


תמוהה, להישמע עשויה זו ששאלה אף
שלנו והספקנות הבלבול את מביעה היא
הדתות ממגוון נובע זה בלבול לאמת. באשר
לנו הגורמות אותנו, הסובבות והאמונות
מהי כן, ואם  אמת, יש בכלל אם  לתהות
ספק מטילה הספקנות נמצאת. היא והיכן
אמת כל אין פיה, על האמת. של בקיומה

אובייקטיבית.

המבהיר בתנ“ך, מצויה התשובה
הוא.“ ֱאֶמת ֱאֹלִהים ”יהָוה כי: מפורשות
האמת שרירה כי מעיד התנ“ך (ירמיה י:י).
למעשה, האלוהים.  עם ומזוהה וקיימת, 
של מעלותיו מי“ג אחת נחשבת האמת
(פסוק לד:ו שמות בספר הנמנות אלוהים,
כיפור). ויום השנה  ראש בתפילות  הנכלל
השביעית היא זו  מעלה  כי  לציין  מעניין

במרכז. בדיוק וממוקמת ברשימה,

ולכן אלוהית, מעלה  היא האמת
חיצוני ממקור אלא מתוכנו  נובעת אינה
לחפש לנו שאל עולה מכך מאלוהים. –

מהי, יודעים  שאנו הנחה מתוך אחריה 
תמיד: לשאול עלינו כנה. תהייה מתוך אלא
ישראל שאלו את בני אמת מהי? למעשה,
מן שירד במן חזו כאשר השאלה אותה
”ָמן תהו: הם כי  מספר הכתוב  השמיים.
טז:טו). ַמה-הּוא“ (שמות ֹלא ָיְדעּו, י ּכִ הּוא?
לקח השמיימי. הלחם של שמו נטבע כך
בנוגע ’מן‘ המילה במשמעות  טמון חשוב
לפיכך, התנ“כית. לאמת  להתייחסותנו
לחקור עלינו מהי?“  ”אמת לתהות:  עלינו
כשם ובפתיחות, בכנות בענווה, האמת את
אם במדבר. המן  לגבי  תהו  ישראל  שבני
ובלבול. ספקות בנו יתעוררו לא זאת, נעשה
ובתמים באמת תוהה מהי?“ ”אמת השואל
לתשובה מן ומצפה האלוהית, מהי האמת

השמיים.

הנפוצה המופת יצירת הוא התנ“ך
האנושות שידעה ביותר והאוניברסלית
בעולם, ביותר המתורגם הספר זהו מעודה.
ונחשב אחדמרביהמכר.חותמוהוטבע בחיי
השונות. ובדתות עמים רבים  של התרבות

מכני, אלקתרוני או אמצעי, בכל צורה נתונים להעביר או אין להעתיק, לאכסן שמורות: הזכוית כל
 Shabbat Shalom © 2006 .הזכויות מבעלי מוקדמת רשות ללא אחר או הקלתה, צילום,

י אֶֹרְך ּכִ ָך. ִלּבֶ ִיּצֹר ּוִמְצֹוַתי, ח; ּכָ ׁשְ ּתִ ַאל ִני, ּתֹוָרִתי ּבְ
ג:א,ב משלי ָלְך. יֹוִסיפּו לֹום, ְוׁשָ ים ַחּיִ נֹות ּוׁשְ ָיִמים,

בהתכתבות תנ“ך לימודי – ישראל שמע
ושלום“ ”חיים הוצאת

94186 ירושלים, ,592 ת.ד.

דוקאן ז‘אק מאת:
גלאור שולמית מאנגלית:

מהי? אמת
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5 שיעור

ב' חלק – המשיח
יבוא? הוא ומתי מיהו

המשיח? מיהו

מספריםעלמרטיןבובר, שנאםבפניקהל שלכמריםקתוליםואמר
למשיח. מחכים כולנו לנוצרים? היהודים בין ההבדל "מה להם:
בא. לא שעדיין מאמינים ואנחנו והלך, בא שהוא מאמינים אתם
כברהיית אזאנימציעשנחכהלוביחד. כשיבוא, נוכללשאולאותו,
שברגע הזה אהיה מקווה "ואני הוסיף: ואז לרגע, כאן?" הוא עצר
תענה."1 אל השם, "למען באוזנו: ללחוש כדי אליו קרוב מספיק
ישראל ברחבי  מהדהדות  השיר  מילות  – יבוא"  "המשיח 
מבטיחה יבוא" "הוא הרמב"ם. של מאמין האני את ומזכירות
"מרנאתא!"2   בעקבותיה: מכריזים והמשיחיים החדשה, הברית
זהותו חלוקים לגבי הם התקווה, ועם זאת אוחזים באותה כולם
היהודית- המחלוקת של ליבה בלב הנותרת השאלה המשיח. של

הוא? מי אחד ויחיד, אכן הוא אם המשיח היא: נוצרית
כי הבנו שטרם משום זה, נושא סביב לסעור ממשיכות הרוחות
בו, אלא ומכירים אותו מזהים אנו אם אינו באמת הדבר החשוב

בנו! מכיר הוא אם

מדויק מועד לנבא התנ"ך מנביאי נביא היה יכול האם .1
עתידי? אירוע של להתרחשות

ָהָיה ר ֲאׁשֶ ִנים, ָ ַהּשׁ ר ָפִרים: ִמְסּפַ ּסְ ּבַ יֹנִתי ּבִ אל, ִנּיֵ ֲאִני ּדָ ְלָמְלכֹו, ַאַחת, ַנת ׁשְ "ּבִ
" ָנה. ׁשָ ְבִעים ׁשִ ם, ַלִ ְירּוׁשָ ְלָחְרבֹות ְלַמּלֹאות ִביא, ַהּנָ ִיְרְמָיה ֶאל ְדַבר-ְיהָוה

כה:יא). ירמיהו (השוו עם ט:ב) (דניאל

כי מאמינים אנו ביותר... הדגולים הנביאים אחד "הוא דניאל  

אירועי ניבא על רק אלוהים, משום שהוא לא דיבר עם דניאל
את קבע אף אלא האחרים,  הנביאים כל שעשו  כשם העתיד
היהודים, כרך קדמוניות מתתיהו, בן (יוסף מועד התגשמותם."

יא, ז).
.( 553-453 .pp ,6991 ,fponK .A derflA :kroY weN) הים אל הולכים הנהרות כל אלי ויזל, של 1.צוטט בספרו

מארמית. בוא“, ”אדוננו .2
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בספר השבועות  שבעים נבואת של תכליתה מהי  .2
דניאל?

ולחתם ע ׁשַ ַהּפֶ א ְלַכּלֵ ָך, ָקְדׁשֶ ִעיר ְוַעל ָך ַעּמְ ַעל ְך ֶנְחּתַ ְבִעים ׁשִ ֻבִעים "ׁשָ
ָחזֹון ְוַלְחּתֹם ֹעָלִמים; ֶצֶדק ּוְלָהִביא, ָעֹון, ר ּוְלַכּפֵ את) (ַחּטָ חטאות (ּוְלָהֵתם)

ט:כד) (דניאל " ים. ָקָדׁשִ ֹקֶדׁש ְוִלְמׁשַֹח ְוָנִביא,

צדק עולמים." יביא כי אומר הכתוב שעליו המלך המשיח,  "זהו

בראשית יד:יח). על (בראשית רבתי

השבועות? שבעים בנבואת מרומז משיח איזה .3

- ָנִגיד יַח ָמׁשִ ַעד ם ַלִ ְירּוׁשָ ְוִלְבנֹות יב ְלָהׁשִ ָדָבר, מָֹצא ִמן ל ּכֵ ְוַתׂשְ "ְוֵתַדע
ְרחֹוב ְוָחרּוץ, ּוְבצֹוק, ְוִנְבְנָתה ׁשּוב ּתָ ַנִים, ּוׁשְ ים ִ ּשׁ ׁשִ ֻבִעים ְבָעה; ְוׁשָ ֻבִעים, ׁשִ ׁשָ
ְוַהּקֶֹדׁש ְוָהִעיר לֹו; יַח ְוֵאין ָמׁשִ ֵרת ִיּכָ ַנִים, ּוׁשְ ים ִ ּשׁ ֻבִעים ׁשִ ָ ַהּשׁ ְוַאֲחֵרי ים. ָהִעּתִ
ׁשֵֹממֹות" ֶנֱחֶרֶצת ִמְלָחָמה, ֵקץ ְוַעד  ֶטף, ֶ ַבּשׁ ְוִקּצֹו  א, ַהּבָ ָנִגיד ַעם ִחית ַיׁשְ

כו). ט:כה, (דניאל

נבואתו בפתח דניאל שאומר הדברים בין הקשר ספרותי: רמז  

כורש על ביאת המשיח מצביע ט:ב), נבואתו עצמה (דניאל לבין
(7 כפול 10 שנים),  תקופת שבתון חותם כורש (ישעיהו מה:א);

שנים). (7 כפול 7 כפול 10 יובל המשיח חותם ואילו

 רמזתחבירי: מןההשוואהביןתחבירהמיליםבתפילת דניאל(שפה

תחביר לבין וכו') של", "החזון שלנו", "החזון ומפורשת: ברורה
וכו'), "נביאים" "חטאים", "חזון", סתומה: (שפה נבואתו מילות
אוניברסלי. משיח המרמז על בהיקף אוניברסלי שמדובר עולה

השבועות? שבעים מניין מתחיל מתי .4

- ָנִגיד יַח ָמׁשִ ַעד ם ַלִ ְירּוׁשָ ְוִלְבנֹות יב ְלָהׁשִ ָדָבר, מָֹצא ִמן ל ּכֵ ְוַתׂשְ "ְוֵתַדע
ְרחֹוב ְוָחרּוץ, ּוְבצֹוק, ְוִנְבְנָתה ׁשּוב ּתָ ַנִים, ּוׁשְ ים ִ ּשׁ ׁשִ ֻבִעים ְבָעה; ְוׁשָ ֻבִעים, ׁשִ ׁשָ

(דניאל ט:כה). ים." ָהִעּתִ
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ּוְבנֹו ר-ִעּדֹוא; ּבַ ּוְזַכְרָיה אה ְנִבּיָ י ַחּגַ ְנבּוַאת ּבִ ּוַמְצְלִחין, ַנִין ּבָ ְיהּוָדֵיא ֵבי "ְוׂשָ
ֶמֶלְך א ּתְ ׂשְ ְחׁשַ ְוַאְרּתַ ְוָדְרָיֶוׁש, ּכֹוֶרׁש ֵעם ּוִמּטְ ָרֵאל, ִיׂשְ ֱאָלּה ִמן-ַטַעם ְכִללּו, ְוׁשַ

ו:יד). (עזרא ָרס." ּפָ

כשהם במעשיהם, והצליחו בבנייה המשיכו העם "ראשי  כלומר:

את השלימו הם עידו. וזכריה בן הנביאים חגי בדברי מסתייעים
דריוש כורש, צו ולפי ישראל, אלוהי במצוות המקדש בניית

חופשי). (תרגום פרס." מלכי וארתחששתא,

דיברה שעליו  הצו  היא ארתחששתא הכרזת  מדוע  .5
הנבואה?

דאנין י-ֶלֱהון ּדִ ִנין ְוַדּיָ ְפִטין  ׁשָ י ֶמּנִ י-ִביָדְך ּדִ ֱאָלָהְך ָחְכַמת  ּכְ ֶעְזָרא, "ְוַאְנּתְ
ָיַדע, ָלא ְוִדי  ֱאָלָהְך; ֵתי ּדָ ָיְדֵעי, ְלָכל ַנֲהָרה, ֲעַבר ּבַ י ּדִ א ְלָכל-ַעּמָ ְיִנין)  (ּדָ

הֹוְדעּון." ּתְ

שופטים אשר בידך, מנה אלוהיך "אתה עזרא, כחוכמת  כלומר:

כל את הנהר, בעבר העם אשר כל דנים את יהיו אשר ודיינים
(קיראו ז:כה). (עזרא תודיעו." ידע לא ואשר אלוהיך, תורת יודעי

כז-כח). פס' גם

הצו האחרון.  זהו

המקדש. לבית גם המתייחס ביותר המקיף הצו  זהו

(פס' כז-כח). שלווה בברכה. הצו היחיד  זהו

הגלות) (שפת ארמית מלשון עובר עזרא הצו, ציטוט לאחר  

הלאומית). התחייה (שפת לעברית

השבועות? שבעים שבנבואת ה"שבועות" מהן .6

ָיִמים." ֻבִעים ׁשָ ה ֹלׁשָ ׁשְ ל, ִמְתַאּבֵ ָהִייִתי אל ָדִנּיֵ ֲאִני ָהֵהם, ִמים ּיָ "ּבַ
י:ב). (דניאל

על מדברים ג',  ובפסוק זה בפסוק המצוינים הָיִמים" ֻבִעים  "ׁשָ  

שנים". של "שבועות
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יוֹם; ִעים ְוִתׁשְ ֹלׁש-ֵמאֹות  ׁשְ ָיִמים, ר ְלִמְסּפַ ֲעוָנם, ֵני ׁשְ ֶאת ְלָך י  ָנַתּתִ "ַוֲאִני,
י:ה). איוב עם (השוו ד:ה) (יחזקאל ָרֵאל" ית-ִיׂשְ ּבֵ ֲעֹון אָת, ְוָנׂשָ

נד, יומא, בבלי, (תלמוד שנים" של שבוע הוא ט' בדניאל  "שבוע

לד). רבא (איכה שנים" בת שבע תקופה מייצג "שבוע א).

"62 השבועות",  ל- השבועות" את "7 יש לחבר 7. מדוע
המשיח? ביאת למועד להגיע כדי

ולחתם ע ׁשַ ַהּפֶ א ְלַכּלֵ ָך, ָקְדׁשֶ ִעיר ְוַעל ָך ַעּמְ ַעל ְך ֶנְחּתַ ְבִעים ׁשִ ֻבִעים "ׁשָ
ָחזֹון ְוַלְחּתֹם ֹעָלִמים; ֶצֶדק ּוְלָהִביא, ָעֹון, ר ּוְלַכּפֵ את) (ַחּטָ חטאות (ּוְלָהֵתם)

(דניאל ט:כד). ים." ָקָדׁשִ קֶֹדׁש ְוִלְמׁשַֹח ְוָנִביא,

מסימני אחד האתנח, של ותפקידו מבנהו על ב' בחלק קיראו  

הטעמים במקרא.

 62+7) השבועות 69 תקופת את תום הרגע המציין מהו .8
הנבואה? פי המשיח על ביאת מועד מסמן את שבועות),

ַמִים ָ ַהּשׁ חּו ִנְפּתְ ל ּלֵ ִמְתּפַ ּוְבעֹודוֹ ֵיׁשּוַע; ם ּגַ ל ִנְטּבַ ָהָעם ל ּכָ ל ִנְטּבַ ר ֲאׁשֶ "ּכַ
ִני ה ּבְ ”ַאּתָ ַמִים: ָ ַהּשׁ ָיְצָאה ִמן ת-קֹול ְוַבּ יֹוָנה, ְדמּות ָעָליו ּבִ ָיְרָדה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש

ד:יח-כא). ג:א, עם (השוו כב) ג:כא, (לוקס י.“ ָחַפְצּתִ ָך ּבְ ֲאהּוִבי,

והמנחה הזבח על הדבר ישפיע וכיצד למשיח, יקרה מה .9
המקדש? בבית

ֶזַבח ּוִמְנָחה" ית ּבִ יח...ַיׁשְ ָמׁשִ ֵרת ִיּכָ ַנִים, ּוׁשְ ים ִ ּשׁ ׁשִ ֻבִעים ָ "ְוַאֲחֵרי ַהּשׁ
כז). ט:כו, (דניאל

שבעים נבואת מנבאת נוסף אירוע איזה על .10
השבועות?

ִמְלָחָמה, ֵקץ ְוַעד ֶטף,  ֶ ַבּשׁ ְוִקּצֹו א, ַהּבָ ָנִגיד ַעם ִחית ַיׁשְ ְוַהּקֶֹדׁש  "ְוָהִעיר
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יג:יד). מרקוס עם (השוו ט:כו) (דניאל ׁשֵֹממֹות." ֶנֱחֶרֶצת

תחרב על ידם." שארצנו כך רומי, ועל שלטון על  "דניאל אף כתב

ז). יא, פרק י', כרך היהודים, קדמוניות מתתיהו, בן (יוסף

ישראל) (נביאי אלו אנשים של הקדומות הנבואות "אחת  

יישרף המקדש ובית תיכבש, (ירושלים) העיר כי מנבאת
ג). ו, פרק ד', כרך היהודים, מלחמות מתתיו, בן במלחמה."(יוסף

יכלו כיצד אך יחרב, כי הוא (המקדש) היה ידוע רבא...'אכן  "אמר

ט: בדניאל כתוב מתי, כי 'הם ידעו השיב אביי: אימתי?' לדעת
(תלמוד עיר קודשך."' על עמך ועל שבעים נחתך "שבועים כד

ב). לב, נזיר בבלי,

ישוע? על העם בני אמרו מה .11

”ַהִאם ָאְמרּו: יו. ִמּפִ ְצאּו ּיָ ׁשֶ ַהֵחן ְבֵרי ּדִ ַעל אּו ּלְ ְוִהְתּפַ ָעָליו טֹובֹות רּו ּבְ ּדִ ם ּלָ "ּכֻ
(לוקס ד:כב) יוֵֹסף?“ ן ּבֶ לֹא הּוא

כא:כ). ד:ד; השליחים יב:יב-טו; מעשי יוחנן עם (השוו

את ולימד נסים חולל הוא  חכם...  איש  ישוע,  חי זמן "באותו  

רבים לאנשים גרם הוא האמת. את בשמחה קיבל אשר העם,
ג). ג, יח, היהודים, קדמוניות מתתיהו בן (יוסף אליו." להתלוות

כי העם מבני רבים ששיכנע העיקרי הטיעון היה מה .12
המשיח? הוא ישוע

ָהָרה ָהַעְלָמה ה "ִהּנֵ ִביא: ַהּנָ ִפי ּבְ ר ֲאדָֹני ּבֵ ּדִ ֶ ּשׁ ַמה ם ִיְתַקּיֵ ְלַמַען ֵאַרע ֶזה ל "ּכָ
ז:יד). מישעיהו בציטוט כג, א:כב, (מתי ֵאל.“ נּו ִעּמָ מֹו  ׁשְ ְוָקָראת ן  ּבֵ ְוֹיֶלֶדת

יֹוֵתר ים עֹוד ַרּבִ אּו ּבָ ע ְקּבַ ּנִ ׁשֶ ּוַבּיֹום מֹוֵעד השליח] שאול [עם ָקְבעּו ִאּתֹו ”ֵהם
ַמְלכּות ֶאת ָלֶהם יר ְוִהְסּבִ ָהֶעֶרב ַעד ֵמַהּבֶֹקר ֵהִעיד הּוא ְמגּוָריו. ְמקֹום ֶאל
ִביִאים." ַהּנְ ּוִמן ה  ֹמׁשֶ ִמּתוַֹרת ֵיׁשּוַע ַעל-אֹודֹות ָלֶהם ְוהֹוִכיַח  ָהֱאֹלִהים,

כג). כח: השליחים (מעשי
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והתעלה שרד אשר שקם בישראל היחיד המשיח מיהו .13
לזמנו? מעבר

אֹו ָהֵעָצה י ּכִ ָלֶהם, יחּו ְוַהּנִ ה ָהֵאּלֶ ים ָהֲאָנׁשִ ִמן ִחְדלּו ָלֶכם, אֹוֵמר ֲאִני ה "ְוַעּתָ
ִהיא, ֱאֹלִהים ֵמֵאת ִאם ֲאָבל ִהיא. ָאָדם ֵני ּבְ ֵמֵאת ִאם - ּתּוַפר ַהּזֹאת ה ֻעּלָ ַהּפְ

אֹלִהים!" ּבֵ ִנְלָחִמים ְצאּו ּמָ ּתִ ן ּפֶ אֹוָתּה ְלָהֵפר ּתּוְכלּו ֹלא
ה:לח-לט). השליחים (מעשי

הראשונה? בפעם יבוא שהמשיח הכרחי היה מדוע .14

(דניאל ט:כז). ֶאָחד" בּוַע ׁשָ ים, ָלַרּבִ ִרית ּבְ יר "ְוִהְגּבִ

ולהישאר המשיח בישוע להאמין נוכל כיהודים האם .15
יהודים?

ַהּזֹאת ִעיר ּבָ י ְלּתִ ּדַ ּגֻ ֲאָבל  ִקיִליְקָיה, ּבְ ר ֲאׁשֶ ַטְרסוֹס ְיִליד  ֲאִני, ְיהּוִדי ”ִאיׁש
ֵלאֹלִהים אי ַקּנַ ְוָהִייִתי ֲאבֹוֵתינּו ּתֹוַרת ְקּדּוֵקי ּדִ י ַעל-ּפִ י ְכּתִ ֻחּנַ ְמִליֵאל. ּגַ ְלַרְגֵלי

כב:ג). השליחים (מעשי ַהּיֹום." ֶכם ּלְ ּכֻ מֹו ּכְ

אבויה, שמעון בן רבנים ידועים (אלישע מספר  התלמוד מאזכר

וזכו יהודים נחשבו זאת ועם כמשיחיים, שנודעו ועוד) זומא, בן
כי אלו מאזכורים עולה עוד דגולים. וכמנהיגים כחכמים להכרה
סודה לוי, ה. (שמעון "בהתחשבות יתרה" בהם נהגו עמיתיהם

הרבנית, של המסורת ביותר הכמוס
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המשיח1 ביאת על הנבואה

ט‘ בדניאל השבועות שבעים נבואת

לשים הפשע, על עמך ועל עיר קודשך, לכפר נגזרו על שבועות ”שבעים
את ולהחזיר ונביא חזון לחתום עולמים, צדק להביא עוון, לכפר לחטא, קץ
יצא הדבר, להשיב שבו היום מן ותשכיל ותדע הקדושה לקודש הקודשים.
שבועות שבעה יעברו המושל  המשיח שימלוך עד ירושלים.  את ולבנות
לה, שמסביב והתעלה ורחובותיה העיר  ונבנתה  שבועות, ושניים ושישים
ולא משיח בעת מצוקה. ואחרי השבועות שישים ושניים ייהרג יהיה זה וכל
יבוא וקיצו מלך, עם שבראשו עומד והקודש ישחית והעיר  (מציל), לו יהיה
והוא ולחורבן.  לשיממון ירושלים) (של דינה נחרץ המלחמה קץ בשטף, ועד
(בבית ה‘), ומנחה זבח ישבית וחצי השבוע אחד, שבוע רבים עם יכרות ברית
אשר עד ימשך זה וכל המשומם, השיקוץ את יציב במקדש נישא ובמקום
ט:כד-כז, (דניאל לעיל).“ המוזכר (המשומם שומם על מוחלטת כליה תיפול

חופשי). תרגום
על גבריאל המלאך הכרזת היא (ט:ד-יט), דניאל לתפילת אלוהים תשובת
יַח ָמׁשִ ַעד ם ַלִ ְירּוׁשָ ְוִלְבנוֹת יב ְלָהׁשִ ָדָבר, ִמן-מָֹצא ל ּכֵ ְוַתׂשְ ”ְוֵתַדע : המשיח ביאת
ְוָחרּוץ, ְרחוֹב ְוִנְבְנָתה ׁשּוב  ּתָ ַנִים, ּוׁשְ ים ִ ּשׁ ׁשִ ֻבִעים ְוׁשָ ְבָעה;  ׁשִ ֻבִעים, ׁשָ - ָנִגיד

ט:כה). (דניאל ” ים. ָהִעּתִ ּוְבצוֹק,
המשיח אחרים. להושיע והוקדש שיועד אדם הוא ”משיח“ התנ“ך, פי על
המשיחה לתפקיד. כניסתו  את המסמן מיוחד בטקס הקודש  בשמן נמשח
המושח מן ואמונה גבורה חוכמה, ולהאצלת סמכות להעברת סמל היא בשמן

משימתו כמשיח. בהצלחת לסייע לנמשח, כדי
משיח. של לתפקיד וקודשו הקודש בשמן נמשחו ומלכים נביאים כוהנים,
כח:מא; (שמות אהרון לדוגמה, משיח: שנקראו רבים אנשים על מסופר בתנ“ך
טז:ו, יג), א‘ (שמואל המלך דויד א:יד), ב‘, (שמואל המלך שאול ויקרא טז:לב),
באופן מה:א). (ישעיהו פרס מלך ואפילו כורש סא:א), (ישעיהו ישעיהו הנביא

למשיח. ממשיח ישראל, שהועברה התקווה של גחלת נשמרה זה
בה‘ במשיח אלא נוסף, במשיח עוסקת אינה השבועות שבעים נבואת
יש (ט:ב), כי השנים שבעים הסיק מנבואת דניאל הגואל. המשיח הידיעה –
היא השבועות שבעים נבואת  ואולם, כורש. למלך מסוים,  למשיח לצפות
 1.Taken from Jacques B. Doukham, Secrets of Daniel: Wisdom and Dreams of a Jewish Priest in Exile (Hagerstown: 
Review and Herald Publishing Association, 2000) pp. 135-156. Used by permission. 
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שבעים נבואת של אוניברסלית גרסה זוהי כלל-עולמיות. השלכות בעלת
של (10 (7כפול השנים נבואת שבעים הכתוב. בשפת זה נרמז דבר השנים.
או בעוד שנבואת שבעים השבועות, שנת השבתון, עוסקת במשיח של ירמיהו
היובל. שנת של במשיח עוסקת 7 כפול 10), (7כפול השבועות ושבע“ ”שבעים
בריאת המסמלת את שנת היובל, את זה יחתום אחרון זו, משיח מסיבה

היא  7 כפול 7 שנים, כל בתום המתרחשת הזו, שבת-השבתות מחדש. העולם
לבני דרור מעניקה היא סא:א-ב). (ישעיהו רוֹר“ ”ּדְ של ועת ַליהָוה“, ַנת-ָרצוֹן ”ׁשְ

כה:ח-יז). (ויקרא מחדש אותם ובוראת ולאדמה, לטבע האדם,
נקודת דברים: להבהיר שלושה עלינו הנבואית, התקופה  את לפענח כדי

הביאה. ונקודת התקופה משך ההתחלה,

ההתחלה נקודת .1
(פס‘ ירושלים  של מחדש בנייתה על הכרזה שתצא לאחר יבוא המשיח 
משתמש הכתוב כג). (פס‘ לכך הד מוצאים אנו דניאל לתפילת ה‘ בתשובת כה).
ההתחלה היא נקודת אחרות, במילים ”דבר“. המילה: באותה בשני הפסוקים
של ירושלים, שיקומה על כלומר, משעה שתצא הכרזה הדבר“, שבו ייצא ”היום
התקופה נקודת ההתחלה של את מסמנת זו מילה ה‘. ידי דבר תתעורר על אשר
ְוִלְבנוֹת יב ְלָהׁשִ מָֹצא ָדָבר, ִמן ל ּכֵ ְוַתׂשְ שבועות: ”ְוֵתַדע שבעים האורכת הנבואית
ַנִים...”(דניאלט:כה). יםּוׁשְ ִ ּשׁ ֻבִעיםׁשִ ְבָעה;ְוׁשָ ֻבִעים,ׁשִ יַחָנִגיד-ׁשָ םַעדָמׁשִ ַלִ ְירּוׁשָ
בבנייה זה, ויעסקו אחר בזה שיינתנו צווים שלושה מכריז על עזרא ספר
מטעם ואחד דריוש מטעם  אחד כורש,  מטעם  אחד ירושלים:  של מחדש

ו:יד). (עזרא ארתחששתא
הגולים  שיבת את התיר  538 בשנת כורש ידי  על שניתן הראשון  הצו
ב: (עזרא לישראל  איש אלף  כחמישים  שבו שנה  בתוך  לארץ. הראשונים 
המקדש: של בית מחדש דנה בעיקר בנושא הבנייה כורש ואולם, הכרזת סד).

הצו השני  א:יא). (עזרא המקדש מבית 5,400 כלים שנגזלו השבת אישר הצו
משנה  העניק המדי), דריוש (לא הראשון, דריוש ידי 519 על שהוצא בשנת
ארתחששתא, ידי על השלישי הוצא הצו ג-יב). (עזרא ו: כורש להכרזת תוקף
כך על מצביעים דברים מספר יג-כו). ז: (עזרא לונגימנוס בשם גם שנודע

בנבואת דניאל: שנרמז שמדובר בצו

משתמש  עזרא למעשה, ביותר. התקף ולפיכך האחרון, הצו זהו  
תכליתם את לציין במטרה הצווים, שלושת על בדברו יחיד בלשון צו במילה

המשותפת.

בית  של  מחדש בבנייה נוגע הוא ביותר: והמפורט היסודי הצו זהו   
(עזרא ז:כה). בירושלים כנו על והפוליטי המנהלי המבנה המקדש, ובהשבת
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ְיהָוה,  רּוְך ”ּבָ אלוהים: של מעורבותו את מפורשות המאזכר היחיד הצו  זהו
ם. ָלִ ירּוׁשָ ּבִ ר ֲאׁשֶ ית ְיהָוה ֶאת-ּבֵ ְלָפֵאר ֶלְך, ַהּמֶ ֵלב ּבְ זֹאת, ָנַתן ּכָ ר ֲאׁשֶ ֲאבֵֹתינּו ֱאלֵֹהי
י, ְקּתִ ִהְתַחּזַ ַוֲאִני ּבִֹרים; ֶלְך, ַהּגִ ַהּמֶ ֵרי ׂשָ ּוְלָכל ֶלְך ְויוֲֹעָציו, ַהּמֶ ִלְפֵני ֶחֶסד, ה ִהּטָ ְוָעַלי
ז:כז-כח). (עזרא י“ ִעּמִ ַלֲעלוֹת ים, ָראׁשִ ָרֵאל ׂשְ ִמּיִ ָצה ָוֶאְקּבְ ָעַלי, ֱאלַֹהי ַיד-ְיהָוה ּכְ

שפתו לעברית, הגלות, שפת ארמית, מלשון עובר הכתוב כי לציין מעניין
הוא הלאומי השיקום התחלת על המכריז ארתחששתא, צו ישראל. עם של
על ישראל. של בהיסטוריה מפנה נקודת המסמל זה, לשוני מעבר שממחיש
לשלטונו השביעית הצו במהלך השנה ארתחששתא הוציא את עזרא, ספר פי
בבל  את עזב לפנה“ס.2 עזרא 457 שנת של הסתיו בתחילת כלומר, ז:ח), (עזרא
החודש של הראשון ביום לירושלים והגיע הראשון החודש של הראשון ביום
דניאל. נבואת של ההתחלה נקודת היא 457 שנת לפיכך, ז:ח-ט). (עזרא החמישי.

התקופה משך .2
לקרוא יש לכן, לשנה אחת. מקביל יום כל הם נבואיים: הנידונים השבועות
שנים. מציינים הם כלומר,  שנים.“ של ”שבועות בתור דניאל  בנבואת אותם
”שלושה כתוב:  הצום משך בתיעוד זו. פרשנות מאמת י‘ בפרק ב‘  פסוק
בשבועות שמדובר לציין י‘ באה בפרק ימים המילה  תוספת ימים.“ שבועות
היחיד המקום זהו שמשמעם שנים. ט‘ מהשבועים בפרק בשונה ממש, של

השבועות. סוגי שני בין להבדיל כדי זו, לשון הנוקט בתנ“ך
רבים בתנ“ך בסיפורים התנ“ך. של אורכו לכל רווחת לשנה יום ההקבלה בין
משתמשים התנ“ך תרגומי מרבית לפיכך, שנים. בבחינת ימים המילה מופיעה
כז: ב:יט, א:כא, שמואל א‘, יא:מ; שופטים יג:ג; (לדוגמה, שמות שנים במילה
לשנים. ימים בין רבות הקבלות כוללים בתנ“ך והפיוט השירה פסוקי ועוד). ז
ָיִמים י ְבּתִ ַ ”ִחּשׁ י:ה). (איוב ָגֶבר.“ יֵמי ּכִ נוֶֹתיָך, ִאם-ׁשְ ָיֶמיָך: ֱאנוֹׁש ֲהִכיֵמי לדוגמה:“
ָנָקם ְויוֹם ַליהָוה, ַנת-ָרצוֹן ׁשְ ”ִלְקרֹא עז:ו).  (תהילים עוָֹלִמים“ נוֹת, ׁשְ - ֶדם ִמּקֶ

סא:ב). (ישעיהו ֵלאלֵֹהינּו...“ 
החקלאי העברי מצווה ה‘ תורת ויקרא. על פי בספר גם מופיע עיקרון זה
שבתון שנת בשנה השביעית על ולהכריז שש שנים, אדמתו במשך את לעבד
בין בשווה שווה יחולק מאליו שיצמח והיבול תעובד, לא האדמה שבמהלכה
שביעית שנה כה:א-ז). (ויקרא והעשירים העניים הגרים, העבדים, בין – כולם
ימות של השבת מן בשונה השנים, של השבת היא שבת-שבתון שנקראה זו
ַבע ׁשֶ ְלָך, ”ְוָסַפְרּתָ היובל: לשנת בנוגע הלשון באותה משתמש הכתוב השבוע.
ִנים, ָ ַהּשׁ תֹת ּבְ ׁשַ ַבע ׁשֶ ְיֵמי ְלָך,  ְוָהיּו ָעִמים; ּפְ ַבע ׁשֶ ִנים,  ׁשָ ַבע ׁשֶ - ִנים ׁשָ תֹת ּבְ ׁשַ

כה:ח). (ויקרא ָנה“ ׁשָ ִעים, ְוַאְרּבָ ע ׁשַ ּתֵ

על פי . ואולם, (see: Artaxeres in Universal Larousse) 465 בשנת מלך ארתחששתא כי מלמדת ההיסטוריה .2
עם מלכים השוו א:א,ב, דניאל כה:א, (ירמיהו הבאה השנה של בתשרי להתחיל אמורה הייתה הראשונה מלכותו התנ"ך, שנת

תשרי 457. 458 עד מתשרי להימשך אמורה למלכותו השביעית השנה .(1.1 השנה לראש י; משנה ט, יח:א, ב',
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המרגלים שבהם תרו הימים ארבעים לפיכך, התנ“ך. נבואות חל על זה עיקרון
ר ֲאׁשֶ ִמים ַהּיָ ר ִמְסּפַ ”ּבְ במדבר: נדידה שנות לארבעים בנבואה נגזרו כנען, את
ֲעוֹנֵֹתיֶכם, ֶאת אּו ׂשְ ּתִ ָנה ָ ַלּשׁ יוֹם ָנה ָ ַלּשׁ יוֹם - יוֹם ִעים ַאְרּבָ ָהָאֶרץ, ֶאת ם ְרּתֶ ּתַ
על מצווה ה‘ בדומה, יד:לד).  (במדבר נּוָאִתי“ ּתְ ֶאת ם, ִויַדְעּתֶ ָנה;  ׁשָ ִעים ַאְרּבָ
יום מסמל כשכל במשך ימים רבים, על צידו השמאלי לשכב הנביא יחזקאל
ִעים ְוִתׁשְ לֹׁש-ֵמאוֹת ָיִמים, ׁשְ ר ְלִמְסּפַ ֲעוָֹנם, ֵני ׁשְ ֶאת י ְלָך ָנַתּתִ ”ַוֲאִני, אחת. שנה

(יחזקאל ד:ה). ָרֵאל“ ית-ִיׂשְ ּבֵ ֲעון אָת, יוֹם; ְוָנׂשָ
דניאל בנבואת השבועות אחד את פה והנוצרית פירשו היהודית המסורות
תוקף המעניקות העתיקה,  העת מן  עדויות מהווים  רבים יד  כתבי כשנים.

ה-3  (המאה היובלות ספר כגון: ההלניסטית, הספרות מן החל זו, לפרשנות
לפנה“ס),  ה-2  (המאה א‘ חנוך לפנה“ס), ה-1 (המאה לוי  צוואת לפנה“ס), 
המזויף  יחזקאל , II-ה Q מלכיצדק כגון: ה-2 לפנה“ס), (המאה קומראן ספרות
(המאה סדר-עולם כגון: הרבנית, בספרות וכלה דמשק, מסמך ,(4Q 384-390)
מאת  הביניים, ימי של  התנ“ך ופירושי  רבה  מדרש התלמוד,  לספירה), ה-2 
לוודאי  גדולות.3 קרוב עזרא במקראות ואבן רש“י גאון, רב סעדיה כגון: פרשנים

זה. להבנת קטע ביותר והתקף העתיק המפתח הוא שעיקרון ה‘יום-שנה‘

שבועות רצופים
ים ִ ּשׁ ֻבִעיםׁשִ ְבָעה;ְוׁשָ ֻבִעים,ׁשִ חזוןשבועותהשניםמוביללביאתהמשיח:“...ׁשָ
ט:כה-כו). (דניאל לוֹ“ ְוֵאין יַח ָמׁשִ ֵרת ַנִים, ִיּכָ ים ּוׁשְ ִ ּשׁ ׁשִ ֻבִעים ָ ַהּשׁ ַנִים....ְוַאֲחֵרי ּוׁשְ
השבועות ושניים שישים בתום להתרחש אמורה המשיח ביאת

הפסקה  אין ל-62 השבועות השבועות 7 בין השבועות. לשבעת המתווספים
והוטעם נוקד אשר המסורה בנוסח זאת, עם ההפך). הגורסים פרשנים (יש

מסימני  אחד  אתנח, מופיע  שלנו),  התנ“ך  גרסת  (הוא לספירה  ה-10  במאה
השבועות. 7 לאחר הפסקה לציין העשוי הטעמים,

השבועות: כל סך של מדובר במניין כי המוכיחות סיבות 3 להלן

על  מדובר הנבואה בפתח כבר הכתוב. מן הגיונית המשתמעת סיבה  
.(24 ָך“ (פס‘ ָקְדׁשֶ ְוַעל-ִעיר ָך ַעל-ַעּמְ ְך ֶנְחּתַ ְבִעים ׁשִ ֻבִעים ”ׁשָ שבעים שבועות:

בזה,  זה השזורים מרכזיים, נושאים בשני דן סגנונית.4 הטקסט  סיבה
מופיעה למשיח התייחסות בכל  נפרדת. מפתח  מילת מהם אחד כשלכל

או נחרץ. המילה חרוץ מופיעה לירושלים התייחסות המילה שבועים, ובכל
 62 אחרי רק לבוא אמורה ההפסקה הטקסט כי ממבנה להסיק נוכל לפיכך,
תרגום  כגון עתיקים בתרגומים שרואים כפי 7 שבועות), אחרי (ולא השבועות

קומראן.“5 בגרסת ואפילו הסורי התנ“ך השבעים,
3. Jacques Doukhan, Drinking at the Sources (Mountain View, Calif: Pacific Press, 1981), p. 67
4. Jacques Doukhan, The Seventy Weeks of Dan. 9: An Exegetical Study, Andrews University Seminary Studies
17, No 1 (1979): 12-14
5. Geza Vermes, The complete Dead Sea Scrolls in English (New York, 1997) p. 127.
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באתנח, הטעמה  ומן השימוש התחביר נובעת מן השלישית  הסיבה  
לשם משמש תמיד לא  האתנח למעשה, ”שבע“. למילה הצמודה  מפרידה,
בבראשית  לדוגמה,  הדגשה.6  לציון  בו משתמשים קרובות לעיתים הפרדה. 
המושא לבין בינו הפרדה לציין לא כדי ברא, הפועל תחת אתנח מופיע א:א
האלוהי. הבריאה מעשה הדגשת לשם דווקא אלא וארץ“, ”שמים המשלים
מהווים הם ט‘, וכי המצוינים בדניאל בין השבועות שאין להפריד עולה מכאן
עם  62 השבועות ברצף את לקרוא עלינו לחלוקה. ניתן שאינו שנים של סך
תחילת  תאריך את בחשבון  ניקח אם מניינם. סך את ולחשב  השבועות,  7
לקבוע  נוכל שנים) של (70 שבועות לפנה“ס) ואת משך התקופה 457) הנבואה

מצביעה. היא הנבואה, ולגלות מהו האירוע שאליו קץ מועד את

בא! המשיח הביאה: נקודת .3
מנקודת  שנים  של שבועות   69 לאחר להתרחש צפויה המשיח ביאת
מנקודת (7 כפול   69) שנים   483 כלומר,  לפנה“ס.  457 שהיא ההתחלה,

זו מציינת בתולדות  ה-70 הוא שנת 27 לספירה. שנה השבוע לפיכך, ההתחלה.
כלומר, משיח/משוח). כריסטוס, (ביוונית המשיח ביאת והעולם את ישראל
ג:כא- (לוקס הקודש רוח ידי על ו“נמשח“ נטבל ישוע שבה השנה בדיוק זוהי
(ג: טיבריוס הקיסר חמש-עשרה לשלטון זה לשנת אירוע מתארך לוקס כב).
הקראה ידי כהונתו המשיחית על שירות את פתח ישוע השנה שבה זו א).
ָעָלי, ֲאדָֹני ופועלו: ”רּוַח ייעודו את להפליא מישעיהו, התואם קטע של בפומבי
ַקח-קוַֹח; ּפְ לִעְוִרים ּוְ רוֹר, ּדְ בּוִיים ָלַחִני ִלְקרֹא ִלׁשְ ׁשְ ֲעָנִוים. ר ְלַבּשֵׂ אִֹתי ח ָמׁשַ ַיַען

ד:יח-יט). (לוקס ַליהוה.“ ַנת ָרצוֹן ׁשְ ים, ִלְקרֹא ָחְפׁשִ ְרצּוִצים ַח ּלֵ ְלׁשַ
השבועות, שבעים לנבואת זיקתו ישוע על הצביע היובל, לשנת בהתייחסו
מישעיהו, הכריז שציטט לאחר לעיל). (ראו יובל שנת על היא המדברת אף
ה ַהּזֶ תּוב  ַהּכָ א ִנְתַמּלֵ ”ַהּיוֹם ישעיהו: הנביא נבואת התגשמות הוא כי  ישוע

ד:כא). (לוקס ָאְזֵניֶכם.“ ּבְ
”ְוַאֲחֵרי המשיח:  של מותו חיזוי כדי עד מרחיקה דניאל נבואת  מותו.
ּוִמְנָחה“ ֶזַבח ית ּבִ ַיׁשְ בּוַע ָ ַהּשׁ ַוֲחִצי לוֹ... ְוֵאין יַח ָמׁשִ ֵרת ִיּכָ ַנִים, ּוׁשְ ים ִ ּשׁ ׁשִ ֻבִעים ָ ַהּשׁ

(פס‘ כו, כז).
מעניין אלים. מוות יהיה המשיח מותו של כי עולה כרת בפועל השימוש מן
שנגזר אדם הסבילה) (בצורתו לרוב מציין זה פועל התורה, שבמצוות לציין
סופית. לכליה שתביא פעולה אכזרית על בפסוק מרמז הפועל זמן למות. עליו
ויקרא. הפועל כרת מתקשר מספר למונחים אף ואולם, מות המשיח קושר
תמיד מתלווה  כרת  הפועל קורבנות. הקרבת באמצעות שנכרתת  לברית 
לג:יג). ירמיה טו:יח; בראשית (לדוגמה: ברית), (כריתת ברית למילה בעברית
’קורבן ועם ’ברית‘ עם בהקשר נרחבת משמעות מתווספת כרת למילה וכך,

לד:יח). ירמיהו טו:י; (בראשית השה‘
6. William Wickes, Two Treatises on the Accentuation of the Old Testament ( New York: 1970), parts I: 32-35; II: 4.
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את שמעוררים במונחים המשיח מות על מכריז דניאל אחרות, במילים
עבודת תורת  פי על שה, הקרבת באמצעות ה‘ עם שנכרתה הברית זיכרון 
כך על נרמז השבועות, שבעים על המדבר הנבואה, בפתח כבר הכוהנים.

כד). (פס‘ העוונות כפרת אזכור באמצעות
עם ברית לכריתת הנחוץ המשיח בתור הקורבן את מזהה כן, אם הנבואה,
ה‘ והבטיח עם הברית כריתת את מימש השה, מות כמו המשיח, אלוהים. מות
בני של היומיום מחיי הלקוחים שגורים במונחים משתמש הנביא מחילתו. את
ישעיהו השתמש הנביא יומיומי. עניין הייתה קורבנות הקרבת ישראל, עבורם
הנביא את ישראל או את מייצג שאינו הסובל, העבד המילים בתיאור באותן
מחילה ולהביא האדם בני חטאי על לכפר כדי כשה למות חייב אשר עצמו7,
נּו. ּלָ ּכֻ ֲעוֹן ֵאת  ּבוֹ, יַע ִהְפּגִ ַויהָוה ִנינּו; ּפָ ְלַדְרּכוֹ ִאיׁש ִעינּו, ּתָ ּצֹאן ּכַ נּו  ּלָ ”ּכֻ וישועה:
ֶנֱאָלָמה; גְֹזֶזיָה ִלְפֵני ּוְכָרֵחל  יּוָבל, ַבח ַלּטֶ ה ּשֶׂ ּכַ יו, ח-ּפִ ִיְפּתַ ְולֹא  ַנֲעֶנה, ְוהּוא ׂש ִנּגַ
ישוע זיהו העם בימי שבני זה מפתיע אין לכן, ו-ז). (ישעיהו נג: יו“ ח, ּפִ ְולֹא ִיְפּתַ
בעבודת וראו א:כט), (יוחנן ָהעוָֹלם“ את ַחּטַ א ַהּנוֹׂשֵ ָהֱאלִֹהים ה ”ׂשֵ בתור: אותו
ש“ַהּתוָֹרה משום הגואל, למשיח  מבשר אות במקדש  היומיומית הקורבנות

י:א). העברים (אל ָהֲעִתידוֹת“ ַהּטוֹבוֹת ֵצל היא
הקורבנות: הקרבת נוהג לביטול  להביא המשיח אמור מות מכך, כתוצאה
ממש העברים י:יח), (אל ֲחָטִאים“ ַעל ן ָקְרּבָ עוֹד ֵאין ִנְסָלִחים לּו ַהּלָ ”ּוְבָמקוֹם ׁשֶ

(ט:כז). ּוִמְנָחה ” ית ֶזַבח ּבִ ַיׁשְ בּוַע ָ ”ַוֲחִצי ַהּשׁ שניבא דניאל: כשם
הכתוב כז). (פס‘ השבעים השבוע באמצע להתרחש אמור היה המשיח מות
בהקשרים כ“אמצע“. זאת להבין  יש  זה  בהקשר  אך  השבוע“, ”חצי אומר:
”אמצע“, משמעו תמיד ”חצי“ זמן, פרקי בציון אך מחצית, ”חצי“ הוא מסוימים
ג: טז:ג; רות שופטים י:יג; יהושוע יב:כט; שמות (ראו הנדונה. גם בנבואה וכך
אחרי שנים וחצי שלוש מציין השבוע“ ”חצי קב:כה). תהילים יז:יא; ירמיהו ח;

של  והמשמעות התזמון נצלב. ישוע שבה השנה , 31 שנת את כלומר, ,27 שנת
עם דברי הנבואה. אחד עולים בקנה של ישוע מנצרת מותו

ירושלים נפילת
והמקדש: ירושלים בגורל דניאל הנביא מתמקד המשיח מות ציון לאחר
ֶנֱחֶרֶצת ִמְלָחָמה, ֵקץ  ְוַעד ֶטף,  ֶ ַבּשׁ ְוִקּצוֹ  א, ַהּבָ ָנִגיד  ַעם ִחית  ַיׁשְ ְוַהּקֶֹדׁש  ”ְוָהִעיר
(ט:כו- ׁשֵֹמם“. ַעל ְך ּתַ ּתִ ְוֶנֱחָרָצה, ָלה ּכָ ְוַעד ְמׁשֵֹמם, ּקּוִצים ׁשִ ַנף ּכְ ְוַעל ׁשֵֹממוֹת...
וקיצו מלך, עומד שבראשו עם ישחית והקודש ”והעיר חופשי: ובתרגום כז).
ולחורבן... לשיממון ירושלים) (של דינה נחרץ המלחמה קץ ועד בשטף, יבוא
אשר עד ימשך זה וכל המשומם, השיקוץ את יציב במקדש נישא ובמקום

לעיל).“ המוזכר (המשומם שומם על מוחלטת כליה תיפול
זה אירוע המקדש. ובחורבן ירושלים בנפילת דנה היא ברורה. הנבואה

ד-ו נג: ה-ז, מט: ישעיהו את קראו ישראל, לעם העבד בין ההבדלה   לעניין
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לאירועים הכרונולוגי המידע מוגבל השבועות שבעים בנבואת מתוארך. אינו
”חורבן“ ”מלחמה“, על רק למדים אנו  לעיל). (ראו למשיח הקשורים

המשיח. מות מה לאחר תתרחש זמן וכי טרגדיה זו ו“שיקוצים“,
לרומאים מתייחסת זו נבואה כללית, לפיה הסכמה יש היהודית במסורת
יוסף כליל. אותה המקדש והחריבו בית את העיר, הרסו לתוך ב“שטף“ שנכנסו
של  דגולים התלמוד10 ורבנים גם כמו לאירוע, עד כנראה שהיה מתיתיהו9 בן
נבואה  להחיל כי יש ועוד, כולם מסכימים אבן עזרא רש“י, הביניים11 כגון ימי
וחילו טיטוס בידי ולבסוף וספסיאנוס, של לגיונותיו בידי ירושלים מצור על זו

לספירה. 70 בשנת

הברית
”ברית בתור המשיח של פועלו את מתאר אינו דניאל הנביא כי לציין ראוי
הברית את המחזקת כפעולה דווקא אלא הישנה, את המבטלת חדשה“
מציין גבר) השורש מן (הגביר ברית“ ”והגביר במילים השימוש המקורית.
ישוע המפגש עם וקיימת. שרירה לברית תוקף“ ”מתן או ”חיזוק“, ”תגבור“
להפך, היהודי, אלא משורות העם המאמין בו להרחיק את אינו אמור המשיח

ישראל. אלוהי עם הברית ואת היהודיים שורשיו את לחזק
המילה לרבים“. ברית ”והגביר רבים: עם הנכרתת בברית מדובר ועוד, זאת
על חלה רק לא הברית. הברית לרעיון האוניברסליות של מקושרת הרבים
ירושלים, נפילת לאירוע בניגוד ”רבים“.  עמים  על אף אלא ”רבים“, יהודים
ֶאָחד“ בּוַע ׁשָ ים, ָלַרּבִ ִרית ּבְ יר ”ְוִהְגּבִ למשיח נוגע שהוא משום מתוארך זה אירוע
שבעים של  האחרון השבוע בתום לדון הנבואה עוברת מכאן ט:כז). (דניאל 
על  עמוקות שהשפיע אירוע מציין זה תאריך 34 לספירה). (שנת השבועות
יצאו שבה השנה הייתה המפתח לישועתה. זו מהווה את ואף כולה, האנושות
שהוזכרו לאוזני הגויים, ה“רבים“ והגיעו ישראל מגבולות הארץ אלוהי דברי

ח). השליחים (מעשי לעיל

י.   ו, ה: היהודים מלחמות בן מתיתיהו, יוסף .9
ב. נז: נו:ב, נו:א, גיטין, בבלי, תלמוד .10

גדולות מקראת .11




