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  [י]

ְוָנָׂשא ַאֲהֹרן ֶאת ְׁשמוֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֹחֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט ַעל ) ל-כח, כט(

ְׁשָּפט ִלּבוֹ ְּבֹבאוֹ ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְלִזָּכֹרן ִלְפֵני ה' ָּתִמיד:  ְוָנַתָּת ֶאל ֹחֶׁשן ַהִּמ 

ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ַהֻּתִּמים ְוָהיּו ַעל ֵלב ַאֲהֹרן ְּבֹבאוֹ ִלְפֵני ה' ְוָנָׂשא 

                                                 
יש  ,כדי להבין תוכן דבריוכאן דיבר המשך חכמה ברמזים ממש, ו[י]  1

  להקדים כמה הקדמות.

ְוָהָיה ַעל ֵמַצח ַאֲהֹרן ְוָנָׂשא ַאֲהֹרן ֶאת ֲעֹון ) "לח ,כחבציץ הזהב כתיב (א. 

ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָכל ַמְּתֹנת ָקְדֵׁשיֶהם ְוָהָיה ַעל  ִמְצחֹו ָּתִמיד 

ורבי יהודה ביומא (ז, ב) מדוע  שמעון". ונחלקו רבי ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה'

 ,דאי אפשר לפרש כפשוטו שיהיה תמיד על מצחו .כתוב "תמיד" בציץ

לפיכך מפרש  .לבית הכסא ולישון דאסור בציץלהכנס שהרי צריך לצאת 

אלא עולה על  ,דתמיד אינו עולה "על מצחו" שכתוב לפניו ,רבי שמעון

ובאה התורה ללמד  ,ן""תמיד לרצו ,וכך פירושו ."לרצון" שכתוב לאחריו

 ,ורבי יהודה סובר .שהציץ מרצה על עון הקדשים אפילו אינו על מצח אהרן

אבל אינו  ,בא ללמד שלא יסיח דעתו מהציץ כשהוא על מצחו "תמיד"ד

ְוָהָיה דכך משמע מהכתוב "" ,מרצה על עון הקדשים אלא כשהוא על מצחו

 מצחו הוא נושא את עון הקדשים.דרק כשהוא על  ,כו'" ַעל ֵמַצח ַאֲהֹרן ְוָנָׂשא

שמשמעו כשיהיה על  ,"ַעל  ִמְצחֹו ָּתִמיד ְלָרצֹוןדכתיב " ,או מסוף הכתוב

) ח ,ביאת המקדש דוז"ל ( ,. ופסק הרמב"ם כרבי יהודהיהיה לרצון ,מצחו

שנאמר והיה על מצחו תמיד  ,ואין הציץ מרצה אלא בזמן שהוא על מצחו"

  " עכ"ל.ה'פני לרצון להם ל

ְוֶאת ָהַאְבֵנט ֵׁשׁש ָמְׁשָזר ּוְתֵכֶלת ) "כט ,לטבציוי עשיית אבנט כתוב ( ב.

ואמרו ביומא  ,"ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ַמֲעֵׂשה ֹרֵקם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה

ְוֶאת ִמְכְנֵסי (שם, כח) במכנסים " דכתיבכיון  ,פשתןהא חוטי (עא, ב) דשש 

דבר " , שם)יומא(ברש"י ופ ,עולה בד בבד מהקרקעופשתן  ,"ַהָּבד ֵׁשׁש

הפשתן והקנבוס אין להן בדים וענפים כעצים,  -העולה מן הקרקע בד בד 

". מבואר דאבנט של כהן אין הפשתן בא אלא מן הקנה האמצעיאלא עלין, ו

  והוא השש. ,גדול היה בו פשתן

ְּבבֹוָאם ֶאל ַׁשֲעֵרי  ְוָהָיה, "עבודת יום הכיפורים) על מד, יז(יחזקאל ג. כתוב ב

א ַיֲעֶלה ֲעֵליֶהם ֶצֶמר ְּבָׁשְרָתם ְּבַׁשֲעֵרי  ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ִּבְגֵדי ִפְׁשִּתים ִיְלָּבׁשּו ְו

הכהנים עבודה חיצונית של הד ,משמע מהכתוב, ו"ִמית ָוָבְיָתהֶהָחֵצר ַהְּפִני

גמרא ביבמות וזה כונת ה ,ולא סוג אחר של בגדולא  ,יש בהם צמר ופשתים

על  ,כיון שמפורש באבנט של כהן גדול דשש הוא פשתןש ,דאמרו ,(ד, ב)

  .דאין לבגדי כהן אלא צמר ופשתן בלבד ,כורחך שאר החוטין עשויים מצמר

אם כן מוכח  אבנט של כהן גדול עשוי מצמר ופשתים,ד. וכיון שנתבאר ש

  ַאֲהֹרן ֶאת ִמְׁשַּפט ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִלּבוֹ ִלְפֵני ה' ָּתִמיד: 

  מדוע כתוב "תמיד" בחושן המשפט

ה'  לפני לבו על) ל פסוק( 1ולהלן. תמידה'  לפני לזכרון) כטכח, (

(פסוק  ציץ דגבי תמיד על תנאי פליגי (עמוד ב) ז דף ביומא. ידתמ

ורים משום דצמר ופשתים יחד אס ,שהתירה תורה לכהן גדול ללבוש שעטנז

  והתירה תורה רק בכהן גדול מפני עבודתו. ,כלאים

אלא מפורש רק  ,ה. לא מפורש בתורה ממה היה עשוי אבנט של כהן הדיוט

ממה ביומא (יב, ב) רבי ורבי אלעזר בר שמעון ונחלקו  .אבנט של כהן גדול

חד אמר שהיה עשוי כשל כהן גדול מצמר  ,היה עשוי אבנט של כהן הדיוט

אלא היה עשוי  ,וחד אמר שלא היה כלאים ,היה גם כן כלאיםו ,ופשתן

ופסק הרמב"ם (כלי המקדש ח, ב) דהבנט של כהן הדיוט  מפשתן בלבד.

  ועשוי מכלאים. ,הוא כהבנט של כהן גדול

ומקשה  .איתא בערכין (ג, ב) הכל חייבין בציצית כהנים לוים וישראליםו. 

דכיון שהתירה תורה  ,הומשני דכהנים איצטריכו לי ,הש"ס מאי קמ"ל

דפרשת  ,הוה אמינא דפטורים מציצית ,כלאים לכהנים בלבישת אבנט

א ִתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנז ֶצֶמר ) "יב-דברים פרק כב, יאשעטנז וציצית כתובים יחד (

". ָּבּה ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו: ְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ָּל ַעל ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ְּכסּוְת ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה

קא  ,פטורים מציצית ,והוה אמינא כיון שכהנים אינם אסורים בכלאים

נהי דאישתרי בעידן " :והטעם מבואר שם .לן שחייבים בציציתמשמע 

" פירוש, נהי שהותרו בכלאים בזמן עבודה, בלא עידן עבודה לא אישתרי

  בלא זמן עבודה לא הותרו בכלאים. ,עבודה

יב) -, יאכלי המקדש פרק ח(רמב"ם ה כתבז. על פי זה תבין היטב מה ש

בגדי כהונה מותר ליהנות בהן, לפיכך לובשם ביום עבודתו ואפילו וז"ל "

אסור לכהן הדיוט : ה חוץ מן האבנט מפני שהוא שעטנזשלא בשעת עבוד

ללובשו אלא בשעת עבודה, אין הכהנים לובשין לעבודה אלא צמר ופשתים 

דאבנט של כהן הדיוט גם הנ"ל תו " עכ"ל. הנה פסק הרמב"ם לשיטבלבד

   גיא דערכין.וולכן לא התיר ללובשו אלא בזמן עבודה כס ,כן עשוי מכלאים

מדוע כתב דדוקא כהן הדיוט אסור  ,ח. אלא שיש לדקדק בדברי הרמב"ם

ומשמע דכהן גדול מותר ללבוש שלא בשעת  ,ללבוש רק בשעת עבודה

ה הגאון רבי רפאל הכהן קושיא זו הקשו .הדיוטומאי שנא מכהן  ,עבודה

[ונודע שמו על ספרו שו"ת ושב בספרו שאלת הכהנים זצ"ל כ"ץ מהמבורג 

ומיישב על פי  ,לכן המשך חכמה מביאו בשם ספר ושב הכהן] ,הכהן

 ,דנחלקו רבי יוסי בר אבין בשם רבי יהושע בן לוי )ד, ב(חגיגיה הירושלמי 

גדול לובש שמונה  מתי היה כהן ,ורבי עוקבא בשם רבי יהושע בן לוי

ורבי עוקבה רק בשבתות וימים  ,רבי יוסי בר אבין אמר בכל יום .בגדים
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 וכפי .נדרש למאי ידעינן לא ובזה ,שם עיין, נדרש למאילח) 

 מה ניחא היה דבזה רק, קרבהה בשעת שלא אף דמרצה הנראה

                                                 

 ,דמאן דאמר שהציץ מרצה כשהוא רק על מצחו ,ואמרו בירושלמי .טובים

ומאן דאמר שהציץ מרצה אפילו שכאינו על  ,הוא ראיה לרבי יוסי בר אבין

 ,כונת הירושלמי ומפרש בעל שב הכהן את .הוא ראייה לרבי עוקבא ,מצחו

לכן לובש כהן גדול את  ,כשהוא מצחודלמאן דאמר שאין הציץ מרצה אלא 

ומאן דסובר שהציץ  ,כדי לרצות על הקרבת הקרבנות מפסול ,הציץ בכל יום

הוא ראייה לרבי עוקבא שאין צריך הכהן גדול  ,מרצה אפילו אינו על מצחו

בשבת יום טוב משום לכן לא היה לובשו אלא  ,לרצותללבוש את הציץ כדי 

דכיון שפוסק  ,ועל פי זה מיישב ושב הכהן את שיטת הרמב"ם .כבוד היום

שאין הציץ מרצה אלא שכהוא על מצחו  ביאת המקדש ד, ח)( הרמב"ם

דדוקא כהן הדיוט אסור  (כלי המקדש ח, יב) לפיכך פסק הרמב"ם ,כנ"ל

פסולי  אבל כהן גדול שצריך לרצות על ,ללבוש אבנט אלא בשעת עבודה

לכן היה לובש  ,שיהיה הציץ על מצחו בשעת הקרבת קרבנותמותר  ,הקרבן

כי אי אפשר ללבוש את הציץ ללא כל השמונה  ,שמונה בגדיםבכל יום 

  זה תוכן דבריו. בגדים

  עד כאן הקדמה להבנת תוכן דברי המשך חכמה.

כל המבואר לעיל הוא על "תמיד"  ,דהנה וזה תוכן דברי המשך חכמה,

 ,"תמיד" בחושן המשפט מדוע כתובאבל לא מצאנו בחז"ל  ,בציץ דכתיב

דאף כהן  ,עוד הוקשה לו על שיטת הרמב"ם .וזה בא המשך חכמה לבאר

אבל שלא בשעת הקרבה  ,גדול אינו מותר אלא בשעת הקרבה בבית המקדש

ומדוע סתם הרמב"ם דרק כהן הדיוט  ,אסור אף לכהן גדול ללבוש אבנט

  .א גם כהן גדול אסור שלא בשעת הקרבה של הכהניםה ,בשעת עבודהאסור 

 דגבי תמיד על תנאי פליגי ז (עמוד ב) דף ביומאהמשך חכמה, "וכתב 

שמעון באה התורה ללמד דלרבי ", נדרש (פסוק לח) למאי ציץ

ולרבי יהודה בא למד ד"תמיד"  ,ד"תמיד" הוא מרצה אפילו אינו על מצחו

והנה חושן  .רק כשהוא על מצחואבל הוא מרצה  ,ח דעתו מהציץילא יס

 ,ולכאורה היה אפשר לומר ,המשפט מכפר על הדינים (זבחים פח, ב)

דלרבי  ,שכשם שנחלקו ב"תמיד" דציץ הוא הדין ב"תמיד" דחושן המשפט

אפילו אינו לובש חושן  ,הוא מכפר "תמיד"שמעון באה תורה ללמד ש

  .מנוולרבי יהודה באה התורה ללמד שלא יסיח דעתו מ ,המשפט

כיון שהכפרה  ,ן המשפטשנראה לדרוש בחואבל באמת שני הדרשות אינם 

מה שאין  ,ן המשפט אין בה נפקא מינא להלכה אם היה כפרה או לאששבחו

דכפרת הדינין היא  ,ועוד .האם נפסל הקרבן ,כן בציץ יש נפקא מינה גדולה

ומה בכך שאין החושן משפט על ליבו בשעת  ,על הדינים שכבר נעשו

 .הרי כשילבש הכהן גדול את חושן משפט יתכפרו עיוות הדינים ,יניםהד

דאין שם הויה  ,ן המשפטושדעתו אינה שייכת בחוכן הדרשה שלא יסיח 

והרי המקור שלא יסיח דעתו מהציץ הוא מפני שם  ,כתוב עליו כמו בציץ

 הכהן ושב בספר עיין. במקדש בכלאים מותר היה גדול שכהן

 .2ודו"ק .שם דוקא אפשר אולם. בציץ זה דרך על) ב, ג לערכין(

אמר רבה בר רב הונא: חייב אדם למשמש ) "ב ,זכדאיתא ביומא ( ,הויה

ומה ציץ, שאין בו אלא אזכרה  כל שעה ושעה, קל וחומר מציץ.בתפיליו ב

שלא יסיח דעתו ממנו, תפילין שיש בהן  -אחת, אמרה תורה על מצחו תמיד 

   " ע"כעל אחת כמה וכמה -אזכרות הרבה 

כיון  ,כלומר ."נדרש למאי ידעינן לא ובזה"לכן כתב המשך חכמה 

אין ידוע מה  ,משפטשדרשות התנאים בתמיד דציץ אינו שייך בחושן ה

  .נדרוש בתמיד שבחושן המשפט

" פירוש, כיון הקרבה בשעת שלא אף דמרצה הנראה וכפיוכתב עוד "

דאינו מכפר אלא  מסתבר ,ן המשפט אינו בא ללמד מתי מכפרושדתמיד דח

[וכפרת החושן  ,שכשאינו לובשו אינו בגד ,את חושן המשפט כשלובש

 ,]שהוא מחמת שם הויה נו דומה לציץואי ,משפט הוא היותו בגד לכהן גדול

דבכל פעם שלובש הכהן גדול את חושן  ,נראה ,וכיון שהוא מכפר כשלובשו

כי כפרת חושן המשפט  ,ואפילו אינה שעת הקרבה ,המשפט הוא מכפר

  .םיאינה תלויה בקרבנות אלא בכפרת הדינ

ולפי זה יהיה מותר לכהן גדול ללבוש שמונה בגדים אפילו שלא בשעת 

   ., ומיושב היטב שיטת הרמב"םכדי לכפר על הדינין ,רבה לכולי עלמאההק

 בכלאים מותר היה גדול שכהן מה ניחא היה דבזה רקועוד כתב "

" בציץ זה דרך על) ב, ג לערכין( הכהן ושב בספר עיין. במקדש

לכהן גדול אבנט אפילו שלא דהשתא יהיה מותר  ,שלפי זה קשה כלומר

ולא מפני הציץ  ,י כפרת הדינים של חושן המשפטוהיינו מפנ ,בשעת הקרבה

דהירושלמי בשם שב הכהן ולעיל נתבאר  ,שהוא מרצה רק בשעת הקרבה

האם הציץ מרצה  ,תולה לבישת בגדי כהן גדול בכל יום במחלוקת התנאים

אפילו למאן דאמר שהציץ מרצה כשאינו על  ,ולפי זה ,כשאינו על מצחו

[הלשון רק דבזה  .ל יום לכפר על הדיניםול ללבוש בכמותר לכהן גד ,מצחו

היה ניחא כו' הכריח אותנו לפרש, דאין כונת המשך חכמה רק לתרץ שיטת 

הרמב"ם, אלא מקשה, שלא יתכן לתרץ כך, ועל כורחך היינו מפני המבואר 

  בספר שב כהן על פי הירושלמי].

" פירוש ודו"ק .שם דוקא אפשר אולםלפיכך מסיים המשך חכמה "

בזה  ,יץ שיש נפקא מינא להלכה אם מרצה על הקרבן מפסול או לאדוקא בצ

 ,כדי להכשיר הקרבן מפסול ,התירה תורה לכהן גדול ללבוש כלאיםבלבד 

שזה יכול להיות גם לאחר זמן שילבש האורים  ,אבל לא מפני כפרת הדינים

וקיצר מאוד כדרכו  ויתכפרו כל הדינים המעוותים. זה כל דבריו. ,ותומים

  מקומות. וזה הנראה לעניות דעתי בעומק כוונתו בס"ד. בהרבה

" בא ללמד מה שבא תמיד"דתמצית דבריו: אי אפשר לומר  2

אפילו אינו  ,בא ללמד שתמיד מרצה ,לר"ש ,דהתם ללמד בציץ.

חושן משפט אינו נפקא כפרה דד ,וזה אינו שייך כאן ,על מצחו



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

  

  ]א[י

ְוָנָׂשא ַאֲהֹרן ֶאת ְׁשמוֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֹחֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט ַעל ) ל-כח, כט(

ְוָנַתָּת ֶאל ֹחֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט  ן ִלְפֵני ה' ָּתִמיד:ִלּבוֹ ְּבֹבאוֹ ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְלִזָּכרֹ 

ֲהֹרן ְּבֹבאוֹ ִלְפֵני ה' ְוָנָׂשא ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ַהֻּתִּמים ְוָהיּו ַעל ֵלב ַא

  ַאֲהֹרן ֶאת ִמְׁשַּפט ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִלּבוֹ ִלְפֵני ה' ָּתִמיד: 

מדוע: א. באורים ותומים לא כתוב תמיד ובחושן המשפט כתוב תמיד. ב. באורים 

  המשפט כתוב ונשא. ןשובחוותומים כתוב "על ליבו" 

 3לא. כו' התומים ואת ריםהאו את המשפט חושן אל ונתת) לכח, (

 שהוא, שני בבית ותומים אורים היו שלא, תמיד בו כתוב

 והוא], (כא, ב) דיומא קמא פרק סוף[ בו שחסרו דברים מהחמשה

 אהרן לב על והיו כתוב לכן. (רש"י בפירוש חומש) המפורש שם

 ,ארון בגדר הוא ,בחושן המפורש ששם בזמן כי, ונשא ולא 'כו

                                                 

ולר"י  , אלא על הדינים.מינא במה שמרצה לענין הכשר קרבן

וזה לא שייך  ,דציץ בא ללמד דלא יסיח דעתו משם הויה "תמיד"

ומסתפק ללמד. "תמיד" לכן לא ידוע מה בא  ,שאין שם הויה ,כאן

האם מותר לכהן גדול ללבוש שמונה בגדים דיש  ,המשך חכמה

דאין בו ריצוי ציץ  ,שלא בשעת הקרבה ,בהם אבנט שהוא כלאים

  פט על הדינים.אלא משום כפרת החושן מש ,לקרבן

 

ְוָנַתָּת ֶאל ֹחֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט ֶאת ָהאּוִרים כן דבריו, דהנה פירוש הפסוק "ו[יא] ת 3

ְוֶאת ַהֻּתִּמים ְוָהיּו ַעל ֵלב ַאֲהֹרן ְּבֹבאֹו ִלְפֵני ה' ְוָנָׂשא ַאֲהֹרן ֶאת ִמְׁשַּפט ְּבֵני 

המשפט את האורים  שיתן לחושן ,ד" הואה' ָּתִמיִיְׂשָרֵאל ַעל ִלּבֹו ִלְפֵני 

והאורים והתומים יהיו על לב אהרן כשיבוא לפני ה', ואהרן ישא  ,והתומים

את חושן המשפט על לבו לפני ה' תמיד. כלומר הפסוק מדבר על האורים 

  .וכן על חושן המשפט ,והתומים

ַאֲהֹרן ְּבֹבאֹו ִלְפֵני ֵלב ְוָהיּו ַעל כתוב " באורים ותומיםא. מדוע  :ויש לדקדק

 כו'ְוָנָׂשא ַאֲהֹרן ֶאת ִמְׁשַּפט "ובחושן המשפט כתוב  ,לא כתוב "תמיד"ו ,"ה'

ולא כתוב משא,  ,"ְוָהיּו ַעל ֵלב ַאֲהֹרןד". ב. באורים ותומים כתוב "ָּתִמי

  ".ְוָנָׂשא ַאֲהֹרן ֶאת ִמְׁשַּפט"ובחושן המשפט כתוב 

דאורים ותומים לא היו בבית  )כא, ב(דמבואר ביומא  ,ומבאר המשך חכמה

לרמז שלא יהיו תמיד על  ,לפיכך לא כתוב לשון תמיד באורים ותומים ,שני

יחסר האורים המשפט חושן עוד אפילו כשיהיה ש תמיד, לבו של אהרן

על פי זה מיושב גם הדקדוק השני, שכיון שראש הפסוק מדבר ו .ותומים

כיון שאמרו חז"ל  ",ונשא" לא כתובשם המפורש, בחושן המשפט כשיש 

ובמקום שיש שם המפורש אינו  ,שארון נושא את נושאיו(סוטה לה, א) 

לכן על האורים ותומים כתוב והיה על  ,צריך לנושאו והוא נושא את עצמו

 בלא אבל ,כלל משא ואינו(סוטה לה, א)  נושאיו את שנושא

 דרשי וכן ,קצת משא שמרגיש ,אהרן ונשא כתיב ותומים אורים

 ואתפושד) יז, ט דברים( קרא על ב)פרק ( 4נתן ידרב באבות ל"ז

 ,ואתפוש שייך ומאי, בידו היו והלא ,ואשברם הלוחות את שתי

 שפרח וכיון, למשא היו לא מעליהן הכתב שפרח שקודם רק

 שם יעויין, בידו משא שתופס כפי ,אותן ותפש, משא נעשו הכתב

 .5היטב

  

  [יב]

  ְוָעִׂשיָת ִּציץ ָזָהב ָטהוֹר ּוִפַּתְחָּת ָעָליו ִּפּתּוֵחי ֹחָתם ֹקֶדׁש ַלה':) כח, לו(

  מה משמעות המילים "קודש לה'" שכתוב בציץ

 ,הציץ על קאי דלא 6יתכן. 'לה קודשכו'  זהב ציץ ועשית) לזכח, (

סוף הפסוק מדבר כשאין אורים ותומים, לכן אבל  ,לב אהרן ולא כתוב ונשא

מדברי לזה ומביא ראיה  .שצריך לנושאו ,ושן המשפט כתוב ונשאעל ח

  .אבות דרבי נתן שמבואר בהערה הבאה

אבל הוא  .דע שלא מצאנו אבות דרבי נתן כלשון שמביא המשך חכמה 4

פרק (דז"ל האבות דרבי נתן  .ביאור של המשך חכמה בדברי אבות דרבי נתן

אמר היאך אני נותן להם  ,נסתכל בהן וראה שפרח כתב מעליהן" :)ב

אלא אאחוז ואשברם שנאמר ואתפוש  ,ין בהן ממשלישראל את הלחות שא

והנה  ." ע"כבשני הלחות ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם (דברים ט' י"ז)

ומבאר המשך חכמה דכונת  .לא מבואר מנין לחז"ל שראה שאין בהם ממש

אלא על כורחך שעד  ,והרי כבר היו בידו ,מהו לשון ואתפוש ,חז"ל להקשות

וכיון שחטאו פרח כתב  ,היו נושאים את עצמם אלא ,עכשיו לא היה נושאן

וזה  ,לכן עכשיו היה צריך לתופסן ,מעליהם ולא היו נושאים את עצמם

ולכן תפש ושבר  ,מעליהם רח כתבוראה שפ ,כל שצריך לנושאןתנס ,כונתם

כי אינו  ,ן שם היטבילכן כתב לעי ,ת להם לוחות שאין בהם ממשתשלא ל

  חכמה. מפורש שם. וזה ביאור של המשך

תמצית דבריו: בבית שני לא היו אורים ותומים, לפיכך לא כתוב  5

לשון תמיד באורים ותומים, לרמז שלא יהיו תמיד על לבו של 

אהרן תמיד, שאפילו כשיהיה עוד חושן המשפט יחסר האורים 

כשיש שם מפורש ותומים. והטעם שלא כתוב "ונשא", כיון ש

אלא  ,ן צריך לשאת אותוהוא נושא את עצמו ואי ,בחושן המשפט

  שם המפורש.כשאין בו 

 

 קודשלבאר מהו משמעות המילים שהיו חרוטים בציץ ה תוכן דבריו [יב] 6

אבל  .הפירוש הפשוט הוא שהציץ הוא קודש לה' ,"קודש לה'". דלכאורה



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 ונקרא, ו) (תוספתא מנחות ו, זה את זה מעכבין כהונה הבגדי רק

 'כו שמעון ראובן ,וזהו, כאחד הציץ עם והחושן האפוד שעל מה

: שמות רבה (יומא עג, ב 'לה קודש ישורון שבטי בנימין יוסף

 ראשית 'לה ישראל קודש) ג, ב ירמיה( שאמר וכמו, )תצוה, לח, ט

 על מרצה אינו דציץ) ב, מה( בזבחים אמרו ולכן .'כו תבואתה

 מרבה הכי ומשום .מכפר השבטים על דרק, גילולים עובדי קדשי

ה'  לפני יהיה כגר מככם (שלח, פיקא קט) 7בהעלותך בספרי

                                                 

ן ואי .מדוע טס הזהב נחשב קודש לה' יותר משאר בגדים ,קשה לפרש כן

אם כן אין זה קודש  ,לומר שהוא קודש לה' בגלל שם הויה שחרוט עליו

ופשט משמעות המילים  ,ולא קודש לה' ,אלא שם הויה הוא קודש ,לה'

על זה כתוב ש ,שהוא קודש לה' ,שיש דבר שהוא אחר ,"קודש לה'" משמע

  בציץ הזהב קודש לה'.

הכתובים על דקודש לה' עולה על שמות בני ישראל  ,ומבאר המשך חכמה

 ,ואל תתמה איך יעלה קודש לה' הכתוב בציץ .אבני האפוד ובאבני החושן

דכיון ששמונה בגדי כהונה  ,הכתובים בבגד אחרהשבטים על שמות 

שאבני שוהם  )שם(ומבואר עוד  ,מעכבין את זה זה (תוספתא מנחות ו, ו)

 ,יץכשלובש הכהן גדול את הצ ,לפיכך ,ואבני מילואים מעכבין זה את זה

 יםלפיכך נקרא ,אינו לובשו אלא עם שאר שמונה בגדי כהונהעל כורחך 

  .קודש לה' הכתוב על הציץעם  , יחדהאפוד והחושןשמות בני ישראל שעל 

שמות  מלבדכי על החושן היה כתוב  ,אתי שפיר מדוע נקרא קודש לה'ו

והמילים  ,אף היה כתוב המילים "שבטי ישורון" (יומא עג, ב), השבטים

תצוה כדאיתא בשמות רבה ( ,טי ישרון היו כתובים על האבן של בנימיןשב

על שוהם היה כתוב יהוסף, על ישפה היה כתוב בנימין ) "פרשה לח סימן ט

הן בני לאה ראובן ושמעון כו'  שבטי ישראל,", דהיינו שכל שבטי ישורון

כתוב והן בני רחל יוסף ובנימין הם שבטי ישורון, ועל שבטי ישורון 

ולכן כתוב על  ,"ֵראִׁשית ְּתבּוָאֹתה ַלה' ִיְׂשָרֵאל ֹקֶדׁש) "פרק ב, ג(רמיהו יב

הם  ,הכתובים על האפוד והחושן ,כלומר שבטי ישורון ,הציץ קודש לה'

  קודש לה'.

מיישב  ,ולאחר שהאיר את עינינו בביאור המילים קודש לה' שעל הציץ

  :, דהנה יש לדקדקהמשך חכמה כמה וכמה דברים נפלאים

ְוָהָיה ַעל ֵמַצח ַאֲהֹרן ְוָנָׂשא ַאֲהֹרן ֶאת " )לח ,כחא. בזבחים דרשו על הפסוק (

ֲעֹון ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָכל ַמְּתֹנת ָקְדֵׁשיֶהם ְוָהָיה ַעל  ִמְצחֹו 

ה ולא דרק לישראל הוא מרצ ,בא ללמד ," דלהםִלְפֵני ה' ָלֶהםִמיד ְלָרצֹון ּתָ 

דכתיב "להם" ולא  ,שאם גי הביא קרבן ונתפגל אין הציץ מרצה ,לגויים

  ראל מגויים שאין הציץ מרצה.שוצריך טעם בדבר מאי שנא י ,לגויים

ככם כגר יהיה לפני ה' ) אמרו "פרשת שלח פיסקא קט(ספרי במדבר בב. 

לפי שנאמר והיה על מצחו תמיד לרצון להם  ,למה נאמר ,(במדבר טו, טו)

ת"ל  ,לגרים מנין ,אין לי אלא הציץ מרצה לישראל ,פני ה' (שמות כח לח)ל

 ו פרק מנחות תוספתא ועיין. עליהם מרצה דציץ) טו, טו במדבר(

 ומפני. זה את זה מעכבין מילואים ואבני שוהם אבני ,)ו הלכה(

ובדי דלע, הציץ לפני מדין בנות דהעבירו) ב, ס( יבמות אמרו זה

 כתוב דעליומשום  היינו, לפורעניות רק לרצון אינו הציץגילולים 

 ,פעור בדבר ישראל את החטיאו הם כן אם ',לה קודש דישראל

  .8ופשוט, הציץ ידי על מהם נפרעו לכן, קודש וטמאו וחללו

  [יג] 

כיון דצריך קרא למעט שגויים  ," ע"כ. ויש לדקדקככם כגר יהיה לפני ה'

צריך ומדוע  ,שבכל דבר הוא כישראל ,מהיכי תיתי למעט גר ,אינם בני ריצוי

  קרא שהציץ מרצה להם.

במדין והרגו את אשה יודעת  חמו ישראללמבואר ביבמות (ס, ב) שכשנג. 

אמר רב הונא בר ביזנא אמר ר' " :ואיתא שם ,בדקו מי ידעה משכב ,משכב

בידוע שהיא  -שמעון חסידא: העבירום לפני הציץ, כל שפניה מוריקות 

" ע"כ בידוע שאינה ראויה ליבעל -ראויה ליבעל, כל שאין פניה מוריקות 

ואיך בדקו עוברי עבירה דוקא  ,דהציץ בכל מקום מרצה על עוון .והוא פלא

  שבא לרצון ולכפר עוון. ,בציץ

, ששבטי ישראל הם קודש לה' ,ולאור המבואר דקודש לה' הם שבטי ישורון

אם כן ריצוי הציץ הוא מחמת  כלומר הם קשורים ומחוברים עם הקב"ה,

לפיכך הציץ מרצה דוקא לישראל ולא  ,הקשר של ה' לשבטי ישראל בלבד

כיון דאינם  ,אינם בכלל ריצוי הציץה אמינא שאפילו גרים ולכן הו .לגויים

 םכי אינ ,והוה דרשינם לרצון להם ולא לגויים ולא לגרים ,שבטי ישראל

"ככם כגר  ,שגם גרים בכלל ריצוי כשבטי ישראל ,לזה דרשו בספרי ,"הם"

ן בדקו ולכ ,שהקב"ה אוהב את הגר כאחד משבטי ישראל ,יהיה לפני ה'"

והם  ,דכיון שהציץ מרצה מחבת אהבת ה' לישראל ,בציץן את בנות מדי

 ,וגרמו פירוד בין ה' לישראל ,החטיאו את ישראל בבנות מואב ובפעור

בסייעתא דשמיא  ומיושב כל הדקדוקים הנ"ל ,לפיכך נפרעו על ידי הציץ

 .רבה
לא נמצא ספרי זה בפרשת בהעלותך, אלא בפרשת שלח. וצריך לעיין  7

 בכתב היד.
שבטי קודש לה' שכתוב על הציץ, הכונה על  דבריו:תמצית  8

על הציץ מרצה כן אין ל שכתובים על האפוד והחושן.ישראל 

גויים. ולכן בדקו את בנות מדין בציץ, דכיון שהציץ מרצה מחבת 

אהבת ה' לישראל, והם החטיאו את ישראל בבנות מואב ובפעור, 

  .הציץוגרמו פירוד בין ה' לישראל, לפיכך נפרעו על ידי 

 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

  ל האפוד ועל החושןמדוע ציוותה תורה לכתוב שמות בנ"י ע

 כנגד הוא להציץ שמקושר כתפות על שבאפוד השמות ,9זה ולפי

 ד"יו של קשר כנגד הוא שבחושן ושמות, ראש שבשל ת"דל קשר

 אותם שנושא ,)א, ו ברכות( עלמא דמארי תפילין והמה, יד שבשל

 יתברך להשם ישראל הם שקשורים לרמז ,במקדש הגדול הכהן

, כח( תמיד ונשא חושן גבי כתוב הכי ומשום, כביכול וראש בלב

, ראש של מעכב יד דשל דידן בתפילין וכמו, יד של דעיקר ,)ל

 ונשא רק ,תמיד בכתי לא באפוד ולכך ,תמיד הוא יד דשל נמצא

  .10היטב ק"ודו ,)יב שם( כו' שמותם את אהרן

  [יד] 

  ט"ג שמונה בגדים רק בשבת ויו"לא היה מניח כהמדוע 

 ב פרק חגיגה ירושלמי לוי בן יהושע רבי אמר זה משום 11ואולי

 דאז משום, טוב ויום בשבתות רק בכליו מתלבש יהדה) ד הלכה(

                                                 
  המשך חכמה עוד כמה דברים נפלאים: [יג] על פי דרכו מיישב 9

פעם  ,מדוע ציוותה תורה לכתוב את שמות השבטים פעמיים ,א. דצריך טעם

(כח,  , ופעם שניה על אבני החושןשעל כתפות האפוד שוהםאחת על אבני 

  .י)-ט

כח, דכתיב ( ,וד לא כתוב "תמיד"מדוע באבני השוהם שעל כתפות האפב. 

ְוַׂשְמָּת ֶאת ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים ַעל ִּכְתֹפת ָהֵאֹפד ַאְבֵני ִזָּכֹרן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנָׂשא ) "יב

". ועל אבני החושן כתוב ל  ְׁשֵּתי ְכֵתָפיו ְלִזָּכֹרןַאֲהֹרן ֶאת ְׁשמֹוָתם ִלְפֵני ה' עַ 

ַהִּמְׁשָּפט ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ַהֻּתִּמים ְוָהיּו ַעל ֵלב  ְוָנַתָּת ֶאל ֹחֶׁשן) כח, לתמיד (

ל ַעל ִלּבֹו ִלְפֵני ה' ַאֲהֹרן ְּבֹבאֹו ִלְפֵני ה' ְוָנָׂשא ַאֲהֹרן ֶאת ִמְׁשַּפט ְּבֵני ִיְׂשָראֵ 

אבני שוהם ואבני מילואים מעכבין זה את זה והרי כבר נתבאר ש ,"ָּתִמיד

[וכבר מיישב המשך  יד על לב אהרן.ושניהם תמ ,(תוספתא מנחות ו, ו)

  פיסקא יא, וכאן מיישב בדרך אחרת].חכמה דקדוק זה לעיל 

הכתובים פירושו ששבטי ישראל  ",קודש לה'"ולאור המבואר שהמילים 

והציץ מורה על הקשר הבלתי  ,הם קודש לה'באבני האפוד ובאבני החושן 

בזה יבואר מדוע  ,ולכן הוא מרצה דוקא על עוונתם ,נפרד של ה' לישראל

 .ציוותה תורה על הכהן גדול לשאת את שמות שבטי ישראל פעמיים

בקשר תפלין שמניח כביכול הקב"ה תפילין דהקשר של ה' לישראל הוא 

 ,[ונקט המשך חכמה קשר ),ו, א(כמבואר בברכות  ,של יד ותפילין של ראש

דקשר של תפילין מורה על  ,ת בשלח פיסקא יבשלרמז למה שפירש בפר

. וקשר של ראש כמבואר שם בביאור החכמה ,חיבור בלתי ניתן להתנתק

נב בבית יוסף (אורח חיים לב, אות כמבואר  ,ושל ראש הוא יו"ד ,הוא דל"ת

  .]ד"ה ישעה קשר)

 ,לכן ציוה ה' שהכהן הגדול שקדוש מאחיו ישא על כתפיו שמות בני ישראל

, להורות על של יד ועל לבו כנגד תפילין ,כנגד תפילין של ראש של הקב"ה

ובזה  הקשר של הקב"ה לישראל על ידי קשר תפילין של ראש, ושל יד.

 .12ק"ודו ,תפילין כנגד בכליו מתלבש היה ולכן, נוהג תפילין אין

משך חכמה עם "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,סייעתא דשמיאב

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".ביאור בינת החכמה

 עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה דברים.

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייל חינםלקבלת הספרים 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

(מנחות לו, דאמרו חז"ל  ",תמיד"מיושב גם כן מדוע באבני החושן כתוב 

אבל  ,גם של ידעליו  ו, יהיוא) דלכתחלה כשיהיה תפילין של ראש על ראש

ולא ראש אינו  ,ידיד הוא תמתפילין של אם כן  ,אין קפידא להניח יד לבד

 , אינו חייב להניח של ראש.שאם מניח יד ,תמיד
תמצית דבריו: ציוה ה' שהכהן הגדול שקדוש מאחיו ישא על  10

כתפיו שמות בני ישראל, כנגד תפילין של ראש של הקב"ה, ועל 

לבו כנגד תפילין של יד, להורות על הקשר של הקב"ה לישראל 

  על ידי קשר תפילין של ראש, ושל יד.

 

דלפי רבי  ,מדוע אמרו בירושלמי חגיגה (ב, ד) ,[יד] על פי דרכו מיישב 11

 ,רק בשבת ויום טוב ע בן לוי היה הכהן גדול לובש שמונה בגדי כהונהשויה

דכיון שבכל ימות החול היה הכהן  ,אבל לאור המבואר יש לומר .והוא תמוה

הרי הוא מסמל את הקשר בין  ,והוא הקדוש מאחיו ,גדול מניח תפילין

שכביכול כשמניח הכהן גדול תפילין זה מורה  ,ישראל לאביהם שבשמים

 ,אבל בשבת ויום טוב שאין להניח תפילין ,על הנחת תפילין של הקב"ה

ושמות בני  ,לפיכך היה מניח אז את הציץ ,)מנחות לו, בואינם זמן תפילין (

 לרמז על הקשר של ישראל לאביהם ,דהיינו שמונה בגדים ,ישראל

  שבשמים.

זה מורה על הנחת  ,כשמניח הכהן גדול תפילין :דבריותמצית  12

 ,אבל בשבת ויום טוב שאין להניח תפילין ,תפילין של הקב"ה

  .לפיכך היה מניח אז את הציץ ,)מנחות לו, בואינם זמן תפילין (

  


