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 'ז פרק - התגלותספר ה

 וההמון הרב 144,000 -ה

 17/4/21)יוסי עובדיה( 

 

 הקדמה

על  בקצרהחזור אכן אך לפני . 'זפרק מ ועל ההמון הרב 144,000 -על ה נלמד בשיעור זה

שם הוא , בפרק ד' יוחנן נכנס בדלת פתוחה השמימה ונכנס להיכל ה'הפרקים הקודמים. 

 ,יוחנן נכנס לאסיפת הלל כפי שכתוב בפרק ה' הכיסא.רואה את הכיסא ואת היושב על 

יכל  ,יתה מגילה שרק השה הטבוח, ישועיולימין הכיסא ה עם רבבות רבבות של מלאכים.

 לפתוח את חותמיה.

 

, וכאשר הוא פותח כל חותם וחותם בהיכל ה' בפרק ו' ישוע פותח את חותמות המגילה

נוחתות ש שלוש סדרות של שבע מכותמתוארות ומכאן  בהיכל דברים קורים כאן בארץ.

. פתיחת קערות 7-שופרות ו 7חותמות,  7אירועים טרגיים שקורים בעולם.  21 .על הארץ

לראות  ניתןותקיעת השופר השביעי מובילים לסדרת האירועים הבאים.  החותם השביעי

 ה למכה.מכמ ,עוצמת המכותבהחמרה התפתחות ו

 

יגיעו  האפשר להבין שמכות אלוכמה זמן כל זה ימשך? זה לא ימשך כל כך הרבה זמן, 

זמן הצרה הגדולה דבר ה' מחלק  לארץ בזמן הצרה הגדולה, כלומר שבע שנים. את

ת צר שנים הראשונוהבמהלך שלוש וחצי יים, שלוש וחצי שנים ושלוש וחצי שנים. לשנ

מירב . )על כך נלמד בהמשך( אות חיוביותהמשיח יבסס את כוחו ומלכותו בדרכים שנר

 יינתנו בחצי השני של הצרה הגדולה. ,ןלואם לא כ ,המכות

 

"כי אז תהיה צרה גדולה : 21כ"ד  פרק בבשורת מתי. בבשורות המדבר על זמנים אלישוע 

 פרק בבשורת לוקס. אשר לא היתה כמוה מראשית העולם ועד עתה, אף לא תהיה כמוה"

יתחילו לקרות הדברים האלה התעודדו והרימו ראשיכם, כי קרבה "כאשר : 28כ"א 

זה מה שמבדיל, ומה  באלוהים, המאמין , הביטחון שלהמאמין התקווה של. גאולתכם"

המאמין לא  ובזכות התקווה הזאת והביטחון הזה שיבדיל בין המאמינים ללא מאמינים, 

שכל הצרות האלו פוקדות את עוד לפני  ,וגם היום ולא להיכנס לפאניקה. להיבהל אמור

 ,ראשינו נו, גם עכשיו עלינו להרים אתתופוקדים אצרות אחרות וקשיים אחרים ולם, העו

ולבטוח בתקווה שה' נתן לנו. עלינו להקרין לאחרים את אור המשיח ולבטוח בו,  להתעודד

בחוסן הכלכלי שלנו, לא בחכמה ובהשכלה שלנו, וגם לא כי הרי הביטחון שלנו הוא לא 

 בחיסון אלא באלוהים.
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באופן אולי או , לפי הרשימה יהאחרי השני תכלומר אח ?האם המכות יהיו באופן עוקב

שכל  –מה שכן חשוב  .זה לא כל כך משנה ?תמשולבאפילו בצורה אולי  מקביל או

לראות שהמכה השביעית בכל סידרה דומה: קולות, ברקים  ניתן יגיעו. האירועים האלו

  ורעידות אדמה.

 

אפשר לקרוא להם אירועי צד, או  אחרים שקורים. םאירועי נםבין סדרות המכות יש

-ל 6-בין השופר ה ואת ההמון הרב. 144,000יש את  7-ל 6 -בין החותם ה סיפורים צדדיים.

המכות  21 לקערות יש את פרקים י"ב עד י"ד. 7-הבין השופר . י"א-את פרקים י' ו יש 7

מה קורה עם אנשי  בסיפורים הצדדיים מסופרשמצוינות בספר נוחתות על העולם, אך 

המאמינים המשיחיים מכל העמים והיהודים  עם - הצרה הגדולה תאלוהים בתקופ

 המאמינים.

 

 8-1' ז פרק

ַאֲחֵרי כֵן ָרִאיִתי ַאְרָבָעה ַמלְָאכִים עֹוְמִדים ְבַאְרַבע ִפּנֹות ָהָאֶרץ, אֹוֲחזִים ֶאת ַאְרַבע רּוחֹות  1"

ֹּא ַעל כָל ֵעץ ֹּא ַעל ַהיָם וְל ֹּא ַעל ָהָאֶרץ וְל ֹּא ִתשֹּב רּוַח ל ָרִאיִתי ַמְלָאְך ַאֵחר  2 ָהָאֶרץ כְֵדי ֶשל

ַהַמלְָאכִים  ְבקֹול גָדֹול ֶאל ַאְרַבַעת ּוִבְרשּותֹו חֹוַתם ֱאֹלִהים ַחיִים. הּוא ָקָראעֹולֶה ִמִמזְַרח ֶשֶמש 

ֹּם  3 ,ֲאֶשר נִַתן לֶָהם לְַחֵבל ָבָאֶרץ ּוַביָם ְבָאְמרֹו: "ַאל ְתַחְבלּו ָבָאֶרץ ּוַביָם ּוָבֵעִצים ַעד ֲאֶשר נְַחת

ֵמָאה וְַאְרָבִעים וְַאְרָבָעה  -וְָשַמְעִתי ֶאת ִמְסַפר ַהֲחתּוִמים  4 .ֵתיֶהםֶאת ַעְבֵדי ֱאֹלֵהינּו ַעל ִמְצחֹו

ִמֵשֶבט  ,ִמֵשֶבט יְהּוָדה ְשנֵים־ָעָשר ֶאלֶף ֲחתּוִמים  5:ֶאלֶף ֲחתּוִמים ִמכָל ִשְבֵטי ְבנֵי יְִשָרֵאל

ִמֵשֶבט  ,ִמֵשֶבט ָאֵשר ְשנֵים־ָעָשר ֶאלֶף6  ,ר ֶאלֶףִמֵשֶבט גָד ְשנֵים־ָעשָ  ,ְראּוֵבן ְשנֵים־ָעָשר ֶאלֶף

 ,ִמֵשֶבט ִשְמעֹון ְשנֵים־ָעָשר ֶאלֶף  7,ִמֵשֶבט ְמנֶַשה ְשנֵים־ָעָשר ֶאלֶף ,נְַפָתלִי ְשנֵים־ָעָשר ֶאלֶף

ָֹּשכָר ְשנֵים־ָעָשרִמשֵ  ,ִמֵשֶבט לֵוִי ְשנֵים־ָעָשר ֶאלֶף ִמֵשֶבט זְבּולּון ְשנֵים־ָעָשר   8,ֶאלֶף ֶבט יִש

 ."ִמֵשֶבט ִבנְיִָמין ְשנֵים־ָעָשר ֶאלֶף ֲחתּוִמים ,ִמֵשֶבט יֹוֵסף ְשנֵים־ָעָשר ֶאלֶף ,ֶאלֶף

 

-: הזה התשובה לכך נמצאת בפרק הפרק הקודם הסתיים בשאלה 'מי יכול לעמוד?'

בעה מלאכים עומדים בארבע פינות בפסוק הראשון כתוב שאר וההמון הרב. 144,000

עצירת הרוחות  אוחזים בארבע הרוחות כדי שלא תישוב רוח על הארץ ועל הים.והארץ 

המים מהאוקיאנוסים מתאדים לאוויר ונישאים על  עוצרת את מעגל החיים בכדור הארץ.

ידי הרוח לרחבי הארץ, ואז יורדים על הארץ מהעננים כגשמים, הארץ סופגת את המים 

ומצמיחה את פרייה. אך אם הרוח נעצרת אנו עוצרים את המעגל, העננים לא יינשאו לארץ 

יוחנן רואה  2בפסוק  ., והרוח לא תישא את הזרעיםולא יהיה גשם שירווה את האדמה

וברשותו חותם אלוהים והוא קורא לארבעת המלאכים שניתן  עולה מהמזרחשמלאך נוסף, 

 חתמו עבדי ה' על מצחותיהם.ילהם לחבל בארץ שיעצרו עד אשר י
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הוא לא מתכוון לפגוע בארץ עד אשר  .לראות את נאמנותו של אלוהים, ניתן במעשה זה

  .שלוהם אלו שמסיים להגן על הוא 

 

יר  4": 4-6ט'  פרק ביחזקאלקורה גם אירוע דומה  ֹּ֙ר ְב֣תֹוְך ָהִעָ֔ יו[ ֲעב אֶמר יְהוָ֙ה ֵאָלו ]ֵאָלָ֔ ֹֹּ֤ וַי

ּנֲַע֖שֹות ְב֖תֹוְך  ֹות ַהֽ ל כָל־ַה֣תֹוֵעבָ֔ ים ַעַ֚ ֱאנִָקָ֔ ֱאנִָחי֙ם וְַהֶּנ֣ ים ַהֶּנֽ ו ַעל־ִמְצ֣חֹות ָהֲאנִָשִ֗ יָת ָתָ֜ ִִ֨ ִם וְִהְתו יְֽרּוָשָל 

ּה׃  ם[ וְַאל־ 5ְבתֹוָכֽ ס ֵעינֵיכֶם ]ֵעינְֶכ֖ ֹּ֥ ּו ַעל־]ַאל[־ָתח יו וְַהכ  יר ַאֲחָר֖ י ִעְב֥רּו ָבִעִ֛ ַָ֔ ר ְבָאזְנ לֶ֙ה ָאַמ֣ ּולְֵא֙

לּו׃  ֹּֽ יו ַהָת֙ו ַאל־ 6ַתְחמ יש ֲאֶשר־ָעָלֹ֤ ית וְַעל־כָל־ִאִ֨ ים ַתַהְר֣גּו לְַמְשִחִ֗ ף וְנִָשָ֜ ן ָב֣חּור ּוְבתּולָ֩ה וְַטִ֨ זֵָקֵ֡

יִת" י ַהָבֽ ר לְִפֵנ֥ ים ֲאֶש֖ ים ַהּזְֵקנִָ֔ לּ֙ו ָבֲאנִָש֣ לּו וַיֵָח֙ י ָתֵח  שּו ּוִמִמְקָּדִש֖  .ִתגַָ֔

 

כדי לסמן את אנשיו, משתמש בתו הוא קודם כל  וחורבן לפני שאלוהים שולח הרס והרג

ה' חותם קודם כל  כך היה בזמן בית המקדש וכך יהיה בעתיד. לו.ששייכים שומר על אלו ו

וזה בניגוד לאלו שיעבדו את החיה וגם הם יהיו חתומים  שלו, את משרתיו.הם את אלו ש

 .16על מצחותיהם כפי שכתוב בפרק י"ג 

 

צח מציין שייכות. הרועה חותם את החותם על המ .גם ה' וגם השטן חותמים את אנשיהם

הם הם שלו. באותו אופן ה' חותם כאן את אלו ש הכבשיו כך שכולם ידעו שכבשים אל

 שימו לב שלא לבלבל בין הסימנים, לא כל תו הוא מהשטן. שלו.

 

 ?144,000 -ההם מי 

כאן בברור  מצייןאך דבר ה' , 144,000-לטעון שהם ה ותמספר קבוצות של אנשים מנס

 ,כאןכתובה רשימת השבטים ש קוראים אתכאשר  שבטי ישראל. 12-שהם מבני ישראל מ

 :לראות מספר דברים ניתן

 

, ליוסף היו שני בנים (.6פסוק ), אך גם שבט מנשה מוזכר (8פסוק )שבט יוסף מוזכר . 1

כלומר של יעקב.  ,מנשה ואפרים הם שלו ,כשיעקב ברך את יוסף הוא אמר לו ששני בניוו

לכן כאן מוזכר ( ו1-2זה כתוב בדברי הימים ה' ) הבכורה עברה ליוסף, אך ליהודה ההנהגה

 היא ככל הנראה הכוונה 8בפסוק  "שבט יוסף" כתוב כאשר שיוסף מקבל מנה כפולה.

 .אפריםשבט ל

 

 למה? .זה ששבט דן אינו מופיעה ברשימת השבטים ,לראות ניתן. דבר מעניין נוסף ש2

בספר  הדברים שקרו עם שבט דן. , וזה עקברעאנו רק יכולים לשו למה מצייןיוחנן אינו 

החליטו הם לשבט דן נמאס מלהתמודד עם הפלישתים, וכתוב ש 30-31י"ח  פרק שופטים

אך הם לקחו איתם את  .של ימינו( ת שמונהיליד קרי)שבו ילנדוד לצפון הארץ ושם הם התי

ם ֶבן־ 31". הפסל שעשה מיכה ועבדו אותו ִֹּ֨ יהֹונָָתן ֶבן־גְֵרש ִִ֠ ֶסל ו ן ֶאת־ַהָפ  ם ְבנֵי־ָד֖ ימּו ָלֶהִ֛ וַיִָקִ֧

י ַעד־֖יֹום ְג֥לֹות ָהָאֶֽרץ׃  ֶבט ַהָּדנִָ֔ ֲֹּהנִי֙ם לְֵש֣ ּו כ יו ָהיֹ֤ ה ֣הּוא ּוָבנִָ֗ ה  31ְמנֶַשָ֜ ֶסל ִמיָכ֖ ם ֶאת־ֶפ֥ ימּו ָלֶהָ֔ וַיִָש֣
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ים ְבשִ  י ֱה֥יֹות ֵבית־ָהֱאֹלִה֖ ה כָל־יְֵמִ֛ ר ָעָש  בעצם שבט דן החל את עבודת האלילים . ֹֽלה"ֲאֶש֣

 הסיבה שמהשבט הזה אלוהים לא חותם לו אנשים. ו, ואולי זבארץ

 

בגורל כל עשרת השבטים שגלו  עלהמה וכיום אנו לא יודעים בדיוק מאיזה שבט אנחנו, 

שקרא שם לכל משפחה ומשפחה יודע ומכיר, ובזמן  ,אך אלוהים .מהממלכה הצפונית

 שלו הוא יחתום אותם.

 

 .144,000-ה על למודלנחזור  על הספר לימודהבהמשך 

 

 17-9התגלות ז'  - להמון הרב נעבורמכאן 

ֹּא יָכֹול ִאיש לְִמנֹותֹו, ִמָכל ָהֻאמֹות  9"  וְַהְשָבִטיםַאֲחֵרי כֵן ָרִאיִתי וְִהּנֵה ָהמֹון ַרב, ֲאֶשר ל

עֹוְמִדים לְִפנֵי ַהכִֵסא וְלְִפנֵי ַהשֶֹּה כְֶשֵהם לְבּוִשים ְגלִימֹות לְָבנֹות וְכַפֹות  -וְָהַעִמים וְַהלְשֹונֹות 

 11 ".ַהיְשּוָעה לֵאֹלֵהינּו ַהיֹוֵשב ַעל ַהכִֵסא וְלַשֶֹּה" :וְקֹוְרִאים ְבקֹול גָדֹול 10 ְתָמִרים ִביֵדיֶהם

 כָל ַהַמלְָאכִים ָעְמדּו ָסִביב לַכִֵסא וְלַּזְֵקנִים ּולְַאְרַבע ַהַחיֹות. ֵהם נְָפלּו ַעל ְפנֵיֶהם ִלְפנֵי ַהכִֵסא

ָאֵמן. ַהְבָרָכה וְַהכָבֹוד, ַהָחכְָמה וְַהתֹוָדה, ַהיְָקר וְַהגְבּוָרה " :ְבָאְמָרם  12 וְִהְשַתֲחוּו לֵאֹלִהים

ֹּז  ִּדֵבר ַאַחד ַהּזְֵקנִים וְָאַמר ֵאלַי: "ֵאֶלה ַהלְבּוִשים   13 ".לֵאֹלֵהינּו לְעֹולְֵמי עֹולִָמים. ָאֵמןוְָהע

ָאַמר ֵאַלי: "ֵאֶלה ֵהם  ".ֵהַשְבִתי לֹו: "ֲאדֹונִי, ַאָתה יֹוֵדעַ   14 "?גְלִימֹות לְָבנֹות ִמי ֵהם ּוֵמַאיִן ָבאּו

לָכֵן ֵהם  15 .ַהגְדֹוָלה. ֵהם כְִבסּו ֶאת גְלִימֹוֵתיֶהם וְִהלְִבינּו אֹוָתן ְבַדם ַהשֶֹּהַהָבִאים ִמן ַהָצָרה 

ֹּש  נְִמָצִאים לְִפנֵי כִֵסא ֱאֹלִהים וְעֹוְבִדים אֹותֹו יֹוָמם וַָליְלָה ְבֵהיכָלֹו, וְַהיֹוֵשב ַעל ַהכִֵסא יְִפר

ֹּא יְִרֲעבּו  16. ִמְשכָנֹו ֲעלֵיֶהם ֹּא ַתכֶה ֲעלֵיֶהם ַהֶשֶמש וְכָל ָשָרבל ֹּא יְִצְמאּו, ַאף ל כִי  17 ,עֹוד וְל

ַהשֶֹּה ֲאֶשר ְבֶאְמַצע ַהִכֵסא יְִרֶעה אֹוָתם וְיַנְִהיֵגם ֶאל ַמבּוֵעי ַמיִם ַחיִים; וֵאֹלִהים יְִמֶחה כָל ִּדְמָעה 

 ."ֵמֵעינֵיֶהם

 

ההמון הרב הזה הוא  איש שיכול למנות אותו. יוחנן מתאר כאן שהוא רואה המון רב שאין

ההמון הזה ניצב לפני הכיסא  כולל גם מאמינים נוספים מישראל. מכל שבט ומכל לשון.

צגות את בגדי ישהגלימות הלבנות מי ציינוכבר ) הם לבושים בגלימות לבנות ולפני השה.

ומה . תמרים משהו נוסף, מה הם אוחזים בידיהם? כפות יש אך להמון הרב הזה(. הישועה

 האם זה מזכיר לכם משהו?, נחזור אחורה אלפי שנים הם קוראים? הישועה לאלוהינו.

 .(13יוחנן י"ב ) כפות תמרים כאשר ישוע נכנס לירושלים, מה החזיקו האנשים בידיהם?

 ,כלומר במילים אחרות(. 9מתי כ"א " )הושע נא, הושע נא במרומים" האנשים? קראוומה 

 הישועה לאלוהינו.

 

המלאכים שעמדו סביב הכיסא והזקנים והחיות נפלו על , בתגובה לקריאת ההמון הרב

"אמן. הברכה והכבוד, החכמה והתודה, היקר והגבורה  פניהם והשתחוו לאלוהים באומרם:

שואל את יוחנן ,ו מי הם ההמון הרב הזה, ומאין בא .והעוז לאלוהינו לעולמי עולמים. אמן"
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, אלא כדי שהוא יוכל השאלה הזקן שואל את יוחנן לא כדי שיוחנן יענה על אחד מהזקנים.

 ליוחנן מי הם באמת. לומר

 

ההמון הרב הם אלו  מה הכוונה? הם אלו שבאים מהצרה הגדולה. אז מי הם ההמון הרב?

כאשר החותם החמישי נפתח כתוב שיוחנן ראה  שמתו מות קדושים בעת הצרה הגדולה.

 עד מתי אדוני הקדוש"מתחת למזבח את נפשות הטבוחים על דבר האלוהים, והם זעקו 

 "נו?לא תנקום את דמ

 

ו צרה גדולה ז ורק תחשבו על כך איז .שהם המון רב שאיש לא יכול למנות מצויןבנוסף 

תהיה בעולם כנגד המאמינים, וזאת איזו רדיפה גדולה  תהיה למאמינים באותה תקופה.

 !וכמה מהם ימותו, בתקופה כל כך קצרה. שלוש וחצי שנים

 

בין  .בצורות שונות והרבה מהם ימותוהמשיחיים יסבלו קשות בתקופת הצרה הגדולה, 

בנוכחות  כאןאך  היתר עקב כך שהם לא יקבלו את תו החיה, הם ימותו מרעב או צמא.

ירעה אותם עוד, לא יצמאו עוד, השמש לא תכה אותם, והשה שהם לא ירעבו  האדון כתוב

במשך הזמן של הצרה הגדולה מסר  הם.ימחה כל דמעה מעיניאל מקורות מים. ואלוהים 

בשורת ישוע יופץ בצורה כל כך רחבה, המוני המונים יבואו לאמונה, ורבים מהם ימותו מות 

בנוכחות עכשיו כאשר הם נמצאים  היו בארץ הם רעבו וצמאו. ההמון הרבבזמן ש קדושים.

 השה הם לא ירעבו ולא יצמאו עוד.

 

 לסיכום

האדון אינו , אך סבל רב ורדיפות קשות יעברו על המאמינים בעת הצרה הגדולהאמנם 

נו אליו. בכל צרה וקושי שתמיד נביט אליו, שתמיד ירוצה שנחיה בפחד, אלא שנישא עינ

 .ושנהיה עדות לשמונישען עליו, 

 

 אז חזקו באדון ובכוח גבורתו.

 .זקו את אמונתכםחושמחו בכל עת, 

 


