
ד"בס
w
w
w
.H
ay
o
m
.o
rg
.i
l

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז"התשעאדר ' כז

 ע
ים
מנ
הז

"
ח 
לו
פ 

"
ים
חי
ה
ר 
או

"

הדלקת  
נרות

צאת  
השבת

רבינו 
תם
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18:3619:2720:11א"ת

18:3719:2920:13חיפה

,  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

פקידתעלהתורהלנומספרתזובפרשה

:למשכןשהגיעוהתרומותמשקלי(ספירת)

ישראלעם.והנחושתהכסף,הזהבמשקל

מכספוותורםרחבבלבלמשכןמתנדב

הערךאתידעושהסיבהבשלוזאתומזמנו

והשראתהמשכןבנייתמצוותשלהעצום

.בעםהשכינה

מאתנומונעיםהחייםתענוגותלפעמים

לאואנוהמצוותבקיוםולהשקיעלהתאמץ

מצווהמכללנושישהעצוםבערךמבחינים

.הבאבעולםובעיקרהזהבעולםומצווה

בארץלמסחרשיצאעשירסוחרעלמסופר

לצורךרבכסףעימולקחהסוחר.רחוקה

והלינההאכילההוצאותולצורךמסחרו

,שבועותכמהלאחר.מסעובכלשיצטרך

סחורהמצאבירידושםחפצומחוזאלהגיע

כספוכלאתהוציאשעליהומשובחתטובה

שלסכוםלעצמולהשאירדאגאך.שהביא

הוצאותלצורךלושיספיקורובל7,000

.לביתובחזרההמסע

עלשקנההסחורהכלאתשטעןלאחר

.מגוריולעירחזרהלהתקדםהחל,העגלה

החללפתע,מהעיריוצאהואכאשרוהנה

אליושדוהריםסוסיםשעטותלשמוע

אליופנה,שעצרלאחר.שיעצורומבקשים

,תשמע":לוואמראחריושרדףהאיש

הרכושכלאתלילהחריםרוצההממשלה

היהלומיםמכלמאומהבידיישארולא

בכלאותםלקנותלךמציעאניולכן...שבידי

!"שתרצהמחיר

היהלומיםאתליתראה":הסוחרלואמר

יהלומיםארגזהאישהוציא!"אחליטאניואז

.הסוחרשלהמשתאותלעיניואותוופתח

הוא,היהלומיםאתהסוחרשראהברגע

וכל.רבשוויבעלביהלומיםשמדוברידע

אשרסחורתומכליותרשווהכזהיהלום

ורקאךלוונשאריעשהמהאך.בירידקנה

חזרההמסעבשביללוהמספיקכסףסכום

לוואמרהאישלאותוהציעזאתבכל.לביתו

,רובל6000היהלומיםעללשלםהואשמוכן

האישהסכים.לתתיכולשהואמהזהכי

שגםבאומרוהיהלומיםארגזאתלולמכור

הסחורהכלאתלותחריםהממשלהככה

יכולהואכךולפחות,ברשותושתמצא

.היהלומיםשלמהמכירהמשהולהרוויח

והמשיךהיהלומיםארגזאתהסוחרקנה

צריךהיההואכעת.מגוריולעירבדרכו

האכילההוצאותבכלביותרלהצטמצם

שידערובל7000שלמסכוםכי,והלינה

לונותר,מסעולצורךבריווחלושיספיק

ורקאךלישוןהלךהוא.1000רקכעת

אוכלהיהואףשמצאזוליםהכיבפונדקים

לאכי,שחייבמהרקחיותולצורךורקאך

עםלכךמעברלעצמולהרשותיכולהיה

שפגשהאנשיםכל.לושנותרהכסףמעט

כמוהושםבעלאדםאיךהתפלאובדרכו

לבוש,הארץעשיריכאחדלתהילהשיצא

לישוןמוכן,אמידונראהמכובדתבחליפה

ארוחותולאכולנוחיםלאכךכלבתנאים

כמובןזאתכלאך.הקבצניםכאחדפשוטות

שלברגעיםתמיד.רוחואתשוברהיהלא

היהלומיםארגזאתפותחהיההוא,משבר

עודעברשהנהלעצמווחושבבזולשקנה

מכלגדולעשיריהיההואסוףסוףוהרי,יום

כדאיולכן..ימיוסוףעדבריווחויחיה..זה

.הזההזמניהצעראתלסבול

לעמלאדם"ש,ל"חזלנואומריםבדיוקכך

שלבעוללשאתצריךוהוא!('זהאיוב)"יולד

מרגיששהוארגעישואם.והמצוותהתורה

שלאחתשעהיפה"שיידע,ורפיוןקושי

העולםחיימכל,הבאבעולםרוחקורת

אתניקחשאםאומרתזאת.('יזדאבות)"הזה

כלשל,הזהבעולםשקיימותההנאותכל

לימינוועדהעולםמבריאת,האנושיהמין

אפילוזה,אחדלרגעהכלאתונצמצם.אנו

הכיהרמהשזו,רוחלקורתישווהלא

כלומר!הבאמהעולםההנאהשלפחותה

כי,והמצוותהתורהבעוללשאתלנוכדאי

ערכםשאת,שיעורלאיןיקרותאבניםאלו

.הדרךבסוףסופיתאיןבהנאהלפדותנוכל

ְתָךְלַמַען":הפסוקשאומרוכמו ּוְלַמַען,ַענֹּ

ֶתָך כל.('טזחדברים)!"ְבַאֲחִריֶתָךְלֵהיִטְבָך,ַנסֹּ

בעולםלנושישוהניסיוןהעינוישלהתכלית

להטיב!באחריתלנוְלֵהיִטבבכדיזההזה

ניתןשלאבהנאות,טובשכולובעולםלנו

.הזהבעולםכללאותםלהשיג

היאהמצוותקיוםשלהמערכתכל

,טובתואתשמחפשאדםכלולכן!לטובתנו

מבין,שלוהבאהעולםלושחשובאדםכל

לעבוד,הזהבעולםלהצטמצםקצתשכדאי

.והמצוותהתורהושמירתשמיםיראתעל

הזהבעולםשבמצוותמהאורליהנות

אתלקבלבכדיהבאלעולםבצפייהולחכות

.המושלםהטוב

לפיכך , ה לזכות את ישראל"רצה הקב"

:(ג"מכות כ)" !הרבה להם תורה ומצות

ֹכל רכְּ הֲאשֶׁ ת'הִצוָּ האֶׁ ן,ֹמשֶׁ ׂשוכֵּ יעָּ נֵּ לבְּ אֵּ רָּ תִיׂשְּ לאֵּ ההָָּכָּ ('מבפסוקלטפרק)..!ֲֲעֹבדָּ

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

אור החיים הקדוש

זמני השבת

ה לֶׁ יאֵּ קודֵּ ןפְּ כָּ ַכן,ַהִמשְּ ֻדתִמשְּ עֵּ ('כאפסוקלחפרק).הָּ

ן כָּ שְׁ ַכן,ַהמִּ שְׁ (הפסוקאומרבדווקא).פעמיםשנימִּ

עלחורבניןבשנישנתמשכןלמקדשרמז

.ישראלשלעונותיהן

,"ִמְשַכן"פעמייםשכתובשהסיבהמפרשי"רש

שהםהמקדשיםשניעללרמוזבכדיזה

.ישראלשלעוונותיהםבגלל"נתמשכנו"

מדבריםלשאובצריכיםאנועידודהרבהכךכל

לנושהיוהמקדששבתיאותנושמלמדיםאלה

סכוםשמלווהשאדםכפי.משכוןבתורנלקחו

בעלחפץכמו,משכוןמהלווהלוקח,גדולכסף

ולאחר.חובואתשיחזירלכךערבוןשיהא,ערך

.לבעליושובחוזרהמשכון,ההלוואהפירעוןסיום

,חובבעלילושנעשינוברגעעמנונהגה"הקבכך

המשכון.ומצוותיותורתואתשמרנושלאלאחר

משמשוהוא,מאתנונלקחהמקדשביתשהוא

אתונשליםבתשובהשנחזורלכךכעירבוןרק

ביתאתחזרהשנקבלודאימכןולאחר.חובנו

הואועתידשהבאנוהמשכוןהואהריכי,המקדש

.לבעליולחזור

ִׂשִאם.. ַהנְּ ִביאווְּ תהֵּ יאֵּ נֵּ תַהםַהשַָֹאבְּ אֵּ יוְּ נֵּ ַאבְּ
פֹודַהִמֻלִאים אֵּ ןלָּ ַלֹחשֶׁ ('כזפסוקלהפרק).וְּ

ם אִּ שִּ ַהנְׁ מטוהאחרנכתבו,באחרונהשבאולצדוְׁ

.נשיםבחכמתהעזים

בסוףורקהצמרטווית,בזהבמתחילההתורה

שהביאוהיקרותהאבניםאתמזכירההיא

שבשמיים,עטר-בןחייםרבימסביר.הנשיאים

ולכן."בעיליבארחמנא"!הלבחשוביותר

מובאתשהזדרזוהנשיםשלהזהבתרומת

במתןשהתעצלוהנשיאיםואילו.ראשונה

איךרואיםמכאן.אחרוניםרקרשומיםתרומתם

.איכותולפינמדדשלנוצדקהמעשהכל

,חובהידילצאתבכדי"וי"לסמןרקלאחשוב

השתדלותזריזות,המעשהלתוךליצוקאלה

.טובהומחשבה

 v.hayom@gmail.com



הכשר כלים לפסח  

כמו,חלבולמאכליבשרלמאכלינפרדיםכליםלייחדשישכשם

ישאלא,השנהכלשלבכליםלהשתמשאסור,הפסחבחגכן

.לפסחכשריםכליםלייחד

,באשהיטבילבנםאםואףכללהכשרשוםלהםאיןחרסכלי

הכשרצריכיםאינם,זכוכיתוכלי.באיסורםעומדיםהםלעולם

מנהגאך,כהוגןבשטיפהלהםדיערוךהשלחןמרןולדעתכלל

.בזהלהחמירהאשכנזים

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

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

ם'הָקָראְראו   ֵׁ ש  לב ְ ַצְלאֵׁ ןב ְ ִריב ֶּ ןאו  הרחו  בֶּ ֵׁ !ְיהו ָדהְלַמט 
('לפסוקלהפרק)

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

ִביאו   תַוי ָ ןאֶּ כ ָ ש ְ לַהמ ִ האֶּ ֶּ ('לגפסוקלטפרק)...ֹמש 

מחמת,אדםשום(המשכןאת)להקימויכולהיהשלא":הפסוקעלי"רשאומר

:ה"הקבלפנימשהאמר.העמידוומשה,לזקפןבאדםכחשאיןהקרשיםכובד

כמקימונראה,בידךאתהעסוק:לואמר?אדםידיעלהקמתואפשראיך

."מאליווקםנזקףוהוא

בכלאך,המשכןאתלבדולהקיםלמשהאפשריבלתיהיהשזהאנורואים

..כוחותיךשכליםמאיפהימשיךואני,תתחיל:למשהאומרה"הקבאופן

עדלעלותשיצליחמי:ואמרקומותמאותחמששלבניןשבנהלמלךמשל

כמהובאו.מאודגדולפרסממנייקבל,מהרגלייםלפולבליהבנייןלראש

שיששנזכרובפרט,התעייפוקומותעשריםאחריאבללעלותוהחלואנשים

אזאבל.והתעייפושלושיםשעלוכאלהויש.קומותשמוניםמאותארבעעוד

דבריצווהשלאודאישליהמלךשהרי,יצליחאניכיעולהאניואמראחדבא

לקומהשהגיעעדעשרועודעשרלעלותוהחל.בולעמודאפשרשאי

לקומהעדאיתהועלהנפתחתמעליתדלתרואההואלפתעוהנההחמישים

.מהמלךהגדולהפרסאתוקבלמאותהחמש

ואנו,להתקדםאולהשתנותנצליחשלאלנונראהלפעמים!ברורהנמשלו

ונעשהשנתחילרוצהרקה"הקבהמלךאך.שהתחלנולפניעודמתייאשים

,שתרצהרק,שתתחילרקרוצהה"הקב.המעליתתבואובסוף,מאמץ

!אולםשלפתחלךיפתחכברומשם..מחטשלכפתחופתחותפתח

ה ְמָלאָכה ָעש ֶּ ֵׁ ת ָיִמים ת  ֶּ ש  ֵׁ תֹון ַלה, ש  ב ָ ת ש ַ ב ַ ש  ש ַ ם ֹקדֶּ ה ָלכֶּ ִביִעי ִיְהיֶּ ְ ַבי ֹום ַהש   ל ' ו  הכ ָ ('לה פסוק בפרק )! ָלאָכה יו ָמתבֹו מְ ָהֹעש ֶּ

לאהעולםאומותשחכמיהדבריםאחד

לשימושהסיבהאתזה,להסבירמצליחים

.בעולםהנהוגימיםהשבעהבןבשבוע

לחלקניתןלא!מובןלאדברזהימיםשבעה

סיבוכיםיוצרזהואףימיםלשבעהחודש

.תקופותאושלימהשנהשלבחישובים

אוימיםחמישהלבחורצריךשהיהנראה

הכל,זוגיימיםמספרסתםאו,ימיםעשרה

כולוהעולםכלמהמשוםאך.נוחיותרהיה

קבוצותלפישלוהשבועאתלספורממשיך

.ימיםשבעהשל

!כמובןהעולםבבריאת?התחילהכלואיפה

,ימיםבששההעולםאתבראה"שהקבברגע

מרגע,השבתכיוםהשביעיהיוםאתלנוונתן

עצמועללקבלהמשיךהעולםכלכברזה

.ברירהבליתימיםהשבעהשלההרכבאת

פיעלההולכתהמקוריתהיהדותובעוד

וממשיכההעולםבוראשלהיצרןהוראות

שליוםקדושכיוםהשבתיוםאתלשמור

לנסותהעמיםשארהחלו,ומנוחהשביתה

מנוחהיוםשיקבעובכךייחודיותלהםלחפש

בחרההנצרותאז.היהודיםמאשראחר

אלשלהיוםזהוכי)הראשוןהיוםאתלעצמה

שקמההאסלאםדתואילו,(Sunday–השמש

אתלעצמהבוחרת,מכןלאחרשנה600-כ

כנראה?באסלאםהיגיון.בשבועהשישיהיום

יוםשלאחריתכןאיךהריכי!.חייבשלא

?בשבועהשביעיהיוםמגיעשלהםהמנוחה

כפיאבל...מאחדשובלהתחילצריךהיההרי

..כאןאיןהגיון,שאמרנו

שברגעזה,העולםאומותיודעיםשלאמה

הם,השבתמיוםאחריוםבחרושהם

!ה"הקבלנוהבטיחשאותהנבואההגשימו

:שבתשלשחריתבתפילתאומריםאנווכך

ֹּא" ֹּא,ָהֲאָרצֹותְלגֹוֵייֱאֹלֵקינּו'הְנַתּתֹוול ְול

ִבְמנּוָחתֹוַגם,ֱאִליִליםְלעֹוְבֵדיַמְלֵכנּוִהְנַחְלּתֹו

ֹּא ְנַתּתֹוִיְשָרֵאלְלַעְמָךִכי,ֲעֵרִליםִיְשְכנּול

בְלֶזַרע,ְבַאֲהָבה ."ָבָחְרּתָ ָבםֲאֶשרַיֲעקֹּ

שלהיאשהשבתלנוהבטיחכברה"הקב

כלבמהלךבעולםאומהושוםהיהודים

חוץהזהליוםשותפהתהאלאההיסטוריה

שקיבלהעם,הנבחרהעםישראלמעם

.העולםמבוראבמתנהאותה

מדוע.יהודהלמטהאוריבןבצלאללכתובהיהמספיקהלא

?חּור-לסבועדהשושלתאתלצייןחייבתהייתההתורה

המלאכהאללקרבוהואשבדיןהורה":"יקרכלי"המסביר

עלנפשומסראביואביחּורכייען.מזולתויותרהזאתהקדושה

."הלוחותשבירתשגרםהעגלמעשה

,לחשוביכוליםהיינואולי.מדהיםדברכאןלנומראההתורה

לאשחּורשיגידויהיוואולי.לשווארבהערבידיעלנהרגשחּור

משולהביםשהיורבהערב-לאנשי"דרשה"שנתןבכךנכוןפעל

אתהתורהמזכירהולכך.מחירבכלזהבעגללהםלעשות

ומסרנכוןשפעללךלהראות.חּורלסבועדבצלאלשליחוסו

שהיהבצלאלהואשנכדוזכהובכך.קדושיםמותומתנפשו

.וכליוהמשכןלעשייתשקשורמהבכלהראשיוהאדריכלהאמן

הולךשהואמכךשמפסידאדםשאין,התורהלנומראהעוד

.דוגמאלשמששעליובמקוםשכןכל,מחירבכלה"הקבעם

ָאִביָךָרצֹוןַלֲעשֹות..ַכָנֵמרַעזֱהֵוי":תימאבןיהודהשאומרכפי

ח"או)הטוריםבעלאשרבןיעקברבינוזאתומפרש."ֶשַבָשַמִים

מפני,כנמרעזלהיותצריךשאדםהואגדולשכלל:('אסימן

.אדםמשוםיבושולא',הבעבודתעליוהמלעיגים

שניתן,הסברנושכברוכפי,ראשוןמכלירותחיםמיםעירויידי

החשמלימהקומקוםרותחיםמיםיציקתידיעלזאתלעשות

.הפלסטיקכליגביעלישירות

עלפרושהשהייתה(פלסטימחומרמפהשהיא)"שעוונית"ולפיכך

מפהשהיא)"שעוונית"ולפיכך,השנהכלבמשךהשולחןגבי

,השנהכלבמשךהשולחןגביעלפרושהשהייתה(פלסטימחומר

.השנהבמשךרותחיםחמץמאכליגביהעלשנשפכולחושויש

מכלירותחיםמיםועירוי,יסודיניקיוןידיעללהכשירהאפשר

שוםלהםמועילולאחרסככלידינם,הספרדיםלמנהגאף,פורצלייןכלי

.הכשר

ולעשותו,בחמץבושהשתמשוכלילהכשירניתןבהםאופניםישואמנם

לאאבל,חמיםמאכליםבהןששמים,וקערותצלחות.לפסחכשר

בהןשכששמיםהיאשהדרךדהיינו,ממשראשוןככליבהןמשתמשים

הכליהיההואסירשאותו),אחרסירמתוךלתוכןאותויוצקים,מאכל

שיערוידיעלדהיינו,שימושןכדרךהואהכשרן(המיםבושרתחוהראשון

מתוך,למשל)ראשוןמכלירותחיםמיםעליהם(שפיכה-עירוימלשון)

ידיעללהכשירםשניתןשכןוכל,(המיםרתחושבוהחשמליהקומקום

שהםהראשוןבכלירותחיםמיםבתוךלהטבילןדהיינו,ממשהגעלה

.בורותחים

שאםדהיינו,תשמישןכדרךלפסחהכשרלהםיש,פלסטיקכלי

בכליבהםנשתמשוואם,יסודיתבשטיפהלהםדי,בצונןבהםנשתמשו

עלהכשרלהםיש,אחרמסירחמיםמאכליםלתוכםשיצקודהיינו,שני

כיבוסידיעל,השעווניתאתלהכשירניתןוכן,השעווניתגביעלראשון

להכשירונוהגיםמפההפסקבלאשלחןהעלאכלוואם.רותחיםבמים

מיםלערותרוציםאיןואם.ל"כנרותחיםבמיםועירוייסודיניקיוןידיעל

מותר,שתהיהסיבהמאיזהאויתקלקלשלאכדיהשלחןגביעלרותחים

.שעווניתאומפהעליושיפרושידיעלהפסחבחגגביועללאכול

ידיעללפסחלהכשירוואפשר,השלחןכדיןהואהרישבמטבחהשישדין

ישכןוכמו.יסודיניקויאחריראשוןמכלירותחיםמיםעליושיערו

מיםעירויידיעל(חרסינהעשוייםהםאםאף)בביתהכיוריםאתלהכשיר

והכיורהשישאתלצפותהמחמיריםויש.בזהודי,ראשוןמכלירותחים

יקרעשלאכדי,ועבהחזקניירידיעלכןלעשותונכון.אלומיניוםבנייר

.בקלות

והמקפיאהמקררוכן,כסףכליכגון,ברותחיןבוהשתמשושלאכליכל

.בלבדהיטבבניקוילהםודי,הכשרשוםצריכיםאינם,וכדומה


