 צרור ברכות לכבוד חג הפסח מבית היוצר של "ואהבת"...
 קחו בשמחה .העתק  /הדבק  -עצבו כרצונכם.
 וברכו כל מי שתחפצו.

ברכת חג בשמחת הגאולה!
כמה נהדר :כל הסיפור של שעבוד  044או  014שנה
היה ונגמר ,ובקושי נותר ,בתור ציור של תמונה.
ללמוד לקח :שזה בהחלט אפשרי !
לצאת מכל המיצרים שלנו ולצעוד קדימה,
בכל מצב ,מכל מצב,
עם הפנים קדימה,
ויש אומץ ,ויש כח,
זו העוצמה שבאמונה,
כי ה' נותן כוח ,וה' תמיד נמצא,
ולא אי-שם הרחק ,אלא ממש בתוכנו פנימה.
וכך התחדש לי :סוד בין חמץ למצה,
כי בחמץ נדמה שיש משהו משלנו,
אך במצה היבשה לא נותר אלא יסוד האמונה,
שהכל מאת ה' בהשגחה ברורה,
וכל מה שה' עושה – בוודאי הוא לטובה.
ובעצם גם מה שיש בחמץ ,כביכול ,משלנו,
גם הוא ניתן לנו מאת ה' במתנה.
כמה נהדר לגלות,
שמה שאנו עושים מבטא אמונה.
ועל כך בוודאי נכון לנו להתברך,
ובהחלט נכון לנו להיות תמיד בשמחה.
שנזכה לחג הפסח כשר
בכשרות של אמונה בשמחה.
וימלאו כל משאלות הלב לטובה,
לכל המשפחה.
כמידי שנה" :החודש הזה – ניסן  -לכם ראש חודשים".
בניחוחי אביב הפורחים מסביב,
והחיים ,כמו מעגל – אך לא בהכרח כמו גלגל .אפשר לשרטט אותם כמו כדור
נשא לפניכם את זר ברכותינו.
המחכה לבעיטה ,אך אפשר לצייר אותם כעושר של ערכים המונחים בקערה.
להודות להלל ולשבח,
כזו היא קערת הפסח! סמל לכל השנה.
לחג פסח כשר ושמח.
מליאה סמלים החבויים בערכים,
ועל מצות  -ואפילו מרורים,
נוסיף כולנו כוח לחיים.
בהתחדשות ורעננות,
לזכות לשיר חדש לחירות,
ולאחדות.
אביב פורח וחג פסח כשר ושמח.

זיכרונות של עבר ועתיד בה מתחברים,
והיא מונחת לפנייך על שולחן הסדר
להעניק לך את מלוא ההוקרה שאת בת חורין.
וכך היא ברכת התורה:
"החודש הזה לכם – "..כי הרבה מהטוב ,יש בכם.

בין הניקיונות ,בתוך ההכנות,
הננו שמחים להפתיע בברכת חג לכל המשפחה.
מתוך הברכה השורה בעבודת הצוות,
אנו מברכים ומתברכים גם בהיותינו משפחה אחת גדולה.
ובמה נברך?
ב א ח ד ו ת.
ליל הסדר מכנס כל משפחה ומשפחה :להסב אל הסדר .לקדש ,להתקדש ,לקרוא
בהגדה ,לאכול אכילת מצווה ,להלל להודות ולשבח" .ונאמר לפניו :הללויה".
זו המטרה שבלילה הזה שהוא מיוחד מכל הלילות ,ובזה גם גנוזה סגולת הברכה
מהלילה הזה לכל הלילות :בהתכנסות של כל אחד ואחת המצרפת את מסגרת
המשפחה.
כל פרקי ההגדה נעים במהלך רעיוני של הגאולה השלימה :מחירות ועד לאחדות.
החירות – היא מושג של חופש ,אך האחדות היא יסוד מחייב .הגאולה בתחילתה
היא אמנם ב"עצם היציאה" שהיא מעין צעד של חיפזון אל החופש ,אך בהמשך
הדרך אנו יוצרים את מסגרת החיים הנכונה שיש בה חירות ,אך יש בה גם מחויבות
לאחדות של מסגרת החיים.
בין חמץ מצה נוכל למצוא גם כן את הרעיון :החמץ – תופח ללא הגבלה ,כמעין
דמיון לחופש הבלתי מוגבל של החירות ,אך המצה – היא באה ומלמדת את הצורך
במסגרת השומרת על הזמן מפני תפיחה ,מפני החמצה של הבצק .מתוך כך ,אנו
למדים על ההכרח והחיוב שיש במסגרת ,שמבלעדיה אנו עלולים להחמיץ את
השעה .אם החמץ מפוזר בין בצק לאוויר תופח ,הרי שהמצה מכנסת את כל בצקה
ומאחדת אותו כמשהו מקורי :זו מהות האחדות ,ולזה אמרו כי המצה היא רמז
ל"גאולה".
האחדות ,יש בה סגולה לצרף בין השונים ,והיא בעצם גם נוצרת מתוכם .אכן,
בזכות השונות אפשר ליצור :כאשר כל אחד תורם את חלקו ,בהתאם ליכולת ,וע"פ
הקצב האישי – וכך מתהווה היצירה המשותפת ביופייה.
כך גם במשפחה :לכל אחד מבני המשפחה יש מקום אישי ,ועם זאת ,הוא תורם את
חלקו למרקם המשותף בבית .כך נוצרת היצירה שבתוך הבית שאנו קוראים לה:
משפחה.
נסב כולנו יחד אל הסדר :ונאמר בשירה ובשמחה,
"הלילה הזה "..כולו קדש של ברכה במשפחה.

