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  . ותכלת מרדכי ומתוכה נגיע לעני� הפורי�, נפתח בפרשת השבוע, ברשותכ�

  

 ביתוהלא כל . מגילת אסתר מבי� מדוע היא ממקומת בי� פרשיות המשכ�קשוב למנגינה של מי ש
  :1וכ� נאמר במסכת מגילה. 'משכ� החיקוי של ניסיו� של אחשורש היה 

מלמד שלבש  :אמר רבי יוסי בר חנינא - "בהראותו את עושר כבוד מלכותו"
 וכתיב התם ,"יקר תפארת גדולתו" :כתיב הכא .בגדי כהונה) אחשורוש(
  ".לכבוד ולתפארת" ):בפרשתנו(

  :סקור את כל בגדיו של הגדול מאחיונ, לש� כ�. הייתי רוצה לעסוק באחד מבגדי הכה� הגדול

ֶפת ְוַאְבֵנ֑ט  }ד{ ֖ץ ִמְצֶנ֣ ּבֵ ׁשְ ֶנת ּתַ יל ּוְכֹת֥ ן ְוֵאפֹו֙ד ּוְמִע֔ ׁשֶ ּו ֹח֤ ֣ר ַיֲעׂש֗ ים ֲאׁשֶ ָגִד֜ ה ַהּבְ ּלֶ ְוֵא֨
ּו ִבְגֵדי יו ְלַכֲהנוֹ -ְוָעׂש֨ יָך ּוְלָבָנ֖ ן ָאִח֛ ֶדׁש ְלַאֲהֹר֥ י-ֹק֜ ּו ֶאת }ו{ ...: ִלֽ ד-ְוָעׂש֖ ָהב  ָהֵאֹפ֑ ָז֠

ֽב ֥ה חֹׁשֵ ר ַמֲעׂשֵ ָז֖ ׁ֥ש ָמׁשְ י ְוׁשֵ ִנ֛ ַעת ׁשָ ן ּתֹוַל֧ ָמ֜ ֶלת ְוַאְרּגָ ֵכ֨ ַקְחּתָ֔ ֶאת }ט{ ...: ּתְ ּתֵ֖י -ְוָל֣ ׁשְ
ל-ַאְבֵני ָרֵאֽ י ִיׂשְ ֵנ֥ ֖מֹות ּבְ ם ׁשְ ְחּתָ֣ ֲעֵליֶה֔ ַהם ּוִפּתַ ֶבן  }י{: ׁשֹ֑ ל ָהֶא֣ ם ַע֖ ֹמָת֔ ְ ֙ה ִמׁשּ ָ ׁשּ ׁשִ

ת ְוֶאת ים ַעל-ָהֶאָח֑ ה ַהּנֹוָתִר֛ ָ֧ ׁשּ ִ ֞מֹות ַהׁשּ תֹוְלֹדתָֽם-ׁשְ ית ּכְ ִנ֖ ֵ  }טו{ ...: ָהֶאֶ֥בן ַהׁשּ
יָת  ֜ ןְוָעׂשִ ׁשֶ ן  חֹ֤ ָמ֜ ֶלת ְוַאְרּגָ ֵכ֨ ָהב ּתְ ּ֑נּו ָז֠ ֲעׂשֶ ד ּתַ ֥ה ֵאֹפ֖ ַמֲעׂשֵ ב ּכְ ֣ה ֹחׁשֵ֔ ֙ט ַמֲעׂשֵ ּפָ ִמׁשְ

֥ה ֹאֽתוֹ  ֲעׂשֶ ר ּתַ ָז֖ ׁ֥ש ָמׁשְ י ְוׁשֵ ִנ֛ ַעת ׁשָ ֣סּו ֶאת }כח{ ...: ְותֹוַל֧ יו -ְוִיְרּכְ עָֹת֞ ּבְ ּטַ ן ִמֽ ֹחׁשֶ ַה֠
ְה֖יֹות ַעל-ֶאל ֶלת ִלֽ ֵכ֔ ְפתִ֣יל ּתְ ת ָהֵאֹפ֙ד ּבִ ֹע֤ א-ַטּבְ ב ָהֵא֑פֹוד ְולֹֽ ׁשֶ ל - ֵח֣ ן ֵמַע֖ ׁשֶ ח ַהחֹ֔ ֣ ִיּזַ

֛יָת ֶאת }לא{ ...: ָהֵאֽפֹוד יל ָהֵא֖פֹוד-ְוָעׂשִ ֶלת ְמִע֥ ֵכֽ יל ּתְ ִל֥ ֥יָת  }לו{ ... :ּכְ יץְוָעׂשִ ֖  ּצִ
ֶדׁש לה ם קֹ֖ י ֹחָת֔ ּתּוֵח֣ ְחּתָ֤ ָעָלי֙ו ּפִ ב ָט֑הֹור ּוִפּתַ ֙  }לט{ ... :'ָזָה֣ ְצּתָ ּבַ ֶנתְוׁשִ ֹת֣ ׁש  ַהּכְ ׁשֵ֔

֖יָת  ֶפתְוָעׂשִ ׁ֑ש  ִמְצֶנ֣ טׁשֵ ם ְוַאְבֵנ֥ ֥ה ֹרֵקֽ ֖ה ַמֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ת  }מ{: ּתַ ֹנ֔ ֣ה ֻכּתֳ ֲעׂשֶ י ַאֲהֹר֙ן ּתַ ְוִלְבֵנ֤
ֶרת ם ְלָכ֖בֹוד ּוְלִתְפָאֽ ֣ה ָלֶה֔ ֲעׂשֶ עֹות֙ ּתַ ים ּוִמְגּבָ ֥יָת ָלֶה֖ם ַאְבֵנִט֑ ֤ה  }מב{ ...: ְוָעׂשִ ַוֲעׂשֵ

ד-ִמְכְנֵסיָלֶה֙ם  ִים ְוַעד ָב֔ ְתַנ֥ ֣ר ֶעְרָו֑ה ִמּמָ ׂשַ ֹות ּבְ   2:ְיֵרַכִ֖ים ִיְהֽיוּ -ְלַכּס֖
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ועל ידי שתי ) חגורה(י החשב "שהיה כמעי� סינר ארו� הנקשר לגו  הכה� ע, פותחי� באפוד
  .עליה� חקוקי� שמות בני ישראל, על הכתפות היו משובצות שתי אבני שה�. כתפות

שכ� עליו ממוקמי� האורי� , "משפטמשפטמשפטמשפט–חוש�" :לאחר מכ� מגיעי� אל החוש� שתפקידו הוא
ועל פיה�  ה� יוצאי� למלחמהעל פי, "'לפני ה ושאל לו במשפט האורי�" :3והתומי� עליה� נאמר

   .ועוד ,ממנהשבי� 

 ")'קדש לה"טס זהב עליו חרוט ( הצי& ,הנמצא מתחת לאפוד –מגיעי� אל המעיל מכ� לאחר 
בסו  מתוארי� הבגדי� המשותפי� לכה� הגדול ולכה� ול ,הממוק� על מצחו של הכה� הגדול

 )חגורת בד( האבנט, )� הגדולהמצנפת אצל הכה(המגבעת , )מעי� חלוק ארו�( הכתונת: ההדיוט
  .מכנסי הבדו

  .מצפנת וצי&, חוש�, אפוד, מעיל, אבנט, כתונת, מכנסיי�: סדר לבישת הבגדי� הוא

  :ובו נתמקד, כה כאמור מופיע המעילבתו. ת בגדי כהונהיזוהי פרש

֛יָת ֶאת }לא{ יל ָהֵא֖פֹוד -ְוָעׂשִ ֶלתְמִע֥ ֵכֽ יל ּתְ ִל֥ י }לב{: ּכְ ה ִפֽ ֥ ָפ֡ה -ְוָהיָ תֹו֑כֹו ׂשָ ֹו ּבְ ֹראׁש֖
י יו ָסִב֜ ְהֶי֩ה ְלִפ֨ ֽ ְהֶיהיִ ֽ א יִ י ַתְחָר֛ ִפ֥ ג ּכְ ֣ה ֹאֵר֗ עַ -ב ַמֲעׂשֵ ֵרֽ א ִיּקָ ֹו לֹ֥ ֣יָת ַעל }לג{: ּל֖ - ְוָעׂשִ

ָמ֙ן ְותוֹ  ֶלת ְוַאְרּגָ ֵכ֤ ֵנ֙י ּתְ יו ִרּמֹ י ַעלׁשּוָל֗ ִנ֔ ַעת ׁשָ תֹוָכ֖ם -ַל֣ ב ּבְ י ָזָה֛ יו ָסִב֑יב ּוַפֲעֹמֵנ֥ ׁשּוָל֖
יב וֹ  }לד{: ָסִבֽ ן ָזָה֖ב ְוִרּמ֑ ֲעֹמ֥ ֽ ֹון ּפַ ן ָזָה֙ב ְוִרּמ֔ ֲעֹמ֤ יב-ן ַעלּפַ יל ָסִבֽ ִע֖ י ַהּמְ : ׁשּוֵל֥

ל }לה{ ה ַעֽ ֥ ֹב֨אֹו ֶאל-ְוָהיָ ע ֠קֹולֹו ּבְ ַמ֣ ת ְוִנׁשְ ֵר֑ ן ְלׁשָ י ה-ַאֲהֹר֖ ֶדׁש ִלְפֵנ֧ ּוְבֵצא֖תֹו ' ַהּקֹ֜
א ָיֽמּות   :ְולֹ֥

  

 –המעיל הוא ממֵצַע . והשוני הזה מתבטא בכמה בחינות ,שונה מכל הבגדי�ההמעיל הוא בגד 
בעוד שלשאר הבגדי� יש תפקיד  .ומתחת לאפוד ולחוש�, לכתונת ולמכנסי�, הוא מעל לאבנט

, את החוש�האפוד נושא , החוש� הוא כדי לשאול במשפט האורי� והתומי�: למשל(מוגדר 
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של א� תפקידו ו ;לכאורה מיותרהוא  המעילכי  נראה �) וכתפותיו נושאות את אבני בני ישראל
 על הכותנתהדבר היה יכול להעשות  – ני�ורימוני זהב שיהיו על שוליו פעמוהמעיל הוא 

  .שתחתיו

שהוא  א� אי� דבר, במשכ� כולו מופיעה הרבה תכלת. ממנו הוא עשוי בחומרבחומרבחומרבחומר המעיל שונה, שנית
הכה� המראה של . הולכת עימו התכלת, כשהכה� הגדול הול�. מלבד למעיל כליל תכלתכליל תכלתכליל תכלתכליל תכלת ,כולו תכלת

  . נמצא במעיל תכליתו בשיאהגדול 

" תכלת"המילה . 4"שהיא ב+ל והיא תכלית הכל, רומז למדה הכוללת ה+ל" �"ל פי הרמבהתכלת ע
. הכח להכיל ולראות את הכל בתכליתיות שלו גנוז בתכלת. 'העטו  משני צדדיו בת" כל"מורכבת מ

התכלת . )על פי פיזור אור השמש(שהוא צבע יחסי לצופה בו  –היא צבע השמי� , לתכלת אי� צבע
בל את מק ללא אד� הי� לא היה. מהאופק –הי� ג� הוא תכלת . היא היכולת שלי לראות אופק

  . ומהמרחק של האד� ממנה, התכלת נוצרה מיצירת האד�. "תכלת" המשמעות של

  

�  

  

 :הקולהקולהקולהקוליינו של המעיל הוא נאבל מהר מאוד מסתבר שע. עד כה עסקנו בפ� החזותי של המעיל
  . 5"ונשמע קולו בבואו אל הקדש"

על הפסוק  �"י לרמב"מחלוקת ידועה בי� רש נהיש. נמצאי� רימוני� ופעמוני�המעיל על שולי 
של  כל צדבפעמוני� ורימוני�  שלושי� ושישההיו  .6"פעמו� זהב ורימו�, פעמו� זהב ורימו�"

 סדר הפעמוני� והרימוני� היה בי� שני פעמוני� ורימו�הא� ונחלקו שני הראשוני� , המעיל
את פעמוני � לא היו רואי� "ל פי הרמבעויוצא ש. )�"רמב( או שבתו� כל רימו� היה פעמו�, )י"רש(
  . רימוני� ושומעי� את הפעמוני�את ההיו רואי� אלא  –זהב כשהיו מביטי� במעיל ה

  

ל "ושואלי� חז. ט שאחריו העוסק בקרבנות"פרשת בגדי כהונה בפרשת תצוה סמוכה לפרק כ
: ל היא"תשובת� של חז? מפני מה נסמכו בגדי כהונה לקרבנות –בתלמוד הבבלי והירושלמי 

ממשיכה על פי זה . א  בגדי� מכפרי�, )לכפרה, בעצ� מהות�(מה קרבנות מכפרי�  �  ללמד�
  : 7הגמרא ומבררת על מה בא כל בגד לכפר

בכתונת    .כשם שהקרבנות מכפרין כך הבגדים מכפרין: אמר רבי סימון
   :מצנפת ואבנט ,ומכנסיים

ויטבלו " ):שנאמר( כמה דאת אמר ,על שופכי דמים ...היתה מכפרת  כתונת
: כמה דאת אמר ,היה מכפר על גילוי עריות מכנסיים ".את הכתונת בדם
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היתה מכפרת על גסי  מצנפת ".ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה"
היה מכפר על  אבנט ".וישם את המצנפת על ראשו: "כמה דאת אמר ,הרוח

ועשית חשן : "כמה דאת אמר ,היה מכפר על מטי הדין חושן ...הגנבים
ואין אפוד " :כמה דאת אמר, בודה זרההיה מכפר על ע אפוד". משפט
אית דבעי  ,על הגודפנים): יש שאומרים(אית דבעי מימר  -  ציץ"... ותרפים
  ...".על עזי פנים ):ויש שאומרים( מימר

  ?על מה בא המעיל לכפר ?ומה ע� המעיל

שני דברים לא היתה בהן כפרה  :יונתן דבית גוברין' סימון בשם ר' ר - מעיל
 .וההורג נפש בשגגה ,האומר לשון הרע :ואלו הן ,וקבעה להן התורה כפרה

: גי המעילזוֹ  - האומר לשון הרע לא היתה לו כפרה וקבעה לו התורה כפרה
  .יבא קול ויכפר על קול -" והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו"

: ג"מיתת כה - נפש לא היתה לו כפרה וקבעה לו התורה כפרה ההורג
  ".ג"עד מות הכה )בעיר המקלט( וישב בה"

והירושלמי ). הפעמוני�(וקבעה לו התורה כפרה זוגי המעיל , האומר לשו� הרע לא היתה לו כפרה
כלומר מכפרת היא ג� על לשו� , בחשאינעשה הלא הקטורת מכפרת על כל מה ש –ממשי� ואומר 

אי�  –א� א� הדבר נעשה בפרהסיא  ,הקטורת מכפרת –על לשו� הרע שהיה בחשאי , ובאמת !הרע
  .המעילולש� כ� בא , היא מכפרת

מכפר על אחר ) הכה� הגדול" (כללי"אנו יכולי� במידה מסוימת להבי� מדוע מותו של אד� אחד 
לא ללשו� הרע מדוע , כללוב? כיצד קול הפעמוני� יכול לכפר על לשו� הרע ,אבל. )הרוצח בשוגג(

. יש כפרה –לעבודה זרה . כי הקול כבר נשמע: על שאלה זו והירושלמי עונה ?היתה כפרה
קולו של ? אבל אי� אפשר לכפר על קול שנשמע בכל מקו� בעול�. יש כפרה –לשפיכות דמי� 

ת לפרש היכול אפילו. נו ברשותונכבר אי –הוא משהו שברגע שיצא ממנו , דיבורו של אד�, אד�
וכשנברא העול� היה . 8"והקול נשמע בית פרעה. "אי� לו שליטה בזה, את דבריו יצאה מרשותו

הדבר אז א� ! לשו� הרע –לא שפיכות דמי� , לא גילוי עריות. דבר אחד שלא ניתנה לו כפרה
לא אמורה  –שהקול נשמע מרגע , אבל. קטורת מכפרתהיש מצבי� ש –נעשה בחדרי חדרי� 

המעיל  �ת דברינו ו בתחילנאני משוכנע שהירושלמי רוצה לענות על כל מה ששאל .להיות כפרה
מבית קדשי  כה� גדול היה בצאתוהיה מה נהדר "אבל כא� מתחדש לנו ש, נראה כבגד מיותר

  ."מראה כה� ,בשולי המעיל כפעמוני זהב" :ש מפניהיא  – 9"בשלו� בלי פגע הקדשי�

  

התכלת . רק דרכו נוצרת האפשרות לראות תכלת, לבי� האר&ר בי� השמי� וביהכה� הגדול הוא הח
שש הבהט והכמו רצפת , במשכ� היתה רצפה. היא היכולת לחבר את המקו� הסופי אל האינסו 

 ."סו "ל, ה� היו מחוברי� לקרקע, כלומר .והכהני� הלכו יחפי� על אותה רצפה, של אחשורוש
במה שמסמל את , אבל פתוחה מלמעלה ,ה מצפנת שכרוכה סביבותלכה� הגדול הי, מצד שני
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אל חיבור אר& ושמי� יכול להתבצע רק על ידי מי שמגיע . אל האינסו , החיבור אל העליו�
  . מקו� הנמו� ביותרה

בשביל זה נברא . על ידי מילה אחת טובה, על ידי דיבור –פשוט ? שמי�ואי� אפשר לחבר אר& 
א� , האד� חושב. ג� הבהמה והחיהכ� א�  ,מעשה האד� עושה. כל כוחו הוא בדיבורושהאד� 

  . לדברלדברלדברלדברהאד� יכול  – כל אלו אבל לעומת. המלא� הרבה יותר

יכולת העול� להתקיי� . הוא משמיד את היכולת של העול� להתקיי�, כשאד� מדבר לשו� הרע
לשו� הרע . )ה"הקב" (מקומו של עול�"הלא הוא , אל מקומוכעול� היא כאשר מחברי� אותו 

כאוהל ": נפתח ב לכ� שהזכרנו קוד�" מראה כה�"פיוט ה. ת האד� מ� החיבור הזהא תמבודד
 –שהול� כמו אוהל הנמתח בדרי מעלה ) לא מלא�(כל הפיוט מתאר אד�  � "בדרי מעלה הנמתח

. "טהריכעז אשר הלביש טהור למ: "עוד נאמר ש�. ומצד שני הוא נמצא פה בעול� המעשה
הנקרא היחיד בתורה ומי שזוכר יודע כי . הוא הכה� הגדול" טהריהמ"ו, ה"הלא הוא הקב" טהור"ה
יבוא קול ויכפר על . 10"ולקח למיטהר שתי ציפורי� חיות": עליו נאמר, המצורעהמצורעהמצורעהמצורעהלא הוא " מטהר"

  .קול

  

�  

  

  :דרשו בגמרא 11"כפלח הרימו� רקת�"על הפסוק בשיר השירי� 

ריקנים שבך שאפילו , "ֵריקתך"אלא " קתך רַ "אל תקרי : ריש לקיש אמר
  12.מלאים מצוות כרימון

אליבא  או בתוכו(ובי� כל רימו� ורימו� . ראלשיריקני� שבמסמלי� א� כ� את ההרימוני� 
, מלא בעצ�שהוא  –רימו� חלול אותו מעיד על ) הצדיק(הפעמו� ו. נמצא פעמו� זהב –) �"דהרמב

נשמע קול� בבואו  כא�צדיקי� מו "ולכא� ו צדיקי� מ"ל .מתו� הרימוני�נשמע  הפעמו� קול שכ�
  .דר� ריקני� שב�, קודשהשל הכה� הגדול אל 

  

�  

  

בחצר אי� כס  ואי� . המש� בכס  וכלה בזהב, החל בנחושת –יש כמה וכמה מתכות בבית המקדש 
 עמודי החצרוכ� ג�  ,נחושת –המזבח  ,נחושת �נחושת וכנו  � הכיור :נחושתעשוי הכל  –זהב 
צרי� מ� החול אל הקודש ובשביל שאד� יכנס , נכנסי� מ� המדברהמשכ� ר חצלמפני שזאת . סביב

  . של קדושה "מצח נחושה"צרי�  ,הרבה נחושת ,הרבה עזות
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ועל . שבכניסה להיכלהתכלת הראשונה מתחילה לבצב& בפרוכת , וכשאנו מתקרבי� אל ההיכל
  . הכנה לערו�כי� צרי, ידי� ורגלי�מנת להכנס מ� החצר אל ההיכל צריכי� לקדש 

ש� היו אומרי� , על יד המזבח, שירת הלויי� נשמעת בחצר. במשכ� פנימה אי� שו� קול הנשמע
השירה הזו שייכת . לזב ולמצורע ועוד, וכ� ג� שרו ליולדת שבאה. הלויי� שיר של יו� על הדוכ�

, מנגני�רימוני� שבעי� ושני� . המעילהמעילהמעילהמעילפעמוני פעמוני פעמוני פעמוני פרט לקול פרט לקול פרט לקול פרט לקול קול הנשמע בתו� הקודש אי� ו. לחצר
כי א�  –רימוני� חלולי� מנגני� לא במתכת של נחושת ולא של כס  שבעי� ושני� . ע� זוגי זהב
  . והקול הזה מכפר על מה שלא נבראה לו כפרה. בזו של זהב

  

�  

  

גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעים , רבונו של עולם: ה"אמר דוד לפני הקב
פילו בשעה שעוסקין ולא עוד אלא א, בשרי לא היה דמי שותת לארץ

ואני ? הבא על אשת איש מיתתו במה -דוד : בנגעים ואהלות אומרים לי
אבל המלבין את פני , מיתתו בחנק ויש לו חלק לעולם הבא: אומר להם

  13.חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא

אד� צרי� לדעת לקבל היסורי� מכפרי� וה. ה"לו כפרה ביש , מיתתו בחנק � הבא על אשת איש
אי� מטרה לעול� , ביטל את קיו� העול� הבא –אבל המלבי� פני חבירו ברבי� . יסוריו בשמחה
, השונות דוד לא עושה כא� השואה בי� הכפרות. יש פרוזדור בלי תכליתלשיטתו . הזה לפי שיטתו

  . כלו�� אלא הוא משווה כפרה ל

המעיל הוא . ש� המשפטהכה� הגדול וחובגדי הכה� ההדיוט לבי� בגדי המעיל הוא הממצע בי� 
 המשפט מסמל את .נקודת ההשקה בי� המלכות לבי� האלוהותשהוא , המשפטבסיס לחוש� 

ואולי כדי להבי� מהי . זהו הסדר החברתי של העול�, העול� זקוק למשפט, המערכת החברתית
  .ננסה להבי� מה משמעותו של המשפט, באמת תכלית המעיל

 יראה אד�יראה ללבב וה' הלא ה. בר בלתי הגיוני יותר מזה שבשר וד� יכול לשפוטאי� ד, לכאורה
 –בית די� יכול לשפוט ? יכול לשפוטכ� מי  .את זולתו אד� לכאורה לא יכול לשפוט. לעיניי� רק
הוא , אבל א� השופט יושב שלא בעדת אל! 14"לוהי� ישפוטלוהי� ישפוטלוהי� ישפוטלוהי� ישפוט� � � � בקרב אבקרב אבקרב אבקרב א, ל�לוהי� ניצב בעדת א� א"כי 

אזי הוא מקור  –לוהי� לעול� �הא מקו� המשפט איננו המקו� המביא את א�. סכנה לציבור
 .לוהי��שלי לקבוע מה נועד ל� ומה לא נועד ל� היא הדימיו� שאני א המדומהכי היכולת . הרשע

זאת משו� ) 15!"?אתו בשופטני עסקינ�. ("שופטני? יודעי� את� אי� אומרי� טיפשי� בארמית
שופט שכזה עוצר את . אד� החושב שהוא יכול לשפוט בפני עצמושאי� דבר מטופש יותר מאשר 

, ֵש� ב� שבעי� ושתי� שמות נוצר מרגלי הכה�. תכלת� את החיבור של הכליל, ההתשפטות בעול�
  .משולי מעילו של הכה� הגדול
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  :אומרת 16הגמרא בפסחי�

והיודע עדות , המדבר אחד בפה ואחד בלב: הוא שונאן-ברוך-שלֹשה הקדוש
  .והרואה דבר ערווה בחברו ומעיד בו יחידי, בחברו ואינו מעיד לו

. דיה ואסהיד ביה קמיה דרב פפאכי הא דטוביה חטא ואתא ִזיגּוד לחו
העיד עליו עדות יחיד לפני רב בא ו -שמו של חברו  -וִזיגּוד , טוביה חטא(
זיגוד לרב (אמר ליה ). כעס רב פפא ונידה את זיגוד(נגדיה לזיגוד ). פאפ

: אמר ליה). !?טוביה חטא וזיגוד מנודה( !?טוביה חטא וזיגוד מינגד): פפא
ואתה (ואת לחודך אסהדת ביה . "לא יקום עד אחד באיש": דכתיב, )כן(אין 

מפקת  שם רע בעלמא קא) - ומה בעצם עשית בכך. לבדך באת להעיד עליו
  )". הוצאת על טוביה שם רע(ביה 

אבל להפו� את עצמו ואותנו כדייני� שלא יכולי� להיות . יל� לרבו של זינגיד? ומה יעשה טוביה
תפקידו של בית הדי� למצוא את הטוב . זה חמור הרבה יותר ממה שעשה טוביה? דייני� לדייני�

  . 17שבי" הטובי"אינ� רואה את ה, א� אתה חי בעול� שיפוטי. בטוביה

, כיצד דואגי� לכ� שלא יהיה המשכ� משכ� של רשע. המעיל הוא הבסיס לחוש� המשפט
לכה� הגדול יש כח . בעזרת המעיל? שהתשתיות המשפטיות לא תהפוכנה לעבודה זרה של אגו

 יש לו כח לתת למערכת לא ליפול במקו� המסוכ�. לתת למערכת למצוא את נקודת האור שלה
הוא צרי� לדאוג ששמות בני ישראל הבאי� מכתפיו . את חוש� המשפט על ליבועליו לשולכ� , הזה

המעיל מכפר שאבל בסיס הכח הזה נמצא בזה . ומופיעי� על ליבו יהיו מקור הכח של בית המשפט
  .כי דבר זה לא נבראה לו כפרה ,קוד� כל על בעלי לשו� הרע

  

�  

  

  : בה� יצא מרדכי מלפני המל� בלבוש מהודר, אנו נמצאי� בימי הפורי�

ֶלךְ  ְפֵני ַהּמֶ ַכי ָיָצא ִמּלִ ֵכֶלת ָוחּור, ּוָמְרּדֳ ְלבּוׁש ַמְלכּות ּתְ דֹוָלה, ּבִ , ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ּגְ
ָמן ן; ְוַתְכִריְך ּבּוץ ְוַאְרּגָ ֵמָחה, ְוָהִעיר ׁשּוׁשָ   .ָצֲהָלה ְוׂשָ

  :נאמר בקצרה" ת יעקבשושנ"ואילו בפיוט 

ָכי ֵכֶלת ָמְרּדְ ְראֹוָתם ַיַחד ּתְ ֵמָחה ּבִ ת ַיֲעֹקב ָצֲהָלה ְוׂשָ ּנַ   .ׁשֹוׁשַ

  ?הא� רק התכלת נותרה? הבו& והארגמ�, להיכ� נעלמו הזהב

                                                           

 

16
  :פסחי� קיג 

17
שבסדרת " ובפרשת שקלי�" כי תראה חמור ֹשנא�"ב� ֹשרש האחדות והאהבה "מומל& לקרוא את השיחה , להרחבה 
  ". תכלת מרדכי"
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ראו את ה� . 18"את כל היהודי� כנוסכנוסכנוסכנוסל� "ראו את ה�  "תכלת מרדכי"את היהודי� כשראו , אלא
זה ש� . מרדכי לח� בניסיו� לחסל את האינסו הלא ". ל� כנוס"הוא  שכל כולוהגנוז במרדכי הכח 

  : נבאר את דברינו. הקוד של המגילה כולה

עוני� ? "פור" ולא" פורי�" מדוע נקרא שמו, וא� כ�. על ש� הפור? פורי�למה נקרא חג זה 
  :19ל"חז

כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה : תנא, "הפיל פור הוא הגורל"
ולא היה יודע שבשבעה . נפל לי פור בירח שמת בו משה: אמר, גדולה

  .באדר מת ובשבעה באדר נולד

מה העקרו� המנחה פה  .הפיל כמה פורי� עד שהגיע לתארי� המיוחל �" הפיל פור"המ� , כלומר
  ? ל"בתשובת חז

. יש בעול� אינסו : ואמר לו למל� אחשורושגיע ההוא . לאינסו  "פתרו� סופי"המ� רצה למצוא 
ומצא שכח המ� עשה גורל . "בי� העמי� מפורדומפוזר "? אי� בדיוק. אינסופי 20"ישנו ע� אחד"

משה אותו . )בהווה מתמש�(שה אותנו כל הזמ� והמשה שמ וזה. מגיע ממשה ישראל האינסו  של
יש� הוא זה  –" ישנו ע� אחד: "והמ� אמר. מבית פרעההצליח למשות אפילו את בת פרעה ש

ה� לא מייחדי�  – 21"אחדאחדאחדאחד' ' ' ' ההההלוהינו �א' ה שמע ישראל"אמירת ה� ישני� מ. שקוראי� לו ע� אחד
אפשר  –והמ� חשב שבחודש שבו מת משה . ה� לא מייחדי� כל דבר באינסו , בעול�' את ש� ה

  . לחסל את הע� האינסופי הזה

נולד משה בכל נולד משה בכל נולד משה בכל נולד משה בכל באותו היו�  ,משהשביו� שבו מת המ� ולא היה יודע  – "יערות דבש"הבעל אומר 
. יש פעמוני זהב' ריק'בכל רימו�  ,א דמשה החלה בכל אחד מאיתנוטותתפשהשה, אחד מאיתנואחד מאיתנואחד מאיתנואחד מאיתנו

  . כדי שאני אגלה את המשה שבי –כי מת משה  .ביו� שמת משה? מתי נולד משה, ולפי זה

י הוא ומרדכ, כי משה מבקש להעלות את הכל? מביני� את� למה זקוקי� אנו למעיל תכלת
תפקידו של הכה� הגדול הוא . זה מה שלא נבראה עליו כפרה, כלומי שמפריע ל, בחינתו של משה
זהו קול , זהו לא קול של כפרה על חטא. הקול היחיד שנשמע בהיכל פנימה, לקחת את הקול

  .לתיקול תכֵ , אינסופי

� את פעמוני שלא היו רואי �"יטת הרמבבשכמו (דבר שרואי� ולא יודעי� מהיכ� הוא נשמע 
. התכלת מרדכי זוהי. מה שעושה הכה� בבואו אל הקודשזה  .22לראות את הקול :נקרא) הזהב

כשנפגשי� ע� תכלת . אז שושנת יעקב צהלה ושמחה –" מרדכי תכלתתכלתתכלתתכלת יחדיחדיחדיחדבראות� "אפשר ש
  . נפגשי� ע� שבעי� ושני� הפעמוני� בתו� הרימוני�, מרדכי

  

�  
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