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 שמות פרק כח 
�ָניו ְוֶאת �ִחיָ� �ֲהרֹ� ֶאת ֵאֶליָ� ַהְקֵרב ְו�ָ�ה) א(ָ � ַוֲאִביה"א ָנָדב �ֲהרֹ� ִלי ְלַכֲהנ� ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ִמ��ְ� ִא�

 ָ(ל ֶאל ְ�ַדֵ�ר ְו�ָ�ה) ג( :"ְלִתְפ�ֶרת ְלָכב�ד �ִחיָ� ְל�ֲהרֹ� קֶֹד' ִבְגֵדי ְוָעִ�יָת) ב( :�ֲהרֹ� ְ�ֵני ְוִאיָתָמר ֶאְלָעָזר
 ַיֲע�" ֲאֶ'ר ְ�ָגִדי,ַה ְוֵאֶ*ה) ד( :ִלי ְלַכֲהנ� ְלַקְ+'� �ֲהרֹ� ִ�ְגֵדי ֶאת ְוָע�" ָחְכָמה ר"ַח ִמֵ*אִתיו ֲאֶ'ר ֵלב ַחְכֵמי
 ְוֵה,) ה( :ִלי ְלַכֲהנ� "ְלָבָניו �ִחיָ� ְל�ֲהרֹ� קֶֹד' ִבְגֵדי ְוָע�" ְו�ְבֵנט ִמְצֶנֶפת ַ�ְ'ֵ�- "ְכתֶֹנת "ְמִעיל ְוֵאפ�ד חֶֹ'�
 פ: ַה2ֵ' ֶאתְו ַה2ִָני ��ַלַעת ְוֶאת ָה�ְר1ָָמ� ְוֶאת ַהְ�ֵכֶלת ְוֶאת ַה0ָָהב ֶאת ִיְקח"

 ִיְהֶיה חְֹברֹת ְכֵתפֹת ְ'ֵ�י) ז( :חֵֹ'ב ַמֲעֵ�ה ָמְ'ָזר ְוֵ'' ָ'ִני ��ַלַעת ְו�ְר1ָָמ� ְ�ֵכֶלת ָזָהב ָהֵאפֹד ֶאת ְוָע�") ו(
��ר ְקצ�ָתיו ְ'ֵני ֶאל *ָ  ְות�ַלַעת ְו�ְר1ָָמ� ְ�ֵכֶלת ָזָהב ְהֶיהִי ִמ45ֶ" ְ(ַמֲעֵ�ה" ָעָליו ֲאֶ'ר ֲאפ3ָ+ת� ְוֵחֶ'ב) ח( :ְוח3

 ַעל ִמ2ְמָֹת, ִ'2ָה) י( :ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ְ'מ�ת ֲעֵליֶה, "ִפַ�ְחָ� 'ַֹה, �ְבֵני ְ'ֵ�י ֶאת ְוָלַקְחָ�) ט( :ָמְ'ָזר ְוֵ'' ָ'ִני
 �6ִ"ֵחי ֶאֶב� ָחַר' ַמֲעֵ�ה) יא( :ְ(ת�ְלדָֹת, ַה2ִֵנית �ָהֶאֶב ַעל ַה4�ָתִרי, ַה2ָ2ִה ְ'מ�ת ְוֶאת ָהֶאָחת ָהֶאֶב�
ַס�ֹת ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ְ'מֹת ַעל ָהֲאָבִני, ְ'ֵ�י ֶאת ְ�ַפַ�ח חָֹת,  ֶאת ְוַ�ְמָ�) יב( :אָֹת, ַ�ֲעֶ�ה ָזָהב ִמְ'ְ�צ�ת מ3
 ְכֵתָפיו ְ'ֵ�י ַעל ְיקָֹוק ִלְפֵני ְ'מ�ָת, ֶאת �ֲהרֹ� ְוָנָ�א ִיְ�ָרֵאל ִלְבֵני ִזָ(רֹ� �ְבֵני ָהֵאפֹד ִ(ְתפֹת ַעל ָהֲאָבִני, ְ'ֵ�י

 ֲעבֹת ַמֲעֵ�ה אָֹת, ַ�ֲעֶ�ה ִמְגָ�לֹת ָטה�ר ָזָהב ַ'ְרְ'רֹת "ְ'ֵ�י) יד( :ָזָהב ִמְ'ְ�צֹת ְוָעִ�יָת) יג(   ס   :ְלִזָ(רֹ�
 ֵאפֹד ְ(ַמֲעֵ�ה חֵֹ'ב ַמֲעֵ�ה ִמְ'6ָט חֶֹ'� ְוָעִ�יָת) טו(   ס   :ַה5ְִ'ְ�צֹת ַעל תָהֲעבֹתֹ ַ'ְרְ'רֹת ֶאת ְוָנַתָ�ה
 ְוֶזֶרת �ְר(� ֶזֶרת ָ(פ"ל ִיְהֶיה ָרב"ַע) טז( :אֹת� ַ�ֲעֶ�ה ָמְ'ָזר ְוֵ'' ָ'ִני ְות�ַלַעת ְו�ְר1ָָמ� ְ�ֵכֶלת ָזָהב ַ�ֲעֶ�4"
�� ְוַה8"ר) יח( :ָהֶאָחד ַה8"ר "ָבֶרֶקת 6ְִטָדה אֶֹד, ט"ר �ֶב� ט"ִרי, �ְרָ�ָעה ֶאֶב� ִמ*�3ת ב� "ִמֵ*אָת) יז( :ָרְח
 ְו'ַֹה, ַ�ְרִ'י' ָהְרִביִעי ְוַה8"ר) כ( :ְו�ְחָלָמה ְ'ב� ֶלֶ', ַה2ְִליִ'י ְוַה8"ר) יט( :ְוָיֲהלֹ, ַס6ִיר נֶֹפְ� ַה2ִֵני

�ִצי, ָיְ'ֵפהְוָ  ְ'מָֹת, ַעל ֶעְ�ֵרה ְ'ֵ�י, ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ְ'מֹת ַעל ִ�ְהֶייָ� ְוָהֲאָבִני,) כא( :ְ�ִמ*"אָֹת, ִיְהי" ָזָהב ְמ'3
 ָזָהב ֲעבֹת ַמֲעֵ�ה ל3ת1ְַב ַ'ְר'ֹת ַהחֶֹ'� ַעל ְוָעִ�יָת) כב( :ָ'ֶבט ָעָ�ר ִלְ'ֵני ִ�ְהֶייָ� ְ'מ� ַעל ִאי' ח�ָת, �6ִ"ֵחי
 ְוָנַתָ�ה) כד( :ַהחֶֹ'� ְקצ�ת ְ'ֵני ַעל ַה8ַָ�ע�ת ְ'ֵ�י ֶאת ְוָנַתָ� ָזָהב ַטְ�ע�ת ְ'ֵ�י ַהחֶֹ'� ַעל ְוָעִ�יָת) כג( :ָטה�ר
  ְ'ֵ�י ַעל ִ�ֵ�� ָהֲעבֹתֹת ְ'ֵ�י ְקצ�ת יְ'ֵ� ְוֵאת) כה( :ַהחֶֹ'� ְקצ�ת ֶאל ַה8ַָ�עֹת ְ'ֵ�י ַעל ַה0ָָהב ֲעבֹתֹת ְ'ֵ�י ֶאת

 :6ָָניו מ"ל ֶאל ָהֵאפֹד ִ(ְתפ�ת ַעל ְוָנַתָ�ה ַה5ְִ'ְ�צ�ת
 ְ'ֵני ַעל אָֹת, ְוַ�ְמָ� ָזָהב ַטְ�ע�ת ְ'ֵ�י ְוָעִ�יָת) כו(

�ְיָתה ָהֵאפֹד ֵעֶבר ֶאל ֲאֶ'ר ְ�ָפת� ַעל ַהחֶֹ'� ְקצ�תָ: 
 ְ'ֵ�י ַעל אָֹת, ְוָנַתָ�ה ָזָהב ַטְ�ע�ת ְ'ֵ�י ִ�יָתְוָע) כז(

 ַמְחַ�ְר�� ְלע5ַ3ת 6ָָניו ִמ5"ל ִמְ*ַמ8ָה ָהֵאפ�ד ִכְתפ�ת
 ַהחֶֹ'� ֶאת ְוִיְרְ(ס") כח( :ָהֵאפ�ד ְלֵחֶ'ב ִמ5ַַעל

�ְפִתיל ָהֵאפֹד ַטְ�עֹת ֶאל ִמ8ְַ�עָֹתיו> מטבעתו<ִ 
 ֵמַעל ַהחֶֹ'� ִי0ַח ְולֹא ָהֵאפ�ד ֵחֶ'ב ַעל י�תִלְה ְ�ֵכֶלת
 ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ְ'מ�ת ֶאת �ֲהרֹ� ְוָנָ�א) כט( :ָהֵאפ�ד
� ַעל ַה5ְִ'6ָט ְ�חֶֹ'�� ִלְפֵני ְלִזָ(רֹ� ַה;ֶֹד' ֶאל ְ�בֹא� ִל
 י,ָהא"ִר ֶאת ַה5ְִ'6ָט חֶֹ'� ֶאל ְוָנַתָ�) ל( :ָ�ִמיד ְיקָֹוק
5ִי, ְוֶאת  ְיקָֹוק ִלְפֵני ְ�בֹא� �ֲהרֹ� ֵלב ַעל ְוָהי" ַה�3
� ַעל ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ִמְ'6ַט ֶאת �ֲהרֹ� ְוָנָ�א� ְיקָֹוק ִלְפֵני ִל
 :ָ�ִמיד

 

 י"רש
 ש, כתב הוא > התומי� ואת האורי� את) ל(

 שעל, החש� כפלי בתו� נותנו שהיה, המפורש
. דבריו את ומתמ, דבריו מאיר הוא ידו

 גדול לכה� אפשר שאי, החש� היה שני ובמקדש
 היה לא הש, אותו אבל, בגדי, מחוסר להיות
, משפט קרוי הוא הכתב אותו ש, ועל, בתוכו
 במשפט לו ושאל) כא כז במדבר (שנאמר
 שה, דבר > ישראל בני משפט את :האורי,
 לא או דבר לעשות א, ידו על ונוכחי, נשפטי,
 על מכפר שהחש� אגדה מדרש יולפ. לעשות
 סליחת ש, על משפט נקרא, הדי� מעוותי
 :המשפט
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 ן שמות פרק כח "רמב
 ואת האורי, את המשפט חוש� אל ונתת) ל(

 בעני� להתחכ, אברה, רבי סבר > התומי,
 מעשה ה, כי) ו בפסוק (ואמר, והתומי, האורי,

 על שה, חשב כי בענינ, והארי�, וזהב כס@ אומ�
 מחשבת לדעת הכוכבי, בעלי שיעשו הצורות
, י"רש כדברי ה, אבל. כלו, אמר ולא. השואל

 ולכ�, החש� כפלי בי� נתו� המפורש ש, כתב
 אורי, נזכרו לא כי, והראיה. כפול להיות הוצר�
 לה, הזכיר, ולא, האומני, במעשה כלל ותומי,
   את ויעש בבגדי, ופרט. כלל במעשה ולא בצואה

 חכ, חרש מעשה היו ואלו, והתומי, האורי, ויעש אמר ולא, )ח ש, (החש�את  ויעש, )ב לט להל�( פודהא
 כאשר ותומי, אורי, ועשית אומר היה לעמק, בה, לקצר ירצה אולי וא,, הכל מ� יותר בה, מארי� היה

 :מזוקק כס@ או אות, תעשה טהור זהב בהר אות� הראה
 לעיל (ארו� ועשו אמר אבל, כבר נזכרו שלא הכלי, מכל אחד הידיעה א"בה הזכיר לא כי תראה תשוב ועוד
, )א כו ש, (תעשה המשכ� ואת אמר ובמשכ�. כל, וכ�, )לא ש, (מנורת ועשית, )כג ש, (שולח� ועשית, )י כה

 המשפט חוש� אל ונתת) כא� (אמר ותומי, באורי, והנה). ח כה ש, (מקדש לי ועשו הזכירו שכבר בעבור
 רק הכתוב הזכיר, ולא, הידיעה א"בה הכתוב והזכיר,, בעשיית, אתו צוה לא, התומי, ואת האורי, את

 התומי, ואת האורי, את החש� אל וית� ובמעשה, המשפט חש� אל ונתת בצואה שאמר, לבדו במשה
 אבל, כלל נדבה ולא מעשה בה, ישראל לקהל ולא לאומני, היה ולא אומ� מעשה היו לא כי, )ח ח ויקרא(

, ובידיעה סת, יזכיר, ולכ�, שמי, מעשה היו או, בקדושה כתב, והוא, הגבורה מפי למשה מסור ודס ה,
 ):כד ג בראשית (הכרובי, את עד� לג� מקד, וישכ� כמו
, והחש� האפוד אהר� את שהלביש אחרי המשפט בחש� ש, והניח, והתומי, האורי, כתב לקח משה והנה
 אל וית� החש� את עליו ויש,, האפוד בחשב אותו ויחגור האפוד את עליו וית�) ח ז ח ויקרא (שאמר כמו

 :החש� כפלי בי� נתנ, כ� לאחר כי, התומי, ואת האורי, את החש�
. במשפט, השואל הכה� עיני אל החש� מאבני האותיות יאירו מכח,, קדושי, שמות היו כי, הוא והעני�
 בשמות מכוי� הכה� היה). א א שופטי, (,להלח בתחלה הכנעני אל לנו יעלה מי שאלו כאשר כי, והמשל
 מאברה, א"וה, מלוי ד"ולמ, משמעו� �"ועי, מלוי ד"ויו, יהודה אותיות לעיניו והאירו, האורי, שה,

 כאשר והנה. מיהודה א"ה עיניו לנגד אחרת פע, שהאירה או). ב עג יומא (רבותינו דעת על ש, הכתוב
  היה יעלה יהודה מה� סדרו אשר האותיות מ� כי, סדור� ידע לא עדי� הכה� עיני אל מאירות האותיות

 

 

 על הי "או, "עליה הד הוי "מה, להעשות אפשר
 ש, היו אבל, מאד רבות אחרות ותיבות, "יהודה
 יהיה מכח,, "תומי, "נקראי, אחרי, הקדש שמות

. לעיניו שהאירו האותיות עני� בידיעת תמי, הכה� לב
 מיד חוזר, והאירו האורי, בשמות כיו� כאשר כי

 מאירות האותיות ועוד,. התומי, בשמות ומכוו�
 מדרגה וזאת. יעלה יהודה שחבור, בלבו ויבא, לעיניו

 ולמעלה, הנבואה מ� למטה היא, הקדש רוח ממדרגת
 שפסקה לאחר שני בבית בה שי,שמשתמ קול מבת

 רבותינו שהזכירו כמו ותומי, אורי, ופסקו הנבואה
 ):ב כא ש,(

 הקדושי, השמות בחש� משה שנת� שאחרי ואפשר
 ממנו במסורת נודעי, היו והתומי, האורי, של

, תורה סתרי ע, לה, שמסר, ישראל חכמי לגדולי
 כדמות והיה, )ו כג א"ש (אפוד דוד ביד היה ולפיכ�

 נראה אבל, הקדש חש� כדמות חש� ובו, משה ודאפ
 חגור נער) יח ב ש, (בשמואל נאמר כאשר, בד שהיו
 שמוני,) יח כב ש, (הכהני, עיר בנוב ואמר, בד אפוד

 הכה� את אותו וילבישו, בד אפוד נושא איש וחמשה
, לפעמי, ונעני� בו ושואלי, הנביאי, מבני שהוא
 תשובת אהר שאלו שאמר ומה. א"ר בזה חשב כאשר
, וחשבנוה ראינוה כבר, ככה אמר לא האיי רבינו
 :אליה נתכו� לא א"ר כי וידענו

 


