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    בחוקותיפרשת    

  זמניםלוח 

  27 -  מאי – ערב שבת

  19:21  ותפילת מנחה: הדלקת נרות

  19:35  :ותפילת ערבית  קבלת שבת

  28  - מאי – יום שבת

  08:00      תפילת שחרית:

  10:30        קידוש:

  19:15     :תפילת מנחה ושיעור

  19:20                           :לנשיםשיעור 

  20:22  :ערבית צאת שבת והבדלה

 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב

        
  בר מצווה

  ב למשפחת מזל טו

  הרפז  –הלר 

  להורים עמרי ושירי

  לרגל עלייתו לתורה של יואב 

  :לדתיום ההו

  יעקב כהן

  

  כל יום רביעי 

  בבוקר 10:15בשעה 

  'לגבראשית פרק 

  ועשויעקב  – פגישה גורלית 

  בית כנסת  בספריית

  "היכל הבנים" כפר שמריהו

  שבת לשולחן                                          

  

  "ְּבֶקִרי, ִעָּמֶכם ֲאִני-ַאף ָהַלְכִּתיו.  ֶקִרי, ִעִּמי ַוֲהַלְכֶּתם; ִלי, ִתָּוְסרּו לֹא-- ְּבֵאֶּלה-ְוִאם"

חו על גלים גלה האקדח המעשן בלשון המדענים, הם דיווהת 2014בחודש מרץ בשנת 

מיליארד שנים, העדות הישירה הראשונה ל"תפיחה  14ני מהמפץ הגדול שהתרחש לפ

קול שהדהד ההקוסמית" הם הצליחו לשמוע את הקול הקורא הראשון של היקום. 

שה כדי ועמלנו ק ,במשך מליארדי שנים הצליח להגיע לאוזנינו כי חיפשנו את אותו קול

  לזהותו ולהקשיב לו.

מתארת לנו בקוים ברורים את מהות השכר והעונש, והיא נקראת פרשת פרשת השבוע 

התוכחה שבה אלוקים מוכיח את עמו מה יקרה אם לא ישמעו לחוקות והמשפטים 

האלוקיים. אך מלבד ההסתכלות על הפרשה בצורה של שכר ועונש ניתן להסתכל על 

  וצאה.הפרשה בצורה של סיבה ות

ת לנו איך העולם נראה ללא התערבות אלוקית, מה קורה אם האדם התורה מתאר

  משאיר את אלוקים מחוץ לעולמו ואינו נענה לקריאתו.

  ספר ויקרא מתחיל במילים "ויקרא אל משה וידבר אליו מאהל מועד לאמר"

ה לבין הקריאה המהדהדת לאדם בעולמו היא אותה א' קטנ ,מקריות -קרי  ההבדל בין

ספר ויקרא מסתיים בהליכה בקרי, באקראיות . וזעירא, אותה הקשבה והאזנה לאין סוף

בצורה שאין התחלה לעולם ואין סדר לעולם אין בו חוקיות מסוימת. אותה הבנה מובילה 

  כאוס מוחלט בעולמינו. ,לתוצאה אחת

אלוקים שבה אלוקים שואל את האדם הלאנושות משחר התהוותה יש קריאה של 

היגות ולהבנה שהדברים בעולם הזה לא קורים נקריאה לאחריות, למההיא ו כה""איי

במקרה אלא יש בו סדר מסוים. ספר ויקרא העביר אותנו תהליך ארוך שבראשיתו 

אלוקים קורא למשה רבינו לשמוע אותו מאוהל מועד. ומסיים את הספר בתוצאה אליה 

עולם שבו נטרקת הדלת בפני  ,נחשף האדם שהמקריות שולטת בחייו, שאין לו כיוון

הקרי והמקריות מעידה על דרך חיים  נותנים לאנושות להתנהל בפני עצמה.האלוקים ו

שבה אין דרך מוסדרת להתנהל בחיים אין מסע ששורשיו נטועים בקריאה מוסרית אל 

האדם משחר ההסטוריה, אלא כל דור ודור מוצא את המוסריות שלו, מחוקק את חוקיו, 

  מצאת כל דור בטלטלה מוסרית עזה. והאנושות נ

את אותה א' ולהוסיף את האין סוף  ,סופו של ספר ויקרא קורא לנו להתחבר לתחילתו

האם נוכל להפנות , האם נצליח לשמוע אותו? למשוואה שלנו. אלוקים קורא לנוקטנה 

את ה"טלסקופים" הרוחניים שלנו ולשמוע את קריאתו המהדהדת לאדם משחר 

     נשאר עם ה "קרי" והמקריות? האנושות או ש

  הרב אורי איינהורן –שלום שבת 

  שבועות

מי שמעוניין להעביר שיעור 

  בליל שבועות 

  11.6.2016מוצא"ש 

מוזמן ליצור קשר עם הרב אורי 

   איינהורן

  


