בס"ד יד' ניסן ה'תשפ"א
הדלקת נרות 18:37 -
צאת השבת 19:29 -
 20:13רבנו תם

שעון קיץ  -מהלוח המדוייק של "אור החיים"
ע"פ "אופק תל אביב"

שנה עשרים וַאחת  -עלון מס' 1052
@ בשבת אין אומרים "צדקתך".
@ במוסף של החג אומרים "מוריד הטל".
@ במוצאי החג מתחילים "ספירת העומר".
@ במוצאי שבת סוף זמן "ברכת הלבנה" כל הלילה.

לע"נ

ערב פסח
שחל בשבת

בן אברהם ז"ל

פרשת צו

מענייני הפרשה :
 דינים נוספים בקרבן עולה ובקרבן מנחה.
 קרבן אהרון ובניו ביום משיחתם.
 דינים נוספים בקורבנות  :חטאת  ,אשם ושלמים.
 הקדשתם של אהרון ובניו לכהונה.
" זבח השלמים" (ויקרא ז' יא)

למה נקרא שמם "שלמים"? מובא ב"דעת זקנים מבעלי
התוספות" שהטעם הוא משום שקורבנות אלו עושים
"שלום" בין ישראל לבין אביהם שבשמים ,וכן מה
שכתוב "זובח תודה יכבדנני" (תהלים נ' כג) בשני נונין
לציין שכבוד ה' הוא בעולם הזה ובעולם הבא.

" לא תאפה חמץ חלקם נתתי אתה מאשי" (ו' י)

לכאורה ,לא ברור הקשר בין "לא תאפה חמץ" לבין מה
שנאמר בהמשך "חלקם נתתי אותם מאשי" .ה"חזקוני"
מסביר שמה שכתוב "חלקם נתתי אותם מאשי" הוא
הסבר וטעם לאיסור "לא תאפה חמץ" ,כלומר כיון
שהמנחה היא "חלקם מאשי" הרי היא כדין כל אשי
שנאמר בהם "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו" לכן "לא
תאפה חמץ".

" כי שבעת ימים ימלא את ידכם"

מפטירין " :וערבה"
(מלאכי ג')
פרפראות לפסח

 יהודי ביקש מן הרבי מקוצק זצ"ל הדרכה ופתח
ליהדות בקיצור .אמר לו הרבי "קבל הדרכה בחמש מילים":
"קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד".
"קדש"  -קדש כל מחשבותיך ומעשיך.
"ורחץ"  -היטהר מכל מידותיך והנהגותיך הפסולות.
"כרפס"  -ר"ת כלל ראשון פה סגור .לשמור את הפה
מדיבורים אסורים ודברים בטלים.
"יחץ"  -גם מה שנחוץ לומר ,אמור רק מחצית ,דבר פחות
שנאמר "מרבה דברים מרבה חטא".
"מגיד"  -כל המרבה בסיפור יציאת מצרים הרי זה משובח.
" ארבע כוסות כנגד ארבע אמהות":
 כוס ראשונה ,שעליה אומרים את הקידוש "אשר בחרבנו מכל עם" ,כנגד שרה ,שגיירה את הנשים להכניסן
תחת כנפי השכינה.
 כוס שנייה ,שבה פותחים במגיד "מתחילה עובדי ע"זהיו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום" ,כנגד רבקה,
שנתעלתה מבית עובדי ע"ז.
 כוס שלישית ,הנאמרת על ברכת המזון ,כנגד רחלשהיתה עקרת הבית ,ובנה יוסף היה זן ומכלכל לכל
העולם.
 כוס רביעית של הודאה כנגד לאה ,שאמרה "הפעם(השל"ה)
אודה את ה'"

"ימלא את ידכם" סופי תיבות "אמת" ,רמז שההולך
בדרך האמת אינו מפסיד ,אלא אדרבה ידיו יהיו מלאים " ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר"
בהרחבה גדולה.
מי שכופר במצוות הפסח כופר בתורה כולה ,בכל תרי"ג
" זה קרבן אהרן ובניו ...מנחה תמיד"
המצוות .רמז לדבר בגימטריא מלאה של כל אות במילה
טעם שהיה כהן גדול מקריב בכל יום ,כותב אברבנאל פסח .פ"ה= ,85סמ"ך= ,120ח"ת ,408-ס"ה  613שהם
(מתוך ההגדה)
שמפני שעיני ישראל היו נשואות אליו שיתפלל שה' יכפר תרי"ג .מכאן שכפר בתורה כולה.
עוונותיהם ,וכדי שיהא ראוי לכך צריך קודם הוא בעצמו " בכל דור ודור"
להיות נקי מחטא וכיון שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב דור  -בגימטריא .210 :כל דור חייב לראות את עצמו כאילו
ולא יחטא.
היה משועבד  210שנים כפי שהיו אבותינו משועבדים

 כל הנזהר ממשהו חמץ בפסח מובטח לו שלא
יחטא כל השנה( .באר היטב סימן תמ"ז).

למה אנו מחמירים בפסח במשהו? לרמז שאם כלל
ישראל היו נשארים במצרים עוד משהו ,היו נכנסים ב50-
שערי טומאה.
" והיא שעמדה" " -והיא" נוטריקון ו= (ששה) סדרי
משנה ה' = (חמשה) חומשי תורה י' = (עשרת הדברות)
א' (אחד) אלוקינו בשמים ובארץ .שהדברים האלו עמדו
לאבותינו ולנו ובזכות זה הקב"ה מצילנו מידם.
(הרה"ק ר' שלום השר שלום מבלעזא)

(מתוך ההגדה)

במצרים.

פינת הניבים והפתגמים

חירותו של אדם גדולה מתלמוד תורה
וחייב אדם ליגע עצמו בפרשת חירותנו וביציאת
מצרים  -יותר מבסוגיה קשה שבתלמוד.
(רבי מנחם מנדל מקוצק)
כדי שאדם יבין שתלמוד תורה איננו נכלל בעבדות,
ונהפוך הוא דווקא הוא זה שמעצים והופך את האדם
לבן חורין אמיתי עליו להתעסק ביציאת מצרים שכל
מגמתה הייתה אל מתן תורה.

הסירו מכשול מדרך עמי ! העלון טעון גניזה .אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה .במקום שיש עירוב ,יש לטלטל ע"י קטן.
ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו"-חידוש" http://ladaat.info / http://www.hidush.co.il/ :

יו"ל ע"י ארגון "אברהם יגל"

054-7743834
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"אל תקרי הליכות אלא הלכות"
הלכות ליל הסדר

א .קודם הקידוש ימזוג לכל בני ביתו כוס יין או מיץ ענבים
ויהיו מונחים לפניהם כדי לצאת בו ידי חובת כוס ראשון.
ב .יכין נרות וגפרור בכדי לברך עליו בורא מאורי האש.
ג .גדול הבית מקדש ,ומכוין להוציא השומעים ידי חובתם.
ד .בברכת הגפן יכון לפטור את כוס שני.
ה .מתחיל הקידוש – "אלא מועדי ה' ...ומברך בורא פרי הגפן
ואשר בחר בנו מכל עם .עד מקדש ישראל והזמנים".
ו .יצרף גפרור לנר ויברך עליו "בורא מאורי האש".
יניח הגפרור בעדינות שלא יכבהו בידיו ,ויאמר" :ברוך אתה
ד' אלוקינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול ,בין אור
לחושך וכו' ,בין קדושת שבת לקדושת יום טוב ,ומסיים ברוך
אתה ה' המבדיל בין קודש לקודש".
ז .מסיים בברכת "שהחיינו ,ומכוון על כל מצוות הלילה" ,
 4כוסות ,הגדה ,מצה וכו'.
ח .ישבו וישתו הכוס הראשון בהסיבה על צד שמאל.
אם שתה בלי הסיבה צריך לחזור ולשתות ,וגם נשים חייבות
בהַ סבה ואם לא הסבה  -לא צריכה לחזור ולשתות.
קדש  -א .מוזגים כוס ראשון ,וצריך לשטוף הכוסות
ולהדיחן כדין כוס של ברכה ,ובין כוס לכוס אין צריך שטיפה
ומ"מ לפי הסוד טוב שיהיה לו כלי מלא מים סמוך לשולחנו
כדי לשטוף ולהדיח הכוסות ,ובין כוס לכוס.
ב .ברכת שהחיינו יכוון לפטור המצה והמרור וההגדה.
ברכת הגפן יכוון על כוס שני ובכוס ברכת המזון שהוא כוס
שלישי יכוון על כוס רביעי .וצריך לשתות בהיסבה על צד
שמאל  4כוסות.
ג .נשים חייבות בארבע כוסות ובכל המצוות הנהוגות באותו
לילה .משום שאף הן היו באותו הנס.
ד .תינוקות שהגיעו לחינוך (גילאי  )6-5מצוה ליתן לכל אחד
כוסו לפניו כדי שישאלו מה נשתנה שאנו מקבלים כל אחד
כוס בפני עצמו.
ה .ראוי להזהר שלא לשתות יין בין כוס ראשון לכוס שני כדי
שלא ישתכר וימנע מלעשות הסדר .אבל שאר משקים שלא
משכרים מותר לשתות.
ורחץ  -נוטל ידיו כהלכה בכלי ואינו מברך על נטילת ידים.
כרפס  -א .כלל ראשון פה סגור.
ב .יקפיד לא לדבר דברים בטלים במהלך הסדר.
ג .יקח פחות מ 20 -גרם כרפס  -טובלו בחומץ או מי מלח או
מיץ לימון שרובו מים ,יקפיד שהטיבול יהיה קודם לברכה
כדי שלא יהיה הפסק בין הברכה לאכילה.
יחץ  -יקח המצה האמצעית ויבצענה לשניים ויניח את
החלק הקטן בין שתי המצות השלימות ואת החלק הגדול
יצניענו לאפיקומן .ויש נוהגים על פי הסוד לבצוע החלק
הגדול בצורת ו' והחלק הקטן בצורת ד'.
מגיד  -יגביה הקערה שיש בה המצות .ויאמר הא לחמא
עניא ,וצריך להסביר לנשים את פירוש הא לחמא עניא.
כשמגיע ל"מצה זו" יגביה המצה הפרוסה כדי להראותה
למסובין ,וכן כשמגיע ל"מרור זה" יגביה החסה ,אבל
כשאומר "פסח זה" לא יגביה הזרוע ,וכשיגיע "לפיכך" מגביה
כל אחד את כוסו בידו עד שמברך גאל ישראל .שותה כוס
שניה בהסיבה על צד שמאל.
רחצה  -יטול ידיו כהלכה ויברך על נטילת ידיים.
מוציא מצה  -יקח שתי המצות השלימות עם המצה
הפרוסה ביניהם ויברך המוציא ,ויניח המצה התחתונה על
השולחן ובוצע מהשלמה ומן הפרוסה כזית מכל אחד ויטבלם
במלח .ויאכלם בהסיבה שתי כזיתות וטוב לאכול תוך  4דקות
לכל כזית ,ובדיעבד עד שבע דקות וחצי לכל כזית ,וכן יאכלו
המסובים  2כזיתות ואם קשה להם די בכזית אחת.
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מרור  -יקח כזית מרור וישקענו בחרוסת ולא
ישהנו בתוכו וינער החרוסת מעליו ,ויברך על
אכילת מרור ,ויאכלנו בלא הסיבה ,ולא יברך אלא
לאחר הטיבול בחרוסת ויכוין לקיים מצות אכילת
מרור מדרבנן ויפטור בברכה אכילת מרור של כורך,
ולכן לא ידבר בין אכילת מרור לכורך.
כורך  -יקח כזית מצה מהמצה השלישית וכורכה
עם כזית מרור וטובלה בחרוסת ואומר זכר למקדש
ואוכלן יחד בהסיבה.
שולחן עורך
יאכל סעודתו בשמחה ובטוב לב ,ויזהר שלא יאכל
הרבה עד שיהיה שבע לגמרי שהרי צריך להשאיר
מקום בשביל אכילת האפיקומן שיאכלו בתיאבון,
שאם אכלו אכילה גסה לא יצא ידי חובתו.
צפון
אפיקומן פירושו -אפיקו  -הוציאו  -מן  -מני
מתיקה ,דהיינו פונים לבני הבית שאם רוצים
לאכול מיני מתיקה יאכלו עכשיו קודם אכילת
המצה שאין מפטירין לאחר הפסח אפיקומן.
יאכלו כזית מהמצה השמורה שהניחו לאפיקומן
זכר לקורבן פסח הנאכל על השובע ,ויש מחמירין
לאכול שתי כזיתות אחד זכר לקרבן פסח ואחד זכר
למצה הנאכלת עימו .ויאכל בהיסבה ויהיה זהיר
לאוכלו קודם חצות.
אחר האפיקומן אין לאכול שום דבר אפילו פירות
כדי שישאר טעם האפיקומן בפה ,ולענין שתיה
מותר ,תה וקפה.
ברך
יטול ידיו למים אחרונים ,ואחר כך מוזגים לו כוס
שלישי ומברך עליו ברכת המזון ובורא פרי הגפן
ושותהו בהיסבה ולא ישתה יין בינו לכוס רביעי,
ומצוה לחזר אחר זימון ,צריך לאחוז הכוס בידו
בזמן ברכת המזון.
הלל
מוזגים כוס רביעי ואומר "לא לנו" וגומר עליו
אמירת ההלל.
נרצה
חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח ולספר בניסים
ונפלאות שעשה הקב"ה לאבותינו.

חרוסת פרסית
כל פעם שמתקרב חג הפסח ,אנחנו נזכרים
בחרוסת הטעימה שמורחים על המצה או על
החסה .חרוסת של חג פסח מכילה מרכיבים
בריאים במיוחד  -אגוזים ,שקדים ,פירות
יבשים ,רימונים ועוד .עקב כך ,החרוסת מכילה
כמות גבוהה יחסית של קלוריות ,אולם מאידך
מכילה הרבה מאוד ויטמינים ומינרלים
חיוניים וכן חומצות שומן חיוניות (ובכך
מקלים על הטמעת הסוכר בגוף) וחלבון
איכותי ,מעבר למינרלים שונים כמו סידן
ומגנזיום .וויטמין  Cובטא קרוטן וברזל.

ואבותינו סיפרו לנו
בזכות קמחא דפסחא
את הסיפור שלפנינו סיפר בעל המעשה הרב י .מ.
מירושלים :באחד הימים העמוסים של ערב פסח
תשס"ח ,הייתי אמור לקבל חפץ מסוים מאחת
החנויות הממוקמות ברחוב יחזקאל .הגעתי למקום,
אך בעל החנות ביקש ממני לחזור בעוד כשעה ,רק אז
יהיה החפץ מוכן .כעבור שעה ורבע חזרתי .עיני
הבחינו באברך צעיר שעמד שם עם עגלת ילדים .לפתע
נזכרתי שגם לפני שעה ורבע ראיתי אותו עומד שם.
הדבר היה נראה לי קצת מוזר ...משום שגם אז עמד
כך ,כמעט באותה תנוחה ,ותהיתי לעצמי מה יש
לאברך צעיר לעמוד על עמדו בימים לחוצים עמוסים
אלה כ"כ הרבה זמן מבלי לעשות דבר ...לא הרביתי
בהיסוסים .מיד ניגשתי אליו ושאלתי אותו שמא הוא
זקוק לעזרה .הסברתי לו ששמתי לב שהוא ניצב
באותו מקום ובאותה תנוחה כבר שעה ארוכה ,וכי
יצר הסקרנות שבי לא מאפשר לי לעבור על כך לסדר
היום ...ורציתי לדעת האם אפשר לעזור לו באיזושהי
צורה .בתגובה לשאלתי ,חייך האברך בביישנות מה
והחל לספר בפני סיפור מדהים אותו רציתי לשתף :
אני מתגורר אי שם במרכז הארץ .לפני שלוש שנים
בדיוק ,הייתי צריך לסדר איזה עניין בירושלים ונזדמן
לי לנסוע באוטובוס שדרך מסלולו היה ברחוב
יחזקאל ,הייתי אז צעיר חילוני למהדרין ...האוטובוס
התנהל בעצלתיים .כשהגענו להצטלבות יחזקאל –
אבינועם ילין ,הוא נע לאטו ,בקושי זז ,וממש הסתרך
לו פקק ארוך לאורך הרחוב.
מבעד לחלונות האוטובוס הבחנתי בהתקהלות של
אנשים שהפריעה לתחבורה הסדירה .אחד הנוסעים
הציץ מהחלון והבחין שזו ההתקהלות של חרדים מכל
צדדי הרחוב .הוא מיד החל לרטון בקול' :שוב
החרדים עושים הפגנות' ...אך היה זה הנהג ,שגם הוא
חילוני כמותי ,שהתנדב להרגיע את הנוסע הכעוס:
'לא! זו לא הפגנה! מתקיימת כאן חלוקת מזון לפסח
למשפחות ברוכות ילדים .אני מכיר את זה מכל
שנה ...במשך יומיים-שלושה מגיעות לכאן משאיות
שפורקות טונות של סחורה לחלוקה חינם ...הם
יודעים לעזור אחד לשני ,לא כמו אצלנו' ...סיים הנהג.
נדהמתי למשמע אוזני ,מעולם לא ראיתי כזה דבר.
עיני נצמדו לשמשת האוטובוס .לא הצלחתי להכיל
את כל המראה הגדול הזה בבת אחת .בעולם ממנו
אני בא לא רגילים לראות מחזות כאלו ,חסד עצום,
חינם אין כסף ,וכל אדם מהשורה יכול לבוא ולקחת
ואין פוצה פה ומצפצף .נולדתי בבית חילוני – המשיך
האברך בנימה אישית – זה לא שהיתה לי אי פעם
שנאה לדת או לחרדים .הם פשוט היו מחוץ לתחום
ההתעניינות שלי .לא היה לי שום קשר לעולם הדתי
והחרדי ,לא לטובה ולא לרעה .אך המראות שנגלו
לעיני ברחוב יחזקאל הסעירו את רוחי ולא נתנו לי
מנוח .גמלה החלטה בליבי כי בסופו של יום אני
מוכרח לחזור למקום ולראות את הדברים יותר
מקרוב ולא מבעד לשמשת האוטובוס ברחוב פקוק!
ואכן חזרתי .אחרי שסיימתי את עסקי חזרתי לרחוב
יחזקאל ,ועמדתי שם כשעתיים תמימות מתבונן
ב'חלוקה' המסורתית ,שאולי עבורך היא מסורתית
אבל לראות דבר כזה היה מחזה מפעים עבורי .אינני

יודע איך זה קרה ,אבל בתור עובדה אוכל לציין,
שהדברים ששמעתי והמחזה שראיתי נתנו לי דחיפה
עצומה להתעניין עוד ועוד ביהדות ,וללמוד ולהכיר
את היהדות השורשית ,שבזכותה אתה רגיל לראות
מעשי חסד כאלו .הלמידה אחר היהדות היא דבר
שלא עשיתי מעודי! במשך כל הדרך חזרה לביתי לא
יכולתי להסיח את הדעת .כל הזמן חשבתי על
המציאות שנגלתה לפני ,בה החרדים עוזרים אחד
לשני .ואיך חלוקת המזון מתנהלת ללא קולות או
מריבות ,אלא בסדר נפלא ומופתי ,וכל הדרך לביתי
הייתי עסוק במחשבות איך אוכל ללמוד ולהבין יותר
על העולם הזה שעד לפני רגע כמעט ולא ידעתי על
קיומו .במהלך החודשים הבאים הפכתי בנושא
והעמקתי בו ,התחלתי ללמוד בישיבה ,ומכאן ועד
לשמירה מלאה של תורה ומצוות הדרך היתה קצרה.
זכיתי בהמשך הדרך אף להקים בית כשר ונאמן
בישראל ,הייתי צמוד לרב שהורה לי את הדרך וממש
הפכתי לאדם אחר .כבר לפני שנתיים שאלתי את הרב
שלי האם אני חייב לברך כאן 'ברוך שעשה לי נס
במקום הזה'? כי במקום הזה נפקחו עיני ונגלה לפני
עולם של אור ואושר! הרב חייך והשיב שאין חיוב
ברכה ,אך אני יכול להודות להקב"ה על כך באמירת
מזמורי תהילים ואם אפשר לעשות זאת במקום הזה
מה טוב .ובכן – סיים האברך – כפי שאתה רואה ,אני
עומד כאן כבר שעה ארוכה ואומר תהילים ומודה לה'
על הנס שעשה לי במקום הזה.
התרגשתי מאוד לשמע סיפורו של האברך .חשבתי
שבזה תם סיפורו המופלא ,אך כאן נכונה לי הפתעה.
האברך הצדיק שהפעים אותי בסיפורו ,המשיך ואמר
לי דבר נוסף שריגש אותי עד לדמעות" :אתה רואה
בעגלה את התינוק? זהו בני בכורי הקטן ,איך אתה
חושב שקוראים לו? קראתי לו 'פסח' ,קראתי לו כך כדי
להודות לה' ולזכור תמיד את החסד הגדול שעשה עמי".
הרב י .מ .שהתרגש מאוד מהמעמד ,מהכנות והאמיתיות
של אותו אברך ,ורגשי התודה שהיו לו לקב"ה על שזיכה
אותו באותו פקק מופלא שהתחיל עבורו את החזרה
בתשובה ,מסיים את סיפורו ואמר כך" :איני יודע אם
גם השנה הוא יגיע .אני בכל אופן מקווה בעזרת ה' לגשת
לבדוק .ואם אפגוש אותו אלחץ שוב את ידו"...
בימים קדושים אלו ,לאחר ההכנות הרבות לחג הפסח,
הקניות והנקיונות ,הטרחה והעבודה הרבה ,אשרי מי
שבתוך כל טרדות הזמן זכר את הנזקקים ,ותרם בעין
יפה ממה שחנן אותו ה' ,לאותם יהודים יקרים מאחינו
בית ישראל שלעיתים משוועים לעזרה ומחכים בכליון
עיניים ל"-קמחא דפסחא" ,כדי שגם הם יוכלו להגיע
לליל הסדר ולחג הפסח עם שולחן מכובד ומלא בכל טוב.
אמנם סלי קמחא דפסחא כבר חולקו לרוב ,אבל אף פעם
לא מאוחר מידי .תמיד אפשר וצריך לעזור ,ובודאי שיש
למי לעזור .הבא ונושיט יד למי שנוכל ,לא רק לפני חג
הפסח ,אלא גם במהלכו ואחריו ובמשך כל השנה כולה,
ונזכה לקדש שם שמים ,כמו אותו אברך שרק בזכות
מעשי החסד שראה זכה לשוב בתשובה שלמה ,וכך נרבה
באהבה ואחווה בעם ישראל ,שהרי ידוע שבית המקדש
השלישי יבנה בזכות אהבת חינם ,כאשר ישראל יהיו
באחדות אחד בשביל השני ,ויהי רצון שנזכה כולנו
לאכול מן הפסחים ומן הזבחים ובביאת גואל צדק
ובביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.
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ה
סגולות ובקשות בליל הסדר

"בניך כשתילי זתים"  -חינוך

א .בספר 'בית אהרן' כתב :דבליל הסדר יכול האדם
לבקש מהשי"ת ותקובל תפילתו .ורמז לזה "וכאן הבן
שואל" ,שואל מאביו שבשמים הן ברוחניות והן בגשמיות.
ב .סגולה שמירת האפיקומן :מובא בשם הקדמונים
זצ"ל סגולה גדולה להשאיר חתיכה קטנה מהמצה של
האפיקומן ,אחרי שגמרו לאכול האפיקומן ,ולהצניעו
בביתו על כל ימות השנה .וזהו סגולה לשמירה ,וכן
סגולה לפרנסה .ובעל 'איבא דאברהם' הביא דאפיקומן
הוא ג"כ סגולה לילדים .ורמז לזה מהפסוק "וצפונך
תמלא בטנם" .ואפיקומן נקרא 'צפון'.
ג .בספר 'אוסרי לגפן' מהרה"צ חיים כהן זצ"ל המכונה
'החלבן' אכילת הזרוע סגולה לשידוך ,ואם היא צלויה
יאכלנה למחרת ,ואכילת הביצה סגולה לבנים.
ד .אכילת החרוסת סגולה לקנות דעת.
ה .סגולה לברך הבנים :בספר 'ויגד משה' כותב בליל
פסח נכון לברך את הבנים ,כי אז נתברך יעקב אבינו,
והזמן מסוגל לזה.

"והגדת לבנך ביום ההוא לאמור"
ייחודיות מתוך אחדות :הקב"ה ברא את האנשים שונים,
כנאמר" :כנגד ארבעה בנים דיברה תורה :אחד חכם
ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול" .לכל אחד
נקודות אור ומקור גאווה .עלינו לאתר את הטוב שבכל
אדם .כאשר נכבד כל אחד בהתאם ליכולתו ,להשקפתו,
לראייתו ולכישוריו ,ניצור עם מאוחד.
שיתופיות ועבודת צוות :ניתן להגיע להצלחה מירבית רק
בעשיה משותפת .כך בפסח ,חג בו אנו עדים לעמל של כל
המשפחה בהכנות המרובות לקראת החג ,כולם מכשירים
את הבית ושותפים בניקיון ,בקניות ובעמל .כל אחד חש
כי הוא חלק מהמשפחה וכי יש לו פינה לקראת הסדר ובמהלכו.
הבנת הנקרא :הבסיס החשוב ביותר בלמידה הוא הבנת
הטקסט .בהגדה של פסח יש שפע של מושגים הנלמדים
במהלך הסדר ,ראשי תיבות ,משפטי מפתח.
חשבון בסיסי :שימוש רב במספרים אנו מוצאים בהגדה
של פסח 4 :קושיות 4 ,בנים 4 ,כוסות 4 ,לשונות גאולה,
 10מכות 1 ,מי יודע ועד  13מי יודע .ולכן ליל הסדר
המאורגן הופכים הם את חג הפסח לחג החינוך.

הנהלת העלון "אברהם יגל" רפואה שלימה
כולל "אוהל יצחק"
לחיים מימון
בבית המדרש "אור ודרך"
וכל הצוות מאחלים
מזמין את הציבור לשיעורים לכל בית ישראל בכל אתר ואתר ,בן נינה-רות
הקב"ה ישלח
ביום שני טז' ניסן (חוה"מ פסח) לכוחות הבטחון ולאחינו שבתפוצות

ברכה והצלחה כל הישועות והברכות
שבתאי ושרה מוסאי למקסים ורינה יפרח הי"ו
על תרומתם לזיכוי הרבים
שיזכו לרפואה
ופרנסה טובה ,זכות מרן עובדיה יוסף זצ"ל
תגן בעדם ,לרפואתם
והצלחה לכל
ילדיהם ומשפחתם ,והצלחתם שיתברכו בכל מילי
דמיטב ויתגשמו משאלותם
ולזיווג הגון לאייל
בן שרה שיזכה לטובה באושר ובפרנסה טובה.
לרפואת רינה בת שרה
להקים בית נאמן זיווג לאברהם-אביעד ולאיידה-עדי
וכשר בישראל
ולהבדיל לע"נ יצחק בן שרה ז"ל

מזור ומרפא
 - 17:30הרב גבריאל אלישע
חג כשר ושמח
לרמ"ח אבריו
הלכות חול המועד.
שתזכו לשנים רבות טובות ונעימות ושס"ה גידיו.
 - 18:30תפילת מנחה.
מתוך בריאות ואושר ,שלום ושלווה .שיחזור לאיתנו
 - 19:00ערבית מוקדמת.
הראשון ויזכה
 - 19:15הרב לסרי חיים
וברכה והצלחה ורפואה שלימה לכל לשנים רבות
שעור במסכת תענית
לארגון
המסייעים
הרבים
מזכי
טובות ונעימות
השיעורים לע"נ גולשן בת אברהם ז"ל
ברכות ואיחולים
ברכה והצלחה כל הישועות והברכות תפילות שחרית רפואה שלימה
פנחס ודורית ישראלי למשה וריקי ישראלי הי"ו
בשבת יתקיימו ללידור מרדכי יוסף ורעיה סאלם
על תרומתם לזיכוי הרבים
בן הילה וישראל
יבורכו מפי עליון
בבית הכנסת
להולדת הבן
בבריאות איתנה זכות מרן עובדיה יוסף זצ"ל "אוהב שלום" הקב"ה ישלח יה"ר שיעלה במעלות
תגן בעדם ,לרפואתם
ונהורא מעליא ,ברוב
מזור ומרפא התורה והיראה ויצליח
(ליד הרבנות)
אושר ועושר וכבוד ,והצלחתם שיתברכו בכל מילי מנין ראשון  06:30 -לרמ"ח אבריו בכל דרכיו ומעשיו,
דמיטב ויתגשמו משאלותם
ובכל אשר יפנו
מנין שני  08:00 -ושס"ה גידיו .שיתברך בכל מילי
ישכילו ויצליחו ,לטובה באושר ובפרנסה טובה.
שיחזור לאיתנו דמיטב ונחת ושלווה
מנחה לשבת
וירוו נחת ושלווה
הראשון ויזכ
ויתגשמו משאלותם
רבותה לשלום ומזל מוסאי
בשעה 13:00
מכל יוצאי חלציהם
לשנים
לטובה וזיווגים
ולאורנה סאלם
הציבור מוזמן
הגונים לכל ילדיהם להבדיל לע"נ חנה בת רחמים ז"ל
וטובות
ברכה והצלחה
ברכה והצלחה לידידנו לע"נ הצנועה והצדקת לע"נ הצנוע והענו
ברכות ואיחולים
אהרון ג'רפי הי"ו גולשן נסימי יצחק נאמן
לרב שלומי ועדן גור הרב יעקב ורחל נהרי
בן שרה ז"ל
בת אברהם ז"ל
יבורכו מפי עליון
שיזכה בפרנסה טובה,
להולדת הבן
טז' ניסן פקידת שנתה טו' ניסן פקידת שנתו
בבריאות איתנה
רפואה שלימה
יה"ר שיעלה במעלות
שתמליץ טוב בעד משפחתה שימליץ טוב בעד משפחתו
ונהורא מעליא ,ברוב
למשפחתו ,אושר
התורה והיראה
אושר ועושר וכבוד,
ושלווה .יתגשמו
ויצליח בכל דרכיו
לע"נ הצנועה והענווה לע"נ הצנועה והצדקת
ובכל אשר יפנו ישכילו משאלותם לטובה
ומעשיו ,שיתברך
מזל (טונה) סלמה אסתר מוסאי
ויצליחו ,ויתגשמו
ולהבדיל
בכל מילי דמיטב
בת חתון ומרדכי ז"ל
בת לטיפה ז"ל
משאלותם לטובה וירוו
לע"נ שמעון טובלי
נחת ושלווה
נחת ושלווה
יז' ניסן פקידת שנתה יד' ניסן פקידת שנתה
בן רפאל ז"ל
לגבי ופנינה
שהשבוע פקידת שנתו .שתמליץ טוב בעד משפחתה שתמליץ טוב בעד משפחתה
מכל יוצאי חלציהם
ולאליהו ויונה

שבת

שלום

רפואה שלימה והחלמה מהירה לכל החולים ובכללם ל: -

שלמה לארי בן מרים הי"ו
משה נאמן בן מרים הי"ו
אברהם נאמן בן מרים הי"ו
ישראל פרג'י רפאל בן מרים הי"ו
שבתאי מוסאי בן נהיית הי"ו
מאיר חסן בן מסעודה הי"ו
שלמה בועזיז בן זהרי הי"ו
רבקה מורנו בת שרה מנב"ת
אסתר אהרוני בת גוהר מנב"ת
דריה בת וסילי וילנה מנב"ת
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אברהם-יגל בן רעות הי"ו
עילאי-חי דורון בן אריאלה-מזל הי"ו
יוסף אהרוני בן ביבי הי"ו
ניסים דוידי בן שרה הי"ו
שרה ביבי לארי בת רבקה מנב"ת
חנה דוידי בת שרה מנב"ת
דינה מוסאי בת חנה מנב"ת
לידה הרוני בת מרי מנב"ת
דליה נסימי בת גורג'יה מנב"ת
הודיה חיה בת אסתר מנב"ת

ברכה והצלחה

מרדכי ורחל נאמן

שיזכו בבריאות
ונהורא מעליא
בפרנסה טובה,
אריכות ימים ושנים
בטוב ובנעימים
הם וכל משפחתם,
ולכל מילי דמיטב,
וירוו נחת ושלווה
מכל יוצאי חלציהם
לע"נ הצנועה והענווה

חנה ישראלי

בת רחמים וביבי ז"ל
יז' ניסן פקידת שנתה

שתמליץ טוב בעד משפחתה

לע"נ הצנוע והענו
שמעון שבת

בן רחמה ומשה ז"ל
כא' ניסן פקידת שנתו
שימליץ טוב בעד משפחתו

ומבורך

לעילוי

נשמת

:

לירן מלכה ז"ל בן ריטה שתחי'ה
אורן אהרון ז"ל בן ריטה שתחי'ה
שלמה גור בן חנה ז"ל
מרדכי עמרני בן רבקה ז"ל
מרדכי אמונה בן גולי ז"ל
אליהו סעד הכהן בן מסעודה וסלם ז"ל
יקוט תורג'מן בת פריחה ז"ל
אילנה שמואלי בת מרגלית ז"ל

רחמים לארי בן גולשן ז"ל
יחזקאל (הרצל) אברהם בן פרחה ז"ל
יולנד בן-דוד בת פריחה ז"ל
בידה מלכה בת אסתר ז"ל
אסתר ברק בת זרי ז"ל
ניצה גואטה בת לידיה ז"ל
שושנה רוזי בת מארי מרים ז"ל
שמחה לארי בת ביבי ז"ל

בבאי מוסאי בן אברהם וזליכה ז"ל

מרדכי לארי ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו

יו"ל ע"י ארגון "אברהם יגל"

054-7743834

