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 הגיליון מוקדש לע"נ

 ר' שלמה בן עישא ז"ל

 ְפקּוֵדי ולפרשת  פרשת ַויְַקֵהללגיליון הורים 

 מספר נושאים מרכזיים: בפרשת ויקהל

השבת שדוחה את עבודות המשכן, הזמנת המתנדבים הציווי לעם ישראל על מלאכת המשכן  , הציווי על קדושת 

המבנה  –לעסוק במלאכת הקודש , מינוי בצלאל ואהליאב לראשי העם העוסקים במלאכה , פירוט חלקי המשכן 

)יריעות, קרשים, פרוכת , מסך, חצר המשכן( וכלי השרת )הארון, הכפורת הכרובים, השולחן, המנורה, מזבח 

 , מזבח העולה , הכיור(הקטורת, הקטורת ושמן המשחה

 מספר נושאים מרכזיים:  בפרשת פקודי

פירוט התרומות וייעודן, תרומות המתכות לכלים, בגדי השרד לכוהנים , הציווי למשה להקמת המשכן והשראת 

 השכינה במשכן.

 

 מומלץ להראות לילדים את האיור השבועי כדי שיבחינו בצבעים והשזירה יחד לחוט אחד

 

 לשולחן שבתסיפור א' 

 ויקהל משה את כל עדת בני ישראל""

? לפי שראה משה שעתיד ביהמ"ק להיחרב בעוון שנאת חינם, עמד )בפני כל העם( למה נאמרה פרשה זו בהקהלשואל הבעל שם טוב 

 .והקהילם בטרם מסר להם ענייני המשכן. לרמוז: האחדות והליכוד של היהודים בצוותא, תנאי ראשון הוא למעשה המשכן

 

)כלומר אם יש שני שותפים  'קדרה של שני שותפים, לא חמה ולא קרה'ומאידך  'טובים השניים מן האחד' חז"ל לימדונו מצד אחד

 ננסה להבין את הדברים עם סיפור חסידי .בעניין אחד נקבל משהו לא מושלם( 

 

 מליובאוויטש, וביקשו מהרבי שיפסוק מי מהם צודק.שני שותפים, שפרץ סכסוך ביניהם, הגיעו אל הרבי מהר"ש )רבי שמואל( 

  

 'טובים השניים מן האחד'.  עדיף', וכן נאמר –"אשאל אתכם שאלה: במקום אחד אמרו חז"ל 'מזלם של שניים  :אמר להם הרבי

  

 !?לעומת זה נאמר 'קדרה של שני שותפים, לא חמה ולא קרה'. איך מתיישבים המאמרים הללו

  

מן ' שורה עליהם ברכה גדולה. על זה נאמר 'טובים השניים', כשהם ,כל עוד השותפים פועלים מתוך אחדות אלא ההסבר פשוט:

 מאוחדים. –האחד' 

 ..."מוצלח-אז זה מצב לא-אולם אם זו 'קדרה של שותפים', הרותחת וגועשת, כי

 חשוב להעביר את המסר לילדים על חשיבות האחדות

 

  ' לשולחן שבתבסיפור 

 

 לבקש. ושלא יבואו אליך לתת תרומה לך אתה -ההקהל משה רבינו מכנס את העם ומלמד אותנו על מתן התרומה במעמד 

 קחו מאתכם תרומה""

 נקדים סיפור:

זצ"ל, עסקה בגמ"ח, ויצאה עם חברתה לאסוף ולחלק כספי צדקה, והסכימו בין שתיהן שמי שתמות  הגאון מווילנאאשתו של 

 ראשונה, תבוא ותגיד לחברתה היאך נראה הדין בעולם הנצח.

  

לימים מתה חברתה, ואחר כמה ימים מפטירתה באה בחלום לאשת הגאון, וסיפרה לה שיש למעלה דין וחשבון על כל פרט ופרט 

שיש לנו כסף עבורו, דעי לך ששם  ,ביאה דוגמה לדבר: את זוכרת איך הלכנו יחד ברחוב וראינו עני ורמזנו לו לבוא אלינובחיים, וה

למה לא ניגשתי אליו למסור לו... וסיימה שזו דוגמה  –דנו אותי למה בקשתי אותו לבוא אלינו, ולא חטפתי מצווה נוספת של הליכה 

 .על עומק הדין
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 הגיליון מוקדש לע"נ

 ר' שלמה בן עישא ז"ל

סיפרה את החלום להגר"א זצ"ל, וקרא את אנשי החברה קדישא, וציווה עליהם לרשום את הסיפור בפנקס החברה  אשת הגר"א

   קדישא.

 'חכמה ודעת':על מסביר ב

, והיינו שתביאו מאתכם, שאתם בעצמכם תביאו ולא תמתינו שיבואו לגבות " תרומה לה' מאתכם קחו " ולפי זה יש לפרש את הפסוק

 ...עברת הנדבה היא מצווהממכם. שגם עצם ה

 למדנו מהסיפור שכל אחד מאיתנו צריך להיות רגיש מסביבו ולא להמתין שיבואו לבקש עזרה אלא להיות מוכנים להציע את עזרתנו.

 

 ( dvar-tora.com)מעובד מאתר 

  ' לשולחן שבתגסיפור 

 

ת יִָמים " :בפרשת השבוע מצווה התורה על קדושת השבת ושמירתה שֶׁ ה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי יְִהיֶׁהשֵׁ ָעשֶׁ ש ַשַבת ַשָבתֹון   תֵׁ ָלכֶׁם קֹדֶׁ

 "...'לה

   :החפץ חיים בהקדמתו לספר המשנה ברורה מבאר את גודל המעלה של השבת

  "..תוב בתורה "זכור את יום השבת לקדשו ששת ימים תעבוד.. כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץכ

 

לנו ה' בפסוק זה שעניין השבת הוא שורש האמונה לידע שהעולם הוא מחודש ונברא ולא נעשה מעצמו וכיון שה' ברא הכול הוא הורה 

  .האדון על הכול ואנחנו עבדיו ומחויבים לעשות רצונו ולעבדו בכל גופינו ונשמותינו וממונינו כי הכול שלו

ל: "כל המשמר את השבת כאלו מקיים כל התורה וכל המחלל השבת כאלו והזהירה התורה על שמירת השבת י"ב פעמים ואמרו חז"

 "כפר בכל התורה כולה" והכול מהטעם שהשבת היא שורש האמונה

  :שבת ואיך שהשבת מגנה ומצילה ניתן ללמוד מהמעשה הבא-על אמונה של שומר

  .היהודי, ואף הוקירו על ישרותו ונאמנותויהודי שהיה סוחר שטיחים, התגורר באחוזתו של פריץ טוב לב שאהב מאד את הסוחר 

מסחרו של היהודי פרח ושגשג, והפריץ היה מתגאה תדיר בפני ידידיו וחבריו ביושרו של היהודי מה שהביא לתוצאה ששמו הטוב 

 .נישא למרחקים, ומעגל הקונים התרחב בהתאם

  .השבת נשמעו דפיקות חזקות בדלת-והנה, בבוקר יום שבת אחד שכל בני הבית יושבים במקומותיהם סביב שולחן

הכריז השליח. "בערב מתקיימת מסיבה בביתו של  –הבית: "שמע יהודי!" -הדלת נפתחה ושליח מטעם הפריץ נכנס ופנה אל בעל

  .הפריץ בהשתתפות כל נכבדי הסביבה

בדחיפות עם דוגמאות והוא יבצע ברגע האחרון החליט הפריץ להחליף את כל השטיחים באולם האירועים שלו, והוא מבקש שתבוא 

  ...מהגדולות שהכרת עד כה" סיים השליח בשובבות -רכישה 

אך היהודי, בשלווה ובנעימות השיב לשליח: "אמור לאדוני הפריץ כי אשמח תמיד לעמוד לשירותו. אך כפי שידוע לו היום הוא יום 

  .''!שבת, ואנו היהודים שובתים ממלאכה ביום הקדוש הזה

 .דהם ויצא למסור לפריץ את תשובתו של היהודיהשליח נ

דקות הגיע השליח בפנים זועפות ואמר כי הפריץ כועס מאד, הוא אף ציין  10-והסעודה נמשכה כאילו דבר לא אירע. לאחר כ

 ...שבמידה ולא תעשה בקשתו ינותקו קשרי המסחר שלו ושל חבריו

הקב"ה, חשובים לי עוד  –אך הקשר עם מי שכל פרנסתי וחיי בידו  מיודענו השיב בנועם: ''תאמר לפריץ שחשוב הקשר איתו,

  ...''יותר

  .השליח ניסה כל מיני דרכים אך לשווא, התייאש ויצא

הפריץ לביתו של היהודי, כשפניו מחייכות, הוא חיבק את היהודי בחום תוך שהוא מושיט לו צרור מלא זהובים. ''קח!  למחרת, הגיע 

  .''!זה חלקך בהתערבות

תוך  –והתווכחנו על נאמנותך לדתך והוחלט להעמידך במבחן  לפליאתו, התיישב הפריץ וסיפר: "אתמול הגיעו ידידי הפריצים 

  .התערבות על סכום כסף עצום

 ..."!ואת ההמשך אתה כבר יודע... בזכות נאמנותך למצוות דתך זכיתי בהתערבות
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 הגיליון מוקדש לע"נ

 ר' שלמה בן עישא ז"ל

 מתכוננים לפרשה תשובות לשאלות :

 קדושת השבתהציווי על 
 פרשתנו ממשיכה לעסוק בבניין המשכן כהמשך לפרשיות הקודמות ולאחר ההפסקה בפרשת "כי תשא" בסיפור חטא העגל . 

ֵאל " מתי משה הקהיל את העם?)רש"י ה,א( הפרשה נפתחת בפ .1 רָּ ֵני ִיש ְ ל ֲעַדת ב ְ ת כ ָּ ה אֶׁ ְקֵהל ֹמש ֶׁ  כשירד מן ההר למחרת יום הכפורים ס' " ַוי ַ

לאחר הציווי על בניית המשכן וכליו וכל בגדי הכהן הקב"ה מצווה על שמירת מצווה הקודמת למלאכת בניית המשכן . מהי?) לה,ב( שמירת  .2
 השבת

 איזו מלאכה האסורה בשבת נזכרת בפרשה?) לה,ג( מלאכת הבערה .3

 

 הבאת התרומות והמתנדבים והממונים לעסוק במלאכת הקודש 
ֳהלֹו " ממה היה עשוי האוהל ולמה היה משמש?כתובפירוט הכלים במשכן  .1 ת אָּ  העשוי לגג: )רש"י לה,יא( היא אהל יריעות עזים ב בפס' " אֶׁ

ת ִמְכֵסהו  ", באיזה מכסה מדובר?)רש"י לה,יא( מכסה עורות אילים .2  והתחשים: מה הכוונה בפס' במילים " ְואֶׁ

ְך " מה נקרא מסך?)רש"י לה,יב .3 סָּ ָּ ת ַהמ  ֹרכֶׁ ָּ בין למעלה בין מכנגד קרוי מסך וסכך, וכן שכת  פרוכת המחיצה. כל דבר המגין ( מה הכוונה " פ 
 )הושע ב, ח.(: )איוב א, ו.(, הנני שך את דרכך בעדו

יהָּ " מהם  על המנורה נכתב .4 לֶׁ ֵ ת כ    ?)רש"י לה,יד( מלקחים ומחתות:הכלים של המנורהבפס' " ְואֶׁ

 ר בהם סופי היריעות בארץ, שלא ינועו ברוח:למה היו משמשים היתדות?)רש"י לה,יח( לתקוע ולקשו .5

ם", מהם המיתרים ולמה היו משמשים?)רש"י לה,יח( חבלים ,לקשור. .6 ת ֵמיְתֵריהֶׁ  כתוב בפס' "ְואֶׁ

ד"?)רש"י לה,יט( לכסות הארון והשלחן והמנורה והמזבחות בשעת סילוק מסעות .7 רָּ ְ ְגֵדי ַהש    למה היו משמשים "ב ִ

הקב"ה ציווה את משה על בניית המשכן לפרטיו . בפרשתנו,  משה רבינו מעביר את הציווי לעם ישראל לתרומות  בפרשות תרומה ותצוה .8
 כב( הגברים והנשים-המשכן והזמנת חכמי הלב לבניית המשכן. מי מביא את התרומות?) לה,כא

ח"?)רש"י לה,כב( הוא תכשיט של זהב עגול, נתון על הזרוע, .9  והוא הצמיד: מהו ה"חָּ

אותה?)  הבני ישראל נרתמו בנדיבות ליבם והביאו את כל החומרים הנדרשים לבניית המשכן . איזו מלאכה הצריכה חכמת לב ומי עשכל  .11
 לה,כו( טווית צמר העיזים על העיזים עצמם ולפני גזיזתו. הנשים שנשא ליבן אותן בחכמה עשו אותה

א  ת הכתוב בפסוקמה כוונ .11 ש ָּ ר נָּ ים ֲאש ֶׁ ש ִ ָּ ל ַהנ  ים" איך אפשר לטוות עיזים ובמה מדובר?)רש"י לה,כו( היא "ְוכָּ ִעז ִ ת הָּ וו  אֶׁ ה טָּ ְכמָּ חָּ ה ב ְ נָּ ן ֹאתָּ ִלב ָּ
  )שבת צט.(: היתה אומנות יתירה, שמעל גבי העזים היו טווין אותם

ַֹהםכתוב בפסוק  .12 ִאם ֵהִביאו  ֵאת ַאְבֵני ַהש   ש ִ ִאםה המילה "" מדוע נכתב ..."ְוַהנ ְ ש ִ ללא האות "י" ?)רש"י לה,כז( אמר ר' נתן, מה ראו נשיאים  "ְוַהנ ְ
להתנדב בחנוכת המזבח בתחלה, ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחלה, אלא כך אמרו נשיאים, יתנדבו צבור מה שמתנדבים, ומה שמחסרין 

נשיאים מה עלינו לעשות, הביאו את אבני )שמות לו, ז.(, אמרו  אנו משלימין אותו, כיון שהשלימו צבור את הכל, שנאמר והמלאכה היתה דים
 השהם וגו', לכך התנדבו בחנוכת המזבח תחלה, ולפי שנתעצלו מתחלה, נחסרה אות משמם, והנשאם כתיב:

עם ישראל הביא את כל מה תיכננו להשלים את החסר אך עפ"י המדרש , הנשיאים המתינו לראות מה יהיה חסר לתרומת המשכן ואז  .13
. מה הביאו הנשיאים בסופו של דבר?) לה,כז( אבני שהם, אבני מילואים, את הבשם ואת נשאר לנשיאים מה להביאולא  שהתבקשו להביא

 השמן למאור, לשמן המשחה ולקטורת הסמים

ן חו רמשה רבנו קורא לביצוע מלאכת המשכן ל" .14 ִרי בֶׁ ן או  ַצְלֵאל ב ֶׁ  היה: בנה של מרים מי היה "חו ר"?)רש"י לה,ל(  ".ב ְ

 לה( חכמה, בינה ודעת בכל מלאכה.)במתכות , בעצים , באבנים ובחוטים(-?) לה,לאבצלאל בן אורי ולות ברך הקב"ה אתבאיזה יכ .15

 

ן חו רמובא במדרש רבה :"  ִרי ב ֶׁ ן או  ַצְלֵאל ב ֶׁ ם ב ְ ש ֵ א ה' ב ְ רָּ ֵאל"ְראו  קָּ רָּ ו  ִיש ְ ש  ק ְ ב ִ ֶׁ ה ש  עָּ ש ָּ א ב ְ ל ָּ אן חו ר, אֶׁ יר כ ָּ ה ְלַהְזכ ִ אָּ ה רָּ ַתן  , מָּ ִבים נָּ ֹוכָּ ַלֲעֹבד ֲעבֹוַדת כ 
אֲ  ְך הו א ַחי ֶׁיךָּ ש ֶׁ רו  דֹוש  ב ָּ ַמר לֹו ַהק ָּ גו הו , אָּ ְמדו  ַוֲהרָּ ן, עָּ יחָּ ְך הו א ְוֹלא ִהנ ִ רו  דֹוש  ב ָּ ֹו ַעל ַהק ָּ ר ַנְפש  ַמד ש ַ יו, עָּ יו ִלְגיֹונֹותָּ לָּ ְרדו  עָּ ָּ מ  ֶׁ ְך ש  לֶׁ ל ְלמֶׁ ש ָּ . מָּ ֹוֵרַע ְלךָּ ִני פ 

ל   ֶׁ א ש  בָּ מֹון נָּ ַהצ ָּ ו  מָּ ְך ִאל  לֶׁ ֶׁ ַמר ַהמ  ְרגו  אֹותֹו. אָּ ְמדו  ְוהָּ ם מֹוְרִדים, עָּ ֶׁ ְך ַאת  לֶׁ ֶׁ ם ַעל ַהמ  הֶׁ ַמר לָּ ם, אָּ הֶׁ ָּ ה ֹו ְוִנְלַחם ִעמ  ָּ מ  ַ ִריְך ִלְפֹרַע לֹו, ַעל ַאַחת כ  ִייִתי צָּ ַתן ִלי ֹלא הָּ
ל  א כ ָּ ל ָּ ה לֹו, אֶׁ ה ֲאִני עֹוש ֶׁ ַלי, מָּ ַתן עָּ ֹו נָּ ְפש  ַ נ  ֶׁ ה ש  ָּ ַמד ְוַכמ  ל עָּ ֵעגֶׁ ֵאל הָּ רָּ ו  ִיש ְ ש  עָּ ה ש ֶׁ עָּ ש ָּ ְך ב ְ ָּ ים. כ  ְרכ ִ ַ ִסים ְוִאפ  ָּ כ  ם ד ֻּ ו  ֲאִני ַמֲעִמידָּ נ  ֶׁ י ְֵצאו  ִממ  ֶׁ ִנים ש  ַתן ב ָּ חו ר ְונָּ

ם טֹוב ם ש ֵ לָּ ךָּ ֲאִני ְמַגד ְ ִנים ַהי ֹוְצִאים ִממ ְ ל ב ָּ ַמר לֹו ַחי ֶׁיךָּ כ ָּ ְך הו א, אָּ רו  דֹוש  ב ָּ ֹו ַעל ַהק ָּ ַח  ַנְפש  א ֹאתֹו רו  ַצְלֵאל, ַוְיַמל ֵ ם ב ְ ש ֵ א ה' ב ְ רָּ ֱאַמר: ְראו  קָּ ֶׁ נ  ֶׁ ם, ש  עֹולָּ ב ָּ
 ֱאֹלִהים.

ןיחד עם בצלאל עבד במלאכת המשכן " .16 ה דָּ ֵ ְך ְלַמט  מָּ ן ֲאִחיסָּ ב ב ֶׁ ֳהִליאָּ ַצְלֵאל". מה לומדים מכך שאָּ בהיה משבט יהודה  ב ְ ֳהִליאָּ ?)רש"י משבט דן  ְואָּ
הירודין שבשבטים, מבני השפחות, והשוהו המקום לבצלאל למלאכת המשכן, והוא מגדולי השבטים, לקיים מה שנאמר, משבט דן, מן  לה,לד( 

 ולא נכר שוע לפני דל

ְלהֹוֹרת " כתוב .17 איפה הפעם השנייה ומה לומדים מכך?)בעל הטורים  .ם. הפעם הראשונה בפרשתנו ובעוד מקופעמיים בתורה ההמילה " ו 
  ך ולהורות את בני ישראל, שהיה בצלאל יודע להורות לבני ישראל בכל מיני חכמה:לה,לד( ב' הכא ואיד

להביא תרומה בלי להפסיק?) לו,ג( שנאמר "...והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר" )ללא  ךכיצד לומדים שעם ישראל היה נדיב והמשי .18
 הפסקה(
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את התרומות שהביאו בני ישראל. מה הם אומרים למשה רבינו ? השלימו :"  בצלאל ואהליאב עם חכמי הלב שהצטרפו לבניית המשכן ממיינים .19
ים __________________________ ה  ____ַמְרב ִ אכָּ לָּ ה ַלמ ְ ֲעֹבדָּ י הָּ ִביא ִמד ֵ ם ְלהָּ עָּ ים הָּ ה....") לו,ה( ַמְרב ִ אכָּ לָּ  ַלמ ְ

ה "? כיצד מסביר רש"י שעם ישראל .21 אכָּ לָּ ה ַלמ ְ ֲעֹבדָּ י הָּ  צורך העבודה יותר מכדי )רש"י לו,ה( מרבה להביא " ִמד ֵ

 מה עושה משה לאחר שרואים שיש יותר מידי תרומה?) לו,ו( מעביר קול במחנה ישראל להפסיק להביא תרומות. .21

המובא במדרש תנחומא על חוכמתו של בצלאל שעליו אומר הקב"ה "  ְכמָּ חָּ ַח ֱאֹלִהים ב ְ א ֹאתֹו רו  ֲאַמל ֵ ה בֹו חָּ " וָּ ְיתָּ ר הָּ בָּ כ ְ ֶׁ דֹוש  , ש  ֵאין ַהק ָּ ֶׁ , ש  ְדךָּ ֶׁ ה. ְלַלמ  ְכמָּ
א ָּ ר ֲחַלְפת  י יֹוִסי ב ַ ת ַרב ִ ה אֶׁ ֲאלָּ ה ַאַחת ש ָּ ר. ַמְטרֹונָּ בָּ ֹו כ ְ י ֶׁש  ב  ֶׁ א ְלִמי ש  ל ָּ ה אֶׁ ְכמָּ א חָּ ְך הו א ְמַמל ֵ רו  יִמין ב ָּ א ְלַחכ ִ ְכְמתָּ ַתב יֵָּהב חָּ כ ָּ ֶׁ ים  .)דניאל ב, כא(, ַמהו  ש  ש ִ ְ פ  ַלט ִ
יר, ְוֵהן ְצִריִכין ִלְלו ש ִ ד עָּ חָּ ִני ְואֶׁ ד עָּ חָּ ַנִים, אֶׁ ְצֵלְך ש ְ י, ִאם יָּבֹואו  אֶׁ ת ִ : ב ִ ה  ַמר לָּ ִריְך לֹוַמר. אָּ יָּה צָּ מוֹ הָּ ְך מָּ ֵ יר. ֹות ִממ  ש ִ עָּ ה לֹו: לֶׁ ְמרָּ ה. אָּ ם ַאְנת ְ ַמְלוָּ ן, ְלֵאי זֶׁה ֵמהֶׁ

ד ְמעֹוַתי, ֵמֵהיכָּ  ִני, ִאם ְיַאב ֵ ל עָּ ע. ֲאבָּ ִיְפרָּ ֶׁ מֹון ש  ִאם יְֶׁחַסר, ִיְהיֶׁה לֹו מָּ ה לֹו: ש ֶׁ ְמרָּ ה. אָּ ָּ מ  : ְולָּ ה  ַמר לָּ ר. כ ָּ אָּ יְך ְמַדב ֵ ִ פ  ֶׁ ְזַניְך ַמה ש   ְמעו  אָּ : ִיש ְ ה  ַמר לָּ ע. אָּ ְך, ן ִיְפרָּ
פוֹ  ָּ נ  ִבְמבֹואֹות ְמטֻּ י ִכְסאֹות ו  ֵ ת  בָּ ִבין ב ְ יו  יֹוש ְ ין, הָּ ש ִ ְ פ  ה ַלט ִ ְכמָּ ְך הו א נֹוֵתן חָּ רו  דֹוש  ב ָּ יָּה ַהק ָּ דֹוש  ִאם הָּ ה  ַהק ָּ נָּ א ְנתָּ ל ָּ . אֶׁ ה  ִקין ב ָּ אֹות, ְוֵאין ִמְתַעס ְ ְרֲחצָּ י מֶׁ ֵ ת  ְבבָּ ת ו 

בִ  הו  יֹוש ְ י ְ ֶׁ ִמים, ש  ְך הו א ַלֲחכָּ רו  א מִ ב ָּ א, ִמל ֵ ֲאַמל ֵ ִתיב: וָּ ְך כ ְ . ְלכָּ ה  ֹות ְועֹוְסִקין ב ָּ ש  י ִמְדרָּ ֵ ת  ְבבָּ י ְכֵנִסי ֹות ו  ֵ ת  בָּ יַבת ְזֵקִנים ב ְ יש ִ ה ין ב ִ נָּ ְתבו  ה, ב ִ ְכמָּ ר חָּ יָּה בֹו ְכבָּ הָּ י ש ֶׁ
ה. אכָּ ל ְמלָּ ְבַדַעת ו ְבכָּ  "ו 

 המבנה )יריעות, קרשים, פרוכת , מסך, חצר המשכן(  –פירוט חלקי המשכן 
 ( לז-התורה מתארת את העבודות להקמת המשכן. השלימו עפ"י הפסוקים את סדר הדברים:) לו,ח .1

 
 ______________ ארוגות תכלת ארגמן תולעת שני ושש)פשתן( שעליהם צויירו __________) לו,ח( עשר יריעות ארוגות , כרובים

 היריעות חוברו אחת אל השניה באמצעות _____________) לו,יג( קרסי זהב

 יח( עיזים ,קרסי נחושת-מעליהם נפרסו אחד עשר יריעות ___________  שחוברו באמצעות ______________) לו,יד

נוצר לשעתו בלבד() לו,יט( עורות המכסה העליון למשכן היה עשוי משני עורות :____________ מאודמים ועורות ______________ )בע"ח ש
 אילים מאודמים ועורות תחשים

כא( קרשי עצי שיטים , עשר אמות -קירות המשכן היו עשויים __________________ באורך _____________ ורוחב ______________ כל אחד) לו,כ
 אורך ואמה וחצי רוחב

 דניםהקרשים ישבו בתוך _____________ העשויים כסף) לו,כד( א

 הקרשים הוצמדו זה לזה וחוברו יחדיו באמצעות ______________ שעברו דרך הקרשים) לו,לא ( בריחים

 מה היה שמו של הבריח שעבר באמצע הקרשים מהקצה אל הקצה?) לו,לג( הבריח התיכון

יורי כרובים עליה) לו,לה( פרוכת, תכלת בין הקודש לקודש הקדשים הפרידה ____________ שהייתה עשויה __________________________ עם צ
 וארגמן ותולעת שני ושש 

 פתח הכניסה לאוהל מועד נקרא ___________) לו,לז( מסך

 ירוט כלי השרת וחצר המשכןפ
יםוכתוב בפסוק " לאחר הכנת מבנה המשכן עובר בצלאל להכנת הכלים .1 ט ִ ֹרן ֲעֵצי ש ִ אָּ ת הָּ ַצְלֵאל אֶׁ לאכה על שם למה נקראת המ". ַוי ַַעש  ב ְ

 נקראת על שמו:  והרי היו עוד חכמים שעסקו במלאכה?)רש"י לז,א( לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים, ?בצלאל

יתָּ  "מוסבר במדרש תנחומא מדוע בכל כלי המקדש הקב"ה אומר למשה רבנו  ש ִ ורק בארון הברית, שבו הייתה נתונה התורה, הקב"ה )בלשון יחיד(  "ְועָּ

ו   "אומר  ש   ? )בלשון רבים( "ְועָּ

ר,  בָּ ר ְודָּ בָּ ל ד ָּ ַמר לֹו ַעל כ ָּ ן, אָּ ָּ כ  ש ְ ת ַהמ ִ ֹות אֶׁ ה ַלֲעש  ְך הו א ְלֹמש ֶׁ רו  דֹוש  ב ָּ ַמר ַהק ָּ אָּ ש ֶׁ נו  מֹוְצִאין כ ְ ו  אָּ ש  ַמר, ְועָּ רֹון אָּ אָּ . ְוַעל הָּ יתָּ ש ִ ה )שמות כה, י(ְועָּ ו ָּ צ ִ ֶׁ א ש  ל ָּ ה, אֶׁ ָּ מ  . לָּ
ֲאנִ  ֶׁ ה ַעל ֲחֵברֹו לֹוַמר, ש  ֶׁ ְתחֹון פ  ִ ם פ  ד ֵמהֶׁ חָּ ֹא ְיֵהא ְלאֶׁ ל  ֶׁ ֵאל, ש  רָּ ל ִיש ְ ֹותֹו ְלכָּ ְך הו א ַלֲעש  רו  דֹוש  ב ָּ ה ב ָּ ַהק ָּ י ַהְרב ֵ ַתת ִ ה ַוֲאִני יֶׁש  ִלי י נָּ ְך ֲאִני לֹוֵמד ַהְרב ֵ רֹון ְלִפיכָּ אָּ

ה ֹורָּ ת  ק ב ַ ְך ֵאין ְלךָּ ֵחלֶׁ א ְמַעט ְלִפיכָּ ל ָּ לו ם אֶׁ רֹון כ ְ אָּ ָּ ב ָּ ַתת  ה ֹלא נָּ ָּ ךָּ ְוַאת  דָּ . בֹו יֹוֵתר ִממ ְ ֵני אָּ ל ב ְ ר ְלכָּ ְפקָּ ר מֻּ ְדב ָּ ה ַהמ ִ ר. לֹוַמר, מָּ ְדב ָּ מ ִ ה ב ַ ֹורָּ ה ַהת  נָּ ה ִנת ְ ָּ מ  ם, ְולָּ
נָּ  ה ְנתו  ה ְותֹורָּ ֹורָּ ן ת  ם אֹוֵמר, ֲאִני ב ֶׁ דָּ ֹא ְיֵהא אָּ ל  ֶׁ ה ִלְלֹמד. ש  ְרצֶׁ י ִ ֶׁ ל ִמי ש  ִרין ְלכָּ ְפקָּ ה מֻּ ְבֵרי תֹורָּ הַאף ד ִ ֵני תֹורָּ ם ב ְ יךָּ ֹלא ֱהִייתֶׁ ה ַוֲאבֹותֶׁ ָּ  "ה ִלי ְוַלֲאבֹוַתי ְוַאת 

 
 

 : לח,ד -י פסוקים לז,ההתורה מפרטת את הכלים שהוכנסו למשכן . השלימו את הפרטים עפ" .2

 את הארון נשאו ע"י ___________ שהושחלו בתוך ___________ שהיו בשני צידי הארון) לז,ה( בדים , טבעות

 ט( כפורת , כרובים-המכסה של ארון הברית נקרא ____________ שעליו היו שני ______________ בשני הקצוות פניהם אחד אל השני.) לז,ו

ה _____________ מעצי שיטים וצופה זהב ויחד איתו כליו : ____________________________________) לז,י,טז( שולחן לחם לאחר הארון , נעש
 הפנים, קערותיו, כפותיו, מנקיותיו ואת הקשוות )כפי ההסבר בפרשת תרומה(

)יציקת זהב שלמה שסותתה לצורתה הסופית(. היו לה _________________ קנים. אחד מרכזי ועוד  _______________ נעשתה מקשה
 קנים, שלוש  מכל צד 7יח( המנורה, -_______________ מכל צד.) לז,יז

צוני היו שלוש ארון הברית היה בתוך קודש הקדשים )החלק הפנימי של המשכן( ואליו היה נכנס הכהן הגדול רק ביום הכיפורים. בחלק החי
 הכלים. שולחן לחם הפנים , מנורת הזהב והכלי השלישי שהיה במשכן הוא _______________. ) לז,כה( מזבח הקטורת

בחצר המשכן היה _________________ שעליו הוקרבו הקורבנות. הוא היה עשוי מ ___________ ומסביבו היה משטח צר )קרניז( ששמו 
 ד( מזבח העולה, נחושת, כרכוב-כת הכוהנים המקיפים את המזבח .) לח,א____________ ומיועד להלי

 ש"י לח,ז( נבוב הוא חלול, )ר הלוחות של עצי שטים לכל רוח, והחלל באמצעהמזבח היה ____________________כלומר, חלול 

 ____) לח,ח( כיור לפני עבודת הכוהנים במשכן , הם היו צריכים לקדש את ידיהם ורגליהם במים שהיו ב _______

ל מֹוֵעדכיור הנחושת לטהרת הכהנים בתחילת עבודת נעשה  .3 ַתח ֹאהֶׁ ֶׁ ְבאו  פ  ר צָּ ְֹבֹאת ֲאש ֶׁ ַמְרֹאת ַהצ  ְֹבֹאת. מה הם "הַ  ב ְ ?)רש"י לח,ח( " ַמְרֹאת ַהצ 
מואס משה בהן, מפני שעשוים בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן, והיה 
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 הגיליון מוקדש לע"נ

 ר' שלמה בן עישא ז"ל

במצרים, כשהיו בעליהם יגעים בעבודת  הרע, אמר לו הקב"ה קבל, כי אלו חביבין עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות ליצר
פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם, ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה 

בדברים, לומר אני נאה ממך, ומתוך כך מביאות לבעליהם לידי תאוה, ונזקקות להם, ומתעברות ויולדות שם, שנאמר תחת   לתוומשד במראה,
)שיר השירים ח, ה.(, וזה שנאמר במראות הצובאות, ונעשה הכיור מהם, שהוא לשום שלום בין איש לאשתו, להשקות ממים  התפוח עוררתיך

 תרה, ותדע לך שהן מראות ממש, שהרי נאמר ונחשת התנופה שבעים ככרונס שבתוכו למי שקנא לה בעלה

 
אמה . החצר הוקפה ע"י יריעות מפשתן שנתלו על עמודים המרוחקים חמש אמות  51אמה על  111מלבן בגודל של בצורת חצר המשכן הייתה  .4

יו חשוקי כסף וראשי העמודים מצופים __________ ) מטר( זה מזה . העמודים והאדנים )התושבות(היו מצופים ____________ ועליהם ה 2.5)
 י( נחושת , כסף-לח,ט

הכניסה לחצר המשכן הייתה סגורה ע"י ___________ רקום מחוטי ____________________________. ) לח,יח( מסך , תכלת וארגמן ותולעת שני  .5
 ושש)פשתן(

ֵדיפרשת   ְפקו 

ובה סיכום של כל התרומות ועבודות ההכנה להקמת המשכן וכליו לקראת השראת השכינה בעם פרשת פקודי היא הפרשה האחרונה בחומש שמות 
  ישראל.

תהפרשה מתחילה בפסוק :" ֵעדֻּ ן הָּ ַ כ  ן ִמש ְ ָּ כ  ש ְ ה ְפקו ֵדי ַהמ ִ ת" " ומובא במדרש תנחומא למה נאמר על המשכןֵאל ֶׁ ֵעדֻּ ן הָּ ַ כ  ת" מהו ִמש ְ ֵעדֻּ ֵעדו ת ומשיב המדרש: " הָּ
אֵ  ל ב ָּ . ְלכָּ ה  בָּ יָּה ְמַחב ְ ה ְוהָּ ָּ א ִאש   ש ָּ ָּ נ  ֶׁ ְך ש  לֶׁ ה, ְלמֶׁ ֹומֶׁ ר ד  בָּ ה ַהד ָּ ל. ְלמָּ ֵעגֶׁ ה הָּ ם ַעל ַמֲעש ֵ הֶׁ ְמַחל לָּ נ ִ ֶׁ ם, ש  עֹולָּ ו ב י הָּ יהָּ אֹוְמרֹות, ש  ֵכנֹותֶׁ יו  ש ְ ַלְך לֹו. הָּ יהָּ ְוהָּ לֶׁ ַעס עָּ כ ָּ

ַמד ב ַ  א ְוִנְכַנס, עָּ ִמים ב ָּ ְך. ְליָּ ְעִליְך ֵאינֹו חֹוֵזר לָּ ְך, רָּ ב ַ ָּ ֹוְך כ  ִמת  . ו  ה  ה לָּ ְתַרצ ָּ נ ִ ֶׁ יו  ַמֲאִמינֹות ש  יהָּ ֹלא הָּ ֵכנֹותֶׁ . ַוֲעַדִין ש ְ ה  ָּ ה ִעמ  תָּ ַכל ְוש ָּ ְלְטִרין ְואָּ ַ ִמים פ  ש ָּ או  ֵריַח ב ְ
ֵאל רָּ ת ִיש ְ ב אֶׁ ְך הו א ִחב ֵ רו  דֹוש  ב ָּ ְך ַהק ָּ ָּ . כ  ה  ה לָּ ְתַרצ ָּ נ ִ ֶׁ ֹל ש  ִית, יְָּדעו  ַהכ  ה ִמן ַהב ַ . ְלַאַחר  עֹולֶׁ דֹוש  ֲֹהִנים ְוגֹוי קָּ ת כ  כֶׁ ם ַמְמלֶׁ א אֹותָּ רָּ ה, ְוקָּ ֹורָּ ת ַהת  ם אֶׁ הֶׁ ַתן לָּ ְונָּ

לַ  ַמר לֹו: סָּ ש  ַרֲחִמים, ְואָּ ה ו ִבק ֵ ַמד ֹמש ֶׁ ם. עָּ ו ב ֵאינֹו חֹוֵזר ֲעֵליהֶׁ ֹוִים, ש  ְמרו  ַהג  ְרחו . אָּ ִעים יֹום סָּ ךָּ ַאְרב ָּ רֶׁ ְדבָּ י כ ִ ה, ִמי מֹוִדיַע )במדבר יד, כ(ְחת ִ ַמר ֹמש ֶׁ . אָּ
ֵרי עֹוַלם הָּ ֹות הָּ מ  או  אֻּ רָּ ן ש ֶׁ יוָּ ֵ . כ  ש  ו  ִלי ִמְקד ָּ ש  ַמר לֹו: ְועָּ ֹות. אָּ מ  אֻּ ְך הו א.לָּ רו  דֹוש  ב ָּ ם ַהק ָּ הֶׁ ה לָּ ְתַרצ ָּ נ ִ ֶׁ ן, יְָּדעו  ש  ָּ כ  ש ְ ֹוְך ַהמ ִ ה ִמת  ר ְועֹולֶׁ ֵ ת ְמַתמ  ל ְקֹטרֶׁ  ַח ש ֶׁ

ההפרשה נפתחת בפסוק " .1 י ֹמש ֶׁ ִ ד ַעל פ  ק ַ ֻּ ר פ  ת ֲאש ֶׁ ֵעדֻּ ן הָּ ַ כ  ן ִמש ְ ָּ כ  ש ְ ֵדי ַהמ ִ ה ְפקו  ת". מדוע ֵאל ֶׁ לישראל  )רש"י לח,כא( עדות ?ולמי המשכן הוא ֵעדֻּ
 שויתר להם הקב"ה על מעשה העגל, שהרי השרה שכינתו ביניהם

ם " .2 )ד(ולהקים, איש   ?)רש"י לח,כא( פקודי המשכן וכליו, הוא עבודה המסורה ללוים במדבר, לשאת ולהורידהמוזכרת בפסוק מהי " ֲעֹבַדת ַהְלִוי ִ
 )במדבר ד.(: איש למשאו המופקד עליו, כמו שאמור בפרשת נשא

ַיד וק כתוב בפס .3 ם ב ְ ר "ֲעֹבַדת ַהְלִוי ִ מָּ ֵֹהן"ִאיתָּ ן ַאֲהֹרן ַהכ  ?)רש"י לח,כא( הוא היה פקיד עליהם למסור לכל בית . מה היה צריך לעשות איתמר ב ֶׁ
  אב עבודה שעליו:

ן חו ר " ומה לומדים מכך?)בעל הטורים לח,כב( ג''פ )ג' פעמי .4 ִרי בֶׁ ן או  ְבַצְלֵאל ב ֶׁ ם( בתורה נתייחס כנגד ג' מעלות כמה פעמים נכתב בתורה " ו 
 שהיו בו חכמה ותבונה ודעת

 

 ייעודןהתרומות ופירוט 
שקלים זהב .  731כיכר +  29כה(  -בפרשת פקודי נמנה כל הזהב והכסף שנתרמו . מה הייתה כמות הזהב שנתרמה ומה כמות הכסף? ) לח,כד .1

 ק"ג כסף 5794.18שקלים של כסף שהם  311775ק"ג זהב ו  1684.416שקלים זהב שהם  87731שקלים כסף . סה"כ  1775כיכר +  111

שקלים  כאשר מידת שקל  3111ק"ג. בכל כיכר  היו  57.6גרם ולכן כל כיכר משקלו  481מנה. כל מנה הוא  121כיכר היא מידת משקל השווה ל 
 גרם  19.2היא 

ַקע "?)רש"י לח,כו( הוא שם משקל של .2  מחצית השקל מהו " ב ֶׁ

ל " נאספו? )  9.6הבקע משקלו  .3 קֶׁ ֶׁ גרם . למניין בני ישראל בפרשת "כי תשא" נצטוונו להביא מחצית השקל תרומה למשכן. כמה " ַמֲחִצית ַהש  
 613551לח,כו( 

ִפים ַוֲחֵמש   .4 ת ֲאלָּ ֹלש ֶׁ ף ו ש ְ לֶׁ ש  ֵמאֹות אֶׁ ה ְלש ֵ ַמְעלָּ ה וָּ נָּ ִרים ש ָּ ש ְ ן עֶׁ ים " עם ישראל עולה במניין בפרשתנו " ִמב ֶׁ ִ באיזה עוד פעמים שעם  .ֵמאֹות ַוֲחִמש  
המשכן בספר במדבר, ואף עתה בנדבת  )ח(  כך היו ישראל, וכך עלה מנינם אחר שהוקם ישראל נמנה הוא עולה לאותו מספר?)רש"י לח,כו( 

 המשכן כך היו,

ל " שנאספו נקבל מאת כיכר כסף ו  .5 קֶׁ ֶׁ כח( אדני הקודש -נעשה מתרומת הכסף במשכן?) לח,כז שקל. מה 1775אם נחלק את סה"כ " ַמֲחִצית ַהש  
 של המשכן ואדני הפרוכת )כיכר כסף לכל אדן( ובשאר עשו חישוקים לעמודים , ציפוי ראשיהם וווים לעמודים

 ק"ג( 4178.18גרם =  19.2שקלים*  212411מה היתה כמות הנחושת שנאספה?) לח,כט( שבעים כיכר ואלפים ארבע מאות שקל ) .6

 וכליו, אדני החצר , יתדות המשכן והחצר מזבח הנחושת, לא( אדני פתח אוהל מועד,-?) לח,ל במשכן משה הנחושתלמה שי .7
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 ת לכוהנים בגדי השר
האפוד של הכהן היה כסינר)למדנו בפרשת תצוה( ועשוי מחוטים שזורים  זה בזה. הסתכלו באיור בדף הראשון של הגיליון והשלימו: בצלאל בן  .1

חוטי זהב. את חוטי הזהב שזרו יחד עם __________ , ____________,  -י זהב והיה מרדד אותם שיהיו דקים ומהם קצצו פתילים אורי לקח פח
______________, _______________ . את כל החוטים הללו שזרו לחוט אחד שממנו ארגו את האפוד והחושן בבגדי הכהן הגדול) לט,ג( תכלת , 

 שש)פשתן(ארגמן, תולעת שני , 

 חוטים 28חוטי זהב. סה"כ  4מכל סוג ו  6, כמה חוטים היו מכל סוג וכמה היו בסה"כ?) לט,ג(  בדף השער עפ"י האיור .2

ץ" כתוב .3 ים חוץ מכאן ומה לומדים מכך?)בעל הטורים לט,ג( ג'. וקצץ פתילים. וקצץ חנית. וחד קצץ עבות רשעים. שבזכות יפעמ ההמילה " ְוִקצ ֵ
  רים על אויביהם ומקצצין חניתותיהם:המשכן היו מתגב

 על כתפי האפוד היו משובצים ________________ שעליהם נחקקו ___________________) לט,ו( אבני שהם, שמות בני ישראל .4

 יד( -ח )לט,השלימו את אבני החושן  .5

 
 
 
 
 
 
 

_________________ ומצידו התחתון נקשר ע"י החושן חובר ע"י שרשרות זהב אל  .6
כא( כתפות האפוד, פתיל -העליונה של האפוד () לט,כ _________________ לחשב האפוד)הסיומת 

 תכלת

( חוטי תכלת, פעמוני זהב המעיל של הכהן הגדול היה עשוי מחוטי ______________ בלבד. על שוליו היו ___________________) לט,כב,כה .7
 בתוך רימונים ארוגים

 כח( שש)פשתן(-המגבעות והמכנסיים ?) לט,כז ממה היו עשויים הכותנות, .8

 ל( אבנט, ציץ-מהם שני החלקים האחרונים בלבושו של הכהן הגדול?) לט,כט .9

העם סיום ההכנות עם ישראל כתוב : "  ל ֹמש ֶׁ ן אֶׁ ָּ כ  ש ְ ת ַהמ ִ ִביאו  אֶׁ א הו א ִדְכִתיב תוב במדרש רבה : " ..." ועל כך כַוי ָּ ן, ֲהדָּ ָּ כ  ש ְ ת ַהמ ִ ִביאו  אֶׁ  :)משלי לא, כה(ַוי ָּ
ַחק ְליוֹ  ש ְ ה ַות ִ ר ְלבו ש ָּ דָּ אעֹוז ְוהָּ ם ַהב ָּ עֹולָּ ם לָּ הֶׁ ן לָּ ק ָּ יִקים ְמתֻּ ל ַצד ִ ן ש ֶׁ רָּ כָּ ן ש ְ ַ ל ַמת  כ ָּ ֶׁ  ...ם ַאֲחרֹון, ַמהו  ְליֹום ַאֲחרֹון, ש 

ְלִמיִדים  ַ יו  ַהת  יר, ְוהָּ ש ִ א עָּ ץ ו בָּ רֶׁ אָּ ה לָּ א חו צָּ י ָּצָּ ֶׁ אי ש  ן יֹוחָּ ְמעֹון ב ֶׁ י ש ִ ל ַרב ִ ד ש ֶׁ חָּ ַתְלִמיד אֶׁ ה ב ְ ה רֹוִאין אֹותֹו ַמֲעש ֶׁ ֵצאת ְלחו צָּ ים ֵהן לָּ ש ִ יו  ְמַבק ְ ֹו ְוהָּ ִאין ב  ְמַקנ ְ ו 
ה ִמל ְ  ְקעָּ ה ב ִ ְקעָּ ַמר ב ִ ל ְואָּ ל ֵ ַ ֵני ֵמרֹון, ְוִנְתפ  ְ ל פ  ה ַאַחת ש ֶׁ ן ְלִבְקעָּ ְמעֹון ְוהֹוִציאָּ י ש ִ ץ, ְויַָּדע ַרב ִ רֶׁ אָּ ן.לָּ ב ִלְפֵניהֶׁ הָּ ֵרי זָּ ינָּ ת ד ִ כֶׁ ה מֹוש ֶׁ ב, ִהְתִחילָּ הָּ ֵרי זָּ ינָּ ַמר  ִאי ד ִ אָּ

ְלקוֹ  ו חֶׁ הו א נֹוֵטל ַעְכש ָּ ל ִמי ש ֶׁ א ֱהיו  יֹוְדִעין כ ָּ ל ָּ ם, אֶׁ כֶׁ ב, ְטלו  לָּ הָּ ים ֲהֵרי זָּ ש ִ ם ְמַבק ְ ֶׁ ב ַאת  הָּ ם ִאם זָּ הֶׁ א  לָּ ל ָּ ה אֶׁ ֹורָּ ַכר ַהת  ן ש ְ ַ ֵאין ַמת  ֶׁ א הו א נֹוֵטל, ש  ם ַהב ָּ ל עֹולָּ ש ֶׁ
ַחק ְליֹום ַאֲחרֹון. ש ְ א, ֱהֵוי: ַות ִ ם ַהב ָּ עֹולָּ   לָּ

 
א לֹו חו ץ ִמן הָּ ומביא המדרש סיפור נוסף: "  ְרֵנס, יָּצָּ ַ ן ְלִהְתפ  יָּה לֹו ֵמאָּ ת ְוֹלא הָּ ב ָּ ב ש ַ רֶׁ א עֶׁ ב ָּ ֶׁ א ש  ָּ ן ֲחַלְפת  ְמעֹון ב ֶׁ י ש ִ ַרב ִ ה ב ְ ל ִלְפֵני ַמֲעש ֶׁ ל ֵ ַ ִעיר ְוִהְתפ 

נִ  ְלחָּ ֻּ ה  ְלש  נָּ ַמִים, ְנתָּ ָּ ה ִמן ַהש   ן טֹובָּ בֶׁ ן לֹו אֶׁ ַ ֱאֹלִהים, ְוִנת  מְ הָּ ְך הו א, אָּ רו  דֹוש  ב ָּ ְרֵנס ַהק ָּ ִ פ  ֶׁ ה ש   ַ ה  ִממ  ַמר לָּ ו , אָּ ן ֵאל  ֹו ֵמֵהיכָּ ת  ה ִאש ְ ְמרָּ ת, אָּ ב ָּ ה  ש ַ ִפְרֵנס אֹותָּ ה י ו  רָּ
י לִ  ְלת ִ ל ַ ַ ְך ִנְתפ  ָּ ה  כ  ַמר לָּ , אָּ ה  ר לָּ ֵ לו ם. ִהְתִחיל ְמַספ  ת כ ְ מֶׁ ן ֵהן ֵאיִני טֹועֶׁ ה אֹוֵמר ִלי ֵמֵהיכָּ ָּ ת פְ ִאם ֵאין ַאת  מֶׁ ה לֹו ֵאיִני טֹועֶׁ ְמרָּ ַמִים. אָּ ָּ ן ִלי ִמן ַהש   ַ ֱאֹלִהים ְוִנת  ֵני הָּ
ְנךָּ  ְלחָּ ֻּ ְיֵהא ש  ֶׁ ה ש  ה רֹוצֶׁ ָּ ה לֹו ַאת  ְמרָּ ה, אָּ ָּ מ  ה  לָּ ַמר לָּ ת. אָּ ב ָּ ֵאי ש ַ ה  מֹוצָּ ֲחִזירָּ ַ ת  ֶׁ ֹאַמר ִלי ש  ת  לו ם ַעד ש ֶׁ מְ כ ְ י ש ִ ַלְך ַרב ִ ֵלא. ְוהָּ ךָּ מָּ ְלַחן ֲחֵבירֶׁ ֻּ ֵסר ְוש  עֹון ְוהֹוִדיַע  חָּ
ְמרָּ  . אָּ ה  ַמר לָּ ַלְך ְואָּ י. הָּ ל ִ ֶׁ ו  ִמש   נ  אֶׁ ֵסר ֲאִני ֲאַמל ְ ֵנְך חָּ ְלחָּ ֻּ ה  ִאם ש  ַמר לֹו ֵלְך ֱאֹמר לָּ י. אָּ ה ְלַרב ִ ה ַמֲעש ֶׁ י ְוִכי רֹואֶׁ ה לֹו ַרב ִ ְמרָּ ה, אָּ ֹורָּ ְדךָּ ת  ֶׁ מ  ל ִ ֶׁ י ְלִמי ש  ה לֹו ֵלְך ִעמ ִ

א, לֹ  ם ַהב ָּ עֹולָּ ם ַלֲחֵברֹו לָּ דָּ ֱאַמר אָּ ֶׁ נ  ֶׁ ַעְצמֹו, ש  ם ב ְ ה ֵליה  עֹולָּ יק ֲהוָּ יק ְוַצד ִ ל ַצד ִ בְ )קהלת יב, ה(א כ ָּ מֹו ְוסָּ ית ֹעלָּ ל ב ֵ ם אֶׁ דָּ אָּ י ֹהֵלְך הָּ ֹוְפִדים, : כ ִ ו ק ַהס  בו  ַבש  
יָּ  ַאֲחרֹון הָּ ס הָּ ֵ ְמרו  ַהנ  ֹוֵתינו  אָּ ֱחִזיר. ַרב  ַלְך ְוהֶׁ ן הָּ ֵ ַמע כ  ָּ ש   ן ש ֶׁ יוָּ ֵ מֹו. כ  א ֹעלָּ ל ָּ ִתיב אֶׁ ִמים ֵאין כ ְ ְך עֹולָּ ְלאָּ ַ ט יָּדֹו ְלַהֲחִזירֹו ִמי ָּד יַָּרד ַהמ  ש ַ ָּ פ  ֶׁ ן ש  יוָּ ֵ ֹון, כ  ִראש  ה ֵמהָּ ש ֶׁ ה קָּ

נ   ה  ֵהימֶׁ לָּ ְנטָּ ַחק ְליֹום ַאֲחרֹון.ו  ש ְ א, ְליֹום ַאֲחרֹון, ֱהֵוי: ַות ִ ם ַהב ָּ עֹולָּ א לָּ ל ָּ ה אֶׁ ֹורָּ ל ת  ה  ש ֶׁ רָּ כָּ ן ש ְ ַ ֵאין ַמת  ֶׁ ה ש  ָּ מ   ו , לָּ
 

 

 והשראת השכינה להקמת המשכןלמשה הציווי 
ה", למה היה צורך להביא את המשכן אל משה?)רש"י לט,לג(  .1 ל ֹמש ֶׁ ן אֶׁ ָּ כ  ש ְ ת ַהמ ִ ִביאו  אֶׁ ולפי שלא   להקימו, )ל(  שלא היו יכולין כתוב בפס' " ַוי ָּ

ה עשה משה שום מלאכה במשכן, הניח לו הקב"ה הקמתו, שלא היה יכול להקימו שום אדם, מחמת כובד הקרשים שאין כח באדם לזקפן, ומש
העמידו, אמר משה לפני הקב"ה, איך אפשר הקמתו על ידי אדם, אמר לו עסוק אתה בידך, נראה כמקימו והוא נזקף וקם מאליו, וזהו שנאמר 

 )פקודי י"א(: הוקם המשכן, הוקם מאליו. מדרש רבי תנחומא

יהָּ  .2 דֶׁ ֻּ מס' את עמודיה. אנכי תכנתי עמודיה. חצבה עמודיה. ד' ב )בעל הטורים לט,מ(  ומה לומדים מכך?" כמה פעמים נכתב בתנ"ך המילה " ַעמ 
  עמודיה יתפלצון שעמודי המשכן הם עמודי עולם שבזכותם העולם עומד:

 אבני החושן

  פטדה אודם

   נופך

  שבו 

 ישפה  
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 הגיליון מוקדש לע"נ

 ר' שלמה בן עישא ז"ל

ה"וכתוב משה רבינו רואה את המלאכה שנעשתה בדיוק כפי שהקב"ה ציווה  .3 ם ֹמש ֶׁ ְך ֹאתָּ רֶׁ מה הברכה שבירך אותם משה?)רש"י . בפס' " ַוְיבָּ
מזמורים  )נ(  )תהלים צ, יז.(, והוא אחד מי"א נועם ה' אלהינו עלינו וגו' ן שתשרה שכינה במעשה ידיכם, ויהילט,מג( אמר להם יהי רצו

 שבתפלה למשה:

 באיזה תאריך מצווה הקב"ה את משה להקים את המשכן?) מ,ב( א' ניסן .4

מעליהן יריעו העיזים ומעליהן יריעות האילים מתחיל בהקמת המשכן בבניית העמודים ופריסת היריעות לפי הסדר)יריעות ארוגות, רבנו משה 
 ולאחר מכן מכניס את הכלים שניבנו למשכן המאודמים ועורות התחשים(

ל" מהו האוהל בפס'?)רש"י מ,יט( הן יריעות העזים: .5 ֹאהֶׁ ת הָּ ְפֹרש  אֶׁ  כתוב בפס' " ַוי ִ

ֹרן " מהי העדות הזו?)רש"י מ,כ( הלוחמשה רבנו ונותן " .6 אָּ ל הָּ ת אֶׁ ֵעדֻּ ת הָּ  ותאֶׁ

ים" מתי הקטיר את הקטורת?)רש"י משה רבנו בונה את בונה את המשכן בעצמו ומכניס את הכלים פנימה .  .7 ת ַסמ ִ יו ְקטֹרֶׁ לָּ ְקֵטר עָּ כתוב בפס' " ַוי ַ
 מ,כז( שחרית וערבית, כמו שנאמר בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות וגו'

,לו(  מה' ממלא את המשכן . כיצד ידע משה מתי יוצאים למסעות במדבר?)כאשר משה רבינו מסיים להקים את המשכן יורד עליו הענן וכבוד  .8
 כאשר הענן היה עולה מעל האוהל

ם"?)רש"י מ,לח( בכל מסע שהיו נוסעים, היה הענן שוכן במקום אשר יחנו שם .9 ל ַמְסֵעיהֶׁ כָּ ֵאל ב ְ רָּ ית ִיש ְ ל ב ֵ . מקום חנייתם אף מה הכוונה " ְלֵעיֵני כָּ
 לפי שממקום החנייה חזרו ונסעו, לכך נקראו כולן מסעות: , וכן אלה מסעי , וילך למסעיו קרוי מסע, וכן )צ( הוא

מו   .11 ק ְ ַ  : עפ"י הנלמד בפרשה כלי השרתחלקי המשכן ואת בשרטוט את  לסיכום , מ 
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