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; ְוֵאת ָה�ֶר�, ֵאת ַהָ�ַמִי, ָ�ָרא ֱאלִֹהי, ְ�ֵראִ�ית  ....אאאא

; ְ#ֵני ְתה! ַעל, ְוחֶֹ�ְ�, ָהְיָתה תֹה� ָובֹה�, ְוָה�ֶר�
, ַו&ֹאֶמר ֱאלִֹהי; ְ#ֵני ַהָ%ִי ְמַרֶחֶפת ַעל, ְור�ַח ֱאלִֹהי

    .א!ר ַוְיִהי;  א!רְיִהי
  'בראשית פרק א

  
לא היה , וכאשר רצה הש יתבר� לברוא את העול  ....בבבב

כ.  על, מחמת שהיה הכל אי. סו,, מקו לבראו
ידי הצמצו הזה  ועל, צמצ את האור לצדדי.

ובתו� החלל הפנוי הזה נתהוו כל , נעשה חלל הפנוי
וזה החלל  .שה בריאת העול, הימי והמידות

כי בלתי החלל , יה מוכרח לבריאת העולהפנוי ה
וזה . ל"הפנוי לא היה שו מקו לבריאת העול כנ

הצמצו של החלל הפנוי אי אפשר להבי. ולהשיג 
: כי צרי� לומר בו שני הפכי, כי א לעתיד לבוא

, ידי הצמצו כי החלל הפנוי הוא על, יש ואי.
ואי. ש אלקות , שכביכול צמצ אלקותו מש

ואי. , והכל אי. סו,,  כי א לא כ. אינו פנוי,כביכול
, אבל באמת לאמיתו; מקו לבריאת העול כלל

כי בודאי , כ. אלקות כ. יש ש ג פי על בודאי א,
כ. אי אפשר  ועל, אי. שו דבר בלעדי חיותו

כ.  ועל, להשיג כלל בחינת חלל הפנוי בלעדי חיותו
ד אי אפשר להשיג כלל בחינת חלל הפנוי עד לעתי

  .לבוא
  . תורה סד סימ. א"ליקוטי מוהר, רבי נחמ. מברסלב

  
שנברא בעול , יש בודאי בכל דבר ודבר כ. ועל  ....גגגג

יש בו התחלה  כי בכל דבר ודבר, בחינת התכלית
דהינו ההתחלה ממקו שנשתלשל , וסו,

ונתהוה בזה התמונה  עד שנתגש, השתלשלות
שבשביל , וג יש בו בחינת התכלית והסו,. והדמות

דהינו שיכולי. ישראל להעמיק עיונ , נברא הז
בתבנית    ולדעת ולהתבונ. בפרטי הבריאה

של כל דבר ', האיברי ובני. וקומה ודמות וכו
ולעבדו , גדלות הבורא יתבר� להתבונ. בה, ודבר

     .זה ידי יתבר� על
  . תנינא לט"ליקוטי מוהר

  

הנה תנועת אחד הדשאי הצומח בעמקי יער או   ....דדדד
י הגבוהי או בעמקי היותר עמוקי באחד ההר

הנה לא זו בלבד דתנועת , אשר לא עבר ש איש
הדשא ההוא לימינו ולשמאלו לפני ולאחור בכל 

אלא ... פי השגחה פרטית  מש� ימי חייו הוא על
 עוד זאת שג תנועה אחת של דשא פרטי משלי

  .הכוונה העליונה בעני. הבריאה
  ות קעטכתר ש טוב הוספ, הבעל ש טוב

 

ואי. בו דבר , זה העול, כיו. שיש מנהיג לבירה  ....הההה
ניצול פעיל וחיובי ] להיות[מוכרח , אחד לבטלה
ואי. מספיק כלל וכלל שלא ישתמשו , של העושר

 הימנעות מהרס –כלומר [בעושר בכיוו. בלתי רצוי 

כי ג היעדר הניצול מפריע את , ]זה לא מספיק
צריכי כיו. שכל החלקי שבה , הסדר בבריאה

  .לסייע באופ. פעיל לתכלית הכללית
  )ז"א ניס. תשט"י(צבי  יצחק ב.רת הרבי מליובאוויטש למאג
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ַוְיִהי ִ;י ֵהֵחל ָה�ָד ָלרֹב ַעל ְ#ֵני ָהֲאָדָמה �ָבנ!ת ) א(  ....וווו

  :י=ְ>ד� ָלֶה
ה ַוִ&ְרא� ְבֵני ָהֱאלִֹהי ֶאת ְ�נ!ת ָה�ָד ִ;י טֹבֹת ֵהָ<) ב(

  :ַוִ&ְקח� ָלֶה ָנִ�י ִמ;ֹל ֲאֶ�ר ָ�ָחר�
 ה�א 'הַו&ֹאֶמר ) ג(?ַ�ַ�ְ  לֹא ָיד!. ר�ִחי ָב�ָד ְלעָֹל

  :ָבָ@ר ְוָהי� ָיָמיו ֵמ�ה ְוֶעְ@ִרי ָ�ָנה
ַהְ<ִפִלי ָהי� ָב�ֶר� ַ�ָ&ִמי ָהֵה ְוַג Aֲחֵרי ֵכ. ) ד(

לִֹהי ֶאל ְ�נ!ת ָה�ָד ְוָיְלד� ָלֶה ֲאֶ�ר ָיבֹא� ְ�ֵני ָהֱא
  :ֵהָ%ה ַהִ?�ִֹרי ֲאֶ�ר ֵמע!ָל Aְנֵ�י ַהֵ�

 ִ;י ַרָ�ה ָרַעת ָה�ָד ָ��ֶר� ְוָכל ֵיֶצר 'הַוַ&ְרא ) ה(
  :ַמְחְ�בֹת ִל�! ַרק ַרע ָ;ל ַה&!

ְתַעBֵב ֶאל  ִ;י ָעָ@ה ֶאת ָה�ָד ָ��ֶר� ַוִ&'הַוִ&ָ<ֶח ) ו(
  :ִל�!

 ֶאְמֶחה ֶאת ָה�ָד ֲאֶ�ר ָ�ָראִתי ֵמַעל ְ#ֵני 'הַו&ֹאֶמר ) ז(
 ָהֲאָדָמה ֵמ�ָד ַעד ְ�ֵהָמה ַעד ֶרֶמ@ ְוַעד ע!, ַהָ�ָמִי

  :ִ;י ִנַחְמCִי ִ;י ֲעִ@יִת
  :'הְונַֹח ָמָצא ֵח. ְ�ֵעיֵני ) ח(
� ַצDִיק Cִָמי ָהָיה ֵאֶ>ה C!ְלדֹת נַֹח נַֹח ִאי) ט(

  :ְ�דֹרָֹתיו ֶאת ָהֱאלִֹהי ִהְתַהֶ>ְ� נַֹח
  :ַו&!ֶלד נַֹח ְ�לָ�ה ָבִני ֶאת ֵ� ֶאת ָח ְוֶאת ָיֶפת) י(
ַוCִָ�ֵחת ָה�ֶר� ִלְפֵני ָהֱאלִֹהי ַוCִָ%ֵלא ָה�ֶר� ) יא(

  :ָחָמס
ָחָתה ִ;י ִהְ�ִחית ַוַ&ְרא ֱאלִֹהי ֶאת ָה�ֶר� ְוִהֵ<ה ִנְ�) יב(

  :ָ;ל ָ�ָ@ר ֶאת Dְַר;! ַעל ָה�ֶר�
ַו&ֹאֶמר ֱאלִֹהי ְלנַֹח ֵק� ָ;ל ָ�ָ@ר ָ�א ְלָפַני ִ;י ) יג(

ָמְל�ה ָה�ֶר� ָחָמס ִמְ#ֵניֶה ְוִהְנִני ַמְ�ִחיָת ֶאת 
  :ָה�ֶר�

Cֵָבה ֲעֵ@ה ְלָ� Cֵַבת ֲעֵצי גֶֹפר ִקִ<י Cֲַעֶ@ה ֶאת ַה) יד(
  :ְוָכַפְרCָ אָֹתE ִמַ�ִית �ִמח�� ַ�;ֶֹפר

ְוֶזה ֲאֶ�ר Cֲַעֶ@ה אָֹתE ְ�ל� ֵמא!ת Aָ%ה אֶֹרְ� ) טו(
Eה ק!ָמָת%ָA   :ַהCֵָבה ֲחִמִ�י Aָ%ה ָרְחָ�E �ְ�לִ�י

צַֹהר Cֲַעֶ@ה ַלCֵָבה ְוֶאל Aָ%ה Cְַכֶ>ָ<ה ִמְלַמְעָלה ) טז(
 ְ�ִנִ& �ְ�ִלִ�י �ֶפ&ִCְִחCַ ַתח ַהCֵָבה ְ�ִצCָ EDִָ@י

  :Cֲַעֶ@ָה
ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהַ%��ל ַמִי ַעל ָה�ֶר� ) יז(

ְלַ�ֵחת ָ;ל ָ�ָ@ר ֲאֶ�ר �! ר�ַח ַחִ&י ִמCַַחת ַהָ�ָמִי ;ֹל 
  :ֲאֶ�ר ָ��ֶר� ִיְגָוע

� �ָבאָת ֶאל ַהCֵָבה CָAה ַוֲהִקמִֹת) יח(ְCִָריִתי ִא�י ֶאת ְ
�ְCִָא �� �ְנֵ�י ָבֶניָָCְ�ְְוִא �  :�ָבֶניָ

�ִמָ;ל ָהַחי ִמָ;ל ָ�ָ@ר ְ�ַנִי ִמ;ֹל Cִָביא ֶאל ) יט(
� ָזָכר �ְנֵקָבה ִיְהי�ְCָָבה ְלַהֲחיֹת ִאCֵַה:  

ה ְלִמיָנE ִמ;ֹל ֶרֶמ@ ֵמָהע!, ְלִמיֵנה� �ִמ. ַהְ�ֵהָמ) כ(
  :ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנה� ְ�ַנִי ִמ;ֹל ָיבֹא� ֵאֶליָ� ְלַהֲחי!ת

ְוCָAה ַקח ְלָ� ִמָ;ל ַמֲאָכל ֲאֶ�ר ֵי�ֵכל ְו�ַסְפCָ ) כא(
  :ֵאֶליָ� ְוָהָיה ְלָ� ְוָלֶה ְל�ְכָלה

  : ָעָ@הַוַ&ַע@ נַֹח ְ;כֹל ֲאֶ�ר ִצָ�ה אֹת! ֱאלִֹהי ֵ;.) כב(
  בראשית פרק ו    

  
ִ�ְ�ַנת ֵ�� ֵמא!ת ָ�ָנה ְלַחֵ&י נַֹח ַ�חֶֹד� ַהֵ�ִני ) יא(  ....זזזז

ְ�ִ�ְבָעה ָעָ@ר י! ַלחֶֹד� ַ�&! ַהFֶה ִנְבְקע� ָ;ל 
  :ַמְעְינ!ת Cְה! ַרָ�ה ַוֲאר=�ֹת ַהָ�ַמִי ִנְפCָח�

ְרָ�ִעי י! ְוAְרָ�ִעי ַוְיִהי ַהֶ?ֶ� ַעל ָה�ֶר� A) יב(
  :ָלְיָלה



ְ�ֶעֶצ ַה&! ַהFֶה ָ�א נַֹח ְוֵ� ְוָח ָוֶיֶפת ְ�ֵני נַֹח ) יג(
 ֶאל ַהCֵָבהCְָוֵאֶ�ת נַֹח �ְ�לֶ�ת ְנֵ�י ָבָניו ִא:  

ֵהָ%ה ְוָכל ַהַחָ&ה ְלִמיָנE ְוָכל ַהְ�ֵהָמה ְלִמיָנE ְוָכל ) יד(
 ַעל ָה�ֶר� ְלִמיֵנה� ְוָכל ָהע!, ְלִמיֵנה� ָהֶרֶמ@ ָהרֵֹמ@

  :;ֹל ִצ#!ר ָ;ל ָ;ָנ,
  
ַוְיִהי ַהַ%��ל Aְרָ�ִעי י! ַעל ָה�ֶר� ַוִ&ְר�� ַהַ%ִי ) יז(

  :ַוִ&ְ@א� ֶאת ַהCֵָבה ַוCָָר ֵמַעל ָה�ֶר�
 ַוCֵֶלְ� ַהCֵָבה ַוִ&ְגְ�ר� ַהַ%ִי ַוִ&ְר�� ְמאֹד ַעל ָה�ֶר�) יח(

  :ַעל ְ#ֵני ַהָ%ִי
ְוַהַ%ִי ָ?ְבר� ְמאֹד ְמאֹד ַעל ָה�ֶר� ַוְיכ=�G ָ;ל ) יט(

  :ֶהָהִרי ַהְ?בִֹהי ֲאֶ�ר Cַַחת ָ;ל ַהָ�ָמִי
ֲחֵמ� ֶעְ@ֵרה Aָ%ה ִמְלַמְעָלה ָ?ְבר� ַהָ%ִי ַוְיכ=�G ) כ(

  :ֶהָהִרי
ל ָ�ָ@ר ָהרֵֹמ@ ַעל ָה�ֶר� ָ�ע!, �ַבְ�ֵהָמה ַוִ&ְגַוע ָ;) כא(

  :�ַבַחָ&ה �ְבָכל ַהֶ�ֶר� ַה�ֵֹר� ַעל ָה�ֶר� ְוכֹל ָה�ָד
;ֹל ֲאֶ�ר ִנְ�ַמת ר�ַח ַחִ&י ְ�Aָ#יו ִמ;ֹל ֲאֶ�ר ) כב(

  :ֶ�ָחָרָבה ֵמת�
ָמה ֵמ�ָד ַוִ&ַמח ֶאת ָ;ל ַהְיק� ֲאֶ�ר ַעל ְ#ֵני ָהֲאָד) כג(

ַעד ְ�ֵהָמה ַעד ֶרֶמ@ ְוַעד ע!, ַהָ�ַמִי ַוִ&ָ%ח� ִמ. ָה�ֶר� 
� נַֹח ַוֲאֶ�ר ִאַ !C�CֵָבהְA ַוִ&ָ�ֶאר:  

  פרק ז בראשית 
  

ַוִ&ְז;ֹר ֱאלִֹהי ֶאת נַֹח ְוֵאת ָ;ל ַהַחָ&ה ְוֶאת ָ;ל ) א(  ....חחחח
ֵבר ֱאלִֹהי ר�ַח ַעל ַהְ�ֵהָמה ֲאֶ�ר ִאַ !C�Cֵָבה ַוַ&ֲע

  :ָה�ֶר� ַוָ&�ֹ;� ַהָ%ִי
ַוִ&Gְָכר� ַמְעְינֹת Cְה! ַוֲאר=�ֹת ַהָ�ָמִי ַוִ&ָ;ֵלא ) ב(

  :ַהֶ?ֶ� ִמ. ַהָ�ָמִי
ב� ַהַ%ִי ֵמַעל ָה�ֶר� ָהל!ְ� ָו�!ב ַוַ&ְחְסר� ) ג( ַוָ&�=

  :י!ַהַ%ִי ִמְקֵצה ֲחִמִ�י �ְמAת 
ַוCַָנח ַהCֵָבה ַ�חֶֹד� ַהְ�ִביִעי ְ�ִ�ְבָעה ָעָ@ר י! ) ד(

  :ַלחֶֹד� ַעל ָהֵרי ֲאָרָרט
ְוַהַ%ִי ָהי� ָהל!ְ� ְוָחס!ר ַעד ַהחֶֹד� ָהֲעִ@יִרי ) ה(

  :ָ�ֲעִ@יִרי ְ�ֶאָחד ַלחֶֹד� ִנְרא� ָראֵ�י ֶהָהִרי
 ַוִ&ְפCַח נַֹח ֶאת ַח>!. ַהCֵָבה ַוְיִהי ִמA �Hְֵרָ�ִעי י!) ו(

  :ֲאֶ�ר ָעָ@ה
  
�ַבחֶֹד� ַהֵ�ִני ְ�ִ�ְבָעה ְוֶעְ@ִרי י! ַלחֶֹד� ) יד(

  :ָיְבָ�ה ָה�ֶר�
  :ַוְיַדֵ�ר ֱאלִֹהי ֶאל נַֹח ֵלאמֹר) טו(
� �ָבֶניָ� �ְנֵ�י ָבֶניָ� ) טז(ָCְ�ְה ְוִאCָA ָבהCֵֵצא ִמ. ַה

�ְCִָא:  
� ִמָ;ל ָ�ָ@ר ָ�ע!, �ַבְ�ֵהָמה ) יז(ָCְל ַהַחָ&ה ֲאֶ�ר ִא;ָ

� } \ַהְיֵצא{\�ְבָכל ָהֶרֶמ@ ָהרֵֹמ@ ַעל ָה�ֶר� ַהְוֵצא ְCִָא
  :ְוָ�ְרצ� ָב�ֶר� �ָפר� ְוָרב� ַעל ָה�ֶר�

  :ַוֵ&ֵצא נַֹח �ָבָניו ְוִאC�ְ! �ְנֵ�י ָבָניו ִאC!) יח(
ָ;ל ַהַחָ&ה ָ;ל ָהֶרֶמ@ ְוָכל ָהע!, ;ֹל ר!ֵמ@ ַעל ) יט(

  :ָה�ֶר� ְלִמְ�ְ#חֵֹתיֶה ָיְצא� ִמ. ַהCֵָבה
 ַוִ&Hַח ִמ;ֹל ַהְ�ֵהָמה ַהLְהָֹרה 'הַוִ&ֶב. נַֹח ִמְזֵ�ַח ַל) כ(

  :�ִמ;ֹל ָהע!, ַהLָה!ר ַוַ&ַעל עֹלֹת ַ�ִ%ְזֵ�ַח
 ֶאל ִל�! לֹא 'הֵריַח ַהִ<יחַֹח ַו&ֹאֶמר  ֶאת 'הַוָ&ַרח ) כא(

אִֹס, ְלַקֵ>ל ע!ד ֶאת ָהֲאָדָמה ַ�ֲעב�ר ָה�ָד ִ;י ֵיֶצר ֵלב 
ָריו ְולֹא אִֹס, ע!ד ְלַה;!ת ֶאת ָ;ל ַחי  ָה�ָד ַרע ִמְ<ע=

  :ַ;ֲאֶ�ר ָעִ@יִתי
ִי� עֹד ָ;ל ְיֵמי ָה�ֶר� ֶזַרע ְוָקִציר ְוקֹר ָוחֹ ְוַק) כב(

  :ָוחֶֹר, ְוי! ָוַלְיָלה לֹא ִיְ��ֹת�
  בראשית פרק ח

  
  :ַו&ֹאֶמר ֱאלִֹהי ֶאל נַֹח ְוֶאל ָ�ָניו ִאC! ֵלאמֹר) ח(  ....טטטט

ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִקי ֶאת ְ�ִריִתי ִאCְֶכ ְוֶאת ַזְרֲעֶכ ) ט(
  :Aֲחֵריֶכ

ְ�ֵהָמה ְוֵאת ָ;ל ֶנֶפ� ַהַחָ&ה ֲאֶ�ר ִאCְֶכ ָ�ע!, ַ�) י(
�ְבָכל ַחַ&ת ָה�ֶר� ִאCְֶכ ִמ;ֹל יְֹצֵאי ַהCֵָבה ְלכֹל ַחַ&ת 

  :ָה�ֶר�
ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְ�ִריִתי ִאCְֶכ ְולֹא ִיָ;ֵרת ָ;ל ָ�ָ@ר ) יא(

  :ע!ד ִמֵ%י ַהַ%��ל ְולֹא ִיְהֶיה ע!ד ַמ��ל ְלַ�ֵחת ָה�ֶר�
ת ַהְ�ִרית ֲאֶ�ר ֲאִני נֵֹת. ַו&ֹאֶמר ֱאלִֹהי זֹאת א!) יב(

ֵ�יִני �ֵביֵניֶכ �ֵבי. ָ;ל ֶנֶפ� ַחָ&ה ֲאֶ�ר ִאCְֶכ ְלדֹרֹת 
  :ע!ָל

ֶאת ַקCִ�ְי ָנַתCִי ֶ�ָעָנ. ְוָהְיָתה ְלא!ת ְ�ִרית ֵ�יִני ) יג(
  :�ֵבי. ָה�ֶר�

  :ת ֶ�ָעָנ.ְוָהָיה ְ�ַעֲנִני ָעָנ. ַעל ָה�ֶר� ְוִנְרֲאָתה ַהHֶֶ�) יד(
ְוָזַכְרCִי ֶאת ְ�ִריִתי ֲאֶ�ר ֵ�יִני �ֵביֵניֶכ �ֵבי. ָ;ל ) טו(

ֶנֶפ� ַחָ&ה ְ�ָכל ָ�ָ@ר ְולֹא ִיְהֶיה ע!ד ַהַ%ִי ְלַמ��ל 
  :ְלַ�ֵחת ָ;ל ָ�ָ@ר

ְוָהְיָתה ַהHֶֶ�ת ֶ�ָעָנ. �ְרִאיִתיָה ִלְז;ֹר ְ�ִרית ע!ָל ) טז(
י �ֵבי. ָ;ל ֶנֶפ� ַחָ&ה ְ�ָכל ָ�ָ@ר ֲאֶ�ר ַעל ֵ�י. ֱאלִֹה

  :ָה�ֶר�
ַו&ֹאֶמר ֱאלִֹהי ֶאל נַֹח זֹאת א!ת ַהְ�ִרית ֲאֶ�ר ) יז(

  :ֲהִקמִֹתי ֵ�יִני �ֵבי. ָ;ל ָ�ָ@ר ֲאֶ�ר ַעל ָה�ֶר�
  בראשית פרק ט
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 הוצר� לומר כ�   עוד כל ימי האר� זרע וקצירעוד כל ימי האר� זרע וקצירעוד כל ימי האר� זרע וקצירעוד כל ימי האר� זרע וקציר  ....יייי

 שבשנת המבול נתבטלו זרע וקציר וכל שאר בעבור
לפי , ויתכ. לפרש שכיו. עוד. הדברי הטבעיי

, ה שלא יוסי, להביא מבול"שאחר שגלה לה הקב
לזה אמר , ויחטאו לפניו, כל האר�' הלא יראו מ

עוד כל ימי , עדי. יש לי דברי במה שאפרע מכ
שא תהיו רעי וחטאי ועצר , האר� זרע וקציר

י ולא ית. מטר בעתו יורה ומלקוש לזרוע את השמ
ויבוא קור גדול לצער אתכ בו ולהשחית , ולקצור

וחו גדול , שרשי התבואה מתחת לאר� ופרי הע�
וג להביא , לעשות שדפו. בתבואה אחר שהצמיחה

 קדחות עפושיות וכל שאר מיני קדחות וחלאי
, וקי� וחור, חזקי. רעי ונאמני בחו שור,

 ,ויבוא החור, בזמ. הקי�, � בזמ. החור,ויהיה קי
כמו , כי הפרקי הפ� טבע סבה לחלאי רעי

 . שכתבו חכמי הרפואה
  כב:תולדות יצחק לבראשית ח

  
עוד כל ימי האר� זרע וקציר וקור וחו וקי� וחור,   ....יאיאיאיא

לא ישבותו מלהתמיד על . ויו ולילה לא ישבותו
אותו האופ. בלתי טבעי שהגבלתי לה אחר 

 וזה שיל� השמש על גלגל נוטה מקו משוה .המבול
 היו ובנטיתו תהיה סבת השתנות כל אלה הזמני
כי קוד המבול היה מהל� השמש תמיד בקו משוה 
היו ובזה היה אז תמיד עת האביב ובו היה תקו. 
 �כללי ליסודות ולצמחי ולבעלי חיי ולאור

ואמר שיהיה זה כל ימי האר� עד אשר יתק. . ימיה
תבר� את הקלקול שנעשה בה במבול כאמרו האל י

 �האר� החדשה אשר אני עושה כי אז ישיב מהל
השמש אל קו משוה היו כמאז ויהיה תקו. כללי 

 .ליסודות ולצמחי ולבעלי חיי
  כב:ספורנו לבראשית ח 

  
 ֱאלַֹהי ָ?ַדְלCָ ְ%אֹד ה!ד ְוָהָדר 'ה 'הָ�ְרִכי ַנְפִ�י ֶאת ) א(  ....יביביביב

Cָ�ְָלָב:  
  
  : ַיֲעל� ָהִרי ֵיְרד� ְבָקע!ת ֶאל ְמק! ֶזה ָיַסְדCָ ָלֶה)ח(
ב�. ְלַכG!ת ָה�ֶר�) ט(   :ְ?ב�ל ַ@ְמCָ ַ�ל ַיֲעבֹר�. ַ�ל ְי�=



  
  :Cְַ�ַ>ח ר�ֲחָ� ִיָ�ֵרא�. �ְתַח�Dֵ ְ#ֵני ֲאָדָמה) ל(
  : ְ�ַמֲעָ@יו'ה ְלע!ָל ִיְ@ַמח 'הְיִהי ְכב!ד ) לא(

  תהלי פרק קד
  

גבול לי סביב בל יעבורו. את ' ש ה   גבול שמתגבול שמתגבול שמתגבול שמת  ....יגיגיגיג
 כמו ,לבל ישובו. עוד לכסות האר�, הגבול הזה
  . הבריאהלתישהיה בתח

  ט:לתהלי קד "מלבי
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 באו ונחכ למושיע. : חמא ברבי חנינאמר רביא  ....ידידידיד
' של ישראל במה נדונ נדונ באש כתיב כי הנה ה

 בחרב כתיב .'נשפט וגו' כתיב כי באש הבאש יבא ו
 אלא בואו ונדונ במי .]ובחרבו את כל בשר[

שכבר נשבע הקדוש ברו� הוא שאינו מביא מבול 
 וה. אינ. יודעי. ,'לעול שנאמר כי מי נח זאת לי וגו

שעל כל העול כולו אינו מביא אבל על אומה אחת 
 אי נמי הוא אינו מביא אבל ה. באי. .הוא מביא

. וכ. הוא אומר ומצרי נסי לקראתונופלי. בתוכו ו
כי בדבר " מאי דכתיב : אלעזרמר רביוהיינו דא

  . בקדירה שבישלו בה נתבשלו ? "אשר זדו עליה
  א"סוטה יא ע

  
ותעשה " :אמר רב יהודה אמר שמואל מאי דכתיב  ....טוטוטוטו

 למה נמשלו בני "אד כדגי הי כרמש לא מושל בו
י שבי כיו.  לומר ל� מה דג?אד כדגי הי

שעולי. ליבשה מיד מתי א, בני אד כיו. 
 דבר .שפורשי. מדברי תורה ומ. המצות מיד מתי

אחר מה דגי שבי כיו. שקדרה עליה חמה מיד 
מתי כ� בני אד כיו. שקדרה עליה חמה מיד 

 איבעית אימא בעול הזה ואיבעית אימא .מתי
לעול הבא איבעית אימא בעול הזה כדרבי 

 הכל בידי שמי חו� : דאמר רבי חנינא,חנינא
ומר מצני פחי שנאמר צני פחי בדר� עקש ש

ואיבעית אימא לעול הבא כדרבי . נפשו ירחק מה
 אי. :שמעו. ב. לקיש דאמר רבי שמעו. ב. לקיש

גיהנ לעתיד לבא אלא הקדוש ברו� הוא מוציא 
 חמה מנרתיקה ומקדיר רשעי נידוני. בה וצדיקי

   ...פאי. בהמתר
מה דגי שבי כל הגדול מחבירו   דבר אחר ... 

בולע את חבירו א, בני אד אלמלא מוראה של 
 והיינו .מלכות כל הגדול מחבירו בולע את חבירו

 הוי מתפלל :דתנ. רבי חנינא סג. הכהני אומר
בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה של מלכות 

  .איש את רעהו חיי בלעו
  א" ד ע–ב "עבודה זרה ג ע

  
באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל ' וירא אליו ה  ....טזטזטזטז

כחו היו מאי כחו היו אמר רבי חמא ברבי 
 חנינא אותו היו יו שלישי של מילה של אברה
היה ובא הקדוש ברו� הוא לשאול באברה הוציא 
הקדוש ברו� הוא חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח 

  .אותו צדיק באורחי
  ב"בבא מציעא פו ע

  
ו שלא יה,  להזריח חמה בכח הוציא חמה מנרתיקה   ....יזיזיזיז

  .עוברי דרכי מצוי
  ב"י לבבא מציעא פו ע"רש

  
  

������� 
��������� 
��������� 
��������� 
��        
  

  :מפת פירי רייסמפת פירי רייסמפת פירי רייסמפת פירי רייס  ....יחיחיחיח
6, July, 1960 
Subject: Admiral Piri Reis Map 
TO: Prof. Charles H. Hapgood 
Keene College 
Keene, New Hampshire 

 
Dear Professor Hapgood, 
Your request of evaluation of certain unusual 

features of the Piri Reis map of 1513 by this 

organization has been reviewed. 
The claim that the lower part of the map 

portrays the Princess Martha Coast of Queen 

Maud Land, Antarctic, and the Palmer 

Peninsular, is reasonable. We find that this is the 

most logical and in all probability the correct 

interpretation of the map. 
The geographical detail shown in the lower part 

of the map agrees very remarkably with the 

results of the seismic profile made across the top 

of the ice-cap by the Swedish-British Antarctic 

Expedition of 1949. 
This indicates the coastline had been mapped 

before it was covered by the ice-cap. 
The ice-cap in this region is now about a mile 

thick. 
We have no idea how the data on this map can 

be reconciled with the supposed state of 

geographical knowledge in 1513.  
  

  

  :אני הגדולאני הגדולאני הגדולאני הגדולהמחזור המאייהמחזור המאייהמחזור המאייהמחזור המאיי  ....יטיטיטיט
  

Table of Long Count units 

Days 
Long Count 

period 

Long Count 

period 

Approx solar 

years 

1 = 1 K'in     

20 = 20 K'in = 1 Winal 1/18th 

360 = 18 Winal = 1 Tun 1 

7,200 = 20 Tun = 1 K'atun 20 

144,000 = 20 K'atun = 1 B'ak'tun 395 
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תנו רבנ. הרואה חמה בתקופתה לבנה בגבורתה   ....ככככ
 �וכוכבי במסילות ומזלות כסדר. אומר ברו
 עושה בראשית ואימת הוי אמר אביי כל עשרי

ס. ושמונה שני. והדר מחזור ונפלה תקופת ני
  .תלת נגהי ארבעבשבתאי באורתא ד

  ב"ברכות נט ע
  

צרי� טע שהשמיטו כל הראשוני  ואגב ....כאכאכאכא
'  גוהאחרוני דצרי� לבר� כשרואה חמה אחר שהיו

. ימי מעונני. כדאיתא בירושלמי להדיא באי. חולק
מפרש אביי עני. ) ט"ד, נ (דיל.' ואולי משו דגמ

  .רקיע בטהרתה באופ. אחר
�  'חמה'ער� , הערו

  



 בתשרי נברא העול :מרתניא רבי אליעזר או ....כבכבכבכב
בתשרי נולדו אבות בתשרי מתו אבות בפסח נולד 
יצחק בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה בראש 

בראש השנה בטלה  השנה יצא יוס, מבית האסורי.
עבודה מאבותינו במצרי בניס. נגאלו בתשרי 

  .עתידי. ליגאל
 בניס. נברא העול בניס. נולדו :רבי יהושע אומר
תו אבות בפסח נולד יצחק בראש אבות בניס. מ

השנה נפקדה שרה רחל וחנה בראש השנה יצא 
יוס, מבית האסורי. בראש השנה בטלה עבודה 
מאבותינו במצרי בניס. נגאלו בניס. עתידי. 

   .ליגאל
 תניא רבי אליעזר אומר מני. שבתשרי נברא העול
שנאמר ויאמר אלהי תדשא האר� דשא עשב 

 חדש שהאר� מוציאה מזריע זרע ע� פרי איזהו
דשאי ואיל. מלא פירות הוי אומר זה תשרי ואותו 
הפרק זמ. רביעה היתה וירדו גשמי וצימחו 

 מני. : רבי יהושע אומר.שנאמר ואד יעלה מ. האר�
שבניס. נברא העול שנאמר ותוצא האר� דשא 
עשב מזריע זרע וע� עושה פרי איזהו חדש שהאר� 

ות הוי אומר זה מליאה דשאי ואיל. מוציא פיר
ניס. ואותו הפרק זמ. בהמה וחיה ועו, שמזדווגי. 

ואיד� נמי ' זה אצל זה שנאמר לבשו כרי הצא. וגו
הא כתיב ע� עושה פרי ההוא לברכה לדורות הוא 

  .דכתיב ואיד� נמי הא כתיב ע� פרי
 ההוא כדרבי יהושע ב. לוי דאמר רבי יהושע ב. 

נבראו ] מת.בקו) [לקומת.( כל מעשה בראשית :לוי
 לדעת. נבראו לצביונ. נבראו שנאמר ויכלו השמי

  .והאר� וכל צבא אל תקרי צבא אלא צביונ
  א" יא ע–ב "ראש השנה י ע

  
במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע א בתשרי נברא   ....כגכגכגכג

מבואר בכמה , העול או בניס. נברא העול
בניס. עלה במחשבה : י הדעות אמתתמקומות שש

.  והבריאה בפועל היתה בתשרילברוא את העול
ומכיו. שלתקופות קיימא ל. כרבי יהושע שבניס. 

שלכ. מוני. תקופת ניס. דשנת תוהו , נברא העול
)  למעלה–היינו (כשעלה במחשבה ) שלפני תשרי(

מתחשבי ע , בנוגע לברכת החמה, לפיכ�. לברוא
 –פי שהתקופה למטה  על א,(התקופה שלמעלה 

 דר� זה מוב. בנוגע לדיני ועל). היא בזמ. אחר
שאי. זה אלא , האחרי הקשורי ע התקופה

מכיו. , התקופה שלמעלה, לתקופת שמואל
שההתחלה והיסוד של כל חשבו. התקופות הוא 

, של עלה במחשבה לברוא, עני. של תקופת תוהו
ולכ. אינו מעכב שג התקופה שבמעשה תהיה 

  .באותו זמ.
ה שלמעלה שהתקופ, כ. מוב. פי על אבל א,

 בהחמה למטה ) ברוחניות ובפנימיות(פועלת ג
שלכ. ברכת החמה קשורה ע ראיית החמה (

  ).הגשמיית
נדפס , ג"שיחת אחרו. של פסח תשי, הרבי מליובאוויטש

   ואיל�229' ב עמ"בליקוטי שיחות כ
  

העמיד אותה במעמד ומצב ' זכתה מדינה זו שה ....כדכדכדכד
שתוכל לעצור את התפשטות הכפירה בעול, כזה ,
, ידי כ� יביאו להתפשטות שלו אמיתי בעול ועל

יעבדו , ישראל במיוחד ובני, אד שבני, והעיקר
  ...מתו� מנוחת הנפש ומנוחת הגו, ' את ה
אחד העניני המעכבי את התפתחותה ויכולת ... 

היא תלותה , השפעתה של מדינה זו באופ. האמור
שר וכא. מגיע הק. במדינות אחרות בעניני עיקריי

, "הרואה חמה בתקופתה: "לעני. שהזמ. גרמא

בשני האחרונות רואי ". ברכת החמה"תקופת 
במוחש ובהדגשה יתירה כאשר מדינה זקוקה לנפט 

הרי היא חייבת לציית למדינות , בזה וכיוצא
ג בעניני שה היפ� הצדק והיושר , אחרות
שניתנה " נחלת עול"ועד כדי פגיעה ב, והטוב

 ממילא הדבר �ובדר, "ברית עול"ב" ע עול"ל
. ואפילו לרווחתה החומרית, מזיק לטובתה הגשמית

ב לכיוו. "תלות זו היא אב. נג, בדרכה של ארה
  ...השפעה כלל עולמית 

ב "דבר גלוי ומפורס הוא שאילו היתה ארה... 
, משקיעה בפיתוח מקורות האנרגיה אשר באדמתה

ות אחרות היו מזה זמ. רב פטורי מהזדקקות למדינ
עד שיפתחו את כל מקורות האנרגיה שבמדינה ... 
 ימצאו את הדר� לבטל את כוח –ולכל לראש , זו

שמסיבות שונות , של המתנגדי לכ� במדינה זו
ומשונות מונעי את פיתוח אוצרות האנרגיה 

מצד סיבות , פח וכדומה, נפט, שבאדמת האר�
, וג לאחר שיבטלו זאת. ידועות ומפורסמות

הרי יצטר� לעבור זמ. ארו� , פסיקו להתחשב בהוי
... כלו לפתח בפועל את מקורות האנרגיה יועד ש

שישנה , שוב בהדגשה' ברכת החמה'לכ� מזכירה 
  : דר� ברורה וסלולה לפתור זאת

  –ישנו נושא שכבר הוחל בפיתוחו לפני שני
אלא שנושא זה כרו� בכמה סכנות . אנרגיה גרעינית

 וכ. בכמה עיכובי , להארי� בה.שאי. כא. המקו
נוספי החל מהעיכוב הנובע מאות גורמי שיש 
לה רווח פרטי מכ� שה מונעי את המדינה 

העיקרי החל מהעני. , מלהיות עצמאית בכל העניני
אול ישנו הפתרו. של ... וההכרח של האנרגיה 

ג , כבר החלו בכמה מדינות": חמה בתקופתה"
 באופ. קט. שבקטני –להשקיע , במדינה זו

 בפיתוח וניצול אנרגיית –לגמרי " זעיר אנפי."וב
להפו� , )ז:תהלי יט" (אי. נסתר מחמתו"השמש ש

את חו השמש לכוח מניע שיוכל להפעיל בתי 
חו השמש נמצא בשפע רב . חרושת וכיוצא בזה

ובס� הכל זהו הדבר הקל , ביותר בדרו המדינה
 לכל קצווי ביותר להוביל את אנרגיית השמש

  ...המדינה 
ועצ ההתחלה בזה כבר תטיל אימה על כל אלה ... 

ועל כל אלה המתנגדי , המתנגדי לטוב וצדק
שאצל , חירות של בני אד ושל בני ישראל לחיי

 ועל. וכיוצא בזה, הכוונה היא לחיות לפי היהדות
, )ז:ירמיה כט" (בשלומה יהיה לכ שלו"ידי ש

וד בהיותנו בימי ע" לכ שלו"יתווס, ב
ולכל בני ישראל "שיתקיי , האחרוני של הגלות
  ).כג:שמות י" (היה אור במושבות

  א"א ניס. תשמ"שיחת אור לי, הרבי מליובאוויטש
  שנת הקהל, א"ניס. תשמ' שמונה ימי לאחר ברכת החמה בד
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