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 'בעיםבועים ש  ש  ' -' ט דניאל

 26/6/21)יוסי עובדיה( 

 

סתכל על מקומות נוספים מדבר ה' השופכים לה נמשיך ,כחלק מלימוד ספר ההתגלות

על ספר דניאל, והפעם  ללמודנמשיך  בשיעור זה עוד אור על הדברים אשר יקרו בעתיד.

עוזרות לנו לראות קצת  ,החזונות האלו, התמונות האלו שמתוארות בספר דניאל .פרק ט'מ

אבל עקב כך שחלק מהדברים  .יותר טוב את התמונה הכללית של הדברים העתידים לבוא

   ים אנו עדיין רואים במעורפל.יהם עתיד

 

הנבואה הכתובה בפרק זה מנבאת את מועד ביאתו של המשיח בפעם הראשונה ומדברת 

אך בעברית  ,ם כתובה בעבריתהיא אומנ .ה. הנבואה קצת קשה להבנהיגם על ביאתו השני

הקושי הוא לא רק לדוברי העברית אלא גם לדוברי שפות אחרות, ואני הקשה להבנה. 

אבל הנבואה הזאת היא אחת  .מודע לכך שיש קושי לעקוב אחרי כל כך הרבה פרטים

מהנבואות המופלאות ביותר בכל כתבי הקודש. היא מגלה באופן מדהים מתי המשיח צריך 

זאת , זמנים למועד ביאתו הראשונה של המשיחההיא נותנת לנו את לוח  ולמות.היה לבוא 

 .כל כך הרבה שנים לפני שהדבר קרה

 

את הדברים החשובים  .עקב הקושי בהבנת הנבואה רשמתי מספר תרשימים במצגת

אך לפני  והמרכזיים אציין בברור, כדי שכולנו נוכל להבין את הנבואה החשובה הזאת.

בואו ונסתכל על הפרק כולו, כדי לראות  ,24-27שכתובה בפסוקים  ,ה עצמהשניגש לנבוא

את הרקע לנבואה, כדי להכיר טוב יותר את דניאל, וללמוד ממנו ולראות איך הנבואה 

 הלימוד שלנו בספר ההתגלות. לסדרתהזאת מתקשרת 

 

 1-4דניאל ט' 

ים׃  1" ל ַמלְ֥כּות ּכְַׂשִּדִֽ ְך ַע֖ ר ָהְמלַַ֔ י ֲאֶׁשַ֣ ָ ָ֛וֶׁש ֶּבן־ֲאַחְׁשוֵ֖רֹוׁש ִמּזֶַַָ֣֛רע ָמָדָ֑ ת לְָדְרי ִּבְׁשַנַ֤ת  2ִּבְׁשַנַ֣ת ַאַחַ֗

ר ָהיַָ֤ה ְדַבר־יְהוָ֙ה ֶאל־יְִרִמיַָ֣ה ַהּנִָבַ֔  ים ֲאֶׁשֶ֨ ר ַהָּׁשנִַ֗ ים ִמְסַּפַ֣ ִתי ַּבְּסָפִרָ֑ אל ִּבינ ֖ ֵַ֔ נִּי ֹו ֲאנִ֙י ָּדִֽ יא ַאַח֙ת לְָמלְכַ֔

אות ה׃  לְַמּל   ים ָׁשָנִֽ ִם ִׁשְבִע֥ ה  3ְלָחְר֥בֹות יְרּוָׁשַל֖ ׁש ְּתִפָּל֖ ים לְַבֵּק֥ ֱאֹלִהַ֔ י ֶאל־ֲאד נָ֙י ָהִֽ וֶָאְּתָנַ֣ה ֶאת־ָּפנַַ֗

ֶפר׃  ק וֵָאִֽ ים ְּב֖צֹום וְַׂש֥ ל ַהּגָדֹול֙  4וְַתֲחנּוִנָ֑ ה ָאָּנַ֤א ֲאד נָ֙י ָהֵאַ֤ ְמָרַ֗ ה וָא ִֽ י וֶָאְתוֶַּדָ֑ ה לַיהוָ֥ה ֱאֹלַה֖ לְָל  וִֶָֽאְתַּפִֽ

יו׃"וְַהּנֹוָרַ֔  י ִמְצֹוָתִֽ יו ּולְׁש ְמֵר֥ ֶסד לְא ֲהָב֖ ַהֶחַ֔ ר ַהְּבִרי֙ת וְִֽ  א ׁש ֵמַ֤

 

זה לא אותו אחשוורוש ממגילת ששימו לב ) בשנה הראשונה למלכות דריווש בן אחשוורוש

 (שנים מאוחר יותר. 55סיפור מגילת אסתר מתרחש כ  ;אסתר
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למלכות  בשנה הראשונה אם כן,

ככל  ,דניאל כבר איש קשיש דריווש

ומה  יו.יהנראה בשנות השמונים לח

 האיש הקשיש הזה? ,עושה דניאל

ומעיין במגילות ומנסה להבין  אקור

מה ה' אמר לירמיה הנביא בקשר 

השנים של חורבן  לשבעים

 ירושלים.

 

למרות שהוא חי במדינה  ,מימי נערותו ועד זקנתו דניאל עובד את ה', לא נסוג מאמונתו

 אליל. של שעבדה אלילים ואפילו שינו את שמו לשם

 

. 20בן  היה עדיין לאהוא ככל הנראה  .ב' על דניאל הנערפרק מ למדנו בשיעור הקודם

שנים, אמונתו לא פחתה, הוא לא איבד את תקוותו ואת התשוקה שלו לה'.  67מאז עברו 

 . בן יפונהאת כלב  מסוימתבמידה מזכיר לי דניאל 

 לאחרהמרגלים שנשלחו לרגל את ארץ כנען.  12-אחד מ בזמן כאלף שנים. כלב היה נחזור

ין היו יבני ישראל בהנהגתו של יהושע בן נון כבשו את ארץ כנען, אך עד ,שנים 45חלפו ש

אותו  ,אותה אמונה ,ו להטעדיין אותלכלב נשאר . מספר מקומות שהכנענים שלטו בהם

 .ביטחון בה'

 

 10-12יהושע י"ד 

ר ” ה ֶאת־ַהָּדָבַ֤ ֵָ֜ ר יְהו ָאז ִּדֶּבֶ֨ ה ֵמֵ֠ ׁש ָׁשנַָ֗ ים וְָחֵמֵ֜ ר ִּדֵּבר֒ זֶ֩ה ַאְרָּבִעֶ֨ ה יְהוַָ֣ה ׀ אֹוִת֮י ּכֲַאֶׁשַ֣ ֶָ֨ ה ִהּנֵ֩ה ֶהֱחי וְַעָּתַ֗

ים ָׁשָנִֽ  ׁש ּוְׁשמֹוִנ֖ ֹום ֶּבן־ָחֵמ֥ י ַהּיַ֔ ר וְַעָּת֙ה ִהֵּנַ֣ה ָאנ ִכַ֣ ל ַּבִּמְדָּבָ֑ ְך יְִׂשָרֵא֖ ה ֲאֶׁשר־ָהַל֥  ה׃ַהּזֶ֙ה ֶאל־מ ֶׁשַ֔

את וְלָבִֽ  ה וְלֵָצ֥ ָּתה ַלִּמלְָחָמ֖ ִחי ָעָ֑ ִחי ָא֖ז ּוְככ ַ֣ ה ְּככ ֥ ַח אֹוִת֙י מ ֶׁשַ֔ ֹום ְׁשֹלַ֤ ֲאֶׁש֙ר ְּביֶ֨ ק ַּכִֽ ַָ֗ ֹום ָחז ּנִי ַהּיֵ֜  ֹוא׃עֹוֶדֶ֨

י־ ּוא ִּכִֽ ֹום ַההֵ֜ ה־ָׁשַמְעָּת֩ ַבּיֶ֨ י ַאָּתִֽ ּוא ִּכַ֣ ֹום ַההָ֑ ר יְהוָ֖ה ַּבּיַ֣ ה ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ֶַ֔ ר ַהּז ה ְּתנָה־ּלִ֙י ֶאת־ָהָהַ֣ וְַעָּתַ֗

י ר יְהוִָֽה׃ֲענִָקַ֣ ר ִּדֶּב֥ ים ּכֲַאֶׁש֖ ֹוַרְׁשִּתַ֔ י יְהוַָ֤ה אֹוִת֙י וְהַ֣ ֹות אּולֶַ֨ ֹות ְּבֻצרַ֔ ם וְָעִרי֙ם ּגְד לַ֣  “ם ָׁשַ֗

 

איך לא מאבדים את האמונה,  איך מגיעים לכך? גם בזקנתו כלב עדיין בטח בה' ובדברו.

חיי האמונה זוהי לא  .בריצת המרתוןממשיכים  את הלהט שבאמונה?איך לא מאבדים 

מרוץ שיש בו עליות ומורדות, יש משברי  ;כל חיינו לאורךריצת ספרינט, זהו מרוץ ארוך 

הרבה  ןניש כולנו רצים ביחד ותומכים אחד בשני. אנרגיה, אבל ההתמדה מביאה ניצחון.

גם דוגמאות של  ןאך ישנ .דוגמאות בדבר ה' של אנשים שהתחילו טוב אך לא סיימו טוב

 .שהתחילו טוב וסיימו טובאלו 
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 קמים וממשיכים במרוץ.אז מתוודים על החטא, להיאחז בה', וגם אם יש נפילה בדרך, עלינו 

בואו  גיבורי האמונה שהתחילו את חיי אמונתם טוב, וסיימו טוב. –בואו ונהיה כמו כל אלו 

 ונתמוך גם את אלה שרצים לידנו כדי שגם הם יגיעו.

 

קורא בדבר ה', חוקר את דבר ה', ליבו  ?האיש הזקן הזה ומה עושה אז דניאל איש זקן,

 ימיאת ושה' ישיב  ,לבניית בית המקדש ,עמו והוא משתוקק לשיבת העם לארץ אוהב את

 ?אמר ה' לירמיהו שדניאל בדק וחקרמה  דניאל חקר?מה  כקדם. העם

 

ֹול” 10-11ירמיהו כ"ה  ֹול ָׂשׂשֹו֙ן וְקַ֣ ם קַ֤ י ֵמֶהַ֗ יִם  וְַהֲאַבְדִּתַ֣ ה ֥קֹול ֵרַח֖ ֹול ּכַָּלָ֑ ן וְקַ֣ ה ֥קֹול ָחָת֖ ִׂשְמָחַ֔

ים  ל ִׁשְבִע֥ לְֶך ָּבֶב֖ ֶּלה ֶאת־ֶמ֥ ּו ַהּגֹויִ֥ם ָהֵא  ְבדֵ֜ ה וְָעֶ֨ ה לְַׁשָּמָ֑ את לְָחְרָּב֖ יְָת֙ה ּכָל־ָהָאֶַ֣רץ ַהּז ַ֔ ר׃ וְָהִֽ וְ֥אֹור ֵנִֽ

ה׃  “ָׁשָנִֽ

ל  10ירמיהו כ"ט  את לְָבֶב  י ְמל ֹ֧ י לְִפִ֞ ה ּכִֵ֠ ַָ֔ ר יְהו י־כ ֙ה ָאַמַ֣ י "ִּכִֽ ם וֲַהִקמ ִתַ֤ ד ֶאְתֶכָ֑ ים ָׁשָנ֖ה ֶאְפק ַ֣ ִׁשְבִע֥

ם ֶאל־ַהָּמ֖קֹום ַהּזִֶֽה׃" יב ֶאְתֶכַ֔ ֹוב לְָהִׁשַ֣ י ַהּטַ֔  ֲעלֵיכֶ֙ם ֶאת־ְּדָבִרַ֣

 

הנה עוד ש, ורואה האלו המספריים, האריתמטייםדניאל חוקר ובודק ועושה את החישובים 

עדיין אין כל סימן ו מסתיימים הזו ירמיה את הנבואהניבא  ןשעליהשנים המעט שבעים 

ירמיה ניבא את הנבואה  . בנהייבית המקדש אין כל סימן לכך ש .ארץהעם חוזר לשלכך 

  שנים עוברות.הבעים עוד שנתיים שלוש ושִ באז הנה  ,הזאת באותו הזמן שדניאל יצא לגלות

 

אני מנסה להבין מה עבר במחשבתו 

דניאל כמו אומר לעצמו:  של דניאל? 

את אני לא מבין אולי אני טועה, או האם 

אני אכן או שהנבואה שירמיה ניבא? 

להתפלל  מבין ואלוהים כמו קורא לי

, כי הרי אלוהים נאמן לדבריו ומה שהוא אומר הוא גם להתקיים את הדברביא כדי לה

יעברו עוד שנתיים שלוש כפי שאתם יכולים לראות בתרשים עד אשר נבואת ירמיה  יבצע.

 שר זרובבל יניח את יסודות לבית המקדש השני. כא ,תתגשם

 

 הבולטות ביותרמתפלל, וזוהי אחת מתפילות ההפגעה ו בינתיים דניאל יודע שאלוהים נאמן

 נחמיה פרק א' ופרק ט'.ובלקרוא בעזרא פרק ט',  ניתןתפילות הפגעה נוספות  .בתנ"ך

 :דוגמאות לתפילות נפלאות פרק ט'יש ב ., פרק ט'9זכרו את המספר  ,יקרים מפגיעים

 .ט' ונחמיה ט' , עזראט' דניאל

 

עשינו זאת  ,עקב כך שהנושא שלנו הוא אחרית הימים אנו לא ניכנס לעומק התפילה

 אבל בכל זאת מספר נקודות מהתפילה המיוחדת הזאת. בהזדמנויות אחרות.
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 :בתפילתו 'הוא מציין את תכונות ה דניאל בתפילה מבקש סליחה עבור חטאו וחטא העם.

. "לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות".  "האל הגדול והנורא, שומר הברית והחסד לאוהביו"

הוא מבקש  הוא מבקש שה' ישמע את תפילת עבדו ויאיר פניו על המקדש השומם למען ה'.

 שה' ישמע, יסלח, יקשיב ושלא יאחר. למען ה'.

 

 20-23פסוקים 

ּוִמְתַּפּלֵל, ּוִמְתוֶַּדה ַחָּטאִתי, וְַחַּטאת ַעִּמי יְִׂשָרֵאל; ּוַמִּפיל ְּתִחּנִָתי, לְִפנֵי וְעֹוד ֲאנִי ְמַדֵּבר,  20"

וְעֹוד ֲאנִי ְמַדֵּבר, ַּבְּתִפּלָה; וְָהִאיׁש ּגְַבִריֵאל ֲאֶׁשר ָרִאיִתי  21 ק ֶדׁש ֱאֹלָהי-ַעל, ַהר--יְהוָה ֱאֹלַהי

ָּדנִּיֵאל, --וַּיֶָבן, וַיְַדֵּבר ִעִּמי; וַּי אַמר 22 ָעֶרב-גֵַע ֵאלַי, ּכְֵעת ִמנְַחתֶבָחזֹון ַּבְּתִחּלָה, ֻמָעף ִּביָעף, נ  

ּכִי ֲחמּודֹות, --ִּבְתִחּלַת ַּתֲחנּונֶיָך יָָצא ָדָבר, וֲַאנִי ָּבאִתי לְַהּגִיד 23 ַעָּתה יָָצאִתי ְלַהְׂשּכִילְָך ִבינָה

 "ֶאהָאָּתה; ּוִבין, ַּבָּדָבר, וְָהֵבן, ַּבַּמרְ 

 

במהירות שבזמן שהוא נמצא בתפילה פתאום עף אליו  בפסוקים האלודניאל מספר 

 באחד מהתרגומים באנגלית כתוב שכאשר דניאל היה עייף המלאך גבריאל ונוגע בו.

הוא כרגע יצא כדי להסביר המלאך גבריאל אומר לו שבכל אופן  .המלאך הופיע לפניו

 . אל דניאל בפרק ח'מקודם מלאך גבריאל כבר נשלח אותו  יבין. דניאלכדי ש ,לדניאל

 

א' כדי לבשר לזכריה אביו של יוחנן המטביל  פרק יוחנן תמלאך גבריאל נשלח בבשוראותו 

שאשתו אלישבע תלד לו בן ושמו יהיה יוחנן. גבריאל גם נשלח לספר למרים שהיא תהרה 

כאשר התחלת להתפלל גבריאל אומר לדניאל:  )תיכנס להריון( ותלד בן ושמו יהיה ישוע.

שים לב למסר והבן את לכן נשלחתי לבוא ולומר לך מסר מה', כי אתה איש אהוב, 

 הדברים.

 

 24-27פסוקים 

ִעיר ָקְדֶׁשָך, לְַכּלֵא ַהֶּפַׁשע ולחתם )ּולְָהֵתם( -ַעְּמָך וְַעל-ָׁשֻבִעים ִׁשְבִעים נְֶחַּתְך ַעל 24" 

 ּולְכֵַּפר ָעו ן, ּוְלָהִביא, ֶצֶדק ע לִָמים; וְַלְחּת ם ָחזֹון וְנִָביא, וְִלְמׁש ַח ק ֶדׁש ָקָדִׁשיםחטאות )ַחָּטאת( 

ָׁשֻבִעים, ִׁשְבָעה; --ָמִׁשיַח נִָגיד-מ ָצא ָדָבר, לְָהִׁשיב וְלְִבנֹות יְרּוָׁשלִַם ַעד-וְֵתַדע וְַתְׂשּכֵל ִמן 25

וְַאֲחֵרי ַהָּׁשֻבִעים ִׁשִּׁשים  26 ׁשּוב וְנְִבנְָתה ְרחֹוב וְָחרּוץ, ּוְבצֹוק, ָהִעִּתיםוְָׁשֻבִעים ִׁשִּׁשים ּוְׁשנַיִם, ּתָ 

ּוְׁשנַיִם, יִּכֵָרת ָמִׁשיַח וְֵאין לֹו; וְָהִעיר וְַהּק ֶדׁש יְַׁשִחית ַעם נִָגיד ַהָּבא, וְִקּצֹו ַבֶּׁשֶטף, וְַעד ֵקץ 

יר ְּבִרית לַָרִּבים, ָׁשבּוַע ֶאָחד; וֲַחִצי ַהָּׁשבּוַע יְַׁשִּבית זֶַבח וְִהגְּבִ  27 ִמלְָחָמה, נֱֶחֶרֶצת ׁש ֵממֹות

 ".ׁש ֵמם-ּכָָלה וְנֱֶחָרָצה, ִּתַּתְך ַעל-ּוִמנְָחה, וְַעל ּכְנַף ִׁשּקּוִצים ְמׁש ֵמם, וְַעד

 

כדי להביא  ,ניתן פרק זמן קצוב ,כלשהו פרק זמן גבריאל אומר כאן לדניאל שהוקצה

כפי  במרכז  הזמן הזה עומדים .הסופית של עם ישראל ולתחילת מלכות המשיחלתקומתו 

ָך" :שהמלאך אמר יר ָקְדֶׁשַ֗ כלומר העם היהודי וירושלים עיר הקודש, לא שושן,  ".ַעְּמָךַ֣ וְ...ִעַ֣
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 ."בעיםׇשבועים ש  "גבריאל מתחיל במילים  ה או ניו יורק.בואפילו לא מוסק בבל,לא 

בעים שבועות,ׇשבועים זה שבוע ברבים.  ,  7X70  =490 ;ימים 7בשבוע יש  מדובר כאן על ש 

 . 490פרק הזמן שמדובר כאן הוא כלומר 

 

למה? כי  .בעברית של היום אנו אומרים שבוע ימים שנים? ?חודשים ?מה? ימים 490אבל 

ַבע ָׁשנִ֖ : 8ויקרא כ"ה  .יש גם שבוע שנים ים ֶׁש֥ ת ָׁשנִַ֔ ַבע ַׁשְּבת ַ֣ ים "וְָסַפְרָּתַ֣ לְָךַ֗ ֶׁשֶ֚ ַבע ְּפָעִמָ֑ ים ֶׁשַ֣

ה׃" ים ָׁשָנִֽ ַׁשע וְַאְרָּבִע֖ ים ֵּת֥ ת ַהָּׁשנִַ֔ ַבע ַׁשְּבת ַ֣ ּו לְָךַ֗ יְֵמ֙י ֶׁשֶ֚  וְָהיַ֣

י ֖עֹוד : 27בראשית כ"ט  ד ִעָּמִדַ֔ ר ַּתֲעב ַ֣ את ַּבֲעב ָד֙ה ֲאֶׁשַ֣ ה לְָךֵ֜ ּגַם־ֶאת־ז ַ֗ את וְנְִּתנֶָ֨ ַע ז ָ֑ א ְׁשֻבַ֣ "ַמֵּל֖

ֹות׃" ים ֲאֵחרִֽ ַבע־ָׁשִנ֥  ֶׁשִֽ

 

 ששבוע יכול להיות גם שבוע שנים, כלומר שבע שנים. האלואפשר לראות מהפסוקים 

כאשר מסתכלים על הנבואה שניתנה מפי גבריאל, היא לא יכולה להיות אחרת אלא רק 

פסוק  ומה יקרה בפרק הזמן הזה? שנה. 490הוא כאן זמן שמדובר השל שנים, כלומר פרק 

ר ָעֹוַ֔  24 ם ַחָּטאו֙ת ּולְכֵַּפַ֣ ַׁשע ּולָהֵתַ֤ א ַהֶּפֵ֜ ַח "לְכַּלֵֶ֨ יא וְִלְמׁש ֖ ֹון וְנִָבַ֔ ים וְלְַחּת ֙ם ָחזַ֣ לִָמָ֑ ֶדק ע ִֽ יא ֶצַ֣ ן ּוְלָהִב֖

ים" ָדִׁשִֽ ֶדׁש ָקִֽ  .ק ֥

 

 :שישה דברים יקרו בפרק הזמן הזה

ַׁשע  .1 א ַהֶּפֵ֜  יסתיים הפשע -לְכַּלֵֶ֨

ם ַחָּטאו֙ת . 2  , לשים קץ לחטא.חטאת לסיים –לָהֵתַ֤

ר ָעֹוַ֔ן 3  להביא כפרה על החטאים. –. לְכֵַּפַ֣

ים . 4 לִָמָ֑ ֶדק ע ִֽ יא ֶצַ֣  להביא עידן, תקופה של צדק. –לְָהִב֖

יא 5 ֹון וְנִָבַ֔  גשמנה.תשכל הנבואות ת –. לְַחּת ֙ם ָחזַ֣

ים 6 ָדִׁשִֽ ֶדׁש ָקִֽ ַח ק ֥  את קודש הקודשים, בניית בית המקדש. חלמשו –. וְלְִמׁש ֖

 

 אליו. חל ומתפללימה שכל יהודי מיהרי זה  , נפלא.אפשר לומר על הדברים האלה 'וואו'

לידי  שנים האלו עדיין לא באוה 490-ש אז כנראה אם כך, לצערנו לא. האם זה כבר הגיע?

בפסוק  לדניאל גבריאל אומר? שניםה 490ממתי מתחילים את הספירה של  ,אם כך סיום.

יַח : 25 ֙ם ַעד־ָמִׁשַ֣ ִֶ֨ ּוָׁשלַ ֹות יְרִֽ ר ְלָהִׁשי֙ב וְלְִבנַ֤ א ָדָבַ֗ ל ִמן־מ ָצַ֣ ע וְַתְׂשּכֵֵ֜ ה "וְֵתַדֶ֨ ים ִׁשְבָעָ֑ יד ָׁשֻבִע֖ נָגִַ֔

ים׃" ּוץ ּוְב֖צֹוק ָהִעִּתִֽ ֹוב וְָחרַ֔ יִם ָּתׁשּו֙ב וְנְִבנְָת֙ה ְרחַ֣ ים ּוְׁשנַַ֗ ים ִׁשִּׁשַ֣  וְָׁשֻבִעִ֞

 

כלומר מנתינת הצו להשיב , היא "מן מוצא דבר להשיב ולבנות ירושלים" נקודת ההתחלה

תא סלך ארתחשלפני הספירה נתן המ 445בשנת  מתי ניתן הצו הזה? ולבנות את ירושלים.

לְֶך...". "את הצו הזה ְסְּתא ַהֶּמ֖ ים ְלַאְרַּתְחַׁש֥ ן ְׁשַנ֥ת ֶעְׂשִר  ֶדׁש נִיָסַ֗ י ְּבח ַ֣ וָאֹוַמ֮ר ַלֶּמלְֶך֒ ִאם־ַעל־ וַיְִהַ֣

י... ֹוב ִאּגְרֹו֙ת יְִּתנּו־לִַ֔ לְֶך טַ֔ י׃" ַהֶּמַ֣ ה ָעָלִֽ י ַהּטֹוָב֥ לְֶך ּכְיַד־ֱאֹלַה֖ י ַהֶּמַ֔  (1-8נחמיה ב' ) וַּיִֶּתן־ִלַ֣
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להבין שנקודת ההתחלה היא אותו צו שניתן לנחמיה להשיב ולבנות  מדברים אלו אפשר

שנים מתחלק לפי הנבואה  490פרק הזמן של  לפני הספירה. 445שנת  :את ירושלים

ושבוע   ,שבועות 62 - ייםנשבועים שישים וש, שבועות 7 - שבועים שבעה: לשלושה חלקים

 שנה. 490 ,שבועות שנים 70-וביחד זה מסתכם ל, אחרון

 

ים : 25פסוק בוהשני מחוברים ביחד השלב הראשון  ה וְָׁשֻבִעִ֞ ים ִׁשְבָעָ֑ יד ָׁשֻבִע֖ יַח נָגִַ֔ "... ַעד־ָמִׁשַ֣

ים" ּוץ ּוְב֖צֹוק ָהִעִּתִֽ ֹוב וְָחרַ֔ יִם ָּתׁשּו֙ב וְנְִבנְָת֙ה ְרחַ֣ ים ּוְׁשנַַ֗  .ִׁשִּׁשַ֣

 

 שנים 62X7  =434יים שבועות שנים נשישים ושועוד  שנים 7X7  =49שבעה שבועות שנים  

חומות לא רק ו, אך בניירושלים יחומות   ?שנים האלוהמהלך מה יקרה ב. שנים 483וביחד 

אך  .חרוץ –עם רחובות, כיכרות ותעלות מגן מחדש  עצמה תיבנהבנו. ירושלים ייירושלים 

: מספר על כך 26פסוק  השלב השני? אחרימה יקרה  .צוק העיתים ,מצוקה גדולה תהיה

י ַהָּׁשֻבִעי֙ם  ֹו "וְַאֲחֵרַ֤ יד ַהָּב֙א וְִקּצַ֣ ם נִָגַ֤ ְׁשִחית ַעַ֣ ֵַ֠ ֶדׁש י יר וְַהּק ֵ֜ ֹו וְָהִעֶ֨ ין לָ֑ יַח וְֵאַ֣ ת ָמִׁש֖ יִם יִּכֵָר֥ ים ּוְׁשנַַ֔ ִׁשִּׁשַ֣

ֹות ֶצת ׁש ֵממִֽ ה נֱֶחֶר֖ ץ ִמלְָחָמַ֔ ֶטף וְַע֙ד ֵקַ֣  ".ַבֶּׁשַ֔

 

 כך אחר כרת, כלומר ימות.ייים, המשיח ינוש םאחרי השלב השני, אחרי השבועים שישי

? "העיר"מה הכוונה  ישמיד את העיר. ,העם שבאותו הזמן ישלוטו ,רציניתתהיה מלחמה 

 ?מה הכוונה קודש גם את הקודש.אך לא רק את ירושלים הוא ישמיד אלא  ירושלים.כמובן 

שבה בתקופה  חידניאל  נבואה הזאת ולמה היא כל כך חשובה?מה אומרת ה בית המקדש.

כבר ת על תקופה אחרת שבה ירושלים הנבואה מדבר ואין בית מקדש. חרבהירושלים 

תהיה בנויה ויהיה בית מקדש והמשיח יגיע. אך הוא ימות, ואחרי שהוא ימות העם שישלוט 

 על ארץ ישראל יחריב את ירושלים ואת בית המקדש.

 

כבר אז נאמר בנבואה שהעיר תיבנה   .לפני שירושלים נבנית עוד הנבואה הזאת נאמרת

ישוע בא  .כמובן האם זה מזכיר דברים שקרו בהיסטוריה?. אותהאך העם שישלוט יהרוס 

 שישועלאחר כארבעים שנה  .בית המקדש השני היה קייםתה בנויה וישירושלים היבזמן 

בית ירושלים נהרסה ו ,מת

זוהי אחת  המקדש נחרב.

הנפלאות  ךהתנ"מנבואות 

את זמן ביאתו  שמתארות

ומותו של המשיח, ולכן 

לאוהבי  היא כה חשובה.

המתמטיקה ולמהנדסים 

כנראה הבחנתם  ,נוינישב
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 מיםי 360שהסיכומים של השנים אינם תואמים, זה בעקבות ההבדל בין שנה תנכית שהיא 

 היא ממשיכה. ;במותו של המשיחהנבואה לא עוצרת  ים.מי 365לבין שנה של היום שהיא 

 

הגענו עד השבוע  השבועים במניין. מכאן אנו מגיעים לחלק השלישי והאחרון של הנבואה

ּוַע : מדבר על השבוע האחרון 27פסוק . 69-ה י ַהָּׁשבֵ֜ ד וֲַחִצֶ֨ ּוַע ֶאָחָ֑ ים ָׁשבַ֣ ית לַָרִּב֖ יר ְּבִר  "וְִהגְִּב֥

ם׃" ְך ַעל־ׁש ֵמִֽ ה ִּתַּת֖ ֱחָרָצַ֔ ם וְַעד־ּכָלָ֙ה וְֶנַ֣ ָ֛ף ִׁשּקּוִצי֙ם ְמׁש ֵמַ֔ ל ּכְַנַ֤ ה וְַעֶ֨ ית ׀ זֶַַ֣בח ּוִמנְָחַ֗  יְַׁשִּבַ֣

 

מה . 'ברית לרבים'בשבע השנים האלו יתחילו  השנים האחרונות. 7הפסוק הזה מדבר על 

בנה ואפשר יהיה יבית המקדש י ממנו כחלקאו שבו  רחב היקףהסכם שלום יהיה  הכוונה?

הסכם השלום  .הברית תופר ,שנים 3.5אחרי  ,אבל בחצי השבוע קורבנות.שוב להקריב 

ממה . , האליל המתועב'המשומםשיקוץ 'יתגלה ההקרבת הקורבנות תיפסק והזה יופר, 

 מוחלטת. עד שתבוא עליו השמדה ,להבין מהברית החדשה זהו כנראה צר המשיח שניתן

 

השבועים  69-לדעת בברור ש ניתן לכן המשיח מת, ירושלים ובית המקדש נהרסו.

, נבנה מחדש האם בית המקדש ?אך האם מאז שהם נהרסו קרה משהו נוסף הסתיימו.

שנים השבוע , טרם התרחשוכלומר הדברים האלו  .כמובן שלא קורבנות?האם יש הקרבת 

מהי  .'סקה נבואיתשנקרא 'הפזה מה  בין השבועות? למה אין רצףאך  האחרון טרם הגיע.

 :כדי לענות על כך נסתכל על מספר נבואות הפסקה נבואית?

 

ֶָ֨ ” :1-2ישעיה ס"א  ַען ָמַׁש֩ח יְהו ַַ֡ י י י יְהוִ֖ה ָעָלָ֑ ּוַח ֲאד ָנ֥ ׁש ר  נִ֙י לֲַחב ַ֣ ים ְׁשלַָח֙ ִַ֗ ר ֲענָו י לְַבֵּׂשַ֣ ה א ִתֵ֜

ֹוַח׃ ים ְּפַקח־קִֽ ֹור וְלֲַאסּוִר֖ א לְִׁשבּויִ֙ם ְּדרַ֔ ב לְִקר ַ֤ ם  לְנְִׁשְּבֵרי־לֵַ֔ ה וְ֥יֹום נָָק֖ ַָ֔ יהו א ְׁשנַת־ָרצֹו֙ן ַלִֽ לְִקר ַ֤

ים ם ּכָל־ֲאֵבִלִֽ ינּו לְנֵַח֖  “.לֵאֹלֵהָ֑

 

 ְמגִּלַת ֶאת לֹו נְָתנּו ּכֲַאֶׁשר": 17-21לוקס ד' ב בבית הכנסת האלה פסוקיםהישוע קורא את 

 יַַען ,ָעלָי ֲאד נָי רּוחַ ” :ּבֹו ֶׁשּכָתּוב ַהָּמקֹום ֶאת ּוָמָצא ַהְּמגִּלָה ֶאת ַתחּפָ א, ַהּנִָבי יְַׁשְעיָהּו ֵסֶפר

 ְרצּוִצים לְַׁשּלֵחַ  ;ְּפַקח־קֹוחַ  לְִעוְִריםּו ,רֹורּדְ  לְִׁשבּויִים לְִקר א ְׁשלַָחנִי .ֲענָוִים לְַבֵׂשר א ִתי ָמַׁשח

 ינֵיעֵ . וְִהְתיֵַּׁשב לַּגַַּבאי ּהֶהֱחזִירָ  ,הּלָ גִּמְ הַ  ֶאת ֶׁשּגָלַל לְַאַחר “.לַיהוה ָרצֹון ְׁשנַת לְִקר א ,ָחְפִׁשים

 ַהּזֶה ַהּכָתּוב נְִתַמּלֵא ּיֹוםהַ " :רוְָאמַ  ֲאלֵיֶהם לְַדֵּבר ֵהֵחל ֵאלָיו וְהּוא נְׂשּואֹות ָהיּו ַהּנֹוכְִחים ּכָל

 ““.ְּבָאזְנֵיכֶם

 

ישוע  ,אך שימו לב. הכנסת שהיום הכתוב הזה התמלא באוזניהםישוע אומר לקהל בבית 

למה? כי החלק הזה של הפסוק  .עצר באמצע הפסוק והוא לא קרא "ויום נקם לאלוהינו"

 טרם התגשם.
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שנה או יותר בין  2000-כלומר יש פער של כ ה.יבביאתו השנירק יום נקם לאלוהינו יתגשם 

ה" ַָ֔ יהו א ְׁשנַת־ָרצֹו֙ן ַלִֽ ינּו"לבין  "לְִקר ַ֤ ם לֵאֹלֵהָ֑  .יש כאן 'הפסקה נבואית' ."וְ֥יֹום נָָק֖

 

ּוא ": 9-10זכריה ט'  ע הָ֑ יק וְנֹוָׁש֖ ְך ַצִּד֥ ם ִהֵּנַ֤ה ַמלְּכְֵ֙ך יַָ֣בֹוא לַָ֔ ִַ֔ ת יְרּוָׁשלַ יִע֙י ַּבַ֣ ֹון ָהִר֙ ד ַּבת־ִצּיַ֗ י ְמא ֵ֜ ּגִילִֶ֨

ֹור וְַעל־עַ֖  ב ַעל־ֲחמַ֔ ֹות...ָענִ֙י וְר ֵכַ֣ ר ַעד־ַאְפֵסי־ָאִֶֽרץּוָמְׁשלֹ֙ו  יִר ֶּבן־ֲאת נִֽ ם ּוִמּנָָה֖ ַָ֔  ."ִמּיַָ֣ם ַעד־י

 

המלך יבוא ויתגלה, הוא צדיק ונושע, אך הוא גם עני ורוכב , גם בפסוק זה יש דבר דומה

האם המלך הזה  ואותו מלך ימשול מים עד ים, מנהר עד קצות הארץ. ,על עיר בן אתונות

לא היה אפילו יר העַ  .הוא היה עני יר,ישוע ניכנס לירושלים הוא רכב על עַ שכ הגיע?כבר 

בל ישוע לא אישוע הגשים את החלק הראשון של הנבואה כפי שכתוב בבשורות.  .שלו

. כלומר בין השנים משל מים לים, את ההמשך של הנבואה ישוע יגשים רק במלכות אלף

ש כאן י יחלפו אי אלו שנים. ,יר לבין זה שהוא ימשול מים עד יםזה שהוא הופיע רכוב על עַ 

 .'הפסקה נבואית'

 

 :ההדיאגרממלהבין זאת טוב יותר  ניתן

 

 

 C-ו Bהוא מסתכל אל ההר הנמצא מולו והוא רואה את נקודה . Aהנביא נמצא בנקודה 

יש עמק, יש פער. הפער הזה,  C-ל Bהוא לא רואה שבין נקודה . , ברצףהמשך ןכאילו ה

 זהו שטח מת עבור הנביא. משהו שהוא לא רואה.

 זוהי Cנקודה ". לַיהוה ָרצֹון ְׁשנַת לְִקר א" זוהי Bנקודה , נסתכל שוב על נבואת ישעיהאם 

יה יזו ביאתו השנ Cנקודה , וזו ביאתו הראשונה של המשיח Bנקודה ". ויום נקם לאלוהינו"

 שנה. 2,000-כ ןניהייש ב. של המשיח
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נקודה  השוקיים היו ,בפסלבחזרה לדניאל. בחלום נבוכדנצר שלמדנו עליו בשיעור הקודם, 

B .פגעה בפסל זה נקודה כפות הרגלים והאבן שC  השבועים מדברים  69הנוכחי ובקטע

 . Cמדבר על נקודה  70-השבוע ה. Bעל נקודה 

 

ּכְנַף וְִהגְִּביר ְּבִרית לַָרִּבים, ָׁשבּוַע ֶאָחד; וֲַחִצי ַהָּׁשבּוַע יְַׁשִּבית זֶַבח ּוִמנְָחה, וְַעל : "27דניאל ט' 

 ".ׁש ֵמם-ָּכלָה וְנֱֶחָרָצה, ִּתַּתְך ַעל-ִׁשּקּוִצים ְמׁש ֵמם, וְַעד

שבע השנים האחרונות יתחילו ב'ברית 

ככל הנראה יהיה הסכם שלום . לרבים'

או  תותקופשב ,באזורנו רחב ממדים

בנה, ואפשר יבית המקדש י וכחלק ממנ

אבל בחצי   יהיה להקריב קורבנות.

 .שנים הברית תופר 3.5השבוע אחרי 

וכתוצאה מכך הסכם השלום הזה יופר, 

פסק ויתגלה והקרבת הקורבנות ת

 "אל תשקצו את נפשותיכם"(.: 43זה דבר טמא )ויקרא י"א  "שיקוץ". ה'שיקוץ המשומם'

 

 הדבר הטמא הזה, הדבר המחולל הזה ישב במקום קדוש, בהיכל אלוהים כפי שכתוב

ברית כתוב בוממה שאנו יכולים להבין מה, 1-4ב' יה לתסלוניקים יובשנ 15במתי כ"ד 

הפסוק הזה מתחבר עם ספר ההתגלות ששם מדובר החדשה זהו כנראה צר המשיח. 

 .על כך בהמשך סידרת הלימוד ללמודנמשיך  הרבה על שבע שנות הצרה הגדולה. 

 

. השיקוץ יושמד וששת הדברים שגבריאל אמר לדניאל יתגשמושנים בסוף אותו שבוע 

תבוא ו היה כפרה על החטא, כל הנבואות יתמלאו, בית המקדש יוקם שובתהפשע יסתיים, 

ועל כך אנו יכולים לומר יחד עם יוחנן ! אילו הבטחות נפלאות תקופה של צדק עולמי.

 !"בוא נא אדון ישוע" :בספר ההתגלות כ"ב

 

 לסיכום

את מה שעתיד לקרות עם העם היהודי ועם ירושלים. הוא דניאל מגלה כאן ל םאלוהי

השכנת ל, ולשובו ולמועד ביאתו של המשיח בפעם הראשונה לוח זמנים כאןנותן 

 .דניאל גם בזקנתו לא עזב את אמונתו והמשיך לדבוק באלוהים יה.ימלכותו בביאתו השנ

הרבה על הדברים שהיו ועל הדברים שיהיו,  אבל הדבר החשוב  זו למדנו ונלמד בסדרה

 עם האדון, עם התקווה למה שהוא הבטיח. "הכאן ועכשיו"ביותר עבורנו הוא שנחיה את 

ולא  שנתייאלא  אחריו, כי הוא נאמן. ונלךנו או גם אנחנו נמשיך ונדבוק בה' אלוהיובאז 

ו! ומלכותו מלכות עולם וממשלתו לדור גדולים אותותיו, ועצומות נפלאותינאבד תקווה כי 

 (.33דניאל ג' ) ודור


