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 סילביה ולזכרו של סבא דנשעילוי נשמת סבתא ברוך ה' חונן הדעת, עט, , אדר א' תשבס"ד

 

 

 

 

 פרשת תצוה
 

 אנחנו ממשיכים עם הפרשות המלמדות אותנו על המשכן שבנו בני ישראל במדבר, ועל המשכן

 בכל יום. לעצמו הפנימי שאדם בונה בעצמו

 נדיבות "כל נדיב לב...".הפרשה הקודמת "תרומה" השרתה עלינו רוח 

 בות.הפרשה הזו היא "תצוה", ציווי, מחוי

 יבות מסמלים בגדי הכהנים.את המחו

לאנשי הרפואה יש בגדים  –אפשר לעיתים לנחש את עיסוקו של האדם על פי בגדיו  בחיי היום יום

טים היושבים לשופשחובה עליהם ללבוש,  ,ימים, לאנשי המשטרה ולחיילים בצבא יש מדיםמסו

 יש בגדים מיוחדים למעמדם. לאנשי דתין ישנה גלימה מיוחדת למעמד המשפט, דבדין ולעורכי ה

 מה תפקיד הבגדים/מדים: -נדון סביב השולחן 
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אחות או רופאה הן בבגדים האם כאשר שוטר פושט את מדיו הוא חדל להיות שוטר? האם כש

 ?ומתי הבגד הוא חלק מהאדם רגילים הן אינן נשות מקצוע? מתי הבגד הוא חלק מהעבודה

 

 

 גדים שאותם לובשים הכהנים בעת עבודתם במשכן. בבפרשת תצוה אנו לומדים על ה

ה  ת.ְוִלְבֵני ַאֲהֹרן ַתֲעשֶׂ ם, ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָארֶׂ ה ָלהֶׂ ם ַאְבֵנִטים; ּוִמְגָבעֹות ַתֲעשֶׂ ֹנת, ְוָעִשיָת ָלהֶׂ  )כח,מ( ֻכתֳּ

ת-ְוָעִשיָת ִבְגֵדי כח,ב ׁש, ְלַאֲהֹרן ָאִחיָך, ְלָכבֹוד, ּוְלִתְפָארֶׂ  .ֹקדֶׂ

 

  .אבנט בעת,גארבעה בגדים: מכנסיים, כתנת, מ לכהן

 .לכהן הגדול היו בגדים נוספים: מעיל, אפוד, ציץ וחשן

בגדי הכהונה הם בגדי העבודה של הכהן. תפקיד הכהן במשכן לעסוק בעבודת ה', בעבודת 

הקורבנות. אחד הסממנים של התפקיד הוא גם הבגד שאותו לובש הכהן בזמן ביצוע העבודה. 

מייחדים , לכהנים במשכן יש בגדי עבודה שבניגוד לעבודות בימינו שלרובן אין מדי עבודה מיוחדים

אותם משאר האנשים. הבגדים נועדו לזמן העבודה בלבד, אסור לכהן ללובשם מחוץ למשכן, ובכך 

להתגאות או לנצל את מעמדו בזכותם. עצם לבישת הבגד היא כבר חלק מעבודת הכהן, ומכך 

 .'ו במשכן נתונים לעבודת השהוא עצמו וכל מעשי

 

 בנוסף לציווי על הכנת הבגדים ישנה הגדרה לבגדים: לכבוד ולתפארת.

 

עות של "לכבוד ולתפארת", האם אין זה ברור ומובן מאליו שבגדי הכהן נועדו להיות ממה המש

 מכובדים ומפוארים כדי לעשות את עבודת המשכן באופן המכובד והיאה ביותר?

ציץ  -הם אכן מפוארים  ,ול, שזו יש שליחות חשובה מבחינה מהותית וייצוגיתבגדיו של הכהן הגד

ן, המעיל הרקום בצבעי ארגמן ואדום ובשוליו חהזהב שעל ראשו, האפוד והחשן עם אבני ה

 . פעמונים ורימוני זהב

יים בד לבן וגזרתם והם עש – הכהנים אינן בגדים מפואריםשאר יום של -היוםעבודת אך בגדי 

 דופן הוא האבנט הצבעוני, אך גם הוא אינו מפואר במיוחד. צאפשוטה. יו

 היכן נמצאים הכבוד והתפארת?

 

, המחשבות, הרגשות שניאור זלמן מלאדי(ד ר' סידות חב"חל ידי מייסד ב עשנכת) ספר התניאלפי 

והמעשים שלנו הם מלבושי הנשמה שלנו. כאשר הכהן לובש את בגדי הכהן, הוא הופך באותו רגע 

 מעשיו.להיות כהן בכל מלבושי נפשו, במחשבותיו, ברגשותיו וב
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ותיו, , רגשאי אפשר לעבוד עבודת כהן בלי ללבוש בגדי כהן, ואם בגדי הכהן הם גם מחשבותיו

 אופן דיבורו ומעשיו, הרי שהכבוד והתפארת הם הסיבה והמשמעות של עבודת  הכהן.

 

פאר זה דבר גבוה, לחלק הגבוה ביותר של צמרת העץ קוראים "פארות". הכהן בעבודה  –תפארת 

מציאות  –שיו יהיו מוקדשים כולם בשלמותם לדבר הגבוה ביותר שהבנתו יכולה להשיג מכוון שמע

 הקב"ה בעולם.

כשהלכתי וחיפשתי בקורקונדנציה לתנ"ך היכן מופיעה המילה כבוד בתנ"ך, גיליתי שכבוד  –כבוד 

זו מידה המיוחסת רק לקב"ה. מובן שעלינו לכבד זה את זה, אך רק הקב"ה רשאי לתבוע כבוד 

לָ  :" , כמו שכתוב בפסוקצמולע ְך ַהָכבֹוד סֶׂ לֶׂ ְך ַהָכבֹוד ְיהָוה ְצָבאֹות הּוא מֶׂ לֶׂ ה מֶׂ ים " )תהילהִמי הּוא זֶׂ

  .(יכד, 

לתפארת. הכבוד הוא ייצוג של הרצונות  –לכבוד, ומשם  –היחס הנכון לכבוד רמוז בביטוי עצמו 

הטבעיים, המאוויים, החשקים והיצר הבסיסי של האדם להיות חשוב ונחשב. רגש הכבוד הוא רגש 

למקום גבוה בנפש )התניא יכנה זאת הנפש האלוקית(  –מתאים ונכון אם הוא מוביל לתפארה 

 המשתמש ברגש הזה לעבודת ה'.

  

 צירוף המילים "לכבוד ותפארת" צלצל לי מוכר, ואכן, אני שומעת אותו בכל שבת אחרי קריאת

 ההפטרה:

ָנַתָת ָלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ִלְקֻדשָ  ה ׁשֶׂ  ה ְוִלְמנּוָחהַעל ַהתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ַהְנִביִאים ְוַעל יֹום ַהַשָבת ַהזֶׂ

 ְמָך ְבִפי ָכל ַחיֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתָבַרְך ִׁש ה' אלוקינו . ַעל ַהֹכל ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת

ד. ָברּוְך ַאָתה   .ְמַקֵדׁש ַהַשָבת ה'ָתִמיד ְלעֹוָלם ָועֶׂ

 קוראים בבית הכנסת, לאחרזו ברכה שמברכים אחרי שקוראים את ההפטרה )פרק מנביאים ש

 –למנוחה  ברור! –נתנה לקדושה השבת  –פרשת השבוע(, ומברכים על השבת שקראנו את 

 למה הכוונה? - לכבוד ולתפארת וודאי!ב

 

 למי שנתון כל כולו, כל מעשיו, כללכהן, הופך הלובש אותם מלבושים שהם  ונהבגדי הכה

 ותפארת.לכבוד  – הקב"ה עבוד אתרצונותיו וכוונותיו ל ו,מחשבותי

 ו כהן המסור לעבודת ה'.נעשה גם הוא כמבת מי "שלובש" את השאם כך 

 , בכך שאנו שומרים את השבת.הרי לנו הזדמנות בכל שבת להגיע למדרגת כהנים

 . הנה כמה דוגמאות:ארתלציין את השבת לכבוד ולתפ סביב השולחן מה אנו עושים כדינשוחח 

  בגדים מיוחדים לשבתבשים לו

  מאכלים מיוחדים לשבתמכינים 
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 ��שולחן ערוך באופן מיוחד לשבת 

 שבתבמיוחד כדי לקרוא ב, לוקחים ספר מהספריה

 משפחתיתלומדים תורה בחברותא 

 ועוד.

 

 שנזכה להרגיש שבת לכבוד ותפארת,

 מגילי והמשפחה
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