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יותר  מרובה  הכפורת  קדושת  היתה  האם 
לא או  הארון  בדי  של  מהקדושה 

הארון,  בדי  וקדושת  הכפורת  קדושת  בענין  להסתפק  יש  הנה 
יש לומר שקדושת  והנה מצד אחד  יותר קדושה.  יש  באיזה אחד מהם 
ככיסוי  ניתנת  שהיא  כיון  הבדים  מקדושת  יותר  מרובה  היא  הכפורת 
מצד  ולכן  הארון.  הלוחות שבתוך  פני  את  "רואה"  היא  ועי"ז  הארון  על 
אינם  שהם  כיון  הבדים  מן  יותר  מרובה  קדושה  בה  שיש  לומר  יש  זה 

הארון. שבתוך  הלוחות  פני  את  רואים 

היריעות  קדושת  לענין  יא)  (לה  באוה"ח  מפורשת  זו  [וסברא 
 - "המשכן"  הדרגת  "הנה  לשונו  וזה  המשכן,  גבי  שעל  התחתונות 
[פ'  הקודש  על  מסככים  שהם  להיות  התחתונות,  יריעות  שהם 
בהדרגה  הם  לפיכך]  המשכן,  גבי  על  שניתן  הראשון  הכיסוי  שהם 
על  הניתנים  הנוספים  הכיסויים  [שהם  ומכסהו"  מ"אהלו  מעולה 
העשויים  ברש"י]  עי"ש  התחתונות.  היריעות  של  הנ"ל  הכיסוי  גבי 
פני  רואים  אינם  ומכסהו]  אהלו  של  ש[הכיסוי  [לפי]  מהעורות, 

הקודש".

המשכן  גבי  על  הניתנות  התחתונות  שהיריעות  באוה"ח  ומבואר 
על  שניתנו  הכיסויים  שאר  מכל  יותר  מרובה  קדושה  בהם  שיש  הרי 
הם  הללו  התחתונות  שהיריעות  משום  הוא  לזה  והטעם  המשכן.  גבי 
הכלים  כל  את  רואים  הם  ועי"ז  המשכן  גבי  על  שניתן  הראשון  הכיסוי 
וקדושתן  מתעלים,  הם  כך  ומתוך  המשכן  בתוך  הנמצאים  הקדושים 

מתרבה.

שעי"ז  משום  האנושי,  המין  לגבי  גם  הענין  הוא  שכן  ובאמת 
חכמים  תלמידי  ובסביבת  בקירבת  תמיד  להמצא  משתדל  שהאדם 
ואכמ"ל  אכי"ר  יתירה  בקדושה  ומתקדש  מתעלה  הוא  הרי  וצדיקים, 

בזה].

יותר  מרובה  הארון  בדי  שקדושת  לומר  יש  שני  מצד  אולם 
ואינם  הארון  אל  תמיד  מחוברים  היו  שהבדים  לפי  הכפורת,  מקדושת 
משא"כ  ממנו",  יסורו  "לא  טו)  (כה  וכמוש"כ  לעולם  ממנו  נפרדים 

הארון. אל  תמידי  באופן  ומחוברת  צמודה  איננה  שהיא  הרי  הכפורת 

מבואר  שבאוה"ח  משום  האוה"ח  דברי  מתוך  נפשט  זה  וספק 
לשון  וזה  הכפורת.  מקדושת  יותר  ומרובה  מעולה  הבדים  שקדושת 
האוה"ח (לה יב) "ואומרו "ואת בדיו" [והיינו שכתוב "ואת" עם וא"ו 
בקדושה.  ארון  של  לגופו  הבדים  שוים  כי  הכתוב  יודיע  החיבור] 
הכפרת"  "את  ואומרו  ממנו".  יסורו  "לא  הכתוב  ולזה תמצא שצוה 
[בלי וא"ו החיבור] כי לא שוה לקדושת הארון [והסבר החילוק בין 
תמצא  וכן  באוה"ח].  לעיל  שם  מבואר  לא  או  החיבור  וא"ו  כשיש 

להסירו". אזהרה שלא  אין  וגם  בארון  קבוע  הי'  שלא 

להקדושה  שוה  היתה  הארון  בדי  שקדושת  באוה"ח  ומבואר 
לפי  הארון  מן  הבדים  את  להסיר  שאסור  ד'  צוה  ולכן  הארון.  גוף  של 
נובעת  הבדים  שקדושת  מהאוה"ח  [ומשמע  לזה.  זה  שוה  שקדושתם 
ואסור  בארון  קבועים  הם  ולכן  הארון.  בקדושת  תלויה  והיא  מהארון 
יוכלו  בו,  וקבועים  מחוברים  שהם  עי"ז  רק  כי  ממנו  אותם  להסיר 

בזה]. עוד  ועיין  בקדושתם.  להשאר  הבדים 

קדושתה  אלא  הארון  לקדושת  שוה  איננה  הכפורת  קדושת  אולם 
להיות  צריכה  היא  אין  ולפיכך  הארון.  קדושת  מן  פחותה  במדרגה  הוי 

הארון. מן  אותה  להסיר  איסור  שום  ואין  בארון,  קבועה 

או  בקדושתן  שווים  כהונה  הבגדי  כל  האם 
יותר מקודשים  גדול  הכהן  בגדי  שמא 

לב  חכמי  כל  אל  תדבר  "ואתה  כתיב  ג-ד)  (כח  תצוה  בפרשת 
ואלה  לי.  לכהנו  בגדי אהרן לקדשו  ועשו את  רוח חכמה  אשר מלאתיו 
ואבנט  מצנפת  תשבץ  וכתנת  ומעיל  ואפוד  חשן  יעשו  אשר  הבגדים 
בפסוקים  נתבאר  הרי  לי".  לכהנו  ולבניו  אחיך  לאהרן  קדש  בגדי  ועשו 
(כח  האוה"ח  ושואל  כהונה.  מהבגדי  ששה  עשיית  על  הצווי  הללו, 
ציץ  והשמיט  בגדים  ששה  אלא  הכתוב  מנה  לא  למה  "קשה  ד) 

ומכנסים". הקודש 

עשיית  על  "בפירוש"  צוה  לא  שהכתוב  שאע"פ  האוה"ח  ומתרץ 
הבגדים  ב'  את  גם  הללו  הפסוקים  לנו  "רמזו"  מ"מ  והמכנסים  הציץ 
ג'  בפסוק  נרמז  שהציץ  האוה"ח  ומבאר  והמכנסים.  הציץ  של  הללו 
שהרי  לי",  לכהנו  לקדשו  אהרן  בגדי  את  "ועשו  הכתוב  שאמר  במה 
ולכן  לאמרו.  צורך  ואין  מיותר  הוי  לכאורה  הפסוק  של  הזה  החלק  כל 
עשיית  על  הצווי  את  לנו  לרמז  הוא  הפסוק  שכוונת  האוה"ח  מפרש 
ובסוף פסוק ד' מרומז הצווי לענין עשיית המכנסים שהרי כתוב  הציץ. 
הפסוק  של  הזה  החלק  שכל  וכיון  כו'",  לאהרן  קדש  בגדי  "ועשו  שם 
את  בזה  לנו  מרמז  שהפסוק  האוה"ח  מבאר  לכן  מיותר  לכאורה  הוא 

המכנסים. עשיית  לענין  הצווי 

בפסוק  רמזו  הציץ  שניהם,  הכתוב  שרמזם  "ואולי  האוה"ח  וז"ל 
שלפני זה (פסוק ג) [באומרו] "ועשו את בגדי אהרן לקדשו" שלא 
נתכוון  אלא  ד),  (בפסוק  וגו'"  הבגדים  "ואלה  אלא  לומר  נצרך  הי' 
[של]  בפסוק  אותו]  התורה  הזכיר[ה  שלא  הציץ  אל  ג)  (פסוק 
בגדי  "ועשו  אמר  כו'  המכנסים  וכנגד  ד).  (פסוק  הבגדים"  "ואלה 
הוא  מיותר  זה  ופסוק  ד)  פסוק  (סוף  ולבניו"  אחיך  לאהרן  קודש 

המכנסים". על  לומר 

וממשיך האוה"ח ושואל "ונשאר לדעת למה לא סידרם הכתוב 
בפסוק  שהוזכרו  כהונה  [בגדי  הששה  עם  יחד  והמכנסים]  [להציץ 
התורה  כתבה  לא  טעם  מאיזה  דהיינו  זה".  לכל  צריך  הי'  ולא  ד], 
כהונה,  בגדי  השמונה  כל  עשיית  על  הצווי  את  אחד,  בפסוק   - בפירוש 
לג' חלוקות  כהונה  בגדי  מאיזה טעם בחרה התורה לחלק את השמונה 
ואח"כ  הציץ,  עשיית  על  הצווי  את  התורה  לנו  רמזה  שמתחילה  דהיינו 
רמזה  ולבסוף  כהונה,  מהבגדי  ששה  עשיית  על  בפירוש  התורה  צוותה 
לנו התורה את הצווי של עשיית המכנסים, למה לא כללה התורה ביחד 

בגדים. כל השמונה  הצווי של  את 

והמכנסים]  הציץ  [פ'  אלו  דברים  ב'  "ואולי  האוה"ח  ומתרץ 
מעלתו  לצד  הציץ  [בגדים],  הששה  [שאר]  עם  אחד  בגדר  אינם 
לצד  והמכנסים  עצמו.  בפני  הקדימו  ולזה  גדול  כהן  בגדי  מג'  יותר 
היותם בהדרגה פחותה מג' בגדי כהן הדיוט ולזה אחרו בפני עצמו, 

שוה". הדרגה  הם  והששה 

חשיבותם.  כפי  כהונה  בגדי  השמונה  את  מחלק  שהפסוק  והיינו 
כלל  ואח"כ  וחשיבותו  מעלתו  לצד  הציץ  את  הפסוק  הקדים  ולכן 
לזה  זה  שווים  שהם  משום  כהונה  בגדי  הששה  כל  את  ביחד  הפסוק 
ומעלתו  שחשיבותו  לצד  המכנסים  את  הפסוק  רמז  ולבסוף  במעלתם 

כהונה. הבגדי  מכל שאר  פחות  הוא 

כל  של  הקדושה  שדרגת  הוא  הקדוש  האוה"ח  כוונת  וכפשוטו 
מרובה  הוי  הציץ  שקדושת  אלא  לזה  זה  שוה  אינו  הנ"ל  חלוקות  הג' 



בדרגת  בגדים  הששה  שאר  כל  שווים  ואחריו  הבגדים  שאר  מכל  יותר 
מדרגת  פחותה  הוי  קדושתו  שדרגת  הבגד  הוא  והמכנסים  קדושתם, 

כהונה. הבגדי  כל שאר  הקדושה של 

שבפרשת  לפי  האוה"ח,  בכוונת  כן  לומר  אפשר  אי  לכאורה  אולם 
שכל  מבואר  (שם)  שמהפסוק  בפירוש,  האוה"ח  כותב  יג)  (לה  ויקהל 
שמונה בגדי כהונה שווים זה לזה במדרגת קדושתם. וזה לשון האוה"ח 
בגדי  לקדושת  הם  שווים  בניו.  בגדי  ואת  כו']  הקודש  בגדי  "[את 
האוה"ח  מדברי  ומבואר  המחברת".  בוא"ו  חיברם  לזה  אביהם  אהרן 
כהונה  בגדי  השמונה  שכל  ותבין)  יא-יג,  ה,  פסוק  באוה"ח  לעיל  (עי"ש 
כוונת האוה"ח  ביאור מהו  ולפי"ז צריך  לזה בדרגת קדושתם.  זה  שווים 
שווים  בגדים  השמונה  כל  דרגת  שאין  האוה"ח  כשכתב  תצוה  בפרשת 

לזה. זה 

ואולי אפשר לומר שאע"פ שבעצמיותם הרי שכל השמונה בגדים 
יג)  לה  ויקהל  בפרשת  האוה"ח  (וכמוש"כ  בקדושתם  לזה  זה  שווים 
מ"מ הם חלוקים לענין חשיבותם ומעלתם. וזהו כוונת האוה"ח בפרשת 
בגדים שווים  כל השמונה  הרי שאין  ומעלתם  תצוה, שלענין חשיבותם 

לזה. זה 

שאר  על  נוספת  וחשיבות  מעלה  מסוימים  לבגדים  שיש  והטעם 
משום  שהוא  לומר  יש  יותר,  מרובה  קדושתם  שאין  אע"פ  הבגדים 
בעולמות   - יותר  מעולים  תיקונים  לפעול  מסוגלים  הללו  שהבגדים 
ולכן מצד הכח  כהונה.  ע"י שאר הבגדי  העליונים, מהתיקונים שנעשים 
וחשובים  מעולים  לבגדים  נחשבים  שהם  הרי  להם,  שיש  הזה  הנוסף 

כהונה. הבגדי  יותר משאר 

כותב  ב)  (כח  האוה"ח  שהרי  ביאור  צריכים  עדיין  הדברים  אולם 
שהארבע בגדי לבן רומזים אל הארבעה אותיות של השם הוי' והארבע 
בגדי זהב רומזים אל הארבעה אותיות שבשם אדנות, וא"כ הרי לכאורה 
לדרגת  לבן  הבגדי  של  הקדושה  דרגת  בין  חילוק  שיש  מזה  נראה  הי' 
(והיינו ע"פ  יותר  הוי' הוא מעולה  זהב שהרי השם  הקדושה של הבגדי 
מהשם  בהג"ה)  ס"י  רע"ו  ס'  יו"ד  ע'  ההלכה  מבחינת  גם  ואולי  סוד 
הוי במדריגה  הוי' לכאורה  וא"כ הבגדים שרומזים אל השם  של אדנות 
אדנות. השם של  אל  שמרמזים  מהבגדים  קדושתם  לענין  יותר  עליונה 

(ובפרשת  תצוה  שבפרשת  האוה"ח  דברי  את  לבאר  שיש  ושו"ר 
(לה  האוה"ח  מדברי  דהנה  ומבואר.  פשוט  יותר  באופן  יג)  לה  ויקהל 
של  הקדושה  דרגת  בין  קטן  ושינוי  חילוק  רק  יש  שאם  מבואר  יא) 
באופן שהי' משמע  אותם  יגדיר  עדיין  הפסוק  אז  כהונה  בגדי  השמונה 
הקדושה  שהפרש  שכיון  לפי  בקדושתם.  לזה  זה  שווים  הם  שכאילו 
השמונה  כל  אל  תתאר  התורה  לפיכך  כך  כל  גדול  אינו  ביניהם  שיש 

בקדושתם. לזה  זה  שווים  הם  כאילו  בגדים 

השמונה  בין  ושינוי  חילוק  יש  שבוודאי  שאע"פ  לומר,  יש  ולפי"ז 
(לה  ויקהל  בפרשת  האוה"ח  כתב  מ"מ  קדושתם  דרגת  לענין  בגדים 
בקדושתם.  לזה  זה  שווים  בגדים  השמונה  שכל  מבואר,  שמהפסוק  יג) 
(וכדמשמע  הבגדים  משאר  יותר  מקודש  שהציץ  שאע"פ  והיינו 
מקודשים  לבן  והבגדי  ד),  כח  תצוה  בפרשת  האוה"ח  דברי  מפשטות 

פחותים  והמכנסים  ב),  כח  באוה"ח  (כדמשמע  זהב  מהבגדי  יותר 
הקדושה  מיעוט  או  שריבוי  כיון  מ"מ  הבגדים,  שאר  מכל  בקדושתם 
שיש ביניהם איננו הפרש וחילוק גדול כל כך, לפיכך הגדיר הפסוק (לה 

קדושה. אחד של  בגדר  כהונה  בגדי  כל השמונה  את  יג) 

שווים  בגדים  השמונה  שכל  שכתב  יג)  (לה  האוה"ח  כוונת  וזהו 
לענין  בגדים  השמונה  בין  כך  כל  גדול  הפרש  שאין  דהיינו  בקדושתם 
היו מהבגדי  עיון שהרי המכנסים  יש כאן מקום  [אולם עדיין  קדושתם. 
שאר  מכל  יותר  פחותה  במדרגה  היו  שהם  האוה"ח  כותב  ואעפ"כ  לבן 
שבפרשת  האוה"ח  דברי  על  קשה  לא  שכעת  שאע"פ  והיינו  הבגדים. 
ויקהל (לה יג) מדברי האוה"ח שבפרשת תצוה (כח ד) מ"מ קצת קשה 
במדרגה  הוי  שהמכנסים   - ד)  (כח  תצוה  בפרשת  האוה"ח  מש"כ  על 
שהוי  שהמכנסים,  ב)  (כח  שם  לעיל  האוה"ח  ממש"כ  ביותר,  הפחותה 

וצ"ב]. הוי'  שבשם  האותיות  אחד  אל  רומז  לבן,  מהבגדי  אחד 

- החודש  פרשת   -

ניסן חודש  עד  המשכן  הקמת  נתעכבה  למה 
(ע'  כסלו  בכ"ה  המשכן  עבודת  עניני  כל  את  גמר  ישראל  כלל  הנה 
חודש  עד  המשכן  הוקם  לא  ואעפ"כ  המדרש)  בשם  סק"ז  תר"ע  מ"ב 
בצורת  חיסרון  שום  איזה  הי'  האם  לשאול  ויש  ב).  מ  אוה"ח  (ע'  ניסן 

המשכן. נתעכבה הקמת  שבגללה  המשכן  עשיית 

הזה  החשש  את  לשלול  בא  שהפסוק  לב)  (לט  האוה"ח  ומבאר 
לא  המשכן  בהקמת  שהעיכוב  בפירוש,  לנו  מבארת  שהתורה  דהיינו 

והכנתו. עשייתו  בצורת  חיסרון  שום  איזה  בו  שהי'  זה  מצד  נבע 

בני  ויעשו  מועד  אהל  משכן  עבדת  כל  "ותכל  (שם)  כתיב  דהנה 
שהטעם  האוה"ח  ומבאר  עשו".  כן  משה  את  ד'  צוה  אשר  ככל  ישראל 
המשכן  את  עשו  ישראל  שכלל  הזה,  בפסוק  לנו  מפרטת  שהתורה 
בהקמת  שהעיכוב  לנו  לבאר  כדי  הוא  יתברך,  ד'  של  הצווי  כפי  בדיוק 

המשכן. בעשיית  שאירע  חיסרון  שום  איזה  מצד  נעשה  לא  המשכן 

ניסן בכדי  צוה אותם להמתין עד חודש  לזה שהקב"ה  אלא הטעם 
המשובח  החודש  הוא  ניסן  שחודש  משום  הוא  המשכן,  את  להקים 

השנה. חדשי  מכל שאר  ביותר  והמובחר 

מהם  החשד  להסיר  בזה  נתכוון  וגו'.  אשר  "ככל  האוה"ח  לשון  וזה 
כי יראה הרואה שצוה ד' על המשכן ונעשה [המשכן] ו[אעפ"כ] קפלוהו 
[לעכב את  כי היתה סבה  [האדם]  יאמר  זה]  [ומכח  ג' חדשים.  [למשך] 
שישראל  או  הגון  בלתי  דבר  בו  שהי'  המעשה  מצד  המשכן]  הקמת 
ישראל  בני  ויעשו  וכו'  "ותכל  אמר  לזה  במצותו,  האמור  מכל  דבר  עכבו 

ככל".

חודש  עד  הקב"ה  המתין  טעם  "ומה  לבאר  האוה"ח  וממשיך 
הראשון, [לפי] שהוא חודש המשובח שנקרא ראשון, והוא אומרו בגמר 
מועד". כו' תקים את משכן אהל  הראשון  החודש  ביום  ב)  (מ  המלאכה 

הוא  ניסן  שחודש  ב)  יב  (שמות  החודש  בפרשת  האוה"ח  כתב  וכך 
"נתכוון  לשונו  וזה  השנה.  חדשי  שאר  מכל  ביותר  המובחר  החודש 

ה]מובחר שבחדשים". [החודש  הוא  זה  חודש  כי  לומר  [הפסוק שם] 
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