27/04/2016

ב"ה י"ט ניסן תשע"ו

שביעי של פסח ואחרי מות
"אז ישיר משה".
עם כל גדולתה של שירת הים ,אותה נשיר בשביעי של החג ,יש גם התבוננות אחרת.
בכלל שאלת הנס מגלמת בתוכה צדדים שונים .הגמרא במסכת שבת ,דף נג' ,מנכיחה צדדים אלה דרך סיפור-
"תנו רבנן :מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק ,ולא היה לו שכר מניקה ליתן ,ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין
כשני דדי אשה והניק את בנו.
אמר רב יוסף :בא וראה כמה גדול אדם זה ,שנעשה לו נס כזה!
אמר לו אביי :אדרבה ,כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית"!
הבעיה המרכזית היא אנחנו ,בני האדם ,לא המציאות .עובדת זריחת השמש מידי יום ,שקיעתה היפה במערב ,גשם
היורד שלא "ממשפך" המכלה את הכל ועוד .כל אלה ניסים באותה מידה אלא שעינינו התרגלו לראות זאת מידי
יום.
הנס אינו שונה מכל התאורים האלה אלא בעובדה שהוא לא תדיר .לכן מחלוקת בגמרא האם הנס בא לגדלותו של
האדם או קטנות ראייתו.
מידי בקר אנו אומרים בתפילת שחרית "יוצר אור" ובערב "מעריב ערבים" ,האין אילו ניסים יום יומיים שהתפילה
באה להזכיר לנו אותם .יתכן שלעם של עבדים ,היוצאים אחרי מאות שנות גלות נדרשת בקיעת ים כדי להביאם
לשירת הים.
אולם מאיתנו נדרשת התבוננות הרבה יותר מעמיקה הקוראת לנו להביט בקורה אותנו יום יום ,לומר את ברכת
יוצר המאורות בהתפעלות גדולה על עצם עובדת זריחת השמש מידי בקר.
חג שמח .הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה.
חוג תורני  -ביום שני בבית המדרש בשעה  16:45כיתות א – ב .בשעה  17:30כיתות ג – ד.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב17:00 -
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:20בבית משפחת סלמון.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,ברביעי לאחר ערבית וטקס יום השואה.

זמני תפילות
שביעי של פסח .הכנת עירוב תבשילין
מנחה –  19:10ערבית – 19:40
יום שישי
שחרית –  8:30יזכור לפני מוסף
מנחה -א'  .13:3ב'  17:15לאחר מנחה בשעה  17:30ברכת האילנות ב"גן מעדן מקדם" ושיעור קצר ע"י הרב וייס במקום
שבת פרשת אחרי מות
ערבית של שבת במוצאי החג – 19:40
שחרית – 8:30
ב' 17:30
מנחה  -א' 13:30
בברכת :שבת שלום וחג – שמח הגבאים
ערבית במוצ"ש – 20:00

כניסת החג18:57 :
כניסת השבת18:58 :

יציאת השבת20:00 :

איחולים מכל הלב
לקלר אמיתי ושירה חהולדת הבת.
נכדה לקלר יוני ותיפי

ועדת חינוך

קהילת בני דרום,
ביום רביעי כ"ו ניסן )4.5.16( ,בשעה , 19:00יערך טקס יום השואה והגבורה.
הטקס יתקיים ברחבת הגרנוליט בהנחיה המסורתית של שכבה ה'.
לפני הטקס תתקיים תפילת מנחה בשעה  18:45בבית המדרש.
תפילת ערבית תתקיים עם סיום הטקס ולאחריו לימוד צורבא מדרבנן עם הרב אופיר שירה בבית המדרש.

נר זיכרון

ראובן פינגר ז"ל  -כ"ב ניסן תשנ"ד

תרבות

