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 בס"ד

 

 

 

 

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 

 ראשונהלסעודה  – הזית, הכהנים והדלקת הנשמה
 

 אופנת הזית

פרשת 'תצוה' משלימה את פרשת תרומה וביחד הן מהוות חטיבה 

בפרשת תרומה אחת העוסקת בציוויים על מלאכת המשכן. אם 

הרי  - קודש הקודשיםלחצר ועד החל ב -עסקנו במשכן כולו 

בבגדיהם ובמשיחתם  ,בעובדי המשכןת תצוה אנו עוסקים שבפרש

בשני אשר חוץ מ - פרשת תצוה זהו עניינה שללמלאכת הקודש. 

עוסקים בצווי לקיחת שמן הזית הפסוקים הראשונים שלה, ש

 :כאילו מוקמו כאן בטעות כביכולנראים למאור ו

ְך  ן ַזִית זָּ מֶּ ֶּ יךָּ ש  ֵאל ְוִיְקחּו ֵאלֶּ רָּ ֵני ִיש ְ ת ּבְ ה אֶּ ַצּוֶּ ה ּתְ אֹור ְוַאּתָּ ִתית ַלּמָּ ּכָּ

ִמיד ֵעֻדת ַיֲערְֹך . ְלַהֲעלֹת ֵנר ּתָּ ר ַעל הָּ ֶּ ת ֲאש  רֹכֶּ ל מֹוֵעד ִמחּוץ ַלּפָּ ֹאהֶּ ּבְ

ֵני  ם ֵמֵאת ּבְ ת עֹולָּם ְלדֹרֹתָּ ר ִלְפֵני ה' ֻחּקַ ב ַעד ּבֹקֶּ רֶּ יו ֵמעֶּ נָּ ֹאתֹו ַאֲהרֹן ּובָּ

ֵאל רָּ  1 ִיש ְ

. בפסוקים הללו קשה המעוררת תמיהה של הקשריש כאן בעיה 

מה זה קשור לכאן בכלל,  - מתוארת עבודת המנורה על ידי הכהן

? לכהנים ציוויי עשיית הבגדים בין הציווי על הקמת המשכן לבין

הכהנים ירוכזו  עבודתהרי כל הציוויים הרבים הקשורים ב

 בהמשך, לאחר הקמת המשכן! 

נורה גדולה יותר. מילא אם הציווי על עבודת המ אף השאלה היא

מפורשת היה נכתב כאן ולא במקום אחר. אבל הציווי יופיע בצורה 

 :בספר ויקרא ומפורטת

אֹור ְלַהֲעלֹת ֵנר  ִתית ַלּמָּ ְך ּכָּ ן ַזִית זָּ מֶּ ֶּ יךָּ ש  ֵאל ְוִיְקחּו ֵאלֶּ רָּ ֵני ִיש ְ ת ּבְ ַצו אֶּ

ִמיד  2 ּתָּ

כל הפרשה נקראת 'תצוה' על שם מדוע והדבר התמוה ביותר: 

לנושאה  יםשכלל לא קשורפסוקים הללו, הזה, שני ההציווי 

  ?!העיקרי

 'ויקחו אליך'

עד כאן העלנו תמיהות בנוגע למיקום ולהקשר של הפסוקים 

הפותחים את הפרשה. אך גם תוכנם של הפסוקים אינו חף 

משאלות. באופן טבעי, עושי המלאכה בכל אחד מכלי ובגדי המשכן 

                                                           
 שמות כ"ז כ' 1
 ויקרא כ"ד, ב' 2

דתם. עבור עבו הם גם האחראים על ריכוז התרומות הרלוונטיות

 :כך למשל יופיע בהמשך

ש  ְלַאֲהרֹן  ּו ִבְגֵדי קֹדֶּ ש  יו ְלַכֲהנֹו לִ ְועָּ נָּ ִחיךָּ ּוְלבָּ ב י. אָּ הָּ ת ַהזָּּ ְוֵהם ִיְקחּו אֶּ

ש   ֵ ת ַהש ּ ִני ְואֶּ ָּ ת ּתֹוַלַעת ַהש ּ ן ְואֶּ מָּ ַאְרּגָּ ת הָּ ֵכלֶּת ְואֶּ ת ַהּתְ   3 ְואֶּ

ף אחראים גם על איסוה הם חכמי הלב שיעשו את הבגדים

התרומות של התכלת והארגמן וכו'. כך בכל הכלים. אך בפסוקים 

פלא! מי אוסף את התרומות של שמן הזית הזך?  –שקראנו 

לכאורה היינו מצפים שאהרון, האחראי על המלאכה, יהיה גם 

  –מרכז התרומות. אך 

ךְ  ֵאֶליך  ְוִיְקחּו  ן ַזִית זָּ מֶּ ֶּ   ש 

לא שמדוע יש לו מחסן שמן זית מיותר? האם מדוע??  !אל משה

 !אלו שידליקו אותוהם  הרי -את השמן  הכהנים יאספו

 מדוע - הפסוקים, לגבי המיקום של המנורה בתוכן ,ושאלה אחרונה

היכן מוצבת  כבר מזמן הרי אנו יודעיםכאן?  לכתובגם את זה צריך 

הכתובת כל כך מדוייקת: והתורה מפרטת שוב את  .מנורת הזהב

'מחוץ  -. ועוד דיוק מדייקת התורה באהל מועד'. אלא היכן??'

תואר מחודש:  ועכשיו מגיעלפרוכת'. גם את זה אנחנו עוד זוכרים. 

ל הפרוכת נמצא קודש הקודשים 'אשר על העדות'. מעברה האחד ש

'. העדותהארון, הכרובים, אך כאן היא מתוארת כמכסה על ' - כולו

מיקומה של המנורה, כמו גם פסוקי הפתיחה לפרשת תצוה, 

מהותם של בגדי את באור חדש  נאירדורשים הבנה ובהבנתם 

 הכהונה בכללם.

 להיטיב את הנרות

של פרשת תצוה ישנו פלא עצום. הרי השכל היה  מהותהבעצם 

ם כהניה עוד לפני שמתארים את הבגדים של, קודם כלשמחייב 

דבר כזה שנקרא בכלל שיש  נותספר ל, התורה ואת משיחתם

על עבודה אחת שעושים  לפני הכלבוחרת לספר התורה . אך כהנים

הטבת הנרות.  – תפקידם כלהכהנים, עבודה שהיא ההקדמה ל

 לא הדלקת הנרות, כי אם הטבתם. –חשוב להדגיש 
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צריך לשים לב לנקודה חשובה. נראה לי שבדמיון שלנו אנחנו 

ת הדלקת המנורה נעשית על ידי אחד מהכהנים. זה רואים תמיד א

בודאי נכון, אך ההדלקה היא לא מצווה שייחודית לכהנים, כולנו, 

להדלקת הנרות. אך יש עבודה  יםכשר ,כל אחד ואחד מישראל

 - ע על ידי כהנים בלבד: הטבת הנרותבמנורה המוכרחת להתבצ

כדי ונה, להתקין, לערוך, להיטיב. זו ההקדמה לכל סיפור הכהו

להבין אותה צריך לחזור לרגע ולהאיר נקודה בפרשת תרומה 

 דווקא.

 למשות את הכל ואת הקול

 ,בכך שכל שמו של האוהל הזה, 'מועד'עסקנו בפרשה הקודמת 

 נגזר ממטרה אחת:

י ךָּ  ְונֹוַעְדת ִּ י ִאּתְ ְרּתִ ם ְוִדּבַ ר ְלךָּ ש ָּ ֶ ים ֲאש  ֻרבִּ ֵני ַהכ ְ ין ש ְ ֵ ב  ֶֹרת מִּ פ  ַ ֵמַעל ַהכ 

ֵעֻדת  ֵאלַעל ֲארֹן ה  רָּ ֵני ִיש ְ ל ּבְ ה אֹוְתךָּ אֶּ ר ֲאַצּוֶּ ֶּ ל ֲאש   4 ֵאת ּכָּ

משם, מהנ.צ. המדויק הזה, ייצאו כל הציוויים אל בני ישראל. אך 

 רש"י מתקשה בהבנת המיקום המדויק:

'וידבר ה' אליו מאהל מועד :  )ויקרא א', א'(ובמקום אחר הוא אומר 

לאמר' זה המשכן מחוץ לפרכת. נמצאו שני כתובים מכחישים זה 

 5 את זה!

ישנה סתירה בין הפסוקים! היכן מתרחשת ההתוועדות?? רש"י 

 :עונה תשובה מדהימה

'ובבא משה אל אהל )במדבר ז' כ"ט( בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם 

משה היה  -הכפרת וגו'' מועד וישמע את הקול מדבר אליו מעל 

לבין  קול יורד מן השמים - וכיון שבא בתוך הפתחנכנס למשכן 

  הכרובים ומשם יוצא ונשמע למשה באהל מועד

אנחנו מבינים את הפשט? הקול אמנם מדבר מבין שני הכרובים 

אבל משה הוא זה ש'מפעיל' את המנגנון. על מנת שהקול הזה אכן 

וועדות מתחילה רק כשהכלה ההת ייצא צריך משה להיכנס למשכן.

תחיל לדבר. שמנו פעם לב ש'משה' ו'השם' יאז החתן רק  - נכנסת

אלו אותן אותיות, בחילוף? משה, המושה את הכל מלמטה, נכנס 

אל אוהל מועד ומושה את הקול מלמעלה, ורק אז מתחילה 

 ההתוועדות.

 זית רענן יפה תואר

דיעה המדהימה פותחת? בי היא במהנחזור אל פרשת תצווה. 

הכהונה הבאה: תשמעו, כהנים, לפני שאתם מקבלים את בגדי 
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הכח הזה, של 'ושכנתי בתוכם'  - ולפני שאתם נמשחים לתפקיד

קיים בכל אחד ואחד מבני ישראל, ותפקידכם, באהבתכם, לגלות 

ולהזכיר את זה לכל יהודי באשר הוא. הידיעה הזו מגולמת בתוך 

רשה, העוסקים בשמן הזית הזך. פסוקי הפתיחה הקצרים של הפ

גפן, תמר,  –משול לצמחים ואילנות רבים כידוע,  ,עם ישראל

  –רימון ועוד. אצל הנביא ירמיה משול עם ישראל לזית 

ֵמךְ  א ה' ש ְ רָּ ן ְיֵפה ְפִרי ֹתַאר קָּ   ַזִית ַרֲענָּ

  –הדימוי לזית מגיע דווקא בתוך נבואת חורבן קשה מאד 

ֵביִתי ה ִליִדיִדי ּבְ ִיְך  מֶּ לָּ ש  ַיַעְברּו ֵמעָּ ר קֹדֶּ ים ּוְבש ַ ַרּבִ ה הָּ תָּ ּה ַהְמִזּמָּ ֹותָּ ֲעש 

ֲעלִֹזי ז ּתַ ֵתִכי אָּ עָּ י רָּ ֵמךְ . ּכִ א ה' ש ְ ר  י ֹתַאר ק  ן ְיֵפה ְפרִּ ת ַרֲענ  ְלקֹול  ַזיִּ

יו ִלּיֹותָּ עּו ּדָּ יהָּ ְורָּ לֶּ ית ֵאש  עָּ ה ִהּצִ ה ְגדֹלָּ ְך  וה'. ֲהמּוּלָּ אֹות ַהּנֹוֵטַע אֹותָּ ְצבָּ

ש  דִּ  ר עָּ ֶּ ה ֲאש  ֵאל ּוֵבית ְיהּודָּ רָּ ית ִיש ְ ַעת ּבֵ ְגַלל רָּ ה ּבִ עָּ ַלִיְך רָּ ר עָּ ם ּבֶּ הֶּ ּו לָּ

ר ַעל ְלַהְכִעֵסִני ְלַקּטֵ  6 ַלּבָּ

השמן את הזית כותשים, והוא עובר מיצוי קשה, אך תמיד תמיד 

שמנו, את יצוף ויישאר עליון. אם 'זית רענן' קורא ה'  המופק ממנו

הוא שבכל מצב ובכל מקום שבו אתה נמצא פירוש הדברים הרי ש

נשארת באיתנה  ,ה ממעל-הנר דולק ונשמת האדם, חלק אלו

 וכמקורה.

כוח ההדלקה הזה קיים בכל אחד ואחד מאיתנו, ותפקידם של 

הכהנים הוא רק אחד: להיטיב את הנרות, להכין את הכלים כדי 

שאנחנו לנוכל להדליק את הנר שלנו. לצורך כך, לא הכהנים 

אספו את השמן, אלא נביא אותו אל משה, היודע למשות אותנו י

בכל זמן ולגלות שבכל אחד ואחת מאתנו יש בחינת משה המסוגלת 

 להדליק נר. מתי? תמיד. תמיד!

כלל מספרים לנו על הבגדים ולפני עוד לפני ש מופיעההפתיחה הזו 

כל עבודות המשכן. זוהי קריאת הכיוון, הגדרת תפקיד הכהונה: 

כדי שאנו נוכל להדליק  נר נשמתנו, להיטיב את אותנוטיב להי

 אותו ולהישאר למעלה, כמו שמן הזית הזך. 

תצוה. למד אותם את  - . אתה משה'ואתה תצוה את בני ישראל'

, של ההתקשרות שלהם, ד אותם את הכוח של הצוותאהמצוה. למ

של הכוח הפנימי שלהם, הנובע מהעדות ומהתורה הגדולה 

 שבקודש פנימה, אל מול מנורתנו. 
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 שניהלסעודה  – 'לקרב, לאהוב ולהזכיר'

 בגדי עבודה ועבודת הבגדים

 ,קריאת 'שני' של פרשת 'תצוה' ממשיכה לעסוק בבגדי הכהונה

הבגדים ומתוכו את ענין ואני מבקש דרכה לראות את מכלול 

 פרטיהם של כל בגד ובגד. 

  –כל 'חכמי לב' יבואו ויעשו את שמונת הבגדים של אהרון 

ְגֵדי  ת ּבִ וּ אֶּ ש  ה ְועָּ ְכמָּ ר ִמּלֵאִתיו רּוַח חָּ ֶּ ל ַחְכֵמי ֵלב ֲאש  ל ּכָּ ר אֶּ ַדּבֵ ה ּתְ ְוַאּתָּ

ֹו ְלַכֲהנֹו ִלי ש  ר ַיֲעש  . ַאֲהרֹן ְלַקּדְ ֶּ ִדים ֲאש  גָּ ן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ְוֵאּלֶּה ַהּבְ ֶּ ּו חֹש 

יו  נָּ ִחיךָּ ּוְלבָּ ש  ְלַאֲהרֹן אָּ ּו ִבְגֵדי קֹדֶּ ש  ת ְוַאְבֵנט ְועָּ פֶּ ץ ִמְצנֶּ ּבֵ ש ְ ת ּתַ ּוְכֹתנֶּ

 7  ְלַכֲהנֹו ִלי

מכנסיים, כתונת תשבץ, אבנט  –בגדים יהיו לכל לכהנים  ארבעה 

ארבעה בגדים נוספים ו ,מגבעת, המקבילה למצנפת אצל אהרוןו

ן ובו חושן המשפט הנישא על לב אהר –ול מיוחדים הם לכהן הגד

האורים והתומים, האפוד החגור שעל כתפותיו שתי אבני שהם 

שמפותחים בהן שמות בני ישראל, המעיל שעל שוליו פעמונים 

ן אל הקודש וציץ הזהב על משמיעים קול בבוא אהרורימונים ה

 מצחו של הכהן הגדול.

הבגדים הללו מחולקים לשתי קבוצות  כשמעמיקים קצת, שמונת

כלומר,  .זו. קבוצה אחת הינה 'בגדי עבודה'השונות מהותית זו מ

הוא עבודת הכהונה במקדש. הקבוצה  ה של קבוצת בגדים זוייעוד

השנייה היא בגדים שעניינם הוא נוסף, אחר. בקבוצה הזו נבקש 

 להתעמק מעט ומתוך חלוקה זו להאיר הבנה נפלאה במהות בגדי

 הכהונה. 

 האפוד, החושן והמעיל

, ממלאים תפקיד 8האפוד, החושן והמעיל –קבוצת הבגדים השנייה 

נוסף, מעבר להיותם בגדי עבודת המקדש. אולי אפילו נאמר: אין 

 קשר בינם לבין עבודת המקדש מצד עצמה, כי אם לעבודה אחרת.

 כך, לאחר מעשה האפוד, מופיעה מטרתו של הבגד:

ת ְמּתָּ אֶּ ֵאל  ְוש ַ רָּ רֹן ִלְבֵני ִיש ְ ֵאֹפד ַאְבֵני ִזּכָּ ְתֹפת הָּ ִנים ַעל ּכִ ֲאבָּ י הָּ ּתֵ ש ְ

יו  י ְכֵתפָּ ּתֵ ם ִלְפֵני ה' ַעל ש ְ מֹותָּ ת ש ְ א ַאֲהרֹן אֶּ ש ָּ רֹןְונָּ כ    9 ְלזִּ

תפקידו של האפוד, אם כן, הוא לזכור ולהזכיר. את מה בדיוק? 

הכהן מפותחים שמות בני  . על שתי כתפיו שלבהמשך עוד נברר

שה על הכתף השנייה, והם נמצאים וש ימיןישראל, ששה על כתף 

שם 'לזיכרון'. מטרה דומה, אם כי מעט אחרת, מצוינת בסיכום 

 מעשה החושן:

ל  ֹבאֹו אֶּ ט ַעל ִלּבֹו ּבְ ּפָּ ש ְ ן ַהּמִ ֶּ חֹש  ֵאל ּבְ רָּ ֵני ִיש ְ מֹות ּבְ ת ש ְ א ַאֲהרֹן אֶּ ש ָּ ְונָּ

ש   כ   ַהּקֹדֶּ ת  רֹןְלזִּ אּוִרים ְואֶּ ת הָּ ט אֶּ ּפָּ ש ְ ן ַהּמִ ֶּ ל חֹש  ַתּתָּ אֶּ ִמיד. ְונָּ ִלְפֵני ה' ּתָּ

ת  א ַאֲהרֹן אֶּ ש ָּ ֹבאֹו ִלְפֵני ה' ְונָּ יּו ַעל ֵלב ַאֲהרֹן ּבְ ים ְוהָּ ּמִ טַהּתֻ ַ פ  ש ְ ֵני  מִּ ּבְ

ֵאל ַעל ִלּבוֹ  רָּ  10 ִיש ְ
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 הציץ לא מופיע ברשימה הראשונה ולכן הוא נפרד. בעניין הציץ נעסוק בנפרד. 8
 שמות שם י"ב 9

על אבני הזיכרון נמצאות מד הזיכרון. באפוד יגם בחושן מופיע מ

 מה עניינו? - כבר יורדות אל הלב. והמעיל ןבחושן הו פייםהכת

ש  ִלְפֵני ה' ּוְבֵצאתוֹ   ל ַהּקֹדֶּ ֹבאֹו אֶּ ַמע קֹולֹו ּבְ  11 ְוִנש ְ

ה הרצפה, הפעמונים והרימונים הנמצאים בשוליו, כמעט בגוב

ן אל הקודש. שאר הבגדים, בקבוצה 'משמיעים קול' בבוא אהר

 'לכבוד ולתפארת'. – האחרת, עשויים לצרכי העבודה ממש

 להזכיר לבני ישראל 

כלל הנים בולכבפרט יש כאן מסר אדיר. לכהן הגדול נדמה לי ש

תפקידם נחשב על פי רוב כהוא ויש בעצם שני תפקידים. האחד, 

. בתפקיד זה הם בעצם ומשרתיו המרכזי, הוא להיות עובדי המקדש

בנות שליחי הציבור שלנו, עם ישראל כולו. הם שוחטים את הקר

הם אינם  - מקבלים וזורקים את הדם בשליחותנובשליחותנו, הם 

'עצמאיים' בתפקיד זה, ולא בכך ייחודם המהותי. התפקיד הזה, 

 הראשון, בא לידי ביטוי בקבוצת הבגדים הראשונה.

אך יש להם תפקיד נוסף, שלכאורה 'לא קשור' לעבודה, אבל זהו 

חנו, ביותר. התפקיד הוא להזכיר לנו מי אנ המהותיהתפקיד 

מאתנו ולכולנו ביחד שאנחנו בני  תלהזכיר בלי סוף לכל אחד ואח

מלך, העשויים מאבנים טובות ומרגליות. את התפקיד הזה נושא 

הכהן הגדול מראשו ועד רגליו, מכתפות האפוד ועד לפעמוני שולי 

 המעיל.

ך ה'עבודה' של כל אני רוצה לחדד את החלוקה הזאת, דווקא דר

אחד מאתנו. כשאנחנו, כל אחד במקומו, 'מכהן' ורוצה לקרב אח 

או חבר, להזכיר, להחזיר ולהאיר, קיימים שני חלקים לעבודה: 

כלל ומבקשים 'סור מרע  בחלק הראשון אנו באים אל פרט או אל

בואו ונעבוד את ה', נקיים את מצוותיו, נלך בדרך  .ועשה טוב'

אחד והוא חשוב מאד, וזהו בלי ספק תפקידו  הישר. זהו תפקיד

 - ל הכהן, של ההורים, של מורה הדרךשל הרב, ש הפונקציונלי

 של כל אחד מאתנו כלפי זולתו וכלפי עצמו.

אבל יש חלק קודם והוא מוכרח להיות הראשון בסדר. בעצם ביאתי 

של אברהם,  נםמשכנך שלך, אני מזכיר לך לפני הכל שאתה באל 

הוא . אני מזכיר לך את שמך. אני מזכיר לך שאתה יצחק ויעקב

ומאירות. אתה, שאתה בן של מלך, שאתה עשוי מאבנים טובות 

שבו הקב"ה נועד אתך ממש, וכמו  אני מזכיר לך שאתה משכן

כל זמן שאתה לא תיכנס להתוועדות הזו,  –שהסברנו ב'ראשון' 

 הקב"ה 'לא יוכל' לבוא.

אחי, אבא  –אתנו כמחנך וכחבר זהו התפקיד המרכזי של כל אחד מ

 אוהב אותך.
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 הקול הקדוש של השוליים

הלב,  –הדירוג של 'עבודת הזיכרון' של הכהן הגדול הוא לא ייאמן 

 הכתפיים, ושולי המעיל. 

לפני ה'. זהו התיאור של אלה  הלבהחושן מזכיר את שמותינו על 

ההתעוררות, ליבם מלא באהבת ה', הם  כברקיימת שבליבם 

 .הצדיקיםאלו  .והתומים' השואלים מלפני ה' תורה ה'אורים

 יםיהבינונמעט אחורה, על הכתפיים המשוכות, נמצאים כל 

ן לפני ה'. הם קצת כאן וקצת כאן, שישה בכתף ונזכרים עם לב אהר

 . בכתף זוזו ושישה 

רימון פעמון ורימון. פעמון ו - על שולי המעיל סביבלמטה למטה, ו

ש'עמך כולם צדיקים', שאצל  םימי שבשולין מזכיר לכל אהר

  –רקתך'  הרימוןכנסת ישראל, 'כפלח 

 12 אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון

רימונים ופעמונים נתלו בשולי המעיל  שבעים ושנייםעל פי חז"ל, 

סביב, כמניין שמו המפורש של הקב"ה, שם בן ע"ב אותיות. לא 

בזיכרון הלב ולא בזיכרון הכתפיים מצוי שמו המפורש, דווקא 

משמיעים את קולם בכל פעם למטה למטה מרשרשים הפעמונים ו

מה. רק במעיל כתוב שאם חלילה לא ן אל הקודש פנישבא אהר

  –קול שמע היי

מּות  !!ְולֹא יָּ

ואין  – שאינו משמיע קולו ווצ'ץ''כהעבודה פסולה! פעמון אחד 'מ

עבודה. כי תפקידו של הכהן הוא להזכיר לכל אחד מהו ומיהו, גם 

אם הוא בשולי השוליים. אפילו אם הוא לא סתם רימון ריק אלא 

 ללכהן אגם בלעדיו אין כניסה מפושעי ישראל, 'רימון רסס', 

 אין כהן גדול. אין לו יכולת לפעול ולעבוד. קודש.ה

כל אחד ואחד מאתנו דואג הרבה פעמים להזכיר לעצמו  !איזו תורה

)ואולי אפילו יותר, לאחרים...( את העבודה הראשונה, את 'מה 

צריך לעשות ומה אסור', וזה נפלא. אבל האם אנחנו זוכרים לפני 

ר לילדינו ולנו כן את מה שאנחנו? האם אנחנו לא שוכחים להזכי

 שהם ילדים של מלך והם עשויים מאבני שוהם ומאבני מילואים?

 שהם האוצר שרק דרכו מתגלה מלך מלכי המלכים בעולם?

בגדי הכהן הגדול, שני תפקידים שונים שרק בשתי קבוצות 

 בשלימותם ניתן לבוא אל הקודש פנימה, אל ההתוועדות הגדולה.
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 שלישיתלסעודה  – לתקן את הקול

 כפרת הבגדים

עוסקת בתחילתה במעיל התכלת של הכהן  קריאת 'שלישי'

במעיל מתוך עיון במדרש המדבר על פן נוסף בכל  נעסוקהגדול. 

כך הם ובגדי הכהן כ'מכפרים' על בני ישראל.  –שמונת הבגדים 

 דברי המדרש:

 :ל"על שמונתם אומרים חז

מכה פרשת קרבנות לפרשת ואמר רבי עיניני בר ששון: למה נס

אף בגדי כהונה  -לומר לך: מה קרבנות מכפרין ה בגדי כהונ

 13 מכפרין

שהוא  מה עצמותו של בגד לבין הקשר בין ברורחלק מהדברים 

על עיוות הדין.  המשפט מכפר . למשל חושןעליו כפרבא ל

של מצח הות. הציץ שנמצא על יעל גילוי ערמכפרים המכנסיים 

 וכך הלאה.  ,מכפר על עזות מצח -הכהן הגדול 

לשון  –אך יש חטא אחד, שעליו כמעט ולא נמצא מה שיכפר 

מענו? על שפיכות דמים, על גילוי עריות, על עבודה זרה, שהרע. 

  –מצאנו באופן פשוט יותר מה שיכפר. אבל על זה 

מעיל מכפר על לשון הרע מנין א"ר חנינא יבא דבר שבקול ויכפר 

 14  על קול הרע

מדוע זה קשה כל כך לכפר על לשון הרע? מפני שהלשון הרע 

ושליטה המסופר כבר מתגלגל בעולמות שאין לך שום מושג 

אבל הלשון הרע  משהועליהם. כדי לכפר אני צריך לאחוז ב

מתגלגל, אין חטא שניתן 'להחזיק' בו... אדם זורק קול כאן 

עוותים ומכבר מנתחים אותו ומנפחים אותו  ובמקום אחר ומרוחק

, הקול אלפי הבדלות וכמו הקול הגדול על הר סיני, להבדילאותו, 

לא מפסיק וחוצה את העולם כולו. אז קולם של הפעמונים 

ן אל הקודש, ובקול בשולי המעיל, נשמע בבוא אהרוהרימונים ש

בל כדי להבין את זה מכופר קולו של לשון הרע. זה לא ייאמן, א

 ר שוב אל מהות בגדי הכהונה. חזואני מבקש להדברים לאשורם, 

 קולות מתהלכים

בגדי הכהונה הם חלק מהמכלול הגדול שנקרא משכן וייעודו הוא 

כינה להשרות שכינה בעולם. אתם יודעים, הייתה פעם השראת ש

הלך הקב"ה בינינו. שם עדן. שם התבעולם עוד לפני המשכן. בגן 

הים התהלך בגן לרוח היום, ממש כמו הקול המידבר ל-קול ה' א

 בבוא משה אל פתח המשכן. ונשמע מבין שני הכרובים, היוצא 

הים התהלך בגן וכדי שתהיה השראת ל-שם, בגן עדן, קול ה' א

שכינה היה נצרך דבר אחד: לשמוע גם את קולנו. אז הקב"ה, 

 בקולו, שאל אותנו שאלה אחת קצרה:

ה? ּכָּ  15 ַאּיֶּ
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, צריך להשרות ך, אדם? אייכה! איפה אתה, השמע קולאייכה

שכינה! ואז נשמע קולנו. אוי, כמה שהוא היה מגומגם, כמה 

אז בקולנו?  השמענושהוא היה מזויף. אתם יודעים מה בעצם 

 נגדיר את זה פשוט: לשון הרע.

ֹאֵכל ֵעץ וָּ י ִמן הָּ ה ּלִ ְתנָּ ִדי ִהוא נָּ ה ִעּמָּ ַתּתָּ ר נָּ ֶּ ה ֲאש  ָּ ִאש ּ   16 הָּ

היא. ומי הייתה האישה? נכון,  קולנו: האשה.ב נובקול ה', השל

היא הייתה  –וה כמובן. אך בעומק, האישה הייתה עוד משהו ח

הייתה: תשובתנו האנושות כולה חוץ ממני... במילים אחרות, 

ריבונו של  , הביאחטאאותו בעקבות  !חוץ ממני כולם אשמים,

שלילית,  –מניעתית עולם אל אדם וחוה בגדים שכל מטרתם היא 

 :שלא יתבוששו

ַעש  ה' א   ם-ַוּיַ ֵ ש  ְלּבִ ְתנֹות עֹור ַוּיַ ּתֹו ּכָּ ם ּוְלִאש ְ דָּ  17 לִֹהים ְלאָּ

בגדי הכהונה הם ההמשך, אולי התיקון, לאותם לעומת זאת, 

 בגדים, אך מטרתם שונה בתכלית:

ת רֶּ בֹוד ּוְלִתְפאָּ  18 ְלכָּ

ונעים תופעה יש בהם מטרה חיובית, מטרה נעלית. הם לא רק מ

 שלילית, אלא באים לכפר ולהעלות את הכל.

 

 תכלת, ארץ ושמים

הבגד הגדול ביותר. לא רק גדלו הפיזי,  הואנחזור למעיל. המעיל 

מעיל,  –המשתרך לכל ארכו של הכהן, אלא גם מצד שמו ומהותו 

מעל כל הבגדים שבא לתת תשובה וכפרה לכל  עליון, מעל

ה'מעילות' שבעולם. ישנה תכונה ייחודית במעיל, שלא קיימת 

בשום דבר שנעשה מבדים במשכן. הפרוכת, המסך, האפוד 

תכלת, ארגמן, תולעת  –והחושן עשויים כולם משילוב של חוטים 

. משפתו העליונה 'כליל תכלת'המעיל הוא לעומת זאת, שני, שש. 

בציצית אמנם גם הכל הכל תכלת.  - כפות רגליו של הכהןלד וע

הפתילים,  שמונתיש לנו תכלת, אבל רק פתיל אחד מתוך 

ואיך הוא מזכיר וכשחז"ל מתארים את תפקידו של פתיל התכלת 

 הם מסבירים את ה'ייחוס' שלו:לנו את כל המצוות כולן, 

 וים ליםשהתכלת דומה  מיני צבעונין? מפני מכל תכלת מה נשתנה

 19 לרקיע ורקיע לכסא הכבוד דומה

, היאעשוי המעיל כולו? התכלת  המה זו תכלת בעצם, שמחוטי

נסביר: כליל תכלת. היכולת שלנו לראות את המכלול.  בעומק,

לישי לבריאה, כל ליבשה ולמים ביום הש נחלקלפני שהעולם 

מים ושמים. אז הצבע של העולם כולו, כשהיה  .הרקיעים היו מים

זה לא גם היה תכלת. אבל  - טרם היפרדותואחד עשוי כמכלול 

ים יהיה תכלת יכי על מנת שצבע המים והשמ - רי מדויקלגמ

אדם שיראה את האופק, שיראה את הכל  .אדם -דבר נוסף  נדרש
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ממש לא. הם שקופים. תכלת?  –בידיים  ,מיםים, כמכלול. קחו 

תכלת? אבל כשמסתכלים לאופק  –ם בצנצנת יקחו קצת שמי

ש ו'לכמת' את המכלול שוהכל מאוחד, כשאני לא מנסה למ

 אז נוצר התכלת. רק  – מופרדיםלפרטים 

. ובמעיל ישנה 'שפה יהיה לפיו' –למעיל 'נכנס' הכהן דרך 'שפה' 

'לא ייקרע!'.  –אזהרה ייחודית רק לו, שכל כך מתאימה לדברינו 

להיות מכלול אחדותי, ללא  עניינו, בתכלת הכל חייב כי זה

רגליו של הכהן הגדול יחפות, נוגעות בקרקע. מעיל  קרעים.

התכלת הדומה לרקיע מחבר ארץ ושמיים, מראשו של הכהן ועד 

 כפות רגליו.

 דומה לכיסא הכבוד

 על שוליו של המעיל נמצאים פעמוני זהב ורימונים, שבעים

חודיים בעשייתם: הם אמנם ים גם הם יושניים במספר. הרימוני

 –עשויים לא רק מתכלת אבל ההרכב שלהם מעניין מאד 

ִני ָּ ן ְותֹוַלַעת ש  מָּ ֵכלֶּת ְוַאְרּגָּ יו ִרּמֵֹני ּתְ ּולָּ יתָּ ַעל ש  ש ִ   20 ְועָּ

מה עם ה'שש' שמופיע תמיד הם עשויים תכלת, ארגמן ושני. ו

גמן , ארעם השלישייה הזו? ההסבר הוא מדהים. תכלתיחד 

עשוי פשתים. הוא היחיד הצמר. השש ותולעת שני עשויים כולם 

משכן יש כלאיים, אך במעיל שכל ענינו כלומר: בכל הבדים ב

 ים אפילו ברימונים שלשוליו. יהוא המכלול והאחדות, אין כלא

ממילא מובן מדוע מספרם של הפעמונים והרימונים הוא שבעים 

ביותר של הקב"ה. כי  ושניים כמניין שם המפורש, השם הגבוה

הלמטה. מהכי עם עיל הוא החיבור הנעלה של הלמעלה המ

הרימונים  –עד הכי למטה ו'תכלת דומה לכסא הכבוד',  –למעלה 

שמסמלים את הריקנים והפושעים שבעם ישראל שאפילו הם, 

 .21 'מלאים מצוות כרימון'

לא נמצא מה שיכפר על לשון הרע, עד שבא המעיל. לשון הרע 

המכלול. בהיעדר ראיית ר רק בהיעדר תכלת, בהיעדר מתאפש

שנעטה על התכלת יש מקום לרע לשלח את לשונו. מעיל התכלת 

בא ומכפר על העוון הזה, וקולות הפעמונים  -ידי הכהן הגדול 

מכפרים ן אל הקודש, הרימונים הנשמעים בכל עת שבא אהרו

  מנצחים את כל הקולות הרעים שמסתובבים בעולם.ו
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