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ונשא אהרון את שמות בני ישראל  

 1.(כט)שמות כח  :ָתִמיד ה' ִלְפֵני ְלִזָכֹרן ַהֹקֶדש ֶאל ְבֹבאוֹ  ִלבוֹ ַעל ַהִמְשָפט ְבֹחֶשן ִיְשָרֵאל ְבֵני ְשמוֹת ֶאת ַאֲהֹרן ְוָנָשא

 סימן ט לח פרשה רבה שמות

ןאָ ַָאתִמלָ ָבוָ ָּוִמלֵּאתָ " הָב  ע  ןָטּוִריםַָאְרב  םָטּורָָאב  ד  הָא  תִָפְטד  ק  ר  דַָהּטּורָּוב  ח  א  ִניְָוַהּטּורָ:ה  ְךַָהשֵּ פ  ָ:ְוי ֲהֹלםַָסִפירָנ 

םַָהְשִליִשיְָוַהּטּור הְָשבוָ ָל ש  ְרִביִעיְָוַהּטּורָ:ְוַאְחל מ  הְָוש ַהםַָתְרִשישָה  ְשפֵּ ִציםְָוי  ב  בְָמש  ה  םבְִָָיְהיּוָז  ת  ִניםָ:ִמלּוא  ֲאב  ְָוה 

ין ָ תַָעלִָתְהי  יְָשמ  לְָבנֵּ אֵּ יםִָיְשר  הְָשתֵּ ְשרֵּ םַָעלָע  ת  יְָשמ  םִָפתּוחֵּ ין ְָָשמוָ ַָעלִָאישָחו ת  רִָלְשנֵּיִָתְהי  ש  טָע  ב  "ָ)שמותָכחָש 

2ָָכא(.-טו

ָ[?ָנתוניםכתוביםָ]ָהיוָכיצד

םָטּור" ד  הָא  תִָפְטד  ק  ר  אָ ַָהּטּורָּוב  דה  ָ:כתובָהיהָפטדהָעלָ.ראובןוָויעקבָיצחקָאברהםָ:כתובָהיהָאודםָעלָ-"ָח 

ִניְָוַהּטּור"ָ.לויָ:כתובָהיהָברקתָעלָ.שמעון ְךַָהשֵּ פ  ֲהֹלםַָסִפירָנ  ָהיהָספירָעלָ.יהודהָ:כתובָהיהָנופךָעלָ-"ְָוי 

םַָהְשִליִשיְָוַהּטּור"ָ.ןוזבולָ:כתובָהיהָיהלוםָעלָ.יששכרָ:כתוב הְָשבוָ ָל ש  ָעלָ.דןָ:כתובָהיהָלשםָעלָ-"ְָוַאְחל מ 

ְרִביִעיְָוַהּטּור"ָ.גדָ:כתובָהיהָאחלמהָעלָ.נפתליָ:כתובָהיהָשבו הְָוש ַהםַָתְרִשישָה  ְשפֵּ ָ:כתובָהיהָתרשישָעלָ-"ְָוי 

4ָָ.ישורוןָשבטיָבנימיןָ:כתובָהיהָישפהָעל3ָ.יהוסףָ:כתובָהיהָשוהםָעלָ.אשר

  כח פרק ותשמ( בובר) אגדה מדרש

ָלכהןָהיוָאבניםָשתיָ:ר"תָ-"ָכתולדותםָהשניתָהאבןָעלָהנותריםָהששהָשמותָואתָהאבןָעלָמשמותםָששה"

ָאבןָעלָוששה,ָזוָאבןָעלָששה,ָעליהםָכתובָשבטיםָעשרָשניםָושמותָ.מכאןָואחת,ָמכאןָאחת,ָכתפיוָעלָגדול

ָהיוָאותיותָוחמשיםָ.לצבאָמוקדםָהודהשיָמפני,ָכתולדותםָהיוָלאָהראשונה,ָכתולדותםָאמרָוהשניתָ.זו

יהודהָראובןָשמעוןָלויָדןָנפתלי.ָגדָָ:צורתםָוכן,ָזוָאבןָעלָוחמשהָועשרים,ָזוָאבןָעלָוחמשהָעשרים,ָשם

5ָָ.אבניםָעשרָושניםָשבטיםָעשרָשניםָבוָהיוָשןוובחואשרָיששכרָזבולןָיוסףָבנימין.ָ

                                                      
ְשָפט ֹחֶשן ֶאל ְוָנַתתָ ובפסוק ל הסמוך: " 1 ים ֶאת ַהמִּ ים ְוֶאת ָהאּורִּ מִּ ְפֵני ְבֹבאוֹ  ַאֲהֹרן ֵלב ַעל ְוָהיּו ַהתֻּ ְשַפט ֶאת ַאֲהֹרן ְוָנָשא ה' לִּ ְשָרֵאל ְבֵני מִּ  יִּ

בוֹ  ַעל ְפֵני לִּ ידה'  לִּ בפרשה זו(. החושן היה בד ארוג  אורים ותומיםדברינו מדובר בחושן, בו היו נתונים האורים ותומים )ראה ". ָתמִּ
שהוא כמין סינור(. וכבר חצי אמה( שהיה תפור על האפוד )זרת הוא סנטימטר,  20על  20 -מעשה חושב בגודל של זרת על זרת )כ

הזהירה התורה: "ולא יזח החושן מעל האפוד" )שמות כח כח(. לפרטי בגדי כהונה ושאר כלי המשכן, ראה הספר מלאכת המשכן, 
אתר דעת בהנהלת ראו , אנציקלופדיה כרטא לבית המקדש, הוצאת כרטא ומכון המקדש, ירושלים תשס"ה. 1968משה לוין תל אביב 

  .http://www.daat.ac.il/daat/tanach/mishkan/mishkan.htm זנברג:פרופ' יהודה אי
כחבלי,  -זעפרן, נפך  -עקיק, ברקת  -אחמר, פטדה  -אודם : "פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות פרק כחראה שמות האבנים בערבית,  2

מאבצר, כל  -בוגיר, ישפה  -פרתזיג, שהם  -טופאג, תרשיש  -אספר, ואחלמה  -בלטאר, שבו  -גיאאר, לשם  -זמורד, יהלום  -ספיר 
 ".אלה לשון ערבי הם: אלו אבנים שנים עשר לשנים עשר שבטי ישורון הקבועות בחשן המשפט

 בחושןנכתב שרים וחמש אותיות )סוטה לו ע"א(. וכך גם יהוסף דווקא ולא יוסף, כי כך היה שמו כתוב על האפוד כדי להשלים לע 3
על לב אהרון )ולהלן גם באפוד שנראה מיד  . ועוד, שים לב שאפרים ומנשה אינם.)אבל זו רק דעה אחת, ראה המדרש הסמוך(

כראובן ושמעון  בסמוך( היו שנים עשר בני יעקב "כתולדותם" )שוב, לקוח מהאפוד( ולא כפי שיעקב הבטיח ליוסף: "אפרים ומנשה
  יהיו לי".

יםבתורה כתוב: "כיצד סודרו שמות השבטים על החושן?  4 ָ  ְוָהֲאָבנִּ ְהֶיין ְשָרֵאל ְבֵני ְשֹמת ַעל תִּ תּוֵחי ְשֹמָתם ַעל ֶעְשֵרה ְשֵתים יִּ  חֹוָתם פִּ
יש ָ  ְשמוֹ  ַעל אִּ ְהֶיין ְשֵני תִּ , "כתולדותם" דר לידתם )כמו באפוד, שם כתוב במפורשסכ" )שמות כח כא( ואם הסדר הוא ָשֶבט ָעָשר לִּ

וכו'. אלא שאבני השוהם, שלפי שיטה אחת )ראה יומא עג(  ברקת -, לוי פטדה –אודם, שמעון –הוא: ראובן כך שמות כח י(, אזי 
ם, יצחק יעקב ט. הוספת שמות האבות: אברה-חסרות האותיות: צ, ח, ק, וובשמות השבטים שמשו גם לקריאה באורים ותומים, 

יצחק , ראה דברינו מיצחק, אברהם ויעקב לא מוסיפים שום אות חסרהבא פותרת את שלוש האותיות הראשונות החסרות )הכל 
כל אלה ": מוסיף הטי"ת משתלמת מהמילים שבטי ישורון )ובירושלמי יומא סוף פרק זו. (בפרשת תולדות, בשבחו של יצחק אבינו

אבל הזיהוי הבסיסי של האבנים והצבעים עם השבטים לא נפגם בשל תוספת זו. ראה במדבר רבה ב ז בתיאור  (."שבטי ישראל
 של לבו על שהיו טובות אבנים של כצבע ומפה מפה כל עלו .וצבע מפה ,ונשיא נשיא לכל היו םימני"ס הצבעוני של מסע הדגלים:

 עליו ומצוייר אדום צבוע שלו ומפה אודם אבנו - ראובן. אבנו של לצבע דומה שלו מפה צבע שלו נשיא - ושבט שבט כל ... אהרן
 אדום ושליש שחור ושליש לבן שליש צבוע שלו ומפה ברקת - לוי. שכם עליו ומצוייר ירוק צבוע שלו ומפה פטדה - שמעון. דודאים
 צבוע שלו ומפה ספיר - יששכר. אריה עליו ומצוייר שמים כמין דמותו שלו מפה וצבע נפך - יהודה. ותומים אורים עליו ומצויר
בפרשת  צבעי השבטים וסמלםמובא בדברינו ..." ראה מדרש ציורי זה במלואו שם ו וירח שמש עליו ומצוייר לכחול דומה שחור

 במדבר.
היו שישה  ועל כל אבן ,שמות השבטים היו לא רק על החושן, אלא גם על האפוד, אלא ששם היו שתי אבנים בלבד, אבני שוהם 5

ים ְשֵתי ֶאת ְוַשְמתָ שמות. וגם שמות אלה נשא אהרון איתו, ככתוב: " ְתֹפת ַעל ָהֲאָבנִּ ָכֹרן ַאְבֵני ָהֵאֹפד כִּ ְבֵני זִּ ְשָרֵאל לִּ  ֶאת ַאֲהֹרן ְוָנָשא יִּ
ְפֵני ְשמֹוָתם ָכֹרן ְכֵתָפיו ְשֵתי ַעל ה' לִּ סידורם על אבני האפוד אינו פשוט והוא נדון . נושא שמות השבטים ואופן )שמות כח יב( "ְלזִּ

במספר מקורות. ראה גמרא סוטה לו ע"א )שם גם נדון הקשר לחלוקה דומה של השבטים במעמד הברכה והקללה בהר גריזים והר 
בו. עיבל(, רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ט הלכה ט, כסף משנה שם, מדרש הגדול כח ז ועוד. וזה נושא אחר שבע"ה נזכה לדון 

 , באפוד ובחושן שהיה רכוב על גביו.פעמיים מה שחשוב לענייננו הוא שאהרון נושא את שמות בני ישראל איתו בבואו אל הקודש

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/mishkan/mishkan.htm
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%951
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%951
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%951
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a1%d7%9e%d7%9c%d7%9d
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a1%d7%9e%d7%9c%d7%9d
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  א פרק ה"ד א פרשה מות אחרי ספרא

'ָהָלפניָלזכרוןָהקודשָאלָבבואוָלבוָעלָהמשפטָבחשןָישראלָבניָשמותָאתָאהרןָונשא"ָןבחשָשנאמרָמתוך

ָאתָאהרןָונשא"ָבאפודָשנאמרָמתוךָ.שןובחָולאָ"בד"ָלומרָתלמודָ?ולפניםָלפנייָבוָיכנסָיכולָ-"ָתמיד

6ָָ.באפודָולאָ"בד"ָלומרָתלמודָ?ולפניםָלפנייָבוָיכנסָיכולָ-"ָלזכרוןָכתפיוָשתיָעל'ָהָלפניָשמותם

  חסימן  לח פרשה רבה שמות

ָ?הקדשיםָקדשיָלביתָנכנסָאהרןָהיהָזכותָובאיזָ-אשרָתעשהָלהם"ָ)שמותָכט,ָא(ָ,ָהדברָוזה"ָחר:אברָד

)ויקראָטז,ָג(ָָ"אהרןָיבאָבזאת"ָמר:שנאָ,עמוָנכנסתָהיתהָהמילהָזכותָ;ישמעאלָרביָשלָבנוָחנינאר'ָָרמא

ָאוהןָוכ,ָ...ָהמולָלכםָכלָזכר"ָ)בראשיתָיז,ָי(תשמרוָאשרָבריתיָאתז"ָמוָשאתהָאומר:כָ,מילהָזוָ–"זאת"ָ

ָרָ."ָ)מלאכיָב,ָה(והשלוםָהחייםָאתוָהיתהָבריתיאומר:ָ" ָ,עמוָנכנסתָהיתהָהשבטיםָזכותָ:אומרָיצחק'

ָנתונותָשהיוטובות,ָָאבניםָב"יָהןָואלוָ.ב"יָ",זה"ָןיַָנְִָמָָ–"ָ)שמותָכט,ָא(ָלהםָתעשהָאשרָהדברָוזה"ָ:שנאמר

ָ–יָלו,ָיןזִָוָ פְמָטוָ ָ–ָשמעון,ָיןִָגִָנְָד ְָרָשַָָ–ָראובןָ:נתונותָהיוָהזהָוכסדרָ,השבטיםָשמותָועליהםָאהרןָשלָלבוָעל

ָיָ ִדָ ָיןִתָנְִָקְ ָיןינִִָדָכְֵָּרָכָ ָ–ָיהודה, ָןינוָ ִרָיפִָנְָסַָָ–ָיששכר, ָיןִדָגְַָרָמָ זְִָאָָ–ָזבולון, ָיןלִָירוָ בֵָָּ–ָדן, ָיסאטֵָּכָ ָאָ–ָנפתלי, ָָ–ָגד,

ָןבהָמסתכלָה"הקבָשיהאָ?טעםָמה7ָס.יטוָ לִָגָ ְרָמָ ָ–ָבנימין,ָיןִקָוְָאלָ ר ָפָ ָ–ָיוסף,ָיןִסָלָ טָ ְמָרוָ כְָָ-ָאשר,ָןטוָ יְסִָטָמֵָָּא

ָ,מלכיםָלבןָמשלָ:אמרָלויָ'רָבשםָסכניןמָיהושעָ'רָ.השבטיםָלזכותָונזכרָפוריםיהכָביוםָבכניסתוָכהןָובבגדי

ָעשהָמהָ.בוָויפגעָשמאָ,עליוָהעומדיםָמןָראמתיָוהיהָ,בנוָעלָסניגוריאָללמדָהמלךָאצלָנכנסָפדגוגוָשהיה

ָקדשָלביתָהנשָבכלָנכנסָהיהָאהרןָכךָ.ממנוָםומתיראיָאותוָםרואיָושיהָ,שלוָפורפיראָהלבישוָ?המלך

ָמלאכיָשהיוָ?למהָ.כנסילהָיכולָהיהָלאָ,אותוָומסייעותָעמוָנכנסותָשהיוָ,הרבהָזכיותָלולייואָ,הקדשים

,ָועשיתָלהםָכתנותָתעשהָאהרןָולבני"ָ:שנאמרָ,הקודשָלבושיָמדמותָלוָנתןָ?ה"הקבָלוָעשהָמהָ.שםָהשרת

הַָוִיְלַבש"ָ:שכתובָכשםמב(,ָָ–)שמותָכח,ָמָָאבנטים,ָומגבעותָתעשהָלהם...ָועשהָלהםָמכנסיָבד" ק  ןְָצד  ַָכִשְרי 

ַבע הְָוכו  יַָוִיְלַבשְָבר אשוָ ְָישּוע  םִָבְגדֵּ תָנ ק  8ָ"ָ)ישעיהָנט,ָיז(.ִקְנָאהַָכְמִעילָטַוַיעִַָָתְלב ש 

 סעיף ג כג פרשה( בובר) שמואל מדרש

ָמשבטוָ:לוָאמרָ?שבטָמאיזהָ:לוָאמרָ.גדולָכהןָליָמנהָלךָ,משהָ:למשה"הָהקבָלוָאמרָ:אומרָיהודהָרבי

ָבהקרָואתה:ָ"שנאמר,ָהואָאחיךָשאהרןָחייךָ:לוָאמרָ.חביבָשבטיָכךָ:ואמרָמשהָשמחָשעהָבאותהָ.לויָשל

ָולקחת:ָ"שנאמר,ָהמשחהָמשמןָ:לוָאמרָ?מושחוָאניָבמה:ָלוָאמר9ָ.'(אָח"כָשמות)ָ"אחיךָאהרןָאתָאליך
                                                      

 לפני בו יכנס יכול - הקודש אל בבואו קולו ונשמע לשרת אהרן על והיה במעיל שנאמר מתוךובהמשך שם גם לגבי המעיל והציץ: " 6
 תלמוד ?ולפנים לפניי בו יכנס יכול -' ה לפני לרצון תמיד מצחו על והיה בציץ שנאמר מתוך. במעיל ולא בד לומר תלמוד ?ולפנים

"בד" שמוזכר במדרש כוונתו, כמובן לפסוק שמתאר את לבוש הכהן ביום הכיפורים בו מוזכר "בד" ארבע  ."בציץ ולא בד לומר
ְלָבש ֹקֶדש ַבד ְכֹתֶנתפעמים: " ְכְנֵסי יִּ ְצֶנֶפת ַיְחֹגר ַבד ּוְבַאְבֵנט ְבָשרוֹ  ַעל ְהיּויִּ  ַבד ּומִּ ְצֹנף ַבד ּוְבמִּ ְגֵדי יִּ ם ְוָרַחץ ֵהם ֹקֶדש בִּ  ְבָשרוֹ  ֶאת ַבַמיִּ

)ילק"ש אחרי מות תקעא(.  עבודת יום הכיפוריםכנגד ארבעה בגדי הכהן הגדול שלא לבש ב " )ויקרא טז ד, פרשת אחרי מות(ּוְלֵבָשם
ע"י הכהן הגדול בבגדי לבן, בדומה לארבעה בגדי כהן הדיוט )אלא שהם מבד בוץ שהוא  הנעשת דת ליום הכיפוריםהעבודה המיוח

משובח יותר( ולא בשמונה הבגדים המיוחדים לו כל השנה )רמב"ם, הלכות עבודת יום הכיפורים, פרק ב הלכה א(. וכך היה נכנס 
דים שהיה בהם זהב: מעיל, אפוד, חושן וציץ. לפי שאין קטיגור נעשה סניגור גם אל קודש הקדשים להקטיר קטורת, בלי ארבעה הבג

)ראש השנה כו ע"א(. ואם כך, שמות בני ישראל היו על לוח ליבו של אהרון כל ימות השנה, בבואו אל הקודש, אל האולם. אבל לא 
ואו השמות. עד כאן ישא אותם אהרון. מכאן בבואו אל קודש הקדשים. שם הם היו בזכרון או לזכרון, אבל לא בפועל. עד כאן יב

 ואילך הוא עם עצמו בלבד.
יןטוֹ , אודם -  ִּיןגִּ נְ דָ ְר שַ כל השמות הם התרגום ליוונית של שמות האבנים שבתורה:  7 יןיָ דִּ , פטדה - ְמפֹוזִּ ְנתִּ ברקת וכו'. חלקם, לא  – קְִּ

  לעיל ראינו את שמות האבנים בערבית. 2ובהערה  .("ספטואגינטה"לתורה ) כולם, מופיעים כך בתרגום השבעים
 זכות :יצחק ר"א - אהרן אויב בזאתאחרי מות הדורשת ביום הכיפורים: " מזפסקא ( שלום איש) רבתי פסיקתאוכן הוא במדרש  8

 של בכניסתו בהם מסתכל ה"הקב שיהא ?טעם מה .אהרן של לבו על ניתנות שהיו אבנים עשר שנים, עמו נכנסת הייתה השבטים
 ישראל שבטי אלה כל ר:שנאמ ,שבטים אלא זאת ואין, לזכרון האלה והאבניםאמר: שנ ,השבטים לזכות ונזכר הכפורים ביום הרןא

ובאמת, אלה מדרשי פליאה שהם בניגוד להלכה שאין  ."(ח"כ ט"מ בראשית)ויברך אותם  אשר דבר להם אביהם וזאת עשר שנים
והחושן. ואם לגבי מדרש פסיקתא רבתי נוכל עוד להידחק ולומר שמדובר בכניסתו לובש ביום הכיפורים את האפוד הגדול כהן ה

לקודש )"בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת"( ולא לקודש הקדשים ומדובר באותן עבודות שבהן כהן גדול אכן לובש 
מה נעשה עם מדרש שמות רבה שמזכיר במפורש  בגדי זהב ביום הכיפורים )ראה שוב רמב"ם, הלכות עבודת יום הכיפורים, פרק ב(,

את הכניסה לקודש הקדשים? המאיר עינינו במדרש פליאה זה, יבורך בכל מילי דמיטב. האם הדרשן של שמות רבה נסחף במקצת? 
ת אגב, אין זה המדרש היחידי בשמות רבה שהוא נגד ההלכה. ראה המשל על כהן שנכנס לבית הקברוהאם הוא מייצג דעה אחרת? 

 .ה הקב"ה במצריםבשביל מי נגלבדברינו  עצמו על מנת להציל את תרומתו )שמות רבה טו ה(.את ומטמא 
מדרשים רבים נאמרו על הפסוק: "ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך" אשר פותח את פרק כח בפרשתנו הדן בבגדי הכהונה. החל  9

ממדרשים הדנים ביחס בין האחים ששמחו האחד בגדולת השני ולא נתקנאו )עוד בתחילת השליחות אשר נתנה לאח הצעיר, משה, 
ג, תנחומא שמיני סימן ג( וכלה במדרש הבא )שמות רבה לז ב( הקושר את הקרבת אהרון לכהונה עם  ראה שמות רבה )שנאן( ג

 היהש באהרן הביט ,מעשה באותו ישראלל וראה מסיני משה שירד בשעה :אמרו –את אהרון אחיך  אליך הקרב ואתה"העגל: חטא 
 ל"א .עליו בלבו והיה עמהן שותף אהרן שהיה סבור היה ומשה .משה שירד עד לעכבם אלא נתכוין לא והוא .בקורנס עליו מקיש

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%9E%D7%99-%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D


 "התשס תצוהפרשת 

 3מתוך  3עמ' 

 

 

ָחקוקיןָשהןָשבטיםָשלָשמותןָאילולי,ָמיתהָוחייבָעבודהָאינהָעבודתוָאבלָ-ָ(זָכטָשם)"ָהמשחהָשמןָאת

ָשבטיםָשלָשמותןָעליָחביב:ָה"הקבָאמר10ָכט(.ָכחָשם)בניָישראל"ָָשמותָאתָאהרןָונשא:ָ"דכתיב,ָלבוָעל

ָהיוָלאָאחתָאותָחסריןָהיוָאםָ:ראובןָרביָבשםָביביָר"אָ.המשחהָבשמןָשנמשחָגדולָומכהןָלויָשלָמשבטו

ָתורהָכתרָ:הםָכתריםָשלשהָ:יוחיָבןָשמעוןָרביָתניָ.אחתָנקודהָאפילוָ:הושעיהָרביָתניָ.מכפרין ָכתר,

ָ.ונטלוָאהרןָזכהָכהונהָכתרָ.ונטלוָדודָזכהָמלכותָכתרָ.גביהםָעלָעולהָטובָשםָוכתר.ָמלכותָכתר,ָכהונה

ָבהןָזוכהָהייתיָקיימיןָמלכותָוכתרָכהונהָכתרָהיוָשאילוָ:לאמרָ,העולםָבאיָלכלָלתוכחתָמונחָתורהָכתר

ָזכהָלאָבתורהָזכהָשלאָמיָוכל,ָבכולןָזוכהָכאלוָעליוָמעליןָבוָשיזכהָמיָכלָמונחָתורהָכתרָוהרי,ָונוטלן

ָליטולָבשבילָשנהָמאותָחמשהָמהלךָ"ההקבָשהלךָמצינו:ָאמרָיוחיָבןָשמעוןָרביָבשםָאביןָירבָ.מהןָבאחד

11ָ(.כגָזָבָשמואל)ָ"שםָלוָלשוםָלעםָלוָלפדותָאלהיםָהלכוָאשר:ָ"דכתיב,ָטובָשםָלו

 מדרש הגדול פרשת תצוה כח ז

ןָדןָאשרָבנימיןָעלָכתףָוהָזבולוכךָהיוָכתובין:ָראובןָלויָיששכרָנפתליָגדָיהוסףָעלָכתףָהימנית.ָשמעוןָיהוד

ָבכניסתוָאלוָשמותָשבחושןָ ָוכלָכךָלמה?ָכדיָשתעמודָלוָזכותןָשלשבטיםָבכניסתוָוביציאתו. השמאלית.

שנתוןָעלָלבוָשלאָיכוהָמזיוָהשכינה.ָוביציאתוָאלוָשמותָשבאפודָשנתוןָביןָשתיָכתפיוָכדיָשלאָיכוהָמזיוָ

12ָהשכינה.

ָ

  שבת שלום

 מחלקי המים

 
נגענו בקצה המזלג על כך שבאבני החושן והאפוד לא נזכרו אפרים ומנשה )ובעקבות זה גם בדגלים יש חרונים: מים א

 זוהר( ויוסף חזר למעמדו הראשוני כאחד משנים עשר השבטים. ראה 3ב ז שהבאנו בהערה  בעיה, ראה שוב במדבר רבה

 חזי תאלאבן ששם יעקב למראשותיו בצאתו לחרן: "שקושר את אבני החושן  ב עמוד רכט דף פקודי פרשת( שמות) ב כרך

 וכלהו קדישין אבנין תריסר אלין, מראשותיו וישם המקום מאבני ויקח( כח בראשית) כתיב מה לחרן אזיל הוה כד יעקב

 אתכלילו אבנין תריסר דכלהו בגין ?טעמא מאי .אבן להו וקרי, מצבה שמתי אשר הזאת והאבן דכתיב אבנא חד אתעבידו

 כהנא הכא דא ועל .אלהים בית יהיה מצבה שמתי אשר הזאת והאבן דכתיב מנהון לעילא דאיהי עלאה קדישא חד באבנא

משהו  ".תמיד' יי לפני לבו על ישראל בני שמות את אהרן ונשא( כח שמות) דכתיב תדיר להון לדכרא לביה על לון שוי רבא

  בעבודת בית המקדש חוזר למצב הבראשיתי של מקור האומה.

 
                                                      

 .אביו בית לחתור הצפורן את ונטל עליו דעתו שזחה מלכים לבן משל .לטובה היתה היאך אהרן של כוונתו אני יודע ,משה :ה"הקב
 על בריה משליט איני ,חייך .כוונתך היתה היאך אני יודע :ל"וא עליו המלך הציץ .אחתור ואני לי תן ,עצמך תיגע אל :פדגוגו לו אמר

 :להם אמר .הזהב נזמי פרקו :להם אמר, אלהים לנו עשה קום( לב שמות) :לאהרן ישראל שאמרו בשעה ,כך .אתה אלא שלי פלטין
 היאך אני יודע ,אהרן :ה"הקב ל"א .משה שיבא עד לעכבןכדי  אלאבו  נתעסק לא והוא. לפניו ומקריב אותו אעשה אני ,כהן אני

". נראה שלקרבה בין אהרון ובין אליך הקרב ואתה :שנאמר ,אתה אלא בני של קרבנותיהן על משליט אני אין ,חייך .נתךכוו היתה
 את הדין יקוב אומר היה משה וכןהעם יש שורשים עמוקים, עוד מימי שעבוד מצרים, דרך חטא העגל ועד עבודת בית המקדש. "

 לא ועולה בפיהו היתה אמת תורת'+ ב מלאכי+ שנאמר, לחבירו אדם בין שלום ומשים, שלום ורודף שלום אוהב אהרן אבל, ההר
 (. ב עמוד ו דף סנהדרין מסכת" )מעון השיב ורבים אתי הלך ובמישור בשלום בשפתיו נמצא

ו הציץ יש כאן הדדיות בין אהרון ובני ישראל שכולה בתוך ארבעה בגדי כהן גדול. מיד לאחר תיאור האפוד והחושן, מתואר בפרקנ 10
ים ֲעֹון ֶאת ַאֲהֹרן ְוָנָשא ַאֲהֹרן ֵמַצח ַעל ױְוָהָיהשהיה על מצח אהרון. ושם כתוב: " ָדשִּ ישּו ֲאֶשר ַהקֳּ ְשָרֵאל ְבֵני ַיְקדִּ  ָקְדֵשיֶהם ַמְתֹנת ְלָכל יִּ

ְצחוֹ  ַעל ְוָהָיה יד מִּ ְפֵני ָלֶהם ְלָרצֹון ָתמִּ  לא פשוטו לפי - 'וגו הקדשים עון את אהרן ונשאלח(. ומפרש רשב"ם שם: " כח שמותה' " ) לִּ
 הציץ שיסייע עליהם לכפר אשם או חטאת או עולה או ישראל שיביאו קרבנות כל. פירושו כך אלא. קדשים בטומאת הכתוב דיבר

ישראל, אבל:  אהרון נושא את עוון המקדש עבור בני". להם להתכפר ישראל לבני ולזכרון לרצון שיהיה' הק לפני להזכירן הקרבן עם
 ".לבו על חקוקין שהן שבטים של שמותן אילולי, מיתה וחייב עבודה אינה עבודתו"

 ה"הקב שהלך מצינו אמר נחמני בר שמואל' ר בשם בון' רראה מדרש זה בשינויי נוסח קלים בקהלת רבה ז ב. ושם הסיומת היא: " 11
 אומה הגלילי יוסי' ר אמר, שם לו ולשום לעם לו לפדות אלהים והלכ אשר'( ז' ב שמואל) דכתיב שם לו לקנות שנה מאות' ה מהלך

 גוים ממצרים לך פדית אשר( שם) שנאמר פדית עצמך כביכול ה"הקב לפני ישראל אמרו, חול קדש עשית עקיבא' ר לו אמר .ואלהיה
 ."ואהרן משה זה הלכו, ה"הקב זה הלך, אלהים הלכו אשר אומר הוא ולהלן אלהים לו הלך אשר (יז א הימים דברי) כתיב. ואלהיו

מה שנחשב בסופו של דבר הוא השם. השם הטוב. הקב"ה הולך לעשות לו שם בארץ וכך גם משה ואהרון. אבל כשנכנסים לקודש, 
 שבטי ישורון. –השם שמלווה את אהרון הוא של שבטי ישראל 

ות שבאבני החושן( וגם ביציאתו )השמות שבאפוד(. שלא יכוה מהשכינה גם בכניסתו )השמ שמות בני ישראל היו מסייעים לאהרון 12
אליהו רבה פרשה ב על מה פירוש שלא יכוה ביציאתו? האם אפשר להיכוות לא רק בכניסה לאור אלא גם ביציאה ממנו? ראה 

 יציאתווב המדרש לבית בכניסתו מתפלל היה הקנה בן נחוניה רביכניסתו ויציאתו של גלגל החמה. ואנו מתפללים כר' נחוניה: "
 הודיה נותן אני וביציאתי ידי על תקלה תארע שלא מתפלל אני בכניסתי :להם אמר ?זו לתפלה מקום מה :לו אמרו .קצרה תפלה

  (. מקווים שלא ארעה תקלה על ידינו ומודים על חלקנו.ב משנה ד פרק ברכות מסכת" )חלקי על
 


