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 ' בעבודת ה   החשיבות של תוכנית גיבוי ו   -   הראשונה מחשבה  כ   לא נברא   העולם 
 

 שבירת הלוחות מעלת  א[ 

 

התורה באופן מתמיה ביותר, עם רמז לשבירת הלוחות,  סיים

דכתיב "ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה  

ופרש"י וז"ל, שנשאו  .משה לעיני כל ישראל" )דברים ל"ד, י"ב(

לבו לשבור הלוחות שנאמר לעיל ואשברם לעיניכם והסכימה 

דעת המקום לדעתו שנאמר אשר שברת יישר כחך ששברת עכ"ל. 

ויש להבין מהו הגודל והפלא שבמעשה השבירה עד שהתורה 

 ובס' פניני דעת )פר' וזאת הברכה(.  נחתמה בשבחו של משה בזה

ה תהי שבירת הלוחותמעשה ש רצותי ובס' עטרת מרדכי )שם(

פסגת תקופתו של מרע"ה כמנהיגן של בני ישראל, ואולי מייצג 

לא רק מפני שבאותה  ,את אחד מההישגים הגדולים שלו ביותר 

אלא מפני שזה גילה שמרע"ה  שעה כיוון מעצמו לדעת המקום,

ה האישית תמיד הונחה רק על ידי האמת ולא השתכנע מההשקע

טבע האדם הוא כשמתחיל לבנות או לייסד איזה שלו. דהנה 

, מתחילה הוא נגש אליו בני ישראלתנועה רוחנית לתועלת 

אמנם במרוצת הזמן נעשה האדם  .במחשבה טהורה וכולו לשמה

ליצירתו והעבודה מתקשרת ומתבלבלת עם הגאווה  משועבד

 התעמעםוהמחשבה הטהורה שהיה אצלו מעיקרא מתחיל ל  .שלו

כח והאומץ לבקר את העד ששוב נאבד לגמרי ממנו את    ולהישחק

פעולתיו אם כדאי הוא להמשיך או להפסיק. אבל כאן התורה 

רק כדי ו אך מעידה על מרע"ה שאף שכל משאת נפשו היתה

 ,ארבעים יוםבמשך לבני ישראל, ו וולהעביר  תורהלרכוש את ה

ות וזכה לתקות לחם לא אכל ומים לא שתה עד שהוריד את הלוח

נפשו, מכ"מ לא יחס מרע"ה שום ערך לעצמו, ולא הסיח אף רגע 

את כל  מרע"ה מן התכלית העיקרית של עבודת ה'. ולכן כשראה

הבליג על כל רגשי אנוש   מתנהגים בפראות עם העגל הזהבהעם  

לשבור את הלוחות ולחזור ולהתחיל את  כללשלו ולא היסס 

 התהליך מחדש. 

 

 נראה שזה נמי היתה נקודת הגדלות של שמעון וכמו"כ

שמעון שבגמ' קידושין )נז.(  שהובאהעמסוני,  

היה דורש כל אתין שבתורה, כיון שהגיע לאת ה'  העמסוני

רבי, כל אתין שדרשת מה   ,אמרו לו תלמידיו,  פירש  ,יך תיראקאל

אמר להם כשם שקבלתי שכר על הדרישה, כך  ,תהא עליהם

יך קעד שבא רבי עקיבא ולימד את ה' אל ,קבלתי על הפרישה

 ,וכו' ע"כ. והקושיא מפורסמת תירא לרבות תלמידי חכמים

בעצמו לרבות תלמידי מאי טעמא לא דרש שמעון העמסוני 

. למורא המקום ם דבר שו להשוותו היה שיראופרש"י  .חכמים

ליכנס  ביאואמאי ר' עקיבא לא חש לזה ג"כ, ומה ה אבל א"כ

היה ירא לגשת. ומטו  עצמו ולדרוש במקום ששמעון העמסוני

אחר א היה פתוח לדרוש כן אלא לר ז"ל שלמשמיה דהגר"מ גיפט

ר' עקיבא את הגישה וההקרבה האישית של שמעון שראה 

ג ששמעון המעסוני בזבז שאע" . בחיפושו אחר האמת העמסוני

, מכ"מ לימודב המיוחדת ימים ושנים כדי לפרש וללבן את דרכו

הוא היה מוכן  עם דרכו שהגיע לקושיא בלתי מתפשרתיון כ

. וזה החרטדאגה או של  שמץ הכל בלי שום וותר עלומזומן ל

בלי הוכיח שעבודתו של שמעון העמסוני היתה טהורה לגמרי 

מטרתו היחידה הייתה רק לגלות את מעולם ש יעות,נג שום

לא פקפק ומפחד כלל  הוא האמת ובלתי אל האמת עינו. ולכן

להצהיר שנכשל ולהתחיל מחדש בדרך אחרת שמדויק יותר. 

עורר הוא מה שהת ע"י שמעון העמסוניותצוגת המסירה הזאת 

והתאפשר לר' עקיבא לדרוש ולייחס כבודם של תלמידי חכמים 

 שמעון העמסוני.של  תורתואת  צדיקולה ,לכבודו של מקום

 

 בורא עולמות ומחריבן ב[  

 

עוד י"ל שהדגיש התורה ביותר את הנהגת מרע"ה  אמנם

אין ם שלפעמי בשעת שבירת הלוחות כדי ללמדנו 

עם התוכנית שראינו מראש, וכשאנו בטוחים  מתאימיםהחיים 

להרוס משזה לא הולך באופן המועיל, אין לנו להתבייש או לפחד 

וכמו  .ולהתחיל מחדש בדרך אחרת הראשונה את התוכנית

מיד לאחר שקיבל אותם שמרע"ה החליט להפסיד את הלוחות 

לא  ומכ"מ .ראוים ומוכנים להםכשראה שבני ישראל לא היו 



 

 ב 

שוב  זמן, קצתהמתין ש לאחר אלא ,מרע"ה מלהשיגם התייאש

את הלוחות  התחיל לחצובעלה עוד הפעם אל הר סיני כדי ל

ויש למצוא בזה קשר בין סוף התורה לתחילתה. דאיתא . מחדש

שהקב"ה היה בורא , במדרש רבה )בראשית פ"ט אות ב'(

עולמות ומחריבן בורא עולמות ומחריבן עד שברא את אלו אמר 

וכו' ע"כ. הרי שרק ברא הקב"ה  דין הניין לי יתהון לא הניין לי

נדרש ניסיונות   , ובאמתבתהליך של ניסוי וטעיה  הזה  את העולם

כושלים רבים ליצור את העולם המושלם, וכמו שמבואר בהגמ' 

תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שבת )פח:( שהיו 

הכל הנוכחי. ולכאורה הענין הזה תמוה, שהרי  שנברא העולם

עשות כן היה לווכמו שהוא מצו ,כל יכול אהקב"ה הומאמינים ש

וא"כ אמאי הקב"ה  .תנאיאו  עיכובשום בלא  יוצא למעשה

עמיד פנים כאילו הוא היה כרוך לתהליך של ניסוי וטעיה כדי ה

עולם בצורה מושלמת. וביאר בס' השקפת הרב )עמ' הלברוא את  

שאפילו אם רואה האדם   נוכ"ז( בשם הגרי"ד ז"ל שזהו כדי ללמד

התייאש מזה, אלא הוא חייב ו בעצמו שכל מאמציו נכשלים, אין ל

הישן והלקוי, לאסוף את הכלים הנשברים, להחריב את עולמו 

חדש עוד הפעם. וכמו שעשה ר' עקיבא מ  מוולהתחיל לברוא עול

אמרו שנים עשר אלף זוגים בעצמו וכדאיתא בגמ' יבמות )סב:(,  

וכולן מתו בפרק אחד מפני וכו'  תלמידים היו לו לרבי עקיבא

אצל שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם, עד שבא ר"ע 

רבותינו שבדרום, ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי 

 שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה

כ. הרי שאפילו לאחר שמתו כל תלמידי ר' עקיבא ונחרב " וכו' ע

או  את דלתי הבהימ"ד נעלעולמו באופן מחרידה עד מאד, לא 

 ללמד מחדש התחילאלא  ,עמוקה מערהתוך הסגיר את עצמו ב

להעמיד את התורה לדורי   העם עוד ה' תלמידים, ועל ידיהם זכ

יסוד השמחה שלנו באמת דורות. וכתב הפרי חדש )סי' תצ"ג( ש

בל"ג בעומר הוא אינו על התלמידים הישנים שפסקו מלמות, 

 אנו שמחים אלאהרי לא נשאר אחד מהם וכולם מתו, דמה בכך, 

שבכללם  ,רי כןאח בי עקיבאתלמידים שהוסיף ר העל אותם 

 יסוד לכל התושבע"פ.השקבעו את  היתה רשב"י,

 

 העולם נברא במדה בינונית ג[  
 

 .זה נובע עוד הפעם בין בסיום התורה ובין בהתחלתה וענין

שבפר' וזאת הברכה מת מרע"ה בהיותו בן מאה ועשרים  

וגו'" )דברים  ומשה בן מאה ועשרים שנה במתושנה וכדכתיב " 

ל"ד, ז'(. ובס' עמודיה שבעה, להג"ר בצלאל מקוברין ז"ל אב"ד 

ביאר בסלוצק, )עמוד הרביעי אות כ"א( הביא בשם האר"י ז"ל ש

דאיתא  משום בדיוק מאה ועשרים שנהעבור  מרע"ה היה חיש

, כלומר שאורך בגמ' ר"ה )לא.( שיתא אלפי שני הוה עלמא וכו' 

 תהיה ו' אלפים שנה. ,משיחביאת הלפני  ,חיים של העולם הזה

המצור הטוב  שהוא ,עולםהתרומתו של  וא כעיןומרע"ה ה

ביותר שהאנושות יכולה לקוות לייצר, ושיעור תרומה במדה 

בינונית הוא אחד מחמישים, וכדאיתא במשנה תרומות )פ"ד 

והבינונית  ,וכו'  עין יפה אחת מארבעים ,שיעור תרומהמ"ג( 

ולכן מרע"ה שהיה תרומתו של  .וכו'  שיםוהרעה מש ,מחמשים

עולם היה חי ק"כ שנה, שנ' פעמים ק"כ עולה ו' אלפים. ה

לפרש את דברי המדרש רבה )דברים פר' י"א אות  ישועפי"ז 

יפטר מן העולם א"ל הקב"ה הבשעה שהגיעו ימי משה לשח'(, 

הן קרבו ימיך, אמר לפניו רבש"ע אחר כל היגיעה הזו אתה 

 ,ה" לא אמות כי אחיה ואספר מעשי י ,קרבו ימיךאומר לי הן 

 ,וכו' ע"כ. והוויכוח של מרע"ה  א"ל אי אתה יכול כי זה כל האדם

"לא אמות כי אחיה" צ"ב, וכי לא ידע מרע"ה שסוף כל אדם 

בא מרע"ה בטענה שיתן לו הקב"ה חיים שלמות. ויש לומר 

 אחד מארבעים, ואז הוא צריך שהיא בבחינת תרומה בעין יפה

וזהו שאמר  .להחיות ק"נ שנה, שמ' פעמים ק"נ עולה ו' אלפים

מרע"ה לפני פטירתו בהיותו בן מאה ועשרים שנה, "לא אמות 

כי אחיה", שהוא ביקש שלא למות עכשיו, אלא "כי" אחיה, 

שיחיה עוד ל' שנה בגימ' "כי", כדי להשלים  רק לאחר  כלומר 

ה שהוא א' שיעור חייו שיהיה תואם לשיעור תרומה בעין יפ

למה באמת לא זכה מרע"ה להחיות אלא  ,זה. אך לפי ארבעיםמ

ק"כ שנה כשיעור תרומה במדה בינונית ולא ק"נ שנה כשיעור 

 תרומה בעין יפה. 

 

 בס' עמודיה שבעה )שם( שלא זכה מרע"ה להחיות ק"נ  וביאר

כשיעור תרומה בעין יפה כיון שלא נברא העולם בעין  

, אלא במדה תחילה הבמחשבאצל הקב"ה כפי שעלתה , יפה

מדת  ודילל את לאחר שנתפשר הקב"ה ושיתףכלומר בינונית, 

מדת הרחמים. דאיתא במדרש הו"ד בפרש"י )בראשית   םע  הדין

ולא אמר ברא ה', שבתחלה עלה  א', א'( וז"ל, ברא אלקים,

במחשבה לבראתו במדת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, 

רחמים ושתפה למדת הדין, היינו דכתיב ביום  הקדים מדת

וכו' עכ"ל. נמצא שהעולם לא נברא  ים ארץ ושמיםקעשות ה' אל

כולו במדת הדין כמו שרצה הקב"ה מתחילה, אלא במדה 

רחמים. וכפועל יוצא מזה, עם מדת המשותף  , כלומר בינונית

כפי ו  ,כשיעור עין יפה  שנה  ק"נ  ותחילה  היה יכול  גם מרע"ה לא



 

 ג

מדה שיעור תרומה בכ ,ק"כ שנהרק אלא  ,מעיקרא תכנןש

 שהיא בבחינת שיתוף מדת הרחמים עם מדת הדין ,בינונית

בודאי אילו רצה הקב"ה באמת לברוא את העולם כלו ו "ד.עכ

 רק ביטלבמדת הדין, ובעין יפה, היה אפשר לו לעשות כן, וע"כ 

לנו  רמזבכדי ל בבריאת העולםמחשבתו הראשונה  הקב"ה את

אע"ג שאנו מציירים תוכניות של הצלחה לעצמינו במשך ש

אנו ג"כ צריכים להיות גמישים ומוכנים להתפשר, החיים, 

ולקבל את העובדה שרוב הזמן התוכניות שלנו לא מתבררות 

 הקב"ה את שינהבדיוק כפי שדמיינו אותן מעיקרא. וכמו ש

לא גם  , ומדת הרחמים עם מדת הדין  ושיתף  הראשונה,  תוכניתו

 ה"הנתקיימה מחשבתו של מרע"ה להחיות ק"נ שנה בעין יפה, 

מוטל עלינו לפעמים להבין שלא ניתנה התורה למלאכי השרת, ש

ולמרות שאנו שואפים להצליח בעין יפה בתכלית השלמות, 

לפעמים אנו צריכים להיות שמחים עם הצלחה במדה בינונית, 

 רנו מראש.   אע"פ שהוא אינו בדיוק כפי התכונית שציי

 
 .לפי חז"ל היו הרבה בעיות בתהליך בריאת העולם ובאמת

 שינויתה בו ובמשך כל אחד מהששת ימי בראשית הי 

מהתוכנית הראשונה. שביום א', מיד לאחר שברא  והתאמה

זה, על    הקב"ה את האור הראשון שהיה בהיר ביותר שוב התחרט

הצדיקים לעתיד לבוא, ל גנזוו מן העולם האור אותו  תוהוציא א

ביום ראשון אדם   ב"האור שברא הק  וכדאיתא בגמ' חגיגה )יב.(

דור ב ב"הצופה בו מסוף העולם ועד סופו, כיון שנסתכל הק

המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו 

שבו   ,וכו' ע"כ. וביום ב' ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבא    וכו',  מהן

ברא הקב"ה את הרקיע והבדיל בין המים העליונים והמים 

זוהר התחתונים, איתא בהתיקוני זהר )תיקון ה' עמ' יט:( וב

התחתונים בכו להקב"ה על .( שהמים  דף עח  ח"בתיקונים  )חדש  

כשברא הקב"ה את היבשה  ,תרחקו מזיו השכינה. וביום ג' נש

 כדכתיב ,הפרי שלהםטעם שוה ל מםטע ולהעצים שיהי וציוה

מרדו ולא   םוגו'" )בראשית א', י"א(, ה  עץ פרי עשה פרי למינו" 

והיא לא עשתה כן אלא פעלו כן למעשה, וכמו שפרש"י וז"ל, 

 ,וכו' עכ"ל. וביום ד'  ולא העץ פרי פריותוצא הארץ עץ עושה 

 הירח התעצבן ,הקב"ה את השמש והלבנה בתוך הרקיע כשהניח

כדאיתא בגמ' חולין  ונצטמצםנענש  ךכתוצאה מכו על מעמדו,

אפשר לשני מלכים שישתמשו  ב"ה וכו' אמרה ירח לפני הק)ס:( 

 ,וכו' ע"כ. וביום ה'  בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את עצמך

כשברא הקב"ה את העופות והדגים, מיד הרג הלויתן את בן 

 גדול השהימפני מן המים לגמרי  הקב"האותו  משךשוב ו ,זוגו

 הקב"ה אלא ,ולא יתקיים העולם בפני הוירב הביותר ואם יפר 

תו להצדיקים לעתיד לבא, וכמו שפרש"י מלחה אותו ושמר או

בריאת על המלאכים והתנגדו כ"א(. וביום ו', התלוננו  שם)

בו ביום חטא ו  ,וכדאיתא במדרש תהלים )פר' ח' אות ב'(  ,האדם

אדה"ר ונגזר עליו להתגרש מגן עדן. ונראה שהקב"ה רק ברא 

כדי ללמדנו שאין לנו  את העולם הזה בדרך מעורבב כזאת

נס לדיכאון אם גם התוכניות שלנו לא יתגשמו בדיוק כפי להיכ

נתקלנו שאנו רוצים, אלא יש לנו להתחזק ולהמשיך אפילו אם 

 ומכשולים באמצע הדרך.בהרבה בעיות 

 

 ד[ ראש דברך אמת 

 

בתוך הפסוקים של  סוגיותלא נתפרסמו הני הרי  אמנם

ולפי הפשוטו של מקרא משמע שבאמת  .הדיאה בהתור  

מעשה בראשית התנהל בצורה חלקה של כל פרט ופרט בתהליך 

שלא היה  אחד באמת לא היה יוםש , למרותבלי שום מניעות כלל

העיקרון ללגמרי  ומתנגד  . ולכאורה זה מפר בו סיבוכים נוראים

אצל הקב"ה שהוא מדת האמת, וכדאיתא בגמ'  ביותר  חשובה

 צריך להיות מדה זו היהחותמו של הקב"ה אמת. ו:( שבת )נה

שהוא הנושא  יתבנוגע למעשה בראש בדוקאביותר בולט 

, וכתיב "ראש דברך אמת" )תהלים התושב"כהראשונה שב

 מרומז נמי בהאמחויבותו של הקב"ה להאמת ו .קי"ט, ק"ס(

כתיב "בראשי'ת בר'א אלקי'ם" )בראשית א', א'(, והעיר ד

וגם הביא בס'  .הטורים )שם( שהוא סופי תיבות אמ"תהבעל 

שהעשרת הדברות  בשם החי' הרי"ם ז"ל הזכות )ברכות(

 מתחילים יותפותחים עם אות א', "אנכי ה' אלקיך", והמשנ

עם אות ת',  פותחהתלמוד גם באות מ', "מאימתי קורין", ו

ראשי תיבות אמ"ת. וגם רש"י  ביחד הם"תנא היכא קאי", ש

על התורה הציב לנו סימן שתורת ישראל תורת אמת  בפירושו

שאת פירושו בספר בראשית פתח באות א', "אמר רבי  ,היא

סוף ספר דברים מסיים באות ת', "יישר כח ב ופירושויצחק", 

"גחון"  ,תורההבשהאמצעית  תיבהה פירושו עלששיברת", ו

 הם יחד"מעיים", הרי אות מ', שב היא ,)ויקרא י"א, מ"ב(

תיבות אמ"ת. וגם בס' איגרת הטיול, להג"ר חיים אחיו  ראשי

של המהר"ל, )ערך שקר( גילה רמז נוסף, שבפסוק הראשונה של 

כל הנקודות חוץ מן השורק, יען כי השורק את בראשית תמצא 

כולה אמת ורחוקה היא  אותיות "שקר", ואילו תורתינו הקדושה  

הביא חלקית, שהיא שלמה ולא  אמת של התורה  מדת המן השקר. ו

 ,)פר' בראשית( ,פשיץ ז"ליבס' נפלאות חדשות, להג"ר נח ל
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שלש אותיות אמ"ת הבשם הג"ר שמשון מאוסטרופוליא הי"ד, ש

א' במילואו הוי הנה אות ש .כמות זההוי זה ש ,במספרם יםשו

אל"ף, וא' פעמים ל' הוא ל', וף' פעמים ל' הוי כ"ד אלפים, 

אות מ' וגם באותיות מנצפ"ך הוי שמונה מאות. שאות ף' 

כ"ד אלפים, שאות ם'  הוא' םבמילואו הוי מ"ם, ומ' פעמים 

אות ת' במילואו הוי תי"ו, הרי  באותיות מנצפ"ך הוי שש מאות. ו

ד' אלפים הוי כ"ד ו' פעמים  אלפים, ו  תת' פעמים י' הוא ארבעו

מת מכל שדברי הקב"ה הם בתכלית הא זהו כדי ללמדנואלפים. ו

וא"כ אנו  צד ובכל אופן, ולכן כל האותיות הם שוים זה לזה.

לגבי   על ידי חפישת האמתתחיל  ה  לאצריכים לבאר אמאי התורה  

כל הבעיות שהתרחשו במהלך הימים הראשונים של מעשה 

כדי דוקא נראה שהתורה התאמץ הרי ואדרבה  .בראשית

  כשורה.הכל התנהל כאילו רושם ה צורולי להסתיר אותם

 

 ה[ כי היא היתה אם כל חי 

 

כדי להרגיע את האדם שלא להגדיר את  היתה כל זהש י"לו

שהרי חייב כל  .ל ידי טעיותיו ולוותר על שאיפותיוע מועצ 

כמעקפים בהדרך,  שלו לראות את הכישלונות והקשיים אדם

כל למרות    לנסות להגיע אל היעדלהתקדם ולהמשיך  מוטל עליו  ו

התורה לא כיסה את ש י"ל וא"כ. תולתוכני ושהתנגש הבעיות

כדי לשטות באנשים  במשך מעשה בראשית שהתרחשו הסיבוכים

ללמד אותנו שאין לנו להגדיל את  כדי אלא ,אותםאו להערים 

מלהמשיך להשיג   להרתיע אותנו  אותםהכישלונות שלנו ולאפשר  

לאחר שחטאו אדם וחוה ונגזר עליהם  מה"טו .המטר את ה

שימותו וכדכתיב "בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה 

כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב וגו'" )בראשית ג', 

י"ט(, מיד העניק אדם הראשון שם לאשתו, "ויקרא האדם שם 

אשתו חוה כי הוא היתה אם כל חי וגו'" )שם כ'(. ולכאורה 

בחר אדה"ר בדוקא לאחר שנגזר עליהם שימותו תמוה, אמאי 

והרי באותה שעה היה הגיוני יותר  .חוה אשתושם  לקרות את

ת ומכיון שהיא גרמה להמצב של מו ,ותולקרוא אותה בשם של מ

שתבוא להעולם. ומטו משמיה דהאלטר מקלם ז"ל, שאדם 

כדי  שנפלהרגע באותה דוקא חוה  אשתושם את הראשון קרא 

שאע"ג ששניהם חטאו וטעו, ומחמת שגגתם ה  ל  לחזקה ולהודיע

נשתנה התוכנית של העולם לגמרי ממה שהיתה בתחילה, 

ות לתוך העולם, ושעכשיו נגזר עליהם שימותו ונכנס המצב של מ

להגביל את  םעדיין לא הסתיים, ואין לה םמכ"מ הסיפור שלה

תוך העולם להמשיך ולפעול ב םאו להתייאש, אלא יש לה םעצמ

 היא עתידה להיות אם כל חי.   תעשה כן  חוהואם הצעיר, 

 

 יוה"כ ב   תוכנית גיבוי  [ ו 

 

 לנו לצייר לעצמנו לא רק תוכנית אחד של הצלחה,יש תמיד  ולכן

ובפרט בנוגע להתהליך של  .ת גיבוי ג"כואלא תוכני 

בתחילת השנה, מכיוון   ה של עבודת ה' הקמת הרגל חדשתשובה ו

שרוב הזמן הדברים לא מתקדמים על פי התוכנית המקורית 

 ירד מרע"ה מהר סינימה ש. ונראה שזה מרומז בזאתה תחוםב

לא היה  לוחותה גרסה זו של, שה"כביו עם הלוחות שניות דוקא

אלא   התורה לבני ישראלומסירת  בכלל העיצוב המקורי של הפצת  

יומא  . וגם מבואר בהמשנההמגירהמייצגים את התוכנית הם 

היה להפריש כהן  בתוך הביהמ"ק )ב.( שחלק מההכנות ליוה"כ

לו אשה   גם התקינוו  ,בהכה"ג  פסוליארע  שמא    הכה"ג  אחר תחת

אפילו אם ש זה מלמד אותנוו אחרת שמא תמות אשתו הראשונה.

אנו נתקלים בקשיים בתחילת השנה אין לנו להתייאש או להגדיר 

את השאיפות שלנו מחמת הבעיות והסיבוכים שעברו עלינו אלא 

 שלא לפחד, ובעיותהלמרות כל הכשלונות ו להתקדם להמשיך

 .חיהצלל כדי ,הראשונה שלא כפי התוכנית ,חדש לחרוש שביל

 שלנו יסייע אותנו להשיג את היעד קב"האי"ה הבזכות זה ו

ולייצר את עצמינו מחדש בתוך השנה הבאה עלינו לטובה.

 

 

 

 

 

 

 

 

  


