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 פרשת תצוה -ביאורים לכמה מדברי המסורה 
 

 ".שבעת ימים ילבשם הכהן....בקודש" – ל,כט
   (הנוספים הם: להלן כט/לז וכן במדבר ז/פה.מסורה מציינת כאן כי ג' פסוקים, תחילתם אות ש' וסופם ש' ה

וכן חנוכה  לז), (כטוכן חינוך המזבח מצד הכהנים  (פסוקנו)ונ"ל כי הם בענין חינוך המזבח, בבגדי הכהן 
 .  פה), (בבמדבר זהמזבח מצד הנשיאים 

 ("חידושי אגדות" ח"ג עמ' עד, פו, רסג וכן בח"ד דברי מהר"ל על סוף בכורות) חשיבות אות ש' מבוארת בדברי מהר"ל 

 
 

 ".ועשית מזבח מקטר קטרת... אמה ארכו ואמה רחבו רבוע יהיה" – א,ל
  – מבאר שהיה ("דרך חיים", עמ' רצה)מהר"ל 

 (כתר התורה)  .ר לארוןוזֵ  /  (כתר מלכות, "שולחן מלכים") ר לשולחןוזֵ  / (כתר כהונה) ר למזבחזֵ 

 
 :והנה

כי המזבח הוא אמה (אבות, פ"ו, והם מפורטים בחולין קלג:) דברים שהכהונה נקנית בהם  24-לרמז  ,מזבחה .1
מות יהיו על אמה, וכל אמה היא בת ששה טפחים, וכאשר תקיף חוט אחד סביב המזבח, ארבע א

 טפחים כנגד מעלות הכהונה. 24
כי היה אמה וחצי גובהו , בשלשים מעלותשבמקדש שימש סימן לכתר מלכות, הנקנית והשולחן  .2

(ב' פעמים אמה וחצי, וב' פעמים  ואמה רחבו (שמות כה/כג). כשמקיפים חוט סביב לשולחן בגובהו ורוחבו 

ומבואר  ), כנגד שלושים מעלות שהמלכות נקנית בהן (אבות, פ"ו)אמה, הרי חמש אמות יהיה החוט ל' טפחים
הלכות של  30וכן מנוים עוד , יז-יא 'ח ל א'אבשמום ישם בביאור הגר"א על אבות שהם הם המנוי

 .המלך בסנהדרין פרק שני
 ,ואמה וחצי רוחבו ,היה אמתים וחצי ארכו, שם היו לוחות הברית (סמל לתורה, עיין יומא עב:), והארון  .3

כי אמתים וחצי   טפחים, 48ואמה וחצי קומתו (שמות כה/י). אם מקיפים חוט סביב לארון יהיה החוט 

 . לשני הצדדין הוא חמש אמות שהן ל' טפחים, והרוחב בכל צד אמה וחצי והן ט' טפחים הרי הכפל הוא י"ח, הרי מ"ח טפחים 
ת ומעל 48שבון). והם (מהר"ל מסביר שם מדוע לא מקיפים את השולחן ברוחב, כדי לקצר הח

ר"ל מציין למסכת סופרים פ"ב שם מובא מנהג נקנית בהם, כמבואר באבות שם. מה שהתורה
 " האדם.חַ התורה מ"ח שורות, וזהו לתיקון "מֹ לכתוב בכל עמוד שבספר 

 
 


