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  [טו]

ְוִׁשַּבְצָּת ַהְּכֹתֶנת ֵׁשׁש ְוָעִׂשיָת ִמְצֶנֶפת ֵׁשׁש ְוַאְבֵנט ַּתֲעֶׂשה  )כח, לט(

  ֹרֵקם:ַמֲעֵׂשה 

  מדוע כתוב "ואבנט תעשה" ולא כתוב "ועשית אבנט"

 ואת ולא תעשה, ואבנט 1כתב מעשה. תעשה ואבנט) לטכח, (

 אם שש של אבנט עוד עושים שהיו דרמז משום, תעשה האבנט

 היה שלאהרן, הכיפורים ביום גדול כהן כמו לפנים, אהרן יכנס

ספר גביע משך חכמה אחרי טז, ג בשם ( הזה באופן תמידי רשות

חכמת אדם שער השמחה הנהגת חברה הכסף בשם הגר"א, ו

                                                 
ְוִׁשַּבְצָּת ַהְּכֹתֶנת ֵׁשׁש ְוָעִׂשיָת " )שמות כח, לט[טו] תוכן דבריו, על הפסוק ( 1

תוב הקדים " יש לדקדק, מדוע בכל הכְבֵנט ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֵׂשה ֹרֵקםִמְצֶנֶפת ֵׁשׁש ְוַא

", [וצריך עיון ְבֵנט ַּתֲעֶׂשהְוַאהעשיה לבגדים, ורק באבנט הקדים וכתב "

ְוִלְבֵני דבפסוק הבא גם הקדים בסוף הכתוב את המגבעות לעשייה, דכתיב "

ה ָלֶהם ְלָכבֹוד ַאֲהֹרן ַּתֲעֶׂשה ֻכֳּתֹנת ְוָעִׂשיָת ָלֶהם ַאְבֵנִטים ּוִמְגָּבעֹות ַּתֲעׂשֶ 

אם כן משמע שהוא לתפארת הלשון לסיים כך את הכתוב,  ",ּוְלִתְפָאֶרת

  וצ"ע].

ומצותו שיהיה עשוי ומבאר המשך חכמה, דהנה אבנט זה היה מעשה רוקם, 

ואת האבנט שש משזר ותכלת להלן (לט, כט) " מארבעה מינים, שנאמר

", וזה היה אבנטו וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה ה' את משה

ימות השנה (רש"י ותוס' יומא ו, א), אבל אבנטו של כהן של כהן גדול בכל 

בעבודת  שנאמר, צמר בלי, בלבד לבן פשתן עשויגדול ביום הכיפורים היה 

, וריחג בד ובאבנט הכהן גדול ביום הכיפורים כשנכנס לפנים (ויקרא טז, ד)

  (יומא עא, ב). פשתן הוא והבד

לכל ימות השנה והאחד  וכיון שהיו צריכים שני אבנטים לכהן גדול, האחד

", לסמוך את המלה אבנט ְבֵנט ַּתֲעֶׂשהֵׁשׁש ְוַאליום הכיפורים, לכן כתוב "

וכל מקום " , יג)כלי המקדש חלשש, שהוא רק פשתן כמבואר ברמב"ם (

". אלא שיש להקשות, שנאמר בתורה שש או בד הוא הפשתים והוא הבוץ

יפורים, אלא לעבודה הא הכא לא איירי בעשיית הבגדים לעבודת יום הכ

של ימי המילואים ולשאר ימות השנה, ומדוע כאן כתבה תורה לעשות אבנט 

  .2קדישא, יד, בשם הגר"א)

  

  [טז] 

ְוִלְבֵני ַאֲהֹרן ַּתֲעֶׂשה ֻכֳּתֹנת ְוָעִׂשיָת ָלֶהם ַאְבֵנִטים ּוִמְגָּבעוֹת  )כח, מ(

  ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלָכבוֹד ּוְלִתְפָאֶרת:

  תנותמנין למדו בירושלמי שעשו לכל כהן שתי כו

 הלכה ג פרק יומא 3בירושלמי. כתנת תעשה אהרן ולבני) מכח, (

  שש לעבודת יום הכיפורים. 

לפיכך מבאר המשך חכמה, דאהרן הכהן היה יכול להכנס לקודש פנימה 

בכל עת של השנה, אם יעשה את העבודה של יום הכיפורים, והיא שיטת 

ת אחרי (טז, ג) בשם ספר "גביע הגר"א שהביאה המשך חכמה בפרש

הכסף" בשם הגר"א, [ועיין שם במשך חכמה שהרחיב בביאור שיטה זו, וכן 

ביאר שיטה זו החכמת אדם, בשער השמחה והנהגת החברה קדישא אות 

יד]. ולפי זה אתי שפיר, דהכא איירי לאהרן הכהן, ולאהרן היה צריך לעשות 

ודת חוץ, והאחד רק פשתן לכל השנה שני אבנטים, אחד מעשה רקם לעב

 אם ירצה להכנס לקודש פנימה.
אחד  ,תמצית דבריו: לאהרן הכהן היו צריכים שני אבנטים 2

ואחד עשוי רק פשתן אם ירצה להכנס  ,מעשה רוקם לעבודת חוץ

ה להכנס לקודש נש, שאהרן היה מותר בכל הלקודש הקדשים

ֵׁשׁש לכן כתוב  " ,הקדשים אם יעשה את עבודת יום הכיפורים

של שהוא  ,שיעשה גם אבנט של שש ,", לרמזְוַאְבֵנט ַּתֲעֶׂשה

  ן לעבודת פנים.תשפ

  

  ]ז[ט

 ְוִלְבֵני ַאֲהֹרן ַּתֲעֶׂשה ֻכֳּתֹנת" )שמות כח, מ[טז] תוכן דבריו, על הפסוק ( 3
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 בפקודי הלא זה, לפי. כו' ואחד אחד לכל כתנות שתי אמרי רבנן ו

 לכל שילבש אפשר אי וזה, כתנות והלבשתם כתוב) יד, מ שמות(

 דכאן, ונראה. (זבחים יח, א) הבגדים יתור דהוי כתנות שתי אחד

 משום כותנות, שתי להם עושין היו ,טעמא דמסתברא משום

 להרמת הבוקר לעבודת האחת, בגדים לשתי צריכין דהכהנים

 על(יומא כג, ב)  שפירשו כמו, התמידין לעבודת ובגדים, הדשן

 להם עושים היו לכן, פחותין ,אחרים בגדים ולבש) ד, ו ויקרא(

 .4וברור, בגדים חליפות שני

                                                 

", איתא ֹוד ּוְלִתְפָאֶרתה ָלֶהם ְלָכבְוָעִׂשיָת ָלֶהם ַאְבֵנִטים ּוִמְגָּבעֹות ַּתֲעׂשֶ 

רבנן אמרי שתי כתנות  ,ולבני אהרן תעשה כתנות" )ו ,יומא גבירושלמי (

" ע"כ. פירוש, לא מפני שכתוב בלשון רבים, דגם אבנטים לכל אחד ואחד

ומגבעות כתובים בלשון רבים, אלא מפני שסמוך "לבני אהרן" כתוב 

ת, מה שאין כן "כתנות", דמשמע שלכל אחד מבני אהרן תעשה כותנו

אבנטים ומגבעות כתוב "תעשה להם", דהיינו לכל הכהנים יחד, לכן הוא 

  בלשון רבים, שלכל כהן אחד.

ויש להקשות, הא כתוב "לבני אהרן", והיינו שלכל הבנים יעשה כותנות, 

אחד לכל אחד, ומנלן לדרוש שיעשה לכל כהן שתי כותנות, אלא על כורחך, 

חז"ל שלכל בן ובן יעשה שתי כותנות. ולפי זה  דכיון שכתיב "לבני", דרשו

ְוֶאת ָּבָניו ַּתְקִריב " ) כתובשמות מ, ידיש להקשות, הא להלן בפרשת פקודי (

וגם שם יש לדרוש שלכל בן ילביש שתי כותנות, וזה  ",ְוִהְלַּבְׁשָּת ֹאָתם ֻּכֳּתֹנת

שני  לבש שני מכנסים,א) "יח, (זבחים בודאי אינו נכון, דהא גרסינן ב

", ע"כ, אם כן על עבודתו פסולה -ועבד  אבנטים, חסר אחת, יתר אחת,

כרחך, הא דכתיב כותנות לשון רבים, היינו שלכל בניו ילביש כותנות, אחת 

לכל בן, אם כן גם כאן יש לדרוש "לבני אהרן", היינו לכל בן יעשה כותנת 

  אחת, ומנלן לחכמים לדרוש שיעשה שתי כותנות.

מה, דבאמת חכמים לא דרשו מהפסוק שיעשו שתי כותנות ומבאר המשך חכ

ּוָפַׁשט ֶאת ְּבָגָדיו " )ויקרא ו, דלכל כהן, אלא סברא הוא, דהנה על הפסוק (

 ",ץ ַלַּמֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹורְוהֹוִציא ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֶאל ִמחּו ְוָלַבׁש ְּבָגִדים ֲאֵחִרים

, בגדים שתי להם עושין היו, דדרשו ביומא (כג, ב) ד"אחרים" היינו פחותים

, לכן מסתבר התמידין לעבודת ובגדים, הדשן להרמת הבוקר לעבודת האחת

 שהיה להם שתי כותנות, ומיושב הכל בס"ד.
 ,תמצית דבריו: כיון שלכהנים היו בגדים לבוקר להרמת הדשן 4

מסתבר לחז"ל שגם כותנות היו להם  ,ובגדים לעבודת התמיד

  

  ]יז[

ֲעֶׂשה ֻכֳּתֹנת ְוָעִׂשיָת ָלֶהם ַאְבֵנִטים ּוִמְגָּבעוֹת ְוִלְבֵני ַאֲהֹרן ַּת  )כח, מ(

  ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלָכבוֹד ּוְלִתְפָאֶרת:

  מדוע באבנט ומגבעת כתוב "לכבוד ולתפארת", ובכותנת ומכנסים לא כתוב

 לכבוד להם תעשה ומגבעות אבנטים להם ועשית(כח, מ) 

 דהרמת דעבודה ב, כג דף ביומא דאמר למאן 5יתכן. ולתפארת

  .דרשו זאת מהמקראאבל לא  .שתי כותנות

   

 ][יז

[יז] תוכן דבריו, דהנה ארבעה בגדים היה לכהן הדיוט, מכנסים כותנת  5

מגבעת ואבנט, ועל מגבעת ואבנט כתוב "לכבוד ולתפארת", ועל כותנת 

ָלֶהם  ְוִלְבֵני ַאֲהֹרן ַּתֲעֶׂשה ֻכֳּתֹנת ְוָעִׂשיתָ " )שמות כח, מומכנסים לא, דכתיב (

 )שמות כח, מב", וכתיב (ה ָלֶהם ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרתַאְבֵנִטים ּוִמְגָּבעֹות ַּתֲעׂשֶ 

". וצריך ְתַנִים ְוַעד ְיֵרַכִים ִיְהיּוַוֲעֵׂשה ָלֶהם ִמְכְנֵסי ָבד ְלַכּסֹות ְּבַׂשר ֶעְרָוה ִמּמָ "

  טעם בדבר.

לתרומת ומבאר המשך חכמה, דהנה ביומא (כג, ב) איכא מאן דאמר, ד

הדשן אין צורך בכל ארבעת הבגדים, דכתיב בתרומת הדשן רק כתונת 

ְוָלַבׁש ַהֹּכֵהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד " )ויקרא ו, גומכנסים ולא אבנט ומגבעת, (

ַח ִיְלַּבׁש ַעל ְּבָׂשרֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֲאֶׁשר ֹּתאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהֹעָלה ַעל ַהִּמְזּבֵ 

". והנה עבודת תרומת הדשן היא עבודה פחותה, ולכן ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבחַ  ְוָׂשמוֹ 

היה מחליף בה לבגדים פחותין, כדאיתא ביומא (שם), וכן כתב הרמב"ם 

 הרמת הדשן מעל המזבח בכל יום מצות עשה" ) וז"לתמידין ומוספין ב, י(

 שנאמר והרים את הדשן, והיא עבודה מעבודות כהונה, ובגדי כהונה (שם)

 ,יהיו פחותין מן הבגדים שמשמש בהם בשאר עבודות ,שתורם בהן הדשן

ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והרים את הדשן, " (ויקרא ו, ד) שנאמר

אלא שיהיו פחותין מן הראשונים, לפי  ,שיהיו בגדי חול ,אינו אומר אחרים

ל " עכ"לרבו בבגדים שבישל בהם קדרה לרבושאינו דרך ארץ שימזוג כוס 

  הרמב"ם.

וכיון שאבנט ומגבעת היו רק לעבודות שאינם פחותות כתרומת הדשן, 

כתוב בהם "לכבוד ולתפארת", כי היו רק לעבודות שהם "כבוד ותפארת", 
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 בד ומכנסי בד מדו) ג, ו ויקרא( כלים שני רק צריכה לא הדשן

 מן שאינן לעבודות רק היה ומגבעת האבנט כן ואם, ילבש

) י, ב ומוספין תמידין( ם"רמב שכתב הדשן הרמת כמו הפחותות

 אבל ,ולתפארת לכבוד שהן לעבודות וזה, הפחותין את דלובש

 .הכתוב לשון ומדויק, הדשן להרמת גם צריך שש וכתונת מכנסים

  .6ק"ודו

  

  [יח]

                                                 

אבל כותנת ומכנסים היו גם לתרומת הדשן שהיא עבודה פחותה, לכן לא 

  כתוב בהם "לכבוד ולתפארת". ומדוקדק היטב הכל בס"ד. 

מבואר מדוע  ,דלתרומת הדשן סגי בכותנת ומכנסים למאן דאמר 6

דת וכי לא היו בעב ,רק באבנט ומגבעת כתוב "לכבוד ולתפארת"

מה  ,אינה לכבוד ולתפארתפחותה ושהיא עבודה  ,תרומת הדשן

שהיא  ,היו לעבודת תרומת הדשן ,נת ומכנסיםכותשאין כן 

  ד ולתפארת.וותה ואינה לכבחעבודה פ

  

 ][יח

[יח] [דע, דבפסקא יז מבואר, ש"לכבוד ולתפארת" עולה רק על אבנט  7

ומגבעת, ולא על כותנת, ומבאר שם למאן דאמר דתרומת הדשן סגי בב' 

בגדים, עיין שם, וכאן סובר המשך חכמה, דלכבוד ולתפארת עולה גם על 

  ]כותנת. ונראה שזה כמאן דאמר דתרומת הדשן צריך ארבעה בגדים

ְוִלְבֵני ַאֲהֹרן ַּתֲעֶׂשה " )מג-שמות כח, מותוכן דבריו כאן, דהנה על הפסוקים (

ֻכֳּתֹנת ְוָעִׂשיָת ָלֶהם ַאְבֵנִטים ּוִמְגָּבעֹות ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת:  

ִמֵּלאָת ֶאת ָיָדם ְוִהְלַּבְׁשָּת ֹאָתם ֶאת ַאֲהֹרן ָאִחי ְוֶאת ָּבָניו ִאּתֹו ּוָמַׁשְחָּת ֹאָתם ּו

ַנִים ְוַעד ַוֲעֵׂשה ָלֶהם ִמְכְנֵסי ָבד ְלַכּסֹות ְּבַׂשר ֶעְרָוה ִמָּמתְ  ַּדְׁשָּת ֹאָתם ְוִכֲהנּו ִלי:ְוִק 

ְוָהיּו ַעל ַאֲהֹרן ְוַעל ָּבָניו ְּבֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד אֹו ְבִגְׁשָּתם ֶאל  ְיֵרַכִים ִיְהיּו:

א ִיְׂשאּו ָעֹון ָוֵמתּו ֻחַּקת ַהִּמְזֵּבַח ְלָׁשֵרת ַּבֹּקֶד  " יש עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריוׁש ְו

לדקדק, מדוע מבדיל הכתוב בין מכנסים לשלושת בגדי כהונה בכמה 

דברים: א. בכותנת אבנט ומגבעת כתוב "לכבוד ולתפארת", ובמכנסים לא 

על כתוב "לכבוד ולתפארת". ב. על כתנת אבנט ומגבעת לא כתוב שיהיו 

ַנִים ַוֲעֵׂשה ָלֶהם ִמְכְנֵסי ָבד ְלַכּסוֹת ְּבַׂשר ֶעְרָוה ִמָּמְת  )מג-כח, מב(

ְוָהיּו ַעל ַאֲהֹרן ְוַעל ָּבָניו ְּבֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מוֵֹעד אוֹ  ְוַעד ְיֵרַכִים ִיְהיּו:

א ִיְׂשאּו ָעוֹן ָוֵמתּו ֻחַּקת עוָֹלם לוֹ  ְבִגְׁשָּתם ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ְלָׁשֵרת ַּבֹּקֶדׁש ְו

  ּוְלַזְרעוֹ ַאֲחָריו:

, ורק בכותנת מגבעת ואבנט, כתוב "לכבוד מדוע רק במכנסים כתוב שחייב מיתה

 ולתפארת"

 יהיה לא, בהיותו כבוד בו שיש דבר כל 7והנהמג) -(כח, מב

 יהיה לא, פחיתות יהיה רויעדהשב דבר אבל, פחיתות בחסרונו

 אבל, כבוד ותםיבה יהיו לויא בגדים והנה. וכבוד שלמות היותוב

אהרן כו', רק על מכנסים. ואין לומר שזה עולה גם על כתנת אבנט ומגבעת, 

דהרי עליהם מפורש והלבשת כו', ולאחר מכן רק על מכנסים כתוב והיו כו'. 

", ועל מכנסים ְוִקַּדְׁשָּת ֹאָתם ְוִכֲהנּו ִליג. על כתנת אבנט ומגבעת כתוב  "

ע לא כתוב על כתנת אבנט כתוב לשון אחר לגמרי והיו על אהרן כו'. ומדו

ומגבעת שחייב ללבשו כשנכנס לקודש, ומדוע במכנסים לא כתוב "וכהנו 

  לי".

ומבאר המשך חכמה, דהנה תניא בסנהדרין (פג, א) "ואלו שחייבים מיתה 

כו' העובד מחוסר בגדים" ע"כ. והטעם מבואר בגמרא (שם, ב) וז"ל 

נן, ומטו בה משמיה דרבי אמר רבי אבהו אמר רבי יוח ,ומחוסר בגדים מנלן"

, בזמן שבגדיהם (שמות כט, ט) אלעזר ברבי שמעון: וחגרת אתם אבנט

אין כהונתם עליהם, והוו  -כהונתם עליהם, אין בגדיהם עליהם  -עליהם 

" ע"כ. פירוש, דכתיב להלן במיתה –זרים, ואמר מר: זר ששימש להו 

ָבָניו ְוָחַבְׁשָּת ָלֶהם ִמְגָּבֹעת ְוָהְיָתה ְוָחַגְרָּת ֹאָתם ַאְבֵנט ַאֲהֹרן ּו" )שמות כט, ט(

", דעל ידי הבגדים כהונתם אָת ַיד ַאֲהֹרן ְוַיד ָּבָניוָלֶהם ְּכֻהָּנה ְלֻחַּקת עֹוָלם ּוִמּלֵ 

  עליהם, ומחוסר בגדים זר הוא, וזר שעבד חייב מיתה.

ועל פי זה יש לבאר, דיש הבדל גדול בין מכנסים לשאר בגדים, דאם נכנס 

קדש מחוסר בגדים אינו חייב מיתה, דאינו אלא כזר שנכנס למקדש, ורק למ

אם עובד עבודה במקדש חייב מיתה כזר שעבד, אבל על ביאה ריקנית, 

דהיינו ללא עבודה, אינו חייב, אבל מחוסר מכנסים חייב אפילו על ביאה 

  ריקנית.

מחוסר והטעם בזה, כיון שאם אינו לבוש מכנסים הוא פחיתות, מה שאין כן 

בגדים אחרים אינו פחיתות, אלא שאינו כבוד ותפארת, דלבוש כותנת 

מגבעת ואבנט הם "לכבוד ולתפארת" כשלובשם, לכן אם אינו לובשם אין 

"כבוד ותפארת", אבל גם אין פחיתות, שדבר שהוא לכבוד, כאשר עושהו 



  משך חכמה
  מדווינסק ל"צוקמאת הגה"ק רבי  מאיר שמחה הכהן ז

  " על הרמב"םאור שמחבעל מחבר ספר "

 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 הוא בהעדרם אולם, כבוד בגדי אינם אותם בלבשו המכנסים על

 אותם ילבש לא שאם, המכנסים על מיתה כתב לכן ,פחיתות

 דאורליינוס י"הר כדברי וזה ,מיתה וחייב פחיתות יהיה

 ביאה על ייבוח, ב, יז דף ובזבחים בתוספות) ב, פג( בסנהדרין

 אינו כהונה בגדי שאר על אבל ,מכנסים בלי מועד באהל ריקנית

 עליהם בגדיהם דאין ,זרות משום עבודה על רק, בחסרונם חייב

 באהל ריקנית ביאה על ולא, כזרים והוו עליהם כהונתם אין

 ובתוספות 'כו משום ולאה "ד א, פג סנהדרין תוספות עיין ,מועד

  .8ק"דוו ,להביאה "ד ב, ה יומא

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת מלבד 

המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן גליון עם סיפורים 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 

זה כבוד, אבל בהעדרו אינו פחיתות, אלא חוסר כבוד, אבל מכנסים אינם 

כבוד ולתפארת", אלא למניעה של פחיתות, לכן כשלובשם אינם "לכבוד "ל

ולתפארת", וכשאינו לובשם הוא פחיתות, ולכן רק על מכנסים חייב מיתה 

  כשנכנס למקדש בלא מכנסים, מה שאין כן שאר בגדים.

ובזה מיושב כל הדקדוקים דלעיל, דלכן רק על כותנת אבנט ומגבעת כתוב 

במכנסים, ולכן רק על מכנסים כתוב איסור להכנס "לכבוד ולתפארת" ולא 

בלא מכנסים למקדש וחייב מיתה, ולא בשאר בגדים, ובשאר בגדים דקדק 

הכתוב לפרש שיכהנו בהם, כי אינו חייב בהם על ביאה ריקנית אלא על 

עבודה בלא בגדים, לכן דקדק הכתוב שהם בכיהונם בהם, מה שאין כן 

  נית גם אם לא עבד עבודה.במכנסים חייב מיתה על ביאה רק

ועל פי זה יש לפרש, דלזה נתכון רבי יעקב מאורלינש המובא בתוס' 

הקשה ה"ר יעקב  -אין בגדיהן עליהן וכו' " ) וז"לב ,פגבסנהדרין (

 .והא מיתה כתב בהדיא גבי מחוסר בגדים בפ' ואתה תצוה ,דאורליני"ש

וקרא  ,ראכדמשמע פשטיה דק ,דההוא מיתה אמכנסיים כתיבא ,ותירץ

איצטריך  ,דוחגרת דדרשינן מיניה אין בגדיהם עליהן אין כהונתם עליהם

" עכ"ל, וכן דלא כתיבי התם ,ומיניה לא הוה ילפינן מכנסיים ,לשאר בגדים

כתבו בזבחים יז, ב בד"ה אין בגדים. ודברי התוס' צריכים ביאור, מדוע 

על כותנת באמת כתוב מיתה רק על מכנסים, וכהונתם עליהם כתוב רק 

אבנט ומגבעת, אבל לאור המבואר אתי שפיר, דבמכנסים בלבד חיב מיתה 

על ביאה ריקנית, ובשאר בגדים רק על עבודה של מחוסר בגדים. [ולולי 

דמיסתפינא אמינא מלתא חדתא, דהנה יש להקשות על דבריו, דאם לזה 

מז. נתכון הר"י מאורלינש, מדוע לא מוזכר חילוק זה בדבריו אפילו לא בר

ונראה דרבותינו התוס' מביאים בכל המקומות את לשון הר"י מאורליאנש, 

  וקיצר מאוד בהבנת הדברים, ווסבר המשך חכמה דלזה באמת נתכון.]

ומציין לעיין בתוס' סנהדרין פג, א ד"ה ולא, משום דמבואר שם שאינו חייב 

חייב  על ביאה רקנית אפילו לא בהיכל, ולפי זה מבואר מדוע רק על מכנסים

ולא על שאר בגדים, שאפילו שאין כהונתם עליהם אינם חייבים על ביאה 

  רקנית רק על פחיתות, שנכנס בלא מכנסים.

ומה שציין לעיין בתוס' ביומא ה, בד"ה להביא, דשם, לאחר שהביאו דברי 

דמיתה  ,ותירץ ריצב"אהר"י מאורלניש, הביאו את דברי הריצב"א וז"ל "

מי  ,לחייב אפילו בביאה ריקנית אאהל מועד דגבי [מכנסים] איצטריך

כדכתיב (שמות כח) והיו על אהרן ועל בניו בבאם אל  ,שנכנס מחוסר בגדים

" עכ"ל, הנה מבואר, דחייב על מחוסר מכנסים אפילו על ביאה אהל מועד

ריקנית. [אבל גם כאן לשון התוס' משמע שלא רק על מכנסים חייב בביאה 

ם, אלא שנכתב מיתה במכנסים, ללמד על שאר ריקנית, אלא על כל הבגדי

 בגדים שחייב בביאה ריקנית, וצ"ע].
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חייב על ביאה למקדש מחוסר ואינו  ,בהעדרם אין פחיתות

אלא למניעת  ,ד ולתפארתואבל מכנסים אינם לכב ,גדיםב

לכן רק על ו .את המקדשלכן בהעדרם חייב על בי ,פחיתות

 ,דאיירי בביאה ריקנית בלא עבודה ,מכנסים כתוב חייב מיתה

  ולכן רק על שאר בגדים כתוב "לכבוד ולתפארת".


