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Source 1 – Nachalat Yaakov – the role of God in human leadership 
 

ואתה תצוה ]את בני ישראל[ ויקחו אליך שמן זית זך. הלשון ואתה תצוה קשה, שהו"ל 
בני ישראל. וגם ויקחו אליך קשה, דהול"ל ויקחו שמן זית זך. לכן נראה, לומר צו את 

דהנה כבר כתבתי כמה פעמים בשם הרמב"ן )בראשית יב, ו( דכל המצוות שאנחנו עושים 
הם פועל דמיון מכוחות עליונים. והנה מצות לקיחת השמן להעלות נר הוא מורה על 

משחת קודש. וכל גדולת משה לא השפעת קדושה היורדת מלמעלה, המכונה בשם שמן 
היה אלא בשביל ישראל, כמו שכתב רש"י על פסוק כי שחת עמך )לב, ז(, וכתב וז"ל: 

שאמר לו הקב"ה כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל וכו'. וכיון שכל לקיחת השמן 
להעלות נר היה להוריד לישראל מלמעלה השפעת שמן משחת קודש, דהיינו השפעת 

האיר להם ללכת בדרכי השם ולדבק באהבתו וביראתו, וכאשר יהיו עושין כן קדושה, ול
יהי' יורד השפעת שמן משחת קודש על משה ביתר שאת, ואם חס ושלום הישראל לא 

יעשו רצונו, אזי יסתלקו גם ממשה. ולזה נאמר ואתה תצוה "ויקחו אליך", כלומר 
תצוה "אתה" כלומר כאילו אתה שהלקיחה זו יהי' "אליך", כלומר בשבילך ג"כ. ולזה: 

 תצוה לעשות מלאכתיך:

 

Source 2 – Kerem Hatzvi, R. Tzvi Hirsch Ferber – How is the Menorah eternal? 
 

 ,באהל מועד וכו' חקת עולם לדרתם מאת בני ישראל. ויש לדקדק מה שכתב לדורותם
וַקֵני  ,אך י''ל כי כבר כתבנו איך שהמנורה רומזת על התורה ?הלא בעוה''ר אין לנו מנורה

ה נתקשה במעשה "ואמרו חז''ל כי משה רבינו ע .המנורה הם כל מפלגות בני ישראל
ואמרו לו הקב''ה 'טול ככר וזרוק באש' והמנורה יוצאת. רצה לומר כי משה  ,המנורה

דות, והקב''ה הורה אותו נתקשה איך תתקיים התורה בגליות וגזירות העתיע"ה רבינו 
. הכי גם בשעה שבני ישראל יהיו נזרקים באש ח''ו אור התורה לא יכב  

 
Source 3 – Malbim – “ ‘you’ should make” - did Moshe fabricate the vestments? 
 

. הנה הבגדים שצוה לעשות היה כפי הגלוי בגדים חיצונים ]...[ אבל ועשית בגדי קדש
על בגדים פנימים שיעשו כהני ה' להלביש בם את נפשותיהם בדעות  באמת היו מורים

ובמדות ובתכונות טובות שהם מלבושי הנפש. ומלבושים אלה לא עשו האומנים, וצוה ה' 
יעשה בגדי קדש אלה, היינו ללמדם תקון נפשותיהם ומדותיהם באופן  הואאל משה ש

 שילבישו הוד והדר את נפשם הפנימית.

 
Source 4 – Ramban – whose honor and whose glory? 

 
ְוָעִשיָת ִבְגֵדי־ֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת. שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים 

...[ כי אלה הבגדים לבושי מלכות הן, כדמותן ילבשו המלכים בזמן התורה.ומפוארים ].  
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Source 5 – Ohr Hachaim – honor and glory is only for the kohanim 
 

ְוָעִשיָת ִבְגֵדי־ֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת. צריך לדעת מה היא כוונת ה' באומרו 
ולתפארת'? ]...[ ואם להודיעו שבגדים אלו יש בהם לאהרן כבוד ותפארת, מה יצא לכבוד 

לנו מזה? ואולי שיתבאר על פי מה שאמרו בפרק אין מעמידין )ע"ז ל"ד.( וזה לשונם: 
'שאלו את רבי עקיבא במה ִשֵמש משה שבעת ימי המילואים? לא הוה בידיה, אתא ושאל 

בו אמרא' עד כאן. הנה ממה ששמש משה בשבעת בי מדרשא. אמר ליה בחלוק לבן שאין 
ימי המילואים בחלוק, זה יגיד שאין הבגדים מעכבין אלא לאהרן ולבניו, אבל זולת 

הכהנים תתרצה עבודת הקרבנות בלא בגדים. והוא מה שמודיעו באומרו לכבוד 
ולתפארת, לומר לא תחשוב כי הבגדים לצורכי עבודה לבד, ויתחייב הדבר ללובשם משה 
בעבודת ימי המילואים, ולא כן הוא, אינם אלא לכבוד ולתפארת לְמָשֵרת קבוע לעבודתו, 

אבל לצד העבודה לבד, כשתהיה בזולת אהרן ובניו, יעבדו בחלוק לבן, וכמו שכן שמש 
 משה כנזכר:

 

Source 6 – Meshech Chochma – the eternal holiness of the kohanim 29:44 
 

מועד ואת המזבח ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן לי. כפל הדבר, וקדשתי את אהל 
שמלות "אקדש לכהן לי" הם כמיותרים. אולם הוא מכוון נפלא על פי מה שאמרו בספרי 
)בהעלותך צב( 'כל מקום שנאמר "לי" קיים לעד ולדורות'. וזהו שלא תאמר שכיון שהם 

הנים אין בהם קדושה. לכן נתונים למזבח לעבודה, אם כן בזמן שמזבח שומם גם בכ
אמר "וקדשתי את המזבח וכו' ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן לי" קיים לדורות, לא 

שיהיה תלוי קדושתם במזבח, שקדושה שלהם אינו תלוי במזבח, והמה קדושים לעצמם 
 מהבורא .

 
 


