הקמת מדינת ישראל
בראי הקבלה
ולאור נבואות הגאולה
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מחשבת הבריאה – להיטיב לנבראים
כמה זמן יקח עד שיהיה לנו טוב?
האם יש גבול של זמן?

העולם נברא ל –  7,000שנה
ששת אלפים שנות התיקון
אלף שנים של שבת
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אבות ג'  /רבי עקיבא
(ט"ו) הַ כּ ֹּל צָ פ ּוי ,וְ הָ ְר ׁש ּות נְ ת ּונָה,
ובטוֹּ ב הָ עוֹּ לָ ם נִ ּדוֹּ ן...
ְ
(ט"ז) ה ּוא הָ יָה אוֹּ ֵמר ,הַ כּ ֹּל נָת ּון ָּב ֵע ָרבוֹּ ןּ ,ו ְמצ ּו ָדה
ְפר ּו ָסה ַעל ָּכל הַ חַ יִּים .הַ חֲנ ּות ּ ְפת ּוחָ ה ,וְ הַ חֶ נְ וָ נִ י
ַמ ִ ּקיף ,וְ הַ ּ ִפנְ ָקס ּ ָפת ּוחַ  ,וְ הַ יָּד כּ וֹּ ֶתבֶ ת ,וְ כָ ל הָ רוֹּ צֶ ה
ִל ְלווֹּ ת יָבוֹּ א וְ י ְִל ֶוה ,וְ הַ ּג ַָּב ִאים ַמ ֲחזִ ִירים ּ ָת ִדיר ְ ּבכָ ל
יוֹּ ם ,וְ נִ ְפ ָר ִעין ִמן הָ אָ ָדם ִמ ַ ּד ְע ּתוֹּ וְ ׁ ֶש ּלֹּא ִמ ַ ּד ְע ּתוֹּ  ,וְ ֵי ׁש
לָ הֶ ם ַעל ַמה ּ ׁ ֶשי ּ ְִסמוֹּ כ ּו ,וְ הַ ִ ּדין ִ ּדין אֱ ֶמת ,וְ הַ כּ ֹּל
ְמת ָּקן לַ ְּסע ּו ָדה:
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ששת אלפים שנות תיקון

תנא דבי אליהו :ששת אלפים שנה הוי
עלמא [יהיה קיים העולם] ,שני אלפים
תוהו ,שני אלפים תורה ,שני אלפים
ימות המשיח
(סנהדרין צ"ז)
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ששת אלפים שנים של תיקון
 1-2000אלפיים שנות תהו
 1948נולד אברהם אבינו
 2000-4000אלפיים שנות תורה
 240( 4000לסה"נ)  1240( 5000-לסה"נ) אלף
החושך והגלות  1270גילוי ספר הזוהר
)2240( 6000-)1240( 5000
האלף הששי ,אלף המשיח
 6000-7000אלף של שבת

האלף הששי – היום הששי
 1240( 5,000לסה"נ)  6בערב (מוצאי יום ה'  -שקיעה)

 1270גילוי הזוהר
 1490( 5,250לסה"נ)  12בלילה (חצות הלילה)
 1492גירוש ספרד וגילוי אמריקה
 1740( 5,500לסה"נ)  6בבוקר (זריחה)
 1740המהפכה התעשייתית 1776 ,עצמאות ארה"ב
 1789המהפכה הצרפתית
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האלף הששי – היום הששי מהזריחה
 1740( 5,500לסה"נ)  6בבוקר (זריחה)
ובשש-מאות שנה לאלף השישי ייפתחו שערי
החכמה למעלה ומבועי החכמה למטה (זוהר ,וארא)
 1740המהפכה התעשייתית 1776 ,עצמאות
ארה"ב,
 1789המהפכה הצרפתית
תנועת החסידות ,הקבלה הספרדית מגיעה לשיא
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עליית הספירות בשבת
תחילת העליה – חמש שעות לאחר הזריחה
הקפיצה לבינה – הדלקת נרות

• ג' הראשונות –האור

• זעיר אנפין – המסנן ,שנאי
מלכות  -הכלי
•

האלף הששי – חמש שעות מהזריחה
 1740( 5,500לסה"נ)  6בבוקר (זריחה)
ובשש-מאות שנה לאלף השישי ייפתחו שערי
החכמה למעלה ומבועי החכמה למטה (זוהר ,וארא)
חמש שעות לאחר הזריחה עולות הספירות של ספירת מלכות לשבת

שעה =  41.66=1000:24שנה
חמש שעות =  208שנה
 5708=5500+208תש"ח
 1948- 5,708הקמת מדינת ישראל (ששי אחה"צ)
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האלף הששי – חצות היום
 1990( 5,750לסה"נ)  12בצהריים (חצות היום)
עידן הדלי בעיצומו – שפע של ידע וחופש המידע
נפילת חומות ברלין – סופו של מסך הברזל
האינטרנט
טלפון סלולארי
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אירועי האלף הששי
• זוהר וארא
• ר) ואברהם אמר ,לו ישמעאל יחיה לפניך,
ואע"פ שהקב"ה היה מבשר לו על יצחק,
התדבק אברהם בישמעאל ,עד שהקב"ה
השיבו ולישמעאל שמעתיך וגו' .ואח"כ
נימול ,ונכנס בברית הקדוש ,מטרם שיצא
יצחק לעולם.

אירועי האלף הששי
• רא) ובוא וראה ארבע מאות שנה עמד הממונה של
בני ישמעאל ,ובקש לפני הקב"ה ,אמר לו ,מי
שנימול יש לו חלק בשמך .אמר לו הקב"ה כן .אמר
לו הרי ישמעאל שנימול ,למה אין לו חלק בך כמו
יצחק .אמר לו ,זה נימול כראוי וכתיקוניו ,וזה אינו
כך .ולא עוד אלא שאלו מתדבקים בי כראוי לשמונה
ימים .ואלו רחוקים ממני עד כמה ימים .אמר לו ועם
כל זה ,כיון שנימול לא יהיה לו שכר טוב על זה?

אירועי האלף הששי
• רב) אוי לאותו זמן שנולד ישמעאל בעולם ונימול,
מה עשה הקב"ה ,הרחיק את בני ישמעאל
מדבקות העליון ,ונתן להם חלק למטה בארץ
הקדושה ,בשביל המילה שלהם.
• רג) ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ
הקדושה זמן הרבה בשעה שהיא ריקה מכל ,כמו
שהמילה שלהם היא ריקה בלי שלמות .והם
יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם ,עד שישלם
הזכות של בני ישמעאל.

אירועי האלף הששי
• רד) ועתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות
גדולות בעולם ,ויתאספו בני אדום עליהם ,ויערכו
עמהם מלחמה ,אחת על הים ,ואחת על היבשה,
ואחת סמוך לירושלים ,וימשלו אלו על אלו ,וארץ
הקדושה לא תמסר לבני אדום.

אירועי האלף הששי

• ולאחר מכן ישלוט מלך פרס וייטול
מלכויות גדולות ,והוא ישלוט על
ארץ הקודש תריסר חודשים ,והוא
ישלוט ויהרוג רבים ואת המשיח
ההוא (מב"י) ,ולאחר מכן ייפול,
ויקבלו את המלוכה עם ישראל.
• (זוהר ,שלח לך)

זוהר וארא
• ר"ה)  ...ויתכנשון תמן עממיא ויפלון
בידייהו ,עד דיתכנשון כל בני אדום עליה
מכל סייפי עלמא ,וכדין יתער קודשא
בריך הוא עלייהו ,הדא הוא דכתיב (ישעיה
ל"ד ו) כי זבח ליהו"ה בבצרה וגו' .ולבתר
דא מה כתיב ,לאחוז בכנפות הארץ וגו'
וישיצי לבני ישמעאל מינה ,ויתבר כל
חילין דלעילא ,ולא ישתאר חילא לעילא
על עמא דעלמא ,אלא חילא דישראל
בלחודוי.

רחל אימנו והגאולה
• ואני בבאי מפדן מתה עלי רחל בדרך
וגו' ,רבי אבא פתח( ,ירמיה לא) כה אמר
יהו"ה קול ברמה נשמע וגו' ,מה כתיב
בתריה" ,כה אמר יהוה מנעי קולך
מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר
לפעולתך" וגו' "ושבו בנים לגבולם" ,לא
אמר וישובו ,אלא ושבו ,כבר שבו.
(זוהר ויחי ,חלק א דף רט"ו/א)

ושואל ,וכי לא ידע יוסף שאמו מתה ,הלא היה
עמה שם כשמתה ,ולמה היה צריך יעקב לספר לו
את זה .ומשיב ,אלא יאמר ישראל העליון ,כשנבא
מן גאולת ישראל ,תתעורר השכינה ,ותתעורר
כנסת ישראל ותערוך מלחמה עם העמים ,וימותו
מהם מישראל ,במלחמה זו .ויתקרבו לאט לאט
לבא אל הארץ .יאמר לה הקב"ה ,כשהיא בוכה,
על בניה שמתו ,אל תפחדי שכר יש להם לבנים
שמתו במלחמה על שמי ,אחרים ,שלא מתו ,כבר
שבו ,והם שמתו ישובו ויחיו בתחית המתים.
(זוהר הסולם ,ויחי ,סע' פ"ד)

זוהר ויחי
מתה עלי רחל:
מתה על יחוד שמו של הקב"ה ,דהיינו בניה
שנהרגו על קדוש השם ,ואל זה נאמר,
בעוד כברת ארץ לבא אפרתה ,דהיינו שמתו על
יחוד שמו של הקב"ה בחוץ לארץ ,דהיינו
במלחמה לביאת הארץ ,כנ"ל בדבור הסמוך ,כי
בארץ הזה ,בארץ ישראל ,לא ימות אף אחד
מהם.
הסולם ,סע' פ"ה
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מדינת ישראל
לפי הרב אשלג

מאמר לסיום הזוהר ,ל"ג בעומר ,תשי"ג 1953

מאמר לסיום הזוהר
• ...ומכאן הוכחה ברורה שכבר הגיע
דורנו זה לימות המשיח ,כי עינינו
הרואות שכל הביאורים על ספר
הזהר שקדמו לנו ,לא ביארו אפילו
עשרה אחוזים מהמקומות הקשים
בזהר ,וגם במקצת שביארו ,סתומים
דבריהם כמעט כדברי הזהר עצמו.
ובדורנו זה זכינו לפירוש "הסולם"
שהוא ביאור מלא על כל דברי הזהר.
•

מאמר לסיום הזוהר
• ויש לדעת שענינים רוחניים אינם כענינים
גשמיים שבהם הנתינה והקבלה באים
כאחד .כי ברוחניות זמן נתינה לחוד וזמן
קבלה לחוד .כי תחילה ניתן הדבר מהשי"ת
למקבל ,ובנתינה זו נותן לו רק הזדמנות
לקבל ,אבל עוד לא קיבל כלום .עד
שיתקדש ויטהר כראוי ,אז זוכה לקבל
הדבר ,באופן שמזמן הנתינה עד זמן
הקבלה יכול להתעכב זמן מרובה ...

מאמר לסיום הזוהר
• ...ולפיכך כמו שבשלימות ההשגה לא זכינו עוד
לזמן קבלה אלא לזמן נתינה בלבד ,שבכוחה
ניתנת הזדמנות לבוא לשלימות ההשגה ,כן הוא
בענין הגאולה שלא זכינו לה ,אלא בבחינת נתינה
בלבד .כי העובדה היא שהקב"ה הוציא ארצנו
הקדושה מרשות הנכרים והחזירה לנו ,ובכל זאת
עדיין לא קבלנו הארץ לרשותנו מפני שעוד לא
הגיע זמן הקבלה ,כמו שביארנו בענין שלימות
ההשגה ,באופן שנתן ואנחנו עוד לא קבלנו .שהרי
אין לנו עצמאות כלכלית ,ואין עצמאות מדינית
בלי עצמאות כלכלית .ועוד הרבה יותר מזה ,כי
אין גאולת הגוף בלי גאולת הנפש...

מאמר לסיום הזוהר
• וכל עוד שרוב בני הארץ שבויים בתרבויות
הזרות של האומות ...הרי גם הגופות שבויים
תחת הכוחות הנכרים .ומבחינה זו נמצאת עוד
הארץ בידי הנכרים ,והמופת הוא שאין שום אדם
מתרגש כלל מן הגאולה כמו שהיה צריך להיות
בזמן הגאולה אחרי אלפיים שנה .ולא בלבד שאין
בני הגולה מתפעלים לבוא אלינו וליהנות מן
הגאולה ,אלא חלק גדול מאותם שנגאלו וכבר
יושבים בתוכנו ,מצפים בכליון עיניים להפטר
מגאולה זו ולשוב לארצות פזוריהם .הרי שאעפ"י
שהקב"ה הוציא הארץ מרשות האומות ונתנה
לנו ,עכ"ז אנו עוד לא קבלנוה ,ואין אנו נהנים
מזה .

מאמר לסיום הזוהר

• אלא שבנתינה זו נתן לנו הקב"ה את
ההזדמנות לגאולה ,דהיינו להיטהר
ולהתקדש  ...ואז יבנה בית המקדש
ונקבל הארץ לרשותנו ,ואז נחוש
ונרגיש בשמחת הגאולה .אבל כל עוד
שלא באנו לזה ,שום דבר לא נשתנה,
ואין שום הפרש בין נמוסי הארץ עתה,
מכפי שהיתה עדיין תחת ידי זרים ,הן
במשפט ,הן בכלכלה והן בעבודת ה'.
ואין לנו אלא הזדמנות לגאולה.

מאמר לסיום הזוהר
היוצא מדברינו ,שדורנו זה הוא הדור של ימות
המשיח .ולפיכך זכינו לגאולת ארצנו
הקדושה מידי הנכרים .גם זכינו להתגלות
ספר הזהר שהוא תחילת קיום הכתוב
ומלאה הארץ דעה את ה' וגו' .ולא ילמדו
עוד וגו' .כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד
גדולם ,אבל בשתי אלה זכינו רק בבחינת
נתינה מהקב"ה ,אבל אנו לידינו עוד לא
קבלנו כלום ,אלא שניתנה לנו הזדמנות בזה
להתחיל בעבודה ...שאז נזכה להצלחה
גדולה ככל המובטח לדורו של המשיח ,מה
שלא ידעו כל הדורות שלפנינו ,ואז נזכה
לזמן הקבלה של שתי אלה" :שלימות
ההשגה" ו"הגאולה השלימה".

•המשך יבוא...

תם ולא נשלם
המשך יבוא
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