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 ת ולתפאר לכבוד  
הרשקוביץ   ק צח י 

חכמי  את  רבות  העסיקה  ותכליתו  המקדש  שאלת 
הדורו לאורך  בראש מצהירה  התורה  ת.  ישראל 

השתכל  "תרומה"פרשת   היא  ית  שהקב"ה  מקדש 
ישכון בתוך עם ישראל. רעיון זה עובד לימים בידי  

בונה  מהשלמה   בראש כמתי  דש,המק לך,  יחס 
ת  למקד א  כדים,  ובראשונה למקום שדרכו מתפללי

  א"מלמצוי במקום מוגדר )  ל שאיננו-ה אל האיהפני
 :(כח-כז:ח

י    יּכ   ַעל-א    בׁש  ַהֻאְמָנם  ים  ה    ֹלה    ה ּנ  ָהָאֶרץ 
םּׁשָ הַ  יּוׁשְ   ַמי  םמַ ּׁשָ הַ   מ  ְיַכלְ   י    י ּכ  ַאף    ָךּולּכְ ֹלא 
תּבַ הַ  יּבָ   רׁשֶ א    ה ּזֶ הַ   י  ית  יתָ ּו  .נ   ָךּדְ ַעבְ   תּלַ פ  ּתְ   ֶאל  ָפנ 

ל  -א    ה'  ֹותּנָ ח  ּתְ   ְוֶאל   ְוֶאל   הּנָ ָהר    ֶאל  ֹמעַ ׁשְ ֹלָהי 
תְ  ָךּדְ ַעבְ  רׁשֶ א   הּלָ פ  ּתְ הַ   .םּיֹוהַ  ְלָפֶניָך לַּפּל  מ 

זא אנעם  לאורך  ת,  ישראל  בחטאי  מוצאים  חנו 
המתקופ חונט  לכיםת  וייה  בין  זרת  לזהות  נשנית 

כנם  או אף חמור מכך למש  מקום המקדש למשכן ה',
באשר למהותו של    חוסר הבהירות  זרים.של אלים  

המדויולתכלי  המקדש מחשבה    הוליד  קת תו  כיווני 
ונ שונות    סיונותירבים,  רוחניות  תרומות  להציג 

 ישראל.מקדש מעניק לחיים הדתיים של עם  שה

הדיונ את  אחת  ןמקד  נבפינה  אחד    ןקט  דבך, 
ם פעמייהנים.  ובגדי הכ  –מהמכלול המקדשי השלם  

הצירובמק מופיע  ולתפארא  "לכבוד  שתי ברת",  ף 
נזכרות  הנים, ושתיהן  וכהפעמים בהקשר של בגדי ה 

ה.  נובפרשת י  יתָ ׂש  ְועָ "  :ראשונההפעם  ְגד    ׁש ֹקדֶ   ב 
רֹ  יְלַאה  ְלָכבן ָאח  ְפָאֶרתּו  דֹוָך  וב(:כח  ')שמ  "ְלת  ם  עפ ה, 

ֹרן  ל  וְ "ה  י שניה ַאה  ָלֶהם    יתָ ׂש  ְועָ   ֹנתּת  כֻ   הׂשֶ ע  ּתַ ְבנ י 
ים   גְ ּוַאְבנ ט  ְלָכב  הׂשֶ ע  ּתַ   תֹועּבָ מ  ְפָאֶרתּו  דֹוָלֶהם   "ְלת 

 . מ(:)שם

הלל הפסוקים  תמונה  שני  נותנים  מורכבת ו 
ניתן להבין מפסוק באשר לשאלת הכבוד והתפארת.  

לפ'מ בוודאי  שמ,  ההטעמה  באתנחי  על    כריעה 
המ"נטיםבא"המילה   שרק  הן,  וד  לכב  גבעות 

 םדקומה  'ב  קוספ  םאולולתפארת, ולא כל הבגדים.  
 לכבוד הם  ןו אהר של הבגדים  לולשמכ מציע תרוי

  

יהודיתה ,הרשקוביץ  קצחי ד"ר  ה* לפילוסופיה   ,מחלקה 
 .אילן -רסיטת בר אוניב

הציג את הקושי    אברהם בן הרמב"ם  ר'  1ולתפארת. 
 : הזה הפרשני

)אלה( כהונה  בבגדי  שגם  בגדי    ,הטעם  שהם 
אהרן שיפור    ,בני  וטובתיהיה  החומר    ויופי 

אומן בל  , ומעשה  שיהיה  כבוד שתביכדי  ם 
כי    .תפארות טעם  ויתכן  ליתן  בזה  רצה 

בפרט  ב  , למגבעות  הכוונה  לבישתם  כלומר 
ות כדי שיהיה להם כבוד ותפארת  את המגבע

 .בהן

שהקב או  "כלומר,  ְפָאֶרתּו  דֹוְלָכביעה  מוצגת ְלת   "
בגד בכל  הדיון  הככסיכום  שהיא    2,הניםו י  או 

 ראו רשב"ם(. סת רק למגבעות )מתייח

אלה,   כל  כיוב"רמלעומת  הציע  אחר ן  ון 
בריו מוצגים  דו,  ב(:כח  'לוטין, על דרך האמת )שמ לח

 :אתרלדברי הרקנאטי על  במקביללהלן 

 רקנאטי    ב"ן מר

לכבוד  האמת,  דרך  ועל 
 ארת,  ולתפ

 
קדש   בגדי  שיעשו  יאמר 
בהם  לשרת  לאהרן 
השוכן   השם  לכבוד 

  , עזםולתפארת    ,בתוכם
  י ּכ  "יח(  :פט  ה'כדכתיב )ת

ְפֶאֶרת  .  "הּתָ אָ  ֹומּזָ עֻ  ת 

 
)יש  יתּב  "י(  :סד  'וכתיב 

ו קדש  )ב(  בגדי  עשית 
לכרהלא אחיך  בוד  ן 

   ,ולתפארת

קדש   בגדי  שיעשו  אמר 
לאהרן לשרת בהם כבוד  

בתוה'   כם  השוכן 
כדכתיב    'תה)ולתפארת, 

ְפֶאֶרת  יּכ  "  (חי:טפ  ֹומּזָ עֻ   ת 
 , "הּתָ אָ 

 

  ית ּב  "  (י:דס  ' יש)וכתיב  

 
פסה1 בעוד  ועוד,  ר  'ב  'זאת  לאהרמתייחס  הכוק  הן ון, 

מ פסוק  לבנ  'הגדול,  אהרמתייחס  כוי  הנים ון, 
ולפי "  :'הדיוטות. כך רבנו בחיי ב"ר אשר על פסוק ב

ה אשהכהן  צבאות  ה'  מלאך  בענין   צלגדול    היחידים 
יצוה ולהיותו    העבודה,  מלכות  בגדי  להלבישו  עתה 

אצל ההמון, ואז יהיה שלם בכל, כי  מפואר מלך נכבד ו
על    "העמק דבר "". השוו לתהבגדים האלה בגדי מלכו

 . 'פס' מ
החייםאו"ראו    2 מו"ר  המכנסיים  כי  אם  כעבור  .  צגים 

א "לכסות בשר  ית הי שני פסוקים, אך מטרתם המרכז
על    "משך חכמה", ו למהר"ל "גור אריהגם " ו  ראערוה"; 

 . אתר



  

2 

ְפַאְר   ּונׁש  ָקדְ    ר ׁשֶ א    ּונּת  ְות 
ל ל  ינ בֹ א    ָך ּו ה  וקדשנו  " ּו ת   ,

הכבוד  ותפארתנו    , הוא 
 . תפארת ישראל 

)תה נאמר  ו(  : צו  'ועוד 
ְפֶאֶרת  " ְות  קְ ּבְ ֹעז  , "ָּדׁשֹומ 

ר ְמק"וכן   קְ   ם ֹוְלָפא    י ָּדׁש  מ 
כַ   ַליַרגְ   םֹוְמקּו   ' )יש  "דּב  א 
  .(יג:ס

מקום   המקדש  שיהיה 
פואר בתפארת, ומקום מ

בית   מקום  שהוא  רגליו, 
בכבוד    מכובדהמקדש,  

וכן  םשה ובישראל ". 
מד  "פארית כג(,  :)שם 

ומיחד  מראה  שיהיה 
אמר   וכן  תפארתו,  בהם 

הבנים למטה   בבגדי  גם 
ְפָאֶרתּו  דֹוְלָכב"כלם     " ְלת 

  .מ( ')להלן פס

בקרבנות   ל"ואמר   ּוַיע 
זְ   ן ֹוָרצ  ַעל י ּבְ מ    ית ב  ּו  ח 
ר  יּת  ְפַאְר ּת   ָפא    ' )יש  "א 
 ז(.  :ס

רצונו,   המזבח  והנה 
 ..והכבוד בית תפארתו.

ְפַאְר  ּונׁש  ָקדְ   , "ּונּת  ְות 

 

ֹעז  "  (ו: וצ  'תה)ונאמר  
ְפֶאֶרת   קְ ּבְ ְות  וכ"ָּדׁשֹומ  ן  , 

ְמק"  (גי:ס  'יש) ר    ם ֹוְלָפא 
קְ  ַרְגַלי    םֹוְמקּו  יָּדׁש  מ 
כַ    ".דּב  א 

המקדש   מקום  שיהיה 
מפואר בתפארת, ומקום 

בית    ,רגליו שהוא 
בכבוד    מפואר  ,המקדש

וכן    (גכ:דמ  'יש) השם, 
יתפ" ,  "ארובישראל 
ומש מראה  ייחד יהיה 

 . רתובהם תפא
  

ס)דכתיב   יעלו  "  (ז:שם 
ובית   מזבחי  רצון  על 

אפאר וטעם  .  "תפארתי 
הזאת   המדה  היות 

ת מלשון נקראת  פארת 
יח)  חְּתַׁשּלַ וַ "  (ו: זי   'עי' 
שהוא "ֹראותּפֹ  שם  על   ,

הצדדין  בכל  מתאחז 
האין  מן  משפיע    ושואב 

 עד המלכות.

כן,   והתפארת  הכבודאם  ה',  לשם  של  היא    הוא 
ותהזי   3.ישראל ה'  בין כבוד  פארת ווג שרמב"ן מציג 

פע,  מושמשפיע ושל  ישראל, שמתחלפות בו עמדות  
ב מרתקת  עולם  תפיסת  לפונקציה  משקף  אשר 

וק בעיניו.  ושהמקדש  תפסו  רקנאטי, דשיו  אצל 
לעומת זאת, הן הכבוד והן התפארת מיוחסים יותר 

ש )הגם  הרקנאטי  ושפע  מהוא  בבירור  לקב"ה. 
ממנ  רמב"ןמה בזה(ודולה  תורתו  עיקר  את  שם    ו 

התגלות, ואצלו התפארת היא  יותר דגש על רכיב ה
ל שמסייע  השמיהשפכלי  השפע  את  כלפי  ייע  מי 

כולה   מטה. מיוחסת  התפארת  מנגד,  רמב"ן,  אצל 
פעולות   בו  מבצעים  שישראל  כלי  והיא  לישראל, 

ז  ו את הע  תמבטא  איוה רבנות(,  ו)הלל לה', הקרבת ק
יש שמפראלשל  כלפי  ,  את ארים  ומעודדים  מעלה 

 הורקת השפע. 

במכאן של  בהקשר  הכ ,  הוא  הניםוגדי  הכבוד   ,
התפאר  אבל  מעלה,  שמכשל  האמצעי  היא  חו  ות 

 
י ה3 ר'  דברי  סקמעניינים  בעקב    המנחה תורת  ילי 

, בהצעת חלוקה אחרת בין (307ירושלים תש"ס, עמ'  )
על    ; ראו גם רבנו בחיי לתפארת בבגדי הכהונה  כבוד

חלוקה דומה לזו של הרמב"ן, אך    '. הוא מביאפס' ב
 .יוחות באשר לנגזרות של הבחנותון מפותח פעם די 

הי נוסף, בדרך רצוא ול-להוריד כבוד א  עלוישראל יפ
  4. ושוב, כלפי מטה

דומה שכך ניתן להבין פער בין רמב"ן לרקנאטי,  
ך הכתוב, בהמש  ר "למטה",ביחס לשאלה האם נאמ

  , הנים הדיוטותולכבוד ולתפארת" גם ביחס לבגדי כ"
ל שלדעת  או  יראה  המעיין  מתקיימת רמב"ן  א. 
.  ןוביחס לבני אהרגם    ואה "לכבוד ולתפארת"המשו

 רקנאטי השמיט מלים אלה. 

לקבוע אולי   יכולים  המודל    ,היינו  שלאור 
ב הצורך  רמב"ן,  שהציע  המרתק    " תפארת"הרעיוני 

מהבנת   ביותר. הדיהנים  וכבגדי  כחלק  גדול  וטות 
, וניתן  באופן כללי  ש בקודשמשמהן גדול  וכשבעוד  
תכללהבין   את  צורות  דווקא  יבמגוון  פעולותיו,  ת 

יוטות מייצגים נאמנה יומרה מסוג אחר. הנים הדוכ
פנימה,   בקודש  שמשמשים  כמי  נראים  אינם  הם 

מש שיניקתם  לסבור  ניתן  טבעי  באופן  רש  וולכן 
 הן הגדול. ושל הכ זו ו מעוצמתית כ כל כךה אינה גבו

כ שליחוואולם,  עושים  הדיוטות  של  הנים  תם 
הם  ואת הקורבנות  המקריבים    הם  ;ישראל במקדש

ה'  המהללים   לדעת את  עבודתם,  ביומו.  יום    דבר 
וכבוד.   תפארת  של  הנכון  השילוב  היא  היא  רמב"ן, 

הכ ו הע בפעולות  רק  איננו  ישראל  של  הגדול,  וז  הן 
בת הוא  שמגפארת  אלא  אלה  גשל  ממקום  יעים  ם 

יותר נמוך  השילוב  רוחני  המשך  לשם  ופועלים   ,
השפווג  יז וה העמל    מלמעלהאלוקי  ה  ע של  עם 

  .מלמטה של ישראלהרוחני 

 
 

 הנשיא  מופץ בסיוע קרן שבועיהדף ה
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
/parasha2ww1.biu.ac.ilhttp://w 

  biu.ac.ildafshv@mail.ל של הדף:"כתובת דוא
בת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  ות לכתוניתן לפנ

 בדוא"ל.  
 בר אילן סיטתאוניבר -בועי  הדף הש 

 יש לשמור על קדושת העלון 
 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון  
 רחל הכהן שיף : עורכת לשון 

 
ש מ4 בהונגריה, פרנקלרייא"ל  דומני  פריטש  של  רבה   ,  

אב הדבראר  של  ת  ובניסוח  רמב"ן,  בשיטת  היטב  ים 
מאוחרת,   אריה בספרו  קבלה  שימלוי גבורת  תרע"ו,    , 

א חנוךב-קא,  חיים  ד"ר  ר'  גם  של    .  יחודם  על  עמד 
ומקובלבספרו  ,  דבריו כחוקר  ירוהרמב"ן  שלים  , 

עמ'   ב   ך; א408תשמ"ב,  לרש"ב,    המאמרים   רפ ס עיינו 
ניו את    בארהוא  שם    .יורק תשמ"ט, עמ' פב-תרע"א, 

שדומהר באופן  לענ"דמב"ן  הרש"ב  .  לרקנאטי   ,ה, 
ומיס  מושפע רמב"ן  את  שציטט  מהשל"ה,  את  גם  גר 

בפר הודבריו  של  קלאסית  קבלית  השפע  שנות  רקת 
למטה לפרשת  .מלמעלה  דבריו  ,  אור   תורה ב   נוראו 

 . ירושלים תשנ"ג, עמ' רצא

http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

