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אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו
צפה לרגלו של משיח.

בראשית רבה, מב ד



פתח דבר
מאת צ'ארלס ק' ַרייִרי

תורת אחרית הימים סובלת בידיהם של ידידיה ושל אויביה גם יחד. 
ספציפית  משמעות  מלייחס  נמנעים  כלל  בדרך  בערכה  שממעיטים  אלה 
לכתבים נבואיים, ואלה שמפריזים בערכה נוטים לייחס לנבואות משמעות 

יתרה.
חייב  המקראי  הפרשן  ייעלמו.  לא  המקרא  של  הנבואיים  חלקיו  אך 
מספקים.  שהם  הפרטים  למידת  בהתאם  זאת  ולעשות  עמם,  להתמודד 
להבין את מלוא  לנסות  פרוכטנבאום, בשאיפתו המתמדת  ד"ר  כך עשה 
האמונה  היא  שלו  המוצא  נקודת  המקראית.  ההתגלות  של  משמעותה 
גם בשם  )הידועה  פי תורת העידנים  על  הגדולה,  לפני הצרה  בהילקחות 
תורת התקופות, או ההנהגות( ושובו של המשיח לפני מלכות אלף השנים.1 
זוהי למעשה המסגרת היחידה שמסוגלת לספק פרשנות הרמונית ועקבית 

לנבואות המקרא.
מחשבה.  ומעוררי  יסודיים  הם  המקראי  בחומר  המחבר  של  עיוניו 
בגישה  יזכו להסכמה מלאה אף של אלה האוחזים  מסקנותיו לא תמיד 
זהה לשלו, אך דעתם של קוראי ספר זה לא תוכל אלא להתעורר ולהתרחב 

על ידי עבודתו.

.Dispensational, pretribulational Premillennialism .1





מבוא למהדורה המקורית

ספר זה עוסק בעיקרו בלימוד הנבואה לפי סדר התרחשות האירועים. 
הספר כתוב מנקודת מבט המאמינה בהילקחות לפני הצרה ובשיבתו של 
שעניינו  מכיוון  העידנים.  תורת  פי  על  השנים,  אלף  מלכות  לפני  המשיח 
העיקרי של הספר הוא לימוד סדר האירועים, בחר המחבר שלא לעסוק 
בהשקפות האחרות, כמו ההילקחות באמצע הצרה או בסֹופה, או בעמדות 
השוללות את מלכות אלף השנים או שאינן מפרשות אותה באופן מילולי 
נאותה  בצורה  נעשה  כבר  זה  דבר  ופוסט־מילניאליזם(.  )אמילניאליזם 

בכתביהם של:
 J. Dwight Pentecost - Things to Come,  John F. Walvoord - The Rapture
 Question; The Blessed Hope and the Tribulation; The Return of the Lord;
 The Millennium,  Charles C. Ryrie - The Basis of the Premillennial Faith,
Dispensationalism Today,

זה הם מתוך מסגרת  נדון בספר  בין רבים אחרים. כל ההבדלים שבהם 
המשיח  של  ובשובו  הגדולה  הצרה  לפני  בהילקחות  המאמינה  ההשקפה 

לפני מלכות אלף השנים, לפי תורת העידנים.
תקוותי היא שהספר יתרום להבנת תורת אחרית הימים בקרב האסכולה 

המאמינה בתורת העידנים, במיוחד במה שנוגע לסדר האירועים.
תודתי המיוחדת לקים ּבַכָמן, שעבד באופן קפדני על ארבעת התרשימים 

ועל המפה בספר.
תודה מקרב לב לגב' מרק )שארֵמיין( או'ניל על השעות הרבות שהקדישה 
להקלדה ולהקלדה חוזרת של כתב היד. היא עבדה על כתב היד בעודה 

מחזיקה במשרה מלאה, ונאמנותה מוערכת מאוד.
תודות מיוחדות גם לאשתי מרי־אן שקראה בדקדקנות את כתבי היד 
בתוצר  נכללו  ואשר  לעזר  לי  רבות שהיו  הצעות  והציעה  ואת ההוכחות, 

הסופי.
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יותר משש שנים לקח להשלים את הכתב הזה, ואני מודה לאדון על 
החסד ועל הזכות לחברו. הוא מציג עבודה שנעשתה במהלך נסיעות רבות 
בין מדינות רבות ובין שתי אומות, שאחת מהן )ישראל( משחקת תפקיד 

עיקרי בספר זה.

ארנולד ג' פרוכטנבאום
סן אנטוניו, טקסס
15 בדצמבר, 1977
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ובמהלכן  המקורית,  המהדורה  כתיבת  מאז  שנה  מעשרים  יותר  עברו 
היתרונות  אחד  משמעותיים.  שינויים  ללא  חוזרות  הדפסות  מספר  נעשו 
בכך שלא כותבים ספר נבואה המתבסס על אירועים עכשוויים, הוא שאין 
צורך לערוך תיקונים משמעותיים בכל כמה שנים לפי השתנות האירועים 
אחד  אף  נרחבים,  שינויים  ישנם  אכן  זו  שבמהדורה  בעוד  העכשוויים. 
מתיקונים אלה אינו משנה את תוכנה הבסיסי של העבודה המקורית, למעט 
בשניים־שלושה מקומות. גם אז, השינוי אינו מבוסס על אירועים עכשוויים, 
אלא על הגות ומחשבה נוספת על אי אלו קטעים, לאחר יותר מעשרים שנה 
נוספות של הוראה בנושא. אפילו השינויים במזרח אירופה הצריכו שינוי 
בשמות המשתתפים במאורעות בלבד, לא במקומות הגיאוגרפיים ממש. 
בנושאים אחדים הושם פחות דגש )כמו בשבע התקופות של היסטוריית 
הקהילה, על אף שהמחבר עדיין נוטה לכיוון הזה(; אך במקומות אחרים 
חמישה  נוספו  כן  הגדולה(.  הצרה  לפני  בהילקחות  )כמו  חוזקה  העמדה 
ז':  ו': שמונת הסודות של הברית החדשה; נספח   נספחים חדשים: נספח 
אלמוות; נספח ח': מצב הביניים בין המוות לתחייה; נספח ט': מקומם של 
המתים; ונספח י': שארית ישראל: עבר, הווה ועתיד. המקומות העיקריים 

שבהם ימצא הקורא את השינויים הם:
עתות הגויים - שלב החלוקה לשתיים

תורת אחרית הימים בנוגע לקהילה הגשמית - פירוש שבע האיגרות
קהילת לאודיקאה

הפלישה הרוסית לישראל
שבט דן ו-144 אלף היהודים

נספח ה': שיח אחרית הימים על הר הזיתים - הקטע העוסק בהילקחות 
הקהילה. תיקונים אחרים בספר הם זניחים בהשוואה למוזכרים לעיל.

נוסף על הספרים שעליהם הומלץ במבוא המקורי )והם עדיין מודפסים 
ועודכן  ששּונה   ,Dispensationslism Today ריירי,  של  ספרו  למעט  כולם 
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וכעת שמו:  Dispensationalism(, ראו אור ספרים טובים אחרים העוסקים 
בסוגיות שמחוץ למסגרתה של תורת העידנים והאמונה בשובו של המשיח 

לפני מלכות אלף השנים, ביניהם:

* Charting the End Times, Tim LaHaye and Thomas Ice
* The Trumpet Sounds, Thomas Ice and Timothy Demy
* Issues in Dispensationalism, Wesley R. Willis and John R. Master
* Maranatha: Our Lord, Come! A Definitive Study of the Rapture 

of the Church, Renald Showers
* There Really Is a Difference! A Comparison of Covenant and 

Dispensational Theology, Renald Showers
* The End Times Controversy, Tim LaHaye and Thomas Ice, 

General Editors

נוסף על הנזכר לעיל הוציא מחבר ספר זה לאור עבודת המשך בשם: 
עוסקת  אשר   ,Israelology: The Missing Link in Systematic Theology
להשקפה  באשר  ישראל.  אודות  על  הכתובים  לתורת  מנוגדות  בדעות 
החדשה של ההילקחות בנקודת שלושת הרבעים של הצרה )הקרויה בשגגה 
הזעם"(, קיראו את סקירתו של המחבר: יום  לפני   "השקפת ההילקחות 
The Pre-Wrath Rapture of the Chruch2 - 'הילקחות הקהילה לפני יום 

הזעם'.

זו  מתוקנת  מהדורה  מתאפשרת  הייתה  לא  המקורית,  במהדורה  כמו 
לולא עזרתם של מספר אנשים. ברצוני להודות מקרב לב לאנשים הבאים: 
את  והכינה  למחשב  המקורית  העבודה  את  שהקלידה  היצ'בורן,  קאתי 
שלפנה"מ  בעידן  הוקלדה  המקורית  העבודה  התיקונים.  לביצוע  הקרקע 
)לפני המחשב(, ולכן לא הייתה קיימת בדיסק עד שגברת היצ'בורן הפכה 
דבר זה למציאות. רק אז אפשר היה להכניס את התיקונים, ואז האנשים 
פאולין  ג'ונס,  וג'ו־אן  ארצ'י  הסופית:  לטיוטה  כמגיהים  שימשו  שלהלן 
אילסן וריצ'ארד ד' ַסן. מתיו ליפסי עשה את כל עבודת העיצוב של הכריכה 
למזכירתי  גם  מושטת  מיוחדת  תודה  המתוקנת.  למהדורה  והתרשימים 
הקודמת, רוקסן ְטֵרְטוֶוי, שפיקחה והשגיחה על כל השלבים ההתחלתיים 
שהובילו למהדורתו המתוקנת של ספר זה. התהליך הושלם בידי מנהלה 

בפועל של 'אריאל', ריצ'ארד ד' סן.
.’Ariel Ministries ,2. ניתן לקבל מ-’אריאל
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שאלות  השנים  במשך  לי  שכתבו  לרבים  תודה  אסיר  אני  לבסוף, 
המבוססות על הספר. שאלות אלה עזרו לי לחדד, להבהיר, ולפשט חלק 

מדעותיי, דבר שבתורו הביא למהדורה מתוקנת זו.

ארנולד ג' פרוכטנבאום
טאסטין/אירוויין, קליפורניה

1 במרץ, 2003





חלק ראשון
חומרי רקע ומבוא
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פרק ראשוןא

הקדמה
ספר זה הוא לימוד על נבואות המקרא הקשורות לתורת אחרית הימים, 

הנקראת אסכטולוגיה.
רצף  את  סוקר  הוא  כרונולוגי;  סדר  פי  על  הנבואות  את  בוחן  הספר 
הזוכות  בנבואות  עוסק  הוא  הקודש,  בכתבי  נגלים  כפי שהם  האירועים 
הגדולה  הצרה  בימי  שיתחוללו  האירועים  וברצף  בהווה,  להתגשמותן 

ובמלכות אלף השנים עד לשיאם בסדר הנצחי.
לפני שניתן לעסוק בפרטים, מן ההכרח להציג תחילה אי אלו  אולם 

ענייני רקע והקדמה.

א. כללי הפרשנות
אתייחס להלן לכללי הפרשנות, ובמיוחד לכללים שהנחו אותי בכתיבת 
המחקר הזה. לעתים תכופות קרה שמפרשי הכתובים נעזרו במערכת כללים 
אחת לפירוש פסוקים שאינם נבואות, אך הם לא היו מסוגלים, או לא רצו, 
להשתמש בה לביאור הכתבים הנבואיים. באופן זה סבלה הנבואה רבות 
יושמו  כאשר  אפילו  אוהביה.  בידי  גם  סבלה  הנבואה  אך  אויביה;  בידי 
אותם כללים לביאור הנבואות כמו לביאור חלקים אחרים בכתבי הקודש, 
לעתים קרובות הם יושמו באופן לא עקבי ונכנעו לנטייה לייחס רוחניות 
יתר או סנסציוניות לחלקים מסוימים של המובאות. הדבר נעשה אפילו על 
ידי אנשים שמתעקשים על פרשנות מילולית. הנבואות סבלו באופן שכזה 

דווקא מידי אוהביהן, ואלה הוציאו להן תכופות שם רע.
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הפרשנות  תורת  על  ולא  הימים  נבואות אחרית  על  ספר  שזהו  מאחר 
)הרמניוטיקה(, לא נוכל לעסוק בכל כללי הפרשנות ועלינו להתייחס רק 

לכללים הרלוונטיים במיוחד להבנת הנבואות.
קיימים ארבעה חוקי פרשנות בסיסיים המהווים מפתח להבנת עולם 

הנבואה.3 הכלל הראשון נקרא כלל הזהב של הפרשנות:
כאשר המובן הפשוט של הפסוק )הפְשָט( מתקבל על הדעת, 
אין צורך לחפש מובנים אחרים; לפיכך התייחס לכל מילה 
לפי מובנה הראשוני, הרגיל, המילולי, אלא אם כן העובדות 
קטעים  לאור  לומדים  שאותו  המיידי,  מההקשר  שעולות 
בסיסיות,  יסוד  אמיתות  ולאור  הנלמד  לפסוק  הקשורים 

מראות בבירור אחרת.
במילים פשוטות, כלל זה קובע שיש להתייחס לכל הפסוקים המקראיים 
ככתבם וכפשוטם, אלא אם כן משהו בכתוב מצביע על כך שיש להתייחס 
אליהם בדרך אחרת ולא במובן המילולי. שימוש בכלל הזה באופן עקבי 
יוכל למנוע הרבה מ"הפרשנות העיתונאית" המתרחקת מן ההקשר, וטעויות 
נוספות כגון שלילת מלכות אלף השנים )אמילניאליזם(. לכן כאשר המובן 
הפשוט של הפסוק מתקבל על הדעת, אין צורך לחפש מובן אחר. כמו בכל 
ניבים  של  קיומם  את  שוללת  אינה  נורמלית  או  מילולית  פרשנות  שפה, 
היא שאין  העיקרית  הנקודה  מילולי.  רקע  ישנו  לאלה  גם  אך  וביטויים, 
לגשת לכתבי הקודש בהנחה שהם גדושים בסמלים ולכן קשה להבינם. אין 
זה כך. יש לגשת לכתבי הקודש בהנחה שניתן להבינם בדיוק באותו אופן 
שבו מבינים כל ספר אחר המובן בצורה מילולית. נוסף על ניבים וביטויים 
כתבי הקודש אכן משתמשים בסמלים, אבל הסמלים בדרך כלל מוסברים, 
והם מוסברים על ידי שימוש במילים בעלות משמעות מילולית פשוטה. 
את הכתוב יש להבין באופן מילולי, אלא אם כן הטקסט מצביע בבירור על 
כך שיש להבינו באופן סמלי. כלל הזהב של הפרשנות הוא הכלל הראשון 
לשלושת  היסוד  את  מניח  הוא  הפרשנות.  כללי  בארבעה  ביותר  והחשוב 

הכללים הבאים.
בעובדה  מכיר  זה  כלל  הכפולה.  ההתייחסות  כלל  נקרא  השני  הכלל 
דמויות  שתי  על  מדברים  מהכתובים  הקטע  או  הפסוק  רבים  שבמקרים 
נפרדות או על שני אירועים שונים, שמבדילים ביניהם פרקי זמן ארוכים. 
בפסוק או בקטע הנדון עצמו הם מתמזגים לתמונה אחת, ופער הזמן שבין 
3. ארבעת כללי פרשנות אלה נוסחו על ידי ד”ר דוד ל’ קופר, מי שהיה המייסד והמנהל 

.The Biblical Research Society של
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שתי הדמויות או האירועים אינו מוצג בטקסט עצמו. ידוע לנו שקיים פער 
של זמן מפסוקים אחרים, אך בקטע עצמו לא מבחינים בפער הזה. דוגמה 
טובה לכלל זה היא חלק מנבואות התנ"ך על ביאותיו הראשונה והשנייה 
של המשיח. לעתים תכופות משולבים שני האירועים הללו לתמונה אחת, 
ואין סימן לכך שיחלוף פרק זמן בין הביאה הראשונה לשנייה. זכריה ט' 
על  מדבר   9 פסוק  הכפולה.  ההתייחסות  לכלל  טובה  דוגמה  הוא   10-9
ביאתו הראשונה ופסוק 10 מדבר על ביאתו השנייה, אך התמונה המתקבלת 
בקטע אינה מצביעה על כך שיחלוף פרק זמן ביניהן. דוגמה נוספת מצויה 
בישעיהו י"א 5-1. פסוקים 2-1 מדברים על ביאתו הראשונה של המשיח 
ופסוקים 5-3 מדברים על ביאתו השנייה, אך התמונה המוצגת בהם אינה 
מצביעה בבירור על פער הזמן ביניהם. מאחר שכלל ההתייחסות הכפולה 

בא לידי ביטוי בקטעים נבואיים רבים, זהו כלל שחשוב להכירו.
אין לבלבל בין כלל זה ובין כלל אחר שרבים מכנים בשם התגשמות 
כפולה. מחבר ספר זה אינו מקבל את תוקף העיקרון שלפיו ניתן לדבר 
על התגשמות כפולה. כלל זה קובע שלפסוק או לקטע מסוים עשוי להיות 
להתגשם  עשוי  הוא  מסוימת,  בצורה  ולכן,  רחוק,  ואופק  קרוב  אופק 
זו.  להשקפה  דוגמה  בתור   14 ז'  ישעיהו  את  להביא  מרבים  פעמיים. 
הרחוק  והאופק  אחז,  בימי  שנולד  לילד  התייחסות  הוא  הקרוב  האופק 
זה  ספר  מחבר  אבל  המשיח.  לידת  כלומר  לבתולה,  שנולד  ילד  הוא 
כפולה. פסוק או קטע  כזאת של התגשמות  אינו סבור שקיימת תופעה 
ואם  אחרת;  נאמר  כן  אם  אלא  בלבד,  אחד  לדבר  להתייחס  יכול  אחד 
עצמו  רק התגשמות אחת, אלא אם הכתוב  לה  להיות  יכולה  נבואה  זו 
קובע שעשויות להיות לה התגשמויות רבות. כלל ההתייחסות הכפולה 
שונה מהכלל הטוען שקיימת התגשמות כפולה. הראשון קובע שכאשר שני 
אירועים משולבים בתמונה אחת, חלק אחד של הכתוב מתייחס לאירוע 
אחד והחלק השני מתייחס לאירוע השני. כזהו המצב בזכריה ט' 10-9. 
פסוק 9 מדבר אך ורק על ביאתו הראשונה של המשיח, ופסוק 10 מדבר 
יתגשם  לא   9 פסוק  כפולה.  אין התגשמות  השנייה; אבל  ביאתו  על  רק 
פעמיים ופסוק 10 לא יתגשם פעמיים. כך גם לגבי ישעיהו ז' 14: או שהוא 
המשיח.  של  ללידתו  מתייחס  שהוא  או  אחז  בימי  שנולד  לילד  מתייחס 
להסביר  ניתן   17-13 ז'  ישעיהו  את  לשניהם.  להתייחס  יכול  הוא  אין 
הכפולה,  ההתייחסות  כלל  לפי  אותו  מפרשים  אם  יותר  טובה  בצורה 
ולא לפי העיקרון המדבר על התגשמות כפולה. פסוקים 14-13 מדברים 
רק על לידתו של המשיח מבתולה. פסוקים אלה נכתבו לבית דוד באופן 



פעמי המשיח 26

 כללי, כפי שניתן לראות מהשימוש בגוף רבים בשניהם. פסוקים 17-15 
מתייחסים לילד בימי אחז מכיוון שהפנייה היא לאחז בלבד, כפי שנראה 
מהמעבר לגוף יחיד. הילד הוא כנראה שאר־ישוב המוזכר בפסוק 3. לפיכך 
ההתייחסות הכפולה מתייחסת לשני אנשים המופרדים זה מזה בפרק זמן. 
 דבר זה מונע את מלכודות ההתגשמות הכפולה. לו יכלה הנבואה בפסוק 14 
להתייחס ללידה שלא מבתולה, אזי לא הייתה בידינו רָאיה אמיתית או 

נבואה מכתבי התנ"ך על לידה אמיתית מבתולה.
הכלל השלישי הוא כלל ההישָנות, או כלל החזרה. כלל זה מתאר את 
העובדה שבחלק מהכתובים מתועד אירוע, ומיד אחריו מופיע תיעוד נוסף 
של אותו האירוע אך בפירוט רב יותר מהתיעוד הראשון. מעורבים בדרך 
כרונולוגי.  בסדר  המאורע  את  מתאר  הראשון  הקטע  קטעים:  שני  כלל 
הקטע השני, הבא אחריו, דן באותו אירוע ובאותה תקופה, אך קיים בו 

פירוט רב יותר של מהלך האירוע.
דוגמה לכלל ההישנות בקטע נבואי ניתן למצוא ביחזקאל ל"ח 1 - ל"ט 16. 
השמדתו  ואת  מהצפון  לישראל  הפלישה  את  מתאר   23-1 ל"ח  יחזקאל 
יחזקאל  שני,  הקטע  חוזר  מכן  לאחר  מיד  הפולש.  הצבא  של  המוחלטת 
ל"ט 16-1, על חלק מהמתואר בקטע הראשון ומספק פרטים נוספים על 
אודות השמדתו של הצבא הפולש. דוגמה נוספת נמצאת בישעיהו ל' - ל"א. 
הנבואה בישעיהו ל' מתארת את קריסת הברית בין יהודה למצרים. פרק 
ל"א חוזר על הנבואה, אך בפירוט רב יותר. דוגמה מקטע לא־נבואי נמצאת 
בבראשית א' 1 - ב' 25. בבראשית א' 1 - ב' 3 מתוארים שבעת ימי הבריאה 
דייקני. הקטע מסתיים ביום השביעי. אחריו בא הקטע  בסדר כרונולוגי 
השני בפסוקים 25-4, וכאן שוב בא לידי ביטוי כלל ההישנות. הקטע השני 
נוספים על אופן בריאתם של  מחזיר אותנו ליום השישי ומספק פרטים 
אדם וחווה. כלל ההישנות בא לידי ביטוי בספר ההתגלות. פרקים ו' - ט"ז 
הגדולה,  הצרה  מאורעות  של  הכרונולוגי  האירועים  סדר  את  מתארים 
ומסתיימים בהר מגידון ובביאה השנייה. לאחר מכן אנו מוצאים את כלל 
החזרה בפרקים י"ז - י"ח: פרק י"ז מספק פרטים נוספים על אודות חציה 

הראשון של הצרה; פרק י"ח - על חציה השני.
 - מהקשרו  המוצא  קטע  האומר:  ההקשר,  כלל  הוא  הרביעי  הכלל 
של  שמשמעותו  כיוון  מהקשרו,  פסוק  להוציא  אין  משמעו.4  את  מאבד 
פסוק מעוגנת בהקשרו. כאשר מוציאים פסוק מהקשרו, פעמים רבות הוא 
מוצג כבעל משמעות מסוימת שלא תיתכן בהקשרו הטבעי. דוגמה טובה 

.A text apart from its context is a pretext :4. באנגלית זהו משחק מילים
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לכך נמצאת בזכריה י"ג 6. לעתים קרובות משתמשים בפסוק זה כנבואה 
כמתייחס  נשמע  בהחלט  הוא  מהקשרו,  מוצא  הפסוק  כאשר  משיחית. 
לישוע. אך הקשרו של פסוק זה הוא נביאי שקר )זכר' יג 6-2(. זוהי הסכנה 
שבלמידת פסוק בודד ללא התייחסות להקשר. לעתים קרובות אומרים 
כל דבר בעזרת התנ"ך", אך הדבר נכון רק כאשר מפֵרים  "ניתן להוכיח 

כלל זה.
אלה הם ארבעת כללי הפרשנות הבסיסיים שאם הולכים לפיהם, הם 
בארבעת  בפרט.  הנבואות  ובלמידת  בכלל  הקודש  כתבי  בלמידת  יעזרו 
הקודש  כתבי  ולהבנת  הנבואה  להבנת  המפתח  טמון  הללו  העקרונות 
בקטעים  הללו  הכללים  את  מיישמים  הפרשנים  שרוב  בעוד  בכללותם. 
לא־נבואיים בכתבי הקודש, פעמים רבות הם נכשלים ליישמם בחלקים 
הנבואיים. גישה זו הביאה לטעויות חמורות. את כללי הפרשנות יש ליישם 

בכל כתבי הקודש.

ב. הסבר על תרשים אחרית הימים
הדבר השני שברצוני להסביר כחלק מן ההקדמה, הוא תרשים אחרית 
הימים )ראה תרשים מס' 1(. אחרית הימים מתחילה בעידן השישי. הצלב, 
שהביא לידי סיום העידן החמישי שהוא עידן התורה, גם התחיל את העידן 
השישי, עידן החסד. עידן החסד מחולק לשתי תקופות. הראשונה בהן היא 
תקופת הקהילה )ראה תרשים מס' 3(. עידן הקהילה החל בחג השבועות 
יימשך עד להילקחות הקהילה  והוא  ב'(,  )כמוזכר במעשי השליחים פרק 
השמיימה. התקופה השנייה היא הצרה הגדולה, שתארך שבע שנים, והיא 
מהווה את שבע השנים האחרונות של עידן החסד. )ראה תרשימים מס' 4, 

5 ו-6(.
אחרי פרק זמן קצר שיבוא בעקבות הצרה הגדולה, שהיא שבע השנים 
המשיח  מלכות  עידן   - השביעי  העידן  יחול  החסד,  עידן  של  האחרונות 
למשך אלף שנים )ראו תרשים מס' 9(. לאחר עידן המלכות תבוא תקופה 
מסוימת של אחרי המלכות, ובזמנה יקרו מספר דברים; ולבסוף יבוא הסדר 
הנצחי: הנצח. אלה הם קווי המיתאר הכלליים של תורת אחרית הימים. 

כל הפרטים, בליווי תרשימים מפורטים, יועלו במהלך לימוד זה.
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ג. ספר ההתגלות
דבר שלישי שברצוני להביא לתשומת לב הקורא כחלק מן ההקדמה, 
קשור לספר ההתגלות עצמו. מטרת עבודה זו היא לחקור את כל תחום 
לספר  מעבר  רבים  נוספים  קטעים  המערב  דבר  הקודש,  בכתבי  הנבואה 
ההתגלות בלבד. אך ספר ההתגלות יהווה בסיס. קטעים אחרים מכתבי 
הקודש יעורבו במקום המתאים לכך ולפי הצורך, כדי לעזור לנו בפיתוח 
סדר האירועים. לפיכך מבחינת מחקר זה יהווה ספר ההתגלות את הרקע 
העיקרי, בעוד שחלקים אחרים מהכתובים יידונו במקום המתאים להם 

ולפי סדר התרחשותם.

1. מיתאר כללי של ספר ההתגלות
המיתאר הכללי של ספר ההתגלות ניתן לנו בספר עצמו, בפרק א' פסוק 19: 

וֲַאׁשֶר־עִָתיד  עַָּתה  וֲַאׁשֶר־נַעֲׂשֶה  ֲאׁשֶר־ָרִאיָת  ֵאת  כְתֹב  וְעַָּתה 
לְִהיֹות ַאֲחֵרי־כֵן.

הפסוק מחלק את ספר ההתגלות לשלושה חלקים: הדברים שראה יוחנן; 
הדברים שנעשים עתה; והדברים שעתידים להיות אחרי כן. בהתבסס על 

חלוקה משולשת זו, ניתן לחלק את ספר ההתגלות כדלהלן:
הקדמה - א' 3-1

דברי פתיחה - א' 8-4
1. הדברים שראה יוחנן - א' 20-9

  א. בן האדם בתפארתו - א' 11-9
  ב. ההתגלות - א' 16-12

  ג. הפירוש - א' 20-17
2. הדברים שנעשים עכשיו - ב' 1 - ג' 22

  א. אפסוס - ב' 7-1
  ב. זמירנה - ב' 11-8

  ג. פרגמוס - ב' 17-12
  ד. תיאטירה - ב' 29-18

  ה. סרדיס - ג' 6-1
  ו. פילדלפיה - ג' 13-7

  ז. לאודיקאה - ג' 22-14
3. הדברים שעתידים להיות אחרי כן - ד' 1 - כ"ב 21

  א. מאורעות בשמיים לפני הצרה הגדולה - ד' 1 - ה' 14
     1( כיסא האלוהים - ד' 11-1
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     2( השה ומגילת שבעת החותמות - ה' 14-1
  ב. הצרה הגדולה - ו' 1-י"ח 24

     1( המחצית הראשונה - ו' 1-ט' 21
         א. דיני החותמות - ו' 17-1

         ב. 144 אלף היהודים וההתעוררות העולמית - ז' 17-1
         ג. דיני השופרות - ח' 1-ט' 21

     2( מאורעות המתרחשים באמצע הצרה הגדולה - י' 1 - י"ד 20
         א. הספר הקטן - י' 11-1

         ב. בית המקדש בזמן הצרה הגדולה - י"א 2-1
         ג. שני העדים - י"א 14-3

         ד. השופר השביעי - י"א 19-15
         ה. ישראל בזמן הצרה הגדולה - י"ב 17-1

         ו. החיה מהים - י"ג 10-1
         ז. החיה מהארץ - י"ג 18-11

         ח. הכרזות באמצע הצרה הגדולה - י"ד 20-1
     3( המחצית השנייה - ט"ו 1 - ט"ז 21

         א. ההקדמה - ט"ו 8-1
         ב. דיני הקערות - ט"ז 21-1

     4( חזרה: שתי ערי בבל - י"ז 1 - י"ח 24
         א. בבל הרוחנית )חצי ראשון( - י"ז 18-1

         ב. בבל המדינית )חצי שני( - י"ח 24-1
  ג. הביאה השנייה והתקופה שאחרי המלכות - י"ט 1 - כ' 3

     1( הקדמה לביאתו השנייה של המשיח - י"ט 10-1
     2( ביאתו השנייה של המשיח - י"ט 18-11

     3( המערכה בהר מגידון - י"ט 19
     4( צר המשיח ונביא השקר - י"ט 20

     5( הגויים - י"ט 21
     6( כליאתו של השטן - כ' 3-1

  ד. מלכות המשיח - כ' 6-4
     1( שלטונו של המשיח - כ' 4

     2( התחייה הראשונה - כ' 6-5
  ה. התקופה שאחרי המלכות - כ' 14-7

     1( המרד האחרון - כ' 10-7
     2( משפט הכס הלבן הגדול - כ' 14-11

  ו. הסדר הנצחי - כ"א 1 - כ"ב 5
     1( סיומו של הסדר הישן ובריאת הסדר החדש - כ"א 8-1



פעמי המשיח 30

     2( ירושלים הנצחית החדשה - כ"א 9 - כ"ב 5
         א. כינונה של העיר - כ"א 10-9

         ב. תיאורה של העיר - כ"א 11 - כ"ב 5
הסוף - כ"ב 21-6

א. האימות - כ"ב 9-6
ב. הצהרות לאורה של ההתגלות - כ"ב 15-10

ג. האישור הראשון - כ"ב 16
ד. ההזמנה - כ"ב 17

ה. האזהרה - כ"ב 19-18
ו. האישור השני - כ"ב 20

ז. הברכה - כ"ב 21

זהו המיתאר הכללי של ספר ההתגלות שלפיו נתקדם במחקר זה.
מחבר ספר ההתגלות הוא השליח יוחנן, אשר חיבר גם את בשורת יוחנן 

ואת שלוש איגרות יוחנן.

2. ישן וחדש בספר ההתגלות
מה באמת מחדש לנו ספר ההתגלות? ומתוך כל הכתוב בו, מהי כמות 

הדברים החדשים, כלומר שאינם קיימים בכתבי התנ"ך?
ישנן  אך  ישירים מכתבי התנ"ך,  ציטוטים  אין  ובכן, בספר ההתגלות 
המוזכרים  הדברים  רוב  בעצם  בתנ"ך.  לקטעים  התייחסויות  כ-550 
בעשרים הפרקים הראשונים של ספר ההתגלות נמצאים במקום כזה או 
ורק בשני הפרקים האחרונים עוסק הספר בדברים  אחר בכתבי התנ"ך, 

חדשים לגמרי.
נבואות  ההתגלות?  ספר  ביותר  החשובה  תרומתו  מהי  הדבר,  כך  אם 
את  לקחת  ובכתובים.  השונים  בנביאים  משה,  בכתבי  מפוזרות  התנ"ך 
כלל האירועים המוזכרים בנבואות אלה ולסדרם ברצף כרונולוגי - זוהי 
משימה בלתי אפשרית. ערכו של ספר ההתגלות אינו בכך שהוא מספק 
הרבה מידע חדש, אלא בכך שהוא מלקט מידע המפוזר בנבואות התנ"ך 
ומציג את האירועים לפי סדר התרחשותם, כדי שנוכל לדעת את סדרם. 
ספר זה מספק מסגרת להבנת סדר האירועים הנמצאים בנבואות התנ"ך.

חדש  הוא  האחרונים  הפרקים  בשני  הנמצא  החומר  כן,  פי  על  אף 
לחלוטין. אלה הם הפרקים המתארים את הסדר הנצחי. נביאי התנ"ך לא 
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חזו דברים שקורים אחרי מלכות המשיח. אכן, מלכות המשיח הייתה שיאן 
של נבואות התנ"ך, ואף אחד מן הנביאים לא חזה דבר מעבר למלכות זו. 
לעומת זאת הסדר הנצחי הוא שיאה של הנבואה בברית החדשה, ופרקים 
את  מתארים  הם  כי  חדש,  מידע  מספקים  ההתגלות  בספר  ו-כ"ב  כ"א 

הנצח.

3. שימוש בסמלים בספר ההתגלות
תחום מקדמי חשוב נוסף הוא השימוש בסמלים. בספר ההתגלות קיים 
גישת קיצון  גישות קיצון.  שימוש רב מאוד בסמלים, דבר שהוביל לשתי 
אחת טוענת שהשימוש בסמלים בספר מלמד שלא ניתן להבינו ושיש לפרשו 
במונחים פשוטים של עימות כללי בין הטוב לרע, כאשר בסופו של דבר 
הטוב הוא המנצח. יותר מזה, גישת קיצון זו טוענת שאין לייחס חשיבות 

יתר לפרטים מאחר שלא ניתן להבינם. בדרך זו סבל הספר מאויביו.
לעומת זאת, בגישת הקיצון השנייה נעשה שימוש בלתי מבוקר בסמלים: 
השערות וניחושים, פירושים מרחיקי לכת וריגושים - מתוך ניסיון למצוא 
לסמלים פירוש המבוסס על אירועים עכשוויים. השערות כאלה מביאות 
זו  למצב שיש לעדכן ולהכניס שינויים עם השתנות המצב. בנוסף, גישה 

הובילה לנקיבה בתאריכים. באופן זה סבל הספר מאוהדיו. 
נעשה  הקודש  שבכתבי  בעוד  אלו.  קיצון  גישות  שתי  בין  איזון  ישנו 
שימוש רב בסמלים, השימוש בהם הוא עקבי. לסמל כלשהו תהיה אותה 
המשמעות בכל כתבי התנ"ך והברית החדשה ברובם המוחלט של המקרים 

)אך לא בכל המקרים(.
בספר זה ייבחנו הסמלים על פי כלל הזהב של הפרשנות. לצד הכרה 
ייצא  המחקר  אלא  בניחושים.  נעסוק  לא  אנחנו  סמלים,  של  בקיומם 
מנקודת הנחה שלכל הסמלים בספר ההתגלות ישנו הסבר במקום כלשהו 
בכתובים: אם בחלק אחר של ספר ההתגלות עצמו או בחלק אחר של כתבי 
הקודש. ישנם סמלים, אך ניתן לכתובים עצמם להסביר מהו פירושם, בין 
על ידי הסבר מפורש לסמל הנמצא בקטע עצמו, ובין על ידי השוואה עם 

קטעים אחרים שבהם נעשה השימוש בסמל. לא נעסוק בהשערות.

4. ההקדמה לַהתגלות - התגלות א' 3-1
לבסוף, בתחום חומר המבוא הכרחי לבחון את הפרק הראשון בספר 
ההתגלות. זהו חלקו העיקרי הראשון של הספר, לפי פסוק 19 בפרק, והוא 

שייך לתחום של הדברים שראה יוחנן.
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בפסוקים 3-1 נמצא את ההקדמה לספר:
ֶאת־ לְַהְראֹות  ָהֱאֹלִהים,  נַָתן־לֹו  ֲאׁשֶר  ַהָּמׁשִיַח,  יֵׁשּועַ  ֲחזֹון 
ּבְיַד־ ּבְׁשָלְחֹו  הֹוִדיעַ  וְהּוא  ּבְִמֵהָרה.  ֲאׁשֶר־יְִהיֶה  ֵאת  עֲבָָדיו 
ַמלְָאכֹו לְעַבְּדֹו לְיֹוָחנָן, ֲאׁשֶר ֵהעִיד ְּדבַר ָהֱאֹלִהים וְעֵדּות יֵׁשּועַ 
ַהָּמׁשִיַח וְֶאת־ּכֹל ֲאׁשֶר ָרָאה. ַאׁשְֵרי ַהּקֹוֵרא וְַאׁשְֵרי ַהּׁשְֹמעִים 
ֶאת־ִּדבְֵרי ַהּנְבּוָאה וְׁשְֹמִרים ֶאת־ַהּכָתּוב ּבָּה, ּכִי ְקרֹובָה ָהעֵת.

נהוג לקרוא להתגלות "חזון יוחנן", על אף שממש בפסוק הראשון מצוין 
ַהָּמׁשִיַח, ושהחזון הגיע ליוחנן רק לאחר תהליך מסוים.  יֵׁשּועַ  ֲחזֹון  שזהו 
למעשה, מקורו של החזון שניתן ליוחנן הוא באלוהים האב, ותכליתו היא 
אותו  נתן  אשר  האב,  אלוהים  הוא  החזון  מקור  ראשית,  המאמין.  אצל 
לאלוהים הבן, ישוע המשיח. שנית, מאלוהים הבן הועבר החזון לצד השלישי 
למלאכים  היה  רבות  פעמים  שם.  ללא  מלאך  שהוא  המסירה,  בתהליך 
תפקיד בהתגלות המקראית ובהתגלות הנבואית בפרט. מלאכים היו לעזר 
היו  מלאכים   .)2 ב  עבר'   ;19 ג  גלט'   ;53 ז  )מה"ש  תורת משה  בהתגלות 
 פעילים במסירת הנבואות לדניאל )ז 27-16; ח 26-16; ט 27-20; י 1 -יב 13( 
כדי  במלאכים  שימוש  נעשה   .)5  ,4 ו   ;5 ה   ;5  ,1 ד   ;3 ב   ;9 )א  ולזכריה 
להכריז את לידת יוחנן לזכריה )לוקס א 20-11( ואת לידת ישוע למרים 
)לוקס א 38-26( וליוסף )מתי א 21-20(. מכיוון שלעתים קרובות נעשה 
שימוש במלאכים בהתגלות הנבואית, אין זה יוצא דופן לגלות שמלאכים 
היו מעורבים בפרישת האירועים ובמסירת תוכנו של ספר ההתגלות, גולת 
הכותרת של הנבואה. למלאכים תפקיד נכבד בספר זה, לא רק במסירת 
הועבר  הנבואות. מהמלאך  לפועל של  גם בהוצאה  ליוחנן, אלא  הנבואה 
החזון לאישיות הרביעית בשרשרת, השליח יוחנן, אשר נצטווה לכתוב את 
ההתגלות בספר. יוחנן קיבל השראה אלוהית, ובאמצעות רוח הקודש תיעד 
את המילים ככתבן וכלשונן בדיוק בדרך שאלוהים התכוון וללא כל טעות, 
בכל הנוגע לכתב היד המקורי )פס' 2(. ההתגלות נכתבה על מנת להעבירה 

לאדם החמישי, שהוא המאמין.
פסוק 1 מוסיף ומציין שעל הדברים שמתגלים להתגשם ּבְִמֵהָרה. לעתים 
קרובות ביטוי זה אינו מובן כראוי, ורבים חושבים שעל כל נבואות הספר 
ללמד  זה  בביטוי  משתמשים  אחרים  שנמסרו.  אחרי  קצר  זמן  להתגשם 
שמכיוון שאותן נבואות לא התגשמו זמן קצר לאחר מסירתן, אין צורך 
הוא  ּבְִמֵהָרה  המילה  של  הפשוט  ביאורה  אך  ממש.  של  ברצינות  לקחתן 
של  לפועל  בהוצאה  דיחוי  כל  יהיה  לא  ההתגשמות,  יום  יגיע  שכאשר 

הדברים המנובאים.
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פסוק 3 מציב חובה בפני האדם החמישי בתהליך המסירה, המאמין, 
ובו בזמן גם טומן בחובו הבטחה. החובה היא שעל המאמין ללמוד את 
הספר הזה. ההבטחה היא לברכה )ַאׁשְֵרי(. זהו הספר היחיד בכתבי הקודש 
המבטיח לברך את אלה שילמדו אותו. לאלוהים יש ברכות רבות שאינן על 
תנאי, והמאמין זכאי לקבלן פשוט מעצם היותו מאמין. לעומת זאת ישנן 
ברכות שהן על תנאי, וברכת אלוהים למאמין שילמד ספר זה היא אחת 

מהן.
למידת הנבואה מעניקה ללומד אהבה וערגה לשיבת המשיח. למאמינים 
עטרה  מובטחת  לחזרתו  ומשתוקקים  המשיח  של  הופעתו  אוהבי  שהם 
מונעים  מאמינים  קרובות  לעתים  יותר.  מאוחר  נדון  ועליה  מיוחדת, 
קבלתן  לתנאי  מתייחסים  שאינם  מפני  להם,  הזמינות  ברכות  מעצמם 
ברצינות. הברכה המובטחת בלימוד ספר ההתגלות היא אחת מהברכות 
ברכה  כללי,  באופן  ה'  דבר  בלימוד  ברכה  שישנה  בעוד  הללו.  המותנות 
להבנה.  קלה  לכך  הסיבה  הזה.  ללימוד הספר המסוים  מיוחדת מתלווה 
מכיוון שחלק כה גדול מספר ההתגלות מבוסס על כתבי התנ"ך, בהכרח 
ידרוש לימוד מעמיק של ספר ההתגלות למידה של כל התנ"ך, דבר שיניב 

היכרות מקיפה ומעמיקה יותר של הכתובים בכללם.
הברכה מובטחת לא רק לזה ַהּקֹוֵרא ולאלה ַהּׁשְֹמעִים את דברי הספר, 
"צופים",  גם  משמעה  ׁשְֹמִרים  המילה  בו.  ֶאת־ַהּכָתּוב  לׁשְֹמִרים  גם  אלא 
וזאת המשמעות הנכונה פה. אחרי שהמאמין קורא ושומע את אשר מלמד 
המתוארים  הדברים  באים  אם  ולהשגיח  לִצְפות  עליו  ההתגלות,  ספר 
הפצרה  אותה  קרא.  שעליהם  הדברים  שיתגשמו  המשמר  על  לעמוד  וכן 
 לעמוד על המשמר מובעת גם בדברים שאמר ישוע על הר הזיתים, במתי 

כ"ד 44-42 ו-כ"ה 13.

5. דברי פתיחה - התגלות א' 8-4
אחרי ההקדמה בספר ההתגלות, באה הפתיחה בפסוקים 8-4:

יֹוָחנָן לְׁשֶבַע ַהְּקִהּלֹות ֲאׁשֶר ּבְַאְסיָה: ֶחֶסד לָכֶם וְׁשָלֹום ֵמֵאת 
כְִסאֹו  לִפְנֵי  ֲאׁשֶר  ָהרּוחֹות  ׁשִבְעַת  ּוֵמֵאת  וְיָבֹוא  וְָהיָה  ַההֹוֶה 
וְעֶלְיֹון  ַהֵּמִתים  ּובְכֹור  ַהּנֱֶאָמן  ָהעֵד  ַהָּמׁשִיַח,  ּוֵמֵאת־יֵׁשּועַ 
לְַמלְכֵי־ָאֶרץ. ֲאׁשֶר ָאַהב אָֹתנּו ּובְָדמֹו ּגְָאלָנּו ֵמַחּטֹאֵתינּו וַּיַעַׂש 
אָֹתנּו ְמלָכִים וְכֲֹהנִים לֵאֹלִהים ָאבִיו, לֹו ַהּכָבֹוד וְָהעֹז לְעֹולְֵמי 
עֹולִָמים. ָאֵמן. ִהּנֵה הּוא בָא עִם־ָהעֲנָנִים וְָרֲאָתה אֹתֹו ּכָל־עַיִן, 
ּכֵן  ָהָאֶרץ.  ּכָל־ִמׁשְפְחֹות  עָלָיו  וְָספְדּו  ְּדָקֻרהּו  ֲאׁשֶר  ּגַם־ֵהָּמה 
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יְִהיֶה, ָאֵמן. ֲאנִי ָהָאלֶף וְַהָּתו ֹראׁש וָסֹוף, נְֻאם יְהֹוָה ֱאֹלִהים, 
ַההֹוֶה וְָהיָה וְיָבֹוא, ֱאֹלֵהי צְבָאֹות.

חלקו הראשון של פסוק 4 מציין עבור מי נכתב הספר, ובמיוחד פרקים ב' 
ו-ג' בו: ׁשֶבַע ַהְּקִהּלֹות ֲאׁשֶר ּבְַאְסיָה. יוחנן משתמש בה"א הידיעה היוונית, 
ההיסטוריה  זאת  לעומת  הקהילות.  לכלל  מתייחס  שהוא  המראה  דבר 
מלמדת שבאסיה היו יותר משבע הקהילות המוזכרות בהקשר. לדוגמה, 
קהילה אחת באסיה שלא מוזכרת היא קולוסה. על אף היותה באסיה אין 
היא נכללת בשבע הקהילות. כיצד, אם כן, עלינו להבין את ההתייחסות 
מסמל  הקודש  בכתבי  שבע  המספר  המוזכרות?  לקהילות  הידיעה  בה"א 
נוספות  פעמים  ביטוי  לידי  שבע  המספר  יבוא  זה  בפרק  אפילו  שלמות. 
באותו אופן, כחלק מנושא אחר. הנקודה החשובה היא שזהו מסר לכלל 
הקהילות. כאשר יוחנן מכוון את דבריו לׁשֶבַע ַהְּקִהּלֹות ֲאׁשֶר ּבְַאְסיָה, הוא 
מציין בכך שהוא כותב לכלל הקהילה. על כל המאמינים מוטל ללמוד את 

מה שנכתב לשבע הקהילות.
מפסוקים 4ב-5א ניתן שוב להבין שיוחנן תיפקד כמחבר משני. המחבר 
הראשוני של ההתגלות הוא אלוהים בשלוש הוויותיו. היוזם הוא אלוהים 
מוזכרת  אחריו  וְיָבֹוא".  וְָהיָה  "ַההֹוֶה  כאן  מתואר  והוא   ,1 בפסוק  האב, 
רוח הקודש, מקור כל ההתגלות וההשראה )פטר"ב א 21-20(. רוח הקודש 
בה"א  שימוש  נעשה  שוב  כְִסאֹו".  לִפְנֵי  ֲאׁשֶר  ָהרּוחֹות  כ"ׁשִבְעַת  מתוארת 
הידיעה יחד עם המספר שבע כדי לסמל מכלול ושלמות. ׁשִבְעַת ָהרּוחֹות זו 
התייחסות לישעיהו  י"א 2, שם כתוב על שבע תכונותיה של רוח הקודש. 
בחלקו  בשרשרת,  השנייה  שהיא   ,1 מפסוק  האישיות  מוזכרת  ולבסוף 
הראשון של פסוק: ּוֵמֵאת־יֵׁשּועַ ַהָּמׁשִיַח ָהעֵד ַהּנֱֶאָמן ּובְכֹור ַהֵּמִתים וְעֶלְיֹון 

לְַמלְכֵי־ָאֶרץ. 
כי:  ובהודיה  בן האלוהים בהלל  פונה אל  יוחנן  5 ב-6  ואז, בפסוקים 
שלישית,  ֵמַחּטֹאֵתינּו;  ּגְָאלָנּו  בְָדמֹו  הוא  שנית,  אָֹתנּו;  ָאַהב  הוא  ראשית, 
הוא עשה אותנו ממלכה; רביעית, הוא עשה אותנו ּכֲֹהנִים לֵאֹלִהים ָאבִיו; 

וחמישית, לֹו ַהּכָבֹוד וְָהעֹז לְעֹולְֵמי עֹולִָמים ָאֵמן.
בעוד שבפסוק 19 נמצא המיתאר הכללי של ספר ההתגלות, בפסוק 9 

מתואר נושא הספר - ביאתו השנייה של המשיח:
ִהּנֵה הּוא בָא עִם־ָהעֲנָנִים וְָרֲאָתה אֹתֹו ּכָל־עַיִן, ּגַם־ֵהָּמה ֲאׁשֶר 

ְּדָקֻרהּו וְָספְדּו עָלָיו ּכָל־ִמׁשְפְחֹות ָהָאֶרץ. ּכֵן יְִהיֶה ָאֵמן.
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שיבתו של ישוע לאדמה זו היא הנושא המרכזי של הספר הזה. הספר 
ידון באירועים המובילים לביאתו השנייה, באירועים המלווים את ביאתו 

השנייה ובאירועים שלאחר ביאתו השנייה.
את  המכיל  הנצחי,  כאחד  עצמו  את  ישוע  מתאר   8 בפסוק  לבסוף, 
הראשית ואת הסוף. הוא האל הריבון שמעל הכול, הנמצא בשליטה מתמדת 
בהיסטוריה; זה שיביא את כל האירועים המתוארים בספר ההתגלות לידי 

התגשמותם.

6. הדברים שראה יוחנן - התגלות א' 20-9
פסוקים 20-9 מהווים את חלקו העיקרי הראשון של ספר ההתגלות: 
הקטע  את  בתפארתו.  האדם  בן  את  ראה  יוחנן  יוחנן.  שראה  הדברים 

אפשר לחלק לשלושה תתי-חלקים:
ראשית: בפסוקים 11-9 ישנה ההקדמה שקיבל יוחנן:

ֲאנִי יֹוָחנָן, ֲאִחיכֶם וְגַם־ָחבֵר לָכֶם ּבְלַַחץ ּובְַמלְכּות ּובְַסבְלָנּות 
ּבַעֲבּור  פְַטמֹוס  ֲאׁשֶר־ׁשְמֹו  בִָאי  ָהיִיִתי  ַהָּמׁשִיַח,  יֵׁשּועַ  לְַמעַן 
רּוַח  עָלַי  וְַּתִהי  ַהָּמׁשִיַח.  יֵׁשּועַ  עֵדּות  ּובַעֲבּור  ָהֱאֹלִהים  ְּדבַר 
וַּיֹאֶמר:  ׁשֹופָר.  ּכְקֹול  ּגָדֹול  קֹול  ַאֲחַרי  וֶָאׁשְַמע  ָהָאדֹון,  ּבְיֹום 
ֲאנִי ָהָאלֶף וֲַאנִי ַהָּתו, ָהִראׁשֹון וְָהַאֲחרֹון; וְֵאת ֲאׁשֶר ַאָּתה ֹרֶאה 
ּכְתֹב עַל־ֵספֶר ּוׁשְלֵָחהּו ֶאל־ַהְּקִהּלֹות ֲאׁשֶר ּבְַאְסיָא. לְֶאפְסֹוס 
ּולְפִילֶָדלְפִּיָא  ּולְַסְרִּדיס  ּולְִתיֲאִטיָרא  ּולְפְַרּגְמֹוס  וְלִזְִמיְרנָא 

ּולְלּוְדְקיָא.
בפסוק 9 יוחנן מציין שהיה באי פטמוס בקבלו את הנבואה. פטמוס 
הוא אי מבודד קרוב לחופּה המערבי של טורקיה בת זמננו. בזמנו עשה 
וזוהי  יוחנן,  של  במקרה  גם  כמו  להגליה,  באי  שימוש  הרומי  המשטר 
הסיבה שיוחנן מזדהה כ"ָחבֵר לָכֶם ּבְלַַחץ". הייתה זאת תקופת הרדיפה של 
הקהילה בידי הקיסר דומיטיאנוס, ובזמנה הוגלה יוחנן לאי פטמוס. מצוין 
במפורש שזו הייתה סיבת הגלייתו: ּבַעֲבּור ְּדבַר ָהֱאֹלִהים ּובַעֲבּור עֵדּות יֵׁשּועַ 
ַהָּמׁשִיַח. בפסוק 10 הוא מתאר שּבְיֹום ָהָאדֹון, או אולי נכון יותר לתרגם 
"יום אדונִי", בהיותו בשליטת רוח הקודש הוא שמע קול אדיר, כה גדול 
עד שהוא משווה אותו לשופר. ביוונית הביטוי המתורגם ל"אדון" אינו שם 
עצם אלא תואר. לכן אין המילה מתייחסת ליום מסוים בשבוע, כמו יום 
שבת או יום ראשון. היה זה יום שבו יוחנן היה נתון במצב של התעלות 
יוחנן, היה זה "יום  רוחנית ושמימית, וקיבל התגלות אלוהית. כך, עבור 
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לשבע  שראה  הדברים  את  לכתוב  ההוראה  לו  ניתנת   11 בפסוק  אדונִי". 
הקהילות, ועמה רשימה הכוללת את מיקומה של כל קהילה.

שנית: בפסוקים 16-12 מתוארת ההתגלות עצמה, כלומר עצם הדברים 
שיוחנן ראה:

וֵָאפֶן לְִראֹות ֶאת־ַהּקֹול ַהְמַדּבֵר ֵאלָי, וַיְִהי ּבִפְנֹוִתי וֵָאֶרא ׁשֶבַע 
ְמנֹרֹות זָָהב. ּובְתֹוְך ׁשֶבַע ַהְּמנֹרֹות ְּדמּות ּבֶן־ָאָדם, לָבּוׁש ְמעִיל 
צַַחר  ּכְצֶֶמר  לְבָנִים  ּוׂשְעָרֹו  וְֹראׁשֹו  עַל־לִּבֹו.  זָָהב  ֵאזֹור  וְָחגּור 
ּכַּׁשָלֶג; וְעֵינָיו ּכְלַּבַת ֵאׁש. ּוַמְרּגְֹלָתיו ּכְעֵין נְחׁשֶת ָקלָל צְרּופֹות 
כֹוכָבִים;  ׁשִבְעָה  ּובְיַד־יְִמינֹו  ַרּבִים.  ַמיִם  ּכְקֹול  וְקֹולֹו  ּבַּכּור; 
ּוִמפִיו יֹוצֵאת ֶחֶרב פִיפִּיֹות ַחָּדה; ּופָנָיו ּכַּׁשֶֶמׁש ַהֵּמִאיר ּבִגְבּוָרתֹו.

כאשר פנה יוחנן לראות מי הוא בעל הקול, הוא ראה מראה של ישוע 
בתפארתו.  האדם  כבן  ישוע  את  ראה  הוא  כן.5  לפני  ראה  לא  שמעולם 
התבניות השונות שמשמשות לתיאור תפארתו של בן האדם לקוחות כולן 
כמלך.  הן מתארות את המשיח במשרתו השלישית,  במהותן  מן התנ"ך. 
למשיח שלוש משרות: נביא, כוהן ומלך. אך הוא אינו מתפקד בכל שלוש 
הראשונה הייתה  זו. משרתו  בזו אחר  ובעונה אחת, אלא  המשרות בעת 
כנביא, ובה תיפקד בביאתו הראשונה. משרתו השנייה היא ככוהן. ישוע 
ממלא תפקיד זה עכשיו, במיקומו הנוכחי לימין אלוהים האב, ככוהן גדול 
של כל מאמין. כאשר יחזור, יתחיל ישוע לתפקד במשרתו השלישית, כמלך. 
המשיח נושא בכל שלוש המשרות, אך אין הוא מתפקד בכל המשרות האלה 
בו זמנית. הוא תיפקד כנביא בעבר. כעת הוא מתפקד ככוהן. בעתיד הוא 
יתפקד במשרתו כמלך. במראה שקיבל יוחנן הוא ראה את ישוע כמלך, אך 
למלך תפקידים רבים, ואחד מהם הוא לשפוט. המאפיינים הבאים לידי 
שנראה  כיוון  כשופט,  בתפקידו  כמלך  אותו  מתארים  הזה  בקטע  ביטוי 
המשני  הנושא  השנייה.  בביאתו  העולם  את  ולשפוט  לבוא  עומד  שהוא 
אלוהים,  משפטי  של  בסדרה  עוסק  כולו  הספר  המשפט;  הוא  הספר  של 
בזה אחר זה. יתרה מכך, ישוע נראה עומד בין שבע המנורות. כאן אנחנו 
מוצאים את אחד הסמלים הרבים המוזכרים בספר. כפי שצוין, כל סמל 
אחר  ממקום  ואם  עצמו  הספר  מתוך  אם  הסבר,  יקבל  ההתגלות  בספר 
בכתבי הקודש. אך במקרה הזה משמעות הסמל מוסברת בפסוק 20, שם 
נאמר כי שבע המנורות מייצגות את שבע הקהילות. אם כך התמונה היא 

של ישוע העומד בין שבע הקהילות, ערוך לצאת במשפט.
5. אם כי יוחנן כן ראה משהו מתפארתו של ישוע בהר ההשתנות.
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שלישית: בפסוקים 20-17, יוחנן מקבל את הפירוש של הדברים שראה. 
בפסוקים 18-17 ישנו הזיהוי של הדמות שיוחנן ראה:

וַּיֹאֶמר:  יַד־יְִמינֹו  עָלַי  וַּיָׁשֶת  וֶָאפֹל לְַרגְלָיו ּכְֵמת.  וֵָאֶרא אֹותֹו 
ַחי  וְִהנְנִי  וֱָאִהי ֵמת  וְֶהָחי.  וְָהַאֲחרֹון  ֲאנִי ָהִראׁשֹון  ַאל־ִּתיָרא! 

לְעֹולְֵמי עֹולִָמים; ָאֵמן ּובְיִָדי ַמפְְּתחֹות ׁשְאֹול וָָמוֶת.
וְָהַאֲחרֹון( וכזה שקם  ישוע מזדהה כאן כזה שהוא נצחי )ֲאנִי ָהִראׁשֹון 
מהמתים )וֱָאִהי ֵמת וְִהנְנִי ַחי(, וכן ככובש המוות והשאול. בפסוק 19 מקבל 

יוחנן את ההנחיה:
וֲַאׁשֶר־עִָתיד  עַָּתה  וֲַאׁשֶר־נַעֲׂשֶה  ֲאׁשֶר־ָרִאיָת  ֵאת  כְתֹב  וְעַָּתה 

לְִהיֹות ַאֲחֵרי־כֵן.
ציווי זה כולל בתוכו את מיתאר הספר שיוחנן עומד לכתוב. ישנה כאן 
 ;)22 1 - ג  )ב  עַָּתה  ֲאׁשֶר־נַעֲׂשֶה   ;)20-9 )א  ֲאׁשֶר־ָרִאיָת  ֵאת  חלוקה לשלוש: 
וֲַאׁשֶר־עִָתיד לְִהיֹות ַאֲחֵרי־כֵן )ד 1 - כב 21(. החלק האחרון מתייחס לדברים 
שיבואו בעקבות ֲאׁשֶר־נַעֲׂשֶה עַָּתה. אחר כך, בפסוק 20, ישנו הסבר לֲאׁשֶר־

נַעֲׂשֶה עַָּתה:
וְֶאת־ׁשֶבַע  בִיִמינִי  ָרִאיָת  ֲאׁשֶר  ַהּכֹוכָבִים  ׁשִבְעַת  ֶאת־סֹוד6 
ַהְּקִהּלֹות;  ׁשֶבַע  ַמלְֲאכֵי  ֵהם  ַהּכֹוכָבִים  ׁשִבְעַת  ַהּזָָהב.  ְמנֹרֹות 

וְׁשֶבַע ַהְּמנֹרֹות ֲאׁשֶר ָרִאיָת, ׁשֶבַע ְקִהּלֹות ֵהּנָה.
לכן.  קודם  שימוש  בהם  שנעשה  הסמלים  שני  את  מסביר  זה  פסוק 
 16 בפסוק  הכוכבים  שבעת  הקהילות.  שבע  את  מסמלות  המנורות  שבע 
הם שבעת המלאכים המופקדים על קהילות אלה. בעוד שבסמל המנורות 
לא נעשה שימוש במקומות אחרים בכתבי הקודש,7 בכוכבים כסמלים של 
"כוכב"  המילה  שבו  מקום  בכל  בודד,  מקרה  למעט  נעשה.  כן  מלאכים 
משמשת כסמל, היא מסמלת תמיד מלאך. דבר זה נכון גם לגבי התנ"ך וגם 

לגבי הברית החדשה, כולל חלקיו השונים של ספר ההתגלות.
בפסוק הזה מושלם חלקו העיקרי הראשון של ספר ההתגלות: הדברים 

שראה יוחנן.

6. המילה סוד כפי שהיא מוצגת בברית החדשה, מתייחסת תמיד למשהו שלא היה ידוע 
כלל בתנ"ך אך נחשף לראשונה בברית החדשה )מתי יג 11, 35; רומ' טז 26-25; קור"א ב 7; 
אפס' ג 5-4, 9; קול' א 26(. לפרטים נוספים ראה נספח 6, 'שמונת הסודות בברית החדשה'.
7. מה שמוצאים בתנ”ך בתור סמל הוא מנורת שבעת הקנים. החידוש כאן הוא שמדובר 

בשבע מנורות נפרדות, כשכל מנורה מייצגת קהילה במקום מסוים.
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תרשים מס’ 2ב שלב החלוקה לשתיים

איזון כוחות של מזרח 
ומערב

364 - הווה

שלב שני

שלב הממשלה 
הכלל־עולמית

אצבעות הרגליים 
מברזל וחרס

שלב עשר המלכויות
עשר קרניים )מלכים(, 

שלוש נעקרות ומותירות 
שבע קרניים הנכנעות 

לקרן השמינית

הראש השביעי

שלב צר המשיח
אימפריאליזם מוחלט

הקרן הקטנה היא הקרן האחת־עשרה )ביחס לעשר הקרניים( ונהיית הקרן 
השמינית אשר מושמדת בידי אלוהים, ובכך מסתיימת שליטת הגויים בישראל

שלב חמישי של הממלכה הרביעית והאחרונה של הגויים

מלכות המשיח
מלכות האבן 

מונרכיה מוחלטת

שלב שלישי
שלב רביעי

הראש השישי

שלב האחדות
האימפריה הרומית

חזקה כברזל

63 לפנה"ס - 285 לספירה

שלב ראשון





פרק שניב

עתות הגויים
עוד תחום שבו נחוץ חומר רקע לשם הבנת הנבואה המקראית קשור 
בהבנת עתות הגויים - טבעה של תקופה זו ומהלכה. ניתן להפיק הגדרה 

של עתות הגויים מהפסוק הבא, לוקס כ"א 24:
וְנָפְלּו לְפִי־ֶחֶרב וְָהגְלּו ֶאל־ּכָל־ַהּגֹויִם; וִירּוׁשָלַיִם ֵּתָרֵמס ּבְַרגְלֵי 

גֹויִם, עַד ּכִי־יְִמלְאּו עִּתֹות ַהּגֹויִם.
ההגדרה הטובה ביותר של עתות הגויים היא אותה תקופת זמן ארוכה, 
ירושלים  ועד לביאתו השנייה של המשיח, שבה  החל מימי ממלכת בבל 
לשליטה  אפשרות  מבטל  אינו  הדבר  הגויים.  של  למרותם  נתונה  תהיה 
יהודית זמנית בעיר, אבל כל שליטה יהודית שכזאת תהיה זמנית בלבד, עד 
לשיבת המשיח. שליטה זמנית מסוג זה שררה בימי המכבים )164 עד 63 
לפנה"ס(, בזמן המרד הגדול נגד הרומאים )70-66 לסה"נ(, מרד בר כוכבא 
נגד הרומאים )135-132 לסה"נ(, ומאז 1967 - כתוצאה ממלחמת ששת 
הימים. גם שלטון זה הוא זמני, שכן עדיין צפויה ירושלים להירמס ברגלי 
הגויים לפחות במשך שלוש וחצי שנים נוספות )התג' יא 2-1(. לפיכך יש 
המשיח  של  השנייה  ביאתו  לפני  העיר  על  יהודית  השתלטות  כל  לראות 
כזמנית בלבד, ואין משמעה שעתות הגויים הושלמו. עתות הגויים יסתיימו 

רק כאשר הגויים לא יוכלו לרמוס עוד את העיר ירושלים.
כדי להבין את מהלך התקופה המכונה עתות הגויים, יש צורך ללמוד 
מהקטעים  אחד  כל  יחדיו.  לשלבם  ואז  הקודש  מכתבי  קטעים  ארבעה 

מבוסס על קודמו ומרחיב אותו או את הקטעים הקודמים לו.
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א. דניאל ב' 45-31
תחילה נתבונן בתוכן חלומו של נבוכדנצר, בפסוקים 35-31:

ֲאׁשֶר  עֲנָק  צֶלֶם  ּגָדֹול,  ֶאָחד  צֶלֶם  וְִהּנֵה  ָרִאיָת,  ַהֶּמלְֶך,  ַאָּתה, 
זֳָהרֹו ָחזָק ְמאֹד, עַָמד לְפָנֶיָך ּוַמְרֵאהּו ָהיָה נֹוָרא. ֹראׁש ַהּצֶלֶם 
זָָהב ָטהֹור, ָחזֵהּו ּוזְרֹועֹוָתיו ּכֶֶסף, ּבְִטנֹו וִיֵרכָיו נְחׁשֶת. ׁשֹוָקיו 
ֶאבֶן ׁשֶּנֶעְֶקָרה  וְָרִאיָת  וְֶחלְָקן ֶחֶרס.  ֶחלְָקן ּבְַרזֶל  וְַרגְלָיו  ּבְַרזֶל 
וֶָחֶרס  ּבְַרזֶל  ָהעֲׂשּויֹות  ַהּצֶלֶם,  ּבְַרגְלֵי  פָגְעָה  ָאָדם,  ּבְיַד  ׁשֶֹּלא 
נֻפְצּו יַַחד ַהּבְַרזֶל, ַהֶחֶרס, ַהּנְחׁשֶת,  וְָאז  וְֵהֵדָּקה אֹוָתן לְעָפָר. 
נָׂשְָאה אֹוָתם  ַהּגְָרנֹות ּבַַּקיִץ. ָהרּוַח  וְָהיּו ּכְמֹץ  וְַהּזָָהב,  ַהּכֶֶסף 
לְַהר  ָהיְָתה  ּבַּצֶלֶם  ׁשֶפָגְעָה  וְָהֶאבֶן  ּכָל־זֵכֶר.  ֵמֶהם  נִׁשְִַאר  וְֹלא 

ּגָדֹול ׁשִֶּמּלֵא ֶאת־ּכָל־ָהָאֶרץ. 
לאחר תיאור כללי של גדולתו והדרו של הפסל )פס' 31(, תיאר דניאל 
עשוי  הפסל  של  ראשו   .)33-32 )פס'  עשוי  הפסל  שמהם  החומרים  את 
מזהב, החזה והזרועות מכסף, בטנו וירכיו מנחושת, שוקיו מברזל, ולבסוף 
רגליו ואצבעות רגליו חלקן מברזל וחלקן מחרס. יש לשים לב לשני דברים 
בנוגע למתכות אלה: ראשית, חוזקן של המתכות הולך ועולה; אך שנית, 
ערכן יורד. ההתגשמות תתבטא בירידת טיבם של הסמכות והשלטון: בבל 
פרס  לחוק; בממלכת  היה מעל  מונרכיה אבסולוטית שבה המלך  הייתה 
ומדי המלך לא היה מעל לחוק ולא הייתה לו סמכות לשנות גזרות שאותן 
הטיל בעצמו; למלכים ההלניסטיים לא הייתה זכות מלידה לרשת את כס 
המלכות, והם משלו מכוח כיבוש וכישורים אישיים; האימפריה הרומית 
הייתה רפובליקה שהתנוונה והפכה לשלטון ההמונים שהתמזג עם צורת 
המשטר האימפריאליסטי. יחד עם זאת תהיה התעצמות של החוזק בכל 
אבן,  ידי  על  מנותץ  הפסל  ואז  לקודמתה.  בהשוואה  מהאימפריות  אחת 
)פס' 34א-35(. כאשר הפסל נהרס האבן  אשר מכה את הצלם על רגליו 
נהיית להר גדול הממלא את כל הארץ )פס' 35ב(. האבן סותתה ׁשֶֹּלא ּבְיַד 

ָאָדם, תיאור המדגיש את מקורּה האלוהי.
ממשיך  נבוכדנצר,  חלם  שעליו  המרהיב  הצלם  את  כך  שתיאר  אחרי 

דניאל ונותן את פירושו בפסוקים 45-36:
זֶה ַהֲחלֹום, וְעַָּתה נֹאַמר ֶאת־פְִתרֹונֹו לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך. ַאָּתה ַהֶּמלְֶך, 
ֶמלְֶך ַהְּמלָכִים, ֲאׁשֶר ֱאֹלֵהי ַהּׁשַָמיִם נַָתן לְָך ֶאת־ַהַּמלְכּות, ֶאת־
ַהחֶֹסן, ֶאת־ַהּכַֹח וְֶאת־ַהּכָבֹוד. ּכָל־ֲאׁשֶר ּבָָאֶרץ, ֶאת־ּבְנֵי ָהָאָדם, 
ֶאת־ַחּיֹות ַהּׂשֶָדה וְֶאת־עֹוף ַהּׁשַָמיִם, נַָתן ּבְיְָדָך וְִהׁשְלִיְטָך עַל 
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ַאֶחֶרת,  ַמלְכּות  ָתקּום  ַאֲחֶריָך  ַהּזָָהב.  ֹראׁש  ִהּנְָך  ַאָּתה  ּכֻּלָם, 
לָה ִמּׁשֶּלְָך, ּוַמלְכּות ַאֶחֶרת, ׁשְלִיׁשִית, עֲׂשּויָה נְחׁשֶת וְִתׁשְֹלט  נִִקְ
וְכֲַאׁשֶר  ּכַּבְַרזֶל.  ֲחזָָקה  ִּתְהיֶה  ְרבִיעִית  ּוַמלְכּות  ּבְכָל־ָהָאֶרץ. 
ַהּבְַרזֶל ְמפֹוֵרר ּוְמנַפֵץ ֶאת־ַהּכֹל, וְכֲַאׁשֶר ַהּבְַרזֶל ְמׁשַּבֵר, ּכֵן ְּתפֵָרר 
ּוְתׁשַּבֵר ַמלְכּות זֹו ֶאת־ּכָל־ֵאּלֶה. וֲַאׁשֶר ָרִאיָת ַרגְלַיִם וְֶאצְּבָעֹות 
ַמלְכּות  זֹו  ׁשִֶּתְהיֶה  הּוא,  ּבְַרזֶל,  וְֶחלְָקן  ַהּיֹוצֵר  ֶחֶרס  ׁשֶֶחלְָקן 
ֲחלּוָקה. יְִהיֶה ּבָּה ֵמָחזְקֹו ׁשֶל ַהּבְַרזֶל, ּכְפִי ׁשֶָרִאיָת ּבְַרזֶל ְמעָֹרב 
ּבְֶחֶרס ַהִּטיט. וֲַאׁשֶר ָהיּו ֶאצְּבְעֹות ָהַרגְלַיִם ֶחלְָקן ּבְַרזֶל וְֶחלְָקן 
ֶחֶרס, הּוא ׁשֶַהַּמלְכּות ִּתְהיֶה ֶחלְָקּה ֲחזָָקה וְֶחלְָקּה ָרפָה. וֲַאׁשֶר 
ַהִּטין, הּוא ׁשֶַאף־עַל־פִי ׁשֶּיְִתעְָרבּו  ּבְֶחֶרס  ְמעָֹרב  ּבְַרזֶל  ָרִאיָת 
זֶה ּבַּזֶה ּבְזֶַרע־ֱאנֹוׁש, ֹלא יְִהיּו ְּדבִֵקים זֶה ּבַּזֶה, ּכְפִי ׁשֶַהּבְַרזֶל 
ֵאינֹו ִמְתעֵָרב עִם ַהֶחֶרס. ּובִיֵמי ַהְּמלָכִים ָהֵאּלֶה יִָקים ֱאֹלֵהי 
ַהּׁשַָמיִם ַמלְכּות ׁשֶֹּלא ֶּתֱחַרב לְעֹולָם. ַמלְכּות זֹו ֹלא ַתעֲבֹר לְעַם 
וְָתׂשִים לֶָהן ֵקץ  ַאֵחר. ִהיא ְּתפֹוֵרר ֶאת־ּכָל־ַהַּמלְכֻּיֹות ָהֵאּלֶה 
ֶאבֶן  נֶעְֶקָרה  ִמן־ָהָהר  ּכִי  ָרִאיָת  וֲַאׁשֶר  לְעֹולָם.  ָתקּום  וְִהיא 
ׁשֶֹּלא ּבִיֵדי ָאָדם ּופֹוְרָרה ֶאת־ַהּבְַרזֶל, ֶאת־ַהּנְחׁשֶת, ֶאת־ַהֶחֶרס, 
ֶאת־ לֶַּמלְֶך  הֹוִדיעַ  ַהּגָדֹול  ָהֵאל  ִהּנֵה  וְֶאת־ַהּזָָהב,  ֶאת־ַהּכֶֶסף 

ַמן פְִתרֹונֹו. ֲאׁשֶר יְִהיֶה ּבֶעִָתיד. ֱאֶמת ַהֲחלֹום וְנֶֶאֱ
 לאחר ההצהרה על דבר הביאור )פס' 36(, דניאל מפרש שראש הזהב 
האימפריה  זו  בבל.  ממלכת  של  שליטּה  נבוכדנצר,  הוא   )38-37 )פס' 
ירושלים  את  החריב  נבוכדנצר  כאשר  הגויים,  עתות  החלו  שבתקופתה 
ואת המקדש שבנה שלמה בשנת 586 לפנה"ס. כך הייתה בבל לראשונה 
לנבוכדנצר  ניתנה  למעשה  בירושלים.  שישלטו  הגויים  ממלכות  שבארבע 
רשות לשלוט בכל העולם המאוכלס, אך הוא לא בחר לממש את הרשות 

הזו. אישור לכך ניתן למצוא בירמיהו כ"ז 8-5 וביחזקאל כ"ו 14-7.
שתי  את  מייצגות  הכסף  חזה  לתוך  המתאחדות  הכסף  זרועות  שתי 
)פס' 39א(. מצוין  ומדי  כוננו את ממלכת פרס  ופרס, אשר  האומות מדי 
לָה מהממלכה הבבלית. אותה אחדות פנימית שהייתה לבבל  שממלכה זו נִִקְ
חסרה בה, מפני שלמרות התאחדותם של המדים והפרסים הם מעולם לא 

התמזגו לעם אחד, וכן גם הממשל היה כפוף לליקויים בתקנות החוק. 
אחרי ממלכת פרס ומדי באה האימפריה ההלניסטית, המסומלת בבטן 
ובשתי הירכיים מנחושת )פס' 39ב(, כיוון שממלכה שלישית זו חבקה מזרח 
ומערב גם יחד מבחינה טריטוריאלית. יכול להיות ששתי הירכיים מייצגות 
את סוריה ומצרים, שקמו מתוך האימפריה ההלניסטית ושלטו בשטחים 
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היהודיים ובירושלים. הרשות שניתנה לאימפריה הזאת הייתה זהה לזו של 
בבל, אך כמו בבל היא לא בחרה לממש את זכותה.

 .)43-40 )פס'  הגויים  של  הרביעית  הממלכה  את  מייצג  הצלם  שאר 
בקטע.  שלושה  מוצגים  ומהם  שלבים,  כמה  עוברת  זו  רביעית  ממלכה 
הראשון שבהם הוא שלב האחדות )פס' 40(, אך אחדות זו מפנה את מקומה 
לשלב החלוקה לשתיים )פס' 41(, אשר לו עדיין כוח של ברזל. ברם, בסופו 
של דבר הממלכה הרביעית מפנה את מקומה לשלב החלוקה לעשר, כפי 
 שאנו למדים מעשר אצבעות הרגליים העשויות ברזל וחרס )פס' 43-42(. 
חוסר  וחלש.  יהיה שברירי  וחלקו  חזק  יהיה  לעשר  חלק משלב החלוקה 
הלכידות בולט במיוחד באצבעות. האחדות היא בלתי אפשרית והחלוקה 
מתמזגים.  אינם  זו  בממלכה  השונים  שהמרכיבים  מפני  מתרחשת  לעשר 
הממלכה הרביעית שונה מכל הקודמות לה. היא דורסת ורומסת לגמרי את 
כל מה שהיה לפניה. הממלכה הרביעית של הגויים היא שמודגשת באופן 

מיוחד בקטע שדן בעתות הגויים.
של  ממלכה  תהיה  לא  אחריה,  שבאה  זו  החמישית,  הממלכה  אולם 
סמלים  בשני  פה  משתמשים   .)45-44 )פס'  יהודית  ממלכה  אלא  הגויים 
בולטים, סמלים שהשימוש בהם עקבי במקומות אחרים. כאשר משתמשים 
במילה ֶאבֶן באופן סמלי, היא תמיד מסמלת את האישיות השנייה בשילוש: 
ַהר באופן  אלוהים הבן, האדון ישוע, משיח ישראל. גם השימוש במילה 
הממלכה  אחרי  לפיכך  מלכות.  כס  או  ממלכה  מלך,  מסמל  תמיד  סמלי 
מכוננת  זו  מלכות  שלו.  מלכותו  את  אלוהים  יקים  הגויים  של  הרביעית 
בזמן שהממלכה הקודמת נמצאת בשלב החלוקה לעשר )פס' 44א(, והיא זו 
שמביאה לכלל סיום את שלטונן של הממלכות האחרות )פס' 44ב(. לבסוף 
הצלם המסמל את שליטת הגויים ינופץ בביאתו השנייה של המשיח. כאשר 
מכוננת,  אלוהים  מלכות  האבן־המשיח,  ידי  על  מנופצת  הגויים  שליטת 

ואבן זו היא המכוננת אותה.
אם נסכם את הקטע הראשון שדן בעתות הגויים, זוהי תקופת זמן שבה 
ארבע ממלכות הגויים יבואו בזו אחר זו וברצף, כאשר הממלכה הרביעית 
את  המכונן  אלוהים  בפני  זו  תיכנע  דבר  של  בסופו  שלבים.  כמה  עוברת 
מלכות  של  מקורה  אנושי,  מוצא  הגויים  שלממלכות  בעוד  שלו.  מלכותו 
האבן הוא אלוהי. ובעוד שממלכות הגויים כולן זמניות באופיין, מלכותו 

של אלוהים היא נצחית.
את הנלמד בפרק ב' של דניאל אפשר לסכם כך:

1. ממלכת בבל
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2. ממלכת פרס ומדי
3. האימפריה ההלניסטית

4. הממלכה הרביעית
  א. שלב האחדות

  ב. שלב החלוקה לשתיים
  ג. שלב החלוקה לעשר

  ד. מלכות המשיח

ב. דניאל ז' 28-1
הקטע השני הוא דניאל פרק ז' 28-1. פסוקים 14-1 מתארים ארבעה 

חזונות שראה דניאל:
ֲחלֹום  ָּדנִּיֵאל  ָרָאה  ּבָבֶל  ֶמלְֶך  לְבֵלְׁשַאּצַר  ָהִראׁשֹונָה  ּבַּׁשָנָה 
ֶאת־ ּכַָתב  ָאז  ִמׁשְּכָבֹו.  עַל  ּבְִהיֹותֹו  לֹו  ּבָאּו  ֹראׁשֹו  וְֶחזְיֹונֹות 
וַּיֹאַמר: ָראֹה  ָּדנִּיֵאל  וַּיַעַן  ִספֵר.  ַהְּדבִָרים  וְֶאת־ָראׁשֵי  ַהֲחלֹום 
ָרִאיִתי ּבְֶחזְיֹונֹות לַיְלָה, וְִהּנֵה ַאְרּבַע רּוחֹות ַהּׁשַָמיִם ְמגִיחֹות 
ֶאל־ַהּיָם ַהּגָדֹול. וְַאְרּבַע ַחּיֹות ּגְדֹולֹות עֹולֹות ִמן־ַהּיָם, ׁשֹונֹות 
זֹו ִמּזֹו. ָהִראׁשֹונָה ָהיְָתה ּכְַאְריֵה וְכַנְפֵי נֶׁשֶר לָּה. וְרֹוֶאה ָהיִיִתי 
ַרגְלֵי  עַל  וְָהעְָמָדה  ִמן־ָהָאֶרץ  נִּׂשְָאה  וְִהיא  ּכְנָפֶיָה  ׁשֶּנְִמְרטּו 
ַהּדֹוָמה  ׁשְנִּיָה,  ַאֶחֶרת,  ַחּיָה  וְִהּנֵה  לָּה.  נִַּתן  ֱאנֹוׁש  וְלֵב  ֱאנֹוׁש 
ׁשִּנֶיָה,  ּבֵין  ּבְפִיָה,  ָהיּו  צְלָעֹות  ֶאָחד. ׁשָלׁש  ּבְצַד  ָהעְָמָדה  לְדֹב 
וְכְָך ָאְמרּו לָּה: קּוִמי ִאכְלִי ּבָׂשָר ַהְרּבֵה. ַאֲחֵרי־כֵן רֹוֶאה ָהיִיִתי, 
וְִהּנֵה ַחּיָה ַאֶחֶרת, ּכְנֵָמר, ֲאׁשֶר לָּה עַל ּגַּבָה ַאְרּבַע ּכַנְפֵי עֹוף. 
ַאֲחֵרי־כֵן רֹוֶאה  נִַּתן לָּה.  וְׁשִלְטֹון  ָהיּו לַַחּיָה  ַאְרּבָעָה ָראׁשִים 
ָהיִיִתי ּבְֶחזְיֹונֹות לַיְלָה, וְִהּנֵה ַחּיָה ְרבִיעִית, נֹוָרָאה וְֵאיְמָתניִת 
וֲַחזָָקה ְמאֹד. ׁשִּנֵי־ּבְַרזֶל ּגְדֹולֹות ָהיּו לָּה וְִהיא ָהיְָתה אֹוכֶלֶת 
ָהיְָתה  ׁשֹונָה  ּבְַרגְלֶיָה.  רֹוֶמֶסת  ִהיא  וְֶאת־ַהּׁשְֵאִרית  וְכֹוֶתׁשֶת 
ִמן־ַהַחּיֹות ׁשֶָּקְדמּו לָּה וְעֶׂשֶר ַקְרניִַם ָהיּו לָּה. ִמְסַּתּכֵל ָהייִִתי 
ּבַַּקְרנַיִם, וְִהּנֵה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטּנָה, צְָמָחה ּבֵינֵיֶהן וְׁשָלׁש ִמן־
ֱאנֹוׁש  ּכְעֵינֵי  עֵינַיִם  וְִהּנֵה,  ִמפָנֶיָה.  נֶעְֶקרּו  ַהּקֹוְדמֹות  ַהַּקְרנַיִם 
ָהיּו ּבְֶקֶרן זֹו, ּופֶה ׁשִֶּדּבֵר ְּדבִָרים ּגְדֹולִים. רֹוֶאה ָהיִיִתי, וְִהּנֵה 
ּכַּׁשֶלֶג  לָבָן  ָהיָה  לְבּוׁשֹו  יָׁשַב.  יֹוִמין  וְעִַּתיק  ּכְִסאֹות  ָהעְָמדּו 
ּוׂשְעַר ֹראׁשֹו ּכְצֶֶמר נִָקי. ּכְִסאֹו ָהיָה ּכִלְׁשֹונֹות ֵאׁש וְגַלְּגַּלָיו ּכְֵאׁש 
ּדֹולֶֶקת. נְַהר ֵאׁש נְִמׁשְַך וְיָצָא ִמּלְפָניָו. ֶאלֶף ֲאלָפִים ׁשְֵרתּו אֹותֹו 
וְִרּבֹוא ְרבָבֹות עֹוְמִדים לְפָנָיו. ּבֵית ַהִּדין יָׁשַב ּוְספִָרים נפְְִּתחּו. 



פעמי המשיח 46

ׁשִֶּדּבְָרה  ַהּגְדֹולִים  ַהְּדבִָרים  קֹול  ּבִגְלַל  ּכִי  ָאז,  ָהיִיִתי  רֹוֶאה 
ַהֶּקֶרן נֶֶהְרגָה ַהַחּיָה - וֲַאנִי רֹוֶאה ָהיִיִתי - וְנבְִלָָתּה ֻהׁשְְמָדה 
ֲאבָל  הּוְסָרה,  ֶמְמׁשַלְָּתן  ַהַחּיֹות,  ּוׁשְָאר  ֵאׁש.  לִׂשְֵרפַת  נָה  וְנִּתְ
נָה לֶָהן עַד זְַמן ּומֹועֵד. רֹוֶאה ָהיִיִתי ּבְֶחזְיֹונֹות  ַאְרּכַת ַחּיִים נִִּתְ
לַיְלָה, וְִהּנֵה עִם עַנְנֵי־ַהּׁשַָמיִם ּבָא ֶאָחד ַהּדֹוֶמה לְבֶן־ָאָדם, וְעַד 
נְִּתנּו  וְכָבֹוד ּוַמלְכּות  וְהּובָא לְפָנָיו. ׁשִלְטֹון  ִהּגִיעַ  עִַּתיק יֹוִמין 
לֹו, וְכָל־ָהעִַּמים, ָהֻאּמֹות וְַהּלְׁשֹונֹות עָבְדּו לֹו. ׁשִלְטֹונֹו ׁשִלְטֹון 

עֹולָם ׁשֶֹּלא יָסּור ּוַמְמלַכְּתֹו ֹלא ִתכְלֶה.
מתואר   ,1 בפסוק  החזונות  ארבעת  של  והמקום  הזמן  הצגת  אחרי 
בפסוקים 6-2 החזון הראשון. הוא מתחיל במראה של הים הגדול )הים 
 התיכון(, המסמל את עולם הגויים )ישע' יז 13-12; מתי יג 50-47; התג' יג 1; 
יז 1, 15(, המוטרד על ידי ארבע רוחות השמיים )פס' 2(. מספר הרוחות 
הוא כמספר הממלכות, בעוד שהרוחות עצמן מצביעות על ריבונות אלוהים 
חיה  כל  כאשר  הים,  מן  חיות  ארבע  מגיחות  פתאום  העליונה.  והשגחתו 
שונה מרעותה )פס' 3(. כל הארבע הן מן הגויים, וכל הארבע מקורן באזור 

הים התיכון.
החיה הראשונה דמוית אריה ובעלת כנפי נשר )פס' 4(. היא מייצגת את 
ממלכת בבל )ירמ' ד 7; מח 40; מט 19, 22; נ 17, 44; יחז' יז 3(. החלק האחרון 
 של פסוק 4 מתייחס ככל הנראה לחוויה שחווה נבוכדנצר ושתועדה בדניאל 
ד' 37-1. עד כמה שאפשרי לאדם להפוך לבהמה, כך הפך נבוכדנצר לכזו; 
וככל שיכולה חיה להפוך לבן אנוש, כך איבדה בבל עם הזמן את טבעה 
החייתי. בבל איבדה עם הזמן את אופיה החייתי, כאשר עברה מתאוות 

כיבושים לבניית תרבות.
 החיה השנייה דמוית דוב, והיא מסמלת את ממלכת פרס ומדי )פס' 5(. 
והפרסים  שהמדים  אף  שעל  כיוון  האחד;  צדו  על  כנוטה  מתואר  הדוב 
ברית  הייתה  וזאת  בהרבה  דומיננטיים  היו  הפרסים  ברית,  בעלי  היו 
את  שטרף  אחרי  צלעות,  שלוש  מצויות  הדוב  בפי  מכך,  יתרה  מוטית. 
בשר. מההיסטוריה אנו למדים ששלוש הצלעות הללו מייצגות את שלוש 
המלכויות שנכבשו בידי כוחותיהן של פרס ומדי, ובכך קיבלו פרס ומדי 
מעמד של אימפריה. שלוש המלכויות הן לידיה, בבל ומצרים. לדוב אופי 
פחות מלכותי מהאריה והוא מגושם וכבד. פרס ומדי הצליחו בכיבושיהן 

רק מכוח היתרון המספרי.
החיה השלישית דמוית נמר, והיא המייצגת את האימפריה ההלניסטית 
)פס' 6(. אופיו של הנמר גם הוא פחות מלכותי מזה של האריה והוא גדול 
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פחות מהדוב, אך מהיר יותר משניהם. במהירות של נמר כבש אלכסנדר 
הגדול את ממלכת פרס ומדי והרחיב מאוד את האימפריה ההלניסטית. 
אך במותו נחלקה האימפריה לארבע ממלכות. ארבע הכנפיים מייצגות את 
ארבע המלכויות שקמו מממלכתו של אלכסנדר, וארבעת הראשים מייצגים 
את ארבעת המצביאים שהשתלטו על ארבע הממלכות: תלמי השתלט על 
מצרים, ישראל ופרובינציה ערביה; סלאוכוס על סוריה, בבל ומזרחה עד 

הודו; קסנדרוס על מקדוניה ויוון; וליסימכוס על תראקיה וביתיניה. 
החזון השני, הנמצא בפסוקים 8-7, מתאר את החיה הרביעית. שלא 
בדמויות  מתוארות  שהאחרות  בעוד  מוגדר.  אינו  תיאורה  האחרות,  כמו 
של חיות, לה לא ניתן תיאור כזה. החיה הרביעית מתוארת כבעלת צורה 
כל  את  לגמרי  מכניעה  היא  האחרות.  מכל  מהותי  באופן  שונה  ייחודית, 
יותר  הרבה  אכזרית  שהיא  נראה  לרסיסים.  אותן  ושוברת  לה  הקודמות 
בעוד  אך  קרניים.  עשר  הרביעית  לחיה  הקודמות.  הממלכות  משלוש 
שבתחילה ישנן עשר קרניים, צומחת קרן מספר אחת־עשרה, הקרן הקטנה, 
היא מתחילה  עקירת שלוש האחרות,  מן האחרות. אחרי  ועוקרת שלוש 
לדבר דברים גדולים. מכיוון שנעקרו שלוש קרניים נותרו שבע מהקרניים 
המקוריות, והקרן הקטנה היא עכשיו השמינית במקום האחת־עשרה. פעם 
נוספת, כמו בדניאל ב', מודגשת ייחודיותה של הממלכה הרביעית; מצוין 
אך  יותר.  מאוחר  בשלב  יידון  הפירוש  שלבים.  כמה  תעבור  זו  שממלכה 
לעת עתה מספיק לציין שהחיה הרביעית מייצגת את הממלכה הרביעית 

של הגויים.
החזון  בשמיים.  מתרחש  והוא   ,12-9 בפסוקים  הוא  השלישי  החזון 
בפסוקים 10-9 הוא על כס אלוהים האב, המתואר בשם עִַּתיק יֹוִמין. הוא 
מצטייר כאן כשופט, וספרי המשפט נפתחים. הוא מוקף רבבות מלאכים 
שיהיו אחראיים להוצאה לפועל של אותם דינים. העומדת למשפט היא 
החיה  דווקא  זו   11 בפסוק   .)12-11 )פס'  הגויים  של  הרביעית  הממלכה 
לשלוש  באשר  ומושמדת.  שנשפטת  הקטנה,  הקרן  ובמיוחד  הרביעית, 
מהן;  נלקחת  מלכותן  ראשית,  דברים:  שני  מצוינים   )12 )פס'  האחרות 
ושנית, חייהן קיבלו ארכה לתקופה ולמועד. נדון במשמעות המדויקת של 
דבר זה בקטע השלישי המתייחס לעתות הגויים. החזון השלישי הוא על 

אלוהים האב, המוכן לצאת במשפט כנגד הממלכה הרביעית.
בפסוקים 14-13 נמצא את החזון הרביעי. חזון זה מתאר כיצד מלכות 
הוא  האירועים  רצף  הרביעית.  הממלכה  הרס  בעקבות  מכוננת  אלוהים 

ביאתו השנייה של המשיח )פס' 13( ולאחר מכן מלכות המשיח )פס' 14(.
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אחרי שדניאל מתאר את ארבעת החזונות, שבמהותם הם סקירה נוספת 
כעת  אותם  מבאר  הוא  ב',  בדניאל  המצויות  הגויים  ממלכות  ארבע  של 

בפסוקים 27-15. דגש יושם על הממלכה הרביעית:
וֲַאנִי ָּדנִּיֵאל, רּוִחי ִהְתעַּצְבָה ּבְִקְרּבִי וְֶחזְיֹונֹות ֹראׁשִי ִהבְִהילּונִי. 
עַל  ִמֶּמּנּו  ּבִַּקׁשְִּתי  וְֶאת־ָהֱאֶמת  ָהעֹוְמִדים  ֶאל־ַאַחד  וֶָאְתָקֵרב 
ַהַחּיֹות  ַהְּדבִָרים.  ֶאת־פֵׁשֶר  לִי  וַּיֹוִדיעַ  לִי  וַּיֹאֶמר  ּכָל־זֹאת. 
ׁשֶּיָקּומּו  ְמלָכִים  ַאְרּבָעָה  ֵהן  ַאְרּבַע,  ׁשֵֶהן  ָהֵאּלֶה  ַהּגְדֹולֹות 
ּבָָאֶרץ. ּוְקדֹוׁשֵי עֶלְיֹון יְַקּבְלּו ֶאת־ַהַּמְמלָכָה וְיֲַחזִיקּו ּבַַּמְמלָכָה 
עַל  ֶאת־ָהֱאֶמת  ּבִַּקׁשְִּתי  ָאז  עֹולְֵמי־עֹולִָמים.  וְעַד  עֹולָם  עַד 
ׁשֶּׁשִּנֶיָה  ְמאֹד,  נֹוָרָאה  ִמּכֻּלָן,  ׁשֹונָה  ׁשֶָהיְָתה  ָהְרבִיעִית,  ַהַחּיָה 
ֶאת־ וְכֹוֶתׁשֶת  אֹוכֶלֶת  ׁשֶָהיְָתה  נְחׁשֶת,  ּוְטפֶָריָה  ּבְַרזֶל  ָהיּו 
ָהַאֶחֶרת  ַהֶּקֶרן  וְעַל  ׁשֶּבְֹראׁשָּה  ִִם  ַהַּקְרנַי עֶׂשֶר  וְעַל  ַהּׁשְֵאִרית, 
ִִם נָפְלּו ִמפָנֶיָה. לְֶקֶרן זֹו ָהיּו עֵינַיִם ּופֶה  ׁשֶּצְָמָחה וְׁשָלׁש ַקְרנַי
וְִהּנֵה  ָהיִיִתי,  ֵמֲחבְרֹוֶתיָה. רֹוֶאה  ְמַדּבֵר ּגְדֹולֹות, ּוַמְרֶאה ּגָדֹול 
ֶקֶרן זֹו עָׂשְָתה ִמלְָחָמה עִם ַהְּקדֹוׁשִים וְיָכְלָה לֶָהם, עַד ׁשֶּבָא 
עִַּתיק ַהּיִָמים וְנַָתן ֶאת ַהִּמׁשְפָט לְִקדֹוׁשֵי עֶלְיֹונִים, וְַהּזְַמן ִהּגִיעַ 
וְֶאת ַהַּמלְכּות נֲָחלּו ַהְּקדֹוׁשִים. וְכֵן ָאַמר לִי: ַהַחּיָה ָהְרבִיעִית 
ִהיא ַמְמלָכָה ְרבִיעִית ׁשִֶּתְהיֶה ּבָָאֶרץ, ׁשֹונָה ִמּכָל־ַהַּמְמלָכֹות, 
ׁשִֶּתבְלַע ֶאת־ּכָל־ָהָאֶרץ, ָּתדּוׁש וְָתֵדק אֹוָתה. וְעֶׂשֶר ַהַּקְרנַיִם - 
יָקּום  ַאֵחר  ּוֶמלְֶך  ְמלָכִים.  עֲׂשָָרה  יָקּומּו  ַהִהיא  ִמן־ַהַּמְמלָכָה 
ְמלָכִים.  ׁשְלׁשָה  וְיַׁשְפִיל  ִמּקֹוְדָמיו  ׁשֹונֶה  ׁשֶּיְִהיֶה  ַאֲחֵריֶהם, 
ּוְדבִָרים לְצַד ָהעֶלְיֹון יְַדּבֵר, וְֶאת ְקדֹוׁשֵי ָהעֶלְיֹונִים יְעַּנֶה; הּוא 
יְַחׁשֹב לְׁשַּנֹות מֹועֲִדים ּוִמׁשְפָט, וְֵהם יִּנְָתנּו ּבְיָָדיו עִָּדן וְעִָּדנִים 
וְֻתׁשְַמד  ִמֶּמּנּו  תּוַסר  ּוַמְמלַכְּתֹו  יָׁשַב  ּובֵית־ַהִּדין  עִָּדן.  וֲַחצִי 
וְתֹאבַד עַד עֹולָם. וְַהַּמלְכּות וְַהּׁשִלְטֹון ּוגְֻדּלַת ַהַּמְמלָכֹות ַּתַחת 
ּכָל־ַהּׁשַָמיִם יִּנְָתנּו לְעַם ְקדֹוׁשֵי עֶלְיֹון. ַמְמלַכְּתֹו ִּתְהיֶה ַמְמלֶכֶת 

עֹולָם וְכָל־ַהּׁשִלְטֹונֹות יַעַבְדּו וְיִׁשְְמעּו לו.
אחרי שדניאל מבקש את הפירוש בפסוקים 16-15, הוא מקבל פרשנות 
 - החיות  שארבע  לדניאל  נאמר   17 בפסוק   .18-17 בפסוקים  מתומצתת 
ארבע ממלכות הן. ובכל זאת משרתי אל עליון הם שיירשו את הממלכה, 
כיוון שכל מה שיהיה נחלתן של ארבע ממלכות הגויים יהיה זמני בלבד 
)פס' 18(. בעוד שמקודם עלו ארבע החיות מן הים, כאן הן באות מן הארץ. 
כאשר הן יוצאות מן ַהּיָם, מדגיש הדבר את זהותן הגויית. כאשר הן באות 
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מן הארץ, מדגיש הדבר את אנושיותן: אלה הן ממלכות של בני אדם, לא 
ממלכות שמימיות.

 22-19 בפסוקים  דניאל  הפירוש המתומצת, מבקש   אחרי שקיבל את 
פרשנות נוספת על אודות החיה הרביעית. בתוך בקשתו זו מוסיף דניאל 
לתאר אותה. פסוק 19 מדגיש את ייחודיותה. חשוב לשים לב כיצד שונּות 
זו של הממלכה הרביעית מודגשת פעם אחר פעם. לייחודיות הזאת דניאל 
מחפש מובן. הוא מבקש לדעת עוד על עשר הקרניים )פס' 20א(, ולבסוף 
על הקרן הקטנה )פס' 20ב-22(. בבקשו זאת דניאל מספק פרטים נוספים 
 על פעילותה של הקרן הקטנה: היא גורמת לשלוש מעשר הקרניים ליפול 
וניתנת לה  נלחמת בקדושים  )20ג(; היא  גדולות  )פס' 20ב(; היא מדברת 
אישי  באופן  מובסת  היא  לבסוף  אך   .)21 )פס'  עליהם  להתגבר  הרשות 
בביאתו של עתיק היומין. כאשר נחרץ משפטה של הקרן הקטנה על ידי 

עתיק היומין, היא מּוסרת, והממלכה עוברת לידי הקדושים.
הרביעית  החיה  על  פירוש  לקבל  דניאל  של  בקשתו   26-23 בפסוקים 
נענית. בדומה לכתוב בדניאל ב' מתואר שהממלכה הרביעית עוברת כמה 
שלבים, אך אין התאמה מלאה בין השלבים שם לשלבים פה. בפסוק 23א 
נמצאת הממלכה הרביעית בשלבה הראשון, שלב האחדות, וזהו השלב שבו 
מגיע השלב  כך  לשלוש קודמותיה. אחר  יותר בהשוואה  בולטת  שונּותה 
השני, ממשלה כלל־עולמית, מפני שבפסוק 23ב מצוין שהממלכה הרביעית 
תבלע את ּכָל הארץ. אחרי כן מגיע שלב עשר המלכויות )פס' 24א(, ואחריו, 
לפי התור, תבוא הקרן הקטנה, או שלב צר המשיח )פס' 24ב-26(. פסוקים 
)פס'  אלה מדגישים את העובדה שהוא עולה אחרי שלב החלוקה לעשר 
24ב(. בעוד שהממלכה הרביעית שונה משלוש קודמותיה, הקרן הקטנה גם 
היא שונה מעשר הקרניים האחרות )פס' 24ג(. בסופו של דבר היא מסירה 
שלושה מהמלכים האלה )24ד(. פסוק 25 שוב מצביע על כך שהיא מדברת 
דברים גדולים, כפי שרואים כאן מדבריה נגד אלוהים ונגד הקדושים. היא 
ּומֹועֲִדים  מֹועֵד  למשך  רק  למלוך  ותורשה  ומשפט,  מועדים  לשנות  רוצה 
 וֲַחצִי מֹועֵד, שלפי קטעים אחרים )דניאל ט 27; יב 7; התג' יא 2, 3; יב 6, 14; 

יג 5( משמעו ½3 שנים. אך לבסוף שלטונה מושמד כליל )פס' 26(.
כאשר מושמדת הקרן הקטנה, מלכות המשיח מכּוננת עבור הקדושים 
)פס' 27(. המילה ְקדֹוׁשִים בספר דניאל מתייחסת לצדיקים מקרב ישראל, 
או לשארית ישראל, ולא לקהילה. הפרק מסתיים בתיאורו של דניאל את 

תגובתו למה שכרגע ראה )פס' 28(. 
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פרק ז' של דניאל, אם כן, מפתח את הנושא של פרק ב' ומספק פרטים 
ז' אפשר  נוספים, במיוחד בכל הנוגע לממלכה הרביעית. את המידע בפרק 

לסכם כך:
1. ממלכת בבל

2. ממלכת פרס ומדי
3. האימפריה ההלניסטית

  א. שלב האחדות
  ב. שלב החלוקה לארבע

4. הממלכה הרביעית
  א. שלב האחדות

  ב. שלב הממשלה הכלל־עולמית
  ג. שלב החלוקה לעשר

  ד. שלב צר המשיח
5. מלכות המשיח

 ג. סיכום ושילוב של 
פרקים ב' ו-ז' בספר דניאל

כדי להבין באופן בהיר מהן עתות הגויים עלינו להשוות את פרקים ב' 
ו-ז' בספר דניאל, בטרם נתבונן בשני הקטעים האחרים שקשורים לנושא. 
האחרונה  על  בדגש  הגויים,  ממלכות  ארבע  את  מתארים  ו-ז'  ב'  דניאל 

שעוברת כמה שלבים. כך נוכל להשוות את הפרקים זה לצד זה:

דניאל ז      דניאל ב    
1. ממלכת בבל      1. ממלכת בבל

2. ממלכת פרס ומדי     2. ממלכת פרס ומדי
3. האימפריה ההלניסטית     3. האימפריה ההלניסטית

           א. שלב האחדות
           ב. שלב החלוקה לארבע

4. הממלכה הרביעית     4. הממלכה הרביעית
   א. שלב האחדות        א. שלב האחדות

   ב. שלב החלוקה לשתיים        ב. שלב הממשלה הכלל־עולמית
   ג. שלב החלוקה לעשר        ג. שלב החלוקה לעשר

   ד. שלב צר המשיח
5. מלכות המשיח        5. מלכות המשיח
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ישנה  הדבר.  אותו  את  מציגים  הקטעים  שני  המאפיינים  לרוב  בנוגע 
הסכמה בין הקטעים על כך שיהיו ארבע ממלכות של גויים, בזו אחר זו, 
ידי המשיח  על  מגיעים לשיאם בהשמדת הממלכה הרביעית  כשהדברים 
ובכינון מלכותו. בשני הקטעים ייחודיותה של הממלכה הרביעית מודגשת, 
כמו גם העובדה שהיא עוברת כמה שלבים. אך בשלבים אלה ישנו הבדל 

קטן בין שני הקטעים.
מהם  כששניים  הרביעית,  בממלכה  שלבים  שלושה  מציג  ב'  דניאל 
הרביעית,  בממלכה  שלבים  ארבעה  מזכיר  ז'  דניאל  ז'.  בדניאל  מוזכרים 
כאשר שניים מהם מוזכרים בדניאל ב'. שילוב של שני הסיכומים יניב את 

הדבר הבא:
1. ממלכת בבל

2. ממלכת פרס ומדי
3. האימפריה ההלניסטית

  א. שלב האחדות
  ב. שלב החלוקה לארבע

4. הממלכה הרביעית
  א. שלב האחדות

  ב. שלב החלוקה לשתיים
  ג. שלב הממשלה הכלל־עולמית

  ד. שלב החלוקה לעשר
  ה. שלב צר המשיח

5. מלכות המשיח

1. סיכום שלוש הממלכות הראשונות
ובחיה  הזהב  בראש  המיוצגת  בבל,  ממלכת  היא  הראשונה  הממלכה 
 דמוית האריה. מאפייניה השונים של הממלכה הזאת מתוארים בדניאל 
א' 1 - ה' 30 ובפרק ז' 4. האימפריה השנייה היא ממלכת פרס ומדי, המיוצגת 
בזרועות ובחזה הכסף ובחיה דמוית הדוב. מאפיינים שונים של הממלכה 
 הזאת מתוארים בדניאל ב' 39א; ו' 29-1; ז' 5; ח' 7-1; ובפרק י' 1 - י"א 2. 
אחריה באה הממלכה השלישית, היא האימפריה ההלניסטית, המיוצגת 
תחת  אחת  כיחידה  מתחילה  היא  הנמר.  דמוית  ובחיה  מנחושת  בבטן 
אלכסנדר הגדול, אך מתחלקת לארבע ממלכות במותו. ממלכה זו תופסת 
מקום לא מבוטל בהתגלות דבר אלוהים, בדניאל ב' 39ב; ז' 6; ח' 27-7; 

ו-י"א 35-3.
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2. הממלכה הרביעית - אימפריאליזם
אחרי זה באה הממלכה הרביעית, ששונּותה מן האחרות מודגשת. דניאל 
ובפרק   ;27-19  ,12-7 ז'   ;43-40 ב'  בפרקים  הזאת  הממלכה  את  מתאר 
י"א 45-36. היא עוברת חמישה שלבים שונים, כאשר רומא היא הראשון 
הרביעית  הממלכה  את  ברומא  לראות  שאי־אפשר  כיוון  בלבד,  מביניהם 
באימפריה  המתחילה  הרביעית,  הממלכה  את  המייחד  הדבר  מהו  כולה. 
הרומית, ומבדיל בינה לבין כל הממלכות הקודמות? ההבדל העיקרי הוא 
האימפריאליזם. כאשר הבבלים כבשו  סוג הממשל שרומא התחילה בו: 
אזור הם לא הציבו מושלים בבליים, אלא הקימו מושלים מבני המקום. 
כאשר בבל כבשה את יהודה היא הציבה תחילה את צדקיהו, ומאוחר יותר 
מונה גדליה למושל. תחת פרס ומדי נעשה אותו הדבר, ומושלים יהודיים 
כמו זרובבל ונחמיה מונו למושלים. ההלניסטים גם הם עבדו באותו אופן: 
במקום לשלוח מושלים מיוון, הם התירו לכוהנים הגדולים של היהודים 

למשול במשך כל תקופת השלטון היווני. 
זהו  אימפריאליזם.  לעומת זאת, רומא התחילה שיטה חדשה ששמה 
הדבר שהפך את האימפריה הרביעית לׁשֹונָה מכל האחרות. כאשר רומא 
כבשה, נשלחו רומיים למשול )כגון פונטיוס פילטוס, פליקס ופסטוס(. זאת 
הייתה המדיניות האימפריאליסטית. לכן כאשר נתייחס לממלכה הרביעית, 

נתייחס אליה כאל הממלכה האימפריאליסטית.
שני הקטעים בדניאל מבהירים שהממלכה הרביעית מתחילה עם תום 
על  מלכותו.  את  לכונן  יבוא  שמשיח  עד  וממשיכה  השלישית  הממלכה 
קיומה הארוך והמתמשך של הממלכה האימפריאליסטית לעבור חמישה 
שלבים בזה אחר זה, וכעת מן ההכרח ללמוד כל אחד מחמשת השלבים 

כדי להבין כיצד מתאימה ההיסטוריה להתפתחות זו.

]א[ שלב האחדות - רומא
אף  הרומית.  האימפריה  זוהי  האחדות.  שלב  הוא  הראשון  השלב 
שנוהגים לכנות את הממלכה הרביעית כולה בשם הזה, הדבר נכון רק לגבי 
שלבה הראשון של ממלכת הגויים האימפריאליסטית. נהיה מקובל כיום 
לחשוב במונחים של התעוררות האימפריה הרומית העתיקה, אך תפיסה 
זו אינה מוצדקת. עקבי בהרבה פשוט לעקוב אחר חמשת השלבים, כאשר 
האימפריה הרומית היא השלב הראשון, או שלב האחדות, שנמשך מ-63 
לפנה"ס עד 364 לספירה. אף אחד מהקטעים בדניאל אינו מאפשר פערים 

או התעוררות חדשה של האימפריה הרומית העתיקה.
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]ב[ שלב החלוקה לשתיים
השלב השני של הממלכה האימפריאליסטית הוא שלב החלוקה לשתיים. 
שלב זה נחזה מראש בפרק ב' של דניאל, אך לא בפרק ז'. שלב זה התחיל 
הרומית  האימפריה  את  חילק  ולנטינוס  הקיסר  כאשר  לספירה,  ב-364 
האימפריאליסטית  הממלכה  הפכה  ואילך  זו  מנקודה  ולמערב.8  למזרח 
למאזן כוחות של מזרח־מערב. מאז המשיכה למעשה ההיסטוריה להתפתח 
מוקד  כאשר   ,364 בשנת  התחיל  זה  דבר  מזרח־מערב.  של  כוחות  במאזן 
השליטה של האימפריה הרומית המערבית היה ברומא, ומוקד השליטה 
של האימפריה הרומית המזרחית היה בקונסטנטינופול. בחלוקה המקורית 
של הציר מזרח־מערב שלטו שתי הערים האלה במאזן הכוחות. מאז נעתקו 
נותרה  מזרח־מערב  של  החלוקה  אך  אחרים,  למקומות  השליטה  מוקדי 

בעינה.
לשנת  עד  בקונסטנטינופול  נותר  המזרחי  האגף  של  השליטה  מוקד 
1453, אז הוא קרס בפלישה הטורקית. כאשר קונסטנטינופול נפלה בידי 
הטורקים, מנהיגיה הפוליטיים, הסופרים והמלומדים ברחו צפונה אל תוך 
רוסיה והסתננו לממשל שם, בכוננם דגם של ממשל רומי )אימפריאליזם(. 
זמן  לאחר  "קיסר".  ברוסית  שמשמעו  צאר,  התואר  את  נשאו  המושלים 
הרומית  האימפריה  של  הרשמי  התואר  את  לעצמה  רוסיה  אימצה  מה 
השלישית. בסופו של דבר היה מרכזו של מאזן הכוחות המזרחי בברית 
המועצות, והוא כלל את מדינות הגוש הקומוניסטי. עם נפילת הקומוניזם 
)הידועות  המדינות  ולחבר  לרוסיה  המזרחי  הכוחות  מאזן  עבר  האירופי 
כחבר העמים(. בזמן כתיבת ספר זה עדיין מתרחשים שינויים, והאיסלאם 
כיצד  יגדיר  הזמן  ורק  נמשכת,  התזוזה  מקרה,  בכל  עיקרי.  לכוח  הופך 

יתיישבו הדברים באגף המזרחי של מאזן הכוחות.
 ,476 לשנת  ועד  מ-364  ברומא  נותר  המערבי  באגף  השליטה  מוקד 
כאשר נפלה רומא. משם הוא הועתק לצרפת, במיוחד כאשר קארל הגדול 
קרא  הוא  שלט  שבו  למרחב   .800 בשנת  השלטון  את  קיבל  )שרלמאן( 
"האימפריה הרומית הקדושה של העם הפרנקי". בשנת 962 הביס אוטו 
"האימפריה הרומית הקדושה  וכונן את  הראשון מגרמניה את הפרנקים 
"קיסר"  שמשמעותו  ַקייזר,  לעצמם  קראו  המנהיגים  הגרמני".  העם  של 
8. הייתה חלוקה מוקדמת יותר, בשנת 285 לספירה, אך היא לא שרדה למשך זמן רב 
והאימפריה שוב התאחדה תחת קונסטנטינוס ב-313-312. החלוקה בשנת 364 לספירה 

הייתה סופית.
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הכוח  מרכז  הראשונה,  העולם  מלחמת  אחרי  ובמיוחד  מאז,  בגרמנית. 
המערבי ממוקד באומות הדמוקרטיות של המערב.

אם כך בשנת 364 החל שלב החלוקה לשתיים, והוא ממשיך עד לימינו 
יישאר  זה  שלב  אך  שוב,  להשתנות  עלולים  והכוח  השליטה  מוקדי  אנו. 
במהותו איזון כוחות בין מזרח ומערב עד שיפנה את מקומו לשלב השלישי.

]ג[ שלב הממשלה הכלל־עולמית
שלושת השלבים הבאים בממלכה האימפריאליסטית הם כולם עתידיים. 
בשלב כלשהו יתמוטט מאזן הכוחות של מזרח־מערב, דבר שיוביל לממשל 
כלל־עולמי אחיד. שלב זה נחזה בפרק ז' של דניאל אך לא בפרק ב'. דניאל ז' 
23 מציין במפורש שבנקודה כלשהי, הממלכה הרביעית ִּתבְלַע ֶאת ּכָל ָהָאֶרץ. 
זהו דבר שרומא מעולם לא עשתה. ישנם אלה המנסים להבין את הביטוי 
ּכָל ָהָאֶרץ כ"העולם הידוע אז", אך גם אם נלך לפי הבנה זו, אי אפשר לומר 
שרומא כבשה את העולם הידוע של ימיה. ברגע שאימפריה כובשת ומגיעה 
לנקודה טריטוריאלית מסוימת, ברור לה מאוד שנותר שטח מעבר לנקודה 
זו. לכן טיפשי לטעון שרומא כבשה את העולם הידוע בימיה. האימפריה 
הרומית אפילו לא השתרעה הרחק מזרחה כמו האימפריה של אלכסנדר 
הגדול. היוונים הגיעו הרחק עד לנהר האינדוס שבהודו, ואלכסנדר היה 
גם  ולהתקדם.  סירבו ראשי צבאו להמשיך  ממשיך הלאה משם אלמלא 
האזור שמעבר לנהר האינדוס היה חלק מהעולם הידוע אז, אך רומא לא 
השתרעה אפילו עד לשם. יתרה מכך, רומא מעולם לא כבשה את האימפריה 
הפרתית במלואה, וגם היא הייתה חלק מהעולם הידוע. אזור סקוטלנד גם 
הוא היה חלק מהעולם הידוע שרומא לא כבשה. רומא נאלצה לבנות את 
חומת אדריאנוס במטרה להגן על אותו חלק של בריטניה ששלטה בו מפני 
פלישות נוודים מצפון סקוטלנד. אם כן בשום פנים לא ניתן לומר שרומא 
של  אחרים  משימושים  מכך,  יתרה  ימיה.  של  הידוע  העולם  את  כבשה 
הביטוי ּכָל ָהָאֶרץ בכתבי התנ"ך עולה בבירור שמדובר בכל העולם )ברא' 
ח 9; ט 19; יא 1; ישע' ו 3; יד 26; כח 22; נד 5; ירמ' טו 10; זכר' ד 10, 14(. 
על אף שבדניאל ב' 39 נעשה שימוש בביטוי הזה בהקשר של האימפריה 
ההלניסטית, הדבר מציין רק שרשות זו ניתנה לה, כפי שניתנה לממלכת 
בבל בדניאל ב' 38-37, ואף אחת משתי האימפריות הללו לא בחרה לממש 
סמכות זו. במקרה של הממלכה הרביעית, הניסוח מציין שהיא ִּתבְלַע ֶאת 
ּכָל ָהָאֶרץ, לפיכך הטקסט מחייב שבזמן כלשהו תשלוט הממלכה הרביעית 
בכל רחבי העולם ותבלע אותו. כך שאם שומרים על פרשנות מילולית, אזי 
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עדיין על הממלכה האימפריאליסטית הרביעית לשלוט בכל רחבי העולם 
בצורה של ממשלה כלל־עולמית, דבר שטרם הושג.

הממלכה  היא  כאילו  הרומית  האימפריה  את  לראות  אין  זו  מסיבה 
הרביעית כולה, אלא רק כשלבּה הראשון של הממלכה האימפריאליסטית. 
השלב השלישי, שהוא שלב הממשלה הכלל־עולמית, יתרחש בנקודה כלשהי 
כאשר שלב החלוקה לשתיים )מזרח־ומערב( יתמוטט. נדון עוד בעיתוי של 

השלב השלישי בפרק הרביעי, 'סדר האירועים לפני הצרה הגדולה'.

]ד[ שלב החלוקה לעשר
 שלב זה נראה הן בפרק ב' של דניאל בעשר האצבעות, והן בפרק ז' 
בעשר הקרניים. מצוין במפורש ששלב החלוקה לעשר ייצא משלב הממשל 
הכלל־עולמי. מסיבה כלשהי שאינה מוסברת בטקסט, תתפצל הממשלה 
הכלל־עולמית לעשר מלכויות שיכסו את כל הארץ - לא רק את אירופה. 
מקובל כיום להתייחס לעשר המלכויות ככאלה הנמצאות באירופה בלבד, 
למדינות השוק האירופי המשותף, שהוא האיחוד האירופי של  ובמיוחד 
ימינו. אך הטקסט אינו מאפשר ביאור שכזה. לכל היותר האיחוד האירופי 
עלול להיות אחת המלכויות מהעשר, אך אין זה סביר שיהיה כל העשר. 
קריאה זהירה של הקטע בדניאל מלמדת שכאשר תמשול הממלכה הרביעית 
בכל העולם, אז יתפצל הממשל הכלל־העולמי לעשר מלכויות. הווה אומר 
שעשר המלכויות יכסו את העולם כולו, לא רק את השטח הנקרא אירופה. 
תהיה זו טעות להגזים בחשיבותו של האיחוד האירופי ולפרשו כשלב עשר 
המלכויות. פרשנות נאמנה יותר לטקסט המקראי תאפשר לנו להחשיב את 
האיחוד האירופי כאחת מעשר המלכויות, אך לא כעשר המלכויות כולן. 
לעומת זאת המלצתו של 'מועדון רומא'9 לחלק את העולם לעשרה תחומים 
עולה בקנה אחד עם  עולמי  כלכלי  למנוע משבר  כדי  אדמיניסטרטיביים 

נבואת דניאל.
נדון גם בעיתוי של השלב הזה בפרק ד', 'סדר האירועים לפני הצרה 

הגדולה'.

]ה[ שלב צר המשיח
שלב עשר המלכויות הוא השלב שבו צר המשיח יתחיל בעלייתו לשלטון. 
בסופו של דבר יהיה לו מספיק כוח לעקור שלושה מעשרת המלכים, בעוד 
ששבעת האחרים פשוט ייכנעו לסמכותו. ברגע ששבעת האחרים יכניעו את 

.Club of Rome .9
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סמכותם לצר המשיח, יחל השלב החמישי והאחרון של הממלכה הרביעית 
של הגויים. זהו שלב צר המשיח, שלב של אימפריאליזם מוחלט. במובן זה, 

צר המשיח שונה מעשר הקרניים האחרות.
נדון בעיתוי של השלב הזה בפרק י"א, 'מאורעות אמצע הצרה הגדולה'.
בדניאל,  הפרקים  שני  על  המשולב  התרשים  את  מחדש  לערוך  ניתן 

שאותו ראינו קודם לכן, עם המידע החדש, באופן הבא:
1. ממלכת בבל

2. ממלכת פרס ומדי
3. האימפריה ההלניסטית

    א. שלב האחדות
    ב. שלב החלוקה לארבע 

4. הממלכה הרביעית - ממלכה אימפריאליסטית
    א. שלב האחדות - האימפריה הרומית

    ב. שלב החלוקה לשתיים - מאזן כוחות של מזרח־מערב
    ג. שלב הממשלה הכלל־עולמית

    ד. שלב החלוקה לעשר - עשר המלכויות
    ה. שלב צר המשיח - אימפריאליזם מוחלט

5. מלכות המשיח
כשברשותנו המידע הזה, עלינו לדון כעת בשני קטעים נוספים שעוסקים 

בעתות הגויים.

ד. התגלות י"ג 10-1
הקטע השלישי הוא ההתגלות פרק י"ג 10-1:

וֱָאִהי עֵֹמד עַל־חֹול ַהּיָם, וֵָאֶרא ַחּיָה עֹלָה ִמן־ַהּיָם וְלָּה עֶׂשֶר 
ּובְָראׁשֶיָה  כְָתִרים  עֲׂשָָרה  ּובְַקְרנֶיָה  ָראׁשִים;  וְׁשִבְעָה  ְקָרנַיִם 
ַהּנֵָמר  ּכְַמְרֵאה  ַמְרֶאָה  ָרִאיִתי  ֲאׁשֶר  וְַהַחּיָה  ּגִּדּופִים.  ׁשְמֹות 
ֶאת־ּכֹחֹו  ַהַּתּנִין  וַּיִֶּתן־לָּה  ַאְריֵה;  פִי  ּופִיָה  דֹב  ַרגְלֵי  וְַרגְלֶיָה 
ּכְפָצּועַ  ֵמָראׁשֶיָה  ֶאָחד  וְִהּנֵה  וֵָאֶרא  ָרב.  ּוִמְמׁשָל  וְֶאת־ּכְִסאֹו 
ּכָל־ וִַּתׁשְּתֹוֵמם  נְִרפָָאה  ֲאׁשֶר־לָּה  ָמוֶת  ּוַמּכַת  לָמּות;  פֶצַע 
ָהָאֶרץ ַאֲחֵרי ַהַחּיָה. וַּיִׁשְַּתֲחוּו לַַּתּנִין ֲאׁשֶר־נַָתן ֶמְמׁשָלָה לַַחּיָה, 
לְִהּלֵָחם  יּוכַל  ּוִמי  לַַחּיָה  יְִדֶמה  ִמי  וַּיֹאְמרּו:  לַַחּיָה  וַּיִׁשְַּתֲחוּו 
נִַּתן־לָּה  וְׁשָלְָטן  וְנֶָאצֹות  ּגְדֹלֹות  ְמַמּלֵל  פֶה  לָּה  וַּיִּנֶָתן  ִאָּתּה. 
וִַּתפְַּתח ֶאת־פִיָה  ֳחָדׁשִים.  ּוׁשְנַיִם  ַאְרּבָעִים  )ִמלְָחָמה(  לַעֲׂשֹות 
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וְֶאת־ וְֶאת־ִמׁשְּכָנֹו  ֶאת־ׁשְמֹו  וְַּתנֵַאץ  ֶאת־ָהֱאֹלִהים,  לְנֵַאץ 
עִם־ַהְּקדֹׁשִים  ִמלְָחָמה  לַעֲׂשֹות  לָּה  וַּיִּנֶָתן  ּבַּׁשָָמיִם.  ַהּׁשֹכְנִים 
ּולְנַּצְָחם, וִַּתּנֶָתן לָּה ֶמְמׁשָלָה עַל־ּכָל־ִמׁשְפָָחה וָעָם וְלָׁשֹון וָגֹוי. 
וְיִׁשְַּתֲחוּו לָּה ּכָל־יֹׁשְבֵי ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר ֹלא־נִכְְּתבּו ׁשְמֹוָתם ּבְֵספֶר 
ַהַחּיִים ֲאׁשֶר לַׂשֶה ַהָּטבּוַח ִמּיֹום ִהּוֵָסד ֵּתבֵל. ּכָל־ֲאׁשֶר אֹזֶן לֹו, 
יִׁשְָמע. ַהּמֹולִיְך ׁשְבִי יֵלְֵך ּבַּׁשֶבִי; וְַההֵֹרג ּבֶַחֶרב ָהֹרג יֵָהֵרג ּבֶָחֶרב. 

ּבָזֹאת ַסבְלָנּות וֱֶאמּונַת ַהְּקדֹׁשִים.
נדון ברובו של הקטע בעיתוי מתאים יותר. בנקודה זו נחוץ לנו רק לעסוק 
במקומות שבהם הקטע מתייחס לעתות הגויים. בפסוקים 2-1 יוחנן מתאר את 
 החיה היוצאת מן הים. ַהּיָם בהתגלות י"ג מייצג את אותו הדבר כמו בדניאל פרק ז', 
 את עולם הגויים. בדניאל פרק ב' ישנה סקירה של ארבע הממלכות. בדניאל 
תשומת  את  ממקד  הפרק  ואז  הממלכות,  ארבע  של  סיכום  ישנו  ז'  פרק 
לבנו בממלכה הרביעית, האימפריאליסטית, בשלביה השונים. אך פרק י"ג 
בהתגלות מתמקד לגמרי בממלכה הרביעית, בדגש מיוחד על שלב מסוים 

בממלכה הרביעית, הוא השלב החמישי, שלב צר המשיח.
החיה שראה יוחנן היא אותה חיה שראה דניאל בפרק ז', זו שלא ניתן 
לה תיאור ייחודי. אך בקטע הזה, החיה מקבלת תיאור. לפי פסוק 1 יש 
לחיה עשר קרניים ושבעה ראשים. ניתן למצוא את עשר הקרניים בדניאל 
בממלכה  הרביעי  השלב  שהן  המלכויות,  עשר  את  מייצגות  הן  ז'.  פרק 
לשלב  מקומו  את  מפנה  לעשר  החלוקה  ששלב  בעוד  האימפריאליסטית. 
בין שני  החמישי, עשר המלכויות ממשיכות להתקיים עד הסוף. ההבדל 
השלבים הוא בכך שבשלב הרביעי העולם מחולק לעשר מלכויות הנמשלות 
באופן שוויוני בידי עשרה אנשים, בעוד שבשלב החמישי העולם, על כל 
נתונים  האחרים  המלכים  כאשר  המשיח,  צר  בידי  נשלט  אזוריו,  עשרת 
למרותו. מרכיב נוסף מופיע בהתגלות י"ג: לחיה יש שבעה ראשים. משמעות 
שבעת הראשים תוסבר בקטע העיקרי הרביעי, שיידֹון מאוחר יותר בפרק 

זה.
פסוק 2 מציין כי לחיה גוף דמוי נמר, רגליים כרגלי דוב ופה כפי האריה. 

לכן בפסוק זה נמצא את הפירוש וההסבר לדניאל ז' 12:
נָה לֶָהן  ּוׁשְָאר ַהַחּיֹות, ֶמְמׁשַלְָּתן הּוְסָרה, ֲאבָל ַאְרּכַת ַחּיִים נִּתְ

עַד זְַמן ּומֹועֵד.
קיבלו  חייהן  אך  נסתיימה,  הראשונות  הממלכות  שלוש  של  ממשלתן 
ארכה. חייהן קיבלו ארכה בכך שהממלכות הקודמות הותירו את השפעתן 
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על הממלכה הרביעית. מהקטע בדניאל ז' ברור שהגוף דמוי הנמר מייצג 
את ההשפעה ההלניסטית; רגלי הדוב מייצגות את ההשפעה של ממלכת 
בעוד  וכך,  הבבלית.  ההשפעה  את  מייצג  האריה  דמוי  והפה  ומדי;  פרס 

ששליטתן של ממלכות אלו נסתיימה, הן קיבלו ארכת חיים.
פסוקים 10-3 מתמקדים בשלבה החמישי של הממלכה הרביעית, הוא 
שלב צר המשיח. נדון בפרטים מאוחר יותר ובמקום המתאים להם, לכן 
של  ותקומתו  מותו  את  רואים  אנו   3 בפסוק  כרגע.  יספיק  קצר  סיכום 
צר המשיח. אחד הראשים קיבל מכת מוות, ומכת המוות נרפאה. הראש 
הראשים  של  משמעותם  כמו  המלאה,  ומשמעותו  השביעי,  הוא  המוכה 
 4 בפסוק  הגויים.  בעתות  שעוסק  העיקרי  הרביעי  בקטע  יידונו  השונים, 
מתוארת ההשתחוות לצר המשיח. בפסוקים 7-5 מתוארים מעשיו של צר 
המשיח, מעשים הדומים לאלה שמתעד דניאל בפרק ז': הוא מדבר דברים 
גדולים )פס' 5א(; במשך שלוש שנים וחצי הוא מושל בכוח בלתי מוגבל 
)פס' 5ב(; הוא מחלל שם שמיים )פס' 6(; הוא מנהל מלחמה נגד הקדושים 
)פס' 7א( ונגד האומות )פס' 7 ב(. בפסוק 8 שוב מתוארת ההשתחוות לצר 
במעשים  למשתתפים  באזהרה   10-9 בפסוקים  מסתיים  הקטע  המשיח. 

האלה.
מה  הגדולה.  הצרה  אמצע  באירועי  שדן  בפרק  זה  קטע  בפרטי  נדון 
הגויים,  של  הרביעית  זה את הממלכה  של ההתגלות  י"ג  בפרק  שרואים 
הממלכה האימפריאליסטית, בשלבה החמישי והאחרון - שלב צר המשיח. 
פעולותיו של צר המשיח בחציּה השני של הצרה הגדולה גם הם מתוארים.
עשר הקרניים מייצגות את עשר המלכויות בשלב הרביעי, אשר מקדים 
את שלב החמישי, שלב צר המשיח. אך פרק י"ג מוסיף ומפרט שלחיה זו 
שבעה ראשים, דבר שאינו מוזכר באף אחד מהקטעים הקודמים העוסקים 

בעתות הגויים. הקטע הרביעי והאחרון מתמקד בשבעת הראשים.

ה. התגלות י"ז 14-7
הקטע הרביעי שדן בעתות הגויים הוא ההתגלות י"ז 14-7:

וַּיֹאֶמר ֵאלַי ַהַּמלְָאְך: לָָּמה ּזֶה ִהׁשְּתֹוַמְמָּת? ֲאנִי ַאּגִיד לְָך ֶאת־
ָהָראׁשִים  ׁשִבְעַת  ּבַעֲלַת  אָֹתּה  ַהּנֹׂשֵאת  וְַהַחּיָה  ָהִאּׁשָה  סֹוד 
וַעֲׂשֶֶרת ַהְּקָרנָיִם. ַהַחּיָה ֲאׁשֶר ָרִאיָת, ִהיא ָהיְָתה וְֵאינֶּנָה; וְִהיא 
ַּתעֲלֶה ִמְּתהֹום וְֵתֵרד לֲַאבַּדֹון. וְיֹׁשְבֵי ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר ׁשְָמם ֵאינֶּנּו 
ּבְִראָֹתם  יִׁשְּתֹוֲממּו  ֵּתבֵל  ִהּוֵָסד  ִמּיֹום  ַהַחּיִים  ּבְֵספֶר  נִכְָּתב 
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ֶאת־ַהַחּיָה ֲאׁשֶר ָהיְָתה וְֵאינֶּנָה וְָתבֹוא. זֶה ַהּמּובָן ּובֹו ָחכְָמה. 
יֹׁשֶבֶת  ָהִאּׁשָה  ֲאׁשֶר  ֵהָּמה,  ָהִרים  ׁשִבְעַת  ָהָראׁשִים  ׁשִבְעַת 
וְָהֶאָחד  נָפְלּו;  ֵמֶהם  ֲחִמּׁשָה  ֵהָּמה.  ְמלָכִים  וְׁשִבְעָה  עֲלֵיֶהם. 
לִזְַמן  יַעֲמֹד  עָמֹד  יָבֹוא  ּכִי  וְָהיָה  ֹלא־בָא;  עֹוד  וְָהַאֵחר  יֶׁשְנֹו; 
ִמן־ וְהּוא  ׁשְִמינִי;  וְהּוא  וְֵאינֶּנָה,  ָהיְָתה  ֲאׁשֶר  וְַהַחּיָה  ְמעָט. 
עֲׂשָָרה  ָרִאיָת  ֲאׁשֶר  ַהְּקָרנַיִם  וְעֶׂשֶר  לֲַאבַּדֹון.  וְיֵֵרד  ַהּׁשִבְעָה 
ְמלָכִים ֵהם, ֲאׁשֶר ֹלא־ִקּבְלּו ַמלְכּות עַד־ֵהּנָה, ַרק לְׁשָעָה ַאַחת 
וְֶאת־ ֶאָחת  עֵצָה  וְלֶָהם  יְַקּבְלּו עִם־ַהַחּיָה.  ֶמְמׁשָלָה כְַּמלָכִים 
וְַהׂשֶה  בַׂשֶה  יִּלֲָחמּו  ֵהָּמה  לַַחּיָה.  יְִּתנּו  וְֶאת־ֶמְמׁשַלְָּתם  ּכָֹחם 
יּוכַל לֶָהם, ּכִי הּוא ֲאדֹנֵי ָהֲאדֹנִים ּוֶמלְֶך ַהְּמלָכִים, וֲַאׁשֶר עִּמֹו 

ְקרּוִאים ּובְִחיִרים וְנֱֶאָמנִים ֵהָּמה.
פסוק 7 מבהיר לנו שמדובר באותה חיה המצויה בהתגלות י"ג, והיא 
גם אותה החיה הרביעית שבפרק ז' בדניאל. החיה מתוארת כבעלת עשר 
מהתיאור  הקרניים  עשר  מייצגות  מה  לנו  ידוע  ראשים.  ושבעה  קרניים 
הקודם: הן מייצגות את השלב הרביעי של הממלכה הרביעית; את עשר 
המלכויות. אך מיד נקבל הסבר על מה שמייצגים שבעת הראשים. בפסוק 
יחד עם  צר המשיח מתוארים  ותקומתו של  מותו  י"ג,  כמו בהתגלות   ,8
ההשתחוות שבאה אחר כך. נדון בפרטים של אירוע זה בפרק י"א, 'אירועי 

אמצע הצרה הגדולה'.
 לאחר מכן פסוקים 10-9 מסבירים מהי משמעות שבעת הראשים. פסוק 9 
מדי  רבים  הצער  למרבה  ֵהָּמה.  ָהִרים  ׁשִבְעַת  ָהָראׁשִים  שׁשִבְעַת  מציין 
אחריו,  הבא  מהפסוק  והתעלמו  זו  בנקודה  נעצרו  הכתובים  ממורי 
והסיקו מכאן ששבעת ההרים מייצגים את רומא, מפני שרומא היא עיר 
היושבת על שבע גבעות. אולם ישנן כמה ערים במזרח התיכון הטוענות 
מספיק  אינו  זה  תיאור  לכן  הרים.  או  גבעות,  שבע  על  לישיבה  הן  אף 
שבעת  זיהוי  אך  מתייחס.  הקטע  שאליו  כמקום  רומא  על  להצביע  כדי 
בפסוק  מתבוננים  כאשר  לחלוטין  מוצדק  בלתי  נהיה  רומא  עם  ההרים 
לנו ששבעת הראשים הם שבעה הרים  בהקשרו המלא. העובדה שנאמר 
קודם,  שצוין  כפי  סמלי.  באופן  הללו  ההרים  את  להבין  שיש  מראה 
מלכות  מלך,  תמיד  מסמלת  היא  ַהר  במילה  סמלי  שימוש  שנעשה  היכן 
 ,10 פסוק  הבא,  הפסוק  למעשה  כאן.  המקרה  וזהו  מלכות,  כס   או 
מפרש את משמעות שבעת ההרים. המשפט אינו מסתיים בפסוק 9 אלא 
שבעה  הם  הראשים  ששבעת   9 בפסוק  שצוין  אחרי   .10 לפסוק  ממשיך 
הרים  מייצגים  אינם  ההרים  ששבעת   10 בפסוק  בבירור  מצוין  הרים, 



פעמי המשיח 60

עולה  כאן  הָהִרים  משמעות  ֵהָּמה.  ְמלָכִים  ׁשִבְעָה  כתוב:  שהרי  אמיתיים, 
בקנה אחד עם השימוש הסמלי שנעשה במילה בכל המקומות האחרים 
 10 ובפסוק  הרים,  שבעה  הם  הראשים  שבעת   9 בפסוק  הקודש.  בכתבי 
שבעה  הם  האלה  ההרים  ששבעת  בבירור  מראה  )הם(  ֵהָּמה  הגוף  כינוי 
מלכים. אין הכוונה כאן לרומא, אלא לשבעה מלכים. פסוק 10 מציין עוד 
כי משבעת הראשים־הרים־מלכים נפלו כבר חמישה בימיו של יוחנן, אחד 
היה קיים בזמנו, ואחד היה עתיד להגיע. אילו היה הפסוק מתייחס לעיר 
רומא, אזי כבר חמישה מהריה היו אמורים לא להיות שם כלל, אחד אמור 
היה להיוותר במקומו בזמן זה, ועל האחרון עדיין לקום ולהופיע! לכן לפי 

ההקשר פירוש זה הוא בלתי אפשרי.
על אף העובדה שעשר הקרניים ושבעת הראשים מייצגים מלכים, בכל 
בו זמנית זה  זאת קיים הבדל ביניהם. עשר הקרניים הן מלכים שחיים 
עם זה. הם כולם קמים ומולכים באותה תקופה. אך שבעת הראשים הם 
רציפים, או באים בזה אחר זה. האחד בא אחרי השני ברצף כרונולוגי, ואף 
לא שניים מהם הם בני אותו הזמן. בזמן כתיבת ההתגלות היו חמישה כבר 
נחלת ההיסטוריה וחדלו להתקיים. אותו ראש־הר־מלך שישי היה עדיין 

קיים ובשליטה בזמן כתיבת ההתגלות, והאחד הנוסף עתיד היה להופיע.
כשבידינו המידע הזה, אפשר להסיק מה מייצגים שבעת הראשים מתוך 
הממלכה  היא  הרביעית  הממלכה  צוין,  שכבר  כפי  ההיסטוריה.  לימוד 
האימפריאליסטית - זו שהייתה קיימת בימיו של יוחנן; ולכן האימפריאליזם 
מייצג את הראש השישי. זו גם הייתה התקופה של השלב הראשון בממלכה 
הרומית.  האימפריה  שלב  שהוא  האחדות,  שלב   - האימפריאליסטית 
כשמתבוננים בהיסטוריה הרומית, ידוע שרומא עברה חמישה סוגי ממשל 

לפני שהתפתחה לשלבה הראשון כממלכה אימפריאליסטית. אלה הם:
המלכים הטרקווינים      510-753 לפנה"ס   )הראש הראשון(

הקונסולים        494-510 לפנה"ס   )הראש השני(
הפלבאים או הדיקטטורים      390-494 לפנה"ס   )הראש השלישי(
הרפובליקנים או הדצימברים    59-390   לפנה"ס     )הראש הרביעי(

)אוליגרכיה של עשרה( 
שלטון השלושה - טריאומווירט  27-59 לפנה"ס   )הראש החמישי(

אלה מייצגים את חמשת הראשים שנפלו והיו חלק מההיסטוריה בזמן 
שיוחנן כתב את ספרו. לפני שהתפתחה הממלכה הרביעית של הגויים - 
הממלכה האימפריאליסטית - קדמו לה חמישה סוגי ממשל אלה. הראש 
השישי הוא זה שהיה קיים בזמנו של יוחנן, אשר התחיל בשנת 27 לפנה"ס 
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וימשיך להתקיים עד אמצע הצרה הגדולה. לכן הראש השישי כולל בתוכו 
את ארבעת השלבים הראשונים של הממלכה הרביעית של הגויים, הממלכה 

האימפריאליסטית.
ושלב  להופיע, הראש השביעי, שהוא צר המשיח  עדיין  על ראש אחד 
השלטון האימפריאליסטי המוחלט. כאשר יכּונן הראש השביעי עָמֹד יַעֲמֹד 

לִזְַמן ְמעָט, דהיינו לשלוש שנים וחצי.
וכך שבעת הראשים מייצגים התפתחות כרונולוגית, המתחילה במלכים 
חמישה  המוחלט.  האימפריאליסטי  בשלטון  ומסתיימת  הטרקווינים 
ראשים כבר נפלו, הראש השישי של האימפריאליזם קיים כעת, והאחרון 

עתיד להגיע, הוא צר המשיח.10
מתאר  הוא  המשיח,  צר  של  ותקומתו  למותו  מתייחס  שיוחנן  אחרי 
את מיקומו של צר המשיח בפסוק 11 כׁשְִמינִי, אך ִמן־ַהּׁשִבְעָה. הוא ִמן־
ַהּׁשִבְעָה בכך שישנם שבעה ראשים, וצר המשיח הוא הראש השביעי שבהם. 
הראשים באים בסדר רציף ובזה אחר זה, כאשר צר המשיח מופיע אחרון 

ובתקופה האחרונה של ההיסטוריה של שבעת הראשים.
ניתן לראות  ׁשְִמינִי. באיזה אופן הוא שמיני?  גם  אך צר המשיח הוא 
מייצגות את עשרת  עשר הקרניים  לעשר הקרניים.  ביחס  שהוא השמיני 
המלכים היוצאים מתוך הממשל הכלל־עולמי האחיד. זהו השלב הרביעי של 
הממלכה הרביעית של הגויים, שהיא הממלכה האימפריאליסטית. עשרת 
המלכים הללו מושלים ביחד ובו זמנית. אך כפי שהבנו מפרק ז' בדניאל, 
כאשר מתחיל צר המשיח להשתלט הוא עוקר שלוש מעשר הקרניים. הוא 
הוא  הצרה.  תקופת  לשארית  שבע  ומשאיר  הקרניים,  מעשר  שלוש  הורג 
קיים באותו הזמן עם שבע הקרניים האחרות, ובכך הוא ׁשְִמינִי. הוא מלך 
שמיני, בן זמנם של שבעת המלכים האחרים, והוא מושל בהם ומעליהם 
השביעי  הראש  הוא  כי  ִמן־ַהּׁשִבְעָה,  הוא  אך  למרותו.  נכנעו  שהם  כיוון 
זו. המונח "שבעה" מתייחס לראשים,  בזו אחר  בצורות הממשל הבאות 

בעוד שהמונח "שמונה" מתייחס לקרניים.
המילה ַחּיָה בספר ההתגלות מתייחסת אם כן לממלכה האימפריאליסטית 
בשלבה החמישי והאחרון, שלב צר המשיח. לפיכך נכון לראות בחיה גם 
וגם את צר המשיח  הגויים בשלבה האחרון,  את הממלכה הרביעית של 
בעצמו. בספר ההתגלות תשמש מילה זו בשני המובנים: לעתים היא תתאר 
10. קיימת דעה נוספת, שחמשת הראשים שכבר נפלו מייצגים חמש אימפריות שכבר 
נפלו: מצרים, אשור, בבל, פרס ומדי, ויוון. רומא היא השישית, וצר המשיח אמור להיות 

השביעי.
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את הממלכה הרביעית של הגויים בשלמותה כשהיא בצורתה החמישית 
והאחרונה, ובמקרים אחרים היא תתאר את צר המשיח עצמו.

פסוקים 13-12 דנים בעשר הקרניים. בפסוק 12 מוסבר שעשר הקרניים 
יוחנן. בפסוק 13  יופיעו בעתיד, אחרי זמנו של  הם עשרה מלכים ושהם 
הם מכניעים את סמכותם לצר המשיח. את הפרטים נלמד מאוחר יותר. 

לבסוף, בפסוק 14 מושמדת הממלכה הרביעית בידי המשיח עצמו.

ו. סיכום ארבעת הפרקים
כדי לסכם את ארבעת הפרקים של הכתובים הדנים בעתות הגויים, יש 

לשים לב לשלוש נקודות:
ראשית, על תקופת עתות הגויים להיות מורכבת מארבע ממלכות של 
גויים: הבבלית, זו של פרס ומדי, ההלניסטית, והאימפריאליסטית. שנית, 
צורות של  הממלכה הרביעית, ממלכת האימפריאליזם, התפתחה מחמש 
ממשל רומי שקדמו לה: המלכים הטרקווינים )הראש הראשון(, הקונסולים 
)הראש השני(, הפלבאים )הראש השלישי(, הרפובליקנים )הראש הרביעי(, 
של  הרביעית  הממלכה  על  שלישית,  החמישי(.  )הראש  והטריאומווירט 
כאשר  שלבים,  חמישה  לעבור   - האימפריאליסטית  הממלכה   - הגויים 
ארבעת הראשונים הם שלב האחדות )רומא(, שלב החלוקה לשתיים )איזון 
כוחות של מזרח־מערב(, שלב הממשל הכלל־עולמי, ושלב עשר המלכויות. 
ארבעת השלבים הראשונים הללו הם כולם יחד הראש השישי. אחר כך 
המוחלט,  האימפריאליזם  שלב   - צר המשיח  שלב  החמישי,  יבוא השלב 

שהוא גם הראש השביעי.
הפרטים יידונו בהרחבה בפרק ד', 'סדר המאורעות לפני הצרה הגדולה', 

ובפרק י"א, 'אירועי אמצע הצרה הגדולה'.
ההבנה של מהלך האירועים בעתות הגויים חשובה עד מאוד כדי להבין 

היטב את מהלך האירועים של אחרית הימים כולה.
אפשר לשלב את כל הפרקים הללו ולהציגם בתרשים באופן הבא:

1. ממלכת בבל
2. ממלכת פרס ומדי

3. האימפריה ההלניסטית
   א. שלב האחדות

   ב. שלב החלוקה לארבע
)התפתחות הדרגתית מקדימה לממלכה הרביעית של הגויים(
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   א. המלכים הטרקווינים - הראש הראשון
   ב. הקונסולים - הראש השני

   ג. הפלבאים - הראש השלישי
   ד. הרפובליקנים - הראש הרביעי

   ה. הטריאומווירט - הראש החמישי
4. הממלכה הרביעית של הגויים - אימפריאליזם

   א. שלב האחדות - האימפריה הרומית
   ב. שלב החלוקה לשתיים - מאזן כוחות מזרח־מערב

   ג. שלב הממשל הכלל־עולמי 
   ד. שלב עשר המלכויות - עשר הקרניים )עשרת המלכים(

   ה. שלב צר המשיח - הראש השביעי 
       )הקרן האחת־עשרה שנהיית לקרן השמינית(

5. מלכות המשיח

הראש
}השישי





חלק שני
מהלכו של העידן הנוכחי
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תקופת הקהילה

שבע הקהילות

313-100

זמירנה
רדיפות בידי 

הרומאים

פרגמוס
תקופת 

קונסטנטינוס

תיאטירה
ימי הביניים

סרדיס
הרפורמציה

פילדלפיה
תנועת 
השליחות

לאודיקאה
כפירה

600-313
1517-600

1648-1517
1900-1649

 1900
עד עכשיו

תקופת 
ההילקחות

הצרה הגדולה

אירועים אחרים החלים לפני הצרה אך 
אינם קשורים לסדר האירועים:
1. ההְחשכה הראשונה של אחרית הימים

2. שובו של אליהו הנביא

3. בית המקדש היהודי השלישי )ייתכן שדבר
    זה יקרה בחציה הראשון של הצרה(

4. התקומה והילקחות הקהילה

מלחה"ע הראשונה ומלחה"ע 
השנייה )1914( )1939(

מדינת ישראל )1948(

ירושלים מאוחדת תחת 
ריבונות יהודית )1967(

פלישת רוסיה ובני 
בריתה לישראל

הממשל הכלל־עולמי

כריתת ברית 
שבע השנים

תקופת שלום 
וביטחון שווא

עלייתו של צר 
המשיח לשלטון

עשר המלכויות

תרשים מס' 3

תורה

100-30
לספירה
אפסוס

הקהילה 
השליחית



פרק שלישיג

תורת אחרית הימים בנוגע לקהילה הגשמית:
הדברים שקורים עכשיו - שבע הקהילות

של  השני  העיקרי  חלקו  את  מהווים  ההתגלות  בספר  ו-ג'  ב'  פרקים 
זהו  הקהילות.  שבע  עכשיו:  שקורים  הדברים  נקרא  הזה  החלק  הספר. 

תיאור של תקופת הקהילה בשבע איגרות קצרות לשבע הקהילות.

א. מאפיינים
לשים  שיש  הקהילות  לשבע  באיגרות  המצויים  מאפיינים  כמה  ישנם 
והם  לקהילות,  העביר  שישוע  מסרים  כולם  הם  אלה  ראשית,  לב.  אליהם 
לפני  בכתובים.  ומתועדים  ישוע  מפי  בקול  שנמסרו  האחרונים  המסרים 
ובמספר  לדמשק,  בדרכו  לפולוס  היו  בקול  שנאמרו  האחרונים  הדברים  כן 

הופעות עוקבות אחר כך.
לקהילה  בהכרח  ולא  הגשמית  לקהילה  בעיקר  מתייחסים  הם  שנית, 
כל המאמינים  את  הכולל  המשיח,  גוף  היא  הרוחנית  הקהילה  הרוחנית. 
במעשי השליחים.  ב'  בפרק  מסופר  שעליו  חג השבועות  מאז  האמיתיים 
לעתים מכונה הקהילה הרוחנית "הקהילה האוניברסאלית". אך הקהילה 
הגשמית היא גוף מקומי, או קהילה מקומית, שבה עלולים להיות מאמינים 
ולא־מאמינים גם יחד. היא כוללת את כל הטוענים שהם מאמינים, בין 
אם הם באמת כאלה ובין אם אינם. בעוד שהקהילה הרוחנית כוללת רק 
מאמינים, הקהילה הגשמית יכולה להכיל את שניהם. כפי שנראה, בשבע 

הקהילות נמצא את שניהם.
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מאפיין שלישי הוא שיש לישוע דבר מה נגד חמש מהקהילות, ואין לו 
דבר נגד שתיים מהם. יתרה מכך, הוא מוצא משהו טוב בשש מהקהילות, 
אך אינו מוצא דבר אחד טוב בשביעית; הקהילה השביעית לחלוטין אינה 

טובה בעיניו.
המכנה  האיגרות.  שבע  בכל  משותף  מכנה  שישנו  הוא  רביעי  מאפיין 
הלקוח  המשיח  של  תיאור  ישנו  איגרת  שבכל  הוא  הראשון  המשותף 
מתיאור תפארתו של בן האדם בפרק א'. כל תיאור קשור בצורה כלשהי 
לדברים הנאמרים באותה איגרת. בפרק א' נמצא תיאור מלא של בן האדם 
אותו  ומקשרת  תיאור  מאותו  חלק  לוקחת  בתורּה  איגרת  כל  בתפארתו. 

לתוכנּה.
המכנה המשותף השני הוא שבכל שבע האיגרות מופיעה המילה יַָדעְִּתי. 
חמש פעמים בצירוף יַָדעְִּתי ֶאת־ַמעֲׂשֶיָך; פעם אחת יַָדעְִּתי ֶאת־צָָרְתָך; ופעם 
אישי  באופן  מעורה  שישוע  היא  הנקודה  ׁשִבְְּתָך.  ֶאת־ְמקֹום  יַָדעְִּתי  אחת 

במצבה של כל קהילה מקומית.
המכנה המשותף השלישי שקיים בכל שבע האיגרות הוא: ִמי ֲאׁשֶר־אֹזֶן 
לֹו יִׁשְַמע ֵאת ֲאׁשֶר ָהרּוַח אֵֹמר לְַּקִהּלֹות. זוהי הפצרה לציות. הקהילות הן 

האחראיות להשתנות ולהתאים את עצמן לדרישותיהן של האיגרות.

ב. פרשנות
ישנן  מחד,  הללו.  האיגרות  את  לפרש  עלינו  כיצד  היא,  המפתח  שאלת 
באיגרות הצהרות שיכולות להיות נכונות רק בנוגע לקהילה שאליה נכתבו. 
או  נכתבו,  שאליה  לקהילה  להגבילן  ניתן  שבקושי  הצהרות  ישנן  מאידך, 
לגבי אותה  נכונות  להיות  יכולות  אינן  ולעתים  נכתבו,  אזור שאליו  לאותו 
אותן.  לפרש  הדרך  בדבר  דעות  למגוון  הובילו  אלה  עובדות  בכלל.  קהילה 
של  תחום  הוא  השלישי  התחום  הסכמה.  ישנה  שבהם  תחומים  שני  ישנם 

מחלוקת. שני תחומי ההסכמה הם כדלהלן:
יוחנן  הן שבע קהילות אמיתיות שאליהן  ראשית: שבע קהילות אלה 
כתב. אלה היו שבע קהילות ממשיות, והן היו קיימות עוד בימיו של יוחנן. 

אלה היו גם שבעה סוגי קהילות שונים שהיו קיימים באותה תקופה.
שנית: כל שבעה סוגי הקהילות היו קיימים במשך כל תקופת הקהילה. 
לא משנה באיזו תקופה של היסטוריית הקהילה נתבונן, אנו נמצא בה את 
כל שבעה סוגי הקהילות. כל שבעה סוגי הקהילות ימשיכו להתקיים עד 

ההילקחות.
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בעוד שישנה הסכמה כללית על שתי הנקודות הראשונות בקרב כותבים 
על  הסכמה  אין  השנים,  אלף  מלכות  של  מילולי  בפירוש  המאמינים 
הנקודה השלישית, הידועה בשם "פרשנות היסטורית־נבואית". הפרשנות 
ההיסטורית־נבואית טוענת שבעוד שכל שבעת סוגי הקהילות קיימים תמיד, 
סוג מסוים יהיה זה הדומיננטי בכל תקופה בהיסטוריית הקהילה. במשך 
כל היסטוריית הקהילה ימשיכו כל שבעת סוגי הקהילות להתקיים, אך 
לסוג אחד של קהילה תהיה הנטייה לשלוט בתקופה מסוימת בהיסטוריית 
הקהילה. מכאן ששבע האיגרות מייצגות תמונה נבואית של שבע תקופות 
לׁשֶבַע  נכתבות  אלה  איגרות  הגשמית.  הקהילה  על  שיעברו  היסטוריות 
והן מייצגות את השלם, את הכלל. שבע קהילות אלה נבחרו  ַהקהילות, 
המקומית  הקהילה  שמצב  מפני  ושנית,  שמן,  משמעות  בגלל  ראשית, 
המוזכרת יאפיין תקופה מסוימת בהיסטוריית הקהילה. הצהרות שנכתבו 
בנוגע לקהילות מסוימות אינן יכולות להיות נכונות לגבי המצב המקומי 

באותן קהילות בלבד. חייבת להיות להן משמעות רחבה הרבה יותר.
מפר  אינו  כזה  פירוש  האם  היא:  זו  שלישית  גישה  שמעלה  השאלה 
אפשר  אילו  המילולי?  הפירוש  כלל  ואת  הפרשנות  של  הזהב  כלל  את 
היה  יכול  ספציפית  לקהילה  באיגרת  הנאמר  שכל  בבירור  להראות  היה 
להיות או היה נכון לגבי אותה קהילה, או לסוג הקהילה, התשובה הייתה 
נכונות  להיות  יכולות  אינן  פנים  שבשום  הצהרות  ישנן  אם  אך  "כן". 
"לא".  היא  התשובה  אזי  קהילה,  סוג  לאותו  או  קהילה,  אותה  לגבי 
שאליה  קהילה  לאותה  הפירוש  את  להגביל  מעדיף  היה  זה  ספר  מחבר 
במקומות  הצהרות  ישנן  אך  קהילה,  סוג  לאותו  או  נכתבה,  האיגרת 
לשמור  את ההבטחה  נביא  לדוגמה  כזה.  פירוש  שאינן מאפשרות  שונים 
כבר  ּכֻּלָּה.  עַל־ֵּתבֵל  לָבֹוא  ָהעֲִתיָדה  ַהּנִָּסיֹון  ִמּׁשְעַת  פילדלפיה  קהילת  את 
הזאת  לקהילה  להתקיים  זו  הבטחה  יכלה  שבה  התקופה  עברה  מזמן 
ההבטחה  את  להגביל  ניתן  לא  גם  קיימת;  לא  כבר  שהיא  מפני  בלבד, 
 לאותו סוג קהילה, מפני שסוגים אחרים של קהילות בשני פרקים אלה 
)ב' ו-ג'( גם הם ייהנו מאותה הבטחה. לכן ראוי בהחלט לקבל את הפרשנות 
ההיסטורית־נבואית, אף שגם היא אינה נטולת בעיות. על אף שמחבר ספר 
זה אינו חש לגמרי בנוח באשר לנקודה שלישית זו, בכל זאת נוח לו איתה 
ויתרה מכך, הפירוש המילולי של ההבטחות הללו  בלעדיה.  יותר מאשר 

הוא זה שהביא אותי לעמדה זו.
על כל פנים, השקפה זו אינה שייכת לסוגיה העיקרית: ששבע הקהילות 
בהתגלות ב' ו-ג' משתרעות על פני התקופה של הדברים שקורים עכשיו 
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)א 19(, תקופת הקהילה. גם אם ננטוש את הנקודה השלישית, הדבר לא 
ישפיע על התפתחותו הבסיסית של הספר, העוסקת בסדרם של אירועים 
נבואיים. כאשר נלמד כל אחת מהאיגרות, יוצגו כל שלוש הנקודות. אפשר 
להתמיד בהשמטה של החלקים המייחסים את הנבואה לנקודה ספציפית 
בהיסטוריית הקהילה, ועדיין שתי הנקודות האחרות ייוותרו ללא שינוי. 
שבע  סוקרות  אינן  למעשה  האיגרות  ששבע  למסקנה  להגיע  ניתן  לכן 
תקופות שונות, אלא שכל שבעת הסוגים קיימים כעת, ושבזמן ההילקחות 

תיאסף הקהילה המאמינה ואילו הלא־מאמינים יישארו מאחור.

ג. מיתאר כללי
שבע האיגרות בנויות כולן לפי תבנית מסוימת שבה שישה מרכיבים:

יעד
תיאור של ישוע

דברי שבח
תוכחה

דבר עידוד
הבטחה

לא בכל שבע האיגרות קיימים כל ששת מרכיבי התבנית, והם גם לא 
בהכרח מופיעים באותו הסדר. אך זהו המבנה הבסיסי של כל איגרת.

ד. שבע האיגרות
1. אפסוס:

הקהילה השליחית )100-30 לספירה( - התגלות ב' 7-1
ֶאל־ַמלְַאְך ְקַהל ֶאפְסֹוס ּכְתֹב: ּכֹה ָאַמר ָהאֵֹחז ּבִיִמינֹו ׁשִבְעַת 
ֶאת־ יַָדעְִּתי  ַהּזָָהב:  ְמנֹרֹות  ׁשֶבַע  ּבְתֹוְך  ַהִּמְתַהּלְֵך  ַהּכֹוכָבִים, 
ֶאת־ ׂשְֵאת  ֹלא־תּוכַל  וֲַאׁשֶר  וְֶאת־ָסבְלֶָך  וְֶאת־עֲָמלְָך  ַמעֲׂשֶיָך 
וְֵאינָם,  ֲאנְַחנּו  ׁשְלִיִחים  ֶאת־ָהאְֹמִרים  וִַּתבְַחן  ָהְרׁשָעִים. 
ַסבְלָנּות  וְיֶׁש־לְָך  ַהְרּבֵה  נָׂשָאָת  וְַאָּתה  ׁשֶָקר.  ּדֹבְֵרי  וִַּתְמצֵָאם 
ּולְַמעַן ׁשְִמי ֹלא יָעָפְָּת. ַאְך יֶׁש־לִי עָלֶיָך, ּכִי נַָטׁשְָּת ֶאת־ַאֲהבְָתָך 
ָהִראׁשֹונָה. זָכְָרה ֵאפֹוא ֵאי־ִמּזֶה נָפַלְָּת וְׁשּובָה וַעֲׂשֵה כְַמעֲׂשֶיָך 
ְמנֹוָרְתָך  וְָהַדפְִּתי  ַמֵהר  עָלֶיָך  בָא  ִהנְנִי  וְִאם־ֹלא,  ָהִראׁשֹנִים; 
ִמְּמקֹוָמּה, ִאם־ֹלא ָתׁשּוב. ֲאבָל זֹאת לְָך ֲאׁשֶר ׂשנֵא ַאָּתה ֶאת־
לֹו  ֲאׁשֶר־אֹזֶן  ִמי  ּגַם־ָאנִי.  ׂשְנֵאִתים  ֲאׁשֶר  ַהּנִיְקלִָסים,  ַמעֲׂשֵי 
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יִׁשְַמע ֵאת ֲאׁשֶר ָהרּוַח אֵֹמר לְַּקִהּלֹות; ַהְמנַּצֵַח ֶאֶּתן־לֹו לֱֶאכֹל 
ֵמעֵץ ַהַחּיִים ֲאׁשֶר ּבְתֹוְך ּגַן־ֱאֹלִהים.

היעד )פס' 1א( של האיגרת הוא קהילת אפסוס, שמשמע שמה "רצוי" או 
"מועדף". היא מייצגת את תקופת הקהילה השליחית אשר התחילה ב-30 
לספירה ונמשכה בערך עד לשנת 100 לספירה, כאשר מת השליח האחרון 
יוחנן, מחבר ספר ההתגלות. אפסוס הייתה קהילה מהסוג שמאפיין את 

הקהילה השליחית.
אחר כך בא תיאור של ישוע )פס' 1ב( הלקוח מההתגלות א' 13, 16 

ו-20. התיאור מצביע על השליטה שיש לישוע בגורלן של הקהילות.
ראשית, הם מקבלים שבח על כך  דברי השבח הם בפסוקים 3-2 ו-6. 
הזהיר   31-29 כ'  השליחים  במעשי   .)3-2 )פסוקים  השקר  מורי  את  שגינו 
הקהילה.  את  וישחיתו  שקר  מורי  שיבואו  על  באפסוס  הזקנים  את  פולוס 
בזמן שפולוס כתב את איגרותיו הראשונה והשנייה אל טימותיאוס, הגיעו 
;20-18  ,4-3 א  )טימ"א  הקהילה  את  להשחית  והחלו  השקר  מורי   כבר 
ו 10-3, 21-20; טימ"ב ב 18-14; ד 4-1(. מורי שקר אלו זרעו הרס והרפו 
במידת מה את ידיו של טימותיאוס, ולכן ייעץ לו פולוס כיצד להתמודד עם 
באפסוס  הקהילה  התגברה  כבר  הראשונה  האיגרת  שנכתבה  בזמן  הבעיה. 
על הבעיה וחבריה עמדו נגד מורי השקר, ועל כך הם מקבלים דברי שבח. 
 שנית, הם מקבלים שבח על כך שהם שונאים את מעשי הניקולסים )פס' 6(. 
בהיסטוריה של הקהילה אין כל תיעוד או איזכור של קבוצה זו, לכן עלינו 
היא  ביוונית  המילה  משמעות  אחרים.  במקומות  לזהותה  רמזים  למצוא 
וליצור  לפצל  ניסיון  שהיה  כך  על  לרמוז  עלולה  המשמעות  העם".  "מושלי 
לחלוקה  ולגרום  העם,  לפשוטי  תפקידים  נושאי  בין  מלאכותית  הבחנה 
שבה נושאי התפקידים ימשלו באחרים. כמובן, לזקני הקהילה יש הסמכות 
המקראית לקבוע את מדיניותה של הקהילה המקומית, אולם נראה שהסמכות 
המתוארת כאן הרחיקה לכת הרבה מעבר לענייני הקהילה המקומית, ואולי 
אף חרגה לחייהם הפרטיים של חברי הקהילה. האפסים שנאו את המעשים 

האלה ועל כך קיבלו דברי שבח.
התוכחה נמצאת בפסוק 4. הם איבדו את אהבתם הראשונה, והכוונה 
היא לאהבתם למשיח ולאהבת דבר ה'. הדור השני של המאמינים נתרפה 
ונתקרר. לא היה בהם את אותו הלהט של הדור הראשון; משום כך ישנה 
תוכחה. אפשר להבחין בבעיה דומה לגבי אלה שקיבלו את האיגרת אל 
העברים: קבוצה של דור שני של מאמינים יהודים, שמפאת רדיפות רפתה 

עמידתם באמונה וכתוצאה מכך איבדו את אהבתם הראשונה.
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דבר העידוד הוא בפסוק 5. ניתן דבר עידוד לזכור את אהבתם הראשונה, 
לשוב בתשובה ולחזור לאהבה זו. אם ייכשלו בכך תהיה התוצאה הסרת 

מנורתם, הסרת עדותם.
ההבטחה נמצאת בפסוק 7. בעוד שהאיגרות מיועדות לקהילות בכללותן, 
ההבטחות הן לאנשים פרטיים בקהילה שמתגברים על בעייתה הכללית 
של הקהילה. למתגבר שיחזור לאהבתו הראשונה מובטחת הזכות לאכול 
מפרי עץ החיים בסדר הנצחי. אכילה משותפת מרמזת על התחברות, לכן 
המתגבר ייהנה מהתחברות עם המשיח. מכיוון שמדובר בעץ החיים, זוהי 
הבטחה לקחת חלק בסדר הנצחי. נשמור הערות נוספות לפרק האחרון של 

ספר ההתגלות, שם נמצא שוב את הסמלים האלה.
האיגרת הזאת נועדה לקהילת אפסוס והיא רלוונטית לאותה קהילה. 
גם  נכונים  היו  לגבי אותה קהילה מקומית  נכונים  חלק מהדברים שהיו 
לגבי הקהילה השליחית בזמן של הדור השני. על פי הפרשנות ההיסטורית־
נבואית זהו סוג הקהילה שאיפיין את התקופה הראשונה של היסטוריית 

הקהילה.

2. זמירנה:
הקהילה בתקופת הרדיפות הרומיות

)313-100 לספירה( - התגלות ב' 11-8
וְָהַאֲחרֹון,  ָאַמר ָהִראׁשֹון  זְִמיְרנָא ּכְתֹב: ּכֹה  ְקַהל  וְֶאל־ַמלְַאְך 
וְֶאת־ֵריׁשְָך,  וְֶאת־צָָרְתָך  ֶאת־ַמעֲׂשֶיָך  יַָדעְִּתי  וַּיִֶחי:  ֲאׁשֶר־ֵמת 
ֲאנְַחנּו  יְהּוִדים  ָהאְֹמִרים  וְֶאת־ּגִּדּופֵי  ָאָּתה,  עָׁשִיר  וְאּולָם 
עָלֶיָך  ִמפְנֵי־ֲאׁשֶר  ַאל־ִּתיָרא  ַהּׂשָָטן.  ִאם־ּכְנֵֶסת  ּכִי  וְֵאינָם, 
ְּתנֻּסּו;  לְַמעַן  ּבִַּמׁשְָמר  ִמּכֶם  לֵָתת  ַהַּמלְׁשִין  עִָתיד  ִהּנֵה  לְִסּבֹל. 
וְִהיִיֶתם ּבַּצָָרה עֲׂשֶֶרת יִָמים; ֱהיֵה נֱֶאָמן עַד־ַהָּמוֶת וְנַָתִּתי לְָך 
יִׁשְַמע ֵאת ֲאׁשֶר ָהרּוַח אֵֹמר  עֲֶטֶרת ַהַחּיִים. ִמי ֲאׁשֶר־אֹזֶן לֹו 

לְַּקִהּלֹות; ַהְמנַּצֵַח ֹלא יִּנָזֵק ּבַָּמוֶת ַהּׁשֵנִי.
היעד מופיע בפסוק 8א, הקהילה בעיר זמירנה. משמעות השם זמירנה 
 היא "מור", אשר לו משמעויות נלוות של מוות ושל חניטה )יוח' יט 40-39(. 
לייצוג  מתאים  סמל  הינה  זו  קהילה  ההיסטורית־נבואית  בפרשנות  לכן 
הרומיים  בידי  הרדיפה  תקופת  הקהילה,  בהיסטוריית  השנייה  התקופה 

משנת 100 לספירה ועד לשנת 313.
התיאור של ישוע נמצא בפסוק 8ב, והוא לקוח מההתגלות א' 18-17. 
ישוע אומר לקהילה שהוא הראשון והאחרון, ושהוא עצמו מת וחי שוב. 
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על אף שהוא מת במוות אלים, בכל זאת הוא חי שוב עקב תחייתו. מכיוון 
שרבים מן האנשים שאליהם נכתבה האיגרת ימותו אף הם במוות אלים, 

תיאור זה ניתן להם כנחמה, כי גם הם יחיו שוב בדרך של תחייה.
דברי השבח נמצאים בפסוק 9. ראשית, הם מקבלים דבר שבח על גילוי 
סבלנות בצרה. התנהגותם מהווה מופת לדברים הנאמרים על ידי כותב 
האיגרת אל העברים, שם אמר לנמעניו שעליהם להתמיד ולעמוד בסבלנות. 
על  שבח  דבר  מקבלים  הם  שנית,  בסבלנות.  עמדו  אך  קשות,  סבלו  הם 
הם  אלא  ואינם,  יהודים  להיותם  שטענו  אלה  של  בגידופם  שעמדו  כך 
מכנסיית השטן. במצבם בקהילה המקומית הדבר עלול להתייחס למקרה 
מסוים שלגביו אין לנו אישור היסטורי. בהיסטוריית הקהילה הדבר עלול 
להתייחס לרומאים, שהחשיבו את עצמם לעַם האלוהים, כשהקיסר נחשב 
לאל עצמו. כך נרדפו המאמינים כל ידי הטוענים שהם עַם אלוהים, אך 

אינם. לעתים קרובות נהרגו המאמינים על עצם סירובם לזבוח לקיסר.
זמירנה היא אחת משתי הקהילות שלא היה לישוע דבר נגדן, ולכן אין 

תוכחה באיגרת.
דבר העידוד הוא בפסוק 10, והוא מתייחס לשלושה דברים. ראשית, 
ישנו עידוד לא לפחד מהדברים שעליהם לסבול. שנית, ישוע מזהיר אותם 
שעליהם לעבור רדיפות למשך תקופה של עשרה ימים. סביר מאוד להניח 
שהאזהרה מתייחסת פשוטו כמשמעו לעשרה ימי רדיפה בזמירנה, ושהייתה 
תקופה של עשרה ימים שבה רבים מהם סבלו ומתו. גם לדבר זה אין לנו 
אישור היסטורי, כיוון שאין ברשותנו תיעוד מלא של היסטוריית הקהילה 
בתקופה הקדומה או של קהילה מסוימת זו. מנקודת המבט של הפרשנות 
ההיסטורית־נבואית ישנם המציינים שבין השנים 313-96 לספירה, על אף 
מעשי  באופן  רדפו  מהם  עשרה  רק  רומים,  קיסרים  מעשרה  יותר  שהיו 
אדריאנוס   ,)117-98( טריאנוס   ,)96( דומיטיאנוס  הקהילה:  את  ורשמי 
 ,)180-161( אורליוס  מרקוס   ,)161-138( פיוס  אנטונינוס   ,)138-117( 
ספטימיוס סוורוס )211-193(, מקסימינוס )238-235(, דקיוס )251-249(, 
ולריאנוס )260-251( ודיוקלטיאנוס )305-284(. ישנה האפשרות שהכוונה 
בספר  אך  הללו.  הרומים  המושלים  לעשרת  היא  הרדיפה  ימי  בעשרת 
ההתגלות איזכורי זמן - אם מדובר בימים, בחודשים או בשנים - הם די 
מילוליים, והעדיפות היא להבין את עשרת הימים הללו באותו האופן. ולכן 
הם מתייחסים לעשרה ימי רדיפה מילוליים שסבלה הקהילה בזמירנה. גם 
אם נקבל את התבנית שמציעה הפרשנות ההיסטורית־נבואית, טוב להגביל 
קהילה  אותה  לגבי  נכונים  להיות  יכולים  שאינם  חלקים  לאותם  אותה 
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התקופה  את  לייצג  אמנם  יכולה  זו  קהילה  לכן  לגביה.  רק  או  מקומית 
עשרה  להישאר  הימים  עשרת  על  אך  הקהילה,  היסטוריית  של  השנייה 
ימים ולא עשר תקופות. שלישית, הקהילה מקבלת דבר עידוד שלא לפחד 
מהמוות, כיוון שאם ימותו מות קדושים, אזי יבטיחו לעצמם את עֲֶטֶרת 

ַהַחּיִים.
ההבטחה היא בפסוק 11. אף שייתכן שימותו מוות אלים פעם אחת, הם 
לא ימותו בפעם השנייה, כלומר במוות השני. טבעו של המוות השני יידון 
בפרטים במקום המתאים לכך במחקר זה. אולם רודפי והורגי הקהילה 

ימותו הן במוות הראשון והן במוות השני.

3. פרגמוס:
הקהילה בעידן קונסטנטינוס )600-313 לספירה( - התגלות ב' 17-12

וְֶאל־ַמלְַאְך ְקַהל פְַרּגְמֹוס ּכְתֹב: ּכֹה ָאַמר ֲאׁשֶר־לֹו ֶחֶרב פִיפִּיֹות 
ַהַחָּדה: יַָדעְִּתי ֶאת־ַמעֲׂשֶיָך וְֶאת־ְמקֹום ׁשִבְְּתָך ֲאׁשֶר־ׁשָם ּכִֵּסא 
ַהּׂשָָטן. וִַּתְדּבַק ּבִׁשְִמי וְֹלא ׁשִַּקְרָּת ּבֱֶאמּונִָתי, ּגַם־ּבִיֵמי ַאנְִטיפַס 
ַאְך־ ַהּׂשָָטן.  מֹוׁשַב  ּבְִמקֹום  ֶאצְלְכֶם  נֱֶהַרג  ֲאׁשֶר  ַהּנֱֶאָמן  עִֵדי 
ְמעַט יֶׁש־לִי עָלֶיָך, ּכִי־ׁשָם עְִּמָך ֲאנָׁשִים ְּדבִֵקים ּבְלֶַקח ּבִלְעָם, 
לֱֶאכֹל  יִׂשְָרֵאל  ּבְנֵי  לִפְנֵי  ִמכְׁשֹול  לֵָתת  ֶאת־ּבָלָק  הֹוָרה  ֲאׁשֶר 
ְּדבִֵקים  ֲאנָׁשִים  ּגַם־ּבְָך  נְִמצְאּו  ּכֵן  וְלִזְנֹות.  ֱאלִילִים  ִמּזִבְֵחי 
ּבְלֶַקח ַהּנִיְקלִָסים ֲאׁשֶר ׂשָנֵאִתי. ׁשּובָה; וְִאם־ֹלא ָתׁשּוב ָאבֹוא 
יִׁשְַמע  וְנִלְַחְמִּתי בָם ּבְֶחֶרב פִי. ִמי ֲאׁשֶר־אֹזֶן לֹו  עָלֶיָך ְמֵהָרה 
ִמן־ַהָּמן  ַאֲאכִילֶּנּו  ַהְמנַּצֵַח  לְַּקִהּלֹות;  אֵֹמר  ָהרּוַח  ֲאׁשֶר  ֵאת 
ַהּגָנּוז וְנַָתִּתי לֹו ֶאבֶן לְבָנָה, וְעַל־ָהֶאבֶן ְמפָֻּתח ׁשֵם ָחָדׁש ֲאׁשֶר 

ֹלא יֵָדעֶּנּו ִאיׁש זּולִָתי ֲאׁשֶר נִַּתן לֹו.
היעד של המכתב נמצא בפסוק 12א, ונאמר שהוא לפרגמוס, שמשמעו 
בה  והיו  אלילים  עבודת  של  מעוז  הייתה  פרגמוס  העיר  לגמרי".  "נשוי 
דמוי  פסל  ובו  אסקלפיוס,  מקדש  היה  המקדשים  אחד  רבים.  מקדשים 
ַהּׂשָָטן. לפי ההשקפה  נחש. קיימת האפשרות שלזה הכוונה בביטוי ּכִֵּסא 
ההיסטורית־נבואית זוהי הקהילה בתקופתו של קונסטנטינוס, שבה נישאו 
הנצרות  את  קונסטנטינוס  הקיסר  הפך   313 בשנת  והמדינה.  הקהילה 
לדתה הממלכתית הרשמית של האימפריה הרומית, ובכך נישאו הקהילה 

והמדינה.
תיאורו של ישוע בפסוק 12ב לקוח מההתגלות א' 16. התיאור אופייני 

למשפט, במיוחד לזה הנהוג בכתבי הקודש. 
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דברי השבח נמצאים בפסוק 13. הם מקבלים שבח על כך שלא התכחשו 
לאמונה, ובפרט מצוין אנטיפס, אחד מחברי הקהילה הנאמנים שמת מות 
קדושים בעבור עדותו. לא ידועים לנו פרטים נוספים על אודות אנטיפס, 
אך הדבר מרמז מעט על מה שאירע בקהילה המקומית בפרגמוס. משמעות 
השם אנטיפס היא "נגד כול", והדבר עלול להצביע על כך שהוא עמד נגד 
מהתנגדות  השראתה  את  קיבלה  אמונתם  נגד  המלחמה  השטני.  הפולחן 
שטנית. נאמר שהקהילה בפרגמוס שוכנת במקום שבו שוכן השטן עצמו, 

היכן שסגדו לאסקלפיוס, בן הנחש.
התוכחה מופיעה בפסוקים 15-14. הם מוכחים על שני דברים. ראשית, 
בפסוק 14 הם מוכחים על שנתנו לחלק מהאנשים להחזיק בתורת בלעם. 
הוא  ממסופוטמיה.  חוזה  היה  כ"ב-כ"ד,  במדבר  בספר  המוזכר  בלעם, 
נשכר על ידי בלק מלך מואב, בשיתוף פעולה עם המדיינים, להטיל קללה 
אירועים  בארבעה  היהודים  את  לקלל  שניסה  אף  ישראל.  על  נבואית 
שונים, אלוהים השתלט עליו כך שבכל ארבעת האירועים הוא בירך את 
על  נבואית  קללה  להטיל  ניסיונו  נכשל  כאשר  לקללם.  במקום  היהודים 
ישראל, ניסה בלעם תחבולה אחרת לגרום שישראל תקולל על ידי אלוהים. 
בהמלצתו נשלחו נשות מואב ומדיין לגברים יהודים כדי לפתותם מינית. 
הפיתוי כלל פולחן לאלילי מואב ומדיין. תוכניתו הצליחה, ישראל קוללה, 
זו היא שגרמה אחר כך להשמדתם של  ורבים מתו במגיפה. אך תוכנית 
המדיינים ולמותו של בלעם עצמו )במד' כה 16-1; לא 20-1; דבר' כג 6-3(. 
תורת בלעם הייתה דחיפה להשחתת העם על ידי נישואים שתוצאותיהם 
זנות ועבודת אלילים. אין ספק שבעיר פרגמוס הנישואים המעורבים עם 
העולם עובד האלילים היו בעיה ממשית. מכיוון שחיי התרבות וחיי הדת 
היו כה שזורים זה בזה, עבור המאמינים הסכמה למעורבות חברתית מן 
הסתם הובילה למעורבות כלשהי בעבודת אלילים. נראה שמאמינים רבים 
התפשרו כך או אחרת. בעידן קונסטנטינוס נישאה הקהילה למדינה, דבר 
שהביא בסופו של דבר לזנות רוחנית ולעבודת אלילים. משהייתה הקהילה 
לכנסייה  הרומית  האימפריה  רחבי  בכל  אנשים  הוטבלו  הרשמית,  לדת 
ללא כל קשר לאמונה אישית. הטבילה לבדה צירפה אותם לממסד החדש. 
כתוצאה מכך חדרה כמות עצומה של פגאנים לקהילה, והם הביאו עמם 
את כל מנהגיהם הפגאניים. עבודת אלילים נכנסה לתוך הקהילה, ואנשים 
אלה הוסיפו גם את ישוע על אליליהם הרבים והמגוונים. דבר זה הביא 
ונטע את הזרע למה שיתפתח עם הזמן  לזנות רוחנית ולעבודת אלילים, 
ויהיה לכנסייה הקתולית הרומית. לכן בצדק קיבלה קהילת פרגמוס דבר 
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על  מוכחים  הם   15 בפסוק  שנית,  בלעם.  בתורת  שהחזיקה  על  תוכחה 
שסבלו את תורת הניקולסים. אותה קבוצה שקהילת אפסוס שובחה על 
שלא קיבלה אותה, קהילת פרגמוס מוכחת על שכן קיבלה אותה. היה זה 
בתקופה הזאת של היסטוריית הקהילה שהתחילה להופיע ההבחנה בין 
לכל  שונות  והלכות  נהלים  חוקים,  עם  לאלה שאינם,  נושאי התפקידים 
קבוצה. הוקמה הכמּורה בקהילה, וזאת העמיקה את השחיתות והניחה 

את היסודות למה שיבוא אחר כך, בעידן הבא של תקופת הקהילה.
דבר העידוד הוא בפסוק 16. הם מקבלים עידוד לשוב )כלומר לשנות 

את דעתם( ולטהר את הקהילה, אחרת היא תישפט.
מובטח  למתגבר  ראשית,  משולשת.  והיא   ,17 בפסוק  באה  ההבטחה 
ַהָּמן ַהּגָנּוז. הָמן בתנ"ך היה האוכל שקיבלו בני ישראל בצאתם ממצרים. 
העוזב את הכנסייה הרשמית של המדינה עלול לאבד את עבודתו ורווחתו. 
אך למרות מה שיישלל ממנו, האלוהים יספק את צרכיו הקיומיים. שנית, 
מובטחת ֶאבֶן לְבָנָה. בעולם העתיק היו שתי דרכים לקבל אבן לבנה. דרך 
אחת הייתה כשאדם נמצא זכאי במשפט; אז קיבל אבן לבנה כסמל לחפותו. 
המקרה הנוסף היה כאשר אדם התקבל לחברות במועדון פרטי כלשהו; אז 
היה מקבל אבן לבנה כסמל לקבלתו. ניתן לשלב את שתי המשמעויות הללו 
יזוכה מאשמתה של אותה קהילה, והדבר יהווה  בהבטחה השנייה: הוא 
שלישית, ההבטחה היא שהוא יקבל ׁשֵם  סמל לקבלתו על ידי אלוהים. 
ָחָדׁש הכתוב על האבן, ואותו רק הוא יידע. לעתים קרובות בכתבי הקודש 
ניתן שם חדש לאדם אחרי שהתגבר על בעיה רוחנית מסוימת. דוגמה אחת 
היא דוגמתו של יעקב, אשר ניתן לו השם ישראל )ברא' לב 32-22(; דוגמה 

נוספת היא אברם, ששמו שּונה לאברהם )ברא' יז 8-1(.

4. תיאטירה:
קהילת ימי הביניים )1517-600 לספירה( - התגלות ב' 29-18

וְֶאל־ַמלְַאְך ְקַהל ִּתיֲאִטיָרא ּכְתֹב: ּכֹה ָאַמר ּבֶן־ָהֱאֹלִהים ֲאׁשֶר 
ֶאת־ יַָדעְִּתי  ָקלָל:  ּכְעֵין־נְחׁשֶת  ּוַמְרּגְלֹוָתיו  ּכְלַּבַת־ֵאׁש  עֵינָיו 
ַמעֲׂשֶיָך  וֲַאׁשֶר  וְָסבְלֶָך;  וַעֲבֹוָדְתָך  וֱֶאמּונְָתָך  וְַאֲהבְָתָך  ַמעֲׂשֶיָך 
ּכִי  עָלֶיָך,  יֶׁש־לִי  ַאְך־ְמעַט  ִמן־ָהִראׁשֹונִים.  ַרּבִים  ָהַאֲחרֹונִים 
ַתּנִיַח לִָאּׁשָה לְִאיזֶבֶל, ָהאֶֹמֶרת נְבִיָאה ָאנֹכִי, לְלֵַּמד ּולְַהְתעֹות 
לָׁשּוב  זְַמן  וֶָאֶּתן־לָּה  ֱאלִילִים.  זִבְֵחי  וְלֱֶאכֹל  לִזְנֹות  ֶאת־עֲבַָדי 
וְִהיא ֵמֲאנָה לָׁשּוב ִמַּתזְנּוֶתיָה. ִהנְנִי ַמפִיל אָֹתּה לְִמׁשְּכָב, וְֶאת־
ִמַּמעֲׂשֵיֶהם.  יָׁשּובּו  ִאם־ֹלא  גְדֹולָה,  ּבְצָָרה  עִָּמּה  ַהְמנֲָאפִים 
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ֲאנִי חֵֹקר ּכְלָיֹות  וְיְָדעּו כָל־ַהְּקִהּלֹות ּכִי  וְָהַרגְִּתי בַָמוֶת ּבָנֶיָה; 
וָלֵב; וְנַָתִּתי לָכֶם לְִאיׁש ּכִפְִרי ַמעֲלָלָיו. וְַאֶּתם ׁשְָאר ַהּנְִמצְִאים 
ּבְִתיֲאִטיָרא, ּכֹל ֲאׁשֶר־ֵאין לֶָהם ַהּלֶַקח ַההּוא וְֹלא יְָדעּו ֶאת־
ֹלא־ אֵֹמר:  ֲאנִי  לָכֶם  ִמְתַהלֲלִים,  ֵהם  ּכֲַאׁשֶר  ַהּׂשָָטן  עֲֻמּקֹות 
ַהֲחזִיקּו  ּבֹו  לָכֶם  ַמה־ּׁשֶּיֵׁש  ֶאפֶס  ַאֵחר.  ַמּׂשָא  עֲלֵיכֶם  ָאׂשִים 
עַד־ּבִֹאי. וְַהְמנַּצֵַח וְׁשֵֹמר ֶאת־ַמעֲׂשַי עַד־עֵת ֵקץ, ֶאֶּתן־לֹו ׁשָלְָטן 
עַל־ַהּגֹויִם. וְָרעָם ּבְׁשֵבֶט ּבְַרזֶל ּכִכְלִי יֹוצֵר יְנֻפָצּו, ּכֲַאׁשֶר ִקּבַלְִּתי 
גַם־ָאנֹכִי ֵמֵאת ָאבִי. וְנַָתִּתי לֹו ּכֹוכַב ַהּׁשַָחר. ִמי ֲאׁשֶר־אֹזֶן לֹו 

יִׁשְַמע ֵאת־ֲאׁשֶר ָהרּוַח אֵֹמר לְַּקִהּלֹות.
"קורבן  שמה  שמשמע  תיאטירה,  קהילת  הוא  18א  בפסוק  היעד 
ביותר  מתאים  זה  תיאור  ההיסטורית־נבואית  הפרשנות  לפי  מתמשך". 
לקהילת ימי הביניים, והוא מגולם בתורה הקתולית שלפיה המיסה היא 
קורבן מתמשך. בתיאולוגיה הקתולית כאשר הכומר מקדש את האפיפית 
ואת הכוס, נאמר שהם נהיים לגוף האמיתי ולדם האמיתי של ישוע, וכך 
הוא, ישוע, מוקרב בכל פעם מחדש. פשוטי העם )כלומר אלה שאינם נושאי 
תפקידים( קיבלו רק את האפיפית, אך הכוס נמנעה מהם עקב האמונה 
שהדם האמיתי עלול להישפך בשגגה. הכוס הייתה אך ורק עבור הכמּורה. 
לבין אלה שאינם,  נושאי התפקידים  בין  כך ההבדלה שעשו הניקולסים 

נשאה פרי.
התיאור של ישוע הוא בפסוק 18ב, והוא לקוח מההתגלות א' 15-14. 
אלה הם סמלי משפט. הוא לבדו בן האלוהים, ואותו לבד יש לעבוד. אין 

להוסיף על כך דבר.
מעשי  על  שבח  דברי  מקבלים  הם   .19 בפסוק  ניתנים  השבח  דברי 
אהבתם, על אמונתם, על שירותם וסבלנותם, ועל כך שמעשים אלה אף 
הופעתם  חיצונית  מבחינה  וכך  טובים,  במעשים  התאפיינו  הם  התגברו. 

הייתה חיובית.
 21-20 בפסוקים   .23-20 בפסוקים  ארוכה  תוכחה  באה  מכן  לאחר 
התוכחה מערבת את הסובלנות שהופגנה כלפי אישה בשם איזבל. קיימת 
אך  בתיאטירה,  המקומית  בקהילה  זה  בשם  אישה  שהייתה  האפשרות 
זו הפניקים  הדבר מאוד לא סביר. השם איזבל הוא שם פניקי, ובתקופה 
היווני.  העולם  עם  והתמזגו  נפרדת  אתנית  כישות  מלהתקיים  חדלו  כבר 
יתרה מכך, תיאטירה לא הייתה מממוקמת בפניקיה אלא באסיה הקטנה 
)טורקיה של ימינו(. הצהרות כגון אלה תומכות בפירוש ההיסטורי־נבואי. 
יתרה מכך, כאשר נעשה שימוש באישה כסמל בכתבי הקודש, היא תמיד 
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החיובי  בצד  שלילית.  או  חיובית  להיות  יכולה  זו  דתית.  ישות  מייצגת 
השלילי  בצד  המשיח.  ככלת  הקהילה  ואת  ה'  כאשת  ישראל  את  נמצא 
בהתגלות  הגדולה  הזונה  את   ,)33 יג  )מתי  השאור  עם  האישה  את  נמצא 
י"ז, ובקטע שלנו את האישה איזבל. סביר מאוד להניח שזוהי התייחסות 
לאיזבל של התנ"ך כדי לתאר את מצב הקהילה בתיאטירה, באותו אופן 
איזבל  בפרגמוס.  מצב הקהילה  את  לתאר  כדי  בבלעם  שימוש  נעשה  שבו 
 הייתה בת מלך צידונית שנישאה לאחאב, מלך ישראל )מל"א טז 33-29(. 
היא הייתה האחראית להנהגתה של דת אלילית בישראל, שעלתה על כל 
האלילים  עבודת  הצפונית.  בממלכה  הקודמים  האלילים  עבודת  חטאי 
היה  אך  הראשון.  המלך  נבט,  בן  ירבעם  עם  התחילה  הצפונית  בממלכה 
הבדל בין חטאו של ירבעם ובין החטא של עבודת הבעל שהביאה איזבל. 
החטא של ירבעם היה בהשחתת הדת הנכונה. ירבעם הציב עגלי זהב בדן 
ובבית אל, אך עגלי זהב אלה ייצגו את האלוהים שהוציאם מארץ מצרים. 
הייתה זו עבודת אלילים, אך כהשחתה של עבודת ה' האמיתית )מל"א יב 
33-25(. יתרה מכך, לירבעם הייתה האפשרות לחקות תקדים של עבודת עגל 
הזהב שאותו בנה אהרון. מילותיו בנוגע לעגל הזהב במלכים א' י"ב 28 הן 
ציטוט דבריו של אהרון בשמות ל"ב 4. במקרה של איזבל לא הייתה זו רק 
השחתה של הדת הנכונה, אלא אליל חדש ומערכת פולחן שלמה שהונהגו 
בישראל )מל"א טז 33-29(. דרך איזבל נכנסה עבודת הבעל לארץ, והתוצאה 
הייתה עבודת אלילים יותר מבכל זמן אחר לפני כן. בעבודת הבעל הייתה 
כרוכה גם אי־מוסריות מינית. בהשחתה של עבודת ה' המוסר היה עדיין 
קיים, אך בעבודת הבעל הייתה אי־מוסריות מוחלטת. לפיכך איזבל ייצגה 
הביניים.  ימי  בתקופת  להיות  הפכה  הקתולית  שהכנסייה  מה  את  נאמנה 
היא הנהיגה פגאניות, שתוצאותיה היו עבודת אלילים וזנות רוחנית, ואשר 
נהייתה למערכת דתית חדשה שהדמיון בינה ובין קהילת הברית החדשה 
לתוך  הוכנסו  חדשות  שקר  תורות  שעשר  הזאת  בתקופה  זה  היה  קלוש. 

הקהילה:
1.   הצדקה על ידי מעשים - לא רק בחסד דרך האמונה;

2.   לידה מחדש באמצעות טבילה - שאדם נושע על ידי טבילה; 
3.   השתחוות לצלמים;

ובין  כמּורה  בין  נוספת  הבחנה  להתחתן,  כמרים  על  איסור   - פרישות    .4
פשוטי העם;

והוא  הכומר  בפני  החטאים  על  להתוודות  יש  שלפיה   - הווידוי  תורת    .5
המכריז על מחילתם;
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6.  כור המצרף )פּוְרגָטֹוְריּום( - מקום של ריתוק אחרי המוות, שאינו גן עדן 
ולא גיהינום, אלא מקום שבו אדם חייב לעבור זיכוך לפני כניסתו לגן 

העדן. מכאן שתהליך ההתקדשות אינו מסתיים ּבַמוות;
לגוף  נהפכים  והכוס  )טרנסובסטנציאציה( - שהלחם  7.  השתנות הישויות 
ולדם האמיתיים של ישוע, כלומר, התפיסה שלפיה ישוע מוקרב באופן 

תמידי ומתמשך;
8.  שטרות מחילה )אינדולגנציות( - כאשר באמצעות מתן כסף יכול אדם 

לקצר את שהותו בכור המצרף;
9.   סיגוף - עינוי הגוף כדי לקצר את זמן השהות בפורגטוריום;  

10. פולחן מרים - השתחוות למרים הבתולה, העלאתה לדרגת אם האלוהים 
והכרזת אלוהותּה.

בקהילת  איזבל  רוחנית.  ולזנות  אלילים  לעבודת  הובילו  אלה  כל 
תיאטירה היא הכנסייה הרומית־קתולית בנצרות של ימי הביניים.

נאמר   22 בפסוק  איזבל.  של  המשפט  תיאור  מופיע   23-22 בפסוקים 
הקהילה  כמו  שלא  אומר  הווה  הגדולה.  הצרה  לתוך  תושלך  שהאישה 
לה  ויהיה  הגדולה  הצרה  תוך  אל  תועבר  הקתולית  הכנסייה  האמיתית, 
תפקיד בתקופה זו. נעסוק בטבעו של תפקיד זה ובטבעו של המשפט בפרק י' 
בספר. לעת עתה מספיק לציין שכחלק ממשפטה תושלך הכנסייה הקתולית 
לתוך תקופת הצרה הגדולה. זוהי דוגמה נוספת של קטע שפשוט אי־אפשר 
להגבילו למצב המקומי בתיאטירה. אילו באמת הייתה בתיאטירה אישה 
בשם איזבל, כבר מזמן הייתה מתה, ולכן אינה יכולה להיות מושלכת לתוך 
הצרה הגדולה. ובכל זאת הנבואה מפורשת מאוד: היא וילדיה יושלכו לתוך 
הצרה. דבר זה יכול להיות נכון רק אם איזבל מייצגת מערכת. ושוב, כאשר 
נעשה שימוש באישה באופן סמלי בכתבי הקודש, היא מסמלת מערכת דתית 
או גוף דתי כלשהו. בפסוק 23 ילדיה של איזבל, שהם נאמניה של הכנסייה 
הקתולית, יעברו אלימות פיסית ומוות כחלק ממשפט האלוהים על איזבל.

שאינם  אלה  את  כולל  העידוד   .25-24 בפסוקים  הוא  העידוד  דבר 
חלק מהמערכת של איזבל ואינם יודעים את עֲֻמּקֹות ַהּׂשָָטן. את הכנסייה 
שאינם  לאלה  העידוד  בדבר  השטן.  של  כתרמית  להחשיב  יש  הקתולית 
שטהור.  במה  בחוזקה  לאחוז  להם  נאמר  השטן,  של  בתרמית  מעורבים 
נאמר להם לאחוז בחוזקה באמת של הברית החדשה כנגד המערכת של 
כך,  כל  גדולה  כמחויבות  נשמע  זה  שאין  אף  הרומית־קתולית.  הכנסייה 

בהקשר של ימי הביניים דרש הדבר אומץ רב וכוחות רוחניים עצומים.
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כפולה:  היא  ההבטחה  ההבטחה.  נמצאת   29-26 בפסוקים  לבסוף, 
השקרית  לסמכות  בניגוד  המשיח.  במלכות  חלק  ייקח  המנצח  ראשית, 
שנטלה לעצמה הכנסייה הרומית־קתולית, לכל מנצח תהיה סמכות אמיתית 
ותקפה על העמים במלכות המשיח. שנית, יהיה להם כוכב השחר. גם כאן 
נעשה שימוש בסמל בספר ההתגלות, אך אין צורך לעסוק בהשערות, כיוון 
שבהתגלות כ"ב 16 מצוין שישוע עצמו הוא כוכב השחר. וכך, ישוע הוא 
נחלתו של המנצח. הנחת הכתובים היא שהמשיח עצמו הוא בחזקתו של 

כל האוחז באמונת אמת.

5. סרדיס:
קהילת הרפורמציה )1648-1517( - התגלות ג' 6-1

וְֶאל־ַמלְַאְך ְקַהל ַסְרִּדיס ּכְתֹב: ּכֹה ָאַמר ֲאׁשֶר־לֹו ׁשֶבַע רּוחֹות 
ׁשֵם  ּכִי־לְָך  ֶאת־ַמעֲׂשֶיָך,  יַָדעְִּתי  ַהּכֹוכָבִים:  וְׁשִבְעַת  ָהֱאֹלִהים 
ּכְִאּלּו ַחי ַאָּתה, וְִהּנְָך ֵמת. ׁשְקֹד וְַחּזֵק ֶאת־ַהּׁשְֵאִרית ַהְּקרֹובָה 
לָמּות, ּכִי ֹלא־ָמצָאִתי ַמעֲׂשֶיָך ׁשְלִֵמים לִפְנֵי ֱאֹלָהי. זְכֹור ֵאת 
ִתׁשְקֹד,  וְִאם־ֹלא  וְׁשּובָה.  וְׁשְָמָרה־ּזֹאת  וְׁשָָמעְָּת,  ֲאׁשֶר־ִקּבַלְָּת 
וְֹלא ֵתַדע ַהּׁשָעָה ֲאׁשֶר ָאבֹא עָלֶיָך. יֶׁש־ ִהנְנִי בָא עָלֶיָך ּכַּגַּנָב 
לְָך גַם־ּבְַסְרִּדיס ׁשֵמֹות ְמעַט ֲאׁשֶר ֹלא גֲֵאלּו ֶאת־ַמלְּבּוׁשֵיֶהם; 
ַהְמנַּצֵַח  לָזֹאת.  ֵהם  ְראּויִם  ּכִי  לְבָנִים,  לְבֻׁשֵי  ִאִּתי  וְיְִתַהּלְכּו 
ַהַחּיִים,  ִמֵּספֶר  ֶאת־ׁשְמֹו  ֶאְמֶחה  וְֹלא  לְבָנִים  ּבְגִָדים  יִלְּבַׁש 
וְאֹוֶדה ׁשְמֹו לִפְנֵי ָאבִי וְלִפְנֵי ַמלְָאכָיו. ִמי ֲאׁשֶר־אֹזֶן לֹו יִׁשְַמע 

ֵאת ֲאׁשֶר ָהרּוַח אֵֹמר לְַּקִהּלֹות.
היעד של האיגרת החמישית בפסוק 1א הוא סרדיס, שמשמעותו "אלה 
שנמלטים". בפרשנות ההיסטורית־נבואית קהילה זו מייצגת את תקופת 
הרפורמציה, שהתחילה בשנת 1517, כאשר תלה מרטין לותר את תשעים 
 1648 בשנת  והסתיימה  בוויטנברג,  הכנסייה  דלת  על  שלו  התזות  וחמש 
בחתימת הסכמי "שלום וְֵסְטפַליה". ניתן גם להעריך את סיום תקופה זו 

בשנת 1700 בקירוב.
תיאורו של ישוע הלקוח מההתגלות א' 4, 16,  בפסוק 1ב נמצא את 
ו-20. ישנה כאן התייחסות לשבע רוחות האלוהים, התייחסות הבאה כנגד 

קהילה שהיא ללא רוח.
אחר כך בפסוק 1ג נמצאת התוכחה. יש להם ׁשֵם ּכְִאּלּו ַחי אך למעשה הם 
מתים. זהו אכן תיאור תקף לקהילה בתקופת הרפורמציה, כפי שהתפתחה 
בשלביה המאוחרים. היה להם שם כאילו חי: הרפורמציה הניבה תיקוני 
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דוקטרינה רבים והצהרות אמונה טובות. הרבה מהעוול שנעשה ומהתורות 
לקהילות  ברפורמציה.  תוקנו  הרומית־קתולית  הכנסייה  ידי  על  שהופצו 
טובות  אמונה  הצהרות  היו  הרפורמציה  בתקופת  שהתפתחו  השונות 
ודוקטרינה מקראית מבוססת. ובכל זאת, הם היו מתים; לא הייתה להם 
חיּות רוחנית. הם הפכו מתים מפני שלא תיקנו את הבעיה הבסיסית: אחדות 
הכנסייה והמדינה. אחרי שהתנתקו מהכנסייה הקתולית, הם בעצמם הפכו 
הפכה  הלותרנית  הכנסייה  ובסקנדינביה  בגרמניה  ממלכתיות.  לכנסיות 
לכנסיית המדינה הרשמית; באנגליה הכנסייה האנגליקנית )שגם נקראת 
של  אחד  בחלק  הפְֶרְסּבִיֶטְריאנית;  הכנסייה  בסקוטלנד  אנגליה(;  כנסיית 
שוויץ הכנסיות הקלוויניסטיות, או הכנסיות הרפורמיות; בחלק אחר של 
שוויץ הכנסייה הצְווינְגְליאנית. הרפורמציה לא תיקנה את בעיית האחדות 
של כנסייה ומדינה. לכן עם הזמן היא הפכה לקהילה מתה. מה שהשחית 
כנסיות ממלכתיות  קיומן של  בגלל  גם את סרדיס.  פרגמוס השחית  את 
ילדים שנולדו באזור מסוים פשוט נטבלו, ובדרך זו נהיו לחברי כנסייה. 
לאמונה אישית כמעט שלא היה קשר לחברות בכנסייה, אם בכלל. בתוך 
זמן מה היה החלק הארי של הכנסייה מורכב מחברי קהילה שלא חזרו 
אף  )על  ואיתנות  טובות  אמונה  הצהרות  היו  כולן  לכנסיות  בתשובה. 
שהצהרות אלו כללו עדיין את תורת ההחלפה, הטוענת שהקהילה החליפה 
את מקומה של ישראל(, ולכן היה נראה מבחוץ שהן היו קהילות חיות. 
אך הן היו מתות. לא היו חיים רוחניים עקב היעדר אמונה אישית, וחלקה 
העיקרי של כל כנסייה היה מורכב מלא־מאמינים. עד עצם היום הזה ישנן 
כנסיות ממלכתיות באירופה שלהן הצהרות אמונה טובות, אך הן מורכבות 

מאנשים שמבחינה רוחנית הם מתים.
דבר העידוד נמצא בפסוקים 3-2. בפסוק 2 הם מקבלים עידוד לחזק 
את השארית הקרובה למות, כלומר לחזור לחיים רוחניים נוסף על הצהרות 
האמונה טובות. אי־אפשר לחיות חיים רוחניים בלי דוקטרינה נכונה, אך 
 תורה נכונה בלי חיים רוחניים מתה היא. שניהם, אם כן, הכרחיים. בפסוק 3 
מובהרת הנקודה שמוות רוחני יוביל לכך שלא יהיו מוכנים כשישוע יבוא. 
קהילה שבה חיים רוחניים לא תיתפס במפתיע כאשר ישוב ישוע לקהילתו. 
אך קהילה מתה תיתפס בחוסר מודעות, מפני שחבריה אינם מצפים לבואו. 

וכמו הלא־מאמינים, גם הם יוותרו מאחור.
לבנים  בגדיהם  שנמלטים".  ל"אלה  השבח  דברי  את  נמצא   4 בפסוק 
ואינם מגואלים. לפיכך הם אלה שבאמת האמינו, שיש להם חיים רוחניים 

ושהתגברו על המוות הרוחני של הקהילה.
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בגדים  ילבשו  הם  ראשית,  משולשת.  היא   6-5 בפסוקים  ההבטחה 
לבנים. הסמל שנעשה בו שימוש פה מקבל הסבר במקום אחר בהתגלות. 
בהתגלות ז' 14 כתוב: . . . וַיְכַּבְסּו ֶאת־ׂשְִמֹלָתם וַּיַלְּבִינּום ּבְַדם ַהׂשֶה. מכאן 
שהבגדים הלבנים הם סמל לישועה. ההבטחה הראשונה לאלה שנמלטים 
חיה  אלא  מתה,  אינה  הטובה  הדוקטרינה  שעבורם  משום  ישועה,  היא 
בישוע. ההבטחה השנייה היא ששמותיהם לא יימחו מספר החיים. נעסוק 
בספר החיים במקום המתאים לכך. אך הבטחה זו כוללת את ישועתם, 
אשר תהיה בטוחה לנצח כי שמותיהם לא יימחקו. זוהי הבטחה לישועתם 

הנצחית. ואז שלישית, ישוע יודה בשמו של המאמין לפני המלאכים.

6. פילדלפיה:
הקהילה של תנועת השליחות הגדולה )1900-1648( - התגלות ג' 13-7

וְֶאל־ַמלְַאְך ְקַהל פִילֶָדלְפִּיָא ּכְתֹב: ּכֹה ָאַמר ַהָּקדֹוׁש, ָהֲאִמִּתי, 
פֵֹתַח:  וְֵאין  וְסֹגֵר  סֹגֵר  וְֵאין  ַהפֵֹתַח  ָּדוִד,  ַמפְֵּתַח  ּבְיָדֹו  ֲאׁשֶר 
לְפָנֶיָך ׁשַעַר פָתּוַח, ֲאׁשֶר ֹלא־ נַָתִּתי  ִהּנֵה  יַָדעְִּתי ֶאת־ַמעֲׂשֶיָך. 
וְֹלא  ֶאת־ְּדבִָרי  וִַּתׁשְמֹר  לְָך  כַֹח־ְמעַט  ּכִי  לְָסגְרֹו,  ִאיׁש  יּוכַל 
כִַחׁשְָּת ּבִׁשְִמי. ִהנְנִי נֵֹתן ֲאנָׁשִים ִמּכְנֵֶסת ַהּׂשָָטן, ֲאׁשֶר יֹאְמרּו 
יְהּוִדים ֲאנְַחנּו, וְֵאינָם, ּכִי־דֹבְֵרי ׁשֶֶקר ֵהָּמה; ִהנְנִי עֹׂשֶה ֲאׁשֶר 
יַעַן ׁשַָמְרָּת  ֲאַהבְִּתיָך.  ֲאנִי  ּכִי  וְיְָדעּו  לְַרגְלֶיָך  לְִהׁשְַּתֲחוֹת  יָבֹאּו 
ְּדבַר ַסבְלָנּוִתי, ֶאׁשְָמְרָך גַם־ֲאנִי ִמּׁשְעַת ַהּנִָּסיֹון ָהעֲִתיָדה לָבֹוא 
עַל־ֵּתבֵל ּכֻּלָּה, לְנַּסֹות ֶאת־יֹׁשְבֵי ָהָאֶרץ. ִהנְנִי בָא ְמֵהָרה. ַהֲחזֵק 
ֶאְּתנֶּנּו  ַהְמנַּצֵַח,  ֶאת־נִזְֶרָך.  ִאיׁש  ֹלא־יִַּקח  לְַמעַן  לְָך  ּבֲַאׁשֶר 
לְעַּמּוד ּבְֵהיכַל ֱאֹלַהי וְֹלא־יֵצֵא עֹוד ַהחּוצָה וְכַָתבְִּתי עָלָיו ֶאת־
ַהּיֶֹרֶדת  ַהֲחָדׁשָה,  יְרּוׁשָלַיִם  ֱאֹלַהי,  עִיר  וְֶאת־ׁשֵם  ֱאֹלַהי  ׁשֵם 
ִמּׁשַָמיִם ֵמעִם־ֱאֹלַהי וְֶאת־ׁשְִמי ֶהָחָדׁש. ִמי ֲאׁשֶר־אֹזֶן לֹו יִׁשְַמע 

ֵאת ֲאׁשֶר ָהרּוַח אֵֹמר לְַּקִהּלֹות.
היעד )פסוק 7א( הוא הקהילה בעיר פילדלפיה, שמשמעות שמה "אהבת 
אחים". מבחינת הפרשנות ההיסטורית־נבואית זהו סמל המתאים לקהילה 
במשך שנותיה של תנועת השליחות הגדולה, משנת 1700 עד 1900. הייתה 
ג'אדסון,  אדונירם  טיילור,  הדסון  כמו  גדולים  מיסיונרים  של  תקופה  זו 

ויליאם קאריי ואחרים.
מתואר  ישוע   .18 א'  מההתגלות  לקוח  7ב  בפסוק  ישוע  של  תיאורו 

כבעל הסמכות לפתוח ולסגור דלתות.
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זוהי הקהילה השנייה שכלפיה אין תוכחה. בדומה לזמירנה, לישוע אין 
דבר נגד קהילה זו והוא מרוצה ממנה.

דברי השבח הם בפסוק 8. הם מקבלים דבר שבח על כך שניצלו את הדלת 
הפתוחה. ישוע עצמו הוא זה שפתח את הדלת, ונאמנותם של הפילדלפים 
באה לידי ביטוי בכך שעשו שימוש בדלת הפתוחה. במשך תקופת הזמן של 
נגיש למיסיונרים. כל הדלתות  1900-1700 למעשה לא היה מקום בלתי 
היו פתוחות בפניהם. כיום יותר ויותר ארצות סוגרות את דלתותיהן בפני 
מגבלה,  כל  הייתה  לא  מעשי  באופן  אלה  מאות  בשתי  אך  מיסיונרים. 
וקהילה זו ניצלה את העובדה הזאת. כוחם היה מועט; המיעוט הוא שתמך 
באותם מיסיונרים. ובכל זאת מעט הכוח שהיה להם נוצל להשגת דברים 

גדולים. על כך הם מקבלים דבר שבח.
ההבטחה, המחולקת לארבע, נמצאת בפסוקים 10-9 ובפסוקים 13-12. 
או  יהודים  להיות  הטוענים  מאלה  פרי  להם  מובטח   9 בפסוק  ראשית, 
אנשי אלוהים אך אינם. זו עדיין התקופה שעליה מדובר בהושע )א 9-8, 
ב 25(, שבה ישראל נדחקת הצידה בתוכנית אלוהים ונחשבת ל־ֹלא עִַּמי, 
אך בעתיד ישראל שוב תיחשב עִַּמי )הושע ב 1; ג 5(. מעניין לציין שבתקופה 
זו שיגשגו ארגונים המבשרים ליהודים, ולקראת שנת 1900 כ-250 אלף 
יהודים הגיעו לאמונה. ארגונים כאלה החלו לפעול כבר בגרמניה, השתרשו 
באנגליה ולבסוף נשאו פרי בארצות הברית. זו הייתה תקופה שבה הרבה 
אך  להם.  השייך  הזית  עץ  לתוך  מחדש  הורכבו  המקוריים  הזית  מענפי 
סביר יותר להניח שהפסוק דן באופן מילולי יותר באלה הטוענים להיותם 
כגון  רבות  כתות  צצו  גם  שבה  התקופה  זוהי  כאלה.  אינם  אך  יהודים, 
המורמונים, עדי יהוה, כריסטיאן סאיינס11 ואחרות. מרכיב משותף בכתות 
הכרזה שהם  וזאת באמצעות  ה"אמיתיים",  היהודים  הטיעון שהם  הוא 
144 אלף היהודים מההתגלות או עשרת שבטי ישראל. ובכל זאת, קהילת 

פילדלפיה תביא לאמונה גם מביניהם.
ההבטחה השנייה היא בפסוק 10: הם לא ייכנסו לתוך תקופת הצרה 
ו'(,  )פרק  בהילקחות  העוסק  בפרק  בפרוטרוט  יידון  זה  פסוק  הגדולה. 
אך לעת עתה מספיק לומר שמובטח לקהילה זו להינצל מתקופת הצרה 
אך  הצרה,  את  יעבור  אכן  תיאטירה  בקהילת  האיזבלי  היסוד  הגדולה. 
להגבילה  שניתן  הבטחה  לא  זוהי  אותה.  תעבור  לא  פילדלפיה  קהילת 
זוהי  זו כבר מזמן איננה.  פילדלפיה, או בכלל, מכיוון שקהילה  לקהילת 
Christian Science .11 זו כת השמה דגש על רפואה אך דוחה את תורות היסוד, כמו 

מותו המכפר של המשיח ועוד ]הערת המתרגם[.
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עובדה נוספת התומכת בפרשנות ההיסטורית־נבואית. ההבטחה השלישית, 
בפסוק 12א, היא שהם יהיו לעמּוד בהיכל האלוהים. מצד אחד, יכול להיות 
הרוחני של הקהילה. מצד  אלוהים  להיותם חלק מהיכל  שזו התייחסות 
השנים;  אלף  מלכות  בתקופת  למקדש  מתייחס  להיות שהדבר  יכול  שני, 
ההבטחה היא אם כך, שיהיה להם חלק בבית המקדש בימי מלכות אלף 
שמות  היא ששלושה  12ב(  )פס'  הרביעית  ההבטחה  המשיח.  של  השנים 
חדשים ייכתבו עליהם: שם האלוהים, שם ירושלים ושמו החדש של ישוע.
דבר העידוד בפסוק 11 הוא שהם ימשיכו לעשות את מה שהם עושים, 

כיוון שהם מיטיבים לעשות.

7. לאודיקאה:
הקהילה הכופרת )1900 עד היום( - התגלות ג' 22-14
וְֶאל־ַמלְַאְך ְקַהל לּוְדְקיָא ּכְתֹב: ּכֹה ָאַמר ָהָאֵמן, ָהעֵד ַהּנֱֶאָמן 
וְָהֲאִמִּתי, ֵראׁשִית ּבְִריַאת ָהֱאֹלִהים: יַָדעְִּתי ֶאת־ַמעֲׂשֶיָך ּכִי ֹלא 
ַקר ַאָּתה וְֹלא ָחם. ִמי־יִֵּתן וְָהיִיָת ַקר אֹו־ָחם. ּכִי עַָּתה פֹוׁשֵר 
ַאְך  ָאַמְרָּת,  ּכִי  ִמפִי.  ֲאִקיֲאָך  עַל־ּכֵן  ָחם,  וְֹלא  ַקר  וְֹלא  ַאָּתה 
עָׁשְַרִּתי ָמצָאִתי אֹון לִי וְֹלא ָחַסְרִּתי ּכֹל; וְֹלא יַָדעְָּת ּכִי־ֻאְמלַל 
זָָהב צָרּוף  ֵמִאִּתי  ִאיעָצְָך לְִקנֹות  וְעֵֹרם.  וְעִּוֵר  וְעָנִי  וְַדּוָי  ַאָּתה 
ּבֵָאׁש לְַמעַן ַּתעֲׁשִיר; ּובְגִָדים לְבָנִים לְַמעַן ִּתְתּכֶַּסה בֶָהם וְֹלא 
ִּתְרֶאה.  לְַמעַן  עַל־עֵינֶיָך  לֵָתת  וְִקּלּוִרית  עְֶרוְָתָך;  ּבֹׁשֶת  ֵתָרֶאה 
וְָתׁשּוב.  ִּתׁשְקֹד  לָכֵן  וֲַאיֵַּסר.  אֹוכִיַח  ֵאַהב,  ֲאׁשֶר  ֶאת־ּכֹל  ֲאנִי 
ּופַָתח  לְקֹולִי  ִאיׁש  ּכִי־יִׁשְַמע  וְָהיָה  וְדֹפֵק;  ּבַפֶַתח  עֵֹמד  ִהנְנִי 
ֶאְּתנֶּנּו  ַהְמנַּצֵַח  עִִּמי.  וְהּוא  עִּמֹו  וְָסעְַדִּתי  ֵאלָיו  ָאבֹוא  ַהפֶַתח, 
ֶאת־ וֵָאׁשֵב  גַם־ָאנֹכִי  נִּצְַחִּתי  ּכֲַאׁשֶר  עַל־ּכְִסִאי  ִאִּתי  לָׁשֶבֶת 
ָאבִי עַל־ּכְִסאֹו. ִמי ֲאׁשֶר־אֹזֶן לֹו יִׁשְַמע ֵאת ֲאׁשֶר ָהרּוַח אֵֹמר 

לְַּקִהּלֹות.
היעד של איגרת זו, בפסוק 14א, הוא לאודיקאה, שמשמעות שמה "שררת 
בני אדם". זאת בניגוד לשלטונו של אלוהים בקהילה. זוהי קהילה שנשלטת 
לגמרי בידי אנשים, כי רוח הקודש אינה נוכחת בה ואינה מדריכה אותה. 
בפרשנות ההיסטורית־נבואית זהו תיאור אמיתי מאוד של הקהילה הכופרת, 

שראשיתה בתחילת המאה העשרים והיא ממשיכה עד עצם היום הזה. 
ישוע  ו-7.   6  ,4 א'  מההתגלות  לקוח  14ב  בפסוק  ישוע  של  תיאורו 
מתואר כעד נאמן ואמיתי, בעוד שקהילה זו אינה נאמנה ואינה אמיתית 

ביחסה לדבר ה'.
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כל שש הקהילות הקודמות קיבלו דבר שבח אחד לפחות, אך לא קהילה 
זו. אין דבר הראוי לשבח בקהילה זו, כיוון שהיא לחלוטין אינה נושעת.

לכן הטקסט עובר ישר לתוכחה בפסוקים 17-15. בפסוקים 16-15 הם 
מאופיינים בכך שהם פושרים. ההבחנה בין חם, קר ופושר ניתנת להגדרה 
נושעו. העונים  ָחם הם המאמינים שבאמת  לפי ההקשר. העונים לתואר 
לתואר ַקר הם אלה שאינם מאמינים ואינם מתיימרים להיות מאמינים. 
העונים לתואר פֹוׁשֵר הם אותם הטוענים שהם מאמינים בישוע, אך אינם 
ובכל  בעושר  מאופיינים  הם   17 בפסוק  מחדש.  שנולדו  מאמינים  באמת 
טוב חומרי, אך גם בהונאה עצמית, כי מבחינה רוחנית הם עניים, עיוורים 
התכונות  כל  על  הכופרת.  הקהילה  של  מאוד  טוב  תיאור  זהו  ועירומים. 

הללו קהילת לאודיקאה מקבלת דבר תוכחה.
ניתן להגדיר את הכפירה כ"נסיגה מן האמת שאדם מתיימר להחזיק 
קורה  רחוקות  לעתים  באמת.  החזיק  באמת  שהוא  אומר  זה  אין  בה". 
שהם  שטענו  מאמת  נסיגה  זו  אלא  באמת.  החזיקו  באמת  שכופרים 
מחזיקים בה עקב שיוכם לקהילה כזאת או אחרת. למשל, רועה או בעל 
תפקיד בקהילה בפטיסטית, פרסביטריאנית או מתודיסטית מצהיר מכוח 
עצם עמדתו בקהילה המסוימת שהוא מאמין בדוקטרינה שלה. אך למעשה 
הכופר מתכחש לתורות אלה ונסוג מן האמת שהוא טען שהחזיק בה. זהו 
אכן המאפיין של הקהילה הגשמית של המאות העשרים והעשרים ואחת.

קטעים  בשני  הימים  באחרית  בקהילה  כפירה  שתהיה  בבירור  נאמר 
בברית החדשה. ראשית, בשנייה אל התסלוניקים ב' 3-1 כתב פולוס:

יֵׁשּועַ  ֲאדֹנֵינּו  ּבִיַאת  עַל־אֹדֹות  ֶאָחי  ִמּכֶם  ְמבְַקׁשִים  וְִהנְנּו 
פְִתאֹם,  ַּדעְְּתכֶם  ֹלא־ִתָּטֵרף  ֲאׁשֶר  ֵאלָיו.  וֲַאִסיפֵָתנּו  ַהָּמׁשִיַח 
ּכְִאּלּו  בְִאּגֶֶרת  וְֹלא  בְִדּבּור  וְֹלא  בְרּוַח  ֹלא  ִּתּבֵָהלּו  ֹלא  וֲַאׁשֶר 
ׁשְלּוָחה ֵמִאָּתנּו, לֵאמֹר ִהּגִיעַ יֹום יְהֹוָה. ַאל־יְַתעֶה ֶאְתכֶם ִאיׁש 
ּבְׁשּום אֹופֶן, ּכִי ֹלא־יָבֹא ּבְֶטֶרם יְִהיֶה בִָראׁשֹונָה ַהֶּמֶרד וְנִגְלָה 

ִאיׁש ָהַחָּטָאה ּבֶן־ָהֲאבַּדֹון.
הקטע הזה יידון בנספח ב'. כאן נחוץ רק להראות כיצד הוא מתקשר 
תמיד  מתייחס  ה'  יֹום  המונח  ח',  בפרק  שנראה  כפי  הכפירה.  לבעיית 
לתקופת הצרה. לפי הקטע פה צריכים לקרות שני דברים לפני שתוכל הצרה 
להתחיל, כשאחד מהם הוא ַהֶּמֶרד. המונח ביוונית כאן הוא ָאפֹוְסטֹוְסיָה, 
שניתן לתרגמו "הכפירה". לפני שתתחיל הצרה, חייבת לבוא קודם הכפירה. 
לכן היה זה בלתי נמנע שהקהילה תיהפך לכופרת בימיה האחרונים. הדבר 

השני שיקרה לפני עת הצרה הוא התגלותו של איש החטאה, ּבֶן־ָהֲאבַּדֹון.
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הקטע השני הוא הראשונה אל טימותיאוס ד' 1:
וְָהרּוַח ַמּגִיד ּבְפֵרּוׁש, ּכִי ּבְַאֲחִרית ַהּיִָמים יָסּורּו ִמן־ָהֱאמּונָה 

לִפְנֹות ֶאל־ָהרּוחֹות ַהַּמְתעֹות וְֶאל־ּתֹורֹות ַהּׁשִֵדים.
קהילת  באמונה.  כפירה  או  נסיגה  שתהיה  מלמד  הנבואה  דבר  שוב, 

לאודיקאה היא אכן תיאור ממשי של הכפירה באחרית הימים.
בשלושה קטעים בברית החדשה ישנו תיאור של אופי הכפירה. הראשון 

מתואר בראשונה אל טימותיאוס ד' 3-1:
וְָהרּוַח ַמּגִיד ּבְפֵרּוׁש, ּכִי ּבְַאֲחִרית ַהּיִָמים יָסּורּו ִמן־ָהֱאמּונָה 
לִפְנֹות ֶאל־ָהרּוחֹות ַהַּמְתעֹות וְֶאל־ּתֹוֹרת ַהּׁשִֵדים. ּדֹבְֵרי ׁשֶֶקר 
ּבֲַחנֻפָה וְנִכְוִים ּבְַמָּדעָם. אְֹסִרים לַָקַחת ִאּׁשָה, ּומֹנְעִים ִמִּמינֵי 
ַהַּמֲאִמינִים  ּבְתֹוָדה  ׁשֶּיֹאכְלּום  ָהֱאֹלִהים  ּבְָרָאם  ֲאׁשֶר  ַמֲאכָל 

וְיְֹדעֵי ָהֱאֶמת.
קטע זה מלמד שמקור הכפירה הוא בשדים, כי הכופרים בעצם מסרו את 
עצמם לרוחות מתעות והם מטיפים שיטה של דוקטרינה שהיא במהותה 
תורת שדים. יתרה מכך, בצביעותם הם מספרים שקרים ומצפונם קהה. 
תורת שדים זו כוללת בתוכה מתקפה על חירותו של המאמין, ומאופיינת 
מהסוג  כפירה  בשרים.  מאכילת  להימנע  ובהוראה  נישואים  באיסור 
הימים.  באחרית  ייפרׂשו  הקהילה  שקורות  ככל  תתגבר  הזה  הלגליסטי 

מרכיבים אלה יהפכו נפוצים יותר בקהילה הגשמית.
הקטע השני שמתייחס למאפייני הכפירה נמצא בשנייה אל טימותיאוס 

ג' 5:
סּור  וְַאָּתה  ּבְכָֹחּה.  ּוְמכֲַחׁשִים  לֶָהם,  ֲחִסידּות  ְּדמּות  וֲַאׁשֶר 

ֵמֵאּלֶה.
בפסוקים 4-1 מתואר אופיו הכללי של העולם באחרית הימים, וקשה 
להכחיש שהמאפיינים האלה נכונים לימינו אנו. פסוק 5 מתמקד בחזית 
הדתית, שבה יתאפיינו הימים האחרונים באנשים בעלי מראה של חסידות, 
אך הם מכחשים בכוחּה. כאשר רועי קהילה כופרים שומרים על התלבושת 
חיצונית  חזות  להם  יש  אכן  קהילתיים,  תארים  ועל  התפקיד  נושא  של 
של יראת שמיים. אך הם מכחישים את תוקפה, כי הם מכחשים בכוחה 

האמיתי של החסידות.
הקטע השלישי נמצא בשנייה לפטרוס ב' 22-1:

וְגַם־נְבִיֵאי ׁשֶֶקר ָהיּו בָעָם, ּכֲַאׁשֶר יְִהיּו מֹוֵרי ׁשֶֶקר ּגַם־ּבָכֶם, 
ָקנָם,  ֲאׁשֶר  ּבַּמֹׁשֵל  וִיכֲַחׁשּו  ַמׁשְִחיתֹות  ּכִּתֹות  יַכְנִיסּו  ֲאׁשֶר 
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וְיָבִיאּו עַל־נַפְׁשָם ּכִּלָיֹון פְִתאֹם. וְַרּבִים יֵלְכּו ַאֲחֵרי תֹועֲבֹוָתם, 
יַעֲׂשּוֹ  בִּדּוי  ּובְִדבְֵרי  לְגִּדּופִים.  ָהֱאֶמת  ֶּדֶרְך  יַֻּתן  ּובַעֲבּוָרם 
ֶאְתכֶם לְִמְסָחר לֶָהם, לְַמעַן ּבְצֹעַ ּבָצַע; ֲאׁשֶר ִמׁשְפָָטם ֵמָאז ֹלא 
יְִתַמְהַמּה וְׁשִבְָרם ֹלא יָנּום. ּכִי ֹלא־ָחס ֱאֹלִהים עַל־ַהַּמלְָאכִים 
ּבְכַבְלֵי  וַיְַסּגִיֵרם  ָהִרים  לְִקצְבֵי  ִאם־הֹוִריָדם  ּכִי  ָחְטאּו,  ֲאׁשֶר 
ָחס,  ֹלא  ָהִראׁשֹנִים  וְגַם־עַל־ַהּדֹורֹות  לִַּמׁשְפָט.  לְׁשְָמָרם  אֹפֶל 
ֶאת־ ּבֲַהבִיאֹו  עִּמֹו,  וְׁשִבְעָה  ַהּצֶֶדק  קֵֹרא  ֶאת־נַֹח  ַרק  וַּיִׁשְמֹר 
ַהַּמּבּול עַל־ּדֹור ָהְרׁשָעִים. וְֶאת־עֵָרי ְסדֹום וַעֲמָֹרה ָהפְַך לֵָאפֶר 
וְָדנָם ּבְַמְהפֵכָה, וַיְׂשִיֵמם לְָמׁשָל לֲַאׁשֶר עֲִתיִדים לַעֲׂשֹות זִָּמה. 
וַּיַּצֵל ֶאת־לֹוט ַהּצִַּדיק ֲאׁשֶר ֶהלְאּוהּו ַאנְׁשֵי בְלִיַעַל ָהֵהם ּבְַדְרכֵי 
זִָּמָתם. ּכִי ַהּצִַּדיק ַהּזֶה יָׁשַב ּבְתֹוכָם, וְהּוא ֹרֶאה אָֹתם וְׁשֵֹמעַ, 
וְנַפְׁשֹו ַהיְׁשָָרה עֲגּוָמה עָלָיו יֹום וָיֹום ּבְַמעֲׂשֵי ִרׁשְעָם. ּכִי יֹוֵדעַ 
יְהֹוָה לְַהּצִיל ֶאת־ֲחִסיָדיו ִמּנִָּסיֹון וְלֲַחׂשְך ֶאת־ָהְרׁשָעִים לְיֹום 
ַאֲחֵרי  ֶאת־ַההֹלְכִים  ּובְיֹוֵתר  לֶָהם.  ּגְמּולָם  לְָהׁשִיב  ַהִּמׁשְפָט 
פָנִים הֹלְכִים  עַּזֵי  ַהּבָׂשָר ּבְַתֲאוֹת ֶּתבֶל ּובֹזִים ֶאת־ַהֶּמְמׁשָלָה. 
ַאף־ ֲאׁשֶר  ֶאת־ַהּׂשְָררֹות.  ֵמָחֵרף  יֶֶחְרדּו  וְֹלא  לִּבָם  ּבִׁשְִרירּות 
יְגְַּדפּום לִפְנֵי יְהֹוָה  וָכַֹח, ֹלא  ַהַּמלְָאכִים, ַהּגְדֹולִים ֵמֶהם ּבְעֹז 
ּכְָחק־ִטבְעָם  ַהּנֹולָדֹות  ַהְּסכָלֹות  ּכַּבְֵהמֹות  וְֵאּלֶה  ּבְִמׁשְפָָטם. 
ּבְַהׁשְִחית  יִּׁשֲָחתּו  יְָדעּו  ֶאת־ֲאׁשֶר ֹלא  ּבְֵחְרפָם  וְלַּׁשַָחת,  לַּלֶכֶד 
יְַחׁשֹבּו;  לְעֹנֶג  יֹוָמם  עְֶדנַת  ֲאׁשֶר  יִּׂשָאּו.  עַוְלָָתם  ּוגְמּול  נַפְׁשָם 
וְאֹכְלִים  נַפְׁשָם  ּבְַמּדּוֵחי  ַהִּמְתפַּנְִקים  ּוְמזָֻהִמים,  ְמגָֹאלִים 
ִּתׂשְּבַעְנָה  וְֹלא  נִֻאפִים  ְמלֵאֹות  לֶָהם  עֵינַיִם  עִָּמכֶם.  וְׁשִֹתים 
ְמלַֻּמד־ּבֶצַע  וְלֵב  יְצֹוֵדדּו;  ַהפְָתִאים  וְֶאת־נַפְׁשֹות  לֲַחטֹא. 
לֶָהם ּבְנֵי ַהְּמֵאָרה. ֶאת־ַהֶּדֶרְך ַהּיָׁשָר עָזְבּו וַּיְִתעּו וַּיֵלְכּו ּבְֶדֶרְך 
תֹוכַַחת  וְַּתִהי־לֹו  ָהעַוְלָה.  ׂשְכַר  ָאֵהב  ֲאׁשֶר  ּבֶן־ּבְעֹור  ּבִלְעָם 
וַַּתעְצֹר  בְקֹול־ָאָדם  ִּדּבְָרה  ָהִאּלֶֶמת  ַהּבְֵהָמה  ּכִי  עַל־ַחָּטאתֹו, 
ּבְִאּוֶלֶת ַהּקֵֹסם. ּבְֵארֹות ּבְלִי־ַמיִם ֵהָּמה, עָבִים נִָּדפִים ּבְִסעָָרה, 
ֲאׁשֶר ׁשָמּור לֶָהם חֹׁשֶך־ֲאפֵלָה לְעֹולָם. ּכִי ּבְַדּבְָרם ּבְגֵאּות ִּדבְֵרי 
ׁשָוְא יָצּודּו ּבְַתֲאוֹת ַהּבָׂשָר עַל־יְֵדי זִָּמָתם ֵאת ֲאׁשֶר ַאְך־נְִמלְטּו 
ִמיֵדי ַההֹלְכִים ּבְֶדֶרְך ּתֹועָה. ֻחפְׁשָה יַבְִטיחּו לֶָהם וְֵהם ּבְעַצְָמם 
ִהָּמלְָטם  ַאֲחֵרי  ּכִי  לְכֹבְׁשֹו.  ָהָאָדם  עֶבֶד  ּכִי  לַּׁשַָחת.  עֲבִָדים 
ִמֻּטְמאֹת ָהעֹולָם ּבְַדעַת ֲאדֹנֵינּו ּומֹוׁשִיעֵנּו יֵׁשּועַ ַהָּמׁשִיַח, ִאם־
ׁשָבּו וְָהְטּבְעּו בְתֹוכָן וְנִכְּבָׁשּו, ַאֲחִריָתם ִּתְהיֶה ָרעָה ֵמֵראׁשִיָתם. 
נֹוַח לֶָהם ׁשֶּלא לַָדעַת ֶאת־ֶּדֶרְך ַהּצְָדָקה, ֵמֲאׁשֶר יְָדעֻהּו וְנָסֹגּו 
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ָאחֹור ִמן־ַהִּמצְוָה ַהְּקדֹוׁשָה ַהְּמסּוָרה לֶָהם. וְָקָרה לֶָהם ּכֲַאׁשֶר 
ִמן־ עֹלֶה  וְַהֲחזִיר  עַל־ֵקאֹו;  ׁשָב  ַהּכֶלֶב  ָהֱאֶמת:  ְמׁשַל  יֹאַמר 

ָהַרְחצָה לְִהְתּגֹלֵל ּבָָרפֶׁש.
בקריאת הקטע לא רואים שפטרוס מפגין כל גישה של אהבה או של 
סובלנות כלפי הכופרים. כתבי הקודש אינם סובלניים כלפי כפירה אלא 

מגנים אותה בחומרה רבה, כפי שמראים בבירור פסוקים אלה.
אחרי שניתן תיאור אופיה של הכפירה, עולה השאלה מה כוללת תורה 
זו. מהו, ככלות הכול, הסממן המאפיין את הכופרים? בשנייה לפטרוס ב' 

1 מתוארות תורותיהם כהכחשות הרסניות:
וְגַם־נְבִיֵאי ׁשֶֶקר ָהיּו בָעָם, ּכֲַאׁשֶר יְִהיּו ּגַם־ּבָכֶם מֹוֵרי ׁשֶֶקר, 
ָקנָם,  ֲאׁשֶר  ּבַּמֹׁשֵל  ּובְכֲַחשָם  ַמׁשְִחיתֹות  ּכִּתֹות  יַכְנִיסּו  ֲאׁשֶר 

יָבִיאּו עַל־נַפְׁשָם ּכִּלָיֹון פְִתאֹם.
הרסניות.  כפירות  או  ַמׁשְִחיתֹות,  ּכִּתֹות  נקראת  הכופרים  של  תורתם 
תורתם  אחרות,  במילים  ָקנָם.  ֲאׁשֶר  ּבַּמֹׁשֵל  לכחש  מובילה  אפילו  תורתם 
של הכופרים כוללת את הכחשת אישיותו של האדון )הּמֹׁשֵל( ופועלו )ֲאׁשֶר 
יותר  ממוקדים  היבטים  מספקים  החדשה  בברית  אחרים  קטעים  ָקנָם(. 
לגבי הכחשה זו. ראשית, הכחשת השילוש נדונה בראשונה ליוחנן ב' 23-22:

ִמי הּוא ַהּדֹבֵר ׁשֶֶקר, ּכִי ִאם־ַהְמכֵַחׁש ּבְיֵׁשּועַ לֵאמֹר ֹלא ַהָּמׁשִיַח 
הּוא זֶה? הּוא ׂשֹוֵטן ַהָּמׁשִיַח, ַהְמכֵַחׁש ּבָָאב ּובַּבֵן. ּכָל־ַהְמכֵַחׁש 

ּבַּבֵן ּגַם־ָהָאב ֵאין־לֹו; וְַהּמֹוֶדה בַּבֵן לֹו ּגַם־ָהָאב.
ד' 3-2 ישנה התייחסות להכחשת התאנשותו  ליוחנן  שנית, בראשונה 

של ישוע:
ּבָזֹאת ַּתּכִירּו ֶאת־רּוַח ֱאֹלִהים: ּכָל־רּוַח ַהּמֹוֶדה ּבְיֵׁשּועַ ַהָּמׁשִיַח 
ַהּבָא בַּבָׂשָר, ֵמֱאֹלִהים הּוא. וְכָל־רּוַח ֲאׁשֶר ֵאינֶּנּו מֹוֶדה ּבְיֵׁשּועַ 
)ַהָּמׁשִיַח ַהּבָא בַּבָׂשָר(, ֹלא ֵמֱאֹלִהים הּוא; וְזֶה הּוא רּוַח ׂשֹוֵטן 

ַהָּמׁשִיַח ֲאׁשֶר ׁשְַמעְֶּתם ּכִי־יָבֹא, וְעַָּתה ִהּנֵה־הּוא בָעֹולָם.
אותו הדבר נכון גם לגבי השנייה ליוחנן 7:

ּבְיֵׁשּועַ  מֹוִדים  ֵאינָם  ֲאׁשֶר  לָעֹולָם  ּבָאּו  ַרּבִים  ַמְתעִים  ּכִי 
ַהָּמׁשִיַח ַהּבָא בַּבָׂשָר; זֶה הּוא ַהַּמְתעֶה וְׂשֹוֵטן ַהָּמׁשִיַח.

בשנייה  הנושא  היא  המשיח  של  השנייה  ביאתו  הכחשת  שלישית, 
לפטרוס ג' 4-3:

ּוְדעּו זֹאת לָכֶם ִראׁשֹנָה, ּכִי ּבְַאֲחִרית ַהּיִָמים יָבֹאּו לֵצִים הֹלְכִים 
ַאֲחֵרי ַתֲאוֹת נַפְׁשָם וְיְִתלֹוצֲצּו לֵאמֹר: ַאּיֵה ַהבְָטַחת ּבֹאֹו? ּכִי 
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ֵמָאז ׁשָכְבּו ָהָאבֹות ַהּכֹל עֵֹמד ּכְמֹו ֵמֵראׁשִית ַהּבְִריָאה.
אישיותו  של  הרסניות  הכחשות  כוללת  הכופרים  של  תורתם  לפיכך, 
ופועלו של המשיח, במיוחד בקשר למקומו בשילוש, לאלוהותו, להתאנשותו 
כאלוַה־אדם דרך לידה מבתולה, ולעובדת חזרתו באופן גשמי־פיזי. הבסיס 
להכחשות אלה הוא, כמובן, הכחשת השראת הכתובים עצמם. ברגע שאדם 
מסתייג מקבלת סמכותם של כתבי הקודש, כבר לא ניתן להגן על התורות 

היסודיות.
באיגרת יהודה 19-17 מתוארים המעשים או סוגי הפעולות המועדפים 

על הכופרים:
וְַאֶּתם ֲחבִיבַי, זִכְרּו ֶאת־ַהְּדבִָרים ַהּנֱֶאָמִרים ִמֶּקֶדם ּבְיַד ׁשְלִיֵחי 
ּבְַאֲחִרית  ִהּנֵה  לֵאמֹר:  ֲאלֵיכֶם  ּבְַדּבְָרם  ַהָּמׁשִיַח.  יֵׁשּועַ  ֲאדֹנֵינּו 
ֵהם  ֵאּלֶה  ִרׁשְעָם.  ַּתֲאוֹת  ַאֲחֵרי  ַההֹלְכִים  לֵצִים  יָבֹאּו  ַהּיִָמים 

ַהפְֹרׁשִים ִמן־ַהּצִּבּור; ּבַעֲלֵי נֶפֶׁש וְרּוַח ֵאין ּבֶָהם.
אחד מאותם סוגי מעשים של הכופרים הוא הלעג והבוז )פס' 18-17(. הם 
יבוזו ליסודות האמונה, כגון ההשראה המילולית של כתבי הקודש, הלידה 
ותחייתו הפיזית מן המתים. בשנייה  מבתולה, מותו המכפר של המשיח 
לפטרוס ג' 4-3 מצוין שהם גם יבוזו לתורת ביאתו השנייה של המשיח. 
מעשה שני הוא יצירת פלגים או פירודים )פס' 19(. כאשר הם מתחילים 
אך  חלק מהאנשים  לשכנע  מצליחים  הם  האמונה,  יסודות  את  להכחיש 
לא את כולם. במלאת הזמן, שני הפלגים מתפתחים לכדי פיצול בקהילה. 
התהליך שתחילתו בלעג, תוצאתו פיצול הקהילה. במשך כל תקופת עידן 
הכפירה הזה שאנו חיים בו, פילוג רדף פילוג. קהילה אחר קהילה וזרם 
אחר זרם התפצלו עקב הכחשות הרסניות של השילוש, של התאנשותו של 

המשיח ושל ביאתו השנייה.
מאפיינים אלה, כלומר תורות שקר ומעשים הגורמים לפילוגים, נהיו 
שכיחים יותר עם התקדמותה של היסטוריית הקהילה, בערך משנת 1900 

ועד ימינו. זהו עידן הקהילה הכופרת.
ספציפי  באופן  באירופה,  התחילו  הנוכחי  הכפירה  עידן  של  שורשיו 
ברציונליזם הגרמני, כאשר אמיתותם המוחלטת של הכתובים הוכחשה עם 
התפתחות הביקורת המקראית ותיאוריית השערת התעודות )המכונה גם 
תורת המקורות(. אילו אפשר היה להצביע על מועד התחלה מדויק לעידן 
הכפירה הנוכחי בארצות הברית )דבר שהוא בלתי אפשרי(, היה זה בהחלט 
יכול להיות ה-20 בינואר 1891. באותו יום אדם בשם צ'ארלס אוגוסטוס 
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בריגְס נשא את נאום החניכה שלו במדרשה התיאולוגית יּוניון12 שבעיר ניו 
יורק. בזמנו הייתה יּוניֹון מדרשה פרסביטריאנית, שהכשירה רועי קהילה 
העביר  שלו  הפתיחה  בנאום  הפרסביטריאניות.  בקהילות  וללמד  לדרוש 
בריגס שש נקודות, שחלקן עירבו תורות כפירה משחיתות: הראשונה היא 
שלאמת ישנם שלושה יסודות עיקריים: הכתובים, הקהילה וההיגיון, כך 
שההיגיון והקהילה הושוו בסמכותם לכתובים; השנייה - לא זאת בלבד 
התגשם;  שנובא  ממה  ההיפך  אלא  נתגשמו,  לא  התנ"ך  מנבואות  שחלק 
בשלישית, הוא הטיל ספק בכך שמשה הוא שכתב את החומש; ברביעית, 
הוא הטיל ספק באחדותו של ספר ישעיהו; בחמישית, הוא ציין שתינתן 
הזדמנות שנייה לאלה שמתו כאשר הם אינם נושעים; ושישית - תהליך 

התקדשותו של המאמין אינו מסתיים במותו.
בריגס לא היה המודרניסט הראשון, אך נאום זה היה האישור הפומבי 
הראשון למודרניזם במדרשה תיאולוגית בארצות הברית. אישומים הועלו 
 נגד בריגס בוועד הפרסביטריאני של ניו יורק בשני מקרים )ב-1891 וב-1893(, 
אך הם בוטלו, בעיקר כדי לשמר את אחדות הכנסייה ולא לדון לעומק 
בדבריו. כאשר האסיפה הכללית של הכנסייה הפרסביטריאנית העמידה 
הפרסביטריאנית.  מהכנסייה  הושעה  הוא  ב-1893,  למשפט  בריגס  את 
כתוצאה מכך הפך בריגס לֶאפיסקופַלי, והמדרשה התיאולוגית יוניון נסוגה 
מהכנסייה הפרסביטריאנית והפכה למדרשה עצמאית. אך על אף שמדרשת 
יוניון נהייתה עצמאית, היא עדיין המשיכה להכשיר רועי קהילה ודרשנים 
לכנסייה הפרסביטריאנית. דבר זה הכין את הקרקע לדרך שבה התפתחה 
הכפירה במהלך המאה העשרים. בתחילה הכו שורש רעיונות של כפירה 
רועי  של  הכשרתם  על  השפיעו  וכך  מסוים,  לזרם  השייך  לימודי  במוסד 
קהילה שהיו למטיפים בכנסיות של אותו זרם. בסופו של דבר יותר ויותר 
ליברלים השתלטו על דוכני המטיפים, ויותר ויותר כנסיות נהיו ליברליות 

בעצמן.
השתלטה  העשרים  המאה  של  הראשונים  העשורים  שני  במשך  וכך 
לשרת  ידיהן  על  שהוכשרו  הקהילות  רועי  ועל  המדרשות  על  הכפירה 
פירסמה  הסחף  את  לעצור  ניסיון  מתוך  זרמים.  אותם  של  בכנסיות 
"חמשת  את  ב-1910  הפרסביטריאנית  הכנסייה  של  הכללית  האסיפה 
יסודות האמונה", והם כללו את הנקודות הבאות: ראשית, השראת כתבי 
רביעית, תחיית  שלישית, הכפרה בעדנו;  לידת הבתולין;  שנית,  הקדוש; 
ישוע; חמישית, הנסים של ישוע. אלה שהסכימו עם חמש הנקודות האלה 
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תויגו כ"פונדמנטליסטים" )מאמינים ביסודות(, וכך הוטבעה מילה חדשה. 
ליברלים.  או  נקראו מודרניסטים  אלה שהתכחשו לחמש הנקודות הללו 
האסיפה הכללית פירסמה את היסודות האלה בשנת 1910 ואישרה אותם 

מחדש ב-1916 וב-1923.
מודרניסטים  של  במאבקים  התאפיין  ה-20  שנות  של  העשור 
ופונדמנטליסטים. היו ניסיונות רבים בתוך הקהילה להילחם במודרניזם. 
אך לקראת סוף העשור החל להיות ברור שהמודרניסטים אוחזים היטב 
במושכות הן של המשרות בזרמים הכנסייתיים )וזה כולל את כל הזרמים 
הכנסייתיים, למעט הוועידה הבפטיסטית הדרומית( והן של מדרשותיהם.

כשהפונדמנטליסטים  ה-30,  בשנות  בדלניות  לתנועות  הוביל  הדבר 
חדשים  זרמים  של  התחלה  ידי  על  אם  הכנסייתיים,  מהזרמים  התפלגו 
ואם על ידי ייסוד של קהילות עצמאיות. הייתה קבוצה שיצאה מאיגוד 
הכנסיות הפרסביטריניות של ארצות הברית, בהובלת ג' גֵרשם, שלמרבה 
אורתודוכסים,  )פרסביטריאנים  נפרדים  זרמים  לשלושה  התפצלה  הצער 
מתחים  בגלל  אוונגלים(  ופרסביטריאנים  מקראיים,  פרסביטריאנים 
של  הכללית  'האגודה  יצאה  האמריקני  הבפטיסטי  מהאיגוד  פנימיים. 
הבפטיסטים הרגילים'.13 מהכנסייה המתודיסטית המאוחדת יצאה תנועת 
המתודיסטים האוונגלים. הפלגים שחזו כתבי הקודש שייווצרו כתוצאה 

מכפירה החלו להיווצר בתנועות הבדלניות של שנות ה-30.
ֶאקּוֶמניות  בתנועות  התקופה  התאפיינה  אנו  ימינו  ועד  ה-40  משנות 
)כלומר עולמיות, השואפות לאיחוד(. ב-1948 התאחדה המועצה העולמית 
של הכנסיות על בסיס שני עיקרים: ראשית, אחדות כל הכנסיות על בסיס 
עיקרי אמונה ליברליים; ושנית, אחדות כל הדתות. ב-1950 הארגון הוותיק 
'המועצה הפדרלית של הכנסיות' התארגן מחדש ונהייה ל'מועצת הכנסיות 
והכנסיות בארצות  כל הקהילות  לאגד את  ניסיון  הלאומית', שוב מתוך 
הקהילה  זה  מכל  כתוצאה  ליברליים.  עקרונות  של  מתווה  לפי  הברית 
הגשמית היום היא בעיקרה כופרת. אפילו בקרב זרמים שמרניים אפשר 
כבר לראות את איום הכפירה - בהשתלטות על המדרשות ובאספקה של 
רועי קהילה ליברלים לדוכני המטיפים. גם אלה שהיו פעם חזקים, כמו 
הוועידה הבפטיסטית הדרומית, לא נמלטו ממגמה זו. אך לזכותם ייאמר 

שהמגמה התהפכה בעשור של שנות ה-90. 
בזמנים מאוחרים יותר נכנסה הכפירה לשלב חדש לגמרי. השלב הישן 
יסודות  את  לאשר  מתיימר  החדש  המופע  הרסניות.  בהכחשות  התאפיין 
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שהכתובים  כך  תבניתי  שינוי  עברו  הפעולה  ואופן  הגישה  אך  האמונה, 
הם כבר לא הסמכות הסופית לבירור האמת האלוהית, אלא ההתנסות 
פני  על  עדיפות  ניתנת  לחוויה  למעשה,  מידה.  באותה  תקפה  החווייתית 
תוצדק  ההתנסות,  לבין  הכתובים  בין  סתירה  ישנה  כאשר  הכתובים. 
את  לסתור  ניתן  אפוא  וכך  הקודש",  רוח  של  חדש  כ"מהלך  ההתנסות 
יותר  הרבה  דרך  זוהי  חדשה.  חוויה  ידי  על  הקודש  כתבי  של  הטקסט 
מטעה.  יותר  הרבה  היא  ולכן  האלוהים,  אמת  את  להכחיש  "רוחנית" 
הכפירה הישנה התאפיינה בהכחשות הרסניות מילוליות. הכפירה החדשה 
מתאפיינת בהכחשות הרסניות מעשיות. דבר זה הוביל לתֹורֹות ׁשֹנֹות וְזָרֹות, 
וְנִָּדפִים ּבְכָל־רּוַח ַהּלִּמּוד ּבְַתְרִמית ּבְנֵי ָאָדם,  וגרמה לרבים להיות נִגְָרׁשִים 
ותוצאותיה הן חוסר יציבות רוחנית, כפי שפולוס הזהיר שיקרה באיגרת 
אל האפסים ד' 16-8. אולי הם מאשרים את סמכותם של הכתובים ואת 
בפרט  הטקסט  משמעות  מהי  שתקבע  היא  חווייתם  רק  אך  השראתם, 
הניבה את אותו הפרי של הכפירה  בכלל. הכפירה החדשה  ומהי האמת 
הישנה. המחזיקים בה לועגים לאלה שלא עולים על "הגל החדש" )או אולי 
שלא נסחפים בזרם התחתי...(, וגורמים לפלגים המפצלים הן קהילות והן 

משפחות. 
לגשת  ובראשונה  בראש  היא  האמת,  מהי  לקבוע  הנכונה  הדרך 
יתרה  אחרים.  אנשים  של  חוויותיהם  על  לסמוך  ולא  אלוהים  לדבר 
הקשור  בכל  והיחידה  הסופית  הסמכות  להיות  חייבים  הכתובים  מכך, 
וכו'(.  חוויות  )פעולות,  למעשים  והן  מאמינים(  אנו  )במה  לאמונה  הן 
או  חדשה  שחוויה  הוא  האחרונות  בשנים  שקרה  מה  הצער  למרבה 
מנסים  פשוט  אנשים  ואז  מהקהילה,  בחלק  פורצת  חדשה  תופעה 
להודות  במקום  פעילות,  אותה  את  להצדיק  כדי  פסוקים  למצוא 
 שהחוויה - ולא משנה עד כמה הרגישו שהייתה נפלאה או על־טבעית - 
פשוט לא הייתה מאלוהים. רוב התומכים יגוננו על המעשה לא על בסיס 
הכתובים, אלא על בסיס חווייתם הם. ההוכחה שהכי מרבים להשתמש 
בה היא שהחוויה גורמת להרגשה של שמחה ואושר, אף שטיעון זה אינו 
לוקח בחשבון שכל פורקן רגשי מעין זה יגרום לאנשים להרגיש טוב יותר. 
גם לא־מאמינים יכולים לחוות את אותה חוויה. ויותר מזה: השטן לא היה 
נחשב למטעה מוצלח כל כך אילו היה גורם לאנשים לחוש ברע, הלא כן? 
השטן יכול לגרום לאנשים לחוות חוויות של שמחה ואושר, ויש לו אינטרס 
תהפוך   - ה'  דבר  ולא   - זו  שחוויה  היא  התוצאה  אם  כן  לעשות  אישי 

לסמכות הסופית הקובעת מהי אמת רוחנית.
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בישעיהו ח' 16, 20-19 נכתב:
צֹור ְּתעּוָדה, ֲחתֹום ּתֹוָרה ּבְלִֻּמָדי . . . וְכִי־יֹאְמרּו ֲאלֵיכֶם: ִּדְרׁשּו 
ֲהלֹוא־עַם  וְַהַּמְהּגִים;  ַהְמצַפְצְפִים  וְֶאל־ַהּיְִּדעֹנִים  ֶאל־ָהאֹבֹות 
ֶאל־ֱאֹלָהיו יְִדֹרׁש, ּבְעַד ַהַחּיִים ֶאל־ַהֵּמִתים. לְתֹוָרה וְלְִתעּוָדה, 

ִאם־ֹלא יֹאְמרּו ּכַָּדבָר ַהּזֶה ֲאׁשֶר ֵאין־לֹו ׁשַָחר. 
השארית  בין  הניגוד  הוא  ישעיהו  ספר  של  המרכזיים  הרעיונות  אחד 
מאמינים(.  שאינם  )יהודים  שארית  שאינם  לאלה  מאמינים(  )יהודים 
בפסוק 16 מבוטא אחד ההבדלים המכריעים בין הקבוצות, והוא המקום 
דברי  היא  והְּתעּוָדה  משה,  תורת  היא  הּתֹוָרה  בחייהם.  לכתובים  שיש 
הנביאים. הדבר המייחד את השארית הוא שהם מאמינים למה שהצהירו 
משה והנביאים: זהו הבסיס לאמונתם, וזהו מקור סמכותם. אלה שאינם 
את  "לחוות  ורוצים  סופית  כסמכות  הכתובים  את  דוחים  השארית  מן 
אלוהים בצורה אמיתית יותר", על ידי הליכה לכיוון של עבודת אלילים 
וחיפוש אלילים ואלילות שניתן לראותם, לחוש בהם, לגעת בהם, כשהם 
מזהיר  ישעיהו   19 בפסוק  הפולחן.  בזמן  יותר  ויזואלית  תמונה  יוצרים 
וְַהַּמְהּגִים.  אותם לבל ילכו אחרי רוחות מטעות ואחר מורים ַהְמצַפְצְפִים 
על־ דברים  אחר  ירדפו  שלא  העם  את  מזהיר  ישעיהו  אחרות,  במילים 
וצפצופים,  מלמול  של  מוזרים  קולות  להשמיע  להם  הגורמים  טבעיים 
כי על אף שחוויות אלה עלולות אכן לבוא ממקור על־טבעי, לא כל דבר 
הבא מהעולם העל־טבעי הוא מאלוהים, כפי שמראה פסוק 19 בבירור. 
אכן, אלה ההולכים אחרי ַהְמצַפְצְפִים וְַהַּמְהּגִים יכולים לצאת עם עדויות 
מרשימות של חוויות על־טבעיות, עם ִרגשות שמחה והרגשה כללית נפלאה. 
אך ישעיהו לא קיבל כל זאת כעדות בעלת תוקף. העדות היחידה שקיבל 
במילים  וְלְִתעּוָדה!  לְתֹוָרה   :20 בפסוק  מציין  שהוא  זאת  היא  כתקפה 
אחרות: "חזרה לתורה ולנביאים" - חזרה לכתבי הקודש כסמכות סופית 
בלבד. ושלא יחמוק מאיתנו סוף המשפט: ִאם־ֹלא יֹאְמרּו ּכַָּדבָר ַהּזֶה, ]ֲאׁשֶר[ 
על־טבעיות  חוויות  אילו  משנה  לא  היטב:  מבהיר  ישעיהו  ׁשַָחר.  ֵאין־לֹו 
אנשים אחרים יחוו, הדבר אינו מתיישב עם דבר ה' הכתוב שהיה קיים 

כבר בזמנו של ישעיהו, ולכן אין להן שחר.
מאוחר יותר, בפרק כ"ט 14-9, ישעיהו מכריז:

ִהְתַמְהְמהּו ּוְתָמהּו, ִהׁשְַּתעַׁשְעּו וָׁשֹעּו, ׁשָכְרּו וְֹלא־יַיִן, נָעּו וְֹלא 
וַיְעַּצֵם ֶאת־עֵינֵיכֶם,  ַּתְרֵּדָמה  יְהוָה רּוַח  עֲלֵיכֶם  ׁשֵכָר. ּכִי־נַָסְך 
ֶאת־ַהּנְבִיִאים וְֶאת־ָראׁשֵיכֶם, ַהחֹזִים, ּכִָּסה. וְַּתִהי לָכֶם ָחזּות 
ֶאל־יֹוֵדעַ הספר  אֹתֹו  ֲאׁשֶר־יְִּתנּו  ֶהָחתּום,  ַהֵּספֶר  ּכְִדבְֵרי  ַהּכֹל 
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ָחתּום הּוא.  ּכִי  וְָאַמר: ֹלא אּוכַל  נָא־זֶה,  ְקָרא  לֵאמֹר:  )ֵספֶר( 
וְנִַּתן ַהֵּספֶר עַל ֲאׁשֶר ֹלא־יַָדע ֵספֶר לֵאמֹר: ְקָרא נָא־זֶה, וְָאַמר: 
ּבְפִיו  ַהּזֶה,  ָהעָם  נִּגַׁש  ּכִי  יַעַן  ֲאדֹנָי:  וַּיֹאֶמר  ֵספֶר.  יַָדעְִּתי  ֹלא 
ִמצְוַת  אִֹתי  יְִרָאָתם  וְַּתִהי  ִמֶּמּנִי,  ִרַחק  וְלִּבֹו  ּכִּבְדּונִי  ּובִׂשְפָָתיו 
ֲאנָׁשִים ְמלָֻּמָדה. לָכֵן ִהנְנִי יֹוִסף לְַהפְלִיא ֶאת־ָהעָם־ַהּזֶה ַהפְלֵא 

וָפֶלֶא, וְָאבְָדה ָחכְַמת ֲחכָָמיו, ּובִינַת נְבֹנָיו ִּתְסַּתָּתר.
מבחינה  יתעוורו  אנשים  כיצד  בהתנבאו  השגותיו,  את  מציג  ישעיהו 
רוחנית ולכן ימשיכו להיטלטל בעיוורון רוחני )פס' 9(. הם אמנם יתנועעו 
כשיכורים, אך לא מיין. מבחינה רוחנית אנשים נהיו עיוורים, והם מגששים 
קרה  זה  שכל  מציין  ישעיהו  רוחנית.  ראייה  להם  שתהיה  מבלי  בחושך 
 כתוצאה ממשפט אלוהים, ואין זה רק עניין מקרי או צירוף מקרים )פס' 10(. 
מה שקרה הוא שמכיוון שסירבו להישמע לתוכחתו הקודמת של ישעיהו 
)בפרק ח 20(, עכשיו הם נעולים בחשכתם הרוחנית, ולכן נכנסו למצב של 
תרדמה רוחנית כך שעכשיו אין להם גם היכולת להבין את דברי הנביאים. 
כתוצאה מכך היו כל הנבואות של ישעיהו ושל הנביאים שקדמו לו בעיני 
ההמון כֵספֶר ָחתּום )פס' 11(. כאשר מציגים אותן למלומד, על אף שיש 
לו היכולת וההכשרה להבין את הדברים, מכיוון שהוא בחר לרדוף אחר 
אין  וכבר  חתום  כספר  עבורו  גם  הנבואות  נהיו  וְַהַּמְהּגִים  ַהְמצַפְצְפִים 
ביכולתו להבינן. בכל הקשור להבנת אמת רוחנית גם יֹוֵדעַ ֵספֶר נהיה כמי 
נמצא  והמלומד שעבר הכשרה   ,)12 )פס'  ֵספֶר  וֹלא־יַָדע  לו הכשרה  שאין 
הכשרה  לו  שאין  כמי  אלוהים  דבר  את  להבין  יכולת  וחסר  כשיר  בלתי 
ובכל זאת, נאמר בבירור שמבחינה חיצונית לאנשים אלה  ואינו מלומד. 
להתקרב  ממשיכים  הם   .)13 )פס'  רוחנית  וגם  דתית  גם  שהיא  חזות 
לבותיהם  אך  בשפתותיהם,  אלוהים  את  מכבדים  והם  בפיהם  לאלוהים 
את  שיראתם  הוא  מאלוהים  לבם  את  שמרחיק  מה  מאלוהים.  רחוקים 
ולא  מסורות,  על  מצוות,  על  אדם,  בני  של  תורות  על  כולה  מבוססת  ה' 
על הדברים שאמר ולימד אלוהים עצמו בכתובים. כך, היום, תוקפה של 
מילוליות  הצהרות  על  מבוסס  הוא  חיצוניים.  דברים  על  מבוסס  תנועה 
כמו "הללויה" ו"הללו את האדון", או ביטוי דומה שחוזרים עליו פעמים 
שזו  להבין  מהצד  ומתבונן  הקודש  כתבי  על  המתבסס  אדם  על  רבות. 
חזרה  המזרח.  בדתות  מנטרה  על  שחוזרים  לאלה  מאוד  בדומה  נוסחה, 
עצמה.  בפני  דבר  מוכיחה  אינה  פעם  אחר  פעם  ישוע  שם  על  מילולית 
ִמֶּמּנִי  ִרַחק  וְלִּבֹו  ּכִּבְדּונִי  ּובִׂשְפָָתיו  ּבְפִיו  לנאמר:  זה מתאים מאוד   למעשה 
)פסוק 13ב(. במציאות לבם רחוק מאלוהים מאותה סיבה: הם למדו לכבד 
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את אלוהים על בסיס חוויות שבני אדם יצרו ועוררו, במקום לכבדו על 
על  וחוזרים  בני אדם  לתורות של  נשמעים  13ג(. הם  )פס'  ה'  דבר  בסיס 
שגורם  הוא  דקלום  שאותו  ומאמינים  לדקלם,  אותם  שלימדו  משפטים 
לחיפושים  יותר  רב  זמן  יקדישו  רוחניים. כתוצאה מכך הם  להיות  להם 
אחר חוויות נוספות מאשר ללימוד דבר ה' בהקשרו. התוצאה היא משפט 
כבד יותר באותו מקום שבו החוכמה וההבנה מתחילות לפוג )פס' 14(. וכך 
זה ממשיך - ככל שאנשים מחפשים חוויות יותר ויותר עמוקות, הם בעצם 
מקדישים פחות ופחות זמן למשמעת של לימוד דבר ה', ומגיעים לנקודה 
יודעים  הם  ה'.  בדבר  הבנה  חסרי  לחלוטין  להיות  מתחילים  הם  שבה 
לדבר בשפת המאמינים ומרבים להזכיר את האדון וכו', אך כאשר עליהם 
להתעסק בפרטים הממשיים בדבר ה', הם אבודים לחלוטין. ככל שהדגש 

שלהם הוא יותר על החווייתי, כך הבנתם את דבר ה' פוחתת.
להיות  חייבת  הסופית  שהסמכות  הוא  מדגישים  שהכתובים  הדבר 
הכתובים, דבר ה' הכתוב, ולא חוויותיו של אדם זה או אחר. בוודאי יכלו 
השליחים להתייחס לחוויותיהם האישיות עם ישוע כשרצו להגן על תורת 
הוא  להדגיש  מתמיד  השליחים  מעשי  שספר  הדברים  אחד  בו.  אמונתם 
שפולוס, סילא והאחרים החשיבו תמיד את דבר ה' כסמכותם הסופית, 
ולא את חוויותיהם האישיות, על אף שחוויות אלה היו גדולות מאוד בזמן 

שהיו עם ישוע. דוגמה אחת נמצאת במעשי השליחים י"ז 4-1:
ֶאל־ וַּיָבֹאּו  ּובְַאפֹלֹונְיָא  ּבְַאְמפִפֹולִיס  עָבְָרם  ַאֲחֵרי  וַיְִהי 
ֲאלֵיֶהם  נִכְנַס  ּופֹולֹוס  לַּיְהּוִדים.  ּכְנֶֶסת  ּבֵית  וְׁשָם  ַּתְסלֹונִיִקי, 
ּכְִמׁשְפָטֹו וְׁשָלׁש ׁשַּבָתֹות ִהְתוַּכַח עִָּמֶהם ִמן־ַהִּמְקָראֹות. פָתֹוַח 
וְהֹוכֵַח לֶָהם ּכִי־צִָריְך ָהיָה ׁשֶּיְעֻּנֶה ַהָּמׁשִיַח וְיָקּום ִמן־ַהֵּמִתים; 
ִמְקצָָתם  וַּיֲַאִמינּו  לָכֶם.  ַמּגִיד  ֲאנִי  ֲאׁשֶר  יֵׁשּועַ  ַהָּמׁשִיַח  וְהּוא 
וַּיִָּספְחּו עַל־פֹולֹוס וְִסילָא, וְגַם־יְִרֵאי ֱאֹלִהים ִמן־ַהּיְוָנִים לָֹרב 

וְגַם־נָׁשִים ֲחׁשּובֹות ֹלא־ְמעָט.
באופן כללי לא נמצא שפולוס משתמש בחוויותיו האישיות, ובמיוחד 
בחוויית המפתח שעבר בדרך לדמשק, ככלי לבישור. עבור פולוס, הסמכות 
בהם  ולכן  האישית,  עדותו  או  חווייתו  ולא  הכתובים  הייתה  הסופית 
התמקדו הוכחותיו וזהו הדבר ששיכנע רבים כל כך. אלה שבאו לאמונה 
)פס' 4( לא האמינו כיוון שראו את פולוס מחולל אותות ומופתים כלשהם, 
אלא בגלל איך שביאר את הכתוב והראה כיצד הגשים ישוע את הכתובים 
על היותו המשיח. בשני המקרים שבהם מתועד שפולוס בכל זאת נתן את 
עדותו האישית על האופן שבו היה למאמין בדרך לדמשק, משמשת העדות 
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שבו  במצב  עדותו  את  נותן  פולוס  את  נמצא  לא  במשפט.  מהגנתו  חלק 
המטרה היא לבשר. יש מקום מתאים לנתינת עדות אישית, אך עדות אישית 
לעולם אינה יכולה להוות סמכות סופית. יתרה מכך, אנשים שהמירו את 
אמונתם לאמונות ולכתות אחרות, אם מדובר במורמונים, בעדי יהוה או 
בכריסטיאן סאיינס, יכולים גם הם לתת עדויות מרשימות על הדרך שבה 
חייהם השתנו. זאת הסיבה שהסמכות הסופית והקריטריון הסופי שעלינו 
יהוו  לא  לעולם  עדויות  הכתוב.  ה'  דבר  להיות  חייבים  עליהם  להסתמך 

ראיה סופית שעל פיה נקבע את אמיתות הצהרותיו או אמונתו של אדם.
ניקח דוגמה נוספת ממעשי השליחים י"ח 28:

ּכִי־בְכָל־ּכֹחֹו ִהְתוַּכַח עִם־ַהּיְהּוִדים לִפְנֵי ּכָל־ָהעָם וַּיְַרֵאם ִמן־
ַהִּמְקָראֹות ּכִי יֵׁשּועַ הּוא ַהָּמׁשִיַח.

על  דבריו  כל  התבססו  הזה  במקרה  גם  באפולוס;  מדובר  זה  בפסוק 
אותות  על  התבססה  לא  הלא־מאמינים  של  טיעוניהם  הפרכת  הכתוב. 

ומופתים, אלא על הדבר הכתוב.
דוגמה אחת נוספת נמצאת במעשי השליחים כ"ח 24-23:

ּבֶָהם  וַּיָעַד  ֶאל־ְמלֹונֹו.  ַרּבִים  ֵאלָיו  וַּיָבֹאּו  מֹועֵד,  לֹו  וַּיָׂשִימּו 
ִמּתֹוַרת  יֵׁשּועַ  עִנְיְנֵי  לֶָהם  וַּיֹוכַח  ֱאֹלִהים,  ֶאת־ַמלְכּות  וַיְבֵָאר 
ֶאל־ ׁשְָמעּו  ֲאׁשֶר  וְיֵׁש  עַד־עֶָרב.  ִמּבֶֹקר  ּוִמן־ַהּנְבִיִאים  מׁשֶה 

ְּדבָָריו וְיֵׁש ֲאׁשֶר ֹלא ֶהֱאִמינּו.
גם במקרה זה לא השתמש פולוס בחוויות או באותות ומופתים. הוא 
היוו  אשר  ובנביאים,  בתורה  היה  כולו  שלו  המיקוד  בכתובים.  השתמש 
התגובה  דבריו.  ואת  הוראתו  את  לאמת  כדי  הכתוב,  ה'  דבר  את  בזמנו 
הגיעו  האמינו  שכן  אלה  אך  האמינו,  לא  וחלק  האמינו  שחלק  הייתה 

לאמונה על בסיס ביאורו של דבר ה' הכתוב.
חוץ מעדותו של ספר מעשי השליחים, דוגמה טובה לכך שהמיקוד היה 
 בדבר ה' ולא בחוויות נמצאת בדבריו של פטרוס באיגרתו השנייה, בפרק 

א' 21-16:
ּכִי ֹלא ָהלַכְנּו ַאֲחֵרי ַהּגָדֹות ְמֻחּכָמֹות ּבְהֹוִדיעֵנּו ֶאְתכֶם ּגְבּוַרת 
ֲאדֹנֵינּו יֵׁשּועַ ַהָּמׁשִיַח ּובֹאֹו, ּכִי עֵינֵינּו ָהיּו ָהֹראֹות ֶאת־ּגְֻדּלָתֹו. 
ּכִי נָׂשָא יְָקר וְכָבֹוד ֵמֵאת ֱאֹלִהים ָהָאב, ּכְבֹא ֵאלָיו קֹול ִמּלִפְנֵי 
ַהְדַרת ּכְבֹודֹו לֵאמֹר: זֶה ּבְנִי יְִדיִדי ָרצְָתה נַפְׁשִי ּבֹו. וְֶאת־ַהּקֹול 
ּבְַהר  עִּמֹו  ּבְִהיֹוֵתנּו  ִמן־ַהּׁשָָמיִם  יֹצֵא  בְָאזְנֵינּו  ׁשַָמעְנּו  ַההּוא 
ַהּקֶֹדׁש. ּוְדבַר ַהּנְבּוָאה יֹוֵתר ַקּיָם ִאָּתנּו; וֲַהִטיבֶֹתם עֲׂשֹות ֲאׁשֶר 
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ׁשֶַּתם לִּבְכֶם ֵאלָיו ּכְנֵר ֵמִאיר ּבְִמקֹום אֹפֶל, עַד־ּכִי יִּבַָקע אֹור 
ַהּיֹום וְזַָרח ּכֹוכַב ַהּנֹגַּה ּבִלְבַבְכֶם. וְזֹאת ֵּתְדעּו ִראׁשֹונָה, ֲאׁשֶר 
ּכָל־נְבּוַאת ַהִּמְקָרא ֵאינֶּנָה ּכְפִי פְִתרֹון ָאָדם ִמּלִּבֹו. ּכִי ֵמעֹולָם 
ֹלא־יָצְָאה נְבּוָאה ּבְִרצֹון ָהָאָדם, ּכִי ַאנְׁשֵי ֱאֹלִהים ַהְּקדֹוׁשִים 

ִּדּבְרּו ּכֲַאׁשֶר נְׂשָָאם רּוַח ַהּקֶֹדׁש.
פטרוס מתאר את חווייתו כאשר ראה את זוהר השכינה מתגלה במשיח 
ּבְנִי  זֶה  ישוע בהר ההשתנות ושמע את הקול היוצא מן השמיים ואומר: 
יְִדיִדי ָרצְָתה נַפְׁשִי ּבֹו )פס' 18-16(. אכן, חווייתו של פטרוס בהר ההשתנות 
הייתה אחת מנקודות השיא של התקופה ההיא בחייו, כאשר היה עם ישוע 
כתלמיד. עד כמה שהייתה החוויה בהר ההשתנות משכנעת עבור פטרוס, 
הוא מציין שבסיס סמכותי הרבה יותר לאמונה במשיחותו של ישוע )ולכך 
ה'  דבר  לכן   .)21-19 )פס'  הכתובים  הוא  ְמֻחּכָמֹות(  ַהּגָדֹות  אינן  שאלה 
הכתוב הוא שגרם לאמונתו של פטרוס להיות תקפה יותר )יֹוֵתר ַקּיָם, פס' 
ההשתנות  בהר  בחווייתו  להתמקד  קוראיו  את  מעודד  אינו  פטרוס   .)19
עֲׂשֹות  ֲהִטיבֶֹתם  והכתובים הם אלה שעליהם הוא אומר:  ה',  אלא בדבר 
ֲאׁשֶר ׁשֶַּתם לִּבְכֶם ֵאלָיו ּכְנֵר ֵמִאיר ּבְִמקֹום אֹפֶל. מה שהופך את הכתובים 
באמת לסמכות הסופית ולבסיס של דוקטרינה תקפה יותר מהתנסות, זו 
העובדה שהכתובים לא נוצרו מתוך רצונו של אדם, אלא הם תוצר של רוח 
בדיוק את מה שרצתה  כותבי הכתובים לכתוב  הניעה את  הקודש אשר 
שיתעדו. מכיוון שדבר ה' הכתוב הוא תוצר של רוח הקודש, זהו, אכן, ְדבַר 
ַהּנְבּוָאה היֹוֵתר ַקּיָם )או היותר תקף(. לא חווייתו הגדולה של פטרוס בהר 
ההשתנות ולא חווייתו הגדולה של פולוס בדרך לדמשק, הן שנהיו אי פעם 
לסמכות הסופית לאמונתם. המילה האחרונה עבור שני האנשים הייתה 

דבר ה' הכתוב.
תגובתם של חלק מהאנשים היא: "האם אין התגלותו של העל־טבעי 
בכתובים?  כזה  דבר  נמצא  לא  אם  גם  האלוהים,  פועל  שזהו  לכך  ראיה 
והאם אין האותות והמופתים ראיה לפועלו של אלוהים, גם אם אותות 
"לא"  היא  התשובה  שוב,  כאן,  בכתובים?"  נמצאים  לא  אלה  ומופתים 
החלטי, כפי שנראה בשני הקטעים הבאים מכתבי הקודש. הקטע הראשון 

הוא מתי ז' 23-22:
וְָהיָה ּבַּיֹום ַההּוא יֹאְמרּו ַרּבִים ֵאלַי: ֲאדֹנִי ֲאדֹנִי, ֲהֹלא בְׁשְִמָך 
נִּבֵאנּו ּובְׁשְִמָך ּגֵַרׁשְנּו ׁשִֵדים ּובְׁשְִמָך עָׂשִינּו נִפְלָאֹות ַרּבֹות. ָאז 
ֶאעֱנֶה־ּבָם לֵאמֹר: ֵמעֹולָם ֹלא יַָדעְִּתי ֶאְתכֶם. סּורּו ִמֶּמּנִי פֹעֲלֵי 

ָאוֶן.
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צריך לשים לב למה שמורי שקר אלו היו מסוגלים לעשות בשם של ישוע 
מזויף. כאשר הם אומרים שעשו את מעשיהם בְׁשְִמָך, הווה אומר שהם אכן 
אין  קרובות.  לעתים  בשמו  השתמשו  ובוודאי  ישוע,  של  בשמו  השתמשו 
ספק שהשימוש התכוף בשמו של ישוע הוא שהתעה רבים כל כך. יותר מכך, 
מצוין במיוחד שהם היו מסוגלים לעשות שלושה דברים: לנבא אירועים 
שאכן התרחשו; לגרש שדים; ולעשות נפלאות רבות, כמו נסי רפואה ואותות 
ומופתים אחרים. ובכל זאת, ּבַּיֹום ַההּוא יאמר להם ישוע: ֵמעֹולָם ֹלא יַָדעְִּתי 
ֶאְתכֶם. הנה לפניכם כל המרכיבים המצויים בחלק מהמתרחש בגל הכפירה 
החדש. נעשה שימוש כבד בשמו של ישוע, באופן פולחני המזכיר דקלום של 
מנטרה; לפי הטענה מתרחשים אותות ומופתים מכל המינים; ובכל זאת, 
דברים אלה לכשעצמם אינם מוכיחים דבר, מפני שהשטן יכול להעתיקם. 
כמקור  הסופית,  המידה  כאמת  הכתוב  ה'  לדבר  לחזור  חשוב  שוב,  לכן, 

הסמכות הסופי וכיסוד הסופי בכל הקשור לאמונה ולהתנהגות.
 דוגמה נוספת בתחום הדומה לזה נמצאת בשנייה אל הקורינתים י"א 4-3 

ו-15-13:
ֲאבָל יֵָרא ָאנֹכִי פֶן ִּתׂשְֶטינָה ַמְחׁשְבֹוֵתיכֶם ִמן־ַהְּתִמימּות ֲאׁשֶר 
עִם־ַהָּמׁשִיַח, ּכֲַאׁשֶר ִהּׂשִיא ַהּנָָחׁש ּבְעְָרָמתֹו ֶאת־ַחּוָה. ּכִי ִאם־
יָבֹא ַהּבָא וְיַכְִריז לָכֶם יֵׁשּועַ ַאֵחר ֲאׁשֶר ֹלא ִהכְַרזְנּו, אֹו ִאם־
ִּתְקחּו רּוַח ַאֵחר ֲאׁשֶר ֹלא־לְַקְחֶּתם, אֹו־בְׂשֹוָרה ַאֶחֶרת ֲאׁשֶר 
ּכֵָאּלֶה  ֲאנָׁשִים  ּכִי   .  .  . ִּתּׂשָֻאהּו.  ֵהיֵטב  ָאז  ּכִי  ֹלא־ִקּבַלְֶּתם, 
ׁשְלִיֵחי ׁשֶֶקר ֵהם, פֹעֲלֵי ְרִמּיָה, עֹׂשִים עַצְָמם ּכְַמלְֲאכֵי ַהָּמׁשִיַח. 
וְֵאין לְִתמֹוַּה; ֲהֹלא ַהּׂשָָטן ּגַם־הּוא עָׂשָה עַצְמֹו ּכְַמלְַאְך ָהאֹור. 
לָכֵן ֹלא ָּדבָר ּגָדֹול הּוא ִאם ּגַם־ְמׁשֲָרָתיו עֹׂשִים עַצְָמם ּכְִמׁשֲָרֵתי 

ַהּצֶֶדק, ֲאׁשֶר ַאֲחִריָתם ִּתְהיֶה לְפִי ַמעַלְלֵיֶהם.
פולוס מדגיש את העובדה שבדיוק כפי שהשטן היה מסוגל לרמות את 
חווה, כך גם היה השטן יכול לרמות את המאמינים בקהילה בקורינתוס. 
גם אם השטן לא יעשה זאת באופן ישיר כמו במקרה של חווה, ודאי יעשה 
זאת באמצעות משרתיו )פס' 3(. יש לזכור גם שהקהילה בקורינתוס הרבתה 
לרדוף אחר ריגושים, אותות ומופתים ואחר כל הפן החוויתי. הסיבה לכך 
בדיוק  היא  שקר  מורי  של  לתרמיתם  יותר  מועדת  הייתה  זו  שקהילה 
התבססותה הרבה כל כך על החוויתי ועל העל־טבעי. פולוס משתמש במילה 
ַאֵחר או ַאֶחֶרת שלוש פעמים )פס' 4(: יֵׁשּועַ ַאֵחר, בְׂשֹוָרה ַאֶחֶרת ורּוַח ַאֵחר. 
ביוונית, לעומת זאת, נעשה כאן שימוש בשתי מילים שונות, כשבשלושתן 
המשמעות היא "אחר", אך בגוון שונה. המושג הראשון משמעותו "אחר 
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ומאותו הסוג"; המושג השני משמעותו "אחר ומסוג אחר". תרגום שונה 
במקצת של פסוק 4, תוך התייחסות ליוונית, יניב את הדבר הבא:

ֲאׁשֶר  ַאֵחר מאותו סוג  יֵׁשּועַ  לָכֶם  וְיַכְִריז  ַהּבָא  ִאם־יָבֹא  ּכִי 
ֹלא־ ֲאׁשֶר  ַאֵחר מסוג אחר  רּוַח  ִאם־ִּתְקחּו  אֹו  ִהכְַרזְנּו,  ֹלא 
לְַקְחֶּתם, אֹו־בְׂשֹוָרה ַאֶחֶרת מסוג אחר ֲאׁשֶר ֹלא־ִקּבַלְֶּתם, ּכִי 

ָאז תיטיבו להתרחק ממנו.
מה שפולוס אומר הוא שהבשורה המוצגת היא בשורה אחרת "מסוג 
אחר", והמקור שלה הוא רוח אחר "מסוג אחר". אך הישוע שאותו מציגים 
הוא ישוע אחר "מאותו הסוג"; מעין ישוע שנשמע כמו ונראה כמו ישוע של 
הברית החדשה, אך זהו למעשה זיוף מוסווה בקפידה של ישוע. יש לציין 
שהשם שבו נעשה שימוש כדי לקדם את עבודת התרמית הוא שם ישוע. 
זהו אמנם ישוע מזויף, אך הזיוף מוסווה היטב, כך שמי שאינו בוחן ושופט 
על פי דבר אלוהים יותעה בקלות יתרה. פולוס מבהיר שאלה שמפיצים 
ישוע אחר הם ׁשְלִיֵחי ׁשֶֶקר )פס' 13(; ברם, אין הם נראים כאלה מפני שהם 
משרתי  כמו  ולהתנהג  כמו  להיראות  כמו,  להישמע  עצמם  את  מסגננים 
השטן,  האמיתי,  אדונם  את  הם משקפים  כך  בעשותם  אמיתיים.  משיח 
שהוא שר ֶחׁשְּכַת ָהעֹולָם ַהּזֶה )אפס' ו 12( ושמתחזה לַמלְַאְך ָהאֹור )פס' 14(. 
פולוס אומר שזו אינה צריכה להיות הפתעה, כי אם השטן מתחזה למלאך 
של אור ודאי גם משרתיו יתחזו למשרתי הצדקה, אך בסופו של דבר הם 
יקבלו את משפטם )פס' 15(. שוב נזכיר שאילו משרתי השטן היו גלויים 
וברורים לכול, אזי לא היה מצליח השטן כל כך בתרמיתו, במיוחד בקרב 
מאמינים. על מנת להתעות חייבים משרתיו להתמקד בשם ישוע, ולא בשם 
אחר. אך עצם השימוש בשם "ישוע", גם בצירוף המילים "הללו" ו"שבחו" 
וכד', אינו מאמת ואף לא יכול לאמת את שירותו של אף אדם. כאן, שוב, 
ומופתים,  חוויות, אותות  ולא  להיות הכתובים  חייבת  הסמכות הסופית 

פעילות יוצאת דופן או קולות מוזרים.
אנשים  להפתיע  צריכות  היו  לא  לקהילה  שחדרו  המוזרות  התופעות 
שבאמת מתעמקים בדבר, כי בראשונה אל טימותיאוס ד' 1 הכריז פולוס 

את הדבר הבא:
ִמן־ָהֱאמּונָה  יָסּורּו  ַהּיִָמים  ּבְַאֲחִרית  ּכִי  ּבְפֵרּוׁש  ַמּגִיד  וְָהרּוַח 

לִפְנֹות ֶאל־ָהרּוחֹות ַהַּמְתעֹות וְֶאל־ּתֹוֹרת ַהּׁשִֵדים.
ישנה, כמובן, תורה שהיא מקראית, אך כאן פולוס מציין את העובדה 
ַהּׁשִֵדים. אלה שנשבים  שלשטן יש מערכת תורות משלו, שנקראת ּתֹורֹות 
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בקסמיהן של ּתֹורֹות ַהּׁשִֵדים סופם לִפְנֹות ֶאל־ָהרּוחֹות ַהַּמְתעֹות. מהן אותן 
ּתֹורֹות ַהּׁשִֵדים? אלה הן תורות שאין להן בסיס בדבר אלוהים הכתוב, והן 
מבוססות רק טענתם של מורים שקיבלו התגלות מיוחדת שהיא מאלוהים 
ּׁשִֵדים כאלה, סופם  יש לקבלה כאמת חדשה. המתעסקים בּתֹורֹות  ולכן 
שיפותו בידי רוחות של שדים. שוב, יבואו אלה שיַגנו על המעשים האלה 
הנחה  מתוך  מרגישים,  הם  ומאושרים  שמחים  טוב,  כמה  על  בהסתמך 
שתחושות טובות כאלה הן מן האדון. אך כל זה מראה שהם אכן פותו על 
ידי השדים. ונחזור על כך: השטן לא היה מצליח כל כך בתוכניתו לרמות 
אנשים אילו האסטרטגיה שנקט הייתה לגרום לאנשים לחוש ברע. דבר זה 
לא ימשוך קהל רב. מה שימשוך קהל הוא אנשים שיכולים לעשות דברים 
הגורמים לאדם להרגיש טוב, גם אם ההרגשה היא בסופו של דבר לא יותר 
מפורקן רגשי; אך אם ניתן לייחס את ההרגשה הטובה לפועלו העל־טבעי 

של אלוהים, אזי התעו את זה שעבר את החוויה.
הכתובים עצמם מתריעים בחומרה ומצביעים על אמת המידה שעל פיה 
יש לשפוט את כל המתיימר להיות מן האדון: דבר ה' הכתוב. בראשונה אל 

הקורינתים ד' 6 נאמר:
ּבַעֲבּוְרכֶם,  וְעַל־ַאפֹולֹוס  עַל־עַצְִמי  ֲהִסּבִֹתי  ַאַחי,  וְֶאת־זֹאת, 
פֶן־ עַל־ַמה־ּׁשֶּכָתּוב,  ִאיׁש  ׁשֶּלא־יְִתגֵַּדל  בָנּו  ִּתלְְמדּו  לְַמעַן 

ִּתְתּגָאּו ִאיׁש ּבְׁשֵם ִאיׁש לְנֶגֶד ֵרעֵהּו.
שהייתה  לקהילה  הזה  הדבר  את  אומר  שפולוס  להדגיש  שוב  צריך 
בצד  המיקוד  אך  והחווייתי.  התחושתי  של  לכיוון  לנוע  חזקה  נטייה  לה 
החווייתי רק הראה שהקורינתים לא היו רוחניים, אלא של הבשר )קור"א 
ג 3-1(. פולוס חייב היה להזהיר במיוחד קהילה שטבעה הוא כזה ׁשֶּלא־

יְִתגֵַּדל ִאיׁש עַל־ַמה־ּׁשֶּכָתּוב. מה שכתוב הוא, כמובן, כתבי הקודש. עליהם 
לשוב ולבחון כל התגלות או תופעה על פי דבר אלוהים. באם הדבר חורג 
מהכתוב, יש לדחותו על הסף. מספיק לדעת שאם לא ניתן למוצאו בכתובים 
אזי הייתה חריגה מהכתוב, ולכן כבר ברור שאין זה מאלוהים. ומה קורה 
לאלה שאכן חורגים מהכתוב? פולוס מציין שהם מתגאים ִאיׁש ּבְׁשֵם ִאיׁש 
מסתובבים  כשהם  ניכרת  אשר  רוחנית,  גאווה  מפתחים  הם  ֵרעֵהּו.  לְנֶגֶד 

וטוענים שביכולתם לשפוט את דבר אלוהים על פי חוויותיהם.
ישנו קטע נוסף שמן ההכרח לדון בו כחלק מנושא זה, והוא השנייה אל 

טימותיאוס ג' 12 - ד' 4:
יֵָרֵדפּו.  ֵהָּמה  יֵׁשּועַ,  ּבַָּמׁשִיַח  וְלְִחיֹות  ּבֲַחִסידּות  וְכָל־ַהֲחפֵצִים 
וֲַאנָׁשִים ָרעִים וְקְֹסִמים יֹוִסיפּו ָסָרה לְִהיֹות ַמְתעִים וְנְִתעִים. 
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יֹוֵדעַ  ִאָּתְך, ּכִי  ָהפְַקד  ּובֲַאׁשֶר  עֲמֹד ּבֲַאׁשֶר לַָמְדָּת  ַאָּתה  ֲאבָל 
ַאָּתה ִמי־הּוא ֲאׁשֶר לַָמְדָּת ִמֶּמּנּו. ּוִמּנְעּוֶריָך יַָדעְָּת ֶאת־ּכְִתבֵי 
ּבַָּמׁשִיַח  ָהֱאמּונָה  עַל־יְֵדי  לַיְׁשּועָה  לְַהְחּכִיְמָך  ַהּיְכֹלִים  ַהּקֶֹדׁש 
לְהֹוֹרת  ּומֹועִיל  ֱאֹלִהים,  ּבְרּוַח  נִכְָּתב  כָל־ַהּכָתּוב  ּכִי  יֵׁשּועַ. 
ּולְהֹוכִיַח ּולְיַּׁשֵר ּולְַהְדִריְך ּבְַמעְּגְלֵי צֶֶדק. לְַמעַן ֲאׁשֶר־יְִהיֶה ִאיׁש 
ָהֱאֹלִהים ָּתִמים ּומּוכָן לְכָל־ַמעֲׂשֶה טֹוב. וְעַָּתה ִהנְנִי ֵמעִיד ּבְָך 
ֶאת־ לִׁשְפֹט  ַהּבָא  ַהָּמׁשִיַח  יֵׁשּועַ  ֲאדֹנֵינּו  וְנֶגֶד  ָהֱאֹלִהים  נֶגֶד 
ֶאת־ַהָּדבָר  ַהכְֵרז  ּובְַמלְכּותֹו.  ּבְהֹופָעָתֹו  וְֶאת־ַהֵּמִתים  ַהַחּיִים 
ּבְכָל־אֶֹרְך־ וְַהזְֵהר  ּוגְעַר  הֹוכַח  בְעִּתֹו,  וְׁשֶּלא  ּבְעִּתֹו  וְַהְתֵמד 
רּוַח וְהֹוָרָאה. ּכִי־בֹוא ָתבֹא ָהעֵת ֲאׁשֶר ֹלא־יָכִילּו ֶאת־ַהּלֶַקח 
לְׁשַעֲׁשֻעֵי  מֹוִרים  לֶָהם  יַַאְספּו  נַפְׁשָם  ִאם־ּכְַאּוַת  ּכִי  ַהּבִָריא, 

ָאזְנָיִם. וְיַּטּו ָאזְנֵיֶהם ִמן־ָהֱאֶמת וְיִפְנּו ֶאל־ַהַהּגָדֹות.
פולוס מעביר כאן מסר פשוט שבמידה רבה זוכה להתעלמותן של הרבה 
יסבלו  חסידות  חיי  לחיות  החפצים  אלה  היום:  המודרניות  מהתנועות 
מרדיפות )פס' 12(. האמת היא שבריאות ועושר אינן סממנים של רוחניות 
או של רצון טוב משמיים, אלא היות נרדף על האמונה - זה סימן לאדם 

שהוא באמת ירא ה'.
אחר כך פולוס מזהיר שבחלוף הזמן יהיו עוד ועוד מורי שקר שהם למעשה 
 מתחזים, אשר יסתובבו ויתעו אחרים, ורבים מהם יהיו בעצמם מותעים )פס' 13(. 
יכול בהחלט להיות שהם יאמינו שנמשחו על ידי אלוהים וימשיכו לִשנות 
על כך בפני מבקריהם, אך העובדה נותרת בעינה שהם בעצמם הותעו, ולכן 

הם ממשיכים להתעות גם אחרים.
אז מה יכול להגן על טימותיאוס מלהיות מותעה על ידי מורי שקר אלה? 
טימותיאוס  הוא מעודד את   .17-14 בפסוקים  זו  על שאלה  עונה  פולוס 
להמשיך במה שלמד )פס' 14(, והדבר שלמד הוא שמאז היותו ילד הוכשר 
באיגרת  שמודגש  הדבר  שאותו  לב  שימו   .)15 )פס'  ַהּקֶֹדׁש  ּכְִתבֵי  בידיעת 
הראשונה אל הקורינתים ד' 6, מודגש גם כאן: דבר אלוהים הכתוב, ּכְִתבֵי 
ַהּקֶֹדׁש. ישנם שני דברים שישמרו על טימותיאוס מלהיות מותעה: ידיעתו 
את כתבי הקודש ויכולתו לעֲמֹד בכתבי הקודש. למילה לעֲמֹד יש את אותה 
את  לקבוע  טימותיאוס  על  לביתך".  "להפוך  כמו  הבסיסית  המשמעות 
כלשהי,  בחוויה אישית  צריך להתמקד  אינו  הוא  משכנו בכתבי הקודש. 
על־טבעית ככל שתהיה; כפי שראינו כבר במתי ז' 23-22, הוא אינו צריך 
גם הם להוליך אנשים שולל, אלא  ומופתים היכולים  להתמקד באותות 
לעמוד בדבר אלוהים הכתוב. את שאמר פטרוס באיגרתו השנייה בפרק א' 
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21-20, אומר גם פולוס בפסוק 16: שהכתובים הם דבר אלוהים הנכתב 
בהשראה, ולכן הם מועילים בכל תחום. ובאיזו מידה הכתובים מועילים? 
את  לעשות  הכתובים  של  שביכולתם  באומרו  זו  שאלה  על  עונה  פולוס 
ָמִהיר לְכָל־ַמעֲׂשֶה טֹוב )פס' 17(.  איש האלוהים שלם, ובו זמנית לעשותו 
אסור לפספס את מה שמלמד פסוק זה. הכתובים מספיקים לגרום לאדם 
יסודי  באופן  אדם  להשלים  הכתובים  של  ביכולתם  לגמרי.  שלם  להיות 
ובוגר  רוחני  להיות  יכול  אדם  לעסוק.  עליו  שבו  שירות  לכל  ולהכשירו 
באמונה באמצעות הכתובים בלבד. אך תידרש ממנו המשמעת ללמוד את 
כדי  מחייו  ושנים  שבועות  ימים,  שעות,  מבלה  שהוא  תוך  אלוהים,  דבר 
להבין יותר ויותר מדבר אלוהים. אך בעידן הטכנולוגי הנוכחי אנשים נהיו 
עצלנים, ולכן אימצו את גישת ה"ארוחת בוקר מהירה" לרוחניות; לעתים 
אפילו מתוך תחושה שנהיו לֵאל בעצמם. לפי הנאמר פה חוויות כאלה לא 
יובילו לרוחניות, אלא במקום זאת יובילו להיותך מותעה ומשם להמשיך 

ולהתעות גם אחרים.
הכתובים  שביכולת  ומכיוון  בכתובים,  מעורה  שטימותיאוס  מכיוון 
להכשירו לחלוטין לכל מעשה טוב, מפציר אז פולוס בטימותיאוס להמשיך 
אך   .)2-1 )ד  והוראה  הזהרה  תוכחה,  גערה,   - האדון  בשירות  ולעסוק 
כלשהי  שמימית  התגלות  באמצעות  נעשית  לא  מדובר  שבה  ההוראה 
שמקורה מחוץ לכתובים; כי אם על ידי דבר אלוהים הכתוב, כפי שציין 

כבר פולוס בפרק ג' 16.
ולמרבה הצער מה  הימים,  יקרה באחרית  שוב מכריז מה  פולוס  ואז 
שתיאר פולוס אכן קרה לבסוף )פס' 4-3(. פולוס מציין שיבוא היום שבו 
 מאמינים כבר ֹלא־יָכִילּו, כלומר לא יוכלו לשאת, ֶאת־ַהּלֶַקח ַהּבִָריא )פס' 3(. 
תורות  שהן   ,)1 ד  )טימ"א  ַהּׁשִֵדים  לתֹורֹות  בניגוד  ַהּבִָריא?  ַהּלֶַקח  מהו 
המבוססות על החווייתי ועל העל־טבעי וחורגות מהכתוב, ַהּלֶַקח ַהּבִָריא 
הוא התורה המבוססת על ּכְִתבֵי ַהּקֶֹדׁש ונשאבת מהם. אנו אכן חיים בימים 
ֶאת־ַהּלֶַקח  לשאת  יכולים  אינם  פשוט  בקהילות  המאמינים  רוב  שבהם 
ניתן למצוא "גני שעשועים  ַהּבִָריא. במקום לימוד עיוני מעמיק בדבר ה' 
או  מאוד  מועט  הלימודי  שתוכנם  משיחיות,  אירוח  ותוכניות  משיחיים" 
כמו  או להתנהג  להפוך היסטריים  לאנשים  הגורם  כלל. מטיף  קיים  לא 
חיות או ליפול, יכול למלא איצטדיונים שלמים באלפים על גבי אלפים של 
אנשים, אשר בסופו של דבר יתבקשו לרוקן את כיסיהם לתרומה. אך זה 
שבא לתת דרשה מדבר אלוהים, לגרום להבנה טובה יותר של הכתוב ושל 
הלקח הבריא, ימשוך אליו קהל זעיר יחסית. היום והשעה שבהם אנשים 
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את  למלא  ינסו  כיצד  כך,  אם  הגיעו.  אכן  ַהּבִָריא  ֶאת־ַהּלֶַקח  ֹלא־יָכִילּו 
צורכיהם הרוחניים? פולוס ממשיך ומסביר שהם ּכְַאּוַת נַפְׁשָם יְִקּבְצּו לֶָהם 
מורים שיאמרו  ירדפו אחר  במילים אחרות, הם  ָאזְנָיִם.  לְׁשַעֲׁשֻעֵי  מֹוִרים 
להם את מה שהם רוצים לשמוע ולא את מה שהם באמת צריכים לשמוע 
לשמוע(;  רוצים  דבר שמאמינים  לא  זהו  חסידות  חיי  בגלל  נרדף  )להיות 
ירדפו  הם  על־טבעיות;  חוויות  להם  שיבטיחו  מורים  אחר  ירדפו  הם 
מורים  בנוסחה;  שימוש  דרך  ועושר  בריאות  להם  שיבטיחו  מורים  אחר 
שמבטיחים חומרניות במעטפת רוחנית - הם אלה שאחריהם ירדפו. אך 
הם יימנעו בחוזקה מלשבת ולהקשיב ללימוד מעמיק בדבר אלוהים. אכן, 
יום זה לבסוף הגיע. רוב קהילות הענק היום לא נבנו מתוך לימוד עיוני 
מעמיק, אלא באמצעות בידור. תוכניות הקהילה מבוססות על מה שאנשים 
בפנינו מהן התוצאות  פולוס מציין  לו.  זקוקים  על מה שהם  רוצים, לא 
של אי־הכלת הלקח הבריא ונהירה אחר מורי שקר )פס' 4(: ראשית, הם 
תורות  הן  הגדות  ֶאל־ַהַהּגָדֹות.  יִפְנּו  הם  ושנית,  ִמן־ָהֱאֶמת;  ָאזְנֵיֶהם  יַּטּו 
ולימודים שאינם מן הכתובים. כפי שראינו קודם, פטרוס אמר שהוא לא 
הלך אחרי ַהּגָדֹות ְמֻחּכָמֹות, מפני שמה שלימד והטיף היה מבוסס על דבר 
אלוהים הכתוב שניתן בהשראת רוח הקודש. הסיבה שבגללה טימותיאוס 
לא יסטה מהדרך ויילך אחר הגדות היא שהוא מבסס את כל חייו, את 
 הוראתו ואת שירותו על ּכְִתבֵי ַהּקֶֹדׁש. אלה החורגים מהדברים הכתובים - 
סופם ללכת אחרי הגדות. שוב, הגדות הן תורות שאינן מן הכתובים, ולכן 
מקורן הוא או באדם או בעולם השדים, ומתוך כך הן נהיות לתורות של 
שדים. הגדות הן הנחות מוטעות ומחשבות שווא המבוססות על חוויות 

ועל מעשים שאינם נמצאים בכתבי הקודש.
ג' 20-18 קורא לאנשים  דבר העידוד בהתגלות  נשוב לקטע המקורי: 
להיוושע. ראשית, ישנו עידוד לחפש עושר רוחני במשיח. שנית, עקב היותם 
עירומים מבחינה רוחנית ישנה הפצרה לקבל את גלימת הישועה הלבנה 
מישוע. לכל אורך ספר ההתגלות הגלימות הלבנות מייצגות ומסמלות ישועה. 
בהתגלות ג' 4 נלבשות גלימות אלה על ידי אנשים הנמצאים ראויים; בפרק 
ג' 5 לבישת הגלימות מוצמדת לעובדה ששמותיהם אינם נמחקים מספר 
 החיים; בפרק ו' 11 נבחין שהן נלבשות על ידי הקדושים בשמיים; בהתגלות ז' 
בעיית  השה.  בדם  שכובסו  מפני  לבנות  הגלימות  ו-14   13  ,9 פסוקים 
רוחנית  מבחינה  עירומים  שהם  היא  בלאודיקאה  הקהילה  של  המפתח 
שלישית,  מישוע.  לרכוש אותה  מעודדים  לכן הם  הישועה.  להם  וחסרה 
מפני שהם עיוורים מבחינה רוחנית, מפציר בהם דבר העידוד לבקש משחת 
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שום  אין  רוחנית.  מבחינה  לראות  להתחיל  שיוכלו  כדי  מהמשיח  עיניים 
סימן לכך שזוהי קהילה נושעת. בעוד שלכל הקהילות האחרות היה לפחות 
יסוד נושע כלשהו, בקהילה זו אין כזה כלל וכלל. משום כך דברי השבח 

נעדרים לחלוטין עבורה.
פסוק 20 מדגיש שהמשיח הוא מחוץ לקהילה, דופק בפתח. ישוע בשום 
דבר  נושעת.  אינה  כלל  זו  קהילה  כי  זו,  קהילה  בתוך  נמצא  אינו  אופן 
העידוד הוא לאנשים מתוך הקהילה הכופרת, לשמוע את קולו של המשיח 
ולפתוח את לבם אליו, ואז ייכנס המשיח ותהיה להם התחברות זה עם זה. 

זוהי הפצרה נוספת לישועה.
ההבטחה היא בפסוקים 22-21. המתגבר על בעיית הכפירה ומקבל את 

ישוע, מובטח לו חלק במלכות המשיח.
מהי אחריותם של המאמינים לנוכח כפירה זו? ראשית, אל למאמינים 
יש  קיצוניות.  מדי  יותר  הייתה  זו  נקודה  ביישום  כופרים.  עם  להתחבר 
חבר  סתם  שאינו  כפי  לא־מאמין,  סתם  אינו  שכופר  בחשבון  להביא 
המקומית  בקהילה  מפיץ  פעיל  שבאופן  זה  הוא  הכופר  כופרת.  בקהילה 
הכחשות הרסניות לגבי השילוש, הלידה מבתולה, אלוהותו של הבן וביאתו 
השנייה של המשיח. הכופרים שעליהם מדברים הכתובים אינם סתם לא־
מאמינים, אלא הם מורי תורות שקר המפיצים את הכחשותיהם ההרסניות. 
 על כך שאל למאמין להתחבר עם אנשים שכמותם נכתב במפורש בשנייה 

ליוחנן 11-7:
ּבְיֵׁשּועַ  מֹוִדים  ֵאינָם  ֲאׁשֶר  לָעֹולָם,  ּבָאּו  ַרּבִים  ַמְתעִים  ּכִי 
ַהָּמׁשִיַח ַהּבָא בַּבָׂשָר; זֶה הּוא ַהַּמְתעֶה וְׂשֹוֵטן ַהָּמׁשִיַח. ִהּזֲָהרּו 
פֶן־ּתֹאבַד ִמֶּמּנּו פְעֻּלֵָתנּו, ּכִי ִאם־נִַּקח ַמׂשְּכְֻרֵּתנּו ׁשְלֵָמה. ּכָל־
ֱאֹלִהים;  לֹו  ֵאין  ּבָּה,  עֵֹמד  וְֵאינֶּנּו  ַהָּמׁשִיַח  עַל־ּתֹוַרת  ָהעֹבֵר 
ּכָל־ַהּבָא  ּגַם־ַהּבֵן.  ּגַם־ָהָאב  יֶׁש־לֹו  ַהָּמׁשִיַח  ּבְתֹוַרת  וְָהעֵֹמד 
ֲאלֵיכֶם וְֹלא יָבִיא ֶאת־ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת, ֹלא־ַתַאְספּו אֹתֹו ַהּבַיְָתה 
וְֹלא ִתׁשְֲאלּו־לֹו לְׁשָלֹום. ּכִי ַהּׁשֵֹאל ּבִׁשְלֹומֹו ָחבֵר הּוא לְַמעֲׂשָיו 

ָהָרעִים.
המחויבות השנייה נוגעת לאדם הכופר בקהילה המקומית. אם נמצא 
שחבר קהילה מפיץ הכחשה הרסנית, יש להוציאו מן הקהילה, כפי שמציין 

פולוס באיגרת אל הגלטים א' 9-8:
ֲאבָל ּגַם־ֲאנְַחנּו אֹו־ַמלְָאְך ִמן־ַהּׁשַָמיִם ִאם־יָבֹוא לְבַׂשֵר ֶאְתכֶם 
ּבְׂשֹוָרה ִמּבַלְעֲֵדי זֹאת ֲאׁשֶר ּבִׂשְַרנּו ֶאְתכֶם, ֵחֶרם יְִהיֶה. ּכֲַאׁשֶר 
ָאַמְרנּו כְבָר ּכֵן־אַֹמר עַָּתה עֹוד־ַהפָעַם, ִאיׁש ּכִי־יְבַׂשֵר ֶאְתכֶם 
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ּבְׂשֹוָרה ִמּבַלְעֲֵדי ֲאׁשֶר ִקּבַלְֶּתם ֵחֶרם יְִהיֶה.
תחום האחריות השלישי מתייחס למצב שבו כופרים שולטים בהנהגת 
שכזה?  במצב  לעשות  המאמין  צריך  מה  להחרימם.  ניתן  ולא  הקהילה 
מחויבותו במקרה זה היא להפריד עצמו מן הקהילה, מפני שעליו להתרחק 
מהכפירה. בשנייה אל טימותיאוס ג' 5, אחרי שהכופרים מאופיינים כאלה 
שְּדמּות ֲחִסידּות לֶָהם ּוְמכֲַחׁשִים ּבְכָֹחּה, מקבל טימותיאוס אזהרה: וְַאָּתה - 

סּור ֵמֵאּלֶה. דוחקים בטימותיאוס להתרחק מכפירה שכזאת.
 אפשר למצוא טיפול מפורט יותר בבעיה הזאת בשנייה אל הקורינתים

ו' 14 - ז' 1:
ֶחבְָרה  ֵאי־זֹה  ּכִי  ֱאמּונָה;  עִם־ַחְסֵרי  ּבְעֹל  מׁשְכִים  ַאל־ִּתְהיּו 
ַהְסּכָָמה  ֵאי־זֹה  ֶאת־ַהחׁשְֶך.  ּוַמה־ּלָאֹור  עִם־ָהעַוְלָה?  לַּצְָדָקה 
לַָּמׁשִיַח עִם־ּבְלִּיַעַל? אֹו ֶמה ֵחלֶק ַהַּמֲאִמין עִם־ׁשֵֶאינֶּנּו ַמֲאִמין. 
וְֵאי־זֶה ֶקׁשֶר יֵׁש לְֵהיכַל ֱאֹלִהים עִם־ָהֱאלִילִים? ּכִי־ַאֶּתם ֵהיכַל 
וְִהְתַהּלַכְִּתי  וְׁשָכַנְִּתי  ָהֱאֹלִהים:  ׁשֶָאַמר  ּכְמֹו  ַחּיִים;  ֱאֹלִהים 
עַל־ּכֵן  לָעָם.  יְִהיּו־לִי  וְֵהם  לֵאֹלִהים  לֶָהם  וְָהיִיִתי  ּבְתֹוכָם; 
צְאּו ִמּתֹוכָם וְִהּבָרּו, נְֻאם־יְהֹוָה, וְָטֵמא ַאל־ִּתּגָעּו; וֲַאנִי ֲאַקּבֵץ 
ּולְבָנֹות,  לְבָנִים  ִּתְהיּו־לִי  וְַאֶּתם  לְָאב  לָכֶם  וְָהיִיִתי  ֶאְתכֶם. 
נְֻאם־יְהֹוָה צְבָאֹות. לָכֵן, ֲחבִיבָי, ּבְִהיֹות לָנּו ַהַהבְָטחֹות ָהֵאּלֶה 
נְַטֲהָרה ֶאת־עַצְֵמנּו ִמּכָל־ֶחלְַאת ּבָׂשָר וָרּוַח, לְַהׁשְלִים ְקֻדּׁשֵָתנּו 

ּבְיְִרַאת ֱאֹלִהים.
זהו קטע חשוב, מפני שהוא מפציר במאמין להפריד עצמו מהכופרים 
ולא להמשיך להשתחוות במחיצתם בקהילה. נהוג לייחס את פסוק 14א 
של  למצב  מתייחס  ההקשר  אך  ולא־מאמינים,  מאמינים  בין  לנישואים 
השתחוות ולא לנישואים. ההשתחוות המשותפת עם לא־מאמינים נחשבת 

למשיכת עול זר.
זר.  עול  משיכת  שזו  לכך  הסיבות  את  מספקים  14ב - 16א  פסוקים 
יש לזכור שההקשר הוא השתחוות. נשאלות חמש שאלות שלפי היוונית 
מחייבות תשובה שלילית. כמו כן נעשה שימוש בחמישה מושגים שסביבם 
נסבות הסיבות שאותן מונה פולוס: חברה, שיתוף, הסכמה, חלק וקשר. 
ֶחבְָרה בין צדקה ועוול. המאמינים הם חלק מהצדקה,  לא יכולה להיות 
בעוד שהלא־מאמינים הם חלק מהעוולה, ולא יכולה להיות שותפות בין 
שניהם באותה קהילה. יתרה מכך, אין שיתוף בין אור וחושך. מאמינים 
הם מן האור, אך לא־מאמינים הם מן החושך. לשניים אין מכנה משותף. 
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אין ַהְסּכָָמה בין המשיח והשטן. לשניהם תחומי פעילות נפרדים. לשניהם 
תוכניות נפרדות. המאמין הוא חלק מתוכניתו של המשיח, בעוד שהלא־
מאמין הוא חלק מתוכניתו של השטן. למאמין אין ֵחלֶק עם הלא־מאמינים. 
שונים  שלהם  הייעודים  שני  לגיהינום.  נועד  והשני  עדן  לגן  נועד  אחד 
בין  ֶקׁשֶר  אין  כל אחד מהם שולל את השני. לבסוף,  ובהשתחוות  מאוד, 
לא  אך  במאמין,  שוכנת  הקודש  רוח  האליל.  של  להיכלו  אלוהים  היכל 
בלא־מאמין. מכיוון שאין חברה, שיתוף, הסכמה, חלק או קשר בתחום 
ההשתחוות, ההשתחוות המשותפת עם הלא־מאמין הינה משיכה בעול זר.
היכל  שאנו  והוא  להיבדלות,  הבסיס  מהו  מציין  פולוס  16ב  בפסוק 
אלוהים. מכיוון שאנו היכל אלוהים, אל לנו למצוא את עצמנו במצב של 

השתחוות משותפת עם לא־מאמינים.
צְאּו  ראשית,  ביטויים:  שלושה  נמצא  להיבדל  במצווה  17א  בפסוק 

ִמּתֹוכָם; שנית, ִהּבָרּו; ושלישית, ָטֵמא ַאל־ִּתּגָעּו.
עצמם.  ומבדילים  שנענים  לאלה  הבטחה  ניתנת  17ב - 18,  בפסוקים 
ביטויים  שלושה  ישנם  הבדלה,  של  ביטויים  שלושה  שישנם  כפי  בדיוק 
המציינים הבטחה לאלה המצייתים: ראשית, ֲאַקּבֵץ ֶאְתכֶם; שנית, וְָהיִיִתי 

לָכֶם לְָאב; ושלישית, ַאֶּתם ִּתְהיּו־לִי לְבָנִים ּולְבָנֹות.
בפסוק 1 של פרק ז' מסוכם הקטע בהפצרה במאמין, על בסיס הבטחות 

אלה, ללכת עד הסוף בהיבדלותו מהכפירה בכל עת שיהיה בכך צורך.



פרק רביעיד

סדר האירועים לפני הצרה הגדולה
הצרה הגדולה אינה באה בפתאומיות. הזירה העולמית צריכה להיות 
כמה  ישנם  להתחיל.  למעשה  יכולה  שהצרה  לפני  מסוים  במצב  ערוכה 
על כמה ממאורעות  מאורעות שמצוין במפורש שיקדמו לתקופת הצרה. 
אלה מנובא רק שיתרחשו בזמן כלשהו לפני הצרה, ואין הם קשורים לסדר 
נדון  נדון באלה בשני הפרקים הבאים. אך בפרק הזה  אירועים מסוים. 
והם  אחריהם  להתחקות  שניתן  אירועים  אותם  של  הכרונולוגי  בסדרם 
לא  הזה  המאורעות  שסדר  עד  תחל  לא  הצרה  הגדולה.  לצרה  מובילים 
יתגשם במלואו. בסך הכול ניתן להסיק תשעה מאורעות כאלה מהכתובים. 
מובילים  שני, הם  לפני הצרה; אך מצד  באים  אירועים אלה  מצד אחד, 

ברצף לצרה הגדולה.

א. מלחמות העולם הראשונה והשנייה
שאלה שעולה לעתים קרובות בכנסי נבואה שונים היא: "האם אנו חיים 
באחרית הימים?" התשובה היא תמיד: "כן!" אבל כאשר שואלים: "כיצד 
ניתן לדעת?" התשובות נוטות להיות כלליות למדי ועל פי רוב מתבססות 
לעתים  הזמן.  עם  משתנים  אלה  ומשברים  בימינו,  שונים  משברים  על 
קרובות נבחנים משברים אלה על פי מידת השפעתם על ארצות הברית, 
כאילו שזו אבן הבוחן שעל פיה ניתן לקבוע מה מהווה את אחרית הימים. 
לאן מתקדמת ההיסטוריה  לקבוע  הבוחן האמיתית המאפשרת  אבן  אך 
מבחינה נבואית אינה כיצד משפיעים אירועים עולמיים על ארצות הברית, 
אלא כיצד הם משפיעים על ההיסטוריה היהודית, מכיוון שישראל היא 
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בבחינת מורה־השעות של אלוהים )דבר' לב 9-8(. בתחום זה רבים מ"פרשני 
כהתגשמות  גדול  עולמי  מאורע  כל  כמעט  בפרשם  חוגגים,  העיתונות" 
חלקית של הנבואות וכהוכחה לכך שזוהי בהחלט אחרית הימים. אולם 
בניסיון להתאים אירועים  כל כך  ומאמץ רבים  זמן  מסוכן מאוד לבלות 
כה רבים לתחום של התגשמות הנבואות. את הנבואה יש לפרש קודם כל 
על פי כתבי הקודש, ורק אחר כך על פי אירועים עכשוויים. בנוסף, אין 
לקחת אירועים עכשוויים ולהתאימם בכוח לקטע כזה או אחר בכתובים. 
המבוססת  הימים,  אחרית  של  מובנית  תפיסה  פיתח  שאדם  אחרי  רק 
אם  ולבחון  עכשוויים  אירועים  בחשבון  לקחת  אפשר  הקודש,  כתבי  על 
ישנם כאלה המגשימים נבואות מהכתובים. רק כאשר אירועים עכשוויים 
עומדים בדרישות של כתבי הקודש באופן מושלם - ניתן יהיה לזהותם 
עכשוויים  לאירועים  קודם  לגשת  אך  נבואות מקראיות.  של  כהתגשמות 
ואז, בגלל דמיון אפשרי בינם לבין הנבואות, לזהותם כהתגשמות חלקית 
או כסימן מקדים להתגשמות עתידית - זו מלאכת "פרשנות עיתונאית" 

ולא פרשנות מקראית.
ובכל זאת, זוהי אכן אחרית הימים, מפני שמאורעות מסוימים מקדימים 
לצרה אכן התגשמו. הראשון שבהם הוא מלחמת העולם הראשונה, ולאחריו 
מלחמת העולם השנייה. התייחסות לכך נמצאת בשיח על הר הזיתים, במתי 

כ"ד 8-1:
ַּתלְִמיָדיו  וַּיִּגְׁשּו  לְַדְרּכֹו,  לָלֶכֶת  ִמן־ַהִּמְקָּדׁש  וַּיֵצֵא־יֵׁשּועַ 
ֲאלֵיֶהם:  וַּיֹאֶמר  יֵׁשּועַ  וַּיַעַן  ַהִּמְקָּדׁש.  ֶאת־ּבִנְיְנֵי  לְַהְראֹותֹו 
ֲאנִי לָכֶם, ֹלא־ִתׁשֵָאר פֹה  ָאֵמן אֵֹמר  ַהְרִאיֶתם ֶאת־ּכָל־ֵאּלֶה? 
ֶאבֶן עַל־ֶאבֶן ֲאׁשֶר ֹלא ִתְתפָָרק. וַּיֵׁשֵב עַל־ַהר ַהּזֵיִתים, וַּיִּגְׁשּו 
ֵאלָיו ַהַּתלְִמיִדים לְבַָּדם וַּיֹאְמרּו: ֱאָמר־נָא לָנּו, ָמַתי ִּתְהיֶה זֹאת 
לֶָהם:  וַּיֹאֶמר  יֵׁשּועַ  וַּיַעַן  ָהעֹולָם.  ֵקץ  וְאֹות  ּבֹוֲאָך  אֹות  ּוָמה 
ְראּו פֶן־יְַתעֶה ֶאְתכֶם ִאיׁש. ּכִי ַרּבִים יָבֹאּו ּבִׁשְִמי לֵאמֹר: ֲאנִי 
וְַאֶּתם עֲִתיִדים לִׁשְמֹעַ ִמלְָחמֹות  וְִהְתעּו ַרּבִים.  הּוא ַהָּמׁשִיַח; 
ּוׁשְֻמעֹות ִמלְָחָמה. ְראּו פֶן־ִּתּבֵָהלּו; ּכִי־ָהיֹו ִתְהיֶה ּכָל־זֹאת, ַאְך 
עֲֶדן ֵאין ַהֵּקץ. ּכִי יָקּום ּגֹוי עַל־ּגֹוי ּוַמְמלָכָה עַל־ַמְמלָכָה וְָהיָה 

ָרעָב וְֶדבֶר וַָרעַׁש ֵהּנָה וֵָהּנָה. וְכָל־ֵאּלֶה ַרק ֵראׁשִית ַהֲחבָלִים.
של  החריף  לגינוי  בהמשך   .2-1 בפסוקים  נמצא  זו  לנבואה  הרקע 
ההנהגה היהודית הדתית בפרק כ"ג, וכהמשך ישיר להצהרותיו בפרק כ"ג 
39-37, בפסוקים 2-1 של פרק כ"ד מכריז המשיח על חורבן הבית, נבואה 

שהתגשמה בשנת 70 לספירה.
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הצהרה זו עוררה שאלות אצל התלמידים, ואלה ניגשו לישוע עם שלוש 
שעליו  המקדש  בית  חורבן  כלומר,   - זֹאת?  ִּתְהיֶה  ָמַתי  ראשית,  שאלות: 
דובר בפסוקים 2-1; שנית, ָמה אֹות ּבֹוֲאָך? - כלומר, מהו האות שביאתו 
השנייה של המשיח קרובה להתרחש; ושלישית, )מה־הוא( אֹות ֵקץ ָהעֹולָם? 
התשובה לשאלה הראשונה אינה מתועדת בשיח על הר הזיתים בבשורת 
מתי, אך היא נמצאת בקטע המקביל בבשורת לוקס כ"א 24-20. השאלה 

השנייה מקבלת את תשובתה  ּ במתי כ"ד 31-29.
השאלה השלישית היא זו הנדונה כעת: מה־הוא אות קץ העולם? אלה 
הם ביטויים יהודיים אופייניים לאותם ימים. הרבנים הזכירו באותה עת 
שני עידנים, או עולמות: העולם הזה והעולם הבא. "העולם הזה" - אלה 
הם הימים שבהם אנו חיים כעת. "העולם הבא" זהו עידן המשיח. שאלתם 
מהו  כלומר,  התחיל?  אכן  הזה  העידן  שקץ  המציין  הסימן  מהו  הייתה: 
חיים  בהחלט  ושאנו  החלו  האחרונים  הימים  כי  שיציין  היחיד  המאורע 

באחרית הימים?
ישוע עונה על שאלה זו, קודם על דרך השלילה ואחר כך על דרך החיוב. 
בשלילה - הוא קודם מסביר להם מה לא יהיה הסימן שקץ העידן התחיל. 

אחרי כן על דרך החיוב, מה כן יהיה הסימן שקץ העידן התחיל.
בפסוקים 6-4 נמצא את התשובה השלילית. הוא פשוט מתאר מה יהיו 
מאפייני העידן הנוכחי, ואף אחד ממאפיינים אלה לא מצביע על תחילתו 
במשיחי  יאופיין  זה  שעידן  נאמר   5-4 בפסוקים  ראשית,  העידן.  קץ  של 
שקר. אך הופעתם של משיחי שקר בשום אופן אינה מוכיחה שקץ העולם 
התחיל. יתרה מכך, בפסוק 6 נאמר שמלחמות מקומיות במקומות שונים 
שקץ  סימן  אינו  זה  דבר  גם  אך  הזה.  העידן  את  הן  גם  יאפיינו  בעולם 
העידן התחיל. לכן, גם הופעתם של משיחי שקר וגם מלחמות מקומיות 
במקומות שונים בעולם, אינם מציינים שקץ העידן התחיל. אלה הם אך 
ורק מאפיינים של העידן הנוכחי: ּכִי־ָהיֹו ִתְהיֶה ּכָל־זֹאת, ַאְך עֲֶדן ֵאין ַהֵּקץ.
ישוע מהו  8-7, שם מגלה  נמצא בפסוקים  צדה החיובי של התשובה 
המאורע היחיד שיציין את תחילת קץ העידן. ונאמר שאות זה הוא כאשר 
יָקּום ּגֹוי עַל־ּגֹוי ּוַמְמלָכָה עַל־ַמְמלָכָה. הדבר ילּווה ברעב וברעידות אדמה. 
מצוין במפורש שאלה הם ֵראׁשִית ַהֲחבָלִים. לאורך כל הקטעים הנבואיים 
ֲחבָלִים, שמשמעותה  במילה  הימים האחרונים  מתוארים  הקודש  בכתבי 
"צירי לידה" - אותו כאב שחֹווה אישה לפני הלידה. באותו אופן שאישה 
עוברת סדרה של צירי לידה בטרם תלד, כך גם נעילת העידן הזה תלּווה 
בסדרה של חבלי לידה בטרם ייוולד העידן החדש של המלכות. השימוש 
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הנבואיים  בקטעים  העיון  במהלך  פעמים  מספר  יצוין  "חבלים"  במילה 
בספר זה.

ּגֹוי עַל־ יָקּום  העניין המרכזי, אם כן, הוא לברר מהי משמעות הביטוי 
ּגֹוי ּוַמְמלָכָה עַל־ַמְמלָכָה. הביטוי הזה, כאשר בוחנים אותו בהקשרו היהודי 
בזמן שנאמר, מסמל מלחמה כוללת בכל האזור המדובר. הביטוי נמצא בשני 

קטעים בתנ"ך:
ראשית, הוא נמצא בישעיהו י"ט 4-1:

וְנָעּו  ִמצְַריִם,  ּובָא  ַקל  עַל־עָב  יְהוָה ֹרכֵב  ִהּנֵה  ִמצְָריִם,  ַמּׂשָא 
וְִסכְַסכְִּתי  ּבְִקְרּבֹו.  יִַּמס  ִמצְַריִם  ּולְבַב  ִמפָנָיו  ִמצְַריִם  ֱאלִילֵי 
עִיר  ּבְֵרעֵהּו,  וְִאיׁש  ִאיׁש־ּבְָאִחיו  וְנִלְֲחמּו  ּבְִמצְַריִם,  ִמצְַריִם 
וַעֲצָתֹו  ּבְִקְרּבֹו  רּוַח־ִמצְַריִם  וְנָבְָקה  ּבְַמְמלָכָה.  ַמְמלָכָה  ּבְעִיר, 
ֲאבַּלֵעַ, וְָדְרׁשּו ֶאל־ָהֱאלִילִים וְֶאל־ָהִאִּטים וְֶאל־ָהאֹבֹות וְֶאל־
עַז  ּוֶמלְֶך  ָקׁשֶה,  ֲאדֹנִים  ּבְיַד  ֶאת־ִמצְַריִם  וְִסּכְַרִּתי  ַהּיְִּדעֹנִים. 

יְִמׁשָל־ּבָם נְֻאם ָהָאדֹון יְהוָה צְבָאֹות.
בקטע הזה מדובר על מצרים, והביטוי מצביע על מלחמה כוללת בכל 

ארץ מצרים, כאשר הארץ שקועה במלחמת אחים.
הקטע השני הוא בדברי הימים ב' ט"ו 7-1:

וַּיֵצֵא לִפְנֵי ָאָסא  ָהיְָתה עָלָיו רּוַח ֱאֹלִהים.  וַעֲזְַריָהּו ּבֶן־עֹוֵדד 
עִָּמכֶם  יְהוָה  ּובִנְיִָמן,  וְכָל־יְהּוָדה  ָאָסא  ׁשְָמעּונִי  לֹו:  וַּיֹאֶמר 
ּבְִהיֹוְתכֶם עִּמֹו, וְִאם־ִּתְדְרׁשֻהּו יִָּמצֵא לָכֶם, וְִאם־ַּתעַזְבֻהּו יַעֲזֹב 
ּכֵֹהן  ּולְֹלא  ֱאֶמת  ֱאֹלֵהי  לְֹלא  לְיִׂשְָרֵאל  ַרּבִים  וְיִָמים  ֶאְתכֶם. 
יִׂשְָרֵאל,  ֱאֹלֵהי  עַל־יְהוָה  ּבַּצַר־לֹו  וַּיָׁשָב  תֹוָרה.  ּולְֹלא  מֹוֶרה 
וַיְבְַקׁשֻהּו וַּיִָּמצֵא לֶָהם. ּובָעִִּתים ָהֵהם ֵאין ׁשָלֹום לַּיֹוצֵא וְלַּבָא, 
ּכִי ְמהּומֹת ַרּבֹות עַל ּכָל־יֹׁשְבֵי ָהֲאָרצֹות. וְכְֻּתתּו גֹוי־ּבְגֹוי וְעִיר 
וְַאל־יְִרפּו  ִחזְקּו  וְַאֶּתם  ּבְכָל־צָָרה.  ֲהָמָמם  ּכִי־ֱאֹלִהים  ּבְעִיר, 

יְֵדיכֶם, ּכִי יֵׁש ׂשָכָר לִפְעֻּלְַתכֶם.
בקטע הזה מדובר על המזרח התיכון, והביטוי פה מצביע על מלחמה 
כולו,  בעולם  מדובר  הזיתים  הר  על  בשיח  התיכון.  המזרח  רחבי  בכל 
כפי שעולה בבירור מפסוקים 14, 21, 30 ו-31. מכאן שהביטוי מתייחס 
שבחבלי  הראשונה  היא  זו  כלל־עולמית  ומלחמה  כלל־עולמית,  למלחמה 

הלידה, והיא מעידה שהימים האחרונים החלו.
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בזמנו של ישוע היה הביטוי יָקּום ּגֹוי עַל־ּגֹוי ּוַמְמלָכָה עַל־ַמְמלָכָה ביטוי 
יהודי המציין מלחמת עולם לפני ביאתו של המשיח. בבראשית רבה14 נאמר:

אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו צפה לרגלו של משיח.
הזוהר חדש מציין:

בעת שיקומו מלחמות בעולם, עם כנגד עם ועיר כנגד עיר; 
חוזר  ]תרגום  ישראל.  אויבי  כנגד  תתחדש  גדולה  מצוקה 

מאנגלית[ 
הייתה  זה  בנוסח  כלל־עולמית  אירעה מלחמה  הראשונה שבה  הפעם 
ההיסטוריונים  רוב  הראשונה.  העולם  במלחמת   ,1918-1914 בשנים 
מסכימים שמלחמת העולם השנייה הייתה בעצם המשך של מלחמת העולם 
ההיסטוריה  על  מכרעת  השפעה  הייתה  אלה  מלחמות  לשתי  הראשונה. 
של  לצמיחתה  תנופה  נתנו  הראשונה  העולם  מלחמת  אירועי  היהודית. 
הקרקע  את  הכשירה  השנייה  העולם  שמלחמת  בעוד  הציונית,  התנועה 

לייסודה של מדינת ישראל.
צריכה  הייתה  הימים,  אחרית  תחילת  את  שציינה  זו,  עולם  מלחמת 
להיות מלווה ברעב וברעידות אדמה. מבחינת רעב, במשך שנות המלחמה, 
ב-1920  אדם.  בני  מיליון   23 קטלנית  מגיפה  הרגה   ,1919-1918 בשנים 
התרחש הרעב הסיני הגדול, ולאחריו בא הרעב הרוסי הגדול בשנת 1921.

'אנציקלופדיה  על  בהסתמך  יותר.  עוד  מעניין  האדמה  רעידות  גורם 
אמריקנה', בין השנים 1896-63 תועדו רק 26 רעידות אדמה. רוב רעידות 
עם  בבד  בבד   15.1900 שנת  אחרי  להתרחש  החלו  העולם  של  האדמה 
מלחמת העולם הראשונה התרחשו כמה רעידות אדמה משמעותיות: 1905 
- 20,000 הרוגים; 1908 איטליה - צ'ילה  - 19,000 הרוגים; 1906   הודו 
 100,000-70,000 הרוגים; 1915 איטליה - 30,000 הרוגים; 1917 אינדונזיה - 
15,000 הרוגים; 1918 סין - 10,000 הרוגים; 1920 סין - 200,000 הרוגים; 

1923 יפן - 143,000 הרוגים.
 רעידות אדמה הרסניות שבאו לאחר מכן כוללות את הבאות: 1927 סין - 
200,000 הרוגים; 1932 סין - 70,000 הרוגים; 1933 סין - 10,000 הרוגים; 
הרוגים;   60,000-30,000  - פקיסטן   1935 הרוגים;   10,700  - הודו   1934

14. בראשית רבה, מב ד.
15. סיקור גיאולוגי מטעם ארצות הברית, המרכז הלאומי למידע על רעידות אדמה, 

 רעידות אדמה הכוללות 1,000 הרוגים או יותר מאז 1900. קישור:
http://neic.usgs.gov/neis/eqlists/eqmajr.html
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1939 צ'ילה - 28,000 הרוגים, טורקיה - 30,000 הרוגים; 1948 רוסיה - 
- 15,000-10,000 הרוגים; 1962 איראן -  110,000 הרוגים; 1960 מרוקו 
סין -   1970 הרוגים;   20,000-12,000  - איראן   1968 הרוגים;   12,000
10,000 הרוגים, פרו - 66,000 הרוגים; 1974 סין - 20,000 הרוגים; 1975 
גואטמלה - 23,000 הרוגים, סין - 255,000  סין - 10,000 הרוגים; 1976 
הרוגים, פיליפינים - 8,000 הרוגים; 1978 איראן - 15,000 הרוגים; 1988 
איראן - 50,000-40,000   1990 הרוגים;  טורקיה - 25,000  גבול   רוסיה 

הרוגים; 1999 טורקיה - 15,600 הרוגים.
הייתה עלייה חדה בפעילות רעידות האדמה בסמוך למלחמת העולם 
הראשונה.16 אלה שהזכרנו הן רק הגדולות ביותר, של 10,000 הרוגים או 
יותר. נוסף על אלה מספר גדול יותר שבהן מספר הרוגים קטן יותר. כתבה 

אחת סיפקה את הנתונים הבאים:
אדמה  רעידות  כחמש  תועדו  ישוע,  אחרי  הראשונות  השנים  באלף 
גדולות )על אף שאנו בטוחים שהתרחשו יותר מזה במקומות מרוחקים(. 

אך הייתה מגמה של עלייה:
במאה ה-14 היו 157 רעידות אדמה גדולות.
במאה ה-15 היו 174 רעידות אדמה גדולות.
במאה ה-16 היו 253 רעידות אדמה גדולות.
במאה ה-17 היו 278 רעידות אדמה גדולות.
במאה ה-18 היו 640 רעידות אדמה גדולות.

במאה ה-19 היו 2,119 רעידות אדמה גדולות.
כמעט 900,000 רעידות אדמה גדולות תועדו עד כה במאה ה-20. רעידת 
אדמה בכל שעה!17 הסימן הראשון או חבל הלידה הראשון המסמן כי ימיו 
האחרונים של העידן החלו, היה עימות כלל־עולמי בצירוף רעב ורעידות 
הראשון  את  גם  הדבר  מציין  כן  ב-1918-1914.  התגשם  זה  דבר  אדמה. 

שבאירועים המובילים לתקופת הצרה הגדולה.

ב. ייסודה מחדש של ישראל
מקובל  המקרא  בנבואות  החדשה  בעת  ישראל  מדינת  של  הנושא  על 
לשמוע ארבע תפיסות, הנובעות מארבע השקפות שונות. המחבר מחזיק 

בדעה חמישית.
16. עם זאת יש למתן את הסטטיסטיקות הללו עקב העובדה שיכולתו של אדם לגלות 

רעידות אדמה ברחבי העולם עלתה בהתאמה; ואף על פי כן הסטטיסטיקות משמעותיות.
Dispatch from Jerusalem' .17', רבעון שלישי, 1992, עמ' 11.
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במיוחד  ההחלפה,  תורת  של  תפיסתה  היא  הראשונה  התפיסה 
כלומר התורה השוללת את מלכות אלף השנים, הרואה  האמילניאליזם, 
לכל  קשורה  אינה  שלחלוטין  בלבד  היסטורית  תאונה  היהודית  במדינה 
דחתה  שכאשר  גורסת  זו  ראשונה  תפיסה  היא.  באשר  מקראית  נבואה 
ישראל את משיחותו של ישוע, סיים אלוהים את הקשר עם העם היהודי. 
אי לכך לא קיימות נבואות שטרם התקיימו עבור היהודים, ולא תהיה להם 
בסוף גאולה לאומית. כאשר דחתה ישראל את המשיח, כל הבטחות הברית 
הועברו לקהילה; לכן זו תיאולוגיה של העברה. או, אם לומר זאת אחרת, 
כאשר דחתה ישראל את המשיח, החליפה הקהילה את ישראל במעמדה 
לפני אלוהים; לכן זו תיאולוגיה של החלפה. בדרך זו הקהילה מגשימה את 
הבטחותיה של ישראל. ומה לגבי כל הנבואות המדברות על קיבוצם מחדש 
של היהודים מכל רחבי תבל? תשובתם היא: אין לפרש את הנבואות הללו 
באופן מילולי אלא בצורה אלגורית, על הנבחרים שאלוהים מקבצם אל 
אך הם  היום,  להיוושע  יכולים  יהודים  תושלם.  עד שהיא  תוך הקהילה 
יותר; אין לאלוהים גאולה עתידית עבור  פשוט יתמזגו בקהילה הגדולה 
כישות אתנית. מכאן שלכל האירועים הקשורים בישראל עכשיו  ישראל 
אין שום קשר לנבואה. כך גם לא קיימת נבואה עתידית עבור ישראל, ולכן, 

שוב, מדינת ישראל של ימינו אינה יותר מתאונה היסטורית.
מאמינים  כן  בה  שהאוחזים  בכך  לקודמת  הפוכה  השנייה  התפיסה 
שתהיה לישראל גאולה לאומית סופית בעתיד. הם מקבלים את הנבואות 
בעתיד  לאומית  גאולה  תהיה  שליהודים  ומאמינים  מילולי,  באופן  הללו 
בארץ המובטחת. אולם כאשר הם מתבוננים במדינה היהודית של ימינו, 
קשה להם להתאים בינה לבין נבואות המקרא. הסיבה היא שנבואות אלה 
במשיח.  שמאמין  כעם  ישראל  של  האחרון  הגלויות  קיבוץ  את  מתארות 
 הרצף הכרונולוגי של הנבואות הללו הוא: חזרה בתשובה לאומית ואחריה - 
הרוב  ימינו,  של  היהודית  במדינה  מתבוננים  הם  כאשר  לאומית.  גאולה 
המוחלט אינו מאמין במשיח; למעשה מתוך 5.1 מיליון יהודים בארץ כיום, 
רק כארבעת או חמשת אלפים, לכל היותר, הם יהודים מאמינים. וגרוע 
מכך, רוב הישראלים אף אינם דתיים אלא היו מסווגים עצמם כחילוניים 
למדי, בין אם זה אתאיסטים או אגנוסטים. דברים אלה אינם תואמים 
 לנבואות כפי שהן. הנבואות כוללות את: דברים ל' 5-1; ישעיהו כ"ז 13-12; 
יחזקאל ל"ט 29-25 וכו'. נבואות אלה מדברות במפורש על ישועה בקנה 
מידה לאומי, וזו באה לפני שיבה לאומית לארץ כעם. אם כן בעלי דעה 
זו אינם מסכימים עם הדעה הראשונה בכך שהם מאמינים שבעתיד אכן 
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הדעה  עם  מסכימים  כן  הם  אך  ואחרונה.  סופית  לאומית  גאולה  תהיה 
הראשונה בכך שהמדינה היהודית של ימינו היא תאונה היסטורית; היא 

אינה רלוונטית לנבואת המקרא כלל.
הגאולה  אכן  הוא  היום  שקורה  שמה  טוענת  השלישית  התפיסה 
הלאומית של ישראל; זוהי ההתחלה של התגשמות כל הנבואות שהוזכרו. 
כלשהי  בנקודה  יחזרו.  כולם  עד שלבסוף  לארץ,  ישובו  יהודים  ועוד  עוד 
הם יעברו תחייה וישועה לאומית, והמשיח ישוב. כאשר המחזיקים בדעה 
זו נשאלים לגבי נבואות המדברות על תקופה של צרה וזעם אלוהי לפני 
בשואה.  נתגשמו  כבר  הגדולה  הצרה  שנבואות  ישיבו  הם  אלה,  שיבואו 
השואה הנאצית הגשימה את כל הנבואות המתייחסות לצרה הגדולה, ולכן 
לא קיימת צרה נוספת האמורה להתרחש בעתיד. צרה זו כבר התקיימה, 
התפיסה  שליחי  הסופית.  הלאומית  הגאולה  זו  כיום  רואים  שאנו  ומה 
תרים בעולם ומעודדים יהודים לשוב לישראל. הם הולכים גם לקבוצות 
של יהודים מאמינים ולקהילות יהודיות משיחיות, ונוטעים רגשות אשמה 
חיים  הם  לארץ,  מיד  חוזרים  אינם  שאם  בטענה  המאמינים  ביהודים 
בחטא. אלוהים קורא עכשיו לכל היהודים, ובמיוחד ליהודים המאמינים 
במשיח, לחזור לארצם. לחיות מחוץ לארץ ישראל, כמו ב"סיר הבשר של 
אמריקה", משמעו חיים בחטא. כאשר יתבקשו לספק קטעים מהכתובים 
התומכים בעמדתם, הם יזכירו את אותן הנבואות שבהן הנביאים קוראים 
ליהודים לעזוב את בבל. הם מפרשים את הקטעים המדברים על בבל לא 
על בבל האמיתית, בעבר או בעתיד, אלא בבל מייצגת את ארצות הברית 
של אמריקה. כאשר מציינים את העובדה שנבואות אלה מזכירות את נהר 
הפרת, שהוא בבבל, הם עונים שהנהר המדובר אינו באמת נהר הפרת; זהו 
נהר ההדסון בעיר ניו יורק! דבר זה היה מפתיע נביאים כמו ירמיהו, בין 
היתר... וכך, לפי הדעה השלישית, התקומה הסופית מתרחשת כעת; זוהי 

התגשמות נבואות הגאולה, לפחות בשלביה הראשוניים.
נדון בתפיסה הרביעית מאוחר יותר בחלק זה.

שכאשר  הוא  הראשונות  התפיסות  שלוש  להבחין  נכשלות  שבו  הדבר 
כתבי הקודש מדברים על קיבוצו של העם היהודי, מדובר בעצם על שני 
צריך  זוהי ההשקפה החמישית. ראשית,  נפרדים.  כלל־עולמיים  קיבוצים 
להתקיים קיבוץ כלל־עולמי של היהודים במצב של חוסר אמונה, כהכנה 
למשפט; דהינו, המשפט של הצרה הגדולה. אחר כך יבוא קיבוץ כלל־עולמי 

שני במצב של אמונה, כהכנה לברכה; דהינו, ברכת מלכות המשיח.
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נעסוק בנבואות המדברות על קיבוץ כלל־עולמי באמונה כהכנה לברכה 
נבואות  באותן  תתמקד  זו  יחידה  המשיח'.  במלכות  'ישראל  י"ט,  בפרק 
אמונה  חוסר  של  במצב  כלל־עולמית  התקבצות  על  בבירור  המדברות 
כהכנה למשפט. ברגע שמכירים בכך שהכתובים מדברים על שני קיבוצים 
כלל־עולמיים, קל לראות כיצד מדינת ישראל הנוכחית מתאימה לנבואות.
למשפט,  כהכנה  בחוסר אמונה  על השיבה  בבירור  קטע אחד המדבר 

נמצא ביחזקאל כ' 38-33:
נְטּויָה  ּובִזְרֹועַ  ֲחזָָקה  ּבְיָד  ִאם־ֹלא  יְהוִה,  ֲאדֹנָי  נְֻאם  ַחי־ָאנִי, 
ּובְֵחָמה ׁשְפּוכָה ֶאְמלֹוְך עֲלֵיכֶם. וְהֹוצֵאִתי ֶאְתכֶם ִמן־ָהעִַּמים, 
ֲחזָָקה  ּבְיָד  ּבָם,  נְפֹוצֶֹתם  ֲאׁשֶר  ִמן־ָהֲאָרצֹות  ֶאְתכֶם  וְִקּבַצְִּתי 
ֶאל־ִמְדּבַר  ֶאְתכֶם  וְֵהבֵאִתי  ׁשְפּוכָה.  ּובְֵחָמה  נְטּויָה  ּובִזְרֹועַ 
ָהעִַּמים, וְנִׁשְפְַטִּתי ִאְּתכֶם ׁשָם פָנִים ֶאל־פָנִים. ּכֲַאׁשֶר נִׁשְפְַטִּתי 
ֶאת־ֲאבֹוֵתיכֶם ּבְִמְדּבַר ֶאֶרץ ִמצְָריִם, ּכֵן ִאּׁשָפֵט ִאְּתכֶם, נְֻאם 
ֶאְתכֶם  וְֵהבֵאִתי  ַהּׁשָבֶט,  ַּתַחת  ֶאְתכֶם  וְַהעֲבְַרִּתי  יְהוִה.  ֲאדֹנָי 
ּבְָמסֶֹרת ַהּבְִרית. ּובָרֹוִתי ִמּכֶם ַהּמְֹרִדים וְַהפֹוׁשְעִים ּבִי, ֵמֶאֶרץ 
ְמגּוֵריֶהם אֹוצִיא אֹוָתם, וְֶאל־ַאְדַמת יִׂשְָרֵאל ֹלא יָבֹוא, וִיַדעְֶּתם 

ּכִי־ֲאנִי יְהוָה.
כאשר  מצרים,  ליציאת  דומים  קווים  יחזקאל  משרטט  אלה  בפסוקים 
הוציא אלוהים ביד משה את עם ישראל כולו מארץ מצרים והביאם למדבר 
חצי האי סיני. תוכניתו של אלוהים עבור ישראל בסיני כללה שני דברים: 
ראשית, היה עליהם לקבל את תורת משה; ושנית, היה עליהם לבנות את 
המשכן שבאמצעותו אפשר יהיה לקיים חלק גדול מאותה התורה. משהושגו 
שני אלה, היה עליהם להתקדם בנחישות לתוך הארץ המובטחת עצמה. אך 
בגלל סדרה של מרידות ותלונות נגד רצונו הגלוי של אלוהים, בנווה המדבר 
של קדש ברנע שהיה בגבול הארץ המובטחת, בא אלוהים לבסוף במשפט 
עם עמו. פסק הדין האלוהי היה שאלה שיצאו ממצרים יאלצו כעת להמשיך 
לתעות ברחבי המדבר במשך ארבעים שנה. כל אלה שיצאו ממצרים ימותו 
ואלה שמתחת  צדיקים  מרגלים  שני  למעט  הללו,  במהלך ארבעים השנים 
לגיל עשרים. וכך ארבעים שנה מאוחר יותר הייתה זו אומה חדשה שקיבלה 
נולדו כבני חורין  את הרשות להיכנס לארץ בהנהגת יהושע; אומה שבניה 
שמהווה  ההיסטורית  הייחוס  מערכת  זוהי  במצרים.  כעבדים  ולא  במדבר 
את הבסיס והרקע לעתיד. אולם בפעם הזאת, מנבא יחזקאל, יקבץ אלוהים 
שוב את עמו מכל חלקי העולם. יש לציין שזהו קיבוץ מתוך זעם, וקיבוץ 
לשם זעם. הם קובצו מתוך זעמה של השואה. אירועי השואה הנאצית, שבה 



נהרגו שישה מיליון יהודים, הכינו את הזירה העולמית לכך שישראל תהפוך 
למדינה, וזאת לשם הקיבוץ בחוסר אמונה. את זה שהקיבוץ מתרחש במצב 
של חוסר אמונה אנו למדים מהעובדה שקיבוץ זה נעשה ּבְיָד ֲחזָָקה ּובִזְרֹועַ 
נְטּויָה ּובְֵחָמה ׁשְפּוכָה. הביטוי הזה מופיע פעמיים, בפסוקים 33 ו-34. מטרתו 
של אלוהים היא לכונן את מלכות המשיח, אך האמצעים שעל ידם ישיג זאת 
הם זעם ומשפט. זהו קיבוץ שהוא גם מתוך זעם וגם לשם זעם. קיבוץ זה 
בחוסר אמונה מתרחש אחרי שנשפך זעם על העם. אך מכיוון שזהו קיבוץ 
לשם תקופת זעם עתידית. באותה תקופת זעם  בחוסר אמונה, זהו קיבוץ 
עתידית, יבוא אלוהים במשפט עם עמו פעם נוספת, ויטהרו על ידי הסרת 
המורדים מתוכו. הנותרים יפנו אל האדון; הם יובאו ּבְָמסֶֹרת ַהּבְִרית; שהיא 
מוסרות הברית החדשה )ירמ' לא 33-30(. הם יובאו לידי ישועה לאומית. או 
אז יהיה זה עם חדש, עם שחזר למוטב, אשר יורשה להיכנס אל הארץ תחת 
ידו של מלך המשיח לשם שיבתם הסופית של הדברים לתיקונם. בפסוקים 
האלה יחזקאל מתאר בבירור את קיבוץ הגלויות בחוסר אמונה, מתוך זעם 
לישועה  אז  תביא  אשר  משפט  של  ספציפית  לתקופה  כהכנה  זעם,  ולשם 

לאומית, ובעקבותיה תבוא העת שבה ישובו הדברים סופית לתיקונם.
קטע נוסף שמעביר את אותה נקודה הוא יחזקאל כ"ב 22-17:

בֵית־יִׂשְָרֵאל  ָהיּו־לִי  ּבֶן־ָאָדם,  לֵאמֹר:  ֵאלַי  ְדבַר־יְהוָה,  וַיְִהי 
ּכּור  ּבְתֹוְך  וְעֹופֶֶרת,  ּובְַרזֶל  ּובְִדיל  נְחֹׁשֶת  ּכֻּלָם  )לְִסיג(,  לסוג 
ּכֻּלְכֶם  ֱהיֹות  יַעַן  יְהוִה  ֲאדֹנָי  ָאַמר  ּכֹה  לָכֵן  ָהיּו.  ּכֶֶסף  ִסגִים 
לְִסגִים, לָכֵן ִהנְנִי קֹבֵץ ֶאְתכֶם ֶאל־ּתֹוְך יְרּוׁשָלִָם. ְקבֻצַת ּכֶֶסף 
ֵאׁש  לָפַַחת־עָלָיו  ּכּור  ֶאל־ּתֹוְך  ּובְִדיל  וְעֹופֶֶרת  ּובְַרזֶל  ּונְחֹׁשֶת 
ֶאְתכֶם.  וְִהַּתכְִּתי  וְִהּנְַחִּתי  ּובֲַחָמִתי  ּבְַאפִי  ֶאְקּבֹץ  ּכֵן  לְַהנְִּתיְך, 
וְכִּנְַסִּתי ֶאְתכֶם וְנָפְַחִּתי עֲלֵיכֶם ּבְֵאׁש עֶבְָרִתי; וְנִַּתכְֶּתם ּבְתֹוכָּה. 
ּכִי־ֲאנִי  וִיַדעְֶּתם  בְתֹוכָּה;  ֻּתְּתכּו  ּכֵן  ּכּור,  ּבְתֹוְך  ּכֶֶסף  ּכְִהּתּוְך 

יְהוָה, ׁשָפַכְִּתי ֲחָמִתי עֲלֵיכֶם.
שוב, יחזקאל מתאר קיבוץ גלויות, כאשר הפעם התמקדות היא בעיר 
על  המצביע  שכיח  סמל  שהוא  היתוך,  לכור  נהיית  ירושלים  ירושלים. 
 ;6 ט   ;30-27 ו  ירמ'   ;10 25; מח   ,22 א  )ישע'  בזיכוך  ישראל  הצורך של 
זכר' יג 9; מלא' ג 3-2(. יתרה מכך, גם פה מתואר קיבוץ גלויות במצב של 
חוסר אמונה מפני שהם מגואלים בנְחֹׁשֶת ּובְִדיל ּובְַרזֶל וְעֹופֶֶרת. קיבוץ זה 
אף הוא לשם תקופה עתידית של זעם, כאשר זעם אלוהים יישפך עליהם 
האדון.  אל  יפנו  הם  ומאמין,  מטוהר  כעם  ואז,  וטיהור.  היתוך  למטרת 
כאן יחזקאל שוב מדבר על קיבוץ גלויות כלל־עולמי בחוסר אמונה כהכנה 
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להביאם  היא  משפט  אותו  מטרת  אך  בעתיד,  שיתרחש  ספציפי  למשפט 
לתשובה לאומית. רק אז יחוו הם את שיקומו הסופי הכלל־עולמי של העם 

במצב של אמונה.
על אף שהקטע הבא, יחזקאל ל"ו 24-22, עוסק בעיקר בלידתה מחדש 
לידתו  לפני  מתרחש  הגלויות  שקיבוץ  מבהיר  הוא  זאת  בכל  ישראל,  של 

מחדש של העם:
לָכֵן ֱאמֹר לְבֵית־יִׂשְָרֵאל: ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָי יְהוִה: ֹלא לְַמעַנְכֶם ֲאנִי 
עֹׂשֶה, ּבֵית יִׂשְָרֵאל, ּכִי ִאם־לְׁשֵם־ָקְדׁשִי ֲאׁשֶר ִחּלַלְֶּתם ּבַּגֹויִם 
ּבַּגֹויִם  ַהְמֻחּלָל  ַהּגָדֹול  ֶאת־ׁשְִמי  וְִקַּדׁשְִּתי  ׁשָם.  ֲאׁשֶר־ּבָאֶתם 
ֲאׁשֶר ִחּלַלְֶּתם ּבְתֹוכָם, וְיְָדעּו ַהּגֹויִם ּכִי־ֲאנִי יְהוָה, נְֻאם ֲאדֹנָי 
ִמן־ַהּגֹויִם  ֶאְתכֶם  וְלַָקְחִּתי  לְעֵינֵיֶהם.  בָכֶם  ּבְִהָּקְדׁשִי  יְהוִה, 
וְִקּבַצְִּתי ֶאְתכֶם ִמּכָל־ָהֲאָרצֹות, וְֵהבֵאִתי ֶאְתכֶם ֶאל־ַאְדַמְתכֶם.

קטע נוסף המתייחס לאותו נושא נמצא בישעיהו י"א 12-11:
ֶאת־ׁשְָאר  לְִקנֹות  יָדֹו  ׁשֵנִית  ֲאדֹנָי  יֹוִסיף  ַההּוא  ּבַּיֹום  וְָהיָה 
עַּמֹו, ֲאׁשֶר יִּׁשֵָאר ֵמַאּׁשּור ּוִמִּמצְַריִם ּוִמפְַתרֹוס ּוִמּכּוׁש ּוֵמעֵילָם 
נְִדֵחי  וְָאַסף  לַּגֹויִם,  נֵס  וְנָׂשָא  ַהּיָם.  ּוֵמִאּיֵי  ּוֵמֲחָמת  ּוִמּׁשִנְעָר 

יִׂשְָרֵאל, ּונְפֻצֹות יְהּוָדה יְַקּבֵץ ֵמַאְרּבַע ּכַנְפֹות ָהָאֶרץ.
וכעת, בהקשר הזה יש לדון בתפיסה הרביעית. תפיסה זו מכירה בכך 
שישנם שני סוגים של נבואות המדברות על קיבוץ גלויות: קיבוץ גלויות 
במצב של חוסר אמונה, וקיבוץ גלויות באמונה. אך אז ממשיכה התפיסה 
כפי  ישראל,  שמדינת  בוודאות  לדעת  יכולים  שאיננו  וטוענת  הרביעית 
קיבוץ  על  המדברות  הנבואות  התגשמות  היא  היום,  אותה  רואים  שאנו 
זו מאמינים  גלויות במצב של חוסר אמונה. מדוע לא? כי בעלי השקפה 
גלויות  קיבוץ  אותו  שיגיע  לפני  אמונה,  בחוסר  קיבוצים  מספר  שייתכנו 
מבהיר  מישעיהו  הקטע  אך  דיברנו.  שעליהן  הנבואות  את  המגשים 
קיבוצים  מספר  להיות  יכולים  לא  ייתכן:  שלא  הוא  בדיוק  זה  שדבר 
ישעיהו  הוא  הכללי  ההקשר  ָהָאֶרץ.  ּכַנְפֹות  ֵמַאְרּבַע  אמונה   בחוסר 
הכלל־עולמי  הגלויות  קיבוץ  על  מדבר  הוא  הזה  6. בהקשר  11 - י"ב  י"א 
הכלל־עולמי  הקיבוץ  את  מונה  ישעיהו  לברכה.  כהכנה  באמונה,  הסופי 
שני.  גלויות  כקיבוץ  המשיח,  למלכות  כהכנה  אמונה,  של  במצב  הסופי 
במילים אחרות, קיבוץ הגלויות הסופי הוא השני בלבד. אם האחרון הוא 
השני, כמה יכולים להיות לפניו? רק אחד. הראשון גם לא יכול היה להיות 
השיבה מבבל, כי זה לא היה קיבוץ גלויות כלל־עולמי מארבע כנפות הארץ, 
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אלא רק הגירה מארץ אחת )בבל( לארץ אחרת )יהודה(. הכתובים אינם 
מאפשרים להסיק שישנם מספר קיבוצים כלל־עולמיים במצב של חוסר 
קיבוץ  יבוא  אחריו  כאשר  אמונה,  בחוסר  אחד  קיבוץ  רק  אלא  אמונה; 
שני  לעיל מאפשר  השני. הקטע  באמונה, שהוא  הקיבוץ  הסופי,  הגלויות 
קיבוצים כלל־עולמיים בלבד ֵמַאְרּבַע ּכַנְפֹות ָהָאֶרץ. לכן המדינה היהודית 

של ימינו היא בהחלט רלוונטית מאוד לנבואת המקרא.
עד כה ראינו קטעים המדברים על קיבוץ גלויות במצב של חוסר אמונה 
כהכנה למשפט, לעומת קטעים המדברים על קיבוץ גלויות במצב של אמונה 
כהכנה לברכה. אך קטעים אלה לא הראו באופן מיוחד שהקיבוץ בחוסר 
אמונה, כהכנה למשפט, יתרחש דווקא לפני תקופת הצרה הגדולה. אולם 
אמונה  בחוסר  הגלויות  קיבוץ  על  במפורש  מצביעים  שכן  קטעים  ישנם 

ככזה המתרחש לפני תקופת הצרה.
אחד מהקטעים האלה הוא צפניה ב' 2-1:

ִהְתקֹוׁשְׁשּו וָקֹוּׁשּו, ַהּגֹוי ֹלא נִכְָסף. ּבְֶטֶרם לֶֶדת חֹק ּכְמֹץ עָבַר 
יֹום, ּבְֶטֶרם ֹלא־יָבֹוא עֲלֵיכֶם ֲחרֹון ַאף־יְהוָה, ּבְֶטֶרם ֹלא־יָבֹוא 

עֲלֵיכֶם יֹום ַאף־יְהוָה.
חלק  צפניה  מתאר   ,18-7 א'  בצפניה  שלנו,  הקטע  לפני  שבא  בקטע 
בספר,  ח'  בפרק  שנלמד  כפי  ה'.  יֹום  הנקראת  הזמן  תקופת  ממאפייני 
הביטוי יֹום ה' מתאר תמיד את הצרה הגדולה. זהו הכינוי הנפוץ ביותר 
ב' 2-1 צפניה מדבר על מאורע  ואז בפרק  לצרה הגדולה בכתבי התנ"ך. 
שצריך להתרחש ּבְֶטֶרם יחל יום ה'. בפסוק 1 נאמר לעם ישראל ִהְתקֹוׁשְׁשּו 
וָקֹוּׁשּו, כלומר, התקבצו יחדיו.18 ברור מן הפסוק שזהו קיבוץ במצב של 
חוסר אמונה, מפני שזהו עם שעדיין לא בוש בחטאיו.19 בפסוק 2 מופיעה 
המילה ּבְֶטֶרם שלוש פעמים ומתייחסת לקטע הקודם, הקטע שמדבר על 
 הצרה הגדולה. אחד מאותם "משפטי בטרם" מכיל את הצירוף ּבְֶטֶרם . . . 
גלויות  קיבוץ  על  מדברים  אחרים  קטעים  שבעוד  כך  עצמו.  ַאף־ה'  יֹום 
במצב של חוסר אמונה כהכנה למשפט, קטע זה מציין מפורשות שאותו 

קיבוץ גלויות בחוסר אמונה יתרחש לפני שהצרה הגדולה בכלל תתחיל.
ישנה ראיה נוספת שאפשר להזכיר בנקודה זו, ואשר אותה נפֵתח יותר 
בפרק ט' בספר. ראיה זו מתייחסת לנקודת ההתחלה של תקופת הצרה. 
)לא בהילקחות(. ברית שבע  הצרה מתחילה בחתימת ברית שבע השנים 

18. לקושש משמעו ללקט או לאסוף. ראה במדבר ט"ו 33-32 ]הערת המתרגם[.
19. "לא נכסף" מתורגם לאנגלית לפי הוראת הפועל בארמית: "שאין לו בושה" ]הערת 

המתרגם[.
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השנים נכרתת בין צר המשיח לבין מנהיגי ישראל. מכאן שחתימת ברית 
מסוג זה מניחה מראש את קיומה של הנהגה יהודית במדינה יהודית. מן 
מן  ברית  לפני חתימת  כזאת תהיה קיימת  יהודית  ההכרח הוא שמדינה 
הסוג הזה, דבר המחייב את קיומה של מדינה יהודית לפני הצרה הגדולה.
לכן ציינה שנת 1948 חבל לידה נוסף באחרית הימים. ייסודה מחדש של 
המדינה היהודית היא התגשמות של אותן נבואות שדיברו על קיבוץ גלויות 
לצרה  המוליך  נוסף  מאורע  זהו  למשפט.  כהכנה  אמונה  חוסר  של  במצב 

הגדולה, וכך מכין את התשתית לכמה אירועים טרום־צרתיים אחרים.

ג. ירושלים תחת שלטון יהודי
בירושלים.  יהודית  בשליטה  כרוך  הצרה  לפני  שבא  השלישי  המאורע 
אינה  לפני הצרה,  קיימת  להיות  צריכה  הייתה  יהודית  העובדה שמדינה 
מלחמת  סוף  לאחר  בירושלים.  מלאה  יהודית  שליטה  מחייבת  בהכרח 
במערב  ישראליים  כוחות  שלטו   ,1949-1948 בשנים  שנערכה  העצמאות 
ירושלים, הרובע היהודי החדש יותר. ירושלים העתיקה )המקראית( נפלה 
לידיו של הלגיון הירדני ומאוחר יותר סופחה לממלכה ההאשמית הירדנית. 
ירושלים הייתה אז לעיר מחולקת ונותרה כזאת במשך 19 השנים הבאות.
לעבור  חייבת  העתיקה  העיר  הייתה  נבואית  מבחינה  כן,  פי  על  אף 
ניתן להסיק זאת מהנבואות על בית המקדש השלישי,  לשליטה יהודית. 
בכתבי  קטעים  ארבעה  ישנם  הצרה".  של  המקדש  "בית  לעתים  המכונה 
הקודש המתייחסים למאורע מסוים הקשור לבית מקדש של תקופת הצרה 

 ומתרחש באמצע תקופה זו. הקטעים מוצגים להלן:

זֶבַח  יַׁשְּבִית  וֲַחצִי ַהּׁשָבּועַ  ֶאָחד,  וְִהגְּבִיר ּבְִרית לַָרּבִים ׁשָבּועַ 
ּוִמנְָחה, וְעַל ּכְנַף ׁשִּקּוצִים ְמׁשֵֹמם, וְעַד־ּכָלָה וְנֱֶחָרצָה ִּתַּתְך עַל־

ׁשֵֹמם. )דניאל ט 27(
לָכֵן ּכֲַאׁשֶר ִּתְראּו ֶאת־ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם, ֲאׁשֶר ָאַמר ָּדנִּיֵאל ַהּנָבִיא, 

עֹוֵמד ּבְָמקֹום ָקדֹוׁש, ַהּקֵֹרא יָבִין. )מתי כד 15(
ַאל־יְַתעֶה ֶאְתכֶם ִאיׁש ּבְׁשּום אֹופֶן, ּכִי ֹלא־יָבֹא ּבְֶטֶרם יְִהיֶה 
בִָראׁשֹונָה ַהֶּמֶרד וְנִגְלָה ִאיׁש ָהַחָּטָאה ּבֶן־ָהֲאבַּדֹון. ַהִּמְתקֹוֵמם 
וְַהִּמְתרֹוֵמם עַל־ּכָל־ַהּנְִקָרא ֵאל אֹו עֲבֹוָדה, ּכִי גַם־יֵׁשֵב ּבְֵהיכַל 
הּוא.  ֱאֹלִהים  ּכִי  ֶאת־עַצְמֹו  ּוַמְרֶאה  ּכֵאֹלִהים,  ָהֱאֹלִהים 

)תסל"ב ב 4-3(
וַּיִּנֶָתן־לִי ָקנֶה וְהּוא כְַמֶּטה, וַּיַעֲמֹד ַהַּמלְָאְך וַּיֹאֶמר: קּום ּומֹד 
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וְֶהָחצֵר  ּבֹו.  ַהִּמׁשְַּתֲחוִים  וְֵאת  ַהִּמזְּבֵַח  וְֵאת  יְהֹוָה  ֶאת־ֵהיכַל 
וְַאל־ְּתֻמֶּדּנָה, ּכִי־לַּגֹויִם נִָּתנָה,  ֲאׁשֶר ִמחּוץ לֵַהיכָל אָֹתּה נְטֹׁש 
)התג'  ֳחָדׁשִים.  ּוׁשְנַיִם  ַאְרּבָעִים  ַהּקֶֹדׁש  ֶאת־עִיר   וְָרְמסּו 

יא 2-1(
כל הקטעים הללו מדברים על בית המקדש השלישי, שהוא בית המקדש 
של הצרה. נרחיב על אודות בית המקדש של הצרה בפרק הבא. לעת עתה 
מספיק לומר שבית המקדש ייבנה מחדש ויתחיל לתפקד שוב, כי מפסוקים 
אלה מובן שבית המקדש בנוי ומתפקד. כל הפסוקים הללו מניחים מראש 
שישנה גם שליטה יהודית בהר הבית, עובדה שכשלעצמה מניחה מראש 

קיום שליטה יהודית בעיר העתיקה.
בעוד שאף אחד מן הקטעים הללו אינו מפרט גורם זמן באשר למתי 
נהיה  וכך  הימים,  ששת  במלחמת  ברור  באופן  התגשם  הדבר  יקרה,  זה 
לחבל הלידה השלישי. בעוד שמלחמת ששת הימים עצמה לא נצפתה כלל 
בכתובים, הישגיה בהחלט נצפו. מלחמת ששת הימים הביאה להתגשמות 
הנבואה על השלטון היהודי בעיר העתיקה בירושלים. זהו המאורע העיקרי 

השלישי שעליו להתקיים לפני הצרה.
שלושת האירועים הראשונים כבר התגשמו והם עכשיו חלק מן העבר, 

אך ששת המאורעות הטרום־צרתיים הבאים הם כולם חלק מהעתיד.

 ד. פלישת הברית הצפונית לישראל - 
יחזקאל ל"ח 1 - ל"ט 16

1. הצגת הקטע
יחזקאל ל"ח 1 - ל"ט 16 מתאר פלישה לישראל מהצפון ואת השמדת 
יִׂשְָרֵאל.  ָהֵרי  זאת, ברגע שהם מגיעים לאזור  הכוחות הפולשים בעקבות 
מן ההכרח קודם להתבונן בפרטי הפלישה ורק אז לעסוק בשאלה השנויה 
במחלוקת באשר למתי תתרחש פלישה זו. ניגש לקטע בעזרת השאלות: מי, 

היכן, מדוע, מה, כיצד ומתי.

]א[ הברית - יחזקאל ל"ח 6-1
בנוגע למי, ביחזקאל ל"ח 6-1 מציין הנביא את שמותיהם של העמים 

המעורבים בפלישה:
וַיְִהי ְדבַר־יְהוָה ֵאלַי לֵאמֹר: ּבֶן־ָאָדם, ׂשִים פָנֶיָך ֶאל־ּגֹוג ֶאֶרץ 
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ַהָּמגֹוג, נְׂשִיא ֹראׁש ֶמׁשְֶך וְֻתבָל, וְִהּנָבֵא עָלָיו. וְָאַמְרָּת: ּכֹה ָאַמר 
ֲאדֹנָי יְהוִה: ִהנְנִי ֵאלֶיָך, ּגֹוג נְׂשִיא ֹראׁש ֶמׁשְֶך וְֻתבָל. וְׁשֹובַבְִּתיָך 
וְנַָתִּתי ַחִחים ּבִלְָחיֶיָך, וְהֹוצֵאִתי אֹוְתָך וְֶאת־ּכָל־ֵחילֶָך, סּוִסים 
ּופָָרׁשִים לְבֻׁשֵי ִמכְלֹול ּכֻּלָם, ָקָהל ָרב, צִּנָה ּוָמגֵן, ּתֹפְׂשֵי ֲחָרבֹות 
ּכֻּלָם. פַָרס ּכּוׁש ּופּוט ִאָּתם, ּכֻּלָם ָמגֵן וְכֹובָע. ּגֶֹמר וְכָל־ֲאגַפֶיָה, 
ּבֵית ּתֹוגְַרָמה, יְַרּכְֵתי צָפֹון וְֶאת־ּכָל־ֲאגַפָיו, עִַּמים ַרּבִים ִאָּתְך.

זהו  ָּמגֹוג.  בּגֹוג, מנהיגה של ארץ  בפסוקים 4-1 תשומת הלב מרוכזת 
מנהיגּה של ֹראׁש, ֶמׁשְֶך, וְֻתבָל. ניתן יהיה לקבוע מי הוא אותו גוג רק בזמן 
"גוג" למעשה אינו ממש שם אלא תואר לשַליטּה של מגוג,  הפלישה, כי 
כפי ש"פרעה", "קיסר" ו"צאר" היו תארים לשליטים ולא שמות של ממש. 
זה אשר ישלוט בברית זו בזמן הפלישה, יהיה אותו גוג של יחזקאל. את 
זהותם של ָּמגֹוג, ֹראׁש, ֶמׁשְֶך וֻתבָל יש לקבוע לפי העובדה ששבטים קדומים 
אלו שכנו באזורים של רוסיה של ימינו. מגוג, משך ותובל שכנו בין הים 
השחור לים הכספי, שטח שכיום הוא בדרום רוסיה. השטח כולל גם חלקים 
מאיראן ומטורקיה. חלק טוענים שהשבטים משך ותובל נתנו בשלב מאוחר 
הבירה,  עיר  מוסקבה,  השמות  את  בימינו  שנושאות  לערים  שמות  יותר 
וטובולסק, עיר חשובה בהרי האּורל הסיבירי. ראש הייתה ממוקמת במקום 
שכעת הוא צפון רוסיה. השם ֹראׁש הוא שנמצא בבסיס השם רוסיה. שמות 
אלה, אם כן, מכסים את שטחיה של מה שבימינו הם צפון ודרום רוסיה 
באירופה, ואת סיביר מזרחה באסיה. האומה הרוסית בת זמננו חולשת על כל 
האזורים הללו מיחזקאל. וכמו כדי למנוע התעוררות של ספק כלשהו, פסוק 
 6 מוסיף שאלה באים ִמּיְַרּכְֵתי צָפֹון. ביטוי זה חוזר על עצמו בפרק ל"ח 15 
מוסקבה  כאשר  רוסיה,  זו  צָפֹון  יְַרּכְֵתי  ישראל,  של  ממקומה   .2 וב - ל"ט 
היא  שרוסיה  מכאן  צפונה.  בואכה  מירושלים  ישר  בקו  כמעט  נמצאת 
מנהיגת הברית הצפונית, כאשר גוג הוא המנהיג של רוסיה. זוהי גם דעת 

הרבנים. פירוש ַארְטְסקרֹול לספר יחזקאל מציין:
היו  אכן  אלה  שְליטה  שמוקדי  מסורת  הייתה  לגאונים 
ממוקמים ברוסיה . . . מסורת אחת שמסר הגאון מווילנה 
)בדרכו  הבוספורוס  את  הרוסי  הצי  יעבור  כאשר  מציינת: 
לדרדנלים(, זהו הזמן ללבוש בגדי שבת )בציפייה לבואו של 

המשיח(. ]תרגום חופשי[
במלחמת גוג ומגוג משיח בן יוסף ייהרג, דבר שיביא לבואו של משיח 

בן דוד. 
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והיא  מברית  חלק  היא  לישראל.  בפלישתה  לבד  איננה  רוסיה  אך 
המנהיגה שלה. עמים אחרים המעורבים בברית מצוינים גם הם בפסוקים 
איראן  הייתה  פעם  מעורבת.  היא  אף  היום,  של  איראן  או  פַָרס,   .6-5
באופן כללי פרו־מערבית ופרו־ישראלית; לאחר המהפכה המוסלמית של 
ח'ומייני נהייתה איראן אנטי־מערבית ואנטי־ישראלית, ויותר בתוך תחומי 
השפעתה של רוסיה. בזמן הרוויזיה האחרונה לספר זה מחשיבה ישראל 
את איראן כאויבתה המסוכנת ביותר. ארץ נוספת שמעורבת נקראת ּכּוׁש. 
שני מקומות נשאו את השם הזה. אחד היה במסופוטמיה )ברא' ב 13(. 
מתבוננים  כאשר  לאתיופיה.  זה  שם  מתייחס  האחרות  הפעמים  בכל  אך 
באירועים העכשוויים מפתה לזהותה עם הארצות המסופוטמיות סוריה 
במקומות  "כוש"  במילה  השימוש  עם  עקביות  על  שמירה  אך  ועיראק, 
אחרים בכתבי הקודש מחייבת את זיהויה כאתיופיה. לעולם אין להניח 
לאירועים העכשוויים להיות האמצעים לפירוש הכתובים, אלא הכתובים 

הם שצריכים לפרש את האירועים העכשוויים.
עבורה  )כי  ללוב  הכוונה  ואין  פּוט,  היא  שמוזכרת  הבאה  המדינה 
גובלת  סומליה  לסומליה.  או  לסומלילנד  אלא  לּוב(,  במילה  משתמשים 
באתיופיה. אחריה מוזכרת ּגֶֹמר, הממוקמת בגרמניה של היום. זו הייתה גם 
דעת הרבנים. המדרש מכנה את גומר גרמניא,20 וכך גם מתייחס התלמוד 
 לגומר. השם האחרון שמוזכר הוא ּתֹוגְַרָמה, שהיא ארמניה של ימינו. פסוק 6 
מתייחס  פשוט  זה  שביטוי  אפשר  ִאָּתְך.  ַרּבִים  עִַּמים  הביטוי  את  מוסיף 
לעמים שכבר הוזכרו, ואפשר שהוא כולל עמים אחרים שלא הוזכרו. סביר 
מי  לשאלה  בתשובה  הוזכרו.  שכבר  לעמים  היא  שהכוונה  להניח  מאוד 
מעורב בברית זו, הרי שאלה הן רוסיה ובעלות בריתה איראן, אתיופיה, 

סומליה, גרמניה וארמניה.21
מעניין להבחין שאף לא אחד מן העמים הערביים משתתף בפלישה זו. 
בעוד שחלק מעמים שהוזכרו הם מוסלמיים, אף אחד מהם אינו ערבי. דבר 
נוסף שניתן להבחין בו הוא שמבחינה גיאוגראפית עמים אלה ממוקמים 
גם צפונית וגם דרומית לישראל, אך רוסיה היא האומה השלטת ובעלת 
מן  היא  עצמה  הפלישה  ערביות.  לא  אך  מוסלמיות  מדינות  עם  הברית 
שמדובר  ההנחה  הייתה  לקטע  קודמות  בפרשנויות  נפוצה  טעות  הצפון. 

20. בראשית רבה, לז א.
21. על אף שנראה לפי אירועים עכשוויים שעמים אלה מתקרבים לברית מן הסוג זה, 
יש לזכור שאלה הם אירועים עכשוויים ושהם נתונים לשינוי. מוקדם מדי לומר "זהו זה!" 

יש לחכות להתגשמות מדויקת לפני שמזהים אותה.   
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לרבים  גרמה  אירופה  במזרח  הקומוניזם  נפילת  קומוניסטית.  בפלישה 
לנטוש כליל את "הפרשנות הרוסית" לקטע הזה. אך אין צורך לעשות כך. 
יש להבחין בכך שהכתוב כלל לא מתאר את סוג הממשל בזמן הפלישה. 
דמוקרטי  קומוניסטי,  סוציאליסטי,  מונרכי,  הוא  הממשל  אם  מצוין  לא 
או דיקטטורי. המיקוד הוא בגיאוגרפיה, לא בסוג הממשל. בעוד ששמות 
האזורים הגיאוגרפיים השתנו במרוצת הזמן )לדוגמה - מפרס לאיראן(, 
לשמות  קשר  בלי  בעינה.  נותרת  הגיאוגרפיה  שוב,  להשתנות  ועלולים 
שישאו ארצות אלה בזמן הפלישה, אותם אזורים גיאוגרפיים בדיוק הם 
שיהיו מעורבים. על אף שהאומה המובילה את הפלישה נקראה פעם ברית 
אותה  זו  רוסיה,  המסורתי  ובשמה  המדינות,  חבר  ולאחרונה  המועצות, 
הפלישה.  את  שתוביל   - זמן  באותו  יהיה  אשר  שמה  יהיה   - טריטוריה 

בפירוש היהודי־דתי ַארטְסקרול ליחזקאל ל"ח 2 מצוין: 
ג' ט', שמפרש את מגוג כגיתייא  )תלמוד( ירושלמי מגילה 
)או גּוִתיא(, . . . הגֹותים, קבוצת שבטים נוודים שהשמידו 

את הְסקיתים והשתכנו בשטח סקיתי. ]תרגום חופשי[ 
בהתחשב בכך שהגותים היו עם גרמאני, זיהוים של בני מגוג כגותים 
כגרממיא,  מגוג  את  המפרש   ,2 י'  לבראשית  יונתן  תרגום  את  תואם 

שבבראשית רבה ל"ז א' מכונה גרמניא.
כוס העוונות של רוסיה כמעט מלאה. בפלישה זו תעלה הכוס על גדותיה, 
דבר שיאיץ את משפטו של אלוהים על רוסיה. אלוהים הוא זה שבשליטה; 
הוא זה שמביא לפלישה זו. לכן כאשר לומדים את הקטע הזה, יש לזכור 
הפלישה תהיה האמצעי שעל  זו.  פלישה  לגבי  אלוהים  של  ריבונותו  את 
ידו יעניש אלוהים את רוסיה על חטאיה. חטאה העיקרי הוא ההיסטוריה 
הארוכה של האנטישמיות שלה, בעיה הנמשכת ברוסיה עד עצם היום הזה.

]ב[ מטרת הפלישה - יחזקאל ל"ח 9-7
היכן  השאלה  על  עונה   ,9-7 ל"ח  יחזקאל  הקטע,  של  הבא  החלק 

מתרחשת הפלישה:
ִהּכֹן וְָהכֵן לְָך, ַאָּתה וְכָל־ְקָהלֶָך ַהּנְִקָהלִים עָלֶיָך, וְָהיִיָת לֶָהם 
ֶאל־ ָּתבֹוא  ַהּׁשָנִים  ּבְַאֲחִרית  ִּתפֵָקד,  ַרּבִים  ִמּיִָמים  לְִמׁשְָמר. 
ֶאֶרץ ְמׁשֹובֶבֶת ֵמֶחֶרב, ְמֻקּבֶצֶת ֵמעִַּמים ַרּבִים, עַל ָהֵרי יִׂשְָרֵאל 
ֲאׁשֶר־ָהיּו לְָחְרּבָה ָּתִמיד, וְִהיא ֵמעִַּמים הּוצָָאה, וְיָׁשְבּו לָבֶַטח 
ּכֻּלָם. וְעָלִיָת, ּכַּׁשָֹאה ָתבֹוא, ּכֶעָנָן לְכַּסֹות ָהָאֶרץ ִּתְהיֶה, ַאָּתה 

וְכָל־ֲאגַפֶיָך וְעִַּמים ַרּבִים אֹוָתְך.
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 .)7 )פס'  הזאת  הקונפדרציה  כמנהיג  לגוג  לפנות  ממשיך  זה  קטע 
או  ישראל,  ארץ  הוא  הפלישה  מתרחשת  שבו  שהמקום  מצוין   8 בפסוק 
העצומים  ממדיה  את  אז  מתאר   9 פסוק  ישראל.  בהרי  ספציפית  יותר 
של הפלישה, ומתאר אותה כענן סערה המכסה את כל הארץ. זהו קטע 
גלויות  נוסף המראה שצריכה להיווסד מדינה יהודית ושיהיה גם קיבוץ 
תוכל  זו  שפלישה  לפני  כמדינה  להתקיים  צריכה  ישראל  אמונה.  בחוסר 
להתרחש. בלי קשר לדעותיהם השונות של אנשים באשר לעיתוי הפלישה, 
ויותר  יהודית.  מדינה  של  קיומה  את  לכלול  חייבת  היא  באשר  דעה  כל 
הפלישה  אחרי  רק  כי  אמונה,  בחוסר  מקובצת  הזה  בקטע  ישראל  מכך, 
יבואו רבים מישראל לאמונה. אם כן זהו קטע נוסף המחייב מדינה יהודית 
היהודית  8 מתאר את המדינה  פסוק  חוסר אמונה.  משוקמת במצב של 
הזאת ראשית, כארץ מּושבת מחרב; שנית, כארץ מקוּבצת מעמים רבים; 
שהוצאה  כארץ  ורביעית,  מתמדת;  לחורבה  היו  שהריה  כארץ  שלישית, 
מעמים. יחזקאל אינו מתאר ישראל שהתקיימה אי פעם בימי קדם, אלא 
להתגשם  התחיל  זה  דבר  ימינו.  של  ישראל  לגבי  כולן  נכונות  הצהרותיו 
בשנת  המדינה  בהיווסד  לשיאו  והגיע  סוף המאה התשע־עשרה,  לקראת 

1948. מאז נבנו החורבות ויושבו מחדש בקנה מידה גדול הרבה יותר.

]ג[ מטרתו של גוג - יחזקאל ל"ח 13-10
הפלישה  מדוע  השאלה  על  עונה   ,13-10 ל"ח  ביחזקאל  הבא,  הקטע 

מתרחשת, מבחינת רוסיה:
עַל־ ְדבִָרים  יַעֲלּו  ַההּוא  ּבַּיֹום  וְָהיָה  יְהוִה:  ֲאדֹנָי  ָאַמר,  ּכֹה 
לְבָבֶָך וְָחׁשַבְָּת ַמֲחׁשֶבֶת ָרעָה. וְָאַמְרָּת: ֶאעֱלֶה עַל־ֶאֶרץ פְָרזֹות, 
חֹוָמה,  ּבְֵאין  יֹׁשְבִים  ּכֻּלָם  לָבֶַטח,  יֹׁשְבֵי  ַהּׁשְֹקִטים,  ָאבֹוא 
יְָדָך  לְָהׁשִיב  ּבַז,  וְלָבֹז  ׁשָלָל  לִׁשְֹלל  לֶָהם.  ֵאין  ּוְדלַָתיִם  ּובְִריַח 
עַל־ֳחָרבֹות נֹוׁשָבֹות וְֶאל־עַם ְמֻאָּסף ִמּגֹויִם, עֹׂשֶה ִמְקנֶה וְִקנְיָן, 
יֹׁשְבֵי עַל־ַטּבּור ָהָאֶרץ. ׁשְבָא ּוְדָדן וְסֲֹחֵרי ַתְרׁשִיׁש וְכָל־ּכְפִיֶריָה 
יֹאְמרּו לְָך: ֲהלִׁשְֹלל ׁשָלָל ַאָּתה בָא? ֲהלָבֹז ּבַז ִהְקַהלְָּת ְקָהלֶָך? 

לָׂשֵאת ּכֶֶסף וְזָָהב, לַָקַחת ִמְקנֶה וְִקנְיָן, לִׁשְֹלל ׁשָלָל ּגָדֹול?
הסיבה העיקרית לפלישה הרוסית היא ׁשָלָל )פסוקים 12-10(. מהו בדיוק 
הדבר שיש לישראל ושהרוסים חפצים בו - את זה הכתוב אינו מפרט. הכתוב 
מציין ִמְקנֶה וְִקנְיָן וּכֶֶסף וְזָָהב בלבד, אך אלה הם ביטויים תנ"כיים כלליים 
לשלל מלחמה. הועלו השערות רבות לגבי מהו אותו המשאב שיש לישראל 
ובו רוסיה חפצה. אחת ההצעות הנפוצות יותר היא ים המלח, שבו ישנן 
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45 ביליון טונות של סודיום, כלור, גופרית, אשלגן, סידן, מגנזיום וּבְרוַמיד. 
סיבה  לירדן.  פלישה  ידי  על  גם  המלח  ים  את  להשיג  יכולה  רוסיה  אך 
נוספת נסבה סביב משבר הנפט, כאשר במזרח התיכון קיים שפע של נפט. 
מטרת הפלישה עלולה להיות השגה של דריסת רגל איתנה במזרח התיכון. 
השתלטות רוסית על ישראל תיתן לרוסיה דריסת רגל כזאת מבלי להרגיז 
את הערבים יתר על המידה, מכיוון שאלה יהיו בעד השמדתה של ישראל 
אף במחיר נוכחות של צבא רוסי באזור. אולם אף שייתכן שהערבים ישמחו 
לראות בהשמדת ישראל, אין זה נכון שהם יראו בעין יפה נוכחות של צבא 
כיבוש רוסי במזרח התיכון. היו גם הצעות אחרות; כך או כך, הכתוב עצמו 
פולשת. תהיה אשר  רוסיה  דומם באשר למהות השלל. אך בשביל השלל 
תהיה סיבתה המוצהרת בפומבי של רוסיה לפלישה זו, הסיבה האמיתית 
תהיה האינטרסים האישיים שלה עצמה. כתוב בפסוק 10 שהפלישה עלתה 
ָרעָה,  ַמֲחׁשֶבֶת  חושבים  הם  כי  ידם,  על  מראש  תוכננה  כלומר  לבבם,  על 

ומחליטים לפלוש למטרות שלל )פס' 12-11(.
על  המוחים  אלה  בתור  נמנית  עמים  של  שנייה  קבוצה   13 בפסוק 
פלישה זו, כי הם מודעים לכך שהפלישה נעשית למטרות שלל ולא לשום 
מטרה אחרת. ׁשְבָא ּוְדָדן הן ארצות בצפון ערב, דבר המראה שלפחות חלק 
נוסף  עם  התיכון.  במזרח  הרוסית  בנוכחות  תומכות  אינן  ערב  ממדינות 
המכונה ַתְרׁשִיׁש מוזכר אף הוא, ואחריו התיאור וְכָל־ּכְפִיֶריָה. משמעותו של 
ניב זה הוא "כל העמים היוצאים ַמַתְרׁשִיׁש". אחד התרגומים לאנגלית22 
מתרגם "וכל־כפָריה" במקום ּכְפִיֶריָה, תרגום שהוא קרוב מאוד למשמעות. 
תרשיש  של  זהותה  הוא  האמיתי  העניין  מובנת,  הביטוי  כוונת  בעוד  אך 
ידועים  היסטוריים  מקומות  שלושה  האחרים.  העמים  יוצאים  שממנה 
בשם זה. אחד היה ממוקם בחוף המזרחי של אפריקה, אך מיקומו המדויק 
אינו ידוע. מה גם שאותו האזור לא הוליד עמים אחרים. המקום השני היה 
בספרד והוא נוסד על ידי העיר צור. אם זוהי אותה תרשיש של יחזקאל, 
אז בעמים שנולדו ממנה ייכללו עמי מרכז ודרום אמריקה, למעט ברזיל. 
בעמים  אז  תרשיש,  בשם  הכוונה  זו  ואם  אנגליה,  הוא  השלישי  המקום 
הנולדים ייכללו ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, ניו־זילנד ודמוקרטיות 
מערביות נוספות של ימינו. אפשרי גם שחבר העמים הבריטי כולו כלול. 
אם אפשר להגיע למסקנות על פי השימוש במקומות אחרים ביחזקאל, הרי 
שיש לזהות את תרשיש עם ספרד והעולם דובר הספרדית של חציו המערבי 
של כדור הארץ. מכיוון שספרד הייתה מעורבת במידה כלשהי ביישובה 

.Revised Standard Version .22
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ובגילויה של רצועת החוף הצפון אמריקנית, אפשר שארצות הברית כלולה 
אף היא. אך מבחינה היסטורית אי־אפשר לייחס את ארצות הברית לספרד 
כפי שניתן לייחסה לאנגליה. בלי להתחשב בזהותה המדויקת של תרשיש, 
זוהי קבוצה של ארצות שמוחה על הפלישה. אפס, היא אינה עוברת את 
שלב המחאה. רוסיה מצליחה בפלישתה, והצבא הפולש מסולק ללא עזרה 

מהארצות המוחות.

]ד[ מטרתו של אלוהים - יחזקאל ל"ח 16-14
זה  ודבר  התחילה,  כבר  כאילו  מוצגת  הפלישה   16-14 ל"ח  ביחזקאל 
מרחיב את התשובה לשאלה מדוע, אך הפעם מנקודת מבטו של אלוהים:

לָכֵן ִהּנָבֵא בֶן־ָאָדם וְָאַמְרָּת לְגֹוג: ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָי יְהוִה: ֲהלֹוא 
ּבַּיֹום ַההּוא, ּבְׁשֶבֶת עִַּמי יִׂשְָרֵאל לָבֶַטח ֵּתָדע. ּובָאָת ִמְּמקֹוְמָך, 
ִאָּתְך, ֹרכְבֵי סּוִסים ּכֻּלָם,  וְעִַּמים ַרּבִים  ַאָּתה  צָפֹון,  ִמּיְַרּכְֵתי 
לְכַּסֹות  ּכֶעָנָן  יִׂשְָרֵאל  עַל־עִַּמי  וְעָלִיָת  ָרב.  וְַחיִל  ּגָדֹול  ָקָהל 
לְַמעַן  עַל־ַאְרצִי  וֲַהבִאֹוִתיָך  ִּתְהיֶה,  ַהּיִָמים  ּבְַאֲחִרית  ָהָאֶרץ, 

ַּדעַת ַהּגֹויִם אִֹתי, ּבְִהָּקְדׁשִי בְָך לְעֵינֵיֶהם, ּגֹוג.
וצבא הברית מכסה את הארץ  16-14א הפלישה מתחילה,  בפסוקים 
בנחילים גדולים כענן סערה. מכאן שישנה הצלחה ראשונית מבחינתה של 
זו  לפלישה  שהרשה  לכך  אלוהים  של  סיבתו  ניתנת  16ב  בפסוק  רוסיה. 
כדי  הקודמים:  בפסוקים  שניתנו  רוסיה  של  סיבותיה  לעומת  להתרחש, 

שאלוהים יתקדש בעיני העמים לאור העומד להתרחש.

]ה[ השמדת הפולשים - יחזקאל ל"ח 23-17
אחרי שתוארה מטרתו של אלוהים, התשובה לשאלות מה וכיצד ניתנות 

ביחזקאל ל"ח 23-17:
ּבְיִָמים  ֲאׁשֶר־ִּדּבְַרִּתי  ַהַאָּתה־הּוא  יְהוִה:  ֲאדֹנָי  ּכֹה־ָאַמר 
ָהֵהם  ּבַּיִָמים  ַהּנִּבְִאים  יִׂשְָרֵאל  נְבִיֵאי  עֲבַָדי  ּבְיַד  ַקְדמֹונִים 
ּבֹוא  ּבְיֹום  ַההּוא,  ּבַּיֹום  וְָהיָה  עֲלֵיֶהם.  אְֹתָך  לְָהבִיא  ׁשָנִים, 
גֹוג עַל־ַאְדַמת יִׂשְָרֵאל, נְֻאם ֲאדֹנָי יְהוִה, ַּתעֲלֶה ֲחָמִתי ּבְַאפִי. 
ּובְִקנְָאִתי בְֵאׁש־עֶבְָרִתי ִּדּבְַרִּתי, ִאם־ֹלא ּבַּיֹום ַההּוא יְִהיֶה ַרעַׁש 
ּגָדֹול עַל ַאְדַמת יִׂשְָרֵאל. וְָרעֲׁשּו ִמפָנַי ְּדגֵי ַהּיָם וְעֹוף ַהּׁשַָמיִם 
וְַחּיַת ַהּׂשֶָדה וְכָל־ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש עַל־ָהֲאָדָמה וְכֹל ָהָאָדם ֲאׁשֶר 
עַל־פְנֵי ָהֲאָדָמה, וְנֶֶהְרסּו ֶהָהִרים וְנָפְלּו ַהַּמְדֵרגֹות, וְכָל־חֹוָמה 
יְהוִה,  וְָקָראִתי עָלָיו לְכָל־ָהַרי ֶחֶרב, נְֻאם ֲאדֹנָי  לָָאֶרץ ִּתפֹול. 
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וְגֶׁשֶם  ּובְָדם,  ּבְֶדבֶר  ִאּתֹו  וְנִׁשְפְַטִּתי  ִּתְהיֶה.  ּבְָאִחיו  ִאיׁש  ֶחֶרב 
וְעַל־ֲאגַפָיו  עָלָיו  ַאְמִטיר  וְגָפְִרית  ֵאׁש  ֶאלְּגָבִיׁש,  וְַאבְנֵי  ׁשֹוֵטף 
וְעַל־עִַּמים ַרּבִים ֲאׁשֶר ִאּתֹו. וְִהְתּגִַּדלְִּתי וְִהְתַקִּדׁשְִּתי וְנֹוַדעְִּתי 

לְעֵינֵי ּגֹויִם ַרּבִים; וְיְָדעּו ּכִי־ֲאנִי יְהוָה.
בנוגע לשאלה מה, בפלישת הרוסים לישראל מלאה כוס עוונותיהם, כי 
הם נגעו בבבת עינו של אלוהים, ואשת ה' חוללה, דבר המעורר את חמתו 
של אלוהים והוא יוצא במשפט )פס' 18-17( להשמיד את הצבא הפולש. 
אחר כך מגיעה התשובה לשאלה כיצד מטפלים בצבא הפולש ומשמידים 
אותו. מספר גורמים נמנים: רעידת אדמה )פס' 20-19(; מלחמת אזרחים 
הפורצת בקרב החיילים הפולשים עצמם )פס' 21(; דבר )מגיפה(, דם, גשם 

שוטף, אבני אלגביש )מטר של אבנים(, אש, וגופרית )פס' 22(.
מאחר שדברים אלה משמידים לגמרי את הצבא הפולש ללא עזרתם 
של עמים אחרים, מטרתו של אלוהים צולחת. אלוהים אכן מתקדש בעיני 

אנשים רבים )פס' 23(.

]ו[ מקום ההשמדה - יחזקאל ל"ט 6-1
א'(,  פרק  )ראה  ההישנות  כלל  ביטוי  לידי  בא   16-1 ל"ט  ביחזקאל 
והקטע מספק פרטים נוספים על המידע שבפרק ל"ח. בפרק ל"ט 5-1 ישנו 

פירוט נוסף של הפלישה ושל השמדתה:
וְַאָּתה בֶן־ָאָדם ִהּנָבֵא עַל־ּגֹוג, וְָאַמְרָּת: ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָי יְהוִה: 
ִהנְנִי ֵאלֶיָך, ּגֹוג נְׂשִיא ֹראׁש ֶמׁשְֶך וְֻתבָל. וְׁשֹבַבְִּתיָך וְׁשִּׁשֵאִתיָך 
וְִהּכֵיִתי  וֲַהבִאֹוִתָך עַל־ָהֵרי יִׂשְָרֵאל.  וְַהעֲלִיִתיָך ִמּיְַרּכְֵתי צָפֹון, 
ַקׁשְְּתָך ִמּיַד ׂשְמֹאולֶָך, וְִחּצֶיָך ִמּיַד יְִמינְָך ַאפִיל. עַל־ָהֵרי יִׂשְָרֵאל 
ִאָּתְך, לְעֵיט צִפֹור ּכָל־ וְעִַּמים ֲאׁשֶר  וְכָל־ֲאגַפֶיָך  ַאָּתה  ִּתפֹול, 
ּכָנָף וְַחּיַת ַהּׂשֶָדה נְַתִּתיָך לְָאכְלָה. עַל־פְנֵי ַהּׂשֶָדה ִּתפֹול, ּכִי ֲאנִי 

ִדּבְַרִּתי, נְֻאם ֲאדֹנָי יְהוִה.
ו-4, בהם נאמר שצבאות  המידע החדש שהתווסף נמצא בפסוקים 2 
מרכזה  לאורך  מתפרשים  אלה  הרים  יִׂשְָרֵאל.  ָהֵרי  על  נופלים  הפולשים 
של הארץ; הם מתחילים בנקודה הדרומית של עמק יזרעאל, בעיירה ג'נין 
שבגליל )עין גנים המקראית(, וממשיכים דרומה עד לדעיכתם בנגב, צפונה 
לבאר שבע. הם כוללים את הערים הידועות דותן, שכם, שומרון, שיֹלה, 
בית אל, עי, רָמה, בית לחם, חברון, דביר, והחשובה שבהן - ירושלים, אשר 

נראה שהיא מטרתו של הצבא הפולש.
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את  הכינה  הימים  ששת  שמלחמת  לכך  נוספת  דוגמה  נמצאת  כאן 
היו   1967 הימים בשנת  עד מלחמת ששת  הנבואות.  הקרקע להתגשמות 
כל הרי ישראל, למעט פרוזדור קטן במערב ירושלים, לגמרי בידיהם של 
ערבים ירדנים. רק משנת 1967 ואילך היו הריה של ישראל בתוך ישראל, 

וכך הוכנה הקרקע להתגשמות נבואה זו.
 התרגום האנגלי המסורתי של קינג ג'יימס מתרגם את הכתוב בפסוק 2, 
ׁשִּׁשֵאִתיָך, כמלמד ששישית מהצבא הפולש ישרוד, אך תרגום זה אינו נכון. 
לא  לאנגלית  יותר  מאוחרים  ותרגומים  בעברית,  בכתוב  בסיס  לכך  אין 
תרגמו באותו אופן. אין זה נכון ששישית מהצבא הפולש ייוותר בחיים. 
הצבא הפולש יושמד כליל כאשר יפלוש לישראל, ודבר לא ייוותר ממנו, 

גם לא שישית.
ביחזקאל ל"ט 6 מתווסף ממד נוסף לפלישה הרוסית:

וְׁשִּלְַחִּתי־ֵאׁש ּבְָמגֹוג ּובְיֹׁשְבֵי ָהִאּיִים לָבֶַטח, וְיְָדעּו ּכִי־ֲאנִי יְהוָה.
לא זאת בלבד שהצבא הרוסי ובעלי בריתו מושמדים בישראל, גם ארצה 
של רוסיה עצמה נהרסת על ידי גשמי הגופרית, אשר גורמים לחורבן רב 
בקרב האומה עצמה. דבר זה יגרום לרוסיה לחדול להיות מעצמה פוליטית 

בזירה הבינלאומית.

]ז[ הקדשת שמו של אלוהים - יחזקאל ל"ט 8-7
רק  לא  יתקדש  אלוהים  של  ששמו  מוסיף   8-7 ל"ט  ביחזקאל  הקטע 

בקרב הגויים, אלא גם בקרב ישראל:
וְֶאת־ׁשֵם ָקְדׁשִי אֹוִדיעַ ּבְתֹוְך עִַּמי יִׂשְָרֵאל, וְֹלא־ַאֵחל ֶאת־ׁשֵם־
ִהּנֵה  ּבְיִׂשְָרֵאל.  ָקדֹוׁש  יְהוָה  ּכִי־ֲאנִי  ַהּגֹויִם  וְיְָדעּו  עֹוד,  ָקְדׁשִי 

בָָאה וְנְִהיָָתה, נְֻאם ֲאדֹנָי יְהוִה, הּוא ַהּיֹום ֲאׁשֶר ִּדּבְַרִּתי.
מכאן שתתחולל התעוררות בישראל, והיא תגרום ליהודים רבים לפנות 

אל האדון.

]ח[ שבע שנות הבעירה - יחזקאל ל"ט 10-9
שארית הקטע נותנת את אקורד הסיום לפלישה. ביחזקאל ל"ט 10-9 
מאחור,  שנותרו  הלחימה  אמצעי  כל  לפירוק  שנים  שבע  שיידרשו  מצוין 

ואלה ישמשו לדלק:
וְצִּנָה,  ּוָמגֵן  ּבְנֶׁשֶק  וְִהּׂשִיקּו  ּובִעֲרּו  יִׂשְָרֵאל,  עֵָרי  יֹׁשְבֵי  וְיָצְאּו 
ׁשֶבַע  ֵאׁש  בֶָהם  ּובִעֲרּו  ּובְֹרַמח,  יָד  ּובְַמֵּקל  ּובְִחּצִים  ּבְֶקׁשֶת 
ִמן־ַהּיְעִָרים,  יְַחְטבּו  וְֹלא  ִמן־ַהּׂשֶָדה  עֵצִים  וְֹלא־יִׂשְאּו  ׁשָנִים. 
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ּכִי בַּנֶׁשֶק יְבַעֲרּו־ֵאׁש; וְׁשָלְלּו ֶאת־ׁשֹלְלֵיֶהם ּובָזְזּו ֶאת־ּבֹזְזֵיֶהם, 
נְֻאם ֲאדֹנָי יְהוִה.

]ט[ שבעת חודשי הקבורה - יחזקאל ל"ט 16-11
שבעה  במשך  המתים  קבורת  מתוארת   16-11 ל"ט  ביחזקאל  לבסוף, 

חודשים:
ּגֵי  ּבְיִׂשְָרֵאל,  ֶקבֶר  ְמקֹום־ׁשָם  לְגֹוג  ֶאֵּתן  ַההּוא  בַּיֹום  וְָהיָה 
ָהעֹבְִרים ִקְדַמת ַהּיָם וְחֶֹסֶמת ִהיא ֶאת־ָהעֹבְִרים, וְָקבְרּו ׁשָם 
ֶאת־ּגֹוג וְֶאת־ּכָל־ֲהמֹונֹה, וְָקְראּו ּגֵיא ֲהמֹון ּגֹוג. ּוְקבָרּום ּבֵית 
ּכָל־ וְָקבְרּו  ֳחָדׁשִים.  ׁשִבְעָה  ֶאת־ָהָאֶרץ,  ַטֵהר  לְַמעַן  יִׂשְָרֵאל 
יְהוִה.  ֲאדֹנָי  נְֻאם  ִהּכָבְִדי,  יֹום  לְׁשֵם,  לֶָהם  וְָהיָה  ָהָאֶרץ,  עַם 
ֶאת־ָהעֹבְִרים  ְמַקּבְִרים  ּבָָאֶרץ  עֹבְִרים  יַבְִּדילּו  ָתִמיד  וְַאנְׁשֵי 
ׁשִבְעָה־ֳחָדׁשִים  ִמְקצֵה  לְַטֲהָרּה,  ָהָאֶרץ  עַל־פְנֵי  ֶאת־ַהּנֹוָתִרים 
וְָרָאה עֶצֶם ָאָדם ּובָנָה ֶאצְלֹו  וְעָבְרּו ָהעֹבְִרים ּבָָאֶרץ,  יְַחקֹרּו. 
צִּיּון, עַד ָקבְרּו אֹתֹו ַהְמַקּבְִרים ֶאל־ּגֵיא ֲהמֹון ּגֹוג. וְגַם ׁשֶם־

עִיר ֲהמֹונָה, וְִטֲהרּו ָהָאֶרץ.
 ,)11 )פס'  התיכון  לים  ממזרח  העמקים  באחד  יהיה  הקבורה  מקום 
בהתאם  ישתנה  ושמו  המלח,  לים  מעל  הירדן  בעמק  אותו  מה שממקם 
)פס' 13-12(. מכיוון  יידרשו לסיום המלאכה  למאורעות. שבעה חודשים 
שהצבאות מושמדים בהרי ישראל, יפלו גופות רבות בין הנקיקים, היכן 
שלא יימצאו בקלות, ולכן תקיים הממשלה במשך תקופת שבעת החודשים 
נוהל מפורט לאיתור אותן גופות ולקבורתן בעמק המיוחד )פס' 15-14(. 
שם  על  ֲהמֹונָה,  ושמה  חדשה  עיר  תיבנה  הקברות  על  המשקיף  במקום 

ההמון הקבור )פס' 16(. 
לשבעת חודשי קבורה אלה ולשבע שנות השריפה יש חשיבות מכרעת 
בקביעת מתי מתרחשת הפלישה. כדי שכל דעה שהיא תהיה נכונה, עליה 

לעמוד בתנאים של שבעת החודשים ושבע השנים.

2. עיתוי הפלישה

השאלה המהווה את סלע המחלוקת היא מתי; מתי ברצף האירועים 
של הנבואה יתרחש מאורע זה? ברור לפי מיקומו של המאורע בפרקי ספר 
זה, שהמחבר מחזיק בדעה שהפלישה הרוסית תתרחש בזמן כלשהו לפני 

הצרה הגדולה.
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]א[ מספר הבחנות בסיסיות
מסוימים  רמזים  למצוא  ניתן  העיתוי,  סוגיית  לבירור  ניגשים  כאשר 
ראשית,  כאשר  קורית  הפלישה  ו-14   12-11  ,8 ל"ח  ביחזקאל  בטקסט. 
ישראל היא שוב מדינה; שנית, החורבות של המאות שקדמו שוב מיושבות; 
שלישית, ישראל מיושבת בכפרים ללא חומה - תיאור טוב לקיבוצים של 
בשום  יותר,  מאוחר  שנראה  כפי  לבטח.  יושבת  ישראל  ורביעית,  ימינו; 
מקום בטקסט כולו לא נאמר שישראל שוכנת בשלום. אלא שישראל פשוט 
יושבת לבטח, כלומר בביטחון, בין אם זה במצב של מלחמה או של שלום.
לא קיים דבר בתיאורים השונים של ישראל בקטע הזה שאינו נכון לגבי 
ישראל כיום. לכן מבחינת מצבה של ישראל היום, היא לחלוטין ממלאת 
את כל הדרישות הניתנות בקטע. מהבחינה הזאת הפלישה יכולה לקרות 

בכל זמן, כולל זמן מה לפני הצרה הגדולה.
יתרה מכך, ישנה הבעיה של שבע השנים ושבעת החודשים שיש לקחת 

בחשבון בפתרון השאלה של מתי.
קיימות ארבע השקפות עיקריות בנוגע לשאלה מתי הפלישה מתרחשת. 
קודם נתבונן בהשקפות הסותרות יחד עם ביסוסיהן, ואחרי כן נבחן את 
מדוע  נפרט  סיכום,  של  בדרך  מכן,  לאחר  אלה.  להשקפות  ההתנגדויות 
הכי נכון לראות את הפלישה כמתרחשת לפני תקופת הצרה. ההתנגדויות 

\להשקפה זו יקבלו תשובות.

]ב[ השקפת אמצע הצרה
בתחום  עיקריים  מורים  מספר  מחזיקים  שבה  הראשונה,  ההשקפה 
קיים  הגדולה.  הצרה  באמצע  הפלישה  את  ממקמת  המקראית,  הנבואה 
בסיס כפול לעמדה זו. ראשית, הישיבה לבטח מיוחסת לתקופה של שלום 
הנובעת מהברית של ישראל עם צר המשיח בדניאל ט' 27. שנית, פלישה זו 

נתפסת כאותה הפלישה של ֶמלְֶך ַהּצָפֹון בדניאל י"א 40.
לָבֶַטח",   .  .  . ראשית, הביטוי "בשבת  זו.  ישנן התנגדויות לעמדה  אך 
כפי שנראה מאוחר יותר, אינו מחייב קיומו של שלום. שנית, קשה להבין 
מדוע יתערב אלוהים בנקודה זו לזכותה של ישראל, ומיד לאחר מכן ייתן 
לאירועי מחציתה השנייה של הצרה הגדולה להתחיל, אירועים הגורמים 
נזק רב לישראל. שלישית, מוסכם על המחזיקים בעמדה זו שהאירועים 
אך  הגדולה.  הצרה  באמצע  מתרחשים   40 י"א  בדניאל  המתוארים 
טעות היא לזהות את ֶמלְֶך ַהּצָפֹון בדניאל י"א 40 כאותו ּגֹוג שביחזקאל 
ל"ח 1 - ל"ט 16. לאורך כל ספר דניאל ישנן התייחסויות לֶמלְֶך ַהּנֶגֶב ולֶמלְֶך 
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ַהּצָפֹון. את הראשון מייחסים בעקביות למצרים, ובכלל זה את ההתייחסות 
בפסוק 40. את האחרון מייחסים בעקביות לסוריה, חוץ מכאשר הדוגלים 
בעמדה זו מגיעים לפסוק 40; בהגיעם לפסוק 40 הם מייחסים את מלך 
 .16 ל"ח 1-ל"ט  שביחזקאל  זו  עם  הפלישה  את  ומזהים  לרוסיה  הצפון 
אך הקשרו של הקטע והצורך בעקביות מחייבים לייחס גם את האיזכור 
בפסוק 40 לסוריה. הפלישה בדניאל י"א 40 נבדלת מהפלישה ביחזקאל 
ל"ח 1 - ל"ט 16. פרשנות לקויה וחסרת עקביות היא לזהות את ֶמלְֶך ַהּצָפֹון 
האיזכור  את  להפוך  זאת  ועם  לסוריה,  כמתייחס  דניאל  ספר  כל  לאורך 
בפרק י"א 40 ליוצא הדופן היחיד כדי לקשר אותו לפלישה הרוסית, וכך 
למקם את הפלישה הרוסית באמצע תקופת הצרה. רביעית, עמדה זו אינה 
מחייבת ששבעת  היא  ושבע השנים.  החודשים  בעיית שבעת  פותרת את 
שהיהודים  בזמן  הצרה,  של  השנייה  במחציתה  יתרכזו  הקבורה  חודשי 
נמצאים במנוסה ואינם מסוגלים לקבור אף את מתיהם שלהם, שלא לדבר 
על אלה של הרוסים. נדון בפרטים נוספים לגבי מצבם של היהודים בפרק 
יאפשר  לא  הצרה  באמצע  היהודים  מצב  הצרה.  אמצע  באירועי  העוסק 
שבעה חודשי קבורה ובניית עיר חדשה בנוסף. באשר לשבע שנות הבעירה, 
דעה זו מחייבת שהיהודים ישרפו אמצעי לחימה במהלך המחצית השנייה 
של הצרה הגדולה, כאשר היהודים נסים מן הארץ. הם גם יצטרכו להמשיך 
לשרוף את אמצעי הלחימה במשך שלוש שנים וחצי לתוך תקופת מלכות 
אלף השנים, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם טיהור הארץ בידי המשיח 
במחציתה  היהודים  בפני  שיעמדו  הבעיות  מכך.  הנובעת  וההתחדשות 
השנייה של הצרה יגרמו להם לנסות לשמור ולנצור את אותם כלי הנשק, 

ולא לשורפם.

]ג[ השקפת סוף הצרה / הר מגידון
הגדולה.  עיקרית שנייה היא שהפלישה תתרחש בסוף הצרה  השקפה 
של  המערכה  עם  הפלישה  של  זיהויה  הוא  זו  לעמדה  העיקרי  הבסיס 
ומכיוון  הצרה,  בסוף  אכן מתרחשת  מגידון  הר  של  מגידון. המערכה  הר 
שיחזקאל ל"ח ו-ל"ט נתפסים כחלק ממנה על ידי המחזיקים בעמדה זו, 
הם הגיעו למסקנה שהפלישה הרוסית תתרחש בסוף הצרה. אולם קיימות 
מספר בעיות בהשקפה הזאת. ההתנגדות העיקרית טמונה בהבחנה הברורה 
בין הפלישה שביחזקאל ל"ח - ל"ט לבין המערכה של הר מגידון. ראשית, 
שעמים  בעוד  מוגבל,  ומספרם  ודאיים,  ברית  בעלי  מוזכרים  ביחזקאל 
אחרים מתנגדים; במערכה של הר מגידון כל העמים יחדיו הם בעלי ברית 
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נגד ירושלים, ללא יוצא מן הכלל. שנית, פלישת יחזקאל באה מן הצפון, 
אך פלישת הר מגידון באה מתבל כולה. שלישית, מטרת הפלישה הרוסית 
כל  את  להשמיד  היא  מגידון  הר  של  המערכה  מטרת  שלל;  לקחת  היא 
נגד הפלישה; במערכה  ישנה מחאה  יחזקאל  רביעית, בפלישת  היהודים. 
של הר מגידון לא קיימת מחאה מכיוון שכל האומות מעורבות. חמישית, 
מגידון  הר  פלישת  טבע;  תופעות  באמצעות  מושמדת  ביחזקאל  הפלישה 
שישית,  השנייה.  בביאתו  המשיח  ישוע  ידי  על  אישי  באופן  מושמדת 
הפלישה ביחזקאל מושמדת בהרי ישראל; המערכה של הר מגידון מושמדת 
באזור שבין פֶטרה וירושלים. שביעית, הפלישה הרוסית מתרחשת כאשר 
מגידון מתרחשת כאשר  לבטח בארצם; המערכה של הר  יושבים  ישראל 

ישראל נמצאים במנוסה ובמחבוא.
בנוסף, השקפה זו אינה פותרת את בעיית שבעת החודשים ושבע השנים, 
מכיוון ששניהם יצטרכו להימשך אל תוך מלכות אלף השנים עד לסיומם. 
שוב, מחשבה זו אינה עולה בקנה אחד עם גילויים אחרים בנוגע למלכות, 

שלפיהם היא מתחילה בארץ מטוהרת לחלוטין.

]ד[ השקפת תקופת הביניים
בתקופת  הרוסית  הפלישה  את  ממקמת  שלישית  עיקרית  השקפה 
הביניים שבין הצרה הגדולה למלכות אלף השנים. הבסיס לעמדה זו היא 
ההנחה שיתקיים פרק זמן אחרי ביאתו השנייה של המשיח ואחרי גאולת 

ישראל, אך לפני שהמלכות מיוסדת ממש.
על  מבוססת  זו  השקפה  ראשית,  זו.  להשקפה  התנגדויות  ישנן  אך 
אלף  מלכות  של  לייסודה  השנייה  הביאה  בין  זמן  פרק  שישנו  ההנחה 
השנים. ניתן לקבל בקלות את קיומה של תקופת ביניים זו, מכיוון שישנם 
מספר דברים שיש להשלימם לפני כינון מלכות אלף השנים בפועל, כגון 
משפט הגויים, תחיית קדושי התנ"ך וקדושי הצרה הגדולה, וכו'. תקופת 
עליה  שאם  בכך  היא  זו  השקפה  של  הבעייתיות  אך  תהיה.  אכן  ביניים 
לשמור על עקביות, אז על תקופת הביניים לארוך שבע שנים. אולם דניאל 
י"ב 12 מגביל את תקופת הביניים ל-75 ימים. מוצהר כי מחציתה השנייה 
של הצרה אורכת 42 חודשים, או 1,260 ימים, שהם במילים אחרות שלוש 
דניאל  וֵָחצִי.  מֹועֲִדים  מֹועֵד  כאל  לכך  מתייחס   7 י"ב  דניאל  וחצי.  שנים 
בית המקדש.  יחּולל  ימים שבהם   1,290 11 מציין שיהיו בסך הכול  י"ב 
יום מעבר לתקופת שלוש  במילים אחרות, חילול בית המקדש יארך 30 
השנים וחצי. אך בדניאל י"ב 12 ניתנת למצליחים להגיע ליום ה-1,335 
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)שהם 45 יום נוספים( הבטחה מיוחדת במינה, שקשה לתאר שהיא דבר 
אחר מלבד מלכות אלף השנים. העובדה שרבים לא יצליחו להגיע לאותו 
היום המיוחל ברורה מקטעים אחרים, מכיוון שהם נהרגים במשך תקופת 
הביניים. אך תקופת הביניים מוגבלת ל-75 ימים בלבד, פרק זמן שאינו 
הבעיה  שנית,  להתרחש.  יחזקאל  בספר  לאירועים  לאפשר  כדי  מספיק 
העיקרית בהשקפה הזאת היא בכך שאינה מספקת תשובה הולמת לבעיית 
שבעת החודשים ושבע השנים. שבעת חודשי הקבורה הם 210 ימים בסך 
הכול. הווה אומר שהקבורה תימשך לפחות 135 ימים לתוך מלכות אלף 
השנים, תלוי מתי בדיוק בתקופת הביניים תתרחש הפלישה. דבר זה אינו 
עולה בקנה אחד עם הקטעים הרבים בכתובים המתארים את מלכות אלף 
השנים ואת ישראל. נוספות לכך שבע שנות הבעירה של אמצעי הלחימה 

ההופכות את ההשקפה הזאת לבלתי אפשרית.

]ה[ השקפת סוף מלכות אלף השנים
אלף  מלכות  בסוף  הפלישה  את  ממקמת  רביעית  עיקרית  השקפה 
זו עם זאת  זיהויה של פלישה  זו הוא  השנים. הבסיס העיקרי להשקפה 
ישנן שתי התנגדויות עיקריות להשקפה  כ' 9-7. אך  המוזכרת בהתגלות 
באה  בהתגלות  הפלישה  מהצפון;  באה  ביחזקאל  הפלישה  ראשית,  זו. 
מכל קצוות העולם. שנית, השקפה זו לא עונה על בעיית שבעת החודשים 
ושבע השנים. כדור הארץ הזה מסיים את תפקידו זמן קצר לאחר הפלישה 
המוזכרת בהתגלות, מה שאינו מותיר כל זמן )או מקום!( לשבעת חודשי 
הקבורה או לשבע שנות הבעירה. לפי השקפה זו הקבורה והשריפה בהכרח 

יימשכו אל תוך הסדר הנצחי.

]ו[ ההשקפה הטרום־צרתית
היא  המחבר,  של  השקפתו  שהיא  העיקרית,  החמישית  ההשקפה 
שהפלישה הרוסית תתרחש לפני שהצרה למעשה תתחיל. השקפה זו מגיעה 
למסקנות מסוימות בהתבסס על הכתוב ביחזקאל ל"ח 1 - ל"ט 16. ראשית, 
ישראל מיוסדת לפני הצרה ויושבת לבטח. שנית, הברית הרוסית פולשת 
לישראל במהלך אותה תקופת ביטחון הקיימת לפני הצרה. שלישית, בעלי 

הברית מושמדים בשטחי ישראל לפני הצרה.

)1( תמיכה
ישנן מספר נקודות התומכות בהשקפה זו. ראשית, תיאורה של ישראל 
בקטע זה מתאים היטב למצבה של האומה כיום: מבוססת לפני הצרה. 
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ישראל היא אומה שהושבה מהחרב )לח 8(. לאחר 1900 שנים, 46 פלישות 
ומלחמת העצמאות, הארץ היא שוב יהודית וחופשייה מריבונות חיצונית. 
העם קּובץ מעמים רבים ומאומות רבות )לח 8, 12(: היהודים בישראל כיום 
באים מ-80 עד 90 עמים שונים. החורבות הישנות מיושבות כעת )לח 8, 
12(. הישראלים בונים כיום מחדש את המקומות העתיקים והופכים אותם 
לערים ולעיירות מודרניות. הם יושבים לבטח )לח 11, 14(. פעמים רבות 
לא הבינו נכון את הביטוי "לשבת לבטח" ופירשו את משמעותו בתור מצב 
של שלום, אך זו אינה משמעותו של השורש בט"ח. משמעותו השמנית היא 
"ביטחון". אין זה ביטחון עקב קיומו של שלום, אלא ביטחון מתוך סמיכה 
מאז  כיום.  ישראל  של  טוב  תיאור  הינו  הוא  אף  זה  דבר  הם.  כוחם  על 
הקמתו לחם צבאה של ישראל ארבע מלחמות עיקריות, וניצח במהירות 
בכל פעם. ישראל כיום היא בטוחה ובעלת ביטחון שצבאה יוכל להדוף כל 
פלישה מהמדינות הערביות. אי לכך, ישראל יושבת לבטח. ישראל שוכנת 
בכפרים ּבְֵאין חֹוָמה )לח 11(, ביטוי שמתאר היטב את הקיבוצים בישראל.
שנית, רוסיה היום, על אף קריסת הקומוניזם, הינה עדיין כוח מוביל 
לייסוד ישראל  זו התרחשה במקביל  בעולם לפני הצרה. עלייתה לעמדה 

מחדש לאחר מלחמת העולם השנייה.
שבעת  בעיית  את  ביותר  הטוב  באופן  פותרת  זו  השקפה  שלישית, 
החודשים ושבע השנים. מיקום הפלישה בתחילת הצרה אינו מציג בעיה 
של ממש לשבעת החודשים, אך בהחלט נתקל בבעיות לגבי שבע השנים. 
הדבר יציב את שבע שנות הבעירה בזמן שהישראלים נמצאים במנוסה, 

ולא יהיה להם זמן לסיים את הבערת אמצעי הלחימה. 
וגם  החודשים  שבעת  לגבי  גם  בבעיה  תיתקל  הצרה  אמצע  השקפת 
לגבי שבע השנים. שבעת החודשים יימשכו לתוך חציה השני של הצרה, 
תקופה שבה ישראל צריכה לדאוג למתיה שלה, ואין מה לדבר על הרוסים. 
שבע השנים יתפרשו על משך כל שארית הצרה ועוד שלוש שנים וחצי אל 
על  המקראית  ההשקפה  לסתירת  שיגרום  מה  השנים,  אלף  מלכות  תוך 
אודות מלכות אלף השנים. יתרה מכך, ישראל תזדקק לאותם כלי הנשק 
במשך חציה השני של הצרה. להשקפת סוף הצרה ישנן בעיות גם לגבי 
יימשכו  האירועים  מכיוון ששני  השנים,  לגבי שבע  וגם  החודשים  שבעת 
השקפת  או  הביניים,  תקופת  להשקפת  השנים.  אלף  מלכות  תוך  אל 
לגבי  וגם  לגבי שבעת החודשים  גם  בעיות  תחילת מלכות אלף השנים, 
שבע השנים, מאחר ושני האירועים יימשכו לתוך מלכות אלף השנים, מפני 
שתקופת הביניים היא למשך 75 ימים בלבד. ולהשקפת סוף מלכות אלף 
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השנים בעיות גם לגבי שבעת החודשים וגם לגבי שבע השנים. שבעת חודשי 
הקבורה נראים חסרי תכלית אם ישנה תחייה מן המתים לאחר הפלישה 
)ראה התגלות כ' 7 והלאה(. שבע השנים יצטרכו להימשך אל תוך הסדר 
הנצחי, דבר שהוא בלתי אפשרי, מכיוון שתיבֵרא ארץ חדשה לגמרי. לכן 
ההשקפה הטרום־צרתית, כלומר שהפלישה תתרחש לפני הצרה הגדולה, 
היא ההשקפה היחידה שאין לה בעיות גם בנוגע לשבעת החודשים וגם 
הפלישה  אחרי  בארצם  לשכון  ממשיכים  היהודים  השנים.  לשבע  בנוגע 
הקבורה  חודשי  ששבעת  מכאן  הצרה.  אמצע  עד  בארץ  ונותרים  הזאת, 
שהן  מאחר  בעיה  יוצרות  אינן  הן  אף  השנים  שבע  בעיה.  מהווים  אינם 
מתחילות לפני הצרה ויכולות להימשך עד אמצע הצרה, במידת הצורך. לפי 
השקפה זו על הפלישה להתרחש לפחות שלוש שנים וחצי, או יותר, לפני 
תחילת הצרה. אלה הן נקודותיה החזקות של ההשקפה הזאת. אך ישנן 

התנגדויות להשקפה זו, ועליהן נצטרך לענות כעת.

)2( התנגדויות
התנגדות ראשונה מציינת שאותם קטעים ביחזקאל ל"ח-ל"ט הם חלק 
מקטע גדול יותר המדבר על גאולת ישראל. התשובה היא שהדבר נכון, אך 
השאלה היא, באיזו גאולה מדובר? בגאולה החלקית, כאשר העם במצב 
נראה שמדובר  בגאולה האחרונה, שהיא באמונה?  או  חוסר אמונה?  של 
בזו החלקית, במצב של חוסר אמונה. האמונה מתחילה בישראל רק אחרי 
הפלישה הזאת. הכרונולוגיה שבספר יחזקאל בקושי מהווה בעיה להשקפה 

זו. הגאולה במצב של אמונה מסוקרת בפרקים מ'-מ"ח.
התנגדות שנייה והכי נפוצה היא הטענה שבכתבי התנ"ך "לשבת לבטח" 
 ו"בבִטחה" מתייחסים תמיד לַשלום ולביטחון של מלכות אלף השנים - 
נכון  אמנם  הגזמה.  פה  יש  אך  הצרה.  לפני  בישראל  יתקיים  שלא  דבר 
שהביטוי "לשבת לבטח" מצוי גם בהקשר של החיים במלכות אלף השנים, 
נכון רק לגבי המיעוט שבמקרים וכלל לא לגבי רובם. רשימה  אך הדבר 
 ;19  ,18 ויקרא כ"ה  נכון תכלול את:  אינו   של מראי מקום שבהם הדבר 
כ"ו 5; דברים י"ב 10; שמואל א' י"ב 11; מלכים א' ה' 5; תהילים ד' 9; 
ט"ז 9; משלי א' 33; ג' 23, 29; ישעיהו מ"ז 8; ירמיהו מ"ט 31; צפניה ב' 
15. מראה המקום בירמיהו הוא משמעותי במיוחד, כיוון שהוא משתמש 
בדיוק באותם ביטויים מיחזקאל ל"ח 11. הביטוי מופיע יותר בהקשרים 
שאינם עוסקים במלכות אלף השנים, מאשר בהקשרים שבהם כן מדובר 

במלכות אלף השנים.
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זו מנוגדת לתורת הפתאומיות.23  שלישית טוענת שהשקפה  התנגדות 
אולם הטענה שעל אירוע כלשהו להתרחש לפני הצרה אינה שווה לטענה 
זו  היא  שההילקחות  נטען  כן  אם  אלא  ההילקחות,  לפני  לקרות  שעליו 
שמתחילה את הצרה. אך הפעולה שמתחילה את הצרה היא לא ההילקחות 
דבר אחר. ההשקפה הטרום־ שום  ולא  השנים,  ברית שבע  אלא חתימת 
צרתית טוענת שהפלישה תתרחש לפני חתימת ברית שבע השנים. דבר זה 
אינו הורס שום טיעון בדבר הפתאומיות של ההילקחות, מפני שההילקחות 
יכולה עדיין לבוא לפני הפלישה. השקפה זו אינה טוענת שהפלישה תתרחש 
לפני ההילקחות; היא רק טוענת שהפלישה תתרחש לפני הצרה הגדולה. 
זה  כל  של  המשמעות  טרום־צרתית.  וגם  פתאומית  גם  היא  ההילקחות 
היא שההילקחות יכולה לקרות בכל עת, מרגע זה ועד לחתימת ברית שבע 
השנים. אין זה אומר שההילקחות היא שמתחילה את הצרה. ובכן, לומר 
שהפלישה מתרחשת לפני הצרה לא נוגד את פתאומיותה של ההילקחות, 
מכיוון שלא ההילקחות היא שמתחילה את הצרה. דרך נוספת להמחיש 
זאת היא לשאול את השאלות הבאות: האם ההילקחות יכלה לבוא לפני 
שנת 1948? התשובה היא "כן", מפני שההילקחות היא פתאומית. אולם 
האם הצרה הגדולה יכלה לבוא לפני 1948? התשובה היא "לא", מפני שלא 
היו מדינה וממשלה יהודיות כדי לחתום על הברית שמתחילה את הצרה. 
האמונה שישראל הייתה צריכה להיווסד לפני הצרה מעולם לא היוותה 
גם האמונה שהפלישה תבוא  כך  נגד הפתאומיות של ההילקחות.  טיעון 
לפני הצרה אינה מהווה טיעון נגד פתאומיות ההילקחות. מחבר ספר זה 
מחזיק בדעה שההילקחות תתרחש לפני הצרה הגדולה וכן שההילקחות 
היא פתאומית. האמונה שהפלישה הרוסית תתרחש אף היא לפני הצרה 
בשום אופן אינה הורסת את הטיעון של פתאומיות ההילקחות, מפני שזו 

לא ההילקחות אשר מתחילה את הצרה.
לסגת  ישראל  יכולה  כיצד  הבא:  הדבר  את  טוענת  רביעית  התנגדות 
בעם?  כך אחרי שהייתה התעוררות  כל  זמן קצר  כפירה,  למצב של  שוב 
אך הבעיה האמיתית היא למה בכלל זו צריכה להוות בעיה. דבר מעין זה 
קרה לעתים קרובות בתקופת התנ"ך. הייתה כפירה מהירה בישראל אחרי 
הייתה  בסיני.  באלוהים  ההכרה  ואחרי  מצרים  ביציאת  השונים  הנסים 
כפירה מהירה אחרי ההתעוררויות הרוחניות בימי חזקיה ויאשיהו. הייתה 
בזמן  בפתאומיות,  יבוא  ישוע  כי  האמונה   ,Doctrine of Imminency באנגלית   .23

בלתי צפוי ]הערת המתרגם[.
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כפירה מהירה בנינווה אחרי שהעיר חזרה בתשובה בימי יונה. הדבר קרה 
בעבר, ואין בעיה שיקרה שוב.

התנגדות חמישית טוענת שאירוע זה מתרחש ִמּיִָמים ַרּבִים . . . ּבְַאֲחִרית 
ַהּׁשָנִים. אך ביטויים אלה פשוט מתייחסים לכל תקופת אחרית הימים שבה 
הנבואות שוב יתגשמו, ולכן ניתן בקלות להבינם גם כמדברים על הימים 
של נעילת תקופת הקהילה. אולם התנגדות זו למעשה מבוססת על ההנחה 
לפני  תתרחש  שהפלישה  היא  הטרום־צרתית  ההשקפה  שעמדת  השגויה 
ההילקחות, ודבר זה אינו נכון. העמדה הטרום־צרתית מאמינה בפלישה 

לפני הצרה הגדולה, אך לא בפלישה לפני ההילקחות.
התנגדות שישית ואחרונה טוענת שלא תהיה לישראל הזכות על הארץ 
וגם לא זכות השיבה, עד שהיא תחתום על הברית עם צר המשיח. ובהתבסס 
על טיעון זה ממשיכים בעלי דעה זו וטוענים, שהשקפה זו בהכרח תטען 
שהברית עם צר המשיח תיחתם לפני ההילקחות. הטיעון האחרון עדיין 
הראינו  כבר  זו.  השקפה  טוענת  באמת  למה  באשר  הבלבול  על  מבוסס 
שההשקפה הטרום־צרתית אינה טוענת שהפלישה באה לפני ההילקחות. 
למעשה ההתנגדות הזאת הינה מעט מגוחכת. באיזו דרך אפשרית תיתן 
הברית עם צר המשיח זכות שיבה ליהודים, שהאו"ם לא נתן? ישראל היא 
כבר בעלת הזכות על הארץ, והייתה לה הזכות מאז שכרת אלוהים את 
בריתו עם אברהם. יתרה מכך, האו"ם הכירו בישראל בשנת 1948, ומאז 
ישראל  של  זכותה  שבים.  אכן  והיהודים  השיבה.  זכות  ליהודים  הייתה 
לשוב לארצה לא תבוסס על הברית עם צר המשיח, כפי שגם לא תבוסס 
על הכרה מלאה באו"ם. זכותה של ישראל על הארץ מבוססת על הברית 
עם אברהם. הכתובים מנבאים קיבוץ גלויות לפני הצרה הגדולה במצב של 
חוסר אמונה כהכנה למשפט. אלוהים הוא זה שמניע את הדברים, ואלוהים 
הוא זה שמשיב את היהודים לארצם, ודבר זה מספיק באשר לזכותה של 
ישראל על הארץ. אין זה סביר שברית עם צר המשיח תיתן לישראל את 
יכולה  זכות השיבה. ישראל מושבת לארץ לפני הצרה, ומכאן שהפלישה 

להתרחש לפני הצרה.
אם כן, לנוכח כל העובדות הנזכרות לעיל מסיק מחבר ספר זה שהשקפת 
הפלישה הטרום־צרתית היא במידה רבה ההשקפה הטובה ביותר. הפלישה 

הרוסית היא חבל לידה נוסף שיתרחש לפני שהצרה תתחיל.
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ה. הממשלה הכלל־עולמית
את שלושת האירועים הבאים שמובילים לצרה הגדולה אפשר לדלות 
מתוך מה שלמדנו בחלק הקודם המדבר על עתות הגויים.24 כולם נמצאים 

בדניאל ז' 24-23:
ַהַחּיָה ָהְרבִיעִית ִהיא ַמְמלָכָה ְרבִיעִית ׁשִֶּתְהיֶה  וְכֵן ָאַמר לִי: 
ָּתדּוׁש  ִמּכָל־ַהַּמְמלָכֹות, ׁשִֶּתבְלַע ֶאת־ּכָל־ָהָאֶרץ,  ּבָָאֶרץ, ׁשֹונָה 
יָקּומּו  ַהִהיא  ִמן־ַהַּמְמלָכָה   - ַהַּקְרניִַם  וְעֶׂשֶר  אֹוָתה.  וְָתֵדק 
ׁשֹונֶה  ׁשֶּיְִהיֶה  ַאֲחֵריֶהם,  יָקּום  ַאֵחר  ּוֶמלְֶך  ְמלָכִים.  עֲׂשָָרה 

ִמּקֹוְדָמיו וְיַׁשְפִיל ׁשְלׁשָה ְמלָכִים.
חבל הלידה החמישי המביא לקראת הצרה הגדולה הוא התפתחותה 
הגויים  של  הרביעית  הממלכה  על   .)23 )פס'  כלל־עולמית  ממשלה  של 
להימשך עד שבסופו של דבר היא תבלע את כל הארץ. בלתי סביר לקבל 
את האימפריה הרומית כהתגשמות של נבואה זו, כפי שאין לחפש מפלט 
בטיעון שרומא כבשה את העולם הידוע של זמנה, שכן עובדה זו אף היא 
מתוך  סיכום  של  בדרך  בספר.  ב'  בפרק  נמנו  לכך  הסיבות  נכונה.  אינה 
הנלמד בפרק ב' )'עתות הגויים'( נזכור שהממלכה הרביעית של הגויים היא 
האימפריה  בתור  הראשון  שלבּה  ושאחרי  האימפריאליסטית,  הממלכה 
הרומית היא מתפצלת למערב ומזרח. הציר המזרחי־מערבי מהווה מאזן 
המוסלמיים,  העמים  ובגוש  ברוסיה  מרוכז  המזרחי  הכוח  מוקד  כוחות. 

ומוקד הכוח המערבי מרוכז במדינות הדמוקרטיות של המערב.
אך יום אחד תפנה חלוקה מזרחית־מערבית זו את הדרך לממשלה כלל־
עולמית. לאור הכתוב ביחזקאל ל"ח 1 - ל"ט 16, יקרוס מוקד הכוח המזרחי 
ישראל,  בשטחי  המוסלמיים  בריתם  ובעלי  הרוסיים  הכוחות  נפילת  עם 
ועם אובדנה של רוסיה עצמה. כאשר הכוח המזרחי מושמד, הדבר סולל 
את הדרך לממשלה כלל־עולמית. באשר לטבעה של ממשלה זו, לא מצוין 
דבר. שלטונה יהיה סוג של אימפריאליזם, כמובן, אך אם יהיה זה בצורה 
של האומות המאוחדות או בצורה של מנהיגות נבחרת - הדבר אינו ידוע. 
אולם העובדה שממשלה כלל־עולמית זו אכן תתקיים וִׁתבְלַע ֶאת־ּכָל־ָהָאֶרץ 

ברורה. וזה יהיה חבל הלידה החמישי.

24. ראה פרק ב', 'עתות הגויים'.
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ו. עשר המלכויות
לפי  מלכויות,  לעשר  דבר  של  בסופו  תתחלק  זו  כלל־עולמית  ממשלה 

דניאל ז' 24א:
וְעֶׂשֶר ַהַּקְרנִַיִם - ִמן־ַהַּמְמלָכָה ַהִהיא יָקּומּו עֲׂשָָרה ְמלָכִים.

בשנים האחרונות התרכזו השערות רבות בשוק האירופי המשותף, ויותר 
מאוחר באיחוד האירופי. לפי התרחיש הממוצע תחול התעוררות מחודשת 
מדינות  עשר  של  מברית  תורכב  אשר  העתיקה,  הרומית  האימפריה  של 
אירופיות. תורת אחרית הימים המבוססת על "פרשנות עיתונאית" מנסה 
להוכיח את צדקתה על ידי אירועים עכשוויים. אך הכתובים אינם מדברים 
בידי  זו. מבחינת הכתוב, אחרי שייפול העולם  על עשר המלכויות בדרך 
שלטון כלל־עולמי, אז ורק אז יתחלק הממשל הכלל־עולמי לעשר מלכויות. 
אך עשר מלכויות אלה מכסות את העולם כולו, ולא רק את אירופה. חבל 
הלידה השישי יהיה אותה חלוקה של הממשל הכלל־עולמי לעשר מלכויות 
עם עשרה מלכים, אשר ימשלו בעולם. השוק האירופי המשותף או האיחוד 
האירופי יהיו לכל היותר מלכות אחת מן העשר, אך בלתי סביר שיוכלו 
להיות כל העשר. שלב עשר המלכויות יתחיל לפני הצרה הגדולה ויימשך 

אל תוך אמצע הצרה. הוא יהווה את חבל הלידה השישי.

ז. עלייתו של צר המשיח
עלייתו  את  המשיח  צר  יתחיל  מלכויות  לעשר  העולם  חלוקת  לאחר 

לשלטון, כמתואר בדניאל ז' 24ב:
וְיַׁשְפִיל  ִמּקֹוְדָמיו  ׁשֹונֶה  ׁשֶּיְִהיֶה  ַאֲחֵריֶהם,  יָקּום  ַאֵחר  ּוֶמלְֶך 

ׁשְלׁשָה ְמלָכִים.
על כך שזהותו של צר המשיח תתגלה לפני הצרה הגדולה נכתב בבירור 

בשנייה אל התסלוניקים ב' 3-1:
יֵׁשּועַ  ֲאדֹנֵינּו  ּבִיַאת  עַל־אֹדֹות  ֶאָחי,  ִמּכֶם,  ְמבְַקׁשִים  וְִהנְנּו 
פְִתאֹם  ַּדעְְּתכֶם  ֹלא־ִתָּטֵרף  ֲאׁשֶר  ֵאלָיו.  וֲַאִסיפֵָתנּו  ַהָּמׁשִיַח 
ּכְִאּלּו  בְִאּגֶֶרת  וְֹלא  בְִדּבּור  וְֹלא  בְרּוַח  ִּתּבֵָהלּו, ֹלא  וֲַאׁשֶר ֹלא 
ׁשְלּוָחה ֵמִאָּתנּו, לֵאמֹר ִהּגִיעַ יֹום יְהֹוָה. ַאל־יְַתעֶה ֶאְתכֶם ִאיׁש 
ּבְׁשּום אֹופֶן, ּכִי ֹלא־יָבֹא ּבְֶטֶרם יְִהיֶה בִָראׁשֹונָה ַהֶּמֶרד וְנִגְלָה 

ִאיׁש ָהַחָּטָאה, ּבֶן־ָהֲאבַּדֹון.
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יֹום ה' - ביטוי  לפי הקטע הזה אמורים שני אירועים להתרחש לפני 
המתייחס תמיד לצרה הגדולה. האירוע הראשון הוא הכפירה שבה עסקנו 
לפני כן. האירוע השני הוא גילוי זהותו של ִאיׁש ָהַחָּטָאה וּבֶן־ָהֲאבַּדֹון. גילוי 
זהותו של צר המשיח יבוא לפני הצרה, והוא יבוא אחרי שהעולם יחולק 

לעשר מלכויות. אירוע זה יהיה חבל הלידה השביעי.25
כיצד בדיוק יזוהה צר המשיח - לא נֶאמר. אולי תיקבע זהותו על ידי 
הערך המספרי של שמו )נדון בכך בפרק י"א בספר( או בדרך אחרת. אך 
זהותו אכן תיוודע. עלייתו של צר המשיח לשלטון לפני הצרה מתחייבת 
מן הכתוב. מאחר שהצרה מתחילה בחתימת ברית שבע השנים בין ישראל 
ובין צר המשיח, על המשיח להיות בעל כוח פוליטי מספיק כדי לחתום על 

ברית מסוג זה.

ח. תקופת שלום וביטחון שווא
נוסף המוביל לקראת הצרה נמצא בראשונה אל התסלוניקים  מאורע 

ה' 3-1:
וְעַל־ְּדבַר ָהעִִּתים וְַהּזְַמּנִים ֵאין־צֶֹרְך לִכְּתֹב ֲאלֵיכֶם, ֶאָחי. ֲהֹלא 
ַאף־ַאֶּתם יְַדעְֶּתם ֵהיֵטב ּכִי יֹום־יְהֹוָה ּכַּגַּנָב ּבַּלַיְלָה ּכֵן יָבֹוא. 
ּכִי בְָאְמָרם: ׁשָלֹום וְׁשַלְוָה, יָבֹא עֲלֵיֶהם ַהּׁשֶבֶר פְִתאֹם ּכְֶחבְלֵי 

יֹולֵָדה, וְֹלא יּוכְלּו ִהָּמלֵט.
שוב נמצא את הביטוי יֹום ה', ביטוי המתייחס לצרה. בזמן שאנשים 
וְׁשַלְוָה, החורבן של הצרה מכה פתאום בעוצמה הרסנית.  אומרים ׁשָלֹום 
לפני  בדיוק  תבוא  השווא  וביטחון  השלום  שתקופת  מחייבת  זו  עובדה 
הפעולה שמתחילה את הצרה עצמה. אם כן בעוד כל העולם נמצא תחת 
של  תקופה  תתקיים  לשלטון,  עולה  המשיח  וצר  המלכויות  עשר  שלטון 
שלום וביטחון שווא. אך זו תנופץ על ידי הצרה. פעם נוספת המוטיב של 
חבלי הלידה נמצא, בפסוק 3. זהו חבל הלידה השמיני המוביל אל הצרה 

הגדולה.

ט. ברית שבע השנים
המאורע התשיעי המוביל לצרה וגורם לה להתחיל הוא חתימת ברית 
שבע השנים בין ישראל לצר המשיח. הדבר יידון בפרק ט' בספר, אך בנקודה 
זו יש להדגיש שזו לא ההילקחות שמתחילה את הצרה, אלא חתימת ברית 

25. לפרטים נוספים ראה נספח מס' 2, 'השנייה אל התסלוניקים ב' 12-1'.



141סדר האירועים לפני הצרה הגדולה

רבות  אי־הבנות  הדבר  ימנע  הזאת,  העובדה  את  נזכור  אם  השנים.  שבע 
בנוגע לאמונה בפתאומיות של ההילקחות. אין זו ההילקחות אלא ברית 

שבע השנים שמתחילה את הצרה.

סיכום
להציג  ניתן  שאותם  הצרה  אל  המובילים  האירועים  תשעת  הם  אלה 
מצוין  עליהם  שגם  נוספים  אירועים  ישנם  אולם  התרחשותם.  סדר  לפי 
אירועים  ברצף  אותם  למקם  כעת  אי־אפשר  אך  הצרה,  לפני  שיתרחשו 

כלשהו. באירועים האלה נעסוק בשני הפרקים הבאים.





פרק חמישיה

 אירועים אחרים המתרחשים
לפני הצרה הגדולה

אפשר למקם חלק מהאירועים שעליהם מצוין שהם טרום־צרתיים לפי 
עד  אופן  באותו  למקם  אי־אפשר  אחרים  אירועים  אך  התרחשות,  סדר 
שיתרחשו. אחד מהאירועים האלה הוא ההילקחות, ובה נדון בפרק מאוחר 
יותר. הפרק הזה יעסוק באירועים טרום־צרתיים אחרים, שלא ניתן בזמן 

זה למקמם ברצף אירועים כלשהו.

א. ההְחשכה הראשונה
הקהילה,  של  האחרונים  ימיה  את  הכוללת  הימים,  אחרית  בתקופת 
כמו גם את הצרה הגדולה, מדברים הכתובים על חמש הְחשכות. הְחשכה 
שכדור  כך  פתאום,  מוחשך  והכוכבים  הירח  השמש,  של  שאורם  פירושה 
הארץ אינו מקבל אור ממקורות אלה ונמצא בחשיכה מוחלטת. הדבר יהיה 
שמתואר  כפי  המכות,  מעשר  באחת  במצרים  שהתרחשה  להְחשכה  דומה 

בשמות י' 23-21:
וַּיֹאֶמר יְהוָה ֶאל־מֹׁשֶה: נְֵטה יְָדָך עַל־ַהּׁשַָמיִם, וִיִהי חֹׁשְֶך עַל־
ֶאֶרץ ִמצְָריִם, וְיֵָמׁש חֹׁשְֶך. וַּיֵט מֹׁשֶה ֶאת־יָדֹו עַל־ַהּׁשָָמיִם, וַיְִהי 
ִאיׁש  ֹלא־ָראּו  יִָמים.  ׁשְֹלׁשֶת  ִמצְַריִם  ּבְכָל־ֶאֶרץ  חֹׁשְֶך־ֲאפֵלָה 
ּולְכָל־ּבְנֵי  יִָמים,  ׁשְֹלׁשֶת  ִמַּתְחָּתיו  ִאיׁש  וְֹלא־ָקמּו  ֶאת־ָאִחיו 

יִׂשְָרֵאל ָהיָה אֹור ּבְמֹוׁשְבָֹתם.
ישוע  זה התרחשה בזמן צליבתו של  נוספת של החשכה מסוג  דוגמה 

במתי כ"ז 45:
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ַהׁשָעָה  עַד  ַהׁשִׁשִית  ַהׁשָעָה  ִמן  עַל־ּכָל־ָהָאֶרץ  חֹׁשְֶך  וַיְִהי 
ַהְּתׁשִיעִית.

מנובא בבירור שההחשכה הראשונה תתרחש לפני הצרה ביואל ג' 4:
ַהּׁשֶֶמׁש יֵָהפְֵך לְחֹׁשְֶך וְַהּיֵָרַח לְָדם, לִפְנֵי ּבֹוא יֹום יְהוָה ַהּגָדֹול 

וְַהּנֹוָרא.
על  לצרה.  כינוי  ה' אשר תמיד מהווה  יֹום  בביטוי  נעשה שימוש  שוב 
בנקודה  לכן  הצרה.  לפני  כלומר  כן,  לפני  להתרחש  הראשונה  ההחשכה 

כלשהי לפני הצרה תתרחש אחת מההחשכות הכלל־עולמיות האלה.

ב. שובו של אליהו הנביא
מאורע נוסף שעליו מנובא בבירור שיתרחש לפני הצרה הוא שובו של 

אליהו הנביא, במלאכי ג' 24-23:
ִהּנֵה ָאנֹכִי ׁשֹלֵַח לָכֶם ֵאת ֵאלִּיָה ַהּנָבִיא, לִפְנֵי ּבֹוא יֹום יְהוָה 
עַל־ ּבָנִים  וְלֵב  עַל־ּבָנִים  לֵב־ָאבֹות  וְֵהׁשִיב  וְַהּנֹוָרא.  ַהּגָדֹול 

ֲאבֹוָתם, פֶן־ָאבֹוא וְִהּכֵיִתי ֶאת־ָהָאֶרץ ֵחֶרם.
פסוק 23 מצביע במדויק על עיתוי שובו של אליהו כבא לִפְנֵי ּבֹוא יֹום 
התפקיד  של  טבעו  את  ומתאר  ממשיך   6 פסוק  הצרה.  לפני  כלומר  ה', 
שימלא אליהו כאשר ישוב, כמעין תוכנית לאיחוד משפחות יהודיות. יחידת 
המשפחה היהודית, שהייתה כה חזקה במשך מאות רבות, החלה במהלך 
עוד.  להתפרק  הנבואות תמשיך  ולפי  להתפרק,  הימים האחרונים האלה 
תפקידו של אליהו הוא לשקם את האחדות המשפחתית כהכנה לביאתו 

השנייה של המשיח.
קיים בלבול רב מאוד בנוגע ליחס שבין אליהו הנביא ליוחנן המטביל. 
המשיח  ביאת  לפני  הובטח  לא  מעולם  אליהו  של  ששובו  לזכור  צריך 
הראשונה. הובטח רק שאליהו יבוא לפני ביאתו השנייה של המשיח ולפני 
המשיח  של  הראשונה  ביאתו  לפני  כרוז  נחזה  זאת,  בכל  עצמה.  הצרה 

במלאכי ג' 1:
ֶאל־ֵהיכָלֹו  יָבֹוא  ּופְִתאֹם  לְפָנָי,  ּופִּנָה־ֶדֶרְך  ַמלְָאכִי  ׁשֹלֵַח  ִהנְנִי 
ֲאׁשֶר־ַאֶּתם  ַהּבְִרית  ּוַמלְַאְך  ְמבְַקׁשִים;  ֲאׁשֶר־ַאֶּתם  ָהָאדֹון 

ֲחפֵצִים ִהּנֵה־בָא, ָאַמר יְהוָה צְבָאֹות.
גם בישעיהו  נובא  לפני ביאתו הראשונה של המשיח   בואו של הכרוז 

מ' 5-3:
ְמִסּלָה  ּבָעֲָרבָה  יַּׁשְרּו  יְהוָה,  ֶּדֶרְך  פַּנּו  ּבִַּמְדּבָר  קֹוֵרא:  קֹול 
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ֶהעָקֹב  וְָהיָה  יִׁשְפָלּו,  וְגִבְעָה  וְכָל־ַהר  יִּנָׂשֵא  לֵאֹלֵהינּו. ּכָל־ּגֶיא 
לְִמיׁשֹור וְָהְרכִָסים לְבְִקעָה. וְנִגְלָה ּכְבֹוד יְהוָה, וְָראּו כָל־ּבָׂשָר 

יְַחָּדו ּכִי פִי יְהוָה ִּדּבֵר.
 יוחנן המטביל היה התגשמות ברורה של קטעים אלה, כפי שצוין במתי 

ג' 6-1:
יְהּוָדה  בְִמְדּבַר  קֵֹרא  וַיְִהי  ַהַּמְטּבִיל  יֹוָחנָן  ָקם  ָהֵהם  ּבַּיִָמים 
לֵאמֹר: ׁשּובּו ּכִי ַמלְכּות ַהׁשַָמיִם ָקְרבָה לָבֹוא. ּכִי זֶה הּוא ֲאׁשֶר 
נִּבָא עָלָיו יְׁשַעְיָהּו ַהּנָבִיא לֵאמֹר: קֹול קֹוֵרא: בִַּמְדּבָר פַּנּו ֶּדֶרְך 
וְֵאזֹור עֹור  וְיֹוָחנָן לְבּוׁשֹו ׂשְעַר ּגְַמּלִים  יַׁשְרּו ְמִסּלֹוָתיו.  יְהֹוָה, 
יְרּוׁשָלַיִם  ֵאלָיו  וֵַּתצֵא  ַהּיָעַר.  ּוְדבַׁש  ֲחגָבִים  ּוַמֲאכָלֹו  ּבְָמְתנָיו 
וַּיְִתוַּדּו  ּבַּיְַרֵּדן  עַל־יָדֹו  וַּיִָּטבְלּו  ַהּיְַרֵּדן.  וְכָל־ּכִּכַר  וְכָל־יְהּוָדה 

ֶאת־ַחּטֹאָתם.
מתי י"א 10-7 מעביר את אותו המסר:

ֵהָּמה ָהלְכּו וְיֵׁשּועַ ֵהֵחל לְַדּבֵר ֶאל־ֲהמֹון ָהעָם עַל־אֹדֹות יֹוָחנָן 
יִּנֹוע  ֲאׁשֶר  ֲהָקנֶה  לְִראֹות  ַהִּמְדּבָָרה  יְצָאֶתם  ַמה־ּזֶה  וַּיֹאַמר: 
ּבָרּוַח. אֹו ַמה־ּזֶה יְצָאֶתם לְִראֹות ַהִאיׁש לָבּוׁש ּבִגְֵדי עֲָדנִים? 
ַמה־ּזֶה  וְעַָּתה  ֵהָּמה.  ַהְּמלָכִים  ּבְבֵָּתי  עֲָדנִים  ַהּלבְׁשִים  ִהּנֵה 
יְצָאֶתם לְִראֹות? ִאם לְִראֹות ִאיׁש נָבִיא? ָאכֵן, אֵֹמר ֲאנִי לָכֶם, 
ַאף־ּגָדֹול הּוא ִמּנָבִיא. ּכִי ּזֶה הּוא ֲאׁשֶר ּכָתּוב עָלָיו: ִהנְנִי ׁשֹלֵַח 

ַמלְָאכִי לְפָנֶיָך ּופִּנָה ַּדְרּכְָך לְפָנֶיָך.
כך גם לגבי יוחנן א' 23:

ָאַמר  ּכֲַאׁשֶר  יְהֹוָה,  ֶּדֶרך  פַנּו  בִַּמְדּבָר  קֹוֵרא  קֹול  ֲאנִי  וַּיֹאֶמר: 
יְׁשַעְיָהּו ַהּנָבִיא.

אך בעוד שיוחנן המטביל הגשים את הנבואות בדבר הכרוז הבא לפני 
ביאתו הראשונה של המשיח, הוא לא היה אליהו שהובטח כי יבוא לפני 
כל  זה מתבהר כאשר מביאים בחשבון את  עניין  ביאת המשיח השנייה. 

הקטעים הקשורים.
קטע חשוב אחד בנוגע לשאלה זו נמצא ביוחנן א' 23-19:

וְזֹאת עֵדּות יֹוָחנָן, ּבִׁשְֹלַח ַהּיְהּוִדים ּכֲֹהנִים ּולְוִּיִם ִמירּוׁשָלָיִם 
לִׁשְאֹל אֹתֹו, ִמי ָאָּתה? וְהּוא הֹוָדה וְֹלא כִֵחׁש; וַּיֹוֶדה לֵאמֹר: 
ָאָּתה?  ַהֵאלִּיָהּו  ָאָּתה?  ּוִמי  ֵאלָיו:  וַּיֹאְמרּו  ָאנִי.  ַהָּמׁשִיַח  ֹלא 
ִמי־ ֵאלָיו:  וַּיֹאְמרּו  ֹלא.  וַּיַעַן:  ַהּנָבִיא?  ַהַאָּתה  ֵאינֶּנִי.  וַּיֹאֶמר: 
לְנַפְׁשֶָך.  ַמה־ּתאַֹמר  ָּדבָר;  ֶאת־ׁשֹלְֵחינּו  נָׁשִיב  לְַמעַן  ָאָּתה?  זֶה 
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ָאַמר  ּכֲַאׁשֶר  יְהֹוָה,  ֶּדֶרך  פַנּו  בִַּמְדּבָר  קֹוֵרא  קֹול  ֲאנִי  וַּיֹאֶמר: 
יְׁשַעְיָהּו ַהּנָבִיא.

בקטע הזה מבהיר יוחנן המטביל שהוא אינו אליהו. הוא מעולם לא 
טען שהוא  הוא  בשלילה.  כך השיב  על  נשאל  וכאשר  אליהו,  טען שהוא 

התגשמות הנבואה בישעיהו בלבד.
הקטע הבא נמצא במתי י"ז 13-9:

ּובְִרְדָּתם ִמן־ָהָהר צִּוָה עֲלֵיֶהם יֵׁשּועַ לֵאמֹר: ֹלא ַתּגִידּו לְִאיׁש 
ַהֵּמִתים.  ֵמעִם  ּבֶן־ָהָאָדם  ִאם־ָקם  עַד  ַהַּמְרֶאה  ֶאת־ְּדבַר 
ֵאלִּיָהּו  ַהּסֹופְִרים  ַמה־ּזֶה אְֹמִרים  ַתלְִמיָדיו לֵאמֹר:  וַּיִׁשְָאלֻהּו 
וַּיֹאֶמר ֲאלֵיֶהם: ָאכֵן ֵאלִּיָהּו  וַּיַעַן יֵׁשּועַ  ּבֹוא יָבֹוא ּבִָראׁשֹונָה. 
יָבֹא )בִָראׁשֹונָה( וְֵהׁשִיב ֶאת־ַהּכֹל. ֲאבָל אֵֹמר ֲאנִי לָכֶם, ֵאלִּיָהּו 
ּגַם־ּבֶן־ָהָאָדם  וְכֵן  ּכְִרצֹונָם;  וַּיַעֲׂשּוֹ־בֹו  ִהּכִיֻרהּו  וְֹלא  ּבָא  ּכְבָר 
ַהַּמְטּבִיל  עַל־יֹוָחנָן  ּכִי  ַהַּתלְִמיִדים  ֵהבִינּו  ָאז  עַל־יָָדם.  יְעֻּנֶה 

ִּדּבֶר ֲאלֵיֶהם.
הנביא, המשיח  לבואו של אליהו  בתשובה לשאלת התלמידים באשר 
קודם כול מציין, בלשון עתיד, שאליהו אכן יבוא כדי להשיב את הכול, וזוהי 
רמיזה חזקה לתפקידו המוזכר במלאכי ג' 24. אך זאת הייתה הבטחה בנוגע 
לביאתו השנייה של המשיח ולא לביאתו הראשונה. אי לכך על אליהו נותר 
עוד לבוא ולעשות את מלאכת השיקום. הבלבול של התלמידים בשלב זה 
נבע מהעובדה שהם עדיין לא הבינו את ביאתו הכפולה של המשיח, ועדיין 
ציפו מהמשיח להקים את מלכותו בזמנם הם. הקטע המקביל במרקוס 
ט' 13-9 מוסיף את הנקודה שאילו היה אליהו בא לפני הביאה הראשונה 
ומשיב את הכול, אזי כל הנבואות על סבלות המשיח בביאה הראשונה היו 
נותרות בלתי מוגשמות. אליהו אכן יבוא ּבִָראׁשֹונָה, כלומר לפני, אך לפני 
הביאה השנייה, לא לפני הביאה הראשונה. יוחנן המטביל לא ִקיים את 

מלאכת השיקום שהיה על אליהו להשלים.
אך אז מוסיף המשיח שבמובן מסוים יוחנן כן היה אליהו. באיזה מובן? 

נמצא תשובה בשני קטעים אחרים. הראשון הוא במתי י"א 14-11:
ָאֵמן אֵֹמר ֲאנִי לָכֶם, ֹלא ָקם ּבִילּוֵדי ִאׁשָה ּגָדֹול ִמּיֹוָחנָן ַהַּמְטּבִיל, 
ַהַּמְטּבִיל  יֹוָחנָן  ּוִמיֵמי  ִמֶּמּנּו.  יִגְַּדל  ַהׁשַָמיִם  ּבְַמלְכּות  וְַהָּקטֹן 
וְַהִּמְתַחּזְִקים  ֲחזָָקה  בְיָד  נְִתפְׂשָה  ַהׁשַָמיִם  ַמלְכּות  וְעַד־ֵהּנָה 
יְַחְטפּוָה. ּכִי כָל־ַהּנְבִיִאים וְַהּתֹוָרה עַד־יֹוָחנָן נִּבָאּו. וְִאם־ִּתְרצּו 

לְַקּבֵל ִהּנֵה הּוא ֵאלִּיָה ֶהעִָתיד לָבֹוא.
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כדי להבין את הנאמר עלינו לשים לב לכך שהמשיח מבשר כאן את 
הבשורה הטובה על אודות המלכות )פס' 12-11(. הוא אומר לישראל: ִאם־
ִּתְרצּו לְַקּבֵל, כלומר, אילו קיבלתם את המלכות, או אז היה יוחנן המטביל 
ממלא את תפקידו של אליהו והיה מממש את מלאכת השיקום. אך העם 
דחה את המלכות, ולכן יוחנן המטביל לא מילא את תפקידו של אליהו; 

לפיכך אליהו צריך עדיין לבוא ולקיים את מלאכת השיקום.
הקטע השני העונה על השאלה באשר לאופן שבו יוחנן המטביל היה 

אליהו, נמצא בלוקס א' 17-13:
וַּיֹאֶמר ֵאלָיו ַהַּמלְָאְך: ַאל־ִּתיָרא, זְכְַריָהּו, ּכִי נִׁשְְמעָה ְּתפִּלֶָתָך, 
וְָהיָה־לְָך  יֹוָחנָן.  ׁשְמֹו  וְָקָראָת  ּבֵן,  לְָך  ֵּתלֵד  ִאׁשְְּתָך  וֱֶאלִיׁשֶבַע 
לְׂשְִמָחה וָגִיל וְַרּבִים יִׂשְְמחּו ּבְִהּוָלְדֹו. ּכִי־גָדֹול יְִהיֶה לִפְנֵי יְהֹוָה, 
וְיַיִן וְׁשֵכָר ֹלא יִׁשְֶּתה, וְרּוַח ַהּקֶֹדׁש יִָּמלֵא ִמּבֶֶטן ִאּמֹו. וְַרּבִים 
ִמּבְנֵי יִׂשְָרֵאל יָׁשִיב ֶאל־יְהֹוָה ֱאֹלֵהיֶהם. וְהּוא יֵלְֵך לְפָנָיו ּבְרּוַח 
ֵאלִּיָהּו ּובִגְבּוָרתֹו, לְָהׁשִיב לֵב ָאבֹות עַל־ּבָנִים וְֵאת ַהּסֹוֲרִרים 

ּבְִתבּונַת ַהּצִַּדיִקים, לְַהעֲִמיד עַם מּוכָן לַיהֹוָה.
כאשר מבשר המלאך את לידתו העתידה לבוא של יוחנן המטביל, הוא 

מציין שהוא יבוא ברוח אליהו ובגבורתו.
אם נאגד יחד את מה שאומרים פסוקים אלה, אז זמן מה לפני הצרה 
הגדולה ישוב אליהו הנביא לעשות את מלאכת השיקום. כך ישמש אליהו 
כרוז לפני ביאתו השנייה של המשיח באותו האופן שבו יוחנן המטביל היה 
כרוז לפני ביאתו הראשונה של המשיח. יוחנן היה מעין אליהו בכך שבא 
ברוחו ובגבורתו של אליהו הנביא. אילו היו ישראל מקבלים את הקריאה, 
מלאכת  שהוא  אליהו,  של  תפקידו  את  ממלא  המטביל  יוחנן  היה  אז 
השיקום. אך יוחנן המטביל והמשיח נדחו שניהם, ולכן צריך אליהו עדיין 

לבוא ולבצע את מלאכת השיקום לפני הצרה.
ניתן כעת לקבוע מתי בדיוק לפני  כמו ביחס להְחשכה הראשונה, לא 
הצרה יבוא אליהו. לכן בלתי אפשרי למקם את ביאתו בתוך רצף אירועים 

כלשהו.

ג. בית המקדש השלישי?
אינם  מהכתובים  שהנתונים  מפני  שאלה,  בסימן  מוצגת  הכותרת 
מספיקים בשביל לתארך את בניית בית המקדש מחדש כאירוע המתרחש 
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לפני הצרה הגדולה בוודאות כלשהי. בית המקדש של הצרה מוזכר בארבעה 
קטעים בכתובים. הראשון הוא בדניאל ט' 27:

זֶבַח  יַׁשְּבִית  וֲַחצִי ַהּׁשָבּועַ  ֶאָחד,  וְִהגְּבִיר ּבְִרית לַָרּבִים ׁשָבּועַ 
ּוִמנְָחה, וְעַל ּכְנַף ׁשִּקּוצִים ְמׁשֵֹמם, וְעַד־ּכָלָה וְנֱֶחָרצָה ִּתַּתְך עַל־

ׁשֵֹמם.
הקטע השני הוא במתי כ"ד 15:

לָכֵן ּכֲַאׁשֶר ִּתְראּו ֶאת־ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם, ֲאׁשֶר ָאַמר ָּדנִּיֵאל ַהּנָבִיא, 
עֹוֵמד ּבְָמקֹום ָקדֹוׁש, ַהּקֵֹרא יָבִין.

הקטע השלישי נמצא בשנייה אל התסלוניקים ב' 4-3:
ַאל־יְַתעֶה ֶאְתכֶם ִאיׁש ּבְׁשּום אֹופֶן, ּכִי ֹלא־יָבֹא ּבְֶטֶרם יְִהיֶה 
בִָראׁשֹונָה ַהֶּמֶרד וְנִגְלָה ִאיׁש ָהַחָּטָאה, ּבֶן־ָהֲאבַּדֹון. ַהִּמְתקֹוֵמם 
וְַהִּמְתרֹוֵמם עַל־ּכָל־ַהּנְִקָרא ֵאל אֹו עֲבֹוָדה, ּכִי גַם־יֵׁשֵב ּבְֵהיכַל 

ָהֱאֹלִהים ּכֵאֹלִהים ּוַמְרֶאה ֶאת־עַצְמֹו ּכִי ֱאֹלִהים הּוא.
והקטע הרביעי נמצא בהתגלות י"א 2-1:

וַּיִּנֶָתן־לִי ָקנֶה וְהּוא כְַמֶּטה, וַּיַעֲמֹד ַהַּמלְָאְך וַּיֹאֶמר: קּום ּומֹד 
וְֶהָחצֵר  ּבֹו.  ַהִּמׁשְַּתֲחוִים  וְֵאת  ַהִּמזְּבֵַח  וְֵאת  יְהֹוָה  ֶאת־ֵהיכַל 
וְַאל־ְּתֻמֶּדּנָה, ּכִי־לַּגֹויִם נִָּתנָה;  ֲאׁשֶר ִמחּוץ לֵַהיכָל אָֹתּה נְטֹׁש 

וְָרְמסּו ֶאת־עִיר ַהּקֶֹדׁש ַאְרּבָעִים ּוׁשְנַיִם ֳחָדׁשִים.
המקדש.  לבית  המתייחסים  אירועים  מתארים  הקטעים  ארבעת  כל 
האירועים המתוארים בכולם מתרחשים באמצע הצרה, שבפרטיה נעסוק 
יש לשים לב  'אירועי אמצע הצרה הגדולה'. הנקודה שאליה  י"א,  בפרק 
כעת היא שבזמן אמצע תקופת הצרה בית המקדש עומד ומתפקד, והוא 
כבר מתפקד לפחות זמן מועט לפני נקודת אמצע הצרה. לכן מן ההכרח 
שתי  מותיר  זה  דבר  הצרה.  אמצע  לפני  מה  זמן  מחדש  ייבנה  שהמקדש 
אפשרויות בלבד: בית המקדש חייב להיבנות או לפני הצרה הגדולה, או 
הנתונים  באמצעות  אפשרי  בלתי  הצרה.  של  הראשונה  המחצית  במהלך 
הללו לקבוע באופן חד־משמעי מתי בדיוק ייבנה מחדש בית המקדש. אי 
לכך, בניית בית המקדש מחדש לפני הצרה יכולה להיות רק אפשרות, כי 
של  הראשונה  המחצית  במהלך  מחדש  ייבנה  המקדש  שבית  גם  אפשרי 
בנוי  המקדש  שבית  הוא  בבירור  מלמדים  כן  אלה  שקטעים  מה  הצרה. 

ומתפקד בנקודת אמצע הצרה.
כשיהיה בית המקדש בנוי מחדש, תיווסד מחדש גם מערכת הקורבנות 
של תורת משה. אך בית המקדש הזה אינו מקבל גיבוי מאלוהים. עובדה זו 
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ברורה לפי ישעיהו ס"ו 6-1:
ּכֹה, ָאַמר יְהוָה: ַהּׁשַָמיִם ּכְִסִאי וְָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרגְלָי; ֵאי־זֶה בַיִת 
יִָדי  וְֶאת־ּכָל־ֵאּלֶה  ְמנּוָחִתי?  ָמקֹום  וְֵאי־זֶה  ִּתבְנּו־לִי,  ֲאׁשֶר 
ֶאל־עָנִי  ַאּבִיט:  וְֶאל־זֶה  נְֻאם־יְהוָה;  כָל־ֵאּלֶה,  וַּיְִהיּו  עָׂשָָתה, 
ּונְכֵה־רּוַח וְָחֵרד עַל־ְּדבִָרי. ׁשֹוֵחט ַהּׁשֹור ַמּכֵה־ִאיׁש, זֹובֵַח ַהּׂשֶה 
ָאוֶן;  ְמבֵָרְך  לְבֹנָה  ַמזְּכִיר  ַּדם־ֲחזִיר,  ִמנְָחה  ַמעֲלֵה  ּכֶלֶב,  עֵֹרף 
ּגַם־ֵהָּמה ּבֲָחרּו ּבְַדְרכֵיֶהם ּובְׁשִּקּוצֵיֶהם נַפְׁשָם ָחפֵצָה. ּגַם־ֲאנִי 
וְֵאין  ָקָראִתי  יַעַן  לֶָהם,  ָאבִיא  ּוְמגּוֹרָתם  ּבְַתעֲלֻלֵיֶהם  ֶאבְַחר 
עֹונֶה, ִּדּבְַרִּתי וְֹלא ׁשֵָמעּו, וַּיַעֲׂשּו ָהַרע ּבְעֵינַי, ּובֲַאׁשֶר ֹלא־ָחפַצְִּתי 
ֲאֵחיכֶם  ָאְמרּו  ֶאל־ְּדבָרֹו.  ַהֲחֵרִדים  ְּדבַר־יְהוָה,  ׁשְִמעּו  ּבָָחרּו. 
ׂשֹנְֵאיכֶם ְמנֵַּדיכֶם. לְַמעַן ׁשְִמי יִכְּבַד יְהוָה, וְנְִרֶאה בְׂשְִמַחְתכֶם 
וְֵהם יֵבֹׁשּו. קֹול ׁשָאֹון ֵמעִיר, קֹול ֵמֵהיכָל, קֹול יְהוָה ְמׁשַּלֵם 

ּגְמּול לְאֹיְבָיו.
ושאותו  לאלוהים  שייבנה  מקדש  בית  או  בית  על  כאן  מדבר  ישעיהו 
אלוהים אינו מגבה. דבר זה אינו יכול להתייחס לבית המקדש של שלמה 
או לבית המקדש שבנה זרובבל, מפני שאלוהים כן גיבה את שני אלה. וגם 
אינו יכול להתייחס לבית המקדש של מלכות אלף השנים, כי הוא ייבנה 
על ידי המשיח וברור שיגובה על ידי אלוהים. אי לכך, בית המקדש היחיד 
שאליו יכול הקטע להתייחס הוא בית המקדש של הצרה. ישעיהו הנביא 
מה  תומך.  אינו  אלוהים  שבה  מקדש  בית  של  בנייתו  את  חוזה  כן  אם 
שרוצה אלוהים שיעשו ישראל בזמן זה הוא שישובו אליו באמונה, ולא 
רק יבנו לו בית. הקטע מתחיל במחאתו של אלוהים, מה שמבהיר שאף 
מקדש שאותו יבנו ישראל בתקופה זו לא יתקבל על ידי אלוהים, כי הוא 
לא יבוא לשכון בו )פס' 1( כפי שבא לבית הראשון. מה שידרוש אלוהים 
בזמן הזה הוא לא מקדש חדש, אלא אמונה )פס' 2(. הוא לא יקבל את 
מערכת הקורבנות המחודשת הזאת, באותה מידה שלא יקבל קורבן אדם 
העובדה  עצם   .)3 )פס'  בתנ"ך  המוזכרת  אלילים  עבודת  כל  או  חזיר  או 
 שהם יבנו את המקדש הזה מראה שאינם מקשיבים לדבר אלוהים )פס' 4(, 
ואינם ניגשים לאלוהים דרך האמונה בישוע המשיח. ואז יש לישעיהו דברי 
 עידוד לאותם יהודים נאמנים אשר לא ישתתפו בבניית בית המקדש )פס' 5(, 
אלא הם חפצים לעשות את רצון אלוהים. אם כן תיוותר שארית נאמנה 
שלא תשתתף בבנייה המחודשת של בית המקדש של הצרה. לבסוף מציין 
ולא   ,)6 )פס'  במשפט  הוא  הזה  החדש  המקדש  בית  של  שסופו  ישעיהו 

בסליחת חטאים או בהשתחוות שאותה יקבל ה'.
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נותרו שני דברים שאותם יש לציין בנוגע לבית המקדש השלישי. ראשית, 
מלחמת ששת הימים בשנת 1967 הכינה את הקרקע להתגשמות נבואה זו, 
כי עד לתקופה זו היה הר הבית נתון תחת שליטה ערבית. במלחמת ששת 
הימים עבר מתחם בית המקדש לשליטה יהודית. בזמן כתיבת ספר זה לא 
קיימות יוזמות לבנייתו המחודשת של בית המקדש, על אף שמסתובבות 
שמועות סותרות רבות. מלחמת ששת הימים לפחות איפשרה את בנייתו 
המחודשת של בית מקדש, ואפשרות זו קיימת עתה בפעם הראשונה מזה 

מאות שנים.
דבר שני שיש לציין בקשר לבית המקדש השלישי נוגע לשבט לוי. שבט 
לוי היה השבט היחיד שתורת משה הרשתה לו לטפל במקדש ולנהל את 
מערכת הקורבנות. מעניין לראות שבעוד שכל אחד־עשר השבטים איבדו 
את זהותם השבטית מאז שהושמדו הרשומות26 בשנת 70 לספירה, שבט 
לוי לא איבד זאת. אלא אם שייך יהודי לשבט לוי, אין הוא יכול לדעת בן 
איזה שבט הוא. בני שבט לוי שימרו את זהותם. יהודים בעלי שמות כמו 
לוי, הלוי, לוין, לבנטל, לוינסון, כוהן ודומיהם, הם בני שבט לוי. לצורך 
ניהול הקרבת הקורבנות רק שבט לוי נחוץ. אין זה חשוב לדעת מי הם בני 
השבטים האחרים, אך חשוב מאוד לדעת מי הם בני שבט לוי, ושבט לוי 

ידוע.
אם כן בכל דרך שהיא, הזירה לבנייה המחודשת של בית המקדש מוכנה, 
ויכול להיות שהוא ייבנה לפני הצרה. במקרה שלא ייבנה לפני הצרה, אז 
ודאי ייבנה מחדש בחציה הראשון של הצרה; באמצע הצרה הגדולה חייב 

בית המקדש להיות בנוי, מתפקד ופעיל מזה זמן מה.
לתמונה  נכנסת  המחודש,  המקדש  בית  בבניית  העוסקת  שאלה  בכל 
המקדש,  בית  באזור  היא  הסלע  כיפת  המוסלמית.  הסלע  כיפת  שאלת 
ייתכן שבו במקום של אתר הבית הראשון והבית השני. לדעתם של כמה, 
ישנו  אחרים,  לדעת  כלשהו.  בשלב  הסלע  כיפת  את  להסיר  הכרח  יהיה 
בהר הבית מספיק מקום כדי לאפשר את בניית בית המקדש מחדש ללא 
צורך בהריסתה של כיפת הסלע. תיאוריה מקורית אחת שהועלתה בשנים 
האחרונות היא שהערבים יוותרו על ניסיונם להחזיר את ירושלים לידיהם, 
שמפספסים  הנקודה  יותר.  טוב  למיקום  הסלע  כיפת  את  יזיזו  ופשוט 
המצדדים בדעה זו היא שזאת לא הכיפה עצמה שקדושה בעיני האיסלאם, 
הסלע  כיפת  המוסלמית  המסורת  לפי  קדוש.  שנחשב  עצמו  האתר  אלא 
בנויה בנקודה שבה לדבריהם מוחמד עלה השמיימה. לא הבניין עצמו הוא 

26. רשומות הכוללות את אילנות היוחסין ]הערת המתרגם[.
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והוא שמונצח בבניין.  שנחשב קדוש לאיסלאם, אלא הסלע הוא הקדוש 
לכן טיפשי למדי לחשוב שהערבים יסכימו להזיז את כיפת הסלע. תיאוריה 
מקורית נוספת שהועלתה לאחרונה מציעה שהמקדש ייבנה באזור שונה 
לחלוטין מהאתר המקורי. גם זו מבוססת על אי־הבנתן של התורה ושל 
המחשבה היהודית. היהודים לא הסכימו לקבל מדינה יהודית בשום מקום 
מקום  בשום  חדש  מקדש  לבית  יסכימו  לא  גם  והיהודים  ישראל;  מלבד 
מלבד הר הבית. לכן כיפת הסלע נותרת כבעיה, וקיימות השערות רבות 
בנושא. בשאלה זו של כיפת הסלע הכתובים אינם אומרים דבר. העובדה 
שבית המקדש ייבנה מחדש ברורה מהנלמד בכתובים. רק חלופות הזמן 

יגלו כיצד והיכן באזור הר הבית הוא ייבנה.
עניין נוסף הרלוונטי לבית המקדש של הצרה, הוא העובדה שעוד שני 
ברובע  נמצא  בשנים האחרונות. קבוצה אחת, שבסיסה  דברים התפתחו 
בית  עבור  הציוד  יצירת  של  בתהליך  מצויה  העתיקה,  העיר  של  היהודי 
המקדש הבא. קבוצה שנייה, שבסיסה ברובע המוסלמי של העיר העתיקה, 
מכשירה כוהנים, משושלת אהרון, לביצוע הטקסים הפולחניים. כך שבעוד 
בית המקדש עצמו עדיין לא נמצא בבנייה מחדש, הכנות אחרות למקדש 

אכן נעשות.
בפרק זה, אם כן, עסקנו בשני אירועים שבבירור יגיעו לפני הצרה, וכן 
באפשרות לאירוע שלישי, שאותם לא ניתן למקם בסדר אירועים כלשהו. 
עם זאת ישנו אירוע נוסף שלגביו מצוין שהוא טרום־צרתי, אך גם אותו לא 
ניתן למקם בסדר אירועים כלשהו. זוהי הילקחות הקהילה, וזהו הנושא 

של הפרק הבא.
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תורת אחרית הימים בנוגע לקהילה הרוחנית
האוניברסאלית(  הקהילה  גם  נקראת  )שלעתים  הרוחנית  הקהילה 
יכולה  הגשמית  שהקהילה  בעוד  האמיתיים,  המאמינים  מכל  מורכבת 
להיות מורכבת ממאמינים ומלא־מאמינים גם יחד. תורת אחרית הימים 
בנוגע לקהילה הגשמית נדונה בפרק קודם. את הלימוד האסכטולוגי בנוגע 
המתרחשים  האירועים  על  שמדבר  בחלק  למקם  נכון  הרוחנית  לקהילה 

לפני הצרה. 

א. הגדרה
כדי להבין מי בדיוק כלול בהילקחות של הקהילה הרוחנית, יש להגדיר 
ברורה  הגדרה  להסיק  ניתן  הרוחנית.  הקהילה  מורכבת  ממה,  או  כיצד, 

מחמישה קטעים בכתבי הקודש.
ראשית, באל הקולוסים א' 18 מצוין שהקהילה היא גופו של המשיח:

וְהּוא ֹראׁש ּגּוף ָהעֵָדה, ֲאׁשֶר הּוא ֵראׁשִית ּובְכֹור ֵמעִם ַהֵּמִתים, 
לְַמעַן יְִהיֶה ָהִראׁשֹון ּבַּכֹל.

שנית, באל האפסים ב' 16-11 מצוין מי כלול באותו גוף, שהוא הקהילה:
עַל־ּכֵן זִכְרּו ּכִי־ַאֶּתם ִמְּתִחּלָה ַהּגֹויִם ּבַּבָׂשָר, ַהּנְִקָרִאים עֲֵרלִים 
ּכִי־ ּבַּבָׂשָר.  יַָדיִם  ַמעֲׂשֵה  ׁשִֶהיא  ַהִּמילָה,  ּבְנֵי  ַהּנְִקָרִאים  ּבְפִי 
יִׂשְָרֵאל  ֵמעֲַדת  זִָרים  ָמׁשִיַח,  ּבְלִי  ֱהיִיֶתם  ַהִהיא  ּבָעֵת  ַאֶּתם 
וְנָכְִרים לִבְִריתֹות ַהַהבְָטָחה, ּבְֵאין ִּתְקוָה ּובְֵאין לָכֶם ֱאֹלִהים 
ֱהיִיֶתם  ֵמָאז  ָהְרחֹוִקים  ַאֶּתם  ַהָּמׁשִיַח  ּבְיֵׁשּועַ  וְעַָּתה  ּבָעֹולָם. 
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ַהּׁשְנַיִם  עָׂשָה  ֲאׁשֶר  ׁשְלֹוֵמנּו,  הּוא  ּכִי  ַהָּמׁשִיַח.  ּבְַדם  ְקרֹובִים 
ֶאָחד וְָהַרס ְמִחיצַת ַהּגֵָדר. ּבְבְַּטלֹו ָהֵאיבָה ּבִבְׂשָרֹו, ֶאת־ּתֹוַרת 
ַהִּמצְוֹת וְַהֻחּקֹות, לִבְֹרא בְנַפְׁשֹו ֶאת־ַהּׁשְנַיִם לְָאָדם ֶאָחד ָחָדׁש 
עַל־יְֵדי  ֶאָחד לֵאֹלִהים  ּבְגּוף  וַיְַרּצֶה ֶאת־ׁשְנֵיֶהם  וַּיַעַׂש ׁשָלֹום. 

צְלִיבָתֹו, ּבֲַהִמיתֹו בְנַפְׁשֹו ֶאת־ָהֵאיבָה.
הקהילה, גוף המשיח, מורכבת מיהודים ומגויים המאוחדים יחדיו על 
ידי האמונה בישוע. הקטע לעיל מבהיר שאין דבר כזה קהילה גויית, כשם 
שגם אין קהילה יהודית. עד למותו של ישוע היו רק שני גופים: ישראל 
)היהודים( והגויים. אך עכשיו ישנה ישות שלישית, ָאָדם ֶאָחד ָחָדׁש, המוגדר 
כגּוף ֶאָחד, שהוא הקהילה. הקהילה אינה יהודית או גויית אלא יהודית־
הגויים,  מן  וממאמינים  ישראל  גויית, בהיותה מורכבת ממאמינים מעם 
החלקים  שני  ועדיין,  הקהילה.  חדשה:  אחת  לישות  מאוחדים  כששניהם 
כך  אחידות.  ללא  אמיתית,  אחדות  זוהי  האתנית.  זהותם  את  משמרים 
יֵׁשּועַ  ּבַָּמׁשִיַח  ַהבְָטָחתֹו  וְַחבְֵרי  ִאּתֹו  ֶאָחד  וְגּוף  יְֻרּשָתֹו  ּבְנֵי  ּגַם־ֵהם  הגויים 
עַל־יְֵדי ַהּבְׂשָרה )אפס' ג 6(. הגויים נחשבים אף הם בני הירושה, אך אינם 
משתלטים עליה. אחת המטרות העיקריות של תקופת הקהילה היא לַָקַחת 

עַם לִׁשְמֹו ִמּבֵין ַהּגֹויִם על ידי הבשורה, לפי מעשי השליחים ט"ו 14:
עַם  לַָקַחת  ּבְַּתִחּלָה,  ָהֱאֹלִהים  ָרָאה  ֶאת־ֲאׁשֶר  ִספֵר  ׁשְִמעֹון 

לִׁשְמֹו ִמּבֵין ַהּגֹויִם.
עד  תימשך  הגויים  לקיחה מקרב  אותה   ,27-25 י"א  הרומים  אל  לפי 

שיושג מלוא מספר הגויים שייעד אלוהים לקהילתו:
ֲחכִָמים  פֶן־ִּתְהיּו  ַהזֶה,  ֶאת־ַהּסֹוד  ַאַחי,  ִמּכֶם,  ֹלא־ֲאכֵַחד  ּכִי 
ּבְעֵינֵיכֶם; ׁשֶּיִׂשְָרֵאל ּבָא לִיֵדי ִטְמטּום ַהּלֵב לְִמְקצָתֹו, עַד ּכִי־
לְצִּיֹון  ּובָא  יִּוָׁשֵעַ, ּכַּכָתּוב:  וְכֵן ּכָל־יִׂשְָרֵאל  ַהּגֹויִם.  יִּכָנֵס ְמֹלא 
ּגֹוֵאל וְיָׁשִיב פֶׁשַע ִמּיַעֲקֹב. וְזֹאת ּבְִריִתי ֲאׁשֶר ֶאכְֹרת ִאָּתם, ּכִי 

ֶאְסלַח לַעֲוֹנָם.
מטרה  זו  לפעולה  יש  הגויים,  בקרב  פועל  שאלוהים  בעוד  כן,  אם 
ליהודים  גם  מתייחסת  היא  אלא  בלבד,  בגויים  מתמקדת  שאינה 
ישועת  של  המטרות  אחת  למעשה,  ההקשר.  מן  אותם  מוציאה  ואינה 
יוכלו  הקהילה  שבתקופת  כדי  היהודים,  את  להקניא  היא  הגויים 
 .)15-11 יא  )רומ'  ישוע  במשיח  לאמונה  הם  גם  לבוא  רבים  יהודים 
הבריתות  של  הרוחניות  מהברכות  נהנים  הגויים  מקרב  המאמינים 
)רומ'  לישראל  השייך  היהודי  הזית  לעץ  מורכבים  והם   היהודיות, 
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היא  הקהילה   .)22 ד  )יוח'  ִהיא  ִמן־ַהּיְהּוִדים  ַהיְׁשּועָה  ּכִי   ,)24-17 יא 
יער(,  זית  )ענפי  וגויים  טבעיים(  )ענפים  יהודיים  מאיברים  המורכב  גוף 

המאוחדים על ידי האמונה במשיח.
שלישית, ידוע כי הקהילה היא גוף המשיח, וגוף זה מורכב ממאמינים 
יהודים וגויים, אך באיגרת הראשונה אל הקורינתים י"ב 13 מוסבר כיצד 

נכנס מישהו לאותו הגוף:
וְִאם־ ִאם־יְהּוִדים  ֶאָחד,  לְגּוף  כֻּלָנּו  נְִטּבַלְנּו  ֶאָחד  ּבְרּוַח  ּכִי 
יְוָנִים, ִאם־עֲבִָדים וְִאם־ּבְנֵי חֹוִרין, וְכֻּלָנּו לְרּוַח ֶאָחד ָהׁשְִקינּו.

הכניסה לגוף המשיח היא על ידי טבילה ברוח הקודש. כל מאמין הוא 
איבר בגוף מכוח טבילתו ברוח הקודש, דבר המתרחש ברגע שאדם מאמין 
לנו  עוזרת  המשיח  בגוף  לאיבר  נהיה  אדם  בדיוק  כיצד  הידיעה  ונושע. 
ּבְתורּה, חשובה לקביעת  זו,  וידיעה  לקבוע מתי הייתה תחילת הקהילה. 

מיהם אלה הנכללים בהילקחות.
רביעית, במעשי השליחים א' 5 נעשה שימוש בלשון עתיד, ולכן ברור 

שהטבילה ברוח הקודש היא עדיין בזמן עתיד מבחינת אותו הפרק:
ִּתָּטבְלּו ּבְרּוַח ַהּקֶֹדׁש ּבְָקרֹוב  וְַאֶּתם  ּכִי יֹוָחנָן ִהְטּבִיל ּבַָּמיִם, 

ַאֲחֵרי ַהּיִָמים ָהֵאּלֶה. )דגש לא במקור(
הפעם הראשונה שבה נעשה שימוש במונח קהילה היא במתי ט"ז 18, 
וגם במקום זה ההתייחסות היא בלשון עתיד: ...ֶאבְנֶה ֶאת־ְקִהּלִָתי. הקהילה 

לא הייתה קיימת בתקופת התנ"ך, וגם לא בתקופת הבשורה.
חמישית, אם מבחינת מעשי השליחים א' 5 הטבילה ברוח עדיין אמורה 
כללי  באופן  מוסכם  החלה?  היא  מתי  היא:  השאלה  בעתיד,  להתרחש 
שהטבילה ברוח החלה במעשי השליחים ב'; אף על פי שעובדה זו נכונה, 
אי־אפשר להוכיחה מהכתוב במעשי השליחים ב', כי הפרק אינו אומר דבר 
על טבילה ברוח. ובכל זאת, העובדה שהטבילה ברוח אכן החלה במעשי 

השליחים ב' ברורה מהכתוב במעשי השליחים י"א 16-15:
ּכֲַאׁשֶר  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  עֲלֵיֶהם  צָלְָחה  לְַדּבֵר  ָהִחיּלֹוִתי  וְכֲַאׁשֶר 
ָאָמר:  ֲאׁשֶר  ָהָאדֹון,  ְּדבַר  ֶאת  וֶָאזְּכֹר  ּבְַּתִחיּלָה.  עָלֵינּו  צָלְָחה 

יֹוָחנָן ִהְטּבִיל ּבַַּמיִם, וְַאֶּתם ִּתָּטבְלּו ּבְרּוַח ַהּקֶֹדׁש.
בפסוק 15 כשפטרוס אומר: ּכֲַאׁשֶר צָלְָחה עָלֵינּו ּבְַּתִחּלָה, הוא מתייחס 
לאותה חוויה שחוו השליחים היהודים במעשי השליחים ב'. ואז בפסוק 
16 מצטט פטרוס את מעשי השליחים א' 5, ומעיד שהנבואה על הטבילה 
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ברוח בפרק א' 5 היא זו שנתגשמה ּבְַּתִחּלָה, כאשר צלחה רוח הקודש על 
השליחים היהודים בחג השבועות כמתואר במעשי השליחים ב'.

ובכן, הקהילה היא גופו של המשיח המורכב ממאמינים יהודים וגויים, 
והכניסה לגוף היא באמצעות טבילה ברוח בלבד. מכיוון שהטבילה ברוח 
לא החלה עד לחג השבועות שבמעשי השליחים ב', לא ייתכן שהקהילה 
ט"ז  במתי  קהילתו  בניית  על  ישוע  דיבר  כאשר  כן.  לפני  קיימת  הייתה 
החלה  לא  עדיין  שהקהילה  שמראה  מה  עתיד,  בלשון  השתמש  הוא   ,18
להתקיים. סיבה עיקרית לכך היא שהן תקומתו של ישוע )אפס' א 20-19( 
והן עלייתו השמיימה, יחד עם הענקת מתנות הרוח שבאה בעקבות זאת 
)אפס' ד 12-7(, היו תנאים מקדימים והכרחיים לבניית הקהילה. הקהילה 
מורכבת מכל המאמינים האמיתיים מאז חג השבועות שבמעשי השליחים 
ב' ועד להילקחות הקהילה. הקהילה אינה כוללת את קדושי התנ"ך. היא 
גם אינה כוללת את קדושי הצרה הגדולה. המאמינים היחידים שיילקחו 
על ההילקחות מציינים  לקהילה. הקטעים המדברים  הם אלה השייכים 
כתביו  כל  לאורך  בהילקחות.  ישתתפו  ּבַָּמׁשִיַח  שהם  אלה  שרק  בבירור 
משתמש פולוס בביטויים ּבַָּמׁשִיַח, ּבְיֵׁשּועַ, ּבְיֵׁשּועַ ַהָּמׁשִיִח, ּבַָּמׁשִיַח יֵׁשּועַ, ּבֹו, 
ׁשֶּבֹו, ּבָָאדֹון, באופן טכני מאוד, המתייחס לאלה שנטבלו לתוך גוף המשיח 

ברוח הקודש, טבילה שרק החלה להתקיים במעשי השליחים ב'.

ב. הילקחות הקהילה
הראשונה היא אירוע  נפרדות בנוגע להילקחות.  קיימות שתי סוגיות 

ההילקחות עצמו; השנייה עוסקת בעיתוי של ההילקחות.

1. אירועי ההילקחות
כדי להגיע להבנה של ההילקחות יש ללמוד שלושה קטעים עיקריים. 

הראשון הוא ביוחנן י"ד 3-1:
וְגַם ּבִי ַהֲאִמינּו. ּבְבֵית  ַאל־יִּבֵָהל לְבַבְכֶם. ַהֲאִמינּו בֵאֹלִהים; 
ָאבִי ְמדֹורֹות ַרּבִים; וְִאם־ֹלא כֵן, ָהיִיִתי אֹוֵמר לָכֶם. ִהנְנִי הֹלְֵך 
ָמקֹום,  לָכֶם  וֲַהכִינֹוִתי  ּכִי־ָהלָכְִּתי  וְָהיָה  ָמקֹום.  לָכֶם  לְָהכִין 
ׁשֹוב ָאׁשּוב וְלַָקְחִּתי ֶאְתכֶם ֵאלָי, לְַמעַן ִּתְהיּו ּגַם־ַאֶּתם ּבֲַאׁשֶר 

ֲאנִי ׁשָם.
קטע זה אינו נותן את פרטי אירוע ההילקחות, אך יש בו את ההבטחה 
להתקיימותו. בפסוקים אלה מבטיח ישוע לשוב בשביל המאמינים. לא נִגלה 
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דבר באשר לעיתוי או לתנאי החזרה, אלא רק העובדה שתתקיים ביאה 
של ישוע עבור חסידיו. ביאה זו במיוחד עבור קדושיו, היא נושא ההתגלות 
בשני הקטעים האחרים. הקטע לעיל מעביר מסר עיקרי אחד: ביאה זו של 
ישוע, עבור המאמינים, הינה למטרת לקיחתם למקום שאליו הוא הלך אז. 
מאחר שהוא הלך אז לשמיים, זוהי ביאה כדי לקחת את חסידיו לשמיים, 
ולא לארץ. דבר זה הוא חשוב, כי לפי הדעה הגורסת שהלקיחה תתרחש 
בתום הצרה, הקדושים פוגשים את האדון באוויר ושבים איתו ארצה. אך 
לא זו ההבטחה שישוע נותן כאן. הוא יבוא לקחת את הקדושים לשמיים. 
הקטע עצמו אינו אומר דבר על העיתוי של ההילקחות, אלא רק שתוצאתה 
תהיה כניסה לשמיים. דבר זה מתאים היטב לתפיסת ההילקחות הטרום־

צרתית.
הקטע השני הוא בשנייה אל התסלוניקים ד' 18-13, והוא מתאר את 

תוכנית ההילקחות:
וְעַל־ְּדבַר ַהיְׁשֵנִים, ֶאָחי, ֹלא־נְכֵַחד ִמּכֶם ָּדבָר, לְַמעַן ֹלא ֵּתעָצְבּו 
ֲאׁשֶר־ֵמת  ִאם־נֲַאִמין  ּכִי  ִּתְקוָה.  ֵאין־לֶָהם  ֲאׁשֶר  ּכֲַאֵחִרים 
יֵׁשּועַ וַּיִֶחי, ּכֵן יָבִיא ָהֱאֹלִהים ּגַם ֶאת־ַהיְׁשֵנִים ּבְיֵׁשּועַ ִאּתֹו. ּכִי 
ֶאת־זֹאת נֹאַמר לָכֶם ּבְִדבַר יְהֹוָה, ּכִי ֲאנְַחנּו ַהַחּיִים ַהּנֹוָתִרים 
יֵֵרד  הּוא  ָהָאדֹון  ּכִי  ֶאת־ַהיְׁשֵנִים.  נְַקֵּדם  ֹלאֹ  ָהָאדֹון  עַד־ּבֹא 
ֱאֹלִהים,  ּובְׁשֹופַר  ַהַּמלְָאכִים  ׂשַר  ּבְקֹול  ּבְִתרּועָה,  ִמן־ַהּׁשַָמיִם 
וְָאז יָקּומּו ִראׁשֹונָה ַהֵּמִתים ּבַָּמׁשִיַח. ַאֲחֵרי־כֵן ֲאנְַחנּו ַהַחּיִים 
לֲָאוִיר;  ָהָאדֹון  לְִקַראת  ּבַעֲנָנִים  יְַחָּדו  ִאָּתם  נִּלַָקח  ַהּנֹוָתִרים 
נְִהיֶה ָתִמיד עִם־ָהָאדֹון. לָכֵן נֲַחמּו זֶה ֶאת־זֶה ּבְַּדבִָרים  ּובְכֵן 

ָהֵאּלֶה.
האם  בתסלוניקי:  שהועלתה  שאלה  על  פולוס  עונה   15-13 בפסוקים 
המאמינים שמתו יפספסו את ברכות ההילקחות? מאמינים אלה אכן הבינו 
שתהיה הילקחות, אך לא הבינו כיצד קדושים שמתו ייכללו בהילקחות. 
לכן חשבו חלקם שרק המאמינים החיים ייהנו מברכותיה של ההילקחות, 
אך לא המתים. שאלה זו עלתה אצלם מפני שכמה מן המאמינים מתו זמן 
מה לפני כן. אהוביהם שעדיין היו בין החיים היו במצוקה, מכיוון שלא 
לימד  עמם  פולוס  היה  כאשר  הנראה,  כפי  העתיד.  להם  טומן  מה  ידעו 
אותם מספר אמיתות על ההילקחות כפי שהיא מתייחסת לאלה שבחיים, 
אך לא על יחסה למתים. לכן פולוס מנחם את חברי המשפחה השכולים 
בעובדה שהמאמינים המתים לא יפספסו את ברכות ההילקחות; למעשה 
הם יתחילו ליהנות מברכותיה ראשונים. כאשר הוא מתייחס למותם של 
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מילה  משמש  הזה  הביטוי  "ישנים".  בביטוי  פולוס  משתמש  מאמינים 
ללא־מאמינים.  לא  פעם  ואף  בלבד,  למאמינים  בהתייחס  למוות  נרדפת 
מכאן שכתבי הקודש מתייחסים למוות של מאמינים כהשהיה זמנית של 
הפעילות הפיזית, עד שיתעורר המאמין בהילקחות. בדיוק כפי שהשינה 
הפיזית היא זמנית )השהיה זמנית של הפעילות הפיזית עד שאדם מתעורר, 
אך ללא השהיית הפעילות השכלית(, כך הוא המוות: השהייה זמנית של 
הפעילות הפיזית עד שיתעורר אדם בתחייה. הפסוק הזה לא מלמד את 
תורת "שנת הנפש",27 כי אין הפסקה של הפעילות הנפשית־רוחנית אלא 

רק של הפעילות הפיזית.
לפני  מההילקחות  יתברכו  שמתו  המאמינים  כי  מציין  שפולוס  אחרי 
ההילקחות  אירועי  רצף  את  פורש  הוא   17-16 בפסוקים  שחיים,  אלה 
לשבעה שלבים כדי להמחיש את אמיתות הדבר. ראשית: הּוא ָהָאדֹון יֵֵרד 
ִמן־ַהּׁשַָמיִם. בנקודה כלשהי בעתיד ייצא ישוע משמי השמיים וירד לרקיע 

האטמוספרי.
צבאי  מנהיג  של  פקודה  מילת  היא  ביוונית  המילה  ּבְִתרּועָה.  שנית: 
היוצא מאוהלו, אוהל המפקד הכללי, ונותן פקודה. יום אחד ייצא המפקד 
הכללי מאוהלו השמימי וייתן ְּתרּועָה, שהיא הפקודה להתרחשות התקומה 

וההשתנות.
שלישית: ּבְקֹול ׂשַר ַהַּמלְָאכִים. לעתים קרובות נעשה שימוש במלאכים 
הוא  המלאכים  שר  מיכאל  האלוהים.  תוכנית  את  לפועל  להוציא  כדי 
שישתמשו בו בהילקחות. לא מצוין מה אומר שר המלאכים בקולו. אך אם 
אפשר ליישם נהלים צבאיים מוכרים במצב הזה, תהיה זו פשוט חזרה על 
הפקודה )או הְּתרּועָה( של המפקד הכללי על ידי סגן המפקד. ישוע נותן את 
ומשימתו של מיכאל  הְּתרּועָה או הפקודה להתחלת תוכנית ההילקחות, 

היא להוציאה אל הפועל. לכן הוא חוזר על הפקודה.
רביעית: בְׁשֹופַר ֱאֹלִהים. בקול השופר נעשה שימוש כאמצעי זימון לקרב 
או להשתחוות. עם חזרתו של מיכאל על הפקודה נשמע קול השופר, וזהו 
הגורם המפעיל את ההילקחות עצמה. באופן זה משמש השופר כאמצעי 

הזימון של הוצאת התוכנית אל הפועל.
הסיבה  זוהי  התחייה.  זוהי  ּבַָּמׁשִיַח.  ַהֵּמִתים  ִראׁשֹונָה  יָקּומּו  חמישית: 
שהמאמינים המתים לא יפספסו את ברכותיה של ההילקחות. הם בעצם 
יתחילו ליהנות מברכות ההילקחות ראשונים. הביטוי ּבַָּמׁשִיַח מגביל את 
Soul Sleeping .27 - תורה שמחזיקות בה כתות מסוימות המלמדות כי הנפש אינה 

פעילה בתקופה שבין המוות לתחייה ]הערת המתרגם[.
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התקומה בזמן ההילקחות לאלה שנטבלו לתוך גוף המשיח ברוח הקודש, 
דבר שהתחיל רק בפרק ב' של מעשי השליחים. לכן תוגבל תחייה זו של 
המאמינים שמתו לקדושי הקהילה בלבד. קדושי תקופת התנ"ך לא יקומו 

לתחייה בשלב זה, אלא בנקודה אחרת בתוכניתו הנבואית של אלוהים.
ּבַעֲנָנִים...  יְַחָּדו  ִאָּתם  נִּלַָקח  ַהּנֹוָתִרים  ַהַחּיִים  ֲאנְַחנּו  ַאֲחֵרי־כֵן  שישית: 
לאחר תקומת הקדושים המתים באה תקומתם של הקדושים החיים. כל 
מאמין, בלי יוצא מן הכלל, יוסר מן הארץ ויאוחד עם האדון ישוע בשמיים. 
המאמינים החיים יילקחו )ייחטפו( יחד עם המתים. מקור המילה האנגלית 
משמעות  ַהְרפָצֹו.   - כאן  המופיעה  היוונית  במילה  הוא  )ַרפְצ'ּור(  חטיפה 
המילה היא תפיסה או הסרה ממקומך כבחטיפה. המילה באנגלית באה 
ממקור לטיני מקביל לביטוי היווני ובעל משמעות זהה: הסרה ממקומך 

כבחטיפה. 
השלב השביעי הוא: לְִקַראת ָהָאדֹון לֲָאוִיר; ּובְכֵן נְִהיֶה ָתִמיד עִם־ָהָאדֹון. 
הצעד האחרון הוא העובדה שגם המאמינים המתים שקמו לתחייה וגם 
המאמינים החיים שגופם התחלף יפגשו שניהם את המשיח באוויר. אחר 
כך ניתן האישור שברגע שהמאמינים יתאחדו עם האדון באוויר הם יישארו 
איתו לצמיתות וישובו איתו לשמיים, כפי שכבר הובטח ביוחנן י"ד 3-1. 

גם הקטע הזה אינו אומר דבר לגבי עיתוי ההילקחות, אלא רק מפרט 
את רצף היקרות האירועים של ההילקחות.

בשינוי  עוסק   ,58-50 ט"ו  הקורינתים  אל  בראשונה  השלישי,  הקטע 
טבען של הגופות:

ֶאת־ לֶָרׁשֶת  ֹלא־יּוכַל  וָָדם  ּכִי־בָׂשָר  ַאַחי,  אֵֹמר,  ֲאנִי  וְזֹאת 
ַמלְכּות ָהֱאֹלִהים; וֲַאׁשֶר יִכְלֶה ֹלא יִיַרׁש ֵאת ֲאׁשֶר ֹלא־יִכְלֶה. 
ִהּנֵה סֹוד ֲאגַּלֶה לָכֶם: ֲאנְַחנּו ֹלא כֻּלָנּו נִיׁשַן ַהָּמוֶת, ֲאבָל ּכֻּלָנּו 
ּכִי  ָהַאֲחרֹון;  ַהּׁשֹופָר  ּכְִתקֹעַ  עַיִן,  ּכְֶהֶרף  ֶאָחד,  ּבְֶרגַע  נְִתַחּלָף. 
ּכִי  נְִתַחּלָף.  וֲַאנְַחנּו  כִּלָיֹון,  ּבְלִי  יְִחיּו  וְַהֵּמִתים  ּבַּׁשֹופָר,  יִָּתַקע 
סֹופֹו  ּוַמה־ּׁשֶעַָּתה  ַאל־ּכִּלָיֹון,  יִלְּבַׁש  לְכִּלָיֹון  סֹופֹו  ַמה־ּׁשֶעַָּתה 
לָמּות יִלְּבַׁש ַאל־ָמוֶת. ּוַמה־ּׁשֶעַָּתה סֹופֹו לְכִּלָיֹון ּכְׁשֶּיִלְּבַׁש ַאל־
יָבֹא  ָאז  ַאל־ָמוֶת,  ּכְׁשֶּיִלְּבַׁש  לַָּמוֶת  סֹופֹו  ּוַמה־ּׁשֶעַָּתה  ּכִּלָיֹון 
ְּדבַר־ַהּכָתּוב ּבֻּלַע ַהָּמוֶת לָנֶצַח. ַאּיֵה עְָקצְָך ַהָּמוֶת? ַאּיֵה נִצְחֹונְֵך 
ׁשְאֹול. עֶֹקץ ַהָּמוֶת הּוא ַהֵחְטא, וְכַֹח ַהֵחְטא ִהיא ַהּתֹוָרה. ֲאבָל 
יֵׁשּועַ  ֲאדֹנֵינּו  עַל־יְֵדי  ַהּנִּצָחֹון  נַָתן־לָנּו  ֲאׁשֶר  לֵאֹלִהים  ּתֹודֹות 
וְַהעְִּדיפּו  ּבַל־ִּתּמֹוטּו  ִהְתּכֹונֲנּו,  ֲחבִיבַי,  ַאַחי  עַל־ּכֵן,  ַהָּמׁשִיַח. 
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לִָריק  ּכִי־ֹלא  ַאֶּתם  ׁשֶּיְֹדעִים  ִמפְנֵי  ֲאדֹנֵינּו,  ּבְַמעֲׂשֵה  בְכָל־עֵת 
עֲַמלְכֶם ּבֲַאדֹנֵינּו.

פסוק 50 מצביע על הצורך בשינוי גופיהם של החיים והמתים הנלקחים: 
וֲַאׁשֶר  ָהֱאֹלִהים;  ֶאת־ַמלְכּות  לֶָרׁשֶת  ֹלא־יּוכַל  וָָדם  ּכִי־בָׂשָר 

יִכְלֶה ֹלא יִיַרׁש ֵאת ֲאׁשֶר ֹלא־יִכְלֶה. 
הרקע להצהרה זו נמצא בבראשית ב' 17:

ּוֵמעֵץ ַהַּדעַת טֹוב וָָרע ֹלא תֹאכַל ִמֶּמּנּו, ּכִי ּבְיֹום ֲאכָלְָך ִמֶּמּנּו 
מֹות ָּתמּות.

הנושא מתפתח בבראשית ג' 19-17:
ִמן־ָהעֵץ ֲאׁשֶר  וַּתֹאכַל  ָאַמר: ּכִי־ׁשַָמעְָּת לְקֹול ִאׁשְֶּתָך  ּולְָאָדם 
ּבַעֲבּוֶרָך,  ָהֲאָדָמה  ֲארּוָרה  ִמֶּמּנּו,  תֹאכַל  ֹלא  לֵאמֹר  צִּוִיִתיָך 
לְָך;  ַּתצְִמיַח  וְַדְרַּדר  וְקֹוץ  ַחּיֶיָך.  יְֵמי  ּכֹל  ּתֹאכְלֶּנָה  ּבְעִּצָבֹון 
וְָאכַלְָּת ֶאת־עֵׂשֶב ַהּׂשֶָדה. ּבְזֵעַת ַאפֶיָך ּתֹאכַל לֶֶחם עַד ׁשּובְָך 
ֶאל־ָהֲאָדָמה, ּכִי ִמֶּמּנָה לָֻּקְחָּת; ּכִי־עָפָר ַאָּתה, וְֶאל־עָפָר ָּתׁשּוב.

עקב החטא נהיה האדם נתון לכיליון ולתמותה. כל בני האדם נחשבים 
אשמים בהשתתפות בחטאו של אדם הראשון, לפי אל הרומים ה' 14-12:

וְַהָּמוֶת  לָעֹולָם,  ַהֵחְטא  ּבָא  ֶאָחד  ָאָדם  עַל־יְֵדי  ּכֲַאׁשֶר  לָכֵן 
ֲאׁשֶר  ִמפְנֵי  ָאָדם,  עַל־ּכָל־ּבְנֵי  ַהָּמוֶת  עָבַר  וְכֵן  ַהֵחְטא;  ּבְעֵֶקב 
ּכֻּלָם ָחָטאּו. ּכִי לִפְנֵי ַמַּתן ּתֹוָרה ּכְבָר ָהיָה ֵחְטא ּבָעֹולָם, ֶאּלָא 
ַהָּמוֶת  ָמׁשַל  כֵן  עַל־פִי  ַאף  ּתֹוָרה.  ּבְֵאין  ֵחְטא  יֵָחׁשֵב  ׁשֶּלא 
ֵמָאָדם עַד־מׁשֶה, ּגַם עַל־אֹוָתם ׁשֶּלא ָחְטאּו ּכְפִׁשְעֹו ׁשֶל־ָאָדם 

ָהִראׁשֹון, ֲאׁשֶר ּבְִדמּותֹו הּוא ֶהעִָתיד לָבֹוא.
המין האנושי חי תחת גזר דין מוות, וגופו נתון לכיליון ולתמותה. הטבע 
החוטא טמון בגופו, ותוצאות החטא נראות בבירור במות הגוף. גוף מסוג 
זה, הנתון לחטא, לתמותה, למוות ולכיליון, אינו יכול להיכנס אל המצב 
הנצחי. לכן נחוץ שינוי )תחייה או השתנות( לפני שהגופים יוכלו להיכנס 

אל הנצח.
ומהירות  זריזות  על  מושם  הדגש  השינוי.  מתואר   53-51 בפסוקים 
השינוי. הוא יתבצע ּבְֶרגַע ֶאָחד. הביטוי היווני למילה זו הוא מאותו המקור 
של המילה "אטֹום". הדגש הוא על כך שהדבר יקרה ב"אטֹום" של זמן. עד 
כדי כך יהיה זה מהיר. יתרה מכך, יהיה זה ּכְֶהֶרף עַיִן. אין זו התייחסות 
למצמוץ, אלא להבזק פתאומי של הכרה. הדבר דומה לכך שרואים מישהו, 
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ואז מיד מבינים מי הוא. כאשר נאמר ּכְֶהֶרף עַיִן, הכוונה היא לאותו הבזק 
פתאומי בהכרה. דבר זה מדגיש אף הוא את מהירות השינוי.

בהשקפת  המחזיקים  הן  ָהַאֲחרֹון.  ַהּׁשֹופָר  של  בזמן  מתרחש  המאורע 
שניהם  מנסים  הסוף־צרתית,  בזו  והן  האמצע־צרתית  ההילקחות 
אך  ההתגלות.  בספר  השביעי  השופר  עם  האחרון  השופר  את  לזהות 
בזמן  ָהַאֲחרֹון;  ַהּׁשֹופָר  נאמר  כאשר  הכוונה  להיות  יכולה  אינה  זו 
את  כתב  לא  עדיין  יוחנן  הקורינתים  אל  הראשונה  האיגרת  שנכתבה 
אך  שופרות.  שבעה  בדבר  ידע  כל  לקורינתים  היה  לא  ההתגלות.  ספר 
 - האחרון  השופר   - הידיעה  בה"א  פולוס  שעשה  השימוש  לפי   ברור 
היה  שיכול  היחיד  הידע  מדובר.  במה  לדעת  מהקורינתים  ציפה  שהוא 
להיות ברשותם לגבי שופרות הוא על אלה שמדובר עליהם בכתבי התנ"ך, 
זיכרון  לחג  מתייחס  ָהַאֲחרֹון  ַהּׁשֹופָר  תרועה.  זיכרון  חג  של  אלה  בייחוד 
בטקס  שנה.  בכל  הזה  בחג  בשופרות  תקיעה  של  היהודי  ולמנהג  תרועה 
התקיעה ישנה סדרה של תקיעות שופר קצרות, והן מסתיימות בתקיעת 
שופר אחת ארוכה הנקראת תקיעה גדולה. לזאת מתכוון פולוס באומרו 
שההילקחות,  רק  ההילקחות;  עיתוי  על  דבר  נאמר  לא  ָהַאֲחרֹון.  ַהּׁשֹופָר 
ׁשֹופַר  אותו  הוא  זה  שופר  תרועה.  זיכרון  חג  את  תגשים  תבוא,  כאשר 
קמים  ההוא  בקטע   .16 ד'  התסלוניקים  אל  בראשונה  המופיע  ֱאֹלִהים 
המתים לקול השופר בגוף בלתי מתכלה, וֲאנְַחנּו, החיים, נשתנה. וכך לפי 
הכיליון,  שהיא  בשמיים,  להיות  המת  מהגוף  המונעת  הבעיה   ,53 פסוק 
התמותה  ובני  מתכלה.  לבלתי  יהפוך  והגוף  התחייה,  באמצעות  תשתנה 

החיים ילבשו ַאל־ּכִּלָיֹון באמצעותה של ההשתנות.
אין התגלות רבה בדבר ה' בנוגע לגוף החדש והמפואר, אך מספר דברים 
נגלים לנו. הדברים שנגלים בבירור לגבי גוף התחייה נמצאים בראשונה אל 

הקורינתים ט"ו 49-35:
וְכִי־יֹאַמר ִאיׁש, ֵאיְך יָקּומּו ַהֵּמִתים? ּובְֵאיזֶה גּוף יָבֹואּו? ַאָּתה 
ַהָּסכָל, ֵהן ַמה־ּׁשִֶּתזְַרע ֹלא יְִחיֶה, ּבִלְִּתי ִאם־יָמּות. ּוכְׁשִֶּתזְַרע, 
ֵאינְָך זֵֹרעַ ֶאת־ַהּגּוף ֲאׁשֶר יְִהיֶה, ּכִי ִאם־ּגְַרּגַר עָֹרם ׁשֶל־ִחָּטה 
ּולְכָל־ ּכְִרצֹונֹו,  גּוף  יִֶּתן־לֹו  וְָהֱאֹלִהים  ַהּזְָרעִים.  ׁשֶל־ַאַחד  אֹו 
זֶַרע וְזֶַרע ֶאת־ּגּופֹו לְִמינֵהּו. ֹלא כָל־ַהּבָׂשָר ּבָׂשָר ֶאָחד; ּכִי ִמין 
ַאֵחר  ּוִמין  ַהּבְֵהָמה  ּבְׂשַר  ַאֵחר  ּוִמין  ָהָאָדם  ּבְׂשַר  הּוא  ַאֵחר 
ּבְׂשַר ַהָּדגָה ּוִמין ַאֵחר ּבְׂשַר ָהעֹוף. וְיֵׁש ּגּופֹות ׁשֶּבַּׁשַָמיִם וְגּופֹות 
ׁשֶּבָָאֶרץ, ֲאבָל ַאֵחר הּוא ּכְבֹוד ַהּגּופֹות ׁשֶּבַּׁשַָמיִם, וְַאֵחר הּוא 
הּוא  וְַאֵחר  ַהּׁשֶֶמׁש  ּכְבֹוד  הּוא  ַאֵחר  ׁשֶּבָָאֶרץ.  ַהּגּופֹות  ּכְבֹוד 
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ּכְבֹוד ַהּיֵָרַח וְַאֵחר הּוא ּכְבֹוד ַהּכֹוכָבִים, ּכִי־כֹוכָב ִמּכֹוכָב ׁשֹנֶה 
לְַחּיֵי  וְַהְּתקּוָמה  לְכִּלָיֹון  ַהּזְִריעָה  ַהֵּמִתים:  ְּתִחּיַת  וְכֵן  לְכָבֹוד. 
עַד. יִּזַָרע ּבְבִּזָיֹון וְיָקּום ּבְכָבֹוד; יִּזַָרע ּבְֻחלְׁשָה וְיָקּום ּבִגְבּוָרה. 
יִּזַָרע ּגּוף נַפְׁשִי וְיָקּום ּגּוף רּוָחנִי. ִאם־יֵׁש ּגּוף נַפְׁשִי ּגַם יֵׁש ּגּוף 
רּוָחנִי. וְכֵן ּכָתּוב: וַיְִהי ָהָאָדם ָאָדם ָהִראׁשֹון לְנֶפֶׁש ַחּיָה, ָאָדם 
ָהַאֲחרֹון לְרּוַח ְמַחּיָה. ֲאבָל ֹלא ׁשֶל־ָהרּוַח ִהיא ָהִראׁשֹונָה, ֶאּלָא 
ׁשֶל־ַהּנָפֶׁש; וְַאֲחֵרי־כֵן ׁשֶל־ָהרּוַח. ָהָאָדם ָהִראׁשֹון ִמן־ָהֲאָדָמה 
הּוא ׁשֶל־עָפָר; וְָהָאָדם ַהּׁשֵנִי הּוא ָהָאדֹון ִמן־ַהּׁשָָמיִם. ּוכְִמַּדת 
ָהֶאָחד ׁשֶהּוא ׁשֶל־עָפָר, ּכֵן ִמַּדת ּכָל־ֲאׁשֶר ׁשֶל־עָפָר ֵהם; ּוכְִמַּדת 
ָהֶאָחד ׁשֶהּוא ׁשֶל־ַהּׁשַָמיִם, ּכֵן ִמַּדת ּכָל־ֲאׁשֶר ׁשֶל־ַהּׁשָָמיִם ֵהם. 
וְכֲַאׁשֶר לָבַׁשְנּו צֶלֶם ָהָאָדם ׁשֶהּוא ׁשֶל־עָפָר, ּכֵן נִלְּבַׁש ּגַם־צֶלֶם 

ָהָאָדם ׁשֶהּוא ׁשֶל־ַהּׁשָָמיִם.
שש נקודות מועברות בנוגע לגוף התחייה: ראשית, זהו גוף בלתי מתכלה 
באל  מומחשת  נקודה  אותה   .)43 )פס'  מפואר  גוף  זהו  שנית,   ;)42  )פס' 

הפיליפים ג' 21:
ֲאׁשֶר יֲַחלִיף ֶאת־ּגּוף ׁשִפְלּוֵתנּו לְִהיֹתֹו דֹוֶמה לְגּוף ּכְבֹודֹו, ּכְפִי־

כַֹח יְכָלְּתֹו לִכְּבֹׁש ַהּכֹל ַּתְחָּתיו.
שלישית, זהו גוף בעל גבורה, גבורת התחייה )פס' 43(; רביעית, זהו גוף 
רוחני )פס' 46-44(; חמישית, זהו גוף שמימי )פס' 49-47(; ושישית, זהו 

גוף אלמותי )פס' 53(. 
ידי  על  החדש  הגוף  של  לטבעו  בנוגע  מידע  לדלות  שאפשר  ייתכן 
בכך.  מעט  להיזהר  יש  אך  ישוע.  של  לתחייה  הקם  גופו  טבע  לימוד 
מה  אם  לקבוע  קל  תמיד  לא  עיקרי:  אחד  חיסרון  יש  זה  מידע  למקור 
אלוהותו.  עקב  או  תחייתו  עקב  כך  היה  ישוע  של  גופו  לגבי  נכון  שהיה 
ישוע  של  לגופו  בנוגע  בכתוב  מהתבוננות  הנלמדות  מהתכונות  חלק  לכן 
ייתכן  אך  המתים.  מן  הנעורים  הגופים  כל  לגבי  נכונות  להיות  עלולות 
יודעים  בלבד.  מאלוהותו  לנבוע  עלולות  שחלקן  מפני  נכונות,  כולן  שלא 
)יוח' כ 16(.  אנו שקולו הוכר כאותו הקול שהיה לו לפני מותו ותחייתו 
בנוסף, מראהו החיצוני הוכר, גם אם לא תמיד באופן מיידי )יוח' כ -29
26(. גופו היה גוף אמיתי מאוד, גוף של בשר ועצמות ולא רק מראית עין 
27(. המשיח הנעור   ,17 כ  )יוח'  בו  ניתן היה לאחוז  כי  רוח רפאים,  כמו 
 היה מסוגל להיעלם פתאום )לוקס כד 31( ולעבור דרך קירות )יוח' כ 19(. 
היה זה גוף שביכולתו לאכול מזון )לוקס כד 43-41(. חלק ממאפיינים אלה 
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יכולים להיות נכונים לגבי כל הגופים הקמים לתחייה, אך האם כולם יהיו 
נכונים לגביהם - לא נוכל לדעת זאת עד ההילקחות.

לבסוף, בראשונה אל הקורינתים ט"ו 58-54 תוצאות השינוי מכיליון 
לאל־כיליון ומתמותה לאל־מוות הן הניצחון הסופי על המוות.

2. עיתוי ההילקחות
העובדה  תתקיים?  היא  מתי  היא  ההילקחות  לגבי  הבאה  השאלה 
שכתבי הקודש מלמדים שההילקחות תתרחש לפני הצרה הגדולה ברורה 

ממספר קווי ראיות.
בצרה  העוסק  מקראי  קטע  בשום  מוזכרת  אינה  הקהילה  ראשית: 
מוכיחה  אינה  הצרה  בתקופת  קדושים  למצוא  שניתן  העובדה  הגדולה. 
שהקהילה תתקיים בתקופה זו, כשם שהימצאותם של קדושים בתקופת 
שהקהילה  כבר  ראינו  אז.  הקהילה  קיום  את  מוכיחה  אינה  התנ"ך 
התרחשה  כאשר  ב',  השליחים  שבמעשי  השבועות  בחג  להתקיים  החלה 
חלק  אינם  התנ"ך  תקופת  קדושי  לכן  הקודש.  ברוח  הטבילה  לראשונה 
מן הקהילה. באותו אופן הימצאותם של קדושים בתקופת הצרה אינה 
מוכיחה שהקהילה קיימת בתקופה זו, והם אינם מכונים בשם "הקהילה" 
אפילו פעם אחת. הקהילה, בתור שכזאת, אף פעם אינה מוזכרת בקטע 
העוסק בצרה הגדולה. עובדה זו נהיית ברורה ומשמעותית במיוחד בספר 
ההתגלות. הקהילה מצויה בבירור בפרקים א' עד ג' העוסקים באירועים 
שמתרחשים לפני הצרה. מאוחר יותר אנו מוצאים את הקהילה בפרקים 
 י"ט-כ"ב העוסקים באירועים שמתרחשים אחרי הצרה. אך בפרקים ו'-י"ח 
פעם אחת.  ולו  מוזכרת  אינה  עצמה, הקהילה  העוסקים בתקופת הצרה 
דבר זה הוא מאוד יוצא דופן, לאור מקומה הבולט של הקהילה בפרקים 
העוסקים באירועים שלפני ואחרי הצרה. מחוץ לספר ההתגלות העובדה 
נותרת בעינה, שאין אף קטע העוסק בצרה ומזכיר את הקהילה. זהו רק 
טיעון של שתיקה כהודאה, אך מתוך מבנהו של ספר ההתגלות זהו טיעון 
לקטע  לפנות  אפשרי  בלתי  טהורה,  פרשנית  מבט  מנקודת  בהחלט.  חזק 

העוסק בצרה הגדולה ולהראות שהקהילה נמצאת שם.
הצרה  לפני  ההילקחות  לדבר  ביותר  המוקדמת  האינדיקציה  שנית: 

נמצאת בלוקס כ"א 37-34:
ַרק ִהּׁשְָמרּו לָכֶם, פֶן־יִכְּבַד לְבַבְכֶם ּבְסֹבֶא ּובְׁשִּכָרֹון ּובְַדֲאגֹות 
ַהִּמְחיָה, ּובָא עֲלֵיכֶם ַהּיֹום ַההּוא פְִתאֹם; ּכִי ּכְמֹו־פַח יָבֹוא עַל 
ּכָל־ַהּיֹׁשְבִים עַל־פְנֵי כָל־ָהָאֶרץ. לָכֵן ׁשְִקדּו בְכָל־עֵת וְִהְתפַּלֵלּו 
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ּולְִהְתיַּצֵב  ָהֵאּלֶה  ִמּכָל־ָהעֲִתידֹות  לְִהָּמלֵט  ַּתעַצְרּו־כַֹח  לְַמעַן 
לִפְנֵי בֶן־ָהָאָדם.וַיְִהי ְמלֵַּמד יֹוָמם ּבִַּמְקָּדׁש ּובַּלַיְלָה יָצָא ּבָָהר 

ַהּנְִקָרא ַהר ַהּזֵיִתים לָלּון. 
אחרי שישוע מתאר את אירועי הצרה הגדולה, הוא מציין שהיא תבוא 
עַל ּכָל־ַהּיׁשְבִים עַל־פְנֵי כָל־ָהָאֶרץ )פס' 35(. במילים אחרות, אין אדם עלי 
אדמות היכול להימלט מהמשפט של הצרה הגדולה. המינוח בקטע אינו 
מאפשר יוצאים מן הכלל: אדם הנמצא על פני כדור הארץ לא יוכל להימלט 
מאסונותיה של הצרה. עדיין ישנה דרך להימלט מכל אלה העתידות לבוא 
)פס' 36(, אך אין היא על ידי הישארות על כדור הארץ. בכדי להיות מסוגל 
לאצור כוח להימלט מכל אלה, עליך להיות מאמין. אמצעי המילוט הוא 
על  שאינו  במקום  להתרחש  שחייבת  התייצבות  בֶן־ָהָאָדם,  לִפְנֵי  לְִהְתיַּצֵב 
הארץ, כי לא ניתן להימלט בהיותך על הארץ. וזהו בדיוק הדבר שקורה בעת 
ההילקחות, כפי שראינו כבר ביוחנן י"ד 3-1 ובראשונה אל התסלוניקים ד' 
18-13. מאמינים נלקחים מעל פני כדור הארץ ומתייצבים לפני בן האדם.

הוא  טרום־צרתית  גאולה  על  המלמד  נוסף  ספציפי  קטע  שלישית: 
בראשונה אל התסלוניקים א' 10-9:

פְנִיֶתם  וְֵאיְך  ֲאלֵיכֶם  ְמבֹוֵאנּו  ֶמה־ָהיָה  ַהְמַספֵר  ּכִי־פִיֶהם 
ֵמעֲבֹוַדת ֱאלִילִים וְׁשַבְֶּתם לֵאֹלִהים לַעֲבֹד ֶאת־ֵאל ַחי וֲַאִמִּתי 
לְיֵׁשּועַ  ִמן־ַהֵּמִתים,  ֱהעִירֹו  ֲאׁשֶר  ִמן־ַהּׁשַָמיִם,  לִבְנֹו  ּולְַחּכֹות 

ַמּצִילֵנּו ִמן־ֶהָחרֹון ַהּבָא.
מילות הסיום הן מכריעות. חברי הקהילה בתסלוניקי חיכו לשובו של 
כדי  ָחרֹון משמשת  ַהּבָא. המילה  ִמן־ֶהָחרֹון  ישוע, אשר בא להציל אותם 
לבטא את חרונו הכללי של אלוהים נגד חטא, כמו באל הרומים א' 18, 
וכן את החרון שבתקופת הצרה הגדולה, כמו בהתגלות ו' 17; י"ד 10, 19; 
ט"ו 1, 7; ט"ז 1, וכו'. חרון אלוהים כאן הוא בזמן עתיד, ולכן אינו יכול 
להתייחס לחרונו הכללי של אלוהים נגד החטא, כיוון שזו מציאות קיימת. 
החרון הזה הוא עתידי. בעוד שהגיהינום ואגם האש גם הם עתידיים, אין 
של  ישועתו  מתוקף  אליו.  מתייחס  הזה  שהקטע  מה  להיות  יכולים  הם 
המאמין, הוא כבר נפדה מהגיהינום. ישוע אינו חוזר במטרה להציל את 
הקהילה מהגיהינום או מאגם האש, כי דבר זה כבר נעשה בצלב. מכאן 
שהחרון שממנו הקהילה ניצלת הוא החרון של הצרה הגדולה. ישוע בא 
הצרה.  תקופת  שהוא  ַהּבָא,  ִמן־ֶהָחרֹון  הקהילה  את  להציל  כדי  במיוחד 
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 למאמין מובטחת הצלה הן מחרונו הכללי של אלוהים נגד החטא )רומ' ה 9( 
והן מחרון הצרה )תס"א א 10(.

אל  הראשונה  הוא  ההילקחות  בעיתוי  העוסק  נוסף  קטע  רביעית: 
התסלוניקים ה' 10-1:

וְעַל־ְּדבַר ָהעִִּתים וְַהּזְַמּנִים, ֵאין־צֶֹרְך לִכְּתֹב ֲאלֵיכֶם, ֶאָחי. ֲהֹלא 
ּבֹוא  ּכֵן  ּבַּלַיְלָה  ּכְגַּנָב  יֹום־יהוה  ּכִי  ֵהיֵטב  יְַדעְֶּתם  ַאף־ַאֶּתם 
יָבֹא. ּכִי ּבְעֵת ָאְמָרם: ׁשָלֹום וְׁשַלְוָה, יָבֹא עֲלֵיֶהם ַהּׁשֶבֶר פְִתאֹם 
ַאַחי,  ַאֶּתם,  ֲאבָל  לְִהָּמלֵט.  יּוכְלּו  וְֹלא  עַל־ֶהָהָרה,  ּכֲַחבָלִים 
ֵאינְכֶם ּבַחֹׁשְֶך, ׁשֶּיַּׂשִיג ֶאְתכֶם ַהּיֹום ּכְגַּנָב; ַאֶּתם ּכֻּלְכֶם ּבְנֵי ָהאֹור 
ּובְנֵי ַהּיֹום. ֹלא בְנֵי־ַהּלַיְלָה ֲאנְַחנּו וְֹלא ּבְנֵי ַהחֹׁשְֶך; לָכֵן ַאל־נָא 
וְנִּנָזֵר. ּכִי ַהּנְִרָּדִמים, ֵהם  נֵָרֵדם ּכְמֹו ָהֲאֵחִרים, ּכִי ִאם־נִׁשְקֹד 
ּבַּלַיְלָה נְִרָּדִמים; וְַהִּמׁשְַּתּכְִרים ִמׁשְַּתּכְִרים ּבַּלָיְלָה. וֲַאנְַחנּו, ּבְנֵי 
ַהּיֹום, נִּנָזְָרה־ּנָא וְנִלְּבַׁש ֶאת־ׁשְִריֹון ָהֱאמּונָה וְָהַאֲהבָה וְכַּכֹובַע 
ֶאת־ִּתְקוַת ַהיְׁשּועָה; יַעַן ֲאׁשֶר ֹלא־יְעָָדנּו ָהֱאֹלִהים לְָחרֹון, ּכִי 
ִאם־לִנְחֹל ֶאת־ַהּיְׁשּועָה עַל־יְֵדי ֲאדֹנֵנּו יֵׁשּועַ ַהָּמׁשִיַח, ֲאׁשֶר ֵמת 

ּבַעֲֵדנּו, לְַמעַן ִאם־נִׁשְקֹד וְִאם־נִיׁשַן ָחיֹה נְִחיֶה עִּמֹו יַָחד.
בפסוק 9 פולוס אומר לקהילה בתסלוניקי שהם לא נועדו לחרון. המושג 
שמקדים את המילה ָחרֹון נמצא בפסוק 2, והוא יֹום־ה', מושג שמתייחס 
תמיד לצרה הגדולה. לכן בנוגע לחרון אלוהים, או ליום ה', או לצרה - 
הקהילה לא נועדה לאותו ַהּיֹום )פס' 4(. הדיון פה בנושא של יום ה', או 
הצרה הגדולה, מופיע מיד לאחר הדיון בהילקחות שבפרק ד' 18-14. מכאן 
העובדה שאותם המאמינים  כוללת את   18 ד'  בפרק  המוזכרת  שהנחמה 
כך  משום  ה'.  יום  הנקראת  התקופה  את  לעבור  יצטרכו  לא  מהקהילה 
בעברית  המתורגמת  ֶדה,  פִֵרי  היוונית  הניגוד  מילת   1 ה'  בפרק  מופיעה 
"וְעַל..." )באנגלית התרגום "אבל" מתאים יותר(; כי לעומת הנחמה המוזכרת 
קודם לכן, יום ה' הוא תקופה של חרון. פסוק 9 ממשיך ומציין שהקהילה, 
בעוד שלא יועדה לחרון, כן יועדה לִנְחֹל ֶאת־ַהיְׁשּועָה. בפסוק 8 מתייחסים 
עתידית,  היא  כאן  מדובר  שעליה  הישועה  ַהיְׁשּועָה.  ִּתְקוַת  במילים  לכך 
ולכן אינה יכולה להיות קשורה לתורת הישועה )סוטריאולוגיה(, כיוון שזו 
עוסקת במציאות קיימת. הישועה כאן היא אסכטולוגית )קשורה לאחרית 
הימים(, ומתייחסת לפדות גופנו המתרחשת בהילקחות. זוהי הישועה שלה 
יועדה הקהילה, בניגוד לחרון של יום ה'. נקודה נוספת שיש לשקול בקטע 
הזה נמצאת בפסוקים 8-4, שם מופיע ניגוד שמטרתו להראות מדוע לחברי 
הקהילה, שהם בני האור, אין צורך לחשוש מבואו של יום ה'. ההתייחסות 
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ליום ה' היא כאל תקופת חושך ולילה )צפנ' א 18-14; יואל ב 2-1, 11-10(. 
יום ה', המאופיין בחשיכה, יבוא על בני החושך, כלומר על הלא־מאמינים. 

אך מכיוון שהמאמין הוא בן היום, לא יבוא עליו יום ה'.
נמצא  ההילקחות  עיתוי  בנושא  העוסק  נוסף  מפתח  פסוק  חמישית: 

בהתגלות ג' 10:
ַהּנִָּסיֹון  ִמּׁשָעַת  גַם־ָאנֹכִי  ֶאׁשְָמְרָך  ַסבְלָנּוִתי,  ְּדבַר  ׁשַָמְרָּת  יַעַן 

ָהעֲִתיָדה לָבֹוא עַל־ֵּתבֵל ּכֻּלָּה, לְנַּסֹות ֶאת־יֹׁשְבֵי ָהָאֶרץ.
בקטע זה מובטח לקהילה שתהיה שמורה מתקופת הניסיון שתבוא על 
פני כל הארץ. בהקשר של ספר ההתגלות זו הצרה שמפורטת בפרקים ו'–י"ט 
שהיא אותה תקופת ניסיון שתבוא על פני כל הארץ. זוהי תקופת הניסיון 
תישמר  פשוט  שהקהילה  מלמד  אינו  הפסוק  הקהילה.  תישמר  שממנה 
בטוחה במהלך אותו ניסיון, אלא שהיא תישמר ִמּׁשְעַת ַהּנִָּסיֹון ממש, כלומר 
מאותו הזמן ממש. עובדה זו מחייבת הילקחות לפני שהצרה בכלל תתחיל. 
בטוחה  תישמר  שהקהילה  רק  היא  ג'  בהתגלות   10 בפסוק  הכוונה  אם 
במשך תקופת הצרה, אז משהו כאן משתבש לחלוטין. במשך כל תקופת 
 ;11 יב   ;7 יא   ;11-9 ו  )התג'  אדיר  מידה  בקנה  נהרגים   הצרה הקדושים 
יג 7, 15; יד 13; יז 6; יח 24(. אם קדושים אלה הם קדושי הקהילה, הם 
רק  הוא חסר משמעות.   10 ג'  בהתגלות  והנאמר  בבטחה  נשמרים  אינם 
כאשר שומרים על הבחנה בין קדושי הקהילה לקדושי הצרה, ניתן למצוא 

בהבטחה שבהתגלות ג' 10 היגיון כלשהו.
לפני  תוסר  שהקהילה  כולם  מציינים  הקודש  מכתבי  הללו  הקטעים 
באמצעות  תבוא  ההסרה  תבוא.  שהצרה  לפני  או  ה',  יֹום  או  הָחרֹון, 
הילקחות הקהילה. ישנן מספר ראיות אחרות להילקחות לפני הצרה, והן 

יידונו בהקשר אחר.
שאלה נוספת שיש לדון בה היא: מתי לפני הצרה מתרחשת ההילקחות?
הכתובים מלמדים שביאתו של המשיח עבור המאמינים היא פתאומית, 
כלומר היא יכולה לבוא בכל זמן או בכל רגע. לדוגמה, ביוחנן כ"א 23-20 

ברור שהמשיח יכול היה לחזור בימיו של יוחנן השליח:
הֹלְֵך  ֲאֵהבֹו  יֵׁשּועַ  ֲאׁשֶר  ֶאת־ַהַּתלְִמיד  וַּיְַרא  פְֶטרֹוס  וַּיִפֶן 
ַאֲחֵריֶהם, הּוא ַהּנֹפֵל עַל־לִּבֹו ּבְעֵת ַהְּסעּוָדה וְגַם־ׁשַָאל: ֲאדֹנִי, 
וַּיֹאֶמר  פְֶטרֹוס  אֹתֹו  ּבְִראֹות  וַיְִהי  יְִמְסֶרּךָ?  ֲאׁשֶר  ִמי הּוא־זֶה 
ֶאל־יֵׁשּועַ: ֲאדֹנִי, וְזֶה ַמה־הּוא? וַּיֹאֶמר ֵאלָיו יֵׁשּועַ: ִאם־ֶחפְצִי 
עַל־ּכֵן  ַאֲחָרי.  לְֵך  ַאָּתה  וְלָזֹאת?  ַמה־ּלְָך  עַד־ּבֹוִאי,  יִּׁשֵָאר  ּכִי 
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יָמּות;  ֹלא  ַההּוא  ּכִי־ַהַּתלְִמיד  ָהַאִחים  ּבֵין  ַהּזֶה  ַהָּדבָר  יָצָא 
ּכִי־ ִאם־ֶחפְצִי  ָאַמר:  ַאְך  ֹלא־יָמּות,  ּכִי  ָאַמר־לֹו  ֹלא  וְיֵׁשּועַ 

יִּׁשֵָאר עַד־ּבִֹאי, ַמה־ּזֶה לְָך?

באל הרומים י"ג 12-11 פדיון הגוף נראה כדבר הקרוב מאוד לבוא:
ַהּׁשָעָה  ִהּגִיעָה  ּכִי־כְבָר  ֶאת־ַהּזְָמן,  ִמַּדעְְּתכֶם  עֲׂשּו,  וְכָזֹאת 
לְָהִקיץ ִמן־ַהּׁשֵנָה, ּכִי יְׁשּועֵָתנּו ְקרֹובָה עַָּתה ֵמַהּיֹום ֲאׁשֶר ּבָאנּו 
לְַהֲאִמין. ַהּלַיְלָה ָחלַף וְַהּיֹום ָקֵרב, לָכֵן נִָסיָרה־ּנָא ֶאת־ַמעֲׂשֵי 

ַהחֹׁשְֶך וְנִלְּבְׁשָה ֶאת־ּכְלֵי נֶׁשֶק ָהאֹור.
במובן  ולא  האסכטולוגי  במובן  שוב  כאן  הישועה  את  לראות  יש 
הסוטריאולוגי, כי ישועה זו נתפסת כדבר עתידי. כל יום שמסתיים מביא 
לזמן שבו תתרחש ההילקחות. מפאת  יותר  יום אחד קרוב  את המאמין 
הפתאומיות הזאת הגיעה שעתם של המאמינים להקיץ משנתם, ולחיות 

חיים העולים בקנה אחד עם מעמדם כ־ּבְנֵי ָהאֹור.
באיגרת יעקב ה' 9-7 מוצגת ביאתו של האדון כעומדת בפתח:

ְמַחּכֶה  ָהִאּכָר  ִהּנֵה  ָהָאדֹון.  עַד־ּבֹוא  וְהֹוִחילּו  ּדֹּמּו  ַאַחי,  לָכֵן, 
יֹוֶרה  ּגֶׁשֶם,  עָלֶיָה  ּכִי־יֵֵרד  ּבְהֹוִחילֹו  ָהֲאָדָמה,  ְּתבּוַאת  לְטּוב 
ָקרֹוב  ּכִי  לְבַבְכֶם,  וְַאְּמצּו  גַם־ַאֶּתם  הֹוִחילּו  ּכֵן  ּוַמלְקֹוׁש. 
פֶן־ִּתּׁשָפֵטּו;  עַל־ֵרעֵהּו,  ִאיׁש  ַאל־ִּתְתאֹנֲנּו  ֶאָחי,  לָבֹא.  ָהָאדֹון 

ִהּנֵה ַהּׁשֹופֵט עֵֹמד לַפַָתח.
ביאת האדון נתפסת כקרובה )ָקרֹוב ָהָאדֹון לָבֹא(, והשופט עֵֹמד לַפַָתח. 

הופעתו בהחלט נתפסת כפתאומית.
אמירות הסיום של ישוע בהתגלות כ"ב 20 מעידות גם הן על פתאומיות:

ַהֵּמעִיד ֶאת־ֵאּלֶה אֵֹמר: ָאְמנָם ּכֵן, ֲאנִי בָא ַמֵהר. ָאֵמן. ּבָֹאה־ּנָא 
ָהָאדֹון יֵׁשּועַ.

בעוד שקטעים קודמים לימדו כולם בבירור שההילקחות תקדים את 
הצרה, ארבעת הקטעים האחרונים מלמדים שההילקחות היא פתאומית; 
ישוע יכול לבוא בכל עת. דבר זה ייתכן רק בתנאי שההילקחות תבוא לפני 
במרחק  נמצאת  תמיד  ההילקחות  האמצע־צרתית,  ההשקפה  לפי  הצרה. 
של לפחות שלוש שנים וחצי מתחילת הצרה. לפי ההשקפה הסוף־צרתית, 
אלה  השקפות  לפי  שנים.  שבע  לפחות  של  במרחק  נמצאת  ההילקחות 

ההילקחות לעולם אינה פתאומית.28
28. לקריאת עיון מפורט ויוצא מן הכלל בנושא פתאומיות חזרתו של ישוע, ראה חיבורו 

     .Maranatha: Our Lord, Come!  :(Renald Showers) של רנלד שאורס
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אם כן בנוגע לשאלה מתי ההילקחות מתרחשת, יש לציין שני דברים. 
מתחילה  שהצרה  מאחר  הצרה.  לפני  מתרחשת  אכן  ההילקחות  ראשית, 
יכולה  שבה  בהחלט  האחרונה  הנקודה  השנים,  שבע  ברית  בחתימת 
ההילקחות להתרחש היא בזמן חתימת ברית שבע השנים. ההילקחות לא 

תתרחש לאחר נקודה זו.
ואינה  רגע,  בכל  לבוא  יכולה  היא  פתאומית.  היא  ההילקחות  שנית, 
צריכה לחכות עד לחתימת ברית שבע השנים. חשוב להדגיש שפתאומיות 
- אין משמעה "בקרוב". פתאומיות משמעה רק ששום דבר אחר לא חייב 

להקדימה, ושהיא יכולה לבוא בכל עת.
שההילקחות  היא  המסקנה  לעיל,  המידע  של  שילוב  עורכים  כאשר 
תתרחש בזמן כלשהו שבין הרגע הזה ממש לבין חתימת ברית שבע השנים. 
29.3 הווה אומר  זו נקראת "תקופת ההילקחות" בתרשים מספר  תקופה 
שטווח הזמן הספציפי שבו יכולה להתרחש ההילקחות הוא כל זמן בין רגע 
זה לחתימת ברית שבע השנים. לכן הקהילה עלולה לצפות בהתרחשותם 
נוספים, בדיוק כפי שכבר ראתה כמה מהם  של אירועים טרום־צרתיים 
תלוי   - נוספים  לאירועים  עדה  תהיה  שלא  להיות  יכול  אך  מתרחשים. 

באיזו נקודה בדיוק תתרחש ההילקחות.
יש להבין בבירור את היחס שבין ההילקחות לצרה. ההילקחות מקדימה 
את הצרה, אך היא אינה מתחילה את הצרה, וזהו דבר שהרבה מהמאמינים 
בהילקחות לפני הצרה מתבלבלים בו. לא ההילקחות היא שמתחילה את 
הצרה, אלא חתימת ברית שבע השנים היא המתחילה אותה. ההילקחות 
פשוט תבוא זמן מה לפני כן, ויכול מאוד להיות שהיא תקדים את הצרה 

במספר שנים טובות.

ג. כיסא דין המשיח
1. המשפט

המרכיב העיקרי השני באסכטולוגיה של הקהילה הרוחנית הוא כיסא 
דין המשיח, שהוא משפט על מעשיו של המאמין, לא על חטאיו. כפי שכבר 
צוין בלוקס כ"א 36-34, תוצאת ההילקחות היא לְִהְתיַּצֵב לִפְנֵי בֶן־ָהָאָדם. 
קטעים  שלושה  הקהילה.  הילקחות  לאחר  בשמיים  שיתרחש  משפט  זהו 

29. ראה עמ' 66.
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 בכתובים עוסקים במשפט המדובר. בקטע הראשון, אל הרומים י"ד 12-10, 
פולוס פשוט מציין את העובדה שמשפט מסוג זה יתקיים:

ָתבּוז  לָָּמה  ַאָּתה,  אֹו  ֶאת־ָאִחיָך?  ָתִדין  לָָּמה־ּזֶה  וְַאָּתה, 
לְָאִחיָך? ֲהֹלא כֻּלָנּו עֲִתיִדים לַעֲמֹד לִפְנֵי כִֵּסא ִּדין ֱאֹלִהים; ּכִי 
וְכָל־לָׁשֹון  ּכָל־ּבֶֶרְך  ִתכְַרע  לִי  ּכִי  נְֻאם־יהוה,  ַחי־ָאנִי,  כָתּוב: 
ּתֹוֶדה לֵאֹלִהים. ִהּנֵה־נָא ּכָל־ֶאָחד ִמֶּמּנּו עַל־נַפְׁשֹו יִֵּתן ֶחׁשְּבֹון 

לֵאֹלִהים.
הקטע השני, בשנייה אל הקורינתים ה' 10, מספק את הבסיס למשפט 

זה:
ּכִי כֻּלָנּו עֲִתיִדים לְֵהָראֹות לִפְנֵי כִֵּסא־ִדין ַהָּמׁשִיַח, לְַמעַן יְַקּבֵל 

ִאיׁש וִָאיׁש ּכְפִי פָעֲלֹו ּבְַחּיֵי גּופֹו, ִאם־טֹוב וְִאם־ָרע.
הבסיס למשפט זה הוא מעשיו של המאמין בהיותו בגופו מאז היותו 
מאמין. לא חטאיו של המאמין הם אלה שיישפטו, מאחר שעניין זה יּושב 
לעד בצלב, ועַל־ּכֵן ֵאין־ַאׁשְָמה בֵָאּלֶה ֲאׁשֶר ֵהם ּבַָּמׁשִיַח יֵׁשּועַ )רומ' ח 1(. אין 

כאן שאלה של חטאי המאמין, אלא עניין של גמול על בסיס מעשיו.
הקטע השלישי והמפורט ביותר העוסק במשפט זה, נמצא בראשונה אל 

הקורינתים ג' 15-10:
וֲַאנִי ּכְפִי ֶחֶסד ֱאֹלִהים ַהּנִָּתן לִי ּכְבַּנָי ָחכָם ׁשִַּתי יְסֹוד וְַאֵחר 
ּבֹונֶה עָלָיו. ַאְך־יֵֶרא כָל־ִאיׁש ֵאיְך הּוא־בֹנֶה עָלָיו, ּכִי ֹלא־יּוכַל 
ִאיׁש לָׁשִית יְסֹוד ַאֵחר, חּוץ ִמן־ַהּמּוָסד ׁשֶהּוא יֵׁשּועַ ַהָּמׁשִיַח. 
ֲאבָנִים  זָָהב, אֹו כֶֶסף, אֹו  ַהּזֶה  עַל־ַהיְסֹוד  ַהּבֹונֶה  וְִאם־יִבְנֶה 
יִּגָלֶה, ּכִי  ַמעֲׂשֵה כָל־ִאיׁש  ָחצִיר, אֹו ַקׁש,  יְָקרֹות, אֹו־עֵץ, אֹו 
ַהּיֹום הּוא יְבֲָרֵרהּו, ּכִי־בֵָאׁש יֵָרֶאה; וְֶאת־ַמה־ַּמעֲׂשֵה כָל־ִאיׁש 
וִָאיׁש - ָהֵאׁש ִּתבְָחנֶּנּו. ִאם־יַעֲמֹד ַמעֲׂשֵה ִאיׁש ֲאׁשֶר ּבָנָה עָלָיו 
- יְַקּבֵל ׂשְכָרֹו; וְִאם־יִּׂשֵָרף ַמעֲׂשֵהּו - יַפְִסיֶדּנּו; וְהּוא יִּוָׁשֵעַ, ַאְך 

ּכְמֹו־ֻמּצָל ֵמֵאׁש.
בפסוקים 11-10 פולוס שוב מציין שהבסיס של המשפט הוא מעשיו של 
המאמין. מעשיו מתוארים כבנייה על יסוד שכבר הונח; המשפט מבוסס על 
 כיצד בנה אדם על יסוד זה )שהוא ישוע המשיח(. יתרה מכך, לפי פסוק 12 
זו  יבוסס על כמות, אלא על איכות. לא תהיה  משפט המעשים הזה לא 
האם  כמה זהב, כסף ואבנים יקרות או עץ, חציר וקש; אלא  שאלה של 
היו אלה זהב, כסף ואבנים יקרות, או האם היו אלה עץ, חציר וקש. זהו 
עניין של איכות ולא של כמות. העניין שאותו מברר המשפט הוא האם הלך 
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המאמין בעקבות רצון אלוהים עבורו. אם מאמין עושה את רצון האדון, 
שומע למצוותיו וממלא את השירות שבשבילו קיבל את מתנותיו הרוחניות, 
אז הוא בונה על היסוד בזהב, בכסף ובאבנים יקרות. אך אם הוא נכשל 
לעשות את אלה, הוא בונה בעזרת עץ, חציר וקש. בעוד שחטאי המאמין 
עצמם אינם מתבררים במשפט הזה, בכל זאת הם יבואו לידי ביטוי בצורה 
עקיפה. במשך תקופה שבה חי המאמין במצב של חטא שעליו לא התוודה, 
הוא בונה בעץ, בחציר ובקש, ולא בזהב, בכסף ובאבנים יקרות. לכן ישנן 

השלכות חמורות לכך שמאמין חי בחטא, השלכות שיימשכו אלף שנים.
בפסוק 13 מצוין שאמצעי הבוחן הוא אש. כאשר אש נוגעת בעץ, בחציר 
או בקש הם נשרפים, ונותר אפר בלבד. אך אם נוגעת האש בזהב, בכסף 
או באבנים יקרות, הם עוברים זיכוך ונהיים טהורים יותר. שוב, אמצעי 
הבוחן מראה שזהו עניין של איכות ולא של כמות. בלי קשר לכמה מעט 
או כמה הרבה עץ או חציר או קש יהיו, האש תשרוף את כל אלה. בלי 
קשר לכמות הזהב, הכסף או האבנים היקרות שיכולים להיות, האש תזכך 
את כולם. כך שחלק מהמאמינים יראו את כל מעשיהם נשרפים, ואחרים 
תוצאות  נגלות   15-14 בפסוקים  לבסוף,  זיכוך.  עוברים  אותם  יראו  רק 
המשפט. לפי פסוק 14 אלה שבונים בזהב, בכסף ובאבנים יקרות יראו את 
מעשיהם עומדים, אך מזוככים אחרי שעברו באש. לכן הם יקבלו גמול. 
בחציר  בעץ,  שבונה  למי  המשפט  תוצאות  את  פולוס  מתאר   15 בפסוק 
ובקש. כל המעשים הללו יישרפו. לכן - יַפְִסיֶדּנּו. אך ההפסד הוא של גמול 
ושל סמכות בלבד, ולא יותר מכך. הוא לא ייענש על חטאיו, באותו אופן 
שבו אצן במרוץ לא נענש על כך שלא הגיע ראשון. אך הוא כן מפסיד את 
הגמול. לבל יסיק איש שאדם זה מאבד את ישועתו, הכתוב מציין ללא 
עוררין: וְהּוא יִּוָׁשֵעַ. מעשיו אינם קובעים את ישועתו. ישועתו מובטחת כי 
הוא בטח במשיח, והישועה היא בחסד על ידי האמונה בנפרד מהמעשים. 
אך את תקופת המלכות יבַלה בלי שיוכל להראות דבר לגבי חייו הרוחניים.

2. דברי הגמולים
בקטע למעלה לא נאמר דבר על טבע הגמול שיינתן, אך בקטעים אחרים 
כן נאמר. קטעים אלה מדברים על התגמולים כעל עטרות. בשפה היוונית 
יש שתי מילים שמשמעותן "עטרה". האחת היא ִּדיָאֵדם, שמשמעה כתר של 
מלך. זהו כתר של ריבון ושל אדם מלכותי בטבעו ובמעמדו - מלך. זהו סוג 
העטרה שאותה חובש ישוע. המילה היוונית השנייה היא ְסֵטפָנֹוס, שהיא 
עטרה הניתנת למנצח, למתגבר, למישהו שניצח במרוץ. אלה הן העטרות 
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הניתנות למאמינים, מפני שהתגברו במלחמה רוחנית ועתה יעוטרו בכיסא 
דין המשיח.

חמש עטרות כאלה מוזכרות בכתובים. העטרה הראשונה נקראת ּכֶֶתר 
ֲאׁשֶר ֵאינֶּנּו נִפְָסד, בראשונה אל הקורינתים ט' 25-24.

וְַרק־ ּכֻּלָם,  ָרצִים  ּבְִאְסָטִדין  ַהְּמרּוצָה  ּכִי־ָרצֵי  יְַדעְֶּתם  ֲהֹלא 
ֶאָחד ֵמֶהם יַּׂשִיג ֶאת־ׂשְכַר ַהּנִּצּוַח? ּכָכָה רּוצּו לְַמעַן ַּתּׂשִיגֻהּו. 
וְכָל־ָהעֵֹמד לְֵהָאבֵק יִּנָזֵר ִמּכָל־ָּדבָר. ֵהָּמה לַָקַחת ּכֶֶתר נִפְָסד; 

וֲַאנְַחנּו לַָקַחת ּכֶֶתר ֲאׁשֶר ֵאינֶּנּו נִפְָסד.
לשליטה  ומגיעים  עצמי  בריסון  שנוהגים  לאותם  הניתנת  עטרה  זוהי 
ולניצחון בחייהם הרוחניים. היא מיועדת לאלה שנחלו ניצחון על האדם 
לחיות חיים  והחוטא. היא מיועדת לאלה שלמדו  על הטבע הישן  הישן, 

הנשלטים על ידי הרוח.
בראשונה אל התסלוניקים ב' 19 עטרה שנייה נקראת עטרת השמחה 

)עֲֶטֶרת ִּתפְַאְרֵּתנּו(:
ּכִי ִמי ִתְקוֵָתנּו ּוִמי ׂשְִמָחֵתנּו וַעֲֶטֶרת ִּתפְַאְרֵּתנּו? ֲהֹלא גַם־ַאֶּתם 

לִפְנֵי ֲאדֹנֵנּו יֵׁשּועַ ַהָּמׁשִיַח ּבְבֹואֹו?
עטרה זו ניתנת לאלה המביאים אנשים לאמונה באדון ישוע. זוהי עטרת 
באנשים  נגלים  עמלם  ופירות  הבישור,  במלאכת  העמלים  לכל  הניתנת 

הבאים דרכם לאמונה באדון.
ּכֶֶתר  היא  שלישית,  עטרה  מוזכרת   8-7 ד'  טימותיאוס  אל  בשנייה 

ַהּצְָדָקה:
ֶאת־ ִהׁשְלְַמִּתי,  ֶאת־ַהְּמרּוצָה  נִלְָחְמִּתי,  ַהּטֹובָה  ַהִּמלְָחָמה 
ָהֱאמּונָה ׁשָָמְרִּתי. ּוֵמעַָּתה ׁשָמּור לִי ּכֶֶתר ַהּצְָדָקה, ֲאׁשֶר ּבַּיֹום 
ַההּוא יְִּתנֶּנּו לִי ָהָאדֹון, ַהּׁשֹפֵט ַהּצִַּדיק; וְֹלא־לִי לְבִַּדי, ּכִי־גַם 

לְכָל־אֲֹהבֵי הֹופָעָתֹו.
זוהי עטרה עבור אלה ששמרו את האמונה הן מבחינת תורתה והן מבחינה 
 - הֹופָעָתֹו  לאֲֹהבֵי  הניתנת  עטרה  זוהי  מחמירות.  נסיבות  חרף   מוסרית, 
אלה המצפים בכיליון עיניים לשובו של המשיח. ציפייה לשובו היא תוצאה 
של תורה נכונה ושל שמירת האמונה. חיים המאופיינים בנאמנות לברית 
החדשה יכללו את הציפייה לשובו הקרב של האדון. עבור מאמינים כאלה 

שמור ּכֶֶתר ַהּצְָדָקה.
עטרה רביעית נקראת עֲֶטֶרת ַהַחּיִים, והיא מוזכרת בשני קטעים. באיגרת 

יעקב א' 12 זוהי עטרה עבור אלה העומדים בניסיונות:
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עֲֶטֶרת  יִּׂשָא  נִבְַחן  ּכֲַאׁשֶר  ּכִי  ּבְנְִסיֹונֹו,  ָהעֵֹמד  ָהִאיׁש  ַאׁשְֵרי 
ַהַחּיִים, ֲאׁשֶר־ִהבְִטיַח יהוה לְאֲֹהבָיו.

בהתגלות ב' 10 היא ניתנת למתים על קידוש אמונתם:
ַאל־ִּתיָרא ֶאת־ֲאׁשֶר עָלֶיָך לְִסּבֹל. ִהּנֵה, עִָתיד ַהַּמלְׁשִין לְַהׁשְלִיְך 
ִמּכֶם לְבֵית ַהִּמׁשְָמר, לְַמעַן ְּתנֻּסּו; וְִהיִיֶתם ּבַּצָָרה עֲׂשֶֶרת יִָמים; 

ֱהיֵה נֱֶאָמן עַד־ָמוֶת וְֶאְּתנָה לְָך עֲֶטֶרת ַהַחּיִים.
ַהּכָבֹוד,  עֲֶטֶרת  היא  בכתובים  המוזכרת  ואחרונה  חמישית  עטרה 

בראשונה לפטרוס ה' 4-2:
ֹלא  עֲלֵיֶהם,  וְַהׁשְּגִיחּו  ּבְיְֶדכֶם  ֲאׁשֶר  ָהֱאֹלִהים  ֶאת־עֵֶדר  ְרעּו 
ּבֶצַע,  עֵֶקב  ַאף־ֹלא  ֱאֹלִהים[;  ]ּכְִרצֹון  ִאם־ּבִנְָדבָה  ּכִי  בְאֹנֶס, 
ּכִי  יהוה,  ּבְנֲַחלַת  ּכְִמְתעְַּמִרים  ּגַם־ֹלא  ֲחפֵצָה;  ִאם־ּבְנֶפֶׁש  ּכִי 
ִאם־ּבְִהיֹוְתכֶם מֹופֵת לַּצֹאן. וְָהיָה ּבְִהּגָלֹות ׂשַר ָהֹרעִים, ִּתׂשְאּו 

עֲֶטֶרת ַהּכָבֹוד ֲאׁשֶר ֹלא ִתּבֹל.
ניתנת  היא  אלוהים.  עדר  את  בנאמנות  הרועים  לכל  היא  זו  עטרה 

לרועים, לזקנים ולאחרים המזינים את הצאן בחלב ובבשר של דבר ה'.
ייתכן כי ישנן עטרות נוספות, אך דבר ה' מתייחס רק לאלה. לכל הפחות 
חמש עטרות אלה יינתנו לאותם שמעשיהם עומדים, שמעשיהם נבנו בזהב, 

בכסף ובאבנים יקרות.
מטרת העטרות הללו, שהן גמול על מעשים, היא לצורך קביעת דרגת 
יהיו כל  ולא בסדר הנצחי. בנצח  סמכותו של המאמין במלכות המשיח, 
עמדות  למאמינים  להיות  יוכלו  שם  במלכות,  לא  אך  שווים,  המאמינים 

סמכות שונות זו מזו. אמת זו מובעת בצורת משל בלוקס י"ט 27-11.

ד. חתונת השה
גורם שלישי בתורת אחרית הימים של הקהילה הרוחנית הוא חתונת 
השה. כדי להבין במלואה במה כרוכה חתונת השה, חייבים קודם להבין 
ימים  באותם  קיימת  שהייתה  היהודית  החתונה  שיטת  של  הרקע  את 

ושכללה ארבעה צעדים ברורים.
ראשית, אביו של החתן ערך את הסידורים לנישואים ושילם את המֹוַהר. 
עיתוי הסידורים היה נתון לשינויים. לעתים הם נעשו כאשר שני הילדים 
היו קטנים, ובמקרים אחרים הם נעשו שנה לפני הנישואים עצמם. לעתים 

קרובות החתן והכלה אפילו לא נפגשו עד יום נישואיהם.
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הבאת  היה  הראשון,  הצעד  אחרי  יותר  או  שנה  שנעשה  השני,  הצעד 
הכלה. החתן היה הולך לביתה של הכלה כדי להביאה לביתו. בהקשר של 
ראשית, האב הוא זה שקבע את  השלב הזה יש לשים לב לשני פרטים. 
עיתוי הבאת הכלה. שנית, לפני שהחתן יוצא להביא את הכלה הוא צריך 

שיהיה לו מקום מוכן עבורה למגוריהם.
מוזמנים  היו  שאליו  הנישואים,  טקס  השלישי,  הצעד  בא  מכן  לאחר 
אנשים אחדים. לפני טקס הנישואים הייתה הכלה עוברת טבילה לצורכי 

טוהרה.
הצעד הרביעי, משתה החתונה, בא לאחר מכן ויכול היה להתמשך עד 
לשבעה ימים. הוזמנו הרבה יותר אנשים למשתה מאשר לטקס הנישואים.
בחתונת השה כל ארבעת הצעדים הללו של טקס חתונה יהודית נראים 
בבירור. ראשית, אלוהים האב ערך את הסידורים לבנו ושילם את המוהר, 
שבמקרה הזה הוא דם המשיח. זהו הרקע לכתוב באל האפסים ה' 27-25:

ֶאת־ ָאַהב  ּגַם־ַהָּמׁשִיַח  ּכֲַאׁשֶר  ֶאת־נְׁשֵיכֶם,  ֶאֱהבּו  ָהֲאנָׁשִים, 
ַאֲחֵרי  ּבְִדבָרֹו  ַקְּדׁשָּה  לְַמעַן  ּבַעֲָדּה,  ֶאת־נַפְׁשֹו  וַּיִֵּתן  ָהעֵָדה 
ֲאׁשֶר־ִטֲהָרּה ּבְִרִחיצַת ַהָּמיִם, לֲַהִקיָמּה ּבְכָבֹוד לֹו לְעֵָדה, ֲאׁשֶר 
ְקדֹוׁשָה  ִּתְהיֶה  ִאם־לְַמעַן  ּכִי  וְכְדֹוֶמה,  וֶָקֶמט  ּכֶֶתם  ֵאין־ּבָּה 

ּוְתִמיָמה.
בדיוק כפי שלעתים קרובות היה עובר פרק זמן ארוך בין הצעד הראשון 
הזה.  במקרה  גם  כך  שנה(,  לפחות  )תמיד  השני  לצעד  היהודית  בחתונה 
כמעט אלפיים שנה חלפו כעת מהנקודה שבה נעשה הצעד הראשון. אך 
במתואר בראשונה אל התסלוניקים ד' 18-13, שנידון מוקדם יותר בפרק 
זה, ייעשה הצעד השני. ההילקחות היא הבאת הכלה. ישוע יבוא באוויר 
כדי להביא את כלתו לביתו, שהוא בשמיים. רק אלוהים האב יודע את 
עיתוי האירוע )מתי כד 36(. יתרה מכך, שלב זה יתרחש רק כאשר יהיה 

מקום המחיה מוכן )יוח' יד 3-1(.
בשמיים יתרחש הצעד השלישי. זהו טקס הנישואים המתואר בהתגלות 

י"ט 8-6:
ְרעִָמים  ּוכְקֹול  ַרּבִים  ַמיִם  ּוכְקֹול  ַרב  ָהמֹון  ּכְקֹול  וֶָאׁשְַמע 
צְבָאֹות.  יהוה  ֱאֹלֵהינּו,  ּכִי־ָמלְַך  ַהלְלּויָּה,  וַּיֹאְמרּו:  ֲחזִָקים, 
נִׂשְְמָחה וְנָגִילָה וְנְִּתנָה לֹו ַהּכָבֹוד, ּכִי בָָאה ֲחֻתּנַת ַהּׂשֶה וְִאׁשְּתֹו 
הּוא  ַהּבּוץ  ּכִי  וָצַח,  ָטהֹור  ּבּוץ  לִלְּבֹׁש  לָּה  וַּיִּנֶָתן  ִהְתַקָּדׁשָה. 

צְִדקֹות ַהְּקדֹׁשִים.
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העובדה  הקהילה.  את  יכלול  והוא  בשמיים  יתרחש  הנישואים  טקס 
שבו   ,8 מפסוק  ברורה  המשיח  דין  כיסא  לאחר  להתרחש  חייב  שהטקס 
רואים את הכלה לבושה ּבּוץ )מעין פשתן( לבן, שהוא צְִדקֹות ַהְּקדֹׁשִים. זאת 
אומרת שכל העץ, החציר והקש נשרפו, וכל הזהב, הכסף והאבנים היקרות 
טוהרו. כך, בעקבות הילקחות הקהילה שבה מביא החתן את כלתו לביתו 
עמו, ובעקבות כיסא דין המשיח שתוצאותיו הן שהכלה לבושה בגדי בּוץ 
לבנים, נערך טקס החתונה. הטקס מתקיים לפני ביאתו השנייה הממשית 
של המשיח. כיסא דין המשיח הוא המקביל למנהג היהודי של היטהרות 

הכלה.
בתוך ההקשר של ההתגלות פרק י"ט, פסוקים 10-1 מתארים אירועים 
 21-11 שפסוקים  בעוד  המשיח,  של  השנייה  לביאתו  הקודמים  בשמיים 
מתארים את הביאה השנייה ואת האירועים שבעקבותיה. הדבר שאליו יש 
לשים לב במיוחד במקום הזה, הוא שהקהילה נמצאת כבר בשמיים לפני 
בכדי  מספיק  זמן  בשמיים  הייתה  הקהילה  מכך,  יתרה  השנייה.  הביאה 
לעבור את כיסא דין המשיח. דבר זה אומר בבירור שלא ייתכן שהילקחות 
הקהילה וביאתו השנייה של המשיח יהיו שניהם אותו האירוע, אלא שיש 
שעל  המראים  קטעים  ציטטנו  יותר  מוקדם  כלשהו.  זמן  הפרש  ביניהם 
ראיה  הוא   18-16 י"ט  התגלות  תתחיל.  שהצרה  לפני  לבוא  ההילקחות 

נוספת לעובדה זו.
טקס הנישואים יתרחש בשמיים לאחר הילקחות הקהילה ולפני ביאתו 

השנייה של המשיח, והוא יכלול רק את קדושי הקהילה.
השנייה,  הביאה  לאחר  בארץ  יתרחש  החתונה,  משתה  הרביעי,  הצעד 
ויחד עם המשתה תחל מלכות המשיח. מסיבה זו חלק ממשלי המלכות של 
המשיח מתייחסים למשתה החתונה )מתי כב 1—14; כה 1—13(. בעוד טקס 
החתונה כולל רק את הקהילה, משתה החתונה יכלול את קדושי תקופת 
בספר,  ט"ו  בפרק  הרביעי  הצעד  בפרטי  נדון  הצרה.  קדושי  ואת  התנ"ך 

'תקופת שבעים וחמישה ימי הביניים'.
זוהי, אם כן, תורת אחרית הימים כפי שהיא נוגעת לקהילה הרוחנית. 
דין  כיסא  יבואו  כך  אחר  הצרה.  לפני  כלשהו  בזמן  תתרחש  ההילקחות 
המשיח וטקס הנישואים של השה בשמיים, קודם הופעתו בשנית. עדיין 
ישנם אירועים אחרים המתרחשים בשמיים בדיוק לפני הצרה הגדולה, ויש 

לבוחנם בנקודה זו. נדון בהם בפרק הבא.
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מאורעות בשמיים לפני הצרה הגדולה
פרקים ד' ו-ה' בהתגלות מתעדים אירועים המתרחשים בשמיים בדיוק 
לפני הצרה הגדולה. בפרקים אלה מתחילה ההתגלות את חלקה השלישי 
העיקרי, העוסק בֲאׁשֶר־עִָתיד לְִהיֹות ַאֲחֵרי־כֵן, כלומר אחרי עתן של שבע 
הקהילות. חלק זה כולל את פרקים ד'-כ"ד. פרק ד' עוסק בכיסא האלוהים; 

פרק ה' מדבר על השה ועל מגילת שבעת החותמות.

א. כיסא האלוהים - התגלות ד' 11-1
פסוק 1 מכיל הקדמה לשני הפרקים הבאים:

נִפְָּתח ּבַּׁשַָמיִם;  פֶַתח  וְִהּנֵה  וֵָאֶרא  ָהֵאּלֶה  ַהְּדבִָרים  ַאַחר  וַיְִהי 
וְַהּקֹול ָהִראׁשֹון, ֲאׁשֶר ׁשְַמעְִּתיו ּכְקֹול ׁשֹופָר ִמַּדּבֵר ֵאלַי, אֵֹמר: 

עֲלֵה ֵהּנָה וְַאְרֶאּךָ ֵאת ֲאׁשֶר־ָהיֹה יְִהיֶה ַאֲחֵרי־כֵן.
רבים מהמאמינים במלכות אלף השנים באופן מילולי רואים בפסוק זה 
את הילקחות הקהילה, אך הדבר דורש מידה מסוימת של פרשנות אלגורית. 
אם נלך לפי כלל הזהב של הפרשנות, אז פסוק זה בסך הכול מכיל הזמנה 
לו  להראות  אלוהים  שיוכל  כדי   ,)2 )פס'  בחזון  השמיימה  לבוא  ליוחנן 
ַאֲחֵרי־כֵן. יוחנן כבר תיאר ֵאת ֲאׁשֶר־ראה )בן האדם  יְִהיֶה  ֵאת ֲאׁשֶר־ָהיֹה 
בתפארתו( ואת ֲאׁשֶר־נַעֲׂשֶה עַָּתה )שבע הקהילות(. עתה הגיע הזמן שיראו 
הקהילות.  שבע  תקופת  לאחר  להתרחש  שצריכים  הדברים  את  ליוחנן 
הביטוי ַאֲחֵרי־כֵן ודאי מתייחס, במבט לאחור, לפסוק 19 בפרק א', שבו 
ניתן המיתאר של ספר ההתגלות לראשונה. לכן כל הנכתב החל מפרק ד' 
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והלאה, מכסה את האירועים שבאים לאחר תקופת שבע הקהילות. דבר 
זה בפני עצמו עלול להצביע על הילקחות לפני הצרה. ההזמנה ליוחנן אינה 
סמל להילקחות מכיוון שכפי שנראה עוד מעט, הקהילה מוצגת כאילו היא 
נמצאת כבר בשמיים. זוהי בסך הכול הזמנה אישית ליוחנן לבוא למקום 

שבו יקבל את שאר הנבואה הכלולה ּבַהתגלות.
ַאַחר  עיקריים. אחד הוא  ביטויים  לאורך ספר ההתגלות מצויים שני 
הוא  הראשון  הביטוי  ַאֲחֵרי־כֵן.  בפשטות  הוא  והשני  ָהֵאּלֶה,  ַהְּדבִָרים 
כרונולוגי. מה שמופיע לאחר ביטוי זה בא בסדר עוקב אחרי האירועים 
שבקטע הקודם לו. לכן הקשר בין הקטעים הוא קשר כרונולוגי: ביטוי זה 
מציג אירועים שיבואו בסדר עוקב אחרי אירועים שתוארו בהקשר המיידי 
ואינו  יוחנן,  ראה  שאותו  הבא  לדבר  רק  מתייחס  השני  הביטוי  הקודם. 
יכול מבחינה  יוחנן  בהכרח מכוון לסדר עוקב. החזון הבא שאותו רואה 
כרונולוגית להתרחש לפני או אחרי הקשרו של הקטע הקודם, או אפילו 

בו זמנית.
שיבואו  אירועים  מציג  יוחנן  ָהֵאּלֶה  ַהְּדבִָרים  ַאַחר  בביטוי   ,1 בפסוק 
מבחינה כרונולוגית אחרי ההקשר הקודם, שהוא שבע הקהילות. אם כן 
האירועים בפרקים ד' ו-ה' של ההתגלות מתרחשים מבחינה כרונולוגית 

אחרי האירועים של שבע הקהילות.
בפסוקים 3-2 יוחנן מתאר את הכיסא ואת היושב על הכיסא:

יֹׁשֵב  וְֶאָחד  בַּׁשַָמיִם  נְִרָאה  ּכִֵּסא  וְִהּנֵה  בָרּוַח;  ָהיִיִתי  ּוכְֶרגַע 
עַל־ַהּכִֵּסא. וְַהּיֹׁשֵב ַמְרֵאהּו ּכְַמְרֵאה ֶאבֶן יָׁשְפֶה וָאֶֹדם; וְֶקׁשֶת 

ָסבִיב לַּכִֵּסא ּוַמְרֶאיָה ּכְעֵין ּבָָרֶקת.
הנעשה  את  ראה  רק  אלא  לשמיים  פיזית  נלקח  לא  שיוחנן  העובדה 
היא  הכיסא  על  שיושבת  האישיות  ּבָרּוַח.  ָהיִיִתי  מהנאמר  ברורה  בחזון, 

אלוהים האב.
פסוק 4 מתאר את המשתתפים במעמד:

וְָסבִיב לַּכִֵּסא ַאְרּבָעָה וְעֶׂשְִרים ּכְִסאֹות; וְעַל־ַהּכְִסאֹות ָרִאיִתי 
ֵאת ַאְרּבָעָה וְעֶׂשְִרים ַהּזְֵקנִים יֹׁשְבִים וְֵהם לְבֻׁשֵי בְגִָדים לְבָנִים 

וְעְַטרֹות זָָהב ּבְָראׁשֵיֶהם.
זהותם של עשרים וארבעה הזקנים הייתה נושא לדיון רב. יש הרואים 
הקהילה  של  ייצוג  מעין  בהם  הרואים  ויש  שמימיות,  ישויות  בזקנים 
הללו  הזקנים  לְמה  בבירור  מציין  אינו  הכתוב  בעוד  אליה.  והתייחסות 
מתייחסים, ישנם רמזים שמהם ניתן להסיק את זהותם. דבר ראשון, זקנים 
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אלה לבושים בְגִָדים לְבָנִים, שבמשך כל ספר ההתגלות הם סמל לישועה. 
לישועה,  הזדקקו  לא  האלוהים  כיסא  לפני  העומדות  שמימיות  ישויות 
כיוון שלא אבדו מלכתחילה. אך הזקנים המוזכרים כאן היו פעם אבודים 
ובנקודה כלשהי קיבלו ישועה, כפי שנראה מכך שהם לבושים בְגִָדים לְבָנִים. 
כתרים  אינן  אלה  עטרות  זָָהב.  עְַטרֹות  יש  שלראשיהם  הוא  השני  הרמז 
מסוג דיאֵדם החובשים אלה שבטבעם הם מלכותיים, והרי כתרים כאלה 
היו חובשות ישויות שמימיות. אלא אלה הן עטרות סֵטפאנוס, עטרות של 
מתגברים או מנצחים, שהוא הסוג הניתן כגמול לחברי הקהילה בכיסא 
דין המשיח. הרמז השלישי הוא בתואר שלהם ממש - זְֵקנִים. בשום מקום 
אחר בכתבי הקודש לא משתמשים במושג הזה כדי לתאר ישויות שמימיות 
או מלאכים. מושג זה מתייחס לבני אדם שנמצאים בעמדות של סמכות, 

אם בבית כנסת ואם בקהילה.
המספר 24 לקוח ככל הנראה מדברי הימים א' פרק כ"ד, שם מחלק 
מאחר  הכלל.  את  המייצגות  מחלקות  וארבע  לעשרים  לוי  שבט  את  דוד 
את  מייצגים  הזקנים  וארבעה  עשרים  כוהנים,  ממלכת  היא  שהקהילה 
הקהילה ככלל. דבר זה למעשה מספק רמז רביעי לעובדה שעשרים וארבעה 

הזקנים מייצגים את הקהילה ולא מייצגים מלאכים. 
מכאן שעל פי ארבעת הרמזים הללו חייבים עשרים וארבעה הזקנים לייצג 
את קדושי הקהילה. אם נכון הדבר, הרי שיש כאן ראיה נוספת להילקחות 
הטרום־צרתית. הקהילה כבר נמצאת בשמיים בפרקים ד' ו-ה', לפני שהצרה 
הגדולה מתחילה בפרק ו'. דבר זה מסתדר היטב עם הרצף הכרונולוגי שמספקת 
 ההתגלות. בפרקים ב' ו-ג' ראינו את הקהילה עלי אדמות, עם הבטחה ב-ג' 10 
שהקהילה תישמר מעצם שעת הצרה. בפרק ד' הקהילה נמצאת בשמיים, 
וכך נשמרה ההבטחה מ-ג' 10. העובדה שעשרים וארבעה הזקנים חובשים 
שתוארו  שהאירועים  כך  על  היא  אף  מעידה  הסטפאנוס,  עטרות  את 
בפרקים ד' ו-ה' מתרחשים אחרי כיסא דין המשיח אך לפני חתונת השה.

האישיות השלישית בשילוש, רוח הקודש, נמצאת בפסוק 5:
לַפִיֵדי  וְׁשִבְעָה  וְקֹולֹות;  ּוְרעִָמים  ּבְָרִקים  יֹוצְִאים  ּוִמן־ַהּכִֵּסא 

ֵאׁש ּבֹעֲִרים לִפְנֵי ַהּכִֵּסא, ֲאׁשֶר־ֵהם ׁשִבְעָה רּוחֹות ָהֱאֹלִהים.
שבע רוחות האלוהים הללו מייצגות את שבע תכונותיה של רוח הקודש 

המתוארות בישעיהו י"א 2.
פסוקים 8-6 מתארים את ארבע החיות:

וְלִפְנֵי ַהּכִֵּסא יַם זְכּוכִית ּכְעֵין ַהָּקַרח; ּובֵין ַהּכִֵּסא וְָסבִיב לַּכִֵּסא 
ּוְדמּות  ּוֵמֲאחֵֹריֶהם.  ִמּלִפְנֵיֶהם  עֵינַיִם  ְמלֵאֹות  ַחּיֹות  ַאְרּבַע 
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ַהַחּיָה  ּופְנֵי  ּכְׁשֹור;  ַהּׁשֵנִית  וְַהַחּיָה  ּכְַאְריֵה;  ָהִראׁשֹונָה  ַהַחּיָה 
ַהּׁשְלִיׁשִית ּכִפְנֵי ָאָדם; ּוְדמּות ַהַחּיָה ָהְרבִיעִית ּכְנֶׁשֶר ְמעֹופֵף. 
ּולְכָל־ַאַחת ֵמַאְרּבַע ַהַחּיֹות ׁשֵׁש ּכְנָפַיִם; ִמָּסבִיב וְלִפְנִיָמה ֵהּנָה 
ָקדֹוׁש,  וְאְֹמרֹות:  וָלַיְלָה  יֹוָמם  לֶָהן  וְֵאין־ֳּדִמי  עֵינָיִם,  ְמלֵאֹות 

ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, יהוה ֱאֹלִהים צְבָאֹות, ָהיָה וְהֹוֶה וְיָבֹוא.
העובדה שחיות אלה מתוארות כבעלות שש כנפיים והן קוראות קריאה 
משולשת: ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש, מראה שאלה הם אותם הׁשְָרפִים מישעיהו 

ו' 3-1:
ּבִׁשְנַת־מֹות ַהֶּמלְֶך עֻּזִּיָהּו, וֶָאְרֶאה ֶאת־ֲאדֹנָי יׁשֵב עַל־ּכִֵּסא ָרם 
וְנִּשָֹא, וְׁשּולָיו ְמלִֵאים ֶאת־ַהֵהיכָל. ׂשְָרפִים עְֹמִדים ִמַּמעַל לֹו, 
ּובִׁשְַּתיִם  פָנָיו,  יְכֶַּסה  ּבִׁשְַּתיִם  לְֶאָחד.  ּכְנָפַיִם  ּכְנָפַיִם ׁשֵׁש  ׁשֵׁש 
יְכֶַּסה ַרגְלָיו, ּובִׁשְַּתיִם יְעֹופֵף. וְָקָרא זֶה ֶאל־זֶה וְָאַמר: ָקדֹוׁש  

ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יהוה צְבָאֹות, ְמֹלא כָל־ָהָאֶרץ ּכְבֹודֹו.
הפרק מסתיים בפסוקים 11-9, המתארים את ההשתחוות המתמשכת 

לפני הכיסא:
ּוִמֵּדי־ֵתת ַהַחּיֹות ּכָבֹוד וְָהָדר וְתֹוָדה לַּיֹׁשֵב עַל־ַהּכִֵּסא, ֲאׁשֶר־
הּוא ַחי לְעֹולְֵמי עֹולִָמים, ָאז יִפְלּו עֶׂשְִרים וְַאְרּבָעָה ַהּזְֵקנִים 
עֹולְֵמי  לְֵחי  וְִהׁשְַּתֲחוּו  עַל־ַהּכִֵּסא  ַהּיֹׁשֵב  לִפְנֵי  עַל־פְנֵיֶהם 
ָהעֹולִָמים וְׂשָמּו ֶאת־עְַטרֹוֵתיֶהם לִפְנֵי ַהּכִֵּסא, לֵאמֹר: לְָך נֶָאה, 
וְַהּכֹל  ַהּכֹל,  ּבָָראָת  ַאָּתה  ּכִי  וָעֹז,  וְָהָדר  ּכָבֹוד  לַָקַחת  ֲאדֹנֵנּו, 

ּבְִרצֹונְָך ָהיּו וְנִבְָראּו.
לאחר הקריאה המשולשת שמים עשרים וארבעה הזקנים את עטרותיהם 
שבה  ולתמיד,  אחת  הנעשית  כפעולה  זאת  לראות  נכון  לא  הכיסא.  לפני 
הקדושים שקיבלו את עטרותיהם מוסרים אותן למשיח לצמיתות. נראה 
עצמה,  על  חוזרת  המשולשת  הקריאה  מתמשכת.  היא  הפזמון  שקריאת 
פעם אחר פעם, וכך גם הפזמון. פסוק 8 מציין שהקריאה המשולשת היא 
מדובר  לא  כן  אם  העטרות.  להנחת  בנוגע  גם  המצב  זהו  לכן  תמידית, 
בוויתור סופי של קדושי הקהילה על עטרותיהם, אלא בהסרת העטרות 

מראשיהם באופן מתמשך כמחווה של השתחוות לאלוהים האב.
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 ב. השה ומגילת שבעת החותמות - 
התגלות ה' 14-1

פרק ה' מתאר את השה ואת מגילת שבעת החותמות. הוא גם מהווה 
הקדמה לשבעת דיני החותמות. כל שלוש סדרות הדינים )סדרת החותמות, 
בשמיים,  משלה  בהקדמה  תוקדם  הקערות(  סדרת  השופרות,  סדרת 

וההקדמה לדיני החותמות נמצאת בפרק ה'.
מגילת שבעת החותמות מוצגת בפסוק 1:

וֵָאֶרא ּבִיִמין ַהּיֹׁשֵב עַל־ַהּכִֵּסא ֵספֶר ּכָתּוב פָנִים וְָאחֹור וְָחתּום 
ּבְׁשִבְעָה חָֹתמֹות.

זוהי מגילה )המשמעות האמיתית למונח היווני המתורגם ֵספֶר( שכתובה 
משני צדדיה וחתומה בשבעה חותמות. פסוקים 4-2 מתארים את הבעיה 

בקשר למגילה:
ַהּזֹכֶה לִפְּתַֹח  ִמי הּוא  ַאּבִיר קֹוֵרא ּבְקֹול־ּגָדֹול:  וֵָאֶרא ַמלְָאְך 
ּגַם  ּבַּׁשַָמיִם  ּגַם  ִאיׁש  וְֹלא־יָכֹל  ֶאת־חֹוָתָמיו?  ּולְַהִּתיר  ַהֵּספֶר 
ּבָָאֶרץ ּגַם ִמַּתַחת לָָאֶרץ לִפְּתַֹח ֶאת־ַהֵּספֶר, אֹו לְַהּבִיט ֵאלָיו. 
ֶאת־ לִפְּתַֹח  זֹכֶה  ִאיׁש  ֹלא־נְִמצָא  עַל־ֲאׁשֶר  גָדֹול,  ּבְכִי  וֵָאבְּךְ 

ַהֵּספֶר וְלְִקֹרא בֹו, אֹו־לְַהּבִיט ֵאלָיו.
הבעיה של מגילת שבעת החותמות הייתה שלא נמצא אף אחד הראוי 

לפותחה. אך הבעיה נפתרת בפסוקים 7-5:
 וַּיֹאֶמר ֵאלַי ֶאָחד ִמן־ַהּזְֵקנִים: ַאל־ִּתבְּכֶה, ִהּנֵה, נִּצַח ָהַאְריֵה - 
ֲאׁשֶר הּוא ִמּׁשֵבֶט יְהּוָדה, ׁשֶֹרׁש ָּדוִד - לִפְּתַֹח ֶאת־ַהֵּספֶר ּולְַהִּתיר 
ּובֵין  ַהַחּיֹות  וְַאְרּבַע  ַהּכִֵּסא  ּבֵין  וְִהּנֵה  וֵָאֶרא  ׁשִבְעַת חֹוָתָמיו. 
ַהּזְֵקנִים ׂשֶה עֵֹמד ּכְמֹו ָטבּוַח; וְלֹו ׁשֶבַע ְקָרנַיִם וְׁשֶבַע עֵינַיִם, 
ֶאל־ּכָל־ָהָאֶרץ.  ַהּׁשְלּוִחים  ָהֱאֹלִהים  רּוחֹות  ׁשִבְעָה  ֵהן  ֲאׁשֶר 

וַּיָבֹא וַּיִַּקח ֶאת־ַהֵּספֶר ִמיִמין ַהּיֹׁשֵב עַל־ַהּכִֵּסא.
שבעת  מגילת  את  לפתוח  הראויה  זו  היא  בשילוש  השנייה  האישיות 
החותמות. בפסוק 5 ההתייחסות לאישיות זו היא כאל האריה משבט יהודה, 
 .)6 )פס'  עֵֹמד  יהודה כׂשֶה  יוחנן מתבונן הוא רואה את אריה   אך כאשר 
בביאתו  המשיח.  של  ביאותיו  שתי  של  ההיבטים  שני  נגלים  זה  באופן 
אך  העולם.  חטאי  עבור  מת  אשר  האלוהים  כשה  בא  המשיח  הראשונה 
כהכנה לביאתו השנייה הוא מוצג כאריה המשחר לטרף. השה נראה ּכְמֹו 
נהרג,  המשיח  תקומה.  שעבר  מישהו  המתאר  ניב  הוא  זה  ביטוי  ָטבּוַח. 
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ולפי הניסיון האנושי הרגיל היה עליו להיות מת. אף על פי כן הוא היה 
חי עד מאוד עקב תחייתו. לכן הביטוי ּכְמֹו ָטבּוַח הוא ניב המשמש לתאר 
אדם שעבר תקומה. אך כאשר נוכחים אלוהים האב ורוח הקודש בשמיים, 
כיצד ייתכן שרק המשיח נמצא ראוי לפתוח את המגילה? לפי ההקשר, כדי 
להימצא ראוי לפתיחת המגילה יש למות עבור חטאים ואז לקום לתחייה. 

רק הבן נמצא ראוי מהבחינה הזאת.
מאחר שהאריה־שה הוא זה שנמצא ראוי לפתוח את החותמות, פרק ה' 

מסתיים בתיאור ההשתחוות לשה בפסוקים 14-8:
ַהַחּיֹות  ַאְרּבַע  ַהּׂשֶה  לִפְנֵי  וַּיִפְלּו  ֶאת־ַהֵּספֶר,  ּבְַקְחּתֹו  וַיְִהי 
וְעֶׂשְִרים וְַאְרּבָעָה ַהּזְֵקנִים, וְִאיׁש ִאיׁש ּכִּנֹור ּבְיָדֹו וְַקעֲרֹות זָָהב 
ְמלֵאֹת ְקטֶֹרת ֲאׁשֶר־ֵהּנָה ְּתפִּלֹות ַהְּקדֹוׁשִים, וַּיָׁשִירּו ׁשִיר ָחָדׁש 
ּכִי  ֶאת־חֹוָתָמיו,  וְלִפְּתַֹח  ֶאת־ַהֵּספֶר  לַָקַחת  נֶָאה  לְָך  לֵאמֹר: 
וְלָׁשֹון  ִמּכָל־ִמׁשְפָָחה  לֵאֹלִהים  ְקנִיָתנּו  ּובְָדְמָך  נִׁשְַחְטָּת  ַאָּתה 
וְיְִמלְכּו  וְכֲֹהנִים לֵאֹלֵהינּו,  ְמלָכִים  וַַּתעַׂש אָֹתם  וָגֹוי;  וְכָל־עַם 
לַּכִֵּסא  ָסבִיב  ַרּבִים  ַמלְָאכִים  קֹול  וֶָאׁשְַמע  וֵָאֶרא  עַל־ָהָאֶרץ. 
וְלַַחּיֹות וְלַּזְֵקנִים, ִמְספָָרם ִרּבֹו ְרבָבֹות וְַאלְפֵי ֲאלָפִים, קְֹרִאים 
ּבְקֹול ּגָדֹול: נֶָאה לַּׂשֶה ַהָּטבּוַח לַָקַחת עֹז וְעֹׁשֶר וְָחכְָמה ּוגְבּוָרה 
וְָהָדר וְכָבֹוד ּובְָרכָה. וְכָל־ּבְִרּיָה ֲאׁשֶר ּבַּׁשַָמיִם ּובָָאֶרץ ּוִמַּתַחת 
ׁשַָמעְִּתי  ֶאת־ּכֻּלָם  ּבֶָהם;  ֲאׁשֶר  וְכֹל  עַל־ַהּיָם  וֲַאׁשֶר  לָָאֶרץ 
וְֶהָהָדר  ַהּבְָרכָה  וְלַּׂשֶה  עַל־ַהּכִֵּסא  לַּיֹׁשֵב  לֵאמֹר:  אְֹמִרים 
ַהַחּיֹות:  ַאְרּבַע  וַּתֹאַמְרנָה  עֹולִָמים.  לְעֹולְֵמי  וְָהעֹז  וְַהּכָבֹוד 
ָאֵמן. וְעֶׂשְִרים וְַאְרּבָעָה ַהּזְֵקנִים נָפְלּו עַל־פְנֵיֶהם וַּיִׁשְַּתֲחוּו לְֵחי 

עֹולְֵמי ָהעֹולִָמים.
לצרה  הקודמים  בשמיים  אירועים  מתארים  ו-ה'  ד'  פרקים  ובכן, 
הזמן  הגיע  כעת  הצרה.  מתחילה  החותמות  שבעת  פתיחת  עם  הגדולה. 

ללמוד על אודות הצרה הגדולה.
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פרק שמיני ח

הצרה הגדולה: מבוא
חלקּה העיקרי השני של תורת אחרית הימים מדבר על תקופה של שבע שנים 
המכונה לעתים קרובות הצרה הגדולה. יש שפשוט מכנים את התקופה כולה 
הצרה, ומייחסים את המונח "הצרה הגדולה" רק למחצית השנייה של תקופת 
שבע השנים, שהן שלוש השנים וחצי האחרונות. אך במחקר הזה ישמש המונח 
"הצרה הגדולה" לתיאור תקופת שבע השנים כולה, ולא למחציתה השנייה 
בלבד. בפרק מבוא זה נדון בשלושה היבטים: שמותיה של הצרה, מטרותיה, 

ותיאוריה הכלליים של הצרה במקומות שונים בכתבי הקודש.

 א. שמותיה של הצרה
בכתבי התנ"ך השם הנפוץ ביותר לצרה הגדולה הוא יֹום ה' )או יום אדוני(, 
הנמצא בקטעים שונים. נדון בכל אחת מהופעותיו של שם זה בשלב כלשהו 
במהלך מחקרנו. ישנם כאלה המתייחסים ליום ה' כאילו כלולה בו מלכות 
אלף השנים, בנוסף לתקופת הצרה, וזאת בהתבסס על השנייה לפטרוס ג' 10. 
אך כפי שנראה מאוחר יותר בפרק זה, נכון יותר להבין את הפסוק כמתייחס 
לתקופת הצרה בלבד ולא למאורעות הקורים אחריה. בכל קטע בכתבי הקודש 
שבו מופיע הביטוי יֹום ה', הוא מתייחס תמיד ובלי יוצא מן הכלל לתקופת 
הצרה. זהו השם הנפוץ ביותר לתקופה זו בכתבי התנ"ך, והוא נמצא גם 
בקטעים שונים בברית החדשה. הביטוי ַהּיֹום ַההּוא בא במובן שלילי וחיובי 
גם יחד, ולכן פעמים רבות אמנם מתייחס לתקופת מלכות האלף, לעומת זאת 
הביטוי יֹום ה' משמש תמיד במובן שלילי ואף פעם לא נכלל בקטעים הנוגעים 

למלכות אלף אלף השנים. 



פעמי המשיח 184

אולם ישנם כמה וכמה שמות או כינויים אחרים לתקופת הזמן הזאת 
בכתבי התנ"ך, ביניהם:

 עת צרת יעקב - ירמיהו ל' 7
 השבוע השבעים )שבוע אחד( - דניאל ט' 27

 עבודתו הנוכרייה של ה' - ישעיהו כ"ח 21
 מעשהו הזר של ה' - ישעיהו כ"ח 21

 יום אידו של ישראל - דברים ל"ב 35; עובדיה 14-12
 הצרה )ּבַּצַר לְָך( - דברים ד' 30

 הזעם - ישעיהו כ"ו 20, דניאל י"א 36
 ׁשֹוט ׁשֹוֵטף - ישעיהו כ"ח 15, 18

 יום נקם - ישעיהו ל"ד 8; ל"ה 4; ס"א 2
 שנת שילומים - ישעיהו ל"ד 8

 עת צרה - דניאל י"ב 1
 יום צרה - צפניה א' 15

 יום עֶברה - צפניה א' 15
 יום מצוקה - צפניה א' 15
 יום שואה - צפניה א' 15

 יום ְמׁשֹוָאה - צפניה א' 15
 יום חושך - צפניה א' 15; עמוס ה' 18, 20; יואל ב' 2

 יום אפֵלה - צפניה א' 15; יואל ב' 2
 יום ענן - צפניה א' 15; יואל ב' 2

 יום ערפל - צפניה א' 15; יואל ב' 2
 יום שופר - צפניה א' 16

יום תרועה - צפניה א' 16

השמות והכינויים המופיעים בברית החדשה כוללים את:

 יום ה' - הראשונה אל התסלוניקים ה' 2
 זעם אלוהים )חמת אלוהים( - התגלות ט"ו 1, 7; י"ד 10, 19; ט"ז 1

 שעת הניסיון - התגלות ג' 10
 יום עברתו הגדול של שה האלוהים - התגלות ו' 17-16

 החרון הבא )או הקצף הבא( - הראשונה אל התסלוניקים א' 10
 החרון )או הקצף( - הראשונה אל התסלוניקים ה' 9; התגלות י"א 18

 הצרה הגדולה - מתי כ"ד 21; התגלות ב' 22, ז' 14
 הצרה - מתי כ"ד 29

עת המשפט - התגלות י"ד 7
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ב. מטרותיה של הצרה
לצרה הגדולה ישנן שלוש מטרות עיקריות.

1. לשים קץ לֵרשע ולרשעים
המטרה הראשונה היא לשים קץ לרשע ולרשעים. שני קטעים עיקריים 

מביעים את המטרה הזאת. הראשון הוא בישעיהו י"ג 9:
ִהּנֵה יֹום־יְהֹוָה ּבָא, ַאכְזִָרי וְעֶבְָרה וֲַחרֹון ָאף, לָׂשּום ָהָאֶרץ לְׁשַָּמה, 

וְַחָּטֶאיָה יַׁשְִמיד ִמֶּמּנָה.
קטע זה משתמש במונח יֹום ה' כמתייחס לצרה הגדולה, ומביע את מטרתו 
במילים: ַחָּטֶאיָה יַׁשְִמיד ִמֶּמּנָה. המטרה היא, אם כך, להשמיד את הרשעים 

מן הארץ. מטרה זו מתוארת בפירוט רב יותר בישעיהו כ"ד 20-19:
ֹרעָה ִהְתֹרעֲעָה ָהָאֶרץ, ּפֹור ִהְתּפֹוְרָרה ֶאֶרץ, מֹוט ִהְתמֹוְטָטה ָאֶרץ. 
נֹועַ ָּתנּועַ ֶאֶרץ ּכַּׁשִּכֹור וְִהְתנֹוְדָדה ּכְַּמלּונָה, וְכָבַד עָלֶיָה ּפִׁשְעָּה, 

וְנָפְלָה וְֹלא־תִֹסיף קּום.
מילות הסיום של הקטע מציינות שהסיבה הבסיסית למשפט של הצרה 
הגדולה היא כדי שהַחָּטָאה הכלל־עולמית תיפול ולא תוסיף לקום. המטרה 

היא לשים קץ לִרשעה.

2. להביא להתעוררות רוחנית כלל־עולמית
המטרה השנייה של הצרה היא להביא להתעוררות רוחנית כלל־עולמית. 
המטרה הזאת ודרך התגשמותה מתוארות בהתגלות ז' 17-1. בפסוקים 8-1 
מתאר יוחנן את האמצעי שעל ידו יביא אלוהים להתעוררות כלל־עולמית זו, 
בעוד פסוקים 17-9 מתארים את תוצאות ההתעוררות. מאוחר יותר, בפרק 
י' של ספר זה, ייבחן פרק ז' של ההתגלות מהיבט שונה, אך יש לציין מספר 

דברים כבר עתה.
התגלות ז' 4-1:

וְַאֲחֵרי־כֵן ָרִאיִתי ַאְרּבָעָה ַמלְָאכִים עְֹמִדים ּבְַאְרּבַע ּכַנְפֹות ָהָאֶרץ, 
וַּיַעַצְרּו ֶאת־ַאְרּבַע רּוחֹות ָהָאֶרץ, לְַמעַן ֹלא־ִתּׁשֹב רּוַח ֹלא בָָאֶרץ 
וְֹלא בַּיָם וְֹלא בְכָל־עֵץ. וֵָאֶרא ַמלְָאְך ַאֵחר עֹלֶה ִמִּמזְַרח־ׁשֶֶמׁש 
ּובְיָדֹו חֶֹתֶמת ֱאֹלִהים ַחּיִים. וַּיְִקָרא ּבְקֹול ּגָדֹול ֶאל־ַאְרּבָָעה 
ַהַּמלְָאכִים ֲאֶׁשר־נִַּתן לֶָהם לְַחּבֵל ָהָאֶרץ וְַהּיָם לֵאמֹר׃ ַאל־ְּתַחּבְלּו 
ֶאת־ָהָאֶרץ וְֶאת־ַהּיָם וְֶאת־ָהעֵץ, עַד ִאם־ָחַתְמנּו ֶאת־עַבְֵדי ֱאֹלֵהינּו 
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עַל־ִמצְחֹוָתם. וֶַאׁשְַמע ִמְסּפַר ַהֲחתּוִמים, ֵמָאה ֶאלֶף וְַאְרּבָעִים 
וְַאְרּבָעָה ָאלֶף, וְֵהם ֲחתּוִמים ִמּכָל־ׁשִבְֵטי ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל.

פסוקים 8-5 ממשיכים ומציינים שייבחרו 12 אלף יהודים מכל אחד משנים־
עשר השבטים, שהם בסך הכול 144 אלף יהודים. מבשרים יהודים אלה הם 
האמצעי שעל ידו יביא אלוהים להתעוררות בכל רחבי העולם, ויגשים יעד 

נוסף של הצרה הגדולה.
אם נתבונן בכך מנקודת מבט אנושית, ישנו יתרון ברור בשימוש ביהודים 
כאמצעי להבאת התעוררות כלל־עולמית בתקופה קצרה של שלוש שנים 
וחצי, כי כפי שנראה מאוחר יותר, התעוררות זו תתרחש במשך מחציתה 
הראשונה של הצרה. במערכת הקיימת כיום להכשרת שליחים לעבודת 
הבישור בארצות זרות, על השליח ללמוד תחילה את הכתובים במכללה 
לכתבי הקודש או במסגרת תיאולוגית דומה, דבר האורך שלוש או ארבע 
שנים. אך בעוד בוגר המכללה או הסמינר יכול ללמד את כתבי הקודש בקרב 
בני עמו, עדיין אין הוא כשיר לשרת בארץ זרה. עליו להקדיש שנה או שנתיים 
נוספות ללמידת שפת הארץ שבה הוא מתכוון לשרת, כדי שיוכל ללמד את 
דבר ה' שם. לכן על שליח בן זמננו לבלות כשש שנים בהכשרה בטרם יהיה 
מוכן באופן מלא להציג את הבשורה בשפה זרה. אך מפני שהתעוררות 
רוחנית זו תתרחש במשך שלוש השנים וחצי של מחציתה הראשונה של 
הצרה, לא יהיה מספיק זמן להכשרה. כאן נמצא היתרון הברור שבהזדקקות 

לשירותם של אנשים יהודים.
ראשית כול, היהודים מפוזרים בכל רחבי העולם. כל השפות העיקריות 
בעולם הזה, ואחוז גדול מׂשפותיה המשניות של העולם, מדוברות על ידי 
יהודים כלשהם במקומות שונים. למעט יהדות ארצות הברית, היהודים הם 
ברובם לפחות דו־לשוני. מחבר ספר זה הוא דו־לשוני, והוריו של המחבר הם 

רב־לשוניים, בהיותם דוברי חמש שפות.
שנית, למעט חלק גדול מיהדות אמריקה שהוא יוצא דופן, למרבית היהודים 
ישנה הבנה בסיסית טובה של כתבי התנ"ך. ברשותם ידע מסוים בכתבי התנ"ך, 

ברמה גבוהה או נמוכה יותר, לפי הרקע שלהם.
לכן בנקודת זמן כלשהי לאחר הילקחות הקהילה השמיימה, יושיע האדון 
144 אלף יהודים מקרב שנים־עשר השבטים מרחבי העולם. יהודים אלה כבר 
ידברו את השפות שבהן יש צורך. כן גם יהיה להם ידע בסיסי בכתבי התנ"ך. 
כל שיצטרכו לעשות הוא להקדיש מעט זמן ללמידת תכניה של הברית החדשה. 

כך יוכלו לבשר את הבשורה בתוך פרק זמן קצר מאוד.
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במהלך מחציתה הראשונה של הצרה הגדולה יפיץ אלוהים את הבשורה 
לעולם באמצעות 144 אלף היהודים הללו, וכך יגשים את הנבואה שבמתי 

כ"ד 14:

וְִתָּקֵרא ּבְׂשֹוַרת ַהַּמלְכּות ַהּזֹאת ּבְֵתבֵל ּכֻּלָּה לְעֵדּות לְכָל־ַהּגֹויִם, 
וְַאַחר יָבֹוא ַהֵּקץ.

לאחר החזון על 144 אלף היהודים בחציו הראשון של פרק ז' בהתגלות, 
ראה יוחנן את תוצאות עבודת הבישור של אותם מבשרים יהודים, לפי 

פסוקים 17-9:

ַאֲחֵרי־כֵן ָרִאיִתי וְִהּנֵה ָהמֹון ַרב, ֲאׁשֶר ֹלא־יָכֹל ִאיׁש לְִמנֹותֹו, 
ִמּכָל־ַהּגֹויִם וְַהִּמׁשְּפָחֹות וְָהעִַּמים וְַהּלְׁשֹנֹות, וַּיַעְַמדּו לִפְנֵי ַהּכִֵּסא 
וְלִפְנֵי ַהּׂשֶה ְמלֻּבָׁשִים ׂשְָמלֹות לְבָנֹות וְכַּפֹות ְּתָמִרים ּבִיֵדיֶהם; 
וַּיְִקְראּו בְקֹול־ּגָדֹול לֵאמֹר: ַהיְׁשּועָה לֵאֹלֵהינּו ַהּיֹשֵב עַל־ַהּכִֵּסא 
וְלַּׂשֶה . . . וַּיַעַן ֶאָחד ִמן־ַהּזְֵקנִים וַּיֹאֶמר ֵאלָי: ֵאּלֶה ַהְּמלֻּבָׁשִים 
ּבִגְֵדי לָבָן ִמי ֵהָּמה ּוֵמַאיִן ּבָאּו? וָאַֹמר ֵאלָיו: ֲאדֹנִי, ַאָּתה יָָדעְָּת. 
וַּיֹאֶמר ֵאלַי: ֵאּלֶה ֵהם ַהּבִָאים ִמן־ַהּצָָרה ַהּגְדֹולָה, וַיְכַּבְסּו ֶאת־

ׂשְִמֹלָתם וַּיַלְּבִינּום ּבְַדם ַהּׂשֶה.

אחרי החזון על 144 אלף היהודים ראה יוחנן רבבות על גבי רבבות של גויים, 
כמו גם יהודים אחרים אשר באו לידי דעת מושיעה של הגואל במשך תקופת 
הצרה. החוליה המקשרת - ַאֲחֵרי־כֵן - מביעה סדר כרונולוגי, וגם מראה יחס 
של סיבה ותוצאה בין חלקו הראשון וחלקו השני של פרק ז' בהתגלות. כך, 
באמצעות 144 אלף היהודים, יגשים אלוהים את מטרתה השנייה של הצרה 

הגדולה, שהיא להביא להתעוררות רוחנית כלל־עולמית.

3. לנפץ יַד־עַם־קֶֹדׁש
מטרתה השלישית של הצרה הגדולה היא לשבור את כוחו, או את עקשנותו, 
של העם היהודי. בפרקים י"א-י"ב בדניאל מקבל הנביא חזון המתאר את 
התנאים שבהם יהיה שרוי עמו )ישראל( במשך תקופת הצרה. ואז, בדניאל 

י"ב 7-5, עולה השאלה כמה זמן יּוַתר לפרק זמן זה לארוך:

וְָרִאיִתי ֲאנִי ָדנִּיֵאל, וְִהּנֵה ְׁשנַיִם ֲאֵחִרים עְֹמִדים, ֶאָחד ֵהּנָה לְִׂשפַת 
ַהיְאֹר וְֶאָחד ֵהּנָה לִׂשְפַת ַהיְאֹר. וַּיֹאֶמר לִָאיׁש לְבּוׁש ַהּבִַּדים ֲאׁשֶר 
ִמַּמעַל לְֵמיֵמי ַהיְאֹר: עַד־ָמַתי ֵקץ ַהּפְלָאֹות? וֶָאׁשְַמע ֶאת־ָהִאיׁש 
לְבּוׁש ַהּבִַּדים ֲאׁשֶר ִמַּמעַל לְֵמיֵמי ַהיְאֹר, וַּיֶָרם יְִמינֹו ּוׂשְמֹאלֹו 
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ֶאל־ַהָּׁשַמיִם וַּיִּׁשָבַע ּבְֵחי ָהעֹולָם, ּכִי לְמֹועֵד מֹועֲִדים וֵָחצִי ּוכְכַּלֹות 
נַּפֵץ יַד־עַם־קֶֹדׁש ִּתכְלֶינָה כָל־ֵאּלֶה.

קטע זה מספק מטרה שלישית לצרה הגדולה, והיא לשבור את כוחו, או 
את עקשנותו של העם היהודי. הצרה תימשך ולא תחדל עד שדבר זה יקרה. 
אם כן, מדברים אלה אפשר להסיק את מטרתה השלישית של הצרה: אלוהים 

מתכוון לשבור את כוחו של עם הקודש כדי להביאו ללידה חדשה כעם.
האמצעי שעל ידו אלוהים יעשה זאת ניתן ביחזקאל כ' 38-33:

ַחי־ָאנִי נְֻאם ֲאדֹנָי יֱהֹוִה, ִאם־ֹלא ּבְיָד ֲחזָָקה ּובִזְרֹועַ נְטּויָה ּובְֵחָמה 
ׁשְפּוכָה ֶאְמלֹוְך עֲלֵיכֶם. וְהֹוצֵאִתי ֶאְתכֶם ִמן־ָהעִַּמים, וְִקּבַצְִּתי 
ֶאְתכֶם ִמן־ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר נְפֹוצֶֹתם ּבָם, ּבְיָד ֲחזָָקה ּובִזְרֹועַ נְטּויָה 
ּובְֵחָמה ׁשְפּוכָה. וְֵהבֵאִתי ֶאְתכֶם ֶאל־ִמְדּבַר ָהעִַּמים, וְנִׁשְּפְַטִּתי 
ִאְּתכֶם ָׁשם ּפָנִים ֶאל־ּפָנִים. ּכֲַאֶׁשר נְִׁשּפְַטִּתי ֶאת־ֲאבֹוֵתיכֶם ּבְִמְדּבַר 
ֶאֶרץ ִמצְָריִם, ּכֵן ִאּׁשָפֵט ִאְּתכֶם נְֻאם ֲאדֹנָי יֱהֹוִה. וְַהעֲבְַרִּתי ֶאְתכֶם 
ַּתַחת ַהּׁשָבֶט, וְֵהבֵאִתי ֶאְתכֶם ּבְָמסֶֹרת ַהּבְִרית. ּובָרֹוִתי ִמּכֶם 
ַהּמְֹרִדים וְַהּפֹושְִעים ּבִי, ֵמֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם אֹוצִיא אֹוָתם וְֶאל־

ַאְדַמת יִׂשְָרֵאל ֹלא יָבֹוא, וִיַדעְֶּתם ּכִי־ֲאנִי יְהוָה.
בקטע זה מציג יחזקאל קווי דמיון ליציאת מצרים, שאותה בחּנּו מוקדם 
יותר בפרק ד', 'סדר האירועים לפני הצרה'. הדבר שאליו חשוב לשים פה לב 
הוא שאחרי שאלוהים יקבץ את היהודים מרחבי העולם, הוא ייכנס לתקופה 
של משפט עמם )הצרה(. המורדים מקרב העם היהודי יוסרו ממנו במשפט 
טיהור זה. רק אז העם החדש לגמרי, עם שנולד מחדש, יורשה להיכנס אל 

הארץ המובטחת תחת מלכותו של מלך המשיח.

ג. תיאורים כלליים
קטעים מרובים בכתבי התנ"ך מתארים את טבעה ואת מהלכה של הצרה 
הגדולה, ולא נוכל לעסוק בכולם במסגרת מחקר זה. אך ישנם קטעי מפתח 

שעלינו לקחתם בחשבון כחלק מההקדמה על אודות הצרה הגדולה.

1. האפוקליפסה הקטנה של ישעיהו
קטע חשוב בהקשר של הצרה הגדולה הוא ישעיהו כ"ד 1-כ"ז 13. קיים 
דמיון רב בין חלק זה לבין ספר ההתגלות, ולכן כונה הקטע "האפוקליפסה 
הקטנה של ישעיהו". הפסוקים 13-1 בפרק כ"ד מתארים את הארץ בשממה 

מוחלטת עקב משפטיה של הצרה:
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ִהּנֵה יְהוָה ּבֹוֵקק ָהָאֶרץ ּובֹולְָקּה, וְעִּוָה פָנֶיָה וְֵהפִיץ יֹשְבֶיָה. וְָהיָה 
כָעָם ּכַּכֵֹהן, ּכַעֶבֶד ּכַאדֹנָיו, ּכַּׁשִפְָחה ּכַּגְבְִרָּתּה, ּכַּקֹונֶה ּכַּמֹוכֵר, 
ּכַַּמלְוֶה ּכַֹּלוֶה, ּכַּנֹשֶה ּכֲַאׁשֶר נֹשֶא בֹו. ִהּבֹוק ִּתּבֹוק ָהָאֶרץ וְִהּבֹוז 
ִּתּבֹז, ּכִי יְהוָה ִּדּבֶר ֶאת־ַהָּדבָר ַהּזֶה. ָאבְלָה נָבְלָה ָהָאֶרץ, ֻאְמלְלָה 
נָבְלָה ֵּתבֵל, ֻאְמלָלּו ְמרֹום עַם־ָהָאֶרץ. וְָהָאֶרץ ָחנְפָה ַּתַחת יְֹשבֶיָה, 
ּכִי־עָבְרּו תֹוֹרת, ָחלְפּו חֹק, ֵהפֵרּו ּבְִרית עֹולָם. עַל־ּכֵן ָאלָה ָאכְלָה 
ֶאֶרץ וַּיְֶאְׁשמּו יֹשְבֵי בָּה, עַל־ּכֵן ָחרּו יְֹשבֵי ֶאֶרץ, וְנְִׁשַאר ֱאנֹוש ִמזְעָר. 
ָאבַל ִּתירֹוש, ֻאְמלְלָה־גָפֶן, נֶֶאנְחּו ּכָל־ׂשְִמֵחי־לֵב. ׁשָבַת ְמׂשֹוׂש 
ֻּתּפִים, ָחַדל ְׁשאֹון עַּלִיזִים, ָׁשבַת ְמׂשֹוׂש ּכִּנֹור. ּבִַּׁשיר ֹלא יְִׁשּתּו־יָיִן, 
יֵַמר ׁשֵכָר לְׁשָֹתיו. נִׁשְּבְָרה ִקְריַת־ּתֹהּו, ֻסּגַר ּכָל־ּבַיִת ִמּבֹוא. צְוָָחה 
עַל־ַהּיַיִן ּבַחּוצֹות, עְָרבָה ּכָל־ׂשְִמָחה, ּגָלָה ְמׂשֹוׂש ָהָאֶרץ. נִׁשְַאר 
ּבָעִיר ׁשַָּמה, ּוׁשְִאּיָה יֻּכַת־ׁשָעַר. ּכִי כֹה יְִהיֶה ּבְֶקֶרב ָהָאֶרץ ּבְתֹוְך 

ָהעִַּמים, ּכְנֶֹקף זַיִת, ּכְעֹולֵֹלת ִאם־ּכָלָה בָצִיר.

בפסוקים 20-19 מתוארת הארץ כמתנודדת עקב משפטיה של הצרה אשר 
נפלו עליה בגלל החטא:

ֹרעָה ִהְתֹרעֲעָה ָהָאֶרץ, ּפֹור ִהְתּפֹוְרָרה ֶאֶרץ, מֹוט ִהְתמֹוְטָטה ָאֶרץ. 
נֹועַ ָּתנּועַ ֶאֶרץ ּכַּׁשִּכֹור וְִהְתנֹוְדָדה ּכְַּמלּונָה, וְכָבַד עָלֶיָה ּפִׁשְעָּה 

וְנָפְלָה וְֹלא־תִֹסיף קּום.

אך המשפטים הם פועל יוצא הכרחי לצדקתו של אלוהים, ובעובדה זו 
מכירים הצדיקים החיים באותה תקופה, לפי ישעיהו כ"ו 10-8:

ַאף אַֹרח ִמׁשְּפֶָטיָך, יְהוָה, ִקּוִינּוָך, לְׁשְִמָך ּולְזִכְְרָך ַּתֲאוַת־נָפֶׁש. 
נַפְִׁשי ִאּוִיִתָך ּבַּלַיְלָה, ַאף־רּוִחי בְִקְרּבִי ֲאַׁשֲחֶרּךָ ּכִי ּכֲַאֶׁשר ִמְׁשּפֶָטיָך 
לָָאֶרץ, צֶֶדק לְָמדּו יֹשְבֵי ֵתבֵל. יַֻחן ָרׁשָע, ּבַל־לַָמד צֶֶדק, ּבְֶאֶרץ 

נְכֹחֹות יְעַּוֵל ּובַל־יְִרֶאה ּגֵאּות יְהוָה.

ישעיהו כ"ו 21-20 מציין שהצדיקים מוגנים באופן מיוחד על ידי אלוהים 
בזמן שהמשפטים ניתכים נגד כל העוולה:

 לְֵך עִַּמי ּבֹא בֲַחָדֶריָך, ּוְסגֹר דלתיך )ְּדלְָתָך( ּבַעֲֶדָך, ֲחבִי כְִמעַט־
ֶרגַע, עַד־יעבור )יַעֲבָר־(זָעַם. ּכִי־ִהּנֵה יְהוָה יֹצֵא ִמְּמקֹומֹו לִפְקֹד 
וְֹלא־ְתכֶַּסה  וְגִּלְָתה ָהָאֶרץ ֶאת־ָּדֶמיָה,  יֹשֵב־ָהָאֶרץ עָלָיו,  עֲו ֹן 

עֹוד עַל־ֲהרּוגֶיָה.

אכן, חלק זה בישעיהו מהווה רקע הממלא פרטים חסרים ומבהיר רבות 
מהנאמר בהתגלות.
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2. הקטעים על אודות יום ה'

המונח יֹום ה' הוא המונח הנפוץ ביותר לצרה בכתבי התנ"ך. זוהי תקופת 
זמן המתחילה בחתימת ברית שבע השנים, ומסתיימת בביאתו השנייה של 
המשיח לאחר שבע שנים בדיוק. ישנם אלה המלמדים שיום ה' מתחיל 
בהילקחות הקהילה השמיימה, מתוך הנחה שההילקחות היא אשר מתחילה 
את הצרה. אך מכיוון שבקלות יכולה לעבור תקופת זמן בין ההילקחות 
לבין תחילת הצרה, טוב יותר לראות את תחילתו של יום ה' בכריתת ברית 
שבע השנים. אחרים מבקשים להאריך את תקופת יום ה' כך שתכלול את 
מלכות אלף השנים ואת התקופה שאחרי המלכות, אך בחינת הביטוי יֹום 
ה' בכל הקטעים תראה שאין הוא מופיע בכל הקשר למעט הצרה הגדולה. 
בעוד ביטויים אחרים, כגון ַהּיֹום ַההּוא או בַּיֹום ַההּוא, משמשים הן לצרה 
הגדולה והן למלכות האלף, המונח יֹום ה' לעולם אינו מובא מחוץ להקשר 

של הצרה הגדולה.

חלק מקטעי יום ה' מתייחסים לישראל בזמן הצרה, וקטעים אלה יובאו 
בחשבון בפרק י"ג, 'הצרה הגדולה: עובדות ומאפיינים נוספים'. כאן יצוינו 
רק אותם קטעי יום ה' העוסקים בעולם באופן כללי, או המתייחסים לעם 

מסוים מקרב הגויים. ישנם שבעה קטעים כאלה.

ראשית, ישעיהו ב' 22-12 מדגיש את פחד ה' הגדול שישרור באותה תקופה:
ּכִי יֹום לַיהוָה צְבָאֹות עַל ּכָל־ּגֵֶאה וָָרם וְעַל ּכָל־נִּׂשָא, וְׁשָפֵל. וְעַל 
ּכָל־ַאְרזֵי ַהּלְבָנֹון ָהָרִמים וְַהּנִּׂשִָאים, וְעַל ּכָל־ַאּלֹונֵי ַהּבָׁשָן. וְעַל 
ּכָל־ֶהָהִרים ָהָרִמים וְעַל ּכָל־ַהּגְבָעֹות ַהּנִָּׂשאֹות. וְעַל ּכָל־ִמגְָּדל ּגָבַֹּה 
וְעַל ּכָל־חֹוָמה בְצּוָרה. וְעַל ּכָל־ֳאנִּיֹות ַּתְרׁשִיׁש וְעַל ּכָל־ׂשְכִּיֹות 
ַהֶחְמָּדה. וְׁשַח ּגַבְהּות ָהָאָדם וְׁשָפֵל רּום ֲאנָׁשִים, וְנִׂשְּגַב יְהוָה 
לְבַּדֹו ּבַּיֹום ַההּוא. וְָהֱאלִילִים ּכָלִיל יֲַחֹלף. ּובָאּו ּבְִמעָרֹות צִֻרים 
ּובְִמִחּלֹות עָפָר, ִמּפְנֵי ּפַַחד יְהוָה ּוֵמֲהַדר ּגְאֹונֹו ּבְקּומֹו לַעֲֹרץ ָהָאֶרץ. 
ּבַּיֹום ַההּוא יַׁשְלִיְך ָהָאָדם ֵאת ֱאלִילֵי כְַסּפֹו וְֵאת ֱאלִילֵי זְָהבֹו 
ֲאׁשֶר עָׂשּו־לֹו לְִהְׁשַּתֲחו ֹת, לְַחּפֹר ּפֵרֹות וְלָעֲַטּלֵפִים. לָבֹוא ּבְנְִקרֹות 
ַהּצִֻרים ּובְִסעִפֵי ַהְּסלָעִים, ִמּפְנֵי ּפַַחד יְהוָה ּוֵמֲהַדר ּגְאֹונֹו ּבְקּומֹו 
לַעֲֹרץ ָהָאֶרץ. ִחְדלּו לָכֶם ִמן־ָהָאָדם ֲאׁשֶר נְׁשָָמה ּבְַאּפֹו, ּכִי־בֶַּמה 

נְֶחׁשָב הּוא?

שנית, ישעיהו י"ג 16-6 מרחיב על אודות מטרתה הראשונה של הצרה, 
שהיא לשים קץ לרשע ולרשעים:
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ֵהילִילּו ּכִי ָקרֹוב יֹום יְהוָה, ּכְׁשֹד ִמּׁשַַּדי יָבֹוא. עַל־ּכֵן ּכָל־יַָדיִם 
ִּתְרּפֶינָה, וְכָל־לְבַב ֱאנֹוש יִָּמס. וְנִבְָהלּו; צִיִרים וֲַחבָלִים יֹאֵחזּון, 
ּכַּיֹולֵָדה יְִחילּון, ִאיׁש ֶאל־ֵרעֵהּו יְִתָמהּו, ּפְנֵי לְָהבִים ּפְנֵיֶהם. ִהּנֵה 
יֹום־יְהוָה ּבָא, ַאכְזִָרי וְעֶבְָרה וֲַחרֹון ָאף, לָׂשּום ָהָאֶרץ לְׁשַָּמה, 
וְַחָּטֶאיָה יַׁשְִמיד ִמֶּמּנָה. ּכִי־כֹוכְבֵי ַהּׁשַָמיִם ּוכְִסילֵיֶהם ֹלא יֵָהּלּו 
אֹוָרם, ָחׁשְַך ַהּׁשֶֶמׁש ּבְצֵאתֹו, וְיֵָרַח ֹלא־יַּגִיַּה אֹורֹו. ּופַָקְדִּתי עַל־

ֵּתבֵל ָרעָה וְעַל־ְרׁשָעִים עֲו ֹנָם, וְִהְׁשּבִַּתי ּגְאֹון זִֵדים, וְגֲַאוַת עִָריצִים 
ַאׁשְּפִיל. אֹוִקיר ֱאנֹוש ִמּפָז, וְָאָדם ִמּכֶֶתם אֹופִיר. ַעל־ּכֵן ׁשַָמיִם 
ַאְרּגִיז, וְִתְרעַׁש ָהָאֶרץ ִמְּמקֹוָמּה, ּבְעֶבְַרת יְהוָה צְבָאֹות, ּובְיֹום 
ֲחרֹון ַאּפֹו. וְָהיָה ּכִצְבִי ֻמָּדח ּוכְצֹאן וְֵאין ְמַקּבֵץ; ִאיׁש ֶאל־עַּמֹו 
יִפְנּו, וְִאיׁש ֶאל־ַאְרצֹו יָנּוסּו. ּכָל־ַהּנְִמצָא יִָּדֵקר, וְכָל־ַהּנְִסּפֶה 
יִּפֹול ּבֶָחֶרב. וְעֹלְלֵיֶהם יְֻרְּטׁשּו לְעֵינֵיֶהם, יִּׁשַּסו ּבֵָּתיֶהם, ּונְׁשֵיֶהם 

תשגלנה )ִּתּׁשָכַבְנָה(.
שלישית, יחזקאל ל' 9-1 מתאר כיצד ישפיע יום ה' על עמי המזרח התיכון, 

ובייחוד על מצרים:
וַיְִהי ְדבַר־יְהוָה ֵאלַי לֵאמֹר: ּבֶן־ָאָדם, ִהּנָבֵא וְָאַמְרָּת: ּכֹה ָאַמר 
ֲאדֹנָי יְהוִה: ֵהילִילּו ָהּה לַּיֹום. ּכִי־ָקרֹוב יֹום וְָקרֹוב יֹום לַיהוָה, 
יֹום עָנָן, עֵת ּגֹויִם יְִהיֶה. ּובָָאה ֶחֶרב ּבְִמצְַריִם, וְָהיְָתה ַחלְָחלָה 
ּבְכּוׁש ּבִנְפֹל ָחלָל ּבְִמצְָריִם, וְלְָקחּו ֲהמֹונָּה, וְנֶֶהְרסּו יְסֹדֹוֶתיָה. ּכּוׁש 
ּופּוט וְלּוד וְכָל־ָהעֶֶרב וְכּוב ּובְנֵי ֶאֶרץ ַהּבְִרית ִאָּתם ּבֶַחֶרב יִּפֹלּו. 
ּכֹה ָאַמר יְהוָה: וְנָפְלּו סְֹמכֵי ִמצְַריִם וְיַָרד ּגְאֹון עֻּזָּה, ִמִּמגְּדֹל ְסוֵנֵה 
ּבֶַחֶרב יִּפְלּו־בָּה, נְֻאם ֲאדֹנָי יְהוִה. וְנָׁשַּמּו ּבְתֹוְך ֲאָרצֹות נְׁשַּמֹות, 
וְעָָריו ּבְתֹוְך־עִָרים נֲַחָרבֹות ִּתְהיֶינָה. וְיְָדעּו ּכִי־ֲאנִי יְהוָה, ּבְִתִּתי־
ֵאׁש ְּבִמצְַריִם וְנִׁשְּבְרּו ּכָל־עֹזְֶריָה. ּבַּיֹום ַההּוא יֵצְאּו ַמלְָאכִים 
ִמּלְפָנַי ּבַּצִים לְַהֲחִריד ֶאת־ּכּוׁש ּבֶַטח, וְָהיְָתה ַחלְָחלָה בֶָהם ּבְיֹום 

ִמצְַריִם, ּכִי ִהּנֵה ּבָָאה.
רביעית, יואל א' 20-15 מדגיש כיצד ישפיע יום ה' על יבולי הארץ:
ֲאָהּה לַּיֹום! ּכִי ָקרֹוב יֹום יְהוָה, ּוכְׁשֹד ִמּׁשַַּדי יָבֹוא. ֲהלֹוא נֶגֶד 
עֵינֵינּו אֹכֶל נִכְָרת, ִמּבֵית ֱאֹלֵהינּו ִׂשְמָחה וָגִיל. עָבְׁשּו פְֻרדֹות ַּתַחת 
ֶמגְְרפֵֹתיֶהם, נָׁשַּמּו אֹצָרֹות נֶֶהְרסּו ַמְּמגֻרֹות, ּכִי הֹבִיׁש ָּדגָן. ַמה־
ּנֶֶאנְָחה בְֵהָמה, נָבֹכּו עְֶדֵרי בָָקר, ּכִי ֵאין ִמְרעֶה לֶָהם, ּגַם־עְֶדֵרי 
ַהּצֹאן נְֶאׁשָמּו. ֵאלֶיָך יְהוָה ֶאְקָרא, ּכִי ֵאׁש ָאכְלָה נְאֹות ִמְדּבָר, 
וְלֶָהבָה לֲִהָטה ּכָל־עֲצֵי ַהָּׂשֶדה. ּגַם־ּבֲַהמֹות ָׂשֶדה ַּתעֲרֹוג ֵאלֶיָך, ּכִי 

יָבְׁשּו ֲאפִיֵקי ָמיִם, וְֵאׁש ָאכְלָה נְאֹות ַהִּמְדּבָר.
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חמישית, עובדיה 20-10 מתאר את ההשפעות על ארץ אדום, שהיא דרום 
ירדן של ימינו:

ֵמֲחַמס ָאִחיָך יַעֲקֹב ְּתכְַּסָך בּוׁשָה, וְנִכְַרָּת לְעֹולָם. ּבְיֹום עֲָמְדָך 
ִמּנֶגֶד ּבְיֹום ׁשְבֹות זִָרים ֵחילֹו, וְנָכְִרים ּבָאּו ׁשְעָָרו וְעַל־יְרּוׁשָלִַם 
יַּדּו גֹוָרל, ּגַם־ַאָּתה ּכְַאַחד ֵמֶהם. וְַאל־ֵּתֶרא בְיֹום־ָאִחיָך, ּבְיֹום 
נָכְרֹו, וְַאל־ִּתְׂשַמח לִבְנֵי־יְהּוָדה ּבְיֹום ָאבְָדם, וְַאל־ַּתגְֵּדל ּפִיָך ּבְיֹום 
צָָרה. ַאל־ָּתבֹוא בְׁשַעַר־עִַּמי ּבְיֹום ֵאיָדם, ַאל־ֵּתֶרא גַם־ַאָּתה 
ּבְָרעָתֹו ּבְיֹום ֵאידֹו, וְַאל־ִּתְׁשלְַחנָה בְֵחילֹו ּבְיֹום ֵאידֹו. וְַאל־ַּתעֲמֹד 
עַל־ַהּפֶֶרק לְַהכְִרית ֶאת־ּפְלִיָטיו, וְַאל־ַּתְסּגֵר ׂשְִריָדיו ּבְיֹום צָָרה. 
ּכִי־ָקרֹוב יֹום־יְהוָה עַל־ּכָל־ַהּגֹויִם; ּכֲַאֶׁשר עִָׂשיָת יֵעֶָׂשה ּלְָך, ּגְֻמלְָך 
יָׁשּוב ּבְֹראׁשֶָך. ּכִי ּכֲַאׁשֶר ׁשְִתיֶתם עַל־ַהר ָקְדׁשִי יִׁשְּתּו כָל־ַהּגֹויִם 
ָּתִמיד, וְָׁשתּו וְלָעּו וְָהיּו ּכְלֹוא ָהיּו. ּובְַהר צִּיֹון ִּתְהיֶה פְלֵיָטה וְָהיָה 
קֶֹדׁש, וְיְָרׁשּו ּבֵית יַעֲקֹב ֵאת מֹוָרׁשֵיֶהם. וְָהיָה בֵית־יַעֲקֹב ֵאׁש ּובֵית 
יֹוֵסף לֶָהבָה ּובֵית עֵׂשָו לְַקׁש, וְָדלְקּו בֶָהם וֲַאכָלּום, וְֹלא־יְִהיֶה 
ָׂשִריד לְבֵית עֵׂשָו, ּכִי יְהוָה ִּדּבֵר. וְיְָרׁשּו ַהּנֶגֶב ֶאת־ַהר עֵָׂשו, וְַהְּׁשפֵלָה 
ֶאת־ּפְלִׁשְִּתים, וְיְָרׁשּו ֶאת־ׂשְֵדה ֶאפְַריִם וְֵאת ׂשְֵדה ׁשְֹמרֹון, ּובִנְיִָמן 
ֶאת־ַהּגִלְעָד. וְגָלֻת ַהֵחל־ַהּזֶה לִבְנֵי יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־ּכְנַעֲנִים עַד־צְָרפַת 

וְגָלֻת יְרּוׁשָלִַם ֲאׁשֶר ּבְִספַָרד יְִרׁשּו ֵאת עֵָרי ַהּנֶגֶב.
משפט יום ה' יהיה כבד במיוחד על אדום עקב התנכלותם יוצאת הדופן 
לישראל. על אף שעמים אחרים אשמים באותה מידה, קלונה של אדום ייחודי 

בגלל קשרי הדם שלה לישראל.
שישית, צפניה א' 18-14 מתאר את יום ה' כתקופה של חושך ומצוקה, 

ומתייחס גם למטרתה הראשונה של תקופת הצרה:
ָקרֹוב יֹום־יְהוָה ַהּגָדֹול, ָקרֹוב ּוַמֵהר ְמאֹד, קֹול יֹום יְהוָה, ַמר צֵֹרַח 
ׁשָם ּגִּבֹור. יֹום עֶבְָרה ַהּיֹום ַההּוא, יֹום צָָרה ּוְמצּוָקה, יֹום ׁשָֹאה 
ּוְמׁשֹוָאה, יֹום חֹשְֶך וֲַאפֵלָה, יֹום עָנָן וַעֲָרפֶל. יֹום ׁשֹופָר ּוְתרּועָה 
עַל ֶהעִָרים ַהּבְצֻרֹות וְעַל ַהּפִּנֹות ַהּגְבֹהֹות. וֲַהצֵֹרִתי לָָאָדם, וְָהלְכּו 
ּכַעִוְִרים, ּכִי לַיהוָה ָחָטאּו, וְׁשֻּפְַך ָּדָמם ּכֶעָפָר ּולְֻחָמם ּכַּגְלָלִים. ּגַם־

ּכְַסּפָם ּגַם־זְָהבָם ֹלא־יּוכַל לְַהּצִילָם ּבְיֹום עֶבְַרת יְהוָה, ּובְֵאׁש ִקנְָאתֹו 
ֵּתָאכֵל ּכָל־ָהָאֶרץ, ּכִי־כָלָה ַאְך־נִבְָהלָה יַעֲׂשֶה ֵאת ּכָל־יֹשְבֵי ָהָאֶרץ.

שביעית, בשנייה לפטרוס ג' 12-10 מתואר יום ה' כזמן של שריפה בארץ:
ּבֹא יָבֹא יֹום־יְהֹוָה ּכְגַּנָב ּבַּלָיְלָה, ָאז ַהּׁשַָמיִם ּבְׁשָאֹון יֲַחֹלפּו 
וְַהיְסֹדֹות יְבֹעֲרּו וְִהְתמֹגֲגּו, וְָהָאֶרץ וְַהַּמעֲׂשִים ֲאׁשֶר עָלֶיָה יִּׂשֵָרפּו. 
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וְעַָּתה, ִאם־ּכָל־ֵאּלֶה יָמּוגּו, ַמה־ְּמאֹד ַחּיָבִים ַאֶּתם לְִהְתַהּלְֵך 
ּבְִקֻדּׁשָה ּובֲַחִסידּות ּולְַחּכֹות לְיֹום־יְהֹוָה ׁשֶּיָבֹא ּולְָהִחיׁש אֹתֹו, 

ֲאׁשֶר ּבֹו ַהּׁשַָמיִם יָמּוגּו בֵָאׁש וְַהיְסֹדֹות יְבֹעֲרּו וְנַָמּסּו.
התהליך שעל ידיו תישרף הארץ הוא באמצעות דיני האש הכלולים בדיני 
החותמות, השופרות והקערות אשר יידונו בפרק י', 'אירועי המחצית הראשונה 

של הצרה', ובפרק י"ב, 'אירועי המחצית השנייה של הצרה'.
לסיכום, אם כן, הכתובים מספקים תיאור כללי של הצרה הגדולה כתקופה 
של חושך, עינוי, ייסורים, מהומה, בלבול ומוות, ושל חורבן עצום, במיוחד 

באמצעות אש.





פרק תשיעי ט

תחילת הצרה
כבר הודגש במספר מקומות שלא הילקחותה של הקהילה היא שמתחילה 
את הצרה, אלא חתימת ברית שבע השנים בין צר המשיח לבין ישראל. שני 

קטעי מפתח מאששים זאת.

א. דניאל ט' 27-24
עשרים ושלושה הפסוקים הראשונים בדניאל ט' מהווים את ההקדמה 
לנבואת שבעים השבועים שנמצאת בפסוקים 27-24. הרקע ניתן בפסוקים 
2-1, שם מציין דניאל שהוא דרש בספרי הנבואה של ירמיהו ושל מספר 
נביאים אחרים, כמו ישעיהו. מתוך לימודו המעמיק באותם ספרים הוא 
ידע שעל הגלות הבבלית לארוך שבעים שנה. הוא ידע גם ששבעים השנה 
מתקרבות לסיומן. זהו חלק הנבואה שאותו הבין דניאל נכונה. מה שהבין 
שלא כראוי בקשר לנבואות ירמיהו, ישעיהו ואולי אחרים, היה שהוא 
חשב שמלכות המשיח, או מלכות אלף השנים, תוקם לאחר שבעים שנות 
הגלות הללו. הוא גם ידע מנביאים אלה שהתנאי המקדים להקמתה של 
המלכות הוא שעם ישראל יתוודה על חטאיו. מתוך הנחתו שהמלכות תבוא 
מיד לאחר גלות בבל, התפלל דניאל תפילת התוודות על חטאי ישראל 

בפסוקים 19-3.
בפסוקים 23-20 נשלח המלאך גבריאל לתקן את האי־הבנה של דניאל 
לגבי כינונה של המלכות בסוף שבעים שנות הגלות. גבריאל מגיע כדי לגלֹות 
לדניאל את תוכניתו של אלוהים, זו שתביא את המלכות. באמצעות משחק 
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מילים הוא מודיע לדניאל שלא יהיו אלה שבעים שנים, אלא שבעים שבועים 
של שנים לפני שתיווסד המלכות.

1. קביעת שבעים השבועים - דניאל ט' 24א
ׁשָבֻעִים ׁשִבְעִים נְֶחַּתְך עַל־עְַּמָך וְעַל־עִיר ָקְדׁשֶָך . . .

אחת הטרגדיות הגדולות ביותר בתרגומים השונים היא שהמילה ׁשָבֻעִים 
תורגמה "שבועות". אך המילה המופיעה כאן היא ׁשָבֻעִים, אשר משמעותה 
אינה שבועות אלא היא מעין צורת רבים של המילה שבע. בצורתה זו יכולה 
המילה להתייחס לשבע פעמים של כל דבר, כפי שהמילה תריסר משמעה שנים־
עשר ויכולה להתייחס לכל דבר. תריסר זו כמות של שנים־עשר, כגון תריסר 
תפוחים או תריסר ביצים, וההקשר הוא שקובע למה מתייחסת המילה. כך 
גם לגבי המילה הזאת; משמעותה הפשוטה היא "שבע", ואפשר ליחסה לשבע 
מכל דבר. בהקשר שלנו, כמובן, מן ההכרח שהכוונה היא לשבע של שנים, 
מפני שדניאל עסק בשנים. הוא ספר את שבעים שנות הגלות הבבלית, בהנחה 
שאחרי שבעים שנה תיווסד המלכות. ברור הוא שדניאל חשב במונחים של 
שנים. קיים כאן משחק מילים. נאמר לדניאל שלא "שבעים שנים", אלא על 
"שבועים שבעים של שנים" לעבור לפני שתיחנך המלכות. בקטע זה, אם כן, 
המשמעות היא שבעים שבועים של שנים, אשר הם סך של 490 שנה. המלאך 

אומר לדניאל שתקופה של 490 שנה "נחתכה".
המילה נְֶחַּתְך פירושה לכרות או לקבוע. לכל אורך ספרו עוסק דניאל 
בנושא של עתות הגויים, אותה תקופה ארוכה שהחלה בהחרבת בית המקדש 
בירושלים בידי נבוכדנצאר בשנת 586 לפנה"ס, ותיגמר עם סיום הצרה הגדולה 
וביאתו השנייה של המשיח. דניאל היה הנביא שניתנה לו התגלות ארוכה 
ומפורטת לגבי טבען של עתות הגויים. היה זה דניאל שגילה שיהיו ארבע 
ממלכות של גויים לאורך התקופה הנקראת עתות הגויים. בקטע של שבעים 
השבועים נאמר לדניאל שתקופה של 490 שנה נחתכה, או נגזרה, מתוך תקופת 

עתות הגויים כדי להביא לשיקומו הסופי של ישראל.
הערה נוספת ואחרונה לגבי פסוק זה דנה במרכז של תוכנית שבעים 
השבועים אשר נְֶחתכּו עַל־עְַּמָך ]כלומר, עמו של דניאל, היהודים[ וְעַל־עִיר 
ָקְדֶׁשָך ]ירושלים[. מרכזה של תוכנית שבעים השבועים הוא, באופן מיוחד, העם 
היהודי ועירו - ירושלים. דבר חשוב מאוד שיש לשים לב אליו הוא שתוכנית 
שבעים השבועים אינה נוגעת לקהילה. אין לה שום קשר לתוכניתו של אלוהים 

עבור הקהילה. תוכנית שבעים השבועים נוגעת לישראל.
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2. מטרת שבעים השבועים - דניאל ט' 24ב
ׁשָבֻעִים ׁשִבְעִים נְֶחַּתְך עַל־עְַּמָך וְעַל־עִיר ָקְדׁשֶָך, לְכַּלֵא ַהּפֶׁשַע 
ולחתם )ּולְָהֵתם( חטאות )ַחָּטאת( ּולְכַּפֵר ָעו ֹן ּולְָהבִיא צֶֶדק 

עֹלִָמים וְלְַחּתֹם ָחזֹון וְנָבִיא וְלְִמׁשַֹח קֶֹדׁש ָקָדׁשִים.
חלקו השני של פסוק 24 מתאר את המטרה של שבעים השבועים. המטרה 
של תקופת 490 השנים הזאת, שגזר אלוהים על העם היהודי, היא להשיג 
שישה דברים. שלושת הדברים הראשונים הם גורמים שליליים ובלתי רצויים, 
והם יוסרו במשך שבעים השבועים. שלושת הדברים האחרונים הם גורמים 
חיוביים ורצויים, אשר יוצאו לפועל במשך שבעים השבועים. למעשה, שלושת 
הגורמים החיוביים מהווים מענה לשלושת הגורמים השליליים. לדוגמה, הגורם 
השלילי הראשון מקבל את תגובתו במרכיב החיובי הראשון; כך שהמטרות 
הראשונה והרביעית כרוכות יחד. הגורם השלילי השני מקבל את תגובתו 
בגורם החיובי החמישי; המטרה השנייה והחמישית כרוכות יחד. ולבסוף, 
הגורם השלילי השלישי מקבל את תגובתו בגורם החיובי השלישי; המטרות 

השלישית והשישית כרוכות יחד גם הן.

]א[ לְכַּלֵא ַהּפֶׁשַע
המטרה הראשונה היא: לְכַּלֵא ַהּפֶׁשַע. המילה לְכַּלֵא משמעה לרסן בתקיפּות, 
לרסן לגמרי או להביא לידי השלמה. המילה ּפֶַׁשע היא ביטוי חזק ביותר למילה 
חטא. משמעותה המילולית היא "למרוד". יש לשים לב לכך שהמילה באה 
בה"א הידיעה, כלומר לא רק לסיים פשע, אלא לסיים את ַהפשע, להביא את 
ַהמרד לידי סיום. זוהי התייחסות למרידה ספציפית, למעשה פשע מסוים, 
ולהבאתו לכלל סיום, להבאתו לידי השלמה. אותו מעשה פשע בהקשר הזה 
הוא דחיית משיחותו של ישוע. סופו של הפשע האחד הזה נראה בישעיהו 

נ"ג 9-1 ובזכריה י"ב 10-י"ג 1.
במטרה ראשונה זו על החטא לבוא תחת ריסון, כך שלא יוכל לפרוח יותר, 
ובאופן מיוחד חטאו של ישראל בדחיית משיחותו של ישוע. חטאו הלאומי של 
ישראל ירוסן כעת בתקיפּות, ויבוא לידי גמר. אותו רעיון מובע גם בישעיהו 
נ"ט 20 ובאל הרומים י"א 26. המטרה הראשונה היא, אם כן, להביא לכלל 

סיום את פשעו הלאומי של ישראל: דחיית משיחותו של ישוע.

]ב[ לחתם חטאות )לְָהֵתם ַחָּטאת(
המטרה השנייה היא: לְָהֵתם ַחָּטאת. משמעות המילה לְָהֵתם היא לסיים, 
והיא נובעת מן המילה תום, סיום. המילה ֵחְטא משמעּה להחטיא את המטרה, 
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והיא מתייחסת לחטאים יומיומיים. חטאים, אם כן, יבואו לידי סיומם 
או יוסרו.

ידוע, כמובן, שיהיו חטאים בימי מלכותו של המשיח. מטרת הקטע היא 
להראות שאף שעלולים להיות חטאים בקרב עמי הגויים, בזמן המלכות לא 
יהיה חטא בקרב ישראל. אמת זו ממש נלמדת גם מישעיהו כ"ז 9, מיחזקאל 
ל"ו 27-25, ל"ז 23, ומאל הרומים י"א 27. זהו גם הרעיון של הברית החדשה 
המוזכרת בירמיהו ל"א 33-30, שם מנבא ירמיהו מפורשות שיום יבוא ובו 
כל חטאיו של ישראל יוסרו וכל ישראל ייוושע, מקטנם ועד גדולם. בזמן 
המלכות לא יצטרך יהודי אחד לומר לאחר: "דע את ה'", כי כולם ידעו אותו, 

למקטנם ועד גדולם.
המטרה השנייה של שבעים השבועים היא להביא קץ לחטאים הכלליים בחיי 
היומיום של עם ישראל. מחד גיסא, האדון יטפל בפשע האחד המסוים, דחיית 

משיחותו; מאידך גיסא, חטאים יומיומיים בישראל יובאו גם הם לסיומם.

]ג[ לְכַּפֵר עָו ֹן
המטרה השלישית של שבעים השבועים היא: לְכַּפֵר עָו ֹן. זהו האמצעי שעל 
ידו יושגו המטרות הראשונה והשנייה. האמצעי שעל ידו יוסר חטאו הלאומי 
של ישראל בדחיית המשיח והאמצעי שעל ידו יוסרו חטאיהם היומיומיים 

הוא הכפרה.
המטרה השלישית היא לעשות כפרה, באופן מיוחד עבור עָו ֹן. המילה עָו ֹן 
מתייחסת לטבעו החוטא של האדם. תוכנית שבעים השבועים היא טיהור של 
ישראל אשר יכלול הסרה של כל שלושת הדברים: ראשית, את חטאו הלאומי 
של ישראל בדחיית משיחותו של המשיח; שנית, חטאים יומיומיים; ושלישית, 

טיפול בטבע החוטא עצמו.

]ד[ להביא עידן של צדק
המטרה הרביעית של שבעים השבועים היא: לְָהבִיא צֶֶדק עֹלִָמים, שמשמעו 
להביא עידן של צדק, כיוון שזוהי משמעות המילה עולם. אותו עידן של צדק 
נקרא מלכות המשיח או מלכות אלף השנים. זוהי אותה נקודה שמציגים 

ישעיהו א' 26, י"א 5-2, ל"ב 17, ירמיהו כ"ג 6-5 ו-ל"ג 18-15.
המטרה הרביעית היא להביא עידן של צדק, לכונן את המלכות. דניאל חשב 
שהמלכות תיכון מיד לאחר שבעים שנות הגלות; כעת נאמר לו שדבר זה יתרחש 
לא לאחר שבעים שנים, אלא כעבור שבעים פעמים שבע שנים, או 490 שנה.
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]ה[ לגרום להפסקת הנבואה
המטרה החמישית של שבעים השבועים היא: לְַחּתֹם ָחזֹון וְנָבִיא. משמעות 
המילה לְַחּתֹם היא לגרום להפסקה או להביא להגשמה מלאה. המילה ָחזֹון 
מתייחסת לנבואה מילולית, נבואות שנאמרו ונמסרו בעל פה בלבד, כגון אלה 
של אליהו או אלישע. המילה נִָביא )או נְבּוָאה( מתייחסת לנבואה שבכתב, 
כמו כתבי הנבואה של ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ותרי־עשר הנביאים. המטרה 
החמישית של שבעים השבועים היא לגרום להפסקת הן הנבואה המילולית 
והן הנבואה הכתובה, מפני שתוכנית שבעים השבועים כוללת בתוכה את 
ההתגשמות הסופית של כל הנבואות; התפקיד שממלאות כל הנבואות יסתיים 

בביאתו השנייה של המשיח.
מכיוון שהוא מדבר על מלכות המשיח, נשאלת שאלה נוספת: כיצד ייתכן 
שמלכות המשיח תגשים את כל הנבואות, והרי ישנם דברים הנוגעים לזמן 
שאחרי המלכות - לסדר הנצחי? אך מה שעלינו לזכור הוא שהנצח )או הסדר 
הנצחי( הוא דבר שנגלה בברית החדשה; איש מנביאי התנ"ך לא ראה מעבר 
למלכות המשיח ואל תוך הסדר הנצחי. מנקודת המבט של כתבי התנ"ך 
ולאור העובדה שאף נביא לא ראה מעבר למלכות המשיח, כאשר דניאל מדבר 
על חתימת החזון והנבואה במלכות, הוא מתכוון לכך שבכל הנוגע לנבואות 

התנ"ך, הכול בהחלט יתגשם.

]ו[ לְִמׁשַֹח קֶֹדׁש ָקָדׁשִים
המטרה השישית והאחרונה של שבעים השבועים היא: לְִמֹׁשַח קֶֹדׁש ָקָדִׁשים, 
כלומר למשוח את המקום הקדוש ביותר, מאחר שהכוונה היא למקום ולא 
לאישיות כלשהי. המקום הקדוש ביותר הוא בית המקדש; לא בית המקדש 
הראשון של שלמה המלך, לא בית המקדש השני של זרובבל, ובוודאי שלא בית 
המקדש השלישי בתקופת הצרה הגדולה. הכוונה היא לבית המקדש הרביעי, 
בית המקדש של מלכות המשיח, אשר האדון עצמו הוא בונהו ואשר יימשח 

כחלק מתוכנית שבעים השבועים.

3. נקודת ההתחלה של שבעים השבועים - דניאל ט' 25א
וְֵתַדע וְַתׂשְּכֵל ִמן־מֹצָא ָדבָר לְָהׁשִיב . . .

נקודת ההתחלה של שבעים השבועים מוזכרת בחלקו הראשון של פסוק 
25: וְֵתַדע וְַתׂשְּכֵל ִמן־מֹצָא ָדבָר לְָהׁשִיב וְלִבְנֹות יְרּוׁשָלִַם. פסוק 24 כבר ציין 
שתוכנית שבעים השבועים נוגעת לא רק לעם היהודי, כי אם גם לעיר היהודית 
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ירושלים. כעת נאמר לדניאל ששבעים השבועים יחלו בצַו, כזה המערב את 
בנייתה מחדש של ירושלים.

לאחר מכן מחולקים שבעים השבועים לשלוש תתי־חלוקות: שבעה שבועים, 
שישים ושניים שבועים ושבוע אחד.

4. שישים ותשעה השבועים הראשונים - דניאל ט' 25ב

. . . וְלִבְנֹות יְרּוׁשָלִַם עַד־ָמׁשִיַח נָגִיד ׁשָבֻעִים ׁשִבְעָה, ְוׁשָבֻעִים 
ׁשִּׁשִים ּוׁשְנַיִם ָּתׁשּוב וְנִבְנְָתה ְרחֹוב וְָחרּוץ, ּובְצֹוק ָהעִִּתים.

חלקו השני של פסוק 25 מדבר על שישים ותשעה השבועים הראשונים בצרפו 
את שתי התתי־חלוקות: את שבעת השבועים ואת שישים ושניים השבועים.

]א[ שבעת השבועים או ארבעים ותשע השנים

התת־החלוקה הראשונה, שבעת השבועים, היא סך של ארבעים ותשע שנים 
ומתייחסת לתקופת ארבעים ותשע השנים שארכו לבנייתה מחדש של ירושלים. 
בדברו על בניית ירושלים מחדש אומר הקטע על העיר: ָּתׁשּוב וְנִבְנְָתה ְרחֹוב 
וְָחרּוץ, ּובְצֹוק ָהעִִּתים. התת־חלוקה הראשונה של שבעים השבועים היא, אם 
כן, שבעת השבועים או ארבעים ותשע השנים שבהם נבנתה ירושלים מחדש. 

רק לאחר ארבעים ותשע שנים נשלם תהליך הבנייה מחדש.

 ]ב[ שישים ושניים השבועים,
או ארבע מאות שלושים וארבע השנים

התת־חלוקה השנייה של שבעים השבועים היא שישים ושניים השבועים, 
שהם סך של 434 שנים. עד כמה שהדבר נוגע לפסוק הזה, לא הייתה הפסקה 
כלשהי בין התתי־חלוקות הראשונה והשנייה של שבעים השבועים. שישים 
ושניים השבועים באו מיד לאחר שבעת השבועים, או 434 השנים באו מיד 
לאחר ארבעים ותשע השנים. שבעה שבועים ושישים ושניים שבועים הם 
ביחד שישים ותשעה שבועים; או אם נחבר ארבעים ותשע שנים עם 434 
שנים נקבל 483 שנה. סך של 483 שנים יעברו ממֹצָא ָדבָר ועד לבואו של 
המשיח, הנָגִיד. לכן 483 שנים מתוך תקופת 490 השנים הגיעו לסופן בביאתו 

הראשונה של המשיח.
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 5. המאורעות שבין השבוע השישים ותשעה
והשבוע השבעים - דניאל ט' 26

וְַאֲחֵרי ַהּׁשָבֻעִים ׁשִּׁשִים ּוׁשְנַיִם יִּכֵָרת ָמׁשִיַח וְֵאין לֹו, וְָהעִיר וְַהּקֶֹדׁש יַׁשְִחית 
עַם נָגִיד ַהּבָא וְִקּצֹו בַּׁשֶֶטף, וְעַד ֵקץ ִמלְָחָמה נֱֶחֶרצֶת ׁשֵֹממֹות.

לאחר שאמר בפסוק 25 בדיוק כמה שנים יעברו לפני ביאתו הראשונה 
של המשיח, נאמר כעת לדניאל בפסוק 26 על אודות אירועים שיבואו בין 
השבוע השישים ושניים והשבוע השבעים. בעוד בין התתי־חלוקות הראשונה 
והשנייה של שבעים השבועים לא היה כל פער של זמן, בין התתי־חלוקות 
השנייה והשלישית ישנו פער של זמן. פסוק 26 מתחיל כך: וְַאֲחֵרי ַהּׁשָבֻעִים 
ׁשִּׁשִים ּוׁשְנַיִם, אחרי התת־חלוקה השנייה, דברים מסוימים צריכים להתרחש 
לפני שהתת־חלוקה השלישית מתחילה בפסוק 27. כאשר הוא אומר ַאֲחֵרי 
ַהּׁשָבֻעִים ׁשִּׁשִים ּוׁשְנַיִם, הוא מתכוון אחרי סיום התת־חלוקה השנייה של 
שבעים השבועים ולפני תחילת התת־חלוקה השלישית של שבעים השבועים. 
ביטוי זה מראה בבירור שקיימת הפסקה של זמן בין התתי־חלוקות השנייה 
והשלישית, כלומר, בין השבוע השישים ותשעה לשבוע השבעים. שלושה 

אירועים יתרחשו במהלך פער זמנים זה.

]א[ המשיח ייהרג
ראשית, יִּכֵָרת ָמׁשִיַח וְֵאין לֹו. יִּכֵָרת פירושו ייהרג. אירוע זה התרחש בשנת 
30 לספירה, בערך 35 שנה לאחר לידתו של ישוע. בנוסף לכך, נאמר: וְֵאין לֹו. 
ייתכן שהביטוי ֵאין לֹו מתאר את מצבו של המשיח במותו כמי שאין ברשותו 
דבר, וייתכן שפירושו "לא לו", כלומר שהוא לא מת עבור עצמו אלא עבור 

אחרים. האפשרות השנייה היא כנראה כוונת הביטוי.

]ב[ חורבן ירושלים והמקדש
וְָהעִיר וְַהּקֶֹדׁש יַׁשְִחית עַם נָגִיד ַהּבָא וְִקּצֹו בַּׁשֶֶטף . . .

לפי ה"א הידיעה במילה "הבא", כאשר נאמר עַם נָגִיד ַהּבָא הכוונה היא 
לעם מסוים. כלומר, מדובר בעם ספציפי, אותו עם המבצע את הפעולה שעליה 
מדובר בפסוק. במילים אחרות, לא הנָגִיד ַהּבָא הוא זה שמחריב את העיר ואת 
המקדש, אלא עַם נָגִיד ַהּבָא הוא המחריב אותם. כוונת המשפט היא ללמד 
שהלאום של אותו העַם והלאום של הנָגִיד ַהּבָא הוא אותו אחד. נָגִיד ַהּבָא 
הוא בהקשר הזה צר המשיח שעליו כבר דיבר דניאל בפרקים ז' ו-ח'. באומרו 
נָגִיד בחר דניאל באותו מונח שהשתמש בו בהתייחסויותיו הקודמות, מכיוון 
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שכבר דיבר עליו בפרקים הקודמים. נָגִיד ַהּבָא, אשר עדיין עתיד לבוא, הוא 
מאותו לאום של העַם שיחריב את העיר ואת המקדש. אחרי שהמשיח נכרת, 

העיר והמקדש ייחרבו.
דבר זה התרחש בשנת 70 לספירה, 40 שנה אחרי מותו של המשיח. ידוע 
מההיסטוריה מיהו אותו עַם. בני העַם שהחריבו את העיר ואת המקדש בשנת 
70 לספירה היו גויים מרומא, כלומר הרומאים. מאחר שעל צר המשיח להיות 
מאותו הלאום של העם שהחריב את העיר ואת המקדש, הרי שפסוק זה הוא 

המראה לנו שצר המשיח יהיה גוי ממוצא רומי.
לאחר מכן הוא מציין: וְִקּצֹו בֶַּׁשֶטף, כלומר שסופם של ירושלים ושל המקדש 
יהיה עקב ּׁשֶֶטף )שיטפון(. בכל מקום שבו משתמשים בתמונה של שיטפון 
באופן סמלי, היא תמיד מסמלת פלישה צבאית. ירושלים נחרבה בפלישה 

צבאית רומית, תחילה תחת אספסיאנוס ואחר כך תחת טיטוס.

]ג[ מלחמה מתמשכת
וְעַד ֵקץ ִמלְָחָמה . . .

במשך שארית פרק הזמן שלפני תחילת השבוע השביעי תתאפיין הארץ 
במלחמות. דבר זה בוודאי היה נכון לכל אורך ההיסטוריה של המזרח התיכון. 
הכתוב אומר שכתוצאה מאותן מלחמות: נֱֶחֶרצֶת ֹׁשֵממֹות - התייחסות למצבה 

השומם של הארץ כמצב שאותו חרץ אלוהים.

6. השבוע השבעים - דניאל ט' 27
התת־חלוקה השלישית של שבעים השבועים היא השבוע האחרון, שהוא 

השבוע השבעים המתואר בפסוק 27:
וְִהגְּבִיר ּבְִרית לַָרּבִים ׁשָבּועַ ֶאָחד, וֲַחצִי ַהּׁשָבּועַ יַׁשְּבִית זֶבַח 
ּוִמנְָחה, וְעַל ּכְנַף ׁשִּקּוצִים ְמׁשֵֹמם, וְעַד־ּכָלָה וְנֱֶחָרצָה ִּתַּתְך עַל־

ׁשֵֹמם.
השבוע האחרון הוא סך של שבע שנים, שהן אותן שבע שנות הצרה הגדולה. 
אותן שבע שנים, שהן השבוע השבעים, מחולקות אף הן בפסוק זה לשני 
חלקים, שהם שני חצאים שווים בני שלוש שנים וחצי כל אחד. במקומות 
אחרים בדניאל ובספר ההתגלות ניתנים להם שמות תיאוריים שונים. כל אחד 
מהחצאים מתואר בשלוש דרכים שונות: לפעמים יִָמים ֶאלֶף ּוָמאַתיִם וְׁשִּׁשִים 
)התג' יב 6(; לעתים ַאְרּבָעִים ּוׁשְנַיִם ֳחָדׁשִים )התג' יא 3-2, יג 5(, ולפעמים עִָּדן 
וְעִָּדנִים וֲַחצִי עִָּדן )דנ' ז 52(. בכל שלושת המקרים הם שווים לשתי תקופות 

של שלוש שנים וחצי, שיחדיו מהוות את תקופת שבע השנים.
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נקודת ההתחלה של התת־חלוקה הראשונה )שבעת השבועים הראשונים( 
הייתה הצו לשוב ולבנות את ירושלים. מאחר שהתת־חלוקה השנייה, זו של 
שישים ושנים השבועים, באה מיד לאחר התת־חלוקה הראשונה, לא היה כל 
צורך באות שיסמן שהתת־חלוקה השנייה החלה. אך מאחר שנותר פער של 
זמן בין התתי־חלוקות השנייה והשלישית, היה נחוץ לספק אות שעל פיו נדע 

שהתת־חלוקה השלישית החלה.

]א[ הברית הנחושה
הפסוק מציין: וְִהגְּבִיר ּבְִרית לַָרּבִים ׁשָבּועַ ֶאָחד. זוהי נקודת ההתחלה של 
השבוע השבעים. המילה ִהגְּבִיר בפסוק 27 מתייחסת לשם הקודם הקרוב 
ביותר אליה, נָגִיד ַהּבָא, בפסוק 26. הנָגִיד ַהּבָא וזה שכורת את הברית אחד 
הם ואותו האדם, אשר מוכר יותר בחוגים המשיחיים כצר המשיח. הנָגִיד ַהּבָא, 
או צר המשיח, יגְּבִיר ּבְִרית, או יכרות ברית נחושה. אותה ברית שיכרות תהיה 
מחוזקת; הוא ידאג שתהיה חזקה. כוונת המילים ִהגְּבִיר ּבְִרית אינה חידוש 
של ברית קיימת, אלא כינונה של ברית מקורית בעלת ערבונות חזקים. בסעיף 

הבא יובהר לְמה בדיוק ערבה אותה ברית.

נקודת ההתחלה של השבוע השבעים בדניאל, שהוא השבוע האחרון, היא 
עדיין עתידית, ונקודת ההתחלה של הצרה הגדולה היא כריתת ברית שבע 
השנים. לא ההילקחות היא המתחילה את הצרה. ההילקחות תבוא בזמן 
כלשהו לפני שתתחיל הצרה. ייתכן שהיא תבוא מיד לפני שתתחיל הצרה, 
וייתכן כי תבוא עשר, עשרים, שלושים או יותר שנים לפני שתתחיל הצרה. 
בעוד הכתובים מלמדים שההילקחות תקדים את הצרה, מעולם לא נאמר 
בהם שההילקחות מתחילה את הצרה. האירוע המתחיל את הצרה הוא כריתת 

ברית שבע השנים.

יתרה מכך, מצוין כי הברית תיכרת לַָרּבִים; לא עם כולם, אלא עם ַרּבִים. 
גם לא לְַרּבִים אלא לַָרּבִים, בה"א הידיעה. הכוונה היא להנהגת ישראל, אשר 
תוסמך לכרות בריתות מסוג זה. הברית נכרתת לשבוע אחד. מחד, היא מתחילה 
את שבע שנות הצרה, אך מאידך, היא נחתמת גם לשם המטרה הספציפית 

של היותה תֵקפה לשבע שנים.

]ב[ הפסקת מערכת הקורבנות
הפסוק ממשיך ומציין כי באמצע השבוע הוא יַׁשְּבִית זֶבַח ּוִמנְָחה. באמצעו 
של השבוע השבעים, כלומר לאחר שלוש השנים וחצי הראשונות, הברית תישבר. 
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כאשר היא תישבר, הוא יַׁשְּבִית זֶבַח ּוִמנְָחה. מערכת הקורבנות תושבת בכוח. 
אותו רעיון מובע בהתגלות י"א 2-1.

]ג[ עבודת אלילים
וְעַל ּכְנַף ׁשִּקּוצִים ְמׁשֵֹמם . . .

המילה ּכְנַף מתייחסת לגג בית המקדש, ומשמעותה מכוונת ל"השפעה 
משתרעת" או ל"השפעה מסוככת". אותה השפעה מסוככת תהיה על גג בית 
המקדש. זוהי התייחסות מיוחדת להשתחוות לצר המשיח, כאשר יכריז על 
עצמו כעל האל האחד והאמיתי )תסל"ב ב 4-3(. המילה ּׁשִּקּוץ מתייחסת 
לצלם או לאליל, כלומר שצלם או פסל של צר המשיח יוצב במתחם הבית על 
גג המקדש עצמו. דבר זה מתואר גם בדניאל י"ב 11 ובמתי כ"ד 15. על הצלם 

עצמו מדובר בהתגלות י"ג 15-14.
וְעַל ּכְנַף ִׁשּקּוצִים ]כלומר, על גבי ההשפעה המשתרעת של עבודת האלילים, 
יבוא ה-[ ְמׁשֵֹמם. הְמׁשֵֹמם )הגורם לשיממון( הוא צר המשיח, אשר יביא לכך 

ששממה תיפול על העם היהודי.

]ד[ סיומּה של הצרה
לאחר מכן הפסוק מציין:

וְעַד־ּכָלָה וְנֱֶחָרצָה ִּתַּתְך עַל־ׁשֵֹמם.
הביטוי וְעַד־ּכָלָה משמעו לסיים או להשלים. עד הסוף, עד הסיום, עד 
להשלמת השבוע השבעים, הדברים הללו, השממות הללו, הן נחרצות. משמעות 
המילה נֱֶחָרצָה היא שהדבר נחרץ מבעוד מועד, מפני שהאירועים המפורטים 
בדניאל ט' 27 כבר נובאו ונחרצו הרבה לפני הצרה הגדולה. אנו רואים זאת 

בישעיהו י' 23 ו-כ"ח 22.
משמעות הביטוי היא גם שהצרה לא תימשך ולו יום אחד מעבר לזמן המוקצב 
לה מראש. הצרה תסתיים ביום מדויק. אותה נקודה מועברת במתי כ"ד 22, שם 
כתוב: וְלּולֵא נְִקצְרּו ַהּיִָמים ָהֵהם ֹלא יִּוָׁשַע ּכָל־ּבָׂשָר, ַאְך לְַמעַן ַהּבְִחיִרים יִָּקצְרּו 
ַהּיִָמים ָהֵהם. לא שהצרה תארך פחות משבע שנים; אלא שלא יורשה לה לארוך 

ולו יום אחד מעבר לזמן המוקצב של שבע שנים בדיוק, ולא יותר.
הביטוי האחרון הוא: ִּתַּתְך עַל־ׁשֵֹמם. המילה ׁשֵֹמם עלולה להתייחס למצב 
של שממה ונטישה, או גם לאדם הגורם לשממה )ְמׁשֵֹמם(. לכן אם הכוונה 
במילה ׁשֵֹמם היא למצב של שממה, הרי שזו התייחסות לעם היהודי, בעודו 
שרוי גלמוד בשממה בתקופת המחצית השנייה של הצרה, כאשר הזעם ניתך 
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עליו. אם הכוונה היא לזה שגורם לשיממון, הרי שזו התייחסות לצר המשיח 
ולהשמדתו בביאה השנייה, ביומו האחרון ממש של השבוע השבעים.

ב. ישעיהו כ"ח 22-14
בעוד דניאל ט' 27 מציג את הברית המתחילה את הצרה הגדולה מנקודת 
מבט אנושית, ישעיהו כ"ח 22-14 רואה את הברית מנקודת מבטו של אלוהים. 
פסוק 14 חושף את נקודת השקפתו של אלוהים על הַרּבִים הבאים בברית זו:

לָכֵן ִׁשְמעּו ְדבַר־יְהוָה, ַאנְֵׁשי לָצֹון, מְֹשלֵי ָהעָם ַהּזֶה ֲאֶׁשר ּבִירּוָׁשלִָם . . .

אלוהים מכנה את כורתי הברית הזאת ַאנְׁשֵי לָצֹון. הוא מחשיב אותם 
ללצים ולא למנהיגים רציניים.

פסוק 15 מסביר מדוע מחשיבם אלוהים כך, ומספק את נקודת ההשקפה 
האלוהית על הברית עצמה:

ּכִי ֲאַמְרֶּתם: ּכַָרְתנּו בְִרית ֶאת־ָמוֶת, וְעִם־ׁשְאֹול עָׂשִינּו חֹזֶה, שיט 
)ׁשֹוט( ׁשֹוֵטף ּכִי־עבר )יַעֲבֹר( ֹלא יְבֹוֵאנּו, ּכִי ׂשְַמנּו כָזָב ַמְחֵסנּו 

ּובַּׁשֶֶקר נְִסָּתְרנּו . . .

כאן אפשר לראות בבהירות מדוע מכנה אלוהים את המנהיגים ַאנְׁשֵי 
לָצֹון. ברור הוא שמנהיגי ישראל ייכנסו בברית זו כדי להשיג מידה מסוימת 
של ביטחון ולהימלט מן הׁשֹוט הׁשֹוֵטף. כאשר התמונה של שיטפון מופיעה 
במובן סמלי, היא מהווה תמיד סמל לפלישה צבאית. מכאן שמנהיגי ישראל 
יאמינו שעקב כניסתם בברית זו הם יהיו חופשיים מכל פלישה צבאית 
נוספת. אך אלוהים מכריז שאין זו ברית של חיים, אלא ברית מוות. אין זו 
ברית מהשמיים, אלא מן השאול. במקום שישיגו ביטחון, הם יקבלו מידה 
גדולה של חוסר ביטחון. ישנה תפיסה נפוצה ושגויה שעם ישראל יקבל את 
צר המשיח כאילו היה המשיח. אך הכתובים אינם מלמדים דבר כזה בשום 
מקום. העובדה היא שישראל לא יקבלֹו כמשיח. ישראל יכרות ברית איתו 
וישים בברית זו את אמונו למען ביטחונו. אך ישראל לעולם לא יקבלו כאילו 

היה המשיח.

פסוק 16 מדבר על אלה שאינם נכללים באותם ַרּבִים אשר מסרבים להיכנס 
בברית זו:

לָכֵן ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָי יְהוִה: ִהנְנִי יִַּסד ּבְצִּיֹון ָאבֶן, ֶאבֶן ּבַֹחן ּפִּנַת 
יְִקַרת מּוָסד מּוָּסד; ַהַּמֲאִמין ֹלא יִָחיׁש.
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פסוק זה מבהיר שתהיה קבוצה של יהודים, כפי שהייתה קבוצה בדניאל 
ט' 27, אך הם יסרבו לקחת כל חלק בברית זו. הם לא ימהרו להיכנס בברית 

זו וגם לא להזדהות איתה.
ואז, בפסוקים 22-17, מוצאים את אותן שלוש תוצאות כמו בדניאל ט' 27. 
ראשית, בפסוקים 18-17 הברית נשברת ולאחר מכן באות הפלישות הצבאיות 

שמהן קיוו להימלט:
וְׂשְַמִּתי ִמׁשְּפָט לְָקו ּוצְָדָקה לְִמׁשְָקלֶת, וְיָעָה בָָרד ַמְחֵסה כָזָב, 
וְֵסֶתר ַמיִם יְִׁשטֹפּו. וְכֻּפַר ּבְִריְתכֶם ֶאת־ָמוֶת, וְָחזּוְתכֶם ֶאת־ׁשְאֹול 

ֹלא ָתקּום; ׁשֹוט ׁשֹוֵטף ּכִי יַעֲבֹר וְִהיִיֶתם לֹו לְִמְרָמס.
שנית, בפסוקים 20-19 נופלות שממות על היהודים:

ִמֵּדי עְָברֹו יִַּקח ֶאְתכֶם, ּכִי־בַּבֶֹקר ּבַּבֶֹקר יַעֲבֹר, ּבַּיֹום ּובַּלָיְלָה, 
וְָהיָה ַרק־זְוָעָה, ָהבִין ְׁשמּועָה. ּכִי־ָקצַר ַהַּמּצָע ֵמִהְׂשָּתֵרעַ וְַהַּמֵּסכָה 

צָָרה ּכְִהְתּכַּנֵס.
במקום שיהיה להם ביטחון, יהיה חוסר ביטחון. חוסר ביטחון זה מתואר 
כאכזבה ומבוכה עצומות המומחשות בשתי דרכים. ראשית, כמו איש המנסה 
להתמתח על גבי מיטה הצרה מדי עבורו. שנית, כמו אדם המנסה להתכסות 
בשמיכה כדי להגן על עצמו מפני הקור, אך השמיכה קצרה מכדי לכסות את 
כל גופו. במקום נוחות תהיה חוסר נוחות. במקום ביטחון יהיה חוסר ביטחון.

התוצאה השלישית היא זעם אלוהים, המודגש בפסוקים 22-21:
ּכִי כְַהר־ּפְָרצִים יָקּום יְהוָה, ּכְעֵֶמק ּבְגִבְעֹון יְִרּגָז; לַעֲׂשֹות ַמעֲֵׂשהּו - 
זָר ַמעֲֵׂשהּו, וְלַעֲבֹד עֲבָֹדתֹו - נָכְִרּיָה עֲבָֹדתֹו. וְעַָּתה ַאל־ִּתְתלֹוצָצּו, 
ּפֶן־יְֶחזְקּו מֹוְסֵריכֶם, ּכִי־כָלָה וְנֱֶחָרצָה ׁשַָמעְִּתי ֵמֵאת ֲאדֹנָי יְהוִה 

צְבָאֹות עַל־ּכָל־ָהָאֶרץ.
שניים משמותיה של הצרה הגדולה ניתנים בקטע זה: ַמעֲֵׂשהּו הזָר של ה' ועֲבָֹדתֹו 
הנָכְִרּיָה של ה'. הצרה מקבלת את שני השמות יוצאי הדופן הללו מתוך המשפט 
האחרון בפסוק 22: ּכִי־כָלָה וְנֱֶחָרצָה ָׁשַמעְִּתי ֵמֵאת ֲאדֹנָי יְהוִה צְבָאֹות עַל־ּכָל־ָהָאֶרץ. 
משפט זה נחרץ בשמיים בגלל הברית שנחתמת עלי אדמות. זהו דבר זָר מכיוון שזו 
קריאה להשמדת ּכָל־ָהָאֶרץ. צו השמדה זה זהה למגילת שבעת החותמות שבפרק 
ה' בהתגלות. כפי שנראה בפרק הבא, כאשר נפתחים החותמות מתרחשת השחתה 

עצומת היקף של הארץ. אך צו השמדה זה יינתן רק כאשר תיכרת הברית.
אם כן, אותה הנקודה המועברת בדניאל ט' 27 מועברת גם בישעיהו. הצרה 
מתחילה בכריתת ברית שבע השנים בין מנהיגיו של ישראל לצר המשיח. כאשר 

נכרתת ברית זו הצרה מתחילה, ואלוהים עצמו נותן את צו ההשמדה.







פרק עשירי י

אירועי המחצית הראשונה של הצרה
פרקים ו'-י"ח בספר ההתגלות עוסקים בתקופת הצרה הגדולה. פרקים 
ו'-ט' ו-י"ז דנים באירועיה של המחצית הראשונה, פרקים י'-י"ד באירועי 

אמצע הצרה, ופרקים ט"ו-ט"ז ו-י"ח באירועיה של מחציתה השנייה.
בנוגע לאירועים של המחצית הראשונה יש לשים לב לשני דברים. ראשית: 
חלק מן האירועים מתרחשים ברצף כרונולוגי, כשכל אירוע עוקב אחר 
קודמו לפי הסדר. בכלל זה כלולים דיני החותמות בפרק ו' ודיני השופרות 
בפרקים ח'-ט'. שנית: אירועים אחרים מתרחשים לאורכה של המחצית 
הראשונה בו זמנית עם אירועים המתרחשים ברצף. ישנם חמישה אירועים 
כאלה המתרחשים לאורכה של המחצית הראשונה. שניים מהאירועים הללו 
מתחילים למעשה לפני הצרה הגדולה, אך נמשכים אל תוכה ולאורכה של 
המחצית הראשונה. הראשון הוא מלאכתו של אליהו הנביא. השני הוא שיטת 
הממשל של עשרת המלכים ועשר המלכויות. כפי שצוין קודם לכן, לאחר 
נפילת הממשלה הכלל־עולמית לפני הצרה מחולק העולם לעשר מלכויות. 
חלוקת עשר המלכויות נמשכת אל תוך ולכל אורך המחצית הראשונה 

של הצרה.
שלושת האירועים האחרים יידונו מאוחר יותר בפרק זה. אלה הם עבודת 
הבישור של 144 אלף היהודים וההתעוררות הכלל־עולמית )התג' ז(, מלאכתם 
של שני העדים )התג' יא(, ושלטונה של בבל הרוחנית אשר תשלוט בענייני 

הדת של העולם במחצית הראשונה )התג' יז(.
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א. דיני החותמות
דיני החותמות של פרק ו' בהתגלות הם הראשונים מבין שלוש סדרות של 
דינים במשך הצרה. דינים אלה מתחילים כתוצאה מכריתת ברית שבע השנים, 

והם חלק מצו ההשמדה של הארץ כולה )ישע' כח 22(.
ישנם שבעה דיני חותמות, כאשר השביעי מכיל את שבעת דיני השופרות. 
השופר השביעי מכיל את שבעת דיני הקערות. ארבעת דיני החותמות הראשונים 

ידועים גם בכינוי "ארבעת פרשי האפוקליפסה".

1. החותם הראשון - התגלות ו' 2-1
וֵָאֶרא ּכֲַאֶׁשר ּפַָתח הֶׂשה ֶאָחד ִמן־ִׁשבְעָה ַהחָֹתמֹות, וֶָאְׁשַמע ַאַחת 
ֵמַאְרּבַע ַהַחּיֹות ְמַדּבֶֶרת ּכְקֹול ַרעַם לֵאמֹר: ּבֹא ּוְרֵאה! וַָאּבִיט, 
וְִהּנֵה סּוס לָבָן וְָהֹרכֵב עָלָיו ֶקׁשֶת ּבְיָדֹו; וִַּתּנֶָתן־לֹו עֲָטָרה וַּיֵצֵא 

ְמנַּצֵַח ּולְַמעַן יְנַּצֵַח.
בפרש הראשון של האפוקליפסה מציגה ההתגלות איש הלובש עֲָטָרה, והוא 
יוצא ְמנַּצֵַח ּולְַמעַן יְנַּצֵַח. הדמות הזאת שעל גבי הסוס הלבן תמלא תפקיד 
מרכזי בתקופת הצרה. על העובדה שדמות זו אינה המשיח מצביעה העובדה 
שהעטרת המוזכרת כאן היא מסוג ְסֵטפָנֹוס, שהיא עטרת של אדם מתגבר 
או מנצח. אין זו עטרת מסוג ִדיָאֶדם, שהיא עטרת של ריבונות ושל מלכות, 
מהסוג שילבש המשיח בפרק י"ט. דמות זו של פרש, הנכנס לתקופת הצרה 

כשהוא ְמנַּצֵַח ּולְַמעַן יְנַּצֵַח, היא צר המשיח.
כדי להבין באופן מלא את אישיותו ואת פועלו של צר המשיח, יש להתבונן 
בו בתוך המסגרת של השילוש המדומה. לפי התגלות י"ג, שילוש לא־קדוש 
יוקם בתקופת הצרה הגדולה. השטן ימלא את תפקיד האב המדומה. בדיוק 
כפי שהאב האמיתי נתן את כל השלטון לבנו, השטן ייתן את כל שלטונו לצר 
המשיח. נביא השקר ימלא את התפקיד של רוח הקודש המדומה. פועלה של רוח 
הקודש הוא לקרוא לבני אדם להשתחוות למשיח. תפקידו של נביא השקר יהיה 
לקרוא לכל בני האדם להשתחוות לצר המשיח. בכל פרט, כפי שנראה מאוחר 
יותר במחקר זה, יְדמה צר המשיח בפעולתו את הבן. ברגע שנבין את התפקיד 

שהוא ממלא, דברים רבים הנאמרים עליו בכתובים יהיו קלים יותר להבנה.

]א[ שמותיו של צר המשיח
לאדם אשר לו יהיה התפקיד המרכזי בעניינים אנושיים בתקופת הצרה 
הגדולה ניתנים מספר שמות לאורך הכתובים. אותם שמות, תארים ותיאורים 
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שונים פשוט מציירים את הפנים השונים של אישיותו. אם נאגד אותם יחד, 
שמות אלה מתארים אותו כהתגלמות הֵרשע בממד האנושי, בדיוק כפי שהשטן 

הוא התגלמותו של הרשע בממד המלאכי.
להלן שמותיו השונים:

זרע השטן - בראשית ג' 15
הקרן הקטנה - דניאל ז' 8

ֶמלְֶך עַז־ּפָנִים - דניאל ח' 23
הנגיד הבא - דניאל ט' 26

ְמׁשֵֹמם )או ׁשֵֹמם( - דניאל ט' 27
המלך העושה כרצונו - דניאל י"א 36

ִאיׁש ַהַחָּטָאה - השנייה אל התסלוניקים ב' 3
בן האבדון - השנייה אל התסלוניקים ב' 3

ָהָרׁשָע - השנייה אל התסלוניקים ב' 8
צר המשיח - הראשונה ליוחנן ב' 22

החיה - התגלות י"א 7
מתוך אחד־עשר שמות אלה, שישה נמצאים בתנ"ך וחמישה בברית החדשה. 
מן השמות התנ"כיים, כולם נמצאים בספר דניאל למעט אחד. מן השמות 
שבברית החדשה שלושה ניתנים בידי פולוס, כולם בפרק אחד של אחד מספריו 
מבין כל כתביו הרבים. השניים האחרים ניתנים על ידי יוחנן השליח בשניים 

מתוך חמשת ספריו.
רובם המכריע של החוקרים בתחום הנבואה השתמשו בשם אחד ויחיד 
לאותו עריץ עולמי העתיד לבוא: צר המשיח. אמנם ייתכן שזהו לא הכינוי 
הנפוץ ביותר בכתובים, אך זהו תואר שנבחר היטב. כינוי זה מתאר את כוונתו 
האמיתית, שהיא להיות נגד המשיח. כל שמותיו האחרים מתארים במהותם 

את מאפייניו השונים שבהם ישתמש כחלק מהתנגדותו למשיח.
על כל פנים, אפשר להתחיל להבחין בטבעו המתעה מתוך הריבוי הזה של 
כינויים. כיוון שכפי שלבן האמיתי ישנם שמות, תארים ותיאורים רבים, כך 

גם לבן המדומה.

]ב[ מוצאו של צר המשיח
מוצאו של צר המשיח, בהיותו הבן המדומה, יהיה טבעי ועל־טבעי כאחד 
בחיקוי של הבן האמיתי. מוצאו הטבעי של הבן האמיתי הוא מלידתו ליהודייה. 
מוצאו העל־טבעי היה מהריונה של בתולה בדרך נס, באמצעות גבורת רוח 

הקודש שהצלה עליה. התוצאה הסופית הייתה אלוה־אדם.
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)1( מוצאו הטבעי
באשר למוצאו הטבעי, ההשערות התמקדו בשייכותו הלאומית, כאשר 

השאלה היא האם צר המשיח יהיה יהודי.

)א( צר המשיח לא יהיה יהודי
אלה המאמינים כי על צר המשיח להיות יהודי עושים זאת מכוח כמה 
נימוקים. ניתן לסווג את אחד מהם כנימוק הלוגי. כך תיראה הטענה בדרך 

של ֶהֵּקׁש )סילוגיזם, מסקנה לוגית(:
היהודים יקבלו את צר המשיח בתור המשיח; הנחה ראשית:  

היהודים לעולם לא יקבלו משיח לא־יהודי; הנחה משנית:  
צר המשיח יהיה יהודי. מסקנה:  

הטיעון הוא שהיהודים יקבלו אותו בתור המשיח. הכתובים אינם טוענים 
דבר מעין זה. אמנם התנ"ך מלמד שעם ישראל נכנס ביחסי ברית עם צר 
המשיח, אך אין זה אומר בשום אופן שהם יקבלוהו כאילו היה המשיח. 
ישנם שהרחיבו נימוק זה באומרם כי היהודים לא ייכנסו אפילו בברית עם 
נוכרי. אך כל זה אינו תקף, מפני שלעתים תכופות בעבר נכנסו יהודים ליחסי 
ברית עם לא־יהודים.30 אך הנימוק הלוגי הזה גם מתעלם מהתמונה הכוללת. 
אפשר לשאול זאת בדרך אחרת: כיצד יקבלו אותו הגויים אם יהיה יהודי? 
לכן אפשר לעשות שימוש בנימוק הלוגי לשני פנים, והוא אינו תקף כשלעצמו. 
הטיעון ליהדותו של צר המשיח בהתבסס על היגיון מעין זה אינו תקף. זהו 
טיעון המתבסס על שתי הנחות שאף לא אחת מהן יכולה לעמוד בפני עצמה. 
יתרה מכך, הניתוח הסופי באשר לנכונותו של עניין אינו יכול להסתמך על 
היגיון, אלא על הכתובים. השאלה המהותית היא לא: "האם זה הגיוני?" 
אלא: "האם זה תואם את הכתובים?"  ההנחה הנחוצה לטיעון הלוגי אינה 

מקבלת תוקף מהכתובים.
נימוק נוסף המועלה לעתים קרובות ליהדותו של צר המשיח מבוסס על 

התגלות ז' 8-1. כך ייראה הטיעון אם יוצג בדרך של היקש:
השבט שממנו יבוא צר המשיח לא יימנה עם 144 האלף; הנחה ראשית: 

שבט דן אינו נמנה עם 144 האלף; הנחה משנית: 
צר המשיח הוא משבט דן. מסקנה: 

אווילותו של נימוק מעין זה צריכה להיות ברורה לכל הדוגל בפרשנות 
מילולית של הכתובים. ראשית כול, זהו טיעון המבוסס על השערה. אם יהיה 
דוגמאות מהתקופה האחרונה כוללות את הסכמי השלום שנחתמו בין ישראל למצרים,   .30

ירדן ואש"ף, אך איש בישראל לא האמין כי סאדאת, חוסיין או ערפאת הוא המשיח.
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המפרש בצורה זו כן ולו במעט, יצטרך להודות שאינו יודע מדוע לא נכלל 
שבט דן בין 144 האלף. הכתובים אינם מפרטים מדוע הוצא דן מן המניין. 
ואם הסיבה ששבט דן אינו נכלל היא שצר המשיח בא ממנו, אזי יש להסביר 
מדוע נענש שבט שלם בגלל אדם אחד. יתרה מכך, עלינו לשאול מדוע נכלל 
שבט דן בישראל של מלכות אלף השנים )יחז' מח 1( אם אכן רובצת עליו 
קללה? כאשר פונים להשערות במקום שבו כתבי הקודש מחרישים, הרי 
זו סכנה לפרשנות מבוססת. בנוסף, הטיעון הזה הוא מעגלי. אם נחזור על 

ההיקש, הוא ייראה כך:
שבט דן, שממנו יבוא צר המשיח, לא יימנה עם 144 האלף; הנחה ראשית: 

דן אינו נמנה עם 144 האלף; הנחה משנית: 
צר המשיח הוא משבט דן. מסקנה: 

מהיקש זה מתפתח היקש נוסף:
צר המשיח הוא משבט דן; הנחה ראשית: 

דן הוא שבט יהודי; הנחה משנית: 
צר המשיח יהודי. מסקנה: 

או שאפשר להציב היקשים אלה בצורה אחרת:
צר המשיח הוא יהודי;. 1
השבט שממנו יבוא צר המשיח לא יימנה עם 144 האלף;. 2
דן אינו נמנה עם 144 האלף;. 3
צר המשיח הוא משבט דן;. 4
שבט דן הוא שבט יהודי;. 5
צר המשיח הוא, אם כך, יהודי.. 6

לא משנה איך מציבים את זה, הנימוק הוא נימוק מעגלי טהור, שאמיתותו 
מסתמכת על אמיתותה של הנחה מראש. בעוד נימוק מעגלי הוא עקבי 
כשלעצמו, עקביותו אינה מעמידה אותו בקנה מידה אחד עם כתבי הקודש. 

אין להנחה מראש של הנימוק המעגלי הוכחה שעליה יוכל להתבסס.
הכתוב שעליו מסתמכים לעתים הכי קרובות להוכחת יהדותו של צר 

המשיח הוא דניאל י"א 37:
וְעַל־ֱאֹלֵהי ֲאבָֹתיו ֹלא יָבִין, וְעַל־ֶחְמַּדת נָׁשִים וְעַל־ּכָל־ֱאלֹוַּה ֹלא 

יָבִין, ּכִי עַל־ּכֹל יְִתּגַָּדל.
הטיעון כולו נשען על הביטוי ֱאֹלֵהי ֲאבָֹתיו, אשר נתפס כהוכחה ניצחת 
ליהדותו של צר המשיח. אך הביטוי ֱאֹלֵהי ֲאבָֹתיו אינו בהכרח מתייחס ליהודים 
בלבד. לביטוי ֱאֹלֵהי ֲאבָֹתיו יכול להיות מובן רחב יותר. למשל, הוא עשוי לכוון 
לאדם שלו הורים משיחיים, אך הוא דוחה את אלוהיהם במובן זה. הביטוי 
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עשוי להתייחס לקתולי או לעובד אלילים באותה קלות שהוא מיוחס ליהודי. 
במקום היחיד שבו מופיע הביטוי צר המשיח, בראשונה ליוחנן ב' 19-18, הוא 

מתייחס לאלה הכופרים באמונה המשיחית ולא ביהדות.
בסופו של דבר על תורות כתבי הקודש להתבסס על הכתבים העבריים 
והיווניים, מכיוון שאלה הם הקרובים ביותר לכתבי היד המקוריים. אין לבסס 
תורה כלשהי מכתבי הקודש על תרגום מסוים )כפי שעושים דוברי אנגלית רבים 
המסתמכים על התרגום המסורתי קינג ג'יימס(, בייחוד כאשר ידוע שהוא מכיל 
טעויות. כל תלמיד בעברית יראה שהביטוי ֱאֹלֵהי ֲאבָֹתיו מתייחס לאלוהים 
בצורת הרבים, ולא בצורת היחיד. בהקשר כולו, של דניאל י"א 39-36, ישנן 
שמונה התייחסויות למונח ֵאל; שש מהן בצורת היחיד ושתיים בצורת הרבים, 
כשאחת מאלה היא הביטוי המדובר בפסוק 37. עצם העובדה שצורת הרבים 
של המילה "ֵאל" מופיעה בתוך טקסט שבו צורת היחיד היא הרווחת, מראה 

שזו התייחסות לאלילים ולא לאלוהי ישראל.
יתרה מכך, ישנן ראיות חיצוניות רבות המראות שהכוונה היא לאלוהים 
אחרים. התרגום הקדום ביותר של כתבי התנ"ך הוא תרגום השבעים, 
שהוא התרגום היווני לתנ"ך שנעשה בערך 250 שנה לפנה"ס. תרגום 
השבעים תירגם כאן את המילה ל"אלילים", בהתאמה לכתוב בעברית. 
ראיה נוספת היא שכמעט כל התרגומים האנגליים, ממקורות יהודיים 
ולא־יהודיים כאחד, תירגמו "אלילים". שני תרגומים יהודיים עיקריים31 
תירגמו את הביטוי ל"אלילי אבותיו", ותרגומים משיחיים רבים32 תירגמו 

כולם "אלילי אבותיו".
כל הראיות הללו מראות שדניאל י"א 37, שעליו נסמך הטיעון הראשי 
של חסידי התפיסה שעל צר המשיח להיות יהודי, אינו נותן תוקף לעמדה 
זו. אין לבסס תורה בסדר גודל כזה על תרגום אנגלי אחד. ראינו שגם אילו 
היה התרגום האנגלי המסורתי נכון, לא היה הביטוי מוגבל ליהודים בלבד 
אלא תקף גם לגבי מאמינים. אך האמת היא שהכתוב עוסק באלילים 
ולא באלוהי היהודים. אם כבר, הקטע מוכיח שצר המשיח לא יהיה יהודי 

אלא נוכרי.
.)Isaac Leeser( ותרגומו של יצחק לזר ,Jewish Publication Society of America  .31

ASV ,RSV ,Amplified Old Testament ,NAS ,NIV ואחרים. בנוסף לזאת ספר   .32
מקרא נפוץ עם הערות משולבות, New Scofield Reference Bible, המבוסס גם הוא על 
התרגום המסורתי King James, עזר מאוד לחקר המקרא בכך ששינה את התרגום המסורתי 
מצורת היחיד לצורת הרבים. וכך עושים ספרי פרשנות המתבססים על העברית ולא על האנגלית, 

כגון פירוש שונצינו הדתי, הפרשן המשיחי החשוב קייל, ודליטש.
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)ב( צר המשיח יהיה נוכרי
נוכחנו לדעת שהתנ"ך אינו מלמד שעל צר המשיח להיות יהודי. דבר זה 
מעלה את השאלה: האם הכתובים מלמדים בפשטות שצר המשיח יהיה נוכרי? 
התשובה היא: אמנם כן. הדבר ניכר בסמלים המקראיים, בדימויים המקראיים 

ובטבעה של תקופת עתות הגויים.
מתוך התבוננות בסמלים המקראיים עולה שעל צר המשיח להיות נוכרי. 
האדם היחיד שמהווה טיפוס סמלי של צר המשיח הוא אנטיוכוס אפיפנס, 

והוא נוכרי. הסיבה לכך היא שעל צר המשיח עצמו להיות נוכרי.
טיעון נוסף למוצאו הנוכרי של צר המשיח היא בדימויים המקראיים. בכל 
מקום שבו משתמשים כתבי הקודש במילה ים באופן סמלי, בייחוד בספר 
ההתגלות, זהו סמל לעמי הגויים. מאחר שהחיה בהתגלות י"ג 10-1 עולה מן 
הים, ומאחר שהים מייצג את עמי הגויים )התג' יז 15(, הדבר מצביע על היותו 

של צר המשיח ממוצא נוכרי.
אך המפתח למוצאו הנוכרי נמצא בטבעה של תקופת עתות הגויים. מוסכם 
על רוב המאמינים במלכות אלף השנים באופן מילולי, שעתות הגויים אינן 
מסתיימות עד ביאתו השנייה של המשיח. מוסכם גם שצר המשיח הוא המושל 
האחרון של עתות הגויים )מידע מורחב בנושא הוצג בפרק ב', 'עתות הגויים'(. 
אם אכן כך הדבר, כיצד ייתכן שיהודי יהיה המושל האחרון בתקופה שבה רק 
לגויים יכולה להיות העליונות? הטענה שעל צר המשיח להיות יהודי סותרת 
את עצם טבעה של תקופת עתות הגויים. שיהודי יעמוד בראשה של המלכות 
העולמית האחרונה של הגויים זו הנחה בלתי אפשרית. לכן בעוד הטיעונים 
שמסתמכים על הסמלים והדימויים המקראיים אינם חזקים כשלעצמם, כאשר 
הם מחוזקים על ידי ההוראה הברורה שבכתובים על טבעה של תקופת עתות 

הגויים, הם יכולים לשמש ראיה חזקה לכך שעל צר המשיח להיות נוכרי.

)ג( צר המשיח יהיה ממוצא רומי
אך לא זאת בלבד שהכתובים מגלים את העובדה שעל צר המשיח להיות 
נוכרי, הם מגלים גם את עצם שייכותו הלאומית של צר המשיח. את לאומיותו 

של צר המשיח נוכל להסיק לפי דניאל ט' 27-26:
וְַאֲחֵרי ַהּׁשָבֻעִים ׁשִּׁשִים ּוׁשְנַיִם יִּכֵָרת ָמׁשִיַח וְֵאין לֹו, וְָהעִיר 
וְַהּקֶֹדׁש יַׁשְִחית עַם נָגִיד ַהּבָא וְִקּצֹו בַּׁשֶֶטף, וְעַד ֵקץ ִמלְָחָמה 
נֱֶחֶרצֶת ׁשֵֹממֹות. וְִהגְּבִיר ּבְִרית לַָרּבִים ׁשָבּועַ ֶאָחד, וֲַחצִי ַהּׁשָבּועַ 
יַׁשְּבִית זֶבַח ּוִמנְָחה, וְעַל ּכְנַף ׁשִּקּוצִים ְמׁשֵֹמם וְעַד־ּכָלָה וְנֱֶחָרצָה 

ִּתַּתְך עַל־ׁשֵֹמם.
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המשימה הראשונה היא לזהות מיהו זה הכורת ברית בת שבע שנים עם 
ישראל, ולצורך כך יש להשתמש בדקדוק עברי. מאחר שִהגְּבִיר זהו גוף שלישי 
יחיד זכר, עלינו לחפש שם קודם העונה לקריטריונים האלה. השם הקודם 
הקרוב ביותר הוא נָגִיד ַהּבָא בפסוק 26. לכן ִהגְּבִיר בפסוק 27 מתייחס לנָגִיד 

ַהּבָא מפסוק 26.
המשימה השנייה היא לקבוע את זהותו של אותו נָגִיד. באופן כללי מוסכם 
שאותו נגיד הוא צר המשיח עצמו. דניאל השתמש בה"א הידיעה )הביטוי 
עַם נָגִיד ַהּבָא זהה ל"עמו של הנגיד הבא"(, מפני שבפרק ז' בספרו כבר דיבר 
על אודותיו וכינהו בשם הֶקֶרן הְקַּטנָה, ושוב בפרק ח'. אם כן הנָגִיד ַהּבָא 
הוא גם זה שכורת את הברית עם ישראל, ושניהם מתייחסים לצר המשיח. 
פסוק 26 מציין גם שנָגִיד ַהּבָא יהיה מאותו הלאום של העַם אשר יחריב את 
העיר ואת המקדש. הצעד השלישי הוא לקבוע את זהות הלאום של אותו 
העם, וההיסטוריה מראה לנו שהדבר בוצע בידי הרומאים בשנת 70 לספירה. 

המסקנה הברורה היא, אם כך, שצר המשיח הוא נוכרי ממוצא רומי.
אם נסכם את הטיעון למוצאו הרומי־נוכרי של צר המשיח, אפשר לרשום 

זאת כך:
זה שנאמר עליו וְִהגְּבִיר ּבְִרית עם ישראל והנָגִיד ַהּבָא הם אותו אחד;. 1
שניהם מתייחסים לצר המשיח;. 2
צר המשיח הוא מאותו לאום של העם שהחריב את ירושלים ואת . 3

בית המקדש;
הרומאים החריבו את ירושלים ואת בית המקדש בשנת 70 לספירה;. 4
צר המשיח יהיה, אם כך, ממוצא רומי.. 5

המסקנה היא שצר המשיח לא יהיה יהודי. רוב האנשים שחושבים אחרת 
פשוט סוברים כך מבלי לתת סיבה. לאלה המציגים עמדה הגיונית - "כיצד 
יקבלוהו היהודים אם אינו יהודי?" - יש להזכיר שהכתובים, ולא ההיגיון, הם 
הבסיס לדוקטרינות, כולל תורה זו. אלה המבססים את טענתם על ההתגלות 
ז' 8-4, מתבססים על נימוק משוער ומעגלי, ולא על הצהרה ברורה מכתבי 
הקודש. המנמקים על סמך דניאל י"א 37 מבססים את תורתם על תרגום לקוי.

לא רק שהמסקנה הובילה לשלילת יהדותו של צר המשיח, המסקנה הובילה 
לחיוב דבר נוכריותו, כפי שרואים מסמלים ומדימויים מקראיים, לצד עצם 
טבעה של תקופת עתות הגויים כפי שמציגים אותה הכתובים. הכתובים אינם 
רק מלמדים שצר המשיח הוא נוכרי, אלא אף מגלים את לאומו במדויק: נוכרי 

ממוצא רומי, כפי שראינו מלימוד זהיר של דניאל ט' 27-26.
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 )2( מוצאו העל־טבעי
לבן האלוהים האמיתי קיים מוצא טבעי ועל־טבעי כאחד, דבר שהתאפשר 
בזכות הלידה מבתולה. מאחר שעל צר המשיח להיות בן מדומה, גם לו יהיה 

מוצא טבעי ועל־טבעי כאחד, באמצעות חיקוי של לידת הבתולין.

על מוצאו העל־טבעי אנו קוראים בבראשית ג' 15:

וְֵאיבָה ָאִׁשית ּבֵינְָך ּובֵין ָהִאָּׁשה ּובֵין זְַרעֲָך ּובֵין זְַרעָּה, הּוא יְׁשּופְָך 
ֹראׁש וְַאָּתה ְּתׁשּופֶּנּו עֵָקב.

פסוק זה מכיל לא רק את הנבואה הראשונה על אודות ביאת המשיח, 
בד בבד הוא מנבא בפעם הראשונה על אודות צר המשיח. יש לשים לב לכך 
שהפסוק מדבר על איבה בין שני צמדים. ראשית, תהיה איבה בין השטן לבין 
האישה. אפשר לראות את איבת השטן והאישה מתממשת בבראשית פרק ו', 
שם מתועד כיצד כמה מֵשדיו של השטן התחתנו עם בנות אנוש כדי להשחיתן, 
מתוך ניסיון לבטל את הנבואה הראשונה על המשיח. ניסיון זה נבלם עקב 
המבול הכלל־עולמי. אך שנית, הפסוק מציין שתהיה איבה בין זרעה של 
האישה לזרעו של השטן. זרע האישה הוא ישוע המשיח. בתור אלוהים, הוא 
היה קיים מן הנֵצח; בתור אדם, אמו הרתה מרוח הקודש והוא נולד לבתולה. 
כך שהוא היה באמת גם אלוהים וגם אדם. עצם הזכרת זרע האישה סותר 
את המקובל בתנ"ך, מפני שהלאום התייחס תמיד על פי זרע האב. מסיבה זו 
בכל אילנות היוחסין של הכתובים ניתנים שמותיהם של הזכרים בלבד, למעט 
כמה מקרים מאוד יוצאי דופן. הסיבה שבגללה חייב המשיח להתייחס לפי זרע 
האישה מוסברת בישעיהו ז' 14: המשיח ייוולד לבתולה. מכיוון שלמשיח אין 
אב אנושי, מן ההכרח שמוצאו הלאומי ייחשב על פי האישה, כיוון שאנושיותו 
באה ממנה בלבד. לכן הביטוי עצמו, "זרעּה", רומז להריון נסי. ביחס לזְַרעֹו 
של השטן ביטוי זה, המופיע באותו הפסוק, מרמז לאותו דבר: הריון נסי ועל־
טבעי. האיבה נגד זרע האישה באה מזרעו של השטן. אם זרע האישה הוא 
המשיח, זרע השטן יכול להיות רק צר המשיח. מתוך קטע זה, אם כן, אפשר 
להסיק שהשטן יחקה את הלידה מבתולה וביום מן הימים יעּבֵר אישה רומית 
שתלד את זרע השטן, וזה יהיה לצר המשיח. האישה עצמה עשויה לא להיות 
בתולה, אך לידתו של צר המשיח תהיה באמצעות כוחו העל־טבעי של השטן. 

בדרך זו יהיה לצר המשיח מוצא על־טבעי.

קטע נוסף העוסק בכך הוא השנייה אל התסלוניקים ב' 9:

ֵאת ֲאֶׁשר יָבֹוא ּכְֶחזְַקת ַהׂשָָטן ּבְָרב־ּכַֹח ּובְאֹתֹות ּובְמֹופְֵתי ָׁשֶקר . . .
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המילה היוונית שלפיה מתרגמים את המילה ֶחזְַקת היא ֶאנְֶרגֵאֹו, אשר 
משמעותּה "לתת כוח" )לתת אנרגיה(. בואֹו, אם כן, ייצא לפועל בכוחו של 
השטן. במילים אחרות, צר המשיח יבוא לידי קיום בדרך על־טבעית, ואמצעי 

על־טבעי זה הוא חיקוי של לידת הבתולין.
לכן ברור שלבן המדומה, בחיקוי של הבן האמיתי, יהיה מוצא טבעי ומוצא 
על־טבעי כאחד. באשר למוצאו העל־טבעי, אביו יהיה השטן. באשר למוצאו 
הטבעי, אמו תהיה אישה בעלת לאומיות רומית. יבוא הזמן שבו יחזור על 
עצמו המצב המתואר בבראשית פרק ו'. מלאך שנפל, הפעם השטן עצמו, יעּבֵר 
אישה גויה ממוצא רומי, והיא תלד את בנו של השטן. התוצר הסופי יהיה 

אלוה־אדם מדומה.

]ג[ אופיו ועלייתו של צר המשיח
מתוקף מוצאו העל־טבעי של צר המשיח כזרע השטן, תהיה לו תמיד גישה 
לממד השטני והדמוני. בסופו של דבר יקבל הבן המדומה את ההצעה שאותה 
דחה הבן האמיתי. כאשר השטן הציע למשיח את כל ממלכות תבל בתנאי 
שהמשיח ישתחווה לו ולו רק פעם אחת, דחה המשיח את הפיתוי באומרו כי 
יש להשתחוות רק לאחד, שהוא אלוהים עצמו. אותה הצעה תובא בפני הבן 
המדומה, והוא יקבל את הצעת השטן לקבל את כל הממלכות. כאשר פיתוי 
זה יתקבל על ידי צר המשיח, יציין הדבר את תחילת עלייתו לשליטה פוליטית 

ודתית בעולם )דנ' יא 39-38; התג' יג 2(.
עלייתו של צר המשיח לשלטון מתוארת בשני קטעים. הראשון הוא דניאל 

ח' 25-23:
ּובְַאֲחִרית ַמלְכּוָתם ּכְָהֵתם ַהּפֹשְעִים, יַעֲמֹד ֶמלְֶך עַז־ּפָנִים ּוֵמבִין 
ִחידֹות. וְעָצַם ּכֹחֹו וְֹלא בְכֹחֹו, וְנִפְלָאֹות יַׁשְִחית וְִהצְלִיַח וְעָׂשָה, 
וְִהׁשְִחית עֲצּוִמים וְעַם־ְקדֹשִים. וְעַל־ׂשִכְלֹו וְִהצְלִיַח ִמְרָמה ּבְיָדֹו, 
ּובִלְבָבֹו יַגְִּדיל, ּובְׁשַלְוָה יַׁשְִחית ַרּבִים, וְעַל ׂשַר־ׂשִָרים יַעֲמֹד, 

ּובְֶאפֶס יָד יִּׁשָבֵר.
בקטע הזה מודגש שאותו ֶמלְֶך עַז־ּפָנִים, או צר המשיח, יבין ִחידֹות. הווה 
אומר שיהיו לו אותן היכולות העל־טבעיות בפתרון תעלומות שהיו לדניאל 
בפרק ה' 12. מקור יכולתו של דניאל היה אלוהים, אך מקור יכולותיו של צר 
המשיח יהיה השטן. צר המשיח יגובה בכוח של תורות הנסתר. דבר זה מפורט 
בפסוק שלאחריו, שם כתוב במפורש וְעָצַם ּכֹחֹו )כלומר כוחו יהיה עצום(, אך 
זהו ֹלא ּכֹחֹו עצמו. במילים אחרות, לצר המשיח תהיה גישה לכמות אדירה 
של כוח. אך הכוח הוא לא שלו עצמו; מקורו במקום אחר, באביו השטן. 
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הוא יבקש לְַהׁשְִחית את עַם־ְקדֹשִים, עם ישראל, באמצעות כוחו העל־טבעי. 
פסוק 25 מציין שהוא מתאפיין במרמה ובתחבולות. באמצעות אלה הוא 
יוביל מנהיגים לתחושת ביטחון שווא, ואז ינצל זאת כדי לשרשם ממקומם. 
לתקופה מסוימת יַצְלִיַח, כלומר יצליח בהשגת מטרותיו. הוא ּבִלְבָבֹו יַגְִּדיל 
את עצמו, דבר שיוביל להכרזתו העצמית כאלוהים )תסל"ב ב 4-3; התג' יג 
9-3(. הוא יַעֲמֹד נגד ׂשַר־הׂשִָרים, שהוא המשיח, וכך באמת יהיה צר המשיח.

תיאור שני של עלייתו לשלטון נמצא בדניאל י"א 39-36:

וְעָׂשָה כְִרצֹנֹו ַהֶּמלְֶך וְיְִתרֹוֵמם וְיְִתּגֵַּדל עַל־ּכָל־ֵאל, וְעַל ֵאל ֵאלִים 
יְַדּבֵר נִפְלָאֹות, וְִהצְלִיַח עַד־ּכָלָה זַעַם, ּכִי נֱֶחָרצָה נֶעֱׂשָָתה. וְעַל־

ֱאֹלֵהי ֲאבָֹתיו ֹלא יָבִין, וְעַל־ֶחְמַּדת נָׁשִים וְעַל־ּכָל־ֱאלֹוַּה ֹלא יָבִין, 
ּכִי עַל־ּכֹל יְִתּגַָּדל. וְלֱֶאֹלַּה ָמעֻּזִים עַל־ּכַּנֹו יְכַּבֵד, ְולֱֶאלֹוַּה ֲאׁשֶר 
ֹלא־יְָדעֻהּו ֲאבָֹתיו יְכַּבֵד ּבְזָָהב ּובְכֶֶסף ּובְֶאבֶן יְָקָרה ּובֲַחֻמדֹות. 
וְעָׂשָה לְִמבְצְֵרי ָמעֻּזִים עִם־ֱאלֹוַּה נֵכָר, ֲאׁשֶר )הכיר( יַּכִיר יְַרּבֶה 

כָבֹוד, וְִהְמׁשִילָם ּבַָרּבִים, וֲַאָדָמה יְַחּלֵק ּבְִמִחיר.

בקטע זה מתאר דניאל את צר המשיח כמלך עיקש וזדוני )36א: וְעָׂשָה 
כְִרצֹנֹו ַהֶּמלְֶך(, המתאפיין בהאדרה עצמית מעל כל בני האדם, ובהאלהה עצמית 
ברוממו את עצמו אפילו מעל אלוהים )36ב-37(. בהאדרתו העצמית הוא 
יְַדּבֵר נגד ֵאל ֵאלִים )ובדניאל ז' 25: ּוְדבִָרים לְצַד ָהעֶלְיֹון יְַדּבֵר, תרגום גורדון(, 
יעשה את עצמו כאלוהים וירומם את עצמו מעל כל האנושות. הוא לא יחפוץ 
באהבת נשים, שהיא טבעית לגברים, אלא יתייחס לנשים בביטול בלתי אנושי. 
איבתו של השטן נגד הנשיּות ממשיכה דרך זרע השטן. יתרה מכך, הוא יהיה 
תחת שליטה מלאה של השטן )פסוקים 39-38(. הקטע מציין שהוא יכבד אל 
שאבותיו מצד אמו מעולם לא כיבדוהו: ֱאֹלַּה ָמעֻּזִים, שהוא השטן. מדיניותו 
תהיה ש"בעל העוצמה הוא בעל הדעה". בנוסף, עִם־ֱאלֹוַּה נֵכָר, כלומר בעזרת 
השטן, הוא יוכל להכניע גם את המבצרים וההגנות החזקים ביותר בעולם, 
וייראה בלתי מנוצח לחלוטין. הנכנעים למרותו ולאלוהותו - להם יְַרּבֶה כָבֹוד, 
והם יקבלו משרות ותפקידי ממשל במלכותו. הוא יחלק שטחים ואדמות 

שכבש בין אלה שנאמנים לו ומכירים בו כאלוהים.
כך יהיה צר המשיח ישות הנשלטת בידי השטן והשואבת את כוחה מהשטן, 
אשר תצא למסע כיבוש עולמי. תחילת הכיבוש נראית בחותם הראשון, על אף 

ששליטה מלאה עדיין אינה מושגת עד לאמצע הצרה הגדולה.
זהו, אם כן, הרוכב הראשון של האפוקליפסה, המייצג את דמות המפתח 

בתקופת הצרה. נוסיף לדון על אודותיו בשלב מאוחר יותר.
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2. החותם השני - התגלות ו' 4-3
ּוכְפְִתחֹו ֶאת־ַהחֹוָתם ַהּׁשֵנִי, וֶָאׁשְַמע ֶאת־ַהַחּיָה ַהּׁשֵנִית אֶֹמֶרת: 
ּבֹא ּוְרֵאה! וַּיֵצֵא סּוס ׁשֵנִי וְהּוא ָאדֹם וְלָֹרכֵב עָלָיו נִַּתן לָׁשֵאת 
ֶאת־ַהּׁשָלֹום ִמן־ָהָאֶרץ, לְַמעַן יַַהְרגּו ִאיׁש ֶאת־ָאִחיו; וִַּתּנֶָתן־לֹו 

ֶחֶרב ּגְדֹולָה.
עם בוא הרוכב השני של האפוקליפסה מוסר השלום מן הארץ. ההיפך 
משלום הוא מלחמה. לכן תקופת השלום וביטחון השווא שהייתה לפני הצרה 
מתנפצת כעת. הצרה הגדולה מתחילה במלחמה, מפני שצר המשיח יוצא ְמנַּצֵַח 
ּולְַמעַן יְנַּצֵַח בכיבושיו העולמיים. ישנן שלוש מלחמות גדולות לאורך תקופת 
הצרה, והחותם השני הוא הראשונה מבין שלוש מלחמות אלה. המלחמה 
השנייה תתרחש באמצע הצרה הגדולה, והשלישית, שהיא מערכַת הר מגידון, 

לקראת סוף הצרה.

3. החותם השלישי - התגלות ו' 6-5
ּוכְפְִתחֹו ֶאת־ַהחֹוָתם ַהּׁשְלִיׁשִי, וֶָאׁשְַמע ֶאת־ַהַחּיָה ַהּׁשְלִיׁשִית 
אֶֹמֶרת: ּבֹא ּוְרֵאה! וַָאּבִיט וְִהּנֵה סּוס ׁשָחֹר וְָהֹרכֵב עָלָיו מֹאזְנָיִם 
ּבְיָדֹו. וֶָאׁשְַמע קֹול ִמּתֹוְך ַאְרּבַע ַהַחּיֹות לֵאמֹר: ַקב ִחִּטים ּבְִדינָר 

ּוׁשְֹלשָה ַקּבִים ׂשְעִֹרים ּבְִדינָר, וְֶאת־ַהּׁשֶֶמן וְַהּיַיִן ַאל־ַּתׁשְֵחת.
הרוכב השלישי של האפוקליפסה מביא לרעב כלל־עולמי, דבר אשר לעתים 
קרובות בא כתוצאה ממלחמה. הביטוי ַקב ִחִּטים ּבְִדינָר ּוׁשְֹלָשה ַקּבִים ְׂשעִֹרים 
ּבְִדינָר מביע מחסור גדול במזונות אלה. ברם משפט זה של רעב כלל־עולמי 
מרוכך בחמלה, כי בו בזמן שיהיה מחסור במזון, התרופה תהיה בשפע, מאחר 

שַהּׁשֶֶמן וְַהּיַיִן לא ניזוקים. ַהּׁשֶֶמן וְַהּיַיִן שימשו לצרכים רפואיים.

4. החותם הרביעי - התגלות ו' 8-7
וֶָאׁשְַמע ֶאת־ַהַחּיָה ָהְרבִיעִית  ּוכְפְִתחֹו ֶאת־ַהחֹוָתם ָהְרבִיעִי, 
אֶֹמֶרת: ּבֹא ּוְרֵאה! וֵָאֶרא וְִהּנֵה סּוס יְַרְקַרק וְָהֹרכֵב עָלָיו ׁשְמֹו 
ַהָּמוֶת, ּוׁשְאֹול יֹוצֵאת לְַרגְלָיו. וַּיִּנֵָתן לֶָהם ׁשָלְָטן עַל־ְרבִיעִית 

ָהָאֶרץ, לְָהִמית ּבֶַחֶרב ּובָָרעָב ּובֶַּדבֶר ּובְַחּיַת ָהָאֶרץ.
הרוכב הרביעי של האפוקליפסה הוא הקטלני מבין כולם, כי במשפט 
זה מושמדת רביעית מאוכלוסיית העולם. האוכלוסייה מושמדת בארבעה 
אמצעים: ּבֶַחֶרב, שמשמעו טבח עצום או מלחמה נוספת; בָָרעָב, שמשמעו מוות 
ברעב; בֶַּדבֶר, שמשמעו מוות ממחלות; ּובְַחּיַת ָהָאֶרץ, כלומר מוות בידי חיות 
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פרא. כאשר יש מחסור במזון, חיות בר שבדרך כלל עוזבות בני אדם לנפשם 
מתחילות לתקוף אותם כדי לאכול.

5. החותם החמישי - התגלות ו' 11-9
ּוכְפְִתחֹו ַהחֹוָתם ַהֲחִמיׁשִי, וֵָאֶרא ִמַּתַחת לִַּמזְּבֵַח ֶאת־נַפְׁשֹות 
ַהְּטבּוִחים עַל־ְּדבַר ָהֱאֹלִהים וְעַל־ָהעֵדּות ֲאׁשֶר ָהיְָתה לֶָהם. 
וַּיִזְעֲקּו ּבְקֹול ּגָדֹול וַּיֹאְמרּו: עַד־ָמַתי, ֲאדֹנָי ַהָּקדֹוש וְָהֲאִמִּתי, ֹלא 
ִתְׁשּפֹט וְֹלא־ִתּקֹום ֶאת־ָּדֵמינּו ִמּיְֹשבֵי ָהָאֶרץ? וַּיַֻּתן לְכָל־ֶאָחד ֵמֶהם 
ׁשְָמלֹות לְבָנֹות, וַּיֵָאַמר ֲאלֵיֶהם לָנּוַח עֹוד זְַמן ְמעַט, עַד־ְמֹלאת 

ִמְסּפַר ַחבְֵריֶהם וֲַאֵחיֶהם ָהעֲִתיִדים לֵָהֵרג ּכְמֹוֶהם.
החותם החמישי עוסק ּבַמתים מות קדושים במחציתה הראשונה של 
הצרה הגדולה. מכאן שכבר בשלב מוקדם של הצרה הגדולה ישנה רדיפה 
של המאמינים במשיח. דבר זה מעלה שתי שאלות. ראשית, בהיות הקהילה 
כבר בשמיים לאחר הילקחותה, מיהם אותם קדושים וכיצד הגיעו לאמונה? 
שנית, מיהם הרודפים? בפרק ז' בהתגלות יוסבר כיצד המתים על קידוש 
אמונתם הגיעו לאמונה: באמצעות הבישור של 144 אלף היהודים. באשר 

לזהות הרודפים - הדבר יוסבר בהתגלות י"ז: בבל הרוחנית.

6. החותם השישי - התגלות ו' 17-12
 וֵָאֶרא ּבְפְִתחֹו ֶאת־ַהחֹוָתם ַהּׁשִּׁשִי, וְִהּנֵה ַרעַׁש ּגָדֹול ָהיָה; וַּיְִקַּדר 
ַהּׁשֶֶמׁש ּכְׂשַק ֵׂשעָר וְַהּיֵָרַח נְֶהּפְַך לְָדם; וְכֹוכְבֵי ַהָּׁשַמיִם נָפְלּו ָאְרצָה, 
ּכֲַאׁשֶר ִּתּנֹועַ ְּתֵאנָה ּבְרּוַח ֲחזָָקה וְִהׁשְלִיכָה ּפַּגֶיָה. וְַהּׁשַָמיִם ָמׁשּו 
ּכְֵספֶר נִגְלָל; וְכָל־ַהר וִָאי ָהנְְּתקו ִמְּמקֹוָמם. ּוַמלְכֵי ָהָאֶרץ וְָהֹרזְנִים 
וְׂשֵָרי ָהֲאלָפִים וְָהעֲׁשִיִרים וְַהַּתִּקיפִים וְכָל־עֶבֶד וְכָל־ּבֶן־חִֹרים 
ִהְתַחּבְאּו ּבְַּמעָרֹות ּובְַסלְֵעי ֶהָהִרים; וַּיֹאְמרּו ֶאל־ֶהָהִרים וְֶאל־
ַהְּסלָעִים: נִפְלּו עָלֵינּו וְכַּסּונּו ִמּפְנֵי ַהּיֹשֵב עַל־ַהּכִֵּסא ּוִמּפְנֵי ֲחַמת 

ַהׂשֶה, ּכִי בָא יֹום עֶבְָרתֹו ַהּגָדֹול ּוִמי יּוכַל לְִהְתיַּצֵב?
כל סדרה של דינים מסתיימת בזעזועי טבע, והחותם השישי מסכם את 
סדרת הדינים הראשונה בזעזועים כאלה. הטלטלות מתחילות ברעידת אדמה 
)פס' 12א(, שלאחריה באה הְחשכה של השמש והירח, ולאחריה ָמַטר של 
מטאורים )פס 12ב-14(. כפי שראינו בפרק ה', 'אירועים אחרים המתרחשים 
לפני הצרה הגדולה', הכתובים מדברים על חמש  הְחשכות המתרחשות באחרית 
הימים, וזוהי ההחשכה השנייה. אנרכיה פורצת כאשר מתחילים אנשים לנוס 
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מפני זעם אלוהים, במקום לפנות אליו באמונה )פס' 17-15(. קטע זה מראה 
שבחותם החמישי אפילו לא־מאמינים מכירים בכך שהם חווים את זעם 
אלוהים. אולי היו מסוגלים להסביר ולתרץ את המשפטים הקודמים כאסונות 
טבע, אך לפי טבעו של החותם השישי דבר זה הוא כבר בלתי אפשרי. יש 
לשים לב לכך שהקטע אינו מלמד שזעם אלוהים מתחיל רק בחותם השישי, 

אלא שרק בחותם השישי הלא־מאמינים מכירים בכך שזהו זעם אלוהים.

 ב. 144 אלף היהודים
וההתעוררות הכלל־עולמית

פרק ז' בהתגלות עוסק במטרתה העיקרית השנייה של הצרה הגדולה, 
שהיא להביא להתעוררות הכלל־עולמית. הפרק מתחלק לשניים.

1. האמצעי שעל ידיו תושג ההתעוררות הכלל־עולמית - 
התגלות ז' 8-1

וְַאֲחֵרי־כֵן ָרִאיִתי ַאְרּבָעָה ַמלְָאכִים עְֹמִדים ּבְַאְרּבַע ּכַנְפֹות ָהָאֶרץ, 
וַּיַעַצְרּו ֶאת־ַאְרּבַע רּוחֹות ָהָאֶרץ, לְַמעַן ֹלא־ִתּׁשֹב רּוַח ֹלא בָָאֶרץ 
וְֹלא ַבּיָם וְֹלא בְכָל־עֵץ. וֵָאֶרא ַמלְָאְך ַאֵחר עֹלֶה ִמִּמזְַרח־ׁשֶֶמׁש 
ּובְיָדֹו חֶֹתֶמת ֱאֹלִהים ַחּיִים. וַּיְִקָרא ּבְקֹול ּגָדֹול ֶאל־ַאְרּבָָעה 
ַהַּמלְָאכִים, ֲאֶׁשר־נִַּתן לֶָהם לְַחּבֵל ָהָאֶרץ וְַהּיָם לֵאמֹר׃ ַאל־ְּתַחּבְלּו 
ֶאת־ָהָאֶרץ וְֶאת־ַהּיָם וְֶאת־ָהעֵץ, עַד ִאם־ָחַתְמנּו ֶאת־עַבְֵדי ֱאֹלֵהינּו 
עַל־ִמצְחֹוָתם. וֶַאׁשְַמע ִמְסּפַר ַהֲחתּוִמים, ֵמָאה ֶאלֶף וְַאְרּבָעִים 

וְַאְרּבָעָה ָאלֶף, וְֵהם ֲחתּוִמים ִמּכָל־ׁשִבְֵטי ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל.
לְׁשֵבֶט יְהּוָדה ֲחתּוִמים ׁשְנֵים עָׂשָר ָאלֶף,
לְׁשֵבֶט ְראּובֵן ֲחתּוִמים ׁשְנֵים עָׂשָר ָאלֶף,

לְׁשֵבֶט ּגָד ֲחתּוִמים ׁשְנֵים עָׂשָר ָאלֶף,
לְׁשֵבֶט ָאׁשֵר ֲחתּוִמים ׁשְנֵים עָׂשָר ָאלֶף,

לְׁשֵבֶט נַפְָּתלִי ֲחתּוִמים ׁשְנֵים עָׂשָר ָאלֶף,
לְׁשֵבֶט ְמנַּׁשֶה ֲחתּוִמים ׁשְנֵים עָׂשָר ָאלֶף,
לְׁשֵבֶט ׁשְִמעֹון ֲחתּוִמים ׁשְנֵים עָׂשָר ָאלֶף,

לְׁשֵבֶט לֵוִי ֲחתּוִמים ׁשְנֵים עָׂשָר ָאלֶף,
לְׁשֵבֶט יִּׂשָשכָר ֲחתּוִמים ׁשְנֵים עָׂשָר ָאלֶף,
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לְׁשֵבֶט זְבֻלּון ֲחתּוִמים ׁשְנֵים עָׂשָר ָאלֶף,
לְׁשֵבֶט יֹוֵסף ֲחתּוִמים ׁשְנֵים עָׂשָר ָאלֶף,

לְׁשֵבֶט ּבִנְיִָמן ֲחתּוִמים ׁשְנֵים עָׂשָר ָאלֶף.
קטע זה מתאר את האירוע השלישי מתוך חמישה המתרחשים לאורך 
מחציתה הראשונה של הצרה. עבודת הבישור של 144 אלף היהודים היא 
דבר המתרחש לכל אורך המחצית הראשונה של הצרה, ולא רק לאחר החותם 
השישי. למעשה היא מתרחשת במשך דיני החותמות, והיא האמצעי שעל 
ידו מגיעים הקדושים של החותם החמישי לאמונה במשיח. הקטע מתחיל 
בביטוי וְַאֲחֵרי־כֵן, שאינו מבטא כרונולוגיה אלא רק שזהו החזון הבא שאותו 

רואה יוחנן.
בפסוקים 3-1 מצּווים ארבעת המלאכים הממונים להביא משפט על הארץ 
לחדול ממלאכת ההחרבה, עד שייחתם מספר מוגדר של משרתים )עַבְֵדי 
ֱאֹלִהים(. חתימה נעשתה משתי סיבות: לצורך שירות ולצורך הגנה. שתי הסיבות 
תקפות גם כאן. הם נחתמים למטרת הגנתם, כדי שלא יוכלו להיפגע, אם על 
ידי המשפטים הניתכים מידי אלוהים, ואם על ידי הרדיפות נגד המאמינים. 
אך הם נחתמים גם לשירות, מפני שהם אלה שיכריזו את מסר הבשורה בזמן 
הצרה הגדולה. איזכורן של ַאְרּבַע רּוחֹות ָהָאֶרץ מראה כי אותם 144 אלף 

יהודים יבואו מכל חלקי העולם ולא מישראל בלבד.
בפסוקים 8-4 מוגדרת בבירור זהותם של הנחתמים כ-144 אלף יהודים. 
כדי להבהיר עוד יותר, נמנים שנים־עשר שבטים תוך ציון העובדה ש-12 אלף 
נבחרים מכל אחד משנים־עשר השבטים. תיאור מפורט בקפידה שכזאת בלי 
ספק מצביע על כך שאותם 144 אלף יהיו יהודים, ויהודים בלבד, למרות 
השערות רבות שנעשו במטרה לסתור זאת. הדגש הוא על יהדותם של 144 
האלף. מתוך התבוננות בשמות השבטים הגיעו חלק למסקנה ששבט אפרים 
נותר בחוץ, אך אין זה כך. במקום השם אפרים מופיע שם אביו יוסף )פס' 8(, 
אך מדובר באותו השבט. החלפה מסוג זה בין יוסף לאפרים אינה בלתי 
שגרתית ומופיעה גם במקומות אחרים, כמו ביחזקאל ל"ז 16. אך שבט אחד 
אכן הוצא מן המניין, והוא שבט דן. הסיבה לכך אינה ניתנת. כתוצאה מכך 
התפתחו השערות וניחושים רבים, ובעיקר הרעיון שצר המשיח יבוא משבט זה. 
אולם עסקנו בכך מוקדם יותר. אחרים טוענים שנביא השקר יקום משבט דן, 
ושמסיבה זו השבט אינו נמנה ברשימה. אך גם כאן מדובר בספקולציה גמורה. 
אין דבר בהקשר של הקטע שיכול לרמוז להנחות מראש הללו. הכתוב עצמו 
אינו מציין מהי הסיבה לכך ששבט דן הוצא מן המניין. הסיבה האמיתית היא 
פשוט כדי לשמר את הסימטריה של שנים־עשר. כאשר מונים את כל שמות 
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השבטים ישנם שלושה־עשר שבטים ולא שנים־עשר, מפני שמיוסף יצאו שני 
שבטים: אפרים ומנשה. כדי לשמר את הסימטריה של שנים־עשר יש תמיד 
להוציא שם אחד. זהו לא המקום היחיד שבו נעשה הדבר. למשל בדברים ל"ג 
מציג משה את ברכותיו לשנים־עשר השבטים, כפי שעשה יעקב בבראשית מ"ט. 
אך כדי לשמר את הסימטריה של שנים־עשר היה גם משה צריך להוציא שבט 
אחד, וזה היה שבט שמעון. ביחזקאל מ"ז-מ"ח, כאשר מתוארות נחלותיהם 
של השבטים במלכות אלף השנים, כדי לשמר את הסימטריה של שנים־עשר 
מוציא יחזקאל את שבט לוי ונותן לו מקום נפרד וקטגוריה נפרדת. בדיוק כפי 
שלא הייתה סיבה זדונית להשמטתו של שמעון, אין סיבה זדונית להשמטתו 
של דן. בכל המקרים הסיבה היא פשוט כדי לשמר את הסימטריה של שנים־

עשר. בספר התגלות בולטים שלושה מספרים: ארבע, שבע ושנים־עשר. מסיבה 
זו הוצא דן מן המניין.

עבודתם של 144 אלף היהודים המבשרים את הבשורה מגשימה את הנבואה 
בבשורת מתי כ"ד 33.14

2. התוצאות - התגלות ז' 17-9

ַאֲחֵרי־כֵן ָרִאיִתי וְִהּנֵה ָהמֹון ַרב, ֲאֶׁשר ֹלא־יָכֹל ִאיׁש לְִמנֹותֹו, ִמּכָל־
ַהּגֹויִם וְַהִּמְׁשּפָחֹות וְָהעִַּמים וְַהּלְֹׁשנֹות, וַּיַעְַמדּו לִפְנֵי ַהּכִֵּסא וְלִפְנֵי 
ַהׂשֶה ְמלֻּבָׁשִים ׂשְָמלֹות לְבָנֹות וְכַּפֹות ְּתָמִרים ּבִיֵדיֶהם; וַּיְִקְראּו 
בְקֹול־ּגָדֹול לֵאמֹר: ַהיְׁשּועָה לֵאֹלֵהינּו ַהּיֹשֵב עַל־ַהּכִֵּסא וְלַׂשֶה. 
וְכָל־ַהַּמלְָאכִים עְָמדּו ָסבִיב לַּכִֵּסא וְָסבִיב לַּזְֵקנִים ּולְַאְרּבַע ַהַחּיֹות. 
וַּיִּפְלּו עַל־ּפְנֵיֶהם לִפְנֵי ַהּכִֵּסא וַּיִׁשְַּתֲחוּו לֵאֹלִהים וַּיֹאְמרּו: ָאֵמן. 
ַהּבְָרכָה וְַהּכָבֹוד וְַהָחכְָמה וְַהּתֹוָדה וְֶהָהָדר וְַהּכַֹח וְָהעֹז לֵאֹלֵהינּו 
לְעֹולְֵמי עֹולִָמים. ָאֵמן. וַּיַעַן ֶאָחד ִמן־ַהּזְֵקנִים וַּיֹאֶמר ֵאלָי: ֵאּלֶה 
ַהְמלֻּבָׁשִים ּבִגְֵדי לָבָן ִמי ֵהָּמה ּוֵמַאיִן ּבָאּו? וָאַֹמר ֵאלָיו: ֲאדֹנִי, 
ַאָּתה יָָדעְָּת. וַּיֹאֶמר ֵאלַי: ֵאּלֶה ֵהם ַהּבִָאים ִמן־ַהּצָָרה ַהּגְדֹולָה, 
וַיְכַּבְסּו ֶאת־ׂשְִמֹלָתם וַּיַלְּבִינּום ּבְַדם ַהׂשֶה. לָכֵן ִהּנָם לִפְנֵי כִֵּסא־

ָהֱאֹלִהים ּוְמָׁשֲרִתים אֹותֹו ּבְֵהיכָלֹו יֹוָמם וָלָיְלָה; וְַהּיֵֹשב עַל־ַהּכִֵּסא 
יִֵּתן ִמׁשְּכָנֹו עֲלֵיֶהם. ֹלא־יְִרעֲבּו עֹוד וְֹלא יִצְָמאּו וְֹלא־יַּכֵם ׁשֶֶמׁש 
וְׁשָָרב, ּכִי ַהׂשֶה ֲאׁשֶר ּבְתֹוְך ַהּכִֵּסא הּוא יְִרעֵם וְעַל־ַמּבּועֵי ַמיִם 

ַחּיִים יְנֲַהלֵם; ּוָמָחה ֱאֹלִהים ּכָל־ִּדְמעָה ֵמעֵינֵיֶהם.
למידע נוסף על 144 אלף היהודים ראה פרק ח', 'הצרה הגדולה: מבוא'.   .33
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בפסוקים 10-9 מתאר יוחנן את המון הגויים מכל הלאומים עומדים 
לפני כיסא האלוהים. משמעות הביטוי ַאֲחֵרי־כֵן היא שישועתם של רבבות 
הגויים הללו באה מבחינה כרונולוגית בעקבות 144 אלף היהודים, בקשר של 
סיבה ותוצאה. לאחר שמתוארת ההשתחוות ליושב על הכיסא )פס' 12-11(, 
ממשיך הכתוב ומזהה את אותם האנשים מקרב הגויים שעומדים מסביב 
לכיסא )פס' 14-13(. אותם גויים מזוהים במילים: ֵאּלֶה ֵהם ַהּבִָאים ִמן־ַהּצָָרה 
ַהּגְדֹולָה. אלה הם גויים שנושעו, כיוון שּכִּבְסּו ֶאת־ׂשְִמֹלָתם וַּיַלְּבִינּום ְּבַדם 
ַהׂשֶה. מאחר שמבחינה כרונולוגית הם באים אחרי השירות של 144 אלף 
היהודים, משתמע מכך שאלה הם הגויים אשר באים אל המשיח כתוצאה 
מעבודת הבישור של 144 אלף היהודים. כלולים בהם קדושי החותם החמישי 
אשר מתו מות קדושים. בגלל הרדיפה העצומה שעברו אותם קדושי הצרה, 
מסתיים הקטע בתיאור הנחמה שממנה הם נהנים כעת בנוכחות אלוהים 

)פס' 17-15(.
לפי פרק זה צריך להיות ברור שרוח הקודש עדיין פועלת לאורכה של הצרה 
הגדולה, כי פעולת הלידה מחדש היא תפקידה הייחודי של רוח הקודש. בעוד 
פעולת ריסון הרשע תּוסר, דבר שיאפשר לצר המשיח להתחיל את עלייתו 
המרושעת לשלטון, רוח הקודש עצמה תהיה עדיין נוכחת בעולם ותמלא בו 
תפקיד פעיל. בשעה שרוח הקודש כבר לא תטביל )כי זהו תפקיד מיוחד עבור 
הקהילה בלבד(,34 היא כן תבצע חלק מפעולותיה האחרות, כמו לידה מחדש 

לישועה, מילוי המאמינים ברוח, חתימתם בה וכו'.
באמצעות כל הדברים הללו תושג מטרתה השנייה של הצרה הגדולה, שהיא 

הבאה להתעוררות רוחנית כלל־עולמית.

ג. דיני השופרות
1. ההקדמה - התגלות ח' 6-1

ּוכְפְִתחֹו ַהחֹוָתם ַהְּׁשבִיעִי וְַּתִהי ְדָמָמה ּבַָּׁשַמיִם ּכֲַחצִי ָׁשעָה. וֵָאֶרא 
ֶאת־ׁשִבְעַת ַהַּמלְָאכִים ָהעְֹמִדים לִפְנֵי ָהֱאֹלִהים; וַּיִּנְָתנּו לֶָהם 
ׁשְִבעָה ׁשֹופָרֹות. וַּיָבֹא ַמלְָאְך ַאֵחר וַּיִּגַׁש ֶאל־ַהִּמזְּבֵַח ּוַמְחַּתת 
וִַּתּנֶָתן־לֹו ְקטֶֹרת ַהְרּבֵה, לְִתָּתּה עִם־ְּתפִּלֹות ּכָל־ זָָהב ּבְיָדֹו; 

ַהְּקדֹשִים עַל־ִמזְּבַח ַהּזָָהב ֲאׁשֶר לִפְנֵי ַהּכִֵּסא. וַּיַעַל עֲׁשַן ַהְּקטֶֹרת 
עִם־ְּתפִּלֹות ַהְּקדֹשִים ִמּיַד ַהַּמלְָאְך לִפְנֵי ֱאֹלִהים. וַּיִַּקח ַהַּמלְָאְך 

ראה פרק ו', 'תורת אחרית הימים בנוגע לקהילה הרוחנית'.   .34
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ֶאת־ַהַּמְחָּתה, וַיְַמלְֶאָה ֵאׁש ֵמעַל־ַהִּמזְּבֵַח, וַּיַׁשְלְֵך עַל־ָהָאֶרץ; וַיְִהי 
קֹולֹות ּוְרעִָמים ּובְָרִקים וָָרעַׁש, וְׁשִבְעָה ַהַּמלְָאכִים ָהֵהם ֲאׁשֶר 

ּבְיָָדם ׁשִבְעַת ַהּׁשֹופָרֹות ִהְתעְַּתדּו לְִתקֹעַ.
בפסוקים 2-1 נפתח החותם השביעי, והחותם השביעי מכיל את סדרת 
הדינים השנייה, הנקראת דיני השופרות. פסוקים 5-3 מתארים אירועים 
בשמיים ובארץ המתרחשים ממש לפני דיני השופרות. פעולת הוספת הקטורת 
לתפילות הקדושים מצביעה על כך שדיני השופרות יהוו מענה לתפילות 
הקדושים, תפילות שהושמעו כבר בזמן החותם החמישי. כאות אזהרה לארץ 
על שדיני השופרות עומדים להתחיל, מטולטלת הארץ בזעזועי טבע. ואז, 

בפסוק 6, מתכוננים שבעת המלאכים לתקוע בשבעת השופרות.

2. השופר הראשון - התגלות ח' 7
וְַהַּמלְָאְך ָהִראׁשֹון ָּתַקע ּבַּׁשֹופָר וַיְִהי־בָָרד וֵָאׁש ּבְלּולִים ּבְָדם 

וַֻּתׁשְלְַך ָאְרצָה; וִַּתׂשֵָרף ׁשְלִיׁשִית ָהעֵץ וְכָל־יֶֶרק עֵׂשֶב נִׂשְָרף.
בהישמע השופר הראשון מושמד שליש משטח היבשה של כדור הארץ.35

3. השופר השני - התגלות ח' 9-8
וְַהַּמלְָאְך ַהּׁשֵנִי ָּתַקע ּבַּׁשֹופָר וְִהּנֵה ּכְִדמּות ַהר ּגָדֹול ּבֹעֵר ּבֵָאׁש 
ֻהׁשְלְַך ֶאל־ּתֹוְך ַהּיָם; וְַּתִהי ׁשְלִיׁשִית ַהּיָם לְָדם, וַָּתָמת ׁשְלִיׁשִית 

ּכָל־נֶפֶׁש ַחּיָה ֲאׁשֶר ּבַּיָם ּוׁשְלִיׁשִית ָהֳאנִּיֹות נִׁשְָחָתה.
השופר השני משחית שליש מן המים המלוחים, כולל חיות הים. אותו ַהר 
ּגָדֹול ּבֹועֵר ּבֵָאׁש עשוי להתייחס למטאור או להר געש, אך התוצאות הן על־

טבעיות, כי אלה כשלעצמם אינם מסוגלים להפוך ים לדם. כמה ממשפטי הצרה 
הגדולה דומים לעשר המכות שהביא אלוהים על מצרים, וכאן יש דמיון כזה.

4. השופר השלישי - התגלות ח' 11-10
וְַהַּמלְָאְך ַהְּׁשלִיִׁשי ָּתַקע ּבַּׁשֹופָר וַּיִּפֹל ִמן־ַהָּׁשַמיִם ּכֹוכָב ּגָדֹול ּבֹעֵר 
ּכְּלַּפִיד; וַּיִּפֹל עַל־ׁשְלִיׁשִית ַהּנְָהרֹות וְעַל־ַמעְיְנֹות ַהָּמיִם - וְׁשֵם 
ַהּכֹוכָב נְִקָרא לַעֲנָה - וְַּתִהי ׁשְלִיׁשִית ַהַּמיִם לְלַעֲנָה וְַרּבִים ִמּבְנֵי 

ָאָדם ֵמתּו ִמן־ַהַּמיִם, ּכִי ָמִרים ָהיּו.
בחלק מהנוסחים, כדוגמת התרגום החדש, נאמר במפורש: ְׁשלִיׁש ָהָאֶרץ נְִׂשַרף; אך אפשר   .35

גם כך להסיק זאת מן הקטע ]הערת המתרגם[.
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השופר השלישי משחית שליש מן המים המתוקים. בכל מקום שבו מופיעה 
המילה ּכֹוכָב באופן סמלי זהו סמל מקובל למלאך, וכך גם במקרה הזה. שם 
המלאך הוא לַעֲנָה, מה שמראה כי לא מדובר במלאך רגיל אלא במלאך שנפל. 
אותו מלאך שנפל גורם לשליש מהמים המתוקים להפוך מרים, דבר שבתורו 
גורם למותם של רבים. בכמה מקרים ייעשה שימוש במלאכים שנפלו להבאת 

משפט על הארץ, כמו במקרה הזה.

5. השופר הרביעי - התגלות ח' 12
וְַהַּמלְָאְך ָהְרבִיעִי ָּתַקע ּבַּׁשֹופָר וַֻּתּכֶה ׁשְלִיׁשִית ַהּׁשֶֶמׁש ּוׁשְלִיׁשִית 
ַהּיֵָרַח ּוׁשְלִיׁשִית ַהּכֹוכָבִים, לְַמעַן ֶּתְחׁשְַך ׁשְלִיׁשִיָתם וְַהּיֹום ֹלא 

יִָאיר ׁשְלִיׁשִיתֹו וְכֵן ּגַם ַהּלָיְלָה.
השופר הרביעי משחית שליש ממקורות האור של כדור הארץ. מפסוקים 
אלה לא בהכרח משתמע ששליש מהשמש, מהירח ומהכוכבים מושמדים, אלא 
רק שבדרך כלשהי נמנע מאורם להגיע לארץ. כתוצאה ממשפט זה מוחשכים 
לחלוטין שליש ממקור האור למשך היום ושליש ממקורות האור למשך הלילה.

6. ההקדמה לדיני האֹוי - התגלות ח' 13
וֵָאֶרא וֶָאְׁשַמע ַמלְָאְך ֶאָחד ]חלק מהתרגומים: נֶֶׁשר ֶאָחד[ ְמעֹופֵף 
ּבְִמרֹום ָהָרִקיעַ הקֹוֵרא ּבְקֹול ּגָדֹול: אֹוי אֹוי אֹוי לְיׁשְבֵי ָהָאֶרץ 

ִמּׁשְָאר קֹלֹות שֹופָר ׁשְֹלשֶת ַהַּמלְָאכִים ָהעֲִתיִדים לְִתקֹעַ.
זה את שלושת  פסוק  מציג  משנשמעו ארבעת השופרות הראשונים, 
האחרונים. מפאת חריפותם המיוחדת של דיני השופרות האחרונים לאנושות 
עלי אדמות, הם נקראים דיני האֹוי. עד כמה שארבעת הדינים הראשונים היו 
רעים - שלושת האחרונים יהיו חמורים בהרבה. חומרתם כה מודגשת עד 
שמושמעת אזהרה בכל רקיע השמיים על כך שהם קרבים לבוא. הנֶֶׁשר הוא ככל 
הנראה ׂשָָרף )התג' ד 7( שנבחר להביא את האזהרה הזאת ליושבי הארץ. שני 
דיני האֹוי הראשונים הם פלישות דמוניות, והשלישי מכיל את דיני הקערות.

7. השופר החמישי: דין האֹוי הראשון - התגלות ט' 12-1
וְַהַּמלְָאְך ַהֲחִמיִׁשי ָּתַקע ּבַּׁשֹופָר וֵָאֶרא כֹוכָב נֹפֵל ִמן־ַהָּׁשַמיִם לָָאֶרץ 
וְלֹו נִַּתן ַמפְֵּתַח ּבְֵאר ַהְּתהֹום. וַּיִפְַּתח ֶאת־ּבְֵאר ַהְּתהֹום וַּיַעַל עָָׁשן 
ִמן־ַהּבְֵאר ּכְעֶׁשֶןר ּכִבְׁשָן ּגָדֹול, וַּיְֶחׁשְַך ַהּׁשֶֶמׁש וְָהָרִקיעַ ִמִּקיטֹור 
ַהּבְֵאר. ּוִמן־ַהִּקיטֹר יָצָא ַאְרּבֶה עַל־ָהָאֶרץ וַּיִּנֵָתן לֶָהם ָׁשלְָטן, נִַּתן 
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ּכְָׁשלְַטן עְַקַרּבֵי ָהָאֶרץ. וַּיֵָאַמר ֲאלֵיֶהם, ֲאֶׁשר ֹלא יְַׁשִחיתּו ֶאת־עֵׂשֶב 
ָהָאֶרץ וְֹלא כָל־יֶֶרק וְֹלא כָל־עֵץ, ּכִי ִאם־ֶאת־ּבְנֵי ָהָאָדם ֲאׁשֶר 
ֵאין־לֶָהם חֹוַתם ֱאֹלִהים ּבְִמצְחֹוָתם. וְֹלא נִַּתן לֶָהם לֲַהִמיָתם, 
ַרק לְַהכְִאיבָם ֲחִמּׁשָה ֳחָדׁשִים; ּוכְֵאבָם ּכִכְֵאב ִאיׁש ֲאׁשֶר יַּכֵהּו 
ָהעְַקָרב. ּובַּיִָמים ָהֵהם יְבְַקׁשּו בְנֵי־ָאָדם ֶאת־ַהָּמוֶת וְֹלא יְִמצָֻאהּו, 
וְיְִׁשֲאלּו ֶאת־נַפְָׁשם לָמּות וְַהָּמוֶת יִבְַרח ֵמֶהם. וַיְִהי ַמְרֵאה ָהַאְרּבֶה 
ּכְַמְרֵאה סּוִסים עֲרּוכֵי ִמלְָחָמה; וְעַל־ָראֵׁשיֶהם ּכַעֲָטרֹות ּכְעֵין זָָהב 
ּופְנֵיֶהם ּכִפְנֵי ָאָדם; וְׂשֵעָר לֶָהם ּכִׂשְעַר נָׁשִים וְׁשִּנֵיֶהם ׁשִּנֵי ַאְריֵה; 
וְִׁשְריֹנִים לֶָהם ּכְִׁשְריֹנֵי בְַרזֶל וְקֹול ּכַנְפֵיֶהם ּכְקֹול ַמְרּכְבֹות סּוִסים 
ַרּבִים ָהָרצִים לִַּמלְָחָמה; ּוזְנָבֹות לֶָהם ּכְזַנְבֹות עְַקַרּבִים וְעֳָקצִים 
ּבְזַנְבֹוָתם; וְָהְׁשלְטּו לְעַּנֹות ֶאת־ּבְנֵי ָהָאָדם ֲחִמָּׁשה ֳחָדִׁשים. ּוַמלְַאְך 
ַהְּתהֹום, הּוא ֶמלְֶך עֲלֵיֶהם, ּוְׁשמֹו ֲאבַּדֹון ּבְעִבְִרית - וְהּוא ַאּפֹולְיֹון 
ּבִלְׁשֹון יָוָן. אֹוי ֶאָחד ָחלַף ָהלְַך לֹו; וְִהּנֵה ּבִָאים ַאֲחָריו עֹוד ְׁשנַיִם.

הקטע מתחיל בכך שלּכֹוכָב שנפל ניתן המפתח לפתיחת ּבְֵאר ַהְּתהֹום 
)פס' 1(. פעם נוספת משמשת המילה ּכֹוכָב באופן סמלי למלאך. פעם נוספת 
מדובר במלאך שנפל. ּבְֵאר ַהְּתהֹום היא מקום מאסר זמני למלאכים שנפל 
או לשדים. זהו המקום שאליו פחדו השדים להישלח כאשר גורשו על ידי 
המשיח )לוקס ח 31(. מקום זה הוא זמני, כיוון שמשכנם הסופי של המלאכים 
שנפלו יהיה אגם האש. לא כל השדים אסורים בבאר התהום בזמן הנוכחי. 
ואלה שכן כלואים, מחכים לשחרורם במטרה להביא משפטים מסוימים 

על האנושות.
כאשר באר התהום נפתחת על ידי מלאך שנפל מתרחשת ההְחשכה השלישית 
)פס' 2(, ובפעם השלישית מתקיימת הפסקה מוחלטת של אור המגיע מהשמש 

לכדור הארץ.
אך לא ההחשכה היא הגורמת למשפטו של השופר החמישי להיות דין האֹוי 
הראשון. מתוך באר התהום משתחררים מספר רב של שדים כדי להוציא לפועל 
את הפלישה הדמונית הראשונה מבין שתיים )פס' 3(. שדים אלה מונו להוציא 
לפועל את משפטו של השופר החמישי )פס' 5-4(. הם מצווים לא להשחית 
כל צמחייה, ונאמר להם לְַהכְִאיב )כלומר לְעַנות( את ֲאׁשֶר ֵאין־לֶָהם חֹוַתם 
ָהֱאֹלִהים ּבְִמצְחֹוָתם. לכן 144 אלף היהודים אינם ניזוקים בפלישה דמונית 
ראשונה זו )ז 4-3(, וסביר מאוד להניח שדבר זה כולל גם את כל המאמינים 
באותו זמן. יתרה מכך, שדים אלו מצּווים שלא להרוג איש, אלא רק לענות 
בני אדם במשך חמישה חודשים, או 150 ימים. בדרך כלל יוחנן אינו חושף 
את משך הזמן של כל אחד מן הדינים, אך במקרה הזה ניתן פרק הזמן. יהיה 
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גבול לכמות ההרס שיּותר לשדים הללו לזרוע. בני האדם שלא נושעו ייחשפו 
לעינויים, אך לא למוות.

לא רק שהשדים לא יהיו מסוגלים להרוג, אלא שהאנשים המעונים לא 
יהיו מסוגלים להרוג את עצמם )פס' 6(. בגלל העינוי הנורא שיגרמו שדים 
אלה, ישאלו אנשים את נפשם למות. הם ינסו להתאבד, אך כל ניסיונותיהם 
לקחת את נפשם בידם ייכשלו. בני אדם יוכרחו לסבול את העינוי בכל חמתו.

התיאור של אותם "עקרבי־ארּבֶה" הניתן בפסוקים 10-7, מראה בבירור 
שאלה אינם עקרבים או חגבי ארבה רגילים. דבר היות המקור שלהם בבאר 
התהום מראה גם הוא שמדובר בשדים. אין זה יוצא דופן שלשדים ולישויות 
מלאכיות ישנם מאפיינים דמויי חיה. דבר זה היה נכון לגבי הְׂשרפים בפרק ד'.

תיאור האֹוי הראשון מסתיים בזהותו של מלאך שנפל אשר פתח את באר 
התהום. שמו בעברית הוא ֲאבַּדֹון, וביוונית ַאּפֹולְיֹון. משמעות שני השמות 

היא השמדה.
חמשת חודשי העינוי יסתיימו בסופו של דבר. על אף שהאנושות תזכה 

להקלה מסוימת, היא תחלוף במהרה, כפי שמבהיר פסוק 12:
אֹוי ֶאָחד ָחלַף ָהלְַך לֹו; וְִהּנֵה ּבִָאים ַאֲחָריו עֹוד ׁשְנַיִם.

8. השופר השישי: האֹוי השני - התגלות ט' 21-13
וְַהַּמלְָאְך ַהּׁשִּׁשִי ָּתַקע ּבַּׁשֹופָר וֶָאׁשְַמע קֹול ֶאָחד ֵמַאְרּבַע ַקְרנֹות 
ִמזְּבַח ַהּזָָהב ֲאׁשֶר לִפְנֵי ֱאֹלִהים, וַּיֹאֶמר לַַּמלְָאְך ַהּׁשִּׁשִי ֲאׁשֶר 
ַהּׁשֹופָר ּבְיָדֹו: ַהֵּתר ֶאת־ַאְרּבָעָה ַהַּמלְָאכִים ָהֵהם ָהֲאסּוִרים עַל־
ַהּנָָהר ַהּגָדֹול נְַהר־ּפְָרת. וַּיְֻּתרּו ַאְרּבָעָה ַהַּמלְָאכִים, ֲאׁשֶר ָהיּו 
נְכֹונִים לַָּׁשעָה וְלַּיֹום וְלַחֶֹדׁש וְלַָּׁשנָה, לְָהִמית ְׁשלִיִׁשית ּבְנֵי ָהָאָדם. 
וַיְִהי ִמְסּפַר צִבְאֹות ַהּפָָרׁשִים ׁשְֵּתי ִרּבֹוא ְרבָבֹות; וֲַאנִי ׁשַָמעְִּתי 
וְֹרכְבֵיֶהם, ֲאׁשֶר  וְכֵן ָרִאיִתי בַַּמְרָאה ֶאת־ַהּסּוִסים  ִמְסּפָָרם. 
ׁשְִריֹנֹוֵתיֶהם ּכְעֵין ֵאׁש ּוְתכֵלֶת וְגָפְִרית; וְָראׁשֵי ַהּסּוִסים ּכְָראׁשֵי 
ֲאָריֹות וֵַּתצֵא ִמּפִיֶהם ֵאׁש וְִקיטֹור וְגָפְִרית. וַּתּוַמת ׁשְלִיׁשִית ּבְנֵי 
ָאָדם ּבְׁשָלׁש ַמּגֵפֹות ָהֵאּלֶה: ּבֵָאׁש ּובִַּקיטֹור ּובַּגָפְִרית ַהּיֹצְאֹות 
ִמּפִיֶהם; ּכִי־כַֹח ַהּסּוִסים ּבְפִיֶהם ]ּובְזַנְבֹוָתם[, ּכִי זַנְבֹוָתם ּדֹוִמים 
לנָחׁשִים וְיֵׁש־לֶָהם ָראׁשִים ּובֶָהם יַׁשְִחיתּו. ּוׁשְָאר ּבְנֵי ָאָדם ֲאׁשֶר 
ֹלא ֵמתּו ּבַַּמּגֵפֹות ָהֵאּלֶה ּבְכָל־זֹאת ֹלא־ׁשָבּו ִמַּמעֲׂשֵי יְֵדיֶהם, 
ֵמִהׁשְַּתֲחוֹת עֹוד לַּׁשִֵדים וְלַעֲצַּבֵי זָָהב וָכֶֶסף ּונְחׁשֶת וְֶאבֶן וָעֵץ, 
ֲאׁשֶר ֹלא־יְִראּו וְֹלא־יִׁשְְמעּו וְֹלא יְַהּלֵכּו; וְֹלא ׁשָבּו ִמַּדְרּכָם לְִרצַֹח 

ּולְכַּׁשֵף וְלִזְנֹות וְלִגְנֹב.
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בהישמע השופר השישי משוחררים ארבעה מלאכים שנפלו אשר היו קשורים 
על נהר הפרת, כיוון שהם מנהיגיה של הפלישה הדמונית השנייה )פס' 14-13(. 
בעוד הפלישה הדמונית הראשונה הונהגה בידי מלאך שנפל אחד, פלישה זו 
מונהגת בידי ארבעה. ובעוד הפלישה הדמונית הראשונה הייתה מסוגלת לְעַנות 
אך לא להרוג, פלישה זו ממונה להרוג שליש מאוכלוסיית העולם )פס' 15(. 

אם כן האֹוי השני הוא בהחלט גרוע מהראשון.
מספר השדים המעורבים בפלישה השנייה הוא 200 מיליון )פס' 16(. 
אוהבי הריגושים למיניהם חגגו סביב מספר זה, דבר שהוביל להשערות 
פרועות ומרחיקות לכת. כדי לאפשר להשערות הללו להתקבל נחוץ לתלוש 
את המספר 200 מיליון מהקשרו. ההשערה מבוססת כולה על אקטואליה. סין 
הקומוניסטית הצהירה פעם שהיא מסוגלת להעמיד צבא של 200 מיליון איש. 
אף מבלי לפחות לבדוק את נכונות ההצהרה, הסיקו רבים ש-200 המיליון 
חייבים להוות פלישה סינית למזרח התיכון. ההקשר פשוט אינו מאפשר 
זאת. כתמיכה לתיאוריה זו אומרים הדוגלים בפלישה הסינית שהיא מונהגת 
בידיהם של ַמלְכֵי ַהִּמזְָרח )הְּמלָכִים ֲאֶׁשר ִמִּמזְָרח־ׁשֶָמׁש, התג' טז 12(, ושהמזרח 
בהכרח מתייחס לסין. אך קודם כול, הְּמלָכִים ֲאֶׁשר ִמִּמזְָרח נמצאים בהתגלות 
ט"ז, והכתוב אינו מקשר ביניהם לבין 200 המיליון בפרק ט'. ַמלְכֵי ַהִּמזְָרח 
הם חלק מדינֵי הקערות, ו-200 המיליון הם חלק מדיני השופרות, לכן אין 
כל קשר ביניהם. בין אירוע אחד לשני מפרידה תקופת זמן. יתרה מכך, כדי 
לשמור על עקביות בשימוש במונחים, עלינו לזהות את ַמלְכֵי ַהִּמזְָרח כמלכים 
מסופוטמיים ולא לזהותם עם סין. זהותם של ַמלְכֵי ַהִּמזְָרח תוסבר בפרק 
י"ד, 'מערכַת הר מגידון וביאתו השנייה של ישוע המשיח'. לעת עתה מספיק 
לציין שהִּמזְָרח בכתובים מתייחס תמיד למסופוטמיה ואף פעם לא לסין. 
אותו צבא של 200 מיליון הוא צבא של שדים ולא של סינים. העובדה שהם 
מונהגים בידי ארבעה מלאכים שנפלו מראה שהם שדים ולא בני אנוש. יתרה 
מכך, מיקום נקודת המוצא של הפלישה הוא נהר הפרת, והוא אינו ממוקם 
בסין אלא במסופוטמיה או בבל הקדומה, מקום שלעתים קרובות הכתובים 

מקשרים בינו לבין פולחן שדים.
לאחר ההצהרה על גודל הצבא בא תיאור מראהו של הצבא )פס' 19-17(. 
יקשה מאוד על אדם למצוא אפילו סיני אחד שנראה כך, שלא לדבר 
על 200 מיליון כאלה. תיאורו של הצבא שולל בבירור את היותו אנושי 
ומחייב את זהותו הדמונית. יתרה מכך, האמצעים שבהם מושגת הכחדת 
שליש מאוכלוסיית העולם )ֵאׁש, עָׁשָן, ּגָפְִרית( כרוכים בעל־טבעי יותר 

מאשר בטבעי.
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כדי לסכם מדוע 200 מיליון אלה הם שדים ולא סינים יש לציין ארבעה 
דברים: ראשית, מנהיגים אותם ארבעה מלאכים שנפלו; שנית, מצוין שמיקומו 
של הצבא הוא נהר הפרת, היכן שממוקמת בבל )אשר בעתיד תהיה מטהו 
הראשי של השילוש המדומה(; שלישית, התיאור הניתן בטקסט שולל את 

היותו של צבא זה אנושי; ורביעית, מלכי המזרח אינם קשורים כלל לעניין.
קטע נוסף המתאר את שתי הפלישות הדמוניות האלה נמצא ביואל א' 15-

ב' 11:
 ֲאָהּה לַּיֹום! ּכִי ָקרֹוב יֹום יְהוָה, ּוכְׁשֹד ִמּׁשַַּדי יָבֹוא. ֲהלֹוא נֶגֶד 
עֵינֵינּו אֹכֶל נִכְָרת, ִמּבֵית ֱאֹלֵהינּו ׂשְִמָחה וָגִיל. עָבְׁשּו פְֻרדֹות 
ַּתַחת ֶמגְְרפֵֹתיֶהם, נָׁשַּמּו אֹצָרֹות, נֶֶהְרסּו ַמְּמגֻרֹות, ּכִי הֹבִיׁש ָּדגָן. 
ַמה־ּנֶֶאנְָחה בְֵהָמה, נָבֹכּו עְֶדֵרי בָָקר, ּכִי ֵאין ִמְרעֶה לֶָהם, ּגַם־
עְֶדֵרי ַהֹּצאן נְֶאׁשָמּו. ֵאלֶיָך יְהוָה ֶאְקָרא, ּכִי ֵאׁש ָאכְלָה נְאֹות 
ִמְדּבָר, וְלֶָהבָה לֲִהָטה ּכָל־עֲצֵי ַהּׂשֶָדה. ּגַם־ַּבֲהמֹות ׂשֶָדה ַּתעֲרֹוג 
ֵאלֶיָך, ּכִי יָבְׁשּו ֲאפִיֵקי ָמיִם, וְֵאׁש ָאכְלָה נְאֹות ַהִּמְדּבָר. ִּתְקעּו 
ׁשֹופָר ּבְצִּיֹון וְָהִריעּו ּבְַהר ָקְדׁשִי, יְִרּגְזּו ּכֹל יֹשְבֵי ָהָאֶרץ, ּכִי־בָא 
יֹום־יְהוָה, ּכִי ָקרֹוב. יֹום חֹשְֶך וֲַאפֵלָה, יֹום עָנָן וַעֲָרפֶל, ּכְׁשַַחר 
ּפָֻרׂש עַל־ֶהָהִרים, עַם ַרב וְעָצּום, ּכָמֹהּו ֹלא נְִהיָה ִמן־ָהעֹולָם, 
וְַאֲחָריו ֹלא יֹוֵסף, עַד־ׁשְנֵי ּדֹור וָדֹור. לְפָנָיו ָאכְלָה ֵאׁש וְַאֲחָריו 
ְּתלֵַהט לֶָהבָה, ּכְגַן־עֵֶדן ָהָאֶרץ לְפָנָיו, וְַאֲחָריו ִמְדּבַר ׁשְָמָמה, וְגַם־
ּפְלֵיָטה ֹלא־ָהיְָתה ּלֹו. ּכְַמְרֵאה סּוִסים ַמְרֵאהּו, ּוכְפָָרׁשִים ּכֵן 
יְרּוצּון. ּכְקֹול ַמְרּכָבֹות עַל־ָראׁשֵי ֶהָהִרים יְַרֵּקדּון, ּכְקֹול לַַהב 
ֵאׁש אֹכְלָה ָקׁש, ּכְעַם עָצּום עֱרּוְך ִמלְָחָמה. ִמּפָנָיו יִָחילּו עִַּמים, 
ּכָל־ּפָנִים ִקּבְצּו פָארּור. ּכְגִּבֹוִרים יְֻרצּון, ּכְַאנְׁשֵי ִמלְָחָמה יַעֲלּו 
חֹוָמה, וְִאיׁש ּבְִדָרכָיו יֵלֵכּון, וְֹלא יְעַּבְטּון אְֹרחֹוָתם. וְִאיׁש ָאִחיו 
ֹלא יְִדָחקּון, ּגֶבֶר ּבְִמִסּלָתֹו יֵלֵכּון, ּובְעַד ַהּׁשֶלַח יִּפֹלּו, ֹלא יִבְצָעּו. 
ּבָעִיר יָׁשֹּקּו, ּבַחֹוָמה יְֻרצּון, ּבַּבִָּתים יַעֲלּו, ּבְעַד ַהַחּלֹונִים יָבֹאּו 
ּכַּגַּנָב. לְפָנָיו ָרגְזָה ֶאֶרץ, ָרעֲׁשּו ׁשָָמיִם, ׁשֶֶמׁש וְיֵָרַח ָקָדרּו, וְכֹוכָבִים 
ָאְספּו נָגְָהם. וַיהוָה נַָתן קֹולֹו לִפְנֵי ֵחילֹו, ּכִי ַרב ְמאֹד ַמֲחנֵהּו, ּכִי 

עָצּום עֹׂשֵה ְדבָרֹו, ּכִי־גָדֹול יֹום־יְהוָה וְנֹוָרא ְמאֹד, ּוִמי יְכִילֶּנּו?
יואל מתחיל לתאר את פלישת השדים בפירוט החורבן של יום ה', או הצרה 
הגדולה )א 20-15(. לאחר שבישר על בואו )פס' 15(, הוא מתייחס להשפעה על 
היבול )פס' 17-16(: מעט מאוד נשאר, אם למקדש )פס' 16( או לצורך קיום 
)פס' 17(. לאחר מכן בא תיאור של הרס המקנה )פס' 20-18(. יואל ממשיך 
ומתעד את הפלישה עצמה )ב 11-1(. האזעקה נשמעת )פס' 1( ומכריזה על צבא 
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השדים הקרב, דבר המוכיח בבירור שיום ה' הגיע כיום נקם. אז הוא מתאר את 
יום ה' )פס' 2א( כיום של חושך, אפֵלה, עננים וערפל. כפי שהפצעת השחר היא 
פתאומית ואורו נפרש לרוחב ההרים, כך יהיה גם המשפט של יום ה' פתאומי 
ונרחב. בנקודה זו מצביע יואל על הצבא הפולש )פס' 2ב-9(. הוא מתאר את 
הגעתו, המראה את ייחודיותו )פס' 2ב( ואת ההרס שאותו הוא זורע )פס' 3(. 
המתואר כאן דומה לקטע בהתגלות, מה ששוב מראה שמדובר במשהו לא־

אנושי. לאחר מכן מובא תיאורו של הצבא הפולש )פס' 9-4(, תוך פירוט מראהו 
)פס' 4(, קולו )פס' 5(, אימתו )פס' 6-5(, מהירותו )פס' 7(, משמעתו )פס' 8( 
ואופן תקיפתו )פס' 9(. הדמיון למתואר בהתגלות בולט, ושוב מצביע על כך 
שפולשים אלה הם שדים. תוצאותיה )פס' 10( של פלישה דמונית זו כוללות 
זעזועי טבע והְחשכה מוחלטת, שהיא השלישית באחרית הימים. הקטע מסתיים 
בסיבה לפלישה )פס' 11(: משפט אלוהים. הכתוב מציין שהצבא עָצּום, כיוון 
שהוא מורכב מ-200 מיליון שדים, וצבא זה מספיק לאלוהים להוציא לפועל 
את דברו: השמדת שליש מהאנושות. צוין בהקדמה שאחת ממטרות ההתגלות 
היא לספק את הרצף הכרונולוגי לרבות מנבואות התנ"ך. זוהי רק דוגמה אחת.

אך אפילו אחרי המשפט של השופר השישי בני האדם עדיין מסרבים לחזור 
בתשובה )התג' ט 21-20(. הם ממשיכים להשתחוות לאותם השדים שעינו 

אותם במשך חמישה חודשים, ושזה עתה השמידו שליש ממספרם.
דיני השופרות באים לסיומם בנקודת האמצע של תקופת הצרה הגדולה.

ד. שני העדים - התגלות י"א 6-3
האירוע הרביעי המתפרש לאורך המחצית הראשונה של תקופת הצרה הוא 

מלאכתם של שני העדים.
וְֶאֵּתן לִׁשְנֵי עֵַדי וְנִּבְאּו יִָמים ֶאלֶף ּוָמאַתיִם וְׁשִּׁשִים ִמְתּכִַּסים 
ּבַׂשִַּקים. ֵאּלֶה ֵהם ׁשְנֵי ַהּזֵיִתים ּוׁשְֵּתי ַהְּמנֹרֹות ָהעְֹמִדים לִפְנֵי 
ֱאֹלֵהי ָהָאֶרץ. וְכִי־יְבֵַּקׁש ִאיׁש לְָהַרע לֶָהם, ֵּתצֵא ֵאׁש ִמּפִיֶהם 
וְָאכְלָה ֶאת־אֹיְבֵיֶהם; וְכֵן ּכָל־ַהְמבֵַּקׁש לְָהַרע לֶָהם, מֹות יּוָמת. 
וְלֶָהם ַהָּׁשלְָטן לַעֲצֹר ֶאת־ַהָּׁשַמיִם וְֹלא־יְִהיֶה ָמָטר ּבִיֵמי נְבּוָאָתם; 
וְיִׁשְלְטּו עַל־ַהַּמיִם לְָהפְכָם לְָדם וְעַל־ָהָאֶרץ לְַהּכָֹתּה ּבְכָל־נֶגַע 

ִמֵּדי יְֶחּפָצּו.
בפסוק 3 מצוין שפרק הזמן שאורכת מלאכת השירות של שני העדים הוא 
1,260 ימים, שהוא המקביל לשלוש שנים וחצי. שלוש שנים וחצי אלה מכסות 

את המחצית הראשונה של תקופת הצרה.
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זהותם של שני העדים ניתנת בפסוק 4, ונאמר כי הם התגשמותו של זכריה 
ד' 14-11:

וַָאעַן וָאַֹמר ֵאלָיו: ַמה־ְּׁשנֵי ַהּזֵיִתים ָהֵאּלֶה עַל־יְִמין ַהְּמנֹוָרה וְעַל־
ׂשְמֹאולָּה? וַָאעַן ׁשֵנִית וָאַֹמר ֵאלָיו: ַמה־ׁשְֵּתי ׁשִּבְלֵי ַהּזֵיִתים ֲאׁשֶר 
ּבְיַד ׁשְנֵי צַנְְּתרֹות ַהּזָָהב ַהְמִריִקים ֵמעֲלֵיֶהם ַהּזָָהב? וַּיֹאֶמר ֵאלַי 
לֵאמֹר: ֲהלֹוא יַָדעְָּת ָמה־ֵאּלֶה? וָאַֹמר: ֹלא, ֲאדֹנִי. וַּיֹאֶמר: ֵאּלֶה 

ׁשְנֵי בְנֵי־ַהּיִצְָהר, ָהעְֹמִדים עַל־ֲאדֹון ּכָל־ָהָאֶרץ.
שני העדים הללו מהווים מקור לספקולציות מרובות. מורים רבים בתחום 
הנבואה מנסים לזהותם כשני אנשים אשר חיו בעבר. אחד מהם תמיד אמור 
להיות אליהו, בעוד האחר אמור להיות משה או חנוך. אלה הטוענים שמדובר 
בחנוך ובאליהו מתבססים על העובדה ששני אנשים אלה מעולם לא מתו, 
ולכן לדעתם ישובו כדי למות בצרה הגדולה. לעתים קרובות מביאים את אל 
העברים ט' 27 כראיה, שם כתוב כי נִגְזַר עַל־ּבְנֵי ָאָדם ּפַעַם ַאַחת ַהָּמוֶת. אך 
זהו עיקרון כללי ולא עיקרון גורף. לדוגמה ניקח את המונח ּפַעַם ַאַחת: ישנם 
אנשים אשר מתו פעמיים, כמו כל אלה שקמו לתחייה בתנ"ך ובברית החדשה, 
חוץ מן המשיח. יתרה מכך, מה עם כל קדושי הקהילה החיים? אם אכן אל 
העברים ט' 27 הוא עיקרון מוחלט, המשמעות היא שכל קדושי הקהילה החיים 
בזמן ההילקחות השמיימה יצטרכו גם הם למות בזמן כלשהו. גם הראשונה 
אל הקורינתים ט"ו 51 וגם הראשונה אל התסלוניקים ד' 17-15 מראים שאל 
העברים ט' 27 הוא עיקרון כללי בלבד. גם לאור אל העברים י"א 5 לא ייתכן 

שחנוך ימות בעתיד:
ּבֱָאמּונָה לַֻּקח ֲחנֹוְך לְבִלְִּתי ְראֹותֹו ַהָּמוֶת; וְֵאינֶּנּו, ּכִי־לַָקח אֹתֹו 

ֱאֹלִהים, וְהּועַד עָלָיו לִפְנֵי ִהּלְָקחֹו, ּכִי ֶאת־ָהֱאֹלִהים ִהְתַהּלְָך.
נאמר על חנוך במפורש שהוא התחלף,36 דבר הכרוך בכך שהכיליון לובש 
אל־כיליון ושהמוות לובש אל־מוות )קור"א טו 58-50(. מאחר שאליהו כבר 
נלקח השמיימה, נכון הדבר גם לגביו, כי אין אדם היכול להיכנס בגופו לשמיים 
)קור"א טו 50(. הווה אומר שגם אליהו וגם חנוך אינם יכולים למות, שכן 

הם כעת בני אלמוות.
המבקשים לזהותם באליהו ובמשה נשענים על כך שהם היו אלה אשר 
נראו במחיצתו של המשיח בהר ההשתנות. אך זוהי ראיה רעועה ביותר, שלא 
ממש מספקת קשר של סיבה ותוצאה. אחרים אומרים שהסיבה היא שלאנשים 
המילה המתורגמת כאן "לַֻּקח" )ואחרות משורש זה( מתורגמת במקומות אחרים   .36

במשמעות של המרה או חילוף ]הערת המתרגם[.
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אלה היו מלאכות שאותן לא סיימו, והם ישובו לסיימן באותה עת. השיפוט 
פה הוא סובייקטיבי מאוד, ואפשר למצוא מועמדים רבים בתנ"ך לפי אותה 
סיבה. העובדה שהנסים הנעשים בידי שני העדים דומים לאלה של משה 
ואליהו אינה מהווה ראיה מספקת, שהרי אלוהים יכול לפעול את אותם 

הנסים בידיהם של אחרים.
הטוב ביותר הוא לראות בשני האנשים האלה שני נביאים יהודים שאותם 
יקים אלוהים בתקופת הצרה עצמה. אלה הם אנשים השייכים אך ורק לעתיד, 
ולא שני אנשים מן העבר. הכתובים מלמדים בבירור שעל אליהו לשוב לפני 
הצרה הגדולה, ושהוא ינהל מלאכת שירות רוחנית בתקופת הצרה. אך אין 
הרשאה מכתבי הקודש להחשיב את אליהו כאחד העדים. שני העדים יהיו 
פשוט שני אנשים יהודים החיים באותה תקופה, שאותם יקים אלוהים 
ויכשירם לתפקיד של נביאים ויאציל עליהם גבורות נסיות. זהותם המדויקת, 

אם כן, שמורה לתקופת הצרה.
בפסוקים 6-5 מתוארים אופי שירותם הרוחני וסמכותם הרוחנית. יש להם 
הסמכות להרוג בעזרת אש, ובה ישתמשו נגד המבקשים להורגם טרם זמנם 
)פס' 5(. יש להם הסמכות גם לגרום לבצורת על ידי מניעת גשמים, להפוך 
מים לדם ולגרום נגעים אחרים )פס' 6(, אולי דומים לעשר המכות שנפלו על 

ארץ מצרים )כיוון שהפיכת מים לדם הייתה אחת ממכות אלה(.
מרכז הפעילות שלהם יהיה בעיר ירושלים, בעוד עבודת השירות של 144 

אלף היהודים תהיה בכל העולם. בפרק הבא נרחיב יותר על שני העדים.

ה. בבל הרוחנית - התגלות י"ז 6-1
וַּיָבֹא ֶאָחד ִמן־ׁשִבְעָה ַהַּמלְָאכִים ַהּנֹׂשְִאים ׁשֶבַע ַהְּקעָרֹות, 
וַיְַדּבֵר ֵאלַי לֵאמֹר: ּבֹא וְַאְרֲאָך ֶאת־ִמׁשְּפַט ַהּזֹונָה ַהּגְדֹולָה 
ַהּיֹשֶבֶת עַל־ַמיִם ַרּבִים, ֲאׁשֶר זָנּו אתה ַמלְכֵי ָהֲאָדָמה וַּיִׁשְּכְרּו 
ׁשֹכְנֵי ֵתבֵל ִמּיֵין ַּתזְנּוָתּה. ויוליכני - בָרּוַח - ַהִּמְדּבָָרה, וֵָאֶרא 
וְִהּנֵה ִאָּׁשה יֹשֶבֶת עַל־ַחּיָה ֲאֻדָּמה כַּתֹולָע ְמלֵַאת ְׁשמֹות ּגִּדּופִים 
וְלָּה ׁשִבְעָה ָראִׁשים וְעֶֶׂשר ְקָרנָיִם. וְָהִאָּׁשה לְבּוָׁשּה ַאְרּגָָמן וְָׁשנִי 
וְִהיא ֻמכְלָלָה ּבַּזָָהב וְֶאבֶן־יְָקָרה ּופְנִינִים ּובְיָָדּה ּכֹוס זָָהב ְמלֵָאה 
תֹועֵבֹות וְֻטְמַאת ַּתזְנּוָתּה; וְעַל־ִמצְָחּה ּכָתּוב ׁשֵם, סֹוד: בָבֶל 
ַהּגְדֹולָה, ֵאם ַהּזֹנֹות וְתֹועֲבֹות ָהֲאָדָמה. וֵָאֶרא ֶאת־ָהִאּׁשָה 
ְׁשכּוָרה ִמַּדם ַהְּקדִֹשים ּוִמַּדם עֵֵדי יֵׁשּועַ, וֶָאְׁשּתֹוֵמם עַל־ַהַּמְרֶאה 

ׁשַָּמה גְדֹולָה.
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המאורע החמישי המתרחש לאורך המחצית הראשונה של הצרה הוא 
שלטונה של בבל הרוחנית.

ממש כפי שיהיו שתי מערכות פוליטיות בתקופת הצרה, אחת במחצית 
הראשונה )עשרת המלכים( ואחת במחצית השנייה )צר המשיח(, כך גם יהיו 
שתי מערכות דתיות, אחת לכל מחצית של תקופת הצרה. הקטע לעיל מתאר 

את המערכת הדתית של מחציתה הראשונה של הצרה.
בפסוקים 2-1 מוזמן יוחנן לבוא ולצפות במשפט העומד ליפול על ַהּזֹונָה 
ַהּגְדֹולָה. הזניה משמעה לקחת דבר שיש לו שימוש ראוי ולעשות בו שימוש 
בלתי ראוי. זונה לוקחת את המין, אשר לו שימוש ראוי, ומעוותת אותו בשימוש 
בלתי ראוי, וכך הופכת אותו לדבר אסור וגורמת לחוסר מוסריות מינית. 
במקרה זה, הזונה מייצגת את ה"דת", אשר לה שימוש ראוי )יעקב א 27-26(, 
אך פה הוזנתה לשימוש בלתי ראוי. במקום לשרת, הדת שולטת. שימוש בלתי 
ראוי בדת גורם לזנות רוחנית. מושג הזְנּות משמש הן במובן של חוסר נאמנות 
פיזית והן במובן של חוסר נאמנות רוחנית, כמו בהושע פרקים א' ו-ב'; ירמיהו 
ב' 20, ג' 9-1; יחזקאל ט"ז 41-15; כ"ג 44-5 וכו'. זוהי האישה שאיתה זונים 
מלכי הארץ )פס' 2(, מה שמראה שמדובר באיחוד של הדת והמדינה. האישה 
יושבת על פני מים רבים )פס' 1(, דבר המקבל את פירושו בפסוק 15 כמדבר 

על אוכלוסיית העולם:
וַּיֹאֶמר ֵאלָי: ַהַּמיִם ָהֵהם ֲאֶׁשר ָרִאיָת, ֲאֶׁשר ַהּזֹונָה יֶֹשבֶת עֲלֵיֶהם, 

עִַּמים וֲַהמֹנִים ֵהָּמה וְגֹויִם ּולְׁשֹנֹות.
בפסוק 3 נראית הזונה כשהיא יושבת על החיה בעלת שבעת הראשים 
ועשר הקרניים. משמעות דבר זה היא שלמערכת הדתית הכוזבת הזאת אכן 
יש גיבוי של הממשל הפוליטי במשך המחצית הראשונה של הצרה, והיא 

מסוגלת למשול בשל גיבוי ממשלתי.37
תיאורה וזהותה של אותה אישה ניתנים בפסוקים 5-4. האישה עשירה 
מאוד ובעלת השפעה רבה, ושמה המלא הוא: סֹוד: ּבָבֶל ַהּגְדֹולָה, ֵאם ַהּזֹנֹות 
וְתֹועֲבֹות ָהֲאָדָמה. מה שרואים בפסוקים אלה הוא כפירה דתית במתכונתה 
האחרונה, המסתיימת בצורת כנסיית־על כלל־עולמית. זוהי צורתה האחרונה 
של האישה איזבל המושלכת אל הצרה הגדולה )התג' ב 22-20(, והמאוחדת 
עם קהילת לאודיקאה הכופרת. זוהי כלת המשיח המדוָמה, המוצגת כזונה, 
בניגוד לכלת המשיח האמיתית, המוצגת כבתולה טהורה )קור"ב יא 2; אפס' 

ה 27-25; התג' יט 8-6(.
ראה פרק ב', 'עתות הגויים'.  .37
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בבל הזונה מייצגת את המערכת הדתית הכלל־עולמית המושלת בענייני 
הדת במשך מחציתה הראשונה של הצרה. היא מושלת בעמי העולם )הַמיִם 
הַרּבִים(, בשליטה מלאה על ענייני הדת, והממשלה תומכת בה בעל כורחה. 
מרכז הפיקוד של אותה דת עולמית יהיה העיר בבל הבנויה מחדש, ֵאם 
האלילּות, שכן זה המקום שבו החלו עבודת האלילים והדת הכוזבת )ברא' 

יא 9-1(.
בפסוק 6 נראית האישה שיכורה מדמם של המתים על קידוש שם המשיח. 
דבר זה עונה על השאלה, מיהו ההורג והפוגע בקדושי החותם החמישי: 
זוהי כנסיית־העל הכוזבת. רבבות הגויים שייוושעו מתוך שירות הבישור 
של 144 אלף היהודים יסבלו רדיפות מידיה של בבל הרוחנית, ורבים ימותו 

מות קדושים.

סיכום
אם כן אלה הם אירועי מחציתה הראשונה של הצרה הגדולה. חלקם 
רציפים, כלומר באים בזה אחר זה בסדר כרונולוגי. בתוכם נכללים דיני 

החותמות והשופרות.
ישנם גם חמישה אירועים המתרחשים לאורך מחציתה הראשונה של 
הצרה. אלה הם: ראשית, מלאכתו של אליהו הנביא; שנית, 144 אלף היהודים 
וההתעוררות הכלל־עולמית; שלישית, מלאכתם של שני העדים; רביעית, 
המערכת הפוליטית של עשרת המלכים; וחמישית, המערכת הדתית של 

בבל הרוחנית.







פרק אחד־עשר יא
אירועי אמצע הצרה הגדולה

משפט השופר השישי מסתיים בזמן אמצע הצרה הגדולה, ואחריו באה 
הפוגה זמנית של המשפטים הנשפכים מהשמיים. הצרה נכנסת ל"עין הסערה".38 
אך אין זה אומר שישרור שלום על פני האדמה. תשרור מהומה בקרב העמים, 
כאשר צר המשיח ממשיך ומשתלט על המערכות של העולם כולו - הפוליטית, 

הכלכלית והדתית.
דברים רבים כל כך קורים בשלב זה עד שקשה להציבם בוודאות בסדר 
עוקב כלשהו. הסדר המוצע במתווה הבא מבוסס על היגיון, מאחר שהאירועים 
לא בהכרח יבואו ברצף הזה. עצם התרחשות האירועים המתוארים בפרק זה 
בזמן אמצע הצרה הוא ודאי. מה שאינו ודאי הוא, האם יבואו כולם ברצף 
המסוים שמוצג בפרק זה או לא. בספר ההתגלות כוללים אירועי אמצע הצרה 

את פרקים י'-י"ד ו-י"ז.

א. הספר הקטן - התגלות י' 11-1
וֵָאֶרא ַמלְָאְך ַאֵחר ַאּבִיר יֹוֵרד ִמן ַהּׁשַָמיִם וְהּוא עֶֹטה עָנָן וְעַל־
ֹראׁשֹו ּכְַמְרֵאה ַהֶּקׁשֶת ֲאׁשֶר ּבֶעָנָן ּופָנָיו ּכַּׁשֶֶמׁש וְַרגְלָיו ּכְעַּמּוֵדי 
ֵאׁש ּובְיָדֹו ֵספֶר ָקטֹן ּפָתּוַח. וַּיָׂשֶם ֶאת־ֶרגֶל יְִמינֹו עַל־ַהּיָם וְֶאת־
ׂשְמֹאלֹו עַל־ָהָאֶרץ, וַּיְִקָרא ּבְקֹול ּגָדֹול, ּכֲַאׁשֶר יִׁשְַאג ָהַאְריֵה, 
ּובְָקְראֹו ִּדּבְרּו ִׁשבְעַת ָהְרעִָמים ּבְקֹוֹלֵתיֶהם. ּוכְַדּבֵר ִׁשבְעַת ָהְרעִָמים 
ּבְקֹוֹלֵתיֶהם ָחפַצְִּתי לִכְּתֹב, וֶָאׁשְַמע קֹול ִמן־ַהּׁשַָמיִם לֵאמֹר ֵאלַי: 

מסביב  סערה  שמתחוללת  בעת  וזמניים  יחסיים  ושלווה  שקט  המתאר  מושג   .38
]הערת המתרגם[.
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ֲחתֹום ֵאת ֲאֶׁשר־ִּדּבְרּו ִׁשבְעַת ָהְרעִָמים וְַאל־ִּתכְּתֹב זֹאת! וְַהַּמלְָאְך 
ֲאֶׁשר־ְרִאיִתיו עֵֹמד עַל־ַהּיָם וְעַל־ָהָאֶרץ ֵהִרים יְִמינֹו ֶאל־ַהָּׁשָמיִם, 
וַּיִּׁשָבַע ּבְֵחי עֹולְֵמי ָהעֹולִָמים, ֲאׁשֶר־ּבָָרא ֶאת־ַהּׁשַָמיִם וְכָל־ֲאׁשֶר 
ּבֶָהם וְָהָאֶרץ וְכָל־ֲאׁשֶר ּבָּה וְַהּיָם וְכָל־ֲאׁשֶר־ּבֹו, ּכִי ֹלא יְִהיֶה עֹוד 
זְָמן. ַאְך ּבִיֵמי קֹול ַהַּמלְָאְך ַהּׁשְבִיעִי, ּבְעֵת עְָמדֹו לְִתקֹועַ, וְנִׁשְלַם 
סֹוד ָהֱאֹלִהים, ּכֲַאׁשֶר ּבִׂשֵר ֶאת־עֲבָָדיו ַהּנְבִיִאים. וְַהּקֹול ֲאׁשֶר 
ׁשַָמעְִּתי ִמן־ַהּׁשַָמיִם ׁשָב לְַדּבֵר ֵאלַי לֵאמֹר: לְֵך וְַקח ֶאת־ַהֵּספֶר 
ַהָּקטֹן ַהּפָתּוַח ֲאׁשֶר ּבְיַד־ַהַּמלְָאְך ָהעֵֹמד עַל־ַהּיָם וְעַל־ָהָאֶרץ. 
וָָאבֹא ֶאל־ַהַּמלְָאְך וָאַֹמר לֹו: ְּתנָה־ּלִי ֶאת־ַהֵּספֶר. וַּיֹאֶמר ֵאלַי: ַקח 
וֱֶאכֹל אֹתֹו! וְיֵַמר לְבְִטנְָך, ֲאבָל בְפִיָך יְִהיֶה ָמתֹוק ּכְִדבָׁש. וֶָאַּקח 
ֶאת־ַהֵּספֶר ִמּיַד־ַהַּמלְָאְך וָאֹכְלֵהּו; וַיְִהי ּבְפִי ּכְִדבַׁש לְָמתֹוק וְַאֲחֵרי 
ּנָבֵא  ָאכְלִי אֹתֹו וַּיִָּמלֵא בְִטנִי ְמרֹוִרים. וַּיֹאְמרּו ֵאלָי: עָלֶיָך לָׁשּוב לְִּהִ

עֹוד עַל־עִַּמים וְגֹויִם ּולְׁשֹנֹות ּוְמלָכִים ַרּבִים.
השהייתם הזמנית של המשפטים מהשמיים מתחילה לאחר דין השופר 
השישי בסיפור על אודות הספר הקטן. יוחנן ראה מלאך חזק )ַמלְָאְך ַאּבִיר( 
נושא ספר קטן או מגילה קטנה )פס' 2-1(. זאת המגילה השנייה המוזכרת 
בהתגלות. הראשונה הייתה המגילה בעלת שבעת החותמות )או הספר בעל 
שבעת החותמות(, אשר כללה את שבעת דיני החותמות ואת שבעת דיני 
השופרות שתיארו את אירועי מחציתּה הראשונה של הצרה. כעת נכנסת 

לתמונה מגילה שנייה, ותוכנה תיכף יתגלה.
המלאך האביר צעק בקול גדול, ולאחר מכן השמיעו שבעת הרעמים דבר 

מה ונאסר על יוחנן לגלותו )פס' 4-3(.
עד לנקודה זו נשמעו שישה מתוך שבעת השופרות, כך שנותר עוד אחד. 
תוצאות השופר השביעי מוכרזות כעת בידי המלאך האביר )פס' 7-5(. בימיו 
של המלאך השביעי יִישלמו משפטי האלוהים. ממש כפי שדין החותם השביעי 
כלל את שבעת דיני השופרות, כך יכלול דין השופר השביעי את שבעת דיני 
הקערות, ואלה יביאו לסיומם את משפטי אלוהים שהוכרזו בפי הנביאים. או 
אז יוגשמו כל הנבואות העוסקות במחציתה השנייה של הצרה. לפי הנאמר: 
ּבִיֵמי קֹול ַהַּמלְָאְך ַהּׁשְבִיעִי, ּבְעֵת עְָמדֹו לְִתקֹועַ, וְנִׁשְלַם סֹוד ָהֱאֹלִהים, ברור 
שהשופר השביעי לא יהיה משפט שמתרחש כולו בבת אחת, אלא בתהליך. 
השימוש בצורת הרבים )כלומר, ּבִיֵמי ולא ּבְיֹום( מראה שמדובר בתקופת זמן. 
דיני הקערות באים כולם לקראת סיומה של הצרה הגדולה, ואיתם נִׁשְלַם 
סֹוד ָהֱאֹלִהים.39 השופר השביעי, אשר כולל את שבעת דיני הקערות, הוא 

ראה נספח ו', 'שמונת הסודות של הברית החדשה'.  .39
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האֹוי השלישי. משום כך זהו המשפט הגרוע מכול. הספר הקטן מכיל את 
כל המידע על אודות השופר השביעי הכולל את דיני הקערות, כפי שרואים 

בפרקים ט"ו-ט"ז.
תשומת הלב מופנית לספר הקטן בפסוקים 10-8. יוחנן צּווה לאכול את 
הספר. בפיו היה הספר היה מתוק כדבש, אך נהייה מר בבטנו. הרמז למשמעות 

פעולה סמלית זו נמצא בפסוק 11, המציין מהו תוכנו של הספר:
וַּיֹאֶמר ֵאלָי: עָלֶיָך לׁשּוב לְִהּנָבֵא עֹוד עַל־עִַּמים וְגֹויִם ּולְׁשֹנֹות 

ּוְמלָכִים ַרּבִים.
תוכנו של הספר הקטן הוא נבואה, במיוחד נבואה על אמצע הצרה ועל 
מחציתה השנייה. דבר זה מספק את הרמז באשר למשמעותם של פסוקים 
10-8. כמעט לכל האנשים טעמּה של הנבואה הוא מתוק. כנסים בנושאים 
נבואיים מושכים קהל רב יותר מכנסים בכל נושא אחר. מכירתם השופעת 
של ספרי הנבואה היותר סנסציוניים מהווה הוכחה נוספת עד כמה "מתוקה" 
הפכה נבואת המקרא להיות עבור אנשים רבים. אך אם "מתיקות" היא כל 
מה שיש, אזי ערכה אינו רב. על כל תלמיד של נבואת המקרא לחוות את 
חווייתו השנייה של יוחנן: מרירות בבטן. ידיעת הדברים שעומדים לבוא צריכה 
לשים למאמינים משא בלבם עבור בני האדם. כי הדרך להימלט מהדברים 
הללו היא הילקחות הקהילה השמיימה, ותנאי הקבלה להילקחות הם קבלת 
המשיח עכשיו. תלמידּה האמיתי של הנבואה לא יעצור בשלב ידיעת הדברים 
שיתרחשו, אלא ידיעה זו תיצור משא חזק בלבו לבשר את הבשורה לאחרים, 

וכך להנחותם לשביל מילוט.
אם כן, פרק י' בהתגלות מציג בפני הקורא את אירועי נקודת האמצע 

של הצרה.

 ב. עימות כלל־עולמי שני -
דניאל י"א 45-40

אותו שלום אשר שרר בין צר המשיח לעשרת המלכים המושלים בעשר 
המלכויות, יהיה טיבו אשר יהיה, מתנפץ כעת כשצר המשיח פותח במהלכו 
לתפיסת השלטון הפוליטי בעולם. כך שהעימות הכלל־עולמי השני של תקופת 

הצרה מתחיל בהכרזת מלחמה של צר המשיח על עשרת המלכים.
ּובְעֵת ֵקץ יְִתנַּגַח עִּמֹו ֶמלְֶך ַהּנֶגֶב וְיִׂשְָּתעֵר עָלָיו ֶמלְֶך ַהּצָפֹון ּבְֶרכֶב 
ּובְפָָרׁשִים ּובֳָאנִּיֹות ַרּבֹות, ּובָא בֲַאָרצֹות וְׁשַָטף וְעָבָר. ּובָא ּבְֶאֶרץ 
ַהּצְבִי, וְַרּבֹות יִּכָׁשֵלּו, וְֵאּלֶה יִָּמלְטּו ִמּיָדֹו, ֱאדֹום ּומֹוָאב וְֵראׁשִית 
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ּבְנֵי עַּמֹון. וְיִׁשְלַח יָדֹו ּבֲַאָרצֹות וְֶאֶרץ ִמצְַריִם ֹלא ִתְהיֶה לִפְלֵיָטה. 
ּוָמַׁשל ּבְִמכְַמּנֵי ַהּזָָהב וְַהּכֶֶסף ּובְכֹל ֲחֻמדֹות ִמצְָריִם, וְלֻבִים וְכִֻׁשים 
ּבְִמצְעָָדיו. ּוׁשְֻמעֹות יְבֲַהלֻהּו ִמִּמזְָרח ּוִמּצָפֹון, וְיָצָא ּבְֵחָמא גְדֹלָה 
לְַהׁשְִמיד ּולְַהֲחִרים ַרּבִים. וְיִַּטע ָאֳהלֵי ַאּפְַדנֹו ּבֵין יִַּמים לְַהר־

צְבִי־קֶֹדׁש, ּובָא עַד־ִקּצֹו וְֵאין עֹוזֵר לֹו.
במלחמתו נגד עשרת המלכים יוצא צר המשיח למסע כיבושים בכל 
הכיוונים. הוא פונה נגד הצפון )פס' 40, 44(, הדרום )פס' 40, 43-42( והמזרח 
)פס' 44(. שלושת המלכים אשר יצליח להרוג )דנ' ז 8, 20, 24( יהיו מלך הצפון 
)סוריה(, מלך הדרום )מצרים( ומלך המזרח )מסופוטמיה(. כיבושו את מצרים 
סולל את הדרך לכיבוש אפריקה )פס' 43-42(. הוא יפלוש גם לישראל, ֶאֶרץ 
ַהּצְבִי40 )פס' 41, מוזכר גם בהתג' יא 2-1(, דבר שיכין את הקרקע לשיקוץ 

המשומם, אשר יידון מאוחר יותר בפרק זה.
על אף שבסופו של דבר ישיג צר המשיח שליטה פוליטית בעולם כולו, שלוש 
ארצות יימלטו משליטתו: אדום, מואב ועמון )פס' 41(. כל שלושת העמים 
הקדומים הללו מצויים תחת שליטתה של ממשלה אחת כיום: ממלכת ירדן. 
הסיבה לכך שירדן נמלטת משליטתו תוסבר בפרק י"ג, 'הצרה הגדולה: עובדות 

ומאפיינים נוספים'.
בפסוק 45 מציין דניאל היכן יקבע צר המשיח את מפקדתו בעת מלחמה 
אמצע־צרתית זו. משמעות הפסוק היא שהוא יִַּטע את ָאֳהלֵי ארמונו ּבֵין 
היִַּמים בהר התפארת11 הקדוש. המילה אָֹהלִים מתייחסת לאוהל צבאי של 
גנָרל, והמילה ַאּפְַדנֹו מתייחסת לאוהל מלכותי. הכוונה היא שמקימים אוהל 
מלכותי של גנרל צבאי )שהוא צר המשיח(. האוהל מוקם ּבֵין היִַּמים, כלומר 
בין הים התיכון לבין ים המלח. ויתרה מכך, הוא מוקם בַהר־צְבִי־קֶֹדׁש, כלומר 
בהר הבית, או הר מוריה או הר ציון. דבר זה יכין את הקרקע למספר אירועים 

שיידונו מאוחר יותר בפרק זה.

ג. צר המשיח נהרג
מסתבר שבעימות הזה נהרג צר המשיח. דניאל י"א 45ב מציין:

ּובָא עַד־ִּקצֹו וְֵאין עֹוזֵר ֹלו.
בהתגלות י"ג 3 מתואר מותו של צר המשיח כך:

וֵָאֶרא וְִהּנֵה ֶאָחד ֵמָראׁשֶיָה ּכְפָצּועַ עַד־ָמוֶת; ּוַמּכַת ָמוֶת ֲאׁשֶר־לֹו 
נְִרּפָָאה וִַּתׁשְּתֹוֵמם ּכָל־ָהָאֶרץ ַאֲחֵרי ַהַחּיָה . . .

המילה צְבִי באה כאן במובן תפארת, כמו בישעיהו ד' 2: לִצְבִי ּולְכָבֹוד ]הערת המתרגם[.  .40
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הראש השביעי, שהוא צר המשיח,41 מוכה מכת מוות. אין משמעות הביטוי 
ּכְפָצּועַ עַד־ָמוֶת שמדובר רק במוות לכאורה, מאחר שהמשיח עצמו מתואר 
באותו אופן בהתגלות ה' 6. זהו ביטוי המתאר מישהו שקם לתחייה, ומדובר 

במוות אמיתי.

אם כן במהלך העימות בין צר המשיח לעשרת המלכים האחרים, נהרג 
צר המשיח.

ד. השטן מושלך ארצה - התגלות י"ב 12-7
בנקודה זו מושלך השטן ממעונו השלישי42 ברקיע האטמוספרי למעונו 

הרביעי, שהוא כדור הארץ.

וְַּתִהי ִמלְָחָמה ּבַּׁשָָמיִם; ִמיכֵָאל הּוא ּוַמלְָאכָיו נִלְָחִמים ּבַַּתּנִין 
וְַהַּתּנִין נִלְָחם ּוַמלְָאכָיו. וְֹלא ִהְתַחּזָקּו וְגַם ְמקֹוָמם ֹלא־נְִמצָא 
עֹוד ּבַּׁשָָמיִם. וַּיּוַטל ַהַּתּנִין ַהּגָדֹול, ַהּנָָחׁש ַהַּקְדמֹונִי ֲאׁשֶר־נְִקָרא 
ְׁשמֹו ַמלְִׁשין וְָׂשָטן, ַהַּמִּדיַח ֵּתבֵל ּכֻּלָּה; הּוא הּוַטל ָאְרצָה ּוַמלְָאכָיו 
עִּמֹו הּוָטלּו. וֶָאְׁשַמע קֹול ּגָדֹול ּבַּׁשַָמיִם, וַּיֹאַמר: עַָּתה בָָאה יְׁשּועַת 
ֱאֹלֵהינּו וְעֻּזֹו ּוַמלְכּותֹו ּוֶמְמׁשֶלֶת ְמׁשִיחֹו, ּכִי הּוַרד ׂשֹוֵטן ַאֵחינּו 
ָהעֵֹמד לְִׂשְטנָם לִפְנֵי ֱאֹלֵהינּו יֹוָמם וָלָיְלָה. וְֵהם נִּצְֻחהּו למען ַּדם־

ַהׂשֶה ּולמען ְדבַר עֵדּוָתם, וְֹלא־ָאֲהבּו ֶאת־נַפְׁשָם עַד לַָּמוֶת. ָרּנּו 
על־זאת, ׁשַָמיִם וְׁשֹכְנֵיֶהם; אֹוי לְיֹשְבֵי ֶאֶרץ וָיָם, ּכִי־יַָרד ֲאלֵיכֶם 

ַהַּמלְׁשִין ּבְֵחָמה גְדֹולָה, ִמַּדעְּתֹו ּכִי ָקצְָרה עִּתֹו.

באמצע הצרה, בזמן שפורצת מלחמה על פני האדמה בין צר המשיח לבין 
עשרת המלכים, פורצת מלחמה גם ברקיע האטמוספרי, שהוא מעונו השלישי 
של השטן )פס' 7(. העימות הוא בין שר המלאכים מיכאל וכוחותיו, לבין שר 
האויבים השטן וכוחותיו. מיכאל מנצח, והשטן וגדודיו מושלכים מתוך הרקיע 
האטמוספרי ומוגבלים לכדור הארץ, שכעת נהיה למעונו הרביעי של השטן 
)פס' 9-8(. חמישה שמות ניתנים לשטן, כולם מתארים את אישיותו ואת פועלו. 
בשם ַהַּתּנִין ַהּגָדֹול נגלים פראותו ואכזריותו. השם ַהּנָָחׁש ַהַּקְדמֹונִי מחזיר אותנו 
לגן עדן, המקום שבו בעטיו של הפיתוי אדם נפל, וכך נכנסו החטא והמוות 
להוויה האנושית. הצרה הגדולה היא משפט על חטאו של האדם. במילה ַמלְִׁשין 
נראה השטן בתור המאשים של כל ילדי אלוהים. משמעות המילה ׂשָָטן היא 

ראה פרק ב', 'עתות הגויים'.  .41
ראה נספח א', ששת מעונותיו של השטן.  .42
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אויב, ובכך נראה אופיו כיריב ומתנגד לתוכנית אלוהים. בשם ַהַּמִּדיַח הוא 
מוצג כגדול הרמאים, המנסה להתעות את הנבחרים ואת הלא־נבחרים כאחד.
ריתוק השטן אל פני הארץ מביא לשתי תוצאות. ראשית: גישתו לשמיים 
נחסמת, והוא לא יוכל עוד לעמוד מול כס האלוהים ולמלא את תפקיד המלשין 
המאשים את המאמינים. מסיבה זו ישנה שמחה בשמיים )פס' 12-10א(. שנית: 
השטן כעת מלא זעם )פס' 12ב(. הוא זועם כי הוא יודע שקצרה עתו כעת, 
שלוש שנים וחצי שנים ליתר דיוק. בגלל זעמו של השטן, אֹוי נקרא ליֹשְבֵי ֶאֶרץ. 
חשוב מאוד לציין את הנקודה הזאת כחלק מהבנת המתרחש במהלך אמצע 
הצרה ומחציתה השנייה. המשמעות המלאה תתברר מאוחר יותר בחיבור זה.

ה. תחייתו של צר המשיח - התגלות י"ג 3
וֵָאֶרא וְִהּנֵה ֶאָחד ֵמָראׁשֶיָה ּכְפָצּועַ עַד־ָמוֶת; ּוַמּכַת ָמוֶת ֲאׁשֶר־לֹו 

נְִרּפָָאה וִַּתׁשְּתֹוֵמם ּכָל־ָהָאֶרץ ַאֲחֵרי ַהַחּיָה.
כפי שמתברר בהמשך של פרק י"ב בהתגלות, אז יוצא השטן במהלך המכוון 
להשמדת היהודים. האמצעים שעל ידם ינסה להשיג מטרה זו הם שתי החיות 
המופיעות בהתגלות י"ג. פרטיהם של שני הפרקים יידונו תוך כדי התקדמות 

הלימוד. אך הוא יתחיל במהלך זה על ידי השבת צר המשיח לחיים.
פסוקים 2-1 בפרק י"ג הוסברו מוקדם יותר,43 אך כעת ברור שהשטן הוא 
המעורר את צר המשיח לחיים. רבים מבינים את הביטוי ּכְפָצּועַ עַד־ָמוֶת 
כמלמד שצר המשיח רק נראה מת, אך לא היה כך באמת. אולם אותו ביטוי 
מתאר גם את המשיח בהתגלות ה' 6, ואין שאלה לגבי מותו של המשיח. צירוף 
מילים זה, אם כן, מתייחס למישהו שקם לתחייה. האדם שעליו מדובר נהרג, 
ולפי כל ניסיון אנושי רגיל היה אמור להישאר מת. אך לפתע פתאום הוא חי 
בהחלט עקב תחייה. על משמעותו של ביטוי זה להיות זהה לזו שבמקומות 
אחרים: התייחסות למישהו שקם לתחייה. הכתוב ממשיך ואומר במפורש 

שַמּכַת הָמוֶת ֲאׁשֶר־לֹו נְִרּפָָאה, כלומר על ידי תחייה.
יש כאלה המבקשים לפרש זאת כהתייחסות להתעוררות חדשה של 
האימפריה הרומית, בהרגישם שהתעוררות כזאת תהווה סיבה מספקת עבור 
בני אדם להשתחוות לה. אך תחייה מחדש של האימפריה הרומית לא תגרום 
לבני אדם להשתחוות לה כלאלוהים יותר משתחיותיהן מחדש של פולין או של 
ישראל גרמו לאנשים להשתחוות להן. חשיבה מסוג זה היא דמיונית לחלוטין. 

תחייתו של האדם צר המשיח היא המביאה להשתחוות זו.
ראה פרק ב', 'עתות הגויים'.  .43
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לפיכך צר המשיח הוא חיקוי של בן האלוהים בכל מובן. ריבוי שמותיו 
הוא חיקוי, לידת הבתולין היא חיקוי, היותו מעין אדם־אל היא חיקוי, וכעת 
מותו ותקומתו לחיים הם חיקוי. אפשר יהיה לראות חיקוי של ביאתו השנייה 
של המשיח למשול בעולם כאשר ייצא צר המשיח לכבוש את עמי העולם 
ואת ממלכותיהם. השטן ישחק תפקיד של האב המדומה במערכה זו. כי כמו 
שהאב האמיתי נתן את כל שלטונו לבן האמיתי, כך גם האב המדומה ייתן 

את שלטונו לבן המדומה.

ו. שלושה מלכים נהרגים - שבעה נכנעים
ניסיונו של צר המשיח להשיג שליטה פוליטית ייקטע במותו. אך לאחר 
תחייתו תמשיך מלחמת העולם השנייה של תקופת הצרה, עד ששלושה מעשרת 

המלכים יֵהרגו. הקטע מהכתובים שדן בכך כבר נבחן, והוא דניאל ז' 24:

וְעֶׂשֶר ַהַּקְרנַיִם - ִמן־ַהַּמְמלָכָה ַהִהיא יָקּומּו עֲׂשָָרה ְמלָכִים. 
וְיַׁשְּפִיל  ּוֶמלְֶך ַאֵחר יָקּום ַאֲחֵריֶהם, ׁשֶּיְִהיֶה ׁשֹונֶה ִמּקֹוְדָמיו 

ׁשְֹלשָה ְמלָכִים.

כאשר שלושה מעשרת המלכים נהרגים, האחרים נכנעים למרותו. דבר זה 
מסופר בהתגלות י"ז 13-12:

וְעֶׂשֶר ַהְּקָרנַיִם ֲאׁשֶר ָרִאיָת עֲׂשָָרה ְמלָכִים ֵהם, ֲאׁשֶר ֹלא־ִקּבְלּו 
ַמלְכּות עַד־ֵהּנָה, ַרק לְׁשָעָה ַאַחת ֶמְמׁשָלָה כְַּמלָכִים יְַקּבְלּו עִם־
ַהַחּיָה. וְלֶָהם עֵצָה ֶאָחת וְֶאת־ּכָֹחם וְֶאת־ֶמְמׁשַלְָּתם יְִּתנּו לַַחּיָה.

עשר הקרניים של החיה הם עשרת המלכים )פס' 12(, אך בסופו של דבר 
הם מוותרים על כוחם וסמכותם ונכנעים בפני צר המשיח. פסוק 17 מעביר 

את אותו המסר:

ּכִי ָהֱאֹלִהים נַָתן ּבְלִּבָם לַעֲׂשֹות ֶאת־עֲצָתֹו ְולַעֲׂשֹות עֵצָה ַאַחת 
וְלֵָתת ֶאת־ֶמְמׁשַלְָּתם לַַחּיָה, עַד ּכִי־יִׁשְלְמּו ִּדבְֵרי ָהֱאֹלִהים.

המלכים האחרים יבואו כולם לידי עֵצָה ַאַחת, והיא לֵָתת ֶאת־ֶמְמׁשַלְָּתם 
לַַחּיָה. בכניעתם יצליח צר המשיח להשיג שליטה פוליטית בכל העולם, להוציא 
את ירדן. זוהי נקודת ההתחלה של המערכת הפוליטית השנייה של הצרה 
הגדולה. יעדו הבא של צר המשיח יהיה להשיג שליטה דתית בעולם. כדי להשיג 
מטרה זו יהיה עליו להסיר כל התנגדות דתית, ובכלל זה את בבל הרוחנית, 

את שני העדים ואת היהודים.
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 ז. השמדתה של בבל הרוחנית -
התגלות י"ז 16

וְעֶֶׂשר ַהְּקָרנַיִם ֲאֶׁשר ָרִאיָת וְַהַחּיָה, ֵהָּמה יְִׂשנְאּו ֶאת־ַהּזֹונָה וְעָׂשּוָה 
ּגַלְמּוָדה וַעֲֻרָּמה וְָאכְלּו ֶאת־ּבְׂשָָרּה וְאָֹתּה יִׂשְְרפּו בֵָאׁש.

אחת מפעולותיו הראשונות של צר המשיח להשגת שליטה דתית תהיה 
השמדת המערכת הדתית הראשונה של תקופת הצרה, בבל הרוחנית. לפני כן 
הייתה למערכת דתית זו תמיכה של הממשל הפוליטי, למשך שלוש השנים 
וחצי הראשונות. בהעברת כל הסמכות הפוליטית לידי צר המשיח, שכעת נמצא 
בשליטה מלאה, ישמיד הממשל הפוליטי עצמו את שליטתה של בבל הרוחנית.

ח. מות שני העדים - התגלות י"א 13-7
ַּתעֲׂשֶה  הְּתהֹום  ִמן  ָהֹעלָה  ַהַחּיָה  עֵדּוָתם,  ַהׁשְלִיָמם  וְַאֲחֵרי 
עִָּמֶהם ִמלְָחָמה וְתּוכַל לֶָהם וֲַהָרגַָתם. וְָהיְָתה נְִבלָָתם ּבְִרחֹוב 
ָהעִיר ַהּגְדֹולָה, ַהּנְִקֵראת ּכְפִי ָהרּוַח ּבְׁשֵם ְסדֹום ּוִמצְַריִם, ֲאׁשֶר־

ׁשָם נִצְלַב ּגַם־ֲאדֹנֵנו ]*ֲאדֹנֵיֶהם[. וְַרּבִים ִמן־ָהעִַּמים וְַהִּמׁשְּפָחֹות 
וְַהּלְׁשֹנֹות וְַהּגֹויִם יְִראּו ֶאת־נִבְלָָתם יִָמים ׁשְֹלשָה וֵָחצִי וְֹלא יְִּתנּו 
ֶאת־ּגְוִּיָֹתם לְׂשּום ּבְַּקבִָרים. וְיֹשְבֵי ָהָאֶרץ יִׂשְְמחּו עֲלֵיֶהם וְיַעַלְזּו 
וְיִׁשְלְחּו ָמנֹות זֶה לַּזֶה, ּכִי ׁשְנֵי ַהּנְבִיִאים ָהֵאּלֶה ִהכְִאיבּו ֶאת־
ֹישְבֵי ָהָאֶרץ. וַיְִהי ַאֲחֵרי יִָמים ׁשְֹלשָה וֵָחצִי וַָּתבֹא בֶָהם רּוַח 
ַחּיִים ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים; וַּיַעְַמדּו עַל־ַרגְלֵיֶהם וְֵאיָמה גְדֹולָה נָפְלָה 
עַל־ּכָל־ֹרֵאיֶהם. וַּיִׁשְְמעּו קֹול ּגָדֹול ִמן־ַהּׁשַָמיִם ִמַּדּבֵר ֲאלֵיֶהם 
לֵאמֹר: עֲלּו ֵהּנָה. וַּיַעֲלּו בֶעָנָן ַהּׁשַָמיְָמה וְׂשנְֵאיֶהם ֹרִאים אָֹתם. 
ּובַָּׁשעָה ַהִהיא ָהיָה ַרעַׁש ּגָדֹול; וִַּתּפֹל עֲׂשִיִרית ָהעִיר וְׁשִבְעַת ֲאלָפִים 
ׁשְמֹות ּבְנֵי־ָאָדם נֶֶהְרגּו בָָרעַׁש; וְַהּנִׁשְָאִרים ְרעָָדה ֲאָחזַָתם וַּיְִּתנּו 

כָבֹוד לֵאֹלֵהי ַהּׁשָָמיִם.
כדי להמשיך ולזכות באמונם הדתי של ההמונים יפעל צר המשיח גם נגד 
שני העדים, אשר מפאת יכולותיהם העל־טבעיות גרמו למהומה כה רבה בעולם 

במחצית הראשונה של הצרה.
צר המשיח יילחם נגד שני העדים ויצליח להורגם )פס' 7(. לפי שנאמר: 
ַהַחּיָה ָהעֹלָה ִמן־ַהְּתהֹום, ברור שאירוע זה יתרחש לאחר תחיית צר המשיח 
מבין המתים, והוא יחזור מן התהום באמצעות הקמתו לתחייה בידי השטן. 
לצד תחייתו תספק הריגת שני העדים סיבה נוספת להשתחוות האנושות 
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בפניו. כל הניסיונות הקודמים להרוג את שני העדים כשלו עקב כוחותיהם 
הנסיים, שבאמצעותם הם הורגים את המנסים לרצוח אותם. אך כעת הסתיים 
תפקידם, ואלוהים מתיר לצר המשיח להכניעם ולהורגם. כוחו של צר המשיח 
לגבור על שני העדים, בעוד כל האחרים כשלו בכך, יהווה סיבה נוספת לכך 

שהוא יזכה באמונה של האנושות.
אולי מתוך רצון להפגין את כוחו החדש לא יאפשר צר המשיח את קבורת 
הגופות. גופותיהם יהיו מוטלות במקום שבו מתו ברחובות ירושלים למען 
יראו כולם )פס' 9-8(. העובדה שהעולם כולו יהיה מסוגל לצפות בגופות, 
מצביעה על כך שדברים אלו יתאפשרו בנקודת זמן עתידית לזמנו של יוחנן. 
בזכות הטכנולוגיה המודרנית כבר לא בלתי אפשרי להאמין בכך, דבר שהביא 
להשתקת ביקורת מקראית קודמת מרובה. הגופות יהיו מוטלות ברחובות 

ירושלים ללא קבורה במשך שלושה ימים וחצי.
בזמן שהגופות מוטלות ברחוב, ישמחו יושבי העולם כולו על מות שני העדים 
בגלל הנגעים שספגו מידיהם )פס' 10(. השמחה מגיעה לנקודה שבה שולחים 

מתנות זה לזה בגילויי עליזות מופגנת על מותם של שני העדים.
השמחה תיפסק באופן פתאומי. לאחר שלושה ימים וחצי יקומו שני העדים 
לתחייה ויעלו השמיימה לעיני כול )פס' 12-11(. פתאום תיפול אימה על כולם 

עקב יכולתם לצפות בעליית שני העדים השמיימה.
ירושלים, המקום שבו יתרחש הרצח ושבו יוצגו הגופות, תבוא תחת משפט 
פתאומי )פס' 13(. העיר תסבול מרעידת אדמה אשר תחריב עשירית ממנה, 
תוך הריגת שבעת אלפים מיושביה. בזמן שהגויים יתחילו לעבוד את צר 
המשיח, יושביה היהודיים של ירושלים יתנו כבוד לאלוהי השמיים. ישועתם 
של יהודי ירושלים באמצע הצרה תוביל בסופו של דבר לישועתם של "כל 

ישראל" בסוף הצרה הגדולה.

 ט. ההשתחוות לצר המשיח -
התגלות י"ג 10-3

וֵָאֶרא וְִהּנֵה ֶאָחד ֵמָראׁשֶיָה ּכְפָצּועַ עַד־ָמוֶת; ּוַמּכַת ָמוֶת ֲאׁשֶר־לֹו 
נְִרּפָָאה וִַּתְׁשּתֹוֵמם ּכָל־ָהָאֶרץ ַאֲחֵרי ַהַחּיָה. וַּיְִׁשַּתֲחוּו לַַּתּנִין ֲאֶׁשר־

נַָתן ֶמְמָׁשלָה לַַחּיָה, וַּיְִׁשַּתֲחוּו לַַחּיָה וַּיֹאְמרּו: ִמי יְִדֶמה לַַחּיָה? ּוִמי 
יּוכַל לְִהּלֵָחם ִאָּתּה? וַּיִּנֶָתן לָּה ּפֶה ְמַמּלֵל ּגְדֹלֹות וְנֶָאצֹות וְׁשָלְָטן 
נִַּתן־לָּה לְִהּלֵָחם ]*לַעֲׂשֹות[ ַאְרּבָעִים ּוׁשְנַיִם ֳחָדׁשִים. וִַּתפְַּתח 
ֶאת־ּפִיָה לִנְָאצָה ֶאל־ָהֱאֹלִהים וְַּתנֵַאץ ֶאת־ׁשְמֹו וְֶאת־ִמׁשְּכָנֹו 
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וְֶאת־ַהחֹנִים ּבַּׁשָָמיִם. וַּיִּנֶָתן לָּה לַעֲׂשֹות ִמלְָחָמה עִם־ַהְּקדֹשִים 
ּולְנַּצְָחם, וִַּתּנֶָתן לָּה ֶמְמׁשָלָה עַל־ּכָל־ִמׁשְּפָָחה וָעָם וְלָׁשֹון וָגֹוי. 
וְיִׁשְַּתֲחוּו לָּה ּכָל־יֹשְבֵי ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר ֹלא־נִכְְּתבּו ׁשְמֹוָתם ּבְֵספֶר 
ַהַחּיִים ֲאׁשֶר לַׂשֶה ַהָּטבּוַח ִמּיֹום ִהּוֵָסד ֵּתבֵל. ּכָל־ֲאׁשֶר אֹזֶן לֹו, 
יִׁשְָמע. ּכָל ַהּמֹולִיְך לָּׁשְבִי יֵלְֵך ּבַּׁשֶבִי; וְַההֵֹרג ּבֶַחֶרב ָהֹרג יֵָהֵרג 

ּבֶָחֶרב. ּבָזֶה ַסבְלָנּות וֱֶאמּונַת ַהְּקדֹשִים.
העולם יראה את צר המשיח בתקומת החיקוי שלו מן המתים, ואת 
התגברותו על שני העדים אשר עינו את הלא־מאמינים במשך שלוש השנים 
וחצי הראשונות. על אף ששני העדים יקומו מן המתים, הם ייעלמו מן העין 
ולא יִישָמע מהם יותר. יושבי העולם יחלו לסגוד לצר המשיח כמו למלך 

העולם ולאל.
כפי שראינו בפרק ב', 'עתות הגויים', הראש השביעי הוא שלב צר המשיח, 
והוא הראש שפָצּועַ עַד־ָמוֶת, אך ַמּכַת הָמוֶת ֲאֶׁשר־לֹו נְִרּפָָאה, באמצעות תקומה 
)פס' 3(. מכיוון שייתן את שלטונו לצר המשיח, יתחילו בני האדם לעבוד את 
השטן. בדרך זו יהפוך השטן לזיוף של אלוהים האב. כפי שנתן האב את שלטונו 
לבן האמיתי, ייתן השטן את שלטונו לבן המדומה. בדיוק כפי שמשתחווים 
לאב דרך הבן האמיתי, כך ישתחוו לשטן דרך הבן המדומה )פס' 4(. וכך 
ישתחוו לו בני האדם ויתנו לו ּכְבוד־על באומרם: ִמי יְִדֶמה לַַחּיָה? וגם: ִמי 
יּוכַל לְִהּלֵָחם ִאָּתּה? יש לשים לב לכך שההשתחוות מגיעה מכל רחבי העולם 

)פס' 3( ולא מאירופה בלבד.
בפסוקים 7-5א נמנים מעשיו של אותו דמוי־אל. הוא יְַמּלֵל ּגְדֹלֹות וְנֶָאצֹות 
)פס' 5א(, יכריז על עצמו שהוא אלוהים ויקרא לבני האדם להתחיל להשתחוות 
לו תינתן לו סמכות להמשיך ולְִהלֵָחם ַאְרּבָעִים ּוׁשְנַיִם ֳחָדׁשִים )פס' 5ב(, שהם 
מקבילים לשלוש שנים וחצי, וכך משתרעת שליטתו לאורכה של המחצית 
השנייה של הצרה. הוא יגדף את כל אשר בשמיים, הן את אלוהים והן את כל 
אשר נמצא שם )פס' 6(. הוא יעשה מלחמה נגד הקדושים וינַּצְָחם )פס' 7א(, 
כפי שניכר מרציחתו את שני העדים, וכן ירדוף את כל המאמינים במשיח. 
השליטה בסמכות הפוליטית בעולם תהיה אף היא ברשותו, כי תינתן לו 
ֶמְמָׁשלָה עַל־ּכָל־ִמְׁשּפָָחה וָעָם וְלָׁשֹון וָגֹוי. גם פסוק זה אינו מאפשר להגביל זאת 
לאירופה בלבד. הדברים שמצוינים בפסוקים 7-5 נמצאים גם בדניאל ז' 25.

בנקודה זו תהיה לו לא רק סמכות פוליטית על העולם כולו )פס' 7ב(, אלא 
גם סמכות דתית על העולם כולו )פס' 8(, וכל הלא־מאמינים שלא נכתבו 
שמותיהם ּבְֵספֶר ַהַחּיִים ֲאׁשֶר לַׂשֶה ישתחוו לו. לאור כל זאת ניתנת אזהרה 
)פס' 10-9(. באותו האופן שבו ינהגו אנשים בקדושים, כך ינהג אלוהים בהם. 
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אם ישעבדו את הקדושים, ימצאו עצמם משועבדים. אם יהרגו את הקדושים, 
הם ייהרגו. זהו דבר עידוד לסבלנות הקדושים, ומילת נחמה למאמינים החיים 
באותה תקופה של רדיפות. הם יבינו שעל כל סבל שיהיה מנת חלקם, ישפוט 

אלוהים בתגובה את הגורמים לו באותו אופן.

י. נביא השקר - התגלות י"ג 15-11
וֵָאֶרא ַחּיָה ַאֶחֶרת עֹלָה ִמן־ָהֲאָדָמה. וְלָּה ׁשְֵּתי ְקָרנַיִם ּכְַקְרנֵי ׂשֶה 
ּוְמַדּבֶֶרת ּכַַּתּנִין. וְִהיא עֹׂשָה ּכָל־ּפִּקּוֵדי ַהַחּיָה ָהִראׁשֹונָה ּבְפָנֶיָה, 
ּוְמבִיָאה ֶאת־ָהָאֶרץ וְיׁשְבֶיָה לְִהׁשְַּתֲחוֹת לַַחּיָה ָהִראׁשֹונָה ֲאׁשֶר־
נְִרּפְָאה ַמּכַת ָמוֶת ֲאׁשֶר־לָּה. וְנֶֹתנֶת אֹותֹות ּגְדֹלֹות וְגַם־ֵאׁש ִמן־

ַהּׁשַָמיִם ּתֹוִריד ַאְרצָה לְעֵינֵי ּבְנֵי ָאָדם. וְַתְתעֶה ֶאת־יׁשְבֵי ָהָאֶרץ 
ּבָאֹותֹות ֲאׁשֶר נִַּתן־לָּה לַעֲׂשֹות ּבִפְנֵי ַהַחּיָה, ּבְָאְמָרּה ֶאל־יׁשְבֵי 
ָהָאֶרץ לַעֲׂשֹות צֶלֶם לַַחּיָה ֲאׁשֶר־ֻהּכְָתה ַמּכַת־ֶחֶרב וֶַּתִחי. וַּיִּנֶָתן־

לָּה לֵָתת רּוַח ּבְצֶלֶם ַהַחּיָה, לְַמעַן ַּדּבֵר יְַדּבֵר צֶלֶם ַהַחּיָה; וְעָׁשְָתה 
ּכִי־כֹל ֲאׁשֶר־ֵאינָם ִמׁשְַּתֲחוים לְצֶלֶם ַהַחּיָה מֹות יּוָמתּו.

בסעיף הקודם דנו בעלייתם של האב המדומה והבן המדומה. כדי להשלים 
את השילוש המדומה מדברים הקטעים על עלייתו של רוח קודש מדומה, 

בדמותו של נביא השקר.
לאחר עליית החיה הראשונה, שהיא צר המשיח, ראה יוחנן חיה שנייה 
העולה ִמן־ָהֲאָדָמה )כלעומת השמיים(, וכך מודגשת אנושיותה. אותו אדם 
ייראה כׂשֶה, ויעמיד פנים כבעל יראת שמיים אמיתית, וכך יתעה רבים. אך 
הוא ידבר ּכַַּתּנִין וכך יסגיר את טבעו האמיתי, כי הוא יהיה סוכן של השטן, 
אשר לכל אורך הספר מתואר כתנין. במקום אחר נקראת חיה שנייה זו נביא 

השקר )טז 13; יט 20; כ 10(.
פעולותיו כדמות חיקוי של רוח הקודש מפורטות כעת )פס' 15-12(. כשם 
שלרוח הקודש ישנה סמכות שווה לזו של הבן האמיתי, כך תהיה לנביא השקר 
סמכות שווה לזו של הבן המדומה )פס' 12א(. כשם שרוח הקודש קוראת 
לכל בני האדם להשתחוות לבן הנֵעור מן המתים, כך יקרא נביא השקר לכל 
בני האדם להשתחוות לבן המדומה שקם לתחייה, ֲאׁשֶר־נְִרּפְָאה ַמּכַת הָמוֶת 
שלו )פס' 12ב(. כדי להשלים לגמרי את מעשה ההטעיה, יהיו לנביא השקר 
כוחות החיקוי למתנות הנסים של הרוח, והוא יחולל אותות במטרה להתעות 
)פס' 14-13א(. לאחר שישכנע את העולם בדבר עליונותו של צר המשיח, הוא 
יצווה על בני האדם לעשות צלם לחיה. לאחר שייעשה הצלם, יפיח בו נביא 
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השקר חיים. אותו כוח לתת חיים יהווה גורם נוסף לסגידת בני האדם לצר 
המשיח ולצלמו, ואלה שיסרבו לעשות כך יוצאו להורג )פס' 14ב-15(. באופן 

זה יושלם השילוש המדומה.

יא. 666: תו החיה - התגלות י"ג 18-16
וַַּתעַׂש ֶאת־ֲאׁשֶר ּכֻּלָם, לְִמָּקטֹן וְעַד־ּגָדֹול, ִאם־ֶאבְיֹון וְִאם־עָׁשִיר, 
ּגַם־ּבְנֵי ַהחִֹרים ּגַם־ָהעֲבִָדים, יְַתוּו ָתו עַל־יַד יְִמינָם, אֹו עַל־

ִמצְחָֹתם; וְכִי ֹלא־יּוכַל ִאיׁש לְִקנֹות אֹו לְִמּכֹר, ּכִי ִאם־ּבְִהיֹות עָלָיו 
ָּתו ַהַחּיָה, אֹו ׁשְָמּה, אֹו־ִמְסּפַר ׁשְָמּה. ּבָזֶה ַהָחכְָמה. ִמי אׁשֶר־לֹו 
ְתבּונָה, יְַחּׁשֵב ִמְסּפַר ַהַחּיָה, ּכִי ִמְסּפַר ָאָדם הּוא ּוִמְסּפָרֹו ׁשֵׁש 

ֵמאֹות וְׁשִּׁשִים וָׁשֵׁש.
במטרה לדמֹות את חותמת אלוהים על מצחותיהם של הקדושים, שהיא 
חותמתה של רוח הקודש, יציג נביא השקר את תוו או חותמו שלו. החותם 

המדומה הוא אותו ָּתו ַהַחּיָה הידוע.
מיקום החותם יהיה על המצח או על יד ימין )פס' 16(. הוא יוטבע על כל 
המכניע עצמו למרותו של צר המשיח ומקבל אותו כאל. התו ישמש מעין דרכון 
לעסקים )פס' 17א(. האנשים לא יוכלו לקנות או למכור דבר, אלא אם יהיו 
נושאי התו. יש לציין שלתו זה אין כל קשר לאשראי, כפי שלעתים קרובות 
מלמדים כיום. במערכת של אשראי חייב כל אחד להיות בעל מספר שונה; 
ובמקרה הזה לכל אחד יש את אותו המספר. מטרת התו תהיה לשמש סימן 
מזהה לאלה אשר יקבלו את צר המשיח כאלוהיהם. רק אותם אלה שיהיה 
להם המספר הזה יורשו לעבוד, לקנות, למכור או פשוט להתפרנס. הפסוק 
אינו מדבר על אודות כרטיסי אשראי, מערכות בנקאיות, חברה ללא כסף, 

מטבע עולמי אחיד או מחשבים וכו'.
משמעות התו נלמדת מחמישה רמזים )פס' 17ב-18(:

 שמה של החיה;
 מספר שמה;
 מספר החיה;
 מספר אדם;

המספר הוא 666.
אם נשים לב להתקדמות הלוגית, מספרּה של החיה הוא גם מספרו של 
אדם, מפני שצר המשיח יהיה אדם שיהיה שליטּה האחרון של הממלכה 
הרביעית של הגויים במתכונתה הסופית. יתרה מכך, מספר זה הוא מספר 
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שמו של צר המשיח עצמו, וערכו המספרי של שמו הוא 666. הנקודה היא זו: 
יהיה שמו העברי של צר המשיח אשר יהיה, הערך המספרי של שמו יהיה 666. 
לכל אות באל"ף־בי"ת העברי יש ערך מספרי. ישנן 22 אותיות באל"ף־בי"ת 
העברי, וזהו הסדר של ערכן המספרי: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 
50, 60 ,70, 80, 90, 100, 200, 300 ו-400. מכאן שלכל שם בעברית קיים ערך 
מספרי. ערכו המספרי של שם המחבר הוא 966. לשם ישוע המשיח יש ערך 
מספרי של 749. בקטע שאנו עוסקים בו, יהיה אשר יהיה שמו האישי של 
צר המשיח, כשיכתבו שם זה באותיות עבריות יהיה ערכו המספרי 666. וזהו 
המספר אשר יוטבע על המשתחווים לצר המשיח. מאחר שניתן להגיע למספר 
666 בחישובים שונים מרובים, בלתי אפשרי לנחש מהו שמו מבעוד מועד. אך 
כאשר יופיע, יהיה שמו האישי אשר יהיה, ערכו ישווה ל-666. החכמים ֲאׁשֶר 

לֶָהם ְּתבּונָה )פס' 18( באותו זמן יוכלו לזהותו.

יב. שבירת ברית שבע השנים
מאורע נוסף המתרחש בנקודת האמצע של הצרה הוא שבירת ברית שבע 
השנים שנכרתה שלוש שנים וחצי לפני כן. בהקשר של דניאל י"א 45-40, קטע 
שעסקנו בו מוקדם יותר, צוין האירוע בפסוק 41: ּובָא ּבְֶאֶרץ ַהּצְבִי. דבר זה 

כרוך בפלישת צר המשיח לישראל, ומחייב את שבירת הברית.
בישעיהו כ"ח 22-14, קטע שאותו למדנו בפרק ט', 'תחילת הצרה', מציין 

פסוק 18 שהברית תבוטל:
וְכֻּפַר ּבְִריְתכֶם ֶאת־ָמוֶת, וְָחזּוְתכֶם ֶאת־ׁשְאֹול ֹלא ָתקּום; ׁשֹוט 

ׁשֹוֵטף ּכִי יַעֲבֹר וְִהיִיֶתם לֹו לְִמְרָמס.
קטעים אחרים העוסקים בשבירת ברית שבע השנים קשורים לאירועים 

שנובעים ממנה, ובהם נדון כעת.

יג. השיקוץ המשומם
האירוע הראשון שנובע משבירת הברית הוא השיקוץ המשומם והקשר שלו 
לבית המקדש בירושלים. שלושת המרכיבים הללו כולם קשורים בדניאל ט' 27:

וְִהגְּבִיר ּבְִרית לַָרּבִים ׁשָבּועַ ֶאָחד, וֲַחצִי ַהּׁשָבּועַ יַׁשְּבִית זֶבַח 
ּוִמנְָחה, וְעַל ּכְנַף ׁשִּקּוצִים ְמׁשֵֹמם, וְעַד־ּכָלָה וְנֱֶחָרצָה ִּתַּתְך עַל־

ׁשֵֹמם.
במהלך הדיון בקטע הַמפתח הזה בפרק ט' בספר, 'תחילת הצרה', צוין 
שכריתת ברית שבע השנים תתחיל את הצרה. והפסוק מגלה לנו בדיוק מהו 



פעמי המשיח 252

אורכּה: האורך הכולל הוא שבע שנים. אך כעת ממשיך הפסוק ואומר שבֲחצִי 
ַהָּׁשבּועַ, כלומר באמצע תקופת שבע השנים, יגרום צר המשיח להפסקת מערכת 
הקורבנות שנוסדה מחדש. לאחר הפסקה כפויה זו באה ההצהרה: וְעַל ּכְנַף 
ׁשִּקּוצִים ]יבוא הוא אשר[ ְמׁשֵֹמם. מכאן שלאחר פעולה משולבת של הפסקת 
הקורבנות ושבירת הברית, בא מעשה )או מעשים( המכונה "השיקוץ המשומם". 
בשלב זה אין לנו פירוט לגבי טבעם המדויק של המעשה או המעשים הללו. 
לא מצוין במה בדיוק כרוך השיקוץ המשומם, אלא רק שהוא מתרחש באמצע 
הצרה. עם זאת המונח ּכְנַף מתייחס לפסגת המקדש ומדגיש את הרעיון של 
"השפעה המשתרעת". מה שמתחיל כאן ישתרע ויתפשט לעבר מקומות אחרים. 

הביטוי ׁשִּקּוץ מתייחס לעתים קרובות לצלם או לאליל.
קטע אחר, דניאל י"ב 11, מגלה את פרק הזמן שיימשך השיקוץ המשומם:

ּוֵמעֵת הּוַסר ַהָּתִמיד וְלֵָתת ִׁשּקּוץ ֹׁשֵמם, יִָמים ֶאלֶף ָמאַתיִם וְִתְׁשעִים.
כמו בדניאל ט' 27, נקודת ההתחלה היא הפסקתה של מערכת הקורבנות. 
לפי הכתוב בפסוק יארך השיקוץ המשומם 1,290 ימים. אלה הם שלושים ימים 
מלאים מעבר לסיומה של הצרה. לא ניתנים סיבה או הסבר מדוע מורשה לה 
להימשך עוד 30 יום. שוב, גם הקטע הזה אינו מגלה מה בדיוק יהיה השיקוץ 
המשומם. אולם כמו בדניאל ט' 27, הביטוי ׁשִּקּוץ מתייחס לצלם או לאליל.

האירוע הזה מוזכר גם במתי כ"ד 16-15:
לָכֵן ּכֲַאׁשֶר ִּתְראּו ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם, ָהָאמּור עַל־יְֵדי ָּדנִּיֵאל ַהּנָבִיא, 
ַאנְׁשֵי  יָנּוסּו  נֹוס  ָאז  יָבִין -  ַהּקֵֹרא  קֶֹדׁש -  ּבְִמקֹום  עֹוֵמד 

יְהּוָדה ֶאל־ֶהָהִרים.
הקטע פה הוא בסך הכול תזכורת לנבואת דניאל, ואין בו הסבר באשר 
למהו השיקוץ המשומם. הרמז היחיד שניתן הוא שזה יהיה דבר עֹוֵמד )כמו 
צלם או אליל( במקום קודש. פסוק זה עוזר לאמת את הפרשנות של הקטע 
בדניאל כמכוון אל העתיד, כיוון שהוא נחשב עדיין עתידי ובלתי מוגשם בזמן 
חייו של המשיח. השיקוץ המשומם ישמש אות אזהרה ליהודים בישראל 

שעליהם לנוס מהארץ.
קטע נוסף העוסק בכך הוא התגלות י"א 2-1:

וַּיִּנֶָתן־לִי ָקנֶה ּדֹוֶמה לְַמֶּטה, וַּיַעֲמֹד ַהַּמלְָאְך וַּיֹאֶמר: קּום ּומֹד 
ֶאת־ֵהיכַל ָהֱאֹלִהים וְֵאת ַהִּמזְּבֵַח וְֵאת ַהִּמְׁשַּתֲחוִים ּבֹו. וְֶאת־ֶהָחצֵר 
ֲאׁשֶר לִפְנִיָמה ]*ִמחּוץ[ לֵַהיכָל ַהׁשְלְֵך חּוצָה וְַאל־ְּתֻמֶּדּנָה, ּכִי־נִָּתנָה 

לַּגֹויִם; וְָרְמסּו ֶאת־ָהעִיר ַהְּקדֹשָה ַאְרּבָעִים ּוׁשְנַיִם ֳחָדׁשִים.
הקטע הזה עוסק אף הוא בהשתלטות על בית המקדש, כמו גם על העיר 
ירושלים )לפחות העיר העתיקה(, ומקשר אותה לעתות הגויים. תהיה זו עת 
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שליטתם האחרונה של הגויים בירושלים, והיא תארך 42 חודשים, או שלוש 
שנים וחצי. השתלטות אחרונה זו של הגויים על העיר ועל בית המקדש היא 
שתגרום להפסקתה של מערכת הקורבנות. על אף ששליטת הגויים על העיר 
ירושלים תארך שלוש שנים וחצי, השיקוץ המשומם יימשך לאורך חודש נוסף. 

אך עדיין אין הסבר ברור באשר למהו השיקוץ המשומם.
מהו, אם כן, השיקוץ המשומם? כרוכים בו שני מרכיבים או שלבים, 

שהראשון מביניהם מופיע בשנייה אל התסלוניקים ב' 4-3:
ַאל־יְַתעֶה ֶאְתכֶם ִאיׁש ּבְׁשּום אֹוֶפן, ּכִי ֹלא־יָבֹא ּבְֶטֶרם יְִהיֶה 
בִָראׁשֹונָה ַהֶּמֶרד וְנִגְלָה ִאיׁש ָהַחָּטָאה, ּבֶן־ָהֲאבַּדֹון, ַהִּמְתקֹוֵמם 
וְַהִּמְתרֹוֵמם עַל־ּכָל־ַהּנְִקָרא ֵאל אֹו עֲבֹוָדה, עד־ּכִי גַם־יֵֵׁשב ּבְֵהיכַל 

ָהֱאֹלִהים ּכֵאֹלִהים ּוַמְרֶאה ֶאת־עַצְמֹו ּכִי ֱאֹלִהים הּוא.
בקטע זה מתואר צר המשיח כמי שמושיב את עצמו במקדש האלוהים 
ומכריז לעולם שהוא באמת אלוהים. סביר להניח שהוא יישב בקודש הקודשים 
ממש. כך, עם השתלטותו הראשונית על ירושלים באופן כללי ועל המקדש 
באופן ספציפי, הוא יושיב עצמו במקדשו של אלוהים ממש ויטען שהוא 
אלוהים, ובעשותו כן יכונן למעשה את המערכת הדתית השנייה של תקופת 

הצרה: ההשתחוות לצר המשיח.
הכרזתו העצמית על אלוהותו תלּווה באותות נסיים כדי להשלים את 

עבודת התרמית, לפי השנייה אל התסלוניקים ב' 12-8:
וְָאז יִּגָלֶה ָהָרׁשָע, ֲאׁשֶר יְִמיֶתּנּו ָהָאדֹון ּבְרּוַח ׂשְפָָתיו וְיַׁשְּבִיֶתּנּו 
ּבְהֹופָעַת ּבִיָאתֹו, ֵאת ֲאֶׁשר יָבֹוא ּכְֶחזְַקת ַהָּׂשָטן ּבְָרב־ּכַֹח ּובְאֹתֹות 
ּובְמֹופְֵתי ׁשֶָקר ּובְכָל־ִמְרַמת ָאוֶן ּבָאֹבְִדים, ַּתַחת ֲאׁשֶר ֹלא ִקּבְלּו 
ֶאת־ַאֲהבַת ָהֱאֶמת לְִהָּוׁשֵעַ. ּובַעֲבּור זֹאת יְׁשַּלַח לֶָהם ָהֱאֹלִהים 
ַמּדּוֵחי ׁשָוְא לְַהֲאִמין ּבַּׁשֶָקר, לְַמעַן יִּדֹונּו ּכָל־ֲאׁשֶר ֹלא־ֶהֱאִמינּו 

בֱָאֶמת וְָרצּו ּבָעַוְלָה.
נאמר שבואו יקבל את חוזקו ומרצו מאת השטן, שכן יהיה זה השטן 
שישיב אותו לחיים. עלייתו לשלטון תהיה ּבְָרב־ּכַֹח ּובְאֹתֹות ּובְמֹופְֵתי ׁשֶָקר. 
מטרתם של אותות שקר אלה, לפי פסוקים 12-10, תהיה להתעות בני אדם 
כדי שישתחוו לצר המשיח ויקבלו אותו כאלוהים. פסוקים אלה פורשו לעתים 
קרובות כמלמדים שאם ישמע אדם את הבשורה לפני הילקחות הקהילה וידחה 
אותה, לא תהיה לו אפשרות להיוושע לאחר ההילקחות. אך זה לא מה שהקטע 
מלמד. נקודת האל־חזור היא קבלת "השקר הגדול" של הכרזתו העצמית של 
צר המשיח על היותו אלוהים והכניעה להשתחוות לו על ידי קבלת תו החיה. 
רק אז מגיעים לנקודת האל־חזור הלכה למעשה. האפשרות לקבל את תו 
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החיה מתחילה רק באמצע הצרה. אפילו ההקשר של הקטע מראה שמדובר 
באירועים המתרחשים באמצע הצרה. העובדים את צר המשיח עושים זאת 
כי הם מותעים על ידי כוחותיו הנסיים. הם מותעים כי ֹלא ִקּבְלּו ֶאת־ַאֲהבַת 
ָהֱאֶמת. דחיית הבשורה אינה מתייחסת למה שאולי שמעו לפני ההילקחות, 

כי אם לדברי הבישור של 144 אלף היהודים ושל שני העדים.
על אף שיכריז על אלוהותו מתוך קודש הקודשים של בית המקדש, לא 
יכונן צר המשיח את כיסא מלכותו שם אלא בבבל. על השיקוץ המשומם 
לעמוד במשך סך של 1,290 ימים, בעוד צר המשיח עצמו יורשה להמשיך 
לשלוט 1,260 ימים. מכאן שהשיקוץ המשומם בהכרח כולל משהו נוסף על 
הכרזת האלוהות העצמית של צר המשיח. יתרה מכך, הקטעים בדניאל ובמתי 

מרמזים על צלם או אליל שיוקם בבית המקדש.
המרכיב השני של השיקוץ המשומם מוזכר בהתגלות י"ג 15-11:

וֵָאֶרא ַחּיָה ַאֶחֶרת עֹלָה ִמן־ָהֲאָדָמה. וְלָּה ׁשְֵּתי ְקָרנַיִם ּכְַקְרנֵי 
ַהׂשֶה ּוְמַדּבֶֶרת ּכַַּתּנִין. וְִהיא עֹׂשָה ּכָל־ּפִּקּוֵדי ַהַחּיָה ָהִראׁשֹונָה 
ּבְפָנֶיָה, ּוְמבִיָאה ֶאת־ָהָאֶרץ וְיׁשְבֶיָה לְִהׁשְַּתֲחוֹת לַַחּיָה ָהִראׁשֹונָה 
ֲאֶׁשר־נְִרּפְָאה ַמּכַת ָמוֶת ֲאֶׁשר־לָּה. וְנֶֹתנֶת אֹותֹות ּגְדֹלֹות וְגַם־ֵאׁש 
ִמן־ַהּׁשַָמיִם ּתֹוִריד ַאְרצָה לְעֵינֵי ּבְנֵי ָאָדם. וְַתְתעֶה ֶאת־יׁשְבֵי 
ָהָאֶרץ עַל־יְֵדי ָהאֹותֹות ֲאֶׁשר נִַּתן־לָּה לַעֲׂשֹות ּבִפְנֵי ַהַחּיָה, ּבְָאְמָרּה 
ֶאל־יְׁשבֵי ָהָאֶרץ לַעֲׂשֹות צֶלֶם לַַחּיָה ֲאֶׁשר־ֻהּכְָתה ַמּכַת־ֶחֶרב וֶַּתִחי. 
וַּיִּנֶָתן־לָּה לֵָתת רּוַח ּבְצֶלֶם ַהַחּיָה, לְַמעַן ַּדּבֵר יְַדּבֵר צֶלֶם ַהַחּיָה; 
וְעָׂשְָתה ּכִי־כֹל ֲאׁשֶר־ֵאינָם ִמׁשְַּתֲחוִים לְצֶלֶם ַהַחּיָה מֹות יּוָמתּו.

בשלב השני של השיקוץ המשומם תינתן סמכות לנביא השקר לחולל אותות 
ומופתים )פס' 13(, ולהתעות את בני האדם במטרה לגרום להם להשתחוות 
לצר המשיח )פס' 12(. אותו רעיון מובע גם בשנייה אל התסלוניקים ב' 12-8, 
ושני הקטעים עוזרים להבהיר במה כרוך השיקוץ המשומם. התרמית הגדולה 
מגיעה לשיאה כאשר הצלם של צר המשיח מתעורר לחיים, ובני האדם נקראים 
להשתחוות לו )פס' 15-14(. כך נמשכת האלהתו של צר המשיח. הצלם יוקם 
בקודש הקודשים כדי לקדם את השיקוץ המשומם. ירושלים תהפוך לבירתו 
הדתית של צר המשיח, ובית המקדש יהיה מרכז הפולחן של צר המשיח, היכן 
שיעמוד הצלם החי. אם כן בעוד צר המשיח יסולק לאחר 1,260 ימים, יישאר 

הצלם במקדש עוד 30 יום נוספים. לאחר מכן יסולק גם הוא.
אם כן שני שלביו של השיקוץ המשומם - האורכים בסך הכול 1,290 
ימים - יהיו הכרזת צר המשיח על אלוהותו בקודש הקודשים, ולאחר מכן 

הקמת הצלם שלו באותו מקום.
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יד. רדיפת היהודים
תוצאה שנייה הנובעת משבירת ברית שבע השנים היא תחילת רדיפת 
היהודים בכל רחבי העולם, דבר המתחיל עם השיקוץ המשומם, כפי שמבהיר 

מתי כ"ד 28-15:
לָכֵן ּכֲַאׁשֶר ִּתְראּו ֶאת־ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם, ָהָאמּור עַל־יְֵדי ָּדנִּיֵאל 
ַהּנָבִיא, עֹוֵמד ּבְָמקֹום קֶֹדׁש - ַהּקֵֹרא יָבִין - ָאז נֹוס יָנּוסּו ַאנְׁשֵי 
יְהּוָדה ֶאל־ֶהָהִרים, וֲַאׁשֶר עַל־ַהּגָג ַאל־יֵֵרד לָׂשֵאת ָּדבָר ִמּבֵיתֹו, 
וֲַאׁשֶר ּבַּׂשֶָדה ַאל־יָׁשֹב ַהּבַיְָתה לָׂשֵאת ֶאת־ַמלְּבּוׁשֹו, וְאֹוי לֶָהרֹות 
וְלֵַּמינִיקֹות ּבַּיִָמים ָהֵהם. ַאְך ִהְתּפַלֲלּו ֲאׁשֶר ְמנּוַסְתכֶם ֹלא ִּתְהיֶה 
ּבַחֶֹרף ְוֹלא ּבַׁשַּבָת; ּכִי ָאז ִּתְהיֶה צָָרה גְדֹולָה ֲאׁשֶר ּכָמֹוָה ֹלא־

נְִהיְָתה ֵמֵראׁשִית ָהעֹולָם עַד־עַָּתה, וְכָמֹוָה ֹלא ִּתְהיֶה עֹוד. וְלּולֵא 
נְִקצְרּו ַהּיִָמים ָהֵהם ֹלא יִּוָשַע ּכָל־ּבָׂשָר, ַאְך לְַמעַן ַהּבְִחיִרים 
יִָּקצְרּו ַהּיִָמים ָהֵהם. וְכִי־יֹאַמר ֲאלֵיכֶם ִאיׁש ּבָעֵת ַהִהיא: ִהּנֵה־
פֹה ַהָּמׁשִיַח אֹו ִהּנֹו־ׁשָם ַאל־ַּתֲאִמינּו; ּכִי יָקּומּו ְמׁשִיֵחי ׁשֶֶקר 
ּונְבִיֵאי ׁשֶֶקר וְיְִּתנּו אֹתֹות ּגְדֹלֹות ּומֹופְִתים לְַמעַן ַהְתעֹות ַאף 
ֶאת־ַהּבְִחיִרים, ִאם־יּוכָלּו. ִהּנֵה ֵמֹראׁש ִהּגְַדִּתי לָכֶם. לָכֵן ּכִי־יֹאְמרּו 
ֲאלֵיכֶם: ִהּנֹו בִַּמְדּבָר, ַאל־ֵּתצֵאּו; ִהּנֹו בֲַחָדִרים, ַאל־ַּתֲאִמינּו; ּכִי 
כַּבָָרק ַהּיֹוצֵא ִמִּמזְָרח ּוֵמִאיר עַד־ַהַּמעֲָרב ּכֵן יְִהיֶה ּגַם־ּבֹואֹו ׁשֶל־

ּבֶן־ָהָאָדם; ּכִי בֲַאׁשֶר ֶהָחלָל, ׁשָם יִָּקבְצּו ַהּנְׁשִָרים.
בקטע הזה נתן המשיח אזהרה לאותם יהודים החיים בזמן שהברית 
נשברת והשיקוץ המשומם מתרחש )פס' 19-15(. הם מוזהרים שברגע שישמעו 
שהדבר קורה, עליהם לצאת מישראל ולעשות זאת מהר. אם במקרה הם על 
גג הבית מסיבה כלשהי, אל להם לבזבז את מעט הדקות הנדרשות לירידה מן 
הגג ולכניסה לבית כדי לקחת דברי רכוש. מרגע שתיגע רגלם באדמה, עליהם 
לצאת מישראל. אם במקרה יהיו חורשים בשדה כאשר ישמעו על כך, אל להם 
להתמהמה בכניסה לאזור המחיה כדי לקחת רכוש כלשהו. מאותו השדה שבו 
יהיו, עליהם לעשות את דרכם אל מחוץ לישראל. הדגש הוא על מנוסה חפוזה.
הם גם מומרצים להתפלל שכאשר יתרחש הדבר, לא יהיה זה בחורף או 
בשבת )פס' 20(. מדוע לא בשבת? כי בישראל אין בשבת תחבורה ציבורית. כל 
האוטובוסים נעולים והרכבות אינן פעילות. ואם אין לישראלי כלשהו רכב 
משלו, יקשה עליו מאוד להימלט עקב היעדר התחבורה הציבורית. דוגמה 
לקושי זה הורגשה במלחמת יום כיפור בשנת 1973. הערבים תקפו ביום קודש, 
כאשר כלל לא הייתה תחבורה ציבורית. דבר זה הקשה במיוחד על הישראלים 
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להניע את כוחותיהם ולהביאם לחזיתות. מכאן ההפצרה להתפלל שהמנוסה 
לא תתרחש בשבת. ישנה גם הפצרה להתפלל שכאשר יתרחש האירוע, לא 
יהיה זה בחורף. מדוע לא בחורף? הלוא בין כה וכה לעתים רחוקות בלבד יורד 
שלג בישראל. הסיבה לתפילה זו היא שהיהודים יימלטו לכיוון ההרים במזרח. 
רוב נתיבי המילוט ייאלצו אותם להשתמש בוואדיות, שהם ערוצי מים יבשים 
המתמלאים בשיטפונות בזק רק כשיורד גשם בחודשי החורף. בישראל לא 
יורד גשם בין אפריל לאוקטובר. מאוקטובר ובמשך חודשי החורף עד אפריל 
מקבלת מדינת ישראל את כל הגשם השנתי. כאשר יורד גשם רבים מאותם 
ואדיות מתמלאים באופן מיידי, ומסוכן לחצות אותם. לעתים קרובות אנשים 
טובעים בישראל מפני שנלכדו באותם ערוצי נחל יבשים בזמן שיטפון בזק. אם 
יתרחש השיקוץ המשומם בחודשי החורף, תהיה המנוסה לכיוון מזרח קשה 

הרבה יותר. מכאן ההפצרה להתפלל שהדבר לא יתרחש בחורף.
הסיבה למנוסה היא שבנקודה זו פורצת אנטישמיות בכל רחבי העולם. 
רדיפת היהודים הכלל־העולמית מתחילה, והיא תמשיך למשך שלוש השנים 

וחצי הבאות )פס' 22-21(.
פסוקים 28-23 הם מסר מיוחד המכוון לשארית של המאמינים מקרב 
ישראל, המזהיר אותם שלא להקשיב לכל שמועה שהמשיח חזר ולכן לצאת 
ממקום המסתור. כאשר יחזור המשיח יוכלו כולם לראותו, והדבר ייוודע 
לכל אדם. בו בזמן שכל היהודים יירדפו, ייעשה מאמץ מיוחד להתעות את 

השארית המאמינה.
קטע שני המתאר את מנוסת היהודים אל מחוץ לישראל הוא בהתגלות 

י"ב 17-1. הקטע מתחיל בסקירה וסיכום היסטוריים בפסוקים 5-1:

וְאֹות ּגְדֹולָה נְִרָאָתה ּבַּׁשָָמיִם: ִאּׁשָה ֲאׁשֶר־ַהּׁשֶֶמׁש לְבּוׁשָּה וְַהּיֵָרַח 
ַּתַחת ַרגְלֶיָה וְעַל־ֹראׁשָּה עֲֶטֶרת ׁשְנֵים עָׂשָר ּכֹוכָבִים; וְִהיא ָהָרה 
וִַּתזְעַק ּבֲַחבָלֶיָה וְַּתַקׁש ּבְלְִדָּתּה. וֵַּתָרא אֹות ַאֶחֶרת ּבַּׁשָָמיִם: 
וְִהּנֵה ַּתּנִין ּגָדֹול ָאדֹם ּכֵָאׁש וְלֹו ִׁשבְעָה ָראִׁשים וְעֶׂשֶר ְקָרנַיִם וְעַל־

ָראָׁשיו ִׁשבְעָה כְָתִרים; ּוזְנָבֹו ָסַחב ִמן־ַהָּׁשַמיִם ְׁשלִיִׁשית ַהּכֹוכָבִים 
וַּיַׁשְלִיכֵם ָאְרצָה. וַּיְִתיַּצֵב ַהַּתּנִין לִפְנֵי ָהִאּׁשָה ֶהָחלָה לָלֶֶדת, לְַמעַן 
ּבְֹלעַ ֶאת־ּבְנָּה ּבְלְִדָּתּה. וֵַּתלֶד ּבֵן זָכָר, ֶהעִָתיד לְִרעֹות ּכָל־ַהּגֹויִם 

ּבְׁשֵבֶט ּבְַרזֶל, וַּיִּלַָקח ּבְנָּה ֶאל־ָהֱאֹלִהים וְֶאל־ּכְִסאֹו.

פסוקים אלה מסכמים את כל חיי המשיח, מהרגע שלפני לידתו ועד ולעלייתו 
השמיימה. יוחנן ראה שני אותות בשמיים. באות הראשון )פס' 2-1( מתוארת 
ישראל כאישה, מוטיב הלקוח מהרעיון התנ"כי שישראל היא אשת ה'. השמש, 
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הירח ושנים־עשר הכוכבים הם כולם סמלים תנ"כיים נפוצים המתייחסים 
לישראל. הרקע התנ"כי לאות הזה הוא חלומו של יוסף בבראשית ל"ז 11-9:

וַּיֲַחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר וַיְַסּפֵר אֹתֹו לְֶאָחיו, וַּיֹאֶמר: ִהּנֵה ָחלְַמִּתי 
ֲחלֹום עֹוד, וְִהּנֵה ַהֶּׁשֶמׁש וְַהּיֵָרַח וְַאַחד עָָׂשר ּכֹוכָבִים ִמְׁשַּתֲחוִים לִי. 
וַיְַסּפֵר ֶאל־ָאבִיו וְֶאל־ֶאָחיו, וַּיִגְעַר־ּבֹו ָאבִיו וַּיֹאֶמר לֹו: ָמה ַהֲחלֹום 
ַהּזֶה ֲאׁשֶר ָחלְָמָּת? ֲהבֹוא נָבֹוא ֲאנִי וְִאְּמָך וְַאֶחיָך לְִהׁשְַּתֲחו ֹת לְָך 

ָאְרצָה? וַיְַקנְאּו־בֹו ֶאָחיו, וְָאבִיו ׁשַָמר ֶאת־ַהָּדבָר.
לפי קטע זה אפשר לפרש בקלות את חזונו של יוחנן. השמש מייצגת את 
יעקב, אשר שמו שּונה ליִׂשְָרֵאל, ושני שמותיו אלו מייצגים לעתים קרובות 
את העם כולו )למשל: ישע' מ 27, מט 5; ירמ' ל 10, בין היתר(. הירח מייצג 
את רחל, אשר הופכת גם היא למייצגת של נשים יהודיות ובייחוד של אמהּות 
יהודית )ירמ' לא 14; מתי ב 18(. שנים־עשר הכוכבים מייצגים את שנים־עשר 
בניו של יעקב, שעם הזמן היו לאבותיהם של שנים־עשר שבטי ישראל. בדרך 
כלל כאשר המילה ּכֹוכָב מופיעה במובן סמלי, היא מתייחסת תמיד למלאכים. 
היא הופיעה כבר מספר פעמים במובן הזה בהתגלות, והיא מופיעה בו שוב 
בפסוק 4, הפסוק שמלמד כי שליש מהמלאכים שאלוהים ברא נפלו עם השטן. 
פסוק 1 הוא כנראה היוצא מן הכלל היחיד, מאחר שמתוך היותו מבוסס 
על חלום יוסף ברור ששנים־עשר הכוכבים מייצגים את שנים־עשר בניו של 
יעקב, אביהם של שנים־עשר שבטי ישראל. אך ייתכן שאין זה באמת יוצא 
מן הכלל. מה שראה יוסף בחלומו היה באמת כוכבים, והכוכבים האלה ייצגו 
את בניו של יעקב. אך כאשר הכוכב משמש בצורה סמלית למלאך, מה שנראה 
הוא לא כוכב ממשי. מה שנראה לעין הוא מלאך, אך הוא מכונה ּכֹוכָב, כמו 
בהתגלות ח' 12-11, ט' 1, וכו'. מה שראה יוחנן היה מלאך, אך הוא קרא לו 
ּכֹוכָב מאחר שבכתבי התנ"ך זה היה הסמל המייצג מלאכים. מה שראה יוסף 
היה באמת כוכבים, אך הם ייצגו את אחיו. ברור אם כן, שהאישה הלובשת 
את השמש, את הירח ואת הכוכבים מייצגת את ישראל )ולא את הקהילה(. 
בפסוק 2 נראית אישה זו בשלביו האחרונים של ההריון, כאשר היא עומדת 
ללדת בן. החזון הוא, אם כך, על עם ישראל בדיוק לפני לידתו של המשיח. 
סיבה טובה לכך שלא ייתכן שמדובר בקהילה היא שאז יהיה זה אנכרוניזם, 

שבו הקהילה מולידה את המשיח בעוד ההיפך הוא הנכון.
אחר כך מתאר יוחנן את האות השני. ַּתּנִין ּגָדֹול ָאדֹם שהוא השטן בכל 
פראותו )פס' 3(. ׁשִבְעָה ָראׁשִים וְעֶׂשֶר ְקָרנַיִם - אלה מייצגים את הממלכה 
העולמית הרביעית של הגויים במתכונתה האחרונה )ראה פרק ב' בספר, 'עתות 
הגויים'(, שכעת רואים שהיא תחת שליטתו וסמכותו של השטן. ׁשִבְעָה כְָתִרים 
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מצביעים על רעיון של כיבוש. השטן גזל מן האדם את הסמכות על העולם 
בכוח, וממלכות הגויים גזלו את סמכותה של ישראל בכוח.

בפסוק 4 מתחברים שני האותות. השטן הוציא את כל צבא השדים שלו 
ממעונו השלישי.44 בהשתמשו בזכות הגישה שלו לארץ, הוא הביא את כל 
צבאו לארץ במאמץ לנסות ולהשמיד את הילד העומד להיוולד. צבא השדים 
נמנה בשליש מכוכבי השמיים, כלומר שליש מכל המלאכים שאלוהים ברא. רק 
מפסוק זה אפשר ללמוד בדיוק כמה מהמלאכים נפלו עם השטן במרד הקדמון, 
בזמן שהיה במעונו השני.45 אותו ניסיון לחסל את הילד היה טבח העוללים 
בבית לחם ובגבוליה, שעליו מסופר בבשורת מתי ב' 18-16. ניסיונותיו של 
השטן לחסל את המשיח הן לפני הזמן שנועד לו )פסח( והן בדרך הלא נכונה 
)סקילה במקום צליבה( המשיכו לאורך כל שירותו של המשיח עלי אדמות. 
הורדת צבא השדים כולו ארצה הייתה ניכרת לאורך חייו של המשיח. ישנה 
כמות עצומה של פעילות דמונית בבשורות, לעומת הפעילות הדמונית המזערית 
שמוצאים בכתבי התנ"ך. לאחר תקופת הבשורות ישנה ירידה בפעילות דמונית, 

כפי שרואים בספר מעשי השליחים.
פסוק 5 מצביע על כישלונו של השטן להשמיד את הילד. הילד, שנועד למשול 
בעמים ּבְׁשֵבֶט ּבְַרזֶל, שרד עד שהגיע הזמן המיועד למותו. אחרי תקומתו הוא 

עלה לשמיים, וכעת הוא יושב לימין אלוהים האב.
לאחר הסקירה ההיסטורית הזאת מתקדם חזונו של יוחנן לאירועים 

שיתרחשו באמצע הצרה. אחד מהם מוזכר בפסוק 6:
וְָהִאָּׁשה ּבְָרָחה ַהִּמְדּבָָרה, ֲאֶׁשר־ָׁשם הּוכַן־לָּה ָמקֹום ֵמֵאת ֱאֹלִהים, 

לְַמעַן יְכַלְּכְלּוָה ּׁשָם יִָמים ֶאלֶף ּוָמאַתיִם וְׁשִּׁשִים.
כמו בקטע מבשורת מתי, האישה המתוארת כאן שרויה במנוסה. בקטע 
בבשורת מתי הייתה המנוסה להרים, אך כאן היא מתוארת כמנוסה למדבר, 
כמו גם למקום מסוים במדבר שהכין אלוהים מראש. המקום המדויק יידון 
בפרק י"ג, 'הצרה הגדולה: עובדות ומאפיינים נוספים'. משסוכל ניסיונו של 
השטן להשמיד את הילד, יפנה אז השטן נגד העם שממנו הוא יצא. שנאתו 
המתמדת של השטן כלפי ישראל מבוססת על העובדה שישראל הוא העם 
שדרכו יגשים אלוהים את תוכנית ישועתו. זאת ועוד, זמן המנוסה והמסתור 
של ישראל שניתן בפסוק זה הוא 1,260 ימים או שלוש שנים וחצי. זמן זה 

מתייחס למחצית השנייה של הצרה הגדולה.
ראה נספח א', 'ששת מעונותיו של השטן'.   .44
ראה נספח א', 'ששת מעונותיו של השטן'.  .45
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החלק הבא בפרק, פסוקים 12-7 )שבהם דנו קודם לכן בהקשר אחר(, 
מפרט את הסיבה למנוסתו של ישראל. השטן מושלך ממעונו השלישי למעונו 
הרביעי46 )פס' 9-7(, ומוגבל לשהּות על פני האדמה למשך שלוש השנים וחצי 
הבאות. ישנן שתי תוצאות למלחמת מלאכים זו. ראשית, ישנה שמחה בשמיים 
על כי הושלך כעת שוטן האחים ארצה )פס' 12-10א(, וגישתו לשמיים הוסרה 
לעד. אך שנית, יגון )אוי( אוחז ביושבי הארץ, כי השטן מלא חמה וזעם על 
שקצרה עתו )פס' 12ב(, ביודעו כעת שנותרו שלוש שנים וחצי בלבד עד לביאתו 
השנייה של המשיח. פסוקים 12-7 הם, אם כן, מעין מאמר מוסגר הנותן את 

הסיבה למנוסת ישראל שמתוארת בפסוק 6.
הקטע הבא, פסוקים 17-13, ממשיך במקום שבו עצר פסוק 6:

וַיְִהי ּכֲַאׁשֶר ָרָאה ַהַּתּנִין ּכִי הּוַטל ָאְרצָה, וַּיְִרּדֹף ֶאת־ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר 
יָלְָדה ֶאת־ַהּזָכָר. וַּיְֻּתנּו לִָאּׁשָה ׁשְֵּתי כַנְפֵי ַהּנֶׁשֶר ַהּגָדֹול, לָעּוף 
ַהִּמְדּבָָרה ֶאל־ְמקֹוָמּה, ֲאׁשֶר ְּתכֻלְּכַל־ׁשָם מֹועֵד מֹועֲִדים וֵָחצִי 
ִמּפְנֵי ַהּנָָחׁש. וַּיְִׁשלַח ַהּנָָחׁש נְַהר־ַמיִם ִמּפִיו ַאֲחֵרי ָהִאָּׁשה, לְָׁשְטפָּה 
ּבַּנָָהר. וַַּתעֲזֹר ָהָאֶרץ ֶאת־ָהִאּׁשָה, וִַּתפְַּתח ָהָאֶרץ ֶאת־ּפִיָה וִַּתבְלַע 
ֶאת־ַהּנָָהר ֲאׁשֶר־ׁשָלַח ַהַּתּנִין ִמּפִיהּו. וַּיְִקצֹף ַהַּתּנִין ַעל־ָהִאּׁשָה, 
וַּיֵלְֶך לַעֲׂשֹות ִמלְָחָמה עִם־יֶֶתר זְַרעָּה ַהּׁשְֹמִרים ּפִּקּוֵדי ֱאֹלִהים 

וֲַאׁשֶר לֶָהם עֵדּות יֵׁשּועַ ַהָּמׁשִיַח.

פס' 13 מציין שמרגע שהשטן מושלך ארצה הוא רֹוֵדף ֶאת־ָהִאּׁשָה, את 
ישראל. יש לקשר את פסוק 13 לפסוק 6 כמספק הסבר נוסף למנוסת ישראל 
ַהִּמְדּבָָרה. יש לקשר אותו גם לפסוק 12, המסתיים באֹוי ליושבי ארץ כי השטן 
מלא זעם. הסיבה לזעמו היא שהוא יודע שזמנו קצר, דהיינו שלוש שנים וחצי. 
ומה הוא עושה בזמן הקצר שנותר לו? הוא רודף את ישראל, לפי פסוק 13. 
שאלה שיש לשאול היא: מהו הקשר ההגיוני בין ידיעת השטן שזמנו קצר לבין 
רדיפתו את האישה? מדוע לרדוף את היהודים רק בגלל שהזמן קצר? שאלה 

מסקרנת זו תיענה בפרק י"ג, 'הצרה הגדולה: עובדות ומאפיינים נוספים'.
בפסוק 14 בורחת ישראל למדבר, שם היא מקבלת את כלכלתה למשך 
מֹועֵד מֹועֲִדים וֵָחצִי, המקבילים לשלוש השנים וחצי שבפסוק 6. התיאור 
של ׁשְֵּתי כַנְפֵי ַהּנֶׁשֶר ַהּגָדֹול סיפק קרקע פורייה להשערות בקרב "הפרשנות 
הצהובה". באורח פלא זוהו ׁשְֵּתי כַנְפֵי ַהּנֶׁשֶר כחיל האוויר האמריקני! אחרי 
ככלות הכול הנשר הוא סמלּה של ארצות הברית, ולכן נראה כאילו חיל 
האוויר האמריקני יעזור ליהודים במנוסתם! אך הנשר הוא גם סמלן של 

ראה נספח א', 'ששת מעונותיו של השטן'.  .46
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ארצות אחרות,47 ומסיבה כלשהי מתעלמים מחיל האוויר של ארצות אלה. 
כבר צוין ממש בתחילת הספר שכל סמל בהתגלות מקבל את פירושו, אם 
במקום אחר בהתגלות עצמה ואם במקום אחר בכתובים. את סמל התעופה 
הקשור לכנפי הנשר יש לפרש בהתאם לשימוש שנעשה בו במקומות אחרים. 
אותו סמל מופיע בשמות י"ט 4 ובדברים ל"ב 11 בקשר ליציאת מצרים. אין 
ספק שלמשה לא הייתה עזרתו של חיל האוויר האמריקני. אם כן אפשר 
להסביר את הסמל על פי השימוש בו במקומות אחרים. הסמל מתאר בריחה 
או הימלטות מוצלחת מרדיפה עקב התערבות אלוהית. עם ישראל נרדף בידי 
צבא מצרים, אך הצליח להימלט למדבר סיני בזכות התערבות אלוהית. כאן 
שוב ישראל נרדפת, אך עקב התערבות אלוהית נמלטת בבטחה למדבר אחר. 

זה כל מה שמייצגות "כנפי הנשר".
אחר כך, בפסוק 15, מתוארת הרדיפה במונחים של מי נהר הגורמים 
לשיטפון, כדי שישראל תטבע או תושמד בשיטפון. כאשר שיטפון משמש בצורה 
סמלית בתנ"ך, הוא מסמל תמיד פלישה צבאית. דוגמה טובה לכך נמצאת 
בדניאל ט' 26, שם מנובאים הפלישה הרומית וחורבן ירושלים, שהתגשמו 
בשנת 70 לספירה, באמצעות תמונה של שיטפון. פלישה זו לישראל ששולח 
השטן תוארה בדניאל י"א 41 במילים: ּובָא ּבְֶאֶרץ ַהּצְבִי. זוהי אותה פלישה 
שעליה מדובר בהתגלות י"א 2-1, ושבאמצעותה יצליח צר המשיח לתפוס את 

השליטה גם בירושלים וגם במקדש וכך יחולל את מעשה הׁשִּקּוץ הְמׁשֵֹמם.
אך הניסיון להשמיד את היהודים בפלישה זו ייכשל )פס' 16(, כיוון שישראל 
תצליח לנוס ַהִּמְדּבָָרה אחרי שתירדף על ידי הצבא הפולש. הצבא הרודף יושמד 

בהתערבות אלוהית.
הקטע מסתיים )פס' 17( בתיאור זעמו של השטן, הפעם בגלל כישלונו 
הראשון בהשמדת היהודים. בפסוק מסכם זה, כמו בקטע במתי, פונה אז השטן 
לעשות מלחמה מיוחדת נגד שארית המאמינים מקרב היהודים, לפי שנאמר 
שהוא יוצא כעת למלחמה עם שארית זרעּה של האישה, דהיינו, ַהּׁשְֹמִרים 
ּפִּקּוֵדי ֱאֹלִהים וֲַאׁשֶר לֶָהם עֵדּות יֵׁשּועַ ַהָּמׁשִיַח. אלה כוללים את כל המאמינים 

מקרב היהודים באותו הזמן, לרבות 144 אלף היהודים.
בפרק י"ב בהתגלות ישנה תמונה של רדיפת השטן את היהודים בכל 
אכזריותה בתקופת הצרה. הרדיפה תתחיל באמצע הצרה, לאחר שיושלך ארצה. 
כעת הוא מארגן מסע אנטישמי כלל־עולמי בכל הכוח, כדי לנסות ולהשמיד 
את היהודים אחת ולתמיד. הוא ייצא בתוכנית להשמדת כל היהודים שעדיין 

לדוגמה: של גרמניה ושל פולין.  .47
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חיים, מסיבה שאותה נראה בפרק י"ג, 'הצרה הגדולה: עובדות ומאפיינים 
נוספים'. אך הניסיון הראשוני להשמיד את היהודים באמצע הצרה ייכשל.

התגלות י"ג מתאר את שתי הישויות שבהן ישתמש השטן בתוכניתו 
להשמדת היהודים: צר המשיח ונביא השקר. פרק י"ג בהתגלות כבר נידון 
בחלקים קודמים של הפרק, אך כעת חשוב להתבונן בקשר שבין פרקים י"ב 
ו-י"ג בהתגלות. בהתגלות י"ב מתאר יוחנן את תוכניתו של השטן ואת תאוותו 
להשמיד את כל היהודים פעם אחת ולתמיד. פרק י"ג מראה את האמצעים 

שעל ידם יקווה השטן להוציא תוכנית זו לפועל: שתי החיות.
באיזו מידה יצליח השטן בתוכניתו להשמדת היהודים ומספר נקודות 
נוספות הנוגעות ליהודים בתקופת הצרה - דברים אלה יידונו בפרק י"ג, 

'הצרה הגדולה: עובדות ומאפיינים נוספים'.

טו. הכרזות באמצע הצרה הגדולה
פרק י"ד בהתגלות מהווה חוליה מקשרת בין תיאור אירועי אמצע הצרה 
בפרקים י'-י"ג ואירועי המחצית השנייה של הצרה בפרקים ט"ו-ט"ז. רוב 
מה שראינו בהתגלות י"א-י"ג עסק בפעילותו של השילוש המדומה, ובניסיונו 
לגזול את סמכות האלוהים ולהשמיד את אלה המתמידים להשתחוות לו לבדו. 
כעת, בהתגלות י"ד, ניתנות שבע הכרזות מהצד האלוהי, שלהן מטרה משולשת: 
ראשית, לנבא את כישלון תוכניתו של השילוש המדומה; שנית, להכריז את 
תוצאות שבעת הדינים האחרונים, המכונים דיני הקערות; ושלישית, לתת 
מילות של ביטחון, עידוד ונחמה לקדושים החיים במחציתה השנייה של הצרה.

ההכרזה הראשונה היא בהתגלות י"ד 5-1:
וֵָאֶרא וְִהּנֵה־ׂשֶה עֵֹמד עַל־ַהר צִּיֹון וְעִּמֹו ְמַאת ֶאלֶף וְַאְרָּבעִים 
וְַאְרּבָעָה ֲאלָפִים ַהּנֹוׂשְִאים ]ֶאת־ׁשְמֹו וְ[ ׁשֵם ָאבִיו ּכָתּוב עַל־

ִמצְחֹוָתם. וֶָאְׁשַמע קֹול ִמן־ַהָּׁשַמיִם, ּכְקֹול ַמיִם ַרּבִים ּוכְקֹול ַרעַם 
ּגָדֹול; וֶָאׁשְַמע קֹול ּתֹפְׂשֵי כִּנֹור ַהְמנַּגְנִים ּבְכִּנֹורֹוֵתיֶהם. וַּיָׁשִירּו 
ּכְׁשִיר ָחָדׁש לִפְנֵי ַהּכִֵּסא וְלִפְנֵי ַאְרּבַע ַהַחּיֹות וְלִפְנֵי ַהּזְֵקנִים, וְֵאין 
ִאיׁש ֲאׁשֶר־יָכֹל לִלְמֹד ֶאת־ַהּׁשִיר זּולִָתי ְמַאת ָהֶאלֶף וְַאְרּבָעִים 
וְַאְרּבַעַת ָהֲאלָפִים ָהֶהם, ֲאׁשֶר נְִקנּו ִמן־ָהָאֶרץ. ֵאּלֶה ֵהם ֲאׁשֶר 
ֹלא־נְגֲֹאלּו בַּנָׁשִים, ּכִי־בְתּולֹות ֵהָּמה. ֵאּלֶה ֵהם ַההֹלְכִים ַאֲחֵרי 
ַהׂשֶה ֶאל־ּכָל־ֲאׁשֶר יֵלְֵך. ֵאּלֶה נְִקנּו ִמּתֹוְך ּבְנֵי ָהָאָדם לְֵראׁשִית 
ּבִּכּוִרים לֵאֹלִהים וְלֶַׂשה; וְַתְרִמית ֹלא־נְִמצְָאה ּבְפִיֶהם, ּכִי ְּתִמיִמים 

ֵהָּמה לִפְנֵי ּכִֵּסא ָהֱאֹלִהים.



פעמי המשיח 262

הפסוק הראשון מציג מה שנראה כהתרחשות ממלכות אלף השנים, כאשר 
144 אלף היהודים מפרק ז' עומדים כעת על הר ציון עם המשיח, שהוא 
השה. הם נושאים את שמו של אלוהים האב על מצחותיהם,48 וזהו החותם 
אשר הגן עליהם ממוות )התג' ז 4-3(. השאלה היא: מדוע להכניס תמונה 
ממלכות האלף בצומת זה של ספר ההתגלות? התשובה טמונה בקשר שלה 
לשני הפרקים הקודמים, שם ניהל השטן את ניסיונו להשמיד את היהודים. 
הפסוק הראשון בפרק י"ד פותח ב-144 אלף היהודים העומדים על הר 
ציון, כשהחותם המגן עליהם מוצג לראווה על מצחותיהם. דבר זה מראה 
שניסיונו של השטן להשמיד לגמרי את היהודים ייכשל. זוהי מטרת ההכרזה 
הראשונה, והיא תהווה נחמה לקדושי הצרה. פסוקים 3-2 מתארים את 
שירם של 144 האלף, שיר שאותו יידעו רק הם לבדם. לאחר מכן מתוארים 
ארבעה מאפיינים )פס' 5-4(. ראשית, הם זכרים בתולים, דבר שהוא חיוני 
לאור העובדה שהם נקראים לבשר לעולם כולו לאורך המחצית הראשונה 
של הצרה הגדולה. חומרת המשפטים הנופלים על הארץ ורדיפת הקדושים - 
בהתחלה בידי בבל הרוחנית ואחר כך בידי השילוש המדומה - אינם תורמים 
לחיי נישואין. שנית, הם הולכים אחרי המשיח לכל אשר ילך. שלישית, הם 
ֵראִׁשית ּבִּכּוִרים, מושג המלמד שהם הראשונים מתוך רבים שיבואו אחר כך. 
עצם העובדה ש-144 האלף הם רק ראשית הביכורים מתוך יהודים רבים 
בהרבה שיבואו בהמשך, מצביעה אף היא על כישלון תוכניתו של השילוש 
המדומה. מנין יבואו האחרים - זו נקודה שתידון בפרק י"ג, 'הצרה הגדולה: 
עובדות ומאפיינים נוספים'. רביעית, באשר למוסריותם, שקר לא נמצא 
בפיהם ואופיים הוא בלי דופי; הם אינם נגועים ברמייה של מערכת דתית 

או פוליטית כוזבת כלשהי.
ההכרזה השנייה היא בהתגלות י"ד 7-6:

וֵָאֶרא ַמלְָאְך ַאֵחר ְמעֹופֵף ּבְִמרֹום ָהָרִקיעַ, ֲאׁשֶר ָהיָה־לֹו ּבְׂשֹוַרת 
עֹולָם לְבַׂשֵר ֶאת־יׁשְבֵי ָהָאֶרץ וְֶאת־ּכָל־ּגֹוי ּוִמׁשְּפָָחה וְלָׁשֹון וָעָם, 
וַּיֹאֶמר ּבְקֹול ּגָדֹול: יְִראּו ֶאת־ָהֱאֹלִהים וְָהבּו־לֹו כָבֹוד, ּכִי בָָאה עֵת 
ִמְׁשּפָטֹו. וְִהְׁשַּתֲחוּו לָעֶֹׂשה ָׁשַמיִם וָָאֶרץ, ֶאת־ַהּיָם ּוַמעְיְנֹות ַהָּמיִם.

הכרזה זו היא קריאה סופית לעולם לקבל את הבשורה לאור הבעיה המוצגת 
בהתגלות י"ג, שם צר המשיח מכריז על עצמו כאל, ונביא השקר קורא לכל בני 
האדם לשאת על עצמם את תו החיה וכך להראות את קבלתם הכנועה של 
אלוהות צר המשיח. הצהרה זו היא קריאה ליושבי העולם לבחור בין המשיח 
לבין צר המשיח. יחד עם הקריאה האחרונה להישמע לבשורה באה ההכרזה 

חלק מהתרגומים גורסים "שם אביו" בלבד.  .48
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על סדרת המשפטים האחרונה, העומדת להישפך באמצעות דיני הקערות. 
לאור המשפטים הממשמשים לבוא, דוחק בהם המלאך להשתחוות לעושה 

שמיים וארץ.
ההכרזה השלישית היא ב-י"ד 8:

ּוַמלְָאְך ַאֵחר ּבָא ַאֲחָריו וַּיֹאַמר: נָפְלָה, נָפְלָה ּבָבֶל ָהעִיר ַהּגְדֹולָה, 
ּכִי ִהׁשְְקָתה כָל־ַהּגֹויִם ִמּיֵין ֲחַמת ַּתזְנָֻתּה.

הכרזה זו מודיעה על נפילתה של בבל הפוליטית, דבר שיסופר בפירוט 
בהתגלות י"ח. נדון עוד בנקודה זו בפרק י"ד, 'מערכַת הר מגידון וביאתו 
השנייה של ישוע המשיח'. אך לעת עתה נשמעת ההכרזה שּבירתו העולמית 

של צר המשיח נידונה לחורבן. ההכרזה הרביעית היא ב-י"ד 12-9:
ּוַמלְָאְך ְׁשלִיִׁשי ּבָא ַאֲחֵריֶהם וַּיֹאֶמר ּבְקֹול ּגָדֹול: ּכָל־ֲאֶׁשר יִׁשְַּתֲחוֶה 
לִפְנֵי ַהַחּיָה וְלִפְנֵי צַלְָמּה וְנָׂשָא ֶאת־ָּתוָּה עַל־ִמצְחֹו, אֹו עַל־יָדֹו, 
ּגַם־הּוא ׁשָתֹה יִׁשְֶּתה ִמּיֵין ֲחַמת ֱאֹלִהים, יַיִן ּבִלְִּתי ָמהּול ַהּנְִמָסְך 
ּבְכֹוס זַעְמֹו; וִיעֻּנֶה ּבְֵאׁש וְגָפְִרית לִפְנֵי ַהַּמלְָאכִים ַהְּקדִֹשים וְלִפְנֵי 
ַהׂשֶה. וְעֲׁשַן עִּנּויָם יַעֲלֶה לְעֹולְֵמי־עַד וְֹלא יְִמצְאּו ְמנּוָחה יֹוָמם 
וָלָיְלָה - ַהִּמׁשְַּתֲחוִים לַַחּיָה ּולְצַלְָמּה וֲַאׁשֶר יִׂשָא ֶאת־ָּתו ׁשְָמּה. 
ּבָזֶה ַסבְלָנּות ַהְּקדִֹשים, ּבָזֶה ַהּׁשְֹמִרים ֶאת־ִמצְוֹת ָהֱאֹלִהים וְֶאת־

ֱאמּונַת יֵׁשּועַ.
הצהרה זו נוגעת לאלה הנושאים על עצמם את תו החיה. זוהי נקודת 
האל־חזור. האפשרות להיוושע תהיה תֵקפה לכולם, כל עוד הם בלי תו החיה. 
אך מרגע לקיחת התו, דבר שיסמן את קבלת צר המשיח בתור האל האחד 
והאמיתי, הם יאבדו כל הזדמנות נוספת להיוושע. לאלה שייקחו את תו 
החיה עתידים לקרות שני דברים: ראשית, הם יִׁשְתּו ִמּיֵין ֲחַמת ֱאֹלִהים, שהוא 
דיני הקערות של התגלות ט"ו-ט"ז; ושנית, הם נידונים לעינוי נצחי באגם 
האש. בלקיחת התו הם הגיעו לנקודת האל־חזור. עם זאת, איש לא ייקח 
את התו מתוך בערּות, כי בזמן זה כבר התקיימו שתי הכרזות של הבשורה 
בכל רחבי העולם. הראשונה בידי 144 אלף היהודים במחצית הראשונה של 
הצרה, והשנייה בידי המלאך באמצע הצרה, כמסופר בהתגלות י"ד 7-6. 
אלה המקבלים את התו הם אותם ששמעו את אהבת האמת אך דחו אותה 
)תסל"ב ב 12-8(. ההכרזה הרביעית מסתיימת בפסוק 12, בהצהרה שעובדה 
זו היא ַסבְלָנּות ַהְּקדֹשִים. עקב סירובם לקבל את תו החיה יסבלו הקדושים 
רדיפה כבדה ומות קדושים. אך העידוד טמון בעובדה שהרודפים, בעלי 
התו, נידונים לסבול את דיני הקערות החריפים בחיים האלה ועינוי נצחי 

בחיים הבאים.
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ההכרזה החמישית היא ב-י"ד 13:

וֶָאׁשְַמע קֹול ִמן־ַהּׁשָָמיִם ְמַדּבֵר ֵאלַי: ּכְתֹב: ַאׁשְֵרי ַהֵּמִתים ֲאׁשֶר־
יָמּותּו ּבָָאדֹון ֵמעָָּתה. ָאְמנָם ּכֵן, ָאַמר ָהרּוַח, לְַמעַן יָנּוחּו ֵמעֲָמלָם 

ּוַמעֲׂשֵיֶהם; ָהֹלְך יֵלְכּו ַאֲחֵריֶהם.

כדבר עידוד ונחמה נוסף, נוגעת הכרזה זו לקדושים אשר ימותו במחציתה 
השנייה של הצרה. ברכה מיוחדת מובטחת להם.

ההכרזה השישית היא ב-י"ד 16-14:

וֵָאֶרא וְִהּנֵה עָנָן ּבִָהיר וְעַל־ֶהעָנָן יֹשֵב ּכְִדמּות ּבֶן־ָאָדם; וְעַל־ֹראׁשֹו 
עֲֶטֶרת זָָהב ּובְיָדֹו ַמּגָל ְמלָֻּטׁש. ּוַמלְָאְך ַאֵחר יָצָא ִמן־ָהֵהיכָל וַּיִזְעַק 
ּבְקֹול ּגָדֹול ֶאל־ַהּיֵׁשב עַל־ֶהעָנָן לֵאמֹר: ְׁשלַח ַמּגָלְָך ּוְקצֹר, ּכִי בָָאה 
ָהעֵת לְִקצֹר, ּכִי יָבֵׁש ְקצִיר ָהָאֶרץ. וַּיִׁשְלַח ַהּיׁשֵב ּבֶעָנָן ֶאת־ַמּגָלֹו 

ּבָָאֶרץ וְָהָאֶרץ נְִקצָָרה.

הכרזה זו עוסקת בקצירה. הקציר הוא סמל נפוץ לישועה. לכן מצהירה 
ההכרזה שעל אף שהרוב יקבלו את תו החיה, יהיו רבים אשר יבואו במהלך 

מחציתּה השנייה של הצרה לידי דעת מושיעה של ישוע המשיח.
ההכרזה השביעית היא ב-י"ד 20-17:

ּוַמלְָאְך ַאֵחר יָצָא ִמן־ַהֵהיכָל ֲאׁשֶר ּבַּׁשָָמיִם וְגַם־לֹו ַמּגָל ְמלָֻּטׁש 
ּבְיָדֹו. וַּיֵצֵא ַמלְָאְך ַאֵחר ִמן־ַהִּמזְּבֵַח, ּוֶמְמַׁשלְּתֹו עַל־ָהֵאׁש, וַּיְִקָרא 
קֹול ּגָדֹול ֶאל־ֲאׁשֶר ּבְיָדֹו ַהַּמּגָל ַהְמלָֻּטׁש לֵאמֹר: ׁשְלַח ַמּגָלְָך 
ַהְמלָֻּטׁש ּובְצֹר ֶאת־ּגֶפֶן ָהָאֶרץ, ּכִי־בָׁשְלּו עִּנְבֵיֶהם. וַּיָנֶף ַהַּמלְָאְך 
ֶאת־ַמּגָלֹו עַל־ָהָאֶרץ וַּיִבְצֹר ֶאת־ַאׁשְּכְֹלת ּגֶפֶן ָהָאֶרץ וַּיַׁשְלִיכֵם 
ּבְגַת־ֲחַמת ֱאֹלִהים ַהּגְדֹולָה. וִַּתָּדֵרְך ַהּגַת ִמחּוץ לָעִיר, וַּיֵצֵא־ָדם 

ִמן־ַהּגַת וַּיַעַל עַד ִרְסנֵי ַהּסּוִסים, ֶּדֶרְך־ֶאלֶף וְׁשֵׁש ֵמאֹות ִריס.

הכרזה זו עוסקת בדריכת ענבים. בעוד שקציר הוא סמל מקובל לישועה, 
דריכת ענבים היא סמל מקובל למשפט. הענבים נאספים ואז עוברים תחת 
חומרת זעמו של אלוהים, שהם דיני הקערות הממשמשים לבוא; הדריכה היא, 
אם כן, באמצעות דיני הקערות. הדריכה נעשית ִמחּוץ לָעִיר ירושלים, במקום 
שבו נמצא עמק קדרון, הידוע גם בשם עמק יהושפט. תוצאת הדריכה בעמק 
היא דם הניגר לגובה של כ-1.4 מטרים ולאורך של כ-320 קילומטרים. בסופם 
של דיני הקערות צריך לבוא משפט חריף של דריכה, שתוצאתו שפיכת דם 
עצומה. מאחר שקטע זה כולל את מערכַת הר מגידון, נמשיך לדון בכך בפרק 

י"ד, 'מערכַת הר מגידון וביאתו השנייה של ישוע המשיח'.
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טז. השופר השביעי: דין האֹוי השלישי - 
התגלות י"א 19-14

אֹוי ֵׁשנִי ָחלַף ָהלְַך לֹו, וְאֹוי ְׁשלִיִׁשי ְמֵהָרה יָבֹוא. וְַהַּמלְָאְך ַהְּׁשבִיעִי 
ָּתַקע ּבַּׁשֹופָר וַיְִהי קֹלֹות ּגְדֹולִים ּבַּׁשַָמיִם, וַּיֹאְמרּו: ִהּנֵה ַמְמלֶכֶת 
ָהעֹולָם ָהיְָתה לֲַאדֹנֵינּו וְלְִמׁשִיחֹו וְהּוא יְִמֹלְך לְעֹולְֵמי עֹולִָמים. 
וְעְֶׂשִרים וְַאְרּבָעָה ַהּזְֵקנִים, ַהּיׁשְבִים לִפְנֵי ָהֱאֹלִהים עַל־ּכְִסאֹוָתם, 
נָפְלּו עַל־ּפְנֵיֶהם וַּיִׁשְַּתֲחוּו לֵאֹלִהים, וַּיֹאְמרּו: מֹוִדים ֲאנְַחנּו לְָך, 
יְהֹוָה ֱאֹלִהים צְבָאֹות, ַההֹוֶה וְָהיָה וְיָבֹוא, ּכִי לָבַׁשְָּת עֻּזְָך ַהּגָדֹול 
וִַּתְמֹלְך. וְַהּגֹויִם ָקצָפּו; וַּיָבֹא ֶקצְּפְָך וְעֵת ַהֵּמִתים לְִהׁשָפֵט וְלֵָתת 
ׂשָכָר לַעֲבֶָדיָך ַהּנְבִיִאים וְלְַקדֹשִים ּולְיְִרֵאי ׁשְֶמָך, לְִמְּקַטּנָם וְעַד־
ּגְדֹולָם, ּולְַהׁשְִחית ֶאת־ַמׁשְִחיֵתי ָהָאֶרץ. וַּיִּפַָתח ֵהיכַל ָהֱאֹלִהים 
ּבַּׁשַָמיִם וַּיֵָרא ֲארֹון ּבְִריתֹו ּבְֵהיכָלֹו; וַיְִהי ּבְָרִקים וְקֹלֹות ּוְרעִָמים 

וְַרעַׁש ּובָָרד ּכָבֵד.

השופר השביעי, שהוא גם דין האֹוי השלישי, מסיים את אירועי אמצע 
הצרה ומכריז על דיני הקערות המתחוללים במחצית השנייה של הצרה 
)פס' 14(. כאשר נשמע השופר השביעי, יוצאת הכרזה שבשופר זה יירש 
המשיח את ממלכת העולם )פס' 15(. יש לשים לב שהמילה ַמְמלֶכֶת באה 
בגוף יחיד, ומכאן שהמשיח ישיג את המלכות הכלל־עולמית של צר המשיח. 
הכרזה נוספת יוצאת, שעת הדינים האחרונים אף היא הגיעה, דינים שמטרתם 
להשמיד את מחריבי הארץ ולנקום בהורגי הנביאים והקדושים )פס' 18-16(. 
הכרזות אלה מודיעות גם על תוצאותיהם של דיני הקערות, שהם סדרת 
הדינים האחרונה. מתוך העובדה שתוצאות השופר השביעי ותוצאות דיני 
הקערות הן אותו הדבר, אנו למדים שכפי שהחותם השביעי כולל את שבעת 
השופרות, כך גם השופר השביעי כולל בו את שבעת דיני הקערות )פס' 19(. 
פסוק אחרון זה הוא ההקדמה בשמיים לפני דיני הקערות, והמיקוד הוא 
במקדש שבשמיים. ֲארֹון ַהּבְִרית המוזכר הוא הארון המקורי אשר העתק 

כתבניתו עשה משה.

לסיכומם של פרקים י"א-ט"ז בהתגלות: פרק י"א מסתיים בהכרזה שדיני 
הקערות עומדים להישפך. נקודה זו נזנחת כעת באופן זמני, כדי לשוב ולחזור 
אליה בפרקים ט"ו-ט"ז. פרקים י"א-י"ד הם בבחינת מאמרים מוסגרים 
שמטרתם כפולה: ראשית, להוסיף כמה פרטים על האירועים המתרחשים 
באמצע הצרה; ושנית, להראות מדוע דיני הקערות חיוניים כל כך. פרקים י"ב-
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י"ג מדגישים את האירועים עלי אדמות שמחייבים את שבעת דיני הקערות 
הכלולים בשופר השביעי, כלומר את מעשיו של השילוש המדומה. התגלות 
י"ד מראה כיצד תיכשל תוכניתו של השילוש המדומה, וגם מכריז על חלק 
מתוצאותיהם של דיני הקערות. או אז מתוארים דיני הקערות בהתגלות ט"ו-

ט"ז. זהו נושאו של הפרק הבא.
פרק זה עסק בעיקרו באירועים במתרחשים באמצע הצרה. כעת עלינו 

להתקדם לעבר האירועים של המחצית השנייה של הצרה הגדולה.







פרק שנים־עשר יב

אירועי המחצית השנייה של הצרה הגדולה
כמובן, האירועים המתחילים באמצעה של הצרה שנידונו בפרק הקודם, 
נמשכים אל תוך המחצית השנייה, מאחר שיידרש זמן להשלים את כולם. 
מכאן שהמחצית השנייה תכלול בחלקה הגדול אירועים שכבר תוארו. אך 
חלקה האחרון של המחצית השנייה יכלול את דיני הקערות, המתוארים 

בהתגלות ט"ו-ט"ז.

א. ההקדמה - התגלות ט"ו 1-ט"ז 1
וֵָאֶרא אֹות ַאֶחֶרת ּבַּׁשַָמיִם, ּגְדֹולָה וְנִפְלָָאה; ׁשִבְעָה ַמלְָאכִים 
נֹׂשְִאים ֶאת־ׁשֶבַע ַהַּמּכֹות ָהַאֲחֹרנֹות, ּכִי בֵָהן ּכָלָה זַעַם ֱאֹלִהים. 
וֵָאֶרא ּכְיַם זְכּוכִית ּבָלּול ּבֵָאׁש וְֶאת־ַהִּמְתּגַּבְִרים עַל־ַהַחּיָה וְעַל־

צַלְָמּה וְעַל־ָּתוָּה וְעַל־ִמְסּפַר ְׁשָמּה, עְֹמִדים עַל־יַם ַהּזְכּוכִית וְכִּנֹרֹות 
ֱאֹלִהים ּבִיֵדיֶהם. וַּיָׁשִירּו ֶאת־ׁשִיַרת מׁשֶה עֶבֶד ֱאֹלִהים ְוׁשִיַרת 
ַהֶׂשה לֵאמֹר: ּגְדֹולִים ַמעֲֶׂשיָך וְנִפְלִָאים, יְהֹוָה ֱאֹלִהים צְבָאֹות, צֶֶדק 
וֱֶאֶמת ְּדָרכֶיָך, ֶמלְֶך ַהְּקדֹושִים. ִמי ֹלא יִיָרֲאָך, יְהֹוָה, וְֹלא יְכַּבֵד 
ֶאת־ׁשְֶמָך, ּכִי־ָקדֹוש ַאָּתה לְבֶַּדָך; ּכִי כָל־ַהּגֹויִם יָבֹאּו וְיִׁשְַּתֲחוּו 
לְפָנֶיָך; ּכִי־נִגְלּו ִמׁשְְּפֵטי צְִדֶקָך. וְַאֲחֵרי כֵן ָרִאיִתי וְִהּנֵה נִפְַּתח 
ֵהיכַל ִמְׁשּכַן ָהעֵדּות ּבַָּׁשָמיִם. וַּיֵצְאּו ִמן־ַהֵהיכָל ִׁשבְעָה ַהַּמלְָאכִים 
ַהּנֹׂשְִאים ֶאת־ׁשֶבַע ַהַּמּכֹות, ְמלֻּבָׁשִים ַּבד ָטהֹור וְצַח וֲַחגּוִרים 
ֱאזֹוֵרי זָָהב עַל־לִבְבֵיֶהם. וְַאַחת ֵמַאְרּבַע ַהַחּיֹות נְָתנָה ֶאל־ׁשִבְעַת 
ַהַּמלְָאכִים ׁשֶבַע ַקעֲֹרת זָָהב ְמלֵאֹות ֲחַמת ָהֱאֹלִהים ַהַחי לְעֹולְֵמי 
ָהעֹולִָמים. וַּיִָּמלֵא ַהֵהיכַל עָׁשָן ִמּכְבֹוד ֱאֹלִהים וְעֻּזֹו, וְֹלא־יָכֹל 
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ִאיׁש לָבֹוא ֶאל־ַהֵהיכָל עַד ֲאׁשֶר ּכָלּו ׁשֶבַע ַהַּמּכֹות ֲאׁשֶר ּבִיֵדי 
ׁשִבְעָה ַהַּמלְָאכִים. וֶָאְׁשַמע קֹול ּגָדֹול ִמן־ַהֵהיכָל ָהאֵֹמר ֶאל־ִׁשבְעַת 
ַהַּמלְָאכִים: לְכּו וְׁשִפְכּו ֶאת־]ׁשֶבַע[ ַקעֲֹרת ֲחַמת ָהֱאֹלִהים ָאְרצָה.

פסוק 1 מתחיל מאותו המקום שבו עצר פסוק 19 בפרק י"א, והוא מציג 
את ההקדמה עם שבעת המלאכים אשר להם שבע הקערות. אלה הם גם 
שבעת הדינים האחרונים, והם מכילים את זעם אלוהים ומביאים אותו לידי 
השלמה. שוב, התוצאות שפורטו תחת השופר השביעי באות אחרי שנשלמים 

שבעת דיני הקערות.
ואז, בפסוקים 4-2, ישנו מראה של הקדושים שמתו על קידוש השם 
במחציתה השנייה של הצרה. הם התגברו על הלחצים להשתחוות לחיה 
ולשאת על עצמם את תו החיה. על אף שסבלו מוות על קידוש אמונתם, הם 
ניצחו במלחמה הרוחנית )פס' 2(. הם נראים שרים שני שירים. האחד הוא 
שירת משה )פס' 3א(, ומתייחס או לשירת הים בשמות ט"ו 18-1 או לשירת 
האזינו בדברים ל"ב 43-1. בשני המקרים מדובר בשירת גאולה. השיר השני 

הוא שירת השה )פס' 3ב-4(, ותוכנו מובא בקטע.
ואז, בפסוקים 8-5, ניתנות שבע הקערות לשבעת המלאכים הממונים 
להוציא אל הפועל את סדרת הדינים האחרונה. כתוצאה מהנתינה מתמלא 
המקדש בשמיים בכבוד ַהּׁשְכִינָה,49 דבר המביא לסגירתו עד שיישפכו דיני 
הקערות כולם. כמו ב-י"א 19, המיקוד של ההקדמה הוא במקדש השמימי.

לבסוף, ב-ט"ז 1, מצּווים המלאכים לשפוך את שבעת דיני הקערות של 
זעם אלוהים. את המצווה משמיע קול היוצא ממקדש האלוהים שזה עתה 

נתמלא בכבוד ַהּׁשְכִינָה.

ב. דיני הקערות

1. דין הקערה הראשונה - התגלות ט"ז 2
וַיְִהי ׁשְִחין ַרע  וַּיִׁשְּפְֹך ֶאת־ַקעֲָרתֹו עַל־ָהָאֶרץ;  וַּיֵלְֶך ָהִראׁשֹון 
ּוַמכְִאיב ּבֲָאנָׁשִים ֲאׁשֶר־עֲלֵיֶהם ָּתו ַהַחּיָה ּובִַּמׁשְַּתֲחוִים לְצַלְָמּה.

דין הקערה הראשונה מכוון באופן ברור להשפיע רק על אלה שלהם תו 
החיה, בהתגשמות של התגלות י"ד 11-9. תוצאתו תהיה פצע מכאיב שיפגע 
במשתחווים לצר המשיח. פצע זה יהיה סוג של כיב או נגע רע על גבי העור.

ראה נספח ד', 'כבוד השכינה בהיסטוריה ובנבואה'.  .49
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2. דין הקערה השנייה - התגלות ט"ז 3

 וַּיִׁשְּפְֹך ַהּׁשֵנִי ֶאת־ַקעֲָרתֹו עַל־ַהּיָם; וַיְִהי לְָדם ּכְַדם ָחלָל וַָּתָמת 
ּכָל־נֶפֶׁש ַחּיָה ֲאׁשֶר ּבַּיָם.

תחת דין השופר השני הושחתו שליש מהמים המלוחים, ואילו בדין הקערה 
השנייה יהפכו לדם כל שאר המים המלוחים, וכך יושמדו חיות הים הנותרות.

3. דין הקערה השלישית - התגלות ט"ז 7-4

וַּיִׁשְּפְֹך ַהּׁשְלִיׁשִי ֶאת־ַקעֲָרתֹו ּבַּנְָהרֹות ּובְַמעְיְנֹות ַהָּמיִם; וַּיְִהיּו 
לְָדם. וֶָאׁשְַמע ֶאת־ַמלְָאְך ַהַּמיִם אֵֹמר: צִַּדיק ַאָּתה ֲאדֹנָי, ַההֹוֶה 
וְָהיָה וְַהָּקדֹוש, ּכִי־כֵן ָׁשפְָטָּת; ּכִי ַּדם ְקדִֹשים ּונְבִיִאים ָׁשפָכּו, וְָדם 
ִהׁשְִקיָתם, ּכִי־גְמּול יָָדם הּוא. וֶָאׁשְַמע ַאֵחר ֶאת־ַהִּמזְּבֵַח אֵֹמר: 

ָאְמנָם ּכֵן, יְהֹוָה ֱאֹלִהים צְבָאֹות, ֱאֶמת וָצֶֶדק ִמׁשְּפֶָטיָך.

בשופר השלישי הושחתו שליש מן המים המתוקים, ואילו תחת דין הקערה 
השלישית יושחתו כל המים המתוקים הנותרים בנהרות ובמעיינות, כאשר 
יהפכו גם הם לדם )פס' 4(. ככל הנראה ישרדו מים בבארות ובבורות מים. 
פעולה זו מביאה לשתי הכרזות. ראשית )פס' 6-5(, המלאך השומר הממונה 
על המים מכריז על צדקת משפטו של אלוהים בפעולה זו. מאחר שבני האדם 
שפכו את דם הנביאים והקדושים, ניתן כעת לאנושות דם לשתייה. ההכרזה 
השנייה )פס' 7( יוצאת מן המזבח, והיא מאשרת בשנית את הערכת צדקת 

משפטו של אלוהים הנגלית בדינים.

4. דין הקערה הרביעית - התגלות ט"ז 9-8

וַּיִׁשְּפְֹך ַהַּמלְָאְך ָהְרבִיעִי ֶאת־ַקעֲָרתֹו עַל־ַהּׁשֶָמׁש; וַּיִּנֶָתן לֹו לִצְֹרב 
ֶאת־ּבְנֵי ָהָאָדם ּבֵָאׁש. וַיִּצְָרבּו בְנֵי־ָאָדם ּבְחֹם ּגָדֹול וַיְגְַּדפּו ֶאת־
ׁשֵם ֱאֹלִהים ֲאׁשֶר־לֹו ַהֶּמְמׁשָלָה עַל־ַהַּמּכֹות ָהֵאּלֶה, וְֹלא ׁשָבּו 

לֶָתת־לֹו ַהּכָבֹוד.

דין השופר הרביעי השפיע על השמש כך ששליש ממקור האור הושמד, 
ואילו דין הקערה הרביעית ישפיע גם הוא על השמש בהעלאת חומה לדרגה 
כזאת שבני האדם יהיו צרובים לגמרי. בני האדם יכירו בכך שמקור המשפט 

הוא באלוהים, אך במקום לפנות אליו באמונה הם יגדפו את שמו.
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5. דין הקערה החמישית - התגלות ט"ז 11-10
וַּיִׁשְּפְֹך ַהֲחִמיׁשִי ֶאת־ַקעֲָרתֹו עַל־ּכִֵּסא ַהַחּיָה; וֶַּתְחׁשְַך ַמלְכּוָתּה 
וַיְנְַּׁשכּו ִמּכְֵאב לֵב ֶאת־לְׁשֹונָם וַיְגְַּדפּו ֶאת־ֱאֹלֵהי ַהָּׁשַמיִם ִמַּמכְאֹבָם 

ּוׁשְִחינָם, וְֹלא ׁשָבּו ִמַּמעֲׂשֵיֶהם.
אחת מבין התוצאות השונות של דין השופר החמישי הייתה ההְחשכה 
השלישית. תוצאתו של דין הקערה החמישית תהיה ההחשכה הרביעית של 
אחרית הימים. כל מלכותה של החיה תחשך כולה, מלכות אשר בשלב זה 
כוללת את כל העולם למעט שלושת העמים שבעבר הירדן, שם עדיין יהיה 
אור. החושך ילּווה במעין כאב מכרסם אשר יגרום לבני האדם לגדף אפילו 
יותר. תהיה זו עלטה סמיכה שאותה אפשר יהיה לחוש. תנאים דומים לאלה 

שבאו על מצרים בשמות י' 23-21.
דיני הקערות השישי )טז 16-12( והשביעי )טז 21-17( עוסקים שניהם 
במערכַת הר מגידון, שבה נדון בפרק י"ד, 'מערכַת הר מגידון וביאתו השנייה 

של ישוע המשיח'.



פרק שלושה־עשר יג

הצרה הגדולה: עובדות ומאפיינים נוספים
מטרת פרק זה היא למלא חלק מהפערים הנוגעים לצרה הגדולה, לפני 
שנעסוק באירוע השיא - מערכַת הר מגידון. נביאי התנ"ך דיברו רבות על 
אודות הצרה הגדולה, ויהיה זה בלתי אפשרי לעסוק בכל הנבואות האלה 

כיאות. אי לכך יוגבל מחקרנו לקטעי מפתח מסוימים.

א. בבל
כפי שצוין במספר מקומות קודם לכן, על בבל להיבנות מחדש ולהפוך 
לבירתו הפוליטית והכלכלית של צר המשיח בעולם. קטעים העוסקים בבנייתה 
מחדש של בבל יידונו בהקשר של מערכַת הר מגידון בפרק הבא. כל שצריך 
לציין כעת הוא שהנבואות הנוגעות לעיר בבל מעולם לא נתגשמו בעבר, כפי 
שייווכח מעיון בכל אנציקלופדיה. כדי שיתגשמו נבואות אלה, על העיר בבל 
להיבנות מחדש באותו אזור כללי. בבל הקדומה נמצאת בעירק של ימינו. 

נרחיב בעניין זה מאוחר יותר.

ב. ישראל והצרה הגדולה
על אף שהעולם כולו יהיה מעורב בצרה הגדולה, היא תשפיע במיוחד על 
ישראל, כפי שניכר מהכמות העצומה של כתבי התנ"ך על אודות תקופת זמן 
זו. מתוך שלוש מטרותיה של הצרה הגדולה שהצגנו קודם לכן בפרק ח', 'הצרה 
הגדולה: מבוא', המטרות השנייה והשלישית קשורות באופן ישיר ליהודים.50 

ראה פרק ח', 'הצרה הגדולה: מבוא'.   .50
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יתרה מכך, הצרה לא תתחיל עד שתכרות ישראל את ברית שבע השנים. חלק 
זה יעסוק בנקודות נוספות הנוגעות לישראל ולצרה הגדולה.

1. ישראל באופן כללי

]א[ עת צרת יעקב
ייחודיותו של הקשר בין הצרה הגדולה לבין ישראל מובחנת במיוחד 

בירמיהו ל' 7-4:
וְֵאּלֶה ַהְּדבִָרים ֲאׁשֶר ִּדּבֶר יְהוָה ֶאל־יִׂשְָרֵאל וְֶאל־יְהּוָדה. ּכִי־
כֹה ָאַמר יְהוָה: קֹול ֲחָרָדה ׁשָָמעְנּו, ּפַַחד וְֵאין ׁשָלֹום. ׁשֲַאלּו־נָא 
ּוְראּו ִאם־יֹלֵד זָכָר? ַמּדּועַ ָרִאיִתי כָל־ּגֶבֶר יָָדיו עַל־ֲחלָצָיו ּכַּיֹולֵָדה 
וְנֶֶהפְכּו כָל־ּפָנִים לְיֵָרקֹון? הֹוי! ּכִי גָדֹול ַהּיֹום ַההּוא ֵמַאיִן ּכָמֹהּו, 

וְעֵת־צָָרה ִהיא לְיַעֲקֹב ּוִמֶּמּנָה יִּוָׁשֵעַ.
ישנם שמות רבים בכתובים לצרה הגדולה, אך בקטע הזה ניתן שם המקשר 
ישירות את הצרה לעם היהודי: עֵת־צָָרה ִהיא לְיַעֲקֹב. בעוד נכון הדבר שכולם 
יסבלו בזמן ההוא, ישראל יסבול יותר. הסיבה הבסיסית לכך טמונה בקשר  
שבין ישראל לאלוהים בתור בנו הבכור של אלוהים )שמות ד 22(, ולכן מקבל 
עם ישראל מנה כפולה, הן של ברכה והן של קללה. העיקרון שעל פיו ישראל 

מקבל כפליים על כל חטאותיו מצוין בישעיהו מ' 2-1:
נֲַחמּו נֲַחמּו עִַּמי, יֹאַמר ֱאֹלֵהיכֶם. ַּדּבְרּו עַל־לֵב יְרּוׁשָלִַם וְִקְראּו 
ֵאלֶיָה, ּכִי ָמלְָאה צְבָָאּה, ּכִי נְִרצָה עֲו ֹנָּה, ּכִי לְָקָחה ִמּיַד יְהוָה 

ּכִפְלַיִם ּבְכָל־ַחּטֹאֶתיָה.
עיקרון זה נמצא גם בירמיהו ט"ז 18-16:

ִהנְנִי ֹׁשלֵַח לדוגים )לְַדּיָגִים( ַרּבִים, נְֻאם־יְהוָה, וְִדיגּום; וְַאֲחֵרי־
כֵן ֶאׁשְלַח לְַרּבִים צַּיִָדים, וְצָדּום ֵמעַל ּכָל־ַהר ּוֵמעַל ּכָל־ּגִבְעָה, 
ּוִמּנְִקיֵקי ַהְּסלָעִים. ּכִי עֵינַי עַל־ּכָל־ַּדְרכֵיֶהם, ֹלא נְִסְּתרּו ִמּלְפָנָי, 
וְֹלא־נִצְּפַן עֲו ֹנָם ִמּנֶגֶד עֵינָי. וְׁשִּלְַמִּתי ִראׁשֹונָה ִמׁשְנֵה עֲו ֹנָם 
וְַחָּטאָתם עַל ַחּלְלָם ֶאת־ַאְרצִי, ּבְנִבְלַת ִׁשּקּוצֵיֶהם וְתֹועֲבֹוֵתיֶהם 

ָמלְאּו ֶאת־נֲַחלִָתי.
העיקרון שעל פיו עם ישראל מקבל כפליים על כל חטאותיו, הוא הסיבה 

לכך שהצרה הגדולה היא באופן מיוחד עת הצרה של יעקב.

]ב[ תיאורים כלליים
תיאור ציורי כללי של ישראל בזמן הצרה ניתן בישעיהו ג' 1-ד' 1:
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ּכִי ִהּנֵה ָהָאדֹון יְהוָה צְבָאֹות ֵמִסיר ִמירּוׁשָלַ ִם ּוִמיהּוָדה ַמׁשְעֵן 
ּוַמׁשְעֵנָה, ּכֹל ִמׁשְעַן־לֶֶחם וְכֹל ִמׁשְעַן־ָמיִם. ּגִּבֹור וְִאיׁש ִמלְָחָמה, 
ׁשֹופֵט וְנָבִיא וְקֵֹסם וְזֵָקן. ַׂשר־ֲחִמִּׁשים ּונְׂשּוא פָנִים, וְיֹועֵץ וֲַחכַם 
ֲחָרׁשִים ּונְבֹון לַָחׁש. וְנַָתִּתי נְעִָרים ָׂשֵריֶהם, וְַתעֲלּולִים יְִמׁשְלּו־בָם. 
וְנִּגַׂש ָהעָם ִאיׁש ּבְִאיׁש וְִאיׁש ּבְֵרעֵהּו, יְִרֲהבּו ַהּנַעַר ּבַּזֵָקן וְַהּנְִקלֶה 
ּבַּנִכְּבָד. ּכִי־יְִתּפֹׂש ִאיׁש ּבְָאִחיו ּבֵית ָאבִיו: ׂשְִמלָה לְכָה, ָקצִין 
ִּתְהיֶה־ּלָנּו, וְַהַּמכְֵׁשלָה ַהּזֹאת ַּתַחת יֶָדָך. יִָּׂשא בַּיֹום ַההּוא לֵאמֹר: 
ֹלא־ֶאְהיֶה חֹבֵׁש, ּובְבֵיִתי ֵאין לֶֶחם וְֵאין ִׂשְמלָה; ֹלא ְתׂשִיֻמנִי ְקצִין 
עָם. ּכִי כָׁשְלָה יְרּוׁשָלַ ִם וִיהּוָדה נָפָל, ּכִי־לְׁשֹונָם ּוַמעַלְלֵיֶהם ֶאל־

יְהוָה, לְַמרֹות עני ]עֵינֵי[ כְבֹודֹו. ַהּכַָרת ּפְנֵיֶהם עָנְָתה ּבָם, וְַחָּטאָתם 
ּכְִסדֹם ִהּגִידּו, ֹלא כִֵחדּו; אֹוי לְנַפְׁשָם, ּכִי־גְָמלּו לֶָהם ָרעָה. ִאְמרּו 
צִַּדיק ּכִי־טֹוב, ּכִי־פְִרי ַמעַלְלֵיֶהם יֹאכֵלּו. אֹוי לְָרָׁשע ָרע, ּכִי־גְמּול 
יָָדיו יֵעָׂשֶה ּלֹו. עִַּמי נֹגְָׂשיו ְמעֹולֵל וְנִָׁשים ָמְׁשלּו בֹו; עִַּמי, ְמַאְּׁשֶריָך 
ַמְתעִים וְֶדֶרְך אְֹרחֶֹתיָך ּבִּלֵעּו. נִּצָב לִָריב יְהוָה, וְעֵֹמד לִָדין עִַּמים. 
יְהוָה ּבְִמׁשְּפָט יָבֹוא עִם־זְִקנֵי עַּמֹו וְׂשָָריו; וְַאֶּתם ּבִעְַרֶּתם ַהּכֶֶרם, 
ּגְזֵלַת ֶהעָנִי ּבְבֵָּתיכֶם. מלכם ]ַמה־ּלָכֶם[ ְּתַדּכְאּו עִַּמי ּופְנֵי עֲנִּיִים 
ִּתְטָחנּו? נְֻאם ֲאדֹנָי יְהוִה צְבָאֹות. וַּיֹאֶמר יְהוָה: יַעַן ּכִי גָבְהּו 
ּבְנֹות צִּיֹון וֵַּתלַכְנָה נטוות ]נְטּויֹות[ ּגָרֹון ּוְמַׂשְּקרֹות עֵינָיִם, ָהלֹוְך 
וְָטפֹף ֵּתלַכְנָה ּובְַרגְלֵיֶהם ְּתעַּכְַסנָה. וְִׂשּפַח ֲאדֹנָי ָקְדקֹד ּבְנֹות צִּיֹון, 
וַיהוָה ּפְָתֵהן יְעֶָרה. ּבַּיֹום ַההּוא יִָסיר ֲאדֹנָי ֵאת ִּתפְֶאֶרת ָהעֲכִָסים 
וְַהּׁשְבִיִסים וְַהּׂשֲַהֹרנִים, ַהּנְִטיפֹות וְַהּׁשֵירֹות וְָהְרעָלֹות. ַהּפְֵאִרים 
וְַהְּצעָדֹות וְַהִּקּׁשִֻרים ּובֵָּתי ַהּנֶפֶׁש וְַהּלְָחׁשִים. ַהַּטָּבעֹות וְנִזְֵמי 
ָהָאף. ַהַּמֲחלָצֹות וְַהַּמעֲָטפֹות וְַהִּמְטּפָחֹות וְָהֲחִריִטים. וְַהּגִלְיֹנִים 
וְַהְּסִדינִים וְַהּצְנִיפֹות וְָהְרִדיִדים. וְָהיָה ַתַחת ּבֹׂשֶם ַמק יְִהיֶה, 
וְַתַחת ֲחגֹוָרה נְִקּפָה, וְַתַחת ַמעֲֶׂשה ִמְקֶׁשה ָקְרָחה, וְַתַחת ּפְִתיגִיל 
ַמֲחגֶֹרת ׂשָק, ּכִי־ַתַחת יֹפִי. ְמַתיְִך ּבֶַחֶרב יִּפֹלּו, ּוגְבּוָרֵתְך ּבִַּמלְָחָמה. 
וְָאנּו וְָאבְלּו ּפְָתֶחיָה, וְנִָּקָתה לָָאֶרץ ֵּתׁשֵב. וְֶהֱחזִיקּו ׁשֶבַע נָׁשִים 
ּבְִאיׁש ֶאָחד ּבַּיֹום ַההּוא לֵאמֹר: לְַחֵמנּו נֹאכֵל וְׂשְִמלֵָתנּו נִלְּבָׁש, 

ַרק יִָּקֵרא ׁשְִמָך עָלֵינּו, ֱאסֹף ֶחְרּפֵָתנּו.

פסוקים 15-1 מתארים את השפעותיה של הצרה הגדולה על המנהיגים 
היהודים מסיבות שיידונו מאוחר יותר. אחר כך, בפסוקים ג' 16-ד' 1, מתוארות 
השפעותיה על נשים יהודיות. השפעות אלה יהיו כרוכות בהסרת כל פרטי 
היוקרה שלהן )ג 24-16( ובהפחתה חדה באוכלוסיית הגברים, עד שיהיו שבע 

נשים על כל זכר יהודי )ג 25-ד 1(.
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]ג[ קטעי יום ה'
ישנם חמישה קטעי יֹום ה' המקשרים ישירות את הצרה הגדולה לישראל. 
הראשון, יחזקאל י"ג 7-1, מתאר את יום ה' ביחסו לנביאי השקר היהודים 

בתקופת הצרה:
וַיְִהי ְדבַר־יְהוָה ֵאלַי לֵאמֹר: ּבֶן־ָאָדם, ִהּנָבֵא ֶאל־נְבִיֵאי יִׂשְָרֵאל 
ַהּנִּבִָאים, וְָאַמְרָּת לִנְבִיֵאי ִמּלִּבָם: ִׁשְמעּו ְּדבַר־יְהוָה: ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָי 
יְהוִה: הֹוי עַל־ַהּנְבִיִאים ַהּנְבָלִים, ֲאׁשֶר הֹלְכִים ַאַחר רּוָחם ּולְבִלְִּתי 
ָראּו! ּכְֻׁשעָלִים ּבֳָחָרבֹות נְבִיֶאיָך, יְִׂשָרֵאל, ָהיּו. ֹלא עֲלִיֶתם ּבַּפְָרצֹות 
וִַּתגְְּדרּו גֵָדר עַל־ּבֵית יִׂשְָרֵאל, לַעֲמֹד ּבִַּמלְָחָמה ּבְיֹום יְהוָה. ָחזּו 
ׁשָוְא וְֶקֶסם ּכָזָב ָהאְֹמִרים: נְֻאם־יְהוָה; וַיהוָה ֹלא ׁשְלָָחם; וְיֲִחלּו 
לְַקּיֵם ָּדבָר. ֲהלֹוא ַמֲחזֵה־ׁשָוְא ֲחזִיֶתם, ּוִמְקַסם ּכָזָב ֲאַמְרֶּתם, 

וְאְֹמִרים: נְֻאם־יְהוָה; וֲַאנִי ֹלא ִדּבְַרִּתי.
ריבוי נביאי השקר בקרב ישראל יצריך טיהור בקנה מידה עצום, כמתואר 

בזכריה י"ג 6-2:
וְָהיָה בַּיֹום ַההּוא, נְֻאם יְהוָה צְבָאֹות, ַאכְִרית ֶאת־ְׁשמֹות ָהעֲצַּבִים 
ִמן־ָהָאֶרץ וְֹלא יִּזָכְרּו עֹוד, וְגַם ֶאת־ַהּנְבִיִאים וְֶאת־רּוַח ַהֻּטְמָאה 
ַאעֲבִיר ִמן־ָהָאֶרץ. וְָהיָה ּכִי־יִּנָבֵא ִאיׁש עֹוד, וְָאְמרּו ֵאלָיו ָאִביו 
וְִאּמֹו יֹלְָדיו: ֹלא ִתְחיֶה, ּכִי ׁשֶֶקר ִּדּבְַרָּת ּבְׁשֵם יְהוָה. ּוְדָקֻרהּו 
ָאבִיהּו וְִאּמֹו יֹלְָדיו ּבְִהּנָבְאֹו. וְָהיָה ּבַּיֹום ַההּוא יֵבֹשּו ַהּנְבִיִאים 
ִאיׁש ֵמֶחזְיֹנֹו ּבְִהּנָבְאֹתֹו, וְֹלא יִלְּבְׁשּו ַאֶּדֶרת ׂשֵעָר לְַמעַן ּכֵַחׁש. 
וְָאַמר: ֹלא נָבִיא ָאנֹכִי, ִאיׁש־עֹבֵד ֲאָדָמה ָאנֹכִי, ּכִי ָאָדם ִהְקנַנִי 
ִמּנְעּוָרי. וְָאַמר ֵאלָיו: ָמה ַהַּמּכֹות ָהֵאּלֶה ּבֵין יֶָדיָך? וְָאַמר: ֲאׁשֶר 

ֻהּכֵיִתי ּבֵית ְמַאֲהבָי.
השני, יואל ב' 11-1, מציג את יום ה' כיום של חשיכה ושל פלישה:

ִּתְקעּו ׁשֹופָר ּבְצִּיֹון וְָהִריעּו ּבְַהר ָקְדִׁשי, יְִרּגְזּו ּכֹל יְֹשבֵי ָהָאֶרץ, ּכִי־
בָא יֹום־יְהוָה, ּכִי ָקרֹוב. יֹום חֹשְֶך וֲַאפֵלָה, יֹום עָנָן וַעֲָרפֶל, ּכְַׁשַחר 
ּפָֻרׂש עַל־ֶהָהִרים, עַם ַרב וְעָצּום, ּכָמֹהּו ֹלא נְִהיָה ִמן־ָהעֹולָם, 
וְַאֲחָריו ֹלא יֹוֵסף, עַד־ׁשְנֵי ּדֹור וָדֹור. לְפָנָיו ָאכְלָה ֵאׁש וְַאֲחָריו 
ְּתלֵַהט לֶָהבָה, ּכְגַן־עֵֶדן ָהָאֶרץ לְפָנָיו, וְַאֲחָריו ִמְדּבַר ׁשְָמָמה, וְגַם־
ּפְלֵיָטה ֹלא־ָהיְָתה ּלֹו. ּכְַמְרֵאה סּוִסים ַמְרֵאהּו, ּוכְפָָרׁשִים ּכֵן 
יְרּוצּון. ּכְקֹול ַמְרּכָבֹות עַל־ָראׁשֵי ֶהָהִרים יְַרֵּקדּון, ּכְקֹול לַַהב 
ֵאׁש אֹכְלָה ָקׁש, ּכְעַם עָצּום עֱרּוְך ִמלְָחָמה. ִמּפָנָיו יִָחילּו עִַּמים, 
ּכָל־ּפָנִים ִקּבְצּו פָארּור. ּכְגִּבֹוִרים יְֻרצּון, ּכְַאנְׁשֵי ִמלְָחָמה יַעֲלּו 



חֹוָמה, וְִאיׁש ּבְִדָרכָיו יֵלֵכּון, וְֹלא יְעַּבְטּון אְֹרחֹוָתם. וְִאיׁש ָאִחיו 
ֹלא יְִדָחקּון, ּגֶבֶר ּבְִמִסּלָתֹו יֵלֵכּון, ּובְעַד ַהּׁשֶלַח יִּפֹלּו, ֹלא יִבְצָעּו. 
ּבָעִיר יָׁשֹּקּו, ּבַחֹוָמה יְֻרצּון, ּבַּבִָּתים יַעֲלּו, ּבְעַד ַהַחּלֹונִים יָבֹאּו 
ּכַּגַּנָב. לְפָנָיו ָרגְזָה ֶאֶרץ, ָרעֲׁשּו ׁשָָמיִם, ׁשֶֶמׁש וְיֵָרַח ָקָדרּו, וְכֹוכָבִים 
ָאְספּו נָגְָהם. וַיהוָה נַָתן קֹולֹו לִפְנֵי ֵחילֹו, ּכִי ַרב ְמאֹד ַמֲחנֵהּו, ּכִי 

עָצּום עֹׂשֵה ְדבָרֹו, ּכִי־גָדֹול יֹום־יְהוָה וְנֹוָרא ְמאֹד, ּוִמי יְכִילֶּנּו?
מאוחר יותר, בקטע השלישי, יואל ד' 17-14, מתואר יום ה' כזמן של מפלט 

ומחסה עבור ישראל:
ֲהמֹונִים ֲהמֹונִים ּבְעֵֶמק ֶהָחרּוץ, ּכִי ָקרֹוב יֹום יְהוָה ּבְעֵֶמק ֶהָחרּוץ. 
ׁשֶֶמׁש וְיֵָרַח ָקָדרּו, וְכֹוכָבִים ָאְספּו נָגְָהם. וַיהוָה ִמּצִּיֹון יִׁשְָאג 
ּוִמירּוׁשָלִַם יִֵּתן קֹולֹו, וְָרעֲׁשּו ׁשַָמיִם וָָאֶרץ, וַיהוָה ַמֲחֶסה לְעַּמֹו, 
ּוָמעֹוז לִבְנֵי יִׂשְָרֵאל. וִיַדעְֶּתם ּכִי ֲאנִי יְהוָה ֱאֹלֵהיכֶם ׁשֹכֵן ּבְצִּיֹון 

ַהר־ָקְדׁשִי, וְָהיְָתה יְרּוׁשָלִַם קֶֹדׁש, וְזִָרים ֹלא־יַעַבְרּו־בָּה עֹוד.
נדון בטבעו המדויק של מחסה זה מאוחר יותר בפרק זה.

ברביעי, עמוס ה' 20-18, שוב מתואר יום ה' כזמן של חשיכה וכזמן שבו 
לא יוכל איש להימלט מהמשפטים הקרבים:

הֹוי ַהִּמְתַאּוִים ֶאת־יֹום יְהוָה! לָָּמה־ּזֶה לָכֶם יֹום יְהוָה? הּוא־
חֹשְֶך וְֹלא־אֹור. ּכֲַאׁשֶר יָנּוס ִאיׁש ִמּפְנֵי ָהֲאִרי ּופְגָעֹו ַהּדֹב, ּובָא 
ַהּבַיִת וְָסַמְך יָדֹו עַל־ַהִּקיר ּונְׁשָכֹו ַהּנָָחׁש. ֲהֹלא־חֹשְֶך יֹום יְהוָה 

וְֹלא־אֹור, וְָאפֵל וְֹלא־נֹגַּה לֹו.
בחמישי, צפניה א' 13-7, מתואר יום ה' כמשפט כבד, ובאופן מיוחד 

נגד ירושלים:
ַהס ִמְּפנֵי ֲאדֹנָי יְהוִה, ּכִי ָקרֹוב יֹום יְהָוה, ּכִי־ֵהכִין יְהָוה זֶבַח, 
ִהְקִּדיׁש ְקֻרָאיו. וְָהיָה ּבְיֹום זֶבַח יְהוָה ּופַָקְדִּתי עַל־ַהּׂשִָרים וְעַל 
ּבְנֵי־ַהֶּמלְֶך, וְעַל ּכָל ַהֹּלבְִׁשים ַמלְּבּוׁש נָכְִרי. ּופַָקְדִּתי עַל ּכָל־ַהּדֹולֵג 
עַל ַהִּמפְָּתן ּבַּיֹום ַההּוא ַהְמַמלְִאים ּבֵית ֲאדֹנֵיֶהם ָחָמס ּוִמְרָמה. 
וְָהיָה בַּיֹום ַההּוא, נְֻאם־יְהוָה, קֹול צְעָָקה ִמּׁשַעַר ַהָּדגִים וִילָלָה 
ִמן־ַהִּמׁשְנֶה, וְׁשֶֶבר ּגָדֹול ֵמַהּגְבָעֹות. ֵהילִילּו יֹׁשְבֵי ַהַּמכְֵּתׁש, ּכִי 
נְִדָמה ּכָל־עַם ּכְנַעַן, נִכְְרתּו ּכָל־נְִטילֵי כֶָסף. וְָהיָה ָּבעֵת ַהִהיא 
ֲאַחּפֵׂש ֶאת יְרּוׁשָלַ ִם ּבַּנֵרֹות, ּופַָקְדִּתי עַל־ָהֲאנָׁשִים ַהּקֹפְִאים עַל־
ׁשְִמֵריֶהם, ָהאְֹמִרים ִּבלְבָבָם: ֹלא־יֵיִטיב יְהוָה וְֹלא יֵָרעַ. וְָהיָה 
ֵחילָם לְִמׁשִָּסה ּובֵָּתיֶהם לִׁשְָמָמה, ּובָנּו בִָּתים וְֹלא יֵׁשֵבּו, וְנְָטעּו 

כְָרִמים וְֹלא יִׁשְּתּו ֶאת־יֵינָם.
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]ד[ אנטישמיות כלל־עולמית
הקטע העיקרי המתאר את הצרה הגדולה כתקופה של אנטישמיות כלל־

עולמית הוא מתי כ"ד 28-9. מאחר שכבר עסקנו בקטע זה בפרוטרוט בחלקים 
קודמים51 של ספר זה, פה נדרש רק סיכום.52 מתי כ"ד 14-9 מתאר את אירועי 
המחצית הראשונה של הצרה. פסוקים 12-9 מספקים תיאורים כלליים, ופסוק 
13 מבטיח שאותם יהודים המחזיקים מעמד עד סוף הצרה ייוושעו, עובדה 
שתידון בפרק הבא. ואז בפסוק 14 ישנו תיאור של עבודת הבישור של 144 

אלף היהודים.
פסוקים 28-15 מתארים את המחצית השנייה של הצרה. פסוק 15 מכריז 
על השיקוץ המשומם, ולאחריו בא תיאור של היהודים במנוסתם בפסוקים 
20-16. הצרה הגדולה מתוארת בפסוקים 22-21 כתקופה של אנטישמיות, 
ובפסוקים 26-23 כתקופה של דת כוזבת ונביאי שקר. הקטע מסתיים בביאתו 

השנייה של המשיח בפסוקים 28-27.

]ה[ ישראל והשטן
זכריה ג' 1 מראה שמאז ומתמיד הייתה לשטן איבה מיוחדת כלפי היהודים. 
התגלות י"ב 17-1 הוא הקטע המרכזי המתאר את יחסו של השטן לישראל 
בתקופת הצרה. בתקופה זו ינהל השטן בכל הכוח מערכה להכחדת היהודים 
אחת ולתמיד. מאחר שגם דבר זה נבחן כבר מוקדם יותר, בפרק י"א, 'אירועי 

אמצע הצרה הגדולה', ִמתאר כללי יספיק כעת.
פסוקים 5-1 פורשים בפנינו סיכום היסטורי מלידת המשיח ועד לעלייתו 
השמיימה. פסוק 6 מתאר את ישראל במנוסה, בדיוק כפי שתיאר מתי בפרק 
כ"ד 20-16. לאחר תיאור היהודים במנוסה ניתנת הסיבה לכך בפסוקים 
12-7. השטן יושלך ארצה, והוא ייצא להשמיד את היהודים. פסוקים 14-13 
ממשיכים ומסבירים את פסוק 6, שבו בני עם ישראל נמצאים במנוסה. לבסוף, 
בפסוקים 17-15, מסתיים הקטע בתיאור רדיפת השטן את היהודים, ובייחוד 

את השארית המאמינה.

]ו[ התוצאה הסופית
באיזו מידה יצליח השטן להשמיד את היהודים? זכריה י"ג 9-8 מספק 

את התשובה:
ראה פרק י"א, 'אירועי אמצע הצרה הגדולה'.  .51

ראה נספח ה', 'שיח אחרית הימים על הר הזיתים', לשם קבלת פרשנות מלאה.   .52
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וְָהיָה בְכָל־ָהָאֶרץ, נְֻאם־ְהוָה, ּפִי־ׁשְנַיִם ּבָּה יִּכְָרתּו, יִגְוָעּו, וְַהְּׁשלִִׁשית 
יִּוֶָתר ּבָּה. וְֵהבֵאִתי ֶאת־ַהּׁשְלִׁשִית ּבֵָאׁש, ּוצְַרפְִּתים ּכִצְֹרף ֶאת־
ַהּכֶֶסף, ּובְַחנְִּתים ּכִבְחֹן ֶאת־ַהּזָָהב, הּוא יְִקָרא בִׁשְִמי וֲַאנִי ֶאעֱנֶה 

אֹתֹו; ָאַמְרִּתי: עִַּמי הּוא, וְהּוא יֹאַמר: יְהוָה ֱאֹלָהי.
בשואה, תחת ידו של היטלר, נכחדה שליש מאוכלוסיית היהודים בעולם. 
תחת רדיפתו החריפה של צר המשיח, אשר תישלט בידי השטן ותשאב את כוחה 
ממנו, ייכחדו שני שלישים מאוכלוסיית היהודים. תהיה זו רדיפת היהודים 

הגדולה והקשה ביותר שהתרחשה אי פעם בתולדות ההיסטוריה היהודית.

]ז[ ישראל ומיכאל
מיכאל, לבד מהיותו שר המלאכים, הוא גם השר הראשון והמלאך השומר 
הממונה על ישראל. מיכאל הוא זה אשר ישליך את השטן ממעונו השלישי, 
כמתואר בהתגלות י"ב 53.12-7 אך הקטע העיקרי שמדגיש את יחסו של מיכאל 

לישראל בזמן הצרה הגדולה הוא דניאל י"ב 1:
ּובָעֵת ַהִהיא יַעֲמֹד ִמיכֵָאל ַהַּׂשר ַהּגָדֹול ָהעֵֹמד עַל־ּבְנֵי עֶַּמָך, וְָהיְָתה 
עֵת צָָרה ֲאֶׁשר ֹלא־ְִהיְָתה ִמְהיֹות ּגֹוי עַד ָהעֵת ַהִהיא, ּובָעֵת ַהִהיא 

יִָּמלֵט עְַּמָך, ּכָל־ַהּנְִמצָא ּכָתּוב ּבֵַּספֶר.
העובדה שעם ישראל בכלל ישרוד, היא בזכות מלאכתו של שר המלאכים 

והשר הראשון - מיכאל.

]ח[ ארבע קבוצות יהודיות
במהלך תקופת הצרה הגדולה יהיו ארבע קבוצות יהודיות נבדלות, שלוש 
מהן הוזכרו כבר קודם. אפשר לכנות את הקבוצה הראשונה "היהודים 
הכופרים". אלה הם "הַרּבִים" שעליהם מדובר בדניאל ט' 27, אשר ייכנסו 
בברית שבע השנים שתתחיל את הצרה הגדולה. אלה ימנו כשני שלישים 

מהעם, וימותו ברדיפה הכלל־עולמית בתקופת הצרה.
הקבוצה השנייה ידועה כ-144 אלף היהודים. אלה הם חלק מהשליש אשר 
ישרוד את הצרה הגדולה. אלה הם היהודים אשר ייוושעו וייחתמו בזמן כלשהו 
לאחר הילקחות הקהילה. הם יהיו מבשרים במהלך מחציתה הראשונה של 

הצרה וינהיגו התעוררות רוחנית כלל־עולמית.
ניתן לכנות את הקבוצה השלישית "יהודים מאמינים אחרים". אלה הם 
יהודים שיקבלו את הבשורה דרך בישורם של 144 אלף היהודים או של שני 
העדים, או באופן אחר, אך אינם חלק ממספר זה. מן ההכרח שהמילה "ּכָל" 

ראה נספח א', 'ששת מעונותיו של השטן'.  .53
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)בביטוי ִמּכָל־ַהּגֹויִם וכו'( בהתגלות ז' 9 כוללת גם את ישראל. מאחר שלפי 
ההקשר התגלות ז' 17-9 בא לאחר הקטע שמדבר על 144 אלף היהודים 
)בפסוקים 8-1(, לא יהיו היהודים שבקטע העוקב חלק מאותם 144 אלף. 
ומאחר שחלק מאותם יהודים מאמינים אחרים ימותו על קידוש אמונתם, 
יהיה חלק זה כלול בשני השלישים שייספו, בעוד האחרים ייכללו בשליש 

אשר ישרוד.
הקבוצה הרביעית נקראת השארית הנאמנה. מאחר שזאת היא קבוצת 
המפתח הקשורה למחציתה השנייה של הצרה הגדולה, נדון בה בנפרד 

בחלק הבא.

2. השארית הנאמנה
מיהי השארית הנאמנה? בהתבסס על כל הקטעים הקשורים לעניין, תכלול 
קבוצה זו את מרב השליש שישרוד את הצרה הגדולה. לאורכה של הצרה 
ייחשבו חבריה ללא־מאמינים מבחינת האמונה במשיחותו של ישוע, וגם 
ללא־מאמינים מבחינת האמונה בצר המשיח. אלה הם ה"לא־ַרּבִים" מדניאל 
ט' 27, אשר יסרבו לקחת כל חלק בברית שתיכרת. אלה הם אותם ש"ֹלא 

יִָחיׁשו" מישעיהו כ"ח 16.

]א[ עובדת קיומה של השארית
העובדה שהשארית תשרוד מצויה בישעיהו י' 23-20:

וְָהיָה ּבַּיֹום ַההּוא ֹלא־יֹוִסיף עֹוד ְׁשָאר יְִׂשָרֵאל ּופְלֵיַטת ּבֵית־יַעֲקֹב 
לְִהּׁשָעֵן עַל־ַמּכֵהּו, וְנִׁשְעַן עַל־יְהוָה ְקדֹוש יִׂשְָרֵאל ּבֱֶאֶמת. ׁשְָאר 
יָׁשּוב, ׁשְָאר יַעֲקֹב, ֶאל־ֵאל ּגִּבֹור. ּכִי ִאם־יְִהיֶה עְַּמָך יִׂשְָרֵאל ּכְחֹול 
ַהּיָם, ׁשְָאר יָׁשּוב ּבֹו; ּכִּלָיֹון ָחרּוץ ׁשֹוֵטף צְָדָקה. ּכִי כָלָה וְנֱֶחָרצָה 

ֲאדֹנָי יְהוִה צְבָאֹות עֹׂשֶה ּבְֶקֶרב ּכָל־ָהָאֶרץ.
פסוק 20 מציין כי שלא כמו שאר ישראל, הם לא יוסיפו להישען על זה 
שהיכה בם )כלומר על צר המשיח(, אלא יישענו על קדוש ישראל. יהודים 
אלה יבטחו באלוהים מלכתחילה, אך אמונתם לא תהיה בהכרח מראש 
בישוע המשיח. ואז, בפסוק 21, מכריז ישעיהו שבסופו של דבר הם אכן ישובו 
אל אלוהי ישראל, תשובה שאפשר להשיגה רק על ידי האמונה במשיח ישוע. 
פסוק 22א מדגיש שלמרות עוצמתם המספרית של היהודים, רק השארית 
תשוב אל אלוהים. פסוקים 22ב-23 מדברים על צו השמדה אשר נחרץ על כל 
הארץ ואשר ממנו תינצל השארית. המילים המופיעות כאן דומות מאוד לאלה 
שמופיעות בישעיהו כ"ח 22, שם נחרץ צו ההשמדה בחתימת ברית שבע השנים 
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שמתחילה את הצרה הגדולה. מתוך מיזוגם של שני הקטעים מישעיהו יחד, 
ברור שהשארית תשרוד את רדיפת היהודים ואת החרבתו העצומה של כדור 
הארץ בתקופת הצרה. לכן הם נקראים פְלֵיַטת ישראל במקום זה ובישעיהו 

ד' 2; ל"ז 32-31; יואל ג' 5; ועובדיה 17.

]ב[ ההגנה על השארית
קטע נוסף בישעיהו מתעד את ההגנה על השארית באמצעות נוכחותו של 

אלוהים עמה, והוא פרק מ"א 16-8:
וְַאָּתה יִׂשְָרֵאל עַבְִּדי, יַעֲקֹב ֲאׁשֶר ּבְַחְרִּתיָך, זֶַרע ַאבְָרָהם אֲֹהבִי. 
ֲאׁשֶר ֶהֱחזְַקִּתיָך ִמְקצֹות ָהָאֶרץ ּוֵמֲאצִילֶיָה ְקָראִתיָך, וָאַֹמר לְָך: 
עַבְִּדי־ַאָּתה, ּבְַחְרִּתיָך וְֹלא ְמַאְסִּתיָך. ַאל־ִּתיָרא, ּכִי עְִּמָך־ָאנִי; ַאל־

ִּתְׁשָּתע, ּכִי־ֲאנִי ֱאֹלֶהיָך; ִאַּמצְִּתיָך ַאף־עֲזְַרִּתיָך ַאף־ְּתַמכְִּתיָך ּבִיִמין 
צְִדִקי. ֵהן יֵבֹשּו וְיִּכָלְמּו ּכֹל ַהּנֱֶחִרים ּבְָך, יְִהיּו כְַאיִן וְיֹאבְדּו ַאנְׁשֵי 
ִריבֶָך. ְּתבְַקׁשֵם וְֹלא ִתְמצֵָאם ַאנְׁשֵי ַמּצֶֻתָך, יְִהיּו כְַאיִן ּוכְֶאפֶס 
ַאנְׁשֵי ִמלְַחְמֶּתָך. ּכִי ֲאנִי יְהוָה ֱאֹלֶהיָך ַמֲחזִיק יְִמינֶָך, ָהאֵֹמר לְָך: 
ַאל־ִּתיָרא, ֲאנִי עֲזְַרִּתיָך. ַאל־ִּתיְרִאי ּתֹולַעַת יַעֲקֹב, ְמֵתי יִׂשְָרֵאל; 
ֲאנִי עֲזְַרִּתיְך, נְֻאם־יְהוָה, וְגֲֹאלְֵך ְקדֹוש יְִׂשָרֵאל. ִהּנֵה ַׂשְמִּתיְך לְמֹוַרג 
ָחרּוץ ָחָדׁש ּבַעַל־ּפִיפִּיֹות, ָּתדּוׁש ָהִרים וְָתדֹק, ּוגְבָעֹות ּכַּמֹץ ָּתִׂשים. 
ִּתזְֵרם וְרּוַח ִּתּׂשֵָאם, ּוְסעָָרה ָּתפִיץ אֹוָתם; וְַאָּתה ָּתגִיל ַּביהוָה, 

ּבְִקדֹוש יִׂשְָרֵאל ִּתְתַהּלָל.
זוהי הבטחה לשימורה של השארית בתוך הרדיפה העצומה במהלך מסעו 

של השטן להשמדת היהודים.

]ג[ אספקת כל צרכיה של השארית
מאחר שנאסר על כל אדם לקנות או למכור ללא תו החיה, כיצד ישֵמר 
אלוהים את השארית ויספק את כל צרכיה? לישעיהו יש רבות לומר בנושא 
זה. בהשתמשו בשילוב המילים ָהעֲנִּיִים וְָהֶאבְיֹונִים, שמות תואר השגורים בפי 

ישעיהו לכינוי השארית הנאמנה, הוא מציין בפרק מ"א 20-17:
ָהעֲנִּיִים וְָהֶאבְיֹונִים ְמבְַקׁשִים ַמיִם וַָאיִן, לְׁשֹונָם ּבַּצָָמא נָׁשָָּתה; 
ֲאנִי יְהוָה ֶאעֱנֵם, ֱאֹלֵהי יִׂשְָרֵאל ֹלא ֶאעֶזְבֵם. ֶאפְַּתח עַל־ׁשְפָיִים 
נְָהרֹות, ּובְתֹוְך ּבְָקעֹות ַמעְיָנֹות ָאׂשִים, ִמְדּבָר לֲַאגַם־ַמיִם, וְֶאֶרץ 
צִּיָה לְמֹוצֵָאי ָמיִם. ֶאֵּתן ּבִַּמְדּבָר ֶאֶרז, ִׁשָּטה וֲַהַדס וְעֵץ ָׁשֶמן, ָאִׂשים 
ּבָעֲָרבָה ּבְרֹוש, ִּתְדָהר ּוְתַאּׁשּור יְַחָּדו. לְַמעַן יְִראּו וְיְֵדעּו וְיָׂשִימּו 
וְיַׂשְּכִילּו יְַחָּדו, ּכִי יַד־יְהוָה עָׂשְָתה ּזֹאת, ּוְקדֹוש יִׂשְָרֵאל ּבְָרָאּה.
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במדבר סיני סיפק אלוהים באופן נסי מזון ומים לישראל. הוא יעשה זאת 
שוב בתקופת הצרה, כאשר ינוסו היהודים למדבר. אספקות נסיות אלה יגרמו 

להם לשקול מחדש את יחסם לאלוהים.
בקטע אחר מראה ישעיהו כיצד מחד גיסא יספק אלוהים את צרכיה 
של השארית הנאמנה, ומאידך גיסא ימנע את צורכיהם של אלה שאינם מן 

השארית. דבר זה נמצא בישעיהו ס"ה 16-8:
ֹּכה ָאַמר יְהוָה: ּכֲַאׁשֶר יִָּמצֵא ַהִּתירֹוש ָּבֶאׁשְּכֹול, וְָאַמר: ַאל־
ַּתׁשְִחיֵתהּו, ּכִי בְָרכָה ּבֹו; ּכֵן ֶאעֱׂשֶה לְַמעַן עֲבַָדי, לְבִלְִּתי ַהׁשְִחית 
ַהּכֹל. וְהֹוצֵאִתי ִמּיַעֲקֹב זֶַרע ּוִמיהּוָדה יֹוֵרׁש ָהָרי, וִיֵרׁשּוָה בְִחיַרי, 
וַעֲבַָדי יִׁשְּכְנּו־ׁשָָּמה. וְָהיָה ַהּׁשָרֹון לִנְוֵה־צֹאן, וְעֵֶמק עָכֹור לְֵרבֶץ 
ּבָָקר, לְעִַּמי ֲאׁשֶר ְּדָרׁשּונִי. וְַאֶּתם עֹזְבֵי יְהוָה, ַהּׁשְכִֵחים ֶאת־ַהר 
ָקְדׁשִי, ַהעְֹרכִים לַּגַד ׁשֻלְָחן וְַהְמַמלְִאים לְַמנִי ִמְמָסְך: ּוָמנִיִתי 
ֶאְתכֶם לֶַחֶרב, וְכֻּלְכֶם לֶַּטבַח ִּתכְָרעּו, יַעַן ָקָראִתי וְֹלא עֲנִיֶתם, 
ִּדּבְַרִּתי וְֹלא ׁשְַמעְֶּתם, וַַּתעֲׂשּו ָהַרע ּבְעֵינַי ּובֲַאׁשֶר ֹלא־ָחפַצְִּתי 
ְּבַחְרֶּתם. לָכֵן ֹּכה־ָאַמר ֲאדֹנָי יְהוִה: ִהּנֵה עֲבַָדי יֹאכֵלּו וְַאֶּתם 
ִּתְרעָבּו, ִהּנֵה עֲבַָדי יְִׁשּתּו וְַאֶּתם ִּתצְָמאּו, ִהּנֵה עֲבַָדי יְִׂשָמחּו וְַאֶּתם 
ֵּתבֹשּו. ִהּנֵה עֲבַָדי יָֹרּנּו ִמּטּוב לֵב, וְַאֶּתם ִּתצְעֲקּו ִמּכְֵאב לֵב ּוִמֵּׁשבֶר 
רּוַח ְּתיֵלִילּו. ְוִהּנְַחֶּתם ׁשְִמכֶם לִׁשְבּועָה לִבְִחיַרי, וֱֶהִמיְתָך ֲאדֹנָי 
יְהוִה, וְלַעֲבָָדיו יְִקָרא ׁשֵם ַאֵחר. ֲאׁשֶר ַהִּמְתָּבֵרְך ָּבָאֶרץ יְִתָּבֵרְך 
ּבֵאֹלֵהי ָאֵמן, וְַהּנְִׁשּבָע ּבָָאֶרץ יִָּׁשבַע ּבֵאֹלֵהי ָאֵמן, ּכִי נְִׁשּכְחּו ַהּצָרֹות 

ָהִראׁשֹנֹות וְכִי נְִסְּתרּו ֵמעֵינָי.
קטע זה מבהיר שבזמן שהכופרים יינתנו לסבל ולמוות, תיהנה השארית 
הנאמנה מהשגחה אלוהית ויסופקו לה מזון ומים. בדרך זו תוכל השארית 

הנאמנה לשרוד את הרדיפות ואת מעשי החורבן של הצרה הגדולה.

3. עיר המקלט
פעמים מספר, בקטעים קודמים שבהם עסקנו ביהודים ובצרה הגדולה, 
הוזכרו היהודים במנוסתם, ובייחוד השארית הנאמנה. עד כה לא זיהינו 
מקום מקלט מוגדר כלשהו. האם אפשרי לאתר את המקום המדויק שבו 

יסתתרו היהודים?
עד כה ניתנו שלושה רמזים. רמז אחד היה במתי כ"ד 16:

ָאז נֹוס יָנּוסּו ַאנְׁשֵי יְהּוָדה ֶאל־ֶהָהִרים.
לפי הכתוב פה, על מקום המנוסה והמקלט להיות בהרים.
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הרמזים השני והשלישי ניתנו בהתגלות י"ב 6 ו-14:
וְָהִאָּׁשה ּבְָרָחה ַהִּמְדּבָָרה, ֲאֶׁשר־ָׁשם הּוכַן־לָּה ָמקֹום ֵמֵאת ֱאֹלִהים, 

לְַמעַן יְכַלְּכְלּוָה ּׁשָם יִָמים ֶאלֶף ּוָמאַתיִם וְׁשִּׁשִים.
וַּיְֻּתנּו לִָאָּׁשה ׁשְֵּתי כַנְפֵי ַהּנֶֶׁשר ַהּגָדֹול, לָעּוף ַהִּמְדּבָָרה ֶאל־ְמקֹוָמּה, 

ֲאׁשֶר ְּתכֻלְּכַל־ׁשָם מֹועֵד מֹועֲִדים וֵָחצִי ִמּפְנֵי ַהּנָָחׁש.
על מקום המקלט לא רק לעמוד בתנאי האומר שעליו להימצא בהרים, 
עליו לעמוד גם בתנאי השני של הימצאותו במדבר. שלישית, המקום במדבר 
הוכן מראש על ידי אלוהים, ומכאן שמדובר במקום מקלט מתאים היטב 

אשר קיים מבעוד מועד.
אלה הם שלושת הרמזים הנמצאים בקטעים שבחּנּו מוקדם יותר.

על אף שאינו חד־משמעי, קטע נוסף שאולי נוגע לשאלה "היכן?" הוא 
ישעיהו ל"ג 16-13:

ׁשְִמעּו ְרחֹוִקים ֲאׁשֶר עָׂשִיִתי, ּוְדעּו ְקרֹובִים ּגְבָֻרִתי. ּפֲָחדּו בְצִּיֹון, 
ַחָּטִאים, ָאֲחזָה ְרעָָדה, ֲחנֵפִים. ִמי יָגּור לָנּו? ֵאׁש אֹוכֵלָה; ִמי־
יָגּור לָנּו? מֹוְקֵדי עֹולָם. הֹלְֵך צְָדקֹות וְדֹבֵר ֵמיׁשִָרים, מֵֹאס ּבְבֶצַע 
ַמעֲַׁשּקֹות, נֹעֵר ּכַּפָיו ִמְּתמְֹך ּבַֹּׁשַחד, אֵֹטם ָאזְנֹו ִמְּׁשמֹעַ ָּדִמים וְעֹצֵם 
עֵינָיו ֵמְראֹות ּבְָרע. הּוא ְמרֹוִמים יִׁשְּכֹן, ְמצָדֹות ְסלָעִים ִמׂשְּגַּבֹו, 

לְַחמֹו נִָּתן, ֵמיָמיו נֱֶאָמנִים.
מאחר שההקשר עוסק במאורעות אחרית הימים, מבחין גם קטע זה בין 
הכופרים לבין השארית הנאמנה בכל הקשור להגנתם ולשמירתם. האמצעים 

שעל ידם תושג הגנה עבור השארית הנאמנה מוזכרים בפסוק 16:
 הּוא ְמרֹוִמים יִׁשְּכֹן, 

 ְמצָדֹות ְסלָעִים ִמׂשְּגַּבֹו, 
 לְַחמֹו נִָּתן,

ֵמיָמיו נֱֶאָמנִים.
מלבד אישור מחדש להבטחה שניתנה בישעיהו מ"א 20-17 וב-ס"ה 16-8, 
דהיינו שיסופקו מזון ומים, נותן קטע זה מספר תובנות באשר לטבעו של 
מקום המקלט עצמו. ראשית: מצוין שהוא יהיה בְמרֹוִמים, כלומר בהרים, 
ובכך מאשר הכתוב את הקטע במתי. שנית: מקום המגן יהיה בְמצָדֹות ְסלָעִים; 

כלומר עצם טבעו של המקום יקל מאוד להגן עליו.
וכך הגענו לארבעה רמזים בסך הכול. מקום המקלט יהיה:

בהרים;. 1
במדבר;. 2
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מקום שהוכן מראש;. 3
קל מאוד להגנה.. 4

קטע נוסף, מיכה ב' 12, מצביע על המקום המדויק:
ָאסֹף ֶאֱאסֹף יַעֲקֹב ּכֻּלְָך, ַקּבֵץ ֲאַקּבֵץ ְׁשֵאִרית יְִׂשָרֵאל יַַחד, ֲאִׂשיֶמּנּו 

ּכְצֹאן ּבָצְָרה, ּכְעֵֶדר ּבְתֹוְך ַהָּדבְרֹו, ְּתִהיֶמנָה ֵמָאָדם.
השארית מקובצת יחד ּכְצֹאן ּבָצְָרה. מאחר שהצאן בבצרה אינו שונה מכל 
צאן אחר, קיבוצם יחד כצאן בצרה משמעו בפשטות שעליהם להתקבץ בבצרה. 

ישראל היא צאנו של אלוהים, ועל צאן זה להתקבץ בבצרה.
העיר העתיקה בצרה הייתה ממוקמת באזור הר שעיר. הר שעיר הוא 
רכס הרים סלעי מאוד, ומשמעות שמו "ההרים השעירים". דבר זה ממלא 
את התנאי מהקטע בבשורת מתי. היא ממוקמת בחלקה המדברי של אדום 
העתיקה, וכך ממלאת את התנאי מהקטע בהתגלות. עצם טבעה של שרשרת 
ההרים של הר שעיר הופך אותה קלה למדי להגנה, דבר שממלא את התנאים 
מהקטע בישעיהו. הר שעיר ממוקם בצד המערבי של אדום העתיקה, ומשתרע 
מדרום־מזרח לים המלח ודרומה עד לעיר עֲַקּבָה. הוא מתנשא מעל לערבה, 
שהיא חלק מעמק הבקע שמחופו הדרומי של ים המלח למפרץ אילת. כיום 
נמצא האזור בדרום ירדן. קטעים אחרים הקושרים את השארית לבצרה יידונו 

בפרק הבא, העוסק במערכַת הר מגידון.
סוגיה מרתקת ביותר היא מיקומה המדויק של בצרה ברכס ההרים של הר 
שעיר. הוצעו שני מקומות. אחד הוא כפר ערבי הקיים בשם ּבּוֵסיְָרה, שנראה 
כמשמר את השם בצרה. זהו הטיעון העיקרי לטובת מקום זה. הצעה נוספת 
היא העיר הידועה כעת בשם ּפֵטרה. אמנם שתי הערים עומדות בכל התנאים 
שהוזכרו, אך מחבר ספר זה מעדיף לזהות את המקום בּפֵטרה. פטרה ממוקמת 
בערוץ בתוך הר שעיר, והיא מוקפת לחלוטין בהרים ובצוקים. הדרך היחידה 
פנימה ומחוץ לעיר היא דרך פרוזדור צר שאורכו כקילומטר וחצי, ואשר אפשר 
להתנייד בו רק ברגל או ברכיבה על סוס. דבר זה הופך את העיר קלה להגנה, 
והצוקים הגבוהים הסובבים אותה נותנים משנה תוקף ומשמעות לישעיהו 
ל"ג 16. אנשים ספורים בלבד יכולים להיכנס לרוחב המעבר הצר זה לצד זה, 
דבר המספק לעיר יכולת התגוננות גדולה עוד יותר. משמעות השם ּבָצְָרה 
היא ִמכְלָא צֹאן. למכלא צאן עתיק היה פתח צר שאיפשר לרועה הצאן לספור 
את כבשיו. כשכבר היו בתוך המכלא, היה לכבשים מרחב תנועה גדול יותר. 
פטרה מעוצבת כמו מכלא צאן ענק, בעל מעבר צר הנפתח אל מעגל מרווח 
המוקף צוקים. דבר זה אינו תקף לגבי העיר ּבּוֵסירה. יתרה מכך, ליד פטרה 
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של ימינו ישנו אתר הידוע בשם ּבּוצֵיָרה, המשמר את השם העברי ּבָצְָרה טוב 
יותר מּבּוֵסיָרה.

לא משנה באיזו משתי הערים נבחר כבצרה התנ"כית, האזור הכללי של 
הר שעיר נותר בעינו. אך האם ישנה סיבה נוספת לבחירתו של אזור זה, 
מלבד אפשרויות ההגנה הטבעיות שבו? רמז לכך מופיע בדניאל י"א 45-40, 
קטע שנידון בפרק י"א, 'אירועי אמצע הצרה הגדולה'. צוין אז שהקטע עוסק 
בכיבושיו של צר המשיח באמצע הצרה, כאשר הוא מתחיל את השתלטותו 

הפוליטית על העולם. פסוק המפתח הנוגע לדיון כאן הוא פסוק 41:
ּובָא ּבְֶאֶרץ ַהּצְבִי, וְַרּבֹות יִּכֵָׁשלּו, וְֵאּלֶה יִָּמלְטּו ִמּיָדֹו, ֱאדֹום ּומֹוָאב 

וְֵראׁשִית ּבְנֵי עַּמֹון.
הפסוק מציין שבזמן שצר המשיח יכבוש את העולם כולו, שלושה עמים 
יימלטו משליטתו: אדום, מואב ועמון. כל שלושת העמים הקדומים הללו 
הם כעת מרכיביה של ממלכת ירדן האחת של ימינו. העיר בצרה שבהר שעיר 
ממוקמת באדום העתיקה או ירדן הדרומית. מאחר שאזור זה יימלט משליטתו 
של צר המשיח, אך הגיוני הוא שהיהודים ינוסו למקום זה. כך יספק אלוהים 
עיר מקלט מחוץ לתחום שליטתו לשארית הנמלטת. תהיה זו עיר נוחה מאוד 
להגנה ומיקומה יהיה בהר שעיר )ואין זה משנה באיזה משני האתרים נבחר(. 
יתרה מכך, בזמן שינוסו ובעודם חיים שם, יסופקו להם מזון ומים באופן נסי.

4. הבסיס לביאתו השנייה של המשיח
להילקחות של הקהילה אין תנאים מקדימים והיא יכולה להתרחש בכל 
רגע. אך לביאתו השנייה של המשיח אכן ישנו תנאי מקדים עיקרי. ישנו תנאי 
שעליו להתקיים לפני שישוב ישוע לכונן את המלכות. אך לפני שנוכל להבין 
בשלמות מה יהיה הבסיס לביאתו, עלינו לדעת קודם אילו נושאים עמדו על 

הפרק בעת דחיית משיחותו של ישוע.

]א[ דחיית משיחותו של ישוע

)1( מתי י"ב 45-22
לפי המתווה של בשורת מתי, ישוע התחיל את שירותו בפרק ד'. מפרק 
ד' ועד פרק י"ב מתואר ישוע מתהלך בישראל מעיר לעיר ומבית כנסת לבית 
כנסת, בהכריזו את דבר משיחותו ובהטיפו את בשורת המלכות. הוא הציע 
לישראל את המלכות של הנביאים, אך תנאי מקדים למלכות היה שעם ישראל 
יקבל אותו בתור מלך המשיח. הוא חולל נסים רבים, ומטרת כל הנסים שלו, 
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כמתואר בפרקים ד' ו-י"ב, הייתה לאמת את זהותו )שהוא המשיח( ואת דברו 
)בשורת המלכות(. היה על נסים אלה להוות אות לעם ישראל ולחייבו להגיע 
לידי החלטה לגביו. אך המטרה של נסיו ושל כל שירותו עברה שינוי קיצוני 

בפרק י"ב. דחיית משיחותו התרחשה במתי י"ב 37-22:
ָאז הּובָא ֵאלָיו ִאיׁש עִּוֵר וְִאּלֵם ֲאׁשֶר ֲאָחזֹו ׁשֵד; וַּיְִרּפֵָאהּו, וַיְַדּבֵר 
ָהִאּלֵם וְגַם ָרָאה. וַּיְִתְמהּו ּכָל־ֲהמֹון ָהעָם וַּיֹאְמרּו: ֲהכִי זֶהּו בֶן־

ָּדוִד? וַהּפְרּוִׁשים ּכְָׁשְמעָם זֹאת ָאְמרּו: ֵאין זֶה ְמגֵָרׁש ֶאת־ַהֵׁשִדים 
ּכִי ִאם־עַל־יְֵדי בַעַל זְבּוב ַׂשר ַהֵׁשִדים. וְיֵׁשּועַ יַָדע ֶאת־ַמְחׁשְבֹוָתם 
וַֹּיאֶמר ֲאלֵיֶהם: ּכָל־ַמְמלָכָה ַהּנֱֶחלָָקה ַעל־עַצְָמּה ֵּתָחֵרב, וְכָל־
עִיר ובַיִת ַהּנֱֶחלִָקים עַל־עַצְָמם ֹלא יִּכֹונּו. וְַהּׂשָָטן ִאם־יְגֵָרׁש 
ֶאת־ַהּׂשָָטן, נֱֶחלָק עַל־עַצְמֹו; וְֵאיכָכָה ִתּכֹון ַמְמלַכְּתֹו? וְִאם־ֲאנִי 
ְמגֵָרׁש ֶאת־ַהׁשִֵדים ּבְבַעַל־זְבּוב, ּבְנֵיכֶם ּבְִמי ֵהם ְמגֲָרׁשִים אָֹתם? 
עַל־ּכֵן ֵהָּמה יְִהיּו ׁשֹפְֵטיכֶם. ַאְך ִאם ּבְרּוַח ֱאֹלִהים ֲאנִי ְמגֵָרׁש 
ֶאת־ַהׁשִֵדים, ִהּנֵה ִהּגִיעָה ֲאלֵיכֶם ַמלְכּות ָהֱאֹלִהים. אֹו ֵאיְך 
יּוכַל ִאיׁש לָבֹוא לְבֵית ַהּגִּבֹור וְלִגְזֹל ֶאת־ּכֵלָיו, ִאם־ֹלא יֱֶאסֹר 
ּבִָראׁשֹונָה ֶאת־ַהּגִּבֹור? וְַאַחר יִׁשְֶסה ֶאת־ּבֵיתֹו. ּכָל ֲאׁשֶר ֵאינֶּנּו 
ִאִּתי הּוא לְנֶגְִּדי, וֲַאׁשֶר ֵאינֶּנּו ְמכַּנֵס ִאִּתי הּוא ְמפַּזֵר. עַל־ּכֵן ֲאנִי 
אֵֹמר לָכֶם, ּכָל־ֵחְטא וְגִּדּוף יִָּסלַח לָָאָדם, ַאְך־ּגִּדּוף ָהרּוַח ֹלא 
יִָּסלַח לָָאָדם. וְכֹל ֲאׁשֶר יְַדּבֵר ְּדבַר ֶחְרּפָה על בֶן־ָהָאָדם, יִָּסלַח 
לֹו; וְַהְמָחֵרף ֶאת־רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ֹלא יִָּסלַח לֹו ֹלא־בָעֹולָם ַהּזֶה וְֹלא־

בָעֹולָם ַהּבָא. אֹו עֲׂשּו ֶאת ָהעֵץ טֹוב ּופְִריֹו טֹוב, אֹו עֲׂשּו את ָהעֵץ 
ָמְׁשָחת ּופְִריֹו ָמְׁשָחת; ּכִי ּבְפְִריֹו נִּכַר ָהעֵץ. יַלְֵדי ַהּצִפְעֹונִים, ֵאיכָה 
תּוכְלּו לְַמּלֵל טֹוב וְַאֶּתם ָרעִים? ּכִי־ִמׁשִפְעַת ַהּלֵב יְַמּלֵל ַהּפֶה. 
ָהִאיׁש ַהּטֹוב ֵמאֹוצַר לִּבֹו ַהּטֹוב מֹוצִיא ֶאת־ַהּטֹוב, וְָהִאיׁש ָהָרע 
ֵמאֹוצַר ָהַרע מֹוצִיא ָרע. וֲַאנִי אֵֹמר לָכֶם, ּכָל־ִמּלָה בְֵטלָה ֲאׁשֶר 
יְַדּבְרּו ּבְנֵי ָהָאָדם יְִּתנּו עָלֶיָה ֶחׁשְּבֹון ּבְיֹום ַהִּדין; ּכִי ִמְּדבֶָריָך 

ִּתּצֵָדק ּוִמְּדבֶָריָך ְּתֻחּיָב.
חלק מהנסים הרבים שעשה ישוע היה גירוש שדים. גם ליהדות היו מגרשי 
שדים משלה )פס' 27(. אך בגירוש שדים יהודי היה עליך ראשית ליצור קשר 
עם השד כדי לברר מהו שמו. אחר כך באמצעות השימוש בשמו של השד היה 
המגרש מסוגל לגרשו. במקרים אחרים ישוע אכן השתמש בשיטה היהודית, 
כמו בלוקס ח' 30. כאשר שדים מדברים, הם משתמשים במיתרי קולו של 
האדם האחוז בשליטתם. אך במקרה של שד אילם לא הועיל גירוש השדים 
בשיטה היהודית כלל, מאחר שבלתי אפשרי היה לתקשר עם שד מהסוג הזה. 
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אולם התיאולוגיה היהודית לימדה שהמשיח, כשיבוא, יהיה מסוגל לגרש גם 
שד מן הסוג הזה. האבחנה היהודית, ששדים אילמים הם שונים, אושרה על 

ידי ישוע במרקוס ט' 29-17 )במיוחד בפסוקים 17, 25, 29(.
לפי פסוק 22 היה ישוע מסוגל לגרש שד אילם. לפי פסוק 23 גרם דבר 
זה לאנשים להתחיל לשאול את השאלה: "האם ייתכן שישוע הוא באמת 
המשיח?" הייתה זו אחת המטרות העיקריות של נס זה - לגרום להם לראות 
ולהבין שהוא אכן היה ֶּבן־ָּדוִד. אולם בני העם לא היו מוכנים להגיע לידי 
החלטה בעצמם, אלא נשאו את עיניהם למנהיגי הדת שלהם, הפרושים, כדי 
שאלה יפסקו עבורם. הם חיכו שהפרושים יגיעו למסקנה אם הוא המשיח או 
אם הוא לא המשיח. אלה שתי האפשרויות היחידות שהיו לפרושים. אך אם 
היו הפרושים מסיקים שהוא לא המשיח, היה עליהם להסביר כיצד מסוגל 
ישוע לחולל את נסיו הרבים, ובייחוד את אלה שאמורים היו להיות ייחודיים 

למשיח בלבד.
בפסוק 24 עשו הפרושים את בחירתם. הם סירבו לקבל את ישוע כמשיח, 
מפני שלא תאם את התבנית הפרושית לגבי מה שאמור היה המשיח לומר 
ולעשות )לוקס ז 35-30(. הסברם החלופי באשר ליכולתו לחולל את נסיו היה 
להכריז שישוע עצמו היה אחוז שד, ולא שד רגיל אלא שר השדים ּבַעַל־זְבּוב. 
כך נהייתה מחשבה זו הבסיס הרשמי לדחיית משיחותו של ישוע. זהו "שאור 
הפרושים" שמפניו הזהיר ישוע את תלמידיו. היה עליהם להיזהר משאור 
הפרושים: התורה המלמדת שהוא לא היה המשיח אלא היה אחוז שד. על 

בסיס זה דחו הפרושים את משיחותו של ישוע.
בפסוקים 29-25 הגיב להם ישוע ואמר, שדבר זה לא יכול להיות נכון כיוון 

שמשמעותו היא שיש פילוג בממלכתו של השטן.
ואז, בפסוקים 37-30, הוא חרץ את דינו של הדור היהודי בן זמנו. אותו 
דור ביצע את החטא הבלתי נסלח: גידוף רוח הקודש. צריך להבין בבירור מהו 
בדיוק גידוף רוח הקודש בתוך ההקשר שבו הוא מופיע, וזהו ההקשר היחיד 
שבו חטא זה מופיע ויש לפרשו בהתאם. החטא הבלתי נסלח לא היה חטא 
של אדם בודד, אלא חטא לאומי. הוא בּוצע בידי אותו דור בישראל בימיו של 
ישוע, ואי אפשר להחילו על דורות יהודיים שבאו אחר כך. תוכנו של החטא 
הבלתי נסלח היה דחייתו הלאומית של משיחותו של ישוע בעודו נוכח בגופו, 
על בסיס היותו אחוז שד. חטא זה הוא בלתי נסלח, והדין נחרץ. המשפט 
הגיע בשנת 70 לספירה בחורבן ירושלים ובית המקדש ובהגליית היהודים 
לכל רחבי העולם. אין זה חטא שאנשים יחידים יכולים לבצעו היום. היה 
זה חטא לאומי אשר ביצעו בני דורו של ישוע, ועבור הדור ההוא החטא הוא 
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בלתי נסלח. מנקודה זו ואילך מושם דגש מיוחד על ַהּדֹור ַהּזֶה בבשורות, כי 
אותו דור אשם היה בחטא ייחודי מאוד.

לא הייתה כל דרך להקל את המשפט שיועד לאותו דור, מפני שלא תהיה 
כל מחילה על החטא הזה. שומה היה על אותו משפט להתגשם ארבעים שנה 

מאוחר יותר, בשנת 70 לספירה.
בפסוקים 40-38 הכריז ישוע על מדיניותו החדשה בנוגע לנסים:

וַּיַעֲנּו ֲאנָׁשִים ִמן־ַהּסֹופְִרים וְַהּפְרּוִׁשים וַּיֹאְמרּו: ַרּבִי ָחפַצְנּו לְִראֹות 
אֹות ִמּיֶָדָך. וַּיַעַן וַּיאֶֹמר ֲאלֵיֶהם: ּדֹור ָרע ּוְמנֵָאף ְמבֶַּקׁש־לֹו אֹות, 
וְאֹות ֹלא יִּנֶָתן־לֹו בִלְִּתי ִאם־אֹות יֹונָה ַהּנָבִיא. ּכִי ּכֲַאׁשֶר ָהיָה 
יֹונָה ּבְִמעֵי ַהָּדג ׁשְֹלשָה יִָמים ּוׁשְֹלשָה לֵילֹות, ּכֵן יְִהיֶה בֶן־ָהָאָדם 
ּבְלֵב ָהֲאָדָמה ׁשְֹלשָה יִָמים ּוׁשְֹלשָה לֵילֹות. )דגשים לא במקור(

הפרושים היו המומים מחריצת הדין. הם ניסו ליטול את המתקפה לידיהם 
מחדש על ידי דרישת אות )פס' 38( - כאילו שישוע לא עשה דבר עד כה 
להוכחת משיחותו! אך בפסוק 39 מתרחש שינוי מדיניות בכל הנוגע לנסיו. 
מעתה והלאה לא יהיו עוד נסים עבור העם, למעט אחד. אמנם ישוע המשיך 
לחולל נסים לאחר אירוע זה, אך מטרת הנסים השתנתה. הם כבר לא היו 
למטרת אימות זהותו ודברו לעם, כדי להביא את העם לידי החלטה לגביו. 
החלטה זו כעת כבר נעשתה, ואין אפשרות לחזור ממנה. כעת יהיו נסיו למטרת 
הכשרתם של שנים־עשר השליחים למלאכה החדשה שיצטרכו לבצע כתוצאה 
מדחיית משיחותו. זוהי מלאכת השליחים אשר תוארה בספר מעשי השליחים. 
עבור הדור ההוא, לא יהיה עוד סימן מלבד אחד: אות יונה הנביא, שהוא אות 
התחייה. זהו סימן שייעשה לישראל בשלושה מקרים: ראשית, בתחייתו של 
לעזר; שנית, בתחייתו של ישוע עצמו; ושלישית, בתחייתם של שני העדים 
בזמן הצרה. השניים הראשונים נדחו. השלישי יתקבל, מכיוון שתחיית שני 

העדים תוביל לישועת יהודי ירושלים.54
ואז, בפסוקים 45-41, סיים ישוע במילות משפט נוספות לדור ההוא. יש 

לשים לב עד כמה רווח בקטע הביטוי ַהּדֹור ַהּזֶה:
ַאנְׁשֵי נִינְוֵה יָקּומּו בִַּמׁשְּפַט עִם־ַהּדֹור ַהּזֶה וְיְַרׁשִיעּוהּו, ּכִי ֵהם 
ׁשָבּו ּבְִקִריַאת יֹונָה; וְִהּנֵה־פֹה ּגָדֹול ִמּיֹונָה. ַמלְּכַת ֵּתיָמן ָּתקּום 
ּבִַּמְׁשּפַט עִם־ַהּדֹור ַהּזֶה וְַתְרׁשִיעֶּנּו, ּכִי בָָאה ִמְקצֹות ָהָאֶרץ לְִׁשמֹעַ 
ֶאת־ָחכְַמת ׁשְֹלמֹה; וְִהּנֵה־פֹה ּגָדֹול ִמׁשְֹלמֹה. ְוָהרּוַח ַהְּטֵמָאה 
ַאֲחֵרי צֵאָתּה ִמן־ָהָאָדם ְּתׁשֵֹטט ּבְִמקֹמֹות צִּיָה לְבֶַּקׁש־לָּה ָמנֹוַח 

ראה פרק י"א, 'אירועי אמצע הצרה הגדולה'.  .54
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וְֹלא ִתְמצֶָאּנָה. ָאז ּתֹאַמר: ָאׁשּובָה ֶאל־ּבֵיִתי ֲאׁשֶר יָצָאִתי ִמׁשָם. 
ּובָָאה ּוָמצְָאה אֹתֹו ְמפֻּנֶה ּוְמֻטאָטא ּוְמֻהָּדר. וְַאַחר ֵּתלְֵך וְלְָקָחה 
ֵאלֶיָה ׁשֶבַע רּוחֹות ֲאֵחרֹות ָרעֹות ִמֶּמּנָה ּובָאּו וְׁשָכְנּו ׁשָם. וְָהיְָתה 
ַאֲחִרית ָהָאָדם ַההּוא ָרעָה ֵמֵראׁשִיתֹו. ּכֵן יְִהיֶה ּגַם־לַּדֹור ָהָרע 

ַהּזֶה. )דגש לא במקור(
בפסוק 41 הוא השווה אותם לנינווה, והסביר מדוע נינווה תקום במשפט 
עם הדור ההוא. כך גם מלכת שבא )פס' 42(. בשני המקרים האנשים הם גויים. 
על אף שהייתה להם התגלות מעטה בהרבה משהייתה לישראל, הם הגיבו, 

אפילו בלי נסים. אך לא כן הדור ההוא.
ואז, בפסוקים 45-43, מסתיימות מילות המשפט בסיפור על אודות שד 
כדי להמחיש מה תהיה אחריתו של הדור ההוא. ישוע סיפר על מקרה שבו 
עזב שד מרצונו שלו אדם שבו אחז. אך כאשר לא יכול למצוא גוף חדש לשכון 
ולשלוט בו, חזר למעונו המקורי. על אף שמצא אותו ְמֻטאָטא ּוְמֻהָּדר, הוא גם 
מצא שהוא עדיין ְמפֻּנֶה. אותו אדם מעולם לא ניצל את ההזדמנות למלא את 
חייו ברוח הקודש. גם שד אחר לא נכנס אליו. אז נכנס השד מחדש לאדם 
שבו אחז בראשונה, ואף הזמין שבעה שדים אחרים להצטרף אליו. התוצאה 
הייתה שמצבו האחרון של אותו אדם נהייה גרוע מהראשון. במקור היה אחוז 
בשד אחד בלבד. הייתה לו ההזדמנות, לאחר שהשד עזב, למלא את חייו ברוח 
אלוהים, והוא לא עשה כן. עכשיו היה מצבו של אותו אדם גרוע יותר, מפני 

שהיה אחוז כעת בשמונה שדים.
הנקודה בסיפור הזה לעתים קרובות מפוספסת. ישוע סיים את הסיפור 
בנקודה שמה שהיה נכון לגבי אותו אדם, היה נכון גם לגבי אותו ַהּדֹור ָהָרע. 
תחילתו של אותו הדור הייתה עם הטפתו של יוחנן המטביל. שליחותו של יוחנן 
הייתה להכין את העם לקבלת המשיח. באמצעות הטפתו של יוחנן היה הדור 
ההוא מטואטא ומהודר. אך כעת, משבא המשיח, הם דחוהו על בסיס הטענה 
שהוא אחוז שד. העם שטואטא והודר נותר כעת ריק עקב דחיית משיחותו 

של ישוע. ובגלל שנותר ריק, תהיה אחריתו של אותו דור גרועה מראשיתו.
בתחילתו של אותו דור, הוא היה תחת שליטה רומית. אף על פי כן הוא 
התקיים כישות לאומית. הסנהדרין היווה צורת ממשל חצי־אוטונומית. 
ירושלים עמדה על ִתלה בכל הדרה ההרודיאני, ומערכת הפולחן הדתי בבית 
המקדש נותרה בעינה. אך מאוחר יותר, כתוצאה מהדחייה וממשפט אלוהים 
בשנת 70 לספירה, חדלה ישראל להתקיים כישות לאומית. במקום השעבוד, 
הם פוזרו על ידי צבאות רומא. המקדש, שהיה מרכז היהדות, נחרב לגמרי, כך 
שלא נותרה אבן אחת לעמוד על האחרת. בסופו של דבר נפוצו היהודים לכל 
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רחבי העולם. אם כן אחריתו של הדור ההוא הייתה בהחלט גרועה מראשיתו. 
הם עברו משעבוד לפיזור בכל רחבי העולם.

)2( יוחנן י"א 57-1
אפילו אחרי האירועים המתוארים במתי י"ב ניגשו הפרושים לישוע, ודרשו 
אות בשביל לאמת את זהותו ואת דברו )מתי טז 4-1(. אך שוב הוא סירב לתת 
להם כל אות נוסף, והבטיח להם רק את אֹות יֹונָה ַהּנָבִיא, שהוא אות התחייה.

תחיית לעזר, המתועדת ביוחנן י"א 44-1, היא מיצָג של אות יונה הראשון. 
ישוע הקים אחרים מהמתים לפני כן, אך כל התחיות האחרות מסוקרות 
במספר פסוקים בודדים. ואילו כאן משתמש יוחנן ב-44 פסוקים כדי לתאר 
בפרטי פרטים את תחיית לעזר. מדוע? מכיוון שזהו אות יונה הנביא שהבטיח 
ישוע. בפסוק 42, ישוע הבהיר בדיוק עבור מי קם לעזר, דהיינו, עבור המון 

העם היהודי:
וֲַאנִי יַָדעְִּתי ּכִי ּבְכָל־עֵת ַתעֲנֵנִי; אּולָם ּבַעֲבּור ָהעָם ַהּזֶה ֲאׁשֶר 

ְסבִיבֹוַתי ִּדּבְַרִּתי, לְַמעַן יֲַאִמינּו בִי ּכִי ַאָּתה ׁשְלְַחָּתנִי.
ואז בפסוקים 46-45 באה תגובת היהודים:

וְַרּבִים ִמן־ַהּיְהּוִדים ֲאׁשֶר ּבָאּו ֶאל־ִמְריָם, ּבְִראֹוָתם ֶאת־ֲאׁשֶר 
עָׂשָה יֵׁשּועַ, ֶהֱאִמינּו בֹו; ּוִמְקצָָתם ָהלְכּו ֶאל־ַהּפרּוׁשִים וַּיַּגִידּו 

לֶָהם ֶאת־ֲאׁשֶר עָׂשָה יֵׁשּועַ.
כמה מן היהודים הגיבו נכון לאות יונה הראשון הלזה, והאמינו כי ישוע 
הוא אכן מי שטען להיות. אך האחרים עדיין ביקשו הדרכה או פסיקה כלשהן 
ממנהיגיהם, ולכן דיווחו לפרושים על מעשהו של ישוע. מאחר שזה היה האות 

שהבטיח להם ישוע, נענו הללו לאתגר, כמתואר בפסוקים 50-47 ו-53:
ָאז יְַקִהילּו ָראׁשֵי ַהּכֲֹהנִים וְַהּפְרּוׁשִים ֶאת־ַסנְֶהְדִרין. ַוּיֹאְמרּו: 
ַמה־ּנַעֲׂשֶה, ּכִי ָהִאיׁש ַהּלָזֶה עֹׂשֶה אֹתֹות ַהְרּבֵה? ִאם־נַּנִיַח לֹו 
לַעֲׂשֹות, ּכֻּלָם יֲַאִמינּו בֹו, ּובָאּו ָהרֹוִמּיִים וְלְָקחּו ּגַם ֶאת־ַאְדָמֵתנּו 
וְגַם ֶאת־עֵַּמנּו. וְֶאָחד ֵמֶהם, ַקּיָפָא ׁשְמֹו וְהּוא ּכֵֹהן ּגָדֹול ּבַּׁשָנָה 
ָהִהיא, ָאַמר ֲאלֵיֶהם: ֵהן ֹלא־ֵתְדעּו ְמאּוָמה, ַאף ֹלא־ִתְתּבֹונֲנּו ּכִי 
טֹוב לָנּו מּות ִאיׁש ֶאָחד ּבְעַד ַהּגֹוי ֵמֲאבֹד ָהעָם ּכֻּלֹו . . . וַּיִּוָעֲצּו 

יְַחָּדו לֲַהִמיתֹו ֵמַהּיֹום ַההּוא וָָהלְָאה.
הפרושים הגיבו בהתאם לפסיקתם המקורית במתי י"ב. חברי הסנהדרין 
נקהלו יחדיו להחליט על אופן תגובתם לאות יונה אשר ניתן בתחיית לעזר. הם 
הוציאו צו דחייה וחיפשו הזדמנות להוציא את ישוע להורג. דחיית משיחותו 
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של ישוע כעת נשלמה. בהרחיקם לכת מעבר לדחיית משיחותו, הם דנו אותו 
כעת למוות.

פסוקים 57-54 מביאים את תוצאות פסק הדין של הסנהדרין. ראשית: 
ישוע הסתתר לתקופת זמן קצרה, כי עת מותו עדיין לא הגיעה )פס' 54(. 
שנית: בני העם עדיין העלו שאלות בנוגע לזהותו, דבר הגיוני מצדם לעשות 
לאור תחייתו של לעזר )פס' 56-55(. שלישית: פסיקת הסנהדרין חילחלה אל 

ההמונים, לפי פסוק 57:
וְָראׁשֵי ַהּכֲֹהנִים וְַהּפְרּוׁשִים ּגָזְרּו גְזֵָרה ֲאׁשֶר ִאם־יֵַדע ִאיׁש ֶאת־

ְמקֹומֹו יֹוִדיעֶּנּו, לְַמעַן יְִתּפְׁשֹֻהּו.
הם חיפשו הזדמנות להוציאו להורג. דחיית משיחותו של ישוע אשר 
התרחשה במתי י"ב, הגיעה לשיאה ביוחנן י"א, בגזר דין מוות המרחף מעל 

דמותו של ישוע. אות יונה הראשון, תחיית לעזר, נדחה.

)3( לוקס י"ט 44-41
לוקס י"ט 44-41 שופך אור נוסף על טבעו של החטא הבלתי נסלח שבדחיית 
משיחותו של ישוע. הקשרו של הקטע הוא תהלוכת הניצחון של ישוע לירושלים. 
אלפי יהודים קראו: "ּבָרּוך ַהּבָא ּבְׁשֵם יְהֹוָה", ברכה שבמסגרת ההתייחסות 
היהודית שממנה נלקחה מהווה קבלת פנים רשמית למשיח, בהתבסס על 
הקשרו המשיחי של מזמור קי"ח 26. ההמון היהודי הכריז את דבר משיחותו 
בזמן שָקרב לירושלים. אך המנהיגים היהודים כבר ביצעו את החטא הבלתי 
נסלח. כבר נחרץ הדין על הדור ההוא. ומאחר שהיה זה חטא בלתי נסלח, לא 
הייתה כל דרך להקל בדין. כך שלמרות ההמונים המכריזים שהוא המשיח, 

ביטא ישוע דברי משפט על העיר ירושלים, לפי לוקס י"ט 44-41:
וַיְִהי ּכֲַאׁשֶר ָקַרב וַּיְַרא ֶאת־ָהעִיר, וַּיֵבְְך עָלֶיָה לֵאמֹר׃ לּו יַָדעְַּת 
ַאף־ַאְּת ּבְעֹוד יֹוֵמְך ַהּזֶה ֶאת־ְּדבַר ְׁשלֹוֵמְך; וְעַָּתה נֶעְלַם ֵמעֵינָיְִך. ּכִי 
יִָמים ּבִָאים עָלָיְִך וְׁשָפְכּו אֹיְבַיְִך סֹולֲלָה ְסבִיבָיְִך, וְִהִּקיפּוְך וְצָרּו 
עָלַיְִך ִמּכָל־עֲבָָריְִך. וְָסֲחבּו אֹוָתְך וְֶאת־ּבָנַיְִך ּבְִקְרּבְֵך, וְֹלא־יַׁשְִאירּו 

בְָך ֶאבֶן עַל־ָאבֶן, עֵֶקב ּכִי־ֹלא יַָדעְַּת ֶאת־עֵת ּפְֻקָּדֵתְך.

)4( מתי כ"ג 36-1
קטע נוסף בכתובים העוסק במשפטו של אותו הדור הוא מתי כ"ג 36-1. 
הפרק כולו מוקדש לגינוייָם והרשעתם של הסופרים והפרושים, מנהיגי ישראל, 
על חטאים שונים. בפסוקים 12-1 הם מגונים על צביעותם; בפסוקים 14-13, 
על הובלת העם לדחיית המשיח; בפסוק 15, על השחתת הגיורים; בפסוקים 
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22-16, על הפיכת תורת משה לתורת סרק באמצעות מסורות הפרושים; 
בפסוקים 24-23, על התמקדותם בטפל; בפסוקים 28-25, על דאגתם רק 

לחיצוני ולמראית עין; ובפסוקים 36-29, על דחייתם את הנביאים.
ישנם שני קטעים עיקריים בכתב גינוי זה הרלוונטיים לדיוננו. הראשון 

הוא מתי כ"ג 13:
ַאְך־אֹוי לָכֶם, ַהּסֹופְִרים וְַהּפְרּוׁשִים ַהֲחנֵפִים, ּכִי סֹגְִרים ַאֶּתם 
לִפְנֵי ָהָאָדם ֵאת ַמלְכּות ַהׁשָָמיִם; ֵהן ַאֶּתם ֹלא־ָּתבֹאּו בָּה וְֵאת 

ַהּבִָאים ֹלא ַתּנִיחּו לָבֹוא.
הפרושים מחויבים לתת את הדין לא רק על דחיית משיחותו של ישוע 
בעצמם, אלא גם על שהנהיגו את העם כולו לדחיית משיחותו של ישוע. זהו 
גורם שחשוב לציינו, כדי להבין מאוחר יותר מה יהיה הבסיס לביאתו השנייה 

של ישוע.
קטע עיקרי שני הוא מתי כ"ג 36-29:

אֹוי לָכֶם, ַהּסֹופְִרים וְַהּפְרּוׁשִים ַהֲחנֵפִים, ּכִי ּבֹונִים ַאֶּתם ִקבְֵרי 
ַהּנְבִיִאים וְַּתיַּפּו ֶאת־ַמּצְבֹות ִקבְרֹות ַהּצִַדיִקים, וֲַאַמְרֶּתם: ִאם־

ַהיִינּו ּבִיֵמי ֲאבֹוֵתינּו ֹלא־ָהיְָתה יֵָדנּו עִָּמֶהם לְִׁשּפֹך ַּדם ַהּנְבִיִאים. 
ּובְכֵן ָּתעִידּו עַל נַפְׁשְכֶם ּכִי־בָנִים ַאֶּתם לְרֹוצְֵחי ַהּנְבִיִאים. ַאף 
ַאֶּתם ַמּלְאּו ְסַאת ֲאבֹוֵתיכֶם. נְָחׁשִים ַאֶּתם יַלְֵדי ַהּצִפְעֹונִים, 
ֵאיכָה ִּתָּמלְטּו ִמִּדין ּגֵיִהּנֹם? לָכֵן ִהנְנִי ֹׁשלֵַח לָכֶם נְבִיִאים וֲַחכִָמים 
וְִתצְלְבּו ּוֵמֶהם ַּתּכּו בַּׁשֹוִטים ּבִבֵָתי  וְסֹופְִרים ּוֵמֶהם ַּתַהְרגּו 
כְנִֵסּיֹוֵתיכֶם וְִתְרְּדפּום ֵמעִיר לִָעיר; לְַמעַן יָבֹא עֲלֵיכֶם ּכָל־ָּדם 
נִָקי ַהּנִׁשְּפְָך ּבָָאֶרץ, ִמַּדם־ֶהבֶל ַהּצִַּדיק עַד־ַּדם זְכְַריָה בֶן־ּבֶֶרכְיָה 
ֲאׁשֶר ְרצְַחֶּתם אֹותֹו ּבֵין ַהֵהיכָל וְלִַּמזְּבֵַח. ָאֵמן אֵֹמר ֲאנִי לָכֶם, 

ּבֹא יָבֹא ּכָל־ֵאּלֶה עַל־ַהּדֹור ַהּזֶה.
פסוקים אלה מדגישים את חומרת הדין על הדור ההוא. המשפט הוא 
בעיקר על המנהיגים, אך גם על העם שאותו הובילו המנהיגים לדחיית 
המשיח. ישוע ציין שלא רק שהם יחויבו לתת את הדין על דחיית משיחותו, 
אלא שיהיה עליהם גם לתת את הדין על דמם של כל נביאי התנ"ך. לפי הסדר 
היהודי של ספרי התנ"ך,55 שבו השתמש ישוע, הספר הראשון הוא בראשית, 
שם מוזכר הבל; הספר האחרון הוא דברי הימים ב', שם מוזכר זכריה. ישוע 
הצהיר שהם היו אשמים בכל הדם שנשפך מבראשית ועד דברי הימים ב', 
ממש כפי שהיינו אומרים כיום "מבראשית ועד התגלות". אם כן הדור 
סדר הספרים שונה מזה המוכר בספרי התנ"ך הלועזיים, אם כי מספר הספרים זהה.   .55



293הצרה הגדולה: עובדות ומאפיינים נוספים

ההוא היה אשם בדם הנביאים כולם. הסיבה לכך הייתה שכל מה שהתכוון 
אלוהים לומר בנוגע למשיח כבר נאמר בפי הנביאים היהודים. ברשותו של 
הדור ההוא היה הקאנון של כתבי התנ"ך בכללותו. יתרה מכך, הייתה להם 
ההטפה של יוחנן המטביל, שהכריז על בואו הקרוב של האדון. ולבסוף, היו 
להם התגלמותו ונוכחותו הפיזיות של ישוע המשיח, אשר בא בלוויית כל 
האותות המאמתים. ואף על פי כן הם דחו את משיחותו, בהולכם בעקבות 
הדוגמה של מנהיגיהם. מסיבה זו יידרש מהם לתת את הדין על דמם של כל 
הנביאים אשר דיברו על המשיח. דבר זה הנו ייחודי לדור ההוא, כפי שצוין 
בפסוק 36: ָאֵמן אֵֹמר ֲאנִי לָכֶם, ּבֹא יָבֹא ּכָל־ֵאּלֶה עַל־ַהּדֹור ַהּזֶה. זהו המשפט 

על החטא הבלתי נסלח.

הנקודה המועברת עד כה היא זו: משיחותו של ישוע נדחתה על ידי ההנהגה 
היהודית, וההנהגה היהודית הובילה את העם לדחיית משיחותו על בסיס 

היותו אחוז שד.

כמה ימים לאחר שנאמרו המילים הללו, ניתן אות יונה השני בתחייתו 
של ישוע. אותו אות יונה השני נדחה בשבעת הפרקים הראשונים של מעשי 
השליחים. סקילתו של סטפנוס במעשי השליחים ז' בידי הסנהדרין ציינה את 
הדחייה הרשמית של אות יונה השני. מסיבה זו רק בפרק ח' יוצאת הבשורה 

לראשונה לעולם הלא־יהודי.

האיגרת אל העברים נכתבה לקבוצה של מאמינים יהודים, שמפאת 
רדיפות שקלו לחזור ליהדות. כותב האיגרת הזהירם שעליהם להיבדל לגמרי 
מן היהדות אשר דחתה את המשיח. אם לא יעשו כן, הם יילכדו במשפט 
שבא בשנת 70 לספירה ויסבלו מוות פיזי. רק אם יבדילו עצמם לגמרי מן 
היהדות תהיה להם ההזדמנות להימלט מהמשפט על הדור ההוא. כמובן, 
מהאיגרת אל העברים לא ידוע מה היו התוצאות. אך הן ידועות מיוספוס 
ומאוֵסביוס, המצטט את ֶהגֶסיפוס, שהיה היסטוריון יהודי משיחי מהמאה 
השנייה. אנשים אלה תיעדו כיצד המאמינים היהודים, מתוך ציות לאיגרת 
אל העברים, התבדלו מן היהדות. כאשר החל המרד נגד רומא בשנת 66 
לספירה, עזבה קהיליית היהודים המשיחיים כולה את הארץ וחיכתה עד 
תום המלחמה בעיירה ּפֶלָה שבעבר הירדן המזרחי. על אף שמיליון ו-100 
אלף יהודים נהרגו באותו מרד יהודי נגד רומא, לא נהרג ולו יהודי משיחי 
אחד. אילו לא נשמעו לכותב האיגרת אל העברים, היו סובלים מוות פיזי. 
אך מאחר שכן צייתו, הם מילטו את נפשותיהם ושוחררו מן המשפט על 

הדור ההוא.
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]ב[ התנאי המקדים לביאתו השנייה של המשיח
משאמרנו כל זאת, מהו, אם כן, הבסיס לביאתו השנייה של המשיח? כדי 

לגלות זאת נחוץ יהיה להתבונן בחמישה קטעים נוספים מהכתובים.
הקטע הראשון הוא ויקרא כ"ו 42-40:

וְִהְתוַּדּו ֶאת־עֲו ֹנָם וְֶאת־עֲו ֹן ֲאבָֹתם ּבְַמעֲלָם ֲאׁשֶר ָמעֲלּו־בִי, וְַאף 
ֲאׁשֶר־ָהלְכּו עִִּמי ּבְֶקִרי. ַאף־ֲאנִי ֵאלְֵך עִָּמם ּבְֶקִרי וְֵהבֵאִתי אָֹתם 
ּבְֶאֶרץ אֹיְבֵיֶהם, אֹו־ָאז יִּכָנַע לְבָבָם ֶהעֵָרל, וְָאז יְִרצּו ֶאת־עֲו ֹנָם. 
וְזָכְַרִּתי ֶאת־ּבְִריִתי יַעֲקֹוב, וְַאף ֶאת־ּבְִריִתי יִצְָחק וְַאף ֶאת־ּבְִריִתי 

ַאבְָרָהם ֶאזְּכֹר וְָהָאֶרץ ֶאזְּכֹר.
בויקרא כ"ו ניבא משה כיצד, בגלל חוסר ציות לרצונו הגלוי של אלוהים, 
יופצו היהודים לכל רחבי העולם. לפי הברית החדשה קרה דבר זה כתוצאה 
ישירה מדחיית משיחותו של ישוע. בהגיענו לפסוק 39, התפוצה לכל רחבי 
העולם היא כבר עובדה. עד לנקודה זו בויקרא כ"ו, כל הכתוב בו התגשם. 
ואז בפסוק 42 מציין משה שלאלוהים יש כוונה מלאה לתת לישראל את כל 
הברכות וההבטחות של ברית אברהם, ובמיוחד בכל הקשור לארץ המובטחת. 
אך לפני שיוכלו להתחיל ליהנות מאותן ברכות של ברית אברהם בתקופת 
מלכות המשיח, הם חייבים קודם למלא את התנאי בפסוק 40: וְִהְתוַּדּו ֶאת־
עֲו ֹנָם וְֶאת־עֲו ֹן ֲאבָֹתם. יש לשים לב לכך שהמילה עֲו ֹן היא בצורת יחיד ושהיא 
מתייחסת למשהו מוגדר. ישנו עוון אחד מסוים שעל בני עם ישראל להתוודות 
עליו, לפני שיוכלו להתחיל ליהנות מכל יתרונותיה של ברית אברהם. העוון 
בוצע על ידי ֲאבָֹתם, או אבותיהם הקדומים, אך כעת מוטל על דור שבא 

מאוחר יותר להתוודות עליו.
הקטע השני הוא ירמיהו ג' 18-11:

וַּיֹאֶמר יְהוָה ֵאלַי: צְִּדָקה נַפְׁשָּה ְמׁשֻבָה יִׂשְָרֵאל ִמּבֹגֵָדה יְהּוָדה. 
ָהֹלְך וְָקָראָת ֶאת־ַהְּדבִָרים ָהֵאּלֶה צָפֹונָה וְָאַמְרָּת: ׁשּובָה ְמׁשֻבָה 
יִׂשְָרֵאל, נְֻאם־יְהוָה, לֹוא־ַאּפִיל ּפָנַי ּבָכֶם, ּכִי־ָחִסיד ֲאנִי, נְֻאם־
יְהוָה, ֹלא ֶאּטֹור לְעֹולָם. ַאְך ְּדעִי עֲו ֹנְֵך, ּכִי ּבַיהוָה ֱאֹלַהיְִך ּפָׁשָעְַּת, 
וְַּתפַּזְִרי ֶאת־ְּדָרכַיְִך לַּזִָרים ַּתַחת ּכָל־עֵץ ַרעֲנָן ּובְקֹולִי ֹלא ְׁשַמעְֶּתם, 
נְֻאם־יְהֹוָה. ׁשּובּו בָנִים ׁשֹובָבִים, נְֻאם־יְהוָה, ּכִי ָאנֹכִי ּבָעַלְִּתי 
בָכֶם, וְלַָקְחִּתי ֶאְתכֶם ֶאָחד ֵמעִיר ּוׁשְנַיִם ִמִּמׁשְּפָָחה, וְֵהבֵאִתי 
ֶאְתכֶם צִּיֹון. וְנַָתִּתי לָכֶם ֹרעִים ּכְלִּבִי, וְָרעּו ֶאְתכֶם ֵּדעָה וְַהׂשְּכֵיל. 
וְָהיָה ּכִי ִתְרּבּו ּופְִריֶתם ּבָָאֶרץ ּבַּיִָמים ָהֵהָּמה, נְֻאם־יְהוָה, ֹלא־

יֹאְמרּו עֹוד: ֲארֹון ּבְִרית־יְהוָה, וְֹלא יַעֲלֶה עַל־לֵב, וְֹלא יִזְּכְרּו־בֹו 
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וְֹלא יִפְקֹדּו, וְֹלא יֵעָׂשֶה עֹוד. ּבָעֵת ַהִהיא יְִקְראּו לִירּוׁשָלַ ִם ּכִֵּסא 
ִָ ם, וְֹלא־יֵלְכּו עֹוד  יְהוָה, וְנְִקּוּו ֵאלֶיָה כָל־ַהּגֹויִם לְֵׁשם יְהוָה לִירּוׁשָל
ַאֲחֵרי ְׁשִררּות לִּבָם ָהָרע. ּבַּיִָמים ָהֵהָּמה יֵלְכּו בֵית־יְהּוָדה עַל־ּבֵית 
יִׂשְָרֵאל, וְיָבֹאּו יְַחָּדו ֵמֶאֶרץ צָפֹון עַל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר ִהנְַחלְִּתי ֶאת־

ֲאבֹוֵתיכֶם.
בפסוקים 18-14 מתחיל ירמיהו לתאר את הברכות ששומר אלוהים 
לישראל לימי מלכות המשיח. תהיה זו תקופה של גאולה וברכה עצומה 
ליהודים, כאשר תכונן המלכות בידי משיחם. אך כל הברכות הללו מותנות 
בפסוק 13, שלפיו עליהם להכיר בעוון אחד מסוים ולהתוודות עליו - עוון 

שביצעו נגד ה' אלוהיהם.
הקטע השלישי הוא בספר זכריה. זכריה י"ב, י"ג ו-י"ד מהווים חזון נבואי 
אחד, יחידה רעיונית המפתחת נושא אחד. פרק י"ג מספר על טיהורו הלאומי 
של עם ישראל מחטאו. פרק י"ד מתאר את ביאתו השנייה של המשיח ואת 
כינון מלכותו. אך טיהורו של ישראל, ובעקבותיו ביאתו השנייה ומלכות 

המשיח, מותנים כולם בזכריה י"ב 10:
וְׁשָפַכְִּתי עַל־ּבֵית ָּדוִיד וְעַל יֹושֵב יְרּוׁשָלִַם רּוַח ֵחן וְַתֲחנּונִים, 
וְִהּבִיטּו ֵאלַי ֵאת ֲאׁשֶר־ָּדָקרּו, וְָספְדּו עָלָיו ּכְִמְסּפֵד עַל־ַהּיִָחיד, 

וְָהֵמר עָלָיו ּכְָהֵמר עַל־ַהּבְכֹור.
לפני שיקבל עם ישראל את הטיהור מחטאו, ולפני שישוב המשיח כדי 
לכונן את מלכותו, על ישראל קודם להביט ֶאל )לא להביט עַל, כמו בתרגום 
המסורתי באנגלית( האחד שהם דקרו ולהתחנן לשובו. ברגע שיעשו זאת, אז, 

ורק אז, יקבלו את טיהורם ויתחילו ליהנות מהברכות של עידן המשיח.
הקטע הרביעי הוא בהושע ה'. הדובר לכל אורך פרק ה' הוא אלוהים עצמו, 

ואלוהים הוא עדיין המדבר בפסוק 15:
ֵאלְֵך ָאׁשּובָה ֶאל־ְמקֹוִמי, עַד ֲאׁשֶר־יְֶאׁשְמּו ּובְִקׁשּו פָנָי, ּבַּצַר 

לֶָהם יְׁשֲַחֻרנְנִי.
קיימות הנחות מוקדמות מסוימות בבסיס הבנת הפסוק הזה. לפני שיוכל 
מישהו לשוב למקום כלשהו, עליו קודם לעוזבו. בקטע הזה מצהיר אלוהים 
שהוא הולך לשוב אל מקומו. מקומו של אלוהים הוא בשמיים. לפני שיוכל 
אלוהים לשוב לשמיים, עליו קודם לעזוב אותם. השאלה היא: מתי אי פעם 
עזב אלוהים את השמיים? אלוהים עזב את השמיים בהיותו לאדם בדמותו 
של ישוע מנצרת. ואז, בגלל אשמה אשר אשמו נגדו, הוא שב לשמיים בעלייה 
השמיימה מהר הזיתים. פסוק זה ממשיך ומציין שהוא לא ישוב אל פני הארץ 
עד שתהיה הודאה או התוודות על הפשע שבעטיו הוא שב לשמיים. מהו אותו 
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פשע יהודי לאומי אשר בוצע נגד דמותו של ישוע? הפשע אינו, כפי שחושבים 
אנשים כה רבים, הריגתו. ההריגה בפועל נעשתה בידיהם של גויים, לא בידיים 
יהודיות. הוא נשפט והורשע בידי שופט נוכרי. הוא נצלב בידי חיילים גויים. 
אך כל זה הוא בסופו של דבר לא רלוונטי, שכן בלי קשר לקבלתו או לדחייתו 
בידי היהודים, היה על ישוע למות בכל מקרה כדי להוות קורבן על החטא. 
פשעו הלאומי של עם ישראל היה דחיית משיחותו. לפי פסוק זה רק כאשר 

תהיה הכרה בפשע זה או התוודות עליו, ישוב המשיח אל פני הארץ.
הקטע החמישי הוא במתי כ"ג. כפי שהודגם קודם לכן, קטע זה מכיל 
את דברי הגינוי של המשיח כלפי הסופרים והפרושים, ההנהגה היהודית 
של זמנו, על שהובילו את העם לדחיית משיחותו. הוא עדיין דיבר אליהם 

בפסוקים 39-37:

ֶאת  וְַהּסֶֹקלֶת  ֶאת־ַהּנְבִיִאים  ַההֶֹרגֶת  יְרּוׁשָלַיִם,  יְרּוׁשָלַיִם, 
ַהׁשְלּוִחים ֵאלֶיָה, ּכַַּמה ּפְעִָמים ָחפַצְִּתי לְַקּבֵץ ֶאת־ּבָנַיְִך ּכַַּתְרנְגֹלֶת 
ַהְּמַקּבֶצֶת ֶאת־ֶאפְֹרֶחיָה ַּתַחת ּכְנָפֶיָה וְֹלא ֲאבִיֶתם. ִהּנֵה בֵיְתכֶם 
יֵעָזֵב לָכֶם ׁשֵָמם. ּכִי ֲאנִי אֵֹמר לָכֶם, ָראֹה ֹלא ִתְראּונִי ֵמעַָּתה עַד 

ֲאׁשֶר ּתֹאְמרּו: ּבָרּוך ַהּבָא ּבְׁשֵם־יְהֹוָה.

בדברו אל ההנהגה היהודית חוזר ישוע ומזכיר את כוונתו המקורית לקבץ 
אותם, אילו רק קיבלוהו )פס' 37(. בגלל שדחו את משיחותו, במקום להיקבץ 
הם יופצו. ביתם - בית המקדש - ייעזב שומם וייחרב, ודבר לא ייוותר )פס' 38(. 
אולם אז הוא מכריז שהם לא יראו אותו שוב עד שיאמרו: ּבָרּוך ַהּבָא ּבְׁשֵם־
יְהֹוָה. זוהי קבלת פנים למשיח. הווה אומר שהם יקבלו את משיחותו של ישוע.
אם כן ישוע לא ישוב אל פני הארץ עד שיבקשו ממנו היהודים והמנהיגים 
היהודים לשוב. כי בדיוק כפי שפעם הובילו המנהיגים היהודים את העם 
לדחיית משיחותו של ישוע, יהיה עליהם יום אחד להוביל את העם לקבלת 

משיחותו של ישוע.
עובדה זו היא שמסבירה את מלחמתו של השטן נגד היהודים לאורכה של 
ההיסטוריה באופן כללי, ובתקופת הצרה הגדולה בפרט. השטן יודע שברגע 
שיחזור המשיח, יסתיים החופש שלו. השטן גם יודע שישוע לא ישוב עד 
שיבקשו ממנו המנהיגים היהודים לשוב. לכן אם יוכל השטן להצליח ולהשמיד 
את היהודים אחת ולתמיד לפני שיגיעו לידי תשובה לאומית, או אז לא ישוב 
ישוע והַקריֶרה של השטן תהיה בטוחה לנצח. מסיבה זו שברגע שיוגבל השטן 
למעונו הרביעי ויידע שזמנו קצר, הוא יגייס את כל כוחותיו השטניים בניסיון 
להשמיד את היהודים אחת ולתמיד. אנטישמיות על כל צורותיה, פעילה או 
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פסיבית, ובין אם היא על רקע גזעי, אתני, לאומני, כלכלי, פוליטי, דתי או 
תיאולוגי - כולה חלק מאסטרטגיה שטנית למנוע את הביאה השנייה.

זהו, אם כן, הבסיס הכפול לביאתו השנייה של המשיח: על עם ישראל 
להתוודות על חטאו הלאומי, ואז להתחנן אל המשיח שישוב, ולָהֵמר עָלָיו 

ּכְָהֵמר עַל־ַהּבְכֹור.





פרק ארבעה־עשר יד

מערכַת הר מגידון וביאתו השנייה של ישוע 
המשיח

שני אירועי השיא של הצרה הגדולה הם מערכַת הר מגידון והביאה השנייה. 
כמות מידע ניכרת ניתנת בכתובים לגבי תקופת זמן זו.

אחד הקשיים הגדולים ביותר בלימוד של אחרית הימים הוא למקם את 
האירועים הללו ברצף כרונולוגי, כדי לראות מה בדיוק יקרה במערכַת הר 

מגידון. פרק זה הוא ניסיון לעשות את הדבר הזה ממש.
ניתן לחלק את מערכַת הר מגידון לשמונה שלבים, ודבר זה בתורו יסייע 

להבנת רצף האירועים.56

א. השלב הראשון: כינוס בעלי בריתו של צר 
המשיח

מערכַת הר מגידון תחל בדין הקערה השישית, המתועד בהתגלות ט"ז 16-12:
וַּיֶָרק ַהּׁשִּׁשִי ֶאת־ַקעֲָרתֹו עַל־ַהּנָָהר ַהּגָדֹול, נְַהר־ּפְָרת; וַּיֶֶחְרבּו 
ֵמיָמיו לְיַּׁשֵר ְמִסּלָה לְַּמלָכִים ַהּבִָאים ִמִּמזְָרח־ׁשֶָמׁש. וֵָאֶרא וְִהּנֵה 
ִמּפִי ַהַּתּנִין ּוִמּפִי ַהַחּיָה ּוִמּפִי נְבִיא ַהּׁשֶֶקר יֹצְאֹות ׁשָֹלש רּוחֹות 
ְטֵמאֹות ּדֹומֹת לִצְפְַרְּדעִים; ּכִי רּוחֹות ַהֵּׁשִדים ֵהּנָה, עֹׂשֹות אֹותֹות 
וְיֹצְאֹות ֶאל־ַמלְכֵי ֶאֶרץ וְֵתבֵל ּכֻּלָּה לְָאְספָם לְִמלְֶחֶמת ַהּיֹום ַההּוא 
ַהּגָדֹול, יֹום ֱאֹלֵהי ַהּצְבָאֹות. ִהנְנִי בָא ּכְּגַּנָב. ַאׁשְֵרי ַהּׁשֵֹקד וְׁשֵֹמר 

ראה תרשים מס' 7 הכולל מפה של מערכַת הר מגידון.  .56
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ֶאת־ּבְגָָדיו, למען לא־יֵלְֵך עָֹרם וְָראּו ֶאת־עְֶרוָתֹו. וַּיֱֶאסֹף אָֹתם 
ֶאל־ַהָּמקֹום ַהּנְִקָרא בְעִבְִרית ַהר ְמגִּדֹון.

כאשר תישפך הקערה השישית יתייבש נהר הפרת )פס' 12(. תהליך ייבוש 
זה יתרחש במטרה להקל על צר המשיח לכנס את כוחותיו למערכַת הר מגידון. 
על אף שנהייה מקובל לזהות את הְּמלָכִים ַהּבִָאים ִמִּמזְָרח־ׁשֶָמׁש, או "מלכי 
המזרח", עם הסינים ולשלבם עם צבא 200 המיליון מהתגלות ט', לא העקביות 
ולא הפרשנות וגם לא מבנהו של ספר ההתגלות מאפשרים זאת. ביחס למבנהו 
של ספר ההתגלות, "200 המיליון" וַמלְכֵי ַהִּמזְָרח שייכים לשני דינים שונים 
שיש לשמור על הבחנה ביניהם ואין לשלבם. "200 המיליון" הם בדין שופר, 
בעוד ַמלְכֵי ַהִּמזְָרח הם בדין קערה. יתרה מכך, בדיון על התגלות ט' הבהרנו כי 
200 המיליון הם שדים ולא אנשים, סינים או אחרים. לפיכך מבנה הספר הוא 
גורם מכריע נגד מיזוג שני הדינים הללו לאחד. בנוגע לְעקביות בפרשנות, גם 
היא שוללת את ַמלְכֵי ַהִּמזְָרח כהתייחסות לסינים. בכל מקום אחר בכתובים 
מתייחס המזרח תמיד למסופוטמיה )אשור ובבל(. העקביות מחייבת שביטוי 
זה יתייחס גם הוא למסופוטמיה ולא לסין )למשל, מתי ב 1(. העובדה שבבל, 
עיר הבירה של צר המשיח, תשב על גדות נהר הפרת, מעידה אף היא שהמלכים 
הבאים מן המזרח יהיו מלכים מסופוטמיים. לפיכך פרשנות עקבית מהווה 
גורם מכריע נגד הצמדת התייחסות זו לסין. פרשנות עקבית, ולא אקטואליה, 

היא הבסיס לקביעת משמעותו של טקסט כלשהו.57
הקערה השישית תייבש את נהר הפרת כדי להקל על כוחותיו הבבליים 
של צר המשיח לתמרן. ייצא צו מעיר הבירה בבל, הפוקד על בעלי בריתו של 
צר המשיח לכנס את צבאותיהם יחד )פס' 14-13(. כינוס הכוחות לשם אותה 
מערכה סופית נגד היהודים הוא בבירור עבודתו של השילוש המדומה. כל 
שלושת חברי השילוש המדומה מעורבים: ַהַּתּנִין, או השטן )האב המדומה(; 
ַהַחּיָה, או צר המשיח )הבן המדומה(; ונְבִיא ַהּׁשֶֶקר )רוח הקודש המדומה(. 
הזימון יגובה בפעילות דמונית, כדי להבטיח שהעמים אכן ישתפו פעולה 
בכינוס צבאותיהם יחד. שליחים דמוניים אלה יצוידו ביכולת לחולל אותות, 
כדי להבטיח היענות ולדכא כל חוסר נכונות מצד המלכים האחרים לשתף 
פעולה. מלכים אלה הם שבעת המלכים שכבר היו תחת סמכותו של צר המשיח 

מאז אמצע הצרה.58
מרבים להשתמש במונח "קרב ארמגדון", אך למעשה מונח זה אינו 
מתאים, מכיוון שיתרחש יותר מקרב אחד. מסיבה זו הפסיקו מורי נבואה 

ראה פרק י', 'אירועי המחצית הראשונה של הצרה', לשם דיון נוסף בשאלה זו.  .57
ראה פרק ב', 'עתות הגויים', ופרק י"א, 'אירועי אמצע הצרה הגדולה'.  .58
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רבים להשתמש בו ומעדיפים להשתמש ב"מערכַת הר מגידון", כמו בפרק זה. 
אך גם מונח זה אינו מתאים, מפני שלא תהיה לחימה בהר מגידון עצמו; כל 
הלחימה תתקיים במקום אחר. כינוי מקראי יותר לעימות הסופי הזה נמצא 
במילות הסיכום של פסוק 14: ִמלְֶחֶמת ַהּיֹום ַההּוא ַהּגָדֹול, יֹום ֱאֹלֵהי ַהּצְבָאֹות. 

זהו תיאור מדויק יותר של טבעו והיקפו של אותו עימות אחרון.
הרצף הרעיוני נקטע כעת בהערה מוסגרת )פס' 15(, המכילה מסר של 
נחמה ותקווה למאמינים החיים באותה נקודת זמן בתקופת הצרה הגדולה. 
הם מעּודדים להמשיך ּבָאמונה, כי כאשר יראו את הצבאות מתכנסים יחדיו, 
או אז יוכלו לדעת שהביאה השנייה כבר ממש מעבר לפינה. מסר של נחמה 

ניתן בנקודה זו לכל המאמינים כדי לתת להם תקווה.
בפסוק 16 ישנה חזרה לרצף הרעיוני, ומצוין בו שם מקום ההתכנסות 
של בעלי בריתו של צר המשיח: ַהר ְמגִּדֹון, או הר מגידו )באנגלית: ַאְרָמגֵדון(. 
מגידו הייתה עיר אסטרטגית הממוקמת בקצהו המערבי של עמק יזרעאל, 
ומגינה על מעבר מגידו המפורסם59 שמוביל לתוך העמק הגדול בישראל. אפשר 
לראות את עמק יזרעאל כולו מההר שעליו עמדה העיר מגידו. אם כך מה 
שמוכר כ"עמק ארמגדון" בחוגים משיחיים בעולם, הוא למעשה עמק יזרעאל 
התנ"כי. המושג "ארמגדון" לעולם אינו מתייחס לעמק עצמו, אלא רק להר 
שבקצהו המערבי. כאן, בעמק הגדול הזה שבגליל התחתון, יתכנסו צבאות 

העולם למטרת ההשמדה של כל היהודים שנותרו בחיים.
יש לציין שהקטע אינו אומר דבר לגבי קרב המתרחש בעמק זה, כי לא 
תתרחש כאן כל לחימה. עמק יזרעאל, המוגן על ידי הר מגידו, ישמש בסך 
הכול כשטח כינוס לצבאותיו של צר המשיח. הר מגידון אז ימלא את אותו 
התפקיד שמילאה אנגליה בשלביה האחרונים של מלחמת העולם השנייה. 
צבאות בעלות הברית כינסו את צבאותיהם יחד באנגליה, אך לא שם היה 
המקום בו התרחש הקרב האחרון. העימות האחרון החל על חופי נורמנדי 
שבצרפת, ביום הפלישה הידוע בכינויו "ִדי־ֵדיי". הר מגידון ישמש גם הוא 

מקום כינוס, אך הקרב יתחיל במקום אחר.
יותר  או  פחות  מובא  העמים,  צבאות  כינוס  את  המתאר  זה,  'קטע 
מפרספקטיבה אנושית. מנקודת מבטו של אדם, זהו בסך הכול ריכוז כוחות 
צבא שכונסו יחד על ידי צר המשיח. אך שני קטעים אחרים שמדברים גם 
הם על מאורע זה, מציגים את נקודת השקפתו של אלוהים. הראשון הוא 

יואל ד' 11-9:
זהו ואדי ערה ]הערת המתרגם[.  .59
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ִקְראּו־זֹאת ּבַּגֹויִם, ַקְּדׁשּו ִמלְָחָמה, ָהעִירּו ַהּגִּבֹוִרים, יִּגְׁשּו, יַעֲלּו 
ּכֹל ַאנְֵׁשי ַהִּמלְָחָמה. ּכֹּתּו ִאֵּתיכֶם לֲַחָרבֹות ּוַמזְְמֹרֵתיכֶם לְִרָמִחים, 
ַהַחּלָׁש יֹאַמר: ּגִּבֹור ָאנִי. עּוׁשּו וָבֹאּו כָל־ַהּגֹויִם ִמָּסבִיב וְנְִקּבָצּו, 

ׁשָָּמה ַהנְַחת יְהוָה ּגִּבֹוֶריָך.
נקודת מבטו של אלוהים היא של לגלוג. העמים מעּודדים, בצורה מלגלגת, 
להמשיך ולהמיר את ציודם החקלאי לכלי מלחמה. באשר לחלשים, שישכנעו 
עצמם ויעמידו פנים שהם חזקים. כי בעוד השטן וצר המשיח מכנסים את 
העמים במטרה להשמיד את היהודים, לאלוהים יש את מטרתו שלו, השונה 

מאוד, לכך שהוא מרשה לכינוס זה להתקיים.
לעג זה לכינוס העמים מתואר גם במזמור ב' 6-1:

לָָּמה ָרגְׁשּו גֹויִם, ּולְֻאִּמים יְֶהּגּו־ִריק? יְִתיַּצְבּו ַמלְכֵי־ֶאֶרץ, וְרֹוזְנִים 
ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו  נְנְַּתָקה  וְעַל־ְמׁשִיחֹו.  עַל־יְהוָה  נֹוְסדּו־יַָחד, 
וְנַׁשְלִיכָה ִמֶּמּנּו עֲבֵֹתימֹו. יֹוׁשֵב ּבַּׁשַָמיִם יִׂשְָחק, ֲאדֹנָי יִלְעַג־לָמֹו. 
ָאז יְַדּבֵר ֵאלֵימֹו בְַאּפֹו, ּובֲַחרֹונֹו יְבֲַהלֵמֹו. וֲַאנִי נַָסכְִּתי ַמלְּכִי, עַל 

צִּיֹון ַהר־ָקְדׁשִי.
התכנסות העמים מוצגת כהתכנסות נגד אלוהים האב ונגד ְמׁשִיחֹו, כלומר 
המשיח ישוע. בבקשו להשמיד את היהודים מבקש השטן גם לנתק את מוסרות 
שליטתו של אלוהים בעולם. כמה אווילי! ואז מתואר אלוהים כיושב בשמיים 
וצוחק, כי תיכף יגרום לבהלה ולמבוכה בקרב עמים אלה. אלוהים הוא זה 
אשר יושיב את מלכו שלו על הר ציון, והשטן וצר המשיח לא יוכלו למנוע זאת.
על אף שהעמים יתגודדו יחד כדי להוציא לפועל את תוכניתו של השילוש 

המדומה, למעשה הם ישיגו את מטרתו של השילוש הקדוש.
התכנסות זו של העמים בעמק יזרעאל תהווה את השלב הראשון של 

מערכַת הר מגידון.

ב. השלב השני: השמדתה של בבל
העובדה שהעיר בבל תיבנה מחדש ותהיה לבירתו העולמית של צר המשיח 
הוזכרה בפרק הקודם. אך לא זו בלבד שעל בבל להפוך לבירה הפוליטית 
העולמית, עליה להפוך לבירה הכלכלית של העולם. עובדה זו מתוארת בחזון 

של זכריה ה' 11-5:
וַּיֵצֵא ַהַּמלְָאְך ַהּדֹבֵר ּבִי, וַּיֹאֶמר ֵאלַי: ׂשָא נָא עֵינֶיָך ּוְרֵאה, ָמה 
ַהּיֹוצֵאת ַהּזֹאת. וָאַֹמר: ַמה־ִהיא? וַּיֹאֶמר: זֹאת ָהֵאיפָה ַהּיֹוצֵאת; 
וַֹּיאֶמר: זֹאת עֵינָם ְּבכָל־ָהָאֶרץ. וְִהּנֵה ּכִּכַר עֹפֶֶרת נִּׂשֵאת, וְזֹאת 
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ִאּׁשָה ַאַחת יֹוׁשֶבֶת ּבְתֹוְך ָהֵאיפָה. וַּיֹאֶמר: זֹאת ָהִרׁשְעָה. וַּיַׁשְלְֵך 
אָֹתּה ֶאל־ּתֹוְך ָהֵאיפָה, וַּיַׁשְלְֵך ֶאת־ֶאבֶן ָהעֹפֶֶרת ֶאל־ּפִיָה. וֶָאּׂשָא 
עֵינַי וֵָאֶרא, וְִהּנֵה ׁשְַּתיִם נָׁשִים יֹוצְאֹות וְרּוַח ּבְכַנְפֵיֶהם, וְלֵָהּנָה 
כְנָפַיִם ּכְכַנְֵפי ַהֲחִסיָדה, וִַּתּׂשֶאנָה ֶאת־ָהֵאיפָה ּבֵין ָהָאֶרץ ּובֵין 
ַהּׁשָָמיִם. וָאַֹמר ֶאל ַהַּמלְָאְך ַהּדֹבֵר ּבִי: ָאנָה ֵהָּמה מֹולִכֹות ֶאת־

ָהֵאיפָה? וַּיֹאֶמר ֵאלַי: לִבְנֹות־לָהֿ בַיִת ּבְֶאֶרץ ׁשִנְעָר, וְהּוכַן וְֻהּנִיָחה 
ּׁשָם עַל־ְמכֻנָָתּה.

הֵאיפָה הייתה יחידת משקל מקובלת והיא נהייתה לסמל המסחר. אותו 
סמל מסחר הפך מושחת במקרה זה, כפי שאנו מבחינים מהעובדה שנוספה 
לו עֹופֶֶרת, וכך מתקבלת יחידת מידה כוזבת. יתרה מכך, עליה להיות מונחת 
בארץ שנער, שהיא בבל. לפיכך יהיה מרכזּה העתידי של הכלכלה העולמית 
בעיר בבל הבנויה מחדש. לאורכּה של המחצית השנייה של הצרה תהיה בבל 

גם מרכז הכלכלה העולמית וגם המרכז העולמי של הפוליטיקה.
אך מאוחר יותר, בשלבה השני של מערכַת הר מגידון, תהיה בבל נתונה 
למפלה פתאומית. כמה וכמה קטעים עוסקים בחורבנה העתידי של העיר 

הזאת, אולם לימוד זה יוגבל לקטעי מפתח מסוימים.
הקטע הראשון הוא ישעיהו י"ג 1-י"ד 23. האמצעי שעל ידו יתרחש החורבן 

מתואר בישעיהו י"ג 5-1:
ַמּׂשָא ּבָבֶל ֲאׁשֶר ָחזָה יְׁשַעְיָהּו ּבֶן־ָאמֹוץ. עַל ַהר־נִׁשְּפֶה ׂשְאּו־נֵס, 
ָהִרימּו קֹול לֶָהם, ָהנִיפּו יָד וְיָבֹאּו ּפְִתֵחי נְִדיבִים. ֲאנִי צִּוֵיִתי 
לְִמֻקָּדָׁשי, ּגַם ָקָראִתי גִּבֹוַרי לְַאּפִי, עַּלִיזֵי ּגֲַאוִָתי. קֹול ָהמֹון ּבֶָהִרים 
ְּדמּות עַם־ָרב, קֹול ׁשְאֹון ַמְמלְכֹות ּגֹויִם נֱֶאָספִים, יְהוָה צְבָאֹות 
ְמפֵַּקד צְבָא ִמלְָחָמה. ּבִָאים ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק, ִמְקצֵה ַהָּׁשָמיִם, יְהוָה 

ּוכְלֵי זַעְמֹו, לְַחּבֵל ּכָל־ָהָאֶרץ.
משא בבל שאותו חזה ישעיהו היה כינוס אחר של עמים רבים. בעוד הכינוס 
שבשלב הראשון יהיה של צבאות ּפְרֹו־בבליים, או תומכים בצר המשיח, יהיו 
צבאות אלה אנטי־בבליים, או נגד צר המשיח. מטרתם תהיה השמדתה של 
בבל. אלה המשמידים את בבל מכונים בידי אלוהים ְמֻקָּדׁשָי. אלוהים ישתמש 
במאמינים לא־יהודים כדי להחריב את בבל. פרטיו של חורבן זה מסופקים 
בישעיהו י"ג 6-י"ד 23. יש לציין שנבואה זו, על אודות חורבנּה של בבל, מעולם 

לא נתגשמה באופן הנדרש על ידי הכתוב.
למשל, ההקשר של ישעיהו י"ג 22-6 ממקם באופן ברור את חורבנּה של 
בבל, שעליו מנובא בפסוקים 5-1, בתחום מסגרת הזמן של יֹום ה', המהווה 
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התייחסות לצרה הגדולה. מאחר שעסקנו בקטע זה בפרק ח', 'הצרה הגדולה: 
מבוא', לא נעסוק בו בפרוטרוט במקום זה.

יתרה מכך, חורבנה של בבל מקושר לגאולה הסופית של ישראל בישעיהו 
י"ד 2-1:

ּכִי יְַרֵחם יְהוָה ֶאת־יַעֲקֹב, ּובַָחר עֹוד ּבְיִׂשְָרֵאל, וְִהּנִיָחם עַל־
ַאְדָמָתם; וְנִלְוָה ַהּגֵר עֲלֵיֶהם, וְנְִסּפְחּו עַל־ּבֵית יַעֲקֹב. ּולְָקחּום 
עִַּמים וֱֶהבִיאּום ֶאל־ְמקֹוָמם, וְִהְתנֲַחלּום ּבֵית־יְִׂשָרֵאל עַל ַאְדַמת 
יְהוָה לַעֲבִָדים וְלִׁשְפָחֹות; וְָהיּו ׁשֹבִים לְׁשֹבֵיֶהם, וְָרדּו ּבְנֹגְׂשֵיֶהם.

בחורבן סופי זה תדמה בבל לסדום ועמורה, כיוון שתהיה ראויה למגורים 
אך ורק עבור חיות הבר של המדבר, ותהיה בלתי ראויה למגורי כל אדם. נדון 
בטבען של חיות אלה בפרק כ', 'הגויים בתקופת מלכות אלף השנים'. דבר זה 

הוא הרעיון המרכזי בישעיהו י"ג 22-19:
וְָהיְָתה בָבֶל צְבִי ַמְמלָכֹות, ִּתפְֶאֶרת ּגְאֹון ּכַׂשְִּדים, ּכְַמְהּפֵכַת 
ֱאֹלִהים ֶאת־ְסדֹם וְֶאת־עֲמָֹרה. ֹלא־ֵתׁשֵב לָנֶצַח, וְֹלא ִתׁשְּכֹן עַד־

ּדֹור וָדֹור, וְֹלא־יֵַהל ׁשָם עֲָרבִי, וְֹרעִים ֹלא־יְַרּבִצּו ׁשָם. וְָרבְצּו־ׁשָם 
צִּיִים, ּוָמלְאּו בֵָּתיֶהם אִֹחים, וְׁשָכְנּו ׁשָם ּבְנֹות יַעֲנָה, ּוׂשְעִיִרים 
יְַרְּקדּו־ׁשָם. וְעָנָה ִאּיִים ּבְַאלְְמנֹוָתיו, וְַתּנִים ּבְֵהיכְלֵי עֹנֶג, וְָקרֹוב 

לָבֹוא עִָּתּה, וְיֶָמיָה ֹלא יִָּמׁשֵכּו.
נבואת ישעיהו על בבל מסתיימת בפרק י"ד 23-22, שם נאמר בבירור כי 

שלא כמו לעמים אחרים, לבבל לא תיוותר שארית ניצולה:
וְַקְמִּתי עֲלֵיֶהם, נְֻאם יְהוָה צְבָאֹות, וְִהכְַרִּתי לְבָבֶל ֵׁשם ּוְׁשָאר וְנִין 
וָנֶכֶד, נְֻאם־יְהוָה. וְַׂשְמִּתיָה לְמֹוַרׁש ִקּפֹד וְַאגְֵמי־ָמיִם וְֵטאֵטאִתיָה 

ּבְַמְטֲאֵטא ַהׁשְֵמד, נְֻאם יְהוָה צְבָאֹות.
נביא נוסף המתאר את השמדת של בבל בידי מספר עמים הוא ירמיהו, 
ולצורך כך מוקדשים שני פרקים ארוכים )נ-נא(. מפאת אורכם של הפרקים 
הללו, מן ההכרח להגביל את העיון בהם לפסוקים העיקריים שמתארים את 

חורבנה של בבל.
העובדה שנבואה זו עוסקת בבבל מצוינת בבירור בירמיהו נ' 1:

ּבְיַד  ּכַׂשְִּדים,  ֶאל־ֶאֶרץ  ֶאל־ּבָבֶל,  יְהוָה  ִּדּבֶר  ֲאׁשֶר  ַהָּדבָר 
יְִרְמיָהּו ַהּנָבִיא.

כמו בישעיהו, ירמיהו נ' 10-9 מספר על אודות התכנסותם של עמים רבים 
נגד העיר בבל:
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ּכִי ִהּנֵה ָאנֹכִי ֵמעִיר ּוַמעֲלֶה עַל־ּבָבֶל ְקַהל־ּגֹויִם ּגְדֹלִים ֵמֶאֶרץ צָפֹון 
וְעְָרכּו לָּה, ִמּׁשָם ִּתּלָכֵד; ִחּצָיו ּכְגִּבֹור ַמׁשְּכִיל, ֹלא יָׁשּוב ֵריָקם. 

וְָהיְָתה כַׂשְִּדים לְׁשָלָל, ּכָל־ׁשֹלְלֶיָה יִׂשְּבָעּו, נְֻאם־יְהוָה.

היקפו של חורבן זה והלוחמה מתוארים בירמיהו נ' 16-11:

ּכִי תשמחי ]ִתׂשְְמחּו[ ּכִי תעלזי ]ַתעַלְזּו[, ׁשֵֹסי נֲַחלִָתי, ּכִי תפושי 
]ָתפּוׁשּו[ ּכְעֶגְלָה ָדׁשָה ותצהלי ]וְִתצְֲהלּו[ ּכֲָאּבִִרים. ּבֹוָׁשה ִאְּמכֶם 
ְמאֹד, ָחפְָרה יֹולְַדְּתכֶם, ִהּנֵה ַאֲחִרית ּגֹויִם ִמְדָּבר, צִּיָה וַעֲָרבָה. 
ִמֶּקצֶף יְהוָה ֹלא ֵתֵׁשב, וְָהיְָתה ְׁשָמָמה ּכֻּלָּה, ּכֹל עֹבֵר עַל־ּבָבֶל יִֹּׁשם 
וְיִׁשְֹרק עַל־ּכָל־ַמּכֹוֶתיָה. עְִרכּו עַל־ּבָבֶל ָסבִיב, ּכָל־ּדְֹרכֵי ֶקׁשֶת, 
יְדּו ֵאלֶיָה, ַאל־ַּתְחְמלּו ֶאל־ֵחץ, ּכִי לַיהוָה ָחָטָאה. ָהִריעּו עָלֶיָה 
ָסבִיב, נְָתנָה יָָדּה נָפְלּו אשויתיה ]ָאׁשְיֹוֶתיָה[, נֶֶהְרסּו חֹומֹוֶתיָה, 
ּכִי נְִקַמת יְהוָה ִהיא, ִהּנְָקמּו בָּה, ּכֲַאׁשֶר עָׂשְָתה עֲׂשּו־לָּה. ּכְִרתּו 
זֹוֵרעַ ִמּבָבֶל וְתֹפֵׂש ַמּגָל ּבְעֵת ָקצִיר; ִמּפְנֵי ֶחֶרב ַהּיֹונָה, ִאיׁש ֶאל־

עַּמֹו יִפְנּו וְִאיׁש לְַאְרצֹו יָנֻסּו.

מאוחר יותר, בירמיהו נ' 27-21, ישנו תיאור מוחשי יותר של נפילתה 
של בבל:

עַל־ָהָאֶרץ ְמָרַתיִם עֲלֵה עָלֶיָה וְֶאל־יֹוׁשְבֵי ּפְקֹוד; ֲחֹרב וְַהֲחֵרם 
ַאֲחֵריֶהם, נְֻאם־יְהוָה, וַעֲׂשֵה ּכְכֹל ֲאׁשֶר צִּוִיִתיָך. קֹול ִמלְָחָמה 
וַּיִּׁשָבֵר ּפִַּטיׁש ּכָל־ָהָאֶרץ! ֵאיְך  נִגְַּדע  וְׁשֶבֶר ּגָדֹול. ֵאיְך  ָּבָאֶרץ 
ָהיְָתה לְׁשַָּמה ָּבבֶל ַּבּגֹויִם! יָקֹׁשְִּתי לְָך וְגַם־נִלְּכְַדְּת, ָּבבֶל, וְַאְּת 
ֹלא יָָדעְַּת, נְִמצֵאת וְגַם־נְִתּפַׂשְְּת, ּכִי בַיהוָה ִהְתּגִָרית. ּפַָתח יְהוָה 
ֶאת־אֹוצָרֹו וַּיֹוצֵא ֶאת־ּכְלֵי זַעְמֹו, ּכִי־ְמלָאכָה ִהיא לַאדֹנָי יְהוִה 
צְבָאֹות ְּבֶאֶרץ ּכַׂשְִּדים. ֹּבאּו־לָּה ִמֵּקץ, ִּפְתחּו ַמֲאבֶֻסיָה, ָסּלּוָה 
כְמֹו־עֲֵרִמים וְַהֲחִרימּוָה, ַאל־ְּתִהי־לָּה ׁשְֵאִרית. ִחְרבּו ּכָל ָּפֶריָה, 

יְֵרדּו לַָּטבַח, הֹוי עֲלֵיֶהם, ּכִי־בָא יֹוָמם, עֵת ּפְֻקָּדָתם!

חורבן זה יהיה כל כך מוחלט, וכל כך סופי, שבבל לעולם לא תיושב עוד 
בבני אדם. ההשמדה תהיה מוחלטת כהשמדתן של סדום ועמורה, לפי ירמיהו 

נ' 40-39:

לָכֵן יֵׁשְבּו צִּיִים ֶאת־ִאּיִים, וְיָׁשְבּו בָּה ּבְנֹות יַעֲנָה, וְֹלא־ֵתׁשֵב 
עֹוד לָנֶצַח וְֹלא ִתׁשְּכֹון עַד־ּדֹור וָדֹר. ּכְַמְהּפֵכַת ֱאֹלִהים ֶאת־ְסדֹם 
וְֶאת־עֲמָֹרה וְֶאת־ׁשְכֵנֶיָה, נְֻאם־יְהוָה, ֹלא־יֵֵׁשב ָׁשם ִאיׁש וְֹלא־יָגּור 

ּבָּה ּבֶן־ָאָדם.
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פעם נוספת מספר ירמיהו על התכנסותם של עמים רבים נגד בבל, בפרק 
נ' 42-41:

ִהּנֵה עַם ּבָא ִמּצָפֹון, וְגֹוי ּגָדֹול ּוְמלָכִים ַרּבִים יֵעֹרּו ִמּיְַרּכְֵתי־ָאֶרץ. 
ֶקׁשֶת וְכִידֹן יֲַחזִיקּו, ַאכְזִָרי ֵהָּמה וְֹלא יְַרֵחמּו, קֹולָם ּכַּיָם יֱֶהֶמה, 

וְעַל־סּוִסים יְִרּכָבּו, עָרּוְך ּכְִאיׁש לִַּמלְָחָמה עָלַיְִך, ּבַת־ּבָבֶל.
פרק נ' בירמיהו מסתיים בהכרזה על גזר הדין שחרץ אלוהים נגד בבל 
ועל דאבון לבם של העמים עקב החרבת בירתם העולמית, בפסוקים 46-45:

לָכֵן ׁשְִמעּו עֲצַת־יְהוָה ֲאׁשֶר יָעַץ ֶאל־ּבָבֶל, ּוַמְחׁשְבֹוָתיו ֲאׁשֶר 
ָחׁשַב ֶאל־ֶאֶרץ ּכַׂשְִּדים, ִאם־ֹלא יְִסָחבּום צְעִיֵרי ַהּצֹאן, ִאם־ֹלא 
יַּׁשִים עֲלֵיֶהם נָוֶה. ִמּקֹול נְִתּפְׂשָה בָבֶל, נְִרעֲׁשָה ָהָאֶרץ, ּוזְעָָקה 

ּבַּגֹויִם נִׁשְָמע.
לאחר התיאור המוחשי והמפורט של נפילת בבל בירמיהו נ', בא תיאור 
מפורט עוד יותר בירמיהו נ"א. תהיה זו השפעתה של בבל על עמים אחרים 

שתביא לנפילת משפט אלוהים עליה, לפי ירמיהו נ"א 9-7:
ּכֹוס־זָָהב ּבָבֶל ּבְיַד־יְהוָה, ְמׁשַּכֶֶרת ּכָל־ָהָאֶרץ, ִמּיֵינָּה ׁשָתּו גֹויִם, 
עַל־ּכֵן יְִתהֹלְלּו גֹויִם. ּפְִתאֹם נָפְלָה בָבֶל וִַּתּׁשָבֵר, ֵהילִילּו עָלֶיָה, 
ְקחּו צֳִרי לְַמכְאֹובָּה, אּולַי ֵּתָרפֵא. ִרּפִאנּו ֶאת־ּבָבֶל וְֹלא נְִרּפָָתה; 
עִזְבּוָה וְנֵלְֵך ִאיׁש לְַאְרצֹו, ּכִי־נָגַע ֶאל־ַהָּׁשַמיִם ִמׁשְּפָָטּה וְנִָּׂשא עַד־

ׁשְָחִקים.
לפי ירמיהו נ"א 24 יהיה המשפט חמור במיוחד בגלל מעשיה הרעים של 

בבל נגד עם ישראל:
וְׁשִּלְַמִּתי לְבָבֶל ּולְכֹל יֹושְבֵי כַׂשְִּדים ֵאת ּכָל־ָרעָָתם ֲאׁשֶר־עָׂשּו 

בְצִּיֹון לְעֵינֵיכֶם נְֻאם יְהוָה.
מכיוון שבבל שלטה בעולם כולו בצורה הרסנית, ישחית כעת אלוהים אותה 

שהשחיתה רבים כל כך, לפי ירמיהו נ"א 26-25:
ִהנְנִי ֵאלֶיָך, ַהר ַהַּמׁשְִחית, נְֻאם־יְהוָה, ַהַּמׁשְִחית ֶאת־ּכָל־ָהָאֶרץ, 
וְנִָטיִתי ֶאת־יִָדי עָלֶיָך וְגִלְּגַלְִּתיָך ִמן־ַהְּסלָעִים ּונְַתִּתיָך לְַהר ְׂשֵרפָה. 
וְֹלא־יְִקחּו ִמְּמָך ֶאבֶן לְפִּנָה וְֶאבֶן לְמֹוָסדֹות, ּכִי־ׁשְִממֹות עֹולָם 

ִּתְהיֶה, נְֻאם־יְהוָה.
אכן, אומר ירמיהו נ"א 29, ייעד אלוהים החרבה כוללת ומוחלטת לעיר בבל:

וִַּתְרעַׁש ָהָאֶרץ ַוָּתחֹל, ּכִי ָקָמה עַל־ּבֶָבל ַמְחׁשְבֹות יְהוָה, לָׂשּום 
ֶאת־ֶאֶרץ ּבָבֶל לְׁשַָּמה ֵמֵאין יֹושֵב.
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פעם נוספת מציין ירמיהו בפסוקים 36-35, שהכרחיותו של משפט זה 
נובעת מיחסה של בבל כלפי היהודים:

ֲחָמִסי ּוְׁשֵאִרי עַל־ּבָבֶל, ּתֹאַמר יֶֹׁשבֶת צִּיֹון, וְָדִמי ֶאל־יֹׁשְבֵי כְַׂשִּדים, 
ּתֹאַמר יְרּוׁשָלָ ִם. לָכֵן ּכֹה ָאַמר יְהוָה: ִהנְנִי־ָרב ֶאת־ִריבְֵך וְנִַּקְמִּתי 

ֶאת נְִקָמֵתְך וְַהֲחַרבְִּתי ֶאת־יַָּמּה וְהֹבַׁשְִּתי ֶאת־ְמקֹוָרּה.
החרבת בבל תביא לרינה ולשמחה גדולה בקרב הנאמנים, והיא נתפסת 

כנקמת אלוהים בבבל על יחסה הרע ליהודים, לפי ירמיהו נ"א 49-48:
וְִרּנְנּו עַל־ּבָבֶל ׁשַָמיִם וָָאֶרץ וְכֹל ֲאׁשֶר ּבֶָהם, ּכִי ִמּצָפֹון יָבֹוא־לָּה 
ַהּׁשֹוְדִדים, נְֻאם־יְהוָה. ּגַם־ּבֶָבל לִנְּפֹל ַחלְלֵי יִׂשְָרֵאל, ּגַם־לְבָבֶל 

נָפְלּו ַחלְלֵי כָל־ָהָאֶרץ.
הנבואה על השמדת בבל מסתיימת בתיאור תוצאות נפילתּה, בירמיהו 

נ"א 58-54:
קֹול זְעָָקה ִמָּבבֶל, וְׁשֶבֶר ּגָדֹול ֵמֶאֶרץ ּכַׂשְִּדים. ּכִי־ׁשֵֹדד יְהוָה 
ֶאת־ּבָבֶל, וְִאּבַד ִמֶּמּנָה קֹול ּגָדֹול, וְָהמּו גַּלֵיֶהם ּכְַמיִם ַרּבִים, נִַּתן 
ׁשְאֹון קֹולָם. ּכִי בָא עָלֶיָה עַל־ּבָבֶל ׁשֹוֵדד וְנִלְּכְדּו ּגִּבֹוֶריָה, ִחְּתָתה 
ַקּׁשְתֹוָתם, ּכִי ֵאל ּגְֻמלֹות יְהוָה ׁשַּלֵם יְׁשַּלֵם. וְִהׁשְּכְַרִּתי ׂשֶָריָה 
וֲַחכֶָמיָה, ּפַחֹוֶתיָה ּוְסגָנֶיָה וְגִּבֹוֶריָה, וְיָׁשְנּו ׁשְנַת־עֹולָם וְֹלא יִָקיצּו, 
נְֻאם־ַהֶּמלְֶך יְהוָה צְבָאֹות ׁשְמֹו. ֹּכה־ָאַמר יְהוָה צְבָאֹות: חֹמֹות 
ּבָבֶל ָהְרָחבָה עְַרעֵר ִּתְתעְַרעָר, ּוְׁשעֶָריָה ַהּגְבִֹהים ּבֵָאׁש יִּצַּתּו, וְיִגְעּו 

עִַּמים ּבְֵדי־ִריק ּולְֻאִּמים ּבְֵדי־ֵאׁש, וְיָעֵפּו.
כדי לחתום את הנבואות ביצע ירמיהו הנביא מעשה פיזי בעל משמעות 

סמלית. המעשה מתואר בפרק נ"א 64-59:
ַהָּדבָר ֲאׁשֶר־צִּוָה יְִרְמיָהּו ַהּנָבִיא ֶאת־ׂשְָריָה בֶן־נִֵרּיָה ּבֶן־ַמְחֵסיָה, 
ּבְלֶכְּתֹו ֶאת־צְִדִקּיָהּו ֶמלְֶך־יְהּוָדה ּבָבֶל, ִּבׁשְנַת ָהְרבִעִית לְָמלְכֹו, 
ּוׂשְָריָה ׂשַר ְמנּוָחה. וַּיִכְּתֹב יְִרְמיָהּו ֵאת ּכָל־ָהָרעָה ֲאׁשֶר־ָּתבֹוא 
ֶאל־ּבָבֶל ֶאל־ֵספֶר ֶאָחד, ֵאת ּכָל־ַהְּדבִָרים ָהֵאּלֶה ַהּכְֻתבִים ֶאל־

ּבָבֶל. וַּיֹאֶמר יְִרְמיָהּו ֶאל־ׂשְָריָה: ּכְבֲֹאָך בָבֶל, וְָרִאיָת וְָקָראָת ֵאת 
ּכָל־ַהְּדבִָרים ָהֵאּלֶה. וְָאַמְרָּת: יְהוָה, ַאָּתה ִדּבְַרָּת ֶאל־ַהָּמקֹום ַהּזֶה 
לְַהכְִריתֹו, לְבִלְִּתי ֱהיֹות־ּבֹו יֹוֵשב לְֵמָאָדם וְעַד־ּבְֵהָמה, ּכִי־ׁשְִממֹות 
עֹולָם ִּתְהיֶה. וְָהיָה ּכְכַֹּלְתָך לְִקֹרא ֶאת־ַהֵּספֶר ַהּזֶה, ִּתְקׁשֹר עָלָיו 
ֶאבֶן וְִהׁשְלַכְּתֹו ֶאל־ּתֹוְך ּפְָרת. וְָאַמְרָּת: ּכָכָה ִּתׁשְַקע ּבָבֶל וְֹלא־
ָתקּום, ִמּפְנֵי ָהָרעָה ֲאׁשֶר ָאנֹכִי ֵמבִיא עָלֶיָה, וְיָעֵפּו. עַד־ֵהּנָה 

ִּדבְֵרי יְִרְמיָהּו.
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העתק של ירמיהו נ' 1-נ"א 58 נכתב על גבי מגילה ונקשר לאבן. לאחר 
שהוקרא בפני הגולים היהודים בבבל, הוא נזרק לתוך נהר הפרת. ממש כפי 

ששקעה המגילה, כך תשקע בבל.
ישנן שתי אינדיקציות בכתובים לכך שמלכּה של בבל, צר המשיח, לא יהיה 

נוכח בעיר כאשר תיחרב בירתו. הראשונה היא בירמיהו נ' 43:
ֶהֱחזִיַקְתהּו,  צָָרה  יָָדיו,  וְָרפּו  ֶאת־ׁשְִמעָם  ֶמלְֶך־ּבָבֶל  ׁשַָמע 

ִחיל ּכַּיֹולֵָדה.
השנייה היא בירמיהו נ"א 32-31:

ָרץ לְִקַראת־ָרץ יָרּוץ, ּוַמּגִיד לְִקַראת ַמּגִיד, לְַהּגִיד לְֶמלְֶך ּבָבֶל 
ּכִי־נִלְּכְָדה עִירֹו ִמָּקצֶה. וְַהַּמעְּבָרֹות נְִתּפָׂשּו, וְֶאת־ָהֲאגִַּמים ׂשְָרפּו 

בֵָאׁש, וְַאנְׁשֵי ַהִּמלְָחָמה נִבְָהלּו.
עצם העובדה שיש צורך לשלוח שליחים ולהודיע למלך בבל שבירתו נחרבה, 
מהווה אינדיקציה חד־משמעית לכך שהוא לא יהיה שם כאשר יתרחש הדבר. 
אחרת לא היה כל צורך לספר לו. אם כן, היכן הוא? על ידי השוואה בין 
הכתובים המדברים על השלב הראשון לבין אלה שמדברים על השלב השני, 
נראה שבזמן שיפגוש צר המשיח את כוחותיו בעמק יזרעאל, ינצלו אויביו את 

ההזדמנות להתכנס ולהשמיד את עיר בירתו
קודם להשמדתה הפתאומית והעצומה של בבל תינתן אזהרה ליהודים אשר 
נמצאים עדיין בבבל, לנוס אל מחוץ לעיר לפני שיהיה מאוחר מדי. אזהרה זו 

מופיעה מספר פעמים בנבואת ירמיהו. הראשונה היא בפרק נ' 8-6:
צֹאן אֹבְדֹות היה ]ָהיּו[ עִַּמי, ֹרעֵיֶהם ִהְתעּום, ָהִרים שובבים 
]ׁשֹובְבּום[, ֵמַהר ֶאל־ּגִבְעָה ָהלָכּו, ׁשָכְחּו ִרבְצָם. ּכָל־מֹוְצֵאיֶהם 
ֲאכָלּום, וְצֵָריֶהם ָאְמרּו: ֹלא נְֶאׁשָם; ַּתַחת ֲאׁשֶר ָחְטאּו לַיהוָה 
נְוֵה־צֶֶדק, ּוִמְקוֵה ֲאבֹוֵתיֶהם יְהוָה. נֻדּו ִמּתֹוְך ּבָבֶל, ּוֵמֶאֶרץ ּכְַׂשִּדים 

יצאו ]צֵאּו[, וְִהיּו ּכְעַּתּוִדים לִפְנֵי־צֹאן.
מאוחר יותר ישנה התייחסות לאזהרה שנייה בפרק נ' 28:

קֹול נִָסים ּופְלִֵטים ֵמֶאֶרץ ּבָבֶל, לְַהּגִיד ּבְִצּיֹון ֶאת־נְִקַמת יְהוָה 
ֱאֹלֵהינּו, נְִקַמת ֵהיכָלֹו.

אותם הנמלטים מבבל ינוסו לירושלים כדי להודיע ליהודים שם על חורבנה 
של בבל. זוהי נקמת אלוהים בבבל בגלל יחסה הרע ליהודים, ונקמתו עבור 

היכל מקדשו בגלל מעשה החטאה, שהוא השיקוץ המשומם.
אזהרה שלישית מופיעה בפרק נ"א 6-5:
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ּכִי ֹלא־ַאלְָמן יְִׂשָרֵאל וִיהּוָדה ֵמֱאֹלָהיו, ֵמיְהוָה צְבָאֹות, ּכִי ַאְרצָם 
ָמלְָאה ָאׁשָם, ִמְּקדֹוש יִׂשְָרֵאל. נֻסּו ִמּתֹוְך ּבָבֶל ּוַמּלְטּו ִאיׁש נַפְׁשֹו, 
ַאל־ִּתַּדּמּו ּבַעֲו ֹנָּה, ּכִי עֵת נְָקָמה ִהיא לַיהוָה, ּגְמּול הּוא ְמַׁשּלֵם לָּה.

נקמת אלוהים עומדת לצאת נגד בבל. לכן מעּודדים היהודים לנוס, לבַל 
יפלו גם הם קורבן לנקמה זו. כמו בפרק נ' 28, אלו הנמלטים ילכו לירושלים 

להכריז על שעשה אלוהים, לפי ירמיהו נ"א 10:
הֹוצִיא יְהוָה ֶאת־צְִדקֵֹתינּו, ּבֹאּו ּונְַסּפְָרה בְצִּיֹון ֶאת־ַמעֲׂשֵה 

יְהוָה ֱאֹלֵהינּו.
אחר כך ישנה אזהרה רביעית בפרק נ"א 45:

צְאּו ִמּתֹוכָּה, עִַּמי, ּוַמּלְטּו ִאיׁש ֶאת־נַפְׁשֹו, ֵמֲחרֹון ַאף־יְהוָה.
האזהרה החמישית והאחרונה מופיעה בפרק נ"א 50:

ֶאת־יְהוָה,  ֵמָרחֹוק  זִכְרּו  ַאל־ַּתעֲמֹדּו,  ִהלְכּו,  ֵמֶחֶרב  ּפְלִֵטים 
וִירּוׁשָלִַם ַּתעֲלֶה עַל־לְבַבְכֶם.

בהפצרה אחרונה זו לנוס מבבל לפני השמדתּה, הם גם מונְחים לעשות את 
דרכם לירושלים ולספר ליהודים שם את אשר אירע.

לפיכך קודם להחרבתה הפתאומית והגדולה של בבל תינתן ליהודים אזהרה 
לעזוב את העיר. הם יצליחו להימלט ויפנו ללכת לירושלים.

נחזור על הערה קודמת: נבואות אלה על החרבתה של בבל מעולם לא 
נתגשמו באופן הנדרש מתוך המצוין בכתובים. כפי שמראים פרקים ה' ו-ו' 
בדניאל, המדים והפרסים כבשו את בבל כאשר היא עמדה עדיין על ִתלה 
וּבֵלְׁשַאּצַר היה הנפגע היחיד. בבל, כעיר, המשיכה להתקיים, ולדניאל אף 
ניתן מעמד של סמכות בתוך העיר. בבל ההיסטורית דעכה עם הזמן ונהייתה 
עיר רפאים. יתרה מכך, ההחרבה הזאת של בבל נקשרת באופן ברור ללידה 
החדשה ולהשבה הסופית של ישראל. אירועים מעין אלה מעולם לא התרחשו 

בהקשר של בבל הקדומה.
בקשר ללידה החדשה של ישראל מציין ירמיהו נ' 5-4:

ּבַּיִָמים ָהֵהָּמה ּובָעֵת ַהִהיא, נְֻאם־יְהוָה, יָבֹאּו בְנֵי־יִׂשְָרֵאל ֵהָּמה 
ּובְנֵי־יְהּוָדה יְַחָּדו, ָהלֹוְך ּובָכֹו יֵלֵכּו, וְֶאת־יְהוָה ֱאֹלֵהיֶהם יְבֵַּקׁשּו. 
צִּיֹון יִׁשְָאלּו, ֶּדֶרְך ֵהּנָה פְנֵיֶהם, ּבֹאּו וְנִלְוּו ֶאל־יְהוָה; ּבְִרית עֹולָם 

ֹלא ִתּׁשָכֵַח.
לפי פסוקים אלה, תבוא החרבתה של בבל באותו הזמן שיבקש עם ישראל 
את ה' אלוהיו וייכנס בבְִרית עֹולָם עם אלוהים, שהיא הברית החדשה מירמיהו 

ל"א 33-30.
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החרבתה של בבל נקשרת להשבת ישראל בירמיהו נ' 20-19:
וְֹׁשבַבְִּתי ֶאת־יְִׂשָרֵאל ֶאל־נָוֵהּו, וְָרעָה ַהּכְַרֶמל וְַהּבָָׁשן, ּובְַהר ֶאפְַריִם 
וְַהּגִלְעָד ִּתׂשְּבַע נַפְׁשֹו. ּבַּיִָמים ָהֵהם ּובָעֵת ַהִהיא, נְֻאם־יְהוָה, יְבַֻּקׁש 
ֶאת־עֲו ֹן יִׂשְָרֵאל וְֵאינֶּנּו, וְֶאת־ַחּטֹאת יְהּוָדה וְֹלא ִתָּמצֶאינָה, ּכִי 

ֶאְסלַח לֲַאׁשֶר ַאׁשְִאיר.
עם ישראל מוצג פה מּושב לאדמתו כאשר כל חטאיו נסלחו, כך שאף אחד 
לא יוכל עוד אפילו למצוא את חטאיו. על השבה זו להיות התוצאה של החרבת 

בבל, מה שלא ממש יכול להיות נכון לגבי בבל העתיקה.
כל הדברים הללו מצביעים על העובדה שהעיר בבל בהכרח תעבור חורבן 
בזמן הלידה החדשה של ישראל. דבר זה מחייב שהחרבתּה של בבל תתרחש 
במהלך מערכַת הר מגידון. ודבר זה, בתורו, מחייב שהעיר בבל תיבנה מחדש 

לפני כן.
קטע נרחב נוסף העוסק בהחרבתה של בבל הוא התגלות י"ח 24-1. פרק 
זה בהתגלות עוסק באופן מיוחד בבבל הפוליטית והכלכלית, אשר תמשול 
בעולם במשך שלוש שנים וחצי. הקטע מתחיל בהכרזה על אודות נפילת בבל, 

בפרק י"ח 3-1:
ַאֲחֵרי־כֵן ָרִאיִתי ַמלְָאְך ַאֵחר יֹוֵרד ִמן־ַהּׁשָָמיִם, וְהּוא כַּבִיר־ּכַֹח 
וְָהָאֶרץ ֵהִאיָרה ִמּכְבֹדֹו. וַּיְִקָרא ּבְקֹול עֹז לֵאמֹר: נָפְלָה, נָפְלָה ּבָבֶל 
ַהּגְדֹולָה וְַּתִהי נְוֵה ְׂשעִיִרים ּוִמְׁשָמר לְכָל־רּוַח ָטֵמא ּוִמְׁשָמר לְכָל־
עֹוף ָטֵמא וְנְִמָאס, ּכִי ִמּיֵין ֲחַמת זְנּוָתּה ׁשָתּו ּכָל־ַהּגֹויִם, ּוַמלְכֵי 

ֶאֶרץ זָנּו ַאֲחֶריָה וְסֲֹחֵרי ֶאֶרץ ִמּׁשִפְעַת ַּתעֲנֻגֶיָה ֶהעֱׁשִירּו.
בהיחרבה תהיה בבל למקום מגוריהם של שדים. יהיה זה מעונם של השדים 
ומקום מאסרם למשך עידן המשיח )פס' 2-1(. אי אפשר לומר שהדבר נכון 
לגבי בבל היום. הסיבה למשפט החמור הזה על בבל תהיה השחיתות העולמית 
הפוליטית )ַמלְכֵי ֶאֶרץ( והכלכלית )סֲֹחֵרי ֶאֶרץ(, שתנבע מעיר זו עקב משילתו 

של צר המשיח בה )פס' 3(.
כמו בנבואות בירמיהו, מגלה התגלות י"ח 5-4 שתצא קריאה ליהודים 

להימלט מן העיר טרם החרבת בבל:
וֶָאׁשְַמע קֹול ַאֵחר ִמן־ַהּׁשַָמיִם ָהאֵֹמר: צְאּו ִמֶּמּנָה, עִַּמי, ּפֶן־

ִּתְתַחּבְרּו ֶאל־ַחּטֹאֶתיָה ּופֶן־ִּתְקחּו ִמַּמּכֹוֶתיָה, ּכִי־ַחּטֹאֶתיָה ִהּגִיעּו 
עַד־לַּׁשָָמיִם וַּיִזְּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת־עֲוֹנֹוֶתיָה.

כוס עוונותיה של בבל תהיה אז מלאה. לבַל יבוא משפטה של בבל גם על 
היהודים, הם מומרצים לנוס, וכך יעשו.
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כתב האישום נגד בבל ניתן בהתגלות י"ח 8-6:
ׁשַּלְמּו־לָּה ּגְמּולָּה ׁשֶּגְָמלָה לָכֶם וַעֲׂשּו־לָּה ּכִפְלַיִם ּכְפָעֳלָּה; ּבַּכֹוס 
ֲאׁשֶר ָמְסכָה ִמְסכּו־לָּה ּכִפְלָיִם. ּכֲַאׁשֶר ִהְתרֹוֲמָמה וְִהְתעַּנְגָה, ּכֵן 
ְּתנּו־לָּה ֵחבֶל ָוֵאבֶל, ּכִי ָאְמָרה בִלְבָבָּה: ֲאנִי יָׁשַבְִּתי ַמלְּכָה וְֹלא 
ֶאְהיֶה ַאלְָמנָה וְֵאבֶל ֹלא ֶאְרֶאה. עַל־ּכֵן ֶרגַע, ּבְיֹום ֶאָחד, ָּתבֹאנָה 
ַמּכֹוֶתיָה: ָמוֶת וְֵאבֶל וְָרעָב וְִתָּׂשֵרף ּבְמֹו־ֵאׁש; ּכִי ָחזָק יְהֹוָה ֱאֹלִהים 

ַהּׁשֹפֵט אָֹתּה.
בבל נידונה לקבל עונש כפול ביחס לזה אשר הסבה לאחרים )פס' 6(. בגלל 
שעיר זו, באמצעות השילוש המדומה, תתרברב נגד אלוהי השמיים )פס' 7(, 

היא תסבול חורבן נמהר ופתאומי באש )פס' 8(.
לאחר היחרבות בבל יקוננו ויתאבלו עליה מרות אלה שהשקיעו בה רבות, 
התעשרו ממנה, אך כעת יתרוששו עקב חורבנה. שלושה מעמדות של אנשים 
יתאבלו על בבל, וקינותיהם מתועדות בהתגלות י"ח 19-9. ראשית באה קינתם 

של המלכים, המושלים הפוליטיים של העולם, בפרק י"ח 10-9:
וְיִבְּכּו וְיְִסּפְדּו עָלֶיָה ַמלְכֵי־ֶאֶרץ, ֲאֶׁשר זָנּו וְִהְתעַּנְגּו עִָּמּה, ּבְִראָֹתם 
ֶאת־עֲׁשַן ׂשְֵרפָָתּה; ּוֵמָרחֹוק יַעְַמדּו ִמּפְנֵי ֵאיַמת עִּנּויָּה וְָאְמרּו: 
אֹוי, אֹוי לְָך, ּבָבֶל ָהעִיר ַהּגְדֹולָה, ָהעִיר ַהֲחזָָקה, ּכִי־בְׁשָעָה ַאַחת 

ּבָא ִמׁשְּפֵָטְך.
אלה הם שבעת המלכים אשר מלכו יחד עם צר המשיח, מלך בבל, והכניעו 
את סמכותם למרותו. כל כוח וסמכות אשר החזיקו, היו תלויים בחסדיה של 
בבל. בראותם את סמכותם מתפוגגת עם החרבתה של בבל, הם מקוננים על 
מהירות משפטה. הם יוכלו לראות את עשנה של בבל ֵמָרחֹוק, מכיוון שהם 

יראו אותו מעמק יזרעאל שבישראל.
הקבוצה השנייה של מתאבלים הם הסוחרים, בפרק י"ח 16-11:

וְסֲֹחֵרי ָהָאֶרץ ּבֹכִים ּוִמְתַאּבְלִים עָלֶיָה, ּכִי עַָּתה ֹלא־יְִקנֶה עֹוד 
ִאיׁש ֶאת־ַמָׂשא ֳאנִּיֹוָתם, ֶאת־ַמָׂשא זָָהב וָכֶֶסף וְֶאבֶן יְָקָרה ּופְנִינִים 
ּובּוץ וְַאְרּגָָמן ּוֶמׁשִי וְׁשָנִי וְכָל־עֲצֵי בֹׂשֶם וְכָל־ּכְלֵי ׁשֶנְַהּבִים וְכָל־

ּכְלֵי עֵץ יָָקר ּוכְלֵי נְחׁשֶת ּובְַרזֶל וָׁשָיִׁש׃ וְִקּנָמֹון ]וֲַאמֹומֹון[ ּוְקטֶֹרת 
ַסִּמים ּומֹר ּולְבֹונָה וְיַיִן וָׁשֶֶמן וְסֹלֶת וְִחִּטים ּוִמְקנֶה וָצֹאן וְסּוִסים 
ּוַמְרּכָבֹות ּוגְוִּיֹות וְנֶפֶׁש ָאָדם. וְַהְּמגִָדים ַמְחַמד נַפְׁשְֵך ָאזְלּו ִמֵּמְך; 
צְִהיר ָאבַד ִמֵּמְך וְֹלא ִתְמצֵָאם עֹוד. וְֹרכְלֵיֶהם, ֲאׁשֶר  וְכָל־ׁשֵָמן ּוַמִ
ֶהעֱִׁשירּו ִמֶּמּנָה, יַעְַמדּו ֵמָרחֹוק ִמּפְנֵי ֵאיַמת עִּנּויָּה ּובָכּו וְִהְתַאּבָלּו 
וְָאְמרּו: אֹוי, אֹוי ָהעִיר ַהּגְדֹולָה, ַהְמכָֻּסה ּבְׁשֵׁש וְַאְרּגָָמן וְׁשָנִי 
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ּוֻמכְלָלָה בְזָָהב וְֶאבֶן יְָקָרה ּופְנִינִים, ּכִי־בְׁשָעָה ַאַחת ָהֳחַרב עֹשֶר 
ּגָדֹול ּכָזֶה!

בבל תהפוך בירתו הכלכלית של העולם, מרכז העסקים והסחר העולמי, 
עיר המתאפיינת בפריטי היוקרה שמפורטים בקטע. אך לפתע היא תעלה 
כולה בעשן, ועושרם של הסוחרים לא יהיה עוד. בכיים של הסוחרים אמנם 

יישמע, כשבאחת יהפכו לאביונים.
מובילי הסחורה הם הקבוצה השלישית שהרוויחה מקשריה עם בבל. אך 

כעת יקוננו גם הם, לפי פרק י"ח 17- 19:
וְכָל־חֹבֵל וְכָל־ּבַעַל־ַמעֲבֶֹרת וְַהַּמּלִָחים וְכָל־עֹׂשֵי ְמלָאכָה ּבַּיָם 
עְָמדּו ֵמָרחֹוק וַּיִצְעֲקּו ּבְִראָֹתם עֲׁשַן ׂשְֵרפָָתּה, לֵאמֹר: ִמי בֶעִָרים 
ּכָעִיר ַהּגְדֹולָה? וַּיִזְְרקּו עָפָר עַל־ָראׁשֵיֶהם וַּיִצְעֲקּו ּבָכֹה וְָספֹוד 
לֵאמֹר: אֹוי, אֹוי ָהעִיר ַהּגְדֹולָה, ֲאׁשֶר־ּבָּה ֶהעֱׁשִירּו ֵמהֹונָּה ּכֹל 

ֲאׁשֶר־לֶָהם ֳאנִּיֹות ּבַּיָם, ּכִי־בְׁשָעָה ַאַחת ָהֳחָרבָה.
מאחר שלסוחרים לא תהיה סחורה לשווק, לא תהיה למובילים סחורה 
להעביר, סחורה שבאמצעותה נתעשרו. ולכן יקוננו גם הם קינה גדולה על 

החורבן הפתאומי.
אך בעוד שלוש הקבוצות הללו מתאבלות, יצהלו שלוש קבוצות אחרות, 

לפי פרק י"ח 20:
ָרּנּו עָלֶיָה ַהּׁשַָמיִם וְַהּׁשְלִיִחים ַהְּקֹדשִים וְַהּנְבִיִאים, ּכִי־ׁשָפַט 

ֱאֹלִהים ֶאת־ִמׁשְּפְַטכֶם ִמֶּמּנָה.
בארץ תישמע קינתם של מלכים, סוחרים ומובילים. אך בשמיים תישמע 
רינתם של שלוש קבוצות שמחות: קדושים, שליחים ונביאים. החרבת בבל 

תציין את שובו הקרוב של המשיח.
הקטע מסתיים בתמונה המתארת את של חורבנה השלם של בבל, בפרק 

י"ח 24-21:
וַּיִָׂשא ַמלְָאְך נֹוָרא ֶאבֶן ּגְדֹולָה ּכְפֶלַח ֶרכֶב, וַּיְַׁשלִיכֶָה ֶאל־ּתֹוְך ַהּיָם 
לאמר: ּכָכָה ֻּתְׁשלְַך ּבְַמעֲָרצָה ּבָבֶל ָהעִיר ַהּגְדֹולָה וְֹלא ִּתָּמצֵא עֹוד. 
וְקֹול ַהְמנַּגְנִים ּבְכִּנֹור וְַהְמזְַּמִרים ּוְמַחּלְלִים ּבֲַחלִילִים ּוַמְחצְִרים 
ּבֲַחצֹצְרֹות, ּבַל־יִּׁשַָמע עֹוד ּבְתֹוכְֵך. וְכָל־ָחָרׁש וְחֹשֵב ּבַל־יִָּמצֵא 
בְָך עֹוד; וְקֹול ֵרַחיִם ּבַל־יִּׁשַָמע עֹוד ּבְִקְרּבְֵך. וְאֹור נֵר ֹלא־יִָאיר 
לְָך עֹוד; וְקֹול ָחָתן וְקֹול ּכַּלָה ֹלא־יִּׁשַָמע ּבְָך עֹוד; ּכִי כִנְעָנַיְִך ָהיּו 
נִכְּבֵַּדי ֶאֶרץ ּובִכְׁשָפַיְִך ָּתעּו כָל־ַהּגֹויִם. ּובָּה נְִמצָא ַּדם ַהּנְבִיִאים 

וְַהְּקדֹשִים וְכָל־ֲהרּוגֵי ָאֶרץ. 



313מערכַת הר מגידון וביאתו השנייה של ישוע המשיח

ירמיהו ציווה שאבן עטופה במגילה תושלך לתוך נהר הפרת, כדי לסמל את 
טביעת העיר בבל. כעת דמות נוספת - מלאך, משליך גם הוא אבן, שגודלה 
כאבן רחיים, לתוך הים כדי להמחיש עד כמה שלמה תהיה היעלמותּה של 
בבל, כך שלא תימצא עוד )פס' 21(. בבל תחדל להיות מרכז העולם ובירתו 
)פס' 23-22(, מפני שהיא הייתה אשמה בדם הנביאים )למשל, שני העדים( 

ובטבח קדושי הצרה הגדולה )פס' 24(.
לסיכום העיון בשלבה השני של מערכַת הר מגידון: כאשר צר המשיח יעביר 
את כוחותיו לעמק יזרעאל, ינצלו אויביו את ההזדמנות להחריב את העיר בבל 
במהירות ובפתאומיות. לפי ישעיהו י"ג 3, יהיו אלה מאמינים גויים מתקופת 
הצרה הגדולה. אך ממש לפני כן יוזהרו היהודים שעליהם לנוס מבבל. כך הם 
יעשו וישימו דרכם לירושלים לדווח ליהודים הנמצאים שם. חורבנה הפתאומי 
של בירתו הפוליטית והכלכלית של העולם יגרום לתדהמה ולמבוכה גדולות 
בארץ, אך לא בשמיים. כי כאשר יגיע חורבנה של בבל, יציין הדבר כי ביאת 
המשיח השנייה קרובה לבוא, ויחד איתה לידתו החדשה ושיקומו של עם 
ישראל. נדון בפרטים נוספים על אודות אחריתה הסופית של בבל בפרק כ', 

'הגויים במלכות המשיח'.

ג. השלב השלישי: נפילת ירושלים
על אף שכל כוחות הברית של צר המשיח יהיו איתו כאשר יקבל את 
הידיעה שעיר בירתו נחרבה, הוא לא יפנה לכיוון מזרח להשמיד את אויביו. 
השטן הוא זה שיהיה בשליטה, ותוכניתו של השטן להשמדת היהודים היא 
אשר תהיה בראש מעייניו. לכן במקום לפנות מזרחה, יפנה צר המשיח לנוע 

דרומה כנגד ירושלים.
זכריה הוא שמתאר את השלב השלישי הזה בשני מקומות. הראשון זהו 

זכריה י"ב 3-1:
ַמּׂשָא ְדבַר־יְהוָה עַל־יִׂשְָרֵאל, נְֻאם־יְהוָה נֶֹטה ׁשַָמיִם וְיֵֹסד ָאֶרץ 
וְיֹצֵר רּוַח־ָאָדם ּבְִקְרּבֹו. ִהּנֵה ָאנֹכִי ׂשָם ֶאת־יְרּוׁשָלִַם ַסף־ַרעַל 
לְכָל־ָהעִַּמים ָסבִיב, וְגַם עַל־יְהּוָדה יְִהיֶה בַָּמצֹור עַל־יְרּוׁשָלִָם. 
וְָהיָה בַּיֹום־ַההּוא ָאִׂשים ֶאת־יְרּוָׁשלִַם ֶאבֶן ַמעֲָמָסה לְכָל־ָהעִַּמים, 

ּכָל־עְֹמֶסיָה ׂשָרֹוט יִּׂשֵָרטּו, וְנֶֶאְספּו עָלֶיָה ּכֹל ּגֹויֵי ָהָאֶרץ.
השני הוא זכריה י"ד 2-1:

ִהּנֵה יֹום־ָּבא לַיהוָה, וְֻחּלַק ׁשְלָלְֵך ּבְִקְרֵּבך. וְָאַספְִּתי ֶאת־ּכָל־
ַ ִם לִַּמלְָחָמה, וְנִלְּכְָדה ָהעִיר וְנָׁשַּסּו ַהּבִָּתים,  ַהּגֹויִם ֶאל־יְרּוׁשָל
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וְַהּנִָׁשים תשגלנה ]ִּתָּׁשכַבְנָה[, וְיָצָא ֲחצִי ָהעִיר ּבַּגֹולָה, וְיֶֶתר ָהעָם 
ֹלא יִּכֵָרת ִמן ָהעִיר.

מעמק יזרעאל ינועו צבאותיו של צר המשיח דרומה, וכל הצבאות של כל 
העמים יתלכדו כנגד ירושלים. פעם נוספת תיפול ירושלים לידיהם של גויים. 
חצי מהאוכלוסייה היהודית יילקח לעבדות, בעוד חציה השני יורשה להישאר 

בעיר ולהמתין לאשר מכין לו גורלו מאוחר יותר.
לכידת ירושלים בידי כוחותיו של צר המשיח לא תבוא בקלות. אלוהים 
יחזק עד מאוד את כוחם של היהודים לעמוד במתקפה במידה רבה, תוך 
גרימת אבדות כבדות לצבאותיו של צר המשיח. זכריה י"ב 3 מציין שכל 
הגויים העומסים על עצמם לבוא לירושלים ייפגעו קשות, וירושלים אכן תהיה 
למעמסה כבדה עבורם. העצמת הכוחות היהודיים מתוארת בזכריה י"ב 9-4:

ּבַּיֹום ַההּוא, נְֻאם־יְהוָה, ַאּכֶה כָל־סּוס ּבִַּתָּמהֹון וְֹרכְבֹו ּבַּׁשִּגָעֹון, 
וְעַל־ּבֵית יְהּוָדה ֶאפְַקח ֶאת־עֵינַי, וְכֹל סּוס ָהעִַּמים ַאּכֶה ּבַעִּוָרֹון. 
וְָאְמרּו ַאּלֻפֵי יְהּוָדה ּבְלִָּבם: ַאְמצָה לִי יֹׁשְבֵי יְרּוׁשָלִַם, ַּביהוָה 
צְבָאֹות ֱאֹלֵהיֶהם. ּבַּיֹום ַההּוא ָאׂשִים ֶאת־ַאּלֻפֵי יְהּוָדה ּכְכִּיֹור 
ֵאׁש ּבְעֵצִים ּוכְלַּפִיד ֵאׁש ּבְעִָמיר, וְָאכְלּו ַעל־יִָמין וְעַל־ׂשְמֹאול 
ֶאת־ּכָל־ָהעִַּמים ָסבִיב, וְיָׁשְבָה יְרּוׁשָלִַם עֹוד ַּתְחֶּתיָה ּבִירּוׁשָלִָם. 
וְהֹוִׁשעַ יְהוָה ֶאת־ָאֳהלֵי יְהּוָדה ּבִָראׁשֹנָה, לְַמעַן ֹלא־ִתגְַּדל ִּתפְֶאֶרת 
ּבֵית־ָּדוִיד וְִתפְֶאֶרת יֵֹׁשב יְרּוָׁשלִַם עַל־יְהּוָדה. ּבַּיֹום ַההּוא יָגֵן יְהוָה 
ּבְעַד יֹוׁשֵב יְרּוׁשָלִַם, וְָהיָה ַהּנִכְׁשָל ּבֶָהם ּבַּיֹום ַההּוא ּכְָדוִיד, ּובֵית 
ָּדוִיד ּכֵאֹלִהים, ּכְַמלְַאְך יְהוָה לִפְנֵיֶהם. וְָהיָה ּבַּיֹום ַההּוא, ֲאבֵַּקׁש 

לְַהׁשְִמיד ֶאת־ּכָל־ַהּגֹויִם ַהּבִָאים עַל־יְרּוׁשָלִָם.

פסוקים אלה מתארים את השגחתו העליונה של אלוהים בשלב זה של 
מערכַת הר מגידון, טרם ההתערבות הממשית באמצעות שיבתו האישית של 
ישוע המשיח. בקרב על ירושלים המנהיגים הצבאיים היהודים יצוידו בכוח 
כה רב עד שנראה יהיה שהם ממוטטים את האויב באותה המהירות שלפיד 
מצית עץ יבש מאוד. החלושים מבין היהודים יקבלו כוח כשל דוד, וה"דוִידים" 
מביניהם יקבלו כוח כשל מלאך ה'. מהי כוונת הדברים שאלוהים יושיע ֶאת־
ָאֳהלֵי יְהּוָדה ּבִָראׁשֹנָה, כלומר לפני שיושיע את ירושלים - בכך נדון מאוחר 
יותר. ובכל זאת, תהיה זו אחת הדרכים שבאמצעותה יתחיל אלוהים להשמיד 

את העמים אשר נאספו נגד ירושלים )פס' 9(.
העצמת כוחם של הצבאות היהודיים בקרב על ירושלים מפורטת עוד יותר 

במיכה ד' 14-11:
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וְעַָּתה נֶֶאְספּו עָלַיְִך ּגֹויִם ַרִּבים ָהאְֹמִרים: ֶּתֱחנָף, וְַתַחז ְּבצִּיֹון 
עֵינֵינּו. וְֵהָּמה ֹלא יְָדעּו ַמְחׁשְבֹות יְהוָה וְֹלא ֵהבִינּו עֲצָתֹו, ּכִי 
ִקּבְצָם ּכֶעִָמיר ּגְֹרנָה. קּוִמי וָדֹוׁשִי בַת־צִּיֹון, ּכִי־ַקְרנְֵך ָאִׂשים ּבְַרזֶל 
ּופְַרסַֹתיְִך ָאִׂשים נְחּוָׁשה, וֲַהִדּקֹות עִַּמים ַרּבִים, וְַהֲחַרְמִּתי לַיהוָה 
ּבִצְעָם, וְֵחילָם לֲַאדֹון ּכָל־ָהָאֶרץ. עַָּתה ִּתְתּגְֹדִדי בַת־ּגְדּוד, ָמצֹור 

ׂשָם עָלֵינּו, ּבַּׁשֵבֶט יַּכּו עַל־ַהּלְִחי ֵאת ׁשֹפֵט יִׂשְָרֵאל.
העמים יתקבצו נגד ירושלים )פס' 11( כדי להשמידה. אולם בעודם עושים 
זאת יהפכו עמים אלה ויהיו כאלומות בגורן )פס' 12, עִָמיר ּגְֹרנָה(, והכוחות 
היהודיים יוכלו לדוש אותם היטב. אך הקרב יסתיים בהפסד, והגויים ילכדו 
את ירושלים ויציינו זאת בהכותם את מנהיגה של ירושלים על הלחי )פס' 14(. 
לאחר לחימה כבדה וספיגת אבדות גדולות כל כך, יבזזו חייליו של צר המשיח 
את בֵתיה היהודיים של ירושלים, והנשים היהודיות יהיו נתונות למעשי אונס 

רבים )זכר' יד 2(. בכך יבוא השלב השלישי אל קצו.

ד. השלב הרביעי: צבאות צר המשיח בבצרה
ראינו כבר בפרק הקודם שהריכוז העיקרי של היהודים והמנהיגים היהודים 
לא יהיה בירושלים או בישראל, אלא בבצרה, בארץ אדום או בירדן הדרומית 
של היום. מאחר שמטרתה העיקרית של מערכַת הר מגידון היא הכחדת 
היהודים, ינועו צבאות העולם דרומה מירושלים לבצרה, כפי שמבהיר ירמיהו 

מ"ט 14-13:
ּכִי בִי נִׁשְַּבעְִּתי, נְֻאם־יְהוָה, ּכִי־לְׁשַָּמה, לְֶחְרּפָה, לְחֶֹרב וְלְִקלָלָה 
ׁשְמּועָה  עֹולָם.  לְָחְרבֹות  ִתְהיֶינָה  וְכָל־עֶָריָה  בָצְָרה,  ִּתְהיֶה 
ׁשַָמעְִּתי ֵמֵאת יְהוָה, וְצִיר ַּבּגֹויִם ׁשָלּוַח: ִהְתַקְּבצּו ּובֹאּו עָלֶיָה, 

וְקּומּו לִַּמלְָחָמה.
המקום הבא שבו יתאגדו עמי העולם הוא בצרה, כדי להשמיד את שארית 
ישראל אשר התאספה שם )מיכה ב 12(. עם השלמת השלב הרביעי מתחילים 

שלושת הימים האחרונים לפני הביאה השנייה.

ה. השלב החמישי: לידתו הלאומית החדשה 
של ישראל

צוין בפרק הקודם שכאשר מדברים על הבסיס לביאתו השנייה של המשיח, 
ישנם שני פנים לבסיס זה. ראשית, חייבת להיות ההתוודות על חטאו הלאומי 
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של עם ישראל )ויק' כו 42-40; ירמ' ג 18-11; הושע ה 15(; ושנית, תחינה 
לשיבתו של המשיח )זכר' יב 10; מתי כג 39-37(. עם הימצאות צבאות צר 
המשיח בעיר בצרה תחל מערכַת הר מגידון את שלושת ימיה האחרונים, לפי 

הושע ו' 3-1:
וְיְַחּבְׁשֵנּו.  וְיְִרָּפֵאנּו, יְַך  וְנָׁשּובָה ֶאל־יְהוָה, ּכִי הּוא ָטָרף  לְכּו 
יְַחּיֵנּו ִמּיָֹמיִם, ּבַּיֹום ַהּׁשְלִיׁשִי יְִקֵמנּו וְנְִחיֶה לְפָנָיו. וְנְֵדעָה, נְִרְּדפָה 
לַָדעַת ֶאת־יְהוָה, ּכְׁשַַחר נָכֹון מֹצָאֹו, וְיָבֹוא כַּגֶׁשֶם לָנּו, ּכְַמלְקֹוש 

יֹוֶרה ָאֶרץ.
קטע זה הוא בעצם המשך של הושע פרק ה'. חבל שכך חילקו את הפרקים, 
כיוון שהחלוקה קוטעת את הרצף הרעיוני. פסוקים אלה מכילים את ההודאה 
בחטא שנדרשת בסוף פרק ה', בפסוק 15. פסוקים 3-1 באים בצורה של קריאה 
היוצאת מאת המנהיגים היהודים, כשהם מפצירים בעם לשוב מחטאו הלאומי 
ולהתוודות עליו )פס' 2-1(. רק אז יושבו לו הברכות הגשמיות שמהם נהנה 
בעבר )פס' 3(. סוף־סוף יגיעו מנהיגי ישראל לידי הכרה בסיבה שבעטיה נפלה 
עליהם הצרה הגדולה. אם הכרה זו תבוא באמצעות למידת הכתובים, או 
באמצעות מלאכת הבישור של 144 אלף היהודים, או באמצעות שני העדים 
)אות יונה השלישי, שאליו כבר הגיבו יהודי ירושלים(, או באמצעות אליהו 
הנביא - הדבר אינו מצוין בבירור. סביר להניח שיהיה זה שילוב של כל 
הדברים הללו. אך בדרך כלשהי יבואו המנהיגים לידי הבנה של מהות החטא 
הלאומי. בדיוק כפי שפעם הובילו המנהיגים היהודים את העם לידי דחיית 
משיחותו של ישוע, כעת הם יובילו את העם לקבלת משיחותו באמצעות 
אותה קריאה מהושע ו' 3-1, אשר תתחיל את שלושת הימים האחרונים לפני 

ביאתו השנייה של המשיח.
ההתוודות על חטאו הלאומי של עם ישראל תימשך לאורך היומיים 
הראשונים. עצם מילות התוודותו הלאומית של עם ישראל ניתנות בישעיהו 

נ"ג 9-1:
ִמי ֶהֱאִמין לְִׁשֻמעֵָתנּו ּוזְרֹועַ יְהוָה עַל־ִמי נִגְלָָתה? וַּיַעַל ּכַּיֹונֵק לְפָנָיו, 
וְכַּׁשֶֹרׁש ֵמֶאֶרץ צִּיָה, ֹלא־תַֹאר לֹו וְֹלא ָהָדר וְנְִרֵאהּו, וְֹלא־ַמְרֶאה 
וְנְֶחְמֵדהּו. נִבְזֶה וֲַחַדל ִאיִׁשים, ִאיׁש ַמכְאֹבֹות וִידּועַ חֹלִי, ּוכְַמְסֵּתר 
ּפָנִים ִמֶּמּנּו, נִבְזֶה וְֹלא ֲחׁשַבְנֻהּו. ָאכֵן ֳחלָיֵנּו הּוא נָׂשָא ּוַמכְאֹבֵינּו 
ְסבָלָם, וֲַאנְַחנּו ֲחׁשַבְנֻהּו נָגּועַ, ֻמּכֵה ֱאֹלִהים ּוְמעֻּנֶה. וְהּוא ְמחֹלָל 
ִמּפְׁשָעֵנּו, ְמֻדּכָא ֵמעֲו ֹנֵֹתינּו, מּוַסר ׁשְלֹוֵמנּו עָלָיו, ּובֲַחבָֻרתֹו נְִרּפָא־
לָנּו. ּכֻּלָנּו ּכַּצֹאן ָּתעִינּו, ִאיׁש לְַדְרּכֹו ּפָנִינּו, וַיהוָה ִהפְּגִיעַ ּבֹו ֵאת 
עֲו ֹן ּכֻּלָנּו. נִּגַׂש וְהּוא נַעֲנֶה, וְֹלא יִפְַּתח־ִּפיו, ּכַּׂשֶה לֶַּטבַח יּובָל 
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ּוכְָרֵחל לִפְנֵי גֹזְזֶיָה נֱֶאלָָמה, וְֹלא יִפְַּתח ּפִיו. ֵמעֹצֶר ּוִמִּמְׁשּפָט לָֻּקח, 
וְֶאת־ּדֹורֹו ִמי יְׂשֹוֵחַח? ּכִי נִגְזַר ֵמֶאֶרץ ַחּיִים, ִמּפֶׁשַע עִַּמי נֶגַע לָמֹו. 
וַּיִֵּתן ֶאת־ְרׁשָעִים ִקבְרֹו וְֶאת־עָׁשִיר ְּבמָֹתיו, עַל ֹלא־ָחָמס עָׂשָה 

וְֹלא ִמְרָמה ּבְפִיו. 
בהתוודות זו הם מודים בכך שהעם ראה בישוע לא יותר מעוד אדם, פושע 
שמת על חטאיו שלו. אך כעת הם מכירים בכך שהוא לא היה אדם רגיל, כי 
אם שה אלוהים התמים והמושלם, המשיח עצמו. יתרה מכך, לא עבור חטאיו 

מת המשיח, אלא על חטאיהם, כדי שלא יוכו וינוגעו הם בגלל חטאיהם.
לפיכך תבוא הלידה החדשה הלאומית באמצעות ההתוודות הלאומית 
שמתוארת בישעיהו נ"ג 9-1. ביום השלישי של שלושת הימים, ייוושע העם 

כעם, וכך תתגשם הנבואה באל הרומים י"א 27-25:
ּכִי ֹלא־ֲאכֵַחד ִמּכֶם, ַאַחי, ֶאת־ַהּסֹוד ַהזֶה, ֶּפן־ִּתְהיּו ֲחכִָמים 
ּבְעֵינֵיכֶם; ּכִי ִטְמטּום ַהּלֵב לְִמְקצָת נְִהיָה לְיִׂשְָרֵאל, עַד ּכִי־יִּכָנֵס 
ְמֹלא ַהּגֹויִם. ּובְכֵן ּכָל־יִׂשְָרֵאל יִָּוׁשֵעַ, ּכַּכָתּוב: ּובָא לְצִּיֹון ּגֹוֵאל 

וְיָׁשִיב ּפֶׁשַע ִמּיַעֲקֹב׃ וְזֹאת בְִריִתי אֹוָתם, בֲַהסִיִרי ַחָּטאָתם.
ּכָל־יִׂשְָרֵאל, פשוטו כמשמעו - כל יהודי שיחיה באותה נקודת זמן, כלומר 
אותו השליש הנותר ממספר היהודים המקורי בתחילת הצרה הגדולה )זכר' 
יג 9-8(. התוודותו הלאומית של עם ישראל ולידתו הלאומית החדשה יושגו 
בתוך יומיים אחרי צאת הקריאה. הפן השני שמוביל לביאה השנייה הוא 
תחינת עם ישראל למשיח לשוב ולהצילו מהמצב הקשה שאליו נקלע, שבו 

צבאות העולם המבקשים את השמדתו התאגדו מחוץ לבצרה.
תחינת היהודים לבואו של המשיח כדי להצילם היא הנושא של התגלויות 

רבות בכתבי הקודש. היא מתוארת בזכריה י"ב 10-י"ג 1:
וְׁשָפַכְִּתי עַל־ֵּבית ָּדוִיד וְעַל יֹוׁשֵב יְרּוׁשָלִַם רּוַח ֵחן וְַתֲחנּונִים, 
וְִהִּביטּו ֵאלַי ֵאת ֲאׁשֶר־ָּדָקרּו, וְָספְדּו עָלָיו ּכְִמְסּפֵד עַל־ַהּיִָחיד, 
וְָהֵמר עָלָיו ּכְָהֵמר עַל־ַהּבְכֹור. ּבַּיֹום ַההּוא יִגְַּדל ַהִּמְסּפֵד ּבִירּוָׁשלִַם 
ִמׁשְָּפחֹות  ָהָאֶרץ  וְָספְָדה  ְמגִּדֹון.  ְּבבְִקעַת  ֲהַדְדִרּמֹון  ּכְִמְסּפַד 
ִמׁשְּפָחֹות לְבָד, ִמׁשְַּפַחת ֵּבית־ָּדוִיד לְבָד ּונְׁשֵיֶהם לְבָד, ִמׁשְַּפַחת 
ּבֵית־נָָתן לְבָד ּונְֵׁשיֶהם לְבָד. ִמְׁשּפַַחת ּבֵית־לֵוִי לְבָד ּונְֵׁשיֶהם לְבָד, 
ִמׁשְַּפַחת ַהּׁשְִמעִי לְבָד ּונְׁשֵיֶהם לְבָד. ֹּכל ַהִּמׁשְָּפחֹות ַהּנִׁשְָארֹות 
ִמׁשְָּפחֹת ִמׁשְָּפחֹת לְבָד ּונְׁשֵיֶהם לְבָד. ַּבּיֹום ַההּוא יְִהיֶה ָמקֹור 

נִפְָּתח לְבֵית ָּדוִיד ּולְיֹׁשְבֵי יְרּוׁשָלִָם, לְַחַּטאת ּולְנִָּדה.
תחינת ישראל לשובו של המשיח לא תוגבל ליהודי בצרה בלבד, אלא תכלול 
גם את יהודי ירושלים. היא תחל בהתוודות על החטא הלאומי, ואז הם יתחננו 
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לשובו כדי שיצילם מן הצרות שתוארו בהקשר הקודם. הם יתחננו לָאחד אשר 
אותו דקרו. תהיה זו התוצאה של שפיכת רוח הקודש )יב 10(: ֵאבלו של עם 

ישראל על המשיח )יב 14-11(, וטיהור חטאיו של ישראל )יג 1(.
נבואה נוספת היא ביואל ג' 5-1:

וְָהיָה ַאֲחֵרי־כֵן ֶאׁשְּפֹוְך ֶאת־רּוִחי עַל־ּכָל־ָּבׂשָר, וְנְִּבאּו ְּבנֵיכֶם 
ּובְנֹוֵתיכֶם, זְִקנֵיכֶם ֲחֹלמֹות יֲַחֹלמּון, ּבַחּוֵריכֶם ֶחזְיֹנֹות יְִראּו. וְגַם 
עַל־ָהעֲבִָדים וְעַל־ַהּׁשְפָחֹות ּבַּיִָמים ָהֵהָּמה ֶאׁשְּפֹוְך ֶאת־רּוִחי. 
וְנַָתִּתי מֹופְִתים ּבַּׁשַָמיִם ּובָָאֶרץ, ָּדם וֵָאׁש וְִתיְמרֹות עָׁשָן. ַהּׁשֶֶמׁש 
יֵָהפְֵך לְחֹׁשְֶך וְַהּיֵָרַח לְָדם, לִפְנֵי ּבֹוא יֹום יְהוָה ַהּגָדֹול וְַהּנֹוָרא. 
וְָהיָה ּכֹל ֲאׁשֶר־יְִקָרא ּבְׁשֵם יְהוָה יִָּמלֵט, ּכִי ּבְַהר־צִּיֹון ּובִירּוׁשָלִַם 

ִּתְהיֶה פְלֵיָטה, ּכֲַאׁשֶר ָאַמר יְהוָה, ּובַּׂשְִריִדים ֲאׁשֶר יְהוָה קֵֹרא.
הולדה מחדש היא פועלה של רוח הקודש, וכאן ייוולד עם ישראל מחדש 
עקב שפיכת רוח הקודש עליו, דבר שייצור התגלויות דרמטיות בקרבו )פס' 2-1(. 
האירוע ילווה גם באותות בשמיים )פס' 4-3(. התוצאה של כל אלה תהיה 

שיהודי ירושלים ייגאלו ויימלטו, כמו גם שארית בָצְרה )פס' 5(.
כחלק מתהליך הלידה החדשה של ישראל וקבלת ההתגלויות הנבואיות 
החדשות, יוצאו להורג נביאי השקר אשר הוליכו את ישראל שולל במהלך 

תקופת הצרה, כפי שמתועד בזכריה י"ג 6-2:
וְָהיָה בַּיֹום ַההּוא, נְֻאם יְהוָה צְבָאֹות, ַאכְִרית ֶאת־ְׁשמֹות ָהעֲצַּבִים 
ִמן־ָהָאֶרץ וְֹלא יִּזָכְרּו עֹוד, וְגַם ֶאת־ַהּנְבִיִאים וְֶאת־רּוַח ַהֻּטְמָאה 
ַאעֲבִיר ִמן־ָהָאֶרץ. וְָהיָה ּכִי־יִּנָבֵא ִאיׁש עֹוד, וְָאְמרּו ֵאלָיו ָאִביו 
וְִאּמֹו יֹלְָדיו: ֹלא ִתְחיֶה, ּכִי ׁשֶֶקר ִּדּבְַרָּת ּבְׁשֵם יְהוָה. ּוְדָקֻרהּו 
ָאבִיהּו וְִאּמֹו יֹלְָדיו ּבְִהּנָבְאֹו. וְָהיָה ּבַּיֹום ַההּוא יֵבֹשּו ַהּנְבִיִאים 
ִאיׁש ֵמֶחזְיֹנֹו ּבְִהּנָבְאֹתֹו, וְֹלא יִלְְּבׁשּו ַאֶּדֶרת ׂשֵעָר לְַמעַן ּכֵַחׁש. 
וְָאַמר: ֹלא נָבִיא ָאנֹכִי, ִאיׁש־עֹבֵד ֲאָדָמה ָאנֹכִי, ּכִי ָאָדם ִהְקנַנִי 
ִמּנְעּוָרי. וְָאַמר ֵאלָיו: ָמה ַהַּמּכֹות ָהֵאּלֶה ּבֵין יֶָדיָך? וְָאַמר: ֲאׁשֶר 

ֻהּכֵיִתי ּבֵית ְמַאֲהבָי.
בתקופת טיהורו הלאומי של עם ישראל מן החטא )פס' 2(, יחפשו את 
נביאי השקר ויוציאו אותם להורג. לעתים קרובות יהיו אלה הוריהם של נביאי 
השקר עצמם שיבצעו את ההוצאה להורג )פס' 3-2(. על אף שרבים מנביאי 
שקר אלה ינסו להסתיר את עובדת היותם נביאים קודם לכן, הצלקות שעל 
גופם, שהן סמלים של תפקידם כנביאים, יסגירו את זהותם. הכחשותיהם לא 

יצליחו להצילם )פס' 6-4(.
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העובדה שהשארית באה לידי דעת מושיעה של ישוע המשיח באמצעות 
צריפת האש של הצרה מסוכמת בזכריה י"ג 9-7:

ֶחֶרב, עּוִרי עַל־ֹרעִי וְעַל־ּגֶבֶר עֲִמיִתי, נְֻאם יְהוָה צְבָאֹות, ַהְך ֶאת־
ָהֹרעֶה ּוְתפּוצֶיןָ ַהּצֹאן, וֲַהׁשִבִֹתי יִָדי עַל־ַהּצֹעֲִרים. וְָהיָה בְכָל־
ָהָאֶרץ, נְֻאם־יְהוָה, ּפִי־ׁשְנַיִם ּבָּה, יִּכְָרתּו, יִגְוָעּו, וְַהּׁשְלִׁשִית יִּוֶָתר 
ָּבּה. וְֵהבֵאִתי ֶאת־ַהּׁשְלִׁשִית ָּבֵאׁש ּוצְַרפְִּתים ּכִצְֹרף ֶאת־ַהּכֶֶסף 
ּובְַחנְִּתים ּכִבְחֹן ֶאת־ַהּזָָהב, הּוא יְִקָרא בִׁשְִמי וֲַאנִי ֶאעֱנֶה אֹתֹו; 

ָאַמְרִּתי: עִַּמי הּוא, וְהּוא יֹאַמר: יְהוָה ֱאֹלָהי. 
פסוק 7 מביע את הסיבה הבסיסית לכך שאירועי הצרה הגדולה יינתכו על 
ישראל. רועהו של אלוהים, המשיח, הוכה, ולכן גם צאנו, ישראל, פוזר ברחבי 
העולם. לקראת סופה של הגלות תבוא הצרה הגדולה, שבאמצעותּה ייהרגו שני 
שלישים מהאוכלוסייה היהודית )פס' 8(. אך השליש הנותר ייצרף. באמצעות 
ההתוודות הלאומית על חטאם, הם יטוהרו )פס' 9(. או אז יענה אלוהים 
לתחינותיהם אליו שיבוא להצילם. הם יהיו שוב עמו, והוא יהיה אלוהיהם.

גם ישעיהו ס"ג 19ב-ס"ד 11 מתאר את התחינה לביאה השנייה:
. . . לּוא־ָקַרעְָּת ׁשַָמיִם, יַָרְדָּת, ִמָּפנֶיָך ָהִרים נָזֹּלּו. ּכְִקדַֹח ֵאׁש 
ֲהָמִסים ַמיִם ִּתבְעֶה־ֵאׁש, לְהֹוִדיעַ ִׁשְמָך לְצֶָריָך, ִמּפָנֶיָך ּגֹויִם יְִרּגָזּו. 
ַּבעֲׂשֹוְתָך נֹוָראֹות ֹלא נְַקּוֶה, יַָרְדָּת, ִמָּפנֶיָך ָהִרים נָזֹּלּו. ּוֵמעֹולָם 
ֹלא־ׁשְָמעּו, ֹלא ֶהֱאזִינּו; עַיִן ֹלא־ָרָאָתה ֱאֹלִהים זּולְָתָך, יַעֲׂשֶה 
לְִמַחּכֵה־לֹו. ּפָגַעְָּת ֶאת־ָׂשׂש וְעֹׂשֵה צֶֶדק, ּבְִדָרכֶיָך יִזְּכְרּוָך, ֵהן־ַאָּתה 
ָקצַפְָּת וַּנֱֶחָטא, ּבֶָהם עֹולָם וְנִּוֵָׁשעַ. וַּנְִהי כַָּטֵמא ּכֻּלָנּו, ּוכְבֶגֶד עִִּדים 
ּכָל־צְִדקֵֹתינּו, וַּנָבֶל ּכֶעָלֶה ּכֻּלָנּו, וַעֲו ֹנֵנּו ּכָרּוַח יִּׂשָֻאנּו. וְֵאין־קֹוֵרא 
בְׁשְִמָך, ִמְתעֹוֵרר לְַהֲחזִיק ּבְָך, ּכִי־ִהְסַּתְרָּת פָנֶיָך ִמֶּמּנּו, וְַּתמּוגֵנּו 
ּבְיַד־עֲו ֹנֵנּו. וְעַָּתה, יְהוָה, ָאבִינּו ָאָּתה, ֲאנְַחנּו ַהחֶֹמר וְַאָּתה יֹצְֵרנּו, 
ּוַמעֲׂשֵה יְָדָך ּכֻּלָנּו. ַאל־ִּתְקצֹף יְהוָה עַד־ְמאֹד, וְַאל־לָעַד ִּתזְּכֹר עָוֹ ן; 
ֵהן ַהּבֶט־נָא, עְַּמָך כֻּלָנּו. עֵָרי ָקְדְׁשָך ָהיּו ִמְדּבָר, צִּיֹון ִמְדּבָר ָהיָָתה, 
יְרּוָׁשלִַם ְׁשָמָמה. ּבֵית ָקְדׁשֵנּו וְִתפְַאְרֵּתנּו ֲאׁשֶר ִהלְלּוָך ֲאבֵֹתינּו ָהיָה 
לִׂשְֵרפַת ֵאׁש, וְכָל־ַמֲחַמֵּדינּו ָהיָה לְָחְרּבָה. ַהעַל־ֵאּלֶה ִתְתַאּפַק, 

יְהוָה, ֶּתֱחׁשֶה ּוְתעַּנֵנּו עַד־ְמאֹד?
הקטע מתחיל בתחינה לאלוהים שיירד ויגרום לעמים לרעוד מנוכחות פניו 
)סג 19ב-סד 1(. שארית ישראל תזכור את נוראות אלוהים בעבר )פס' 6-2(, 
ותבקש את נוראות אלוהים שוב )פס' 7(. הם יבקשו סליחה על חטאיהם 
)פס' 8(. מצוקתם האיומה ניכרת מהעובדה שירושלים הפכה לשממה בידי 



פעמי המשיח 320

העמים )פס' 9-8( והמקדש עודנו מחולל )פס' 10(. הקטע מסתיים בתחינה 
להתערבותו של אלוהים, לבל יהיו נתונים גם הם לחורבן )פס' 11(.

כמה ממזמורי תהילים הם גרסה פיוטית לתחינתה של השארית לאלוהים 
שיבוא ויצילם מהצבאות הפולשים. אחד הקטעים הללו הוא מזמור ע"ט 13-1:

ִמזְמֹור לְָאָסף. אֱ ֹלִהים, ּבָאּו גֹויִם ּבְנֲַחלֶָתָך ִטְּמאּו ֶאת ֵהיכַל 
ָקְדׁשֶָך, ׂשָמּו ֶאת־יְרּוׁשָלַ ִם לְעִּיִים. נְָתנּו ֶאת־נִבְלַת עֲבֶָדיָך ַמֲאכָל 
לְעֹוף ַהּׁשָָמיִם, ּבְׂשַר ֲחִסיֶדיָך לְַחיְתֹו־ָאֶרץ. ׁשָפְכּו ָדָמם ּכַַּמיִם, 
ְסבִיבֹות יְרּוׁשָלָ ִם וְֵאין קֹובֵר. ָהיִינּו ֶחְרּפָה לִׁשְכֵנֵינּו, לַעַג וֶָקלֶס 
לְִסבִיבֹוֵתינּו. עַד־ָמה, יְהוָה, ֶּתֱאנַף לָנֶצַח, ִּתבְעַר ּכְמֹו־ֵאׁש ִקנְָאֶתָך? 
ׁשְפְֹך ֲחָמְתָך ֶאל־ַהּגֹויִם ֲאֶׁשר ֹלא־יְָדעּוָך וְעַל ַמְמלָכֹות, ֲאֶׁשר ּבְִׁשְמָך 
ֹלא ָקָראּו. ּכִי ָאכַל ֶאת־יַעֲקֹב וְֶאת־נָוֵהּו ֵהׁשַּמּו. ַאל־ִּתזְּכָר־לָנּו 
עֲוֹ נֹת ִראֹׁשנִים, ַמֵהר יְַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך, ּכִי ַדּלֹונּו ְמאֹד. עָזְֵרנּו, ֱאֹלֵהי 
יִׁשְעֵנּו, עַל־ְּדבַר ּכְבֹוד־ׁשְֶמָך, וְַהּצִילֵנּו וְכֵַּפר עַל־ַחֹּטאֵתינּו לְַמעַן 
ׁשְֶמָך. לָָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹויִם: ַאּיֵה אֱ ֹלֵהיֶהם? יִּוַָדע בגיים ]ּבַּגֹויִם[ 
לְעֵינֵינּו, נְִקַמת ַּדם־עֲבֶָדיָך ַהּׁשָפּוְך. ָּתבֹוא לְפָנֶיָך ֶאנְַקת ָאִסיר 
ּכְֹגֶדל זְרֹועֲָך, הֹוֵתר ְּבנֵי ְתמּוָתה. וְָהׁשֵב לִׁשְכֵנֵינּו ׁשִבְעַָתיִם ֶאל־
ֵחיָקם, ֶחְרּפָָתם ֲאׁשֶר ֵחְרפּוָך, ֲאדֹנָי. וֲַאנְַחנּו עְַּמָך וְצֹאן ַמְרעִיֶתָך 

נֹוֶדה ּלְָך לְעֹולָם לְדֹר וָדֹר, נְַסּפֵר ְּתִהּלֶָתָך.
בלתי אפשרי להבין את המזמור שלא בהקשר של תחינת השארית הנאמנה 
למשיח לשוב ולהצילם מצבאות הגויים הפולשים. לאחר הזכרת האירועים 
של נפילת ירושלים )השלב השלישי(, כאשר העיר בחורבות, השיקוץ המשומם 
במקדש ויהודים רבים כל כך נהרגו )פס' 4-1(, הם יתחננו שאלוהים יירד, יציל 
אותם וישפוך את חמתו על העמים הגויים )פס' 7-5(. הם יתחננו לסליחת 
חטאי אבותיהם הראשונים )כפי שנדרש בויק' כו 40( אשר הובילו את העם 
לדחיית משיחותו של ישוע, וכן גם לסליחת חטאיהם הם )פס' 9-8(. על בסיס 
מה שעשו עמים גויים אלה לישראל, הם יבקשו מאלוהים לנקום את נקמתם 
כפי שהבטיח, ולהצילם מאויביהם )פס' 12-10(. או אז יודו לאלוהים וישירו 

את תהילתו לעולם )פס' 13(.
מזמור נוסף המתאר את תחינתה של השארית הוא מזמור פ' 20-1:
לְַמנַּצֵַח ֶאל־ׁשֹׁשַּנִים, עֵדּות לְָאָסף ִמזְמֹור. ֹרעֵה יִׂשְָרֵאל, ַהֲאזִינָה, 
נֵֹהג ּכַֹּצאן יֹוֵסף, יֹׁשֵב ַהּכְרּובִים, הֹופִיעָה. לִפְנֵי ֶאפְַריִם ּובִנְיִָמן 
ּוְמנֶַּׁשה, עֹוְרָרה ֶאת־ּגְבּוָרֶתָך ּולְכָה לִיֻׁשעָָתה ּלָנּו. ֱאֹלִהים, ֲהִׁשיבֵנּו 
וְָהֵאר ּפָנֶיָך וְנִּוֵָׁשעָה. יְהוָה ֱאֹלִהים צְבָאֹות, עַד־ָמַתי עַָׁשנְָּת ּבְִתפִּלַת 
עֶַּמָך? ֶהֱאכַלְָּתם לֶֶחם ִּדְמעָה וַַּתׁשְֵקמֹו ּבְִדָמעֹות ׁשָלִיׁש. ְּתׂשִיֵמנּו 
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ָמדֹון לְִׁשכֵנֵינּו וְאֹיְבֵינּו יִלְעֲגּו־לָמֹו. ֱאֹלִהים צְבָאֹות, ֲהׁשִיבֵנּו וְָהֵאר 
ָּפנֶיָך וְנִּוָׁשֵעָה. ּגֶפֶן ִמִּמצְַריִם ַּתִּסיעַ, ְּתגֵָרׁש ּגֹויִם וִַּתָּטעֶָה. ּפִּנִיָת 
לְפָנֶיָה וַַּתׁשְֵרׁש ׁשָָרׁשֶיָה וְַּתַמּלֵא־ָאֶרץ. ּכָּסּו ָהִרים צִּלָּה וַעֲנָפֶיָה 
ַאְרזֵי־ֵאל. ְּתַׁשּלַח ְקצִיֶרָה עַד־יָם וְֶאל־נָָהר יֹונְקֹוֶתיָה. לָָּמה ּפַָרצְָּת 
גְֵדֶריָה וְָארּוָה ּכָל־עֹבְֵרי ָדֶרְך? יְכְַרְסֶמּנָה ֲחזִיר ִמּיָעַר וְזִיז ׂשַָדי 
יְִרעֶּנָה. ֱאֹלִהים צְבָאֹות, ׁשּוב נָא, ַהּבֵט ִמּׁשַָמיִם ּוְרֵאה ּופְקֹד ּגֶפֶן 
זֹאת. וְכַּנָה ֲאׁשֶר־נְָטעָה יְִמינֶָך וְעַל־ּבֵן ִאַּמצְָּתה ּלְָך. ׂשְֻרפָה בֵָאׁש 
ּכְסּוָחה, ִמּגַעֲַרת ּפָנֶיָך יֹאבֵדּו. ְּתִהי־יְָדָך עַל־ִאיׁש יְִמינֶָך, עַל־ּבֶן־
ָאָדם ִאַּמצְָּת ּלְָך. וְֹלא־נָסֹוג ִמֶּמּךָ, ְּתַחּיֵנּו ּובְׁשְִמָך נְִקָרא. יְהוָה 

ֱאֹלִהים צְבָאֹות, ֲהׁשִיבֵנּו, ָהֵאר ּפָנֶיָך וְנִּוָׁשֵעָה.

מזמור זה פותח בתחינה לרועה ישראל שיבוא ויצילם )פס' 3-2(. לא זו 
בלבד שהם יתחננו לגאולתם הפיזית, אלא גם לישועתם הרוחנית )פס' 4(. 
הביטוי ֲהִׁשיבֵנּו מצביע על חזרה בתשובה ועל אמונה שבאמצעותּה יוכלו לומר 
"נִּוָׁשֵעָה". לאחר שהם מתארים את המצב המר שאליו נקלעו, בו נהיו מטרה 
ללעגם של העמים, הם שוב יתחננו לאלוהים שיבוא ויצילם )פס' 8-5(. תוך 
הזכרת מעשיו של אלוהים כלפיהם בעבר, החל מיציאת מצרים ועד ממלכתם 
של דוד ושלמה )פס' 12-9(, הם יקוננו על מצבם הנוכחי לאחר שדוכאו בידי 
העמים הגויים )פס' 14-13(. לכן יעתרו לאלוהים שיביט אליהם ויריב את ריבו 
של עם ישראל, אשר ספג פגיעה קשה מאוד )פס' 17-15(. הדמות הספציפית 
שעבורה הם מתחננים היא זו אשר לימינו של אלוהים )פס' 18(, המכונה בשם 
ּבֶן־ָאָדם. זהו לא אחר מישוע המשיח, אשר כבר יושב לימינו של אלוהים האב 
מאז העלייה השמיימה מהר הזיתים לאחר שנדחה על ידי ישראל. רק באמצעות 
אמונה בבן האדם יכול עם ישראל להיוולד מחדש. רק על ידי קריאה בשם 
האדון יכול ישראל להיוושע מבחינה רוחנית )פס' 20-19(. רק על ידי שובו 

של בן האדם יכול ישראל להיוושע מבחינה פיזית.

לסיכום, במהלך השלב החמישי ייוולד ישראל כעם מחדש וייוושע לאחר 
יומיים של התוודות לאומית על חטא. ביום השלישי יתחנן העם לביאתו 

השנייה של המשיח.

ו. השלב השישי: ביאתו השנייה של המשיח
בשלב השישי ישוב ישוע במענה לבקשת היהודים ממנו לעשות זאת. מקום 
שובו ההתחלתי לא יהיה הר הזיתים, כפי שמלמדים בדרך כלל, אלא המקום 
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הידוע כּבָצְָרה. מאחר שעובדה זו היא יחסית חדשה לרוב האנשים, טוב יהיה 
לעסוק במקום של הביאה השנייה לפני שנדון באופן שבו הוא חוזר.

1. המקום של הביאה השנייה

ארבעה קטעים עיקריים מצביעים במדויק על בצרה כמקום שבו תתקיים 
הביאה השנייה. ייתכן שישנה התייחסות למקום גם בקטע חמישי. הקטע 

הראשון הוא ישעיהו ל"ד 7-1:

ִקְרבּו גֹויִם לִׁשְמֹעַ, ּולְֻאִּמים ַהְקׁשִיבּו; ִּתׁשְַמע ָהָאֶרץ ּוְמֹלָאּה, 
ֵּתבֵל וְכָל־צֱֶאצֶָאיָה. ּכִי ֶקצֶף לַיהוָה עַל־ּכָל־ַהּגֹויִם, וְֵחָמה עַל־
ּכָל־צְבָָאם; ֶהֱחִריָמם, נְָתנָם לַָּטבַח. וְַחלְלֵיֶהם יֻׁשְלָכּו, ּופִגְֵריֶהם 
יַעֲלֶה בְָאׁשָם, ְונַָמּסּו ָהִרים ִמָּדָמם. וְנַָמּקּו ּכָל־צְבָא ַהּׁשַָמיִם, 
וְנָגֹּלּו כֵַּספֶר ַהּׁשָָמיִם, וְכָל־צְבָָאם יִּבֹול, ּכִנְבֹל עָלֶה ִמּגֶפֶן ּוכְנֹבֶלֶת 
ִמְּתֵאנָה. ּכִי־ִרּוְָתה בַּׁשַָמיִם ַחְרּבִי; ִהּנֵה עַל־ֱאדֹום ֵּתֵרד, וְעַל־עַם 
ֶחְרִמי לְִמְׁשּפָט. ֶחֶרב לַיהוָה ָמלְָאה ָדם ֻהַּדְׁשנָה ֵמֵחלֶב, ִמַּדם ּכִָרים 
וְעַּתּוִדים, ֵמֵחלֶב ּכִלְיֹות ֵאילִים; ּכִי זֶבַח לַיהוָה ּבְבָצְָרה, וְֶטבַח ּגָדֹול 
ּבְֶאֶרץ ֱאדֹום. וְיְָרדּו ְרֵאִמים עִָּמם, ּופִָרים עִם־ַאּבִיִרים; וְִרְּוָתה 

ַאְרצָם ִמָּדם, וַעֲפָָרם ֵמֵחלֶב יְֻדּׁשָן.

ישעיהו פותח בקריאה לכל העמים, בהכריזו על זעמו של אלוהים נגד כל 
העמים הללו ובמיוחד נגד צבאותיהם. הם מיועדים להיטבח בחרב אדוני )3-1(. 
לא זו בלבד שיהיו זעזועים בארץ בזמן הזה, כי אם גם טלטלה בשמיים )פס' 4(. 
אך כאשר תכה חרבו של אלוהים בכל צבאותיהם של כל העמים, באיזה מקום 
היא תכה? הארץ שבה יוכו כל העמים מזוהה כארץ אדום )פס' 5(. וליתר דיוק 
יהיה זה בעיר בצרה שבארץ אדום )פס' 7-6(. לפי קטע זה, המיקום הגיאוגרפי 
המדויק שבו יכה אלוהים את כל הצבאות של כל העמים יהיה העיר בצרה 

שבארץ אדום )ירדן הדרומית(.

תיאור מוחשי הרבה יותר ניתן בישעיהו ס"ג 6-1. בעודו שרוי בחזון נבואי 
עמד ישעיהו הנביא על הר גבוה בישראל והביט מזרחה לעבר ארץ אדום, ולפתע 
ראה דמות מרהיבה אך מוכתמת בדם, המתקרבת אליו בהוד ובהדר. בנקודה 
זו מתפתח דו־שיח של שאלות ותשובות בין ישעיהו הנביא לבין הדמות הצֹועָה 
)צועדת( לעברו. ישעיהו פותח את השיחה בשאלה הראשונה, בפרק ס"ג 1א:

ִמי־זֶה ָּבא ֵמֱאדֹום, ֲחמּוץ ְּבגִָדים ִמָּבצְָרה? זֶה ָהדּור ִּבלְבּוׁשֹו, 
צֹעֶה ּבְֹרב ּכֹחֹו?
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הדמות המתקרבת אליו באה מארץ אדום ומהעיר בצרה. תכונות מראהו 
משקפות את תפארתו, וכוחו רב. אין כמעט כל ספק שדמות זו, הלבושה בכבוד 

השכינה,60 היא משיחו של העם היהודי בעצמו.
התשובה לשאלתו של ישעיהו ניתנת ב-ס"ג 1ב:

ֲאנִי ְמַדּבֵר ּבִצְָדָקה, ַרב לְהֹוׁשִיעַ.
אם היה ספק כלשהו באשר לזהותה של אותה אישיות, כעת צריך הדבר 
להיות ברור מאוד. רק אדם אחד יכול לענות: "ֲאנִי ְמַדּבֵר ּבִצְָדָקה". רק לאדם 
אחד ישנו הכוח שהוא ַרב לְהֹוִׁשיעַ. זוהי דמותו של ישוע המשיח הצועדת לעבר 

ישראל מארץ אדום והעיר בצרה.
ישעיהו מגיב לתשובה זו בשאלה שנייה ב-ס"ג 2:

ַמּדּועַ ָאדֹם לִלְבּוׁשֶָך, ּובְגֶָדיָך ּכְדֵֹרְך ּבְגַת?
ישעיהו הבחין שלבושו של אותו איש, על אף שהינו הדור בכבוד השכינה, 

מוכתם בדם. לכן מברר ישעיהו כיצד הוכתמו בגדיו.
שאלה זו נענית ב-ס"ג 6-3:

ְּבַאּפִי  וְֶאְדְרכֵם  ִאִּתי,  ֵאין־ִאיׁש  ּוֵמעִַּמים  לְבִַּדי  ָּדַרכְִּתי  ּפּוָרה 
וְֶאְרְמֵסם ּבֲַחָמִתי, וְיֵז נִצְָחם עַל־ּבְגַָדי, וְכָל־ַמלְּבּוׁשַי ֶאגְָאלְִּתי. ּכִי 
יֹום נָָקם ּבְלִּבִי, ּוׁשְנַת ּגְאּולַי ּבָָאה. וְַאּבִיט וְֵאין עֹזֵר, וְֶאׁשְּתֹוֵמם 
וְֵאין סֹוֵמְך, וַּתֹוׁשַע לִי זְֹרעִי, וֲַחָמִתי ִהיא ְסָמכְָתנִי. וְָאבּוס עִַּמים 

ּבְַאּפִי וֲַאׁשַּכְֵרם ּבֲַחָמִתי, וְאֹוִריד לָָאֶרץ נִצְָחם.
ההכתמה בדם נגרמה בלחימה בקרב שהתרחש בארץ אדום ובעיר בצרה. 
הוא נלחם נגד העמים לבדו. במהלך רמיסתו את העמים ניתז דם חייהם על 
בגדיו והכתימם בָאדום )פס' 3(. הלחימה הייתה הכרחית כדי להציל את עמו 

הפדוי, ישראל )פס' 4(. הוא נלחם לבדו ולא נמצא מי שיעזור לו )פס' 6-5(.
הנקודה העיקרית שיש ללמוד מהקטע היא שהקרב מתחיל בארץ אדום 
ובעיר בצרה. בזמן שהמשיח מגיע לישראל, בגדיו כבר מוכתמים בדם עקב 

הטבח באויב.
הקטע השלישי שממקם את שובו הראשוני באזור זה הוא חבקוק ג' 3:

ֱאלֹוַּה ִמֵּתיָמן יָבֹוא, וְָקדֹוש ֵמַהר־ּפָאָרן ֶסלָה, ּכִָּסה ׁשַָמיִם הֹודֹו, 
ּוְתִהּלָתֹו ָמלְָאה ָהָאֶרץ.

תימן והר פארן שוכנים שניהם בסביבתה של בצרה וממוקמים באותו רכס 
ההרים של הר שעיר. לפי ההקשר ברור שמדובר על הביאה השנייה, ושמאורע 

זה אמור להתרחש באותו האזור.
ראה נספח ד', 'כבוד השכינה בהיסטוריה ובנבואה'.  .60
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כל הקטעים הללו מראים בבירור שהמקום של הביאה השנייה יהיה בארץ 
אדום ובעיר בצרה. דבר זה עולה בקנה אחד עם המקום שבו תהיה שארית 
ישראל ממוקמת בימים האחרונים. שארית ישראל המקובצת בבצרה והּביאה 

השנייה מקושרות זו לזו בקטע הרביעי, מיכה ב' 13-12:
ָאסֹף ֶאֱאסֹף יַעֲקֹב ּכֻּלְָך, ַקּבֵץ ֲאַקּבֵץ ְׁשֵאִרית יְִׂשָרֵאל, יַַחד ֲאִׂשיֶמּנּו 
ּכְצֹאן ּבָצְָרה, ּכְעֵֶדר ּבְתֹוְך ַהָּדבְרֹו, ְּתִהיֶמנָה ֵמָאָדם. עָלָה ַהּפֵֹרץ 
לִפְנֵיֶהם, ּפְָרצּו וַּיַעֲבֹרּו, ׁשַעַר וַּיֵצְאּו בֹו, וַּיֲַעבֹר ַמלְּכָם לִפְנֵיֶהם, 

וַיהוָה ּבְֹראׁשָם.
שארית ישראל תקובץ בבצרה )פס' 12(, שם יהיו נצורים על ידי צבאותיו 
של צר המשיח. בסופו של דבר יעלה בידם לפרוץ את המצור כי ה' המלך 
ילך בראשם )פס' 13(. ַהּפֵֹרץ, ַמלְּכָם וָה' - הם כולם אותה הדמות בפסוק זה. 
בביאתו השנייה ייכנס המשיח לקרב עם צבאות צר המשיח שהתקבצו בעיר זו.

קטע חמישי שעלול להתייחס לאותו המאורע הוא שופטים ה' 5-4:
יְהוָה, ּבְצֵאְתָך ִמּׂשֵעִיר, ּבְצַעְְּדָך ִמּׂשְֵדה ֱאדֹום, ֶאֶרץ ָרעָׁשָה, ּגַם־
ׁשַָמיִם נָָטפּו, ּגַם־עָבִים נְָטפּו ָמיִם. ָהִרים נָזְלּו ִמְּפנֵי יְהוָה, זֶה 

ִסינַי, ִמּפְנֵי יְהוָה ֱאֹלֵהי יִׂשְָרֵאל.
אין זה ממש בטוח שפסוקים אלה מדברים על הביאה השנייה, אך אם 
כן )והמחבר נוטה בזהירות לעמדה זו(, אלוהים נראה פה כשהוא בא מהר 
שעיר ומארץ אדום. הר שעיר הוא רכס ההרים של ירדן הדרומית שבו נמצאת 

העיר בצרה.

2. אופן הביאה השנייה
משזיהינו את מקום ביאתו השנייה של המשיח, נחוץ כעת להתבונן בנבואות 
העוסקות באופן ביאתו השנייה, ובקרב האחרון בין ישוע לצר המשיח. כבר 
למדנו מישעיהו ס"ג 6-2 שכאשר המשיח יילחם, הוא יילחם לבדו ולא יהיו 

לו שותפים לקרב.
אופן הביאה השנייה, כמתואר במתי כ"ד 30, הוא עם ענני השמיים:

ָאז אֹות ּבֶן־ָהָאָדם יֵָרֶאה ּבַׁשָָמיִם וְָספְדּו ּכָל־ִמׁשְּפְחֹות ָהָאֶרץ 
וְָראּו ֶאת־ּבֶן־ָהָאָדם ּבָא עִם־עַנֲנֵי ַהׁשַָמיִם ּבִגְבּוָרה וְכָבֹוד ָרב.

לאורך כל כתבי התנ"ך עננים וכבוד השכינה קשורים זה בזה. פה בפסוק 
מהברית החדשה ניתן לראות את הקשר ההדדי פעם נוספת.

לפי מעשי השליחים א' 11-9, הוא ישוב באותו האופן שבו עזב:
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וַיְִהי ּכְַדּבְרֹו זֹאת הֹעֲלָה וְֵהם ֹרִאים וַּיִּׂשֵָאהּו עָנָן ִמּנֶגֶד עֵינֵיֶהם. 
וַּיַּבִיטּו ַאֲחָריו ַהּׁשַָמיְָמה ּבְעָבְרֹו, וְִהּנֵה ׁשְנֵי ֲאנָׁשִים לְבּוׁשֵי בִַּדים 
נִּצָבִים עֲלֵיֶהם. וַּיֹאְמרּו: ַאֶּתם ַאנְֵׁשי ַהּגָלִיל, ַמה־ַּתעְַמדּו וְעֵינֵיכֶם 
ַהּׁשַָמיְָמה? יֵׁשּועַ זֶה ֲאׁשֶר לַֻּקח ְמִאְּתכֶם ַהּׁשַָמיִָמה, ּכֵן ּבֹוא יָבֹוא 

ּכֲַאׁשֶר ְרִאיֶתם אֹתֹו עֹלֶה ַהּׁשַָמיְָמה.
יש לציין שהמלאכים לא ניבאו שישוע יחזור לאותו המקום, אלא באותו 
האופן שבו עזב. ישוע עזב בענני השמיים, ולפי מתי כ"ד 30 הוא גם ישוב 

בענני השמיים.
קטע נרחב על הביאה השנייה נמצא בהתגלות י"ט 18-1. לפני שיעסוק 
באופן הביאה השנייה עצמו, ישנה הקדמה לפרק זה, בפרק י"ט 10-1, הבנויה 
משלושה מרכיבים. הקטע הראשון ב-י"ט 8-1 הוא הַהלֲלּויָּה המרובע. הַהלֲלּויָּה 

הראשון הוא על נפילת בבל הרוחנית, ב-י"ט 2-1:
ַאֲחֵרי־כֵן ׁשַָמעְִּתי קֹול ּגָדֹול ּכְקֹול ָהמֹון ַרב ּבַּׁשַָמיִם ָהאְֹמִרים: 
ַהלֲלּויָּה; ַהיְׁשּועָה וְַהּכָבֹוד וְָהעֹז לַיהוה אֹלֵהינּו, ּכִי־ֱאֶמת וְיָׁשָר 
ִמְׁשּפָָטיו; ּכִי־ָׁשפַט ֶאת־ַהּזֹונָה ַהּגְדֹולָה ֲאֶׁשר־ִהׁשְִחיָתה ֶאת־ָהָאֶרץ 

ּבְַתזְנָֻתּה וַּיְִדֹרש ִמּיָָדּה ֶאת־ַּדם־עֲבָָדיו.
הַהלֲלּויָּה השני, ב-י"ט 3, הוא על החרבת העיר בבל, בירתה הכלכלית 

והפוליטית של העולם:
וַּיִׁשְנּו ]כלומר וַּיֹאְמרּו ֵׁשנִית[: ַהלֲלּויָּה. וַעֲׁשָנָּה יַעֲלֶה לְעֹולְֵמי עֹולִָמים.

הַהלֲלּויָּה השלישי הוא הלל והשתחוות לאלוהים מאת אלה אשר ליד 
הכיסא, דהיינו עשרים וארבעה הזקנים וארבעת השרפים, ב-י"ט 5-4:
וְעְֶׂשִרים וְַאְרּבָעָה ַהּזְֵקנִים וְַאְרּבַע ַהַחּיֹות נָפְלּו עַל־ּפְנֵיֶהם וַּיְִׁשַּתֲחוּו 
לֵאֹלִהים ַהּיֵֹשב עַל־ַהּכִֵּסא, וַּיֹאְמרּו: ָאֵמן, ַהלֲלּויָּה! וְקֹול יֹוצֵא ִמן־
ַהּכִֵּסא, וַּיֹאַמר: ַהלֲלּו ֶאת־ֱאֹלֵהינּו ּכָל־עֲבָָדיו וִיֵרָאיו, ַהְּקַטּנִים עִם־

ַהּגְדֹולִים.
הַהלֲלּויָּה הרביעי, ב-י"ט 8-6, הוא על חתונת השה, שבה דנו בפרק ו', 

'תורת אחרית הימים בנוגע לקהילה הרוחנית':
וֶָאׁשְַמע קֹול ּכְקֹול ָהמֹון ַרב ּוכְקֹול ַמיִם ַרּבִים ּוכְקֹול ְרעִָמים 
ֲחזִָקים, וַּיֹאְמרּו: ַהלֲלּויָּה, ּכִי־ָמלְַך ֱאֹלֵהינּו, יְהֹוָה צְבָאֹות. נְִׂשְמָחה 
וְנָגִילָה וְנְִּתנָה לֹו ַהּכָבֹוד, ּכִי בָָאה ֲחֻתּנַת ַהֶׂשה וְִאְׁשּתֹו ִהְתַקָּדׁשָה. 
וַּיִּנֶָתן לָּה לִלְּבֹש ּבּוץ ָטהֹור וָצַח, ּכִי ַהּבּוץ הּוא צְִדקֹות ַהְּקדִֹשים. 

המרכיב השני בהקדמה הוא הזמנה למשתה חתונת השה, ב-י"ט 9:
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וַֹּיאֶמר ֵאלַי: ּכְתֹב: ַאׁשְֵרי ַהְּקרּוִאים ֶאל־ִמׁשְֵּתה ֲחֻתּנַת ַהׂשֶה. 
וַּיֹאֶמר ֵאלַי: ֵאּלֶה ַהְּדבִָרים ֱאֶמת ֵהם, ִּדבְֵרי ֱאֹלִהים.

משתה החתונה הוא שמתחיל את מלכות אלף השנים, אך ההזמנות נשלחות 
ממש לפני הביאה השנייה. הן יוצאות לכל הפדויים שאינם חברי הקהילה, 

כלומר לקדושי תקופת התנ"ך והצרה הגדולה אשר בקרוב יקומו לתחייה.
לבסוף, המרכיב השלישי בהקדמה בא בהכרזה על אודות רּוַח ַהּנְבּוָאה, 

ב-י"ט 10:
וֶָאּפֹל לִפְנֵי ַרגְלָיו לְִהׁשְַּתֲחוֹת לֹו, וַּיֹאֶמר ֵאלַי: ְרֵאה, ַאל־ַּתעֲׂשֶה־

ּזֹאת. עֶבֶד ּכָמֹוָך ָאנֹכִי וְָחבֵר לְָך ּולְַאֶחיָך ֲאׁשֶר לֶָהם עֵדּות יֵׁשּועַ. 
ִהׁשְַּתֲחוֵה לֵאֹלִהים! ּכִי עֵדּות יֵׁשּועַ ִהיא רּוַח ַהּנְבּוָאה.

רוח הנבואה היא עדות ישוע. ישוע הוא מקור כל הנבואה, וכל הנבואה 
נעה לקראת הגשמתה על ידו, במטרה לפאר אותו עצמו.

השנייה,  הביאה  את  השליח  מתאר  ההקדמה,  משהושלמה  כעת, 
ב-י"ט 16-11:

וֵָאֶרא ֶאת־ַהָּׁשַמיִם נִפְָּתִחים וְִהּנֵה־סּוס לָבָן וְָהֹרכֵב עָלָיו יִָּקֵרא לֹו 
נֱֶאָמן וֲַאִמִּתי; ּובְצֶֶדק הּוא ֹׁשפֵט וְֹלֵחם. וְעֵינָיו ּכְלַּבַת־ֵאׁש, וַעֲָטרֹות 
ַהְרּבֵה עַל ֹראׁשֹו, וְלֹו ׁשֵם ּכָתּוב ֲאׁשֶר ֹלא־יַָדע ִאיׁש, ּכִי ִאם־הּוא 
לְבַּדֹו. וְהּוא לָבּוׁש לְבּוׁש ְמָאָּדם ּבַָּדם ּוׁשְמֹו נְִקָרא ְּדבַר ָהֱאֹלִהים. 
וְצִבְאֹות ַהָּׁשַמיִם יֹצְִאים ַאֲחָריו עַל־סּוִסים לְבָנִים ְמלֻּבָׁשִים ּבִגְֵדי־

בּוץ לָבָן וְָטהֹור. ּוִמּפִיו יֹצֵאת ֶחֶרב ַחָּדה לְַהּכֹות ֶאת־ַהּגֹויִם וְהּוא 
יְִרעֵם ּבְֵׁשבֶט ּבְַרזֶל. וְהּוא דֵֹרְך ּפּוַרת יֵין ֲחַמת־ַאף ֱאֹלֵהי ַהּצְבָאֹות. 

וְעַל־ּבִגְדֹו וְעַל־יְֵרכֹו ּכָתּוב ׁשֵם: ֶמלְֶך ַהְּמלָכִים וֲַאדֹנֵי ָהֲאדֹנִים.
לתיעוד זה של הביאה השנייה, אשר מתחיל בתיאור המשיח כשופט 
)פס' 13-11(, ישנו דמיון רב לתיאורים המצויים בפרק הראשון בהתגלות. 
המלחמה שאליה הוא נכנס נגד העמים היא תוצאת משפטו של זה אשר הוא 
נֱֶאָמן וֲַאִמִּתי. על ראשו הוא לובש את עֲָטרֹות הדיאֵדם, אשר מציינות את טבעו 
המלכותי. בגדיו מוכתמים בדם, בדיוק כמו בישעיהו ס"ג 6-1, מסיבות שנידונו 
מוקדם יותר. זוהי ביאתו השנייה של השופט ושל דבר אלוהים אשר לבש 
בשר, ישוע החוזר בצדקה לשפוט את העמים. כאשר הוא חוזר, יבואו אחריו 
צִבְאֹות ַהּׁשַָמיִם )פס' 14(. המילה "צבאות" מופיעה ברבים, משמע שלפחות 
שני צבאות נפרדים ישובו איתו. אחד מן הצבאות הללו ידוע כַמלְֲאכֵי ֲאדֹנָי, 

או צבא המלאכים. מתי ט"ז 27 מציין:
ּכִי עִָתיד ּבֶן־ָהָאָדם לָבֹוא ּבִכְבֹוד ָאבִיו עִם־ַמלְָאכָיו וְָאז יְׁשַּלֵם 

לְכָל־ִאיׁש ּכְַמעֲׂשֵהּו.
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צבא נוסף אשר ישוב עם ישוע הוא הצבא של קדושי הקהילה אשר נלקחו 
השמיימה לפני כן, לפני הצרה הגדולה. יהודה 15-14 מתאר את האירועים כך:

וְגַם־ֲחנֹוְך, ַהּׁשְבִיעִי לְָאָדם, נִּבָא לֵָאּלֶה לֵאמֹר: ִהּנֵה יְהֹוָה ּבָא 
ּבְִרבֲבֹת ְקדֹשָיו, לַעֲׂשֹות מׁשְפָט ּבְכֻּלָם ּולְהֹוכִיַח ּכָל־ִרׁשְעֵי־ֶאֶרץ 
עַל־ּכָל־ַמעֲׂשֵי ִרׁשְעָָתם וְעַל־ּכָל־ַהָּקׁשֹות ֲאׁשֶר ִּדּבְרּו עָלָיו ַחָּטִאים 

ַאנְׁשֵי ֶרׁשַע.
ישעיהו ס"ג 6-1 הבהיר שעל אף שצבאות הקדושים  זאת,  יחד עם 
והמלאכים ישובו איתו, הם לא ישתתפו בלחימה. המשיח יילחם בקרב הזה 
לבדו. לאחר שתיאר את ישוע בתפקידו כשופט ואת הצבאות השבים איתו, 
יוחנן מתאר כעת את ישוע בתפקידו כמלך )פס' 16-15(. לאחר ששפט את 
העמים כשופט צדק, עליו למשול כמלך בשבט ברזל. עמים אלה יתכנסו וינסו 
להשמיד את היהודים במטרה לבטל את שלטון אלוהים עליהם )תהל' ב 6-1(. 
אולם הם ייקחו חלק מזעם אלוהים בביאה השנייה והוא ימשול עליהם. לפיכך 

ישוע אכן יהיה ֶמלְֶך ַהְּמלָכִים וֲַאדֹנֵי ָהֲאדֹנִים.
בגלל הטבח העצום בכל צבאות העמים יוצאת הזמנה נוספת. הזמנה זו 
מזמינה את ציפורי השמיים לסעודת אלוהים הגדולה, בהתגלות י"ט 18-17:

וֵָאֶרא ַמלְָאְך ֶאָחד עֵֹמד ּבַּׁשֶָמׁש; וַּיִזְעַק ּבְקֹול ּגָדֹול וַּיֹאֶמר ֶאל־
צִּפֹור ּכָל־ּכָנָף, ֲאׁשֶר־ָּתעּוף ּבְִמרֹום ָהָרִקיעַ: ּבֹאּו וְֵהָאְספּו עַל־זֶבַח 
ָהֱאֹלִהים ַהּגָדֹול;61 וֲַאכַלְֶּתם ּבְַׂשר ְמלָכִים ּובְַׂשר ָׂשֵרי ֲאלָפִים ּובְַׂשר 
ּגִּבֹוִרים ּובְׂשַר סּוִסים וְֹרכְבֵיֶהם ּובְׂשַר ּכָל־ְּבנֵי חֹוִרים וַעֲבִָדים 

ַהְּקַטּנִים עִם־ַהּגְדֹולִים.
הציפורים יאכלו את פגריהם הבלתי קבורים של רבים אשר השתתפו 
במערכַת הר מגידון. בדרך זו יימלאו ויׂשבעו הציפורים, לפי התגלות י"ט 21:

וְַהּנְִׁשָאִרים נֶֶהְרגּו בֶַחֶרב ַהּיֹוצֵאת ִמּפִי־ָהֹרכֵב עַל־ַהּסּוס וְכָל־ָהעֹוף 
ׂשָבְעּו ִמּבְׂשָָרם.

אותו משתה חגיגי לציפורים מתואר גם ביחזקאל ל"ט 20-17, שם מתרחבת 
ההזמנה גם לחיות השדה:

וְַאָּתה בֶן־ָאָדם, ּכֹה־ָאַמר ֲאדֹנָי יְהֹוִה: ֱאמֹר לְצִּפֹור ּכָל־ּכָנָף ּולְכֹל 
ַחּיַת ַהָּׂשֶדה: ִהָּקבְצּו וָבֹאּו, ֵהָאְספּו ִמָּסבִיב עַל־זִבְִחי, ֲאֶׁשר ֲאנִי זֹבֵַח 
לָכֶם זֶבַח ּגָדֹול עַל ָהֵרי יְִׂשָרֵאל, וֲַאכַלְֶּתם ּבָָׂשר ּוְׁשִתיֶתם ָּדם. ּבְַׂשר 
ּגִּבֹוִרים ּתֹאכֵלּו וְַדם־נְִׂשיֵאי ָהָאֶרץ ִּתׁשְּתּו, ֵאילִים, ּכִָרים וְעַּתּוִדים, 
ּפִָרים, ְמִריֵאי בָׁשָן ּכֻּלָם. וֲַאכַלְֶּתם־ֵחלֶב לְׂשָבְעָה ּוׁשְִתיֶתם ָּדם 

בתרגומים רבים: סעודה גדולה.  .61
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לְׁשִּכָרֹון, ִמּזִבְִחי ֲאׁשֶר־זָבְַחִּתי לָכֶם. ּוׂשְבַעְֶּתם עַל־ׁשֻלְָחנִי סּוס 
וֶָרכֶב, ּגִּבֹור וְכָל־ִאיׁש ִמלְָחָמה, נְֻאם ֲאדֹנָי יְהוִה.

יחזקאל קושר באופן הדוק את המאורעות הללו לגאולתו הסופית של 
ישראל, בפרק ל"ט 29-21:

וְנַָתִּתי ֶאת־ּכְבֹוִדי ַּבּגֹויִם, וְָראּו כָל־ַהּגֹויִם ֶאת ִמׁשְָּפִטי ֲאׁשֶר 
עָׂשִיִתי וְֶאת־יִָדי ֲאׁשֶר־ׂשְַמִּתי בֶָהם. וְיְָדעּו ּבֵית יִׂשְָרֵאל ּכִי־ֲאנִי 
יְהוָה ֱאֹלֵהיֶהם, ִמן־ַהּיֹום ַההּוא וָָהלְָאה. וְיְָדעּו ַהּגֹויִם ּכִי בַעֲו ֹנָם 
ּגָלּו בֵית־יִׂשְָרֵאל עַל ֲאׁשֶר ָמעֲלּו־בִי, וַָאְסִּתר ּפָנַי ֵמֶהם וֶָאְּתנֵם 
ּבְיַד צֵָריֶהם וַּיִּפְלּו בֶַחֶרב ּכֻּלָם. ּכְֻטְמָאָתם ּוכְפִׁשְֵעיֶהם עָׂשִיִתי 
אָֹתם וַָאְסִּתר ּפָנַי ֵמֶהם. לָכֵן ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָי יְהוִה: עַָּתה ָאׁשִיב 
ֶאת־שבית ]ׁשְבּות[ יַעֲקֹב וְִרַחְמִּתי ּכָל־ּבֵית יִׂשְָרֵאל וְִקּנֵאִתי לְׁשֵם 
ָקְדִׁשי. וְנָׂשּו ֶאת־ּכְלִָּמָתם וְֶאת־ּכָל־ַמעֲלָם ֲאֶׁשר ָמעֲלּו־בִי, ּבְִׁשבְָּתם 
עַל־ַאְדָמָתם לָבֶַטח וְֵאין ַמֲחִריד. ּבְׁשֹובְבִי אֹוָתם ִמן־ָהעִַּמים 
וְִקַּבצְִּתי אָֹתם ֵמַאְרצֹות אֹיְבֵיֶהם, וְנְִקַּדׁשְִּתי ָבם לְעֵינֵי ַהּגֹויִם 
ַרּבִים. וְיְָדעּו ּכִי ֲאנִי יְהוָה ֱאֹלֵהיֶהם, ּבְַהגְלֹוִתי אָֹתם ֶאל־ַהּגֹויִם 
וְכִּנְַסִּתים ֶאל־ַאְדָמָתם וְֹלא־אֹוִתיר עֹוד ֵמֶהם ׁשָם. וְֹלא ַאְסִּתיר 
עֹוד ָּפנַי ֵמֶהם, ֲאׁשֶר ׁשָפַכְִּתי ֶאת־רּוִחי עַל־ֵּבית יִׂשְָרֵאל, נְֻאם 

ֲאדֹנָי יְהוִה.
רק אז יבינו העמים הגויים שאלוהים לא דחה את עמו לעד. המשפט על 
עם ישראל והפצתו בגויים קרו בגלל חטא, בעיקר החטא של דחיית משיחותו 
של ישוע. לכן לזמן מה הסתיר אלוהים את פניו ונתן לָעמים לבוא ולזרוע הרס 
וחורבן. אך מאוחר יותר יתוודו בני עם ישראל על חטאם הלאומי וידרשו את 
פניו בצרתם )הושע ה 15(. הם יבקשו הצלה מהעמים אשר ייסרו אותם קשות 
כל כך. העמים יבינו בזמן הביאה השנייה שאלוהים עודנו אלוהי ישראל, והוא 

ינקום בהם על המכאובים אשר הביאו על ישראל.
באוספם את כל צבאות העולם נגד ישראל, הם בעצם יתקהלו נגד משיח 

ישראל, כמצוין בבירור בהתגלות י"ט 19:
וֵָאֶרא ֶאת־ַהַחּיָה ּוַמלְכֵי ָהָאֶרץ וֲַאגַּפֵיֶהם נְִקָהלִים לַעֲׂשֹות ִמלְָחָמה 

עִם־ָהֹרכֵב עַל־ַהּסּוס ּובִצְבָאֹו.
קטע נוסף המתאר את הביאה השנייה הוא חבקוק ג' 19-1:

ְּתפִּלָה לֲַחבַּקּוק ַהּנָבִיא עַל ׁשִגְיֹנֹות. יְהוָה, ׁשַָמעְִּתי ׁשְִמעֲָך יֵָראִתי, 
יְהוָה, ּפָעָלְָך ּבְֶקֶרב ׁשָנִים ַחּיֵיהּו, ּבְֶקֶרב ׁשָנִים ּתֹוִדיעַ, ּבְֹרגֶז ַרֵחם 
ִּתזְּכֹור. ֱאלֹוַה ִמֵּתיָמן יָבֹוא, וְָקדֹוש ֵמַהר־ּפָאָרן ֶסלָה, ּכִָּסה ָׁשַמיִם 
הֹודֹו, ּוְתִהּלָתֹו ָמלְָאה ָהָאֶרץ. וְנֹגַּה ּכָאֹור ִּתְהיֶה, ַקְרנַיִם ִמּיָדֹו לֹו, 
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וְׁשָם ֶחבְיֹון עֻּזֹה. לְפָנָיו יֵלְֶך ָּדבֶר, וְיֵצֵא ֶרׁשֶף לְַרגְלָיו. עַָמד וַיְמֶֹדד 
ֶאֶרץ, ָרָאה וַּיֵַּתר ּגֹויִם, וַּיְִתֹּפְצצּו ַהְרֵרי־עַד, ׁשַחּו ּגִבְעֹות עֹולָם, 
ֲהלִיכֹות עֹולָם לֹו. ַּתַחת ָאוֶן ָרִאיִתי ָאֳהלֵי כּוׁשָן, יְִרּגְזּון יְִריעֹות 
ֶאֶרץ ִמְדיָן. ֲהבִנְָהִרים ָחָרה יְהוָה? ִאם־ּבַּנְָהִרים ַאּפֶָך? ִאם־ּבַּיָם 
עֶבְָרֶתָך? ּכִי ִתְרּכַב עַל־סּוֶסיָך, ַמְרּכְבֶֹתיָך יְׁשּועָה. עְֶריָה ֵתעֹור 
ַקׁשְֶּתָך, ׁשְבֻעֹות ַמּטֹות אֶֹמר ֶסלָה, נְָהרֹות ְּתבַַּקע־ָאֶרץ. ָראּוָך, 
יִָחילּו ָהִרים, זֶֶרם ַמיִם עָבָר, נַָתן ְּתהֹום קֹולֹו, רֹום יֵָדיהּו נָׂשָא. 
ׁשֶֶמׁש יֵָרַח עַָמד זְבֻלָה, לְאֹור ִחּצֶיָך יְַהּלֵכּו, לְנֹגַּה ּבְַרק ֲחנִיֶתָך. 
ּבְזַעַם ִּתצְעַד־ָאֶרץ, ּבְַאף ָּתדּוׁש ּגֹויִם. יָצָאָת לְיֵׁשַע עֶַּמָך, לְיֵׁשַע 
ֶאת־ְמִׁשיֶחָך, ָמַחצְָּת רֹאׁש ִמּבֵית ָרׁשָע, עָרֹות יְסֹוד עַד־צַּוָאר ֶסלָה. 
נַָקבְָּת בְַמָּטיו ֹראׁש פרזו ]ּפְָרזָיו[, יְִסעֲרּו לֲַהפִיצֵנִי, עֲלִיצָֻתם ּכְמֹו־

לֱֶאכֹל עָנִי ּבִַּמְסָּתר. ָּדַרכְָּת בַּיָם סּוֶסיָך, חֶֹמר ַמיִם ַרּבִים. ׁשַָמעְִּתי 
וִַּתְרּגַז ּבְִטנִי, לְקֹול צָלֲלּו ׂשְפַָתי, יָבֹוא ָרָקב ּבַעֲצַָמי וְַתְחַּתי ֶאְרּגָז, 
ֲאׁשֶר ָאנּוַח לְיֹום צָָרה, לַעֲלֹות לְעַם יְגּוֶדּנּו. ּכִי־ְתֵאנָה ֹלא־ִתפְָרח 
וְֵאין יְבּול ּבַּגְפָנִים, ּכִֵחׁש ַמעֲֵׂשה־זַיִת ּוְׁשֵדמֹות ֹלא־עָָׂשה אֹכֶל, ּגָזַר 
ִמִּמכְלָה צֹאן וְֵאין ּבָָקר ּבְָרפִָתים. וֲַאנִי ּבַיהוָה ֶאעְלֹוזָה, ָאגִילָה 
ּבֵאֹלֵהי יִׁשְעִי. יְהוִה ֲאדֹנָי ֵחילִי, וַּיָׂשֶם ַרגְלַי ּכַָאּיָלֹות וְעַל־ּבָמֹוַתי 

יְַדִרכֵנִי. לְַמנַּצֵַח ּבִנְגִינֹוָתי.
תפילה זו של חבקוק )פס' 1( היא נבואית, כי היא מתעדת בחזון את מה 
שיכולה להיות רק הביאה השנייה. התפילה פותחת בתחינתה של השארית 
)פס' 2( להושיע אותה פיזית )ּפָעָלְָך ַחּיֵיהּו( ורוחנית )ּבְֹרגֶז ַרֵחם ִּתזְּכֹור(. בתשובה 
לבקשת השארית נראה אלוהים כשהוא בא מאדום בכל נוגה הודו )פס' 4-3(. 
בבואו הוא יתחיל לעשות משפט, באמצעים שונים, נגד העמים שהתכנסו 
)פס' 7-5(. הטבע אף הוא יושפע מאוד מהביאה השנייה )פס' 10-8(, כמו גם 

רקיע השמיים )פס' 11(.
לאחר מכן נראה המשיח כשהוא צועד בזעם ודש את העמים )פס' 12( 
מטעמו של עם ישראל )פס' 13א(. ראש הצבאות, צר המשיח, יוכה מכת מחץ 
)פס' 13ב(, וכך גם חיילי צבאו )פס' 15-14( אשר באו בסערה להפיץ מחדש 
את היהודים. משראה את החזון הזה על הצבאות הצועדים והביאה השנייה, 
אוחזת רעדה בחבקוק ביודעו מה עדיין חייב לקרות לעמו ישראל, כאשר רבים 
כל כך ייטבחו )פס' 17-16(. אך הוא מתנחם בעובדה שישועתו האישית טמונה 

באדון, אשר בביאתו השנייה יתקן הכול )פס' 19-18(.
ספר תהילים מכיל התייחסויות פיוטיות לביאה השנייה. התייחסות ציורית 

אחת נמצאת במזמור י"ח 17-9:
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עָלָה עָׁשָן ּבְַאּפֹו וְֵאׁש־ִמִּפיו ּתֹאכֵל, ּגֶָחלִים ּבָעֲרּו ִמֶּמּנּו. וַּיֵט 
ׁשַָמיִם וַּיֵַרד, וַעֲָרפֶל ַּתַחת ַרגְלָיו. וַּיְִרּכַב עַל־ּכְרּוב וַּיָעֹף, וַּיֵֶדא 
עַל־ּכַנְפֵי־רּוַח. יָׁשֶת חֹׁשְֶך ִסְתרֹו, ְסבִיבֹוָתיו ֻסּכָתֹו, ֶחׁשְכַת־ַמיִם 
עָבֵי ׁשְָחִקים. ִמּנֹגַּה נֶגְּדֹו, עָבָיו עָבְרּו, ּבָָרד וְגֲַחלֵי־ֵאׁש. וַּיְַרעֵם 
ּבַּׁשַָמיִם יְהוָה, וְעֶלְיֹון יִֵּתן קֹלֹו, ּבָָרד וְגֲַחלֵי־ֵאׁש. וַּיִׁשְלַח ִחּצָיו 
וַיְפִיצֵם ּובְָרִקים ָרב וַיְֻהֵּמם. וַּיֵָראּו ֲאפִיֵקי ַמיִם וַּיִּגָלּו מֹוְסדֹות 
ֵּתבֵל ִמּגַעֲָרְתָך יְהוָה, ִמּנִׁשְַמת רּוַח ַאֶּפָך. יִׁשְלַח ִמָּמרֹום יִָּקֵחנִי, 

יְַמׁשֵנִי ִמַּמיִם ַרּבִים.
בביאתו השנייה הוא יבוא בזעם אלוהים )פס' 10-9(, רכוב על גבי כרוב 
)פס' 11( אשר לו תכונות דומות לאלו של סוס, לפי התגלות י"ט 11. יתרחשו 
זעזועים בטבע כולו בביאה השנייה )פס' 15-11(, כאשר העולם כולו יואר 

בתפארת זוהר שובו.
ובכן בשלבה השישי של מערכַת הר מגידון ישוב ישוע על פי בקשתו של 
עם ישראל, וייכנס לקרב עם צר המשיח ועם צבאותיו. בשובו לשארית ישראל 
בבצרה הוא אכן יֹוׁשִעַ ֶאת־ָאֳהלֵי יְהּוָדה ָּבִראׁשֹנָה, לפני שיושיע את יהודי 

ירושלים, כפי שנובא בזכריה י"ב 7:
וְהֹוִׁשעַ יְהוָה ֶאת־ָאֳהלֵי יְהּוָדה ּבִָראׁשֹנָה, לְַמעַן ֹלא־ִתגְַּדל ִּתפְֶאֶרת 

ּבֵית־ָּדוִיד וְִתפְֶאֶרת יֹׁשֵב יְרּוׁשָלִַם עַל־יְהּוָדה.
המונח ָאֳהלֵי מציין מעונות זמניים ולא מעונות קבע. העובדה שיהודה חיה 
באָֹהלִים מראה שיהודה אינה בביתה אשר ביהודה, אלא נמצאת באופן זמני 
במקום אחר. המקום האחר ההוא הוא בצרה. מאחר שהמשיח יֹוׁשִַע ֶאת־
ָאֳהלֵי יְהּוָדה ּבִָראׁשֹנָה, מראה גם דבר זה שמקום שובו הראשוני יהיה בצרה 

ולא הר הזיתים.

 ז. השלב השביעי:
הקרב מבצרה לעמק יהושפט

אמנם הקרב בין המשיח לצר המשיח יתחיל בבצרה, אך נראה שהוא יתמשך 
כל הדרך חזרה עד לחומותיה המזרחיות של ירושלים, אשר צופות לעבר הקטע 
של עמק קדרון המוכר גם כעמק יהושפט. הקטע העיקרי הוא יואל ד' 13-12:

יֵעֹורּו וְיַעֲלּו ַהּגֹויִם ֶאל־עֵֶמק יְהֹוׁשָפָט, ּכִי ׁשָם ֵאׁשֵב לִׁשְּפֹט ֶאת־
ּכָל־ַהּגֹויִם ִמָּסבִיב. ׁשִלְחּו ַמּגָל, ּכִי בָׁשַל ָקצִיר; ּבֹאּו, ְרדּו ּכִי־ָמלְָאה 

ּגַת, ֵהׁשִיקּו ַהיְָקבִים ּכִי ַרּבָה ָרעָָתם.
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בין הנפגעים הראשונים יהיה צר המשיח עצמו. לאחר שמשל בעולם בעוצמה 
גדולה ולאחר שדיבר נגד בן האלוהים האמיתי, יהיה הבן המדומה חסר אונים 

בפני הבן האמיתי. חבקוק ג' 13ב מתאר זאת כך:

. . . ָמַחצְָּת רֹאׁש ִמּבֵית ָרׁשָע, עָרֹות יְסֹוד עַד־צַּוָאר.

הפשטות שבה ימית ישוע את צר המשיח מתוארת בידי פולוס בשנייה אל 
התסלוניקים ב' 8:

וְָאז יִּגָלֶה ָהָרׁשָע, ֲאׁשֶר יְִמיֶתּנּו ָהָאדֹון ְּברּוַח ׂשְפָָתיו וְיַׁשְִּביֶתּנּו 
ּבְהֹופָעַת ּבִיָאתֹו.

זה שהתיימר להיות אלוהים, זה שהיה מסוגל לחולל כל מיני נסים, אותות 
ומופתים, זה שהפעיל את כל סמכותו של השטן במושלו בעולם, יסולק חיש 

מהר באמצעות דברו של האדון ישוע. בפעם השנייה ימות צר המשיח.
הגעת נשמתו של צר המשיח לשאול מתוארת בישעיהו י"ד 11-3:

וְָהיָה ּבְיֹום ָהנִיַח יְהוָה לְָך ֵמעָצְּבְָך ּוִמָרגְזֶָך ּוִמן־ָהעֲבָֹדה ַהָּקׁשָה 
ֲאׁשֶר עֻּבַד־ּבְָך. וְנָׂשָאָת ַהָּמׁשָל ַהּזֶה עַל־ֶמלְֶך ּבָבֶל, וְָאָמְרָּת: ֵאיְך 
ַמְדֵהבָה! ׁשָבַר יְהוָה ַמֵּטה ְרׁשָעִים, ׁשֵבֶט  נֹגֵׂש, ׁשְָבָתה  ׁשָבַת 
מֹׁשְלִים. ַמּכֶה עִַּמים ּבְעֶבְָרה ַמּכַת ּבִלְִּתי ָסָרה, ֹרֶדה בַָאף ּגֹויִם, 
ֻמְרָּדף ּבְלִי ָחׂשְָך. נָָחה ׁשְָקָטה ּכָל־ָהָאֶרץ, ּפָצְחּו ִרּנָה. ּגַם־ּבְרֹוׁשִים 
ׂשְָמחּו לְָך, ַאְרזֵי לְבָנֹון, ֵמָאז ָׁשכַבְָּת ֹלא־יַעֲלֶה ַהּכֵֹרת עָלֵינּו. ְׁשאֹול 
ִמַּתַחת ָרגְזָה לְָך לְִקַראת ּבֹוֶאָך, עֹוֵרר לְָך ְרפִָאים ּכָל־עַּתּוֵדי ָאֶרץ, 
ֵהִקים ִמּכְִסאֹוָתם ּכֹל ַמלְכֵי גֹויִם. ּכֻּלָם יַעֲנּו וְיֹאְמרּו ֵאלֶיָך: ּגַם־
ַאָּתה ֻחּלֵיָת כָמֹונּו, ֵאלֵינּו נְִמׁשָלְָּת. הּוַרד ׁשְאֹול גְאֹונֶָך, ֶהְמיַת 

נְבָלֶיָך; ַּתְחֶּתיָך יֻּצַע ִרָּמה, ּוְמכֶַּסיָך ּתֹולֵעָה. 

בזמן גאולת ישראל יקניטו היהודים את מלך בבל שביקש להשמידם במשל 
חדש )פס' 4-3(, בהזכירם את כוחו הגדול יותר של אלוהים )פס' 5(. צר המשיח 
משל בעמי העולם )פס' 6(, אך אז יעלוז העולם כולו בנפילתו )פס' 8-7(. בזמן 
שרוחו של צר המשיח תיכנס בשערי שאול, אלה שהיו לפני כן גדולי השם 
בעולם וכבר נמצאים שם, יקומו פתאום מעל כיסאותיהם )פס' 9( בתדהמה 
מוחלטת על שגם הוא נכנס למשכן הגיהינום )פס' 10(. אולם כך אמנם יהיה, 
וכל תפארתו הנוצצת של שלטונו העולמי תבוא אל ִקצּה במוות של השאול 

)פס' 11(.
משתיאר את רוחו של צר המשיח בשאול, מוסיף ישעיהו ומתאר את גורלה 

של גווייתו המתה על הארץ, בפרק י"ד 21-16:
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ֹרֶאיָך ֵאלֶיָך יַׁשְּגִיחּו, ֵאלֶיָך יְִתּבֹונָנּו, ֲהזֶה ָהִאיׁש ַמְרּגִיז ָהָאֶרץ, 
ַמְרעִיׁש ַמְמלָכֹות? ָׂשם ֵּתבֵל ּכִַּמְדּבָר, וְעָָריו ָהָרס; ֲאִסיָריו ֹלא־פַָתח 
ָּביְָתה. ּכָל־ַמלְכֵי גֹויִם ּכֻּלָם ׁשָכְבּו בְכָבֹוד, ִאיׁש ְּבבֵיתֹו. וְַאָּתה 
ָהׁשְלַכְָּת ִמִּקבְְרָך ּכְנֵצֶר נְִתעָב, לְבֻׁש ֲהֻרגִים ְמטֲֹענֵי ָחֶרב, יֹוְרֵדי 
ֶאל־ַאבְנֵי־בֹור ּכְפֶגֶר מּובָס. ֹלא־ֵתַחד ִאָּתם ּבְִקבּוָרה, ּכִי־ַאְרצְָך 
ׁשִַחָּת, עְַּמָך ָהָרגְָּת, ֹלא־יִָּקֵרא לְעֹולָם זֶַרע ְמֵרעִים. ָהכִינּו לְבָנָיו 
ַמְטּבֵַח ּבַעֲו ֹן ֲאבֹוָתם, ּבַל־יָֻקמּו וְיְָרׁשּו ָאֶרץ, ּוָמלְאּו פְנֵי־ֵתבֵל עִָרים. 

רבים יוכלו להתבונן בגופתו של צר המשיח ויִבהו בה בחוסר אמון מוחלט 
על שמת בפתאומיות ובקלות שכזאת, בהתחשב בכך שהוא הרעיש את ממלכות 
העולם והארץ רעדה מפניו )פס' 17-16(. בעוד מלכים פחותים ממנו נקברים 
בגלוסקמאות מהודרות )פס' 18(, לא כן צר המשיח, שפגרו יהיה מּובָס )נרמס( 
ברגליהם של צבאותיו הנסים )פס' 19(. למעשה גופתו כלל ולעולם לא תיקבר 
)פס' 20( מסיבות שיידונו בפרק הבא. משפחתו תושמד כולה, כדי שלא יוכלו 

ללכת בדרכי אביהם ולנסות למשול בעולם )פס' 21(.
לאחר מותו של צר המשיח יימשך הטבח בצבאותיו. כבר ציטטנו מספר 
קטעים המתארים את צעדתו הזועמת של המשיח בארץ ורמיסתו את העמים 
ברגליו, כשדם ניתז על בגדיו. זכריה י"ד 15-12 מתאר את האופן שבו יושמדו 

גדודיהם העצומים של צבאות צר המשיח:
וְזֹאת ִּתְהיֶה ַהַּמּגֵפָה ֲאׁשֶר יִּגֹף יְהוָה ֶאת־ּכָל־ָהעִַּמים ֲאׁשֶר צָבְאּו 
עַל־יְרּוׁשָלִָם: ָהֵמק ּבְׂשָרֹו וְהּוא עֵֹמד עַל־ַרגְלָיו, וְעֵינָיו ִּתַּמְקנָה 
בְחֵֹריֶהן ּולְׁשֹונֹו ִּתַּמק ּבְפִיֶהם. וְָהיָה ּבַּיֹום ַההּוא ִּתְהיֶה ְמהּוַמת־

יְהוָה ַרּבָה ּבֶָהם, וְֶהֱחזִיקּו ִאיׁש יַד ֵרעֵהּו וְעָלְָתה יָדֹו עַל־יַד ֵרעֵהּו. 
וְגַם־יְהּוָדה ִּתּלֵָחם ּבִירּוׁשָלִָם, וְֻאַּסף ֵחיל ּכָל־ַהּגֹויִם ָסבִיב, זָָהב 
וָכֶֶסף ּובְגִָדים לָֹרב ְמאֹד. וְכֵן ִּתְהיֶה ַמּגֵפַת ַהּסּוס, ַהּפֶֶרד, ַהּגָָמל 
וְַהֲחמֹור וְכָל־ַהּבְֵהָמה ֲאֶׁשר יְִהיֶה ּבַַּמֲחנֹות ָהֵהָּמה, ּכַַּמּגֵפָה ַהּזֹאת.

באופן זה תימשך הלחימה כל הדרך חזרה לירושלים, ותבוא לידי סיום 
בעמק יהושפט )יואל ד 13-12(. העמים אשר התגודדו נגד היהודים )ד 11-9( 
ימצאו עצמם כעת נרמסים על ידי מלך היהודים. על דריכה זו בעמק יהושפט 

מדובר בהתגלות י"ד 20-19:
וַּיָנֶף ַהַּמלְָאְך ֶאת־ַמּגָלֹו עַל־ָהָאֶרץ וַּיִבְצֹר ֶאת־ַאׁשְּכְֹלת ּגֶפֶן ָהָאֶרץ 
וַּיַׁשְלִיכֵם ּבְגַת־ֲחַמת ֱאֹלִהים ַהּגְדֹולָה. וִַּתָּדֵרְך ַהּגַת ִמחּוץ לָעִיר, 
וַּיֵצֵא־ָדם ִמן־ַהּגַת עַד ִרְסנֵי ַהּסּוִסים, ֶּדֶרְך־ֶאלֶף וְֵׁשׁש ֵמאֹות ִריס.

העיר שעליה מדובר בפסוקים אלה היא ירושלים, והגת היא ממש מחוץ 
לעיר, משמע שהיא נמצאת בעמק יהושפט. מכאן יעזבו צבאותיו של צר 
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המשיח לבצרה, והם ישובו לכאן כאשר יגיע העימות לסיומו. הדם משתרע 
על פני 1,600 ריס שהם בערך 320 ק"מ. ייתכן שמידת אורך זו מתייחסת לכל 
השטח שבין עמק הר מגידון לבצרה, שהוא כ-320 ק"מ. הסבר אפשרי נוסף 
הוא שהכוונה היא למרחק הלוך ושוב מירושלים לבצרה. הלחימה תתחיל 
בירושלים ותעבור לבצרה )160 ק"מ(, ובמהלך הביאה השנייה תשוב חזרה 
מבצרה לעמק יהושפט )160 ק"מ נוספים(. אך ההסבר הטוב ביותר מבוסס 

על ירמיהו מ"ט 22-20:
לָכֵן ׁשְִמעּו עֲצַת־יְהוָה ֲאׁשֶר יָעַץ ֶאל־ֱאדֹום, ּוַמְחׁשְבֹוָתיו ֲאׁשֶר 
ָחׁשַב ֶאל־יֹׁשְבֵי ֵתיָמן: ִאם־לֹוא יְִסָחבּום צְעִיֵרי ַהֹּצאן, ִאם־ֹלא 
יַּׁשִים עֲלֵיֶהם נְוֵֶהם. ִמּקֹול נִפְלָם ָרעֲׁשָה ָהָאֶרץ; צְעָָקה, ּבְיַם־סּוף 
נִׁשְַמע קֹולָּה. ִהּנֵה כַּנֶׁשֶר יַעֲלֶה וְיְִדֶאה וְיִפְֹרׂש ּכְנָפָיו עַל־ּבָצְָרה, 

וְָהיָה לֵב ּגִּבֹוֵרי ֱאדֹום ּבַּיֹום ַההּוא ּכְלֵב ִאּׁשָה ְמצֵָרה.
לפי ההקשר )ראה פס' 14-13( עוסק הקטע במערכַת הר מגידון. שפיכת 
הדם העצומה אשר החלה בבצרה מתחילה לנוע דרומה למורד הערבה עד 
שהיא מתרוקנת בים סוף, במקום שבו נמצאות כיום הערים אילת ועקּבה. 
המרחק משם לירושלים הוא כ-320 ק"מ. על עומקו של הדם להיות כ-1.2 
מטרים. יש לחכות ולראות כיצד בדיוק יתגשם דבר זה. ייתכן שלא יהיה זה 
דם אנושי בלבד, אלא גם דברים שנהפכו לדם במשפט האלוהי. הקרב יבוא 

לקצו בעמק יהושפט, ויסיים את השלב השביעי במערכַת הר מגידון.

 ח. השלב השמיני:
עליית הניצחון בהר הזיתים

לאחר שִתשלם הלחימה עצמה תיערך עליית ניצחון במעלה הר הזיתים, 
כפי שמתואר בזכריה י"ד 4-3א:

וְיָצָא יְהוָה וְנִלְַחם ּבַּגֹויִם ָהֵהם ּכְיֹום ִהּלֲָחמֹו ּבְיֹום ְקָרב. וְעְָמדּו 
ַרגְלָיו ּבַּיֹום־ַההּוא עַל־ַהר ַהּזֵיִתים ֲאֶׁשר עַל־ּפְנֵי יְרּוָׁשלִַם ִמֶּקֶדם...

מכיוון שקטע זה מובא לעתים קרובות כהוכחה לכך שהביאה השנייה 
תתרחש מלכתחילה בהר הזיתים, עלינו ללמוד אותו ביתר זהירות, ובמיוחד 
לאור הקטעים האחרים. מוקדם יותר, באותו ההקשר, ציין זכריה י"ב 7 שישוע 
יֹוׁשִעַ ֶאת־ָאֳהלֵי יְהּוָדה ָּבִראׁשֹנָה, בטרם יציל את יהודי ירושלים. משמעות 
הדבר הוסברה לפרטיה בחלק שעוסק בסוף השלב השישי של מערכה זו. 
קטעים אחרים המראים גם הם את חזרתו לבצרה בראשונה ואת תחילת 
הלחימה במקום ההוא, צוטטו מוקדם יותר. בזכריה י"ד נראה ה' קודם כול 
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יוצא להילחם נגד העמים שהתקבצו נגד היהודים )פס' 3(. יהיה זה רק לאחר 
הלחימה המתוארת בפסוק 3, שרגליו יעמדו על הר הזיתים )פס' 4(.

בד בבד עם עליית הניצחון הזאת על הר הזיתים יתרחשו מספר אסונות 
טבע, כאשר הצרה הגדולה מגיעה לסיומה. אסונות אלה יבואו כתוצאה מדין 

הקערה השביעית, המתואר בהתגלות ט"ז 21-17:

 וַּיֶָרק ַהַּמלְָאְך ַהּׁשְבִיעִי ֶאת־ַקעֲָרתֹו עַל־ָהֲאוִיר; וַּיֵצֵא קֹול ּגָדֹול 
ֵמֵהיכַל ַהּׁשַָמיִם, ִמן־ַהּכִֵסא, ַוּיֹאֶמר: ָהיֹה נְִהיָָתה. וַּיְִהיּו קֹלֹות 
ּוְרעִָמים ּובְָרִקים וַיְִהי ַרעַׁש ּגָדֹול, ֲאׁשֶר ֹלא־ָהיָה כָמֹהּו לְִמן־
ֱהיֹות ָאָדם עַל־ָהָאֶרץ, ַרעַׁש ּכָזֶה ּגָדֹול עַד־ְמאֹד. וְָהעִיר ַהּגְדֹולָה 
נְֶחלְָקה לְִׁשֹלָשה ֲחלִָקים וִַּתּפֹלְנָה עֵָרי ַהּגֹויִם. וִַּתּזָכֵר ּבָבֶל ַהּגְדֹולָה 
לִפְנֵי ֱאֹלִהים, לֶָתת־לָּה ּכֹוס יֵין ֲחַמת ַאּפֹו. וַּיָנָס ּכָל־ִאי וְֶהָהִרים 
ֹלא נְִמצָאּו. ּובָָרד ּכָבֵד ּכְכִּכָר יָרד ִמן ַהּׁשַָמיִם עַל־ּבְנֵי ָהָאָדם, 
וַיְגְַּדפּו בְנֵי־ָהָאָדם ֶאת־ָהֱאֹלִהים עַל־אֹדֹות ַמּכַת ַהּבָָרד, ּכִי־כָבְָדה 

ַמּכָתֹו ְמאֹד.

עם הקערה השביעית נשמע קול קורא: "ָהיֹה נְִהיָָתה", מפני שהקערה 
השביעית מביאה את הצרה הגדולה לידי סיום גמור )פס' 17(. לאחר הצהרה 
זו יבואו זעזועי טבע, ובכללם רעש האדמה הגדול ביותר בתולדות כדור הארץ. 
דבר זה יגרום לעיר ירושלים להתפצל לשלושה חלקים, בזמן שהעיר בבל 
תסבול את מלוא זעם האלוהים )פס' 19(. שינויים גיאוגרפיים רבים יתרחשו 

)פס' 20(, וייפול ברד במשקל של 26 ק"ג )פס' 21(.

רעידת אדמה זו, אשר תזעזע את ירושלים, מתוארת גם בזכריה י"ד 4ב-5:

וְנִבְַקע ַהר ַהּזֵיִתים ֵמֶחצְיֹו ִמזְָרָחה וָיָָּמה, ּגֵיא ּגְדֹולָה ְמאֹד; ּוָמׁש 
ֲחצִי ָהָהר צָפֹונָה וְֶחצְיֹו־נֶגְּבָה. וְנְַסֶּתם ּגֵיא־ָהַרי ּכִי־יַּגִיעַ ּגֵי־ָהִרים 
ֶאל־ָאצַל, וְנְַסֶּתם ּכֲַאׁשֶר נְַסֶּתם ִמְּפנֵי ָהַרַעׁש ּבִיֵמי עֻּזִּיָה ֶמלְֶך־

יְהּוָדה; ּובָא יְהוָה ֱאֹלַהי, ּכָל־ְקדֹׁשִים עִָּמְך.

לא זו בלבד שירושלים תתפצל לשלושה חלקים, כי אם גם הר הזיתים 
יפוצל לשני חלקים וייצור עמק המשתרע מזרחה ומערבה. העמק שזה עתה 
נוצר יספק דרך מילוט ליושביה היהודים של ירושלים מרעידת האדמה אשר 
תחריב את העיר. בדרך זו יינצלו תושבי ירושלים לאחר גאולת היהודים 

האחרים בבצרה.

זעזוע טבע נוסף שיתרחש בזמן הזה הוא ההְחשכה העולמית החמישית, 
המתוארת במתי כ"ד 29:
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ּוִמּיָד ַאֲחֵרי צַָרת ַהּיִָמים ָהֵהם ֶּתְחׁשְַך ַהׁשֶֶמׁש וְַהּיֵָרַח ֹלא יַּגִיַּה 
אֹורֹו, וְַהּכֹוכָבִים יִּפְלּו ִמן־ַהׁשָָמיִם וכֹחֹות ַהׁשַָמיִם יְִתמֹוָטטּו.

רעידת האדמה וההחשכה של עת זו מתוארות גם ביואל ד' 17-14:
ֲהמֹונִים ֲהמֹונִים ּבְעֵֶמק ֶהָחרּוץ, ּכִי ָקרֹוב יֹום יְהוָה ּבְעֵֶמק ֶהָחרּוץ. 
ׁשֶֶמׁש וְיֵָרַח ָקָדרּו, וְכֹוכָבִים ָאְספּו נָגְָהם. וַיהוָה ִמִּצּיֹון יִׁשְָאג 
ּוִמירּוׁשָלִַם יִֵּתן קֹולֹו, וְָרעֲׁשּו ׁשַָמיִם וָָאֶרץ, וַיהוָה ַמֲחֶסה לְעַּמֹו, 
ּוָמעֹוז לִבְנֵי יִׂשְָרֵאל. וִיַדעְֶּתם ּכִי ֲאנִי יְהוָה ֱאֹלֵהיכֶם ׁשֹכֵן ּבְצִּיֹון 

ַהר־ָקְדׁשִי, וְָהיְָתה יְרּוׁשָלִַם קֶֹדׁש, וְזִָרים ֹלא־יַעַבְרּו־בָּה עֹוד.
כאשר יובסו ההמונים בסופו של יום ה' בעמק יהושפט )פס' 14(, יתרחשו 
ההחשכה )פס' 15( וכן גם רעש האדמה הגדול )פס' 16א(. אך יימצא מפלט 
ליהודים מאסונות הטבע הללו )פס' 16ב-17( בעמק העובר דרך הר הזיתים 

שעליו מדובר בזכריה.
הצרה הגדולה ומערכַת הר מגידון יבואו לידי סיום באסונות הטבע הללו.





 חלק רביעי
תקופת הביניים





פרק חמישה־עשר טו

תקופת הביניים בת שבעים וחמישה הימים
מלכות אלף השנים לא תתחיל מיד ביום שלאחר יומה האחרון של הצרה 
הגדולה, כיוון שתהיה תקופת ביניים בת שבעים וחמישה ימים. במשך זמן 
זה שבין הצרה הגדולה לתחילת עידן המשיח, יתרחשו מספר אירועים. קיומו 

של המרווח הזה נראה בבירור בדניאל י"ב 12-11:
ּוֵמעֵת הּוַסר ַהָּתִמיד וְלֵָתת ׁשִּקּוץ ׁשֵֹמם, יִָמים ֶאלֶף ָמאַתיִם 
ֵמאֹות  ׁשְֹלש  ֶאלֶף  לְיִָמים  וְיַּגִיעַ  ַהְמַחּכֶה  ַאׁשְֵרי  וְִתׁשְעִים. 

ׁשְֹלׁשִים וֲַחִמּׁשָה.
בדיונים קודמים הופיע לעתים קרובות מספר הימים - 1,260 - שהוא 
המקביל לשלוש שנים וחצי. לפעמים מתייחס המספר לחציּה הראשון של 
הצרה, מחתימת ברית שבע השנים עד להשתלטות על בית המקדש וביצוע 
מעשה השיקוץ המשומם. פעמים אחרות הוא מתייחס לחציּה השני של הצרה, 
מהשיקוץ המשומם ועד לביאה השנייה, תקופה שבה ישלוט צר המשיח בעולם. 
נפילתו של צר המשיח וסיומה של הצרה יתרחשו 1,260 ימים אחרי נקודת 

האמצע של הצרה.
בקטע זה בדניאל ניתנים שני מספרים אחרים. הראשון הוא 1,290 ימים, 
תוספת של 30 יום שבמהלכם ייוותר השיקוץ המשומם במקדש, טרם הסרתו. 
המספר השני הוא 1,335 ימים, שהם 45 יום מעבר לתקופת 1,290 הימים 
ו-75 יום מעבר לתקופת 1,260 הימים. ברכה מיוחדת ניתנת לאלה שיצליחו 
להגיע ליום ה-1,335. הברכה היא שאותם אלה שישרדו עד היום ה-75 של 
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תקופת הביניים, ייכנסו למלכות המשיח. העובדה שזו אמנם ברכה תוצג 
בפרק זה. רבים ייכשלו וימותו לפני שיגיע היום ה-1,335, על אף ששרדו 

מעבר ליום ה-1,260.
מספר אירועים יתפתחו במהלך המרווח של שבעים וחמישה הימים, אך 
בלתי אפשרי לקבוע את סדר התרחשותם. לכן יילמדו אירועים אלה לפי נושא 

ולא לפי סדר התרחשות.

א. הסרת השיקוץ המשומם
האירוע שיסמן את תחילת מחציתה השנייה של הצרה הגדולה יהיה 
השתלטותו של צר המשיח על בית המקדש, אשר ממנו יכריז על עצמו כעל 
הכול יכול. בשלב זה הוא יגרום לכך שנביא השקר יעמיד את צלמו במקדש, 
וכך יבצע את מעשה השיקוץ המשומם. צר המשיח ישמור על שליטה במשך 
1,260 ימים, ואחריהם ייהרג. אך הצלם אשר ניתנו לו חיים יורשה להמשיך 

ולעמוד למשך שלושים יום נוספים, כפי שמצוין בדניאל י"ב 11:
ּוֵמעֵת הּוַסר ַהָּתִמיד וְלֵָתת ִׁשּקּוץ ֹׁשֵמם, יִָמים ֶאלֶף ָמאַתיִם וְִתְׁשעִים.

מחללו של בית המקדש מורשה להמשיך להתקיים עוד שלושים יום 
לאחר סיום הצרה הגדולה. לאחר מכן הוא יושמד, וכך יבוא סופו של 

השיקוץ המשומם.

ב. צר המשיח
באשר לדמות זו מהשילוש המדומה מציין התגלות י"ט 20:

וִַּתָּתפֵׂש ַהַחּיָה ּונְבִיא ַהּׁשֶֶקר ִאָּתּה ֲאׁשֶר־עָׂשָה ָהאֹותֹות לְפָנֶיָה 
ֲאׁשֶר ִהִּדיַח ּבֶָהן ֶאת־נְֹׂשֵאי ָּתו־ַהַחּיָה וְַהִּמְׁשַּתֲחוִים לְצַלְָמּה; וְַחּיִים 

ֻהׁשְלְכּו ׁשְנֵיֶהם ּבֲַאגַם־ָהֵאׁש ַהּבֹעֵר ּבְגָפְִרית . . .
מוצהר שצר המשיח יושלך חי לתוך אגם האש. בפרק הקודם צוטטו קטעים 
המציינים כי צר המשיח ייהרג כאחד מנפגעיה הראשונים של הביאה השנייה. 
אי לכך מתחייב לפי פסוק זה שצר המשיח יושב לחיים באותה תקופה, ואז 
יושלך חי לתוך אגם האש. מסיבה זו מצהיר ישעיהו י"ד 20 שגופתו של צר 

המשיח לעולם לא תיקבר.
אפשר למצוא אירוניה מסוימת בעובדה זו. כפי שנראה מאוחר יותר בפרק 
זה, המונח ַהְּתִחּיָה ָהִראׁשֹונָה מתייחס לתחייתם של כל הצדיקים, על אף שזו 
באה בשלבים. המונח ַהְּתִחּיָה ָהּׁשְנִיָה מתייחס לתחייתם של כל הנידונים, וגם 
היא תבוא בשלבים. ישוע היה פרי הביכורים של התחייה הראשונה. האירוניה 
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שישנה כאן היא שיורשה לזה שיהווה את הבן המדומה למלא את התפקיד 
עד תומו, בכך שיהיה לביכוריה של התחייה השנייה. אך תוצאת תחייתו 

תהיה אגם האש.

ג. נביא השקר
גם לפי התגלות י"ט 20, נביא השקר - רוח הקודש המדומה, אשר תהיה 
לו מתנת נסים מדומה שבאמצעותה יעשה את מלאכת התרמית ויקרא לבני 
אדם להשתחוות לצר המשיח, לשאת על עצמם את תו החיה ולהשתחוות 

לצלמו - יושלך גם הוא חי לתוך אגם האש.

במשך אלף השנים הראשונות שבהן יאוכלס אגם האש, יהיו צר המשיח 
ונביא השקר שם לבדם.

ד. מעונו החמישי של השטן
באשר לשטן, האב המדומה, הוא יושלך למעונו החמישי,62 כפי שמתואר 

בהתגלות כ' 3-1:

וֵָאֶרא ַמלְָאְך יֹוֵרד ִמן־ַהּׁשָָמיִם ּובְיָדֹו ַמפְֵּתַח ַהְּתהֹום וְכֶבֶל ּגָדֹול. 
וַּיְִתּפֹׂש ֶאת־ַהַּתנִין, ֶאת־ַהּנָָחׁש ַהַּקְדמֹונִי, הּוא ַהַּמלְׁשִין וְהּוא 
ַהׂשָָטן, וַּיַַאְסֵרהּו לְֶאלֶף ׁשָנִים; וַּיַׁשְלִיכֵהּו בְַּתהֹום, וַּיְִסּגֹר ּבַעֲדֹו, 
וַּיְַחּתֹם עָלָיו, לְַמעַן ֹלא־יִַּדיַח עֹוד ֶאת־ַהּגֹויִם, עַד־ּכְלֹות ֶאלֶף 

ַהּׁשָנִים; וְַאֲחֵרי־כֵן יַֻּתר לִזְַמן ִמצְעָר.

קטע זה מתעד את קשירתו של השטן למעונו החמישי. הקושר אותו יהיה 
מלאך מן המניין )פס' 1(, מן המסדר הזוטר ביותר שבישויות השמימיות, אך 
יהיה ביכולתו לאסור כרוב אשר היה הכרוב המשוח ואשר היה חותם של 
מלוא החוכמה והיופי. אורך מאסרו של השטן יהיה אלף שנים )פס' 2(. פסוק 3 
מפרט מהו המקום, המטרה וההבטחה הנוגעים לקשירת השטן. באשר למקום, 
תהיה זו התהום, מקום ריתוקם הזמני של המלאכים הנופלים. המטרה היא 
שלא יהיה עוד חופשי לעסוק במלאכת התרמית בקרב הגויים. אך הקשירה 
נעשית בלוויית ההבטחה שהוא ישוחרר לזמן מועט, כדי לבחון את האנושות 

לפחות עוד פעם אחת.
ראה נספח א', 'ששת מעונותיו של השטן'.  .62
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ה. משפט הגויים
על אף שגויים רבים ייהרגו לאורכה של הצרה הגדולה וצבאות הגויים 
ייטבחו במערכַת הר מגידון, ייוותרו עדיין חלקם בחיים. כל אלה יקובצו כעת 
לְמשפט, שתיאורו ניתן בשני קטעים בכתבי הקודש. הראשון הוא יואל ד' 3-1:

ּכִי ִהּנֵה ּבַּיִָמים ָהֵהָּמה ּובָעֵת ַהִהיא, ֲאׁשֶר אשוב ]ָאׁשִיב[ ֶאת־
ׁשְבּות יְהּוָדה וִירּוׁשָלָ ִם. וְִקּבַצְִּתי ֶאת־ּכָל־ַהּגֹויִם וְהֹוַרְדִּתים ֶאל־

עֵֶמק יְהֹוָׁשפָט, וְנִׁשְּפְַטִּתי עִָּמם ׁשָם עַל־עִַּמי וְנֲַחלִָתי יִׂשְָרֵאל ֲאׁשֶר 
ּפִּזְרּו בַּגֹויִם וְֶאת־ַאְרצִי ִחּלֵקּו. וְֶאל־עִַּמי יַּדּו גֹוָרל, וַּיְִּתנּו ַהּיֶלֶד 

ּבַּזֹונָה, וְַהּיַלְָּדה ָמכְרּו בַּיַיִן, וַּיִׁשְּתּו.
עת התרחשותו של המשפט הזה ניתנת כמקבילה לגאולתו הסופית של עם 
ישראל )פס' 1(. כל הגויים ייאספו לעמק יהושפט לעמוד למשפט )פס' 2א(. 
אותו מקום ממש שבו תסתיים מערכַת הר מגידון הוא המקום שבו יעמדו 
הגויים למשפט. משפט מעין זה, שתוצאתו היא גורל של חיי נצח או של 
גיהינום נצחי, אינו יכול להתקבל כמשפט לאומי, אלא כמשפט אישי. משמעות 
המילה ּגֹויִם היא גם לא־יהודים, וכך יש להבינה. הבסיס למשפט זה יהיה 
אנטישמיות או פרֹו־שמיות )פס' 2ב-3(. כל הגויים הללו יישפטו על בסיס 
יחסם כלפי היהודים במהלך הצרה הגדולה. החטאים שבוצעו נגד ישראל 
ומפורטים בכתב האישום הזה הם: ראשית, פיזור היהודים )באמצע הצרה 
הגדולה(; שנית, חלוקת הארץ )מערכַת הר מגידון(; ושלישית, שיעבוד היהודים 
)זכר' כד 2-1(. כל נוכרי אשר יחיה בזמן ההוא יישפט על בסיס השתתפותו 

במעשים אלה, או סירובו להשתתף בהם.
תוצאות המשפט ניתנות בקטע השני, מתי כ"ה 46-31. השופט, המשפט 

והנשפטים מזוהים בפרק כ"ה 33-31:
וְָהיָה ּכִי יָבֹוא ּבֶן־ָהָאָדם ּבִכְבֹודֹו וְכָל־ַהַּמלְָאכִים ַהְּקדֹשִים עִּמֹו, 
וְיָׁשַב עַל־ּכִֵּסא כְבֹודֹו; וְנֶֶאְספּו לְפָנָיו ּכָל־ַהּגֹויִם, וְִהפְִריד ּבֵינֹוָתם, 
ּכֲַאׁשֶר יַפְִריד ָהֹרעֶה ֵאת ַהּכְבָׂשִים ִמן־ָהעַּתּוִדים, וְִהּצִיב ֶאת־

ַהּכְבָׂשִים לִיִמינֹו וְֵאת ָהעַּתּוִדים לִׂשְמֹאלֹו.
השופט )פס' 31( יהיה לא אחר מהמשיח, אשר יישב על כס מלכותו המוקף 
בתפארתו בעמק יהושפט. כל הגויים שיהיו עדיין בחיים ייאספו לפניו למשפט 
)פס' 32(. המילה היוונית המתורגמת לּגֹויִם גם היא מילה שכיחה לתיאור לא־
יהודים. כך יש להבין את המילה הזאת, משום שזהו משפט אישי על בסיס 
אנטישמיות או פרו־שמיות. במשפט זה יחולקו כל הגויים לשני מחנות: מחנה 

כבשים ּפְרֹו־ׁשֵמיות או מחנה עזים אנטישמיות )פס' 33(.
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מתי כ"ה 40-34 מתייחס לכבשים הפרו־ׁשֵמיות:
ָאז יֹאַמר ַהֶּמלְֶך ֶאל־ַהּנִּצָבִים לִיִמינֹו: ּבֹאּו ּבְרּוכֵי ָאבִי ּוְרׁשּו 
ֶאת־ַהַּמלְכּות ַהּמּוכָנָה לָכֶם לְִמן־ִהּוֵָסד ָהעֹולָם. ּכִי ָרעֵב ָהיִיִתי 
וַַּתֲאכִילֻנִי, צֵָמא ָהיִיִתי וַַּתׁשְקּונִי, ּגֵר ָהיִיִתי וַַּתַאְספּונִי, עָרֹום 
וְַּתכַּסּונִי, חֹולֶה וְַּתַבְּקרּונִי, ּבִַּמׁשְָמר ָהיִיִתי וַָּתבֹאּו ֵאלָי. וְעָנּו 
ַהּצִַדיִקים וְָאְמרּו: ֲאדֹנֵנּו, ָמַתי ְרִאינּוָך ָרעֵב וַּנְכַלְּכְלֶָך, אֹו צֵָמא 
וַּנַׁשְֶקה אֹוָתְך? ּוָמַתי ְרִאינּוָך ּגֵר וַּנְַאְּספֶָך אֹו עָֹרם וַּנְכֶַּסָך? ּוָמַתי 
ְרִאינּוָך חֹולֶה, אֹו ּבִַּמׁשְָמר וַּנָבֹא ֵאלֶיָך? וְַהֶּמלְֶך יַעֲנֶה וַיֹאַמר 
ֲאלֵיֶהם: ָאֵמן אֵֹמר ֲאנִי לָכֶם, ַמה־ׁשֶעֲִׂשיֶתם לְֶאָחד ֵמַאַחי ַהּצְעִיִרים 

ָהֵאּלֶה לִי עֲׂשִיֶתם.
הפרו־ׁשֵמים הם אלה אשר יהיו לעזר לאותם שמכנה ישוע "ַאַחי", דהיינו 
היהודים, במשך הצרה הגדולה, זמן שבו יהיה מסוכן מאוד לעשות כן. ליהודים, 
אשר ייאלצו לנוס למדבר מבלי שיהיה ברשותם דבר, יסופקו מזון, ביגוד ומקלט 
בידי הגויים הכבשים. הם יזדהו עם היהודים בבקרם אותם בבית הסוהר 
ובעשותם עמם מעשי חסד. בזכות מעשים אלה יורשה להם להיכנס למלכות 
המשיח )פס' 34(. הגויים הכבשים הם אלה שיהיו מעורבים בהחרבת בבל 
)ישע' יג 5-1(. הם יגיעו אל היום ה-1,335 ויהיו אלה שיאכלסו את מקום 

העמים הגויים במלכות המשיח.
באשר לגויים שהם עזים אנטישמיות, מציין מתי כ"ה 45-41:

וְָאז יֹאַמר ּגַם ֶאל־ַהּנִּצָבִים לִׂשְמֹאלֹו: לְכּו ֵמעָלַי, ַאֶּתם ָהֲארּוִרים, 
ֶאל־ֵאׁש עֹולָם ַהּמּוכָנָה לַּׂשָָטן ּולְַמלְָאכָיו. ּכִי ָרעֵב ָהיִיִתי וְֹלא 
ֶהֱאכַלְֶּתם אֹוִתי, צֵָמא ָהיִיִתי וְֹלא ִהְׁשִקיֶתם אֹוִתי, ּגֵר ָהיִיִתי וְֹלא 
ִאַּספְֶּתם אֹוִתי, ָערֹום ְוֹלא כִִּסיֶתם אֹוִתי, חֹולֶה ּובִַּמׁשְָמר וְֹלא 
בִַּקְרֶּתם אֹוִתי. וְעָנּו אֹתֹו גַם־ֵהם וְָאְמרּו: ֲאדֹנֵנּו, ָמַתי ְרִאינּוָך ָרעֵב 
אֹו צֵָמא אֹו גֵר אֹו עָרֹום אֹו חֹולֶה אֹו בִַּמׁשְָמר וְֹלא ׁשֵַרְתנּוָך? ָאז 
יַעֲנֶה אָֹתם לֵאמֹר: ָאֵמן אֵֹמר ֲאנִי לָכֶם, ַמה־ׁשֶּלא עֲׂשִיֶתם לְֶאָחד 
ִמן־ַהּצְעִיִרים ָהֵאּלֶה, ּגַם־לִי ֹלא עֲׂשִיֶתם. וְָהלְכּו ֵאּלֶה לְַמעֲצֵבַת 

עֹולָם וְַהּצִַּדיִקים לְַחּיֵי עֹולָם.
האנטישמים, אשר יסייעו לצר המשיח בתוכניתו להשמדת היהודים, ייהרגו 
ויישלחו לגיהינום )פס' 41(. הם אלה שלא יגיעו אל היום ה-1,335, וכתוצאה 

מכך יפסידו את ברכת מלכות אלף השנים.
הבסיס למשפט לא יהיה ישועה או היעדר ישועה, אלא אנטישמיות או 
פרו־שמיות. עובדה זו מעוררת שאלה כאשר משווים אותה עם הכתוב בפרק 

כ"ה 46:
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וְָהלְכּו ֵאּלֶה לְַמעֲצֵבַת עֹולָם וְַהּצִַּדיִקים לְַחּיֵי עֹולָם.
העזים יישלחו לגיהינום, בעוד הכבשים לא זו בלבד שייכנסו למלכות 
)פס' 34(, אלא גם יירשו חיי נצח. אם כן, האם ישועתם מבוססת על מעשיהם - 
אם הם אנטישמים או פרו־ׁשֵמים? כלל וכלל לא. הכתובים מבהירים היטב 
שהישועה היא תמיד בחסד על ידי האמונה ובנפרד לגמרי ממעשים. במשך 
הצרה יהפכו היהודים לאבן בוחן ולקו מפריד בין הנושעים לאלה שאינם. 
רק מאמינים יעזו להפר את חוקיו של צר המשיח כדי לצאת לעזרת היהודים. 
מעשיהם הפרֹו־ׁשֵמים יהיו פרי ישועתם. כפי שיעקב היה מגדיר זאת, הם 
יפגינו את אמונתם במעשיהם. אך הלא־מאמינים יפגינו את חוסר אמונתם 
במעשיהם האנטישמיים. משפט הגויים, אם כן, יקבע מי מקרב הגויים יורשה 
להיכנס למלכות המשיח. רק גויים מאמינים יורשו, ומעשיהם הפרו־ׁשֵמים 

יהוו ראיה לאמונתם.63

ו. תחיית קדושי התנ"ך
ההילקחות תכלול רק את קדושי הקהילה, והיא תתרחש לפני הצרה 
הגדולה. מאוחר יותר, במשך תקופת הביניים בת 75 הימים, יקומו קדושי 
תקופת התנ"ך לתחייה. עובדה זו מצוינת בשני קטעים בתנ"ך, הראשון שבהם 

הוא ישעיהו כ"ו 19:
יְִחיּו ֵמֶתיָך, נְבֵלִָתי יְקּומּון, ָהִקיצּו וְַרּנְנּו ׁשֹכְנֵי עָפָר, ּכִי ַטל אֹוֹרת 

ַטּלֶָך, וָָאֶרץ ְרפִָאים ַּתּפִיל.
זוהי הצהרה כללית על העובדה שיום אחד תתרחש התחייה. תמונה ברורה 

יותר מתקבלת מן הקטע השני, דניאל י"ב 2:
וְַרּבִים ִמּיְׁשֵנֵי ַאְדַמת־עָפָר יִָקיצּו, ֵאּלֶה לְַחּיֵי עֹולָם וְֵאּלֶה לֲַחָרפֹות 

לְִדְראֹון עֹולָם.
גרסה מפורשת יותר של הקטע תיקרא כך: ו]בעת ההיא[ ַרּבִים ]מעמך[ 
יִָקיצּו או יופרדו מבין ]אלה אשר הם[ ּיׁשֵנֵי ַאְדַמת־עָפָר. ֵאּלֶה אשר יקיצו יזכו 
לְַחּיֵי עֹולָם, ]אך[ ֵאּלֶה ]שאר הישנים אשר לא יקיצו בעת הזאת[ יהיו לֲַחָרפֹות 

ּולְִדְראֹון עֹולָם.
הקטע יוצר הבחנה ברורה בין תקומת הצדיקים לתקומת אלה שאינם 
צדיקים. רק הקדושים הצדיקים יקומו לתחייה בעת הזאת כדי לקחת חלק 
בברכות של מלכות אלף השנים. אלה הם ְרעֵי ֶהָחָתן )יוח' ג 29( אשר יוזמנו 

למשתה החתונה שבו תתחיל מלכות אלף השנים.

לפרטים נוספים, ראה נספח ה', 'שיח אחרית הימים על הר הזיתים'.  .63



על פי ההקשר של דניאל י"ב 2, דניאל מדבר על אירועים שלאחר הצרה 
הגדולה, ולכן זהו הזמן שבו יקומו לתחייה קדושי תקופת התנ"ך.

ז. תחיית קדושי הצרה הגדולה
לא זו בלבד שתהיה תחייה של קדושי תקופת התנ"ך, אלא גם תחייה של 

אותם קדושים שייהרגו במהלך הצרה הגדולה, לפי התגלות כ' 4:
וְנַפְׁשֹות  וְַהִּמׁשְּפָט נִַּתן ּבְיָָדם.  וַּיֵׁשְבּו עֲלֵיֶהם  וֵָאֶרא כְִסאֹות; 
ַהֲהרּוגִים עַל־עֵדּות יֵׁשּועַ וְעַל־ְּדבַר ָהֱאֹלִהים, וֲַאׁשֶר ֹלא ִהׁשְַּתֲחוּו 
לַַחּיָה ּולְצַלְָמּה וְֹלא ִקּבְלּו ֶאת־ָּתוָּה עַל־ִמצְחֹוָתם וְעַל־יָָדם; וַּיָקּומּו 

וַּיְִחיּו וַּיְִמלְכּו עִם־ַהָּמׁשִיַח ֶאלֶף ׁשָנִים.
בפסוק זה רואה יוחנן שתי קבוצות של קדושים שימלכו לצדו של המשיח. 
ראשית ישנם אלה שִּמׁשְּפָט נִַּתן ּבְיָָדם. המשפט שעליו מדובר כאן הוא כיסא 
דין המשיח. קדושים אלה, אם כן, יהיו קדושי הקהילה אשר יוקמו לתחייה 

בעת ההילקחות של הקהילה ויקבלו את שכרם במהלך המשפט.
אולם קבוצת הקדושים השנייה שאותה רואה יוחנן מזוהה כאלה שראשם 
נערף מפני שלא השתחוו לצר המשיח או לצלמו, וגם לא היו נכונים להסכים 
לקבל את תו החיה. ברור אם כן, שאין הם יכולים להיות אחרים מלבד קדושי 

הצרה הגדולה, ושגם הם יקומו לתחייה בזמן זה.

ח. התחייה הראשונה
התחייה הראשונה כוללת את תחיית המאמינים בלבד. היא מתועדת 

בהתגלות כ' 6-5:
ּוׁשְָאר ַהֵּמִתים ֹלא־ָקמּו לְַחּיִים עַד־ּכְלֹות ֶאלֶף ַהּׁשָנִים. זֹאת היא 
ַהְּתִחּיָה ָהִראׁשֹונָה. ַאׁשְֵרי ָהִאיׁש וְָקדֹוש הּוא אׁשֶר־ֶחלְקֹו לָקּום 
ּבְַּתִחּיָה ָהִראׁשֹונָה; ּבֵָאּלֶה ֹלא־יִׁשְֹלט ַהָּמוֶת ַהּׁשֵנִי, ּכִי אם־יְִהיּו 

ּכֲֹהנִים לֵאֹלִהים וְלְִמׁשִיחֹו וְיְִמלְכּו ִאּתֹו ֶאלֶף ׁשָנִים.
לפי פסוק 5, תחיית קדושי הצרה הגדולה משלימה את התחייה הראשונה, 
והיא מופרדת מהשלמת התחייה השנייה באלף שנים. הנקודה בפסוק 6 היא 
שהתחייה הראשונה כוללת מאמינים בלבד, וזו הסיבה לכך שההשתתפות בה 

היא דבר קדוש ומבורך.
אך התחייה הראשונה אינה תחיית צדיקים כללית המתרחשת בבת אחת, 
אלא היא באה בשלבים ובטור מסודר, לפי הראשונה אל הקורינתים ט"ו 23-20:



וְעַָּתה ַהָּמׁשִיַח הּוַקם ִמן־ַהֵּמִתים, וַיְִהי לְֵראׁשִית ַהיְׁשֵנִים. ּכִי 
ַאֲחֵרי ֲאׁשֶר־ּבָא ַהָּמוֶת עַל־יְֵדי ָאָדם, ּגַם־ְּתִחּיַת ַהֵּמִתים ּבָָאה 
עַל־יְֵדי ָאָדם ֶאָחד. ּכִי ּכֲַאׁשֶר ּבָָאָדם ֵמִתים ּכֻּלָם, ּכֵן יְִחיּו כֻּלָם 
ּבַָּמׁשִיַח. וְכָל־ֶאָחד וְֶאָחד ּבְִסְדרֹו: ֵראׁשִית ּכֻּלָם ַהָּמׁשִיַח; וְַאֲחֵרי 

כֵן ֲאׁשֶר־ֵהם לַָּמׁשִיַח - ּבְבֹואֹו.

לאחר שהצהיר שתתרחש תחיית צדיקים )פס' 22-20(, מציין פולוס כי 
הצדיקים יקומו לתחייה כָל־ֶאָחד וְֶאָחד ּבְִסְדרֹו )פס' 23(. המילה המתורגמת 
ל-ּבְִסְדרֹו היא מונח צבאי המשמש לתאר ֵרצף של פלוגות חיילים הצועדות 
בתהלוכה או בקרב. ראשונה צועדת פלוגה אחת ולאחריה פלוגה אחרת, וכן 
הלאה. הנקודה היא שכל הצדיקים לא יקומו באותה העת, אלא ברצף סדרתי 
ברור. התחייה הראשונה כוללת את חמשת השלבים הבאים: השלב הראשון 
הוא תחייתו של ישוע )פס' 23( - ביכורי התחייה הראשונה; השני הוא תחיית 
קדושי הקהילה בעת הילקחות הקהילה )תסל"א ד 16( לפני הצרה הגדולה; 
השלישי יהיה תחייתם של שני העדים באמצע הצרה; ברביעי יקומו קדושי 
תקופת התנ"ך )ישע' כו 19; דנ' יב 2( במשך תקופת הביניים בת 75 הימים; 
ובחמישי תתרחש תחיית קדושי הצרה הגדולה )התג' כ 4(. תחיית קדושי 
הצרה הגדולה משלימה את התחייה הראשונה. לא יהיה דבר כזה "תחיית 
קדושי מלכות אלף השנים" מסיבות שבהן נדון בפרק י"ז, 'מאפיינים כלליים 

של מלכות המשיח'.

ט. משתה חתונת השה
השלב הרביעי של שיטת החתונה היהודית היה משתה החתונה אשר אַרך 
שבעה ימים. כפי שצוין קודם לכן, בעוד הקהילה היא הכלה, קדושי התנ"ך 
ותקופת הצרה הגדולה הם ְרעֵי ֶהָחָתן. כעת, משקמו לתחייה, יכול משתה 

החתונה להתקיים. ההזמנה כבר יצאה בהתגלות י"ט 9:

וַּיֹאֶמר ֵאלַי: ּכְתֹב: ַאׁשְֵרי ַהְּקרּוִאים ֶאל־ִמׁשְֵּתה ֲחֻתּנַת ַהׂשֶה. 
וַּיֹאֶמר ֵאלַי: ֵאּלֶה ַהְּדבִָרים ֱאֶמת ֵהם, ִּדבְֵרי ֱאֹלִהים.

תוצאות ההזמנה היא תחייתם של המוזמנים ומשתה החתונה, אשר יארך 
אף הוא לפחות שבעה ימים, ואו שיסכם את תקופת הביניים בת 75 הימים, 
או שיתחיל את מלכות המשיח עצמה בשבעת ימיה הראשונים. האפשרות 
השנייה היא כנראה התרחיש הסביר יותר, מאחר שמשל משתה החתונה 
קשור למלכות. אחד המשלים העוסקים בחתונת השה נמצא במתי כ"ב 14-1:



וַּיַעַן יֵׁשּועַ וַּיֶֹסף ַּדּבֵר ּבְִמׁשָלִים ֲאלֵיֶהם לֵאמֹר: ּדֹוָמה ַמלְכּות 
ַהׁשַָמיִם לְֶמלְֶך ּבָׂשָר וָָדם ֲאׁשֶר־עָׂשָה ֲחֻתּנָה לִבְנֹו. וַּיִׁשְלַח ֶאת־
עֲבָָדיו לְִקֹרא ַהְּקרּוִאים ֶאל־ַהֲחֻתּנָה וְֹלא ָאבּו לָבֹוא. וַּיֶֹסף ׁשְֹלַח 
עֲבִָדים ֲאֵחִרים לֵאמֹר: ִאְמרּו ֶאל־ַהְּקרּוִאים, ִהּנֵה עַָרכְִּתי ֶאת־
ְסעּוָדִתי, ׁשְוַָרי ּוְמִריַאי ְטבּוִחים וְַהּכֹל מּוכָן, ּבֹאֹו ֶאל־ַהֲחֻתּנָה. 
וְֵהם ֹלא־ׁשָתּו לִּבָם לָזֹאת וַּיֵלְכּו לֶָהם זֶה ֶאל־ׂשֵָדהּו וְזֶה ֶאל־
ִמְסָחרֹו; וְַהּנִׁשְָאִרים ָּתפְׂשּוֹ ֶאת־עֲבָָדיו, וַּיְִתעַּלְלּו בָם וַּיַַהְרגּום. 
וַּיְִקצֹף ַהֶּמלְֶך, וַּיִׁשְלַח צִבְאֹוָתיו וַיְַאּבֵד ֶאת־ַהְמַרּצְִחים ָהֵהם 
וְֶאת־עִיָרם ׂשַָרף ּבֵָאׁש. ָאז ָאַמר ֶאל־עֲבָָדיו: ֵהן ַהֲחֻתּנָה מּוכָנָה, 
וְַהְּקרּוִאים ֹלא ָהיּו ְראּויִם לָּה; לָכֵן לְכּו־נָא לְָראׁשֵי ַהְּדָרכִים 
וְכָל־ִאיׁש ֲאׁשֶר ִּתְמצְאּו ִקְראּו אֹתֹו ֶאל־ַהֲחֻתּנָה. וַּיֵצְאּו ָהעֲבִָדים 
ָהֵהם ֶאל־ַהְּדָרכִים וַּיַַאְספּו ֶאת־ּכֹל ֲאׁשֶר ָמצְאּו, ּגַם־ָרעִים ּגַם־

טֹובִים; וַּיִָּמלֵא בֵית־ַהֲחֻתּנָה ְמֻסּבִים. וַיְִהי ּכְבֹוא ַהֶּמלְֶך לְִראֹות 
ֶאת־ַהְמֻסּבִים וַּיְַרא ּבֶָהם ִאיׁש וְֹלא ָהיָה לָבּוׁש ּבִגְֵדי ֲחֻתּנָה; וַּיֹאֶמר 
ֵאלָיו: ֵרעִי, ֵאיכָה ּבָאָת ֵהּנָה וְֵאין עָלֶיָך ּבִגְֵדי ֲחֻתּנָה? וַּיֵָאלַם. וַּיֹאֶמר 
ַהֶּמלְֶך לְַמׁשֲָרִתים: ִאְסרּו יָָדיו וְַרגְלָיו ּונְׂשָאֶתם וְִהׁשְלַכְֶּתם אֹותֹו 
ֶאל־ַהחׁשְֶך ַהִחיצֹון; ׁשָם ִּתְהיֶה ַהיְלָלָה וֲַחֹרק ַהׁשִּנָיִם. ּכִי ַרּבִים 

ֵהם ַהְּקרּוִאים ּוְמעִַּטים ַהּנִבְָחִרים.
הנקודה במשל היא שאלה אשר הוזמנו ראשונה למשתה החתונה, הפרושים 
והמנהיגים היהודים בימי ישוע, לא ייקחו חלק במשתה )המלכות( מכיוון 
שביצעו את החטא הבלתי נסלח. לעומת זאת היהודים של דור הצרה כן 
ייקחו בו חלק. אך דבר זה יכלול רק את המאמינים; הלא־מאמינים יושלכו 

ֶאל־ַהחׁשְֶך ַהִחיצֹון ולא ייכללו במלכות המשיח.
משל שני נמצא במתי כ"ה 13-1:

לְָקחּו ֶאת־ ֲאׁשֶר  עֲלָמֹות  לְעֶׂשֶר  ַהׁשַָמיִם  ַמלְכּות  ִּתְדֶמה  ָאז 
נֵרֹוֵתיֶהן וֵַּתצֶאנָה לְִקַראת ֶהָחָתן. ָחֵמׁש ֵמֶהן ָהיּו ֲחכָמֹות וְָחֵמׁש 
ּכְִסילֹות. ַהּכְִסילֹות לְָקחּו ֶאת־ַהּנֵרֹות וְֹלא־לְָקחּו עִָּמֶהן ׁשֶָמן. 
וְַהֲחכָמֹות לְָקחּו ֶׁשֶמן ּבִכְלֵיֶהן וְֵאת נֵרֹוֵתיֶהן. וְכֲַאֶׁשר ּבֵֹשׁש ֶהָחָתן 
לָבֹוא וַָּתנְֹמנָה כֻּלָן וֵַּתָרַדְמנָה. וַיְִהי ּבֲַחצֹות ַהּלַיְלָה וְַּתִהי צְוָָחה: 
ִהּנֵה ֶהָחָתן, צְֶאינָה לְִקָראתֹו. ָאז ִהְתעֹוֲררּו ּכָל־ָהעֲלָמֹות ָהֵהן 
וֵַּתיַטבְנָה ֶאת־נֵרֹוֵתיֶהן. וַּתֹאַמְרנָה ַהּכְִסילֹות ֶאל־ַהֲחכָמֹות: ֵּתּנָה 
ּלָנּו ִמׁשְַמנְכֶן, ּכִי יִכְּבּו נֵרֹוֵתינּו. וַַּתעֲנֶינָה ַהֲחכָמֹות לֵאמֹר: ֹלא 
כֵן, ּפֶן־יְֶחַסר לָנּו וְלָכֶן; ּכִי ִאם־לֵכְנָה ֶאל־ַהּמֹוכְִרים ּוְקנֶינָה לָכֶן. 
וַיְִהי ּבְעֵת לֶכְָּתן לְִקנֹות וַּיָבֹוא ֶהָחָתן; וַהּנְכֹנֹות לָלֶכֶת ּבָאּו ִאּתֹו 
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ֶאל־ַהֲחֻתּנָה וִַּתָּסגֵר ַהָּדלֶת. וְַאֲחֵרי־כֵן ּבָאּו ּגַם־ׁשְָאר ָהעֲלָמֹות 
וַּתֹאַמְרנָה: ֲאדֹנֵנּו, ֲאדֹנֵנּו, ּפְַתח־לָנּו. וַּיַעַן וַּיֹאַמר: ָאֵמן אֵֹמר ֲאנִי 
לָכֶן, ֹלא יַָדעְִּתי ֶאְתכֶן. לָכֵן ׁשְקֹדּו, ּכִי ֵאינְכֶם יֹוְדעִים ֶאת־ַהּיֹום 

וְֶאת־ַהׁשָעָה ֲאׁשֶר יָבֹא בָּה ּבֶן־ָהָאָדם.
ההבדל כאן הוא לא בין שני סוגים של מאמינים, אלא בין מאמינים 
ללא־מאמינים. למאמינים )העלמות החכמות( יש שמן, שהוא סמל לרוח 
הקודש, בעוד הלא־מאמינים )העלמות הכסילות( ֹלא־לְָקחּו עִָּמֶהן ׁשֶָמן. וכך 
נותרו הכסילות מחוץ לכלל המוזמנים למשתה החתונה )מלכות המשיח(, כי 
אותן האדון ֹלא יַָדע, בעוד העלמות החכמות ַהּנְכֹנֹות לָלֶכֶת ּבָאּו ִאּתֹו ֶאל־
ַהֲחֻתּנָה. בהתבסס על החלת משל הכבשים והעזים הניתן במתי כ"ה 46-31, 
שתי קבוצות העלמות הללו מייצגות גויים מאמינים ולא־מאמינים בתקופת 
הצרה. המשל הראשון עוסק ביהודים אשר ייכנסו או לא ייכנסו למלכות, בעוד 

האחרון עוסק בגויים אשר ייכנסו או לא ייכנסו למלכות.64
ישעיהו גם הוא מקשר משתה עם המלכות ועם התחייה מהמתים, בישעיהו 

כ"ה 8-6:
וְעָָׂשה יְהוָה צְבָאֹות לְכָל־ָהעִַּמים ּבָָהר ַהּזֶה ִמְׁשֵּתה ְׁשָמנִים, ִמְׁשֵּתה 
ׁשְָמִרים, ׁשְָמנִים ְמֻמָחיִם, ׁשְָמִרים ְמזָֻּקִקים. ּובִּלַע ּבָָהר ַהּזֶה ּפְנֵי־
ַהּלֹוט ַהּלֹוט עַל־ּכָל־ָהעִַּמים, וְַהַּמֵּסכָה ַהּנְסּוכָה עַל־ּכָל־ַהּגֹויִם. 
ּבִּלַע ַהָּמוֶת לָנֶצַח, ּוָמָחה ֲאדֹנָי יְהוִה ִּדְמעָה ֵמעַל ּכָל־ּפָנִים, וְֶחְרּפַת 

עַּמֹו יִָסיר ֵמעַל ּכָל־ָהָאֶרץ, ּכִי יְהוָה ִּדּבֵר.
לכן, במובן מסוים, יהיה משתה חתונה כפול: אחד לקהילה בתור כלת 

המשיח, ואחד לישראל בתור אשת ה' הנישאת לו מחדש.65
אלה הם אירועי תקופת הביניים בת שבעים וחמישה הימים, המובילה 
לאותה תקופה ארוכה ומיוחדת בהיסטוריה האנושית שאליה נשואות עיניהם 

של הנאמנים - מלכות אלף השנים או עידן המשיח.

לפרטים ראה נספח ה', 'שיח אחרית הימים על הר הזיתים'.  .64
לפרטים ראה נספח ג', 'אשת ה' וכלת המשיח'.  .65



קורא יקר,
בספח זה אנו מציעים לך ספרות משיחית נוספת. תוכל 
לבחור עד ארבעה ספרים מתוך הרשימה ללא תשלום 

וללא התחייבות מצדך.
הספרים  את  ב־3  סמן  אנא  הספרים,  להזמנת 

המבוקשים בתלוש של הספח ושלח אותו אלינו.
אנו מאחלים לך קריאה מהנה.

ברית חדשה ותהילים
ברית חדשה ותהילים בגודל נוח מאוד שנכנס בכל כיס.

תהילה חוכמה בשורה
קובץ הכולל את ספרי תהילים, משלי, ארבע הבשורות ומעשי השליחים. ובנוסף - את הנבואות 

המשיחיות בתנ"ך והתגשמותן בברית החדשה.

הברית החדשה - תרגום דליטש
מהדורה מיוחדת. כל המובאות מן התנ"ך מופיעות באות מודגשת, בלוויית מראי מקום; טבלה 
והתגשמותן בברית החדשה; מפות  נבואות מהתנ"ך  בין ארבע הבשורות; מבחר  של הקבלות 
המתארות את מסעות ישוע, מסעות שאול השליח ומפות בצבע מלא של האזור בתקופת בית 

שני. 

דוד ברון נשיא בישראל - רוני מק'קראקן
 Hebrew Christian Testimony to לישראל',  ‘עדות  ארגון  את  בצעירותו  עוד  ייסד  ברון  דוד 
Israel, יחד עם צ' א' שונברגר בשנת 1893. מראשיתו הצנועה, בחדר שכור באזור וייטצ'אפל 

שבמזרח לונדון, צמח הארגון ועשה פרי רב.
דוד ברון לא ביקש “להמיר" את דתם של היהודים או להפוך אותם לבפטיסטים או לפרסבטריאנים, 

ולא היה מחויב לאף כנסייה או פלג בנצרות.

כתבי הקודש העתיקים ליהודי בימינו - דוד ברון
הספר נועד למי שמבקש לחקור ברצינות את טענת היהודים המשיחיים, ולפיה כל עיקר באמונה 
בישוע כמשיח ישראל מבוסס על התנ"ך. דוד ברון מקפיד שלא להאריך בדבריו, ומסתמך בכל 
טענה ובכל אמירה על “הכתוב". בהדרגה הוא חושף בעזרת התנ"ך את התוכנית הנצחית שהכין 

שאלהים לעמו ישראל ולעולם כולו, תוכנית שמתממשת בימינו ותתגשם במלואה בעתיד.



עבד ה'. פרשנות לישעיהו נ"ג - דוד ברון
מטרתו של דוד ברון בספר זה הייתה להציג פרשנות עקבית של הנבואה בישעהו נ"ג, כדי לשכנע 
את הקורא ולחזק אותו באמונתו. פרשנות מעשירה זו תרומם את רוחו של הקורא ותסייע לו 

להבין טוב יותר את משמעותה של הכפרה הנפלאה שהשיג “עבד ה' " – גואל ישראל המובטח.

המגיד מראשית אחרית - דוד ברון
המאמינים  האנגלים  אל  הטובות  דרשותיו  את  ברון  דוד  אורג  שעליו  היסוד  הם  הקודש  כתבי 
בתורת משה והנביאים ובברית החדשה. ספרי הברית החדשה ממלאים את הכתוב ופוקחים את 
העיניים להבין את דברי התורה והנביאים. על היסוד המוצק הזה עומד דוד ברון ומצפה לאחרית 
הימים, אל העת המיועדת אשר בה ישוב עם ישראל אל אלוהיו בכל לבו, ויחזיק בו ובמשיחו אשר 

שלח אליו לחלצו מכל צרותיו. זוהי תפילתו תמיד בעבור עמו. 

זוהר כבוד המשיח - דוד ברון
"זוהר כבוד המשיח" מראה בצורה מרתקת כיצד התנ"ך מוכיח שישוע המשיח הוא אור לגויים 
ותפארת ישראל. המחבר היהודי המשיחי דוד ברון מגיש לקורא כלי יקר ערך ללימוד כתבי הקודש. 

הספר מספק חוויית קריאה בלתי נשכחת לכל מי שמתעניין בנבואות התנ"ך על המשיח.

“ּכֵֹהן לְעֹולָם ַעל ִּדְבָרתִי ַמלְִּכי־ֶצדֶק" - דוד ברון
כהונת המשיח, אם מבינים אותה כראוי, היא אחת האמיתות המבורכות ביותר שמלמדים כתבי 
הקודש. מבין כל תכונותיו ותפקידיו המפוארים של המשיח, תפקידו ככוהן הוא החשוב ביותר 
בתקופתנו זו; והוא משמעותי במיוחד לאלה המאמינים בקורבן החטאת שהועלה על הצלב 
בגולגולתא. באמת העמוקה והנשגבת הזאת טמונים כל אוצרות הכוח והנחמה שזקוק להם כל 

כך האדם ירא האלוהים במסעו במדבר. 

האיש מנצרת - שלמה אוסטרובסקי
אדם טוב, מורה גדול, נביא - או יותר מזה? מדוע הוא בא לעולם? ואילו השלכות יש לכך לגבי 

כל אחד מאיתנו? האם עלינו לדחות אותו, או להפוך אותו למלך של חיינו? 

המשיח הצלוב - אדולף ספיר
פשטות הבשורה טמונה בצמצומה: מות המשיח.

במשיח הצלוב מוצא החוטא ישועה - והמאמין מוצא את כל מה שנחוץ לחיים ולחסידות. 
סדרת דרשות מעמיקות על פרק ב' באיגרת הראשונה לקורינתים מאת אדולף ספיר, הוגה יהודי 

משיחי ידוע, שחי באנגליה בשלהי המאה ה־19. 

תפילת האדון - אדולף ספיר
הספר מכיל שמונה־עשרה הרצאות מעמיקות על “תפילת האדון", שעליה אמר הסופר דוד ברון: 
לנו,  זו, היחידה מסוגה שהמשיח העניק  יותר, שכן תפילה־לדוגמא  נושא מקיף  “קשה למצוא 
כוללת את כל נושאי היסוד החשובים שהכתובים מלמדים וכל היבט מהיבטי החיים המשיחיים".

החיים הצפונים במשיח - אדולף ספיר
סדרת הדרשות המובאת בספר זה, “החיים הצפונים במשיח", עוסקת ברובה ביעקב ד' 8: “ִקרבו 

לאלהים ויקרב אליכם". 
“בדרשות אלה, שנשאתי לפני צאן מרעיתי, השתדלתי להציג אי אלו הרהורים על נושא חשוב 
זה - החיים המשיחיים הנסתרים מעין - ולתאר את חיי ההתגלות והתפילה שהמשיחי חווה, או 

במילים אחרות: את הִקרבה לאלהים".



ונתתי לכם לב חדש - אדולף ספיר
את  החדשה,  ומהברית  מהתנ"ך  דוגמאות  בעזרת  מרתקת,  בצורה  זה  בספר  מנתח  המחבר 
ובחדות  ברגישות  משרטט  הוא  בתשובה.  החזרה   - אדם  בחיי  המתרחש  מכל  הגדול  המהפך 
אבחנה את טבע האדם, מתעמק באופיו של אלוהים ובדרך הישועה, ומצביע על החסד הגדול 

שבדרך זו לעומת חוסר האונים המוחלט של החוטא הזקוק למחילה ולשינוי - ללב חדש.

המשיח ועם ישראל - אדולף ספיר
החומר הכלול בספר זה מהרצאות ודרשות מאת ד"ר אדולף ספיר, שבהן לימד אודות מעמדו 
של עם ישראל בתכנית הישועה האלוהית והדגיש כי בבוא היום, כדברי שאול השליח, “כל ישראל 
ייוושע" - כעם. ספיר הבהיר שחשוב לבשר את בשורת הישועה ליהודים, שאלהים לא זנח את 

עמו וכי כל הנבואות יתגשמו כלשונן. דבריו רלוונטיים ומאלפים כעת כפי שהיו אז.

המשיחי בעולם של ימינו - שפ"ק ביוז
המחבר פותח בסיפורו של נחמיה, שעל אף כל הבעיות והדאגות סביבו תמיד בטח באלהים. כך 

עלינו לחיות, בעזרת המשיח.

מדריך להבנת הנבואה במקרא - ד"ר ויליאם רנדולף.
בעולם אחוז יאוש וחוסר אונים יכול המאמין לחוות שקט ושלווה בזכות התקווה שיש לו בישוע 
זו נובעת מהבטחתו, כי ישוב. המחבר דן בכתבי הנבואה העיקריים שבמקרא,  המשיח. תקווה 
מדגים אותם בעזרת תרשימים ומציג את תקוות שובו של המשיח מתוך השקפת ההילקחות 
יכול לקרוא דפים אלה מבלי שיאמר:  לפני הצרה הגדולה ולפני מלכות אלף השנים. אין אדם 

"אמן, בוא נא האדון ישוע".
ישיבה, הליכה, עמידה - ווטשמן ני

הספר דן בעובדות העיקריות בנוגע לישועה, וכן בנושאים כמו דבקות במשיח, התנהגות משיחית 
אל  האיגרת  על  דבריו  את  מבסס  ני  ווטשמן  הישועה.  לאור  לפנינו  מציב  שאלהים  והדרישות 

האפסים.

ישוע וִהלל - ד"ר פרנץ דליטש
זו מול זואת משנותיהם של ישוע ושל רבי הלל  חוקר התנ"ך המלמד, ד"ר פרנץ דליטש,מציב 

הזקן, ומגיש לקורא ביקורת השוואתית.

הסוד המשולש של רוח הקודש - ג'יימס מק קונקי
המחבר מסביר בעזרת כתבי הקודש את הסוד המשולש של רוח הקודש, ואת הדרך שבה היא 

שוכנת בקרב המאמין.

קום והתהלך בארץ - יהודית גלבלום־פקס
מאילת  ישראל,  בשביל  פקס  וג'ון  ג'ודי  של  המופלא  המסע  סיפור  הוא  בארץ"  והתהלך  “קום 
ועד דן. הספר מתאר את המקומות הנהדרים לאורך השביל, ובמקביל - את מערכת היחסים 
ג'ודי מיטיבים להעביר את התחושות החוויות שערר המסה  וג'ון. תיאוריה היפים של  ג'ודי  של 
בעקבות המפגש עם אנשים ונופים מרתקים. זהו ספר חובה לכל מי שאוהב סיפורי מסע ולאוהבי 

שביל ישראל.

ישראל בחירתו של אלוהים - דוד הוקינג
ישראל עומדת היום תחת לחצים שאין כדוגמתם בהיסטוריה כולה. מדינות שונות המתכחשות 
ישראל  אולם  ההיסטוריה.  דפי  ומעל  אדמתה  מעל  להסירה  שואפות  כמדינה  קיומה  לעצם 
לא חדלה מלהתקיים - היא עדיין כאן! גם ניסיונם של נוצרים למיניהם )שאמורים לדעת טוב 



בעיניהם  נתפשת  שזו  כפי  ב"קהילה"  ישראל  עם  של  מקומו  ואת  קיומו  את  להחליף  יותר( 
)לימוד המכונה “דוקטרינת ההחלפה"( לא צלח, ולא עלה בידם לבטל את מה שנראה בבירור 

כהתגשמות מתמשכת של נבואות התנ"ך.

על מה עלינו לשקוד? - יוחנן זיידן
מהם הדברים החשובים לנו בתור מאמינים משיחיים?

רוח ה’ הדריכה את המאמינים בקהילה הראשונה בירושלים לשקוד על ארבע פעילויות רוחניות: 
 .42 ב'  השליחים  מעשי  בספר  ככתוב  ותפילות,  הלחם  בציעת  התחברות,  השליחים,  תורת 

פעילויות אלה צריכות להיות עמודי תווך גם בחיינו האישיים ובחיי הקהילות שלנו היום.

יומן הזהב. הרהורים על המשיח בספר תהילים - אלפרד אדרשיים
המטרה העיקרית שלשמה נכתבו הרהורים אלה על כמה ממזמורי תהילים, הייתה הצורך להציג 
למאמינים.  בקרב  מאוד  כמשמעותי  הידוע  תהילים  לספר  ובמיוחד  הכתובים,  לקריאת  שיטה 

המזמורים הנבחרים נותחו פסוק־פסוק, כדי להופכם למזון רוחני המשמש להגות ולתפילה.

ספר רות - פאולוס קאסל
מגילת רות היא ספר קטן, המורכב משמונים וחמישה פסוקים בלבד. אך פסוקים אלה מקיפים גן 
ורדים ריחני ומלא בגביעי פרחים רוחניים, כמו אלה שהנוסע המודרני עדיין רואה פורחים ושזורים 

בחורבותיהן הבודדות של ישראל ומואב.

ישראל, אמונתו ותעודתו - פאול לבר־טוב
ופרוזדור בעבור הישראלי, לבוא  נותן היום לפני קוראי העברית הוא מבוא  זה אשר הנני  ספרי 
התמצית  התוך,  היא  המשיחית  האמונה  כי  והעיקרית  הראשונה  וההוכחה  ההכרה  אל  ידו  על 
וההשלמה של האמונה היהודית המקורית. מטרת ספרי היא להראות על ידי השקפה היסטורית 
דתית את התואר האמיתי של עם ישראל הרוחני והמקורי, את אמונתו המקורית, ואת תעודתו 

האחת והאלוהית מיום היותו לעם אלוהי עולם.

נתן מוכר יונים - ריסטו סנטלה
המחבר מציג את ספרו במילים: “ספר זה נוצר תוך כדי עבודה יום־יומית. סיפרתי את סיפורו של 

נתן, נער היונים, בחוג הילדים בקהילתי בירושלים ובקייטנות.
"כאשר הלוך תהלך איתנו דרך בקעת היונים, תפליג על פני ים הכינרת, תשב בין המסובים בחג 
הגדול של חודש ניסן או תלווה בעיניך את המבשרים הלבנים בהיעלמם מעבר להרי הגליל — 
זכור את העיקר: תכלית חייו של נתן הייתה ברב מנצרת, מלך המשיח! טיולנו מיועד למבוגרים 

ולצעירים מתבגרים — עד 120.""

תפילה היא הרפתקה - פטרישה סנט ג'ון
ורב־ הכול־יודע  האלוהים  עם  שלך  הקשר  את  בנה  תפילה.  נקראת  היא  להרפתקה!  הצטרף 
העוצמה, וגלה עד כמה החיים מלהיבים כשהוא לצדך ומנחה אותך. אם אתה רוצה לדעת יותר 
וכיצד לחיות חיים שמכבדים אותו, אם אתה רוצה ללמוד כיצד לדבר עם אלוהים  על אלוהים 
ולהתפלל אליו, אם אתה רוצה ליטול חלק בהרפתקה הנפלאה הזאת – הספר הזה הוא בשבילך!

אלוהים חיים - ה' דאנקן
היש את רצונך לדעת אלוהי אמת וחיים? הנכסף אתה לנוח בביטחון הנעים כי כל חטאיך נסלחו? 
החפץ אתה לדעת כיצד להיות בן לאל חי ואמיתי? אם כן – הקדש נא דקות ספורות לעיון בחוברת 
קטנה זו, ותמצא בה את התשובות לשאלות הנזכרות לעיל, ולשאלות אחרות המנקרות במוחך.



הניתן לדעת את רצון ה' - ד"ר לואיס גולדברג
רבים יאמרו שלדעת את רצון ה' זהו עניין קשה ומסתורי. איך אלוהים, הרחוק כל כך מאיתנו, 
יכול לגלות לנו את רצונו בעבור חיינו? וגם בהנחה שה' מוכן לגלות לנו את רצונו, איך אנו יכולים 
לגלות זאת? האם נכון לומר שהוא מתעניין בכל אדם ואדם על פני כדור הארץ הקטן הזה, בעוד 
הוא טרוד בניהול היקום כולו? יש בידינו מידע לגבי רצון ה' בדברו, ועל הבסיס הזה נתבונן בכמה 

היבטים של רצונו.

במלכודת הסמים - דוד וילקרסון
“באחד הימים קרא הסופר בכתב העת “לייף" על רצח שביצעה בדם קר כנופיית צעירים מניו 
יורק. הוא מגיע לעיר הגדולה מתוך דחף מוסרי ורצון לחוש לעזרת הנאשמים. קשיים עצומים 
עומדים בפניו בדרך להגשמת המשימה, והקשה מכולם: רכישת אמונם של חברי הכנופיות. אבל 

בכוחה של אמונה הוא מוצא את הדרך אל ליבותיהם. 

אספקלריא יהודית - הרב יצחק ליכטנשטיין
החוברת מביאה את קריאתו של הרב ליכטנשטיין ז"ל לעם ישראל לגלות את האמת ולהכיר 

במשיח ישוע, מלך היהודים.

הוא ואני - פ. לבר־טוב
כותרת המשנה של הסיפור היא “זיכרונותיו של פ' לבר־טוב", — כאן מתאר המחבר, כעד ראייה, 
את המאורעות בעיירה קטנה במזרח אירופה בשלהי המאה ה-19. תלמיד ישיבה נתפס על ידי 
מוריו, כשהוא קורא וחוקר בספר הברית החדשה. הערותיו בשולי הספר מביעות את הסכמתו 
עם התורה האסורה הזאת. כאשר הועמד לפני קהל היהודים בעיירה כדי להענש ולחזור בו, הוא 
מביע באוזני כל את אמונתו בישוע כמשיח ישראל. המחבר, אשר נוכח במעמד זה, מוצא עצמו 

מזדהה עמוקות עם המנודה.

החיפוש הרוחני - ריצ'רד בנט
האם קיימות תשובות אמינות לשאלות החשובות ביותר בחיים? ד"ר ריצ'רד בנט מאמין שאלהים 
עצמו העניק את התשובות האלה. זו הסיבה שהוא כתב את ספרו. להלן כמה מהנושאים שהספר 
עוסק בהם: האם אתה מאמין שאלהים קיים? האם המדריך הרוחני שלך הוא אמין? מיהו אלהים 
וכיצד הוא נראה? מה מפריד באמת בין בני האדם? מדוע בני אדם הולכים שולל? האם אלהים 
באמת אוהב אותי? היכן אוכל למצוא חיים באמת? כיצד אוכל להצטרף למשפחתו של אלהים?

במלכודת הסמים.

ַהְעֵמק ׁשְָאלָה - ד"ר פרנץ דליטש
ובתחושת דחיפות, ומשתדל לעורר את עם  הספר נכתב בשנת 1905. המחבר כותב באהבה 

ישראל לבחון את דרכו: “איזוהי הדרך הטובה ונלכה בה?"

השארית - א. א. פיליפס
מדוע רק שארית מהעם היהודי מאמינה בישוע? מדוע כל יהודי ולא־יהודי צריכים להאמין בו? 

חומר בישור מהשורה הראשונה.

חזרה בתשובה - ג'יימס פיליפ
כיוון, פנייה מן החטא  המחבר מסביר את משמעות החזרה בתשובה, שהיא ביסודה שינוי של 

לעבר אלהים.



לאן אתה רץ? - ניקי קרוז
מתאר  המחבר  הראשונים  בפרקים  יורק.  בניו  רחוב  כנופיות  מנהיג  קרוז,  ניקי  של  חייו  סיפור 
את עצמו כמי שנמצא במנוסה מתמדת. הוא בורח מעצמו, ממשפחתו ומהחיים הממוסדים, 
ולהיסחף  לרוץ  אותו  מניעים  תהומית  ושנאה  מנוחה  חוסר  ומבוראו.  הנסתרים  מהפחדים 
למערבולת קטלנית של פשע, סמים ואלימות. ואז בא המפנה — כוח על־טבעי שם קץ למנוסתו 

של ניקי.

לבסוף שלום - בילי גראהם
בימינו הכל מדברים על שלום, אך למרות הדיונים הרבים בנושא, אנו רואים מעט מאוד שלום. 
השלום שכולם מדברים עליו חסר במישור המדיני והעסקי, החברתי ואפילו בחיי המשפחה. בילי 

גראהם מדבר על הדרך לשלום אמיתי ויציב בכל תחומי חיינו.

מאמר האחדות - יוחנן כ. רייחרדט
הספר יצא לאור בראשונה בשנת 1868 וכותרתו המשנית  “לקח כתבי הקודש מתכונת אלוהי 
ישראל". המחבר מצביע על הריבוי שְַּבאלהים האחד, תוך כדי התעמקות מאלפת בכתבי התנ"ך.

מלאך הברית - אלכסנדר מק־קול
בפרק הראשון דן הסופר בכינויים “מלאך ה' ", “מלאך האלהים" ו"מלאך הברית". למי הם ניתנו, 
המשיחית.  והאמונה  המודרנית  היהדות  הבנת  פי  על  משמעותם  ומה  חז"ל  אותם  פירשו  איך 
בפרקים האחרים נדונות נבואות שונות מתוך ספר הנביא זכריה. גם כאן הסופר עורך השוואה בין 

פירושי חז"ל, הפירוש הרבני המקובל כיום וההבנה המשיחית.

מלך היהודים - פאול טיינה
המחבר, יהודי משיחי וניצול שואה, נותן תשובות ברורות לשאלות נפוצות על האמונה המשיחית, 
ובכללן: אלוהותו של המשיח, תפקידיו השונים, השילוש, ומשמעות הסבל האנושי. המחבר שם 
דגש על עובדה חשובה: ישוע המשיח לא בא לעולם כמייסד של דת חדשה אלא כמלך היהודים, 

כפי שהוא עצמו אמר: “לא נשלחתי אלא אל הצאן האובדות אשר לבית ישראל" )מתי טו 24(.

מותו של גורו - רבינדרנת ר. מהרג'
מתאר  חייו  סיפור  כיוגי.  שהוכשר  ברהמינים,  כוהנים  של  ארוכה  לשושלת  נצר  הוא  המחבר 
בנאמנות ובכנות את אורח החיים ההינדי. דיווח מרתק זה מתאר תהליך מפרך של חיפוש אחר 
משמעות, מההתפכחות ההדרגתית והמכאיבה ועד למסקנה הבלתי נמנעת, על כל המשתמע 
ממנה: העדפת האמונה באל אחד ובמשיחו על פני ההינדואיזם. הספר מספק תיאור יחיד במינו 

של מאבקיו הפנימיים של כוהן דת הינדי, עד שגילה את הניצחון הסופי על המוות.

משה על דוכן העדים - שלמה אוסטרובסקי
המחבר מספר על מאורעות שהתרחשו מאז ימי בראשית ועד ימי משה, וכן מביא דברי הסבר על 
החגים. הוא מדגיש שההיסטוריה חוזרת על עצמה, וכך גם מצבו הרוחני של העם, שזקוק תמיד 

לתוכן חדש ולמשמעות חדשה.

סוד הישועה
הספר נכתב בשנת 1858 בידי מחבר אלמוני, שביקש להורות לכל באי עולם כי רק האמונה של 

כתבי הקודש היא מאלהים, וכי רק היא לבדה יכולה להיות לברכה לכל עם ברחבי תבל.



קורות חיי ישוע המשיח - יוסף עמנואל לנדסמן
כצורתם  הבשורות,  בארבע  הנמצאים  תורתו  ודברי  המשיח  ישוע  מעשי  כל  את  מביא  הספר 

וכלשונם )בתרגום דליטש(, ערוכים ומסודרים לפי סדר כרונולוגי.

עידן חדש בחיי )עדויות(
עדותם של תשעה יהודים משיחיים בני זמננו על הדרכים השונות שבהן גילו מי הוא ישוע, והחלו 

להאמין בו.

עיר המקלט
שאלות ותשובות בין תלמיד חכם ובין בעל תשובה - זוהי שיחה בין רב ליהודי אדוק, אשר על 
מיטת חוליו מוצא את עצמו חושב על סיבות הסבל, על המוות ועל מעמדו לפני הבורא שופט 
העולם. הרב מפנה את השואל - ואת הקורא - אל הכתוב בתנ"ך. מכאן הוא מלמד ששורש כל 

הרע הוא החטא ושיש רק דרך אחת בה יכולים אנו לעמוד טהורים לפני הבורא.

דע מדוע להאמין - פול ליטל
התחכום, הידע וההשכלה בימינו מתרחבים ומתעמקים. כבר לא די לדעת במה אנו מאמינים; 
עלינו לדעת מדוע אנו מאמינים בזה, שהרי עצם האמונה אינו הופך את מושא האמונה לאמת. 
ספר זה בוחן שאלות מהותיות, כגון: האם אלהים קיים? האם הניסים אפשריים? האם קיימת 
סתירה בין המדע למקרא? האם האמונה המשיחית היא הגיונית? מדוע אלהים “מרשה" לסבל 
האמונה  מושתתת  שעליהן  העובדות  את  לבחון  לקורא  מסייע  הספר  ועוד.  להתקיים?  ולרע 

המשיחית.

מעבר לעננים - צבי בן־אברהם
 ״ציון," לחש בהצביעו על סמל מגן־דוד, שעל דש מעילי. ״כן, חברי," עניתי לו - בכוונה תחילה - 
אדוני."   ״כן,  נוצצות מרוב שמחה.  לשון כשעיניו  באותה  בעברית. ״אתה מדבר עברית?" שאל 

חייכתי אליו בחזרה. ״אני נוסע," הוא הפסיק קמעה כדי להרשים ״לישראל.”

מועקת החטא ושלוות־יה - אנטי י. פיעטילה
ספרון זה נועד אך ורק לבני־אדם שחטאיהם מעיקים עליהם או שרוצים להקל על הזולת לשאת 
את מטען־חטאותיו. על כן כל האחרים ישכילו לעשות אם יפסיקו בקריאה במשפט זה ויסלקו 
ידיהם ספרוננו. אבל לחוטאים ולאלו האוהבים אותם, נאחל, שהאדון ישתמש בו להראות  את 

להם את הדרך של נחמה וכוח.

מבריח לשם שמים - האח אנדרו
המבריח נושא עימו עותקים רבים של כתבי הקודש, וחולף על פני שומרי גבול חמושים על מנת 
להביא את אהבת המשיח אל מעבר למסך הברזל. סיפור מותח, טעון סכנות וגדוש הרפתקאות 

למען המשיח.

בסיס לביולוגיה חדשה - ד"ר ארנסט וויילדר סמית
האם האדם והעולם כולו נוצרו כתוצאה מהתפתחות מקרית נטולת היגיון, או במעשה בריאה 
תשובות  זה  בספר  מציע  בקיא  מדען  המדע?  את  סותרת  עולם  בבורא  האמונה  האם  מכוון? 

משכנעות.

אסירה ובכל זאת - קורי טן בום
קורי טן בום מספרת על קורותיה וקורות בני משפחתה במחנות ריכוז, ועל הדרך המופלאה שבה 

אלהים גילה את אהבתו לכל אחד מהם, גם בעיצומה של תופת אכזרית.



במרדף - ורה שלם ובוב פרידמן
סיפורה המופלא של ד"ר ורה שלם, רופאת ילדים יהודייה, על הניסיונות הקשים שעברה בגרמניה 

הנאצית ובהולנד. סיפור חייה הינו עדות חיה ליכולתו של הקב"ה להפוך הכל לטובה.

לא סתם נגר! - ג'וש מקדואל
מה עושה את ישוע לשונה כל כך? יתכן שהיה אדם טוב, ואפילו מורה דגול, אך מה לו ולחיינו 
כיום? בעבר ראה המחבר במאמינים במשיח אנשים שיצאו מדעתם. הוא זילזל בהם ויצא נגד 
שינתה  הזאת  וההתנסות  המשיח,  ישוע  אודות  האמת  את  בעצמו  גילה  לבסוף  אך  אמונתם, 
את חייו. בספר זה המחבר עונה על שאלותיהם של ספקנים, כמו שהוא עצמו היה בעבר, ונותן 

תשובות באשר לישוע, לאלוהותו ולתקומתו.



סמן את ארבעת הספרים שבחרת ב־3 
ושלח עם פרטך.

הזמנה זה הינה ללא התחייבות מצידך.

ברית חדשה ותהילים
תהילה חוכמה בשורה

הברית החדשה
דוד ברון נשיא בישראל

כתבי הקודש העתיקים ליהודי בימינו
עבד ה'. פרשנות לישעיהו נ"ג

המגיד מראשית אחרית
“ּכֵֹֹהן לְעֹולָם ַעל ִּדבְָרתִי ַמלְִּכי־ֶצדֶק"

זוהר כבוד המשיח
האיש מנצרת

המשיח הצלוב
תפילת האדון

החיים הצפונים במשיח
ונתתי לכם לב חדש
המשיח ועם ישראל

המשיחי בעולם של ימינו
ישיבה, הליכה, עמידה

ישוע וִהלל
הסוד המשולש של רוח הקודש 
מדריך להבנת הנבואה במקרא

קום והתהלך בארץ
ישראל בחירתו של אלוהים

על מה עלינו לשקוד?
יומן הזהב

ישראל, אמונתו ותעודתו
נתן מוכר יונים

תפילה היא הרפתקה
אלוהים חיים

הניתן לדעת את רצון ה'
ספר רות

במלכודת הסמים
החיפוש הרוחני

אספקלריא יהודית
הוא ואני

ַהְעֵמק ׁשְָאלָה
השארית

חזרה בתשובה
לאן אתה רץ
לבסוף שלום

מאמר האחדות
מלאך הברית
מלך היהודים
מותו של גורו

משה על דוכן העדים
סוד הישועה

קורות חיי ישוע המשיח
דע מדוע להאמין

עיר המקלט
עידן חדש בחיי
מעבר לעננים

מועקת החטא ושלוות־יה
מבריח לשם שמים

בסיס לביולוגיה חדשה
אסירה ובכל זאת

במרדף
לא סתם נגר



Heb _ פעמי המשיח )The Footsteps of the Messiah(

משיחית  אחוה  לקרן  מאשר  מטה  החתום  אני 
לשלוח אליי פרסומים של הקרן. ידוע לי שאם לא 
ארצה להמשיך לקבל פרסומים של הקרן יהיה עלי 

להודיע על כך בכתב ל"קרן אחוה משיחית", 
ת"ד 10382 ירושלים 91103.

מלא פרטים, גזור ושלח אל:
קרן אחוה משיחית, 

ת"ד 10382, ירושלים 91103




