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 שמות פרק כח  

ֵאל ְלַכֲהנֹו ִלי)א(  יו ִאתֹו ִמתֹוְך ְבֵני ִיְשרָּ נָּ ִחיָך ְוֶאת בָּ ה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהֹרן אָּ ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא   ְוַאתָּ

ֶרתֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ְבֵני ַאֲהֹרן: )ב(  בֹוד ּוְלִתְפאָּ ִחיָך ְלכָּ ִשיתָּ ִבְגֵדי ֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן אָּ  : ְועָּ

שּו ֶאת ִבְגֵדי ַאֲהֹרןַדֵבר ֶאל ָכל ַחְכֵמי ֵלב ֲאֶשר ִמֵלאִתיו רּוַח ָחְכָמה  )ג( ְוַאָתה ְת   ְלַקְדשֹו ְלַכֲהנֹו ִלי:  ְועָּ

ְוָעׂשּו ִבְגֵדי ֹקֶדש ְלַאֲהֹרן   חֶׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכֹתֶנת ַתְׁשֵבץ ִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט)ד( ְוֵאֶלה ַהְבָגִדים ֲאֶשר ַיֲעׂשּו  

)ה( ְוֵהם ִיְקחּו ֶאת ַהָזָהב ְוֶאת ַהְתֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְרָגָמן ְוֶאת תֹוַלַעת ַהָשִני ְוֶאת   ָאִחיָך ּוְלָבָניו ְלַכֲהנֹו ִלי:

 ַהֵשש:

ֵאֹפד)ו( ְוָעׂשּו ֶאת   ]...[  ָמְשָזר ַמֲעֵׂשה חֵשבָזָהב ְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן תֹוַלַעת ָשִני ְוֵשש  הָּ

ַמֲעֵׂשה חֵשב ְכַמֲעֵׂשה ֵאֹפד ַתֲעֶׂשּנּו ָזָהב ְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ָשִני ְוֵשש ָמְשָזר   חֶׁשן ִמְׁשפָּט)טו( ְוָעִׂשיָת 

 ]...[ ַתֲעֶׂשה ֹאתֹו 

ֵאפֹוד )לא( ְוָעִׂשיָת ֶאת   ]...[ ְכִליל ְתֵכֶלת ְמִעיל הָּ

הֹור)לו( ְוָעִׂשיָת  ב טָּ הָּ ְוָהָיה  : )לז( ְוַׂשְמָת ֹאתֹו ַעל ְפִתיל ְתֵכֶלת ד'ּוִפַתְחָת ָעָליו ִפתּוֵחי ֹחָתם ֹקֶדש לַ  ִציץ זָּ

 ]...[ ֶאל מּול ְפֵני ַהִמְצֶנֶפת ִיְהֶיה  ַעל ַהִמְצָנֶפת

 ַתֲעֶׂשה ַמֲעֵׂשה ֹרֵקם: ְוַאְבֵנטש שֵ  ִמְצֶנֶפתֵשש ְוָעִׂשיָת  ַהְכֹתֶנת)לט( ְוִשַבְצָת 

ֹנתַתֲעֶׂשה  ְוִלְבֵני ַאֲהֹרן)מ(  עֹות ַאְבֵנִטיםְוָעִׂשיָת ָלֶהם   ֻכתֳּ  ַתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת: ּוִמְגבָּ

ם ּוִמלֵ )מא(  ַׁשְחתָּ ֹאתָּ יו ִאתֹו ּומָּ נָּ ִחיָך ְוֶאת בָּ ם ֶאת ַאֲהֹרן אָּ ם  ְוִהְלַבְׁשתָּ ֹאתָּ ם ְוִקַדְׁשתָּ ֹאתָּ אתָּ ֶאת יָּדָּ

 :ְוִכֲהנּו ִלי

 

ד)מב( ַוֲעֵׂשה ָלֶהם  )מג( ְוָהיּו ַעל ַאֲהֹרן ְוַעל ָבָניו   ְלַכּסֹות ְבַׂשר ֶעְרָוה ִמָמְתַנִים ְוַעד ְיֵרַכִים ִיְהיּו:  ִמְכְנֵסי בָּ

ּוְלַזְרעֹו   ְבֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד אֹו ְבִגְשָתם ֶאל ַהִמְזֵבַח ְלָשֵרת ַבֹקֶדש ְולֹא ִיְׂשאּו ָעֹון ָוֵמתּו ֻחַקת עֹוָלם לֹו

 ַאֲחָריו: 



 

 

 

 שמות פרק כט 

)ל( ִשְבַעת ָיִמים   יו ַאֲחָריו ְלָמְשָחה ָבֶהם ּוְלַמֵלא ָבם ֶאת ָיָדם:)כט( ּוִבְגֵדי ַהֹקֶדש ֲאֶשר ְלַאֲהֹרן ִיְהיּו ְלָבנָ 

 ִיְלָבָשם ַהֹכֵהן ַתְחָתיו ִמָבָניו ֲאֶשר ָיבֹא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְלָשֵרת ַבֹקֶדש:

 

 רמב"ן על שמות פרק כח פסוק ב 

רים, כמו שאמר הכתוב כחתן  )ב( לכבוד ולתפארת שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים ומפוא

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  

ך במעיל וכתנת, וכתוב  כתונת תשבץ כמו שפירשתי )לעיל כה ז(, והלבישו כבן מלכי קדם וכן הדר

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:  

המצנפת ידועה גם היום למלכים ולשרים הגדולים, ולכן אמר הכתוב בנפול המלכות הסר  ו

המצנפת והרם העטרה )יחזקאל כא לא(, וכן כתוב וצניף מלוכה )ישעיה סב ג(, וכך יקראם הכתוב  

פארי המגבעות )להלן לט כח(, וכתיב פארי פשתים יהיו על ראשם )יחזקאל מד יח(, שהם פאר  

בהם והאפוד והחשן לבוש מלכות, כענין שכתוב והמניכא די דהבא על צוארך  ושבח למכתירים 

)דניאל ה טז( והציץ נזר המלכים הוא, וכתיב )תהלים קלב יח( יציץ נזרו והם זהב וארגמן ותכלת,  

וכתיב )שם מה יד( כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה, וכתיב )דניאל ה טז( ארגוונא  

הבא על צוארך והתכלת גם היום לא ירים איש את ידו ללבוש חוץ ממלך גוים,  תלבש והמניכא די ד

וכתיב )אסתר ח טו( ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך  

 בוץ וארגמן, והתכריך הוא המעיל שיעטף בו:

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

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  

ס יג(,  )תהלים צו ו( עוז ותפארת במקדשו, וכן לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד )ישעיה 

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  

)ישעיה ס ז( והנה המזבח רצונו, והכבוד בית תפארתו והיו הבגדים צריכין עשייה   תפארתי אפאר

לשמן, ויתכן שיהיו צריכין כוונה, ולכן אמר ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה,  

 שיבינו מה שיעשו וכבר אמרו )יומא סט( דמות דיוקנו מנצח לפני בבית מלחמתי: 

 

 



 

 

 ראב"ע כח,ד

וק הזה שהוא סופר בגדי כהונה את ציץ נזר הקדש. כי אינו בגד. וקדמונינו הזכירו  ולא הזכיר בפס 

 נה בגדי כהונה. ו בעבור הרבים שמ

 

 בראשית ג' 

ִמִפְריֹו ַותֹאַכל    )ו( ַוֵתֶרא ָהִאָשה ִכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהְׂשִכיל ַוִתַקח

)ז( ַוִתָפַקְחָנה ֵעיֵני ְשֵניֶהם ַוֵיְדעּו ִכי ֵעיֻרִמם ֵהם ַוִיְתְפרּו ֲעֵלה ְתֵאָנה   ַוִתֵתן ַגם ְלִאיָשּה ִעָמּה ַויֹאַכל:

 ]...[ ַוַיֲעׂשּו ָלֶהם ֲחֹגֹרת:

 ר ַוַיְלִבֵשם: ֱאֹלִהים ְלָאָדם ּוְלִאְשתֹו ָכְתנֹות עֹו  ד')כא( ַוַיַעׂש 

 

 

 הלכות ציצית הלכה ה    -ספר ליקוטי הלכות או"ח 

ה ָלֶהם ַהֵשם ִיְתָבַרְך ַאַחר ַהחֵ  ְטא,  י( ִכי ַהְבָגִדים ֶשָלַבש ַיֲעֹקב ָאז ֵהם ָהיּו ִבְגֵדי ָאָדם ָהִראשֹון ֶשָעֹשָ

)עיין פרקי דרבי אלעזר פרק כד(, ְכמֹו ֶשָכתּוב )בראשית ג(, "ַוַיַעש ה' ֱאֹלִהים ְלָאָדם ּוְלִאְשתֹו ָכְתנֹות  

ה ַהֵשם ִיְתָבַרְך ְלָאָדם, ִמָשם ִנְמָשִכין ָכל ַהְבָגִדים ֶשָבעֹוָלם, עֹור ַוַילְ  ם". ּוֵמֵאלּו ַהְבָגִדים ֶשָעֹשָ ְוָכל  ִביֹשֵ

ְבָגִדים  ַהְבָגִדים ֶשָבעֹוָלם ְכלּוִלים ְבִמְצַות ִציִצית ֶשְתלּוָיה ַבְבָגִדים, ֶשהּוא ִחיּות ְוֹשֶרש ְוִתקּון ָכל הַ 

ה ָלֶהם ַהֵשם ִיְתָבַרְך ְבָגִדים ֶשֵהם ְבִחיַנת ִציִצית, ֶשֵהם ְכָלִליּות ַהבְ  ָגִדים  ֶשָבעֹוָלם, ִכי ַאַחר ַהֵחְטא ָעֹשָ

 ִדְקֻדָשה,

 

 שער נא:  -ספר עקידת יצחק  

ו, וראה  וכבר ראינו בתחלת ברוא אלהים אדם אמר )בראשית ב, יח( לא טוב היות האדם לבד

לעשות עזר כנגדו להשלים טובו. ואחרי כן לא די שלא הועילה לו, אבל היתה לו למכשול ולפוקה  

ללבוש בגדים פחותים וקלים, כמו שנאמר )שם ג, ז( ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגורות, עד  

שעשה להם האל יתעלה בגדי ישע, דכתיב )שם, כא( ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור  

וילבישם, ותרגם אנקלוס כיתונין דיקר. ובספרו של רבי מאיר כתנות אור )בראשית רבה פרשה כ,  

יב(. וכבר כתבנו שם בשער תשיעי, מה שיאות לפי הכוונה שם. אמנם עתה נרצה בזה, שעקר ההדר  

והיופי המגיע לאדם הוא מאלה הבגדים אשר יתקנם לעצמם על פי מדותיהן של בגדי אהרן ובניו,  

 הם באמת בגדי ישע ומעיל צדקה לבא בהם אל הקדש פנימה:כי 

 

 ויקרא פרק ה'

)א( ַוְיַדֵבר ד' ֶאל מֶשה ֵלאֹמר: )ב( ַצו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ָבָניו ֵלאֹמר זֹאת תֹוַרת ָהֹעָלה ִהוא ָהֹעָלה ַעל  

תּוַקד בֹו: )ג( ְוָלַבש ַהֹכֵהן ִמדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד  מֹוְקָדה ַעל ַהִמְזֵבַח ָכל ַהַלְיָלה ַעד ַהֹבֶקר ְוֵאש ַהִמְזֵבַח  

 :ִיְלַבש ַעל ְבָׂשרֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהֶדֶשן ֲאֶשר תֹאַכל ָהֵאש ֶאת ָהֹעָלה ַעל ַהִמְזֵבַח ְוָׂשמֹו ֵאֶצל ַהִמְזֵבחַ 

 ֶאת ַהֶדֶשן ֶאל ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור: )ד( ּוָפַשט ֶאת ְבָגָדיו ְוָלַבש ְבָגִדים ֲאֵחִרים ְוהֹוִציא  



 

 

 

 'ויקרא פרק טז

ֶאל מֶשה ַדֵבר    ד' ַוָיֻמתּו: )ב( ַויֹאֶמר  ד'ֶאל מֶשה ַאֲחֵרי מֹות ְשֵני ְבֵני ַאֲהֹרן ְבָקְרָבָתם ִלְפֵני  ד')א( ַוְיַדֵבר 

ש ִמֵבית ַלָפֹרֶכת ֶאל ְפֵני ַהַכֹפֶרת ֲאֶשר ַעל ָהָאֹרן ְולֹא ָימּות  ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחיָך ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהֹקדֶ 

)ד( ִכי ֶבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַכֹפֶרת: )ג( ְבזֹאת ָיבֹא ַאֲהֹרן ֶאל ַהֹקֶדש ְבַפר ֶבן ָבָקר ְלַחָטאת ְוַאִיל ְלֹעָלה: 

ְהיּו ַעל ְבָׂשרֹו ּוְבַאְבֵנט ַבד ַיְחֹגר ּוְבִמְצֶנֶפת ַבד ִיְצֹנף ִבְגֵדי ֹקֶדש ֵהם ְכֹתֶנת ַבד ֹקֶדש ִיְלָבש ּוִמְכְנֵסי ַבד יִ 

 ְוָרַחץ ַבַמִים ֶאת ְבָׂשרֹו ּוְלֵבָשם:

 

בגדי מלכות מיבעי ליה!    דכתיב "יהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות" )אסתר ה א( -"אסתר 

 )מגילה יד ע"א(  בשתה רוח הקדש"אלא: של ]בגדי מלכות היה צריך לכתוב?[

 

 פרשת צו ד"ה והכהן  -ספר דגל מחנה אפרים 

וזהו )בראשית רבה כ', כ"ט( בתורתו של ר' מאיר כתיב כתנות אור באל"ף מחמת שתורתו היה  

וזהו )אסתר ה', א'( ויהי ביום  ]...[ כולו אור, וזהו ותלבש אסתר מלכות ששמעתי מאא"ז זללה"ה 

השלישי שקשרה עצמה באהבה ביום השלישי שהוא יעקב שהוא מידת אמת וידעה שיש הסתרה  

לכות ויצאה ממלבושי גשמיות ולבשה לבושי אור וזהו ומרדכי יצא בלבוש מלכות  ותלבש אסתר מ 

 והבן: 

 


