
 
 
 
 
 

 

 בס"ד

 מצמיח ישועה

 דף ב עמוד א –ראש השנה  –תלמוד בבלי  .1

 באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי בית הלל אומרים בחמשה עשר בו:

 

 דף יד עמוד א –ראש השנה  –תלמוד בבלי  .2

אושעיא הואיל ויצאו רוב גשמי שנה ועדיין רוב תקופה מבחוץ מאי קאמר ה''ק מ''ט אמר רבי אלעזר א''ר 

 אע''פ שרוב תקופה מבחוץ הואיל ויצאו רוב גשמי שנה

 

 ב עמוד אדף ראש השנה  ( מסכתריבית הבחירה )מאי .3

זמן זה לאילן  באחד בשבט ר"ה לאילן לענין מעשר שאף הפירות אינן מתעשרות מן החדש על הישן והוקבע

מפני שהפירות אין עשורן הולך אחר לקיטתן כירק אלא אחר חנטת האילנות וזמן חנטה הוא בשבט שעברו 

רוב גשמים ומפני זה קבעו ר"ה שלו באחד בשבט שלא לעשר מן הפירות שנחנטו קודם שבט על אותן שנחנטו 

ששה שבועות שהם חצי ימי  לאחר שבט ובית הלל אומרים בחמשה עשר בו שנמשכו מטבת עד חצי שבט

תקופת טבת שהתקופה נמשכת עד ניסן וחמשה עשר בשבט הוא תחום אמצעי שבין שתי התקופות ומאחר 

 שעברה חציה של תקופת טבת כבר תשש כחה ואין כח הקרירות חזק כל כך והחנטה הולכת ומתגברת

 

 אורות הקודש ב עמוד שי"ד .4

הבונה טובה גלוי, ומחרבת טובה גנוז, מפני שהיא מחרבת יש קדושה בונה, ויש קדושה מחרבת, הקדושה 

 כדי לבנות מה שהוא יותר נעלה ממה שכבר בנוי.

 

 קלז –ט  –עין איה ברכות ב  .5

כאשר כל הדברים המתהוים בעולם, אפילו הענינים הקטנים, המה מקושרים על כלל המציאות ומתקשרים 

ירופן של אותיות הפרטיות אל בניין מערכת ספרים אל תכלית רם ונשא בספר הכללי ספר ד', ומצטרפים כצ

רוממה ונשגבה. על אחת כמה וכמה, הדברים הגדולים, וביותר הדברים שהם נראים כמכשולות בדרכי 

המציאות ומגרעות בבריאה, ודאוי ראוי לדעת "כי כל אשר יעשה האלוקים הוא יהיה לעולם, עליו אין 

יראו מלפניו", כלומר המעשים המתדמים לנו למכשולות, יתבארו להוסיף וממנו אין לגרע והאלוקים עשה ש

שהיא צריכה כשנעריכם בתור חוליות לבנות את בנין המוסר האנושי וההשלמה הרוחנית היותר נשאה, 

לשימושה. כל אלה הדרכים המסובכים, הדברים היותר מחרידים את לבב המשקיף על התולדה, הוא מחזה 

רש עמים וגלילות ויעשה שמות רבות, ורבבות אדם ירדו שאול חיים לפעמים. רעש הארץ שלפעמים יהפך משו

ומהפכה נוראה כזאת כשתזדמן תעשה רושם גדול בכל החברה האנושית, שהיא מתקשרת עדר אל עדר, 

להבין שורש החכמה בכללות, למה משמשות מהפכות נוראות כאלה, לא יתבאר לנו אלא כשנשכיל שיש 

מכונו את המוסר הכללי. ויש ג"כ חסרונות רבים קבועים בחור החברה האנושית  צרכים רבים להעמיד על

שאי אפשר לה לקבל תיקון בעמידתה שוקטת על שמריה. וחק דעתו של אל דעות אשר לו נתכנו עלילות, היא 

המכרעת אימתי צריכה התרבות האנושית הכללית להעזר ע"י מהפכה גדולה, שעוקרת משורש חלק גדול של 

האנושי עם חיי חומרו ועמהם ג"כ מצב רוחו ומוסרו, כדי לבנות על שאיות חורבנם יסוד לשכלול של המין 

 תיקון הראוי להצטרף אל התיקון האמיתי, שראוי לכסוף אליו בחק הכלל. 


