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לשולחן שבת
השבר הגדול !?
"פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים" לאחר שמשה רבינו יורד מהר סיני ורואה את חטא
העגל הוא שובר את הלוחות הראשונים עליהם כתוב "והלוחות מעשה אלוקים המה".
וכעת הוא מצטווה לפסול לו שני לוחות אבנים כמו הראשונים ,אך יש הבדל מהותי בינהם.
הראשונים היו מעשי ידי אלוקים והשניים מעשי ידי אדם ,ידי משה עיצבו את הלוחות
השניים.
בעולם שלנו יש שני אופנים ליצור קשר עם האלוקים ,אחד שהוא מוצא אותנו דהיינו
האלוקים יוצר את האדם ומעניק לו משמעות ,והקשר השני הוא זה קשור לתוכן שאנחנו
יוצקים לקשר הזה עם אלוקים ,האדם עצמו יוצר את אלוקיו .על פניו דברים אלה נראים
כעזות מצח שכן אם האדם יוצר את אלוקיו אז לכאורה לפני שהאדם יצר את האלוקים,
הוא לא היה קיים! אך אין הדבר כן .ישנו מסלול דו כיווני לגבי הקשר שלנו עם הקב"ה.
אחד שהוא מתגלה אלינו והשני שבו אנחנו מגלים אותו .תפיסת האל המתגלה יוצרת
בעיה שכן אנחנו אמונים על שתי הנחות
א .שהאל אינו משתנה ו – ב .שהגילוי שלו בעולם הזה מוביל לשבירה מהותית של
העולם אליו הוא מתגלה ,בבחינת הסוף )העולם שלנו( אינו יכול להכיל את האין סוף .ולכן
ישנו כיוון אחר של גילוי אלוקי בו האלוקי באמת לו משתנה והוא סטאטי אך יש בו קריאה
לאנושות לשאת באחריות לגלות אותו ,וליצור את הקשר איתו .הוא קורא לאנושות להאמין
בו ,אך יותר מכך הוא מצפה מהאנושות להיות כזו ראויה וטובה כך שהוא האלוקים יאמין
בה.
הלוחות הראשונים היו ההתגלות האלוקים במלא הדרה ועוצמתה ,שמשה ירד עם לוחות
אלו אל העולם הם נשברו אין הכלי המצומצם שלנו דהיינו עולמינו יכול להכיל את אורו של
הקב"ה .וכאן אולי נחדש ששבירת הלוחות וחטא העולם לא היו סיבה ומסובב אלא חטא
העגל היה אינדקציה לזה שלוחות האלוקים אינם יכולים לשכון כאן אצל בני תמותה.
אלוקים צריך לצמצם את עצמו ולתת לאנושות לתפוס אותו ,במקום שהוא יתגלה אליה
במלא עוצמתו .ע"י הלוחות השניים הוא מעצים את האחריות האנושית כשהוא מצווה את
משה שיפסול לו – לעצמו ,מתוכו ,שני לוחות אבנים כראשונים .לוחות שע"י מעשהו ,הוא
עצמו מוריד את הקב"ה כאן לעולם ולא הקב"ה יורד בעצמו .הוא מגלה את האלוקים
בעולם ואין האלוקים מתגלה .השבר הגדול נהפך להיות לנו לאנושות קריאה לקבלת
אחריות על מעשינו ,אנחנו מעצבים עולם שבו לאלוקים יהיה אמון באדם.
מוכיחים לאלוקים שהעולם הזה ראוי לאשראי שלו.
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

פרשת כי תשא
לוח זמנים
ערב שבת – פברואר 26 -
הדלקת נרות ותפילת מנחה:
קבלת שבת ותפילת ערבית :
יום שבת – פברואר 27 -
תפילת שחרית:
קידוש:
תפילת מנחה:
שיעור לנשים לא יתקיים השבת :
ערבית צאת שבת והבדלה:

17:17
17:30
08:00
10:15
17:00
18:13

מזל טוב
לרגל בר המצווה:
לתומי וכרמית מוזס-נופך
מזל טוב לרגל הגיעו של בן למצוות.
העלייה לתורה בשבת זו.
קידוש ברכה לאחר התפילה

פורים תשע"ו
קריאת מגילה
ומסיבת פורים לילדים

יום רביעי  23למרץ
2016
בשעה18:30 :
קוסם ,תחרות תחפושות ,פרסים
ועוד..
פרטים לגבי שאר אירועי פורים
יבואו בהמשך..

