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17:2418:1518:56ם-י

17:2118:1318:52א"ת

17:2118:1318:53חיפה

,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

מהיוידעהרגישישראלעםסיניהרבמעמד

בכלזולהרגשהלחזורוחפץאלוקיםקירבת

שהואלמשהאומרה”הקבכןועל.מחיר

ְוָׁשַכְנִתי,ִמְקָדׁשִליְוָעׂשּו“:ישראללעםמבטיח

המשכןאתלישתעשוברגע.(’חכה)”ְבתֹוָכם

אתישרהאני,שציוויתימהפיעלכליוואת

קרבתמהישובותרגישובתוכושכינתי

לאזהשדברל”חזלנומגליםבנוסף.אלוקים

יהודיכלאלה,ככללישראללעםרקנאמר

האישיותבתוך,בתוכומקוםשיפנהויהודי

אתישרהה”הקב,’להמקדשויבנה,שלו

ישקיעלאאדםאםאך.יהודיאותועלשכינתו

כמובן,שםלשרותלשכינהמקוםיבנהולא

.מאליהתגיעלאשהשכינה

:ל”חזאמרו(:כג)מכותמסכתבסוףבגמרא

,בסינילמשהלונאמרומצות(613)ג”תרי“

כנגד(248)ח”ורמ,החמהימותכנגד(365)ה”שס

המצוות613-לומעבר.ל”עכ”אדםשלאיבריו

מבחר,רביםופרטיםסעיפיםעודישנם

לאדםונראה.חומרותגםשחפץומי,הנהגות

..רבההיאהמעמסהשכביכולהיהודי

אתרקקיבלוהגוייםלמה“:וישאלאדםיקום

עםהסתבכנואנוואילו,נחבנימצוות7

!?“פלוס613

ֲחַנְנָיהִרִבי“:יוםבכלפעמיםכמהאנואומרים

ן ְלַזּכֹותהּואָברּוְךַהָקדֹוׁשָרָצה:אֹוֵמרֲעַקְׁשָיאבֶּ

ת םִהְרָבהְלִפיָכְך,ִיְׂשָרֵאלאֶּ ,ּוִמְצֹותתֹוָרהָלהֶּ

ֱאַמר נֶּ תֹוָרהַיְגִדיל,ִצְדקֹוְלַמַעןָחֵפץ’הׁשֶּ

ה”הקבלמה,כלומר.(’כאמבישעיה)”ְוַיְאִדיר

הואשחפץמפני?ומצוותתורההרבה

אדםכלובראשונהבראש!ישראלאתְלַזּכֹות

,עושהשיהודיומצווהמצווהשכל,לדעתצריך

וודאי,הזהבעולםהן.לעצמוטובהגורםהוא

לאהםהמצוות,כןואם.הבאבעולםשגם

בכמהאותנולזכותרצהה”הקב.מעמסה

היוםבמהלךלנופיזרולכןמצוותשיותר

ערכםאתיודעיםהיינושאםמצותהרבה

כאחראחריהםמחפשיםהיינו,הזהבעולם

.רבשלל

הואפותחבבוקרקםשהאדםמהרגעכבר

,טלית,השחרברכות,ידייםנטילת,אניבמודה

עםהיוםבהמשךוכמובן.ותפילהתפילין

עסקיוכלוקיוםהנהניןברכות,וחסדצדקה

,חגים,שבתכמומצוותנשכחבל.באמונה

מצווהכל.תורהתלמודוכמובןחוליםביקור

ממלאשהואלכךמעבר,מקייםשאדםומצווה

הוא,הבאבעולםשיקבלורבבשכרשקואת

לכךוגורם,הזהבעולםעצמואתמקדש

שהמצוות,יוצאכךואם.שכינהעליושתשרה

לנוגורמותמאשריותרהרבהלנועוזרות

חפץהאדםמהשלשאלההכל.למעמסה

ולהתקרבלהתקדשרצונוהאם..הזהבעולם

או?הבאובעולםהזהבעולם,העולםלבורא

..חיותוחסרמנותקלהישארמעדיףשהוא

לַדֵבר“:למשהאומרה”הקב ,ִיְׂשָרֵאלְבֵניאֶּ

לשוןלמהל”חזושואלים.”ְתרּוָמהִליְוִיְקחּו

צריךהיההרי.”ְתרּוָמהִליְוִיְקחּו“היאהפסוק

צריךהאדםהרי.”ְתרּוָמהִליויתנו“להיכתב

..תרומהלקחתולאתרומהלתת

אתנותןשהאדםנכון,ל”חזשעוניםאלה

שהיאמזהשנובעתהתוצאהאבל,התרומה

ִליְוִיְקחּו“!תרומהלעצמולוקחהאדם-

שנעשיתהברכה!לקחתמלשון,”ְתרּוָמה

מתברךהנותןשהאדםהיאהצדקהממצוות

ִמַמהיֹוֵתר“:במדרששאמרוכפי!בעצמו

ַבַעל הַהַבִיתׁשֶּ ָעִניִעםעֹוׂשֶּ ָעִני,הֶּ ההֶּ ִעםעֹוׂשֶּ

.(’לדפרשהרבהויקרא)ַהַבִיתָבַעל

שלקחבאב,מעשהפיעלזאתלהביןוניתן

מגיעים.לשבתקניותלעשותהעירהבנואת

שתיםובידיהםמשםויוצאיםלמאפייההם

.מהתנוריצאוהרגעשבזהחמותחלותעשר

עלהמחזרעניאדםהםרואיםבדרכם

צורכיכלאתלהשיגבידועלהשלא,הפתחים

עלבבושהומביטזוויתבקרןהואיושב.השבת

לביתםבדרכםורציםהאציםהאורחעוברי

לעברווניגשהאבזאתראה.טובבכלעמוסים

ומשהבין,לשלומוהאבאותושאל.בנועםיחד

לוהעניק,לשבתחלותולאשתולענישאין

עשרההשתיםמתוךחלותשתיבשמחה

שלוםושבתהצלחהבברכתאותוברכו,שקנו

:אותוושאללבנוהאבפנה.בדרכםוהמשיכו

עשר“.?”לנונשארוחלותכמהאתההיודע“

בטוחאתההאם“.בבטחההבןהשיב!”חלות

,ופרטהבןענה”כן“.בשניתהאבשאל?”בני

נתנו,חלותעשרהשתיםמהמאפייהקנינו“

לנושנשארושאומרמה,חלותשתילעני

,האמת“,לווענהלבנוהאבחייך…”עשר

זהאיך,אבא“..”חלותשתירקלנושנשארו

החלותאת“,הסבירוהאב..הבןנזעק”?יתכן

ועד.השבתבסעודותנאכל,עמנויששכעת

אותןאך.כלוםמהםיישארלאהשבתמוצאי

!לעדעמנונשארותלענישהבאנוחלות

,החשובההצדקהמצוותאתבהןקיימנו

.“עולמיםלעולמילזכותלאדםשנשמרת

לנונשארשבאמתמה“,האבסיים”כןואם“

…”חלותשתירקזה

שאותןהמצוותאתרקזהלאדםשנשארמה

אסףשלתוכוהשקאתרק.הזהבעולםקיים

מעבר.למעלההואלוקחמצווהאחרמצווה

…כלוםנשארלאלכך

ר אֹמרֹמֶשהֶאל’הַוְיַדבֵּ ר:לֵּ יֶאלַדבֵּ לְבנֵּ ת.ְתרּוָמהילְִִוִיְקחּו,ִיְשָראֵּ אֵּ ֲאֶשרִאישָכלמֵּ
('גפסוקכדפרק)!ְתרּוָמִתיֶאתִתְקחּוִלבֹוִיְדֶבּנּו

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

אור החיים הקדוש

זמני השבת

יןַלִמְשכִַָהְקָרִשיםֶאתָעִשיָתִוְִ םֹעְמִדיִשִטיםֲעצֵּ
('טופסוקכופרק)

ועשית":לומרלוהיההקרשיםאתועשית

מהו,ודברדברבכלשנאמרכמו."קרשים
העומדיןמאותן?הקרשים

.לכךומיוחדין

צוה,וכשמת,במצריםארזיםנטעאבינויעקב

ואמר,ממצריםכשיצאועמהםלהעלותםלבניו

משכןלעשותאותןלצוות'השעתידלהם

מזומניםשיהיוראו,שטיםמעציבמדבר
..בידכם

הקרשים"-לדברסימן:רמז"יקרכלי"הונותן

להםנטעאבינויעקב":למספרעולה,(1095)"למשכן

כי.[ה"תתרצבגימטרייה](1095)"במצריםארזים

:ה"להקביעקבאמרכיה"תתרצשניהםמספר

:ה"הקבלווהשיב?העגלמעשהעלתתרצהבמה

!"שטיםבעצי

שטותעללכפר-שטיםעצי:(שם)במדרשמובאוכן

.'הלפנילכפרהלהםונרצההעגלמעשה

י יֹשַהםַאְבנֵּ ִאיםְוַאְבנֵּ ֹפדִמלֻּ ('זפסכה).ְוַלֹחֶשןָלאֵּ

שוהםאבניכתבלמהלדעתצריךשהםאבני

ומן,מיניםא''היכלַאַחרבסדרמלואיםואבני

הםכיוכסףזהבקודםלסדרםלוהיההראוי

.מהםמעולים

אותםהביאושהנשיאיםשמצינולצדכיואולי

הצורךכלישראלשהביאוכשראובאחרונה

:(ב''יפרקרבהמדרש)ל''זשאמרוותמצא,למשכן

,מהםאחתאותוחיסרזהעל'השהקפיד
'הסדרםלזה,כתיב"ְוַהְנִשִאם"

ומהטעם,מכולםלמטההםכילומרבאחרונה
.באחרונהשהםעצמו

מביאיםאדםשבנישברגע,עטרבןחייםרבימלמד

יותרתרומהאיזוקובעהכספיהערךלא,תרומה

.הנתינהמאחרישעומדתהכוונהאלה,נחשבת

מילואיםואבנישוהםאבנישהביאומהנשיאיםראייה

,התרומותמשאריותרגדולכספיערךבעלישהם

אותהורידהואףבאחרונהאותםציינההתורהאך

כפיבתחילהתרמוולאשהתמהמהומפני.משמם

אזורקיתרמוהעםשכלחיכואלה,מהםשמצופה

.תרומתםאתלהביאבטובםהואילו



מצות משלוח מנות 

הְיֵמיאֹוָתםַלֲעׂשֹות:(כב,ט)אסתרבמגילתנאמר ִמְׁשתֶּ

ְביֹוִניםַמָתנֹות"ּוְלֵרֵעהּוִאיׁש"ָמנֹותִמְׁשלֹוחַַ"ּוְוִׂשְמָחה ."ָלאֶּ

שתי"מנות"משלוח,אמרו.(זדף)מגילהבמסכתובגמרא

בנילשנימתנותשתי,"לאביוניםומתנות".אחדלאישמנות

ומיעוט.מנהועודאחתמנה,שתים,"מנות"מיעוטכי].אדם

"אביונים"מיעוטוכן.אחתמתנהועודמתנה,שתים,"מתנות"

בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך   (' דברים ד לט) ְוָיַדְעּתָ ַהיֹּום ַוֲהש ֵׁ

ר  כֹל ֲאש ֶ ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות ּכְ (' ייזדברים ) יֹורּוךָ ְוש ָ

רּוָמהְוֹזאת רַהּתְ ֶׁ ְקחוּ ֲאש  םּתִּ ּתָ סֶׁ ָזָהב,ֵמאִּ תףָוכֶׁ ֶׁ ('גפסוקכהפרק)!ּוְנֹחש 

.ונחושתכסףזהב,צדקהנותנישלסוגים’גשישאמרול”שחזמהידוע

כנהסשישכ-תיבותראשי”כסף“.ריאבנותןההז-תיבותראשי”זהב“

חולהדהיינו.נותאומרשולהחתינתנ-תיבותראשי”נחשת“.ותחפ

זהלצדקהאותםונותןדולריםאלפיכמהלושישונזכרלמותשעומד

לחזורשזוכיםאלושללמעלתןזאתלדמותוניתן.נחושתבגדר

ויצרם,במותניהםכוחםבעודבצעירותםחוזריםשהםככל.בתשובה

שכותבכפי.יותרגדולההיאתשובתםמעלתכך,בקרבםגואהעדיין

ָבאזֶּה?ְגמּוָרהְתׁשּוָבהִהיאזֹוֵאי“:ם”הרמב ָעַברָדָברְלָידֹוׁשֶּ בֹוׁשֶּ

ְפָׁשר ,ִמִיְרָאהלֹא[אך]!ַהְתׁשּוָבהִמְפֵניָעָׂשהְולֹאּוֵפַרׁשַלֲעׂשֹותֹוְבָידֹוְואֶּ

.(’אבתשובההלכות)!ֹּכחִַַמִּכְׁשלֹוןְולֹא

נמנעהואוכאשראםשכרלויש,בניסיוןנמצאהאדםעודכלכלומר

,עבירהאותהאתלעשותהתאווהאתלואיןכבראםאך.מעבירה

שיעשההתשובה,פחתהשלוהעריותותאוותשהזקיןאדםלמשל

מאשרפחותהיותרהרבהשלההרמהאך,שלימהתשובהנחשבת

תּוְזֹכר“:המלךשלמהאמרכךועל.בשיאהנמצאתשתאוותוצעיר אֶּ

יָך יָךִביֵמיבֹוְראֶּ רַעד,ְבחּוֹרתֶּ רָׁשִניםְוִהִגיעּו,ָהָרָעהְיֵמיָיֹבאּולֹאֲאׁשֶּ ֲאׁשֶּ

םִליֵאיןתֹאַמר ץָבהֶּ לךישבעודה”הקבאתזכור-.(’איבקהלת)”ֵחפֶּ

תחכהואל,(’אדאבות)”יצרואתהכובשגיבור“להיותותתאמץ,ניסיון

…חלשיםעלגיבורבבחינתרקתהיהששםלימים

ּבֹון  ִלים ּבֹאוּ ֶחש ְ ן יֹאְמרוּ ַהּמֹש ְ ('כזכאבמדבר )ַעל ּכֵׁ ר   ים ּתֹוְכחֹות מּוָסָֽ (' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּ

.וריעותחיבהכאןאין,קבלםממייודע

ימותבכלבהרגיליםשאנוצדקהממצותשונההואזהודבר

יהיהשלאהמובחרמןמצוה,צדקהבמצותשהרי.השנה

הואלמייודעהנותןיהיהשלאוגם,קיבלממייודעהמקבל

היאחובהש,מנותמשלוחמצותלגביכןשאיןמה,נותן

.לחבירואהבהבלבושתכנסבכדי,קבלממיהמקבלשידע

מאכלאו,שוניםמאכליםשניהיינו"מנותשתי"הדברופירוש

מינילשלוחכיוםוהמנהג.ייןובקבוקעוגהכגון,ומשקה

ר ּבֵ לּדַ ֵניאֶׁ ָרֵאלּבְ ש ְ ְקחוּ יִּ יְויִּ רּוָמהלִּ ('בסוקפכהפרק)!ּתְ

ַקחִּכי":הכתובשאמרזה:(אלגפרשה,שמות)רבהמדרשהכותב ָנַתִתיטֹובלֶּ

ם מכליותר"טובלקח"נקראתהתורה.('בדמשלי)"ַתֲעֹזבּוַאלתֹוָרִתיָלכֶּ

.שבעולםסחורה

לשניים:דומההדברלמהמשלל"חזהביאוההבדלעללעמודמנתעל

יקריםמשיבדיקנההאחד.מסחרלצורךהגדולהבעירלירידשנסעו

.משובחיםצמרבבדיכספואתהשקיעוהשני

אחדכשכלהבדיםעסקיעלושוחחוהסוחריםשנינפגשוחזרהבדרך

לפתע.בעבורהשהשיגהזולובמחירבטיבה,שקנהבסחורהמתפאר

ייתןהמשיבדיבעל.ביניהםהסחורותאתלהחליףרעיוןבמוחםעלה

.היוקרתייםהצמרבדיאתלוייתןבתמורהוהלה,לחברוסחורתואת

ואילו,משיוללאצמרעםנשארהמשישבעל,כןאםיוצא!ועשואמרו

...יקרמשיעםאבלהצמרללאנשארחברו

אדםאלא,כןאיננה-הקדושההתורה:הואהנמשלהמדרשאומר

,"מועדסדר"ממשנהלומד,אחרואדם"נזיקיןסדר"ממשנהלומדאחד

שלמדתמהאתאותילמד:לחברוהאחדאומרשניהםנפגשיםכאשר

לבסוףישמהםאחדשלכלנמצא.יודעשאנימהאתאותךאלמדואני

היש"מועדסדר"מהמשנהאתוגם"נזיקיןסדר"מהמשנהאתגם

!?מזהוגדולטובמקח

םָנַתִתיטֹובֶלַקחִּכי":הכתובשאמרזהו ."ַתֲעֹזבּוַאלתֹוָרִתיָלכֶּ

ר ָהְרֵאיָת וַ  ֶׁ וֹו ֲאש  ּפָ ש ְ מִּ ן ּכְ ּכָ ש ְ ת ַהּמִּ ָהרֲהֵקֹמָת אֶׁ (’פסוקַלכופרקַ)! ּבָ

הבניהעבודתתחילתעלקוראיםאנובפרשתנו

.'הציוויפיעלכולםשנבנים,וכליוהמשכןשל

רְּכֹכל" הֲאִניֲאׁשֶּ ַהִמְׁשָּכןַתְבִניתֵאתאֹוְתָךַמְראֶּ

.('טכהפרק)!"ַתֲעׂשּוְוֵכן,ֵּכָליוָּכלַתְבִניתְוֵאת

השראתללאאך,רבבדיוקהבנוישלםמשכןגם

.מתוכןריקיהיההעולםבוראשלשכינתו

ששתאתלנומסמלותהמשכןשלהמלאכות

.מלאכתוכלאתעושהאדםשבהם,המעשהימי

שזה,השבתקדושתנכנסתהשביעיוביום

ליום,חולשהואיוםביןשמבדילהרוחניהמימד

המשכןגםכך.קדושהשליוםשהואהשבת

משרהה"שהקבברגעהפנימיהמימדאתמקבל

ִמְקָדׁשִליְוָעׂשּו":שנאמרכפי.שכינתואתשם

בתלמודל"חז.('חכהפרק)"ְבתֹוָכםְוָׁשַכְנִתי

הן,בשבתשנאסרושהמלאכותאותנומלמדים

בשל,בנייתובעתבמשכןשנעשוהמלאכות39

ימיששתאתלנומייצגשהמשכןהעובדה

היוםכנגדשהיאהקדושהבשבתולכן.המעשה

שהם)אלומלאכותמעשייתנמנעיםאנו,השביעי

אם.(העולםבבריאתשנעשוהמלאכותכלשלשורשםגם

,6-הספרהאתלנומסמלכשלעצמוהמשכן,כן

אתמייצגתוהשבת.המעשהימיששתכנגד

דברשכלכפי.הפנימיהמימדשזהו7-המספר

רוחות4:היטלים6ממורכבשלנובעולםשקיים

.למטה1-ולמעלה1,השמיים

.הפנימיהרוחניהמימדהוא7-ההמימדואילו

ונבחן , 6ניקח את שורשו של המספר אם 

נגלה שטמון בו התאריך המדויק  , אותו

.המשכןבו הוקםהעולםלבריאת

,בתורהשכתובכמוהיאהמשכןהקמתשנת

פיעל.ממצריםישראלבנילצאתהשניתהשנה

אבינואברהם,התורהפיעללנוהידועותהשנים

100לאחר.העולםלבריאת1948בשנתנולד

מיוםשנה400ולאחר,יצחקלונולדשנה

מכןלאחרושנה.מצריםיציאתהייתההיוולדו

לבריאת2449בשנת,כןאם.המשכןהוקם

היהזה,שמיניבפרשתשמובאמהולפי.העולם

178-הביום(אדר'לבתאריך)ניסןחודשבראש

.השנהמתחילת

אתונבדוק,6המספראתניקחאםעתה

.2.4494897:התוצאהאתנקבל,שלוהשורש

הספרותארבעתאתניקח,שקיבלנומהתוצאה

שנקבלוהמספר,השניםאלפיעלשמרמזות

שבאהעולםלבריאתהשנהשזוהי,2449-הוא

השאריתרקלנונשארוכך.המשכןהוקם

.4897-שהיאהימיםעלהמרמזת

עלינו,המדויקהימיםלמספרלהגיעבכדי

ימיבמספר,לנושנותרההשאריתאתלהכפיל

.178,7405=365כפול4897,השנה

'ליוםשהוא,178-ההיוםהואלנושיצאהיום

מורהוהשארית.המשכןהוקםבוהיום,באדר

,שעות24כפול7405נעשה.השעותעללנו

,17שעהאומרשזה17,7720-היאוהתוצאה

אתלדעתבכדי60-בנכפיל7720-הואת

לאחר17:46השעהאתונקבל,הדקות

.יוםבאותוהשקיעהשעתבדיוקשזה,הצהרים

שלניסןחודשראשנכנסבוהזמןבדיוקזהו

!העולםלבריאת2449שנת

.[לאביוןומתנהלרעהואישמנהמשלוח"נאמרלאשכן.שתים

תשורהלחברושולחאדםשכאשר,הואמנותמשלוחמצותוטעם

נוטעכןידיועל,אליואהבתורגשיאתבזהלומביעהואהרי,ומנחה

יבושואשר,כלחסריאנשיםישנםכי,ועוד.אליואהבהבליבוגם

להםשולחוכאשר,פוריםסעודתלקייםכדיצדקהלקבלידםלפשוט

סעודתמצותיקיימוו,יכלמוולאיבושולא"מנותמשלוח"כבודדרך

.ובחדוהבשמחהפורים

ובין,לחבירואדםביןאהבהלהרבותכדיהואזומצוהשטעםומכיון

ממייודעהמקבלואיןמנותמשלוחהשולח,לכן,לרעותהאשה

שאינומכיוןשהרי,מנותמשלוחמצותבזהמקייםהנותןאין,קבלם

הנשיםגםוכמבואר.חובהידיבזהויוצאים.מנותלמשלוחמתיקה

.מנותמשלוחלחברותיהןלשלוחחייבות

לכלשיהיהבכדיהוא,מנותמשלוחמצותשלטעמהשעיקרומכיון

שונותמתנותלחבירוהשולחלכן,הפוריםבסעודתלאכולמהאדם

,בזהוכיוצאסדיניםאובגדיםלוששולחוכגון,מנותמשלוחבתורת

(כסף)מעותלחבירושולחאםואפילו.מנותמשלוחחובתידייוצאאינו

,חובתוידייוצאאינו,מאכליםשלמנותלקנותחבירושיוכלבכדי

השולחגםולכן.ומשקהמאכלשלמנותדוקאלשלוחשצריך

.מנותמשלוחחובתידייוצאאינו,סיגריותאולהרחהטבקלחבירו


