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5.7.3 

71b ('משנה ה) � 72b (שני פרצופות  (לפיכ

 

� ַהָ�ְתֹנת ֶאת ַוַ�ֲע�� )1�ֵ��ֵ��ֵ��   כז ,לט שמות: �ְלָבָניו ְל"ֲהֹר! ֹאֵרג ַמֲעֵ�ה ֵ

   יח ,מד יחזקאל: 1ַָ�ַזע ַיְחְ/ר� .א ָמְתֵניֶה* ַעל ִיְהי� ִפְ�ִ,י* �ִמְכְנֵסי ֹראָ�* ַעל ִיְהי� ִפְ�ִ,י*ִפְ�ִ,י*ִפְ�ִ,י*ִפְ�ִ,י* ַ(ֲאֵרי )2

   ט:מד יחזקאל: ִיְ�ָרֵאל 1ְֵני 1ְתֹו7 ֲאֶ�ר ֵנָכר 1ֶ! ְלָכל ִמְק6ִָ�י ֶאל ָיבֹוא .א 1ָָ�ר ְוֶעֶרל ֵלבֵלבֵלבֵלב    ֶעֶרלֶעֶרלֶעֶרלֶעֶרל ֵנָכר 1ֶ! ָ�ל ה' ֲאֹדָני 5ַמר ֹ�ה )3

   כד ,לט שמות: ָמְ�ָזרָמְ�ָזרָמְ�ָזרָמְ�ָזר ָ�ִני ְותֹוַלַעת ְו"ְרָ/ָמ! ְ,ֵכֶלת ִר9ֹוֵני ַה9ְִעיל ��ֵלי ַעל ַוַ�ֲע�� )4

   לא ,כח שמות: ְ,ֵכֶלתְ,ֵכֶלתְ,ֵכֶלתְ,ֵכֶלת    ְ�ִלילְ�ִלילְ�ִלילְ�ִליל ָהֵאפֹוד ְמִעיל ֶאת ְוָעִ�יתָ  )5

�ִני ְותֹוַלַעת ְו"ְרָ/ָמ! ְ,ֵכֶלת ָזָהב ַ,ֲעֶ�>� ֵאֹפד ְ�ַמֲעֵ�ה ֹחֵ�ב ַמֲעֵ�ה ִמְ�ָ(ט ֹחֶ�! ְוָעִ�יתָ  )6ָ ��   טו:כח שמות: ֹאתוֹ  ַ,ֲעֶ�ה ָמְ�ָזר ְוֵ

� �ְבתֹו7 ַהBִָני ,ֹוַלַעת �ְבתֹו7 ָה"ְרָ/ָמ! �ְבתֹו7 ַהְ,ֵכֶלת 1ְתֹו7 ַלֲע�ֹות ְ(ִתיִל*ְ(ִתיִל*ְ(ִתיִל*ְ(ִתיִל*    ְוִקAֵ@ְוִקAֵ@ְוִקAֵ@ְוִקAֵ@ ַהָ?ָהב ַ(ֵחי ֶאת ַוְיַרְ<ע� )7Bֵב ַמֲעֵ�ה ַה�  ש* לט:ג: ֹחֵ

   לב ,כח שמות: ִיָ<ֵרעַ ִיָ<ֵרעַ ִיָ<ֵרעַ ִיָ<ֵרעַ     .א.א.א.א Dוֹ  ִיְהֶיה ַתְחָרא ְ�ִפי ֹאֵרג ַמֲעֵ�ה ָסִביב ְלִפיו ִיְהֶיה ָ�ָפה 1ְתֹוכוֹ  ֹרא�וֹ  ִפי ְוָהָיה )8

   כח:כח שמות: ָהֵאפֹודָהֵאפֹודָהֵאפֹודָהֵאפֹוד    ֵמַעלֵמַעלֵמַעלֵמַעל    ַהֹחֶ�!ַהֹחֶ�!ַהֹחֶ�!ַהֹחֶ�!    ִיַ?חִיַ?חִיַ?חִיַ?ח    ְו.אְו.אְו.אְו.א ָהֵאפֹוד ֵחֶ�ב ַעל ִלְהיֹות ְ,ֵכֶלת 1ְִפִתיל ָהֵאֹפד ַט1ְֹעת ֶאל ִמ1ְFַֹעָתיו ַהֹחֶ�! ֶאת ְוִיְרְ�ס� )9

ר�    .א.א.א.א ַה6ִ1ַי* ִיְהי� ָה5ֹר! 1ְַט1ְֹעת )10 Hר�ָיס Hר�ָיס Hר�ָיס Hטו ,כה שמות: ִמ9ֶ>� ָיס   

   ז ,כז שמות: ֹאתוֹ  1ְִ�ֵאת ַה9ְִז1ֵחַ  ַצְלֹעת ְ�ֵ,י ַעל ַה6ִ1ַי* ְוָהי� 1ָFַ1ַֹעת1ָFַ1ַֹעת1ָFַ1ַֹעת1ָFַ1ַֹעת    6ָ1ַיו6ָ1ַיו6ָ1ַיו6ָ1ַיו    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוה�ָבאְוה�ָבאְוה�ָבאְוה�ָבא )11

�! ַהְ<ָרִ�י* ֶאת ְוָעִ�יתָ  )12ָ�   טו ,כו שמות: ֹעְמִדי*ֹעְמִדי*ֹעְמִדי*ֹעְמִדי*    ִ�Fִי*ִ�Fִי*ִ�Fִי*ִ�Fִי*    ֲעֵציֲעֵציֲעֵציֲעֵצי ַל9ְִ

   יט ,לה שמות: ְלַכֵה! ָבָניו 1ְִגֵדי ְוֶאת ַהֹ�ֵה! ְל"ֲהֹר! ַהֹ<ֶד� 1ְִגֵדי ֶאת 1ַֹ<ֶד� ְלָ�ֵרת ַהIְָרדַהIְָרדַהIְָרדַהIְָרד    1ְִגֵדי1ְִגֵדי1ְִגֵדי1ְִגֵדי    ֶאתֶאתֶאתֶאת )13

   טו ,ח משלי: ֶצֶדק ְיֹחְקק� ְורֹוְזִני* ִיְמ.כ�ִיְמ.כ�ִיְמ.כ�ִיְמ.כ�    ְמָלִכי*ְמָלִכי*ְמָלִכי*ְמָלִכי*    1ִי1ִי1ִי1ִי )14

   א ,י דברי*: ֵע@ֵע@ֵע@ֵע@    ֲארֹו!ֲארֹו!ֲארֹו!ֲארֹו!    JDְJDְJDְJDְ    ְוָעִ�יתָ ְוָעִ�יתָ ְוָעִ�יתָ ְוָעִ�יתָ  ָהָהָרה ֵאַלי ַוֲעֵלה ָ�ִראֹ�ִני* ֲאָבִני* ל�ֹחת ְ�ֵני ְלJ ְ(ָסל ֵאַלי ה' 5ַמר ַהִהוא 1ֵָעת )15

   י ,כה שמות: ֹקָמתוֹ  ָוֵחִצי ְוַא9ָה ָרְח1וֹ  ָוֵחִצי ְוַא9ָה 5ְר�וֹ  ָוֵחִצי ַא9ַָתִי* ִ�Fִי* ֲעֵצי ֲארֹו!ֲארֹו!ֲארֹו!ֲארֹו!    ְוָע��ְוָע��ְוָע��ְוָע�� )16

   יא ,כה שמות: ָסִביב ָזָהב ֵזר ָעָליו ְוָעִ�יתָ  ְ,ַצֶ(>�ְ,ַצֶ(>�ְ,ַצֶ(>�ְ,ַצֶ(>�    �ִמח�@�ִמח�@�ִמח�@�ִמח�@    ִמ1ִַיתִמ1ִַיתִמ1ִַיתִמ1ִַית ָטהֹור ָזָהב ֹאתוֹ  ְוִצִ(יתָ  )17

18( K" י�   טז ,טו איוב: ַעְוָלה ַכ9ִַי* ֹ�ֶתה ִאי� ְוֶנֱאָלח ִנְתָעב ִ

   טז ,יז משלי: 5ִי! ְוֶלב ָחְכָמה ִלְקנֹות ְ�ִסיל 1ְַיד ְמִחיר ֶ?ה ָל9ָה )19

   מד ,ד דברי*: ִיְ�ָרֵאל 1ְֵני ִלְפֵני ֹמֶ�ה ָ�*ָ�*ָ�*ָ�* ֲאֶ�ר ַה,ֹוָרה ְוֹזאת )20

   יMט:יט תהלי*: ַיְח6ָו ָצְדק� ֱאֶמת ה' ִמְ�ְ(ֵטי ָלַעד עֹוֶמֶדת ְטהֹוָרה ה' ִיְר"ת: ֵעיָנִי* ְמִאיַרת 1ָָרה ה' ִמְצַות ֵלבֵלבֵלבֵלב    ְמ9ְ�ֵַחיְמ9ְ�ֵַחיְמ9ְ�ֵַחיְמ9ְ�ֵַחי ְיָ�ִרי* ה' ִ(<�ֵדי )21

   לא ,יח תהלי*: 1וֹ  ַהֹחִסי* ְלֹכל ה�א ָמֵג! ְצר�ָפהְצר�ָפהְצר�ָפהְצר�ָפה    ה'ה'ה'ה'    ִאְמַרתִאְמַרתִאְמַרתִאְמַרת 6ְַר�וֹ  ָ,ִמי* ָהֵאל )22

�ִני ְותֹוַלַעת ְו"ְרָ/ָמ! ְ,ֵכֶלת ָהֹאֶהל ְלֶפַתח ָמָס7 ְוָעִ�יתָ  )23ָ ��   לו ,כו שמות: ֹרֵק*ֹרֵק*ֹרֵק*ֹרֵק*    ַמֲעֵ�הַמֲעֵ�הַמֲעֵ�הַמֲעֵ�ה ָמְ�ָזר ְוֵ

�! ְוֶאת )24ָ�� ְיִריֹעת ֶעֶ�ר ַ,ֲעֶ�ה ַה9ְִ�ִבי* ָ�ִני ְוֹתַלַעת ְו"ְרָ/ָמ! �ְתֵכֶלת ָמְ�ָזר ֵ Hר�   א ,כו שמות: ֹאָת* ַ,ֲעֶ�ה ֹחֵ�בֹחֵ�בֹחֵ�בֹחֵ�ב    ַמֲעֵ�הַמֲעֵ�הַמֲעֵ�הַמֲעֵ�ה ְ

 

I.  ה'משנה : clothes of the *כהני (4 – כה! הדיוט garments: shirt, pants, hat, sash) 

a. כה"ג: additional 4: breastplate, apron, coat, @צי 

i. Oracle: only addressed with these, and only for king, head of court or need of community 

II. amount of threads 

a. "6 :"שש ply (learned from v. 1 or v. 2) 

b. "משזר": (only applies to bottom edge of מעיל)- 8 ply 

c. 12 :מעיל ply 

d. 24 :פרכת ply (שש x 4 kinds) 

e. !28 :חש ply (שש x 4 kinds plus 1 strand of gold with each) 

III. tearing בגדי כהונה etc. 

a. Violation of לאו: per v8 

b. Same applies: to removing !חש from אפוד or staves from rings on !ארו (vv. 9-10) 

i. Contradiction: between v. 10 and v. 11 

ii. Resolution: staves are kept in rings but slide within them 

c. Tangential דרשות: on vv 12-19 

i. Meaning of : *עצי שטי* עומדי (v12)  

ii. Meaning of: בגדי שרד (v13) 

1. Possibility1: “preserver of ע* ישראל” 

2. Possibility2: miraculously taken out of loom in proper length 

3. Possibility3: was only stitched to put sleeves on – rest was woven 

iii. !ארונות 3  :ר' יוחנ (gold, wood, gold) telescoping heights 

1. Crown of !(תורה) ארו: available to all, but most desirable (as per v. 14) 

2. Additional דרשות (vv15-22): on resolution of vv15-16 (community should do work of ת"ח) 

a. vv17-19: rejection of hypocrisy (vv. 17-19) 

b. effect of תורה: on various types (life vs. death, happy vs. stern) 

d. resoliution of: *רק (v. 23) vs. מעשה חשב (v. 24) 

i. *ר'ק: stitched, therefore, 1 image seen 

ii. חשב: woven, therefore seen from both sides 


