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 ד' פרק - התגלותספר ה

 אסיפת הלל בשמים

 13.3.21)יוסי עובדיה( 

 

הספר מתחלק לשלושה  ,הקודמים שהוזכר בשיעורים כפי, ועל פרק ד' בשיעור זה נלמד

שעליהם נאמר ליוחנן שהם על אירועים נלמד ועד סוף הספר  משיעור זה חלקים מרכזיים.

  .עתידים להתרחש

 ג' –' ב 'א פרק

(2- 3) 

 כ"ב –' ד

(4-22) 

 עתיד הווה עבר זמן

 הדברים נושא

 ראית אשר

 אשר ואת

 הווה

 עתיד אשר ואת

 להיות

 

 'ד פרק ההתגלות

מה שקרה עד כאן, אחרי שיוחנן כלומר אחרי , הפרק מתחיל במילים 'אחר הדברים האלה'

אנו מרבים לחשוב היכן אנו בתקופה שלנו כתב את הדברים שישוע אמר לשבע הקהילות. 

 ניתן ,ומה שטרם התגשם ,לפי כל מה שהתגשם אם כן, .נמצאים בלוח הזמנים האלוהי

שהוא היה קרוב  כפיהאדון קרוב הרבה יותר מ נמצאים בין פרק ג' לפרק ד'.להבין שאנו 

 יודעים מתי הוא יגיע. איננו, אך עדיין אז

 

 אך זה לא ,יוחנן מתאר בפסוק הראשון שהוא ראה דלת פתוחה בשמים, מחזה מרהיב

 הוא שומע את הקול הראשון שדיבר אליו, כקול שופר. .נגמר כאן. יוחנן גם שומע קול

יוחנן וקורא לו ישוע מדבר אל  כמובן ישוע. מישהו יכול לזכור מי דיבר אל יוחנן בראשונה?

 לעלות לשמים כדי להראות לו את מה שצריך להיות בעתיד.

 

לראות את אשר צריך כדי ליוחנן במסע שלו  ונצטרף ,נחגור את חגורות הבטיחותהבה 

האם יוחנן היה היחידי שהיה  .חיוחנן אומר שהוא היה בהשראת הרו לקרות בעתיד.

ה ישניאיגרת השאול השליח מציין ב .אכמובן של בהשראת הרוח וראה דברים שמימיים?

הוא נלקח לרקיע שחזיונות והתגלויות מיוחדים, ואפילו  לו היושלקורינתים פרק י"ב 

 השלישי ושמע מילים שאין לבטא אותן.

 

  לרשום והאחריותליוחנן ניתנה הזכות  יוחנן לעומתו התבקש לכתוב את כל אשר הוא רואה.

 יחזקאל בפרק ו', ישעיהומספר נביאים חזו דברים שמימיים כמו גם  .את מה שהוא ראה

)אני מציע לכם לקרוא את הפרקים  וגם הם כתבו על כך.בפרק ז',  ודניאל בפרקים א' וי',

 .(ראוהאלה ולראות איך הם מתארים את החיזיון ש



2 
 

 

כיסא  ומישהו יושב עליו. רואה בשמים זה כיסא הדבר הראשון שיוחנן מתאר ממה שהוא

את תשומת שתפס היה הדבר הכי דומיננטי, הכי בולט  ,הזה ומי שישב עליו המלכות זה, כס

את מה אך יוחנן בוחר להתחיל ולתאר  ,אלוהיםהבהיכל  דברים נוספיםהיו  ליבו של יוחנן.

יוחנן לא מתאר את מי  ואה דווקא מהכס הזה ומהיושב עליו, מהמרכז החוצה.שהוא ר

כל אשר יוחנן יכול לומר  .אותור אלשון אנושית אינה יכולה לתשכן שיושב על הכיסא, 

 .קרותהוא שהיושב על הכיסא דומה לאבנים י

 

   אודם אבן                    אבן ישפה 

 

 

 

 

 

, חושן שהכהן הגדול נשא על חזהותורה בתיאור המוזכרות ב המעניין שאבנים אל

 האבן הראשונה והאחרונה שמצוינות שם. ןה האבנים אלו

 

ואומר שמסביב  ,יוחנן ממשיך לתאר את מה שהוא רואה

כאשר  ., הדומה במראה לברקתקשת מעיןלכיסא יש 

בברית שה' כרת עם  במה אנו נזכרים? ,רואים קשת בשמים

ה' רוצה להזכיר לנו שלמרות כל הזעם שהוא עתיד  .נוח

  לשפוך על העולם הוא עדיין זוכר את בריתו.

 

כיסאות ועליהם יושבים  24רואה עוד  . הואהזה יוחנן רואההמיוחד אך לא רק את הכיסא 

 12 ואתשבטי ישראל  12צגים את ישהם מיר עלש ניתן זקנים?ה 24מיהם  זקנים. 24

 למדנו על קהילת לאודיקאה בשיעור הקודםשים בגדים לבנים. הזקנים לבו השליחים.

הבגד הלבן מציין שאנו מוצדקים בעיני  .םשישוע מציע להם לקנות ממנו בגדים לבני

  .בזכות מותו של ישוע אלוהים

 

ַׁשע: 10ישעיה ס"א  נִ֙י ִּבְגֵדי־י ַ֔ י ִהלְִּביַׁש֙ י ִּכֵ֤ אֹלַהַ֔ ל נְַפִׁש֙י ֵּבַֽ ה ָּתֵגֵ֤ ָָ֗ יהו יׂש ַּבַֽ ה  "ׂ֧שֹוׂש ָאִׂשִ֣ יל ְצָדָקָ֖ ְמִעִ֥

נִי" זה  .נעשינו מוצדקים לפני אלוהים דרך מותו של ישוע עבורנוכשהגענו לאמונה, . יְָעָטָ֑

 לא בזכותנו אלא רק בזכותו, והוא מלביש אותנו במעיל הצדקה שלו. 

 

 שקיבלו , הכבודהגמול ןה העטרות זהב אל .עטרות זהב מה יש לזקנים על ראשיהם?

  חייהם כאן עלי אדמות.הזקנים מאלוהים על 
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ברקים,  ממנו את מה שהוא רואה והוא חוזר לכיסא ומתאר שיוצאים לתאריוחנן ממשיך 

 אלוהים.השבעת הלפידים הם שבע רוחות  .וושבעה לפידים בוערים לפני, קולות ורעמים

 

יו 1": 1-2ישעיהו י"א  י וְֵנָ֖צ ר ִמָּׁשָרָׁשִ֥ ֵ֣זַע יִָׁשָ֑ ר ִמֵּגִ֣ ט  א ח ָ֖ ה׃  וְיָָצִ֥ ּוַח יְהוָָ֑ה ֧רּוַח  2יְִפר ַֽ יו רִ֣ ה ָעָלָ֖ וְנָָחִ֥

ַעת וְיְִרַאִ֥ת יְהוַָֽה" ּוַח ַּדָ֖ ה רִ֥ ּוַח ֵעָצ֙ה ּוגְבּוָרַ֔ ה רֵ֤ ה ּוִבינָָ֗  .ָחכְָמִ֣

 

שבע רוחות  רוח ה', רוח חוכמה, רוח בינה, רוח עצה, רוח גבורה, רוח דעת ורוח יראת ה'.

שבע רוחות ה'  6 פסוק ק ה'פרהתגלות ב ה' מדומות כאן בהתגלות ללפידי אש בוערים.

ַבע  מדומות לעיני ה'. "וְָרִאיִתי ֵּבין ַהּכִֵּסא וְַאְרַּבע ַהַחּיֹות ּוֵבין ַהּזְֵקנִים עֹוֵמד ׂש ה ּכְמֹו ָטבּוַח; ׁש 

ץ." ַבע רּוחֹות ָהֱאֹלִהים ַהְּׁשלּוחֹות א ל ָּכל ָהָאר  ר ֵהן ׁש  ַבע ֵעינַיִם ֲאׁש   פרק א'ב ַקְרנַיִם לֹו, וְׁש 

בתנך בספר  על שבע הרוחות כתוב גם ות נמצאות לפני הכיסא.שבע הרוחכתוב ש 4 פסוק

 .9ובספר דברי הימים ב' ט"ז  10, ד' 9זכריה ג' 

 

שלפני הכיסא יש משהו כמו  6והוא מציין בפסוק  ,תאר את מה שהוא רואהליוחנן ממשיך 

 החיות אל ובאמצע הכיסא ומסביבו ישנן ארבע חיות. דומה לבדולח )לקריסטל( ים זכוכית

שלישית יש ל, ה לעגל או שוריהשני, אחת דומה לאריה מלאות עיניים. ןה, מאוד מיוחדות

 כשקוראים את ם.ילכל אחת מהחיות יש שש כנפי .הרביעית דומה לנשרו פני אדם

לראות שיש כאן שילוב  ניתן ,המראות השמימיים שראועל ישעיהו ויחזקאל  של אוריםיהת

 או אולי יצורים שמימיים אחרים.ה גבוהה( )מלאכים מדרגשל הכרובים והשרפים 

 

 והחיות אינן מפסיקות להלל את ה'.

 

 :כוללעד כה, תיאורו של יוחנן 
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 כיסא 

  על הכיסא יושב ה', אך יוחנן לא מתאר אותו, אלא רק אומר שהוא כמו האבנים

 .היקרות

   .מסביב לכיסא קשת דומה במראה לברקת 

  זקנים, כל אחד מהם לבוש  ושביםשעליהם יכיסאות נוספים  24מסביבו יש

 בבגדים לבנים ועטרות זהב על ראשם.

 .מן הכיסא יוצאים ברקים, קולות ורעמים 

 צגים את שבע רוחות האלוהים.ילפני הכיסא יש שבעה לפידים המי 

 דומה לבדולח. לפני הכיסא יש כמו ים זכוכית 

 הכיסא ומסביבו יש ארבע חיות שמימיות עבאמצ. 

 

אתגר גדול לכל ותפארת. הדר ומלא הוד , מיוחד, מדהים, נפלא, מלכותי תיאוראיזה 

 אומן או צייר.

 

החיות מהללות את ה' ללא הפסק  נכנס להיכל ה' באמצע אסיפת הלל. בעצם יוחנן

ר ָהיָה וְהֹו ה וְיָבֹוא.”: באומרן וכאשר ( 8)פסוק  “ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, יהוה ֱאֹלִהים ְצָבאֹות  ֲאׁש 

הזקנים נופלים לפני הכיסא ומשתחווים 'לחי לעולמי עולמים',  24, ה'החיות מהללות את 

לְָך יָא ה, ֲאדֹונֵנּו וֵאֹלֵהינּו, לְַקֵּבל א ת ַהּכָבֹוד ” באומרם:  ומניחים את עטרותיהם לפני הכיסא

 (.11פסוק ) “ּוִבְרצֹונְָך ָהיּו וְנְִבְראּו וְַהיְָקר וְַהּגְבּוָרה, ּכִי ַאָּתה ָּבָראָת ַהּכ ל 

 

ָהיָה וְהֹו ה  רׁש  , יהוה ֱאֹלִהים ְצָבאֹות  אֲ ׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁשָקדֹו” (:8פסוק )לדברי החיות  נחזור

גם  זה תמיד שלוש פעמים. "קדוש"כאשר היצורים השמימיים קוראים לאלוהים  “וְיָבֹוא.

 :מלוא האלוהיםזה מציין את  ."קדוש, קדוש, קדוש" :ספר ישעיהו פרק ו' קראוהשרפים ב

 האב קדוש, הבן קדוש, רוח הקודש קדוש. אלוהים האב, הבן ורוח הקודש.

 

הוא  מציינות את טבעו הנצחי של אלוהים. ןה, כאשר החיות קוראות 'אשר היה הווה ויבוא'

 וכאשר החיות מהללות !איזה אלוהים נפלא יש לנו .ףהיה מהתחלה והוא יהיה אחרי הסו

ציינתי קודם  הזקנים משתחווים ומניחים את עטרותיהם לפני הכיסא. ,את אלוהים

מציינות  העטרות .אדמותשהעטרות שלהם מציינות את הגמול שקיבלו על חייהם כאן עלי 

לבוא בענווה וביראה גם את הכבוד שלהם. כאשר אתה בא ומשתחווה לה' אתה חייב 

 להניח את הכבוד שלך לפניו. ו

 

ל , אך דוד ענה להלו ולעגה בזהמיכל  ,דוד רקד לפני ה'שכ את וְָהיִִ֥יִתי ָׁשָפָ֖ ִתי עֹו֙ד ִמּז ַ֔ : "ּונְַקּלֵ֤

י"  מגיעאלוהים לכי רק , יכול לבוא עם הכבוד שלך אינךלפני ה' (. 22שמואל ב' ו' ) ְּבֵעיָנָ֑

ְ  ,לקבל את כל הכבוד עצמו כאשר הוא בא לפני את וגם המלך דוד השפיל קר והגבורה. הי



5 
 

לְָך יָא ה, ֲאדֹונֵנּו וֵאֹלֵהינּו, לְַקֵּבל א ת ” :אומרים כאשר הם משתחוויםכפי שהזקנים ו, ה'

למה הוא ראוי לקבל את  “ּוִבְרצֹונְָך ָהיּו וְנְִבְראּו. ַהּכָבֹוד וְַהיְָקר וְַהּגְבּוָרה, ּכִי ַאָּתה ָּבָראָת ַהּכ ל 

אלוהים ברא  נבראו.וברצונו הם  ,וברצונו הם היו, כי הוא ברא הכל הכבוד, היקר והגבורה?

 , למען הרצון שלו.אותנו ברצונו

 

 .למען ההנאה של אלוהים, עבור ההנאה שלנו, אלא למען הרצון שלו אינהמטרת בריאתנו 

ל נעשה ואלא זה אומר שאת הכ, זה לא אומר שעלינו לחיות בעצב ונוקשות, לבושי שחורים

 הדברים.סדר את מבלבלים היוצרות, מבלבלים את  לצערי האנשים לכבודו, על פי רצונו.

התוצאה  רבות פעמיםו, האנשים שמים את הרצון שלהם הרבה לפני הרצון של אלוהים

 קים ומתסכלים, חיים מרירים וציניים.ימשמעות, חיים ללא מטרה, חיים ר חסריהיא חיים 

הדרך , לכן לא המטרה של קיומנו. זאת למה? כי לא נבראנו לחיות למען ההנאה שלנו,

כך שחיינו לכבודו היא שנחיה אותם  ,נצחיתהיחידה שחיינו יכולים להיות בעלי משמעות 

 יסבו שמחה וסיפוק לאלוהים.

 

העולם היום מצייר לנו תמונה  .ם המשיחייםוכן, יש הרבה הנאה, שמחה וסיפוק בחיי

 Do what feels' וזנות יש שמחה והנאה. , כאילו שרק בחיים אנוכיים, בחיי פריצותשקרית

good' , אלה בסופו של דבר מביאים עצב, עשה מה שמענג אותך ומה שמתחשק לך, וכל

כאשר אנו עושים את . לאלה שסובבים אותו וכמובן לאלוהיםו כאב וצער לאדם עצמו

 הנאה רגעיתאבל זו , הדברים לשם ההנאה שלנו, עבור עצמנו, יש רגעים של אושר

 לא נשארים ללא קץ.וחולפים ה אלהעים רגוהשטחית שלא משביעה לעולם, ו

 

 תהיאחרי שסיימתי את הריצה התחושה הי. לרוץ מרתון הצבתי לעצמי מטרהבצעירותי 

הסתובבתי עם החבר'ה בחיפה, התחושה הנפלאה כבר כשאבל כבר באותו ערב  ,נפלאה

אך לא כך זה כאשר אנו עושים משהו כדי לשמח את  הרגשתי בודד.ו נגמרה והתפוגגה

מה יכבד אותך? מה  לעשות שישמח אותך? מה אני יכול :אלוהיםאם נשאל את  .אלוהים

פי רצונו, בואו ונחיה את חיינו ל נוכל להרגיש שזה ממלא. ,נעשה זאת אם אכןו יפאר אותך?

את  לרצות –למטרה ולשאיפה של חיינו  זאתבואו ונעשה , מחיינו כך שישמח ויהיה מרוצה

ונוכל לחוש , שאכן זה מספק וממלא אותנו ונותן לנו אושר נגלהובעשותנו זאת  אלוהים.

 שאלוהים פעל בחיינו היום, שאלוהים פעל דרכנו היום.

 

ּכְָך יֵָאר נָא אֹוְרכ ם לְִפנֵי ְּבנֵי ָאָדם, ְלַמַען יְִראּו א ת ַמֲעֵׂשיכ ם ַהּטֹוִבים וִיכְַּבדּו א ת : "16מתי ה' 

ַּבָּׁשַמיִם.  “ ֲאִביכ ם ׁש 

 סיכום

בשמים יוחנן נכנס  לראות מה יהיה בעתיד.נקרא על ידי ישוע לעלות לשמים ויוחנן 

בעלת ההוד ההדר  מתאר את האסיפה הנפלאההוא ו אלוהיםהלאסיפת הלל בהיכל 
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מהללים את היושב המשבחים והזקנים של היצורים השמימיים ול את ההלל שו, והתפארת

 את ה'. – על הכיסא

 

 !נשתתף באסיפת הלל שכזאת בשמיםגם אנו שיוחנן ראה ו מהנחזה בגם אנחנו יום אחד 

  האם זה לא מלהיב?

 

ביחד כקהילה ולהלל את האדון בבית הקהילה שלנו. אבל  להתאסףאנו משתוקקים 

בשמים נטולי כאבים ומגבלות פיזיות עקב  : יום אחד נהיהגדול יותרבקנה מידה תחשבו 

תו עם שאר הקדושים. איזה דבר ששווה הלל אותו במלוא תפארנהגוף הארצי שלנו, ושם 

 !לחכות לו

 

 

 

 


