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ציץ כהן הגדול

רש"י
שמות פרק כח
)לו( צי  0כמי) טס של זהב היה ,רוחב שתי
חי
פ ַ ְח ָ ָע ָליו ִ ֵ
ָהב ָטהר ִ
ית ִי ז ָ
)לו( וְ ָע ִ ָ
אצבעות ,מקי 4על המצח מאוז) לאוז)) :לז( על
ח ָֹת ק ֶֹד ַליקֹוָק) :לז( וְ ַ ְמ ָ אֹת ַעל ְ ִתיל
פתיל תכלת  0ובמקו אחר הוא אומר )שמות לט
ֶפת
ָפת ֶאל מל ְנֵי ַה ִ( ְצנ ֶ
ְ ֵכ ֶלת וְ ָהיָה ַעל ַה ִ( ְצנ ֶ
לא( ויתנו עליו פתיל תכלת ,ועוד כתיב כא) והיה על
+הרֹ) ֶאת
+הרֹ) וְ ָנ ָ א ֲ
יִ ְהיֶה) :לח( וְ ָהיָה ַעל ֵמ ַצח ֲ
המצנפת ,ולמטה הוא אומר )פסוק לח( והיה על
ַק ִ.י ְ/נֵי יִ ְ ָר ֵאל ְל ָכל ַמ ְנֹת
עֲ) ַה ֳָ -ד ִי ֲא ֶר י ְ
מצח אהר) ,ובשחיטת קדשי שנינו )זבחי יט א(
יה וְ ָהיָה ַעל ִמ ְצח ָ ִמיד ְל ָרצ) ָל ֶה ִל ְפנֵי
ָק ְד ֵ ֶ
שערו היה נראה בי) צי למצנפת ,שש מניח
יְ קֹוָק:
תפילי) ,למדנו שהמצנפת למעלה בגובה הראש
ואינה עמוקה ליכנס בה כל הראש עד המצח ,והצי מלמטה ,והפתילי היו בנקבי ותלויי) בו בשני
ראשי ובאמצעיתו ששה בשלושה מקומות הללו ,פתיל מלמעלה ,אחד מבחו  ,ואחד מבפני כנגדו ,וקושר
ראשי הפתילי מאחורי העור 4שלשת) ,ונמצאו בי) אור 6הטס ופתילי ראשיו מקיפי) את הקדקד ,ופתיל
האמצעי שבראשו קשור ע ראשי השני ,הול 6על פני רוחב הראש מלמעלה ,ונמצא עשוי כמי) כובע ,ועל
פתיל האמצעי הוא אומר והיה על המצנפת ,והיה נות) הצי על ראשו כמי) כובע על המצנפת ,והפתיל
האמצעי מחזיקו שאינו נופל ,והטס תלוי כנגד מצחו ,וניתקיימו כל המקראות פתיל על הצי  ,וצי על
הפתיל ,והפתיל על המצנפת מלמעלה) :לח( ונשא אהר  0לשו) סליחה ,וא 4על פי כ) אינו זז ממשמעו,
אהר) נושא את המשא של עו) ,נמצא מסולק העו) מ) הקדשי :את עו הקדשי  0לרצות על הד ועל
החלב שקרבו בטומאה ,כמו ששנינו )פסחי טז א( אי זה עו) הוא נושא ,א עו) פיגול ,הרי כבר נאמר
)ויקרא יט ז( לא ירצה ,וא עו) נותר ,הרי נאמר )ויקרא ז יח( לא יחשב ,ואי) לומר שיכפר על עו) הכה)
שהקריב טמא ,שהרי עו) הקדשי נאמר ,ולא עו) המקריבי ,הא אינו מרצה אלא להכשיר הקרב) :והיה
על מצחו תמיד  0אי אפשר לומר שיהא על מצחו תמיד ,שהרי אינו עליו אלא בשעת העבודה ,אלא תמיד
לרצות לה ,אפילו אינו על מצחו ,שלא היה כה) גדול עובד באותה שעה .ולדברי האומר )יומא ז ב( עודהו
על מצחו מכפר ומרצה ,וא לאו אינו מרצה ,נדרש על מצחו תמיד ,מלמד שמשמש בו בעודו על מצחו ,שלא
יסיח דעתו ממנו:
אבן עזרא
)לו( ועשית צי תרגמה הגאו) עצאבה ,והיא נתונה על המצנפת ,ואיננה כדמות כתר ,כי הוא על המצח
לבדו ,כי על דר 6הפשט אי) המגבעות כדמות מצנפת ,כי המגבעות כדמות אלה שישימו הזכרי באלה
הארצות על הראש ,שיכסו הראש וה גבוהי .והמצנפת היא בגד דק ארו 6צנו 4סביב הראש לבדו .מעט
תדמה לה המצנפת שיש בראש הנשי באלה המקומות ,כי באר ישמעאל ובספרד ואפריקא ומצרי ,ובבל
ובאגדד ,המצנפת היא על הראש מ) הזכרי הנכבדי ,ולא על ראש אשה .והשרי הגדולי עושי צי
זהב על המצנפת על מקו המצח .וכבר הזכרתי ל ,6כי מנהג אר ישראל ותכשיטיה אינו כמנהג אלה
המקומות .והוצר 6רבינו שלמה לתק) המקראות בשלש פתילות תכלת .ועל דר 6הפשט אי) צור 6רק לפתיל
אחד ,שיעמוד הצי על פני המצנפת שהיא על המצח) :לז( וטע ושמת אותו על פתיל תכלת ע פתיל
תכלת ,שהיה הצי קשור משני צדדי) .ואי) ספק ,כי פני המצנפת הוא על מקו המצח לא על הראש.
ובמקו אחר כתוב ויתנו עליו פתיל תכלת )שמות לט ,לא( לתת על המצנפת מקו המצח .ואל תתמה על
מלת על ,כי כמוהו ויבואו האנשי על הנשי )שמות לה ,כב( ,על לח הבכורי תנופה לפני ה' )ויקרא כג,
כ( ,על שני כבשי )ש ,ש( ,את החלב על החזה )ש ז ,ל( ,ורבי ככה .והנה לא תמצא לעול ,כי
המצנפת היתה רק לאהר) לבדו ,והמגבעות לבניו ,וי"א כי מגבעות מגזרת גבעות )ברא' מט ,כו( .כי המצנפת
עוטרת הראש ועוטה אותו .וכ) כתוב צנו 4יצנפ 6צנפה )ישעי' כב ,יח( ועוט 6עטה )ש ש ,יז( .והיודע דר6
צנו 4המצנפת ,ידע פי' זאת לא זאת ,השפלה הגבה ,והגבה השפיל )יחז' כא ,לא( ,כי אומנות היא ,והנה
כתוב ושמת המצנפת על ראשו ,ונתת את נזר הקדש על המצנפת )שמות כט ,ו( .והנה הצי נקרא נזר
וכמוהו ועליו יצי נזרו )תה' קלב ,יח( .אולי הכל מגזרת צי דבר נראה .וככה מצי מ) החרכי )שה"ש ב,
ט( .ודע ,כי בשני הנקבי שה במוח על המצח ,ש יתחבר כח החמש הרגשות וש כח הדמות ,וש
תחל המחשבה .ע"כ כתוב על הצי לשאת את עו) הקדשי .אולי לא היתה מחשבת המקדשי כהוג).
ואמר הכתוב על כתנת אהר) בתחלה וכתונת תשב )שמות כח ד( ,שהיא משובצת לבדה ,ולא כ) כתונת
בניו .והתשב עשוי לכבוד אהר) .וככה אמר במעשה וית) עליו הכתונת )ויקרא ח ,ז( הידועה שהיא
המשובצת ,ועל בניו 0וילביש כתנות )שמות כח יג( ,כמו ולבני אהר) תעשה כתנות )שמות כח מ( .ורב
סעדיה תרג ושבצת 0תעיי) .והוא כדמות צורת המטבע מרובע עשוי בתו 6העגול:
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והתניא :צי כמי) טס של זהב ,ורוחב שתי אצבעות ,ומוק 4מאוז) לאוז) ,וכתוב עליו בשתי שיטי):
יו"ד ה"א למעלה וקודש למ"ד למטה .ואמר רבי אליעזר ברבי יוסי :אני ראיתיו בעיר רומי וכתוב קדש
לה' בשיטה אחת!
תוספות

רש"י

יו"ד ה"א מלמעלה קדש למ"ד מלמטה  0כלומר :הש וכתוב עליו בשני שיטי יו"ד ה"א
של בשיטה עליונה ,וקדש למ"ד בשיטה תחתונה ,שלא מלמעלה וקדש למ"ד למטה  0נראה לר"ת
שהיה כתוב יו"ד ה"א בסו 4שיטה ראשונה
להקדי שאר אותיות למעלה מ) הש ,מאחר ששני
וקדש ל' בתחלת שיטה שניה והשתא נקרא
שיטי) היו ,ורבינו הלוי שונה :קודש לה' מלמטה ,והיא
היא .אני ראיתיו ברומי  0שנכנס לאוצר המל 6ליטול מה יפה ואי) לפרש כמשמעו דא"כ אינו נקרא
כהלכתו.
שירצה ,במסכת מעילה )יז ,ב( במעשה ב) תלמיו).
חידושי הרשב"א

י"ה מלמעלה וקדש ל' מלמטה .יש מפרשי שכותב קדש ל' בשיטה שניה בראש שיטה וש מלמעלה
בסו 4שיטה ראשונה כזה /במקור יש שרטוט /ואינו נראה שאי) דר 6כתיבה וקריאה כ) ,אבל רבינו ת
ז"ל פירש ש מלמעלה בראש שיטה שניה וקדש ל' מלמטה בסו 4שיטה ראשונה כזה /במקור יש שרטוט/
ומפני שאד פוגע תחלה בראש שיטה שניה קוראהו למעלה ,ולמעלה במקו זה ,הקדמה.
מהרש"א חידושי אגדות

צי כמי טס כו' ומוק מאוז לאוז כו' ובקרא כתיב על מצחו ומתרג בי) עינוהי ויש לפרש דמקו
הכתב קודש לה' וודאי היה בי) העיני אבל הטס היה משו 6יותר דהיינו מאוז) לאוז) והכוונה בו כי
היה מונח הצי על המצח במקו המוח אשר ש כח הנשמה הטהורה וע"כ היה הצי בי) החושיי
אלו הרוחניי ביותר שה הראות והשמע שיהיו קודש לה' וכדכתיב בהו ולא נת) ה' גו' עיני לראות
ואזני לשמוע עד היו גו' וק"ל:

מכון המקדש TempleInstitute.org

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance.
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva.
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עין איה לראי"ה קוק זצ"ל ,מסכת שבת ]חלק ב'[ ,עמ' 113-114
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