גבורה

יצחק הוא דין – הבדלים כמו ביום שני שאלוקים הפריד את המים  ,מסמל את האות ב' צד אחד נפרד
צד אחד מחבר בין שני הפכים ,מרמז על האלף השני של המבול שהפרידו את נח מהרשעים ,ואת יום
כיפור שעושים בו הבדלי דין לצדיקים ולרשעים ,מסמל את השם – צבקות – מחלמה וכ"ו.
ודע כי נכלל עוד במלת "לַ ﬠֲשׂוֹת" כי ששת ימי בראשית הם כל ימות עולם כי קיומו יהיה ששת אלפים שנה
)ר"ה לא( שלכך אמרו )ב"ר יט ח( יומו של הקב"ה אלף שנים והנה בשני הימים הראשונים היה העולם
כולו מים ולא נשלם בהם דבר והם רמז לשני אלפים הראשונים שלא היה בהם קורא בשם ה' וכך אמרו
)ע"ז ט( שני אלפים תהו אבל היתה הבריאה ביום הראשון האור כנגד האלף של ימות אדם שהיה אורו של
ִיהי
עולם מכיר את בוראו ואולי לא עבד אנוש עבודה זרה עד שמת אדם הראשון ביום השני י ְִהי ָר ִקיﬠַ ו ִ
ַמ ְב ִדּיל שבו היו מובדלין נח ובניו הצדיקים מן הרשעים שנדונו במים ביום השלישי נראית היבשה והצמיחה
ועשתה פירות הוא האלף השלישי המתחיל בהיות אברהם בן מ"ח שנה )ב"ר סד ד( ואָ ז הוּחַ ל ִל ְקר ֹא ְבּ ֵשׁם
ה' )להלן ד כו( וצמח צמח צדיק כי משך רבים לדעת את ה' כמו שדרשו וְאֶ ת הַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ ְבחָ ָרן )שם
וּמ ְשׁפָּ ט )יח יט( ועלה הענין עד שקבלו
ְשׁ ְמרוּ ֶדּ ֶרְך ה' לַ ﬠֲשׂוֹת צְ ָד ָקה ִ
יב ה( וצוה את ביתו ואת בניו אַ חֲ ָריו ו ָ
זרעו את התורה בסיני ונבנה הבית ביום ההוא ואז נתקיימו כל המצות שהם פירות העולם ודע כי מעת
היות בין השמשות יחשב כיום מחר ועל כן יתחיל ענין כל יום קודם לו מעט כאשר נולד אברהם באלף
השני וכן תראה בכל יום ויום והיום הרביעי נבראו בו המאורות הגדול והקטן והכוכבים יומו ירמוז באלף
הד' הוא החל כאשר נבנה בית ראשון ע"ב שנה אחרי בניינו עד אחרי הבית השני קע"ב שנה והנה ביום
הזה לכל בני ישראל היה אור כי מלא כבוד ה' את בית ה' והיה אור ישראל לאש על גבי המזבח רבוץ שם
כארי אוכל הקרבנות ואחרי כן הקטין אורם וגלו כאשר יעדר במולד הלבנה וזרחה להם כל ימי בית שני
והאש על גבי המזבח רבוץ ככלב ושקעו שני המאורים בערב היום וחרב הבית ביום החמישי שרצו המים
נפש חיה ועוף יעופף על הארץ רמז לאלף החמישי המתחיל קע"ב שנה אחר חרבן הבית כי בו ימשלו
האומות ויעשה אדם כדגי הים כרמש לא מושל בו כלו בחכה העלה יגורהו בחרמו ויאספהו במכמרתו ואין
דורש את ה' ביום הששי בבקר "תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה" והיתה
ֹתם י ְִרבָּ צוּן ואז
בריאתה קודם זרוח השמש כענין שכתוב )תהלים קד כב( ִתּזְ ַרח הַ ֶשּׁ ֶמשׁ יֵאָ סֵ פוּן וְאֶ ל ְמעוֹנ ָ
נברא האדם בצלם אלהים והוא זמן ממשלתו שנאמר )שם כג( יֵצֵ א אָ ָדם ְלפָ ﬠֳלוֹ וְלַ ֲﬠב ָֹדתוֹ ﬠ ֲֵדי ﬠָ ֶרב והוא
האלף הששי כי בתחלתו ימשלו בו החיות הם המלכיות אשר לא ידעו את ה' ואחרי עשיריתו כשעור הנץ
ַשּׁ ֶמשׁ נֶגְ ִדּי זהו בן דוד הנעשה
החמה ליום )עיין פסחים צד( יבא הגואל שנאמר בו )תהלים פט לז( וְכִ ְסאוֹ כ ֶ
יוֹמיָּא ְמטָ ה
בצלם אלהים כדכתיב )דניאל ז יגיד( וַאֲ רוּ ִﬠם ֲﬠ ָננֵי ְשׁ ַמיָּא כְּ בַ ר אֱ נָשׁ אָ ֵתה הֲ וָה וְﬠַ ד ﬠַ ִתּיק ַ
וּמ ְלכוּ ויהיה זה קי"ח אחר חמשת אלפים לכלות דבר ה' מפי דניאל
ִיקר ַ
בוּהי וְלֵ הּ י ְִהיב ָשׁ ְלטָ ן ו ָ
מוֹהי הַ ְק ְר ִ
וּק ָד ִ
ְ
אתיִם ו ְִת ְשׁ ִﬠים ונראה משנוי הימים משרץ
וּמﬠֵ ת הוּסַ ר הַ ָתּ ִמיד וְלָ ֵתת ִשׁקּוּץ שׁ ֵֹמם י ִָמים אֶ לֶ ף ָמ ַ
)שם יב יא( ֵ
המים והעוף לחית הארץ כי בתחלת האלף הששי תתחדש מלכות אומה שלטת ואימתני ותקיפא יתירא
ומתקרבת אל האמת יותר מן הראשונות היום השביעי שבת רמז לעולם הבא שכולו שבת ומנוחה לחיי
העולמים והאל ישמרנו בכל הימים וישים חלקינו עם עבדיו התמימים
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