חסידות לפרשת שבוע
בת שבע סמט

בע"ה

בגדי קודש -לכבוד ולתפארת
פרשת תצווה ושבת זכור
שמות פרק כח:
(א) וְ ַא ָּתה הַ ְק ֵרב ֵאלֶיָך ֶאת ַאהֲ רֹן ָּא ִחיָך וְ ֶאת בָּ נָּיו ִאתֹו ִמתֹוְך בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ְלכַהֲ נֹו לִי ַאהֲ רֹן נָּדָּ ב וַאֲ בִ יהּוא ֶאלְעָּ זָּר
יתמָּ ר בְ נֵי ַאהֲ רֹן:
וְ ִא ָּ
ית בִ גְ דֵ י קֹדֶ ׁש ל ְַאהֲ רֹן ָּא ִחיָך ְלכָּבֹוד ּול ְִתפְ ָּא ֶרת:
(ב) וְ עָּ ִש ָּ
שמות פרק כח:
ּומגְ בָּ עֹות ַתעֲשֶ ה לָּהֶ ם ְלכָּבֹוד ּול ְִתפְ ָּא ֶרת:
ית לָּהֶ ם ַאבְ נ ִֵטים ִ
(מ) וְ לִבְ נֵי ַאהֲ רֹן ַתעֲשֶ ה כֻתֳּ נֹת וְ עָּ ִש ָּ
ֵאת ֶאת יָּדָּ ם וְ ִקדַ ְׁש ָּת א ָֹּתם וְ כִ הֲ נּו לִי:
ּומל ָּ
(מא) וְ ִהלְבַ ְׁש ָּת א ָֹּתם ֶאת ַאהֲ רֹן ָּא ִחיָך וְ ֶאת בָּ נָּיו ִאתֹו ּומָּ ׁשַ ְח ָּת א ָֹּתם ִ
רמב"ן שמות פרק כח:
(ב) לכבוד ולתפארת  -שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים ומפוארים ,כמו שאמר הכתוב כחתן יכהן פאר
(ישעיה סא י) ,כי אלה הבגדים לבושי מלכות הן ,כדמותן ילבשו המלכים בזמן התורה...
...
ועל דרך האמת ,לכבוד ולתפארת ,יאמר שיעשו בגדי קדש לאהרן לשרת בהם לכבוד השם השוכן בתוכם
ולתפארת עזם ,כדכתיב (תהלים פט יח) כי תפארת עזמו אתה...
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יב עמוד א:
בהראתו את עשר כבוד מלכותו אמר רבי יוסי בר חנינא :מלמד שלבש בגדי כהונה :כתיב הכא "יקר תפארת
גדולתו" וכתיב התם "לכבוד ולתפארת".
אמרי אמת שמות פרשת זכור:
כתיב (שמות לו ב) ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת היינו כשלובשין הבגדים לשם שמים
וכדאיתא (רש"י ויקרא טז לד) שאהרן לא היה לובשן לגדולתו אלא כמקיים גזירת המלך ,והכבוד והתפארת
הללו בעצמם מתקיימים כשעושים המעשים לשם שמים..
זכריה פרק ג:
(א) ַוי ְַר ֵאנִי ֶאת יְהֹוׁשֻ עַ הַ כֹהֵ ן הַ גָּדֹול עֹמֵ ד לִפְ נֵי מַ ל ְַאְך ה' וְ הַ שָּ טָּ ן עֹמֵ ד עַ ל י ְִמינֹו ל ְִש ְטנֹו:
(ב) וַי ֹאמֶ ר ה' ֶאל הַ שָּ טָּ ן ִיגְ עַ ר ה' בְ ָך הַ שָּ טָּ ן וְ ִיגְ עַ ר ה' בְ ָך הַ בֹחֵ ר בִ ירּוׁשָּ ָּל ִם הֲ לֹוא זֶה אּוד מֻ צָּ ל מֵ ֵאׁש:
צֹואים וְ עֹמֵ ד לִפְ נֵי הַ מַ ל ְָּאְך:
(ג) וִ יהֹוׁשֻ עַ הָּ יָּה ָּלבֻׁש בְ ג ִָּדים ִ
(ד) ַויַעַ ן וַי ֹאמֶ ר ֶאל הָּ ע ְֹמ ִדים ְל ָּפנָּיו לֵאמֹר הָּ ִסירּו הַ בְ ג ִָּדים הַ צ ִֹאים מֵ עָּ לָּיו וַי ֹאמֶ ר ֵאלָּיו ְר ֵאה הֶ עֱבַ ְר ִתי מֵ עָּ לֶיָך עֲֹונֶָך
וְ הַ לְבֵ ׁש א ְֹתָך מַ חֲ לָּצֹות:
(ה) ָּואֹמַ ר י ִָּשימּו צָּ נִיף טָּ הֹור עַ ל ר ֹאׁשֹו ַוי ִָּשימּו הַ צָּ נִיף הַ טָּ הֹור עַ ל ר ֹאׁשֹו ַו ַילְבִ ׁשֻ הּו בְ ג ִָּדים ּומַ ל ְַאְך ה' עֹמֵ ד:
מצודת דוד זכריה פרק ג:
(ג) ויהושע וגומר ועומד וגו'  -ר"ל בשעה שעמד לפני המלאך היה עדיין לבוש בגדים מלוכלכים ר"ל עדיין היה
מלובש בזה העון כי עוד ישבו הנשים הנכריות תחת בניו ולא גרשו אותן והוא לא מיחה בהם:
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(ד) ויען ויאמר  -המלאך שעמד יהושע לפניו אמר אל המלאכים העומדים לפניו הסירו מיהושע הבגדים
המלוכלכים ר"ל הפרישו את בניו מנשותיהם הנכריות למען יוסר העון מיהושע:
שם משמואל מועדים הושענא רבה:
...וידוע שמכל מעשה המצוות נעשה לבוש לנפש ונקרא חלוקא דרבנן ,ולהיפוך ח"ו מעבירות נעשו בגדים
צואים וכמ"ש (זכרי' ג') הסירו הבגדים הצואים מעליו .והבחירה בישראל איננה מצד הלבושים אלא מצד
עצם נפשם ,אלא בעוד הבגדים הצואים עליהם אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק  ...וע"כ אפי' כשישראל
חוטאים אין הקדוש ברוך הוא מואס בהם ,וכמו אב שאיננו מואס בבנו התינוק שמלוכלך בטיט וצואה אלא
מרחיצו ומרצהו וכמ"ש (ישעי' ד') אם רחץ אד' את צואת בנות ציון.
ליקוטי הלכות ,חלק ייורה דעה ,הלכות ערלה ה ,אות ח:
תֹורה הַ ַנ"ל... .
צֹואים כְ מֹו ׁשֶ ְמב ָֹּאר ׁשָּ ם בְ הַ ָּ
כִ י כָּל הַ ְמנִיעֹות מֵ עֲבֹודַ ת ה' י ְִתבָּ ַרְך נ ְִמׁשָּ כִ ין מֵ הַ בְ ג ִָּדים הַ ִ
צֹואים לְמָּ נְעֹו ִמדֶ ֶרְך הַ חַ יִים הָּ אֲ ִמ ִתי הּוא עַ ל-יְדֵ י גֵאּות וְ כָּבֹוד הַ ְמדֻמֶ ה ׁשֶ ל עֹולָּם
וְ עִ ַקר ִה ְתגַבְ רּות ׁשֶ ל הַ בְ ג ִָּדים הַ ִ
ֹותיו ּופְ גָּמָּ יו הָּ ַרבִ ים
ֲֹונֹותיו וְ ַתאֲ ָּ
הַ זֶה ,כִ י בְ וַדַ אי ִמי ׁשֶ י ְַרגִ יׁש ִׁשפְ לּותֹו בֶ אֱ מֶ ת וְ י ִָּשים ֶאל לִבֹו ֵאיְך הּוא ְמלֻכְ לְָּך בַ ע ָּ
לּואי נַפְ ׁשֹו ,כִ י ִמי יּו ַכל ל ְִסבֹל
בְ וַדַ אי ֵילְֵך עַ ל יָּדָּ יו וְ עַ ל ַרגְ לָּיו וִ יבַ ֵקׁש בְ כָּל כֹחֹו ֶאת רֹופֵא הָּ אֲ ִמ ִתי ׁשֶ יּוכַל ל ְַרפֵא ַתחֲ ֵ
ּומעַ ְק ִמין ֶאת לְבָּ בֹו עַ ד
צֹואים בְ עַ צְ מָּ ן ְמבַ לְבְ לִין ֶאת דַ עְ תֹו ְ
ּומטֻ נָּפִ יםַ .אְך הַ בְ ג ִָּדים ִ
צֹואים ְ
ל ְִהיֹות ְמלֻבָּ ׁש בִ בְ ג ִָּדים ִ
ׁשֶ עֹושֶ ה עַ צְ מֹו כְ ל ֹא יֵדַ ע ֶאת ִטנּוף מַ עֲשָּ יו .וְ חָּ פֵץ עֲדַ יִן בְ כָּבֹוד ׁשֶ ל ָּהעֹולָּם הַ זֶה וְ נֹופֵל בְ גֵאּות וְ גַּסּות הָּ רּוחַ  .וְ עַ ל-יְדֵ י-
זֶה ֵאינֹו יָּכֹול ל ְִה ְת ָּק ֵרב ֶאל הָּ אֱ ֶמת ׁשֶ ל ֹא ַילְעִ יגּו עָּ לָּיו בְ נֵי ָּאדָּ ם...
שם ,אות י:
וְ עַ ל-כֵן עִ ַקר הַ ִתקּון הָּ יָּה עַ ל-יְדֵ י מָּ ְר ְדכַי ׁשֶ ָּק ַרע ֶאת בְ גָּדָּ יו וְ לָּבַ ׁש שַ ק ו ֵָּאפֶר כִ י יָּדַ ע ׁשֶ עִ ַקר הַ פְ גָּם בְ עִ ְניַן הַ בְ ג ִָּדים
צֹואים כִ י
ַכ ַנ"לַ .ויֵצֵ א בְ תֹוְך הָּ עִ יר ַויִזְ עַ ק זְ עָּ ָּקה גְ דֹולָּה ּומָּ ָּרה כִ י ֵאין ַת ָּקנָּה ֶנגֶד ִרבּוי הַ ְמנִיעֹות הַ בָּ ִאים ִמבְ ג ִָּדים הַ ִ
ִאם לְהַ ְׁשפִ יל עַ צְ מֹו עַ ד עָּ פָּר ּולְהַ פְ ִׁשיט בִ גְ דֵ י גַאֲ וָּתֹו וְ לִזְ עֹק ְמאֹד ְמאֹד לַה' י ְִתבָּ ַרְך זְ עָּ ָּקה גְ דֹולָּה ּומָּ ָּרה כְ מֹו מָּ ְר ְד ַכי
פּורים ׁשֶ נ ְִתהַ פְֵך הַ כֹל לְטֹובָּ ה ,כְ מֹו
עַ ד י ְַׁש ִקיף וְ י ֵֶרא ה' ִמשָּ מַ יִם כְ מֹו ׁשֶ ָּזכָּה מָּ ְר ְדכַי ַאחַ ר כְָּך עַ ל-יְדֵ י ת ֶֹקף הַ נֵס ׁשֶ ל ִ
ְבּוׁשים וְ הַ בְ ג ִָּדים...
ׁשֶ כָּתּובּ ,ומָּ ְר ְדכַי יָּצָּ א ִמלִפְ נֵי הַ ֶמלְֶך בִ לְבּוׁש מַ לְכּות ְת ֵכלֶת .בְ ִחינַת ִתקּון הַ ל ִ
שם ,אות יד:
וְ עַ ל-כֵן ל ֹא הָּ יָּה הַ כֹהֵ ן הַ גָּדֹול נִכְ נַס לִפְ נַי וְ לִפְ נִים בְ הַ ְשמֹונָּה בְ ג ִָּדים ׁשֶ יֵׁש בָּ הֶ ם זָּהָּ ב וַאֲ בָּ נִים טֹובֹותַ .רק בְ ַא ְרבָּ עָּ ה
בִ גְ דֵ י לָּבָּ ן .לְהֹורֹות ׁשֶ ַאף-עַ ל-פִ י ׁשֶ הַ כֹהֵ ן הַ גָּדֹול הָּ יָּה לֹובֵ ׁש ֵאלּו הַ בְ ג ִָּדים י ְָּק ִרים בִ ְקדֻשָּ ה גְ דֹולָּה ל ְַת ֵקן פְ גַם ַתאֲ וַת
וְ חֶ ְמדַ ת הָּ ע ֲִׁשירּות ׁשֶ ְתלּויִים בִ בְ ג ִָּדים י ְָּק ִרים ...
פּורים הָּ יָּה ָּאסּור לִכְ נֹס בִ בְ ג ִָּדים ֵאלּו לִפְ נַי וְ לִפְ נִים כִ י ֵאין ַקטֵ גֹור ַנעֲשֶ ה סָּ נֵגֹור כְ מֹו
ַאְך ַאף-עַ ל-פִ י-כֵן בְ יֹום הַ כִ ִ
בֹותינּו ַז"ל לְהֹורֹות ׁשֶ אֲ פִ לּו הַ כֹהֵ ן הַ גָּדֹול ׁשֶ לָּבַ ׁש בְ ג ִָּדים ֵאלּו ׁשֶ יֵׁש בָּ הֶ ם זָּהָּ ב וַאֲ בָּ נִים טֹובֹות בִ ְקדֻשָּ ה
ׁשֶ דָּ ְרׁשּו ַר ֵ
גְ דֹולָּה ַכ ַנ"לַ .אף-עַ ל-פִ י-כֵן לִפְ נַי וְ לִפְ נִים בִ ְמקֹום ַתכְ לִית הַ ְק ֻד ָּשה הָּ עֶ לְיֹונָּה ָּאסּור לִכְ נֹס בָּ הֶ ם ,כִ י ׁשָּ ם נ ְִתבַ טֵ ל
הָּ ע ֲִׁשירּות וְ חֶ ְמדַ ת הַ זָּהָּ ב וְ הָּ אֲ בָּ נִים טֹובֹות ְלג ְַמ ֵרי ,כִ י ִאי ֶאפְ ׁשָּ ר לִ כְ נֹס לְׁשָּ ם כִ י ִאם בִ בְ ג ִָּדים לְבָּ נִים ְלג ְַמ ֵרי ׁשֶ הֵ ם
ּוסלִיחַ ת כָּל עֲֹונֹות
עִ ַקר ַתכְ לִית ְׁשלֵמּות הַ ִתקּון הָּ עֶ לְיֹון בְ ִחינַת בְ כָּל עֵ ת י ְִהיֶה בְ גָּדֶ יָך לְבָּ נִים ... .וְ ׁשָּ ם עִ ַקר ַכפ ַָּרת ְ
פּורים הָּ יָּה עַ ל-יְדֵ י ׁשֶ נִכְ נַס לְבֵ ית
י ְִש ָּר ֵאל בִ בְ ִחינַת ִאם י ְַא ִדימּו כַתֹולָּע כַצֶ מֶ ר י ְִהיּו וְ כּו' .כִ י עִ ַקר הַ ְּסלִיחָּ ה ׁשֶ ל יֹום הַ כִ ִ
קֹדֶ ׁש ָּקדָּ ִׁשים בִ בְ ג ִָּדים לְבָּ נִים לְבַ ד וְ ַכ ַנ"ל וְ הָּ בֵ ן הֵ יטֵ ב כִ י ִאי ֶאפְ ׁשָּ ר לְבָּ ֵאר הַ כֹל וְ הֶ חָּ פֵץ בַ חַ יִים בֶ אֱ מֶ ת יָּבִ ין ִמ ֶזה
הַ ְרבֵ ה לְבַ טֵ ל גַאֲ וָּתֹו ּו ְל ַכ ְלכֵל ְדבָּ ָּריו בְ ִמ ְׁשפָּט וְ כּו' וְ ַכ ַנ"ל:
אסתר פרק ח:
(טו) ּומָּ ְר ֳּדכַי יָּצָּ א ִמלִפְ נֵי הַ מֶ לְֶך ִבלְבּוׁש מַ לְכּות ְת ֵכלֶת וָּחּור ַועֲטֶ ֶרת זָּהָּ ב גְ דֹולָּה וְ ַתכְ ִריְך בּוץ וְ ַא ְרגָּמָּ ן וְ הָּ עִ יר ׁשּוׁשָּ ן
צָּ הֲ לָּה וְ שָּ מֵ חָּ ה:
2

בע"ה

חסידות לפרשת שבוע
בת שבע סמט
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