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שמות פרק כח
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המשפט:
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רמב"ן שמות פרק כח
)ל( ונתת אל חוש המשפט את האורי ,ואת
התומי < ,סבר רבי אברה ,להתחכ ,בעני
האורי ,והתומי ,,ואמר )בפסוק ו( כי ה ,מעשה
אומ כס@ וזהב ,והארי בענינ ,כי חשב שה ,על
הצורות שיעשו בעלי הכוכבי ,לדעת מחשבת
השואל .ולא אמר כלו .,אבל ה ,כדברי רש"י,
כתב ש ,המפורש נתו בי כפלי החש ,ולכ
הוצר להיות כפול .והראיה ,כי לא נזכרו אורי,
ותומי ,כלל במעשה האומני ,,ולא הזכיר ,לה,
בצואה ולא במעשה כלל .ופרט בבגדי ,ויעש את
האפוד )להל לט ב( ,ויעש את החש )ש ,ח( ,ולא אמר ויעש האורי ,והתומי ,,ואלו היו מעשה חרש חכ,
היה מארי בה ,יותר מ הכל ,וא ,אולי ירצה לקצר בה ,לעמק ,היה אומר ועשית אורי ,ותומי ,כאשר
הראה אות בהר זהב טהור תעשה אות ,או כס@ מזוקק:
ועוד תשוב תראה כי לא הזכיר בה"א הידיעה אחד מכל הכלי ,שלא נזכרו כבר ,אבל אמר ועשו ארו )לעיל
כה י( ,ועשית שולח )ש ,כג( ,ועשית מנורת )ש ,לא( ,וכ כל .,ובמשכ אמר ואת המשכ תעשה )ש ,כו א(,
בעבור שכבר הזכירו ועשו לי מקדש )ש ,כה ח( .והנה באורי ,ותומי ,אמר )כא( ונתת אל חוש המשפט
את האורי ,ואת התומי ,,לא צוה אתו בעשיית ,,והזכיר ,הכתוב בה"א הידיעה ,ולא הזכיר ,הכתוב רק
במשה לבדו ,שאמר בצואה ונתת אל חש המשפט ,ובמעשה וית אל החש את האורי ,ואת התומי,
)ויקרא ח ח( ,כי לא היו מעשה אומ ולא היה לאומני ,ולא לקהל ישראל בה ,מעשה ולא נדבה כלל ,אבל
ה ,סוד מסור למשה מפי הגבורה ,והוא כתב ,בקדושה ,או היו מעשה שמי ,,ולכ יזכיר ,סת ,ובידיעה,
כמו וישכ מקד ,לג עד את הכרובי) ,בראשית ג כד(:
והנה משה לקח כתב האורי ,והתומי ,והניח ,ש ,בחש המשפט אחרי שהלביש את אהר האפוד והחש,
כמו שאמר )ויקרא ח ז ח( וית עליו את האפוד ויחגור אותו בחשב האפוד ,ויש ,עליו את החש וית אל
החש את האורי ,ואת התומי ,,כי לאחר כ נתנ ,בי כפלי החש:
והעני הוא ,כי היו שמות קדושי ,,מכח ,יאירו האותיות מאבני החש אל עיני הכה השואל במשפט.,
והמשל ,כי כאשר שאלו מי יעלה לנו אל הכנעני בתחלה להלח) ,שופטי ,א א( .היה הכה מכוי בשמות
שה ,האורי ,,והאירו לעיניו אותיות יהודה ,ויו"ד מלוי ,ועי" משמעו ,ולמ"ד מלוי ,וה"א מאברה,
הכתוב ש ,על דעת רבותינו )יומא עג ב( .או שהאירה פע ,אחרת לנגד עיניו ה"א מיהודה .והנה כאשר
האותיות מאירות אל עיני הכה עדי לא ידע סדור ,כי מ האותיות אשר סדרו מה יהודה יעלה היה
אפשר להעשות מה" ,הוי הד עליה" ,או "הי על
יהודה" ,ותיבות אחרות רבות מאד ,אבל היו ש,
שמות הקדש אחרי ,נקראי" ,תומי ,",מכח ,יהיה
לב הכה תמי ,בידיעת עני האותיות שהאירו לעיניו.
כי כאשר כיו בשמות האורי ,והאירו ,חוזר מיד
ומכוו בשמות התומי .,ועוד ,האותיות מאירות
לעיניו ,ויבא בלבו שחבור ,יהודה יעלה .וזאת מדרגה
ממדרגת רוח הקדש ,היא למטה מ הנבואה ,ולמעלה
מבת קול שמשתמשי ,בה בבית שני לאחר שפסקה
הנבואה ופסקו אורי ,ותומי ,כמו שהזכירו רבותינו
)ש ,כא ב(:
ואפשר שאחרי שנת משה בחש השמות הקדושי,
של האורי ,והתומי ,היו נודעי ,במסורת ממנו
לגדולי חכמי ישראל שמסר ,לה ,ע ,סתרי תורה,
ולפיכ היה ביד דוד אפוד )ש"א כג ו( ,והיה כדמות
אפוד משה ,ובו חש כדמות חש הקדש ,אבל נראה
שהיו בד ,כאשר נאמר בשמואל )ש ,ב יח( נער חגור
אפוד בד ,ואמר בנוב עיר הכהני) ,ש ,כב יח( שמוני,
וחמשה איש נושא אפוד בד ,וילבישו אותו את הכה
שהוא מבני הנביאי ,ושואלי ,בו ונעני לפעמי,,
כאשר חשב בזה ר"א .ומה שאמר שאלו ראה תשובת
רבינו האיי לא אמר ככה ,כבר ראינוה וחשבנוה,
וידענו כי ר"א לא נתכו אליה:

