
  

 

 מלחמה לה' בעמלק

ישי סמואלהרב 

בשבת הקרובה בעז"ה נזכה לקיים מצוות עשה 

ר ָעָשה לְָך ֲעָמלֵקמדאורייתא, והיא מצוות " " זָכֹור ֵאת ֲאשֶׁ

)דברים כה, יז(. ברצוני לעסוק בעניין מעשה עמלק, ובסוף 

אף לקשר את עניין זה לתחילת פרשת השבוע, פרשת 

 תצווה.

 ויזנב בך כל הנחשלים אחריך

נעיין בפסוקים המדברים במלחמת עמלק: מלחמת עמלק 

בפרשת בשלח. עם ישראל נמצא ברפידים לפני  מוזכרת

הלכו  מתן תורה, משה והזקנים לא נמצאים במחנה, הם

להר חורב להוציא את המים עבור העם, וכך יצא שהמחנה 

נשאר בלי מנהיגים. זו הייתה ההזדמנות בה בחר עמלק 

ְִּשָרֵאל וַיָבֹא ֲעָמלֵק " לבוא ולהילחם בישראל. ם י ם עִּ ִּלָחֶׁ וַי

ם ידִִּֽ ְרפִּ ים וְֵצא בִּ ַע ְבַחר לָנּו ֲאנָשִּ ל יְהֹושֻׁ ה אֶׁ ר מֹשֶׁ : וַיֹאמֶׁ

לֵָחם א   הִּ ִָּצב ַעל רֹאש ַהגְִּבָעה ּוַמֵטה ָהִֽ נֹכִּי נ ֲעָמלֵק ָמָחר ָאִֽ -ַבִֽ

י ים ְביָדִִּֽ ט(. בפסוקים אלה מופיע -" )שמות יז, חֹלהִּ

לראשונה יהושע. אמנם אנחנו כבר מכירים אותו כמשרת 

משה, כאחד מהמרגלים שיצאו לתור את הארץ וכממשיכו 

עם דמותו.  של משה, אך כאן זו ההיכרות הראשונה שלנו

האם משה לא יכול להילחם בעמלק  –נשאלת השאלה 

 בעצמו? מדוע הוא פונה אל יהושע?

משה מציין כי רק מחר תתקיים המלחמה.  –שאלה נוספת 

כאמור, משה  –למה לחכות למחר? התשובה פשוטה 

ושאר ההנהגה נמצאים רחוק מהמחנה. עמלק לעומת זאת, 

ם, באנשים מזנב בעם ישראל, תוקף באחרונים שבע

הרחוקים ביותר ממשה. על כן משה מגייס היום את 

 האנשים למלחמה ומכריז כי המלחמה תיערך רק מחר.

 יג(: -הפסוקים ממשיכים )שם, י

ה  לֵָחם ַבֲעָמלֵק ּומֹשֶׁ ה לְהִּ ר ָאַמר לֹו מֹשֶׁ ַע כֲַאשֶׁ וַיַַעש יְהֹושֻׁ

ה יָדֹו וְגַָבר ַאֲהרֹן וְחּור ָעלּו רֹאש ַהגְִּבָעה: וְָהיָה כַ ים מֹשֶׁ ר יָרִּ ֲאשֶׁ

ִּיַח יָדֹו וְגַָבר ֲעָמלֵק ר יָנ ְִּשָרֵאל וְכֲַאשֶׁ ְִּקחּו : י ים וַי ה כְֵבדִּ ִּיֵדי מֹשֶׁ ו

ֶׁה  ז ב ָעלֶׁיָה וְַאֲהרֹן וְחּור ָתְמכּו ְביָָדיו מִּ ימּו ַתְחָתיו וַיֵשֶׁ ן וַיָשִּ בֶׁ אֶׁ

 ָ מּונ י יָָדיו א  ָחד וַיְהִּ ֶׁה אֶׁ ז ָחד ּומִּ ַע אֶׁ ש: וַיֲַחלש יְהֹושֻׁ ה ַעד בֹא ַהָשמֶׁ

ב י ָחרֶׁ ת ַעּמֹו לְפִּ ת ֲעָמלֵק וְאֶׁ  .אֶׁ

במלחמה בעמלק יש רגעים בהם ישראל גוברים, וישנם 

הנשאלת על  רגעים בהם עמלק גובר. שאלה נוספת

היכן הפניה לקב"ה? רק בסוף המלחמה,  מלחמה זו היא

ֹ " אחרי ניצחון ישראל, מוזכר הקב"ה: ר וַי ל מֹשֶׁה  ה'אמֶׁ אֶׁ

ה  ַע כִּי ָמחֹה אְֶׁמחֶׁ ים ְבָאזְנֵי יְהֹושֻׁ ר וְשִּ ִּכָרֹון ַבֵספֶׁ כְתֹב זֹאת ז

ִּם ַתַחת ַהָשָמי ת זֵכֶׁר ֲעָמלֵק מִּ " )שם, יד(. לא ברור הדבר, אֶׁ

היכן היה הקב"ה עד עכשיו? מדוע לא פנו אליו עם ישראל 

 בבקשה לעזרה?

 ספרא וסייפא

התרחשויות האלה שבמלחמה נגד ניתן ללמוד מכל ה

עמלק מוכרחת להיות מעורבות של האדם. צריך שעם 

ישראל יפעל בעצמו. לכן משה רבינו לא פונה תחילה 

לקב"ה וישר מגייס את יהושע. המלחמה בעמלק זו 

מלחמה של עם ישראל, הם אלו שצריכים לעשות פה את 

המלחמה. אין פה מלחמה לה' במובן של המלחמה 

שּון נאמר "ה' במצרים בה ם ַתֲחרִּ ִּלֵָחם לָכֶׁם וְַאתֶׁ " )שמות י

לְָחָמה לַיד, יד(. כשנאמר על מלחמת עמלק " " ַבֲעָמלֵק ה'מִּ

)שמות יז, טז( הכוונה היא שזו מלחמה של יהושע, מלחמה 

 ה', לא על ידו של ה'.  לשםשל האדם 

דבר נפלא נוסף שאנו רואים במלחמת עמלק הוא הקשר 

הלוחמים  ;ידיו של משה למלחמתו של יהושעהישיר בין 

שמחזיקים את החרב בקרב, תלויים לגמרי בידיו של משה. 

וכי ידיו של משה עושות וכמאמר חז"ל )ר"ה כט, א(: "

אלא לומר לך כל זמן שהיו  ?מלחמה או שוברות מלחמה

ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם 

יש קשר ישיר  –ם ברורים ". הדברישבשמים היו מתגברים

ו של משה שנמצא גבוה על ראש הגבעה, לבין תבין תפיל

המלחמה המעשית שמתקיימת בפועל. ברור שהקב"ה 

נמצא עם ישראל בכל משך המלחמה, אבל אי אפשר 

 התשע"ח ד' אדרבס"ד 

וה פרשת  ר –תצו כו ז  שבת 
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2  מלחמה לה' בעמלק 

 

להסתפק רק בידיו של משה, רק בתפילה, צריך גם לבצע 

 מעשים, להילחם בפועל.

שע למשימה זו. שאלנו בהתחלה מדוע נבחר דווקא יהו

ר ניתן להוסיף על שאלה זו עניין נוסף: " ל מֹשֶׁה  ה'וַיֹאמֶׁ אֶׁ

עַ  ים ְבָאזְנֵי יְהֹושֻׁ ר וְשִּ ִּכָרֹון ַבֵספֶׁ ה  כְתֹב זֹאת ז כִּי ָמחֹה אְֶׁמחֶׁ

ִּם ַתַחת ַהָשָמי ת זֵכֶׁר ֲעָמלֵק מִּ " )שמות יז, יד(, לא רק אֶׁ

 שיהושע הוא זה שנבחר לצאת למלחמה, אלא כעת

מצטרף ציוויו של ה' לשים את כל העניין הזה באזני יהושע. 

 למה כל כך חשוב לצרף את יהושע לעניינים האלה? 

אמנם עד עכשיו לא הכרנו את יהושע, אך כאמור, אנחנו 

כבר יודעים שהוא זה שימשיך את משה רבינו והוא זה 

שיהיה אחראי על כל המלחמות בכיבוש הארץ. מלחמות 

מלחמות שדורשות להחזיק בהן חרב מצד  ןכיבוש הארץ ה

אחד, ואת ידיו של משה מצד שני. יש פה תלות של אחד 

טיפוס' ממנו צריך -בשני. המלחמה בעמלק היא ה'אב

המלחמות של עם  –ללמוד יהושע איך צריך להילחם 

ישראל הם שילוב בין הסייפא לספרא, בין החרב של 

 יהושע לידיו של משה. 

רת באופן מובהק לבית המדרש בו הבנה זו שלמדנו מתקש

אנו נמצאים. פה בישיבה אנו אמונים על ההבנה שיש קשר 

בין התורה הנלמדת בבית המדרש לבין החיים בצבא. אין 

סתירה בין שני הדברים. לצערנו הרב, גם בעולם התורה 

יש אנשים שחושבים ששני העניינים הללו גורעים אחד 

רוצה הוא יכול מהשני, יש אנשים הטוענים שאם אדם 

להיות חייל טוב, ואם הוא רוצה הוא יכול להיות בן ישיבה 

טוב, אך ביחד זה לא הולך. הם טוענים שדבר אחד פוגע 

בשני. אבל אנו רואים פה, בעניין מלחמת עמלק, שיהושע 

היה גם "בייניש" טוב וגם חייל טוב, ודאי שזה הולך ביחד, 

לשים לב מה כל צד מחזק את הצד השני. כמובן שצריך 

משפיע על מה ואיך עלינו לפעול כדי ששני הצדדים ילכו 

ביחד בצורה הנכונה, אבל אין כל ספק שהם צריכים ללכת 

ביחד. ידיו של משה לא יכלו לנצח את עמלק לבדם, וחרבו 

 של יהושע לא יכלה לגבור על עמלק לבדה.

 מי זה עמלק?

ר וַיֹאבעניין זכירת עמלק מופיעים שני פסוקים: " אֶׁל  ה'מֶׁ

ַע כִּי ָמחֹה  ים ְבָאזְנֵי יְהֹושֻׁ ר וְשִּ ִּכָרֹון ַבֵספֶׁ ה כְתֹב זֹאת ז מֹשֶׁ

ִּם ַתַחת ַהָשָמי ת זֵכֶׁר ֲעָמלֵק מִּ ה אֶׁ ְמחֶׁ זָכֹור ֵאת " )שם( ו"אֶׁ

ִּם ְצָרי ּמִּ ְך ְבֵצאְתכֶׁם מִּ רֶׁ ר ָעָשה לְָך ֲעָמלֵק ַבדֶׁ " )דברים ֲאשֶׁ

שבגללה נוציא השבת שני כה, יז(. ציווי זה הוא הסיבה 

בספר הראשון נקרא את פרשת השבוע,  –ספרי תורה 

ובספר השני נקרא את מעשה עמלק וכך נקיים מצוות 

עשה מהתורה לזכור את מעשה עמלק. קיימת מחלוקת 

פוסקים האם בשביל לקיים את מצוות זכירת עמלק, 

חייבים לקרוא בספר תורה את הפרשייה הזאת או 

ה בעלמא. בכל מקרה, אין ספק שמספיקה רק אמיר

לקיים את שצריך להזכיר באמירה כלשהי את עמלק כדי 

 .המצווה

 –בנוסף למצוות זכירת עמלק אנו מצווים במצווה נוספת 

ִּם" ַתַחת ַהָשָמי ת זֵכֶׁר ֲעָמלֵק מִּ ה אֶׁ ְמחֶׁ (. אנו " )שם, יטתִּ

מצווים למחות את זכר עמלק, ואפשר לומר שציווי זכירת 

עמלק בא בשביל שנגיע לידי מחיית עמלק. כיצד ניתן 

לקיים את הציווי למחות את זכר עמלק בימינו? הרי אין אף 

אחד מאתנו שמכיר עמלקי. בתקופת התנ"ך היה הדבר 

יהושע יצא למלחמה בעמלק, ואף דוד ושאול יצאו  –מובן 

יד את העמלקים שהיו בקרבתם. אבל איפה היום להשמ

נמצאים עמלק? איך אנחנו אמורים לקיים את המצווה הזו 

אם איננו יודעים לזהות מיהו עמלקי? מה עוזרת לנו הזכירה 

 אם איננו יכולים להגיע לידי ביצוע מחיית עמלק?

 להכין את השטח לקודש

 ה'שם משמואל' בקשר לצווי לזכירת עמלק אומר: 

פרשת זכור, במה שנוגע לעבודת האדם  בענייןלהתבונן יש 

מישראל, וכן בדבר סמיכותה לפרשת שקלים. הגם שהטעם 

גם פורים שחל  בוודאיפשוט כדי להסמיכו לפורים, אבל 

בימים האלה איננו במקרה, שכן איתא במהר"ל שכל הדברים 

הגדולים אינם במקרה. ונראה על פי מה שכבר אמרנו שנראה 

מיד קודם בנין בית המקדש והשפעת התורה בעליל שת

 .מחיית עמלק הייתה

תמיד לפני שיש סוג של קבלת תורה, לפני שמתקיימת 

בנייה של הקודש, בניית המקדש, מגיע איזה עמלק שצריך 

 למחותו. ממשיך ה'שם משמואל' ומוכיח דבריו:

בימי משה רבינו עליו השלום קודם מתן תורה והקמת  אחד

בימי שאול ודוד קודם בנין בית ראשון והתגלות . שני, המשכן

 .חכמת שלמה שעשה אזנים לתורה

כמו שראינו, ממש לפני קבלת התורה בהר סיני, הגיע 

עמלק והוצרכו משה ויהושע לצאת למלחמה. הוכחה 

נוספת היא מימי שאול, לפני תחילת מלכות שלמה ובניית 

, בית המקדש הראשון הוצרך שאול למחות את זכר עמלק

רק אז תהיה הדרך פנויה לגילוי השכינה ששרתה בממלכת 

שלמה. אין אפשרות להשראת שכינה בישראל אם יש 

ממשיך ה'שם משמואל ומביא הוכחה  עמלק קיים.

 שלישית:



  3 מלחמה לה' בעמלק

 

בימי מרדכי ואסתר קודם בנין בית שני ועלית עזרא  שלישי,

מבבל שאמרו ז"ל )סנהדרין כא:( "מה להלן תורה אף כאן 

 תורה".

ר מלכות אחשוורוש הושלמה מלאכת בניין בית לאח

המקדש השני. לפי רעיונו זה של ה'שם משמואל', גם פה 

הוצרך למחות תחילה את הופעת עמלק בעולם, את המן, 

לפני שיושלם בניין הבית. כעת, לאחר שהביא ראיות 

לדבריו, מסביר ה'שם משמואל' איך עניין מחיית עמלק 

 מתקשר לימינו:

בנין הבית השלישי ואז כתיב )ירמיהו, ל"א, לב( ולעתיד קודם 

"נתתי את תורתי בקרבם" וכתיב )ישעיה י"א, ט( "כי מלאה 

הארץ דעה את ה'", וקודם זה תהיה מחיית עמלק על ידי משיח 

מזה נראה בעליל שעמלק היפוך תורה ועבודת . בן יוסף

 .הקרבנות

עמלק זה ההפך המוחלט של התורה, אי אפשר שיהיה 

ותורה בבת אחת, לא ייתכן שיהיה עמלק ותהיה עמלק 

שכינה בישראל ביחד. עמלק מרחיק את האדם מעבודת 

 הקודש שלו. ממשיך ה'שם משמואל':

והנה ניסן הוא זמן התחדשות העבודה בכל שנה, כאמרם ז"ל 

)ר"ה ז'.( "חדש והבא קרבן מתרומה חדשה", ופסח נקרא 

את העבודה הזאת עבודה כמו שכתוב )שמות, י"ג, ה( "ועבדת 

בחודש הזה", וממחרת הפסח מתחילין לספור למתן תורה. 

על כן צריכין מקודם להחליש את כחו של עמלק המתנגד 

 .לזה על ידי קריאת פרשת זכור

חודש ניסן הוא הזמן בו מביאים את הקרבנות והמנחות 

מהתרומה החדשה, על כן הוא זמן התחדשות עבודת 

'שם משמואל', לפני הקודש. על כן, כדבריו של ה

שמתחילים לגשת אל הקודש, יש להיפטר, למחות כל זכר 

מגילוי העמלק שבמציאות, ולכן קבעו לקרוא את פרשת 

 סמוך לחודש ניסן. 'זכור'

 סילוק ההפרעות

עמלק הוא אינו אדם מסוים או אומה מסוימת. עמלק זה 

כוח שבא להפריד בין ריבונו של עולם לעם ישראל. לפני 

לקבל קדושה צריך קודם כל לסלק את מה שבאים 

שמפריע לקבל את אותה הקדושה, וזהו עמלק. לכן גם 

בימינו, שאין לנו עם מסוים שאפשר להכריז עליו כעמלק, 

עדיין ישנם דברים שמפריעים לנו בדרך לקבלת הקדושה. 

זה נכון גם לגבי כל אדם בעצמו, שהרי לכל אדם יש 

ושה, להשרות את דברים שמפריעים לו לקבל את הקד

י ְבתֹוכָםהשכינה בתוכו. " ְקָדש וְָשכַנְתִּ " )שמות וְָעשּו לִּי מִּ

כה, ח(. כדי לאפשר את קבלת התורה מרצון בפורים, כדי 

להכין את עצמנו לעבודת הקודש בחודש ניסן ולקבלת 

התורה שמגיעה ממש לאחר הפסח, צריך קודם כל למחות 

עים לנו בקשר עם את עמלק, לסלק את הדברים שמפרי

 הקב"ה.

בכל דור ודור זה עניין בפני עצמו, ואני מוסיף ואומר שלא 

רק בכל דור ודור אלא גם כל אדם ואדם. כל אדם מכיר 

את עצמו ויודע שיש בתוכו דברים שהם בגדר עמלק 

בשבילו, הוא צריך להכיר אותם ולדעת להיפטר מהם 

 בשביל להכיל את הקדושה. 

שה וטומאה יחולו ביחד. מוכרחים לא יכול להיות שקדו

לסלק את הטומאה כדי להכיל את הקדושה. ואיך עושים 

לומדים ממלחמת עמלק הראשונה,  –את זה? פשוט מאוד 

יהושע נלחם, אך סומך על ידיו של  ;ממלחמתו של יהושע

משה, על הרוח. ידיו של משה הן הקשר בין העליונים 

ה היא זו שיכולה לתחתונים. ידיו של משה הן התורה. התור

לבטל את העמלק שמפריע לנו להמשיך לקבל את 

 הקדושה. רק כך מנצחים את עמלק.

אם כן, הזיכרון אותו אנו נקיים בעז"ה בשבת הקרובה, הוא 

הזיכרון שעלינו לסלק את הדברים שמפריעים לנו 

להתחבר לקדושה שאנחנו יוצרים בפורים. רגע לפני החג 

 רוש".בו "הדר קיבלוה בימי אחשוו

 "אור חדש על ציון תאיר"

זה מביא אותנו לעניין המופיע בתחילת פרשת השבוע, 

פרשת תצווה. הפרשה פותחת בציווי להדליק את המנורה 

ִּקְחּו ֵאלֶׁיָך )שמות כז, כ(: " ְִּשָרֵאל וְי ת ְבנֵי י ֶׁה אֶׁ וְַאָתה ְתַצּו

ִּת ן זַי מֶׁ יד שֶׁ ֲעֹלת נֵר ָתמִִּֽ ית לַָּמאֹור לְַהִֽ ". המנורה זְָך כָתִּ

הייתה דולקת מערב עד בוקר. בזמן שהמנורה הייתה 

דולקת, לא היה איש במשכן ליהנות מאורה. עבודת 

קורבן התמיד של בין המשכן הייתה מסתיימת בהקרבת 

הערביים ואז היו ננעלות דלתות המשכן והייתה נשארת 

 המנורה דולקת לבדה. מה ניתן ללמוד מהדלקת המנורה?

 )שמות לו, ב(: במדרש רבה נאמר

אלא שתאירו לי  [לנרות] לא שאני צריך להם [אמר הקב"ה]

כשם שהארתי לכם. למה? כדי להעלות אתכם בפני כל 

  .האומות שיהיו אומרים ישראל מאירים למי שמאיר לכל

המדרש מלמד שהאור שמדליק עם ישראל במנורה זהו 

אותו האור שהאיר הקב"ה לישראל. מטרתו המרכזית של 

החושך הוא בעצם מסמל  .האור היא לסלק את החושך

ינם ידועים, שאינם ברורים. האדם נהיה את הדברים שא

עיוור בחושך. כל עניין הס"א בעולם נמשל לחושך. ברגע 

שמדליקים את האור, יש התגלות, "אור חדש על ציון 

תאיר". אור זה הדבר שמראה את הדרך והכיוון בעולם. 
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4  מלחמה לה' בעמלק 

 

הקב"ה, כמובן, אינו צריך את אור המנורה. את אור זה נתן 

 מאירים לכל העמים. נו אנחלנו הקב"ה כדי שנהיה 

מעצם הדלקת המנורה אנחנו מבינים שעלינו להסיר את 

החושך בעולם, להראות את הדרך, לגלות את הכיוון 

הנכון. זו מטרת הדלקת המנורה. עמלק מסתיר את הדרך 

הנכונה, הוא החושך. עמלק בא לכבות את האור, 

ותפקידנו להאיר בעוצמה גדולה כדי לסלק את החושך 

זה, זה מה שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו הכבד ה

 במעשה עמלק.

 אור אינסוף

אחרי פורים יש הרבה פעמים ירידת מתח, חולשה. בחג 

הפורים אנחנו מגיעים לדבקות גדולה בריבונו של עולם 

עם רמות גבוהות של אהבה ודיבוק חברים, ומיד אחרי כל 

זה אנו שבים אל היום יום, אל עמל התורה, וזה יוצר 

ולשה. אבל זה לא האמת. אם אנחנו מבינים שלפורים ח

צריך להגיע אחרי שהסרנו את החושך, אחרי שמחינו את 

אז נהפוך הוא!  –העמלק שמפריע לנו לקבל את התורה 

פורים הופך להיות זמן של חיזוק והתעוררות גדולה, הוא 

מסיר מאתנו לגמרי את כל שאריות העמלק ומכין אותנו 

וש עבודת ה', לקראת הפיכתו של עם לחודש ניסן, לחיד

ישראל לעם שמוכן לקבל את התורה. עמלק מגיע סמוך 

לקבלת התורה, אז בעצם בכך שאנחנו מסירים אותו, כך 

אנו מתחזקים בקבלת התורה שלנו. חלילה לנו אם פורים 

יגרום לנו חולשה. נכון הדבר שאי אפשר תמיד להישאר 

ְבַהֲעֹלְתָך אֶׁת "בשיא, אבל צריך להבין שמטרתנו היא 

" )במדבר ח, ב(, המטרה היא לקחת את אור הפורים, ַהנֵרֹת

את הדבקות והאור הגדול שמופיע אחרי שסילקנו את 

חושך עמלק, להעלות אותו ולהמשיך איתו למשך כל 

 השנה כולה.

 בגדי כהונה

נושא חשוב ומרכזי המופיע בפרשת השבוע הוא נושא בגדי 

הכהונה. הכתובים מפרטים באופן נרחב מאוד את כל 

ענייני בגדי הכהונה. מטרת הבגד באופן פשוט הוא לכסות 

דברים, להצניע ולהגן. אבל הבגד בתרבות המודרנית 

קיבל תפקיד נוסף, הוא גם מאפיין את האדם. בימינו יש 

ב פרטי הלבוש והאופנה, ואנשים רבים המון השקעה סבי

דואגים שהלבוש שלהם ייצג אותם בכבוד הראוי להם. שני 

התפקידים הנ"ל של הבגד סותרים זה את זה, הרי הבגד 

הוא כאמור כיסוי לגוף, האמת של האדם נמצאת מתחת 

אדם יכול ללבוש בגד מפואר המקנה לו מראה של  ;לבגד

דם פשוט מחוסר כל אדם חשוב ועשיר, אך בפועל הוא א

פרוטה. יכול אדם ללבוש בגד של תלמיד חכם, אך 

אדם יכול  –ולהפך  דבר בתורה,וא יודע הלמעשה אין 

ללבוש בגדים פשוטים אבל באמת הוא תלמיד חכם גדול. 

אם כן, הבגד מצד אחד מאפיין את האדם, אך מצד שני 

 יכול לגרום לחוסר אמת. 

או שמא האדם  השאלה היא האם הבגד עושה את האדם

עושה את הבגד. לבגדי הכהונה יש תפקיד כפול: מצד 

אחד הם מקנים כבוד ותפארת ללובש אותם, אך מצד שני, 

לכל בגד יש משמעות ותפקיד פנימי משלו, כמו החושן 

שאחראי על המשפט, והציץ שנושא הוא את חטאתם של 

 בני ישראל. 

הקב"ה בעצמו הוא הראשון שתפר את הבגד הראשון 

בהיסטוריה. אמנם אחרי החטא, תפרו להם אדם וחווה 

בגדים מעלי תאנה, אבל הקב"ה הוא זה שבא ויצר את 

הבגד הממשי הראשון בעצמו, עשה להם כותנות עור. זה 

מסמל לנו שאכן יש חשיבות מסוימת לבגד עצמו. הבגד 

לא עושה את האדם, אבל אין ספק שהבגד מעיד משהו 

ה צריכים להקפיד מאוד בדבר על האדם. אנחנו כבני ישיב

הזה. הלבוש שלנו צריך להתאים לעולמה של תורה. זה 

צריך לבוא לידי ביטוי במראה שלו, במה שהוא מסמל.  

הבגד נוצר כדבר שמבדיל, שמייחד. לכן יש חשיבות מצד 

הבגד עצמו. מצד שני, אסור שהבגד יסמל משהו שהוא לא 

מצד אחד צריך נכון, אסור שהוא יגרום לתרמית. אם כן, 

האדם לכבד את הבגד ולא לזלזל בלבושו, אך מצד שני 

יש לשים לב טוב שהבגד יכבד כמו שצריך את האדם 

 הלובש אותו.
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