קהילת "היכל הבנים"
כפר שמריהו
הרב אורי איינהורן
יום שישי ג' אדר א' תשע"ו \ 12.2.16

rabbiori@gmail.com
משרד09-9582298 :

לשולחן שבת

פרשת תרומה

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
ארבע פרשיות מקדישה התורה לתיאור בניית המשכן ,להשראת השכינה בתוך בני
ישראל .וכבר שאלו הפרשנים האם באמת אלוקים צריך לבית לגור בו והרי שלמה
המלך כבר כתב "הנה השמים ושמי השמיים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר
בניתי" אין אלוקים זקוק לבית פיזי לגור בו אם כן מדוע מצווה התורה ואף טורחת
בתיאור רב לתאר את תבנית המשכן וכליו?
צריך לומר בפשטות שהבניין הפיזי מהווה מודל לבניין רוחני אותו צריך האדם לבנות
כדי תשרה בו שכינה .וכבר שאלו את הרבי מקוצק היכן נמצא אלוקים והוא ענה "בכל
מקום שנותנים לו להכנס" .המשכן כשמו כן הוא מקום פיזי ותודעתי בו ישנה אפשרות
להשריית שכינה .כבר חז"ל רמזו על זה שביתו של אדם יכול להוות מקום של השריית
שכינה ,אף בתי מדרשות ובתי כנסיות נקראים מקדש מעט .בכל מקום שבו אדם מכוון
את דרכיו לכניסתו של האל שם הוא נמצא .האריכות הרבה בדבר המשכן וכליו באה
לומר לנו עד כמה אדם צריך להתאמץ ולטרוח בכל אספקט בחייו על מנת שהשכינה
תשרה שם .שיהיה שולחנך גדוש במתנות לאביונים שיהיה ביתך מואר בדברי חכמה,
שתהיה האכילה שלך כאכילת המזבח בצורה רוחנית ולא גשמית ,שיהיה הדיבוק עם
בן\ת הזוג כדיבוק הכרובים בקודש הקודשים .הכל מתוך הסתכלות אל המטרה לעורר
את אמונו של הקב"ה בך ובמעשיך .אין להקב"ה צורך במקום משכן .מקום המשכן
סדריו טקסיו ,כליו ,וחפציו מהווים תזכורת בכל פרט ופרט כיצד האדם צריך לבנות
בכל יום מקום משכן להשראת שכינה .אף הבגדים עליהם מדובר בפרשה הבאה
מהווים תזכורת לצורה בה האדם צריך להתנהל במרחב מה כל בגד אומר על האדם
וכיצד הוא צריך לייצג את עצמו.
הקדושה שורה על מקום ,על האדם ,ועל הזמן רק אם עושים הכנה מספקת ומשתפים
את כל העם בהכנה כזו .ולכן התורה פותחת בתרומה ,עשיית מקום לאלוקים צריכה
לבא מתוך בחירה חופשית ממשית" .ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו"
צריך לקחת מהאנשים ולעורר אותם אבל בסופו של דבר התרומה היא תרומה מאת
כל איש אשר ידבנו ליבו נדבת הלב והבחירה החופשית מובילה אותו לבנות משכן
לאלוקיו בתוכו.יצירת מקום לאלוקים בקרבך יכולה לבוא אך ורק מתוך חירות
אישית ונדבת הלב.
שבת שלום – הרב אורי איינהורן

שיעור פרשת שבוע
ימי שלישי בשעה 20:00
הנושאים המרכזיים של הפרשה,
אקטואליה ,ודיון פורה.
בספריית בית הכנסת היכל הבנים
נא להרשם מראש
שיעור תנ"ך
כל יום רביעי בשעה  10:15בבוקר

בראשית
פרק כז'
בספריית בית כנסת
"היכל הבנים" כפר שמריהו

תחרות החמין
טשולענט
שנה שביעית ברציפות
תחרות החמין השנית של קהילת
"היכל הבנים" תתקיים בשבת זו
בבוקר 13.2.2016
ד' אדר א תשע"ו
בשעה  10:00בבוקר
תחילת התפילה בשעה 8:00
ד' אדר א תשע"ו
מי שעדיין רוצה להתמודד לפנות
לרב איינהורן

לוח זמנים
ערב שבת – פברואר 12 -
הדלקת נרות ותפילת מנחה:
קבלת שבת ותפילת ערבית :
יום שבת – פברואר 13 -
תפילת שחרית:
קידוש:
תפילת מנחה:
שיעור לנשים:
ערבית צאת שבת והבדלה:

17:05
17:20
08:00
10:15
17:00
17:00
18:02

מזל טוב
מזל טוב להולדת הבת
להורים אקי וניקול אבני
שיחגגו את הולדת הבת וקריאת שם
בשבת זו בבית הכנסת
יום הולדת

מזל טוב לאוולין סוויד
לרגל יום הולדתה
משנכנס אדר מרבים בשמחה
המועצה הדתית כפר שמריהו
ובית הכנסת היכל הבנים
שמחים לבשר על הרצאתו של:

הרב ד"ר בני לאו
יום ראשון 20.3.2016
י' אדר ב תשע"ו
בשעה 18:30
בבית הכנסת היכל הבנים
דרך הגנים  38כפר שמריהו
הכניסה חופשית

