
 

 

 

 

 

  

                                                  

 

בגדי הפרשה מתארת את בגדים. -בגדים-פרשת תצווה. בגדים
 . כמה הם חשוביםעוד שכבה ועוד אחת והכוהן הגדול, 

, הוא הכוהן הגדול אם חוט אחד חסר בבגד .ברזולוציות של חוט
  . מת

האחרונה שנשארה לבגדי כוהן גדול זו האישה. והתזכורת 
בנות , הוא כותב שהוא רואה ֵאפֹודכשרש"י רוצה להבין מה זה ה

כך הוא יודע  1.מלך רוכבות על הסוסים וסינר קשור להן מאחוריהן
איך היו נראים בגדי כוהן. זאת אומרת שאם יש תזכורת לכוהן 

ׁש א  הגדול, זו האישה הזו, בבגדיה.  ְלב ַ ר ַמְלכו תַות ִּ   2.ְסת ֵּ

 עד כמה בגדים הם חשובים בעולם? 

 –כוהן. איך כתוב , הכוהן הגדול אינו בגדיםהלי מצד אחד, באז 
י זאת אומרת שהבגד  3, להכניסו בכהונה על ידי הבגדים :ְלַכֲהנֹו לִּ

אחשוורוש מתחפש במגילה  ,הופך את הכוהן למי שהוא. מצד שני
 ת עצמו ללעג וקלס. ם אש  ת כל הבגדים ורק לובש א 4ן גדול,הוכל

אם אתלבש בצורה  אז האם הבגדים עושים את האדם או לא?
 ה:כל כך יפ יכתוב והמהר"ל  מסוימת, אהיה אישה מסוימת?

ת ו ר ַמְלכו  ְסת ֵּ ׁש א  ְלב ַ ? למה הכוונה "ַמְלכּותדי ג"בכתוב למה לא  - ַ ת ִּ
פנים מלכות מובנית, מי שיש לה ּב   ועונה: ?"ַמְלכּותללבוש ב"

מלכות שזורמת לה בעורקים, הבגד שהיא תלבש יוציא לאור את 

 
לא שמעתי )שהוא לבוש( ולא מצאתי  -  "ְוֵאפֹוד"לשמות כח, ד: רש"י  1

בברייתא פי' תבניתו ולבי אומר לי שהוא חגור לו מאחוריו רחבו כרוחב גב 

רות כשרוכבות על  איש כמין סינר שקורין פורצני"ט )שורץ( שחוגרות הׂש

 ".הסוסים
 .א אסתר ה', 2
   , שם.רש"ישמות כ"ח, ג' ו 3
מר א :"את עושר כבוד מלכותובהראותו לי, מגילה יב, ע"א: "תלמוד בב 4

יקר תפארת " :מלמד שלבש בגדי כהונה כתיב הכא" :יוסי בר חנינא ביר

 )שם, ה( ".לכבוד ולתפארת")שמות כח, ב(   :וכתיב התם "גדולתו

מלכותה הזוהרת. ואם היא תתלבש בעליבות ואם היא תתלבש 
   5בחוסר צניעות, המלכות הזו לא תצא לאור.ו במסכנות

למשל, החושן ששם אהרון על ליבו, הוציא לאור את ליבו כך, 
רגן לאחיו על שפ   למה זכה אהרון לחושן המשפט על ליבו?והטוב 

וֹ  ; משה ונתן לו את ההנהגה ב  לִּ ַמח ב ְ לב הזהב שלו מקבל  6.ְוָרֲאָך ְוש ָ
 ביטוי דרך הבגד הזוהר הזה. 

בגדי . יש בך כל כך הרבה יופי. וכשאת לובשת ַמְלכּותיש בך 
כוהנת, כשאת מבינה שהבגדים שלך הם שליחות, המלכות שלך 

 !יוצאת לאור

נורא קשה. קשה לדבר על המושג הזה שנקרא "צניעות" ואני ו
ודאי לא ראויה. וכמה מפחיד שאומרים לנו שמדובר ברזולוציות 

אחד זהב חז"ל אומרים לך שבגלל חוט זה. אם בדיוק זה , ושל חוט
יכול למות בבואו אל הקודש, זאת הוא כוהן הגדול שחסר ל

זה ו זה עולם, זה עולם! –אומרת שתיקון של חוט אחד בבגד שלך 
היראות , או לנק פתאוםלא שאת צריכה לעשות מהפכות ע

 הזזת את עצמך לכיוון המלכות. ו ,יאכנע. תיקון פיצי קטן

י-שמחת הפורים, אומר רבי נחמן, זו שמחת ה רִּ רו  ֵּ איך הקב"ה  7.םפ 
ְך ָיָקר  מוקיר כל העתקה והעתקה, כל תזוזה קטנטונת. ל כ ָ כ ָ ׁש 

 
 "בגדי מלכות"ולא כתיב  "ותלבש אסתר מלכותאור חדש" ה': "מהר"ל, " 5

ר שהיתה מלכה כאשר מפני כי גם ההדיוט יכול ללבוש בגדי מלכות אבל אסת

לגמרי  "לבשה מלכות"בזה שייך לומר ש ,לובשת בגדי מלכות והיא מלכה

כל שאף שהיא מלכה מ ".ותלבש בגדי מלכות"ואצל שאר מלכה שייך לומר 

אצל שאר  "ותלבש מלכות"ולכך לא שייך  ,אינה ראויה למלכות לגמרי קוםמ

מר עליה ותלבש מלכה רק אסתר שהיתה ראויה למלכות לגמרי לכך שייך לו

 "מלכות.
 שמות ד', יד.   6
תן שטרנהרץ, "ליקוטי הלכות", "אורח חיים" הלכות תפילת המנחה רבי נ 7

ְוכּו'. ִכי ִעַקר  "ּפֹור ִהְתּפֹוְרָרה ֶאֶרץ"ְבִחינַת  'ּפֵּרּוִרים'ְלׁשֹון  'ּפּוִרים'ז', כא: "

י ְבִחינַת ּפֵּרּוִרים ַדִקים ֶׁשִמְתגַבֵּר ָכל ֶאָחד ַלֲחטֹף ְוכּו'. ִכי ֲעָמלֵּק -ַעל ַהִתקּון יְדֵּ

ִמְתגַבֵּר ְמאֹד ְוִעַקר ִהְתגְַברּותֹו ִבְפגַם ַהְבִרית ֶׁשהּוא ְּפגַם ַהַמֲחָׁשָבה, ֶׁשִהיא 

י ַהַצדִ -ְוַהִתקּון ַעל ..[.]ְבִחינַת ּפֵּרּוִרים  ּלּו ַהּפֵּרּוִרין ַעליְדֵּ -יק ֶׁשיָכֹול ְלַהגְִביַה אֵּ

ט ְמַעט ַהַמֲחָׁשבֹות טֹובֹות ֶׁשֲעָמלֵּק רֹוֶצה ְלָדְרָסם ּוְלַבְטָלם. ְוַהַצִדיק  י ֶׁשְמַלקֵּ יְדֵּ

יל, ִכי זֶה ְבִחינַת ְתׁשּוַבת ַהִמְׁשָקל ְוכּו', ְועֹוֶׂשה ִמזֶ  ט אֹוָתם ַכנִזְָכר ְלעֵּ ה ְמַלקֵּ

 



 

 

יק ַעְצמֹו  ָאָדם ַמְעת ִּ ה ׁש  ָקה ְקַטנ ָ ָעה ְוַהְעת ָ נו  ַרְך ת ְ ְתב ָ ם יִּ ֵּ י ַהׁש  ינֵּ עֵּ ב ְ
ה   ד ז  ג  ַדאי נ  ין כ ְ אֵּ ֲעָרה, ַעד ׁש  ַ חו ט ַהש   חֹות מִּ ָ ו  פ  יל  ה ָהעֹוָלם, ֲאפִּ ז  ב ְ

ה וְ  מ ָ ַפְרָסאֹותכ ַ ים עֹוָלמֹות ו  ה ֲאָלפִּ כל  8)בעולמות העליונים(. ַכמ ָ
שאת אוספת זו קפיצה קוואנטית ענקית שלך מלכות פירור 

בעולמות העליונים. את משאירה כזה רושם, כזה שובל של 
שרוצה להרוג  ,לובשת מלכות, ופתאום אחשוורושאסתר זריחה. 

  רואה חוט של חן על הפנים שלה. ,אותה

סיפור על חוט ובגד מתוך הספר הנהדר של אהרון רזאל הזמר, 
 "החיים כניגון". 

תערב ביניהם. נכמעט שו ,למד בין גוייםהיה נער שמעשה ב
של ועליו סמל  ,[ תלבושת]  ספרם היהבבית קבוע ומלבוש 

יודע " ואמר לו: ,בדרך סודער נצלב. יום אחד פנה אליו כמין 
סמל מהבגד אי  ותו. גם אני. דע לך, להוריד אאתה שיהודיאני 

גם  , אך[ זה יעורר פה אנטישמיות איומה]  משום איבהאפשר 
 . "אמונתנואין זה מדרך  ,המלבושלענוד אותו על 

 "מה עושים?"

כל יהודי,  הרבי של חסידי חב"ד.  .מעבר לים גדול ישרבי "
אנחנו שלחנו פינה בעולם, שולח לו מכתב ובו שאלה. גם  בכל

 . "וענה לנו

 "מה ענה?" 

 ,ב[הצל]אותו שתי וערב תפור תפר קטן על צלע נו להורה ל"
מבטל ה מעשהתפר הקטנטן ב , אך יש בובבירור שאינו נראה

אם תרצה, תבוא לביתי ואמי תתפור לך תפר . אותו צלבאת 
 ., הנער הציע"קטן

, על חסידים ולא על הרבילא מעודו שלפני כן לא שמע וא, הו
היו יושבים בביתו והאם  נענע לו בראשו והלך עמו לביתו.

ניגון חסידי.  . בין כך, שאלו אם שמע פעםלו תפר תופרת
ניגש הלה למכשיר הפטפון וניגן רך שלילה. הניד לו ראשו ד

לא זז משם עד שהתאהב  .לו תקליט חדש, ובו ניגוני חב"ד
 באותם ניגונים בכל מאודו. 

ו: ואמר להורי ,וביתלוהוא חזר . חברים יםנעשו השניבסוף ל
 ו ולימודיו. יבעל תשובה". שינה מלבושיו, מאכל מהיום הנני"

 
ק ְוָהִעָקר ַעל-ְבִחינַת ּפּוִרים ֶׁשִהיא ַמֶּפֶלת ָהָמן ַח ַהכֹל ְבִׂשְמַחת -ֲעָמלֵּ י ֶׁשְמַׂשמֵּ יְדֵּ

ֲעָׂשָרה ִמינֵּי נְגִינָה ֶׁשִהיא ִׂשְמַחת ָחָתן ְוַכָּלה ֶׁשַעל יָָדם ַההֹוָלָדה  ּפּוִרים ֶׁשנְִמָׁשְך מֵּ

י ַהִשְמָחה. ֶׁשזֶהּו ְבִחינַת גֶֹדל עֶֹצם ַהִמְצָוה יְ -ִמדֹור ְלדֹור ֶׁשִעַקר ַהִתקּון ַעל דֵּ

ַח ָחָתן ְוַכָּלה  ". ְלַׂשמֵּ
, שיחות שאחר סיפורי המעשיות -רבי נחמן מברסלב, "סיפורי מעשיות"  8

   "הצדיק שנפל עליו עצבות".

הוא היה. ואני, אהרון,  – "פור הזההסילא היה : "ואם תאמרו
נכדיו הם. ובכל מקום שיש ניגון  –נשאתי את בתו. ובניי 

  9חסידי, שם תמצאוהו.

 .החוט הקטן הזה

לענק הרב עובדיה אומר. תשתדלו לא להתחפש לאנשים רשעים, 
תתחפשו  .. תשתדלו..וך על הבגדהּפ קוביות הירוק הדוחה עם 

התחפושות של  ךכה איבַ לצדיקים, למלכה, לנסיכה. אני תמיד ְמ 
הילדות הופכות להיות קטנות ככל שהן גדלות. היא היתה מלכה 

יא פכה חיפושית והיא הפכה פרפר והיא הפכה לנסיכה והיא הוה
למה  פכה לפרפרית זולה, חס ושלום. למה?יא הפכה דבורה והה

ו את טתגדלו, ותע גדלים? קטנות תחפושות הילדים ככל שהם
בגדי המלכות האלה. וזה לא שהבגד עושה אותך, אבל האור שלך 

 מלכות. את כשאת לובשת יוצא ביתר ש  

 הדסה סאסי בצוות העריכה:

 

 

 

 
, "ניגון הצדיק וניגון בעל רזאל, "החיים כניגון" בהוצאת דברי שיראהרן  9

 . 26-27, עמ' התשובה"

https://parasha.org/signup

