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ב"ה י"ז ניסן תשע"ז

פסח
הספינקס המצרי וסיפור יציאת מצרים.
המחויבות לחזור ולשנן את סיפור יציאת מצרים באוזני הדורות הבאים ,מופיעה בכמה ציוויים" .והגדת לבנך ביום
ההוא "..ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו"...
אולם בעל ההגדה בחר בפועל אחר"-וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח" .מקורו של בעל ההגדה
הוא מן הסתם הפסוק "-ולמען תספר באוזני בינך ובן בינך"...
מה כל כך משנה באיזה פועל אנחנו משתמשים ואיזה פועל בחרה ההגדה לומר וכו'?
יש מצב בו אנחנו זוכרים את יציאת מצרים ,אולם זה מצב פאסיבי שלוקח אותנו אל העבר .לספר בא מהמילה
לספור .ספירה היא השתלשלות דבר מתוך דבר .שכן המספר  3נובע מכך שיש  2לפניו וכן הלאה.
לספר ,פירושו ,לקחת את העובדות ההסטוריות ,את העבר ,את הזכרון ולהפוך אותו לסיפור המשתלשל מתוך
ולתוך מציאות החיים שלנו.
זה הבדל גדול בין לזכור ולומר לבין לזכור ולספר .אנחנו מצווים בהגדה "וכל המרבה לספר ."...להפוך את יציאת
מצרים לסיפור חיים משמעותי והווי.
אין כמו המצרים שהיו מנציחים את המציאות .דרך חניטת המתים ושימורם,
כל עולם הספינקסים הידועים ועבור דרך הפירמידות המנציחות את העבר .מול חניטת המתים ,לוקחת היהדות
את ההסטוריה ומספרת אותה ,נוגעת בעבר ומנכיחה אותו לימינו אנו.
נראה שזו המשימה העומדת בפנינו החל מליל הסדר ולאורך החג כולו ,להפוך את זכרון יציאת לסיפור יציאת
מצרים .וכך להצליח לקיים את דברי בעל ההגדה"-חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".
שבת שלום וחג שמח .הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב16:00 -

זמני תפילות
מנחה – 19:02 13:20
ערבית –  21:05 19:30בהרחבה

כניסת השבת18:47 :
כניסת החג 18:48 :

מנחה וערבית לימות החול

יציאת השבת19:48 :
יציאת החג19:50 :

קהילה
ביום ראשון כ"ז ניסן  23/04/17בשעה  19:00ברחבת הגרנוליט יערך טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

מרפאה
שעות קבלת קהל השבוע:
יום ראשון  08:00 - 10:00 -אחות בלבד
 19:00 - 21:00אחות
יום רביעי  18:00 - 21:00 -דר' פיבניק
שעות קבלת קהל לרופא יתפרסמו בהקדם..
יום חמישי 12:00 - 08:00 -אחות
לתשומת לבכם ,דר' אורלוב מסיימת את עבודתה במרפאתינו.
דר' פיבניק ימשיך לעבוד כרגיל בימי רביעי בערב.
החל מתאריך  24.4יתחיל לעבוד במרפאה באופן קבוע דר' אוליצקי .יקבל גם ילדים (מגיל לידה(.
שעות קבלת קהל לדר' אוליצקי יהיו -ימי שני  .10:00 - 08:00 -ימי חמישי 09:30 - 07:30 -

נר זיכרון

ראובן פינגר ז"ל  -כ"ב ניסן תשנ"ד

