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 צו

: שאלו תלמידים

אימתי יבוא "

 ?"המשיח

:            והתשובה היא

, "זאת תורת העולה"

כשנתפלל כולנו 

והתפילות יהיו כליל 

רק על כבוד ', לה

אז נזכה  -שמים 

להגאל בגאולה 

                                            . השלימה

 ~ומתוק האור ~ 

 

 “ זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים”

   .........“““מחודדין בפיךמחודדין בפיךמחודדין בפיך”””שיהיו דברי תורה שיהיו דברי תורה שיהיו דברי תורה    
 

 

 

זאת תורת העלה הוא ”

 (ב,ו)“ העלה על מוקדה
 

:              ה"אמר הקב
כל מי שהוא מעלה עצמו 

סופו לילך  -( מתגאה-)
היא ': שנאמר, באש

אוי . 'העלה על מוקדה
לה לגדולה שלעולם 

 אינה גורמת טובה            
 

 מדרש תנחומא    
 ~ומתוק האור ~   

 

 

ת                  
זמני השב

(
לפי אופק אשדוד
) 

 73:81: כניסת השבת
 73:81: יציאת השבת

שיום אחד החליט שהוא ,  מעשה בשודד 
, נפגש עם אישה צעירה .  רוצה להתחתן 

והיא אמרה לו שהיא מוכנה להתחתן איתו 
כולל לשמור ,  בתנאי שהוא יחזור בתשובה 

ן ,  שבת  להתפלל שלוש ,  להניח תפילי
לצום את כל הצומות כמו ,  תפילות ביום 

 . שצריך ולקבוע עתים לתורה ועוד ועוד
מה פתאום שאחזור ” :  אמר לה האיש 

ה  ב ו ש ת ה ?  ב ש ק י  ד מ ר  ת ו י ה  ,               “ ז
 .והלך לדרכו

, ביקש מהשדכן להיפגש עם אישה אחרת 
, אין שום בעיה ' ובפגישה אמרה לו האישה  

אבל יש לי תנאי ,  אני מוכנה להינשא לך 
השעות שלך ביממה   42שמתוך  ,  קטן 

 . תקדיש שעה אחת ללימוד התורה
אבל אל תגידי לי לשמור ' :  אמר לה האיש 

רק שעה ביום .  ' שבת ותפילין ותפילות וכו 
 .  “ולא יותר, ללימוד התורה

ד ,  כן ” :  אמרה לו האשה  רק שעת לימו
 .“תורה

א ,  ל עמד במילתו " האיש הנ  והחל לבו
האישה בינתיים יושבת .  לשיעור כל יום 

בעזרת נשים ורואה איך הרב מסביר על 
 . השבת והתפילין

תוך כמה ימים ושבועות כבר עשה לימוד 
עד שביום חופתו ,  התורה את כל השינויים 
 . כבר עשה תשובה גמורה
שהיא המפתח ,  וזה הכוח שיש בתורה 

עשרה .  להכל  ה  נ שמו לת  בתפי ן  , לכ
לכאורה ,  " השיבנו אבינו לתורתך "כשאומרים 

ך לומר   צרי ה  בתך ' הי ו לתשו בנ .                ' השי
, א " אומר מרן הרב עובדיה יוסף שליט ,  אלא 

שעל ידי לימוד התורה זוכים לעשות תשובה 
 .שעומדת לעד

 

 ~ ובחרת בחיים~ 
 

 ל "זכות הלימוד בעלון לעילוי נשמת ישראל בן ליבו אריה וסימה סגל ז

היסוד הראשון 
של הזריזות  

 ...הוא המעשים
 

 ל"הרמח

 “ זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים”
 

כל העוסק בתורה לא צריך עולה ולא מנחה                                                 : הגמרא אומרת
 . ולא חטאת ולא אשם ולא מילואים

 ...גם למילואים לא יקראו לו כי הוא לומד תורה
 

 ~ובחרת בחיים ~ 

כל העוסק בתורה לא צריך עולה ולא מנחה                                             : הגמרא אומרת
 .ולא חטאת ולא אשם ולא מלואים

 (ב, ו)צו את אהרון 

 .. אין צו אלא לשון זירוז
 (י"רש)ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס 

 

המחזיר שכינתו 'ואי עניית אמן של ' בונה ירושלים'אי עניית אמן בברכת המזון בברכת 
 -' הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים'ואי עניית אמן של ' לציון

שמעכבים את הגאולה ומצווה לפרסם ולהזהיר עליהם                        ' אמנים'אלו שלושת 
 .ונזכה לבנין ירושלים במהרה בימינו

 ~ומתוק האור ~ 

 ...אין בחייו דאגה כלל וכלל, בלב שלם' המאמין בה



 שיהיו ד 
 

 

דיני אכילה            
  בערב פסח

 

פסח   שישי)בערב  ביום  יחול   (השנה 
החמץ  את  התורה  אסרה 

היום כבר ,  מחצות  החמץ  אכילת  את  חכמינו  והרחיקו 
וכן אסרו חכמים לאכול מצה .  (לערך  50:01שעה  )משליש היום  

השחר מעמוד  פסח  שיאכל ,  (לערך  1:00שעה  )  בערב  כדי 
 .המצה לתיאבון בליל פסח

רוצה לאכול פת בערב פסח  ,  ומכיוון שכך  50:01משעה  )אם 

 :יכול לאכול, (לערך
לפסח)דהיינו העשויה מקמח  ,  מצה עשירה  .א שנילוש   (כשר 

וכדומה פירות  מיץ  או  יין  כלל,  עם  מים  תערובת  . ללא 
לפיכך לא אסרו ,  "לחם עוני"שאינה  ,  הואיל ואין יוצאים ידי חובת אכילת מצה בליל פסח במצה עשירה)

  (לאוכלה בערב פסח

תפוחי  .ב מקמח  העשויה  מתערובת -עוגה  או  אדמה 
ורובה מדברים אחרים אבל .  שמכילה מעט קמח מצה 

אסור לאוכלה בערב ,  עוגה העשויה ברובה מקמח מצה
  (שהרי נעשית מקמח מצה ואין עליה תורת מצה עשירה) .פסח

בליל )  מצה מבושלת או מטוגנת  .ג מצה  אכילת  חובת  ידי  יוצאים  ואין  הואיל 

: ולעניין ברכתה. ](לפיכך לא אסרו לאוכלה בערב פסח,  פסח במצה מבושלת או מטוגנת
שכל אחד מהם פחות ,  אם פתת אותה לפתיתים דקים

בזה,  כזית-מ זה  נדבקו  מיני "ברכתה  ,  ואפילו  בורא 
בפתיתים  ".  מזונות יש  מהם)ואם  באחד  מברך   (ואפילו  כזית 

  "[המוציא לחם מן הארץ"
כגון )ל  "במקומות שאין יכולים לתת אחד מהדברים הנ  .ד

ציבוריים יש ,  אדמה וכדומה-ואפילו לא אורז או תפוחי  (מקומות 
בשעת פסח -מקילים  בערב  לאכול  להם  לתת  הדחק 

בהסתמך על כך שבליל הפסח ,  ('שמורה'שאינה  )  מצה רגילה
 .'שמורה'יוצאים ידי חובה במצה 

, מתחילת היום ) כל הנאמר לעיל הוא דווקא עד שעה עשירית  

שמשעה זו אין לאכול אפילו מצה עשירה , (לערך 50:00דהיינו שעה 
כדי שיוכל לאכול המצה בליל פסח ,  כביצה -יותר מ 
 .לתיאבון

 פינת ההלכה 
,א“הרב דב ניסים שליט  

 "פורת יוסף"ראש כולל  

 ( יא, ז)“ 'וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לה”
 

   ? ? ? מדוע רק בזבח שלמים כתוב יקריב בלשון עתידמדוע רק בזבח שלמים כתוב יקריב בלשון עתידמדוע רק בזבח שלמים כתוב יקריב בלשון עתיד
   ---ומדוע זבח השלמים נכתב בסוף לאחר כל קרבנות החובהומדוע זבח השלמים נכתב בסוף לאחר כל קרבנות החובהומדוע זבח השלמים נכתב בסוף לאחר כל קרבנות החובה

   ???   חטאת ואשםחטאת ואשםחטאת ואשם, , , עולהעולהעולה
 (תהילים לד)סור מרע ועשה טוב 
,           כאשר הכתם עדין טרי   -משל לאדם שיש לכלוך על בגדו  

. ניתן לנקות את הבגד עם מעט מים וסבון והכתם בקלות יורד 
, לאחר זמן ,  אבל אם לא ממהרים להסיר את הכתם מיד 

כשבאים לכבס את הבגד צריך לעמול קשה להוריד את 
 .. הלכלוך וגם אז ההצלחה אינה בטוחה

זה הזמן לעשות   -כל זמן שהחטא לא השתרש ,  כן הוא בנמשל 
 -קרבנות חטאת ואשם שאדם חייב להביא על חטאיו ..  תשובה 

ניתן להתעכב "  יקריב " אבל קרבן שלמים  .  יש להביא מיד 
 .בהבאתו

 ~ומתוק האור ~ 

 

הסבא מקלם היה אומר שכאשר יש לאדם אפשרות 
ואפשרות נוספת לברך , אבל קטן, לברך על לחם שלם

פוסקת ההלכה שמברכים , על לחם גדול שאינו שלם
 . על השלם

אולם , יתכן שלאדם תהיינה יכולות מועטות יותר, כך
,                                 אם הוא מצליח למצות אותן עד תום

אשר הפוטנציאל שלו גבוה , הריהו טוב יותר מאחר
 .אך הוא לא מממש את כל יכולותיו, יותר

 

 ומתוק האור

.              שראה אדם אחד דואג, מעשה בחכם אחד
                         -אם דאגתך על עולם זה : אמר לו

 ; ימעט השם יתעלה דאגתך
                                     -ואם דאגתך על עולם הבא 

 .יוסיף השם ברוך הוא דאגה על דאגתך
 

 ~אורחות צדיקים  ~

 ל"הרב קוק זצ “  הגאווה היא הטפשות היותר פראית“

..                          שבעת ימים תאכל מצת”

 “מצות יאכל את שבעת הימים
 מפרשת בא

 

החליטו גבאי הצדקה ,  פעם אחת בשנת בצורת 
להפחית ,  מפני המצב הקשה ,  של העיר וילנא 

מסכום הכסף הרגיל אשר נהגו לחלק לעניי העיר 
 .'קמחא דפסחא'בכל שנה ל

א מוילנא ציווה " כאשר הגיע הדבר לאוזני הגר 
 . והם מיהרו לבא, לקרוא לגבאי הצדקה

ן -“ אשאל אתכם שאלה ”  מדוע               ”   -פתח הגאו
'                 כתוב בתורה פעם אחת מצות ללא האות ו 

 “'?ואילו בהמשך כתוב מצות עם ו
, בעצמך ,  כאשר מדובר בך ”   -השיב הגאון -“ אלא ” 

ומשום כך כתוב ,  רשאי אתה לצמצם ככל שתרצה 
ואילו כאשר מדובר באחרים .  בכתיב חסר '  ללא ו 

שם אין אתה רשאי ,  הזקוקים לעזרה ותמיכה 
 ..לחסוך ומשום כך כתוב בכתיב מלא

 

 וקראת לשבת עונג

מי שחושב שישנה פעולה כלשהי שיהודי עושה                

,                             "פרווה"רק , והיא אינה מצווה או עבירה

,                                            אדם הסבור כך -רשות 

 ! אפילו לא דרך על מפתן דלת הכניסה ליהודים

 

 מתוך תפארת שמשון, ל"י הטונר זצ"הגר                     

ם                  
הזוהר הקדוש כותב שאחרי אריכות ימים ושני

מראים לאדם שתי תסריטים

                   
                   

 : , אחד מה היה
שני מה יכול היה להיות

וה
!!  

ּכִי ִאם ּכלֹות , ֶשּתַדע ִכי ַכָוָנֵתנּו ּבתִפילה ֵאיָנּה , ָאִחי, ָראּוי ְלךָ 
ּוְלרֹוֵמם ַלּבֹוֵרא ּוְלַשּבחֹו , ַהֶנֶפׁש ֶאל ָהֱאֹלִקים ּוְכִניָעָתּה ְלָפָניו

  .ּוְלַהְשִליְך ּכל ְיָהֵבנּו ֵאָליו, ּוְלהֹודֹות לוֹ 
 

 חֹוַבת ַהּלָבבֹות

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20300/Temp/his_temp_5_1.htm#סימן תעא - אכילה בערב פסח-ג!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20300/Temp/his_temp_5_1.htm#סימן תעא - אכילה בערב פסח-ד!

