בֵּ ית כְּ נֶסֶ ת
"בֵּ ית יֹוסֵּ ף"
*** *** 1212 nylwO rwPaawc aPnnaecO NY.22111
מֵ ֵאת :הָ ַרב ַאהֲ רֹן פ ְָר ִׂחי
נ ִָׂשיאֵ :א ִׂליָהו לֵוִׂ י

הַ פְ טָ ָרה :כֹּה ָּאמַ ר

פ ָָרשַ ת צַ ו+שַ בָּ ת הַ גָּדֹול מקאם :נאווה
ַ 1אפְ ִׂריל 0202
עָ לֹון ִׂמ ְס ָפר 4201
י' נִׂיסָ ן תש"פ
הַ ְדל ַָקת נֵרֹות ְ * 7:20ש ִׂקיעָ ה ִׂ * 7:02שיר ַה ִׂש ִׂירים  7:22ואח"כ ִׂמ ְנחָ ה לֵיל שַ בָ ת,
שַ חֲ ִׂרית שַ בָ ת ִׂ * 8:40מ ְנחָ ה שַ בָ ת  * 6:02מֹוצָ ֵאי שַ בָ ת  ,8:26וע"פ ַרבֵ נּו ַתם 8:26
זְ מַ ן טַ לִׂ ית  * 0:41שָ עָ ה זְ מַ נִׂ ית  * 70:22עֲלֹות הַ שַ חַ ר  * 0:21נֵץ ַהחַ מָ ה 6:21
ִׂמ ְנחָ ה חֹול  * 7:42עַ ְרבִׂ ית ִׂמנְ יַן מֻ ְקדָ ם  * 6:07צֵ את הַ ּכֹו ָכבִׂ ים 8:24
יאת ְשמַ ע  * 8:11סֹוף זְ ַמן ע ֲִׂמידָ ה  * 42:21חֲ צֹות הַ יֹום וְ הַ ַל ְי ָלה 40:08
סוף זְ מַ ן ְק ִׂר ַ

*** ְּשנֵּי ימים ראשונים פֶסַ ח ַ 21+9אפְּ ִריל ***

יֹום ְרבִׂ יעִׂ י עֶ ֶרב פֶסַ ח עֵּ רּוב ַתבְּ ִשי ִלין :סֹוף זְ מַ ן אֲ כִׂ ילַת חָ מֵ ץ  42:20בְ ב ֶֹקר ִ ,,קּדּוש בְּ כֹורֹות( :הַ שָּ נָּה בִ גְּ לַל
ִשמֹּעַ ִסּיּום מַ סֶ כֶת בָּ ְּרשָּ תֹות ּובַ ִת ְּקש ֶֹּרת בְּ ִשּדּור חַ י").
הַ מַ צָּ ב ֶאפְּ שָּ ר ל ְּ
ַ 2אפְּ ִריל הַ ְדל ַָקת נֵרֹות לֵיל יֹום טֹוב ִׂראשֹון ְ * 7:42ש ִׂקיעַ ת הַ חַ מָ ה ְ * 7:08תפִׂ לַת ִׂמנְחָ ה עֶ ֶרב פֶסַ ח 7:40
ַ 9אפְּ ִריל הַ ְדל ַָקת נֵרֹות לֵיל יֹום טֹוב שֵ נִׂי שֶ ל פֶסַ ח בְ שָ עָ ה ִׂ * 8:20מנְחָ ה יֹום טֹוב ִׂראשֹון שֶ ל פֶסַ ח 7:40
ַ 21אפְּ ִריל ִׂמנְחָ ה וְ עַ ְרבִׂ ית עֶ ֶרב שַ בָ ת יֹום טֹוב שֵ נִׂי שֶ ל פֶסַ ח  * 7:40הַ ְדלָ ַקת נֵרֹות עֶ ֶרב שַ בָ ת 7:40
ּוש ִׂקיעָ ה ַ 22 7:22אפְּ ִריל ִׂמנְחָ ה שַ בָ ת חֹל הַ מֹועֵ ד  * 7:40הַ בְ דָ לָה בְ מֹוצָ ֵאי שַ בָ ת חֹל הַ מֹועֵ ד פֶסַ ח 8:40
ְ

*** יֹום ְּשבִ יעִ י וְּ שֶ ִמינִי שֶ ל פֶסַ ח ַ 26+25אפְּ ִריל ***

הַ ְדל ַָקת נֵרֹות לֵיל יֹום ְשבִׂ יעִׂ י ִׂ 7:46מ ְנחָ ה לֵ יל יֹום ְשבִׂ יעִׂ י של פֶסַ ח ְ * 7:02ש ִׂקיעָ ה 7:21
ִׂמ ְנחָ ה שֶ ל יֹום טֹוב ְשבִׂ יעִׂ י של פֶ סַ ח  * 7:02הַ ְדל ַָקת נֵרֹות לֵיל ֶש ִׂמי ִׂני שֶ ל פֶ סַ ח ַאחֲ ֵרי ִׂקדּוש 8:40
ִׂמ ְנחָ ה יֹום ְשבִׂ יעִׂ י שֶ ל פֶסַ ח ִׂ * 7:42מ ְנחָ ה יֹום שֶ ִׂמינִׂ י שֶ ל פֶ סַ ח 7:02
הַ בְ דָ ָלה בְ מֹוצָ ֵאי ֶש ִׂמינִׂ י שֶ ל פֶ סַ ח  8:48מֻ ָתר לֶאֱ כֹל חָ מֵ ץ בְ מֹוצָ ֵאי הַ חַ ג בְ שָ עָ ה .1:22
מקאם :חוסני הַ פְ טָ ָרה :וַיֹוסֵּ ף עֹוד
פ ָָרשַ ת ְּש ִמינִי
ַ 48אפְ ִׂריל 0202
כ"ד נִׂיסָ ן תש"פ
הַ ְדל ַָקת נֵרֹות ְ * 7:41ש ִׂקיעָ ה ִׂ * 7:27שיר ַה ִׂש ִׂירים  7:22ואח"כ ִׂמ ְנחָ ה לֵיל שַ בָ ת,
שַ חֲ ִׂרית שַ בָ ת ִׂ * 8:40מ ְנחָ ה שַ בָ ת  * 7:22מֹוצָ ֵאי שַ בָ ת  ,8:02וע"פ ַרבֵ נּו ַתם 8:02
זְ מַ ן טַ לִׂ ית  * 1:01שָ עָ ה זְ מַ נִׂ ית  * 78:22עֲלֹות הַ שַ חַ ר  * 1:14נֵץ ַהחַ מָ ה 6:40
ִׂמ ְנחָ ה חֹול  * 7:22עַ ְרבִׂ ית ִׂמנְ יַן מֻ ְקדָ ם  * 6:27צֵ את הַ ּכֹו ָכבִׂ ים 8:40
יאת ְשמַ ע  * 8:21סֹוף זְ ַמן ע ֲִׂמידָ ה  * 1:07חֲ צֹות הַ יֹום וְ הַ ַל ְילָה 40:00
סוף זְ מַ ן ְק ִׂר ַ
ר ֹאש חֹדֶ ש ִׂא ָייר יָחּול בְ יֹום ִׂש ִׂשי ּובַ יֹום הַ שַ בָ ת הַ בָ א עָ ִׂלינּו ַלּטֹובָ ה

ִש ָּר ֵּאל ָּאמֵּ ן
חַ ג פֶסַ ח כָּשֵּ ר וְּ שָּ מֵּ חַ לָּנּו ּו ְּלכָּל עַ ם י ְּ

תֹורה _______________________
יאת הַ ָ
ּוק ִׂר ַ
_______________________ נָא ל ֹא לְעַ יֵן בֶ עָ לֹון זֶה בִׂ ְשעַ ת הַ ְתפִׂ לָה ְ

צו את אהרן וכו' :בא לרמז :לזרז במקום שיש
בו חסרון כיס .יש לשאול :למה נקט רש"י ז"ל:
לשון כיס ,היה יכול לומר במקום שיש בו חסרון
ממון .אומר הרב שמעון לוי :לפי שכל אבריו של
אדם יש להם כעין כיסוי (מלשון כיס) השומר
אותם מאיזה נזק חיצוני בלתי רצוי .כמו :הפה
יש לו את השפתיים ,שבהן יכול הוא לסגרם כל
אימת שירצה ,בכדי למנוע עצמו מדיבורים
רעים .והאוזן יש לה תנוך שאפשר לכווץ אותה
אל תוך האוזן כל אימת שירצה להימנע מלשמוע

דבר שאינו הגון .גם העין ,יש לה עפעפיים
להימנע ממראות אסורים ,וכן שאר איברים כמו
העור שומר ומכסה איבריו הפנימיים של האדם.
ולעומת זה המחשבה שבראש האדם ,אין לה
שום כיס לכסות עליה ,ובת חורין היא ופועלת
ומשפיעה תדיר .לכן בא קורבן העולה שמכפר על
מחשבות רעות ,לכן אמרה התורה דווקא
בקורבן עולה ,,צו" לשון זירוז ,ובא רש"י ואמר
ונתן טעם לזירוז ,במקום שיש בו חסרון כיס,
לרמז על מחשבתו של האדם שאין לה כיס

וכיסוי .עוד נאמר בנביא שה' ,,שונא גזל בעולה"
כלומר אסור לאדם להתנדב עולה אם היא
גזולה .יש לשאול למה ה' שונא דווקא בעולה
הגזולה ,האם שאר הקורבנות מותר להביאם
מהגזל? לפי שפרשה זו יש לה קשר לפרשה
שלפניה שכתוב בה :והשיב את הגזלה אשר גזל,
ואחר והביא את אשמו מלמד אותנו הקורבן
אינו מתקבל אם יש גזלה בדבר לפיכך אמר
הנביא :ה' שונא גזל בעולה לפי שבפרשתנו
מדברים על העולה לכך נאמר :גזל בעולה ולא
נאמר בקורבן אחר .וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

 - 4וכל מנחת כהן כליל תהיה ,,לא תאכל" :מדוע
מנחת כהן מוקטרת כליל ,בעוד מנחת ישראל
נאכלת לכהנים מחוץ לקומץ המוקטרת אומר
הרבמ"ם :משום שהעיקר בקורבן ,היא ההקרבה
והנתינה לה' ,ואילו מנחת הכהן היתה נאכלת
לכהן ,לא היה הכהן מרגיש שהוא נתן ,והוא
הקריב.
,, - 0במקום אשר תשחט העולה ,תשחט
החטאת" נשמתו של אדם קרוי ,,עולה" ככתוב:
,,רוח בני האדם ,העולה היא למעלה" וכשאדם
חטא ,נברא בעוונו מלאך משחית ,והוא מקטרג
ומזיק לאדם הזה שבראו .אבל אם האדם הזה
שב בתשובה הוא ממית את הקטיגור הזה,
וניצלו כמו שבישרו לדוד המלך ע"ה ,,גם ה'
העביר חטאתיך" כלומר המית את הקטיגור.
ולכך ממשיך הכתוב ואומר לדוד,, :לא תמות"
כי כבר מת הקטיגור .וזהו שנאמר,, :במקום
אשר תשחט העולה" שהיא הנשמה ,תשחט
במקום ,,החטאת" זה המזיק והמקטרג שנברא
מן העבירה( .פיתוחי חותם).

פרפראות על חג הפסח:

למה טובלין בליל הסדר שתי פעמים? האחת זכר
לגאולה כשהיו במצרים ככתוב :ולקחתם אגדת
אזוב וטבלתם בדם אשר בסף .והשנית נגד
הגלות שהיה בחטא מכירת יוסף ,דכתיב :ויטבלו
את הכתנת ,,בדם" .עוד טעם שני כנגד שתי
האזהרות :אחת על המשקוף ואחת על המזוזה.
 – 0טעם שנהגו לפרוס ולחתוך המצה קודם
ההגדה ,כדי שלא יאמר ,,כהא לחמא עניא" אלא
על מצה פרוסה ,כדאמרינן בגמרא :מה דרכו של
עני? בפרוסה ,אף כאן בפרוסה.
 – 2למה בשאלת הבן הרשע :מה העבודה הזאת
לכם? ואמרנו עליו שהוציא את עצמו מן הכלל,
הרי גם הבן החכם הוציא את עצמו מן הכלל
לאמר ,,אתכם" ולא אמר אותנו? בשאלת החכם
אין בזה מוציא עצמו מן הכלל :כיוון שאמר:
אלוקינו ,ולפי שהוא עדיין קטן ואינו חייב
במצות ,ואין שוחטים פסח על הקטן לפיכך אמר
,,אתכם".

 – 1מה הוסיף רבי יהודה כשנתן בהן סימנים:
דצ"ך עד"ש באח"ב? לפי שבעל ההגדה ,כשמנה
עשר מכות אמר :מכת בכורות .אבל שאר המכות
לא השתמש בתיבת ,,מכה" ולא אמר מכת דם.
או מכת צפרדע וכו' .ולפי שהיו הבכורים עצמם
מכים את אבותיהם למהר לשלחם מן הארץ כדי
שלא ימותו ,אבל רבי יהודה חולק על זה ,ונתן
סימנים באח"ב .כלומר ברד – ארבה – חושך –
בכורות ולא אמר מכת בכורות .ולא נתן בסימן:
באחמ"ב כלומר בלי תיבת מכת ,כמו שאמר בעל
ההגדה ,לפי שסובר רבי יהודה שהבכורים לא
היו מכים את אבותיהם.

היסטוריה בקצרה :אחרי פטירת רבי יוחנן בן
זכאי שהיה חמש שנים אחר החורבן

בשעה ששקטה ארץ יהודה מרוגזת חרדת
החורבן ,באותה שעה נתיישבה לעומתה רומי
בשלוותה ,כי במתינות התנהג אספסיינוס קיסר
בשלטונו ,ויעש לעמו חסד ומשפט וצדקה כל ימי
מלכותו ,גם אז לא מצאה רומי נחת רוח שלימה
בשלטונות כי באותה שעה מלך באשכנז
,,דאטירי" והיה מלך שליט וגיבור .וכיוון
שנתקשר אספיינוס ברומי והגיעה לאשכנז
בשורת הניצחון הגדול וההרג הרב שנעשה על ידי
טיטוס בנו בארץ היהודים .נפל עליהם פחדו
ומוראו של אספיינוס ,פן מעתה יתנקם גם מהם
על הרעות שגמלו בשעה שעלה עליהם למלחמה
בתחילה .ויקרא דאטירי למרד על רומא ,ולא
שילמו הוא וכל ארצות אירופה את המס ,ויישבו
הגרמנים בטח מפני הרומיים ,כל ימי
אספסיינות וכל ימי טיטוס בנו.

הדרך לרפואה ולבריאות:

כמות המומלצת לשתיית המים לאדם בריא
בממוצע היא בין שלושים לארבעים גרם מים
ליום ,לכל קילוגרם משקל גוף .לדוגמא מי
ששוקל  62קילו ,צריך לשתות בין  0822מ"ל
לבין  1122מ"ל מים ליום .שזה בערך שתים
עשרה כוסות מים .אבל יותר מזה אין לשתות
ללא יעוץ רפואי .אלא אם כן מדובר בפעילות
גופנית מוגברת או בזמן החום כגון מקומות
חמים שאז חייבים להרבות בשתייה .וצריך
לדעת כי תחושת הצמא מתעוררת בדרך כלל
כאשר לגוף כבר חסרה שתייה של מספר כוסות
מים ,ותחושת הרוויה מגיעה כבר לאחר שתיית
חלק ממה שחסר .לכן יש להקפיד על שתיה גם
כאשר אין תחושת צמא .אם אדם לא מחייב
עצמו בשתייה לפני התייחסות למשקל גוף ,הרי
זה דומה כקונה חליפה ללא התייחסות
למידותיו .אצל אנשים מבוגרים תחושת
הצימאון למים נחלשת ,ועלולות לעבור שעות
רבות מבלי שירגישו שהם צריכים לשתות מים,
וכך על ידי חסרון תמידי בשתייה ,הם עלולים

להגיע למצב של עצירות כרונית שהיא מאוד
מסוכנת לכשעצמה ,וגם ההתמצאות היתרה
לפינוי הפסולת גורמת לעלייה בלחץ הדם .זאת
ועוד ,כתוצאה מחוסר שתייה ,אז הדם נעשה
יותר סמיך ,ואין הוא יכול להגיע לכל כלי הדם
הדקים ובפרט אלה שבמוח ,ואז עלולים חלילה
ללקות באירוע מוחי .לא עלינו וכיוון שבדרך כלל
מבוגרים נוטלים תרופות ל,,דילול הדם"
כאספירין וכדומה .הגורמת לחלקיקי הדם שלא
ידבקו אחד בשני ,עדיין :אם לא שותים מספיק,
הדם בכללי הוא סמיך ,וזה מסוכן .

דברי מוסר,, :האשה וחובותיה"

אני טוב לי מאוד ,,שעשני כרצונו" .אני שמחה
להיות אשה .עוצמתי היא בתוכי פנימה .זו
עוצמתי הנשית .אני מרגישה שהשכינה שורה בי.
אני בונה בית ,אני בונה זווג ,חינוך ,ילדים .אני
בונה נעימות ואהבה גם שניהם ביחד .בעלי קצת
מתקשה ומסתבך בזה ,אבל בי זה זורם טבעי.
יש לי יכולת לחייך ,לחלוק לשתף ,לאהוב.
עוצמתי היא פנימית ,נסתרת מן העין .אני לא
מחמיצה (מסוגרת כלפי פנים) .אני לא מנפנפת
(מתנשאת) הכל בפנים .אני לא אומרת שתמיד
קל לי עם בעלי הוא מבין כל מה שאני אומרת
אך הוא מעליב אותי ואני בוכה .לא ,אני לא
רגשנית .כשמישהו אחר מעליב אותי ,אני לא
בוכה – רק הוא .רק בעלי כי אני תלויה בו,
הסברתי לו את זה כמה פעמים ,והוא הבין ,אבל
אחר כך הוא התנהג שוב כך .כנראה קשה לו
יותר להשתנות מאשר להבין .אבל אני לא
נלחמת בו בדברים שלו הוא פונה אלי בסגנון
כזה גברי ,קשוח ,לפעמים אפילו מקלל וחושב
שזה עושה אותו גברי אני לא משתמשת בנשק
גברי רק נשי :רוך ,גם אותו רגש עם הילדים ,כן
אני פסיכולוגית קטנה ,אני עובדת סוציאלית
קטנה .איזו עבודה עצומה מוטלת עלי! זוגיות
וחינוך ילדים בשלוש משמרות ביום ובלילה כולל
שבתות ימי מחלה .

שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו :זצוק"ל
זכותו יגן עלינו אמן.

 – 4משעלה עמוד השחר ,והוא  70דקות קודם
זריחת השמש ,אסור לעשות שום מלאכה קודם
שיתפלל .וגם אסור לו לאכול או לשתות ,אבל
מותר לשתות קפה או תה עם חלב וסוכר .וגם
אסור להקדים לפתח חברו לקבל פניו וליתן לו
שלום קודם שיתפלל.
 – 0גדולה מצוות ציצית ,ושקולה כנגד כל
המצוות ,לכן צריך כל איש להיות נזהר שיהיה לו
טלית קטן תחת בגדיו מלבד הטלית הגדול

שלובשו בבוקר בשעת התפילה .ושיעור טלית
קטן לאיש  18-70ס"מ ולילד לפי גודלו.

דינים :פסח

 - 4דינים התה והקפה מותרים לשתייה בפסח,
ויש להיזהר לקנותם אצל אדם ירא שמים
שנזהר להכשיר את הריחיים ולנקותם היטב.
 - 0טבליות וכדורי הרגעה נגד מיחושי ראש
ושיניים ,מותר להשתמש בהם ,אפילו יש בהם
תערובת חמץ ,כל שטעמם פגום ,ובולעים אותם
כמות שהם ,אבל טבליות שמוצצים אותם
וטעמם טוב ,אסור למצוץ מהם לרפואת דלקת
גרון וכיוצא.
 - 2מותר להשרות את המצה במים בפסח,
ועוגות של ,,מצה עשירה" הנעשות מקמח כשר
לפסח עם מי פירות ויין בלבד ,הספרדים נוהגים
בהם היתר בפסח.
( – 1החצובה) גריל שהוא הברזל שאצל האש
שמניחים עליו את הסיר ,יש לנקותו ולהגעילו
ברותחין ואם עירה מכלי ראשון הוכשר בכך ,וכן
הדין לכיריים של גז ,וכן למקום האש עצמו ,
שיגעילם אחר ניקוי היטב.
 - 0פלטה החשמלית די שישפוך עליה רותחין
מכלי ראשון לאחר שינקה אותה היטב.
 - 6אחר ההגעלה יש לשטוף את הכלים במים
צוננים ואם לא שטף בצונן מועילה ההגעלה.
 - 7מקרר חשמלי (פריג'ידר) ומקרר קרח ,די
בשטיפה וניקוי היטב להכשירם לפסח.
 - 8הכיור שרוחצים בו הסירים והצלחות ,יערה
עליהם רותחין ומותר להשתמש בו בפסח ,וכן
השיש של המטבח יערה עליו רותחים.
 - 1כלי עץ ואבן וכלי עצם צריך להכשירם
ברותחים וכן כלי פלסטיק וניילון ובקליט.
 - 42כלי זכוכית אינם בולעים ,ואינם צריכים
הכשר לפסח כלל .וצריכים שטיפה והדחה .וכן
כלי פיירוקס ודורלקס שמבשלים בהם על האש,
מותרים בשטיפה והדחה.
 - 44אורז וכל מיני קטניות ,ובכלל זה אפונים
מותרים בפסח ובלבד שיזהרו לברור את האורז
מחיטים או או מיני דגן .ונוהגים לבדוק את
האורז שלוש פעמים ,ובשעה שאין ילדים
שמסיחים דעתם.
 - 40אין לערבב חומצת לימון במוצרי מזון
שמיועדים לפסח.
 - 42יש להזהר שלא לקנות בפסח בוטנים
וגרעינים קלויים שנמכרים בשווקים שאין
עליהם השגחה מרבנות מוסמכת.
- - 41המוצא חמץ ברשות הרבים אסור לו
להגביהו.
 - 40יש לנקות את השיניים היטב לאחר סעודת
שחרית ביום ארבעה עשר עד שעה בבוקר 27:02

ולמי שיש שיניים תותבות ,צריך לרוחצן היטב
במים חמים.
 - 46ביטול חמץ בלילה הוא :כל חמירא  ...דלא
חזיתיה ודלא ביערתיה ,אבל ביום ארבעה צריך
לומר דחזיתיה ודלא חזיתיה ,דביערתיה ודלא
ביערתיה וכו'.
 - 47הנוסע מביתו בערב פסח לכל ימות החג
וכותב בשטר ההרשאה של מכירת חמץ כי הוא
מוכר את כל ביתו עם החמץ שבתוכו ,אם הוא
נמצא בביתו בליל י"ד בזמן הבדיקה ,חייב
לבדוק את החמץ ,שהרי אין המכירה חלה אלא
למחרת ביום י"ד בניסן ,וממילא בליל י"ד החמץ
עדיין שלו ומחוייב לבדוק .לפיכך אם רוצה שלא
יתחייב לבדוק בליל י"ד עליו למכור את חמצו
ביום י"ג לפני שיבוא זמן הבדיקה בליל י"ד.
ויבקש מן החכם שימכור לו את חמצו קודם
ולפני זמן הבדיקה.
 - 48השולחנות שאוכלים עליהם ,די בשטיפה
בניקוי ובניגוב יסודי ,ויכסם במפה נקיה ודיו.
אך אם אוכלים ממש עליהם (ללא מפה) יערה
עליהם מים רותחים.
 - 41אין להגעיל כלי בשר וכלי חלב ביחד אלא
כשאחד מהם אינו בין יומו .ואם שניהם בני
יומם יגעילם בזה אחר זה.
 - 02אורז המיובא שהוא מבריק ויש ספק אם
נעשה כן ע"י עמילן של חיטה או ע"י שמן של
צמחים ,יש להתיר אכילתו רק לאחר שטיפה
ושפשוף היטב היטב במים צוננים עד שיצאו
המים צלולים.
 - 04הבכורים מתענים בערב פסח מעלות השחר
בין בכור מאביו ובין בכור מאימו ,ואפילו נקבה.
אך יכולים להשתתף בסעודת מצווה כגון :סיום
מסכתא –שבע ברכות – ברית מילה – פדיון הבן
וכו' ,ואז יכולים לאכול בהמשך היום.
 - 00מי ששלח שליח כדי שיביא לו עוגה ממקום
הסיום ,לא עשה כלום ועודנו חייב בתענית כי
צריך לשמוע הסיום בעצמו ,וכן אם הגיע לביה"כ
לאחר סיום המסכת חייב להתענות ,אך לבכורה
נקבה בשעת הדחק יש להקל ולהביא לה אל
ביתה מן הסעודה.
 – 02כל ימי הפסח כשאוכלין מצה מברכים
,,המוציא" חוץ מליל הסדר שמברך ,,המוציא"
ועל ,,אכילת מצה".
 – 01אף הנשים חייבות בהסבה ,לצד שמאל,
בשתיית ארבע כוסות ,באכילת מצה ,ובאכילת
הכורך ,ואפיקומן.
 - 00אפילו מי שהיין מזיקו ,או ששונא את היין
חייב לדחוק את עצמו לשתות ארבע כוסות
ובברכה כרגיל ,ואם על ידי שתיית ארבע כוסות
בכל אופן יבוא לידי חולי פנימי ,או יפול למשכב
פטור ,ויקדש על הפת.

 - 06שוטפים ומדיחים את הכוס ,אפילו נקי ,טוב
לשוטפו ולהדיחו על דרך הסוד ,ומטפטפין לתוכו
שלש טיפות מים בזה אחר זה ואפילו היין אינו
חזק .
 - 07צריך לשתות הרביעית בבת אחת ולא יפסיק
לשתות בסרוגין.
 - 08אם בעל הבית המקדש מגמגם בלשונו,
ואינו מבטא יפה את נוסח ברכת הקידוש או
אינו יודע לכוון ולהוציא חובת האחרים ,או
שהוא בולע מלים ,יאמרו כל אחד ואחד
מהמסובים את כל ברכות הקידוש מלה במלה
עם המקדש בלחש ,כשהכוס בידיהם ,ובאופן
כזה לא יענו אמן אחר המקדש.

התורמים לעלון זה:

העסקן הציבורי האדון אייזיק עציץ ואשתו
ובניו לברכה ולהצלחה ולבריאות אמן*** .
האדון איזייק מיטא ואשתו הגברת אסטיללה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים להאדון אלי
וג'ודי סיט לשידוכין של בניהם אלי וחנה מזל
טוב ומברוק אמן *** .הגברת קיטא דוויק
בווביה ובעלה האדון יוסי ואחיה לברכה
ולהצלחה ולע"נ אדונתה אמם שמחה בת מזל
ע"ה אמן *** .הגברת הנרייט זריף שמי ובעלה
הרב אברהם ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אמה אדיל בת מזל ואחיה משה בן אדיל ע"ה
אמן *** .הגברת פרידה חסבא ובניה לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח סמי נסים בן
אמיליה ע"ה אמן *** .האדון עבוד אברהם
ואשתו הגברת צבח ובניהם נעים – יוסף – משה
– יונתן לברכה ולהצלחה ולע"נ בנם המנוח
שנקטף בקיצור ימים ושנים דוד בן צבח ע"ה
אמן *** .הגברת סילי ג'ג'אתי ובניה לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ אביהם
המנוח יהודה לאון בן ג'מיליה ע"ה אמן.
*** משפחת כפיף לברכה ולהצלחה ולע"נ
אדונתם אמם רחל בת זקייה ע"ה אמן*** .
משפחת נקב לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם
המנוח ג'מיל בן עיישה ע"ה אמן *** .משפחת
שקלו לע"נ אדונתם אמם טוניה מזל בת רחל
ע"ה אמן *** .הרב יצחק פרחי ואשתו הגברת
שושנה ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו
דורית שרה בת זקייה ע"ה אמן.

השבוע הגיע סך התרומות  $ 011ותזכו
למצוות אמן.

*******
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