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מתקרבים אנו למאורע המרכזי של , יתברך' בעזר ה
 ? ולמה נקרא כך, ליל הסדר –חודש ניסן 
על הנסים ששם זה בא לרמז , ע"ל זי"אומר המהר

והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא עמנו במצרים 
שהם נעשים , ]אמן, במהרה בימינו[ושעתיד לעשות 

והכל היה במחשבה תחילה ואין נס ,  ובמשטרסדרב
  . שנעשה חוץ מן הסדר

  
ניתנת ההזדמנות לאדם להקנות לבניו את ' ליל הסדר'ב

 ולהאריך ויש לנצל זמן זה מאד, ערכי האמונה והמצוות
ועיקר סיפור . עניין יציאת מצרים וגאולתם של ישראלב

יציאת מצרים הוא להודיע את גבורותיו של הקדוש 
.  בהוציאנו ממצריםנולואת הישועה שעשה , ברוך הוא

שצריך להכניס בלב בני הבית את , ועיקר המצוה היא
 , ובגודל גבורותיו ונפלאותיו, האמונה בבורא עולם

אלא , ת ההגדה כפשוטהולכן לא מספיק רק לקרוא א
וכן , ין ביאורים מהגמרא ומהמדרשראוי שכל אחד יכ

, גם של ימינו,  ולפרט את כלליות הנסים,משאר ספרים
  . יתברך' ועל ידי זה יתחזקו כולם באמונת ובאהבת ה

  
כל הבן : שנאמר, פרעה גזר להשליך ליאור את הבנים

גזר על , וכשנצטרע פרעה. הילוד היאורה תשליכוהו
 ומאה מישים בנים בבוקרח להמית מאה ו–ם הבני

וכשהסכים פרעה לשלח את עם . וחמישים בנים בערב
 . בניםה שישאירו את דרש, ישראל ממצרים

,  את סיפור יציאת מצריםבניםעל כן נצטוינו להודיע ל
 : כמו שכתוב , לרצונו של פרעה הרשעבניגוד 

  ... לבנך ביום ההואוהגדת 
  

 .אמן, יזכינו לזה' ה

  יציאת    לרבינו כניסת                
  ק       תם"ק       ש"ש          

  20:11     19:31    18:18: ירושלים 
  20:08     19:33    18:35:  תל אביב
 20:08     19:33    18:25:       חיפה
   20:08     19:32    18:33: באר שבע

         

  ניסן
  חיים מונדיבי' ר, )'הפלא יועץ'בן (יהודה ' ר -ב"י
  יוסף בהתית ' ר, משה אלשיך' ר, יוסף קארו' ר -ג"י

  מנחם מנדל מליובביטש' ר, יוסף שרבני'       ר
  ה "לוי בן יעקב אבינו ע -ז"ט
    ששון פריסיאדו' ר -ח"י  מאיר אביחצירא'  ר-ז"י 

        
  

בשונה מכל הקרבנות . מלמדת אותנו התורה על עניין הקרבנות, צו, אבפרשות ויקר
 שונה הוא מכל שאר ,"שלמים"שאף על פי שהוא קרבן , "תודה"הוא קרבן 
 –שלושים חלות מצה ועשר חלות חמץ ,  שצריכים להביא עם הקרבן.א: הקרבנות

ים שכל הקרבנות עתיד, ל" רואים אצל חכמינו ז.ב. מה שלא מצאנו בשום קרבן
   ".תודה" מקרבן חוץ   ,להתבטל

  
 ,  מאיר עינינו בעניין זה)ברכות הודאה ה' הל(בליקוטי הלכות , ל"ת ז"מוהרנ

אבל קרבן תודה אינו בא לכפרה אלא , כל הקרבנות באים לכפר: ונביא מדבריו
: ל"וכמו שאומרים חכמינו ז. יתברך על הנסים שעשה לנו' ה-להודות ל, להודאה

 , חבושי בית האסורים, הולכי מדברות,  הים יורדי– תלהודויכים ארבעה צר
, איך שנהתפך הכל לטובה, נפלאותיוו' ה באה לספר חסדי האההוד. וחולה שנתרפא

 וזהו גם כן הטעם שכל הקרבנות בטלים וקרבן תודה .והצרה עצמה נתהפכה לשמחה
וקש את עוון ישראל ביום ההוא יב: "כי על זמן העתיד נאמר, אינו בטל לעתיד

 , ולכן לא יצטרכו יותר קרבנות הבאים לספר, שכל העוונות יתכפרו, "ואיננו
,  איך שהצרה נהפכה מיגון ואנחה לשמחה–'  את נסי האבל קרבן תודה שבא לספר

 :  שעליו נאמרהגאולהשייכת לזמן , שבחינה זו של הפיכת היגון והצער לשמחה
 כןוזוהי גם .  לכן קרבן תודה שייך גם לעתיד,"ון ואנחהששון ושמחה ישיגו ונסו יג"

מה שלא מצאנו , חדהסיבה שבקרבן תודה צריכים להביא חלות מצה וחמץ כא
, כמו חמץ שמתנפח, ששורשם הוא הגאוה, חמץ מרמז לעוונות כי. בקרבנות אחרים

 ובא בטענות, ומתרברב,  שהוא מתנפחזהְל,  ואנחה ויגוןוכן החמץ רומז לעצבות
והמצה מרמזת היא . וממילא הוא מלא יגון ואנחה, ומרגיש שכולם חייבים לו, לאחרים
ומרגיש שלא מגיע לו , זה שלא בא בטענות לאף אחדְל, להסתפקות במועט, לענוה
כי גם במה שיש לו הוא , וממילא הוא שמח בכל נקודה הכי קטנה שיש לו, כלום

  . מידוממילא הוא מלא שמחה ת, יע לומרגיש שזה לא מג
  

 , בבחינת מצה, די יודע שלא מגיע לו כלוםו על ידי שיה–ולזה רומז קרבן תודה 
 ,  על הטובה שהשפיע לו וגמל עמו חסדיתברך' ה-לכן מביא קרבן להודות ל

 , שלושים חלות מצות ועשר חלות חמץ, ולכן צריך להביא בקרבן תודה
וזהו הטעם שבקרבן . שהיא המצה, ואנחה לשמחהלרמז שמהפכים את הגאוה והיגון 

 וההרגשה שלא מגיע 'ה-לובחינה זו של הודאה .  חמץ ומצה–תודה היו שני סוגי לחם 
שהרי גם בזמן הגאולה תהיה לכל יהודי .  לא תתבטל לעתיד–' לי כלום והכל בחסד ה

' ה-ויודה ל ותמיד ישמח במה שיש לו, וירגיש שלא מגיע לו כלום, ענוה אמיתית
כן זוכה , להתקרב לצדיקים וכשרים שזוכה וכל אחד כפי מה. יתברך על מה שנתן לו

הן שפע גשמי , וכל השפע שיש לו,  להרגיש שלא מגיע לו כלום–לדרגה נפלאה זו 
ולא בא בטענות לאף ,  תמיד שמחוממילא הוא. הכל זה מאיתו יתברך, והן שפע רוחי

  . ק מהצדיקים האמיתייםכי דעת נפלאה זו מקבלים ר. אחד
  
, ובזכות זה נזכה לבחינת קרבן תודה, יתברך יזכינו להדבק בצדיקים וכשרים' ה

  .אמן, שהוא שפע של שמחה בזמן הגאולה
 



 

 

  
  

  

    
 ל"מיכאל דהאן זצ הרבדברי 

  
 כל מקום שמכניסים ,בודקים את החמץ בחורים ובסדקים, ד"י- אור ל

הרי הבית כולו נקי מכל ? מהי מהות הבדיקה הזו. לשם חמץ
 ,עקרת הבית כבר ניקתה ושפשפה את כל פינות הבית ,פירור

      ,כל מקום אפשרי כבר נוקהו ,מתחת למיטה, מאחורי כל ארון
 ,אין זמן בשנה שהכל כל כך נקי. כולם כובסו, הבגדים, הכיסיםוכן 

 מה הקדוש? מה חכמינו ביקשו מאיתנו ?אז איזה חמץ צריך לחפש
כי תצא למלחמה על : "נחמןבינו כותב ר? הוא רוצה ממני ברוך
ן "ליקוטי מוהר(" כסדר ושלא כסדר" זה בחינת )דברים כא(" אויבך

כשהוא רוצה , נגד רצונו,  כסדר כשהולך לאדם שלא.)תורה פב
   –להיפך  והדבר מתנהל בדיוק ,שדבר מסוים יתנהל באופן מסוים

: יש לנו רצונות טובים של קדושה.  ממש מלחמה בתוך האדםזה
. להצליח לחנך את הילדים, להתקרב למדות טובות, להתקרב לתורה

, "כולם חפצים ליראה את שמך", אין יהודי בעולם שלא רוצה בזה
       , אבל אז מתחילה מלחמה? י לא רוצה שילדיו יהיו מוצלחיםמ

, של כפירה, של כעס, אושמחשבות של י, אז מגיעות מחשבות רעות
כשהולך לך שלא : נואומר רבי. של חולשת האמונה, של בלבול

כשקורים דברים שלא ציפיתי ולא  כי .מלחמה מתחילה –כסדר 
 .עותמתעוררות בי מחשבות ר, רציתי שיקרו

אלקיך בידך ושבית ' ונתנו ה, כי תצא למלחמה על אויבך " הפסוקעל
אם אתה רוצה  :) קזמ"ליקו( נחמן נו מלמד רבי)דברים כא(" שביו

                                    , שיתבטלו רצונות אחרים כנגד רצונך

 ?מה פירוש". ושבית שביו" אז –כסדר אם אתה רוצה שילך לך 
, כמו אחד שלוקח שבויים, מחשתמשיך את אלקותו יתברך לתוך ה

 יתברך שמח כשמחזיקים 'ה.  יתברך למח שלך'קח ותכניס את ה
  , יתברך' ה-תאמין שהכל מ,  איזו עצה נפלאה.אותו בתוך המח

       , גם אם לא הולך לך כמו שתכננת, שאין שום מקרה בעולם
. תדע שהבורא יתברך יכול לעזור לך ולהושיע אותך בכל עת ורגע

אם תמשיך ! כך תזכה לנצח במלחמהרק , דושותאלו הן מחשבות ק
עלית למרום . "תה פשוט תעלה למקום אחר,  יתברך אליך'את ה

 ואתה כביכול ,כל דבר שנמשך ממקום גבוה נקרא שבי". שבית שבי
מלך אסור " יתברך עד שהוא נקרא 'מחזיק אצלך במח את ה

      ש  מה פירו: אומר הזהר הקדוש,) ז'שיר שירים פ(" ברהטים
 ברוך הקדוש, ר את המלך העליוןר וקשֹואסֹו ?"מלך אסור ברהטים"

יתברך אצלך וכל  'וכך ה.  מחשבותיך]רהיטת[בתוך ריצת , הוא
 יש לך את הקדושכש. כל הצרות מתבטלות, המלחמות מתבטלות

   .אתה יכול לרקוד, אז אתה יכול לשיר, הוא ברוך
  

 שיש בו כח להוציא ,כבר דבר גדולרק לדעת על הדברים האלה זה 
   . כי ידיעות כאלו הן הצלחת הנפש, את האדם מהרבה צרות

מושל בכל ואין עוד , שיש מנהיג, הריאכשאדם מרגיש שיש אדון לב
כי כל חיותו , על ידי זה הוא מפסיק להחשיב כל כך את עצמו, מלבדו

. יתברך'ה-בוהצלחתו תלויה אך ורק 
 

               
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   הכנה לחג הפסח
ל היה חידוש " ז בנדרלוי יצחק' שר, א סיפר"ש שליט"מוהרא

 , נפלא בעניין לאסוף כספים לעניים לצרכי חג הפסח
 : והיה פתגמו, והלך בתקיפות עם כל אחד מאנשי שלומינו

.  נותן או שאתה לוקח או שאתה–" אדער נמסטו אדער געסטו"
. תו ברשימה שיקבלכבר רשמו או, כי מי שאמר לו שאין לו לתת

פנה אל , שעדיין לא היה כל כך מפורסם, א"תשכ'ובשנת ה
סכום גדול לחלק לרשימה שהיות וחסר לו , ש בתחנונים"מוהרא

וכן עשה , שיעשה עמו חסד וידאג בעבורו לסכום, שהיתה לו
כי כל , ייה אותווממש הח, ואסף בשבילו את הסכום, ש"מוהרא

   .חיותו היה לחלק לעניים את צרכי פסח
  

~.~   
  

שבפסח צועקים ',  באיכה מרומז בתרגום של: ל אמר"רבינו ז
 , "כיום מועד' קול נתנו בבית ה"כמובא על פסוק , בתפילה

ועל כן נוהגים אנשי שלומינו , כקל עמא דמצלין בתנא דפיסחא
וכן את ההגדה . ה השנ ימותלהתפלל בפסח בקול רם יותר משאר

  . כדי להוליד את המוחין, אומרים בקול רם מאד
  

  
והרי אמרו . נר של שבת ניתן להדלקה לנשות העם הקדוש

 ', שהיא כיבתה נרו של עולם והחשיכה אותו וכו, החברים
 , סוכת שלום זוהי גבירת העולם: אבל סוד הדבר הוא

ועל זה הגבירה .  בה הן שורות–ונשמות שהם נרות עליונים 
   .שהרי במקומה נאחזת ועושה מעשה, צריכה להדליק

~. ~  
 , ואשה צריכה להדליק נר שבת בחדוות הלב ורצון רב

 לעצמה לזכות לבנים  גדולההזדמנותו, שהרי כבוד עליון הוא לה
, וירבו שלום בארץ, ים שיהיו נר העולם בתורה וביראהקדוש

כן צריכה מאד להזהר במצוה ל. ומזכה את בעלה לחיים ארוכים
  . זו

~. ~  
  

זכור את "ועל זה כתוב , זכור ושמור הם כאחד, שבת לילה ויום
" זכור "–" שמור את יום השבת"וכתוב , "יום השבת לקדשו

אשריהם ישראל שהם חלקו . כי הכל אחד, לנקבה" שמור", לזכר
 ועליהם כתוב , גורלו וירושתו, של הקדוש ברוך הוא

  ."אלהיו' ה-אשרי העם שככה לו אשרי העם ש: ") קמדתהלים(



 
          ע"זי ה"שלמה המלך ע                                                                                  

   אם אין חכמה אין יראה
  

יום ששי הגיע ועדיין , שה בני אדם היו הולכים במדברלוש
לכן החליטו לשמור את כל כספם באיזה , לא הגיעו לעיר

בליל שבת התעורר אחד . וכך היה, תמקום לפני כניסת השב
לקח את כל הממון שלו ושל חבריו והחביאם במקום , מהם
הלכו שלושתם להוציא את הממון אך , כשיצאה השבת. אחר

לכן החליטו , חשדו אחד בשני אך לא העלו דבר, לא מצאו
וסיפרו לו , ועמדו לפני.  לדון בענייןה" המל עללכת לשלמה
, תה שעה לא היתה לשלמה תשובה מספקתבאו. את סיפורם

ה את "אז אמר להם שיחזרו אליו מחר ויפתור להם בע
שלא ידע איך לשפוט , שלמה הצטער על כך מאד. בעייתם

יתברך ' ה-והתחיל לחקור בחכמתו ולהתפלל ל, את משפטם
, וכך ישב הוא כל הלילה עד אור הבוקר, שיעזור לו בעניין

  . וכל להוכיח מי שלקח את כספםואכן מצא דבר שממנו י
  

: אמר להם שלמה המלך, למחרת כשבאו לפניו השלושה
שלח אלי מלך פרס . ובודאי חכמים אתם, אתם אנשי מסחר

 כך הוא .את בעייתו ורוצה אני את עזרתכם בחוות דעתכם
ם הבחור ובחורה היו גרים עם הורי: המקרה ששלח לפני

אחד ביקש הבחור יום . וכך הכירו זה את זו, בבית אחד
שבע לו בשבועה חמורה שלא תינשא לבחור ישת, מהבחורה

ואם במידה בבוא היום בכל זאת תרצה להנשא לבחור , אחר
ואכן הסכימה הבחורה ונשבעה לו , ושתבקש את רשות, אחר

ואבי הבחורה הציע לה בחור והחליטו , עברו השנים. על כך
צריכה אני : אמרה הכלה לחתן, אך לפני הקידושין, להנשא

, כי נשבעתי לו על כך, ללכת לבקש רשות מבחור פלוני
, קיבל החתן את דבריה ברצון. שלא אנשא אלא רק ברשותו

. הלכו שניהם לבחור ההואו  לקחו כסף ומתנותומיד
    , אני עומדת בשבועתי: אמרה הכלה, כשהגיעו אליו

 תמורת ובאתי לבקש את רשותך ושתמחל לי על השבועה
:  אותו בחורהאמר ל. מתנות שהבאתי לכבודךסכום זה ו

ואיני לוקח בתמורה , נקיה את משבועתך ומותרת לחתן הזה
פגש אותם , חזרה כשעשו החתן והכלה את דרכם .שום דבר
  .  ורצה לאנוס את הכלהלקח את כל כספם, שודד זקן
לו את אשר עבר וסיפרה . תשמע את דברי:  הכלהאמרה לו

חומר ואתה צריך ללמוד מזה בקל : עליה ולאחר מכן אמרה

 התגבר על יצרו והסכים שנלך לבקש רשות  החתן מה–
כל שכן , אף על פי שאני מותרת לו כדרך העולם, חורבמה

והמעשה שאתה רוצה לעשות הוא אסור    , שאתה אדם זקן
ין עיניך כדאי לך לשים את הקדוש ברוך הוא ב, לגמרי

. הכסףולא לקחת את , ולהתגבר על יצרך שלא לנגוע בי
חרר אותם לשלום עם כל שיו, התרכך לבבו של הזקן השודד

  .  הכסף
  
 –ושאל לפניהם את שאלת מלך פרס , ם שלמה המלךיסי

האם לכלה שלא נפגשה עם החתן רק ? למי יש שבח ויתרון
 או האם השבח הוא, אחרי שקיבלה רשות מהבחור השני

לבחור ההוא שמחל לה על שבועתה מבלי לקחת שום דבר 
או האם השבח לזקן השודד שהיה בידו לעשות , בתמורה

כרצונו ולקחת את הממון ולאנוס את הכלה ובכל זאת 
 מבקש אני את !?התגבר על יצרו ושיחרר אותם לשלום

ם נכולאחר מכן אפסוק את די, תשובת כל אחד מכם
 אני משבח את הבחור :ענה אחד מהם ואמר. במשפטכם

 לעכב אותה מלהנשא ולא למחול לה על שהיה בידו, השני
. ובכל זאת התגבר על יצרו ונתן לה את רשותו, שבועתה
שדרך הנשים דעתן קלה , אני משבח את הכלה: ענה השני

ובכל זאת שמרה אמונים , ולא היתה עומדת בשבעותה
: יענה השליש. לבחור השני והלכה אליו לבקש את רשותו

שהיה בידו את האפשרות , אני משבח את השודד הזקן
ובכל זאת התגבר , לאנוס את הכלה וגם לקחת את כל הכסף

על יצרו ולא רק שלא אנס אותה אלא גם החזיר לה את כל 
         . מזה מוכח שהזקן צדיק גמור, סף שלקח ממנהכה

ידוע לנו שאתה , הלומעכשיו נפתרה התע: מיד ענה ואמר
לך ותחזיר את כל הממון . חת את הממון של חבריךהוא שלק
  . לבעלים

  
  

,  המלךכששמעו כל ישראל את המשפט הזה של שלמה
: ל"וזה מה שאמרו חכמינו ז. ממשפטיווהתחילו לפחד ממנו 

, קדושה מי שיש לו חכמה, דהיינו. אם אין חכמה אין יראה
                      . ממשפטיו ממנואז העולם יראים, י חכמת התורההשזו

  
  
  
  

  )נחלת צבי(
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 19:14:   צאת הכוכבים18:56 :  שקיעה12:46 :  חצות היום והלילה09:41 :א"ש גר"סוזק  09:05 :א"ש מג"  סוזק06:40 :זריחה   05:24 :עלות השחר
פי אופק תל אביבלהזמנים

  מהגליון הקודם' המשך סיפורו של י
  

וסיפר לי שכעת חזר , הוא נכנס לביתי ושפך את לבו לפני
וגילו אצלו גידול ממאיר ,  שבחיפה'ם"רמב'מבית החולים 

אתה חייב לקחת . "וקבעו לו כבר תור לניתוח, ע"ל, בכליות
מסיבות שונות הנסיעה .  אלי התחנן–" אותי דחוף לאומן

אחר נסיעה . איירהתעכבה ויצאנו לדרך דווקא בחודש 
. נחתנו באומן,  שעות כולל הטיסה20-מתישה שנמשכה כ

לא שמעתי , כמו שהוא אמר' תיקון הכללי' !?מה אומר לכם
כל ִמלה יצאה מפיו ,  כזה לב נשבר,כאלו בכיות. מימי

קם עם , כשסיים לאחר כשעה. מרוסקת ביללות של בכי
 , אפשר לחזור הביתה, בא: " על פניו ואמר ליךחיו

  .ואכן תחושתו היתה נכונה לגמרי"! אני בריא
הצילומים שערכו לו הרופאים . תפילתו התקבלה ברצון

 זכר פשוט לא נשאר, בפעם השניה הדהימו אותם כליל
  , יתברך' בחסדי ה, שנה מאוחר יותר נולד לו בן. מהמחלה

  ! נחמן... ויקרא שמו בישראל
  

  כל הרוצה להצטרף להאדרת התורה 
  לזיכוי הרבים ולהפצת האור של רבינו 

   הגליון בכל רחבי הארץ ואף בעולם י הפצת"ע
  נשמח לארח כל אחד ואחת במערכת ההפצה 

   אנא פנו אלינו בהקדם האפשרי
  !ברוכים תהיו

  

  וכדומה רפואה , הצלחה, נ"הקדשות לע
  

  חסויות  וכן, ניתן לשלוח למערכת
  
  ותגובות  הצעות, ברכות ואיחולים

  
 !תתקבלנה בברכה

  
  02-9950000...... ...........לשמיעת שיעורי ברסלב בשפות שונות 

  
  052-3476706......... .........................סים ודיסקים ח קונטר"גמ
  
  052-3635951............ .....................ח לימוד לעילוי נשמת "גמ
  
  054-7280433................... ................................ח תפילין "גמ
  

  052-6713201....... .............................מוהל מוסמך ירא שמים 
  

  02-5810010.... ......................................שידוכים לשם שמים 
  

  1-800-255-522................... ...........................מוקד הישועות 

 שאביו הקדוש בא אליו ,רבי שלמה מזוויל סיפר
 בעולם העליון כשבא חסיד: "בחלום ואמר לו

. "והם חשובים שם מאד.  נעשה רעש גדול,ברסלב
 .ו עם איזה חסיד ברסלבתכדוביקש שידוך לנ

ואם תהיה לי קריאה בליל , 'הצלה'י מתנדב באנ
  , הסדר ואצטרך לצאת באמצע הסדר

  ?  עלי לנהוגדכיצ
  

 ,  לילה לכתחילה הוא עד חצות,אכילת מצה ומרורזמן 
את יאכל  ,צותחמת עד אחר ומי שהתעכב מסיבה מסוי

  אם יש:להכן בנדון השאעל .  והמרור בלי ברכהההמצ
  רשאי לברך,והמרור לפני חצות המצה אפשרות לאכול את

 יאכל את , ואם התאחר וחזר לביתו רק אחר חצות.עליהם
  בלא ברכת 'המוציא'המצה ויברך עליה רק ברכת 

  . וכן לא יברך על אכילת מרור', על אכילת מצה'
  

, אין לו תשלומין, אם חזר לביתו רק לאחר עמוד השחר 
  הוא אם רואה שמתאחר,ולכן. והפסיד את המצוות הללו

כזית   יאכל , לביתו יעלה כבר עמוד השחרחזורי ועד שמאד
  .ל"ויברך עליהם כנ, ר במקום שנמצאצה ומרומ
יברך רק ,  אחר חצות.תויברך גם ברכת המצ, קודם חצות[

ובזה יצא ידי ]  כללואת המרור יאכל בלי ברכה ,על המצה
  . ולא יאבד מצוות יקרות אלו מתחת ידו, חובתו

  
ל " וכן הביא רבינו ז,לשיטת המגן אברהם :זמן חצות

  –שמחשבים את זמן חצות לילה , מ סימן קמט"בליקו
 ' שיח שרפי קודש'ובספר [שעות מצאת הכוכבים שש 

 מובא שאנשי שלומינו היו נוהגים בזמן חצות )ד קמא"ח(
]. עיין שם.  גם לשאר העניינים כאכילת מצה ומרורל"הנ

חצות הוא שתים עשרה שעות   זמן– ש"ולשיטת הרש
  .בדיוק אחרי חצות יום
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