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הרב אורי איינהורן
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rabbiori@gmail.com
לשכת הרב09-9582298 :

לשולחן שבת
ֹשׁה אֶ ל-אַ הֲ רֹן ,הוּא אֲ ֶשׁרִ -דּבֶּ ר ה' לֵ אמֹר ִבּ ְקרֹבַ י אֶ ָקּ ֵדשׁ ,וְﬠַ ל-
ֹאמר מ ֶ
"וַיּ ֶ
ְפּנֵי כָלָ -הﬠָ ם ,אֶ כָּבֵ ד; וַיִּ דֹּם ,אַ הֲ רֹן"
לאחר בניית המשכן הגיע הזמן לחנוך אותו .לאחר שבעה ימים של
חנוכת הבית מגיע היום השמיני שבו עושה אהרון הכהן את עבודתו
יחד עם משה רבינו .שנים מבניו של אהרון הכהן מחליטים על דעת
עצמם להתקרב לקודש ולהקריב אש זרה מבלי שהם מצווים על כך.
העונש הוא מוות מידי על ידי אש שיוצאת ושורפת אותם .באמצע
החגיגות ישנו מוות פתאומי ,לא נתפס ולא מוסבר .האבא  -אהרון
הכהן שיום זה מהווה חג עבורו מתוקף תפקידו כמפעיל המשכן ,מקבל
את הבשורה המרה .האבל על הבנים מתערבב בשמחה על חנוכת
המשכן ,מהי תגובתו של אהרון? וידום אהרון ..שתיקה רועמת .מדוע
שתק אהרון האם זעקת אב על בניו לא יכלה לבקוע מגרונו? האם
התייחסותו הייתה על-טבעית נוכח המציאות המורכבת?
אומרים חז"ל "סייג לחכמה שתיקה" הדבר ששומר על חכמתו של
האדם היא שתיקתו .לכאורה שתיקה היא דבר קל ,כל הדיוט יכול
לשתוק ולהפוך להיות חכם .אם כן מה החכמה הגדולה שבשתיקה.
עלינו להבין שדרך הביטוי של האדם דרך אמירה ,דיבור או כתיבה היא
בעצם צמצום ההתבטאות .לכל מצב יש אין סוף דרכי תגובה ,וברגע
שאדם מגיב בצורה מסוימת הוא בעצם מבטל ומצמצם דרכי תגובה
אחרות .שאדם כותב משפט הוא בעצם מבטל את כל שאר המשפטים
שיכלו להכתב על נושא מסוים .שאדם נתקל במצב מורכב כגון חגיגת
המשכן ומות בניו באותו יום כל תגובה שיגיב ממעיטה ממורכבות
המצב אליו הוא נקלע.
על מנת להכיל מצבים מורכבים ולא לצמצם את ההתייחסות אליהם
ולכלוא אותם במשפט או שנים ועל מנת להעצים את ההרגשה
וההתייחסות למצב צריך לשתוק .לפעמים השתיקה היא הכלי הטוב
ביותר .רק שתיקה יכולה להכיל מצבים מורכבים .השתיקה מצויה
באין סוף ומאירה באור יקרות את מורכבות המצב אליו נקלע
האדם.
שבת שלום – הרב אורי איינהורן

מנקים את בית הכנסת
בתאריך  18לאפריל  2016יתבצע בבית הכנסת נקיון יסודי לקראת פסח החברים
מתבקשים לרוקן את התאים לפני כן מכל דבר מאכל או חפצים שאינם שייכים
לשם.

פרשת שמיני
פרשת פרה – שבת מברכים

לוח זמנים
ערב שבת – אפריל 1 -
הדלקת נרות ותפילת מנחה:
קבלת שבת ותפילת ערבית :
יום שבת – אפריל 2 -
תפילת שחרית:
קידוש:
תפילת מנחה וסעודה שלישית:
שיעור לנשים:
ערבית צאת שבת והבדלה:

18:42
18:55
08:30
10:45
18:30
18:30
19:38

מזל טוב
לרגל שבת חתן של:
מזל טוב לשמעון ושלי מנחם לרגל
נישואי בתם לי לבח"ל רועי ליבוביץ
עלייה לתורה בשבת זו.
מזל טוב לרגל הולדת הנכד
לסבא וסבתא שלומי וטניה פוגל מזל
טוב לרגל הולדת הנכד .מזל טוב
להורים גבי וארז ולאחות עמנואל.

הלהיט של פסח!
תמיד רצית לדעת איך לערוך את ליל
הסדר – הנה ההזדמנות!!
סדנא מיוחדת לעריכת ליל הסדר
כיצד להפוך את ליל הסדר
למעניין יותר!
יום ראשון בערב  17לאפריל 2016
בשעה 20:00
בבית כנסת "היכל הבנים"
rabbiori@gmail.com
נא להזמין מקומות ב – 09-9582298
כל יום רביעי בשעה  10:15בבוקר

שואלים לקראת פסח
מכירת חמץ ,קניית מצות יד ,הכשרת
הבית לפני פסח ,ביעור חמץ ,הכנת
המצרכים לליל הסדר ,קמחא דפסחא ..
יש שאלות ?
נא לפנות לרב באי מייל –
rabbiori@gmail.com

מכירת חמץ
מ ה 17 -לאפריל
עד ה –  21לאפריל
בצהריים
אצל הרב אורי איינהורן

בראשית
השבוע פרק ל'
בספריה של בית כנסת
"היכל הבנים" כפר שמריהו

