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 שמות פרק כה פסוק ז 
 : ְוַלחֶֹ�� ָלֵאפֹד ִמ��ִאי� ְו�ְבֵני �ַֹה� �ְבֵני
 

 י"רש
 האפוד לצור$ ש� הוצרכו שתי� � שה� אבני) ז(

  על � מלאי� ):יב חכ שמות (תצוה בואתה האמור
, מלואי� אבני קרויי�, הגומא למלאות ש� האב� ונותני� גומא כמי� מושב בזהב לה� שעושי� ש�

 ואפוד וחש�, לחש� המלאוי� ואבני, לאפוד השה� אבני � ולחש� לאפוד :משבצות קרוי המושב ומקו�
 :תכשיט מיני וה�, תצוה בואתה מפורשי�

 
 שמות פרק כח 

 ֲעֵליֶה� +ִפַ*ְחָ* �ַֹה� �ְבֵני ְ�ֵ*י ֶאת ְוָלַקְחָ*) ט(
 ָהֶאֶב� ַעל ִמ0ְמָֹת� ִ�0ָה) י( :ִיְ/ָרֵאל ְ.ֵני ְ�מ-ת
 ָהֶאֶב� ַעל ַה1-ָתִרי� ַה0ָ0ִה ְ�מ-ת ְוֶאת ָהֶאָחת
 3ִ*+ֵחי ֶאֶב� ָחַר� ַמֲעֵ/ה) יא( :2ְת-ְלדָֹת� ַה0ִֵנית
 ִיְ/ָרֵאל ְ.ֵני ְ�מֹת ַעל ָהֲאָבִני� ְ�ֵ*י תֶא ְ*ַפַ*ח חָֹת�
ַס.ֹת  ֶאת ְוַ/ְמָ*) יב( :אָֹת� ַ*ֲעֶ/ה ָזָהב ִמְ�ְ.צ-ת מ�
 ִלְבֵני ִז2ָרֹ� �ְבֵני ָהֵאפֹד 2ְִתפֹת ַעל ָהֲאָבִני� ְ�ֵ*י

 ְ�ֵ*י ַעל ְיקָֹוק ִלְפֵני ְ�מ-ָת� ֶאת �ֲהרֹ� ְוָנָ/א ִיְ/ָרֵאל
 ...: ְלִז2ָרֹ� יוְכֵתָפ

 י "רש
 לוי שמעו� ראוב� שנולדו כסדר � כתולדות�) י(

 אשר גד השניה ועל, האחת על, נפתלי ד� יהודה
 כתוב הוא שכ�, מלא בנימי� יוס6 זבול� יששכר
 אחת בכל אותיות וחמש עשרי�, תולדתו במקו�
 השבטי� ה"הקב שיראה � לזכרו�) יב( :ואחת

 שמו על איש) כא( :צדקת� ויזכור לפניו כתובי�
�, לראוב� אוד�, האבני� סדר תולדות� כסדר 

 :כל� וכ�, לשמעו� פטדה
 

 ִ*ְהֶייָ� ְ�מ- ַעל ִאי� ח-ָת� 3ִ*+ֵחי ְ�מָֹת� ַעל ֶעְ/ֵרה ְ�ֵ*י� ִיְ/ָרֵאל ְ.ֵני ְ�מֹת ַעל ִ*ְהֶייָ� ְוָהֲאָבִני�) כא(
  ...:ָ�ֶבט ָעָ/ר ִלְ�ֵני

 :ָ*ִמיד ְיקָֹוק ִלְפֵני ְלִז2ָרֹ� ַה9ֶֹד� ֶאל ְ.בֹא- ִל.- ַעל ַה8ְִ�3ָט ְ.חֶֹ�� ִיְ/ָרֵאל ְ.ֵני ְ�מ-ת ֶאת �ֲהרֹ� אְוָנָ/) כט(
 

 
 שמות פרק יג 

 : ַוְיַדֵ.ר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ�ה ֵ�אמֹר) א(
ַקֶ:� ִלי ָכל ְ.כ-ר 3ֶֶטר 2ָל ֶרֶח� ִ.ְבֵני ) ב(

 :ֵאל ָ.;ָד� +ַבְ.ֵהָמה ִלי ה+אִיְ/ָר
 

 י"רש
) יד יז משלי (כמו, תחלה הרח� את שפתח � רח� כל פטר) ב(

, בשפה יפטירו) ח כב תהלי� (וכ�, מדו� ראשית מי� פוטר
 שהכיתי ידי על קניתי� לעצמי � הוא לי :שפתי� יפתחו
 :מצרי� בכורי

 

 שמות פרק יט פסוק ו 
 ְוג-י 2ֲֹהִני� ֶלֶכתַמְמ ִלי ִ*ְהי+ ְו�ֶ*�
  ְ*ַדֵ.ר ֲאֶ�ר ַהְ:ָבִרי� ֵאֶ�ה ָקד-�
 : ִיְ/ָרֵאל ְ.ֵני ֶאל

 י"רש
 אמר דאת כמה שרי� � כהני� ממלכת לי תהיו ואת�) ו(
 לא � הדברי� אלה :היו כהני� דוד ובני) יח ח' ב שמואל(

 :יותר ולא פחות
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 א  פרשת ב-ספר מי השילוח 
עני� אד� מורה על החכמה ומחשבה שבמוח כי זה הוא עיקר , באד� ובבהמה'  לי כל בכור כוקדש

ואז , י צוה לקדש ולצר6 שתיה� המעשה והמחשבה"והנה הש, ובהמה היינו כח המעשה, צורת האד�
כי אד� הוא . 'ז נאמר אד� ובהמה תושיע ה"וע, י"יהיה צורת האד� בשלימות מבורר ברצו� הש

בזה היינו ' חכמות כל ישראל וכל כחו הי' ה הוא הי"והנה מרע, ובהמה רומז על המעשה, ההמחשב
כ כל התורה מדברת העיקר במעשי� לפועל היינו שג� "וע, י נגדו תמיד"המוח והמחשבה להיות הש

 הלב מקכי מקומו היה בצורת אד� בעו, ה המשכ�"כ$ מזוכ$ כהמחשבה ולזה עשה מר' המעשה יהי
כ בנה בית הבחירה "במעשי� ע' ה הי"וחכמת שהע. יכול להתפרק ולהנשא למקו� אחר' והמשכ� הי

 :וספר משלי שעשה מדבר עיקר בישרת הלב והמחשבה שיכוננו, במקו� קבוע
 

באור העני� למה אמר משה לישראל תחילה , ולא יאכל חמ=. 'ויאמר משה זכור כו'  לי כל בכור כוקדש
, ה לאמור לה� הפרשה הזאת כדי להיות ברור ונקי מתאות"בכור שציוה לו הקב'  פפרשת מצות קוד�

ה ידע כי אי� " א$ מרערוזה עני� קדש לי כל בכו, כי בהטיפה של בכור התגברות התאוה שולטת
שא� האד� , רק א� יהיה האד� תחילה בהיר ונקי מתאות אכילה, באפשרות להשמר מתאוה הזאת

על זאת הכוונה , כי הצוואר המקבל מכוו� נגד ברית המעור, פעותיו מבוררי�נקי בקבלותיו אז ג� הש
 :אמר לה� תחילה פרשת מצה קוד� פרשת בכור

 

 
 שמות פרק כט 

 ָ�ָנה ְ.ֵני 2ְָבִ/י� ַה8ְִזֵ.ַח ַעל ַ*ֲעֶ/ה ֲאֶ�ר ְוֶזה) לח(
 ַ*ֲעֶ/ה ָהֶאָחד ַה2ֶֶב/ ֶאת) לט( :ָ*ִמיד ַל<-� ְ�ַנִי�

) מ( :ָהַעְרָ.ִי� ֵ.י� ַ*ֲעֶ/ה ַה0ִֵני ַה2ֶֶב/ ְוֵאת .ֶֹקרַב
 ְוֵנֶסְ$ ַהִהי� ֶרַבע 2ִָתית ְ.ֶ�ֶמ� ָ.ל+ל סֶֹלת ְוִעָ?רֹ�
 ַה2ֶֶב/ ְוֵאת) מא( :ָהֶאָחד ַל2ֶֶב/ ָיִי� ַהִהי� ְרִבִעית
 ְכִנְס2ָ@+ ַה.ֶֹקר 2ְִמְנַחת ָהַעְרָ.ִי� ֵ.י� ַ*ֲעֶ/ה ַה0ִֵני
 עַֹלת) מב( :ַליקָֹוק ִא0ֶה ִניחַֹח ְלֵריַח ָ�@ ַ*ֲעֶ/ה
 ֲאֶ�ר ְיקָֹוק ִלְפֵני מ-ֵעד אֶֹהל 3ֶַתח ְלדֹרֵֹתיֶכ� ָ*ִמיד
 ְונַֹעְדִ*י) מג( :ָ�� ֵאֶליָ$ ְלַדֵ.ר ָ�8ָה ָלֶכ� ִאָ+ֵעד
 ְוִקַ:ְ�ִ*י) מד( :ִ.ְכבִֹדי ְוִנְקַ:� ִיְ/ָרֵאל ִלְבֵני ָ�8ָה
 ָ.ָניו ְוֶאת �ֲהרֹ� ְוֶאת ַה8ְִזֵ.ַח ְוֶאת מ-ֵעד אֶֹהל ֶאת

 :ִלי ְלַכֵה� ֲאַקֵ:�
 

 י"רש
 ארבעי�, האיפה עשירית � סולת ועשרו�) מ(

 לא � כתית בשמ� :ביצה וחומש ביצי� ושלש
 שנאמר לפי, להכשיר אלא כתית נאמר לחובה

 ולא מאורל ומשמע, למאור כתית) כ כז לעיל(
 כא� לומר תלמוד, למנחות לפסלו יכול, למנחות
 אלא למאור כתית) כ כז שמות (נאמר ולא, כתית
 הטחו� שא6, כתית צרי$ שאי� מנחות למעט

 ונס� :לוגי� שלשה � ההי� רבע :בה� כשר בריחי�
� שני) א מח (סוכה במסכת ששנינו כמו, לספלי� 

 ומנוקבי�, המזבח בראש היו כס6 של ספלי�
 והוא לתוכו היי� נות�, דקי� חוטמי� שני מי�כ

, המזבח גג על ונופל החוט� דר$ ויוצא מקלח
  ובמזבח, עולמי� בית במזבח לשיתי� יורד ומש�

 וסדר, כליל כולה נסכי� שמנחת, נאמר המנחה על � ניחח לריח) מא( :לאר= המזבח מ� יורד הנחשת
 מיו� � תמיד) מב( :ומנחה עולה) לז כג יקראו (שנאמר, המנחה כ$ ואחר בתחלה האיברי� הקרבת�

 ויש. לבא אקבענו ש� אלי$ לדבר מועד כשאקבע � לכ� אועד אשר :בינתי� יו� יפסיק ולא, יו� אל
 ויש, המשכ� משהוק� משה ע� מדבר ה"הקב היה הנחשת מזבח שמעל, מכא� למדי� מרבותינו
 האמור לכ� אועד ואשר, הכפורת מעל את$ ודברתי) כב כה שמות (שנאמר כמו, הכפרת מעל אומרי�

 עמ� אתועד � שמה ונועדתי) מג( :במקרא הנזכר מועד אהל על אלא, המזבח על אמור אינו כא�
. בו שכינתי שתשרה � בכבודי :המשכ� � ונקדש :ש� עבדיו ע� לדבר מועד מקו� הקובע כמל$, בדבור
 ביו� אהר� בני מיתת לו רמז כא�, שלי במכובדי�, ]בכבודי [אלא, בכבודי תקרי אל אגדה ומדרש
 ונקדש, דבר והיכ�, אקדש בקרובי לאמר' ה דבר אשר הוא) ג י ויקרא (משה שאמר וזהו, הקמתו
 :בכבודי

 

 


