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  :הייתי רוצה לקרוא את סיו	 התורה וממנה להגיע לבראשית, דווקא בשל כ. מתחילי	 מבראשית

֑דֹול  א ַהּגָ ל ַהּמֹוָר֣ ה ּוְלֹכ֖ ד ַהֲחָזָק֔ ֣ לּוְלֹכל֙ ַהּיָ י ּכָ ה ְלֵעיֵנ֖ ֣ה ֹמׁשֶ֔ ֙ר ָעׂשָ ל-ֲאׁשֶ ָרֵאֽ   :ִיׂשְ

  )יב, ד"דברי	 ל(

א על היד החזקה לא , אותות ומופתי	 ראינו שמשה עשה –י הטרידה שאלה אחת "את רש
, כיוו! שחוזק מתואר תמיד ביחס למשהו אחר, זוהי שאלה קשה רעיונית ולא רק פרשנית. שמענו

י "כפי שפרש(' זהו ביטוי של ידו האינסופית של ה, ה עצמו"קבחזקה יכולה להיות רק של הההההיד ההההו
  :י עונה"ורש ").מפני ידי החזקה שתחזק עליו # ביד חזקה ישלח	: "בספר שמות

. ואשברכם לעינכם: שנאמר, שנשאו ליבו לשבור הלוחות לפניהם. לעיני כל ישראל
  .ישר כחך ששברת –אשר שברת : שנאמר, לדעתו ה"קבוהסכימה דעת ה

י לחתו	 את פירושו על "מה ראה רש :היאי אלה "בעקבות דברי רשוהשאלה המפורסמת הנשאלת 
אלא רק על , על השאלה מה פירוש היד החזקהלכאורה י לא ענה כא! "רש, אגב ?התורה בשבירה

י בפירושו על התורה "וזוהי דוגמא קלאסית לשיטתו של רש". לעיני כל ישראל"מה המשמעות של 

   .)למד לבדהיתר (ואיד זיל גמור , ו פירושיזה –

   :תלמוד הירושלמיה, י"ניגש למקור דברי רש

משה היה , כשירד משה מן ההר. ורחבן שישה טפחים, הלוחות היה ארכן שישה טפחים
עד שגברה . זה מושך מכאן וזה מושך מכאן. ה טפחיים מכאן"תופס טפחיים מכאן והקב

  !רתישר כחך ששב, משה: אמר לו. ידו של משה

  )הלכה ה' ירושלמי תענית פרק ד(

כביכול גברה ידו של משה על זו . לומר את הדברי	 האלו בעצמנו אילולא נכתבויכולי	 לא היינו 
  .ביחס לידו של משה # " היד החזקה"ועל כ נאמר , ה"של הקב

כ היה ג	  # ה משבח את ישראל בניצחונ	 עליו כביכול "זו לא הפע	 הראשונה בה מצאנו שהקב
  ".ניצחוני בניי"וש, "לא בשמי	 היא"תנורו של עכנאי שהוא הדוגמא הקלאסית לכ שלמשל ב
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מוכרי	 דברי הגמרא בשבת על הויכוח . התבטא נצחונו של משה כא!בדיוק במה צריכי	 להבי! 
  :שהתנהל בי! משה למלאכי	

אישה מה לילוד : אמרו המלאכים , בשעה שעלה משה למרום: אמר רבי יהושע בן לוי
אתה  ,ד דורות"חמדה גנוזה יש לך שגנוזה קודם ששת ימי בראשית תתקע...?בינינו

תורה למה ? לפרעה נשתעבדתם? למצרים ירדתם: אמר להם ? מבקשה לתת לבשר ודם
  ... ? יצר הרע יש ביניכם? קנאה יש ביניכם ? אב ואם יש לכם !? לכם

  .מיד הודו

  :)שבת פח(

כי "ספר תהילי	 נפתח ב. של האד	 על התורה מרגע שניתנה לוהמאבק של משה הוא בבעלותו 
 –ל דרשו כא! שתלמיד חכ	 שלמד תורה "וחז –" יהגה יומ	 ולילה ובתורתוובתורתוובתורתוובתורתוחפצו ' בתורת הבתורת הבתורת הבתורת הא	 

כי , כבודו מחול –ולכ! נפסק להלכה שתלמיד חכ	 שמחל על כבודו , "נעשית שלונעשית שלונעשית שלונעשית שלוכיוו! שלמד "
  . תורתו היא שלו וכבוד תורתו ג	 הוא שלו

המוכר אמנ	 נת! את , כל הבעיה היתה שבאותה שעה ישראל לא היו ראויי	 לקבל את התורה
כא! אנו נמצאי	 במצב של ). משה קיבל כשליח	 של ישראל(א הלוקח לא ראוי לקבלה , התורה

  ).שכ! זה שמשה אוחז בלוחות אי! זו הוכחה מספקת לכ שה! שלו(שני	 אוחזי	 בטלית ממש 

היא  –ניצחת לכ שהלוחות ה! של משה הראיה ה? זאת מני! לנו. מנצח בסופו של דבר משה
  . של הלוחות יכול לעשות זאת כי רק בעליה!, ולא מיחו בידו העובדה שהוא שבר אות!

אמר , באותה שעה ישראל לא היו ראויי	 לקבל הלוחות: כעת נית! להבי! את דברי המדרש כ
ישר  –ה "אמר לו הקב. עד שגברה ידו של משה !!אני שובר –משה אמר  !!אני שובר – ה"הקב

וזה שישראל לא ראויי	 כעת לתורה , משה רבינו בעצ	 אמר שהתורה שייכת לאד	! כח ששברת
לא רק שלא מיחה אלא שהסכימה ה "הקב .לא בשמי	 היא –א באופ! כללי , זהו מצב זמני בלבד

   ).י"כדברי רש(דעתו לכ

לא "לוהית לכ ש#בחותמת הא, "ישר כח ששברת"ב # התורהבמה חותמי	 את  נוכעת מביני	 א
   ."בשמי	 היא

  

�  

  

  :יצחק' י פותח את התורה באמרה הידועה של ר"רש. כעת ניגש לתחילת התורה

, )שמות יב ב(" החודש הזה לכם"לא היה צריך להתחיל התורה אלא מ :אמר רבי יצחק
כח מעשיו "משום  ?ומה טעם פתח בבראשית, ישראל ]בה[שהיא מצוה ראשונה שנצטוו 

שאם יאמרו אמות העולם לישראל , )תהלים קיא ו( "הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים
כל הארץ של הקדוש ברוך  :הם אומרים להם, לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים

מהם  ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, הוא היא
  .ונתנה לנו
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. בשביל כ יש לנו מקורות אחרי	? י"שאר& ישראל היא של עמ – כא! י לחדש לנו"מה בא רש
מדוע מראש נתנה לשבעה עממי	 ורק לאחר , י ינחל את אר& ישראל"ה רוצה שעמ"א	 הקב, ועוד

  '?כח מעשיו הגיד לעמו' –מה בדיוק כוחה של טענה זו ? מכ! נטלה מה	 ונתנה לישראל

  :י כא! לדברי	 שאמרנו עד כה נבי! כ"נקשר את דברי רשא	 

שה	 יהיו ראויי	 , י את אר& ישראל בכדי שה	 יזכו בה בזכות ולא בחסד"ה רצה לתת לעמ"הקב
והיא מסבירה את השאלה הקשה , י הראשו!"כל בריאת העול	 מוסברת ברש. לה מצד עצמ	

? למה הסיבו הזה? רבה בעול	 הזהמדוע יש מורכבות כה  –המתועררת כבר בתיאור הבריאה 
טוב ב בחורלאפשר לו ל, לאד	 לעשות ירידה לצור עליה לאפשרה רוצה "כי הקב –והתשובה 

  .ולזכות בטוב בזכות עצמו

. הוא עושה לאר& ישראל קצת עליה –פ היה אומר שכשיהודי עולה לאר& ישראל "הרב חרל
שיהודי רוקד היא שמחתה של התורה עצמה כאשר  שמחת תורהובאותה דר אפשר לפרש ש

  . "כח מעשיו הגיד לעמו"וזה , כי ניצחנו את היצר בעצמנו? וזאת למה. הלפני

ה לא רצה לתת "הקב". גויי	גויי	גויי	גויי	 נחלתנחלתנחלתנחלתלתת לה	 " –על פי ההיגיו! אר& ישראל היא לא שלנו , כלומר
שנעשה בה ירידה , ואלא הוא רצה שנירש אותה בעצמנ, לנו את אר& ישראל על מגש של כס'

תשובתנו  .מתיק את הדיני! מתו שרש!נ, נרומ	 את הכל מהמקור הכי עמוק שלו # לצור עליה 
לוהי המצווה #בצו אאבל אנחנו באנו הנה , את	 אולי היית	 פה קוד	 –לאומות העול	 תהיה 

  .לנחול את האר& ולרומ	 אותהאותנו 

 .וכולן לא נתנן אלא על ידי יסוריןשלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל 
  .תורה וארץ ישראל והעולם הבא :אלו הן

  .)ברכות ה(

אלו בדיוק היסורי	 שבה	 אר& ישראל  .ופותח באר& ישראל ת הלוחותבשבירא	 כ! י חות	 "רש
אנו צריכי	 לרומ	 אותה ולגלות שהיא מקו	 הקודש . היא מעול	 לא היתה קלה לנחלה –נקנת 

  .הגדול ביותר

  

�  

  

בעקדת יצחק שנקרא כ על ש	 המור הטוב שעתיד  לראשונה אנחנו פוגשי	 את הר המוריה
להעשות בהר  על ש	 העתיד #ישנ	 פירושי	 נוספי	 שמגמת	 אחת , י"כ פרש רש(לצאת ממנו 

א	 כ! , הלא ברור שבזמנו של אברה	 אבינו לא קראו למקו	 על ש	 העתיד להעשות בואבל  .)זה
  ? מהו הפשט

ההר החשוב של  מפני שהוא היה? מדוע הר המוריה נקרא בש	 זה: רוש מופלא	 מביא פי"הרשב
  ").מוריה"לסו' תיבת ' והוא מסביר ג	 מבחינה לשונית כיצד הגיעה האות ה( ממלכת האמורי

וכל  –הר זה הוא נקודת האמורי בעול	 . י כלל"רשל	 "רשבאפשר שאי! כא! מחלוקת בי! דברי 
הלא עקדת היתה קרובה כל כ . האמורי להר המוריההר להפו את 	 היא מגמתו של אברה

ציווה את ' ה. ואפשר לראות בה בדיוק את המהל הזה, )המול(למעשה האמוריי	 באותה תקופה 
  ! ממנו הר המוריהלעשות אל המקו	 של אמוריא ו ללכת אברה	
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  ."החגי	 אחרי"צריכי	 להכנס אליה לעומק במיוחד בתקופת זוהי נקודה ש

הפרשות שלנו שבעזרתו אנו מקיפי	 את התורה כולה אחת לשנה הוא סדר מאוחר שהתחיל סדר 
. בשבע שני	פעמיי	  :או לחלופי!, במקור סיימו את התורה כל שלוש וחצי שני	 לער שכ!, בבלב

. היה זכר למעמד הקהל בכ שסיימו את התורה # בחג הסוכות #בתו	 שבע השני	 האלו 
אר& סדר שהיה נהוג בעל פי הל אומר שתיקנו את שמחת תורה זכר למעמד הקהל והאברבנא

ל "יש ג	 מסר שרצו חז, קריאת התורהסדר צריכי	 להבי! שיחד ע	 ההשתנות של ו .ישראל
  . להעביר לנו בכ

ולעול	 תחול פרשת , )כפרשה האחרונה של החודש(לעול	 תחול פרשת בראשית בחודש תשרי 
, שיאו בשמיני עצרת –חודש תשרי הוא החודש שבו מסתיימי	 החגי	 . ו!נח בפתיחת חודש חש

  . נטול החגי	 חשו!#ולאחריו מגיעי	 לחודש מר

אבל יותר . לעצורכמוב! פירוש המילה עצרת היא . המושג עצרת שונה ממה שנדמה לנו בדר כלל
ההבנה . )יו	 הכינוס( "יומא דמתכנשי!", עצרת בעברית משמעה לכנוס את כל הכוחות, מכ

ובשמיני עצרת לוקחי	 את כל מה שקיבלנו עד , הרגילה היא שהולכי	 ועולי	 אל שמיני עצרת
  .אני רוצה להציע הבנה הפוכה. עכשיו ומוציאי	 אותו בחג

. בריכוז כל כוחותיו פנימהלפני היציאה לריצה למרחקי	 קצרי	 משקיע את רוב זמנו שר& אצ! 
כדי שאת הוא עושה זאת  אלא. הוא טר	 התחיל לרו& #  להפ, יי	 משהושהוא ס וזאת לא מפני

 ואצירת צירתעעצרת היא , על פי זה. ריצה הקרובהבלנצל  יוכלכל מה שהוא אגר עד עכשיו הוא 
  .כל כוחותינו לקראת מירו& החיי	

זוהי המתקה , המתוק יש המתקה שבה אני ש	 דבש על התפוח –מתקות בעול	 הַ  סוגי יש שתי
שבה אני שולק את שורשי  –ויש המתקה נוספת . חשובה מאוד אותה אנו פוגשי	 בחודש תשרי

עד שאני מצליח למצוא את המתיקות הפנימית שבתו המר , עצמוהמרירות וממתיק את המר 
  . )כפי שעשה משה במרה למשל(החיצוני 

 –שאר מרעי! בישי! נותני	 לנו אר& אמורי חיווי יבוסי ו, לא נותני	 לנו אר& ישראל מתוקה
. נותני	 לנו אותה מרה, לנו מתוקה ג	 תורה לא נותני	 !אותה בעצמ ל תמתיק –ואומרי	 לנו 

עכשיו מגיעי	 . חשו! בלי ההכנה של שבעה חודשי	 מניס! ועד תשרי#אבל אי אפשר להגיע למר
תשרי ובחשו! והפרשות שנקראות בסו' . כא! נמצאת העבודה האמיתית, כא! נמצא הגודל, לעיקר

  .ה! הפרשות המבררות זאת

  

�  

  

  :ברגלי	 שמחהשמחהשמחהשמחהש	 לראשונה מוזכרת  בפרשת ראה עיי!נ

מֹו֙ר ֶאת }א{ ַסח לה-ׁשָ ֣יָת ּפֶ֔ יב ְוָעׂשִ ֶדׁש ָהָאִב֔ יֲאָך֜ ה' ֹח֣ יב הֹוִצ֨ ָאִב֗ ֶדׁש ָהֽ ֹח֣ י ּבְ ֞ יָך ' ֱאלֶֹה֑יָך ּכִ ֱאלֶֹה֛
ְיָלה ִים ָלֽ ְצַר֖ ַסח לה }ב{: ִמּמִ ֛ ר' ְוָזַבְ֥חּתָ ּפֶ קֹו֙ם ֲאׁשֶ ּמָ ר ּבַ אן ּוָבָק֑ ר ה-ֱאלֶֹה֖יָך ֹצ֣ ֖מֹו ' ִיְבַח֣ ֥ן ׁשְ ּכֵ ְלׁשַ

ֽם ר }ט{ ...: ׁשָ ְסּפָ ת ּתִ ֻבעֹ֖ ְבָע֥ה ׁשָ ֻבֽעֹות-ׁשִ ה ׁשָ ְבָע֖ ר ׁשִ ל ִלְסּפֹ֔ ֵח֣ ה ּתָ ָמ֔ ּקָ ל ֶחְרֵמׁש֙ ּבַ ְך ֵמָהֵח֤ : ָל֑
ֻבעוֹ  }י{ ג ׁשָ יָת ַח֤ ֜ ֥ר ְיָבֶרְכָך֖ ה' ת֙ להְוָעׂשִ ֲאׁשֶ ּתֵ֑ן ּכַ ֣ר ּתִ ת ִנְדַב֥ת ָיְדָך֖ ֲאׁשֶ ֛ יָך ִמּסַ יךָ ' ֱאלֶֹה֔ : ֱאלֶֹהֽ
ַמְחתָּ֞  }יא{ י  ְוׂשָ ר ֱאלֹ ' ה| ִלְפֵנ֣ ֛ יָך ְוַהּגֵ ָעֶר֔ ׁשְ ֣ר ּבִ ִו֙י ֲאׁשֶ ָך֣ ַוֲאָמֶתָך֒ ְוַהּלֵ ָך֮ ְוַעְבּדְ ה ּוִבְנָך֣ ּוִבּתֶ יָך ַאּתָ֨ ֶה֗

֤ר ִיְבַח֙ר ה ֗קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ָ֑ך ּבַ ִקְרּבֶ ֣ר ּבְ ֥תֹום ְוָהַאְלָמָנ֖ה ֲאׁשֶ ֽם' ְוַהּיָ ֖מֹו ׁשָ ֥ן ׁשְ ּכֵ יָך ְלׁשַ ַכְרּתָ֔  }יב{: ֱאלֶֹה֔ ְוָז֣
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י יָת ֶאת-ּכִ ַמְרּתָ֣ ְוָעׂשִ֔ ִים ְוׁשָ ִמְצָר֑ יָת ּבְ ֖ ֶבד ָהיִ ה-ֶע֥ ּלֶ ים ָהֵאֽ ֖ ֻחּקִ ת  }יג{: ַהֽ ְבַע֣ ֥ה ְלָך֖ ׁשִ ֲעׂשֶ ת ּתַ ּכֹ֛ ג ַהּסֻ ַח֧
ךָ  ְקֶבֽ ְרְנָך֖ ּוִמּיִ ּגָ ָך֔ ִמֽ ְסּפְ ָא֨ ֖  }יד{: ָיִמ֑ים ּבְ ַמְחּתָ י  ְוׂשָ ִו֗ ָך ְוַהּלֵ ָך֣ ַוֲאָמֶת֔ ָ֙ך֙ ְוַעְבּדְ ה ּוִבְנָך֤ ּוִבּתֶ ָך ַאּתָ֨ ֑ ַחּגֶ ּבְ

יךָ  ָעֶרֽ ׁשְ ֥ר ּבִ ֥תֹום ְוָהַאְלָמָנ֖ה ֲאׁשֶ ר ְוַהיָּ ֛ ֹח֙ג לה }טו{: ְוַהּגֵ ים ּתָ ת ָיִמ֗ ְבַע֣ ר' ׁשִ ֖קֹום ֲאׁשֶ ּמָ יָך ּבַ -ֱאלֶֹה֔
ר ה י ְיָבֶרְכָך֞ ה' ִיְבַח֣ ֣ יָך ' ּכִ ֣ה ָיֶד֔ ְתָך֙ ּוְבֹכל֙ ַמֲעׂשֵ בּוָאֽ ל ּתְ ֹכ֤ יָך ּבְ יָת ַאְ֥ך שָׂ ֱאלֶֹה֗ ֖ חַ ְוָהיִ   :ֵמֽ

  )ז"דברי	 ט(

והיית א "הביטוי , אלא מאי .וכ ג	 בסוכות, בשבועות כ!. בפסח לא מופיעה שמחהשימו לב ש
 –משמעותית  אותה אלא מגביר חג הסוכותלא רק שמוסי' שמחה להמופיע רק בסוכות  "שמח

  !אל תעשה דבר פרט ללהיות שמח

י לא "רשאבל . אלא לשו! הבטחה לעתיד ל שאומרי	 שאי! זה לשו! ציווי"י מביא את דברי חז"רש
  :ומביא פירוש נוס', ש	עוצר 

  .לרבות לילי יום טוב האחרון לשמחה, ולפי תלמודו

, למעט הבא" אאאא" המילה –שואלי	 כל המפרשי	 . לפי פירוש זה בשמיני עצרת יש עני! של שמחה
כל כ גדולה א אומר שבפסח יש מצוות כה רבות ושמחה "הגר? י ההפ מכ"וכיצד למד רש

בשבועות  .עליהיש כל כ הרבה כלי	 לשמחה שאי! צור לצוות , וטבעית מעצ	 היציאה לחירות
בסוכות . לכ! כא! הוזקקנו לציווי מיוחד לשמחה. וביכורי	, קרב! שתי הלח	 –יש כבר פחות כלי	 

לכ! ג	 , פעולה של מצווה וכול, הוא מוק' בה!, האד	 יחסית פסיבי אליה!אבל רבות מצוות יש 
שמחת (אי! א' מצווה , לכאורה אי! כלו	? ובשמיני עצרת מה יש. ש	 יש עני! לחדד את השמחה

  . )תורה זהו תיקו! מאוחר כפי שאמרנו

בשמיני . )ה"בקב( בובובובוכל הרגלי	 באו ללמד שהדבר העיקרי שבעול	 היא שמחה , א"אומר הגר
וכל ! א שמחא שמחא שמחא שמחלהגיע למדרגה של התכונ! שבעה חודשי	 . בלי שו	 כלי, עצרת תהיה א שמח

לא  יהודי בשביל לשמוח. עצור הכל בתוכ, ועכשיו שמח בפני	. הרגלי	 ה	 הכנה לשמיני עצרת
  .בובובובונגילה ונשמחה , צרי באמת שו	 כלי

רק כשתבטל את עצמ תוכל להגיע  –" והיית"בא למעט את " שמח א"ואצל החסידי	 אומרי	 
  .לידי שמחה

והיית א "או כי , הא	 הוא שמח כי טוב לו –האמת של יהודי מישראל  מבח! השמחה הוא מבח!
, למדרגה שהיא למעלה מ! הטבע –ביכולת להגיע לשמיני , שמיני עצרת כשמו כ! הוא ?"שמח

אבל ', כל החגי	 ה	 עצרת לה. זהו חג שמגיע מתו סוכות אבל נפרד ממנו –למעלה מסוכות 
שבעת ימי הסוכות ושבעת החודשי	 של ההכנה , עי	רת הוא לעלות מעל שבעה הרקישמיני עצ
  .שבעה חודשי	 מתכונני	 לכ. אל העבודה האמיתית –עד אליו 

  

�  
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  .מר בחשו!בדיוק צריכי	 להבי! מה . בעברית הוא ההפ ממתוק" מר"? "חשו!#מר"מה משמעו של 

. טיפת מי	= מר מדלי  ."וכשחק מאזני	 נחשוב ה! איי	 כדק יטול כמר מדליכמר מדליכמר מדליכמר מדליה! גוי	 " "נאמר
  .על רביעה ראשונה, והסבר שמופיע אצל רבותינו הוא שבחודש זה מתחילי	 להתפלל על הטיפות

  . ולהמרות את פיו כשלא רוצי	, מלשו! מרות, הוא ג	 אדו!" מר"

   .מרא דאתרא זה המעדר המקומי, מעדרזהו  בארמית מרא – "מר: "ויש עוד

לוקחי	 י ש"נעשה עש" מור דרור" כא! את ועוד הזכירו. טיפה, אדו!, מתוק# לא :מר א	 כ! הוא
כותשי	 אותו עד שהוא מפיק את הריח ו, במדוכהאותו  דכי	דכי	דכי	דכי	ו) מהצומח או מבהמה טמאה(בש	 

מרדכי הוא ו. המור נות! את ריחו הטוב מכתישת המר. ")מרי דכי(" וזהו מור דרור –הטוב ביותר 
רבינו , אגב. כותש את המרה –" מרי דכי"והוא קרוי כ כי הוא , זה שלא כורע ולא משתחווה להמ!

דובר בדבר שמקורו זאת למרות שמ –יונה אומר שהמור הותר לאכילה מאחר והותר לקטורת 
, עתר –בלשו! אחרת קוראי	 ללשו! המהפכת . הכלי שמהפ והמרא זה, כאמור .טמאהבבהמה 

המר הוא באמת הכח לבקש מהמקו	 . זהו המעדר שהופ הכל. "ויעתר יצחק לנוכח אשתו" :כמו
  .הגור	 המהפהגור	 המהפהגור	 המהפהגור	 המהפ מר הואמר הואמר הואמר הוא .אבל אתה יכול להפ את הכל –שבו אינ יודע בכלל 

עיינו ש	 " (ואד	 אי! לעבוד את האדמה" .לגש	 הוא להתפללהדבר הראשו! שעשה אד	 הראשו! 
להגשי	 את משמעו מטר . )האותיות מטר(" טר	"ל האד	 בהבראו ראה מציאות ש. )י"ברש

יהפו אותו ממר שלאד	  מחכהש "טר	"בגדר והעול	 הוא , גש	 הוא המטרה. הפוטנציאל
אבל הוא , ורגליו כבדות מאלו של האילות, האד	 אולי יכול לרו& פחות מהר מהצבי. למתוק

  . לכ! הוא ג	 יודע להפו, הוא יודע לקבל. היחיד שיודע שהוא מר בטבעו

ה שימטיר לנו "באי לפנות לקב, כל תחילתה של השנה היא העיסוק באי מתכונני	 למר חשו!
ואני הוא זה שיכול לחבר את הכל " טר	"שהיא כולה בהבנה של אי להתסכל על המציאות . מטר

  .וכ אני בעצמי יכול להפ את הכל בעול	. ולהתפלל על הגש	

האד	 שכח . האר& מלאה חמס. העול	 שכח את מטרתו ושכח שהוא רק טיפה בי	 בפרשת נח
א וכשהוא איבד את זה הו. בלתי נית! להגדרה מהאינסו' ביטול, טיפה#את העונג שבלהיות טיפ

  .תזכורת שצריכה להדהד לנו בראש היטבלכ! מיקומה בראשית חודש חשו! הוא  .הגיע לפרשת נח

בשביל זה עוברי	 את כל החגי	 ? אבל אי מגיעי	 לש	, כל עבודת האד	 מתחילה ממר חשו!
ונצא אית	 , יהי רצו! שנזכה לשאוב את הכוחות מתקופת החגי	 .שה	 הכנה לשמיני עצרת

  .שה עלינו לטובהמחוזקי	 לשנה החד
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