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 לרמוז שמשה הוא הניצוץ השלישי של ואתהמתחילה במילה ' תצווהופרשת  ְנחֶֹשת'במילה 'מסתיימת  תרומה פרשת ,'

   )ילקוט ראובני(                                                                   . ֹנח ֵשת וָאָתה אותיות='נחֶֹשת...וָאָתה'-הבל

 שמצווה לרמוז, זך זית שמן ליה וסמיך. םיקָ ל  ְד ת ךָ ְת בָ וֹ ח תב ָ ש תרוֹ נ  וגם. םיקָ ל  ְד ת   )ימים(ה נָ מוֹ ש הכ ָ נו  ח תרוֹ נֵ : נחֶֹשת 

 .זך זית בשמן שבתו חנוכה: נרות להדליק מהמובחר

 "ה ַאת ָּ ה וְּ ַצו ֶ ֵני ֶאת ת ְּ ֵאל ב ְּ רָּ חו   ִיש ְּ ִיקְּ ֶמן ֵאֶליךָּ  וְּ ֶ ךְּ  ַזִית ש  ִתית זָּ אֹור כ ָּ ַהֲעלֹת ַלמ ָּ ִמיד ֵנר לְּ ָּ   " )כז, כ(ת 

 ה  :אשר כתבת' מחני נא מספרך'ועתה אם תישא חטאתם ואם אין  :לב( לב, תישא )כיה' ל אמרשלפי  ,לא מוזכר בפרשה משה :ְוַאת ָ

ֵסֶפר( א) ַצו ֶה שת, ואכן פר20-: מהספר הך-מ      )מנחת כהן(        .בראשית(ֵסֶפר )מ 20-היא הפרשה ה ת ְ

ַצו ֶהשל  חל בשבוע , תמידז' באדריום פטירתו של משה רבינו,  (ג)   )תורת הפרשה( .לא מופיע דווקא בפרשה הזאת משה לכן ,ת ְ

  ֹע"ה (ש"ב ת"אט' )בגימ, משה=101=מס' הפסוקים בפרשה (1)ברמז:  מוזכר בפרשה השֶ מ .                               

' מיכאלחי, לא יוכל ' משה. שכל זמן שהיה מיכאל=101=א+ין+ם .(א'ה, ין'ש, ם'מ) :101=משהשל  הְנֶעַלםאותיות ( 2)

  )ילקוט ראובני(          .מיכאל, בא משהלשלוט על ישראל... וכשנעלם 

  ְ הת  )בני ציון(. לרמוז שכל יהודי חייב להתפלל אל הקב"ה.                                    תושיעו  קשיבת דל העקת צ -נוטריקון :ַצו ֶ

 ַצו ֶה ים =ת ְ    )בעה"ט(       (. נידהשמירת -חלה )וגם חייבות: ַהְפָרָשת בשבת. תרוֹ נֵ . רמז לנשים שחייבות בהדלקת בגימט', ָצֶוהָנש 

  ָנחל קדומים(                     .הניםכ–שראליםי–וייםל–חדותא -נוטריקון :ֵאֶליך( 

  ֶָמן ֵאֶליך ֶ ֶמן ;היא הנפש=ש  ֶ ת ש   )שמנה לחמו(.         נפשם ולנשמתםשהדלקת המנורה משפיע שפע חכמה ל .נשמת אדם=ָזךְ  ַזי 

 ֶמן ֶ   )בני ציון(    הוא גילגולם.          משהו -שתו נח. הדלקת המנורה בשמן, מהווה את התיקון של חנֹ שה, מת, שֵ  -נוטריקון :ש 

 ֶמן ֶ ת ש  מָגִלים את מעלותיהם רק -ישראלמוציא שמן לאחר שכותשים וסוחטים אותו, כך -זית -זיתישראל נימשלו ל :ָזךְ  ַזי 

 )מעיינה של תורה(         עם העמים האחרים.-לא מתערבב עם שום נוזל, כך ישראלשמן זית לאחר שמביאים עליהם ייסורים...

  ֶ אהבת חיים(  .        מנצפףהאותיות+ כ"בלרמז . 27=זך;  שניםיפתי שובב ד נוטריקון='בגימט 314=שד"י: ר"ת ךְ זָ  י תזַ  ֶמןש(  

  ָי ךְ ז ת  אוֹ  תכ ָ ָ ֶתרס"ת  :רַלמ  ֵ ' שהם:   בגימט 620כתר=מצוות. המילה  תרי"ג, רמז כשהאישה מדליקה הנרות, היא מקיימת כ 

 . דרבנן( מצוות 7) שבע+  דאוריתא( מצוות 613) תרי"ג

 ית ת   )בעה"ט(   . 2<רמז לבית( שנה420) ת"כ, 1<רמז לבית( שנה410) ת"י-רמז לשני בתי המקדש שבהם דלקה המנורה :כ ָ

 אֹור ָ  ;( נרות מכבים אותם, אבל נר מערבי דולק לעולם6' )ולומר ש-: )חסר ו'(ְלַהֲעלֹת ;'בגימט, רנֵ לַ  ןמֶ שֶ  גלוֹ  יצ  חֲ =ְלַהֲעלֹת ַלמ 

 יד ֵנר מ  ָ  )בעה"ט(                              '.בגימט תב ָ שַ ב ְ =ת 
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

ַצֶוה לפרשת  וגימטריות אותפרפר                             )שנה ד'(  172 עלון                ת ְּ

  תעֶשה לא מצוות 3, עֶשה מצוות 4: מצוות 8 יש: תצוהבפרשת. 

 ואבניו, משבצות  אפודעשיית ה*עשיית בגדי קודש לאהרן ובניו. * ]כח]פרק לפני ה'.  'נר תמיד'הדלקת * ]כז]פרק  תצוה פרשת ענייני
עשיית * .ציץעשיית ה*. הרימוניםו פעמונים, המעילעשיית ה*. יםמ  ים והתּור  אּוה, ואת חושןעשיית ה*הזהב ושרשרת הזהב. 

הבגדים והקרבת קורבן סדר הלבשת *סדר הקרבת אהרון ובניו בחנוכתם. * ] כט]פרק  .מכנסי בדו מגבעות, אבנטים, כותונות
 להקטיר קטורת. מזבח הזהבעשיית * ]ל]פרק . תמידה

 ו"תשע אדר א' י"א  .''אתה בן אדם :הפטרה   .18.38-ת"ר ;18.08-ק"מוצש ;17.07-נרות הדלקת(: א"ת) השבת זמני 

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

. המקדש ובבית במשכן העבודה בעת הכוהנים לובשים אותם הבגדים, הכהונה בבגדי עוסקת הפרשה•:הפרשה תמצית
 לבגדים לדאוג יש לכהנים,. בו שיעבדו , אהרן ובניו,הכהנים את שד  לק   לדאוג יש המשכן מלאכת גמר לאחר•

 הקטורת מזבח את לבנות ה"הקבשל  ציווי•.הכתובים בהמשך מפורטים והם וארגמן תכלת מזהב העשויים, מיוחדים
 אהרן היה, התמיד קרבן הקרבת עםיחד , בוקר בכל•. קומתו ואמתיים רוחבו אמה ארכו אמה, שיטים מעצי העשוי
 על הז  מ   הכהן אהרן היה בשנה אחת. הערביים-בין קרבן עם אף מוקטרת היתה וזו", הסמים קטורת" את מקטיר הכהן

 .מתכפר המזבח היה ובזאת, הכיפורים חטאת מדם המזבח

  (בראשית ספרמלבד )פרשות בתורה  שש. משה לא מופיע ב(תצווהה )לראשונה, בפרשת בפרשמופיע  לא משהשמו של: 

הו -.  רמז לכךניצבים כי תצא, שופטים, ,ראה ,עקב: (דברים)פרשות  חמש, ובעוד (שמות) תצווה     ה ַאת ָ ַצו ֶ  (ע.א) .6=ו:  ת ְ
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 ה ֶ ֵאל  ִדים "וְּ גָּ ר ַהב ְּ ֶ ו   ֲאש  ן: ַיֲעש  ֶ ִעיל, ֵאפֹוד, חֹש  ֹתֶנת, מְּ ץ כְּ ֵ ב  ְּ ש  ַ ֶנֶפת, ת  ֵנטוְּ , ִמצְּ   בגדי הכהנים:    (ד, ח" )כ...ַאבְּ

 ְגֵדי ָלָבןארבעה  -כהן ֶהדיֹוט ְגָבַעת: ב   תֹוֶנת-מ  ְכָנָסים-כ ְ  .ַאְבֵנט-מ 

 ְגֵדי ָזָהב שמונה-גדול כהן ְצֶנֶפת :ב   יץ-מ  תֹוֶנת-צ  ְכָנָסי ם-כ ְ יל-מ  ן-ֵאפֹוד-ַאְבֵנט-ְמע  ֶ   )י. ראובני( הכבוד. וכיסא רקיעים 7 כנגד .חֹש 

 יפּור ְצֶנֶפת: כהן גדול לובש ארבעה בגדי בד: ביום ּכִּ תֹוֶנת ,מ  ם, כ ְ ְכָנָסי   .ַאְבֵנט, מ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  העשויים הבגדים מן לפי שאינם-מכנסייםוה, כתכשיט אלא כבגד שאינו נחשב לפי-יץצ  ה : לא הוזכרו מכנסייםו יץצ  מדוע 

 )בעה"ט(                .ערוה״ בשר ״לכסות אלא ,ולתפארת״ ״לכבוד

 ְבָעה על  קורבנות 'מה  ;לשון הרע ,צרות עין ,גזל ,רוח-גסות ,גילוי עריות ,שבועת שוא ,דמים שפיכות :נגעים דברים באים שִּ

 ט"ז( ערכין)מסכת                   .מכפרין' כהונה בגדי אף מכפרין

 תֹוֶנת  )שמנה לחמו(        שפיכות דמים.שהכתונת מכפרת על . 876=דם שפיכות ְדהו א=כ ְ

 

 " ָּ ת  ַקחְּ לָּ י ֶאת וְּ ֵ ת  ְּ ֵני ש  ַֹהם ַאבְּ ָּ  ש  ת  חְּ ַ מֹות ֲעֵליֶהם ו ִפת  ְּ ֵני ש  ֵאל ב ְּ רָּ  " )כח, ט(ִיש ְּ

 י ֵ ת   "ט(ה)בע       .בגימט' )במילוי(. ַהלו חֹות=משה=שָֹהם; לוחות הברית 2כנגד  ,האבנים היו משני צידי כתפי האפוד  2 :ַאְבֵני ש ְ

  ַֹהם ַאְבֵני של ֶעַלםנְ האותיות ַֹהם ַאְבֵני  .697=ינַ דוֹ ין מאֲ יל  תפ  =ש   )שמנה לחמו(  היו לאות ולזיכרון כמו התפילין שהם אות.  ש 
 

 "ה ָּ ש   ִ ם ש  מֹתָּ ְּ ֶאֶבן ַעל ִמש   ת הָּ ֶאחָּ ֶאת הָּ מֹות וְּ ְּ ה ש  ָּ ש   ִ ִרים ַהש   ֹותָּ ֶאֶבן ַעל ַהנ  ִנית הָּ ֵ ם ַהש   דֹתָּ תֹולְּ                                                                             " )כח, י( כ ְּ

 ה ָ ש   ָשה: בכל אבן היו ש    )רש"י(     (. זאת כדי ליצור שויון ואחדות בין השבטים. 25) כ"השמות; מס' האותיות בכל אבן היה:  ש 

    הש ָ ֹמָתםמ   ש   ְ  )בעה"ט(           ו. ישָ בפוגשו את עֶ  שמעאותיות(. רמז שיעקב אמר  כ"היש -שמע ישראל''. )בעמָ שְ : ר"ת לעַ  ש  

ֹה'דכתיב:   )"דברי אליהו": הרב מרדכי אליהו(             בכל צד. (25)כמניין האותיות  'אמור להם...תברכו את בני ישראל  (25)= כ 

 תֹוְלדָֹתם  בנימין.-יוסף-זבולון-יששכר-אשר-: גד2דצָ ; נפתלי-דן-יהודה-לוי-שמעון-ראובן: 1דצָ : לפי הסדר שנולדו: כ ְ

 
יושב למטה, והשני יושב למעלה...זה שיושב שני אנשים )לא חשוב מאיזו עדה( נוסעים באוטובוס קומותיים, אחד 

 למטה צועק לחברו: 'תגיד לאן הגעתם כבר?' משיב לו חברו מלמעלה: 'לא יודע, הנהג עדיין לא הגיע...
 
 " ָּית ש ִ עָּ ן וְּ ֶ ט חֹש  ָּ פ  ְּ ה ִמש  ב ַמֲעש ֵ ֵ ה חֹש  ַמֲעש ֵ ו   ֵאפֹד כ ְּ נ  ֲעש ֶ ַ ב ת  הָּ ֵכֶלת זָּ ן ת ְּ מָּ ג ָּ ַארְּ תֹוַלַעת וְּ ִני וְּ ָּ ש   ש  ֵ ש   כא(-..." )כח, טווְּ

 ן ֶ ט חֹש  ָ פ  ש ְ ן :מ  ֶ  )שמנה לחמו(      .חושן המשפט. ולכן ניקרא עיוות הדיןשהם ְמַכְפִרים על  '.בגימט, 455=טפָ שְ והיה מ  =וֵאפֹוד חֹש 

 ו   ֵאֹפד נ  ֶ ֲעש  ַ  (פיתוחי חותם)  .זהבשווה  שתיקההרי -כסףשווה  בורדי. אם הפ ֶ =85=ֵאֹפד: ָזָהב ת 

 ן ֶ ט חֹש  ָ פ  ש ְ                                                             היה לפי סדר האימהות:  'חושן'בסדר השבטים מקדימה,  דפוֹ האֵ היה על  המ 

  .נפתלי-דן :בילהה( 2) .זבולון-יששכר-יהודה-לוי-שמעון-ראובן: לאה (  1)

 .בנימין-יוסף רחל: (4) .אשר-גד :זילפה (3)

   אבנים.                                                             3אימהות( ובכל טור היה  4דגלי המחנות וכנגד  4)כנגד טורים  4: ה החֹוֶשןנֶ בְ מ

 השבטיםאחד אותיות, בסדר הבא: ֶשם של  72השבטים= X12אותיות 6בכל אבן היו 

ד , עַ 'שבטי ישורון'( ובצירוף אותיות עקבי, יצחק, אברהם) האבות 3בצירוף אחת מאותיות 

 אותיות בכל אבן:   6-שמצטרף ל

 י+יהודה:  4אבן  ; רהם+לוי   :3אבן  ,  ב+שמעון:  2אבן  ,  א+ראובן:  1אבן ,  

 ב+נפתלי:  8אבן, יעק+ק+דן  :  7אבן   ;  ח+זבלון :  6אבן,  צ+יששכר:  5אבן , 

 בעה"ט(                       .בנימין: 12אבן  ,   ון+יוסף:  11אבן,  ישר+אשר : 10אבן;   שבטי+גד:  9אבן( 

ַ הַ  ַ כַ מ ַַ:דגַ ב   :לרַעַ פ 

ְצֶנֶפת  .ח  י הרוּ ס  ג   :מ 

יץ  .יםנִּ ת פָּ זוּ ע   :צ 

תֹוֶנת  .יםמִּ ת דָ יכוּ פִּ שְ  :תשבץ כ ְ

 .בל  ר ה  הוּ רְ הִּ  :ַאְבֵנט

 .יםילִּ לִּ א   תד  בו  ע   :ֵאפֹוד

 .ןידִּ ות ה  יוּ עִּ  :חֹוֶשן

יל  .ערָ ן ה  שו  לָ  :ְמע 

ְכָנָסי ם  מכנסיים .תיו  ר  י ע  ילוּ גִּ  :מ 

 מכנסיים

 הדיוטכהן  כהן גדול
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 'סיפור עם מוסר השכל - 'הבית עם חלונות הזהב   

      . בשדה לעבוד כדי, השמש זריחת לפני, מוקדם מתעורר היה בוקר בכל. מרוחקת בחווה שגר קטן ילד היה היה
 וצופה יושב ארוכות דקות ובמשך הגדר על מטפס, ממלאכתו עוצר היה, בשמיים לטפס מתחילה שהשמש מזהה כשהיה

 החלונות עם בבית ,שם לגור נפלא כמה וחשב בדמיונו הפליג הילד .מזהב חלונות עם בית היה רחוק-רחוק ,שם .האופק אל
 רהיטים; בבית נפלאים דברים להם שיש בוודאי אז" ,לעצמו חשב "מזהב חלונות לעצמם להרשות יכולים הם אם" :מזהב

 אביו אחד יום .הנפלא המקום את ויראה לשם ילך הוא אחד יום כי לעצמו הבטיח הוא "...!ביופיים מדהימים וחפצים
, החיטה שדה את חצה; לדרך ויצא צידה ארז הוא. למסע לצאת שלו ההזדמנות זו כי ידע והילד העירה ללכת ממנו ביקש
                                                                                         .מזהב החלונות עם הבית לבין בינו שהפרידו הגבעות על בנחישות וטיפס הסוסים אורוות פני על חלף
 לליבו ונתן נחוש היה הילד אך, המוזהב הבית אל ללכת זמן די לו הותירו לא בשוק שבילה והשעות ארוכה הייתה הדרך
 עם הבית שהוא שחשב שמה כיוון, בדרך וטעה המרחק את נכון לא העריך שכנראה הבין, כשהגיע. היעד אל אותו לכוון

                                                         .מקולפים וקירות שבורה גדר עם רעוע בית אלא ומפואר נוצץ היה לא, הזהב חלונות
 את פתחה, גילו בת שנראתה קטנה ילדה. ודפק הבית דלת אל ניגש הוא. לעשות מה ידע לא והילד לשקוע החלה השמש
 אותו והזמינה הילדה ענתה!" כמובן. "מזהב החלונות עם הבית נמצא היכן אולי יודעת היא אם שאל הוא. בהיסוס הדלת

 השמש וקרני, החווה את זיהה הוא באופק הרחק, שם. בא ממנו המקום אל הילד הביט, שם עומד בעודו .המרפסת אל
                                                                             ...בזהב ביתו חלונות את צבעו השוקעת

 ויפה טובה מציאות על בחלומות שוגים ואנו מאוד לנו קוסמים ומסתוריים רחוקים דברים בהן פעמים : ישמוסר השכל
 יש מאיתנו אחד לכל כי! רחוק להסתכל צריך לאו -" זהב הנוצץ כל לא" אומר ישן פתגם .שסביבנו מהחיים הרחק, יותר
 ...בעיני המתבונן תלוי הכל, זהב חלונות עם בית

 "ִנים ֲאבָּ הָּ ֶיין ָּ  וְּ הְּ מֹת ַעל ת ִ ְּ נֵ  ש  ים י"ב ְּ ֵ ת  ְּ ֵרה ש  ם ַעל ֶעש ְּ מֹתָּ ְּ ו ֵחי ש  ת  ִ ם פ  מוֹ  ַעל ִאיש   חֹותָּ ְּ ֶיין ָּ  ש  הְּ  " )כח, כא(...ת ִ

  י םחֹוָת מ לעַ  ש  א  ירן היה ַר אם או  -ישראל שלוםין על שהאבנים הללו היו מרִא . םלוֹ שָ : ס"ת וֹ ש ְ  שלוםהיה סימן ש מבהיק וֵמא 

 )שמנה לחמו(       היה סימן שבאותו שבט נימצא חטא. ההֶ כ ֶ על ישראל; ואם זיו האבן היה 

 

  ָּ ַתת  נָּ ן ֶאל "וְּ ֶ ט חֹש  ָּ פ  ְּ ש  או ִרים ֶאת ַהמ ִ ֶאת הָּ ים וְּ מ ִ ֻּ יו   ַהת  הָּ בֹאוֹ  ַאֲהרֹן ֵלב ַעל וְּ ֵני ב ְּ ה..." )כח, ל( ִלפְּ הוָּ    יְּ

 ים מ   ֻּ ים וַהת    )רש"י(  שהיה נותנו בתוך כפלי החושן, האותיות בחושן היו מאירות התשובה.  שם המפורשאהרן היה כותב : ָהאו ר 

 ים ֶאת ים ְוֶאת ָהאו ר  מ   ֻּ  )בעה"ט(            אותיות.  72' המפורש שמכיל השם. רמז לשם 'בגימט' )ע"ה(, םי  שם בן שבעים ושתַ =ַהת 

 
 שילכו?! מובטלים: 'בעצבנות השיב הבית בעל. מובטלים אנשים עבור תרומה וביקשו בדלת דפקו בחורים שני

 שילכו: 'הבית בעל התעצבן שוב. מובטלים אנשים בשביל תרומה וביקשו, בדלת דפקו שוב למחרת!...לעבוד
 אתם למה: 'בכעס הבית בעל שאל-בדלת דפקו כשהם אחד שיום עד, יום אחר יום נימשך כך...הדלת את וטרק'! לעבוד

 חצי מקבל אני, תשמע: 'השיב הבחורים אחד'? למובטלים לתרום רוצה לא שאני מבינים לא אתם? מתעקשים כך כל
                                  ...לעבוד שילכו: הבחור השיב'? המובטלים   עם ומה: 'נידהם השכן'! השני החצי את שלי והשותף, התרומות מכספי

 

  ָּית ש ִ עָּ ִעיל ֶאת "וְּ ִליל ֵאפֹודהָּ  מְּ ֵכֶלת" ) כ ְּ   כח, לא(ת ְּ

 יל ילשל  ֶעַלםנְ ה: אותיות ְמע  ין ָדמוֹ =ְמע  ד  יָבה ָרָעה(. המביא מדל, ודי, יןע, םמ)'. בגימט, מ  בלשון את פני חברו  ְמָבֵישאו  ד 

  )שמנה לחמו(           .שופך דמים, הוא כמו הרע

 יל  .והם היו מרעישים כשהכהן נכנס לקודש רימוניםלמעיל היו 'ונישמע קולו בבואו אל הקודש'. כ"ש . זה בקֹול=ְמע 

 יל מביא רמז  הבן איש חי. '(לשול הרע)ויכפר על מעשה הקֹול  (פעמוני המעיל)'יבוא דבר שבקֹול : (זט ערכין )מסכתכתוב : ְמע 

יללכך: אם ניקח אותיות שַאַחֵרי  ֵנֶכם=ְמע  ְ  )בן איש חי(.  שלו יםנ  פָ ם בגֵ , פו  לשון הרע(. שכל מי שמספר מ<ל, כ<י, פ<ע, נ<מ. )פ 

 בעה"ט(                .מלאך'. שהכהן היה מלובש כמו בגימט , 91=ַמלָאך=ֵאפֹוד( 
 
 " ָּית ש ִ עָּ יו ַעל וְּ ו לָּ ֵֹני ש  ֵכֶלת ִרמ  ן ת ְּ מָּ ג ָּ ַארְּ תֹוַלַעת וְּ ִני וְּ ָּ יו ַעל ש  ו לָּ ִביב ש  ב ו ַפֲעמֵֹני סָּ הָּ ם זָּ תֹוכָּ ִביב ב ְּ   (ג" )כח, לסָּ

 ת ', פעמוןהמקשקש כ ןשוֹ לָ הוא רמז לבעל ה פעמוןה כי: ָזָהב ו ַפֲעֹמֵני ִתיו  ֵלך ופוֵחת )זהבכמו ֶשֵעֶרך או  (, כך 2=ב<5=ה<7=ז' הו 

בז ָ הַ   חי( איש )בן .בריתם בגֵ סימן שפו  -ןוֹ שלָ ם בגֵ . כי הפו  =ָזָהב להם. הְמסֵפר אלו יינֵ ובעֵ  האדם, בני ינֵ יבעֵ  ַדלוַ  הולך לשון הרע בעל
 
  ָּית ש ִ עָּ יץ "וְּ ב צ ִ הָּ הֹור זָּ ָּ  טָּ ת  חְּ ַ יו ו ִפת  לָּ ו ֵחי עָּ ת  ִ ם פ  ה" )כח, לו( קֶֹדש   חֹתָּ   ַליהוָּ

 יץ  )שמנה לחמו(       .עזות המצח. שהִציץ בא לכפר על בגימט' במילוי, חצָ מֵ  יזֵ עָ  בא=228=צ 

 ו ֵחי ת                 'ויפתח ה' את רחמה'ת(: ֶד לֶ )יו   חיה( אטר: )מחיית המתים, תיה, ח-בידו של הקב"ה מפתחותרמז לשלושה  :חָֹתם פ  

   )תורת הפרשה(   '.יפתח ה' את אוצרו הטוב': גשמים() רטָ מָ ( ג)'. וידעתם כי אני ה' בפתחי את קברותיכם': המתים תחיית( ב)

  ֵו ח ת   )שמנה לחמו(     . "קֹוֵדש לה': "שהיה מפותח עליי )על הציץ( שמו יתברך .ימ  שְ ס"ת  :ש  קֹדֶ  םחָֹת  יפ  

 
 "ה ֶהם ַוֲעש ֵ ֵסי לָּ נְּ ד ִמכְּ ֹות בָּ ַכס  ר לְּ ש ַ ה ב ְּ וָּ ַנִים ֶערְּ תְּ ָּ ַעד ִממ  ֵרַכִים וְּ יו   יְּ  (מב, ח" )כִיהְּ

 ֹות ר ְלַכס  ש ַ  (שמנה לחמו)       . גילוי עריותמכפרים על  המכנסיים'. לרמוז שבגימט, עריות גלוי חטא על מכפרים והמה=ֶעְרָוה ב ְ

      

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
 



 טוב שם הבעל ַסיפור מאתפני המים" -"שלח לחמך על 

 טוב שם הבעל שלח, מתקיימות כותיובר   וכל פלונית בעיירה שיושב עני על שמועה פעם הגיעה טוב שם הבעל אל
 אומר? זכית במה אותו שואל כשהרבי, הרבי אל מגיע העני, שלו הכוח מאיפה ולהבין קנקנו על לתהות כדי לעני לקרוא
 ביקש, חייך סיפור את בבקשה לי ספר" מתקיימות שברכותיי אומרים כולם למה יודע ואינני אני פשוט איש" העני

 ומזה מזדמנות עבודות ומקבלים לכפר מכפר עוברים היינו נוסף חייט עם יחד, במקצועי אני חייט" מספר והעני ט"הבעש
, עבודותינו את לבחון וברצונו מתחתנת שבתו ואמר הערים מאחת עשיר פריץ אלינו פנה אחד יום, מתפרנסים היינו
, מאיתנו אחד לכל רובל 300 של נאה שכר עם חודשים לכמה עבודה וקיבלנו בעיניו חן שמצאו דוגמאות כמה לו עשינו

 שהיו יהודית משפחה בבור כאן לי יש, אתכם יעניין אולי" הפריץ לנו אמר לדרכנו לצאת ועמדנו העבודה את כשסיימנו
 פדיון של גדולה מצווה יש היהודים שאצלכם יודע אני, בכלא שם נמקים זמן הרבה כבר והם כסף הרבה לי חייבים
 לחבר ופניתי לרגע התלבטתי! רובל 300 ענה והוא מדובר כסף בכמה אותו שאלתי?" מצווה לקיים תרצו אולי שבויים

 יכול לא ואני הזה הכסף על קשה עבדתי" לי אמר החבר אך" גדולה מצווה נקיים ובאמת 150 אחד כל ניתן בא" שלי
 המשפחה, המשפחה את ושחרר שלי הרובלים 300 את קח לו ואמרתי לפריץ פניתי קלה מחשבה לאחר" זאת לעשות

 לידי עבר, נדבות לקבץ ברחוב והתיישבתי לעבוד להמשיך כוח לי היה לא כבר, כסף שום ללא לעירי חזרתי ואני שוחררה
 מסתבר, עשיתי וכך אותו לברך יכול שאני לו עניתי?" בתמורה לי תןית מה" שאל והוא שיעזור ממנו וביקשתי יהודי

 שם לי יצא וכך הצליח ושוב ברכה ולבקש לתרום שוב בא לעסקיו שיצא לפני למחרת, מאוד הצליח הוא יום שבאותו
 אין שעשית הגדולים המעשים עם" טוב שם הבעל לו אמר" זכיתי במה יודע לא אני אבל מתקיימות שברכותיו מברך של
 ".מתקיימות שברכותיך פלא

 ֶזה ר "וְּ ֶ ה ֲאש  ֲעש ֶ ַ חַ  ַעל ת  ֵ ב  זְּ ים ַהמ ִ ש ִ בָּ ֵני כ ְּ ה ב ְּ נָּ ָּ ַנִים ש  ְּ ִמיד ַלי ֹום ש  ָּ  " )כט, לח(ת 

 ים ָבש   ֵני כ ְ ָנה ב ְ ָ ֵני ש   קדומים(חל )נ לאוין שבתורה. )מצוות לא תעשה(. שס"הויכפרו על  בשנה(-ימים 365) שס"ה: יבואו כבשים ב ְ

  ְ י ֹוםלַ  ַני םש  ָ ידת      (חומת אנך)                   ( ימים בשנה. 365) שס"הין שהיו מקריבים ליִד ( תִמ 730)תש"ל . רמז לתש"ל: ר"ת מ 
              

 "ֶבש   ֶאת ֶ ד ַהכ  ֶאחָּ ה הָּ ֲעש ֶ ַ ֶֹקר ת  ֵאת ַבב  ֶבש   וְּ ֶ ִני ַהכ  ֵ ה ַהש   ֲעש ֶ ַ ין ת  ֵ ִים ב  ָּ ב  ַערְּ  " )כט, לט(הָּ

 ה ה כנגד קורבן ָתִמיד.נָ ְק תו  שֶ  18 רמז לתפילת .18=ָהֶאָחד ֲעש ֶ ַ שָעה=ת   (בעה"ט)   כהנים היו עסוקים בתמיד של שחר. העָ שְ ת   . ת  
 
 רֹן ָּ ִעש   לו ל סֶֹלת "וְּ ֶמן ב ָּ ֶ ש  ִתית ב ְּ ֵנֶסךְּ  ַהִהין ֶרַבע כ ָּ ִבִעית וְּ ִין ַהִהין רְּ ֶבש   יָּ ֶ ד" )כט, מ( ַלכ  ֶאחָּ   הָּ

  ְ ֶמןב ֶ יתכ ָ  ש  יןהַ  ַבעֶר  ת   )שמנה חמו(. ןיִ ן, יַ מֶ ן, שֶ גָ בבהמתם, בָד  ָרָכהב ְ נשתלחה להם  ו  כ  יסְ ונִ  תו  חָ נְ ומִ  קרבן התמידשע"י  .ָרָכהב ְ ר"ת : ה 
 
 "י ת ִ ַכנְּ ָּ ש  תֹוךְּ  וְּ נֵ  ב ְּ ִייִתי י"ב ְּ הָּ ֶהם וְּ ר: ֵלאלִֹהים לָּ ֶ ם הֹוֵצאִתי ֲאש  ַרִים אֹתָּ ִני ֵמִמצְּ כְּ ָּ ש  ם לְּ תֹוכָּ ה ֲאִני בְּ הוָּ   (מו-" )כט, מהיְּ

 י ַכְנת   ָ תֹוךְ  ;שנים( 410) ת"ישעמד  1ביתכנגד <ת"י-=ָשַכןש   )מנחת כהן(        .( שנים420) ת"ךשעמד  2ביתכנגד < ת"ך- =בוב ְ

 י ְכנ  ָ  )שמנה לחמו(    .  שכינהראשון ושרתה בו המקדש השנים אשר עמד בית  ת"ירמז ל. ת"י=410=ְלש 
 
 " ָּית ש ִ עָּ חַ  וְּ ֵ ב  ַטר ִמזְּ טֶֹרת ֲעֵצי ִמקְּ ים קְּ ט ִ ִ ה ש  ֲעש ֶ ַ                                                                                                                      (" )ל, אאֹתוֹ  ת 

  ַח ֵ ְזב   (י)פניני רש"   . יםת חי  נֶ תֶ יא נוֹ שה  -יםי  חין, ינ  ת את כל המ  כֶ ֶר בָ שמְ -הכָ ָר ב  , ב לישראלטוֹ  ןרוֹ כ ָ זת, נוֹ וֹ ת עֲ ילַ ח  מ-נוטריקון :מ 

 הוָ קְ ת   ים, מ  חָ רה, ָר הֲ טה, שָ דו  ק-נוטריקון: ְקטֶֹרת. 

  י יֲעצֵ  תְקטֶֹר ט   ֲעש ֶ  םש   ַ יָתה. ס"ת הת  יָתההאת  . לרמוז שהקטורת עוצרת מ   )שמנה לחמו(                    (.בפרשת קורח)כ"ש  .מ 
    
 "ַהֲעלֹת רֹת ֶאת ַאֲהרֹן ו בְּ ין ַהנ ֵ ֵ ִים ב  ַ ב  ֲערְּ   " )ל, ח(הָּ

  ֶי םהָ  יןב ֵ  נ ֵרֹתהַ  תא  )נחל קדומים(       חסד.  תבַ הַ אֲ . כי אהרן הכהן שורשו בהבָ הַ אֲ : ר"ת ֲעְרב ַ

  ֶרֹ הַ  תא י  הָ  ןיב ֵ  תנ ֵ ַ  (שמנה לחמו)                    .   לישראל ֲאָהָבה ָמתַנת. שהקב"ה נתן ָמתַנת; ס"ת הבָ הָ אֲ  ר"ת: םֲעְרב 
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 .פריחה בת  אזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובי מסעודה  .מילה'ג בר אלקובי  יהודה :נשמת לעילוי
  .אסתר רב אלוש יעקב .כהן אבי-שושנה-אגאי .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  :והצלחת לרפואתסוליקה.  בת בילדה .ולי'ג בת החמש
 .אסתר תב מזל ועליה. עליה בן יצחק יוסף. אסתר בן. ישראל דינה בן שלום, הלָ ה קָ ידָ ל  -ברוריה בת לירז .רוריהב בת ליאת .אלגרה בן שלמה
 .רינהבת . שירה פאניבן אושרי   .פאני בן אריאל .זוהר בן אהרון .זוהר בן אזולאי עמי :לזיווג הגון  .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 

 

 (יחזקאל, מ"ג)" אתה בן אדם" להפטרה:' תצווה' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת 

: המלואים ימי ושבעת המזבח: הבית חנוכת עלמסופר  בהפטרה ;המשכן של המלואים ימי שבעת מסופר על בפרשה

 תעשה ימים שבעת: דם עליו ולזרוק עולה עליו להעלות, העשותו ביום המזבח חוקות אלה... אמר כה אדם בן אלי ויאמר

: ידיו ומלאו, אותו וטהרו המזבח את יכפרו ימים שבעת: יעשו תמימים הצאן מן ואיל בקר בן ופר, ליום חטאת שעיר

 '.  ה נאם אתכם ורצאתי שלמיכם ואת עולותיכם את המזבח על הכהנים יעשו והלאה השמיני ביום והיה, הימים את ויכלו
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