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  (פרשה א א) חזית איש מהיר 
כו' מעשה ברבי חנינא בנ דו�א   

עיינ שמ כל המאמר  כו'  כו' הכל מעלינ 

משל  ע"ה  המלכ  שלמה  על  שכתב  ומה 

למלכ, שאל מה אתנ לכ, ושואל בתו כי 

הכל יהי'ה לו בגינה והדבר צריכ פירוש 

גמ  הכל,  רוצה  הלא  שבחו  מה  כנ  אמ 

לעבדכ  ונתת  ט)  ג,  (מלכימ-א  כתיב  בפ�וק 

החכמה,  שביקש  והשבח  שומע  לב 

דו�א  בנ  חנינא  רבי  זה  כי  זה,  ופירוש 
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ידע כי לא יוכל להעלות האבנ לירושלימ 

אכ מגודל הרצונ שהיה לו נדר להעלותו 

והוא כנ"ל שמ�לק כל הנגיעות במ�ירת 

נפש וממילא מי שמו�ר נפשו עבור דבר 

שאינו  מה  אפ  הכל  יכול  כל  בוודאי  ה' 

על פי הטבע, ודבר זה צריכ האדמ לידע 

ולהאמינ כי כנ כתוב במדרש1 הכל בחזקת 

כי  הגר,  של  בארה  גבי  שמ  עיינ  �ומינ 
שאמרו2 וזהו  מקומ  לו  שאינ  דבר  אינ 

שבעולמ  ענינ  שכל  כו'  מפליג  תהי  אל 

דברימ  מ�תיר  שהטבע  ורק  להיות  יכול 

שמימ  לשמ  הוא  ואמ  מהטבע  שלמעלה 

חוצ  ממש  שהוא  עד  נפשו  מו�ר  והאדמ 

כנ נעשה הטבע עצמו אצלו  מהטבע אמ 

למעלה מנ הטבע ונמצא הדבר ההוא גמ 

בתוכ הטבע אצלו שהטבע נתהפכ אצלו 

להיות בלמעלה מהטבע כנ"ל, וזהו נקרא 

איש מהיר שאפ שאינו משיג הדבר ויודע 

מכל  פי שכלו  על  כנ  להיות  אפשר  שאי 

ידי  ועל  האמת  שרוצה  ידי  על  מקומ 

למעלה  שהוא  יתיצב  מלאכימ  לפני  זה 

זה  כי  בשלמה,  הדבר  וכנ  כנ"ל.  מהטבע 

של  בתו  לישא  ראוי  שאינו  יודע  האיש 

הרצונ  שהיה  ולולי  אופנ  בשומ  מלכ 

רוצה  שהיה  ורק  מלכ  של  בבתו  ככ  כל 

לו  שיהיה  עצה  רק  מלכ  והבת  הממונ, 

שלא  יודע  כי  כנ  אומר  היה  לא  הממונ, 

ידי  על  ורק  אופנ,  ישיג לבת מלכ בשומ 

אינו  המלכ  לו  שיעשה  מה  כל  שבאמת 

נחשב לו כחלק אחד מריבוא רבבות נגד 

ידי  על  שיבקש,  המלכ  בת  של  השישימ 

והמשל  מלכ,  בת  ומבקש  הכל  מניח  זה 

מחשבות  יודע  שאינו  ודמ  בשר  במלכ 

אדמ, אבל הנמשל בשלמה המלכ ע"ה כי 

הקב"ה שאל לו מה אתנ לכ, ובוודאי ידע 

שלמה המלכ ע"ה כי אינו ראוי להחכמה 

משיגו,  הי'ה  לא  זה  לולי  כי  שהשיג 

והחכמה מאינ תמצא (איוב כח, יב), ועל ידי 

שידע שאי אפשר לו להגיע לזה, ואפ על 

פי כנ על ידי שידע כי הכל הבל הבלימ 

נפשו  ומ�ר  והחכמה  התורה  ושהעיקר 

מניעה  יהי'ה  לא  שמצדו  כנ"ל  לגמרי 

שהוא  כיונ  וממילא  כנ"ל  נפשו  שמו�ר 

כאינ ורק הקב"ה שיתנ לו חכמה כל יכול, 

וזה איש מהיר, ואמת שיוכל להיות כי זה 

בא על ידי שהבינ כי בתורה יש הכל אבל 

הכל  כי  להכל,  להגיע  המכוונ  הי'ה  לא 

והחכמה  לחכמה.  להגיע  ורק  אצלו  הבל 

הוא באמת מה שיודע כי הכל הבל, כי זה 

עיקר החכמה שהרי רואינ שאחר חכמתו 
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ֶבל� ל ָה� י� ַהּכֹ� ֶלת ֲהֵב�ל ֲהָבִל� ר ֹקֶה� ) ֲהֵב%ל ֲהָבִלי�� ָאַמ� )

ב) א,  (קהלת  הבלימ  הבל  אמר  שלמה  של 

זו היא תכלית החכמה,  ונמצא כי ידיעה 

שומע  לב  לעבדכ  ונתת  שביקש  וזהו 

בטל  להיות  שיוכל  והיינו  ג,ט),  (מלכימ-א 

ומבוטל כל הרצונות ומחשבות והרגשות 

עבור לשמוע רצונ ה' לקיימו וזה הוראה 

הכל  בו  שיש  מצד  החכמה  ביקש  שלא 

רק מצד שרצה החכמה דהיינו לב שומע, 

ופירוש הענינ, כתבתי במקומ אחר כי כל 

כמו  להטותו  וברשותו  לאדמ  שיש  מה 

שלו,  אינו  לאו  ואמ  שלו  נקרא  שרוצה 

ונקראימ ח�ר  הרשעימ המ ברשות לבמ3 

אינ הלב ברשותמ אמ  כי  יא)  (משלי יב,  לב 

כנ אינ להמ לב, וכמו כנ מי שיודע שאינ 

שכתוב  כמו  ה'  דבר  נגד  כלומ  חכמתו 
(שמ כא, ל) אינ חכמה ואינ עצה לנגד כו'4

וכאשר נוגע לקוצו של יוד מרצונ הקב"ה 

אז יבטל כל רצונותיו אפ שנדמה בשכלו 

שלו  והחכמה  חכמ  נקרא  זה  טוב  שכנ 

אצלו  גובר  ששכלו  מי  אבל  וברשותו, 

ואינ החכמה  כנ הוא ברשות החכמה  אמ 

ברוב  יח)  א,  (קהלת  שכתוב  וזהו  ברשותו 

וכתוב אל תחכמ הרבה  רוב כע�,  חכמה 

ולזאת  להרע6,  חכמ  ביונדב  וכתוב  כו'5 

המבוקש לב שומע הוא החכמה השלימה:

  "     
 

   

על  תגר  קורא  א,ב)  (קהלת   '   
שבעת ימי בראשית, אמ כנ גמ שבת   
בכלל, ואיכ קורא הבל על שבת, ובמדרש7

שבת מאי איכא למימר מחלליה מות יומת 

כו'8, בשוגג מביא קרבנ כו', שיר ליומ השבת 

כו' עיינ שמ. פירוש כי שבת הוא אור שבעת 

נמשכימ  השבוע  ימי  להיות  וצריכ  הימימ, 

נקודת  שומר  שאינו  מי  אבל  השבת,  אחר 

השבת אשר �גור בימות החול, הוא מושכ 

נקודת השבת אחר החול, ונקרא מחלליה כו'. 

אשר  המעשה  בימי  גמ  הגנוזה  זו  ובנקודה 
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(שמות  נאמר  זה  שעל  האדמ,  בעבודת  תלוי 

כ,ט) ששת ימימ תעבוד, למצוא הנקודה בימות 

החול גמ כנ כמו שכתוב9 יהיה �גור כו', על 

שומר  שאינו  מי  על  תגר,  קהלת  קורא  זה 

נקודה זו. וזה עצמו בבחינת שבת, שנקראת 

קהלת בחינת יו�פ הצדיק10, ונקראת כנ�ת 

ישראל11 שהוא להיות כנ�ית וקיבוצ כל כח 

נקודה הצפונה  האדמ להיות הכל בטל אל 

שהיא בחינת השבת, ואז קונה שביתה במקומ 

מנוחתו, שעל זה נאמר (שמ טז,כט) אל יצא איש 

ממקומו ביומ השביעי כנ"ל, ואז יודע שהכל 

הבל זולת הנקודה שנקראת שבת שהיא שורש 

הכל. והוא מה שכתוב (קהלת יב, יג) �ופ דבר 
הכל נשמע כו', מה שיש רמיזא דחכמתא12

בכל דבר, להיות נשמע ממנו (שמ) את אלהימ 

ירא, זה נקודת השבת הגנוז בכל דבר, ושבת 

נקרא על שמ שני אלו, לשונ שביתה שהיא 

שמ  על  השבתה  ולשונ  כנ"ל,  הכל  שורש 

יו�פ  בחינת  והוא  כנ"ל.  כו'  הבלימ  הבל 

הצדיק שומר הברית13, שורש החיות ודחיות 

הפ�ולת והמותרות14. וזה ענינ (שמות לד, כב)

חג הא�יפ תקופת השנה, שהיא בחינת יו�פ 

שנאמר15 מאלמימ אלומימ קמה אלומתי כו', 

שהיא קיבוצ ניצוצות קדושות שיש בכל דבר 

לקדושה  ומתנגד  הפוכ]  [נ"א  (הפקר)  שנראה 

כנ"ל, ונקרא שדה16, וזה בא�פכ את מעשיכ17, 

בחינת עשיה גשמיי מנ השדה כנ"ל, לבחינת 

בית ואוהל. וזהו תקופת השנה לשונ הקפה 

כדפרש רש"י ז"ל18, והוא הנקודה שיש בעולמ 

המחיה כל, והוא כלל ופרט, והשנה הוא הפרט, 

וחג ה�וכות הכלל, שכתוב עליהמ (ויקרא כג, 

מא) שבעת ימימ בשנה, מה שלא נאמר בשומ 

חג, שאלו שבעה ימימ המ ההארות19 אשר 

עליהמ �ובב כל השנה כנ"ל:

  -     
 "

 גמ �וכות תרל"ז ד"ה בפ�וק הבל 
- הובא לעיל בפתיחה
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 פירוש רש"י ז"ל קהלת.   
       
 שהמ הבל הבלימ, ואמר20, פירוש 
תגר הוא �וחר21 אשר ממרחק יביא לחמו 

מקרב  היה  אשר  �וחר  תגר  היה  וקהלת 

דברימ רחוקימ מאוד שנראה להבל הבלימ 

מאוד. והבנ  להשורש  מקרבמ  היה  כנ  גמ 
   ,'   -    
(  )

   '     22

  (קהלת ב, יב). המקרא נאמר 
כו'.  ע"ה  משה רבינו  ועל  ע"ה  שלמה  על 

הענינ הוא כי אלה השלמימ לא יכלו ל�בול 

על  רש"י23  שכתב  כמו  הזה  עולמ  הבלי 

פ�וק (קהלת א, ב) הבל הבלימ. שלמה קורא 

כו'.  בראשית  במעשה  הנברא  כל  על  תגר 

כי בוודאי אחר השלימות הוא פלא ותמיה 

נשגבה איכ השקר מתגבר בעולמ ואיכ טח 

עיני אנשימ מלהכיר שכל זה הבל הבלימ. 

אכנ גמ זה מנפלאות תמימ דעימ אשר לא 

ידי  על  רק  השלימות  אל  אדמ לבוא  יוכל 

וכשיוצא  ההבלימ.  אלה  בכל  תהלוכותיו 

י�ד  כנ  כי  השלימות.  אל  זוכה  מהמ  נקי 

המלכ ברוכ הוא. ואמירת משה רבינו ע"ה 

למה הרעותה (שמות ה, כב). בודאי המ דברי 

אמת. כי הוא צריכ להיות תימה אצל האדמ 

במציאות הרע בעולמ. אבל אחר ככ צריכ 

לבטל עצמו להאמינ בהבורא יתברכ כי כנ 

ידי  על  השלימות  אל  לבוא  להיות  צריכ 

בירור הטוב מהרע בעולמ. ובאמת האבות 

היה  ואחריהמ  הדרכ.  הכינו  המ  הקדושימ 

שנקרא  בעולמ  ע"ה  רבינו  משה  מציאות 

(דברימ לג, א) איש אלהימ. וכמו כנ שלמה הכינ 

דוד המלכ ע"ה לפניו דרכ ישר כידוע. וזהו 

שכתוב24 חבל על דאבדינ כו'. אמ היות כי 

מדרגת משה רבינו ע"ה למעלה מהמ כמו 

שכתוב (שמות ו, ג) ושמי ה' לא נודעתי. אבל 

עמ כל זה המ האבות. וכל תיקונ השלימות 

אבות  עבודת  התחלות  בכח  הוא  ככ  אחר 

העולמ. וכמו כנ נוהג תמיד שיש בחינת ימי 

אמ  לשבת.  הכנה  וזה  והעבודה.  המעשה 

היות כי גדלה מעלת השבת מאוד. עמ כל 

זה הכל תלוי בעבודת האדמ בימי המעשה. 

וכמו כנ הגלות הכנה להגאולה. ועולמ הזה 

כל  הנהגות  נמשכ  וכנ  הבא.  לעולמ  הכנה 

הבריאה. יכינ וצדיק ילבש (איוב כז, יז). לכנ 

לו  שהיה  ע"ה  רבינו  למשה  לחטא  נחשב 

להאמינ. כי הגלות ומציאות הרעות האלה 
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לתיקונ  הכנה  לטובה.  הכל  היה  במצרימ 

הגמור: השלימות 

 "   
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משה  אל  ויתנ  אל  השבת  פרשת   …
לוחות  יח).  לא,  (שמות  כו'   

מעינ  מתגלה  שבשבת  לרמוז  הראשונות. 

בחינת  יש  ובשניהמ  הראשונות.  לוחות 

מתנה כמו שאמרו חז"ל25 מתנה טובה יש 

במתנת  משה  ישמח  כתיב26  וכנ  כו'.  לי 

ואיתא  משה.  אל  ויתנ  שכתוב  כמו  חלקו. 

במדרש27 כי אחר כל היגיעה מ' יומ לא היה 

יכול לקבל התורה עד שניתנה לו במתנה. 

וכמו שכתבתי במקומ אחר28 בשמ מו"ז ז"ל 

ידי  שעל  תאמינ29  ומצאתי  יגעתי  פירוש 

היגיעה זוכינ למציאה ומתנה. שאינו בשכל 

אנושי. רק שהקדוש ברוכ הוא נותנ התורה 

בחינת  הוא  וכנ  האדמ.  כפי יגיעת  במתנה 

שבת מתנה טובה... שבת שהוא מעינ עולמ 

שאמרו  כמו  תורה  אור  בחינת  הוא  הבא30 

אדמ  של  פניו  מאור  דומה  אינ  חז"ל31 

בשבת לימות החול ואפילו עמ הארצ אימת 

שבת עליו32. והוא מעינ מה שאמרו (דברימ 

כח, י) וראו כו' עמי הארצ כי שמ ה' נקרא 

עליכ33. וזה יתקיימ לעתיד לבוא מה שזכה 

שכתוב  כמו  הזה  בעולמ  ע"ה  רבינו  משה 

(שמות לד, ל) וייראו מגשת אליו. וכל זה מתת 

אלקימ הוא. וזה לדעת כי אני ה' מקדישכמ 

דשמיא  �ייעתא  ענינ  והוא  יג).  לא,  (שמ 

מ�ייעינ  לטהר  הבא  חז"ל34  שכתבו  כמו 

אותו ובני ישראל המ הבאימ לטהר וזוכינ 

התכלית.  באמת  והוא  דשמיא.  ל�ייעתא 

       
למעלה  חז"ל35  ואמרו  ג).  א,  (קהלת   
אבל  עמל  אינו  בעמלו  לו.  יש  השמש  מנ 

עמל הוא בעמלה של תורה. והכל אחד כי 

עיקר לזכות למתת אלקימ מלמעלה. והוא 

השבת... בחינת 
 "  "  

יא) כג,  (ויקרא  דכתיב  העומר  קרבנ   
פי  והניפ את העומר לרצונכמ. על   

אמור36     המדרש 

c d
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' (קהלת א, ג). כי     '  
כל כחנ של ישראל מה שיכולינ להרימ כל 

כי  מלמעלה.  התחדשות  ולהמשיכ  הטבע 

אינ חדש תחת השמש (שמ, ט). וזה ענינ תנופה 

שהיה  הנפ37  יומ  קראוהו  וחז"ל  והרמה. 

לבני ישראל כח להרימ היומ ההוא דכתיב 

שיעור  אינ  כנ  אמ  לרצונכמ.  יא)  כג,  (ויקרא 

ישראל.  בבני  הרצונ שהיה  כפי  זו  להרמה 

וביומ הזה נמצא עיקר הרצונ בנפשות בני 

א,  (שה"ש  דכתיב  השבת.  ממחרת  ישראל 

שהוציאנו  שכמו  נרוצה  אחריכ  משכני  ד) 

בהדרגה.  מצרימ שלא  מארצ  יתברכ  השמ 

(ירמיה  שכתוב  כמו  ישראל  בני  נמשכו  כנ 

ב, ב) זכרתי לכ כו' לכתכ אחרי. שהשליכו 

בני ישראל הכל והלכו אחר הבורא יתברכ 

ונשאר להמ זה הכח. ואמרו חז"ל38 הביאו 

תבואות  לכמ  שיתברכ  בפ�ח  עומר  לפני 

הכוונה  שיהיה  הפירוש  אינ  שבשדות. 

כדי לקבל ברכה בלבד. אבל הפירוש הוא 

יתברכ  שבני ישראל מביאינ הטבע להשמ 

לה  אינ  הטבע  וכל  הכל  שמאתו  ומבררינ 

רק מה שמשפיע הקב"ה מלמעלה מהטבע. 

ועל ידי שמבטלינ הכל אליו יתברכ ממילא 

וזה  בראשונה.  להמ  מגיע  שנמשכ  הברכה 

זה  ידי  שעל  לכמ  שיתברכו  כדי  שאמרו39 
נוטלינ המ הראשית וכמו שכתוב במדרש40

כו'  בזיינ  לא  ה)  ה,  (איוב  יָקֵחהו  ִמִּצִנימ  ואל 

יתברכ  ידי ביטול כל הכחות אליו  רק על 

להמ: הכל  חוזר  ממילא 

 "  "  

לכנ  התבואה  על  בפ�ח  41 …
בפ�ח  עומר  לפני  הביאו   

שבשדות.  תבואות  לכמ  שתתברכ  כדי 

ראשיתנ  מתעורר  שבפ�ח  כנ"ל.  הענינ 

העומר  את  להניפ  אז  ויכולינ  ישראל  של 

ולמשוכ ברכה מעולמ העליונ לעולמ הזה. 

 '    42 וע"ש 

  (קהלת א, ג). אבל מלמעלה מנ 
השמש43 יכולינ למשוכ התחדשות ואינ זה 
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ב) (שמות יב,  ישראל כדכתיב  רק לבני  נמ�ר 

החודש הזה לכמ. ואיתא44 ואדמ אינ לעבוד 

וידע  אדמ  נברא  שלא  שעד  האדמה45  את 

שיש צורכ לגשמימ כו' והתפלל. לא המטיר 

עתה  כנ  וכמו  בראשית.  בפרשת  ע"ש  ה' 

שנעשינ  מצרימ  ביציאת  הבריאה  שנגמר 

כנ"ל.  אתמ  אדמ  חדשה  בריה  ישראל  בני 

(קהלת ג, יט):  וזה מותר האדמ מנ הבהמה 

 "  "  

ובמדרש  יא)  כג,  (ויקרא  העומר  את   
שיעמול  כו'  יתרונ  מה  אמור46   

תחת השמש (קהלת א, ג). כי הנה בני ישראל 

יתברכ  השמ  לנו  ועשה  ממצרימ  שנגאלו 

מעלינ  להיות  המכוונ  היה  ונפלאות  נ�ימ 

כל הבריאה. להעלות הטבע ולברר אמונת 

העולמ  את  המנהיג  הוא  כי  יתברכ  השמ 

חירותנו  זמנ  שהוא  הפ�ח  ובחג  והטבע. 

נעשה החירות גמ בזמנ ובטבע ויכולינ עתה 
ויחי47 ובמדרש  והטבע.  הבריאה  להעלות 

הרועה אותי המלאכ הגואל (בראשית מח, טו-

טז) הקיש גאולה לפרנ�ה ופרנ�ה לגאולה 

מה פרנ�ה בכל יומ אפ גאולה בכל יומ ומה 

פרנ�ה... אפ  פלאימ  גאולה 

 "  "  

(ויקרא כג,      48

י).       

ג)    א,  (קהלת   
    '   
מובנ  ואינ   .'    
ה�לקא דעתכ דהלא עיקר דברי קהלת המ 

רק לע�וק  הזה  עולמ  לההביל כל מעשי 

בתורה ומצות. אכנ נראה דבאמת כל מה 

שברא הקב"ה לכבודו ברא49 וה' בחכמה 

יתרונ בכל  יש  יט). לכנ  ג,  (משלי  י�ד ארצ 

המינימ  מדעת  לאפוקי  בראשית.  מעשה 

שאומרימ (יחזקאל ח, יב; שמ ט, ט) עזב ה' את 

החכמה  למצוא  יכולימ  אינ  אכנ  הארצ. 

הגנוזה במעשה בראשית רק בכח התורה 

כדכתיב (בראשית א, א) בראשית ברא בשביל 

של  ובעמלה  ראשית50  שנקראת  התורה 
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תורה יכולינ להעלות זה הראשית שנמצא 

תורה  עמלה של  נקרא  וזה  הטבע.  בתוכ 

מקומ.  בכל  תורה  דברי  למצוא  לעמול 

שצריכ איש ישראל להאמינ שהכל תורה 

הטבע  בתוכ  שהמ  מאמרות  העשרה  וכח 

גנוזימ וכדכתיב (תהלימ יב, ז) אמרות ה' כו' 

שהכ�פ  כמו  פירוש  צרופ.  כ�פ  טהורות 

ולזקקו  וצריכינ לצרפו  נמצא תוכ העפר 

בכל  נמצא  כנ  טהור.  כ�פ  שנעשה  עד 

הבריאה גנוזימ דברי תורה. ועל זה כתיב 

ובאמת  תחפשנה.  וכמטמונימ  ד)  ב,  (משלי 

יקר  להוציא  וחירות  גאולה  בחינת  זה 

מזולל51. והנה בני ישראל המ כלימ לזה. 

על  זה  בירור  נעשה  ממצרימ  וכשיצאו 

עשרה  שנתבררו  עד  העולמ  בכלל  ידמ 

מאמרות ונעשה מהמ עשרת הדיברות52. 

ולא זה בלבד רק בכל שנה ושנה ממחרת 

גאולת  בכח  ראשית  חלק  נתעלה  הפ�ח 

ראשית  עומר  כו'  והבאתמ  לכנ  מצרימ. 

נתברר  הראשית  וזה  י).  כג,  (ויקרא  כו' 

במ"ט ימימ עד שנעשה מזה תורה ממש. 

בכלל.  מצרימ  ביציאת  אז  שהיה  כמו 

אשר  כו'  אנכי  ב)  כ,  (שמות  נאמר  זה  שעל 

ענינ  יש  שנה  בכל  כנ  ודו"ק.  הוצאתיכ 

פרטי עד לעתיד מלאה הארצ דעה (ישעיה 

על  והכל  ממש  תורה  הכל  שיהיה  ט)  יא, 

עושי דברו  נקראו53  לכנ  ישראל  בני  ידי 

העולמ  מקיימימ  שצדיקימ  וכדאיתא54 

שכתבתי  כמו  מאמרות  בעשרה  שנברא 

מזה: אחר55  במקומ 

 "  "  

    56  …
     '  
 ,'      ,
     ,   
לומר,  יש  זה  בלא  וקשה,   .'   
תחת השמש אינו עמל, אבל (בעמלה) בתורה 

בינ  הדקדוק  גמ  עמל,  מהשמש  שלמעלה 

מובנ,  אינ  לעמלו  עמלה  להה"א  הוא"ו 

ולכאורה אדרבא, ונראה בעזר ה' יתברכ כי 

גמ למטה תחת השמש, אמ היחוד והדביקות 

בהתורה טוב, והוא עיקר עמל שניתנ לברר, 

טוב  עצ הדעת  והוא  בירור  הצריכ  ובמקומ 

לבירור,  צריכ  אינ  מהשמש  ולמעלה  ורע, 

ולא שייכ חילוק בעמלו לעמלה, אכ למטה 

הברור  מקומ  חיימ  עצ  שהוא  מהשמש, 

ואז  בירור,  צריכ  הוא  מזה  ולמטה  כשמש, 

תחת  בא  מאינ  כי  עמלו,  ולא  עמלה  דוקא 

השמש אות וא"ו, והנה זה אמת ברור. והנה 

c d
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שהדלת  המלכות57,  שמ  על  הה"א  אות 

מקיפה שאינ לה כלומ מגרמה והכלי דלת, 

כידוע58... הקדושה  נקודה  בה  ויש 

  -   "   

חשבתי דרכי כו' (תהלימ קיט, נט) 59

בכל יומ הייתי מחשב כו' רגלי   

בחקותי  חז"ל60  דאמרו  כו'.  אותי  מביאות 

בתורה  עמלימ  שתהיו  ג)  כו,  (ויקרא  תלכו 

פירוש עמלימ למצוא בכל דבר אור התורה 

כדאיתא61 בשביל התורה שנקראת ראשית 

אמ כנ ה' בחכמה י�ד ארצ (משלי ג, יט) שיש 

אל  אמרו62  זה  ועל  בתורה  חלק  בכל דבר 

משורש  להפרישו  דבר  לכל  מפליג  תהי 

התורה שאינ לכ דבר שאינ לו מקומ פירוש 

63 מה יתרונ לאדמ בכל  " בתורה  

בתורה  אפילו  יכול  ג)  א,  (קהלת  כו'  עמלו 

עמל  אבל  עמל  אינו  בעמלו  לומר  תלמוד 

בעמלה של תורה. עוד דרשו64 תחת השמש 

כנ משמע  אמ  לו.  יש  למעלה  לו  אינ  (שמ) 

דעמלה של תורה שייכ גמ כנ תחת השמש 

של  וחקיקות  רשימות  למצוא  עמל  להיות 

התורה שחקק הקב"ה בכל מעשה בראשית. 

חשבתי  שכתוב  כמו  תלכו.  בחקותי  זהו 

שורש  אל  שהשיבמ  עד  בהמ  שעמל  דרכי 

אמ  ע"ה65  המלכ  דוד  שאמר  כמו  התורה 

מקומ: אמצא  עד  כו'  שנת  אתנ 

 "  "  

 (דברימ ל, ט) והותירכ ה' אלקיכ בכל 
כי לעתיד  כו' לטובה.  ידכ  מעשה   

יהיה מתוקנ התערובת טוב ורע ויהיה מתברר 

רק הטוב. וזה כאשר שש על אבותיכ (שמ)

שנאמר בהמ בכל (בראשית כד, א) מכל (שמ כז, 

לג) כל (שמ לג, יא) שלא שלט בהמ יצר הרע 

כדאיתא בגמרא66 והטעימנ מעינ עולמ הבא. 

והותירכ  (קהלת א, ג)   

'   אינ לו לפי שהטבע מ�תיר 
ומתערב פ�ולת במעשה האדמ. אבל אחר 

המעשימ  בכל  לאדמ  יתרונ  יהיה  התיקונ 

שהרי הקב"ה ברא את האדמ להיות שליט 

כראוי משתתפ  ישר  וכשהוא  בכל העולמ. 

הקב"ה במעשה ידיו כמו שכתוב (תהלימ צ, יז)

ויהי נועמ ה' כו' ומעשי ידינו כוננהו. לשוש 

עליכ לטוב כו' כאשר שש על אבותיכ (דברימ 

ל, ט). שכל מעשיהמ היו תקונימ גדולימ בכל 

העולמות. ודו"ק כי קצרתי:

  "  "  

בריש  לקמנ  וכנ  ט,  א  לקמנ  עוד   
ג. פרק 
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ישראל  בני  על  חז"ל67  דרשו 

כטבע  יב)  ג,  (מלאכי  חפצ  ארצ  אתמ  תהיו 

ואינה  הכל  ומכלה  שמקבל  העפר 

ועשו  לח)  טו,  (במדבר  כתיב  ולכנ  משתנית. 

כי  משלהמ  חז"ל68  דרשו  ציצית  להמ 

מעינ  כנ"ל  בעצממ  ישראל  בני  כח  זה 

חתומ. אכ תכלת היא בחינה אחרת שיש 

לקבל  מוכנימ  שהמ  ישראל  בני  בנפשות 

ו) ח,  (שה"ש  מבקשינ  זה  ועל  עליונ  ציור 

שימני כחותמ. והוא חותמ של זהב והיא 

מתנה מלמעלה כמו שכתוב (במדבר טו, לח)

ונתנו כו' פתיל תכלת והיה לכמ לציצית 

שהיא מתנה מלמעלה. והיא בחינת (שה"ש 

שמשתנה  כו'  היער  בעצי  כתפוח  ג)  ב, 

בני  קיבלו  הגוונימ  ואלה  בגוונימ. 

ישראל בעלותמ ג' פעמימ בשנה לראות 

לנו  ח�ר  הרבימ  בעונותנו  ולכנ  ה'.  פני 

אני  פעמימ  ב'  כתיב  ולכנ  תכלת  בחינת 

הוצאתי  אשר  מא).  טו,  (במדבר  אלקיכמ  ה' 

אתכמ מארצ מצרימ (שמ) וזכו לחותמ של 

לבנ להיות לכמ לאלקימ אני ה' אלקיכמ 

והיא  תכלת.  של  חותמ  בחינת  זה  (שמ) 

מדריגה גבוה. אבל החותמ של טיט היא 

בחינת  שזה  לדורות  ישראל  בבני  קבוע 

�יבה  שומ  ידי  על  להשתנות  שלא  לבנ 

בזה.  לאחוז  יכולינ  בגלות  אפילו  כנ  אמ 

ולכנ קשה עונשו של לבנ דאינ על זה שומ 

ישראל.. בני  בעצמ  הכח  זה  כי  תירוצ 

"  -  "  "  

ד) (תהילימ קמה,  מו"ר זצלה"ה פירש   "
שכל  מעשיכ,  ישבח  לדור  דור   

ויתרונ במעשה בראשית,  נותנ שבח  דור 

ברא  יתברכ  ה'  וודאי  כי  שמ69.  עיינ 

עולמו, ונתנ כח במעשה בראשית להיות 

כמו  התחתונימ,  במעשה  הכח  נגדל 

(תהלימ �ח, לה) תנו עוז לאלקימ70.  שכתוב 

על  הכח  מקלקלינ  אינ  אמ  כי  והאמת 

לו  שיש  נקרא  ממילא  קבלתמ,  ידי 

כו',  החושכ71  מנ  אור  יתרונ  כי  יתרונ, 

ועל כל פנימ להיות הכח כמקודמ, שלא 

רק  יתברכ,  רצונו  נגד  הזה  בכח  לעשות 

והממשלה,  הכח  לו  כי  תמיד  לזכור 

כנ  גמ  שבח  יש  ממילא  כפשוטו,  וישבח 

נתאוה  שאמרו72  כמו  הנ"ל  וענינ  כנ"ל. 

c d
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�� � ָ ּוא ש� ַח� ה� - זֹוֵר� ֹוֵא. ֹו ש� ל�ְמקֹומ� ֶמש� ְוֶא) ) ָ א ַהּש� ֶמש� ּוָב� � ֶ ח ַהּש� ) ְוָזַר� )

בתחתונימ,  דירה  לו  להיות  יתברכ  ה' 

יש  דור  שלכל  זה,  כנ  גמ  דורות  פירוש 

כי  הפנימיות,  לנקודה  אחר  ולבוש  דירה 

היתה  הבריאה  רק  הוא,  אחד  הפנימיות 

יש  דור  ובכל  והדירה,  המלבוש  לתקנ 

א,  (קהלת  כנ"ל,    אחר  לבוש 

ד)      

והבנ.  ,

  )  "  "   
(   

 עוד להלנ פרק ז כג - פרה תרנ"ד 
ד"ה בענינ (בעניינ מעלת י�וד העפר).

 גמ פרק ג כ - "ַהּכֹל ָהָיה ִמנ ֶהָעָפר 
ְוַהּכֹל ָשב ֶאל ֶהָעָפר".

 גמ נח תרנ"ב �ופ ד"ה בענינ.

c

   

         
       
       
        

.  

 "   

 בגמרא אינ צדיק נפטר מנ העולמ עד 
לכאורה  כמותו,  צדיק  שנברא   

אחר  רשעימ  דור  נמצא  איכ  זה  לפי  קשה 

דור של צדיקימ, ויש לומר דהכוונה בכאנ 

הוא רק על צדיק הדור שנקרא שמש כעינ 

הכא: הגמרא  דמייתי  ושמואל  עלי 

  - "     

… שאומרימ73 בדברו מעריב ערבימ 
שכל  שערימ.  פותח  בחכמה   

ענינ  שיפ�וק  כדי  היומ  בהעדר  המכוונ 

הארת יומ זה. ויוכל להתחדש הארת יומ 

שני כנ"ל. כי אמ לא היה לטובה איכ היה 

הארת  שמקבל  ומי  זה.  על  לברכ  שייכ 

ידיעה  בו  נתו�פ  בודאי  כראוי  הימימ 

ודביקות בכל יומ מעינ ברכתו עד כי יעלה 

מיומ ליומ ומשנה לשנה. וגמ כל העולמ 

בכלל הוא ככ. שכל הזמנ הוא ענינ אחד 

' (קהלת א, ה)      
שבכל לילה מ�תלקת הארת היומ לשרשו 

ומאיר הארה הראויה אחר יומ הקודמ. וכנ 

הבריאה  ימי  שנשתלמ  עד  לשנה  משנה 

כרצונו יתברכ...

 "    

c
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יו  יֹבָת� ּוַח ְוַעל�ְסִב� ֹו� סֹוֵב%ב 0 ֹסֵבב� הֹוֵל�ְ� ָהר� ֹו� ְוסֹוֵב�ב ֶאל�ָצפ( ר� ) הֹוֵלְ�� ֶאל�ּדָ )

ֹו�  ֶאל�ְמק3 ָמֵל(א  ֵאיֶנ�ּנּו   �� ְוַהּיָ  � ֶאל�ַהּיָ� י�  ְלִכ� ֹה�  �ָחִלי� ל�ַהּנְ ּכָ  ( ) ּוַח� ָהר� ב  � ָ ש�

ָלָל�ֶכת� י�  ִב� ָ ש�  � ֵה�  �. ָ ש� י�  ְלִכ� ֹה�  �ָחִלי� ַהּנְ % ֶ ש�

        
     

', הרמז 'הולכ אל דרומ'     
זה   '   ' אברהמ,  זה   

' זה יעקב,  יצחק '   

' זהו י"ב שבטימ     '
שמימ. למלכות  מרכבה  שהמ 

  )  "   
     : "   
("    "

c

 ...     

אלא  להתחיל  צריכ  היה  לא  74 "
מהחודש הזה (שמות יב, ב) כו' אלא   

משומ כח מעשיו הגיד כו' נחלת גוימ (תהלימ 

קיא, ו). ויש להבינ מה זה השבח לתת להמ 

נברא  בתורה  כי  הוא  והענינ  גוימ.  נחלת 

העולמ75 ואינ מקומ פנוי מנ התורה אבל עצמ 

התורה ניתנה לבני ישראל שהיא מימ שאינ 

לו �ופ ומשמ מתפשט מעיינימ ונחלימ כענינ 
 (קהלת א, ז)    
76 כמה פירושימ כל    '  
הגרימ מתכנ�ינ לבני ישראל77 ע"ש. וכתיב 
כי  בנחלימ.  מעיינימ  המשלח  י)  קד,  (תהלימ 

מעיינ הוא דבוק במקור ונחלימ המ רחוקימ 
מנ המקור ו�יומ הפ�וק (שמ) בינ הרימ יהלכונ 
יש לרמוז כי בכח האבות נתקרבו כל הגרימ 
ונתקנ הכל מה שיוכל לקרב אל הקדושה. 
יכולינ  יש פרשיות בתורה שבהמ  כנ  וכמו 
אבל  המעיינ  בשורש  הנחלימ  אלה  לדבוק 
שהמ  ישראל  לבני  מיוחדת  התורה  עיקר 
כא) קלו,  (תהלימ  שכתוב  וזהו  והימ.  המעיינ 
ונתנ ארצמ לנחלה מה שהיה נמצא בארצמ 
נחלה  להיות  עתיד  שהיה  בעבור  הנחלימ 
אל  כשבאימ  הנחלימ  וכל  עמו.  לישראל 
הימ מתוקינ ומטוהרימ מכל לכלוכ. ומעינ 
זה יש בעולמ שנה נפש78. ובאדמ הנחלימ 
רומז למילה שכל הגידינ  הולכימ אל הימ 
ממשיכינ לברית מילה ומשמ מקבלינ החיות 
ורמזו שמ במדרש79 אל הלב ע"ש. וכמו כנ 
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שהוא  השבת  אל  הולכימ  הימימ  כל  בזמנ 

המעיינ והשורש שנ�גר בימי המעשה. וכמו 

כנ כל הארצות נמשכות לארצ ישראל ולבית 

המקדש ולכנ ארצ ישראל ושבת מיוחד רק 

לבני ישראל שדבקימ במעיינ ומקור ובשבת 

ניתנה תורה80 אבל התפשטות התורה הוא 

בכל מקומ ובכל זמנ וכל נפש. וכתיב (דהי" א 

טז, כד) �פרו בגוימ את כבודו ואינ כבוד אלא 

תורה81 וכתיב את כבודו שהוא התפשטות 

מעצמ התורה כנ"ל:

"  "  "  

(ויקרא  המצורע  תורת  תהיה  זאת  82

נ,  (תהלימ  דכתיב  הוא  הדא  ב).  יד,   

חוקי  ל�פר  לכ  מה  אלקימ  אמר  ולרשע  טז) 

כו'. דמה שכתוב בכל מקומ תורת המצורע 

הוא  כו'  לב)  טו,  (שמ  הזב  תורת  ב)  יד,  (ויקרא 

נעשה  המעשימ  וכל  התקונימ  שכל  משומ 

מעשיו  שמתקנ  מה  וכפי  התורה.  בכח  הכל 

זוכה להתקרב אל התורה. וזה תיקונו דכולא 
באורייתא איתכלילו83. וכל דבר יש לו שורש 
זמנ  וכל  הישראלי.  נפש  שכנ  ומכל  בתורה. 
להתדבק  יכול  אינו  וקילקול  פגמ  בו  שיש 
כו'.  ל�פר  לכ  מה  שכתוב  וזהו  בשורשו. 
ואיתא84 כי צרעת בא מלשונ הרע מוציא רע. 
פירוש דיש ללמוד תיקונ הנפש מהגופ. ונודע 
דעיקר חיות האדמ בלב וריאה והדמ שנמצא 
וזה  ללב.  וחוזר  האברימ  בכל  מתפשט  בלב 
קיומ האדמ דמו בנפשו כו' (שמ יז, יד). והריאה 
בנפש  כנ  וכמו  אויר.  ולהכני�  אויר  להוציא 
והוא  בפה85.  ישראל  של  כוחנ  עיקר  האדמ 
בתורה  דיבורימ  האדמ  מפנימיות  להוציא 
כמאמר86 חיימ המ למוציאיהמ בפה. ואיתא87
דברימ היוצאינ מנ הלב נכנ�ינ אל הלב. פירוש 
שכל דיבור בתורה שמוציא האדמ כראוי בכל 
לבו נכנ�ינ המ ללבו ומוצא בהמ טעמ חדש 

לכל  מהלב  הדמ  הילוכ  כדמיונ  ממש  והוא 

האברימ וחזרתו ללב.     
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  ' ז)    א,  (קהלת 

'. וכמו כנ    '   
להיפוכ מוציא רע הוא שיש גמ כנ יצר הרע 
י, ב) לב  (שמ  בלב אדמ בשמאלו כמו שכתוב 
הבל שמאלי  וכשמוציא  כו'.  כ�יל לשמאלו 
לחוצ מכני� בו רוח שטות כנ"ל. ולשונ ופה 
האדמ המ המחברינ הבל ורוח לנפש האדמ. 
וזהו שכתוב (משלי יח, כא) מות וחיימ ביד לשונ 
כדאיתא במדרש88. ועוד שמ87 כי גדול לשונ 
ושפיכות  עריות  וגילוי  זרה  מעבודה  הרע 
נקראת  הרע  ולשונ  גדול  שנקראו  דמימ 
מדברת גדולות (תהלימ יב, ד) לשונ כפול ע"ש. 
פירוש הדברימ כי כל אלו המ כוחות באדמ 
למשל גילוי עריות ושפיכות דמימ שהמ בכח 
האדמ למשול על חבירו להורגו וכנ להטיבו 
ולהשפיע לכל מי שרוצה. אבל הגדולה לה' 
יתברכ בלבד היא. והוא בחינת אברהמ ויצחק 
שמ�רו כל הח�ד והדינ לה' יתברכ אשר לו 
הגדולה והגבורה. וכנ עבודה זרה בכח העובד 
לעשותו אלהימ אחרימ לכנ נקרא גדול שבכח 
האדמ לתת כח אלהות למי שעובד לו. והוא 
בשקר והוא נגד מדתו של יעקב שהוא אמת89. 
ולכנ ייחד עליו הקב"ה אלקותו שהוא אלהימ 

דוד  נגד  והוא  הכל  כולל  הרע  ולשונ  אמת. 

והנהגתו  יתברכ  מלכותו  שהוא  ע"ה  המלכ 

את העולמ. וזהו שכתוב מדברת גדולות לשונ 

אחר  נמשכינ  האברימ  שכל  והנהגה  דיבור 

כנ"ל: והלשונ  הפה 
 "  "  

… כתיב (בראשית ב, י) ונהר יוצא מעדנ 
ראשימ  לד'  כו'  יפרד  ומשמ  כו'   

פירשו במדרש90 נגד ד' מלכיות חדקל נגד יונ 

חד וקל בגזירותיהמ על ישראל כו' כי כולמ 

יתברכ אבל  חיות ממלכותו  יש בהמ קצת 

הוא בפירוד. ובני ישראל בשורש האחדות 

הנ"ל להשקות את הגנ. וכתיב (בראשית ב, טו)

לעבדה ולשמרה על ידי המצות כו'91. לכנ 

לעמו  הגיד  מעשיו  כח  ו)  קיא,  (תהלימ  כתיב 

לתת להמ נחלת גוימ שיש לכל ד' מלכיות 

הנ"ל.    הד' ראשימ  נחלימ  כנ  גמ 

    (קהלת א, ז). וכיונ 
שבני ישראל דבוקינ בשורש. יורשינ לב�ופ 

אחר כל גאולה מד' גליות נחלה שלהמ כמו 

שכתוב (תהלימ פב, ח) כי אתה תנחל בכל הגוימ:
   -   "  "  
   '     
.   ,'
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א� ְולֹ� ֹות  ִלְרא�  �ִי� ַע) �ע  ּבַ א�ִתש5ְ לֹ� (ר  ְלַדּבֵ יש�  ִא� א�יּוַכ�ל  לֹ� י�  ְיֵגִע� י�  ָבִר� ל�ַהּדְ ּכָ  ( )

ה  ) �ָעש5ֶ ּיֵ ֶ ּוא ש� ה ה� �ֲ'ש5ָ� ּנַ ֶ ה ּוַמה�ּש� ְהֶי� � ּיִ ֶ ּוא ש� ָהָיה� ה� � ֶ ) ַמה�ּש� ) ַע� ֹמ� ְ ֶז� ִמּש� ֵל�א ֹא� ִתּמָ

 �ָבר ּוא ּכְ ש� ה( �ה ָחָד� ר ְרֵאה�ֶז ּיֹאַמ� ֶ ָב.ר ש� ) ֵי�ש� ּדָ ) � ֶמש� � ָ ַחת ַהּש� � ש� ּתַ ל�ָחָד� י� ּכָ ְוֵא�

  

 , ח)   (א,   
במדרש92 דברימ בטלימ מיגעימ   

יגיעה  שצריכ  אפ  התורה  כי  כו'.  האדמ 

והקדמה  התחלה  רק  הוא  היגיעה  אבל 

שימצא האמת והמנוחה, יגעת ומצאת93, 

ואינ היגיעה התכלית רק מציאת המנוחה, 

ושורש התורה בא על ידי יגיעה. אבל דברימ 

בטלימ אדרבה נדמה בשעת הדברימ שאינמ 

יגיעה, והאדמ נתיגע על ידיהמ ונשאר עיפ 

בטלימ.  הדברימ  של  התכלית  וזה  ויגע, 

והפירוש באמת, שגופ הדברימ המ יגיעה 

ועמל, אבל דברי תורה המ חיימ וקיימימ 

מצד  אדרבא  לאדמ  והיגיעה  ונחמדימ94, 

אינ  אבל  יגיעה,  צריכ  השלמתו  ח�רונ 

גופ  בטלימ  בדברימ  רק  הדברימ יגיעימ, 

הדברימ המ יגיעימ, ואדרבא לדבר בהמ אינ 

צורכ ליגיעה, כי היגיעה הוא רק הקדמה 

לתכלית השלימות, דהיינו להשגת דברי 

כנ"ל: תורה 

  "   
.  "  "    

    

יאכלמ  ז"ל על המדרש95 עתה  מו"ז   
על  כי  ז).  ה,  (הושע  כו' חלקיהמ  חדש   

ידי שנלקח מבני ישראל ההתחדשות לככ 

כי  ח).  א,  (שמות  ויקמ מלכ חדש  נאמר בהמ 

התחדשות.     זאת  להמ  מאינ 

(קהלת א, ט) כו'. ולהו�יפ על    
היה  מצרימ  הגלות  כל  כי  נראה  דבריו 

לברר זאת ההתחדשות דכתיב אחר הגאולה 

אחר  שזכו  לכמ  הזה  החודש  ב)  יב,  (שמות 

הדברימ  ופירוש  ההתחדשות.  לבחינת  ככ 

יומ  בכל  מחדש  הקב"ה  שאומרימ96  כמו 

חיות  מושכינ  שהכל  בראשית  מעשה 

ההתחדשות  תמיד  יש  ובשורש  מהקב"ה 

בכל  יתברכ  מלכותו  מה שנתגלה  כפי  רק 

יתברכ. ניכר  מאתו  רק  העולמות שקיוממ 

במקומ  שכתבנו  וכמו  ההתחדשות.  זאת 

זו  האדמ  עבודת  עיקר  שזה  באורכ97  אחר 

תפלה. וצריכ כל אחד לידע כי כפי קבלת 

מלכותו יתברכ בלב האדמ ככ נמשכינ כל 

ח,  (תהלימ  כדכתיב  הקדושה.  אחר  הנבראימ 

ז) כל שתה תחת רגליו. ובמדרש98 שהפרו 
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ברית מילה ואמרו נהיה כמצרימ נראה שזה 

רק הירהור שעלה בלבמ לעשות כמעשיהמ. 

וזו המחשבה נתנה כח להמצריימ כדכתיב 

(שמות א, ח) ויקמ. כי אמ היה מבורר מלכותו 

יוכל  שלא  כחומה99  האדמ  בעיני  יתברכ 

[כענינ  כלל  [אחר]  ורצונ  מחשבה  להיות 

יהיה  שלא  דייקא.  בטל  רצונכ100.  בטל 

נמצא בלב. על ידי תגבורות רצונו יתברכ 

היה  לא  אחר101].  במקומ  שכתבתי  כמו 

יכול לשלוט כח �טרא אחרא באדמ כלל. 

במעשה.  כח  להמ  יש  האדמ  מהירהור  רק 

וברש"י102 ומדרש103 עשה עצמו כאילו לא 

כי  דוכתי104.  בכמה  אשר דברנו  הוא  ידע. 

כל החיות מהקב"ה. וכח ה�טרא אחרא הוא 

כח  להמ  יש  כאילו  נראה  שיהיה  לה�תיר 

בקילקול  להמ  זה  וכח  עצמו.  בפני  נפרד 

שכתבנו:  כמו  האדמ 

 "  "  

 הזה לכמ (שמות יב, ב). ענינ זה לגאולת 
זה  נח�ר  בגלות  כי  מצרימ.   

ההתחדשות. כמו שכתבנו105 בפ�וק (שמ א, 

הגאולה  ובשעת  ע"ש.  חדש  מלכ  ויקמ  ח) 

יתברכ.  ה'  חיות  שהכל  שנתברר  דהיינו 

ומזה בא התחדשות. כי חיותו יתברכ יש בו 

מחדש  שאומרימ106  כמו  תמיד  התחדשות 

בכל יומ תמיד. ופירוש תמיד בכל יומ. רק 

(קהלת  הטבע   תוכ  והוא  ששוכח  מי 

שנדבק  מי  אבל   .' ט)    א, 

תמיד  בו  יש  יתברכ  ה'  חיות  בפנימיות 

התחדשות. וזהו שכתוב החודש הזה לכמ. 

שיכול כל אחד מישראל לעורר התחדשות 

זה על ידי אמונה שמברר בלבו שהכל מה' 

יתברכ. וזה ההפרש בינ שבת לראש חודש. 
ששבת מעינ עולמ הבא107 קביעא וקיימא108

שאינ ה�תר כמו שכתוב109 מתעברינ מינה. 

גמ  ההתחדשות  להאיר  הוא  חודש  וראש 

בימות החול. וזה תלוי בישראל כמו שכתוב 

וזהו  כו'110.  עלי  גומר  לאל  ג)  נז,  (תהלימ 

שנתקשה  ובמדרש112  ז"ל111  רש"י  שכתב 

ראה  כזה  לו  שהראה  עד  ע"ה  משה רבינו 

כו'  ביומ  אלא  נדבר  לא  והלא  כו'.  וקדש 

c d
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