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 ה'התשע אדר                                   ד "בס

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

                     (מה בין פרשת ויקהל לפרשת פקודי)ליחודה של פרשת פקודי 

    (אלחנן סמטהרב של  על פי שיעור) פקודי-ויקהלת ופרשל

 

 :ח א"שמות ל .1

  אשר פקד על פי משה, משכן העדת, די המשכןאלה פקו

 :על האתר י"רש .2

לכסף ולזהב , בפרשה זו נמנו כל משקלי נדבת המשכן

 .ונמנו כל כליו לכל עבודתו, ולנחושת

 :על האתר קאסוטו .3
ניהול … חשבון ההכנסות וההוצאות של כל המפעל"

 "החשבונות של מלאכת המשכן

 : עשיית בגדי הכהונה ,לא-אט "לשמות  .4
 ויעש את האפד...  יעשו את בגדי הקדש אשר לאהרןו"

 ..."ץ ויעשו את הצי ...  ויעשו את הכתנת... 

 :ט לב"שמות ל .5

  ותכל כל עבדת משכן אהל מועד

 :י אברבנאל לפרשתנו"שאלתו הראשונה של ר .6

למה זה יעשה הכתוב החשבון והפקידה הזאת באמצע 

 וטרם מעשה בגדי, אחרי מעשה המשכן וכליו ,המלאכה
והיה ראוי שיזכור החשבון הזה אחרי גמר כל . הכוהנים

( ח, ו"ל)קודם , או בתחילתו, המלאכה בסוף זה הסדר
אלה "ומה יהיה אם כן עניין , "…ויעשו כל חכם לב"

 "?פקודי

 :ט א"שמות ל .7

ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד 
 לשרת בקדש ויעשו את בגדי הקדש אשר לאהרן

 :ירוש דעת מקראעמוס חכם בפ .8
לפי שאין רגילים לשקול את החומרים האלה כמו "

 "שרגילים לשקול את המתכות

 :על פסוקנו( מהדורת הרב קאפח)ג "רס .9

אחר שעשו את  -[ הקדש אשר לאהרן]ויעשו את בגדי 

 .בגדי
 

 

 :ע בפירושו הארוך לפסוקנו"ראב .11

הזכיר בגדי הקודש שהם , ואחר שהזכיר בגדי שרד
 והחל לפרש אותם ,והן הגדולשהוא הכ, לאהרן

רשימת סיומיהן של הפרשות בשני תיאורי  .11
 ":העשייה"

 עשיית בגדי הכהונה( לא-א, ט"לשמות . )א

כאשר ויעשו את בגדי הקדש אשר לאהרן ... ( א) כללי
 את משה' צוה ה

 כתפת עשו לו ... וירקעו ... ויעש את האפד( ה-ב) אפודה
 את משה' כאשר צוה ה... 

וישם אתם על  ...ם ויעשו את אבני השה( ז-ו) אבני שוהם
 את משה' כאשר צוה ה...  כתפת האפד

ולא יזח החשן מעל  ... ויעש את החשן( כא-ח) חושן
 את משה' כאשר צוה ההאפד 

פעמן ורמן על שולי  ... ויעש את מעיל האפד( כו-כב) מעיל
 את משה' כאשר צוה ה...  המעיל

ואת המצנפת  ... ויעשו את הכתנת שש( כט-כז) בגדי כוהן
ואת  ... שש ואת פארי המגבעות שש ואת מכנסי הבד

 את משה' כאשר צוה המעשה רקם  ... האבנט

ויתנו  ... ויכתבו ... ויעשו את ציץ נזר הקדש( לא-ל) הציץ
 את משה' כאשר צוה ה ... עליו פתיל תכלת

 תיאור הקמת המשכן( לג-יז', משמות . )ב

אדנים קרשים בריחים ועמודים האוהל  -ת האוהל הקמ
 "את משה' כאשר צוה ה"( יט-יח) ומכסהו

נתינת הכפורת , שימת הבדים, נתינת העדות בארון
  " את משה' כאשר צוה ה" (כא-כ)והבאתו למקומו 

 ( כג-כב) נתינת השולחן במקומו ועריכת לחם הפנים עליו
 "את משה' כאשר צוה ה"

( כה-כד)' מה והעלאת נרותיה לפני הנתינת המנורה במקו
 " את משה' כאשר צוה ה"

( כז-כו) שימת מזבח הזהב במקומו והקטרת קטורת עליו
 " את משה' כאשר צוה ה"
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ושימת מזבח העולה במקומו והעלאת , שימת המסך
 "את משה' כאשר צוה ה" (כט-כח) העולה והמנחה עליו

ת שימת הכיור במקומו ונתינת מים בתוכו לשם רחצ
 "את משה' כאשר צוה ה"( לב-ל) הכוהנים

( לג) הקמת החצר סביב למשכן ונתינת מסך שער החצר
 " ויכל משה את המלאכה"

 :ה ל"שמות כ .12

 ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד

 :ו לה"שמות כ .13

ואת המנרה נכח השלחן , ושמת את השלחן מחוץ לפרכת
 . והשלחן תתן על צלע צפון, על צלע המשכן תימנה

 :כד', מות מש .14

ויתן את השלחן באהל מועד על ירך המשכן צפנה מחוץ 
את ' כאשר צוה ה' ויערך עליו ערך לחם לפני ה לפרכת

 משה

 :ד"י ה"ם הלכות כלי המקדש פ"רמב .15

וחייב מיתה בידי , מחוסר בגדים עבודתו פסולה… כוהן
כהונתן  -בזמן שבגדיהם עליהן … שמים כזר ששימש

אלא הרי , אין כהונתם עליהן -ן אין בגדיהן עליה, עליהן
 'והזר הקרב יומת'ונאמר , הם כזרים


