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 לכבוד ולתפארת -בגדי קודש

 שבת זכורופרשת תצווה 

 

  :כח פרק שמות

ה( א) ִחיָך ַאֲהֹרן ֶאת ֵאֶליָך ַהְקֵרב ְוַאתָּ יו ְוֶאת אָּ נָּ ֵאל ְבֵני ִמתֹוְך ִאתֹו בָּ ב ַאֲהֹרן ִלי ְלַכֲהנֹו ִיְשרָּ דָּ ר ַוֲאִביהּוא נָּ זָּ  ֶאְלעָּ

ר מָּ  :ַאֲהֹרן ְבֵני ְוִאיתָּ

ִשיתָּ ( ב) ִחיָך ְלַאֲהֹרן ֹקֶדׁש ִבְגֵדי ְועָּ בֹוד אָּ ֶרת ְלכָּ  :ּוְלִתְפאָּ

 

  :כח פרק שמות

ֹנת ַתֲעֶשה ַאֲהֹרן ְוִלְבֵני( מ) ִשיתָּ  ֻכתֳּ ֶהם ְועָּ עֹות ַאְבֵנִטים לָּ ֶהם ַתֲעֶשה ּוִמְגבָּ בֹוד לָּ ֶרת ְלכָּ  :ּוְלִתְפאָּ

ם ְוִהְלַבְׁשתָּ ( מא) ִחיָך ַאֲהֹרן ֶאת ֹאתָּ יו ְוֶאת אָּ נָּ ַׁשְחתָּ  ִאתֹו בָּ ם ּומָּ ם ֶאת ּוִמֵלאתָּ  ֹאתָּ ם ְוִקַדְׁשתָּ  יָּדָּ  :ִלי ְוִכֲהנּו ֹאתָּ

 

 :כח פרק שמות ן"רמב

 פאר יכהן כחתן הכתוב שאמר כמו, ומפוארים נכבדים במלבושים ומפואר נכבד שיהיה - ולתפארת לכבוד( ב)

 ...התורה בזמן המלכים ילבשו כדמותן, הן מלכות לבושי הבגדים אלה כי(, י סא ישעיה)

... 

 בתוכם השוכן השם לכבוד בהם לשרת לאהרן קדש בגדי שיעשו יאמר, ולתפארת לכבוד, האמת דרך ועל

 ...אתה עזמו תפארת כי( יח פט תהלים) כדכתיב, עזם ולתפארת

 

  :א עמוד יב דף מגילה מסכת בבלי תלמוד

 תפארת יקר" הכא כתיב: כהונה בגדי שלבש מלמד: חנינא בר יוסי רבי אמר מלכותו כבוד עשר את בהראתו

 ."ולתפארת לכבוד" התם וכתיב "גדולתו

 

 :זכור פרשת שמות אמת אמרי

 שמים לשם הבגדים כשלובשין היינו ולתפארת לכבוד אחיך לאהרן קודש בגדי ועשית( ב לו שמות) כתיב

 והתפארת והכבוד, המלך גזירת כמקיים אלא לגדולתו לובשן היה לא שאהרן( לד טז ויקרא י"רש) וכדאיתא

 ..שמים לשם המעשים כשעושים מתקיימים בעצמם הללו

 

 :ג פרק זכריה

דֹול ַהֹכֵהן ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ַוַיְרֵאִני( א) ן' ה ַמְלַאְך ִלְפֵני ֹעֵמד ַהגָּ טָּ  :ְלִשְטנֹו ְיִמינֹו ַעל ֹעֵמד ְוַהשָּ

ן ֶאל' ה ַויֹאֶמר( ב) טָּ ן ְבָך' ה ִיְגַער ַהשָּ טָּ ִם ַהֹבֵחר ְבָך' ה ְוִיְגַער ַהשָּ לָּ ל אּוד ֶזה ֲהלֹוא ִבירּוׁשָּ  :ֵמֵאׁש ֻמצָּ

יָּה ִויהֹוֻׁשעַ ( ג) ֻבׁש הָּ ִדים לָּ ְך ִלְפֵני ְוֹעֵמד צֹוִאים ְבגָּ  :ַהַמְלאָּ

ֹעְמִדי ֶאל ַויֹאֶמר ַוַיַען( ד) יו םהָּ נָּ ִסירּו ֵלאֹמר ְלפָּ ִדים הָּ יו ַהֹצִאים ַהְבגָּ לָּ יו ַויֹאֶמר ֵמעָּ ֶליָך ֶהֱעַבְרִתי ְרֵאה ֵאלָּ  ֲעֹוֶנָך ֵמעָּ

צֹות ֹאְתָך ְוַהְלֵבׁש  :ַמֲחלָּ

ֹאַמר( ה) ִניף יִָּשימּו וָּ הֹור צָּ ִניף ַויִָּשימּו רֹאׁשֹו ַעל טָּ הֹור ַהצָּ ִדים ַוַיְלִבֻׁשהּו רֹאׁשֹו ַעל ַהטָּ  :ֹעֵמד' ה ּוַמְלַאְך ְבגָּ

 

  :ג פרק זכריה דוד מצודת

 היה עדיין ל"ר מלוכלכים בגדים לבוש עדיין היה המלאך לפני שעמד בשעה ל"ר -' וגו ועומד וגומר ויהושע( ג)

 :בהם מיחה לא והוא אותן גרשו ולא בניו תחת הנכריות הנשים ישבו עוד כי העון בזה מלובש
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 הבגדים מיהושע הסירו לפניו העומדים המלאכים אל אמר לפניו יהושע שעמד המלאך - ויאמר ויען( ד)

 :מיהושע העון יוסר למען הנכריות מנשותיהם בניו את הפרישו ל"ר המלוכלכים

 

  :רבה הושענא מועדים משמואל שם

 בגדים נעשו מעבירות ו"ח ולהיפוך, דרבנן חלוקא ונקרא לנפש לבוש נעשה המצוות מעשה שמכל וידוע...

 מצד אלא הלבושים מצד איננה בישראל והבחירה. מעליו הצואים הבגדים הסירו'( ג' זכרי) ש"וכמ צואים

 כשישראל' אפי כ"וע ... שק בלבוש המלך שער אל לבוא אין עליהם הצואים הבגדים בעוד אלא, נפשם עצם

 אלא וצואה בטיט שמלוכלך התינוק בבנו מואס שאיננו אב וכמו, בהם מואס הוא ברוך הקדוש אין חוטאים

 . ציון בנות צואת את' אד רחץ אם'( ד' ישעי) ש"וכמ ומרצהו מרחיצו

 

 ליקוטי הלכות, חלק ייורה דעה, הלכות ערלה ה, אות ח:

ל ִכי ַרְך' ה ֵמֲעבֹוַדת ַהְמִניעֹות כָּ ִכין ִיְתבָּ ִדים ִנְמׁשָּ ר ְכמֹו ַהצֹוִאים ֵמַהְבגָּ ם ֶׁשְמֹבאָּ ה ׁשָּ   .... ל"ַהנַ  ְבַהתֹורָּ

ִדים ֶׁשל ִהְתַגְברּות ְוִעַקר ְנעֹו ַהצֹוִאים ַהְבגָּ ֲאִמִתי ַהַחִיים ִמֶדֶרְך ְלמָּ בֹוד ֵגאּות ְיֵדי-ַעל הּוא הָּ ם ֶׁשל ַהְמֻדֶמה ְוכָּ  עֹולָּ

ְך הּוא ֵאיְך ִלבֹו ֶאל ְויִָּשים ֶבֱאֶמת ִׁשְפלּותֹו ֶׁשַיְרִגיׁש ִמי ְבַוַדאי ִכי, ַהֶזה יו ְמֻלְכלָּ יו ַבֲעֹונֹותָּ יו ְוַתֲאֹותָּ מָּ ַרִבים ּוְפגָּ  הָּ

יו ַעל ֵיֵלְך ְבַוַדאי יו ְוַעל יָּדָּ ל ִויַבֵקׁש ַרְגלָּ ֲאִמִתי רֹוֵפא ֶאת ֹכחֹו ְבכָּ  ִלְסֹבל יּוַכל ִמי ִכי, ַנְפׁשֹו ַתֲחלּוֵאי ְלַרֵפא ֶׁשיּוַכל הָּ

ׁש ִלְהיֹות ִדיםבִ  ְמֻלבָּ ִפים צֹוִאים ְבגָּ ִדים ַאְך. ּוְמֻטנָּ ן צֹוִאים ַהְבגָּ בֹו ֶאת ּוְמַעְקִמין ַדְעתֹו ֶאת ְמַבְלְבִלין ְבַעְצמָּ  ַעד ְלבָּ

יו ִטנּוף ֶאת ֵיַדע ְכלֹא ַעְצמֹו ֶׁשעֹוֶשה ֵפץ. ַמֲעשָּ בֹוד ֲעַדִין ְוחָּ ם ֶׁשל ְבכָּ עֹולָּ רּוחַ  ְוַגּסּות ְבֵגאּות ְונֹוֵפל ַהֶזה הָּ -ְיֵדי-ְוַעל. הָּ

ֵרב יָּכֹול ֵאינֹו ֶזה ֱאֶמת ֶאל ְלִהְתקָּ יו ַיְלִעיגּו ֶׁשלֹא הָּ לָּ ם ְבֵני עָּ דָּ   ...אָּ

 

 שם, אות י:

יָּה ַהִתקּון ִעַקר ֵכן-ְוַעל ְרְדַכי ְיֵדי-ַעל הָּ ַרע מָּ יו ֶאת ֶׁשקָּ דָּ ַבׁש ְבגָּ ֵאֶפר ַשק ְולָּ ם ֶׁשִעַקר יַָּדע ִכי וָּ ִדים ְבִעְנַין ַהְפגָּ  ַהְבגָּ

ִעיר ְבתֹוְך ַוֵיֵצא. ל"ַכנַ  ה ַוִיְזַעק הָּ קָּ ה ְזעָּ ה ְגדֹולָּ רָּ ה ֵאין ִכי ּומָּ נָּ ִאים ַהְמִניעֹות ִרבּוי ֶנֶגד ַתקָּ ִדים ַהבָּ  ִכי ַהצֹוִאים ִמְבגָּ

ר ַעד ַעְצמֹו ְלַהְׁשִפיל ִאם פָּ תֹו ִבְגֵדי ּוְלַהְפִׁשיט עָּ ַרְך' ַלה ְמֹאד ְמֹאד ְוִלְזֹעק ַגֲאוָּ ה ִיְתבָּ קָּ ה ְזעָּ ה ְגדֹולָּ רָּ ְרְדַכי ְכמֹו ּומָּ  מָּ

ַמִים' ה ְוֵיֶרא ַיְׁשִקיף ַעד ה ְכמֹו ִמשָּ כָּ ְרְדַכי ֶׁשזָּ ְך ַאַחר מָּ ה ַהֹכל ֶׁשִנְתַהֵפְך פּוִרים ֶׁשל ַהֵנס ֹתֶקף ְיֵדי-ַעל כָּ  ְכמֹו, ְלטֹובָּ

ת ְרְדַכי, ּובֶׁשכָּ א ּומָּ ִדים ַהְלבּוִׁשים ִתקּון ְבִחיַנת. ְתֵכֶלת ַמְלכּות ִבְלבּוׁש ַהֶמֶלְך ִמִלְפֵני יָּצָּ  ...ְוַהְבגָּ

 

 שם, אות יד:

יָּה לֹא ֵכן-ְוַעל דֹול ַהֹכֵהן הָּ ה ְוִלְפִנים ִלְפַני ִנְכַנס ַהגָּ ִדים ְבַהְשמֹונָּ ֶהם ֶׁשֵיׁש ְבגָּ ב בָּ הָּ ִנים זָּ ה ַרק. טֹובֹות ַוֲאבָּ עָּ  ְבַאְרבָּ

ן ִבְגֵדי בָּ דֹול ֶׁשַהֹכֵהן ִפי-ַעל-ֶׁשַאף ְלהֹורֹות. לָּ יָּה ַהגָּ ִדים ֵאלּו לֹוֵבׁש הָּ ִרים ַהְבגָּ ה ְיקָּ ה ִבְקֻדשָּ  ַתֲאַות ְפַגם ְלַתֵקן ְגדֹולָּ

ֲעִׁשירּות ְוֶחְמַדת ִדים ֶׁשְתלּוִיים הָּ ִרים ִבְבגָּ  ... ְיקָּ

יָּה ַהִכפּוִרים ְביֹום ֵכן-ִפי-ַעל-ַאף ַאְך סּור הָּ ִדים ִלְכֹנס אָּ ֵנגֹור ַנֲעֶשה ַקֵטגֹור ֵאין ִכי ְוִלְפִנים ִלְפַני ֵאלּו ִבְבגָּ  ְכמֹו סָּ

ְרׁשּו דֹול ַהֹכֵהן ֶׁשֲאִפלּו ְלהֹורֹות ל"זַ  ַרבֹוֵתינּו ֶׁשדָּ ַבׁש ַהגָּ ִדים ֶׁשלָּ ֶהם ֶׁשֵיׁש ֵאלּו ְבגָּ ב בָּ הָּ ִנים זָּ ה טֹובֹות ַוֲאבָּ  ִבְקֻדשָּ

ה ה ַתְכִלית ִבְמקֹום ְוִלְפִנים ִלְפַני ֵכן-ִפי-ַעל-ַאף. ל"ַכנַ  ְגדֹולָּ ה ַהְקֻדשָּ ֶעְליֹונָּ סּור הָּ ֶהם ִלְכֹנס אָּ ם ִכי, בָּ  ִנְתַבֵטל ׁשָּ

ֲעִׁשירּות ב ְוֶחְמַדת הָּ הָּ ִנים ַהזָּ ֲאבָּ ר ִאי ִכי, ְלַגְמֵרי טֹובֹות ְוהָּ ם ִלְכֹנס ֶאְפׁשָּ ִדים ִאם ִכי ְלׁשָּ ִנים ִבְבגָּ  ֶׁשֵהם ְלַגְמֵרי ְלבָּ

ֶעְליֹון ַהִתקּון ְׁשֵלמּות ַתְכִלית ִעַקר ל ְבִחיַנת הָּ ֶדיָך ִיְהֶיה ֵעת ְבכָּ ִנים ְבגָּ ם. ... ְלבָּ ַרת ִעַקר ְוׁשָּ ל ּוְסִליַחת ַכפָּ  ֲעֹונֹות כָּ

ֵאל ע ַיְאִדימּו ִאם ִבְבִחיַנת ִיְשרָּ ה ִעַקר ִכי'. ְוכּו ִיְהיּו ַכֶצֶמר ַכתֹולָּ יָּה ַהִכפּוִרים יֹום ֶׁשל ַהְּסִליחָּ  ְלֵבית ֶׁשִנְכַנס ְיֵדי-ַעל הָּ

ִׁשים ֹקֶדׁש דָּ ִדים קָּ ִנים ִבְבגָּ ֵבן ל"ְוַכנַ  ְלַבד ְלבָּ ר ִאי ִכי ֵהיֵטב ְוהָּ ֵאר ֶאְפׁשָּ ֵפץ ַהֹכל ְלבָּ ִבין ֶבֱאֶמת ַבַחִיים ְוֶהחָּ  ִמֶזה יָּ

תֹו ְלַבֵטל ַהְרֵבה יו ּוְלַכְלֵכל ַגֲאוָּ רָּ ט ְדבָּ  :ל"ְוַכנַ ' ְוכּו ְבִמְׁשפָּ

 

  ח: פרק אסתר

ַכי( טו) ְרדֳּ א ּומָּ חּור ְתֵכֶלת ַמְלכּות ִבְלבּוׁש ַהֶמֶלְך ִמִלְפֵני יָּצָּ ב ַוֲעֶטֶרת וָּ הָּ ה זָּ ן בּוץ ְוַתְכִריְך ְגדֹולָּ מָּ ִעיר ְוַאְרגָּ ן ְוהָּ  ׁשּוׁשָּ

ה ֲהלָּ ה צָּ ֵמחָּ  :ְושָּ



                                                                                                        חסידות לפרשת שבוע                                                                                                                                                                 "ה    בע
 בת שבע סמט                                                                                                                                                                                   
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