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 ר ּבֵּ י ֶאל "ּדַּ נֵּ ל ּבְּ ָראֵּ חוּ  ִיש ְּ ִיקְּ רּוָמה ִלי וְּ ת ּתְּ אֵּ ל מֵּ ר ִאיש   ּכָ ֶ ֶבּנוּ  ֲאש  חוּ  ִלּבו   ִיּדְּ קְּ רּוָמִתי ֶאת ּתִ      )כה, ב( "ּתְּ

 ל; 1/40עין יפה=, תורם ב40=ִלי ת מ  ;  1/50עין בינונית=ב , תורם50=כ ָּ    )בעה"ט(           . 1/60=עין רעה, תורם ב60: ר"ת לכ ָּ א 

 ה רו מָּ רה  =ת ְּ ֶתרשל  ממון. לתת צדקה מהמו תָּ הת ְּ  ;הֶגֶזל, ולא מה  ָּ =רו מָּ                                     )מנחת כהן(     מו אותו. תרומאת שמי ו קחו  שת  -'ם הרו  ת 

 ה רו מָּ  )חומת אנך(                             רבינו היה בהר, ואח"כ קיבל את התורה.               משה( יום ש40' )מרמז ל. הרָּ תו  ' מ=ת ְּ

 י ֶאל נ  ל ב ְּ א  רָּ חו   ִיש ְּ ִיקְּ ה ִלי וְּ רו מָּ               )בעה"ט( . רמז שאסור לקחת תרומה מהגויים.ע"ה בגימט' ,הגוים לא יןמִ רְּ תו   יהיו ישראל בני ךא  =ת ְּ

  ֶיב ְּ  לא ליִ  נ  א  רָּ חו  וְּ  ש ְּ   )מנחת כהן( לקב"ה. בנים אלא מפני שאנו  ,עגללא באה לכפר על חטא ה תרומה. לרמוז שהיובִ א  : ר"ת ִיקְּ

  ִא  י רָּ חוְּ  לש ְּ ִתי. לויל רשֶ ע  מ  . שהנותן צדקה נחשב כנותן לוי: ר"ת וס"ת ילִ  ו  ִיקְּ רו מָּ   (מנחת כהן) .רשֶ ע  המ  שהיא  (10)= 'י תרומת=ת ְּ

   חו ִיקְּ ה ִלי וְּ רו מָּ ה ִיקחו  אותיות =ת ְּ רָּ ִוִים תו  ִוִים חוקי אותיות=לְּ ה.  לְּ רָּ והמעשרות  התרומות הם חוקם את וללוים שיתנו לכהניםתו 

 )שמנה לחמו(             התורה. בחוקי לעסוק שיוכלו כדי

 ל ר ִאיש   כ ָּ ֶ ש   )מנחת כהן(       .ינִ אה  צֶ ו  רר אמ   יא הו  ש)ַעד( ין, פִ ו  כ    )את התרומה( םיל  שא לם  אִ  -נוטריקון :א 

 נזר יוסף(                  העני.-אצבעות המקבל  5=הזרוע הנותן, =ואצבעות הנותן,  5=הפרוטה, =י: הוי"הְמָיֶחֶדת ֶשם  צדקהה(    

 "ז את רּוָמה וְּ ּתְּ ר הַּ ֶ חוּ  ֲאש  קְּ ם ּתִ ִאּתָ ת  ָוֶכֶסף  ָזָהב :מֵּ ֶ ח ש    )כה, ג( "ּונְּ

 (חתם סופר)                           . נחושת, כסף, זהבהמילים:  נוטריקוןזאת לומדים עפ"י -נותני צדקהאנשים של  םסוגי  שלושה 

ב (א) ן הה ז'   :זָּהָּ ת   ...                                                                                                     'אדם זהב'. הכי טוב לתת צדקה כשהאדם בריא. וזהו ריא'בנו 

ח'פכנה סשיש כ'   :ֶכֶסף (ב) ת   . רק כשאותו האדם נימצא בסכנה, פותח את כיסו לצדקה... ו 

תנְּ  (ג) ֶ    ים לצדקה.יש  רמז לאדם שלא נותן צדקה בחייו ורק לאחר מותו קרוביו מפר   נו 'תאומר שוֶלה חתינ ת נ' :ח ש 

 ב) :המילים 3של  אותיות ת, ֶכֶסף, זָּהָּ ֶ  )חתם סופר(                          מרמזות על כל ימות השנה שיש בהם קריאת התורה: ( נח ש 

ב (א)  (.אע)   ספרי תורה.  2=בבחגים,   5=העולים בשבת,  7=ז  וגם .שנייום =ב, חמישייום =ה .שבת=ז: הימים בשבוע 3 :זָּהָּ

 )חת"ם סופר(      .  פורים, פסח=פ, סוכות=ס, כיפור=כ: החגים הגדולים שהם מהתורה :ֶכֶסף (ב)

ת (ג) ֶ  .=תעניותת, שמיני עצרת, =שבועותש(, השנה, ראש חודש)ראש  =חודשח, חנוכהנרות =נ שאר ימי החגים: :נח ש 

 כביטוי לתאוותנות ולחמדנות( 'זהב' ולא במילה' )כסף' מדוע משתמשים במילה?  

 80רוצה עוד -(80; אם יש לו שניהם )60רוצה -20...מי שיש לו הולך ועוֶלה< 80=פ, 60=ס, 20=כ :ֶכֶסף . 

ב             : בשביל הזהב' כ"ש: 'הולך'. בינונית מידהיד על 'ע  מ   זהב-עפ"י הרמב"ם .הולך ופוחת< 2=ב ,5=ה ,7=ז: זָּהָּ

ב  .אמצעבהולך הה  ז -נוטריקון= זָּהָּ

 " ּו ָעש  ש   ִלי וְּ ּדָ י ִמקְּ ּתִ נְּ כַּ ָ ש  ָכם וְּ תו  וּ  ...ּבְּ ָעש  ן וְּ י ֲארו  ים ֲעצֵּ ּטִ ִ   י(-)כה, ח "ש 

   ו ש  עָּ  .. קדושת המקדש תלויה בקדושה הנמצאת בליבו של כל אחד מהםשראלי  בל(ב)נמצא ווכן שימנו עה' ו-נוטריקון :ִלי וְּ

   ו ש  עָּ ן=ִלי וְּ כ    )'סודות'(                 '. בגימט, 422=ֶזה ִמשְּ

 י ת ִ נְּ כ  ָּ ש  ן - .רמז על משך שנות קיום בתי המקדש: וְּ כָּ ֶשִני1לבית, רמז 410=תי \ושָּ  )בעה"ט(            .2לביתרמז  ,420=תך \; וְּ

 ים ט ִ  העגל עווןעל  להם ומחל עמהם שלום ה''הקב עשה, שעשו המשכן שבזכות. חילהמ ,שועהי ,ובהט ,לוםש-נוטריקון: ש ִ

יםב שעשו ט ִ   ('י תנחומאמדרש )       . טובה עמהם ועשה רעות וחיות נחשים כגון, הדרכים תנו  כ ָ סָ ומ   אויביהם מיד אותם והושיע ש ִ
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

רּוָמה לפרשת  וגימטריות אותפרפר                              )שנה ד'(  171 עלון             ּתְּ

  עֶשה מצוות 2 יש:  תרומהבפרשת
 

ש)לבנות  ִנים, ִמקדָּ ָּ ן)שלא להוציא  .לא תעֶשה מצוות 1  ;(ֶלֶחם הפ  רו  י האָּ ד   (ב ָּ

 המנור  , השולחן, הּכרּוִביםה, כפורת: העשיית*. וכליו משכןעל מלאכת הציווי * ]כה]פרק  תרומה פרשת ענייני.                                     

, יםיחִ רִ ב  , היםנִ ד  א  וסדר עמידתם, ה-למשכן יםשִ קר  , הלה  מכסה לאֹוה, יםזִ ת עִ יעֹוירִ , תאֹול  ים והלּוסִ ר  ק  ה, תיעֹוירִ : העשיית* ]כו]פרק 
 . רצ  ח  שער ה  , יםנִד  א  הו עמודים, הלחצר יםעִ ל  ק  , המזבח הנחושת: עשיית* ]כז]פרק  .לפתח האוהל ךס  מ  , התכ  רֹופ  , הטבעותה

 ו"תשע ד' אדר א'  .' נתן חכמה לשלמה''וה :הפטרה .18.31-ת"ר ;18.02-ק"מוצש ;17.01-נרות הדלקת(: א"ת) השבת זמני 

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

 השכינה הר  ש  ת   בו, משכן -" נייד מקדש" לבנות קב"המה הוראה קיבלו במדבר ישראל בני יד  בנדּו •: הפרשה תמצית
 מודיע' ה כאשר חשיבות משנה הארון מקבל הפרשה בהמשך• וצורתו כליו, בנייתו תהליךבפרשה יש תיאור של •

 אצווה אשר כל את, העדות ארון על אשר הכרובים שני מבין הכפורת מעל אליך ודברתי שם לך ונועדתי: "למשה
, הקרבנות להקרבת המיועד הזהב מזבח הוא הלא", המזבח את ועשית: "םוויבני ישראל מצ •". ישראל בני אל אותך

  .מידותיה והגדרת המשכן חצר מחיצות תיאור: הפרשה ובסיום
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 עם מוסר השכלסיפור – צנוע ס'טו  ק  ק  ו   גאוותן דר  'ו   :משל על 

 פרח היער בלב צמח אחד יום. ובאושר בהרמוניה יחד שחיו וצמחים עצים סוגי ספור אין ביער להם צמחו ומעולם מאז
 עליו הסתכלו האחרים והעצים הפרחים כל .שמו ורד - ורזה ארוך גבעול ולו נהדר ריח שהפיץ, ביופיו ומרהיב אדמוני
, עליו שדיברו האחרים צמחים את שמע .. הוורד.'כמוהו הייתי שאני הלוואי, מקסים פרח איזה', לזה זה ולחשו בקנאה
  .'ביער כאן חשוב והכי מקסים הכי, יפה הכי הצמח הוא אני, אכן': ואמר בגאווה ראשו את הרים
 צמחים והרבה יפים פרחים הרבה יש הזה ביער? ככה אומר אתה מדוע' לו ואמר התעצבן אותו ששמע החמנייה פרח
 לחלוטין ברור, בהערצה עלי מסתכלים שכולם איך רואה הרי אתה', לו ענה הוורד .'מהם אחד רק אתה ואילו יפים
 גוש, הזה בצמח למשל הבט': ואמר גדול קקטוס לידו ראה, סביב הביט, ראשו הרים הוורד .'כאן חשוב הכי הפרח שאני
 זה מה, הגזמת הפעם, אדום ורד'  בעצבנות לו ענה ..החמנייה' .נעימים ולא מגעילים קוצים ומלא פרחים חסר ירוק
 .'!קוצים יש לך גם הרי? מכוער ומי יפה הוא מי שתקבע אתה מי? להיות צריך
 הקוצים לעומת שלי היפים הקוצים בין להשוות יכול בכלל אתה איך' ענה ואז הקקטוס ועל עצמו על הסתכל הוורד

 כל ?"שלו והאומללה הקטנה לפריחה שלי הבוהקים הכותרת עלי בין להשוות יכול אתה איך? הקקטוס של המכוערים
 .'גאוותן פרח איזה': בינהם ואמרו הקקטוס על ורדוה של דבריו את שמעו והצמחים העצים
', רו  יעּוכ  'מ עצמו את ולהרחיק הקקטוס מן יותר רחוק לעבור כדי שורשיו את לעקור רדוהו ניסה הבאים הימים במשך

 פרח איזה'–הקקטוס אל אחרת או כזאת נבזית הערה רדוהו זרק מחדש יום ובכל לעבור המשיך הזמן. הצלחה ללא אך
 לו אמר רק הוא, רדולו' מחמאות' החזיר ולא נפגע לא מעולם הקקטוס .עלבונות מיני ועוד '?קיים אתה מדוע', 'מיותר
 והגיעו עבר האביב ".כלשהי מטרה בשביל קיים יש ואדם חיה, צמח לכל, סיבה בלי קיים לא מאיתנו אחד אף" בשקט
 אחד יום. הגאה רדוהו כולל, להתייבש החלו ביער הצמחים כל גשם מי וללא ביער מאוד חם להיות החל. הקיץ ימות
 בעדינות אותו מנקרות, הקקטוס את מבקרות קטנות ציפורים - עיניו רואות מה והנה מים מקור מחפש, סביב הביט הוא

  '?עושות האלו הציפורים מה' שלידו החמנייה את ושאל ראהש ממה המום היה הוורד .לדרכם ועפות פעמים מספר
 ושאל המשיך ההמום הוורד .'ממנו לשתות לציפורים מרשה והוא במים מלא הקקטוס, שותות הן' -ענה החמנייהפרח 

 צמאה ציפור לראות מסוגל לא הקקטוס אבל, לו כואב זה' השיב החמנייה '!בחורים מלא הרי הוא? לו כואב לא וזה'
 '?מיותרים מים לו יש באמת' ,ושאל רגעים למספר בשקט חשב הוורד .'לו שיש מיותרים מים טיפת כל להם לתת מוכן והוא

 לך ויתנו שלו מהמים שייקחו מהציפורים יבקש הוא, לשתות לך גם ייתן הוא ממנו תבקש ואם', החמנייה השיב 'כן'
 חוסר על הקקטוס את והעליב הקניט, צחק הימים אותם כל שבמשך כך על עמוקה בושה חש הוורד ...'לשתות
 .בעבר הורד של התנהגותו על מילה להגיד מבלי לו נתן בשמחה והקקטוס מים ממנו ביקש מה זמן אחרי. שבו התועלת
 חיה, צמח של טיבו על לומדים לא, בשרו על למד שהוורד כמו. שבתוכו במה אלא, בקנקן להסתכל אל :שכלה מוסר

 .שהוא מי, להציע לו שיש מה, באמת שהוא מה לפי אלא, מראהו לפי אדם או

 " ּו ָעש  ן וְּ י ֲארו  ים ֲעצֵּ ּטִ ִ ִים ש  תַּ ּמָ ִצי אַּ ּכו   ָוחֵּ ה ָארְּ ּמָ אַּ ִצי וְּ ּבו   ָוחֵּ ה ָרחְּ ּמָ אַּ ִצי וְּ   )כה, י( "ק ָמתו   ָוחֵּ

   ו ש  עָּ ן וְּ רו  י א  צ  ים ע  ט ִ ש אותיות=ש ִ י ע  ֶעץ ו  ר ִמיו  ן או  טָּ ץ בחושך שולל האדם את להוליך היצה״ר שרוצה הוא שהשטן. שָּ יָּע  לו  ומְּ

 )שמנה לחמו(    הרעה. תוצָ ומעָ  הזה מהיועץ להינצל איך את עיניו ומאיר דעת לאדם מלמד התורה ראו   אבל ,לחטוא

  בעה"ט(          ולהשפיל עצמו.  רב  שָּ ( ללמוד שכל מי שלומד תורה צריך לתמו  חצאי א  ) שבורותכל מידותיו של הארון היו(                         

   )מעיינה של תורה(     הדרך וטרם הגיע אל השלימות. מחצית, עליו לדעת, כי עדיין הוא עומד בחכםועוד יש ללמוד: שתלמיד 

   ו ש  עָּ ן וְּ רו  שו  וחוץ מארון דכתיב:  עִשיתָּ ו: בכולם כתוב א       )בעה"ט(          . ארוןחוץ מה שלמה. שאת כל הכלים עשה ע 

 ן רו  ן=א  רָּ ן, שיש בה או  רָּ ן ;של ישראל או  רו  א=א  רָּ שכי הוא  ,נו  ן ;הכלָ או   א  רו      (בעה"ט)ים. ר  ָת עולה על כל הכ ְ כתר תורה , שֶנֶזר=א 

 ן רו  ר=א  רה בתורה כלולה כי, ׳ן או  י ׳נ של או  יָנה;  שער  ןב   רו  א=א  רָּ שבט ב    ְמָכֶלה ןרו  א  היה ה ולכן, ממקדשו אלהים נורא כי, נו 

ִויִ  ן; )שמנה לחמו(. ןרו  א  ה את ונשאש לְּ רו   )מנחת כהן( . סוד, דרש, רמז, פשטחלקי התורה:  4-ז למֶ בפרשה. ֶר  'ארון'פעמים  4: א 

 

? כי תמיד כשתבקשו תרומה, יגידו לכם לפני זה                 תרומהמופיעה לפני פרשת  משפטיםמדוע פרשת 
 משפטים, כגון: 'כבר תרמנו'...'אבא לא בבית'...'אין עליי כסף קטן'...וכו'.

 " ָית ִצּפִ ר ָזָהב א תו   וְּ ִית ָטהו  ּנוּ  ּוִמחּוץ ִמּבַּ ּפֶ צַּ יתָ  ּתְּ ָעש ִ   )כה, יא( "ָסִביב ָזָהב זֵּר ָעָליו וְּ

 ִית ו   ו ִמחו ץ ִמב   נ  ֶ פ  צ   .רו  בָּ כ ְ  כו  תו  תלמידי חכמים, וזה הכוונה מבית ומחוץ תצפנו, שתלמיד חכם צריך להיות  לעהארון מרמז  :ת ְּ

 הנעשית לו -. ואם לא זכהז ר התורה נעשית לו-הכָ : שאם האדם זָ ז ר רָּ ב  ;זָּ  )נזר יוסף(              מלכים. ז ר, שזכה לבגימט' דוד=זָּהָּ

 " ָית ָעש ִ י וְּ ּדֵּ י בַּ ים ֲעצֵּ ּטִ ִ יתָ  ש  ִצּפִ   (ג)כה, י "ָזָהב א ָתם וְּ

   צ י יע  ט ִ י םש ִ ִ ִצפ  הָּ  םא תָּ  תָּ וְּ  )שמנה לחמו(     .המתים תחייתל יקום בתורה שעוסק מי לכ   לומר שֶ  .יםִת במ   : ס״תבזָּ

 " ָאת בֵּ הֵּ ים ֶאת וְּ ּדִ ּבַּ ע ת הַּ ּבָ ּטַּ ל ּבַּ ע ת עַּ לְּ את ָהָאר ן צַּ ֶהם ָהָאר ן ֶאת ָלש ֵּ   (ד)כה, י "ּבָ

  ָּר ה אלָּ  ןאָּ ר  הָּ  תאֶ  תש    כדי מתנותו מנותיהם להם ולתת החכמים את אהבהל . ר״לןת  נָּ תְּ מָּ  וס״ת, הבָּ הָּ לא  : ר"ת םהֶ ב ָּ  ןאָּ

ֶהם הארון לשאת את וזהו, בתורה לעסוק שיוכלו  )שמנה לחמו(           .ב ָּ

 
  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 

 



 סיפור עם מוסר השכל -ה'ע  ש  ות   יםע  ש  הת   'מעגל   
 המלך את המשרת העיר בוקר כל. ומאושר שמח מאוד אך, עני משרת לו והיה, עצוב מאוד מלך היה רחוקה בארץ
. סוד שום ' 'אין?שלך השמחה סוד 'מה: משרתו את המלך שאל אחד יום .הבוקר ארוחת את לו והגיש עליזה בשירה
 אשר, המלך את הכעיסה העני של התשובה .המשרת ענה, לי' שיש במה שמח ואני עצוב להיות סיבות לי אין פשוט
 להיות מסוגל העני המשרת איך הבין ולא, טירוף אחוז התהלך המלך .לו ומשקר שולל אותו מוליך שהמשרת חשב

 שגורם למעגל מחוץ הוא כי מאושר 'הוא .הדבר לפשר אותו ושאל, החכמים לזקן המלך קרא .העלובים בחייו מאושר
, למעגל' נכנס לא מעולם הוא .המלך שאל '?מהמעגל לצאת הצליח הוא ..'ואיך.ענה החכם ,אומללים' להיות לאנשים

אותו,  להבין הצליח לא המלך אך. החכם ענה, '!ותשעה התשעים ..'מעגל.המלך שאל, '?הזה המעגל 'מהו .החכם ענה
. משרת מעולה יאבד המלך אז אך, זאת לעשות דרך שיש לו הסביר החכם, ל'מעגל' את המשרת בכוח להכניסוהחליט 

  .זהב מטבעות ותשע תשעים בדיוק ובתוכה שקית לילה לקראת להכין מהמלך ביקש .. החכם.הסתקרן והסכים המלך
 ביתו דלת על תלו המטבעות עם השקית את .לזריחה והמתינו, המשרת של ביתו ליד הסתתרו והמלך החכם ,בלילה
                                                                                                                                                   ".אותו מצאת כיצד לאיש תאמר ואל ממנו תיהנה. טוב איש היותך על כפרס שלך הזה האוצר"פתק:  שמו ובתוכה
, הפתק קרא ,השקיק את פתח הוא .ההתלוי יתבשק הבחין ,הדלת את לנעול כשפנה .ביתו את יצא המשרת הגיע, הבוקר

 המשרת...במחזה לצפות כדי בלאט התקרבו והמלך החכם .לביתו נרעד נכנס הוא. המטבעות את גילה יתהשק ובתחתית
 שיש גילה האחרונה לערימה הגיע כאשר. 10 של בערימות אותם לספור והחל, שולחנו על המטבעות שקית את רוקן
                                                                                                                                          ...מצא לא אך, הרצפה על, השולחן על לחפש והתחיל, בזעם צעק!", אותי שדדו" .מטבעות תשעה רק בה
 ויועצו ..המלך.בליבו חשב", מושלם יהיה שזה כדי אחד מטבע חסר אך, כסף הרבה זה מטבעות ותשעה תשעים"

 אותה והחביא, לשקית המטבעות את החזיר המשרת .שלשום כתמול לא המשרת שפני ראוו, לחלון מבעד הביטו החכם
 חשב ..הוא.100 מספר המטבע את לחסוך לו יקח זמן כמה לחשב והחל, ונייר עט לקח מכן לאחר .ההסקה עצי בין

, משכורתו את ויחסוך יעבוד שאם חישב ..הוא.לעבוד להפסיק ויוכל עשיר שיהיה הרי, מטבעות 100 לו יהיו שכאשר
 שאולי חשב והוא, זמן מאוד הרבה לו נראו שנה 12 אך .הנוסף המטבע את לחסוך יצליח שנים 12 או 11 שתוך הרי

 העבודה שעות לאחר נוספת עבודה לעצמו להשיג חשב גם הוא .מה לתקופת בכפר עבודה שתחפש מאישתו יבקש
 הזהב מטבע את לחסוך אישתו עם ביחד יוכל, רב שבמאמץ למסקנה הגיע הוא שערך המחודש בחישוב .בארמון
 נכנס המשרת: לארמון שבו והחכם המלך...כסף עוד להשיג כדי למכור יוכל מה לחשב התחיל הוא. שנים בשבע
 .העגום רוחו מצב בגלל אותו רלפט   החליט והמלך, וזועף עצוב היה המשרת הבאים .. בימים.ותשע התשעים למעגל

  י" למשה:הקב"ה אומר ּתִ רְּ ִדּבַּ ךָ  וְּ ל ִאּתְּ עַּ ּפ ֶרת מֵּ ּכַּ ין הַּ י ִמּבֵּ נֵּ ְּ ֻרִבים ש  ּכְּ   )כה, כב( "הַּ

  ִיןמ יש   ב   ֻרִביםה   נ  י; משהר"ת : כ ְּ נ  ֻרִבים ש ְּ כ ְּ י הכרובים . שהיו637=ואהרן למשה=ה       )שמנה לחמו(   .ואהרן משה כנגד שנ 

 

 " ָית ָעש ִ ָחן וְּ לְּ ֻ י ש  ים ֲעצֵּ ּטִ ִ ִים ש  תַּ ּמָ ּכו   אַּ ה ָארְּ ּמָ אַּ ּבו   וְּ ה ָרחְּ ּמָ אַּ ִצי וְּ   )כה, כג( "ק ָמתו   ָוחֵּ

 ן חָּ לְּ ֻ ִשיח=ש   .המשיח , עתידים לחזור לימות2בבית  )ארון, כפורת, כרובים, אורים ותומים(י שרת שניגנזו ל  לומר כי כ ְ  .בגימט' 388=למָּ

 ן חָּ לְּ ֻ ח=ש  מ  ח. כלומר מש  מ   מברכין עליו ברכת המזון.-את הקב"ה שאנשים  שאוכלים ושותים על השולחן מש 

 ן חָּ לְּ ֻ ם=ש  לו  םיש שמחה ויש -. כי כאשר מזונות מצויים בביתו של אדםשָּ לו    )חומת אנך(             . שָּ

 ן חָּ לְּ ֻ ת ה: ש  יו  ת  ע ֶ או  ןשל  םלָּ נְּ חָּ לְּ ֻ ִים=570=ש  ן יָּדָּ ת  ן צריך וגם, האכילה ידיו קודם ליטול שצריךרמז ; (וןנת ח מדל יןש) .נו   ִלית 

ָּ  עניים; שולחנו לידי ממזונות מ  א  ב   הוְּ חְּ ָּ  ו  רָּ מ  א  צִ  הוְּ ח   )שמנה לחמו(   .ה׳' לפני אשר השולחן 'זה . כ״שהוי"ה ס״ת :יוָּ

  מּותמרמזים על -ארכו ורחבו אמה וחצי.-גובהאך ה, תימו  ל  שְּ  ןהמידות השלחן באורך ורוחב האכילה, שיהיה מסתפק  ּכָּ

 מה שיותר. כאין בזה שלימות, כי צריך שיכוין  האכילה, וכוונת האכילה  ֵאיכּותמרמז על -וגבהובכמה שיש לו, 

 שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי 'רמז למה שאמרו רז"ל:  ?מדוע ניסמכה פרשת שולחן לפרשת ארון

 .'וידבר אלי זה השולחן אשר לפני ה''שנאמר  )הקב"ה( תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום

 
 ניכנס לגבאי ומסר לו את הצ'ק. הגבאי שמח על התרומה שנפלה בחלקו...₪, , החליט לתרום מליון אחד קמצן

 ם... ם ש  ילּו'?!  ענה לו: זה תרומה בע  חתימה בצ'קאך הבחין שהצ'ק ללא חתימה...אמר לו: 'אבל חסרה 
 

 " ָית ִצּפִ ר ָזָהב (את השולחן) א תו   וְּ יתָ  : ָטהו  ָעש ִ ֶרת ּלו   וְּ ּגֶ ח ִמסְּ    (כה-)כה, כד "ָסִביב ט פַּ

 ב ֶנהבארץ, הן, זָּ : זָּהָּ       נ.יוסף() .ם-'בונה י( 3); 'על הארץ ועל המזון'( 2) ;''הזן אותנו( 1):ברכת המזוןשל ברכות ה שלוש. רמז לו 

 י ִ ִצפ  הָּ  ו  א ת תָּ וְּ הו   בזָּ י רטָּ ש ִ עָּ תס"ת  :תָּ וְּ ר   )שמנה לחמו(      . ה׳ תר  תו  ב ְּ  השולחן על שתדבר .בתו 

 "ת ֻעּמַּ ֶרת לְּ ּגֶ סְּ ּמִ ֶיין ָ  הַּ הְּ ע ת ּתִ ּבָ ּטַּ ים הַּ ָבּתִ ים לְּ ּדִ בַּ את לְּ ָחן ֶאת ָלש ֵּ לְּ ֻ ש ּ    (ז)כה, כ "הַּ

  ְּתל ג ֶֶרתה   ֻעמ   סְּ ֶיין ָּ ת ִ  מ ִ ע תה   הְּ ב ָּ ה תר״ :ט   ִהלָּ ֶר ה   תֻעמ   לְּ  ;ת ְּ ג ֶ סְּ יֶית ִ  תמ ִ  )שמנה לחמו(     ;ןת  ת ִ  תס״:  ָּ ןהְּ

 י ד ִ ב  א םלְּ ש   חָּ  תאֶ  תלָּ לְּ ֻ ש   נ ת ס״ת :ןה  תְּ נ ת ממנו תת  ל   וגםקב"ה. ל ותשבחות תלו  הִ ת ְּ  ןהשולח על לומר שצריך .מָּ תְּ  עניים.  מָּ

 " ָּת ָנתַּ ל וְּ ָחן עַּ לְּ ֻ ש ּ ִנים ֶלֶחם הַּ י ּפָ ָפנַּ ִמיד לְּ    (ל)כה,  "ּתָ

   ןה חָּ לְּ ֻ ָּ  ֶחםלֶ  ש   ילְּ  ִניםפ  נ  ָּ  פָּ ה: ִמידת  ִפלָּ ת ְּ לו   'ל א: )ויקרא יט, כו(. כ"ש לתפלה קודם יאכל . שלאלְּ אכְּ ל ת  ם' ע  ד ָּ   )שמנה לחמו(.     ה 



 " ָית ָעש ִ ת וְּ נ רַּ ר ָזָהב מְּ ה ָטהו  ָ ש  ה ִמקְּ ָעש ֶ ָרה ּתֵּ נו  ּמְּ  מתוק מדבש: פי הזוהר הקדוש-על               )כה, לא( "הַּ

 .  משהוגם ס"ת  משה:  ר"ת חודשה-קליםש-נורהמ  לא ידע כיצד לעשותם והקב"ה הראה לו אותם: משהשלושה דברים 

 

 

 

 

 

 

 " ָית ָעש ִ ים ֶאת וְּ ִ ָרש  ּקְּ ן הַּ ּכָ ְּ ש  ּמִ י לַּ ים ֲעצֵּ ּטִ ִ ִדים ש                                                                                          )כו, טו( "ע מְּ

 ת י ב   בִ זְּ כ ָּ ואת  זימרי בן סלואֶשָדָקר את  הכהן פנחסמסו ָפר על  :'וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות' )בלק כה, א( כתוב

ן( א)זה רמוז בפסוק  אלף. 24. הייתה מגיפה ומתו רצו   כ ָּ ש ְּ מ ִ י ל  צ  ים ע  ט ִ ִדים ש ִ ר למעשה ִשִטים=ע מְּ פ   פעמים  24( ב); בגימט' ,לכ 

יםבפרשה   )בעה"ט(. משמרות כהונה ולויה 48וכנגד  נביאים 48כנגד -קרשים-48; במגיפה בשטיםאלף שנפלו  24כנגד -ִשט ִ

 "ִעים ּבָ רְּ אַּ י וְּ נֵּ דְּ ה ֶכֶסף אַּ ֲעש ֶ ת ּתַּ חַּ ִרים ּתַּ ֶרש   ֶעש ְּ ּקָ   (יטכו, ) "הַּ

 ִנים דָּ ן א  תחת הקרשים, זה בא ללמדנו, שמי שָשם עצמו למטה, ואינו  הטָּ מָּ , אבל בכל זאת היו מונחים לאד ון: הם מָלשו 

 .אדוןמתגאה על אחרים, סופו שיהיה 

 ֶרש  .הקדושה היפךשהוא  ֶשֶקראז זה -למקדש. ואם לאו ֶקֶרש, עושה את עצמו כמו ֶשֶקרר עצמו מן המ  , שהשו  ֶשֶקר אותיות=קָּ
 

ת'", ל  ד   ש בַ ק  איש אחד שומע דפיקות בדלת... הוא שואל "מי שם מאחורי מאחורי הדלת?"... "אני ממבצע 'הַ 
ת", עונה האיש, אתה יכול ללכת... ל  ָת ַבד  ַקש  ר לדלת... "ה  ב    עונה האדם שמע 

 
 " ָמ ת ֲהקֵּ ן ֶאת וַּ ּכָ ְּ ש  ּמִ טו   הַּ ּפָ ְּ ִמש  ר ּכְּ ֶ יתָ  ֲאש  אֵּ ָהר ָהרְּ   (ל)כו,  "ּבָ

  ָּית א  רְּ השמשה קיבל  כי בעת .הרָּ ו  ת  ה  =הָּ רָּ הו  , בהר התו   )שמנה לחמו(   יו. ל  כ    כל תבנית ואת המשכן תבנית גם את ָשם ֶהראָּ

 " ָית ָעש ִ חַּ  ֶאת וְּ ּבֵּ זְּ ּמִ י הַּ ים ֲעצֵּ ּטִ ִ   (א, ז)כ "...ש 

   ח ב   זְּ ת ה :מ ִ יו  ת  םאו  ֶעלָּ ח  של  נְּ ב   זְּ ִתי=920=מ ִ תָּ  )שמנה לחמו(    .יין מזבחעל ה ינסכוצריך שש; רמז (יתח יתב יןז םמ) .י ִין מָּ

   ח ב   זְּ ת אותיות=יתח יתב יןז םמ-ילּוימ  ב   'בגימט :מ ִ ח, ת  ִים ,י ִין, ז בָּ  (שמנה לחמו)החג.  מים וגם, ייןעליו  ומנסכים יםחִ בָּ זְּ ה תנו  נִ  . שעליומָּ

 

 " ָית ָעש ִ ר ּלו   וְּ ּבָ ה ִמכְּ ֲעש ֵּ ת מַּ ֶ ת..." ֶרש  ֶ ח ש    )כז, ד( נְּ

 י ש ִ עָּ ב ָּ  ו  ל   תָּ וְּ ש    רִמכְּ ע  הס"ת  :המ  רָּ ר אדם של שולחנוש. תו  פ   לחן האוכל. על שו הרָּ תו  לומר דברי יש ש מזבח. במקום עליו ְמכ 

ִתים-תורה דברי עליו אמרו ולא אחד שולחן שאכלו על 'שלשה :('ג אבותפרקי )כ"ש  י מ  ח   )שמנה לחמו(      '.כאילו אכלו ִמִזבְּ

 ת ֶ ת ֶרש  ֶ ח ש  . ֶרֶשתמ   מוציאו המזבח של ֶרֶשתו במצודתו ללכדו ֶרֶשת פורש ר"היצה כי :נְּ ְצרו   )כלי יקר(           י 

 

 " ָית ָעש ִ ים וְּ ּדִ חַּ  בַּ ּבֵּ זְּ ּמִ י לַּ ּדֵּ י ּבַּ ים ֲעצֵּ ּטִ ִ יתָ  ש  ִצּפִ ת א ָתם וְּ ֶ ח ש    (ו, ז)כ "נְּ

    ב זְּ מ ִ ד    ח  ל  צ   יב   י יע  ט ִ  )שמנה לחמו(         .חיים ולהוסיף לו אדם של ימיו להאריך ראבנ המזבח. כי חייםס"ת  :םש ִ

 
 "כ ל י לְּ לֵּ ן ּכְּ ּכָ ְּ ש  ּמִ כ ל הַּ ָכל ֲעב ָדתו   ּבְּ ד ָתיו וְּ תֵּ ָכל יְּ ד ת וְּ ר ִיתְּ ת ֶהָחצֵּ ֶ ח ש    (יט)כז,  "נְּ

 ה''פרשת  תרו  הנ   הדלקתליה  סמיך ו ֶ צ  חו  : 'ת ְּ ִיקְּ ֶליךָּ  וְּ ֶמן א  ֶ ִית ש  ל ת ז  ע  ה  ר לְּ ִמיד נ  ָּ   ':ת 

ת ֶ ח ש  תלרמז -דליקתמאל שנוכה חר נ-נוטריקון :נְּ ה נ רו  נו כ ָּ ְצָוה להדליק ח  ֶמןב. ומ  ֶ ְצָוה מן המובחר. ז ִית ש   (חומת אנך)    הוא מ 
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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, הלָּ ה קָּ ידָּ לֵ -ברוריה בת לירז .רוריהב בת ליאת .אלגרה בן שלמה
 .רינהבת . שירה פאניבן אושרי   .פאני בן אריאל .זוהר בן אהרון .זוהר בן אזולאי עמי :הגוןלזיווג   .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 

 

 (ו-מלכים א: ה)לשלמה"  חכמה נתן' וה" להפטרה:' תרומה' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת 

שנה  480בשנת  ויהי :המקדש בית בניית מלאכת עלמסופר  בהפטרה ;המשכן בניית מלאכת מסופר על בפרשה

': לה הבית בןיוי, ישראל על שלמה למלוך השני החדש הוא זיו בחדש הרביעית בשנה מצרים מארץ ישראל בני לצאת

 .קומתו אמה 30, רחבו 20, אורכו אמה 60' לה שלמה המלך בנה אשר והבית

 המ רָּ ֶשה': פירש"י' המנורה... תיעשהועשית מנורת זהב טהור מיקשה : 'נו  יעָּ  מאליה, לפי שהיה משה מתקשה בה.           -'ת  

                                                                  לפי שנתקשה בה.                                                                                                                אצבע: שהראהו הקב"ה בפירש"י  מעשה המנורה...' ֶזהו': : בהעלותך ח, ד(במדבר)ועוד כתוב:             

 ִליםש                                                             '                                                                                                                            יתנו כל העובר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש זה: ': כי תשא  ל, יג(שמות) : דכתיב קָּ

 שה ד   נתקשה משה על מולד הלבנה, באיזה   -יפירש"...' לכם ראש חודשים זהההחודש :  'יב, ב( : באשמות) :  דכתיב חו 

    '.ראה וקדש זהכ'שיעור תיראה ותהיה ראוייה לקדש, והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע ואמר לו: 

 רקיעיםכנגד שבעה  -פעמים 7מנורות שיעשה שלמה בבית המקדש; המנורה מוזכרת  ֶעֶשר': רמז לי: נוספה עשהית .

 )בעה"ט(
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