
 
 

 לה'קודש  – והותצ פרשת

עליו פיתוחי חותם, קודש  ציץ זהב טהור, ופיתחת ״ועשית בפרשה כתוב הציווי לעשיית הציץ:

 כח לו(.לה׳״ )

הציץ מונח על מצחו של הכוהן הגדול, בציץ יש נקב בשני קצותיו, פתיל תכלת מושחל בנקבי 

 הציץ, והוא קשור בעורף הכוהן הגדול מאחורי הציץ.

לוקחים לוח דק  פרק ט הלכה א( כתובים הלכות עשיית הציץ:ברמב״ם בהלכות כלי המקדש )

״קודש״ בשורה  ״,״קודש לה׳ :מזהב שרוחבו שתי אצבעות, ועליו כותבים בשתי שורות

 ״לה׳״ מלמעלה.ו התחתונה

 בשורה אחת הציץ כשר, ולפעמים גם כתבו כך. הרמב״ם מוסיף שאם כתבו ״קודש לה׳״

רבי אלעזר . ה.(המקור לדברי הרמב״ם הוא בדברי רבי אלעזר ברבי יוסי במסכת סוכה )

חורבן, והיה כתוב דש בזמן השכשהוא היה ברומא, הוא ראה את הציץ שנלקח מהמק סיפר

 ״ בשורה אחת.עליו ״קודש לה׳

 ?על מי נאמר ״קודש לה׳״ שאלו המפרשים:

 שהוא קודש לה׳. -״קודש לה׳ ״ נאמר על הכוהן הגדול שלובש את הציץ ש הרב נבנצל פירש

 ?ומה פירוש שהכוהן ״קודש לה׳״

שמים, ולא לכבוד עצמו, ומי  כל מה שהכוהן הגדול עושה הוא רק לשםש פירש הרב נבנצל

 שעושה כך נקרא קדוש.

אלא כל אדם שעושה את רצון ה׳ וכל מעשיו הם , ״לא רק הכוהן הגדול הוא ״קודש לה׳אבל 

 רק לשם שמים הרי הוא קדוש לה׳.

 ״קודש ישראל לה׳״.: ב ג(ו )וכך אמר הנביא ירמיה

 יט ו(.יו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש״ )״ואתם תה ובפרשת יתרו נאמר:

למרות שהציץ מעיד על קדושתו של הכוהן הגדול, יש מישהו שהקדושה שלו יותר גדולה 

 תלמיד חכם. -והוא  מקדושת הכוהן הגדול,

 ממזר תלמיד חכם קודם לכוהן גדול עם הארץ. יג.(:אמרו רבותינו במסכת הוריות )

כמת התורה, והתורה היא הקדושה הגבוהה ול התלמיד חכם היא חכמתו שוההסבר לכך, שח

 ביותר.

כשבני ישראל אמרו במתן תורה נעשה ונשמע, הגיעו ש פח.(לכן מסופר במסכת שבת )

 מלאכי השרת וקשרו לכל אחד מהם שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע.



 
 

 ניתנו שני כתרים. ,ו את התורהולראשם של עם ישראל שקיבל לכוהן הגדול ציץ אחד לראשו,

ציץ הקודש על מצח בו כתר תורה בראשינו,אותנו בזכה תשמחת לימוד התורה יהי רצון ש

 במהרה בימינו. שנבנה ,הכוהן הגדול בעבודתו בבית המקדש


