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 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

 רק תכלת -מעיל 

בין היתר במשמעותו של  הקריאה שניה בפרשתנו עוסקת

זרת אורכו וזרת ', החושן, של הכהן הגדול הבגד הקטן ביותר

 -חנו מגיעים אל הבגד הגדול ביותר אנ ב'שלישי'ו 'רוחבו

 המעיל.

 המעיל מונח על הכהן הגדול מלמעלה עד למטה. ייחודיותו של

שהוא מעיל כולו תכלת   חודו הוא בכךיהמעיל אינה רק בגודלו, י

 -וכדברי רש"י 

 1כולו תכלת שאין מין אחר מעורב בו.

אלא בעיקר  ן הגדולאמנם, יש הרבה תכלת לא רק בבגדי הכה

עורב אך תמיד נמצא שהתכלת מ -במשכן, ביריעות, בפרוכת 

לעומת , המעיל וכו'. שש משזרבתולעת שני, ב - בעוד משהו

 כולו אך ורק תכלת. זאת,

כמו שאר בגדי  -שהוא כולו תכלת חייב להיות אחד  המעיל הזה

הצווארון,  - השפה שלולגבי אך יש בו דין מיוחד,  - הכהונה

 .'לא ייקרע'-, על מנת ש'כפי תחרה' –צריך להיות כפול 

יהיה באופן המעיל חז"ל למדו להלכה שהציווי אינו רק לדאוג ש

לא שמי שחס וחלילה קורע את המעיל עובר בלא שלא יקרע א

 תעשה.

 ברבוריםצליל פעמונים מכפר על 

בשולי , ולהיות אחדותי כולו, תכלת בשלמות המעיל צריך

 - המעיל מגיעה ההפתעה, פעמון זהב ורימון

ועשית על שוליו רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני על 
 2.יו סביב ופעמוני זהב בתוכם סביבשול

האם פעמוני הזהב המפרשיםנזכיר בהערה את מחלוקתם של 

היו בתוך הרימון ממש דהיינו בתוך כל רימון ורימון או שפעמוני 

 הזהב היו בין רימון לרימון, בתוכם היינו ביניהם.

פעמונים ורימונים על  שבעים ושנייםישנם  3הזוה"קעל פי 

א מספר מאד מיוחד בתורתנו שולי המעיל. המספר הזה הו

השם המפורש הגדול והעליון הוא שם בן ע"ב  - הקדושה

 אותיות.

                                                           
 ל"אכ"ח, על שמות רש"י  1
  ל"גשמות כ"ח,  2
  יונתן עיי"ש( םהקדמה לבראשית )ולא כתרגו ,זוהר 3

שבעים ושניים )ע"ב( הרימונים והפעמונים הללו מקיפים את 

 -שולי המעיל סביב 

ל הקודש לפני והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבואו א
 4.ה' ובצאתו ולא ימות

ן שהמעיל משמיע קול. ידוע שעבודתו של הכההוא מעניין מאד 

 הואשבדבר אחד  למעט -באופן חרישי , הייתה בשקט הגדול

ולא דרשה, לא שיעור וגם לא  לא דיבור - מצווה להשמיע קול

פעמונים ה משבעים ושנייםפשוט קול פעמונים  - שירה

 שבשולי מעיל התכלת.

חז"ל הבינו את קול הפעמונים ואת סודו גילו לנו. את עניינם 

ים לכפר על עניינים אכב 5דורשים חז"ל הכהן הגדולשל בגדי 

 מכפרים עלוות הדין, מכנסיים עי מכפר עלשונים. חושן 

אומרים חז"ל, בא לכפר על  ,והמעיל ,עזות מצח -ערווה, ציץ ה

 התכלת מעילעל שוליו של  פרי לשון הרע.העיוות שבמס  

משמיע את  הכהן הגדולונמצאים פעמונים שמשמיעים קול, 

 למספר לשון הרע. -הקול ועל ידו מתכפר למשמיע הקול 

למספרי לשון הרע אין כפרה כיוון שקולם הולך ונשמע בכל 

לעצור את זה. פעמים רבות נראה שגם  ותאפשר ןהעולם ואי

ם כוחאך כבר אין ב -הקול הרע הזה הם היו רוצים כבר שייפסק 

 .ותולעצור א

לשון שיכול לעצור את זה, מה שיכול לכפר על  הדבר היחיד

 .'פעמון זהב ורימון' מעיל התכלת שבשוליוהוא  הרע הזה

 ריקנים מלאים! -רימונים 

כי הם  -מכפרים פעמונים הלמה  לפי הסברנו זה מובן

 מה תפקידם? אך מדוע רימונים? ,משמיעים קול

הרימון מסמל את כנסת ישראל וכפי שדורשים חז"ל על 

 -הפסוק 

אל תקרי רקתך אלא ריקתך שאפילו  - כפלח הרימון רקתך
 6.קנים שבישראל מלאים מצוות כרימוןרי

היה אומר תדיר שהייחודיות של  זצ"לקוק הרב צבי יהודה רבנו 

הרימון על פני פירות אחרים היא בכך שהגרעינים שלו הם הם 

זה הגרעינים  ,, הפנים' של הפריהתוך'הפרי בעצמו. כלומר, 

 שם ל"ה 4
 ערכין ט"ז. 5
 עירובין י"ט 6

 תשע"ז תצווה 
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שמבחוץ כבר לא רואים יש כאלה כלומר,  - וזה הדבר היחידי

והוא , שלהם דווקא אז מתגלה הפניםאך  , ריקנין,עליהם כלום

למעלה מכל , מלא גרעינים, מלא תוך, דבר שהוא דבר מופלא

 ההגדרות.

כשחושבים על דרשת חז"ל הזו היא נראית מעט תמוהה 

מתאר  'ריקתך'הראש, ואילו  -זו הרקה  'רקתך'י ורחוקה שהר

 מה לרקה ולריק?! -ריק 

כבר ה המדע של היום יודע לספר לנו את מה שהתור -זה נפלא 

מאד יכול להיות שהלב  - ידעה לספר לנו בפסוקים מפורשים

כבר לא פועם אבל חייו של אדם אינם נמצאים בליבו אלא בגזע 

היום מבדילים בעולם הרפואה בין  ., בראשהנשימה שבמוח

יתכן שהלב כבר לא פועם, יכול  -'מוות לבבי' -'מוות מוחי'  ל

להיות שלא רק שהרגליים של היהודי אינן מוליכות אותו לבית 

ם אינן עושות מצוות והפה יהמדרש ולקדושה ולא רק שהידי

 גם הלב כבר אטום ולא חש כלום.ואינו מדבר דברי קדושה 

הוא  ,בגזע הנשימה ,ראשה ,נדמה לך שהכל מת, אבל בעצם

בן ע"ב אותיות נוצר דווקא  השםושם  'וןפעמון זהב ורימ'כולו 

 ;ר קצת את הפתיל תכלתמזה. אולי זה יסבי

 לראות את המכלול שבאופק

שרואים כשמסתכלים מהחלון בבית אל  הוא הצבעתכלת 

במדרשם  התכלת אומרים חז"לעל  הכינרת, אל הים.

 - המפורסם

התכלת דומה לים והים דומה לרקיע והרקיע דומה לכיסא 
 7.הכבוד

 -תכלת זוהי התכלית כי  מה היא תכלת? הרמב"ן מסביר

 8.כי ברחוקם יראו כולם כגוון ההוא

באופן רואים שהכל הוא תכלת.  –כשמביטים רחוק את האופק 

 באות ת' ומסתיימת זו מילה שמתחילה 'תכלת' ,לא מפתיע

 המכלול. - 'כל'באות ת' ובאמצע יש את המילה 

התכלת דומה לים אבל כדי שהים באמת יהיה תכלת צריך 

מהתכלת גרם אופק. כדי לראות אותו, אם תנסה לבחון כמה 

ואם  של הים ביד זה ודאי לא יהיה תכלת, זה יהיה שקוף...

תיקח קצת רקיע, קצת אוויר שנראה בימים יפים תכלת 

ו'הרקיע  יראה לך שקוף. גם הואבאופק, אם תיקח אותו ביד 

אך  ,ני לא יודעינא 'כיסא הכבוד'מה זה  -לכסא הכבוד'  דומה

אם התכלת דומה לים שדומה לרקיע ושניהם הם בלוף, אז מה 

 ?היא תכלת ומה היא מלמדת אותי 

תכלת צריך באמת כדי שהתכלת תהיה  -זה מדהים 

 ,ותפקידו של האדם הוא להצליח לפעמים פרספקטיבה

להתעלות השמיני, בבגד לפחות בבגד אחד משמונת הבגדים, 

מעל שבעת הימים ומעל שבעת הרקיעים ולראות את פתיל 

. 9החוט השמיני שבציצית מעיןהתכלת, את בגד התכלת 

 לא פרט ועוד אחד. -בתכלת הזו את המכלול לראות 

ם בן ע"ב אותיות, ש   שםרק מעיל שכולו תכלת ובשוליו שם ה

לראות  שנוצר ממה זה בכלל יהודי, יכול לתת לנו את היכולת

 את האופק.

 אילו יהודי היה יודע

תכלת  - גדול כשהוא היה מסתובב במשכןכך היה נראה כהן 

למרגלותיו, ו ,מלמעלה ועד למטה מהשמיים עד הארץ

מהאדמה צומחים שבעים ושניים פעמוני זהב ורימון שמגלים 

 מה זה יהודי.

  10איש יהודי היה בשושן הבירה

, התכלת שלו 'מלכות תכלתבלבוש 'והוא יוצא מלפני המלך 

שושנת 'ועטרת זהב אך  ,כרפס ,אמנם הייתה מעורב בחור

 'יחד'כי היא ידעה לראות  'צהלה ושמחה'יודעת להיות  'יעקב

 את תכלת מרדכי.

 .  11ודור ורתשועתם היית לנצח ותקוותם בכל ד
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