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פרשת תצוה
בגדי קודש לכבוד ולתפארת
סודו של הבגד בלשון הקודש | למה מתחפשים בפורים| ? ואיך קשורה הציצית של מרדכי
להמן?
בכביש הסרגל באחת ממדינות העולם נסע לו בנחת איש עסקים ,מרוב שעמום מהנסיעה החדגונית רגלו
מעכה את דוושת הגז במהירות רבה ,אך המהירות בכביש הריק מנוסעים בשעת לילה מאוחרת לא היוותה
סכנה .לפתע הוא קולט מרחוק משהו מגיח אל הכביש השומם והוא מנסה לעצור בזמן ,בדקה התשעים
עוצר הרכב מטר מראשו של גמד קטן הלבוש בבגד אדום.
"אתה נורמלי? כמעט דרסתי אותך" ,צועק הנהג בחמת זעם" ,ככה לקפוץ לכביש ?".הגמד החל להתנצל:
"תבין אותי ,שלושה ימים לא אכלתי .אני מת מרעב תיכף ,אתה הראשון שעובר פה מזה שבוע" .הנהג
ריחם עליו והוציא לו אוכל ,תוך אזהרות חוזרות ונשנות שלא יסכן שוב את חייו הגמדיים.
בהמשך הדרך שוב מזנק מישהו לכביש ,בדקה התשעים וחמש עוצר הרכב בחריקת בלמים עזה חצי מטר
מראשו של גמד לבוש בגד צהוב .שוב פעם החל הנהג לנזוף בגמד הצהוב ,וזה האחרון התנצל ששלושה
ימים לא באה טיפת משקה לפיו .הנהג ריחם עליו ונתן לו לשתות כשהוא מפציר בו להיזהר יותר להבא.
כמובן שבפעם הבאה היה הנהג זהיר יותר ,ולמרות שהזינוק של החפץ השלישי שהתברר כגמד לבוש
בבגד כחול  -היה מהיר מאוד ,הוא הצליח לעצור כמה סנטימטרים ספורים מראשו הזעיר.
"אני לא מוכן לשמוע ממך שום תירוץ! לא שאתה רעב ולא שאתה צמא .נמאסתם עלי כבר" .פסק הנהג
הנרגז והלחוץ.
אך הגמד הכחול ענה לו בחומרה" :תהיה בשקט ותוציא תעודות"...
***
בפרשת השבוע מצווה הקב"ה את משה לעשות לאהרן בגדי כהונה" :ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך
לכבוד ולתפארת" .בגדי הכהונה עשויים היו בהוד והדר שאין כמותו בעולם כולו ,הן מבחינת הבד שממנו
היו עשויים והן באופן הכנתם.
מהו בעצם הבגד ,ואיך צריכים אנו להתייחס אליו?
בלשון הקודש כל מילה מחושבת בתכלית הדיוק או בעגה היהודית 'עד קוצו של יו"ד' .אם נתבונן מעט
במילה "בגד" נשים לב שהיא מורכבת משלוש אותיות צמודות זו לזו בסדר האלף-בית ,היוצרות מילה
שלמה .לא בכדי הורכבה המילה בגד מצירוף זה ,שכן האות הראשונה א' רומזת לקב"ה ' -אלופו של
עולם' ,וכשמתעלמים ממנו  -נוצר השורש ב.ג.ד שהוא מלשון בגידה.
זאת ועוד ,שהבגד גורם לנו 'לבגוד' באישיותו של העומד מולנו ולהתייחס אליו אך ורק לפי מראה עינינו.
אם לבוש הוא בגדים מכובדים ביותר מיד נסווג אותו במחשבתנו כאיש נכבד וחשוב אפילו אם הוא ריק
מתוכן .לעומת זאת גם אם הוא אדם נכבד בפנימיותו אך לבוש בגדי עני לא נעניק לו תשומת לב ראויה.
הרי שהבגד מתעתע בנו לבגוד במציאות האמיתית.
]'בגד' בחילוף אותיות א"ת ב"ש יוצר את האותיות 'שקר' ...וכיון ש"זה לעומת זה עשה האלוקים" ההיפך

2/2

פרשת תצוה
של הבגד בלשון הקודש הוא 'מלבוש' שיוצר בחילוף אותיות את המילה 'בשלום'[.
גם בפורים  -מנהג ישראל תורה  -להתחפש בבגדים שונים מכל ימות השנה .מדוע? אחד מן הטעמים הוא
שאנו רוצים להטמיע בקרבנו את המסר שהבגדים אינם משקפים נכונה את המציאות ,וכמו שיודעים אנו
בפורים שזו רק תחפושת ,כך ילווה אותנו מסר זה לאורך השנה כולה.
לכן ציוותה התורה הקדושה לעשות לכהן הגדול "בגדי קודש לכבוד ולתפארת" ,כיון שבגדים אלו נעשים
בקדושה ובטהרה בסדר מיוחד של אריגה ועיצוב על פי סודות עליונים ,הרי שלא זו בלבד שהם לא יגרמו
למתבונן בהם ראייה שטחית על פי הבגד ,אלא אדרבה כל בגד יכפר על חטא מסוים מעוונות הדור,
לדוגמה המעיל  -על לשון הרע ,החושן  -על קלקול הדין ,וכן הלאה.
***
כששמע מרדכי על גזירת המן נקט בצעד חריף" :ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר" ,לעומת זאת
כשהגיעה שעתו הגדולה של מרדכי היהודי ,זכה להוד וגדולה כשהביאו" :לבוש מלכות אשר לבש בו
המלך" ,כבוד מושלם ממלך מלכי המלכים.
בימי הפורים שזוכים אנו לשפע רוחני רב ,וכל שמוטל עלינו לעשות כדי לזכות בו ,הוא לפשוט את ידינו
ולבקש מהיושב במרומים שישלח לנו עזרו .ננסה פעם אחת להתחפש לעצמנו ,ל'אני' האמיתי שלנו ולא
להמשיך להסתובב ב'בגד' שעטינו על עצמנו במהלך השנה החולפת .נקרע את בגדי החטא שרכשנו לנו
ותמורתם נבקש מאבא שבשמים לזכות ללבוש מלכות אמיתי לנשמתנו.

