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הקמת מדינת ישראל  

בראי הקבלה

ולאור נבואות הגאולה



להיטיב לנבראים–מחשבת הבריאה 

?עד שיהיה לנו טוביקחכמה זמן 

?האם יש גבול של זמן

שנה7,000–העולם נברא ל 

ששת אלפים שנות התיקון

אלף שנים של שבת
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רבי עקיבא/ ' אבות ג

, ְוָהְרׁשּות ְנתּוָנה, ַהּכֹּל ָצפּוי( ו"ט)

ן ָלם ִנּדוֹּ ב ָהעוֹּ ...וְבטוֹּ

ֵמר( ז"ט) ֵעָר ָנתוּ ל ַהּכֹּ, הּוא ָהָיה אוֹּ ןן ּבָ ּוְמצּוָדה  ,בוֹּ
יםל ל כָּ עַ ְפרּוָסה  תוּ . ַהַחיִּ ָוִני  ְוַהֶחנְ , החָ ַהֲחנּות ּפְ

י ְנָקס , ףַמּקִ תוּ ְוַהּפִ ֶתֶבתְוַהיָּד כּ , חַ ּפָ צֶ ְוכָ , וֹּ ה ל ָהרוֹּ
א ת ִלְלווֹּ  ִאים , הְוִיְלוֶ ָיבוֹּ ּבָ ִדיר ִזיִריַמחֲ ְוַהּגַ ָכל בְּ ם ּתָ
ם ְעּתוֹּ ְושֶׁ מִ ִעין ְוִנְפָר , יוֹּ שׁ ְויֵ , ְעּתוֹּ ִמדַּ ּלֹּא ן ָהָאָדם ִמּדַ

כוּ ל ַמה עַ ָלֶהם  ְסמוֹּ יִּ ֶ ין , ׁשּ ְוַהּכֹּל , ין ֱאֶמתּדִ ְוַהּדִ
עּוָדהְמת   ן ַלּסְ :ּקָ
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ששת אלפים שנות תיקון

ששת אלפים שנה הוי  : תנא דבי אליהו
שני אלפים  , [יהיה קיים העולם]עלמא 
שני אלפים  , שני אלפים תורה, תוהו

ימות המשיח

(ז"סנהדרין צ)
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ששת אלפים שנים של תיקון

אלפיים שנות תהו1-2000

נולד אברהם אבינו1948

אלפיים שנות תורה2000-4000

אלף  ( נ"לסה1240)5000-( נ"לסה240)4000

גילוי ספר הזוהר1270החושך והגלות 

5000(1240)-6000(2240  )

אלף המשיח, האלף הששי

אלף של שבת6000-7000



היום הששי–האלף הששי 

(שקיעה-' המוצאי יום)בערב 6( נ"לסה1240)5,000

גילוי הזוהר1270

(חצות הלילה)בלילה 12( נ"לסה1490)5,250

גירוש ספרד וגילוי אמריקה1492

(זריחה)בבוקר 6( נ"לסה1740)5,500

ב"עצמאות ארה1776, המהפכה התעשייתית1740

המהפכה הצרפתית1789
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היום הששי מהזריחה–האלף הששי 

(זריחה)בבוקר 6( נ"לסה1740)5,500

מאות שנה לאלף השישי ייפתחו שערי  -ובשש
(וארא, זוהר)החכמה למעלה ומבועי החכמה למטה 

עצמאות 1776, המהפכה התעשייתית1740

,  ב"ארה

המהפכה הצרפתית1789

הקבלה הספרדית מגיעה לשיא, תנועת החסידות

20אפריל 28 7



עליית הספירות בשבת

האור–הראשונות ' ג•

שנאי, המסנן–זעיר אנפין •

הכלי-מלכות •

חמש שעות לאחר הזריחה–תחילת העליה 

הדלקת נרות–הקפיצה לבינה 



חמש שעות מהזריחה–האלף הששי 

(זריחה)בבוקר 6( נ"לסה1740)5,500

מאות שנה לאלף השישי ייפתחו שערי  -ובשש
(וארא, זוהר)החכמה למעלה ומבועי החכמה למטה 

חמש שעות לאחר הזריחה עולות הספירות של ספירת מלכות לשבת

שנה41.66=1000:24= שעה 

שנה208= חמש שעות 

ח"תש5708=5500+208

(צ"ששי אחה)הקמת מדינת ישראל 5,708-1948
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חצות היום–האלף הששי 

(חצות היום)בצהריים 12( נ"לסה1990)5,750

וחופש המידעשפע של ידע –עידן הדלי בעיצומו 

סופו של מסך הברזל–נפילת חומות ברלין 

האינטרנט

טלפון סלולארי
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אירועי האלף הששי

זוהר וארא•

, לו ישמעאל יחיה לפניך, ואברהם אמר( ר•
, ה היה מבשר לו על יצחק"פ שהקב"ואע

ה "עד שהקב, התדבק אברהם בישמעאל
כ  "ואח. 'השיבו ולישמעאל שמעתיך וגו

מטרם שיצא , ונכנס בברית הקדוש, נימול
.  יצחק לעולם



אירועי האלף הששי

ובוא וראה ארבע מאות שנה עמד הממונה של ( רא•
מי  , אמר לו, ה"ובקש לפני הקב, בני ישמעאל

אמר . ה כן"אמר לו הקב. שנימול יש לו חלק בשמך
למה אין לו חלק בך כמו  , לו הרי ישמעאל שנימול

וזה אינו , זה נימול כראוי וכתיקוניו, אמר לו. יצחק
בי כראוי לשמונה  מתדבקיםולא עוד אלא שאלו . כך

אמר לו ועם . ואלו רחוקים ממני עד כמה ימים. ימים
? כיון שנימול לא יהיה לו שכר טוב על זה, כל זה



אירועי האלף הששי

,  אוי לאותו זמן שנולד ישמעאל בעולם ונימול( רב•
הרחיק את בני ישמעאל  , ה"מה עשה הקב

ונתן להם חלק למטה בארץ , מדבקות העליון
. בשביל המילה שלהם, הקדושה

ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ ( רג•
כמו  , הקדושה זמן הרבה בשעה שהיא ריקה מכל

והם . שהמילה שלהם היא ריקה בלי שלמות
עד שישלם  , יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם

.הזכות של בני ישמעאל



אירועי האלף הששי

ועתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות  ( רד•
ויערכו  , ויתאספו בני אדום עליהם, גדולות בעולם

, ואחת על היבשה, אחת על הים, מלחמהעמהם
וארץ  , וימשלו אלו על אלו, ואחת סמוך לירושלים

. לבני אדוםתמסרהקדושה לא 



אירועי האלף הששי

וייטולפרסמלךישלוטמכןולאחר•
עלישלוטוהוא,גדולותמלכויות

והוא,חודשיםתריסרהקודשארץ
המשיחואתרביםויהרוגישלוט
,ייפולמכןולאחר,(י"מב)ההוא

.ישראלעםהמלוכהאתויקבלו
(לךשלח,זוהר)•



ואראזוהר 

ויפלוןעממיאתמןויתכנשון...(ה"ר•
עליהאדוםבניכלדיתכנשוןעד,בידייהו

קודשאיתערוכדין,עלמאסייפימכל
ישעיה)דכתיבהואהדא,עלייהוהואבריך

ולבתר.'וגובבצרהה"ליהוזבחכי(וד"ל
'וגוהארץבכנפותלאחוז,כתיבמהדא

כלויתבר,מינהישמעאללבניוישיצי
לעילאחילאישתארולא,דלעילאחילין

דישראלחילאאלא,דעלמאעמאעל
.בלחודוי



רחל אימנו והגאולה

בדרךרחלעלימתהמפדןבבאיואני•
אמרכה(לאירמיה),פתחאבארבי',וגו
כתיבמה',וגונשמעברמהקולה"יהו

קולךמנעייהוהאמרכה",בתריה
שכרישכימדמעהועיניךמבכי

לא,"לגבולםבניםושבו"'וגו"לפעולתך
.שבוכבר,ושבואלא,וישובואמר

(א/ו"רטחלק א דף , זוהר ויחי)



היההלא,מתהשאמויוסףידעלאוכי,ושואל
לולספריעקבצריךהיהולמה,כשמתהשםעמה
כשנבא,העליוןישראליאמראלא,ומשיב.זהאת
ותתעורר,השכינהתתעורר,ישראלגאולתמן

וימותו,העמיםעםמלחמהותערוךישראלכנסת
לאטלאטויתקרבו.זובמלחמה,מישראלמהם
,בוכהכשהיא,ה"הקבלהיאמר.הארץאללבא
לבניםלהםיששכרתפחדיאל,שמתובניהעל

כבר,מתושלא,אחרים,שמיעלבמלחמהשמתו
.המתיםבתחיתויחיוישובושמתווהם,שבו

(ד"פ'סע,ויחי,הסולםזוהר)



זוהר ויחי

:רחלעלימתה

בניהדהיינו,ה"הקבשלשמויחודעלמתה
,נאמרזהואל,השםקדושעלשנהרגו

עלשמתודהיינו,אפרתהלבאארץכברתבעוד
דהיינו,לארץבחוץה"הקבשלשמויחוד

כי,הסמוךבדבורל"כנ,הארץלביאתבמלחמה
אחדאףימותלא,ישראלבארץ,הזהבארץ
.מהם

ה"פ' סע, הסולם
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מדינת ישראל
לפי הרב אשלג

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



מאמר לסיום הזוהר

ומכאן הוכחה ברורה שכבר הגיע  ...•
כי עינינו , דורנו זה לימות המשיח

הרואות שכל הביאורים על ספר 
לא ביארו אפילו  , הזהר שקדמו לנו

עשרה אחוזים מהמקומות הקשים  
סתומים  , וגם במקצת שביארו, בזהר

. דבריהם כמעט כדברי הזהר עצמו
"  הסולם"ובדורנו זה זכינו לפירוש 

.שהוא ביאור מלא על כל דברי הזהר

•



מאמר לסיום הזוהר

כעניניםאינםרוחנייםשעניניםלדעתויש•
באיםוהקבלההנתינהשבהםגשמיים

וזמןלחודנתינהזמןברוחניותכי.כאחד
ת"מהשיהדברניתןתחילהכי.לחודקבלה

הזדמנותרקלונותןזוובנתינה,למקבל
עד.כלוםקיבללאעודאבל,לקבל

לקבלזוכהאז,כראויויטהרשיתקדש
זמןעדהנתינהשמזמןבאופן,הדבר

...מרובהזמןלהתעכביכולהקבלה



מאמר לסיום הזוהר

עודזכינולאההשגהשבשלימותכמוולפיכך...•
שבכוחה,בלבדנתינהלזמןאלאקבלהלזמן

הואכן,ההשגהלשלימותלבואהזדמנותניתנת
נתינהבבחינתאלא,להזכינושלאהגאולהבענין
ארצנוהוציאה"שהקבהיאהעובדהכי.בלבד

זאתובכל,לנווהחזירההנכריםמרשותהקדושה
לאשעודמפנילרשותנוהארץקבלנולאעדיין
שלימותבעניןשביארנוכמו,הקבלהזמןהגיע

שהרי.קבלנולאעודואנחנושנתןבאופן,ההשגה
מדיניתעצמאותואין,כלכליתעצמאותלנואין
כי,מזהיותרהרבהועוד.כלכליתעצמאותבלי
...הנפשגאולתבליהגוףגאולתאין



מאמר לסיום הזוהר

בתרבויותשבוייםהארץבנישרובעודוכל•
שבוייםהגופותגםהרי...האומותשלהזרות
עודנמצאתזוומבחינה.הנכריםהכוחותתחת
אדםשוםשאיןהואוהמופת,הנכריםבידיהארץ

להיותצריךשהיהכמוהגאולהמןכללמתרגש
שאיןבלבדולא.שנהאלפייםאחריהגאולהבזמן

מןוליהנותאלינולבואמתפעליםהגולהבני
וכברשנגאלומאותםגדולחלקאלא,הגאולה
להפטרעינייםבכליוןמצפים,בתוכנויושבים

י"שאעפהרי.פזוריהםלארצותולשובזומגאולה
ונתנההאומותמרשותהארץהוציאה"שהקב

נהניםאנוואין,קבלנוהלאעודאנוז"עכ,לנו
.מזה



מאמר לסיום הזוהר

אתה"הקבלנונתןזושבנתינהאלא•
להיטהרדהיינו,לגאולהההזדמנות
המקדשביתיבנהואז...ולהתקדש

נחושואז,לרשותנוהארץונקבל
עודכלאבל.הגאולהבשמחתונרגיש

,נשתנהלאדברשום,לזהבאנושלא
,עתההארץנמוסיביןהפרששוםואין

הן,זריםידיתחתעדייןשהיתהמכפי
.'הבעבודתוהןבכלכלההן,במשפט

.לגאולההזדמנותאלאלנוואין



מאמר לסיום הזוהר
ימותשלהדורהואזהשדורנו,מדברינוהיוצא

ארצנולגאולתזכינוולפיכך.המשיח
להתגלותזכינוגם.הנכריםמידיהקדושה

הכתובקיוםתחילתשהואהזהרספר
ילמדוולא.'וגו'האתדעההארץומלאה

ועדלמקטנםאותיידעוכולםכי.'וגועוד
בבחינתרקזכינואלהבשתיאבל,גדולם
לאעודלידינואנואבל,ה"מהקבנתינה
בזההזדמנותלנושניתנהאלא,כלוםקבלנו

להצלחהנזכהשאז...בעבודהלהתחיל
מה,המשיחשללדורוהמובטחככלגדולה

נזכהואז,שלפנינוהדורותכלידעושלא
שלימות":אלהשתישלהקבלהלזמן

".השלימההגאולה"ו"ההשגה



...המשך יבוא•



תם ולא נשלם

המשך יבוא
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