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מה יהיה על פרשת  –שנים מקרא ואחד תרגום 
  בראשית?

 

!

 

  איך יודעים מתי להפסיק?  –אם אין רמז 

 

  
   קושיות על שמחת תורה 

  מנין? –שמחת תורה 

  בס"ד
  

  סוף-ןהשמחה והאימעגלי 
  בראשיתלפרשת 

  הרב מרדכי ֵאלון שליט"א
  נערך על ידי תלמידים
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  מנין? –הפטרת שמחת תורה 

 

 

  
   הגיאומטריה של שמחת תורה 

 
'אור מקיף'

הקפות

בלי לעצור

 
יהודים רוקדים עם ספרי התורה שעות ארוכות. על מה 

ולמה? מה העניים הגדול? 

  סודה של פרשת בראשית  
  מדוע נפתחה התורה בבי"ת
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  על מה אבדה הארץ

  

בין שעל ידי לה
בנותן התורה. מתאחד ונדבק לימוד התורה אני

  האינסופיות של התורה וישראל

 
 

ברכת התורה

מהות התורה היא להורות לנו איך לדבוק 
והמשיך את האינסוף הזה כאן בנותן התורה האינסופי 

בעולם

  חידוש אינסופי בתורה 

יהבית כתיבת נפשי
התורההקב"ה את עצמו נתן בתוך 
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  לפני השכל וההבנה  –התורה כירושה 

 
מורשה "

"ילת יעקבקה
 

וכשאדם יורש, הוא יורש גם שלא מדעת

משה לנו צוה 'תורהלדבר משיתחיל

 

בברכת 
 התורה

כי אתה נדבק בנותן התורה. 
  בדרגה אחת –תינוק ומשה רבנו 

ההשגה בתורה
השייכות 

אין הבדל ביני  –שתי שלי לתורה לתורה והקשר הירו
    ובין משה רבנו!

  –בזכותי 
נוב

מצד הירושה, מצד 
מצד סגולתם ובחירת ה' לתורה ולהקב"ההשייכות

בהם
 

  

  תורה ביוונית נפתחת באל"ף
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   שוויון של שמחת תורה

 

לפני שכל היהודים ועלים 
  לברך בתורה תחילה!

 

 

ללמד

  המעגל האינסופי

 שאתה מביןואחרי 
  – וממילא דבוק באחרון בניו - בוק בנותן התורהאתה דש

רק אז אתה רשאי לעסוק בתורה.

, של עצמותואלא של מהותו
אני חבור לפנמיות שלך, אנחנו 

אחד

  הכל הפיך - חגי תשרי 
יום מתן תורההוא 

תורה מתן זה

שהכל   
 הפיך

רחמים עליהן שיבקש פתח לו שפתח
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פנימיים

כי הם באים מבפנים

  
שהכל הפיך 

יש רק דבר אחד שהוא 
עצמי באמת: אני ואתה בורא עולם, ואתה ואני.

?

שקודמת ללימוד.
בסיוון לומדים תורה

כולם

 

  רגליים לתורה

אז אנחנו הרגליים שלה 

! 

  להיות תינוקות

כידוע כשנותנים לתינוק משהו ביד, הוא כבר 
ומעולםמשוכנע שזה שלו מאז 

ובעצם כולנו צריכים להיות תינוקות כאלה 
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