
 נעם הארץבס"ד     
 תש"ף     הצו תפרשת   –שבת קדש  לכבוד 

   זו תלמודה של א"י  –היא טוב  הוזהב הארץ 
 נכתב ע"י חגי עמיצור    –דף שבועי לעיסוק בסוגיות ארץ ישראליות 

 הדף מוקדש לע"נ אבי מורי יעקב עוזיאל עמיצור ז"ל  

ִׂ֥יָת ִבְגֵדי ֶרת: ְוָעש ִ ֹוד ּוְלִתְפָאָֽ יָך ְלָכבֹ֖ ן ָאִחִ֑ ֶדׁש ְלַאֲהֹרֹ֣ ה  ...ֹקֹ֖ ּלֶ ְוֵאֵ֨
ֹ֖ץ  ּבֵ ׁשְ ֶנת ּתַ יל ּוְכֹתִׂ֥ ן ְוֵאפֹו֙ד ּוְמִעִ֔ ׁשֶ ּו ֹחֹ֤ ֹ֣ר ַיֲעש ׂ֗ ים ֲאׁשֶ ָגִדִ֜ ַהּבְ

ּו ִבְגֵדי ט ְוָעש ֵ֨ ֶפת ְוַאְבֵנִ֑ יָך ּוְלָבָנֹ֖  ִמְצֶנֹ֣ ן ָאִחִ֛ ֶדׁש ְלַאֲהֹרִׂ֥ יו ֹקִ֜
י: י  . . ְלַכֲהנֹו־ִלָֽ ּתּוֵחֹ֣ ְחּתָֹ֤ ָעָלי֙ו ּפִ ֹור ּוִפּתַ ב ָטהִ֑ יץ ָזָהֹ֣ ֹ֖ ִׂ֥יָת ּצִ ְוָעש ִ

:' הָֽ ֶדׁש ַלָֽ ם ֹקֹ֖ ְמּתָֹ֤ ֹאתֹו֙ ַעל ֹחָתִ֔ ה ַעלּפְ  ְוש ַ ֹ֖ ֶלת ְוָהיָ ֵכִ֔  תִֹ֣יל ּתְ
י ֵנָֽ ּול ּפְ ֶפת ֶאל־מִׂ֥ ְצָנִ֑ ה: ַהּמִ ָֽ ֶפת ִיְהיֶ ְצֶנֹ֖ ַצח ַאֲהֹרן ְוָהָי֘ה ַעל ַהּמִ  ֵמֹ֣

ל  ל ְלָכָֽ ָרֵאִ֔ י ִיש ְ ֵנֹ֣ יׁשּו֙ ּבְ ֙ ֹ֤ר ַיְקּדִ ים ֲאׁשֶ ָדׁשִׂ֗ ן ַהּקֳּ ן ֶאת־ֲעֹוֹ֣ א ַאֲהֹרִ֜   ְוָנש ֵָ֨
ה ַעל ֹ֤ יֶהִ֑ם ְוָהיָ ת ָקְדׁשֵ ֹנֹ֖ ':ִמְצחוֹ֙  ַמּתְ י הָֽ ֹון ָלֶהֹ֖ם ִלְפֵנִׂ֥ יד ְלָרצִׂ֥ ִמִ֔   .   ּתָ

, וביניהם בגדי הכהן  בפרשתנו מתוארים בגדי הכהנים

בבגדי הכהן הגדול היה הציץ,   הגדול. אחד מהפריטים

 שעליו היו כתובות המילים "קדש לה' " .  

הציץ שהיה על מצחו של   בענין ותננסה להציע כמה רעיונ

ואמר רבי עיניני בר ששון: למה נסמכה פרשת קרבנות  אהרן. 

לפרשת בגדי כהונה? לומר לך: מה קרבנות מכפרין, אף בגדי כהונה  

מכנסים מכפרת על  . . . מכפרין. כתונת מכפרת על שפיכות דם, 

אבנט מכפר על   ..מצנפת מכפרת על גסי הרוח.. . .גילוי עריות, 

בודת  אפוד מכפר על ע  ..חושן מכפר על הדינין ...הרהור הלב

וציץ מכפר על עזות   . . . מעיל מכפר על לשון הרע. . . . כוכבים, 

פנים, בציץ כתיב: והיה על מצח אהרן, ובעזות פנים כתיב: ומצח  

  (ב"פח עזבחים בבלי  )  אשה זונה היה לך.

הציץ שעל מצח אהרן הוא כנגד עזות פנים. המצח הוא 

כולם , המקום בו מתבהרים הדברים. כולם רואים את זה

זו אולי הסיבה מדוע בסיפור עזות המצח בינים. רואים ומ

ּה ִלּבֹו֙ ַעדּוְכֶחזְ של עוזיהו יספר לנו התנ"ך   ַבֹ֤ ֹו ּגָ ית   ָקתׂ֗ ִחִ֔ ְלַהׁשְ
ִׂ֥ח  יר ַעל־ִמְזּבַ ' ְלַהְקִטֹ֖ ל הִ֔ ֹב֙א ֶאל־ֵהיַכֹ֣ ' ֱאלָֹהִ֑יו ַוּיָ הֹ֣ ל ּבַ ְמַעֹ֖ ַוּיִ

ֶרת: ֹטָֽ ים   ַהּקְ מֹוִנֹ֖ ' ׁשְ ים׀ ַלהִ֛ ֲהִנִ֧ ֹו ּכֹ ֵהִ֑ן ְוִעּמּ֞ הּו ַהּכֹ ֹ֣ יו ֲעַזְריָ א ַאֲחָרֹ֖ ֹבִׂ֥ ַוּיָ
ִיל: ֵני־ָחָֽ וּ  ּבְ ַעְמדּ֞ ּיָׂ֗הּו  ַוּיַ אְמרּו לֹו֙ לֹא־ְלָךֹ֣ ֻעזִּ ֶלְך ַוּיֹֹ֤ הּו ַהּמֶׂ֗ ֹ֣ ּיָ ַעל־ֻעזִּ

א  יר ֵצֹ֤ ֹ֖ים ְלַהְקִטִ֑ ׁשִ ן ַהְמֻקּדָ ֵני־ַאֲהֹרִ֛ ים ּבְ ֲהִנִ֧ י ַלּכֹ ֹ֣ ' ּכִ הִ֔ ְלַהְקִטי֙ר ַלָֽ
ים: ' ֱאלִֹהָֽ ֹוד ֵמהִׂ֥ א־ְלָךִׂ֥ ְלָכבֹ֖ ְלּתָ ְולָֹֽ י ָמַעִ֔ ֹ֣ ׁש֙ ּכִ ְקּדָ ְזַע֙ף  ִמן־ַהּמִ ַוּיִ

ּיִָ֔  ַרַעת ֻעזִּ ַהּצָ ים ְוְ֠ ֲהִנׂ֗ ֹו ִעם־ַהּכֹ יר ּוְבַזְעּפֹ֣ ֶרת ְלַהְקִטִ֑ ֹו ִמְקֶטֹ֖ הּו ּוְבָידִׂ֥
ֶרת: ֹטָֽ ִׂ֥ח ַהּקְ ל ְלִמְזּבַ ' ֵמַעֹ֖ ית הִ֔ ֵבֹ֣ ֲהִני֙ם ּבְ י ַהּכָֹֽ ֹו ִלְפֵנֹ֤ ה ְבִמְצחִ֜  ָזְרָחֵ֨

וּ  ים ְוִהּנֵה־הֹ֤ אׁש ְוָכל־ַהּכֲֹהִנׂ֗ ן ָהֹרִ֜ ֶפן ֵאָלָ֡יו ֲעַזְרָיהּוּ֩ ֹכֵהֵ֨ ֹ֣ א ְמֹצָר֙ע ַוּיִ
וֹ  ִמְצחִ֔ גדול . עוזיהו , המלך ה (דברי הימים ב פרק כו) ּבְ

והחזק, מועל מעל בה', ומבקש להקריב קרבן. קצת מזכיר 

את סיפור קורח. מדוע רק הכהנים יכולים להקריב , גם אני 

כולם רואים  במצחו. – נשו שהוא מקבל צרעת ורוצה. וע

 .השוכולם מבינים את חומרת המע

אתם המדוייקת את פסוקי  ירובק שהיגחז"ל באזנם הר

 של עזות פנים גם ממעשה גלית.ר המקרא חשים שיש קש

ְך  ִׂ֥ ע ַוּיַ ֶב֙ן ַוְיַקּלִַ֔ ם ֶא֙ ִָׂ֥ ח ִמׁשּ ֵ֨ ּקַ ִלי ַוּיִ ֹו ֶאל־ַהּכֶׂ֗ ִוֵ֨ד ֶאת־ָידִ֜ ַלחּ֩ ּדָ ׁשְ ַוּיִ
ֹו ַויִּ  ִמְצחִ֔ ֶב֙ן ּבְ ע ָהֶא֙ ֹ֤ ְטּבַ ֹו ַוּתִ ֹ֖י ֶאל־ִמְצחִ֑ ּתִ ִלׁשְ יו ֶאת־ַהּפְ ָנֹ֖ ל ַעל־ּפָ ּפִֹׂ֥

ְרָצה מסמלת את הקשר של  . האבן ה(מט:יזשמואל א )  ָאָֽ

, האבן שמסמלת את רוח ישראל = אב + בן()אבן  האב והבן

ל  סבא ָרֵאָֽ ה ֶאִֶׂ֥בן ִיש ְ ם ֹרֶעֹ֖ ִָׂ֥ ב ִמׁשּ יר ַיֲעֹקִ֔  .ִמיֵד֙י ֲאִבֹ֣
יאה לבירור הפוגעת במצחו של גלית ומבו היא האבן הז

גם מסביר  כך . ו של המגדף עז הפניםשנהאמיתי של עו

המהרש"א אץ הקשר בין המצח לציץ המכפר על עזות 

על מעשה עזי פנים וכו' ומצח אשה זונה וגו'.   ציץ מכפר  הפנים

מכל  ... מורה על העזות דכתיב בסיפא דקרא מאנת הכלם

 מקום מדקבעו לו לציץ מקום המצח דרשו לכפר על עזות מצח

 ( ב"מהרש"א חידושי אגדות מסכת זבחים דף פח ע)

.  "קדש לה'" –כיתוב על הציץ נוסף נמצא בפנימי קשר 

ֹום  ההביטוי חוזר פעם נוספת בנבואת הגאולה של זכרי ּיֹ֣ ּבַ
' הִ֑ ֶדׁש ַלָֽ ּוס ֹקֹ֖ ֹות ַהּסִ֔ ְהֶי֙ה ַעל־ְמִצּלֹ֣ ָֽ ּוא יִ   . (כ:ידזכריה ) ַההׂ֗

,  המלבי"ם למד מכאן על התפשטותה של ירושלים

התפשטות הקדושה והגבול עד אליו היא מגיעה. וכך כתב  

ביום ההוא. ר"ל אחר שירושלים שלעתיד תהיה על הפסוק : 

רחוקה מן המקדש מ"ה מיל שהם יותר ממהלך אדם ברגליו 

קדושה עד מקום ביום שהם עשר פרסאות, ע"כ תתפשט ה

 .שיכול לילך ביום אחד כשהוא רוכב על הסוס במרוצה

קדש    –   גם בשעירים של יום הכיפורים אנו מוצאים ביטוי זה

ה אם כן שיש קשר פנימי בין הציץ שעל מצח הכהן  נרא.  לה'

,  הגדול, לגאולת עם ישראל והתפשטותה של ירושלים

שאחד מוקדש לה' והשני ישלח ושעירי יום הכיפורים 

   לעזאזל. 

, וכך סיים את הסבריו לענין עמד על קשר זהרש"ר הירש ה

ולבסוף: ציץ מכפר על עזות פנים,  בגדי הכהונה ומשמעותם.

יותר. מכל מקום נעיר בו ומשמעות המאמר הזה סתומה ב

הערה אחת: כל המידות שנזכרו עד כה, ושבגדי הכהונה 

מכפרים עליהן, הן מידות של ליקוי מוסרי מסוים, ואילו 

תכונת העזות יכולה לשמש מידה טובה או רעה. הדרגה 

הגבוהה ביותר של שלמות מוסרית צריכה עזות הנפש, כלומר 

להביא את האדם גם  אופי מוצק ואיתן, ואותה התכונה יכולה

אל תחתית התהום בחיי המוסר. יש עזות לה' ויש עזות 

לעזאזל, כפי שמלמדים אותנו שני שעירי יום הכפורים. מצחו 

, )=זהב( של הכהן הגדול, כשהוא משוריין באצילה שבמתכות

מעמיד את דבר האמת של "קדש לה'" כמחאה כנגד כל דמיון 

את מידת שוא הפוגם בטהרת המקדש. הציץ מקדש אפוא 
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שבקדושה במלחמתה עם השוא והשקר. ושמא אין העזות 

פנים סתם, אלא על כל שימוש לרעה של הציץ מכפר על עזות 

 .(שמות פרק כח) מידה זו?

האדם לא יכול היא תכונה בה עזות נפש  /עזות פנים 

להסכים עם מה שקורה. הוא צריך לנקוט עמדה ולא להיגרר 

הדרגה הגבוהה ביותר של שלמות מוסרית אחרי העדר. 

צריכה עזות הנפש, כלומר אופי מוצק ואיתן, ואותה התכונה 

להביא את האדם גם אל תחתית התהום בחיי המוסר.   יכולה

. לקדש את ת ה'של קדושבגבורה  –ניתן להיות עז פנים 

וניתן  ,המעשה ואת החיים ולפעול לקידומם באורח חיובי

לקלקל ולפגוע. לא להסכים למה  להשתמש בתכונה זו כדי 

 יה כנגדו.אושקורה , ולפעול בצורה לא מוסרית ולא ר

ץ שעל מצח הכהן הגדול, המקום בו כולם רואים הצימ

הנכונה אנו למדים שעזות הפנים הראויה ו  והאמת מתבררת,

 היא "קדש לה' " .  

=============================  

בתנ"ך במספר משמעויות. למשל   ההמילה ציץ מופיע

ץ  פריחה  ֵצָֽ ֹ֣ ַר֙ח ַוּיָ א ֶפ֙ ֵצָֽ י ַוּיֹֹ֤ ית ֵלִוִ֑ ן ְלֵבֹ֣ ה־ַאֲהֹרֹ֣ ָֽ ח ַמּטֵ ַרִׂ֥ ה ּפָ ִ֛ ְוִהּנֵ
ים: ֵקִדָֽ ל ׁשְ ְגֹמֹ֖ יץ ַוּיִ כך גם היא מוזכרת    :כג(.  במדבר פרק יז)  ִצִ֔

מופיע סיפור על   פרק כ'  . בספר דברי הימיםכשם של מקום

ֲחֵרי.  מלחמה המתרחשת בימי יהושפט מלך יהודה י ַאָֽ ן   ַוְיִהֹ֣ ֵכָ֡
אוּ  ֹ֣ ים ַעל  ְבֵניּבָ ָהַעּמֹוִנִ֛ ם׀ ֵמָֽ ֶהִ֧ ֹון ְוִעּמָ י ַעּמִ֜ ט  מֹוָאבּ֩ ּוְבֵנֵ֨ ָפֹ֖ ְיהֹוׁשָ

ה: ְלָחָמָֽ ב  ַלּמִ ֹון ָרִ֛ יָך ָהמִׂ֥ א ָעֶלִ֜ ֹ֣ ר ּבָ ָפ֙ט ֵלאֹמִ֔ יהֹוׁשָ ידּו ִלָֽ ֹ֤ ּגִ אּו ַוּיַ ֹבׂ֗ ַוּיָ
ִדי: ָֽ ין ּגֶ ר ִהֹ֖יא ֵעִׂ֥ ָמִ֔ ֹון ּתָ ְצצֹ֣ ַחָֽ ֙ם ּבְ ם ְוִהּנָ ם ֵמֲאָרִ֑ ֹ֖ ֶבר ַלּיָ  . . .  ֵמֵעִׂ֥

נה ופסף את העם לירושלים אל חצר המקדש א יהושפט

ב"ה נענה קהובקש על הצלת עם ישראל. ללקב"ה בתחינה 

י ִמן־ ִוֹ֖ ה ַהּלֵ ִ֛ ְניָ ן־ַמּתַ ל ּבֶ ן־ְיִעיֵאִ֧ ָנָיה ּבֶ ן־ּבְְ֠ הּו ּבֶ ן־ְזַכְרָיָ֡ ל ּבֶ ְוַיֲחִזיֵאָ֡
ל: ָהָֽ ֹוְך ַהּקָ תֹ֖ ' ּבְ ּוַח הִ֔ ף ָהְיתָֹ֤ה ָעָלי֙ו רֹ֣ י ָאָסִ֑ ֵנֹ֣ ֹ֤יבּו   ּבְ ַוּיֹׂ֗אֶמר ַהְקׁשִ
ט ָפִ֑ ֶלְך ְיהֹוׁשָ ֹ֖ ם ְוַהּמֶ ַלִִ֔ י ְירּוׁשָ ֵבֹ֣ ה ָכל־ְיהּוָד֙ה ְוֹיׁשְ ם  ּכָֹֽ ' ָלֶכׂ֗ ר הִ֜ ָאַמֵ֨

ם ַאל ּתֶ א   ַאְ֠ י לִֹׂ֥ ֹ֣ ה ּכִ ֹון ָהָר֙ב ַהזִֶּ֔ י ֶהָהמֹ֤ ֵנֵ֨ ּתּו֙ ִמּפְ ַח֙ ּו ְוַאל־ּתֵ ּתִָֽיְראֹ֤
ים: ִׂ֥י ֵלאלִֹהָֽ ְלָחָמֹ֖ה ּכִ ם ַהּמִ ים  ָלֶכִ֛ ִׂ֥ם ֹעִלֹ֖ ם ִהּנָ ּו ֲעֵליֶהִ֔ ָמָח֙ר ְרדֹ֣

ַחל ֹוף ַהּנִַ֔ סֹ֣ יץ ּוְמָצאתֶֹ֤ם ֹאָת֙ם ּבְ ִ֑ ה ַהּצִ ַמֲעֵלֹ֣ ל:  ּבְ ִׂ֥ר ְירּוֵאָֽ י ִמְדּבַ ֵנֹ֖  ּפְ
 ' ּו ֶאת־ְיׁשּוַעתּ֩ הֵ֨ ּו ּוְראֹ֣ ּו ִעְמדָ֡ בֹ֣ ֹזִ֑את ִהְתַיּצְ ם ּבָ ֵחֹ֣ א ָלֶכֹ֖ם ְלִהּלָ לִֹׂ֥

ם ַאל ַלִׂ֗ ירּוׁשָ ה ִוָֽ ם ְיהּוָדֹ֣ ֶכִ֜ ּו  ּתִָֽיְראּו֙ ְוַאל ִעּמָ ּתּו ָמָח֙ר ְצאֹ֣ ַחִ֔ ּתֵ
ם: ֶכָֽ ' ִעּמָ ם ַוהֹ֖  ִלְפֵניֶהִ֔

מקומות המוזכרים בתנ"ך הוצע כי זיהוי  תכחלק מנסיונו

אחד המעלות העולים מעין גדי אל רמת מעלה הציץ הוא 

ֶקר ברר גם מהמשך הפרק  הדבר מתהמדבר.  ימּו ַבּבִֹ֔ ֹ֣ ּכִ ׁשְ ַוּיַ
ֹועַ  קִ֑ ר ּתְ ֹ֣ ּו ְלִמְדּבַ ְצאֹ֖ ִׂ֥א ַעלִוָֽ ... ַוּיֵ ה ּבָ ְפנּו֙   יהּוָדִ֛ ִ֑ר ַוּיִ ְדּבָ ה ַלּמִ ֹ֖ ְצּפֶ ַהּמִ

ה: ֵליָטָֽ ים ַאְֹ֖רָצה ְוֵאִׂ֥ין ּפְ ים ֹנְפִלִׂ֥ ָגִרִ֛ ם ּפְ ִ֧ ֹון ְוִהּנָ ָהמִ֔   הי"ב דב)   ֶאל־ֶהֹ֣

גיע דרך מדבר תקוע אל המצפה,  ה. צבא יהודה (פרק כ 

ושם הם ראו   ,א חצצון תמרהיהנקודה הצופה לכוון עין גדי  

 את האויב הניגף ופגרי החיילים. 

שמות יחידאים שלא מופיעים , מעלה הציץ ומדבר ירואל

קום אחר. ואולי בכך סיוע לרעיון שהבאנו. המקום בשום מ

בו צריך להתברר המאבק בין עם ישראל לאויביו. המקום 

.  בעזות נפשבשליחות הקב"ה בו יהושפט היוצא מהמקדש 

בו יראו את האל. והאויב עולה המדבר    –מדבר ירואל    הוא

 רר ולהתברר. כדי לב , אל הנקודה הגבוהה,במעלה הציץ

אהרן קשור   טהמבשעלה הציץ . פריחהציץ כאמור הוא גם 

מתן  של  –, הקשורה לימים אלה לפרשיה הסטורית מענינת

 1267הרמב"ן זכה והגיע לארץ בשנת מחצית השקל. 

לספירה. כשהגיע לעכו, בה היתה קהילה יהודית, הציגו  

הצורה שעליה. , ושאלו אותו לפשר הכיתוב ומטבע ובפני

ברכני השם עד כה שזכיתי ובאתי לעכה כך כתב הרמב"ן : ו

ומצאתי שם ביד זקני הארץ מטבע כסף מפותח פיתוחי חותם,  

מצדו האחד כעין מקל שקד ומצדו השני כעין צלוחית, ובשני 

סביב כתב מפותח באר היטב. והראו הכתב לכותיים  הצדדים

וקראוהו מיד, כי הוא כתב עברי אשר נשאר לכותיים כמו 

שמוזכר בסנהדרין, וקראו מן הצד האחד שקל השקלים, ומן 

הצד השני ירושלים הקדושה. ואומרים כי הצורות מקלו של 

  אהרן שקדיה ופרחיה, והצורה השני צנצנת המן.

במטבע שהוצג לפני הרמב"ן היה כיתוב בכתב עברי קדום 

עד היום,  ,שעדיין משתמשיםהשומרונים דע"ץ. כתב  –

בכתב זה לכתיבת ספרי התורה שלהם, ידעו לקרוא את 

וכרות המטבע הזו היא מטבע מימי הבית השני, ומהמילים.  

במוזיאונים שונים רבות כמוה באוספי מטבעות היהודים 

ושקלנו אותה ממשיך הרמב"ן וכותב : ברחבי העולם. 

נות ומשקלה עשרה כסף אסטרלינש, והם חצי האוקיא בשולח

שהזכירה רבינו שלמה. וכן ראיתי מן המטבע ההוא בצורות 

ההן ובכתיבה ההיא חצי משקלה, והוא חצי השקל שהיו 

שוקלים לקרבנות. והנה נסתייעו דברי רבינו שלמה סיוע גדול 

את   הרמב"ן מפרגן לרש"י ומשתמש במטבע כדי לאשש…

"י שלא הכיר את המטבע, אך חישב את חישוביו של רש

 הערך של חצי השקל.  

שבמטבע חצי השקל    ת היאמענינה והחשובואולי הנקודה ה

כל אחד משלים המבטא את אחדות עם ישראל, וההשלמה ש

את חברו בכך שכל אחד נותן חצי, אנו מוצאים את הכיתוב 

 ומוצאים את הציץ של מטה אהרן. 'ירושלים הקדושה'

הציץ וירושלים כנקודת בירור לאחדות עם ישראל  

והשותפות בין כל שני יהודים כדי שיוכלו יחד להשלים 

   לשקל שלם. 
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