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מספר סיפורים הקשורים לחג. ביום  גם נוהוספוכחלק מההכנות לפסח הקרב ובא  ,בפרשת אחרי מותעסקנו יחד  השבוע

"ת שם סיפרנו בקצרה על ילד שרצה להודות לה' על כל הדברים הטובים שלישי יצאנו לברכת האילנות יחד עם כל הת

תפוח, עגבניה וכו'. והילד אמר שהוא כ"כ רוצה להודות על  –שיש, אביו אמר לו שהוא מברך על כל דבר את ברכתו 

ת ברכת "שלא הכל, יש המון דברים טובים: בתים, עצים, אנשים וכו' וכו' ואז אביו אמר לו שיוכל לברך בחודש ניסן א

 חיסר וכו'" אח"כ בירכנו ורקדנו.

 עניינים בפרשת אחרי מות:

אחרי שלמדנו על מיתת בני אהרון ה' מצווה את משה רבנו את כל הסדר וההכנה הראויה  – ההכנה לכניסה אל הקודש

שמגיע יוה"כ הוא להיות בכדי לזכות ולהיכנס אל קה"ק ביום הכיפורים. הכהן צריך דבר ראשון להתכונן שבעה ימים. וכ

טובל ביום הזה חמש טבילות ומקדש עשרה קידושים ועובד בבגדי הלבן המיוחדים ורק אז אם הוא מתאים לקדושה יזכה 

 שתתקבל עבודתו ולא יקרה לו שום דבר.

: דיברנו על העבודה עם הפר, הוידוי הראשון עליו ועל משפחתו )הילדים שאלו – עבודת פר הכהן הגדול ביום הכיפורים

אבל איך יכול להיות שהכה"ג יחטא?(, הגרלת השעירים באמצע והוידוי השני על כל הכהנים. תיארנו את ההתרגשות של 

הכה"ג בזמן הוידויים, את הרצון להטהר ועמ"י גם מתעורר לשוב בתשובה ומשתחווה בכל פעם שהוא שומע את שם ה'. 

 הקרבת הפר וההזאות בקה"ק ועל מזבח הזהב.

קה"ק, כל עמ"י משפחת בית אבטינס לימדה את הכה"ג איך בדיוק לחפון את הקטורת. הכה"ג נכנס ל – תהקטרת הקטור

מטהר את לבבו ומפלל לה' ששליחותו תתקבל. הכה"ג מקטיר ומתפלל תפילה קצרה שלא להפחיד את עמ"י שקרה לו 

משיך להיות בידיו של עמ"י. ביציאתו משהו. תפילתו שירדו גשמים, שלא יהיו צרות, שהילדים יהיו בריאים ושהמלכות ת

 לתקן ולהתכפר ה' סלח להם. פניו מאירות פי כמה וכל עמ"י מרגיש שבהתאמצותם הגדולה

הכהן הגדול עשה הגרלה על שני השעירים וסימן את השעיר לה' עם צמר צבוע בתולעת שני סביב  – עבודת השעירים

מר על קרניו. הכה"ג מתוודה על השעיר לעזאזל על חטאי עמ"י הצאור לסימן שעתיד להישחט ואת השעיר לעזאזל עם צ

וכולם מתוודים עמו. לאחר מכן שולחים את השעיר עם איש מיוחד עד למקום זריקתו וכולם מזרזים אותו שילך מהר 

 לכפר על חטאי עמ"י. השעיר נזרק והצמר נהפך ללבן.

במשכן. מי שמקריב מחוץ למשכן נחשב לו כאילו שפך  קרבנות צריכים מעתה להישחט ולהיקרב רק – איסור שחוטי חוץ

 דם, שהרי גרם הריגת בעל חיים לשוא ודינו בכרת. צריך להיזהר מלצער ולהרוג בעלי חיים!

 עדכון קריאה
( ה ולצרףהבר הברה אוקרללקרוא קריאה מצרפת ) יםהגן יכולרוב ככל ילדי ב"ה הגענו למצב בו 

לב זה אנו נפרדים מהמורה נתנאלה שליותה במסירות את לימוד הקריאה. בש .וחלק אף יותר מכך
יישר כח גדול על כל מודים לה מאוד על עבודתה הפוריה והמאומצת. בשמנו ובשם ההורים אנו 

 ההשקעה!
וכולם קראו את כל סימני הסדר ופירושיהם יחד עם נתנאלה. הילדים קיבלו את ההגדה היפה שהכינו 

חלקי ההגדה עד תומה. )קריאת חד  שאר כל הסימנים ואת אתשוב ד החג ובתוכו מומלץ לקרא עמם ע
 גדיא הינה משימה מאתגרת ויכולה להוסיף הרבה לשימת לב לדיוק בקריאה בלא ניחושים(. 

פרטים מדויקים יותר  .אחרי פסח נעבור בעז"ה לעבוד על שני דברים: קריאה בשטף ודיוק בקריאה
 יוסברו בהמשך.

 

שירים ששרנו: עבדים היינו, ממצרים גאלתנו, 
והיא שעמדה, די דיינו, על אחת כמה וכמה, אדיר 
הוא, אחד מי יודע, חד גדיא, שירה חדשה שיבתו 

 גאולים.

 



שונה מכל העמים ולכן יש לו דינים מיוחדים בענייני הנישואין, לא עם כל אחד אפשר עמ"י הוא עם  – איסורי עריות

דיברנו על כך  רץ מצריים, ארץ מלאבה בגילוי עריות כדי שנהיה עם קדוש ומיוחד.להתחתן. ה' הוציא אותנו מא

   אמא, אחות וכו'. –כי אצלנו הכל צריך להיות בקדושה! למדנו קצת איסורים  –שלחתונה קוראים קידושין 

   

 :לקראת פסח סיפורים שסיפרנו

שרב מתנה דרש בפפוניא שצריך מים שלנו לאפיית המצות.  הסברנו את המושג ע"פ הסיפור מהגמרא – מים שלנו

למחרת הגיעו כולם לבקש ממנו מים ואז הסביר להם שהכוונה מים ש"ישנו" והתקררו בלילה וכך יש פחות חשש 

 שיחמיצו.

סיפרנו על הרב מאיר מרגליות רבה של כל אוסטראה שסחב על כתפו את מי השאיבה למצות החג.  – מים שלנו ב'

עברה עגלה ובתוכה רב שני שגם הוא שאב ממי המעיין למצות, והוא הזמין אותו להצטרף לעגלתו. הרב מאיר לפתע 

 אמר שהוא רוצה לסחוב בעצמו את המים למצווה, ולבסוף גם הרב השני ירד מעגלתו והצטרף למאמצי המצווה.

סח שבמחסן בכדי שיזכור להשתמש בו סיפרנו על הרב חיים ששמר את הלולב מסוכות יחד עם כלי הפ – חיבוב המצוות

מצוות שריפת חמץ, )את ההדסים לקח לבשמים להבדלה(. כשהגיע חנוכה הוסיף הרב חיים למחסן גם  –למצוה נוספת 

את פתילות הנרות. לאחר חנוכה נפטרה אמו של הרב חיים ואז גידל שערו במשך כמה חודשים עד שגערו בו בערב פסח. 

 .ובסופה אסף את כל השערות ,את שערותיו. הספר טאטא את הרצפה לפני התספורת אז הלך לספר וביקש לשמור

אותו למה הוא צריך אותן? ענה שאלו שערות של מצוות כיבוד אב ואם ולכן הוא רוצה להשתמש בהן למצוותה  כששאל

 ביעור חמץ. –נוספת 

ן נהגו לעשות סדר מיוחד מאוד. כל התלמידים בישיבת וולוז'י - בישיבת וולוז'ין ליל הסדרביום חמישי נספר בעז"ה על 

 033הנצי"ב. הרבנית נסעה לקניית המצרכים בוילנא ובליל החג ערכו את הסדר לכ –נשארו להיות בליל הסדר עם רבם 

איש. הנצי"ב נכנס לסדר לבוש בבגדי לבן מהודרים ועטור במצנפת עם פסי זהב. בניו שאלו מה נשתנה וסיפור ההגדה 

רוכות. כשהגיעו לסעודה הצטרפו אליהם נכבדי ועשירי העיר שרצו לזכות לשמש את התלמידים ולהגיש נמשך שעות א

להם את צרכי הסעודה. הסדר נגמר סמוך לותיקין כשכל התלמידים שרים בשמחה ובהתלהבות: "ברוך אלוקינו שבראנו 

          לכבודו". 

 

 שבת שלום ופסח כשר ושמח!
 

 להתראות במתמידים!!!
 

 וםנח


