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 י, ל–כ ,שמות כז

 

 ויש לשאול בענייניו שאלות
 

 השאלה הראשונה 
 שזה לא היה ראוי לצוותו כי אם אחרי עשיית המשכ ן  ,כאן על עריכת הנרות' מדוע ציוה ית

ואיך יצוו ה   .  ועדיין לא ניתנה הכהונה לאהרן ולבניו.והנחת המנורה וכל הכלים במקומם

 . השירות וה עבודה שיעשו בהדלקת הנרות שהם מכלל עבודתםאותם על אופן

 

 השאלה השניה 
 כמו שנאמר צו את בני ישראל או צו את אהרן היה לו לומר ,ואתה תצווהמה טעם אמר 

 שאמר ואתה ן"הרמבומה שתקן בזה . בפרשת אמור אל הכוהנים על זאת המצווה עצמה

 כמו שכתוב ואתה ,יה לו לומר ואתה צוה ה, להקפיד שלא יצווה אותם על ידי שליח,תצווה

 . לא ואתה תצווה.הקרב

 

 השאלה השלישית 
 רק שכאן אמר ,שהרי פרשה זו עצמה נשנית בסדר אמור אל הכוהנים בלי שום שינוי

אל משה לאמור צו אל בני ישראל וייקחו  '  ושם נאמר וידבר ה, תצווה מבלי דיבורהואת

 ולמה נאמרה אם כן במקום הז ה   ,וי וזמנו ההגון ושם היה מקומו הרא.אליך שמן זית זך

 .ללא צורך

 

  השאלה הרביעית

כי הנה הפסוק הזה ה יה  ראוי להיות  . ואתה הקרב אליך את אהרן אחיךבאומרו אחר זה 

 , שיצווה ראשונה להבדיל אל אהרן ואת בניו מתוך בני ישראל לכהן,התחלת הפרשה

 . דלקת הנרותואחרי היותם מיוחדים לכהו נה יצווה אותם בה

 , הרגיש הרב בספק הזה. לאחר שתגמור מלאכת המשכן, כתב ואתה הקרב אליךי"רשו

 .ווי ה ז ה שלא במקומויאבל לא נתן טעם למה נאמר הצ

 

 השאלה החמישית 
 כי מה צורך .והם ייקחו את הזהב ואת התכלת ..ואתה תדבר אל כל חכמי לבבאומרו 

 ולא בשולחן ,נה לא זכר כזה בארון ובכרוב יםוה. היה להקדים זה לצווי בגדי הכוהנים
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 .  וידו ע שהאומנים יעשו אותם וייקחו הדברים הצריכים לעשותם.ובמנורה

 . ומה צורך לזכרו פה,ובסדר כי תשא ציוה על האומנים

 

 השאלה השישית 
 ולא זכר כאן  ,למה בזיכרון הבגדים אמר חושן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ ומצנפת ואבנט

 אלא מה שמצאנו אחרי כן שאמר בבגדי בני , ולא המכנסים,  על מצח אהרןהציץ שהיה

 ,ווי י  הבגדיםי ולמה אם כן לא נזכרו כאן בצ.אהרן ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה

 .ולא נזכר המצנפת ואבנט בעשייתם

 

 השאלה השביעית 
 כי הנה מלאכת הזה ב   ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומיםבאומרו 

 כי כל זה הי ה  , והאבנים לא היו גם כן אורים ותומים,המשבצות לא היו אורים ותומיםו

 . ממלאכת האומנים

 רוצה לומר שיאמר ועשית האורים ,אמנם האורים והתומים לא מצאנו בהם לא צווי עשייה

 , ויחס נתינתם למשה. שיאמר ויעשו או ויעש  אורים ותומי ם,  ולא עשייה ממש,ותומים

ויתן אל החושן את  ,וכן במעשה .ת אל החושן את האורים ואת התומיםונתבאומרו 
אורים ואת  ה את :א הי דיעה" ולמה נזכרו בה, ומה הי ו אם כן.האורים ואת התומים

 .  והם לא נזכרו בשום מקום קודם לזה,תומיםה

 אבל לא פירשו . תומים שמתמימים דבריהם,ל אמרו אורים שמאירים דבריהם"וחכמינו ז

 . הדברלנו מה

 

 השאלה השמינית  
 והיא ממדרגת רוח ,אם הייתה מדרגת האורים והתומים למטה מכל מדרגות הנבואה

 חוזרים  ,עודי הנבו אה מצוות הםי כי הנה י,דש שנמצא בה מעלות על השגת הנבואהוהק

כרו נם לברכה  יבלו חכמינו זי כמו שק, ויעודי האורים אינם חוזרים,כפי הכנת המקבלים

 .  והכהן יש יג באורים והתומי ם בכל עת שירצה,בא בכל עת שירצהיא לא נ שהנבי,עוד

 יקשה אם כן איך ,ואם נאמר שהייתה השגת האורים והתומים גדולה ממדרגת הנבואה

 ובפירוש הפרשה בעניין החו שן יתבאר .יזכו אליה כל הכוהנים הגד ולים כקטון כגדול מהם

 .עוד הספק הזה

 

 השאלה התשיעית 
לואים פר אחד ושני  ים בקורבנות שציוה יתברך שיעשו אהרן ובניו כל ימי הממה היה הטע 

 והאיל האחד היה גם כן ,ולמה היה הפר עולה ונשרף מחוץ למחנה. 'אלים ולחם מצוות וגו

 והאיל השני לא היה עולה כי הו א היה איל ,לו על גבי המזב חועולה אבל נשרף כ
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 .  ולאהרן ולבניו,ה נאכל ממנו לכהן העובד שהיה מש,לואיםיהמ

 

 השאלה העשירית 
 כי האחד ציוה שיהיה עולה ,וים בעניינםולמה שני האילים שיקריבו אהרן ובניו לא יהיו ש

 . והשני נאכל לכוהנים כמו שזכרתי, כולה כליל

 אמנם בשני ציוה שיתן  מן דמו על  תנוך אוזן , היה זורק מדמו על המזבח ס בי באחדה

גם מדם האיל  . חד ולא עשה כזה מדם האיל הא,ועל בוהן רגלםאהרן ובניו ועל בוהן ידם 

.  ולא ציוה כז ה בראשון, ציו ה שיזה על  בגדי אהרן ו בניו לקדשםההשני ומשמן  המשח

 וראוי לדעת על מה  . ולא קרא כן האיל הראשון,לואיםיהאיל השני קראם הכתוב איל המ

 .בתםילו פים  האלה ומה סיהיו הח

 
 השאלה האחד עשר 

 כי הנה ראשונה אמר ולקחת את שמן ,כר בכתוב שתי פעמים המשחה באהרןלמה נז

כ בזיכר ון קורבן  האי ל השני אמר ולקחת מן "ואח. המשחה ויצק ת על ראשו ומשחת אותו

הדם אשר על המזבח ומ שמן המשחה  והז ית על אהרן ועל בגדיו ועל בניו וע ל בגדי בניו  

 .הרי כאן שתי משיחות' אתו וקדש וגו

 
  שנים עשרהשאלה ה

 לא ציוה יתברך במקום  , ישראל להקריב על המזבחםלמה מכל הקורבנות שהיו עתידי

 ולא זכר שם אחד מכל שאר , בפרשת וזה אשר תעשה על המזבחםהזה כי אם התמידי

 וגם לא קורבנות המועדים שבפרשת ,כ בסדר ויקרא בצו את אהרן"הקורבנות שציוה אח

 ולא , והי ו ראוי לזכור כל דבר במקומו.בפ רשת פנחס שם ולא המוספי,אמור אל הכוהנים

 .  אחר כך במקומהה שנכתבםיזכור כאן מצו ות התמידי

 

 והנני מפרש הפסוקים באופן יותרו השאלות האלה כולם
 

 . עד ואתה הקרב אליך' ואתה תצווה את בני ישראל וגו
 :ֶמן ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאֹור ְלַהֲעלֹת ֵנר ָּתִמידְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁש-ְּתַצֶּוה ֶאת ְוַאָּתה כ
 ָהֵעֻדת ַיֲערְֹך אֹתֹו ַאֲהרֹן ּוָבָניו -מֹוֵעד ִמחּוץ ַלָּפרֶֹכת ֲאֶׁשר ַעל ְּבאֶֹהל כא

  :ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרָֹתם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל’ ּבֶֹקר ִלְפֵני ה-ֵמֶעֶרב ַעד
 

הכתוב כאן לצוות על שמן המאור ולהזה יר על הדלקת  שלא בא ,ראה מסגנון  הפסוקיםיי

 . 'הני הודש המיוחדים לכו הראשונה לצוות על בגדי הקוכוונתאבל הייתה . הנרות במנורה

 רוצה לומר אתה עתיד לצוות אל בני ישראל , ואתה תצווה,ולכן אמר יתברך למשה



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra* פירוש אברבנאל לפרשת תרומה 

 

7

7

 יערוך אותו אהרן   ובאוהל מועד  מחוץ לפרוכ ת אשר על העדות.שייקחו אליך שמן זית זך

הני  ו כי לא יעבדו העבודה ההי א אלא כ.חוקת עולם לדורותם' ובניו מערב עד בקר לפני ה

 שאינו מהראוי , ומפני זה  צריך שתקריב אליך את אהרן אחיך ואת בניו לכהנו לי.'ה

ומפני זה ראוי  שתתעסק . שיבואו שמה  בבגדי הדיו ט לעבוד העבודה הקדוש ה הה יא

 . ים להםיראובעשיית הבג דים ה

 אלא לספר ,הנה אם כן לא באה במקום הזה מצוות הדלקת הנרות מכוונות לעצמה

דש ובהיכ ל הק' קר  לפני הו יען  וביען הם י כנסו ערב וב,הצורך למעשה הבגדים לאהרן ובני ו

 ולא אמר ואתה תצוו הומפני זה אמר הכתוב .  ולא יבוא שם ערל וטמא,להדליק את הנרות

 .  והוזכר ה כאן הדלקת הנרות.צו את בני ישראל

  .שניה והנהוהותרו בזה שתי שאלות הראשו

 
 : כתב בקשור הפ רשיותע"והראב

כי כאשר השלים הכתוב לספר כלי הקודש והמשכן והאהל והמסך ומזבח העולה 

 . התחיל לפרש משרתי המשכן ומ ה הייתה עבו דתם בעצמם אין זר אתם,והחצר

ואלה המשרתים . ותם בשמן זית לא בשמן זר ושיעלו א,והחל שיעשו נרות במנורה

ואחר כך הזהיר שהם חייבים .  שיהיו ניכרים  ונבדלים במשפחותם גם במלבושיהם

 ואחר כך יעלו . שילמדם משה וירגי לם,ללמוד סדר עבודתם שבעת ימי המילואים

 רק יקטי רו עליו ויכפר ו על . לא על מזבח הז הב,עולות התמיד על מזבח העולה

 .  עד כאן. בשנהקרנותיו אחת

שב בפשט  י  ולכן מה שכתב תי הוא מתי.ועם כל דבריו לא יצא מהספקות אשר זכרתי

 כי שם באה המצווה   . שאין ואתה תצווה כמו צו הנ אמר בסדר אמור אל הכוהנים,הפסוקים

 אבל .' ולכן נאמר שם צו את בני ישראל וייקחו וגו, במקומה הראויה ובא,מכוונת לעצמה

 לכן אמר ,ד הקדמת ידיעה והודעת הסיבה לעניין בגדי אהרן ובניו"לא עכאן לא נאמרה א

 כאלו אמר ובעבור שאתה תצווה בה דלקת הנרות שיעשו אהרן ובניו ב היכל  ,ואתה תצווה

  .חס אותם לכהונה ותלביש ם בגדי ישעי לכן צריך שתי,בכל יום' ה

 .  רבשלא הוכפלה המצ ווה ה זאת אלא לצורך .השאלה השלישיתוהותרה בז ה 

 

ש   י–' אתה תצווהו'יו " ואמנם ו.ולכך ציוה מיד אחר זה ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך

את כל אשר ' ונועדתי לך שם ודברתי אתך וגו שהיא מוסף על מה שאמר למעלה מפרשים

  .וה אותך תצווה בשמי על הדלקת הנרותו ואתה כפי מה שאצ,ה אותך אל בני ישראלואצו

 

 ויהי ב ימי שפו ט   , וי הי  בימים הר בים  ההם:ו"רך להתחיל הספורים בויוהי ותר נכון הוא שד

 .  ורבים כן,השופטים

 שהוא יתברך לא .ל" להגיד כדבריהם ז,חד הדלקת הנרות למשהי שי,ייקחו אליךוואמר 
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 שיראה לפני מי הוא ,אבל היה צריך האור שמה מפני הנכנס בהיכל. היה צריך לאורה

 . נכנס ועומד

 רוצה , לכן אמר וייקחו  אליך,נו עליו השלום היה נכנס בכל עת אל הקודשולפי שמשה  רב

.  עם היות המצוו ה  לדורות,כנסך שמהיראה בה שֵת,לומר כי הנה זה שיהיה לתועלתך

 ולא שמן  , ולא שמן שומשמי ן, להגיד שלא יתנו בנרות המנורה שמן אגוזיםשמן זיתואמר 

 שיהיה השמן זך בעצמו  ,יה מובחר במלאכתווגם יה. אלא שמן זית - ושאר השמנים ,דגים

פה  הראשונה  י הט, והשמן הי וצא ממנו, ויהיה כתית  שיכתתו הזי ת במכתש,מבלי שמרים

 וזה מ שמח הנפש , כי  השמן הזך  מאיר בשלמות. ה וא הראוי למאור המנורה,הזכה

 .   וההפך בהפך.ומפקחתה

 ,ופן שיעלה להב הנר תמיד בא, שיהיה זך ולא עכור, חוזר לשמןזךלת יויה יה לפי זה  מ

 על ידי טחינה בדוחק הוא מעורב עם  ,אמנם השמן מז ית. ולא יכבה מפ ני עכירות השמן

. אבל הוא כשר למנחות ולמשוח החלות כמו שאבאר.  ולכן לא יוכשר למאור,השמרים

 לכן לא נמצא , דבר יקר, היוצא כ תית מהזית ולא בטעינה,ולהיות השמן  הזך אשר בזה

 אך .  והם התנדבו אותו,שיאיםאלא אצל הנ

 
 , שיהיה הזית זך לא מעופש, חוזר לזית לא לשמן, כתב שאמרו זך כתית למאורע"והראב

 .  והכל תואר לזית,ויה יה הז ית כתית במכתשת

 רוצה לומר כ די שתהא השלהבת עולה יפה תמיד ול א יחסר שום ,ואמר להעלות נר תמיד

 . שכל לילה ולילה יקרא תמיד) 'כ,ז"שמות כ (י"רשכן פ .ערב שלא יעלו הנרות

 על הנר המערבי שבקנה האמצעי , פירשו להעלות נר תמידכרונם לברכהיאבל חכמינו ז

  . לא תכבה, שיהיה דולק תמיד,מן המנורה

 .  והוא הנכוןן"הרמבוכן פירשו 

 

 ,להגיד כי המאור יהיה אז במקום הועד לצורך משה. באהל מועד מחוץ לפרוכתואמר 

 או להעלות את ,כנסו להקטיר קטורתי או לצורך אהרן בה,כנס להנבא שמהשהיה נ

 אבל לא לצורך .פוריםיכנס לפני לפנים ביום הכי או לה, או לעריכת לחם הפנים,הנרות

 .  לא מבפניםמחוץ לפרוכת כי לכן ציוה שיה י ה ,השכינה

 

  .כרובי ם כדי שהכהן בבואו להדליק את הנרות לא יראה משם פני ה,ואמר זה גם כן

 .  שהוא הארון והכפורת , רוצה לומר הפרוכת שנתן בעבור העדות,אשר על העדותואמר 

 . שלושה פשעי ישראל ודומיהםעל ככה '  עשה הע ל מה כמו בעבור כמו עלויה יה 

 

נו שיערוך אהרן בלבו כמה שמן היה צריך מערב עד יעני'  וגו,יערוך אותו אהרןואמרו 

 שחצי לוג שמן ,כרונם לברכהיושיערו חכמינו ז. ריכנו הכהן  על דרך יע,קר לכל היותרוב
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ואפשר לפרש .  בכל נר היה  קרוב לשלישית ההין  בכ ל לילה,מספיק בליל  תקופת טבת

 להגיד שמצווה מן  ,ואמר בהדלקת אהרן. לןו שתהא השלהבת עולה י פה בכ יערוך אותו

בזמן שבית המקדש קת עולם וח.  אחר כך בשאר הכוהנים,המובחר לכהן הגדול להדליק

 .קיים

 

. 

 אברבנאל שמות פרק כח
 

 ו-א,שמות כח
 

 ִלי -ָּבָניו ִאּתֹו ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַכֲהנֹו-ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוֶאת-ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ְוַאָּתה א
  :ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ְּבֵני ַאֲהרֹן

  :ֶדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרתקֹ-ִבְגֵדי ְוָעִׂשיָת ב
  :ִלי-ִּבְגֵדי ַאֲהרֹן ְלַקְּדׁשֹו ְלַכֲהנֹו-ֵלב ֲאֶׁשר ִמֵּלאִתיו רּוַח ָחְכָמה ְוָעׂשּו ֶאת-ַחְכֵמי-ָּכל-ְּתַדֵּבר ֶאל ְוַאָּתה ג
 ְׁשֵּבץ ִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט ַהְּבָגִדים ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו חֶׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכתֶֹנת ַּת ְוֵאֶּלה ד

  :ִלי-קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ּוְלָבָניו ְלַכֲהנֹו-ְוָעׂשּו ִבְגֵדי
  :ַהֵּׁשׁש-ּתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ְוֶאת-ָהַאְרָּגָמן ְוֶאת-ַהְּתֵכֶלת ְוֶאת-ַהָּזָהב ְוֶאת-ִיְקחּו ֶאת ְוֵהם ה

 

 

 הקשר שבין משה ואהרון 
וו י אשר אמר לו אשר י שהוא מכלל הצ,אתה הקרב אליךו ראוי לפרש ע"כפי דרך הראב

 יצווהו  , שאחרי שיצווה ו על השמן להדלקת הנרות, רוצה לומר.ה אותך אל בני ישראלואצו

 לא ,גם כן על אהרן ובניו שיבד ילם מתוך בני ישראל לעבוד במקדש המה ובניהם עד עולם

 . בכורות ולא אדם אחר זר

 שמפני שהיה עתיד לצוות על ,ש ברוך הוא למשה הודיע הקדו,וכפי הדרך שפרשתי

 כי זא ת  ,בניודש לאהרן וו שצריך שיעשה בגדי ק,הדלקת הנרות שיהיה על ידי אהרן ובני ו

ואתה האמנם אמר .  לצוות על בגדי הכוהנים,הייתה הכ וונ ה הראשונה בפרשה הזאת

ר ידבנו  כדי לתת טעם למה לא ציוה בהדלקת הנרות לכל איש ישראל אש,הקרב אליך

 הלא ידעת שבמדרגת השלמות :כאו מר. חד ה מצווה  ההיא  בלבד לאהרן ולבניוי וי,לבו

 כי הנה  ,והנבואה אין  בכל ישראל אדם קרוב אליך כאהרן אחיך לצאת ולבוא במקדש

 והכוה נים והעם , שנאמר ועלית אתה ואהרן,במעמד הקדוש לא נתקרב אליך אדם כמוהו

] אמור[ תנה ,וב אליך יותר במדרגת הנבואה והשלמותוכיון שהוא הקר. 'אל יהרסו וגו

כי תודיע לכל ישראל כי באהרן ובני ו   .  ואתה הקרב אליך את אהרן ואת בניו לכהנו לי :עליו
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  .בחרתי לעבודת המקדש

לפי שאם היה עושה  .  והאמינו שעל פי הדיבור עשה ו,והנה לא הרה ר אדם בישראל על זה

 לא לבני אהרן ,הג דולה ההיא לגרשום ואליעזר בניו היה נותן המעלה ו,זה משה מד עתו

 כמו שנתן  , לתת הכהונה לאהרן וזרעו,וה ב וואבל אדון הנביאים עשה מה שצ. אחיו

 לא ,לה יערוך אותו אהרן ובניוי כשאמר הכתוב בתח, הנה אם כן.המלכות ליהו שע משרתו

 ואם יהיה בכל   .ד בפעם הראשונה בלב,היינו י ודעים אם יהיה זה  לנצח או להוראת שעה

 והוא , שיקריבו לכל שירות המקדש,לכן הוצרך לבאר לו. שאר עבודות המקדש אם לא

  . יערו בעור חיתו כמו בנ,ו לכהנו היא יתירה" ו. ליואמרו לכהנ

 והם רמז , ווים נוספותשלושה עם ,וכהנו לי  פעמים שלוש שנזכר בפרשה ל”חזואמרו 

  .ראשוןח כוהנים גדולים שהיו בזמן ב ית "לי

 ולא יעבור זר  ,הנה בחר הקדוש ברוך הוא שישרתו במקדש אנשים ממשפחה אחת

  :בתוכם לשתי סיבות

 ויש להשג ת הדברים .הי ה ראוי  שיתחכמו וי דעו דעת עליון' הני  הומפני שכ ,נההראשו

רכיהם וצרכי אשה ובנים יה יו  מונעים מן ו ובני אדם בבקשת צ,האלהיים מונעים רבים

 יהיה כל השתדלותם ,חד לזה משפחה אחתיולכך ציוה שתתי. השגהההתבודדות וה

 מה שהיה בלתי  ,יניםי ולא יהיה להם טרדה באסיפת הקנ,היותולהשתלם בידיעות האל

 שהיו בני  ,לכן הבדיל משפחה אחת היותר מוכנת לשלמות. אפשר שימצא בכל ישראל

מקדש ב והם יע ב דו , ונתן להם מתנות הכהונה שיזונו  מ הן,אהרן מצד האב ומצד האם

 . ושאר בני ישראל יעשו מלאכתם,בעד כל העם

 וממנו באהרן ובניו . כי הוא היה היו תר מוכן לשלמות,ובחר בשבט לוי מבין שאר השבטים

 לפי שלא היה יחסו שלם מצד ,והנה לא בחר בבני משה. שהיו היותר שלמים מכל השבט

 . חוסםיפרה ה תורה יי ולזה ס. ובהפך היו  בני אהרן.ני תי כי היא הייתה מדי,האם

 כמו שציוה על בית , מפני אחדותו,הנים ממשפחה מיוחדתו גם בחר השם שיהיו הכ

והמקום .  היה ישראל גוי אחד,הנה אם כן. 'המקדש שיהיה אחד במקום אשר יבחר ה

 הכל כיחוד האל . המקדש ממשפחה אחתי ומשרת,והתורה אחת. אחד' אשר יבחר ה

 . יתברך

 

להגיד שמלבד שנבחרו מפאת . ש שמות בני אהרן נדב ואבי הו אלעזר ואי תמרוהוצרך לפר

כי רחוק הוא שנאמר שהיו לאהרן .  הנה גם כן נבחרו מפאת שלמותם בעצמם,אביהם

 .  כיו ן שבכל בית אהרן וזרעו בחר השם,בנים אחרים שלא נבחרו לכהונה

 הנמשחי ם  הרבעא רק אלו ה, שיצא פנחס ושאר הנולדים שלא נתכהנו, כתבן"רמבוה

 והי יתה לו , ואחשוב שהביא ו לזה מה שנ אמר בפנחס. ומולדתם אשר יולידו אחר כך,עמו

 . ה אוכיח שאין הדבר כן" ובהגיעי לשם בע.ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם
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 יעשו בגדי  ,' שכדי שידעו כל ישראל שאהרן ובניו נבח רו לעמוד לשרת לפני ה,'ואמר ית

 .דש כפי הוראתהו שיהיו ב בחינה מה ב גדי ק, רוצה לומר.תפארתדש לאהרן לכבוד ולוק

 כי יכירו ב הם שהם נכבדים , יהי ה לכבוד ולתפארת,אמנם כפי הנראה והנגלה מהם

 בדברי , איך יהיה הכב וד וה תפארת במלבושים האלהן"הרמב וכ בר ביאר .ומפוארים

ומקום מקדשי  ,כי תפארת עוזמו אתה כמו שכתוב , ומדברי המקו בלי ם לקחו.המקדש

 . הנה התבארה בחינת אהרן. בית קדשנו ותפארתנוונאמר . אפאר

 . השאלה הרביעיתוהותרה 

 

לפי שרצה יתברך שיעשה משה הבגדים ואתה תדבר אל כל חכמי לב והנה אמר כאן 

האלה באופן  שלא יחשוב אדם שמשה היה מרב ה ב זהב ו בתכלת ובארגמן ובתו לעת השני 

 לכך אמר לו לא תעשה הדברים האלה ,ו אהרן משל נדבהובשש כדי להעשיר את אחי

אבל אתה תדבר אל כל חכמי לב אשר . ברצונך ודעתך משום ולזות שפתים הרחק ממך

 .  ועשו את בגדי אהרן באופן כך שיהיו לקדשו לכהנו לי, רוח חכמהומילאתי

יה ראוי  ומפני שה.  והוא כינוי ללב אשר מלאתי אותו לב רוח חכמה,ואמרו אשר מלאתיו

 , ומי שלא ילבשם לא יהיה קדוש, והלובש אותם יהיה קדוש,שיהיה בבגדי ם האלה קדושה

 , כי בגדי ההדיוט הם בגדים צואים,הסי רו הבגדים הצואים מעליו) 'ב' זכרי(כמו שאמר 

 לכן התנה באומנים שיעשו , וגם כן יהי ה בהם כבוד ותפארת.דשוובגדי הכהן הם בגדי ק

 כי הם ישערו מה שראוי לתת בהם מהזהב והתכלת ,ב לדעת כל זהאותם שיהיו חכמי ל

  .ושאר הדברים

 פן , בידךםתיקח כלומ ר אל ועשו את האפוד, והם יי קחו את הזה בועל זה גם כן אמר 

 .  הם ייקחו הדברים מן הצב ור או מגזברי הנדבה ויעשו  הבגדים'חכמי לב' אבל ה.יחשדוך

 . השאלה החמישיתוהותרה בזה 

 

 לפי שלא , ולא זכר הציץ ולא המכנסים, וזכר ששה,אמר ואלה הדברים אשר יעשווהנה 

 כי לכן אמר .בא הכתוב לספר כאן אלא הבגדים שיצטרכו חכמ ה ודעת הרבה בעשייתם

 לא ,תוה כתונוכן היו ה חושן והאפוד והמעיל עם הפעמונים . ואתה תדבר אל כל חכמי לב

 כי מז ה הצד הייתה   ,נת תשבץואמר כאן וכת ולכן . אלא בעבור שהיה מתשב ץןמפאת עצמ

 .  החכמה בו

 ולכן לא תמצא במעשה ועשית  . כי הוא  היה מונח ע ליו,ואמנם המצנפת נכלל בו הציץ

 לפי שהציץ היא עטרת המצנפת ובמקום שנזכר מצנפת , ולבד זכר העשייה בציץ,מצנפת

 לפי שגם קודם לזה .ואמנם המכנסים לא הוצרך לצוות לחכמי לב על עשייתם. עליו הציץ

 לפי שלא הייתה צריכה בעשייתם  ,הערווהיו מביאים אותם אהרן ובניו לכסות בשר 

 . חכמה
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 כי החושן  שה וא המעולה .והנה זכר הבגדים בכאן לא כסדר לבישתם אלא כפי מעלתם

 כי הוא הנושא , ואחריו זכר האפוד.להילה עם היות שלא נעשה בתחימהם זכר ב תח

 , הלבוש למטה מתחת המעיל,נתו ואחריו הכת. שהוא נושא לאפוד,מעיל ואחריו ה.לחושן

 ואחריו .םיניימפני שהייתה מלאת ע. נתובצת הכתי כמו שאמר וש.אך בחכמה כתשבץ

 והאבנט זכר באחרונה כי הוא למטה  בחשיבות .המצנפת אשר על הראש שבו הי ה הצי ץ

 . נתולם והוא החגור על הכתומכ

 לא שבני אהרן ילבשו ה אפוד והחושן  ,הרן אחיך ולבניו לכהנו לידש לאוואמר ועשו בגדי ק

 אלא שאחרי מות אהרן כל אחד מבניו שיהיה  כהן  גדול במקומ ו   ,והמעיל וכתנ ת התשבץ

  .ילבשם

 .שרומז אל ארבעה בגדי הכוהנים ההדי ו טיםויש מפרשים 

 אינה משובצת   שלהםתהכתונ כי . רק אבנט,כי לא נזכרו בכל בגדי כהן הדיוט .ואינו נכון

 . כמעשה חושב והמגבעות שלהם אינם מצנפות רק כובעים

 .והותרה בזה השאלה השישית

 מג-ו, שמות כח
ל  ראיתי לבאר ראשונה בגדי הכוהנים כפי פשוטם איך הייתה מלאכתם ותבניתם וזה ע

 ואחר זה אבאר המדעים שאפשר להוציא .י"רש כי כבר הרחיב בביאורם ,צורי קדרך

 : בגדים האלהבדרך רמז מה

 

 ] הסבר לתבנית בגדי הכוהנים לפי פשוטו–דרך ראשון [
   ה אפ וד  ה וד י ע  ה כת וב ב מ ל א כת ו שש ה  דב רים 

שיעשו אותו מחוטים של זהב ושל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר וה י ו   הראשון 

 . רוצה לומר שש מתכלת ושש מארגמן ושש מתולעת שני ושש משש משזר,ד חוטים"כ

 וכן חוט , מהזהב ע ם חוטי התכלתחד חוט אם והיו מער בי,זה ב הטה ור  מהםועשו חוטי

 ,ד ממשי ופשתן" כמר כלו,ח חוטים"והיו כ ולם אם כן כ. זהב עם חוטי  הארגמן וכן  בשאר

 וקצץ  פתילים לעשות בתוך , וכן נאמר במעשה ויר קעו את פחי זהב. מזה בארבעהו

שה חושב שנעשו שמה צורות  ההם היה מעם ומפני ערוב החוטי.התכלת ובתוך הארגמן

 . נראות משני הצדדים באופן אחד והם נעשות באריגה לא במחט

 
 רוצה לומר שיעשה .שתי כתפות חוברות יהיה לו אל שני קצותיו וחובראמר השני 

אותן בראשי ם כ תופרי" ואח, ויעשו אותם בעצמם נפרדות ממנו,לאפוד שתי כתפות

על זה אמר שתי כתפות חוברות יהי ה  לו על שני  ו.האפוד באופן  שיהיו על כתפות הכהן

 לפי שראשונה הזהיר שי היו   הכתפות סיב ה להתחבר ,וחוברוהנה אמר עוד . קצותיו

 והיה ז ה כדי להחזיק את האפוד . האפוד, רוצה לומר. וזה פירוש וחובר,האפוד עם החושן
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 . שמט למטהישלא י

 

  רוצה לומר שיעשו חשב  ,יהאמר וחשב אפודתו אשר עליו כמעשה ו  ממנו יה השלישי 

 והוא , והיה חוגר אותו כנגד לבו,האפוד והוא בדמיון אבנט שהיה יוצא משני צדדי האפוד

ואין .  וממנו היה יוצא לכאן ולכאן כמו שתי רצועות,יםח חוט"ממלאכת האפוד בעצמה מכ

. אלא אשר עליו על הכהן הלובש אותווחשב אפודתו אשר עליו אשר על האפוד פירוש 

כ יחברו אותו אל האפוד כמו שהיו   " ואח,בא הכתוב לומר שלא יעשו החשב בלבדו

 ואותם הדברים  , רוצה לומר שיהיה ארוג  החשב עם האפוד, ממנו יהיהאבל . הכתפות

 . עצמם

 

 אמרו שאחרי שיעשו חכמי . אמר ולקחת את שתי אבני שוהם וזה כנגד משה רבנוהרביעי

קח משה בעצמו את שתי י אז י,החוטים  שזכרהלב האפוד והכתפות וח שב האפוד מן 

ואמרו שהוא  . אבני בורלאאונקלוס  והם כמו שתרגם ,אבני שהם שיביאו אליו  הנשיאים

 רוצה לומר כסדר  ,תחת עליהם שמות בני י שראל כתולדותםי ופ.טל בלעזסקריהנקרא 

תח  אלא שיצווה לאומנים לפ, לא שיפתח אותם משה בידיו. כמו שנזכר בכתוב,שנולדו

 כלומר כמעשה אומני האבנים המפתחים אותם כדי , ולכן נאמר מעשה חרש אבן.אותם

 . לחתום האגרות בשמות המפותחים בה ם

 ושיניח אותם . כי  כן עושים הצורפיםהויראה מזה  שהכתיבה ה ייתה חרותה  להבלט

.   רוצה לומר מונחות בתוך משבצו ת זהב שהם כמין גומ ות,האבנים מוסבות משבצות זהב

תוח מצד  י שלהיות הימי ן יותר נכבד מהשמאל היה התחלת הפ,מנם סדר הפתוח היהוא

 ושמעון בהתחלת , והיה  שם ראובן הבכור בהתחלת האבן שהיה על הכתף הימנית,הימי ן

 וכן השאר  , ולוי היה אחר ראובן וי הודה  אחר שמעון,האבן שהי ה על הכתף השמאלית

ולזה אמר . ה על הסדר בכתף האחר ושש, לא שהיו ששה על הסדר בכתף אחד.כולם

 לא היה , באבן אחתתולדתם ואלו היו הששה כסדר ,ששה משמותם על האבן האחת

 .  שכן היו ב בית  שניל"חז וכבר העידו .צריך לומר משמותם

 

 רוצה . ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד אבני זיכרו ן לבני ישראלהחמישי אמר

לותיו את בני יזכור אהרן  תמיד במחשבתו ותפלומר שהאבנים ההמה  יה יה סיב ה שי 

 .  ותשוטט בהם מחשבתו כי זה י כינהו וי זמינה ו  מאוד להגעת הנבואה בענייניהם.ישראל

 

אבל . ואינו כפל דברים.  על שתי כתפיו לזיכרון' והנה אמר ונשא אהרן את שמותם לפני ה

ביאר שיהי ה זה לעניין  ו. הוא להודיע באי זה אופן  יועילו שמות בני ישראל בכתפות אהרן

 יגביה כפ יו ל מעלה כנגד ,כי כאשר ישא אהרן את כפיו לברך את העם. נשיאות כפים

 וזה הוא סוד גדול . ואצבעותיו בצ ורת כתיבת שם שדי, וכפ יו פרושות ה שמימה,הכתפות
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 , כי אז היה מזכיר את השם המפורש באותיותיו.ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם

 .  רוצה לומר בלשון הזה וב שם הזה המ קודש,רו כה תברכו את בני ישראלוכמו שאמ

 .  שרמז בזה אל נשיאת כפיו לברך את העם,ועל זה העניין  נאמר כאן ונשא אהרן

 

 של זהב םרוצה לומר שיעשה מחוטי  ... ועשית משבצות זהב ושתי  שרשרות השישי אמר

. אחת בכתף אחד מהאפוד ,באריגה שתי חתיכות קטנות עשויות בתים לחבר אותם

 כדי שתהיינה מזו מנות בחושן מלמעלה לקבוע בכל אחת מהן ראשו ,והאחרת בכתף השני

 ויחזור אל הטבעת שעל החושן אל ,של שרשרת וירוץ הראש השני בטבעת שעל הכתף

 .  ונמצא החושן תלוי בכתפות האפוד.מול פני הכהן 

בין המשבצות ובי ן טבעות   להגיד שיגביל המרחק שיש מגבלות תעשה אותםואמר 

 שלא תהיינה עשויות חוליות חוליות ,ואפשר לפרש מגבלות על מעשה השרשרות. האפוד

 אך יהיו קלועים  בחוטי ז ה ב   ,יםי על צורות השלשלאות של ברזל אשר יאסרו בהם השבו

 ואמר ונתת את .ולזה אמר מגבלות מעשה עבות. ינה עבות כדרך מעשה גבלותיעד שתה

 להזהיר שראשי השרשרות יהיו קב ועים על המשבצו ת  ,ות על המשבצותשרשרות העבות

 . הנה בזה ב יאר עניין האפוד. שהוא כמו עם המשבצות

ואמנם צורתו הייתה כמו שאומר האפוד היה תלוי מאחורי הכהן  ורחבו היה כרוחב גב 

 םמהכתפייהכהן מכתף  לכתף כדי שתהיינה הכת פות מחוברו ת לו והוא היה תלוי למטה 

ונכפלות לפני הכהן מעט וכנגד הלב היה יוצא .  והכתפות מחוברות לו,גד בית השחיכנ

 . והוא חוגר בה על מעיל האפוד כמו שיתבאר,מהאפוד כמו חגורה משני צדדיו

 

 הח וש ן צ יו ה  ה קדוש  בר ו ך  ה וא  בו  גם  כ ן ש שה  דב רי ם  
 .יבאר כלומר שיעשו את החושן מה דברים ובאופ ן ש...ועשית חושן משפטאמר הראשון 

 נקרא הכלי הקדוש הזה חושן  ,ובעבור שבו  ישפוט הכהן על הדברים שישאלו ממנו

 ומלבד זה נראה לי שנקרא גם כן . כי הגדת מה שיהיה ה וא משפט המגיד אותו,המשפט

ח נבואתו יגיד ו והיא שלא כל הדברים שידבר הנביא מכ,חושן המשפט בבחינה אחרת

 .ח ה חושן אשר על לבווהכהן מכ 

  

פורי הדברים  שכבר עברו כמו שספר אדוננו משה מהבריא ה   ינה בנבואה יושגו סכי ה

 ולא היה דבר מזה מושג באורים ,הראשונה והשתלשלות הדורות הראשונים וקורותיה ם

והתומים גם בנבואה היו  מושגים פעמים רבות צווים ואזהרות ולא היה דבר מזה מגיד 

נביא פעמים אומר תוכחות וויכו חים ודברי  הכהן גדול באורים והתומי ם גם בנבואה היה ה

ולא היה דבר מזה אומר הכהן גדול מפי האורים . מוד אל העם או המלכים והשריםיל

 . והתומים

בור אם יאבל היה בלבד עניין האו רים והתומים  להשיב אמרים אמת לשואל על ענייני הצ
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ר ממה שיהיה   לא שיגיד הכהן גדול באורים ותומים דב. יעשה דבר מה או לא יעשה

ומודיע  מה שיהי ה  '  כמו שהי ה אומר הנביא פעמים רבות כה הראני ה,מבלתי שאלה

אלא אחרי השאלה היה הכהן גדול נותן משפט קצר ותשובה  . מבלתי שישאלוהו ממנו

 הגדת הכהן גדול באורים חכוובעבור שזה הי ה .  כך יהיה או לא יהיה,חרותה בדיבו ר קצר

הבחינה הזאת נקרא חושן המשפט כי הגדת העתיד הו א  לכן מ. ותומים אשר בחושן

 . משפט

 

 . והנה מלאכת החושן וחומרו היה כמלאכת האפוד

 ] 'מ ל אכת   החו שן  וחו מ רו  א[
רוצה לומר שיהיה מר ובע  .  זרת ארכו וז רת רחבו,בו ע יהיה  כפוליר אמר וואמנם בשיעור

לים אותו ונשאר רבוע ואחר כך כופ. ים ארכו וזרת רחבוי ויתכן שהיה במלאכתו זרת.ישר

 . כפול זרת ארכו וזרת רחבו

 

 ] 'מ ל אכת   החו שן  וחו מ רו  ב[
 יאמר שימלא את החושן ,ומלת בו חוזר אל החושן. ומלאת בו מלואת אבןהשני אמר 

ולכן . לו הוא אבן  אחתומאבנים שתהיינה  זו אצל זו באופ ן שי היה  החושן נ עשה כאלו כ

לו אבן ו כאלו יהיה כ, ולא אמר אבנים. אבןאמר בו לשון מלוי אבנים ומלאת בו מלואת

  .אחת

 רמז לגופי הכו כבים שהם תקועים ושקועים בעו ב י   ,ויש מי שכתב שהיה ז ה  בחושן

ושלכן היו ארבעה טורי .  לא תלויים מחוץ כדעת האומר גלגל קבוע ומזל חוזר,גלגליהם

 .זהבדבר אד  ועו. שהם כפי ארבעה תקופות השנה, לרמוז אל ארבעת רביעי הגלגל,אבן

 

 ] 'מ ל אכת   החו שן  וחו מ רו  ג[
אבל יהיו  .  רוצה לומר שלא יהיו האבנים מונחים בלי סדר,השלישי אמר ארבעה טורי אבן

 . ב ה אבנים"ארבעה טורים או שיטות מסודרות זו אחר זו מבתים בתים להושיב בהם י

כנגד יהודה  והטור השני .  ודעת המפרשים הוא שהיה הטור הראשון כנגד ראובן שמעון לוי

. והטור הרביעי כנגד זבולון יוסף ובנימין. והטור השלישי כנגד גד אשר יששכר. דן ונפתלי

 . כי היו איש על שמו כסדר תולדותם בקדימה ובאיחו ר

 

 ע ל  אר בע ה  ד בר ים  ]  ס דר  ה אב נ ים[ור א וי  לחק ו ר  בע נ יי ן  הז ה 
די שיהיו    והיה , למה ציוה ית ברך שיהיו  שמות השבטים מפותחים באבניםהראשונה

מצויירים בצ בע או בכתיבת שמותם כמו שהיו  בדגלים או שיהיו מפותחים בזה ב כמ ו   

 ומה צורך  לבקש אבנים גדולות אבנים יקרות לפתח שמותם ,'דש להושהיה כתוב  בציץ ק
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 .  ואם בחושן,בהם אם בכתפי האפוד

. אחת למה ציוה שיהיו  ארבעה טורים והנה באפוד היו ששה משמותם על אבן הוהשנית

 . וששה משמו תם על אבן האחרת ומה צורך שיהיו בארבעה טורים שלושה בכל טור

 ובאבני החושן לא אמר , למה באפוד אמר שישים שמות השבטים כתולדותםוהשלישית

 .  אבל לא אמר כתולדותם,כתולדותם אלא והאבנים תהיי ן על שמות בני ישראל

 כי הנה מצאנו ראינו שלשבטים ,ב טיםחסות כפי השי היכן  היו אבנים ה אלה מתיוהרביעי

 כי הנה לדן נתיחסה לשם כפי ,יחסו מהאבנים היותר פחותותיהיקרים בני  הגבירות נת

ואחלמה שאומרים .  מהאבנים ה פחותות שבה םפאציאו"הטו וה י א ,סדר תולדות השבטים

ותרשיש .  ליששכר בן הגבירהה מערך קטון נתיחסהשהיא אבן פחותשטאל "קרשהיה 

 .  ליוסף שהוא היקר שבבנים וכן ה שארחסינתי

 

 ]תשו ב ה  לחק י ר ה  הר א שו נ ה [
לפי .  שציוה יתברך שיהיו שמות השבטים מפותחים באבנים,ומה שראוי שיאמר בזה הו א

 . שהאבנים הם יסודות בנין הבית בית יש ראל בית אלהים

 הייתה  אבן מאסו הבו נים) ב"ח נ"תהלים קי(וכמ ו שאמר . ןיולכן נקראו אבנים מלשון בני

  .לראש פנה

 .  לכן ציוה שישימו או תם באבנים,ב  השבטים יסו דות האומה ובנינה" ולפי שהיו י

'  ת הירדן ועתה קחו לכם שנים עשר איש משבטי ישראל וגווומפני זה ציו ה יהושע בע רב

 . וציוה אותם שישאו שתים עשרה אבנים מהירדן למספר שבטי בני ישראל

ת המז בח לקח שתים עשרה אבנים במספר שבטי בני   וכן אליהו  בה ר הכרמל כשבנה א

 . כי תמיד היו עושים רמז השבטים  באבנים להיותם יסודות בנין האומה ומ עמדה. יעקב

 

 ] ?ל מ ה  אר ב ע ה ט ור ים  בחו שן :  תשו ב ה  לחק י ר ה  הש ני ה[
ית שיהיו   ה הכוונה האלהוהנה באפוד ציוה שיהי ו שמות השבטים בשני אבנים מפני שהית

 ומפני זה . כדי שבנשיאות כפיו יתפלל עליהם ויברכ ם,י כתפות הכהןשמות השבטים בשת

 ולא היו בעבור זה  , וששה משמותם בכתף האחר,היו ששה משמותם בכתף אחד

  . טורים מסודריםארבעהב

 ציוה יתברך שישימו האבני ם בארבעה טורים כנגד ,אבל בחושן שהיה מקום  לטורים

 כמו  , כי היו ב כל דגל שלושה שבטים.ארבעת הדגלים שנחלקו בהם השבטי ם במדבר

 . שיתבאר בסדר במדבר סיני

 ולזה נטו חכמינו . כנגד שלושת השבטים ההם,וכן בחושן ה י ו שלושה אבנים בכל טור

 ולכן אחשוב אני שלא היו מסודרים שמות השבטים בחושן כמו  ,במדרשכרונם לברכה יז

 כמו שהיה בדגל  ,דה יששכר וזבולו ןכי היו בטור האחד יהו.  אלא כמו שהיו בדגלים,שנולדו

ובטור השלישי אפרים .  כמו שהיה ב דגל תימנה,ובטור השני ראובן שמעון וגד. מזרח
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ובטור הרב יעי דן אשר ונפתלי כמו שהיה בדגל  .  כמו שהיה  בדגל ימה,ומנשה ובנימ ין

  לכן לא, ומפני  שלא נכתבו ולא הונחו בחושן כסדר תולדותם אלא כסדר הדגלים.צפונה

 .  כמו שנאמר באפוד,נאמר בחושן כתולדותם

 

ואמנם .  וכתב שהיו השב טים בחושן כסדר תולדותם, שלא הרגיש בזהי"רשואפלא מ

 החכמים מפרשי התורה האחרונים הסכימו  בו כ ל אחד כפי , ה אבנים לשבטיםתהתייחסו

 . דרכו

 ושהי ה  ,לויכי מהם אמרו שהאודם פטדה וברקת היו כנגד ראובן שמעון ] הטור הראשון[

והיה  כנגד ראובן .  בלעז הדומה לרימו ן שגרגיריו אדומיםנאטה"גרא תהאודם הוא הנקרא

 והיא אבן י רוקה אינה  , כנגד שמעוןהוהפטד. ח ו וראשית אונוובכור ישראל כי הי ה כ

 ,ות בניצוצה  והיא מאיר, מכל האבניםתואבן הבר קת היא היות ר משובח. חשובה כאוד ם

 .  לשבט לוי המאי ר בשלמותו מכל השבטיםתמתייחס לובונק"קארנקראת בלעז 

 המשמ שים בניסן ,ושאלה השלוש אבנים הם כנגד שלושת המזלות טלה שור תאומים

 . וןואייר סי

 המשמשים תמוז אב , כנגד סרטן אריה בתולה, היו בו נופך  ספיר ויהלו םוהטור השני

והנופך  . גד יהודה דן ונפתלי ולפי זה הדעת אלה היו כנ.דשים חמים ויבשיםו שהם ח,אלול

. הנה אנכי מרביץ בפ וך אבניך) ד יא"ישעיה נ(וממנו  אמר הנביא ו "רובינאמרו שהוא 

 , הוא ידועוהספי ר .ולהיותו משוב ח שבאבנים בא כנגד שבט יהודה שהיה מלך בקרב אחיו

 גם שחכמי לב , להיותו בעל דגל,ובא כנגד שבט דן. סדתיך בספיריםיכמו שאמר וי

 היה אבן  ויהלום.  דןה יהודה ואתו אהליאב למטהים במלאכה היו בצ לאל למטהעוש

 ו בלעז נקרא , והיא לא תשבר לרוב חומה ויובשה,הולמת כל האבנים ומשברתן

 .  רכת  ומבשלת פרותיה במהרהו והיא כנגד נפתלי שארצו הייתה מבמאנטי"דיא

 

 והם כנגד ,שר ויששכרואלה אמרו שהיו כנגד גד וא.  לשם שבו ואחלמהוהטור השלישי

 שהוא זמן מ הופך ו מבולבל קר ,מאזנים עקרב קשת המשרתים בתשרי מרחשון כ סליו

שב בעבר יוהודיע ה כתוב בזה שהיו עתידים בני גד להתישטה "מאטיולשם הוא . ויבש

ם ַש ובארץ ההיא יהיה דן כאלו כתוב ַל/ם רוצה לומר לָש,לשם ולכן בא כנגדו ,הירדן

 . אמרו שהוא אבן המגנט המושך את הברזל בכח סגוליושבו. שיןבפתח תחת הלמד וה

 שהמביאה ביד ו  הואחלמה אמרו מסגלת. וכן נאמר בשבט אשר ברזל ונחושת מנעליך

כמו שאמר ומבני  . יחלום חלומות ודמיונות שונות והייתה כנגד יששכר מפני חכמתו

 . יששכר יודעי בינה לעתים

 

והם כנגד גדי דלי דגים המשמשים בחדשי טבת  תרשיש ושוהם וישפה  והטור הרביעי

והתרשיש אמרו . ואמרו שאלה היו כנגד זבולון יוסף  ובנימן. שבט אדר שהוא זמן קר ולח
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ושו הם . שהוא אלגופאר ובלעז פירוצה לומרה ו היא הבדולח ושהייתה  באה נגד יוסף ליופיו

נגד זבולון לחוף ימי ם  שטאלו ולפי שהוא בזכותו דומ ה לים הונחה כ"הוא נקרא בלעז אוקרי

פי ובא כנגד בנימין לפי ש הוא אבן "וישפה נקרא כן בלעז גאש. ישכון ו הוא לחוף אניות

ישכון לבטח זה הוא כלל מה שמצאתי בזה באחד ' עומדת זמן רב ובנימין הי ה ידיד ה

 .מהמפרשים

 

 ]   הסב ר סד ר  ה אב נ ים ב חו שן–תשו ב ה ש נ יי ה  לחק יר ה  ה שנ י ה  [
  : הו א בדבר הזהוהנכון בעיני

 כמו שזכרתי היה כנגד דגל מחנה יהודה שהיו ב ו שלושה שבטים יהודה שהטור האחד

 וכנגדם באו שלושה אבנים שהם כולם מסוג אחד והם אודם פטדה ,יששכר וזב ולון

 והברקת ,ש"נו והפטדה הוא הנקרא בלעז בלא" לפי שהאודם הוא הנקרא רובי,וברקת

 כי  .ין אחד אלא שיתחלפו בצבע או בזוהר ושלושתם מסוג או מ,ונקולו"הוא הקארב

 , כ אדום כי הוא יותר נוטה ללובן  ולזוהר"ש אינו כ" והבלא,לםונו  הוא  יותר אדום מכ"הרובי

 . והברקת הוא היותר מזה יר ומבריק מכלם

 אלא ,נו"וכן אמרו הח כמים שדברו בטבעי האבני ם היקרות שכל שלוש אלה הם כמין רו בי

והנה היה האודם כנגד יהודה שהוא לשון . והר בפחות  ויתרשיתחלפו בלובן באודם ובז

והברקת כנגד יששכר . והפטדה כנגד זבולון.  והוא השלם והמעולה שבהם,נופל על הלשון

הנה אם כן כמו שה יו  שלושת האבנים האלה . לוושהיה בחכמ תו מבריק ומ איר לעולם כ

 .  כן היו שלושת השבטים בדגל אחד,ממין אחד

 

 אלא .מנטי" ושלושתם הם מסוג או ממין הדיא,פך ספיר ויהלוםויו בו נ הוהטור השני

 והספיר שהוא הנקרא בלעז ,מנטי הוא היה היותר חזק"שהיהלום שהוא הנקרא דיא

נטי "ולכן היה  יהלום שהוא דיאמ. שמה" הוא אפראךונופ ,ה אינו חזק כל כך כמוהו"ספיר

ולכן הקדימו  .  שהיו בדגלו,ושמעון כי הוא היה יותר חזק מראובן ,יותר חזק כנגד גד

 כמו ששלושת ,האמנם היו כולם בדגל אחד. הכתוב בספו ר נחלתם בני גד ובני ראובן

 . האבנים האלה היו ממ ין אחד

 

 והם אבנים אחרים מטבע אחר כי הלשם היא , לשם שבו ואחלמהוהטור השלישי

 ,אלדה"א אישמיר ואחלמה הוא הנקר,אז" ושבו ה וא הנקרא בלעז אישטופ,שטה"אמאטי

 שהיו בדגל  , כנגד אפרים ומנשה ובנימ ין,וגם אלה שלושתם הם מטבע אחד וממין אחד

ומאשר הונחה האחלמה שהיא .  הגב יל אלה השלושה שבטים ש היו כ ולם מבני רחל,ימה

 רמז הכתוב ש בנימין לא יסור מאחרי ,אלדה היותר יקרה ונכבדת כנגד בנימין"האישמיר

 .  כי בנימין עוד רד עם אל ועם קדושים נאמן,מנשה בחלוק המלכותכמו שסרו אפרים ו' ה

 



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra* פירוש אברבנאל לפרשת תרומה 

 

19

19

ה והיא  "ז טורקינ"ותרשיש הוא הנקראת בלע.  היו בו תרשיש ושוהם וי שפהוהטור הרביעי

וישפה ה וא נקרא בלעז . טאל"ושהם הוא ה קריש. למטה במעלה מכל השאר שנזכרו

כי אלה . אר האבנים אשר זכר ושלושת האבנים האלה אין להם עילוי ומדרגה כש.י"גאשפ

 ולכך היו כנגד דן ואשר .הם אבנים גסים וערכם נבדל מאוד ושפל מערך האחרים שנזכרו

. כי להיותם  בני השפחות  הונחו כנגדם אבנים פחותי הערך.  אשר בדגל צפונה,ונפתלי

 . והכל לפי הנרמז והנמשל בהם

 

אר הוא פירוצ ה  "קרא אלגופוהנה לא הסכמתי לפרש אחד מהאבנים האלה על הבדולח הנ

עור שיפתח בו שם משמות השבטים כמו ילפי שלא ימצא ממנו גדול בש. לומרה בלעז

 .  גם שהבדולח היא עגולה והיא צריך שטח ישר לפתוח,בשאר האבנים

 

 ]ס דר  ה אב נ ים  וי חסם  לשב טי ם: תשו ב ה  לחק י ר ה  הש לי שי ת  ו הר בי ע ית[
 ,י בני ישראל כפי מה שהיו בדגליםהנה התבאר שהיו טורי אבנים בחושן על שמות שבט

 . כי הוא לא היה בדגלים אלא כנגד אפרים ומנשה,ולכן לא היה שם האבן כנגד שבט לוי

חסו ת  י ואמנם התי. אליהם כפי קורבתם ועניינם בדגליםםמתייחסיוהתבאר שהי ו האבנים 

 אבל להיו תם אסמכתות וטעמים ,כל אבן ואבן לכל שבט ושבט כבר אמרו בו דברים

 בינם לבין םחסותי ודי שנדע שהיו האבנים  כמספרם וכפי התי.לושים לא בחרתי בהםח

  .עצמם

 . וזה הוא אמיתת ארבעת החקירות אשר חקרתי בזה
 

 ] 'מ ל אכת   החו שן  וחו מ רו  ד[
 רוצה לומר שלא יהיו האבנים מונחים בחושן  ,משובצים זה ב יהי ו במלוא ותםהרביעי אמר 

 ובזה יהיה החוש ן מלא עם ,היו  שמה במשבצות זהב אלא שי,בקשר פתיל הנכנס בנקבים

 להגיד שתהיינה ה אבנים ההן  ,ואמר והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל. משבצותיהם

.  לא האבנים על השמות,חסים אליהם בהי ות שמותיהם  מפותחים על האבניםימתי

  מפני , אפשר שנאמר על האבנים אף על פי שהם לשון נקבה,ואומרו משוב צים זהב

 ובעבור זה אמר כאן על האבנים .לגשיםי כמו נשים פ,שמשמעות אבנים דומה ללשון זכר

 . ואפשר לפרש משובצים על הטורים. משובצים ולא משובצות

 

 שהיה כתוב למעלה מהאבנים שם האבות אברהם יצחק ויעקב ושבט י   ל"ח זוכבר זכרו 

על '  שמעון ב, אודםעל' כאלו תאמר ראובן א.  ושהם  היו כתובים  עם השמות,ישורון

 . ובזה האופן היו בכ ל אבן ואבן שש אותיות כנגד ששת ימי בראשית. וכן השאר,פטדה

 נמצאת למד שהכהן ג דול בבגדי  . כאותיות השם הגדול,ב אותיות"והי ו באבני ה חושן ע

 . ב שמו ת השבטים"האפוד והחו שן היה מוקף  לפניו ומלאחריו בי
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 ] 'מ ל אכת   החו שן  וחו מ רו  ה[
 רוצה לומר שכבר אמר  . ועשית על החושן שרשות גבלות מעשה עבות אמרהחמישי

והיו על החושן שתי . שיהיו על הח ושן ולצורכו  שרשרות מגבילות מרחק החושן והא פוד

 ובהם היו מחו ברות  השרשרות שרשרת אחת ,טבעות זהב  למעלה בצד הנראה מן ה אפוד

 על שתי המשבצות אשר כ היו מחברים שני קצוות שתי השרשרות"בטבעת אחת ואח

 היו שתי ט בעות זהב   ,ובשני קצות החושן השפלות לצד הבלתי נראה. בשני קצות האפוד

 ובו ,וה יה  פתיל תכלת נתון באלו הטבעות. וכנגדן היו ב כ תפות האפוד שתי טבעות זהב

יקשרו החוש ן עם האפוד מלמטה באופן שי היה  חשב האפוד מלמטה חגור בפתיל  

 ,ויעשה זה כדי שלא יזח החושן מעל האפוד. היות על חשב האפוד והוא אומרו ל,התכלת

 והחשב .ישמט לכאן ולכאן מעל האפוד בהיותו מחובר על חשב האפודירוצה לומר שלא 

 ועובר למטה מן האצילים עד שיהיו ראשי החשב  ,מהודק באפו ד על המעיל מצד גבו

 . א יחגרו ביזע ולשם נקשרים ראשי החשב ול,נפגעים על השדרה מבין ה כנפיים

ואין לחוש אם  .  כי אין צורך לו,אבל אמנם לא מצינו תחתית החושן מהודק על המעיל

זח מלמעלה בעבור הת כלת המחברו בשרשרות י כיון שלא י,יעלה וירד החושן על כריסו

 . זהב שבהם  תלוי

 

נשא אהרן את שמות בני ישראל בחושן  ואמר ו,וביאר התכלית בכלי המקודש הזה

 רוצה לומר שזה יהיה סיבה   .תמיד' על לבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני ההמשפט 

שאהרן ישא על לבו ותשוטט מחשבתו בשמות בני ישראל המפותחים על חושן המשפט  

 גם שיתפלל , וזה ייש ירהו ש תבואהו הה ו דעה במה שי קרה להם,שהוא מונח על לב אהרן

 הקודש ,זה שהכהן לא היה  נכנס אל היכל ויצ א לנו מ.לטובה' עליהם באופן שיזכרו לפני ה

 שנאמר ולא יזח החושן מעל  , ושהי ה לובש האפוד עם החושן יחד,אלא מלובש בבגדיו

 .  והיה  החושן על לבו מלפניו והאפוד מלאחריו,האפוד

 

 ] 'מ ל אכת   החו שן  וחו מ רו  ו[
והנה לא זכרה התורה מה  .  ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומיםהשישי אמר

חסו אל י ולבד נתי,וכבר בא בשאלות שלא מצאנו בהם עשייה. היו האורים ו התומים האלה

 .  כמו שכתוב ונתת על חושן המשפט את האורים ואת התומים,משה

וכבר חשבו  מהחכמים ש האבנים ההמ ה שהיו  כתוב ים בהם שמו ת בני ישראל הם עצמם  

 ואם .ומת מימים תשוב ו תיהם מפני שהיו  מאירים את דבריהם ,היו נקראים אורים ותומים 

 מה היה עושה בהם משה שעליו אמר ונתת אל חושן המשפט את האורים ,היה העניין כן 

.  וכן ב מעשה ו ישם עליו את החושן ו יתן  אל החושן את האורים ואת התומים.ואת התומים

גם שזכרם .  כמו שנתן את העדות בארון,והוא המורה שהם היו דבר מה נתן משה בחושן
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 וכמו שכתבתי  , והם לא נזכרו עד כה בשום מקום, האורים ו את התומים,ידיע הא ה"בה

 שהם היו כתבי שם המפורש שכתב  ,ל"תת קבלת חכמינו זי וכל זה יורה על אמ.בשאלות

 שנתן הכתיבה הקדושה  , ולזה היה ה חושן כפול. ונתן אותם בתוך החושן,משה בידיו

ה היו מע ירי ם הנבואה ב היות הכ הן   בהיותם שמ ,א בי ן כפ לי החושן וה שמות ההםיהה

 כי , ולזה אמר ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו.הראוי אליה מסתכל בהם

השמות שהיו  מונחים בחו שן היו ס יבה  אל שתשוטט מחשבת הכהן  והשמ ו ת הקדושים 

  .ההם היו מגי עים אליו הנבואה ויגיד העתידות

 . השאלה השביעיתוהותרה בזה 
 

 ]?ים והתומיםכיצד פעלו האור[
ולהיות בחושן האורים והתומים מעשה שמים ולא מעשה חרש לא נזכרה בהם לשון  

א הידיעה  למעלתם וכמוהו  וישכן  מק דם לגן עדן "ונזכרו ב ה. יה כשאר הכלים וה בגדיםיעש

וכבר  . את הכרובים ולא נזכרו הכרובים קודם לכן וכמו שכתב הרב רבי משה בר נחמן

מיומא שיתחייבו בהודעה הזא ת שלושה ) שם(רכה בשביעי  כרונם לביזכרו חכמינו  ז

 :והם. תנאים

השואל רוצה לומר שיהיה השואל מלך או בית דין הגדול או מי שהצבור  האחת בבחינת 

 . צריך אליו

 .  השאלה רוצה לומר שישאל דבר כולל לכל ישראל לא מעשה איש פרטיוהשני בבחינת

הרב וכבר  כתב . ול ורוח הקודש שורה עליו והוא שיהי ה כ הן גד, הנשאלוהשלישי מצד
 שעניין האורים והתו מים היה ממ דרגת רוח הקודש והיא ,'ה חלק ב" בפרק מהמורה

 למה נקרא שמן אורים ותומים ל”חזואמרו . מדרגה למעלה מן בת קול ולמטה מהנבואה

ונקראו גם כן כרתי פלתי כרתי . אורים שמאירים דבריהם תומים שמשלימים דבריהם

 ולא , בקול רם]אינו שואל[ דבריהם פלתי שמופלאים במעשיהם ומי שבא לשאול םכורתיש

 ומיד היה הכה ן  . אלא כאדם שמתפלל בינו לבין עצמו ומוציא הדבר בפיו,מהרהר בלבו 

אבל איך ישיג הכהן הדברים  . מתלבש ברוח הקודש ומביט בחושן ו רואה בו מה שיהיה

בול טות כנגד פניו של כהן  ] היו האותי ו ת שבהןה וא ש[ בה ביטו  באבנים ההמה םהעתידי

מן השמים בו ידע  ' ח אחר יבוא אל הכהן מאת הואבל יצטרכו לכ. ומפני זה נקראו אורים

 כי ב רוח הקודש שבו ישפוט ב לבו באי ז ה  ,להצמיד ולחבר האותיות ולהוציא התשובה מהן

 ומזאת .ת ושגיאהאופן יתחברו  ויסודרו האו תיות ההן ש מאירים לנגד עיניו מבלי  טעו

  .הבחינה נקראו תומים

  ן מכווי  היה ה כהן ג דול ,להיהמשל בזה כ י כאשר ישאלו מהכהן  מי  יעלה לנו למלחמה תח

 ומיד היו מאירים לנגד , ומביט עם זה באבנים,בשמות הקדושים ההם שבין כפלי החו שן

ד מנפתלי " ולמן משמעון"ד מלוי ושי" כאלו תאמר שם יהודה כלו ויו. עיניו אותיות תשובתו

ובהיות האותיות ההן מאירות לעיני הכהן עדיין לא ידע סידורן . א ממנשה או מאברהם"וה
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ח  ו אלא שרוח הקודש אשר בו מכ.מי מן האותיו ת ההן אפשר שיסודרו תיבות מתחלפות

 . ן"הרמב וכמו שביאר כל זה ,התומים יישי רהו להשיב י הודה יעלה

 
  ויותר נכון בעיני

 אבל בהיות  ,ר שלא היו האותיות מאי רות כלן יחד לשיסופק הכ הן בסידור ןבדבר הזה לו מ

 היה הכ הן  מביט בשמו ת השבטים ,להיהשאלה על המשל שזכרתי מי יעלה לנו בתח

 ויקח בלבו וי אמר יהודה  , ורואה ראשונה שהיה מאי ר שם יהודה,המפותחים ב אבני החושן

 אבל יראה ,ה כי כבר עשה הוראתואחר כך יחזור להביט וכבר אינו מאיר שם יהוד. הוא

 ואין מ אירה אות אחרת ויאמר ,ד מלוי או מאחד משאר השבטים"שמאיר לעיניו מחדש יו

 ותפסק האור מהאות ההיא  עוד ישוב להביט ו יראה ,ד"בלבו הרי יש  לנו יהודה ויש לנו יו

עוד . אד ויפס ק אור האות ההי"ן של שמעון שמאירה לעיניו ויחבר ו  הכהן  בלבו א ל היו"עי

ין   "ד והע"ד זבולון שה אירה ויחברה  בלבו עם הי ו"ישוב הכ הן ל הביט באותי ו ת ויראה למ

א "עוד ישוב הכהן ויב יט והנה האיר לפניו הה. ד"שכבר האירו מקודם ויפסק גם אור הלמ

 . ויחברה בלבו לשאר האותיות שכבר היו בי דו ותושלם לו התשובה,של יהודה לבדה

ובזה ה אופן יתחייב   . יהודה יעלה : ישיב שואלו דבר,מאירהובראותו שאין אות אחרת 

 . לו ה וא בהארת האותיות לעיניו ולכן נקראו אוריםווהעניין כ . שתצא התשובה מסודרת

 

והנה היו האורים והתומים כל ימי בית . ואמנם תומים נקראו בבחינת אמותם והצדקם

 הכפורת  ,נם כשנגנז הארון אמ. כי היו  הם עצמם אשר שם משה לפני בני ישראל,ראשון

 עם , וכאשר חזרו לבית שני. נגנז גם כן חושן המשפט עמהם,והכרו בים ולו חות הברית

 ו פתחו עליהם שמות בני ,טורי  אבן בחושן'  ו שמו ד,הנים  חושן ואפודוהיות שעשו ב גדי הכ

 .  וזה לשתי סיבות, הנה לא היה הכהן  בכל זמן בית שני משיב באורים ובתומי ם,ישראל

 מפני שלא היו שם כל שבטי ישראל כי אם שבטי יהודה  ובנימין בלב ד כי שאר האחת

השבטים כב ר הגלם מלך אשור ולכן לא היה מגיע לכהן גדול הרוח הקודש שהיה שורה 

 . ב השבטים ב היותם על אדמתם" עליו בזכות י

  כבר לא היו , מפני שכתבי שם המפורש הקדושים שנתן משה בין כפלי החושןוהשנית

ולכן היה   .  והם היו עצם האורים והתומים, כי נגנזו בחושן הר אשון שעשה משה,בידם

  . וב עבור זה לא היה משי ב,העיקר חסר מן החושן

 ,ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומיםואולי שלזה כיון יתברך באומרו למשה 

 . כי הוא עליו השלום יהיה ה נותן אותו שמה ולא אחר

 

 ] ן  הש גת  ה או ר ים  ו התו מ יםספקו ת ב ע ני י [
 .  ספקות בעניין השגת האורים והתומי םוכבר העירו קצת מהחברים

פוריו  ועמדה לו חמה ב רקיע שהוא י אם היה י הושע נביא כמו שה עיד הכתוב ב סהראשון



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra* פירוש אברבנאל לפרשת תרומה 

 

23

23

איך היה מצטרך לשאול באורים ובתומים בהי ותם מדרגה למטה . הגדול שבנסים

 . עזר הכהן יעמ ו ד ושאל לו במשפט האורים וה כתוב אומר עליו ולפני אל,מהנבואה

 

עו די האורים  י י,יעודי הנבואה  חוזריםיפ ש"כרו נם לברכה שאעיאמרו חכמינו זהשני 

 איך יתכן , ואם מדרגת הנבואה היא  למעלה ממדרגת האורים.והתומים אינ ם חוזרים

 . עודיה ם קיימים בלתי חוזרים ויעודי הנבואה חוזריםישיהיו י 

 

 בהיותו מנבא בכל עת ,תה נבואת  משה למעלה ממדרגת הנביאים כול ם אם הייהשלישי

איך יתכן שבמעשה האורים וה תומים שהיא מדרגה שפלה מכל מדרגות הנביאים . שירצה

 שווה למדרגת משה רבנו  ,יהי ה הכ הן  הגדול מוכן  בכל עת שירצה להשיג השגתו

 . וכמו שהעירותי ב שאלות. בנבואתו

 

 שצורך יהושע למשפט האורים והתומים לא היה ליתרון ,הואומה שראוי לומר בתשובתם 

 אלא למה שהנבואה לא הייתה שורה על הנביא בכל עת שירצה ,רוח הקודש על הנבואה

 . כי אם למשה רבנו בלבד

 אולי שיהושע בנבואתו לא יהיה מוכן  להנבא לא תהיה חסרה ,וכדי שהאומה  בעת הצורך

 המעשה הז ה מהאורים  יתה ההשגחה האלה לכן המצי א,מידיעת העתיד לבוא עליה

 .  כדי  שבכל עת יוכלו לדעת בו מה פעל אל,והתומים

 . ולזה נאמר ביהושע ולפני אלעזר הכהן י עמוד

 ולכן נאמר ולפני אלעזר ,וגם נוכל לומר שבימי מש ה לא הגיע יהושע למדרגת הנבואה

 . כן בחייואבל שאז דבר עמו לא קודם ל. הכהן יעמ וד ושאל לו במשפט האורים

ולמה שהי ה התועלת המושג מהמעשה הז ה נתינת העצה אחר השאלה לצורך כלל 

 כי אין תועלת , היה  התועלת בטל,לכן אם היה היע וד ההוא מה אורים חוזר. ישראל

 ולזה הי ה מהשגחת השם על .שאר אחריה הספק ההוא בעינויבתשובת השאלה אם י

 . וזרהאומה שיה י ה היעוד מהאורים והתומים  בלתי ח

 

גם שהיה משפט האורים בלבד בדברים שיהיו תכף ובמעט זמן כאלו תאמר הארדוף 

ולכן היה ה יעוד  בלתי חוזר כי לא יהיה שם זמן בכדי . אחרי הגדוד הזה האשיגנו  ודומיהם

  וכ מו שכתב .עודוישישתנה המקבל מטוב ל רע ומרע לטוב שבעב ורו  תשתנה גזרתו וי

 . ג"רלבה

 

  :בותיהנה הוא לשתי ס. ת המעשה הזה ואמנם למה היה בכל ע

 להשגחת השם על כל האומה כדי שלא יחסר להם מגיד מה שיהיה ו יצטרכו לבקש האחת

 .מנחש ומעונן ומכשף
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 ולכך הייתה  הנבואה .קש אל מדרגות הנבואהי לקלות מדרגת רוח הקודש בהוהשני 

ה מספיק לו  אמנם האורים והתומים הכ הן המוכ ן הי .צריכה זמן והכנה ראויה אליה

 . התבוננות והכנה מה להשגת תשובתם מה שלא היה כן בנבואה

 . השאלה השמיניתוהותרה בזה 

 

 ] שיט ת  ה מקו בל ים[
ב "ה י ש לו י"ו ק"ה וא"ד ק"ב אבנים מפני שהשם הגדול מיו" והמקו בלים כ תבו שהיו י

ו י   "ה הה"י ויה " ה והה"ו וה י"ה הה י"הי ה וי" ה הו"ו יוה"ד יהה" ידו: ואלו הם,צירופין לא יותר

 ו סוד מציאות השם יתברך  הההווי האלה מורים על םוכל הצירופי. ו"ה בשכמל" ו  היו"היה

 םלא שניתי מה שאין כן בשאר השמות כי בהיפוכן  תמצאם לפעמים שוני' כדכתיב אני ה

 מאל לא ויאמרו לא ם ועו שיםהכוונה סימ ן לדבר הם קנאוני בלא אל כלומר שהיו מהפכי

 באו שנים עשר אבנים לשנים עשר שבטים כל שבט ם השנים עשר צירופיוכנגד אלו. הוא

כי שמך נקרא על ) ט"י' דניאל ט(היה לו חותם  בצירוף אחד מאלה השנים עשר כדכתיב 

 . עירך ועל עמך

 

 ]הסבר שאר בגדי הכהן[
 .ונבוא לפרש שאר הבגדים. הרי ביארתי לך עניין החו שן והאורים אשר בו

 ה מ עי ל  
 שלושה ובעניינת "מעיל האפוד לפי שהאפוד היה נתון עליו  לחגור וציוה השיקראו הכתוב 

 :דברים

 
 שיהיה כליל תכלת רוצה לומר שכלו יהי ה  מתכלת ולא יהיה מ ין אחר  מעורב ב ו  הראשון

ואלו היה המ עיל מתכלת . כדי שיראה המעיל דבר אחד והאפוד אשר עליו דבר אחר

ד יחשבו הרואים שהכל דבר אחד מעיל ואפוד וארגמן ותולעת שני ושש משזר כמו ה אפו

ועל זה . על כן ציוה יתברך שיהיה המעיל כלו תכלת בלבד כי בזה יתראה הבדלו מהאפוד

 . בד ל מן האפוד אשר עליויאמר הכתוב ועשית את מעיל האפוד שיעשה המעיל באופן שי

 
 שוליו הם  כי, שהוא פיו, רוצה לומר שראש המעיל,אמר והיה פי ראשו בתוכווהשני 

אותו הפה יהיה ארוג מעשה אורג ושפתו . תחתיתו ופיו הוא ראשו שבו יכניס הכהן ראשו

ואמר . והוא שפת היריעה הקיצונה יהי ה לתוכו לצד פנים ליופי כדי שלא יראה בולט מחוץ

 להגיד שלא יחתכו פי ראשו ב מספרים ושו ב יתפור לו  ,שפה יהי ה לפיו סבי ב מע שה אורג

 רוצה לומר כדי שלא יקרע המעיל כ י   , ונתן ה טעם באומרו לא יקרע.במחט שכה  סביב

 שכל הכובד תלוי  , בשפתוכןשל  וכ,צריך המעיל להיות חזק כיון שהוא נושא לאפוד ולחושן
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 . בו

 מן ם הטב עות זו בז ו ו מתחילים כפי שריין שמ כניסיי"רש יהיה  לו פ,ואומרו כפ י  תחרה

.  וכן נארג המעיל על זה הדרך עצמו.וליוהפה וע ושים מעשה רשת סביב בט בעו ת על ש

ומשם .  ואולי היו ב ו שנים נקבים מן הצדדים.והי ה אם כן המעיל כמו גלימה סגורה מכל צד

 . היה מוצ יא הכהן זרועותי ו

 .תהכתונ שהיה המעיל  כגון חלוק כמו י"רשוכתב 

 . ואינו כן
והוא ) ח"כ' מואל אש( כמו שכתוב ,שהיה בגד יתעטף בון "אבל האמת הוא כדברי הרמב

וכמו שכת וב ויחזק  בכנף מעילו  . עוטה מעיל ו היה לו כנפיי ם כנף מלפניו וכנף לאחריו

 . ויקרע

 

 רוצה לומר ,'ופעמו ני זהב וגו' ועשית על שוליו רימוני תכלת וארגמן וגו אמר השלישי

 שלא  והיו בצורת רי מונים,שיעשה על שולי המעיל סביב רימוני תכ לת וארגמן ותולעת שני

 שכתוב בפרשת פקודי שהי ו   , ו כמותם ידוע מצד מספר החוטים שהי ו  בהם.פתחו פיהן

 נגזר משזרה ג"רלב כי הוא כמו שכתב ה,משזר שהוא שם מורה על החוט הנכפל שמונה

 . שהיא השדרה שיש בה צלעות רבות

 .  שהיו לעצמן פעמון זה ב אחד בין שני רימוניםי"רשואמנם הפעמונים פ

 גם שהיה צריך , כלוםם לא יהיו הרימו נים משמשי, שאם כןן"הרמבליו וכבר הקשה ע

אלא שהיו הרימונים  .  ואם יעשה טבעות לתלותן בהן,הכתוב לפרש במה יתלה הפעמונים

 .ינםי ולא פירש הכתוב מנ. והפעמונים טמונים בהם ונראים מתוכם,חלולים

 ת במסכא כדאית, מאחריוו"ו מלפניו ול" לומר לה רוצ,ב" אבל רבותינו אמרו שהיו ע

ונשמע קולו בבואו אל : ונתן הטעם ברימונים והפעמונים האלה באומרו) ח"פ' ד(זבחים 

 רוצה לומר שבזה ישמע קול אהרן בבואו אל הקודש כי . ובצאתו ולא ימות'ההקודש לפני 

 ו בזה  יחיה   , ומה שהיה מוטל עליו  מהבגדים,דשו הקול הה וא י עירהו להתבו נן שהוא בק

כי מפני זה עצמו ציוה שלא יכנסו הכוהנים שתויי יין   . ימות למעוט התבוד דותוולא 

 .  כדי שהיין לא ימנעהו מהתבוד ד ומהתבונן ב דברים האלה כראוי,למקדש

 כי אלו היה מת ,ואפשר לומר שהיה השמעת קול הפעמונים כדי שידעו מבחוץ כי הכהן חי

 , בכהני בית שניל”חז כמו שאמרו ,ימותולא '  ונשמע קולו וגואמרשה  וז.לא היו נשמעים

 וכאשר לא היו שומעים   . למקדשםבהיכנסשאם הייתה אמונה רעה בלבם היו מתים 

 .  היו  יודעים שהוא בחטאו מת,פסיעותיו

 . בבואו אל הקודש ובצאתו ולא ימות' ולכן נאמר ונשמע קולו וגו

היכל המלך פתאום  כי הבא ב,כנסישהיה זה כעין נטילת רשות להוהמקובלים אמרו 

 כמו שנזכר באחשורוש שמי שיכנס בחצר הפנימי מבלי קריאה  ,מבלי רשות חייב מיתה

 , הוציאו כל איש מעלי,וכאלו בזה הי ה הכהן  גדול משמיע קולו וקורא. אחת דתו להמית
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 וכן בצ אתו ברשות ,' כמו שכתוב וכ ל אדם לא יהיה באהל מוע ד וגו.ואבוא אל עבודת המלך

 . דבר ויבואו מש רתי המלך מלאכי עליון ללוותוכדי שיודע ה

 

 הצ יץ 
 שהוא הלבוש הרביעי   ,ואחרי שהשלים לצוות על האפוד והחו שן והמעיל ציוה עוד על הציץ

  .המיוחד לכהן  גדול

 . וציו ה בו יתברך גם כן שלושה דברים. ואמר ועשית ציץ זהב

 

 הי ה ראו י   'ההיותו קדש לשיהיה הציץ  מזה ב טהור לא ז הב מעורב  עם סיגים כי להראשון 

מפני כבודו שיהי ה זהב טהור ונקי לא מתכלת וארגמן ותולעת שני ושש כמו שהיה האפוד  

ח  ו וזה ל פי שהציץ  הי ה עומד על מקום הכ,ונקר א ציץ מלשון  מציץ מן  הח רכים. והחושן

 . המצייר וה מציץ

 

ל רצועת הזהב  בחרט אנוש עו שיפתחמר כלו,'דש להותוחי חותם קיתחת עליו פיופהשני 

 והאותיות היו בולטות לא ,תוחי חותם כתב מפורשי ויהיה פ. ' אלה הדברים קדש לה,ההיא

 שנאמר תפתח את , שוקעותת שהיו שם ה אותיו, כמו השמ ות שבכתפות ה אפוד ובחושן

טה אחת היו  כתובות כן  י ואם היו  בש.  אבל האותיו ת אשר בציץ היו  בולטות.שני האבנים

 כי הוא עליון על כל ה מלמעל'הדש מלמטה ולו היה ק ,שני שטיןואם היו ב. 'קדש לה

 . הנמצאים

 

 אמר ושמת אותו על פתיל תכלת רוצה לומר שהציץ לא יהיה מ קיף את כל והשלישי

 והיה קושרו בפתיל תכלת שהיה ,הראש בשלמות אבל יהיה מגיע מאוזן לאוזן מלפניו

ו הפתיל תכלת היה קושר באחרית ואות. םהאוזניינכנס בנקבים שהם בקצוות הציץ אצל 

וישימו   ) 'זכריה  ג( וכמו ש כתוב ,והי ה  המצנפת מבגד פשתים דקה זכה ול בנה. העורף

וכן הוא אומר הסר . הצניף הטהו ר על ראשו ועל המצנפת היה הציץ  כדמות עטרה

 וישימו הפתיל  , ולכך ציוה על הציץ וישימ ו אותו על פתיל תכלת.המצנפת והרם העטרה

 מצנפת על ראשיהם ם שהיה מביא אהרן כי כל הנכבדים מישראל היו מביאי,תעל המצנפ

 . מלמעלה

לפי שפני . ואחרי אומרו יהיה על המצנפת אמר הכתוב עוד אל מול פני המצנפת יהיה

 ולכן נאמר והיו  על מצח . וכנגדו המצח, ויעמוד למולו,המצנפת הוא נגד עליון הראש

 ובדרך .ל" לין כדבריהם זימצנפת מקום פנוי לה נחת התפ ונמצא בין הצ יץ וב ין  פני ה.אהרן

 . ן"הרמב וכמו שכתב , הפסוקיםו התי ישבהזה 

 

אמנם בניו ושאר . הנים  לא היה לובש מצנפת רק הכהן גדול מאחיווואתה תדע שמהכ
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 . אלא כמו כובעים, שהם מקיפים  על הראש מבלי כפלים,הנים ישי מו מגבעותוהכ

 ,  והרי היא כצני ף שצונף בה  את הראש,שש עשרה אמה אמרו שהמצנפת ארוכה ל"חזו

 . מגלגל ומחזיר ומגלגל סביב ראשו כפל על כפל

ד העברה מצנפת " נקראו ע,אמנם בעבור שהיו ה מגבעו ת מכסות את הראש כמו המצנפת

 בכ תונת ומכנסים ומצנפת :' והה דיוט בד,ולכך אמרו כהן גדול משמש בשמונה  בגדים

 . גדול חושן ואפוד ומעיל והציץ מוסיף עליו כהן .ואבנט

 

ון הקודשים אשר יקדישו בני  ו באומרו ונשא אהרן את ע,ונתן הכתוב טעם במעשה הציץ

 כב ר  ]ל אם עון פגול הרי"ואז[. ו ן הקו דשיםו ולא ביאר איזה ע,דשיהםוישראל לכל מתנות ק

עונם גם כן  ולא ישא ,םוכן אי אפשר שישא עונם אם היו בעלי מומ י. נאמר בפגול לא ירצה

ועון [ כי התורה הגבילה עניינם . טומאתם ידועההאם היו המקריבים טמאים והית

ון שהי ה ה כהן מכפר עליו עם הציץ ושאר שהעי ולכן י].הקודשים נאמר ולא עון המקריבים

 כגון שנטמא המקריב בט ו מאת התהום שהוא בלתי ידועה לו ולא ,היה טומאה  בלתי ידועה

צה עליו כמו  שהציץ מַר,רבן ולא נודע לו עד שהקריב את אמוריווהק וכן אם נטמא ,לזולתו

דשים הוא נושא אבל אינו וון הקודשים  רוצה לומר ששגגת הקו שנאמר את ע,על הטומאות

 . נושא שגגת המקריב ים

 ,ון הקודשיםו להגיד שבעבור שהציץ בא לרצות על ע,’ואמר והיה ע ל מצחו תמיד לפני ה

רבנות היו ק רבים בכל יו ם כדי שיתן  ו כי הק , אהרן בכל יו ם ויוםהיה ראוי ש י היה על מצח

 . ונם תמידואת לבו להתפלל עליהם ולישא ע

 

.  שהיה הציץ מכפר על המחשבות הרעות, ונשא אהרן את עון הקודשיםויש מי שפירש

 ולכך הונח על הראש כי משם תצא הדעת  ,וכן המצנפת על האמונות הנפסדות

 .  והמחשבה

 אינו סובל [דשיהםון הקודשי ם אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קועואבל אומרו 

 . הפירוש הז ה

 

   תה כת ו נוא חר י שז כ ר  מ עש ה  הצ יץ ז כר  
  על כתנות ה האמנם כתנת הכהן גדול הייתה יתר.שכל כהן היה  לובש כתנת בד על בשרו

  ולכך קראה, היי תה משובצת כולה משבצו ת משבצותושכותנתהכוהנים ה ה דיוטים במה  

והייתה משו בצת רוצ ה  .  כי היא היי תה עשויה מפשתן שחוטו כפול ששה.כתנת תשבץ

בצת  ואמר וִש.תנת בתי ידים כדרך הלבוש השלםו והיו לכ ,לומר עשויה  בתים בתים 

 . נתו כאומר ציוה לחכמי לב שישבצו את הכת, שהוא פעל יוצא,ן"ק תחת השי"בחירי

 

 נת  צ יו ה  ע ל  ה מצ נ פת  ו וא חר י שצ י ו ה  ע ל  הכ ת
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 ולא , רוצה לומר שיעשה את המצנפת מפשתן שחוטו כפול שש,ואמר ועשית מצנפת שש

 אבל היי תה ארוכה ו היה צונף ב ה  הכהן גדול  את ראשו צנפה על גבי ,הייתה משו ב צת

 . צנפה

.  אמנם בני אהרן ושאר הכוהנים ההדיוט ים לא היו להם מצנפת אלא מגבעות כמו שזכרתי

 . שה להםוכמו שביאר באומרו ומגב עות תע

 

 וא חר י שז כ ר  ה מצ נפת ז כ ר  ה אב נט 
 ולכך .ואמר ועשית להם אבנטים ולא אמר זה על בני אהרן בלבד כי אם גם כן על אהרן

והאבנט היה חגור שהיה חוגר בה את . 'אמר והלבשת אותם את אהרן ואת בניו אתו וגו

ן לכהן גדול  והו א היה גם כ, כרך על גבי כרך וארוך היה מאוד, תחת אצילי ידיותהכתונ

והי ה   .  כמו שהתבאר בפרשת פקודי,נעשה משש ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רוקם

 ,  ולכן לא היה כהן  הדיוט יכ ול לחגור בו. כי הי ה שם צמר ופשתים,האבנט הזה  כלאים

 ולא מעשה רוקם , אבל בשאר העתות היה חוגר אבנט של בד לבדו.אלא בשעת העבודה

  ה  הכהן גדול ה יה חוגר אותו  בשעת עבודה ובשעת שאין עבודאבל. כמו אבנט הכ הן גדול

 .גם כן

  

 ] הד יו ט- כ ה נ י כת נו ת[
נתיהם ו לומר שלא יהיו כתהואמנם לבני אהרן שהם כוהנים הדיוטי ם תעשה כתנות רוצ

ואמר .  לומר לא מעשה רוקםה רוצ,ואמר ועשית להם אבנטים. נת הכהן גדולותשבץ ככת

הנים ההדי וטים מבגד י  ו ובזה הבדיל בגדי הכ, מצנפת כלומר לא,ומגבעות תעשה להם

 . הכהן גדול

 שכל , לכבוד ולתפארת,הנים ההדיוטיםואמנם גם אותם הבגדים אשר להם יהי ו לכ

 . רואיהם יכירו ם שהם משרתי עליון

 

 שכל הבגדים שנזכרו ה  אין הכוונ,ואמנם אומרו והלבשתם את אהרן אחיך ואת בניו

 רוצה לומר אהרן כל . אלא כל אחד הראוי לו,והו כולם בשבפרשה ילבשם אהרן ובניו

ועם זה ציו ה שימ שח אותם . י ם להםיובניו ארבעת הבגדים הראו. השמונה בגדים שזכר

 ובזה תקדש אותם וכהנו ,רבנות שיזכרו בקדושתםו והוא הק,הני םווימלא את ידם של הכ

 . לי כלומר יהיו  מיוחדים לעבודתי

 

 וזכר אותו אחרי הזהרת המשיחה  , האלה את המכנסיםוהנה לא זכר עם הבגדים

 לפי  ששאר הבגדים אמר שהיו לכב וד ,' שנאמר ועשה להם מכנסי בד וגו.הקדושה

 אך מכנסי בד לא .דשו שכל הרואה אותם מלובשים בהם ידעו כי הם אנשי ק,ולתפארת

 .  ולכך לא היו לכבוד ולתפארת,היו נראים לעין
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וה בגש תם אל המזבח לשרת אם בגדיהם ות בשר העראבל אם מדרך הצניעות לכסו

ואין ראוי  שיובן  המאמ ר . ים יה יויולזה ממתנים ועד ירכ.  או כדי שלא יגביה הרוח,קצרים

 ולא גם כן .ים כי אין ביניהם אמצעייהזה שיהי ו ה מכנסים מסוף המתנים עד התחלת הירכ

וכל שכן אם היו . ויוה כראו כי לא תתכסה בהם הער,יםימסוף המתנים עד סוף הירכ

 ]405ונציה [ .םימראש המתנים עד ראש הירכי

 ,  ואמר והיו על אהרן ועל בניו.יםיולכך יהיה  ה רצון בזה מר אש המתנים עד סוף הירכ

 כי לא יהיה הבדל ביניהם בלבו ש  ,ו ים באהרן כהן גדול ובבניוו שםלהגיד שיהיו המכנסי

 . הזה כמ ו שהו א בשאר הבגדים שזכר

 

 כנגד אהרן כי הוא היה נכנס שמה או בגשתם אל המזבח , אל אהל מועדואמר בבואם

 שהם המקריבים  על המזבח ה חיצון כי אם  םהנים ה ה דיוטיולשרת בקדש כנגד בניו והכ

ולפי שבאו האז הרות האלה כולם בשם . עבדו בזולת  זה האופ ן חיי בים מיתה  בי די שמים

הנים הדיוטים שיה יו בכל דור  ודול וכ ו היה ז ה הדין  עצמו נוהג עם כל כהן ג,אהרן ובניו

 . לכן אמר בסופם חוקת עולם לו ולזרעו אחריו. ודור

  .ה נים כפי פשוטיהםוהרי לך פירוש בגדי הכ

 

 ]רמזי הבגדים בתחומי המידות והדעות[
 .ים אליהםיונבוא עתה לבאר הרמז אשר ירמזו אליו כפי המידות  והדעות הראו

 

 ] הס בר  א בן  ע זרא [
 . ם  כפי חכמת בעלי תכונת הכוכ בי, בזה דעת דרך איש וזר הואע"ראבוהנה ראיתי לה

 שהאפוד היה מורה על מהלך צבא השמים במהלכם ,וכפי מה שהבנתי מרמיזותיו יאמר

כ "ואח. תייהאמצעי לבד שצריכים האצטגנינים לחשוב קודם החשבון של המהלך האמ

 . שבוןצריכים לתקן ולהוסיף ולגרו ע כדי שיאות מראית העין אל הח

 אך לא יוכל לחתוך המשפט על ,והנה המהלך  האמצעי של הכדורים ידוע הוא ונקל לדעתו

 ולזה נושאי האפוד היו  .נוי המקומ ות באורך וברוחביפניו אשר ישתנה למראות העין כפי ש

 והכר תי והפלתי שהוא הכהן  המופלג ב חכמה שופט  באורים וב תומים בחוש ן ,רבים

  .נוי הנ טיות באורך וברוחבי וכפי ש,תיי האמהמשפט שהי ה בנוי כפי מ הלך

 

ב  צורות על " ופירש החכם שכתפות האפוד ובהם שתי אבני שוהם כתובים ו מצויירים י

 היה רומז אל חשב גלגל המזלות שהוא , ששה בימי ן וששה בשמאל,שמות בני ישראל

י ב מזלות רק נחשבות כן למ" והם צורות י,מקום מהלך השמש האמצעי בשנה תמימה

 אשר ששה  ,דוודקו אשר חשב גלגל המישור עובר ומקיף נגד ק,שעומד באמצע הקו שווה
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  .מהמזלות נוטים מצד ימינו וששה מצד שמאל

 ,  ובתהלוכות צבא השמים האמיתי,אך חושן המשפט היה בנ וי כנגד אמצע ארץ ישראל

רקים כמ ו   רק לפ,ולזה הי ה הכ הן גדול שופט אמת בו ומגיד העתידות ולא יטעה על הרוב

 .  ונלכד עכן,ויראה כי באורים ובתומים הפיל יה ושע גורלות. שמצינו בפילגש בגבעה ובעי

 שון  מלם וצורות הכוכבי ם נקראו אורי,ונקרא הכהן הלובש חושן המשפט כרתי ופלתי

 ועל שם שהם מאירים ואף על פי שנקוד בשורק דינו .חמותי ראיתי אור) ישעיה מד(

והתומים הם גופי כדורים שהם מתאימות זו בזו  . ורים גדוליםמלאפום על דרך לעושה א

ב אבנים שבחושן "וי. וחוברות זו לזו מן הגלגל העליון עד מרכז הארץ כגלדי בצלים

והנה מעשה . תי נטויים על אמצע ארץ ישראליהמשפט היו  כפי מהלך מזלות האמ

יצא משפט האורים   ובין שני החשבונות האלה ,תייהחשבון כפ ול מהמהלך האמצעי והאמ

 . והתומים ישר לעת הצורך

 

  :שונולה וזה מה שרמ ז החכם הזה  באומרו וז 

 ואלה הם ,וחשב האפוד  הוא המיש ור על אמצעיתו על כן הששה על כתף השנית

ני   הם באבן אחת על מספר בל כןכפי המחשב ת רוצה לומר חשבון האמצעי ע

 המשפט איננו כפי החלוק  וככה הששה השניים רק. ועל שמותם כתולדותםישראל

ה אמר וירכסו את החושן מטבעותיו יובע ב ור הנטי. בלב רק כפי  החלוק למראה העין

 ששם היו האורים ותומים שמורים עד עת , היה החושן כפול.אל טבעות האפוד

 .  אז יתנום מחוץ אל החושן,הצורך

הם הם  כי  אבני הש. ואין ככה אבנ י החושן,והנה אבני ה שהם שוות ו מעין אחד

 ,והאו רים ותומים לא זהב וכסף היו. ומש פט בני ישראל על אבני החושן. לזיכרון

 .  עד כאן לשונו. והמשכיל יבין,והמספר ידוע  בראיות גמורות מהעליון ו השפל

 

 .  סודו וכוונתוע"ראבהנה זה הוא דרך ה

 ,  שכתב שהיו  האורים רמז לכוכב ים,ג"רלבואין ספק אצלי שזה הוא  גם כן דעת ה

 לרמוז לעצם הגלגל ,לו תכלתו וגם כתב שמפני זה היה ה מעיל כ.והתומים לגופי הכדורים

 . חסום על דבר מזה הדרךיואמנם הציץ והמצ נפת ושאר הבגדים כולם י. הסובב

 

 ]נג ד  הסב ר ו  של  אב ן  עז רא [
 והוא כי אם הי ו האורים ו התומים מעשה  חרש זהב  ,וכבר ישיג אל הדרך הזה ספק גדול

א הידיעה " גם שנזכרו בה.יה כמו שנזכרה באפוד ובחושןילא נזכרה בהם עש למה ,וכסף

ואם היה כל זה דבר .  מה שלא נזכר בכלי ולא בבגד אחר כמו שביארתי,תומיםהאורים ה

 והלא כל איש ישראל החוזים  ,חס לכהן גדולי למה נתי,לותםיחכמה וחשבו ן הכו כבים  ב מס

לא היו משיבים אלא למלך או למי שהצבור צריך ולמה זה . בה רבים יגיד ו באורים ותו מים
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ואם היו כל זה דברי .  כי הנה לכל איש ואיש תהיה הוראת המערכה גם כן,אליו

 ובזמן ב ית שני אין פוצה פה ומצפצף , למה היה מש פט האורים בבית ראשון,אצטגנינות

  .גם באורים

ורה שלמים הם  והאנשים האלה מפרשי הת, ודבר כזבאשוואלא שכל זה הדעת הוא 

 ועשו הדברים הנעשים בדרך ,ייםה כדי להגדיל חכמתם הקטינו מעלת הדברים האל,אתנו

 שרי להו  . שהם ממין חכמתם  הבוקה  ומב ו קה ומב ולקה,יתה האלההפליאה כפי  ההשגח

 .ון פליליומה והוא  עימאריהו כי הו א ז

 

 :אמרו במדרש רבה. ל הוא רחוק מזה"ודרך חז
 דתנן כהן גדול משמש .ם כך הבגדים מכפריםת מכפריאמר רבי כשם שהקורבנו

 מוסיף עליה ן כהן  . כתונת מכנסים מצנפת אבנט:'בדת  בגדים וההדיוט ו הבשמונ

 . גדול חושן ואפוד ומעיל וציץ

 

 ]  יד ע י ה  הפ נ י ני  ה בד רש י–הס בר ו ש ל  א נב ונ יט  [
  :בפירוש זה המאמר ]ידעיה הפניני הבדרשי[וכתב אנבוניט 

 :חשובי האומה ויח י דיה צריך למה שיורו ארבעת הבגדים ההדיוט יםרצו בזה שכל אחד מ

 שרומז לשלמות המעשים הגופי ים כולם והתכונות ה מידותיות הצ ריכות לבני אם הכתונת

 . נת מלבוש כללי לגוףו כמו שהכת,אדם

 להעיר על עזיבת המותרו ת והדברים המגונים כתענוגי הגופות אחר כך יבואו מכנסים

 שנאמר ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה ממתנים ועד ,בהםצוע י ובחירת המ

 כל מי שהוא להוט אחרי בולמוס של עריות סוף ,כרונם לברכהיו אמרו חכמינו ז.  יה יוירכיים

 .  אותו מבשרוםמאכילי

בא להדק המכנסים ולדבקם לגוף בחזקה ויעיר על התחזק האיש השלם והאבנט 

 . מרו ומושל ברוחו מלוכד עירוו הנדחפים לרע כאבהתגברות וממשלת על טבעיו ולחיות י

 :במדרשו
 הלא אם . בראתי לכם יצר הרע שאין רע ממנו:אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל

 אם פורשים אתם מדברי  . היו עוסקים בדברי תורה ואינו שולט בכם. שאת,תיטיב

בך ואם  אין משאו ומ תנו אלא . שנאמר ואליך תשוקתו, הרי ה וא שולט בכם,תורה

 . אתה רוצה תמשול בו

 והם מקיפים את האדם מכל צד מבית ,נה מספרם יָמאהמונעים לשוהוא אמת מבואר 

יחוד שאין בהם  י ומהמו תרות ב,אבל בשלילת המחשבה מהם  כל מה שאפשר. ומחוץ

. בתםי יהיה לשלם בטחון מהכשל בדעתם ומאיבודו בס,הכרח בשמי רת הגוף ובריאתו

 . והאפ שרות על זה בטבע בבחיר ה שנתן בווכבר נתן לו היכולת 

 להיותו  ,ת ובמעשיו"בא על תיקון המידו ת והאמונות התלויות בחו ק היואמנם המצנפת 
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 ומקום החושי ם והדיבור  ,ונותכרי שהם מקומות התבונה והז,הכלי המקיף  על חדרי המוח

מאי .  זהכרו נם לברכה עליו כמו שאמרו חכמינו ז. ת גם כן להזהיר" שציוה הי,החיצוני

 . קרקפתא דלא מנח תפילין מעולם -פושעי ישראל בגופם 

קון כל איש יהנך רואה שהשלמות שירמוז אליהם ארבעת הבגדים האלה הם הצריכים לת

  .שלם ונכבד מהאומה

 

ואמנם ארבעת הבגדים שהיה מוסי ף עליהם הכהן גדול הם היו מורים על יסודות האמונה 

 .  מאשר הוא המנהיג הכולל לאומה כפי התורה ולכן  היו מיוחדים  בו,ועיקריה

בא להעיר וללמד מעלת האומה ה זאת ולכן הושמ ו שמות השבטים בשתי  אם האפוד 

כן .  כי כמו שהראש הוא הגבוה ו הכתפות הם אחריו הי ותר עליון שבגוף,כתפות האפוד

 אחרי המלאך והגלגל שהם הראש ,יעיר שהאדם במינו ה וא ה שלם והמעולה שבנמצאים

 . אמתב

וכמו .  והם שמות בני ישראל, היא האומה הזאת מצד התורה,לוווהנכבד מהמי ן האנושי כ

כן מגמת .  פול עליהםי וכל מה שירד ממנו י,שהראש הוא מעיין מ כל צד בכתפות

רף לראש תכלית הראשון הוא האומה הזאת  וההצלחות כולם שישפיעו העליונים שהם כע

 . כשהיא מוחז קת בשלמותה

  :מדרשבכאומרם 

 שאדם מערב בהן אין אדם יודע ם כל המשקי.שמך' זית רענן יפה פרי תואר קרא ה

 ם אתה מערב אותו עם כל המשקילו אפי, אבל שמן זה,אי זה עליון ואי זה תחתון

 נתונים ,כך ישראל בשעה שעושים רצונו של מקום. שבעולם הוא נתון למעלה

 אין ,וזה הוא אמרם גם כן. רץעליון על כל גויי הא'  שנאמר ונתנך ה,למעלה

אין . פקדת הארץ ותשוקקה) ח"לים סהת( שנאמר ,תשוקתן של גשמים אלא לארץ

 ]406ונציה [ . ואליך תשוקתומר שנא,תשוקתו של הקדוש ברוך הוא אלא על ישראל

 

 ] ה מ עי ל[
בא לעורר על אמונת ההשגחה האלהית בדרכי בני אדם ועל כן הושמו בו   ואם המעיל 

 כאלו יעירהו שי ש למעלה , קול לדעת התנועה והמעשהםהב  שהיו משמי עיפעמוני הז 

 ושאי אפשר הסתרו הוא ומעשיו ומחשבותיו ,ממנו עין רואה ואוזן שומעת כל מעשיו

ובצאתו ולא ימות ירצה  ' והוא אמרו ונשמע קולו בבואו אל הק ודש לפני ה. ת "ודבריו מ הי

 . וה עונש במותו והוא אומרו ובצאתו. בבואו הגמ ול במעמדו והיש רת שלמותו והוא בואו

 

 ) ח"תלים י (במדרשו
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 . שלא היה אחד מישראל מיצר בהיות בי ת המקדש קיים.יפה נוף משו ש כל הארץ

 והיא . לום ו מ תכפרי, ומקרי ב קורבן,נותו שהיה  אדם נכנס לשם מלא עו?למה

 . שמחה רבה

 

 ]הצ יץ  ו הח וש ן [
.  ין הנבואה ורוח הקודש המיוחדים באומה ענים שניהם היו מפר סמי,ואמנם החושן והציץ

 ואם במשפטי ; ותקרא קסם,וזה כי ההג דה הבלתי נבואית תהיה אם בדמיון לבד

 אף על פי שלא , והי א היותר נכבדת אחרי הנבואה, ותקרא חכמת השמים,הכוכ בים

 עם כל זה היא מלאכה .סיונות קדומיםיקש ומושכל אלא בשורשים מונעים בניתעשה בה

 אלא על דרך מחשבה והתבוד דות כשאר ,ואופני עשייתה בלתי מושגים. נכבדשמונחה 

 . המלאכות המעשיות העיוניו ת

 

וגם כי הלב הוא . וכל מה שיהי ה לו שום התלות בעיון יי ו חס ללב תחלה אצל בעלי הלשון

ושהוא יורה ו יגיד משפטי  .  לכן ציוה שיתן החושן על הלב,חותוהתחלה ראשונה לכל הכ

בואיים שאי אפשר להגידם בעיון  משפ טי הכו כבים  בעניין  האו מה ומקרי ה  עניינים נ

  .תמיד' ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני הוהו א אמרו . ואודותיה

והושמ ו בו  שמות השנים עשר שבטים להגיד שזאת ההגדה הנבואיית  מיוחדת בבני  

נבואה ביש ראל שהוא הרי שהחושן הוא מורה מציאות ה. ישראל לבדם לא בזולתם כלל

 . למעלה מחכמת המערכה השמימית

 

 מקום חדר הדמיון להגי ד ולהודיע שההגדה הנבו אית נכבדת והציץ הושם על המצח

כי הקוסמים השופטים בכח דמיונם בלבד יחטאו .  שהתלותו בדמיון לבדו,מאוד מן הקסם

 ולזה הי ה .הקודש ויכז בו  ברוב  הפעמים ולא יגיעו לעולם למה שתגיע אליו הנבואה  ורוח 

  . כי לא היה כקסם ששוא ודבר כזב ידבר,'קדש להכתוב על הציץ 

 

 :ל”חזסמ י ת אמרו וומפני שלמות ההגדה הנבו אית על הכוכבית והק
 )'ד' ברכות ד (.אורים שמאירים את דבריהם תומים שמתמימים את דבריהם

מרם  ו כא,וקים מאוד באותות רחםא ברמזים נעלמיוסמיית תבו שההגדה הק:רוצה לומר

  . בדבראאקל גברא במתא וקל איתת) 'מגילה ל(

 

 . כי גם משלי הנביאים מיד היו הם משיגים פתרוניהם, ויחליטוםםאמנם אלו יאירו דבריה

 לא היה מחליט לעשות עליו פעולות  ,פק על דבר ממה שיראהושאלו היה ה נביא מס

 . מסכנות מבהילות כעניין העקידה וזולתם

 הנה היא גם כן ,סמיתו ו אם היא יותר מבוארת ויות ר נכבדת מהק,כוכ ביתואמנם ההגדה ה
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עלמו  יבות נודעות בחכמה הה יא מצורך שמירת תנאים רבים שיי לס,תכזב פעמים  רבות

יעמדו נא ויושיעוך הו ברי שמים  ) ז"ישעיה מ( וכמאמר הנביא . לפעמים בהכרחםקצת

כרונם לברכה י ודרשו חכמינו ז.החוזים בכו כ בים מודיעים לחדשים מאשר יבואו עליך

 . אשר ולא כל אשרמ

והוא אמרם . אבל הכלים הקדושים האלה הם תומים שדבריהם תמימים בשלמות גדול

והוא מליצה .  אין הקדוש ברוך הוא נגלה לאומות העולם אלא בחצי דיבור:ל גם כן"ז

מיוחד אמנם הקסם ה. ברי והמדעייח הדו שהנבואה תבוא בדיבור שלם על הכ,נכבדת

הנה הדרך הזה  . והוא ה מדמה בקסם בלבד. לאומות העולם נגלית השגתם בחצי דיבור

 . ה מיושרתהברמוז ה בגדים הוא נכון כפי התורה וכ פי הסבר

 

  הסבר בדרך רמז למשמעות בגדי הכהונה–דרך שני 
 התו רה שילבש השצוות שהבגדים ,נו הו אינוכל לבאר ברמז הבגדים האלה ועניודרך שני 

והם  המיוחדים לכהן גדול .  מין מהבג דים היותר משובחים:גדול ה יו משני מיני םהכהן 

 ויל בשו אותם , ומין  מהבגדים שאינם כל כך משובחים,והם חושן ואפוד ומ עיל וציץ. בלבד

 . והם מצנפת ומכנסים ואבנט,או דוגמתם שאר הכוהנים ההדיוט ים

 

 ]רמזי הבגדים המיוחדים לכהן גדול[
 כי הנה על הראש ה י ה  , מקומות מגופ וארבעהובחי ם היו מ ונחים בוהנה ה בגדים המש

 והמעיל הי ה   , והאפוד היה על גבו  מאחריו, וה חושן הי ה על לבו,המצנפת והציץ שעליו

 . מכסה אותו בכל אבריו

 שהם המוח , אברים הראשיים שבאדםארבעהלמד מזה שהיו הבגדים האלה כסות לנ

והיה  .  והציץ שעליו היו מכסה למוח ומונחים עליו כי המצנפת.והלב והכבד וכלי ההולדה

 והי ה המעיל , והאפוד היה מונח על הכבד על גביו מצד אחורי הכהן,החושן מונח על לבו

 וה מקור והאמה  והאשכי ם  . רוצה לומר הכליות,מכסה כלי ה הולדה כולם ומונח עליהם

  .והוית ותקפסד אישו מבלי השאיר לו אחריישהם לצורך שמירת המין שלא ימות ו

 רומז י ם לחזרת חלילה אישי המ ין בב וא זה ,ולכן ציוה שי עשו במעיל פעמון זה ב ו רימון

כי בבוא האדם .  וכמו שאמר ונשמע קולו בבואו אל הקודש ובצאתו ולא ימות.אחר סור זה

 .  ישמע קולו ותורתו ויחיה את נפשו ולא ימות,בעולם הזה

 

  :והי ו הבגדים האלה מורים הוראות

דש ו שהונחו אליהם להגיד שראשו של כהן גדול ומחשבותיו י היה קונה כפי האבריםראש

והיה . ולזה היה המצנפת והציץ על הראש. לא מחשבות ואמונות נפסדות חלילה' לה

לותיו בעדו ובעד כל קהל ישראל ולכך י החושן על לבו להגיד שתמיד יהיו מח שבותיו ותפ
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וכן היה  האפוד על הכבד וכנגדו מונח על הגב . םיני ביהיו שמותי הם  בחושן כאומ ר כל מע

ותה התורה ילהגיד שלא יאכל ולא יעכל כבדו כי אם דבר טהור וקדוש כפי מה שצ

 להגיד שהיו כל ההול דה שלו קודש ולא יטפל , והיה המעיל מכסה כלי ההולדה.האלהית

 , לי המעילכי פעמון ז הב ורימ ון הי ו על שו.  ולא בסתרהבדבר וביאה  אסורה לא בפרהסי

 .שמע בקרב ישראליוכל דבר סופו לה

 

 ] הב גד ים  ר ומ זים  ל אר בע  ע בוד ות  מק וד ש ות[
 כי היו הבגדים המשובחים האלה ארבעתם מורים , והואגם היה בזה הוראה שנית

 כלים ארבעהעל '  עבודות מקודשות שהיה עובד הכהן גדול בבית הארבעורומז ים ל

 . קדושים

ע פ עמים על הפרוכת ולפני הכפורת אחת בשנה ביו ם    מהם להזות שבהעליונההעבודה 

וכנגד העבודה הזאת שהיה עושה בקודש הקודשים היה המצנפת והציץ כי נזר . פ וריםיהכ

 . אלהיו על ראשו לבוא אל חצר בית המלך פנימה

 

וכנגדם היה .  היא להעלות נר תמיד על המנורה הטהורה  בהיכל השםהוהעבודה השני

 . שר בו הי ו האורי ם והתומים רמז לאור המנורהמביא החושן  על לבו א

 
ב יום ה שבת על השולחן הטהו ר   '  היא להעריך לחם הפנים לפני הוהעבודה השלישית

 . אשר בהיכל השם וכנגדו היה האפוד ה מכסה איברי המאכל

 
 הוא להקטיר קטורת סמים על מזבח הזהב וכנגדה היה המעיל   והעבודה הרביעית

 . ה קטורת מעלה תמרות עשןהמשמיע קולו  כמו שהיה 

הנה התבארו הדברים שהיו רומ זים ז ה המין מ הב גדים היותר משובחים שהיה לובש   

 . הכהן גדול

 

 ]רמזי הבגדים המשותפים לכל הכהנים[
 ,ואמנם המין השני מבגדיו והם הנהוגים ומיוחדים ליתר הכוהנים המשרתים את פני השם

המה הי ו כנגד ארבעה . פת בד ומכנסי בדשהם כתנת בד ואבנט בד ומגבעות בד או מצנ

 העור : והם,מיני איברים משרתים מתדמי החלקים שבאדם שאינם איברים ראשיים

 עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים :  כמו שזכרם איוב ביצירתו,והבשר והעצ מות והגידים

 . תסוככני

 כמו שכתו ב   ,והמכנסים כנגד הבשר.  כי היא שמלתו לעורו,נ ת כנגד העורווהי ה הכת

.  כי הם מכסות עצמי הגולגולת,והמגבעות כנגד העצמות. ומכנסי בד יהיו על בשרו
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 לשלוח להם ,והאבנט היה  כנגד הגידים הסוככים וחוגרים הגוף לחבר אבר אל אבר

 . התנועה והה רגש

כי הבגדים  . קוניהם ומעשי הם מבואריוההפרש שבי ן שני מיני ה בגדים האלה באיכות ת

 חוץ מן הציץ שהוא נזר הזהב , מעשה חושב בחוטים זהב תכלת וארגמןהראשיים היו 

 רוצה לומר פשתן ,אבל בגדי המשרתים הם כולם בד. הטהור פשוט  מהרכבה ה חוטים

 . גם אריגתם לא היה מעשה חושב. שהוא פחות במדרגתו משאר הדברים

 

 ,  היקריםהבעראאם ה.  שהם שמונה בגדים יחד,והנה הכה ן גדול ילבש שני מיני הבגדים

ושאבריו הראשיים  . א הראשי בקרב עמו כמ ו ה אברים הראשיים בגוף  ה אדםולרמוז כי ה 

 בגדים  הרבעאהיו בו כפ י הראוי והנאות לתורה ולדבקות האלהי כמו שזכ רתי ואם ה

 היה לובש להגיד שהוא , שהיו כנגד האברים המשרתים מתדמי החלקים בגוף,האחרים

 וגם יעשה בעת הצורך כל ,הנים כא חד מהםו אחיו הכיהי ה עניו ש פל רוח מתחבר עם

.  בגדיםהרבעאהנים  באותם הו ולכן הי ה שוו ה  לכל אחד משאר הכ,העבודה שה ם עובדים

 . פ ורים בב גדי לבן ולא בבגדי זהביכי גם לרמוז לזה עצמו הי ה עובד ביום הכ

מזו מנים   לרמוז שכל איבריהם מוכנים ו,ואמנם כהני ההדיוט ות היו בגדיהם כולם בד

 י כל עצמות, כאלו היה אומר כל אחד מהם בהתלבשו בהם.לעבוד עבודת הקודש

  .מי כמוך' תאמרנה ה

 ]407ונציה  [.הנה זה הוא דרך שני בביאור הרמז הנרמז בבגדים הקדושים האלה

 

 ]דרך שלישי להסביר את רמזי הבגדים[
 מלובש בשמונת לן  הגדו והוא שהכה,ראיתי גם כן ברמז הבג דים האלהודרך שלישי 

 מקושר ומדובק ומס ודר קצתו , שהוא כאיש אחד,לווהבגדים היה  רומז אל הנמצא כ

 . בקצתו

 

 ] הצ יץ[
 ולכן היה כתוב בו קדש , אשר על מצחו רומז לעולם השכלי הנבדל מכל גשמותוהיה הציץ

 גם שהראשון מהם הוא הקדוש בהחלט ,כי הנבדלים כולם קדושים כולם ברורים' לה

  .יתברך

 

 ה מצ נפת  
 והיה הציץ על ,גול  הראשיבוב  בעי ולכן ה יה הנחתה ב ס,היה רמז לג רמים השמי מיים

 ולהיות  מדרגת ,המצנפת לרמוז שהשכלי ם הנבדלים הם מניעי הגרמים השמימיים

לכן היו הצי ץ  . הנבדלים והשמימיים עליונה מטבע עולם השפל ורחוקה מדרגתה ממדרגתו
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 . ון ורחוק משאר איברי הגוף עלי,והמצנפת הנושא אותו בראש

 

 א מנ ם  ה אפו ד  ו החו שן  
 .ושאר הבגדים הם כנגד הנמצאים השפלים ההווים ו הנפסדים

 תכלת : פשוטי םהרבעא ולכן היה נעשה מ, כנגד המורכבים החומריים  כולםוהיה האפוד

 והיה  .רומז אל ארבעת היסודות ואל ארבעת הצורות. וארגמן תולעת שני ושש משזר

 וכנגדו היה מעש ה   ,לרמוז אל השכל האנושי שיחול במורכ ב האחרון ה שפל ,בתוכם זה ב

 היו רמז  ,ו שתי כתפות האפוד שהיה  אל שתי קצותיו.  כי היא  המשיג במח שבה ועיו ן,חושב

 . לשתי קצוות מזרח ומערב

 

 וא מ נם  שת י א בנ י  הש הם   
 היה לרמוז שחלק אחד מהמורכבים מה מין האחרו ן  ,אשר היו שם שמות בני ישראל

 ה היא יותר מוכנ,ולהיותה מבחר המורכבים הש פלים. האנושי היא האומה ישראלית

 יותר קרובים  , שהם בעליוני הגוף, הושמו בכתפות,לקבל השפע העליון משאר בני אדם

 . אל הראש

ן  מפני שהכה , מהסיבה  אשר זכרתי למעלה,ואמנם היו ב שתי אבנים לימין ולשמא ל

 ,אמנם אמר שם כתולדותם.  ישא אותם כנגדם,שא כפיו לברך את העםי כשי,הגדול

 לא כמו שאר האבנים אשר ,להגיד שהרמז ההוא בשבטים היה כתולדותם בתחילתם

  . כמו שאזכור,בחושן שהיו  בבחינה אחרת

 ,והגיד שכל המורכבים  השפלים. אחר זה רמז ההבדל שבין  המורכב ים ה שפלים אלו מאלו

 , ולא מצד פניו כי אם מאחרי גוו, מאחורי הכהן הם כאפוד שהוא,גם בני אדם גם בני איש

 בעת ,בול התורהי והיא האומה  ישראלית אחרי ק, אמנם יש חלק מהשפלים.כדבר הנבזה

 ולזה היה רומ ז   . שאז השם דורש אותה ועיניו ולבו בה כל הימים,שתעשה רצונו של מקום

 מורכבים ,אל שאר העמים ועם ישר, ולכך היה מדובק עם האפוד להיות כולם,החושן

לם מורכבים  מארבעת היסודות ומהרו ח השכלי שרמז בז הב   ווכ. שפלים וממין  האדם

 . תולעת שני ושש וארגמן ותכלת

 

 ] חוש ן  מ עי ל  ו אב נט[
בוע  ר אמר שהחושן ,ולפי שהייתה  האומה ישראלית אחרי קבלת התורה נחלקת בדגלים

 ולפי שאומה  .י ישראל ויפתח בהם שמות בנ, טורי אבןהרבעא ושיהיו בו ,יהי ה כפול

 לכן , הנבואה שתחול באנשיהת ובמדרג,ה"חדה בתורה האלהית שקבלה על ידי מרעינתי

 .ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומיםאמר לרמוז לה 

 . כי נר מצווה ותורה אור) 'משלי ו( וכמו שאמר , הם רמז למצוות התוריותכי האורים
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 ושתי המתנות .אלהיך' מו שאמר תמים תהיה עם ה וכ,רמז להגדות הנבואיותוהתומים 

 . האלו היו לישראל על יד משה רבנו

 ציוה  ,ולפי שהכהן גדול היה מכפר ומתפלל בעד האומה ומגיד עתידותיה באורים והתומים

 שהוא ,דשוו נשמע קולו בבואו אל הקואמר .  ויהיו  בשוליו  פעמון זה ב ו רימון,מעילשילבש 

 לרמוז אל העבודה שיע בוד הכה ן גדול במקדש נתובכתן ציוה וכ. רמז להגדתו ולתפלתו

תנותו ו לרמוז על ענוהמכנ סיםוכן . פזו ן רבי כאלו היא ערום וי חף מוכן לעב וד בח,השם

 . וצניעותו

  . לרמוז על התגברו ביצרווהאבנט

 .  מסכים לרמז המשכן וכ ליו,הרי לך רמז בגדי הכהן גדול

והבוחר יבחר . ת הרמז אשר בבגדים האלההלא כתבתי לך שלישים במועצות ודע
 . לעצמו הדרך הישר משלושתם כי כל דרך איש ישר בעיניו

. 

 אברבנאל שמות פרק כט 
 

 לז-א, שמות כט

 ]הקדשת הכהנים[
 וציוה בבג דים אשר ,לם לעבודת המקדשיאחרי שציוה י תברך על הקרבת אהרן וב ניו וה בד

יובדלו  מקרב כל ישראל לעבוד את העבודה   ציוה  עוד עתה באי זה אופן  יתקדשו ו,ילבשו

 אלא  , ומהדיוט אל כהן עליון, האדם מתכונה מה לתכונה אחרתקשייעתכי לא יתכן . ההיא

 גם כי היו צריכים  .לואי םי ולכן יהיו  ימי המ.רשום שיעשה או יעשו לו מה-עלובאמצעות פ

 . רבנו תואהרן ובניו ללמוד מאדון הנביאים עבודת המקדש ומעשה הק

 כפי מה שהיו לפני  ,לואים יכ הן משה רב נוי שבשבעת ימי המ,מפני זה צי ו ה יתברךו

 . כ בעבודת המקדש והקרבת המזבח"האלהים כדי שממנו יראו וכן יעשו אהרן ובניו אח

 ו היה  הפעם האחת מהן  ,לואיםיאמנם נעשה הסדר הזה  שבע פעמים בשבעת ימי  המ

ר הפעמים ה יו  ללמד את אהרן ואת בניו ושא. לווהנים ואת המזבח במשכ ן  כולקדש את הכ

 . בדיני העבודה

 ל "וכמו שאמרו חז
אמר רבי יהודה ומנין שכהן   .  שאינו יודע עיקרי העבודה אין עבודתו עבודהן גדולכה

כי שפתי כהן  י שמרו דעת ותורה ) 'מלאכי ג( דכתיב ,למיד חכםגדול צריך להיות ת

 .  יבקשו מפי הו

 

 ] ח ל ות  ורק יקי ם,  קור בנ ות[
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 רוצה , באומרו וזה הדבר אשר תעשה להם,כך זכרה התורה כאן התכלית הראשוןול

 ופר בן  .קח הוא כמו , פר בן בקרלקחואמרו . לומר לאהרן ולבניו לקדש אותם לכהן לי

ולחם . ב חדשים" והאיל הוא שיעברו עליו י. והוא בן שתי שנים,בקר הוא הרך בשנים

אבל . והלחם אין בו שמן  כלל. נונית ודקה הם כולם מעיסה עב ה וב י,י םוחלות ורקיק

 . ולשים אותם במים, שהקמח נתערב בשמן בעת לישתו,החלות היו בלולות בשמן

 כי הי ו לשים  , בשמןם בהיותם חמים סכים אות,והרקיקים  היו  משוחים בש מן אחר אפייתם

 .  אותהםה היו מושחי י העיסה במים  ואחרי האפי

והיו אם כן כולם . ים האלה היו עשרה במ ספרומפי  הקבלה  למדנו שמכל אחד מהמי נ

 רוצה לומר ,לתו ושיהיו ס. כי לא יקריבו שום  דבר חמץ,וציוה שיהי ו כולם מצות. שלושים

 רוצה לומר שיתן הלחם  ,ואמר ונתת אותם על סל אחד. היוצא מן  הקמח מנופה ונ קי

ת שתי  כמו ונתת אתוך ישמש במקום על כי מלת ,והחלות והרקיקים בתוך סל אחד

 . עבותות הזה ב על שתי הטבעות שענינו בתוכם

 

 כי לא . אך לא הלחם,והנה החלות והרקיקים היו ממיני המנחה שנזכרו בפרשת ויקרא

 אף על פי , והנה ציוה להביא יחד הפר והאיל והמנחות ההמה.תמצא שום מנחה בלי שמן

 . בוצ ם תשלם הקדושה לאהרן ולבניוי מפני שבק,רבנות חלוקותושהם ק

 ,כי מפני שמשם יכנסו להיכל. וציוה שיקרי ב ם אל פתח אהל מועד שהיא העזרה כולה

 . הל מועדופתח אומהי כל לפני לפנים נקראה כל העזרה 

 

 ] לב יש ת ב גד י  כ הו נ ה[
 ראוי שירחצו אותם להעביר מהם כל ,שוטיכוך ק ודם לקי כי מפ ני שהזורחצת אותם במים

 התחיל ,ולפי שאהרן היה הראש. המיוחדים להםכ ילבישם הבגדים הקדושים " ואח,לכלוך

 שהיא , לות כלומר הכתונת המיוחד,תנתוולה את כיואמר תח. ראשונה בלבישת בגדיו

 ולא , כי הם מפני צניעותם לבשו אותם קודם לכן, והנה לא זכר המכנסים.נת תשבץוכת

 כדי ,באבל הכתו. נת יחגור האבנטו ואין ספק שעל הכת.שם אליהםילבהנצטרך משה ל

 ואז אמר והלבשת אותם אבנט אהרן , המתין בו עד שיזכיר לבישת בניו הכתונת,לקצר

 . ובניו

בר את י וח, ואחריו את החושן, ואחריו את האפוד,ואהרן לבש אחר זה מעיל האפוד

ושמת ואחר זה אמר . ואפדת לו בחשב האפוד : ועל זה נאמר כאן.המעיל בחשב האפוד

ונתת את ציץ . ה לומר עטופה מצד אחורי הראש עד אמצעו רוצ,את המצנפת על ראשו

 ,זן ברוחב שתי אצבעותוזן אל או הוא ציץ הזהב המגיע מא,נזר הקודש על המצנפת

 . שהיה פתיל תכלת שבו קשור על המצנפת

 ולקחת את שמן המשחה ויצקת , ואמר.ואחרי לבישת הבגדים לכהן גדול ציוה ב משיחתו

 ואמצע הראש , הצניפה הייתה סביב סבי בן"הרמבמו שכתב  כי כ,על ראשו ומשחת אותו



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra* פירוש אברבנאל לפרשת תרומה 

 

40

40

 .  ו עליו יצק השמן,היה מגולה

 שראשונה ע"ראב יהיה הדבר כדברי ה, שהייתה  המשיחה בכל הראשי"רשאבל לדעת 

 .כ שם את המצנפת" ואח,משח

 ועושים , שהכוהנים  הגדולים היו  מושחים על ראשם בחלק מועט מהראשל"חז וכבר זכרו 

 .   שראו המשיחות הה מה בעיניהם, מן הנביאיםל"חז כמו שקבלו ,י וני תף "כמין כ

 

ף הי א ראשונה " כי הכ,ף י וני ת לרמוז שהוא אשר בחר השם לכהן"שהיה כואומר אני 

 .  כמו שהנזר היה מור ה על המלכות, והיה מור ה ז ה על הכהונה.לאותיות כהן

 , וזה  הוא ואת בניו תקריב . זכר כזה בעצמו בבנים,דוש אהרן ומשיחתויואחרי שזכר ק

וחבשת . תנות בדו לא משבצות אלא כ,תנותו והלבשת אותם כ,רוצה לומר לאותו מקום

וה נה נקראו .  והיו ככ ובעי ם גבוהים, במקום המצנפת שהיה לאהרן,להם מגבעות בראשם

  . וחובש ים אותם בפתיל תחת הגרון.מגבעות לפי שהיו כשתי גבעות והגיא ביניהם

להגיד שאחרי כן לא יצטרכו הם ובני ה ם לכמו זה  . להם כהונה  לחוקת עולםוהי יתה ואמר 

דוש הראשון  יח הק ו כי מעתה ועד סוף העולם תהיה  להם הכהונ ה מכ,הפועל מהמ שיחה

 . הזה ולזרעם אחריהם

. הנים גדוליםו לפי שלא יהיו כל בני הכהן גדול כ,ואולם לכהונה הגדולה תצטרך המשיחה

ולכך תהיה המשיחה לאותו שיבחרו להיות כהן . יותר ראוי אליה ה,אבל אחד יהי ה בלבד

  .גדול

לתם לעבוד זאת ו לומר שבפועל הזה ישלים ידם ויכ,ואמר ומלאת יד אהרן ויד בניו

 . כי אחר זה יהיה  להם רשות ויכולת לעבוד במקדש. העבודה
 

 ] קרב נו ת י מ י  ה מי ל ו אים[
ואומרו והקרבת  . בנות אשר יעשורוואחרי שזכר לבישת הבגדים ומשיחת אהרן זכר ה ק

 כי למעלה נזכרה הקרבה על  , אין הפסוק הזה מ יותר וכפול,את הפר לפני אהל מועד

 כדי שיהיו  מזומנים ,הניםולהגיד שיקריבם אל הכ. הלחם והחלות והרקיקים והפר והאלים

הרי . ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מועד ,הנים אמרו  ועל הכ.ומעותדים שמה

והקרבת את  ולכך הצטרך הכתוב לומר עתה . לא הבהמות,תקרבו שמההשהם לבדם 

 ו י קריבהו למקו ם ששם אהרן ובניו פתח ,קחהו מהמק ום שהיה בוי שיהפר לפני אהל מועד

  . כי הסמיכה תה יה שמה.אהל מועד

 ואמנם הטעם . ותהיה עם וידו י  ותשובה,וכבר התבא ר שהסמיכה  הייתה בש תי ידים

  .אר בסדר ויקרא בעזרת השםינה יתב יבענ

 

 ] פר ח ט את[
  :רֹאׁש ַהָּפר-ְיֵדיֶהם ַעל-ַהָּפר ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ְוָסַמְך ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת-ֶאת ְוִהְקַרְבָּת י
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  :ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד’ ַהָּפר ִלְפֵני ה-ֶאת ְוָׁשַחְטָּת יא

 

יטה לא הייתה כשרה  כי זאת השח, רומז למשה שהוא ישחטהו,ושחטת את הפרואמר 

 וכאן , ולכן שם היה השוחט כהן גדול, פוריםילואים כמו ביום הכי  לפי שהעניין במ.בזרים

 ו הוא  שחט בחצר אהל מועד  , שהיה  משמש ככהן  גדול אותם הימים,נוהיה מש ה רבי

פתח אהל ' לפני ה ה שאמר וז.כח קודש הקודשיםו במה שהי ה  ממנו נ,בחלק הצפוני 

 כי מש ם היה סוב ב ו זורק הדם ,גם היה לצד צפון המזבח. 'שוחט לפני ה שיהיו  פני ה,מועד

 . לואיםיפורים ה יית ה עבודת המיש כי כדמות עבודת יום הכרמיד טרם יק
  :ַחְיסֹוד ַהִּמְזֵּב-ַהָּדם ִּתְׁשּפְֹך ֶאל-ָּכל-ַקְרנֹת ַהִּמְזֵּבַח ְּבֶאְצָּבֶעָך ְוֶאת-ִמַּדם ַהָּפר ְוָנַתָּתה ַעל ְוָלַקְחָּת יב
 ַהָּכֵבד -ַהֶּקֶרב ְוֵאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל-ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת-ָּכל-ֶאת ְוָלַקְחָּת יג

  :ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן ְוִהְקַטְרָּת ַהִּמְזֵּבָחה-ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת

 

 יתן על קרנות המזבח שתי הזיות שהן י ו, רוצה לומר מועט ממנו,קח מדם הפריוציוה שי

 והם בקרן צפונית מזרחית ובקרן דרומית , כי הדם יבוא בארבע פאות המזבח.ארבע

 ומשם יורד עד , היה שופך אל יסוד הדרומית, שהם שיורי הדם, ואת כל הדם,מערבית

 .  והיה י ורד בנקבים שהיו שם,התהום כדי שלא יסרח המקום ההוא

 , ואת היותרת,ומלמטה רוצה לומר מלמעלה ,וציוה עוד שכל החלב המכסה את הקרב

 הכל יקטיר על המזבח כמנהג , ואת שתי הכליות וגומר,והיא האוזן ה יתרה אשר על הכבד

 לפי שבעבור דשנות החלבים היה הכ ל - ושרפת ולא אמר והקטרתוהנה אמר . כל חטאת

 ו שאר הפר , כאלו הוא קטורת סמים שעולה כלו בלהב ועשן. ולא יעשה דשן,עולה בעשן

 כמשפט חטאת הכהן שהיא  ,מו ומעיו ועם פרשו ציוה לשרוף חוץ למחנהעם עורו ועצ

  .נשרפת
 . מפני הסרחון,שרף מחוץ למחנהיוציוה שי. עם מעיו רחוצים - ועם פרשו רש פיע"והראב

 כדי ,שרף כןי חטאת היא שדינה לה. כי אם בבית הדשן, כןםואין שאר החטאות נשרפי

 . הנה אדם ממנהישלא י

בתם י לפי שהוא בא לכפר על חטאים גדולים אשר ס,ניין מיוחד בחטאתוהנה היה זה  הע

רבע א ועל ,רב עא ולכך היו  ההזאות .הרבעא וישוב אל יסודו ה,פס דיהוא החומר  שיכלה וי 

 . קרנות המזבח

 

 ] עו ל ה[
  :רֹאׁש ָהָאִיל-ְיֵדיֶהם ַעל-ָהַאִיל ָהֶאָחד ִּתָּקח ְוָסְמכּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת-ְוֶאת טו
  :ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב-ָּדמֹו ְוָזַרְקָּת ַעל-ָהָאִיל ְוָלַקְחָּת ֶאת-ֶאת ְוָׁשַחְטָּת טז
  :רֹאׁשֹו-ְנָתָחיו ְוַעל-ָהַאִיל ְּתַנֵּתַח ִלְנָתָחיו ְוָרַחְצָּת ִקְרּבֹו ּוְכָרָעיו ְוָנַתָּת ַעל-ְוֶאת יז
  :הּוא’ ֵריַח ִניחֹוַח ִאֶּׁשה לה’ להָהַאִיל ַהִּמְזֵּבָחה עָֹלה הּוא -ָּכל-ֶאת ְוִהְקַטְרָּת יח
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 , ציוה על העולה שיעשה מאחד מהאילים,ואחרי שזכר קורבן הפר  שהוא החטאת

.   וזריקת דמו כמו שזכר בפר, רוצה לומר כל הדם שלו,מהסמיכ ה וה שחיטה ולקיחת דמו

שרף האיל  י  שי,ואת האיל תנתח לנתחיו ורחצת קרבו וכרעיו והקטרת  המזבחואמר עוד 

צטרך הפשט וניתוח וכ ליל לאישים ת ו דין כל עולה ש.’ עול ה הוא לה,לו יחד על המזבחוכ

 שאין הנאה  , עד שיריח בו ריח ניחוח כקטורת העולה לפניו,בעשן’ לו להו ויעלה כ,ישרףיש

  .הנים כללוממנו לכ

 , בעבור,היא מקום’ הלד " ולמ, ואשה מלשון אש.הוא ’ריח ניחוח אשה להוזה שאמר 

 . ' הבעבורלומר שהעולה כולה תהיה ריח ניחוח רוצה 

 

 ]  של מי ם-אי ל  ה מ יל ו אי ם  :  ה אי ל  ה שנ י[
  :רֹאׁש ָהָאִיל-ְיֵדיֶהם ַעל-ֵאת ָהַאִיל ַהֵּׁשִני ְוָסַמְך ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ְוָלַקְחָּת יט
 ְּתנּוְך אֶֹזן ָּבָניו ַהְיָמִנית -רֹן ְוַעלְּתנּוְך אֶֹזן ַאֲה-ָהַאִיל ְוָלַקְחָּת ִמָּדמֹו ְוָנַתָּתה ַעל-ֶאת ְוָׁשַחְטָּת כ

  :ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב-ַהָּדם ַעל-ּבֶֹהן ַרְגָלם ַהְיָמִנית ְוָזַרְקָּת ֶאת-ּבֶֹהן ָיָדם ַהְיָמִנית ְוַעל-ְוַעל

 

 וזכר בה מהסמיכה והשחי טה ולקיחת  . ציוה על האיל השני,ואחרי שציוה על איל העולה

אמנם .  כמו שזכר בחטאת ובעולה, וזריקתו על המזבח רוצה לומר קצת מדמו,הדם

 ו על בוהן ידי ה ם ורגליהם ,ק מהדם ה הוא על תנוך אוזן אהרן ו ב ניו הימניתוהוסיף  בו שי ז ר

 . הימנית

 כדמות ברית בין השם ובי ן ,הניםו חשבו שהיה זה  מהזאה על הכוקצת מהמפרשים

 .קומו ת שזכר וקצתו עליהם במ, שקצת הדם ניתן על מזבח השם,הכוהנים

 ולא היה בהם חלק לבעלים ולא , והאיל הראשון עולה, לומר שהפר היה חטאתויותר נכון

 .  וכל שכן מבשרו שלא ניתן לבעלים כלל, וכן במקום הז ה לא ניתן מדמו לכוהנים.הניםולכ

 

 וחלק ,הניםו וחלק לכ, ומפני זה הי ה חלק ממנו לגבוה,אבל האיל השני היה לשלמים

 , ומשה רבנו היה הכ הן ה מכהן שם,י שהבעלים בקורבן הז ה ה יה אהרן ובניו  ולפ.לבעלים

 יצווה גם כן שיזה על , שהיה בחלק הגבוה ,לכן אחרי שציוה על הזאת הדם על המזבח

 ובעבור שהיו נכנסים . כי הוא חלקם מהשלמים ההם שיקריבו על עצמם,אהרן ובניו

 כאומר . שהוא כלי השמיעה, הימניתזנםו היי תה ההזאה על תנוך א,בכהונה לעמו ד לשרת

 .ועל בוהן ידם הימנית. היךוזנך ושמע דברי אלו בהזאה ה היא  כהן הטה א

 נקרא בדברי , והב וה ן ה וא האצבע המחזיק בכל ה אצבעות,יהיים  הם כלי העשילפי שהיד

 והוא , כי הוא גדול בחזקתו על האחרים ואוגד אותם יחד,גודל לברכה םזיכרו נחכמינו 

.   האצבע הדומה לבוה ן נקרא כמוהו בו הן,וכן ברגלים.  רוצה לומר מחזיק בהןנקרא בהן

 ושישתדל לעבוד ,לו להעיר את הכהן שישתדל להבין ולשמוע תורת האלהיםווהעניין כ

 ,ם והרגלים הימניתי ובו הן  הידי,זןו והיה כל זה מהא.רגליובעבודתו בידיו וללכת במצוותיו 

 לא , כי הוא צד השלמות,יכ ותיו תמיד לצד ימיןלהעיר שתהיה שמיעתו ומעשיו והל
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 לכן קראה תורה לאיל , ומפני שהיה זה מיוחס לכהונה והשירות.לתכלית רע ושמאל

 . הנים לכה ונה והממלא את ידם לעמוד לשרתוכי הוא המקדש הכ. לואיםיהשלמים איל המ

 

 ארבעמזבח להגיד ששאר הדם הנשאר מאותו איל שני יזרוק על ה. וזרקת את הדםואמר 

 , ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומש מן המשחהוציוה עוד . מתנות על ארבעה קרנות

 ומא ותו עירוב י ז ה על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל ,להגיד שיערב יחד מהדם והשמן

 .  ובז ה יהי ו מקודשים הם ובגדיהם עדי עד,בגדיהם

 

 . והנה נמשח אהרן בשתי משיחות בשתי בחינות

 . לכהן גדול הוא בעצמו כל ימיו שנמשח האחת

 .  שנמשך לכהן הוא ובניו וזרעו לנצחוהשני

 ועתה . לפי שאז נמשח לכהן גדול,ולכן למעלה זכר משיחתו אצל בגדי הכהונה הגדולה

 .  וזר לא יקרב לעבוד בה,זכר שנית שנמשח עם בניו לעניין הכהונה להם ולזרעם

 

 ] הק רב ת  הא ב רים  ש ל  אי ל  ה מי ל ו אים[
 ַהֶּקֶרב ְוֵאת יֶֹתֶרת ַהָּכֵבד -ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת-ָהַאִיל ַהֵחֶלב ְוָהַאְלָיה ְוֶאת-ִמן ַקְחָּתְוָל כב

  :ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין ִּכי ֵאיל ִמֻּלִאים הּוא-ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת
  :’ת ְוָרִקיק ֶאָחד ִמַּסל ַהַּמּצֹות ֲאֶׁשר ִלְפֵני הֶלֶחם ַאַחת ְוַחַּלת ֶלֶחם ֶׁשֶמן ַאַח ְוִכַּכר כג

 

ולקחת מן האיל ואמר . ואחרי שזכר מה יעשה מדם איל המילואים זכר מה יעשו מאיבריו 

 שהוא למטה מן הירך האחרון ומגיע מן ,ואת שוק הימי ן ...השני הזה החלב והאליה

 לפי ,שרף על המזבחי היה להוזה. זרועוכשכנגדו נקרא .  הע ליונה עד האמצעיתההארכוב

  . והמזבח אוכל חלק ממנו,שהיה זה קור בן שלמים

 לכן אמר , רוצה לומר לתת שוק הימין למזב ח עם החלבים,ולפי שלא היה זה דין השלמים

. רבנותו רוצה לומר ולכן מאותו צד דינו משונה משאר הק,לואים הואיכי איל מאחר זה 

 שכבר ,ם  הלחם העב ו החלה והרקי ק מסל המצוו ת ושוק הימ ין ע,וציוה שאותם  החלבים

 הכל על כפות ידי ןיית , בנוכחות ארון הברית,הל מועדו כלומר מונחים פתח א,'היו לפני ה

 .  ואחר כך על כפות כל אחד מבניו אחד אחד,אהרן ראשונה
  :’נּוָפה ִלְפֵני הַהּכֹל ַעל ַּכֵּפי ַאֲהרֹן ְוַעל ַּכֵּפי ָבָניו ְוֵהַנְפָּת אָֹתם ְּת ְוַׂשְמָּת כד
  :’ִאֶּׁשה הּוא לה’ ָהעָֹלה ְלֵריַח ִניחֹוַח ִלְפֵני ה-אָֹתם ִמָּיָדם ְוִהְקַטְרָּת ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ְוָלַקְחָּת כה

 

 שישים ידיו מתחת ידיהם ,והנפת אותם , שהוא היה המכ הן  שמה,ואמר כנגד משה

 והתרומה הי א שמעלה .ומביא מוליך , רוחות העולםארבע והתנופה הייתה ל.להניפם

 שישרפם במזבח העולה  עם עולת הולקחת אותם מידם והקטרת המזבח ואז .ומוריד

 . האיל הראשון שהיה נשרף שמה
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 והוא המקריב   ,והי יתה התנופה להעיר שהיה משה ר בנו אמצעי בינם ובין הש ם יתברך

אבל . אמצעיתוקח את המנחה מידם בעבו ר משה וביוכאלו הוא יתברך י. אותם לעבודתו

לריח ניחוח  ולזה אמר . אלא האש השורף אותו,ה ממנונ לא היה נה,חלק הגבוה הזה

 . כמו שביארתי' אשה הוא לה' לפני ה
  :ְוָהָיה ְלָך ְלָמָנה’ ֶהָחֶזה ֵמֵאיל ַהִּמֻּלִאים ֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹן ְוֵהַנְפָּת אֹתֹו ְּתנּוָפה ִלְפֵני ה-ֶאת ְוָלַקְחָּת כו

 

 והוא הרואה  פני הארץ  ,לואים אשר לאהרןיקח את חזה איל המילמשה שיעוד ציוה 

 להודיע שהכל  ,' ויניף משה אותו תנופה לפני ה,ארו והוא קרוב לצו,כשהבהמ ה הולכת

קחהו  י רוצה לומר ת,יהי ה לך למנה והוא אומרו , ואז יתנהו משה מי דו למי שירצה.מאתו

 .  בעבור שאתה מכהן באיל ו של אהרן, כי הוא חלקך מקורבן ה שלמים הזה,אתה משה לך

 

 . לפי שאהרן היה עי קר.  ולא זכר בניולואים אשר לאהרןיאיל המואמר 

ולקחת  יאמר . שהוא טעם ללקיחת משה את החזה,ן"הרמבויותר נכון הוא מה שפירש 

 ואין החזה ראוי לו כי לא , בעבור שהוא לאהרןלואיםיאת חזה התנופה אשר מאיל המ

 ולכן  . כי אתה הוא המכהן, לא כהן,ואהרן במקום הזה הוא בעל. עליםיהי ה החזה לב

 . קחהויאתה ת

להגיד שלזיכרון מה שיעשה עתה באיל . דשת את חזה התנופה ואת שוק הימי ןיוקואמר 

 , ושניתן למכהן, שנקדש ממנו להקטיר על המזבח, אשר לאהרן ולבניו,המילואים הז ה

 שבכל השלמים יהי ו מקודשים ב זה האופ ן  ,ידשאר לחוק תמיחזה התנופה  אשר הונף י

 .  אבל יהיו ממתנות הכהונה, ולא יאכלו הבעלים השוק והחז ה,עצמו

הנה .  ציוה אחר זה שיהיה  השוק  לכהן,ועם היות שציוה כאן שי שרפו השוק והשלמים

 . ה"הסיבה ב זה  תתבאר בסוף סדר צו את אהרן בע

 

 יעשה אהרן אחר כך , מכה ן לפניו  שהנה מה שנעשה לאהרן עם משה בה יות ו,והכלל

 והם , וככה  בעניין בגדי ה קודש אשר לאהרן.בהי ותו מכהן  לפני בני ישראל בזבחי שלמיהם

הנים הגדולים שיבואו אחרי מותו ו רוצה לומר הכ, יהיו אחריו בגדים לבניו,השמונה בגדים

  . ובהם ימלא ידיו לכהן, שבהם ימשחוהו  לכהן גדול, בהםםבדורות למשח

 

 כן כל כהן ג דול שיבוא אחריו שבעת ימים ילבש  ,כמו שאהרן  עשה שבעת ימי ה מילואים ו

 הם שבעת ימי המילואים שבהם יחנך וילמד דרכי ,דשואת הבגדים בבואו לשרת בק

 דוגמת מה , יהיה נ משח עם הבגדים יום ויום ,ובכל אותם שבעת הימים. עבודת הקודש

 . שנעשה לאהרן

 

 ]מ ה  נע ש ה ב אי ל  ה מ יל ו אי ם [
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 :ְּבָׂשרֹו ְּבָמקֹם ָקדׁש-ֵאיל ַהִּמֻּלִאים ִּתָּקח ּוִבַּׁשְלָּת ֶאת ְוֵאת לא
 ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ַּבָּסל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד-ְּבַׂשר ָהַאִיל ְוֶאת-ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ְוָאַכל לב
  :קֶֹדׁש ֵהם-יֹאַכל ִּכי-ָזר לֹאָיָדם ְלַקֵּדׁש אָֹתם ְו-אָֹתם ֲאֶׁשר ֻּכַּפר ָּבֶהם ְלַמֵּלא ֶאת ְוָאְכלּו לג

 

קח ובשלת את יואת איל המילואים תואמר . וחזר להגיד עוד מה שיעשה באיל המילואים

 חוץ ,ק ח מבשר איל המילואים ה נשארי שמשה בעצמו י , רוצה לומר.בשרו במקום  קדוש

ש לפנים מן ו שהוא מקום קד,הל מועדו והוא יבשלהו בחצר א,מאשר הורם ואשר הונף

 כי להיו תם בעלים ,ואכל אהרן ובניו ,ע"ראב כדברי ה, או שיצווה משה  לבשלו.הקלעים

 . רבן  היה ראוי שיאכלו ממנו את חלקםובזה הק 

 

.  לתת סיבה למה ישבו אהרן וב ניו לאכול ולשמוח שמה,ואכלו אותם אשר כפר בהםואמר 

צוו ת בשמחה  שיאכלו הבשר והלחם חלות ורקיקי מ,ואמר כי באמת הראוי הו א אליהם

פר הקדוש  ברוך הוא לאהרן ובניו   י רו צה לומר שכ,אם מפני שכופר בהם. ובטוב לב ב

 והשלמי ם שיעשו שלום ביניהם  ,חטאתם באמצעות החטאת והעולה אשר הקריבו

 ואם מפני שבזה מלאו ,פרו בהם א ת המזבח מכ ל זרות ותעוביאו שכ. לאביהם שבשמים

 כאלו הם מלאכי עליון ,אותם מתוך בני ישראלאת ידם לעבוד את עבודת הקודש ולקדש 

 . מהיוש בים ראשונה במלכות

 כי קודש , לא יאכל מהלחם והבשר ההוא,שלא יהיה כהן -כלומר הדיוט  - זר  ,ומפני זה

 ישרפו את ,תר ממנו כלוםו ויו ,ואם לא יכלו לאכול כל הבשר והלח ם ההוא אהרן ובני ו. הם

 . דש הואו לא יאכל אדם אותו כי ק,הנותר באש

 כן יעשה  , להגיד שכאשר ציוה אותו לעשות ביום הראשון,ועשית לאהרן ולבניו ככהואמר 

 וכל אותו מעשה מהשחיטו ת  , מהפר ושני האלים והלחם והחלות והרקיקים,שבעת ימים

 . והה זאות והה קרבות שזכר

 

 יש מהמפרשים שכתבו שהוא הפר שנזכר פוריםיופר חטאת תעשה ליום על הכואמרו 

כי מפני שכבר יחשב שלא היה צורך פר החטאת אלא ביום הראשון . קורבן אהרן ב

 ,ה שבכל יום ויום מהשבע,ותולכך הוצרך להודיע ולצ.  ושאז תשלם הכפרה,מהמילואים

 .  להגי ד שיזה מדמו עליו,וחטאת על המזבחושאמר . יקריבו פר אחד כמו ביום ה ראשון

 

 ושציוה ,רבנות אהרן ובניו כבר זכרם בכתובושק , והוא היותר נכון אצלי,ואחרים פירשו

 הוא קורבן ,פוריםיושאמרו ופר החטאת תעשה ליום על הכ. שכן יעשה שבעת הימים

 וקראו פר . שציוה יתברך לעשות לו בעד אהרן ובניו על המזבח לכפר עליו לקדשו,אחר

יהי ה   ו. כמו הוא יתחטא בו. שהוא מלשון הזמנה, על שם וחטאת על המזבח,החטאת

שרף מחוץ למחנה כפר אהרן  י  שלא י, כאשר תשרוף הפר ההוא עליובכפר ך עליופירוש 

 . שזכר למעלה
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.  ולא בבחינת אהרן, בבחינת המזבח לחטאו ולקדשו,ולפי שהיה קו רבן הזה מה פר השני

.  דש כאחד מן הקודשיםו רוצה לומר ק,דשיםודש קו ומשחת אותו והיה המזבח קלכן אמר 

 כי  קדוש הוא ,הי ו כאחד מן הכוהניםו ראוי שיהיה  קדוש לאל,מזבחולכך כל הנוגע ב

 . היוולאל

 

 שהיה בכל יום משבעת ימי המילו אים פר בן ,ויצא מזה שראשונה ציוה על קורבנות אהרן

 ואחר כך . וכל ז ה הי ה מנכסי  אהרן וממונו ,והלחם והחלות והר קיקים. בקר ואילים שנים

 פר אחד לכל יום מהם ,והוא גם כן שבעת ימים. רציוה על קורבן אחר שיהיה משל צבו

 . כנגד המזבח לכפרתו וטהרתו

 תורת כוהנים  במדרש כבר אמרו ?ואמנם מה היה חטא המזבח שהיה  צריך כפרה

 .  שמא התנדב אדם דבר גזל במלאכת המשכן והמז בח,השכפורת המז בח הוצרכ

 ל דרךת האלה ע בביאור הרמז וההערה  שנרמז בקורבנוועוד אגיד לך בזה דעתי

 . החכמה

 

 .  הוא על אחד משני דרכים, על מה ירמזו ויעירו,בעניין הקו רבנות האלהומה שנראה לי 

 . הראשון תורני

 . והשני בדרך החכמה

 : וביאורם כן הו א

 

 ] פר  הח ט את  של  א ה רן  ל כפ ר  על  מ עש ה   ה עג ל[
 החטאת שאמרו שהיה פר) ח"ט מ" שמות כי"רש (,ל"מיוסד על דבריהם זהדרך התורני 

 . של אהרן לכפר על מעשה העגל

 ועדיין  לא נעשה , הלוחותת היה בהר קו דם קבל,ועם היות שכאשר נצטווה משה בזה

 ולכך , לפי שהיה גלוי וידוע לפניו שהיה עתיד אהרן לחטוא בו,בז ה'  אמרו שציוה ית,העגל

 . ציוה על הדברים הצריכים לכפרתו

 מהם חד אלים ואשנישאר השאלה ולמה היו י ת עדיין,אבל עם היות שנקבל זה מהם בפר

ולא .  ואיך הוא,חס למעשה העגלי האם היה זה מתי. ואחד שלמים,כולו כליל לגבוה

 .ראיתי בדבריהם רמז דבר בעניין האלים והלחם והחלות והרקיקים

 

 הנה אתה תמצא :ל ממעשה העגל הוא זה" על פי דרכם זומה שנראה לי לומר בזה

 ,כי הפר היה חטאת. ך הוא כאן להקריב חטאת ועולה ושלמים ומנחהשציוה הקדו ש ברו

 וכל מה שהיה בסל מהלחם וחלות , והאיל השני היה השלמים ,והאיל הראשון היה עולה

 אם ככרי לחם מבלי שמן כי הוא  : ולכך באה באופנים שונים.ורקיקים הכל היה מנחה

ממושבו תיכם תביאו ' שה לה גם כן כמו שנאמר בחג השבועו ת והקרבתם מנחה חד;מנחה
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 , ואם רקיקים שאחרי אפייתם ימשחום בשמן,ואם חלות בלולות בשמן. לחם תנופה שתים

 ויצא  ,ון שנכשל בו אהרןולה לכפרת עי והנה החטאת נקרב תח.כי כולם מיני  מנחות המה

 ולכן היה מהראוי להביא  . כמו שיתבאר, כשגגה היוצאת מלפני השליטבמתכווןמידו שלא 

אם הכהן ה מ שיח יחטא לאשמת העם והקריב על  : כמו שאמר ב סדר ויקרא,ו חטאתעלי

 ולכן היה חלק מועט מהחטאת נקרב  לחטאת' חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים לה

 .ונםו לרוב ע,קח מהם השם מנחה ודורוןים שיי לפי שהבעלים היו בלתי ראוי,לשם יתברך

 . והשאר היה נשרף חוץ למחנה

 להורות שכבר היו  ,ה כולה כליל לגבוהת הקריבו עולה שהי,ם בחטאתואחר שנתכפר לה

 . כמו שיתבאר בסדר ויקרא'  כי זה הוא טעם העולה לה,מתקרבים לעבודתו ודבקי ם בו

 

הני השם ו שקצתו קרב לשם לבעלים וקצתו לכ,ואחר העולה הקריבו איל השלמים

 .  שולחנו להורות שכבר היו מרוצים לפניו ואוהב יו ומא וכלי,משרתיו

 והייתה . כאלו היא דורון נקרב למלך מאת עבדו האוהב אותו,ועם השלמים תבוא המנחה

 ועל אשר כפר בעד ,בל קורבנותיו ומנחתויהמנחה גם כן לתת לו יתברך תודה על אשר ק

 . ולכן הייתה חלות בלולות בשמן ורקיקי מצוו ת משוחים בשמן. חטאתו

 

ו הנה השם . ' וגודה יקריבנו  חלות מצוות בלולותאם על תו ,וכתוב בסדר  צו את אהרן

 ושלא יעשה אותו בכוו נ ה  ,ון הה ואויתברך ראה והביט שהיה עתיד אהרן להיות נתפש בע

 . ולכן לא מנע ממנו העבודה הקדו שה ההיא,קיו ן  כפיויוביד רמה כי  אם בתום לבבו ו בנ

בכל יום פר בן  ושיקריב בעדו , ימי המילו איםתאמנם ציוה למשה שיעשה לאהרן שבע

וציוה להזות . ויהיה זה חטאת אהרן וכפרת חטאתו אשר חטא. בקר שהיה לרמז העגל

 ,ונת אהרן ופנימיות לבו ו דמו ונפשוו לרמוז על כ, ולהקטיר מחלבו עליו,מדמו על המזבח

 .  אבל תמיד דבקה בו,שלא הייתה מרוחקת ממנו יתברך

 ציוה שישרפו מ חוץ למחנה , החטא שהוא רמז לגוף המעשה ולעצם,אמנם עורו ופרשו

 . כפגר מובס

 היו לאהרן ארבעה ,ליון בניםי ואין השמד אלא בכ,ולפי שבאהרן התאנף השם להשמידו

זר ואיתמר ע והחצי האחר היה אל, החצי הראשון מהם היה נדב ואביה ו הגדולים,בנים

 כי  ,חלק הקטנים לרמוז אל שני חלקי בניו חלק הגדולים ו, ציוה  שיביא שני אלים.הקטנים

 .  וכן הוא בני אלים, כמו יש לאל ידי,מלת אלים היא מלשון יכולת

ם  לעבוד את יי כלומר הבחורים הראו,והם הי ו רמז  אל בני אהרן הגדולים עם הקטנים

 . עבודת הקודש וההגונים אליה

 רומז שחלק הראשון מבניו   , והיה כליל לגבוה,והאיל הראשון הזה נקרב על גבי המזבח

שאר מהם י ולא י,לואיםידולים נדב ואביהו ימותו  בקרבם קורבנותיהם ביו ם השמיני למהג

 .  כליל לגבוהם כי היו שניה,לא בן ולא בת
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 כי שלום , וזה היה שלמי ם. אלעזר ואיתמר,אמנם האיל השני רמז אל חלק בניו הקטנים

בוד כהונת  רוצה לומר לע, ויה יה חלק מהם למזבח.ואמת יהיה ל הם עם אביהם שבשמים

 שימלא , ולכן נקרא האיל השני ההוא איל המילואים. וחלק לעצמם להנאתם ולתועלתם,'ה

 ועל בוהן ידם ועל ,זנם הימנית לשמוע בלימודיםו ומדמו יזה על תנוך א,את ידם לעבוד

לן  ו וכ,כי כל ההזאות ההן בנעשה ו נשמע. בוה ן רגלם הימנית לעבוד עבודת המקדש

   .מיוחסות לצד הימין

 היה מניף ,ועם אותם החלבים והיותרת והכליות שהם כולם רומזים למחשבות הפנימיות

 לרמוז שיהיו משתדלים בעבודת בוראם ובכל ,'אותם משה בכפי ו תחת כפיהם לפני ה

ולזה הי ו המנחות כו לם מצוות לרמוז שי בטל מהם היצר  . מחשבותיהם  יהי ו לפניו תמיד

 .  ולא תיעוב ובמנחתם ועבודתם לא יהיה פגול,הרע

 .  ואלה משמן למעלת המנחה וחלופי מיני ה,אמנם היו אלה מבלי שמן

 ומה  ,הנה התבאר מזה למה היו אלה הקורבנות מיוחסות בימי המילואים לעניין העגל

 . היה עניין הא לים והבדליה ם זה מזה

 . עשיריתהשאלה ה ותוהותרה בזה השאלה התשיעי

 

 שהיה מ פני ש הייתה  הראשונה שנמשח ,יחותוכן התבאר למה נזכרו באהרן שתי מש

ומלבד זה עוד .  כי כן היו מושחים הכהן גדול בעת שהיו זוכים לשררה ההיא,ן גדוללכה

 וזר לא , שיהיה להם ולזרעם אחריהם לנצח,נמשח שנית עם בניו לעניין הכהונה ב כלל

 .  ראשונה לאהרן בלבדה ולכן הייתה המשיח. יקרב לעבוד את עבודת הקודש

 . א"הותרה בזה השאלה היו
 

 והיותו על הדבר ,ואת הקורבנות האלהווהרמז ה זה  אין ספק שלא ביאר אותו בעת צ

 .העתיד להיות שהוא מעשה העגל

 

 ] הס בר  הק ור ב נו ת ב דר ך  הח כמ ה:  הד ר ך  הש ני [
 היש רה והדרכה םמ י לואיה הוא שציוה השם יתברך שיעשו הכו הנים בימי והדרך השני

 כי . מעלה ושלמות, מעיל צדקה, בגדי ישע,לעשות כל ימי חלדו לאדם שיחויבשלמה ממה 

 ושאחרי ,' ולחם מצוות וגו,רבנם פר אחד ושני אלים תמימיםוהנה ציוה שיביאו את ק

מוד מועיל לכל אדם מבקש השלמות  י  וזה  היה רמ ז ול.שיביאום ילב שו הבגדים ה קדושים

 שהוא ,האחד הוא דוגמת גופו שהפר ,בור הה ואי כי ע צם האדם הוא על דמות הח,בעולמו

ח השכלי הנמצאים ו לרמוז לשני חלקי הכ, והיו עמו שני אלים.גדול ונראה בעצמו וגלמו

 הוא אשר ילבש אלה הבגדים ,ב וץ שלושת העניינים האלהי וק. והם העיוני והמעשי,עמו

  . כל אחד כפי הראוי לו,היקרים
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 ] הפ ר[
תן יר ציוה שישחטו  אותו ומעט מדמו י והוא כי הפ,רבנםואך כשתשוער בהם עבודת ק

 , וככה מעט מזער מגוף הפר. וכל שאר דמו ישפוך אל היסוד,באצבעו על קרנות המזב ח

 . אבל כל בשרו ועורו ופרשו  ישרוף מחוץ למחנה. יקטירו על המזבח,והוא אמוריו לבד

 , קח  מעט מזער לצורך חיותו כפי ההכרחי שמחלקו החומרי י,נמצא רמז לאדם השלם

 ,' וזה המעט מדמו יעלה על מזבח ה.והוא לבדו יספיק בטוב מז ג כשיזדמן שיהיה נאות

 . לו יו שלך כטמא מחוץ למחנה ולא ידבק בוווהשאר כ

 

 ] ה אי ל  ה ר אש ו ן[
 ושיהי ה   , ולכן ציוה שיזרוק כל דמו על המזבח סביב,ואולם האיל האחד רומז לשכל העיוני

 ,'דש להולו  קו יהיה כ,בהיותו כפי  הדת האלהית , כי החלק העיוני.עולה כולה כליל לגבוה

 . 'אשה ריח ניחוח לה'  עולה הוא לה,וראוי להקריב ו על גבי המזבח

 

 ] ה אי ל  ה שנ י[
נות ידם וזנם ועל בהו ציוה שיתנו על תנוך א, שהוא רמז לשכל המעשי,אמנם האיל השני

מי ו חד לשכל  כי זה ה וא הפועל ה. לרמוז למה שאמרו ו שמענו ועשינו,ורגלם הימנית

 , ו אחת אחת ממיני הלחם, ושיק טירו ממנו על המזבח ה אמורים עם שוק הימי ן,המעשי

 וכן הוא . ושהשאר יהי ה למאכל לבעלים,שיהיה חז ה התנופה למנה למכהן -ומהנותר 

 והוא מה שמפריש  ,'דש להו ממנו ק:  כי בזה החלק ה מעשי כולה  איתנהו ביה,באמת

 .צורך החיות לו ולנטפלים אליו וממנו ל;'ממעשיו גורל אחד לה

  

 ] מ שמ עו ת  הכ ה ו נ ה:  סיכ ום[
לפי שכאשר . רוב הדם אשר על המזבח עם שמן המשחהיאמנם הייתה זאת הכהונה מע

והרי .  הו א עצם הגדולה והכ הונה  ב אמת,יערב אדם דמו ונפשו עם  השמן הט הו ר העליון

וא הקף אחד כולל כל ימי  כי ה,מוד נכון אשר ציוה להרגילו בו שבעת ימי המי לואיםיזה ל

 .  ששבעת הימים רומזים אל ימי שנותינו בהם שבעים שנה.עולם

 , יהי ו הבגדים הקדושים לו ולבניו אחריו,ועל זה הלמוד וההרגל אשר הוא חוזר חלילה

 . א את ידםולמשחה בהם ולמצ

 מ וד הזה ה וא כולל לכל אדם לעשותו ולהתחנך בו ללבוש את הבגדים הטהורים יוהנה הל

 ולהיות הכהן גדול . שהם רמז לשלמותו ולמעלת ההצלחה האמיתית כל ימי חלדו,והנקיים

 רמז ומשל לכל איש ירא , היה הרגלו זה כולל לכל האומה,צבאות' ראש האומה ומלאך ה

 . במצוותיו חפץ' את ה

 .וזה עניין הדרך השני הזה
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. 

 י, ל–לח ,שמות כט
 תשובה לשאלה השתים עשר

ת שראוי לתת סיבה למה בז ו כרו כאן מה  שיעשו על המזבח ז כר כבר זכרתי בשאלו

 .  ולא חטאת ולא אשם ויתר מיני הקורבנות, בלבדםהתמידי

 

 ולא היו נקרבים ,קר ואחד בערבווכן ראוי לתת לב למה היו התמידים שני כבשים אחד בב

ית  שהוא עשיר,לתו וגם כי  למה הייתה  המנחה עשרון ס.שניהם בבת אחת כמו המוספים

 ובי ין לנסך , שאמר בשמן רביעית ההי ן, ולא היה רביעית  האיפה כמו  המוספים,האיפה

 . רביעית ההי ן

 .  אצל פרשת התמידים,והנראה אלי בכל זה עוד אפרשהו בסדר פנחס

 

והוא שחשש הכתוב שלא יאמר אדם הנה . אבל עם כל זה ריש מילין אומר במקום הזה

לו טוב לפניו ידשו כאין ציוה במעש ה המזבח ו ק ולכ,אלהינו זה ה כריע טבענו לחטוא

 אלא אחרי ,  כי הנה  הקדוש ברוך  הוא לא ציוה בקורבנות. ואין הדבר  כן.שנחטא ונשוב

 אז נתן לפניהם התרופה  . ומו כן לחטוא, כשראה את העם כי ב רע הוא,מעשה העגל

נביא   אמר ה,ה זאתה  וכדי להסיר מלבנו המחשב.את מחלתם בעת הצורך בקורבנותולרפ

כ י  לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים ביום ה וציאי  אותם מארץ מצרים על ) 'ירמיה ז(

 אחרי שציוה כא ן במעשה ,כ" ומפני  ז ה אח.וכמו ש פירשתי במק ומ ,דברי עולה ו זבח

וזה אשר :  אמר–  ובקדושת המזבח ומשיחתו,המזבח ובתו רת הכוהנים המקריב ים עליו

נכסף במעשה המזבח  ועבודת הכוהנים אינו  להגיד שהתכלית ה.תעשה על המזבח

אבל היה תכלית .  כי מוטב  שלא יחטא האדם ולא יקריב קורבן לכפ ר עליו,ונותולכפרת הע

 שהם לא היו לכפרת עונות כי אם תודה ,קר ובערבוהמזבח להקריב בו התמי דים בב

  .לאלוה יתברך על כל הטובה שהיטיב לעמו

 . על המזבח וגו מרוזה עניין אמר ו כאן וזה אשר תעשה 

 . והותרה בזה השאלה השנים עשר האחרונה
 

 ] 'ש בח  ו הו דא ה  ל ה: קרב נו ת  הת מי ד[
לפי שהטובה  והח שובה שבמיד ות האדם . ואמנם היו ה תמידים שבח ותודה לאל יתברך

 כי כאשר . הי ותו כפוי ט וב ה,והרעה שבמי דותיו היא. היא היותו ג ו מל טובה לאשר הטיב לו

ח ו לתת ולהוסיף לו ו הנה הוא מוסיף  ברצון הנותן ובכ,טוב ה שקבלישיב האדם גמול מן ה

חו ו הוא מתיש את כ,מנע מהשיב  הגמול הראוייאמנם כשי. עוד שפע שבע רצון ורב טוב

 . ומבטל רצונו בהטב ה
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  :ולכן אמרו במסכת תעניות

ר אמי אין גשמים יורדים לעולם אלא בשביל בעלי אמונה שנאמר אמת מארץ "א

 . משמים נשקףתצמח וצדק 

 

  , ועל הכפוי טוב ה אמרו.כי בעלי אמונה הם בעלי הגמול הטוב

 , הכלםתמיאנ שנאמר ומצח אשה זונה ה יה לך ,ון עז ות פנים הגשמים נעצריםובע

 . וימנעו רביב י ם וגומר

  :והכל הולך לפי מה שאמרו

 ,ח בגבורה של מעלה כביכולו כם ישראל רצונו של מקום מוסיפיםכל זמן שעושי

ח גבורה של ו כם מתישי, רצונוםוכל זמן שאינן עושי. 'ח הושנאמר ועתה יגדל נא כ

 .  שנאמר צור ילדך תשי,מעלה

והנה האבות הראשונים היו בונים מז בחות ומקריבים קורבנות על החסד ועל הרחמים 

 וכן . כמו שעשו קין והבל כשהרחיב השם להם וברכם בארץ,שהיו מקבלים  מהשם יתברך

 .  וכן אברהם כשנראה אליו השם,' כשיצאו מן התיבה  ויצילם הנח ובניו

 

 ,ולכך ציוה השם לישראל שגם הם יעשו מזבח ויק ריבו עליו קורבנות התמידים בכל יום

והנה הם קבלו ממנו .  ורב טוב לבית ישראל,להודות להלל ולשבח לפניו על כל אשר גמלם

  :יתברך שנים חסדים גדולים

 .  להיותו שלמות נפשי שזכו אליו במ עמד הר סיני,ל במעלההוא יותר גדוהראשון 

 .  היה גופני ביציאת מצריםוהשני

 ,  ציוה שיקריבו על המזב ח בכל יום שני כבשים,וכדי שנודה לפניו על שני החסדים האלה

 שנאמר ויהי בי ום השלישי  ,קרוקר כנגד מתן תורה שהיה בבואת הכבש אחד יעשו בב

 לזכר הפסח , ואת הכבש השני כנגד יציאת מצרים.' וברקים וגוקר ויהי קולותובהי ות הב

 כי לקח אותם .ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים שנאמר ,שאכלו שמה

 . פור החס דים ההמהיהלשונות עצמם שנאמרו בס

והעומר . ולפי שאחרי יציאת מצרים וקבלת התורה נתן להם השם את המן עומר לגולגולת

 שהוא ,לתו לכן ציוה שגם על זה יביא מנחת תודה עשירית האיפה ס,ואעשירית האיפה ה

 כן יתנו למזבח , אשר זיכרון לנס המ ן שהיה  בז ה  השיעור עצמו  לכל אדם מישראל,עומר

 לא יותר מדאי ולא .לת בלול בשמןו ציוה שיה יה  ס,וכדי שתהיה מנחה מהודרת. השם

 .  אלא רביע ההי ן,פחות מהראוי

י שביציאת מצרים וכן במתן תורה בכל אחד מהם קבלו ישראל כבוד  לפ,וגם ציוה בזה

 ולזיכרו ן זה ציו ה יתברך . וכן קבלו שמחה רבה.גדול ומעלה עליונה על כל האומות

 .  כי הוא עולה על כל המשקים. שהוא המורה על הכבוד,שתהיה מנחתם בלולה בשמן

 .  שמן תורק שמך,טוב שם משמן טובונאמר 
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.  עם היות שכל השמנים מותרים למנחות, שזה יה י ה מצווה מ ן ה מובחר להגיד,כתיתאמר 

 .  כי היין יש מח לבב אנוש, לזיכרון שמחתה,וכן ציו ה שינסך עליה יין

  .ותכרי ולא יגיע לש, כי הוא הכמו ת שיספיק לשמוח,וציוה שי היה  רביעית ההי ן

 

 הכבש השני   אמר על השני ואת,קרו ואחרי שנתן המשפט על הכבש האחד המיוחד לב

ולא בא הכתוב הז ה לצוות שיעשו את הכבש . קר וכנסכוו כמנחת הב,תעשה בין הערבים

 ואת הכבש השני  :אומרכינו יאבל ענ.  כי כבר  נזכר זה בת חילת המצווה ,השני בין  הערבים

 כמו שעשית מנחת הבקר , הנה תעשה אותו בעניין המנחה, אשר תעשה בין הערבים

 . רו דיני המנחה ותנאיהובספר ויקרא יתבא. ונסכו

 

 שכולם יהיו  . יהיו לריח ניחוח,ואמר שהתמידים האלה להיותם קורבן  הודאה ושבח רב

 למאכלת האש ההיא אשר , כלומר.' ויהיו אשה לה, ויעלו  בהקטרה,נשרפים על המזבח

 . על המזבח

 

יחסים אל  י ושהיו התמידים מת,לענייניההנה התבאר שבאה פרשה זאת במקום ראוי 

 רצה יתברך שהתודה ,ו עם היותם גדולים בעצמם. 'מהם היחסדים והט ובות שעשה  עה

 כבש ,אבל יהיה דבר נקל ובלתי נחשב.  לא יהיה עליהם למשא,והגמול שיגמלו לו בניו

 ,וכן הלחם.  וכבש אחד מכל ישראל לסעודת הערב,קרואחד מכל ישראל לסעודת הב

) 'מיכה ו( ו כל זה על דרך . ורביעית יין, ורביעית שמן,לתועוגה קטנה עשירית האיפה ס

 . עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך ענה בי

 

 ] פי רו ש ש ל ח כם  אחד  ע ל  ר מזי ק רב ן  ה ת מי ד[
 , והוא .  דרך אחד מהרמז בקורבן  התמ ידיםגם ראיתי בדברי חכם אחד מחכמי הדור

נו  בכל יום  לתת שבח והודאה לבור א יתברך על שני דברים שעושה עממחוי ביםשאנחנו 

 . ס לנו האל ישועתנו סלהויום יום יע מ'  כמו שאמר ברוך ה,בכל יום

 ,לת אלהי נשמהי וכמו שתקנו בתפ,קר וערבוהראשון הוא החיות שמחיה אותנו בכל יום ב

 וכאלו בערב היא באה ,קר מחדש עמנו הנשמה שנפח בנו בראשונהוקר ובוכי בכל ב

 . קר היא שבהוובב 

עיני כל אליך ישברו ואתה נותן  כמו  שאמר ,תנו ואת טפינוהפרנסה שמפרנס וזן אווהשני 

 . להם את אכלם בעתו

 ולכך ציוה יתברך ,והי ה מהראוי  שעמו וחסידיו יהללוהו וישבחו הו על זה בכל יום

. קר  להחיותווקר ב בושיעיר את האדם בב' קר להו דות להו שיהיה כ בש אחד בב,בתמידים

 כאלו הכבש הוא ,יא בידו נפקדת בלילה מפני נשמתו שה,והכבש השני בין הערבים

חותיו מזומנים לעבודת יוצרו על החיים ו והוא מורה שגופו וכל כ.במקום המק ריב עצמו
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 . והחסד שעושה עמו

 שהוא נותן לחם לכל ,ואמנם מנחתו ונסכו ה יו ב אים להודות לפניו יתברך על הפרנסה

ולפי שמיטב המז ון  . מדברטים שהוא מאכל האדם הילת מן החו ולכן באה מנחת הס.בשר

 , ציוה להביא הכבשים במנחה מן החטים ומהשמן,האנושי הוא בבשר ובלחם בשמן וביין

 ועל הבעל חיים הביתיים שהם . להודות לפניו על תבואת גורן ועל תבואת יקב,ונסכו מהיי ן

 .  לא הדגים והפיר ות המרבים ליחות ועיפושים,היותר נאותים למזון האדם

 זהו כלל .קר ובער בו כדרך הסעודות הבאות בב, הזה שתי פעמים ביוםוהי ה הקורבן 

  .הדרך הזה

 

 . ישב בסדר אחרי מות וגם בסדר פנחסיועוד אבאר בזה טעם אחר יותר מת

 

 להגיד שהקורבן הזה יה י ה   , שהיא העזרה,ואמר עולת תמיד לדורותיכם פתח אהל מועד

 כי שם היה מ זבח , אהל מועד ושיהיה מק ום  הקרבתה פתח,עולה כולה כ ליל לגבוה

ושניהם מכוונים  כנגד הארון .  ומכוון כנגד מזב ח הקטורת שהוא בהיכל  הקודש,הנחושת

  .'לפני ה ולזה נקראו שניהם ,אשר בקודש הקודשים

 

 ] הת ו ע לת  ה מ גי ע ה  מקר ב נו ת ה ת מי ד[
  : מהתמידים האלו וזכר מהם שלושהםוביאר הכתוב  התועליות המגיעי

 . ועד לכם שמה לדבר אליךי ועל זה אמר אשר א,בה הנבואה שבאמצעותם תרהאחד

ונועדתי שמה לבני  ועל זה אמר ,י באומההשבעבורם תדבק ההשגחה והדב וק האלוהשני 

שוכ ן  '  רוצה לומר שישראל כולם אנשים ונשים וטף יראו את כבוד ה.ישראל ונקדש בכבודי

 שיהיו ,ר אל אהל מועד כי מלת ונקדש חוז.ונקדש בכבו די וזה הוא  ,על אהל מועד

 . מחזיקים אותו בקדושה באמצעות הכבו ד שיראו שם

 ואת המזבח ,לוו שהוא המשכן כ, הוא שבקורבן הזה יקדש את אהל מועדוהשלישי

 .  בהיותם עובדים בקורבן  הזה, יתקדש לכהן לו יתברךה כי עם ההקרב,החיצון בפרט 

 

 ,ושכנתי בתוך בני ישראלומרו  והוא א,ש תועליות יש להם תכלית אחדווכל אלה השל

 והייתי להם לאלהים משגיח בהם ומנה יג אותם מבלי שר ומזל  ,שתהיה שכינתי בתוכם

 כדי . אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים,אלהיכם' ואז יתברר להם כי אני ה. אחר

 . ולא יטעו תת לו האלהות, יהי ה אחוריהם אל השמש,קרובב'  אל היכל הםשהמשתחווי 

 כדי שיהי ה , הי ו שוחטי ם תמיד של שחר בעזרה בקרן צפונ ית מערביתולזאת הכוונ ה

ותמיד של בין הער בים הי ו שוח טים גם כן ב קרן צפונית . אחוריהם לשמש בעת זריחתו

 .  בהי ות השמש לצד מערב לזאת הסיבה עצמה,מזרחית

בתו י רוצה לומר לנגד היום אשר ס,שנים ליום זה למה שאמר הכתוב כ אן ל"חזוסמכו 
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 ב אופן שיהי ו אחוריו לצד מזרח ופניו ,קרו והיה  גם כן המדליק את המערכה בב.משהש

 .כנגד קודש הקודשים שהיה במערב

 

 ] מזב ח  הקט ו רת[
  :ִמְזֵּבַח ִמְקַטר ְקטֶֹרת ֲעֵצי ִׁשִּטים ַּתֲעֶׂשה אֹתֹו ְוָעִׂשיָת א
  :ָמתֹו ִמֶּמּנּו ַקְרנָֹתיוָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָרְחּבֹו ָרבּוַע ִיְהֶיה ְוַאָּמַתִים קֹ ַאָּמה ב

 

וזה אשר תעשה על  לפי  שאמר למעלה , בא במקום הזהועשית מזבח מקטרואמנם אמרו 

 חשש הכתוב שמא  יאמר אדם ולמה לא זכרת בעבודת , ו זכר  קורבנות התמיד,המזבח

לכן אמר שעניין .  שהוא בחיוב כמ ו ה תמידים,המזבח  ההו א הקטורת שיעשו בכל י ום

אבל . םעימה ולכן לא נזכר , כמו ה תמידים,יה נעשה על המזבח החיצוןהקטורת לא ה

 ו שיעשה אותו עצי שטים . כמו שיזכור,תעשה מזבח אחר להקטיר עליו קטורת סמים נקי

ים יתיואמ. צבו תי נתזוו יו רחבו על ,ושיהי ה רבוע אמ ה ארכו ואמ ה. כמו מז בח ה עולה

 את גגו ואת קירותיו סבי ב   ,ב טהור אבל יהיה מצופה זה . שיגיע עד לב המקטיר,קומתו

 . ואת קרנותיו העולים ממעלה לגגו
 ַקְרנָֹתיו -ִקירָֹתיו ָסִביב ְוֶאת-ַּגּגֹו ְוֶאת-אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור ֶאת ְוִצִּפיָת ג

  :ְוָעִׂשיָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב
 ְׁשֵני ִצָּדיו -ְלעָֹתיו ַּתֲעֶׂשה ַעלּלֹו ִמַּתַחת ְלֵזרֹו ַעל ְׁשֵּתי ַצ-ַטְּבעֹת ָזָהב ַּתֲעֶׂשה ּוְׁשֵּתי ד

 :ְוָהָיה ְלָבִּתים ְלַבִּדים ָלֵׂשאת אֹתֹו ָּבֵהָּמה

 

ואמר ושתי טבעות  . פול ממנו הקטורת וה אשי כדי שלא י,וציוה שיעשה  לו זר זהב  סביב

להגיד שיעשה לכל צד משתי צלעותיו שתי טבעות על . זהב תעשה לו על שתי צלעותיו

ואותן הטבעות יהיו   . תזוויו ארבע טבעות לארבע ונמצא שהם ,וזווי ותי דיו שהםישני צ

 נכנס כל אחד מהם ,םי  והיו אם כן  הבדים שני.לבתים לבדים לשאת את המזבח  בהן 

וכשיתנו הבדים על כתפות . והטבעות היו בעליון המזבח מתחת לזרו.  טבעותשתיב

 .  יה י ה המזבח תלוי שלא יגע בארץ,הכוהנים
 ֲארֹן ָהֵעֻדת -אֹתֹו ִלְפֵני ַהָּפרֶֹכת ֲאֶׁשר ַעל הְוָנַתָּת ו

  :ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְלָך ָׁשָּמה-ִלְפֵני ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל

 

 להגיד שיניחו את המזבח הז ה בהיכל הקודש מחוץ ,הפרוכתונתת אותו לפני ואמר 

הפרוכת המבדיל  רוצה לומר ,אשר על ארון העדותואמר . הלו באמצע רוחב הא,לפרוכת

 . בעבור יאמר פעמים במקום עלבעבור ארון העדות כי מלת 

להגיד שיהיה מז בח הזהב מ כוון כנגד הכפורת אשר על העדות ולפני הכפורת ואמר 

 ולכך היה ראוי שיהיה מזבח   .ועד לך שמה מעל הכפורתיבמקום המקו דש אשר א

 . ונו כחי ות לכפורת שאינם באותו כיון,הקטורת יותר מקודש מהשולחן ומהמנור ה
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  :ַהֵּנרֹת ַיְקִטיֶרָּנה-ָעָליו ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת ַסִּמים ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ְוִהְקִטיר ז

 רוצה לומר יקטיר על המזבח ה הו א מקטורת ,קרווהקטיר עליו אהרן קטורת סמים בב

 שישכים הכהן  ,קרו בבקר ווכיון גם כן באומרו בב. הסמים שיזכו ר אחר זה בכל יום ויום

 . גדול להקטיר בהשכמה קו דם הנץ החמה

 להגיד שיקטיר בזמן ש הכהן מ יטי ב  את הנרות ,בהיטי בו את הנרות יקטירנהואמר 

.  כי  כבר האירו כ ל הלילה,קר להסיר לכלוכם ולטהרם כדי שיאירו היטבובהשכמת ה ב

 הוא קוד ם לשקיעת ,ובה עלות את הנרות בין הער בים. והפתילות וה פחמים ילכלכו הנרות

 . קרו ונמצא שהכהן גדול מקטיר ביום ערב וב,קרו והוא מערב עד ב,החמה

 
  :ַתֲעלּו ָעָליו ְקטֶֹרת ָזָרה ְועָֹלה ּוִמְנָחה ְוֵנֶסְך לֹא ִתְּסכּו ָעָליו-לֹא ט

 שאם לא יהיה להם קטורת , הוא אזהרה לכוהנים,לא תעלו עליו קטורת זרהואומרו 

 כי הוא זר ונתעב לפניו , לא יעלו עליו קטורת מסמים אחרים,ורה התהשצוותמהסמים 

 . לפי שאינו במצוו תו,יתברך

 כי ה ו א  , לא יעלו על מזבח הז הב ה זה,וכן עולה ו מנחה ונסך מהתמידים שזכר למעלה

 . לבד מיוחד לקטורת

 
 ם ַקְרנָֹתיו ַאַחת ַּבָּׁשָנה ִמַּדם ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרי-ַאֲהרֹן ַעל ְוִכֶּפר י

  :’ָקָדִׁשים הּוא לה-ַאַחת ַּבָּׁשָנה ְיַכֵּפר ָעָליו ְלדֹרֵֹתיֶכם קֶֹדׁש

 , דו מה לעניין מז בח העולהה שהוא הקרב,אמנם פעם אחת בשנה יעשו עליו הזאו ת הדם

 זה שיכפר הכהן בעדו ו בעד ביתו  ,פר מקדושת המזב חיולכן ס. וגם זה מורה  על קדושתו

 כמ ו  ,פוריםינות מזבח הזהב הזה מד ם חטאת הכ והזה על קר,ובעד כל קהל ישראל

 וגם זה . כן יזה על מזבח הזה ב, כמו שיזה על הפרו כת,כי אז. שנזכר בסדר אחרי מות

 . מורה על קדושתו

 

 מהשולחן  שהיא קדושה יתירה ,'דשים הוא להודש קוקולכן חתם הדברים באומרו 

 , רומז מז בח  הזה ב הז הוכ בר זכרתי למעלה ברמזי  כלי המשכן  על מה היה  . מנורההו

 . ולמה נזכר באחרונה

 .וזה ה וא מה שראיתי לבאר בענייני הסדר הזה
  

 


