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 המלך                                                          שביעי של פסח                                           אור                       
 אחדות:  הכוח הנסתר מאחרי

ֹוֶלְך  פרק יד    פרשת בשלח ם֒  ַוי ֶׁ֣ ֶׁ֣ה ֶאת־ָידֹוֹ֘ ַעל־ַהי ָ ֶ ט מֹש  ם ֶאת־  )כא( ַוי  ֵּ֨ ֶ ש  ָּ֥ ְיָלה ַוי ָ ַַּ֔ ל־ַהל  ָ ֙ה כ  ים ַעז ָ ִ֤ ַח ָקד  ו  רֵּ֨ ם ב ְ י ָ ק׀ ֶאת־ַהַ֠ ְיֹקָוֶׁ֣
ם:  י  ָּֽ ָ ו  ַהמ  ְקעָּ֖ ָ ב  ם ֶלָחָרָבָ֑ה ַוי   ָּ֖ ם:  ַהי ָ מֹאָלָּֽ ְ ש   מ  ם ו  יָנָּ֖ ימ  ָּֽ ה מ  ם ָלֶה֙ם חֹוָמַּ֔ י  ִ֤ ַ ָ֑ה ְוַהמ  ָ ש  ָ ב  י ַ ַ ם ב  ָּ֖ ֹוְך ַהי ָ תָּ֥ ל ב ְ ֵ֛ ָרא  ש ְ י־י  ָּֽ או  ְבנ  ֹבֹ֧  )כב( ַוי ָ

  
 דברי חז"ל על קריעת ים סוף:

מנין אתה אומ'   ,כל מים שבעולם נחלקו ,ויבקעו המים מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יד פסוק כאומבואר ב
ת"ל ויבקע הים אין כת' כן אלא ויבקעו המים   ,מים שבבאר ושבשיח ושבמער' ושבבור ושבחבית ושבכוס ושבצלוחית

ויושע ה' ביום ההוא. באותו    סימן ל  שכל טוב )בובר( פרשת בשלח עוד מבואר במדרש    .כל מים שבעולם נחלקו 
היום שנאמר בו ויהי באשמרת הבקר וישקף ה' אל מחנה מצרים )לעיל פסוק כד(, והיה יום שביעי של פסח וחמישי  

אמר רבה בר בר חנה , וכן במסכת סנהדרין דף כב ע"א  א"מסכת סוטה דף ב עב  חז"לוהנה אמרו    .בשבת היה
 אמר ר' יוחנן וקשין לזווגן כקריעת ים סוף, שנאמר אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות.

 שאלות: 

על כן הוצרך  כי בחוזק יד. שהוא שלא היינו זוכים בדין לצאת, כי  ובפרשת בשלח    אלשיך פרשת באוהקשה הא{  
חוזק יד להכריע כל המנגדים. ככתוב אצלנו על מאמרם ז"ל באומרם )פסחים קח א( קשים מזונותיו של אדם כקריעת 

כי לזאת יחרד כל לב, האם יש דבר קשה לפניו  ים סוף, וכן באומרם )סוטה ב ב( קשה לזווגם כקריעת ים סוף.  
ין, יקשה לפניו קריעת ים סוף, או לזווג זווגים, או לפרנס  יתברך, מי שבלא עמל ובלא יגיעה ברא העולמות יש מא

כאן    מה שאמרו בסוגיא  תורה תמימה הערות בראשית פרק מח הערה יאעוד הוסיף להקשות הב{    ?את כל האדם
עוד    ?מאי שייכות ודמיון הענינים זל"זקשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, והנה מלבד שאין הדבר מבואר  

צריך באור מאי שייך בכלל שקשה הדבר לפני הקדוש ברוך הוא, ואפילו קריעת י"ס גופיה מאי שייך שקשה לפניו  
יש להקשות על מאמר חז"ל קשה לזווגם כקריעת ים עוד    ג{  ?ית', והלא אין דבר קשה בכלל לפני הקדוש ברוך הוא

 סוף, הרי בים היה הקושי להפריד לקרוע ולהבקיע המים ואילו לזווגם מדובר על חיבור בין בני זוג דבר והיפוכו?
 סוד הצלחת חיי הנשואין אחדות:

מגיע ממקום אחר   כאשר נתבונן באורח חיי הנשואין של רבים אשר טועים בדרכם בבניית הבית מאחר וכל בן זוג
ופעמים רבות מאמצים את אימרת הרחוב שנינו ביחד וכל אחד לחוד, מתחילים את חיי הנשואין עם חשבונות בנק 

שונים   םנפרדים ולכל אחד יש תוכניות משלו אשר משתף את בני משפחתו וזה בא לידי ביטוי בכל מיני ניואנסי
ושרים מפני שבלב כל אחד מכונן החששות והחוסר אימון  מאמשותפים ווהדבר מעיב ומפריע להקמת חיי נשואין  

בשני ובעצם כאשר כך המצב בין בני הזוג הדבר גורם לפירוד ולא נותן להתחבר וחוסר הצלחה בבניין הבית, ואילו 
 תורתנו מלמדת אותנו על כן יעזוב את אביו ואת אימו והיו לבשר אחד שזה סוד ההצלחה של הזיווג כאשר נבאר.  

 ראשון קשה לזווגן מפני שתלוי במעשיו של האדם:ביאור 

ועונותיו   אלשיך פרשת באותירץ ה זולתי ברצותו להיטיב לאיש  יתברך,  לפניו  אין דבר קשה  יד. אך  כי בחוזק 
מעכבין, והוא יתברך שופט כל הארץ ולא יעות משפט. ועל כן יציאת מצרים כי היו גוי מקרב גוי. ומה גם קריעת  

על ים בים סוף )תהלים קו ז( היה קשה, והוצרך חוזק יד להכניע המנגדים, על ידי חפשו יתברך   ים סוף אחר שהמרו
זכיות קדומים מדם פסח ומילה, והפלגת רשעת פרעה ועבדיו. ועל הדרך הזה הוא במזונותיו של אדם שעונותיו 

יהם כמבואר במקומו. על כן על מקפחים מזונותיו, וכן בזווגים קשה לזווגם כי מי יזכה לבת זוגו כי יתפרדו במעש
  שתי אלה אמרו שהם קשים כקריעת ים סוף. והנה ההיקש הוא ביציאת מצרים כי היו גוי מקרב גוי, וזהו בחוזק יד: 

ויש לפרש הענין בזה ע"פ מ"ש במדרשים    תורה תמימה הערות בראשית פרק מח הערה יאוכן תירץ בהרחבה ה
ן הקטיגור לפני הקדוש ברוך הוא על ישראל ואמר, הללו ]המצרים[ ובאגדות פ' בשלח דבעת קריעת ים סוף טע

עובדי ע"ז והללו ]ישראל[ עובדי ע"ז ]כי במצרים היו מישראל נוטים לע"ז[ ולמה אתה קורע להם את הים, והי' הדבר  
וכמו  חובותיהם,  רבו  באמת  כי  אחרי  הקטיגור,  טענות  נגד  זכות  להם  ולהמציא  ישראל  על  להגן  להקב"ה  קשה 
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שמצטער האב כשצריך לזכות את בנו האהוב במקום שחיובו נראה, תהו הענין שהי' מעשה קריעת י"ס קשה לפני  
הקדוש ברוך הוא, לא קשה במעשה הקריעה, אלא בהמצאת זכות לישראל עד שיזכו למעשה זה לקרוע לפניהם את  

לפני הקדוש ברוך הוא למלאותו  הים. ומבואר מזה דהיכא דטובתו של אדם תלויה בזכות מעשיו, אז קשה הדבר  
מפני טענות הקטיגור העומד להשטין על מעשה האדם אשר בכלל מרובים חובותיו על זכיותיו, כי אדם אין צדיק  
בארץ וגו', ויצר לב האדם רק רע, ודרוש להקב"ה כביכול להתגבר על הקטגוריא ולהמציא לו זכות. והנה אמרו בסוף  

בן אלעזר אומר, מעולם לא ראיתי צבי קייץ ושועל חנוני והם מתפרנסים שלא    קדושין פ"ב ב', תניא, ר' שמעון
בצער, ואני ]כלומר, האדם[ שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער, אלא שהרעותי את מעשי  
וקפחתי את פרנסתי, כלומר שע"י המעשים הרעים נתקפחה הפרנסה במנוחה ולכן מתפרנס בצער, ומבואר מזה  

פרנסה תלויה במעשיו של אדם, ובאופן כזה מוצא הקטיגור מקום לקטרג ולמנוע פרנסתו, וכשהקב"ה מפרנסו  שה
צריך להתגבר כביכול על הקטיגור ולמצוא לו זכות כמו בקריעת י"ס, ומכוון מאד השווי שאמר קשין מזונותיו של  

ריש סוטה ב' א' קשה זיווגו של אדם כקריעת אדם כקריעת י"ס, ודו"ק. וראה איך יתבאר ע"פ זה עוד ענין אחד מ"ש ב
ים סוף, והני מילי בזיווג שני, אבל בזיווג ראשון לא, ע"כ, ולא נתבאר טעם הדמיון בכלל והחילוק בין זיווג ראשון  
לשני, אך הנה אמרו שם זיווג שני לפי מעשיו, והנה בכגון דא כמבואר מוצא הקטיגור מקום ללמד חובה על מעשיו  

הקב"ה צריך להתגבר עליו ולהלבין חטאותיו ולמצוא לו זכות כמו בקריעת ים סוף, לכן קשה זיוגו השני  של האדם, ו
הקושי אינו בעצם המעשה אלא במעשיו של האדם ואמנם   נמצא לפי ביאורם   :עכ"ל  כקריעת ים סוף, והענין מבואר

המחנה המשותף שמפני מעשיו של  נכון שבקריעת ים סוף הוא מעשה הפרדה ואילו בזיווג הוא מעשה חיבור אך  
 האדם נעשה קשה אצל הקב"ה שצריך ללמד זכות בכדי לקרוע את הים או לחבר בין בני הזוג. 

 כיצד נקרע הים לאליהו ולרבי פנחס בן יאיר:

ובזה יתורצו השאלות כיצד חז"ל אמרו קשה קריעת ים סוף בשביל משה ושישים ריבו ורק בזכות ארונו של יוסף  
ְגלֹ֙ם   )ח( מלכים ב פרק בככתוב במצינו עוד שני קריעות הים אחד אצל אליהו  נצלו, והרי ֹו ַוּיִּ ְרּתּ֤ הּו ֶאת־ַאּדַ ּי ָּ֨ ֩ח ֵאלִּ ּקַ ַוּיִּ

ה: ָֽ ב  ר  ח  ֵניֶה֖ם ּבֶ ַעְב֥רּו ש ְ ה ַוּיַ ֵהֵּ֑נ  ה ו  ּנ  ֖צּו ֵהֶּ֣ ח  ם ַוּיֵ יִּ ה ֶאת־ַהּמַַּ֔ ֶּ֣ ּכֶ גינאי.    וכן מצינו במסכת חולין דף ז אצל רפב"י שנקרע נהר  ַוּיַ
ולפי דברי האלשיך    חומת אנך מלכים ב פרק בושם לא נאמר קשה ולא תלו בזכות יוסף? ועיין מש"כ מרן החיד"א ב

שאין קושי אלא מצד מעשיו של האדם ולכן באליהו ורפב"י שהיו צדיקים לא נאמר בו קושי, ורק בזכות יוסף ניצלו 
לפני קבלת התורה ורבי פנחס אחרי קבלת התורה שהעולם ותירץ משה  ומיושבת קושיית החיד"א. עוד תירץ האו"ח  

 . כפוף לתורה
 ביאור נוסף הנלע"ד בהשוות חז"ל הזיווג לקריעת ים סוף והקושי: 

שבהיות והי"ת הטביע בבריאה סדר והנהגה מסויימת כל שינוי בהנהגת הטבע הוא בגדר נס גלוי  עוד לבאר  ונלע"ד  
ד גדול יותר מסתם שינוי הטבע, והוא הרי בבריאת העולם בכל יום על אך נס קריעת ים סוף לענ"ד מסתתר בו יסו

כל מה שנברא נאמר וירא אלוקים כי טוב בכל ימות השבוע מלבד יום שני שלא נאמר בו כי טוב מפני שבו נחלקו 
ואינו המים העליונים מהתחתונים וכיון שהיה בו מחלוקת אי אפשר לומר בו כי טוב, למרות שהוא צורך קיום העולם  

שהים נברא לפחות המים התחתונים מחוברים ללא שום פירוד קריעת    וא"כ כיון  סתם מחלוקת א"א לומר כי טוב.
הים הוא אסון כי גם במים התחתונים עושה הפרדה ודבר זה הוא שינוי בטבע ונס גדול, ומאידך הדבר מחייב אותנו 

בין המים הוא נס גדול מאוד של קריעת ים סוף, ולכן  ומלמדנו עד כמה האחדות הוא דבר גדול עד כדי כך שלהפריד  
חובה עלינו ללמוד מוסר גדול מכך כמה חובת האדם לדאוג כיצד להרבות אהבה ואחדות בעם ישראל כי ק"ו בין  

 בנו של ק"ו הוא אם במים הפירוד כל כך קשה מה נאמר אצל בני אדם. 
שרבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין,    במסכת חולין דף ז ע"אלפי מה שמבואר בחז"ל    ודבר זה מתבאר

פגע ביה בגינאי נהרא, אמר ליה גינאי, חלוק לי מימך ואעבור בך, אמר ליה אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך 
אם אי אתה חולק, גוזרני עליך   לעשות רצון קוני, אתה ספק עושה ספק אי אתה עושה, אני ודאי עושה אמר ליה

שלא יעברו בך מים לעולם, חלק ליה. הוה ההוא גברא דהוה דארי חיטי לפיסחא, אמר ליה חלוק ליה נמי להאי  
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דבמצוה עסיק, חלק ליה. הוה ההוא טייעא דלווה בהדייהו, אמר ליה חלוק ליה נמי להאי, דלא לימא כך עושים לבני  
ה נפיש גברא ממשה ושתין רבוון, דאילו התם חד זימנא, והכא תלתא זימנין.  לויה? חלק ליה. אמר רב יוסף כמ

טען כי הוא עושה רצון השי"ת אשר ציוה    והיינו שהנהר  ודלמא הכא נמי חדא זימנא אלא כמשה ושתין רבוון ע"כ.
שהולך  עליו לזרום ולהיות מחובר וכיצד יעשה הפרדה בין המים, ואילו אתה אמנם עוסק בחסד ובאהבת הזולת  

לפדיון שבויים אך ספק אם יצליח במשימתו ולכן לא רצה לחלוק מימיו, ורק מכוח התורה גזר עליו שאם לא יחלוק  
המים  של  למדים עד כמה חשוב האחדות אפילו  אנו  הוא יתייבש וכיון שצדיק גוזר הקב"ה מקיים נקרע הנהר, ומכאן  

   .שמלבד נס שינוי הטבע עוד יותר קשה ההפרדה בין הדבקים ושי בקריעת ים סוףוזה הקעד שקשה להפרידן 

על נס קריעת ים סוף, שכתב שהנס לא קריעת הים אלא גדלות עם    "גאעומק יסוד המהר"ל מפר  להוסיףונלע"ד  
כי כאשר    ביאור דבריוולענ"ד     ישראל שהגיעו למדרגה גדולה בעבודת השי"ת עד שהים ראוי להיקרע בעבורם.

מים יותר קל  ל  מיםעם ישראל הגיע לדרגת אחדות אמיתית הרי שהים יהיה מוכרח להיקרע כנגדם כי להפריד בין  
שכל    ללמדנו ,  מלהפריד בין עם ישראל, ועצם הגעתם לדרגה גבוה כזו של אחדות שהים יקרע עבורם זה נס גדול

אם לא על ידי כוח אחדות של ישראל העולה בדרגתו מחיבור המים וממילא    ,כך קשה לקרוע ולהפריד בין המים
מאחר וכל בין זוג או בת זוג  ת ים סוף,  קשה זיווגו של אדם כקריע  ובזה נבין מאמר חז"ל  .חייב להיקרע בפניהם

הזוג   וכעת כאשר שני בני  ולמשפחתם חיבור טבעי שקשה להיפרד ממנו  ומחוברים להוריהם  גדלים בבית אחר 
נפגשים וצריכים להתחבר צריך להגיע החיבור בין בני הזוג לדרגה הרבה יותר גבוה מהחיבור שיש לכל אחד עם  

לרמה של על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד,    הבית והמשפחה שגדל בה עדי הגיעו
כך   ורק אז נקרע הים עבורם,  ,מעין קריעת ים סוף שבני ישראל הוצרכו להגיע לאחדות גדולה יותר מאחדות המים

 אפילו לשינוי הטבע עבורם, זוכים כפי גודל ושלימות החיבור כך  ברוח התורה,שכל זוג אשר זוכה לבנות ביתו 
ודבר זה אינו פשוט כלל וכלל מאחר וכל אחד גדל במשפחה אחרת והורגל להרגלים שונים וכעת צריך להתחיל 

כמ"ש מושיב יחידים ביתה שחיו כל אחד בנפרד להיות בבית אחד, בחיים משותפים ואין מי שיכול זווג אלא הקב"ה  
 דברי חז"ל במדרש כדלקמן.   פי כמאמר חז"ל מן השמים אשה לאיש מהתורה והנביאים והכתובים, והדבר יובן היטב ל

 מאז בריאת העולם יושב הקב"ה ומזווג זיווגים:

רבי יהודה בר סימון פתח )תהלים סח( אלהים מושיב    ד  בראשית רבה )וילנא( פרשת ויצאוכך כתבו חז"ל במדרש  
אמר    ,אמרה לו לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו  מטרונה שאלה את ר' יוסי בר חלפתאיחידים ביתה,  

רץ, אמרה לו מה הוא עושה מאותה  לה לששת ימים כדכתיב )שמות כ( כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הא
שעה ועד עכשיו, אמר לה הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים בתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו  

כמה עבדים כמה שפחות יש לי לשעה קלה   ,של פלוני לפלוני, אמרה לו ודא הוא אומנתיה אף אני יכולה לעשות כן
הלך לו ר' יוסי    לה אם קלה היא בעיניך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריעת ים סוף,  אמראני יכולה לזווגן,  

לפלונית    , בר חלפתא יסב  פלן  שורות אמרה  אותן שורות  והעמידה  ואלף שפחות  אלף עבדים  נטלה  מה עשתה 
שמיטא, דין רגליה    ופלונית תיסב לפלוני, וזיווגה אותן בלילה אחת, למחר אתון לגבה דין מוחיה פציעא, דין עינו

תבירא, אמרה להון מה לכון, דא אמרה לית אנא בעי לדין, ודין אמר לית אנא בעי לדא, מיד שלחה והביאה את ר'  
הראת לדעת עד    .ע"כ  יוסי בר חלפתא אמרה לו לית אלוה כאלהכון אמת היא תורתכון נאה ומשובחת יפה אמרת

 . כמה קשה לחבר בין בני הזוג לולי שהקב"ה מזווגן
 מחלוקות גורמות לצרות:

  ל על פסח בשם המהר"ם יחזקאבספר אבן    כמו כן מכוח האחדות של בני הזוג הם מוגנים מכל מיני צרות, כמ"ש
לובלין לבאר על הפסוק כי יפלא ממך דבר בין דם לדם ובין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך, ומבאר  
כאשר תראה שההנהגה בעולם נגד עם ישראל ומבדילים בין דם ישראל לדם הגויים וכן בין נגע ובין דין שנראה  

וכך גם ,  וקת נגרם כל הצרות לעם ישראלהכל לרעת עם ישראל, התשובה לכך דברי ריבות בשעריך, ע"י המחל
 .בחיי הפרט כל הצרות מגיעות לכל זוג בגלל המריבות והמחלוקות שבניהם
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 עניין ימי ספירת העומר:

גם נמצאים בעיצומה של מצוות ספירת העומר שהן ימים מיוחדים לערוך חשבון הנפש בעניין האחדות, כיון שעצם  
המצווה של ספירת העומר מורכבת משני חלקים קרבן העומר וספירת העומר, וכאשר נתבונן מדוע נקרא קרבן  

כי פירוש עומר היינו על שם שהיו עושים את השעורים עומרים   ועניין הדבר   פירה נספחת לעומר?העומר? וגם הס
עומרים וקוצרים אותם, ועניין העומרים בדווקא לרמז לנו כי אלו הימים שבהן חובה על כלל ישראל להיות עומרים  

חדות, וכמו כן כל מצוות ספירת  ולהתאחד כי זה סוד הצלחתם, ולכן כל מהות הקרבן של שעורים הוא העומרים הא
העומר מתייחסת לאותו יסוד של עבודה על אהבת הזולת והאחדות, וגם עצם מהות המצווה אין לה קיום ללא אחדות 

  וכבר רמז   כיון שאי אפשר לספור בלי להתחבר למספר הקודם וכל מספר נוצר אך ורק על ידי חיבור למספר נוסף.
על הפסוק על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, ודרשו חז"ל אל המושלים ביצרם,  יסוד זה בספר דרשות הבן איש חי  

ועניינו של דבר שכאשר האדם יתבונן במספרי החשבון ישכיל להבין שסוד כל ההצלחה תלויה בחיבור ובסדר הנכון,  
להקדים את  וכאשר נקח מספר ונחבר לו בסמוך אליו מספר אחר הרי הוא גודל עשרת מונים, וכמו כן אם נשכיל  

כיצד   ולכן המושלים ביצרם עושים חשבון הנפש ממספרי החשבון לדעת  גדול,  יותר  הרי שיהיה המספר  הגדול 
 להתנהג בין אדם לחבירו ועי"ז מצליחים. 

 טעם שלא מסתפרים בימי הספירה

נן האדם  והוסיף רמז נפלא הבן איש חי בספרו ארח חיים שחז"ל סימלו את הספירה באיסור תספורת בכדי שיתבו
משערות ראשו למרות שהן בלי מספר לכל אחד יש מקור מחיה משלו ויכולים לחיות אחד בצמוד שני בלי להפריע  
אחד לשני, כך האדם חייב להפנים שיכולים להיות מאוחדים כאיש אחד בלב אחד ואין הדבר פוגע או גורע מהמגיע 

 לחברו.
 זכות קרבן העומר ניצחו את המן:

חז"ל אשר שיבחו את קרבן העומר עד כדי כך שבימי מרדכי ניצלו בגלל העומר שמצאן המן עוסקים  ובזה יובנו דברי  
בעומר ואמר להם בזכות קומץ השעורים שלכם נצחתם את העשרת אלפי כיכר כסף שנתתי, והכוונה בזה הוא עניין  

 הקומץ והעומר לאחדות עם ישראל שזה הערובה לניצחון והצלה מכל מרעין בשין.
דווקא בימים אלו נפטרו עשרים וארבעה אלף תלמידי ר"ע על שלא נהגו כבוד זה בזה, כיון שימים אלו הם    ולכן

מסוגלים וגם מחוייבים להרבות באהבת הזולת ובאחדות עם ישראל יותר מכל הזמנים, כיון שזהו סוד ספירת העומר  
"ת כמ"ש חז"ל בסוף עוקצין שלא מצא  וקריעת ים סוף שעל כולנו חובה להתאמץ בדבר זה למען עשות רצון השי

 הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום שנאמר השם עוז לעמו יתן השם יברך את עמו בשלום.
 מוסר השכל:

עלה בידנו ללמוד שכל הצלחת הבית היהודי כאשר בני הזוג בונים ביתם ברוח התורה בשאיפה לאחדות מושלמת 
אביו ואת אמו והיו לבשר אחד, רק אז מובטחת ההצלחה בחיי הנשואין  עדי יקויים בהן הפסוק על כן יעזוב איש את  

מאחר והכוח הטמון באחדות הוא ללא גבולות ומביא שפע ברכה והצלחה והגנה מכל צרה ויגון, ולזאת הכל צריך  
לעשות במשותף ואין להפריד כלל בין הדבקים, עד אשר הקפיד האריז"ל כאשר בוצעים המוציא על לחם משנה 

מסיבים בשולחנו גם אביו ואמו ומחוייב בכבודם, בכל זאת לאחר שבצע לעצמו בראשונה יבצע ויתן לאשתו   אפילו
זוג לשאוף להגיע לאחדות מוחלטת ובזה   שלא להפריד בינו לבין אשתו, וק"ו על יתר הדברים שבבית חובה על 

 בביתם תמיד אמן ואמן. וההצלחה תשרה השכינה והברכה 
 וחג כשר ושמחבברכת שבת שלום 

 הצב"י מרדכי מלכא עיה"ק אלעד

 
 


