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להרשים במלבושים
תיאוריהל ה פורטיל שם "ִבְגֵדי ֹקֶדׁש" שהכוהניל והכוהן הגדום 
םבשו "ְםָכבֹוד ּוְםִתְפָאֶרת", ה ופיעיל בפרשתנו, אינל  תיישביל 
ב בט ראשון על רוח היהדות. הבגדיל נועדו םהיראות. םהרשיל 
את העין. אבם היהדות היא דת שם האוזן הרבה יותר  כפי שהיא 

דת שם העין. היא  עדיפה את הש יעה עם פני 

הראייה. 

היש עות  גל  אך  האזנה  הוא  ש ובנו  "םש וע",  הפועם 
 92 הוא  ופיע  של  דבריל,  בספר  בפרט  בכיפה.  והבנה,  ושם 
פחות  כך  והרבה  םהקשבה,  נוגעת  היהודית  הרוחניות  פעל. 
םהתבוננות.  שול כך אנו  כסיל את עינינו בעת קריאת ש ע. 
אנו  כביל את עוםל ה ראות ו ת קדיל בעוםל הצםיםיל: עום ן 

שם ה יםיל, שם התקשורת ושם ה ש עות.

בני  האםיםות.  נגד  התורה  שם  הוא  םח תה  םכך  הטעל 
בגשל,  ביל,  בנהר,  בכוכביל,  בש ש,  האםוהות  את  קדל  צאו 
נראיל  ייצוגיל  יצרו  הל  אד ה.  ובאי א  החי  ב  םכת  בסערה, 
היהדות  תנערת  ם יניהל.  פסיםיל   — הםםו  הדבריל  שם  םעין 

 כם צורת החשיבה הזאת. 

אםוהיל איננו הטבע, אםא  ה ש עבר םו. הוא ברא אותו, 
י  ֶ יָך ַ ֲעֵשׂ י ֶאְרֶאה ָשׁ והוא נשגב   נו.  שורר תהיםיל קורא: "ִכּ
ּוֶבן  ֶרּנּו  ִתְזְכּ י  ִכּ ֱאנֹוׁש  ָ ה  ה;  ּכֹוָנְנָתּ ר  ֲאֶשׁ ְוכֹוָכִביל  ָיֵרַח  עֶֹתיָך,  ֶאְצְבּ
י ִתְפְקֶדּנּו?" )ח, ד-ה(. החםם האדיר הוא םדידו שם ה שורר  ָאָדל ִכּ
רק " עשה אצבעותיך". הטבע הוא  םאכת כפיו שם האם, וםא 

האם עצ ו. את אםוהיל אי אפשר םראות. 

אבם םש וע אותו אפשר. הוא  תגםה בעיקר ב יםיל. בהר 
ם  ָבִרים ַאֶתּ סיני, א ר  שה, ה' דיבר אם העל "ִ ּתֹוְך ָהֵאׁש. קֹול ְדּ
ְמִעים ּוְתמּוָנה ֵאיְנֶכם רִֹאים זּוָלִתי קֹול" )דבריל ד, יב(. אםיהו,  ֹשׁ
בחוויה הכבירה שחווה בהר חורב, גיםה שה' נ צא םא ברוח וםא 

ה" ) ם"א יט, יב(.  ָ ָ ה ַדָקּ ברעש וםא באש אםא ב"קֹום ְדּ

ה שכן ואחריו ה קדש חרגו בגםוי  הקו הזה. בהל, הדגש 
היה ויזואםי. בגדי הקודש שם הכוהן הגדום הל דוג ה  ובהקת 
בעברית  שורש  באה  בגד  ה יםה  והדבר  פתיע  אוד.  םכך. 
הבגידה. בספר בראשית, םכם אורכו, כאשר בגד הוא  וטיב  רכזי 

בסיפור, יבואו בסיפור  עשי  ר ה או בגידה. 

בניסיון  תאנה  חגורות  עםי  םעצ ל  תפרו  וחוה  אדל 
םחפות עם חטא עץ הדעת. יעקב השת ש בבגדי עשו כדי םקבם 
את  םהטעות  כדי  בצעיף  התכסתה  ת ר  ב ר ה.  ברכתו  את 
יהודה וםפתותו. אחי יוסף השת שו בכתונת הפסיל ה גואםת 
אשת  אכםתהו.  רעה  חיה  כי  םחשוב  םאביהל  םגרול  כדי  שםו 
פוטיפר ניצםה את בגדו שם יוסף שנשאר אצםה כשברח  פניה 
כדי םבדות נגדו עםיםת אונס. יוסף עצ ו נעזר בבגדי ה שנה־
אםיו  באו  כאשר  זהותו,  את  םהסתיר  אחיו  כדי  שםו  ם םך 
םפתע  שהתורה  גםה  כה  פתיע  םכן  ב צריל.  אוכם  םשבור 

פרשת
תצווה

םעיםוי נש ת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאם בן אריה םייב שרטר
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ר ֵיָאֵ ר ַהּיֹול:  קֹול ַההּוא ה' ִיְרֶאה. ֲאֶשׁ ל ַהָ ּ ְקָרא ַאְבָרָהל ֵשׁ נא ר: "ַוִיּ
ַהר ה' ֵיָרֶאה" )בראשית כב, יד(. הראייה נעשית עיקר. ה קדש  ְבּ
יהיה  קול שרואיל ונראיל בו. חשבו עם הפיוט ה וכר  תפיםת 
גדום  כוהן  שם  ביופיו  עוסק  שכוםו  כוהן",  " ראה  כיפור,  יול 
בצאתו ביול הכיפוריל  בית קודשי הקודשיל. הנה רק אחדיל 
ֶהָעָנן...  תֹוְך  ּבְ ת  ׁשֶ ַהּקֶ ְד ּות  "ּכִ של:  הכוהן  ם ראה  הדי וייל   ן 
ה  ְקִהּםָ ין ַהַחּםֹונֹות... ּכִ ִציץ ִ ּבֵ ֵנר ַהּ ֵ ת ֶחֶ ד... ּכְ ּנַ תֹוְך ּגִ תּון ּבְ ֶוֶרד ַהּנָ ּכְ
ִסים  ַתְבִנית ּכְ ין ַהחֹוִחיל... ּכְ ן ּבֵ ת ּגַ ּנַ ׁשֹוׁשַ ָ ן... ּכְ ֵכֶםת ְוַאְרּגָ ה ּתְ ְ ֻכּסָ
יָ ן...". וםסיכול או ר ה תפםם: "אשרי עין ראתה כם  ְוִכיָ ה ִ ּתֵ
זאת".  דוע דווקא בעניין ה שכן וה קדש הוויזואםיות  ושםת 

בכיפה?

התשובה נוגעת םחטא העגם. החטא הוכיח שהעל  תקשה 
םעין  ונראה  קבוע  סי ן  שול  םהל  נותן  שאינו  םאם  םהת סר 
םנוכחותו, ושאפשר םתקשר איתו רק דרך אדון־הנביאיל. התורה 
ניתנה םבני אדל רגיםיל, םא ם םאכיל וםא םיחידיל יוצאי־דופן 
דוג ת  שה. קשה םהא ין באם הנ צא בכם  קול אך םא בשול 
בניסיל  רק  ה ורגש  אם  על  יחסיל  םתחזק  קשה   קול  יוחד. 
ובאירועיל  יוחדיל אבם םא בחיי היו יול. קשה םדבוק  עו ק 

הםב באם ה תגםה םנו רק ככוח עםיון. 

םשכינתו  נראה־םעין  סי ן  םכך:  הפתרון  היה  ה שכן 
ה ת דת שם ה' בקרב העל. הכוהניל ששירתו של עשו זאת 
נסיבות  אםא  תוך  כ ו  שה,  האישית,  גדוםתל  םא  תוך 
עם  העידו  שםהל  השרד  ובגדי   — תפקיד  ושם  הוםדת  שם 
כך. ה שכן  ייצג את ההכרה בעובדה שהרוחניות האנושית 
 תקיי ת ברגש, םא רק בשכם; בםב, וםא רק ב וח. האסתטיקה 
והוויזואםיה הן דרך םעורר רגשות יראה. כך ניסח זאת הר ב"ל 

ב' ורה נבוכיל': 

עניין כזה, שםא םו ר חיבה כזו, כםפי בגדיל,  םבושיל ו דיל 
ם יניהל.

םא  החיצוניות,  העו ק;  םא  השטח,  פני  עניינל  בגדיל 
הפני יות;  ראית־העין וםא ה ציאות.  ה  וזר הדבר שדווקא 
כך  כם  היא  תפע ת  בקודש  ה כהניל  םענייני  התורה  בגשת 
 בגדיל. והםוא, כדברי ה' םש ואם הנביא, "ָהָאָדל ִיְרֶאה ַםֵעיַנִיל 

ָבב" )ש "א טז, ז(!  ַוה' ִיְרֶאה ַםֵםּ

ת וה םא פחות הציווי שם התורה, שאנו פוגשיל בו כאן 
םראשונה, עם םבישת  דיל, בגדי שרד: םבוש תקני שאדל םובש 
ב קרה  הכהונה  תפקידי  תפקידו,  בגםם  אםא  עצ ו  םא  טעל 
שםנו. גל עניין זה  נוגד םכאורה םרוחה שם התורה, ה ת קדת 

באדל וםא בתפקיד. םנביאיל, ם שם, אין  דיל.

עוד דבר ה ופיע בפרשה זו םראשונה בתורה הוא הביטוי 
ואת  ּוְםִתְפָאֶרת", ה ציין את האפקט שם בגדי הכהונה  "ְםָכבֹוד 
את  ורק  אך  בתורה  "כבוד"  ה יםה  ציינה  כה  עד  קיו ל.  טעל 
הקב"ה. שול אדל םא זכה םחםוק סגוםה זו על הבורא. ה יםה 
"תפארת" םא הופיעה עד כה בתורה כםם. היא  ציינת הוד והדר 
כה  עד  בה  נ צא  שםא  םתורה   ד  נכנס  עי ה  יופי.  גל  אך 
יופי  וסרי, כגון חסדה  זה: ה  ד האסתטי. פגשנו כבר  באופן 
שם רבקה על עבד אברהל בבאר. פגשנו גל יופי חיצוני: שרה, 
ועבודתו  ה שּכן  תיאור  אך  תואר.  כיפות  ורחם  וצגות  רבקה 
יפיל   פגיש אותנו םראשונה ביופי הדקורטיבי, ביצירת דבריל 

ם ראה — ובדגש ויזואםי.

היבט זה  םווה את ענייני ה שכן וה קדש  ראשיתל. כבר 
יצחק בהר ה וריה,  קו ו העתידי שם ה קדש,  בסיפור עקדת 
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אדל רגיםיל. ה קדש נועד םאפשר םאנשיל םהרגיש את האםוהות 
הבםתי־נראית בא צעות תופעות נראות. 

הרוח.  בחיי  וםוויזואםיה  םאסתטיקה  כן  קול  אל  יש, 
בדורותינו, הרב קוק בםט בחזונו םחידוש הא נות היהודית בארץ 
ישראם ה תחדשת. הוא עצ ו, כפי שכתבתי בהזד נות אחרת, 
וא ר שהל   חישיל את האור  ציוריו שם ר ברנדט,  אהב את 
שנברא ביול הראשון. הוא גל ת ך, אף כי בזהירות, בהק ת בית 
הספר םא נות בצםאם,  סי ניה הראשוניל שם התחדשות זאת.

ה ושג "הידור  צווה", ה ביא אם קיול ה צווה את   ד 
ותפקיד — אך  ביהדות  קול  יש  םיופי  היופי, שורשיו ב שכן. 
אם נא נתבםבם. אין זה פוםחן יופי נוסח יוון. בישראם הקדו ה 
הא ינו בהדרת־קודש, בעוד ביוון — בקדושת ההדר. ויחי ההבדם. 
אני  א ין שםיופי יש כוח, וביהדות יש םו ת יד תכםית רוחנית: 
םפקוח את תודעתנו אם היותו שם העוםל יצירת א נות ה עידה 

עם יוצרה העיםאי, בורא עוםל. 

5

בו,  ה שרתיל  כבוד  הוגדם  גל  הבית  את  םכבד  כדי 
הםבוש  םכוהניל  ונקבע  והםוייל,  הכוהניל  הובדםו 
ְםָכבֹוד  קֶֹדׁש...  "ִבְגֵדי  ביותר,  והיפה  הנאה  ה פואר, 
שתהיה  היא  והכוונה  ב(...  כח,  )ש ות  ּוְםִתְפָאֶרת" 

בםבית הזה רו  ות וכבוד בעיני הכום.1

 ראה הכבוד והתפארת שם בגדי ה ש שיל בקודש, ושם ה שכן 
וה קדש עצ ל, עורר יראה; כדברי ה שורר ריינר  ריה ריםקה, 
ּה".2  ּבָ ַנֲע ֹד  ַ ֲאָ ץ  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ם־ָאיֹל  יתֹו־ׁשֶ ֵראׁשִ א  ֶאּםָ ַהּיִֹפי  ֵאין  י  "ּכִ
 ראות הפאר ב שכן עוררו יראה כי הל ר זו םיופי והדר ש עבר 

םהל: םאםוהיל. 

ב"ש ונה  ה רֶאה.  שם  הריגושי  כוחו  את  הבין  הר ב"ל 
"...צריכה  פרקיל", הקד תו םפירושו םפרקי אבות, הוא או ר: 
הנפש גל כן םהתעסק ב נוחת החושיל בעיון םפיתוחיל וםענייניל 
הנאיל, עד שתסור   נה הםאּות".3 הא נות והאדריכםות יכוםות 

םסםק עצבות וםרענן את החושיל. 

תובנה זו אפשרה םר ב"ל, באותה פסקה ב' ורה נבוכיל', 
םהסביר דין  וקשה: האיסור ה וטם עם כוהניל בעםי  ול םשרת 
ב קדש. דין תורה זה אינו עוםה בקנה אחד על עיקרון "רח נא 
שם  הדרתל  הפני ית.  ברוח  בםב,  חפץ  ה'  כםו ר  בעי",  םיבא 
נוגעת ם הותן שם התפיםה  כוהניל אםה, או ר הר ב"ל, אינה 
הה ון  בעיני  "כי  הע  יות:  םתפיסות  אםא  הקודש,  ועבודת 
אין  כבדיל אדל בצורתו הא יתית, אםא בשם ות איבריו ויפי 
בגדיו".4 התפיסה אוםי שגויה, אבם היא רווחת ואי אפשר םהתעםל 
ָ קול שכם תכםיתו היא םהוריד את חוויית הקדושה    נה; םא ּבְ
אם הקרקע, אם  בנה פיזי שטקסיל קבועיל נערכיל בו בידי בני 

1  מורה נבוכים ג,  ה. בתרגול  יכאם שוורץ, כרך ב, אוניברסיטת תם־אביב: תשס"ג, 
ע ' 604–605. 

2  ריינר  ריה ריםקה, איליות דּוינו )אםגיות דואינו(,  גר נית: פנינה נוה, תם־אביב: 
עקד, תשכ"ח, האיםיה הראשונה, ע ' 10.

3  פירוש ה שניות םר ב"ל, הקד ה ם סכת אבות )ש ונה פרקיל(, פרק ח ישי.
4  ראו הערה 1. 


