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

פרשת ויקהל
(א) ַוי ְַקהֵ ל מֹשֶׁ ה ֶׁאת כָּל עֲדַ ת בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל וַי ֹאמֶׁ ר אֲ לֵהֶׁ ם ֵאלֶׁה הַ ְדבָּ ִרים אֲ שֶׁ ר צִ וָּה ה'
ַל ֲעשֹת א ָֹּתם( :ב) שֵ שֶׁ ת י ִָּמים ֵתעָּ שֶׁ ה ְמלָּאכָּה ובַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י י ְִהיֶׁה ָּלכֶׁם קֹדֶׁ ש שַ בַ ת
שַ בָּ תֹון לַה' כָּל הָּ עֹשֶׁ ה בֹו ְמלָּאכָּה יומָּ ת( :ג) ל ֹא ְתבַ עֲרו ֵאש בְ כֹל מ ְֹשב ֵֹתיכֶׁם בְ יֹום
הַ שַ בָּ ת :פ
רש"י
(א) ויקהל משה  -למחרת יום הכפורים כשירד מן ההר ,והוא לשון הפעיל ,שאינו
אוסף אנשים בידים ,אלא הן נאספים על פי דבורו ,ותרגומו ואכנש:
(ב) ששת ימים  -הקדים להם אזהרת שבת לצווי מלאכת המשכן ,לומר שאינה דוחה
את השבת:
(ג) לא תבערו אש  -יש מרבותינו אומרים הבערה ללאו יצאת ,ויש אומרים לחלק
יצאת:
שאלות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מתי משה הקהיל את כל עדת בני ישראל?
*** באיזה בנין נכתבה המילה "ויקהל" ?.מה המשמעות של הבנין הזה?
פרשת ויקהל מתארת את בנין המשכן  ,מדוע מצות שבת נאמרה בפתיחת
הפרשה?
**** מה פירוש המשפט "הבערה ללאו יצאת?
***** מה פירוש המשפט הבערה לחלק יצאת?

יום ב

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

פרשת ויקהל
(י) וְ כָּל חֲ כַם לֵב בָּ כֶׁם ָּיבֹאו וְ ַיעֲשו ֵאת כָּל אֲ שֶׁ ר צִ וָּה ה'( :יא) ֶׁאת הַ ִמ ְשכָּן ֶׁאת ָּאהֳ לֹו וְ ֶׁאת
ִמכְ סֵ הו ֶׁאת ְק ָּרסָּ יו וְ ֶׁאת ְק ָּרשָּ יו ֶׁאת בְ ִריחָּ ו ֶׁאת עַ מֻּ דָּ יו וְ ֶׁאת אֲ דָּ נָּיו( :יב) ֶׁאת הָּ ָּארֹן וְ ֶׁאת
בַ דָּ יו ֶׁאת הַ ַכפ ֶֹׁרת וְ ֵאת ָּפ ֹרכֶׁת הַ מָּ סָּ ְך( :יג) ֶׁאת הַ שֻּ לְחָּ ן וְ ֶׁאת בַ דָּ יו וְ ֶׁאת כָּל ֵכלָּיו וְ ֵאת לֶׁחֶׁ ם
הַ ָּפנִים( :יד) וְ ֶׁאת ְמנ ַֹרת הַ מָּ אֹור וְ ֶׁאת ֵכלֶׁיהָּ וְ ֶׁאת ֵנר ֶֹׁתיהָּ וְ ֵאת שֶׁ מֶׁ ן הַ מָּ אֹור( :טו) וְ ֶׁאת
ִמזְ בַ ח הַ ְקט ֶֹׁרת וְ ֶׁאת בַ דָּ יו וְ ֵאת שֶׁ מֶׁ ן הַ ִמ ְשחָּ ה וְ ֵאת ְקט ֶֹׁרת הַ סַ ִמים וְ ֶׁאת מָּ סַ ְך הַ פ ֶַׁתח
ְלפ ֶַׁתח הַ ִמ ְשכָּן:
רש"י
(יא) את המשכן  -יריעות התחתונות הנראות בתוכו קרויים משכן:
את אהלו  -הוא אהל יריעות עזים העשוי לגג:
ואת מכסהו  -מכסה עורות האילים והתחשים:
(יב) ואת פרכת המסך  -פרוכת המחיצה .כל דבר המגין ,בין מלמעלה בין מכנגד,
קרוי מסך וסכך ,וכן (איוב א י) שכת בעדו( ,הושע ב ח) הנני שך את דרכך:
(יג) לחם הפנים  -כבר פירשתי (שמות כה כח) על שם שהיו לו פנים לכאן ולכאן,
שהוא עשוי כמין תיבה פרוצה:
(יד) ואת כליה  -מלקחים ומחתות:
נרתיה  -לוציי"ש בלעז [מנורות] בזיכים שהשמן והפתילות נתונין בהן:
ואת שמן המאור  -אף הוא צריך חכמי לב ,שהוא משונה משאר שמנים ,כמו
שמפורש במנחות (דף פו א) מגרגרו בראש הזית ,והוא כתית וזך:
(טו) מסך הפתח  -וילון שלפני המזרח שלא היו שם לא קרשים ולא יריעות:
שאלות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מה הוא המשכן?
מה הוא האהל  .מה פנימי ומה חיצוני?
מה תפקיד פרוכת המסך?
איך נראה לחם הפנים? מדוע הוא קרוי כך.
מדוע שמן המאור זקוק לחכמי לב?

יום ג

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

פרשת ויקהל
(יז) ֵאת ַקלְעֵ י הֶׁ חָּ צֵ ר ֶׁאת עַ מֻּ דָּ יו וְ ֶׁאת אֲ דָּ נֶׁיהָּ וְ ֵאת מָּ סַ ְך שַ עַ ר הֶׁ חָּ צֵ ר( :יח) ֶׁאת י ְִתדֹת
ית ֵריהֶׁ ם( :יט) ֶׁאת בִ גְ דֵ י הַ ְש ָּרד לְשָּ ֵרת בַ קֹדֶׁ ש ֶׁאת בִ גְ דֵ י
הַ ִמ ְשכָּן וְ ֶׁאת י ְִתדֹת הֶׁ חָּ צֵ ר וְ ֶׁאת מֵ ְ
הַ קֹדֶׁ ש ל ְַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן וְ ֶׁאת בִ גְ דֵ י בָּ נָּיו ְלכַהֵ ן( :כ) ַויֵצְ או כָּל עֲדַ ת בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ִמלִפְ נֵי מֹשֶׁ ה:
(כא) ַו ָּיבֹאו כָּל ִאיש אֲ שֶׁ ר נְשָּ אֹו לִבֹו וְ כֹל אֲ שֶׁ ר נ ְָּדבָּ ה רוחֹו אֹתֹו הֵ בִ יאו ֶׁאת ְתרומַ ת ה'
ל ְִמלֶׁאכֶׁת אֹהֶׁ ל מֹועֵ ד ו ְלכָּל ֲעבֹדָּ תֹו ולְבִ גְ דֵ י הַ קֹדֶׁ ש( :כב) ַו ָּיבֹאו הָּ אֲ נ ִָּשים עַ ל הַ נ ִָּשים כֹל
נ ְִדיב לֵב הֵ בִ יאו חָּ ח ָּו ֶׁנזֶׁם וְ טַ בַ עַ ת וְ כומָּ ז כָּל כְ לִי זָּהָּ ב וְ כָּל ִאיש אֲ שֶׁ ר הֵ נִיף ְתנופַת זָּהָּ ב
לַה':
רש"י
(יז) את עמודיו ואת אדניה  -הרי חצר קרוי כאן לשון זכר ולשון נקבה ,וכן דברים
הרבה:
ואת מסך שער החצר  -וילון פרוש לצד המזרח עשרים אמה אמצעיות של רוחב
החצר ,שהיה חמשים רחב ,וסתומין הימנו לצד צפון חמש עשרה אמה וכן לדרום,
שנאמר (שמות כז יד) וחמש עשרה אמה קלעים לכתף:
(יח) יתדת  -לתקוע ולקשור בהם סופי היריעות בארץ שלא ינועו ברוח:
מיתריהם  -חבלים לקשור:
(יט) בגדי השרד  -לכסות הארון והשלחן ,והמנורה והמזבחות בשעת סילוק מסעות:
(כב) על הנשים  -עם הנשים וסמוכין אליהם:
חח  -הוא תכשיט של זהב עגול נתון על הזרוע ,והוא הצמיד:
שאלות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

רש"י אומר שחצר כתובה בפסוק בלשון זכר ובלשון נקבה  ,הראה זאת
בפסוק.
מה היה תפקיד היתדות?
מה היה תפקיד המיתרים?
מה הם בגדי בשרד?
מה הוא חח?

יום ד
פרשת ויקהל

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

(כו) וְ כָּל הַ נ ִָּשים אֲ שֶׁ ר נָּשָּ א לִבָּ ן א ָֹּתנָּה בְ חָּ כְ מָּ ה טָּ וו ֶׁאת הָּ עִ זִ ים( :כז) וְ הַ נ ְִש ִאם הֵ בִ יאו ֵאת
ַאבְ נֵי הַ שֹהַ ם וְ ֵאת ַאבְ נֵי הַ ִמל ִֻּאים ל ֵָּאפֹוד וְ ַלחֹשֶׁ ן( :כח) וְ ֶׁאת הַ בֹשֶׁ ם וְ ֶׁאת הַ שָּ מֶׁ ן לְמָּ אֹור
ולְשֶׁ מֶׁ ן הַ ִמ ְשחָּ ה וְ ל ְִקט ֶֹׁרת הַ סַ ִמים( :כט) כָּל ִאיש וְ ִאשָּ ה אֲ שֶׁ ר נָּדַ ב לִבָּ ם א ָֹּתם לְהָּ בִ יא
ְלכָּל הַ ְמלָּאכָּה אֲ שֶׁ ר צִ וָּה ה' ַלעֲשֹות בְ יַד מֹשֶׁ ה הֵ בִ יאו בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל נְדָּ בָּ ה לַה' :פ (ל)
אורי בֶׁ ן חור לְמַ טֵ ה יְהודָּ ה:
וַי ֹאמֶׁ ר מֹשֶׁ ה ֶׁאל בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ְראו ָּק ָּרא ה' בְ שֵ ם בְ צַ ל ְֵאל בֶׁ ן ִ
ֹלהים בְ חָּ כְ מָּ ה בִ ְתבונָּה ובְ דַ עַ ת ובְ כָּל ְמלָּאכָּה( :לב) וְ ל ְַחשֹב
(לא) ַויְמַ לֵא אֹתֹו רוחַ אֱ ִ
מַ חֲ שָּ בֹת ַל ֲעשֹת בַ זָּהָּ ב ובַ כֶׁסֶׁ ף ובַ ְנחֹשֶׁ ת( :לג) ובַ חֲ רֹשֶׁ ת ֶׁאבֶׁ ן לְמַ ל ֹאת ובַ חֲ רֹשֶׁ ת עֵ ץ ַלעֲשֹות
ִיאב בֶׁ ן אֲ ִחיסָּ מָּ ְך לְמַ טֵ ה דָּ ן:
בְ כָּל ְמלֶׁאכֶׁת מַ חֲ שָּ בֶׁ ת( :לד) ולְהֹורֹת נ ַָּתן בְ לִבֹו הוא וְ ָּאהֳ ל ָּ
רש"י
כו) טוו את העזים  -היא היתה אומנות יתירה ,שמעל גבי העזים טווין אותן:
(כז) והנשאם הביאו  -אמר ר' נתן מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחלה,
ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחלה ,אלא כך אמרו נשיאים יתנדבו צבור מה
שמתנדבין ,ומה שמחסירים אנו משלימין אותו .כיון שהשלימו צבור את הכל,
שנאמר (שמות לו ז) והמלאכה היתה דים ,אמרו נשיאים מה עלינו לעשות ,הביאו
את אבני השהם וגו' ,לכך התנדבו בחנוכת המזבח תחלה .ולפי שנתעצלו מתחלה
נחסרה אות משמם והנשאם כתיב:
(ל) חור  -בנה של מרים היה:
(לד) ואהליאב  -משבט דן ,מן הירודין שבשבטים מבני השפחות ,והשוהו המקום
לבצלאל למלאכת המשכן ,והוא מגדולי השבטים ,לקיים מה שנאמר (איוב לד יט)
ולא נכר שוע לפני דל
:שאלות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מה היתה האומנות המיוחדת בטווית צמר העיזים?
מה תכננו הנשיאים להביא לתרומת המשכן?
מדוע המילה נשיאים כתובה בתורה ללא י'?
מי היתה אמו של חור?
מדוע הדגישה התורה את שבטו של אהליאב?

יום ה
פרשת פקודי
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יתמָּ ר
(כא) ֵאלֶׁה פְ קודֵ י הַ ִמ ְשכָּן ִמ ְשכַן הָּ עֵ דֻּת אֲ שֶׁ ר פ ַֻּקד עַ ל פִ י מֹשֶׁ ה ֲעבֹדַ ת הַ לְוִ יִם בְ יַד ִא ָּ
אורי בֶׁ ן חור לְמַ טֵ ה יְהודָּ ה עָּ שָּ ה ֵאת כָּל אֲ שֶׁ ר צִ וָּה ה'
בֶׁ ן ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן( :כב) ובְ צַ ל ְֵאל בֶׁ ן ִ
ֶׁאת מֹשֶׁ ה:
רש"י
(כא) אלה פקודי  -בפרשה זו נמנו כל משקלי נדבת המשכן ,לכסף ולזהב ולנחשת,
ונמנו כל כליו לכל עבודתו:
המשכן משכן  -שני פעמים ,רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהן של
ישראל:
משכן העדת  -עדות לישראל שויתר להם הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל ,שהרי
השרה שכינתו ביניהם:
עבדת הלוים  -פקודי המשכן וכליו היא עבודה המסורה ללוים במדבר ,לשאת
ולהוריד להקים איש איש למשאו המופקד עליו ,כמו שאמרו בפרשת נשא (במדבר
ד):
ביד איתמר  -הוא היה פקיד עליהם למסור לכל בית אב עבודה שעליו:
(כב) ובצלאל בן אורי וגו' עשה את כל אשר צוה ה' את משה  -אשר צוה משה אין
כתיב כאן ,אלא כל אשר צוה ה' את משה ,אפילו דברים שלא אמר לו רבו ,הסכימה
דעתו למה שנאמר למשה בסיני ,כי משה צוה לבצלאל לעשות תחלה כלים ואחר כך
משכן ,אמר לו בצלאל מנהג עולם לעשות תחלה בית ואחר כך משים כלים בתוכו.
אמר לו כך שמעתי מפי הקדוש ברוך הוא .אמר לו משה בצל אל היית ,כי בוודאי כך
צוה לי הקדוש ברוך הוא ,וכן עשה המשכן תחלה ואחר כך עשה הכלים:
שאלות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מה ענינה של פרשת פקודי.
מה רמוז בכפילות משכן משכן?
מה העדות שהמשכן מעיד?
מה היה תפקידו של איתמר?
במה שינה בצלאל מהנאמר למשה  ,מדוע שינה?

