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ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת - הלקיחה
ספרון זה יתמקד בנושא שנקרא "ַהִּתְקוָה ַהְמַאֶּׁשֶרת", עליו כתב שאול השליח באיגרת 
אל טיטוס ב', י"ג: "ּונְַחּכֶה לִַּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת ּולְהֹופָעַת ּכְבֹוד ֱאֹלֵהינּו ַהּגָדֹול ּומֹוׁשִיעֵנּו 
יֵׁשּועַ ַהָּמׁשִיַח". יש מי שקוראים לאירוע זה בתור "הלקיחה", מפני שבמהלכו יבוא 
המשיח מהשמיים על מנת לקחת אליו את המאמינים בו אל מלכותו. מיהם המאמינים? 
התשובה היא כמובן כל אותם אנשים שהתוודו על חטאיהם, כלומר על העברות שעשו 
נגד מצוות ה', שבטחו והאמינו בעבודתו של ישוע מנצרת על העץ  )צלב(, שקיבלו אותו 
כגואל שלהם, ולפיכך הם מאמינים ומודים בפיהם שאלוהים הקים את ישוע מהמתים. 

אך ורק בזכות אמונה זו יכול אדם לקבל סליחת חטאים וחיי עולם. 
שאול השתמש בביטוי "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" מכמה סיבות. הראשונה היא, שכל מי 
שהמשיח יקח אליו יהיה מאושר ומבורך לעולם ועד עם אלוהים במלכותו. בנוסף, המילה 
"מאשרת" כוללת גם את עניין הברכה, על כך שה' סיפק למאמינים את הישועה, שהיא 
חלק מהגאולה הסופית. כל אדם שנושע על ידי האמונה האמיתית, הופך להיות בריאה 
חדשה שרצונה הוא לשרת את האלוהים, כלומר לקיים את דבר ה'. בנוסף, מי שנושע 

מקבל את רוח הקודש, על מנת שתהיה לו את היכולת לעשות את רצון ה'. 
ביטוי זה, עליו לימד שאול, כולל גם את המילה "תקווה". למילה זו משמעות שונה 
בדבר האלוהים  )כתבי הקודש(, לעומת השימוש הנפוץ בה בימינו. כיום, כאשר אנו 
אומרים שאנחנו מקווים למשהו, הכוונה היא בדרך כלל שאנחנו רוצים שדבר מסויים 
יקרה. כאשר מישהו אומר "אני מקווה" הוא בעצם מתכוון לומר שאינו יודע אם אותו 
דבר יקרה או לא. במילים אחרות, השימוש בפועל "לקוות" הוא כדי לתאר עניין "לא 

בטוח" או "לא ודאי". 
לעומת זאת, בכתבי הקודש משמעות המילה "תקווה" היא שונה. בדבר ה' אין דבר 
"לא בטוח" או "לא ודאי "בהקשר של המילה "תקווה", מאחר שהתקווה האמיתית 
מבוססת תמיד על הבטחות ה', עליהן אנחנו קוראים בתנ"ך ובברית החדשה. כל הבטחה 

של ה' היא דבר ודאי, בטוח ונכון, זה רק עניין של זמן. 
באיגרת הראשונה אל התסלוניקים ה', ט' אנחנו קוראים:

"יַַען ֲאׁשֶר ֹלא־יְָעָדנּו ָהֱאֹלִהים לְָחרֹון ּכִי לֶָרׁשֶת ֶאת־ַהיְׁשּוָעה ַעל־יְֵדי 
ֲאדֹנֵינּו יֵׁשּוַע ַהָּמׁשִיַח׃" 

זהו פסוק חשוב מאוד, בו אנו קוראים שאלוהים "ֹלא־יְעָָדנּו לְָחרֹון", כלומר המאמינים 
בישוע המשיח לא יחוו את זעמו של אלוהים, אלא יירשו את הישועה, בזכות ועל ידי 

אדוננו ישוע המשיח. 
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נקודה חשובה ועיקרית שברצוני להבהיר ולחדד בספרון זה היא ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאֶּׁשֶרת" 
מתייחסת אך ורק לזעמו  )חרון אפו( של ה' מן השמיים, אך היא אינה מבטלת או 
מונעת את הסבל והרדיפות נגד המאמינים, העתידים להיות בתקופת שלטונו של האויב 

הגדול - השטן.
שאול השליח לימד על "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" גם באיגרת הראשונה אל הקורינתיים 

ט"ו, נ'-נ"ב: 

"50 וְזֹאת ֲאנִי אֵֹמר ַאַחי ּכִי־בָׂשָר וָָדם ֹלא־יּוכַל לֶָרׁשֶת ֶאת־ַמלְכּות 
ָהֱאֹלִהים וֲַאׁשֶר יִכְלֶה ֹלא יִיַרׁש ֵאת ֲאׁשֶר ֹלא־יִכְלֶה׃ 51 ִהּנֵה סֹוד ֲאגַּלֶה 
לָכֶם ֲאנְַחנּו ֹלא כֻּלָנּו נִיׁשַן ַהָּמוֶת ֲאבָל ּכֻּלָנּו נְִתַחּלָף׃ 52 ּבְֶרגַע ֶאָחד 
ּכְֶהֶרף ַעיִן ּכְִתקַֹע ַהּׁשֹופָר ָהַאֲחרֹון ּכִי יִָּתַקע ּבַּׁשֹופָר וְַהֵּמִתים יְִחיּו ּבְלִי 

כִּלָיֹון וֲַאנְַחנּו נְִתַחּלָף׃" 

פרק ט"ו באיגרת זו ידוע כפרק שמלמד על תחיית המתים. עפ"י חז"ל קיים קשר 
הדוק בין תחיית המתים והקמת מלכות האלוהים. מוקדם יותר באותו הפרק, שאול 
דיבר על גופים שונים. הוא הסביר שהקב"ה, שברא את החיות, נתן לכל אחת מהן גוף 
שונה, בהתאם למקום בו החיה גרה. למשל לדגים יש גוף שמיועד לחיים בים, ואילו 
לציפורים יש גוף המיועד לעופף בשמיים. לאחר מכן, גילה שאול לקוראים שלמאמינים 

יהיה גוף חדש המיועד למלכות האלוהים. 
בפסוק נ' אנחנו לומדים כי: "... ָבׂשָר וָָדם ֹלא־יּוכַל לֶָרׁשֶת ֶאת־ַמלְכּות ָהֱאֹלִהים". זו 
הסיבה מדוע אומר שאול בפסוק נ"א: "ִהּנֵה סֹוד ֲאגַּלֶה לָכֶם...". לפני שנמשיך להסביר 
את דבריו, עלינו להבין את המילה "סוד" לפי כוונת הברית החדשה. כאשר מילה זו 
מופיעה בברית החדשה, המחבר מתכוון דרכה למשהו שלא היה מוזכר בתנ"ך, או אשר 
ידוע באופן כללי ביהדות. כלומר "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" לא הוזכרה בתנ"ך ולא הייתה 

ידועה לחז"ל או הרבנים בתקופתו.  
הפסוק ממשיך ואומר: "... ֹלא כֻּלָנּו נִיׁשַן ַהָּמוֶת ֲאבָל ּכֻּלָנּו נְִתַחּלָף". בנוסח אחר כתוב: 
"ֲאבָל ּכֻּלָנּו נִׁשְַּתּנֶה". משמעות המילה "נִׁשְַּתּנֶה" היא שנקבל את הגוף החדש, המיועד 
למלכות האלוהים וחיי העולם. בפסוק נ"ב כתוב שהמאמינים ישתנו "ּבְֶרגַע ֶאָחד ּכְֶהֶרף 
עַיִן ּכְִתקֹעַ ַהּׁשֹופָר ָהַאֲחרֹון ּכִי יִָּתַקע ּבַּׁשֹופָר...". מדוע אמר שאול השליח "ַהּׁשֹופָר ָהַאֲחרֹון"? 
חשוב להבחין ששאול לא אמר בתקיעה האחרונה, אלא בשופר האחרון. כלומר יהיה 
שופר מסוים, המיועד באופן מיוחד לאחרית הימים. תלמידיו של ישוע ישמעו את 

התקיעה המיוחדת מהשופר הזה, שתביא איתה את השינוי בגופנו. 
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שאול השליח הרחיב בנושא זה גם באיגרת הראשונה אל התסלוניקים ד', י"ג-י"ח:

ַהיְׁשֵנִים ֶאָחי ֹלא־נְכֵַחד ִמּכֶם ָּדבָר לְַמַען ֹלא ֵּתָעצְבּו  וְַעל־ְּדבַר   13"
ּכֲַאֵחִרים ֲאׁשֶר ֵאין־לֶָהם ִּתקְוָה׃ 14 ּכִי ִאם־נֲַאִמין ֲאׁשֶר־ֵמת יֵׁשּוַע וַּיִֶחי ּכֵן 
יָבִיא ָהֱאֹלִהים ּגַם ֶאת־ַהיְׁשֵנִים ּבְיֵׁשּוַע ִאּתֹו׃ 15 ּכִי ֶאת־זֹאת נֹאַמר לָכֶם 
ּבְִדבַר יְהֹוָה ּכִי ֲאנְַחנּו ַהַחּיִים ַהּנֹוָתִרים ַעד־ּבֹא ָהָאדֹון ֹלאֹ נְַקֵּדם ֶאת־

ַהיְׁשֵנִים׃ 16 ּכִי ָהָאדֹון הּוא יֵֵרד ִמן־ַהּׁשַָמיִם ּבְִתרּוָעה ּבְקֹול ׂשַר ַהַּמלְָאכִים 
ּובְׁשֹופַר ֱאֹלִהים וְָאז יָקּומּו ִראׁשֹונָה ַהֵּמִתים ּבַָּמׁשִיַח׃ 17 ַאֲחֵרי־כֵן ֲאנְַחנּו 
ַהַחּיִים ַהּנֹוָתִרים נִּלַָקח ִאָּתם יְַחָּדו ּבֲַענָנִים לִקְַראת ָהָאדֹון לֲָאוִיר ּובְכֵן 

נְִהיֶה ָתִמיד ִעם־ָהָאדֹון׃ 18 לָכֵן נֲַחמּו זֶה ֶאת־זֶה ּבְַּדבִָרים ָהֵאּלֶה׃"

בפסוקים אלה שאול מגלה לנו שהמשיח ירד מהשמיים כדי להיפגש עם המאמינים 
ברקיע. עם ירידתו של ישוע, תהיה תקיעה בשופר. יש מי שאומרים שמיכאל, שר 
המלאכים, הוא זה שיתקע בשופר באחרית הימים. חשוב להבהיר שלא מדובר בתקיעה 
הסופית, אלא בשופר מיוחד שיועד לתקופה הזאת בלבד. על פי הכתוב, כאשר אירוע זה 
יתקיים, ראשונים יקומו המתים במשיח, ולאחר מכן אלה שעדיין חיים יצטרפו אליהם. 
לפיכך, אנחנו מבינים שקיימות שתי קבוצות, עליהן מדברים פסוקים אלה. הקבוצה 
הראשונה, מורכבת מכל המאמינים, שכבר מתו, מכל הדורות הקודמים. הקבוצה השנייה, 
היא כל המאמינים שיהיו עדיין בחיים בעת ההיא. חשוב לציין, לגבי הקבוצה הראשונה, 
שבנוגע לכתוב: "... וְָאז יָקּומּו ִראׁשֹונָה ַהֵּמִתים ּבַָּמׁשִיַח", שאול השליח התכוון אך ורק 
לגוף הגשמי  )כלומר הגוף הפיזי שנקבר באדמה וכדומה(. בזמן "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת", מה 
שנשאר מגוף זה יקום וישתנה לגוף חדש המיועד להתקיים לנצח במלכות האלוהים. 
ומה לגבי הנשמה של אותם מתים? כאשר מאמין נפטר נשמתו עולה לשמים מייד, כדי 

להיות עם אלוהים, כפי שכתב שאול באיגרת השנייה אל הקורינתיים ה', ח':

"ֲאבָל ּבְטּוִחים ֲאנְַחנּו וְַהּטֹוב ּבְֵעינֵינּו לְִהְתַרֵחק ִמן־ַהּגּוף וְלְִהיֹות קְרֹובִים 
ֶאל־ָהָאדֹון׃"

לפי מה שראינו עד כה, ניתן להסביר את "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" כאיחוד בין הגוף החדש 
והנשמה. לפי הכתוב באיגרת הראשונה אל הקורינתיים ט"ו, נ"ב, זה יקרה באופן מידי 

ומהיר מאוד: 
"ּבְֶרגַע ֶאָחד ּכְֶהֶרף עַיִן ּכְִתקֹעַ ַהּׁשֹופָר ָהַאֲחרֹון ּכִי יִָּתַקע ּבַּׁשֹופָר וְַהֵּמִתים יְִחיּו ּבְלִי כִּלָיֹון 

וֲַאנְַחנּו נְִתַחּלָף".  )בנוסח אחר כתוב "נִׁשְַּתּנֶה"(. 
בנוגע למהירות בה יתרחש אירוע זה, אנחנו מוצאים מילה מיוחדת בדבר ה'. בפסוק 
שציטטנו מוקדם יותר, מהאיגרת הראשונה אל התסלוניקים, אנחנו קוראים: "ַאֲחֵרי 
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כֵן ֲאנְַחנּו ַהּנִׁשְָאִרים ּבַַחּיִים נִּלַָקח יַַחד ִאָּתם ּבַעֲנָנִים לִפְּגֹׁש ֶאת ָהָאדֹון ּבֲָאוִיר...". בשפה 
המקורית שאול בחר במילה harpagēsometha(  ἁρπαγησόμεθα(, שתורגמה בעברית 
בתור - "נִּלַָקח". משמעות מילה זו ביוונית היא "לקחת משהו באופן הכי מהיר שאפשר". 
בנוסף, עיון מדוקדק בתחביר של מילה זו מגלה לנו שהיא בצורת סביל. ניתן להבין 
מכך שהמאמין אינו יכול להביא את עצמו להיות בגוף חדש או לעלות לרקיע בעצמו, 
כדי להיפגש עם המשיח, אלא הוא חייב לקבל את כל זה מהאדון ישוע, ישתבח שמו, 

שהוא הגורם של "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" שלנו. 
מעניין לדעת שבלטינית המילה ἁρπαγησόμεθα תורגמה בתור rapiemur ולכן 

."Rapture" - "באנגלית קוראים התיאולוגים ל"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת
יש מי שאינם מאמינים ב"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" מפני שהיא לא מוזכרת בתנ"ך. חשוב 
לזכור, כאמור, ששאול השליח קרא לה סוד - "ִהּנֵה סֹוד ֲאגַּלֶה לָכֶם ֲאנְַחנּו ֹלא כֻּלָנּו 
נִיׁשַן ַהָּמוֶת ֲאבָל ּכֻּלָנּו נְִתַחּלָף". נזכיר ונאמר, שבברית החדשה המושג "סוד"  )או "רז"( 
מתייחס לעניין שלא היה ידוע לנביאי התנ"ך. במילים אחרות, כל סוד בברית החדשה 
מתייחס לעניין או לאירוע שלא ניתן לקרוא עליו בתנ"ך. זו גם הסיבה מדוע "ַהִּתְקוָה 

ַהְמַאּׁשֶֶרת" לא נמצאת בספרות חז"ל. 
"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" היא זכות מיוחדת השמורה למאמינים בישוע בלבד, הקשורה 

לעניין שכבר הזכרנו למעלה: 

"יַַען ֲאׁשֶר ֹלא־יְָעָדנּו ָהֱאֹלִהים לְָחרֹון ּכִי לֶָרׁשֶת ֶאת־ַהיְׁשּוָעה ַעל־יְֵדי 
ֲאדֹנֵינּו יֵׁשּוַע ַהָּמׁשִיַח׃" 

)הראשונה אל התסלוניקים ה', ט'(

פסוק זה מגלה הבטחה גדולה מהקב"ה, לפיה המאמינים בישוע לא יחוו את זעמו  
)חרון אפו( של האלוהים בכלל, אלא יוושעו. כלומר לפני בוא יום ה', ישוע המשיח יקח 
את המאמינים מהעולם הזה לשמיים, שם נהיה עד שהוא יבוא בפעם השנייה לארץ, 
בקץ העולם  )אחרית הימים(, כדי לכונן את מלכותו בעיר הקודש ירושלים לאלף שנה. 
כאשר התיאולוגים מדברים על "ַהִּתְקוָה ַהְמַאֶּׁשֶרת" הם עושים זאת בהקשר של תקופה 
אותה הם מכנים בשם "צרה". למעשה הם מתכוונים לשבוע השבעים, המתואר בנבואתו 

של דניאל, או במילים אחרות, שבע השנים האחרונות של העולם הזה. 
השאלה המתבקשת בנוגע לתקופה זו היא: האם כל שבע השנים הללו יחשבו כזמן 

זעמו של אלוהים? 
לפי הבנתי, אני יכול לומר בוודאות רבה שאין הוכחה בכתבי הקודש שכל שבע 
השנים הללו יהיו זמן חרון אפו של האלוהים. צריך להבין שקיים הבדל גדול בין זעמו 
של ה' לצרות. בברית החדשה אנחנו מוצאים שתי מילים, בשפה המקורית, המופיעות 
 θλῖψις ועלינו להבחין בין שתיהן. המילה ,)orgé(   ὀργή-ו )thlipsis(   θλῖψις :בהקשר זה
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מתייחסת לכל מיני צרות, בעוד המילה ὀργή מדברת אך ורק על זעמו של אלוהים. 
חשוב לי לחזור ולהדגיש שאין שום הוכחה בכתבי הקודש שהשבוע השבעים של דניאל 
יהיה כולו זמן של זעם האלוהים, אלא תהיה זו תקופה של צרות גדולות, שתכלול הן 

 .ὀργή והן θλῖψις
קיים אירוע אחד חשוב מאוד עליו דיברו ישוע המשיח, שאול השליח, ואפילו דניאל, 
בנוגע לחרון אפו של ה'. אירוע זה יתרחש לפני תחילת זעמו של ה' והוא יהיה מלווה 
בסימנים גדולים שיכריזו עליו. אירוע זה הוא ה"שיקוץ משומם", עליו נלמד בהרחבה 

בהמשך.

כפי שאמרתי, כאשר התיאולוגים כיום מדברים על "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת", הם עושים 
זאת בהקשר של תקופת הצרה. ניתן למצוא בין התיאולוגים דעות שונות בנושא: יש 
מי שטוענים ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" תהיה לפני תקופת הצרה, אחרים טוענים שזה יקרה 

באמצע תקופת הצרה, ויש את אלו שלדעתם כל זה יקרה רק בסיום תקופת הצרה. 
עם זאת, על פי דבר ה', זו טעות לקשור בין "ַהִּתְקוָה ַהְמַאֶּׁשֶרת" לתקופת הצרה, משום 

שאנחנו חייבים לזכור את הפסוק העיקרי בענייננו:

"יַַען ֲאׁשֶר ֹלא־יְָעָדנּו ָהֱאֹלִהים לְָחרֹון ּכִי לֶָרׁשֶת ֶאת־ַהיְׁשּוָעה ַעל־יְֵדי 
ֲאדֹנֵינּו יֵׁשּוַע ַהָּמׁשִיַח׃" 

)הראשונה אל התסלוניקים ה', ט'(

לפיכך ניתן לומר בוודאות, ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" תתרחש לפני שהקב"ה יחל לשפוך 
את זעמו על העולם. במילים אחרות, מייד לפני יום ה'. מקריאה בכתבי הקודש ניתן 
להסיק שזעמו של אלוהים יתחיל קרוב מאוד לאמצע השבוע השבעים  )תקופת הצרה(, 
אולם עלינו להבין שקיים הבדל גדול בין אלה שטוענים ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" תתרחש 
בדיוק באמצע השבוע השבעים  )תקופת הצרה(, לאלה שטוענים ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" 

תתרחש אחרי ה"שיקוץ משומם", רגע לפני שה' יתחיל לשפוך את זעמו.
בספרון זה אתמקד בשתי דוקטרינות עיקריות: 

"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" תתרחש לפני תקופת הצרה, כלומר לפני השבוע האחרון;  .1
"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" תתרחש רק לפני תחילת זעמו של אלוהים.  .2

הדוקטרינה הראשונה, הקרויה גם "Doctrine of Imminency", מבוססת על עיקרון 
חשוב לפיו "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" יכולה לקרות בכל רגע נתון. כלומר על פי דוקטרינה זו, 

לא קיים אירוע נבואי כלשהו שחייב להתרחש קודם לכן. 
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על מנת לתמוך בדעתם, תומכי דוקטרינה זו משתמשים בציטוטים הבאים מכתבי 
הקודש: 

"לָכֵן ׁשְקֹדּו ּכִי ֵאינְכֶם יֹוְדִעים ֶאת־ַהּיֹום וְֶאת־ַהׁשָָעה ֲאׁשֶר יָבֹא בָּה 
ּבֶן־ָהָאָדם:" 

)הבשורה על פי מתי כ"ה, י"ג( 

"לָכֵן ֱהיּו נְכֹונִים ּגַם־ַאֶּתם ּכִי בְׁשָָעה ֲאׁשֶר ֹלא ְתַדּמּו יָבֹוא ּבֶן־ָהָאָדם׃"

)הבשורה על פי מתי כ"ד, מ"ד( 

פסוקים אלה מציגים את הרעיון הבסיסי של ה- Doctrine of Imminency, לפיו אף 
אחד אינו יודע מתי המשיח יבוא, ולפיכך הוא יכול להגיע בכל רגע. מסקנה זו אינה 
הגיונית, מאחר שאם זמנו של אירוע מסוים אינו ידוע, אין זה אומר בהכרח שאותו 

אירוע יכול להתרחש בכל רגע. 
אני מסכים עם כך שלא ידועים "היום ו"השעה" בהם המשיח יבוא כדי לאסוף את 
כל המאמינים  )"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת"(. עם זאת, אני סבור שה"שיקוץ משומם", המתואר 
בספר דניאל, יתרחש לפני אירוע "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת". כלומר אינני יודע מתי בדיוק 
המשיח יבוא, אך ברור לי שהוא לא יבוא לפני ה"שיקוץ משומם". לפיכך, שני הפסוקים 

 .Doctrine of Imminency -הנ"ל אינם תומכים ב
פסוק נוסף המשמש את התומכים בדוקטרינה זו הוא: 

"ַעד ֲאֶׁשר־ֹלא ֲחסְַרֶּתם ּכָל־ַמַּתן ֶהָחסֶד וְִהּנְכֶם ְמַחּכִים לְִהְתּגַּלּות ֲאדֹנֵינּו 
יֵׁשּוַע ַהָּמׁשִיַח׃"

)האיגרת הראשונה אל הקורינתיים א', ז'(

הסיבה שפסוק זה משמש לתמיכה ב- Doctrine of Imminency נמצאת בסופו - "וְִהּנְכֶם 
ְמַחּכִים לְִהְתּגַּלּות ֲאדֹנֵינּו יֵׁשּועַ ַהָּמׁשִיַח". מה שכתוב כאן זה שהמאמינים האמיתיים 
אמורים לחכות ולצפות להתגלותו של ישוע, אך אנחנו לא מוצאים כאן אפילו רמז קטן 

לכך שהמשיח יכול לבוא בכל רגע. 
נוכל לנסות ולהבין את ההיגיון של תומכי דוקטרינה זו ביחס לפסוק זה - למה 
לצפות למשהו אם הוא לא יכול לקרות בכל רגע נתון? התשובה הנכונה היא, שעל מנת 
להיות מוכנים למשהו, אנחנו צריכים לדעת להכיר ולזהות את הסימנים הקשורים אליו. 
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נשאלת אם כן שאלה רלוונטית ביותר - מדוע ישוע המשיח אמר לתלמידיו בבשורה 
על פי מתי כ"ה, י"ג:

"γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε την ημεραν ουδε την 
ωραν εν η ο υιος του ανθρωπου ερχεται"

פסוק זה מתורגם לעברית כך:

"לָכֵן ׁשְקֹדּו ּכִי ֵאינְכֶם יֹוְדִעים ֶאת־ַהּיֹום וְֶאת־ַהׁשָָעה ֲאׁשֶר יָבֹא בָּה 
ּבֶן־ָהָאָדם:" 

המילה ׁשְקֹדּו אינה התרגום הנכון עבור gregoreite(  γρηγορειτε(. בשפה המקורית, 
משמעות מילה זו היא "להביט" או "לצפות בחוזקה". השאלה המתבקשת היא, על מה 
עלינו להביט? נלמד בהמשך שיהיו סימנים ברורים, המפורטים בכתבי הקודש, שיגידו 
למאמינים שזמנה של "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" מתקרב. עם זאת, אף אחד לא יידע במדוייק 

את היום שהמשיח יבוא בו כדי לקחת את המאמינים. 
לעתים תכופות אני שומע את אלה שמלמדים ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" תתרחש ללא 
סימנים מקדימים, ושהיא יכולה לקרות בכל רגע, שאירוע מסוים שקרה ומופיע בחדשות, 
הוא הוכחה שביאת המשיח קרובה. אמירה זו סותרת את טענתם הבסיסית. אם לדעתם 
אין סימנים או אירוע נבואי שמטרתם להעיד על "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת", מדוע הם מלמדים 
שדברים שקורים בישראל ו/או בעולם, הם הוכחה לכך ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" קרובה? 

באיגרת אל הפיליפיים ג', כ' אנחנו קוראים:

"ּכִי ֶאזְָרחּוֵתנּו ּבַּׁשַָמיִם ִהיא ּוִמּׁשָם ְמַחּכִים ֲאנְַחנּו לְמֹוׁשִיֵענּו ֲאדֹנֵינּו 
יֵׁשּוַע ַהָּמׁשִיַח:" 

פסוק זה אומר גם כן שעל כל מאמין לחכות ל"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת". העובדה שעל פי 
כתבי הקודש יהיו אירועים שחייבים לקרות קודם לכך, אינה אמורה לגרום למישהו 

לא לחכות. 
חשוב לציין שתומכי הדוקטרינה לפיה "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" תתרחש לפני תקופת 
הצרה, אינם טוענים שלא שיהיו אירועים נבואיים בכלל, אלא שלא חייבים להיות 
 ,Doctrine of Imminency -אירועים כלשהם. בפועל, פסוק זה אינו אומר דבר התומך ב

רק שהמאמינים צריכים לצפות ולחכות ל"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת".

"ַענְוַת רּוֲחכֶם ִּתּוַָדע לְכָל־ִאיׁש ָקֹרב הּוא ָהָאדֹון:"

)האיגרת אל הפיליפיים ד', ה'(
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פסוק זה אומר שהאדון הוא קרוב, אך הוא אינו שולל אירועים מסויימים שיתרחשו 
קודם. עלינו  לזכור ששאול השליח אמר שהאדון קרוב לפני כמעט אלפיים שנה... 

פסוק נוסף שמספק מידע משמעותי בנוגע ל"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" נמצא באיגרת אל 
הקולסים ג', ד':

"ּבְֵעת ִהּגָלֹות ַהָּמׁשִיַח ֲאׁשֶר הּוא ַחּיֵיכֶם ּגַם־ַאֶּתם ִּתּגָלּו ִעּמֹו ּבְכָבֹוד:"       

בשפה המקורית אנחנו קוראים פסוק זה: 

"ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν 
αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ"

קיים הבדל מהותי בין המילה "ּבְעֵת" למילה hotan(  ὅταν(. פירוש המילה "ּבְעֵת" 
היא "בזמן ש...", "בשעה ש...", בעוד משמעות המילה "ὅταν" היא "מתישהו", "בכל 
עת". חשוב לדעת שהמילה ὅταν תמיד משמשת בהקשר של חוסר ודאות  )פקפוק, 
ספק(. לפיכך עלינו להבין שקיים ספק או חוסר ידיעה בנוגע ל"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת". 

חוסר הוודאות הוא אינו האם היא בכלל תתרחש, אלא מתי זה יקרה. 
דבר חשוב ומשמעותי נוסף בפסוק זה הוא שהפועל phanerothe(  φανερωθῇ( מופיע 
בצורת סביל! כלומר הופעתו של ישוע תלויה במשהו מסוים שחייב לקרות קודם לכן. 
לפיכך, עבור אלה שמאמינים ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" יכולה להתרחש בכל רגע וללא 

סימנים מוקדמים, הפסוק הנ"ל אינו מביא שום הוכחה שתתמוך בטענתם. 
 Doctrine -קיימים שלושה פסוקים נוספים מהברית החדשה, בהם משתמשים תומכי ה
of Imminency. המשותף לפסוקים אלה היא החובה המוטלת על המאמינים לחכות 

ל"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת".

"ּולְַחּכֹות לִבְנֹו ִמן־ַהּׁשַָמיִם ֲאׁשֶר ֱהִעירֹו ִמן־ַהֵּמִתים לְיֵׁשּוַע ַהַּמּצִילֵנּו 
ִמן־ֶהָחרֹון ַהּבָא:"

)האיגרת הראשונה אל התסלוניקים א', י'(

"לָכֵן ַאל־נָא נֵָרֵדם ּכְמֹו ָהֲאֵחִרים ּכִי ִאם־נִׁשְקֹד וְנְִהיֶה ְמפֻּכִָחים:" 

)האיגרת הראשונה אל התסלוניקים ה', ו'(

"ּונְַחּכֶה לִַּתקְוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת ּולְהֹופַָעת ּכְבֹוד ֱאֹלֵהינּו ַהּגָדֹול ּומֹוׁשִיֵענּו 
יֵׁשּוַע ַהָּמׁשִיַח:"

)האיגרת אל טיטוס ב', י"ג(
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בפסוק הראשון, מהאיגרת אל התסלוניקים, אנחנו קוראים כיצד שאול השליח מעודד 
את המאמינים לחכות לשובו של ישוע המשיח. השימוש במילים "ֲאׁשֶר ֱהעִירֹו ִמן־

ַהֵּמִתים", מתייחס לתחיית המתים, המרמזת על ניצחון בכתבי הקודש. במילים אחרות, 
שאול קורא לתסלוניקים להמשיך ולאחוז באמונה בחזרתו של ישוע, אשר יביא בשובו את 
הניצחון לכל המאמינים בו. אין בפסוק זה שום כוונה להודיע למאמינים מתי ישוע יבוא. 
בסופו של הפסוק כתוב לגבי ישוע המשיח: "... ַהַּמּצִילֵנּו ִמן־ֶהָחרֹון ַהּבָא". מילים 
אלה מאשרות את דברי, שהמשיח יאסוף את כל המאמינים, באירוע בשם "ַהִּתְקוָה 
ַהְמַאּׁשֶֶרת", אך ורק לפני שזעם האלוהים ישפך על הארץ. אין שום מידע בפסוק הזה 

אודות תקופת הצרה, כלומר שבע השנים האחרונות. 
ּכִי ִאם־ ָהֲאֵחִרים  נֵָרֵדם ּכְמֹו  ַאל־נָא  בפסוק השני שציטטנו למעלה כתוב: "לָכֵן 
נִׁשְקֹד וְנְִהיֶה ְמפֻּכִָחים". בשפה המקורית, המילה המתורגמת כאן כ- "נִׁשְקֹד" היא  
gregoromen(  γρηγορῶμεν(. כפי שראינו מוקדם יותר, המשמעות האמיתית של 
מילה זו היא "להביט". שאול השליח מצווה כאן את תלמידיו של ישוע להיות בציפייה. 
בשימוש בביטוי: "וְנְִהיֶה ְמפֻּכִָחים" שאול אומר שהמאמינים צריכים להיות ערים ולעמוד 

על המשמר. 
עולה אם כן השאלה, אם "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" יכולה באמת לקרות בכל רגע, וללא 
סימנים מוקדמים, כפי שטוענים תומכי דוקטרינה זו, מדוע יש כל כך הרבה פסוקים 

המצווים עלינו לצפות ולהביט בערנות? 
בכמה מקומות בברית החדשה נכתב שהמשיח יבוא כגנב בלילה. אלה שטוענים 
ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" תתרחש ללא התראה או סימנים מוקדמים, משתמשים בפסוקים 
אלה בטענה שכמו שהגנב לא מודיע לתושבי הבית מתי הוא יבוא, כך גם יעשה המשיח. 

להלן מספר פסוקים בהקשר לזה:

"ֲהֹלא ַאף־ַאֶּתם יְַדְעֶּתם ֵהיֵטב ּכִי יֹום־יְהֹוָה ּכַּגַּנָב ּבַּלַיְלָה ּכֵן יָבֹוא:"
)האיגרת הראשונה אל התסלוניקים ה', ב'(

"ִהנְנִי בָא ּכְּגַּנָב ַאׁשְֵרי ַהּׁשֵֹקד וְׁשֵֹמר ֶאת־ּבְגָָדיו ּפֶן־יֵלְֵך ָעֹרם וְָראּו 
ֶאת־ֶעְרוָתו:"

)חזון יוחנן / ההתגלות ט"ז, ט"ו(

"זְכֹור ֵאת ֲאׁשֶר־קִּבַלְָּת וְׁשָָמְעָּת וְׁשְָמָרה־ּזֹאת וְׁשּובָה וְִאם־ֹלא ִתׁשְקֹד 
ִהנְנִי בָא ָעלֶיָך ּכַּגַּנָב וְֹלא ֵתַדע ַהּׁשָָעה ֲאׁשֶר ָאבֹא ָעלֶיָך:"

)חזון יוחנן / ההתגלות ג', ג'(
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"3 ּכִי בְָאְמָרם ׁשָלֹום וְׁשַלְוָה יָבֹא ֲעלֵיֶהם ַהּׁשֶבֶר ּפְִתאֹם ּכְֶחבְלֵי יֹולֵָדה 
וְֹלא יּוכְלּו ִהָּמלֵט׃ 4 ֲאבָל ַאֶּתם ַאַחי ֹלא ּבַחׁשְֶך ַאֶּתם ׁשֶּיַׂשִיג ֶאְתכֶם 

ַהּיֹום ּכַּגַּנָב:" 

)האיגרת הראשונה אל התסלוניקים ה', ג'-ד'(

בראש ובראשונה, עבור המאמינים ב"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת", תהיה זו טעות לחשוב 
שישוע יבוא כגנב בלילה! כאשר כתבי הקודש מספרים שישוע יבוא "כגנב בלילה", זה 
תמיד בהקשר של יום הדין  )יום ה'(. בהמשך נלמד על ההבדל העצום הקיים בין יום 

ה' - יום הדין, ליום המשיח - "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת". 
בעיון מדוקדק בפסוק הראשון שציטטנו רואים בבירור שמדובר כאן על יום ה' ולא 
על "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת": "... יְַדעְֶּתם ֵהיֵטב ּכִי יֹום־יְהֹוָה ּכַּגַּנָב ּבַּלַיְלָה ּכֵן יָבֹוא". בהמשך 
הפרק, בפסוק ד', שאול השליח מוסיף ואומר למקבלי האיגרת: "ֲאבָל ַאֶּתם ַאַחי ֹלא 
ּבַחׁשְֶך ַאֶּתם ׁשֶּיַׂשִיג ֶאְתכֶם ַהּיֹום ּכַּגַּנָב". מהשימוש במילים "ֲאבָל ַאֶּתם ַאַחי" אנחנו 
מבינים ששאול כתב לאחיו באמונה, תלמידיו של ישוע המשיח. באיגרת הראשונה אל 
התסלוניקים שאול מבחין בין שתי קבוצות: בני הלילה - האנשים ללא אמונה בישוע, 

ולעומתם בני האור - המאמינים בישוע, אליהם ישוע לא יבוא כגנב!
לחיזוק טענה זו, אנחנו קוראים את דברי יוחנן בספר ההתגלות:

"זְכֹור ֵאת ֲאׁשֶר־קִּבַלְָּת וְׁשָָמְעָּת וְׁשְָמָרה־ּזֹאת וְׁשּובָה וְִאם־ֹלא ִתׁשְקֹד 
ִהנְנִי בָא ָעלֶיָך ּכַּגַּנָב וְֹלא ֵתַדע ַהּׁשָָעה ֲאׁשֶר ָאבֹא ָעלֶיָך:"

)חזון יוחנן / ההתגלות ג', ג'(

גם כאן אנחנו רואים שישוע יבוא כגנב עבור הישנים, אלה שאינם מחכים ומביטים 
בערנות. בסוף הפסוק אנחנו מוצאים מילים רבות משמעות: "וְֹלא ֵתַדע ַהּׁשָעָה ֲאׁשֶר 
ָאבֹא עָלֶיָך", מהן נוכל להסיק שאלה המביטים בציפייה לחזרתו של המשיח, העומדים 

על המשמר בערנות,  ידעו ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" קרובה לבוא.
לסיכום, אני ממליץ לעבור שוב על כל הפסוקים שצוטטו למעלה, בהם נעזרים מי 
שמאמינים ומלמדים את ה- Doctrine of Imminency, על מנת להצדיק דוקטרינה זו, 

ולנסות לענות על השאלות הבאות: 
האם הפסוקים הללו באמת נותנים מידע רלוונטי לעניין זה?  

האם פסוקים אלה מוכיחים שאין דברים שצריכים לקרות טרם "ַהִּתְקוָה   
ַהְמַאּׁשֶֶרת", וכי  היא יכולה להתרחש בכל רגע? 

בסוף הספרון נלמד בהרחבה מדברי שאול השליח שיש שני אירועים שצריכים להתרחש 
לפני "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת". 

כעת נמשיך בעניין אחר, הקשור לנושא שלנו - תקופת הצרה עליה התנבא דניאל.



שבע השנים האחרונות - תקופת הצרה
המושג "תקופת הצרה" הינו משמעותי וחשוב לנושא שלנו, והוא מופיע בכתבי הקודש 
בכמה מקומות. אחד מהמקומות נמצא בדניאל פרק ט', כאן תקופת הצרה נקראת 
"שבוע", כאשר בהקשר זה מדובר בשבע שנים ולא בשבעה ימים. יש לשים לב דניאל 
התנבא אודות "ׁשָבֻעִים ׁשִבְעִים"  )שבעים פעמים שבע שנים(, ולא לגבי שבעים שבועות  
)שבעים פעמים שבעה ימים(. כלומר דניאל מדבר על תקופה של 490 שנים בסך הכל. 

מה יקרה בסוף תקופה זאת? 

"ׁשָבִֻעים ׁשִבְִעים נְֶחַּתְך ַעל־ַעְּמָך וְַעל־ִעיר ָקְדׁשֶָך, לְכַּלֵא ַהּפֶׁשַע ולחתם  
)ּולְָהֵתם( חטאות  )ַחָּטאת( ּולְכַּפֵר ָעוֺן, ּולְָהבִיא, צֶֶדק עֹלִָמים; וְלְַחּתֹם 

ָחזֹון וְנָבִיא, וְלְִמׁשַֹח קֶֹדׁש ָקָדׁשִים."

)דניאל ט', כ"ד(

נבואה זו מדברת על עם ישראל, עיר הקודש ירושלים, סופם של החטא והפשע, 
וכפרת עוונות אשר תביא צדק עולמים. בנוסף מדובר בה אודות המשיח ודביר הבית  
)קודש הקודשים(. ניתן לומר שנבואה זו מגלה לנו מידע חשוב בנוגע למעבר מהעולם 

הזה למלכות ה'. 
בהמשך הנבואה אנחנו קוראים:

"וְַאֲחֵרי ַהּׁשָבִֻעים ׁשִּׁשִים ּוׁשְנַיִם יִּכֵָרת ָמׁשִיַח וְֵאין לֹו וְָהִעיר וְַהּקֶֹדׁש 
יַׁשְִחית ַעם נָגִיד ַהּבָא וְקִּצֹו בַּׁשֶֶטף וְַעד ֵקץ ִמלְָחָמה נֱֶחֶרצֶת ׁשֵֹממֹות."  

)דניאל ט', כ"ו(

בפסוק קודם לכן  )כ"ה( דניאל ניבא שלפני ה"ּׁשָבֻעִים ׁשִּׁשִים ּוׁשְנַיִם" יהיו "ׁשָבֻעִים 
ִׁשבְעָה". כלומר בפסוקים אלה מדובר על שישים ותשעה ָׁשבֻעִים או 483 שנים  )מתוך 490 
בסך הכל(. ניתן לדעת בוודאות מתי יתחילו 483 השנים ומתי הן יסתיימו, משום שכתוב: 

"וְֵתַדע וְַתׂשְּכֵל ִמן־מֹצָא ָדבָר לְָהׁשִיב וְלִבְנֹות יְרּוׁשָלִַם ַעד־ָמׁשִיַח נָגִיד 
ׁשָבִֻעים ׁשִבְָעה וְׁשָבִֻעים ׁשִּׁשִים ּוׁשְנַיִם."

)דניאל ט', כ"ה(

נבואה זו התגשמה בימי נחמיה, כאשר היהודים שהיו בגלות חזרו לארץ ישראל והחלו 
לבנות מחדש את ירושלים. על פי הכתוב, סופה של הנבואה היה כאשר "יִּכֵָרת ָמִׁשיַח וְֵאין 
לֹו". המשמעות של דברים חשובים אלה היא שהמשיח ימות. השימוש במילה "יִּכֵָרת" 
מגלה לקורא שעל ידי מותו של המשיח תיכנס לתוקפה ברית. באיזו ברית מדובר? 
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מדובר בברית החדשה עליה דיבר ירמיהו הנביא  )ראה ירמיהו ל"א, ל"א-ל"ד(. הנושא 
העיקרי בברית זו הוא סליחה מלאה על כל החטאים, העוונות והפשעים, כפי שנאמר: 
"ּכִי ֶאְסלַח לַעֲוֹונָם ּולְַחָּטאָתם ֹלא ֶאזְּכָר־עֹוד". ישוע אמר את אותם הדברים בלילה לפני 

שהוא מסר את נפשו על הצלב:

"27 וַּיִַּקח ֶאת־ַהּכֹוס וַיְבֶָרְך וַּיִֵּתן לֶָהם וַּיֹאַמר ׁשְתּו ִמֶּמּנָה ּכֻּלְכֶם׃ 28 ּכִי 
זֶה הּוא ָּדִמי ַּדם־ַהּבְִרית ַהֲחָדׁשָה ַהּנִׁשְּפְָך ּבְַעד ַרּבִים לִסְלִיַחת ֲחָטִאים:"  

)הבשורה על פי מתי כ"ו, כ"ז-כ"ח(

בפסוק בו דניאל מדבר על מותו של המשיח אנחנו מוצאים את צירוף המילים "וְֵאין 
לֹו". מה משמעות ביטוי זה? ישוע לא חטא מעולם, והיה חף מפשע באופן מושלם. לפיכך 
מותו על העץ לא היה עבור חטאיו  )וְֵאין לֹו(, אלא למען עם ישראל, ובסופו של דבר 
עבור כל בני האדם. חשוב לזכור מנבואת דניאל  )ט', כ"ד(, שאחד הדברים העיקריים 

שהמשיח יעשה הוא להביא ּתֹם  )סוף( לחטא ככתוב: "לְכַּלֵא ַהּפֶׁשַע ּולְָהֵתם ַחָּטאת". 
כפי שראינו, התקופה של 483 השנים התחילה בימי נחמיה והסתיימה עם מותו 
של ישוע על העץ. בהמשך כתוב באותו מקום: "וְָהעִיר וְַהּקֶֹדׁש יַׁשְִחית". ברור לחלוטין 
שדניאל התכוון לחורבן בית המקדש השני ועיר הקודש ירושלים, אשר קרו ארבעים 

שנה אחרי מותו ותחייתו של ישוע. 
מה שנותר מנבואת דניאל לגבי ה- "ׁשָבֻעִים ׁשִבְעִים" הינו חשוב ביותר לנושא שלנו. 
עלינו להבין שאחרי מותו של המשיח יש תקופה נוספת, של שבע שנים  )שבוע(, נפרדת 
מהתקופה העיקרית שהסתיימה עם מותו של המשיח. בכתבי הקודש אנחנו קוראים על 
אירוע שחייב להתרחש על מנת שהשבוע האחרון יתחיל, ככתוב: "וְִהגְּבִיר ּבְִרית לַָרּבִים 
ׁשָבּועַ ֶאָחד". כלומר תחתם ברית, או הסכם בינלאומי, שייתנו לעם היהודי את הרשות 
לבנות את בית המקדש על הר הבית. בתחילת השבוע האחרון  )שבע שנים( בית המקדש 
יפעל עם קורבנות כמו בעבר, אולם כל מה שיעשה בבית המקדש שעתיד להיבנות 
יהיה לפי תוכניתו של צורר המשיח, ככתוב בפסוק: "עַם נָגִיד ַהּבָא וְִקּצֹו בַּׁשֶֶטף וְעַד ֵקץ 
ִמלְָחָמה נֱֶחֶרצֶת ׁשֵֹממֹות"  )דניאל ט', כ"ו(. הנגיד הוא צורר המשיח ועמו היא ממלכתו 
או צבאותיו  )לדברי הפרשנים(. בנבואה זו, המדברת על שבע השנים האחרונות, קיים 

דגש לגבי נקודת האמצע, כלומר אחרי שלוש שנים וחצי, ככתוב: 

"וֲַחצִי ַהּׁשָבּוַע יַׁשְּבִית זֶבַח ּוִמנְָחה וְַעל ּכְנַף ׁשִּקּוצִים ְמׁשֵֹמם וְַעד־ּכָלָה 
וְנֱֶחָרצָה ִּתַּתְך ַעל־ׁשֵֹמם" 

)דניאל ט', כ"ז(. 
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בדבר ה' אנחנו מוצאים מקומות נוספים המתייחסים לנקודת זמן זו: 

"ּוִמּלִין לְצַד עליא  )ִעּלָָאה( יְַמּלִל ּולְַקִּדיֵׁשי ֶעלְיֹונִין יְבַּלֵא וְיִסְּבַר לְַהְׁשנָיָה 
זְִמנִין וְָדת וְיְִתיֲַהבּון ּבִיֵדּה ַעד־ִעָּדן וְִעָּדנִין ּופְלַג ִעָּדן:"

)דניאל ז', כ"ה(              

]תרגום לעברית: "ּוְדבִָרים לְצַד ָהעֶלְיֹון יְַדּבֵר, וְֶאת ְקדֹוׁשֵי ָהעֶלְיֹונִים יְעַּנֶה וְיְַחֹׁשב לְׁשַּנֹות 
זְַמּנִים וְָדת, וְיִּנְָתנּו בְיָדֹו עַד מֹועֵד ּומֹועֲִדים וֲַחצִי מֹועֵד."[

"וֶָאׁשְַמע ֶאת־ָהִאיׁש לְבּוׁש ַהּבִַּדים ֲאׁשֶר ִמַּמַעל לְֵמיֵמי ַהיְאֹר וַּיֶָרם יְִמינֹו 
ּוְׂשמֹאלֹו ֶאל־ַהָּׁשַמיִם וַּיִָּׁשבַע ּבְֵחי ָהעֹולָם ּכִי לְמֹוֵעד מֹוֲעִדים וֵָחצִי ּוכְכַּלֹות 

נַּפֵץ יַד־ַעם־קֶֹדׁש ִּתכְלֶינָה כָל־ֵאּלֶה:"

)דניאל י"ב, ז'(

"וְֶהָחצֵר ֲאׁשֶר ]ִמחּוץ[ לֵַהיכָל אָֹתּה נְטֹׁש וְַאל־ְּתֻמֶּדּנָה ּכִי־לַּגֹויִם נִָּתנָה 
וְָרְמסּו ֶאת־ִעיר ַהּקֶֹדׁש ַאְרּבִָעים ּוׁשְנַיִם ֳחָדׁשִים׃ וְנַָתִּתי לִׁשְנֵי ֵעַדי וְנִּבְאּו 

יִָמים ֶאלֶף ּוָמאַתיִם וְׁשִּׁשִים וְֵהם ִמְתּכַּסִים ּבַׂשַּקִים:"

)חזון יוחנן / ההתגלות י"א, ב'-ג'(

"וַּיְֻּתנּו לִָאּׁשָה ְׁשֵּתי כַנְפֵי ַהּנֶֶׁשר ַהּגָדֹול לָעּוף ַהִּמְדּבָָרה ֶאל־ְמקֹוָמּה ֲאֶׁשר 
ְּתכֻלְּכַל־ׁשָם מֹוֵעד מֹוֲעִדים וֵָחצִי ִמּפְנֵי ַהּנָָחׁש:"

)חזון יוחנן / ההתגלות י"ב, י"ד(

עלינו להבין שפסוקים אלה מדברים על תקופה של שלוש שנים וחצי, או ארבעים 
ושניים חודשים או אלף מאתיים ושישים יום. תקופות הזמן האלה מתייחסות כולן 
ל"מֹוֵעד מֹועֲִדים וֵָחצִי". עולה השאלה, מדוע מדובר כל כך הרבה על "ֲחצִי ַהּׁשָבּועַ"? 
הסיבה לכך היא להודיע לקוראים שצפוי להיות אירוע משמעותי ביותר שיקרה בזמן 
הזה בבית המקדש, ושצורר המשיח יהיה מעורב בזה. ישוע המשיח קרא לאירוע זה 

"ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם".

"לָכֵן ּכֲַאׁשֶר ִּתְראּו ֶאת־ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם ֲאׁשֶר ָאַמר ָּדנִּיֵאל ַהּנָבִיא עֹוֵמד 
ּבְָמקֹום ָקדֹוׁש  )דניאל ט', כ"ז; י"א, ל"א; י"ב, י"א( ַהּקֵֹרא יָבִין:"  

)הבשורה על פי מתי כ"ד, ט"ו(
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ה"ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם" קשור באופן הדוק ל"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת". בהמשך נלמד לעומק את 
דבריו של שאול השליח אודות ה"ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם" וכיצד הוא קשור ל"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת". 

תקופת הצרה תהיה בשבע השנים האחרונות
תיאולוגים רבים מלמדים לגבי שבע השנים האחרונות שכולן תהיינה תקופת זעם של 
הקב"ה. כלומר עבורם תקופת הצרה נקראת כך, משום שזו תהיה תקופה של חרון אף 
ה'. חשוב לדעת שאין בכתובים אפילו פסוק אחד המלמד שכל שבע השנים האחרונות  

)השבוע האחרון( יהיו עת זעמו של אלוהים! 
במקום לצטט פסוקים מתאימים, כדי להוכיח את טענתם, אותם תיאולוגים מסתמכים 
על ההיגיון שלהם. לטענתם, מאחר שהכנסייה  )קהילת ישוע המשיח( לא הייתה קיימת 
בשישים ותשעה הׁשָבֻעִים הראשונים, זה בלתי אפשרי שהיא תהיה בשבוע האחרון. 
הנחה זו אינה מוצאת ביסוס בכתבי הקודש. זה נכון לומר שקהילת ישוע לא הייתה 
קיימת בשישים ותשעה הׁשָבֻעִים הראשונים, אך אין סיבה, על פי דבר ה', שהיא לא 

תוכל להיות בשבוע האחרון.
טענה אחרת, לפיה כל שבע השנים האחרונות  )השבוע האחרון( יהיו זעמו של אלוהים, 
מתבססת על הנבואה לפיה במשך השבוע האחרון תהיה ירידה של 25% באוכלוסיית 

העולם, וכי זה חייב להיות כתוצאה מזעמו של אלוהים. 

"וְָהֹרכֵב ָעלָיו ׁשְמֹו ָמוֶת ּוׁשְאֹול יֹוצֵאת לְַרגְלָיו וַּיִּנֵָתן לֶָהם ׁשָלְָטן ַעל־
ְרבִיִעית ָהָאֶרץ לְָהִמית ּבֶַחֶרב ּובָָרָעב ּובֶַּדבֶר ּובְַחּיַת ָהָאֶרץ."

)חזון יוחנן / ההתגלות ו', ח'(

אדם בשם ג׳ורג׳ ו. זללר כתב:
"אלה שמלמדים ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" תהיה אך ורק לפני זעמו של אלוהים מבדילים 
בין דברי הנבואות שלא לפי כתבי הקודש. הם מלמדים ששלושת סוגי משפט האלוהים: 
החותמות, השופרות והקערות, אינם בהכרח ביטוי של זעם האלוהים. האם המקרא 
באמת מבדיל בין משפטי ה' אלה? לומר שמשפט שמימי כמו החותמות, אשר יביא לירידה 
של 25% באוכלוסיית העולם לא קשור בכלל לזעמו של אלוהים זה פשוט לא ייאמן".

מר זללר לא מביא שום ציטוט כדי להוכיח את טענתו. למעשה, אין פסוק שאומר שמה 
שיקרה במהלך משפט החותמות הוא באמת זעם האלוהים. בעיני מר זללר משהו כל 
כך נורא חייב להיות מאלוהים, אולם אין זו הדרך לפרש את דבר ה'. בחזון יוחנן כתוב 
במפורש לגבי משפט זה שהמבצע שלו הוא "ָהֹרכֵב עָל סּוס יְַרְקַרק וׁשְמֹו ָמוֶת ּוׁשְאֹול". 

להבנתי, מילים אלה מעידות על כך שיוחנן, כותב הנבואה, התכוון לשטן. 
הבה נחקור בעיון את פרק ו' מספר ההתגלות, ונראה מה באמת נאמר שם בקשר 

לחותמות.
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ספר ההתגלות  )חזון יוחנן( פרק ו': 
"1 וֵָאֶרא ַהׂשֶה ּפֵֹתַח ֶאָחד ִמן־ׁשִבְָעה ַהחָֹתמֹות וֶָאׁשְַמע ַאַחת ֵמַאְרּבַע 
ַהַחּיֹות ְמַדּבֶֶרת וְקֹולֹו ּכְקֹול ַרַעם לֵאמֹר ּבֹא ּוְרֵאה׃ 2 וַָאּבִיט וְִהּנֵה סּוס 
לָבָן וְָהֹרכֵב ָעלָיו ֶקׁשֶת ּבְיָדֹו וִַּתּנֶָתן־לֹו ֲעָטָרה וַּיֵצֵא ְמנַּצֵַח ּולְַמַען יְנַּצֵַח׃ 3 
ּוכְפְִתחֹו ֶאת־ַהחֹוָתם ַהּׁשֵנִי וֶָאׁשְַמע ֶאת־ַהַחּיָה ַהּׁשֵנִית אֶֹמֶרת ּבֹא ּוְרֵאה׃ 
4 וַּיֵצֵא סּוס ׁשֵנִי וְהּוא ָאדֹם ּולְֹרכְבֹו נִַּתן לְַהֲעבִיר ֶאת־ַהּׁשָלֹום ִמן־ָהָאֶרץ 
לְַמַען יַַהְרגּו ִאיׁש ֶאת־ָאִחיו וִַּתּנֶָתן־לֹו ֶחֶרב ּגְדֹולָה׃ 5 ּוכְפְִתחֹו ֶאת־ַהחֹוָתם 
ַהְּׁשלִיִׁשי וֶָאְׁשַמע ֶאת־ַהַחּיָה ַהְּׁשלִיִׁשית אֶֹמֶרת ּבֹא ּוְרֵאה וַָאּבִיט וְִהּנֵה סּוס 
ׁשָחֹר ּובְיַד ֹרכְבֹו מֹאזְנָיִם׃ 6 וֶָאׁשְַמע קֹול ִמּתֹוְך ַאְרּבַע ַהַחּיֹות אֵֹמר ַקב 
ִחִּטים ּבְִדינָר ּוׁשְֹלׁשָה ַקּבִים ׂשְעִֹרים ּבְִדינָר וְֶאת־ַהּׁשֶֶמן וְַהּיַיִן ַאל־ַּתׁשְֵחת׃ 
7 ּוכְפְִתחֹו ֶאת־ַהחֹוָתם ָהְרבִיִעי וֶָאׁשְַמע ֶאת־ַהַחּיָה ָהְרבִיִעית אֶֹמֶרת ּבֹא 
ּוְרֵאה׃ 8 וֵָאֶרא וְִהּנֵה סּוס יְַרקְַרק וְָהֹרכֵב ָעלָיו ׁשְמֹו ָמוֶת ּוׁשְאֹול יֹוצֵאת 
לְַרגְלָיו וַּיִּנֵָתן לֶָהם ָׁשלְָטן ַעל־ְרבִיִעית ָהָאֶרץ לְָהִמית ּבֶַחֶרב ּובָָרָעב ּובֶַּדבֶר 
ּובְַחּיַת ָהָאֶרץ׃ 9 ּוכְפְִתחֹו ַהחֹוָתם ַהֲחִמיׁשִי וֵָאֶרא ִמַּתַחת לִַּמזְּבֵַח ֶאת־
נַפְׁשֹות ַהְּטבּוִחים ַעל־ְּדבַר ָהֱאֹלִהים וְַעל־ָהֵעדּות ֲאׁשֶר ָהיְָתה ְּבפִיֶהם׃ 
10 וַּיִזְֲעקּו ּבְקֹול ּגָדֹול וַּיֹאְמרּו ֲאדֹנָי ַהָּקדֹוׁש וְָהֲאִמִּתי ַעד־ָמַתי ֹלא ִתׁשְּפֹט 

וְֹלא־ִתּקֹום ֶאת־ָּדֵמינּו ִמּיֹׁשְֵבי ָהָאֶרץ׃ 11 וַּיַֻּתן לְכָל־ֶאָחד ֵמֶהם ׂשְִמלָה 
לְבָנָה וַּיֵָאַמר ֲאלֵיֶהם לָנּוַח עֹוד זְַמן ְמַעט ַעד־ְמֹלאת ִמסְּפַר ַחבְֵריֶהם 
וֲַאֵחיֶהם ׁשֶּסֹופָם לֵָהֵרג ּכְמֹוֶהם׃ 12 וֵָאֶרא ּבְפְִתחֹו ֶאת־ַהחֹוָתם ַהּׁשִּׁשִי 
וְִהּנֵה ַרַעׁש ּגָדֹול וַּיִקְַּדר ַהּׁשֶֶמׁש ּכְׂשַק ׂשֵָער וְַהּיֵָרַח נְֶהּפְַך לְָדם׃ 13 וְכֹוכְבֵי 
ַהּׁשַָמיִם נָפְלּו ָאְרצָה ּכֲַאׁשֶר ִּתּנֹוַע ְּתֵאנָה ּבְרּוַח ֲחזָָקה וְִהׁשְלִיכָה ּפַּגֶיָה׃ 14 
וְַהּׁשַָמיִם ָמׁשּו ּכְסֵפֶר נִגְלָל וְכָל־ַהר וִָאי ִמְּמקֹוָמם נְֶעָּתקּו׃ 15 ּוַמלְכֵי ָהָאֶרץ 
וְַהּנְגִיִדים וְׂשֵָרי ָהֲאלָפִים וְָהֲעׁשִיִרים וְַהַּתּקִיפִים וְכָל־ֶעבֶד וְכָל־ּבֶן־חִֹרים 
ִהְתַחּבְאּו ּבְַּמָערֹות ּובְסַלְֵעי ֶהָהִרים׃ 16 וַּיֹאְמרּו ֶאל־ֶהָהִרים וְֶאל־ַהּסְלִָעים 
נִפְלּו ָעלֵינּו וְכַּסּונּו ִמּפְנֵי ַהּיֹׁשֵב ַעל־ַהִּכּסֵא ּוִמּפְנֵי ֲחַמת ַהׂשֶה׃ 17 ּכִי בָא 

יֹום ַאּפֹו ַהּגָדֹול ּוִמי יֲַעמֹד׃"

צריך להבין שקיים יחס מיוחד לארבעת החותמות הראשונים המופיעים בפרק ו'. אלה 
פסוקים ידועים מאוד, המדברים על ארבעת הרוכבים של האפוקליפסה. בפרק הקודם  
)פרק ה'( הקורא לומד שקיימת מגילה החתומה בשבעה חותמות, וכי אף אחד אינו ראוי 
לפתוח את המגילה, מלבד שה האלוהים, ישוע המשיח. העובדה שישוע הוא זה שיפתח 
את החותמות אינה מעידה בהכרח שהוא הגורם לכל האירועים הבאים, אלא שהכל 
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נמצא בשליטתו של ישוע, וכי לא יקרה דבר לפני שהוא יאפשר זאת. במילים אחרות, 
המשיח יחליט את מועדו של כל דבר במהלך אחרית הימים, אך הוא אינו הגורם לכל 
האירועים. זוהי הוכחה נוספת שאלוהים, ישתבח שמו, הוא ריבונו של העולם, וכי השטן 
לא יכול לעשות דבר אלא אם כן ה' מאשר זאת. חשוב להבהיר שהעובדה שהקב"ה 

מאפשר דבר כלשהו, אינה אומרת שאותו עניין הוא כרצון האלוהים.
אחרית הימים תהיה תקופה קשה מאוד, אך חשוב לזכור שהאויב אינו יכול לסכל 
את תוכנית האלוהים, וכי בסופו של דבר ישוע יכונן את מלכותו. בנוסף, זו טעות גדולה 
לחשוב שהשטן הוא כלי של אלוהים. השטן הוא רע ומורד תמיד ברצון אלוהים. עם 

זאת, אלוהים יכול להפוך את הרע של השטן לטוב! 
לכל אחד מארבעת הרוכבים של האפוקליפסה יש סוס בצבע אחר, ולכל צבע יש 
משמעות שונה. אין צורך להתאמץ להבין את משמעותו של כל צבע, כי הטקסט עצמו 

מגלה לנו מה הייתה כוונתו של המחבר. 
לגבי הרוכב והסוס הראשון כתוב בפסוק ב':

"וַָאּבִיט וְִהּנֵה סּוס לָבָן וְָהֹרכֵב ָעלָיו ֶקׁשֶת ּבְיָדֹו וִַּתּנֶָתן־לֹו ֲעָטָרה וַּיֵצֵא 
ְמנַּצֵַח ּולְַמַען יְנַּצֵַח:"

בפסוק זה יש שני רמזים בולטים העוזרים לקורא להבין את משמעות החזון. נאמר 
שהרוכב הראשון קיבל קשת ועטרה, וכי הוא יוצא מנצח למען ינצח. הקשת היא כלי 
נשק ובעזרת כוח צבאי זה הוא ינצח את שליטי העולם וימלוך, ככתוב: "וִַּתּנֶָתן־לֹו 
עֲָטָרה". ניתן לומר לגבי הרוכב הראשון שהוא יצא לכבוש את העולם. הצבע לבן מסמל 

כניעה כתוצאה מכיבוש. 
על הרוכב והסוס השני אנחנו קוראים בפסוק ד':

"וַּיֵצֵא סּוס ׁשֵנִי וְהּוא ָאדֹם ּולְֹרכְבֹו נִַּתן לְַהֲעבִיר ֶאת־ַהּׁשָלֹום ִמן־ָהָאֶרץ 
לְַמַען יַַהְרגּו ִאיׁש ֶאת־ָאִחיו וִַּתּנֶָתן־לֹו ֶחֶרב ּגְדֹולָה:"

הרוכב השני יעביר את השלום שישרור בארץ. כמו כן אנחנו קוראים שהוא מקבל 
חרב גדולה. המילים "לְַמעַן יַַהְרגּו ִאיׁש ֶאת־ָאִחיו" מודיעות לנו שתהיינה מלחמות רבות 

בעולם, דבר שגם מסמל הצבע האדום  )דם(.
בפסוקים ה'-ו' אנחנו קוראים על הרוכב השלישי וסוסו: 

"5 וַָאּבִיט וְִהּנֵה סּוס ׁשָחֹר ּובְיַד ֹרכְבֹו מֹאזְנָיִם׃ 6 וֶָאׁשְַמע קֹול ִמּתֹוְך 
ַאְרּבַע ַהַחּיֹות אֵֹמר ַקב ִחִּטים ּבְִדינָר ּוׁשְֹלׁשָה ַקּבִים ׂשְעִֹרים ּבְִדינָר וְֶאת־

ַהּׁשֶֶמן וְַהּיַיִן ַאל־ַּתׁשְֵחת:" 
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המילים "ּובְיַד ֹרכְבֹו מֹאזְנָיִם" מספרות לנו שתהיה התייקרות משמעותית במחירי 
המזון, משום שכדי לדעת את מחירם של דברים צריך לשקול אותם. באותה התקופה, 
מטבע של דינר היה שווה משכורת של יום עבודה אחד. לפיכך, האדם הממוצע יצטרך 
לעבוד יום שלם רק כדי שיוכל לקנות מספיק חיטה עבור משפחתו. נשאלת השאלה, 
מדוע מחיר המזון יתייקר כל כך? התשובה היא שתקופות של רעב  )בצורת(, דבר  
)מגיפות(, רעידות אדמה  )אסונות טבע(, מלחמות וכדומה, מתאפיינות בעלייה דרסטית 

של מחירי המזון. 
מעניין מאוד להשוות זאת לדבריו של ישוע מהדרשה שנשא על הר הזיתים, בה הוא 

לימד על אחרית הימים:

"6 וְַאֶּתם ֲעִתיִדים לִׁשְמַֹע ִמלְָחמֹות ּוׁשְֻמעֹות ִמלְָחָמה ְראּו ּפֶן־ִּתּבֵָהלּו 
ּכִי־ָהיֹו ִתְהיֶה ּכָל־זֹאת ַאְך ֲעֶדן ֵאין ַהֵּקץ׃ 7 ּכִי יָקּום ּגֹוי ַעל־ּגֹוי ּוַמְמלָכָה 
ַעל־ַמְמלָכָה וְָהיָה ָרָעב וְֶדבֶר וַָרַעׁש ֵהּנָה וֵָהּנָה׃ 8 וְכָל־ֵאּלֶה ַרק ֵראׁשִית 

ַהֲחבָלִים:"

)הבשורה על פי מתי כ"ד, ו'-ח'(

יתכן שממבט ראשון לא יהיו מובנים דבריו של יוחנן כאשר אמר: "וְֶאת־ַהּׁשֶֶמן וְַהּיַיִן 
ַאל־ַּתׁשְֵחת". על פניו זה נראה מוזר מאוד שבעוד שמחירי החיטה והשעורה יהיו יקרים 
כל כך, לא תהיה עליה במחירי השמן והיין! יש מי שמפרשים זאת שיוחנן דיבר על 
השמן ועל היין באופן רוחני, כלומר יוחנן מתכוון למשיחת רוח הקודש  )השמן( ולשמחה  
)היין(. עבור המאמינים במשיח צדקנו תהיה תקופת "ֵראׁשִית ַהֲחבָלִים" זמן של רדיפות 
קשות והרבה סבל, אך היא תהיה זו תקופה בה הרוח יפעל בעוצמה רבה וכן תהיה 

להם שמחה גדולה. 
חשוב להבין שבכל העולם התקופה הזו תהיה קשה מאוד, מכל הבחינות. תהיה בה 
חוסר יציבות כלכלית, פוליטית, חברתית וכו'. לרוכב השלישי יש סוס בצבע שחור, 

המסמל מוות, רעב ומגיפות  )דבר(, שמקורן יהיה אחד, כפי שנלמד מהרוכב הרביעי. 
קיים מכנה משותף לארבעת רוכבי האפוקליפסה, המתגלה כאשר קוראים בפסוק 

ח' אודות הרוכב הרביעי:

"וֵָאֶרא וְִהּנֵה סּוס יְַרקְַרק וְָהֹרכֵב ָעלָיו ׁשְמֹו ָמוֶת ּוׁשְאֹול יֹוצֵאת לְַרגְלָיו 
וַּיִּנֵָתן לֶָהם ָׁשלְָטן ַעל־ְרבִיִעית ָהָאֶרץ לְָהִמית ּבֶַחֶרב ּובָָרָעב ּובֶַּדבֶר ּובְַחּיַת 

ָהָאֶרץ:" 

לגבי הרוכב הרביעי קיים פרט חשוב ויוצא דופן - מסופר לנו ששמו הוא "ָמוֶת", וכי 
מוצאו הוא מהשאול. שתי עובדות אלה מצביעות על הקשר לשטן. לגבי צבעו של סוסו 
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 kai idou(  καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός :כתוב שהוא "יְַרְקַרק". בשפה המקורית כתוב
hippos chloros(. משמעות המילה χλωρός היא באמת הצבע הירוק. מדוע אם כן 
התקשו המתרגמים לשפות השונות בנוגע לצבעו של סוס זה? עולה גם השאלה - מהי 

משמעות צבע זה? על מנת למצוא את התשובה עלינו להביט בנבואת ירמיהו:

"ּכִי־כֹה ָאַמר יְהוָה קֹול ֲחָרָדה ׁשָָמְענּו ּפַַחד וְֵאין ׁשָלֹום׃ ׁשֲַאלּו־נָא 
ּוְראּו ִאם־יֹלֵד זָכָר ַמּדּוַע ָרִאיִתי כָל־ּגֶבֶר יָָדיו ַעל־ֲחלָצָיו ּכַּיֹולֵָדה וְנֶֶהפְכּו 
כָל־ּפָנִים לְיֵָרקֹון׃ הֹוי ּכִי גָדֹול ַהּיֹום ַההּוא ֵמַאיִן ּכָמֹהּו וְֵעת־צָָרה ִהיא 

לְיֲַעקֹב ּוִמֶּמּנָה יִּוָׁשֵַע:"

)ירמיהו ל', ה'-ז'(

אין מחלוקת שפסוקים אלה מדברים על צרות, סבל וכאבים. לדברי חז"ל, ירמיהו 
מנבא כאן על התקופה הכי קשה שתהיה אי פעם ליהודים. לגבי אלה שיסבלו בגלל 
אותן צרות רבות כתוב: "וְנֶֶהפְכּו כָל־ּפָנִים לְיֵָרקֹון". אין ספק שהצבע הירוק מסמל עניין 

של סבל ברמה גבוהה. 
המסקנה המתבקשת היא שהרוכב הרביעי קשור לשטן באופן הדוק ביותר. 

אם נביט שוב על שלושת הרוכבים הראשונים, נוכל לסכם ולומר שהם קיבלו סמכות 
להרוג את אנשי העולם בעזרת חרב, רעב ודבר.

בסוף פסוק ח', הקשור לרוכב הרביעי, ניתן למצוא מעין סיכום של כל הפעולות של 
שלושת הרוכבים הראשונים, הנועד ללמד אותנו על הקשר בין הארבעה, וכי מקורם 

זהה - השטן. 
כבר ראינו שמה שיוחנן תיאר לגבי ארבעת החותמות הראשונים דומה מאוד למה 

שלימד ישוע על הר הזיתים. בהמשך, ישוע דיבר על רדיפות חזקות כנגד המאמינים:

"ָאז יַסְּגִירּו ֶאְתכֶם לַּצָָרה וְֵהִמיתּו ֶאְתכֶם וְִהיִיֶתם ׂשְנּוִאים לְכָל־ַהּגֹויִם 
לְַמַען ׁשְִמי"

)הבשורה על פי מתי כ"ד, ט'(

גם כאן אנחנו רואים הקבלה לפסוקים הבאים מספר ההתגלות, פרק ו':

"9 ּוכְפְִתחֹו ַהחֹוָתם ַהֲחִמיִׁשי וֵָאֶרא ִמַּתַחת לִַּמזְּבֵַח ֶאת־נַפְׁשֹות ַהְּטבּוִחים 
ַעל־ְּדבַר ָהֱאֹלִהים וְַעל־ָהֵעדּות ֲאֶׁשר ָהיְָתה ּבְפִיֶהם׃ 10 וַּיִזְֲעקּו ּבְקֹול ּגָדֹול 
וַּיֹאְמרּו ֲאדֹנָי ַהָּקדֹוׁש וְָהֲאִמִּתי ַעד־ָמַתי ֹלא ִתְׁשּפֹט וְֹלא־ִתּקֹום ֶאת־ָּדֵמינּו 

ִמּיֹׁשְבֵי ָהָאֶרץ׃"

)חזון יוחנן / ההתגלות ו', ט'-י'(
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הסיבה לטבח של אותן נפשות המוזכרות כאן היא שחייהם היו לפי דבר אלוהים. 
במילים אחרות, הייתה להם עדות שהם שייכים לישוע  )"וְִהיִיֶתם ׂשְנּוִאים לְכָל־ַהּגֹויִם 

לְַמעַן ׁשְִמי"(. 
יש תיאולוגים שטוענים שהמאמינים אשר יסבלו, ירדפו ויהרגו במשך תקופת החותם 
החמישי הם אלו שיבואו לאמונה אחרי "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת". אם כן, מתי לדעתם תתרחש 

"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת"? לטענתם התשובה נמצאת בספר ההתגלות, בפרק ד':

"ַאַחר ַהְּדבִָרים ָהֵאּלֶה ָרִאיִתי וְִהּנֵה ׁשַַער נִפְָּתח ּבַּׁשַָמיִם וְַהּקֹול ָהִראׁשֹון 
ֲאׁשֶר ׁשְַמְעִּתיו ּכְקֹול ׁשֹופָר ִמַּדּבֵר ֵאלַי אֵֹמר ֲעלֵה ֵהּנָה וְַאְרֶאּךָ ֵאת ֲאׁשֶר־

ָהיֹה יְִהיֶה ַאֲחֵרי־כֵן:"

)חזון יוחנן / ההתגלות ד', א'(

דבר ראשון, זה מאוד בעייתי לטעון לגבי פסוק זה ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאֶּׁשֶרת" כבר התרחשה, 
כאשר כתוב שרק יוחנן המחבר עלה השמיימה. זו אינה הדרך הנכונה לפרש את כתבי 
הקודש. אותם התיאולוגים טוענים גם שבגלל שהחל מסוף פרק ג' לא מוזכרת יותר 
הכנסייה  )גוף המשיח(, לפיכך מדובר בהוכחה נוספת ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" כבר קרתה, 

כאשר יוחנן עלה לשמים. לדעתי מדובר בטעות חמורה ביותר, ולהלן ההוכחה:
בפרק י"ג, בפסוק ז', בספר ההתגלות, אנחנו מוצאים סיכום של האירועים עד 

התגלותו של צורר המשיח: 

"וַּיִּנֶָתן לָּה לֲַעׂשֹות ִמלְָחָמה ִעם־ַהּקְדֹׁשִים ּולְנַּצְָחם וִַּתּנֶָתן ָלּה ֶמְמׁשָלָה 
ַעל־ּכָל־ִמׁשְּפָָחה ]וָָעם[ וְלָׁשֹון וָגֹוי:" 

פסוק זה מלמד שהחיה  )האימפריה הרעה הסופית(, תשלוט בעולם כולו באחרית 
הימים, כלומר בשבוע האחרון  )"וִַּתּנֶָתן לָּה ֶמְמׁשָלָה עַל־ּכָל־ִמׁשְּפָָחה ]וָעָם[ וְלָׁשֹון וָגֹוי"(. 
אימפריה זו תצא למלחמה נגד הקדושים ויהיה לה את הכוח לנצחם. עולה אם כן 
השאלה: כיצד ניתן לדעת בוודאות שהקדושים הם הכנסייה? התשובה נמצאת בהמשך, 
בפסוק ט': "ּכָל־ֲאׁשֶר אֹזֶן לֹו יִׁשְָמע". מילים אלה מופיעות שבע פעמים בפרקים ב' ו- ג' 
בספר ההתגלות, בהקשר של שבע האיגרות שנשלחות לקהילות. העובדה שמשפט זה 
מופיע כאן, בפרק י"ג, מראה לקורא שהקדושים עליהם מדובר בפרק זה הם באמת 

קהילת ישוע  )הכנסייה(, ולא אלה שיבואו לאמונה אחרי "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת".
פסוקים י"ב-י"ז בפרק ו' מספרים לנו על החותם השישי ועל "חמת השה" הקרבה 

לבוא.
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בפסוק י"ב אנחנו מוצאים משפט משמעותי מאוד המקביל לנמצא בנבואת יואל:

"... וַּיִקְַּדר ַהּׁשֶֶמׁש ּכְׂשַק ׂשֵָער וְַהּיֵָרַח נְֶהּפְַך לְָדם:"
)חזון יוחנן / ההתגלות ו', י"ב(

"ַהּׁשֶֶמׁש יֵָהפְֵך לְחֹׁשְֶך וְַהּיֵָרַח לְָדם לִפְנֵי ּבֹוא יֹום יְהוָה ַהּגָדֹול וְַהּנֹוָרא:"
)יואל ג', ד'(

הסימנים המופיעים בשני הפסוקים הללו, יקדימו את "יום ה' הגדול והנורא", שיהיה 
תקופת זעמו של האלוהים שיבוא על העולם. כפי שלמדנו מוקדם יותר, המאמינים 

בישוע המשיח לא יחוו את זעם ה', ככתוב: 

"יַַען ֲאׁשֶר ֹלא־יְָעָדנּו ָהֱאֹלִהים לְָחרֹון ּכִי לֶָרׁשֶת ֶאת־ַהיְׁשּוָעה ַעל־יְֵדי 
ֲאדֹנֵינּו יֵׁשּוַע ַהָּמׁשִיַח:" 

)האיגרת הראשונה אל התסלוניקים ה', ט'(

לפיכך ניתן לומר, שכאשר השמש יהפוך לחושך, והירח לדם, עלינו לדעת שאלה 
סימנים המצביעים על כך ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" עומדת להתרחש. 

לסיכום חלק זה, ברצוני להבהיר שני דברים:
אין הוכחה מקראית לכך שהשבוע האחרון  )שבע השנים האחרונות( יהיה כולו  א. 

תקופת זעם ה'.
זו טעות להניח שבגלל שהכנסייה לא הייתה קיימת בשישים ותשעה ה"שבּועִים"  ב. 
הראשונים, זה בלתי אפשרי שהיא תהיה בשבוע האחרון. זוהי מסקנה שאינה מבוססת 

על דבר ה'. חשוב לזכור שהנביאים כלל לא דיברו על קהילה שמאמינה בישוע. 
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בפרק זה, ישוע המשיח עצמו נותן לנו מידע מאוד מדויק אודות אחרית הימים.

"וַּיֵצֵא־יֵׁשּוַע ִמן־ַהִּמקְָּדׁש לָלֶכֶת לְַדְרּכֹו וַּיִּגְׁשּו ַּתלְִמיָדיו לְַהְראֹותֹו ֶאת־
ּבִנְיְנֵי ַהִּמקְָּדׁש:"

)פסוק א'(

יש לשים לב שהתלמידים דיברו על "ּבִנְיְנֵי ַהִּמְקָּדׁש" ברבים, כלומר התלמידים הצביעו 
לא רק על בית המקדש, אלא גם על המבנה בו היה הסנהדרין שגם כן שכן על הר הבית. 

בית המקדש והסנהדרין מייצגים מנהיגות דתית וממשלתית. 

"וַּיַַען יֵׁשּוַע וַּיֹאֶמר ֲאלֵיֶהם ַהְרִאיֶתם ֶאת־ּכָל־ֵאּלֶה ָאֵמן אֵֹמר ֲאנִי לָכֶם 
ֹלא־ִתׁשֵָאר ּפֹה ֶאבֶן ַעל־ֶאבֶן ֲאׁשֶר ֹלא ִתְתּפָָרק:"

)פסוק ב'(

ישוע התכוון לחורבן בית המקדש השני ולהחרבתה של עיר הקודש ירושלים, כפי 
שקרה בשנת 70 לספירה. אירועים אלה מהווים את משפט אלוהים על עמו, כפי שקרה 

קודם לכן בגלות בבל. 
בפסוק הבא, מתחיל ישוע להתנבא על אחרית הימים. עולה לפיכך שאלה מעניינת, 
מדוע ישוע דיבר על שתי תקופות שונות? התשובה היא שכפי שישוע צדק לגבי מה שקרה 
בשנת 70 לספירה, כך גם יהיה לגבי מה שהוא גילה לתלמידיו ולנו אודות אחרית הימים.
"וַּיֵׁשֵב עַל־ַהר ַהּזֵיִתים וַּיִּגְׁשּו ֵאלָיו ַהַּתלְִמיִדים לְבַָּדם וַּיֹואְמרּו ֱאָמר־נָא לָנּו ָמַתי ִּתְהיֶה 

זֹאת ּוָמה אֹות ּבֹוֲאָך וְאֹות ֵקץ ָהעֹולָם:"  )פסוק ג'(
אנחנו רואים שהיה כאן שינוי במיקום - ישוע ותלמידיו עברו להר הזיתים, כי למקום 
זה יש משמעות רבה בנוגע לאחרית הימים. על הר הזיתים שאלו אותו תלמידיו שלוש 

שאלות:
מתי יתרחשו הדברים שהוא גילה להם קודם לכן, בפסוק ב'? א. 

מהו אות בואו? ב. 
מהו אות קץ העולם? ג. 

לגבי שתי השאלות האחרונות, עלינו להבהיר מספר דברים. אין ספק שתלמידיו של 
ישוע התכוונו לביאת המשיח באופן כללי, אך חובה להבחין בין "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת", 
לביאתו השנייה של המשיח, בסוף אחרית הימים. בפרק זה ניתן למצוא מידע חיוני 

לגבי שני האירועים הללו.
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בשאלה השלישית, התלמידים דיברו על ה"קץ". בעוד בעברית כתוב "ֵקץ ָהעֹולָם", 
בשפה המקורית כתוב tou aionos(  τοῦ αἰῶνος(. יהיה זה מדויק יותר לתרגם מילים 
אלה בתור "עידן". חשוב לזכור שיש חשיבות גדולה לשאלה זו, ולדרך בה ישוע ענה 

עליה. עניין זה חוזר מספר פעמים לאורך הפרק.
בפסוק ד' הזהיר ישוע את תלמידיו: "וַּיַעַן יֵׁשּועַ וַּיֹואֶמר לֶָהם ְראּו ּפֶן־יְַתעֶה ֶאְתכֶם ִאיׁש:" 
באחרית הימים יהיו אנשים רבים שירצו להתעות את האנושות, ואף ינסו להסתיר 
את האמת. זו הסיבה שישוע המשיך ואמר: "ּכִי ַרּבִים יָבֹאּו ּבְִׁשִמי לֵאמֹר ֲאנִי הּוא ַהָּמִׁשיַח 
וְִהְתעּו ַרּבִים:"  )פסוק ה'(. חשוב לשים לב שישוע הזהיר את התלמידים פעמיים אודות 

אלה שירצו להסיט אותם מן האמת במהלך אחרית הימים. 
בפרק זה, כאשר ישוע דיבר לגבי התלמידים באחרית הימים, הוא לא התכוון לשנים 
עשר תלמידיו, אלא לכלל המאמינים שיחיו בתקופה זו. לגבי לימודי השקר באחרית 
הימים, עלינו  להבין שיהיו אנשים, גם מקרב קהילת ישוע, אשר יתעו אחרים. כאשר 
כתוב בפסוק ה': "ּכִי ַרּבִים יָבֹאּו ּבִׁשְִמי לֵאמֹר ֲאנִי הּוא ַהָּמׁשִיַח וְִהְתעּו ַרּבִים", הכוונה 
היא שיהיו הרבה אנשים שיבואו בשמו של ישוע, כלומר כמאמינים, אשר יכריזו שישוע 

הוא המשיח, אך עם זאת הם יתעו אנשים מהאמת ובכך יעזרו לאויב ולתוכניתו. 
בפסוקים ו'-י"ד לימד ישוע את המאמינים למה עליהם לצפות שיקרה לפני בוא 

"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" במהלך אחרית הימים:

"6 וְַאֶּתם ֲעִתיִדים לִׁשְמַֹע ִמלְָחמֹות ּוׁשְֻמעֹות ִמלְָחָמה ְראּו ּפֶן־ִּתּבֵָהלּו 
ּכִי־ָהיֹו ִתְהיֶה ּכָל־זֹאת ַאְך ֲעֶדן ֵאין ַהֵּקץ׃ 7 ּכִי יָקּום ּגֹוי ַעל־ּגֹוי ּוַמְמלָכָה 
ַעל־ַמְמלָכָה וְָהיָה ָרָעב וְֶדבֶר וַָרַעׁש ֵהּנָה וֵָהּנָה׃ 8 וְכָל־ֵאּלֶה ַרק ֵראׁשִית 
ַהֲחבָלִים׃ 9 ָאז יַסְּגִירּו ֶאְתכֶם לַּצָָרה וְֵהִמיתּו ֶאְתכֶם וְִהיִיֶתם ׂשְנּוִאים 
לְכָל־ַהּגֹויִם לְַמַען ְׁשִמי׃ 10 וְָאז יִּכְָׁשלּו ַרּבִים ּוָמסְרּו ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו וְָׂשנְאּו 
ִאיׁש ֶאת־ָאִחיו׃ 11 ּונְבִיֵאי ׁשֶֶקר ַרּבִים יָקּומּו וְִהְתעּו ַרּבִים׃ 12 ּוִמּפְנֵי ֲאׁשֶר 
יְִרּבֶה ַהּפֶׁשַע ָּתפּוג ַאֲהבַת ָהַרּבִים׃ 13 וְַהְמַחּכֶה ַעד־ֵעת ֵקץ הּוא יִּוָׁשֵַע׃ 14 
וִַתָּקֵרא ּבְׂשֹוַרת ַהַּמלְכּות ַהּזֹאת ּבְכָל־ָהָאֶרץ לְֵעדּות לְכָל־ַהּגֹויִם וְַאַחר 

יָבֹוא ַהֵּקץ׃"

ישוע קרא לאירועים אלה "ֵראׁשִית ַהֲחבָלִים", כלומר תחילת צירי הלידה. מדוע הוא 
בחר להשתמש בתיאור זה? לדעתי יש לכך שתי סיבות. הראשונה היא העובדה שצירי 
הלידה כואבים מאוד. לפיכך עלינו להבין שתקופה זו תתאפיין ברדיפות הכי קשות 
נגד המאמינים. הסיבה השניה היא, שכמו שבסופם של צירי הלידה הכואבים מגיעה 
רווחה ושמחה לאם ולתינוק, באופן דומה יקרה משהו נהדר גם למאמינים, דהיינו 

תתרחש "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת". 
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כל האירועים שהוזכרו בקטע זה: "ִמלְָחמֹות ּוְׁשֻמעֹות ִמלְָחָמה, יָקּום ּגֹוי עַל־ּגֹוי ּוַמְמלָכָה 
עַל־ַמְמלָכָה וְָהיָה ָרעָב וְֶדבֶר וַָרעַׁש ֵהּנָה וֵָהּנָה", מגלים לקורא שתהיה זו תקופה של 
אי־יציבות. פרט חשוב ביותר אליו יש לשים לב הוא שישוע מדבר למאמינים. על מנת 
שנוכל לפרש נכון את כתבי הקודש, עלינו תמיד לשים לב לדקדוק. מפסוק ב' ועד סוף 
פסוק ט"ו ישוע כיוון את דבריו לתלמידיו  )כלומר למאמינים אשר יחיו באחרית הימים(. 
ההוכחה לכך היא שהוא השתמש בגוף השני - "אתם". לעומת זאת, אחרי האירוע 
המיוחד והמשמעותי שמוזכר בפסוק ט"ו  )"ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם"(, ישוע משנה את הפנייה 

לגוף שלישי - "ַאנְׁשֵי יְהּוָדה".
 )dei(  δεῖ :בפסוק ו' אנחנו מוצאים שתי מילים חשובות המצריכות עיון מדוקדק
ו- to telos(  τὸ τέλος(. משמעות המילה δεῖ היא שדבר כלשהו חייב לקרות, כרצונו. 
בתרגום לעברית כתוב "ָהיֹו ִתְהיֶה". ישוע בחר במילים אלה כדי להודיע למאמינים 
שכל האירועים הקשים אשר הוא ניבא לגביהם בפסוקים אלה יקרו, אין אפשרות 
אחרת. המילה השנייה, τὸ τέλος, מתורגמת בתור "ַהֵּקץ". השאלה המתבקשת כאן 
היא - לאיזה קץ התכוון ישוע? התשובה היא קיצה של הכנסייה. מאוחר יותר אביא 

הוכחה לפירוש זה.
בפסוק ז' ישוע אמר: "ּכִי יָקּום ּגֹוי עַל־ּגֹוי ּוַמְמלָכָה עַל־ַמְמלָכָה...". בשפה המקורית 
המילה "גוי" היא ethnos(   ἔθνος(, ולפיכך המשמעות הנכונה היא קבוצה אתנית או 
שבט. נוכל להבין שבאחרית הימים יהיו סכסוכים וקרבות רבים בין קבוצות אתניות 
שונות בעולם כולו. בנוסף, מדינות ילחמו נגד מדינות  )"ּוַמְמלָכָה עַל־ַמְמלָכָה"(. כל הבעיות 
הללו, יחד עם "ָרעָב וְֶדבֶר וַָרעַׁש ֵהּנָה וֵָהּנָה" יגרמו לתוהו ובוהו בעולם. חוסר היציבות 
הזה יביא לכך שתושבי העולם ירצו שלטון אחר, ומה שהם יקבלו זה ממשלה עולמית. 
מדבר ה' אנחנו יכולים ללמוד שהאימפריה החדשה תביא לעולם "שלום ושגשוג" גשמיים  
)כלכליים(, אך מהבחינה הרוחנית האימפריה הזו תהיה רעה מאוד, והיא תרדוף את 

המאמינים, תלמידיו של ישוע המשיח. 

"ָאז יַסְּגִירּו ֶאְתכֶם לַּצָָרה וְֵהִמיתּו ֶאְתכֶם וְִהיִיֶתם ׂשְנּוִאים לְכָל־ַהּגֹויִם 
לְַמַען ׁשְִמי:"

)פסוק ט'(

מה שנכתב בפסוק זה דומה מאוד לדבריו של ישוע במקום אחר: 
"זִכְרּו ֶאת־ְּדבִָרי ֲאׁשֶר ִּדּבִַרִּתי ֲאלֵיכֶם לֵאמֹר ֹלא גָדֹול ַהעֶבֶד ֵמֲאדֹנָיו ִאם־ָרְדפּו אִֹתי ּגַם־

ֶאְתכֶם יְִרּדֹפּו ִאם־ׁשְָמרּו ֶאת־ְּדבִָרי ּגַם ֶאת־ְּדבְַרכֶם יְִׁשמֹרּו:"   )הבשורה על פי יוחנן ט"ו, כ'( 
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ישוע המשיך ואמר:

"11 ּונְבִיֵאי ׁשֶֶקר ַרּבִים יָקּומּו וְִהְתעּו ַרּבִים׃ 12 ּוִמּפְנֵי ֲאׁשֶר יְִרּבֶה ַהּפֶׁשַע 
ָּתפּוג ַאֲהבַת ָהַרּבִים:" 

)פסוקים י"א-י"ב(

יש משמעות רבה לכתוב בפסוק י"ב. בנוסחים אחרים, במקום המילה "ּפֶׁשַע" ניתן 
  τὴν ἀνομίαν למצוא את המילים "ֶהפְֵקרּות" או "ֶרׁשַע". בשפה המקורית כתוב: 
)ten anomian(, שמשמעותו - "נגד התורה". אנחנו לומדים כאן דבר חשוב: בשבוע 
האחרון, האימפריה העולמית, ומנהיגה, צורר המשיח, יתנגדו לתורה. למעשה, בשפה 
המקורית צורר המשיח נקרא "המתנגד לתורה" - ho anomos(  ὁ ἄνομος(  )האיגרת 

השנייה אל התסלוניקים ב', ח'(.  
בפסוק י"ג אנחנו קוראים הבטחה נוספת:

"וְַהְמַחּכֶה ַעד־ֵעת ֵקץ הּוא יִּוָׁשֵַע:" 

פסוק זה אינו מובן כראוי פעמים רבות, משום שעלינו להבין שבשפה המקורית יש 
למילה "ישועה" משמעויות שונות. במקרה זה, כוונתו של ישוע היא שבסופו של השבוע 
האחרון יבוא הניצחון. המשיח לא התכוון שמי שישרוד עד הסוף יוושע, כלומר יזכה 
בחיים לנצח במלכות ה'. מה אם כך משמעות הניצחון שיגיע בסופו של השבוע האחרון? 
התשובה היא שבסוף אחרית הימים ישוע יחזור והוא ישמיד האימפריה הרשעה ומנהיגה 

צורר המשיח, ויכונן את מלכות ה'. 
הפסוק הבא בפרק זה הוא בעל משמעות רבה:

"וִַתָּקֵרא ּבְׂשֹוַרת ַהַּמלְכּות ַהּזֹאת ּבְכָל־ָהָאֶרץ לְֵעדּות לְכָל־ַהּגֹויִם וְַאַחר 
יָבֹוא ַהֵּקץ:"

)פסוק י"ד(

בעניין הכרזת "בשורת המלכות" יש מי שאומרים שזה יקרה באופן על־טבעי ככתוב: 

"וֵָאֶרא ַמלְָאְך ַאֵחר ְמעֹופֵף ּבֲַחצִי ַהּׁשָָמיִם ּוְבפִיו ּבְׂשֹוַרת עֹוָלם לְבַׂשֵר 
ֶאת־יׁשְבֵי ָהָאֶרץ וְֶאת־ּכָל־ּגֹוי ּוִמׁשְּפָָחה וְלָׁשֹון וָָעם:"

)חזון יוחנן / ההתגלות י"ד, ו'( 

המלאך יבשר את בשורת המלכות בעצמו, לפני שזעם האלוהים ירד על הארץ. עובדה 
זו ברורה לחלוטין בהקשר של פרק י"ד בספר ההתגלות. אם כך, על איזה קץ דיבר 

ישוע? התשובה היא סופה של הכנסייה בארץ, בעקבות אירוע "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת". 
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בפסוק ט"ו ישוע הזכיר לתלמידיו אירוע חשוב נוסף:

"לָכֵן ּכֲַאׁשֶר ִּתְראּו ֶאת־ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם ֲאׁשֶר ָאַמר ָּדנִּיֵאל ַהּנָבִיא עֹוֵמד 
ּבְָמקֹום ָקדֹוׁש; ַהּקֵֹרא יָבִין:"

ה"ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם" הוא בעל חשיבות רבה לענייננו, ואין זה מקרה שישוע מזכיר אותו 
לתלמידיו לאחר הכרזת בשורת המלכות. כפי שנראה, ה"ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם" הוא האירוע 
העיקרי לפני "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת"! לפיכך, אין זה צירוף מקרים העובדה שמיד אחרי 
שישוע דיבר על ה"ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם", היה שינוי בדקדוק. כפי שראינו למעלה, עד פסוק 
ט"ו השתמש ישוע בגוף השני, בדברו אל תלמידיו, אך לאחר מכן הוא השתמש בגוף 

שלישי, כאשר הוא דיבר על "אנשי יהודה". 

"ָאז נֹוס יָנּוסּו ַאנְׁשֵי יְהּוָדה ֶאל־ֶהָהִרים."
)פסוק ט"ז(

מדוע ציווה ישוע על "ַאנְׁשֵי יְהּוָדה" לנוס אל ההרים? התשובה לכך היא כי מייד 
אחרי ה"ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם" תתחיל תקופה בשם "צרת יעקב", אשר תהיה התקופה הקשה 

ביותר לעם היהודי אי פעם, ככתוב בנבואת דניאל: 

"ּובֵָעת ַהִהיא יֲַעמֹד ִמיכֵָאל ַהּׂשַר ַהּגָדֹול ָהעֵֹמד ַעל־ּבְנֵי ַעֶּמָך וְָהיְָתה 
ֵעת צָָרה ֲאׁשֶר ֹלא־נְִהיְָתה ִמְהיֹות ּגֹוי ַעד ָהֵעת ַהִהיא..."

)דניאל י"ב, א'(

צרה זו תסתיים עם ביאת המשיח השנייה, בסוף אחרית הימים. 
ירמיהו הנביא דיבר אף הוא אודות תקופה קשה זאת:

"הֹוי ּכִי גָדֹול ַהּיֹום ַההּוא ֵמַאיִן ּכָמֹהּו וְֵעת־צָָרה ִהיא לְיֲַעקֹב ּוִמֶּמּנָה 
יִּוָׁשֵַע:"

)ירמיהו ל', ז'(

כאשר ישוע המשיח ישוב, בסופו של השבוע האחרון, הוא יושיע את עם ישראל ויכונן 
את מלכות ה' בעיר הקודש ירושלים  )"וְעֵת־צָָרה ִהיא לְיַעֲקֹב ּוִמֶּמּנָה יִּוָׁשֵעַ"(. 

ישוע דיבר על כך בפסוק כ"א: 

"ּכִי ָאז ִּתְהיֶה צָָרה גְדֹולָה ֲאׁשֶר ָּכמֹוָה ֹלא־נְִהיְָתה ֵמֵראׁשִית ָהעֹולָם 
וְַעד־ַעָּתה וְכָמֹוָה ֹלא תֹוסִף׃"
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יש לשים לב שישוע השתמש בביטוי "צָָרה גְדֹולָה", ולא "ַהּצָָרה ַהּגְדֹולָה". הסיבה 
שהוא השתמש בביטוי הראשון היא כי הוא התכוון לצרות שיהיו על העם היהודי, 

ככתוב בפסוק הקודם:

"ַאְך ִהְתּפַלֲלּו ׁשֶּלא ִּתְהיֶה ְמנּוסְַתכֶם ּבַחֶֹרף וְֹלא ּבַׁשַּבָת:"

)פסוק כ'(

בארץ ישראל החורף זו עונה קרה ורטובה ולכן מנוסה בזמן זה תהיה לא נעימה. 
בנוסף, העובדה שהשבת מוזכרת כאן מראה לקורא שאין ספק שישוע דיבר על העם 
היהודי בלבד. תקופה זו תהיה קשה מאוד  )הכי קשה(, ואת הרמז לרחמיו של הקב"ה 

אנחנו מוצאים בפסוק הבא:

"וְלּולֵא נִקְצְרּו ַהּיִָמים ָהֵהם ֹלא יִּנָצֵל ּכָל־ּבָׂשָר ַאְך לְַמַען ַהּבְִחיִרים 
יִָּקצְרּו ַהּיִָמים ָהֵהם:" 

)פסוק כ"ב(

שתי שאלות עולות בקשר לפסוק זה. הראשונה, מה משמעות המילים: "וְלּולֵא נְִקצְרּו 
ַהּיִָמים ָהֵהם"? 

התשובה נמצאת בספר יהושע:

"יב ָאז יְַדּבֵר יְהֹוׁשַֻע, לַיהָוה, ּבְיֹום ֵּתת יְהוָה ֶאת־ָהֱאמִֹרי, לִפְנֵי ּבְנֵי 
יִׂשְָרֵאל; וַּיֹאֶמר לְֵעינֵי יִׂשְָרֵאל, ׁשֶֶמׁש ּבְגִבְעֹון ּדֹום, וְיֵָרַח, ּבְֵעֶמק ַאּיָלֹון.  
יג וַּיִּדֹם ַהּׁשֶֶמׁש וְיֵָרַח ָעָמד, ַעד־יִּקֹם ּגֹוי אֹיְבָיו. ֲהֹלא־ִהיא כְתּובָה, ַעל־
סֵפֶר ַהּיָׁשָר; וַּיֲַעמֹד ַהּׁשֶֶמׁש ּבֲַחצִי ַהּׁשַָמיִם, וְֹלא־ָאץ לָבֹוא ּכְיֹום ָּתִמים.  
יד וְֹלא ָהיָה ּכַּיֹום ַההּוא, לְפָנָיו וְַאֲחָריו, לִׁשְמַֹע יְהוָה, ּבְקֹול ִאיׁש; ּכִי 

יְהוָה נִלְָחם לְיִׂשְָרֵאל."

)יהושע פרק י', י"ב-י"ד(

בפסוקים אלה אנחנו קוראים כיצד ה' האריך את היום, על מנת שבני ישראל יכלו 
להשמיד את אויביהם. באחרית הימים, במהלך צרת יעקב, אלוהים יקצר את הימים 

כדי להושיע את הבחירים. 
השאלה השנייה היא: מי אלה "ַהּבְִחיִרים"? 

בכמה מקומות השתמש שאול השליח במושג "ַהּבְִחיִרים" כאשר דיבר על המאמינים. 
עם זאת, במתי כ"ד ברור לחלוטין שישוע התכוון ליהודים  )בני יעקב(. 
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הנושא הבא עליו דיבר ישוע בפרק כ"ד הוא ביאת המשיח:

"23 וְכִי־יֹאַמר ֲאלֵיכֶם ִאיׁש ּבֵָעת ַהִהיא ִהּנֵה־פֹה ַהָּמׁשִיַח אֹו ִהּנֹו־ׁשָם 
ַאל־ַּתֲאִמינּו׃ 24 ּכִי יָקּומּו ְמׁשִיֵחי ׁשֶֶקר ּונְבִיֵאי ׁשֶֶקר וְיְִּתנּו אֹתֹות ּגְדֹלֹות 

ּומֹופְִתים לְַמַען ַהְתעֹות ַאף ֶאת־ַהּבְִחיִרים ִאם־יּוכָלּו׃"

)פסוקים כ"ג-כ"ד(

ישוע הזהיר את עמו לגבי משיחי שקר ונביאי שקר. בנוסף, הוא גילה כי ביאתו תהיה 
מלווה בסימנים ברורים:

"ּכִי כַּבָָרק ַהּיֹוצֵא ִמִּמזְָרח ּוֵמִאיר ַעד־ַהַּמֲעָרב ּכֵן יְִהיֶה ּגַם־ּבֹואֹו ׁשֶל־
ּבֶן־ָהָאָדם:"

)פסוק כ"ז(

זו טעות גדולה להשוות את ביאתו של המשיח  )בפעם השנייה( ל"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת". 
כפי שראינו, "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" תתרחש מייד לפני שה' ישפוך את זעמו על העולם, 
בעוד ביאת המשיח  )בפעם השנייה( תהיה בקץ אחרית הימים, כלומר בסופן של שבע 

השנים האחרונות. כאשר ישוע המשיח יבוא בפעם השנייה יסתיים זעם האלוהים. 
בהמשך הפרק דיבר ישוע באופן מדויק על מה שיקרה בסוף "צרת יעקב", כאשר 

הוא יחזור:

"29 ּוִמּיָד ַאֲחֵרי צַָרת ַהּיִָמים ָהֵהם ֶּתְחׁשְַך ַהׁשֶֶמׁש וְַהּיֵָרַח ֹלא יַּגִיַּה אֹורֹו 
וְַהּכֹוכָבִים יִּפְלּו ִמן־ַהׁשָָמיִם וֲַחיָלֵי ַהׁשַָמיִם יְִתמֹוָטטּו׃ 30 ָאז יֵָרֶאה אֹות 
ּבֶן־ָהָאָדם ּבַׁשָָמיִם וְסָפְדּו ּכָל־ִמׁשְּפְחֹות ָהָאֶרץ וְָראּו ֶאת־ּבֶן־ָהָאָדם ּבָא 

ִעם־ַענֲנֵי ַהׁשַָמיִם ּבִגְבּוָרה וְכָבֹוד ָרב:"

)פסוקים כ"ט-ל'(

עלינו להבחין בין הסימנים לגבי "ַהִּתְקוָה ַהְמַאֶּׁשֶרת", לאלה של ביאת המשיח השנייה. 
הסימנים דומים ברובם, אך קיים הבדל גדול אחד - הירח. 

לפני "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" אנחנו קוראים כי:

"ַהּׁשֶֶמׁש יֵָהפְֵך לְחֹׁשְֶך וְַהּיֵָרַח לְָדם לִפְנֵי ּבֹוא יֹום יְהוָה ַהּגָדֹול וְַהּנֹוָרא". 

כפי שכבר ראינו, "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" חייבת להתרחש לפני תחילת זעמו של אלוהים  
)לִפְנֵי ּבֹוא יֹום יְהוָה ַהּגָדֹול וְַהּנֹוָרא(, כי כתוב: "יַעַן ֲאׁשֶר ֹלא־יְעָָדנּו ָהֱאֹלִהים לְָחרֹון ּכִי 

לֶָרׁשֶת ֶאת־ַהיְׁשּועָה עַל־יְֵדי ֲאדֹנֵינּו יֵׁשּועַ ַהָּמׁשִיַח".
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לעומת זאת, לפני ביאת המשיח השנייה, נאמר כי: 

"... ֶּתְחׁשְַך ַהׁשֶֶמׁש וְַהּיֵָרַח ֹלא יַּגִיַּה אֹורֹו וְַהּכֹוכָבִים יְִּפלּו ִמן־ַהׁשָָמיִם 
וֲַחיָלֵי ַהׁשַָמיִם יְִתמֹוָטטּו׃"

בסופו של פסוק ל' הזכיר ישוע לתלמידיו שתי נבואות משיחיות, שמקורן בנבואתם 
של זכריה ודניאל: 

"... וְסָפְדּו ּכָל־ִמׁשְּפְחֹות ָהָאֶרץ וְָראּו ֶאת־ּבֶן־ָהָאָדם ּבָא ִעם־ַענֲנֵי 
ַהׁשַָמיִם ּבִגְבּוָרה וְכָבֹוד ָרב:"

)הבשורה על פי מתי כ"ד, ל'(

"וְִהּבִיטּו ֵאלַי ֵאת ֲאׁשֶר־ָּדָקרּו וְסָפְדּו ָעלָיו ּכְִמסְּפֵד ַעל־ַהּיִָחיד וְָהֵמר 
ָעלָיו ּכְָהֵמר ַעל־ַהּבְכֹור:" 

)זכריה י"ב, י'(

"ָחזֵה ֲהוֵית ּבְֶחזְוֵי לֵילְיָא וֲַארּו ִעם־ֲענָנֵי ׁשְַמּיָא ּכְבַר ֱאנָׁש ָאֵתה ֲהוָא 
וְַעד־ַעִּתיק יֹוַמּיָא ְמָטה ּוקְָדמֹוִהי ַהקְְרבּוִהי:"

)דניאל ז', י"ג(

]רֹוֶאה ָהיִיִתי ְּבֶחזְיֹונֹות ַהַּליְלָה, וְִהּנֵה ִעם ַענְנֵי ַהּׁשַָמיִם ָהיָה ּבָא ּכְבֶן 
ָאָדם, וְַעד ַעִּתיק ַהּיִָמים ִהּגִיַע, ּולְפָנָיו ִהקְִריבּוהּו.[

ממה שלמדנו בפסוקים האחרונים, עלינו להבין ולזכור עניין מאוד חשוב ועקרוני:
"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" מיועדת לקהילת ישוע  )הכנסייה(, בעוד ביאתו השנייה של ישוע 
המשיח, בסוף אחרית הימים, מיועדת עבור "ַהּבְִחיִרים" - אלה מהעם היהודי שיהיו 

בחיים כאשר ישוע יחזור. 
הוכחה נוספת שביאתו של ישוע בפעם השנייה תהיה עבור היהודים נמצאת בפסוק 

ל"א:

"וְׁשָלַח ֶאת־ַמלְָאכָיו ּבְקֹול ׁשֹופָר ּגָדֹול וְקִּבְצּו ֶאת־ּבְִחיָריו ֵמַאְרּבַע 
ָהרּוחֹות לְִמקְצֵה ַהׁשַָמיִם וְַעד קְצֵה ַהׁשָָמיִם:" 

זו טעות גדולה ביותר, ואפילו חטא, לחשוב שאלוהים נטש את העם היהודי חס 
וחלילה, או שאין עוד משמעות לארץ ישראל!
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בפסוקים ל"ב-מ"ד אנחנו מוצאים מידע נוסף שיכול להצדיק את טענתי העיקרית, 
ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" תתרחש אך ורק לפני תחילת זעמו של הקב"ה על העולם, ולא 

לפני תחילת השבוע האחרון עליו ניבא דניאל.
בפסוק ל"ב לימד ישוע את המאמינים: 

"ּוִמן־ַהְּתֵאנָה לְִמדּו ֶאת־ַהָּמׁשָל ַהּזֶה ּכֲַאׁשֶר יְִרַטב ֲענָפָּה ּופְָרחּו ָעלֶיָה 
יְַדְעֶּתם ּכִי ָקרֹוב ַהָּקיִץ:"

אין ספק שהתאנה מסמלת את ישראל, ככתוב בנבואת הושע: 

"ּכֲַענָבִים ּבִַּמְדּבָר ָמצָאִתי יִׂשְָרֵאל ּכְבִּכּוָרה בְִתֵאנָה ּבְֵראׁשִיָתּה..."

)הושע ט', י'(  

על אף שמדינת ישראל היא קטנה וצעירה, רואים היום את שגשוגה בתחומים רבים 
ומגוונים, ביחס להרבה מדינות אחרות גדולות וותיקות. 

בפסוק ל"ב ישוע השתמש במשחק מילים, כאשר הוא אמר לגבי התאנה: "ּכֲַאׁשֶר 
יְִרַטב עֲנָפָּה ּופְָרחּו עָלֶיָה יְַדעְֶּתם ּכִי ָקרֹוב ַהָּקיִץ" 

קל לראות את הדמיון בין המילה "קיץ" למילה "קץ", וכבר ראינו בבירור שכל הפרק 
הזה דן באחרית הימים, או במילים אחרות - קץ העולם. לפיכך, משמעות משל זה 
היא שכאשר  המאמינים האמיתיים יביטו על ישראל ויראו שהיא במצב טוב, הן כעם 

וכמדינה, הם יוכלו  להבין ששבע השנים האחרונות קרובות לבוא. 
בפסוק ל"ג ישוע המשיך ואמר:

"ּכֵן ּגַם־ַאֶּתם ּבְִראֹוְתכֶם ֶאת־ּכָל־ֵאּלֶה ְּדעּו ּכִי־ָקרֹוב הּוא ּבַּפַָתח:" 

יש לשים לב שמפסוק ל"ב ישוע חזר לדבר אל תלמידיו  )המאמינים(, ולכן הוא השתמש 
בגוף שני  )אתם(. הכוונה במילים "ּבְִראֹוְתכֶם ֶאת־ּכָל־ֵאּלֶה" היא לאירועים המוזכרים 

בפסוקים ה'-ט"ו בפרק זה. 
בפסוק ל"ו אנחנו מוצאים כלל חשוב נוסף לגבי "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת": 

"וְַהּיֹום ַההּוא וְַהׁשָָעה ַהִהיא ֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע ּגַם־ֹלא ַמלְָאכֵי ַהׁשַָמיִם ּגַם־
ֹלא ַהּבֵן ּבִלְִּתי ָאבִי לְבַּדֹו:"

זוהי עובדה מוחלטת שלא ניתן לדעת מראש את היום והשעה בהם תתרחש "ַהִּתְקוָה 
ַהְמַאּׁשֶֶרת".
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בפסוקים הבאים הזכיר ישוע את המבול שהיה בימיו של נח:

"37 וְכִיֵמי נַֹח ּכֵן יְִהיֶה ּגַם־ּבֹואֹו ׁשֶל־ּבֶן־ָהָאָדם׃ 38 ּכִי ּכֲַאׁשֶר לִפְנֵי יְֵמי 
ַהַּמּבּול ָהיּו אֹכְלִים וְׁשִֹתים נֹׂשְִאים נָׁשִים וְנְֹתנִים נָׁשִים לֲַאנָׁשִים ַעד־ַהּיֹום 
ֲאׁשֶר־ּבָא נַֹח ֶאל־ַהֵּתבָה׃ 39 וְֹלא יְָדעּו ַעד־ּבֹוא ַהַּמּבּול וַּיִַמח ֶאת־ּכֻּלָם 
ּכֵן יְִהיֶה ּגַם־ּבֹואֹו ׁשֶל־ּבֶן־ָהָאָדם׃ 40 ָאז יְִהיּו ׁשְנַיִם ּבַּׂשֶָדה וְיֵָאסֵף ֶאָחד 

וְָהֶאָחד יַָעזֵב׃ 41 ׁשְַּתיִם טֹוֲחנֹות ּבֵָרָחיִם וְֵתָאסֵף ַאַחת וְַאַחת ֵּתָעזֵב׃"
)פסוקים ל"ז-מ"א(

מדוע ישוע הזכיר למאמינים את המבול? התשובה היא שהמבול הוא דוגמה לזעם 
מן השמים. מכיוון שניתן לומר כי זו עובדה מוחלטת ש"ַהִּתְקָוה ַהְמַאּׁשֶֶרת" תתרחש 
לפני זעמו של אלוהים, הוא השתמש בדוגמה זו באופן שיהיה קל להבין את המסר 

העיקרי של דבריו. 
נַֹח" ניתן להשוות לחצי הראשון של השבוע האחרון, בו  את צמד המילים "יְֵמי 
האימפריה החדשה תביא יציבות ושגשוג לעולם כולו, לאחר שצירי הלידה  )"ֵראׁשִית 
ַהֲחבָלִים"( יסתיימו. עם זאת, מצבם של תלמידי ישוע המשיח יהיה שונה מאוד, מאחר 
שבמשך התקופה הזאת יהיו רדיפות אכזריות אחרי המאמינים, כפי שראינו מוקדם 

יותר בפסוקים ט'-י':

"9 ָאז יַסְּגִירּו ֶאְתכֶם לַּצָָרה וְֵהִמיתּו ֶאְתכֶם וְִהיִיֶתם ׂשְנּוִאים לְכָל־ַהּגֹויִם 
לְַמַען ׁשְִמי׃ 10 וְָאז יִּכָׁשְלּו ַרּבִים ּוָמסְרּו ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ְוׂשָנְאּו ִאיׁש 

ֶאת־ָאִחיו:" 

בהמשך התקופה, לפני ביאתו של המשיח בפעם השנייה, יהיו אסונות רבים שהגורם 
שלהם הוא הקב"ה. כפי שראינו מהכתוב בספר ההתגלות, אין ספק שהמשיח יחזור 
בסוף שבע השנים האחרונות. כמו כן כתוב באופן מפורש, שלפני חזרתו יבוא המשפט 
האלוהי של השופרות והקערות  )ביטויים של זעם האלוהים(. במהלך תקופה זו יקרו 
דברים נוראים וקשים, שלא תהיה אפשרות להגיד שבמהלכם "ָהיּו אֹכְלִים וְׁשִֹתים 
נֹׂשְִאים נָׁשִים וְנְֹתנִים נָׁשִים לֲַאנָׁשִים קודם ּבֹואֹו ׁשֶל־ּבֶן־ָהָאָדם"  )ישוע(. לפיכך זה ברור 
לחלוטין שבקטע זה ישוע דיבר אודות "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת", מה שמסביר את הכתוב 

בפסוקים מ'-מ"א:

"40 ָאז יְִהיּו ׁשְנַיִם ּבַּׂשֶָדה וְיֵָאסֵף ֶאָחד וְָהֶאָחד יַָעזֵב׃ 41 ׁשְַּתיִם טֹוֲחנֹות 
ּבֵָרָחיִם וְֵתָאסֵף ַאַחת וְַאַחת ֵּתָעזֵב:"
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שאול השליח סיפק מידע נוסף לגבי אירוע זה ומה בדיוק יקרה בו:

"16 ּכִי ָהָאדֹון הּוא יֵֵרד ִמן־ַהָּׁשַמיִם ּבְִתרּוָעה ּבְקֹול ַׂשר ַהַּמלְָאכִים ּובְׁשֹופַר 
ֱאֹלִהים וְָאז יָקּומּו ִראׁשֹונָה ַהֵּמִתים ּבַָּמׁשִיַח׃ 17 ַאֲחֵרי־כֵן ֲאנְַחנּו ַהַחּיִים 
ַהּנֹוָתִרים נִּלַָקח ִאָּתם יְַחָּדו ּבֲַענָנִים לִקְַראת ָהָאדֹון לֲָאוִיר ּובְכֵן נְִהיֶה 

ָתִמיד ִעם־ָהָאדֹון:"
)האיגרת הראשונה אל התסלוניקים ד', ט"ז-י"ז(
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כפי שכבר ראינו, במהלך החותם השישי הוכרז זעמו של השה:

"12 וֵָאֶרא ּבְפְִתחֹו ֶאת־ַהחֹוָתם ַהּׁשִּׁשִי וְִהּנֵה ַרַעׁש ּגָדֹול וַּיִקְַּדר ַהּׁשֶֶמׁש 

ּכְׂשַק ׂשֵָער וְַהּיֵָרַח נְֶהּפְַך לְָדם׃ 13 וְכֹוכְבֵי ַהּׁשַָמיִם נָפְלּו ָאְרצָה ּכֲַאׁשֶר 

ִּתּנֹוַע ְּתֵאנָה ּבְרּוַח ֲחזָָקה וְִהׁשְלִיכָה ּפַּגֶיָה׃ 14 וְַהּׁשַָמיִם ָמׁשּו ּכְסֵפֶר נִגְלָל 

וְכָל־ַהר וִָאי ִמְּמקֹוָמם נְֶעָּתקּו׃ 15 ּוַמלְכֵי ָהָאֶרץ וְַהּנְגִיִדים וְׂשֵָרי ָהֲאלָפִים 

וְָהֲעִׁשיִרים וְַהַּתּקִיפִים וְכָל־ֶעבֶד וְכָל־ּבֶן־חִֹרים ִהְתַחּבְאּו ּבְַּמָערֹות ּובְסַלְֵעי 

ֶהָהִרים׃ 16 וַּיֹאְמרּו ֶאל־ֶהָהִרים וְֶאל־ַהּסְלִָעים נִפְלּו ָעלֵינּו וְכַּסּונּו ִמּפְנֵי 

ַהּיֹׁשֵב ַעל־ַהּכִּסֵא ּוִמּפְנֵי ֲחַמת ַהׂשֶה׃ 17 ּכִי בָא יֹום ַאּפֹו ַהּגָדֹול ּוִמי יֲַעמֹד׃

)חזון יוחנן / ההתגלות ו', י"ב-י"ז(

אחד מסימני "ֲחַמת ַהׂשֶה" הוא: "... וְַהּיֵָרַח נְֶהּפְַך לְָדם". חשוב לשים לב שהירח יהפוך 
לדם פעם אחת בלבד, ולפיכך כל אלה שלימדו לפני כמה שנים לגבי "ארבעה ירחי דם" 

טעו.
בפרק ח' אנחנו לומדים שזעמו של אלוהים יהיה מלווה בתקיעה בשופרות. כפי 
שראינו, אירוע זה הוכרז בסוף פרק ו', בפסוק י"ז - "ּכִי בָא יֹום ַאּפֹו ַהּגָדֹול ּוִמי יַעֲמֹד". 
בפרק ז', מיד לפני שהמלאכים יתחילו לתקוע בשופרות ויבואו המכות הנלוות אליהם, 
אנחנו קוראים שיש שני אירועים שחייבים לקרות טרם תחילת זעמו של האלוהים  

)"ֲחַמת ַהׂשֶה"(: 
הראשון - חתימת שנים עשר שבטי עם ישראל:

"1 וְַאֲחֵרי־כֵן ָרִאיִתי ַאְרּבָָעה ַמלְָאכִים עְֹמִדים ּבְַאְרּבַע ּכַנְפֹות ָהָאֶרץ 

וַּיַַעצְרּו ּבְַאְרּבַע רּוחֹות ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר ֹלא־ִתּׁשֹב רּוַח ֹלא בָָאֶרץ וְֹלא בַּיָם 

וְֹלא בְכָל־ֵעץ׃ 2 וֵָאֶרא ַמלְָאְך ַאֵחר עֹלֶה ִמִּמזְַרח־ׁשֶֶמׁש ּובְיָדֹו חֶֹתֶמת 

ֱאֹלִהים ַחּיִים וַּיִקְָרא קֹול ּגָדֹול ֶאל־ַאְרּבָָעה ַהַּמלְָאכִים ֲאׁשֶר־נִַּתן לֶָהם 

לְַחּבֵל ָהָאֶרץ וְַהּיָם לֵאמֹר׃ 3 ַאל־ְּתַחּבְלּו ֶאת־ָהָאֶרץ וְֶאת־ַהּיָם וְֶאת־ָהֵעץ 

ַעד ִאם־ָחַתְמנּו ֶאת־ַעבְֵדי ֱאֹלֵהינּו ַעל־ִמצְחֹוָתם׃"

)חזון יוחנן / ההתגלות ז', א'-ג'; ראה גם ד'-ח'( 
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השני - "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת":

"9 ַאֲחֵרי־כֵן ָרִאיִתי וְִהּנֵה ָהמֹון ַרב ֲאׁשֶר ֹלא־יָכֹל ִאיׁש לְִמנֹותֹו ִמּכָל־
ַהּגֹויִם וְַהִּמְׁשּפָחֹות וְָהַעִּמים וְַהּלְֹׁשנֹות וַּיַַעְמדּו לִפְנֵי ַהּכִּסֵא וְלִפְנֵי ַהׂשֶה וְֵהם 
ְמלֻּבָׁשִים ׂשְָמלֹות לְבָנֹות וְכַּפֹות ְּתָמִרים ּבִיֵדיֶהם׃ 10 וַּיִקְְראּו בְקֹול־ּגָדֹול 
לֵאמֹר ַהיְׁשּוָעה לֵאֹלֵהינּו ַהּיֵֹׁשב ַעל־ַהּכִּסֵא וְלֶַׂשה׃ 11 וְכָל־ַהַּמלְָאכִים ָעְמדּו 
סָבִיב לַּכִּסֵא וְסָבִיב לַּזְֵקנִים ּולְַאְרּבַע ַהַחּיֹות וַּיִּפְלּו ַעל־ּפְנֵיֶהם לִפְנֵי ַהּכִּסֵא 
וַּיִׁשְַּתֲחוּו לֵאֹלִהים׃ 12 וַּיֹאְמרּו ָאֵמן ַהּבְָרכָה וְַהּכָבֹוד וְַהָחכְָמה וְַהּתֹוָדה 

וְֶהָהָדר וְַהּכַֹח וְָהעֹז לֵאֹלֵהינּו לְעֹולְֵמי עֹולִָמים ָאֵמן:"

)חזון יוחנן / ההתגלות ז', ט'-י"ב( 

מפסוקים אלה ניתן ללמוד רבות אודות "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת": 
"ָהמֹון ַרב... ִמּכָל־ַהּגֹויִם וְַהִּמׁשְּפָחֹות וְָהעִַּמים וְַהּלְׁשֹנֹות" - מתאר את הכנסייה  )גוף 

המשיח( באופן כללי. 
"וַּיַעְַמדּו לִפְנֵי ַהּכִֵּסא וְלִפְנֵי ַהׂשֶה וְֵהם ְמלֻּבָׁשִים ׂשְָמלֹות לְבָנֹות וְכַּפֹות ְּתָמִרים ּבִיֵדיֶהם" 
- העובדה שהם היו "לִפְנֵי ַהּכִֵּסא" מגלה שהם נמצאו בשמיים, ובנוסף, העובדה שהם 
היו "לִפְנֵי ַהׂשֶה" מגלה שהם היו מאמינים שנגאלו בזכות דמו של השה, ולפיכך נסלחו 

חטאיהם והם היו טהורים  )ְמלֻּבָׁשִים ׂשְָמלֹות לְבָנֹות(. 
מה הכוונה במילים "וְכַּפֹות ְּתָמִרים ּבִיֵדיֶהם"? כפות תמרים מסמלות את הלולב לגביו 
יש מצווה בחג הסוכות. אחד הפירושים לגבי נטילת הלולב היא שמי שמנפנף את הלולב 
מעיד שהוא סומך על הקב"ה ובוטח בו. בהקשר של הפסוקים שציטטנו, אלה שנמצאים 

בשמיים, לפני הכסא, הגיעו למקום כבוד זה מפני שהם סמכו על ישוע ובטחו בו. 
בהמשך פרק ז' כתוב:

"13 וַּיַַען ֶאָחד ִמן־ַהּזְֵקנִים וַּיֹאֶמר ֵאלָי ֵאֶּלה ַהְמלֻּבָׁשִים ּבִגְֵדי לָבָן ִמי 
ֵהָּמה ּוֵמַאיִן ּבָאּו׃ 14 וָאַֹמר ֵאלָיו ֲאדֹנִי ַאָּתה יָָדְעָּת וַּיֹאֶמר ֵאלַי ֵאּלֶה ֵהם 

ַהּבִָאים ִמן־ַהּצָָרה ַהּגְדֹולָה וַיְכַּבְסּו ֶאת־ׂשְִמֹלָתם וַּיַלְּבִינּום ּבְַדם ַהׂשֶה:"

)פסוקים י"ג-י"ד(

מפסוקים אלה עולות השאלות הבאות:
מיהם האנשים השייכים לקבוצה זו? א. 

מה משמעות העובדה שהם "ּבִָאים ִמן־ַהּצָָרה ַהּגְדֹולָה"?  ב. 
התיאולוגים שמאמינים ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" תתרחש לפני השבוע האחרון מלמדים 
שהקבוצה המדוברת מורכבת מהמאמינים שיבואו לאמונה במהלך שבע השנים 
האחרונות, אחרי "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת". אותם תיאולוגים טוענים שהאירוע המוזכר 
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בפסוקים ט'-י"ב יתרחש בסופן של שבע השנים האחרונות. לחיזוק דבריהם הם 
משתמשים בפסוקים הבאים: 

וֲַאׁשֶר ֹלא  ָהֱאֹלִהים  וְַעל־ְּדבַר  יֵׁשּוַע  ַעל־ֵעדּות  ַהֲהרּוגִים  "וְנַפְׁשֹות 

ִהׁשְַּתֲחוּו לַַחּיָה ּולְצַלְָמּה וְֹלא קִּבְלּו ֶאת־ָּתוָּה ַעל־ִמצְחֹוָתם וְַעל־יָָדם 

וַּיְִחיּו וַּיְִמלְכּו ִעם־ַהָּמׁשִיַח ֶאלֶף ׁשָנִים:" 

)חזון יוחנן / ההתגלות כ', ד'(

משהו לא מסתדר עם פירוש זה. לפי סדר האירועים בספר ההתגלות, מה שכתוב 
בפרק ז', בפסוקים ט'-י"ז, יתרחש בשמיים ולא בארץ, בעוד מה שכתוב בפרק כ', יתרחש 

בעיר הקודש ירושלים, בתחילתה של מלכות אלף שנה.   
לפיכך, התשובה הנכונה לשאלות הללו היא:

שתי קבוצות יקחו חלק ב"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" - המאמינים שמתו לפני שתתרחש 
"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת", והמאמינים שיהיו בחיים כאשר היא תתרחש. 

חיזוק לכך אנחנו מוצאים בפרק ו', בנוגע לחותם החמישי:

"ּוכְפְִתחֹו ַהחֹוָתם ַהֲחִמיׁשִי וֵָאֶרא ִמַּתַחת לִַּמזְּבֵַח ֶאת־נַפְׁשֹות ַהְּטבּוִחים 

ַעל־ְּדבַר ָהֱאֹלִהים וְַעל־ָהֵעדּות ֲאׁשֶר ָהיְָתה ּבְפִיֶהם:"

)פסוק ט'(

בפרק כ' אנחנו מוצאים עדות דומה:

וֲַאׁשֶר ֹלא  ָהֱאֹלִהים  וְַעל־ְּדבַר  יֵׁשּוַע  ַעל־ֵעדּות  ַהֲהרּוגִים  "וְנַפְׁשֹות 

ִהׁשְַּתֲחוּו לַַחּיָה ּולְצַלְָמּה וְֹלא קִּבְלּו ֶאת־ָּתוָּה ַעל־ִמצְחֹוָתם וְַעל־יָָדם 

וַּיְִחיּו וַּיְִמלְכּו ִעם־ַהָּמׁשִיַח ֶאלֶף ׁשָנִים:"

)פסוק ד'(

יוחנן המחבר גילה למאמינים לגבי אחרית הימים, מתוך רצון עז לעודד את אלה 
שיחיו במשך התקופה הזאת להמשיך להיות נאמנים, למרות הרדיפות הקשות שיהיו 
מנת חלקם. במילים אחרות, מטרתו של יוחנן לא הייתה לתת הסבר מלא ומקיף בנוגע 
ל"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת", אלא להודיע למאמינים בדור האחרון לא לחשוש למסור את 

נפשותיהם עבור אמונתם, כי תהיה להם ישועה! 
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הוכחה נוספת ששתי הקבוצות שפירטתי למעלה ישתתפו ב"ַהִּתְקוָה ַהְמַאֶּׁשֶרת" אנחנו 
מוצאים בפסוקים הבאים מפרק כ':

"4 וֵָאֶרא כִסְאֹות וַּיֵׁשְבּו ֲעלֵיֶהם וְַהִּמׁשְּפָט נִַּתן ּבְיָָדם וְנַפְׁשֹות ַהֲהרּוגִים 
ַעל־ֵעדּות יֵׁשּוַע וְַעל־ְּדבַר ָהֱאֹלִהים וֲַאׁשֶר ֹלא ִהׁשְַּתֲחוּו לַַחּיָה ּולְצַלְָמּה 
וְֹלא קִּבְלּו ֶאת־ָּתוָּה ַעל־ִמצְחֹוָתם וְַעל־יָָדם וַּיְִחיּו וַּיְִמלְכּו ִעם־ַהָּמׁשִיַח 
ֶאלֶף ׁשָנִים׃ 5 וְיֶֶתר ַהֵּמִתים ֹלא־ָחיּו ַעד־ְמֹלאת ֶאלֶף ַהּׁשָנִים זֹאת ַהְּתִחּיָה 
ָהִראׁשֹונָה׃ 6 ּוִמי ׁשֶּיֶׁש־לֹו ֵחלֶק ּבְַּתִחּיָה ָהִראׁשֹונָה ַאׁשְָריו וְָקדֹוׁש הּוא 
ּבֶָהם ֹלא־יִׁשְֹלט ַהָּמוֶת ַהּׁשֵנִי ּכִי יְִהיּו ּכֲֹהנִים לֵאֹלִהים וְלְִמׁשִיחֹו ּוָמלְכּו 

ִאּתֹו ֶאלֶף ׁשָנִים׃"
)פסוקים ד'-ו'(

בפסוק ד' אנחנו קוראים שמי ש"ּיְִמלְכּו עִם־ַהָּמׁשִיַח ֶאלֶף ׁשָנִים" אלה המאמינים 
"ַהּבִָאים ִמן־ַהּצָָרה ַהּגְדֹולָה". האם הם יהיו היחידים במלכות אלף השנים? התשובה 
היא לא, כי כתוב בפסוק ו': "ּוִמי ׁשֶּיֶׁש־לֹו ֵחלֶק ּבְַּתִחּיָה ָהִראׁשֹונָה ַאׁשְָריו וְָקדֹוׁש הּוא 
ּבֶָהם ֹלא־יִׁשְֹלט ַהָּמוֶת ַהּׁשֵנִי ּכִי יְִהיּו ּכֲֹהנִים לֵאֹלִהים וְלְִמׁשִיחֹו ּוָמלְכּו ִאּתֹו ֶאלֶף ׁשָנִים". 
מיהם האנשים שהוזכרו בפסוקים ה'-ו'? מדובר בכל המאמינים אשר חיו בכל הדורות 

הקודמים. 
יוחנן הבדיל בין "ַהּבִָאים ִמן־ַהּצָָרה ַהּגְדֹולָה" לשאר המאמינים, משום שהוא רצה 

לפנות באופן מיוחד לאלה שיחיו בתקופת אחרית הימים.
כפי שכבר למדנו, יש הבדל משמעותי בין "ַהּצָָרה ַהּגְדֹולָה" ל"צָָרה גְדֹולָה". הראשונה, 
תהיה התקופה הקשה ביותר עבור המאמינים בישוע המשיח, שתתרחש בחצי הראשון 
של השבוע האחרון  )שבע השנים האחרונות(. בתקופה זו המאמינים יסבלו "עַל־עֵדּות 

יֵׁשּועַ" "וְעַל־ְּדבַר ָהֱאֹלִהים". 
לעומתה, "צָָרה גְדֹולָה"  )או "צרת יעקב"( תתרחש בחצי השני של השבוע האחרון, 
והיא תהיה מכוונת אך ורק נגד העם היהודי. מקורה של צרה זו הוא השטן ואימפריית 
הרשע שלו, אשר ירדפו את היהודים. במהלך תקופה זו גם יבוא חרון אפו של אלוהים 
על העולם. עלינו לזכור שהעם היהודי נחתם ולפיכך הוא יהיה מוגן מזעם ה', אך לא 

מהאויב שלו. 
חשוב להבין שבתקופת "ַהּצָָרה ַהּגְדֹולָה" לא יהיו הצרות הכי גדולות. אלה יתרחשו 
דווקא בעת "צרת יעקב", במהלך החצי השני של השבוע האחרון, אחרי "ַהִּתְקוָה 
ַהְמַאּׁשֶֶרת", כאשר זעמו של אלוהים יבוא על העולם. אם כך, מדוע קוראים לרדיפות 
הפחות קשות "ַהּצָָרה ַהּגְדֹולָה"? הסיבה לכך היא שצרות אלה יבואו על המאמינים בעלי 
עדות ישוע ודבר אלוהים. במילים אחרות, השימוש ב"הא הידיעה"  )ַהּצָָרה ַהּגְדֹולָה( 

נועד להדגיש כמה חשובים לאלוהים האנשים הסובלים למען בנו ישוע.



האיגרת השנייה אל התסלוניקים ב', א'-ח':
זהו המקום החשוב ביותר בכתבי הקודש שנועד ללמד את הקורא אודות "ַהִּתְקוָה 

ַהְמַאּׁשֶֶרת". 
מאחר שהשפה המקורית בה נכתבה הברית החדשה היא יוונית, נתרכז בטקסט 

.Textus Receptus ביוונית בנוסח

Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ 
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ' 
αὐτόν

ַהָּמׁשִיַח  יֵׁשּוַע  ֲאדֹנֵינּו  ֶאָחי ַעל־אֹדֹות ּבִיַאת  ִמּכֶם  ְמבַקְׁשִים  "וְִהנְנּו 
וֲַאסִיפֵָתנּו ֵאלָיו׃"

המילה השנייה - de(  δὲ( היא מילת חיבור, שבדרך כלל מצביעה על שינוי במחשבותיו 
של המחבר. בחציו השני של הפרק הקודם, פרק א', דיבר שאול השליח על ביאת המשיח 

השנייה, ככתוב:

"7 וְלָכֶם ַהּנִלְָחצִים ְרוָָחה ִעָּמנּו יַָחד ּבְִהּגָלֹות ָהָאדֹון יֵׁשּוַע ִמן־ַהּׁשַָמיִם 
ִעם־ַמלְֲאכֵי עֻּזֹו׃ 8 ּבְֵאׁש לֶֶָהבָה לְָהִׁשיב נָָקם לֲַאֶׁשר ֹלא־יְָדעּו ֶאת־ָהֱאֹלִהים 
וְֹלא ׁשְָמעּו לִבְׂשֹוַרת ֲאדֹנֵינּו יֵׁשּוַע ַהָּמׁשִיַח׃ 9 ֲאׁשֶר יִׂשְאּו ִמׁשְּפָָטם ָאבְַּדן 

עֹולָם ֵמֵאת ּפְנֵי ָהָאדֹון ּוֵמֲהַדר ּגְאֹונֹו׃"

)האיגרת השנייה אל התסלוניקים א', ז'-ט'(

בפרק ב', שאול עובר לדבר על נושא אחר, אך הקהל לא השתנה. שאול עדיין כותב 
 .)ἀδελφοί(  "אל המאמינים בישוע הגרים בעיר תסלוניקי, אותם הוא מכנה "ֶאָחי
הנושא החדש הוא כמובן "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת", המתואר בתור: "ּבִיַאת ֲאדֹנֵינּו יֵׁשּועַ 

ַהָּמׁשִיַח וֲַאִסיפֵָתנּו ֵאלָיו". 
כמו באיגרות אחרות, גם באיגרת זאת שאול ענה לשאלות שהופנו אליו מהקהילה. 
בנוגע לפרק ב', השאלה העיקרית שעלתה היא - האם המאמינים בתסלוניקי החמיצו  

)פספסו( את "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת"? 
חשוב להבין, שהנושא המרכזי בפסוקים אלה אינו יום ה', אותו כל האנושות תרצה 
להחמיץ. את ההוכחה לדברי ניתן למצוא במילים "וֲַאִסיפֵָתנּו ֵאלָיו"  )"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת"(. 
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במהלך ביאת המשיח השנייה ישוע ישוב אל העולם הזה יחד עם קהילתו  )הכנסייה(, 
ככתוב:

"לְַחּזֵק ֶאת־לְבַבְכֶם לְִהיֹות ָּתִמים ּבִקְֻדּׁשָה לִפְנֵי ֱאֹלֵהינּו ָאבִינּו ּבְבֹוא 
יֵׁשּוַע ַהָּמׁשִיַח ֲאדֹנֵינּו ִעם־ּכָל־קְדׁשָיו".

)האיגרת הראשונה אל התסלוניקים ג', י"ג( 

בפסוק א', בפרק ב', שאול השליח מדבר על האיחוד של המאמינים עם המשיח - 
 ἐπισυναγωγῆς" :וֲַאִסיפֵָתנּו ֵאלָיו". בשפה המקורית אנחנו מוצאים דגש חזק בנוגע לכך"
episunagoges ep auton(  "ἐπ' αὐτόν(. חשוב לראות שהמילה ἐπὶ  )ביחד ואיתו( 
מופיעה פעמיים במשפט זה. הסיבה לכך היא לגלות לקורא שעל ידי "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" 

כל המאמינים יתאחדו ויהיו עם ישוע באופן אישי וקרוב לנצח.

εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μήτε 
θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μητὲ δι' 
ἐπιστολῆς ὡς δι' ἡμῶν ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ

"ֲאׁשֶר ֹלא־ִתָּטֵרף ַּדְעְּתכֶם ּפְִתאֹם וֲַאׁשֶר ֹלא ִּתּבֵָהלּו ֹלא בְרּוַח וְֹלא 
בְִדּבּור וְֹלא בְִאּגֶֶרת ּכְִאּלּו ׁשְלּוָחה ֵמִאָּתנּו לֵאמֹר ִהּגִיַע יֹום יְהֹוָה׃"

בפסוק ב' שאול הזהיר את המאמינים בתסלוניקי שאין סיבה להיבהל או לפחד 
מהצרות שבאו עליהם בזמן ההוא. בפרק א'  )פסוקים ד'-י"ז( אנחנו קוראים שהיו נגדם 
רדיפות קשות  )"עַל־ַסבְלָנּוְתכֶם וְעַל־ֱאמּונְַתכֶם ּבְכָל־ָהְרִדיפֹות ּובְכָל־ַהּלַַחץ ֲאׁשֶר ְסבַלְֶּתם"(. 
בהקשר זה אנחנו מוצאים בשפה המקורית את המילה thlipsis(  θλῖψις( שמתורגמת 
לרוב בתור "צרה"  )ראה פרק א', פסוק ד'(. עובדה זו היא מאוד בעייתית עבור אלה 
שטוענים שהכנסייה לא תחווה צרות באחרית הימים, וכי "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" תתרחש 
לפני תקופת הצרה. אולם אנחנו חייבים לזכור את מה שכתוב בספר מעשי השליחים:

"וַיְַחּזְקּו ֶאת־לֵב ַהַּתלְִמיִדים וַּיַזְִהירּו אָֹתם לֲַעמֹד ּבֱָאמּונָה וְכִי ַרק־ּבְצָרֹות 
ַרּבֹות ּבֹוא נָבֹוא ֶאל־ַמלְכּות ָהֱאֹלִהים:"

)מעשי השליחים י"ד, כ"ב(

שאול השליח עודד את הקהילה להמשיך ולדבוק באמונה ובמה שהוא לימד, לא 
רק ברדיפות אלא גם אם הם ישמעו או יקבלו איגרת, כביכול מהשליחים, כאילו היה 
אירוע על־טבעי כלשהו - "ֹלא ִּתּבֵָהלּו ֹלא בְרּוַח וְֹלא בְִדּבּור וְֹלא בְִאּגֶֶרת ּכְִאּלּו ׁשְלּוָחה 

ֵמִאָּתנּו לֵאמֹר ִהּגִיעַ יֹום ַהָּמׁשִיַח".
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בנוסח אחר כתוב במקום "יֹום ַהָּמִׁשיַח", "יֹום יְהֹוָה". בטקסטים הכי עתיקים ואמינים, 
אנחנו מוצאים את הביטוי "יֹום ַהָּמׁשִיַח". מדוע בחלק מהתרגומים כתוב "יֹום יְהֹוָה"? 
המושג "יֹום יְהֹוָה" מוכר יותר משום שהוא מופיע מספר פעמים בתנ"ך. לעומת זאת, 
המושג "יֹום ַהָּמׁשִיַח" הוא מושג חדש. סופרי הברית החדשה הכירו את "יֹום יְהֹוָה", אך 
"יֹום ַהָּמׁשִיַח" היה חדש עבורם. מאחר שישוע הוא האדון, הם החליפו "יֹום ַהָּמׁשִיַח" 

עם "יֹום יְהֹוָה". 
הביטוי "יֹום ַהָּמׁשִיַח", או דומה לו, מופיע בסך הכל שש פעמים בברית החדשה, בעוד 

המושג "יֹום יְהֹוָה" מופיע פעם אחת בלבד בברית החדשה. 
להלן המובאות, למעט זו שמופיעה בפרק שלנו:

"...וְִהּנְכֶם ְמַחּכִים לְִהְתּגַּלּות ֲאדֹנֵינּו יֵׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ וְהּוא ּגַם־יְכֹונֵן ֶאְתכֶם 
ַעד־ֵעת ֵקץ לְִהיֹות נְקִּיִים ּבְיֹום ֲאדֹנֵינּו יֵׁשּוַע ַהָּמׁשִיַח:"

)האיגרת הראשונה אל הקורינתים א', ז'-ח'(

"...ּכִי ֲאנְַחנּו ְּתִהּלְַתכֶם ּכֲַאׁשֶר ּגַם־ַאֶּתם ְּתִהּלֵָתנּו ּבְיֹום ֲאדֹנֵינּו יֵׁשּוַע:" 
)האיגרת השנייה אל הקורינתים א', י"ד(

"ּובָטּוַח ֲאנִי ּבַַּמְתִחיל ּבָכֶם ַהַּמֲעׂשֶה ַהּטֹוב ׁשֶּגַם־יִגְְמֶרּנּו ַעד־יֹום יֵׁשּוַע 
ַהָּמׁשִיַח:"

)האיגרת אל הפיליפים א', ו'(

"לְַמַען ֵּתְדעּו ּבֵין טֹוב לָָרע וְִהיִיֶתם זַּכִים ּובְלִי ִמכְׁשֹול ַעד־יֹום ַהָּמׁשִיַח:"
)שם א', י'(

"ַמֲחזִיקִים ּבְִדבַר ַהַחּיִים לְִתִהּלָה לִי ּבְיֹום ַהָּמׁשִיַח ֲאׁשֶר ֹלא לְִחּנָם ַרצְִּתי 
וְֹלא לִָריק יָגְָעִּתי:"

)שם ב', ט"ז(

בכל המקומות הללו אנחנו רואים שביאתו של ישוע המשיח בזמן "ַהִּתְקוָה ַהְמַאֶּׁשֶרת" 
היא דבר טוב, מועיל, הגורם למאמינים לשמחה. 

בפרק שלנו, מה שתורגם לעברית בתור "ִהּגִיעַ יֹום ַהָּמִׁשיַח", מופיע בשפה המקורית כך:

 "ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ."
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המילה "הגיע" ביוונית enesteken(  ἐνέστηκεν(, מופיעה ב- Perfect Tense. זמן זה 
בדקדוק היווני נועד לתאר פעולה שהתחילה בעבר, מתקיימת בהווה ושתמשיך בעתיד. 
לפיכך זה בלתי אפשרי ששאול השליח התכוון ל"יֹום יְהֹוָה", משום ש"יֹום יְהֹוָה" יתחיל 
רק אחרי שאלוהים יחתום את שנים עשר שבטי בני ישראל, אחרי "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת". 
עניין שונה הוא "יֹום ַהָּמׁשִיַח", משום שברגע שמישהו בא להאמין בבשורה, אלוהים 
מתחיל לפעול בו ככתוב: "... ּובָטּוַח ֲאנִי ּבַַּמְתִחיל ּבָכֶם ַהַּמעֲֶׂשה ַהּטֹוב ֶׁשּגַם־יִגְְמֶרּנּו עַד־יֹום 

יֵׁשּועַ ַהָּמׁשִיַח"  )האיגרת אל הפיליפים א', ו'(. 
עלינו לזכור שהסיבה ששאול השליח כתב איגרת זו אל הקהילה שהייתה בתסלוניקי, 
הייתה על מנת להודיע למאמינים שהם לא החמיצו את "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת". באיגרת 

הראשונה הם למדו משאול:

"יַַען ֲאׁשֶר ֹלא־יְָעָדנּו ָהֱאֹלִהים לְָחרֹון ּכִי לֶָרׁשֶת ֶאת־ַהיְׁשּוָעה ַעל־יְֵדי 
ֲאדֹנֵינּו יֵׁשּוַע ַהָּמׁשִיַח:" 

)האיגרת הראשונה אל התסלוניקים ה', ט'(. 

כאשר שאול אמר להם - "... ֹלא־ִתָּטֵרף ַּדעְְּתכֶם ּפְִתאֹם"  )נ"א: "ַאל ְּתַמֲהרּו לְַאּבֵד ֶאת 
עֶׁשּתֹונֹוֵתיכֶם"( הוא התכוון שהם לא צריכים להיבהל, משום ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" 

טרם התרחשה. 
בפסוק הבא שאול סיפק להם מידע נוסף באותו עניין:    

μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον ὅτι ἐὰν μὴ 
ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς 
ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας

"ַאל־יְַתֶעה ֶאְתכֶם ִאיׁש ּבְׁשּום אֹופֶן ּכִי ֹלא־יָבֹא ּבְֶטֶרם יְִהיֶה בִָראׁשֹונָה 
ַהֶּמֶרד וְנִגְלָה ִאיׁש ָהַחָּטָאה ּבֶן־ָהֲאבַּדֹון׃"

שאול חוזר ומזהיר את המאמינים ש"ַאל־יְַתעֶה ֶאְתכֶם ִאיׁש ּבְׁשּום אֹופֶן". בהמשך 
הפסוק הוא מסביר להם שלפני "ַהִּתְקוָה ַהְמַאֶּׁשֶרת" יקרו שני דברים: "ּכִי ֹלא־יָבֹא ּבְֶטֶרם 
יְִהיֶה בִָראׁשֹונָה ַהֶּמֶרד וְנִגְלָה ִאיׁש ָהַחָּטָאה ּבֶן־ָהֲאבַּדֹון". בעברית מופיעה המילה "ַהֶּמֶרד", 
אך בשפה המקורית אנחנו מוצאים he apostasia(  ἡ ἀποστασία(. אחת המשמעויות 
של מילה זו היא "עזיבה", ולכן יש מי שאומרים שמדובר ב"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת". זהו 
פירוש לא נכון בהקשר זה! על מנת להבין את המשמעות האמיתית, עלינו לחקור מילה 

זאת בכל מקום בו היא מופיעה בכתבי הקודש. 
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בספר מעשי השליחים כ"א, כ"א אנחנו קוראים:

"וְֵהם ׁשְָמעּו ָעלֶיָך ֵלאמֹר ְּתַלֵּמד ֶאת־ּכָל־ַהּיְהּוִדים ֲאׁשֶר ּבְֶקֶרב ַהּגֹויִם 
לָסּור ֵמַאֲחֵרי מׁשֶה ּבְָאְמְרָך ׁשֵֶאינָם ַחּיָבִים לָמּול ֶאת־ּבְנֵיֶהם וְֹלא לָלֶכֶת 

ּבְֻחּקֹות ַהּתֹוָרה:"

κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ 
Μωϋσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους, λέγων μὴ 
περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖςἔθεσιν περιπατεῖν.

בעת תרגום הברית החדשה לעברית בחר פרופ' דעליטש להתעלם לגמרי ממילה זו. 
גם התרגום המודרני בחר להתעלם ממנה:

"וְֵהם ׁשְָמעּו ָעלֶיָך ׁשֶַאָּתה ְמלֵַּמד ֶאת ּכָל ַהּיְהּוִדים ֲאׁשֶר ּבְֶקֶרב ַהּגֹויִים 
לֲַעזֹב ֶאת מֹׁשֶה, ּבְָאְמְרָך לֶָהם ׁשֶֹּלא לָמּול ֶאת ַהיְלִָדים וְֹלא לִנְהֹג ַעל־ּפִי 

ַהִּמנְָהגִים."

בשני התרגומים הללו לא מופיעה המילה שנועדה לתאר לקוראים את הכפירה בה 
האשימו אנשים את שאול. אנחנו יודעים כמובן שההאשמות שלהם נגדו היו לא נכונות. 
המילה ἀποστασία מתארת את עזיבת האמת, כלומר יציאה מדבר טוב לדבר רע. 
בדוגמה שהבאנו, שאול השליח הואשם בכך שהוא עזב את תורת משה. התורה היא 

דבר טוב ומי שעוזב אותה הולך למקום רע. 
מקום נוסף בו אנחנו מוצאים מילה זאת הוא:

"וְנֱֶאַמר ִאיׁש ּכִי יְׁשַּלַח ֶאת־ִאׁשְּתֹו וְנַָתן לָּה סֵפֶר ּכְִריתּות"

)הבשורה על פי מתי ה', ל"א(

Ἐρρέθη δέ, Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ 
ἀποστάσιον

המילה המקורית, אשר תורגמה בעברית בתור "ֵסֶפר ּכְִריתּות" לא תורגמה באופן 
מילולי. בפסוק זה, המילה ἀποστάσιον מתארת עזיבת דבר טוב  )נישואין( לדבר רע  

)גירושין(. 
מדוע זה חשוב כל כך לחקור לגבי מילה זו? מפני שיש תיאולוגים המלמדים שהמילה 
ἀποστασία באה לתאר את "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת". זהו הפירוש שגוי ולא הגיוני, משום 
ש-ἀποστασία מתארת עזיבה של דבר טוב ומעבר לדבר רע. לעומת זאת, "ַהִּתְקוָה 
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ַהְמַאּׁשֶֶרת" היא עזיבה של דבר רע  )העולם הזה עליו עומד לבוא חרון ה'(, לדבר טוב  
)השמיים(. 

לאור מה שראינו, נוכל כעת להבין את משמעות הפסוק "ּכִי ֹלא־יָבֹא ְּבֶטֶרם יְִהיֶה 
בִָראׁשֹונָה ַהֶּמֶרד". ה"ֶּמֶרד" תהיה עזיבת האמת, בתוך הכנסייה, דבר שחייב לקרות על 

מנת שצורר המשיח יתגלה  )"וְנִגְלָה ִאיׁש ָהַחָּטָאה ּבֶן־ָהֲאבַּדֹון"(. 
זהו עניין חשוב ורב משמעות ששני האירועים הללו יתרחשו לפני בוא "ַהִּתְקוָה 

ַהְמַאּׁשֶֶרת".
עלינו לזכור שאין אפילו פסוק אחד בדבר ה', לפיו לא יכולות להיות התרחשויות 
כלשהן לפני "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת". מבחינה סמנטית, קיים הבדל גדול בין האמירה לפיה 
דברים מסויימים יכולים להתרחש לפני "ַהִּתְקוָה ַהְמַאֶּׁשֶרת", לבין האמירה לפיה דברים 

מסויימים חייבים להתרחש לפני "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת".
הסיבה היחידה שבגללה אנשים לא מקבלים את הדעה, לפיה קיימים דברים שחייבים 
לקרות לפני "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" היא ה- Doctrine of Immenciency. כפי שראינו 
מוקדם יותר, דוקטרינה זאת אינה מבוססת על כתבי הקודש, אלא על היגיון אנושי. 

בפסוק הבא אנו לומדים כיצד יתגלה צורר המשיח:

ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν 
ἢ σέβασμα ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσαι 
ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός

"ַהִּמְתקֹוֵמם וְַהִּמְתרֹוֵמם ַעל־ּכָל־ַהּנִקְָרא ֵאל אֹו ֲעבֹוָדה ּכִי גַם־יֵׁשֵב 
ּבְֵהיכַל ָהֱאֹלִהים ּכֵאֹלִהים ּוַמְרֶאה ֶאת־ַעצְמֹו ּכִי ֱאֹלִהים הּוא׃"

צורר המשיח ירצה בבניית בית המקדש השלישי. כתוב באופן מפורש שבמשך השבוע 
האחרון בית המקדש יפעל במתכונת מלאה, כולל קורבנות ותפילות. פסוק זה מתאר 
את האירוע עליו דיברו דניאל וישוע - ה"ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם", אותו מזכיר דניאל בפרק ט':

"וְִהגְּבִיר ּבְִרית לַָרּבִים ׁשָבּוַע ֶאָחד וֲַחצִי ַהּׁשָבּוַע יַׁשְּבִית זֶבַח ּוִמנְָחה וְַעל 
ּכְנַף ׁשִּקּוצִים ְמׁשֵֹמם וְַעד־ּכָלָה וְנֱֶחָרצָה ִּתַּתְך ַעל־ׁשֵֹמם:"

)דניאל ט', כ"ז(

בהמשך, בפרק י"א, הוא מגלה מהו בדיוק אותו "ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם":

"וְָעׂשָה כְִרצֹנֹו ַהֶּמלְֶך וְיְִתרֹוֵמם וְיְִתּגֵַּדל ַעל־ּכָל־ֵאל וְַעל ֵאל ֵאלִים יְַדּבֵר 
נִפְלָאֹות וְִהצְלִיַח ַעד־ּכָלָה זַַעם ּכִי נֱֶחָרצָה נֱֶעׂשָָתה:"

)דניאל י"א, ל"ו(
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לדברים אלה התכוון שאול השליח כאשר הוא כתב:

"ַהִּמְתקֹוֵמם וְַהִּמְתרֹוֵמם ַעל־ּכָל־ַהּנִקְָרא ֵאל אֹו ֲעבֹוָדה ּכִי גַם־יֵׁשֵב 
ּבְֵהיכַל ָהֱאֹלִהים ּכֵאֹלִהים ּוַמְרֶאה ֶאת־ַעצְמֹו ּכִי ֱאֹלִהים הּוא:"

)האיגרת השנייה אל התסלוניקים ב', ד'(

שאול מגלה לקוראים שצורר המשיח ייכנס לקודש הקודשים, דביר הבית, על מנת 
להכריז לעולם כולו, ובמיוחד לעם ישראל, שהוא אלוהים ולפיכך האנושות חייבת לעבוד 
אותו. אירוע זה, הקרוי "ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם", יתרחש בחצי השבוע, ולאחר מכן  )"ַהּיֹום ַההּוא 

וְַהׁשָעָה ַהִהיא ֵאין ִאיׁש יֹוֵדעַ"( תתרחש "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת". 
בפסוק ה' אנחנו קוראים שכל מה ששאול כתב באיגרת זו הוא כבר לימד אותם 

כאשר הוא היה איתם:

Οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν

"ֲהֹלא ִתזְּכְרּו ּכִי־בְעֹוד ֱהיֹוִתי ִאְּתכֶם ֵאּלֶה ִּדּבְַרִּתי ֲאלֵיכֶם:" 
בפרק זה שאול חוזר ומסביר לתסלוניקים, ולנו, לגבי התגלות צורר המשיח. אנחנו 
לומדים שהוא יתגלה לפני "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת", ושזה יהיה בזמן שהקב"ה קבע מראש. 
בפסוקים ו' ו- ז' אנחנו קוראים שיש משהו המונע מצורר המשיח להתגלות עד הזמן 

המיועד לכך.

καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ 
ἑαυτοῦ καιρῷ. τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας· 
μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται

"6 וְַעָּתה יְַדְעֶּתם ֶאת ֲאׁשֶר יְִמנֵָעהּו ִמּלְִהּגָלֹות ּבְִעּתֹו׃ 7 ּכִי סֹוד ָהֶרׁשַע 
ּכְבָר ֵהֵחּלָה פְעֻּלָתֹו ַרק ׁשֶּיּוסַר ִמָּתוְֶך ַהּמֹנֵַע ַעד־ּכֹה:" 

פסוקים אלה חשובים מאוד למי שמלמדים ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאֶּׁשֶרת" תתרחש לפני השבוע 
האחרון. על פי פירושם, הכנסייה היא זו "ֲאׁשֶר יְִמנָעֵהּו ִמּלְִהּגָלֹות ּבְעִּתֹו". לדבריהם, 
ה' יקח את הכנסייה מהארץ  )"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת"(, דבר שיאפשר את התגלות צורר 

המשיח והתחלת השבוע האחרון. 
קיימות מספר בעיות גדולות ורציניות עם פירוש זה. דבר ראשון, לפי שאול השליח צורר 
המשיח יתגלה בחצי השבוע האחרון. אם "ַהִּתְקוָה ַהְמַאֶּׁשֶרת" היא מה שיגרום להתגלות, 
מדוע צריך להיות פער של שלוש שנים וחצי בין "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" ל"ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם"? 
בעיה נוספת נמצאת בפסוק ו'. בשפה המקורית, המילה שתורגמה בתור "יְִמנָעֵהּו"  
)ירסן אותו( מופיעה במין סתמי τὸ κατέχον  )to katechon(. לעומת זאת, בשפה היוונית 
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המילה כנסייה ekklesia(  ἐκκλησία( לא מופיעה אף פעם במין סתמי, אלא בנקבה. 
כדי לנסות ולתמוך בפירושם, אותם תיאולוגים טוענים שמי ש"יְִמנָעֵהּו"  )ירסן אותו( 
הוא רוח הקודש, כי בשפה היוונית המילה רוח מופיעה במין סתמי. גם אם נסכים עם 
הטענה לפיה כאשר רוח הקודש יפסיק למנוע את הופעת צורר המשיח הוא יתגלה, 
השאלה המתבקשת היא - כיצד זה קשור ל"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת"? יש מי שטוענים שאם 
ה' יסיר את רוח הקודש מהעולם, גם הכנסייה תילקח מהארץ. טענה זו גורמת לסתירה 
תיאולוגית חמורה. אני מאמין בשילוש: אלוהים האב, אלוהים הבן ואלוהים רוח הקודש. 
כלומר רוח הקודש הוא נצחי, וכמו אלוהים האב הוא נמצא בכל מקום. כמובן שהוא 
יכול להתיר לצורר המשיח להתגלות, אבל זו כפירה להגיד שרוח הקודש יוסר מהעולם. 
זה נכון לומר שהכנסייה התחילה כאשר רוח הקודש בא על המאמינים, אבל אין זה 

נכון, וזה אפילו שקר, להשוות את הכנסייה לרוח הקודש. 
בפסוק ז' מופיע שוב אותו העניין: "... ַרק ֶׁשּיּוַסר ִמָּתוְֶך ַהּמֹנֵעַ עַד־ּכֹה". בשפה המקורית 

כתוב: 

μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται.

ישנן כמה דקויות בעלות משמעות רבה שניתן למצוא ביוונית, אך בעברית הן 
מתורגמות באופן לא מדוייק או שאינן מתורגמות כלל. המילה "ּיּוַסר" אינה התרגום 
הנכון, מפני שבשפה המקורית כתוב שמהאמצע  )הגורם( המונע לא יהיה יותר. לפיכך, 
כוונת הפסוק היא שהגורם המרסן ימשיך לעשות זאת עד אמצע התקופה, ולאחר מכן 
הוא יזוז הצידה, על מנת לאפשר לצורר המשיח להתגלות. אין שום רמז לכך שהמרסן 

יעזוב את העולם. 
בדקדוק היווני נמצא הבדל משמעותי נוסף לגבי המרסן  )ַהּמֹנֵעַ(. בפסוק ו' ראינו 
  ὁ κατέχων שהמילה "ַהּמֹנֵעַ" היא במין סתמי, אבל בפסוק ז' המילה מופיעה בזכר

 .)ho katechon(
הדבר החשוב ביותר שנוכל להסיק מכל זה הוא ששאול השליח לא התכוון לכנסייה. 
שאול לא אמר לתסלוניקים מיהו "המרסן", אלא הוא לימד שעליהם לדעת מהו תפקידו 

- למנוע מצורר המשיח מלהיגלות עד הזמן המתאים. 
בפסוק ח', האחרון בקטע זה, כתוב:

καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος ὃν ὁ κύριος ἀναλώσει 
τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ 
τῆς παρουσίας αὐτοῦ

"וְָאז יִּגָלֶה ָהָרׁשָע ֲאׁשֶר יְִמיֶתּנּו ָהָאדֹון ּבְרּוַח ׂשְפָָתיו וְיַׁשְּבִיֶתּנּו ּבְהֹופַָעת 
ּבִיָאתֹו:" 



49 האיגרת השנייה אל התסלוניקים ב', א'-ח 

אנחנו לומדים כאן שאחרי שצורר המשיח יתגלה ויפעל, ישוע יחזור. בפסוק זה צורר 
המשיח מכונה "ָהָרׁשָע". בשפה המקורית כתוב ho anomos(  ὁ ἄνομος( שפירושו 
"האחד שמתנגד לתורה"  )The Lawless one(. חשוב לציין שיהיו לצורר המשיח אופי 
ותכונות השונים באופן מוחלט ממי שהתורה מגדירה בתור צדיק. עלינו לזכור שאף 
אדם לא נושע על ידי קיום מצוות, וכי "ּלא־יִצְַּדק ָאָדם ִמּתֹוְך ַמעֲׂשֵי ַהּתֹוָרה"  )האיגרת 

אל הגלטיים ב', ט"ז(, אך התורה היא זו שמגדירה מהו צדק. 





סיכום
כל אדם שלומד את כתבי הקודש בצורה יסודית ונכונה, יגיע למסקנות הבאות לגבי 

"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת":
אין הוכחה ישירה בדבר ה' שזעמו של אלוהים יתחיל בתחילת השבוע האחרון    .1

)שבע השנים האחרונות(.
אין שום רמז בכתבי הקודש לכך שכל השבוע האחרון יהיה זמן חרון אף ה'.   .2
כתוב במפורש ש"ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת" תתרחש לפני בוא זעם האלוהים על   .3

העולם.
קיימים שני סימנים ברורים שיקדימו את "ַהִּתְקוָה ַהְמַאּׁשֶֶרת":  .4

הכפירה - he apostasia(  ἡ ἀποστασία( - בקרב אלה שטוענים להיות  א. 
תלמידיו של ישוע  )בתוך הכנסייה(.

צורר המשיח יתגלה דרך אירוע בשם "ׁשִּקּוץ ְמׁשֵֹמם". ב. 
.Doctrine of Imminency -לא ניתן למצוא הוכחות בדבר ה' לטענות ה  .5

אי אפשר לדעת מיהו או מהו "ַהֹּמנֵעַ" אותו מזכיר שאול השליח באיגרת   .6
השנייה אל התסלוניקים ב', ו'-ז'. 

תקוותי ותפילתי היא שכל אחד ואחת מאיתנו ישרת את אדוננו ישוע המשיח בנאמנות 
עד שיפתחו השמיים ואנחנו נתאחד איתו לעולם ועד. 

אמן




