
 

 

 

 טהרת הלשון 

מעיל התכלת של הכהן 

הפעמונים ובשוליו 
 המצלצלים 

לשון הרע על רכילות ו
 מכפרים

 בס"ד

 / מירב מגני "צווהת"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

  קראו את הפסוקים: מצווה התורה על עשיית בגדי כהונה. בפרשתנו 

ְגֵדי" יָת בִׂ ְפָאֶרת ֹקֶדׁש ְוָעשִׂ יָך, ְלָכבֹוד ּוְלתִׂ  .ְלַאֲהֹרן ָאחִׂ

יו ַחְכֵמי ָכל ְתַדֵבר ֶאל ְוַאָתה ֵלאתִׂ ְגֵדי ַאֲהֹרן תרּוַח ָחְכָמה; ְוָעשּו ֶא  ֵלב ֲאֶׁשר מִׂ   ְלַקְדׁשֹו בִׂ

י ְלַכֲהנֹו  ".לִׂ

 לשם מה נועדו בגדי הכהונה? היעזרו בפירוש "העמק דבר":  .1

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

 (/ נעלה הוגאו הנבדלת / / / כבוד מפוארים תרמילון:) השלימו:

בגדי הכהונה מעוררים בעם את רגש ה_____ כלפי הכהן. בזכות הבגדים ה______ העם 

חשבו שמעשיו המיוחדים והתנהגותו המיוחדת הכהן במדרגה גבוהה מהם ולכן לא ימבין ש

 מהם. אלא יבינו שהכהן  _____ ו_____ מהם, נובעים מ_______ 

 על פי הסבר זה, על מי משפיעים בגדי הכהונה? _____

 

 גדי הכהונה:  . לפניכם הסבר נוסף לייעודם של ב2

 

 

 

 

 ? כיצד? על  פי הסבר זה על מי משפיעים בגדי הכהונה

 

 הסבר נוסף לייעודם של בגדי הכהונה תוכלו למצוא בדברי חז"ל שלפניכם:  .3

 

 

 

 

 

 

 

 שיהא אהרון מקדש עצמו ומתנהג בחסידות ופרישות, נבדל מכל ישראל."

מהם.  זה אי אפשר אלא באופן שיהיה נכבד בעיני הבריות, שידעו ויבינו, שהוא במעלה עליונה

 ולא יחשבו זאת לגבהות הרוח, לפיכך היה צורך שיהיו הבגדים לכבוד ותפארת".

 

הלך מחשבותיו וכוונותיו. וברגע בגדי הכהונה נועדו להשפיע על הכוהן, על   

נזכר לפני מי הוא  -שהכוהן מתבונן בבגדיו ורואה עד כמה הם הדורים ומכובדים 

 )מתוך ספר החינוך( בפני בורא עולם" ומתפעל מעבודתו עומד

 

 המכנסיים: תפקידם לכפר על גילוי עריות )הכוונה לקלקול המידות בחיי המשפחה(

 הרע.-תפקידו לכפר על לשון המעיל:

 המצנפת: מכפרת על גסות רוח )גאווה והתנשאות(

 הציץ: תפקידו לכפר על עזות מצח.

 מכפר על חטאי הרהור הלב. האבנט:

 מכפר על עבודה זרה. האפוד:

 החושן: מכפר על קלקול הדין במשפט.

 )זבחים פ"ח, ע"ב( הכתונת: תפקידה לכפר על שפיכות דמים )רצח במזיד(
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 ______________________מה תפקידם של בגדי הכהונה על פי מסכת זבחים? 

 ___________________________? על פי המקור שקראתם על מה מכפר המעיל

 באיזה צבע היה המעיל? ___________

 מה היה בשוליו? ______________

 איזה קול השמיע המעיל? ______________

 היעזרו בפסוקים המתארים את המעיל: 

 

 

 

 

 מדוע דווקא המעיל כיפר על עוון לשון הרע? תשובה לכך תמצאו בקטע הבא:  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השלימו:

 הפעמון היה מכפר על___________קול 

 _______________צבע המעיל היה מזכיר ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יתָ  ֹמֵני ְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן "ְוָעשִׂ יָת ַעל ׁשּוָליו רִׂ י רֹאׁשֹו ְבתֹוכֹו... ְוָעשִׂ יל ְתֵכֶלת, ְוָהָיה פִׂ יל ָהֵאפֹוד ְכלִׂ  ֶאת ְמעִׂ

מֹון מֹון, ַפֲעֹמן ָזָהב ְורִׂ יב, ַפֲעֹמן ָזָהב ְורִׂ יב; ּוַפֲעֹמֵני ָזָהב ְבתֹוָכם ָסבִׂ י ַעל ׁשּוָליו ָסבִׂ ל ׁשּוֵלי , עַ ְותֹוַלַעת ָׁשנִׂ

ְפֵני ה' ּוְבֵצאתֹו, ְולֹא ָימּות" ְׁשַמע קֹולֹו ְבֹבאֹו ֶאל ַהֹקֶדׁש לִׂ יב ְוָהָיה ַעל ַאֲהֹרן ְלָׁשֵרת; ְונִׂ יל, ָסבִׂ  .ַהְמעִׂ

 

 "אמר רבי חנינא: יבוא דבר שבקול ויכפר על הקול הרע". 

ובש את המעיל על שולי המעיל סביב היו מחוברים פעמוני זהב. כאשר היה הכהן הגדול ל

תה לפעמונים. בבוא הכהן אל יומתהלך בו, היו הפעמונים משמיעים קול. סגולה מיוחדת הי

 .הרע ןהקודש, כפי שנצטווה על ידי ה', היה מתכפר עוון חמור זה של דיבור לשו

ללמדנו שעלינו להשתמש בדיבור  הכפרה נעשתה דווקא בשמיעת קול הפעמונים ולא בדממה,

 טובות וקדושות. למטרות מותרות, 

סא הכבוד. יהמעיל שכולו תכלת הזכיר למתבוננים את הים, והים את הרקיע, והרקיע את כ

המתבונן היה נזכר בכך שהקב"ה מלך העולם והוא ברא את כל הנבראים ורצה שתהיה אהבה 

 ומקבל על עצמו לא לחטוא. מתחרט על דיבורים רעים ולשון הרעבין כולם אז היה 
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 דבר תורה לפרשת תצווה:

 בפרשתנו מצווה התורה על הכנת בגדי הכהונה "לכבוד ולתפארת". 

הבגדים אמנם חיצוניים לנו אך התורה מלמדת שיש להם השפעה פנימית הן על הלובש והן 

להבדיל בין קדושתו של העמק דבר" למדנו שהבגדים נועדו על המתבונן. לפי פירושו של "

לשאר העם ולטעת בהם יראה וכבוד לכהן. בעל ספר החינוך מסביר שהבגדים  הכהן הגדול

 הוא עומד ומשרת את הקב"ה.  יע בעיקר על הכהן עצמו שירגיש כינועדו להשפ

ול נועד לכפר על גדלפי דברי חז"ל )זבחים פ"ח, ע"ב( כל אחד משמונת הבגדים של הכהן ה

 הרע.-תפקידו לכפר על לשון מעילהחטאי עם ישראל, ו

ְׁשַמע  קֹולֹו ְבֹבאֹו ֶאל ַהֹקֶדׁש". בשעה שלבש הכהן את המעיל נצטווה: "ְונִׂ

אמר רבי חנינא: "יבוא דבר שבקול ויכפר על הקול הרע". קולות הפעמונים בשולי המעיל היו 

 הקולות האסורים.  ,עישים ומכפרים על עוון לשון הרעמר

יה נזכר בכך שהקב"ה מלך העולם והוא המתבונן בתכלת ה סא הכבוד.יהתכלת מזכירה את כ

תחרט על דיבורים רעים ולשון ברא את כל הנבראים ורצה שתהיה אהבה בין כולם אז היה מ

 ומקבל על עצמו לא לחטוא.הרע 

 

 חידות וחידודים / 

 "מורשת מנחם" גבעת שמואלהרב הראל זילברנגל, רב בית הספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איסור לשון הרע -מצווה בפרשה 

מעיל התכלת שהיה לבוש בו הכהן הגדול מכפר לדעת חז"ל על חטא לשון הרע. צבע התכלת מזכיר 

נו בעולם. מתוך כך זכר מהו תפקידימאוד את בגד הציצית הרומז לנו להרים מבט לשמי התכלת ולה

האדם לא יכניס את עצמו לתוך מערבולת של דיבור. בנוסף, נצטווה משה לרקום בשולי המעיל פעמונים 

 ורימונים המסמלים את כל עם ישראל באשר הם. כך עם ישראל מצווים לסבול את כולם כאיש אחד.   

 

  .א

 שלמות –מידה בפרשה 

חוח )כ"ט, י"ח(. רש"י במקום המילואים מציינת התורה שהוא עוֵלה כולו לה' לריח ניבעניין הקרבת ֵאיל 

וא : וכי הנאה יש להקב"ה מהריח? אלא מסביר רש"י שההנאה של הקב"ה מהריח באה כשהשואל

שאין לנו בית מקדש אנחנו צריכים להקפיד כמה שיותר לקיים כעכשיו רואה שעושים את רצונו יתברך. 

 .להיות בשלמות ם בעשייה כי התורה והמצוות צריכותלהקפיד על כל הפרטי מות,לכל מצווה בש
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 מה חסר? השלימו מילים במקומות החסרים.

 כ'( ,ז)כ" "ואתה _____ את בני ישראל, ויקחו אליך ______ זית" .א

 א'(. ,ח)כ""ואתה הקרב אליך את ______ אחיך ואת ______ אתו"  .ב

 ב'( ,ח"כ) לאהרון אחיך _____ ________ ""ועשית בגדי קודש  .ג

 ד'( ,ח)כ"_____ ______  ו_____"  -ואלה הבגדים אשר יעשו _____ _____ ______ ______ .ד

 ו(., ט"ח" )כ"______ מעשה חושב-"ועשית ______  .ה

 ג(מ" ,ח)כ"חוקת ______ לו ולזרעו"  )הבגדים( על _______ ועל _____ ... "והיו .ו

 

 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים

 הקשורות אחת לשנייה

 שמן                            שוהם    

 בגדי                            זהב    

 אהרון                          משפט    

 אבני                           קודש    

 מכנסי                         זית זך    

 חושן                          והתומים    

 האורים                       תכלת    

 כליל                           ובניו    

 ציץ                             בד    

      

 

 לגבי המשפטים הבאיםנכון או לא נכון  מה נכון? כתבו

 __________ -צריך להיות שמן זית השמן הנדרש לנר התמיד  .א

 _______ -הכהן לבש את האפוד על פלג גופו העליון  .ב

 _________ -על אבני הֹשהם היו חקוקים שמות בני ישראל  .ג

 ________ -שמות בני ישראל היו חקוקים גם על אבני החושן  .ד

 _________ -רימוניםבשולי המעיל היו תלויים רק  .ה

 __________ -הכֻּתֹונת צריכה להיות מבד חלק ולא משובץ  .ו

 _______ -"נזר הקודש" התורה מכנה את הציץ  .ז

שאלת אתגר מתוך 

 הפרשה:

מצאו מילה בפרשה  .1

אצלנו המופיעה רק 

ובפרשת פקודי 

 בנושא המעיל.

ו מילה בפרשה מצא .2

המופיעה פעמים 

 .ברצף

 

כתבו את המשפטים הבאים  –בלשון הפרשה 

 בלשון הפרשה

החושן חייב להיות צמוד למקום חיבורו לאפוד  .א

ח(  "כ, ח)כ"

______________________________ 

שולי מעיל התכלת חייבים להיות תפורים  .ב

       ב(ל" ,ח"כ)היטב שלא יקרעו 

______________________________ 

אחר שיתקדשו אוהל מועד וכוהניו, יהיה ל .ג

    ה(מ" ,ט)כ"האוהל ראוי להיות משכן ה' 

_______________________________ 

 

 

 


