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ְגד   תו  טו  ע  ב  " ד יבִּ בו  ְבׁשּו כָּ ְתל  ְגד   ְוהִּ ְפֶאֶרת יבִּ  "תִּ
 אפרים חזן

 

על פרטי הפרטים שבהם מתוארים כלי  החזרות הרבות היאות המשכן יאחת השאלות החוזרות ונשנות בפרש
יתָּ "י הכהונה. דומה שאחת התשובות לפירוט החוזר ונשנה טמונה בפרשתנו, בציווי ה' למשה המשכן ובגד שִּ ְועָּ

ְפָאֶרת ד ּוְלתִּ בו  יָך ְלכָּ ן ָאחִּ ר  ֶדׁש ְלַאה  י ק  ְגד  לכבוד תכלית הבגדים היא " ,. על פי הפסוק שלפנינוב(:כח) "בִּ
לפנינו מדובר בסדר עבודת המשכן, סדר בהקשר ש .מתקשרים לענייני טקס, ליופי, להוד ולהדרה "ולתפארת

מדוקדק היוצר זיקה ישירה עם הפאר והיופי, הטקס והטוהר, הנוי והנצח. השראת השכינה בישראל מתחוללת 
  :צירוף זה נתפרש פירוש מופלא בידי הרמב"ן מתוך 'כבוד ותפארת'.

ר" בהכתו אמרש כמו, ומפוארים נכבדים במלבושים ומפואר נכבד שיהיה – "ולתפארת כבודל" ן ְפא  ה  ן ְיכ  תָּ  "ֶכחָּ
 שיעשו יאמר, "ולתפארת לכבוד", האמת דרך ועל... וכתנת במעיל הדרך וכן. קדם מלכי כבן והלבישו (י:סא 'יש)

י" כדכתיב, עזם ולתפארת בתוכם השוכן השם לכבוד בהם לשרת לאהרן קדש בגדי ה-כִּ תָּ מו  אָּ ְפֶאֶרת ֻעזָּ  'תה)" תִּ
ינּו יתב  " וכתיב. (יח:פט ת  ב  ל לּוָך א  ֶׁשר הִּ נּו א  ְפַאְרת  נּו ְותִּ ְדׁש   תפארת ותפארתנו הכבוד הוא וקדשנו, (י:סד 'יש) "קָּ

ׁשו  " נאמר ועוד, ישראל ְקדָּ ְפֶאֶרת ְבמִּ ז ְותִּ ד" וכן ,(ו:צו 'תה)ע  ב  כ  י א  ְגל  ם ר  י ּוְמקו  ׁשִּ ְקדָּ ם מִּ ר ְמקו  א  (, יג:ס 'יש)" ְלפָּ
ל" וכן. השם בכבוד מכובד, המקדש בית מקום שהוא, רגליו ומקום, בתפארת וארמפ המקדש מקום שיהיה א  ְשרָּ  ּוְביִּ
ָאר ְתפָּ  ולתפארת לכבוד כלם הבנים בבגדי גם למטה אמר וכן, תפארתו בהם ומיחד מראה שיהיה(, כג:מד שם) "יִּ

ל" בקרבנות ואמר(, מ פסוק להלן) לּו ע  ְפַאְר -י ע  ית תִּ י ּוב  ְזְבחִּ ן מִּ צו  ררָּ א  פָּ י א   והכבוד, רצונו המזבח והנה(. ז:ס שם)" תִּ
ה" אמר ולכן, כוונה צריכין שיהיו ויתכן, ןלשמ   עשייה צריכין הבגדים והיו. תפארתו בית תָּ ר ֶאל ְוא  ב  ל-ְתד  י-כָּ ְכמ  -ח 

ה ְכמָּ יו רּוח  חָּ אתִּ ל  ֶׁשר מִּ ב א    .ימלחמת בבית לפני חמנצ דיוקנו דמות אמרו וכבר. שיעשו מה שיבינו )שמ' כח:ג(" ל 
הן גדול, על פי ומעלה את דמותו של שמעון הצדיק, שהיה כ הוא .המשפט האחרון של הרמב"ן מעניין במיוחד

 :(.יומא סט) בין אלכסנדר מוקדוןוהסיפור בגמרא על הפגישה בינו 
ו מאלכסנדרוס להינ-יום הר גרזים ]הוא[, דלא למספד. יום שבקשו כותיים את בית א (בטבת)עשרים וחמשה ב

ומיקירי ישראל עמו,  ...ן הצדיק. מה עשה? לבש בגדי כהונהמוקדון להחריבו ונתנו להם. באו והודיעו את שמעו
אמר  ..ואבוקות של אור בידיהן, וכל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה עד שעלה עמוד השחר.

גיע לאנטיפטרס זרחה חמה, ופגעו זה בזה. כיון שראה להם: מי הללו? אמרו לו: יהודים שמרדו בך. כיון שה
לשמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחוה לפניו. אמרו לו: מלך גדול כמותך ישתחוה ליהודי זה? אמר להם: דמות 

  .ידיוקנו של זה מנצחת לפני בבית מלחמת
שמעון  וד וההדר.תפארת משתלבת בעבודת המקדש גם מצד ההההנה כי כן הנהגת ה' בעולם העולה ממידת 

הצדיק בבגדי הכהונה מסמל הן את המקדש הן את ההדר שבו. השילוב הזה הוא הרקע למתח הציפייה העצום 
דשים, ועם צאתו בשלום ודשי הקוהן הגדול בבית קושל באי המקדש ביום הכיפורים המייחלים לתפילת הכ

בצאתו מבית  היה מראה כהן גדול אמת מה נהדר" ולימים קיבלה את הניסוח השירי ,עלתה השמחה וגאתה
 ."דשים בשלום בלי פגעודשי הקוק

במתכונתו נכתבו עשרות אשר הנאמר לאחר סדר העבודה של יום הכיפורים, ו ,הזהפיוט בהמרתק הוא כי 
הן גדול, שיש המזהים אותו עם שמעון הצדיק ושמעון בן יוחנן כ אנו חוזרים לדמותו של ,פיוטים לאורך הדורות

אבות העולם ואבות  נמניםובו  ,"שבח אבות עולם"בן סירא קרוי  ד בספר"ו של שמעון בן סירא. פרק משחי בדור
לאחר תיאור  .בן דורו של בן סירא ,הן הגדולוא הכיבחטיבה זו ה פר בשבחם. הדמות האחרונהוהאומה ומס

                                                      
 .אפרים חזן פרופ' אמריטוס במחלקה לספרות עם ישראל ובמחלקה ללשון עברית 

 ליעל ולישורון )שורי( ליום חתונתם וליום שמחת לבם.  **
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מו שמעון " שבחיו הרבים ופעולותיו למען עמו בעקבות הפתיחה הוא יוצא  ",בן יוחנן הכהןגדול אחיו ותפארת ע 
 1תוך עבודת יום הכיפורים: הן הגדול בצאתו מבית קודשי הקודשיםומגדרו בדברי התפעלות מדמותו של הכ

רנֶ  המ             ֶהל יחו  גִּ ְש ה  בְ  ְהדָּ א  אתו                          מ  ית ּוְבצ  ב         תכֶ ר  פָּ ה   מִּ
ב           כָּ ר ְככו  ים יןב  מִּ  או  בִּ ח  יָּ כְ ּו                             עָּ א ר  ל  ין מָּ ב  י מִּ ימ  ד בִּ ע   מו 
ל ֶאל תקֶ ֶר ְש מ   ׁשוְכֶׁשמֶ            יכ  ֶמֶלְך ה  ה תׁשֶ קֶ כְ ּו              ה  תָּ ְרא  נָּןבֶ  נִּ       עָּ
י ְכנ ץ           ְנפ  י ְבע  ימ  ד בִּ ע  ל ןוׁשָּ ׁשכְ ּו                     מו  ייִּ  ע  םמָּ  ְבל   יִּ
ח           ן ְכֶפר  נו  י ְלבָּ ימ  ץקָּ  בִּ נָּ  ׁשא  כְ ּו                        יִּ ל הְלבו  ה ע  ְנחָּ מִּ    ה 
י           ְכלִּ ב כִּ הָּ ז                         יל(צִּ )אָּ ( יתְבב  ) זָּ ֶנֱאחָּ ל ה  ֶפץ ַאְבנ י ע   ח 
ת           יִּ א ןנָּ ע  ר   ְכז  ל  נָּף הוֶ ְר מ   ןמֶ ׁשֶ  ץּוְכע                                  רג  ְר ג   מָּ     עָּ
ְגד   תו  טו  ע  ב             ד יבִּ בו  ְבׁשּו                          כָּ ְתל  י ְוהִּ ְגדִּ ְפֶאֶרת בִּ  תִּ
ל תו  ְלו  ע  ב             ְזב   ע  ד ח  מִּ ת רד  הְ יֶ ו                   הו  ׁש ֶעְזר  ְקדָּ  מִּ

 

מופלא לפרשנות הרמב"ן, אשר על פי המקובל  חיבורורה שלפני האחרונה והדמות כולה מתחברות דומה שהש
 שכן הטקסט העברי נעלם כנראה במאה העשירית. אף על פי כן ,כבר לא הכיר כנראה את נוסח בן סירא העברי

נפוץ בין פיוטים המוכר וה .הןושימשו כאמור עשרות פייטנים אחריו בפיוטי מראה כ דבריו אלה של בן סירא
פיוט בנוי על סדרת ה .קלאסי-מתקופת הפיוט הקדם "כאהל הנמתח"הפיוט  הוא ,אלה, ואולי גם הקדום מביניהם

של  הם חלק מן הפואטיקה 2,מנור-טיפוס לתבנית פיוטים אלה. הדימויים, כפי שניתח מינץ-דימויים, ושימש אב
תבנית והאקרוסטיכון חייבו סדרת דימויים נרחבת דרישות ה .קלאסי-התיאור שרווחה בתקופת הפיוט הקדם

הצד השווה וירה של רוממות רוח והתלהבות. וממילא נבנו הדימויים משדות סמנטיים שונים, ווחזרה שיצרה או
 בכולם הוא היסוד של הוד ושגב: ש

רנֶ  המ   ֱאֶמת יָּה ְהדָּ ןכ   הָּ ל ה  דו  אתו   גָּ ב   ְבצ  ְד  יתמִּ קָּ  יׁש  קָּ יםה  ׁשִּ םׁשָּ בְ  דָּ י לו   ג עפָּ  ְבלִּ
ֶהל ח ְכא  ְמתָּ נִּ ר   ה  עְ  יְבדָּ ְרא    הלָּ מ  ןכ   המ   ה 

ים קִּ ְברָּ ים כִּ ְצאִּ ּיו  יו ה  זִּ ת מִּ ּיו  ח  ְרא   ה  ןכ   המ   ה 
ע יםילִּ דִּ גְ  לֶד ְכג   ת ְבַאְרב  וו  ְרא   ְקצָּ ןכ   המ   ה 

ְדמּות ֶקֶׁשת כִּ ְך ה  נָּן ְבתו  ְרא    ֶהעָּ ןכ   המ    ה 
ד ֶׁשר ְכהו  לְ  א  יׁשהִּ ים צּור בִּ יצּורִּ ְרא   לִּ ןכ   המ   ה 

ְלבּוׁש... יל כִּ ה ןי  ְר ׁשִּ ּוכְ  ְמעִּ קָּ ְרא   ְצדָּ ןכ   המ   ה 
ְך ְלאָּ ב ְכמ  צָּ נִּ ל ה  אׁש ע  ְרא   ֶדֶרְך ר  ןכ   המ   ה 

יץ ְכנ ר צִּ מ  ין ה  ב  ת מִּ נו  לו  ח  ְרא    ה  ןכ   המ   ה 
... 
ֶׁשר זְכע   יׁש א  ְלבִּ ר הִּ הו  רט  מִּ ל   טָּ ְרא   ה  ןכ   המ   ה 

נ י מו  ע  ב ְכפ  הָּ י זָּ יל ְבׁשּול  ְמעִּ ְרא   ה  ןכ   המ   ה 
 

מה "רבי שלמה אבן גבירול את גרסתו שלו לפיוטי  כותב הפיוט הזהכשבע מאות שנה ואולי יותר אחרי בעל 
 בעקבות סדר העבודה שכתב ליום הכיפורים:  "נהדר

 
רנֶ  המ   ֱאֶמת ןכ   ְהדָּ ל ה  דו  אתו   גָּ םׁשָּ בְ  ְבצ   מן הקודש לו 

ת  ֻפד  א  ֶׁשן ב  ת ח  ע  ְקב  ים ְבַאְבנ י   נִּ ת טּורִּ ע   ַאְרב 
ם ע  ן םֶד א   ְבנ  ן ְראּוב  ְטע  ּה   לִּ ג  ה ְבנ  ְטדָּ יר פִּ ְזכִּ ן ְלה  ְמעו   ׁשִּ
י פִּ ֶרֶקת ְבי  י בָּ וִּ ה ְלל  ֶפְך תר  ְק יִּ בְ    ְצמּודָּ יר נ  ְזכִּ ה ְלה   ְיהּודָּ

יר ְבֶׁשֶפר 5 פִּ ן ס  י ְלדָּ ְפלִּ ם ףזָּ ׁשֶ בְ    אמ  לו  יר י ה  ְזכִּ י ְלה  לִּ  נ ְפתָּ
טבְ  ה  חלֶ בְ    רש  א  ְמ  ְלגָּד םׁשֶ לֶ  ל  יר בו  ְׁש  ק  ְזכִּ  ֶׁשראָּ  ְלה 

י לּוא  ה ְבמִּ מָּ ר ַאְחלָּ שכָּ שָּ ְרא   ןילּוהִּ א  י   ְליִּ יׁשת   הְבמ  יר ְרׁשִּ ְזכִּ  ְזבּולּון ְלה 
ף םה  ׁש     ס  ין ְליו  ְזמִּ ה תל  הִּ בְ    מ  יר יְָּׁשפ  ְזכִּ ין ְלה  ְניָּמִּ  בִּ

ד ְבֶקֶרן פו  ד א  מ  יל ְמל  עִּ ל  ְלהו  ים ְבקו  נִּ מו  ע  ל פ  י ע  יל ׁשּול  ְמעִּ  ה 
ר  01 ה  ֶנתכְ  ְבט  יץכְ  ת  נ ט צִּ חו  ת ְבֶטֶכס  ה  ֻפד  ַאְבנ ט א   הָּ

ְק  ןְבנִּ ְצֶנֶפת יו  ץ מִּ יצו  ב ְכנִּ ה  ל  ם  ה  ע  יץ ְבנ  ב צִּ הָּ זָּ  ה 
 
 

                                                      
 .שמא-, מהדורת משה צבי סגל, ירושלים תשל''ב, עמ' שמספר בן סירא השלם  1
ה  גנזי קדםפת הפייטנות הקדם קלאסית", ומנור, "'כתפוח נאה בפירות כן כהן בצאתו' הדימוי בפיוטי 'מה נהדר' מתק-א' מינץ  2

 .065-011)תשס"ט(, עמ' 
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הן כשהוא יוצא לבוש חושן ובו ארבעה טורים ומה נהדר הכ"המשך ההכרזה שבפתיחה  דת... ארבעת:באפֻ . 2

את אבני  כא. מכאן ואילך מונה הפייטן-טוכח: שמ' על פי, "של אבנים טובות כנגד שנים עשר שבטי ישראל
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 ."ומכריז "מה נהדר מראה כהן גדול בלבוש החושן ובכל אחד ממלבושיו
 

בדימויים רבים של יופי והדר מתחומים  הן הגדולואת דמות הכהקדומים מתארים ומפארים  "מה נהדר"פיוטי 
לבנות את פיוטו בחר רשב"ג  אבלבין דימוי לדימוי.  סמנטיים מגוונים, וחוץ מתכונת היופי אין קשר של ממש

הן ויופיו של הכ ,אבני החושן ושבטי ישראל שהם אחד. זאת ועוד –בתוך מסגרת שלמה ועניין אחד משותף 
 מתוך עצמו ומתוך הופעתו לעיני הציבור בצאתו מבית קודשי הקודשים.הגדול מתואר 
, "אמת מה נהדר" ועל פי התיאורים הנלהבים בשירי ,על פי תיאורם במקרא ובמדרש הן הגדולובגדי הכ

שימשו מאגר נפלא לדימויי יופי הן בשירת החול הן בשירת הקודש ובוודאי בשירי גאולה שבהם בגדי הכוהן 
בפיוט הרשות  בשירת הקודש של גבירול עוליםהפעמון וקולו  סמל הגאולה השלמה. שם הםהגדול בשימו

ה   "שלום לך דודי": בָּ י ַאה  ְררִּ י ְתעו  ה / כִּ ּיָּ הפִּ ְך ְיפ  ה לָּ ן      מ  מו  ע  ל פ  יל ְבקו  ְמעִּ ְך / כ  ל  י קו  ְלְצלִּ   ּוְתצ 
געגועיו של הדוד, -מעוררת את אהבתוה ,כיסופיה של כנסת ישראל לדודה-הדובר משתאה לתפילתה       

ואכן, הכניסה לבית קודשי  .הן הגדול בצאתו מן הקודשושהתפילה נשמעת באוזניו כקולו של פעמון הככ
 .זכר באמצעות הקול מעורר האהבהנ , והואא הרגע האינטימי ביותר בין ישראל לאביהם שבשמיםיהקודשים ה

ת א     ואכן התגובה אינה מאחרת לבוא: ע  יֶׁשנָּההָּ חִּ ה א  בָּ ץ / ַאה  ְחפו  ן         ֶׁשר ת  ל ֶחְרמו  ד ְכט  ר  ְך / א  יִּ ל  ּה ְועָּ תָּ  עִּ
ּה "על דרך  ש את עת הגאולהקול הפעמונים של כנסת ישראל מביא את הדוד להבטיח כי יחי        תָּ י ה' ְבעִּ נִּ א 

יֶׁשנָּה חִּ לכְ ואז האיחוד יהיה שלם " ,(ס:כב 'יש) "א  ן-ט  ל ֶחְרמו  ד ע  ר  ן-ֶׁשּי  ּיו  י צִּ ְרר  כשברקע דרשת  ,ג(קלג: ')תה "ה 
 .ה"תבעִּ  –אחישנה, לא זכו  –זכו " .(צח)סנהדרין בבבלי התלמוד ה

הן הגדול ביום הכיפורים מובעים וכך הם געגועי הדוד לרעיה. געגועי עם ישראל למקדש ולעבודת הכ
הן הגדול. הפיוט ובחיק הכש כל שבט ושבט בחושןל האבן שפיוטנו על ידי תיאור בבעזרת פיוטי "מה נהדר", ו

זוגית, כחלק מן המסורת הארוכה של הסוג, שביסודו נכתב ללא חריזה. עוד  טוריות בחריזה-כתוב במחרוזות דו
לאחר האות 'ב' העוברת לאורך טורי הפיוט כבריח  "מסתתרת"ה "שלמה קטן"חתימה כפולה  הוסיף הפייטן

 מעויותיו.ומדגישה את הפירוט ואת מש
תחושת הכפרה והזיכוך בעקבות היום הגדול מצטרפת אל תחושת היופי, הערגה והכיסופים שליוו את היום 

שותפים למחזה הממשי הקדום,  עדיין יוצרות הרגשה כאילו המתפללים בימי הפייטן ומדור לדורביחד ו ,כולו
שגב והלל  ,בתמונות יופי "מראה כהן"ור כי על כן נבנה הפיוט על תיא .כפי שהוא מתואר בפיוטי סדר העבודה

חיבר לעניין את כלל  זהבתבנית חוזרת ומשלימה. במקרה שלנו משתף הפייטן את שנים עשר השבטים וב
שהיא הסמכתה של מילה בעלת משמעות "ישראל. את אבני החושן תיאר הפייטן בעזרת 'סמיכות השגב' 

" דםעם א  נ  " :עשר הצירופים המתארים את אבני החושן כך הם שנים 3."מופשטת... לשם בעל משמעות מוחשית

                                                      
 .97ירושלים תשמ"ה, עמ'  שפת השיר של הפיוט הארץ ישראלי הקדום,י' יהלום,  3
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יקרת " ";יפי ברקת" ";גה פטדהנ  ", וכן "אודםנסמך אל השם המוחשי של אבן החן " "נועם"התואר המופשט  -
לואי מִּ " ";להט לשם" ";שפר ספירחשים בקישורי הצליל העולים מהן: "בכמה מן הצירופים אנו  .וכו' "פךנ  

 ועוד.  "ציץ הזהב –נט כציץ החו" ";אחלמה
ואף כאן נבנים התיאורים בעזרת סמיכויות השגב  ,הןובסיום הפיוט מדגיש הדובר את יפי בגדיו של הכ

שיטה המבקשת כ שלא ,םלפי סדר לידתהוא וכיו"ב. ציון השבטים ברצף אבני החושן  "עם ציץנ  ", "הר כתנותט  "
ְק " לייחס לשבט דן את אבן הלשם בעקבות הפסוק ּיִּ םו  יֶהםהָּ -ְראּו ׁש  בִּ ן א  ם דָּ ן ְבׁש  יר דָּ  ופירש ,כט(יח: )שופ' "עִּ

 4."ששמו של דן כתוב על לשם" :"י שםרש
ד להמנון נשגב, המחולל סמיכויות השגב מצטרפים יח מניין השבטים לשמותיהם, התיאור המפורט ותבניות

 ."מה נהדר כהן גדול בצאתו בשלום מן הקודשהתפעלות: "

                                                      
 חזקוני על אתר.הפירוש  ולשיטה זו, 'לתולדותם' תהיה משמעותו על פי סדר האימהות בסדר לידתן, ורא 4

 


