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 לסעודה ראשונה - לזכור את צדקת השבטים

 לראות את האבנים

פרשת תרומה עסקה כולה בבנין המשכן ואילו בפרשת תצוה אנו 

אל הכהנים המשרתים במשכן ובעיקר אל , נכנסים אל הכהן הגדול

 .בגדי הכהונה

הבגד הראשון שעוסקת התורה בו הוא האפוד אשר עליו יונחו 

 -אנו נתמקד הפעם בכתפות האפוד וביתר דיוק . האורים והתומים

כבר בפרשת תרומה . באבני השהם המצויות על הכתפות הללו

לקחנו יחד עם שאר החומרים והתרומות גם אבני שהם ואבני 

 .וכעת אנו נגשים להשתמש בהם -מילואים 

כאשר עליהן , האבנים הללו תוצמדנה ותחוברנה אל כתפות הכהן

  -קו שמות השבטים יחוק

ֶאת ת וְּׁ ָ֑ ֶאחָּׁ ָֽ ֶבן הָּׁ ֶאֶ֣ ל הָּׁ ַ֖ ם ע  ֹמתָָּׁ֔ ְּׁ ש   ֙ה מִׁ ָּׁ ש   ים  ש ִׁ ִ֛ רִׁ ֹותָּׁ נ ָֽ ה ה  ָָּּׁׁ֧ ש   ִׁ ש   ֞מֹות ה  ש ְּׁ

ל דֹתָָּֽׁם ע  ֹולְּׁ תָֽ ית כ ְּׁ ַ֖ נִׁ ֵּׁ ש   ֶאֶֶ֥בן ה   1.הָּׁ

הרי את השמות הללו לא נוכל ? ומה המגמה של השמות הללו

 כי האבנים המונחות על כתפי הכהן מופנות כלפי מעלה, לראות

נפגוש את שמות בני , בחושן שיירכס על האפוד, אכן. ולא קדימה

אפילו  -אבל על כתפות האפוד . מולנו, על לב הכהן הגדול -ישראל 

 !הכהן עצמו לא יכול לראות את השמות הללו

 ויזכור צדקתם

  -התשובה נמצאת בפסוק עצמו 

֞ ֶאת ָּׁ ת  מְּׁ ש   ֹפָ֔  וְּׁ אֵּׁ ָֽ ת הָּׁ ֹפֶ֣ תְּׁ ל כ ִׁ ים ע ַ֚ ִ֗ נִׁ ֲאבָּׁ ָֽ ֵֶּׁ֣י הָּׁ ת  י ש ְּׁ ֶ֣ נֵּׁ בְּׁ ן לִׁ ֹרַ֖ ָּׁ כ  י זִׁ ֶ֥ נֵּׁ בְּׁ ד א 

ן ֶאת ֲהֹרֹ֨ ָֽ ֩א א  ש ָּׁ נָּׁ ָ֑ל וְּׁ אֵּׁ רָּׁ ש ְּׁ י הִ֛  יִׁ ָּׁ֧ נֵּׁ פְּׁ ם לִׁ מֹותָָּׁ֜ ל 'ש ְּׁ יו  ע  ַ֖ פָּׁ תֵּׁ ֶ֥י כְּׁ ֵּׁ ת  ש ְּׁ

ן ֹרָֽ ָּׁ כ  זִׁ  2.לְּׁ

י "וכפי שמבאר רש, ה רואה את שמות אלו לזיכרון"שיהא הקב

  -במקום 

ויזכור , שיהא רואה הקב"ה את השבטים כתובים לפניו

 .צדקתם

                                                           
 '.י, ח"שמות כ 1
 .ב"י, שם 2

  -ובלשון הספורנו אשר ביאר בדומה לכך 

 ם.להשיג רחמים על ישראל בזכות. על שתי כתפיו לזכרון

כך הארון . מתאר בדרך כלל את קדש הקדשים' לפני השם'המושג 

אך דווקא עם האפוד לא יכנס  -פנימה אל הקודש '', לפני ה'מושם 

אן ולכן המשמעות כ, הכהן הגדול לפני ולפנים אלא רק בבגדי לבן

יש כאן שני דברים מדהימים '. כלפי מעלה'של הביטוי הזה היא 

 ;שצריך לשים לב אליהם

 קדש קדשים -הבנים 

את , ה יזכור לנו את זכות האבות"בדרך כלל אנו מבקשים שהקב

ואילו כאן הכהן הגדול מבקש  -יצחק ויעקב , אברהם -זכרון האבות 

ן הגדול שבא הכה. קאואת השבטים דו, ה יזכור את הבנים"שהקב

מדבר דווקא לא , להזכיר את כלל ישראל ולדבר על כלל ישראל

, אלא על השבטים שהם הענפים לחלוקתם, על השורש, על האבות

 . לא רק האבות הם קדושים אלא הכל הוא קדש קדשים -כאומר 

מופיע בהתייחס הן לקדש הקדשים והן '' לפני ה'ולא לחינם הביטוי 

, מהכתפיים כלפי למעלה, וירטואלית ,לגבי אותה ראיה רוחנית

בעולם הגשמי והירוד , ומשמעותו היא כי יש דברים שאולי פה

כולם כולם  -'' לפני ה' -נראים קצת אחרת אבל במקור , שלנו

 .קדושים

כבר בספר . מדהים שזו הפעם הראשונה שאנו משתמשים באבנים

  -ן ן היא המחברת בין אב לב"י כי ֶאבֶ "בראשית לימד אותנו רש

  3...אבהן ובנין ,ל' נוטריקון אב ובןאבן ישראל. 

את . היא המילה המלאה פה -' אב'לא  -' בן'ונשים לב שהמילה 

 . הבנים צריך לזכור

 כולנו כהנים גדולים

ואולי זה יקבל משמעות מדהימה נוספת כאשר נראה את דברי 

  -המדרש הבאים 

 .ד"כ, ט"י בראשית מ"רש 3

 ח"תשע זכור -תצוה פרשת  
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האבנים? אמר רבי אחא ולמה נקרא שמותן של שבטים על 

אלא מפני שכולם נקראו כהנים בסיני שנא' 'ואתם תהיו לי 

אפשר שהיו כולם מקריבין  -ממלכת כהנים'. אמר הקב"ה 

על גבי המזבח? אלא יהיו כתובים שמותן על לבו של כהן 

כשיהיה כהן גדול נכנס להקריב לפני כל אחד ואחד  ,גדול

 4מהן כאילו כהן גדול לפני לבוש בגדי כהונה.

ה אנו מבקשים להזכיר את השבטים אלא הכהן "ק כלפי הקבלא ר

 -ה מעל כתפיו וכלפי עצמו על לוח לבו "לקב -הגדול עצמו מזכיר 

ֲֹּהנֵי ה'כי לא רק הוא אלא כולנו  ֵראּו' כ קָּ ממלכת כהנים 'כולנו . 5'תִּ

                                                           
 '.פ פרק, בובר, מדרש אגדת בראשית 4

ואם כן הדרך שהוא יזכור , והוא פה עובד מכח כולנו' וגוי קדוש

במעין , הטוב ביותר היא איננה דרך האבותויזכיר את זה באופן 

גם אם לפעמים  -אלא דרך השבטים עצמם ', כביש עוקף שבטים'

 . מי מהשבטים לא ממש מסתדר עם התוכניות

, רק ההפנמה הזו של הכהן הגדול שהוא נציגה של ממלכת הכהנים

 '.היא הדרך בה הוא יוכל לעבוד במשכן לפני ה

 

  

 .ו, א"ישעיהו ס 5
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 לסעודה שניה - תפקידן של האבנים

 אבני זיכרון

נרחיב מעט , לפני שנכנס אל חשן המשפט ואל האורים והתומים

כדי להגיע להבנת עומק המושג של  -בנקודה מהשיחה הקודמת 

 .בגדי כהן גדול בכללותם

'. אבני זיכרון'הזכרנו כי האבנים שעל כתפות האפוד נקראו בשם 

האסוציאציה שעולה ' אבני זיכרון'כאשר מדברים על , בדרך כלל

אך מהן אבני הזיכרון של . ב"מצבה וכיו, לנו היא אנדרטה

 ?פרשתנו

אפוד של הכהן דיברנו על אבני השהם שהיו מונחות על כתפות ה

י "וראינו כי רש, ה"ותן רואה הקבי מעלה ואהמופנות כלפ, הגדול

 -באר כי 

ויזכור  שיהא רואה הקב"ה את השבטים כתובים לפניו

 6.צדקתם

. ה יזכור באמצעות האבנים את צדקת בני ישראל"דהיינו שהקב

ה זוכר לא "הקב. מביא המדרש פירוש אחר לגמרי, י"לעומת רש

  -את צדקותם של ישראל אלא 

תהיו לי ממלכת כהנים וגוי זכר לדבר שדיבר בסיני 'ואתם 

 7קדוש'.

 ממלכת כהנים גדולים

ה כביכול וגם לכהן הגדול עצמו את מה "אבני הזיכרון יזכירו לקב

כך במדרש . שאנו נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש -שדובר בסיני 

  -שראינו 

אמר רבי אחא ולמה נקרא שמותן של שבטים על האבנים? 

בסיני שנא' 'ואתם תהיו לי אלא מפני שכולם נקראו כהנים 

אפשר שהיו כולם מקריבין  -ממלכת כהנים'. אמר הקב"ה 

על גבי המזבח? אלא יהיו כתובים שמותן על לבו של כהן 

כשיהיה כהן גדול נכנס להקריב לפני כל אחד ואחד  ,גדול

 8מהן כאילו כהן גדול לפני לבוש בגדי כהונה.

ם נמצאים כל המדרש עובר מהאבנים אל המזבח ש -נשים לב 

חוזר אל הכהן הגדול ואומר שכל אחד מישראל הוא לא , הכהנים

 !סתם כהן הדיוט אלא כהן גדול שנכנס לפני ולפנים

, שנישא על לבו של אהרן, על גבי החושן -נעבור אל החושן 

ואל חושן '', לזכרון לפני ה, 'כתובים באבנים כל שמות בני ישראל

תומים ובהם חקוק השם המשפט צריך לתת את האורים ואת ה

על כתפות האפוד נמצאים רק שמות בני ישראל , כלומר. המפורש

נמצאות , על הלב, ואילו על החושן, כאשר הן מופנים כלפי מעלה

                                                           
 .ב "י, ח"כ, שמות, י"רש 6
 .70' ו עמ"כרך ט, מנדל כשר' תורה שלמה לר, מדרש 7
 '.פרק פ, בובר, מדרש אגדת בראשית 8

שתים עשרה האבנים עם שמות בני ישראל וזה ניתן לתוך האורים 

 .כאמור במדרש, זכר להר סיני -שם חקוק השם המפורש , והתומים

 אות מהמזבח ונכנסות ללבהאבנים שיוצ

 -? אנחנו מתחילים להבין את הכיוון שהמדרש לוקח אותנו אליו

הפעם האחרונה שעם ישראל הקריב קרבנות הייתה בהר סיני וגם 

  -שם היו שתים עשרה אבנים 

ל ת כ ָּׁ ה אֵַּׁ֚ ב ֹמש ִֶ֗ ֶֹ֣ ת  כְּׁ י ִׁ י ה ו  ֶ֣ רֵּׁ בְּׁ ת  'ד ִׁ ַ֖ח  ת  ֶ֣ח  ב ֵּׁ זְּׁ ֶבן מִׁ ֶ֥ י ִׁ ֶקר ו  ָֹ֔ ב  ם ב   ֶ֣ כ ֵּׁ ש ְּׁ י   ו 

ל ָֽ אֵּׁ רָּׁ ש ְּׁ י יִׁ ֶ֥ טֵּׁ בְּׁ ַ֖ר ש ִׁ ש ָּׁ ים עָּׁ ֶ֥ נֵּׁ ש ְּׁ ה לִׁ בָָּׁ֔ צ ֵּׁ ה֙ מ  רֵּׁ ֵֵּּׁ֤ים ֶעש ְּׁ ת  ָ֑ר ו ש ְּׁ הָּׁ ח . הָּׁ ל ִ֗ ש ְּׁ י ִׁ ו 

ת ים ל   ֶאָֽ ִ֛ מִׁ לָּׁ ים ש ְּׁ ָּׁ֧ חִׁ בָּׁ ֞חו  זְּׁ ב ְּׁ זְּׁ י ִׁ ָֽ ת ו  ו  ֹעלָֹ֑ ֲעלַ֖ ָֽ י   ָֽ ל ו  אֵָּׁ֔ רָּׁ ש ְּׁ י יִׁ ֶ֣ נֵּׁ ֙י ב ְּׁ ֲערֵּׁ ָֽ  'הַ֖ -נ 

י ָֽ רִׁ ָּׁ ל. םפ  ק ע  ַ֖ ר  ם זָּׁ ָ֔ ד ָּׁ י ה  ֶ֣ ֲחצִׁ ָֽ ֹנָ֑ת ו  ג ָּׁ א  ָֽ ם ב ָּׁ ש ֶ ַ֖ י ָּׁ ם ו  ָ֔ ד ָּׁ י ה  ֶ֣ ֙ה ֲחצִׁ ח ֹמש ֶ ֵּ֤ ק   י ִׁ  ו 

ח   ָֽ ב ֵּׁ זְּׁ ִׁ מ  ר. ה  ל ֲאש ֶ ִֹ֛ ו  כ  רָ֔ אמְּׁ ֶֹ֣ י  ם ו  ָ֑ עָּׁ י הָּׁ ֶ֣ נֵּׁ זְּׁ אָּׁ א ב ְּׁ ַ֖ רָּׁ קְּׁ י ִׁ ית ו  ָ֔ רִׁ ב ְּׁ ֶפר ה  ֶ֣ ֙ח סֵּׁ ק   י ִׁ  ו 

ֶ֥ר הַ֖  ב ֶ ע 'ד ִׁ ָֽ מָּׁ ש ְּׁ נִׁ ֶ֥ה וְּׁ ֲעש ֶ ָֽ ֙ה ֶאת. נ  ח ֹמש ֶ ֵּ֤ ק   י ִׁ ָ֔  ו  ד ָּׁ לה  ק ע  ֹרַ֖ זְּׁ י ִׁ ם  ם ו  ָ֑ עָּׁ הָּׁ

ם ָֽ ה ד  ֵּ֤ נ ֵּׁ אֶמר הִׁ ִֹ֗ י  ת ה֙  ו  ר ֵּ֤ ָּׁ ר כ  ית֙ ֲאש ֶֹ֨ רִׁ ב ְּׁ ל 'ה  ָּׁ ל כ  ֶ֥ ם ע  ֶכָ֔ ָּׁ מ  ים  עִׁ ַ֖ רִׁ בָּׁ ד ְּׁ ה 

ה ֶ ל  ָֽ אֵּׁ  9.הָּׁ
האבנים הללו היו כנגד שנים עשר שבטי ישראל ואז הועלו על 

משה קרא להם מספר , גביהן עולות ושלמים בערב קבלת התורה

 .ועם ישראל' דם הברית שכרתו עִּם ההברים ואף זרק עליהם מ

נשים לב כי מי שהקריבו את הקרבנות שם לא היו הכהנים אלא 

 .הבכורות -נערי בני ישראל 

המשכן נבנה לאחר חטא העגל שבו ניטלה העבודה  -נחזור למשכן 

שנים עשר האבנים של ערב . מן הבכורות והועברה אל הכהנים

תפיו של אהרן הכהן קבלת התורה עוברים כעת אל לבו ואל כ

 . הגדול

 מכוחנו -כוחך 

כל כוחך הוא  -ראשו וליבו אמורים להיות מלאים בידיעה אחת 

כל אחד ואחד מבני . בגלל שאתה בא אל הקודש עם כל ישראל

אתה . ישראל הוא כהן גדול וללא הידיעה הזו אינך יכול להיכנס

 . מפספס את כוחך ככהן גדול

א ... ֹלָֽ ח  וְּׁ ֶ֣ ז   ֹודיִׁ פָֽ אֵּׁ ָֽ ל הָּׁ ַ֖ ע  ן מֵּׁ ש ֶ ֹחָ֔  10.ה 

 .איבדת את כל תפקידך בעולם -באותה שניה בה חלילה יזח החושן 

ה צריך לכתוב את שמות השבטים על האבנים בלי שם "כלפי הקב

אבל על מה שמונח על , ה עצמו הוא הרואה את זה"כי הקב -' ה

צריך להופיע בחיבור מופלא  -לבו של אהרן ונראה כלפי ישראל 

 -כל שם ושם בבני ישראל הנמצאים בתוך השם המפורש של 

 .כאילו כל אחד ואחד מהם כהן גדול

 

 '.ח-'ד, ד"כ, שמות 9
 .ח"כ, ח"שמות כ 10
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 אבני שֹהם

מדוע החיבור  -ביאור מופלא זה זה ישפוך לנו אור גם על הנקודה 

 ? הזה בא לידי ביטוי דווקא באבנים

להוציא  -הדבר היחיד בבגדי הכהונה ובכלי המשכן  .זה דבר מדהים

 -שעשוי אבנים הוא זה  -את מזבח האבנים 

י נֵּׁ בְּׁ ן א  ש ֶ ֹחָֽ ל  ד וְּׁ ֹפַ֖ אֵּׁ ָֽ ָ֑ים לָּׁ אִׁ ֻּ ל  י מִׁ ַ֖ נֵּׁ בְּׁ א  ם וְּׁ ה  ֹֹׁ֕  11.ש 

לא צוין , כשנאמרו כל התרומות הנצרכות בתחילת פרשת תרומה

למעט אבני השהם ואבני  -לאיזה פריט כל חומר גלם הולך 

 '.לאפד ולחושן' –המילואים שהודגש בהם 

                                                           
 '.ז, ה"כ, שם 11

הוא אשר אביו ברך . של יוסףשבטו , שהם היא האבן האחת עשרה

  -אותו בתואר אבן 

ל... ָֽ אֵּׁ רָּׁ ש ְּׁ ה ֶאֶֶ֥בן יִׁ ם ֹרֶעַ֖ ֶָּׁ֥ ש   ב מִׁ ֲעֹקָ֔ יר י  ֶ֣ ֙י ֲאבִׁ ידֵּׁ  12.מִׁ

הוא היחיד שזכה לתואר הזה ואבני השהם הם אלו שמוזכר עליהם 

נוטריקון אב ' ל. אבן' -בבראשית י "כמו שפרש רש, אבות ובנים

לגלות בכל אחד ואחת  -תפקידו כדי שידע הכהן הגדול את  -' ובן

 .מאתנו את הכהן הגדול שבו

  

 .ד"כ, ט"בראשית מ 12
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 לסעודה שלישית - משולי המעיל ועד המצח

בכתפותיו ובשמות בני ישראל הכתובים על , אחרי שעסקנו באפוד

נכנס הפעם ונעסוק בשני הבגדים  ,אבניו ועל אבני חושן המשפט

 .המעיל והציץ -האחרונים של הכהן הגדול 

 מלאים מצוות כרימון

התכלת . מלמעלה ועד למטה -המעיל הוא מעיל העשוי תכלת כולו 

על שוליו של המעיל . כאילו מחברת את הכהן מן השמים ועד לארץ

התפקיד שלהם מוגדר במפורש בתורה . תלויים פעמונים ורימונים

-  

ֹו ֶאל... ֹבאֹ֨ ֹו ב ְּׁ ֹול֠ ע ק֠ ֶ֣ מ  ש ְּׁ נִׁ ִ֛  וְּׁ י הָּׁ ָּׁ֧ נֵּׁ פְּׁ ֶדש  לִׁ ָֹ֜ ק  ו ת 'ה  מָֽ א יָּׁ ֹלֶ֥ ֹו וְּׁ אתַ֖ צֵּׁ  13.ו בְּׁ

 -לפעמונים ולרימונים , שייך לא רק למעיל' ולא וימות'הביטוי 

כאשר עוסקים , אלא לכל בגדי הכהן אך הוא מפורש דווקא כאן

 .בלמטה של המעיל, שבשוליים

, הללו מזכירים את כנסת ישראלל מסבירים שהרימונים "חז

כפי שנלמד מהפסוק , ובעיקר את אלו הנקראים פושעי ישראל

  -בשיר השירים 

אפילו ריקנין שבך  ?מאי רקתך 14'.כפלח הרמון רקתך'
 15.מלאים מצות כרמון

רעש פנימי של מי , הריקנים הללו שבישראל עושים הרבה רעש

בדרך כלל . חוקשנמצא רחוק מאלוקות ונשמתו זועקת מבפנים למר

אבל הכהן הגדול , קול דממה, תפקידו של הקודש הוא להיות בשקט

מע קולו כאשר על מעיל התכלת המתאר את השמים , צריך שישָּ

התכולים והטהורים תלויים למטה בשוליים הפעמונים והרימונים 

שלא נכנס יחד עם הכהן , אין יהודי, שמזכירים לו ולנו שאין רימון

שמתוך כל מספרי  16ל מלמדים"כפי שחזו, הגדול אל הקדש

לא על הלב ולא על כתפות , מופיע' שם ה -הרימונים והפעמונים 

דבר  -במקום שתחתיו הולך הכהן יחף , האפוד אלא על השוליים

  -המזכיר לנו את שנצטווה משה רבנו 

ל....  ֙ה  ש   ָּׁ ת  ֵּ֤ר א  ֹום ֲאש ֶ קִ֗ ָּׁ מ  י ה  ֶ֣ יךָּׁ כ ִׁ ֶלָ֔ גְּׁ ל ר  ֶ֣ ע  ֙ מֵּׁ ֶל֙יךָּׁ עָּׁ יו נְּׁ לָָּׁ֔ ד עָּׁ ֶ֣ עֹומֵּׁ
ת מ  דְּׁ ו א א  ֶדש  הָֽ  17.ֹקַ֖

נשמע קולם של , מן הקודש המופיע כל כך למטה, מן המקום הזה

ורק משם יכול לעלות בגד התכלת המופלא , הפעמונים והרימונים

אזי לא  -ואם חלילה ישכח את זה הכהן , הזה ולהגיע עד השמים

 .יהיה עוד תפקיד או משמעות לכל המשכן

 

 

 

 עלהלמ -מלמטה 

, נעבור אל הציץ -זו שליד הרגליים , ומן התחתית שבתחתית

על ציץ הזהב חרוטות בְִּבליטה שתי . למעלה, שנמצא על המצח

 -מילים 

ה ָֽ ֶדש  ל   18'.ֹקַ֖

 -ועליו נאמר 

ל ֘ה ע  יָּׁ הָּׁ ֲהֹר   וְּׁ ָֽ ח א  צ  ֶ֣ ן ֶאתמֵּׁ ֲהֹרָ֜ ָֽ א א  ש ָֹּׁ֨ נָּׁ ים ן וְּׁ ש ִִׁ֗ דָּׁ ֳּ ק  ן ה  ל... ֲעֹוֶ֣ ה ע  ֵּ֤ יָּׁ הָּׁ  וְּׁ
יד מִָׁ֔ ָּׁ חֹו֙ ת  צְּׁ י ה מִׁ ֶ֥ נֵּׁ פְּׁ ֶהַ֖ם לִׁ ֹון לָּׁ צֶ֥ רָּׁ   19'.לְּׁ

  -י מביא זאת במקום כי "ל למדו ורש"חז

 20.מלמד שממשמש בו בעודו על מצחו שלא יסיח דעתו ממנו

אין הכוונה שהכהן הגדול נדרש לישון עם הציץ או לצאת איתו 

 ''.לרצון להם לפני ה' -אלא שלא יסיח דעתו ממנו  -מבית המקדש 

 לעורר את הרצון העליון

במחשבתו , במוחו -ההסבר הראשון והפשוט הוא שהכהן הגדול 

אבל בואו נראה '. ה-הופך את כל העולם לקודש ל -ובהרהורים 

הקדוש שממשיכים את הייצוג המופלא ' אור החיים'-את דברי ה

  -הזה של הכהן הגדול את כלל ישראל בעבודתו במשכן 

שבהם  [ה'-]קדש לצריך לדעת מה ענין יגידו ב' תיבות אלו 
על ישראל  דשקֹ  ואולי שיכוון באומרו .יהיה לרצון לפני ה'

ירצה כי כללות ' לה , ותיבת'קדש ישראל' '(ירמי' כ) כאומרו
 ,דבוקים ,הם לה' חשוקים 'קדש'ישראל הנקראים 
שיש לו רצון בישראל ', לרצון לפני ה משועבדים ולזה יהיה

ובזה יתרצה  'אני לדודי' (שה"ש ו) באמצעות הכתב, והוא סוד
 21'.דודי לי'

ואולי נוסיף על דבריו הקדושים הללו את פירושו של המגיד 

על , לא שכך -'' לרצון להם לפני ה'א על הביטוי "ממעזריטש זיע

של , אלא שכוחם של ישראל -' יהיו ישראל רצויים לפני ה, ידי זה

הם , ה"הוא שהם עושים את הרצון של הקב -'' הקדש ישראל לה'

בדומה , הציץ. הם מעוררים אצלו את הרצון, לו לרצות הגורמים

 -לביטוי 

יץ... ָֽ צִׁ ן יָּׁ ֶ֣ ה כ ֵּׁ ֶדִ֗ ָּׁ ש   יץ ה ַ֝ ֶ֥ צִׁ  22.כ ְּׁ

ה "את נביטת הרצון של הקב, אינו בא אלא לתאר את התעוררות

 '.ה-שהם קדש ל, על ידי ישראל

על המשבצות בכתפות , דרך הלב שעליו החושן, משולי המעיל

 '. זיכרון לרצון לפני ה -תמיד האפוד ועד לציץ שעל המצח 

                                                           
 .ה"ל, ח"שמות כ 13
 '.ז', שיר השירים ו 14
 .ועוד. ז"סנהדרין לוכן . ז"ברכות נ 15
 .א"ל, מובא ברבנו בחיי על שמות שם 16
 '.ה', ג, שמות 17

 .ו"ל, ח"שם כ 18
 .ח"ל, שם 19
 .שם, י"רש 20
 .שם, ת"עה' אור החיים'פירוש  21
 .ו"ט, ג"תהילים ק 22
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 : השבתאת יציזמני כניסת ו
  18:09|  16:56 -ירושלים 

  18:11|  17:12 -תל אביב 

 18:09|  17:04 -חיפה 

 18:08|  17:09  -טבריה ומגדל 

 18:17|  17:14 -באר שבע 
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