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 ז'התשע אדר                                       בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

         השראת שכינה וברית -ארון וכרובים 
  (הודה ראקי)על פי שיעור של הרב  פקודי-ויקהלת ולפרש

 
 :הציווי על הארון, הכפורת והכרובים .1

 עשייה )שמות ל"ז( ציווי )שמות כ"ה(

ים ְוָעׂשּו)י(  טִׁ  ֲארֹון ֲעֵצי שִׁ
ם ַתיִׁ ה  ַאמָּ ְרּכֹו ְוַאמָּ י אָּ ֵחצִׁ וָּ

י  ֵחצִׁ ה וָּ ְחּבֹו ְוַאמָּ י רָּ ֵחצִׁ וָּ
תֹו:  ֹקמָּ

 ַוַיַעׂש ְבַצְלֵאל ֶאת ָהָאֹרן )א( 
ים טִׁ  ֲעֵצי שִׁ

ה  ְרּכֹו ְוַאמָּ י אָּ ֵחצִׁ ם וָּ ַתיִׁ ַאמָּ
י  ֵחצִׁ ה וָּ ְחּבֹו ְוַאמָּ י רָּ ֵחצִׁ וָּ

תֹו:  ֹקמָּ
הֹור  ְוִצִפיָת ֹאתֹו)יא(  ב טָּ הָּ זָּ

חּוץ ת ּומִׁ ַּביִׁ  ַצֶפּנּוְת  מִׁ
יב: ְוָעִׂשיָת ָעָליו בִׁ ב סָּ הָּ  ֵזר זָּ

הֹור  ַוְיַצֵפהּו )ב( ב טָּ הָּ זָּ
חּוץ ת ּומִׁ ַּביִׁ  מִׁ

יב: ַוַיַעׂש לֹו בִׁ ב סָּ הָּ  ֵזר זָּ
ּלֹו ַאְרַּבע ַטְּבֹעת  ְוָיַצְקָת )יב( 

ב,  הָּ ַעל ַאְרַּבע  ְוָנַתָתהזָּ
יו  ַפֲעֹמתָּ

ֹעת ַעל ַצְלעֹו  ּוְשֵתי ַטּבָּ
ת  ֶאחָּ ֹעת ַעל הָּ ּוְשֵתי ַטּבָּ

ית:  ַצְלעֹו ַהֵשנִׁ

לֹו ַאְרַּבע ַטְּבֹעת  ַוִיֹצק)ג( 
יו ב ַעל ַאְרַּבע ַפֲעֹמתָּ הָּ  זָּ

ֹעת ַעל ַצְלעֹו  ּוְשֵתי ַטּבָּ
עֹות ַעל  ת ּוְשֵתי ַטּבָּ ֶאחָּ הָּ

ית:  ַצְלעֹו ַהֵשנִׁ

ים  ָעִׂשיָת וְ )יג(  טִׁ ַבֵדי ֲעֵצי שִׁ
ב: ְוִצִפיָת  הָּ ם זָּ  ֹאתָּ

ים  ְוֵהֵבאָת יד( ) ֶאת ַהַּבדִׁ
ֹרן  אָּ ֹעת ַעל ַצְלֹעת הָּ ַּבַטּבָּ

ֹרן  אָּ ֵשאת ֶאת הָּ  ָבֶהם:לָּ

ים ַוַיַעׂש )ד(  טִׁ ַּבֵדי ֲעֵצי שִׁ
ב: ַוְיַצף הָּ ם זָּ  ֹאתָּ

ים  ַוָיֵבא)ה(  ֶאת ַהַּבדִׁ
ֹרן  אָּ ֹעת ַעל ַצְלֹעת הָּ ַּבַטּבָּ

ֹרן: אָּ ֵשאת ֶאת הָּ  לָּ
ִיְהיּו  ְבַטְבֹעת ָהָאֹרן)טו( 

 ַהַבִדים לֹא ָיֻסרּו ִמֶמּנּו:
ְוָנַתָת ֶאל ָהָאֹרן ֵאת )טז( 

 ָהֵעֻדת ֲאֶשר ֶאֵתן ֵאֶליָך:

 

ב  ְוָעִׂשיָת )יז(  הָּ ַכֹפֶרת זָּ
ּה  ְרּכָּ י אָּ ֵחצִׁ ם וָּ ַתיִׁ הֹור ַאמָּ טָּ

ּה: ְחּבָּ י רָּ ֵחצִׁ ה וָּ  ְוַאמָּ
ים ְוָעִׂשיָת ְשַנִים )יח(  ְּכֻרבִׁ

ה ְקשָּ ב מִׁ הָּ ם ַתֲעֶׂשה  זָּ ֹאתָּ
ְשֵני ְקצֹות ַהַּכֹפֶרת:  מִׁ

ד  ַוֲעֵׂשה)יט(  ְּכרּוב ֶאחָּ
ד  ֶזה ּוְכרּוב ֶאחָּ ה מִׁ צָּ קָּ מִׁ
ן ַהַּכֹפֶרת  ֶזה מִׁ ה מִׁ צָּ קָּ מִׁ

ַהְכֻרִבים ַעל ְשֵני ֶאת  ַתֲעׂשּו
 ְקצֹוָתיו:

ים ֹפְרֵשי ְוָהיּו  )כ( ַהְּכֻרבִׁ
ים  ה ֹסְככִׁ ם ְלַמְעלָּ ַפיִׁ ְכנָּ

 ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל ַהַּכֹפֶרת
יו ֶאל  חִׁ יש ֶאל אָּ ּוְפֵניֶהם אִׁ

ים:ִיְהיּו  ַהַּכֹפֶרת  ְפֵני ַהְּכֻרבִׁ

הֹור ַוַיַעׂש )ו(  ב טָּ הָּ ַּכֹפֶרת זָּ
ה  ּה ְוַאמָּ ְרּכָּ י אָּ ֵחצִׁ ם וָּ ַתיִׁ ַאמָּ

ּה: ְחּבָּ י רָּ ֵחצִׁ  וָּ
ב ַעׂש ְשֵני ַויַ )ז(  הָּ ים זָּ ְכֻרבִׁ

ה  ְקשָּ ְשֵני  ָעָׂשהמִׁ ם מִׁ ֹאתָּ
 ְקצֹות ַהַּכֹפֶרת:

ֶזה  ה מִׁ צָּ קָּ ד מִׁ )ח( ְּכרּוב ֶאחָּ
ן  ֶזה מִׁ ה מִׁ צָּ קָּ ד מִׁ ּוְכרּוב ֶאחָּ

ים ָעָׂשה  ַהַּכֹפֶרת ֶאת ַהְּכֻרבִׁ
ְשֵני קצוותו:  מִׁ

ים ֹפְרֵשי  ַוִיְהיּו)ט(  ַהְּכֻרבִׁ
ם ְלַמְעלָּ  ַפיִׁ ים ְכנָּ ה ֹסְככִׁ

 ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל ַהַּכֹפֶרת
יו ֶאל  חִׁ יש ֶאל אָּ ּוְפֵניֶהם אִׁ

ים: ָהיּוַהַּכֹפֶרת   ְפֵני ַהְּכֻרבִׁ

ְוָנַתָת ֶאת ַהַכֹפֶרת ַעל )כא( 
ָהָאֹרן ִמְלָמְעָלה ְוֶאל ָהָאֹרן 
ִתֵתן ֶאת ָהֵעֻדת ֲאֶשר ֶאֵתן 

 ֵאֶליָך:
ְונֹוַעְדִתי ְלָך ָשם )כב( 

ַבְרִתי ִאְתָך ֵמַעל ַהַכֹפֶרת ְוִד 
ִמֵבין ְשֵני ַהְכֻרִבים ֲאֶשר 
ַעל ֲאֹרן ָהֵעֻדת ֵאת ָכל ֲאֶשר 
ֲאַצֶּוה אֹוְתָך ֶאל ְבֵני 

 ִיְׂשָרֵאל:

 

 
 רש"י:  .2

הן הן ארבע טבעות  -"ושתי טבעות על צלעו האחת" 
שבתחילת המקרא, ופירש לך היאך היו, והיוי"ו זו יתרה 

 היא...
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 :ראב"ע .3
...מה טעם לומר 'ושתי טבעות', בתוספת הו"ו, ואילו היו 
הראשונות היה כתוב 'שתי טבעות', להודיע שהם ארבע 

 טבעות זהב שהזכיר, כמשפט הלשון.
 : דברי הימים א כ"ח, יח .4

ּוְלִמְזַבח ַהְקֹטֶרת ָזָהב ְמֻזָקק ַבִמְשָק ּוְלַתְבִנית ַהֶמְרָכָבה 
 ָהב ְלֹפְרִׂשים ְוֹסְכִכים ַעל ֲארֹון ְבִרית ה':ַהְכרּוִבים זָ 

 חזקוני: .5
דברים הללו מוכיחים שלא  -"ופניהם איש אל אחיו" 

נעשו לתמונה כדי להשתחוות...עכשיו כשפני שניהם 
איש אל אחיו, ועוד ששני פניהם כבושים אל הכפורת 
מקום השכינה והתורה... הדבר ידוע כי לא היו שם רק 

, כעניין שנאמר: "שרפים עומדים שמשיםדוגמת לנוי, 
 ממעל לו".

 :סיכום חלוקת הפרשה לבחינות .6
 בחינת הדיבור:

 )טז( ְוָנַתָת ֶאל ָהָאֹרן ֵאת ָהֵעֻדת ֲאֶשר ֶאֵתן ֵאֶליָך:
)יז( ְוָעִׂשיָת ַכֹפֶרת ָזָהב ָטהֹור ַאָמַתִים ָוֵחִצי ָאְרָכּה ְוַאָמה 

 ָוֵחִצי ָרְחָבּה:
( ְוָעִׂשיָת ְשַנִים ְכֻרִבים ָזָהב ִמְקָשה ַתֲעֶׂשה ֹאָתם ִמְשֵני )יח

 ְקצֹות ַהַכֹפֶרת:
)כ( ְוָהיּו ַהְכֻרִבים ֹפְרֵׂשי ְכָנַפִים ְלַמְעָלה ּוְפֵניֶהם ִאיש ֶאל 

 ָאִחיו:
 )כא( ְוָנַתָת ֶאת ַהַכֹפֶרת ַעל ָהָאֹרן ִמְלָמְעָלה:

ָשם ְוִדַבְרִתי ִאְתָך ֵמַעל ַהַכֹפֶרת ִמֵבין ְשֵני )כב( ְונֹוַעְדִתי ְלָך 
ַהְכֻרִבים ֲאֶשר ַעל ֲאֹרן ָהֵעֻדת ֵאת ָכל ֲאֶשר ֲאַצֶּוה אֹוְתָך ֶאל 

 ְבֵני ִיְׂשָרֵאל:
 בחינת העדות:

ָוֵחִצי ָאְרָכּה ְוַאָמה  )יז( ְוָעִׂשיָת ַכֹפֶרת ָזָהב ָטהֹור ַאָמַתִים
 ָוֵחִצי ָרְחָבּה:

)יט( ַוֲעֵׂשה ְכרּוב ֶאָחד ִמָקָצה ִמֶזה ּוְכרּוב ֶאָחד ִמָקָצה ִמֶזה 
 ִמן ַהַכֹפֶרת ַתֲעׂשּו ֶאת ַהְכֻרִבים ַעל ְשֵני ְקצֹוָתיו:

ֹפֶרת )כ( ְוָהיּו ַהְכֻרִבים ֹסְכִכים ְבַכְנֵפיֶהם ַעל ַהַכֹפֶרת ֶאל ַהכַ 
 ִיְהיּו ְפֵני ַהְכֻרִבים:

)כא( ְוָנַתָת ֶאת ַהַכֹפֶרת ַעל ָהָאֹרן ִמְלָמְעָלה ְוֶאל ָהָאֹרן ִתֵתן 
 ֶאת ָהֵעֻדת ֲאֶשר ֶאֵתן ֵאֶליָך:

 


