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 "ה ה ְוַאת ָּ ַצו ֶּ ת ת ְ ֵני אֶּ ֵאל ב ְ רָּ יךָּ  ְוִיְקחו   ִיש ְ ן ֵאלֶּ מֶּ ֶּ ךְ  ַזִית ש  ִתית זָּ אֹור כ ָּ ִמיד ֵנר ְלַהֲעלֹת ַלמ ָּ ָּ   " )כז, כ(ת 

 ה ה' :(לב לב, תישא כי)ה' ל אמרשלפי  ,לא מוזכר בפרשה משה :ְוַאת ָּ א ִאם ְוַעת ָּ ָּ ש   ם ת ִ אתָּ א ְמֵחִני ַאִין ְוִאם ַחט ָּ ְפְרךָּ  נָּ ר ִמס ִ ֶׁ ָּ  ֲאש  ְבת  תָּ  :'כ ָּ

ר () ַצו ֶׁה שת, ואכן פר-: מהספר הך-ִמֵספֶׁ     )מנחת כהן(       .בראשית(ֵסֶפר תחילת )מ -היא הפרשה ה ת ְ

 )אהבת חיים(. =ניצבים ,כי תצא ,שופטים ,ראה ,עקבפרשות  פרשות(+ ) בראשיתכל ספר  :() י"ח-ִמן אותיות=ְמֵחִני ()

  ה הְוַאת ָּ ַצו ֶׁ ה וְ -נוטריקון :ת ְ ם אָּ ַיֲעשֶׁ ההַ יקו ן ת ִ דָּ שו בָּ ַ -ת ְ ה, צְ ֲעִנית, ת  קָּ דהֶׁ ידו י וִ דָּ ֵ  )אהבת חיים(      . ְספ 

 ַצו ֶׁה וֶׁה==ת ְ ִשים צָּ    )בעה"ט(          (. הידָּ נִ שמירת -הלָּ חַ  )וגם חייבות: ַהְפָרָשת בשבת. תרו  נֵ . רמז לנשים שחייבות בהדלקת נָּ

  ָּיך ן ֵאלֶׁ מֶׁ ֶׁ ן ;שפֶׁ נ ֶׁ יא הַ הִ ==ש  מֶׁ ֶׁ ךְ  ַזִית ש   )שמנה לחמו(. הנפש ולנשממשפיע שפע חכמה ל מנורהשהדלקת ה .םדָּ ת אָּ מַ שְ נִ ==זָּ

  ָּיך ֵאִלים, יִ ִוִיים, לְ –ְחדו תאַ  -נוטריקון: ֵאלֶׁ  )נחל קדומים(                     .ַהִניםכ  ְשרָּ

  ִָּתי ךְ ז או   תכ ָּ ָּ רס"ת  :רַלמ  תֶׁ רמצוות.  תרי"ג, היא מקיימת שבת נרותהאישה מדליקה ר שא, רמז ככ ֵ תֶׁ  תרי"גשהם:  =כ ֵ

 . דרבנן( מצוות ) שבע+  דאוריתא( מצוות )

 " ָּית ש ִ ש   ִבְגֵדי ְועָּ ִחיךָּ  ְלַאֲהרֹן קֹדֶּ בֹוד אָּ ת ְלכָּ רֶּ ה: ו ְלִתְפאָּ ר ְוַאת ָּ ֵ ַדב  ל ת ְ ל אֶּ   (ג-ב, ח" )כ...ֵלב ַחְכֵמי כ ָּ

 ַצְלֵאל ן ב ְ  .הכהונה בגדי את לעשות השאר בין הוטל שעליהם ,'(ב ,א"ל שמות) הֵלב ַחְכֵמי לכל ראש הוא  או ִרי ב ֶ

 ש   ִבְגֵדי ה' של האותיות מילוי==(יןשלת, דוף, ק-ודילת, דימל, גית, ב: במילוי )ק דֶׁ ְכמָּ    הנָּ בו  ת ְ , (אה, םמ, ףכ, יתח) חָּ

כו נֹות נדרשו ולבניו לאהרן הקדש בגדי לעשות כדי. (ות, יןע, לתד) .תעַ ד ַ  ,(אה, וןנ, וו, יתב, ות)  )ר' רפי מגיד(  .לבצלאל שהיו ת ְ
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זמר אזולאי רםעמ: וערך ליקט.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

ַצֶוה פרשת  :וגימטריות  אותפרפר בס"ד            ר\ תְּ כו  ת זָּ ָּ ב       ַש

                        "רמ  ז  "רמיאצ  מֹוה         

 

 ח"תשע  אדר ט'         .'שמואל ויאמר': )ספרדים( הפטרה. 18.43 ת"ר; 18.12-ק"מוצש ;17.11 )ת"א(: ֵנרוּת הדלקת

 ֹ 

 להכין בגדי קודש לאהרון ובניו ה' מצווה את משה, לאחר שיגמור את מלאכת המשכן,: תמצית הפרשה. 
 ' 'לכתוב הקדימה התורה'(, תישא כי' פרשת) ָהֵעֶגל ֵחְטא סיפור לפניהתרחושתם הכרונולוגית הייתה ', תצווה' ו'תרומהפר 

 .ישראל של כבודם משום זאת אלה פרשות שתי
 [כז פרק]•ה' מצווה את משה להכין בגדי קודש לאהרן וארבעת בניו )נדב, •.[כח פרק] .'ה )כל לילה( לפני' תמיד נר' הדלקת

משה בוחר למשימת עשיית בגדי הקודש מתוך קבוצת אנשים •.איתמר( לקראת כניסתם לתפקיד 'ְכהּוָנה'אביהו, אלעזר, 
)סינר אחורי(     אפוד( 2)תכשיט על הלב( ובתוכו ה'אורים והתומים'. ) חושן( 1: )גדול כהן בגדי שמונת •.ֵלב'-שהם 'ַחְכֵמי

שאם הוא נכנס לשרת 'בקודש -)עליון שעליו מולבש האפוד(, על השוליים של המעיל יש פעמון ורימון לסירוגין מעיל( 3)
לפני ה' ובצאתו מהקודש וישמע קולו' )של הפעמון( שאם הכהן נכנס בחיסרון של אחד מבגדי הכהונה אז הוא ימות.        

. )חגורה שעל הכתונת( אבנט( 6, ))כובע( מצנפת( 5) מפשתן בצורת משבצות לנוי( עשויין-)צמודה לגוף ,תשבץ-כתנת( 4)
        ,כתנת( 1): כהן הדיוטבגדי ארבעת •מכנסיים( 8. )''קודש להמולבש על המצח של כהן גדול ועליו כתוב '-ציץ( 7)
כדי לכפר על מעשה -)אחד(פר *בחנוכתם: לקחת  ובניו אהרון הקרבת סדר• [כט פרק].בד-מכנסי( 4), מגבעת( 3), אבנט( 2)

-התמיד קורבן•ן ובניו.לאהר הבגדים הלבשת סדר•.כבש זכר מעל גיל שנה-)שניים( אילם* שאהרן היה 'שותף' לו-העגל
אמה,  1-אורכו ורוחבו .מזבח הזהב )=מזבח הקטורת(• [ל פרק] בין הערבייםוהשני  בבוקראחד -להקריב שני כבשים בכל יום

)א( בכל בוקר, לאחר הטבת  -במקביל לארון העדות שנימצא ב'קודש הקודשים' בקודש''המזבח:  מיקוםאמות.  2-גובהו
  אהרן מקטיר את החצי השני.-הנרות, אהרן הקטיר חצי מהקטורת, )ב( ובהעלות אהרן את הנרות בין הערביים

 רפֵ כַ תְ מ   המזבח היה ובזאת, הכיפורים חטאת םדַ מ   חַ בֵ זְ המ   על ָמֵזה הכהן אהרן היה -, ביום הכיפוריםבשנה חתפעם א. 

   "נ הגאון הצדיק עטרת ראשנוזכות הלימוד בעלון לע
 זצוק"ל  רחל ןב 

 
 

   זכות הלימוד בעלון לעילוי נשמת

 יום פטירתה-ח' אדר .פריחה תב 

 פריחה תב 
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 כהן גדול

 

 ֶהְדיֹוטכהן 

 ֵשָרה ִביָנה לֹא כְּ  סיפור על החיד"א )רבי חיים יוסף דוד אזולאי שהשבוע )י"א אדר( יום פטירתו :גְּ

 מלאי אתו שהוביל אחד , היה סוחרהחיד"א שהפליג בה באנייה, לחוץ־לארץ ארץ־ישראל כשליח שיצא, 'החיד״א'מסופר על 

 והיה, תפוצות ישראל בכל מוניטין לו שיצא ומפורסם גדול רב שהחיד׳׳א ידע סוחר אותו .לאיטליה כשרה לא גבינה של גדול

 הסוחר הציע, 'ֶהְכֵשר' לו שיתן יום יום החיד״א אצל היה משתדל לכן. יפה העסק יעלה הגבינה על 'ֶהְכֵשר' ממנו ישיג כאשר

 ושכר סוחר אותו הלך. פניו ריקם השיב שהחיד״א, כמובן. יתן לא אם נוראים באיומים עליו איים ואף ,גדול כסף סכום לחיד"א

 כתב את תןיי לא אם, לים להשליכו ואיימו הלילה באמצע החיד״א התנפלו על והללו האניה מלחי מן וריקים פוחזים כמה

 המוכ״ז של 'הגבינה: לאמר כדת וכדין 'הכשר' להם וכתב עמד. מפלט ואין בסכנה שחייו הרב משראה. המבוקש 'הכשר'ה

 תאכלו אותו וככה' לסדר ג׳ ביום וחותם הכותב: וסיים וכו' וכו' וישבעו ענווים יאכלו ,המהדרין מן למהדרין היא וישרה כשרה

מן  למהדרין למכירה גבינה לו שיש ברבים פירסם לאיטליה הסוחר לפ״ח( כשהגיע תק״ח שנת שמות )ספר 'חגורים... מתניכם

 'מארי הרב אל להיכנס הסוחר כנהוג נתבקש אולם. החיד״א בישראל הנודע והמפורסם הגדול הגאון בהכשר המהדרין

 שבתאריך לפסוק שהגיע כיוון אבל, הוא ותקיף טוב הכשר שאמנם וראה ההכשר את הרב קרא .ר'שֵ כְ ה'הֶ  את להראות דאתרא'

 רבן בית של תינוק שגם דבריב, יא(  פרק) שמות בספר נמצא הפסוק שבתאריך כי החיד״א ציין מה לשם: בלבו תמיהה נצנצה

  ומצא הפסוק עלאונקלוס  בתרגום יןיֵ ע  , רגום'תאחד ו קראמ ניםש'-נוטריקון-שמו"ת: שמצא עד לחשוב הרב העמיק .יודע

           .יהיו אסורים! הגבינה חריצי: לעצמו ופירש עמד, ֲאִסיִרין' יְהֹון 'ַחְרֵציכֹון<  ֲחֻגִרים' 'ָמְתֵניֶכםאת הפסוק כך:  מתרגם

 את ה'הכשר' הוציא כי הסוחר הודה ודרישה נמרצת חקירה ואחרי הקהילה של הכלא בבית הסוחר את לאסור הרב ציוה

ָלק 'ברוך: החיד״א של החידה על ובירך הרב ... עמד.אלימות במעשי מהחיד״א תֹו ֶשח   יו'ָארֵ יְ ל   ֵמָחְכמ 

 "ה ֶּ ִדים ְוֵאל  גָּ ר ַהב ְ ֶּ ו   ֲאש  ן: ַיֲעש  ֶּ ץ ְכֹתנֶּת, ְמִעיל, ֵאפֹוד, חֹש  ֵ ב  ְ ש  ַ ת, ת  פֶּ   בגדי הכהנים:    (ד, ח" )כ...ַאְבֵנטוְ , ִמְצנֶּ

 ט דיו  ןה עָּ ב ָּ ְר אַ  -כהן הֶׁ בָּ ְגֵדי לָּ ַעת: ב ִ נֶׁת-ִמְגבָּ תו  ים-כ ְ סָּ  .ַאְבֵנט-ִמְכנָּ

 ב הנָּ מו  שְ -גדול כהן ְגֵדי זָּהָּ ת :ב ִ פֶׁ נֶׁת-ִציץ-ִמְצנֶׁ תו  ִים-כ ְ סָּ ד-ַאְבֵנט-ְמִעיל-ִמְכנָּ ן-ֵאפו  ֶׁ   )י. ראובני( הכבוד. וכיסא רקיעים 7 כנגד .ח ש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "  ו ש  ת ְועָּ ֵאפֹד אֶּ ב הָּ הָּ ת זָּ ֵכלֶּ ןוְ  ת ְ מָּ ֹוַלַעת ַאְרג ָּ ִני ת  ָּ ש   ש  ֵ ר ְוש  זָּ ְ ש  ה מָּ ב ַמֲעש ֵ ֵ  (ו" )כח, חֹש 

 ד ך==ֵאפו  ש  ; ךאָּ לְ מַ . שהכהן היה מלובש כמו ַמלאָּ ֵ ר ְוש  זָּ ש ְ ם ְשל ִשים==מָּ  התורה כנגד. ֻחִטים ל"בכלומר  .ֻחִטים ו ְשַני ִ

יתב ְ ') 'בת אוֹ ב ְ  הלימתחש א ֵראש ִ רָּ ל 'ְלֵעיֵני' )לת אוֹ ב ְ  ומסיימת( ֱאל ִהים' ב ָּ אֵ  כ ָּ רָּ  )בעה"ט(            (. 'לִיש ְ

 

 

 

 

 

 " ָּ ַקְחת  ת ְולָּ י אֶּ ֵ ת  ְ ַֹהם ַאְבֵני ש  ָּ  ש  ְחת  ַ ם ו ִפת  מֹות ֲעֵליהֶּ ְ ֵני ש  ֵאל ב ְ רָּ  " )כח, ט(ִיש ְ

  ַלםאותיות ַניו  ==(םמ, אה, יןש-ודי, וןנ, יתב, לףא) ש  ַהם ַאְבֵני של הְנעֶׁ ן כמו רוֹ יכָ ולזִ  תאו  היו ל ש  ַהם ַאְבֵני .תִפִלין מֲאדו 

ת ;תם אוֹ הֶ התפילין שֶ  י אֶׁ ֵ ת  ִרית ְשֵני לו ח ת כנגד היו==ש  ַהם ַאְבֵני ש ְ  )שמנה לחמו(.השֶׁ מ  =ש  ַהם. רבינו משה ע״י שקיבלו. ַהב ְ

 

 

  

ַכֵפר ַעל: ַהֶבֶגד:  מְּ

ת  .ח  י הרו  ס  ג   :ִמְצנֶׁפֶׁ

 .יםנ  ת פ   זו  ע   :ִציץ

ן שֶׁ  .ןיד  ות ה  יו  ע   חו 

 .בל  ר ה  הו  ר  ה   ַאְבֵנט

ד ים תד  בו  ע   ֵאפו  יל  ל   .א 

נֶׁת תו   .יםמ  ת ד  יכו  פ  ש   תשבץ כ ְ

 .ער  ן ה  שו  ל   ְמִעיל

ִים סָּ  .תיו  ר  י ע  ילו  ג   ִמְכנָּ

 הדיוטכהן 

    ו ש  ת ְועָּ ֵאפ ד אֶׁ ב הָּ ה==ֵאפ ד: זָּהָּ ֶׁ ֶׁ שווה  דיבור. אם פ   .זהבשווה  שתיקההרי -ףסֶׁ כ 

  ן מָּ ה, מִ מו ר, ג ָּ שו ת, ְר סו ר, אָּ -נוטריקון: ַאְרג ָּ יו. רמז ֶשַעל האדם לשמור ְכַרתנִ ְצוָּ ִ נו  ו פ   . נרמזים כל סוגי הדיבורים:ְלשו 
ֵטִליםהם דברים -סו ראָּ  ו ֵרי -ְכַרתנִ  ;ב ְ ןהם ִדיב  שו  ע-לָּ רָּ הו הָּ ֶׁ ןהם דברי -שו תְר ; ִניבו ל פ  ָּ א ו ַמת  ָּ המִ ; ַמש  הם ִמיֵלי -ְצוָּ

ָיא כגון,  ַ הִדְשמ  ֵכחָּ רו   תו  ֲעִליםהם -מו רג ָּ ; מו סָּ ֹל.       דברי תורה ַהנ ַ  )פיתוחי חותם(    ִמכ 

 זכות הלימוד בעלון לעילוי נשמת  
  דונה ןב  עזיזה; תב 

 
 

 ֵאפֹוד: 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.israelite-samaritans.com/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/%D7%94%D7%A6%D7%95-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F/&psig=AFQjCNHpXe9mX4h_g7zp3KdaSe4rel28jA&ust=1454493562878269
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXiu__6djKAhVLcRQKHRiwDbEQjRwIBw&url=https://www.jerusalem-temple.com/Heb/?CategoryID%3D477%26ArticleID%3D2403&bvm=bv.113034660,d.d24&psig=AFQjCNEr1EpXAQZYAkSDaVkuOnUZNrFxRQ&ust=1454493843394681


 

 " ָּ ְמת  ת ְוש ַ י אֶּ ֵ ת  ְ ִנים ש  ֲאבָּ ְתפֹת ַעל הָּ ֵאפֹד כ ִ  ..." )כח, יב(הָּ

  ְו ָּ ְמת  ַ יש ְ  תאֶׁ  ש  ֵ ִניםהָּ  ת  ָּ אִ וְ : ר"ת ֲאבָּ ָּ אִ . רצונו לומר ִיָשא הש   (חומת אנך)              יעסוק בתורה. וְ  הש 

 

 

 " ָּית ש ִ ן ְועָּ ֶּ ט חֹש  ָּ פ  ְ ה ִמש  ב ַמֲעש ֵ ֵ ה חֹש  ַמֲעש ֵ ו   ֵאפֹד כ ְ נ  ֲעש ֶּ ַ ב ת  הָּ ת זָּ ֵכלֶּ ן ת ְ מָּ ִני ְותֹוַלַעת ְוַאְרג ָּ ָּ ש   ש  ֵ  כא(-..." )כח, טוְוש 

   החושן. אמה חצי על( מטר חצי)אחת  אמה: גודלו. ופשתן, שני ותולעת ארגמן, תכלת בצבעי צמר, מזהב ארוג בד: ןשֶׁ חו 

. המפורש השם עליו רשום היה הפירושים אחד לפי", ותומים אורים" הנקרא פתק הונח בתוכו, מרובע כיס ויצר לשנים קופל

. ישראל משבטי שבט של שם חקוק מהן אחת כל שעל, יקרות אבנים עשרה-שתים שובצו שבה זהב מסגרת הייתה החושן על

 .בטור שלוש, טורים בארבעה ערוכות היו האבנים

 ן ֶׁ ט ח ש  ָּ פ  ן :ִמש ְ ֶׁ ד ח ש   )שמנה לחמו(                .חושן המשפט. ולכן ניקרא עיוות הדיןשהם ְמַכְפִרים על  .טפָּ שְ והיה מִ ==וֵאפו 

 ן ֶׁ ט ח ש  ָּ פ                                                              ת:הוֹ ימָ ר הִא ֶד לפי סֵ היה   ''בים טִ בָ סדר השְ מקדימה,  דפו  האֵ היה על  הִמש ְ

ָּ פְ נַ -ןד ָּ  :הָה ילְּ ִב ( 2) .ןלו  ְזבֻ -רשכָּ שָּ יִ -הדָּ הו  יְ -יוִ לֵ -ןעו  מְ שִ -ןבֵ או  ְר  :האָ לֵ  (  1)   .ילִ ת 
 .יןמִ יָּ נְ ב ִ -ףסֵ יו   :לֵח ָר  (4) .רשֵ אָּ -דג ָּ  :הפָ ילְּ זִ  (3)

  ִןנֶׁ בְ מ שֶׁ אבנים.                                                             היה  רטו  אימהות( ובכל  דגלי המחנות וכנגד  )כנגד טורים  : ה החו 

 השבטיםאחד אותיות, בסדר הבא: ֶשם של  השבטים= Xאותיות בכל אבן היו 

י ֵט בְּ 'ִש ( ובצירוף אותיות ) תבֹואָ ָה  שלושתבצירוף אחת מאותיות 

 )בעה"ט(.ן:  בֶ אותיות בכל אֶ  -ד שמצטרף ל, עַ ן'רּושּויְּ 

 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 , 

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

 ,ם ה, א דֶׁ ְטדָּ ִ ת פ  קֶׁ רֶׁ ְך, ,בָּ פֶׁ יר, נ  ִ ם, ,יֲָּהל ם ַספ  ֶׁ ש  , לֶׁ בו  , ש ְ יש  ְרש ִ ַ ה, ת  מָּ ֵפה ש  ַהם, ַאְחלָּ  רשכָּ שָּ יִ  הדָּ הו  יְ  יוִ לֵ  ןעו  מְ שִ  ןבֵ או  ְר ==יָּש ְ

ָּ פְ נַ  ןד ָּ  ןלו  בֻ זְ  ָּ דַ (י)לֵ כ ְ  החושן אבני כך ןימִ יָּ נְ ב ִ  ףסֵ יו   רשֵ אָּ  דג ָּ  ילִ ת   )'סודות'(               .םת 

 
ק ריק!. כתב עליו ולל,, ובכל יום היה מוצא את הבקבומעשה באברך ליטאי שהיה מביא כל יום בקבוק חלב לכ

לא עזר. כתב עליו 'בד"צ בית -לא עזר. כתב עליו 'גזל גמור מדאורייתא'-לא עזר. כתב עליו 'לא לקחת'-'פרטי'
 אחד לא נגע... אף-יוסף'

 " :ֵפה ְ ש  ִניםְויָּ ֲאבָּ ין ָּ  ְוהָּ ְהיֶּ מֹת ַעל ת ִ ְ נֵ  ש  ם ַעל 12 י"ב ְ מֹתָּ ְ ו ֵחי ש  ת  ִ ם פ  מוֹ  ַעל ִאיש   חֹותָּ ְ ין ָּ  ש  ְהיֶּ  כא(-כ" )כח, ...ת ִ

  ָּת מ לעַ  ש  ִאי םחו   םלו  שָּ היה סימן ש מבהיק וֵמִאירן היה ַר אם אוֹ -ישראל םלו  שָּ ין על שהאבנים הללו היו מרִא . םלו  שָּ : ס"ת ו  ש ְ

ֶׁ על ישראל; ואם זיו האבן היה   לחמו()שמנה        א.טְ ט נימצא חֵ בֶ היה סימן שבאותו שֶ  ההֶׁ כ 

 

  ָּ ַתת  ל "ְונָּ ן אֶּ ֶּ ט חֹש  ָּ פ  ְ ש  ת ַהמ ִ או ִרים אֶּ ת הָּ ים ְואֶּ מ ִ ֻּ יו   ַהת  בֹאוֹ  ַאֲהרֹן ֵלב ַעל ְוהָּ ה..." )כח, ל( ִלְפֵני ב ְ    ְיהוָּ

 ת או ִרים אֶׁ ת הָּ ים ְואֶׁ מ ִ ֻ    ; אותיות שמכיל  'המפורש םשֵ הַ . רמז לשם 'םיִ תַ שְ ו   יםעִ בְ שִ  ןב ֵ  םשֵ ==התיבות וע"ה( )עם ַהת 

ים מ ִ ֻ  בעה"ט(עפ"י  ע.א)                            .)עם האותיות(, לאֵ רָּ שְ יִ  ראו  ==או ִרים ת 
 

 

 

  ָּית ש ִ ת "ְועָּ ֵאפֹוד ְמִעיל אֶּ ִליל הָּ ת כ ְ ֵכלֶּ יָּה: ת ְ וֹ  ִפי ְוהָּ תֹוכוֹ  רֹאש  ה ב ְ פָּ ִביב ְלִפיו ִיְהיֶּה ש ָּ ה סָּ   (לב-)כח, לא" אֵֹרג ַמֲעש ֵ

 לה ב ְ זֶׁ ==ְמִעיל  .והם היו מרעישים כשהכהן נכנס לקודש רימוניםלמעיל היו 'ונישמע קולו בבואו אל הקודש'. כ"ש . קו 

 מו  ==(מדל, ודי, יןע, םמ) ְמִעיל: אותיות הְנֶעַלם של ְמִעיל ה. המביא ִמִדין דָּ עָּ ה רָּ ֵישאו  ִדיבָּ ןאת פני חברו  ְמבָּ שו  ע-בלָּ רָּ , הָּ

ִמיםהוא כמו   )שמנה לחמו(                          .ש וֵפך דָּ

 ל ב ְ ר שֶׁ בָּ א ד ָּ בו  'יָּ : (זט ערכין )מסכתב תו  כ ָ  :ְמִעיל ל  (פעמוני המעיל)קו  מביא רמז  הבן איש חי. '(ערָּ הָּ -ןשו  לָּ )ויכפר על מעשה הקו 

ם=(מ<ל, כ<י, פ<ע, נ<מ. )ְמִעיללכך: אם ניקח אותיות שַאַחֵרי  ֵנכֶׁ ְ ן. שכל מי שמספר פ  שו   )בן איש חי( .  ים שלונִ פָּ ם ב ַ גֵ וֹ , פ  ערָּ הָּ -לָּ
 
 יָּה ֵרת ַאֲהרֹן ַעל "ְוהָּ ָּ ַמע ְלש  ְ בֹאוֹ  קֹולוֹ  ְוִנש  ל ב ְ ש   אֶּ ֹדֶּ ה ִלְפֵני ַהק  מו ת" )כח, לה( ְולֹא ו ְבֵצאתוֹ  ְיהוָּ       יָּ

 ַמע לו   ְוִנש ְ ב או   קו  ִנים==ב ְ ֲעמו  ַ ן ִמֵמִעיל ַהפ  ל ַהכ  הֶׁ דו  ֲעמֹוֵני הקֹול  .ַהג ָּ ַ ִשיםנשמע בבוא ובצאת אהרן מ ְמִעילפ  דָּ ש ַהק ָּ  'סודות'(\ע.א)  .ק דֶׁ

 שנה. קם ר' חנינא וניפרד מרבו  13הלכו ללמוד תורה אצל ר' עקיבא, ושהו שם הם . מסופר על ר' חנינא בן חכנאי ורשב"י

לחזור לביתו. כשבא למקום ביתו ראה שאין גרים שם כבר. מה עשה? הלך למקום שאנשי העיר שואבים שם מים. שמע 

אשתו, מתה מרוב וניכנס אחריה. כשראתה אותו -שאומרים: בת חנינא, מלאי מים ולכי. עקב אחריה עד שניכנסה לביתה

שנה עלי? וחזרה לתחייה! ...ר' יוחנן כשהלך לשאול  13שמחה. אמר לקב"ה: ריבונו של עולם! זו שכרה של ענייה זו, שחיכתה 

 ()פניני רש"י                                       בשלום ר' חנינא היה משתעל. שיידעו שהוא בא. על שום "ונישמע קולו"

 ִעיל  .רימונים בצורת וקישוטים פעמונים באריגות מעוטר, תכלת מחוטי ארוג. שרוולים חסר ארוך בגד :מְּ

 ן ֶּ ט) חֹש  ָּ פ  ְ ש   :(ַהמ ִ
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  ָּית ש ִ יץ "ְועָּ ב צ ִ הָּ הֹור זָּ ָּ  טָּ ְחת  ַ יו ו ִפת  לָּ ו ֵחי עָּ ת  ִ ם פ  ש   חֹתָּ ה" )כח, לו( קֹדֶּ   ַליהוָּ

 ה ת , כיתרֶׁ אֶׁ פְ ִת ו הרָּ טָּ עֲ ן שוֹ בשם זה שהוא לָ  יתִר ב ְ , )ע"ה(. ונקראת הִציץ==(יהמד ל ודי םמ) : בִמילו יִמילָּ רֶׁ האדם  ִתְפאֶׁ

ֹו היא שמירת ה ב'שיהיה  ִציץ, והוא תנאי עשיית היתִר ב ְ וֲעַטְרת  הָּ ר זָּ הו  ָגם. -'טָּ ְ ֹל פ  לֹא ְסָיג וָטהֹור ִמכ     )פיתוחי חותם(  נקי ב ְ

 :'סיפור עם מוסר השכל - 'חלון בית החולים   

  שני אנשים חולים מאוד חלקו חדר בבית החולים. אחד האנשים הורשה לשבת זקוף במיטתו במשך שעה בכל יום, כדי לנקז

מריאותיו. מיטתו הייתה מוצבת ליד החלון היחידי בחדר. האדם השני נאלץ לשכב במיטתו במשך כל היום, ללא את הנוזלים 

יכולת לקום. שני הגברים דיברו ביניהם שעות על גבי שעות. הם דיברו על הנשים שלהם, על משפחותיהם, על הבתים שלהם, 

צאו. בכל אחר צהריים, כאשר האדם שליד החלון הורשה על העבודות שלהם, על מה הם עשו בצבא ולאיזה חופשות הם י

לשבת זקוף, הוא העביר את הזמן על ידי תיאור של כל המראות הנראים מהחלון לחברו לחדר. האדם במיטה השנייה החל 

 לחכות לאותה שעה מבורכת בכל יום, אותה שעה בה עולמו הורחב ונמלא בצבעים ובחיים המתוארים ע"י חברו שליד החלון.

החלון השקיף על פארק ירוק עם אגם יפהפה, ברווזים וברבורים שטים במים בשעה שילדים משחקים בתופסת ומחבואים. 

 אוהבים צעירים מהלכים יד ביד דרך שדות פרחים בכל צבעי הקשת, והעיר הסואנת הנשקפת באופק.

בדמיונו אל הפארק שטוף השמש. יום אחד האדם שליד החלון תיאר את שראה והאדם במיטה השנייה עצם את עיניו והפליג 

תיאר החבר שליד החלון מצעד מרשים עם להקה גדולה. למרות שלא יכל לשמוע את הלהקה מנגנת, בדמיונו ראה החבר 

 הרחוק מהחלון את כל הכלים ושמע את נגינתם המשמחת.

ה את גופתו של החבר במיטה שליד עברו ימים, שבועות וחודשים, עד שבוקר אחד האחות הגיעה לחדרם של החברים ומצא

 החלון. הוא נפטר בשלווה בשנתו. האחות נעצבה, וקראה לעובדי בית החולים כדי שיפנו את גופת הנפטר.

לאחר זמן מה, ביקש החבר שנשאר לבדו לעבור למיטה שליד החלון. האחות הסכימה, והעבירה אותו אל המיטה הנכספת. 

 אט כשהוא נשען על מרפקו והביט לראשונה מחלון החדר. אחרי שנשאר לבדו, האיש התרומם אט 

של קיר לבנים ריק. החולה קרא לאחות ושאל אותה מה לדעתה גרם  המראה היחידי אותו היה ניתן לראות מהחלון, היה

 נפלאים כל כך. האחות ענתה לו כי ידידו היה עיוור, וכלל לא יכל לראות את שמחוץ לחלון. לחברו לתאר דברים

 וסיפה ואמרה "אולי הוא רק רצה לעודד אותך".ואז ה

 יש אושר בלתי נדלה בגרימת אושר לאחרים, למרות המצב בו אנו נמצאים. צרת רבים חצי נחמה, אך שמחת  :מוסר השכל

 רבים מוכפלת פי כמה.                                                                                  

 

 

 "ה ם ַוֲעש ֵ הֶּ ד ִמְכְנֵסי לָּ ֹות בָּ ר ְלַכס  ש ַ ה ב ְ ְרוָּ ְתַנִים עֶּ ָּ  (מב, ח" )כִיְהיו   ְיֵרַכִים ְוַעד ִממ 

 ת ו  ר ְלַכס  ַ ש  ה ב ְ ְרוָּ  (שמנה לחמו)       . גילוי עריותמכפרים על  המכנסיים. לרמוז שתיו  ַר עֲ  ילו  ג ִ  אטְ חֵ  לעַ  יםִר פ ְ כַ מְ  המָּ הֵ וְ ==עֶׁ
 

של האריה הגיעו כל חיות היער, והגיע גם העכבר הקטן... העכבר התלהב, שמח מאוד, וכל הזמן אמר לחתונה    
לאריה 'מזל טוב אחי! איך אני שמח בשבילך אחי! אתה מלך אחי!'. האריה התאפק והתאפק, ובסוף לא יכל עוד   

.. 'אח שלי', ענה לו העכבר, 'גם אני לסבול את העכבר הפטפטן וצעק עלי ' מה אחי? מי אחי?' אתה עכבר ואני אריה!.
  הייתי אריה לפני שהתחתנתי...'

 

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

 ים ש ִ בָּ ֵני כ ְ נָּה ב ְ ָּ ֵני ש   קדומים(חל )נ (.לא תעשהָלאִוין שבתורה. )ִמְצֹות  שס"הויכפרו על  בשנה(-ימים ) שס"ה: יבואו כבשים ב ְ

  ְ םלַ  ַנִיםש ָּ  י ו  נֹות ( ) תש"לל. רמז תש"ל: ר"ת ִמידת  ָ קֹוְרב ָ                (חומת אנך)          ( ימים בשנה.) שס"הליד שהיו מקריבים ִמ ת 
 
 " ָּית ש ִ חַ  ְועָּ ֵ ת ֲעֵצי ִמְקַטר ִמְזב  ים ְקטֹרֶּ ט ִ ִ ה ש  ֲעש ֶּ ַ                                                                                                                      (" )ל, אאֹתוֹ  ת 

  ַח ֵ ת נֶׁ תֶׁ יא נו  שהִ -יםיִ חַ ין, ינִ ת את כל המִ כֶׁ רֶׁ בָּ שמְ -הכָּ רָּ ב  , ב לישראלן טו  רו  כ ָּ זת, נו  ו  ת עֲ ילַ חִ מ-נוטריקון :ִמְזב 

ת; )פניני רש"י(. יםחיִ    .הוָּ קְ ת ִ  ,יםמִ חָּ ר ,הרָּ הֲ טָּ  ,השָּ דו  ק-נוטריקון: ְקט רֶׁ

  ֶׁי יֲעצֵ  תְקט ר ט ִ ֶׁ  םש ִ ֲעש  ַ ה. ס"ת הת  ההאת . לרמוז שהקטורת עוצרת ִמיתָּ  )שמנה לחמו(                    (.חַר קו   בפרשת)כ"ש  .ִמיתָּ
 

שני אנשים )לחמ"ע( נוסעים באוטובוס קומותיים, אחד יושב למטה, והשני יושב למעלה...זה שיושב למטה צועק    
 לחברו: 'תגיד לאן הגעתם כבר?' משיב לו חברו הכורדי מלמעלה: 'לא יודע, הנהג עדיין לא הגיע...
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