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בקשה מיוחדת
בהיות וקונטרס זה הוא דוגמא מתוך הספר שאנו
עורכים מתוך כתבי אבינו זצ"ל על התורה בקשתינו
שטוחה בזה לפני שוחרי תורה וחסידות ,שכל מי
שיש לו איזה הערה והארה בכל הנוגע לעריכת
והוצאת הכתבים יפנה אלינו למען נוכל לשפר
ולתקן ולהוציא בס"ד דבר נאה ומתקבל וזכות
הרבים תלויה בו
בברכה
בני הגה"ח המחבר זצ"ל

äåöú úùøô

åç÷éå ìàøùé éðá úà äåöú äúàå
øåàîì úéúë êæ úéæ ïîù êéìà
) ãéîú øð úìòäìכז כ(.
המפרשים האריכו לבאר הטעם שלא

ויש להוסיף ביאור' ,ואתה' ,היינו הצדיק
שבכל דור' ,תצוה' תחבר ותאחד 'את בני
ישראל' שיחיו באהבה ובשלום.
והנה העצה היעוצה להגיע לאחדות היא
לבטל את הגאוה ולהיות בהכנעה ובביטול
אחד כלפי חבירו .ויש לרמז כאן בפסוק,
'ואתה תצוה את בני ישראל' ,היינו תאחד
ותחבר אותם כנ"ל ,והולך ומבאר כיצד
יעשה זאת ,ע"י 'ויקחו אליך שמן זית זך'
וגו' ,ופירש רש"י ,זך ,בלי שמרים .והנה
הגיאות דומה לשמרים שצפים ועוכרים
את השמן הטוב כך הגאות עוכרת השכל
וע"כ אמר הכתוב 'זך' ,ור"ל ,שיהיו בנ"י
זכים וטהורים ללא גאות ,וזהו על ידי
'כתית' היינו שיכניעו ויבטלו את עצמם
כדי שיהיה 'למאור' ,יאירו כולם יחד.
והוסיף לומר 'להעלות נר' ,היינו שע"י זה
יתעלו נשמות ישראל שנקראות 'נר' והם
כנשמה אחת ,וזה הוא נחת רוח להשי"ת
שנקרא 'תמיד' כדאיתא בברית אברם
)ויקרא ו ו(.

נזכר שמו של משה רבינו בפרשה.
ויש לומר בזה ,דהנה בפרשה נתבאר
בארוכה הציווי לקדש ולהכין את הכהנים
לעבודת הקרבנות וכדכתיב )להלן כט א(
'לקדש אותם לכהן לי' ,וחלק מקידושם
היה ע"י עשיית בגדי הכהנים והלבשתם
בהם ,והנה כתיב )ויקרא כא י( 'והכהן
הגדול מאחיו' ,ואיתא ע"ז ביומא )יח(.
גדלהו משל אחיו ,ומשה היה אחיו של
אהרן ,נמצא שעליו נאמר גדלהו משל
'אחיו' ,אך דא עקא דכאשר הם עומדים
ליד משה רבינו איש האלקים הרי הם
בבחינת שרגא בטיהרא מאי מהני שאין לו
חשיבות כלפי אור היום ,וכמו כן כלפי
משה רבינו אין להם חשיבות ואי אפשר
לקיים בהם 'גדלהו' ,ולכך היה נצרך
שמשה רבינו יקטין וימעט את עצמו
ויסתיר ויעלים את קדושתו הרמה ,ועי"ז
יהיה מקום ואפשרות לגלות גם את
קדושת הכהנים .ויבואר היטב ע"פ מה
דאיתא בנועם אלימלך )שמות ד"ה או יאמר
ע"פ דאיתא( דעיקר השם הנקרא לאדם כגון
ראובן או שמעון זה השם הוא לנשמה ולא
לגוף ,עיי"ש .ולפי זה יובן ששמו של משה
היינו נשמתו לא הוזכרה בפרשת תצוה,
לרמז על כך שצמצם והסתיר מעלתו
וקדושת נשמתו בפרשה זו ולא גילה
אותה ,ועל ידי זה נתקיים 'גדלהו משל
אחיו' ונתכהנו אהרן בניו ,ומובן.


ïùç åùòé øùà íéãâáä äìàå
õáùú úðúëå ìéòîå ãåôàå
ùã÷ éãâá åùòå èðáàå úôðöî
) éì åðäëì åéðáìå êéçà ïøäàìכח
ד(.
איתא בכלי יקר ,כאן הזכיר החושן קודם
לאפוד ואח"כ בפרטן הקדים האפוד ואח"כ
החושן ,וכן בשעת מעשה בפרשת פקודי
הקדים ג"כ אפוד לחושן ,עיי"ש .ועוד
קשה ,דלקמן כשמפרט אופן עשיית כל
בגד נאמר 'ועשית' וכאן נאמר 'אשר יעשו',
לשון רבים.
ואפשר לבאר בדרך רמז דהנה איתא
בגמ' )סנהדרין לז (.עה"פ 'וירח את ריח


איתא באוהב ישראל ד'תצוה' הוא מלשון
צוותא וחיבור ,עיי"ש בדבריו.
א

äåöú úùøô
יחיד שמרמז על כך שרק יחידים יעשו
תשובה ויתקנו את מעשיהם ולכן א"א
להחיש את הגאולה.

בגדיו' ,אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו .ועוד
איתא במדרש )במ"ר י א( ,תני רשב"י הרי
שהיה אדם רשע גמור כל ימיו ובסוף
נעשה צדיק גמור וכו' ,אמר ר' יוחנן לא
עוד אלא כל עבירות שעבר ,הקב"ה מונה
אותם לו זכיות ,הדא הוא דכתיב )תהלים
מה יט( 'מור ואהלות קציעות כל בגדותיך',
כל בגידות שבגדת בי הרי הן כמור
ואהלות וכו' ,ע"כ .והיינו שע"י תשובה
מאהבה גם הבגידות בהשי"ת מתהפכות
לזכיות .ואיתא בזו"ח )מדרש הנעלם נח כג(:
שאפילו אם רק כנישתא חדא יעשו
תשובה כהוגן אז בזכותם יתקבצו כל
הגלויות ותהיה גאולה שלימה ,והוא ע"ד
המבואר בישמח משה )האזינו ד"ה ובכל
נפש( דתשובה של רבים חשובה כתשובה
מאהבה ,וממילא העבירות נהפכות
לזכיות.
ומבואר בגמ' )ערכין טז (.דהבגדים
מכפרים על עבירות חמורות ]עיי"ש
בארוכה כל בגד על איזה עבירה הוא
מכפר[ ,ויתפרש הפסוק 'ואלה הבגדים
אשר יעשו' ,כלומר ,אלו הבוגדים דהיינו
העבירות אשר יתקנו ]עיין ברש"י ריש
פרשת כי תצא שעשייה היא מלשון תיקון[
ע"י ש'יעשו' רבים דייקא ,היינו תשובה
ברבים ,ואז יזכו לאחישנה כנ"ל מהזוה"ק.
ונרמז בפסוק ענין אחישנה במה שהזכיר
כאן מתחילה את כל הבגדים אשר יעשו
מבלי להאריך ולבאר אופן עשיית כל בגד
ובגד ]ולא נאמר כן בפרשת כלי המשכן
אלא הזכיר הכלי ופירט מיד את אופן
עשייתו[ ,ומרמז על הגאולה בבחינה של
'אחישנה' ,ולפיכך מקדים את החושן
שהוא מרמז למשיח כדאיתא בחיד"א
)חומת אנך כח טו( 'חשן' גימטריא 'משיח',
אך אח"כ כשמפרט את הבגדים בארוכה
מרמז לבחינת 'בעתה' ולכן כתיב בלשון


úìëú áäæ ãôàä úà åùòå
) 'åâå ïîâøàåכח ו(.
הקשה הכלי יקר שבעשיית האפוד נאמר
'ועשו' לשון רבים ,ובשאר הבגדים נאמר
'ועשית' ,עיי"ש שתמה על כל המפרשים
שנתעוררו על מה שנאמר בארון 'ועשו
ארון' ,וכאן אין פוצה פה.
ויש לומר דהנה אמרו חז"ל )ערכין טז(.
שאפוד בא לכפר על ע"ז ,והרי איתא
)סנהדרין סד (.שאנשי כנסת הגדולה ביטלו
את יצרא דע"ז ,ולפי זה יבואר דכתיב
'ועשו' בלשון רבים מפני שבא לרמז על
אנשי כנסת הגדולה שהם תיקנו עון זה,
ואח"כ לא היה צורך בעבודת היחיד בדבר
זה ,מה שאין כן בשאר הבגדים המרמזים
לשאר העבירות אשר בהן לכל אחד
עבודה לתקן את אשר עיות.
אי נמי יש לומר ע"פ מה דכתב החיד"א
)חומת אנך כח ב(' ,אפד' גימטריא 'פה',
עיי"ש .ולפי זה יש לומר שהאפוד בא לרמז
על תיקון הדיבור ,והנה עיקר הדיבור הוא
כשאדם מדבר עם זולתו ,שהרי אין האדם
מדבר לעצמו ,וע"כ נאמר 'ועשו' בלשון
רבים ,ור"ל ,שהאדם צריך לתקן את דיבורו
עם אנשים שיהיה שמור מלשון הרע
ואונאת דברים ושאר איסורים.


ìò íéðáàä éúù úà úîùå
éðáì ïøëæ éðáà ãôàä úôúë
ב

äåöú úùøô

íúåîù úà ïøäà àùðå ìàøùé
) ïøëæì åéôúë éúù ìò 'ä éðôìכח

ממש ,ובזה אין שינוי וכל הזמנים שוים
לטובה ,ולכן גם אין צורך לכתוב 'תמיד'
דממילא כך הוא ,מה שאין כן בחושן
שלכל שבט היה אבן לעצמו משום שהוא
כנגד העולם הזה אשר בו הם נפרדים כל
אחד לדרכו ועבודתו ,ולכן לא נקראו
האבנים אבני זכרון ,אלא 'ונשא אהרן וגו'
לזכרון לפני ה' תמיד' ,ופירש הספורנו,
שיזכור ה' זכותם ויפקוד את בניהם לשלום
בזכותם ,והיינו שצריך לעורר עליהם
רחמים בכל עת ,ולכן כתיב 'תמיד' ,והבן.

יב(.
בהעמק דבר )להלן פסוק כט( דקדק ,דהנה
בחושן כתיב )שם(' ,לזכרון לפני ה' תמיד',
ואילו הכא לא כתיב 'תמיד' ,עיי"ש מה
שביאר .ויש להקשות עוד ,דהכא כתיב
'אבני זכרון' ,מה שאין כן בחושן.
הנה איתא בתניא )פל"ב( וז"ל ,והנפש
והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן בשרשן
ומקורן באלקים חיים ,בשגם שכולן
מתאימות ואב אחד לכולנה ,ולכן נקראו
כל ישראל 'אחים' ממש מצד שורש נפשם
בה' אחד רק שהגופים מחולקים ,ע"כ.
ולפי האמור יש לומר שאבני השוהם
הנמצאות למעלה על כתפות הכהן הגדול
הן מרמזות לשורש העליון ,בו נשמות
ישראל מאוחדות כולם יחד ,אך החושן
הנמצא למטה כנגד לבו של הכהן הגדול
הוא מרמז לעולם הזה אשר בו לכל שבט
ושבט דרך שונה ונפרדת בעבודת השי"תא.
ובזה יבואר ,דאבני שוהם נקראים 'אבני
זכרון' ,ור"ל שכשם שחקוקים ששה
משמותם על האבן האחת וגו' ולא כל
אחד על אבן בפני עצמו ,כך הוא גם
זכרונם למעלה ,וכנ"ל דבשורשן הם אחים


áùç äùòî èôùî ïùç úéùòå
úìëú áäæ åðùòú ãôà äùòîë
øæùî ùùå éðù úòìåúå ïîâøàå
) åúà äùòúכח טו(.
אפשר לבאר הענין ,דהנה ישנם אנשים
אשר במצוות שבין אדם למקום מדקדקים
קלה כבחמורה ,אך במצוות שבין אדם
לחבירו אינם נזהרים כ"כ ,ואין זו הדרך
הרצויה ,אלא צריך האדם לדקדק בשתיהן
יחד ,הן במצוות שבין אדם למקום והן
במצוות שבין אדם לחבירו ,וזהו שנרמז
שמעשה 'חושן המשפט' ,המרמז לדיני
ממונות ,היינו מצוות שבין אדם לחבירו,
יהיה 'כמעשה אפוד' ,המכפר על חטא ע"ז
שהוא מהמצוות שבין אדם למקום ,ובא
ללמדנו שאת שתיהן יש לקיים בדקדוק
ובהידור רב.

úîùå' ,ì"æå (è"ô÷ú) ñ"úçá àúéà äæ ïéòë à
''ä éðôì 'åâå ïåøëæ éðáà ãåôàä úåôúë ìò 'åâå
íéááøåòî íúåîù ãåôàä úåôúë ìò åéä ,'åâå
ïåøëæì íä øùà íéðåùàøä íéèáù ìò æîø
é"ùø ùøéôå íúåëæ øåëæé ä"á÷äù ,'ä éðôì
)êøá åúëøáë øùà ùéà' (çë èî úéùàøá
ìù åúëøáá ãçàå ãçà ìë ììëù ,'íúåà
,åîöò éðôá åðáà ãçà ìëì äéä àì ë"ò ,åøéáç
ãçåéîä åðáà ãçà ìëì äéä íéîåúå íéøåàáå
åøåðéö ãçà ìëì ,åéùëò ìù íéèáùä íä
äèîìå ,åãâð íéîùá øòùå åì ãçåéîä åðáàå
øåëæé ä"á÷äù ïåøëæì íäå ,é"àá åöøà ÷ìç
íéð÷æä úåëæá íèôùîå íòôù íäì áéèéäì
.ì"ëò ,ãåôàä úåôúëáù


éðá úîù ìò ïééäú íéðáàäå
íúîù ìò äøùò íéúù ìàøùé

ג

äåöú úùøô

ïééäú åîù ìò ùéà íúåç éçåúô
) èáù øùò éðùìכח כא(.
יש לדקדק על אריכות הלשון 'על שמות',

ברכות האחרונות שבהן חותמין את
התפילה ,יהיו 'איש על שמו' ,שבהן כל
'איש' יעסוק 'על שמו' של הקב"ה ,ר"ל,
לסדר שבחו של מקום ולשבחו כשנפטר
ממנו כמבואר בגמ' )שם( ,והבן.

'על שמותם'' ,איש על שמו' ,וראה
בספורנו מה שכתב בזה.
ונראה לבאר בדרך רמז ,דהנה איתא
באור המאיר )תרומה ד"ה והכלל הראוי(
שאבנים מרמז לאותיות התפילה ,עיי"ש.
והבאנו לעיל )כז כ( בשם הנועם אלימלך
דעיקר השם הנקרא לאדם הוא לנשמה.
ולפי זה יבואר' ,והאבנים' המרמז על
אותיות התפילה' ,תהיין על שמות בני
ישראל' ,כלומר ,בנשמתם ,ר"ל ,עם
הנשמה ]עיין רש"י בפרשתן )לעיל פסוק יא(
'על שמות' כמו בשמות[ ,והיינו שלא
יתפלל מהשפה ולחוץ רק יתפלל עם
הנשמה דהיינו בכוונהב.
וממשיך עוד 'שתים עשרה על שמותם',
הנה ידוע )ברכות לד (.שבתפילת שמונה
עשרה ,ג' ראשונות הם שבח כעבד
שמסדר שבח לפני רבו ,וג' אחרונות כעבד
שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לו ,וי"ב
האמצעיות שבהן עיקר הבקשה והתפילה
על כל צרכי האדם .ובא לרמז שהתפילה
צריכה להיות על כלל ישראל ולא רק על
צרכי האדם עצמו .וזהו אומרו 'שתים
עשרה' ,כלומר הי"ב ברכות האמצעיות
שבהן עיקר התפילה יהיו 'על שמותם' ,על
כלל נשמות ישראל כנ"ל ,אבל 'פתוחי',
דהיינו השלש ברכות ראשונות שבהן
פותחין את התפילה' ,חותם' ,השלש


úìëú éðîø åéìåù ìò úéùòå
åéìåù ìò éðù úòìåúå ïîâøàå
áéáñ íëåúá áäæ éðîòôå áéáñ
)כח לג(.
 .áéáñ íëåúáביניהם סביב בין שני
רמונים פעמון אחד דבוק ותלוי בשולי
המעיל) :רש"י(
יש להקשות לדעת רש"י דעל שולי המעיל
עשו פעמון זהב ורמון פעמון זהב ורמון
ולא היו הפעמונים בתוך הרמונים א"כ
אמאי נקט 'פעמוני זהב בתוכם סביב',
וכוונתו בין הרמונים ,הא יכול לומר
איפכא' ,ועשית וגו' פעמוני זהב ורמוני
תכלת בתוכם סביב' ,כלומר ,בין הפעמוני
זהב ,ועיין באוה"ח הק' )לט כד( שהכוונה
שיתחיל השורה ברימון והרימונים מרובים,
עיי"ש היטב.
ואפשר לפרש ,שהרמונים מרמזים
לפושעי ישראל וכמ"ש )ברכות נז (.אפילו
ריקנין שבך מלאים מצוות כרמון' ,ופעמוני
זהב' מרמז על צדיקים שהם בבחינת זהב,
וי"ל דאף שאינו במדריגת צדיק מושלם
מ"מ על ידי הסמיכות ל'רמונים' שהם
פושעי ישראל אז ניכרת צדקתם ומעלתם,
ולכן כתיב 'פעמוני זהב בתוכם' ולא
להיפך ,דבא להורות דבתחילה יעשה
רימונים וע"י זה תהיה גדולת הפעמונים
ניכרת מבין הרמונים דייקא.

ä"ã úåãìåú) óñåé á÷òé úåãìåúá ãåò ïééò á
äáùçîä íò äùòîä úåùòì êéøö (ì"é ãåò
äáùçîäå äðååëäå ,óåâ àø÷ð äùòîäå 'åëå
,äìôú àéäù äãåáòä äðäå ,äîùð àø÷ð
óåâë äðååë àìá äìôú éùðéàã àîåôá àìâøî
.ì"ëò ,'åëå äîùð éìá


ד

äåöú úùøô
עוד שמעתי להקשות ,דהנה תירגם
אונקלוס ,וזגין דדהבא ביניהון סחור סחור.
והיינו כפירוש רש"י שהפעמון היה בין שני
רמונים ,ואילו בפרשת פקודי )להלן לט כה(
תירגם ,ויהבו ית זגיא בגו רמוניא על
שפולי מעליא .ומשמע כפירוש הרמב"ן
שהפעמון היה בתוך הרמון ,וצריך ביאור.
ויש לבאר בדרך רמז' ,רמון' מרמז למצוות,
כמו שאמרו חז"ל )ברכות נז' (.כפלח הרמון
רקתך' )שיה"ש ד ג( .אפילו ריקנין שבך
מלאים מצוות כרמון ,ו'פעמון זהב' מרמז
לפרנסה ועושר הנשמע למרחוק ,וכמ"ש
)משלי יד כ( 'ואוהבי עשיר רבים' .והנה
ידוע שחטא העגל היה בגלל ריבוי הזהב
שהיה להם כדכתיב )דברים א א( 'ודי זהב',
ופירש רש"י ,הוכיחן על העגל שעשו
בשביל רוב זהב שהיה להם ,ע"כ.
והנה כתב הרמב"ןג בריש פרשת ויקהל
שמשה רבינו נצטוה על ענין המשכן קודם
ששבר את הלוחות ,ולמחרת רדתו מן
ההר הקהיל אליו את כל העדה ואמר להם
ענין המשכן ,עיי"ש.
ולפי זה יש לומר שבפרשת תצוה
שקודמת למעשה חטא העגל שבפרשת כי
תשא ,ועדיין לא נכשלו ישראל בריבוי
הזהב ,ע"כ לא חששו לעסוק בגשמיות,
ולכן תירגם אונקלוס כשיטת רש"י שפעמון
הזהב היה בין שני רמונים ,ור"ל שהיו
עוסקים בגשמיות ביני וביני לתורה ומצוות
ללא כל חשש ,אך בפרשת פקודי דמיירי
לאחר חטא העגל שנתגלה רעת ריבוי

הזהב ,תירגם שפעמון הזהב היה בתוך
הרמון כפירוש הרמב"ן ,ור"ל ,שהגשמיות
לא תהיה נפרדת מהרוחניות ולא ישתמש
בגשמיות אלא לצורך תורה ומצוה.


åìå÷ òîùðå úøùì ïøäà ìò äéäå
åúàöáå 'ä éðôì ùã÷ä ìà åàáá
) úåîé àìåכח לה(.
יבואר בדרך רמז ע"פ מה דאיתא באגרא
דכלה )לך לך ד"ה וילך אברם( ,קיבלתי
מרבותינו הקדושים על ענין המתמיה עיני
כל רואה ,מה שנהג הדבר שההמון עם
מטרידים הצדיקים וכל אחד פורש שיחתו
לפניו בעניני עסקי העוה"ז ,עד כמעט
שרוב הימים מטרידים את הצדיקים בעסקי
בני אדם וכו' ,וקיבלתי שהענין הוא
שצדיקים כאלה אשר השגתם גדולה,
ובכל יום משיגים יותר אלקותו ית' ,ובכל
יום תשוקתם מתגברת ביותר להש"י עד
כלות הנפש ,וזה דבר ידוע שהנשמה או
המלאך אם משיגים יותר מכדי יכלתם
יתבטלו ממציאותם וכו' ,על כן שולח
אליהם אנשים העוסקים בעולם אשר
מושכים אותם ואת שכלם להתעסק
עמהם בענינם ועי"ז תשאר נשמתם בגוויים
וכו' ,עכלה"ק.
ויש לומר שענין זה נרמז הכא' ,פעמון זהב
ורמון וגו' ,והיה על אהרן לשרת' ,כלומר,
שעבודת ושירות הכה"ג הוא להשפיע
לישראל' ,רמון' היינו רוחניות וכנ"ל דרמון
רומז על מצוות' ,ופעמון זהב' היינו גדולה
ועושר וכנ"ל' ,ונשמע קולו' וגו' ,ור"ל,
שהצדיק מתפלל ע"ז 'בבואו אל הקודש',
וע"י זה 'ובצאתו' כלומר ,שגם בצאתו
מגופו בהתפשטות הגשמיות כדרך
הצדיקים ,מ"מ 'ולא ימות' ,בכלות נפשו

úòã ,íéùøôîá úåòã 'â ïðùé äæ ïéðòá â
(.äö÷) ùãç øäåæä úèéù àåä ïëå ï"áîøä
êà ,àèçä íãå÷ äùîì øîàð éååéöäù
úòã ,àèçä øçàì äúéä ìàøùéì åúøéñî
åøîàð äùòîäå éååéöäù (àé âì ,çé àì) é"ùø
éååéöä (.ãëø á"ç) ÷"äåæä úòãå ,ë"äåé øçàì
.äøåú ïúî øçàì ãéî åøîàð äùòîäå
ה

äåöú úùøô
זאת ,והקפיד עליו רבו הקארלינער זי"ע,
ושאל את רבו וכי לאיזה מקום בשמים
יגיע קידוש לבנה כזאת ,והשיב לו רבו ,כי
אין לשחוק על מצוה קלה אף של פחות
שבפחותים .ואמר לו משל על זה ,למלך
אחד שנתן פקודה אשר ילקטו כל הפרורין
הנופלים לארץ ממאכל כל החיל שלו,
ויצברו אותם אוצרות אוצרות ,וכן היה
בכל מקום שנסע החיל הובילו שם אוצרות
הפרורין עמהם ,ולא הבין שום איש דעתו
ומחשבתו של המלך ,למה להרבות
בטרחה כזאת ,ופעם אחת היתה למלך
מלחמה גדולה ,והשונא סבב אותו ואת
החיל מכל צד ,ועצרו את הדרכים אשר
לא היתה שום עצה האיך להביא מזונות
לחיילים ,אך על הפרורין לא השגיחו
והרשו להכניס אותם כי לא היו חשובים
לכלום בעיניהם והמלך פרנס את כל חילו
עם הפרורין ובזה היה להם כח לכבוש
ולנצח את המלחמה .והנמשל הוא ,דהנה
בעת שיש קטרוגים רח"ל לא מניחים
לעלות למעלה את מעשה המצוות
הגדולים של הצדיקים אשר מקיימים מתוך
הכנה וכוונה רבה ,אך על מעשה המצוות
של הקטנים במעלה לא משגיחין אך
בזכותם ינצח ישראל ,ע"כ .ויש לבאר ענין
הפירורים שהיא השפלות שמכיר ערכו
שאינו חשוב לכלום ואז נכנסת עבודתו
למעלה בלא קטרוג.

להשי"ת כיון שבאין אליו שיתפלל גם על
צרכי הגשמיות ,וכמבואר.


אי נמי יש לומר שנרמז הכא שבעת כניסת
אהרן אל הקודש יכנס עם פעמוני זהב
המרמזים לצדיקים ,וכן עם הרמונים
המרמזים ל'ריקנין שבך' ,ובזכות זה 'ונשמע
קולו' שתתקבל תפילתו ,כדאיתא בגמ'
)כריתות ו (:כל תענית שאין בה מפושעי
ישראל אינה תענית ,והענין הוא שכמו
שהכהן מקשר עצמו אף עם הרשעים
שמעשיהם רעים ,ואינו מדקדק אחריהם,
כך גם הקב"ה מתנהג מידה כנגד מידה
ואינו מדקדק אחריו האם ראוי הוא
שתעשה בקשתו .ומסיים הפסוק 'ובצאתו',
כלומר על אף שצריך לצאת ממדריגתו
ולעסוק בעליית ותיקון פושעי ישראל ,מ"מ
'ולא ימות' ,רצה לומר שלא יפול ממדרגתו
בשל כך שקשר עצמו עם הרשעים ,אלא
להיפך יעלה אותם אל הקדושה ,והבן.


כתב בעל הטורים ,ונשמע ,ג' במסורה,
ונשמע קולו בבואו אל הקדש ,כל אשר
דבר ה' נעשה ונשמע )לעיל כד ז( ,ונשמע
פתגם המלך )אסתר א כ( ,ע"כ.
נראה לבאר בדרך רמז ,ע"פ משל נפלא
המובא בשמע שלמה )עקב פב( וז"ל ,פעם
אחת נסע הרה"ק ר' שלמה קארלינער זי"ע
עם הרה"ק ר' מרדכי מלעכוויטש זי"ע,
והיה סוף זמן קידוש לבנה ,ונראה להם
הלבנה ,ואמר לתלמידו שיכין עצמו לקדש
הלבנה ,והבעל עגלה אשר נסע עמהם מיד
שראה הלבנה קינח ידיו בגלגל העגלה
וקידש תיכף הלבנה ,וראה זאת תלמידו
הרה"ק מלעכוויטש זי"ע ושחק מעט על

ולפי זה יש לבאר דברי המסורה ,דבא
לרמז באיזה זכות יתקיים 'ונשמע קולו
בבואו אל הקודש' ,כלומר ,תתקבל
תפילתם ועבודתם של בני ישראל לרצון,
ע"ז אמר 'נעשה ונשמע' ,שאף אחרי שזוכה
ל'נעשה' היינו לעשות רצון שמים ,עדיין
הוא בבחינת 'נשמע' שאינו מגיע לגיאות
אלא סבור הוא שעדיין עליו לשמוע כי אין
עבודתו חשובה בעיניו ,וכן מרומז בפסוק
ו

äåöú úùøô



'ונשמע פתגם המלך' ,הנה 'פתגם' הם
אותיות פת גם ,ורומז למש"כ בדניאל )א
טז( שלא רצה לאכול מלחמו של המלך
ולא אכל רק זרעונים קטנים .ובא לרמז
שעל פת חשוב ומכובד המרמז למצוה
יקרה של הצדיקים מקפידים המקטרגים
כנ"ל ,אך פרורין של מצוות ומעשים טובים
של מי שמחזיק עצמו בקטנות לא חשיב
בעיניהם לכלום וזה עולה למעלה וכנ"ל.

äéäå úìëú ìéúô ìò åúà úîùå
éðô ìåî ìà úôðöîä ìò
) äéäé úôðöîäכח לז(.
 .úìëú ìéúô ìòוכו' ,ועוד כתיב כאן
והיה על המצנפת ולמטה )פסוק לח( הוא
אומר והיה על מצח אהרן) :רש"י(
אפשר ליישב סתירת הפסוקים בדרך
רמז ,ובהקדם נבאר דברי בעל הטורים
)פסוק לח( וז"ל ,מצח ,ב' במסורה' ,והיה על
מצח אהרן'' ,כי כל בית ישראל חזקי מצח
וקשי לב המה' )יחזקאל ג ז( ,שבגדי כהונה
מכפרים על קשיות ערפם וחוזק מצחן של
ישראל ,ע"כ.
ויש לפרש ,דהנה דברי בעל הטורים הנ"ל
מבוארים בדברי חז"ל וכמו שאמרו )ערכין
טז (.שהציץ מרצה על עזות מצח ,והנה
מצינו גם עזות מצח שהיא מידה טובה,
כמו שאמרו )טור או"ח סי' א( הוי עז כנמר
וגו' לעשות רצון אביך שבשמים )אבות פ"ה
מ"כ( ואל יתבייש מפני בני אדם המלעיגים
וכו' ,ע"כ.
ויש לבאר שמלבד זה שהציץ מכפר על
עזות מצח ,הוא גם מסייע לבני ישראל
להיות עזין בדבר שבקדושה ,ואפשר לומר
שהוא נרמז במסורה' ,והיה על מצח
אהרן' ,כלומר ,ע"י הציץ שהיה על מצח
אהרן באו בני ישראל לעזות דקדושה
וכמפורש בקרא 'כל בית ישראל חזקי
מצח'.
ולפי זה יבוארו סתירת הפסוקים ,כתוב
אחד אומר 'והיה על מצח אהרן' ,וזה מרמז
על עזות מצח מצד הקדושה לקנא קנאת
ה' ,וע"ז נאמר בכתוב השני 'ושמת אותו
על פתיל תכלת' ,והענין הוא דפתיל מלשון
דביקות כדכתיב )בראשית ל ח( 'נפתולי


úçúôå øåäè áäæ õéö úéùòå
,'åâå 'äì ùã÷ íúç éçåúéô åéìò
ïøäà àùðå ïøäà çöî ìò äéäå
åùéã÷é øùà íéùã÷ä ïåò úà
ãéîú åçöî ìò 'åâå ìàøùé éðá
) 'ä éðôì íäì ïåöøìכח לו-לח(.
איתא באוה"ח הק' ,וז"ל' ,לרצון להם לפני
ה'' ,צריך לדעת מה ענין יגידו שתי תיבות
אלו ]קודש לה'[ שבהם יהיו לרצון לפני ה'.
ואולי שיכוין באומרו )פסוק לו( 'קודש' ,על
ישראל ,כאומרו )ירמיה ב ג( 'קודש ישראל',
ותיבת 'לה'' ,ירצה כי כללות ישראל
הנקראים קודש הם לה' ,חשוקים דבוקים
משועבדים ,וכו' ,עיי"ש.
ונראה להוסיף ביאור ע"פ דברי קדשו,
דהנה הציץ שכתוב עליו 'קודש לה'' מונח
על המצח כנגד המוח ,והענין הוא דבא
לרמז על קדושת וטהרת המחשבה של
בנ"י שצריכים להישמר ולהיזהר
שמחשבותיהם תהיינה תמיד קודש לה',
והנה שאר האיברם עוסקים גם בדברים
גשמיים ,אף אם הוא לצורך עבודת ה' מ"מ
המעשה הוא דבר גשמי ,משא"כ המוח
הוא כולו קודש לה' שאפילו כשהגוף עוסק
בדברים גשמיים ,מ"מ צריך שהמוח יכוין
הכל לשם ה'.
ז
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גסי הרוח ,וידוע שהגאוה היא אם כל
חטאת ,ובפרט הגדולים במעלה צריכים
להרחיק ממנה יותר מהמון העם וכדאיתא
בגמ' )ברכות לד (.שהכה"ג כורע בסוף כל
ברכה וברכה בתפילת שמונה עשרה,
ופירש רש"י ,כל מה שהוא גדול ביותר
צריך להכניע ולהשפיל עצמו .וזה מפני
שיצה"ר הגדיל לעשות ופושט את ידו
בגדולים כדאיתא בחז"ל )סוכה נב(.
שבתלמידי חכמים מתגרה יותר מכל
העולם ,וראה מה היה לר' לוי בר סיסי
שעל הרהור גאוה אחד שכח את כל
תורתו )ירושלמי יבמות פי"ב ה"ו( ,ואיתא
מהבעש"ט הק' זי"ע )נוצר חסד אבות פ"ד
מ"ד( שעל זאת יתפלל תמיד כל חסיד
להינצל מן הגאוה ,שאין לה מזור אחר כי
אם תפילות ותחנונים ,ועוד איתא )שם( על
האר"י והבעש"ט הק' שאפילו ברגע
האחרון לפני פטירתם התפללו על כך.
ולפי זה יש לבאר דהנה הכה"ג אשר
מכובד הוא בנוי ועושר וכו' יכול בנקל
ליפול ברשת הגאוה ,ולפיכך המצנפת שלו
צריכה להיות נמוכה יותר משל שאר אחיו
הכהנים לרמז שמחמת שגדול הוא יותר
מהם ,לכן צריך הוא להשפיל עצמו יותר
ולהישמר מן הגאוה ,וכמבואר.

אלקים נפתלתי' ,ו'תכלת' מרמז לכסא
הכבוד ,כמו שאמרו חז"ל )מנחות מג(:
תכלת דומה לים וכו' ורקיע דומה לכסא
הכבוד ,דהיינו אם האדם דבוק וקשור
להקב"ה אזי משתמש בעזותו לדבר
שבקדושה ולא חלילה לרעה ,ואז הוא
'קודש לה''.
והנה הכתוב השלישי אומר 'והיה על
המצנפת' ,ויש לומר שהענין הוא ע"פ
המבואר בגמ' )ערכין טז (.שהמצנפת
מכפרת על גסי הרוח ,וזה שהציץ היה על
המצנפת בא לרמז שרק כשיש לאדם רוח
נמוכה והוא בענוה ,אז יכול להיות דבוק
בהשי"ת כמ"ש 'אשכון את דכא' ואז יוכל
להשתמש במידת עזות דקדושה.


úéùòå úðúë äùòú ïøäà éðáìå
äùòú úåòáâîå íéèðáà íäì
) úøàôúìå ãåáëì íäìכח מ(.
איתא בפירוש הריב"א )וכן הובא בשמו
בתוספות ביומא כה .ד"ה נוטל מצנפת( וז"ל,
של כהן הדיוט קרוי 'מגבעות' ושל כהן
גדול קרוי 'מצנפת' וקטנה היא מהמגבעות
כדי להניח מקום פנוי לתפילין בין הציץ
למצנפת וכו' ,ופירש הר"ר אליהו ז"ל שעל
כן קרויה של כהן גדול 'מצנפת' דהוי כצניף
בעלמא שאינו יכול להולמו בשביל הציץ,
ושל כהן הדיוט קרוי 'מגבעת' שהיה
הולמו ,עכ"ל.
ולכאורה היה צריך להיות בהיפך כמו
שנאמר 'הכהן הגדול מאחיו' ,ואיתא
ביומא )יח ,(.שיהא גדול מאחיו בכח בנוי
בחכמה ובעושר.
ונראה לבאר בדרך המוסר ,הנה אמרו
חז"ל )ערכין טז (.שהמצנפת באה לכפר על


éöò úøè÷ øè÷î çáæî úéùòå
) åúà äùòú íéèùל א(.
הקשו המפרשים )רמב"ן ,כלי יקר ועוד(
אמאי לא נכתב מזבח הקטורת לעיל
בפרשת תרומה עם שאר הכלים ,יעויין
שם בדבריהם.
ונראה לבאר ע"פ מה דאיתא מכ"ק מרן
מהרי"ד זי"ע מבעלזא בשם מדרש תדשא
שמזבח החיצון הוא רמז לתיקון הגוף,
ח

äåöú úùøô
שעליו היו מעלים בשר הקרבנות ,ומזבח
הפנימי רמז לתיקון הנפש ,שהיו מעלים
עליו רק קטורת שיש לה ריח ,ואיתא בגמ'
)ברכות מג (:איזהו דבר שהנשמה נהנית
ממנו ואין הגוף נהנה ממנו הוי אומר זה
הריח ,עיי"ש.

שיהיה להזוכה שייכות בכל הכתרים
כאחד מפני ששלשתם הא בהא תליא.
והביאור הוא ,הנה הרוצה לזכות לכתר
תורה ,צריך הוא לכתר כהונה המרמז
לכפרת עוונות הנעשית בעיקר ע"י תשובה
והקרבת הקרבנות ,או ע"י לימוד תורת
הקרבנות וכמו שאמרו חז"ל )מנחות קי (.כל
העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב
חטאת ,וכל העוסק בתורת אשם כאילו
הקריב אשם וכו' ,כידוע מכ"ק מרן מהר"י
זי"ע מבעלזא שמזה רואים שבקדושת
התורה יכול כל אחד לזכות לקדושת
הכהונה ,וכן צריך הוא לכתר מלכות,
דהנה ענין המלכות הוא קבלת עול מלכות
שמים ,להמליך את השי"ת על כל אבריו
וכדכתיב )לעיל יט ו( 'ואתם תהיו לי
ממלכת כהנים'.

והנה ידוע שהנשמה משכנה במוח ,וע"כ
תיקון הנשמה תלוי בעיקר בקדושת
וטהרת המחשבה ,וכשהמוח בטהרה
ממילא כל הגוף כבר גם בא על תיקונו,
דגופא בתר רישא אזיל )עירובין מא .(.ולפי
זה יובן ,דהנה הציץ הכתוב בפרשתינו
מרמז שצריך לקדש ולטהר את המחשבות
וכנזכר בדברינו )לעיל כח לו-לח( ,ולפיכך
לאחר שעסק בבגדי הכהונה ובכללם
הציץ ,סמך לו את פרשת מזבח הקטורת,
לרמז שע"י טהרת המחשבה מגיעים
לשלימות תיקון הנפש.

וכמו"כ אהרן ובניו שזכו בכתר כהונה ,יש
להם זכיה גם בשני הכתרים האחרים,
וכדכתיב )מלאכי ב ז( 'כי שפתי כהן ישמרו
דעת ותורה יבקשו מפיהו' ,הרי שזכו לכתר
תורה ,ועוד דכל כהן הבא לעבוד עבודה
בבית המקדש ,היה צריך לדעת מקודם
את דיני הקרבנות ,וכן את דיני נגעים
ואהלות ,וכן צריך הוא לכתר מלכות כנ"ל.


åââ úà øåäè áäæ åúà úéôöå
åéúðø÷ úàå áéáñ åéúøé÷ úàå
) áéáñ áäæ øæ åì úéùòåל ג(.
איתא בגמ' )יומא עב (:ששלשת הזירין
שנעשו בכלי הקודש הם כנגד שלשה
הכתרים ,כתר תורה כתר כהונה וכתר
מלכות ,ופירש רש"י )שם ד"ה שלשה זירין(
דזר של מזבח סימן לכתר כהונה ,ושל ארון
סימן לכתר תורה ,ושל שולחן סימן לכתר
מלכות ,שהשולחן הוא סימן לעושר
מלכים.

וכן מלך שזכה לכתר מלכות צריך גם כתר
תורה ,כמו שכתוב )דברים יז יח( 'וכתב לו
את משנה התורה וקרא בו כל ימי חייו',
וכן כתר כהונה הרומז ליראה ותשובה
כדכתיב )שם יד כג( 'למען תלמד ליראה'.



ויש לרמז דהנה ג' פעמים זר בגימטריא
'כתר' עם הכולל .והענין בזה הוא שעל
מנת לזכות באחד משלשה הכתרים צריך
ט

