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Part 1: A Night of Excessive Speaking 
 

 רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה א  .1
בליל   לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצריםמצות עשה של תורה 

שנאמר (שמות י"ג) זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים  חמשה עשר בניסן
כמו שנאמר (שמות כ') זכור את יום השבת, ומנין שבליל חמשה עשר תלמוד 

לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים ת והגד לומר 
ביציאת מצרים  אפילו חכמים גדולים חייבים לספרלפניך. ואף על פי שאין לו בן, 

 .הרי זה משובח שאירעו ושהיו  וכל המאריך בדברים
 

 רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה ב . 2
 ך, לפי דעתו  והגדת לבנלבנים ואפילו לא שאלו שנאמר  מצוה להודיע

 של בן אביו מלמדו 
 , 

 רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה ג. 3
וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה  

 להם כך וכך אירע וכך וכך היה.  ויאמרהזה מכל הלילות עד שישיב להם 
 
 הרמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה . 4

ואלו הן,   עשר לא יצא ידי חובתושלשה דברים אלו בליל חמשה  כל מי שלא אמר
פסח מצה ומרור, פסח על שם שפסח המקום ב"ה על בתי אבותינו במצרים שנאמר 

המצרים את חיי   פסח הוא לה' וגו', מרורים על שם שמררו ואמרתם זבח  )שמות י"ב(
 ., ודברים האלו כולן הן הנקראין הגדהאבותינו במצרים, מצה על שם שנגאלו

 
 רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה ד. 5

היו אבותינו   , כיצד מתחיל ומספר שבתחלהוצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח
בימי תרח ומלפניו כופרים וטועין אחר ההבל ורודפין אחר ע"ז, ומסיים בדת  

וכן מתחיל  האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מן התועים וקרבנו ליחודו, 
ומסיים בנסים  וכל הרעה שגמלנו  ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים

מארמי אובד אבי   )כ"ודברים ( ונפלאות שנעשו לנו ובחירותנו, והוא שידרוש
 וכל המוסיף ומאריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח עד שיגמור כל הפרשה, 

 
 ספר החינוך מצוה תרו . 6

 על הבכורים  קריאהמצות 
 
 
 
 
 

 
Rambam’s 

Overview of 
this Emphasis 

 
Speaking 
to Each 

Child 

 
Provoking 
Children 
to Speak 

 

   
 
 

See 8:4 as 
a reminder 
to “Say It” 

 

Long 
Developing 
Story and 

Expanded Entry 
Homiletics 
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Parallels Torah Accent on Speaking 
 

 שמות פרשת בא פרק יג פסוק ח
ה  ה ָעָׂש֤ ר ַּבֲע֣בּור ֶז֗ י   ה'ְוִהַּגְדָּת֣ ְלִבְנ֔� ַּבּ֥יֹום ַה֖הּוא ֵלאֹמ֑ ִל֔

ִים  י ִמִּמְצָרֽ  :ְּבֵצאִת֖

 שמות פרשת בא פרק י פסוק ב
י ִבְנ֜� ּוֶבן־ִּבְנ�֗  ַען ְּתַסֵּפ֩ר ְּבָאְזֵנ֨ ְלִּת֙י  ּוְלַמ֡ ר ִהְתַעַּל֨ ת ֲאֶׁש֤  ֵא֣

י  ם ִּכי־ֲאִנ֥ יַדְעֶּת֖ ם ִוֽ ְמִּתי ָב֑ י ֲאֶׁשר־ ַׂש֣ ִים ְוֶאת־ֹאֹתַת֖  :ה'ְּבִמְצַר֔
 דברים פרשת ראה פרק טז פסוק ג

יו ַמּ֖צֹות   אַכל־ָעָל֥ ֹֽ ים ּת ת ָיִמ֛ ץ ִׁשְבַע֥ לֹא־תֹאַכ֤ל ָעָלי֙ו ָחֵמ֔
י ְבִחָּפ֗זֹון ָיצָ֙  ִני ִּכ֣ ֶחם ֹע֑ ר  ֶל֣ ַען ִּתְזֹּכ֗ ִים ְלַמ֣ ֶרץ ִמְצַר֔ אָת֙ ֵמֶא֣

י� י ַחֶּיֽ ל ְיֵמ֥ ִים ֹּכ֖ ֶרץ ִמְצַר֔ אְת֙� ֵמֶא֣  :ֶאת־֤יֹום ֵצֽ

 שמות פרשת בא פרק יב פסוק כז
ַסח ֜הּוא לַֽ  ם ֶזַֽבח־ֶּפ֨ י־  ה'ַוֲאַמְרֶּת֡ י ְבֵנֽ ַסח ַעל־ָּבֵּת֤ ר ָּפ֠ ֲאֶׁש֣

ִים ְּבָנְגּ֥פֹו ֶאת  יל ִיְׂשָרֵא֙ל ְּבִמְצַר֔ ינּו ִהִּצ֑ ִים ְוֶאת־ָּבֵּת֣ ־ִמְצַר֖
ְׁשַּתֲחֽוּו ם ַוִּיֽ ד ָהָע֖  :ַוִּיֹּק֥

 
  תלמוד בבלי מסכת פסחים דף לו עמוד א. 7
 חם שעונין עליו דברים הרבהל

 
The Haggada has ended but the Talking & Singing Continues 

• Novominsker and Shira as highest level of speech  
• Israel and Songs during Covid 
• Rambam 8:10 and flexibility of placement of Hallel 

 
 לקט יושר חלק א (אורח חיים) עמוד צה ענין ב . 8

זכר באגדת לילי פסח   שלאכלומר מוסיף על דברי התלמודא במלוכ"ה לעל"ו]. י ל"ו נא"ה 
אז רוב נסים ואומץ גבורותיך וכי לו נאה ואדיר   והאחרונים הוסיפורק עד גמר ברכת שיר. 

 במלוכה 
 

 
 שו"ת חיים שאל חלק א סימן כח. 9
  שאומרים בערי אשכנז  חד גדיאשאלת ממני אחד שהיה מתלוצץ על פיוט   .בדין נדוי - 

יהיר לץ המתלוצץ על מה שנהגו  תשובה כל כי האי מילתא פשוטה לפניה כי אנוש זה זד  
רבבות אלפי ישראל בערי פולין ואשכנז ואביזרייהו ואשר לפנים בישראל גדולי עולם קדישי עליונין 

   ודור דור וחכמיו
 
 

 10.  חיי אדם חלק ב -ג (הלכות שבת ומועדים) כלל קל  אות טז
נרצה - חייב אדם לספר ביציאת מצרים עד שתחטפנו שינה. ולכן יש קוראים אחר 

 הסדר שיר השירים 
 

 
Do not go gentle into that good night-Dylan Thomas 

 
ְוָהיּו ְמַסְּפִרים ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָּכל־אֹותֹו ַהַּלְיָלה, ַעד ֶׁשָּבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם 

 .ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית ִהִּגיַע ְזַמןַרּבֹוֵתינּו 

Chazal Find the 
“Talking Matza” 

Nirtza 

Every 
Piyut 

Matters 

Shir 
Hashirim 

The End 
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 הגדה של הרב אלישיב זצ"ל . 11
הגיא זמן ק"ש של שחרית. יש לדון עד מתי נמשך זמן חיוב סיפור יציאת 

ולפי"ז מה שמעובדא דידן המשיכו לספר עד שהגיעו תלמידיהם ואמרו  
אלא 'הגיע זמן ק"ש של שחרית' אין זה מפני שהוא עדיין זמן המצוה  

 מפני שהיו שקועים בסיפור ולא שמו לב לעלות השחר 
 

 
Inclusive Participation and Speaking Parts 

 
All in For Kiddush 

 רבבות אפרים
 לעשות קידוש לעצמו בליל הסדר 

 מנהגינו וכן הובא ברוב ההגדות שבליל הפסח 
כ"א עושה קידוש לעצמו, אבל חתני הרב ר' מרדכי מאיר  

שליט"א, הראה לי בספר רגר משה בעמוד צי שבליל הסדר  
ת בליל הסדר והא דמשנין וכו'  כל המסובין יחד עם בעל הבי

י"ל דבאשר שבת ויו"ט הבעה"ב מוציא בני ביתו בקידוש  
וכו' ואם כולם יעשו קידוש תרי קלי לא משתמעי משא"כ 

בליל הסדר דכ"א יש לו כוסו לפניו ואין צריך לצאת 
 בקידוש של בעה"ב אין חשש הנ"ל עכ"ל 

All in for Sippur 
ערוך השולחן אורח חיים 

 סימן תעג
ועכשיו שנתרבו הדפוסים  
ונדפס ההגדה בלשון לעז  

וכל הנשים והתינוקות שלנו 
קוראין מעצמן לא נהגו  
לבאר להן כי הן יודעות  

בעצמן לקרות ולהבין עניין 
 יציאת מצרים: 

                                                                                                           
 12. הגדה של פסח קול דודי 

למה נקרא הקידוש במקום סעודה מאחר שיש שהות  
הרבה עד האכילה ואמרו בא"ח סימן רעייג ברמ"א 

 שצריך לאכול לאלתר ממש?
 

 
 

  
  

The Speaking 
Needs 

Halachic 
Justification 
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Part 2: General Aversion of Talking Too 
Much 

 
 משנה מסכת אבות פרק א משנה יז

שמעון בנו אומר כל ימי גדלתי בין החכמים ולא 
מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה ולא המדרש הוא העיקר 

 :וכל המרבה דברים מביא חטא אלא המעשה 

 משנה מסכת אבות פרק א משנה טו 
אמור שמאי אומר עשה תורתך קבע 

מקבל את כל  והוי  מעט ועשה הרבה
 :האדם בסבר פנים יפות 

 
 רמב"ם על משנה מסכת אבות פרק א משנה יז. 13

שרוב  "ברוב דברים לא יחדל פשע", וסיבת זה,  )משלי י יט( כבר אמר החכם: 
האדם דבריו , כמו שנבאר עתה, לפי שאם ירבה הדיבור מותרות וחטאים

יחטא בהכרח, כי יהיה בדבריו ולו דבר אחד שאין ראוי שיאמר. ומסימני  
", וריבוי הדברים החכמים מיעוט הדברים, אמרו: "סייג לחכמה שתיקה 

"וקול כסיל ברוב דברים". וכבר אמרו   )קהלת ה ב( –מסימני הסכלים 
 החכמים, שמיעוט הדברים מורה על רום המוצא והיות האדם מיוחס 

 
His 5 Categories of Speech 

Especially Relevant at Long Meals (Rashi Kedoshim 19:16; Mishlei 19:16) 
 

 
  (see Pesachim 3b) רמב"ם הלכות דעות פרק ב הלכה ד. 14

לעולם ירבה אדם בשתיקה ולא ידבר אלא או בדבר חכמה או בדברים שצריך להם 
גופו, אמרו על רב תלמיד רבינו הקדוש שלא שח שיחה בטלה כל ימיו, וזו היא  לחיי 

שיחת רוב כל אדם, ואפילו בצרכי הגוף לא ירבה אדם דברים, ועל זה צוו חכמים 
, וכן בדברי תורה  ואמרו כל המרבה דברים מביא חטא, ואמרו לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה

והוא שצוו חכמים ואמרו לעולם ישנה   ניניהם מרובים,ובדברי חכמה יהיו דברי האדם מעטים וע
אדם לתלמידיו דרך קצרה, אבל אם היו הדברים מרובין והענין מועט הרי זו סכלות ועל זה נאמר כי  

 .בא החלום ברוב ענין וקול כסיל ברוב דברים
 

 
 סימן דמדרש תנחומא (ורשא) פרשת וירא  . 15

שנא' (בראשית טו)   אף הקדוש ברוך הוא אמר לישראל מעט ועשה הרבה
ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וגו' וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי, לא אמר לו  
אלא בדל"ת ונו"ן לסוף נפרע מהן בע"ב אותיות שנאמר (דברים ד) או הנסה  

 אלהים לבא לקחת לו גוי וגו',
 
 
 

• Gets you 
into 

Trouble 
Defines your 

Humanity 
 

Even in 
Academic 

Realm 

Even 
Hashem 

Avoids Self 
Promotion 
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Prescription for Self-Perfection 
רבי מתתיה היצהרי מסכת 

 אבות פרק א משנה טו 
ואולם בשלמות המדות 

הזהיר במעשים רבים ודברים 
, אמרו ז"ל בפרק מועטים

הפועלים (בבא מציעא פז ע"א) 
ואקחה פת לחם (בראשית יח, 

  ה), וכתיב ויקח חמאה , א"ר
 אלעזר צדיקים אומרים 

 הבחירה למאירי מסכת אבות פרק א 
אמור מעט ועשה הרבה שזו היא מעלה קנויה לנו מזמן אבינו 

הראשון אברהם ע"ה שאמר ואקחה פת לחם והם השיבוהו כן  
תעשה כאשר דברת כלומר פת לחם לבד ואח"כ נאמר ויקח חמאה  

יהיו  םכו' והוא הדין שכן בכל הדבריוחלב ובן הבקר אשר עשה 
מעשיו יתירים על הבטחתו והרשע עושה בהפך כענין עפרון  
שאמר השדה [נתתי לך] והמערה אשר בו לך נתתיה ובשעת  
המעשה רצה ממנו יתר מכדי שוויה ד' מאות שקל כסף וכיון  

לשערה באומד באומרו ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה  
 :היא

 
 דרך חיים מסכת אבות פרק א משנה טו . 16

 שאם יאמר הרבה באולי לא יקיים ויעבור
 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות הנהגת אדם בבוקר סימן א סעיף ד .  17
 .טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבות בלא כוונה

 
 ישראל מסכת אבות פרק א משנה טו עבודת . 18

או יאמר עשה תורתך קבע. כשתלמוד או תתפלל תראה שדיבורך יהיה קבוע למעלה, אמור מעט ועשה 
 הרבה, שתאמר מעט בתפילה ואף על פי כן תעשה ותפעול הרבה למעלה 

 
Extenuating Circumstances as the Exceptional Exception 

 254 עמ' )יוסף צבי רימוןהרב ( הלכה ממקורה: צבא
The Ironic Rejection of the Rosh Hamidabrim Strategy 

 and רבי יהודה היה נותן בהם סימנים: ״ דצח אדש באחב״ 
Bartenura Menachot 11:4 

 
 
 
No Shortcuts for Us? No Concerns at Our Sedarim of Too Long and 
Too Much Speaking? 
Rabbi Yonah Bookstein, of LA's Pico Shul, leads and explains the 10 
minute Passover Seder, a Hagaddah for those short on time. This 
Hagaddah can be used alone or as a supplement. It includes the most 
important elements of the Seder and skips some portions.  
 
  

Even in Religious Talk of 
Your Promises 

Liturgy 
Concentration & 

Commitment Levels 
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Part 3: Speech Today- Inciting or 
Inspirational? 

 
Pesach ( & Covid) Limits on Types of Speech – TONE MATTERS  

(Lost but Not Forgotten Shiurim)  
Negativity & Self Doubt in Group Dynamics 

 
19. The Novominsker Haggadah 
But hearing these malicious words spoken by the wicked son, 
we need to give ourselves chizuk and reinforce the belief in our 
minds, if not in his, that we are fulfilling the mitzvah that was 
commanded to us.  
The Gra, in a similar explanation, says that the Baal Haggadah is 
not telling us how to answer the rasha; we are not meant to 
engage him. in conversation at all. The Baal Haggadah is telling 
us how to respond to the rasha 's outburst to the other child 
sitting at the table and taking in the scene - the son who is 
unable to ask 
 
Rambam reinforces this idea by referring only to the foolish son, the wise son, 
and the one ·who does not ask, conspicuously omitting the Wicked son 
(Hilchos Chametz U'Matzah 7:2). Since the rasha is not included in Yetzias 
Mitzrayim, as  had he been there, he would not have been  אילו היה שם לא היה נגאל
redeemed, he neither warrants nor receives a response. 
 
20. Rabbi Lord Jonathan Sacks - "What Does This Avodah Mean to You?"  
(YU Torah To-Go, Pesach 5774) 
R. Meir Simcha of Dvinsk, Meshekh Chokhmah to Exodus 13:14, 

offered a second interpretation. He noted 
that the biblical text at this point says, 
“And when your children say to you …” 

(Ex. 12: 26). This is unusual. The normal verb introducing a 
question is lishol, not leimor, “to ask” not “to say.” To ask is to 
seek an answer. To say is to express an opinion. Hence, 
concluded R. Meir Simcha, what makes this child different is 
that he is not asking a genuine question but a rhetorical one. 
He seeks not to learn but to dismiss. He asks but is not 
interested in the answer. On this view the key word is yomru. 

YOU MUST SAY ….– 
YOU MUST SAY 

http://download.yutorah.org/2014/1053/Pesach_To_Go_-_5774_Rabbi_Sacks.pdf#_ga=2.66481774.1104088123.1615911259-961113418.1615811926
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 חנן פורת - הגדה אור ודרור. 21
נדחק למקום האחרון   "ושאינו יודע לשאול" הבן הרביעי

עומד כביכול מבולבל ונבוך ואפילו  בין ארבעת הבנים והוא 
 איננו יודע לשאול 

 
 אמת ליעקב ויקרא פרשת תזריע פרק יג פסוק מו.  22

עיקר עונש הנגעים הוא רק בשביל שיגלו מן   אלא ודאי דכל
שיהיה השמים שהוא נזוף, והיא פשוטה כנבואה, ותיקונו הוא 

ובאם  שתביאו לידי תשובה,רחוק מבני אדם והתבודדותו היא  
ביכלתו, אלא שלטובתו הוא שלא תקלקלו החברה   אינו מקבל עליו להיות מתנהג כשורה אזי הוא

 ע"י הצוותא והחברה, והרי הוא כמו מזיק וניזק שצריך שמירה מצד עצמו. והצוותא, והיינו שהוא ניזוק 
 
23. Is it a Guarantee? R Mayer Twersky 
https://www.torahweb.org/audio/rtwe_070520.html 
Nothing external can impose change. The Koach Habechira is too great. The post 
Noach story as the proof. Ignored in Rambam Avodat Kochavim 
 

Duplicity (Rambam Teshuva 2:2)  
Slander • Verbal Abuse/Bullying • Lying 

Admonition/Tochacha • Shaming 
CANCEL CULTURE? Self vs Others 

Revealing Secrets • Ingratitude 
 
24. Rabbi Lord Jonathan Sacks: APRIL 12, 2016 Times of Israel 
The new social media has brought about a return to an ancient phenomenon, public shaming. 
Two recent books, Jon Ronson’s So You’ve Been Publicly Shamed, and Jennifer Jacquet’s Is 
Shame Necessary?, have discussed it. Jacquet believes it is a good thing. It can be a way of 
getting public corporations to behave more responsibly, for example. Ronson highlights the 
dangers. It is one thing to be shamed by the community of which you are a part; quite another by 
a global network of strangers who know nothing about you or the context in which your act took 
place. That is more like a lynch mob than the pursuit of justice. 
In shame cultures, what matters is the judgment of others. Acting morally means conforming to 
public roles, rules and expectations. You do what other people expect you to do. You follow 
society’s conventions. If you fail to do so, society punishes you by subjecting you to shame, 
ridicule, disapproval, humiliation and ostracism. In guilt cultures what matters is not what other 
people think but what the voice of conscience tells you. Living morally means acting in 
accordance with internalized moral imperatives: “You shall” and “You shall not.” What matters 
is what you know to be right and wrong. People in shame cultures are other-directed. They care 
about how they appear in the eyes of others, or as we would say today, about their “image.” 
People in guilt cultures are inner-directed. They care about what they know about themselves in 
moments of absolute honesty. Even if your public image is undamaged, if you know you have 
done wrong, it will make you feel uneasy. 
 

He Asks but Doesn’t Know How 
To see  

(New Talne Haggada as Reaction 
to Psychological Trauma) 

Vidui List of YK Blown up 
this past Year 

Unlimited sources to Share 

https://www.torahweb.org/audio/rtwe_070520.html
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Justice Oliver Wendell Holmes, in his famous Supreme Court opinion, declared that 
freedom of speech does not allow one to shout "fire" in a crowded theater where no fire 
exists. Thus, even this most free of all our freedoms, the right to say what we wish, must be 
subject to some limitations in order for society to function. 
Freedom of speech is arguably the most important right in American law. Protecting and 
defining that freedom has been the subject of countless Supreme Court opinions, law review 
articles and philosophical discussions. James Madison called free speech “one of the great 
bulwarks of liberty” and argued that it was directly tied to the “indubitable, unalienable, and 
indefeasible right to reform or change [the U.S. Government] whenever it shall be found adverse 
to or inadequate to the purposes of its institution.”2 Without freedom of speech, many would 
argue that the United States Constitution loses all credibility.2 James Madison, “Speech to the 
House of Representatives on Amendments to the Constitution” (June 8, 1789) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/12/11/opinion/letters/covid-shaming.html
https://www.nytimes.com/2020/12/11/opinion/letters/covid-shaming.html
https://www.nytimes.com/by/aaron-e-carroll
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Reports of Anti-Asian Assaults, Harassment and 
Hate Crimes Rise as Coronavirus Spreads 

• June 18, 2020 

Brandenburg test 
The Brandenburg test was established in Brandenburg v. Ohio, 395 US 444 (1969), to determine 
when inflammatory speech intending to advocate illegal action can be restricted. In the case, a 
KKK leader gave a speech at a rally to his fellow Klansmen, and after listing a number of 
derogatory racial slurs, he then said that "it's possible that there might have to be some 
revengeance [sic] taken." The test determined that the government may prohibit speech 
advocating the use of force or crime if the speech satisfies both elements of the two-part test:  

1. The speech is “directed to inciting or producing imminent lawless action,” AND 
2. The speech is “likely to incite or produce such action.” 

 

Abrams v. United States 
250 U.S. 616 (1919) 

Dissenting Opinion by Justice Holmes 
But when men have realized that time has upset many fighting faiths, they may come to believe 
even more than they believe the very foundations of their own conduct that the ultimate good 
desired is better reached by free trade in ideas — that the best test of truth is the power of the 

thought to get itself accepted in the competition of the market, and that truth is the only ground 
upon which their wishes safely can be carried out. 

 

SCHENCK v. UNITED STATES. BAER v. SAME. 
The most stringent protection of free speech would not protect a man in falsely shouting fire in a 
theatre and causing a panic. ... The question in every case is whether the words used are used in 
such circumstances and are of such a nature as to create a clear and present danger that they will 

bring about the substantive evils that Congress has a right to prevent. It is a question of proximity 
and degree. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/395/444
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Part 4: Common Justifications for Extensive 
Speaking 

 
  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כ עמוד ב.  25

 ורב חסדא אמר: הרהור לאו כדבור דמי 
 

 תלמוד בבלי מסכת מעילה דף כא עמוד א .  26
 דברים שבלב אינם דברים

 בראשית פרק ב פסוק ז תרגום אונקלוס בראשית פרשת 
 וברא יי אלהים ית אדם עפרא מן ארעא ונפח באפוהי נשמתא דחיי והות באדם לרוח ממללא: 

 
 ספר החינוך מצוה תרו. 27

 מצות קריאה על הבכורים  
לפי שהאדם מעורר מחשבותיו ומצייר בלבבו האמת  משרשי המצוה, 

, על כן בהיטיב אליו השם ברוך הוא ובברכו אותו ואת  בכח דברי פיו
ולחשוב כי הכל   ראוי לו לעורר לבבו בדברי פיהואדמתו לעשות פירות, וזכה להביאם לבית אלהינו, 

 הגיע אליו מאת אדון העולם 
 

 יא רמב"ן דברים פרשת נצבים פרק ל פסוק . 28
אבל "המצוה הזאת" על התשובה הנזכרת, כי והשבות אל לבבך (בפסוק א) 

 .ושבת עד .ה' אלהיך (בפסוק ב) מצוה שיצוה אותנו לעשות כן
כי אין הדבר נפלא ורחוק ממך אבל קרוב אליך מאד לעשותו בכל עת ובכל  

 מקום
, בלבם אל ה'  שיתודו את עונם ואת עון אבותם בפיהם, וישובו  -וזה טעם בפיך ובלבבך לעשותו 

  -אתה ובניך בכל לבבך  היום התורה לעשותה לדורות כאשר הזכיר (לעיל פסוק ב) ויקבלו עליהם
 כמו שפירשתי (שם 

 
 הלכה ב רמב"ם הלכות תשובה פרק ב . 29

ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו  
וכן יתנחם על שעבר שנאמר  , שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב רשע דרכו וגו'

, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם  כי אחרי שובי נחמתי
תודות בשפתיו ולומר עניינות אלו  וצריך להשנאמר ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו וגו', 

 שגמר בלבו.  *
 

See Horeb 17 
 
 
 

Brings out our 
Inner Greatness 

Defines our 
Humanity 

Brings out 
Inner Stirrings 

Brings out and 
Completes our 

Truth 
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30. Rav Soloveitchik Al Hateshuva p. 101 sees this in the Rambam 
Feelings, emotions, thoughts and ideas become clear, and are grasped only after 
they are expressed in sentences bearing a logical and grammatical structure. As 
long as one's thoughts remain repressed, as long as one has not brought them out 
into the open, no matter how sublime or exalted they may be, they are not truly 
yours; they are foreign and elusive. "The heart is deceitful above all things, and it 
is exceedingly weak - who can know it'" (Jeremiah l 7:9). Jeremiah did not mean 
that one cannot know what is in the heart of others and others cannot know what is 
in your heart, but that man does not know for sure what is in his own heart until his 
feelings and thoughts become crystalized and are given shape and form in the usual 
modes of expression. Repentance contemplated, and not verbalized, is valueless. In 
Chapter 2, Maimonides states that the sinner must "Confess in words, with his lips, 
and give voice to those matters which he has resolved in his heart , 

 
Leads to Activism 

https://www.etzion.org.il/en/if-you-remain-silent-time-concern-jewish-people 
 

 העמק דבר על ויקרא פרק יט פסוק טז . 31
לא   נכלל בסמיכות אזהרות אלו שאף ע"ג שאזהרה לא תלך רכיל מכ"מ

אחר תעמוד על דם רעך היינו אם יודע שאיש א' רוצה לירד לחייו של אדם 
 ה"ז מחויב להודיע ואסור לעמוד ע"ד רעך 

 
 

 
  

Leads to 
Protecting the 

Vulnerable 
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Part 5: Why We Talk So Much on Pesach 
– Especially This Year 

 
Designation vs Explanation 

 רפואה שלמה לרבי יהודה בן שפרה ראש המדברים
 

 הלכות חמץ ומצה פרק ח הלכה דרמב"ם 
ומחזיר השלחן לפניו ואומר פסח זה שאנו אוכלין על שם  

ואמרתם זבח  שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים שנאמר 
, ומגביה המרור בידו ואומר מרור זה שאנו פסח הוא לה'

המצרים את חיי אבותינו במצרים  אוכלין על שם שמררו
שנאמר וימררו את חייהם, ומגביה המצה בידו ואומר מצה זו 
שאנו אוכלין על שם שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ  

עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם  
מיד שנאמר ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים וכו', ובזמן 

ו אבותינו אוכלין בזמן שבית המקדש קיים  הזה אומר פסח שהי
  .'על שם שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו וכו 

רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז 
 הלכה ה  

כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו  
חמשה עשר לא יצא ידי חובתו  בליל 

, פסח על  ואלו הן, פסח מצה ומרור
שם שפסח המקום ב"ה על בתי אבותינו  

ואמרתם  )שמות י"ב(ר במצרים שנאמ
זבח פסח הוא לה' וגו', מרורים על שם 

שמררו המצרים את חיי אבותינו  
במצרים, מצה על שם שנגאלו, ודברים  

 .האלו כולן הן הנקראין הגדה
 

Explanation Approach 
 

 שמות פרשת בא פרק יב פסוק כז .  32
ַסח ַבח־ֶּפ֨ ם ֶזֽ ינּו ַוֲאַמְרֶּת֡ ִים ְוֶאת־ ָּבֵּת֣ ִים ְּבָנְגּ֥פֹו ֶאת־ִמְצַר֖ י־ִיְׂשָרֵא֙ל ְּבִמְצַר֔ י ְבֵנֽ ַסח ַעל־ ָּבֵּת֤ ר ָּפ֠ ק ֲאֶׁש֣ יֹקָו֗   ֜הּוא ַלֽ

ְׁשַּתֲחֽוּו ם ַוִּיֽ ד ָהָע֖ יל ַוִּיֹּק֥  .ִהִּצ֑
 

 ספר המנוחה הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה ה -רבינו מנוח . 33
כתב הרב כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו וגו'.  

כלומר צריך לאמרן ולפרש טעמן כי לכל המצות יש טעם וידיעת טעם המצות  
עיקר גדול אחר עשייתן אמנם ידיעת הטעם בלתי העשייה אינו מועיל רק מזיק 

לדבר ענין שלמה להאמין בשם אמונה תמה ושלימה כי בגאולה ההיא וראיה 
 :נגלה לכל ישראל וגלוי לכל העמים כי לו לבדו הממשלה בשמים ובארץ

 

 הערות הגרי"ש אלישיב מסכת פסחים דף קטז עמוד ב. 34
פסח על שום שפסח וכו'. בפשטות היה אפשר לפרש דקאי דוקא בזמן  

הרי רבן גמליאל היה גם בזמן המקדש. אבל נראה דמיירי אף שביהמ"ק קיים ש
 .בזה"ז שצריך לפרש טעם הפסח כדכתיב ואמרתם זבח פסח

 
Designation & Sanctification Approach 

On Freedom Night We Express Freedom By Designating This as a Mitzva 
More than Props and a Story (see Lost but not Forgotten shiurim R Sacks) 

Common 
Understanding – 

Explanation & 
Narration (Girsa 
issue in Mishna) 

Even Today 
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 מהרש"א חידושי אגדות מסכת פסחים דף קטז עמוד ב. 35
שום מה כו' לא מצינו בשאר מצות דבעיא שיאמר בהן על שם מה דסגי להו בברכה על המצוה אבל 

טעם הענין הוא מפורש ברפ"ק דזבחים דכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרין חוץ מן הפסח וחטאת  
לא לשמן וטעם הענין מפורש שם דלפי פגמם ורחקם מן הקדושה בעי טפי קירוב לקדושה דפסולין ש 

וע"כ אר"ג דגם אכילת הבעלים יהיה מפורש לשמה לקרב אל הקדושה וז"ש  דהיינו זביחה לשמה 
פסח על שם שפסח הקדוש ברוך הוא כו' שכבר היו ישראל במצרים תחת ממשלת קליפות  

לעבוד ע"ז שם כמ"ש איש שקוצי עיניו השליכו ובזביחת הפסח ומאכילת הצאן שהיא תועבת    הטומאה
וכן מייתי ליה מואמרתם זבח פסח דמשמע ליה באכילת פסח מיירי   מצרים באו לקרב אל השכינה

דכתיב (וזבחתם) זבח פסח לה' כדאמרינן התם ואמר דגם במרור   דהזביחה כבר מפורש בה לשמה
מה דהיינו נמי בשיעבוד מצרים הקשה תחת ממשלת הטומאה ובעי לזה זכירה בפה  בעי שיאמר ע"ש 

וגו' מצינו זכירה בפה כמו זכור את אשר עשה לך וגו' וזכור את דכתיב וזכרת כי עבד גו' ויפדך ה' 
מן הטומאה לקרבך אל השכינה ומרור שהוא חזרת   דהיינו שיזכור בפה שרחקךהשבת וגו'  יום

 תחלתו רך  
 

 חידושי הריטב"א מסכת פסחים דף ז עמוד ב. 36
וכתב הרי"ט ז"ל וטעם זה שאמרו חז"ל לברך על המצוה עובר לעשייתן כדי 

ת, שיתקדש תחלה בברכה ויגלה ויודיע שהוא עושה אותה מפני מצות השי" 
 .עבודת הנפש למעשה שהיא עבודת הגוףועוד כי הברכות מעבודת הנפש וראוי להקדים 

 
37. Rabbi Lamm Haggada 
Tradition assumes meaning and significance when it is transformed into 
Halakhah. When we participate in the tradition not only because of its 
historical value, not only because of sentiment, but because this is our 
response to the Living God of Israel, because this is the way we sanctify 
ordinary life, because this is the way I discover significance in the trivial 
details of life and elevate them from the picayune to the sacred and the pure 
then we know the value of tradition for our own life. Tradition is our way 
of orienting to our God, it is that which sensitizes us spiritually, which 
opens us to eternity and the timeless, which quickens with mystic fervor 
and holds the promise of ecstasy and a glimpse into the unknown and the 

ineffable. Tradition is not even a matter of commemorating the past, but of 
using the past as a pretext for living in the present meaningfully. 
This point is evident in the commentaries of the greatest Jews of all gen 

erations, from Rashi and Ibn Ezra through R. Velvel Soloveitchik, in their comments on the 
verse "ba-avur zeh." The apparent meaning of that verse, according to the common-sense 
interpretation, is that we eat matzah and maror because God took us out of Egypt, i.e., 
these foodstuffs are symbolic of the redemption and the Exodus. But the syntax of the verse 
does not support this interpretation. What it does say is: God took us out of Egypt in order 
that we might eat matzah and maror! Clearly -- it is not Halakhah that recapitulates 
history, but history that prepares the way for Halakhah. Tradition, for the Jew, is not a 
nostalgic recollection of the past, but the long process of preparing for a spiritually meaningful 
future by consecrating the present. 
 

A Broader & 
Common 

Perspective 

See RSRH 
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 הגדת שיח הגרי"ד. 38
בעל הבית, דכיון היום שבזמן הזה כולם אומרים את ההגדה מאי שנא בעל הבית משאר המסובים. וכן  

 ,נהג רבינו ז"ל לחלק לכל המסובים מצה ומרור למי שאמרו מצה זו ומרור זה
 

The Role of Speech in Getting us in Trouble 
Slavery & Roadblocks 

 
 הגדה גאוני ליטא . 39

אנוס על פי הדיבור רבי פנחס מפאלאצק, מבאר את הלשון "על פי הדיבור", יעקב ירד למצרים לא  
לשון הרע  מפני שקיבל   -מדעתו, רק היה יאנוט', והחטא שגרם לו לרדת למצרים היה על פי הדיבור' 

 [מגיד צדק]  ומשום כך נתגלגל הדבר וירדו אבותינומיוסף על אחיו, 
 
40. Rabbi Dr Abraham Twersky 
The literal translation of the text is, "compelled by the word.” 
The most common interpretation of "the word” is that Jacob 
was ordered by God to go to Egypt (Genesis 46:3). However, 
one of the Torah commentaries offers another interpretation. 
The embryonic origin of the Egyptian saga began with Joseph's 
bearing tales of his brothers' improper behavior to Jacob 
(Genesis 37:2), which resulted in their hatred of him, their 
selling him into slavery, Joseph's rise to power in Egypt, and 
Jacob's eventual descent to Egypt with his entire family, which 
then culminated in the enslavement of the Israelites. Had Jacob 
refused to accept Joseph's gossip about his brothers, the entire tragic Egyptian epic might 
never have come to pass. 
These are the bitter roots of lashon hara, the carrying of tales. The great sage of a recent 
generation, the Chofetz Chaim, dedicated his life toward eradication of lashon hara, and 
in his many writings on the subject repeatedly points out that listening to tales about 
another person is every bit as grievous a sin as carrying tales. Not only is listening to 
lashon hara a passive sin on its own, but by providing a listening ear to one who speaks 
lashon hara, one is an accomplice to the active sin. The spiritual perfection of the 
Patriarchs was so great that even a microscopic defect was considered a blemish. Yet, the 
fact that the Torah and the Talmud call attention to their faults" indicates that we must 
learn from. 

 
 בראשית פרשת וירא פרק כא פסוק י . 41

אֶמר  ֹ֙ י ַוּת את ִעם־ְּבִנ֖ ֹ֔ ה ַהּז א ִייַרׁ֙ש ֶּבן־ָהָאָמ֣ ֹ֤ י ל את ְוֶאת־ְּבָנּ֑ה ִּכ֣ ֹ֖ ה ַהּז ׁש ָהָאָמ֥ ם ָּגֵר֛ ֙ ְלַאְבָרָה֔
ק  :ִעם־ִיְצָחֽ

 
 בעל הטורים בראשית פרשת וירא פרק כא פסוק י . 42

 :ונשתעבדו בניה והוצרכו להתגרש משם שרה להגר מביתה נענשה  ובשביל שגרשה

Earlier 
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 שמות פרשת שמות פרק ב פסוק יד.  43
ְגָּת ֶאת־ַהִּמצְ  ר ָהַר֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ה ֹאֵמ֔ ִנ֙י ַאָּת֣ ינּו ַהְלָהְרֵג֙ ר ְוֹׁשֵפ֙ט ָעֵל֔ יׁש ַׂש֤ ְמ֞� ְלִא֨ י ָׂשֽ ּיֹאֶמר ִמ֣ י ַו֠ ִר֑

ר ע ַהָּדָבֽ ן נֹוַד֥ ר ָאֵכ֖ א ֹמֶׁש֙ה ַוּיֹאַמ֔  ַוִּייָר֤
 

 רש"י שמות פרשת שמות פרק ב פסוק יד . 44
, אמר מעתה שמא אינם  בישראל רשעיםמ דלטוריןו על שראה כפשוטו. ומדרשו דאג ל -ויירא משה 

 :ראויין להגאל 
כמשמעו. ומדרשו נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל מכל שבעים   -אכן נודע הדבר 

 :אומות להיות נרדיםנ בעבודת פרך, אבל רואה אני שהם ראויים לכך 
 

 אות משפתי חכמים שמות פרשת שמות פרק ב פסוק יד .  45
 פי' מלשינים 

 
• Novominsker: Mergalim Stopped the Progress on this. 

• Reflections of Rav & LH Miriam & Israel- Uniqueness not seen 
 

RYR- “Exactly” and “see this” Pachad Yitzchak Mamrei Pesach Maamar 1 
THIS SIN IS WHAT WE NEED THE SEDER TO FIX- LEIL SHIMURIM & 

THE FAB 5 
. שטעם היות ישראל בגלות היה משום מציאותן  "ובגלות מצרים אמר משה "אכן נודע הדברז. 

בתוכם. ואז בבוא ליל גאולתם וההוצאה מגלות, נזכר דבר חדש שקלקולו של הלילה   של דלטורין
", , נהפך לגמרי מן הקצה אל הקצה ונאמר עליו "הוא הלילה הזה להשם שמנע הזכרת שמו עליו

"ליל שמורים הוא להשם". במקום העדר יחוד שמו ית' על הלילה הרי הלילה הזה נתייחד לו ית'. ואם  
ק בעל לשון הרע במקום העדר יחוד שמו ית', הרי גלילה הזה מתהפך קלקול הלשון  בדרך כלל מתחז 

 .סח- ל"פה סח" בקדושה ולא גילוי דרך דלטוריא של גגות אלא גילוי כל גנוזות של שבחו ית' בפה
  

ח. ואם בבעל לשון הרע נאמר "ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לגו", הרי נהפך  
התגברות של המרבה לספר ביציאת מצרים, בשבחו של מקום.   כאן אותה גבורה לזרמי

 ., ֶפה המתגבר לספר שבתו ית'. זה לעומת זהוהיינו ההדגשה בכל המרבה לספר
 

See Haggada Shiur #1 Rav Steinzaltz & Why Seder Begins with Friendship 
 

 שמות פרשת שמות פרק א פסוק טו .  46
ר   ת ֲאֶׁש֨ ִעְבִרֹּי֑ ת ָהֽ ְמַיְּלֹד֖ ִים ַלֽ ֶל� ִמְצַר֔ אֶמ֙ר ֶמ֣ ֹ֙ ם  ַוּי ה ְוֵׁש֥ ַאַח֙ת ִׁשְפָר֔ ם ָהֽ ֵׁש֤

ה  ית ּפּוָעֽ  ַהֵּׁשִנ֖
 

 רש"י שמות פרשת שמות פרק א פסוק טו . 47
 :שמשפרת את הולדזו יוכבד על שם  -שפרה 

See R Yeruchum Levovitz theme in מאור ושמש  

A Divided 
Nation: 

Words Kill 

The Mouth 
Used to 
Elevate 
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. פועה לשון שפועה ומדברת והוגה לולד כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכהזו מריםא  -פועה 
 :, כמו (ישעיהו מב יד) כיולדה אפעה צעקה

 
www.washingtonpost.com/lifestyle/2020/03/18/coronavirus-acts-of-kindness 
Like many nursing homes across the country, Sterling Village in Massachusetts 
has severely restricted its visitation policy. But resident Millie Erickson’s family 
still wanted to celebrate her 100th birthday with her, so they and the facility found 
a creative solution, WCVB reported. About a dozen of her family members and 
nursing-home staff gathered outside her window to sing “Happy Birthday” as she 
waved along with the music and teared up — and it was all caught on video. I was 
heartened that this family found an outside-the-box way to make their loved one 
feel embraced and valued during this isolating time. We may currently need 
to keep our physical distance from older family members, but that doesn’t mean 
we can’t facilitate togetherness. Those human connections are what will get us 
through this crisis. — Marisa Iati 
 
www.jpost.com/jerusalem-report/rabbi-twerskis-last-column-surviving-with-
humor-658487 
• There are very few things that have escaped the Jewish sense of humor. We 

have jokes about antisemitism, about in-law problems, about tzoros (troubles) 
with children, about poverty, about unemployment, about rabbis, about doctors, 
about assimilation, and yes, even about our own religion. As long as the humor 
is in good taste and is not offensive, it can take the sting out of very difficult 
situations. 

• The Talmud relates that the prophet Elijah pointed out two people who merited 
Gan Eden (paradise). They circulated in the marketplace, and if they saw a 
person who was sad because he had suffered a loss, they would cheer him up 
and make him laugh. An upbeat spirit is essential even for Torah study. Before 
Rabbah bar Nahmani began his Torah lectures, he would say things to make his 
students laugh, and then, with profound reverence, would begin the lesson. 

• A friend of mine was diagnosed with a serious disease. We 
agreed that every day, he would send me a funny story and I 
would send one to him. His wife told me that this made a 
great difference in his attitude. 

 
 

 פרק ד  -שער מקרא קודש   -ספר פרי עץ חיים . 48
. בינה יום הכפורים  -פה סח וכו', כדלקמן. לשון אחר, סדר המועדים  -פסח, פי' 

 .פסח, חסד
 

The Fix 
Built Into 
the Name 

See similar story 
in R’ Yaakov 
Weinberg bio 

https://www.wcvb.com/article/family-celebrates-100th-birthday-through-nursing-home-window/31664922
https://www.goodmorningamerica.com/family/story/family-sings-happy-birthday-100-year-nursing-home-69619424
https://www.washingtonpost.com/health/2020/03/11/coronavirus-seniors-help/?itid=lk_inline_manual_17
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Practical Halachic Choice of Marror- Wild Lettuce 
https://jewishaction.com/religion/shabbat-holidays/passover/whats-truth-using-

horseradish-maror/ 2006 
 

Oppressed/ Incited by Speech 
 

 49.  תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יא עמוד ב 
בעבודה   וימררו את חייהם, רבי שמואל בר נחמני אמר: בפריכה. רבי אלעזר אמר: בפה רך -בפרך 

 קשה בחומר ובלבנים וגו'  
 

 רש"י מסכת סוטה דף יא עמוד ב. 50
 .משכום בדברים ובשכר עד שהרגילום לעבודה -בפרך בפה רך 

 .וחזקהבשברון גוף ומתנים  -בפריכה 
 

 פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת שמות פרק א פסוק יג . 51
ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. מצרים שמם על שם שהצירו את ישראל  

מלמד שהיה פרעה מפייסם בדברים, בשעבודם: בפרך. ר' אלעזר אומר בפה רך,  
מלאכתי ובנו לי בנין קטן, ואני נותן לכם מתנות רבות, עד שנשתעבדו  בתחילה אמר להם בניי, עשו  

 לו, ולבסוף בפרך, כמו לא תרדה בו בפרך (ויקרא כה מו): 
 

 כלי יקר שמות פרשת שמות פרק א פסוק יב . 52
שהעוף כשנכנס בתוכו הוא נכנס בנקל וכשרוצה לצאת אינו יכול מפני המדקרות  

בשעבוד בקלות בפה רך ואחר כך בפרך כי לא   כך המצרים הכניסוםשל הקוצים,  
שנזכרו   בפרך  פעמים  ויקוצו שתי  לפסוק  סמך  לכך  מן השעבוד,  לצאת  הניחום 

מענין ויקוצו שנמשלו המצרים לקוצים כסוחים מפני מה שעשו בבני ישראל לכך   בפרשת כי המה ממש
 נאמר מפני בני ישראל:  

 

 שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן תעג סעיף ל .  53
אף על פי שכל ה' מינים אלו נקראים מרור בלשון תורה מכל מקום מדברי סופרים מצוה לחזור אחר 
חזרת אפילו לקנותו בדמים יקרים על דרך שיתבאר בסי' תר[נ]"ו לענין אתרוג הדור ע"ש ואף על פי  
שהחזרת אין בה מרירות מכל מקום כשהיא שוהה בקרקע מתקשה הקלח שלה ונעשה מר מאוד ומפני  
כך היא נקראת מרור ומצוה לחזור אחריה אף כשהיא מתוקה לפי שמצות מרור היא זכר למה שמררו  

ונתנו  פיוסים בתחילה בפה רך על ידיוהם נשתעבדו בהם המצרים את חיי אבותינו בעבודת פרך 
להם שכר ולבסוף מררו חייהם בעבודה קשה לכן יש לאכול החזרת שתחילתה מתוקה ורכה  

 דהיינו כשהקלח שלה מתקשה כעץ ונעשה מר כלענה: ומר וסופה קשה 
 

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מב עמוד א  .  54
א"ר ירמיה בר אבא, ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה: כת ליצים, וכת חניפים, וכת שקרים, וכת  

כי   )איוב יג(משך ידו את לוצצים; כת חניפים, דכתיב:  )הושע ז (מספרי לשון הרע. כת ליצים, דכתיב: 
דובר שקרים לא יכון לנגד עיני; כת מספרי לשון   )תהלים קא( לא לפניו חנף יבא; כת שקרים, דכתי': 

כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, צדיק אתה ה' לא יגור במגורך רע.   )תהלים ה(הרע, דכתיב: 
 הדרן עלך אלו נאמרין. 

Smooth/ 
Entrapment 

A Cultural & 
Societal 

Movement 

https://jewishaction.com/religion/shabbat-holidays/passover/whats-truth-using-horseradish-maror/
https://jewishaction.com/religion/shabbat-holidays/passover/whats-truth-using-horseradish-maror/
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Conclusion/ Redemption & Redemptive Speech 
 

 במדבר פרק לה פסוק לג . 55
ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבּה ִּכי ַהָּדם הּוא ַיֲחִניף ֶאת ָהָאֶרץ ְוָלָאֶרץ לֹא ְיֻכַּפר ַלָּדם ֲאֶׁשר ֻׁשַּפ� ָּבּה  ְולֹא ַתֲחִניפּו

 ִּכי ִאם ְּבַדם ֹׁשְפכֹו:  
 

 שמש   -פלא יועץ . 56
ולא   אלא בפה רךלרחם על העובדים ולא יעבידו בהם בפרך  וצריכים הנעבדים

כי דיו שזכה להיות נעבד ודיין להם צרתם שהם עבדים  יכעסו עליהם ולא יחרפום ולא יגדפום
ירעבם ולא יגעם יותר מדאי   וינהלם בלשון רכה ולאלעבדים ואף אם יעשו דבר שלא כהוגן ינהגם 
חם אב על בנים כי כלנו בני איש אחד נחנו בני אברהם  ולא יעוררם באמצע שינתם וירחם עליהם כר 

יצחק ויעקב וכתיב וטוב לו עמך אמרו רז"ל עמך במאכל עמך במשתה ונהי דקרא איירי בעבד ממנו  
נלמוד גם כן לשכיר שזהו דרך ישרה ולפחות יתן לו לטעום מכל אשר יאכל ויקיים בו ואהבת לרעך 

ואשתו ואנשי ביתו הסרים למשמעתו כך מודדין לו  ובמדה שאדם מודד ומתנהג עם משרתוכמוך 
   הוא חייב לבוראו ובזה יסיר כע מן השמים ויחשוב שיותר ויותר ממה שהם חייבים לו

 
• Throughout R Tzadok Hagada Maamar Dibur 
• Pachad Yitzchak (see earlier) and many other Maamarot 

 
 פרק ד -שער מקרא קודש   -ספר פרי עץ חיים . 57

 .. פסח, חסדיום הכפורים בינה  -פה סח וכו', כדלקמן. לשון אחר, סדר המועדים  -פסח, פי' 
 

• Arizal Dibbur at times of Dever (Vchol Maaminim Beshalach 5781) 
• The Zohar (Bo 2:125b) Kol Vs Dibbur & Dibbur in Galut 
• Novominsker - The Kol Counted 
 
Rav Yosef Dov Soloveitchik 1978 (see 
Cover) 
The slave is deprived of the meaningfulness of speech. 
He lives in silence - if such a meaningless existence may 
be called life. He has no message to deliver. In contrast 
with the slave, the free man bears a message, has a good 
deal to tell, and is eager to convey his life story to anyone 
who cares to listen. No wonder the Torah has emphasized 
the duty of the father - a liberated slave – to tell his 
children, born in freedom, the story of his liberation. Free 
man, who is eager to tell his story, is always surrounded 
by an audience willing to listen to his story. The slave 
has neither a story nor a curious audience. 
(Redemption, Prayer, Talmud Torah) 

Rav Aaron Soloveichik Logic 
of the Heart, Logic of the 
Mind, 
 “Upon delivery from the Egyptian 
bondage, the Israelites regained their 
self-expression. As long as they were 
subjected to Egyptian bondage, their 
self- expression was stifled and 
suppressed. But at the moment of 
Exodus, the Israelites regained their 
speech. Slaves cannot express or assert 
themselves properly. They cannot 
realize their potential. Only the free 
man is capable of doing so.” 

 

The Fix 
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 שברי מילים: הזמר ביני לנדאו בשיר חדש על המצב 
הוציא בימים האחרונים סינגל חדש לאור משבר הקורונה, כשהוא מצטט  הזמר והיוצר ביני לנדאו 

 מתורת רבי נחמן מברסלב "כל העולם כולו גשר צר והכלל והעיקר שלא יפחד כלל 
Broken Words 
Even when we run out of strength 
And our peace of mind is broken 
And once again the road is hidden from our eyes 
The first rule, and the most important thing... 
  

Even when it's so late 
And another day has passed 
And when the bridge is growing narrow 
The first rule, and the most important thing... 
  

Is to not be afraid at all... 
To not be afraid 
  

Behold, the ways of pleasantness are renewed for 
us every day 
Forgotten paths of peace unveil inside of us now 
And instead of all the valleys of the shadow of 
death, let us pace in the lands of the living 
Let us believe that we can speak of what's in our 
heart 
  

And all the broken words shall join together as 
prayers 
Become songs, restore our strength 
Revive our soul 
Fill our mouth with laughter 
  

And all the broken words shall join together as 
prayers 
Become songs, restore our strength 
Revive our soul 
Make our hearts strong and courageous 
  

To not be afraid at all... 
Let us not be afraid at all 
For God is with us 
https://lyricstranslate.com/en/shivrey-milim-
broken-words.html 

 םשברי מילי
 גם כשכוחנו נגמר 

 והשקט של נפשנו מופר 
 ושוב המשך הדרך מעינינו נסתר 

 הכלל והעיקר... 
  

 גם כשכל כך מאוחר 
 ועוד יום כבר עבר 

 וכשהגשר רק הולך וצר 
 הכלל והעיקר... 

  

 שלא נתפחד כלל...
 שלא נתפחד 

  

הנה בכל יום מתחדשות לקראתנו דרכי  
 הנועם 

עכשיו  נתיבות נשכחות של שלום מתגלות 
 בפנים 

ובמקום כל גאיות הצלמוות נתהלך בארצות  
 החיים

 נאמין כי נדבר את אשר על ליבנו 
  

 וכל שברי המילים יתחברו לתפילות 
 יהיו לשירים, ישיבו לנו כוחות 

 נפשנו להחיות 
 שחוק פינו למלאות 

  

 וכל שברי המילים יתחברו לתפילות 
 יהיו לשירים, ישיבו לנו כוחות 

 להחיות נפשנו 
 יחזקו ויאמצו לבבות 

  

 שלא נתפחד כלל...
 לא נתפחד כלל 

 כי עמנו אל 
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See the Rambam siddur for his special speaking prayer 
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