קהילת "היכל הבנים"
כפר שמריהו
הרב אורי איינהורן
יום שישי כד' אדר א' תשע"ו \ 4.3.16

rabbiori@gmail.com
משרד09-9582298 :

לשולחן שבת
הסכנה שבאובססיה
לאחר השבר הגדול של "חטא העגל" הגיע הזמן לתיקון.
בפרשתינו מופיעים שני ציווים בתחילת הפרשה א .שמירה על השבת ו –
ב .בניית המשכן .מה הקשר בין שני הציווים הללו ? באופן פשוט המלאכות
שנעשו לבניית המשכן אסורות בשבת .אך אם נסתכל מעט לעומק נוכל להבין
את הקשר בצורה אחרת .המשכן הוא – מקדש במרחב ,פיזי ,השבת היא
מקדש בזמן .שיש התלהבות יתרה מעשייה אחת של מקדש במרחב ,צריך
איזון של עשיית המקדש של הזמן .היהדות בפרשה מעבירה ביקורת על
=
אובססיה ועל אבסולוטיות .הגברים בפרשתינו מתלהבים ונרתמים למלאכה
כפי שכתוב ויבואו "האנשים על הנשים" בתרומה ובבניין המשכן האנשים
התלהבו יותר מהנשים ,מדוע? מכיון שהם אלה שזירזו את נשותיהם לפרוק
את תכשיטיהם לעשיית עגל הזהב כעת בבניית המשכן הם קופצים
מהתלהבות ותורמים באובבסיה לבנייתו של המשכן .המסר של התיקון
בפרשתינו הוא שאובססיה לדבר אחד איננו טוב וצריך תמיד איזונים בין עשייה
לעשייה .לעסוק בצורה אבסולוטית בבניין המשכן ולשכוח את המשפחה ואת
הסובב יהפוך את המשכן בסופו של דבר לעגל זהב חדש .כמו כן רק להיות
בשבת ולנוח שבעה ימים יהפוך את האדם למנותק מהסובב אותו ויהפוך את
עצמו לעגל זהב חדש .התורה מלמדת אותנו על איזונים בין ערכים מסוימים כל
דבר שמגיע מתוך אובססיה סופו שהופך להיות עגל זהב שאין עוד מלבדו.
ולכן בתחילת הפרשה משה רבינו מציב שני ציווים המגבילים אחד את השני
על מנת שנבין שאין ערך אבסולוטי אחד מעל השני.
שבת שלום – הרב אורי איינהורן
סעודת פורים המסורתית
סעודת פורים בבית הרב .והאכילה
והשתייה כדת וכדין.
הורים וילדים מוזמנים לסעודת פורים
על האש
אצל הרב אורי איינהורן
רח' קרן היסוד 9
יום חמישי – 24.3.2016
מהשעה 20:00 – 16:00

זכר למחצית השקל בחודש אדר
מנהג קדום לתת מחצית השקל זכר
למחצית השקל שהיו נותנים בתקופת
בית המקדש.
מחצית השקל כיום שווה ערך
ל  10גרם כסף ששויו בערך .₪ 23
קופה למחצית השקל תעמוד לרשות
חברי הקהילה בבית הכנסת בערב שבת
קודש פרשת ויקרא ) שבת זכור(

מתנות לאביונים!!
מצווה חשובה זו מקיימים בחג הפורים.
השנה ניתן להעביר כסף עבור עניים
)עד (22.3.2016
הכסף יחולק לעניים ביום פורים עצמו.
נא לפנות לרב בעניין זה

פרשת ויקהל
פרשת שקלים – שבת מברכים

לוח זמנים
ערב שבת – מרץ 4 -
הדלקת נרות ותפילת מנחה:
קבלת שבת ותפילת ערבית :
יום שבת – מרץ – 5
תפילת שחרית:
קידוש:
תפילת מנחה:
שיעור לנשים:
ערבית צאת שבת והבדלה:

17:22
17:20
08:00
10:15
17:15
17:15
18:18

מזל טוב
יום הולדת
איריס יצחקי
לרגל יום הנישואין
משולם ועדה בר
שיעור על מגילת אסתר
ביום רביעי 9.3.2016
בשעה 20:00
בבית הכנסת "היכל הבנים"
נא להרשם אצל הרב

פורים תשע"ו
הכונו למסיבת פורים ענקית!!
יום רביעי
23.3.2016
קריאת מגילה ומסיבת פורים
בשעה 18:30
בבית הכנסת "היכל הבנים"
הורים וילדים נא לבוא מחופשים עם
רעשנים והרבה שמחה בלב.

