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Secret #1: A Surprise in the Aron 
 
 שמות פרק כה( 1
 :ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם( ח)

 :עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו ארוןועשו ( י)

 :זהב סביב זרוצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו ( יא)
 ...זהב  ארבע טבעתויצקת לו ( יב)
 ...עצי שטים וצפית אתם זהב  בדיועשית ( יג)
 ...אשר אתן אליך  העדתונתת אל הארן את ( טז)
 ...טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה  זהב כפרתועשית ( יז)
 ...זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת  כרביםם ועשית שני( יח)
אל הכפרת יהיו  ופניהם איש אל אחיועל הכפרת  סככים בכנפיהםוהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה ( כ)

 :פני הכרבים
 :מלמעלה ואל הארן תתן את העדת אשר אתן אליך על הארןונתת את הכפרת ( כא)
מבין שני הכרבים אשר על ארון העדת את כל אשר  ודברתי אתך מעל הכפרתונועדתי לך שם ( כב)

 :אצוה אותך אל בני ישראל
 
 א עמוד יד דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד( 2

 "?רק בארון אין" מאי
 .מ"ר דברי...  בארון שמונח ספר תורה לרבות אלא מיעוט אחר מיעוט ואין, מיעוט אחר מיעוט

 ואת (ו:א שמואל): שנאמר, מצדו מונח ישראל לאלהי דורון פלשתים בו ששיגרו וארגז: אומר יהודה' ר
, מונח פר תורהס ועליו; והלך אותו ושלחתם מצדו בארגז תשימו אשם לו השבותם אשר הזהב כלי

 ולא מונח הוא מצד', ה ברית ארון מצד אותו ושמתם הזה התורה ספר את לקוח (א"ל דברים): שנאמר
 .בתוכו

 
Secret #2: Where Does the Name “Lechem HaPanim” Come From? 

 
 כה פרק שמות( 3

 :קמתו וחצי ואמה רחבו ואמה ארכו אמתים שטים עצי שלחן ועשית( כג)

 :סביב זהב זר לו ועשית טהור זהב אתו וצפית( כד)
 :סביב למסגרתו זהב זר ועשית סביב טפח מסגרת לו ועשית( כה)
 ...רגליו  לארבע אשר הפאת ארבע על הטבעת את ונתת זהב טבעת ארבע לו ועשית( כו)
 :השלחן את בם ונשא זהב אתם וצפית שטים עצי הבדים את ועשית( כח)
 :אתם תעשה טהור זהב בהן יסך אשר ומנקיתיו וקשותיו וכפתיו קערתיו ועשית( כט)
 :תמיד לפני פנים לחם השלחן על ונתת( ל)
 
 כה פרק תרומה פרשת שמות הירש רב שמשון רפאל( 4

 ,'ה פני מול ממנו ונהנה אוכל שאתה חםל – פנים לחם
 .'ה פני מאת וברכתו שמירתו, שנתינתו לחם

 
 כה פרק שמות עזרא אבן( 5
 .אחריו שהוא הפירוש בעבור "הפנים לחם" נקרא ,הפשט דרך על – ונתת( ל)

 :דפוס כמו הקערות כי, הוא אמת קדמונינו שאמרו ומה



 
Secret #3: How Was the Menorah Made? 

 כה פרק שמות( 6

 :יהיו ממנה ופרחיה כפתריה גביעיה וקנה ירכה המנורה תעשה מקשה טהור זהב מנרת ועשית( לא)

 ... מצדיה יצאים קנים וששה( לב)
 ... ופרח כפתר האחד בקנה משקדים גבעים שלשה( לג)
 :פניה עבר על והאיר נרתיה את והעלה שבעה נרתיה את ועשית( לז)
 :טהור בזה ומחתתיה ומלקחיה( לח)
 :האלה הכלים כל את אתה יעשה טהור זהב ככר( לט)
 :בהר מראה אתה אשר בתבניתם ועשה וראה( מ)
 
 ח פרק במדבר י"רש( 7

, היתה זהב ככר של עשת (.ו, ה דניאל) נקשן לדא דא לשון[ בהכאה עשוי] ז"בלע ץ"בטדי – מקשה
 :חבור י"ע אברים יםאבר נעשית ולא, כתקונן אבריה לפשט בכשיל וחותך בקורנס ומקיש

 
 ג פרק הבחירה בית הלכות ם"רמב( 8

 ... העשתות מן מקשה כולה ותהיה נרותיה ככר עם כולה תהיה זהב הבאה מנורה... 
 
 

Secret #4: Why Were the Vessels Put Where They Were? 
 
 כה פרק תרומה - משפטים פרשת שמות( בובר) אגדה מדרש( 9
 ,ושתיה אכילה יךשצר לא .שלחן ועשית[ כג]

 ,לפניו גלויים אדם בני מעשה אלא
 ,ושתייה אכילה אם כי העולם בזה חפצים אינם אדם בני יש כי

 ,שלחן ועשית אמר לפיכך
 ,בצפון נתון הוא השלחן כי – תראה הלא
 ,שמאלו שהיא, אדם של בצפונו נתון הוא הרע ויצר
 .('ב' י קהלת) "לשמאלו כסיל ולב ,לימינו חכם לב ,החכם" ,אמר זה ועל
 ,ימין לצד שהוא ,בדרום נתונה המנורה ,כן ועל
 ,הנרות לאור בלילה בתורה עוסקים שהם חכמים תלמידי על רמז

 ",בלילה אלא מתקיים תורה של רנה אין" ,ל"ז רבותינו אמרו כן כי
 .(ט"י' ב איכה) "בלילה רוני קומי" ,שנאמר

 ,שמאל בצד הוא –השלחן  אבל
 ,(ה"ל ו"כ שמות) "צפון צלע על תתן והשלחן" ,שנאמר

 ,אדם של בשמאלו נתון שהוא ,הרע יצר אחר שנמשכים אותם על רמז
 ,שמאל צד על התפילין שיתן הוא ברוך הקדוש ציונו ומזה

 ,הרע יצר את לשבר כדי
 ,וכל מכל הרע היצר שירחיק לבוא לעתיד הבטיחנו וכן

 ,('כ' ב יואל) "מעליכם ארחיק יהצפונ ואת" ,ליו השלוםע הנביא ל ידיע שהבטיחנו כמו
 .אדם של בצפונו שהוא ,הרע יצר והוא

 ?מה מפני טעם – באמצע ומזבח
 ,אכילה בלא קריאה הלילה וכל היום כל יתכן שלא ,המדרש לבית דומה המזבח כי ,לומר רצה

 ,הגוף קיום כדי שיאכל אדם צריך ,לפיכך
 ,אכילה בלא מתקיים לא הגוף כי

 :אמצעב המזבח נתון ,לפיכך


