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 'ט פרק - התגלותספר ה

 השופר החמישי

 (1/5/21יוסי עובדיה )

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

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

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

בפרק ו' כתוב שישוע פותח את חותמות המגילה בהיכל ה', וכאשר  ל לפתוח את חותמיה.ויכ

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

אירועים טרגיים שקורים  21 .חתות על הארץימכאן מתוארות שלוש סדרות של שבע מכות שנ

קערות. פתיחת החותם השביעי, ותקיעת השופר השביעי  7-שופרות ו 7תמות, חו 7בעולם.  

לראות התפתחות והחמרה בעוצמת המכות, ממכה  ניתןמובילים לסדרת האירועים הבאים. 

יגיעו לארץ בזמן הצרה הגדולה, כלומר במהלך שבע  האפשר להבין שמכות אל למכה.

 שנות הצרה הגדולה.

ם קריאת ע השיעור הסתיים תם השביעי ועל ארבעת השופרות.על החו למדנו בשיעור הקודם

אוי, אוי, אוי ליושבי הארץ מיתר קולות השופר אשר ": 13פסוק פרק ח' הנשר בקול גדול ב

 לשלושת המלאכים."

מילה הזאת יש ב ."איזה אסון אוי ויי", או "ייו יוי יוא" ,המילה אוי, זה לא כמו בשפה שלנו היום

 עומד להגיע אסון גדול ביחד עם משפט.נבואית ש משמעות

, כאשר הוא כמו מקלל את כורזין, בית צידה "אוי"ישוע משתמש במילה הזאת  21במתי י"א 

גם כאן בספר , ועליהם כתוצאה ממשפטו של אלוהים יבואהוא מנבא שאסון  וכפר נחום.

הים עומד להגיע ליושבי הארץ משפטו של אלו :ההתגלות הנשר קורא בקול גדול אוי, אוי, אוי

 .יםגדול שלושה אסונותביחד עם 

 השופר החמישי

לראות ניתן המכות הבאות  שעוצמת המכות מתגברת ממכה למכה, ובשלוש הזכרתי קודם

 זאת בצורה ברורה מאוד.

 11-1פרק ט' 

ַהַמלְָאְך ַהֲחִמיִשי ָתַקע ַבּׁשֹוָפר וְָרִאיִתי ּכֹוָכב נֹוֵפל ִמן ַהָּׁשַמיִם ַאְרָצה וְנִַתן לֹו ַמְפֵתַח בֹור  1"

הּוא ָפַתח ֶאת בֹור ַהְתהֹום וְָעָשן ָעָלה ִמן ַהבֹור, ּכֲַעַשן ּכְִבָשן גָדֹול, וְַהֶּׁשֶמש וְָהֲאוִיר  2ַהְתהֹום. 

ַֹּח ֲאֶשר לְַעְקַרֵבי ָהָאֶרץ.  3ֵמֲעַשן ַהבֹור.  ָחְשכּו ַֹּח ּכַּכ ִמן ֶהָעָשן יָָצא ַאְרֶבה ַעל ָהָאֶרץ וְנִַתן לֶָהם ּכ
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ֹּא לְכָל יֶֶרק וְָכל ֵעץ, ֶאלָא לֲָאנִָשים ֲאֶשר ֵאין  4 ֹּא ְלַהזִיק לְֵעֶשב ָהָאֶרץ, ַאף ל נֱֶאַמר לֶָהם ֶשל

ֹּג אֹוָתם, ֶאלָא ְלַעּנֹוָתם ֲחִמָּׁשה ֳחָדִשים;  5ַעל ִמְצחֹוֵתיֶהם. לֶָהם חֹוַתם ֱאֹלִהים  ֹּא נִַתן ָלֶהם ַלֲהר ל

ֹּא  6וְִעּנּויָם הּוא ּכִָעּנּוי ֶשגֹוֵרם ַעְקָרב ְבָעְקצֹו ָאָדם.  ַביִָמים ָהֵהם יְַחְפשּו ְבנֵי ָהָאָדם ֶאת ַהָמוֶת וְל

ְבצּוָרָתם ּדֹוִמים ַחגְֵבי ָהַאְרֶבה לְסּוִסים ֲערּוכִים  7 מּות וְַהָמוֶת יְִבַרח ֵמֶהם.יְִמְצאּו אֹותֹו, וְיְִתַאּוּו לָ

ֵשָער לֶָהם ּכְִשַער נִָשים  8לְִמלְָחָמה; ַעל ָראֵשיֶהם ּכֲַעָטרֹות ּדֹומֹות לְזָָהב ּוְפנֵיֶהם ּכְִפנֵי ְבנֵי ָאָדם; 

ְריֹונִים ָלֶהם ּכְִשְריֹונֵי ַבְרזֶל וְקֹול ּכַנְֵפיֶהם ּכְקֹול ַמְרּכְבֹות סּוִסים ַרִבים שִ  9וְִשּנֵיֶהם ּכְִשּנֵי ַאְריֵה; 

ַֹּח לֶָהם לְַהזִיק  10ָהָרִצים ַלִמלְָחָמה;  זְנָבֹות לֶָהם ּכְזַנְבֹות ַעְקַרִבים, ִעם ֳעָקִצים, ּוְבזַנְבֹוֵתיֶהם ּכ

ֵ  11 לְִבנֵי ָאָדם ֲחִמָּׁשה ֳחָדִשים ש ָלֶהם ֶמלְֶך ֲעלֵיֶהם, ַמְלַאְך ַהְתהֹום, ֲאֶשר ְשמֹו ְבִעְבִרית ֲאַבּדֹון וְי

 ."וִביוָנִית ְשמֹו ַאפֹוְליֹון

הוא פותח את  .ככל הנראה מדובר במלאך .כוכב נופל מן השמים לארץ וניתן לו מפתח ביד

כעשן הכבשן, עד כדי כך העשן סמיך שהשמש והאוויר  ,מהבור עולה עשןו 'בור התהום'

 ן יוצא ארבה. מן העש חשכו.

 פעמים בספר ההתגלות. שמוזכרת מספרזוהי אותה מילה ביוונית  מה הוא בור התהום הזה?

כתוב שהשטן הושלך לבור  1-3בפרק כ'  כתוב ש'החיה' עלתה מבור התהום. 7בפרק י"א 

איש בחבל ארץ הגרגשיים שישוע גירש מהשדים ה 31בלוקס ח'  התהום לאלף שנים.

 "שלא יצווה עליהם לרדת אל התהום."מבקשים מישוע 

 פיזי או רוחני ,ני האדמה למרכז כדור הארץנמצא היכן שהוא בין פהזה  'בור התהום'נראה ש

 זהו מקום לכליאת השדים, המלאכים הסוררים. .)אל תלכו לחפש את המקום הזה(

יוחנן קורא להם  ן העשן יוצאים יצורים משונים.עולה עשן מהבור ומ כאשר בור התהום נפתח

תנו מכות הדומות למכות מצרים: ינ , שבהםמהשופרות הקודמים הכמו בשלוש ,שוב ארבה.

 הארבה. -ת מצרים ומכאחת מגם כאן ניתנה מכה הדומה ל ,ברד, דם וחושך

עם אם הם לא ילכו בדרכיו העל שאחד מהעונשים שאלוהים יביא  כתוב 38בספר דברים כ"ח 

 כמו שארבה פושט על הארץ הצבא שיפשוט על הארץיואל הנביא מתאר את  זה מכת ארבה.

 (.3יואל ב' )"כגן עדן הארץ לפניו ואחריו מדבר שממה, גם פליטה לא היתה לו"  -

  קצת על הארבה

מי שהקשיב או קרא חדשות בשבועיים האחרונים קרא על כך 

ת . לישראל נכנסה להקהמזרח התיכוןשהגיע נחיל ארבה לאזור 

מיליארד  40-יכול להגיע ל גודל נחיל הארבה לא גדולה. ארבה,

טון צמחיה  2,000פרטים ואפילו יותר. זה המון. הם יכולים לאכול 

אור של יהת .הקליפה של העץגם את ם וביום. הם אוכלים את העלי

הם באים  .אחרי שנחיל כזה פולש לשדה מש מתממש,יואל מ

 ואוכלים ואחריהם נשאר כמו מדבר, כמו שממה.
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הוא מיוחד  שיוחנן מתארהארבה  חודשים. 3-5אורך חייהם בין 

בניגוד לארבה הרגיל, לארבה הזה יש כוח  הוא אחר. ,מאוד

ה, אלא לאנשים שאין הוא לא מזיק לצמחי .כמו שיש לעקרבים

עקץ על ידי ימי שי .(144,000-שהם ה) את חותם אלוהים להם

)עקיצת העקרב גורמת כאבים עזים אך לא עקרב הזה -הארבה

לא אלוהים יוחנן כותב כאן שליצורים האלו  יסבול כאבים עזים מאוד. ממיתה בדרך כלל( 

עד כדי  כאורך חיי הארבה., לסבל רב וזאת לחמישה חודשיםום להרוג אלא רק לגרכוח נתן 

  יברח מהם.כמו עזים שהאנשים ישתוקקו למות אך המוות  יהיו הכאבים כך

 יגישואני משוכנע שהם  ?יגיבואיך הם  ?יעשומה הם  ?ושלא נפגע 144,000-ומה קורה עם ה

 לבשר על אלוהים. יוכלוהם  הפעולה הזאתדרך גם , ולאלו שנפגעו עזרה

 :אלוה יםהמיוחד היצוריםאת  לתארממשיך יוחנן  7-10בפסוקים 

 הם דומים לסוסים ערוכים למלחמה 

  כמו עטרות זהב ראשיהםעל 

 פניהם כפני בני אדם 

 נשיםשעיר ער להם כיש 

 שיניהם כשיני אריה 

 ברזל כשריונילהם  שריונים 

  קול כנפיהם כקול מרכבות סוסים 

  כזנבות עקרבים, והעוקץ שלהם בזנבותיהםיש להם זנבות 

)בתרגום שרובנו מחזיקים  וביוונית אפוליון יש גם מלך, ושמו בעברית אבדון הליצורים אל

המיוחד במכה הכוונה בשתי השפות היא משחית. ו, ביד הדבר רשום בהערה בתחתית הדף(

שמהמכות שבאו על פגעו. זה מזכיר ייאלו שחותם אלוהים נמצא על מצחותיהם לא  זו,

 שלו והוא שומר עליהם.הם יודע ה' את אלו ש בני ישראל לא נפגעו. ,יםמצר

וה' , ם לא יהיו מוכנים להתפשר עם הרעשה בגללרבים מהמאמינים ימותו על קידוש ה'  ,כן

 , והוא שומר את חסידיו.יודע ומכיר את אלה שהם שלו

י: 28תהלים ל"ז  ה "ִּכִ֤ ָָ֨ ט  יְהו ב ִמְשָפָ֗ ֵהִ֤ ֹֹּ֘ רּוא ם נְִשָמָ֑ ִסיָדיו לְעֹוָלֹ֣ ב ֶאת־ֲחֲ֭ ֹֹּ֣ ֹּא־יֲַעז ת" וְל ים נִכְָרָֽ ֶ ֶַ֖רע ְרָשִעֹ֣  .וְז

ע : 10תהלים צ"ז  ה ִשנְ֫אּו ָרֵ֥ ָָ֗ י יְהו ֲֹּהֵבֵ֥ יו"א ֹות ֲחִסיָדָ֑ ֵמר נְַפשֹ֣ ֲֹּ֭ ם" ש ים יִַּציֵלָֽ ָשִעָ֗  .ִמיֵַ֥ד ְרְ֝

ֹּאת לֲַחשְֹּך ֶאת  ִּציל ֶאת ֲחִסיָדיו ִמּנִָּסיֹוןָאכֵן יֹוֵדַע יהוה ְלהַ ": 9ב'  יהיהשנאיגרת פטרוס  וְִעם ז

 .ָהְרָשִעים לְיֹום ַהִּדין ּכְֵדי לְַהֲענִיָשם"

 .שומר את חסידיוזה שהוא ה' 
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 השופר השישי

 13-21ט'  פרק

ַהַמלְָאְך ַהִּׁשִּׁשי ָתַקע ַבּׁשֹוָפר וְָשַמְעִתי קֹול ֶאָחד ֵמֵאת ַאְרַבע ַקְרנֹות ִמזְַבח ַהזָָהב ֲאֶשר ִלְפנֵי  13"

אֹוֵמר לַַמלְָאְך ַהִּׁשִּׁשי ַהַמֲחזִיק ַבּׁשֹוָפר: "ַהֵתר ֶאת ַאְרַבַעת ַהַמלְָאִכים ָהֲאסּוִרים  14ָהֱאֹלִהים, 

ֶֹּדש  15ר ַהגָדֹול נְַהר ְפָרת." ַעל ַהּנָהָ  ָאז ֻהְתרּו ַאְרַבַעת ַהַמלְָאכִים ַהמּוכָנִים לַָּׁשָעה וְלַיֹום וְלַח

ּוִמְסַפר ִצְבאֹות ַהָפָרִשים ֶעְשִרים ֶאלֶף ְרָבבֹות;  16וְלַָּׁשנָה, ּכְֵדי ֶשיַַהְרגּו ְשלִיש ִמְבנֵי ָהָאָדם. 

ּכְָך ָרִאיִתי ֶאת ַהּסּוִסים ֶבָחזֹון: לְרֹוכְֵביֶהם יֵש ִשְריֹונֹות ֶשל ֵאש וְלֶֶשם  17ָפָרם. ָשַמְעִתי ֶאת ִמסְ 

ְשלִיש ְבנֵי ָהָאָדם  18וְגְָפִרית; וְָראֵשי ַהּסּוִסים ּכְָראֵשי ֲאָריֹות ּוִמִפיֶהם יֹוְצִאים ֵאש וְָעָשן וְגְָפִרית. 

ָֹּחם ֶשל ַהּסּוִסים  19ת ָהֵאלֶה, ָבֵאש ּוֶבָעָשן ּוַבגְָפִרית ַהיֹוְצִאים ִמִפיֶהם; ֵמתּו ְבָשֹלש ַהַמּכֹו ֶשּכֵן ּכ

 קּו.הּוא ְבִפיֹוֵתיֶהם וְגַם ְבזַנְבֹוֵתיֶהם, ּכִי זַנְבֹוֵתיֶהם ּדֹוִמים ִלנְָחִשים ִבְהיֹות לֶָהם ָראִשים, ּוָבֶהם יַזִי

ֹּא נְִמנְעּו ְשָאר ָהֲאנִָשים  20 ֹּא ָשבּו ִמַמֲעֵשי יְֵדיֶהם וְל ֹּאת ל ֹּא נֶֶהְרגּו ַבַמּכֹות ָהֵאֶלה, ְבכָל ז ֲאֶשר ל

ֹּא  ֶֹּשת וְֶאֶבן וְֵעץ ֲאֶשר ֵאינָם יְכֹולִים לְִראֹות, ַאף ל ֵמִהְשַתֲחוֹות לֵַּׁשִדים וְֶלֱאלִילֵי זָָהב וְכֶֶסף ּונְח

ַֹּע ּולְַהלְֵך.  ֹּא 21לְִשמ ֹּא ִמּכִּׁשּוֵפיֶהם, מִ  וְל  ".ַתזְנּוָתם ּוִמגְנֵבֹוֵתיֶהםָשבּו ֵמְרִציחֹוֵתיֶהם, ַאף ל

את לראות  ניתןאמור, וכ, עד עכשיו המכה הזאת שיוחנן מתאר כאן היא העוצמתית ביותר

אני מזכיר שוב  .יוחנן כותב שהוא שמע קול ממזבח הזהב .ממכה למכה התעצמות המכות

קודש הקודשים,  היה ממש לפנימזבח הזהב  ,במשכן . א מזבח הקטורתושמזבח הזהב ה

 גם כאן מזבח הזהב נמצא לפני כיסא האלוהים., ולפני ארון הברית

הקול שיוחנן שמע אמר למלאך השישי המחזיק בשופר: "התר / שחרר את ארבעת המלאכים 

-12מעניין לראות שבשפיכת הקערה השישית )ט"ז . האסורים על הנהר הגדול נהר פרת"

לבוא ולהתכונן למלחמה , מה שמכין את הדרך למלכים מהמזרח מתייבש( נהר פרת 16

 באזור הר מגידו.

 .ישתחררו הםמלאכים אלו היו מוכנים לזמן המתאים שבו  .המלאכים שוחררו, כפי שקראנו

ש המתאים, וליום המתאים ואפילו שהם היו מוכנים לשנה המתאימה, ולחוד ו לב שכתובשימ

הדברים האלו יוחנן ראה את  אלוהים עובד לפי לוח זמנים מתוכנן מראש. לשעה המתאימה.

 זמנים שלו כל כך הרבה זמן מראש.הלוח אלוהים תכנן את  .שנה 2,000לפני כמעט 

או תזכורת וראיתי שאני יכול לקבוע פגישה  ,"כמעט כל יכול"בדקתי ביומן של סמסונג ה

כמה נפלא לדעת שאלוהינו הוא כל יכול,  שנים קדימה. 15זה הכל, . 31/12/2036עד רק 

ו. איזה אלוהים נפלא , הוא שולט על הזמנים ואין דבר אחד שיכול להפתיע אותכול יודע

 !ומהללים אנו עובדים

 

אם בשופר  מבני האדם. שליש חררו את צבאות הפרשים כדי שיהרגוארבעת המלאכים ש

 בכמויות אדירות.האנשים מתים  זובמכה  ,החמישי האנשים השתוקקו למות ולא הצליחו
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את ימותו יותר רק מהמכה הז אזמיליארד אנשים,  8אם אוכלוסיית העולם היום היא כמעט 

 חמור. משפט אלוהים יהיה כה זה פשוט מזעזע.וזה המון,  .מיליארד איש 2.5מ 

איזו  מיליון פרשים. 200 ,כלומר רבבות. 20,000יוחנן ממשיך וכותב שמספר הפרשים יהיה 

 אותם מיליוניו מה המוצא שלהם, אנחנו רק יכולים לנחש. לא כתוב .כמות אדירה של פרשים

 פרשים רוכבים על סוסים מיוחדים.

הם מיוחדים  המיוחדים ואכזריים, כן גם עכשיו סוסים אל יצורים כשם שבמכה הקודמת היו

 של אש, לשם וגופרית. שריונותלרוכבים יש  ואכזריים ביותר.

ראשי  מאובן וקשה, צבעו מצהוב בהיר עד אדום.)ענבר( לשם זה שרף 

בנוסף  וגופרית. שי אריות, ומפיהם יוצאים אש ועשןכראהם הסוסים 

חיות נוראיות  זנבות הסוסים דומים לנחשים ובהם הם יזיקו. ,לכך

 אלו.הארות בפסוקים ומת

לב האדם נעשה  יהרגו, לא ישובו ממעשיהם הרעים.י, ואלו שלא ימותומבני האדם  שליש

חיים מהמכות הקודמות אלו שנשארו ב .כאן תמונה קשה מאוד יש קשה כאבן מלפני אלוהים.

אלא ממשיכים להיות עסוקים בעבודת האלילים,  ,אינם חוזרים בהם ומהמכה הזאת

 בזנות, בגניבות ובכישוף. ,בהשתחוות לשדים, ברציחות

במקום לקרוא לאלוהים בבקשת אלוהים, במקום לחזור בתשובה, הבאמצע משפט  ,כאן

 ויה לשטן.והאנשים רק מקשיחים את ליבם ולא חוזרים בהם מההשתח ,סליחה

לב  מעוות.הוא לב האדם הוא עקום, . "מי ידענו, אנוש הואועקוב הלב מכל, " :9ירמיה י"ז 

רק  הלב הרע גורם למחשבות רעות. .מאוד במחלה קשה ,אנושהמחלה בחולה האדם 

ש רק הלידה מחד תרופה כנגד מחלת הלב הקשה.ורק לאלוהים יש , אלוהים מכיר ויודע אותו

 מבפנים.היא זאת שמשנה את ליבו של האדם 

 לסיכום

שלפני הלידה,  םציריהכל הדברים האלו הם כמו הכאבים,  מבט לעתיד.ההתגלות נותן ספר 

: 28כן ישוע אומר בבשורת לוקס כ"א ל 'חבלי משיח הנה זה בא'. שאמרה המשוררתאו כמו 

אנו . "כאשר יתחילו לקרות הדברים האלה התעודדו והרימו ראשיכם, כי קרבה גאולתכם"

לפני כן, ולא נצטרך לחוות את להיות עם האדון לקח ישם, ואני מאמין ומקווה שנעדיין לא 

אני אמשיך וכן נהיה בזמן הזה כאן, וגם אם אני טועה,  הצרות הגדולות האלו שיגיעו לעולמנו.

רע כי ה'  אלא איר ,גם אם אלך בגיא צלמוותש כי הוא הבטיח בתהילים כ"ג ,וואבטח ב

 .לצידי

 

המאמינים כל אחד מאיתנו  אנחנו, היום אנשים מפנים את גבם לאלוהים. גם בתקופה שלנו

חשוב שנמשיך  המיעוט. וכמה חנווהולכים אחריו, אנ בן האלוהים שקיבלנו אותו לליבנוב
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בו אלא  נבושושלא גם בתקופות קשות. שנהיה עדות לשם שלו,  ונחזיק מעמד ללכת אחריו

כדי שאחרים יוכלו לראות את מעשינו הטובים ולכבד את  ,שנמשיך ונספר לאחרים עליו.

כדי שגם אחרים יוכלו לחוות את שינוי הלב שאנו חווינו. כדי שגם אחרים  אבינו שבשמים.

 יוכלו לזכות בחיי עולם, בתקווה שלא מכזיבה.

 בשנה האחרונה חווינו קשיים למיניהם.

 נאלצנו להיות בבתינו, חלקנו לא יכלו ללכת לעבודה.הרבה זמן 

 מה עשינו עם הקשיים האלו?

 האם הסתגרנו לא רק בביתנו אלא גם בתוך עצמנו?

 האם הדבר הזה שיתק את חיי האמונה שלנו?

 האם יצרנו קשר עם אחרים שידענו שקשה להם?

 האם הגשנו עזרה היכן שהיה ביכולתנו?

 כל כך. או שהיינו מפוחדים ומדוכאים

 .ששכנה בארצנואו שהיינו כמו מתחת לאווירת הדיכאון והכבדות 

האם הקשיים שחווינו השפיעו עלינו כפי שהשפיעו על כל אדם, או שהיה יתרון לאמונה 

 שלנו?

 הקשיים שעוברים עלינו בעצם בונים את חיי אמונתו ואת ביטחוננו באלוהים.

 קשות עוד יותר. וברים עלינו מכינים אותנו לתקופותעהקשיים ש

 זה כמו לבנות שרירים.

 זה כמו אימונים של חיילים.

 .התאמן בחסידות'ל', זה כמו ששאול השליח אומר לטימותיאוס באיגרת הראשונה

 אז איך עברנו את האימון הזה?

שלא עשינו שאנו יכולים ללמוד מהם לקח, כדי לשפר אולי האם יש דברים שעשינו או 

 בפעם הבאה?

 על עצמי שיש דברים שאני יכול לשפר, ומה איתך?אני יודע 

 


