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

יתמָּ ר
(כא) ֵאלֶּה פְ קּודֵ י הַ ִּמ ְשכָּן ִּמ ְשכַן הָּ עֵ דֻת אֲ שֶּ ר פ ַֻקד עַ ל פִּ י מֹשֶּ ה ֲעבֹדַ ת הַ לְוִּ יִּם בְ יַד ִּא ָּ
בֶּ ן ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן:
רש"י פרשת פקודי
(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:
שאלות






מה עיקרה של פרשת פקודי?
מה למד רש"י מהמילה משכן שכתובה פעמיים זה אחר זה?
משכן העדות ,על מה מעיד המשכן?
מה היה תפקידו של איתמר?
מה היה תפקידם של הלויים?

יום ב

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

פרשת פקודי
אּורי בֶּ ן חּור לְמַ טֵ ה יְהּודָּ ה עָּ שָּ ה ֵאת כָּל אֲ שֶּ ר צִּ ּוָּה ה' ֶּאת מֹשֶּ ה( :כג)
(כב) ּובְ צַ ל ְֵאל בֶּ ן ִּ
ִּיאב בֶּ ן אֲ ִּחיסָּ מָּ ְך לְמַ טֵ ה דָּ ן חָּ ָּרש וְ חֹשֵ ב וְ ר ֵֹקם בַ ְּת ֵכלֶּת ּובָּ ַא ְרגָּמָּ ן ּובְ תֹולַעַ ת
וְ ִּאּתֹו ָּאהֳ ל ָּ
הַ שָּ נִּי ּובַ שֵ ש :ס (כד) כָּל הַ זָּהָּ ב הֶּ עָּ שּוי ל ְַמלָּאכָּה בְ כֹל ְמלֶּאכֶּת הַ קֹדֶּ ש ַוי ְִּהי זְ הַ ב הַ ְּתנּופָּה
ֹלשים שֶּ ֶּקל בְ שֶּ ֶּקל הַ קֹדֶּ ש( :כה) וְ כֶּסֶּ ף פְ קּודֵ י הָּ עֵ דָּ ה
ּוש ִּ
ּושבַ ע מֵ אֹות ְ
ֵּתשַ ע וְ עֶּ ְש ִּרים כִּ כָּר ְ
ּושבַ ע מֵ אֹות וַחֲ ִּמשָּ ה וְ ִּשבְ עִּ ים שֶּ ֶּקל בְ שֶּ ֶּקל הַ קֹדֶּ ש( :כו) בֶּ ַקע ַלגֻ ְל ֹגלֶּת
ְמ ַאת כִּ כָּר וְ ֶּאלֶּף ְ
מַ חֲ צִּ ית הַ שֶּ ֶּקל בְ שֶּ ֶּקל הַ קֹדֶּ ש ְלכֹל הָּ עֹבֵ ר עַ ל הַ פְ ֻק ִּדים ִּמבֶּ ן עֶּ ְש ִּרים שָּ נָּה וָּמַ עְ לָּה לְשֵ ש
ּושֹלשֶּ ת אֲ לָּפִּ ים וַחֲ מֵ ש מֵ אֹות וַחֲ ִּמ ִּשים:
מֵ אֹות ֶּא ֶּלף ְ

רש"י פרשת פקודי
(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:
(כד) ככר  -ששים מנה ,ומנה של קדש כפול היה ,הרי הככר מאה ועשרים מנה ,והמנה עשרים
וחמשה סלעים ,הרי ככר של קדש שלושת אלפים שקלים ,לפיכך מנה בפרוטרוט כל השקלים
שפחותין במנינם משלושת אלפים שאין מגיעין לככר:
(כו) בקע  -הוא שם משקל של מחצית השקל:
לשש מאות אלף וגו'  -כך היו ישראל ,וכך עלה מניינם אחר שהוקם המשכן בספר במדבר .ואף
עתה בנדבת המשכן כך היו .ומנין חצאי השקלים של שש מאות אלף עולה מאת ככר ,כל אחד של
שלשת אלפים שקלים ,כיצד ,שש מאות אלף חצאין הרי הן שלש מאות אלף שלמים ,הרי מאת
ככר ,והשלשת אלפים וחמש מאות וחמשים חצאין עולין אלף ושבע מאות וחמשה ושבעים
שקלים:
שאלות






מה ציוה משה לבצלאל ביחס לסדר של בנית המשכן?
מה עשה בצלאל ?
מדוע עשה כך?
מה משמעות השם "בצלאל?
כמה מנים יש בכיכר? כמה סלעים יש במנה? כמה סלעים יש בכיכר?

יום ג

פרשת פקודי

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

ּומן הַ ְּת ֵכלֶּת וְ הָּ ַא ְרגָּמָּ ן וְ תֹולַעַ ת הַ שָּ נִּי עָּ שּו בִּ גְ דֵ י ְש ָּרד לְשָּ ֵרת בַ קֹדֶּ ש ַו ַיעֲשּו ֶּאת בִּ גְ דֵ י
(א) ִּ
הַ קֹדֶּ ש אֲ שֶּ ר ל ְַאהֲ רֹן כַאֲ שֶּ ר צִּ ּוָּה ה' ֶּאת מֹשֶּ ה :פ (ב) ַויַעַ ש ֶּאת הָּ ֵאפֹד זָּהָּ ב ְּת ֵכלֶּת וְ ַא ְרגָּמָּ ן
וְ תֹולַעַ ת שָּ נִּי וְ שֵ ש מָּ ְשזָּר( :ג) ַוי ְַר ְקעּו ֶּאת פַחֵ י הַ זָּהָּ ב וְ ִּקצֵ ץ פְ ִּתילִּם ַלעֲשֹות בְ תֹוְך הַ ְּת ֵכלֶּת
ּובְ תֹוְך הָּ ַא ְרגָּמָּ ן ּובְ תֹוְך ּתֹולַעַ ת הַ שָּ נִּי ּובְ תֹוְך הַ שֵ ש מַ עֲשֵ ה חֹשֵ ב:
רש"י פרשת פקודי
(א) ומן התכלת והארגמן וגו'  -שש לא נאמר כאן ,ומכאן אני אומר ,שאין בגדי שרד הללו בגדי
כהונה ,שבבגדי כהונה היה שש ,אלא הם בגדים שמכסים בהם כלי הקדש בשעת סלוק מסעות,
שלא היה בהם שש:
(ג) וירקעו  -כמו (תהלים קלו ו) לרוקע הארץ ,כתרגומו ורדידו טסין היו מרדדין מן הזהב,
אישטינדר"א בלעז [למתוח] טסין דקין .כאן הוא מלמדך ,היאך היו טווין את הזהב עם החוטין
מרדדין הטסין דקין וקוצצין מהן פתילים לאורך הטס ,לעשות אותן פתילים מעורבין עם כל מין
ומין בחשן ואפוד שנאמר בהן זהב ,חוט אחד של זהב עם ששה חוטין של תכלת ,וכן עם כל מין
ומין שכל המינים חוטן כפול ששה ,והזהב חוט שביעי עם כל אחד ואחד:
שאלות






מה חסר ברשימה בפסוק א?
לאיזה מסקנה הגיע רש"י לאור החסרון הזה?.
מה פירוש המילה "וירקעו"?
איך עשו פתילי זהב?
כמה חוטים היו בכל פתילים מן הפתילים?

יום ד
פרשת פקודי

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

(כח) וְ ֵאת הַ ִּמצְ ֶּנפֶּת שֵ ש וְ ֶּאת פַאֲ ֵרי הַ ִּמגְ בָּ עֹת שֵ ש וְ ֶּאת ִּמכְ נְסֵ י הַ בָּ ד שֵ ש מָּ ְשזָּר( :כט) וְ ֶּאת
ּות ֵכלֶּת וְ ַא ְרגָּמָּ ן וְ תֹולַעַ ת שָּ נִּי מַ עֲשֵ ה ר ֵֹקם כַאֲ שֶּ ר צִּ ּוָּה ה' ֶּאת מֹשֶּ ה :ס
הָּ ַאבְ נֵט שֵ ש מָּ ְשזָּר ְ
חֹותם קֹדֶּ ש לַה':
ָּ
(ל) ַו ַיעֲשּו ֶּאת צִּ יץ ֵנזֶּר הַ קֹדֶּ ש זָּהָּ ב טָּ הֹור ַויִּכְ ְּתבּו עָּ לָּיו ִּמכְ ַּתב פִּ ּתּוחֵ י
(לא) ַוי ְִּּתנּו עָּ לָּיו פְ ִּתיל ְּת ֵכלֶּת ל ֵָּתת עַ ל הַ ִּמצְ ֶּנפֶּת ִּמלְמָּ עְ לָּה כַאֲ שֶּ ר צִּ ּוָּה ה' ֶּאת מֹשֶּ ה :ס
רש"י פרשת פקודי
כח) ואת פארי המגבעות  -תפארתי המגבעות ,המגבעות המפוארות:
(לא) לתת על המצנפת מלמעלה  -ועל ידי הפתילים היה מושיבו על המצנפת כמין כתר ,ואי אפשר
לומר הציץ על מצנפת שהרי בשחיטת קדשים שנינו (זבחים יט א) שערו היה נראה בין ציץ
למצנפת ,ששם מניח תפילין ,והציץ היה נתון על המצח ,הרי המצנפת למעלה והציץ למטה ,ומהו
על המצנפת מלמעלה ,ועוד הקשיתי בה כאן הוא אומר ויתנו עליו פתיל תכלת ,ובענין הצוואה הוא
אומר (שמות כח לז) ושמת אותו על פתיל תכלת .ואומר אני פתיל תכלת זה חוטין הן לקשרו בהן
במצנפת ,לפי שהציץ אינו אלא מאוזן לאוזן ,ובמה יקשרנו במצחו ,והיו קבועין בו חוטי תכלת
לשני ראשיו ובאמצעיתו ,שבהן קושרו ותולהו במצנפת כשהוא בראשו ,ושני חוטין היו בכל קצה
וקצה אחד ממעל ואחד מתחת לצד מצחו ,וכן באמצעו ,שכך הוא נוח לקשור ,ואין דרך קשירה
בפחות משני חוטין ,לכך נאמר (שמות כח לז) על פתיל תכלת ,ועליו פתיל תכלת ,וקשר ראשיהם
השנים כלם יחד מאחוריו למול ערפו ,ומושיבו על המצנפת .ואל תתמה שלא נאמר פתילי תכלת,
הואיל ומרובין הן ,שהרי מצינו בחשן ואפוד וירכסו את החושן וגו' בפתיל תכלת .ועל כרחך פחות
משנים לא היו ,שהרי בשתי קצות החשן היו שתי טבעות החשן ,ובשתי כתפות האפוד היו שתי
טבעות האפוד שכנגדן ,ולפי דרך קשירה ארבע חוטין היו ,ומכל מקום פחות משנים אי אפשר:
שאלות






מה הם פארי המגבעות?
ממה היה עשוי הציץ?
מה היה כתוב על הציץ?
איפה היה הציץ מונח
באזור הציץ היו שלשה "מלבושים" מה הם?

יום ה
פרשת פקודי

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

(לג) ַויָּבִּ יאּו ֶּאת הַ ִּמ ְשכָּן ֶּאל מֹשֶּ ה ֶּאת הָּ אֹהֶּ ל וְ ֶּאת כָּל ֵכלָּיו ְק ָּרסָּ יו ְק ָּרשָּ יו בריחו בְ ִּריחָּ יו
וְ עַ מֻ דָּ יו וַאֲ דָּ נָּיו( :לד) וְ ֶּאת ִּמכְ סֵ ה עֹורֹת הָּ ֵאילִּם הַ ְמ ָּאדָּ ִּמים וְ ֶּאת ִּמכְ סֵ ה ֹערֹת הַ ְּתחָּ ִּשים
וְ ֵאת ָּפ ֹרכֶּת הַ מָּ סָּ ְך( :לה) ֶּאת אֲ רֹון הָּ עֵ דֻת וְ ֶּאת בַ דָּ יו וְ ֵאת הַ ַכפ ֶֹּרת( :לו) ֶּאת הַ שֻ לְחָּ ן ֶּאת כָּל
ֵכלָּיו וְ ֵאת לֶּחֶּ ם הַ ָּפנִּים( :לז) ֶּאת הַ ְמנ ָֹּרה הַ ְטה ָֹּרה ֶּאת ֵנר ֶֹּתיהָּ ֵנרֹת הַ מַ ע ֲָּרכָּה וְ ֶּאת כָּל ֵכלֶּיהָּ
וְ ֵאת שֶּ מֶּ ן הַ מָּ אֹור( :לח) וְ ֵאת ִּמזְ בַ ח הַ זָּהָּ ב וְ ֵאת שֶּ מֶּ ן הַ ִּמ ְשחָּ ה וְ ֵאת ְקט ֶֹּרת הַ סַ ִּמים וְ ֵאת
מָּ סַ ְך פ ֶַּתח הָּ אֹהֶּ ל( :לט) ֵאת ִּמזְ בַ ח הַ ְנחֹשֶּ ת וְ ֶּאת ִּמכְ בַ ר הַ ְנחֹשֶּ ת אֲ שֶּ ר לֹו ֶּאת בַ דָּ יו וְ ֶּאת כָּל
ֵכלָּיו ֶּאת הַ כִּ יֹר וְ ֶּאת כַנֹו( :מ) ֵאת ַקלְעֵ י הֶּ חָּ צֵ ר ֶּאת עַ מֻ דֶּ יהָּ וְ ֶּאת אֲ דָּ נֶּיהָּ וְ ֶּאת הַ מָּ סָּ ְך לְשַ עַ ר
יתד ֶֹּתיהָּ וְ ֵאת כָּל כְ לֵי ֲעבֹדַ ת הַ ִּמ ְשכָּן ְלאֹהֶּ ל מֹועֵ ד( :מא) ֶּאת בִּ גְ דֵ י
ית ָּריו וִּ ֵ
הֶּ חָּ צֵ ר ֶּאת מֵ ָּ
הַ ְש ָּרד לְשָּ ֵרת בַ קֹדֶּ ש ֶּאת בִּ גְ דֵ י הַ קֹדֶּ ש ל ְַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן וְ ֶּאת בִּ גְ דֵ י בָּ נָּיו ְלכַהֵ ן( :מב) כְ כֹל אֲ שֶּ ר
צִּ ּוָּה ה' ֶּאת מֹשֶּ ה כֵן עָּ שּו בְ נֵי י ְִּש ָּר ֵאל ֵאת כָּל הָּ ֲעבֹדָּ ה( :מג) ַוי ְַרא מֹשֶּ ה ֶּאת כָּל הַ ְמלָּאכָּה
וְ ִּהנֵה עָּ שּו א ָֹּתּה כַאֲ שֶּ ר צִּ ּוָּה ה' כֵן עָּ שּו ַויְבָּ ֶּרְך א ָֹּתם מֹשֶּ ה:
רש"י פרשת פקודי
(לב) ויעשו בני ישראל  -את המלאכה ככל אשר צוה ה' וגו':
(לג) ויביאו את המשכן וגו'  -שלא היו יכולין להקימו ,ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן,
הניח לו הקדוש ברוך הוא הקמתו ,שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים ,שאין
כח באדם לזקפן ,ומשה העמידו .אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא איך אפשר הקמתו על ידי אדם,
אמר לו עסוק אתה בידך נראה כמקימו ,והוא נזקף וקם מאליו ,וזהו שנאמר (שמות מ יז) הוקם
המשכן ,הוקם מאליו .מדרש רבי תנחומא:
(מג) ויברך אותם משה  -אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם( ,תהלים צ יז) ויהי
נועם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו וגו' ,והוא אחד מאחד עשר מזמורים שבתפלה למשה:
שאלות






מדוע היה קשה להקים את המשכן?
מי הקים את המשכן ב"כאילו"?
מדוע נאמר "הוקם המשכן"?
מה הברכה שמשה בירך את העם.
מה הברכה המצוטטת מספר תהילים?

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

