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 "ְקֵהל ה ַוי ַ ֶׁ ת מֹש  ל אֶׁ ֵני ֲעַדת כ ָּ ֵאל ב ְ רָּ ר ִיש ְ ם ַוי ֹאמֶׁ ה ֲאֵלהֶׁ ֶׁ ִרים ֵאל  בָּ ר ַהד ְ ֶׁ ה ֲאש  היְ  ִצו ָּ ֹת הוָּ ם ַלֲעש   " )לה, א(...אֹתָּ

 מנחת כהן( .  הודיעםויבצם  קכיפורים  הום  ימחרת  ל: בנוטריקון. וזה רמוז )רש"י(כשירד מההר.  יום כיפורלמחרת  :ַוי ְַקֵהל( 

 שמנה לחמו(         . ודשקכם להיה ישביעי הביום ו -נוטריקון :ַוי ְַקֵהל( 

 ת חיים()אהב                  של ישראל, שכולם יהיו אגודה אחת. דעתם. משה היה עושה להשוות את ָדַעת=ֲעַדת 

 ה ָבִרים ֵאל ֶּ  צ''ז(, שבת)מסכ'        . בגימט' )עם האותיות( 39=אלה; ט''ל=39דברים<< 3=הדברים; 2לפחות =דברים; 36=אלה: ַהד ְ

 שבת מ"ט(מסכת )   .מלאכהלה יפעמים כתוב בתורה המ ל"טורמז לזה  ממלאכת המשכןאנו לומדים ל"ט מלאכות ל רמז נוסף

  ַבעה"ט(         .ימים ולא בשבת '(ושישה )מלאכות נעשה אותם בה ל''טלומר שאת . '(וחסר ) 39=תשע+ל אותיות=תשֹעָ ל( 

 'יֹום ֵאש   ְתַבֲערו   לֹא'גם משה רבינו הקדים אזהרת שבת למלאכת המשכן, כמ"ש : ')השבת(...ביום ַוי ְַקֵהל ת ב ְ ב ָ ַ , אם 'ַהש  

 )הרב שמעון כהן(    . מלאכות האסורות בשבת 39כנגד -מלים 39' תמצא השבת ביום'' עד ויקהלמ' :ג(-פסוק א) ר מיליםו  פ  ס  ת   

 

 

 

 

 
 
 

 "ת ֶׁ ש  ֵ ִמים ש  ה יָּ ש ֶׁ עָּ ֵ ה ת  אכָּ ִביִעי ו ַבי ֹום ְמלָּ ְ ם ִיְהיֶׁה ַהש   כֶׁ ש   לָּ ת קֹדֶׁ ַ ב  ַ תֹון ש  ב ָּ ַ ה ש   " )לה, ב(...ַליהוָּ

 ת ֶּ ש  ֵ ה ָיִמים ש  ֶּ ָעש  ֵ ִביִעי ו ַבי ֹום ְמָלאָכה ת  ְ םלָ  ִיְהיֶּה ַהש   ש   כֶּ . אם ניקח את שדֶּ קוֹ נקרא  תב ָ שַ , יום ְמָלאָכה -נקראים להחוֹ : ימי קֹדֶּ

אותיות  ;התורהרומזים לחלק גבוה שהוא עסק -(אהֵ הוא שם ה' במילוי ) 'הא'. אותיות לכם-הא אותיות='ְמָלאָכההמילה '

 ש חי()בן אי        , להביא את הפרנסה. הגוף' שרומזים לחלק הגשמי שהוא עסק םכֶּ לָ '

 ת  )בעה"ט(           מלאכות האסורות בשבת.  ל"ט. כנגד בגימט'. ארבעים חסר אחת=1000=ֵששֶּ

  ֵ  )אור החיים קדוש(, אפילו עי"י אחרים. אך השבת אסור שתיעשה אפילו ע"י אחרים.    תיעשה: רק ששת ימים המלאכה השֶֹּ עָ ת 

 ה ָעשֶֹּ ֵ  )מנחת כהן(       .שבתדוחה מילה ברית . רמז שבגימט' )עם התיבות והכולל( 98. זֹו ִמיָלה=ְמָלאָכה ת 

 ת ב ַ ַ תֹון ש  ב ָ ַ  )נחל קדומים(.        'להוסיף מחול על הקודש'כלומר  ;פר' תצוה לא, ט"ו(-רש"י). 'ֲעַראי ְמנו ַחת ְולֹא, ַמְרגֹועַ  ְמנו ַחת': ש 

 ת ב ַ ַ תֹון ש  ב ָ ַ ת( שלפני ו-ה-ד)שלושת הימים -נחלקת לשניים תב ַָ שַ הת ר  א  ה  ן רומז ש  שו  ל הל  פ  : כ   ש  ( ג-ב-אושלושת הימים ) ַשב ַָ

תשאחרי  ה על ההיָר מִ שְ לשון ' ':שמור וזכור' "ש. כַשב ַָ ר  ה על <'היָר כִ זְ לשון '( ו-ה-ד. )עתיד'<מו  ר  רעָ מה שכבר מו   ; (ג-ב-א) ב 

)אלף,  במילוי אב"גמים , כלומר יי"הו' של שם הו, רמז לאות 6=אב"ג; ימים ה"י' של שם הויה, רמז לאותיות '15=דה"וימים 

 (אדרת אליהו)        .תכו  ל  שהיא בחינת מ  -ה"יוה' אחרונה של שם ה; ויום שבת הוא מבחינת בגימט' ע"ה, =ִשָשה606=בית, גימל(
 
 " םלֹא בֵֹתיכֶׁ ְ כֹל מֹש  יֹום  ְתַבֲערו  ֵאש  ב ְ תב ְ ב ָּ ַ ר: ...ַהש   ה ַוי ֹאמֶׁ ֶׁ  ד-" )לה, גמֹש 

 כֹ ש  אֵ  ו  ְתַבֲער ִיתם שו  רומז שצריך להדליק נרות בשבת מ   .םלוֹ שָ ס"ת  :םֹבֵתיכֶּ ֹמש ְ  לב ְ  )שמנה לחמו(    .ְשלֹום ב ָ

  ַב ָ ה ַ  ט(")בעה            .  כשאדם פנוי מעסקיו התורה בשבתשעיקר  .הָר תוֹ ר''ת וס''ת  :רי ֹאמֶּ וַ , תש  
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זמר אזולאיָרםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

  )שנה ד'(  174 עלון      (1שבת שקלים) ַוַיְקֵהל לפרשת ָוגימטריות אותפרפר        

  בשבת' מוות משפט תלעשו הדין בית על איסור': תעֶשה לא מצוות 1 יש  ויקהלבפרשת. 
 הנשיםנדבת * .חכמי הלבעניין * .תרומה לה' מאת בנ"י* .ןמשכצוות להם הל-משה מקהיל את בנ"י* ]ה]פרק ל  ויקהל פרשת ענייני .

בצלאל עושה את * ]ז]פרק ל. פרוכתוה קרשים, היריעותנדבת העם ועשיית חכמי הלב את ה ריבוי* ]ו]פרק ל .הנשיאיםנדבת *
 .חצר המשכןת וא כיור הנחושת, מזבח הנחושתעשיית את * ]ח]פרק ל .מזבח הזהב, ומנורה, השולחן, הארוןה

 ו"תשעָאדרָא'ָה"כָָ.'כרות יהוידע'וי :הפטרה .18.52-ת"ר ;18.19-ק"מוצש ;17.19-נרות הדלקת: (א"ת) השבת זמני 

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

 לא המשכן הקמת שמלאכת לך לומר, 'המשכן' הקמת עם 'השבת' שמירת של סמיכות יש -בפרשה•:הפרשה תמצית
 תרומה בפרשות שפורטו המשכן הקמת על הציווים•וכליו המשכן בניית לתיאור מוקדש הפרשה עיקר•.שבת דוחה

-'י"בנ עדת כל את משה 'ויקהל•פקודי פרשת-שלאחריה ובפרשה זו בפרשה ביצוע לכלל באים, הקודמות ותצווה
 מהמהתרו החל'. ה משכן בניית ציווי ,השבת שמירת סיני:-בהר' ה ִליְמדו   אותם הדברים כל את אותם מלמד משה

 •••.וכליו המשכן מבנה של חוזר בפירוט וכלה, 'בויל נדיב כל' לה תרומה מאתכם קחו'-לתת שנצטוו

o  (שבת קי"ח, ע"ב)? כתוב בגמרא 'חטא העגל'ת שבת מיד לאחר ו  צְ ה את בני ישראל על מִ יו  משה רבינו צִ מדוע : 

דֹור עובד' אפי כהלכתו שבת המשמר "כל יוחנן ר''א נֹוש עבודה זרה כ ְ  "אשרי ב(:-נו )ישעיה שנאמר לו מוחלין אֶּ

ְקֵרי אל מחללו' וגו זאת יעשה אנוש יל אותם ואמר להם אתם חטאתם חטאה גדולה ה  ק  לכן ה   .לֹו" ָמחו ל אלא לוֹ לְ חֲ מֵ  ת ִ

 )ילקוט האורים(        שעבדתם עבודה זרה ועשיתם עגל, ע"כ תשמרו שבת כהלכתו וימחול לכם. 
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 עם מוסר השכלסיפור – המלך ורועה הכבשים 

 אחד, טייל המלך עם פמלייתו ברחבי הממלכה, ולפתע ראה רועה חביב שנהג בכבשים שלו בעדינות, דיבר למשפחתו  יום
שיבוא לגור בארמון וישמש חן בעיני המלך, והוא קרא לו מצא הרועה  .בכבוד והתנהל באדיבות כלפי העוברים והשבים

כמובן שכל היועצים האחרים נעמדו על הרגליים האחוריות והתחילו לביים ולהמציא  .אותו כאחד היועצים הבכירים
 ...ין שקורים בארמון מאז שאותו רועה הגיע לארמון, והתחילו למלא את ראש המלךיִש י בִ יע  גניבות ועוד כל מיני מִר 

יה מפתח לחדר הזה. אל לרועה ניתן חדר למגורים בארמון ואולם הרועה ביקש מהמלך חדר נוסף נעול שרק לו עצמו יה
תיקים פנו למלך ואמרו לו וכל היועצים הו...החדר הזה נכנס הרועה כל ערב לפני שהלך לישון והסתגר במשך כשעה

הבה ונפתח את החדר הזה ונראה מה קורה שם. בטח נמצא את כל מה שנעלם מהארמון בחדר הזה, בטח נמצא שם '
להאמין אבל היועצים חזרו על דברים שוב ושוב עד שהמלך ניגש  המלך לא רצה'...תכניות להפיל אותך מכס מלכותך

הרועה ביקש מאוד שלא לעשות את זה, אך זה רק העצים את  .לרועה וביקש ממנו לפתוח את דלת החדר הנעול
 ...ממה שראו ונדהמו יועציוו המלך נכנסו החדר, פתח הרועה .לאלתר החדר את לפתוח התעקש והוא המלך של חשדותיו

לארמון, ולצידם  אותו הביא שהמלך ביום גופו על לבש מונחים בגדי הרועה, אותם יובלב החדר עמד כיסא אחד בלבד ועל
 ' ?!מדוע הבגדים כאן ומה אתה עושה כאן כל ערב במשך שעה שלמה'נדהם המלך ושאל את הרועה  .הרועה מקל נשען

כל ערב, פושט את מלבושי ולובש את בגדי הרועה. אחר כך אני לוקח את אדוני המלך אני נכנס לכאן 'השיב לו הרועה: 
המקל בידי, ומזכיר לעצמי מהיכן הגעתי לכאן ומי אני באמת. כך לא אסתנוור מהעושר שנפל כעת בחלקי, שהרי בגלל 

תואר 'יועצו ראה המלך כי טעה לגבי הרועה, ועוד באותו היום העניק לו את '.. מי שהייתי אז הבאת אותי אל הארמון
הראשי של המלך' ומעמדו בממלכה היה שני רק למלך. ברבות הימים, עם מותו של המלך, תפס הרוע את כס המלוכה, 

 .יום שב אל חדרו, לבש את בגדי הרועה והחזיק את המקל, כדי לא לשכוח לעולם מהיכן הגיע-שכח, יום לא אחד דבר אך
 
   ם "ְקחו כֶׁ ה ֵמִאת ְ רו מָּ ה ת ְ ֹל ַליהוָּ וֹ  ְנִדיב כ  הָּ  ִלב  רו ַמת ֵאת ְיִביאֶׁ ה ת ְ ב ְיהוָּ הָּ ףוָּ  זָּ סֶׁ ת כֶׁ ֶׁ   (ה" )לה, ו ְנחֹש 

 עַניוכך בעבודת ה' האדם צריך להשפיל עצמו ולהיות -(2) ב(>5) ה(>7) ז. תחֵ פוֹ ערך האותיות הולך ו :ָזָהב.    

ף סֶּ  . שם'ף לעבודת הסו  כ  , ול  ריבוי ושמחהתוספת ז למור-(80)פ(<60)ס(<20)כ. הלֶּ עוֹ ערך האותיות הולך ו :כֶּ

ת ֶּ  )הרב ישראל חנינא()  ח לעבודת השם.)אכילה, מנוחה( שכולם צריכים להתקיים כדי שיהיה כ   שמייםגהאלו הם הדברים  :ְנחֹש 

 

 "ל ם ֵלב ֲחַכם ְוכָּ כֶׁ ו   יָּבֹאו   ב ָּ ל ֵאת ְוַיֲעש  ר כ ָּ ֶׁ ה ֲאש  ה ִצו ָּ  (י, לה" )ְיהוָּ

 םב ָ  בלֵ  ַכםחֲ  ָכלו תתיעשה רק ב המשכןלרמוז כי מלאכת בניית -'חֹולב ְ ר"ת ': כֶּ  (פני דוד)                    ...חֹולהַ ימי  ֵששֶּ

 ם כֶּ ו   ָיֹבואו   לב ב ָ ב ָרב=511=ְוַיֲעש  רֶּ  )נחל קדומים(       . לגֶּ העֶּ . לפי שהם גרמו לעשות ולא עֶּ

 
 לכתובת תגיע. 'לביתו מגיעים כיצד לדעת ביקש החבר, שלו הבית חנוכת למסיבת והזמינו רולחב צילצלאדם 
 לקומה בכניסתך שניה לקומה תעלה, ותיכנס בדלת תיבעט לבנין כשתגיע' ,לו אמר' פלוני' מס בנין פלוני ברחוב

 שאל', תגיד'. 'אתה שזה דעשא כדי וחלשה עדינה בעיטה תיתן שלי לדלת תגיע, לקומה ותיכנס בדלת תיבעט, דלת יש
 ואיך בידיים מתנה עם מגיע וודאי אתה: לו ענה', בעיטות עם לפתוח אותם שצריכים בדלתות ידיות שם אין' האורח
 ...בעיטות על מראש לך מקדים אני לכן, הידיים עם תיפתח

 

 טו(-הקטורת" )לה, יא מזבח... ומנורה...השלחןן... הארו")ויעש בצלאל( את ה 

  הכנגד -סימן למלכותשבצפון,  שלחן.  'יכנגד -הכפורת עם ארון: הוי"הרמז לארבע אותיות שם ארבעת כלי המשכן'                              .

 )רבינו בחיי(      =מידת הדין(          )הקטורת 'הכנגד -מצופה זהב מזבחָהקטרת. 'וכנגד -יה  וששה קנ   מנורה

 

 ל רו ַמת ֵמִרים "כ ָּ ֶׁ  ת ְ ףכ  תו   סֶׁ ֶׁ רו ַמת ֵאת ֵהִביאו   ְנחֹש  ה. ת ְ  .." )לה, כד(ְיהוָּ

  ל' -יחיד-בהתחיל הפסוק . ''שהנותן פרוטה מתברך בשש ברכות ח("נ ,)ישעיה: כ"ש 'ֵאת ֵהִביאו  '-רבים-ב וממשיך ,'ֵמִרים כ ָ

 )נאות דשא(                  ( ברכות. שש) 'הביא ו -נוטריקון: ֵהִביאו  

 ת ֶּ  (בן איש חי)   יהיה שמח על זכייתו הגדולה להרים תרומה לה'. על ליבו, ו מנוחהם( )ש   תשָ . . ע"י הבאת תרומהָשת-ֹנח=ְנחֹש 
 

 ל ים "ְוכָּ ִ ש  ר ַהנ ָּ ֶׁ א ֲאש  ש ָּ ן נָּ ָּ ה ִלב  נָּ ה אֹתָּ ְכמָּ חָּ וו   ב ְ ת טָּ ים אֶׁ ִעז ִ   " )לה, כו(הָּ

   ת ָטוו ים אֶּ ל גבי העיזים היו טווין אותן. ִוָיהַהטְ  : מלאכתָהִעז ִ ע  מ  ה, ש  ר  ר הייתה אומנות ית  מ   )רש"י( .העיזים( לגוף ין מחוברהיה עדי )הצ 

  י כסף כדי שיקנה פת, אך האישה-צדקהבמצוות נ  ת האישה גדולה מזו של האיש. שכן בעלה נותן לע  ל  ע  יכולה להגיש לו -מ 

ה. כ"ש חז"ל  ת  פ  ך'. )יומא סו(פת שא  ל  ה כ ַ -נוטריקון: ךלֶּ פֶּ : 'אין חכמה לאישה אלא בפ  ָ  )ש. לווינשטיין(                  .ָעִנילֶּ רָשה פָ פ 
 
 "ר ה ַוי ֹאמֶׁ ֶׁ ל מֹש  ֵני אֶׁ ֵאל ב ְ רָּ א ְראו   ִיש ְ רָּ ה קָּ ם ְיהוָּ ֵ ש  ַצְלֵאל ב ְ ן ב ְ ֶׁ ן או ִרי ב  ה חו ר בֶׁ ֵ   (ל, ה" )להְיהו דָּ  ְלַמט 

  םב ְ  הָוהיְ  ָראקָ  או  ְר ֵ כ"ש: , לכן הקב"ה קירבו במצוותו תורה, בקב"הבעצמו לידבק  יבמקִר . לפי שבצלאל היה בַר קְ יִ : ר"ת ש 

 (חומת אנך)                      .'תוֹ ין אוֹ יעִ יְ סַ ר מְ הֵ יטַ א לִ ב ָ 'הַ 

 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
 



   עסקינן, הנה סיפור עם מוסר השכלואם בחוכמת נשים  ?ת החיים שלנומ  יק  מהי ר : 

'       אמא, מה את עושה?'מי רוקמת. אהבתי לשבת על הריצפה, להסתכל ולשאול יתמיד התבוננתי על א קטן ילד כשהייתי
כל יום אותו טקס: אמא ישבה בכורסא ואני על הרצפה, התבוננתי בסקרנות,  הייתה תשובתה עם חיוך חכם. '!רוקמת'

                                                                                                                                           שאלתי וקיבלתי את אותה התשובה עם החיוך החכם.
יום אחד אמרתי לה שמהמקום ממנו אני מסתכל, אני רואה משהו מאוד לא ברור, מאוד לא מסודר ולא יפה. המון 

אני לא מבין אמא, 'חוטים מכל הצבעים, דקים ועבים, ארוכים וקצרים, המון קשרים, פיתולים וסיבוכים לא ברורים... 
לך בני, שחק בחוץ וכשאסיים אקרא לך כדי שתוכל לראות 'קולה המתוק אמרה לי:  היא חייכה ועם 'מה את עושה?

כשנכנסתי, .. בחצר וכבר שכחתי מאותו אירוע, קראה לי אמי להכנס הביתה.כששיחקתי יום אחד ' את הרקמה שלי...
כך שונה! איזו  היא פרשה בידיה פיסת אמנות נדירה ביופיה. התבוננתי בעבודה שכבר היתה מושלמת והכל היה כל

אמי ראתה את הפליאה  עבודה מדהימה, כמה צבעים, צורות ודפוסים! כאילו ציירו את התמונה הכי מקסימה בעולם!
בעיני ואמרה לי: "חמוד שלי, מלמטה מהרצפה, ראית תמיד הרבה אי סדר כי לא התבוננת אף פעם על העבודה שאני 

אלוהים, מה אתה ' בחיים, אני מתבונן לשמיים ושואל:קשה לי  שנים כשנהייההרבה רוקמת מלמעלה..."מאז חלפו 
וכמו אז, אני שואל "למה אני רואה הכל כל כך מסובך?   'אני רוקם את חייך'וזה תמיד נראה לי שהוא עונה לי  'עושה?

 ואז נראה לי שאלוהים עונה "תדאג אתה לעבודה שלך בני, ואני אדאג לעבודה 'רבה קשרים...למה יש כל כך ה
                                                                                                                                                                                         אלו יהיו החיים שלך". -שלי...יום אחד תוכל לראות את העבודה גמורה, והיא תהיה יפה יותר מכפי שתוכל לדמיין 

לא תמיד אנחנו מסוגלים להבין מה עובר עלינו בחיינו, הכל נראה מסובך ונראה ששום דבר לא מצליח. מתברר שאנו 
 מתבוננים על העבודה מלמטה. אבל מהצד הנכון, אלוהים רוקם את חיינו...

 

 "ה ש ָּ ב ְבַצְלֵאל ְועָּ ֳהִליאָּ   " )לו, א( ...ֵלב ֲחַכם ִאיש   ְוכֹל ְואָּ

  ָ נזר יוסף(         .בלֵ מכל ה-את מלאכת עבודת הקודש. לומר ששניהם עשו בלֵ הַ ס"ת  :בְוָאֳהִליאָ  לְבַצְלאֵ  הְוָעש( 

 

 ה אכָּ לָּ ה "ְוַהמ ְ ְיתָּ ל ַדי ָּם הָּ ה ְלכָּ אכָּ לָּ ֹות ַהמ ְ ה   ַלֲעש   " )לו, ז( ְוהֹוֵתר אֹתָּ

  ַאור החמה(                 .דיָ מִ מלאכתו מתברכת ונעשית  הָר תוֹ שהעוסק ב . רמזהָר תוֹ  אותיות =רתֵ והוֹ ; דיָ מִ  אותיות=םיָ ד( 

 ת, )יותר מהנדרש(' הֹוֵתרישראל הביאו '-הקב"ה עשה נס מ  , אך משום כבודם של ישראל, שלא תישאר תרומה של יהודי ניכל 

 (ייםהח )אור      . ַדָיםל הֹוֵתרפך מבלי שיעשה בה שימוש במשכן, הקב"ה עשה נס וניכנסו כל התרומות לתוך המלאכה, וכך ה

 

 "י ֵ ת  ְ ש   יָּדֹת ש  רֶׁ ד ַלק ֶׁ חָּ אֶׁ בֹת הָּ ָּ ל  ֻׁ ל ַאַחת ְמש  ת אֶׁ חָּ ן אֶׁ ֵ ה כ  ש ָּ י ְלכֹל עָּ ֵ ן" )לו, כב( ַקְרש  כ ָּ ְ ש   ַהמ ִ

 י ֵ ת   מקבל. היד ונותן הד י. ו"העם  י"ה: שהנותן צדקה עושה חיבור שם ָידֹת ש ְ

 ש רֶּ ר=לקֶּ .הסיטרא האדם צריך שיפתח ידיו לעניים, אחרת עלול שישליט את . הצדקהאת  בין הנותן למקבל ַלָקשֶּ נו   על ממו 

 י ֵ ת   )אהבת חיים(.710=ר"ת .ונאש ע,ר מא,ט בן,א רל,ע פוני,צ כשול,מ-יצר הרעשמותיו של שבעת של  'בגימט ר"ת=710=ש ְ

 

 אני החתן לו ענה, עובד אתה במה המחותן אותו שאל, השידוך סגירת לפני שלו העתידי המחותן עם ניפגש ןחת
 ...עליך בונה אני לו ענה, בונה אתה מה אותו שאל, קבלן

 

   ַעש ַצְלֵאל "ַוי ַ ת ב ְ רֹן..." )לז, א( אֶׁ אָּ    הָּ

 ארוןב הוזכר, מדוע נזכר דווקא בכל מלאכת המשכן בצלאל לא ? 

 )רש"י(             נקראת על שמו.ולכן מלאכת המשכן לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים, ( א)

 )בעה"ט(             . הכבוד כסא כנגד הוא שהארון והמרכבה הארון סוד יודע בצלאל שהיה( ב)

ל. ששם ניראה וניגלה כבוד השכינה.  . לפי שעל הארון היה עיקרהאָ ְר נִ =ָהָארֹן (ג) ל א   )שמנה לחמו(השראת השכינה ושם היה צ 

 ן הקודש מתייחדים נפשות ישראל בקב"ה; ון(ניש, רלף, א) י לוֹ שִ פְ נַ =ןרֹאָ : אותיות הנעלם של ָהָארֹן רו  שאם -נפשו לי. כי בא 

 )שמנה לחמו(      שגיח ברצונו הטוב להטיב לנו.עושים רצונו של מקום וכל אחד מישראל נושא נפשו להשי"ת, אז גם הקב"ה מ

 יוסף( זרנ) ברוח הקודש, ולכן עשהו לבדו.ראה זאת לאל בצו, (1בית)בחורבן  ישעיההוא ניגנז ע"י  .2בביתלא נעשה שוב  ארוןה 

 

 

 

 

 

 "  ְהיו ִבים ַוי ִ רֻׁ י ַהכ ְ ְֹרש ֵֵׂ֨ ִים פ  ַפַ֜ ה ְכנָּ ם סְֹכִכים ְלַמְעלָּ ַכְנֵפיהֶׁ ֹ  ַעל ב ְ פ  תַהכ ַ ם רֶׁ ל ִאיש   ו ְפֵניהֶׁ ִחיו אֶׁ  " )לז, ט( ...אָּ

 י ֵֵׂ֨ ְֹרש  ִים פ   )ע.א(                      .       איש אל אחיו. רמז שפניהם ישֵר א גֵ לָ זְ אַ : שתי התיבות )המילים( מנוקדות בטעם המקרא ְכָנַפַ֜

  ֶּיש שלום על ישראל. לכן כל זמן שישראל . כאשר הכרובים פניהם איש אל אחיו אז םלוֹ שָ ס"ת  :וָאִחי לאֶּ  ש  ִאי םו ְפֵניה

 )אור החמה(    נחרב ביהמ"ק ובטלו הכרובים. -שרויים באהבה ואחווה אז נתקיים ביהמ"ק והיו כרובים, וכשהייתה שנאת חינם

  בפרשה זו כנגד ג' ארונות שעשה בצלאלארון ג' פעמים נזכר ה: יומא ע''ב(מסכת )כתוב בגמרא .                   

 ִבי ר ר  ִרין ָאמ  ן,  3: ֲחִנינ א ְדִצפֳּ רו  א  ת ה  ל א  א  ל  צ  ה ב   ש   ת ע  בו  ץ 2ת   ל ע  ת ש   ח  א  ב ו  ל ז ה  ב  :ש   ל ז ה  ש   ב ו  ל ז ה  ך  ש   תו  ץ ב   ל ע  ע ש   ק   ש  

ה פ   צ  י  ר: ו  נ  ֱאמ  ה, ש   ש   ת ע  ו  צ  י  ם מ  ק  ב, ל  ן ז ה  יה  ת  תו  פ  ה ש   פ   ך  צ  ר כ   ח  א  ץ, ו  ל ע  ך  ש   תו  חו ץב   ת ו מ  י  ב   ר מ  הו  ב ט   )מדרש תנחומא(    .ו  ז ה 

 



 "  ַעש ת ַוי ַ ן אֶׁ ְלחָּ ֻׁ ים ֲעֵצי ַהש   ט ִ ִ ַתִים ש  ָּ וֹ  ַאמ  ְרכ  ה אָּ וֹ  ְוַאמ ָּ ְחב  ה רָּ ֵחִצי ְוַאמ ָּ תוֹ קֹ  וָּ  " )לז, י( מָּ

  ָ שמנה לחמו(    .'זה השלחן אשר לפני ה'( אם האיש נוהג בשולחנו כדין תורה, נאמר: א). הוי"הס"ת  :יָוֵחצִ  הְוַאמ ָ  וֹ ָרְחב   הְוַאמ( 

 )אור החמה(        . 'וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה'': בברכת המזוןרמז למה שנאמר ( ב)
 
 "  ַעש ת ַוי ַ ה אֶׁ נֹרָּ בזָּ  ַהמ ְ הֹור הָּ ה טָּ ָּ ה ִמְקש  ש ָּ ת עָּ ה אֶׁ נֹרָּ  ( ז" )לז, יַהמ ְ

 ֹנָרה ֹנָרהאותיות  סופי תיבות :מ ְ  נשמה. שבהדלקת נרות המנורה, ישפיע אור החכמה לנר הנשמה=(הה שרי ןנו םבמילוי )מ מ ְ

 )שמנה לחמו(        . אדם' נשמת'נר ה' : )משלי כ('. כ"ש נר ההניקראת: 
 
 "  ַעש ת ַוי ַ ה חִמְזב ַ  אֶׁ עֹלָּ ים ֲעֵצי הָּ ט ִ ִ ֵמש   ש  ֹות חָּ וֹ  ַאמ  ְרכ  ֵמש   אָּ ֹות ְוחָּ וֹ  ַאמ  ְחב  בו עַ  רָּ לֹש   רָּ ָּ ֹות ְוש  תוֹ  ַאמ   ( א, ח" )לקֹמָּ

 ח  היא חובה הלָ עוֹ קרבן ש לפי ? אלאעליו הקריבו והשלמים האשם, החטאת גם והלא העולהמזבח  קראו למה: ָהעָֹלה ִמְזב ַ

 שלמיםהקורבן  אבל , ְשָלִמיםו עֹוָלה, רק ֲאָשםו ֲחַטאת אז יהיה ולא היצה״ר לעתיד שיבטל גם הקרבנות ואילו  יתר לדורות

 ; עֹוָלהה חמזב נקרא לכן,  חובה הוא ידמת הלָ עוֹ הקורבן ו ,הבָ נדָ  הוא

  ַ י יֲעצֵ  הָהעֹלָ  חִמְזב ט ִ  )שמנה לחמו(    . שגם לימות המשיח יהיה המזבח להעלות עליו עולה. יחשִ מ ָ הַ : ס"ת ש  ָחמֵ  םש ִ
 
 "ִנים ֲאדָּ ֻׁ  ְוהָּ ַעמ  ת ִדיםלָּ ֶׁ ֵוי ְנחֹש  ו ִדים וָּ ַעמ  ם הָּ ו ֵקיהֶׁ ף ַוֲחש  סֶׁ ֶׁ ֹל... כ  ֵדי כ  ֻׁ ֵצר ַעמ  חָּ  ( יז, ח" )להֶׁ

 ִדים ְוָהֲאָדִנים ֻּ ת ָלַעמ  ֶּ מערב. -10מזרח; -10צפון; -20לצד דרום; -20סביב החצר:  60ס"ה -: האדנים היו כמספר העמודיםְנחֹש 

 )שמנה לחמו(, לכן נקראו אדנים. אדנ"י=65ן. סה"כ האדנים של נחושת היו עמודים ואדני נחושת היו לפתח המשכ 5כמו כן היו 
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 .פריחה בת  אזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובי מסעודה  .מילה'ג בר אלקובי  יהודה :נשמתָלעילוי
  .אסתר רב אלוש יעקב .כהן אבי-שושנה-גאיא .רבקה בר לוי מסעוד .רבקה בר כהן פרוספר .ינהר תב בן חיון אסתר .ינהר בר בן שושןשמעון 

 .לוי ,כהן, אזולאי משפחות לכל .זוהר בת רינה ,זוהר בת פאני ,זוהר בת ברוריה  :והצלחתָלרפואתסוליקה.  בת בילדה .ולי'ג בת החמש
 .אסתר תב מזל ועליה. עליה בן חקיצ יוסף. אסתר בן. ישראל דינה בן שלום, הלָ הָקָ ידָ לָ -ברוריה בת לירז .רוריהב בת ליאת .אלגרה בן שלמה
 .רינהבת . שירה פאניבן אושרי   .פאני בן אריאל .זוהר בן אהרון .זוהר בן אזולאי עמי :לזיווגָהגון  .תרצה בן שמעון .מסודי בן עופר  :ק"לזש

  .יהודית בת כלנית חדווה  .שושנה בן רפאל .צילה בן ארז .פרידה בן גיא  .תמר בן יעקב .אסתר בן דורון .אסתר בן יעקב ברוריה. תב. אפרת ברוריה תבמוריה 

 

 , אלא את ההפטרה של פרשת שקלים.ויקהלפרשת של  הפטרהוע שבת שקלים  לא קוראים את ההשב

 (יז-; פרק יב, אכ-זי פסוקים, פרק יא: ב מלכים)" ויכרות יהוידע" להפטרה:' שקלים' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת 

 ונתנו לפקודיהם ישראל בני ראש את תשא כי'בני ישראל לבניין הבית:  תרמומחצית השקל ש מסופר על בפרשה

'שהקוד בשקל השקל מחצית... יתנו זה: אותם בפקוד נגף בהם יהיה ולא' לה נפשו כופר איש מסופר על בהפטרה ;

ח' :ישראל בני שתרמו בשקליםהמקדש  בית חיזוק ק ַ ֵֹהן ְיהֹוָיָדע ַוי ִ ָחד ֲארֹון ַהכ  ֹב אֶּ ק  וֹ  חֹר ַוי ִ ַדְלת  ן ב ְ ֵ ת  ל ֹאתוֹ  ַוי ִ חַ  ֵאצֶּ ֵ ְזב   ַהמ ִ

בֹוא ִמי ִָמין( בימין)  ית ִאיש   ב ְ ֵ ה ְוָנְתנו   ְיהָוה ב  ָ מ  ָ ֲֹהִנים ש  ְֹמֵרי ַהכ  ף ש  ת ַהס ַ ל אֶּ ף כ ָ סֶּ ֶּ ו ָבא ַהכ  '.ְיהָוה ֵבית ַהמ 

 (1' )שקלים' תשב

 יתרום אחד שכל התורה מן מצווה הייתה בית המקדש בזמן. השקלים' על משמיעין באדר באחד' במשנה כתוב 

 ציבור. קרבנות כל בהן כדי לקנות, הלשכה לתרומת השקל' 'מחצית
  חל בשבת, אז אותה שבת"ח . אם רניסןהסמוך לחודש  אדרראש חודש שלפני בשבת ים ראוק' שקלים' תפרשאת 

 .'שבת שקלים'עצמה היא 
  ,המפטיר קורא -בשני; חצי קדיש: קוראים שבעה עולים בפרשת השבוע, ואומרים בראשוןמוציאים שני ספרי תורה

ומפטירין  קדיש חצי , אומרים'לכפר על נפשותיכם' : מתחילת הפרשה עדט"ז(-)פרק ל, י"א 'כי תישא'בפרשת 

 (יז-כ; פרק יב, א-, יז)מלכים ב: פרק יא'ויכרות יהוידע' )ספרדים( 
  קורא השביעי -בשני; קדישאומרים  ולאקוראים שישה -בראשוןבשבת, מוציאים שלושה ספרים.  אדראם חל ר"ח

 'כי תישא'המפטיר קורא בפרשת  -יבשליש; 'וביום השבת ... ובראשי חודשיכם': טו(-)פרק כ"ח, טבפרשת פנחס 

 'ויכרות יהוידע')כנ"ל( ומפטירין 
o שקלים לשקול המן שעתיד ה"הקב לפני וידוע גלוי שהיה אומרים ל"חזמחצית השקל לפורים?  מה הקשר בין 

כשהמן הציע  .המן שקלי לפני שלנו השקלים להקדים שקלים לתרום' ה צוה לכן, ישראל על אחשורוש למלך
ג', ט'(! כל  ככרות כסף, עבור הזכות לבצע זאת )אסתר 10,000לאחשוורוש להשמיד את היהודים, הוא הציע לו 

  מליון שקלים תמורתנו! 30שקלים. מכאן, שהמן הציע סכום של  3,000-כיכר כסף, שווה ל
o  שקל הוא הערך שנקבע  50נשמות שלמות )במדבר ב', ל"ג(; כמו כן  600,000על פי המסורת, העם היהודי כולל

מליון שקלים, ובמלים  30 שווה 600,000ל  ושקל, כפ 50ויקרא כ"ז, ג'(. )לעניין נדרי הקדש, , בתורה לזכר בוגר
 כיכר כסף. 10,000אחרות: 
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