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יותר  מרובה  כהונה  הבגדי  קדושת  האם 
לא או  המשכן  כלי  מקדושת 

ולכן  כהונה  מהבגדי  ליהנות  שמותר  מבואר  סט.)  (יומא  בגמ' 
ולפיכך,  עבודה.  בשעת  שלא  גם  אותם  ללבוש  לכהן  איסור  אין 
אופן  בכל  כהונה  הבגדי  מן  נהנה  הוא  אם  כהן,  שאינו  אדם  אפילו 
שהוא הרי שאין הוא מועל בהקדש לפי שכיון שהבגדי כהונה ניתנו 
ליהנות מהם אפילו שלא בשעת עבודה, לפיכך אין בהם דין מעילה.

שבגדי  מבואר  (סט.)  לו  בא  פרק  "ביומא  ז)  (כה  האוה"ח  וז"ל 
ושוב  בהם.  מועלים  שאין  ומשמע  מהם,  ליהנות  מותרים  כהונה 
לשון  [וזה  מעילה".  מהלכות  ה'  בפרק  כן  שכתב  לרמב"ם  ראיתי 
בהם  ליהנות  ונתנו  הואיל  כו' החדשים  כהונה  "כתנות  הרמב"ם שם 

בהם"]. מועלים  אין 

שקדושת  מבואר  נמצא  זה  שלפי  להסביר  האוה"ח  וממשיך 
שהרי  כהונה,  הבגדי  של  מהקדושה  יותר  מרובה  הוי  המשכן  כלי 
משא"כ  מעילה  דין  בהם  שאין  הרמב"ם  פסק  כהונה  הבגדי  לענין 

המשכן. בכלי  מעילה  שיש  מבואר  הרי  המשכן  כלי  לענין 

מקדושת  יותר  מרובה  המשכן  כלי  שקדושת  מתבאר  ומזה 
הרי  המשכן  מכלי  באיסור  שנהנה  מי  רק  ולפיכך  כהונה  הבגדי 
הרי  כהונה  מהבגדי  באיסור  שנהנה  מי  אבל  בהקדש  מועל  שהוא 

בהקדש. למועל  נחשב  אינו  שהוא 

כלי  עם  בהשוואה  אינם  כהונה  בגדי  זה  "ולפי  האוה"ח  וז"ל 
המשכן ועבודתו [לפי] שכולן קדושתן למעלה מבגדי כהונה ומועלין 

וכמו שנתבאר]. מעילה  בהם  אין  כהונה  בגדי  [אבל  בהם" 

באחרונה מילואים  ואבני  האבני שהם  נמנו  למה 
ותכלת  ונחשת,  וכסף  זהב  מאתם  תקחו  אשר  התרומה  "וזאת 
וערת  מאדמים  אילם  וערת  ועזים.  ושש  שני  ותולעת  וארגמן 
ולקטרת  המשחה  לשמן  בשמים  למאר  שמן  שיטים.  ועצי  תחשים 

ג-ז). (כה  ולחשן"  לאפד  מלאים  ואבני  שהם  אבני  הסמים. 

שהם  "אבני  כתב  למה  לדעת  "צריך  ז)  (כה  האוה"ח  ושואל 
ומן  מינים,  עשר  האחד  כל  אחר  [הפסוקים]  בסדר  מלאים"  ואבני 
דהיינו  מהם".  מעולים  הם  כי  וכסף  זהב  קודם  לסדרם  לו  הי'  הראוי 
ולבגדי  וכליו  למשכן  הנצטרכים  הדברים  כל  את  מונים  שהפסוקים 
שהם  האבני  הוא  הללו  בפסוקים  שנמנה  האחרון  והדבר  הכהונה, 

מלואים. והאבני 

היקרים  האבנים  נמנו  טעם  מאיזה  האוה"ח  שואל  ולכן 
חשובים  הם  הגשמי  שבמובן  כיון  והרי  באחרונה  הללו  והחשובים 
להתורה  הי'  א"כ  לפניהם  הדברים שהפסוק מפרט  מכל שאר  יותר 
אפילו  בראשונה,  מלואים  והאבני  שהם  האבני  את  ולפרט  להקדים 

ונחשת". וכסף  "זהב  הפרטים של  מניית  לפני 

ביומא  שאמרו  ז"ל  דבריהם  פי  על  נראה  "עוד  האוה"ח  ומתרץ 
משולחן  כן  אם  וכו'  השהם  אבני  את  מביאים  היו  שהעננים  (עה.) 

כן  על  אשר  כיס  חיסרון  ולא  ויגיעה  טרח  בלא  מביאים  היו  גבוה 
טורח". ידי  ועל  מכיסם  הנדבות שמביאים  כל  אחר  נדבתם  סידר 

ומבואר באוה"ח שהפסוק נתן יותר חשיבות לדברים שנתנדבו 
את  לפרט  הפסוק  הקדים  ולכן  כיס  וחיסרון  טורח  ידי  על  למשכן 
ולפי שלא  כיס.  וחיסרון  טורח  ידי  על  הנדבות שנתנדבו למשכן  כל 
לכן  כיס  וחיסרון  טורח  שום  מלואים  ואבני  האבני שהם  בנדבת  הי' 

לבסוף. ומנאו  הפסוק  איחרו 

שהעננים  אמרו  (עה.)  יומא  שבגמ'  משום  הוא,  בזה  וההסבר 
ישראל  נשתמשו  שבהם   - מלואים  ואבני  שהם  האבני  את  הביאו 
לבני  כיס  וחיסרון  טורח  שום  זו  בנדבה  הי'  ולא  המשכן,  לנדבת 
ישראל כיון שהאבני שהם והאבני מלאים ניתנו להם והובאו אליהם 

העננים. ע"י 

אומרת  (עה:)  יומא  במסכת  שהגמ'  מבואר  האוה"ח  ומדברי 
שהאבני שהם והאבני מלאים לא נתנדבו למשכן ע"י הנשיאים של 
טורח  שום  בזה  הי'  לא  ולכן  מהעננים  באו  הם  אלא  ישראל  כלל 
יומא  שבמסכת  הגמ'  בדברי  האוה"ח  של  [וביאורו  כיס.  וחיסרון 
והרי"ף  כהב"ח  ודלא  שם  יעקב  והעיון  המהרש"א  כמוש"כ  הוא 
שם שכתבו שגם לפי דברי הגמ' הנ"ל, האבני שהם והאבני מלאים 

בזה]. ואכמ"ל  הנשיאים  ע"י  למשכן  נתנדבו 

והאבני  שהם  האבני  את  למנות  הפסוק  הקדים  לא  ולפיכך 
מלואים, אלא איחר הפסוק אותם עד לבסוף כיון שלא הי' בנדבתם 
המקום  אל  העננים  ע"י  הובאו  שהם  לפי  כיס  וחיסרון  טורח  שום 

למשכן. הדברים שנתנדבו  כל  נאספו  שבו 

משכן לי  ועשו  כתיב  ולא  מקדש"  לי  "ועשו  כתוב  למה 
אותך  מראה  אני  אשר  ככל  בתוכם.  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו 
ח-ט).  (כה  תעשו"  וכן  כליו  כל  תבנית  ואת  המשכן  תבנית  את 
בו  חזר  ותיכף  "מקדש"  קראו  למה  לדעת  "צריך  האוה"ח  ושואל 
וקראו "משכן" דכתיב "את תבנית המשכן". דהיינו שהאוה"ח שואל, 
של  הצווי  לענין  "מקדש"  של  לשון  לומר  הפסוק  בחר  טעם  מאיזה 
הצורה  שהוא  "משכן"  של  לשון  הפסוק  אמר  ולא  המשכן  עשיית 

במדבר. ישראל  שבנו  הבנין  את  דלהלן מתארים  הפסוקים  שבו 

"ועשו לי מקדש" הוא מצות  כי אומרו  "ונראה  ומתרץ האוה"ח 
ישראל]  היו  שבו  [הזמן  בין  הזמנים,  כל  [את]  [ש]כוללת  עשה 
במדבר בין בכניסתן לארץ כו' ולזה לא אמר ועשו משכן כו' [משום 

זו". מצוה  נאמרה  לבד  זמן  אותו  נשמע שעל  הי']  כזה  שמלשון 

שצוה דרך כלל [ואמר לשון של "ועשו לי מקדש" שזה  "ואחר 
ו]אמר פרט  חזר  ועל עשיית משכן,  בית המקדש  בנין  על  צווי  כולל 
ד']  צוה  [לכן  אבנים  בנין  בו  לבנות  מקום  שאינו  במדבר  הנעשה 

האמור". כסדר  משכן  שיעשה 

ולא  מקדש"  לי  "ועשו  של  לשון  לומר  בחר  שהפסוק  והיינו 
לכלול  רצתה  שהתורה  לפי  משכן  לי  ועשו  של  לשון  הפסוק  אמר 
בצווי הזה, מצוה תמידית שתנהג לישראל לדורות עולם - בין בזמן 
לא  ולפיכך  ישראל.  לארץ  יכנסו  שהם  בזמן  ובין  במדבר  היו  שהם 



שהצווי  משמע  הי'  כזה  שמלשון  לפי  משכן  לי  ועשו  תורה  אמרה 
במדבר. ישראל  היו  שבו  הזמן  על  רק  נאמר  הזה 

ולפיכך בחר הפסוק לומר את המצוה הזאת בלשון של "ועשו 
יתברך מצוה את  הוא, שד'  כזה משמעותו  כיון שלשון  לי מקדש" 
שתשרה  כדי  מקודש  מקום  לכבודו  לעשות  אותם  ומחייב  ישראל 
בו שכינתו יתברך. ולכך נוהגת מצוה זו בכל הזמנים בין בזמן שהיו 
לפי שעיקרה  ישראל  היו בארץ  בזמן שבו הם  ובין  ישראל במדבר 
תשרה  שבו  לד'  מקודש  מקום  ישראל  שיבנו  הוא  זו  מצוה  של 

יתברך. שכינתו 

הרמב"ם  מדברי  לזה  ראיה  שיש  וכותב  ממשיך  והאוה"ח 
שכתב "מצות עשה לעשות בית לד' כו' שנאמר ועשו לי מקדש". 
לי  "ועשו  של  הזאת  שהמצוה  מבואר  הללו  הרמב"ם  ומדברי 
בלבד  המשכן  עשיית  ענין  על  פרטי  וצווי  מצוה  הוי  לא  מקדש" 
נכלל  ובה  לד'  מקודש  מקום  לעשות  כוללת  מצוה  הוי  היא  אלא 
את  בו  להשרות  ד'  שיוכל  כדי  לד'  המקדש  בית  לעשות  הצווי 

שכינתו.

הארון בתוך  תמיד  להשאר  צריכים  הלוחות 
ולהלן  טז).  (כה  אליך"  אתן  העדות אשר  את  הארן  אל  "ונתת 
את  תתן  הארן  ואל  מלמעלה  הארן  על  הכפרת  את  "ונתת  כתיב 

כא). (כה  אליך"  אתן  העדת אשר 

ושואל האוה"ח (כה כא) "קשה למה הוצרך לומר (בפסוק כא) 
(בפסוק טז)  "ואל הארן תתן" אחר שכבר אמר למעלה  פעם שנית 
וגו'". דהיינו כיון שבפסוק ט"ז כבר נאמר  [כו'] את העדות"  "ונתת 
התורה  כפלה  למה  א"כ  הארון  תוך  אל  הלוחות  נתינת  של  הצווי 
העדת  את  תתן  הארן  "ואל  כ"א  בפסוק  לומר  וחזרה  דבריה  את 

אליך". אתן  אשר 

ועוד יש לשאול (וכן שואל האוה"ח שם), מאיזה טעם הקדימה 
התורה (בפסוק כא) לצוות על נתינת הכפרת "על גבי" הארון לפני 
הי'  הסדר  לכאורה  והרי  הארון,  "לתוך"  העדות  נתינת  של  הצווי 
נתינת העדות  על  דהיינו שמקודם תצוה התורה  להיות הפוך  צריך 
גבי  על  הכפרת  נתינת  על  לצוות  יש  אח"כ  ורק  הארון  תוך  אל 

הארון.

כא)  ופסוק  טז  (פסוק  הללו  הפסוקים  ששני  האוה"ח  ומתרץ 
דבפסוק  כפילות.  כאן שום  ואין  נפרדים  דברים  ב'  לנו  לומר  באים 
כ"א  ובפסוק  הארון,  תוך  אל  הלוחות  את  ליתן  נצטווינו  ט"ז 
להיות  צריכים  הארון]  לתוך  ניתנו  [הללו שכבר  נצטווינו שהלוחות 
העדות  לוחות  את  להוציא  שאסור  דהיינו  לעולם  בארון  נתונים 

וכלל. כלל  הארון  מתוך 

כך,  הוא  הללו  הפסוקים  בב'  הביאור  האוה"ח  דברי  ולפי 
העדות  לוחות  את  לתת  ישראל  את  מצוה  התורה  ט"ז  דבפסוק 
אומרת  התורה  כ"א  פסוק  של  הראשון  ובחלק  הארון,  תוך  אל 
של  השני  בחלק  כך  ואחר  הכפרת.  עם  הארון  את  לכסות  שיש 
פסוק כ"א התורה באה לבאר לנו עוד דין נוסף והוא שאחר שניתן 
הארון  מתוך  הלוחות  את  להוציא  אסור  שוב  הארון,  על  הכפרת 
הפסוק  כוונת  וזהו  לעולם.  הארון  בתוך  להשאר  צריכים  הם  אלא 
שהלוחות  היינו  העדת"  את  תתן  הארן  "ואל  באומרו  כא)  (פסוק 

לעולם. הארון  בתוך  נתונים  להיות  צריכים 

אין  שבאמת  משום  הנ"ל,  השאלות  ב'  מתורצים  ולפי"ז 
ב'  לנו  מבארים  הפסוקים  ששני  כיון  כפילות  שום  הללו  בפסוקים 
נתינת  של  הצווי  את  מבאר  ט"ז  שפסוק  משום  נפרדים,  דברים 
שאסור   - נוסף  דין  לנו  מבאר  כ"א  ופסוק  הארון  תוך  אל  הלוחות 
גבי  על  הכפרת  את  שהניחו  לאחר  הארון  מן  הלוחות  את  להוציא 

הארון.

לצוות  כא)  (בפסוק  הקדימה  שהתורה  לזה  הטעם  נתבאר  וגם 
על כיסוי הארון לפני הצווי של "ואל הארן תתן את העדת" שהוא 
צווי  איננו  העדת"  את  תתן  הארן  "ואל  של  הזה  שהצווי  משום 
שצריך  זה  על  צווי  הוא  אלא  הארון  תוך  אל  הלוחות  נתינת  על 
זה  שאיסור  לפי  ולכן,  לעולם.  הארון  בתוך  הלוחות  את  להשאיר 
הקדים  לפיכך  הארון  גבי  על  ניתנת  שהכפרת  מהזמן  נוהג  רק 
אח"כ  ורק  מלמעלה"  הארן  על  הכפרת  את  "ונתת  לומר  הפסוק 
את  להוציא  שאסור   - העדת"  את  תתן  הארן  "ואל  הפסוק  אמר 

לעולם. הארון  מן  הלוחות 

וז"ל האוה"ח "והנכון בעיני לומר כי כוונת הכתוב היא כו' לומר 
שאחר שיתן הכפרת על הארון לא יצא ממנו עוד לדורות עולם כו' 
אנו מרויחים  ג"כ  זה  ולטעם  כו'.  עוד  יצאו  לבל  יהיו  כי העדות שם 
לומר  אלא  בא  לא  כי  העדות,  לנתינת  הכפרת  נתינת  הקדים  למה 
עד  שמה  יהיו  נתונים  נתונים  בכפרת  וכסה  בארון  שנתנם  שאחר 

עולם".

כנגד  אמות  ד'  רחבים  היו  היריעות 
ב"ה הוי'  השם  אותיות של  ד' 

רחבים  היו  המשכן  של  היריעות  שכל  מבואר  בתורה  הנה 
ארבע אמות וכמוש"כ (כו ב, ח) "ורחב ארבע באמה". וצריך להבין 
מהו  אמות,  ד'  רחבים  דווקא  יהיו  שהיריעות  ד'  רצה  טעם  מאיזה 

ארבע. המספר של  החשיבות של 

שמו  [את]  ד'  רשם  כי  הדבר  "טעם  א)  (כו  האוה"ח  ומתרץ 
ו[ולכן] צוה כי כולן יהיו רחבים ד' בין של שש בין  הנכבד ביריעות 

הוי'". אותיות של שם  ד'  כנגד  הוי]  שזה  [לפי  עיזים  של 

ישראל  את  צוה  שד'  לזה  והטעם  שהסיבה  באוה"ח  ומבואר 
יהיו רחבים ד' אמות הוא משום  לעשות את היריעות באופן שהם 
ד' שהרוחב של  צוה  ולפיכך  ביריעות המשכן  רשום  הנכבד  ששמו 
הוא. ברוך  הוי'  אותיות של השם  הד'  כנגד  ד' אמות  יהא  היריעות 

השם  רמוז  איך  לבאר  בזה  שמאריך  באוה"ח  עוד  שם  [ועיין 
"ששקול  משום  הוא  בזה  והביאור  עי"ש.  היריעות  עניני  בכל  הוי' 
המשכן ככל העולם כולו" (אוה"ח שם) דהיינו "כי המשכן כו' כולל 
וגנזכיו  בתיו  כל  כולם.  קדושות  הסדרי  וכל  והעולמות  הכוחות  כל 
צלם  העליונה  בדוגמא  היו  כולם  הקודש  כלי  וכל  וחדריו  עליותיו 
(לשון  המרכבה"  פרקי  וסדרי  הקדושים  העולמות  תבנית  דמות 

בהג"ה). ד  א  הנפה"ח 

ולפיכך כתב האוה"ח לבאר, שהשם הוי' רמוז ביריעות המשכן 
ומיוחד  יחיד  הקדושות  הבחינות  כל  כולל  הוא  הוי'  שם  כי  "לצד 
הראשית  בזה  האריך  וכן  טו  ג  שמות  האוה"ח  (לשון  הוא"  ברוך 

בזה]. ודו"ק  היראה)  בשער  חכמה 

הגליון הזה מוקדש לרפו"ש בריינא זלאטא בת דינה תחי'                 הגליון הזה נתנדב לע"נ מאיר ראובן בן טוביה הלוי ז"ל
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