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 'ח פרק - התגלותספר ה

 החותם השביעי וארבעת השופרות

 24/4/21)יוסי עובדיה(  

 

 אחזור בקצרה על השיעורים הקודמים.לפני כן , אך בפרק ח' שיעור זה יתמקד

הוא כמו נכנס לאסיפת הלל עם רבבות, רבבות של  .יוחנן בהשראת הרוח נמצא בשמים

מגילה שרק השה הטבוח, האלוהים כיסא ואז הוא רואה לימין , בהיכל אלוהים מלאכים

ישוע פותח את חותמות המגילה בהיכל ה', כתוב שבפרק ו'  ישוע, יכל לפתוח את חותמיה.

 דברים קורים כאן בארץ. ,וכאשר הוא פותח כל חותם וחותם בהיכל

אירועים טרגיים  21 .חתות על הארץינשאן מתוארות שלוש סדרות של שבע מכות מכ

קערות. פתיחת החותם השביעי, ותקיעת השופר  7-שופרות ו 7חותמות,  7שקורים בעולם.  

לראות התפתחות והחמרה בעוצמת  ניתןהשביעי מובילים לסדרת האירועים הבאים. 

יגיעו לארץ בזמן הצרה הגדולה, כלומר  האפשר להבין שמכות אל ה למכה.כהמכות, ממ

 במהלך שבע שנות הצרה הגדולה.

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

 אחרי והראשון שבא םצדדיה יםסיפורהצמד על בשיעור הקודם למדנו  סיפורים צדדיים.

ההמון על תומים מבני ישראל, והח 144,000-יוחנן מספר על ה הםשבו ,החותמות ששת

 בזמן הצרה הגדולה. ימותוהרב ש

 מה קורה כאשר החותם השביעי נפתח. נראהעל פרק ח' ו בשיעור זה נלמד

 1-5התגלות ח' 

יִם כֲַּחִצי שָּעָּה 1" מַּ ה בַּשָּ מָּ מָּ ה דְּׁ ְּׁתָּ י ִביִעי הָּ שְּׁ ם הַּ חֹותָּ ח אֶׁת הַּ ִאיִתי אֶׁת ִשבְּׁעַּת  2 .כֲַּאשֶׁר פָּתַּ רָּ

ם נּו לָּהֶׁ ֱאֹלִהים; ִשבְּׁעָּה שֹופָּרֹות נִתְּׁ נֵי הָּ ִדים לִפְּׁ עֹומְּׁ ִכים הָּ לְּׁאָּ מַּ ד  3. הַּ ְּׁעָּמַּ לְּׁאְָּך אֵַּחר בָּא ו ּומַּ

קְּׁדֹושִ  ִפּלֹות כָּל הַּ ּה ִבתְּׁ נָּה לֹו כְֵּׁדי לִָּשים אֹותָּ בָּה נִתְּׁ ת רַּ ב, ּוקְּׁטֹרֶׁ ָּהָּ ת ז תַּ חְּׁ ָּדֹו מַּ י ; בְּׁ ְֵּׁבחַּ ִמז ים ֵאצֶׁל הַּ

ְּׁבַּח כִֵסא עַּל ִמז נֵי הַּ ר לִפְּׁ ב ֲאשֶׁ ָּהָּ ז ָּדֹו שֶׁל  4 הַּ קְּׁדֹוִשים ִמי ִפּלֹות הַּ ת עָּלָּה ִבתְּׁ קְּׁטֹרֶׁ ן הַּ ֲַּעשַּ ו

ֱאֹלִהים נֵי הָּ לְּׁאְָּך ִלפְּׁ מַּ ְִּׁהשְּׁלִיְך עַּל  5 הַּ ְֵּׁבחַּ ו ִמז ּה ֵאש ִמן הַּ ה, ִמֵּלא אֹותָּ תָּ חְּׁ מַּ לְּׁאְָּך אֶׁת הַּ מַּ לָּקַּח הַּ

עָּ  חֹולְּׁלּו רְּׁ ז ִהתְּׁ ץ. אָּ רֶׁ אָּ ההָּ מָּ ִעידֹות ֲאדָּ ִקים ּורְּׁ ְּׁקֹולֹות ּובְּׁרָּ  ."ִמים ו

תחשבו על  תה דממה של כחצי שעה בשמים.יכאשר ישוע פותח את החותם השביעי הי

. אנחנו חיים בעולם שבו הרעש הוא חלק נלווה לחיים, כך, חצי שעה של שקט מוחלט

כאשר למשל,  חיובי.דממה יכולה להיות דבר  האם אנו יכולים לדמיין חצי שעה של דממה?

 :8-13מל"א י"ט בכתוב  , הוא פגש שם את ה'. על כךאליהו היה בהר חורב
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ֱאֹלִה   8" ר הָּ ד הִַּ֥ ְּׁלָּה עַַּ֛ י ים לַַּ֔ ִעֹ֣ בָּ ְַּׁארְּׁ ים יֹו֙ם ו ִעִ֥ בָּ יא ַארְּׁ ִהִ֗ ה הַּ ֲאכִילָֹּ֣ חַּ הָּ ֹֹ֣ לְֶׁך בְּׁכ ֵֵ֜ ַּי ה ו תֶֶׁ֑ ַּיִשְּׁ אכַּל ו ֹֹ֣ ַּי ים ויָּ ָ֖קָּם ו

ב׃  ַּ  9חֵֹרֵֽ ה ו עָּרָּ  מְּׁ ם אֶׁל־הַּ ָּבֹא־שִָּ֥ ַּי ה ֵאלִיֵָּֽהּו׃ ו  ֹ ֹו מַּה־ּלְּׁךִ֥ פ ר לַ֔ אמֶׁ ֹֹ֣ ַּי יו ו ָּ֙ה ֵאלַָּ֔ ְּׁהו בַּר־י ְִּׁהֵּנֵ֤ה דְּׁ ם ו יָֹּ֣לֶׁן שֶָּ֑

סּו  10 רַָּ֔ יך הָּ ְּׁבְּׁחֹתֶֹׁ֣ ל אֶׁת־ִמז ֵאַ֔ רָּ י יִשְּׁ ֵנֹ֣ ֙ך בְּׁ יתְּׁ ִרֵֽ ּו בְּׁ ְּׁבֵ֤ ז י־עָּ ֹות ִכֵֽ י צְּׁבָּאִ֗ אִתי לַּיהוָֹּ֣ה ֱאֹלֵהֹ֣ א ִקּנֵֵ֜ ֹֹ֨ ּנ ֩ר קַּ ַּיֹאמֶׁ ו

 ָּ ב וִֵָּֽאּו רֶׁ ּו בֶׁחֶָּ֑ גֹ֣ רְּׁ יך הָּ ְּׁאֶׁת־נְִּׁביאֶׁ  ּה׃ ו תֵָּֽ י לְּׁקַּחְּׁ ִש  ּו אֶׁת־נַּפְּׁ ְּׁבַּקְּׁשִ֥ ַּי י ו ִדַ֔ ר ֲאנִ֙י לְּׁבַּ תָֹּ֣  11ֵתֵ֤ דְּׁ ְּׁעָּמַּ א ו ר ֵצֹ֣ אמֶׁ ִֹ֗ ַּי ו

 ַָּ֔ ְּׁהו י י ֵנֹ֣ לִָּעי֙ם לִפְּׁ ר סְּׁ ֵבֵ֤ שַּ ים ּומְּׁ ִרֹ֨ ֵר֩ק הָּ פָּ ק מְּׁ ָָּ֞ ז ְּׁחָּ ה ו ּוחַּ ּגְּׁדֹולָָּ֡ ְּׁרֹ֣ ר ו ְּׁהוָֹּ֣ה עֵֹבִ֗ ְִּׁהֵּנֵ֧ה י ָּ֒ה ו ְּׁהו י י ֵנֹ֣ ֮ר לִפְּׁ א בָּהָּ ִֹ֥ ה ל

ּוחַּ  רֹ֨ ר הָּ ְַּׁאחֵַּ֤ ְּׁהוֶָּ֑ה ו ּוחַּ י ְּׁהוֵָּֽה׃  בָּר  עַּש י א בָּרַּ  ִֹ֥ עַּש ל ר  12רַַּ֔ ְַּׁאחַֹּ֣ ְּׁהוֶָּ֑ה ו ש י ֵא  א בָּ ִֹ֥ ש ל ֙ש ֵאַ֔ ֙עַּ רַּ ר הָּ ְַּׁאחֵַּ֤ ו

ה׃  קֵָּֽ ה דַּ מִָּ֥ מָּ ֹול דְּׁ ש ק  ֵאַ֔ ה  13הָּ עָּרֶָּ֑ מְּׁ ח הַּ תַּ ד פֶֹׁ֣  ֹ ֲַּעמ ָ֖י ֵַּֽ א ו ַּיֵֵצֵ֕ ֹו ו תַ֔ רְּׁ נָּי֙ו בְַּׁאדַּ ַּיֵָּ֤לֶׁט פָּ הּו ו ִָּ֗ עַּ ֵאלִי ֹֹ֣ מ י ׀ כִשְּׁ ְִּׁהֹ֣ ַּי ו

ר  אמֶׁ ֵֹ֕ ַּי ֹול ו ְִּׁהֵּנֵ֤ה ֵאלָּי֙ו קַ֔ ֵָּֽהּוו ה ֵאלִי  ֹ ה־ּלְּׁךִ֥ פ  "?מַּ

גם לא באש, ו ,אלוהים מתגלה לאליהו לא ברוח חזקה, לא ברעש, כלומר ברעידת האדמה

 הרבה פעמים אלוהים בוחר לדבר ללב האדם בקול דממה דקה. אלא בקול דממה דקה.

 דממה. נהגם כאן בשמים כאשר נפתח החותם השביעי יש

 הדממה מבשרת את בוא המשפט שלאחריה.

וחנן ממשיך ומספר שניתנו לשבעת המלאכים העומדים לפני י

מדובר כאן )מלאך אחר עמד ליד המזבח  אלוהים שבעה שופרות.

. מזבח הזהב נמצא (מזבח הזהב – או בשם אחר ,על מזבח הקטורת

כשם שמזבח הקטורת במשכן נמצא ממש  ,לפני כיסא האלוהים

 לפני קודש הקודשים, לפני ארון הברית.

 .מחתה מזהבהמלאך החזיק בידו 

כלי כמו כף אשפה קטנה  היאמחתה 

  היא עשויה זהב.  הזהובמקרה  

הקטורת מעלה ריח ניחוח  קטורת רבה ניתנה למלאך כדי לשים אותה בתפילות הקדושים.

יך" 2בתהילים קמ"א  דוד מבקש מה' לה'. נֶֶׁ֑ ת לְּׁפָּ רֶׁ ֹֹ֣ י קְּׁט ִפּלִָּתֹ֣ ֹון תְּׁ דוד מבקש מה'  ."ִתכֵ֤

תפילות הקדושים מיוצגות כאן כקטורת, שמעלה ריח  שתפילתו תהיה כמו קטורת לפניו.

 הקדושים הם המאמינים בזמן הצרה הגדולה. ניחוח לה'.

תפילותינו  עד כמה אלוהים מעריך את תפילות ילדיו, עד כמה יקרות ונעימותלראות מעניין 

 שילדיו באים לפניו בתפילה.מכך לאלוהים, ואלוהים נהנה 

ע": 16מלאכי ג'  מַָּ֔ ַּיִשְּׁ ָּ֙ה ו ְּׁהו ב י ַּקְֵּׁשֵ֤ ַּי הּו ו יש אֶׁת־ֵרֵעֶ֑ ְּׁהוָּ ה ִאֹ֣ י י ֵאִ֥ ּו יִרְּׁ בְּׁרַ֛  "ָאֵ֧ז נִדְּׁ

שהמאמינים הראשונים בישוע  42במעה"ש ב'  יםמארבע הדברים שמוזכר תפילה היא אחת

ְּׁעַּל : עשו ם ו ּלֶׁחֶׁ בְּׁרּות, עַּל בְִּׁציעַּת הַּ חַּ ִהתְּׁ לִיִחים, עַּל הַּ שְּׁ ת הַּ יּו שֹוקְִּׁדים עַּל תֹורַּ "ֵהם הָּ

ִפּלֹות."  תְּׁ  הַּ

בקהילה הראשונה )שעליה  תה אחד מהדברים המרכזיים שהמאמינים בישועיתפילה היה

 שקדו בו. מסופר בספר מעשי השליחים(
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 גם אנחנו שוקדים על התפילות?האם  ומה איתנו? האם גם אנחנו מקדישים לכך זמן? 

אחד מהפסוקים הקצרים ביותר הכתובים הוא "התמידו  כמה זמן אנו מקדישים לכך ביום?

 (.17הראשונה לתסלוניקים ה' )להתפלל" 

  .אלא כאורח חייםולא רק לפני האוכל  .כמה חשוב שגם אנחנו נעשה זאת

מתחוללת רעידת המלאך ממלא את המחתה בגחלים ומשליך אותה על הארץ, ואז 

 אדמה וברקים וקולות נשמעים.

 13-6 'ח התגלות

קֹעַּ "6  כֹונְּׁנּו לִתְּׁ שֹופָּרֹות ִהתְּׁ ם ִשבְּׁעַּת הַּ ָּדָּ י ר בְּׁ לְּׁאָּכִים ֲאשֶׁ מַּ קַּע בַּשֹופָּר   7ִשבְּׁעַּת הַּ ִראשֹון תָּ הָּ

צָּה;  רְּׁ לְּׁכּו אַּ ְֻּׁהשְּׁ ם ו ִבים בְּׁדָּ עֹרָּ ְֵּׁאש מְּׁ ד ו ּוּו בָּרָּ הַּ ְִּׁהּנֵה ִהתְּׁ ֵעִצים ו ף, שְּׁלִיש הָּ רַּ ץ נִשְּׁ רֶׁ אָּ שְּׁלִיש הָּ

ף רַּ ק ֵעשֶׁב נִשְּׁ ֶׁרֶׁ ְּׁכָּל י ף, ו רַּ לְַּך   8נִשְּׁ ר ּגָּדֹול בֹוֵער בֵָּאש ֻהשְּׁ קַּע בַּשֹופָּר ּוכְּׁמֹו הַּ ֵשנִי תָּ לְּׁאְָּך הַּ מַּ הַּ

ם ָּה לְּׁדָּ י ָּם נִהְּׁ י ָּם; שְּׁלִיש הַּ י ָּם  9 אֶׁל הַּ י ְּׁצּוִרים בַּ י ר נֶׁ  -שְּׁלִיש הַּ ם ֲאשֶׁ ֳאנִיֹות  ֵמתּו, ּושְּׁלִיש -פֶׁש לָּהֶׁ הָּ

דּו יִם 10 נִשְּׁמְּׁ מַּ שָּ קַּע בַּשֹופָּר ּוִמן הַּ לִיִשי תָּ שְּׁ לְּׁאְָּך הַּ מַּ כְּׁלִַּפיד. הּוא נָּפַּל  נָּפַּל כֹוכָּב ּגָּדֹול בֹוֵער הַּ

יִם מַּ ְּׁנֹות הַּ י עַּ ְּׁעַּל מַּ רֹות ו ּנְּׁהָּ א לַּעֲ  11 - עַּל שְּׁלִיש הַּ כֹוכָּב נִקְּׁרָּ פְַּך  -נָּה ֵשם הַּ יִם נֶׁהְּׁ מַּ ּושְּׁלִיש הַּ

ִרים יּו מָּ ּנִהְּׁ יִם שֶׁ מַּ ם ֵמתּו ִמן הַּ דָּ נֵי אָּ ִבים ִמבְּׁ ְּׁרַּ קַּע בַּשֹופָּר   12לְּׁלֲַּענָּה ו ִביִעי תָּ רְּׁ לְּׁאְָּך הָּ מַּ הַּ

שְַּך ֶׁחְּׁ י כֹוכִָּבים, כְֵּׁדי שֶׁ לִיש הַּ ֵָּרחַּ ּושְּׁ י ְּׁגַּם שְּׁלִיש הַּ ה ו ש לָּקְּׁתָּ שֶׁמֶׁ לִיִשית הַּ יֹום  ּושְּׁ ְּׁהַּ ם ו שְּׁלִיש ֵמהֶׁ

ְּׁלָּה ּלַּי ְּׁכֵן ּגַּם הַּ לִיִשיתֹו ו ִָּאיר שְּׁ ְּׁהּוא   13לֹא י יִם ו מַּ שָּ צַּע הַּ עֹוֵפף בְּׁאֶׁמְּׁ ד מְּׁ ִתי נֶׁשֶׁר אֶׁחָּ עְּׁ מַּ ְּׁשָּ ִאיִתי ו רָּ

שֹופָּר ֲאשֶׁר שְֹּׁלשֶׁ  ר קֹולֹות הַּ ֶׁתֶׁ ץ ִמי רֶׁ אָּ ֵבי הָּ לְּׁאָּכִים אֹוֵמר בְּׁקֹול ּגָּדֹול: "אֹוי, אֹוי, אֹוי לְּׁיֹושְּׁ מַּ ת הַּ

קֹעַּ   ".ֲעִתיִדים לִתְּׁ

תוקעים בשופרות בהיכל ה' אחד אחרי השני, ובכל תקיעת שופר אסונות קורים המלאכים 

)ככל הנראה השופר היה שופר של איל, כלומר שופר קצר ומעוגל,  ולא שופר  כאן בארץ.

 .לתקוע בהם( של אנטילופה שהוא השופרות שאנחנו אוהבים

 1/3 ,בים בדם הושלכו מהשמים, והתוצאהבברד ואש מעור ,הראשון השופרעם תקיעת 

ברגע שהעשב   צמחים וירק. נוצרת כאן בארץ בעיה קשה של מזון. ,הארץ נשרף כולל עצים

 בנוסף קורה כל זה נפגעים כי אין להם מה לאכול.כל בעלי החיים שניזונים  נפגע גם

ובמיוחד כאשר החותם  ,תחוכאשר החותמות נפלמכות הקודמות שניחתו על הארץ 

 מצב של רעב בארץ. השלישי נפתח ונוצר

מתו  היצורים שבים 1/3הים נהפך לדם,  1/3-ו כמו הר גדול בוער הושלך לים ,השופר השני

גם חוסר בדגים ובאמצעי  לכל מתווסףובנוסף בעיית המזון מחריפה,  האוניות טבעו. 1/3-ו

 ים.ההובלה באמצעות 

יה יממי השת 1/3-גדול בוער נופל מהשמים על מקורות המים וכוכב  ,השופר השלישי

בעיית המזון ממשיכה ומחריפה,  נהפכים למרים, ורבים מאלו ששותים את המים מתים.

 במים. מחסורועכשיו נוספה גם בעיה של 
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היום לא  ,פסיקו להאיר. התוצאהיהכוכבים  1/3-הירח ו 1/3השמש,  1/3, השופר הרביעי

 מהזמן וכן גם הלילה. 1/3יאיר 

חלק מהאנרגיה שהאדם מייצר  .תשפיע על כל המערכת הסולרית ומערך האנרגיה זומכה 

מהזמן אור השמש יכבה תפוקת האנרגיה  1/3היא אנרגיה שבאה מאור השמש, וכאשר 

 להאיר ולחמם יותר.כדי נצטרך לצרוך יותר אנרגיה  גם כך בקעתיפגע קשות. 

 מה מזכירות מכות אלו? על הסביבה. ארבע המכות האלו משפיעות

 המכות שאלוהים נתן במצרים. ,ברד, דם וחושך

את תחילת המסע של בני ישראל במדבר  ,בצורה הפוכה רק ,יםהמים שנעשו מרים מזכיר

משה  ,בהנחיית ה' .מים, אך המים היו מרים רהם הגיעו למקוכאשר , כשיצאו ממצרים

 (.23-25שמות ט"ו ) השליך עץ למקור המים והמים נהפכו למתוקים

" אוי, אוי, אוי ליושבי הארץ"קורא בקול גדול שיוחנן רואה נשר מעופף בשמים  13בפסוק 

מיתר קולות השופר אשר לשלושת המלאכים. מעניין שלא רק אתון יכולה לדבר בקול 

? גם הנשר מדבר בקול אנושי. ומה יקרה כאשר שלושת המלאכים יתקעו בשופרות ,אנושי

 בפעמים הבאות. נלמדעל כך 

 לסיכום

 ,היום בהווה, בימינו הדברים הכתובים כאן הם קשים וחמורים הרבה מעבר למה שקורה

גם היום אנו מתמודדים עם קשיים לא  למה שאנו יכולים לדמיין.הרבה מעבר ואפילו 

, תקופת מגפה, שמועות מאיימות ומבלבלות, ודברים שאינם חולפים איומי מלחמה קטנים:

 אחרים שמזעזעים אותנו.

 :כך גם היום בעבר,כמו  .יש תשובה המצבים האלהלכל למרות כל זה, 

 4(.ישעיה כ"ו )"ביטחו בה' עדי עד, כי ביה ה' צור עולמים" 

 .הביטו אליו, והתפללו

 והתפללו.הקשיבו לה', קראו בדברו, 

הקשבה, בשיחה, ב וכשאני אומר התפללו, אני מתכוון למערכת יחסים חיה עם ה'. 

המשיכו  .עשו אותו חלק מחייכם בהלל, בתחינה, בהפגעה, בבכי, בהודיה, באהבה.

לה', זה הזמן. ניחוחקטורת עם ריח ב –למלא את קערותיכם בתפילה   


