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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  תצוה )ב(  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

  

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקרי

הרה"ח ר'  דוד קנאפלער  שיחי' 

מאנסי

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 לכבוד הולדת הבן שיזכה להכניסו בבריתו של
 אברהם אבינו בעתו ובזמנו  

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  משה יהושע זינגר  שיחי' 

ירושלים

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לזכות בנו הבה"ח מרדכי יחיאל 

שזכה לקבל עליו עול תורה ולהפטר מעול מלכות

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  ישראל יצחק גולדברג  שיחי' 

בארא פארק

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' אברהם יעקב ריינער  שיחי' 

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  אהרן יוסף קליינברגער שיחי'

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש
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ליקוטים פרשת תצוה

האורים והתומים - סוד שמות הקדש שבלבו של יהודי

ה'  לפני  לזכרן  אל הקדש  בבאו  לבו  על  בחושן המשפט  ישראל  בני  אהרן את שמות  "ונשא 
תמיד. ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התמים והיו על לב אהרן בבאו לפני ה' ונשא 

אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני ה' תמיד" )שמות כח, כט-ל(.

מאירים את דיברהן ומשלימים את דבריהן

יש בפרשה זו של חושן המשפט כמה ענינים נפלאים שננסה לבארם באופן שמאיר חדרי תורה 
רביםאם כי לא יספיק הזמן לעסוק בהם כעת, ולהורידם במה שיש לו ביטוי בדרכי העבודה 

דקדוקים  כמה  נעורר  הסוגיא,  לב  אל  דרך  ולסלול  הכיסויים  את  להסיר  וכדי  ותפיסת הדעת. 

מהלכים  ולהציע  הקושיות  לדחות  המפלפל  אולי  יוכל  כי  ואם  המכוון.  אל  לנטות  שיעזרו 

חילופיים, די לנו במה שנעורר כדי לגעת בעזרתו ית' במכוון שהינו נכון מצד עצמו.

"ונתת  היו צריכים לקבוע אבנים, אמרה תורה  גוף החושן שבו  כמבואר בכתוב, מלבד  הנה 
אל חושן המשפט את האורים ואת התמים". וכתב רש"י ז"ל: "הוא כתב שם המפורש שהיה 

וכו'". ומבואר בלשון  ידו הוא מאיר דבריו ומתמם את דבריו  נותנו בתוך כפלי החושן שעל 

הזהב של רש"י הקדוש שבא ליישב את האומר דרשני בפסוק, דלכאורה הרי מדבור "בכתב 

שם המפורש", בדבר אחד בלבד, ומהו אם כן שכתוב "את האורים ואת התומים". דלכך פירש 

ואמר שע"י הכתב הוא "מאיר דבריו" ו"ְמַתֵמם דבריו" - שני דברים.

]ומקור פירושו הוא בדברי הגמרא )ביומא עג:( שאמרה "למה נקרא שמן אורים ותומים. אורים 
)וכתב שם רש"י ז"ל: שמאירין את דבריהן - מפרשין  שמאירין את דבריהן, תומים שמשלימין את דבריהן" 

דבריהן, משלימין את דבריהן - כדאמר אין גזירתם חוזרת([.

שני חלקים בשמות הק'

והנה אם כי נתבאר שיש כאן אכן שני דברים, ולכאורה מיושב אם כן שיש כאן גם "אורים" 
וגם "תומים", עדיין קשה קצת. דלפי מה שנתפרש נתנו בתוך החושן דבר אחד )את השם המפורש( 

האורים  את  וכו'  "ונתת  מהלשון  ואילו  לַתֵמם.  וכח  להאיר  כח  שונות:  פעולות  לשני  שגרם 

דברים. אלא  היו להכניס לחושן שני  צריכים  ואת התומים" משמע לכאורה שבשימה עצמה 
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הכתוב  ליישב  נשוב  הסוגיא,  ולפתוח  לדקדק  שנוסיף  לאחר  ולהלן,  בגו,  דברים  יש  שבאמת 

ולבאר הדברים.

הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים ללא חושן המשפט

רואים כאלו הפלגות של יקרת פעולת אבני החושן בכתוב: "ונשא אהרן את שמות בני  הנה 
ישראל וכו' בבאו אל הקדש לזכרון לפני ה' תמיד וכו' והיו על לב אהרן וכו' לפני ה' תמיד". 

השי"ת  לפני  ישראל  זכרון  את  להכניס  החושן  כדוגמת  שאין  מהם  שמשמע  כאלו  ביטויים 

נפלא. דלא רק שמדובר בבחינה פנימית של "לב אהרן", אלא שהוא "תמיד",  באופן היותר 

כחקיקה נצחית שאי אפשר לה שתפסק.

וכיון שכן, נשאלת שאלה יסודית. דאם אכן מדובר במעלה עליונה של נשמות ישראל הנפקדים 
"תמיד" ונזכרים לפניו ית', אם אכן מתעסקים כאן עם גווני ה"כלה" ]שבהיותה מתיחדת מהוה 

של  כניסתו  בעת  מדוע  במקדש[.  שעיקרו  ותחתונים  עליונים  של  החיבור  לכל  השורש  את 

הכהן הגדול לפני ולפנים, נכנס הוא בלי חושן המשפט - בלי הכלי שמגלה את ה"זכרון לפני 

)והגם שהפשטן ירצה לדחות השאלה באומרו שכבר אמרו בגמרא שאין נכנסים לקדש הקדשים בבגדי זהב משום  ה' תמיד" 

שאין קטיגור נעשה סניגור )הוא ראש השנה וכו.(, מובן למשכיל שצריך להיות טעם עצמי מלבד קלקולים 

וקטרוגים שיכולים להתהוות בזכרון החטא. 

מה  העגל,  לחטא  קדם  המשכן  שציווי  בחז"ל  דעה  ישנה  להלן  שנביא  כפי  שהרי  לך,  תדע 
שמחייב שצורתו וסדר עבודתו אינם נגזרים מחשבון של חטא וקטרוג. ומשמע אם כן שצריך 

להמצא טעם פנימי אחר במה שאין הכהן הגדול נכנס לקדש הקדשים עם חושן המשפט על 

לבו(.

ביום המקודש ביותר אין כניסה לקדש הקדשים

)יחוד השבת ח"ב(. הנה הן לפי הפשט והן לפי  זאת נזכיר ממה שהוארך בו במקום אחר  ולהבין 
הסוד, אין לך מקום שמתקיימת בו התכלית של יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה כמו קדש 

מי  הגדול  הכהן  ובפרט  בלבד,  הישראלי  איש  אל  בו  שיכנוס  מי  לך  שאין  המקום  הקדשים, 

שכחלק מהכנסיה )ובפרט בהיותו נשמה כוללת( מבטא בכניסתו לפני ולפנים את החיבור של ה'כלה' 

למקום הפקידה, ל"חדר המט'" )מ"ב יא, ב(.

למקום  שכזו  לכניסה  ביותר  הראוי  היום  את  נבקש  כאשר  הדברים,  פני  הם  שאלו  ומאחר 
היחוד, ימצא הדבר לכאורה ביום השבת. דמלבד שבכללות שגבה מעלת השבת על כל הימים, 

ולפנים  לפני  שכזו  לכניסה  מסוימת  שייכות  לה  יש  השבת"  את  ישראל  בני  "ושמרו  בבחינת 
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)וכידוע לא בכדי התלמידי חכמים שחיים כמרכבה ליחוד העליון שומרים ומצפים ליום השבת(. וצריך אם כן להבין, איך 

אפשר שביום הכיפורים נכנסים לפני ולפנים, בעוד שבשבת קדש, היום שלכאורה אין לך ראוי 

כמוהו לכניסה שכזו, אין מגיעים אלא עד ההיכל, ויותר מזה לא נגשים אל הקדש.

מחלקות בענין צווי המשכן

וליישב זאת נקדים ענין שורשי שנחלקו בו רבותינו ז"ל לגבי מהות הציווי של עשיית משכן 

משכן  יעשו  ישראל  שבני  האלוקי  שהרצון  שסוברים  מדרשים  דיש  ית'.  שכינתו  בו  להשרות 

איננו נוגע כלל למה שנפלו בחטא העגל. דאפילו אם לא היו נופלים היו מצטווים לעשות בית 

)ולכך  ניכר  היותר  באופן  שכינה  ותחתונים, של השראת  עליונים  התכללות  גילוי של  בו  שיש 

מפרשים שהציווי באמת היה קודם החטא(. ויש מדרשים, וכן דעת התנחומא )תרומה(, שבאמת עיקר הרצון 

האלוקי היה מכוון לדרוש הידוע )על הכתוב "ושכנתי בתוכם"( - 'בתוך כל אחד ואחד'. והיינו דהגם 

שנצטוו לעשות משכן ולהמשיך השראת השכינה, אין זה אלא לאחר שנפלו בחטא והחמיצו 

במקומו,  ויהודי  יהודי  כל  אצל  היא  השכינה  השראת  שבה  דרגה  פנימית,  היותר  הדרגה  את 

בפנימיות הלב שיפה כחו להכיל גילוי שכינה באופן היותר נפלא.

אלו ואלו דברי אלוקים חיים

ומאחר ואין רצוננו לבסס את הדברים שיאמרו להלן על שיטה אחת שנתונה במחלוקת, נקדים 

יש בודאי פנים  ואלו דברי אלקים חיים  יסוד במחלוקות חז"ל. דכידוע, בבחינת אלו  תחילה 

לכל דעה ודעה שאמרו רבותינו, פנים אמיתיות. ואם כי לא נוכל תמיד לפלס בזה דרך ולקיים 

זו,  שתי השיטות, נדע שיש בודאי נקודה של תורת אמת שגנוזה בכל דעה, ]ונפק"מ בהכרה 

שפעמים שאפשר לינוק תובנות שהינם נכונות לכולי עלמא[.

ולגבי המחלוקת המסוימת הנ"ל נכיר בהבחנה אחת היוצאת בודאי מדבריהם, הבחנה שאין 

לחטא,  הנפילה  לאחר  אלא  המשכן  על  נצטוו  שלא  התנחומא  לפי  דהנה  עליה.  שיחלוק  מי 

מגילוי  ומהות(  )באיכות  יותר  גדול  יהודי  של  לבו  בפנימיות  השכינה  שגילוי  להדיא  )כנ"ל(  רואים 

השכינה שבמשכן, דאפילו המציאות של קדש הקדשים לא נתחדשה אלא אחרי החטא. 

ולפי היסוד הנ"ל, מבינים שאף הסובר שנצטוו על עשיית המשכן קודם החטא, חולק רק במה 

שסבור שמכל מקום היו זקוקים לעשות משכן. אך על עצם היסוד, לדעת שאין לך קדש קדשים 

כלבו של יהודי שמתקיים בו "ושכנתי בתוכם" )באופן היותר נפלא(, אין לך מי שיחלוק,
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קודש קודשים באדם עצמו

דהנה  קדש.  בשבת  ולא  הכיפורים  ביום  ולפנים  לפני  נכנסים  מדוע  הנ"ל,  מיושב  זה  וע"פ 
הגם שנאמר בו "שבת שבתון")וירא טז' לא(, ו"אחת בשנה")שם טז' לד(, אין יום הכיפורים מתייחס 

אלא למערכת הימים טובים, סדר הזמנים שעם כל רוממותו יש לו שייכות לבריאה ולנבראים 

ולצמצומים וחילוקי מדרגות. מה שאין כן בשבת שהינה מקור קדושה )חולין קא:( 'קביע וקיימא', 

)שגבוהה לאין ערוך מהימים טובים(, דיש בה את הכח של "שבת וינפש")שמות לא יז(, להתחבר לתפיסה 

הפנימית כפי שהשי"ת רואה אותה, "מקומו של עולם")בראשית רבה, פרשה סח פסקה ט(.

ומובן אם כן שבעוד שבימים הטובים )ואפילו ביום הכיפורים(, אי אפשר לבא אל היחוד אלא ע"י 
)גם(  לחיות  אפשרות  יש  קדש  בשבת  הקדשים,  קדש  שנקרא  לעשותו(  )שנצטוו  המסוים  המקום 

היהודי.  הלב  פנימיות  השכינה שבתוך  עם השראת  בתוכם",  "ושכנתי  של  המכוון  עומק  עם 

נכנסים אמנם לקדש הקדשים אך היינו מצד מעלת השבת. דבזה  ניחא שבשבת אין  וממילא 

הקדשים  קדש  את  לייחס  צורך  אין  שוב  נפלא,  היותר  באופן  אלוקות  לגילוי  שמסוגל  היום 

למקום מצומצם שהינו מחוץ לאדם. אלא אפשר ליהודי )שהינו בן מלך( לגלות בתוך עצמו השראת 

שכינה בערך של "לב מלכים אין חקר", ומכל שכן שמתגלה כן בכהן הגדול. דכצדיק הדור, 

קדש הקדשים הוא הלב שלו בעצמו - "ושכנתי בתוכם" כפשוטו.

אין צורך בחושן מבחוץ

וכעין זה יש ליישב לגבי הנ"ל, דדקדקנו מדוע ביום הכיפורים אין הכהן הגדול נכנס לקדש 
ביותר  המקודש  ביום  שמדובר  משום  שדיקא  כעת  דיובן  לבו.  על  החושן  אבני  עם  הקדשים 

)מלבד שבת קדש שאין נזקקים בה אפילו לקדש הקדשים שמחוץ לאדם(, ובמקום המקודש ביותר, לכך אין צורך 

בכלי על גבי הלב לעורר את זכרון בני ישראל.

ש"מפעיל"  המפורש  השם   - ותומים  האורים  הוא  כנ"ל  החושן  של  עקרו  הנה  כך:  פירושו 
את הכח "להאיר" וְלַתֵמם, באופן שנמצאו על לב הכהן שלושה דברים: החושן, אבני החושן 

)שעליהם שמות בני ישראל(, והשם המפורש שהוכנס פנימה.

ג' חלקים בחושן וכנגדה באדם

ויש לדעת, ואפשר להבחין כן היטב בבחינת הערכין, שצורה זו של החושן )עם כל ג' חלקיו( היא 
בעצם הצורה של היהודי בעצמו. דהנה כל כתבי האר"י ז"ל מדברים כל הזמן על האדם )ז"א( 

שצריך להמשיך לו מוחין, והוא בכלליות כנגד גוף החושן שמכניסים בו את השם המפורש. 
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ובאופן פרטני יותר אפשר לומר שכנגד החושן, האבנים והכתב, יש את היהודי שיש בו נפש 

רוח ונשמה ]או לחלק לנפש רוח נשמה )א'(, חיה )ב'( ויחידה )ג'([. 

ומאחר ואין רצוננו לנטות אל פרטי החילוקים שבבחינת ערכין כולם נכונים )ושייך לומר כך ולומר 
נקרא  היהודי  שאצל  הפנימי  האלוקי  שהחלק  דמובן  להדגיש.  שבאנו  בנקודה  רק  נאחוז  כך(, 

וכו', מקביל  והמידות  יחידה שבנפש או מוחין(, אותו חלק שנכנס לתוך הגוף  )או  חלק אלוק ממעל 

הינו לכתב השם המפורש שנכנס לתוך החושן )ואבני החושן(.

"שמות בני ישראל"

הוא מלא  "והנה האדם הישראלי  )שמות( שכתב:  עינים  דברי המאור  גם את  נזכיר  זה  ובענין 
הוא  הלב  פתח,  בניקוד  הויה  הוא  המח  קמץ,  בניקוד  הויה  הוא  הגולגולת  הקדושים.  שמות 

'ואלה שמות בני  הויה בניקוד צירי וכו', נמצא כי הישראלי הוא מלא שמות הקדושים, וזהו 

ישראל' שהם מלאים שמות הקדושים כנ"ל, אפילו 'הבאים מצרימה' ]רצה לומר אפילו בשעה 

שהם נופלים ממדרגתן ובאים לקלי'[", ע"כ.

שכולו  לדעת  למצרים(,  שיורד  בשעה  )אפילו  יהודי  על  הנכונה  מההסתכלות  שם  ומדובר  דמאחרי 
והשם המפורש שבו  והאבנים שעליו  ונבין,שגם שהחושן  הנ"ל  לכל  זאת כעת  נשייך  שמות, 

גילוי פנימי  יותר,  גילוי נפלא של מה שהינו "זכרן לפני ה' תמיד", ישנו ענין נפלא  - מהוים 

המשתייך לתכלית של "ושכנתי בתוכם". דבד"כ )בכל ימות השנה ואף ביוה"ק כשנמצא הכהן בעזרה ובהיכל( 

של  היקר  הכלי  ע"י  אלא  היהודי  אצל  המפורש  השם  של  בערך  אלוקות  השראת  תתכן  לא 

החושן. דכאשר מונח הוא על לב הכהן )שכצדיק הדור כולל את לבבות ישראל כולם( עם השם המפורש 

)לכאורה( לקוות לה. בחינה המצרפת את  יש בזה מן המדרגה הגבוהה ביותר ששייך  שבתוכו, 

ישראל בזכרון טוב עם קדושה שכזו, עם השם המפורש בעצמו.

בעיצמו של היוה"ק, כאשר נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים, לתוקף מעלת הזמן והמקום  אך 
שוב אין צורך בכלי חיצון שנמצא על הלב. אלא זהו הזמן שמגלים את "שמות בני ישראל". 

זוהי העת שבה נודע שהיהודי בעצמו הוא החושן עם כל אשר בו. אין לו צורך בגוף החושן 

כיון שגופו הוא הגוף הישראלי שבחר בו השי"ת. אין לו צורך באבנים מבחוץ כיון שחקוקים 

בו כבר גווני הנפשות, המידות הטובות וכל חלקי הרוח דקדושה. ואין לו צורך בשם מפורש 

קדש  בתוך  כבר  גנוזים   - הקדושים  - השמות  האלוקות  כיון שהשראת  לבו  על  וניתן  שנכתב 

הקדשים היותר שורשי, בפנימיות הלב שלו )שיש לו חלק אלוק(. הנקודה שבה מתגלה העומק של 

"ושכנתי בתוכם" - "בתוכם" כפשוטו.
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שבעוד שבכל ימות השנה צריכים עדיין כלי כדי לגלות את השי"ת בעולם - החושן  ונמצא 

)בעת הכניסה לקדש הקדשים(  והשם המפורש שבתוכו, ישנם בחינות פנימיות יותר. דביום הכפורים 

דכל  קדש.  בשבת  שאת  וביתר  השמות,  שבו  החושן  להיות  כביכול  נהפך  הגדול  הכהן  עצם 

המציאות של הלב היהודי היא המקום המקודש שכולו "שמות בני ישראל".

היכל הקודש

והנה עתה שנוכחנו שהסוד של חושן המשפט חקוק במציאות הפנימית של היהודי, מתחזק 

המפורש  שם  של  זה  שבענין  כנ"ל  דמשמע  התומים",  ואת  האורים  "את  מהו  לברר  הצורך 

מתקבצים שתי בחינות. אך כדי לאחוז הסוגיא כראוי נתבונן תחילה בשורש מסוים לכל האמור 

עד כה.

דהנה מצינו לרבינו ז"ל שבתוך התורה של 'היכל הקדש' )נט קמא( דיבר לפי דרכו מענין חושן 

המשפט. דעיין שם שהאריך בכך שמי שמקרב בני אדם לעבודתו ית' ועושה נפשות, בונה בזה 

את היכל הקדש, כאשר הנפשות שקירב מושכים את עצמם לשורשם שהוא הלב של זה הצדיק 

שעשאם, להלביש כהיכל את הרוח החיוני שבלב. ומאחר ואותם נפשות היו רחוקות עד הנה, 

אפשר שההיכל שנעשה מהם יגרום להתאחזות החיצונים בלבו של האיש הכשר. ולכך "עצה 

מלאכים,  בחינת  היא  שההתלהבות  הלב.  התלהבות  בחינת  שהוא  לבו  מלאכי  שיזמין  זה  על 

בחינת 'וירא אליו מלאך ה' בלבת אש', ואש הזה שורף אותם. ואז גם היכל הקדש מקבל כח 

האש ושורף את הקלי' גם מלהתאחז בו וכו'. 

עצמו.  את  דבריו במשפט, שאדם שופט  מבחינת משפט, שמכלכל  נעשה  הזה  המלאך  ואש 

וזהו בחינת 'כי באש ה' נשפט'. והמשפט הוא בלב, בבחינת 'ונשא אהרן את משפט בני ישראל 

על לבו תמיד', ואז יוצא לאור משפט, היינו שנתלהב הלב ויושב על כסא, שהוא בחינת 'כונן 

למשפט כסאו' שהיא בבחינת כבוד הנ"ל, בבחינת )ירמיה יז( 'כסא כבוד' וכו'", ע"כ.

והגם שאין עסקנו כעת בדברים מופלאים אלו, הארכנו קצת מחמת מה שנוגע לעניננו. דרואים 

שכאשר התגלה השי"ת למשה בבחינה של "מלאך ה' בלבת אש", היתה שם הארה של אש 

המשפט המתגלית בלב בבחינה של "ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו" )וכן רואים שיש 

וממילא  וכנ"ל(.  היהודי  בלב  הקדשים,  בקדש  בתחתונים  שעקרו  האלוקי  הכבוד  משכן  עם  כבוד",  "כסא  עם  התעסקות  כאן 

כשמפתח זה בידינו נתבונן קצת באותה התגלות בסנה ונבחין בה ביסודות הנ"ל )המתרחבים(.
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"אל תקרב הלם"

הנה בסמוך להתגלות הנ"ל של "בלבת אש" )הארת אש המשפט שבלב שהינה בבחינת 'משפט בני ישראל על 
לבו'(, לאחר שהתקרב משה לראות, קרא לו השי"ת ואמר "אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך 

כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש". ויפתח ע"פ הידוע, דסנה בגמטריא הוא היכל, 

מה שכלפי הנ"ל מרמז ל'היכל הקדש', כאשר ההיכל הוא בבחינת ההיכל שבמקדש, וה'קדש' 

שנאמר  הוא  דיקא  זה  דפסוק  יובן  דבהנ"ל  הקדשים.  קדש  של  בערך  הוא  אותו(  מלביש  )שההיכל 

במקום הזה. והיינו שההארה של "לבת אש" שראה משה בסנה, מלבד שמכוונת כנ"ל להיכל 

ולקדש )קדש הקדשים(, שייכת כנ"ל לסוד החושן ששייך למשפט שבלב. 

וממילא מובן שהתנועה ה"טבעית" של משה היתה "סר לראות", דלכאורה הרי ראה בחינה 
של קדש הקדשים שצריך להתקרב אליו )ולכנוס בו(. אלא שכאן הודיעו השי"ת מהו העומק של 

קדש הקדשים ומהו העומק של חושן המשפט. דהאמירה של "אל תקרב הלם" היא בבחינת 

"כי  לו:  ואמר  שהמשיך  דכפי  הקדשים.  לקדש  )ונכנסים(  מתקרבים  לא  כנ"ל  שבו  השבת  סוד 

הוא  שבו  שהמקום  להבין  צריך  יהודי  כאן  הוא",  קדש  אדמת  עליו  עומד  אתה  אשר  המקום 

עומד - עצם המציאות שלו - "אדמת קדש הוא" - "שמות בני ישראל" )וזהו גם "של נעליך מעל רגליך", 

בבחינת הכהן הגדול שאו שאינו נכנס כלל, או שאינו צריך ללבוש את החושן על לבו(1.

זהירות מופלגת מלצער יהודי

התגלות  של  זו  בפרשה  פנימית  הסתכלות  בהנ"ל  לפתוח  יש  בכתוב,  האלו  הרמזים  מלבד 
השי"ת אל משה למען ילך ויגאל את ישראל. במה שסירב מחמת חששו מפגיעה באהרן, ובמה 

שנאמר לו לבסוף "הלא אהרן אחיך הלוי וכו' וגם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו" 

)שם ד, יד(.

מופלגת  זהירות  של  הזה  הענין  כל  דהרי  מזה(.  דברו  )וכבר  תמוה  דבר  לכאורה  כאן  יש  דהנה 
מלגרום חלישות דעת שייך בפשטות לסוגיא של מידות טובות, עד היכן צריכים להקפיד על 

כבודו של יהודי, על צערו של בר ישראל. 

אם כי מדובר אכן ביסוד ועיקר, ו"דרך ארץ קדמה לתורה", לאור המציאות שהיתה  ואמנם 
שישראל  דבעת  מובן.  אינו  פניו  על  לגאול(  )וללכת  השליחות  את  מלקבל  משה  של  העכוב  אז, 

1 יש דקדוק נוסף בדבריו ז"ל שמשמע ממנו שתורת 'היכל הקדש' )שזהו שורשה( נוגעת להארת חושן המשפט בכלל, ולהתגלות 

בלב בפרט. דעיין שם שכשדיבר על ההלבשה של ההיכל על לב האדם הכשר כתב: "והיכל הקדש הזה שורה ומלביש על הרוח 

החיוני שבלב וכו' כי הרוח הוא בלב בבחינת 'ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה' )משלי כט(. והיכל הקדש יונק חיותו מהרוח הזה 

בבחינת 'ושפל רוח יתמך כבוד' וכו'". דתראה ש"שפל רוח" נאמר גם בפסוק "מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח וגו'" 

)ישעיה נז, טו(, בכתוב שמדבר להדיא ממשכן כבודו ית' ששורה אצל ה"שפל רוח", והיינו כנ"ל קדש הקדשים שבלב, ואכמ"ל.
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נאנקים בגלות קשה, וכל יום שעובר ממשיכים להתייסר בו רבבות אנשים, איך אפשר להעדיף 

וצער.  קנאה  של  ברשימו  דעתו  תיחלש  שאולי  אהרן  של   - אחד  יהודי  של  צערו  חשבון  את 

והגם שתירצוהו בעלי העבודה ואמרו שידע משה שאי אפשר שיצא דבר טוב משליחות שיהיה 

ביסודה צער של יהודי, יש להטעים הדברים בפנימיות, דסוף סוף ישאל השואל: עד כדי כך.

פתיחה וחתימה בהארת חושן המשפט

וליישב זאת ולקשר הענין לכל הנ"ל נקדים את דברי רש"י ז"ל )בשם חז"ל(, דעל הכתוב "וראך 
ושמח בלבו" כתב: "ולא כשאתה סבור שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה. ומשם זכה 

בגו.  דברים  שיש  מבחינים  הנ"ל,  הפנימי  הביאור  וע"פ  הלב".  על  הנתון  החושן  לעדי  אהרן 

דבראשית ההתגלות למשה היתה בחינה של חושן המשפט, דזהו כנ"ל שהיתה שם "לבת אש", 

בחינה של אש המשפט שבלב )וכנ"ל(. ואחרי שמיאן משה בשליחות )בטענה העיקרית שאינו רוצה לצער 

זכה  "ומשם   - בלבו  ישמח  דהודיעו שאהרן  חושן המשפט.  בענין  שוב  אהרן( חתם השי"ת  את 

אהרן לַעִדי החושן הנתון על הלב", וצ"ב.

הפגיעה ביהודי היא פגיעה שמות הקדש

ויובן כל זה, דהנה נתבאר לעיל שהגם שחושן המשפט המונח על הלב הוא כלי קדוש ונפלא 
הוא  פנימי  היותר  המכוון  המלך(,  כסא  את  מציבים  בתיקוניהם  )דישראל  בעולם  ית'  אלוקותו  להשראת 

גוף  לו  דיש  יהודי.  של  לבו  בתוך  נמצא  המשפט  שחושן  הגילוי  כפשוטו,  בתוכם"  "ושכנתי 

קדוש, ו"אבנים טובות", ושמות הקדש שצפונים בעצם מציאותו כחלק אלוָק ממעל.

ומעתה יפתח עומק נפלא בזהירות המופלגת של משה רבינו מלעורר צער כלשהו בלבו של 
אהרן. דיובן דאין כאן רק תובנות של מידות טובות ודרכי מוסר בעלמא, דכלפי זה היה ראוי 

אולי לחוש יותר לגלות הקשה ולמהר לקבל השליחות. אלא כיון שזכה משה רבינו להתגלות 

חושן  את  )כנ"ל(  המכשירה  המשפט"  "אש  של  להארה  שזכה  כיון  אש",  "בלבת  של  בבחינה 

המשפט שבלב, קיבל הסתכלות אחרת על מציאות היהודי.

הוא  עומד  הוא  שבו  ושהמקום  הלם"  תקרב  "אל  לו  נאמר  זו  להארה  סמוך  כאשר  דכנ"ל, 
"אדמת קדש", נתגלה לו עד היכן מגיע ענינו של יהודי שנטוע כביכול בקדש הקדשים, ושמכיל 

בתוך לבו את סוד החושן - השראת אלוקות בערך של השם המפורש )הצפון בו כ"אורים ותומים"(.

אם קודם לכן היתה ההתעסקות עם הרגשי לבו של יהודי אחר מתקשרת רק לגדרי  וממילא 
בין אדם לחברו, לסוגית המידות הטובות שאפשר לצפות בה מהשני למחול על כבודו )או לעשות 

חשבון שלמען מטרה גדולה יותר אין ברירה ואפשר לעשות מה שיפגע אולי בשני(, כעת הבין משה רבינו אחרת. 
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דאמנם השי"ת התגלה אליו ורצה לשלוח אותו לגאול את ישראל, אך מאידך עצם ההתגלות 
"חושן  הוא  אהרן  ההכרה שהלב של  את  ישראל",  בני  "אלה שמות  הסוד של  את  לו  ביררה 

משפט" שבתוכו שמות הקדש. וממילא, כך סבר כעת, חלילה מלעורר צער במקום המקודש 

הזה )והיינו דלא רק שנודע לו כעת עד היכן הדברים מגיעים בקדושתם וממילא בחומרתם, אלא שההתיחסות החדשה היא שיש 

כאן כביכול גם סוגיא של בין אדם למקום - דאיך אפשר לפגוע במקום השראת האלוקות שבו השם המפורש(.

לב טוב ראוי לעדי

)לומר שצריך  עצם החשבון  על  סברתו  סתר  לא  רבינו  את משה  כשהוכיח השי"ת  שגם  ותראה 
עליך  סבור שיהא מקפיד  "לא כשאתה  לו  לפגיעה בלב אהרן(, אלא אמר  לגאול מבלי להתייחס  ללכת  היה 

כן  אם  ומשמע  בלבו",  ושמח  "וראך  באהרן  שיתקיים  כנ"ל  ללמדו  לגדולה",  עולה  שאתה 

שעצם ההבחנה של משה בדבר השראת האלוקות הנפלאה שיש בלב יהודי )שמצריכה כנ"ל משנה 

זהירות( נכונה היא. ונמצא שאם לא היה אהרן מגלה כאלו "אבני חושן" נפלאות )מידות טובות(, אם 

לא היה מצליח לאחוז בלב טוב ועין טובה, היה אכן במהלך גאולה שכזה כדי לפגוע כביכול 

בקדש הקדשים שבתוך לב יהודי, בחושן המשפט ובשמות הקדש שבתוכו.

'עדי'  של  )בהדגשה  הלב"  על  הנתון  החושן  לעדי  אהרן  "זכה  כך  משום  שדיקא  כן  אם  ]והבן 
)תכשיט( ושל 'על הלב'(. דהיות ובבחינה מסוימת הלב היהודי הוא עצם החושן שבתוכו 'השם 

שיתעסק  זה  להיות  זכה  הלב,  שבתוך  הדבר  עצם  על  אהרן  ששמר  שבשכר  מובן  המפורש', 

לאחר מכן גם עם התכשיט )'עדי'( ש'על הלב'[.

"וארצה בו ואכבד"

כתוב בנביא )חגי א, ח(: "עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה בו ואכבד ]ואכבדה[ אמר ה". 
"אלו חמשה  כא:(  )יומא  בגמרא  בו  דרשו  "ואכבדה",  וקרינן  ואכבד"  בו  "וארצה  וכיון שכתוב 

דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני ואלו הן ארון וכפורת וכרובים אש ושכינה ורוח 

הקדש".

ויש כאן דקדוק מסוים. שהרי הפסוק עוסק בפשטות בכך שהשי"ת ירצה בבית שבנה ויתכבד 
בו, ובמקום זה דורשים באופן שיש בו ממיעוט הכבוד. ונהי דאפשר ליישב שאין הכי נמי, או 

לומר שהנביא בא להדגיש שלמרות החסרון, ה' כן ירצה בו ויתכבד, אך בהנ"ל יש כאן עומק 

נוסף.

דהנה המורם מהנ"ל הוא שיש זמנים שבהם קשור היהודי לצורה של 'חושן המשפט' שנתון 
על הלב, זמנים שמתבטאים בהשראת אלוקות שתלויה בלבוש או 'תכשיט' או מקום מסוים. 
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יהודי  עתים שבהם  בבחינת שבת.  )אפילו(  או  הקדשים,  קדש  בבחינת  זמנים שהם  יש  ומאידך 

)לא חלילה שפטור, אלא  כי כביכול אינו צריך לעשות כלום  דבוק להשי"ת מצד עצם מציאותו עד 

ההכרה  של  הלם",  תקרב  "אל  של  הבחינה  בו  מתגלית  העצמית,  מעלתה  מצד  דיקא  עשיה  באי  שמתבטאת  שבת  של  שבבחינה 

שהמציאות שלו היא "אדמת קדש" שמכילה את הכל(.

הארת עצם בתוך החשיכה

שיש  לדעת  דצריך  אותו.  ומאירים  אותו  מגלים  שהצדיקים  נפלא  בדבר  להבחין  צריך  וכאן 
שסוף  מצבים  או  בזמנים  וכדומה,  בשבת  שמתגלית  שבלב  האלוקות  של  הנ"ל  הבחינה  את 

סוף משתייכים במהותם לגילוי שכזה. ויש חידוש על חידוש של "שמות בני ישראל הבאים 

וקדושת שבת  ו'היכל'  'עזרה'  גילויים מקדימים של  רואים  רק שלא  ולא  דפעמים  מצרימה". 

מורגשת, אלא שיש בחינה של 'חורבן הבית' בנפש, דהיהודי מתהלך באפילה ונראה על פניו 

כל כך רחוק. אך יש ודיקא שם יש התנוצצות של הארה נפלאה "בלבת אש", ומתגלה לפתע 

)והמידות הטובות  שבפנימיות הלב הישראלי יש את הכל. שבעצם מציאותו חקוק השם המפורש 

מאירות בשורשו כ"אבני חושן"(. ]ואם כי כאן אנו משתמשים במלים והגדרות, הביטוי של הדבר יכול 

להתנוצץ בפשטות נפלאה של מי שפתאם יודע שה' שורה בו, כפשוטו[.

כסא כבוד בלב היהודי

)כז.(  בירושלמי  איתא  דהנה  שני.  בית  על  שקאי  ואכבד"  בו  "וארצה  לכתוב  כן  אם  ונחזור 
שהארון שהיה בקדש הקדשים היה מאיר שם,"תני עד שלא ניטל הארון היה נכנס ויוצא לאורו 

של ארון משניטל הארון היה מגשש ונכנס מגשש ויוצא" מה שמלמד ממילא על החשך שהיה 

בבית שני כשנעדר הארון. וזה נוסף לשאר הדברים שנעדרו שלכאורה זועקים חסרון לריעותא, 

בפרט ההעדר של "אורים ותומים" - של פעולת השם המפורש שבחושן המשפט.

אך בהנ"ל יש כאן גם הסתכלות אחרת. דבודאי חסר הבית השני דברים, לא רק פרטים חיצוניים 
ואחרי  הנ"ל,  כל  אחרי  ואמנם  הפשטות.  את  לעקור  אפשר  אי  'שכינה',  אף  בגמרא(  )כנ"ל  אלא 

גם מהסוד  כאן  מבינים שיש  בו,  ויתכבד  בבית  ירצה  להם שהשי"ת  שרואים שהנביא מבשר 

יש את הסוד הפנימי שיש  בזמן  בו  וחסרו. אך  ונדלדלו  הנ"ל. דהסתכלות אחת היא שחטאו 

אך  לריעותא.  הדבר  לפרש  ותומים" אפשר אמנם  "אורים  אין  דכאשר  דיקא בחשך.  ומתגלה 

אפשר גם להכיר )לפעמים( על דעת הצדיקים שלא צריך "אורים ותומים" חיצוני )בערכין(, שכאן 

בתוך החשך הזה מתקיים "ושכנתי בתוכם" כפשוטו, באופן של עומק הרצון האלקי שתהיה 

השראת האלוקות מתגלית בתוך הלב. ומלבד האמת והחיזוק וכו' ארווחנא בזה ש"וארצה בו 
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ואכבד" הוא בדיקא. דבעומק כנ"ל דיקא את זה השי"ת רוצה, דיקא בזה הינו מתכבד, להיות 

"כסא כבוד" מתגלה בלבו של יהודי.

שני שמות – שתי כוונות

התומים"  ואת  האורים  "את  מהו  בו,  שפתחנו  מה  את  יותר  להבין  היסוד  הונח  זה  כל  אחר 
לשתי  פירוש  הראשונים  בדברי  כבר  מצינו  בעצמו  המשפט  חושן  לגבי  כי  ואם  תרתי(.  )דמשמע 

הנ"ל שאפשר  כל  פי  על  יתחדש  )וכדלהלן(,  בענין הקלף שבו השם המפורש  בחינות הכלולות 

למצא גם את האורים וגם את התומים באדם עצמו.

ונפתח בדברי רבי יוחנן וריש לקיש שדברו שביארו את אופן שבו מתקבלת תשובה לשאלה 
שנשאלה מהאורים ותומים: "רבי יוחנן אומר בולטות, ריש לקיש אומר מצטרפות" )יומא עג:(. 

דהנה בפשטות יש כאן מחלוקת, דבעוד רבי יוחנן סובר שהיו האותיות בולטות במקומם )והיה 

הכהן צריך לצרפם(, ריש לקיש סובר שהיו זזות ומצטרפות. 

מצינו שם בפירוש הסוגיא דברים יסודיים שהעמיד הריטב"א, וזה לשונו: "הא דאמרינן  אך 
'אורים' שמאירים דבריהם 'תומים' שמשלימים דבריהם, כך הוא הענין. כי האורים והתומים 

שם  וכתב  וכו',  החושן  כפלי  בתוך  נותנו  שהיה  המפורש  שם  כתב  שהם  ז"ל  רש"י  פירש 

המפורש בין הכפלים שע"י השם ההוא מאיר דבריו ומתמם דבריו. וכשהיה הכהן הגדול מכוין 

בחלק אחד מן השם ההוא שנקרא 'אורים' היו בולטין מן האותיות הכתובות באבנים אותיות 

שיש בהם תשובה לשאלתו כשיצטרפו והיו מאירות נגד עיניו מעורבות שלא כסדר. 

וכשהיה חוזר ומכוין בחלק השני מאותיות השם ההוא שנקרא 'תומים' היו מצטרפות האותיות 
כסדר ונעשה מהם תיבות, ומפני זה היה צריך שיהא באבנים אותיות כל האלפא ביתא, והיינו 

דאמרינן בשמעתין 'כיצד נעשית רבי יוחנן אמר בולטות, ריש לקיש אמר מצטרפות', ומר אמר 

חדא ומר אמר חדא ולא פליגי".

יש  החושן  לכפלי  שהוכנס  המפורש  שם  שכתב  הוא  האחד  דברים.  שני  בפירושו  ונתבארו 
אלא  לקיש,  וריש  יוחנן  רבי  נחלקו  שלא  והשני  הכהן.  בכוונת  שתלויים  השם  חלקי  שני  בו 

יש באמת את שתי הבחינות. ובאמת מלבד שגם הרמב"ן ז"ל פירש את המשמעות של אורים 

בדברי  מפורש  הדברים  יסוד  את  מצינו  שם(,  )עיין  שנחלק  הקדוש  השם  בענין  )תרתי(  ותומים 

הזוה"ק )ח"ב רלד:(, וזה לשונו: "כתיב 'ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים" והא 

דשמא  דאתוון  גליפו  איהו  ודא  דנהרא,  דאספקלריאה  רזא  דנהרין,  האורים'  'ואת  אוקמוה, 

רזא  התומים'  'ואת  ביה.  משקעין  והוו  עלמין,  אתברון  דבהו  ותרין,  דארבעין  ברזא  קדישא, 
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דאינון אתוון דכלילן באתר דאספקלריאה דלא נהרא ואיהי אתנהגא בע"ב אתוון גליפין דאינון 

רזא דשמא קדישא, וכלהו אקרון אורים ותומים", ע"כ.

שהוכנס  המפורש  שם  כתב  בענין  הכלולים  שמות  שני  הם  ותומים  שאורים  להדיא  לן  הרי 
)תומים(. וכשמצרפים זאת לפירוש הריטב"א בסוגיא  )אורים( ושם ע"ב  בכפלי החושן: שם מ"ב 

)וכן הוא ברמב"ן בפרשה( נמצא שהכל היה תלוי בכוונת הכהן. דכאשר היה מכוון אחד מהשמות היו 

האותיות בולטים, אך עדיין לא היה להם פשר. וכאשר היה מכוון את השם השני היו האותיות 

מצטרפים, ואז היה נשלם משפט הדבר, להבין מהו המענה.

שני שמות בלב

והנה הפרטים הנ"ל, וכל דברי הזהר הקדוש בענין השמות )של ה'אורים ותומים'(, שייכים לסוגיות 
עמוקות ורזי תורה שהם מים שאין להם סוף וטעונים ביאור והעמקה. אבל דוקא משום כך, 

היות ורצוננו לחיות עם הדברים כפי ערכנו, לא נתעסק אתם אלא בכלליות, לקחת את הנצרך 

לענין המסוים שנחפוץ להוציא מכאן. דהנה לאחר שנתבאר שבבחינה פנימית עיקרו של חושן 

המשפט )והשמות שבו( הוא בלב הישראלי, יש להקיש מכל האמור לעיל בסמוך לעבודת היהודי 

הישראלי  של  בלבו  אף  הנ"ל  השמות  שני  את  יש  שבחושן  ותומים  באורים  דאם  ומציאותו. 

צריך להמצא ענינם. ואם בחושן היתה התעוררות פעולתם תלויה בכוונת הכהן אף אצל היהודי 

צריך להיות כעין זה.

חכמה ובינה

ונבין הדבר ע"י שנשוב ונדגיש את הפשוט, את מה שמתבאר כנ"ל לגבי חושן המשפט שעל 
"אורים",  שענינו  הראשון  השם  בענין  כוונות  לכוון  לכהן  היה  שאפשר  כנ"ל  דרואים  הלב. 

זו.  ואעפ"כ אי אפשר היה להשתמש בהארה  וכו'.  והארה  באופן נשגב שפעל באמת בליטה 

כוונת ה"תומים",  כוון את  זמן שלא  זמן שלא עורר את פעולת הצטרפות האותיות, כל  דכל 

עדיין לא היה יודע מה לעשות.

דהנה  הישראלי.  הפנימי שבלב האיש  בחושן המשפט  נמצא  זה ממש  נבחין שכעין  ומעתה 
מבלי להכנס למשא ומתן בחלוקה המסוימת ובפרטי ענינם )וכנ"ל שאין לזה פנאי כעת(, אפשר לומר 

בכלליות שהאורים והתומים, שם מ"ב ושם ע"ב, הם בבחינת שני הכחות השורשיים שבאדם: 

מח חכמה ומח בינה. דנקודת החכמה מבטאת כידוע את עצם הדבר, ולכך יש בה מסוד הביטול 

דענינה  בבינה,  כן  ומה שאין  כמו שהוא.  פונה לקבל את הדבר  מי שמצד מהותו  )כח מה( של 

כידוע בבחינת מבין דבר מתוך דבר, לקחת את המציאות המבוטלת )שיש בה ביסודה הכל( ולעשות 

איתה פירות - להוליד תנועה ועשיה מסוימת )מוגדרת(.
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"לדעת מה יעשה ישקול"

הנ"ל נאמר כך. דיש את הבחינה השורשית של היות היהודי בעצמו משכן הקדושה.  וכלפי 
דכאשר מאיר "משפט האורים" בפנימיות הלב הישראלי, כאשר זוכה יהודי לדביקות והארת 

השם הקדוש בקרבו, נאמר בו "אל תקרב הלם", דעצם מציאותו היא "אדמת קדש" שיש בה 

אפשר  אי  ממקומו"(  איש  יצא  "אל   - )שביתה  זו  שבבחינה  השבת  גוון  משום  ודוקא  שיש  אלא  הכל. 

ליהודי לעשות דבר. דבבחינת האותיות שבהארתם ובליטתם לחוד אי אפשר לדעת עדיין מה 

לעשות, נצרך היהודי לַתֵמם את הדבר ע"י סוד השם של ה"תומים" שבקרבו. דע"י סוד הבינה, 

האותיות הקדושות מצטרפות בקרבו לכדי דבר שיש בו פשר והוראה. דלזה יקרא שהבין דבר 

מתוך דבר, לתרגם את המציאות המופלאה שלו לעובדא ולמעשה, "לדעת מה יעשה ישראל".

והמבין יבין כמה מדרכי העבודה מונחים בכל זה. דפעמים רבות יהודי מסתבך והולך, ומאבד 
את הבהירות בענין מציאותו האלוקית העולה על הכל, דזה הזמן לנטות אל "משפט האורים" 

נמצא  ובו  והמקדש,  יצא איש ממקומו", לדעת שהוא הקדש  דיקא(, לקיים בעצמו "אל  )'אורים' 

כה  הפנימית  וההשראה  הקדש  בשמות  דהדביקות  שלהיפך,  ופעמים  וכנ"ל.  המשפט'  'חושן 

עצומה, עד כי צריך לכוון את השם של ה"תומים", לנטות אל סוד הבינה, )והבן שבכל זה צריך לפלס 

את דרך הקדש בבחינת "הבן בחכמה וחכם בבינה" )ספר היצירה פרק א((.


