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ב"ה י"ח תשרי תשע"ו

סוכות

"ביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת".
לימוד מגילת קהלת מהווה אתגר לא קטן וכאמור ,גם חז"ל הרגישו בכך .בין היתר ,כדברי חז"ל שדבריו סותרים זה את זה.
בימינו ,בעידן הפוסט מודרני ,ניתן לקבל את דברי קהלת ביתר הבנה.
ר' אהרן מסטרשיליא ,תלמידו של בעל התניא ,כתב בספרו "שערי היחוד והאמונה " ,שאנשים נבראו מעולמות שונים .יש עולם
הבריאה-שהוא הגבוה מכולם ,עולם היצירה ,נמוך ממנו ועולם העשיה הנמוך מכולם.
מתוך כך טען ,שעבודת ה' של כל אדם שונה מזולתו מראשית יצירתו.בדברים אלה פתח פתח לעולמות מורכבים ושונים ,שבימינו אנו
קוראים לכך-פוסט מודרניזם .בגישה זו נראה שניתן להתיחס ביתר הבנה למורכבויות שמציג ספר קהלת ,לסתירות ולדברים הנראים
סותרים .שכן ,אילו פניות שונות של אנשים שונים ,של גישות שונות וכו'.
קהלת פתח פתח למציאות זאת וכך גרם לנו להתקשות בהבנת הספר.
אכן ,יש מקום רב לביטוי האדם בעבודת ה' שלו ,אולם גם קהלת שרצה לבטא זאת ,ידע לסיים את דבריו במשפט המסכם" -את
האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם" .כלומר ,יש בהחלט מקום למחשבותיו של כל אדם ,לחיפוש ולדרכי עבודת ה'
שלו .אולם ,כדברי קהלת ,אין הפקרות .בגישה שהכל מובן ,יכל האדם בקלות להיות עובד את עצמו ולא עובד ה' וכך לטעות במאה
ושמונים מעלות.
לכן ,מצד אחד בהחלט יש מקום רב למחשבות האדם ,לרצונותיו ,לפניותיו לקב"ה וכו' .אולם כדי לא לאבד את העיקר ,אנו נמצאים
בתוך הסד של -יראת שמים המחיבת שמירת מצוות כדברי חז"ל שלימדונו בדרשותיהם השונות.
שבת שלום וחג שמח .שלמה.
______________________________________________________________________________________

במוצאי שמיטה.
בימים אלה ,לקראת החורף ,יש בכולנו רצון להסתער על גינותינו ,לשתול ,לנטוע וכו'.
יחד עם זאת ,אין הדברים פשוטים:
א .מותר לקנות רק ממשתלות שיש להם אישור מהרבנות ששמרו שמיטה באחת מהדרכים .בעיקר אמורים הדברים לגבי צמחים רב
שנתיים.
ב .בצמחי עונה ,יש לוודא כנ"ל או לוודא שהוכנו השנה.
ג .כללי קדושת שביעית ,התר מכירה וכו'-ממשיכים להיות מעשיים לגבי כל פירות העץ שחניטתם היתה בשנה שעברה.
שבת שלום .שלמה.
--------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

חשוב  -בדפון האחרון נשלח דף עם הנחיות לנענועי הלולב .בדף זה נרשם שם ה' באופן המחייב גניזה ולא בגניזת המיחזור.
חג שמח .שלמה.

כניסת השבת18:03 :
כניסת החג18:00 :

יציאת השבת19:01 :
יציאת החג18:58 :

שיעורי תורה ופעילויות דת
לימוד ליל הושענא רבה – מוצ"ש
הציבור מוזמן לסוכת משפחת חזן (בהרחבה) ללימוד עם הרב שלמה בשעה 21:00
לימוד" :קריאי מועד" בסוכת משפ' שם טוב ,מתחילים בשעה 22:30

בברכת "חכמה בינה ודעת"

זמני תפילות
זמני תפילת שחרית הושענא רבה:
מנין א' – 6:00
מנין ב' – 7:30
המנין הספרדי – 6:00

זמני תפילות  -שמחת תורה
מנחה – 18:10
ערבית – 18:45

הקפות

שחרית – 8:00
קריאת התורה בחמישה מניינים הציבור מתבקש להתחלק באופן שווה בין המניינים
ממשיכים ברצף  -יזכור ותפילת מוסף
קידוש באולם מסיבות
הקפות
מנחה – 17:15
ערבית במוצ"ח – 18:58

בברכת חג שמח הגבאים

מועדון ותיקים
יום רביעי ,כד תשרי 7.10.15 ,שעה – 08:15
התעמלות נשים ,ארוחה קלה ויצירה.
בואו בשלום .צוות המועדון

ועדת חינוך
קצת מהנעשה בשטח:
כל שכבות הגיל נפגשו לפעילות היכרות עם רכזת הנוער. בליל הושענא רבה יתקיים לימוד בסוכת הרב לשכבות י'-י"ב בשעה  .20:30בהמשך הערב יצא הנוער ללימוד "הושנוער" בידבנימין .פרטים מדויקים בהמשך.
 בצאת שמחת תורה ייערכו הקפות שניות ברחבת בית הכנסת בהשתתפות הנוער ובני עקיבא .נשמח אם השנה גם ההורים יקחו חלקבארוע.
 באסרו חג שמחת תורה ,יום שלישי כג תשרי תתקיים פעילות פתיחת שנה לכל הנוער ברחבת מועדון הנוער והסניף .שעה מדויקתתתפרסם בהמשך.
 עקב מחסור חמור בקומונרית אנסה לסייע למדריכי בני עקיבא המדהימים במלאכתם. תודה עצומה לנוער שהתנדב לסייע בבניית סוכות.יש לנו נוער נהדר!
זמינה לכל פנייה
מועדים לשמחה,
אביגל שפירא-רכזת נוער
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------במוצאי שבת בליל הושענא רבה השכבות מוזמנות ללימוד שמנוהל ע"י הורי השכבות.
השכבות ייפגשו בשעה המצויינת בסוכות המשפחות המארחות:
גן חובה  -חזן חן ושלומי 20:00 -
א  -בכר שני וסלבו 19:30 -
ג  -בוזגלו גרנית ומקסים 20:00 -
ד  -דוידוביץ ניצה ואילן 20:00 -
ה  -גוטליב קרן וירון 20:30 -
ז  -אזולאי אבישג ואבי 22:15 -
ח  -בוזגלו גרנית ומקסים 21:00 -
תודה רבה למשפחות המארחות את הלימוד
שכבות י ' -י"ב מוזמנות לסוכת משפחת הרב וייס בשעה .20:30
חג סוכות שמח לכל קהילת בני דרום
פתקא טובה לכל בית ישראל

איחולים מכל הלב
אחיפז.

לרבקה ולדוד
לארוסי הנכד שי עם
בן של זאבי ונילי אחיפז.

חנה.

*********************
למרים ומוסה שאול ,לדינה דנינו,
להולדת הנין בן לרני וצבי.
נכד לאסתר

.

קהילה

איסוף שולחנות וכסאות – במוצאי שבת נאסוף שולחנות וכסאות מהסוכות .כל מי שקיבל שולחנות וכסאות מתבקש
להוציא את הציוד למדרכה ליד הבית .ציוד שלא יוצא עם צאת השבת לא ייאסף ויוחזר עצמאית למחסן ,חבל!
סכך  /גזם – אני מבקש להקפיד לפנות רק למקומות המיועדים לכך ואך ורק גזם.
אתר בני דרום באינטרנט – תודה לדן חפר על עזרתו בהקמת אתר חדש אינטרנטי (חינמי) .הקלידו בגוגל בני דרום וכנסו
לאתר.
התחלנו למלא את האתר בתוכן .הצעות יתקבלו בחיוב.

נר זיכרון

גיטל כץ ז"ל  -כ"ב תשרי תשל"ח

