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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ַההִּ  ֶרץ ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ל 'כחשמות )" אל חושן המשפט את האורים ואת התומים ונתת"

דבר שאינו מופיע בשאר כלי א הידיעה "בהשניהם מוזכרים " תומיםהאורים ואת האת "באופן חריג אומר הכתוב 
מות ש)" שולחןועשית : "על השלחן נאמר, (י 'כה שמות) "ועשו ארון: "הכתובאמר על הארון . הקודש של המשכן

 "משכן תעשההואת "אמנם על המשכן נאמר . הלאהוכן , ('לא מותש) "ועשית מנורת"על המנורה נאמר , (כג 'כה
אורים "בש ן"הרמבמסביר (. ח 'כה מותש) "מקדשועשו לי "אבל עניין המשכן הוזכר כשנאמר , (א 'כו מותש)

 זכירמו, וי של עשייהויצנאמר לא אך , "אל חושן המשפט את האורים ואת התומים ונתת: "ה נתינהאמרנ "ותומים
את האורים ואת  ונתת אל חשן המשפט"יווי אמר בצנ, לבדבבמשה כאשר מדובר רק  א הידיעה"ם הכתוב בהאות

לא היו ון שהאורים והתומים כי, (ח 'ויקרא ח) "אל החשן את האורים ואת התומים ויתן"ה ייבעשנאמר ו, "התומים
, מסור למשה מפי הגבורההסוד היו הם  אאל, ו נדבהא מעשהשום מעשה אומן ולא היה לאומנים ולא לישראל בהם 

וא אחרי שהרק ם שם בחשן המשפט אות ניחמו "האורים והתומים"כתב את קח ומשה ל. והוא כתבם בקדושה
וישם , וד ויחגור אותו בחשב האפודויתן עליו את האפ: "הכתובכמו שאמר , האפוד והחשןאת לביש את אהרן מ

 ןיוהעני. נתנם בין כפלי החשן ךכ אחרש, (ח-ז 'חויקרא )" עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התומים
השואל  ,אירו האותיות מאבני החשן אל עיני הכהןשמות אלו ה מכחו, היו שמות קדושים" האורים והתומים"ש, הוא

(. א 'שופטים א) ?"לה להלחםימי יעלה לנו אל הכנעני בתח"ישראל כאשר שאלו , למשל(. במדבר כז כא)במשפטם 
האות , ן משמעון"עיהאות , ד מלוי"יוהאות , לעיניו אותיות יהודה והאירו, "אורים"ן בשמות שהם הוהיה הכהן מכו

האותיות מאירות אל כאשר אך גם . א מיהודה"הנוספת האות שהאירה פעם  אוא מאברהם "ההאות ו, ד מלוי"למ
גם לסדר אפשר  "יהודה יעלה"את המילים אשר סדרו מהן  האותיותמשהרי , דורןיסהוא מה דע ועיני הכהן עדין לא י

שמות הקדש אחרים נקראים ה שאל. אפשרויות נוספות רבותו, "הי על ידוהה"או , "הוי הד עליה"מהם את המילים 
כיון בשמות  כאשרכי . עיניונגד האותיות שהאירו לעת את סדר לדחם יהיה לב הכהן תמים ומכאשר , "תומים"
האותיות מאירות  עודבו. "תומים"חוזר מיד ומכוון בשמות ההיה הכוהן , לנגד עיניו אירואותיות הוה "אורים"ה

, מדרגה ממדרגת רוח הקדשהיא " אורים ותומים"מדרגת הו. "יעלה יהודה"הוא בורם יחשסידרם ויבא בלבו , לעיניו
 .הנבואה ופסקו אורים ותומים שפסקהמשתמשים בבית שני לאחר היו קול שהולמעלה מבת , היא למטה מהנבואהש

 

  (מ' שמות כח" )ולתפארת לכבוד להם תעשה ומגבעות... כתנת תעשה אהרן ולבני"
שחזרה הקדוש " אור החיים"מתרץ ה? "לתפארת"וגם " לכבוד"מדוע חוזר הכתוב ואומר על בגדי הכהנים שהם גם 

ם נאמר שועוד , :(זבחים יח)" פסולהאו מקורעין ועבד עבודתו  ןהיו מטושטשי" :ל"זו באה לרמוז על מה שאמרו חז
( כלומר צריך הכוהן ללבוש בגדים חדשים ולא שחוקים) "חדשים אין שחקים לא" ואמרו שם, "שיהיו חדשים 'בד'"

ומתרצים שאכן לעיקר המצווה מותר ללבוש בגדים ? "משוחקים כשרים"אך מקשים בגמרא הלוא נאמר שבגדים 
הבגדים כנגד  הוא" לכבוד"לכן כשאומר הכתוב . אך לשם הידור המצוה יש להקפיד על בגדים חדשים שחוקים

הידור זה לשחדשים הבגדים כנגד זה  "לתפארת"ומה שאומר הכתוב , וזה לעכובאשאסור ללובשם קרועים ה
בלבד שהרי זוהי דרגה " לתפארת"אחרת די היה אם הכתוב היה אומר  שניהםולזה הוצרך הכתוב לומר , והומצה

 ".לכבוד"גבוהה יותר ממה שאומר 
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 (כ זכשמות ) "תצוה ואתה"
כלומר משה , יםיעשה על ידי אחרהכוונה היא שהדבר יש "ועשית"עד עכשיו הכתוב שאמר שכיון " ספורנו"מבאר ה

  :בעצמושעליו לעשות זאת  להודיע למשה, "אתה"הכתוב  אמר אלושלוש המצוות הב, תעשולאומנים ת האוה ויצ
 . שידבר אל כל חכמי לב. ג .אליו את אהרן ובניו שיקריב. ב .ישראל על עשיית השמןאת בני ה ושיצו. א

 

 (א' שמות כח) "ואתה הקרב אליך"
על סיום האמירה  למשההרע  "קרב אליך את אהרן אחיךה ואתה"למשה הקב״ה בשעה שאמר ל במדרש ש"חזאמרו 

 .אחד מבניו יהיה כהןשהוא לא זכה אילו ו, שבניו ימלאו מקומו שאהרן זכהולכן הרע לו , "אתו ואת בניו"אמר נש
 גם בנישצא וי, "ילדו ירו תורה כאלווכל המלמד בן חב "ונתתיה לך תורה היתה שלי"הקב״ה מר לו אוכדי לפייסו 

פני "א ב"רבינו החידאומר , הלפי ז .(א' במדבר ג" )תולדות אהרן ומשה אלה"וכמו שאמר הכתוב , אהרן בניך הם
. "תצוה את בני ישראל ואתה", "ואתה תדבר אל כל חכמי לב", "אליך ואתה הקרב", רהומסאת הלפרש ניתן  "דוד
הקב״ה , בניו לזהגם שלא יזכו הרע לו , "את אהרן אחיך ואת בניו ואתה הקרב אליך"שה מאמר לכאשר נהיא נה והכו

תדבר  ואתה"רמוז בכתוב וזהו , הנים לויים וישראליםוכ ועל ידי זה יש לו בנים רביםהתורה נתן לו את שם אותו נחמ
תצוה את בני  ואתה"ועוד זאת יתירה . נקראים בניךאז יהיו ומצוות ו שאתה תלמדם תורהכלומר  "אל כל חכמי לב

מעלה  וזו, "משה שפיר קאמר"ל "חזכמו שאמרו , רבינו משהשל ניצוץ ש למיד חכם יכל תבש, "ישראל ויקחו אליך
בזה ו, לם בניוווהרי כ, מניצוצותיו חכמי ישראל הטובים והקדושים יאיר בם ו שבכל הדורות כליניתירה למשה רב

 . אהרןחלקו של יותר מחלקו יפה 
 

 (יב' כחשמות )" על שתי כתפיו לזכרן... ונשא אהרן... דוושמת את שתי האבנים על כתפת האפ"

 (.ערכין טז" )ותרפים אפוד אין דכתיב זרה עבודה על מכפר אפוד"
ככופר הריהו עבודה זרה הרי המודה ב, עבודה זרהחטא ד יכפר על ושהאפלומר זר מוש" אלשיך הקדוש"אומר ה

לא שהאפוד בזמן החורבן  נויארגם ו ?ןד לכפר או להגואפכיצד יוכל ה, אם כך( כג 'י במדבר טו"רש)בכל התורה 
ויתר "( ז 'ירושלמי חגיגה א)ל "וזה על פי מה שאמרו חז" את שתי האבניםושמת "ומתרץ שלכן אומר הכתוב . הגן

ושמת את שתי "תקיים כאשר : מה שרומז הכתובוזה . "ולא ויתר על ביטול תורה... הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה
אלא , שלא יקיימוהפילו על כתפיהם א ,תורההעול ן כנגד שה ,אבניםהשיהיו שני לוחות דהיינו , "האבנים על כתפות

אבל כאשר יהיה . "לזכרון... ונשא אהרן"יתקיים אז , כירוה בפיהםיזוכרון לבני ישראל שילמדו בה ישיהיו אבני זדי 
 . דולא יועיל האפהרי שבמצב זה ביטול תורה 

 

 (ל' חכשמות " )תומיםהאת האורים ואת  שפטן המחוש תת אלנו"
מאירים לכל  ,על מדין םיושביה, ון שהשופטיםכישהאורים ותומים נמצאים בחושן המשפט " כלי יקר"מסביר ה

כל את להוציא לאור  ,יםיעינמשום שהם מהווים לעדה כ "העדהעיני "נקראים סנהדרין זו הסיבה שה. העולם
  . ןדיהבעלי תעלומות של ה

 

  (לד' כחשמות " )ורמוןזהב פעמון "

מלאים ש ואות יםמחזיקהרמזים על מ "מוניםיר"וה, התלמיד חכםרמזים על מ, "פעמונים"הש" פנים יפות"מובא ב
 ".ונתת את הפעמונים בתוך הרימונים"ב והתורה כת מתמתקייולפי שהם מחזיקים אותם ועל ידם , ןמצות כרימו

 

 ( מו' טכ) " וצאתי אותם מארץ מצרים לשכני בתוכםהלוקיהם אשר -א' הוידעו כי אני "
אחרת לא  "לשכני בתוכם"שיתקיים שכל המטרה של יציאת מצרים היתה על מנת  רבינו בחיימהפסוק שלפנינו לומד 

מה  וזה, לא צורך הדיוטוצורך גבוה היא ישראל על השראת השכינה מלמדנו שזה דבר , היו יוצאים ישראל ממצרים
, ('הושע יג)" ים זולתי לא תדע ומושיע אין בלתיקל-וא ,יך מארץ מצריםקל-א' ואנכי ה" :ן לומר הנביאושהתכו
ותי וכדי שלא קל-תקבל עליך אכלומר " יךקל-א' אנכי ה"שיתקיים מצרים אלא בשביל  מארץכי לא הוצאתיך כלומר 
 ".ארץ מצרים"הכתוב את הזכיר  ןים זולתי ולכקל-תדע א

 

  (א 'לשמות ) "ועשית מזבח מקטר קטורת"

רבי לוי יצחק מתרץ ? בפרשת תרומהמקומה הלא מדוע מובא כאן מעשה מזבח הקטורת , ן"מבהרשאלת על 
ולעשות לו בגדי קודש בגדי , לעשות את אהרן כהן גדול ה"בה הקוצומכאן שהיות ש "קדושת לוי"ב ב'מברדיצ

אחר  ,ה"בצוה הק ןלכ, כהונה של אהרןהעל חלק קרח שהיה בסוף אכן כאשר , יהיה קטרוג על זהחשש ש שיו, כהונה
ה שאהרן יהיה כהן "הציווי מהקב וזהשעל ידי הקטורת הוברר ש, לעשות מזבח מקטר קטורת, אהרן בכהונה חשנמש

 . קטורתעל ידי הכאשר היה באמת בסוף מחלוקת קרח , גדול
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