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 "ה קּוֵדי ֵאּלֶּ ן פְּ ּכָּ ְּ ש  ן ַהּמִּ ּכַ ְּ ש  ֵעֻדת מִּ ר הָּ ֶּ ד ֲאש  ּקַ י ַעל ּפֻ ה ּפִּ ֶּ ם ֲעבַֹדת מֹש  ּיִּ וִּ ַיד ַהלְּ ר ּבְּ מָּ יתָּ ן אִּ  )לח, כא(ַהּכֵֹהן"  ַאֲהרֹן ּבֶּ

 ה ָשא לפקודי: ב :ֵאל ֶּ ההקשר בין פרשת כי ת ִּ הוב ('אלה אלהיך ישראל')חטאו  ֵאל ֶּ  )אהבת חיים(         ('אלה פקודי המשכן')יתקנו  ֵאל ֶּ

 ה ן בסֹוד ֵלָאה=ֵאל ֶּ שכ ָ יֹום ':(במדבר ז, א) וזה שנאמר .האָ לֵ . לרמוז כי המִּ ֹות ב ְּ ל  ה כ ַּ ֶׁ ןה   תאֶּ  ָהִקיםל   ֹמש  כ ָ ש     )החיד"א( .לאה, ר"ת 'מ ִ

 (ע.א)                 (. 420) 2בית(+410) 1ביתכמניין השנים של  '.בגימט ,830=(האָ לֵ )בן  יששכר 

 ן כ ָ ש   מ ִ ן ה  כ   ן: פעמיים שנחרב למקדש : רמזָהֵעֻדת ִמש   כ   ן הראשון; קיומו של המקדש שנות '. כמנייןבגימט 410=ִמש   כ    420=הִמש 

                                                          )רבינו בחיי(.                   ברוח הקדש משה. את כל זה ראה השני המקדש של קיומו כמניין שנות (האותיות 5 עם יחד) ' בגימט

 ן כ   גֶּל הזהב=889=ָהֵעֻדת ִמש    )'סֹודֹות'(            '.בגימט, זו היא ָהֵעֻדת כי ָמָחל יהו"ה על החטא בעֶּ

 ן כ   לעבודת  כוכך שכל התרומות שנדבו בני ישראל הללמפני שהמשכן עצמו היה עדות ? מדוע ניקרא כך: ָהֵעֻדת ִמש  

 (י"ם)מלב           .מקום התשכינה שרובזכות זה ה המשכן ולא היתה בזה שום מעילה או גניבה ח"ו,

 ן ן ִמשכ ָ ן( ב; )2ביתו  1ביתמשכנים:  2( רמז שיהיו א: )הִמשכ ָ ן'(, ה)עם ' הִמשכ ָ ןלרמז ש -'(ה)בלי ' ִמשכ ָ היה חסר       שני ִמשכ ָ

 )אהבת חיים(      .                  אורים ותומים. )ה( רוח הקודש. )ד( שכינה. )ג( אש.  )ב( כרוביםו כפורת, ארוןדברים: )א(  חמישה

 המשכן את מלא' ה 'וכבוד. מלא. ר"ת העדות רוןא, העדות וחותל, העדות שכןמ -עדות( שלושה דברים ניסמכו לא) :הֵעֻדת' .

בישראל שעזבו  ֵעדו ת: המשכן בעצמו נתן הֵעֻדת( ב; ))אור החמה(לרמוז ששלושתם הם עדות לישראל שהשכינה שרויה בהם. 

שנה שעברו מצאת בני ישראל ממצרים עד ששלמה המלך בנה  480-רמז לבגימט' )ע"ה(  480=הֵעֻדת( ג; ))אהבת חיים(התורה. 

 )מנחת כהן( אחת ובאחדות גמורה.עדה . רמז שהמשכן יתקיים רק אם ישראל יהיו ֵעָדה: לשון הֵעֻדת( ד; ))רבינו בחיי( .1ביתאת 

 ר ֶּ ד ֲאש  ק   ֻ ל פ  י ע  ִ ה פ  ֶּ  'אשר פקד על פי משה'התורה לא היתה צריכה להביא את כל החשבון של תרומות המשכן, אלא : ֹמש 

 כל התרומות למלאכת המשכן. כושמשה רבינו רצה בכך, משום והייתם נקיים מה' ומישראל שלא יחשדו שמא לא הל

 ל י ע  ִ ת פיו -''על פי משה'. כ"ש שמשה לא ניכנס לארץ משום שהיכה את הסלע ולא דיבר אליו...כלומר בגימט, ֵקץ=פ  מֲחמַּ

ים היה ניכנס לארץ ובונה המקדש2ביתו  1ביתעל  ֵקץשל משה שלא דיבר אל הסלע, הגיע ה  )ע.א(  לא היה נחרב!        -. שאִּ
 
 ַקע ת "ּבֶּ ּגֹלֶּ ית ַלּגֻלְּ ל ַמֲחצִּ קֶּ ֶּ ל ַהש ּ קֶּ ֶּ ש  ... ּבְּ ש  ן ַהּקֹדֶּ ּבֶּ ים מִּ רִּ ש ְּ ה עֶּ נָּ ָּ ה" )לח, כו( ש  לָּ ַמעְּ  וָּ

ע ק  ֶּ ת ב  ג ֹלֶּ ג ֻל  ע: ל  ק  ֶּ ת, זוכה להיות הוָ נָ בעֲ ב, היינו ק  מי שמחזיק עצמו לעָ לומר , עקב אותיות=ב  ג ֹלֶּ  .ראש. דהיינו ג ֻל 

ֲחִצית ; חיקרוב לצדקה<שהלרמוז  'צ'=ובאמצע 'יח  '=נהפני אחרולו ה, האות השני'תמֵ '=נהוהאחרו נההאות הראשו תיצחמבתיבה  :מ 

ֲחִצית; 'תווצדקה תציל ממו' :כמו שכתוב. ֵמתהרחוק מצדקה<   ;רומהתתן ידיקים, צסד חטה מ-נוטריקון :מ 

ָדָקה ָדָקה=צ   )החיד"א(          .והעני מטיב עם העשיר'-. 'העשיר מטיב עם העניצ=ה ,ד=ק ,ק=ד ,ה=צ .ב"ש-א"ת' בגימטלמפרע  צ 

ן=450(=130) ענילבין  (580) עשיר: ההפרש בין ֲעִני-ֲעִשיר ֵ ן. כלומר ת  ֵ   .    עשירותהיה  עניכסף ל ת 

 ֶּ ִרי ןִמב  ש   נָ  םעֶּ ָ להקדים  כדי, באדר א'צריך לתת ב השקל מחציתאת . המןס"ת  ';בגימט ,1067=ואסתר מרדכי ימֵ י  ב ִ  לאֵ גָ לִ =הש 
 בעה"ט(\שמנה לחמו)       היהודים., כדי להשמיד י"ג באדרכיכר כסף, בששקל עשרת אלפים ולהכריע את השקלים של ָהָמן 
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

קּוֵדי לפרשת  וגימטריות  אותפרפר                                  )שנה ד'(  175 עלון             ּפְּ

  אין מצוות תרי"ג  פקודיבפרשת  
 הנשיםנדבת * .חכמי הלבעניין * .תרומה לה' מאת בנ"י* .ןמשכלצוות להם ה-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 המשכןואת  כיור הנחושת, מזבח הנחושתעשיית את * ]ח]פרק ל .מזבח הזהב, ומנורה, השולחן, הארוןה

 ו"תשע 'באדר  ב'   .'עש חירום'וי :הפטרה .18.59-ת"ר ;18.24-ק"מוצש ;17.24-נרות הדלקת: (א"ת) השבת זמני 

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

 המשכן בניית לצורך העם מן שהתקבלו התרומות פירוט•המשכן הקמת בנושא ממשיכה הפרשה•:הפרשה תמצית
 הציץו, אבנטים ,מכנסיים, מגבעות ,מצנפת, ובניו אהרן של כותנות, מעיל, חושן אפוד: הכהונה בגדי הכנת תיאור•
. והנחושת הכסף, הזהב משקל: למשכן שהגיעו התרומות משקלי( ְמִנַית) פקידת על מסופר' המשכן פקודי אלה'•

, המשכן את להקים משה את' ה יצוו• .בקע, שקל, כיכר: ההם בימים הנהוג לפי, כאן המוזכרים המשקלות שמות
 הקטירהוא ש משה, כליו וחנוכת המשכן הקמת ימי בעתהם ש -כט באדר-: מיום כגימי מילואים• .ניסן חודש בראש

 .וביום השמיני משה העביר את הכהונה לאהרן ובניו .המזבח על הקרבנות את והקריב הנרות את הדליק, הקטורת את
 ישראל בני יסעו המשכן מעל הענן ובהעלות': הפרשה בסוף וכמפורש, ישראל בני למסעי סימן היווה אף- הענן•

  .יסעו לא - הענן יעלה לא ואם, 'מסעיהם בכל

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lwxCmUXl4UpwOM&tbnid=y292CLMSniCRVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ilschool.org/home/tic/shabat/seder.htm&ei=IyeGUvTFDujA0QWd-YGoDQ&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNFa3PWZLworbv6PK4C8NqhuoXpnAg&ust=138460988298
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lwxCmUXl4UpwOM&tbnid=y292CLMSniCRVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ilschool.org/home/tic/shabat/seder.htm&ei=IyeGUvTFDujA0QWd-YGoDQ&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNFa3PWZLworbv6PK4C8NqhuoXpnAg&ust=138460988298


  יפות שלמות   שראה שכולם מתנדבים לבית המקדש ולא היה לו מה להביא. ראה אבנים: ברבי חנינאמעשה
ים אצבעו יחד ִש י  בתנאי ש   אותם לירושלים...הזדמנו לו פועלים ואמרו לו שיעלו וביקש פועלים שיעלו אותם

  )קהלת רבה א, א(         איתם, תוך רגע היו בירושלים ונעלמו...והבין שהם מלאכים שהזדמנו לו בזכותו. 
...ומיד הקב"ה שולח המעשה בא ללמדנו שכך הוא בכל הדברים הקדושים, האדם צריך לרצות, להתחיל ולשלוח ידו בקודש

 )נזר יוסף(                     '...ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם-פתחו לי פתח של מחטעזרו מקודש, בבחינת: '

 

 איך להפוך כל חיסרון ליתרון: בת הטבח 
ח בת לה  הראהו למטבח בתו את הוביל חיים. הטבחה בעיות עם שבהתמודדות הקושי על אביה עם בשיחה התלוננה הַטב 

. גרגירי קפהשפך -; בסיר השלישיביצההכניס -; בסיר השניגזרהוא שם -שלושה סירים בהם רתחו מים: בסיר הראשון
המים הרותחים והניח אותה מ ביצהמן הסיר ושם אותו בצלחת; הוא הוציא את ה גזרהטבח את הלאחר זמן מה שלף 
הוא הביט בבתו ושאלה אותה: 'מה את רואה, יקירתי?'. הבת התקרבה  ומזג אותו בספל. קפהבקערה; סינן את ה

הדיף ריח ניפלא  קפהה, שהייתה קשה; ביצההיה רך ונימעך; היא קילפה את ה-גזרלשולחן ובחנה את התוצרים: ה
. המים הרותחים הם אותו מצב נתון 'כך בני אדם שונים מתמודדים עם קושי זהה'וטעמו היה טוב ומענג. אמר הטבח: 

בקלות;  אותו לפורר וניתן עכשיו התרכך עד מאוד, למים קשה, שהגיע-גזרה (:קושי זהה)כלומר  החומרים שלושת עבור
 לאחר שהיו הם יחודיים! לעומת זאת,-פולי הקפהכולה;  התקשתה קליפתה הדקה,שהגיעה עדינה ונוזלית תחת -ביצהה

בעיות מגיעות למפתן שה? 'כ'לאיזה מהם את דומה, בתי היקרהבמים הרותחים, הם הפכו את המים למוצר משובח. 
בהתחלה בעלת אופי -ביצהכמו שניראה חזק, אך מאבד את תכונותיו במצבי לחץ? -גזרכמו  ?'כיצד את מגיבהדלתך, 

ה ת  מ  ְש ונִ  ליבה אך מבחוץ דבר אותו שניראית...וכו' אהוב אדם ת שלו  מ   גירושין, פיטורין, לאחר: ליבה את שמקשה עדין
אשר תפקידו בחיים להפוך את המצב הכואב לדבר הטוב ביותר שניתן? -פולי קפהאוד... או אולי כמו התקשו עד מ

הקפה מגיע לתכונותיו הטובות ביותר עת שהמים בשיא הרתיחה!  בשביל להיות פול קפה, רק צריך לזכור שכל מה 
  ...יתרוןשלא ניתן להפוך ל יסרוןחאין  שקורה לנו בחיים יש סיבה...רק נישאר לנו לגלות מה היא וללמוד ממנה.

 "י הִּ ַאת ַויְּ ר מְּ ּכַ ף ּכִּ סֶּ ת ַהּכֶּ קֶּ צֶּ ֵני ֵאת לָּ ש   ַאדְּ ֵאת ַהּקֹדֶּ ֵני וְּ ת ַאדְּ רֹכֶּ ַאת ַהּפָּ ים מְּ נִּ ַאתלִּ  ֲאדָּ ר מְּ ּכָּ ר ַהּכִּ ּכָּ ן ּכִּ דֶּ אָּ  " )לח, כז(לָּ

 ת א  ת ֲאָדִנים מ  א  ר ִלמ  כ ָ כ ִ  ךהמשכן, כ יסודותהם  אדניםכשם שהו ;ה"ט(בע) .בכל יוםברכות  האָ מֵ תקנו  אדניםכנגד מאת  :ה 

 (םהרי"חידושי )הקדושה בכל אדם מישראל, וע"י הברכות הוא מעיד שהשי"ת הוא אדון של כל הבריאה.  יסודותהברכות הם 

 ֵני ד  ת א  רֹכֶּ ָ פ  של תפילות שכולם קודש שאין אנו עושים בהם -אחדלפי שיש שני ברכות,  ,זצו"ק קב אבוחצירהעיאומר רבי : ה 

  צריך לשתף שם הוי"ה עם אדנ"י; ולםובכ יהיברכות שנהנין לצורך עצמנו: כגון, אכילה ושת-השנישום צורך לעצמנו; 

 ֵני ד  רֹ א  ָ פ  תוה   (פיתוחי חותם)       (וע"ה האותיות 10)עם ' בגימט, 787=הנהנין ברכת=כֶּ

  ָק(הזוה)  . (גדול) 'רב איהו( שפל בעצמו) ירעמאן דהוא ז' ;(הכלי יקר). ןן, הוא אדוֹ דֶׁ מחזיק עצמו בשפלות כאָ ה ,אדוןמלשון =ןדֶּ א" 

 

: 'מה אתה חמתוטובעת, מוציא סידור ומתחיל להתפלל. צועקת לו  חמתוחתן יוצא לטייל לי הנהר ומוצא את 
 שוקעת'...  החמהעושה? קפוץ לנהר ותציל אותי'... עונה לה החתן: 'הרי כתוב שצריך להתפלל ערבית כאשר 

 

 "ת אֶּ ף וְּ לֶּ אֶּ ַבע הָּ ְּ אֹות ּוש  ה ַהּמֵ ָּ ש ּ ים ַוֲחמִּ עִּ בְּ ִּ ש  ה וְּ ש ָּ ים עָּ וִּ ים וָּ ַעּמּודִּ ה לָּ ּפָּ צִּ ם וְּ יהֶּ ֵ אש  ק רָּ ַ ש ּ חִּ ם וְּ  (ח" )לח, כאֹתָּ

 ת אֶּ ף ו  לֶּ ע ָהאֶּ ב  אֹות ו ש   ֵ מ  ה ה  ָ ֲחִמש   ִעים ו  ב  ש ִ ה ו  ו ִדים ָוִוים ָעש ָ מ  ' וכו החשבון עושה[  משה]  שהוא עם: תנחומא במדרש ומובא: ָלע 

 וראה...  עיניו את ה"הקב האיר מיד... נראים היו ולא לעמודים ווין מהן שעשה שקל ושבעים וחמישה מאות ושבע אלף שכח

 את משה שסיים לאחר. קדושתם מעלת לפי היו שונים ,וכליו המשכן חלקי: אמר ע"זי מקוצק הרבי. לעמודים ווין עשוין שהיו

 בעוד, גבוהה במדרגה שקדושתם כלים נעשו שמנדבותיהם, אלה זכו למה: הדבר שורש על דעתו את נתן המשכן מלאכת

 לפי אלא, בדבר פנים אשוֹ מָ  שאין, בינה לכלל והגיע? הקדושה במעלת פחותים כלים מהם נעשו אחרים של שנדבותיהם

". בסדר שנעשה ודבר דבר כל על" חשבון ועשה בנותנים משה התבונן כן על. הדברים נחתכו הנתינה בשעת המחשבה טהרת

 נעשה מה ותמה עמד. ושלימה זכה מחשבתם הייתה לא, שקל ושבעים וחמישה מאות ושבע אלף שנותני, בויל אל ושם

 מחוברים כשהם אבל, קדושה להם אין עצמם משל. לעמודים ווים נעשו מהם: עיניו את ה"הקב האיר. אלה של מנדבותיהם

 .קודש הם גם יהיו לקדושה התחברותם ידי שעל הרי, עולם לעמודי

 ו ִדים ָוִוים מ  ן. חוץ  'ווי העמודים'לרמז -'ובאות  מתחיל( העמודים 248) רמ"חכל עמו ד מ-התורהספר ב :ָלע  שכ ָ ר המִּ שהיו בֲחצַּ

 :  בי"ה שמ"ומתחיל באותיות: ספר התורה ב עמודהעמודים( שה רמ"חמקומות )מתוך  6-מ

 

 

 

 

 

 

יתב  ='ב: ה-בי ָרא ֵראש ִ ה הו ָדהי  ='י ; )בראשית א, א(. 'ב ָ ת ָ ִאיםה  '=ה;  )ויחי מט, ח(' יֹודו ךָ  א  ם ב ָ ֲחֵריהֶּ י ָם א   .)בשלח יד, כח(' ב  

ךָ  ָמרש   ='ש  :שמ"ו ר ֵאת ל  ֶּ ֹבו   המ  ='מ  ;יא( תישא לד,-)כי' ָאֹנִכי ֲאש  יךָ  ט  ם ָאִעיָדהו  ='ו  ;)בלק כד, ה( 'י ֲעקֹב ֹאָהלֶּ ת ב ָ ִים אֶּ מ  ָ ש    )וילך לא, כח( 'ה 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע
 



 "ת אֶּ ףהָּ  וְּ לֶּ ַבעוּ  אֶּ ְּ אֹות ש  הוַ  ַהּמֵ ָּ ש ּ יםוְּ  ֲחמִּ עִּ בְּ ִּ ה ש  ש ָּ ים עָּ וִּ ים וָּ ַעּמּודִּ םוְּ  :...לָּ יִּ ּפַ עוְּ  ַאלְּ ּבַ ל ֵמאֹות ַארְּ קֶּ ָּ        ט(כ-" )לח, כחש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ע ידַּ שצריך האדם להתבונן ולִּ  .1775נקבל  מנצפ"ךאותיות  5ביחד עם  ב-אאותיות  22ל אם נחבר את הערך המספרי ש

דאותיות התורה הם קודש קודשים למעלה, וכל אות ואות נבראו ממנה כמה עולמות וכמה סודות באותיות התורה אשר אין 

ולכן צריך האדם ליזהר מאוד בקדושת האותיות בלימוד התורה ובתפילה, שידע שבדבר באדם להשיג אחד מאלף מהם...כח 

ו ִדיםי ה  וֶּ וָ  1750 הקודש בטהרה. קדוש הוא עוסק כדי שישמור משמרת  מ   (פיתוחי חותם)             הם הנושאים עמודי עולם. ע 
 
 ..." ר ֶּ ֲאש  ה ּכַ ּוָּ ה צִּ הוָּ ת יְּ ה אֶּ ֶּ  " )לט, א(מֹש 

 ר ֶּ ֲאש  ה כ   הָוה ִצו ָ ת י  ה אֶּ ֶּ  הקדוש( ייםהח )אור       א שינה דבר מהמצווה. למשה להודיע שהתורה מעידה על כך ש( א): ֹמש 

 )נאות דשא( .שמונה עשרהברכות בתפילת  י"חקנו יכנגד זה ת ,בפרשההפסוק פעמים מוזכר  18 (ב)                                      
 
 "א ה ַוּיַרְּ ֶּ ת מֹש  ל אֶּ ה ּכָּ אכָּ לָּ ּנֵה ַהּמְּ הִּ וּ  וְּ ש  הּ  עָּ ר אֹתָּ ֶּ ֲאש  ה ּכַ ּוָּ ה צִּ הוָּ ן יְּ וּ  ּכֵ ש  ךְּ  עָּ רֶּ בָּ ם ַויְּ ה אֹתָּ ֶּ  " )לט, מג(מֹש 

  ִהנ ֵה ו  ו  ן...ָעש  ֵ ו   כ   אחת עבירה והעובר, אחד פרקליט לו קונה אחת מצוה 'העושה :(י, ד פרק אבות) איתא ?מתי יש ְכִפילּות: ָעש 

 זושא' ר הרבי אמר, אבל. רע מלאך נוצר  עבירה ומכל טוב מלאך נוצר הוָ צְּ מִּ  שמכל, כלומר, אחד' קטיגור לו קונה

 לו יש אם.  רגל לו חסרה אז ראש לו יש אם.  באיבריו שלם שיהיה, יהודי מעבירת הנוצר רע מלאך ראיתי לא עוד', מאניפולי

 את משה 'וירא התורה לנו מספרת וכאן. אבריו ח"ברמ עבירה שעושה יהודי  בנמצא כלל אין כי, והלב הידיים לו חסרים רגל

 )'בסוד ושיח'(       .נפלאה בשלמות-'עשו כן' ה צוה אותה, כאשר עשו והנה המלאכה כל

  ֶָּבר י  ֶּ  םֹאָת  ך  ו   )מנחת כהן(                      ל להם שהשכינה תשרה במעשה ידיהם.'. משה איח  בגימט אדנ"י=65: ס"ת הֹמש 

   ך ָברֶּ י  ה ֹאָתם ו  ֶּ  )רש"י(                                )תהילים צ'( 'יהי רצון שתישרה שכינה במעשה ידיכם'.-אמר להם :ֹמש 

 " ָּּת ַרבְּ קְּ הִּ ת וְּ ת ַאֲהרֹן אֶּ אֶּ יו וְּ נָּ ל ּבָּ ַתח אֶּ ל ּפֶּ ּתָּ  מֹוֵעד אֹהֶּ ַחצְּ רָּ ם וְּ ם אֹתָּ יִּ ּמָּ  (יב" )מ, ּבַ

  ָ ת  צ  ָרח  ִים ֹאָתם ו  ָ מ   ( שמנה לחמו)                 . 'בגימט, האָ את כל גופם במקוה בארבעים סֶּ  לו  ב  והנה טָ =1237=ב  

 
 ד חָּ אֶּ : "ּבְּ ש  ים ַלחֹדֶּ קִּ ת ּתָּ ן... אֶּ ּכַ ְּ ש  ן... הּוַקם מִּ ּכָּ ְּ ש  ם ַהּמִּ ה ַוּיָּקֶּ ֶּ ת מֹש  ן אֶּ ּכָּ ְּ ש    : ב, יז, יח( פסוקים" )מ',  ַהּמִּ

 בכסל"וכ"ה המשכן וכליו הסתיימה בתאריך  חלקי)א' בניסן(; בניית כל  ר"ח ניסן: המשכן הוקם בבאחד לחודש. 

 ' ִקים' )הקמהשלוש פעמים ָ ם ת  ם הו ק  י ָקֶּ   שָיקו ם במהרה בימינו אמן;-3בית, 2בית, 1בית(: כנגד שלושה מקדשים: ו 

 ם  (נחל קדומים)      .מטהר את האדם הוֶּ ק  מִ שהכמו את האדם, מטהר  המשכןלומר ש '.בגימט ,הוֶּ ק  מִ =הו ק 
 
 ם ש ֶּ ת "ַוּיָּ ה אֶּ נֹרָּ ל ַהּמְּ אֹהֶּ ן נַֹכח מֹוֵעד ּבְּ חָּ לְּ ֻ ךְּ  ַעל ַהש ּ ן יֶּרֶּ ּכָּ ְּ ש  ה" )מ, כד(  ַהּמִּ ּבָּ גְּ   נֶּ

  ו -ה-דרומזים לימים -שלושה נרות מימין; שבתהוא הנר האמצעי, רומז ליום -גוף המנורהקנים:  שבעהלמנורה יש 

 .       (נשאר בהם מתוספת הנפש ונשמה של השבת) ג-ב-ארומזים לימים -שלושה נרות משמאל; (שבהם עושים הכנות וקניות לשבת)
 ן< נרות היצהר; יין< הקידוש על התירוששעל השולחן;  לחם<זה הדגן: יצהר-תירוש-: דגן3-מקדשין השבת ב מֶּ   )בן איש חי( .שֶּ

 ֹנָרה מ   ל -ה  מֶׁ ָחן'; ידרים-'הרוצה להחכיםבצד דרום<כ"ש <החֹוכָמהסֶׁ ל  ֻ ש   ל -ה  מֶׁ רסֶׁ  .'יצפין-'הרוצה להעשיר< בצד צפון<העֹושֶּ
 

           ".יתקִ סְ עִ  תיבּוִר יְ  על: "עונה הוא ?"יושב אתה מה על: "אותו שואל לתא חברו. לכלא הגיע חדש עציר
 "...המדינה כמו השטרות אותם את ייצרתי" .הוותיק העציר מתעניין?" עסקית יריבות על שנאסרת זה איך"

 ם ש ֶּ ת "ַוּיָּ יֹּר אֶּ ין ַהּכִּ ל ּבֵ חַ  ּוֵבין מֹוֵעד אֹהֶּ ּבֵ זְּ ן ַהּמִּ ּתֵ ה ַוּיִּ ּמָּ ָּ ם ש  ה ַמיִּ צָּ חְּ רָּ  " )מ, ל(לְּ

   ןו ֵ ת  הש ָ  י ִ ָ ָצהל   ִיםמ   מ  , כדי הסוטה , את שמו במים ולהשקות את האישהכביכוללרמוז שהקב"ה ציוה למחוק, . שלום: ר"ת ָרח 

 )אור החמה(              לעשות שלום בינה לבעלה. 
 
 "לֹא כֹל וְּ ה יָּ ֶּ בֹוא מֹש  ל לָּ ל אֶּ י מֹוֵעד אֹהֶּ ַכן ּכִּ ָּ יו ש  לָּ ן עָּ נָּ עָּ בֹוד הֶּ ה ּוכְּ הוָּ ֵלא יְּ ת מָּ ן אֶּ ּכָּ ְּ ש   (ה" )מ, לַהּמִּ

  ִ כ   יכ ָ ָענָ  וָעָלי ןש   ( נחל קדומים עפ"י ע.א)    .אליהו הנביאיבוא, הוא  ןנוֹ יִ אשר . לומר שבית המקדש השלישי ייבנה כןנוֹ יִ : ס"ת ןהֶּ
 
 "לֹא כֹל וְּ ה יָּ ֶּ בֹוא מֹש  ל לָּ ל אֶּ י מֹוֵעד אֹהֶּ ַכן ּכִּ ָּ יו ש  לָּ ן עָּ נָּ עָּ בֹוד הֶּ ה ּוכְּ הוָּ ֵלא יְּ ת מָּ ן אֶּ ּכָּ ְּ ש   (ה" )מ, לַהּמִּ

ןו   ֵ ת  הש ָ  י ִ ָ ָצהל   ִיםמ   מ  , כדי הסוטה , את שמו במים ולהשקות את האישהכביכוללרמוז שהקב"ה ציוה למחוק, . שלום: ר"ת ָרח 

 )אור החמה(             לעשות שלום בינה לבעלה. 

 (רבינו אפריםבשם  'ומתוק האור')                       :הפסוקים מרמזים על התורה הקדושה

o ת אֶּ ף ו  לֶּ  כלומר על לימוד התורה. -'אלופה של תורה': בא לרמוז על ָהאֶּ

o ע ב  אֹות ו ש   ֵ מ  לֹו של משה רבינוה  בְּ  ובא עתניאל בן קנז והחזירם בפילפולו.-: אלו שבע מאות הלכות שנישתכחו בימי אֶׁ

o ים פנים לתורה''שבע: הם ושבעים;  'חמישה חמשי תורה': הלא הם וחמישה. 

o ה ו ִדים ָוִוים ָעש ָ מ   )ירמיהו לג, כה( .שמתי' לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא 'אםהשמיים:  : התורה היא המחזיקה את עמודיָלע 

o ִים פ   ל  א   שנים שבהם קדמה תורה לבריאת העולם.  אלפייםאלו הם  :ו 

o ע ב   ר  א   פרסה. ארבע מאותפרסה על  ארבע מאותכנגד ארץ ישראל, אשר גודלה : ֵמאֹות ו 

 



 סיפור עם מוסר השכל -חיינו פרויקט 

 הבתים בניית מעסקי לפרוש תוכניותיו ותיאר, שלו למעסיק פנה הוא. מעבדותו לפרוש שהחליט מבוגר נגר היה היה
 זה כי הסביר הוא, הכנסה בהפסד הכרוך הצער למרות. המורחבת ומשפחתו אשתו במחיצת ולבלות ליהנות במטרה
 רק לבנות אישית כטובה ממנו שביק, שלו המצטיין העובד בקשת למשמע מאד שהצטער המעסיק. עבורו הנכון הצעד
 . בעבודה מרוכז לא והוא החופש אל יוצא שליבו, להבחין קשה היה לא אך, הסכים הנגר. נוסף אחד בית עוד
 הדרך הייתה לא בפירוש זו .נמוכה באיכות הייתה בכללותה והעבודה פשוטים בחומרים השתמש הוא

 לנגר העניק, הבית אל המעסיק הגיע, מלאכתו את הנגר סיים כאשר.. .מצוינות של קריירה לחתום
 :שקט בקול אמר המזועזע נגרה .'..לך נותן שאני המתנה זו, שלך הבית זה' :ואמר הכניסה לדלת מפתח

 . 'אחרת בצורה הכל עושה הייתי ,לי מיועד הזה שהבית יודע הייתי רק לו'
 .לתת יכולים שאנו ביותר הטוב את משקיעים לא אנו לעיתים ,יום אחר יום חיינו את בונים אנו: השכל מוסר
 בצורה זה את עושים היינו לאחור לחזור יכולים היינו ואם, שבנינו בבית לחיות צריכים שאנו מבינים אנו זעזוע של ברגע
 'בונים', היום עושים שאתם והחלטות שלכם הגישות", בעצמך זאת עשה פרוייקט" הם החיים, זכרו .יותר וטובה שונה
 !בתבונה אותה בנו .מחר תחיו בו 'בית'ה את
 

            . אותו שאלו'? חבל לא'...חלב פרתו את המשקה יהודי הכפר תושבי ראו אחד :  יוםהון הלבנת
 הרווח אבל, ליטר 20 גם'...'?מפיקה היא חלב וכמה'...היהודי עונה' ליטר 20'...'?ביום שותה היא חלב כמה'

 '...ישראל חלב ויוצא )חלב גויים( ם"עכו חלב נכנס, עצום הוא

 

 עפ"י הרב שמעון כהן(-)מדרש תנחומא                 :   המשכן שקול לבריאת העולם 

 במשכן בריאת העולם

 יריעות עיזים  'נוטה שמים כיריעה' :1יום

 והבדילה הפרוכת 'יהי רקיע וה' מבדיל' :2יום

 ועשית כיור נחושת לרחצה 'יקוו המים' :3יום

 מנורת זהב 'מאורות' :4יום

 קורבנות, כבשים ועופות 'ברא עופות' :5יום

 כהן גדול שנמשח בשמן המשחה 'נברא אדם' :6יום

 ל כל עבודת המשכןכ  ות   'ויכולו השמים והארץ' :7יום
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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, הל  ה ק  יד  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 

 

 (נ-מ פסוקים, ז: א מלכים)" חירום ויעש" להפטרה:' פקודי' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת 

ש  : המקדש כלי עשיית מלאכת עלמסופר  בהפטרה ;בצלאל חכמת ועל המשכן בניית מסופר על בפרשה י  ע   ִחירֹום ו 

ת י ֹרֹות אֶּ כ ִ ת ה  אֶּ י ִָעים ו  ת ה  אֶּ ָרקֹות ו  ז  מ ִ ל ה  כ  י  ֹות ִחיָרם ו  ֲעש  ת ל  ל אֶּ ָלאָכה כ ָ מ   ר ה  ֶּ ה ֲאש  ך   ָעש ָ לֶּ ֶּ מ  לֹֹמה ל  ית ש   ֵ הָוה ב  ִדים: י  ֻ מ   ע 

ִים נ  ת... ש   אֶּ ִֹנים ו  ת... ָהִרמ  אֶּ כֹנֹות ו  מ   ת... ה  אֶּ י ָם ו  ת... ה  אֶּ ירֹות ו  ס ִ ת... ה  אֶּ ֹנרֹות ו  מ     ...ה 
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