
פרשת תצוה - זכור תשע”ח
פנינים מרבינו האור החיים הקדוש

הוא  האם  כהונה  בגדי  לבישת  חיוב 
העבודה או  העובד  מצד  נובע 

ששימש  גדול  ]-"כהן  בגדים'  'מחוסר  כשהוא  עבודה  שעבד  כהן  הנה 
טו:([  זבחים  )רש"י  מארבעה"  בפחות  הדיוט  וכהן  )בגדים(  משמונה  בפחות 

)יז:(  זבחים  במסכת  הוא  הדברים  ]ומקור  מיתה.  חייב  והוא  פסולה,  עבודתו 

שלמדו כן מהפסוק בשמות )כט ט( וכ"כ הרמב"ם )הל' כלי מקדש פ"י ה"ד(. 

מהפסוק  הוא  הדברים  שמקור  משמע  )שם(  והאוה"ח  מג(  )כח  מרש"י  אולם 

ואכמ"ל[. עיי"ש.  כח  בקאפיטל  מג(  )פסוק  הנ"ל 

ומבואר שהכהן העובד עבודה מחוייב ללבוש את כל בגדי הכהונה שלו 
ביסוד  לעיין  יש  והנה  המקום.  לפני  ומקובלת  רצויה  עבודתו  שתהא  בכדי 

החיוב הזה: האם החיוב ללבוש בגדי כהונה נובע מצד הכהן המכהן או שהוא 

עבודה  בשעת  כהונה  בגדי  ללבוש  החיוב  האם  דהיינו  העבודה.  מצד  נובע 

שמא  או  העבודה  את  לעשות  ראוי  להיותו  ה'עובד'  את  להכשיר  בכדי  הוא 

מעשה  שעשיית   – העבודה  מצד  נובע  עבודה  בשעת  הבגדים  לבישת  חיוב 

בין  מינה  ]והנפקא  כהונה.  בבגדי  מלובש  להיות  העובד  את  מחייבת  העבודה 

ודע  ד"ה  יט  )כלל  דאורייתא  ושו"ר שהאתוון  להלן.  יבואר  הללו  הצדדים  שני 

בזה[. נסתפק  כבר  דדבר( 

והנה מדברי האוה"ח )כח ב( מבואר )כהצד הראשון הנ"ל( שאין העבודה 
הבגדים  לבישת  חיוב  כהונה אלא  בגדי  ללבוש  העובד  בעצמותה מחייבת את 

במשכן  עבודה  לעבוד  ראוי  לעשותו  העובד  את  להכשיר  בכדי  רק  הוא 

לכבוד  אחיך  לאהרן  קדש  בגדי  'ועשית  )שם(  כתיב  דהנה  המקדש.  ובבית 

הוא,  ולתפארת'  'לכבוד  באומרו  הכתוב  שכוונת  האוה"ח  ומבאר  ולתפארת'. 

של  ולתפארת  לכבוד  אלא  אינו  עבודה  בשעת  הבגדים  את  ללבוש  שהחיוב 

ללבוש  העובד  יתחייב  לא  העבודה  עשיית  עצם  מצד  אמנם  המשרת.  הכהן 

שיתבאר. וכמו  כהונה  בגדי 

משה  שימש  במה  עקיבא  רבי  את  "שאלו  אמרו  לד.(  )ע"ז  בגמ'  דהנה 
בחלוק  לו  אמרו  מדרשא,  בי  ושאל  אתא  בידה  הוה  לא  מילואים,  ימי  שבעת 

עשה  כשמשה  המילואים,  ימי  שבעת  שבמשך  דהיינו  אימרא".  בו  שאין  לבן 

שואלת  ולכן  הטעם(.  ברש"י  )עיי"ש  כהונה  בגדי  לבש  לא  הוא  העבודה,  את 

במשך  במשכן,  העבודה,  את  עשה  כשהוא  משה  לבש  בגדים  איזה  הגמ': 

שפה.  בו  שאין  לבן  חלוק  לבש  שמשה  בגמ'  ואמרו  המילואים.  ימי  שבעת 

אימרא(. בו  שאין  בתד"ה  שם  מבואר  בו שפה  הי'  ]והטעם שלא 

עצם  מצד  נובע  לא  כהונה,  בגדי  ללבוש  שהחיוב  מזה,  האוה"ח  ומוכיח 
מתחייב  הי'  רבינו  משה  גם  אז  כן,  הדבר  הי'  אילו  שהרי  העבודה.  עשיית 

יכול  יהא  שהוא  בכדי   – המילואים  ימי  שבעת  במשך  כהונה,  בגדי  ללבוש 

המילואים. ימי  שבעת  למשך  במשכן  העבודה  את  לעשות 

את  העובד  האיש  מצד  נובע  הבגדים  את  ללבוש  שהחיוב  לפי  אמנם 
רק  הזה  שהדין  ולומר,  לחלק  מקום  יש  לפיכך  לעבודה,  להכשירו   – העבודה 

נאמר לענין "משרת קבוע לעבודתו". דהיינו לפי שחיוב לבישת הבגדים נובע 

רק  נאמר  שהוא  ולומר,  החיוב  את  להגביל  אפשרות  יש  לכן  ה'עובד',  מצד 

שאינו  משרת  לענין  אמנם  הכהנים.   – קבוע'  'עובד  שהוא  כזה  עובד  לענין 

קבוע ]-משה רבינו בשבעת ימי מילואים[ לא נאמר חיוב לבישת בגדי כהונה. 

העבודה,  את  עבד  רבינו  שמשה  האומרת,  הגמ',  דברי  היטב  מובנים  ולפי"ז 

כהונה. בבגדי  לבוש  הי'  לא  אע"פ שהוא 

היא  מה  לדעת  צריך  ולתפארת.  לכבוד  וגו'  "ועשית  האוה"ח  לשון  וזה 
כוונת ד' באומרו 'לכבוד' וגו', אחרי שמודיעו מעשיהם ואופניהם. ואם להודיעו 

מזה. לנו  יצא  מה  ותפארת,  כבוד  לאהרן  בהם  יש  אלו  שבגדים 

וזה  לד.(  )ע"ז  מעמידין  אין  בפרק  שאמרו  מה  פי  על  שיתבאר  ואולי 

לא  מילואים,  ימי  שבעת  משה  שימש  במה  עקיבא  רבי  את  שאלו  לשונם: 
עד  אימרא.  בו  שאין  לבן  בחלוק  לו  אמרו  מדרשא,  בי  ושאל  אתא  בידה,  הוה 
שאין  יגיד  זה  בחלוק,  המילואים  ימי  בשבעת  משה  ששימש  ממה  הנה  כאן. 
זולת הכהנים תתרצה עבודת הקרבנות  ובניו אבל  הבגדים מעכבין אלא לאהרן 

בגדים. בלא 

הבגדים  כי  תחשוב  לא  לומר  וגו',  'לכבוד'  באומרו  שמודיעו  מה  והוא 
המילואים,  ימי  בעבודת  משה  ללבשם  הדבר  ויתחייב   – לבד  עבודה  לצרכי 
לצד  אבל  לעבודתי,  קבוע  למשרת  וגו'  'לכבוד'  אלא  אינם  ]כי[  הוא  כן  לא 
שמש  שכן  וכמו  לבן  בחלוק  יעבדו  ובניו,  אהרן  בזולת  כשתהי'  לבד  העבודה 

כנזכר". משה 

עיי"ש  יא(,  ב אות  )כח  יוסף  הנ"ל מבואר בפרדס  ]שו"ר שככל הדברים 
עוד מה שציין בעיקר הספק הנ"ל. וכן עיין בזה במנחת חינוך )מצוה צט אות 

בזה[. ואכמ"ל  דמדברי(  ודע  ד"ה  יא  )כלל  דאורייתא  ואתוון  טז(, 

המשחה  בשמן  ומשיחתם  כהונה  הבגדי  לבישת  באמצעות 
ושורש  ובניו מבחינת מקור  עליונים על אהרן  אורות  הושפעו 

"כהן" לבחינת  נפשם  נתעלית  ועי"ז  ימינא,  דרועא  נשמתם, 

ומלאת  אתם  ומשחת  אתו  בניו  ואת  אחיך  אהרן  את  אתם  "והלבשת 
כל  ידם.  את  "ומלאת  ופרש"י:  מא(.  )כח  לי"  וכהנו  אתם  וקדשת  ידם  את 
מאותו  בו  מוחזק  להיות  לדבר  נכנס  כשהוא  חינוך   לשון  ]הוא[  ידים  מילוי 
ובוודאי  ידים'.  'מילוי  נקרא  בדבר  מוחזק  כשהוא  ]-כי  מילוי"  הוא  והלאה  יום 
'ויקח  כמו  בידו,  אוחזו  בידו אף שאינו  נקרא מוחזק  בו  כל דבר שהוא מוחזק 
יד',  'מילוי  זה מכונה  הרי  בדבר אחד  ולכן כשהוא מוחזק  מידו'.  כל ארצו  את 

גו"א([. בשם  רש"י'  )'ביאור  ממנו  מלאה  שידו 

כינוי  פי הפשט, שהוא  על  ידם',  'את  תיבת  ומבואר שרש"י מפרש את 
הדבר  נחשב  ובזה  מסויים,  לתפקיד  מתמנים  ובניו[  ]-אהרן  להיותם  והגדרה 
פנימיות  פי  על  אולם  שהוא.  אופן  באיזה  מתמלאת  הגשמית  ידם  כאילו 
הפנימית  להבחינה  כינוי  הוא  'ידם'  תיבת  שכוונת  האוה"ח,  מבאר  הדברים, 
יכוין באומרו  כי  "ואולי  וכמו שיתבאר. דהנה זה לשון האוה"ח  ובניו  של אהרן 
החסד  בבחינת  נשפעים  הם  המעשה  באמצעות  כי  לומר  בזה,  ידם'  'את 

והבן". הגדולה'.  ל'יד  המתייחסת 

האוה"ח  שכתב  יסודות  כמה  פי  על  יבואר  האוה"ח  כוונת  ועומק 
נפש  היא  שהכהונה  מקומות  ובשלשה  בשנים  העירותיך  "וכבר  א'  בפירושו: 
ירצה  בד'  "ו'לבש הכהן מדו  ב'  יב(.  )במדבר כה  כן במקום הנשמות"  הנקראת 
ה"כהונה"  כי   – ב(  ו  )ויקרא  כהן"  בשם  יתכנה  כי  והרחמים  החסד  למדת 
יש  הוא  ברוך  האדון  כי  לדעת  לך  יש  "כי  ג'  כג(.  ט  )שם  ה"חסד"  בחינת  היא 
]-דרועא  הגדולה'  ה'יד  כו'  הגדולה'  'יד  תקרא  האחד  בחינות:  שני  במידותיו 

טו(. יג  )שמות  והטוב"  החסד  צד  היא  ימינא[ 

החוטאים  את  הרגו  לוי  שבני  לאחר   – כט(  )לב  תשא  כי  ובפרשת 
)שם(  האוה"ח  ומבאר  לד'".  היום  ידכם  'מלאו  רבינו  משה  להם  אמר  בעגל, 
יהיו  היום  הן  כי  הודעה,  פירושו  אלא  ציווי  לשון  פירושו  אין  ידכם,  "מלאו 
ואין  היא:[  זו  בהודעה  משה  ]וכוונת  "לד'".  כחכם,  פירוש  "ידכם",  מלאכם 
שיגרום  אכזריות  של  כמעשה  הנראה   – החוטאים  הריגת  ]-של  זה  במעשה 
הכרת חוסר האושר, אלא  לההורגים שיחסרו אורות נשמתם ע"י מעשה כזה[ 
ידם  נתמלאה  החוטאים  הריגת  ידי  שעל  דהיינו  הנפש".  אורות  מילוי  אדרבה 
תוכה  אל  שהושפעו  רוחניים  מאורות  הקדושה,  נפשם  דהיינו  הרוחני,  כחם   -

הזה. המעשה  באמצעות 

האוה"ח  דברי  עומק  יתבאר  הנ"ל  המקומות  בכל  האוה"ח  דברי  ולפי 
בפרשת תצוה. דכוונת האוה"ח הוא, שעל ידי לבישת הבגדי כהונה ומשיחתם 



רוחני",  "באופן  נכנסים  ובניו  אהרן  יהיו  בפסוק(,  )כמבואר  המשחה,  בשמן 
כהנים. להיות   – החדש  בתפקידם  מוחזקים  להיות 

בהם  נתהווה  המשחה,  בשמן  ומשיחתם  הבגדים  לבישת  שע"י  דהיינו 
שינוי פנימי שבאמצעתו הם נתעלו להיות כהנים הראויים לשרת את ד'. לפי 
אורות  להם  ד'  השפיע  המשחה  בשמן  ומשיחתם  הבגדים  לבישת  ידי  שעל 
היינו  ]-'ידם',  נפשם  נתמלאה  ועי"ז  נפשם,  משורש  החסד,  מבחינת  עליונים 
בקביעות  עליה,  יחול  שבו  להדרגה  עד  ונתעלית  נפשם[  שהוא  הרוחני  כחם 
לעולמים, התואר 'כהן' – שהיא בחינת נפש מעולה של משרתי ד' ]-הכהנים[ 

היטב. ודו"ק  לעיל(.  שהובא  יב,  כה  במדבר  האוה"ח  )וכמוש"כ 

לימוד  הוא  הס"מ  ושרו  עמלק  כנגד  הכח 
לשמה לימוד  מהו   – לשמה  התורה 

בחר  יהושע  אל  משה  ויאמר  ברפידם.  ישראל  עם  וילחם  עמלק  "ויבא 
)שם(  האוה"ח  ומבאר  ח-ט(.  יז  )שמות  כו'"  בעמלק  הלחם  וצא  אנשים  לנו 
עון  הי'  איתם,  להלחם  יבוא  שעמלק  עי"ז  להיענש  לישראל  שגרם  שהעון 
כיון שהוא  זו  ביהושע לעמוד בראש מלחמה  ולפיכך בחר משה  תורה.  ביטול 

האהל'.  מתוך  ימיש  'לא  יא(  לג  )שם  וכמוש"כ  בתורה  תמיד  עוסק  הי' 

הוי  וכנגדו  הטוב שבבריאה  תכלית  היא  התורה  כי  הוא,  הדברים  והסבר 
וירידתו  עמלק שהוא תכלית הרע שבבריאה )כמבואר בספה"ק(. ולכן עלייתו 
כשהם   – התורה  ללימוד  בנ"י  של  בהייחס  ישיר,  באופן  תלוי,  עמלק  של 
מתחזקים בלימודה, נחלש עמלק, וכשהם מתרפים בלימודה ח"ו הוא להיפך.

 ויש ללמוד את היסוד הזה מתוך דברי הגמ' הקדושה. דהנה בגמ' )סוכה 
הצדיקים".  בפני  ושוחטו  הרע'  ל'יצר  לבוא מביאו הקב"ה  "לעתיד  נב.( אמרו: 
יא  )שמות  האוה"ח  לשון  הללו,  הגמ'  דברי  את  מביא  כשהאוה"ח  אמנם 
]וכן  הצדיקים".  במעמד  וישחטנו  ל'ס"מ'  הקב"ה  יביא  לעת"ל  "כי  הוא,  ה( 
כי  סופ"ה(,  כב  )שמות  משפטים  בפרשת  האוה"ח  דברי  מתוך  גם  מתבאר 
רש"י  )וכמוש"כ  הס"מ  על  הנאמר  יב.(  )מכות  הגמ'  דברי  את  מציין  האוה"ח 
הללו  האוה"ח  דברי  ולכאורה  הנ"ל.  סוכה  בגמ'  המוזכר  היצה"ר  לענין  שם(, 
יצר  הוא  שטן,  הוא  ר"ל  "אמר  האומרת:  טז:(  )ב"ב  הגמ'  דברי  על  מבוססים 

המות"[.   מלאך  הוא  הרע, 

)אלשיך  עמלק  של  שרו  הוא  שהס"מ  להלן(,  )עי'  מבואר  בספה"ק  והנה 
דרוש  תצוה,  )פרשת  הקדוש  של"ה  א-ח(,  ו  בראשית  משה  )תורת  הקדוש 
)וואלזין(.  יג(, דרשות מוהר"ח  )דרוש  דברים אחדים להחיד"א  זכור(,  לפרשת 
של  שרו  הוא  שהס"מ  כתב  י:(  סוטה  כט.,  )סוכה  רש"י  והרי  לשאול:  ]ואין 
שעמלק  לפי  עמלק.  של  שרו  איננו  שהוא  משמע  ומזה  אדום,  שהוא  עשו, 
)ליקוטי  הכהן  צדוק  ר'  וכמוש"כ  ואדום,  עשו,  של  כוחו  תמצית  באמת  הוא 
הנ"ל  המפרשים  וכל  אחד,  מקום  אל  הולך  הכל  כן  ואם  טז(.  אות  אמרים 

אחד[. לדבר  נתכוונו 

דהנה  התורה.  לימוד  הוא,  עמלק  על  להתגבר  יכולים  אנו  שבו  והאופן 
הס"מ.  ]-היצה"ר,  ושרו  עמלק  כנגד  שהכח  לנו,  מגלה  ל.(  )קידושין  הגמ' 
יצה"ר  "בראתי  וזה לשון הגמ':  לימוד התורה.  ורק,  )וכמו שנתבאר([ הוא, אך 
)ויקרא  האוה"ח  מבאר  הללו  הגמ'  דברי  פי  ועל  תבלין".  תורה  לו  ובראתי 
וכשיושלל  התורה,  זולת  ]אחר[  עסק  ע"י  מהיצר  לינצל  תקוה  "שאין  יד(  כו 
מהתורה יטה אזנו ליצרו הרע" דהיינו שרק על ידי לימוד התורה יצליח האדם 
במלחמתו כנגד היצר הרע. אולם אם אין האדם לומד תורה אז בוודאי שהוא 

הרע. היצר  לדברי  אזנו  יטה 

הוא  עמלק  כנגד  העיקרי  שהכח  הקדושה,  הגמ'  מדברי  למידים  נמצינו 

הוא  ושרו  עמלק  של  כוחו  החלשת  או  שהגברת  נמצא  ולפי"ז  התורה.  לימוד 

הקדושה. התורה  בלימוד  ישראל  התדבקותם של  דרגת  כפי 

לשמה".  תורה  אלא  מהיצר  מציל  "שאין  )שם(  מבאר  האוה"ח  אולם 
יצרו הרע.  דהיינו שאין כח בכל סוג של לימוד התורה להציל את האדם מיד 

מליפול  האדם  את  הוא שמציל  'לשמה',  התורה שנעשה  לימוד  לפי שדווקא 

ידי  על   - עמלק  של  כוחו  החלשת  לענין  שגם  לומר  יש  ולפי"ז  יצרו.  ליד 

את  להחליש  יכול  לשמה  לימוד  רק  ולכן  הזה.  התנאי  נאמר   - התורה  לימוד 

ושרו. עמלק  כוחו של 

ז לז בסופו,  )ויקרא  ולכן צריך להבין: מהו "לימוד לשמה". והנה האוה"ח 
תורה  ילמד  שהאדם  הוא  לשמה  התורה  שלימוד  מבאר,  ג(  לב  דברים  יד,  כו 

שהוא  האדם  יכוין  אלא  עצמו.  להנאת  תורה  לומד  הוא  שאין  דהיינו  ד'  לשם 

לומד תורה בגלל שכן צווהו ד'. ]וכ"כ רש"י )תענית ז. ד"ה לשמה( וזה לשונו 

ויכוין ג"כ לזה,  "לשמה. משום כאשר צווני ד' אלוקי, ולא כדי להקרות רבי"[. 

שיתבאר(.  )וכמו  כבודו  שם  ויתפאר  יתגדל  לימודו  שע"י 

גדל  הבו  אקרא  ד'  שם  "כי  כתיב  ג(  לב  )דברים  האזינו  בפרשת  ]אולם 
"עוד רמז שהגם שתלה להם עסק התורה  לאלקינו". וכתב האוה"ח וזה לשונו 

מש"כ  ועיי"ש  כו'"  כמטר  "יערף  ב(  )פסוק  שם  לעיל  ]וכמוש"כ  ומטר  בטל 

לקרות  אלא  זה,  על  בלימוד  הכוונה  תהי'  לא  כו'"[  דבר  "וממוצא  האוה"ח 

פירוש  אקרא',  ד'  'שם  טעם,  יהי'  פירוש  'כי'  אומרו  והוא  ד'.  תורת  בספר 

שהסיבה  לנו  לבאר  בא  שהפסוק  ]היינו  יתברך,  שמו  שהיא  בתורתו  לקרות 

תורה  תקרא  וזו  לאלקינו'.  'גדל  שיתן  כדי  הוא[  תורה  לומד  שהאדם  לזה 

כבודו". ולפאר שם  לגדל  לשמה, 

החסד  שכתב  כמו  הוא  האוה"ח  כוונת  שעומק  לומר  אפשר  ואולי 
בכדי  תורה  לומד  שהאדם  היינו  לשמה  התורה  שלימוד  כח(,  )ז  לאברהם 

האוה"ח  לשון  זה  דהנה  שכינתי'.  עם  קוב"ה  לייחד   – השכינה  את  לקשט 

כידוע  התפארת  כינוי  אליו  יתייחס  ב"ה  הוי'  שם  כי  "ודע  ב(,  כח  )שמות 

כה.(.  ח"א  )שם  הכבוד"  כינוי  אליו  יתייחס  אדנות  ושם  רנה:(.  ח"ב  )זוה"ק 

ולפי"ז יש לומר, שכוונת האוה"ח במש"כ "וזו תקרא תורה לשמה לגדל 
ולקשר  להכליל  לכוין,  צריכים  תורה  שהלומדי  כך:  הוא  כבודו"  שם  ולפאר 

השכינה  ש"בחינת  ]לפי  השכינה,   - אדנות  של  השם  שהוא  כבודו',  'שם  את 

התפארת  מדת  עם  ביחד  טו([,  כו  שמות  )אוה"ח  אדנות"  בשם  תתכנה  כו' 

כבודו',  'שם  את  כו'  'לפאר'  של  לשון  האוה"ח  כתב  ולפיכך  קוב"ה.  דהיינו 

]היינו  להגדיל  לכוין  צריכים  תורה  שהלומדי  הזה,  הענין  את  לנו  לרמז  כדי 

הכוונה  מזאת  שהתוצאה  באופן  כבודו'[   ]'שם  השכינה  בחינת  את  'לגדל'[  

יחד  כבודו'[,  ]'שם  השכינה  בחינת  את  ולקשר  'ל'הכליל  היינו  'לפארו',  תהא 

קוב"ה.     - דהיינו מדת התפארת  'פארו'  בחינת  עם 

כך:  הוא  לאלקינו"  גדל  הבו  אקרא  ד'  שם  "כי  הפסוק של  כוונת  ולפי"ז 
אלוקינו.  של  הבחינה  את  עי"ז  להגדיל  מכוין  אני  ד',  בתורת  קורא  כשאני 

קוב"ה,  עם  השכינה  את  לייחד  התורה(  )בלימוד  מכוונים  שאנו  שעי"ז  והיינו 

בתכשיטי  אותה  ומקשטים  השכינה  בחינת  את  מגדילים  אנו  שבזה  הרי 

תפארתה.

ללמוד  שיש  מפורש  כותב  האוה"ח  כ(  )כז  תצוה  שבפרשת  ובאמת 
כו'  למאור  ]-"ואומרו  ושכינתי'  קוב"ה  לייחד   – הזאת  הכוונה  עם  תורה 

לימוד  ש'זהו'  לומר  הוא  האוה"ח  כוונת  עם  להסתפק  שיש  אלא  במכון"[, 

כו'  "גם  האוה"ח  ]ומש"כ  שמריה"(.  כו'  "ודקדק  לעיל  )-עיי"ש  לא  או  לשמה 

ודו"ק[.  ב'וק'.  'יק'  שם  לייחד  היינו  אולי  למעלה" 
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