
 וה:  הגרדרובה של המציאותופרשת   תצ

 הרב אלישע וולפין

 

 ,חברים יקרים

 

בין אם מדובר בשופינג של  –פרשת תצווה היא פרשת הבגדים הגדולה. מי שאוהב בגדים 

 .מאוד ייהנה מפרשת תצווה –סוף העונה או סתם התעניינות באופנה האחרונה 

 

הבגדים... אם בשבוע שעבר עסקנו בהקמת המשכן, הרי שהשבוע אנו עוסקים אבל עוד לפני 

בנפשות הפועלות בתוכו. זו הפרשה שבה אנו פוגשים לראשונה בתורה כולה את מוסד 

הכהונה העברי!!! זה לא עניין של מה בכך. הכוהנים ילוו אותנו כציר המרכזי של חיי הרוח 

לספירה. לכן, ברוכים הבאים  70בית השני בשנת היהודיים יותר מאלף שנים, עד לחורבן ה

לאחורי הקלעים של הקסטה הקדושה, שתפקידה לתווך בין בני ישראל לאלוהים ולקרב את 

 .העם אל הקודש

 

והרי זה פלא, העיסוק הראשון אי פעם בכהונה לא נוגע למעמדם המיוחד, או לקרבנות 

מצפה מהם. רוב רובה של הפרשה  שיהיה עליהם להקריב, או לדרישות המוסריות שאלוהים

 :עוסק בארון הבגדים שלהם, וכך מתחיל הדיון

 

ֵאל ( שמות פרק כ"ח) נָּיו ִאתֹו ִמתֹוְך ְבֵני יְִשרָּ ה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחיָך וְֶאת בָּ א. וְַאתָּ

 ֹ ר ְבֵני ַאֲהר מָּ זָּר וְִאיתָּ ב וֲַאִביהּוא ֶאְלעָּ ִשיתָּ ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ְלַכֲהנֹו ִלי, ַאֲהרֹן נָּדָּ ן. ב. וְעָּ

שּו ֶאת ִבְגֵדי  ה וְעָּ ְכמָּ ל ַחְכֵמי ֵלב ֲאֶׁשר ִמֵלאִתיו רּוַח חָּ ה ְתַדֵבר ֶאל כָּ ְלכָּבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת. ג. וְַאתָּ

ִדים ֲאֶׁשר יֲַעשּו חֶֹׁשן וְ  ֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכתֶֹנת ַתְׁשֵבץ ַאֲהרֹן ְלַקְדׁשֹו ְלַכֲהנֹו ִלי. ד. וְֵאֶלה ַהְבגָּ

נָּיו ְלַכֲהנֹו ִלי שּו ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ּוְלבָּ  .ִמְצֶנֶפת וְַאְבֵנט וְעָּ

 

זה מה שחשוב? הבגדים? הלבוש החיצוני? זה קודם לעניינים מהותיים יותר, כמו סטנדרטים 

  ? מוסריים וערכיים

שהכוהנים הם המודל לחיקוי לעם כולו. רק לפני  השאלה בוערת ביתר שאת דווקא משום

וְַאֶתם ִתְהיּו ִלי :( שלוש פרשות, ערב מתן תורה, קראנו את הפסוק היפה )שמות י"ט, ו

דֹוׁש הכהונה היא האידיאל ועם ישראל כלו נקרא להיות ממלכה של  .ַמְמֶלֶכת כֲֹהִנים וְגֹוי קָּ

 .כוהנים קדושים

 

 ?בכלל, שדרש כמעט פרשה שלימהאז מה יש בבגדים, ובלבוש 

 

בסדרת מאמרים והרצאות טד מרתקות, טוען המדען, התיאורטיקן והמתמטיקאי פרופ' דונלד 

שכשם שמחשב וטלפון חכם זקוקים   ,(UC Irvine)הופמן מאוניברסיטת קליפורניה בארוויין

מעין  למערכת הפעלה בכדי שיוכלו למלא את תפקידם הטכנולוגי, כך מוחו של האדם הוא

 .מערכת הפעלה מתוחכמת, המאפשרת לו למלא את תפקידו בעולם

 

מה שמערכת הפעלה עושה, זה לתווך את המציאות. היא דוחסת אותה לתבניות ומנגישה 

 .אותה לאדם. זה תפקידו של מוח האדם, אליבא דפרופסור הופמן

 



בתזה שלו,  מערכת ההפעלה האנושית, טוען החוקר, התפתחה לאורך האבולוציה. המדהים

זו הקביעה ששני המרכיבים הבסיסיים במערכת ההפעלה המוחית שלנו הם תודעת הזמן 

ותודעת המרחב! במציאות, הוא טוען, אין זמן ומרחב. המוח האנושי מתרגם את המיסתורין 

של המציאות )או בשפה היהודית, "אינסוף"( למימדי זמן ומרחב שבתוכם אפשר להתנהל 

 .ולפעול

 

להציע שמבחינת ה"אבולוציה התורנית", כלומר, האופן שבו התורה מספרת לנו על אני רוצה 

האבולוציה של ההומוסאפיינס )והיא עושה זאת!(, זה שמערכת ההפעלה הזאת "הותקנה" 

באדם עם אכילת פרי עץ הדעת טוב ורע. כמה מופלא, שברגע שהותקנה מערכת ההפעלה 

ה מתעקשת לספר לנו, שלפני עץ הדעת הם היו במוחו של האדם, נוצר הבגד הראשון. התור

עירומים במובן העמוק ביותר, כלומר, נטולי כל לבוש שהוא, אמת נטו. ואז "עיניהם  -עירומים 

נפקחו". אבל זה לא שהעיניים ראו משהו חדש. דבר במציאות לא השתנה! רק התפיסה 

ב החדשה שלהם )מוח!( השתנתה מן הקצה אל הקצה. לפתע, לנוכח תודעת המרח

ש"הותקנה" בהם, הם גילו היכן הם נמצאים, ומרוב בהלה מיהרו להתחבא. ולנוכח תודעת 

הזמן ש"הותקנה" אף היא, הם גילו את קיומו של המוות, שהוא תודעת הסופיות של האדם 

 . במרחב הזמן

 

 ?אבל מדוע צריך מערכת הפעלה למציאות? או, במילים אחרות, מדוע צריך בגדים

 

, בפרשת כי תישא, משה יבקש מאלוהים שיראה לו את כבודו! אלוהים אומר בשבוע הבא

"לא יראני האדם חי!". המציאות הטהורה והעירומה איננה נגישה לנו. לכן, מערכת   לו:

שאין לה, לא זמן ולא מרחב,  –ההפעלה נועדה להלביש את אותה "מציאות טהורה ועירומה" 

המאפשר לאדם "לתפוס" אותה )"לתפוס", תרתי בלבוש  -לא התחלה ולא אמצע ולא סוף 

גם להיאחז וגם להבין(. בעזרת מערכת ההפעלה האדם מסוגל לתקשר בתוך  -משמע 

המציאות, לפרש אותה לעצמו, ובעיקר, לתת לה משמעות. להזכירנו, למציאות אין כל 

 .משמעות. משמעות היא פעולתה המתוחכמת של מערכת ההפעלה

מטאפורית, קיומית, לא היסטורית או ביולוגית!( מכיר רק את האדם שאחרי עץ הדעת )

מערכת ההפעלה הגאונית שמנגישה לו את המציאות, כשהיא עטופה בשכבות שכבות של 

בגדים. ה"מציאות הטהורה והעירומה" לעולם כבר לא נגישה יותר לאדם. האדם גורש מגן 

 .העדן ושומרים מלאכיים עומדים בפתחו לבל ייכנס

 

הופמן משתמש במטפורה טובה להבנת מערכות הביגוד החוצצת בינינו לבין המציאות. פרופ' 

הוא משווה את זה לאייקון שאנו רואים על צג המחשב שלנו. האייקון איננו התוכנה עצמה. 

התוכנה עצמה נמצאת לה אי שם במחשב. האייקון הוא הבגד העליון והאחרון בשרשרת 

 .המיסוך. הוא רק סמל, לא יותר

 

האייקון הוא כסות לתוכנה כמו שמערכת ההפעלה היא כסות "למציאות הטהורה והעירומה". 

ועל המסך עצמו בכלל לא דיברנו... מערכת ההפעלה מארגנת את המציאות האינסופית 

 .לתבניות של זמן ומרחב, והאייקון הוא מעין מפה מצומצמת של התבניות הללו על המסך

 

גרדרובה  -מה שאנו רואים בעולם זה את הכסות, או הלבוש  פרופ' הופמן טוען למעשה, שכל

שהיא פיקציה מוחית מופלאה, המכסה על "המציאות הטהורה והעירומה" ומתווכת  -שלימה 

 .אותה

 



ואנו? אנו בטוחים שהלבוש הנגלה לנו במוחנו הוא הוא המציאות, שהוא הוא האמת. עדות 

הופמן, אין שום קשר בינה לבין האמת. ברור ראייה קבילה בבית משפט כ"אמת ." אבל, טוען 

לכל שדרן רדיו ממוצע, שאם בית המשפט )ובודאי העליון( הרשיע אדם בשוחד, הרי שזו 

האמת. ואם הוא מתעקש על חפותו הוא מן הסתם או בהכחשה או רמאי. כך מערכת 

 .ההפעלה שלנו דואגת לשמר את הסדר הציבורי, וזה בסדר, כי אין לנו דרך אחרת

 

 .נשוב לפרשה

 

המשכן, ולימים בית המקדש, היה האייקון, בהא הידיעה, שסימל את נוכחותו של "אלוהים" 

בעולמנו. אדם מישראל היה מביא מנחה/קורבן לאלוהים, בכדי להודות לו, לבקש כפרה, או 

סתם לשלם לו את המיסים והחובות שהיה חייב לו ולשליחיו )הכוהנים והלויים(. אלא שהאדם 

לם לא פגש את "אלוהי המציאות הטהורה", כי אותו אי אפשר לראות. במקומו הוא היה מעו

פוגש את הכוהן. מוסד הכהונה היא תוכנה עתיקה במערכת הפעלה. התוכנה כללה גם 

הקרבת קורבנות מוגדרת היטב, על פי לוגריתמים אחידים ונוקשים והיגדים שנלמדו בעל פה. 

ימים שהוכתבו מראש, והוא החליף אותם בשלבי הטקס הכוהן אף היה לבוש בבגדים מסו

 .השונים, כנדרש

 

וזה עבד!העולה לרגל, או המקריב קורבן חווה מפגש משמעותי עם אלוהים, ומבחינתו 

אלוהים קיבל ברצון את מנחתו. שמח, מפויס, וטוב לב הוא שב לביתו. הוא ריצה את אלוהיו 

 .נקי ובתמורה זכה בברכתו, בסליחתו ומצפונו שוב

 

אוהל צבעוני, קסטה של כוהנים, מסורת של קרבנות וקטורת, וגרדרובה שלימה. מערכת 

הפעלה שכל כולה שכבות של בדים ולבוש. ומי שמתעקש לראות את "המציאות הטהורה" 

 ?בכל מערומיה, מתחת למערכת ההפעלה הזאת ומתחת לשכבות הבגדים... האם הוא יכול

 

י ולא כל עוד המוח הוא מערכת ההפעלה המתווכת לו את כנראה שלא. לא כל עוד הוא ח

החיים. כי "המציאות הטהורה והעירומה", אומר לנו פרופ' הופמן, אינה נגישה לנו ללא 

 .מערכת ההפעלה

 

 ?והמסר

 

המסר הוא, שהכל רצף של סמלים, שהכל סימבולי. נותר לנו להכיר ולהתיידד עם מערכת 

לה. אפשר, ואפילו רצוי מאוד, לשכלל אותה, לשדרג ההפעלה האנושית, ובעיקר להתמסר 

את התוכנות ואת מערכת ההפעלה, לייצר אפליקציות חדשות, אבל לעולם לא להתבלבל בין 

מערכת ההפעלה למציאות. לדעת, תמיד לדעת, שלא את המציאות אנו רואים, אלא את 

 .הגרסה המעובדת, המצומצמת ו"מתובנתת" שלה

 

 .יש בכך ענווה גדולה

 

גדול כשזוכרים  שחופ  וישנו גם

אלה  .הבוש איננו שמעילה והלבו איננו לשהמעי, הבגיד אינו דשהבג,  תחפושת שהכול

חלקיה השונים של מערכת ההפעלה שדרכה אנחנו פוגשים את אלוהים, את "המציאות 

 ".הטהורה והעירומה

 .בינתיים, עוד לא מצאנו מערכת הפעלה אחרת



 

 ,שבת שלום

 עאליש


