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 מידעון חודש ניסן 
 ו“קהילת אשל אברהם תשע

 מאת הרב מאוריסיו בלטר -דבר תורה 
Pesach and Responsibility  

We just finished celebrating Purim. We can still remember the laughs and the 

joy of our people celebrating the holiday. The masks, the wine, the noise char-

acterize Purim; this holiday frees us from restrictions and formalities so we can 

celebrate our existence. We have survived once again! 

Immediately after Purim, we start to prepare for Pesach. These two holidays 

both talk about us being saved from destruction, and yet we are talking about 

two completely different contents. As mentioned, in Purim we celebrate exter-

nal and extreme happiness, masks, costumes, wine. In Pesach we talk about 

freedom to the deep. Pesach challenges us with the question: "freedom from 

what?", "what enslaves us?" 

Pesach requires a deeper examination of our opinions regarding to freedom. I 

do not know many peoples who dedicate a week a year to examine freedom 

and the remnants from days of slavery.  

The Halacha requires we check our house to find Chametz, which symbolizes 

the period we were under slavery. With every crumb we find we publicly de-

clare that we have no intention to have any remain within us regarding those 

days.  

Symbolically, sages have taught us to search for the chametz in our hearts. 

They compared the chametz crumbs leftover to the chametz in our hearts. 

What is chametz they asked and answered? It is a substance that went under 

an oxidation process, a process that accurse after the water has been in con-

tact with the flour for more than 18 minutes. From the 19th minute the flour 

become "Chametz". That is the border line between kosher and chametz- just 

a few seconds.  

That is how the sages taught us to search for the chametz not only in our 

houses but also within us, in our hearts. The Hasidim claim that in the souring 

process the substance swells. That is why we need to take all of the chametz 

out of our hearts, especially that that swells our ego. When the ego swells up it 

takes up all the room in the soul and the heart and does not leave room for 

anything else. That cannot be called "kosher" – if I have only room for myself 

and not for any other.  

The late Rabbi Shlomo Carlebach tought that even in our days, in a period of 

technological development where we have LED lamps, flashlights, lanterns in 

cell phones – we still have to use candles while checking for chametz because 

they are the ones who make it possible to reach every corner. With its' guid-

ance, the simple candle naturally lights those corners that technology simply 

does not reach. Symbolically, that is how we should use the candle to light up 

the dark corners in our hearts.  
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If we look seriously, we can find and eradicate the chametz. The real way to freedom 

is in our hands. 

I would like to wish you all a happy and free Pesach, may we all be free from every-

thing and everyone that enslave us today. 

Chag Sameach Ve'Kasher, 

 

Rabbi Mauricio Balter  

The flowers appear on the earth; the time of the singing of birds is come, 
and the voice of the turtle (dove) is heard in our land; 
(Song of Songs, Chapter 2, verse 12). 
 
Indeed spring is in the air, we are aware of it in the blossoming flowers, in 
their fragrance and all around us. After so many days of preparation, plan-
ning, cleaning, shopping and cooking, we arrive lively and joyful at the fes-
tive Seder table. No more despair and frustration; we are full of new expec-
tations and hope.  
 
According to Rabbi Yossi HaGlili: At the hour that the Jews ascended from 
the sea, they desired to utter a song. And how did they recite the song?  
 
In this text from the Babylonian Talmud, we are told that the Shechinah ap-
peared at the scene of splitting of the Red Sea and she was seen so clearly 
and was so inspiring that even the young children and the nursing infants 
stopped nursing in order to gaze upon her and they exclaimed: This is my 
God and I will glorify him’.  
 
Rabbi Me’ir taught that at that time, even unborn children broke out in a 
song of praise because their mothers’ wombs became transparent and they 
could see.  
How this could have happened; how could they have seen the miracle that 
was taking place from their position inside the womb? Rabbi Tanchum re-
sponds to this question by saying that despite being hidden from the world, 
they were able to see because their mothers’ stomachs became like 
aspaklaria ha-me’ira – transparent glass – which allowed them to look out. 
(Babylonian Talmud, Sotah 30, 31) 
The term aspaklaria has its source in Latin as specularis or speculare, 
meaning “something transparent” or “a seeing glass” – from the same root 
as the word “spectacles.”  
I wish that incomprehensible questions and all opaque and inexplicable 
things will become clear to us like the transparent glass and the most dis-
tinct and appropriate answers will be revealed to us.  
 
I wish you all a happy Pesach.  
 
Dr Miriam Regev 
President 

 זמני תפילות

 ערב חג הפסח

יום שישי ט"ו ניסן ה'תשע"ו  

(004..40.12) 
 00:11-ערבית לפסח ב

 שבת וחג הפסח

יום שבת ט"ו ניסן ה'תשע"ו    
(014..40.12) 

שחרית לשבת ולפסח     
 0:11-ב

 

 ערב שביעי של פסח

יום חמישי כ"א ניסן 

 (40.12..054ה'תשע"ו )
 00:81תפילת ערבית 

 

 שביעי של פסח

 שחרית לפסח + יזכור

יום שישי כ"א ניסן תשע"ו 
(054..40.12) 

 0011תפילת שחרית ב

 

 ערב שבת –יום שישי 
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(054..40.12) 

 00:81 -ערבית לשבת ב

 

 שבת 

יום שבת כ"ב ניסן ה'תשע"ו 

(1.4..40.12) 

 

 0011שחרית לשבת 

 הדלקת נרות שבת
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 (40.12..054תשע"ו )

 15485באר שבע: 
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 אירית ארד—ל“דבר המנכ

 אנו רוצים להודות לכל מי שלקח חלק בכתיבת המידעון ועריכתו:
הרב מאוריסיו בלטר, אירית ארד, מרים רגב, דפני קרן לפידות וכן למתרגמים לשפות 

 השונות: יעקב לך, ברכה יגיל, אליזבט הומנס ומאוריסיו אקסברוד

Pesach is here, and I wish us all a happy holiday, a holiday of blossom, of the ful-

fillment of all aspirations, but most of all a holiday where we can escape the slav-

ery of our body and minds and receive true freedom.  

The story of the exodus from Egypt has taken the concept of freedom and broad-

ened it more than just historically. It is about freedom from thoughts, negative or 

judgmental feelings, ego, grudge, jealousy, bitterness and fear.  

I wish us all the in the same way the Matza compared to the bread keeps its form, 

we will all keep the form of our soul so it does not swell or inflate according to no 

third party.     

I wish we all became free to consolidate our personal opinion in any field and we 

will know not to impose it on others. Know that each person has their own inner 

believes and that we must respect those believes and enable every person to live 

their lives as they wish. 

And always remember that good intent, love and care – that is quality of life, 

health and protection that is available for each and every one of us. 

Chag Sameach. 

Irit Arad, CEO  

 קהילת אשל אברהם מברכת את חברי הקהילה, 

 ילדי הגנים ומשפחותיהם ואת כל בית ישראל 

 בברכת חג אביב פורח וחג פסח שמח וכשר
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 אז מה היה לנו...

 חגי ישראל  בקהילה

ערב משחקים  -חנוכה

 והדלקת נרות

ו בשבט בסימן צדק חברתי בבאר “סדר ט

שובע בשיתוף עמותת שבועת האדמה, 

 ושבוע לאחר מכן נטיעות בחווה העירונית!
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 טקס יום השואה

 (6.02.50.4יום רביעי כ"ו ניסן תשע"ו )

 00:11-ב

 

 יום זיכרון לשואה ולגבורה

 (2.02.50.4יום חמישי כ"ז ניסן תשע"ן )

 

 ערב יום הזיכרון

קריאת מגילה 

 ופורים שפיל

 (0.02.50.4.יום שלישי ב' ניסן תשע"ה )

 

 ומערכות ישראליום הזיכרון לחללי צה"ל 

 (02.50.4...יום רביעי ג'  אייר תשע"ו )

 

 יום העצמאות

 (5.02.50.4.יום חמישי ד' אייר ה'תשע"ו )

 זמני ימי הזיכרון ויום העצמאות
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 פעילויות בקהילה ובסביבה
פרוייקט בצוותא בשיתוף עם 

 מרכז אדרבא

 פרויקט הידברות בינדתי

הקרנת הסרט על נשות 

פ עם תנועת “ליבריה בשת

 נשים עושות שלום

החזן יואל קפלן בביקור בבתי 

 ספר וסדנא לשליחי ציבור

 פרויקט רב שיח

ביקור מקהילות מטרו 

 ווסט וסן פרנסיסקו
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 “ קולות שונים ביהדות -ב “סדרת "קש

 -סדרת הרצאות מכל גווני הקשת היהודית-

 במהלך השנה קיימנו ארבע הרצאות מרתקות:
 
 

ד וטוענת רבנית ורדית רוזנבלום                                “עוהרצאה של 
 שדיברה על  העולם הפנימי של האישה החרדית                            

 בכיכובה של רונית אלקבץ.הסרט גט מציאות ימינו והקרנת 
 
 
 
 

על אתגר האמונה והצו ר דניאל הרטמן “הרב דהרצאה של 
 המוסרי בחייו של אדם מאמין.

 
 
 
 

בנושא יהדות חילונית ר רות קלדרון “דהרצאה של 
 בפוליטיקה הישראלית.

 
 
 
 
 

בנושא סובלנות בערכי ר שרון שלום “הרב דהרצאה של 
 בין הרצוי למצוי -היהדות ובחברה הישראלית 

 
 
 
 

ביוזמתה ובארגונה נערך בקהילה יום לימודי נשים  4..3.3.בתאריך  -יום לימודי נשים 

של ליגת הנשים ליהדות מסורתית בשיתוף פעולה עם מכון שכטר למדעי היהדות והתנועה 
המסורתית. בכיתות הגן, אולם הספרייה ובבית הכנסת התקיימו שיעורים והרצאות בנושאים 

 שונים ובשפות שונות.
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 השבת שעברה קראנו את פרשת מצורע

 באמצע ההכנות לקראת הפסח

 

 על סף הדלת

 למצות

 

 לצניעות של הבצק

 

 ומתאים היה בשבילי להיזכר בצורך בצניעות

 בצורך להימנע מהתנשאות

 שמובילה כל כך בקלות

 ללשון הרע

 

 שהעונש בשבילה הוא נגע הצרעת

 

 כל כך קל להתנפח

 כמו לחם בתנור

 לחשוב שמותר לנו לשפוט

 להוציא פסקי דין

***                                                                                                                   

  0.12כל הזכויות שמורות לצבי שפירא  ©                     

 ( בבאר שבע114.412נכתב לראשונה בט' ניסן תשע"ו )

 להשתולל בלשון הרע

 אפילו ליהנות מלשון הרע

 ליהנות מהשפלת הזולת

 

 ולכן עליי לזכור שהמצה מתקרבת

 הלחם שמסרב להתנשא 

 הלחם שמחליט להיות ענו

 לחם עוני

 לחם ענווה

 

 לחם שחרט על דגלו

 להסתכל על בני אדם

 בחמלה

 ברחמים

 

 לחם שדוחה בתוקף את לשון הרע

 הדורש מכולנו

 להצניע לכת

כדאי לי לחשוב על צניעותה של 
 המצה

 מצורעים ומצות/צבי שפירא

 חג שמח!

ָכל ּדֹור ָודֹור" מֹו ַחָיב בְּ אֹות ֶאת ַעצְּ ִאלּו ָאָדם ִלרְּ ַרִים". התנועה המסורתית  כְּ הּוא ָיָצא ִמִמצְּ

מאחלת לחבריה וחברותיה בכל רחבי הארץ, חג חירות ותקווה, חג בו נלמד ונשאל 

 יחד "מה נשתנה" בעוד אנו מסובין לסדר עם יקירנו. חג שמח!

 88-4778822פקס:  88-4178171, טל: 81888שבע -, באר27שד' ירושלים קהילת "אשל אברהם" 
eshel-av@zahav.net.il         http://www.eshel-av.org   

 : Kehilat Eshel Avrahamפייסבוק

 שמשפילה את עצמה

 כדי לשמש מופת לי

 

 כדי ללמד אותי 

 להשפיל את עצמי

 ולסרב לדון

 ולסרב לטנף את פי ברכילות

 

 עדיף לאכול את המרור


