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הבגדי  את  רבינו  לבש משה  לא  למה 
מילואים ימי  השבעת  במשך  כהונה 

רבינו  שמשה  ח)  ויקרא  כט,  (שמות  בתורה  מבואר  הנה 
המילואים.  ימי  שבעת  במשך  במשכן  העבודה  את  עבד 
ימי  שבעת  כל  משה  שימש  "במה  שאלו  לד.)  (ע"ז  ובגמ' 
את  רבינו  משה  עשה  בגדים  באיזה  דהיינו  המילואים" 
השתמש  לא  רבינו  שמשה  שם  מבארת  והגמרא  העבודה. 
הי' לבוש עם חלוק  בהבגדי כהונה בשביל עבודתו אלא הוא 
ימי מילואים. לבן כשהוא עשה את העבודה במשך השבעת 

שמשה  בזה  והמכוון  התכלית  הי'  מה  לשאול  יש  והנה 
מילואים,  ימי  השבעת  במשך  העבודה  את  יעשה  רבינו 
העבודה  את  לעשות  ראויים  ובניו  אהרן  היו  לא  טעם  מאיזה 

מילואים. ימי  השבעת  בתחילת  מיד 

"אמר  אמרו  טז.)  (ערכין  בגמ'  דהנה  לשאול,  יש  ועוד 
לפרשת  כהונה  בגדי  פרשת  נסמכה  למה  ששון  בר  ענני  ר' 
כהונה  בגדי  אף  מכפרים  קרבנות  מה  לך  לומר  קרבנות, 
הכפרה  ענין  את  ומפרטת  מבארת  שם  והגמ'  מכפרים". 

כהונה. בגדי  אחד מהשמונה  כל  ידי  על  שנעשה 

רבינו את  לבש משה  לא  באמת  למה  לשאול,  יש  ולפי"ז 
כדי לכפר  ימי המילואים  בגדי כהונה במשך שבעת  השמונה 
בגדי  השמונה  של  המיוחד  הכח  באמצעות  ישראל  בני  על 
רש"י  מש"כ  משה,  ד"ה  ברש"י  שם  ע"ז  במסכת  (וע'  כהונה 

בזה). לבאר 

הח'  את  לבש  לא  רבינו  שמשה  ב)  (כח  האוה"ח  ומתרץ 
שיתבאר.  וכמו  צורך  שום  בזה  הי'  שלא  משום  כהונה  בגדי 
שאהרן  דהיינו  [ופרש"י  אותם  "ואכלו  לג)  (כט  כתיב  דהנה 
ידם לקדש  יאכלו הקדשים] אשר כפר בהם למלא את  ובניו 
ותיעוב"  זרות  כל  להם  בהם,  כפר  "אשר  וז"ל  ופרש"י  אתם". 
[והרי הוא כאילו כתיב אשר כפר להם בהם (חזקוני)] דהיינו 
זכו  משה  הקטיר  אשר  והלחם  המילואים  איל  שבאמצעות 

לכפרה. ובניו  אהרן 

זרות  "כל  על  לכפר  בכדי  היתה  הזאת  הכפרה  [וענין 
הקשור  פגם  מכל  עליהם  לכפר  דהיינו  רש"י)  (לשון  ותיעוב" 
ולקרב   - זרות  שם  מהם  ולהפקיע  (חזקוני)  העגל  לחטא 
(ע' בזה בספר הזכרון ובמלבי"ם).  אותם אל קדושת הכהונה 
ב'  לענין  היתה  הזאת  שהכפרה  במש"כ  רש"י  כוונת  וזהו 
הללו  הכפרה  עניני  שב'  ואולי  תיעוב.  ב-  זרות  א-  דברים, 
כדי  נעשית  הזאת  שהכפרה  שאומר  הפסוק  בדברי  נכללים 
באוה"ח  (ע'  הפגם  הסרת  ענין  דהיינו  ידם"  את  "למלא  א- 

הכהונה.  בקדושת  אתם"  "לקדש  ב-  ולמילואים)  לז  ז  ויקרא 
בדרך אפשר]. כתבתי  זה  כל 

רבינו  שמשה  לזה  הטעם  את  האוה"ח  מבאר  זה  פי  ועל 
ימי  השבעת  במשך  כהונה  בגדי  הח'  את  ללבוש  הוצרך  לא 
למה  טעם  טוב  לתת  יש  זה  "ולדרך  לשונו  וזה  מילואים, 
ז"ל  ולא במשה על דרך אומרם  ד' על הבגדים באהרן  הקפיד 
עבירות  מיני  ח'  על  מכפרים  כהונה  בגדי  הח'  כי  טז.)  (ערכין 
[היינו  הדבר  ד'  צוה  לא  כן  על  אשר  ישראל.  בבני  שיהא 
כו'  לשרת  העומד  להכהן  אלא  כהונה]  בגדי  הח'  את  ללבוש 
בז'  ששימש  מה  שכל  משה  משא"כ  ישראל  בני  על  לכפר 
ימי המילואים לא הי' אלא לכפרת אהרן ובניו למלא את ידם 
הבגדים  שיכפרו  למה  צורך  הי'  לא  [לפיכך]  ד'  לפני  לעבוד 

[לבן]. בחלוק"  לזה שימש  כנזכר, 

דהיינו שכיון שהעבודה של משה רבינו בז' ימי המילואים 
על  לכפר  בכדי  ולא  ובניו  אהרן  על  לכפר  בכדי  רק  נעשית 
את  ילבש  שמשה  לזה  צורך  שום  הי'  לא  לפיכך  ישראל  בני 
של  להכפרה  הוצרכו  לא  ובניו  שאהרן  כיון  כהונה  בגדי  הח' 
עבירות  על  מכפרים  כהונה  שהבגדי  לפי  כהונה.  בגדי  הח' 
להם  הי'  לא  לפיכך  ובניו  אהרן  נכשלו  לא  שבהם  מסוימות 
בגדי  השמונה  ידי  על  שנעשית  הזאת  בהכפרה  צורך  שום 
רבינו  משה  לבש  לא  המילואים  ימי  בשבעת  ולכן  כהונה. 
המילואים  ימי  בז'  משה  עבודת  שכל  כיון  כהונה  הבגדי  את 
הוצרכו  לא  והם  ובניו  אהרן  על  לכפר  בכדי  ורק  אך  נעשית 

כהונה. בגדי  להכפרה של השמונת 

את  לכה"ג שלובש  מיתה  חיוב  יש  האם 
רימונים או  פעמונים  בו  כשחסר  המעיל 

הנה כהן שעבד את עבודתו כשהוא מחוסר אחד מהבגדי 
מג)  (כח  הכתוב  שאמר  וזהו  מיתה.  חייב  הוא  הרי  כהונה 
בבאם  רש"י]  האלה".  הבגדים  ["כל  בניו  ועל  אהרן  על  "והיו 
ולא  בקדש  לשרת  המזבח  אל  בגשתם  או  מועד  אהל  אל 
[כשהוא]  שהמשמש  למדת  "הא  ופרש"י  ומתו".  עון  ישאו 
כשהוא  עבודה  שעבד  שכהן  דהיינו  במיתה"  בגדים  מחוסר 

מיתה. חייב  הוא  הרי  בגדים  מחוסר 

שיהא  בכדי  ורימונים  פעמונים  היו  המעיל  שולי  על  והנה 
שהכהן  באופן  לשאול,  ויש  הקדש".  אל  בבאו  קולו  "ונשמע 
או  פעמון  מעליו  שחסר  מעיל  עם  עבודתו  את  עבד  גדול 
האם  דהיינו  לא.  או  זה  על  מיתה  יתחייב  הוא  האם  רימון 
לגמרי אחד  לו  כהן שעבד כשחסר  על  רק  נאמר  מיתה  חיוב 
מהבגדי כהונה או שמא גם באופן שהוא לבוש עם כל בגדיו 



אחד  מבגדיו  יחסר  אם  מיתה  חיוב  עליו  שיהא  שייך  עדיין 

שעליהם. מהפרטים 

אחד  המעיל  מן  שחסר  שבאופן  האוה"ח  ומבאר 
כזה  באופן  שגם  הרי  שעליו,  הרימונים  או  מהפעמונים 

האוה"ח  של  הללו  מדברים  ומבואר  מיתה.  הכה"ג  מתחייב 

בגדיו מ"מ עדיין  כל  הקדוש שגם באופן שהכהן מלובש עם 

הבגדים  שאין  זמן  שכל  לפי  מיתה  הכהן  שיתחייב  אפשר 

ודקדוקיהם הרי שגם בזה מתחייב  בשלימותם בכל פרטיהם 

מיתה. הכהן 

הפעמונים  לו  היו  לא  שאם  "נראה  לה)  (כח  האוה"ח  וז"ל 
ולא היתה  כן  שמשמיעים את הקול, חייב מיתה לשמים, שאם לא 
אז  שלם  בגד  לכהן  כשחסר  שרק  [פ'  בגדים  למחוסר  אלא  כוונתו 
הוא שיתחייב הכהן מיתה אז] הי' [הפסוק] אומר "ולא ימות" אחר 
תשלום הבגדים או לפחות אחר תשלום ד' בגדי כהן גדול ולא [הי' 
הפסוק אומר "ולא ימות"] באמצע כו' [הצווי של הבגדים של הכהן 
גדול. ומזה שהפסוק אומר (כח לד - לה) "פעמון כו' והי' על אהרן 
כו' ולא ימות" לאחר הצווי של שלשה בגדי כהונה של הכה"ג, ולא 
המתין הפסוק לומר כן עד לאחר הצווי של כל הארבעה בגדים של 
ש[כה"ג]  לנו]  [ולומר  כו'  הפרט  על  ללמד  בא]  שזה  הרי  הכה"ג, 

הפעמונים". [החיסרון של]  על  אפילו  [מיתה]  חייב 

הזהב  מזבח  את  גנז שלמה  למה 
במשכן ישראל  בו  שהשתמשו 

שעשה  מצינו  הזהב  "ומזבח  ט)  (כה  האוה"ח  שואל  הנה 
ז"ל  רבותינו  בדברי  כמפורש  משה  לשל  וגנז  אחר  שלמה 

בו  יש  משה  שעשה  והמנורה  שהשולחן  צט)  (מנחות 

[ש]גם  או  בו  אלא  ומדליקין  מסדרין  היו  לא  אם  מחלוקת 

בשאר שולחנות והמנורין שעשה שלמה היו מסדרין ומדליקין 

מוסכם  דבר  הזהב  מזבח  אבל  בזה  ולפעמים  בזה  לפעמים 

גנז  למה  לדעת  וצריך  שלמה.  בשל  אלא  שמשו  ולא  שנגנז 

הזהב] של משה". מזבח  את  [שלמה 

מזבח  את  לגנוז  המלך  שלמה  בחר  טעם  מאיזה  דהיינו 
הזהב שנעשה בימי משה רבינו [ושבו השתמשו כלל ישראל 

ברור  דבר  והרי  העדות]  משכן  בתוך  קטורת  עליו  להקטיר 

ומעולים  הוא שהכלים שנעשו בימי משה רבינו היו חשובים 

ט  כה  האוה"ח  (וכמוש"כ  שלמה  שעשה  מהכלים  יותר 

בסופו) וא"כ למה גנז שלמה המלך את מזבח הזהב שנעשה 

רבינו. בימיו של משה 

הוא  הזהב  ומבאר האוה"ח שהטעם שגנז שלמה את מזבח 
בענין  דהנה  וכמו שיתבאר.  הקדושה  בתורה  מרומז  משום שכן 

שיש  הרי  וכליו,  המשכן  עשיית  על  משה  את  ד'  שצוה  הצווי 

גדולה. בזה שאלה  לשאול 

הכלים  עשיית  על  משה  את  לצוות  התחיל  ד'  דהנה 
הכלים  עשיית  על  אותו  ד'  צוה  ואח"כ  שבמשכן  הפנימיים 

המשכן  יריעות  עשיית  ועל  הקדשים,  לקודש  חוץ  הנמצאים 

את  ד'  צוה  לא  ואולם  פרטיו.  וכל  החצר  עשיית  וצורת  וקרשיו 

עשיית  על  צוהו  שכבר  לאחר  עד  הזהב  מזבח  עשיית  על  משה 

כהונה. הבגדי  עניני  וכל  ופרטיו  המשכן  כלי  כל 

משה  את  ד'  צוה  לא  טעם  דמאיזה  הסבר  צריך  זה  ודבר 
השולחן  עשיית  של  הצווי  עם  ביחד  הזהב  מזבח  עשיית  על 

והמנורה והרי כל השלשה כלים הללו מקומם הוא במקום אחד 

לקודש  מחוץ  ניתנים  הללו  כלים  השלשה  שכל  דהיינו  במשכן 

הקדשים.

זה  את  זה  מתרצים  הללו  השאלות  שב'  האוה"ח  וכתב 
דהיינו שהטעם שגנז שלמה המלך את המזבח הזהב של משה 
שאר  עם  ביחד  עליה  משה  את  צוה  לא  שד'  משום  הוא  רבינו 
בזה  רמזה  שהתורה  המלך  שלמה  למד  ומזה  המשכן.  כלי 

המשכן. כלי  לשאר  שוה  יהא  לא  המשכן  הזהב של  שהמזבח 

משאר  נשתנה  הזהב  שהמזבח  הזה  מהרמז  שלמה  ולמד 
להשתמש  ישראל  יכולים  המשכן  כלי  דשאר  המשכן.  כלי 
לעבודה  שנעשה  הזהב  מזבח  אולם  המקדש  בבית  גם  בהם 
שנעשית  העבודה  בשביל  בו  להשתמש  יכולים  אין  שבמשכן 
של  הזהב  מזבח  את  המלך  שלמה  גנז  ולפיכך  המקדש.  בבית 
הקטורת  הקטרת  בשביל  חדש  מזבח  המלך  שלמה  ובנה  משה 

בבית המקדש. הנעשית 

סדר  שעקרה  במה  הדבר  רמזה  התורה  "כי  האוה"ח  וז"ל 
כי  תמצא  כי  עליו.  לצוות  ראוי  שהי'  ממקום  הזהב  מזבח  מצות 
הכפרת  כך  ואחר  פנימיים  פנימי  שהוא  בארון  התחיל  מתחילה 
יריעיו  המשכן  ואחריהם  המנורה  כך  ואחר  השולחן  כך  ואחר 
המשכן  חצר  ואחריו  החיצון  מזבח  ואחריו  אדניו  עמודיו  קרשיו 
והתמידין  החינוך  וקרבנות  לאהרן  שרת  ובגדי  השמן  ואחריו 

הזהב". מזבח  [לעשות]  צוה  זה  כל  ואחר 

שדינו  בזה  ורמז  כזה,  גדול  בשינוי  גדולה  הרגשה  בזה  "ויש 
משונה מכל המשכן וכליו כי המשכן וכליו, הראוי לבית עולמים 
שכתבנו  כמו  והמנורה  השולחן  כגון  עולמים  לבית  ישמש 
מזבח  אבל  כו'  עולמים  בבית  [בו]  משמשים  שהיו  למעלה 
בבקר  מנה  חצי  הקטרת  שהוא  עבודתו  נשתנה  שלא  הגם  הזהב 
עשה  ו[ולכן]  עולמים  בבית  ישמש  לא  אעפ"כ  בערב  מנה  וחצי 
משה]  של  הזהב  [למזבח  וגנזו  אחר  הזהב]  מזבח  המלך  [שלמה 

לחלוטין".
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