בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו

פרשת תצוה
יום א
פרק כז ,כ-כא
(כ) וְ ַא ָּתה ְתצַ וֶּה ֶּאת בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל וְ י ְִקחו ֵאלֶּיָך שֶּ מֶּ ן ַזיִת זְָּך כ ִָּתית לַמָּ אֹור לְהַ עֲֹלת נֵר ָּת ִמיד:
(כא) בְ אֹהֶּ ל מֹועֵ ד ִמחוץ ַל ָּפ ֹרכֶּת אֲ שֶּ ר עַ ל הָּ עֵ דֻת ַי ֲערְֹך אֹתֹו ַאהֲ רֹן ובָּ נָּיו מֵ עֶּ ֶּרב עַ ד ב ֶֹּקר לִפְ נֵי
ה' חֻ ַקת עֹולָּם ְל ֹדר ָֹּתם מֵ ֵאת בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל :ס
רש"י
(כ) ואתה תצוה ,זך  -בלי שמרים ,כמו ששנינו במנחות (פו א) מגרגרו בראש הזית
וכו':
כתית  -הזיתים היה כותש במכתשת ,ואינו טוחנן בריחים ,כדי שלא יהו בו שמרים,
ואחר שהוציא טפה ראשונה מכניסן לריחים וטוחנן ,והשמן השני פסול למנורה
וכשרה למנחות ,שנאמר כתית למאור ,ולא כתית למנחות:
להעלות נר תמיד  -מדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה:
תמיד  -כל לילה ולילה קרוי תמיד ,כמו שאתה אומר (במדבר כח ו) עולת תמיד ,ואינה
אלא מיום ליום .וכן במנחת חביתין נאמר (ויקרא ו יג) תמיד ,ואינה אלא מחציתה
בבקר ומחציתה בערב .אבל תמיד האמור בלחם הפנים משבת לשבת הוא:
רש"י שמות פרשת תצוה פרק כז פסוק כא
(כא) מערב עד בקר  -תן לה מדתה שתהא דולקת מערב עד בקר ,ושיערו חכמים חצי
לוג ללילי טבת הארוכין ,וכן לכל הלילות ,ואם יותר אין בכך כלום:
שאלות






" זך  -בלי שמרים ",מה הם לדעתך השמרים בשמן זית ,איך מסלקים אותם
לדעתך?
מה ההבדל בין שמן למאור ושמן לקרבן שנקרא "מנחה" או ברבים "מנחות?
למילה תמיד יש שני פירושים  .1כל לילה
 .2כל היממה
איפה הפירוש הוא כל הלילה ואיפה הפירוש הוא  24שעות?
מה הכמות של שמן שהיו שמים במנורה?
האם מותר לשים כמות גדולה יותר?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו

יום ב
שמות פרק כח ,א-ד
(א) וְ ַא ָּתה הַ ְק ֵרב ֵאלֶּיָך ֶּאת ַאהֲ רֹן ָּא ִחיָך וְ ֶּאת בָּ נָּיו ִאתֹו ִמתֹוְך בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ְלכַהֲ נֹו לִי ַאהֲ רֹן
ית בִ גְ דֵ י קֹדֶּ ש ל ְַאהֲ רֹן ָּא ִחיָך ְלכָּבֹוד
יתמָּ ר בְ נֵי ַאהֲ רֹן( :ב) וְ עָּ ִש ָּ
נָּדָּ ב וַאֲ בִ יהוא ֶּאלְעָּ זָּר וְ ִא ָּ
ֵאתיו רוחַ חָּ כְ מָּ ה וְ עָּ שו ֶּאת בִ גְ דֵ י
ול ְִתפְ ָּא ֶּרת( :ג) וְ ַא ָּתה ְתדַ בֵ ר ֶּאל כָּל חַ כְ מֵ י לֵב אֲ שֶּ ר ִמל ִ
תנֶּת ַת ְשבֵ ץ
ומעִ יל וכְ ֹ
ַאהֲ רֹן ל ְַק ְדשֹו ְלכַהֲ נֹו לִי( :ד) וְ ֵאלֶּה הַ בְ ג ִָּדים אֲ שֶּ ר ַיעֲשו חֹשֶּ ן וְ ֵאפֹוד ְ
ִמצְ ֶּנפֶּת וְ ַאבְ נֵט וְ עָּ שו בִ גְ דֵ י קֹדֶּ ש ל ְַאהֲ רֹן ָּא ִחיָך ולְבָּ נָּיו ְלכַהֲ נֹו לִי:
רש"י שמות פרשת תצוה פרק כח
(א) ואתה הקרב אליך  -לאחר שתגמר מלאכת המשכן:
(ג) לקדשו לכהנו לי  -לקדשו להכניסו בכהונה על ידי הבגדים שיהא כהן לי ,ולשון
כהונה שירות הוא,
(ד) חשן  -תכשיט כנגד הלב:
ואפוד  -לא שמעתי ולא מצאתי בברייתא פירוש תבניתו ,ולבי אומר לי שהוא חגור לו מאחוריו ,רחבו כרוחב גב איש ,כמין סינר שקורין פורציינ"ט
בלעז [חגורה] שחוגרות השרות כשרוכבות על הסוסים ,כך מעשהול מלמטה ,שנאמר (שמואל ב ו יד) ודוד חגור אפוד בד ,למדנו שהאפודמ חגורה היא.
ואי אפשר לומר שאין בו אלא חגורה לבדה ,שהרי נאמרנ (ויקרא ח ז) ויתן עליו את האפוד ,ואחר כך ויחגור אותו בחשב האפוד ,ותרגם אונקלוס
בהמיין אפודא ,למדנו שהחשב הוא החגור ,והאפוד שם תכשיט לבדו .ואי אפשר לומר שעל שם שתי הכתפות שבו הוא קרוי אפוד ,שהרי נאמר (פסוק
כז) שתי כתפות האפוד ,למדנו שהאפוד שם לבד ,והכתפות שם לבד ,והחשב שם לבד .לכך אני אומר שעל שם הסינר של מטה קרוי אפוד ,על שםס
שאופדו ומקשטו בו ,כמו שנאמר (ויקרא ח ז) ויאפוד לו בו ,והחשב הוא החגור שלמעלה הימנו ,והכתפות קבועות בו .ועוד אומר לי לבי ,שיש ראיה
שהוא מין לבוש ,שתרגם יונתן (שמואל ב' ו יד) ודוד חגור אפוד בד ,כרדוט דבוץ .ותרגם כמו כן מעילים,ע כרדוטין ,במעשה תמר אחות אבשלום
(שמואל ב יג יח) כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים:

ומעיל  -הוא כמין חלוק ,וכן הכתונת ,אלא שהכתונת סמוך לבשרו ומעיל קרוי חלוק
עליון:
תשבץ  -עשויין משבצות לנוי ,והמשבצות הן כמין גומות העשויות בתכשיטי זהב
למושב קביעות אבנים טובות ומרגליות ,כמו שנאמר באבני האפוד (פסוק יא) מוסבות
משבצות זהב,
מצנפת  -כמין כיפת כובע שקורין קויפ"א בלעז [שביס עשוי רשת] ,שהרי במקום אחר
קורא להם (לט כח) מגבעות ,ומתרגמינן כובעין:
ואבנט  -היא חגורה על הכתונת ,והאפוד חגורה על המעיל ,כמו שמצינו בסדר לבישתן
(ויקרא ח ז) ויתן עליו את הכתנת ויחגור אותו באבנט וילבש אותו את המעיל ויתן
עליו את האפוד:
בגדי קדש  -מתרומה המקודשת לשמי יעשו אותם:
שאלות






מתי מתחילים להכין את בגדי הכהונה?
מה פירוש המילה כהונה" האם גם היום משתמשים במילה הזאת באותה
משמעות?
איפה היה מונח החושן?
מה ההבדל בין מעיל לכותונת?
מה היא מצנפת?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו

יום ג
פרק כח ,ט-יב
(ט) וְ ל ַָּק ְח ָּת ֶּאת ְש ֵתי ַאבְ נֵי שֹהַ ם ופִ ַת ְח ָּת ֲעלֵיהֶּ ם ְשמֹות בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל( :י) ִששָּ ה ִמ ְשמ ָֹּתם עַ ל
ּנֹות ִרים עַ ל הָּ ֶּאבֶּ ן הַ שֵ נִית כְ תֹו ְלד ָֹּתם( :יא) מַ עֲשֵ ה חָּ ַרש
הָּ ֶּאבֶּ ן הָּ ֶּאחָּ ת וְ ֶּאת ְשמֹות הַ ִששָּ ה הַ ָּ
ֶּאבֶּ ן פִ תוחֵ י ח ָֹּתם ְתפ ַַתח ֶּאת ְש ֵתי הָּ אֲ בָּ נִים עַ ל ְשמֹת בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל מֻ סַ בֹת ִמ ְשבְ צֹות זָּהָּ ב
ַתעֲשֶּ ה א ָֹּתם( :יב) וְ שַ ְמ ָּת ֶּאת ְש ֵתי הָּ אֲ בָּ נִים עַ ל כִ ְתפֹת הָּ ֵאפֹד ַאבְ נֵי זִ ָּכרֹן לִבְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל וְ נָּשָּ א
מֹותם לִפְ נֵי ה' עַ ל ְש ֵתי כְ ֵתפָּיו לְזִ ָּכרֹן :ס
ַאהֲ רֹן ֶּאת ְש ָּ
רש"י שמות פרשת תצוה פרק כח
(י) כתולדותם  -כסדר שנולדו ראובן שמעון לוי יהודה דן נפתלי ,על האחת ,ועל השניה
גד אשר יששכר זבולן יוסף בנימין מלא ,שכן הוא כתוב במקום תולדתו ,עשרים וחמש
אותיות בכל אחת ואחת:
(יא) מעשה חרש אבן  -מעשה אומן שלד אבנים .חרש זה דבוק הוא לתיבה שלאחריו,
ולפיכך הוא נקוד פתח בסופו ,וכן (ישעיה מד יג) חרש עצים נטה קו ,חרש של עצים.
וכן (ישעיה מד יב) חרש ברזל מעצד ,כל אלה דבוקים ופתוחים:
פתוחי חותם  -כתרגומו כתב מפרשה כגלף דעזקא ,חרוצות האותיות בתוכן ,כמו
שחורצין חותמי טבעות שהם לחתום אגרות ,כתב ניכר ומפורש:
על שמות  -כמו בשמות:
מסבת משבצות  -מוקפות האבנים במשבצות זהב ,שעושה מושב האבן בזהב כמין
גומא למדת האבן ומשקיעה במשבצות ,נמצאת המשבצת סובבת את האבן סביב,
ומחבר המשבצות בכתפות האפוד:
(יב) לזכרון  -שיראה הקדוש ברוך הוא השבטים כתובים לפניו ויזכור צדקתם:
שאלות






מהפסוקים .איך נקראות האבנים בפסוק ט
מה היה כתוב על האבנים?
רש"י באיזה סדר היו השמות של השבטים כתובים על האבנים?
מה פירוש המילה "חרש"
מה החשיבות של אבני השהם?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו

יום ד
שמות פרק כח ,יג-ל
וש ֵתי שַ ְר ְשרֹת זָּהָּ ב טָּ הֹור ִמגְ בָּ ֹלת ַתעֲשֶּ ה א ָֹּתם מַ עֲשֵ ה ֲעבֹת
ית ִמ ְשבְ צֹת זָּהָּ ב( :יד) ְ
(יג) וְ עָּ ִש ָּ
ית חֹשֶּ ן ִמ ְשפָּט מַ עֲשֵ ה חֹשֵ ב
וְ נ ַָּת ָּתה ֶּאת שַ ְר ְשרֹת הָּ ֲע ֹבתֹת עַ ל הַ ִמ ְשבְ צֹת :ס (טו) וְ עָּ ִש ָּ
כְ מַ עֲשֵ ה ֵאפֹד ַתעֲשֶּ ּנו זָּהָּ ב ְת ֵכלֶּת וְ ַא ְרגָּמָּ ן וְ תֹולַעַ ת שָּ נִי וְ שֵ ש מָּ ְשזָּר ַתעֲשֶּ ה אֹתֹו( :טז) ָּרבועַ
טורים ָּאבֶּ ן טור
ֵאת בֹו ִמל ַֻאת ֶּאבֶּ ן ַא ְרבָּ עָּ ה ִ
ומל ָּ
י ְִהיֶּה כָּפול ז ֶֶּּרת ָּא ְרכֹו וְ ז ֶֶּּרת ָּר ְחבֹו( :יז) ִ
אֹדֶּ ם פִ ְטדָּ ה ובָּ ֶּר ֶּקת הַ ּטור הָּ ֶּאחָּ ד( :יח) וְ הַ ּטור הַ שֵ נִי ֹנפְֶּך סַ פִ יר וְ יָּהֲ ֹלם( :יט) וְ הַ ּטור
ִישי לֶּשֶּ ם ְשבֹו וְ ַא ְחלָּמָּ ה( :כ) וְ הַ ּטור הָּ ְרבִ יעִ י ַת ְר ִשיש וְ שֹהַ ם וְ י ְָּשפֵה ְמשֻ בָּ צִ ים זָּהָּ ב
הַ ְשל ִ
י ְִהיו בְ ִמלוא ָֹּתם( :כא) וְ הָּ אֲ בָּ נִים ִת ְהיֶּין ָּ עַ ל ְשמֹת בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ְש ֵתים עֶּ ְש ֵרה עַ ל ְשמ ָֹּתם
ית עַ ל הַ חֹשֶּ ן שַ ְרשֹת גַבְ לֻת
חֹותם ִאיש עַ ל ְשמֹו ִת ְהיֶּין ָּ ל ְִשנֵי עָּ שָּ ר שָּ בֶּ ט( :כב) וְ עָּ ִש ָּ
פִ תוחֵ י ָּ
ית עַ ל הַ חֹשֶּ ן ְש ֵתי טַ בְ עֹות זָּהָּ ב וְ נ ַָּת ָּת ֶּאת ְש ֵתי הַ ּטַ בָּ עֹות
מַ עֲשֵ ה ֲעבֹת זָּהָּ ב טָּ הֹור( :כג) וְ עָּ ִש ָּ
עַ ל ְשנֵי ְקצֹות הַ חֹשֶּ ן( :כד) וְ נ ַָּת ָּתה ֶּאת ְש ֵתי ֲע ֹבתֹת הַ זָּהָּ ב עַ ל ְש ֵתי הַ ּטַ בָּ עֹת ֶּאל ְקצֹות
הַ חֹשֶּ ן( :כה) וְ ֵאת ְש ֵתי ְקצֹות ְש ֵתי הָּ ֲע ֹבתֹת ִת ֵתן עַ ל ְש ֵתי הַ ִמ ְשבְ צֹות וְ נ ַָּת ָּתה עַ ל כִ ְתפֹות
ית ְש ֵתי טַ בְ עֹות זָּהָּ ב וְ שַ ְמ ָּת א ָֹּתם עַ ל ְשנֵי ְקצֹות הַ חֹשֶּ ן עַ ל
הָּ ֵאפֹד ֶּאל מול ָּפנָּיו( :כו) וְ עָּ ִש ָּ
ית ְש ֵתי טַ בְ עֹות זָּהָּ ב וְ נ ַָּת ָּתה א ָֹּתם עַ ל ְש ֵתי
ְשפָּתֹו אֲ שֶּ ר ֶּאל עֵ בֶּ ר הָּ ֵאפֹד בָּ י ְָּתה( :כז) וְ עָּ ִש ָּ
כִ ְתפֹות הָּ ֵאפֹוד ִמלְמַ ּטָּ ה ִממול ָּפנָּיו ְלעֻמַ ת מַ ְחבַ ְרתֹו ִממַ עַ ל לְחֵ שֶּ ב הָּ ֵאפֹוד( :כח) וְ י ְִרכְ סו
ֶּאת הַ חֹשֶּ ן מטבעתו ִמּטַ בְ ע ָֹּתיו ֶּאל טַ בְ עֹת הָּ ֵאפֹוד בִ פְ ִתיל ְת ֵכלֶּת ל ְִהיֹות עַ ל חֵ שֶּ ב הָּ ֵאפֹוד
וְ ל ֹא ִיזַח הַ חֹשֶּ ן מֵ עַ ל הָּ ֵאפֹוד( :כט) וְ נָּשָּ א ַאהֲ רֹן ֶּאת ְשמֹות בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל בְ חֹשֶּ ן הַ ִמ ְשפָּט עַ ל
אורים וְ ֶּאת
לִבֹו בְ בֹאֹו ֶּאל הַ קֹדֶּ ש לְזִ ָּכרֹן לִפְ נֵי ה' ָּת ִמיד( :ל) וְ נ ַָּת ָּת ֶּאל חֹשֶּ ן הַ ִמ ְשפָּט ֶּאת הָּ ִ
הַ תֻ ִמים וְ הָּ יו עַ ל לֵב ַאהֲ רֹן בְ בֹאֹו לִפְ נֵי ה' וְ נָּשָּ א ַאהֲ רֹן ֶּאת ִמ ְשפַט בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל עַ ל לִבֹו לִפְ נֵי
ה' ָּת ִמיד :ס
שאלות
השאלות מתוך הפסוקים כי רש"י קשה להבנה.








יום ה

הסבר את הביטוי מעשה עבת שבפסוק יד .הביטוי מופיע בארבעת המינים
לסוכות "ענף עץ עבת"(ויקרא כג מ ) נסה להסביר בעזרת הפסוק בויקרא.
מאיזה חומרים עשוי חושן המשפט ,מה מידותיו?
ר' יעקב בן רבנו אשר כתב ספר הלכתי חשוב בשם ארבעה טורים מנין לקח
את השם לספרו?
שנן את שמות  12אבני החושן(.בילדותי השתתפתי בחידון תנ"ך ושאלו אותי
את שמות אבני החושן ולא ידעתי אולם מיד הלכתי הביתה ושננתי אותם).
בחושן היו טבעות .מה היה תפקידן?
מה פירוש המילה "וירכסו" האם אתה מכיר מילה דומה בשפתנו?
מה תפקיד האורים והתומים ,האם ידוע לך מקרה בתנ"ך שהשתמשו באורים
ותומים?.

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו

שמות פרק כח ,לא-מג
ית ֶּאת ְמעִ יל הָּ ֵאפֹוד כְ לִיל ְת ֵכלֶּת( :לב) וְ הָּ יָּה פִ י ר ֹאשֹו בְ תֹוכֹו שָּ פָּה י ְִהיֶּה לְפִ יו
(לא) וְ עָּ ִש ָּ
מנֵי ְת ֵכלֶּת וְ ַא ְרגָּמָּ ן
ית עַ ל שולָּיו ִר ֹ
סָּ בִ יב מַ עֲשֵ ה א ֵֹרג כְ פִ י ַת ְח ָּרא י ְִהיֶּה לֹו ל ֹא י ִָּק ֵרעַ ( :לג) וְ עָּ ִש ָּ
מנֵי זָּהָּ ב בְ תֹוכָּם סָּ בִ יב( :לד) ַפ ֲעמֹן זָּהָּ ב וְ ִרמֹון ַפ ֲעמֹן זָּהָּ ב
וְ תֹולַעַ ת שָּ נִי עַ ל שולָּיו סָּ בִ יב ו ַפ ֲע ֹ
וְ ִרמֹון עַ ל שולֵי הַ ְמעִ יל סָּ בִ יב( :לה) וְ הָּ יָּה עַ ל ַאהֲ רֹן לְשָּ ֵרת וְ נ ְִשמַ ע קֹולֹו בְ בֹאֹו ֶּאל הַ קֹדֶּ ש
ית צִ יץ זָּהָּ ב טָּ הֹור ופִ ַת ְח ָּת עָּ לָּיו פִ תוחֵ י ח ָֹּתם קֹדֶּ ש
לִפְ נֵי ה' ובְ צֵ אתֹו וְ ל ֹא יָּמות :ס (לו) וְ עָּ ִש ָּ
לַה'( :לז) וְ שַ ְמ ָּת אֹתֹו עַ ל פְ ִתיל ְת ֵכלֶּת וְ הָּ יָּה עַ ל הַ ִמצְ ָּנפֶּת ֶּאל מול פְ נֵי הַ ִמצְ ֶּנפֶּת י ְִהיֶּה( :לח)
וְ הָּ יָּה עַ ל מֵ צַ ח ַאהֲ רֹן וְ נָּשָּ א ַאהֲ רֹן ֶּאת עֲֹון הַ ֳּקדָּ ִשים אֲ שֶּ ר י ְַק ִדישו בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ְלכָּל מַ ְתנֹת
ית
תנֶּת שֵ ש וְ עָּ ִש ָּ
ָּק ְדשֵ יהֶּ ם וְ הָּ יָּה עַ ל ִמצְ חֹו ָּת ִמיד ל ְָּרצֹון לָּהֶּ ם לִפְ נֵי ה'( :לט) וְ ִשבַ צְ ָּת הַ כְ ֹ
ית לָּהֶּ ם
ִמצְ ֶּנפֶּת שֵ ש וְ ַאבְ נֵט ַתעֲשֶּ ה מַ עֲשֵ ה ר ֵֹקם( :מ) וְ לִבְ נֵי ַאהֲ רֹן ַתעֲשֶּ ה כֻתֳּ נֹת וְ עָּ ִש ָּ
ומגְ בָּ עֹות ַתעֲשֶּ ה לָּהֶּ ם ְלכָּבֹוד ול ְִתפְ ָּא ֶּרת( :מא) וְ ִהלְבַ ְש ָּת א ָֹּתם ֶּאת ַאהֲ רֹן ָּא ִחיָך
ַאבְ נ ִֵטים ִ
ֵאת ֶּאת יָּדָּ ם וְ ִקדַ ְש ָּת א ָֹּתם וְ כִ הֲ נו לִי( :מב) ַועֲשֵ ה לָּהֶּ ם
ומל ָּ
וְ ֶּאת בָּ נָּיו ִאתֹו ומָּ שַ ְח ָּת א ָֹּתם ִ
ִמכְ נְסֵ י בָּ ד ְלכַּסֹות בְ שַ ר עֶּ ְרוָּה ִממָּ ְת ַניִם וְ עַ ד י ְֵר ַכיִם י ְִהיו( :מג) וְ הָּ יו עַ ל ַאהֲ רֹן וְ עַ ל בָּ נָּיו
בְ ב ָֹּאם ֶּאל אֹהֶּ ל מֹועֵ ד אֹו בְ גִ ְש ָּתם ֶּאל הַ ִמזְ בֵ חַ לְשָּ ֵרת בַ קֹדֶּ ש וְ ל ֹא י ְִשאו עָּ ֹון וָּמֵ תו חֻ ַקת
עֹולָּם לֹו ו ְלז ְַרעֹו ַאחֲ ָּריו :ס
שאלות







מה תופרים על שולי המעיל סביב ,מה תפקידם?
מה הוא ה"בגד" בפסוק לו?
באיזה חלק של הגוף היה הציץ מונח?
בפסוק לט יש שני בגדים מה הם?
מה הבגדים המוזכרים בפסוק מ?בפסוק מב?
מה דינו של כהן שמשרת ללא הבגדים המוזכרים בפרשתנו?

