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  ?שעות 12מדוע ארכה בריאת אד� הראשו� 
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אחר כמו . 'ראשונה כושעה 

, שהתבאר שהאד� הוא הכל

בא לבאר שהאד� הוא הכל 

מצד הזמ� שנברא כל יו� 

ואלו לא היה בריאתו , השישי

שה� כל , כל שני� עשר שעות

 שהיו� הוא המציאות, היו�

לא היה , והלילה הוא ההעדר

ודבר . האד� רק חלק ומקצת

, זה אינו כי האד� הוא הכל

היה נמש" בריאתו ומפני זה 

. כל היו� שהוא כל המציאות

  וה
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מה שלא היה בריאת אד
 . ראשונה שעה

כשאר נבראי
 שכל מעשה בראשית ' כולו כא

ה "בקומת� נבראו מפני שרמז רמז לו הקב

 ר שתמיד יהיה הול� בשלימות מעלה"לאדה

מעלה קונה שלימות יותר ואינו כמו הבהמה 

מיו
 שנולדה עד ' שהיא עומדת במצב א

סופה וגדולה מזה שהוא חשוב יותר מ� מלא� 

א שרפי
 עומדי
 "כד' שהוא עומד במצב א

ל בעמידה לא כ� "ר) ישעיה ו(ממעל לו 

הצדיקי
 שהוא מוסי� וקונה שלימות בכל 

  :מפרש. יו
 ויו
 יותר
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י בראשית אות� השעות של ששת ימ

אינ� שיעור שעות של ימי� אלו אלא 

ה� ארוכי� וגדולי� שיעור זמ� גדול 

 .כנודע
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, כי ששת אלפי� השני� שנקבצו לעולמנו הקט ,בראשוני� מבואר

וכל יו� הוא כנגד יחידה אחת , מדודי� ושקולי� כנגד ששת ימי בראשית

כי " )ד/תהילי� צ(ככתוב , ה ליו� אחד"הנחשבי� בעיני הקב, של אל� שני�

, רבינו בחיי, �"בה� הרמב, הראשוני�". אל� שני� בעיני� כיו� אחד

אור "ה, וכ� אחרוני� רבי� בה�, )ג/אשית בבר(" צידה לדר�"ה, הריקאנטי

עוסקי� בהרחבה בהקבלת ימי קורות , ועוד )ב/ויקרא ו(הקדוש " החיי�

נאמר כי זהו  )ב/הובא בריקאנטי ח(בספר הבהיר . העול� לששת ימי הבריאה

במש� שנות : היינו, "קי� לעשותאשר ברא אלֹ" )ג/בראשית ב(פירוש הפסוק 

כל יו� את אשר בכוחו , "לעשות", הקיו� העול� ממשיכה העשיי

כי הגאולה תבוא באל� השישי , �"בתו� דבריו כותב הרמב. ובסגולתו

' סיו "ת חת� סופר ח"ובשו, � חישוב הק%"ראה ש� ברמב[המקביל ליו� בריאת האד� 

�ואיל 150' ב עמ"ל ח"לרב דסלר זצ" מכתב מאליהו"ב' ועיי. א שתמה על דר� החישוב"ס[.  

ואומרי� בכל , יהודי� מאמיני� בני מאמיני� ה� ?יחמתי יבוא המש

שהוא , יש זמ� קצוב מראש, כידוע". אחכה לו בכל יו� שיבוא"יו� 

י הלוואי והיינו יודעי� אימת. משיחלביאת ה המועד הסופי והאחרו�

הגאו� . א� ג� אז לא היינו מוסמכי� ורשאי� לגלותו, יחול ק% זה

ג� עור� הקבלה בי� , )ה"פ(" ספרא דצניעותא"בפירושו ל, ל"מוילנא זצ

הלא הוא , שעותיו של היו� השישי לבריאת העול� לשנות האל� הנוכחי

, ולפי חשבונו, האל� השישי מששת אלפי השני� שנקבצו לעולמנו הקט

שקולה כנגד , ארבעי� ואחת שני� ושמונה חודשי� בקירוב כל יחידה בת

כשהוא , מכא� תדע ק% הגאולה", וכתב, שעה אחת משעות היו� השישי

ומשביע אני את , כשלא יהיו זכאי� שהוא הק% האחרו�, ו"ח" בעתה"

  ".אלוקי ישראל שלא יגלה זה' הקורא בה
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שתי� עשרה שעות הוי 

היו� שעה ראשונה הוצבר 

פרו שניה נעשה גול� ע

שלישית נמתחו איבריו 

רביעית נזרקה בו נשמה 

חמיישית עמד על רגליו 

ששית קרא שמות שביעית 

נזדווגה לו חוה שמינית 

עלו למטה שני� וירדו 

ארבעה תשיעית נצטווה 

שלא לאכול מ� האיל� 

א נידו� "עשירית סרח י

 .ב נטרד והל� לו"י

, וההעדר שדבק באד� שאי אפשר שלא יהיה העדר דבק בו

 .דבר זה הוא נגד הלילה שהוא העדר


