
ואין זו (שנה לבריאת העולם  5770ידוע לפי המסורת שאנחנו עומדים כיום בשנת 
מכיוון שהתורה מתחילה לספור את השנים שבהם העולם היה בנוי , סתירה למדע

בצורה הנוכחית ולא כל אותם שנים שטרם הושלמה בנייתו בצורתו הנוכחית שהם 
עד ' ובנוסף שלדברי הזהר הק. מתוארים באופן כללי בתורה כשבעה ימי בראשית

כל יום היה בנוי משעות , לפני המבול שזה הרבה שנים אחרי התחלת הבריאה
 ולכן אין לדעת כמה זמן זה הייתה שנה מלפני המבול ביחס לשנה כיום כי, רבות

וכל אלף שנים )אולי באמת אורך שנה של אז היה כמיליון שנה ויותר של היום 
, תפארת, גבורה, מקבילים לאחת משבע הספירות התחתונות הנקראות חסד

כמו שימי השבוע גם מקבילים להם ואתחיל לבאר . ומלכות, יסוד, הוד, נצח
בקצרה את מהותם של הששת אלפים אשר בהם יש התגברות הרע מכוח העלם 

...של אור המאציל יתברך שמו שיתחיל להאיר בעולמו מהאלף השביעי והלאה

, מבריאת העולם היו מקבילות לספירה הראשונה הראשונות והאלף שנים
כי אז הייתה בריאתו של , שהיא ספירת החסד ואז ההנהגה בעולם הייתה בהתאם

עולם כשעלה ברצונו להטיב לבריותיו שזו הייתה סיבת הבריאה וכדכתיב עולם 
 חסד יבנה ואז נברא אדם הראשון וחוה והושמו בגן עדן ואילולי חטאו באכילתם

מעץ הדעת היו נשארים שם לעולמים ובכל זאת גם בחטאם הומתקה דינם ולא 
עם  וכן כך היה,מתו מיד אחרי חטאם כי רק גורשו מגן עדן אבל חיו עוד המון שנים

קין אחרי שהרג את אחיו שהשם האריך אפו עימו וחי הרבה שנים עד שנהרג על 
עד אשר היו , וגם היה אריכות ימים ושנים לאנשים אשר היו חיים אז, ידי למך

כי , והיו זורעים רק פעם בארבעים שנה, מאריכים ימים עד קרוב לאלף שנים
וכמעט שהיו חיים חיי גן , וגשם בשפע היה יורד, האדמה הייתה מצמיחה ברצף

עד שעברו האלף הראשונים ונכנסו לאלף השניים מבריאת , עדן עלי אדמות
...העולם 

ומאז , אשר היו בסוד הספירה השנייה שהיא ספירת הגבורה והאלף השני
הלכו , התהפכה ההנהגה מחסד לדין ומרוב התגברות הדין אשר הוא שורש הרע

והתמלאה הארץ , האנשים בדרך רעה עד כדי כך שלב האדם היה רק רע כל יומו
, ואז בא אלוהים ומבשר לנוח הצדיק אשר קץ כל בשר בא לפניו,חמס שוד ושבר

ומתכוון לעשות דין קשה בעולמו בכוח הגבורות כדי לנקות ולשחרר את הבריאה 
הביא את המבול ' ה, וכך היה. משליטת הרע אשר התחזק מאוד במעשה האדם

אשר השחית את היקום ורק נוח ובניו ואשר איתו בתיבה נשארו בחיים ונצלו 
 מגבורתו של הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב ויזכור אלוהים את נוח וכל אשר איתו
 בתיבה וישוכו המים וכן היה גם אחרי כמה שנים עם דור הפלגה אשר רצו לבנות

ושפך עליהם את , וגם אז דן אותם בדינו הקשה, מגדל כדי להלחם עם אלוהים
וחלקם נהרגו במקום על ידי אשר הטיל בניהם מריבה ואיש באחיו נלחמו , חמתו

וחלקת התפזרו משם על , וחלקם נהיו שדים ורוחות, עד אשר שליש מהם מתו שם
וכן בהמשך כאשר כעס על אנשי סדום אשר היו רעים וחטאים מאוד , פני כל הארץ

 ולא חננו פני דל אלא ההפך היו מתנכלים לכל מי שהיה, כי התגברה עליהם הדין
ולכן המשיכו לעצמם ,מרחם על העניים כי מדתם הייתה מידת הדין הקשה
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ושפך עליהם גופרית ומלח , במעשיהם את הדין הקשה אשר יצא מספירת הגבורה
, עד אשר התהפכה סדום ונהפכה לים המלח כנודע, ושרף את ארצם על תושביהם

ואפילו אברהם איש החסד ניסה להמשיך ממידתו מדת החסד ולהצילם אבל ללא 
מכיוון שהתגברה מידת הגבורה ולא התקבלה בקשתו של אבינו אברהם , הצלחה

ואחר כך עבר , רק הואיל בתפילתו ללוט ובנותיו שהם היחידים שניצלו משם
....העולם לאלף השלישי

היה מונהג תחת השפעת הספירה השלישית שהיא ספירת  והאלף השלישי
ויש בספירה הזאת גם דין וגם חסד ועניינה הכרעת הדין לצד הרחמים , התפארת

וכך היה באלף השלישי כי זרע יעקב היו במצריים משועבדים לפרעה , כנודע
ו וכמה צער ויגון עבר, והשליכו את ילדיהם ליאור, ומיררו את חייהם בעבודה קשה

ועשה את פלאות השם , את נביאו משה רבנו עליו השלום' שם עד ששלח ה
עד שעליו נאמר לא קם עוד נביא בישראל כמשה לתפארתו של עם , במצרים
והשם הכה את המצרים בעשר מכות והטביע , והושיע את ישראל ממצרים, ישראל

והביא את עמו למעמד הר סיני אשר שם ניתנה התורה , את שונאי ישראל בים
לעם ישראל אשר הם בני , באלף השלישי לבריאה בחודש השלישי הוא חודש סיוון

יעקב האב השלישי כנגד ספירת התפארת אשר גם היא השלישית משש הספירות 
ולצוות לו את , הנזכרות ומטרתו של המעמד הייתה ללמד את עם ישראל אמונה

ַוַּיֵּגד ָלֶכם ֶאת ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ֲעֶׂשֶרת : "עשרת הדברות כמו שכתוב
עוד מצוין שבהתגלותו לא הייתה כל , "ַהְּדָבִרים ַוִּיְכְּתֵבם ַעל ְׁשֵני ֻלחֹות ֲאָבִנים

, קֹול ְּדָבִרים ַאֶּתם ֹׁשְמִעים, ַוְיַדֵּבר ְיֹהָוה ֲאֵליֶכם ִמּתֹוְך ָהֵאׁש", תמונה מוחשית
וכך במהלך של ספירת התפארת התהלכו בה , "זּוָלִתי קֹול, ּוְתמּוָנה ֵאיְנֶכם ֹרִאים

...עד האלף הרביעי 

וכל , היה מונהג תחת הספירה הרביעית שהיא ספירת הנצח והאלף הרביעי
 שניצחו, המאורעות שהיו אז גם היו לפי עניין ספירת הנצח באותם זמנים טובים

את אויביהם והצליחו לכונן את בית המלוכה בירושלים על ידי שאול ודוד מלך 
ונבנה הבית המקדש הראשון בימיו ומלך על , ישראל ובנו שלמה החכם מכל אדם

ללא מלחמה בכוח הספירה השולטת שהיא ספירת , כל העולם בחכמתו כי רבה
וגם אם היו בהמשך הזמן מלחמות ומפלות על ידי מלכות בבל שהחריבו . הנצח

נו בכל זאת לא עזבנו השם ולא נתן אותנו בידי אויבי, את בית מקדשינו ותפארתנו
וגם בימי מלכות פרס בימי אחשורוש כשקם עלינו המן צורר היהודים , לאבדון

לא התקיימה מחשבתו אלא להיפך התהפכה מחשבתו עליו ועל שונאי , להשמידנו
ואחרי כל זה הרשו מלכי האומות לבנות את הבית , ישראל כמסופר במגילת אסתר

וכך קמה המלוכה וחזרה לעמינו והדבר , השני ולהחזיר את עם ישראל לארצו
לא נתן , נמשך גם בימי מלכות יון שעד כמה שניסו להפילנו ולכבוש את ארצנו

עד , ושלטו ביד רמה, כי המכבים הדפו וגירשו אותם מהארץ, להם השם להרע לנו
והיה בידידות מופלאה , מלכותו של הורדוס המלך הגדול אשר חיזק את מלכותו

עד שאמרו עליו כל מי שלא ראה , עם מלכות רומא ותיקן ופאר את בית מקדשינו
י וכן נמשכה מלכותו ביד יוצא, את בית המקדש בתפארתו לא ראה בניין יפה מימיו
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בבא קמא (חלציו עד סוף האלף הרביעי ולא עד הסוף ממש כי כבר אמרו חכמינו 
קוץ הגדל אצל הכרוב כשבא לעקרו פעמים שנעקר  -בהדי הוצא לקי כרבא ) צב א

כי בשנת שלושת . הכרוב עמו ונמצא לוקה בשבילו כלומר שכיני רשע לוקים עמו
שאז הרומאים כבשו , אלפים ושמונה מאות ועשרים ושמונה למניין בריאת העולם

והגלו את עם ישראל בין האומות , את ארץ ישראל והחריבו את בית המקדש
 ואפילו שעוד היו בתוך האלף הרביעי שההנהגה הייתה בחסד ולא בדין ובכל זאת

מכיוון שהיו לקראת סוף הנצח וסמוך לספירת ההוד ששם הדין גובר לכן נחרב 
וכך העולם קיבל את פניו של האלף , הבית המקדש וגלו ישראל בין האומות

...החמישי 

אשר עליה נאמר והודי , אשר היה מונהג על ידי ספירת ההוד והאלף החמישי
 נהפך למשחית ומשם יונקים כוחות הדין והרע כנדרש בספר הזוהר על המאבק בין

ובדמות הגוף של האדם אשר כל חלק שבו , יעקב והמלאך אשר פגע בכף רגלו
ושם , כף הירך השמאלי הוא כנגד ספירת ההוד, מושפע מאחת מעשר הספירות

ומשם הגיע הפגם לבניו ויוצאי חלציו , נפגע אבינו יעקב על ידי מלאך המוות
אשר רובו ככולו היה מלא מגזרות , מחורבן הבית השני עד סוף האלף החמישי

ועל האלף , כמסופר באריכות בספר שבט יהודה, קשות והשמדות על עמינו ישראל
בהיפוך האותיות של ספירת הוד , כל היום דווה, החמישי נאמר במגילת איכה

לדוה שבמשמעותה ריחוק ועזיבה מאתו יתברך , שבמשמעותה הוד וזיו המלכות
...עד שהגיע האלף השישי , ובהתגברות כוחות הרוע באלף החמישי

אשר בו אנו נמצאים כיום נתון ומונהג מהשפעת ספירת היסוד  והאלף השישי
אשר בעניינה קשר ואיחוד ובמהותה חסד ודין נוטה כלפי דין כמבואר בספרי 

 ומאז ועד היום העולם התחיל להתפתח בכיוון של איחוד כוחות בין במדע, הקבלה
שמאז התחיל החיבור ביסודות החכמה אשר קיבלו מהקדמונים והתחילו לנסות 
ולחדש דברים אשר לא היו ידועים לפני זה וכן בין יחסי המדינות בין מדינה 
למדינה אשר התחילו להתחבר בקשרי מסחר אשר זה הוביל לגילוי המרעיש של 

וכן כך המשיכו ללכת בדרכי ספירת היסוד עד היום שהמפלה או , יבשת אמריקה
ובנוסף גם מבחינה . ההצלחה של מדינה אחת משפיעה על כל העולם כידוע לכל

הכול היה בלי , רוחנית אם עד האלף השישי היו חכמים שהיו בידם סודות הקבלה
אלא כל אחד היה מתנהג לפי הארתו , התקשרות בין סוד לסוד ובין חכם לחכם

עד שהאיר העולם מספירת היסוד באלף השישי מקביל , בלי התחברות לבני דורו
 ליום השישי לבריאת העולם שבו נברא האדם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא אשר
 כולל בתוכו את כל הבריאה שהיא מורכבת מדומם צומח וחי והאדם יש בו מכל זה

כך גם היה בכללות . ושולט על הבריאה בכוח שיכלו, ובנוסף הוא בעל שכל ומדבר
העולם באלף השישי אשר התגלה בו ספר הזוהר וקמו מקובלי אמת והלכו 
והתעצמו במשך הזמן עד הגילוי הגדול של גדול המקובלים הרב יצחק לוריא 
 זכרונו לברכה ולחיי העולם הבא אשר עלה עשרת מונים על קודמיו וזכה לגילוי

וד אליהו אשר גילה לו את סודות הקבלה הידועה לנו כיום וכן בהמשך הזמן קמו ע
מקובלי אמת אשר קיבלו הארה מלמעלה כמו הרב משה חיים לוצאטו אשר מי 
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יספר גדולתו שבהיותו צעיר לימים זכה לגלוי מלאך השם צבאות מקודש קודשים 
, ובהמשך הזמן נגלו אליו נשמות מגדולי האומה כמו אדם קדמאה, בעולם הבריאה

ועוד אשר מי יספר גדולתם של מאורי הקבלה הגדולים , אברהם אבינו, משה רבנו
וגם אחריהם קמו עוד מקובלי אמת ובניהם הרב ישראל בעל שם טוב אשר , האלו

 וזכה לגילוי בתמידות מהנביא, כבר ידוע שהיה בו מנשמת דוד המלך עליו השלום
 ואין לנו להאריך כאן בשבחם של, אחיה השלוני אשר היה רבו של דוד מלך ישראל

הקדושים הנזכרים רק כדי להסביר את התפתחות הקבלה דווקא מהאלף השישי 
והמקובלים גילו לנו סוד גדול אשר מושרש בעמקי החכמה וננסה להעביר , והלאה

...את הדברים באופן שניתן להבינם כיד השם הטובה עלינו 

כאשר היו בני ישראל במדבר משה רבנו קיבל ציווי מהשם להקים את המשכן שבו 
עשו הכוהנים והלויים את עבודתם ובספר ויקרא מתוארים באריכות כל חלקי 

 והנה ווי העמודים אשר, ובנייתו על ידי בצלאל בן אורי למטה דן, מספרם, המשכן
ובעיני הרואה , היה מחברים בניהם היו במספרם אלף שבע מאות שבעים וחמש

אבל חכמי הקבלה מסבירים שהמספר הזה , היה נראה שהמספר מקרי לחלוטין
שהשווי המספרי שלהם עם ,מקביל לגימטרייה של כל אותיות האלפא ביתא

ך בגימטרייה אלף שבע מאות שבעים וחמש "האותיות הסופיות שהם מנצפ
וכמו שמטרת הווים היה לחבר בין העמודים במשכן גם האותיות התורה . במדויק

שהם עשרים ושבע עם האתיות הסופיות מטרתם לאחד ולחבר את כנסת ישראל 
ז אותיות "והנה עם ישראל פגמו בחטאם בכ. בשביל תיקון העולם וגאולת ישראל

התורה שבהם נברא העולם ובפגמם בשורשי הבריאה העולם צריך לעבור את 
אשר התחיל , התהליך הארוך הזה שנקרא בדברי חכמינו גלות אדום וישמעאל

ובאמת אילולי , מאז חורבנו של בית המקדש השני לקראת סוף האלף הרביעי
חטאי ישראל בית המקדש היה נחרב רק באלף החמישי שהוא האלף שנגזרה עליו 

אבל הוקדם החורבן , גלות מששת ימי בראשית גלות לעם ישראל ולשכינת עוזנו
ב שנים מחטאי עמינו ובשנאה הרבה שהתגברה עליהם אשר גם באופן טבעי "לקע

כבר לא יכלה מלכותם להחזיק מעמד וכבשו זרים את ארצנו והגלו אותנו לבין 
והלכו ישראל ותיקנו . האומות אבל באמת הגלות מתחילה מהאלף החמישי והלאה

כי בארבע מאות , מאז במשך השנים אות אחרי אות מהאלפא ביתא באופן כזה
אשר מספרה ארבע " ת"השנים הראשונות מהאלף החמישי תיקנו את האות 

מאות עד שנת ארבעת אלפים וארבע מאות ומשם עד ארבעת אלפים ושבע מאות 
וכן הלאה עד ימינו שאנו עומדים בשנת חמשת אלפים ושבע " ש"תיקנו את האות 

ואל יחשוב הקורא שהם דברים בעלמא כי לפי " ג"מאות ושבעים כנגד האות 
סגולתה של כל אות ואות ניתן לדעת בכללות העולם באופן מדהים ביותר את 

ולפי ,ההנהגה הבאה מלמעלה באותם השנים לפי האות השולטת באותם זמנים
ל והנה בשורות הבאות "הספירה השלטת באלף השישי הלא היא ספירת היסוד כנ

אשתדל להביא לך קצת מסגולתן של האותיות ובהתאמה לתקופה אשר אותה 
...אות שלטה בזמנה 
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