נפש הפרשה ויקהל פקודי

בס"ד .אדר תשע"ח.
סוד המלבושים.
בושה.
( )1ספר בראשית פרק ג
ו ִַּתפָּקַ חְ נָּה ֵעינֵי ְשנֵיהֶ ם ַוי ְֵדעּו כִּ י ֵעירֻ ִּמם הֵ ם וַיִּ ְתפְ רּו ֲעלֵה ְתאֵ נָּה ַו ַיעֲׂשּו לָּהֶ ם חֲגֹ רֹ ת:
( )1ספר בראשית פרק ג
(כ) וַיִּ קְ ָּרא הָּ אָּ דָּ ם שֵ ם ִּא ְשתֹו חַ ּוָּה כִּ י ִּהוא הָּ יְ תָּ ה אֵ ם כָּל חָּ י:
(כא) ַו ַיעַׂש יְ דֹ וָּד אֱֹלהִּ ים לְ אָּ דָּ ם ּולְ ִּא ְשתֹו כ ְָּתנֹות עֹור ַויַלְ בִּ שֵ ם
תפקיד
( )1ספר שמות פרק לט

ּומן הַ ְת ֵכלֶת וְ הָּ אַ ְרגָּמָּ ן וְ תֹו ַלעַת הַ שָּ נִּ י עָ ׂשּו ִבגְ דֵ י ְׂש ָרד לְ שָּ ֵרת בַ קֹ דֶ ש ַו ַיעֲׂשּו אֶ ת ִּבגְ דֵ י הַ קֹ דֶ ש אֲשֶ ר לְ אַ הֲרֹ ן
ִּ
ַכאֲשֶ ר צִּ ּוָּה יְ דֹ וָּד אֶ ת משֶ ה:
( )2רש"י על שמות פרק לא פסוק י
ואת בגדי השרד  -אומר אני לפי פשוטו של מקרא שאי אפשר לו' שבבגדי כהונה מדבר לפי שנא' אצלם
ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן אלא אלו בגדי השרד הם בגדי התכלת והארגמן ותולעת
שני האמורים בפ' מסעות (במדבר ד) ונתנו עליו בגד תכלת ונתנו עליו בגד ארגמן ונתנו עליהם בגד
תולעת שני ונראין דברי שנא' (שמות לט) ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת
בקדש ולא הוזכר שש עמהם ואם בבגדי כהונה מדבר לא מצינו באחד מהם ארגמן או תולעת שני בלא
שש:
בגדי השרד  -י"מ לשון עבודה ושירות כתרגומו לבושי שמושא ואין לו דמיון במקרא ואני אומר שהוא
לשון ארמי כתרגום של קלעים ותרגום של מכבר שהיו ארוגים במחט עשוים נקבים נקבים לצידי"ן
בלע"ז.
( )1ספר אסתר פרק ח
(טו) ּומָּ ְר ֳּדכַי יָצָ א ִּמלִּ פְ נֵי הַ מֶ לְֶך בִּ לְ בּוש מַ לְ כּות ְת ֵכלֶת וָּחּור ַועֲטֶ ֶרת זָּהָּ ב גְ דֹולָּה וְ תַ כְ ִּריְך בּוץ וְ אַ ְרגָּמָּ ן וְ הָּ עִּ יר
אֹורה וְ ִּׂש ְמחָּ ה וְ ׂשָּ ׂשן וִּ יקָּ ר:
הּודים הָּ יְ תָּ ה ָּ
שּושָּ ן צָּ ֲהלָּה וְ ׂשָּ מֵ חָּ ה(:טז) לַיְ ִּ
לכבוד ולתפארת.
( )1ספר שמות פרק כח
אַ תָּ ה הַ קְ ֵרב אֵ לֶיָך אֶ ת אַ הֲרֹ ן אָּ חִּ יָך וְ אֶ ת בָּ נָּיו ִּאתֹו ִּמתֹוְך בְ נֵי י ְִּׂש ָּראֵ ל לְ ַכהֲנֹו לִּ י אַ הֲרֹ ן נָּדָּ ב ַו ֲא ִּביהּוא אֶ לְ עָּ זָּר
וְ ִּאיתָּ מָּ ר בְ נֵי אַ הֲרֹ ן(:ב) וְ ע ִָּּׂשיתָּ בִּ גְ דֵ י קֹ דֶ ש לְ אַ הֲרֹ ן אָּ חִּ יָך לְ כָּבֹוד ּולְ ִּתפְ אָּ ֶרת
( )27ספר לקוטי הלכות חו"מ  -הלכות טוען ונטען הלכה ה

וְ זֶה בְ חִּ ינַת מַ ה שֶ צְ ִּריכִּ ין לְ הַ ֲחזִּיר כְ סּות יֹום  -בַ יֹוםּ .וכְ סּות לַיְ לָּה  -בַ לַיְ לָּה ,כְ מֹו שֶ כָּתּוב" ,כִּ י ִּהוא כְ סּותֹ ה
לְ בַ דָּ ּה הִּ וא שִֹּ ְמלָּתֹו לְ עֹ רֹו וְ כּו'" .כִּ י הַ כְ סּות וְ הַ ִּש ְמלָּה הּוא עִּ קַ ר ְב ִּחינַת הַ ִּה ְת ָּפ ֲארּות שֶ ל הָּ אָּ דָּ ם ,כִּ י ַר ִּבי יֹוחָּ נָּן
ּומ ָּפא ֲִּרין אֶ ת הָּ אָּ דָּ םּ .וכְ מֹו שֶ כָּתּוב
קָּ ָּרא לְ מָּ אנֵי ְמכַבְ דּותָּ א ,כִּ י הַ חֲפָּ צִּ ים שֶ ל הָּ אָּ דָּ ם ,בִּ פְ ָּר ט הַ בְ ג ִָּּדים הֵ ם ְמכ ְַב ִּדין ְ
לְ עִּ נְ יַן בִּ גְ דֵ י כְ ֻהנָּה" ,וְ עָּשִֹּ יתָּ בִּ גְ דֵ י קֹ דֶ ש וְ כּו' לְ כָּבֹוד ּולְ ִּתפְ אָּ ֶרת" .וְ עַל כֵן צְ ִּריכִּ ין לְ הַ ֲחזִּיר כְ סּות יֹום בַ יֹום ּוכְ סּות
לַיְ לָּה בַ לַיְ לָּה ,כִּ י ָּכ ל ִּשנּוי הָּ עִּ ִּתים שֶ הֵ ם יֹום וְ לַיְ לָּה וְ כּו' ,הַ כֹ ל עַל יְ דֵ י הַ ִּה ְת ָּפ ֲארּות שֶ ה' יִּ ְתבָּ ַרְך ְמקַ בֵ ל ִּמכָּל אֶ חָּ ד
אשית וְ ַכנַ"ל .עַ ל כֵן תֵ כֶף כְ שֶ מַ גִּ יעַ
ֲשה ְב ֵר ִּ
ִּמיִּ שְֹ ָּראֵ ל בְ כָּל יֹום וָּיֹום שֶ עַל יְ דֵ י זֶה ְמחַ דֵ ש בְ טּובֹו ְבכָּל יֹום תָּ ִּמיד מַ ע ֵ ֹ
הַ יֹום צָּ ִּריְך לְ הַ ֲחזִּיר לֹו כְ סּות יֹום שֶ נִּ ְמשָּ ְך מֵ הַ הִּ ְת ָּפ ֲארּות שֶ ל אֹותֹו הַ יֹום ,שֶ עַל יְדֵ י זֶה מֵ ִּאיר אֹור יֹום וְ כֵן כְ סּות
לַיְ לָּה בַ לַיְ לָּה ,כִּ י ִּשנּוי הָּ עִּ ִּתים שֶ ל יֹום וְ לַיְ לָּה נִּ ְמשָּ ְך מֵ הַ הִּ ְת ָּפאֲר ּות פְ ָּר ִּטי שֶ ה' יִּ ְתבָּ ַרְך ְמקַ בֵ ל ְבכָּל יֹום עֶ ֶרב
ּומשָּ ם נִּ ְמשָּ ְך בְ חִּ ינַת כְ סּות יֹום ָּולַיְ לָּה .וְ עַל כֵן ְמבָּ ְרכִּ ין ְבכָּל
וָּבֹ קֶ ר ִּמכָּל אֶ חָּ ד ִּמיִּ שְֹ ָּראֵ ל בִּ פְ ָּרטֵ י פְ ָּר ִּטיּות וְ ַכנַ"ל ִּ
תֹורה לְ הַ ֲחזִּיר הַ מַ ְשכֹון כְ סּות יֹום בַ יֹום וְ כּו' ,כְ דֵ י לְ תַ קֵ ן ּולְ הָּ ִּאיר ְב ִּחינַת
יֹום מַ לְ בִּ יש עֲרֻ ִּמים ,וְ עַל כֵן הִּ זְהִּ ָּיר ה הַ ָּ
יִּתבַ טֵ ל הָּ עֲנִּ יּות וְ הַ הַ לְ וָּאֹות לְ ג ְַמ ֵרי ,כִּ י יֻחְ זַר הַ שֶ פַע לְ ִּישְֹ ָּראֵ ל עַל יְ דֵ י
הַ הִּ ְת ָּפ ֲארּות שֶ בְ כָּל יֹום שֶ עַל יְדֵ י זֶה ְ
הִּ ְת ַג לּות הִּ ְת ָּפ ֲארּות וְ ַכנַ"ל .וְ זֶה שֶ כָּתּוב בַ זֹ הַ ר" ,כִּ י הִּ וא כְ סּותֹ ה לְ בַ דָּ ּה ִּהוא שִֹּ ְמלָּתֹו לְ עֹ רֹו"
( )1זוהר חלק א דף ריז/א
דתניא כהן גדול לעילא ,כהן גדול לתתא ,לבושין דיקר לעילא ,לבושין דיקר לתתא .ומה דלא אמר כסף
ונחשת ,לאתר אחרא אסתליקו ,דכתיב (שם כז יז) כל עמודי החצר סביב מחושקים כסף וגו' ,וכתיב
ואדניהם נחשת ,דאינון מאני שמושא לאשתמשא משכנא בהו ,אבל הכא באלין לבושין דיקר ,לא בעי
לאשתמשא בהו בר נש אחרא ,בר מכהנא רבא דרבו משח קודשא על רישיה ,דכתיב (שם כח ב) ועשית
בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת ,דבאינון לבושין דמי לגוונא דלעילא.

