קהילת "היכל הבנים"
כפר שמריהו
הרב אורי איינהורן
יום שישי ד' סיון תשע"ו \ 10.6.16

rabbiori@gmail.com
לשכת הרב09-9582298 :

לשולחן שבת
"כבר התבאר תכלית הביאור כי האדם מדיני מטבעו ,ושטבעו שיהיה
מתקבץ" )ספר מורה הנבוכים חלק ב פרק מ( האדם הוא ייצור חברתי מטבעו כך
הכריעו הוגים יהודים והפילוסופים הקדומים .אך שאלת אופי הקיבוץ של
הפרטים והאפשרות לשרוד כחברה נידונה מחדש בכל הדורות.
בספרו "התמוטטות" גארלד דיימונד טוען שהסיבה לקריסת ציוילזאציות
נגרמת על ידי סכנות חיצוניות כגון ניצול משאבים מואץ ,מחלות ,שינוי אקלים
וחוסר איזון בטבע הנגרם על ידי האדם .לעניות דעתי טענותיו תקפות לגבי
חברות נידחות שאותם הוא חקר אך הציוילזאציות הגדולות דהיינו רומא ,יוון,
בבל ,ופרס ,וכמו כן איטליה לאחר הרנססנס לא קרסו בגלל גורמים אלו אלא
כפי שהגדירו זאת החוקרים מ" -קריסה פנימית" שנובעת מסיאוב תרבותי,
שחיתות ,קריסת התא המשפחתי ,שחיקה בערכי החברה ,וחברה מתירנית.
בפרשתינו אנחנו מקבלים הצצה לאתגר שעומד בפני בני ישראל לאחר שהם
מסודרים במבנה חברתי ומעמדי במדבר.
לאחר שבני ישראל מסודרים במדבר איש על מחנהו ואיש על דגלו ,עם מרכז
רוחני במרכז המחנה קרי המשכן  ,הכתוב מפסיק באמצע ומתריע על ארבע
סכנות היכולות לפורר את החברה מבפנים ללא צורך בהתערבות חיצונית.
 .1הוצאת המטמאים מהמחנה ,חז"ל רומזים על עברות כגון עבודה זרה,
שפיכות דמים ,וגילוי עריות
 .2חוסר מוסריות הכרוכה בממון ותאוות בצע
 .3פירוק התא המשפחתי – פרשת אישה סוטה
 .4פרישות מכוונת מדרכי החברה ע"י התנזרות – פרשת נזיר
מצבם של בני ישראל לפי המקרא היה חף מבעיות קיומיות ,מן ירד בכל יום
מהשמיים ,מים היה בשפע מבארה של מרים ,סכנות חיצוניות ובעיות אקלים
נבלמו על ידי ענני הכבוד אך עדיין הסכנה הגדולה ביותר המתינה לבני
ישראל מבפנים מתוך החברה .ההתקבצות של האנשים תחת כותרת אחת
טומנת בחובה סכנות ממשיות ,כיצד לממש את זכויות הקניין אחד של השני,
כיצד לשמור על תא משפחתי שלם ללא קנאה תאוה וכבוד ,כיצד להוקיע
מתוך המחנה כאלה שבהתנהגותם גוררים את החברה לחוסר מוסריות
בהתנהגותם .וכמו כן כיצד להכיל אנשים שקצרה נפשם מ"לסבול" את
המעמסה של החברה וברצונם להתנזר חברתית מהסובב אותם ,מצד אחד
התורה מכירה בפסק זמן הזה שאותו צריך האדם אך מצד שני היא קוראת לו
חוטא מכיון שהאדם הוא יצור חברתי בטבעו .הדגש של התורה בפרשתינו
שהסכנה הגדולה יותר לקריסת החברה היא מבפנים יותר מאשר מבחוץ.
שבת שלום – הרב אורי איינהורן

ארון הספרים היהודי
לרגל השקת הספרייה החדשה
בבית הכנסת בכפר שמריהו.
הציבור מוזמן לסקירה וסדנא על
ארון הספרים היהודי.
יום ראשון 19.6.2016
בשעה 20:00
לפרטים נא לפנות לרב

מזל טוב
יום ההולדת:
יהודה נוטמן
מזל טוב בר מצווה:
למשפחת רוזנבלום מזל טוב לרגל
עלייתו של עומר לתורה בשבת זו

פרשת נשא  -שבועות
לוח זמנים
ערב שבת – יוני 10 -
הדלקת נרות ותפילת מנחה:
קבלת שבת ותפילת ערבית :
יום שבת – יוני 11 -
תפילת שחרית:
קידוש:
תפילת מנחה ושיעור:
דרשה לשבועות:
ערבית ליל שבועות :
תיקון ליל שבועות:

08:00
10:15
19:00
20:00
20:20
22:30

חג שבועות
יום ראשון – יוני 12
שחרית:
מגילת רות :
קריאת התורה:
קידוש:
מנחה וערבית:

8:00
8:40
9:00
10:15
19:30

19:28
19:35

11.6.2016
מוצאי שבת תיקון ליל שבועות
בתוכנית:
שיעור פתיחה – 22:30
הרבנית טובי איינהורן
כיבוד קל – 23:10
 – 23:15שיעורים קצרים מאת
חברי הקהילה
00:30
שיעור מפי הרב אורי איינהורן

