מאותו הסוג".ה לחלוטין" אלא אינה "שונהשתמש למונח "אחר" משמעותה 

שיח )איגרת יוחנן את צורר המ קיםי הואבבוא היום יציג משיח מזויף היא שיה שבה ידרך שנ
 (.3; ד 22, 18ב  הראשונה

  ג( חסידים / תלמידים מזויפים

(. חסידיו אלה 39-38היא שיש לו חסידים מזויפים )מתי יג הזיוף שלו  הפן השלישי של תכנית
 חיטה וקשה להבדיל ביניהם. בדומה לכך,לשדומים מאוד במראם רעים מו העשבים ההם כ

ם בפומבי על אנשים שמצהיריהם ראים כעובדי השטן, אלא אלה שהולכים אחרי השטן אינם נ
  אף שלמעשה הם כופרים בו בסתר. אמונתם במשיח

 תיאולוגיה מזויפת ד(

, כלומר שקר רכת של דוקטרינותמע לשטןשלו הוא שיש  זיוףהפן הרביעי בתכנית ה
 (.24ב  ההתגלות; 3-1ד  ה שיטתית מזויפת )הראשונה לטימותיאוסיתיאולוג
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 ים מזויפיםה( נס

)מתי ז  מופתי שקראותות ושטן היא שיש לו יכולת לחולל של ה הזיוף כניתבתהפן החמישי 
 אמיתיים הם .נסים אלה אכן מתרחשים במציאות (.11-8ם ב ; השנייה לתסלוניקי23-22

ישוע אינו מי בעוד שבן שטוענים שמחוללים אותם בשם ישוע, אבל הם מזויפים במו ,וממשיים
 .באמת ריהםעומד מאחוש

 מעשי השטן בחייו של המשיח ד.

בהקשר בחיי המשיח. ניתן למנות ה שניסה לעשות קטגוריה רביעית של פעלי השטן היא מ
 שישה דברים. זה

 עימותנבואה על הה. 1

 , חוזה את העימות בין ישוע והשטן:15 ג , שמופיעה בבראשיתאשונה על המשיחאה הרהנבו
נּו ָעֵקבהּוא ְישּוְפָך ר אש, וְ "... ה בין ישוע והשטן במהלך חיי המשיח עלי ז עימות ".ַאָתה ְתשּופֶּ

 אדמות נחזה מראש.

 המית את המשיחניסיונותיו של השטן ל .2

ק בבית לחם. להרוג את ישוע התינוהשטן ניסה חל בפועל. עימות הברגע שישוע נולד, ה
בהשראת השטן,  –וע התינוק ניסה הורדוס הגדול להרוג את ישמסופר כיצד  18-1במתי ב 
 . 4יב  ההתגלותבספר ככתוב 

 השטן ניסה להכשיל את המשיח  .3

; 13-12מרקוס א ; 11-1השטן העמיד את ישוע במבחן וניסה לפתות אותו לחטוא )מתי ד 
 (.13-1ד  לוקס

  המשיחסכל את פועלו של ל בניסיוןהשטן השתמש באנשים  .4

הוא מנוע מהמשיח להשלים את תפקידו. ות לן השתמש תכופות באנשים כדי לנסהשט
השתמש באנשים כדי לנסות למנוע מישוע להשיג את מטרתו כמשיח ולמות על הצלב. הוא 

  (.59, 44; יוחנן ח 23; טז 16מונים )מתי ב בהורדוס, בשמעון פטרוס ובה לשם כך השתמש

 ון פטרוס למשיח. השטן עמד מאחורי התכחשותו של שמע5

 (.31לוש פעמים )לוקס כב ניע את שמעון פטרוס להתכחש לישוע שהיה זה השטן שה

 השטן היה אחראי חלקית לבגידת יהודה בישוע  .6

ודה לא היה (. יה27, 2)יוחנן יג  בו"נכנס "כתוב שהשטן השטן הציע ליהודה לבגוד, ובהמשך 
חנן יז )יו "בן האבדון"זאת הוא נקרא  מסיבהוז שדים אלא השטן עצמו אחז בו. ח"סתם" א

 .קרתההבגידה שהייתה אמורה לקרות אכן ( וכשהשטן נכנס ביהודה, 12

 קשר לעמי העולםמעשי השטן ב ה.

 לם.עועשי השטן בקרב עמי הניתן למנות שישה דברים בנוגע למ

 ל עמים. השטן גורם למפלתם ש1

עמד רם יורדים ממ(. לפעמים עמים 12יד ישעיהו אותם ) משפילו "גֹוִים  ַעלחֹוֵלש"השטן 
בגלל מעשי השטן ששולט חלשים יותר  היות גורמיםכים לוהופומאבדים את עוצמתם, 

  בממלכות העולם הזה.

 את העמים  תעההשטן מ .2

 (.3; כ 9יב  ההתגלות) ת עמי העולםהשטן מתעה א
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 ת השטן על העמים  . השפע3

; 9-8מתי ד ; 20, 13עמי הגויים )דניאל י  השפעה על הממשלות האנושיות שליש שטן ל
 (. 12אפסים ו 

 צורר המשיחלהשטן נותן סמכות  .4

את סמכותו על ממלכות העולם. הוא הציע סמכות זו לישוע בתנאי לצורר המשיח השטן יעניק 
זאת שוב, והפעם לצורר  רב להצעה. השטן יציעפעם אחת בלבד, אבל ישוע סי ול שישתחווה

 (.4, 2יג  ההתגלותאת הצעתו )המשיח, שיקבל 

 תמה הסופיקבץ את הצבאות למלחיהשטן  .5

  (.16-12תגלות טז ה)ה הר מגידוןמלחמת להסופי,  עימותהשטן יקבץ את צבאות הגויים ל

 אחרונה וממותטן יוביל את הגויים בהתק. הש6

כות חמישי, הוא יתעה את הגויים בתקופת מלהתהום, מקום משכנו הלאחר שהשטן יּותר מ
 (.10-7כ  תגלותהההתמרדות נוספת, אחרונה )להמשיח, ויוביל אנשים אלה 

 ו. מעשי השטן בקשר לישראל

-2 ; זכריה ג1א דברי הימים א כ) של ישראלוהיריב ניתן לומר בפשטות שהשטן הוא האויב 
1.) 

 יניםמאמ-מעשי השטן בקשר ללא ז.

מנות בהקשר זה שמונה תחומי האנשים שאינם מאמינים במשיח. ניתן ל השטן פועל בקרב
 לה שלו.פעו

 מנוע אמונה בבשורההשטן מנסה ל .1

ולהאמין בה. בכל מקום שבו  המשיחית לקבל את הבשורה אנשיםהשטן מנסה למנוע מ
בבשורה.  האמיןללהרחיק אנשים מוינסו יהיו שם  דברומוכרזת הבשורה, השטן או עושי 

מע את זרע הבשורה שנטמן בשו לחטוףעושה זאת בשתי דרכים. אחת, הוא מנסה השטן 
מאמינים לקבל -(. השנייה, השטן מנסה למנוע מהלא13; לוקס ח 15 ; מרקוס ד19)מתי יג 

אדם זה ה מוצגת, מאמין, כך שכאשר הבשור-לאשל ההוא מעוור את הבנתו  .את הבשורה
ת ִשְכָלם ֵאל הָ ") הסוגיותיוק אינו מבין מה הן בד ה ִעֵּור אֶּ ל ַהִבְלִתי ַמֲאִמיִנים עֹוָלם ַהזֶּ ְלַבל שֶּ

ם  (.3-4לקורינתים ד  השנייה, ..."אֹור ַהְבשֹוָרה ִיְזַרח ֲעֵליהֶּ

 את המשיכה לשקר מעצים . השטן 2

 .מאמינים-לאהשיכה לשקר בקרב כדי להעצים את המבשתי דרכים השטן פועל 

ד אותם לדתות שקר ומלמ, שטיפת מוח וקטרינציהאינדלאנשים וא עושה האחת, ה
; איגרת יוחנן הראשונה ד 3-1ותיאוס ד ות אותם )הראשונה לטימדוקטרינות שקריות שמספק

4-1.) 

נן ובאיגרת יוח 3-1כמתואר באפסים ב פסולה את בני האדם דרך חיים , הוא מלמד השנייה
  .17-15הראשונה ב 

  יםמאמינ-לאהל מותם של עשולט שטן ה. 3

ת. לכל אורך ים במשיח, יש לשטן כוח על המוושזה נוגע לאנשים שאינם מאמינכל כ
. אבל כופריםה המקראית, לשטן היה כוח להמית גם מאמינים יראי אלוהים וגם ההיסטורי

בעד למוות ולקח מידי השטן את המוות, הוא עבר ממלכות" "כאשר ישוע מת ונכנס לתוך 
ם, מלבד במקרה המאמינימות לשטן אין יותר סמכות על  מאמינים.ביחס ל מוותמפתחות ה

 משך.אחד שנדון בו בה
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 בידיואין יותר סמכות על מות המאמינים, מלבד במקרה אחד, עדיין יש  בעוד שלשטן ,אבל
את מהאיגרת אל העברים ב . ניתן ללמוד זבישוע אמיניםאנשים שאינם מסמכות על מות ה

המוות". ולקיחת "מפתחות אימת המוות על ביטול , שם מדובר 18א  לותההתגספר מו 14
רק ככל שזה מסולקים ואימת המוות  ברור ש"מפתחות המוות"בהקשרם של פסוקים אלה 

 מאמינים נתונה בידי השטן.-הלאהסמכות על מותם של נוגע למאמינים. 

 ויהשטן גורם לסבל ודיכ .4

כוי נגרמים על ידי השטן, אבל ים. לא כל הסבל והדימאמינ-של הלא השטן גורם לסבל ודיכוי
  (.38מעשי השליחים י ; 16וא זה שגורם להם )לוקס יג לעתים ה

 מאמינים בין המאמינים-לא "זורע"השטן  .5

ם השכן  ,(. לא קל להבחין בהם39-25מאמינים בין המאמינים )מתי יג -השטן "זורע" לא
ואם לשפוט  ,אוד למאמיניםהם דומים מ .ן החיטהבישנזרעו וצומחים במשל  כעשבים השוטים

בהם יש עשבים רעים.  מם מאמינים. אבל הםראה כאילו הם עצנעה החיצונית, רק לפי ההופ
 בין המאמינים. כופרים "זורע"והם לא נושעו באמת. השטן  לקוימשהו 

 את הבשורה סלףמאמינים כדי ל-בלא השטן משתמש .6

את  סלףמאמינים כדי ל-מש בלא, השטן משת10-8ם יג כפי שניתן ללמוד ממעשי השליחי
 הבשורה. 

  משרתיובכוחות  מפיח השטן .7

, 15-13אותם הוא יוצר, ממלא ושולט בהם. לפי השנייה לקורינתים יא לשטן יש משרתים ש
הם  השטן.בראש כנסיות  מהסוג שעומדמשרתיו שליחי השטן הללו אינם קלים לזיהוי כמו 

 יחונראים כשליחים אמיתיים של המשנשמעים ה ,"ִלְשִליֵחי ַהָמִשיחַ  ה ַהִמְתַחְפִשיםפֹוֲעֵלי ְרִמּיָ "
  תרמית של השטן.כדי לבצע את ה

 מאמינים כדי להתנכל לבשורה-משתמש בלא. השטן  8

 (.13, 10-9ב  ההתגלותהוא עושה זאת בדרכים שונות, פעילות או סבילות )

 םהשטן בכל הנוגע למאמיני פעליח. 

ינים. הוא מאוד פעיל של פעלי השטן קשורה למעשיו בקשר למאמהקטגוריה השמינית 
 דברים על כך. 20ספרים לנו וכתבי הקודש מ בהקשר זה,

 כברה באת המאמינים  מטלטלהשטן  .1

מכך שהשטן  כתוצאה ".ְכָבָרהְכִחִטים בַ "את שמעון הוא מטלטל את המאמינים כפי שטלטל 
 תכחש לישוע.בכברה, שמעון היטים חטלטל את שמעון כ

 מאמינים . השטן מעכב 2

)הראשונה לתסלוניקים ב עשות נקראו ללממש את מה שמעכב את המאמינים ממונע או וא ה
18.)  

 השטן משיג יתרון על פני מאמינים. 3

)השנייה  מם ללכת שולל, ומערים עליהםלעצהוא משיג יתרון על פני המאמינים שמרשים 
  (.11 לקורינתים ב

 ומדיח אותם אמיניםע במתעתהשטן מ .4

לקורינתים ה לחווה )השנייה , כפי שעשךומדיח אותם מהדר מינים מסוימיםמאתעתע בהוא מ
 (. 3יא 
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 מאמיניםמכה בהשטן  .5

 (.7קורינתים יב , כפי שעשה במקרה של שאול )השנייה לומכה בהם מאמיניםנאבק ב הוא

 צאו בחרם מהקהל. לשטן יש כוח להמית מאמינים שהו6

ת הָ ִתְמְסרּו") והוצא מהקהלו חרם הוטל עלימוות גופני על מאמין שמביא  השטן ִאיש ַההּוא  אֶּ
רּוחֹו ִתָּוַשע ְביֹום יהוה ָטן ְלָאְבָדן ַהגּוף ְכֵדי שֶּ  (. 5לקורינתים ה  הראשונה ",ַלש ָ

את מידי השטן לקח  משיחה ,תחייתובבמותו ו ר לעיל, כתוצאה מפועל המשיחכפי שנזכ
שוע, מינים ביאנשים שאינם מאיש כוח על מות  תחות המוות בכל הנוגע למאמינים. לשטןמפ

 מקרה אחד.באבל אין לו כוח לשלוט על מותם של מאמינים, מלבד 

הטלת תוכחה ו היוצא מהכלל הוא המקרה של מאמין שעבר את ארבעת השלבים של
. משמעות חרםקה או הרחהצעד האחרון הוא . 20-15משמעת קהילתית כמתואר במתי יח 

 . במקרה כזהף, הבשראבדן הגולשל השטן  לתחום השליטהתו אדם החרם היא החזרת או
הפסוק המשך יש לשטן סמכות להמית את המאמין שהוצא בחרם מקהל המאמינים. 

זה לא ישפיע על ישועת המאמין; הוא עדיין נושע, אבל מלמד ש( 5)הראשונה לקורינתים ה 
ו למלא בחייו. זהו גם "חטא את מה שאלוהים קרא ל בעתו ולא יגשים הוא ימות מוות שאינו

 .16ה  ליו באיגרתו הראשונהנן מדבר עות" שיוחהמו

 השטן שולט בחלק מהמאמינים מבפנים .7

 ,אחוז"להיות השליטה הזו הוא " המונח החמור ביותר שמשתמשים בו כשמנסים לתאר את
ה מופיעה בכתובים אלא משתמשים תמיד למעשה אינו משמעותה שזהמילה היוונית אבל 

". כן, נשלט על ידי שד, demonized"להיות ים" או מילה שפירושה "להיות נשלט מבפנב
 מאמינים משיחיים יכולים להיות נשלטים מבפנים.

 שם ילא את חנניה ושפירא, ושמעון פטרוס השתמש, השטן מ3לדוגמה, במעשי השליחים ה 
לפיכך  ברוח". "התמלאוכשאמר:  18תמש שאול באפסים ה שבהן השמילים בדיוק באותן ה

 נשלט מבפנים", והשטן שלט בהם מבפנים."להיות משמעו "להתמלא" 

ָטן" זהירשאול מ 27באפסים ד   נית ל"מקום"מילה היוואחד השימושים ב ".ַאל ִתְתנּו ָמקֹום ַלש ָ
(topos) שנכבשת כדי לשמש ף, עמדה בחוף האויב חו ראשמונח צבאי שמשמעותו "וא כה

ל, לאויב. כאשר צבא תוקף ריסת רג. אל תתנו מקום, ד"דריסת רגל ;להמשך הפעילות כבסיס
אזור שליטה, שנמצא בשטח האויב.  חוף" או שטח של אויב, הוא מנסה לכבוש קודם "ראש

אם מאמין  .חיפויאש  תגבורתהלכוחות  ספקביכולתו ל ,נמצא בשליטתוברגע שהשטח הזה 
נים. שטן יכול לשלוט במאמין הזה מבפת רגל כזאת לשטן, משמעות הדבר היא שהנותן דריס

ר ִבְתשּוָבה  "...: 25-26 ב סבשנייה לטימותיאון לכך אישוש תני ם ָהֱאֹלִהים ַלֲחז  אּוַלי ִיֵתן ָלהֶּ
ַּיִכיר תְכֵדי שֶּ ת ָהֱאמֶּ רְוִיְתַפְכחּו ְוֵיְצאּו ִמַמְלכ   ּו אֶּ ָטן ֲאשֶּ ת ַהש ָ ט שולאכן השטן  ".ְלָכָדם ִכְרצֹונֹו דֶּ

 במאמינים מסוימים. 

  קדושיםנלחם ב. השטן 8

ת "( לכן המאמינים נקראים ללבוש 10-18ו השטן מנהל מלחמה נגד הקדושים )אפסים  אֶּ
ק ָהֱאֹלִהים  ".ְמלֹוא נֶּשֶּ

 שטן מאשים את המאמיניםה .9

ם ַהְמַקְטֵרג ֲעלֵ  שֹוֵטן ַאֵחינּו" פני כס האלוהים. הואאת המאמינים למאשים ומשמיץ השטן  יהֶּ
 (.10יב  ההתגלות) "ְיָלהם ָולַ ִלְפֵני ֱאֹלֵהינּו יֹומָ 

 . השטן זורע ספק במחשבות המאמינים10

, כפי בנוגע למהימנותולאמת של אלוהים והשטן מעורר ספק במחשבות המאמינים בנוגע 
 (.5-1שהוא עשה לחווה )בראשית ג 
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 . השטן מעורר רדיפות11

  (.10ב  ההתגלותיחיים )השטן מעורר רדיפות נגד המאמינים המש

 גוף המשיחן מסתנן לתוך ט. הש12

השטן מסתנן לתוך הקהילה בשתי דרכים. דרך אחת היא באמצעות אנשים שאינם תלמידי 
הסתנן . השנייה היא ל38-39יג  ממתי ",ַהזּוִנין"הרעים, לעשבים  אמת של המשיח, בדומה

 י)ומשמעות המילה היוונית, כפ "רישוע אח"אמצעות מורי שקר שמלמדים על בלתוך הקהילה 
; איגרת פטרוס השנייה ב 15-13שצוין לעיל, היא אחר מאותו הסוג; השנייה לקורינתים יא 

19-1.)  

 ף המשיחגו. השטן מעודד מחלוקות ב13

שטנית  ומתפרקות בגלל השפעההשטן מעודד מחלוקות בקהילות, וקהילות רבות מתחלקות 
  (.11-1)השנייה לקורינתים ב 

 . השטן מפתה את המאמינים14

(. זהו חלק מרכזי בפעליו 5)הראשונה לתסלוניקים ג  בניסיונות המאמיניםמעמיד את ן טהש
בשישה תחומים לפחות. ראשית, הוא מפתה של השטן בקרב המאמינים, והוא מפתה אותם 

, הוא מפתה את המאמינים לבצע חטאים (. שנית3השליחים ה  את המאמינים לשקר )מעשי
(. שאול אוסר על 15-11איגרת טימותיאוס הראשונה ה  ;5יניים )הראשונה לקורינתים ז מ

יכשילם הבעל והאישה להימנע זמן ארוך מדי מקיום יחסי מין שמא יפתה אותם השטן ו
חטאים  תה את המאמינים לבצע(. שלישית, השטן מפ5-3בתחום זה )הראשונה לקורינתים ז 

אמינים לשקוע בעיסוק מהוא מפתה את ה ,רביעית (.8ה  הראשונה ס)איגרת פטרומסוימים 
(. חמישית, הוא מפתה את 19; ה 17-15יתר בענייניי העולם הזה )איגרת יוחנן הראשונה ב 

יל ת בעניינים רוחניים, ובאופן שכזה המאמין נכשל באותו חטא שהובהמאמינים להתגאו
הוא מפתה מאמינים להסתמך  (. שישית,6)הראשונה לטימותיאוס ג ים מהשמהשטן  נפילתל

  (.8-1כמה וכוחות אנושיים ולא על חכמה שמימית )דברי הימים א' כא חעל 

 . השטן טורף מאמינים15

 אינםכניס אותם כל כך עמוק לתוך החטא עד שלפעמים הוא בולע את המאמינים, כלומר מ
 (. 8הראשונה ה לעולם )איגרת פטרוס נחלצים ממנו 

 מינים. השטן מרמה את המא16

ובכך שהוא מופיע כמלאך  ,על ישוע מזויףמינים על ידי הכרזה המאחלק מ הוא מוליך שולל
 (. 14, 4-3של אור )השנייה לקורינתים יא 

 תםאמונמינים לאבד את . השטן גורם למא17

אותה לגמרי  שהם מאבדים עדימים השטן אחראי לפגיעה באמונתם של מאמינים מסו
 ינם מאבדים את ישועתם.הם א(. השבח לאל שאפילו אז 20-19)הראשונה לטימותיאוס א 

 . השטן מנסה להביס את המאמינים 18

 (. 12-10ם ו השטן שולח את שדיו כדי שינסו להביס את הקדושים )אפסי

 . השטן משתמש לרעה בכתבי הקודש 19

א עשוי לצטט פסוק במדויק, ואכן עושה וכתובים. הב תמעוות בצורה השטן אפילו משתמש
יישום ללפירוש וצטטו אותו מחוץ להקשרו או בכוונו וי בלא כראזאת, אבל הוא משתמש בו ש

 (.11-9; לוקס ד 6-5שלו, כפי שניסה לעשות עם ישוע )מתי ד נים מלא נכו
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 של השטן נגד מאמיניםמהלכים . 20

)השנייה לקורינתים ב  בפח את המאמין כדי להפילערמומיות  ראשית, הוא משתמש במזימות
שלישית, הוא מציב מלכודות  (.11)אפסים ו נכלוליות  חבולותבת (. שנית, הוא משתמש11

באותות משתמש  רביעית, הוא (.26; השנייה לטימותיאוס ב 7ס ג )הראשונה לטימותיאו
 כדי כוח זהבלל נסים והוא משתמש (. יש בכוחו לחו9 )השנייה לתסלוניקים בובמופתי שקר 

 לפעול נגד הקדושים.

 בעתיד עשי השטןמ ט.

נציין בהקשר זה בקצרה חמישה  וקר את מעשי השטן הוא מעשיו בעתיד.הס שיעיהחלק הת
נסוך (. שנית, השטן י17-13יב  ההתגלותדברים. ראשית, בעתיד הוא יילחם נגד ישראל )

-10יג  ההתגלות; 9קים ב טון )השנייה לתסלוניכוחות בצורר המשיח כדי שהלה יעלה לשל
(. 10; כ 20יט  ;18-11יג  ההתגלותקר )השנביא השטן יהיה זה שיקים את (. שלישית, 1

וא יתעה (. חמישית, ה16-12 זט ההתגלותרביעית, הוא יקבץ את הגויים למלחמת גוג ומגוג )
נה נגד סמכותו של ויעורר התמרדות נוספת אחרו את הגויים אחרי מלכות אלף השנים

  (.9-7כ  ההתגלותוהים )אל

IXשיבואו על השטן . המשפטים 
 משפטים: בעבר, בהווה או בעתיד. ובר שבעההשטן ע

 נפילתוא. המשפט שבא על השטן עם 

 (.16משמים )יחזקאל כח פילתו בעת נהמשפט הראשון בא על השטן כשחטא לראשונה, 
ית, הוא איבד את ראש הם שכן לראשונה.שבמקומות ההייתה אבדן המעמד שלו וה תוצאה

כס האלוהים, ואיבד את מעמדו כשומר כס מסוכך על ה "ַשח, ַהּסֹוֵכְךִממְ  ְכרּוב"מעמדו כ
ארץ היה כדור האשר כ ,האלוהים. שנית, הוא איבד את מעמדו כבעל הסמכות על כדור הארץ

 (.  13בעדן )יחזקאל כח שגן האבנים היקרות 

 טן בעדןהמשפט שבא על השב. 

לשטן:  אלוהים אמרם וחווה. בעדן כתוצאה מכך שפיתה את אדעליו בא  המשפט השני
נּו ָעֵקבהּוא ְישּוְפָך ר אש, ְוַאתָ  ֵאיָבה ָאִשית ֵביְנָך ּוֵבין ָהִאָשה, ּוֵבין ַזְרֲעָך, ּוֵבין ַזְרָעּה:וְ "  "ה ְתשּופֶּ

 .(15)בראשית ג 

 יהיהומוות לחוויה האנושית,  אודרכה הביא חט השטן אישה, שאותה פיתהלשהעונש הוא 
האחד שיביס עמד להיות של האישה הזו, חווה,  יאלוה צאצא ,שנים מאוחר יותר פיאל זרע.

ישה" האלוהי ישוף לאנושות. יום יבוא שבו "זרע האוישועה  את השטן ויביא חיים, שיקום
 )ירוצץ( את ראש השטן.

 שיחג. המשפט שבא על השטן בצליבת המ

רב ובא קמת. השטן ידע שזה בזמן שבו המשיח , השלישי שבא על השטן הצלב היה המשפט
. הוא ניסה כל הזמן לגרום למותו להיצלבניסה לעשות כל שביכולתו כדי למנוע מהמשיח  ולכן

נכונה, כמו למשל בחרב או בסקילה. אבל כל -או בצורה הלא או לפני העת היעודהשל ישוע 
הגיעה  של ישוע שעתו כאשר. (30)יוחנן ז  "ִהִגיָעה ְשָעתֹו אִכי עֹוד ל  "כשלו הניסיונות האלה נ

גסס על הצלב, השטן לא היה יותר בשליטה. המשיח הוא שהיה  הוא, ובזמן שלבסוף
 ות, הביא דין על ראש השטן.בשליטה מוחלטת. הצלב, שהביא ישועה לאנוש

ם: "ישוע חזה שזה יקרה:  ָטן נֹוֵפלָרִאיִתי אֶּ ָאַמר ָלהֶּ  (.81)לוקס י  "ְכָבָרק ִמן ַהָשַמִים ת ַהש ָ

ה"כות הפועל שלו שוע אמר שבזי 31ביוחנן יב  אחר כך, . ...ָכֵעת יְֻשַלְך ַהחּוָצה ַשר ָהעֹוָלם ַהזֶּ
ה...נִ ", הוא אמר: 11ביוחנן טז    ".ְשַפט ַשר ָהעֹוָלם ַהזֶּ
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ר טֵ בִ "]המשיח[ הצלב: נאמר על מה שהתרחש על  14-15בקולוסים ב  ת ְשַטר ַהחֹוב ֲאשֶּ ל אֶּ
ְגֵדנּו ַעד תֻ ָהָיה  ָררֹות, ִהִציָגן מֹו וֱֶּהסִ נֶּ ת ָעְצַמת ָהָרֻשּיֹות ְוַהש ְ ירֹו ְבָתְקעֹו אֹותֹו ַבְצָלב. ּוְבַהְפִשיטֹו אֶּ
יג בֹוְלרַ  ִהש ִ  היה השטן. שויות והשררות הללוואחת מהר – "ֲאָוה ְבַתֲהלּוַכת ִנְצחֹונֹו, ִנָצחֹון שֶּ

על מות המאמין )עברים ב השטן למשול ת ישוע את כוחו של באמצעות מותו ותקומתו השבי
15-14.) 

 (.8במותו, הפר ישוע את פעולות השטן )איגרת יוחנן הראשונה ג 

צפויים . ארבעה נוספים הראשונים שבאו על השטן התרחשו כברשלושת המשפטים 
 להתרחש.

 הצרה הגדולה תקופת ע צשיבוא על השטן באמ ד. המשפט

כאשר יושלך השטן ממקום משכנו צרה הגדולה, היה באמצע תקופת ההמשפט הרביעי י
 ארץ למשךיוגבל לאל משכנו הרביעי, הארץ. הוא  (שמי האטמוספירה)הנוכחי, השלישי 

)שם, ( כך שלא תהיה לו יותר גישה לשמים 9-7יב  ההתגלותהמחצית השנייה של הצרה )
 .(א12-10פסוקים 

 הגדולהה. המשפט שיבוא על השטן בסוף הצרה 

משכנו החמישי המילניום )מלכות אלף השנים(, שם יהיה מקום  ר בתהום במהלךייאסהשטן 
 (.3-1כ  ההתגלות)

 הגדולו. משפט השטן לפני הכס הלבן 

שהקדושים, על ידי הקהילה. שאול אמר  ,השטן יישפט בפעם השישית לפני הכס הלבן הגדול
לא  הקהילה(. 3-2ו  שונה לקורינתים; הרא20ילה, ישפטו מלאכים )רומים טז קהכלומר ה

תשפוט את המלאכים הטובים מפני שהם אינם חוטאים ואין עילה לשפוט אותם. אבל 
טו, והשטן יהיה ביניהם. הוא יישפט על ידי הקהילה במהלך המלאכים שסרחו ומרדו יישפ

 .(15-11כ  תלוההתג) הלבן הגדול המשפט שיתנהל לפני הכס

 ז. משפט השטן באגם האש

שי השטן יהיה אגם האש, שם יהיה מקום משכנו השיהאחרון שיבוא על משפט השביעי וה
 (.10כ  ההתגלות; 41)מתי כה 

X המאמיניםשל . האחריות 
 20-לך הדיון לעיל על מעשי השטן בהקשר למאמינים צוין שהוא תוקף את המאמינים בבמה
 התגוננות.ם מספר דרכי ינים אינם נותרים מחוסרי הגנה. יש להאמכים שונות. אבל המדר

 של המאמיניםהנשק כלי א. 

; איגרת 18-10ים ו ס)אפכלי הנשק של אלוהים מלוא אמצעי ההגנה הראשון של המאמין הוא 
ככל שלומדים יותר את התנ"ך ואת  הכוונה היא לכתבי הקודש. (.14יוחנן הראשונה ב 

מאמינים הגנה; כך ה ותם והוגים בהם, כך יש למאמינים יותרא החדשה, משננים ריתהב
נשק ומכוסים בשריון. ידיעת מה שנאמר בכתבי הקודש בנוגע לכל נושא  יר בכלחמושים יות

לפתות את ישוע ולשדלו במדבר . כאשר ניסה השטן נתון מסייעת במלחמה נגד השטן
ות ציטוט פסוקים מהתנ"ך. זה צעבאמ התקפותיושלוש רל את ניטלחטוא, ישוע התנגד לשטן ו

 עבור המאמינים המשיחיים.ב"השריון" עבור המשיח וזהו ב יון האלוהי"היה "השר
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 המאמין הנתון בידיב. הכוח 

נאמר למאמינים שלוש . שיש לו להתנגד לשטן אמצעי ההגנה השני של המאמין הוא הכוח
לא . 18-10; אפסים ו 9ה רוס הראשונה יגרת פט; א7פעמים להתייצב כנגד השטן: יעקב ד 

 "לכבול את השטן" אלא נאמר להם "להתנגדעור בשטן" וגם לא למאמינים "לגנאמר אף פעם 
לדעת  –עות הכתובים התייצב נגדו היא באמצב, הדרך הטובה ביותר ל". שולו, לעמוד נגדו

למצוא את  לוליםנו עאיך להשתמש בפסוקים הנכונים כנגד כל פיתוי ספציפי שמולו אנח
 .עצמנו

 המאמיןשל ערנות הג. 

וד על המשמר. עלינו לזהות את דרכי הפעולה של לעמו אמין להיות ערעל המ ,גונןכדי להתב
  (.8איגרת פטרוס הראשונה ה ) קראתול ניםהשטן ולהיות מוכ

 ד. המשיח מתפלל בעד המאמינים

. הוא עדםב של המשיח תפילותיופעילה אלא סבילה: ההגנה הרביעית של המאמינים אינה 
 (.25אל העברים ז  ;34; רומים ח 15יז  רע" )יוחנןמפגיע בעד המאמינים כנגד "ה

 ה. העקרונות של המאמין

כשמתמודדים עם השטן העקרונות שיש לזכור אותם ועבור המאמינים בההגנה החמישית 
 ועם המלחמה הרוחנית.

אפילו שר  (.9-8ה ל השטן בזלזול )יהודהעיקרון הראשון הוא שאסור למאמינים לדבר ע
וא פשוט הפקיד את כל העניין בידי השטן גינוי והאשמה. הטיח כנגד מיכאל לא ההמלאכים 

לקרוא בשמו. . לפיכך איש אינו אמור להסתובב ולגעור בשטן, לכבול את השטן או 'ה
 בזלזול.המאמינים אינם אמורים לדבר עליו 

המלחמה הרוחנית הוא לזכור  תמודדות עם השטן ועםעבור המאמין בהבהעיקרון השני 
לקבל רשות לגרום לבעיות ים. השטן עשוי בשטן כדי ללמד מאמינ הים משתמשתמיד שאלו

גרום לאיוב סבל כדי שיוכל מסוימות כדי ללמד לקח מסוים. לדוגמה, השטן הורשה ל גופניות 
ל כדי בסורשה לגרום לשאול ב(. השטן ה-ללמוד עוד על טבעו הריבוני של אלוהים )איוב א

באמצעות חולשתו של ולה להתחזק עוד יותר אלוהים יכד שגבורתו של ילמד ענווה ולמשי
 (.16-7שאול )השנייה לקורינתים יב 

ל יכול, וכהותו של אלוהים. השטן איננו הוא שהשטן מוגבל על ידי ריבונהעיקרון השלישי 
את. האלוהים הריבון מבלי שאלוהים יתיר זואפילו בכוחות שיש לו הוא אינו יכול להשתמש 

 (.6; ב 12יק לכת יותר מדי )איוב א לם לא ירשה לשטן להרחלוהים לעוגביל את השטן; אמ
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