
 
 

מטרת המנורה, וקדושתם של הכהנים. עניין המשכן ככבוד ד' שאנו עושים דרך כל הכבוד והיקר של דגשים:  .הדלקת המנורה
 .הכלים

 

מים שמו את זה כחלק פסוקים לפני סוף פרק. למה? מי שחילק את הפרקים לא היה אדם ירא שמים. הוא חשב שהדלקת המנורה זה המשך לציווי של בניית המנורה. אך חכ 2הקדמה: הפרשה מתחילה  (כ)

עריכת המנורה, ואח"כ כתוב איך צריכים להיות לבושים משרתי ד', כמו שומרי הראש של  –ם בתחילה כתוב את המצווה המיוחדת לכהני –ממצוות הכהנים. למה? כי זאת פרשה שעוסקת במצוות הכהנים 

ֵאל  המלך )האברבנאל(. ת ְבנֵי יְִשרָּ ה אֶּ ה ְתַצוֶּ יָך כאן יש מצווה שהיא לדורות, לכן כתוב תצווה ולא "ועשית".  –ְוַאתָּ יביאו לך.  –ְויְִקחו ֵאלֶּ
רמב"ן מסביר שמשה בדק אם השמן באמת זך. שאל תלמיד אהוב: למה כתוב כאן שצריך להביא שאל תלמיד יקר: למה כתוב אליך? ה

חד פעמי, וכאן מדובר על  –שמן, הרי זה כתוב כבר בפרשת תרומה? הסברנו ששם כתוב תרומות שהיו מיועדות להקמת המשכן 
ן זַיִת תרומה שתהיה לדורות.  מֶּ ללא סיגים. לקחו מהזיתים הכי בשלים שבעץ, וכותשים  נקי, –זְָּך זהו השמן שמאיר הכי יפה.  –שֶּ

ִתית במכתש, הטיפה הראשונה הייתה נקיה, ללא שמרים כלל. מזה הפיקו את השמן למנורה.  כתוש במכתשת, לא בריחיים, כי  –כָּ

אֹור בריחיים הזיתים נמחצים לגמרי והקליפות נכנסות לתוך השמן.  סכים לא צריך שמן זך. לצורך הארת האור במשכן, אך לנ –ַלמָּ

ִמידלהדליק את הנרות )למה כתוב לשון להעלות? כשידליק יחכה עד שהשלהבת תהיה עולה מאליה(.  –ְלַהֲעֹלת נֵר  לילה לילה, אין  – תָּ

לילה שלא מדליקים, ואפילו בשבת
1

 . 

ל מֹוֵעד  (כא) ר ַעל המשכן נקרא אוהל. ונקרא מועד, כי "ונועדתי לך משם".  –ְבאֹהֶּ רֹכֶּת ֲאשֶּ ֵעֻדת בסמוך לארון  –ִמחוץ ַלפָּ מראה  –הָּ

נָּיו יסדר את הנרות שיהיו ערוכים יפה.  –יֲַערְֹך אֹתֹו שר שיש בין אור המנורה לאור התורה. את הק ב ַעד . אהרן או בניו –ַאֲהרֹן ובָּ רֶּ ֵמעֶּ

ר  ]עריכת הנרות חייבת להיות ע"י הכהנים, לעומת  כמות שתספיק מערב עד בקר )שמו חצי לוג, שיספיק גם ללילה הכי ארוך( –בֹקֶּ

? אלא לתוך המשכן מה מטרת המנורה? שלא יהיה חשוך לכהן שיכנס בלילה?! מי נכנס –ה' ִלְפנֵי . ה להיות ע"י ישראל[ההדלקה שיכול

המנורה היא לשם ד'. כמו מלך שמאירים לפניו באורות לכבודו )ואפילו ביום היה נר המערבי דולק, ואף שהיו שמים בו שיעור כמו כולם 

ם ו מדליקים את שאר הנרות, ואז היו מכבים אותו שמים לו שמן ומדליקים אותו(. היה נשאר לדלוק, ולמחרת ממנו הי זהו  –ֻחַקת עֹולָּ

ם ננו מבינים בדיוק טעמו. יחוק, שא ֵאלגם בזמן בית המקדש.  –ְלדֹרֹתָּ השמן )ראינו שצריך המון עם ישראל מנדב את  – ֵמֵאת ְבנֵי יְִשרָּ

בשביל שמן ליום אחד במשכן.(. המון עצי זית
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גדולתו של אהרן הכהן בתורה ובאהבת הבריות. חשיבותם של הבגדים. הכוונה הרוחנית תוך כדי עבודת דגשים:  .בגדי הקודש

  הבגדים.
 3.4לימד ביום שישי, ואז הוא סיפר סיפור שהראה את החשיבות של הבגדים, איך אנו מעריכים מישהו עם בגדים מכובדים פתיחה: הרב איתן פרנקו

יָך  (א) ה ַהְקֵרב ֵאלֶּ נָּיו ִאתֹו תקרב את אהרן שיהיה במדרגה עליונה, כמו שאתה במדרגה עליונה.  –ְוַאתָּ ת בָּ ת ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְואֶּ נזכרנו  –אֶּ

תלמיד חכם גדול, אוהב שלום ורודף שלום -בדברים שראינו על אהרן הכהן 
5

, ובו בחר הקב"ה להיות המשרת הנאמן בבית המקדש. 

ֵאל  ר ְבנֵי ַאֲהרֹןשיהיו משרתים שלי.  –ְלַכֲהנֹו ִלי ִמתֹוְך ְבנֵי יְִשרָּ מָּ זָּר ְוִאיתָּ ְלעָּ ב ַוֲאִביהוא אֶּ ומה עם פנחס בנו של אלעזר? הוא  – ַאֲהרֹן נָּדָּ

לא נהייה כהן, רק אחרי מעשה שעשה לשם ד' נהיה כהן
6
. 

ש  (ב) ִשיתָּ ִבְגֵדי קֹדֶּ בגדים שמשרתים איתם בקדש הם בגדים קדושים –ְועָּ
7

ת.  לכבוד ד', שמשרתיו  – ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ְלכָּבֹוד וְלִתְפָארֶּ

)ספורנו(. ]לכן צריכים הבגדים להיות ולתם ומפארים אותם דלבושים בבגדים מכובדים, ולתפארת של הכהנים, שכולם מכירים את ג

 חדשים[.

ל  (ג) ה ְתַדֵבר אֶּ ר ִמֵלאִתיו עם  –ְוַאתָּ ל ַחְכֵמי ֵלב ֲאשֶּ ה רוַח חָּ מילאתי את ליבו  –כָּ )לא כתוב תצווה אלא תדבר, כי היה צריך גם  - ְכמָּ

עשות לשם ד'. כמו שטובלים לפני כתיבת ספר תורה(. ית בגדים לכהן, כמו שנלמד שהכל צריך להילהסביר להם את החשיבות של עשי

ת ִבְגֵדי ַאֲהרֹן ְלַקְדשֹו ְלַכֲהנֹו ִלי שו אֶּ  להפוך אותו לכהן ע"י לבישת הבגדים. – ְועָּ

ן ְוֵאפֹוד וְמִעיל וְכתֹנֶּת ַתְשֵבץ  (ד) ר יֲַעשו חֹשֶּ ה ַהְבגִָּדים ֲאשֶּ ת כתונת שעשויה כמו תשבץ, משבצות משבצות.  –ְוֵאלֶּ  –ְוַאְבנֵט ִמְצנֶּפֶּ

גם  –הקשה תלמיד  .הציץ אינו בגדענה תלמיד אהוב: ולמה לא נכתבו? ציץ ומכנסיים,  –בגדים היו לכהן גדול  2בגדים, ועוד  6סה"כ 
כי לא  –? ענה תלמיד יקר והמכנסיים .החושן אינו בגד? אך האבע"ז בתחילת פרק כ"ט כותב שהחושן הוא בגד כי הוא מכסה את הלב

שנה  .ינם לכבוד אלא לצניעותהמכנסיים הם א –כי מכנסיים יש לכל אדם. ובלשון בעל הטורים  –רואים אותם. ועוד תלמיד ענה 
נָּיו ְלַכֲהנֹו ִליבגדים.  2" להוסיף עוד ועשו בגדי קודש"כתוב שעברה ענו:  ש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך וְלבָּ שו ִבְגֵדי קֹדֶּ ם כשיעשו את הבגדי – ְועָּ

 צריכים לכוון שהם נועדים לכהונה. )ספורנו(.

ת ְואֶּ חכמי הלב. )וגם בלקיחה יכוונו, ספורנו(  –ְוֵהם  (ה) ת ַהְתֵכלֶּ ב ְואֶּ ת ַהזָּהָּ ת ַהֵששיְִקחו אֶּ נִי ְואֶּ ת תֹוַלַעת ַהשָּ ן ְואֶּ ַאְרגָּמָּ שאיתם  – ת הָּ

עושים את הבגדים.
8
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 לתלמיד: אתה תמיד בת"ת, מה הכוונה? כל יום, לא שהוא ישן פה בלילה.הרחבה: כמו שאני אומר  
2

 מצווה זו עיקרה בכהנים, אך היא שייכת לכל בית ישראל.תשע"ג:  
3

בדלת  רופאים טובים. הגעתי. 3סיפור: הלכתי פעם לרופא שיניים, הייתי צריך לעשות טיפול מאוד יסודי. מה אני אעשה? אמרו לי לך לבית החולים שם יש  

לשני! ואם  –לבוש מצוין. רופא שלישי לבוש מבולגן. למי אלך? התלמידים עונים  –אלך? ודאי שלא! הגעתי לעוד רופא  –הראשונה היה כתוב רופא מתמחה 

כון את הכפפתורים הוא גם כדאי ללכת לשלישי?! ואם כמו שהוא לא מכפתר נ –השלישי הוא פרופסור והשני הוא ד"ר? פה נחלקו השיטות. הסביר להם הרב פרנקו 

 לא יטפל לי בשן הנכונה?! אותו דבר הבגדים, איל מתייחסים למישהו עם בגדים מכובדים ואיזה עם בגדים לא מכובדים. 
4

גד חסר? פתיחה: פתיחה נוספת של הרב איתן פרנקו אחרי הקריאה של חמשת הפסוקים הראשונים: מהם בגדי הכהן? הילדים ידעו את שמות הבגדים. איזה ב 

כבוד התורה. נעלים. סיפור שאפשר לספר בסוף: רב אחד כשאמרו לו להיות רב העיר חשש שזה יגרום לו לגאווה, הוא החליט ללבוש את הכובע והחליפה לצורך 

 רק בפטירתו ראו שהנעלים שלו בלי סוליה, התגלה שהוא היה 
5

 ת"ח. מסירת התורה הייתה קודם לאהרן. –יגש אליהם"  ענווה. "הנה אהרן וחור מי בעל דברים –"וראך ושמח בלייבו"  
6

 צ"ע: האם נכון הדבר שרק פינחס היה הנכד היחיד לאהרן? 
7

 הרחבה: מדרש יפה: "יבוא קדוש..." 
8

 הם היו לוקחים מן העם שהתנדב, ולא חשש הבורא שמא יקחו ח"ו לעצמם, כי היו נאמנים )רמב"ן(.תשע"ג:  
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 יופיו. אהבת ד' לעמו דרך שמות השבטים. דגשים: .האפוד

 

ֵאפֹד  (ו) ת הָּ שו אֶּ את הכהן –מקשט  –למה נקרא אפוד? כי הוא מאפד  –ְועָּ
9
נִי )כן נראה ברש"י פסוק ח'(.   ן תֹוַלַעת שָּ ת ְוַאְרגָּמָּ ב ְתֵכלֶּ זָּהָּ

ְשזָּר  צמר?  ט זהב כל כך דק, הרי זה מתכת ולאחוטים הוסיפו חוט של זהב. וכיצד הכינו חו 6חוט שהיה מורכב מלכל סוג של  -ְוֵשש מָּ

ם דקים של זהבהיו מכינים 'דפים' של זהב, ע"י שהיו מכים בפטיש על הזהב, שיהיה דק דק, ולאחר מכן גזרו חוטי
10
זה הוסיף יופי מיוחד  .

גם כאן כמו ביריעות היו ציורים על האפוד )לא כתוב אלו ציורים(, והיה הציור שונה מצד אחד לצד השני. ]זה  – ַמֲעֵשה חֵֹשב לאפוד.

 אומנות של אומן שנקרא חושב(.

יו  (ז) ל ְשנֵי ְקצֹותָּ עד בחלק האחורי של הכהן מהמתנים )מאיזור הלב, מתחת למרפקים( האפוד היה  -ְשֵתי ְכֵתפֹת חְֹברֹת יְִהיֶּה לֹו אֶּ

האפוד עוטף איזור הגב וקצת כלפי הקדימה של הכהןהעקבים, 
11
.

12
ומה החזיק אותו שלא יפול? היו שני רצועות בד שהיו מחוברות  

ר מעל הכתף, לכן נקראו 'כתפות'. הם נמשכול האפוד ושבחלק העליון  הכתפות הללו נארגו בנפרד, ולאחר מכן תפרו אותם  – ְוֻחבָּ

  לאפוד.

יו  (ח) לָּ ר עָּ תֹו ֲאשֶּ ב ֲאֻפדָּ ה חגורה שקשרה את האפוד מקדימה, )החגורה מסובבת את האפוד מאחורה ומקדימה, כך בנוסף היית –ְוֵחשֶּ

מזהב תכלת וכו'  –ְכַמֲעֵשהו הכהן. הכוונה קישוטו, כלומר החגורה שאיתה היו מקשטים את  'אפודתו'זה החגורה,  'חשבמשמע ברש"י(. '

ּנו יְִהיֶּה כמו שיפורט.  נִי ְוֵשש לא יתפרו אותו לאפוד, אלא חלק מעשיית האפוד תהיה בצורה כזאת.  -ִממֶּ ן ְותֹוַלַעת שָּ ת ְוַאְרגָּמָּ ב ְתֵכלֶּ זָּהָּ

ְשזָּר:   מָּ
ת ְשֵתי ַאְבנֵי שַֹהם  (ט) ַקְחתָּ אֶּ ם וחקקת  –וִפַתְחתָּ  .שלמדנו בתחילת תרומה –ְולָּ ֵאלאת ֲעֵליהֶּ כיצד הצליחו לחקוק על  – ְשמֹות ְבנֵי יְִשרָּ

אבן כ"כ חזקה. הבאנו את המדרש שלא רצו לחתוך ולהסיר מהאבן ולא רצו לכתוב בדיו, לכן עשו סימון בדיו, והביאו תולעת מיוחדת 

 שהייתה מבקעת את האבן, ואז צידי האבן במקום החיתוך היו בולטות מעט.

ת  (י) חָּ אֶּ ן הָּ בֶּ אֶּ ם ַעל הָּ ה ִמְשמֹתָּ םראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן, נפתלי.  –ִששָּ ן ַהֵשנִית ְכתֹוְלדֹתָּ בֶּ אֶּ ִרים ַעל הָּ ה ַהּנֹותָּ ת ְשמֹות ַהִששָּ  – ְואֶּ

ן. ]סה"כ כ"ה אותיות לכל אחד מהצדדים. להראות שאמנם כאן למדנו שלכל , יששכר, זבולן, יוסף, בנימ, אשרלפי הסדר בו נולדו: גד

 כולנו בני איש אחד נחנו[. –מיוחדות בפני עצמו, אך כולם שווים  ששבט י

ן  (יא) בֶּ ַרש אֶּ ם (. "חרש ברזל"ו"חרש עץ" )יש  "חרש אבן"אומנות מיוחדת, של אומן שנקרא  –ַמֲעֵשה חָּ חקיקות כמו  –ִפתוֵחי חֹתָּ

ֵאל תחקוק  –ְתַפַתח שעושים כשחותמים.  נִים ַעל ְשמֹת ְבנֵי יְִשרָּ ֲאבָּ ת ְשֵתי הָּ כאשר מסביב  –ֻמַסבֹת בחקיקת שמות שבטי בני ישראל.  –אֶּ

ב יש  לאבנים םִמְשְבצֹות זָּהָּ ה אֹתָּ   שהאבן תכנס בדיוק בתוך משבצת הזהב.יקת, כך כיצד עושה? חורט בזהב בצורה מדו – ַתֲעשֶּ

ם ִלפְ  (יב) ת ְשמֹותָּ א ַאֲהרֹן אֶּ ֵאל ְונָּשָּ ֵאפֹד ַאְבנֵי זִכָּרֹן ִלְבנֵי יְִשרָּ נִים ַעל ִכְתפֹת הָּ ֲאבָּ ת ְשֵתי הָּ יו ְלזִכָּרֹן ד'נֵי ְוַשְמתָּ אֶּ בכדי  – ַעל ְשֵתי ְכֵתפָּ

שד' יזכור את עם ישראל.
13

התפקיד הזה הכי מתאים לאהרן הכהן, שהיה אוהב את כל אחד ואחד מעם ישראל. בנוסף למדנו מכאן  

 שבעצם אהרן הוא שליח של כל עם ישראל, ובאמת כל עם ישראל נכנס למשכן דרך אהרן הכהן.

ב (יג) ִשיתָּ ִמְשְבצֹת זָּהָּ   ונחו שתי האבנים.עליו י – ְועָּ

הֹור מִ  (יד) ב טָּ ֹלת וְשֵתי ַשְרְשרֹת זָּהָּ ם ַמֲעֵשה ֲעבֹת בגבול, כלומר בקצה של החושן  –ְגבָּ ה אֹתָּ לא שרשראות של חישוקים  –ַתֲעשֶּ

ֲעבֹתֹת ַעל ַהִמְשְבצֹתחישוקים, אלא כמו חבל ]אותו דבר "יער עבות", זה יער שהעצים מסובכים אחד בתוך השני[  ת ַשְרְשרֹת הָּ ה אֶּ  ְונַָּתתָּ

 יעשה.לקמן יפורט איך בדיוק זה  –

 
  אהבת ד' לעמו. אהבת הכהן הגדול את עם ישראל. הכהן שליח של כל עם ישראל. .החושן

 

להתאים  ריכיםצדה בו היו שמות של נושאי כל פסוק והם היו פסוקים אלו היו קצת קשים להסברה, הכננו אפוד מאל בד, וכל תלמיד בתורו לבש את האפוד, עמד לידי ולמדנו פסוק אחד. בנוסף עשינו דף עבו
 מהו הנושא המתאים לכל פסוק.

ט  (טו) ן ִמְשפָּ ִשיתָּ חֹשֶּ  –מעשה אומן שנקרא אורג  –ַמֲעֵשה חֵֹשב  חושן שאיתו שופטים ומחליטים דברים כפי שנלמד בהמשך. –ְועָּ

נִי ארוג היה באופן שמצד אחד נראה ציור אחד ומן העבר השני נראה ציור אחר.  ן ְותֹוַלַעת שָּ ת ְוַאְרגָּמָּ ב ְתֵכלֶּ ּנו זָּהָּ ְכַמֲעֵשה ֵאפֹד ַתֲעשֶּ

ה אֹתֹו:  ְשזָּר ַתֲעשֶּ  ְוֵשש מָּ
בוַע יְִהיֶּה כָּפול  (טז) ְחבֹואחרי שהוא יהיה כפול הוא יהיה רבוע.  –רָּ ת רָּ ת ָאְרכֹו ְוזֶּרֶּ חצי אמה אורכו ורוחבו. אורכו היה אמה,  – זֶּרֶּ

א המרחק בין האגודל לזרת. למה כפלו את החושן? כדי שיהיה אפשר להכניס שם את שם ד', כמו ולאחר שכפלו היה חצי אמה. 'זרת' הו

 שנלמד בהמשך.

ן  (יז) בֶּ ה טוִרים עשה בחושן, על משבצת הזהב, מקום בו ניתן למלא את האבנים. ת –וִמֵלאתָּ בֹו ִמֻלַאת אֶּ עָּ ם שורות  –ַאְרבָּ ן טור אֹדֶּ ָאבֶּ

ד:  חָּ אֶּ ת ַהּטור הָּ קֶּ רֶּ ה ובָּ ְך ַסִפיר ְויֲָּהֹלם:  (יח) ִפְטדָּ ה:  (יט) ְוַהּטור ַהֵשנִי נֹפֶּ מָּ ם ְשבֹו ְוַאְחלָּ שֶּ  ְוַהּטור ַהְשִליִשי לֶּ

ְרִביִעי ַתְרִשיש ְושַֹהם  (כ) יוסף זכה לקבל אבן כמו האבנים שהיו על כתפות האפוד, שם יש את כל שמות ישראל, כי יוסף  –ְוַהּטור הָּ

ב יְִהיו גד כל ישראל )"תבואתה לראש יוסף ולקודקוד נזיר  אחיו"(. שקול כנ ִצים זָּהָּ היה טס זהב עם גומות אליהם היו  –ְויְָּשֵפה ְמֻשבָּ

םמכניסים את האבנים, ולכן נוצר מסביב לכל אבן משבצת זהב שסובבת אותה. וזהו שכתוב שיהיו משובצים זהב.  האבן  – ְבִמלואֹתָּ

 הגומא מזהב. יש כאן אומנות מיוחדת, לחקוק את הזהב בצורה מדוייקת, שהאבן תכנס אליה בדיוק ולא תבלוט. ממלאת בדיוק את

ֹ  (כא) נִים ִתְהיֶּיןָּ ַעל ְשמ ֲאבָּ ֵאל  תְוהָּ כל אבן כנגד שם מסויים, )כמו נכד שהוא על  –ומר הם יהיו על שמם של בני ישראל, כל – ְבנֵי יְִשרָּ

ם שם הסבא(.  ְשֵרה ַעל ְשמֹתָּ ם  שמות בני ישראל. 22אבנים כנגד  22 –ְשֵתים עֶּ כל לא הזכרנו, אבל חקוקים כמו חותמת. ] –ִפתוֵחי חֹותָּ

ָּ התנועות הגדולות נמצאות במילים האלו[.  ט:  היה על אחת מהאבנים. איש השם שלוכל  –ִאיש ַעל ְשמֹו ִתְהיֶּין בֶּ ר שָּ שָּ  ִלְשנֵי עָּ
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 מעיל כי הוא מעל האדם.הרחבה: כמו שמעיל נקרא  
10

 הרחבה: כמו חוט של נחושת שנמצא בתוך חוטי החשמל, כיוון שהוא דק מאוד הוא גמיש כל כך. 
11

 צ"ע: במכון המקדש מצוייר שהיה כמעט לגמרי בצד הקידמי של הכהן וצ"ע. 
12

 נוסח לא מוצלח. 
13

 פר את עם ישראל כמה פעמים, וכך מתבטאת האהבה הגדולה של ד' לעמו[.]תלמיד אהוב הוסיף שיש פעמיים את שמות השבטים, כמו שהקב"ה סתשע"ג:  
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ן  (כב) ִשיתָּ ַעל ַהחֹשֶּ  –ַגְבֻלת שרשראות  –ַשְרשֹת בשביל החושן תעשה ]אך לא שמים ישר על, אלא קודם כל מכינים בנפרד[.  –ְועָּ

הֹור: שרשראות עשויות כמו חבל  –ַמֲעֵשה ֲעבֹת בקצה החושן.  ב טָּ  זָּהָּ

ן  (כג) ִשיתָּ ַעל ַהחֹשֶּ ת ְשֵתי ַהַּטבָּ בשביל החושן.  –ְועָּ ב ְונַָּתתָּ אֶּ ןְשֵתי ַטְבעֹות זָּהָּ   מלמעלה. – עֹות ַעל ְשנֵי ְקצֹות ַהחֹשֶּ

ב  (כד) ת ְשֵתי ֲעבֹתֹת ַהזָּהָּ ה אֶּ ןַעל ְשֵתי השרשראות העבותות.  –ְונַָּתתָּ ל ְקצֹות ַהחֹשֶּ עֹת אֶּ כל וות של החושן. שנמצאות בקצ – ַהַּטבָּ

  שרשרת תשחיל בטבעת אחת של החושן.

ֲעבֹתֹת  (כה) לכל משבצת תתן את שתי הקצוות של  –ְבצֹות ִתֵתן ַעל ְשֵתי ַהִמשְ לכל שרשרת ישנם שני קצוות.  –ְוֵאת ְשֵתי ְקצֹות ְשֵתי הָּ

ֵאפֹד השרשרת.  ה ַעל ִכְתפֹות הָּ את שתי הקצוות תחבר במשבצת שנמצאת על כתפות האפוד. ]איך מחברים? הבנתי ברשב"ם  – ְונַָּתתָּ

נָּיושיש חור במשבצת שאליה מכניסים את שתי הקצוות וכנראה קושרים אותם שם[.  ל מול פָּ  –אפוד יש שני חלקים לכתפות ה – אֶּ

 הפנים. –אחורה וקדימה. כאן מדובר על הצד הקדמי של הכתפות 

ב  (כו) ִשיתָּ ְשֵתי ַטְבעֹות זָּהָּ ֵאפֹד  ְוַשְמתָּ נוספות.  –ְועָּ ר הָּ ל ֵעבֶּ ר אֶּ תֹו ֲאשֶּ ן ַעל ְשפָּ ם ַעל ְשנֵי ְקצֹות ַהחֹשֶּ על השפה התחתונה של  –אֹתָּ

ההחושן שהיא לכיוון האפוד, )השפה העליונה היא לכיוון הצוואר ולא האפוד(.  יְתָּ הטבעות יהיו מונחות בצד הפנימי של החושן,  – בָּ

  פנימה. –לכיוון הבית 

ה  (כז) ֵאפֹוד ִמְלַמּטָּ ם ַעל ְשֵתי ִכְתפֹות הָּ ה אֹתָּ ב ְונַָּתתָּ ִשיתָּ ְשֵתי ַטְבעֹות זָּהָּ נָּיו ִממובחיבור של הכתפיה לאפוד מלמטה.  –ְועָּ על  –ל פָּ

ְחַבְרתֹו הכתפות מהצד החיצוני.  ֵאפֹודבמקום בו הכתפיה מתחברת עם האפוד.  –ְלֻעַמת מֶּ ב הָּ שזה יוצא מעל החגורה של  – ִמַמַעל ְלֵחשֶּ

  האפוד. ]צע"ע בהבנת פסוק זה[.

ןויחברו  –ְויְִרְכסו  (כח) ת ַהחֹשֶּ ת  אֶּ ֵאפֹד ִבְפִתיל ְתֵכלֶּ ל ַטְבעֹת הָּ יו אֶּ חוטי תכלת פתולים, מחוברים זה לזה )ראיתי שמדובר על  –ִמַּטְבעֹתָּ

ֵאפֹוד החושן  ִלְהיֹות חוטים(.  4 ב הָּ ֵאפֹודורה של האפוד. בדיוק מעל גובה החג –ַעל ֵחשֶּ ן ֵמַעל הָּ החושן לא יתנתק  – ְוֹלא יִזַח ַהחֹשֶּ

 מהאפוד. יש איסור תורה להפריד את החושן מן האפוד.

ת ְשמֹות ְבנֵי יִ  (כט) א ַאֲהרֹן אֶּ טְונָּשָּ ן ַהִמְשפָּ ֵאל ְבחֹשֶּ התורה אומרת לנו שזה על ליבו, כנראה כדי להדגיש לנו את האהבה  –ַעל ִלבֹו  ְשרָּ

ש ְלזִכָּרֹן ִלְפנֵי הגדולה שיש לכהן הגדול לכל עם ישראל.  ל ַהקֹדֶּ ִמיד:  ד'ְבבֹאֹו אֶּ  תָּ

ת ַהֻתִמים  (ל) אוִרים ְואֶּ ת הָּ ט אֶּ ן ַהִמְשפָּ ל חֹשֶּ זה שם ד' )ד' אותיות( שהיו מכניסים אותו לתוך החושן הכפול, וכאשר הייתה  –ְונַָּתתָּ אֶּ

אלים ואז האותיות שמהם יש את התשובה היו מאירות )'אורים'(. אך עדיין היה צריך לדעת איך לסדר את האותיות, שאלה חשובה היו שו

יו ַעל ֵלב ַאֲהרֹן ְבבֹאֹו ִלְפנֵי והיה לכהן הגדול רוח הקודש, וכך הוא ידע איך לקרוא )'תומים'(. רמב"ן.  ת ִמְשַפט ְבנֵי  ד'ְוהָּ א ַאֲהרֹן אֶּ ְונָּשָּ

ַעל ִלבֹו ִלְפנֵי כי ע"י החושן היו שופטים, כלומר אומרים לבני ישראל מה הם צריכים לעשות. ולכן נקרא שמו "חושן משפט".  –ֵאל יְִשרָּ 

ִמיד: ד'  תָּ

 
 .המעיל

 

ֵאפֹוד  (לא) ת ְמִעיל הָּ ִשיתָּ אֶּ היה נראה כמו טלית קטן, המכסה את החלק האחורי והקדמי של הגוף ופתוחה מהצדדים )חוברת המעיל  –ְועָּ

ת והאפוד עם חשב האפוד קושר אותו. נמצא תחת האפוד,מורשה(. ולמה נקרא מעיל האפוד? המעיל  כולו עשוי רק תכלת.  – ְכִליל ְתֵכלֶּ

 ולמה לא תכלת, ארגמן, תולעת שני? כדי להבדיל אותו מהאפוד שלא יראו דבר אחד )אברבנאל(. וגם זה יותר יפה שיש חלק חלק.

יָּה ִפי רֹאשֹו  (בל) ה יְִהיֶּה ְלִפיו לכיוון פנים המעיל.  -כפול לתוכו  –ְבתֹוכֹו פתח ראשו, הפתח ממנו מכניס את ראשו.  –ְוהָּ פָּ כפל זה  –שָּ

ִביב ַמֲעֵשה אֵֹרג יהיה למעיל לשפה.  א לא הוסיפו עוד פיסת בד ותפרו בחוט, אלא זה היה ארוג מלכתחילה.  –סָּ שנראה  כמו –ְכִפי ַתְחרָּ

ֵרעַ יְִהיֶּה הפתח של לבוש השריון שהיה בימיהם, שהיה תפור עוד תפירה, כדי שלא יקרע.  ע"מ שזה לא יקרע. מכאן למדנו  –  לֹו ֹלא יִקָּ

  שמי שקורע אחד מהבגדים עובר איסור תורה.

יו  (לג) ִשיתָּ ַעל שולָּ ְתֵכלֶּת דמוי רימון שלא בשל לגמרי, ודומה יותר לביצת תרנגולת. אלא שהוא חלול מבפנים.  –ִרמֹנֵי מלמטה.  –ְועָּ

ִביב  יו סָּ נִי ַעל שולָּ ן ְותֹוַלַעת שָּ ב ופַ מסביב למעיל.  –ְוַאְרגָּמָּ ִביבפעמונים מזהב שבתוכם ענבל.  –ֲעמֹנֵי זָּהָּ יהיו  –כלומר  – ְבתֹוכָּם סָּ

  הרבה רימונים ובינהם יהיו פעמונים.

ב  (לד) ב ְוִרמֹוְוִרמֹון פַ ולידו  –ַפֲעמֹן זָּהָּ ִביבֲעמֹן זָּהָּ  פעמונים.  22סה"כ  - ן ַעל שוֵלי ַהְמִעיל סָּ

ֵרת ְונְִשַמע קֹולֹו  (לה) יָּה ַעל ַאֲהרֹן ְלשָּ ע קולו? נראה ברש"י שהיה הענבל מקיש על הזג. ]ברשב"ם נראה שהיו מקישים כיצד נשמ –ְוהָּ

ש ִלְפנֵי פעמון בפעמון[.  ל ַהקֹדֶּ ולמה צריך שיהיה משמיע קול? כי כשאדם נכנס למקום חשוב הוא חייב לבקש  –וְבֵצאתֹו  ד'ְבבֹאֹו אֶּ

ב"ן. )הוסיף תלמיד אהוב: יש עודש מטרה, שכשיצא הכהן רשות לפני שהוא נכנס )לכן אסתר חששה שאחשוורוש יהרוג אותה[. רמ

להזהיר שלא יכנסו לקודש, ולפי זה  –הגדול מקודש הקודשים כל עם ישראל יוכל לשמוע אותו יוצא, ולשמוח שיצא בחיים. טעם נוסף 

ים ואז הוא לבש בגדי לבן?(. והרי רק ביום הכיפורים היה נכנס לקודש הקודש –'ולא ימות' הכוונה זר שיכנס. רשב"ם. הקשה תלמיד 

 אם יכנס הכהן הגדול בלי אחד מהבגדים הרי הוא חייב מיתה בידי שמים. – ְוֹלא יָּמות
 

 
 גדולתו של אהרן הכהן בתורה ובאהבת דגשים:  .בגדי הקודש

הֹור  (לו) ב טָּ ִשיתָּ ִציץ זָּהָּ יואצבעות.  2מאוזן לאוזן ברוחב  –ְועָּ לָּ ש לַ  וִפַתְחתָּ עָּ ם קֹדֶּ  2דיברנו על את המילים קודש לד'.  – ה'ִפתוֵחי חֹתָּ

 צורות חקיקה, והסברנו כפי השיטה שהיו עושים דפוס של האותיות קודש לד', מעל הדפוס 

ת יְִהיֶּה:  (לז) ל מול ְפנֵי ַהִמְצנֶּפֶּ ת אֶּ יָּה ַעל ַהִמְצנָּפֶּ ת ְוהָּ  ְוַשְמתָּ אֹתֹו ַעל ְפִתיל ְתֵכלֶּ

יָּה ַעל ֵמַצח ַאֲהרֹן  (לח) יָּה ַעל ִמְצחֹו ְוהָּ ם ְוהָּ ְדֵשיהֶּ ל ַמְתנֹת קָּ ֵאל ְלכָּ ר יְַקִדישו ְבנֵי יְִשרָּ ִשים ֲאשֶּ דָּ ת ֲעֹון ַהקֳּ א ַאֲהרֹן אֶּ צֹון ְונָּשָּ ִמיד ְלרָּ תָּ

ם ִלְפנֵי  הֶּ  : ד'לָּ

ה ַמֲעֵשה רֵֹקם:  (לט) ת ֵשש ְוַאְבנֵט ַתֲעשֶּ ִשיתָּ ִמְצנֶּפֶּ  ְוִשַבְצתָּ ַהְכתֹנֶּת ֵשש ְועָּ

ת: ְולִ  (מ) ם ְלכָּבֹוד וְלִתְפָארֶּ הֶּ ה לָּ עֹות ַתֲעשֶּ ם ַאְבנִֵטים וִמְגבָּ הֶּ ִשיתָּ לָּ נֹת ְועָּ ה ֻכתֳּ  ְבנֵי ַאֲהרֹן ַתֲעשֶּ
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ם ְוִכֲהנו ִלי:  ְוִהְלַבְשתָּ  (מא) ם ְוִקַדְשתָּ אֹתָּ ת יָּדָּ ם וִמֵלאתָּ אֶּ ַשְחתָּ אֹתָּ נָּיו ִאתֹו ומָּ ת בָּ ת ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְואֶּ ם אֶּ  אֹתָּ

ְתנַיִם ְוַעד יְֵרַכיִם יְִהיו:  (מב) ְרוָּה ִממָּ ד ְלַכּסֹות ְבַשר עֶּ ם ִמְכנְֵסי בָּ הֶּ  ַוֲעֵשה לָּ

נָּיו  (מג) יו ַעל ַאֲהרֹן ְוַעל בָּ ם לֹוְוהָּ ֵמתו ֻחַקת עֹולָּ ֹון וָּ ש ְוֹלא יְִשאו עָּ ֵרת ַבקֹדֶּ ל ַהִמזְֵבַח ְלשָּ ם אֶּ ל מֹוֵעד אֹו ְבִגְשתָּ ל אֹהֶּ וְלזְַרעֹו  ְבבָֹאם אֶּ

יו:  ַאֲחרָּ
צפיתי, לימדתי, שמעתי שיעורים  –הייתי צריך הרבה הכנה ואז שאהיה מלמד, ביקש נחום שכשהרב ו להיות כהנים, כיצד הם עולים לדרגה אחרת לחלוטין. סיפרתי נו על הזכות הגדולה של אהרן ובנידיבר

לעשות הכל מתוך קדושה  –ימים הם חונכים את עצמם לתפקיד, לומדים ממשה רבינו מה עושים, ולא רק מה אלא גם כיצד  2 –זהו חינוך. כך עושה כל שר וכו' )חפיפה(. כך גם עושים הכהנים  –וכו' 

ין מאות הוספנו וסיפרנו על אדם עיוור מלידה שהגיע אליו רופא שיודע לשים ליזר על העין ותוך דקה הוא מתרפא. לפני שהרופא עשה לו זאת, הוא הזמ , שרק ממשה אפשר ללמוד אותם.וכוונות עליונות
 ים.אנשים שיצפו ברגע המיוחד הזה, כך כל בית ישראל צופים ברגעים המיוחדים שאהרן ובניו נהפכים להיות כהנ

ם  (א) ם ְלַקֵדש אֹתָּ הֶּ ה לָּ ר ַתֲעשֶּ ר ֲאשֶּ בָּ ת להיו –ְלַכֵהן ִלי לרומם אותם, שיהיו קדושים, שהרי הם יעבדו במקום הקודש.  –ְוזֶּה ַהדָּ

ן בָּ קח  –ְלַקח משרתים שלי.  ד בֶּ חָּ ר ְוֵאיִלם ְשנַיִם ְתִמיִמםַפר אֶּ   ללא מום. – קָּ

בפרק ז', שם מובאים דיני המנחות בקרבן תודה, שם נוספה חלת חמץ שאינה קיימת פה. הזכרנו שמכינים  ראינו את הפסוקים בויקרא (ב)

ן עשר מצות, כל אחת משליש עשרון, ורק אחת מהן מקריבים, השאר נאכלים.  מֶּ ם ַמצֹות ְוַחֹּלת ַמצֹת ְבלוֹלת ַבשֶּ חֶּ מערבבים קמח עם  –ְולֶּ

ן שאת החלות גם מטגנים אח"כ(.  -וגים, לדוגמא שמן ואופים )יש הבדל בין שני הס מֶּ אופים את הקמח ורק  –וְרִקיֵקי ַמצֹות ְמֻשִחים ַבשָּ

ת ִחִּטים אח"כ מוסיפים את השמן מלמעלה.  ם: מקמח חיטים מנופה מכל הפסולת.  –סֹלֶּ ה אֹתָּ  ַתֲעשֶּ

ד  (ג) חָּ ם ַעל ַסל אֶּ ל בתוך סל אחד.  –ְונַָּתתָּ אֹותָּ ם ַבּסָּ ר ְוֵאת ותביא אותם יחד עם הפר והאיל לפתח אוהל מועד.  –ְוִהְקַרְבתָּ אֹתָּ ת ַהפָּ ְואֶּ

ֵאיִלם:   ְשנֵי הָּ

נָּיו ַתְקִריב  (ד) ת בָּ ת ַאֲהרֹן ְואֶּ ל מֹוֵעד יחד עם הדברים האחרים.  –ְואֶּ ַתח אֹהֶּ ל פֶּ תיארנו איך כל עם ישראל עומד פתח האוהל ורואה  –אֶּ

אוהל ולידם הקרבנות והמנחות, וכולם מחכים לראות מהם הפעולות שיקדשו את הכהנים את "המיועדים לכהונה", עומדים בפתח ה

יִםמשרתי ישראל.  –ויהפכו אותם למשרתי ד'  ם ַבמָּ ַחְצתָּ אֹתָּ תאמר להם שיטבלו במקווה )נראה פשוט, שלא יעשה זאת בעצמו(  – ְורָּ

 ]האבע"ז מביא שהכוונה וכבר רחצו במים לפני בואם[. 

ת ַאֲהרֹן  (ה) ת ַהְבגִָּדים ְוִהְלַבְשתָּ אֶּ ַקְחתָּ אֶּ איזה בגד חסר? ראינו שאין את המכנסיים, והסברנו ע"פ הרמב"ן שאת  –שאלנו  –ְולָּ

ן וְ שו בעצמם בצניעות. המכנסיים הם לב ת ַהחֹשֶּ ֵאפֹד ְואֶּ ת הָּ ֵאפֹד ְואֶּ ת ַהֻכתֹנֶּת ְוֵאת ְמִעיל הָּ ֵאפֹדאֶּ ב הָּ ע"י החגורה הכהן  – ָאַפְדתָּ לֹו ְבֵחשֶּ

  וקשטת(. –יהיה מקושט באפוד. )ואפדת 

ש  (ו) ת נֵזֶּר ַהקֹדֶּ ת ַעל רֹאשֹו ְונַָּתתָּ אֶּ אמנם הוא  – ַעל ַהִמְצנָּפֶּתזה הציץ, ונקרא כך כי הוא כמו כתר קדוש על הכהן.  –ְוַשְמתָּ ַהִמְצנֶּפֶּ

  היה מתחת המצנפת אך כיוון שהחוט היה על המצנפת מאחורה נקרא שהוא על המצנפת.

ה ְויַָּצְקתָּ  (ז) ן ַהִמְשחָּ מֶּ ת שֶּ ַקְחתָּ אֶּ ַשְחתָּ אֹתֹומשמע רק על אהרן )חזקוני, אבע"ז(. יש בזה מחלוקת.  –ַעל רֹאשֹו  ְולָּ שתי פעולות:  – ומָּ

)יש הרבה שיטות בעניין(. בפשטות משיחת השמן הייתה  Xשפיכה של כמה טיפות שמן על הראש, ואח"כ משיחת השמן בצורה דומה ל

  אחר לבישת המצנפת, א"כ המשיחה הייתה באיזור מקום הנחת התפילין לכיוון המצח )רמב"ן ברש"י. הבאנו שיש חולקים(.

נָּיו ַתְקִריב  (ח) ת בָּ נֹת:אל פתח אוהל מועד.  –ְואֶּ ם ֻכתֳּ  ְוִהְלַבְשתָּ

נָּיו  (ט) ם ַאְבנֵט ַאֲהרֹן ובָּ ַגְרתָּ אֹתָּ את אהרן ואת בניו. משום מה האבנט לא הוזכר קודם לכן לגבי אהרן, אלא רק לגבי אהרן ובניו,  –ְוחָּ

עֹת צ"ע למה.  ם ִמְגבָּ הֶּ ַבְשתָּ לָּ ם ְכֻהּנָּה ְלֻחַקתזה המצנפת.  –ְוחָּ הֶּ ה לָּ יְתָּ ם  ְוהָּ ע"י הדברים שיפורטו להלן הם יהיו כהנים לדורות  –עֹולָּ

עולם. יש פה פעולה נפלאה מאוד שיש לה משמעות לכל הדורות. ]זה כמו ש'מתקינים' לאדם עיניים., ויותר מזה, כי כאן זה לדורות 

נָּיועולם[.   שלהם. ועל ידי כך תמנה את אהרן ובניו לתפקידים  – וִמֵלאתָּ יַד ַאֲהרֹן ְויַד בָּ

 

ל מֹוֵעד  (י) ר ִלְפנֵי אֹהֶּ ת ַהפָּ נָּיו כמו שהזכרנו לפני כן )אבע"ז, רמב"ן חולק(.  –ְוִהְקַרְבתָּ אֶּ ַמְך ַאֲהרֹן ובָּ למה כתוב וסמך? אולי קודם  –ְוסָּ

ם ַעל רֹאש ַהפָּראהרן ואח"כ בניו )אוה"ח(.  ת יְֵדיהֶּ זהו פר חטאת. על מה הם צריכים להקריב קרבן חטאת? צ"ל שכעת כשהם  – אֶּ

 .נהפכים להיות כהנים, הם צריכים לכפר על כל החטאים שעשו כל חייהם )העמ"ד(. ובזמן שסכמו את ידיהם היו מתוודים על חטאתם

ר  (יא) ת ַהפָּ ַחְטתָּ אֶּ א"א לשחוט בכל מקום כמו  – ה' ִלְפנֵימשה בעצמו ואהרן ובניו מסתכלים ולומדים איך לעשות כן )אבע"ז(.  –ְושָּ

ל מֹוֵעדעד כה, אלא דווקא "לפני ד'", פה במזבח הנחושת, בקו ישר לארון בעדות )אבע"ז(. שהיה  ַתח אֹהֶּ בחצר של אהל מועד,  – פֶּ

 במזבח החיצון.

ָך וְ  (יב) עֶּ ְצבָּ ה ַעל ַקְרנֹת ַהִמזְֵבַח ְבאֶּ ר ְונַָּתתָּ ַקְחתָּ ִמַדם ַהפָּ משה עלה בכבש והגיע לסובב, שהוא בליטה מהמזבח ע"מ ללכת סביב  –לָּ

ם המזבח בגובה. ד' מצוה את משה להסתובב בסובב, ולשפוך לכל קרן קצת דם.  ל ַהדָּ ת כָּ ע"ז, הכהן השופך )אב –ִתְשפְֹך הנותר  –ְואֶּ

ל יְסֹוד ַהִמזְֵבחַ וצ"ע מנא ליה(  בגובה אמה מתחילת המזבח הייתה בליטה של אמה, בבליטה זו היו מעין נקבים שאליהם היה שופך  – אֶּ

את הדם. )מידות ג:ב(. ומשה, לאחר שיסיים לתת דם על הקרנות מצווהו ד' לרדת מן הכבש, ולשפוך את הדם בצלע הדרומית של המזבח, 

 על הסובב. 

ב  (יג) רֶּ ת ַהקֶּ ה אֶּ ב ַהְמַכּסֶּ ת כָּל ַהֵחלֶּ ַקְחתָּ אֶּ הקרב זה אברי העיכול, מעליהם ישנה שיכבה של חלב, שזה דמוי שומן השומר על  –ְולָּ

ֵבד האברים הפנימיים. חלב זה לעומת השומן אסור באכילה, ויש לקחתו ולהקטירו על המזבח.  ת ַעל ַהכָּ רֶּ בין הכבד לריאה  –ְוֵאת ַהיֹתֶּ

ְוֵאת (. החתיכה הזאת מחוברת לכבד ולכן היא נקראת יותרת הכבד. ישנו מעין מסך המבדיל בינהם )כיון שאלו אברים עם תפקידים שונים

ה: ן ְוִהְקַטְרתָּ ַהִמזְֵבחָּ ר ֲעֵליהֶּ ב ֲאשֶּ ת ַהֵחלֶּ יֹת ְואֶּ  ְשֵתי ַהְכלָּ

ת ִפְרשֹו  (יד) ת עֹרֹו ְואֶּ ר ְואֶּ ת ְבַשר ַהפָּ ֵאשההפרשות, כל הפסולת שנשארה לו במעיים.  –ְואֶּ את הוא ִתְשרֹף בָּ הפר  – ִמחוץ ַלַמֲחנֶּה ַחּטָּ

  [הזה הוא קרבן חטאת. ]בדר"כ לא שורפים את בשר קרבן החטאת, זה היה דין מיוחד לחטאת הזאת.

 

ד  (טו) חָּ אֶּ ַאיִל הָּ ת הָּ ָאיִל: מה שתבחר )אבע"ז(.  –ְואֶּ ם ַעל רֹאש הָּ ת יְֵדיהֶּ נָּיו אֶּ ְמכו ַאֲהרֹן ובָּ ח ְוסָּ  ִתקָּ

מֹו ְוזָּ (טז) ת דָּ ַקְחתָּ אֶּ ָאיִל ְולָּ ת הָּ ַחְטתָּ אֶּ ִביבְושָּ כאן לא זורקים בקרנות המזבח למעלה, אלא הדם נמצא בתוך כלי,  – ַרְקתָּ ַעל ַהִמזְֵבַח סָּ

הרצפה וזורק על השפיץ של המזבח באופן שהדם מגיע לשני דפנות, וכן בצד השני של המזבח. ]בלשון המשנה  ומשה )או הכהן( עומד על

  "שתי מתנות שהן ארבע"(. 

ַא (יז) ת הָּ יו ְואֶּ חָּ יו תחתוך לאברים.  –יִל ְתנֵַתַח ִלנְתָּ עָּ ַחְצתָּ ִקְרבֹו וְכרָּ תרחץ את המעיין והרגלים, שיהיה נקי בזמן ההקטרה )כ"נ  –ְורָּ

יו ְוַעל רֹאשֹואת קרבו וכרעיו.  –ְונַָּתתָּ לענ"ד(.  חָּ  עם נתחיו ועם ראשו.  – ַעל נְתָּ
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ה הוא לַ והקרבת  –ְוִהְקַטְרתָּ  (יח) ה עֹלָּ ַאיִל ַהִמזְֵבחָּ ת כָּל הָּ הו ריח ריח זה של השריפה, אינו ריח של מדורה רגילה, ז –ֵריַח נִיחֹוַח  ה'אֶּ

ה לַ שיש לד' נחת רוח בקרבן הזה.  –שמבטא שאנו עושים רצונו של מקום, ולכן נקרא 'ריח ניחוח'  קרבן )אונקלוס, רס"ג(,  – הוא ה'ִאשֶּ

 הקרבן נקרא אשה כי שורפים אותו באש.

 

נָּיו (יט) ַמְך ַאֲהרֹן ובָּ ַאיִל ַהֵשנִי ְוסָּ ַקְחתָּ ֵאת הָּ ָאיִל ְולָּ ם ַעל רֹאש הָּ ת יְֵדיהֶּ מה הם חושבים בזמן הסמיכה? מודים לד' על זה שהם זוכים  – אֶּ

  להיות כהנים.

ה ַעל ְתנוְך אֹזֶּן ַאֲהרֹן  (כ) מֹו ְונַָּתתָּ ַקְחתָּ ִמדָּ ַאיִל ְולָּ ת הָּ ַחְטתָּ אֶּ החלק הקשה  הסכוס שנמצא באמצע האוזן )רש"י(, נראה שמדובר על - ְושָּ

נִית המקיף את נקב האוזן.  ם ַהיְמָּ ן יָּדָּ נִית ְוַעל בֹהֶּ נָּיו ַהיְמָּ החלק של האגודל הקרוב לחיבור האגודל עם היד )כ"נ  –ְוַעל ְתנוְך אֹזֶּן בָּ

ם ברש"י(.  ת ַהדָּ נִית ְוזַָּרְקתָּ אֶּ ם ַהיְמָּ ן ַרְגלָּ ִביב: הנותר  –ְוַעל בֹהֶּ  ַעל ַהִמזְֵבַח סָּ

ר ַעל ַהִמזְֵבַח  (כא) ם ֲאשֶּ ַקְחתָּ ִמן ַהדָּ נראה שמדובר על הדם ששם על המזבח, שמקנח ידו בו טופח על מנת להטפיח, ומדם זה מזה  –ְולָּ

ה ת מעטות על הכהנים. טיפו ן ַהִמְשחָּ מֶּ אולי הכוונה על  –ְוִהזֵיתָּ ַעל ַאֲהרֹן לא ברור אם מזה מהדם והשמן יחד או בזה אחר זה.  –וִמשֶּ

יו הפנים )עיין אבע"ז(.  בגדי הכהונה, הדגשנו שדי בטיפה שניים, שלא מלכלכים כל כך את הבגדים, הזכרנו שאחר מעמד הר  –ְוַעל ְבגָּדָּ

נָּיו ני בכריתת הברית משה רבינו היזה על עם ישראל והיה להם הדם לקישוט נפלא. סי יו ובָּ ַדש הוא וְבגָּדָּ נָּיו ִאתֹו ְוקָּ נָּיו ְוַעל ִבְגֵדי בָּ ְוַעל בָּ

נָּיו ִאתֹו:   וִבְגֵדי בָּ

ב  (כב) ַאיִל ַהֵחלֶּ ַקְחתָּ ִמן הָּ ַאְליָּה מדובר על החלב שנמצא מעל המעי הדק )מחלוקת תנאים, וזה מוסכם לכ"ע(.  –ְולָּ החלק האחורי  –ְוהָּ

ת ַהכָּ של הבהמה, מהכליות עד הזנב כולל.  רֶּ ב ְוֵאת יֹתֶּ רֶּ ת ַהקֶּ ה אֶּ ב ַהְמַכּסֶּ ת ַהֵחלֶּ ן ְוֵאת שֹוק ְואֶּ ר ֲעֵלהֶּ ב ֲאשֶּ ת ַהֵחלֶּ יֹת ְואֶּ ֵבד ְוֵאת ְשֵתי ַהְכלָּ

כי זה קרבן שלמים. מסבירה התורה למה  – ִכי ֵאיל ִמֻלִאים הואהשוק הימני של הבהמה )נראה בספורנו של הרגל הקדמית(.  –ַהיִָּמין 

', החזה למשה והשאר לאהרן ובניו[, כי זה אייל מלא ושלם, כלומר מחלקים את הקרבן הזה בין כולם ]האימורים ושוק הימין מוקטרים לד

שעושה שלום בין כולם, כלומר מחבר בין כולם, שכולם מקבלים. ]השם 'מילואים' לא קשור לשבעת ימי המילואים, אלא שם נרדף 

 ל'שלמים'[. 

ד  (כג) חָּ ִקיק אֶּ ן ַאַחת ְורָּ מֶּ ם שֶּ חֶּ ם ַאַחת ַוַחַלת לֶּ חֶּ ר ִלְפנֵימִ אלו שלושת סוגי המצות שדיברנו עליהם לעיל.  –ְוִכַכר לֶּ   ה': ַּסל ַהַמצֹות ֲאשֶּ

ה ִלְפנֵי  (כד) ם ְתנופָּ נָּיו ְוֵהנְַפתָּ אֹתָּ הכהנים, מוביל קדימה כיצד? מניח משה את ידיו מתחת יד  – ה'ְוַשְמתָּ ַהכֹל ַעל ַכֵפי ַאֲהרֹן ְוַעל ַכֵפי בָּ

  ואחורה, ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה. פעולה זאת מלמדת שהכל שייך לקב"ה.

ם ְוִהְקַטְרתָּ  (כה) ם ִמיָּדָּ ַקְחתָּ אֹתָּ ה ְולָּ עֹלָּ ה ַעל הָּ ה הוא לַ ה' אִ ְלֵריַח נִיחֹוַח ִלְפנֵי  בנוסף לקורבן העולה, שהקריב לפני כן. – ַהִמזְֵבחָּ   ה':שֶּ

ת  (כו) ַקְחתָּ אֶּ ה ִלְפנֵי ְולָּ ר ְלַאֲהרֹן ְוֵהנְַפתָּ אֹתֹו ְתנופָּ זֶּה ֵמֵאיל ַהִמֻלִאים ֲאשֶּ חָּ כאן נראה שמשה לבד הניף, כי הרי החזה מגיע לו.  –ה' הֶּ

נָּהוְ  יָּה ְלָך ְלמָּ  בדרך כלל החזה לכהן, במקרה הזה משה נחשב הכהן. זה יהיה החלק שלך בקורבן. – הָּ

ם והפרשת )רשב"ם(.  –ְוִקַדְשתָּ  (כז) ר הורָּ ר הונַף ַוֲאשֶּ ה ֲאשֶּ ה ְוֵאת שֹוק ַהְתרומָּ לארבעת הצדדים נקרא הונף, למעלה  –ֵאת ֲחזֵה ַהְתנופָּ

ולמטה נקרא הורם. ]ומה שכתוב חזה התנופה ושוק התרומה, לאו דווקא ובאמת חזה התנופה והתרומה ושוק התרומה והתנופה, אלא 

נָּיו: שרצתה התורה לקצר, ועיין רשב"ם[.  ר ְלבָּ ר ְלַאֲהרֹן וֵמֲאשֶּ  ֵמֵאיל ַהִמֻלִאים ֵמֲאשֶּ

נָּיו  (כח) יָּה ְלַאֲהרֹן וְלבָּ ם החזה והשוק יהיו שייכים לאהרן ולבניו.  –ְוהָּ ק עֹולָּ בכל קורבנות השלמים. ]כאן ניתן למשה רק החזה,  –ְלחָּ

ֵאל מין שהיה צריך להקריב אותו[. היה דין מיוחד בשוק הי ה הוא המקריבים את הקורבן.  –ֵמֵאת ְבנֵי יְִשרָּ זאת תרומה  –ִכי ְתרומָּ

שתורמים עם ישראל לכהנים. דיברנו על כך שהכוהנים היו לומדים ומלמדים תורה, ולא היו עובדים, ומהיכן היה להם אוכל? היו להם 

ה מתנות וזה שנים מהם.  24 ם לַ וְתרומָּ תָּ ם ְתרומָּ ֵאל ִמזְִבֵחי ַשְלֵמיהֶּ  התרומה לכהן נקראת תרומה לד'. – ה'יְִהיֶּה ֵמֵאת ְבנֵי יְִשרָּ

ר (כט) ש ֲאשֶּ ם  וִבְגֵדי ַהקֹדֶּ הֶּ ה בָּ ְשחָּ יו ְלמָּ נָּיו ַאֲחרָּ להיות על ידם חשובים. למשחה במשמעות של לתפארת ]שהרי כל  –ְלַאֲהרֹן יְִהיו ְלבָּ

םמי שמושחים אותו בשמן הוא חשוב[.  ת יָּדָּ ם אֶּ   על ידי לבישת הבגדים יהיו ממונים לעבודת הכהונה. – וְלַמֵלא בָּ

יו  (ל) ם ַהכֵֹהן ַתְחתָּ שָּ נָּיו פירוש המילה "הכהן" הוא "המשרת" שבא תחת הכהן הגדול.  –ִשְבַעת יִָּמים יְִלבָּ שבדרך כלל הוא מבניו,  –ִמבָּ

ל מֹוֵעד אחרים.  כי אם הבן מתאים אז הוא קודם לכהנים ל אֹהֶּ ר יָּבֹא אֶּ שלבית המקדש.  –ֲאשֶּ ֵרת ַבקֹדֶּ כל מי שמתחיל לעבוד לובש  – ְלשָּ

 ימים רצופים, בלי הפסקה, ואז מתחיל לעבוד.  2קודם כל את הבגדים 

ח וִבַשְלתָּ  (לא) דֹש ְוֵאת ֵאיל ַהִמֻלִאים ִתקָּ קֹם קָּ רֹו ְבמָּ ת ְבשָּ  רואים כאן שהיה תנור עם סיר בחצר המשכן. – אֶּ

ם ֲאשֶּ  (לב) חֶּ ת ַהלֶּ ַאיִל ְואֶּ ת ְבַשר הָּ נָּיו אֶּ ל מֹוֵעדְוָאַכל ַאֲהרֹן ובָּ ַתח אֹהֶּ ל פֶּ  לא דווקא ממש בפתח, אלא בכל חצר אוהל מועד. - ר ַבּסָּ

ם  (לג) ש ֵהםאת הבשר,  –ְוָאְכלו אֹתָּ ם ְוזָּר ֹלא יֹאַכל ִכי קֹדֶּ ם ְלַקֵדש אֹתָּ ת יָּדָּ ם ְלַמֵלא אֶּ הֶּ ר ֻכַפר בָּ דבר כזה קדוש מותר רק לכהנים  – ֲאשֶּ

 לאכול.

ֵתר  (לד) ש הוא: ישאר  –ְוִאם יִוָּ ֵאש ֹלא יֵָאֵכל ִכי קֹדֶּ ר בָּ ת ַהּנֹותָּ ַרְפתָּ אֶּ ר ְושָּ ם ַעד ַהבֹקֶּ חֶּ  ִמְבַשר ַהִמֻלִאים וִמן ַהלֶּ

כָּה  (לה) ר ִצִויִתי אֹתָּ נָּיו כָּכָּה ְככֹל ֲאשֶּ ִשיתָּ ְלַאֲהרֹן וְלבָּ ים. הם לא נחשבים כהנ –אותך. בא לומר שחייבים לעשות ככה, ואם לא  –ְועָּ

ם   ימים רצופים. 2את הפעולות האלו תעשה  – ִשְבַעת יִָּמים ְתַמֵלא יָּדָּ

ה ַליֹום  (לו) את ַתֲעשֶּ ְוִחֵּטאתָּ ַעל בשביל לכפר על החטאים.  –ַעל ַהִכֻפִרים יך להקריב יום יום. גם את קורבן החטאת צר –וַפר ַחּטָּ

יוותזה על המזבח.  –ַהִמזְֵבַח  לָּ ְרָך עָּ ַשְחתָּ אֹתֹו ְלַקְדשֹו ְבַכפֶּ   תמשח אותו בשמן כמין כף יוונית ]אמרנו שיש בזה הרבה שיטות[. – ומָּ

ִשים את המזבח, ע"י ההזאה.  –ִשְבַעת יִָּמים ְתַכֵפר ַעל ַהִמזְֵבַח  (לז) דָּ ש קָּ יָּה ַהִמזְֵבַח קֹדֶּ כָּל ַהּנֵֹגַע ַבִמזְֵבַח קדוש מאוד.  –ְוִקַדְשתָּ אֹתֹו ְוהָּ

שיִ  יכול להמשיך להקריב את הקורבן הזה, בגלל  –למדנו מכאן הלכה, שגם קרבן שבא להקריב ופתאום נפסל מכל סיבה שהיא  – ְקדָּ

 שכבר עלה למזבח לא ירד. 

 

 ההודאה לד' יום יום. השמחה הגדולה בהקרבת הקרבן, והצער הגדול בהפסקת הקרבן. דגשים:  .קרבן התמיד

 

נָּה  (לח) ִשים ְבנֵי שָּ ה ַעל ַהִמזְֵבַח ְכבָּ ר ַתֲעשֶּ ִמידלפחות מגיל שנה, מצד הכבוד להקרבה.  –ְוזֶּה ֲאשֶּ יום. וכך היה  יום – ְשנַיִם ַליֹום תָּ

למשך שנים רבות ]החזקוני והאבע"ז כותבים שרק בהר סיני הקריבו, אח"כ המשיכו להקריב רק מאז שנכנסו לארץ[, עד י"ז בתמוז. 
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כמה קשה היה לכהנים להפסיק את הקרבן החשוב הזה. סיפרנו על ילד שרוצה להגיד תודה לאימו, והוא מחליט לתת לה סוכריות אש 

  מה שהוא נותן לנו. ]כנגד זה יש היום תפילת שחרית ומנחה[.בקר וכל ערב. כך גם אנו מודים לד' כל ערב ובקר על  כל –שהיא אוהבת 

יִם (לט) ַעְרבָּ ה ֵבין הָּ ש ַהֵשנִי ַתֲעשֶּ ר ְוֵאת ַהכֶּבֶּ ה ַבבֹקֶּ ד ַתֲעשֶּ חָּ אֶּ ש הָּ ת ַהכֶּבֶּ הפעולה הראשונה היא הקרבת התמיד והפעולה האחרונה  – אֶּ

 ביום זה קרבן בין הערביים ]"עליה השלם כל הקורבנות כולם"[. 

רֹן  (מ) לול קילו.  2בצים, לפי זה עשירית זה קצת יותר מ 432עשירית מאיפה. איפה זה  –ְוִעשָּ ת בָּ ִתית הסולת מעורבב עם  –סֹלֶּ ן כָּ מֶּ ְבשֶּ

ַבע ַהִהין ים. ובא לומר שמותר גם בכתית ]אולי זה אף יותר טוב[. שמן כתוש במכתשת, אך לא חייבים במכתשת, אפשר גם ברחי –  –רֶּ

סמ"ק. זה המנחה של הקרבן, והיו מקריבים אותה  045רביעית משיעור שנקרא הין, כמו שהיום יש ליטר היה פעם הין. כמה זה? נ"ל 

ְך ְרִבִעית ַהִהין יָּיִן אחר הקרבת הכבש.  ל המזבח. הייתה שפופרת חלולה מכסף עם חור בקצה, לשם את היין היו נוסכים בנפרד ע –ְונֵסֶּ

דהיו מכניסים יין, ושופכים דרך החור על המזבח, משם היה היין נשפך לאדמה שמתחת למזבח.  חָּ אֶּ ש הָּ  לכבש של הבקר. – ַלכֶּבֶּ

יִם  (מא) ַעְרבָּ ה ֵבין הָּ ש ַהֵשנִי ַתֲעשֶּ ר וְכנְִסכָּּה את הכבש שאתה עושה בין הערביים ]רס"ג[  –ְוֵאת ַהכֶּבֶּ נ"ל הנסך של  –ְכִמנְַחת ַהבֹקֶּ

ּה ההקרבה של הקרבן.  ה לָּ ה ְלֵריַח גם להקרבה השניה תעשה מנחות ונסכים.  –ַתֲעשֶּ   ה':לַ קרבן  –נִיחַֹח ִאשֶּ

ִמיד ְלדֹרֵֹתיכֶּם  (מב) ל מֹוֵעד לדורות עולם.  –עַֹלת תָּ ַתח אֹהֶּ ה ה' אֲ  ִלְפנֵיבחצר אוהל מועד, על מזבח העולה.  –פֶּ מָּ כֶּם שָּ ֵעד לָּ ר ִאוָּ  –שֶּ

ם -כאשר יהיה זמן ומועד שאני ארצה להתגלות אליכם  יָך שָּ   באוהל מועד. –אדבר איתך שם  – ְלַדֵבר ֵאלֶּ

 

 הכל הכל מהקב"ה, וכל פעולתנו זה רק הכנה לקבלת הקדושה מד'. אהבת ד' ודאגתו לנו.דגשים:  .השראת השכינה

 

ֵאל  (מג) ה ִלְבנֵי יְִשרָּ מָּ שה מתחילת הפרק למדנו על כל הפעולות שעו – ְונְִקַדש ִבְכבִֹדיאזדמן אל בני ישראל שם במשכן.  –ְונַֹעְדִתי שָּ

השראת השכינה ]דימנו את זה לבניית כלי חשמלי, זה לא  –משה רבינו בשביל לקדש את הכהנים, הבגדים והמזבח. אך משהו חסר 

משה רבינו ואהרן ובניו עושים את כל הפעולות הדרושות, אך הקדושה עצמה היא באה ע"י  –מספיק לבנות, צריך לחבר לחשמל. כך כאן 

  המשכן יהיה קדוש ע"י כבודי. –הקב"ה[, "ונקדש בכבודי" 

ת ַאֲהרֹן ְואֶּ  (מד) ת ַהִמזְֵבַח ְואֶּ ל מֹוֵעד ְואֶּ ת אֹהֶּ נָּיו ֲאַקֵדש ְלַכֵהן ִליְוִקַדְשִתי אֶּ כאן יש פירוט של הדברים שהקב"ה מקדש: המשכן,  – ת בָּ

  המזבח והכהנים.

ֵאל  (מה) ַכנְִתי ְבתֹוְך ְבנֵי יְִשרָּ נה ולא מבחוץ. הכל מואר! לא שכל המחנה חושך והאור בחוץ. השראת השכינה היא בתוך המח –ְושָּ

זה  –]ציירנו את הגלובוס בצורת מעגלים: היקום, כדור הארץ, ישראל, ירושלים, בתוך החומות, בית המקדש, קדש קדשים, ארון העדות 

ם לֵ המרכז של הכל[.  הֶּ יִיִתי לָּ   משגיח ושומר. – אֹלִהיםְוהָּ

ץ ִמצְ ה' א  ְויְָּדעו ִכי ֲאנִי  (מו) רֶּ ם ֵמאֶּ ר הֹוֵצאִתי אֹתָּ ם ֲאשֶּ ְכנִי ְבתֹוכָּם ֹלֵהיהֶּ אשכון  למה הוציא אותם ממצרים? בשביל שאני –ַריִם ְלשָּ

 דומה לסוף פרשת ציצית שכתוב פעמיים "אני ד' אלוקיכם". – ֹלֵהיהֶּםה' א   ֲאנִיבתוכם. 

 

 .מזבח הקטורת

  
שהמזבח הוא משהו רוחני דומה לזה כותבים המפרשים התלמידים שאלו מדוע מזבח הקטורת מוזכר כאן ולא עם שאר הכלים? תירץ אחד מהתלמידים מפני חשיבותו: הארון בהתחלה ומזבח הקטורת בסוף. ב

 עליון, ואינו כשאר הכלים שבאו בשביל עם ישראל, כאן זה משהו שקשור ל"ושכנתי בתוכם".

אן למדנו את ערכו ע"מ לעצור מגיפה צריך להקטיר קטורת, וכך עשה אהרן בפרשת קרח. מכ –למדנו את הגמרא בשבת על משה שעלה למרום, והמלאכים נתנו לו מתנות, ומלאך המוות גילה לו את הסוד 
 הגדול והמיוחד של הקטורת.

ת  (א) ִשיתָּ ִמזְֵבַח ִמְקַטר ְקטֹרֶּ ה אֹתֹו: בו מקטירים קטורת.  –ְועָּ  ֲעֵצי ִשִּטים ַתֲעשֶּ

בוַע יְִהיֶּה  (ב) ְחבֹו רָּ ה רָּ ה ָאְרכֹו ְוַאמָּ יורבוע ולא מרובע.  –ַאמָּ ּנו ַקְרנֹתָּ תֹו ִממֶּ ַתיִם קֹמָּ יו אחרי, אלא כחלק הקרנות לא מולבשות על – ְוַאמָּ

 מהבניה.

הֹור  (ג) ב טָּ ת ַגגֹו קדושתו גדולה ממזבח הנחושת, ולכן מצופה זהב.  –ְוִצִפיתָּ אֹתֹו זָּהָּ בשונה ממזבח העולה שהיה ממולא באדמה,  –אֶּ

ת היה למזבח הקטורת גג, כיון שלא היו מקריבים עליו קרבנות, לא היה חשש שהגג שהיה עשוי עצי שיטים ישרף.  ִביב ְואֶּ יו סָּ ת ִקירֹתָּ ְואֶּ

ִביב ב סָּ ִשיתָּ לֹו זֵר זָּהָּ יו ְועָּ ת. כנגד שלושה כתרי המובאים במסכת אבות: לשלושה דברים היה זר: לארון, לשולחן ולמזבח הקטור – ַקְרנֹתָּ

 תורה, מלכות וכהונה.

ה לֹו ִמַתַחת ְלזֵרֹו ַעל ְשֵתי ַצלְ  (ד) ב ַתֲעשֶּ ה וְשֵתי ַטְבעֹת זָּהָּ יו ַתֲעשֶּ יו על שתי הזוויות )הפינות(  –עֹתָּ שבשני צידי המזבח,  –ַעל ְשנֵי ִצדָּ

ה: . 4טבעות ולא  2כלומר פניות של שני צדדים. לפי הבנתי היו רק  ֵהמָּ ֵשאת אֹתֹו בָּ ִתים ְלַבִדים לָּ יָּה ְלבָּ  ְוהָּ

ב:  (ה) ם זָּהָּ ת ַהַבִדים ֲעֵצי ִשִּטים ְוִצִפיתָּ אֹתָּ ִשיתָּ אֶּ  ְועָּ

ֵעֻדת ְונָּ (ו) ר ַעל ֲארֹן הָּ רֹכֶּת ֲאשֶּ ה אֹתֹו ִלְפנֵי ַהפָּ בחלק של הקודש, שהוא קודם שמגיעים לפרוכת לכיוון קדש הקודשים. ואפה זה  –ַתתָּ

ֵעדֻ יהיה בקודש?  ר ַעל הָּ ת ֲאשֶּ הִלְפנֵי ַהַכפֹרֶּ מָּ ֵעד ְלָך שָּ ר ִאוָּ אמצע משוך מול הכפורת. השולחן בצפון, המנורה בדרום, המזבח ב – ת ֲאשֶּ

  יותר לצד מזרח.

יו ַאֲהרֹן  (ז) לָּ ת ַסִמים או אחד מבניו הכהנים )רמב"ן(.  –ְוִהְקִטיר עָּ ֹ קטורת של בשמים.  –ְקטֹרֶּ ר ַבב ר ַבבֹקֶּ מוקדם בבקר. איני יודע  –קֶּ

ּנָּהלמה התורה כפלה בבקר בבקר.  ת ַהּנֵרֹת יְַקִטירֶּ לאחר  שהוא יטיב את הנרות הוא יקטיר את הקטורת )ראינו בסידור את  – ְבֵהיִטיבֹו אֶּ

 .י יהוה מסדר..."(יהברייתא "אב

ּנָּה  (ח) ֲעְרַביִם יְַקִטירֶּ ת ַהּנֵרֹת ֵבין הָּ ִמיד אחר הדלקת הנרות.  –וְבַהֲעֹלת ַאֲהרֹן אֶּ ת תָּ ם את יום יום. הזכרנו שפעם בשנה מכיני –ְקטֹרֶּ

 ְלדֹרֵֹתיכֶּם:  ה'ִלְפנֵי חצי לבקר וחצי לערב.  –הקטורת, וכל יום לוקחים מנה 

ה  (ט) ת זָּרָּ יו ְקטֹרֶּ לָּ יו: או לתת קטורת עם סממן אחד יותר או פחות.  אסו להתנדב קטורת, –ֹלא ַתֲעלו עָּ לָּ ְך ֹלא ִתְּסכו עָּ ה ְונֵסֶּ ה וִמנְחָּ  ְועֹלָּ

יו ַאַחת ַבשָּ  (י) ר ַאֲהרֹן ַעל ַקְרנֹתָּ נָּה יזה או ייתן דם על קרנות המזבח.  –נָּה ְוִכפֶּ ראינו בסידור את  –ִמַדם ַחַּטאת ַהִכֻפִרים ַאַחת ַבשָּ

יו המשנה: "פר ושעיר של יום הכיפורים ... ודמן טעון הזיה על בין הבדים )של ארון הקודש(, ועל הפרוכת ועל מזבח הזהב"(  לָּ  –יְַכֵפר עָּ

ִשים הוא לַ תקדש, אך נראה שמדובר על הכפרה של קדש והמקדש, צ"ע.[  ]בפשטות הכוונה שבזה המזבח מ דָּ ש קָּ  – ה'ְלדֹרֵֹתיכֶּם קֹדֶּ

  כלומר הוא קדוש בקדושה מיוחדת, שהוא משמש רק לצורף הקטרת הקטורת.
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