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 בס"ד

 

 האמת הנוראה המסתתרת בחגי תשרי
 ה. מלמד

 

עוד מעט קט והנה חלפה עברה שנה. ושוב עומדים אנו לפני ראש השנה: שני 

 ימי חופש! וצפה ועולה המחשבה: מה כבר אפשר לעשות בהם?

נזכר אני בשנה שעברה. ערב ראש השנה חזרו ילדי מן הגן עם ספורים בפיהם 

על ראש השנה: "הידעת, אבא, ששני ימי ראש השנה הינם ימי דין, שבהם 

מעבירים את כל ברואי העולם "כבקרת רועה עדרו במאזני דין, ובודקים ושוקלים 

את המאזן השנתי של כל אחד ואחד: כף אחת למעשים הטובים וכף אחת 

למעשים הלא כל כך טובים. פעם הכף של המעשים הטובים יורדת ומנצחת ופעם 

 הכף השניה..."?

ואני שומע בחיוך את דבריהם - בסך הכל ההגיון הפשוט מחייב שלכל מפעל 

 עורכים מאזן שנתי, לעתים מאזן חדשי ולעיתים אף מאזן יומי.

לעת ערב הלכתי עם הילדים לטייל. היתה רוח סתווית. מוזר, שיום הדין 

נמצא בעונה בה יום ולילה משתווים כבמאזניים, ולא במקרה, שמזל החודש הינו 

מזל "מאזניים". מזג האוויר ממוזג: יום חמים יום קריר. תוך כדי שיחתנו שקעה 

החמה, הירח לא נראה, וחשך ירד לעולם. הרגשתי שאנו שרויים גם בחשך רוחני, 

והרי רק אז קיימת אפשרות של בחירה בין טוב לרע, ורק אז יש משמעות למאזן: 

 כף עולה, כף יורדת...

כעבור ימים מספר ספרו לי הילדים על יום הכיפורים, שביום זה נחתמים גזרי 

הדין על ברואי העולם בעקבות המשפטים, שנערכו להם בראש השנה. "אבל", הם 

מוסיפים, "לעם ישראל ניתנה זכות מיוחדת לבקש סליחה על המעשים הרעים 

שעשו, ואם ַהבטחָתם לשפור דרכיהם באה מכל הלב, אזי הם מצליחים לשנות את 

 גזר הדין".

ואני חושב ביני לביני: נניח, שהילדים צודקים בספור שלהם, אז מה כבר 

הייתי מפסיד, אם יום אחד בשנה הייתי מבטל את תכניותי האחרות, עושה 

חשבון נפש לעצמי (שזה תמיד דבר טוב), ומנסה לאתר את הנקודות השחורות 
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שבי על מנת להיות אדם טוב יותר? ואז נזכרתי בכל אותם ידידים, שלא זכו להגיע 

 עמנו לשנה החדשה!!

בחדש תשרי של שנה שעברה. ומי יודע מה  למעשה, גזירה זו נגזרה עליהם 

צופן לנו המשפט בתשרי שנה זו? רעדה קלה אחזה בגווי: העניין רציני!! אל 

תצחקו, אבל התחלתי לעשות "חושבים", ונזכרתי, שקצת רבתי לפני חדש עם 

מיכאל, ולמעשה הוא צדק.. רצתי אלי לבקש את סליחתו. כמה הרגשתי טוב 

 בעקבות זה - פשוט נעשיתי אדם חדש.

כשלמחרת יום הכיפורים הגיעו החבר'ה הצעירים בפנים משולהבות לקרוא 

לי לעזור להם בהקמת הסוכה, הצטרפתי אליהם בשמחה רבה. לאחר עבודה 

מאומצת של כמה שעות, זכינו להעמיד סוכה לתפארת. כשישבנו בליל החג בצילה 

של סוכתנו, הבנתי מדוע דווקא בסוכות הושם הדגש על השמחה: "ושמחת 

בחגך", חגך - זה סוכות. אדם המתחרט על מעשה לא טוב שעשה, וביקש מחילה, 

הינו אדם אחר, ואז גזר הדין הקודם כבר לא משתייך אליו יותר, ממילא יש לו 

לשמוח, שהדו"ח ההוא התבטל. נשאתי עיני למעלה, ומבין הענפים של הסכך 

התגלו פניו של הירח, המחייכים בחיוך מלא. בלי משים נשרו מעיני שתי דמעות. 

דמעות, שקשה היה לי להגדיר את מהותם. שקט היה מסביב, הילדים פרשו לישון 

 ואני נותרתי עם מחשבותי.

כָאב, לא רציתי לתסכל את ילדי ושיתפתי אתם פעולה, אבל עלה בי ספק, 

מהיכן בכלל צצו החגים האלה? הידע, שהילדים הביאו מן הגן, כבר היה ידוע גם 

לי פחות או יותר. סוף-סוף, גם אני בקרתי בילדותי בגן הילדים. אבל מהיכן קבל 

"הגן" הראשון את הספורים האלה? והנה נתקלו עיני בספר. היה זה מחזור 

תפילות לסוכות, שהשכנים שלנו, שהם שומרי תורה ומצוות, שכחו בבקורם 

בסוכות תשבו אצלנו. התחלתי לעלעל בו והגעתי לקטע מהתורה הנקרא בחג: "

שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות 

". בפרוש בתחתית הדף הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים

נאמר, ש"סוכה" הינה בית ארעי, שעשו להם בני ישראל בלכתם במדבר, או שזו 

היתה הסוכה הגדולה, שהיתה מורכבת משבעת ענני כבוד, שכל עם ישראל חסו 

 בצילה, והגנה עליהם מפני התקפות של אויבים ומפגעי הטבע.
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 שנים, ובכן בידינו מנהג 3319עד כמה שידוע לי, יציאת מצרים היתה לפני כ-

 עתיק יומין!!! ואני מאד בעד פולקלור, זה נחמד ועושה את השנה יפולקלוריסט

 מעניינת...

מעודד המשכתי לברר גם את טעמם של ראש השנה ויום הכיפורים. הסתבר, 

: "בחדש השביעי )24-32(פרק כ"ג, שהקטעים האלה על החגים נמצאים בספר ויקרא 

באחד לחדש יהיה לכם שבתון, זכרון תרועה מקרא קדש (זה ראש השנה)... אך 

בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם ועיניתם 

  לדורותיכם בכל מושבותיכם".חוקת עולםאת נפשותיכם... כל מלאכה לא תעשו, 

" - זהו! זו ממש חוצפה, החג שצריך חוקת עולםמה הטעם ליום הכיפורים? "

להיות המקודש ביותר, והטעם שלו סתום וחתום. ולא רק זאת, אלא מי שיעיז 

והאבדתי את ולא יעשה ככתוב: צום (עינוי הנפש) ושבתון, עליו הכתוב מאיים: "

"... כאן כבר הגזימו! כעסי החל גואה: מילא, סוכות זה הנפש ההיא מקרב עמה

חג נחמד, ואני מוכן להשתתף בהכנתו, אבל ראש השנה ויום כיפור - מה פתאום? 

  שנה? סתם אלטע זאכן!!!3000מה מחייב אותי דבר, שנכתב לפני למעלה מ-

והנה ברגע זה נכנס ירון השכן לקחת את מחזור התפילות לסוכות. ברוגז רב 

הטחתי בפניו את קושיותי. הוא התבונן בי מהורהר והתיישב מולי: "אנא הבן", 

פונה הוא אלי, חגי ישראל אינם בהגדרתם נקודות ציון לזכר ארועים, שקרו אי 

פעם בעבר כמו אצל יתר העמים, וגם תנועתנו במהלך הזמן שונה משל הגויים, 

ההתקדמות שלנו במהלך  . אינה סובבת בעגול שאין לו התחלה ואין לו סוף     

הזמן היא בצורת ספירלה         , כאשר לאחר כל שנה אנו נמצאים קדימה 

מהנקודה בה נמצאנו בשנה הקודמת, עקב העבודה הרוחנית, שזכינו לעשות 

במשך השנה (כל אחד לפי דרגתו...) הגויים לא קבלו ספר הוראות לעבודה 

רוחנית, ולכן כעבור שנה הם חוזרים לאותה נקודה, כמו המסלול של השמש. לא 

במקרה קשורים הגויים למהלך השמש, שעליו נאמר: "ואין כל חדש תחת 

. אבל מעל השמש - יש חדש, ועם ישראל עם ספר ההוראות )9(קהלת א',השמש" 

שלהם נמצאים מעל המזל. הם מונים לחדשי הלבנה, המתחדשת מידי חדש. גם 

המונח "חֹדש" מראה על התחדשות, והחגים מהווים תחנות לעבודה רוחנית 

במשך השנה. כל חג נמצא ב"חריץ" העובר לאורך מסלול ה"ספירלה". לדוגמא: 

חג הפסח - כל שנה, כשאנו מגיעים ל"חריץ" שלו, מסוגל יום זה להוציא אותנו 

לגאולה: הן במישור הפרטי - מכבלים נפשיים ואישיים, והן במישור של עם 
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ישראל. הא ראיה, שחוץ מגאולת מצרים גם הגאולה מהגלות הראשונה בבבל, 

פרס ומדי קרתה בחג הפסח. המשתה הראשון, שעשתה אסתר המלכה 

לאחשוורוש ולהמן, היה בליל הסדר. המשתה השני, שנעשה למחרתו במוצאי 

 החג, היה הלילה הראשון לספירת העומר, והמן נתלה למחרת הפסח.

או אז נזכרתי במאמר חז"ל: "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל". והשאלה 

 פרצה מפי: "האם זאת אומרת שב"חריץ" של פסח קיים גם מהלך עתידי"?

"אכן, קלעת למטרה"!  ענה לי ירון. "יתר על כן, אתה בודאי חושב שאת מנהג 

אכילת המצות וקרבן הפסח היו מקריבים כתוצאה מגאולת מצרים, ולא היא, 

 שנים לפני היציאה ממצרים כבר הגיש אברהם עוגות מצות לשלושת אורחיו 400

המלאכים, שבקרו אצלו בט"ו בניסן. גם כשהלכו ממנו והגיעו למחרת ללוט, 

כובדו המלאכים במצות. גם יצחק בקש מֵעשיו ביום ההולדת שלו, בפסח, שיביא 

לו ציד כאשר אהבה נפשו: קרבן פסח וקרבן חגיגה. למעשה, האבות קיימו את כל 

המצוות עוד לפני הנס של יציאת מצרים, אלא, שאז טעמם של מצוות אלה היה 

 בגדר "חוקת עולם". אך משיצא הארוע אל הפועל קבלו המצוות טעם!

זיק של מחשבה הבזיק בי פתאום, והתחלתי לגמגם: "אז מה אתה רוצה 

 חוקת עולםלאמר, שאלפי שנים צמים יהודים ביום כיפור ועדיין הוא בגדר 

 לגבינו? כלאמר, עדין לא הגענו לאותו יום כפור הגדול, שצריך להיות ה"לזכר"?

- "נכון מאד", אישר לי ירון. "אם אתה מעוניין לקבל מהלך חדש של החגים 

ואם לא עייפת, אנא בוא והתבונן בהפטרות של הימים האלה. הפטרות הינם 

קטעים מהנביאים, שבהם עניינים מקבילים לפרשיות הנקראות בתורה בשבתות 

ובימים טובים. ולעתים, העניינים קשורים בעומקם לארועי השבוע, שחז"ל ידעו 

 לצפותם מראש ברוח קדשם.

במיומנות של מורה בקיא ומנוסה לוקח ירון ספר תנ"ך מעל המדף, פותח 

אותו ומראה לי קטע מסוים: הנה ההפטרה של שבת החלה בחול המועד של חג 

 שנה!! בפרק 2300הסוכות, הלקוחה מהנביא יחזקאל, שנבא בגלות בבל לפני כ-

מימים רבים תפקד, באחרית השנים, תבוא ל"ח פונה הנביא אל גוג ארץ המגוג: "

 כפליטים מחרב אויב או ארץ שהוקמה שבו (שתושביה אל ארץ משובבת מחרב

 (קבוץ מקובצת מעמים רבים יש בה חרב - מלחמה) שוב ושובבמלחמה או ש

 (ארץ ישראל ששממה במשך אלפי על הרי ישראל שהיו לחרבה תמידגלויות) 
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" (אכֹל ושתֹה, שביתות - דברים, והיא מעמים הוצאה, וישבו לבטח כלםשנים), 

 שניתן לעשותם כאשר אין סכנות מסביב).

"נו, מה אתה אומר, לאיזה דור מכוון יחזקאל את נבואתו"? הצניח ירון 

שאלה. היתה זו התקפה, שלא ציפיתי לה. ראשי החל לעבוד במהירות: מאז ימי 

יחזקאל עד ימינו היו שתי תקופות בלבד בהן חזר עם ישראל לארצו מגלות: 

 שנה לאחר שנאמרה נבואה זו (זמן קצר מכדי 50העליה של עזרא ונחמיה היתה כ-

שיהיה כלול במונח: אחרית השנים). כמו כן, עליה זו היתה רק מבבל, כך שאין 

מתמלא התנאי של קבוץ גלויות מארצות רבות, והעולים דאז לא היו בחזקת 

פליטי חרב. אחרי נס פורים הם עשו שמות בקמיהם, ולארץ הגיעו ברשות מלכי 

 פרס ומדי, כך שלא צריך היה כבוש מלחמתי.

ובכן, נותרה העליה שלנו מהגלות השניה. כשהתחלתי לבדוק את התנאים 

עומד בפנינו הנביא הרגשתי פיק ברכיים. כל התנאים מתאימים לדורנו. כביכול, 

 עיון נוסף מגלה, יחזקאל ומביא את הדברים ל"יבלות" האישיות שלנו.

שבנבואתו אומר יחזקאל לנשיא ראש משך ותובל, שהיא מדינה צפונית גדולה 

מאד, לארגן צבא אדיר. ולא די לו בצבאו שלו אלא הוא מצווה לארגן צבאות 

נוספים של עמים רבים, ואתם לבוא לאותה ארץ משובבת מחרב, על הרי ישראל, 

 לאחר חזרה לארץ וקבוץ הגלויות.

"אבל מה הקשר בין ארוע נוראי זה לבין סוכות"? אני מקשה על ירון. והוא 

בלי אומר ודברים הופך את דפי התנ"ך ומראה לי קטע נוסף מזכריה הנביא בפרק 

י"ד - ההפטרה של חג הסוכות (ראה ציטוט בעמוד הבא). שם כתוב שכל הגויים 

יאספו אל ירושלים למלחמה - פרושו של דבר, לא רק הערבים, אלא כולם - צבא 

של מליונים. במצב נואש זה, אמור הר הזיתים להבקע פתאום, ונהר אמור לצאת 

מהבקע לכוון הים התיכון ולכיוון ים המלח. ובצבאות הזרים אמורה לפרוץ 

מגפה, ויד תהיה איש ברעהו. המפלה תהיה מוחצת עד כדי כך שמספר חללי 

  חדשים.7האויב יהיה כה גבוה, שכדי לקבור אותם יהיה צורך ב-

"מהו אותו רעש אדמה קשה המזכר בנבואה זו, שהיתה בימי עוזיה מלך 

 יהודה"? הסתקרנתי.

מספר לי ירון: "עוזיה זה היה מלך צדיק, שעשה הישר בעיני ה', שהצליח 

דרכיו בכל מלחמותיו הרבות כנגד האויבים שמסביב. כמו כן בנה ושפץ את 

 :)8-20(כ"ו, ירושלים ככתוב בדברי הימים ב' 
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"ויבן עזיהו מגדלים בירושלים... ויחזקם. ויבן מגדלים 

במדבר ויחצב בורות רבים... וכחזקתו גבה לבו עד להשחית, 

וימעל בה' אל-היו, ויבוא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטרת. 

ויבא אחריו עזריהו הכהן (הגדול) ועמו כהנים לה', שמונים בני 

חיל, ויעמדו על עזיהו המלך, ויאמרו לו: לא לך עזיהו להקטיר 

כי מעלת, ולא לך לכבוד מה' אל-הים. ויזעף עזיהו ובידו מקטרת 

 להקטיר, ובזעפו עם הכהנים והצרעת זרחה במצחו לפני הכהנים
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הנה יום בא לה' וחלק שללך בקרבך: ואספתי את כל הגוים אל ירושלם למלחמה ונלכדה העיר ונשסו הבתים 
: ויצא ה' ונלחם בגוים ההם כיום הלחמו ביום והנשים תשכבנה ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יכרת מן העיר

ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלם מקדם ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא Uקרב: 
גדולה מאד ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה: ונסתם גיא הרי כי יגיע גי הרים אל אצל ונסתם כאשר נסתם מפני 

 ובא ה' אל-הי כל קדושים עמך: והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון: והיה יום Uהרעש בימי עזיה מלך יהודה
אחד הוא יודע לה' לא יום ולא לילה והיה לעת ערב יהיה אור: והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלם חצים אל 
הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון בקיץ ובחרף יהיה: והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו 
אחד: יסוב כל הארץ כערבה מגבע לרמון נגב ירושלם וראמה וישבה תחתיה למשער בנימן עד מקום שער הראשון 

עד שער הפנים ומגדל חננאל עד יקבי המלך: וישבו בה וחרם לא יהיה עוד וישבה ירושלם לבטח: וזאת תהיה 
המגפה אשר יגף ה' את כל העמים אשר צבאו על ירושלם המק בשרו והוא עמד על רגליו ועיניו תמקנה בחריהן 

ולשונו תמק בפיהם: והיה ביום ההוא תהיה מהומת ה' רבה בהם והחזיקו איש יד רעהו ועלתה ידו על יד רעהו: וגם 
יהודה תלחם בירושלם ואסף חיל כל הגוים סביב זהב וכסף ובגדים לרב מאד: וכן תהיה מגפת הסוס הפרד הגמל 

והיה כל הנותר מכל הגוים הבאים על ירושלם ועלו והחמור וכל הבהמה אשר יהיה במחנות ההמה כמגפה הזאת: 
: Uולחג את חג הסכותUמדי שנה בשנה להשתחות למלך ה' צבקות 

גיא  חזיון 
אז יהיה רעש הארץ, ומצייר כאילו רגלי , ועמדו רגליו ד)

ועמדו על הר  )ה' ר"ל מסובביו (שזה גדר רגל ברוחנים
שהוא במזרח ירושלים, והר הזיתים יבקע  הזיתים

באמצעו בין בצד מזרח בין בצד מערב, ר"ל שתהיה 
ימוש ההר  הבקיעה נמשכת ממזרח למערב, ועי"ז

חציו לצד צפון וחציו לצד דרום, ובין שתי חציי  ממקומו
ואם הענין הוא כפשוטו, , גיא גדולה מאד ההר ישאר

עם מה שהראו לו ליחזקאל (שם סי' יהיה זה מתאחד 
מ"ח) שירושלים שלעתיד תהיה רחוקה ממקום המקדש 

 ובאשר כבר נבאו נביאים אחרים שירושלים מ"ה מיל,
תשב במקומה, באר נביאנו שזה יהיה ע"י שהר הזיתים 

שהוא מירושלים יעתק ממקומו עם כל סביבותיו באורך 
וברוחב חמשת אלפים קנים (שהם ט"ו מיל שכן יהיה 
גודל עיר ירושלים לע"ל כמבואר שם), וזה יהיה רחוק 

מחצי ההר הצפוני מ"ה מיל, ועליו תבנה ותתכונן 
ירושלים שלעתיד שראה יחזקאל, ובזה יתקיימו דברי 

יש , ונסתם גיא הרי  (ה)הנביאים כולם בלי סתירה:
א שבאמצע יור"ל כי הג ונסתם נוסחאות שכתוב בהן

ההר שיפתח עד התהום שמשם יצא הרעש הגדול הזה 
המפרק הרים, יסתם תיכף ויהיה שם בקעה, ולנוסח 

ר"ל שכולם ינוסו אל הגיא שבין שני  ונסתם, שכתוב
ההרים שיתפרדו עתה, כי במקום שכבר נפתחה הארץ 

אין עוד סכנת הרעש כמו במקום שלא נפתחה הארץ 
עדיין, ולכן ינוסו כולם אל הגיא שבין ההרים, ואמר 

שהגיא ימשיך בדרום עד , שיגיע גיא הרים אל אצל
מקום ששמו אצל שהוא רחוק מ"ה מיל מירושלים של 

עתה. ועד שם יתמוטט ההר ויהיה משך הגיא, כי במקום 
הנקרא אצל יעמוד חצי ההר ועליו תבנה ירושלים 

ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה   שלעתיד,
שאז היה הרעש מפני שקנא ה' לכבודו  מלך יהודה,

ולחולק עם כהונתו של אהרן, ולכן יקנא ה' לכבודו בעת 
ובא  ההיא ועל החולקים על כבוד דת ישראל וקדושתם,

ר"ל אבל אז לא יהיה הרעש  ה' אל-הי כל קדושים עמך,
מפני קצף ה' על ישראל כמו בימי עוזיה, שאז ראה ישעיה 

את ה' יושב על כסא רם ונשא ושרפים עומדים ממעל לו 
והבית ימלא עשן מקצף ה', אבל אז ה'  וכל קדושים שלו 

יבואו עמך לשמרך ולעזרך, לא להסתלק על כסאו בשמים 
 והיה ביום ההוא לא יהיה אור, ולהענישך כמקודם. (ו)

ר"ל שאז יחדל אור השמש והירח מלהאיר בעולם, כמ"ש 
(ישעי' ס') לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם וכו' והיה 

לא אור לך ה' לאור עולם, ולא יהיה במציאות אור גשמי, 
ר"ל לא אור השמש שהוא אור  יקרות ולא אור קפאון,

עצמי אור יקר, ולא אור הירח וככבים שהם רק מקבלים 
האור שצף על כדורם המקשי ע"י השמש שמכה עליהם 

והיה יום  והאור חוזר, כי לא ימצא אור גשמי כלל: (ז)
לא יהיה היום חלוק ליום ולילה לבקר וצהרים ועת , אחד

ערב, שזה רק בעת שישמשו מאורות הגשמיים, אבל אז 
 שהוא לה' והוא יודע יהיה יום אחד מדובק כולו יום,

שאורו מיוחס לה' לא לשמש וירח ומאורות רק באורו 
ששמות יום  לא יום ולא לילהנראה אור, וע"כ יהיה 

ולילה יקראו מצד הארת האור הגשמי שזורח ושוקע, 
אבל האור שיהיה אז יהיה אור תמידי בלתי משתנה כלל 

והיה  לא זורח ושוקע ולא יצדקו עליו שמות יום ולילה,
שהשמש הגשמי תערב ותשקע ואז , לעת ערב יהיה אור

יתחיל האור העיקרי להאיר שהוא אור ה', והיא מליצה 
נפלאה שיתבטל ההארה והשפע היוצא מאת המאורות, 

וה' בעצמו ובכבודו יאיר וינהיג וימשול בשפע תמידית 
בלתי משתנה, עד שלא יהיה חשך וצרה כלל וסילוק 

השפע והמעטתה כמו שמוכרח בהנהגת הטבעיית הבא 
בסבת המערכת שהם עולים ויורדים ומחייבים שנויים 

טובים ורעים, כי אז יהיה רק אור וטוב ושלום והצלחה: 
תחלה , והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים(ח) 

אמר כי יהיה מקור נפתח רק בירושלים לבד, אבל אחר 
מלחמה האחרונה יתרבו המים עד שיצאו לחוץ ויתפשטו 

עד ים המזרחי והמערבי, ומלבד שיהיה כן כפשוטו כמו 
שבארתי למעלה (י"ג א') מרמז גם כן על התפשטות המים 

המדעים ונחל האמונה האמתיית מים עד ים ומנהר עד 
זה , והיה ה' למלך על כל הארץ אפסי ארץ, מפרש. (ט)

נמשל המים שכל העולם יכירו מלכות ה' ואחדותו, כי עד 
עתה היו אומות שלא האמינו באחדות והיו אומרים שיש 

והיו אומות , ואז יהיה ה' אחד שני התחלות או יותר,
שהודו באחדות ה' אבל היו משתפים לו שתופים בהנהגה 

שמו  או בשמו וזכרו ואצילתו וכדומה, ואז יהיה גם
כי יאמינו כולם באחדות אמתי והשגחתו והנהגו , אחד

המיוחדת ובמלכותו, וגם שלעתיד יקרא שם הוי' 
ככתיבתו, כי הכנויים הם לפי חלוקי ההנהגות משפט 

וחסד ורחמים וכדומה, ולעתיד יהיה הנהגה אחת 
אחר שיתחלק הר  יסוב כל הארץ כערבה, פשוטה: (י)

א שבין שני ההרים כערבה יהזיתים לשנים יהיה הג
שהיא בדרומית ירושלים של  מן גבעומישור, וזה ימשך 

שאצל רמון תעמוד ירושלים החדשה  עד רמון עכשיו
 שראה יחזקאל שתהיה מנגב ירושלים של עכשיו.

וירושלים עצמה בין הישנה שעליה יעמד , וראמה
המקדש על חצי ההר הצפוני ובין החדשה שעליה תעמוד 

במקומה, כי  וישבה תחתיה העיר, יהיו רמים ונישאים,
שניהם יעמדו על הררי עד ששם עמדה ירושלים מעולם, 

ששם  למשער בנימין עד מקום שער הראשוןוזה יהיה 
עד שער הפנים ומגדל חננאל עד יקבי  עמדה מקדם,

והיה כל  (טז)    :שם תעמוד ירושלים החדשה המלך
הנותר יעלו תמיד בחג הסוכות לירושלים, כי מפלת גוג 
תהיה בחג הסכות ויעלו לחוג החג לזכרון הנס שנעשה 

ביום ההוא: 

  –ציטוט מפרק י"ד מספר זכריה עם באור הענין ב"גיא חזיון" 
 שנה. 150-פירושו של המלבי"ם, שחי לפני כ
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בבית ה' מעל למזבח הקטורת. ויפן אליו עזריהו כהן הראש וכל 

הכהנים והנה הוא מצֹרע במצחו, ויבהילוהו משם וגם הוא נדחף 

 לצאת, כי נגעו ה'".

עזיהו היה מלך מבית דוד, משבט יהודה, ולא היה כהן, הוא הסיג את הגבול, 

שנקבע ע"י הקב"ה, ורצה לקחת גם את אומנות הכהנים. ברגע שנצטרע, היה 

צורך להרחיקו לא רק מבית המקדש, אלא גם מחוץ לתחום הישוב, מחוץ לחומות 

ירושלים: "ויהי עזיהו המלך מצֹרע עד יום מותו וישב בבית החפשית מצֹרע, כי 

 שנות מלכותו, עד 52 שנה מתוך 25. כך ישב שם במשך )21(שם, שם, נגזר מבית ה'" 

שנפטר ונקבר שם בשדה קבורה מחוץ למקומות קבורת המלכים. המקום נקרא 

"בית החפשית", מאחר, שהיה חפשי מהמצוות כמו המתים, שמצורע חשוב 

 כמת...

וכעת, לענייננו: ברגע שהצרעת זרחה במצחו, קרתה רעידת אדמה קשה, וזה 

דבר פלא: האחרונים מלפני עזיהו, שניסו לחרוג מגבול תפקידיהם ולקחת חלק 

בעבודת ה' מעבר לסמכותם, היו קרח ועדתו. קרח, דתן ואבירם, כידוע, חלקו על 

 הבכורות, שהיו אנשי שם מהשבטים האחרים, 250מנהיגותו של משה רבינו, ו-

ביניהם היו נשיאי עדה, ראשי שבטים וראשי סנהדראות, שחפצו בעבודת ה', 

שנמסרה לכהנים משבט לוי מפי הגבורה. במיוחד חשקה נפשם בעבודת הכהן 

הגדול. כאשר עמדו אותם אנשים להקטיר את הקטורת, איש מחתתו בידו, יצאה 

אש ושרפה אותם, ובו-זמנית פצתה האדמה את פיה, ובלעה את קרח, דתן 

 ואבירם ומשפחותיהם.

היה צורך להפגין קבל כל העולם, שמשה רבינו היה שליח ה', וזה נעשה ע"י 

. לשם כך ברא הקב"ה )29(במדבר ט"ז, כך: שלא "כמות כל האדם ימותון אלה" 

בריאה, נס מיוחד, שהאדמה פצתה את פיה ובלעה אותם. אולם נס גדול יותר מזה 

שכך : )5 (י"ד, קרה, שהאדמה גם סתמה את פיה. אומר הרד"ק עה"פ בספר זכריה

יהיה לעתיד לבוא גם לגבי הבקע בהר הזיתים. חלק גדול מהצבא האדיר, שאמור 

, לפלוש לירושלים, אמור להשאב לתוכו. לאחר מכן אמור אותו הבקע להסתם

  גיא הרי...וִנסָּתם גיא הרי..." לשון: וַנסֶתםכפי שלומדים המפרשים מהפסוק: "

דרך אגב, בכך שאותם חילות יבלעו באדמה, תתקיים ההבטחה, שניתנה לבני 

יפת, שיזכו לקבורה, בזכות השתתפותו של יפת באותו מעשה, בו כסה ֵשם את 

 ערוות נח אביו.
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בריאה מיוחדת זו, לעתיד לבוא, אמורה להפגין שוב קבל עם ועולם, מי בעל 

והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד הבית האמיתי בעולם: "

 , וכל העולם כולו יווכח, שאין עוד מלבדו!!)9(זכר' י"ד, " ושמו אחד

- "היכן נמצא אותו "בית החפשית" בו קבור המלך עזיהו?" מטרידה אותי 

 השאלה.

 וירון משיב: "בספר מסעות בנימין כתוב, כשיוצאין משער יהושפט בירושלים 

ובאים למדבר העמים, שם מצבת אבשלום וקבר עזיהו". כל המכיר את ירושלים, 

יודע, שמקום זה נמצא למרגלות הר הזיתים, בשפתו של בית הקברות מתחת 

לשער הרחמים. עוברי דרכים היו מגיעים לשם מדרך היוצאת משער האריות, 

). 1שהוא שער יהושפט ע"פ מאיר בן דב "ירושלים בראי הדורות". (ראה איור מס' 

גם זה פלא גדול: שהרי זהו האזור בנחל קדרון הנקרא עמק יהושפט בו ישפוט ה' 

 את כל הגויים שיעלו על ירושלים, ושם, כנראה, אמורה לקרות הקטסטרופה של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: "בית החפשית" מקום קבורתו של עוזיהו המלך המצורע, שעל פי 1איור מס' 

המסורת, נמצא במערת הקבורה של בני חזיר שבין יד אבשלום למצבת קבר 

 זכריה, למרגלות הר הזיתים בנחל קדרון הוא עמק יהושפט.
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בקיעת האדמה ובליעת אותם פולשים... לא רחוק ממקום קבורתו של עוזיהו מלך 

יהודה. עצם הזכרת שמו בנבואת זכריה מצביעה על קשר לאירוע, שהרי בימיו 

קרתה רק רעידת אדמה קשה, אבל בקיעתה, כפי שקרה אצל קורח ועדתו, 

 השארה לעתיד לבוא". 

 -"אחרי כל זאת, האמנם ישארו עוד גויים בעולם"? אני תוהה.

 .)16-17(י"ד, -"בודאי", עונה ירון, "התבונן בהמשך הנבואה שבספר זכריה" 

והיה הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים ועלו מידי שנה בשנה "

... ואם משפחת מצרים לא חג הסוכות להשתחוות למלך ה' צבאות ולחוג את

תעלה ולא באה, עליהם תהיה המגפה אשר יגֹף ה' את הגויים אשר לא יעלו לחֹג 

 את חג הסוכות."

הדברים הממו אותי, והמילים נעתקו מפי. העיון בהפטרות של סוכות גילה 

ארועים כבירים, שעדיין לא התרחשו, אולם, יתכן, שהם יתרחשו בדורנו. 

מהבחינה הצבאית מתקבל הרושם, שמתגבשת חזית כללית נגדנו. לסבר את 

האוזן לגבי האירועים האדירים, האמורים להתרחש בטבע: הגיאולוגים טוענים, 

שאזור זה מועד לפורענויות של רעידות אדמה, אך תחזיותיהם אינן מגיעות אפילו 

 מ' בתפר שבין לוחות 14) בסולם ריכטר, שפרושה הסחה של כ-12 (מתוך 8לדרגה 

האדמה. (דוגמא לתפר כזה, הינו השבר הסורי אפריקני). אולם, נראה להיות 

סביר יותר, שתתכן התנגשות של גוף שמימי גדול בכדור הארץ, כפי שיש רמזים 

. האסטרופיזיקאים, שבין אנשי המדע, מתריעים (בלק  דף רי"ב)לכך ב"זהר" הקדוש 

על כך, שיש מספר גדול של גרמי שמים, שמסלוליהם חוצים את מסלול תנועתו 

של כדור הארץ, ויכולה להיות סבירות לא מבוטלת למפגש לא נעים איתו. 

בינתיים, הושקע כבר כסף רב בפרויקט "מלחמת הכוכבים", שנועד לנסות לבלום 

("סוד המבול, משולש ארוע כזה. על-כל-פנים, מדובר על מהדורה מוקטנת של מבול 

 .ברמודה המסתורי ונדידת היבשות" לה. מלמד, תש"ס)
 בפרוש המלבי"ם על קטע זה מהנביא זכריה הוא מדבר על בקע בהר הזיתים 

 ק"מ) דרומה!! 60 מילים (כ-45שיגדל עד כדי כך, שירושלים תזוע למרחק של 

 ק"מ) ואילו יתר 12העיר עצמה תגבה מאד וכן הר הבית יגבה מאד, (עד לגובה של 

ההרים ישפלו: "והיה העקוב למישור והרכסים לבקעה" - זו לא פראזה. מדובר 

  דרגות בסולם ריכטר!!!11.5רעידת אדמה בסדר גודל שלפחות כאן על 

: "מי אלה כעב תעופינה. אמר 8ילקו"ש סימן תקב-ג אומר על הפסוק בישעיהו ס' 

רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן: עתיד הקב"ה להגביה את ירושלים שלש פרסאות  
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למעלה...ושמא תאמר: יש צער לעלות? ת"ל מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל 

ארובותיהם , א"ר פפא, שמע מינה מעיבא לארעא תלתא פרסי....והיאך באים 

בראש חדש ובשבת  מסוף העולם?  אלא  העבים באים וטוענים אותם ומביאים 

 אותם לירושלים והם מתפללים שם בבקר....

-"לא יתכן", אני ממלמל, ומנסה להאחז בקרנות המזבח, "זו סתם ספרות 

 שנה לאירועים של ימינו. זה לא 2400יפה, הרי לא יתכן דיוק כזה גדול מלפני 

 אנושי". והקול שלי הולך ונחלש.

 ירון מתבונן בי במבט חודר: "האם אתה יודע על מה אתה מדבר? התנ"ך 

 2800שלנו מלא במסמכים, שקבלנו מהנביאים ואפילו מדוד המלך, שחי לפני כ-

 שנה, המפרטים 2000שנה, שלא לדבר על מאמרי חז"ל והזוהר הקדוש מלפני 

 יותר את מהלך הכוחות הפוליטיים ואת מהותם, וקצרה היריעה מלהרחיב".

ואני מתחיל לשחזר לעצמי את קריאת ההפטרה בבית הכנסת לפני הצהריים 

בחג הסוכות, כיצד מצרים מקבלת מנה אחת אפיים על קשיות ערפה. ולפתע אני 

 דרגות בסולם 7.4נזכר, שבסוכות תשנ"ב היתה במצרים רעידת אדמה בס"ג של 

ריכטר. ומצרים הינה מקום, שע"פ הגיאולוגים, לא היתה להם שום סיבה לחשוש 

לרעידות אדמה! בסוכות תש"ן ארעה בלוס אנג'לס רעידת אדמה, ובסוכות תשנ"ג 

היתה בהודו רעידת אדמה. האם זה היה "במקרה", או שאלו נורות אדומות 

 בשבילנו??!

-"אז אם זה נכון, האם אתה לא פוחד? רעידת אדמה בסדר גודל כזה יכולה 

 לגרום לשינויים דרסטיים בכל כדור הארץ, אם לא לשחוק את הכל?!" אני תוהה. 

-"הבן נא", עונה לי ירון, "נביאינו ציידו אותנו במסמכים אלה על מנת, 

שכאשר תגיע התקופה הקשה, בה נהיה כאן כצאן בלי רועה, ללא נביאים, נדע 

בכל זאת להתכונן למהלך הקשה, שיהווה לידה לתקופה נפלאה שתבוא לאחר 

 הנביאים, שקמו 1,200,000מכן. למעשה, לתנ"ך לא הוכנסו נבואותיהם של כ-

לעם ישראל במשך הדורות, שבהם שרתה הנבואה בישראל. הנבואות, שהוכנסו 

 נביאות, שנבואותיהם נצרכו לדורות, 7 נביאים ו-48לתנ"ך, הם רק דבריהם של 

ולא רק לתקופה הספציפית של נביא זה או אחר. ברור מכאן, שיש להצטייד 

במשקפיים חדשים כדי להבין את משמעות נבואותיהם. על פי מפתחות שקבלנו 

מחז"ל, לארועים אלה לא מספיק להתכונן רק בפתוח צה"ל וציודו באמצעי 
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לחימה משוכללים, שהרי ממילא את הנצחון האחרון הוא לא יוכל להביא. 

 התמודדות נגד כל צבאות העולם תהיה בכל זאת למעלה מכוחותיו.

- ראשי ארי"ה " אריה שאג מי לא יירא?על כן, בוא ונתבונן בתסריט הבא: "

ושענא רבא - היום השביעי של הום הכיפורים, ו-יאש השנה, רלול, אתיבות: 

 יום אומרים מדי יום ביומו 50סוכות. מראש חודש אלול עד הושענא רבא במשך 

מזמור כ"ז מתהילים: "לדוד, ה' אורי וישעי ממי אירא, ה' מעוז חיי ממי אפחד: 

, צרי ואויבי לי המה כשלו ונפלו אם תחנה עלי בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי

 בזאת אני בוטח: אחת שאלתי מאת ה' תקום עלי מלחמהמחנה לא יירא לבי, אם 

כי יצפנני אותה אבקש, ִשבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנעם ה' ולבקר בהיכלו, 

 ביום רעה יסתירני בסתר אהלו בצור ירוממני..." דוד המלך מתאר כאן בֻסּכֹה

מצב שהולך ומחמיר. כשמגיעים ליום הכיפורים ההחמרה כל כך גדולה עד שאין 

ברירה, ויוצא הקול בהפטרה של שבת "שובה", השבת שלפני יום הכיפורים, 

תקעו שופר בציון, קדשו צום, קראו עצרה. : ")15-16, (פרק ב'הנקראת מספר יואל 

אספו עם, קדשו קהל, קבצו זקנים, אספו עוללים ויונקי שדים, יצא חתן מחדרו 

 ". זהו תאור של יום הכיפורים הגדול. ומה קורה אז?וכלה מחופתה

: שהיתה סכנת שמד על ישראל, ומרדכי כמו פורים נעשה כפוריםאותו יום 

ואסתר הורו לעם לצום ולפתוח את הלבבות ולנקות את האנטנות. ומה שקרה 

היה: "ונהפוך הוא". המצב נהפך לטובה והיתה אורה ושמחה וששון ויקר 

ליהודים. כמו שקרה אז, כך יקרה אי"ה עתיד לבוא, ויגיע חג הסוכות, ועם 

ישראל יגאל באופן ניסי, שיאפיל על ניסי יציאת מצרים: אז היה פרעה אחד 

ומדינה אחת - מצרים, וכאן גבורת בורא עולם תתגלה כנגד כל עמי העולם 

 ומלכיהם.

בהושענא רבא, שהוא היום השביעי של סוכות, יש לעם ישראל דין כנגד כל 

עמי העולם. ויש תפילה מיוחדת בשעת ההקפות עם הלולב (ארבעת המינים) על 

 שלוש שעות באחרית הימים, בהן הקדוש ברוך הוא יעשה דין באויביו.

. (תהילים כ"ז) "כי יצפנני בֻּסּכֹה ביום רעה..."כל סוכה תהיה כמו תיבת נח - 

 יהיה זה מבחן קשה להשאר בסוכות, אבל דוד המלך מרגיע אותנו  במזמור  מ"ו

על עלמות שיר: אל-הים לנו מחסה ועז, עזרה בני קרח : "למנצח ל)1-3(תהי' מ"ו, 

..." אומר על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים. בצרות נמצא מאד

רש"י על בני קרח, שחזרו בתשובה במחשבתם ברגע האחרון, ותמכו במשה, 
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הם ראו נס שנעשה להם, כשפצתה כבר האדמה את פיה לבלוע את קרח ועדתו: "

שנבלעו כל סביבותיהם והם עמדו באויר, ואמרו לישראל ברוח הקודש, שדוגמת 

 ".הנס הזה יהיה להם בעתיד

ומי שיצליח להחזיק מעמד, יזכה להגיע לחודש הבא ולראות את בית המקדש 

 השלישי בהדרו. הלואי על כולנו!!

כאשר התעוררו הילדים בבוקר ורצו לחדרי, הם מצאו אבא שונה לחלוטין 

מזה, שהניחו ביום הקודם. למבטם התמה השבתי: "הייתי הלילה במעמד הר 

סיני". הם לא הבינו במה מדובר. "רוצו להתלבש", זרזתי אותם, "עלינו להפשיל 

שרוולים, לפנינו עבודה רבה, יש להתכונן לארועים אדירים ביותר העומדים 

בפנינו.
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