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ל פתר קריא בגליות והארץ היתה " רשב)ד"ס' פרשה ב(ל בבראשית רבה "עוד מה שאמרו ז
 .עד כאן דברי המדרש' על פני תהום זה גלות ממלכת הרשעה וכו' תוהו זה גלות בבל וכו

רמז בתורה הקדושה מיד בשעת בריאת העולם את כל הגלויות וכל מה דהקדוש ברוך הוא 
ולמה ירמוז הכתוב על הגלות , לצרה בשעתה' ולכאורה הרי די, שיארע לישראל בכל הדורות

 .והחורבן מיד בשעת הבריאה

ולכאורה מה צורך בידיעה זו , "והארץ היתה תהו ובהו" על הפסוק הכלי יקרעל פי מה שכתב 
לפי שמששת ימי בראשית והלאה אין הקדוש ברוך הוא משנה שום , ונראה לי. וה הוהומה דה
וצפה הקדוש ברוך הוא שעל ידי מעשה הרשעים יחזור העולם לתהו ובהו כמו בדור ', דבר מכמות שהי

והודיע לנו הכתוב שאם יקרה בזמן מן , וכן בחורבן הבית כתיב ראיתי את הארץ והנה תהו, המבול
כי תנאי התנה ' לא יהיה נחשב שינוי בבריאה וכו,  ידי מעשה הרשעים יחזור העולם לתהוהזמנים שעל

הקדוש ברוך הוא עם כל מעשה בראשית שעל ידי קלקול הרשעים יחזור העולם לכמות שהיה עד כאן 
ל הטעם מה שהתנה הקדוש ברוך הוא תנאי עם הים "ם ז"והוא כעין מה שכתב הרמב, ל"תוכן דבריו ז

ויתקיים , ולכאורה מה צורך לתנאי זה הלא השם יתברך כל יכול והוא אמר ויהי, ישראלשיקרע ל

ונקדים

מבואר

ויובן



 
על כן הותנה תנאי מתחלת , אך כדי שלא יהא נחשב כמו שינוי בבריאה. דבורו יתברך אף בלי תנאי

וכל הגליות, מתחלת הבריאה היה על דעת כך, נמצא שאין זה שינוי. הבריאה
1

 כבר הם מרומזים 

                                                 
ליעקבויען)1 היא צרה עת עתה של,כי רגליהם את מצירים ישמעאל בני אשר הקדושה בארצינו בפרט

רח זי"ע,ל"ישראל וויטאל חיים רבי הקדוש הגאון של הזהב לשון את להעתיק כדאי עץ"כ הקדוש בספר ע
תהלים על טוב קכ(,הדעת ד,)ד"שם לולי המעלות שיר פסוק וכו'על לנו :ל"וז',שהיה

י דכבר אלא אינם הגליות כי ואדום',דעת ויון ומדי באחרית.בבל להיות ישראל עתידין עוד אבל
ר בפרקי כנזכר ישמעאל בגלות רז'הימים ובמדרשי משא,ל"אליעזר ובענין לך לך פרשת סוף הזוהר ובספר

וכו ולא.'דומה אדם פרא נקרא ונימול אברהם בן להיותו ישמעאל כי אמר לך לך בפרשת גמורושם אדם
פרע ולא שמל ד.מפני שאר דניאל'אבל בספר כנזכר החיות אל משולות הן ע.הגליות דוד נתנבא"והנה ה

הנזכר בגלות להיות עתידין שישראל מה כל זה במזמור הקודש .ברוח
ד לולי לומר עתידין הם הארבעה בגליות ישראל בהיות נא'והנה לנו בד.שהיה עתה גליות'כלומר

היי כמאלו לגמרי אובדין אח"נו וכו"ש בלעונו חיים אזי ד'כ לולי ישראל יאמר אמר כאילו המקרא את 'וסרס
לנו הד"ר.שהיה באלו עתה מכולם.מלכיות'ל וקשה לכולם אחרון חמישי גלות יש עוד גלות.אבל והוא

כנ אדם פרא הנקרא החיות"ישמעאל אל נמשל ואינו אחר.ל באופן ישראל יאמרו דו.ואז לולי שהיה'הוא
אדם עלינו בקום לו,לנו שאמר שמצינו כמו אבות זכות לו ויש אברהם בן היותו לסיבת אדם להיותו כי
לפניך יחיה המילה,ישמעאל זכות לו יש ד,וגם משאר תקיפה גלותו ולכן אדם נקרא זו לסיבה גם 'כי

רז.מלכיות שאמרו ישרא"וכמו שעתידין על ישמעאל נקרא לכן כי ואזל גלותו בימי גדולות צעקות לצעוק ל
א ויענם-ישמעם אומות.ל שאר על ממשלה בהם היתה תמיד האומות ששאר שתמיד,ולפי ישמעאל כן ולא

זולתם עם עסק להם ואין ומדברות אהלים שוכני ערביים בני.היו ומקפחים היוצאים ללסטים נמשלים אלא
והו שכתוב וכמו לאהליהם וחוזרין וכואדם בכל ידו אדם פרא יהיה העולם',א על למלוך עתידין כך ואחר

ישראל עלינו.ועל בקום אמר דבקדמיתא,לזה חדש מלך ויקם פסוק על הזוהר בספר שנתבאר מה דרך על
למלוכה קם והשתא אומיא מכל שפיל הערבי.הוה שקם ישמעאל בגלות ישראל אז יאמרו אשר את וביאר

גדו משפלות נביאם כנודעההוא מעלות לרום .ל
ד לולי אז יאמרו אשר ישמעאל'וזה שהוא אדם עלינו בקום לנו וכו,שהיה בלעונו חיים כלומר'אזי

הה הגלות זה בזמן שעבר'אזי מה מכל משונה דרך,הוא עד אותנו לבלוע רוצים היו חיים אז ותבלען"כי
וכו קרבנה'השבלים אל באו כי נודע ושלו'וכו"ולא חס ישראלכי שם למחות רצונם בנו אפם בחרות ם

כנז היה לא וכאילו כלל נודע מציאותו שאין הבלוע הדבר כדמיון השמים בלעונו.'מתחת חיים אזי אמרו וזה
בד',וכו כן שאין וכו'מה שטפונו המים אזי אשר הראשונות למי',גליות דומים אז והיינו קל יותר גלותם כי

קיים וגופו המים לגמריששטפוהו נבלע מה.ולא הגוף על ולא נפשנו על אלא עבר לא והכאב הנחלה אז כי
יחד מחוברים ונפש בגוף בהיותנו חיים בלעונו אשר ישמעאל בגלות כן .שאין

לגופנו ולא נפשנו על אלא והצער הנחלה היה לא תחלה ואיך הזה ההפרש ענין מהו ואמר.וביאר
הזדונים" המים נפשנו על עבר פנחסהם"אזי פרשת הזוהר בספר כנזכר הזדונים מים הנקראים האומות שאר

שבחג המים ניסוך בענין ויקרא ולא.ופרשת בתורה יעסקו שלא ישראל דת להמיר היתה כוונתם כל והנה
ושלום חס השמד בזמני כנודע המצות לגופנו.יקיימו לא לנפשנו נחלה היא זה כוונתם.והנה היתה לא כי

הנפשות על הדתאלא מן להוציאם אותנו,לבד הורגים שהיו גופנו אל היזק לנו נמשך היה שמזה אלא
דתינו להמיר רצינו עלינו.כשלא מרחם היה הוא ברוך הבורא אדרבה כך ידי שאמר.ועל ד"וזה שלא'ברוך

לשניהם טרף וכאלה,"נתננו לצלמא פלחו דלא על ועזריה מישאל ודחנניה התפלה על דדניאל וכמעשה
פרטייםר בצדיקים יתברך.בים הוא עזבנו לא ישראל בכללות גם לשניהם"ואף טרף נתננו קיימים"ולא .והננו

קלקלתו ותקנתו ומצותיו תורתו על להעבירנו כוונתם כי ראה בסוד.יען ולהמיתם נפשנו לטרוף שביקשו ומה
לשניהם טרף נתננו לא מתים קרויין בחייהם ישמעאל"משא.הרשעים בגלות נפשותכ להרוג רוצים שהם

וענף שורש מהם להשאיר ולא חיים ולבולעם ישראל של הממון ולכלות .וגופות
כרחם על אותם ממירין והיו ישראל על אדום כומרי מזין שהיו הטמאים הזידונים המים על ירמוז גם

נפשנו"וז.באונס על עבר אזי מרצוננו,א אנחנו העברנום לא שאנוסים,כי כיון דולכן ריחם ולא'ית'היינו
לעולם שניהם בין טרופים כנזכר,נתננו בידיהם אותנו טרפו שכבר אחר גם,כי אותם לטרוף גמרו לא אמנם

שניהם ח,בין תקוה לנו היתה לא אז האנוסים.ו"כי ענין "מספרד"וזהו ישראל"ומפורטוגאל" לדת שחזרו



 
ל והיה תנאי מיד בשעת הבריאה "כמו שכתוב בבראשית רבה הנ, שה בתחלת הבריאהבתורה הקדו

 .ל"כמו שכתוב בכלי יקר הנ

והרוח הקודש גילה לחכמי ישראל אותם הצירופים אשר , כבר היו מוכנים הצירופים ההם
 ".היו מוכנים מתחלת הבריאה

 מפעל עולמי להצלת הדת 
 )ה"המשך בגליון הבא אי( 

                                                                                                                                                                                     
גוים נשארו ולא ידם מתחת ויצאו ולרבבות תלאלפים ביניהם ישמעאל.ל"אבודים בגלות כן שאין מה

כנ כמותם נראו לא ומשונות קשות צרות ישראל את להצר רז"שעתידין בשם ישמעאל"ל שמו נקרא שלכן ,ל
נעשה מה נדע לא אנחנו כן מידם,ואם שיושיענו יתברך הגדול בשמו שנבטח זולתי אחרת תקוה לנו ,ואין

שאמר ד"וזה בשם הואכ',וכו"'עזרנו יתברך בו בטחוננו סיבת ואת,לומר השמים את עשה אשר שהוא לפי
רז.הארץ שכתבו כמו התורה את שיקיימו ישראל בשביל אלא בראם לא כי וכו"ונודע ברא בראשית על 'ל

ראשית שנקרא התורה ראשית,בשביל שנקראו ישראל שכתוב,ובשביל ולילה"וכמו יומם בריתי לא אם
וכו שמים כדי,"'חקות בימינו במהרה העתידה שלימה גאולה ויגאלנו מידם שיעזרנו הוא מוכרח כן ואם

כנזכר ולארץ לשמים קיום ישראל,שיהיה ידי על זולתי קיום להם אין הקדושים,כי דבריו כאן .עד
בכפליים"והקב ינחמנו וקול,ה חתן קול שמחה וקול ששון קול ירושלים ובחוצות יהודה בערי ישמע עוד

יכלה זיווג יפ',ה-'בו'ה-'של יעלה בספה,ה"והזיווג שכתב מהרה"וכמו קודש זרע זי"ק מראפשיץ על"ק ע
יפה יעלה שהזיווג החתונה בשעת אינשי דאמרי הוא,האי לעתיד,דהכוונה כי הקדושים בספרים דכתבו

הוי שם יהי"ב'ישתנה לאותיות יודי"ה בשתי אדנ,ן"ה שמות השני של יהי"והשילוב צ"י למספר יעלה ה"ה
יפ תיבת יפ,ה"כמנין כמספר השמות זיווג יעלה ואז המשיח ביאת את יקרב שזיווגם שמברכים ,ה"וזהו

.א"בב

ומעתה


