
 
 

 בגדי הכהונהמעלת  – והופרשת תצ

״ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח  על עשיית בגדי הכוהן הגדול נאמר בפרשה:

 חכמה ועשו בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי״ )כח ג(.

כמה, ונשאלת השאלה מדוע לתפור בגדי כהונה צריך חכמי לב שהקב״ה מילא את ליבם בח

 טים טובים?יולא מספיק שהם יהיו חי

״ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת״  בגדי אהרון נאמר:על ש היא והתשובה

 )כח ב(.

  לעשות בגדי קודש צריך חכמי לב.כדי  הבגדים נקראים בגדי קודש.

 ובמה באה לידי ביטוי הקדושה של הבגדים?

כך בגדי כהונה מכפרים בזמן  כמו שהקורבנות מכפרים,ש טז.( אמרו רבותינובמסכת ערכין)

 בש אותם. שהכוהן לו

 לדוגמא: 

 מכפרת על שפיכות דמים. -הכותונת 

 מכפרים על גילוי עריות. -המכנסים 

 מכפר על עבודה זרה.  - האפוד

 מכפר על לשון הרע.-המעיל 

 וכן שאר הבגדים.

כוהן גדול  )פרק י הלכות ד(: בגלל קדושת הבגדים נפסק ברמב״ם בהלכות כלי המקדש

 שמונה בגדים, עבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמים.שעבד במקדש כשהוא לבוש בפחות מ

 ( מסופר איך בגדי כהונה הצילו את המקדש.במסכת יומא )סט.

כשנודע הדבר לחכמי  הכותים קיבלו רשות מאלכסנדר מוקדון להחריב את בית המקדש,

ישראל, שמעון הצדיק שהיה כוהן גדול, לבש את בגדי הכהונה והלך כל הלילה עם מלווים 

כשאלכסנדר  בבוקר נפגשו שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון. גוש את אלכסנדר מוקדון.לפ

 מוקדון ראה את שמעון הצדיק הוא ירד ממרכבתו והשתחווה לשמעון הצדיק. אמרו לו אנשיו:



 
 

לפני כל קרב אני רואה את דמותו של  אמר להם אלכסנדר: מלך גדול כמוך משתחווה ליהודי?

ענה  שאל אלכסנדר מוקדון את שמעון הצדיק מדוע באת? י מנצח.שמעון הצדיק ובזכותו אנ

 לו שמעון הצדיק: בית המקדש שבו אנחנו מתפללים להצלחתך אתה נותן רשות להחריבו?

אלכסנדר מוקדון את הגזירה ונתן רשות להחריב את מקדשם של הכותים בהר ביטל מיד 

 גריזים.

 ללבוש בכדי כהונה מחוץ למקדש?הגמרא שם שואלת איך היה מותר לשמעון הצדיק  

  נה על כך שתי תשובות:ווע

 ן לא הוקדשויתשובה ראשונה שהם היו בגדים חדשים שעדי

״עת לעשות לה׳ הפרו בבחינת  שהיה בכך צורך השעה היה מותר, היות ותשובה שניה:

 תהלים קיט קכו(. תורתך״ )

שמע את המלמד קורא לפני במסכת שבת )לא.( מסופר על גוי אחד שעבר ליד בית הכנסת ו

אמר הגוי אלך ואתגייר כדי שימנו אותי כוהן גדול ואזכה . תלמידיו על בגדי הכוהן הגדול

בא לפני שמאי ואמר לו תגייר אותי על מנת שאהיה כוהן גדול,  ללבוש את בגדי הכהונה.

 מוד תורה,הלך אותו הגוי להלל, הלל גייר אותו ובתנאי שילך לל שמאי מיד דחף אותו מלפניו.

 ענוותן הלל, אמר אותו גר: הלך אותו גר למד תורה והבין שהוא לא יכול להיות כוהן גדול.

 ינוחו לך ברכות על ראשך שקרבתני תחת כנפי השכינה.

קודש לאהרון ״ועשית בגדי  מכאן למדנו על המעלה הגדולה של בגדי הכהונה שנאמר עליהם:

 .)כח ב( אחיך לכבוד ולתפארת״

 


