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  על   קול   האלוהים   וקולם   של   האנשים   במעמד   הר   סיני
 
 פרשתנו   מתארת   רגע   שיא   של   מפגש   ישיר   בקשר   שבין   אלוהים   לאדם,   וליתר   דיוק   רגע   שיא   בקשר   שבין   עם   ישראל
 לאלוהיו:   "ויוצא   משה   את   העם   לקראת   האלוהים   מן   המחנה   ויתיצבו   בתחתית   ההר   [...]   וידבר   אלוהים"   (שמות   יט,
 י"ז;   כ,   א').
 
 דיבורו   של   האל   מופנה   לישראל   כולם,   באופן   ישיר   הפעם   האל   לא   מדבר   אל   משה   שידבר   אל   הזקנים   שידברו   אל
 העם,   הוא   גם   לא   משתמש   באהרון   כפה   של   משה   לדיבור   אל   בני   ישראל.   הפעם   הפנייה   ישירה,   ופנייה   ישירה   זו
 נעשית   אחרי   שהעם   מתבקש   להכין   את   עצמו   בגוף   ובנפש   במשך   מספר   ימים,   לקראת   המפגש   –   הם   מתקדשים,
  מכבסים   בגדיהם   (שם   יט,   י"ד),   ונענים   להזמנה   האלוהית   (שם,   ח').
 
 נדמה   שבאמצעות   מעשה   הדיבור   הישיר   עושה   הישות   האלוהית   צעד   כלפי   ישראל      –   השבט,   הקבוצה,   העם   שבו
 בחרה.   עד   כה   התבטא   הקשר   באמצעות   תיווך   ובדרכים   עקיפות   –   בדיבורו   של   משה,   דרך   מכות,   על   פי   צווים
 (שמות   יב).      הפעם   מתרחש   משהו   שונה;   מתרחש   מפגש.
 
 מתוך   תמונה   זו   נדמה,   שתגובת   ישראל   הייתה   ודאי   שוברת   לב   עבור   הישות   האלוהית.   תגובת   ישראל   היא   לכאורה
 בקשה   לריחוק,   טיווח   וחוסר   ישירות.   בני   ישראל   פונים   אל   משה   ואומרים:   "דבר   אתה   עמנו   ונשמעה   ואל   ידבר   עמנו
 אלוהים   פן   נמות"   (שמות   כ,   ט"ו).   בדמיוני   אני   חושבת   על   רגע   שבו   לכאורה   שואף,   מנסה,   רוצה   אלוהים   להתקרב
 אל   בני   ישראל   באמצעות   "ירד   ה'   לעיני   כל   העם"   (שמות   יט,   יא'),   ובו   ברגע   עונים   ישראל   לדיבור   הישיר   בשלילה.
 
 ישנו   אפיק   דרשני   הקורא   להבין   את   הבקשה   מצד   העם   לא   כמבטאת   רצון   לריחוק,   אלא   דווקא   כטענה   בדבר   שאיפה
 למעורבות   ישירה   יותר   בברית.   כלומר,   בקשת   ישראל   אינה   למרחק   מהאל,   אלא   דווקא   לשיתוף   ולתקשורת   באפיון
 טיב   היחס   שבין   אלוהים   לאדם.   דווקא   בנקודה   זו   הם   מבקשים   לקחת   חלק   בהגדרת   הקשר   שנעשה   באמצעות
 עשרת   הדברות,   ולמעשה   אומרים   כי   ללא   מעורבות   זו,   תהיה   הברית   חסרה.  
 
 הסבר   אפשרי   נמצא   לדעתי   במחלוקת   פרשנית   העוסקת   במה   שהתרחש   בהר   סיני:
 דרשנים   מתווכחים   בנוגע   למה   שמעו   ישראל   ישירות   מן   האלוהים   בהר   סיני,   ואולי   בעצם   תוהים   אודות   מיקומו
  הכרונולוגי   של   הרגע   שבו   מבקשים   ישראל   ממשה   "דבר   אתה   עמנו   ונשמעה".
 "רבי   יהושע   בן   לוי   ורבנין.   רבי   יהושע   אומר:   ב'   דברות   שמעו   ישראל   מפי   הקב"ה   אנכי   ולא   יהיה   לך   ...   ורבנין   אמרין
  כל   הדברות   שמעו   ישראל   מפי   הקב"ה"
  (שיר   השירים   רבה   (וילנא)   פרשה   א;   ב).

 פרשתנו   מקדישה   פסוקים   רבים   ללבושו   של   אהרון   וכן   חטיבה   קצרה   ביותר   ללבוש   בניו.   בשני

 המקרים   מסוכמת   מטרת   הלבוש   בשתי   מילים   –   "לכבוד   ולתפארת":

 
 שמות   כח,   ב',   מ'

ם   ְלָכ֖בֹוד ה   ָלֶה֔ ה...   ַּתֲעֶׂש֣ י�   ְלָכ֖בֹוד   ּוְלִתְפָאֶֽרת...   40  ְוִלְבֵנ֤י   ַאֲהרֹן֙   ַּתֲעֶׂש֣ ן   ָאִח֑ ֹ֣ ֶדׁש   ְלַאֲהר ֹ֖ יתָ   ִבגְֵדי־ק  2 ְוָעִׂש֥

 ּוְלִתְפָאֶֽרת.

 

 הפסוקים   קוראים   להבין   את   העיסוק   בלבוש   ולחשוב   על   תיפקודם   של   הבגדים   הנידונים   במסגרת   של

 'כבוד   ותפארת'.   ברצוני   להציע,   כי   אמירה   זו   משמעותית   לא   רק   לאהרון   ולבניו   –   אלא   ללבוש   באופן

 כללי.   יתרה   מזו,   הפסוקים   מדגימים   שיח   אודות   לבוש,   כך   שניתן   מתוכם   לזקק   עקרונות   הנוגעים   לשיח

 בנושא   זה   בכלל.   אתמקד   בארבעה   עקרונות   העולים   מתוך   הפסוקים   הנוגעים   לדיון   בלבוש:   הצורך

  בִקרבה,   דרישה   ליראת   אלהים,   החשיבות   של   חופש   והתרחקות   שיח   הביגוד   מעיסוק   בגוף.

 

 

 1.   ִקרבה

 הכהנים   הם   המשרתים   את   הקודש   ובקודש,   והם

 במובנים   רבים   אמורים   לתפקד   כקרובים   ביותר   אל
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 האלוהים.   ואולם,   הפסוק   הפותח   את   פרק   כח   בספר   שמות,   הפרק   העוסק   בלבוש   הכהנים,   מדגיש   קרבה

 אחרת   אל   הכהנים,   הלא   היא   קרבתו   של   משה:

 
 שמות   כח,   א'

ב   ַוֲאִבי֛הּוא ן   נָָד֧ ֹ֕ י   ַאֲהר ל   ְלַכֲהנֹו־ִל֑ י�   ְוֶאת־ָּבָנ֣יו   ִאּ֔תֹו   ִמּ֛תֹו�   ְּבֵנ֥י   יְִׂשָרֵא֖ ן   ָאִח֜ ֹ֨ ב   ֵאֶלי�֩   ֶאת־ַאֲהר ה   ַהְקֵר֣  ְוַאָּת֡

ן. ֹֽ ר   ְּבֵנ֥י   ַאֲהר  ֶאְלָעָז֥ר   ְוִאיָתָמ֖

 

 פסוק   זה   למעשה   מצוה   על   קירבה   בין   משה   לבין   אהרון   ובניו,   וזאת   כבסיס   לעיסוקו   של   משה

 בבגדיהם.   הפסוקים   אם   כן   דורשים   כי   מסגרת   העיסוק   של   משה   בבגדים   תהיה   קרבתו   אל   העומדים

 ללבוש   אותם;   הוא   נדרש   ראשית   לקרבתם,   ורק   אז   מקבל   את   הצו   בדבר   פרטי   לבושם.

 

 כיצד   ניתן   להבין   דרישה   זו   לקירבה?   בגדי   הכהן   מהווים   וממחישים   מפגש   בין   פרט   לחברה,   בין   הפרטי

 לציבורי.   מחד,   בגדים   אלו   הם   החזות   החיצונית   של   מי   שמנהלים   את   המוסד   הציבורי   בית   המקדש,   כך

 שלפנינו   דיון   במרחב   הציבורי,   אולם   בד   בבד,   משום   שזהו   עיסוק   בביגוד,   יש   בו   גם   ממד   של

 אינטימיות,   ממד   של   עיסוק   בתחומי   הפרט.   בגדים   אלו   למעשה   מהווים   מרחב   סיפי,   נקודת   גבול   ומפגש

 שבין   הפרטי   לציבורי.   נקודות   גבול,   מעבר   ומפגש   הם   מחוזות   מפחידים   לעיתים   ורגישים.   הפסוקים

 מציעים   אמצעי   בסיסי   לנגיעה   במרחב   לימינלי,   מרחב   גבול   שכזה:   הלא   הוא   קרבה.   כך,   דורשים

 הפסוקים   שמי   שעסוקים   בנוכחות   ובביטוי   החיצוניים   והציבוריים   של   אדם   ובו   זמנית   נוגעים   במרחבים

 אינטימיים   ועסוקים   בתחומי   הפרט   שלו,   יקדימו   ייצרו   ויוודו   קיומה   של   קרבה.

 

 

 2.   יראה

 כאמור,   מוגדרת   מטרתם   של   הבגדים   כהשגה   או   יצירה   של   'כבוד   ותפארת'.   הפסוקים   לא   רק   מורים   על

 כך,   אלא   מציעים   תנאים   ליצירתם   של   בגדים   שכאלו:

 
 שמות   כח,   ג'

ן   ְלַקְּדׁ֖שֹו   ְלַכֲהנֹו־ִלֽי ֹ֛ י   ַאֲהר ה   ְוָעׂ֞שּו   ֶאת־ִּבגְֵד֧ יו   ֣רּוחַ   ָחְכָמ֑ ר   ִמֵּלאִת֖ ב   ֲאֶׁש֥ ה   ְּתַדֵּבר֙   ֶאל־ָּכל־ַחְכֵמי־ֵל֔  ְוַאָּת֗
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 הפרק   מצביע   על   הצורך   שהעוסקים   בבגדים   יהיו   'חכמי   לב'   ומלאים   ב'רוח   חוכמה'.   המשותף   לשני

 הביטויים   הוא   האמירה   כי   העיסוק   בבגדים   דורש   חוכמה,   אולם   לא   (רק)   חוכמה   אינטלקטואלית   אלא

 חוכמת   לב,   חוכמה   רוחנית.   הדרשן   'העמק   דבר'   מציעה   פירוש   לביטוי   'חכם   לב'   שמתייחס   לצירוף

 המרכיבים   שבביטוי,   וטוען   כי   על   פי   רוב   נמצאת   החוכמה   במוח,   ואולם   את   חוכמת   הלב   יש   להבין

 באופן   אחר.   הוא   מסביר   כך:

 
 העמק   דבר   שמות   פרשת   תצוה   פרק   כח   פסוק   ג'

 אל   כל   חכמי   לב.   החכמה   אין   מקומו   בלב   כי   אם   במוח,   אלא   כל   מקום   דכתיב   'חכמי   לב'   הביאור

 יראת   ה',   שהוא   ראשית   חכמה   ומקומה   בלב   כידוע.

 

 ה'העמק   דבר'   בפירושו   מתבסס   על   פסוק   מתהילים:

ִהָּל֗תֹו ם   ְּת֝ ֶכל   ֖טֹוב   ְלָכל־עֵֹׂשיֶה֑ ת   ה'   ֵׂש֣ ה   יְִרַא֬ ית   ָחְכָמ֨ אִׁש֤  "ֵר֮

ֶדת   ָלַעֽד"   (תהלים   קיא,   י'),   ובעצם   טוען   כי   חוכמת  עֶֹמ֥

 הלב,   שהיא   חוכמה   קמאית   במובן   מסוים,   היא   למעשה

 יראת   האלוהים.   כלומר,   העיסוק   בביגוד   דורש   יראה,

 יראת   האל.   נדמה   שהעוסקים   בבגדים   של   בני   אדם   נדרשים   ליראת   האל,   משום   שהם   עסוקים   למעשה

 בצלם   אלוהים   –   מטרתם   כבודו   של   אדם,   שאיפתם   פיאורו   של   צלם   אלוהים.   כשעוסקים   בצלם   אלוהים

 נדרשים   ליראת   אלוהים.

 

 

 3.   חופש

 הצירוף   'חכם   לב'   מעסיק   גם   את   ר'   שמשון   רפאל   הירש.   בפירושו   הוא   מתמקד   בעובדה   שלגבי   כלי

 המשכן   לא   היתה   דרישה   להיות   "חכם   לב",   וכי   דרישה   מעין   זו,   לחוכמה,   מגיעה   רק   מאוחר   יותר

 בתיאור   בניית   המשכן   בשמות.   וכך   הוא   שואל:
 

 רש"ר   הירש   שמות   פרשת   תצוה   פרק   כח   פסוק   ג'

 "אלכלחכמילב   אשר   מלאתיו   רוח   חכמה":   דבר   זה   נאמר   כאן   רק   לגבי   עושי   הבגדים,   ואילו
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 לגבי   עשיית   כל   מלאכת   המשכן   מזכיר   הכתוב   את   הצורך   בתכונת   החכמה   רק   בפרק   לא,   אגב

 מינויים   של   בצלאל   ואהליאב.

 

 הרש"ר   הירש   מתחקה   אחר   ההבדל   המהותי   שבין   כלים   לביגוד,   הבדל   שעשוי   לעמוד   בשורש   הדרישה

 השונה   לגבי   המופקדים   על      הכנתם.   כך   הוא   מסביר   את   הדברים:

 
 נראה   שזה   טעמו   של   דבר:   עשיית   המשכן   וכליו   היתה   קשורה   בכלליה   ובפרטיה   בתבנית   שה'

 הראה   למשה,   ואילו   לגבי   הבגדים   נשאר   לעושיהם   חופש   פעולה   במידה   גדולה   יותר.
 

 הרש"ר   הירש   טוען   כי   עשיית   כלי   המשכן   הייתה   עבודה   של   חיקוי;   האלוהים   הראה   למשה   תבנית,

 שבהמשך   נבנתה   על   ידי   עושי   מלאכה   שונים.   לא   כך   לגבי   בגדי   אהרון   ובניו,   שם   היה   חופש   פעולה

 גדול   לבעלי   המלאכה.

 

 אפשר   להבין   דרישה   זו   לחופש   בהקשר   של   בגדים

 בצורות   שונות,   אולי   הצורך   בחופש   נובע   מכך   שבגדים

 צריכים   להיות   מותאמים   ללובשים   אותם,   ולכן   עשייתם

 מחייבת   גיוון   ומחשבה   חופשית,   מרחב   אישי   מסוים.   כך

 או   כך   האינטואיציה   הדרשנית   היא   שבגדים   –   ואף   בגדי

 הקודש   של   אהרון   ובניו,   על   אף   התיאור   המדוקדק   שלהם   בפסוקים,   טבעו   ממד   משמעותי   של   חופש

 בהוצאתם   מן   הכוח   אל   הפועל.

 

 

 4.   גוף

 באופן   מפתיע,   בפרקנו   אין   כמעט   עיסוק   בגוף   האדם;   העיסוק   בפרק   הוא   בבגדים   ולא   בגוף   שעליו   הם

ץ   ִמְצֶנֶ֣פת   ְוַאְבֵנ֑ט   ְוָעׂ֨שּו נֶת   ַּתְׁשֵּב֖ ֹ֥ יל   ּוְכת ֶׁשן   ְוֵאפֹוד֙   ּוְמִע֔ ֹ֤ ר   יֲַעׂ֗שּו   ח ים   ֲאֶׁש֣ ֶּלה   ַהְּבגִָד֜  מונחים.   שוב   ושוב   "ְוֵא֨

יו   ְלַכֲהנֹו־ִלֽי"   (שמות   כח,   ד')   וכך   הלאה. י�   ּוְלָבָנ֖ ן   ָאִח֛ ֹ֥ ֶדׁש   ְלַאֲהר ֹ֜  ִבגְֵדי־ק
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 שני   יוצאי   דופן   בפרק   ראויים   לתשומת   לב   בהקשר   זה:   ראשית,   מיקומו   של   החושן   על   לבו   של   אהרון:

 
 שמות   כח,   כ"טל'

ן   ִלְפֵנֽי־   ה'   ָּתִמֽיד: ֹ֥ ֶדׁש   ְלזִָּכר ֹ֑ ט   ַעל־ִלּ֖בֹו   ְּבבֹ֣אֹו   ֶאל־ַהּק ֶׁשן   ַהִּמְׁשָּפ֛ ֹ֧ ל   ְּבח ֲהרֹן   ֶאת־ְׁש֨מֹות   ְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֜ א   ַא֠  29 ְונָָׂש֣

ֲהרֹן א   ַא֠ ן   ְּבבֹ֖אֹו   ִלְפֵנ֣י   ה'   ְונָָׂש֣ ֹ֔ ים   ְוָהיּו֙   ַעל־ֵל֣ב   ַאֲהר ט   ֶאת־ָהאּוִרים֙   ְוֶאת־ַהֻּתִּמ֔ ֶׁשן   ַהִּמְׁשָּפ֗ ֹ֣    ֶאל־ח  30 ְונַָתָּת֞

ל   ַעל־ִלּ֛בֹו   ִלְפֵנ֥י   ה'   ָּתִמֽיד. ט   ְּבנֵי־יְִׂשָרֵא֧  ֶאת־ִמְׁשַּפ֨
 

 הלב   הוא   איבר   גוף   פנימי,   כך   שבאופן   מהותי   אין   פה   מעבר   לגוף   המוחשי   והנראה,   אלא   לגוף

 המדומיין.

 

 יוצא   דופן   שני   הוא   פסוק   אחד   עוסק   בכיסוי,   ומתמקד   בתפקידם   של   בגדים   בהסתרה,   ובאופן   מדויק

יִם   יְִהיּֽו" ה   ִמָּמְתַנ֥יִם   ְוַעד־יְֵרַכ֖ ר   ֶעְרָו֑ ד   ְלַכּ֖סֹות   ְּבַׂש֣ ה   ָלֶהם֙   ִמְכנְֵסי־ָב֔  יותר   בכיסוי   ובהסתרה   של   הערוה:   "ַוֲעֵׂש֤

 (שמות   כח,   מ"ב).   החיזקוני   בפרושו   מבהיר   כי   כיסוי   זה   אינו   קשור   ל'כבוד   ותפארת',   וכך   הם   דבריו:

 
 חזקוני   שמות   פרשת   תצוה   פרק   כח   פסוק   מ"ב

 "מכנסי   בד"   –   לפי   שנאמר   בם   לכסות   בשר   ערוה,   לא   נאמר   בם   לכבוד   ולתפארת.

 

 דיוק   זה   של   החזקוני   מבהיר   כי   כיסוי   הגוף   הקשור   בכיסוי   של   ערוה,   אינו   קשור   ב'כבוד   ותפארת'.

 ה'חזקוני'   מבדיל   פסוק   זה   משאר   פסוקי   הפרק.   לדידו,   הפסוק   הוא   יוצא   דופן   בכך   שהוא   מתייחס   לא

 ללבוש   אלא   לערוה   בגוף.   בנוסף,   או   שמא   מתוך   כך,   זהו   הפסוק   היחידי   בפרק   המתאר   את   מטרת

 הבגדים   ככיסוי.   מלבד   פסוק   זה   אין   תיאור   של   הלבוש   בהתייחס   לגוף   ולכיסוי.

 

 לא   רק   שהפסוקים   נמנעים   מתיאור   הבגד   ככזה   שמסתיר

 את   הגוף,   הפרק   אף   מתאר   כי   מטרת   הבגדים   היא   לציין

 את   נוכחותו   של   אהרון   בקודש,   מטרתם   להבליט   ואולי   אף

 להדגיש   את   האדם   –   האדם   על   גופו   ובאמצעות   גופו,

 האדם   המסתובב   במרחב   הקודש:
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 שמות   כח,   ל"דל"ה

ע   ֠קֹולֹו ת   ְונְִׁשַמ֣ ן   ְלָׁשֵר֑ ֹ֖ יל   ָסִבֽיב:   35  ְוָהָי֥ה   ַעֽל־ַאֲהר ב   ְוִרּ֑מֹון   ַעל־ׁשּוֵל֥י   ַהְּמִע֖ ן   זָָה֖ ֹ֥ ן   זָָהב֙   ְוִרּ֔מֹון   ַּפֲֽעמ ֹ֤  34 ַּפֲעמ

ֶדׁש   ִלְפֵנ֧י   ה'   ּוְבֵצא֖תֹו   ְו֥�א   יָֽמּות: ֹ֜  ְּבבֹ֨אֹו   ֶאל־ַהּק

 

 אם   כן,   מתוך   הפרק   עולה   כי   הבגדים   אמורים   להבליט   את   האדם,   לציין   אותו,   להדגיש   אותו.   אין

 מטרתם   לכסות   או   להסתיר   כלל   וכלל.

 

  לסיכום:

 ניתן   לקרוא   את   מילות   הפסוק   'ועשית   בגדי   קודש...   לכבוד   ולתפארת'   ואת   פרק   כח   בשמות   בכלל

 באופן   צר,   כמתייחסות   לבגדי   הכהן   הגדול   והמשרתים   את   הקודש   הלא   הם   צאצאיו,   בלבד.   ואולם,   אני

 רוצה   להציע   שמילות   הפרק   מהוות   הכוונה   לעיסוק   בלבוש   ובקוד   לבוש   בכלל.

 

 ראשית   מלמדים   הפסוקים   כי   מטרתם   של   בגדים   היא   להביא   'לכבוד   ולתפארת'.   שנית,   הם   מורים   על

 מספר   עקרונות   מנחים   לעיסוק   בביגוד   שזה   מטרתו.   אנו   עסקנו   בארבעה   מהם:   ראשית,   דיון   בבגדים   יש

 לנהל   מתוך   קרבה.   שנית,   שיח   זה   דורש   יראת   אלוהים   ויראת   צלם   האלוהים   שבאדם,   האדם   שהבגדים

 נועדו   לכבד   ולפאר.   שלישית,   אף   שזהו   שיח   מסדיר   הרי   שהעיסוק   בביגוד   וישומו   במציאות   דורשים

 חופש.   ואחרונה,   מובהר   כי   מוקד   העיסוק   בביגוד   הוא   הלבוש   ולא   הגוף,   וכי   מטרתו   של   לבוש   מכבד

 היא   ציון   האדם,   העברת   תשומת   לב   אליו,   'השמעת   קולו   בבואו'.
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