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פרשת ויקהל תשפ"ב
לכבוד ולתפארת
 by his loving family on the occasion of his Shloshimז"ל Dedicated in memory of Ophir Agassi
שמות פרק כח פסוק ב

רמב"ן

לכבוד ולתפארת  -שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים
ית בִׂ גְ דֵ י קֹדֶ ׁש לְ ַאהֲ רֹן ָא ִׂחיָך ְלכָבֹוד ּול ְִׂתפְ ָא ֶרת:
וְ עָ ִׂש ָ
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
לז ג) ,שפירושו מרוקמת כדמות פסים ,והיא כתונת תשבץ כמו שפירשתי ,והלבישו כבן מלכי קדם .וכן הדרך במעיל וכתנת,
וכתוב ועליה כתנת פסים כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים (ש"ב יג יח) ,ופירושו כי עליה כתנת פסים נראית
ונגלית ,כי המנהג ללבוש בנות המלך הבתולות מעילים שתתעלפנה בהן ,ונמצא שכתנת הפסים עליה מלבוש עליון ,ולכן אמר
וכתנת הפסים אשר עליה קרעה ... :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 .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
אמר למטה גם בבגדי הבנים כלם לכבוד ולתפארת (להלן פסוק מ) ,ואמר בקרבנות יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר
(ישעיה ס ז) .והנה המזבח רצונו ,והכבוד בית תפארתו .והיו הבגדים צריכין עשייה לשמן ,ויתכן שיהיו צריכין כוונה ,ולכן
אמר ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ,שיבינו מה שיעשו .וכבר אמרו (יומא סט א) דמות דיוקנו מנצח
לפני בבית מלחמתי:
שמות פרק ב פסוק כה

רש"י

ֹלהים:
ֹלהים ֶאת בְ נֵי י ְִׂש ָר ֵאל וַ יֵדַ ע אֱ ִׂ
וַ י ְַרא אֱ ִׂ

וידע אלהים  -נתן עליהם לב ולא העלים עיניו:

שמות פרק ג

רש"י

יתי ֶאת ֳע ִׂני עַ ִׂמי אֲ ׁשֶ ר בְ ִׂמצְ ָריִׂם וְ ֶאת
(ז) וַי ֹאמֶ ר יְקֹוָק ָראֹה ָר ִׂא ִׂ
צַ ע ֲָק ָתם ׁשָ מַ עְ ִׂתי ִׂמפְ נֵי נֹגְ ָשיו כִׂ י יָדַ עְ ִׂתי ֶאת מַ כְ אֹבָ יו... :
(כא) וְ נ ַָת ִׂתי ֶאת ֵחן ָהעָ ם הַ זֶה בְ עֵ ינֵי ִׂמצְ ָריִׂם וְ הָ יָה כִׂ י ֵתלֵכּון ל ֹא
יקם:
ֵתלְכּו ֵר ָ

(ז) כי ידעתי את מכאביו  -כמו (לעיל ב כה) וידע
אלהים ,כלומר כי שמתי לב להתבונן ולדעת את
מכאוביו ולא העלמתי עיני ולא אאטום את אזני
מצעקתם:

זכריה פרק ג

ֹאמר יְקֹוָק ֶאל ַה ָש ָטן יִׂ גְ עַ ר יְקֹוָ ק
(א) וַ י ְַר ֵאנִׂ י ֶאת יְהֹוׁשֻׁ עַ הַ כ ֵֹהן הַ גָדֹול עֹמֵ ד לִׂ פְ נֵי מַ ל ְַאְך יְקֹוָק וְ הַ שָ טָ ן עֹמֵ ד עַ ל י ְִׂמינֹו ל ְִׂש ְטנֹו( :ב) וַי ֶ
לְאְך( :ד)
צֹואים וְ ע ֵֹמד לִׂפְ נֵי ַה ַמ ָ
ירּוׁש ָל ִׂם הֲ לֹוא זֶה אּוד מֻׁ צָ ל מֵ ֵאׁש( :ג) וִׂ יהֹוׁשֻׁ עַ ָהיָה ָלבֻׁׁש ְבג ִָׂדים ִׂ
ָ
בְ ָך הַ שָ טָ ן וְ יִׂגְ עַ ר יְקֹוָ ק בְ ָך הַ בֹחֵ ר בִׂ
וַ יַעַ ן וַ י ֹאמֶ ר ֶאל הָ ע ְֹמ ִׂדים ְלפָ נָיו לֵאמֹר הָ ִׂסירּו הַ בְ ג ִָׂדים הַ צ ִֹׂאים מֵ עָ ָליו וַ י ֹאמֶ ר ֵאלָ יו ְר ֵאה ֶהעֱבַ ְר ִׂתי ֵמעָ לֶיָך עֲֹונֶָך וְ ַהלְבֵ ׁש א ְֹתָך
ּומל ְַאְך יְקֹוָ ק ע ֵֹמד:
מַ חֲ לָ צֹות( :ה) ָואֹמַ ר י ִָׂשימּו צָ נִׂ יף טָ הֹור עַ ל ר ֹאׁשֹו וַ י ִָׂשימּו הַ צָ נִׂיף הַ ָטהֹור עַ ל ר ֹאׁשֹו ַו ַיל ְִׂבׁשֻׁ הּו ְבג ִָׂדים ַ
ליקוטי הלכות יו"ד הלכות ערלה סימן ה

עּותם עַ ל ְי ֵדי ׁשֶ לָבְ ׁשּו ִׂבגְ דֵ י כְ הֻׁ נָה בִׂ ְסעֻׁדָ ָתם ,כִׂ י עִׂ ַקר ַהפְ גָם נֹוגֵעַ ְב ַה ְבג ִָׂדים כַ נַ"ל .וְ עַ ל כֵ ן ַהכ ֵֹהן ֶׁשהָ יָה
[יג] וְ עַ ל כֵ ן ָהיָה הַ ְתחָ לַת ָט ָ
צֹואים ַהנַ"ל .וְ עִׂ ַקר פְ גַם
צָ ִׂריְך לְכַפֵר עֲֹונֹות י ְִׂש ָר ֵאל עַ ל יְ דֵ י עֲבֹודָ תֹו ָהיָה צָ ִׂריְך ִׂל ְלבֹׁש ִׂבגְ דֵ י כְ הֻׁ נָה ְלכַ פֵר ּולְ ַת ֵקן פְ גַם ַה ְב ָג ִׂדים ַה ִׂ
צֹואים הּוא עַ ל ְי ֵדי גֵאּות וְ ָכבֹוד ַכנַ"ל .וְ עַ ל כֵ ן נֹוגֵעַ עִׂ ַקר הַ פְ גָם וְ הַ ָכבֹוד ְב ַה ְבג ִָׂדים ,כִׂ י עִׂ ַקר ַהגֵאּות הּוא בַ ְבג ִָׂדים
הַ בְ ג ִָׂדים הַ ִׂ
בֹוהים ְמאֹד ְב ִׂחינַת ה' מָ ַלְך גֵאּות לָבֵ ׁש ּוכְ ֶׁשפֹוגֵם בָ זֶה חַ ס וְ ָׁשלֹום עַ ל ְי ֵדי עֲֹונֹו ָתיו וְ נֹופֵל ְלגֵאּות וְ כָבֹוד ְד ִׂס ְט ָרא
ׁשֶ בְ ׁשָ ְרׁשָ ם הֵ ם גְ ִׂ
יפָתם
יְדי ְר ִׂד ָ
אֹוב ִׂדים עֹול ָָמם עַ ל ֵ
ָאחֳ ָרא ׁשֶ ל ַתאֲ ֹות וְ הַ בְ לֵי עֹו ָלם הַ זֶה עִׂ ַקר פְ גַם הַ גֵאּות הּוא ְבהַ בְ ג ִָׂדים ַכ ִׂנ ְר ֶאה ְבחּוׁש כ ַָמה וְ כ ַָמה ְ
מֹורנּו וְ ַרבֵ נּו זִׂ כְ רֹונ ֹו לִׂבְ ָרכָה עַ ל ָפסּוק ,וַ ִׂת ְתפְ ֵשהּו ְב ִׂבגְ דֹו וְ כּו' .וְ עַ ל כֵ ן ָהיָה הַ כֹהֵ ן
יטים וְ כּו'ּ .וכְ מֹו ׁשֶ ָאמַ ר אֲ דֹונֵנּו ֵ
ַאחַ ר בְ ג ִָׂדים וְ ַתכְ ִׁׂש ִׂ
ּותכֵ לֶת וְ ַא ְרג ָָמן וְ כּו' וְ עַ ל ֻׁכלָם ַהח ֶֹׁשן וְ ֵאפֹוד ֶׁש ָהיָה
הַ גָדֹול לָבּוׁש בִׂ בְ ג ִָׂדים י ְָק ִׂרים ְמאֹד ׁשֶ הָ יּו כְ לּולִׂים בָ הֶ ם כָ ל ַהגְ ָו ִׂנין ׁשֶ הֵ ם זָ הָ ב ְ
אֹותיֹות
אֹותיֹות ֶׁש ֵהם ְב ִׂחינַת כְ לַ ל ִׂ
קּוקים ְׁשמֹות בְ נֵי י ְִׂש ָר ֵאל ֶׁשיֵׁש בָ ֶהם חֲ ִׂמ ִׂשים ִׂ
בָ הֶ ם אֲ בָ נִׂים טֹובֹות י ְָקרֹות ְמאֹד ַועֲלֵ יהֶ ם ָהיּו חֲ ִׂ
אֹורי ְָתא וְ י ְִׂש ָר ֵאל כֹלָ א ַחד .וְ ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול נ ָָשא כָ ל זֶ ה עַ ל לִׂ בֹו
תֹורה ׁשֶ כְ לּולִׂ ים בַ חֲ ִׂמ ִׂשים ַׁשע ֲֵרי בִׂ ינָה כַ נַ"ל ,כִׂ י ֻׁק ְדׁשָ א בְ ִׂריְך הּוא וְ ָ
הַ ָ
ֹותינּו ָה ַר ִׂבים כְ ֶׁש ִׂה ְתג ְַב ָרה ַמלְ כּות
כְ דֵ י לְ ַהעֲלֹות ּול ְַת ֵקן כָל ַתאֲ ַות הַ נְגִׂ ידּות וְ הָ ע ֲִׁׂשירּות ׁשֶ שָ ם עִׂ ַקר אֲ ִׂחיזַת הַ גֵאּות ַכנַ"לּ .ובַ עֲֹונ ֵ
הָ ְרׁשָ עָ ה וְ ִׂהגְ לּו ֶאת י ְִׂש ָר ֵאל וְ ָתפְ סּו בַ גָלּות גַם ֶאת בִׂ גְ דֵ י כֹהֵ ן גָדֹול וְ נ ְִׂתלַבְ ׁשּו בָ ֶהם ָס ְברּו ֶׁשיֵׁש ל ֶָהם כ ַֹח ְלכַלֹות ֶאת יִׂ ְש ָר ֵאל לְ ג ְַמ ֵרי.
יקרֹות ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֵאין לָ נּו כ ֵֹהן
יטין ֶׁשל אֲ בָ נִׂים טֹובֹות וִׂ ָ
וְ הָ עִׂ ָקר עַ ל-יְדֵ י ׁשֶ יַכְ נִׂיסּו בָ הֶ ם ַתאֲ וַת הָ ע ֲִׁׂשירּות לַחֲ מֹד לְבִׂ גְ דֵ י כָבֹוד ּולְ ַתכְ ִׁׂש ִׂ
גָדֹול לְ ַת ֵקן ָכל זֶהַ ,א ְד ַרבָ הַ ,ה ִׂס ְט ָרא ָאחֳ ָרא נ ְִׂתלַבְ ׁשָ ה בָ הֶ םּ .ובֶ אֱ מֶ ת ָהי ְָתה עֵ ת צָ ָרה גְ דֹו ָלה ,אֲ בָ ל ַח ְס ֵדי ה' כִׂ י ל ֹא ָת ְמנּו וְ כּו'
לְתָך בְ ָכל דֹור ָו דֹור .וְ ָׁשלַח ָאז ֶאת מָ ְר ְדכַ י ׁשֶ ִׂהכְ נִׂיס ְביִׂ ְש ָר ֵאל לִׂבְ ִׂלי ְלי ֵָאׁש ֶאת עַ ְצ ָמן ִׂמן ָה ַרחֲ ִׂמים ְבׁשּום אֹפֶן וְ זָ עֲקּו כֻׁלָם ֶאל
ּומֶ ְמׁשַ ְ
צֹואים ַמ ָמׁש וְ עַ ל יְ ֵדי זֶה
יִׂתבָ ַרְך בְ כָ ל לֵב וְ לָבְ ׁשּו שַ ק ו ֵָאפֶר ּומָ אֲ סּו בְ כָ ל בְ ג ִָׂדים י ְָק ִׂרים ׁשֶ ל ַתאֲ ַות עֹולָם ַהזֶה ֶׁש ֵהם ְב ִׂחינַת ְבג ִָׂדים ִׂ
ה' ְ
ֻׁשה ,כְ מֹו ֶׁשכָתּוב ,וַ ָת ֶשם ֶאת
נִׂתהַ פְֵך הַ דָ בָ ר וְ ָתלּו ֶאת הָ מָ ן עַ ל הָ עֵ ץ הַ ָגבֹהַ חֲ ִׂמ ִׂשים ּומָ ְר ְדכַי הֹוצִׂ יא ִׂמ ֶמנּו כָ ל ָהע ֲִׁׂשירּות ֶאל ַה ְקד ָ
ְ
יצית ֶׁש ֵהם ְב ִׂחינַת ִׂתקּון
מָ ְר ְדכַי עַ ל בֵ ית ָהמָ ן .וְ ָאזּ ,ומָ ְר ְדכַי יָצָ א ִׂמלִׂ פְ נֵי הַ מֶ ֶלְך בִׂ לְבּוׁש מַ לְכּות ְתכֵ לֶת וְ כּו'ְ ,ב ִׂחינַת ְתכֵ לֶת ֶׁשבַ ִׂצ ִׂ
לִׂבנֹות ַהבֵ ית
הַ בְ ג ִָׂדים כַ נַ"ל .וְ כֵן בְ ֶא ְס ֵתר כָ תּוב ,ו ִַׂתלְבַ ׁש ֶא ְס ֵתר מַ ְלכּות .כִׂ י זֶה עִׂ ַקר הַ ִׂתקּון ַכ ַנ"ל עַ ד ֶׁשזָ כּו עַ ל י ְֵדי זֶ ה ַא ַחר כְָך ְ
צֹואים בַ פָסּוק ְבעִׂ ְניַן יְ הֹוׁשֻׁ עַ כ ֵֹהן גָדֹול כִׂ י הּוא
קֹומן וְ ל ְִׂקדֻׁשָ ָתן .וְ עַ ל כֵ ן נִׂזְ כָר עִׂ נְ יַן הַ בְ ג ִָׂדים ַה ִׂ
הַ ִׂמ ְקדָ ׁש ּולְ הַ חֲ זִׂ יר הַ בִׂ גְ ֵדי כְ הֻׁ נָה ל ְִׂמ ָ
צֹואים גַם ֵאלָ יו .עַ ל כֵן ָהיָה
ּומחֲ מַ ת ת ֶֹקף ַהגָלּות נִׂכְ ְׁשלּו בָ נָיו עַ ד ֶׁשנָגְ עּו פְ גַם ַה ְב ָג ִׂדים ִׂ
הָ יָה הָ ִׂרא ׁשֹון ׁשֶ הָ יָה צָ ִׂריְך ְל ַׁשמֵ ׁש בְ בַ יִׂת ׁשֵ נִׂ י ֵ
יקים ֶׁשהֵ ם ַאנְׁשֵ י כְ נ ֶֶסת הַ גְ דֹולָה ׁשֶ ִׂה ְת ַפ ְללּו ָאז וְ עָ ְסקּו ל ְַת ֵקן ז ֹאת עַ ד ֶׁשפָעַ ל זְ כַ ְריָה ַהנ ִָׂביא
כָל ִׂתקּון הַ גְ אֻׁ לָה עַ ל ְי ֵדי ְתפִׂ לַ ת הַ צַ ִׂד ִׂ
צֹואים מֵ עָ לָ יו ּולְהַ ְל ִׂביׁש אֹותֹו מַ חֲ ָלצֹות:
לְהָ ִׂסיר הַ בְ ג ִָׂדים הַ ִׂ

