22/06/2017

ב"ה כ"ח סיון תשע"ז

קרח
"מדוע תתנשאו"-
על פניו נראה שקרח בא בטענה הגיונית ונכונה כלפי משה ואהרן .שהרי לפני מעמד הר סיני שמענו כולנו "ואתם
תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" .אתם-כולכם!
מעבר לכך ,משה לא עונה תשובה עניינית לקרח .משה נופל על פניו ואומר לקרח לברר מי הנבחר ,קורא לקרח
ועדתו "רשעים" .אך אין כל תשובה ישירה לטענת קרח.
מצד שני ,וכי לא ידע קרח שמשה נבחר ע"י הקב"ה להנהיג את ישראל? וכי לא ראה את שהיה במעמד הר סיני
וכו'? אלא שמכאן הבין גם משה שטענת קרח אינה אמתית.
קרח אינו בא בטענה מתוך מטרה ליצור שוויון .אמירתו "כל העדה כולם קדושים" שנשמעת ,על פניו ,כטענה
צודקת ואמתית ,היא לא המטרה ולא הדעה .בדבריו אלה טמונה עמדתו האמתית של קרח שהיא הפוכה לגמרי
מדבריו .קרח חיפש כח ,שלטון .טענתו המושמעת בפיו ,מרוקנת ממה שבאמת רצה .משום כך לא עונה לו משה
באופן עניני ,אלא עונה לו בהתאם למסתתר שבדבריו.
קרח נשאר איתן בדעתו ולא מוכן לוותר .מציאות שאנחנו מכירים פעמים רבות במחלוקות שונות .אדם מזהה את
עצמו עם דעותיו ,והדבר עלול להביא לידי כך שגם אם הוא אינו מודע לכך ,דעותיו הופכות להיות זהותו .מי אני?
 אני הוא מה שאני חושב .ממילא ,כאשר מישהו מתווכח אתי ומתנגד לדעותיי אני חווה את הוויכוח כאיוםקיומי .אם דעותיי אינן מתקבלות משמע שלא מקבלים אותי ,ואם דעותיי נפסלות הרי שגם אני נפסל .כך הוויכוח
הופך להיות מלחמת הישרדות ,ולא פלא שהוא מלווה בסערת רגשות.
אם נהיה מודעים לעובדות אלה ,יתכן והמחלוקות השונות יעשירו את הדעות ויחד עם זאת ישמר השלום.
ועל כך כבר נאמר "והאמת והשלום אהבו" .כשיש אמת במחלוקת ,יש גם שלום.
שבת שלום ,הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.16:30 -
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,השבוע ביום ראשון אחרי תפילת ערבית.
שיעור נודד – השבוע לא מתקיים.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.

זמני תפילות
זמני מנחה וערבית לימי החול בבית המדרש לשבוע הקרוב  -מנחה  ,19:46ערבית .20:14

כניסת השבת19:28 :

יציאת השבת20:34 :

איחולים מכל הלב
לעירית ואבי בכר ולכל המשפחה

למשפחת אזולאי אבישג ואבי

לנישואי גל וליאור

לבר מצווה של אריאל

למשפחת גבאי אושרת ואיציק

לדבורה גלר

לבת המצוה של מעיין

לבר המצוה של הנכד אבישי
ובת המצוה של הנכדה אחינעם

מועדון ותיקים
יום ראשון -18:30:הרצאה מפי סבי זכריה על חייו של חיים וייצמן.
יום שני -8:15:התעמלות נשים -8:45 ,התעמלות גברים -9:15 ,שיחה עם משה ליבר על הנעשה במועצה ,ארוחה קלה ויצירה.
יום רביעי -8:15:התעמלות נשים וגברים ,ארוחה קלה ויצירה.
 :18:30ערב פתיחת הקיץ -הקרנת הסרט "החתונה יוונית שלי" וארוחת ערב יוונית.
חברות וחברים בני  +60מוזמנים בשמחה.
סמנו ביומנים :בתאריך  ,9/7בשעה  -17:00מסיבת קיץ לקהילה התומכת עם מרים ברנהרט.
בתאריך  ,24/7בשעה  -10:00ביקור במוזיאון גוש קטיף.
בתאריך  ,25/7בשעה  -19:30הרצאה מפי דר' יחיאל שבי.
בואו בשמחה.

הודעות
משפחה אורתודוקסית ( 2מבוגרים ו  3ילדים) עולים מאוסטרליה – מלבורן ,מחפשת בדחיפות דיור בבני דרום
החל מחודש אוגוסט .אנא צרו קשר עם טניה סגל . tanya.boosman@gmail.com
לחלופין ניתן לפנות אלינו בטלפון. 61 422 015 175 :
===============================================================
לרקוד ברון עם רונית – מזמינה אותך להרקדת קיץ באולם הספורט בקרית מלאכי ,שדרות בן-גוריון ,36
מתאריך : 05/07/2017-
 20:30-21:30מתחילות – צעד ראשון,
 21:30-22:30בעלות רקע,
 21:30-23:00מתקדמות.
לפרטים :רונית 050-69560864
כניסה₪ 30-
מיזוג אויר וחניה בשפע.

