בס"ד

שאלות לפרשת ויקהל פקודי
" .1ששת ימים תיעשה מלאכה"  .מה למדים מכך ? ) עיין ברכות ל"ה(.
 .2מדוע הקדים הקב"ה את הצווי על השבת לפני מלאכת המשכן?
 .3א .כמה סוגי מלאכות היו במשכן ? ב .מה למדים מהן לגבי השבת?
 .4כמה ככרות היו בלחם הפנים ואיזה נס אירע בו ?
" .5כל נדיב לב הביאו חח ונזם" )לה' (22 ,א .באילו איברים מונחים התכשיטים חח ונזם ? ב .ציין
פתגם מפורסם הקשור לנזם .
" .6בצלאל בן אורי בן חור" .מי היה חור; ובאיזה אירוע הוא מת?
 .7מה למדים מכך שמידותיו של הארון חצויות?
 .8בן כמה היה בצלאל כשהקים את המשכן ? ) עיין סנהדרין ס"ט (:
 .9מה ההבדל בין נדבת הנשיאים בחנוכת המזבח לעומת חנוכת המשכן ?
 " .10טוו את העיזים"  .מה האומנות המיוחדת בכך ?
 .11מה נרמז בכפילות הלשון " המשכן משכן העדות " ?
 .12כמה יריעות עזים היו במשכן וכנגד מה מספר זה ?
" .13ויכלא העם מהביא " )תרומות ( .על מה נאמר עוד בתורה הביטוי "ויכלא " ?
 .14לפי הגמרא ,מדוע נקרא בצלאל בשם זה ?
 .15מה ניתן לדייק מהפסוק" :לא תבערו אש בכל מושבותיכם " ?
" .16ויעש בצלאל ארון עצי שיטים " .מדוע נזכר רק שמו של בצלאל על עשיית הארון ?
 .17מה למדים מכך שהמשכן היה עשוי מעצי שיטים ?
 .18בתיאור בנין המשכן מוזכרת המילה עשייה  248פעם .מדוע ? )עיין באברבנאל(
 .19איזו מלאכה עשו א .כל אישה חכמת לב ב .כל איש חכם לב ?
 .20כמה אדנים היו במשכן ?
" .21ויברך אותם משה " .באיזו ברכה ברכם ?
 .22מה מקור הפתגם  " :הרוצה להחכים ידרים ,הרוצה להעשיר יצפין "? .
 .23א .על מה נאמר בפרשתינו שהיה " לעיני כל בית ישראל " ? ב .איזה חומש מסתיים במילים
":לעיני כל ישראל " ?
 .24כיצד נקראים בפרשתינו מרכיבי האוהל  :א .המקלות ב .החבלים ?
 .25איזה ספר הלכה יסודי ופרשן מפורסם קשורים לחושן?
 .26לי אות כפולה ואני תכשיט ,לי אות כפולה ואני בד משובח .זהו אותנו.
 27שמות שניים מבגדי הכהן מתחילים באות א'  .מה הם ?.
 .28שתים מאבני החשן היקרות משמשות שמות לנשים .מי אנו?
 .29אילו מאבני החושן מתחילות באותיות  :א .י' ב .ש' ?
 .30אני מושב במרכז הארץ שנקרא ע"ש אחת מאבני החושן .מי אני ?.
 .31על איזה מבגדי הכהן נאמר" :מעשה רוקם" ?
 .32היא מסממני הקטורת ,הוא -חיה טורפת .מי אנו ?
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בס"ד

תשובות  -פרשת ויקהל פקודי
 .1מהמילה תיעשה )ולא כתוב תעשה( נלמד שאם ישראל זכו ,מלאכתם נעשית ע"י אחרים.
 .2כדי ללמדנו שמלאכת המשכן אינה דוחה את השבת.
 .3א 39 .מלאכות ב .כל המלאכות הללו אסורות בשבת.
 12 .4ככרות שנשארו חמות במשך שבוע שלם !.
 .5א .נזם  -תכשיט באף  ,חח= צמיד בזרוע ב .נזם זהב באף חזיר.
 .6בנה של מרים ,נהרג במעשה העגל.
 .7הארון מסמל את תלמידי החכמים ומלמדנו :ככל שילמד האדם לעולם לא ישיג את השלימות
 .8בן  13שנים !
 .9בחנוכת המזבח הם התנדבו ראשונים ואילו במשכן היו אחרונים.
 .10טוו את הצמר בעודו מחובר לגוף העיזים מבלי לגזוז אותו קודם !
 .11רמז למקדש שנחרב פעמיים  :משכן=  410כמנין שנות המקדש הראשון ,המשכן= ) 420יחד
עם  5האותיות במילה ( בדיוק כשנות קיומו של המשכן השני )לפי הגר"א (
 11 .12יריעות כנגד  11סממני הקטורת ו  11הארורים.
 .13במבול נאמר " :ויכלא הגשם " )בראשית ח(2 ,
 .14כי משה אמר לו " בצל -קל היית" לאחר שהעיר לו שסדר הבניה צ"ל קודם המשכן ואח"כ
הארון) .ברכות נ"ה (.
 .15א .לרבות בארץ ובחו"ל .ב .למעט את המקדש שבו לא חל איסור זה בשבת.
 .16א .בגלל שרק בצלאל ידע את סוד הארון )בעל הטורים ( ב .בגלל שפעל במסירות נפש רבה
יותר מהאחרים )רש"י (
 .17למדים שאסור לאדם להשחית עצי פרי לצורך בנין שהרי גם הקב"ה בחר בעץ סרק .
 248 .18פעם מוזכרת המלה עשייה כנגד רמ"ח מצוות עשה !
 .19א .טוו )ל"ה  (15ב .היריעות )ל"ו(8 ,
100 .20
 .21יהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם.
 .22השולחן )סמל העושר( היה בצפון ,המנורה )סמל החכמה( היתה בצד דרום.
 .23א.עמוד האש ועמוד הענן ב .חומש דברים וסיום התורה כולה.
 .24א .יתדות ב .מיתרים.
 .25הספר" :חושן משפט" הפרשן= קצות החושן
 .26התכשיט= חח)צמיד( הבד= שש
 .27אבנט ,אפוד.
 .28ספיר ואחלמה ) =אשתו של עמיר פרץ(
 .29א .ישפה ,יהלום ב .שהם ,שבו
 .30מושב ברקת ) ליד טירת יהודה ,בסמוך לשוהם(
 .31אבנט
 .32שחלת ושחל )=אריה(
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