
 'הפרק  -ספר ההתגלות 

 מגילת הפסח

 20.3.21)לירון שני( 

 

פרק ד', בו יוחנן ראה בחזונו את היכל אלוהים המרהיב. אני מ לימדיוסי  םבשיעור הקוד

מנסה לדמיין את התגובה שלי, לו הייתי זוכה לראות את ההיכל ואני חושב בעיקר על 

ההתפעלות, היראה. סביר שהייתי בוכה האושר האדיר שהיה מציף אותי, ההתרגשות, 

 למרות שזה היה הורס לכולם סביבי את החגיגה..., אולי אפילו שר ,מרוב אושר

מה היתה תגובתו של יוחנן? למה יוחנן הגיב כפי שהגיב? איך כל  איך את/ה היית מגיב/ה?

 והאם אפשר לשנות את שם הפרק מפרק ה' למזמור ההתגלות ה'? זה קשור לחג הפסח?

 

 4-1פרק ה' 

ָאחֹור, ָחתּום בְִּשבְָּעה חֹוָתמֹות. 1" ֶפר כָתּוב ִמָפנִים ּומֵׁ א סֵׁ  2 ָרִאיִתי ִליִמין ַהּיֹושֵׁב ַעל ַהכִסֵׁ

א בְּקֹול גָדֹול:  ַֹּח קֹורֵׁ ְָּרִאיִתי ַמלְַּאְך ַרב־כ ֶפר ּולְַּהִתיר ֶאת חֹוָתָמיו?”ו ַֹּח ֶאת ַהסֵׁ  3 “ִמי ָראּוי לִפְּת

ֹּא  ְּל ֹּא לְַּהִביט ו ֶפר, ַאף ל ַֹּח ֶאת ַהסֵׁ ֹּא ִמַתַחת לָָאֶרץ לִפְּת ְּל ֹּא ָבָאֶרץ ו ְּל ֹּא ַבָשַמיִם ו יָכֹול ִאיש ל

ֹּא לְַּהִביט בֹו." 4 בֹו. ֶפר, ַאף ל ַֹּח ֶאת ַהסֵׁ ָצא ָראּוי לִפְּת ֹּא נִמְּ בֵׁה, כִי ִאיש ל  וֲַאנִי ָבִכיִתי ַהרְּ

 

שמדובר  ניתן להביןספר כתוב מפנים ומאחור. מהיוונית  איסהכיוחנן רואה לימין היושב על 

וזה גם מתאים יותר  ,היוםאת המונח שאנחנו מבינים  פיבמגילה מגולגלת ולא בספר כ

כלומר משני צידיה , פנים ומאחורלהמגילה היתה כתובה מלתקופה של המאה הראשונה. 

המגילה וככל הנראה זה מסמל שהיא מכילה את ההתחלה והסוף של תולדות האנושות. 

. אם לחתום מגילות מקוריות ,חותמות כפי שהיה נהוג בימים ההםהיתה חתומה בשבעה 

חותמים  , אך את המגילה המקורית היוםאות לא היו חותמים למגילה מסוימת היו העתקים

בד"כ היה מוטבע חותם השולח. זה היה מאפשר למקבל  ןאשר עליהבחותמות שעווה, 

המגילה לדעת שהמגילה מקורית, מיהו השולח וגם להיות בטוח שאיש לא קרא את 

 המגילה קודם לכן. 

 

 עבורו היה רשאי לפתוח אותה. הרק מי שהמגילה נכתב, לפי הנהוג באותם ימים, בנוסף

לדמיין וזה די מצחיק, אם תנסו  הלב של החזון.סת את כל תשומת תופ זואין ספק שמגילה 

רואים את כס המלכות, את אלוהים הבוהק יושב עליו, סביבו את עצמכם בהיכל האלוהים 

כל היופי, הצבע, האור והפאר הזה ומה  .אבני חן, זקנים וצבא של מלאכים קשת, ברקים,

כל , אבל כפי שנראהן זו מגילה קטנה ליד כס המלכות. שתופס את תשומת ליבו של יוחנ

זה מכוון כדי להפנות את תשומת לבנו לדבר החשוב באמת. המגילה מכילה סודות צפונים 



אך לפחות בחלק הזה של  .ה, העתיד והגורל של האנושות כולהההיסטוריוחשובים אודות 

 לכוון את תשומת לבנו לדבר החשוב ביותר. כדיהחזון, היא משמשת 

 

מלאך רב כח קורא בקול גדול: "מי ראוי  שומעאת המגילה הוא  רואהמיד לאחר שיוחנן 

שזו שאלה רטורית,  מכיוון שיוחנן מיד  ניתן להביןלפתוח את הספר ולהתיר את חותמיו?" 

לפתוח מיד ממשיך ואומר שלא היה איש בשמיים, בארץ ואפילו מתחת לארץ שהיה ראוי 

התכונות והמאפיינים המתאימים והמגילה את המגילה ואפילו לא להביט בה! לאיש לא היו 

 לא היתה מיועדת לאף אדם. 

 

אם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהמגילה מכילה מידע מאוד חשוב לאנושות, המכיל 

כך  בתוכו את עתידה של האנושות כולה ושל העולם, אז ניתן להבין מדוע יוחנן היה כל

איך יוחנן הגיב בהיכל? הוא התחיל לבכות מעצב! למרות כל הפאר וההדר  מאוכזב ועצוב.

שהוא ראה, המגילה תפסה את תשומת ליבו, וכאשר הוא הבין שאין מי שיפתח אותה, 

 הוא התייאש והתייפח. 

 

אז מה בכל זאת יקרה? למי המגילה הזו מיועדת? מיהו האחד והיחיד שראוי לפתוח את 

מחזיק בידיו את  מגילהאת השמי שיפתח  ,מה שבטוח ה?כזמישהו המגילה והאם יש 

כרוכים באותו אחד  ושלמעשה העתיד של יוחנן ושלנו ,העתיד של העולם והאנושות

 לו. "מחוץ"שיפתח את המגילה. אין עתיד 

 :8-5פס' 

ְּקֵׁנִים:  5" ַֹּח ”ָאַמר אֵׁלַי ַאַחד ַהז ְּהּוָדה, שֶֹּרש ָדוִד, לִפְּת ֶבט י ֵׁה ִמשֵׁ י ַאל ִתבְּכֶה. ִהנֵׁה נִַצח ָהַארְּ

ְֶּאת ִשבְַּעת חֹוָתָמיו ֶפר ו ד ֶשה  6 .“ֶאת ַהסֵׁ ְּקֵׁנִים עֹומֵׁ ין ַהז ַבע ַהַחּיֹות ּובֵׁ ְַּארְּ א ו ְָּרִאיִתי בֵׁין ַהכִסֵׁ ו

ְֶּשַבע עֵׁינַיִם  כְּמֹו ָשחּוט; נַיִם לֹו, ו ן ֶשַבע רּוחֹות ָהֱאֹלִהים ַהשְּלּוחֹות ֶאל ָכל ֶשַבע ַקרְּ ֲאֶשר הֵׁ

א. 7 ָהָאֶרץ. ֶפר ִמיִמין ַהּיֹושֵׁב ַעל ַהכִסֵׁ ְּלַָקח ֶאת ַהסֵׁ ַבע  8 הּוא ָבא ו ְּכֲַאֶשר ָלַקח אֹותֹו נָפְּלּו ַארְּ ו

ָבָעה ְַּארְּ ִרים ו ְֶּעשְּ ֶֹּרת  ַהַחּיֹות ו לֵׁאֹות קְּט ְַּקֲערֹות זָָהב מְּ נֵׁי ַהֶשה, ּולְּכָל ֶאָחד נֵֶׁבל ו ְּקֵׁנִים לִפְּ ַהז

ִפּלֹות ַהקְּדֹוִשיםֲאשֶ   "ר ִהיא תְּ

 

ואז, אחד הזקנים )לא מלאך הפעם( פונה לנחם את יוחנן ואומר לו שאין צורך לבכות, כי 

על ידי ניצחונו. מדובר יש מישהו שראוי. מישהו שהרוויח את הזכות לפתוח את המגילה 

כלומר מישהו מהשושלת של דויד, משבט . משבט יהודה, מישהו משורש דויד באריה

 ,מהתנ"ךהביטויים האלה מוכרים לנו  והוא משול לאריה חזק!  ,יהודה, משושלת המשיח

 בהרכב הזה.  בדיוקאך לא 

יא  9: "כתוב 10-9ט "בבראשית מ יֵֵׁ֛ה ּוכְּלִָבֶּ֖ ץ כְַּארְּ ע ָרַבַ֧ יָת כַָרַ֨ י ָעִלִ֑ ִנִ֣ ֶרף בְּ ה ִמֶטֶּ֖ ְּהּוָדָ֔ ֵׁ֙ה י י ּור ַארְּ גּ֤

נּו׃ ְִּקיֶמֶֽ י י א שִ  10 ִמִ֥ ִֹּ֣ י־יָב ד ִכֶֽ יו ַעַ֚ ין ַרגְָּלִ֑ ק ִמבִֵׁ֣ ֹּקֵֶּׁ֖ ח ה ּומְּ יהּוָדָ֔ ֶב֙ט ִמֶֽ ּור שֵׁ֙ א־יָסִ֥ ֶֹּֽ יםל ת ַעִמֶֽ ֹו יִקְַּהִ֥ ְּלֶּ֖  "יֹלה ו



, זון יוחנן מדובר על אריה יהודהמדובר על שורש ישי וחוטר מגזע ישי. כאן בח א"ובישעיה י

כלומר המשיח המובטח משושלתו של דויד,  .שורש דוידומדובר על  ,הוא כבר לא גור קטן

כאריה חזק ומנצח! אז יוחנן מסיט את מבטו כדי לראות את אותו אריה חזק ומנצח, מתואר 

, אהכיסם שה, אלא שה טבוח. השה עומד במרכז "הבמה" בין ולא סת שה. ומה הוא רואה?

 לחיות.ולזקנים 

 

 :7-1 ב"בשמות יבמצרים, אלוהים ציווה על עם ישראל  שנים קודם לכן 1400-כ

ר׃ 1" ֶֹּֽ יִם לֵׁאמ ַרֶּ֖ ֶרץ ִמצְּ ֶאִ֥ ן בְּ ָֹּ֔ ל־ַאֲהר ְֶּאֶֽ ה ו ֶֹּשִ֣ ְּהוָ֙ה ֶאל־מ אֶמר י ֹּּ֤ אש  2 וַּי ִֹּ֣ ם ר ֶדש ַהזֵֶ֛ה לֶָכֶּ֖ ַֹּ֧ ים ַהח ֳחָדִשִ֑

ה׃ י ַהָשָנֶֽ שֵֶּׁ֖ ם לְָּחדְּ ֹון הּו֙א לֶָכָ֔ ּו  3 ִראשִ֥ ְּיִקְּחִ֣ ֶדש ַהזִֶ֑ה ו ִֹּ֣ ר לַח ר ֶבָעשֶֹּּ֖ ָֹּ֔ ָראֵׁל֙ לֵׁאמ ת יִשְּ ל־כָל־ֲעַדּ֤ ֗רּו ֶאֶֽ ַדבְּ

יִת׃ ה לַָבֶֽ ת ֶשִ֥ ֶֹּּ֖ ה לְּבֵׁית־ָאב יש ֶשִ֥ ם ִאֵ֛ ח 4 לֶָה֗ ְּלַָקִ֣ ת ִמֶש֒ה ו ִֹּ֣ י ט ַהַביִ֮ת ִמהְּ ַעִ֣ ְִּאם־יִמְּ ב  ו ִֹּ֥ ֹו ַהָקר כֵׁנֵ֛ ֗הּוא ּושְּ

ה׃ סּו ַעל־ַהֶשֶֽ ֶֹּּ֖ ֹו ָתכ י ָאכְּלָ֔ יש לְִּפִ֣ ת ִאַ֚ ִֹּ֑ ת נְָּפש ֹו בְִּמכְַּסִ֣ יִֶ֣ה  5 ֶאל־בֵׁיתֶּ֖ ר ֶבן־ָשָנֶּ֖ה יִהְּ ים זָָכִ֥ ה ָתִמֵ֛ ֶשִ֥

חּו׃ ים ּוִמן־ָהִעזִֶּ֖ים ִתָקֶֽ ם ִמן־ַהכְָּבִשִ֥ ד ַארְּ  6 לֶָכִ֑ ֶרת ַעִ֣ ֶמָ֔ ְָּהיָּ֤ה לֶָכ֙ם לְִּמשְּ ֶדש ַהזִֶ֑ה ו ִֹּ֣ ֹום לַח ר יֶּ֖ ה ָעָשֵ֛ ָבָעִ֥

יִם׃ ָבֶֽ ין ָהַערְּ ל בִֵׁ֥ ָראֵֶּׁ֖ ת־יִשְּ ל ֲעַדֶֽ ל קְַּהִ֥ ֵֹּ֛ ֹּ֗תֹו כ ּו א ְָּשֲחטִ֣ ְַּעל־ 7 ו ת ו ֶֹּּ֖ זּוז י ַהמְּ תִֵׁ֥ ּו ַעל־שְּ נֵ֛ תְּ ְָּנֶֽ ם ו קְּחּ֙ו ִמן־ַהָדָ֔ ְָּלֶֽ ו

ם׃ ֹו ָבֶהֶֽ ֹּתֶּ֖ ּו א ֹּאכְּלִ֥ ים ֲאֶשר־י ִתָ֔ ל ַהָבִ֣ ֹוף ַעַ֚ קִ֑  "ַהַמשְּ

 

, טי שהסתתר מתחת לדמו של השה הנשח, דם השה פדה את בני ישראל וכל מןם כא

חייו ניצלו והוא זכה לצאת לחופשי משעבוד עול מצרים. אותו שה פסח שנשחט במצרים, 

היה סמל וצל לשה הפסח האמיתי העתיד להקריב עצמו למען האנושות כולה, ולפדות 

 מעול החטא!את כל מי שיבחר להסתתר תחת דמו ולשחרר אותו 

 

בחג הפסח, זה את הגיבור האמיתי של הסיפור.  מחמיציםאחד הדברים שאנחנו לחלוטין 

, בדיוק כמו על מצריים הפוקוס הוא על ההגדה או על ים סוף שנקרע לשתיים והמכות

לעתים על ים הבדולח בהיכל, על המכות  הפוקוס אנו שמים את שבספר ההתגלות

ועל המגילה בה כתובים הדברים. אך ממש כמו ביציאת מצרים,  שאלוהים מפיל על הארץ

ו נכמו יוחנן, כשאנח הגיבור האמיתי הוא כמובן השה! ישוע! ,גלותכך גם בספר ההת

אתה חייב , אם אתה רוצה להיות אריה גיבוראבל  אנחנו מחפשים אריות!מחפשים גיבורים 

 להתחיל בלהיות שה!

 

משה שעמד בגבורה מול פרעה ומול העם המתלונן, ביציאת מצרים אנחנו חושבים על 

, אבל כמעט ולא חושבים על אנחנו חושבים על המכות שמשה הוריד על המצרים וכו'

שכן גבורה אמיתית כרוכה בהקרבה ובענווה. משה הוציא אולי את ישראל ממצרים , השה

  דאי.מעול העבדות הפיזית, אך דם השה שחרר אותם מהעול הרוחני וממוות ו

דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד,  מכות מצרים? עשר האם אתם זוכרים את

 האם אנחנו יכולים ללמוד מהן משהו לתקופה שלנו? ארבה, חושך, בכורות.



מתוכן לפחות שתיים )דבר ושחין( אבל גם כינים, ערוב ובכורות, יכולים להיחשב כמגפות 

חכמי מצרים וכל הונה לא יכלו לרכוש או להמציא  קשות, נגדן המצרים היו חסרי אונים.

גע, משום שאלוהים בחר להגן חיסונים ותרופות למגפות האלה. בני ישראל יצאו ללא פ

 רק דמו של השה הגן.וקשה ביותר שהרגה את כל הבכורים מפני המגפה ה עליהם

 בהם בטחו המצריםשי מצרים חלק גדול מהמכות כוון במפורש כנגד אליל ,למעשה

 להגנה.

 

התגלות קשור לחג הפסח. אם נחזור ספר הלהבין איך פרק ה' ב אפשר להתחילעכשיו 

לחזונו של יוחנן, נראה שיוחנן לא רואה סתם שה, אלא שה שחוט, עם שבע קרניים, ושבע 

קרניים לרוב סימלו כח  בתנ"ך עיניים שהן שבע רוחות האלוהים השלוחות לכל הארץ. 

קרניים מסמל את כוחו  שבעמסמל שלמות. לכן, שה עם  שבע בעוד שהמספר ,ועוצמה

עיניים שמסמלות את שבע רוחות אלוהים.  שבעגם יש לשה  ועוצמתו המושלמים של השה!

יו( והן 2בישעיה יא פס' על כך מס' פעמים כבר ששבע הרוחות מוזכרות למדנו  ה ָעָלֶּ֖ ְּנָָחִ֥ : ")ו

ה  ּוַח ָחכְָּמִ֣ ְּהוִָ֑ה רַ֧ ּוַח י ְּהוֶָֽה׃".רִ֣ ת י ַאִ֥ ְּיִרְּ ַעת ו ּוַח ַדֶּ֖ ה רִ֥ ָצ֙ה ּוגְּבּוָרָ֔ ּוַח עֵׁ ה רּ֤  ּוִבינָ֗

 

ֶרץ: "כתוב 10בספר זכריה ד'  ים בְּכָל־ָהָאֶֽ ִטֶּ֖ שֹוטְּ ָמה מְּ ה הִֵׁ֥ ָָ֔ ְּהו י י ינִֵׁ֣ ּלֶה עֵׁ מטאפורה  ."ִשבְָּעה־אִֵׁ֑

חות לכל הארץ. אלוהים שהן רוחות ה' השלו לזו שיוחנן משתמש כאן לעיני השהדומה 

  כל מה שקורה בכל מקום ובכל זמן ואין דבר הנסתר ממנו. , ה הכלרוא

 

. אלוהים מאפשר אהכיסקוראים שהשה בא ולקח את המגילה מימין ליושב על  7ואז, בפס' 

לשה לקחת את המגילה ולפתוח אותה, כי השה הוא חלק מרכזי מתכנית הגאולה של 

ולפתוח אותה, בכך שהוא נשחט! זה אלוהים והוא הרוויח את הזכות לקחת את המגילה 

  מקור כוחו ומקור סמכותו.

 

קוראים בהגדה שירי הלל ושבח למשה, לרבנים שונים וגם קצת  עד היום, בליל הסדר,

ליל הסדר זו סעודה וחגיגה מאוד  זוכרים את היד החזקה והזרוע הנטויה של אלוהים.

איך חוגגים חנו רוצים דוגמה , אך אם אנשמחות, עם הרבה שירה, שמחה ומצב רוח טוב

שימו לב  דוגמה טובה.שפרק ה' נותן אני חושב  ,סדר בשמיים ואיזה שירים שרים שםאת ה

 :8 וקפסב ורה כאשר השה קם לקחת את המגילהמה ק

נֵׁי ַהֶשה, ּולְּכָל ֶאָחד נֵֶׁבל  ְּקֵׁנִים לִפְּ ָבָעה ַהז ְַּארְּ ִרים ו ְֶּעשְּ ַבע ַהַחּיֹות ו ְּכֲַאֶשר לַָקח אֹותֹו נָפְּלּו ַארְּ "ו

ִפּלֹות ַהקְּדֹוִשים" ֶֹּרת ֲאֶשר ִהיא תְּ לֵׁאֹות קְּט ְַּקֲערֹות זָָהב מְּ  .ו

 

והזקנים נפלו לפני שהחיות נתנו כבוד למדנו  9-10 פסוקיםבפרק ד'  בשיעור הקודם,

ת והנה כעת הם עושים את אותו הדבר לפני השה שחוט. זוהי עדות נוספ .אלוהים

שה הפסח שלנו. לכל זקן יש ביד נבל וקערה. הקערה  ,לאלוהותו ולכבודו הרם של ישוע



את תפילות הקדושים. תפילות הקדושים מוזכרות גם בהמשך, למשל  ,מסמלת, ככתוב

א לא ינקום את דמם קדושים זועקים לאלוהים ושואלים עד מתי הו, שם ה10 וקבפרק ו' פס

 מיושבי הארץ.

כלי נגינה עליו ניגן דויד המלך ואיתו , אחד מכלי הנגינה העתיקים ביותרנבל מסמל את 

המוכרים לנו היום כספר תהילים. אך הזקנים ו שר את מזמורי התהילה הרבים שלו הוא

ישנים ועתיקים, למרות שהם יפים וחשובים. הזקנים לא מתכוונים לשיר לשה שירי תהילה 

, שלושה מזמורים חשובים בפרק ה' למעשה, יש .הולכים לשיר לשה שירי תהילה חדשים

את שם הפרק למזמור ההתגלות ה'. המזמורים  לשנות אפשרולכן הצעתי בהתחלה ש

 .13-ו 12, 9בפסוקים  מופיעים

 

וי לפתוח את המגילה, את פועלו ואת הדרו. את האחד והיחיד שרא המזמורים מתארים

הזקנים וארבע  24לראות מגמה מסוימת בכך שאת המזמור הראשון שרים "רק"  גם ניתן

ה אשר החיות. את המזמור השני שרים רבבות מלאכים ואת המזמור השלישי שרה כל ברי

שני המזמורים הראשונים מהללים את השה. המזמור  בשמיים ובארץ ומתחת לארץ.

 ואת השה! אהכיסהשלישי מהלל את היושב על 

 

נסו לדמיין את העוצמה המתגלגלת הזו, את סדר הדברים, את עוצמת הקול וההד כאשר 

 כל היקום שר ביחד את המזמור השלישי. 

 

 :10-9 וקיםהמזמור הראשון, פס

ְָּשרּו ִשיר ָחָדש: 9" ַֹּח ֶאת חֹוָתָמיו,” ו ְִּלפְּת ֶפר ו ָת  ָראּוי ַאָתה לַָקַחת ֶאת ַהסֵׁ ַחטְּ כִי ַאָתה נִשְּ

ְֻּאָמה; ְּלָשֹון, ִמָכל ַעם ו ֶבט ו נֵׁי כָל שֵׁ ָך ָקנִיָת לֵׁאֹלִהים ִמבְּ ֲֹּהנִים  10 ּובְָּדמְּ לֶכֶת כ ְָּעִשיָת אֹוָתם ַממְּ ו

ינּו, לְּכּו ַעל ָהָאֶרץ. לֵׁאֹלהֵׁ ְּיִמְּ  "“ו

 

שיר שמעולם לא נשמע בשמיים! ואכן, הוא מתאר מציאות חדשה,  ,כלומר. זהו שיר חדש

כי השה נשחט! המזמור מציין שכעת, בזכות פועלו של ישוע על הצלב, בזכות הקורבן שלו 

איזו  אינו. מותו של ישוע על הצלב כשה תמים, הוא ראוי עתה לפתוח את הספר וחותמיו

בארץ  גדולות מאדמשמעות והשפעה  וותו של ישוע על הצלב הימיתולוגיה או אגדה. למ

מה. בזכות הניצחון של עם ואו ,ובשמיים! בדמו הוא קנה לאלוהים אנשים מכל שבט, לשון

אלוהים יכול להשלים את תכנית הגאולה לכל העולם, כפי שהיא כתובה  ,השה, בדמו

מה שנקרא בספר ההתגלות  פתח ממש בקרוב על ידי השה. כליבמגילה שעומדת לה

הוא המרכז של כל הספר, הוא  ,ישוע ,ובמגילה זו נכתב בזכות דם השה הנשפך. השה

 התכלית והכל נע סביבו. 

 



פך את העם הוא עושה זאת למטרות רווח והו ,שמדהים הוא שכשמלך מנצח עם אחר מה

כוהנים  שה אותם לממלכתהשה פדה את האנשים בדמו שלו וע האחר לעבדים. אבל כאן

ה, את ואני נהיה מלכים כלומר, בשביל שאת על מנת שימלכו על הארץ! לאלוהינו

 שה האלוהים נשחט ושפך את דמו! זה בלתי נתפס!, ושליטים

שיר הלל חדש...! זה פשוט מדהים ובלתי נתפס. לפחות  כזו מצדיקהשפעולה שאין ספק, 

ירית האחוז מהאופי הזה של מקבלים ולו רק עשהלוואי ומנהיגי העולם שלנו ואנחנו היינו 

היה לי  שלנו כמלך וכמנהיג. אם היינו מזהים משהו מהתכונות האלה במנהיגים, השה

 הרבה יותר קל להצביע בבחירות הקרובות. 

 

 :12-11 וקיםהמזמור השני, פס

ְּלַחַ  11" א ו ִתי קֹול ַמלְָּאכִים ַרִבים ָסִביב לַכִסֵׁ ְָּשַמעְּ ְּקֵׁנִים ָרִאיִתי ו ְּלַז ָפָרם ִרבְּבֹו —ּיֹות ו ת ִמסְּ

י ֲאלִָפים ְַּאלְּפֵׁ ָבבֹות ו ִרים בְּקֹול גָדֹול:  12 רְּ ם אֹומְּ ְּהֵׁ ֶֹּשר  ָראּוי ַהֶשה ֶשנִשְַּחט לְַּקבֵׁל גְּבּוָרה,” ו ע

ְּכָבֹוד ּובְָּרכָה. ַֹּח וִיָקר ו ְּכ ְָּחכְָּמה ו  “"ו

 

משהו בחזון של יוחנן משתנה פתאום, שכן עיניו נפתחו לראות מעבר לזקנים ולחיות. הוא 

רואה וגם שומע רבבות ואלפי מלאכים. התיאור של יוחנן מזכיר את תיאורו של דניאל 

"רואה הייתי, והנה הועמדו כיסאות ועתיק יומין ישב. לבושו היה  :10-9 וקיםבפרק ז' פס

מר נקי. כסאו היה כלשונות אש וגלגיליו כאש דולקת. נהר אש לבן כשלג, ושער ראשו כצ

נמשך ויצא לפניו. אלף אלפי שרתו אותו וריבוא רבבות עומדים לפניו. בית הדין ישב 

 וספרים נפתחו..."

 

ומה אלפי ורבבות המלאכים האלה עושים? הם אומרים בקול  העוצמה הזו בלתי נתפסת.

מה מיוחד  גדול: "ראוי השה שנשחט לקבל גבורה, עושר, חכמה וכח, ויקר וכבוד וברכה". 

כות או שבעה דברים להם השה בברכה שהם שרים על השה? יש בה למעשה שבע בר

ְּ  מסמל את שלמותו של השה: גבורה, עושר, שבע המספר ,שוב .ראוי קר, חכמה, כח, י

 ,הם את שבע הברכות האלה אחת אחתכבוד, ברכה. דמיינו אותם מהדהדים באלפי

 ְּ הברכות הראשונות הן תכונות של  ארבע קר! כבוד! ברכה!גבורה! עושר! חכמה! כח! י

המשיח בעוד שהשלוש האחרונות יותר מסמלות תכונות שאנשים מייחסים לו ונותנים לו, 

 אך הן גם תכונותיו.

 

 : 13 וקהמזמור השלישי, פס

ִרים: " ְּכָל־ֲאֶשר־ָבם, ָשַמעְִּתי אֹומְּ ְַּעל ַהּיָם ו ִרּיָה ֲאֶשר ַבָשַמיִם ּוָבָאֶרץ ּוִמַתַחת לָָאֶרץ ו ְּכָל בְּ  ו

י עֹוָלִמים.” ֹּז לְּעֹולְּמֵׁ ְָּהע ְַּהכָבֹוד ו ְָּקר ו ְַּהי ְּלֶַשה, ַהבְָּרָכה ו א ו  “"לַּיֹושֵׁב ַעל ַהכִסֵׁ

, כאשר כל הבריאה אהכיסגם לשה וגם ליושב על  הניתן מגיע שיאו של ההללכעת 

כאן ההלל הוא עבור הדמויות עצמן ולא על מה שהן עשו או  מהללת יחדיו את שניהם!



השיגו. הברכות קצת שונות וכל אחת עומדת בפני עצמה ומודגשת. אך הייחוד של המזמור 

דוקי שלו מהמזמורים הקודמים, אלא בכך הזה הוא לא בניואנסים הקטנים ובשוני הדק

 והשה, כפי שספר ההתגלות כולו עושה.  אהכיסשהוא מחבר ומאחד בין היושב על 

והם בלתי נפרדים. אלוהותו של ישוע אינה מוטלת בספק,  הם אחדישוע ואלוהים האב 

ַבע ַהַחּיֹות  :14וק בפסקוראים  ועל כך הוא עם האב והוא אלוהים. ְַּארְּ רּו: "ו ן!”ָאמְּ  “"ָאמֵׁ

לנו לא  .כאחד אהכיסהיללו את השה ואת היושב על  ארבע החיות, הזקנים וכל הבריאה

 נותר אלא להצטרף, לשאת את קולנו בהלל ולומר "אמן" אחד גדול!

 

 אז אם אני צריך לחשוב על איך יראה סדר פסח בשמיים, זו התמונה שאני רואה:

יהיה ערוך שולחן  הזקנים וארבע החיות 24-המוקף בסא האלוהים, יבהיכל ה', מלפני כ

ארוך ובו נשב יחד עם כל הקדושים. בראש השולחן ישב שה הפסח שלנו וכולנו נשתחווה 

 לו ונשיר יחד:

ָך ָקנִיָת לֵׁאֹלִהים  ָת ּובְָּדמְּ ַחטְּ ַֹּח ֶאת חֹוָתָמיו, כִי ַאָתה נִשְּ ְּלִפְּת ֶפר ו "ָראּוי ַאָתה לַָקַחת ֶאת ַהסֵׁ

לְּכּו ַעל ִמבְּ  ְּיִמְּ ינּו, ו ֲֹּהנִים לֵׁאֹלהֵׁ ֶלכֶת כ ְָּעִשיָת אֹוָתם ַממְּ ְֻּאָמה; ו ְּלָשֹון, ִמכָל ַעם ו ֶבט ו נֵׁי כָל שֵׁ

ְָּכבֹוד ּובְָּרכָה. ָראּוי ַהֶשה ֶשנִשְַּחט לְַּקבֵׁל גְּבּוָרה,“ ”ָהָאֶרץ. ַֹּח וִיָקר ו ְּכ ְָּחכְָּמה ו ֶֹּשר ו לַּיֹושֵׁב “ ”ע

ְּלַ א ו י עֹולִָמים.ַעל ַהכִסֵׁ ֹּז לְּעֹולְּמֵׁ ְָּהע ְַּהכָבֹוד ו ְָּקר ו ְַּהי  “"ֶשה, ַהבְָּרָכה ו

 

 הללויה!

 


