
1 

 

 

 2-1פסוקים  א"התגלות פרק יספר ה

 15/5/21)לירון שני( 

 

כלומר במעין הפסקה מתודית בין  ,ב"הפסקה" לפני השופר השביעי פרק י"א עדיין נמצא

נו, הייתי יניסינו לתכנן את חלוקת הפרקים ביניוסי ואני כשהשופר השישי לשופר השביעי. 

רק על שני  למדבסופו של דבר, היום נ .כולו במסר אחד י"א די בטוח שאסיים את פרק

על שאר הפרק, או לפחות למד הפסוקים הראשונים בפרק ובחסד האדון בשבוע הבא נ

 על שני העדים. 

 

שהיה מאד קשה להכין את המסר הזה, בגלל כל מה שקורה עכשיו בארץ, היא האמת 

הכעס ושאר הרגשות שמציפים אותנו,  ומעבר לתסכול ולתחושת חוסר האונים, העצב,

?? כמה עוד זמן אלוהים יתן לרוע להשתולל? זו שאלה עד מתי –עולה בליבנו השאלה 

שהרוע לא ישתולל לעד. אלוהים מחזיק  אבל חשוב שנזכור .ליה מורכבתעקשה והתשובה 

את הרוע עם רצועה כמו שמחזיקים כלב, והאורך של הרצועה הזו מוגבל, על אף שלנו 

 נראה שהרצועה מאד ארוכה. 

 

ר ": כתוב 6-7 וקיםפס פרק י'מ שלמדנו הקודם בשיעור י לְעֹולְֵמי עֹולִָמים, ֲאשֶׁ וְנְִשבַּע בַּחַּ

יִם וְאֶׁת ָשמַּ יָם וְאֶׁת ֲאשֶׁר בֹו  ָבָרא אֶׁת הַּ ר ָבּה וְאֶׁת הַּ ץ וְאֶׁת ֲאשֶׁ ר ָבם וְאֶׁת ָהָארֶׁ ֹּא  —ֲאשֶׁ ל שֶׁ

ֶׁה עֹוד ָשהּות. ֹּעַּ בַּשֹוָפר, גַּם יְֻשלַּם ָרז  ִתְהי ְשִביִעי, ְבָעְמדֹו לְִתק ְלָאְך הַּ מַּ אּוָלם ִביֵמי קֹול הַּ

נְִבי ִבֵשר לֲַּעָבָדיו הַּ  ִאים."ָהֱאֹלִהים, כְמֹו שֶׁ

 

שזהו! לא תהיה עוד שהות! עכשיו הוא בא לשים  ,אלוהים אומר פה, אחרי השופר השישי

כלומר, עם השופר השביעי יושלם סוד האלוהים, התקופה של הצרה הגדולה . סוף לרוע

זה לוח הזמנים שלנו. אז כן, עכשיו אנחנו מאוד תבוא לידי סיומה ומלכות האלוהים תוקם. 

לקראת משהו גדול יותר ושבסוף  מהירסובלים, אבל אנחנו יודעים שזה מתקדם בקצב 

אם הצרה תקרה בעידן הצרה הגדולה ייגמר הרוע בעולם הזה. אנחנו גם מלאים בתקווה, ש

, "יציע השמימיה"לא נזכה לראות את הצרה הגדולה מכאן, אלא משלנו, ככל הנראה 

גם אם נראה חלקים ממנה מכאן, אז לא את כל  אך .למרום לקחשני[ההילקחות]לאחר 

 !אלוהים איתנובכל מקרה ו ,תקופת הצרה

 

ו "המשפט הגדול של אלוהים וזה יפורט יותר בהמשך בפרקים טשיא השופר השביעי הוא 

ב עד סוף הספר, הסדר הכרונולוגי מתחיל להשתבש והספר כמו עושה "זום "ז. מפרק י"וט

 אין" ו"זום אאוט" לסירוגין. 
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מגיעים לשופר השביעי, קוראים על משהו מעניין שקורה בהיכל שאבל ממש לפני 

  ימי.יאך הפעם לא מדובר על ההיכל השמ אלוהים.

 

 1-2א "פרק י

ה,  1" טֶׁ ה לְמַּ ן לִי ָקנֶׁה ּדֹומֶׁ ר ִלי: נִתַּ ֱֶׁאמַּ ִמזְֵבחַּ וְאֶׁת ”וְנ ֹּד אֶׁת ֵהיכַּל ֱאֹלִהים וְאֶׁת הַּ קּום ּוְמד

ֲחוִים בֹו. ִמְשתַּ ֹּד אֹוָתּה, כִי נְִתנָה 2  הַּ ְשֵאר בַּחּוץ וְאַּל ִתְמּד ָחֵצר ֲאשֶׁר ִמחּוץ לֵַּהיכָל הַּ ֲאָבל אֶׁת הֶׁ

ְרָבִעים ּושְ  ש אַּ ֹּדֶׁ ק  "נַּיִם ֳחָדִשים.לַּגֹויִם וְיְִרְמסּו אֶׁת ִעיר הַּ

 

יש המון פרשנויות שונות לגבי התמונה הזו וכוונותיה. יוחנן מקבל קנה, כלומר מקל, 

ומההקשר מבינים שמדובר בקנה מדידה, איתו הוא אמור למדוד את היכל אלוהים, את 

על איזה היכל מדובר? איזה מזבח? מיהם  המזבח שבתוכו ואת המשתחווים בהיכל.

 או ארצי?  ימיישמחווים בו? האם מדובר בהיכל תהמש

 

מהגלות  נלקח יחזקאלכש רב לכתוב בספר יחזקאל פרק מ' דמיוןהזו  בסצנהיש גם 

 לישראל ורואה חזון. 

 1-5 יחזקאל מ'

ע  1" ְרבַַּּ֤ ש ְבאַּ דֶׁ ֹֹּ֗ ֹור לַּח ה בֶָׁעשִ֣ ָשנָָ֜ אש הַּ ֹֹּ֨ גָלּוֵתנּו ְבר ש ָשָנִ֣ה לְְ֠ ים וְָחֵמִ֣ ְשִרִ֣ ר ְבעֶׁ ה אַּחַַּ֕ ְשֵר֙ה ָשנָָ֔ עֶׁ

ָמה׃ י ָשָֽׁ ִֹּתָ֖ א א ַּיֵָבֶׁ֥ ה ו ָָ֔ ַּד־יְהו ה ָעלַּ֙י י ה ָהיְָתַּ֤ ֶֹׁ֗ ז ֹום הַּ יִ֣ צֶׁם ׀ הַּ יר ְבעִֶׁ֣ ה ָהִעִ֑ ר ֻהכְָתָ֖ ים  2 ֲאשֶֶׁׁ֥ ֹות ֱאֹלִהָ֔ ְראִ֣ ְבמַּ

יו ְכִמְבנֵ  ד וְָעָלֶׁ֥ ָֹּ֔ ּהַּ֙ ְמא ֹֹּ֨ ר גָב נִי אֶׁל־הַַּּ֤ ַּיְנִיֵחֹ֗ ל ו ץ יְִשָרֵאִ֑ רֶׁ נִי אֶׁל־אִֶׁ֣ ֶּֽגֶׁב׃ֱהִביאַָּ֖ יר ִמנֶָֽׁׁ ָמה  3 ה־ִעָ֖ י ָשֹ֗ יא אֹוִתָ֜ ַּיֵָבֹ֨ ו

ָשָֽׁ  ד בַּ ֵֹּמָ֖ ּוא ע ה וְהֶׁ֥ ִמָּדִ֑ ֹו ּוְקֵנִ֣ה הַּ ים ְביָדָ֖ שֶׁת ּוְפִתיל־ִפְשִתֶׁ֥ ָֹּ֔ ה נְח ְרֵאִ֣ הּו֙ ְכמַּ ְרֵא֙ ר  4 עַּר׃וְִהנֵה־ִאי֙ש מַּ ֵבֹ֨ ַּיְדַּ ו

י ֶֹׁ֨ ה ְבֵעינֶׁיךָ֩ ּוְבָאזְנ ם ְרֵאִ֣ ן־ָאָדָ֡ יש בֶׁ י ָהִאֹ֗ י ֵאלַָּ֜ ְך ִכִּ֛ ה אֹוָתָ֔ ְראִֶׁ֣ ר־ֲאנִ֙י מַּ ל ֲאשֶׁ ַֹּּ֤ ים לְִבךֹ֗ לְכ ע וְִשִ֣ ך ְשָמָ֜

ל׃ ית יְִשָרֵאָֽׁ ה לְֵבֶׁ֥ ֹּאֶָׁ֖ ה ר ָתֶׁ֥ ד אֶׁת־ָכל־ֲאשֶׁר־אַּ ֵגִּ֛ נָה הַּ אָתה ֵהִ֑ ה ֻהָבִ֣ ְראֹוְתָכָ֖ עַּן הַּ ה  5 לְמֶַּׁ֥ וְִהֵנֶׁ֥ה חֹוָמִּ֛

יש ְקֵנִ֣  ד ָהִאָ֜ ַֹּ֨ יב ּוְבי יב ׀ ָסִבִ֑ יִת ָסִבִ֣ ּוץ לַּבַָּ֖ ב ִמחֶׁ֥ חַּ ַֹּּ֤ ָמד אֶׁת־ר ָָ֜ ַּי פַּח ו ָֹּ֔ ָמ֙ה וָט אַּ ֹות ָבָֽׁ ה ֵשש־אַּמַּ֤ ִמָּדֹ֗ ה הַּ

ד׃ ָחָֽׁ ה ָקנֶֶׁׁ֥ה אֶׁ ד וְקֹוָמָ֖ ָחָ֔ ִבנְיָ֙ן ָקנִֶׁ֣ה אֶׁ  "הַּ

 

האם  יחזקאל רואה בחזון יש לא מעט פרשנויות. לאיזה מקדש הוא התכוון?שגם לגבי מה 

 השנים? 1000זה המקדש השלישי או זה שיהיה במלכות 

 

נבנה על ידי  בית ראשוןעליהם הכתובים מדברים. פיזיים להבנתי יש ארבעה בתי מקדש 

ה  : 1מלכים א' ו'לפני הספירה.  966שלמה סביב  ֹות ָשנָָ֡ ע ֵמאִ֣ ְרבִַּ֣ ים ָשָנִ֣ה וְאַּ י ִבְשמֹוִנִ֣ ַּיְִהִ֣ "ו

 ִֹּ֣ ית ְבח ה ָהְרִביִעָ֜ ָשנָֹ֨ יִםָ֩ בַּ ץ־ִמְצרַּ רֶׁ ל ֵמאֶָֽׁׁ י־יְִשָרֵאִ֣ את ְבֵנָֽׁ ה לְֵצִ֣ ָֹּ֖ ְך ְשֹלמ י ִלְמֹלֶׁ֥ ֵשנִָ֔ ש הַּ דֶׁ ִֹּ֣ ח א הַּ ו הּוּ֚ ִֹ֗ ש ז דֶׁ

יִת לַּיהוָָֽׁה׃" בַָּ֖ ן הַּ ַּיִֶׁ֥בֶׁ ל ו הבית הראשון הוחרב ע"י נבוכדנאצר לפני הגליית העם  עַּל־יְִשָרֵאִ֑

שנה. בימי עזרא  70-העם היה בגלות וללא מקום פיזי לעבוד את אלוהים למשך כלבבל. 

 בהקמת הבית השני.וזרובבל העם חזר ארצה והחל 
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נבנה מחדש לאחר גלות בבל. בהמשך הוא שופץ ושודרג על ידי הורדוס וזה  שניהבית ה

למעשה בית המקדש שעדיין עמד על תילו בתקופת ישוע. שם ישוע לימד וישב עם 

תלמידיו. המקדש הזה הוחרב על ידי הרומאים, ממש כמו שישוע ניבא בשלושת הפסוקים 

שנים מאוחר יותר  40-אכן כ .כשאמר שאבן לא תישאר על אבן ד"הראשונים של מתי כ

 כך קרה. מאז לא היה בית מקדש בו העם היהודי יכול לעבוד את אלוהיו. 

 

זוהי טרגדיה קשה מאד והם משתוקקים ליום בו  ,ר הדתייםבוובמיוחד ע ,עבור העם שלנו

יוכלו שוב לקיים את תורת משה במלואה בבית מקדש. כל תקוות העם היהודי באלפיים 

  .ויאפשר להם להשתעבד עוד יותרבירושלים השנים האחרונות היא בבניין עתידי שיקום 

 1000שיח ישוע לארץ להקים כאן את מלכות התקווה שלנו היא בחזרתו הפיזית של המ

השנים המובטחת. אך עד אז, יש לנו האפשרות לעבוד אותו ברוח ובאמת וליהנות מקשר 

 אישי איתו. 

 

נכון שהכתובים מדברים על הקהילה ועלינו כאנשים מאמינים  :שלישיה המקדש בית

הנבואה  -ובנוסף  ,בהתגלותכהיכל ה' בו שוכנת רוחו, אך פסוקים כאלה שקראנו עכשיו 

י  26" מצביעים על כך שיקום בעתיד בית מקדש שלישי: ,26-27דניאל ט' מספר  ֲחֵרַּ֤ וְאַּ

ָב֙א  יד הַּ ם נִָגַּ֤ ְשִחית עִַּ֣ ְַּ֠ ש י דֶׁ ָֹּ֜ ק יר וְהַּ ֹו וְָהִעֹ֨ ין לִ֑ יחַּ וְֵאִ֣ ת ָמִשָ֖ יִם יִכֵָרֶׁ֥ ים ּוְשנַָּ֔ ָשֻבִעי֙ם ִשִשִ֣ ף הַּ טֶׁ ֹו בַּשֶָׁ֔ וְִקצִ֣

֙ד  ֹות׃וְעַּ צֶׁת שֵֹּממָֽׁ ה נֱֶׁחרֶָׁ֖ ץ ִמְלָחָמָ֔ ית ׀  27 ֵקִ֣ ְַּשִבִ֣ ּועַּ י ָשבָ֜ י הַּ ֲַּחִצֹ֨ ד ו ָחִ֑ ּועַּ אֶׁ ים ָשבִ֣ ִבָ֖ ית לָרַּ יר ְבִרִּ֛ וְִהגְִבֶׁ֥

ם׃" ֵֹּמָֽׁ ְך עַּל־ש ה ִתתַָּ֖ ֱחָרָצָ֔ ם וְעַּד־כָָל֙ה וְנִֶׁ֣ ֵֹּמָ֔ ֶּֽף ִשקּוִצי֙ם ְמש ל כְנַַּּ֤ ה וְעַֹּ֨  זִֶׁ֣בַּח ּוִמנְָחֹ֗

 

יטמא את  . הואאת עיר הקודש ירושלים תשמשיח השקר ישחיפסוקים אלה מסבירים 

המקדש ויפסיק את עבודת הקודש בו. כלומר, אם משיח השקר יטמא את המקדש ויפסיק 

את עבודת הקורבנות בו, זה אומר שלפני שהוא יעשה זאת חייב יהיה לקום בית מקדש 

מוכנה ומשתוקקת לבית בו תחודש עבודת הקורבנות. אנחנו אכן יודעים שישראל ששלישי 

אפילו הכריזו  כשלוש שניםלפני  .מקדש שכזה. למעשה, כל מה שצריך לבנייתו כבר מוכן

שלראשונה מזה המון המון זמן נולדה בישראל במקום סודי בגולן פרה אדומה כשרה 

 למהדרין. 

 

כל מה שחסר זה אור ירוק מהממשלה ומהעולם לבנות את בית המקדש וגם כמובן 

יפה בדיוק על הר הבית, משום שעל הר הבית עומד איזה מסגד שעלול ההחלטה א

אחריו את  ףוויסחאבל אותו משיח שקר שיגיע, יפתור ב"חוכמה" את הבעיה הזו  להפריע.

אך אנו יודעים שמשיח השקר  .עיניים למקדש הזה ןבכיליוהעם שלנו מצפה  כל העולם. 

הזה כדי להטעות את העולם וכי המקדש הזה הוא לא מה שאנחנו צריכים  במקדשישתמש 

 שנות הצרה הגדולה.  7לצפות לו. למעשה, הקמת המקדש תסמן את תחילת 
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עד  שנים 3.5שארו בדיוק ימרגע שמשיח השקר יטמא את המקדש י ,11-12ב "לפי דניאל י

ת ִשקִ֣  11" סוף:ה יד וְלֵָתָ֖ ָתִמָ֔ ר הַּ ים׃ּוֵמֵע֙ת הּוסִַּ֣ יִם וְִתְשִעָֽׁ לֶׁף ָמאתֶַּׁ֥ ים אֶָׁ֖ ם יִָמַ֕ ֵֹּמִ֑ י  12 ּוץ ש ְשֵרֶׁ֥ אַּ

ה׃" ֲַּחִמָשָֽׁ ים ו ֹות ְשֹלִשֶׁ֥ ש ֵמאָ֖ לֶׁף ְשֹלֶׁ֥ ים אֶַׁ֕ יעַּ לְיִָמַ֕ ִַּגִ֑ ה וְי כֶָׁ֖ ְמחַּ  הַָּֽׁ

 

 15 וקובפס ,ד"הגדולה במתי כישוע מזהיר את היהודים מפני מה שצפוי להם בזמן הצרה 

ר ִתְראּו אֶׁת”" הוא מתייחס לאותה נבואה של דניאל כאשר הוא אומר: ִשקּוץ   לָכֵן כֲַּאשֶׁ הַּ

נִָביא, עֹוֵמד ְבָמקֹום  ר ְבִפי ָּדנִיֵאל הַּ ְמשֵֹּמם, כַּנֱֶׁאמַּ קֹוֵרא ְלָהִבין" הַּ  .ָקדֹוש עַּל הַּ

 

ְתכֶׁם  3" :3-4ה לתסלוניקים פרק ב' יבשנייותר שאול השליח מרחיב על כך אף  ְַּטעֶׁה אֶׁ אַּל י

שַּע,  ֶׁה ָבִראשֹונָה ָהֲעזִיָבה וְיְִתגַּלֶׁה ִאיש ָהרֶׁ ֹּא ִתְהי ִַּגיעַּ ִאם ל ֹּא י כֵן ל ן שֶׁהּוא, שֶׁ ֹּפֶׁ ֶׁה א ִאיש ְבֵאיז

ֵ  4 בֶׁן ָהֲאבַּּדֹון, ש, עַּד ִכי י ֹּדֶׁ נְִקָרא ֱאלֹוּהַּ אֹו ק ִמְתקֹוֵמם ּוְמרֹוֵמם עְַּצמֹו עַּל כָל הַּ ֵשב ְבֵהיכַּל הַּ

ְצִהירֹו עַּל עְַּצמֹו שֶׁהּוא ֱאֹלִהים."  ָהֱאֹלִהים ְבהַּ

 

אנחנו חייבים להסיק שאכן יהיה מקדש שלישי שיקום  מכל הפסוקים האלה אם כן,

אשר ישמש ככלי ביד השטן דרך משיח השקר, להטעות לב רבים, לשלוט  ,בירושלים

בית המקדש הזה יושמד עם קערות  בהם ולבסוף אף לרדוף ולהשמיד אותם. ככל הנראה

במלכות האלף. סביר להניח,  בית המקדש הרביעיהזעם שישפכו על הארץ ואז יקום 

 שהמקדש שיחזקאל מתאר בפרק מ' ואילך הוא מקדש מלכות האלף. 

 

 אנשים מאוד.)מרגש( ההיכל, זה משהו שמשלהב  ,איכשהו כל הנושא הזה של המקדש

הנה אנחנו רואים מה קורה עכשיו בארץ, וכל זה  .פוליטיתמצד אחד זה נושא מאוד טעון 

לירושלים ולמקדש יש  המקום עליו המקדש אמור לקום. ,הבית התחיל לכאורה בגלל הר

גם חשיבות רוחנית מאד גדולה ולכן לא פלא שהם תמיד במרכז תכניתו של השטן 

מלכודת  להטעות ולהרחיק את האנשים מאלוהים. בית המקדש השלישי הוא סוג של

 גם מלהיב ומרגש, אך אנחנו יודעים שהוא לא דבר חיובי כל כך. [נוראמאד]זה  .דבש

אבל בו  ,וכאילו מצפים שיקום בית המקדש השלישי הרבהאנחנו כמאמינים מדברים על 

 :עליהם הכתובים מדבריםשלמספר בתי מקדש "רוחניים"  אזכורזמנית שוכחים שיש 

 

 19-21יוחנן ב' 

ם:  ֵהִשיב 19" ר לָהֶׁ ֶׁה ּוִבְשלֹוָשה יִָמים ָאִקים אֹותֹו.”יֵשּועַּ וְָאמַּ ז ֵהיָכל הַּ ֵהם  20 “ִהְרסּו אֶׁת הַּ

ֶׁה וְאַָּתה ִבְשלֹוָשה יִָמים ָתִקים אֹותֹו?”ָאְמרּו:  ז ֵהיכָל הַּ ְרָבִעים וְֵשש ָשנִים נְִבנָה הַּ אְַּך  21 “אַּ

 "הּוא ִּדֵבר עַּל ֵהיכַּל גּופֹו.

 19ונה לקורינתים ו' ראשה



5 

 

ם  ר ִקבַּלְתֶׁ שֹוכֶׁנֶׁת ְבתֹוכְכֶׁם, ֲאשֶׁ ש הַּ ֹּדֶׁ ק ִאם ֵאינְכֶׁם יֹוְדִעים כִי גּוְפכֶׁם הּוא ֵהיכָל שֶׁל רּוחַּ הַּ "הַּ

יָכִים לְעְַּצְמכֶׁם?"  אֹוָתּה ֵמֵאת ֱאֹלִהים, וְכִי ֵאינְכֶׁם שַּ

 

רוח הקודש השוכנת בתוך גופנו, אז יש לנו את היכל גופו של ישוע ויש לנו את היכלה של 

אמורה להתקיים עבודת הקודש  ,בליבנו - והעובדה שרוח הקודש שוכנת בנו וששם

האמיתית, אמורה לרגש אותנו הרבה יותר מבית מקדש שלישי שיקום. יחד עם זאת, עלינו 

 ,להיות ערניים לבית המקדש השלישי, משום שהוא סמן חשוב מאוד על ציר הזמן הנבואי

 שראינו. כפי 

 

יקרה  בנייתו של בית המקדש השלישי תסמן את תחילת שבע שנות הצרה הגדולה, כי זה

רק שבשלב הזה, אף אחד לא יקלוט שהוא משיח  .במקביל לחשיפתו של משיח השקר

 אמת.משיח שקר, אלא יראו בו 

 

נו עם ישראל מצפה לבית המקדש השלישי יותר אולי מכל דבר אחר. אם פעם יהודים האמי

מאמינים שאנחנו חייבים  רביםשבית המקדש יקום לאחר שמשיח יחזור ויבנה אותו, היום 

הסכמי השלום האחרונים עם מדינות המפרץ  לבנות את בית המקדש כדי שהמשיח יחזור.

, מקרבים אותנו מאוד ללגיטימציה לבנות את בית ועם מדינות נוספות ובקרוב עם סעודיה

שלתוצאות של סבב הלחימה הנוכחי, גם תהיה תרומה כלשהי המקדש. יכול מאוד להיות 

 ימים יגידו. . אבללכך

 

אחרי הסיפור הארוך הזה על בית המקדש נחזור לשני הפסוקים הראשונים  אם כן,

 .א וננסה להבין על מה יוחנן מדבר"בהתגלות י

 

 1-2 וקיםא פס"פרק י

ר  1" ֱֶׁאמַּ ה, וְנ טֶׁ ה לְמַּ ן לִי ָקנֶׁה ּדֹומֶׁ ִמזְֵבחַּ וְאֶׁת ”ִלי: נִתַּ ֹּד אֶׁת ֵהיכַּל ֱאֹלִהים וְאֶׁת הַּ קּום ּוְמד

ֲחוִים בֹו. ִמְשתַּ ֹּד אֹוָתּה, כִי נְִתנָה  2 הַּ ְשֵאר בַּחּוץ וְאַּל ִתְמּד ָחֵצר ֲאשֶׁר ִמחּוץ לֵַּהיכָל הַּ ֲאָבל אֶׁת הֶׁ

ְרָבִעים ּוְשנַּיִם ֳחדָ  ש אַּ ֹּדֶׁ ק  ִשים."לַּגֹויִם וְיְִרְמסּו אֶׁת ִעיר הַּ

 

מהקונטקסט נראה יותר סביר שיוחנן מדבר על היכל  אז היכן ההיכל הזה ואיזה היכל זה?

כלומר בירושלים, ולכן פחות סביר שמדובר על היכל  ,בעיר הקודש שנמצא על הארץ

"נאוס", שבניגוד למילה "היירון" מציינת בעיקר המילה היכל ביוונית היא  ,כמו כן .שמיימי

וברוב המקומות שהיא מופיעה  ,החלק הפנימי שלו ,כלומר ,של ההיכלאת ה"קודש" 

 בבשורות, היא מתייחסת לבית המקדש הפיזי בירושלים.
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מדובר פה על המאמינים באופן מטאפורי ושפסוקים אלה חלק מהפרשנים מאמינים ש

שאכן  סבוריםשל אלוהים על המאמינים בעת הצרה הגדולה. חלק  מתארים את הגנתו

מדובר  .שמדובר פה על משהו שקורה בארץ לזכורמדובר בבית המקדש השלישי. חשוב 

 על הקודש במקדש לעומת החצר מחוץ למקדש שתשמש כמרמס לגויים.

 

, ולכן אולי הגיוני להסיק שמדובר ירושלים מתוארת בהמשך הפרק כסדום מבחינה רוחנית

תוך גאווה לאומית, דתית ופוליטית ולא מ שהוא ייבנהאנחנו מבינים שכן , במקדש השלישי

  מתוך אמונה ויראת ה' אמתיים.

  

מדוע ההיכל נמדד והחצר החיצונית לא? אחת הסיבות האפשריות  ,אז נשאלת השאלה

 .או הגויים היא שכל הצרה הגדולה היא סביב העם היהודי ולא כל כך סביב הקהילה

העם היהודי  ,מטרתה להביא בסופו של דבר את מלכות דויד המובטחת בארץ ישראל. לכן

בעוד הסטנדרטים האלה לא ניתנו לגויים  ,נמדד כי יש לו סטנדרטים שניתנו מאלוהים

לכן אלוהים גם מצפה מהיהודים לסטנדרטים הרבה יותר גבוהים וכך היה  .הלא מאמינים

 לאורך כל ההיסטוריה. 

 

ההיכל  ךתבקש למדוד את ההיכל, את המזבח ואת המשתחווים בו. המזבח שבתויוחנן מ

קורבנות או במזבח  מועליםלא ברור אם מדובר במזבח עליו  ,שוב. הוא מזבח הקטורת

 ומדובר על ירושלים,הואיל  .הקטורת. יוחנן גם מתבקש למדוד את המשתחווים בהיכל

  שעובדים את אלוהים במקדש.סביר להסיק שמדובר ביהודים 

 

חישוב מיסים )ארנונה  :מודדים מבנים קיימים עבור אחת משתי סיבות, בהקשר של ימינו

עלול  ,וכו'( ומדידות לפני הריסה. בנוסף, הקונספט של למדוד אנשים, כפי שיוחנן עושה

 נוחות.  לגרום לתחושת אי

 

יצא לי לשוחח עם בחור חביב ומאמין על האמונה. אותו בחור חי כל חייו בפחד.  לאחרונה

רבים הוא מרגיש שהאדון כל הזמן מודד אותו ורק מחכה לראות אותו נופל ולהעניש אותו. 

שאנחנו חייבים כל הזמן להוכיח שאנחנו מאמינים  חושבים – מאיתנו חיים ככה את חיינו

ולמעשה אף פעם לא חווים את הביטחון שיש לנו בישועה ולא  מסוימיםעל ידי מעשים 

ממש מבינים מהו חסד. זה נכון שכתוצאה מהאמונה אנחנו משתנים ואז גם יש מעשים 

כל ש שאתה אך המעשים שלנו הם לא מה שמושיע אותנו. אם אתה מרגי נו.ופירות בחיי

זה שונה )לא מאלוהים. זה קרוב לוודאי  ,חייב לעשות משהו אחרת אלוהים יכעסהזמן 

כמובן ממקרים בהם אתה מרגיש קריאה מאלוהים לעשות משהו, אבל זה בד"כ לא קורה 

 .(כל יום



7 

 

 

כמה טוב לזכור את חסד אלוהים ואת ההבטחות שלו עבורנו. אלוהים אוהב את הקהילה 

ְרָת : את חייו למעננו ובמכתב לקהילת פילדלפיה הוא מבטיחהוא מסר . שלו ָשמַּ "ִמְפנֵי שֶׁ

נִָסיֹון ָהֲעִתיָדה לָבֹוא עַּל כָל  ֹּר אֹוְתך ִמְשעַּת הַּ ְבלָנּות, גַּם ֲאנִי אְֶׁשמ אֶׁת ִמְצוִָתי לֲַּעִמיָדה ְבסַּ

ץ. ֵ  ֵתֵבל, לְנַּסֹות אֶׁת יֹוְשֵבי ָהָארֶׁ ֲחז ֵהר. הַּ ֹּא יִקַּח אֶׁת ֲאנִי ָבא מַּ ִאיש ל יֵש לְך, כְֵדי שֶׁ ה שֶׁ ק ְבמַּ

לְך." ת שֶׁ רֶׁ  (.10-11תגלות ג' הה) ָהֲעטֶׁ

 

הוא אוהב אותנו  פינה להעניש אותנו, ואנחנו לא צריכים לפחד, אלוהים לא מחכה באיז

 ומבקש מאתנו להישאר נאמנים, לא להתייאש ולהחזיק מעמד. 

 

. שנים 3.5כלומר  ,חודשים 42שהגויים ירמסו את עיר הקודש  נאמר 2 וקא פס"בפרק י

מחזקת את ההשערה שבכל זאת מדובר בבית המקדש השלישי, כפי שראינו אמירה זו 

כלומר כל אלה ששונאים את ישראל משום  ,הגויים ,חודשים 42במשך בנבואות של דניאל. 

יב ירושלים לאורך כל שונאים את אלוהים, יחריבו את ירושלים. כל המהומות סבהם ש

 .ותאו לאומני ותההיסטוריה, כולל כל מה שקורה עכשיו, מעולם לא היו באמת פוליטי

 

השורש של כל זה הוא רוחני. זה לא קשור לפוליטיקאי כזה או אחר, על אף שהפוליטיקאים 

אך בסופו של דבר זה עניין רוחני. ירושלים  ,בהחלט היו כלים בידיהם של הכוחות הרוחניים

כך גם עם העם היהודי  .בבת עינו של אלוהים ולכן האויב שונא אותה עדייןהיא ו היתה

החודשים האחרונים האלה הרוע ישתולל וישראל תסבול כמו  42-ב ,והקהילה. למעשה

דקה אך הרוע הזה מוחזק ברצועה קצרה, שלא תאפשר לו לפעול  .שלא סבלה מעולם

 לא עוד! ואז... .חודשים 3.5 ,מעבר לזמן המוקצב לו

 

קוראים את  4-8 וקיםבמעשי השליחים פרק א' פסמחר נחגוג את ערב חג השבועות. 

 ההוראות האחרונות של ישוע לתלמידיו:

 4-8מעשי השליחים א' 

ם:  4" ְבָרָתם ִצּוָה ֲעֵליהֶׁ ר ָהיָה ְבחֶׁ זְבּו אֶׁת ”כֲַּאשֶׁ עַּ ת אַּל תַּ ְבָטחַּ כּו לְִקיּום הַּ יְרּוָשלַּיִם, כִי ִאם חַּ

ם אֹוָתּה ִמִפי; ְעתֶׁ ש  5 ָהָאב ֲאשֶׁר ְשמַּ ֹּדֶׁ ק ם ִתָטְבלּו ְברּוחַּ הַּ יִם, ֲאָבל אַּתֶׁ כִי יֹוָחנָן ִהְטִביל ְבמַּ

ִבים. ֹּא רַּ נֱֶׁאָסִפים:  6 “ְבעֹוד יִָמים ל ִאם”ָשֲאלּו אֹותֹו הַּ לְכּות  ֲאדֹונֵנּו, הַּ מַּ ֶׁה ָתִשיב אֶׁת הַּ ז ן הַּ זְמַּ בַּ

ם:  7 “לְיְִשָרֵאל? ְמכּותֹו שֶׁלֹו.”ָענָה לָהֶׁ ָקבַּע ָהָאב ְבסַּ נִים שֶׁ עַּת ִעִתים ּוזְמַּ ֹּא לָכֶׁם לָדַּ ֲאָבל  8 ל

י ֵהן ִבירּוָשלַּיִם וְֵהן בְ  ֹּחַּ וְִתְהיּו ֵעדַּ ש ְתקְַּבלּו כ ֹּדֶׁ ק כָל יְהּוָדה וְשֹוְמרֹון, עַּד ְבבֹוא ֲעלֵיכֶׁם רּוחַּ הַּ

ץ.  “"ְקֵצה ָהָארֶׁ
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אחרי כל מה שהם חוו עם ישוע ועם צליבתו. עזה התלמידים היו בוודאי בסערת רגשות 

בלי )ונזכור שהם לא ידעו כמה זמן עליהם לחכות(, בירושלים  מיםי 50לשבת ולחכות 

ישוע גם הבהיר להם שחוסר בדיוק להבין למה הם מחכים, נשמע כמו נצח נצחים! 

רק  עליהם .הוודאות הוא חלק מהמשחק, כי הם לא אמורים לדעת את העתים והזמנים

 ולציית לדברו. כך היה והם קיבלו את רוח הקודש נאמן להםלהישאר נאמנים כפי שהוא 

 , על מנת להיות עדיו בכל הארץ! אותה רוח שוכנת גם בנו, בהיכל גופנו!בחג השבועות

 

ז רגע לפני שאנחנו נותנים לכל הרגשות שמציפים אותנו בימים האחרונים לייאש אותנו א

לחם את המלחמה הרוחנית ולא ינזעק לאלוהים, בואו נ ובוא ,ולשאול איפה אלוהים

בואו נזכור שאלוהים בשליטה ושהרוע ממש עוד מעט מגיע לסופו, כי האדון קרוב  .הפיזית

 מתמיד.

 

עד אז, עלינו להחזיק מעמד ולבטוח בו, כי אלוהים נאמן והוא אף פעם לא מאכזב אותנו. 

לנו גם יש קצת יותר מידע על לוחות זמנים מאשר היה לתלמידים. אז בואו נתחזק בו 

 וברוחו!

 

 

 


