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Dedicated in memory of Ophir Agassi ז"ל by his loving family on the occasion of his Shloshim 
 

 שמות פרק כח פסוק ב
ְפָאֶרת: יָך ְלָכבֹוד ּוְלתִׂ ְגֵדי ֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאחִׂ יָת בִׂ  ְוָעשִׂ

 רמב"ן 
שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים  - לכבוד ולתפארת

 ומפוארים, כמו שאמר הכתוב כחתן יכהן פאר )ישעיה סא י(, 
כי אלה הבגדים לבושי מלכות הן, כדמותן ילבשו המלכים בזמן התורה, כמו שמצינו בכתנת ועשה לו כתנת פסים )בראשית 

תשבץ כמו שפירשתי, והלבישו כבן מלכי קדם. וכן הדרך במעיל וכתנת,  לז ג(, שפירושו מרוקמת כדמות פסים, והיא כתונת
וכתוב ועליה כתנת פסים כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים )ש"ב יג יח(, ופירושו כי עליה כתנת פסים נראית 

וש עליון, ולכן אמר ונגלית, כי המנהג ללבוש בנות המלך הבתולות מעילים שתתעלפנה בהן, ונמצא שכתנת הפסים עליה מלב
, לכבוד ולתפארת, יאמר שיעשו בגדי קדש לאהרן לשרת בהם לכבוד ועל דרך האמת ... וכתנת הפסים אשר עליה קרעה:

השם השוכן בתוכם ולתפארת עזם, כדכתיב )תהלים פט יח( כי תפארת עזמו אתה. וכתיב )ישעיה סד י( בית קדשנו 
 ותפארתנו אשר הללוך אבותינו, וקדשנו הוא הכבוד ותפארתנו תפארת ישראל, ועוד נאמר )תהלים צו ו( עוז ותפארת

במקדשו, וכן לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד )ישעיה ס יג(, שיהיה מקום המקדש מפואר בתפארת, ומקום רגליו, 
שהוא מקום בית המקדש, מכובד בכבוד השם. וכן ובישראל יתפאר )שם מד כג(, שיהיה מראה ומיחד בהם תפארתו, וכן 

מ(, ואמר בקרבנות יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר  אמר למטה גם בבגדי הבנים כלם לכבוד ולתפארת )להלן פסוק
)ישעיה ס ז(. והנה המזבח רצונו, והכבוד בית תפארתו. והיו הבגדים צריכין עשייה לשמן, ויתכן שיהיו צריכין כוונה, ולכן 

ות דיוקנו מנצח אמר ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה, שיבינו מה שיעשו. וכבר אמרו )יומא סט א( דמ
 לפני בבית מלחמתי:

 

 שמות פרק ב פסוק כה
ים ֶאת ְבֵני ים: ַוַיְרא ֱאֹלהִׂ ְשָרֵאל ַוֵיַדע ֱאֹלהִׂ  יִׂ

 רש"י 
 נתן עליהם לב ולא העלים עיניו: - וידע אלהים

 

 שמות פרק ג
י  י ַעמִׂ י ֶאת ֳענִׂ יתִׂ ם ְוֶאת )ז( ַויֹאֶמר ְיקָֹוק ָרֹאה ָראִׂ ְצָריִׂ ֲאֶׁשר ְבמִׂ

י ֶאת ַמְכֹאָביו:  י ָיַדְעתִׂ ְפֵני ֹנְגָשיו כִׂ י מִׂ   ...ַצֲעָקָתם ָׁשַמְעתִׂ
י ֵתֵלכּון לֹא  ם ְוָהָיה כִׂ ְצָריִׂ י ֶאת ֵחן ָהָעם ַהֶזה ְבֵעיֵני מִׂ )כא( ְוָנַתתִׂ

 ֵתְלכּו ֵריָקם:

 רש"י 
 כמו )לעיל ב כה( וידע  - כי ידעתי את מכאביו)ז( 

 אלהים, כלומר כי שמתי לב להתבונן ולדעת את 
 מכאוביו ולא העלמתי עיני ולא אאטום את אזני 

 מצעקתם:
 

 זכריה פרק ג
ְפֵני ַמְלַאְך ְיקָֹוק ְוַהָשטָ  ַע ַהֹכֵהן ַהָגדֹול ֹעֵמד לִׂ י ֶאת ְיהֹוׁשֻׁ ְגַער ְיקָֹוק )א( ַוַיְרֵאנִׂ ְטנֹו: )ב( ַויֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל ַהָשָטן יִׂ ינֹו ְלשִׂ ן ֹעֵמד ַעל ְימִׂ

ׁש בְ  ַע ָהָיה ָלבֻׁ יהֹוׁשֻׁ ָצל ֵמֵאׁש: )ג( וִׂ ִׂם ֲהלֹוא ֶזה אּוד מֻׁ ירּוָׁשָל ְגַער ְיקָֹוק ְבָך ַהֹבֵחר בִׂ ְפֵני ַהַמְלָאְך: ְבָך ַהָשָטן ְויִׂ ים ְוֹעֵמד לִׂ ים צֹואִׂ )ד( ָגדִׂ
י ים ֵמָעָליו ַויֹאֶמר ֵאָליו ְרֵאה ֶהֱעַבְרתִׂ ים ַהֹצאִׂ ירּו ַהְבָגדִׂ ים ְלָפָניו ֵלאֹמר ָהסִׂ ֵמָעֶליָך ֲעֹוֶנָך ְוַהְלֵבׁש ֹאְתָך  ַוַיַען ַויֹאֶמר ֶאל ָהֹעְמדִׂ

יף ַהטָ  ימּו ַהָצנִׂ יף ָטהֹור ַעל רֹאׁשֹו ַוָישִׂ ימּו ָצנִׂ ים ּוַמְלַאְך ְיקָֹוק ֹעֵמד:ַמֲחָלצֹות: )ה( ָוֹאַמר ָישִׂ הּו ְבָגדִׂ ׁשֻׁ  הֹור ַעל רֹאׁשֹו ַוַיְלבִׂ
 

 ליקוטי הלכות יו"ד הלכות ערלה סימן ה
ַקר ַהְפָגם נֹוֵגַע בְ  ]יג[ י עִׂ ָדָתם, כִׂ ְסעֻׁ ָנה בִׂ ְגֵדי ְכהֻׁ ים ַכַנ"ל. ְוַעל ֵכן ַהֹכֵהן ֶׁשָהָיה ְוַעל ֵכן ָהָיה ַהְתָחַלת ָטעּוָתם ַעל ְיֵדי ֶׁשָלְבׁשּו בִׂ ַהְבָגדִׂ

יְך ָנה ְלַכֵפר ּוְלַתֵקן ְפַגם ַהְבגָ  ָצרִׂ ְגֵדי ְכהֻׁ ְלֹבׁש בִׂ יְך לִׂ ְשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדתֹו ָהָיה ָצרִׂ ַקר ְפַגם ְלַכֵפר ֲעֹונֹות יִׂ ים ַהַנ"ל. ְועִׂ ים ַהצֹואִׂ דִׂ
ַק  ים הּוא ַעל ְיֵדי ֵגאּות ְוָכבֹוד ַכַנ"ל. ְוַעל ֵכן נֹוֵגַע עִׂ ים ַהצֹואִׂ ים ַהְבָגדִׂ ַקר ַהֵגאּות הּוא ַבְבָגדִׂ י עִׂ ים, כִׂ ר ַהְפָגם ְוַהָכבֹוד ְבַהְבָגדִׂ

יַנת ה' ָמַלְך ֵגאּות ָלֵבׁש ּוְכֶׁשפֹוֵגם ָבֶזה ַחס ְוָׁשלֹום ַעל ְיֵדי ֲעֹונֹו ים ְמֹאד ְבחִׂ ְטָרא ֶׁשְבָׁשְרָׁשם ֵהם ְגבֹוהִׂ ָתיו ְונֹוֵפל ְלֵגאּות ְוָכבֹוד ְדסִׂ
ְרֶאה ְבחּוׁש ַכָמה ְוַכָמה אֹובְ  ָאֳחָרא ים ַכנִׂ ַקר ְפַגם ַהֵגאּות הּוא ְבַהְבָגדִׂ יָפָתם ֶׁשל ַתֲאֹות ְוַהְבֵלי עֹוָלם ַהֶזה עִׂ ים עֹוָלָמם ַעל ְיֵדי ְרדִׂ דִׂ

ים  ְכרֹונַאַחר ְבָגדִׂ ים ְוכּו'. ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵבנּו זִׂ יטִׂ ְגדֹו ְוכּו'. ְוַעל ֵכן ָהָיה ַהֹכֵהן ְוַתְכׁשִׂ ְתְפֵשהּו ְבבִׂ ְבָרָכה ַעל ָפסּוק, ַותִׂ ֹו לִׂ
ין ֶׁשֵהם ָזָהב ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן  ים ָבֶהם ָכל ַהְגָונִׂ ים ְמֹאד ֶׁשָהיּו ְכלּולִׂ ים ְיָקרִׂ ְבָגדִׂ ָיה ְוכּו' ְוַעל כָֻׁלם ַהֹחֶׁשן ְוֵאפֹוד ֶׁשהָ ַהָגדֹול ָלבּוׁש בִׂ

י ים אֹותִׂ שִׂ ְשָרֵאל ֶׁשֵיׁש ָבֶהם ֲחמִׂ ים ְׁשמֹות ְבֵני יִׂ ים טֹובֹות ְיָקרֹות ְמֹאד ַוֲעֵליֶהם ָהיּו ֲחקּוקִׂ יֹות ָבֶהם ֲאָבנִׂ יַנת ְכַלל אֹותִׂ ֹות ֶׁשֵהם ְבחִׂ
יְך  ְדָׁשא ְברִׂ י קֻׁ יָנה ַכַנ"ל, כִׂ ים ַׁשֲעֵרי בִׂ שִׂ ים ַבֲחמִׂ בֹו ַהתֹוָרה ֶׁשְכלּולִׂ ְשָרֵאל ֹכָלא ַחד. ְוַהֹכֵהן ַהָגדֹול ָנָשא ָכל ֶזה ַעל לִׂ הּוא ְואֹוָרְיָתא ְויִׂ

יַזת ַהֵגאּות ַכַנ"ל. ּוַבֲעֹונ ַקר ֲאחִׂ ירּות ֶׁשָשם עִׂ ידּות ְוָהֲעׁשִׂ יםְכֵדי ְלַהֲעלֹות ּוְלַתֵקן ָכל ַתֲאַות ַהְנגִׂ ְתַגְבָרה ַמְלכּות  ֹוֵתינּו ָהַרבִׂ ְכֶׁשהִׂ
ְתַלבְ  ְגֵדי ֹכֵהן ָגדֹול ְונִׂ ְשָרֵאל ְוָתְפסּו ַבָגלּות ַגם ֶאת בִׂ ְגלּו ֶאת יִׂ ְשָרֵאל ְלַגְמֵרי. ָהְרָׁשָעה ְוהִׂ ׁשּו ָבֶהם ָסְברּו ֶׁשֵיׁש ָלֶהם ֹכַח ְלַכלֹות ֶאת יִׂ

ָקר ַעל ְגֵדי-ְוָהעִׂ ירּות ַלֲחֹמד ְלבִׂ יסּו ָבֶהם ַתֲאַות ָהֲעׁשִׂ יטִׂ  ְיֵדי ֶׁשַיְכנִׂ יָקרֹות ֵמַאַחר ֶׁשֵאין ָלנּו ֹכֵהן ָכבֹוד ּוְלַתְכׁשִׂ ים טֹובֹות וִׂ ין ֶׁשל ֲאָבנִׂ
ְתַלְבָׁשה ָבֶהם. ּוֶבֱאֶמת ָהְיָתה ֵעת ָצָרה ְגדֹוָלה, ֲאָבל ְטָרא ָאֳחָרא נִׂ י לֹא ָתְמנּו ְוכּו'  ָגדֹול ְלַתֵקן ָכל ֶזה, ַאְדַרָבה, ַהסִׂ ַחְסֵדי ה' כִׂ

ים ְבׁשּום ֹאֶפן ְוָזֲעקּוֶמְמַׁשְלְתָך ְבָכל דֹור וָ  ן ָהַרֲחמִׂ י ְלָיֵאׁש ֶאת ַעְצָמן מִׂ ְבלִׂ ְשָרֵאל לִׂ יס ְביִׂ ְכנִׂ ּו כָֻׁלם ֶאל דֹור. ְוָׁשַלח ָאז ֶאת ָמְרְדַכי ֶׁשהִׂ
ים ֶׁשל ַתֲאַות עֹוָלם ַהֶזה ׁשֶ  ים ְיָקרִׂ ְתָבַרְך ְבָכל ֵלב ְוָלְבׁשּו ַשק ָוֵאֶפר ּוָמֲאסּו ְבָכל ְבָגדִׂ ים ַמָמׁש ְוַעל ְיֵדי ֶזה ה' יִׂ ים צֹואִׂ יַנת ְבָגדִׂ ֵהם ְבחִׂ

ירּות ֶאל הַ  ֶמנּו ָכל ָהֲעׁשִׂ יא מִׂ ים ּוָמְרְדַכי הֹוצִׂ שִׂ ְתַהֵפְך ַהָדָבר ְוָתלּו ֶאת ָהָמן ַעל ָהֵעץ ַהָגֹבַה ֲחמִׂ ָשה, ְכמֹו ֶׁשָכתּוב, ַוָתֶשם ֶאת נִׂ ְקדֻׁ
יתָמְרְדַכי ַעל ֵבית ָהָמן. וְ  יצִׂ יַנת ְתֵכֶלת ֶׁשַבצִׂ ְלבּוׁש ַמְלכּות ְתֵכֶלת ְוכּו', ְבחִׂ ְפֵני ַהֶמֶלְך בִׂ לִׂ קּון  ָאז, ּוָמְרְדַכי ָיָצא מִׂ יַנת תִׂ ֶׁשֵהם ְבחִׂ

קּון ַכנַ  ַקר ַהתִׂ י ֶזה עִׂ ְלַבׁש ֶאְסֵתר ַמְלכּות. כִׂ ים ַכַנ"ל. ְוֵכן ְבֶאְסֵתר ָכתּוב, ַותִׂ ְבנֹות ַהֵבית ַהְבָגדִׂ "ל ַעד ֶׁשָזכּו ַעל ְיֵדי ֶזה ַאַחר ָכְך לִׂ
ים ים ַהצֹואִׂ ְנַין ַהְבָגדִׂ ְזָכר עִׂ ָשָתן. ְוַעל ֵכן נִׂ ְקדֻׁ ְמקֹוָמן ְולִׂ ָנה לִׂ ְגֵדי ְכהֻׁ יר ַהבִׂ ְקָדׁש ּוְלַהֲחזִׂ י הּוא  ַהמִׂ ַע ֹכֵהן ָגדֹול כִׂ ְנַין ְיהֹוׁשֻׁ ַבָפסּוק ְבעִׂ

א ְכְׁשלּו ָבָניו ַעד ֶׁשָנְגעּו ְפַגם ַהְבגָ ָהָיה ָהרִׂ י ּוֵמֲחַמת ֹתֶקף ַהָגלּות נִׂ ת ֵׁשנִׂ יְך ְלַׁשֵמׁש ְבַביִׂ ים ַגם ֵאָליו. ַעל ֵכן ָהָיה ׁשֹון ֶׁשָהָיה ָצרִׂ ים צֹואִׂ דִׂ
ים ֶׁשֵהם ַאְנֵׁשי ְכֶנֶסת ַהגְ  יקִׂ ַלת ַהַצדִׂ ָלה ַעל ְיֵדי ְתפִׂ קּון ַהְגאֻׁ יא ָכל תִׂ ְתַפְללּו ָאז ְוָעְסקּו ְלַתֵקן זֹאת ַעד ֶׁשָפַעל ְזַכְרָיה ַהָנבִׂ דֹוָלה ֶׁשהִׂ

יׁש אֹותֹו ַמֲחָלצֹות: ים ֵמָעָליו ּוְלַהְלבִׂ ים ַהצֹואִׂ יר ַהְבָגדִׂ  ְלָהסִׂ


