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   פתיחה לפרשיות המשכן �

  

 מפרשה זו עד סו� ,אנו נפגשי�, לאחר יציאת מצרי� ומת
 תורה

  .בישראל בעשיית המשכ
 ובהשראת השכינה ,החומש

ראו מה חבה : "אמרו חכמי�" 'י אתכ� אמר האהבת"על הפסוק 

והנחתי ... מ
 האר$ עד לרקיע מהל# חמש מאות שנה: חבבתי אתכ�

  ".ואמרתי לכ� עשו לי יריעות עזי� ואבוא לשכו
 אצלכ�, את כול�

את� הצא
 : כ# אמר לה� הקדוש ברו# הוא לישראל: "ועוד אמרו

כה שאשמור עשו לי סו... את� הכר� ואני השומר... ואני הרועה

, כבוד הוא לאב שיהיו בניו עמו... את� הבני� ואני האב. אתכ�

  ".עשו לי בית שאדור ביניכ�... וכבוד הוא לבני� שיהיו אצל אביה�

לבנות את המשכ
 וברצונו ' הפרשיות הבאות עוסקות בציווי ה

 �בעשיית משה וחכמי הלב את המשכ
 , להשרות את שכינתו בישראל

עד ',  בדיוק כפי שציוה ה�לאה של בני ישראל בהמש# לנדבת� המופ

' שכינת ה הקמת המשכ
 ו� לשיא השיאי� בסו� פרשת פקודי 

  .בישראל

במהל# לימוד כל פרטי ציווי וביצוע עשיית המשכ
 נשתדל לזכור כל 

 
, שוכ
 בתו# ישראל'  בית בו ה�העת את עניינו המיוחד של המשכ

בכל המקו� : "פי שנאמרכ, מבר# אותנו' ונדע שתמיד מ
 המשכ
 ה

וא� משגיח עלינו , "אשר אזכיר את שמי אבוא אלי# וברכתי#

אלקי# מתהל# בקרב מחנ# להציל# ' כי ה: "כפי שנאמר, מאויבינו

  ".ולתת אויב# לפני#
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  ה"פרק כ

   )ט� אי�פסוק (הציווי על הבאת התרומה .א �

ר" אֹמר' הַוְיַדּבֵ ה ּלֵ         )פסוק א (" ֶאל מׁשֶ

 למשה בהיותו בהר סיני'  אמר ה�תרומה ותצוה  �פרשיות אלו 

  .בארבעי� יו� וארבעי� לילה הראשוני�

ר" ֵני ִיׂשְַּדּבֵ ָּרֵאל ְוִיְקחו ִלי ְתרוָמה ֶאל ּבְ ּ ּ  

ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵּמֵאת ּכָ         )בפסוק (" ...ּ

  . יתן נדבה מרצונו�  "ידבנו" �

, מתו# אהבה, � הטוברצה שבני ישראל יתנו נדבה למשכ
 מרצונ' ה

בכ# רצה הש� להרגיל� . ועל כ
 לא חייב� להביא את התרומה

  .למידת הנתינה והנדיבות

ר ִתְקחו ֵמִאָתם ָזָהב ָוֶכֶסף וְנחׁשְֶוזֹאת" ּ ַהְתרוָמה ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ         )גפסוק (    "תּ

, כ# למשל הזהב. התרומה למשכ
 כללה דברי� יקרי� ומשובחי�

לא היה רק רב בכמות אלא , עמודי�שנדרש לעשיית הכלי� ולציפוי ה

  .מזוקק מכל סיג ולכלו#,  זהב טהור� ג� משובח באיכותו 

ׁש ְוִעִזיםּוְתֵכֶלת" ִני ְוׁשֵ ּ ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ         )דפסוק (    "ּ


שלושה חוטי� . ארבעה חוטי� שימשו לאריגת יריעות המשכ

כד� (בצבע ארגמ
 ובצבע אדו� , בצבע תכלת: העשויי� מצמר צבוע

  . חוטי פשת
 משובחי� ביותר� וחוטי שש , )תולעת שני
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יםְועֹֹרת" ּ ֵאיִלם ְמָאָדִמים ְוֹערֹת ְתָחׁשִ         )הפסוק (    "ּ

ועל א� שהיתה , התחש היא חיה מיוחדת שלעורה היו צבעי� רבי�

  . מתו# רצו
 טוב ובשמחה, לתת את עורה כנדבה' חיה נדירה ציוה ה

ִטיםַוֲעֵצי"   "ּ ׁשִ

  ?י ישראל עצי� במדברמאי
 היו לבנ

, יעקב אבינו צפה ברוח הקודש: "ל"זכמינו בש� חי "רשכתב 

, שעתידי� ישראל לבנות משכ
 במדבר והביא ארזי� למצרי� ונטע�

  ".וציוה לבניו ליטל� כשיצאו ממצרי�

  . לקחת אותם�" ליטלם".  סוג עץ שיטה�" ארזים".  ראה�" צפה" �

זקו את בני ישראל באמונה ימסתבר שעצי ארזי� אלו שנטע יעקב ח

  .יגאל אות� ממצרי�' שה

ֶמן" ִמיםׁשֶ ָחה ְוִלְקֹטֶרת ַהּסַ ֶמן ַהִמׁשְ ִמים ְלׁשֶ ׂשָ ּ ַלָמֹאר ּבְ ּ         )ופסוק (    "ּ

  .שמ
 זה היה מובחר ביותר. השמ
 למאור שימש להדלקת המנורה

שימשו לעשיית שמ
 , שהיו בעלי ריח מובחר ביותר, הבשמי�

וכ
 ,  את המשכ
 וכליו כדי לקדש�)מרחו(בו משחו , המשחה

  . השתמשו בה� לעשיית הקטורת

ןַאְבֵני" ִאים ָלֵאֹפד ְוַלחׁשֶ         )זפסוק (    " ׁשַֹהם ְוַאְבֵני ִמּלֻ

אבני השה� היו אבני� . האפוד והחוש
 ה� חלק מבגדי הכה
 הגדול

ואבני המילואי� היו שני� עשר סוגי� של אבני� , יקרות שהיו באפוד


יקרות ששמו בחוש.  
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תֹוָכםְּוָעׂשו" ַכְנִתי ּבְ ּ ִלי ִמְקָדׁש ְוׁשָ   )חפסוק (    "ּ

  ? "ושכנתי בתוכו"היה צרי# לומר , "ושכנתי בתוכ�"מדוע נאמר 

 �שוכ
 בתו# כל בני' נחשב הדבר שה, כיו
 שהמשכ
 היה בתו# המחנה

  .ישראל

לשכו
 בתוכנו אנו למדי� על אהבתו הגדולה של ' מרצונו של ה

  . כאהבת אב לבניו, ישראלהקדוש ברו# הוא ל

כֹל" ןּכְ ּכָ ר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתך ֵאת ַתְבִנית ַהִמׁשְ ּ ֲאׁשֶ ּ         )טפסוק (    "...ָ

  . צורת�" תבנית" �

וכי לא היה מספיק , למשה את תבנית המשכ
' לש� מה הראה ה

  ? ללמדו בעל פה

' ועל כ
 היה ה, לבניית המשכ
 נדרשה חכמה גדולה ומורכבת מאד

כדי , למשה באופ
 ברור ומדויק את תבנית המשכ
צרי# להראות 


  .שידע לצוות כראוי את האומני� שיעשו את המשכ

  "ּוׂשֲעּן ַתֵכְו"

וכ
 "ומדוע חזר ואמר " ועשו לי מקדש"למשה ' הרי כבר אמר ה

  ? "תעשו

רצה לזרז את בני ישראל שיעסקו כול� במלאכת המשכ
 בחריצות ' ה

   .ובשמחה מבלי להתעכב

  

ללמד את משה כיצד לבנות את כלי ' י� אלו התחיל הלאחר דבר


  .ורק לאחר מכ
 כיצד לבנות את המשכ
 עצמו, המשכ
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   )טז�י י�פסוק (ת ארון העדותיישל עהציווי ע. ב �

  

             

  
  

  

ִטיםְּוָעׂשו"         )פסוק י(    "ּ ֲארֹון ֲעֵצי ׁשִ

  ?את משה על הארו
 לפני כל שאר כלי המשכ
' מדוע ציוה ה

 בארו
 שמו את לוחות �שהארו
 היה הכלי החשוב ביותר במשכ
 מפני 

ביו� מת
 ' הברית שעליה� היו כתובי� עשרת הדברי� שאמר ה

  .תורה לכל ישראל

עצי� אלו . את הארו
 עשו דווקא מעצי שיטי� לכבוד� של הלוחות

ובזכות� יכלו לוחות הברית שבארו
 להחזיק , ה� חזקי� במיוחד

  .� לה� כל נזקמעמד במדבר בלי שיגר

        )פסוק יא("  ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹורְּוִצִפיָת"

מפני כבודו , שהוא החומר היקר ביותר, את הארו
 ציפו דווקא בזהב


  . אלא בזהב טהור, ולא בזהב פשוט ציפוהו. של הארו

  ?מהו זהב טהור

זהב טהור . ומעורבי� בו רגבי אדמה ופסולת, הזהב נחצב מ
 האדמה

  .ו# ופסולת ומבריק ביופיוהוא זהב נקי מכל לכל
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יָת "         " ֵזר ָזָהב ָסִביבָעָליוְוָעׂשִ


  . לכבוד התורה הנתונה בתוכו, הזר הוא כעי
 כתר לארו

יָת" ִטיםְוָעׂשִ ּ ַבֵדי ֲעֵצי ׁשִ עֹתְוֵהֵבאָת... ּ ַטּבָ ִדים ּבַ ּ ֶאת ַהּבַ ּ  

ֶהם את ֶאת ָהָארֹן ּבָ   )יד� פסוקי� יג(" ַעל ַצְלעֹת ָהָארֹן ָלׂשֵ

  . מוטות עץ�" יםבד" �

והכניסו אות� בטבעות , הבדי� היו מוטות ע$ העשויי� מעצי שיטי�


  .כדי לשאת בה� את הארו
, הזהב שהיו בצידי הארו

עֹת" ַטּבְ ִדים לֹא ָיֻסרו ִמֶמּנוּבְ ּ ָהָארֹן ִיְהיו ַהּבַ ּ ּּ         )פסוק טו(    "ּ

  . את הבדי� מה
נתינת הבדי� בטבעות אסור היה להוציארגע מ

איסור זה הוא כדי שהכהני� לא יגעו בארו
 ולא יתעסקו בו טעמו של 

אלא רק ,  וג� בסופהג� בתחילת נשיאתו, מפני גודל קדושתו, לכל

, וכשיחנו יניחוהו וילכו מיד, ישאו אותו בזמ
 ההליכה בעזרת הבדי�

  . בלי להתעסק בו

ר ֶאֵתן ֵאֶליךְּוָנַתָת" ָ ֶאל ָהָארֹן ֵאת ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ         )פסוק טז(    "ּ


  . תנה בויבגלל העדות שנ, הארו
 היה מקודש יותר מכל כלי המשכ

  ?מהי העדות

העדות היא הלוחות שעליה� היו כתובי� עשרת הדברות ששמענו 

, עמנו במעמד הגדול' וה� עדות לברית שכרת ה, בהר סיני' מפי ה

  .שלא תופר ולא תשתנה, ברית לדורות עול�
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   )כב�יז �יפסוק (רתוהכפעשיית הציווי על . ג �

יָת"         )פסוק יז(    "...ּ ַכֹפֶרת ָזָהב ָטהֹורְוָעׂשִ


  .וכיסתה והבדילה את הלוחות מעי
 כל, הכפורת היתה כיסוי לארו

יָת" ה ֹאָתםְוָעׂשִ ה ַתֲעׂשֶ ֻרִבים ָזָהב ִמְקׁשָ ַנִים ּכְ         )פסוק יח(    "...ּ ׁשְ

  .  מלשון הקשה בפטיש�" מקשה" �

חכמה ואומנות רבה .  בשני�הכרובי� היו דמויות של ילדי� רכי�

עשיית� מפני שלא נעשו בנפרד מהכפורת אלא מתו# ש� נדרשו ל

על ידי שהקישו ודפקו בזהב שלה וממנה עשו את , הכפורת עצמה

  .הכרובי�

ֹפֶרתְּוָהיו" ַכְנֵפיֶהם ַעל ַהּכַ י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה סֲֹכִכים ּבְ ֻרִבים ֹפְרׂשֵ ּ ַהּכְ ּ  

ֻרִביםּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָא ֹפֶרת ִיְהיו ְפֵני ַהּכְ ִּחיו ֶאל ַהּכַ         )פסוק כ(    "ּּ

כיצד יתכ
 שיהיו פניה� אל , א� היו פני הכרובי� איש אל אחיו

  ?הכפורת שהיתה תחת�

  .אבל פניה� היו כלפי מטה, הכרובי� עמדו זה מול זה

ְר" ם ְוִדּבַ ְָונֹוַעְדִתי ְלך ׁשָ ֹפֶרתּ ִּתי ִאְתך ֵמַעל ַהּכַ ָ ּ ּ  

ין ׁשְ ֻרִביםִמּבֵ   )פסוק כב( "ֵני ַהּכְ

  ).זמן(אקבע עמך מועד ,  מלשון מועד�" ונועדתי" �

והוא ידבר עמו , לבוא לדבר עמו) זמ
(מבטיח למשה שיקבע מועד ' ה

  .מבי
 שני הכרובי�
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, לדבר ע� בני ישראל ולתת לה� את התורה' כש� שבהר סיני ירד ה

 ולצוות �כרובי�  מבי
 שני ה�אל המשכ
 לדבר ע� משה ' כ# יבוא ה

  .אותו על כל שאר המצוות

לדבר ע� משה אלא מעל ' כלי� שוני� היו במשכ
 ומתוכ� לא בחר ה


  .מפני שבו היו לוחות העדות, הארו
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   )ל�כג י�פסוק( הציווי על עשיית השולחן. ד �

  

  

  

  

  

  

  

יָת" ִטיםְוָעׂשִ ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ         )פסוק כג(" ...ּ ׁשֻ

ציוה על מעשהו מיד אחרי ' שהרי ה, 
 היה כלי נכבד וחשובהשולח

  .וא� מעשהו דומה במספר דברי� למעשה הארו
, ארו
 הברית

כ# , כש� שהארו
 היה עשוי מע$ השיטה שהיה ע$ חזק ומשובח

  .השולח
 נבנה מע$ השיטה

יָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביבְּוִצִפיָת"         )פסוק כד(    " ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ְוָעׂשִ

  .בדומה לארו
 ג� השולח
 היה מצופה בזהב וג� אותו הקי� זר זהב

וזר הזהב , השולח
 היה דומה לשולח
 מלכי� בציפויו המהודר

  .שהקיפו היה דומה לכתר

יָת" ִטיםְוָעׂשִ ִדים ֲעֵצי ׁשִ ּ ֶאת ַהּבַ ְלָחן...ּ א ָבם ֶאת ַהׁשֻ ּ ְוִנׂשָ         )פסוק כח( "ּ

שלא להסיר , לבדי הארו
בשולח
 לא נאמרה האזהרה שנאמרה ביחס 


  .זאת עקב קדושתו המיוחדת של הארו
, את הבדי� מ
 הארו
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ְלָחן ֶלֶחם ָפִנים ְלָפַני ָתִמידְּוָנַתָת" ּ ַעל ַהׁשֻ ּ         )פסוק ל(    "ּ

מפני שהיה בתו# קערה שהיתה פתוחה " לח� הפני�"הלח� נקרא 

וכאילו ללח� היו פני� להסתכל לשני צדדי הקערה , משני צדדיה

  . י�הפתוח

כ# שיהיה , לח� הפני� היה לח� נאה ועשו אותו מסולת נקיה ומנופה

  .ראוי לעלות על שולחנו של מל# מלכי המלכי�

שיבר# את ' בזמ
 שהכה
 הניח את הלח� על השולח
 הוא התפלל לה

  . מזונ� של בני ישראל ואת תבואותיה�
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   )לז� אל י�פסוק( מנורההציווי על עשיית ה. ה �

  

  

  

  

  

  

  

  

יָתְו" ה  ְמֹנַרת ָזָהב ָטהֹורָעׂשִ ה ַהְמנֹוָרהִמְקׁשָ ּ ֵתיָעׂשֶ   )פסוק לא( "ּ

שותה הקושי נבע מהציווי לע. עשיית המנורה היתה קשה במיוחד

ומלאכתה , חיבור חלקי�על ידי לא מגוש אחד של זהב ו, מקשה אחת

  .ידי הקשת פטיש נעשית על

 וראויה ,עשייתה מקשה אחת היתה המנורה חזקה ויציבהגלל ב

  .'לעמוד לפני ה

ה ִיְהיו" ְפֹתֶריָה וְפָרֶחיָה ִמֶמּנָ ְּגִביֶעיָה ּכַ ּ ּּ ּ"  

והפרחי� ) עגולי הזהב( והכפתורי� ,גביעי הזהב שהיו בראש כל קנה

  . הוסיפו יופי והדר למנורה,שהיו על הקנה

ה" לׁשָ ָקֶנה ָהֶאָחדׁשְ ָקִדים ּבַ ּ ְגִבִעים ְמׁשֻ         )פסוק לג(    "ּ

  .וירים מצ�" קדיםמש" �
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אלא , לא די היה בכ# שצורת הגביעי� היתה נאה ושהיו עשויי� זהב

  .בכל מיני עיטורי�) מצוירי�(בנוס� ג� היו משוקדי� 

ּוַבְמֹנָרה" ְפֹתֶריָה וְפָרֶחיָהּ ָקִדים ּכַ ָעה ְגִבִעים ְמׁשֻ ּ ַאְרּבָ ּ         )פסוק לד(    "ּ

 והרי בכל אחד מששת, נאמר שהיו במנורה ארבעה גביעי�זה בפסוק 

  ?שלושה גביעי�רק הקני� היו 

אלא רק על הקנה האמצעי עליו , פסוק זה לא מדבר על כל המנורה

  .שהוא עיקר המנורה, עומדת המנורה

היו בו יותר , כיו
 שהקנה האמצעי הוא הקנה המרכזי של המנורה

  ).ארבעה במקו� שלושה(כפתורי� ופרחי� , גביעי�

יָת" ְבָעהְוָעׂשִ    ֶאת ֵנֹרֶתיָה ׁשִ

  )פסוק לז(" ֱּעָלה ֶאת ֵנרֶֹתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵעֶבר ָפֶניָהְוֶה

  . כוסיות השמן�" נרותיה".  הדליק�" והעלה" �

הכה
 היה מדליק את הפתילות שבכוסיות השמ
 כ# שהשלהבות יפנו 

  .לכיוו
 הקנה האמצעי

  . אלקינו ששכ
 במשכ
' אור המנורה היה לכבוד ולתפארת לה

  . 'ע על בני ישראל ליראה את האור המנורה השפי, ובנוס�
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  ה" לפרק כמקורות

  . )ג, לד(ת רבה  שמו� " לי בית שאדור בתוככ� עשו" :'פסוק ב

  לשו
 נדבה והוא לשו
�  ידבנו לבו: "י" רש� התרומה למשכ� מתו� רצו� טוב ואהבה

 תהיה מנדבת לב ורצו
 חופשי לא על ידירצה שתרומה זו ' וה: "�"מלבי". רצו
 טוב

  ".  הכרחשו�

ולא היתה אלא לשעה והרבה גווני� היו , מי
 חיה: "י" רש�  חיה מיוחדת �התחש  :'פסוק ה

  ". לה

  ). ומה טתר( תנחומא מדרשי בש� " רש�  עצי שיטי� ה� עצי� שנטע יעקב אבינו

ולא אמר : "' על פי אור החיי� הק�   מפני שהמשכ� בתו� המחנה�  "ושכנתי בתוכ�" :'פסוק ח

ר שהמקו� אשר יקדישו לשכנו יהיה בתו# בני ישראל שיקיפו המשכ
  לומ'תוכו'ב

  ". דגלי�' בד

והיה : "אברבנאל �  מראה את תבנית המשכ� כדי שידעו את המלאכה במדויק'  ה:'פסוק ט

צוות אותה כ
 לאומני� כדי שיצייר תבנית המלאכה בשלמותה ל, הנס הזה אצלי

  ...".שיעשוה

  ."כ� בזריזות וחריצותכול": 
"רמב – "וכ� תעשו"כפל 

:  תנחומא מדרש�  מפני חשיבותו י� האחרי�הקדמת הציווי על הארו� לפני הכל :'פסוק י

 בשביל שהארו
 מקו� ?למה,  להתחיל במשכ
 והוא התחיל בארו
ולמשה אמר "...

הוצר# : "...�"רשב".  והעול� הבאהעול� הזה, התורה שהוא אורו של עולמי�


ועשו לי 'רו
 שהוא העיקר של  והשולח
 שבשביל האתחילה לפרש עשיית הארו

  ".  הוצר# לעשות משכ
'מקדש

שבית המקדש יחוייב : "ג" רלב�  עשיית הארו� והכלי� מעצי שיטי� בגלל חוזק�

מעצי שיטי� בימי ) המשכ
(והיה ... שיהיה רב הקיו�... שיהיה נבנה מאבני� יקרות

   ...."משה

שלושה ): "ב, לד(שמות רבה  �  לכבוד התורה הנתונה בארו�הזר הוא כעי� כתר והוא  :א"פסוק י

 ובכול�' ועשית עליו':בארו
 כתיב מה ומפני .ותורה כהונה ,מלכות :ה� כתרי�

 הרחיב בכ# 'האלשי# הק" (ללמד# שכתר תורה מעולה יותר משל כול�', ועשית לו'

  ).רבות

מפני : "ני� מבעלי התוספותדעת זק � האיסור להסיר את הבדי� מפני כבוד הארו� :ו"פסוק ט

אבל כשבאי
 , ה שימשמשו בו להסיר הבדי� בטבעות"קדושת הארו
 לא רצה הקב
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וכשמניחי
 אותו הולכי
 לה� מיד מחמת , לנושאו מחזיקי
 בראשי הבדי� ונושאי

  ". אימת הקדושה

 הלוחות שה� עדות וברית: "�" רשב� לישראל ' הלוחות מעידי� על הברית בי� ה :ז"פסוק ט

  ". לכ# נקראו לוחות הברית, ה לישראל"בי
 הקב

  . י" רש� הכרובי� בדמות של ילד :ח"פסוק י

שפניה� היו כפופי
 : " דעת זקני� מבעלי התוספות� פני הכרובי� כלפי הכפורת :'פסוק כ

  ". למטה לצד הכפורת

ת בני וכדי להסיר מלבו: " האברבנאלעל פי � 'נתינת הלח� על השולח� לכבוד לה :'פסוק ל

... ציוה שיעשו לו משכ
) תושהוא משולל מ
 הגשמ(ישראל האמונות הכוזבות האלה 

ובהיכל  ...ל חי בקרב�� זה כי אשיאמינו ע�, כאילו הוא יתבר# בעצמו ישכו
 בתוכ�

כאילו ה� כלי� לשרת לפני מלכו של , השולח
 המנורה ומזבח הקטורתהיה 

   ...."עול�

שלא כתרגו� ( י" רש�  � הרואי� לשני הצדדי�שכאילו יש לו פני" ח� הפני�ל"


  ). יונת

  . י" רש�  מלשו� הקשה בפטיש� " מקשה" :א"פסוק ל

  . י בש� האונקלוס" רש�   מצוירי��" משוקדי�"

וכ
 עשו מנורה ): "המ, מורה נבוכי� ג(� " רמב� '  אורות המנורה היו לכבוד לה:ז"פסוק ל

  ". רוממות וכבוד לבית, לפניו

יש לו ... כי הבית שדולקי� בו הנרות תמיד": � ש�"רמב � ביא ליראתומ' הכבוד לה

עד שיגיע , וכבר ידעת הדגשת התורה באמונת גדולת המקדש ויראתו, בנפש רגש גדול

  ". 'מקדשי תיראו'ואמר ,  הרוח והכניעה בעת ראייתולאד� התפעלות שפלות
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  ו"פרק כ

   )ט� אי�פסוק (יריעות המשכןהציווי על . א �

ן ְוֶאת" ּכָ ר ְיִריֹעתַּהִמׁשְ ה ֶעׂשֶ   ּ ַתֲעׂשֶ

ִני ָזר וְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן ְוֹתַלַעת ׁשָ ׁש ָמׁשְ ּׁשֵ         )פסוק א(    "ּ

  . חיבור חוטים דקים והפיכתם לחוט עבה�  טווי �" משזר".  פשתן�" שש" �

בשונה מתחילת , לכיסוי המשכ
" המשכ
"בפסוק זה הכוונה במילה 

  .למבנה כולו" משכ
"ה הפרשה ש� הכוונה במיל

  ?כל חוט ליריעות) טוו(מכמה מיני חוטי� שזרו 

חוט של שש : כל חוט היה שזור מארבעה מיני חוטי� בצבעי� שוני�

)
ארגמ
 ותולעת שני , ע� שלושה חוטי צמר בצבעי תכלת) פשת

  ).אדו�(

  . 'יופיי
 של היריעות נועד ליפות את בית ה

ב ַתֲע" ה חׁשֵ ֻרִבים ַמֲעׂשֵ ה ֹאָתםּּכְ   "ׂשֶ

, מצד אחד אריה ומצד שני נשר, על היריעות היו ציורי� שנארגו

  .'ג� זה נעשה ליפות את בית ה. ומחשבה רבה נדרשה כדי לעשות�

, על אופ
 חיבור עשר היריעות זו לזו' מצווה ה' ו�'בפסוקי� ג

בכל קצה . שבכל אחת מה
 היו חמש יריעות, באמצעות שתי מחברות

  .י� לולאות תכלת ובתוכ
 נכנסו קרסי הזהבשל מחברת היו חמש
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יָת" ים ַקְרֵסי ָזָהבְוָעׂשִ ְרָת ּ ֲחִמׁשִ    ֶאת ַהְיִריֹעת ְּוִחּבַ

ְקָרִסיםִא ה ֶאל ֲאֹחָתה ּבַ ּׁשָ ּ ן ֶאָחד ּ ּכָ   )פסוק ו( "ְּוָהָיה ַהִמׁשְ

  ?"יריעות עזי�"ולא " משכ
"מדוע נקראות יריעות אלו 


יריעות  .שהרי היו מעל המשכ
, מפני שה
 היו עיקר הכיסוי למשכ

לא הסתירו את הקודש ו, רוח ואבק,  שמרו על המשכ
 מפני שמשאלו

  .וכליו משו� כבודו

יָת" ןְוָעׂשִ ּכָ ּ ְיִריֹעת ִעִזים ְלֹאֶהל ַעל ַהִמׁשְ         )פסוק ז(    "ּ

יריעות אלו היו עשויות משיער של עזי� והיו מכסות את יריעות 


  .התכלת והארגמ
 מכל צדדיה

למדה תורה דר# אר$ שיהא אד� : "ל" מביא את דברי חכמינו זי"רש

   ". על היפה)מרח� (חס

על ידי שישמור עליו שלא , כלומר ראוי לאד� לחוס על דבר יפה

ומשו� כ# ציוותה התורה שיריעות העזי� יכסו , יתלכל# ויתקלקל


  .כדי לשמור על יופיי
, את יריעות התכלת והארגמ

יָת"   ֹּאֶהל עֹֹרת ֵאיִלם ְמָאָדִמים ִמְכֶסה ָלְוָעׂשִ

ים ִמְלָמְעָלה ּוִמְכֵסה ֹערֹת ְתָחׁשִ         )פסוק יד(    "ּ

אנו למדי� שהיו שני מכסי� , בפסוק זה" מכסה"מכפילות המילה 


  . ועליו מכסה עורות תחשי�מאדמי�מכסה עורות אילי� : למשכ

מכסה , על א� שיריעות התכלת היו מכוסות על ידי יריעות העזי�

  .תחש היה מעליה
 וצבעיו הרבי� בלטו ברוב פאר והדרעורות ה
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    יריעות המשכןסיכום  �

  :שלושה כיסויים היו על המשכן

, שתי מחברות כל אחת של חמש,  עשר יריעות�  יריעות תכלת .1

שבקצה כל מחברת היו חמישי� לולאות ובתוכ
 הכניסו 

וכיסו את , היריעות היו מצוירות משני עבריה
. קרסי זהב

יריעות תכלת . מלבד אמה אחת למטה, גובה הקרשי�הגג ו

  ."יריעות המשכ�"אלו נקראות 

מספר
 אחת ,  היו עשויות משיער של עזי��  יריעות עזי� .2

 בקצה  .באחד חמש ובשני שש: מחולקות לשני חלקי�, עשרה

היו חמישי� לולאות בה
 הכניסו קרסי ) החלק(המחברות 

,  עד חלק� התחתו
יריעות אלו כיסו את כל הקרשי�. נחושת

ונקראות , בגלל האמה שנשארה מגולה מיריעות התכלת

 ".הל המשכ�א"

 לפי פשוטו של מקרא מדובר בשני � עורות אילי� ותחשי� .3

 ואחד של תחשי� וה� מאדמי�אחד של אילי� : כיסויי�

לכ
 ה� נקראי� , כיסו רק את הגג ולא את הקרשי�

 ."מכסה"
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   )ל�טו י�פסוק ( המשכןהציווי על קרשי. ב �

יָת" ִטים ֹעְמִדיְוָעׂשִ ן ֲעֵצי ׁשִ ּכָ ים ַלִמׁשְ ּ ֶאת ַהְקָרׁשִ ּ         )פסוק טו(    "םּ

ומה� ראוי לבנות דפנות למשכ
 כדי , עצי השיטה ה� עצי� חזקי�

  .שיהיה אית
 ויציב

שקרשי� אלו , "הקרשי�"א שבמילה "ל דרשו מהאות ה"זכמינו ח

כפי שכבר , י יעקב אבינוהיו מוכני� ומיוחדי� למשכ
 כבר מימ

אלא " ועשית קרשי�"שהרי לא נאמר בפסוק , התבאר לעיל

  . קרשי� מפורסמי��א הידיעה "בה" קרשי�ה"

ֵני" ים ַתּוׁשְ ןּ ְקָרׁשִ ּכָ ה ִלְמֻקְצעֹת ַהִמׁשְ ַמָטה...ֲּעׂשֶ ּ ְוִיְהיו ֹתֲאִמם ִמּלְ ּ  

ַעת ָה ְּוַיְחָדו ִיְהיו ַתִמים ַעל רֹאׁשֹו ֶאל ַהַטּבַ ּ ּ   )כד�י� כגפסוק(    "ֶאָחתּ

את משה לעשות את הקרשי� בצורה מדויקת ' בפסוק זה ציוה ה

 בדיוק לפי מותאמי� בלא בליטות ו,ביותר כ# שה� יהיו חלקי�

  .  שיהיו מחוברי� מלמטה זה לזה כאילו ה� דבוקי�כ#, המידה

 בחריצי� הכנסידי הטבעת שנ היו הקרשי� מחוברי� עלג� מלמעלה 

  .ראש כל קרששב

, אמנ� פסוק זה נאמר על שני הקרשי� בשתי הפינות של צד מערב

ל לימדונו שצורה זו של חיבור הקרשי� מלמטה "זכמינו אבל ח

ומלמעלה ועשיית
 המדויקת צריכה להיעשות בכל הקרשי� 


  .שבמשכ

ִריַח" ים ְוַהּבְ תֹוך ַהְקָרׁשִ ַּהִתיכֹן ּבְ ְ ּ  

ַּמְבִרַח ִמן ַהָקֶצה ֶאל ַהָקֶצה   )חפסוק כ( "ּ



� 21 �  
  
  

 הוא ,עבר אותו בריחשלושת הצדדי� מדונו שביל ל"חכמינו ז

"
דבר זה היה נס ופלא . וית ולא נשברושהתקפל בז, "הבריח התיכו


  .במשכ

ים ְתַצֶפה ָזָהבְוֶאת" ּ ַהְקָרׁשִ ּ ה ָזָהב ּ עֵֹתיֶהם ַתֲעׂשֶ   )פסוק כט(" ְּוֶאת ַטּבְ

את משה ' ציוה ה, על א� שהקרשי� לא היו עיקר המשכ
 אלא הכלי�

  .לצפות ג� אות� זהב
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   )לז�אל י�פסוק (הציווי על הפרוכת והמסך. ג �

יָת" ֻרִבים... ָפרֶֹכתְוָעׂשִ ה ֹאָתה ּכְ ב ַיֲעׂשֶ ה חׁשֵ   )לאפסוק (    "ּ ַמֲעׂשֵ

 ציור �" מעשה חושב"הכרובי� הארוגי� על הפרוכת היו עשויי� 

מד  עליו נל�זאת בשונה ממס# הפתח לאהל מועד , שונה מכל צד

  . ציור אחד בלבד� " מעשה רוק�" שהציורי� שבו היו �ו "בפסוק ל

יםְּוִהְבִדיָלה" ין ַהקֶֹדׁש וֵבין ֹקֶדׁש ַהֳקָדׁשִ ּ ַהָפֹרֶכת ָלֶכם ּבֵ ּּ   )לאפסוק (    "ּ

 היה הארו
 ע� בו,  היה המקו� הקדוש ביותר במשכ
קודש הקדשי�

  .להבדילו מכל שאר המשכ
' ולכ
 ציוה ה, לוחות העדות

להבדיל בי
 הקודש ובי
 קודש , ל תפקיד נכבד זה שהיה לפרוכתבגל

מעשה "אריגתה היתה (היתה הפרוכת מהודרת יותר , הקדשי�

  ).ואדניה היו אדני כס�" חושב

ְל" ְמָת ֶאת ַהׁשֻ ְּוׂשַ ָּחן ִמחוץ ַלָפרֶֹכתּ ּ  

ְלָחן ְּוֶאת ַהְמֹנָרה ֹנַכח ַהׁשֻ   )פסוק לה ("...ּ

 המקו� השני � בתו# הקודש , רוכתהשולח
 והמנורה היו מחו$ לפ


  .במעלתו במשכ

יָת"   )פסוק לו ("...ְ ָמָסך ְלֶפַתח ָהֹאֶהלְוָעׂשִ


שהסתיר את כלי המשכ
 , המס# היה כמו וילו
 בשער המשכ

  ".מעשה רק�" היה עשוי � כאמור �והוא , ואת המתרחש בו שבקודש
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  ו"פרק כל מקורות

להגדיל כבוד הבית ולהיות : "...)מצוה קג (החינו# ספר �צבעי הפרוכת לכבוד למשכ�  :'פסוק א

רק , ואי אפשר להגדיל דבר בלב בני אד� ומחשבתו, מעלתו ומוראו על פני כל אד�

  . "גדולה וימצא בה� תענוג ושמחהבדברי� שהוא חושב אות� ל

  . י"רש �צדדי� ה ציורי� שוני� משני �" מעשה חושב"

והיה המכסה : " אברבנאל� על המשכ� מגש� ולכלו�זי� והעורות שמרו יריעות הע :'פסוק ו

  . "אחרי� מטר וגשמי� ולכלוכי�הזה לקבל מלמעלה 

  . י" רש� ל שיהא אד� חס על היפה"דברי חז :ג"פסוק י

 שיעשה להקי� את המשכ
 רצונו לומר: "אברבנאל �  החוזק של עצי השיטה :ו"פסוק ט

  ".  וקלי�ולהמתיחו כאהל לשבת קרשי� מעצי שיטי� שה� חזקי�

  . י"מובא ברש.  ילקוט שמעוני� יעקב אבינוהקרשי� היו מוכני� במצרי� על ידי 

  . ה"י בפסוק כ" רשעל פי � חיבור כל קרשי המשכ� מלמטה ומלמעלה :ד"כ!ג"פסוקים כ

  . י" רשעל פי � הנס שבבריח התיכו� :ח"פסוק כ

דבר : " והקבלה הכתב� ההבדלה בפרוכת משו� המעלה של קודש הקדשי� :א"פסוק ל

ע� רשות ... מפני כבוד המל# שלא יתערב רשות הדבור, המבדיל בי
 המל# ובי
 הע�

  ". ההיכל
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  ז"פרק כ

   )ח�  אי�פסוק (הציווי על מזבח העולה. א �

יָת" ִטיםְוָעׂשִ ַח ֲעֵצי ׁשִ ּ ֶאת ַהִמְזּבֵ   )פסוק א ("...ּ

וא� , רבנותמזבח זה היה בחצר המשכ
 מול הפתח ועליו הקריבו ק

  .הוא היה עשוי מעצי שיטי� חזקי� ומובחרי�

תְּוִצִפיָת"...   )פסוק ב(    " ֹאתֹו ְנחׁשֶ

צר שהיה בחמזבח זה א# , תו# הקודש צופו בזהבהכלי� שהיו ב

מפני שהיה חשוב ,  בנחושתהמשכ
 ועליו הוקרבו הקרבנות צופה

  . כדי שלא ישר� הזהבכ
 ו ,שעמד בחצרכיו
 , פחות

ומקפידה " חסה על ממונ� של ישראל"י� כיצד התורה דכא
 אנו לומ

        .שלא להפסיד� שלא לצור#

יָת" נֹו ְוָיָעיו וִמְזְרֹקָתיו וִמְזְלֹגָתיו וַמְחֹתְוָעׂשִ ירָֹתיו ְלַדׁשְ ּ ּסִ ּ ּ ּ   ָתיוּ

ת ה ְנחׁשֶ ָליו ַתֲעׂשֶ   )פסוק ג(    "ְּלָכל ּכֵ

, מ
 המזבח) האפר( את הדש
 והוציאהיעי� ה� כלי� שבעזרת� 

  .יהיה נקי'  כדי שהמזבח אשר לפני ה,מו אותו בתו# הסירי�וש

את הפכו  בעזרת המזלגות .בה� קבלו את הד� כלי� המזרקות ה�

 
גחלי� מוציאי� מחתות היו בעזרת ה וכדי שישר� היטבבשר הקרב

  .מ
 המזבח כדי לתת אות� על מזבח הקטורת

יָת" תְוָעׂשִ ת ְנחׁשֶ ה ֶרׁשֶ ר ַמֲעׂשֵ   )פסוק ד(" ... ּלֹו ִמְכּבָ
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כמו ( שיש בה חורי� ,המכבר היה דומה לכברה שמנפי� בה קמח

  .ועשו אותו ליופי ולנוי למזבח, )רשת

 בליטה שהיתה �" הכרכוב"נוי הוא נעשה במזבח לש�  נוס� דבר

        . בגובה אמה,כעי
 מדרגה, בדופ
 המזבח מסביב

יָת" ַחְוָעׂשִ ּ ַבִדים ַלִמְזּבֵ   )פסוק ו(" ...ּ

 כ# ג� למזבח היו ,)מוטות לנשיאה (שולח
 היו בדי�כש� שלארו
 ול

לא נשאו מזבח זה את ג�  .מפני חשיבותו, די� לשאת אותו בכת�ב

        . אלא בידי הלויי� בני קהת הקרשי� והיריעותע�בעגלות 


,  לראות�שבני ישראל לא יכלו, בניגוד לכלי הקודש שבתו# המשכ

  . קרבנותליוהעלות עאת מזבח הנחושת יכלו כול� לראות וא� ל

יצווה אות� על בניית המזבח כדי שיוכלו להביא ' ראל חיכו שהבני יש


  .�החטאיעל טובותיו ולכפר על ' להודות לה, קרבנות למשכ

היו עושי� , 'כאשר היו ישראל באי� למשכ
 ורואי� את כבודו של ה

הכהני� היו זורקי� את ד� הבהמה על  .מה בכל לב�תשובה של

קרב
 המקבל את '  ובכ# היה ה, החלב על האשהמזבח ומקטירי� את

  .ברצו
 ומכפר לה� על עוונותיה�

ביו� בראשו האש היתה דולקת : תרחש נס גדולבמזבח העולה ה

,  לא נשר�� הע$ ממנו היה עשוי המזבח, א� על פי כ
ובלילה ו

  . לא נמסה �הנחושת בה צופה המזבח ו
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   )טז�ט י�פסוק (מבנה חצר המשכן. ב �

ןָעְו" ּכָ יָת ֵאת ֲחַצר ַהִמׁשְ   ּׂשִ

ָזר ׁש ָמׁשְ   )טפסוק (" ִּלְפַאת ֶנֶגב ֵתיָמָנה ְקָלִעים ֶלָחֵצר ׁשֵ

  . הקלעי� היו כמו חבלי� קלועי� מחוטי פשת
 ועשויי� כמו רשת

  ?מדוע היו הקלעי� בה� הוקפה חצר המשכ
 עשויי� כמו רשת

שויי� ואילו היו ע, הקלעי� הגנו על המשכ
 מפני רוחות המדבר

  .כיריעות היתה הרוח החזקה עוקרת� ומעיפה אות� ממקומ�

הקלעי� ג� שמרו על כבודו של המשכ
 שיהיה קדוש ומובדל 

  .מהמחנה ושלא כל אד� יוכל להכנס לתוכו

ִריםְּוַעֻמָדיו" ת ֶעׂשְ ִרים ְנחׁשֶ    ְוַאְדֵניֶהם ֶעׂשְ

ֶסף ֵקיֶהם ּכָ         )יפסוק (" ָּוֵוי ָהַעֻמִדים ַוֲחׁשֻ

  .ס� היו חוטי� מכס� שהקיפו את העמודי�חשוקי הכ

ַער" ִרים ַאָמה ּוְלׁשַ ֶּהָחֵצר ָמָסך ֶעׂשְ ְּתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן ְ ּ  

ה רֵֹקם ָזר ַמֲעׂשֵ ׁש ָמׁשְ ִני ְוׁשֵ   )טזפסוק (" ...ְותֹוַלַעת ׁשָ

  ?מדוע מס# השער לא היה עשוי מקלעי� כמו כל החצר

כנסי� אל מפני שדרכו נ, שער החצר חשוב יותר מהחצר עצמה

כמס# " (מעשה רוק� "�ולכ
 הוא נעשה בהידור רב יותר , הקודש


מפני שלא היה חלק , "מעשה חושב"א# לא נעשה , )פתח המשכ

  ).כמו הפרוכת והיריעות(מהמשכ
 עצמו 
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   סיכום חצר המשכן �

  . מאה אמה� אורכה : החצרמידות

  . חמישי� אמה�רוחבה 

  
  .מודי� עשרי� ע� בצד צפו
 :מספר העמודי�

   עשרי� עמודי��בצד דרו� 

  . עשרה עמודי��בצד מערב 

 שלושה עמודי� מכל צד ועוד ארבעה �בצד מזרח 

  .עמודי� למס# הפתח

  
  .  העמודי� היו עשויי� מעצי� מחושקי� כס�:מבנה העמודי�

בתחתיתו של כל עמוד הורכב אד
 נחושת ובראש 

  .העמודי� הותקנו ווי� מכס�

  
שויות מחוטי שש מעשה רשת ומקיפות את כל יריעות בד ע: הקלעי�


יריעות אלו נתלו על עמודי החצר ונתמכו על . חצר המשכ

  .ידי יתדות נחושת

  
,  בדומה למס# פתח המשכ
 הותק
 מס# נוס� בפתח החצר:המס�


  .היו עמודיו ארבעה, אלא שבניגוד למס# פתח המשכ

  
בר  שמירת החצר והמשכ
 מפני רוחות המד:המטרה של הקלעי�

  . למשכ
כבודמת
 ו
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  ז" לפרק כמקורות

והנה היו מנחושת כל אדני החצר : "ג" רלב� ציפוי המזבח בנחושת מפני שעמד בחצר: 'בפסוק 

  ".להורות על חסרו
 מה שהורה עליו הנמצא בחצר, וכיסוי המזבח וכל כלי החצר

'  בה'ית את המזבחועש': ואמר: " אברבנאל� להועבני ישראל חיכו לציווי על מזבח ה: 'פסוק ו

  ". לפי שכל ישראל היו מחכי� שיצווה הש� לבנות מזבח להקריב עליו קרבנות, הידיעה

שהאש דולקת בו ביו� , ומזבח זה נס גדול היה בענינו: "נו בחיי רב� הנס שהיה במזבח

 היה משה '�ואמרו במדרש . ..ובלילה ולא היה הע$ נשר� ולא היה הנחושת נת#

, משה מה אתה מתיירא: ה"אמר לו הקב, ש את הע$ שבמזבחהאתיירא שמא ישרו� מ

  ".'...מי ציוה האש לשרו�
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  ז"סוף פרק כ

   )כא�פסוקי� כ (שמן למאור ההציווי על לקיחת �

ָרֵאל ְּוַאָתה" ֵני ִיׂשְ ְּתַצֶוה ֶאת ּבְ ְָוִיְקחו ֵאֶליך  ּ ּ  

ִתית ַלָמאֹור ֶמן ַזִית ָזך ּכָ ּׁשֶ         )כפסוק (" ...ְ

        . מעיכה�ה ת מלשון כתי�" כתית".  טהור ונקי�" זך" �

ונעשה , ז# ונקי מכל פסולת, השמ
 למנורה היה המובחר ביותר

   .ה שיוצאת כאשר כותתי� את הזיתמהטיפה הראשונ

ַּיֲערֹך ֹאתֹו ַאֲהרֹן וָבָניו ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר ִלְפֵני ה"   )כאפסוק ( "...'ְ

כוונת הפסוק היא שהכה
 צרי# לתת כמות של שמ
 שתדלק מערב עד 

  .'כ# שתאיר כל הלילה לכבוד לה, בוקר

ורה א� כ
 מדוע פותחת הת, פרשתנו עוסקת ברובה בבגדי אהר
 ובניו

  ? את הפרשה בציווי על המנורה

שמדליקי� נרות , התורה רצתה להראות את גדולת� של הכהני�

  .ומכ# נבי
 את הצור# בבגדי קודש מיוחדי� לכהני�', במנורה לפני ה

  

  ז" לסוף פרק כמקורות

סיבת הפתיחה במנורה להראות את גדולת� של הכהני� והצור� מתו� כ� בבגדי�  :'כפסוק 

לפרש  החל... כאשר השלי� לספר כל כלי הקודש: "ל פי אב
 עזראע �  מיוחדי�

... והחל שיעלו נרות בשמ
 זית, משרתי המשכ
 ומהי עבודת� בעצמ� אי
 זר את�

  ...".ואלה המשרתי� ראויי� להיות ניכרי� ונבדלי� במשפחות� ג� במלבושיה�
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  ח"פרק כ

   )פסוק א( מינוי אהרן ובניו לכהנים �

ָניו ִאתֹוָב ֵאֶליך ֶאת ַאֲהרֹ ַהְקֵרְּוַאָתה" ּן ָאִחיך ְוֶאת ּבָ ָ  

ָרֵאל ְלַכֲהנֹו ִלי ֵני ִיׂשְ ְִמתֹוך ּבְ         )אסוק פ(    "ּ

באהר
 ' ומכל בני ישראל בחר ה, את אהר
' אהבה גדולה אהב ה

  . להיות למשרתו במשכ
 ובחר בבניו להיות לכהני�

ל וכש� שבמעמד הר סיני עלה אהר
 ע� משה בהר והתקרב יותר מכ

  .כ# במשכ
 נכנס והתקרב אהר
 יותר מכל בני ישראל, ישראל

  . הוא ובניו לכל הדורות, באהר
 היא לעולמי�' בחירה זו שבחר ה

  ? את אהר
לקרבלמשה ' ומפני מה אמר ה

והיה חשש שיחשוב שאיננו ראוי לתפקיד נכבד , אהר
 היה ענו וצנוע

אלא ירצה , כמו כ
 היה חשש שלא ירצה לקחת גדולה זו לעצמו. זה

הקרב אלי# : "את משה' משו� כ# ציוה ה. לתת אותה לאחיו משה


  ".את אהר
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   )ה�פסוקי� ב( הציווי על עשיית בגדי הכהנים �

יָת" ּ ִבְגֵדי ֹקֶדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיך ְלָכבֹוד וְלִתְפָאֶרתְוָעׂשִ         )בפסוק (    "ָ

  ?לכבוד מי יהיו הבגדי�

בגדיו צריכי� להיות בגדי ', לפני הכיו
 שאהר
 משרת . 'לכבוד לה

  .קודש נאי� ומפוארי�

ל ַחְכֵמי ֵלב ְּוַאָתה" ר ֶאל ּכָ אִתיו רוַח ָחְכָמהּ ְתַדּבֵ ר ִמּלֵ   ֲּאׁשֶ

ְגֵדי ַאֲהרֹן         )גפסוק (    "...ְּוָעׂשו ֶאת ּבִ

את חכמי הלב מילא , על א� שהקדוש ברו# הוא נות
 חכמה לכל אד�

וכדי , יית בגדי� מיוחדי� אלומפני הקושי שבעש, בחכמה רבה' ה

  . שיבינו את חשיבות� של הבגדי� ויעשו אות� ביראה ובכובד ראש

ה" ר ַיְוֵאּלֶ ָגִדים ֲאׁשֶ ן ְוֵאפֹוד וְמִעיל ַהּבְ ֲּעׂשו חׁשֶ ּ  

ץ ִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט ּבֵ ּוְכֹתֶנת ַתׁשְ         )דפסוק (    "ּ


  .חשיבותו הרבהמפני  ,הראשו
 שנזכר בבגדי הכהונה הוא החוש
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   )יב�ופסוקי�  ( האפודהציווי על עשיית �

ֹּפד ָזָהב ְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן ֶאת ָהֵאְּוָעׂשו" ּ  

ב ה חׁשֵ ָזר ַמֲעׂשֵ ׁש ָמׁשְ ִני ְוׁשֵ         )פסוק ו(" ּתֹוַלַעת ׁשָ


למרות , הציווי על עשיית האפוד קוד� לציווי על עשיית החוש

  .מפני שהחוש
 היה נתו
 על האפוד, שהחוש
 חשוב יותר

אפוד היה לבוש שכיסה את החלק התחתו
 של גו� הכה
 הגדול ה

  . ממותניו עד קצה רגליו, מלפני� ומאחור

מארבעה חוטי� , בדומה לפרוכת, בגד זה היה נאה מאד ועשוי

כפי , "מעשה חושב"דיו יג� האפוד היה ארוג משני צ. י� שוני�בצבע

נוס� בו וא� היה מפואר יותר מהפרוכת בכ# ש, שלמדנו לגבי הפרוכת

  .חוט זהב

ר ָעָליו" ב ֲאֻפָדתֹו ֲאׁשֶ         )פסוק ח( ..."ְּוֵחׁשֶ

והוא החגורה " חשב"התורה מלמדת בפסוק זה שלאפוד היה 

  .ושתי כתפיות שנארגו בנפרד וחוברו לו, שנארגה יחד אתו

ֵתי ַאְבֵני ׁשַֹהםְּוָלַקְחָת"    ּ ֶאת ׁשְ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ּוִפַתְחָת ֲעֵליֶהם ׁשְ ּ         )פסוק ט( "ּ

  .תחרוט,  תחקוק� " ופתחת" �

עליה� חקקו את שמות שני� עשר , אבני השה� ה� אבני� יקרות

ד
 , יהודה, לוי, שמעו
, ראוב
: שישה על האב
 האחת, השבטי�
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יוס� , זבולו
, יששכר, אשר, גד: ושישה על האב
 השניה, ונפתלי


  .ובנימי

ְמָת" ֵתי ְּוׂשַ ְתּ ֶאת ׁשְ   ֹפת ָהֵאֹפדָהֲאָבִנים ַעל ּכִ

ָרֵאל רֹן ִלְבֵני ִיׂשְ   )יבפסוק (" ַאְבֵני ִזּכָ

לכ
 , רוצה לראות את שמות בני ישראל לפניו ולזכור את צדקת�' ה

  .ציוה שיחקקו את שמותיה� על האבני� כ# שלא ימחקו לעול�

, שיחקקו שמותיה� על אבני� יקרות ביותר'  ציוה ה�יתרה מזאת 

  .יבי� עליו יותר מכל אוצר שבעול�להראות שישראל עמו יקרי� וחב

מֹוָתם ִלְפֵני ה" א ַאֲהרֹן ֶאת ׁשְ רֹן'ְוָנׂשָ ֵתי ְכֵתָפיו ְלִזּכָ   "ּ ַעל ׁשְ

, שה� בני אברה� יצחק ויעקב, אהר
 ידע את גדולת� של ישראל

  .בחר בה� מכל העמי� להיות לו לע� סגולה' וה, צדיקי� וישרי�

ח אהר
 בבני ישראל כאשר נשא אהר
 את שמות� על כתפיו השתב

מתפלל עליה� ', והיה מזכיר זכויותיה� ומעשיה� הטובי� לפני ה

שישמור עליה� ויבר# ', בכל כוחו ומבקש עליה� רחמי� לפני ה

  .אות�
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   )ל� טופסוקי� ( החושן הציווי על עשיית �

יָת" ה חׁשְֵוָעׂשִ ָפט ַמֲעׂשֵ ן ִמׁשְ   )טופסוק (    "...בּ חׁשֶ

  .ונח על לבו של אהר
המ, החוש
 היה בגד רבוע

וא� הוא , בד החוש
 היה עשוי מאות� החוטי� בה� נעשה האפוד

  ".מעשה חושב"היה ארוג 

מתארת התורה שבחלקו העליו
 היה ) כח� כב(בהמש# הפסוקי� 

ובחלקו התחתו
 , החוש
 מחובר לכתפות האפוד על ידי שרשרות זהב

  .היה מחובר לאפוד בפתילי תכלת

אָת" ָעה טוִרים ָאֶבן בֹו ִמּלֻּוִמּלֵ         )יזפסוק (    "...ַּאת ֶאֶבן ַאְרּבָ

,  אבני� יקרות ביותרר מארבעת הטורי� שבחוש
 היו שלושבכל טו

  .ולכל אב
 צבע שונה ומבריק במיוחד

  ?הרי אהר
 היה ענו וצנוע, מדוע היה הבגד כל כ# מפואר

וא� לפני מל# בשר וד� צרי# ללבוש ', מפני שהוא משרת לפני ה

על אחת כמה וכמה לפני מל# מלכי המלכי� הקדוש , דרי�בגדי� מהו

  .ברו# הוא

, בגדי� אלו יעזרו לאהר
 לזכור את תפקידו המיוחד בכל זמ
 עבודתו

  .  לכפר על עוונות ישראל� ואת האחריות הגדולה המוטלת על כתפיו 

לבושו המיוחד של הכה
 הגדול ג� השפיע על בני ישראל וה� 

  . 'התמלאו ביראת כבוד אל ה

ָרֵאל ְוָהֲאָבִנים" ֵני ִיׂשְ ֹמת ּבְ   ִּתְהֶיין ַעל ׁשְ

ֹמָתם ֵרה ַעל ׁשְ ֵתים ֶעׂשְ   )כאפסוק ( "ּׁשְ
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כתיבת שמות בני ישראל על אבני החוש
 היתה שונה מכתיבת� על 

ואילו בחוש
 , באפוד כתבו על כל אב
 ששה משמות�. אבני האפוד

  . היתה לכל שבט אב
 מיוחדת משלו

,  אהבתו לכל אחד ואחד משבטי בני ישראל בנפרדאת' בכ# הראה ה

  .כמו אב
 יקרה' כל שבט ושבט יקר בעיני ה

א" ָפט ַעל ִלּבֹוְוָנׂשָ ן ַהִמׁשְ חׁשֶ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ּ ַאֲהרֹן ֶאת ׁשְ ֹבאֹו  ּ ּבְ

רֹן ֶּאל ַהקֶֹדׁש   )כטפסוק ( "ָּתִמיד 'ה ִלְפֵני ְלִזּכָ

ציוה שיהיו שמות� לפניו בעת , ובאהבתו של הקדוש ברו# הוא לבני


  .כדי שיזכר� לטובה, עבודת הכה
 הגדול במשכ

וכאשר נשא את שמות� על לבו היה , אהר
 אהב את כל בני ישראל

  . 'מבקש רחמי� עליה� לפני ה

ָפט ֶאת ָהאוִרים ְוֶאת ַהֻתִמיםְּוָנַתָת" ן ַהִמׁשְ ּ ֶאל חׁשֶ ּּ ּ   )לפסוק (    "...ּ

המפורש ואותו ' עליו היה כתוב ש� הה� קל� " אורי� ותומי�"ה


  . שמו בי
 כפלי החוש

ציוה את ' אלא ה,  לבשו� אומ
 וחכ�שות� בכתיבת הקל� לא היה 

  .משה לבדו לכתבו

 
 מה הקשר בי
 המשפט והדי
 �" חש
 המשפט"מדוע נקרא החוש


  ?לבגדי אהר

במוב
 של " משפט"אלא , אי
 הכוונה למשפט שבי
 איש לרעהו

  .ור בשאלה שלא יודעי� עליה תשובההכרעה וביר
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' בעזרת האורי� והתומי� יכולי� היו ישראל לקבל את תשובות ה

שאלו , כשרצו לדעת א� עליה� לצאת למלחמה, למשל .לשאלותיה�

  .באורי� ותומי�

והאותיות שעל ', שואל את הוהמל# היה עומד לפני הכה
 הגדול 

דע ברוח החכמה הכה
 הגדול י. לפי העניי
 האבני� היו מאירות

כ# ידע הכה
 הגדול ו ,נת
 לו לצר� ולחבר את האותיות' הוהקדושה ש

  .מה להשיב לשאלות הע�
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   )לה� לאפסוקי�  ( המעילהציווי על עשיית �

יָת" ִליל ְתֵכֶלתְוָעׂשִ   )לאפסוק (    "ּ ֶאת ְמִעיל ָהֵאפֹוד ּכְ

  . כולו� "כליל" �

  .המעיל היה הדור ביופיו ודמה לשמי� ולי�

ד הדברי� המיוחדי� שבמעיל היה עשייתו רק מסוג אחד של חוט אח

 לעומתבגלל צבעו היחיד היה המעיל בולט .  חוט צמר צבוע בתכלת�

  .האפוד שהיה עשוי ממספר צבעי�

ג� המעיל בא להזכיר לאהר
 את גודל , בדומה לבגדי� הקודמי�

  . תפקידו ואחריותו כלפי ישראל

תֹוכֹוְוָהָיה"         )לבפסוק (    "ּ לֹא ִיָקֵרַע... ִפי רֹאׁשֹו ּבְ

שלא לקרוע את פתח הצואר של , מצוה זו היא מצוות לא תעשה

מצוה זו תגרו� לכה
 הגדול ללבוש את המעיל באימה . המעיל

  .וביראה ומתו# כ# יזהר שלא לקורעו

יָת" ּ ַעל ׁשוָליו ִרֹמֵניְוָעׂשִ תֹוָכם ָסִביב...ּ   ּ וַפֲעֹמֵני ָזָהב ּבְ

ְּוִרמֹון ַפֲעֹמן ָזָהב ְוִרמֹוןַּפֲעֹמן ָזָהב    )לד�י� לגפסוק(..." ּּ

  . התחתית שלו�" שוליו" �

ג כתוב "בפסוק ל. ד סותרי� זה את זה"ג ול"לכאורה פסוקי� ל

ד נראה שהפעמו
 היה "שהפעמו
 נמצא בתו# הרימו
 ואילו מפסוק ל

  ?בצד הרימו
 ולא בתוכו
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ג "פסוק לומה שכתוב ב, אמת הפעמוני� היו בצד הרימוני�ב

הכוונה היא שבי
 כל שני רימוני� , הרימוני�" בתו#"שהפעמוני� היו 


  .היה פעמו

ֵרתְוָהָיה" ַמע קֹולֹו  ַעל ַאֲהרֹן ְלׁשָ   ְוִנׁשְ

ֹבאֹו ֶאל ַהקֶֹדׁש ִלְפֵני ה   )להפסוק (" ...'ּּבְ

כדי שלא ', קול הפעמוני� היה מזכיר לכה
 הגדול שהוא נכנס לפני ה

  .ועל ידי זה יעבוד באימה וביראה בכל רגע, עובדישכח לפני מי הוא 
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   )לח�לופסוקי�  ( הציץהציווי על עשיית �

יָת" ּוִפַתְחָת ָטהֹור ָזָהב ִּציץ ְוָעׂשִ ּ    ָעָליו ּ

ִּפתוֵחי ּ   )פסוק לו( "הַל ֹקֶדׁש ֹחָתם ּ

שהיו חרוטי� על הצי$ יזכירו לכה
 הגדול שהוא " 'קדש לה"המילי� 

  .'עבד לה

א ַאֲהרֹן ֵמַצח ַעל ְוָהָיה" ים ֲעֹון ֶאת ַאֲהרֹן ְוָנׂשָ   ...ַּהֳקָדׁשִ

  )פסוק לח ("'ה ִלְפֵני ָלֶהם ְלָרצֹון ָּתִמיד ִמְצחֹו ַעל ְוָהָיה

על חטאי� של טומאה בעת הקרבת ) מכפר(הצי$ היה מרצה 

כגו
 שהקריבו בני ישראל בטעות דבר , ")עו
 הקדשי� ("הקרבנות

  .� טמא על המזבחטמא או שזרקו ד

הצי$ היה על מצחו של אהר
 בכל יו� כדי שיזכור להתפלל עליה� 

  .שימחל לה�' ולבקש מה
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   )מא�לטפסוקי�  (ל עשיית בגדי בני אהרן ומשיחתםהציווי ע �

ְצָת" ּבַ ֹתֶנת ְּוׁשִ ׁש ַהּכְ יָת ׁשֵ ׁש ִמְצֶנֶפת ְוָעׂשִ   ׁשֵ

ה ְוַאְבֵנט ה ַּתֲעׂשֶ   )לטפסוק ( "רֵֹקם ַמֲעׂשֵ

בגדי� אלו היו עשויי� מבד פשת
 לב
 ולא היו בה� חוטי זהב 

  . ה� נעשו מהבד המשובח ביותרא#, ותכלת

ה ַאֲהרֹן ְוִלְבֵני" יָת ֻּכֳתֹנת ַּתֲעׂשֶ   ַאְבֵנִטים ָלֶהם ְוָעׂשִ

עֹות ה ּוִמְגּבָ   )מפסוק ( "ּוְלִתְפָאֶרת ְלָכבֹוד ָלֶהם ַּתֲעׂשֶ

הנזכרי� בפסוק (אבנט ומגבעת , כתנת:  אהר
ארבעה בגדי� היו לבני

  ). הנזכרי� בפסוק מב(ומכנסי� ) זה

והמגבעת שהיתה על הראש , בגדי� אלו נעשו מבד פשת
 לב
 משובח

   .'לפני הולתפארת לכבוד , נעשתה בצורה היפה ביותר

לאו אהר
 ובניו ידיה� בתפקיד הכהונה יבלבישת בגדי� אלו מ

  :א"נאמר בפסוק מכפי ש', והתקדשו להיות משרתי ה

ָת" ׁשְ ָניו ְוֶאת ָָאִחיך ַאֲהרֹן ֶאת ֹאָתם ְּוִהְלּבַ ְחָת ִּאתֹו ּבָ ּוָמׁשַ  ֹאָתם ּ

אָת ָת ָיָדם ֶאת ּוִמּלֵ ְּוִקַדׁשְ   "ִלי ְּוִכֲהנו ֹאָתם ּ
  

  

  

  

  

  

  

  



� 43 �  
  
  

  ח"פרק כל מקורות

וי ה" לי"כל מקו� שנאמר : "דעת זקני� מבעלי התוספות � הבחירה באהר� לדורות  :'אפסוק 

  ". לעולמי�

כי כל כ# ): "חומש רב פניני�( ליקוטי� � הציווי להקריב את אהר� בגלל ענוותנותו

ה עד שלא היה אפשר לו לעשות כאשר "גדולה היראה והבושה באהר
 מלפני הקב

ואתה הקרב אלי# את אהר
  '–ה למשה "על כ
 אמר הקב... צוהו מפני האימה

  ". 'אחי#

 אמר שיעשו בגדי קודש לאהר
 � לכבוד ולתפארת : "
" רמב�  'להבגדי אהר� לכבוד  :'פסוק ב

בהיות� בגדי ' ל ית�לכבוד הא: "ובספורנו...". לשרת בה� לכבוד הש� השוכ
 בתוכ�

  ". קודש לעבודתו

  . י" רש� סדר השבטי� על שתי האבני�   :'פסוק ו

יהא רואה ש: "י" רש� צדקת�' בראיית שמות בני ישראל על האבני� זוכר ה :ב"פסוק י

  ". ה השבטי� כתובי� לפניו ויזכור צדקת�"הקב

שיהא ): "חומש רב פניני�( ליקוטי� �  בקשת הרחמי� של אהר� על בני ישראל

ונשא אות� כאב הנושא את בנו על כתפיו , הכה
 הגדול בעצמו מג
 עליה� על ידי זה

המתיק להג
 עליה� בכוחו ובזכותו ובבקשת רחמי� תמיד ל... להצילו מכל מכשול

  ...". הדי
 מעליה� מכל וכל להג
 א� מ
 היסורי�

): מצוה צט( ספר החינו# �  בגדי הכהונה מסייעי� לאהר� לזכור את תפקידו :ז"פסוק י

על כ
 ראוי ללבוש , והשליח המכפר צרי# להתפיס כל מחשבתו וכוונתו אל העבודה"

ר ומתעורר בלבו מיד יהיה נזכ, כשיסתכל בכל מקו� שבגופו, בגדי� מיוחדי� אליה

  ". לפני מי הוא עובד

שיש בעני
 כבוד לבית ): "מצוה צט( ספר החינו# � השפעת הלבוש על בני ישראל

כי בהגדלת הבית ובמוראו ... ולעבודה בהיות העובד מלובש בלבוש מיוחד לעבודה

   ".'יתרככו לבות החוטאי� וישובו אל ה

שיזכור : " ספורנו� אה שמות� על לב אהר�זוכר לטובה את בני ישראל כאשר רו' ה :ט"פסוק כ

  ". את זכות� ויפקוד את בני ה� לשלו� בזכות�' ה

:  צרור המור� בקשת הרחמי� של אהר� כאשר נשא את שמות בני ישראל על לבו

, ובראותו את שמות בני ישראל כתובי� בחזה,  להתפלל עליה��תמיד ' לפני ה"

  ". בתפילתולא ישכח� בעבודתו ו, כתובי� על לוח לבו

  . י" רש� המפורש '  קל# שעליו כתוב ש� ה! "האורי� והתומי�" :'פסוק ל
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והנה : "
" רמב� בכתיבת האורי� והתומי� לא היה לשו� אומ� חלק מלבד משה

ולא ציוה ', ונתת אל חש
 המשפט את האורי� והתמי�'באורי� ותומי� אמר 


ולא לקהל ישראל בה� מעשה ולא היה לאומני
 , כי לא היו מעשה אומ
... בעשיית

 ...".אבל ה� סוד מסור למשה מפי הגבורה והוא כתב� בקדושה, ולא נדבה כלל

דבר שה� נשפטי� : "י" רש�מלשו� בירור עניני ישראל " חוש� המשפט"הש� 

  ". ונוכחי� על ידי א� לעשות דבר או לא לעשות

 וציוה הש� יתבר#: "ל אברבנא� הבלטת המעיל מעל האפוד בגלל צבעו היחיד :א"פסוק ל

, רצונו לומר שכולו יהיה מתכלת ולא יהיה מי
 אחר מעורב בו, שיהיה כליל תכלת

כדי שיראה מעיל דבר אחד והאפוד אשר עליו דבר אחר ואילו היה המעיל מתכלת 


  ..." מעיל ואפוד� יחשבו הרואי� שכל דבר אחד , כמו האפוד... וארגמ

לפי שהקריעה ): "מצוה קא( סיפר החינו# � את המעילסיבת האיסור שלא לקרוע  :ב"פסוק ל

והזהרנו עליו בלאו כדי שילבשהו הלובשו באימה וביראה ובנחת ... דבר גנאי אצלנו

  ".ומלהשחית בו דבר, שיירא מלקרעו, ודר# כבוד


" שלא כרמב,י" לפי שיטת רש� הפעמוני� והרימוני� היו זה בצד זה :ד"ל� ג"פסוקים ל .  

רוצה לומר שבזה ישמע : " אברבנאל�  הפעמוני� מזכיר לאהר� לפני מי עובדקול :ה"פסוק ל

כי הקול ההוא יעירהו להתבונ
 שהוא בקודש ומה , קול אהר
 בבואו אל הקודש

  ". שמוטל עליו מהבגדי�

ובזה : "' על פי האלשי# הק� ' יזכירו לאהר� שהוא עבד לה" 'קודש לה"המילי�  :ו"פסוק ל

', ופ
 שיפותח במצח# יהיו דברי� המורי� חות� עבדות לה עשה מעשי� בא�יאמר 

... 'וזהו פתוחי חות� של קודש לה, שיהיה הכל קודש ולא יהיו בו מפותח דברי עוונות

  ". 'מורי� היות# עבד חתו� קודש לה

  . א"י על פי מנחות כה ע" רש�   על עוונות הטומאהכפרת הצי$ :ח"פסוק ל

שבעבור : " אברבנאל� ור להתפלל על ישראלהצי$ היה תמיד על מצח אהר� שיזכ

שהצי$ בא לרצות על עו
 הקדשי� היה ראוי שיהיה על מצח אהר
 בכל יו� ויו� כי 

  ". כדי שית
 את לבו להתפלל עליה� ולשא עוונ� תמיד. הקרבנות היו קרבי� בכל יו�

על פי , )לפסוק מ (' אור החיי� הק� עשיית הכתונת המצנפת והאבנט מבד משובח :ט"פסוק ל

  .  שיהיו חדשי�� " בד: "ב"זבחי� יח ע

  ". לפי שהמגבעות על הראש יפוי נאה ביותר: "�" רשב� המגבעות היו נאות ביותר :'פסוק מ

  

  



� 45 �  
  
  

  ט"פרק כ

    )לז�אפסוקי� (שבעת ימי המילואים  �

 אופ
 עלו,  מלאכת המשכ
 וכליו בפרשת תרומהעל' שציוה האחרי 

  .נסתיי� הציווי על עשיית המשכ
, נועשיית בגדי אהר
 ובניו בפרשת

נאמר ג� הוא למשה , העוסק בציווי על שבעת ימי המילואי�, פרקנו

  . בהיותו בהר במש# ארבעי� יו� וארבעי� לילה

וימי� אלו נקראו ,  ימי�נמשכה שבעהלעבודת�  אהר
 ובניו הכנת

יו� ,  הכנה ליו� השמיניימי� אלו היו". שבעת ימי המילואי�"

  . כ
 והשראת השכינה בוהקמת המש

כדי שיוכלו אהר
 ובניו להיכנס אל הקודש ולכפר על ישראל היה 

וכי יוכלו . עליה� ללמוד היטב את הלכות העבודה והקרבנות

היה עליה� , ודאי שלא? להתכונ
 ולהתרגל לעבודה ביו� אחד

  . בהדרכת משה, להתכונ
 ולהתקדש שבעת ימי�

ר ַתֲעׂשֶ" ְּוֶזה ַהָדָבר ֲאׁשֶ   )אפסוק ( "ּה ָלֶהם ְלַקֵדׁש ֹאָתם ְלַכֵהן ִליּ

  ?על ידי מה התקדשו הכהני�

  :נאמר בפסוק

ַנִים ְתִמיִמםְלַקח" ָקר ְוֵאיִלם ׁשְ ן ּבָ ּ ַפר ֶאָחד ּבֶ ּ "  

על שבחר ' הודו לה, התקדשו הכהני�' על ידי הקרבת הקרבנות לה

בכל , ברצו
 ובשמחה' בה� לעבודה וקיבלו על עצמ� לעבוד את ה

  .לבב� ונפש�
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ָניו ַתְקִריב ֶאל ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעדְוֶאת" ּ ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָ         )דפסוק (" ּ

 את כל אלא ג�, לא רק את אהר
 ובניו הקריבו אל פתח אהל מועד

ואת כל העדה הקהל אל פתח : "כפי שנאמר בחומש ויקרא, ישראל

  ). הכוונה היא לחצר המשכ
 שלפני הפתח" (אהל מועד

בחר ' ני ישראל יעמדו בפתח האוהל כדי שידעו שהרצה שכל ב' ה

  .באהר
 ובבניו וינהגו כבוד בכהונה

, "זה אחד מ
 המקומות שהחזיק מועט את המרובה"חכמינו אמרו 

' היה זה נס ופלא שעשה ה. מקו� קט
 הספיק לאנשי� רבי�: כלומר

  . לישראל בימי� מיוחדי� אלה

ׁשְְּוָלַקְחָת" ָגִדים ְוִהְלּבַ         )הפסוק (" ...ָּת ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ַהּבְ

שמשה ' ולכ
 רצה ה, אהב מאד את אהר
 ובחר בו להיות משרתו' ה

  .ילבישו בבגדי כבוד ותפארת

ה ְלֻחַקת עֹוָלם... ֹאָתם ַאְבֵנטְּוָחַגְרָת" ֻהּנָ         )טפסוק (    "ּ ְוָהְיָתה ָלֶהם ּכְ

  .ולכ
 רצה שמשה ילביש ג� לה� בגדי כבוד, אהב ג� את בני אהר
' ה

ָניו" אָת ַיד ַאֲהרֹן ְוַיד ּבָ   "ּוִמּלֵ

  ? הא� הכוונה במילוי הידיי� למלא ידיה� בדברי�

 תפקיד �כוונת ביטוי זה היא לתת לה� תפקיד חדש . ודאי שלא

  .למנות אות� להיות אחראי� על עבודת המשכ
, הכהונה

        )יפסוק (" מֹוֵעדּ ֶאת ַהָפר ִלְפֵני ֹאֶהל ִּהְקַרְבָתְו"
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משה להקריב פר חטאת כדי לעשות את המזבח קדוש ציוה את ' ה

מעתה כאשר יקריבו . ולהכי
 אותו מעתה והלאה להקרבת קרבנות

  .לישראל בכל דור ודור' יכפר ה, בני ישראל קרבנות על המזבח

וכ
 , ל כל חטאיה�לאהר
 ולבניו ע' בהקרבת פר זה יכפר ה, בנוס�

שלא מרצונ� יכפר על אנשי� מבני ישראל שהביאו נדבה למזבח 

  .הטוב

ְּוָסַמך ַאֲהרֹן וָבָניו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַהָפר" ּ ְ"  

בזמ
 שסמכו אהר
 ובניו את ידיה� ה� חשבו בלב� לעשות תשובה 

, וכ
 התפללו שהמזבח יהיה קדוש על ידי קרב
 זה, על כל חטאיה�

  .ויכפר על חטאי בני ישראל בכל הדורות

ַחְטָת"         )יאפסוק (" ...'י הּ ֶאת ַהָפר ִלְפֵנְּוׁשָ

ציוה את משה לעבוד לבדו בעבודת הקרבנות בכל ימי המילואי� ' ה

משו� שרצה שאהר
 ובניו ילמדו מאדו
 הנביאי� את עבודת המקדש 

ביראה '  הילמדו ממשה לעבוד את ש וכ
 רצה ,ומעשה הקרבנות

  .ובאהבה

לתת מדמו על , ד נצטווה משה לשחוט את הפר"י�ב"בפסוקי� י

להקטיר את החלב על המזבח ואת כל שאר הבשר , מזבחקרנות ה

  ".פר חטאת: "פר זה נקרא. לשרו� באש מחו$ למחנה

ּ ָהַאִיל ָהֶאָחד ִתָקחְוֶאת" ְּוָסְמכו ַאֲהרֹן וָבָניו ּ ּ  

        )טופסוק ( "ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ֹראׁש ָהָאִיל
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אהר
 ובניו נצטוו לסמו# ידיה� על האיל ובכ# לקבל על עצמ� לעבוד 

  .לשרתו ברצו
 ולהיות שליחי� נאמני� לע� ישראל, באהבה' את ה

ַחְטָת"   ָּדמֹו ֶאת ְּוָלַקְחָת  ֶאת ָהָאִילְּוׁשָ

ַח ַעל ְּוָזַרְקָת   )טזפסוק ( "ָסִביב ַּהִמְזּבֵ

משו� שמשה היה צרי# להגיע , זריקת ד� האיל היתה עבודה קשה

  . בזריקה אחת לשתי דפנות המזבח

ר
 ובניו כיצד לעשות זריקה זו באופ
 בזריקתו לימד משה את אה

  .הטוב ביותר

ל ָהַאִילְּוִהְקַטְרָת" ה ַלה... ֶאת ּכָ   )יחפסוק ( "ּ הוא'ּ ֵריַח ִניחֹוַח ִאׁשֶ

  ? "ריח ניחוח"מהו 

' כ# קיבל ה. ריח טוב ונעי� המתקבל בשמחה אצל המריחי� אותו

ו כמינוכ# אמרו ח. ברצו
 ובשמחה את הקרב
 שנעשה על פי ציוויו

  ".נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני: "ל"ז

ִניְּוָלַקְחָת"   ּ ֵאת ָהַאִיל ַהׁשֵ

ְּוָסַמך ַאֲהֹרן וָבָניו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ָהָאִיל         )יטפסוק (" ְ

משה הצטווה לקחת אייל נוס� ולתת לאהר
 ולבניו לסמו# את ידיה� 

על ' היודו אהר
 ובניו ל, בסמיכת ידיה� על ראש האיל. על ראשו

על חסדו הגדול ' וג� יודו לה, שבחר בה� להיות משרתי� בביתו

  .שישכו
 בתו# בני ישראל כאב האוהב את בניו
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ַחְטָת" ּ ֶאת ָהַאִיל ְוָלַקְחָת ִמָדמֹו ְוָנַתְּוׁשָ ְָתה ַעל ְתנוך ֹאֶזן ַאֲהרֹןּ ּ ּ ּ  

ָניו ַהְיָמִנית ְְוַעל ְתנוך ֹאֶזן ּבָ ּ         )כפסוק (    "ּ

 
אהר
 ובניו היתה כדי שיקבלו אהר
 ובניו על נתינת הד� על אוז

  .באוזניה� כל ימי חייה�' עצמ� לשמוע בקול ה

  " ּבֶֹהן ָיָדם ַהְיָמִניתְוַעל"

יקבלו על עצמ� אהר
 ובניו לעשות , בנתינת הד� על בוה
 יד�

  .תמיד' בידיה� את העבודה כראוי ולקיי� את כל מצוות ה

  "...ְוַעל ּבֶֹהן ַרְגָלם ַהְיָמִנית"

תמיד יקבלו על עצמ� אהר
 ובניו ללכת , בנתינת הד� על בוה
 רגל�

  .'הבדרכי 

ְמָת" ֵפי ָבָניוְּוׂשַ ֵפי ַאֲהרֹן ְוַעל ּכַ ּ ַהּכֹל ַעל ּכַ         )כדפסוק (    "ּ

 הכוונה היא לכל החלבי� והאמורי� של האיל �" ושמת הכל"

  ). המוזכרי� בפסוק כג(וכל סוגי המצות ) המוזכרי� בפסוק כב(

ַּנְפָת ֹאָתם ְתנוָפה ִלְפֵני הְוֵה" ּ ּ'"  

והיה מולי# ומביא , משה ש� את ידיו מתחת לידיה� של אהר
 ובניו

  .לארבע רוחות השמי� ומעלה ומוריד

כ# . על שברא את העול� על כל צדדיו' תנופה זו היתה כדי להודות לה

על טובותיו ויתפללו אליו שיבר# ' יזכרו אהר
 ובניו תמיד להודות לה

  .עלה את עולמו בגשמי� ויבטל רוחות סערהמלמ
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התנופה היתה המצוה היחידה בשבעת ימי המילואי� שהשתתפו 

   .בעשייתה משה ואהר
 יחדיו

ָחה ַעל ָהעָֹלהּ ֹאָתם ִמָיָדם ְוִהְקַטְּוָלַקְחָת" ְּרָת ַהִמְזּבֵ ּ  

        )כהפסוק (" ...'ְלֵריַח ִניחֹוַח ִלְפֵני ה

  .וערב,  נעים�" ניחוח" �

א� יעשוהו , יע למשה שהוא יקבל קרב
 זה ברצו
 ובשמחהמוד' ה

  .כראוי

ֵני ְוָהָיה" ָרֵאלּ ְלַאֲהרֹן וְלָבָניו ְלָחק עֹוָלם ֵמֵאת ּבְ   ִיׂשְ

י ְתרוָמה הוא ּּכִ          )כחפסוק ( "ּ

 לתת  חייב קרב
 שלמי�שכל המקריב, היא מצוה לדורותמצוה זו 

לא , ראל לכהני�תרומה זו יתנו בני יש. לכהני� את השוק והחזה

  . אלא בתור מתנה שנותני� לשרי�, בתור צדקה שנותני� לעניי�

', יעריכו את הכהני� מאד על היות� צדיקי� ויראי הבני ישראל 

  .בעבודת� במשכ
 ובמקדש, העוסקי� בתורה ומכפרי� עליה� תמיד

ר ְלַאּוִבְגֵדי"   ֲּהרֹן ִיְהיו ְלָבָניו ַאֲחָריוּ ַהקֶֹדׁש ֲאׁשֶ

ָח א ָבם ֶאת ָיָדםְלָמׁשְ   )כטפסוק (    "ּה ָבֶהם וְלַמּלֵ

שעל ידי לבישת הבגדי� יהיו הכהני� ,  הוא לשו
 גדולה�" למשחה"

  .'כמו שרי� ומלכי� מפני שה� משרתי ה
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ר ָהַאִיל ַאֲהרְֹוָאַכל" ׂשַ   ּ ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד...ּן וָבָניו ֶאת ּבְ

ֶהם  ַפר ּבָ ר ּכֻ ְּוָאְכלו ֹאָתם ֲאׁשֶ         )לג�קי� לבפסו(" ...ּ

  שלוכ
 כל אכילת חזה ושוק, אכילת האיל היתה אכילה של מצוה

  . אכילת מצוהה
שלמי� או קרבנות חטאת ואש� על ידי הכהני� 

על ידי אכילת הכהני� היו מתכפרי� חטאיה� של הבעלי� המביאי� 


  . את הקרב

כפי , ל שבעת הימי�אהר
 ובניו נשארו לשבת בפתח אהל מועד כ

... ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימי�: " ויקראשנאמר בחומש

  ...".'ופתח אהל מועד תשבו יומ� ולילה ושמרת� את משמרת ה

  ?מה יעשו אהר
 ובניו באות� ימי�


, בשבעת הימי� הללו ילמדו אהר
 ובניו את הלכות עבודת המשכ

  . וטובו ויתחזקו באהבתו וביראתו' יתבוננו בגדולת ה, יעסקו בתורה

ִאים  ִיְוִאם" ר ַהִמּלֻ ׂשַ ָּוֵתר ִמּבְ ֶחם ַעד ַהּבֶֹקרּ   ּוִמן ַהּלֶ

ֵאׁש ַרְפָת ֶאת ַהּנֹוָתר ּבָ         )לדפסוק (" ...ְּוׂשָ

  . ישאר�" יותר" �

ומי שאוהב את ', קרב
 זה צרי# להיאכל מתו# חיבה למצוות ה

המתעצל באכילת . מזדרז לקיימה ולא מעכב אותה עד הבוקר המצוה

  . ויצטר# לשורפולא יוכל לאוכלו, הבשר
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יָת" ָכהְוָעׂשִ א ָיָדם... ּ ְלַאֲהרֹן וְלָבָניו ּכָ ְבַעת ָיִמים ְתַמּלֵ         )להפסוק (    "ּׁשִ

כסדר הזה הנאמר ציוה את משה לעשות לאהר
 אחיו ולבניו ' ה

ה� , בכל יו� ילביש� בבגדי הכהונה: בכל שבעת הימי�, בפרקנו

איל המילואי� על משה ית
 מד� , �יסמכו את ידיה� על הפר והאילי

יקטיר� משה  את החלבי� והמצות ופויניה� ,  והבהונות האוז
תנו#

  .ולבסו� יאכלו אהר
 ובניו מבשר האיל, על המזבח

בהתמדה של יו� אחרי יו� ילמדו אהר
 ובניו טוב יותר את הלכות 

  .ובהודיה על תפקיד� הנכבד' העבודה ויתחזקו בעבודת ה

מימי המילואי� היה משה בונה את ל לימדונו שבכל אחד "חכמינו ז

  . דבר המלמד על גודל גבורתו של משה, המשכ
 מחדש ומפרקו בערב

כפי שנזכר מספר פעמי� , כאשר ציווהו' משה עשה את כל דברי ה

 וכ
 � ש� מסופר על שבעת ימי המילואי� �שת צו פרחומש ויקרא בב

הדברי� ויעש אהר
 ובניו את כל : "כפי שנאמר ש�, עשו אהר
 ובניו

  ".ביד משה' אשר ציוה ה

וא� עשו , אהר
 ובניו עשו את כל הדברי� בלא להחסיר דבר, משה

  .' כאילו שמעו את הדברי� מפי ה,זאת בשמחה רבה
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   )מב�לח י�פסוק (קרבן התמיד �

הציווי על קרב
 זה נכתב בתורה בי
 הפסוקי� העוסקי� בשבעת ימי 

כדי , ראת השכינה במשכ
המילואי� ובי
 הפסוקי� העוסקי� בהש

  .ללמדנו את חשיבותו הגדולה של קרב
 ציבור זה

ַח ֲאְוֶזה" ה ַעל ַהִמְזּבֵ ר ַתֲעׂשֶ ּׁשֶ ָנה  ּ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ   ּכְ

ַנִים ַליֹום ָתִמיד ּׁשְ   )לחפסוק ( "ּ

: כי מקריבי� אותו בכל יו� פעמיי�, קרב
 זה נקרא קרב
 התמיד

  . יי�כבש אחד בבוקר וכבש אחד בי
 הערב


  . ונסכו יי
 על גבי המזבח, ע� הקרב
 הקריבו מנחה בלולה בשמ

  .  כבש אחד בש� כל ישראל�קרב
 התמיד היה קרב
 ציבור 


כספי� אות� תרמו בנתינת ,  זה היה נקנה מכספי הציבור כולוקרב

  .מחצית השקל בכל שנה ושנה

 על כל הטובות שעושה עמנו' קרב
 התמיד היה קרב כדי להודות לה

  .מבוקר ועד ערב, בכל יו�
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   )מו� מג י�פסוק (השראת השכינה בישראל �

את משה על ' לימד ה, תרומה ותצוה, לאור# שתי פרשות שלמות

  . קידוש אהר
 ובניו ובגדיה�, בניית המשכ
 וכליו

ומודיע למשה מהי המטרה הגדולה של המשכ
 ושל יציאת ' כעת שב ה

לבניו בכ# ' בתו הגדולה של ההמטרה היא להראות את אה. מצרי�

  .שיבוא אל ביתו לדבר ע� משה ולשכו
 בתו# עמו ישראל לעול�

את ' כל שבעת ימי המילואי� היו הכנה ליו� השמיני בו ישרה ה


  .שכינתו במשכ

ָרֵאלְּוֹנַעְדִתי" ָמה ִלְבֵני ִיׂשְ         )מגפסוק ( "ּ ׁשָ

ני קבע זמ
 לדבר ע� משה בשביל בי' המשכ
 יהיה המקו� שבו ה

  .ישראל

ְכֹבִדי"   "ְּוִנְקָדׁש ּבִ

  .שישכו
 בו' המשכ
 יהיה קדוש מפני כבוד ה

ִתי" ְּוִקַדׁשְ ַחּ         )מדפסוק (    "ּ ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִמְזּבֵ

מפני שהוא , על א� שהוא מחו$ למשכ
, ג� מזבח הנחושת יהיה קדוש

  .'לכבוד ה

ַכְנִתי" ָרֵאלְּוׁשָ ֵני ִיׂשְ תֹוך ּבְ         )מהפסוק (    "ְ ּבְ

בכ# שישכו
 בתוכנו , את אהבתו הגדולה לעמו ישראל' כא
 מראה ה

  .כמו אב שבא לגור ע� בניו
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  "יםִקְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלֹ"

משגיח עליה� , דואג לעבדיוהמל# מבטיח שיהיה לבני ישראל כ' ה

  .ומבר# אות� בכל מעשיה�

י ֲאִני ה" ר הֹוֵצאִתי ֹאָתם  יֶהםֵק ֱאלֹ'ְּוָיְדעו ּכִ   ֲאׁשֶ

ְכִני ְבתֹוָכם         )מופסוק (    "ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלׁשָ

אלקיה� הוא ' בתוכ� הביאה להכרה של בני ישראל שה' שכינת ה

ובכ# התחזקו באהבתו , המוציא� ממצרי� כדי לשכו
 בתוכ�

  .ובעבודתו

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



� 56 �  
  
  

  ט" לפרק כמקורות

צוה עוד עתה : ") ג,ויקרא ח ( אברבנאל–המעבר של אהר� ובניו מחול אל הקודש  :'פסוק א

כי לא יתכ
 , באיזה אופ
 יתקדשו ויובדלו מקרב כל ישראל לעבוד את העבודה ההיא


אלא באמצעות , שיעתק האד� מתכונת מה לתכונה אחרת ומהדיוט אל כה
 עליו

  ."י�ו ולכ
 והיו ימי המילואפועל מהרשו� שיעשה או שיעשו ל

 אלעזר כל ביראמר : ")ט, י ( רבהשמות �פתיח אהל מועד העמידה של כל ישראל  :'פסוק ד

אלא זה אחד מ
 המקומות ? 'אל פתח אוהל מועד'שישי� רבוא ואת אומר ישראל 

  ).ג, ויקרא ח(י "וברש. "יק מועט את המרובהשהחז

 אהבת � אהבת צדק: 
ה לאהר"אמר לו הקב: ")ג, י(ויקרא רבה  � לאהר� ' אהבת ה :'פסוק ה

חיי# שמכל : אמר לו. על כ
 משח# אלקי� אלקי#, בני ושנאת מלחייב
לצדק את 

  ".י לא נבחר לכהונה גדולה אלא אתהשבטו של לו

ל# ומנה לי : ה"אמר לו הקב: ")א, לז(  רבהשמות �שמחת משה בבחירתו של אהר� 

. משבט לוי: אמר לו?  אמנה ל# מאיזה שבט,רבו
 העול�: אמר לפניו! כה
 גדול

. אהר
 אחי# הוא: ה"אמר לו הקב! ?י חביבכ# שבט: אמר, אותה השעה שמח משה

  ".'ואתה הקרב אלי# את אהר
 אחי#': לכ# נאמר

חטאו וטהרו  ":)טו, ויקרא ח (י" רש�פר החטאת מקדש את המזבח ומכינו לכפרה  :'פסוק י

   ." מעתה כל הכפרות�  לכפר עליו.  בעבודה זו�ויקדשהו  ""....מזרות ליכנס לקדושה

והסומ# ): "יד, גמעשה הקרבנות  (�" הרמביפעל  �שובה � עושי� תיבסמיכת הידי

  .'וכו" עשהועל העולה מתוודה עוו
 ... ומתוודה על חטאת עוו
 חטאת... עומד במזרח

ג� , לכ
 יהיו ימי המילואי�: " אברבנאל� משה עבד כדי שילמדו ממנו אהר� ובניו  :א"פסוק י

, ודת המקדש ומעשה הקרבנותכי היו צריכי� אהר
 ובניו ללמוד מאדו
 הנביאי� עב

  ".נו שבשעת ימי המילואי� יכה
 משה רבומפני זה ציוה יתבר#

  ".שאמרתי ונעשה רצוני' וח לפני הנחת ר): "ט, א(י ויקרא "רש � " ריח ניחוח" :ח"פסוק י

והנה : ")כב, ויקרא ח (
" רמב�שבחר בכהני� ' הודאה לה �איל המילואי�  :ט" יפסוק

  . 'וכו"  בביתו ובחומותיו יד וש�
 לה�השלמי� תודה לש� שנת

להודות ": )ויקרא ש� (נו בחיי רב� על ששוכ� בישראל'  הודאה לה�איל המילואי� 

  ". אות� לעשות לו משכ
 ובית תפארתכי טוב עשה עמ� בצוותו' לה

וכבר התבאר שהסמיכה : " אברבנאל�הסיבה למת� הד� על תנו� האוז� והבהונות  :'פסוק כ

ובעבור שנכנסי� בכהונה לשרת ... ידיי� ותהיה ע� הוידוי והתשובההיתה בשתי 
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ועל בוה
 ידיה� הימנית " כה
 הטה אזנ# ושמע" ...היתה ההזאה על תנו# אזנ�

  ". ועניי
 כולו להעיר בידיו וללכת במצוותיו ברגליו... שהידיי� כלי העשייה

  .לו, יקרא חו �  "'ויעש אהר� ובניו את כל הדברי� אשר ציוה ה" :ה"לפסוק 

אבל תכלית : " על פי האברבנאל� על טובותיו' שני התמידי� באי� להודות לה :ח"פסוק ל

כי א� , שה� לא היו לכפרת עוונות, המזבח היה להקריב בו התמידי� בבוקר ובערב

ל �ואמנ� היו התמידי� שבח והודיה לא... ה על כל הטובה שהיטיב לעמו"תודה לקב

ובה שבמידות האד� היא היותו גומל טובה לאשר היטיב לפי שהטובה והחש, יתבר#

לישראל שג� ה� יעשו ' ולכ
 ציוה ה... לו והרעה שבמידותיו היא היותו כפוי טובה

מזבח ויקירבו עליו קרבנות התמידי
 בכל יו� להודות להלל ולשבח לפניו על כל אשר 

  ...".גמל� ורב טוב לבית ישראל

הטע� אז : " אב
 עזרא�להשראת השכינה היא צרי� הידיעה שמטרת יציאת מ :ו"פסוק מ

  ". ידעו כי לא הוצאתי אות� ממצרי� רק בעבור שיעשו לי משכ
 ושכנתי בתוכ�
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  'פרק ל

   )י� אי�פסוק(עשיית מזבח הקטורת  לעהציווי  �

יָת" ַח ִמְקַטר ְקֹטֶרתְוָעׂשִ         )אפסוק (    " ִמְזּבֵ

סיו� פרשיות תרומה ברת ציוה את משה על עשיית מזבח הקטו' ה

מפני שמזבח זה , ולאחר הדברי� על השראת השכינה בישראל, תצוה

  .רת לכבוד השכינה הבאה למשכ
ונעשה להקטיר קט

  .על מזבח זה הקטירו קטורת בלבד ולא שו� קרב
 אחר

ה ֹאתֹו" ִטים ַתֲעׂשֶ ֲּעֵצי ׁשִ ּ"  

ני כדי שיהיה המזבח שלפ, שהוא ע$ חזק, המזבח יעשה מע$ השיטה

  .חזק ויציב' ה

ּ ִמֶמּנו ַקְרֹנָתיו... ָאְרּכֹוַּאָמה"         )בפסוק (    "ּ

אלא לבנות
 , וינו שלא לבנות את הקרנות ולחבר
 אל המזבחונצט

מש� כבוד , יחד ע� המזבח כדי שתהיינה חזקות ולא תתפרקנה

  .המזבח

יָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב... ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹורְּוִצִפיָת"         )גוק פס("  ְוָעׂשִ

ומשו� כ# , מזבח הקטורת היה במעלה גדולה יותר ממזבח הנחושת

  . מצופה זהב ומעוטר בזר זהב�לעשותו באופ
 מכובד יותר ' ציוה ה

ֵתי" ּוׁשְ ה ּלֹוּ ֹעת ָזָהב ַתֲעׂשֶ ּ ְוָהָיה ְלָבִתים ְלַבִדים...ּ ַטּבְ         ) דפסוק( "...ּ

מפני , במזבח זה יעשו שתי טבעות ולא ארבע כמו במזבח הנחושת

 
  .לנשיאהיותר וקל בגודלו שמזבח זה היה קט
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ר ַעל ֲארֹן ָהֵעֻדתְּוָנַתָתה"         ) ופסוק(    "...ּ ֹאתֹו ִלְפֵני ַהָפרֶֹכת ֲאׁשֶ

אלא , א# לא סמו# לפרוכת ממש, מזבח זה היה נתו
 בתו# הקודש

כיו
 שעמד במרכז הקודש נחשב הדבר כאילו הוא . סמו# יותר לפתח

  .ורהנתו
 בי
 השולח
 למנ

ּבֶֹקרְוִהְקִטיר" ּבֶֹקר ּבַ         ) זפסוק(    "...ּ ָעָליו ַאֲהרֹן ְקֹטֶרת ַסִמים ּבַ

  . בשמים�" סמים" �

  .יחדשוני� מעורבי� בשמי� מהקטורת היתה עשויה 

את הקטורת היו שמי� על גחלי אש שהביאו ממזבח העולה בבוקר 

כאשר שמו את הקטורת על הגחלי� היה עולה עש
 בעל ריח . ובערב

ריח זה מילא את . שלא היה כמותו בכל הבשמי� שבעול�, ובט

  .המשכ
 ואת סביבותיו

ריח טוב . לתת בביתו ריח טוב', הקטורת במשכ
 הוקטרה לכבוד ה

  .'זה גר� לבני ישראל לירא מ
 המשכ
 ומתו# כ# לשוב אל ה

        ) טפסוק(    "...ּ ַתֲעלו ָעָליו ְקטֶֹרת ָזָרהלֹא"

  .נקראת קטורת זרה, ורת נדבהכל קטורת שאד� מביא מעצמו בת

ָנה ְּוִכֶפר ַאֲהרֹן ַעל" ׁשָ   ַּקְרֹנָתיו ַאַחת ּבַ

ֻפִרים ִּמַדם ַחַטאת ַהּכִ ּ         ) יפסוק(    ..."ּ

 � ביו� הכיפורי� � שאחת בשנה ,מעלה גדולה היתה למזבח הקטורת

כ# כיפר על טומאות ו, הכה
 הגדול נת
 על קרנותיו מד� הפר והשעיר

  .דת הקורבנות היחידה שנעשתה על מזבח זה זוהי עבו.בני ישראל
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  ' לפרק למקורות


" רמב� המזבח לאחר סיו� פרשיות המשכ�על ציווי ה :'פסוק א" : 
אבל הטע� להזכירו כא

" ונקדש בכבודי "�בעבור שאמר בתשלו� הכל , אחר המשכ
 וכל כליו והקרבנות

ח מקטר קטורת אמר כי עוד יתייחד לה� שיעשו מזב, "ושכנתי בתו# בני ישראל"

  ...". להקטיר לכבוד הש�

שיעשו מזבח מקטר קטורת להקטיר : "'
 לפסוק א" על פי רמב� 'הריח הטוב לכבוד ה :'פסוק ז

   ".'לכבוד ה

להגדיל כבוד הבית ולהיות ): "מצוה קג( ספר החינו# �  'הריח הטוב מביא ליראת ה

ני אד� ומחשבתו רק ואי אפשר להגדיל דבר בלב ב, מעלתו ומוראו על פני כל אד�

וידוע כי עני
 הריח , בדברי� שהוא חושב אות� לגדולה וימצא בה� תענוג ושמחה

וריח הקטורת , הטוב הוא דבר שנפש אד� נהנית בו ומתאוה אליו ומוש# הלב הרבה

  ...".היה הטוב שאפשר לעשות על ידי אד�

  

  


