אמת ,מה נהדר מראה כהן
עשיית בגדי אהרון הכהן הגדול חותמת את מלאכת עשיית המשכן וכליו .פאר המשכן והדרו באים לידי ביטו ָים
אַרגָּמָ ן וְ ת ֹולַעַ ת הַ ָשּׁ ִני עָ שׂוּ בִ גְדֵ י ְשׂ ָרד
וּמן הַ ְתּ ֵכלֶת וְ הָ ְ
המלא ומעורר ההתפעלות הרבה ביותר בתיאור כליו של אהרוןִ " :
לְ ָשׁ ֵרת בַּ קֹּדֶ שׁ וַ יַּעֲ שׂוּ אֶ ת בִּ גְדֵ י הַ קֹּדֶ שׁ אֲ ֶשׁר לְ אַהֲ רֹן כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּ ה ה' אֶ ת ֹמ ֶשׁה" )שמות לט ,א( .הדר המשכן והדר הכהנים
המכהנים בו ,ובעיקר זה של אהרון ,היו קשורים ופתוכים זה בזה .וניתן אולי אף לומר שהכהן כביכול היה בבחינת
כלי ,מפואר במיוחד ,מכלי המשכן .לדורות ,הייתה שעתו הגדולה של הכהן הגדול בהדרו העבודה ביום הכיפורים.
עיניי הכול היו נשואות אליו בתקווה ובפחד ,עת נכנס אל בית קודש הקודשים ,והכול ציפו שיצא משם בשלום
ובלא פגע.
מאז שחרב המקדש נותר המעמד של יציאת הכהן הגדול מן הדביר בזיכרון בלבד ,ואת המראה שראו
העיניים החליף משמע האוזניים ,הסיפור אודותיו .בקהילות האשכנזיות מסיים את סדר העבודה אחד הפיוטים
האהובים ביותר של יום הכיפורים" ,מראה כהן" .הפיוט מתמקד במעמד רב העוצמה הזה ,והוא פותח במילים" :אֱ מֶ ת
מַ ה נּ ְֶהדָּ ר הָ יָה כֹּהֵ ן גָּדוֹל  /בְּ צֵ את ֹו ִמבֵּ ית ָק ְד ֵשׁי הַ ָקּדָ ִשׁים בְּ ָשׁלוֹם בְּ לִ י פֶ גַע" .הפיוט ממשיך בתיאור אלפביתי של מראהו
של הכהן .חלק מהתיאורים של הכהן הגדול הם בעלי אופי קוסמי ממש ,הוא מדומה לתופעות טבע עצומות
ומרשימות – המשכן העליון ,ברקים ,הקשת בענן וכוכב ,וחלק מן התיאורים מדמים אותו למקדש עצמו .הנה ארבע
השורות הראשונות של הפיוט:
כְּ אֹהֶ ל הַ נּ ְִמ ַתּח בְּ ָד ֵרי מַ ְעלָה
כִּ בְ ָר ִקים הַ יּו ְֹצ ִאים ִמזִּ יו הַ חַ יּוֹת
אַרבַּ ע ְקצָ ווֹת
כְּ גֹ דֶ ל ְגּ ִדילִ ים בְּ ְ
כִּ ְדמוּת הַ ֶקּ ֶשׁת בְּ תוֹ� הֶ עָ נָן

מַ ְראֵ ה כֹהֵ ן
מַ ְראֵ ה כֹהֵ ן
מַ ְראֵ ה כֹהֵ ן
מַ ְראֵ ה כֹהֵ ן

מדי חושבי על הפיוט הזה איני יכולה שלא לזמזם אותו ,לעתים מבלי משים ,והוא נשאר עמי שעות ארוכות.
המנגינה התוססת והשירה הסוחפת שלו בתפילת יום הכיפורים עומדות ביחס מתוח ומעניין עם נשגבות סדר
העבודה שלפניו ועם הפיוטים המקוננים על אובדן המקדש הבאים לאחריו )לדוגמה" ,אַ ְשׁ ֵרי עַ יִן ָראֲ ָתה כָל אֵ לֶּה /
הֲ �א לְ ִמ ְשׁמַ ע ֹאזֶן דָּ אֲ בָ ה נַפְ ֵשׁנוּ"(.
פיוטי רב עוצמה המדגיש את מראה הכהן ,ואשר אפשר השפיע על הפיוט המקובל כיום,
ִ
מעניין לגלות ,שביטוי
נתחבר בזמן קדום ביותר ,עוד בימים שבהם המקדש עמד על כנו .כוונתי לשיר הבא בסוף ספר בן סירא ,שנכתב
עוד בימי הבית השני ,המתאר אף הוא את מראה הכהן היוצא מעבודת הקודש ,כמראה בעל משמעות קוסמית.
ספר חכמת בן סירא נכתב בסוף המאה השלישית או בראשית המאה השנייה לפני הספירה המקובלת .הוא
לא זכה להיכנס לקאנון כ"ד הספרים המקראיים ,אבל הוא מיוחד בכך שחז"ל ציטטו אותו )לעומת שאר הספרים
החיצוניים שכמעט אינם מצוטטים בספרות חז"ל( ,וניכר שחכמינו הכירו אותו היטב .המקור העברי של הספר אבד
במרוצת הדורות ,ועד סוף המאה הי"ט הוא היה מוכר רק בתרגומים הנוצריים שלו ליוונית ולשפות אחרות .פרופ'
שלמה זלמן שכטר זיהה בין דפי גניזת קהיר הראשונים שהובאו אליו לקימברידג' את המקור העברי העלום והאבוד
של בן סירא ,ובכך דובב שפתיו של החכם הקדום והשיב לנו את דבריו בלשונו המקורית.
החטיבה הגדולה האחרונה בספרו של בן סירא היא מה שמכונה "שבח אבות עולם" )פרקים מד-נ( ,ובה הוא
מונה את דמויות המופת "אַ ְנ ֵשׁי חָ סֶ ד אֲ בוֹתֵ ינוּ בְּ דוֹרו ָֹתם" )מד ,א( ,מחנוך ,נח ואברהם ועד צאצאי אהרון ,ואז מיהושע,
השופטים ,הנביאים והמלכים ועד דמות המופת בימיו שלו" ,גְּדוֹל אֶ חָ יו וְ ִתפְ אֶ ֶרת עַ מּוִֹ ,שׁ ְמעוֹן בֶּ ן יוֹחָ נָן הַ כֹּהֵ ן" )נ ,א(.
לכאורה ההיסטוריה כולה מכוונת אל שמעון בן יוחנן ,הכהן הגדול בימיו של בן סירא ,ולרגע הגורלי שבו יוצא מבית
הפרוכת ,ככל הנראה בסיומה של עבודת יום הכיפורים 1 .וכאן מביא בן סירא שיר יפהפה המתחיל במילים:
)ה( מַ ה נ ְֶה ַדּר בְּ הַ ְשׁ ִגּיח ֹו מֵ אֹהֶ ל
)ו( כְּ כ ֹוכָב אוֹר ִמבֵּ ין עָ בִ ים
)ז( כְּ ֶשׁמֶ שׁ ְמ ַשׁ ֶר ֶקת אֶ ל הֵ יכַל הַ מֶּ לֶ�
)ח( כְּ נֵץ בַּ עֲ נָפֵ י בִּ ימֵ י מוֹעֵ ד
)ט( כְּ פֶ ַרח לְ בָ נוֹן בִּ ימֵ י ָקיִץ
כִּ כְ לִ י זָהָ ב וְ כ ֶֶתם א][-יל

וּבְ צֵ את ֹו ִמבֵּ ית הַ פָּ ֹרכֶת:
וּכְ י ֵָרחַ מָ לֵא בִּ ימֵ י מוֹעֵ ד:
וּכְ ֶק ֶשׁת ִנ ְראֲ ָתה בֶ עָ נָן:
וּכְ שׁו ָֹשׁן עַ ל יִבְ לֵי מָ יִם:
וּכְ אֵ שׁ לְ ב ֹונָה עַ ל הַ ִמּנְחָ ה:
הַ נֶּאֱ חָ ז עַ ל אַבְ נֵי חֵ פֶ ץ:

 1במידה מסוימת דומה המהלך של בן סירא בפרקים אלה למהלך בפיוטי סדר העבודה ,שבהם מתחיל הפייטן בבריאת העולם ומגיע אל הכהן בעבודתו
בבית המקדש ביום הכיפורים ,כאילו הבריאה כולה מכוונת לרגע הזה.

)י( כְּ ַזיִת ַרעֲ נָן מָ לֵא ג ְַרגַּר

וּכְ עֵ ץ ָשׁמֵ ן ְמ ַרוֶּה עָ נָף:

2

לא רק פתיחת השיר במילים "מה נהדר" אלא גם הדימויים של הכהן הגדול לגרמי הטבע – כוכב אור ,ירח במילואו,
שמש וקשת בענן – דומים לאלה בפיוט "מראה כהן" שאליו נדרשנו לעיל .אפשר ,כאמור ,שהשיר של בן סירא עמד
בתודעת מי שחיבר את הפיוט המצוי במחזורים כיום .בנוסף לתיאורים הקוסמיים מביא בן סירא תיאורים מעולם
הצומח והחי העומדים על יופיו הבלתי נתפש של הכהן הגדול בעבודתו .בן סירא ממשיך ומתאר את הבגדים שלבש
הכהן הגדול בעת העבודה ,ואת העבודה של הכהנים במעמד הזה .נביא כאן את המשך השיר לכל אורכו כדי
שהקוראים והקוראות יוכלו להתרשם מיופיו:
אָרת:
וְ ִה ְתלַבְּ שׁ ֹו בִ גְדֵ י ִתפְ ֶ
)יא( בַּ עֲ טוֹת ֹו בִּ ְגדֵ י כָבוֹד
וַ יּ ְֶה ַדּר עֶ זְ ַרת ִמ ְק ָדּשׁ:
בַּ עֲ לוֹת ֹו עַ ל ִמזְ בַּ ח הוֹד
וְ הוּא נִצָּ ב עַ ל מַ עֲ ָרכוֹת:
)יב( בְּ ַקבְּ ל ֹו ְנ ָת ִחים ִמיַּד אֶ חָ יו
כִּ ְשׁ ִתילֵי אֲ ָרזִ ים בִּ לְּ בָ נוֹן:
סָ בִ יב ל ֹו עֲ טֶ ֶרת בָּ ִנים
כָּל-בְּ נֵי אֲ הַ רֹן בִּ כְ בו ָֹדם:
וַ יּ ִַקּיפוּהוּ כְּ עַ ְרבֵ י נָחַ ל
ֶנגֶד כָּל ְקהַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל:
)יג( וְ ִא ֵשּׁי ה' בְּ י ָָדם
וּלְ סַ דֵּ ר מַ עַ ְרכוֹת עֶ לְ יוֹן:
)יד( עַ ד כַּלּוֹת ֹו לְ ָשׁ ֵרת ִמזְ בֵּ חַ
בַּ חֲ צ ְֹצרוֹת ִמ ְק ָשׁה:
)טו( אָז י ִָריעוּ בְ נֵי אֲ הַ רֹן הַ כֹּהֲ ִנים
לְ הַ זְ כִּ יר לִ פְ נֵי עֶ לְ יוֹן:
)טז( וַ יּ ִָריעוּ וַ יּ ְַשׁ ִמיעוּ קוֹל אַ ִדּיר
אָרצָ ה:
וַ יִּפְּ לוּ עַ ל פְּ נֵיהֶ ם ְ
)יז( כָּל בָּ ָשׂר י ְַח ָדּו נ ְִמהָ רוּ
לִ פְ נֵי ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל:
לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וֹת לִ פְ נֵי עֶ לְ יוֹן
וְ עַ ל הֲ מּוֹן הֶ ע ֱִריכוּ נֵר ֹו:
)יח( וַ יּ ִֵתּן הַ ִשּׁיר קוֹל ֹו
בִּ ְתפִ לָּה לִ פְ נֵי ַרחוּם:
אָרץ
)יט( וַ ָיּרֹנּוּ כָּל עַ ם הָ ֶ
וּמ ְשׁפָּ טָ יו ִה ִגּיעַ אֵ לָיו:
ִ
עַ ד כַּלּוֹת ֹו לְ ָשׁ ֵרת ִמזְ בֵּ חַ
עַ ל כָּל ְקהַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל:
)כ( אָז ֵי ֵרד וְ נ ָָשׂא י ָָדיו
וּבְ ֵשׁם יי ִה ְתפָּ אֵ ר:
וּבִ ְרכַּת יי בִּ ְשׂפָ ָתיו
]הָ עָ ם כֻּ[לָּם ִמפָּ נָיו:
)כא( וַ יּ ְִשׁנוּ לִ נְפֹּ ל ֵשׁ ִנית
אָרץ:
)כב( עַ ָתּה בָּ ְרכוּ נָא אֶ ת ה' אֱ �הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הַ מַּ פְ לִ יא לַעֲ שׂוֹת בָּ ֶ
וַ יַּעֲ ֵשׂהוּ כִּ ְרצוֹנ ֹו:
אָדם מֵ ֶרחֶ ם
הַ ְמגַדֵּ ל ָ
יהי ָשׁלוֹם בֵּ ינֵיכֶם:
וִ ִ
)כג( י ִֵתּן ָלכֶם חָ כְ מַ ת לֵבָ ב
וְ י ֶָקם ל ֹו בְ ִרית פִּ ינְחָ ס:
)כד( יֵאָמֵ ן ִעם ִשׁ ְמעוֹן חַ ְסדּ ֹו
כִּ ימֵ י ָשׁמָ יִם:
אֲ ֶשׁר �א ִיכּ ֵָרת ל ֹו וּלְ ז ְַרע ֹו

בן סירא מתאר את "בגדי הכבוד" של שמעון הכהן ואת ניהולו את עבודת הקרבנות ,כשהוא מוקף באחיו הכהנים.
לאחר העבודה הריעו הכהנים בחצוצרות ,מנהג שאינו מוכר לנו מן התיאורים המאוחרים יותר של עבודת היום )מה
שגרם לאחדים לפקפק האם מדובר כאן כלל בעבודת יום הכיפורים( ,והעם נופלים על פניהם ומשתחווים .בהמשך
"ויתן השיר קולו" וכל העם עומדים בשיר ובתפילה .שמעון הכהן נושא את כפיו "על כל קהל ישראל" ,ובסיום
העבודה שוב נופלים ישראל ומשתחווים .בסיום דבריו פונה בן סירא לקהל שומעין ומזרז אותם לברך את אלוהי
ישראל ,והוא מסיים דבריו בברכת שלום לעם ולשמעון ,הכהן המשרת בקודש.
תיאור הדרו של הכהן הגדול בן דורו של בן סירא בעבודתו הופך בפיוט התפילה של הימים הנוראים לתיאור
זכרון העבר הנשגב שאינו עוד ,בבחינת הנכחת האין עוד .אולם במידה מסוימת הדיבור על סדר העבודה הוא דיבור
ביצועי ) .(performative speechאין כאן סיפור אודות סדר העבודה גרידא ,אלא מעין ביצוע מוקטן וסמלי שלו3 .
השחזור ) (re-enactשל מעשה הכהן הגדול ביום הכיפורים מייתר בעיני רבים את הצורך לביצוע ממשי שלו,
ִ
וממילא גם את הצורך בבנייה ממשית של בית המקדש .הלוא גם בהעדרו ,נוכח המקדש בעבודתו ִעמנו.
מי ייתן שכל בתי הכנסיות שלנו וכל בתינו יהיו בבחינת מקדש מעט ,שכוונותינו ומעשינו יהיו בקדושה.
יהי ָשׁלוֹם בֵּ ינֵיכֶם"!
ושיתקיימו בכולנו דבריו של בן סירא" :יִתֵּ ן ָלכֶם חָ כְ מַ ת לֵבָ ב ,וִ ִ

 2הפיוט מצוטט ממהדורת אברהם כהנא של הספרים החיצוניים ,ירושלים תש"ל ,תקכז-תקכח .הפיוט "מראה כהן" מצוטט מן האתר "הזמנה לפיוט".
 3ראו :צבי זוהר'" ,ומי מטהר אתכם :אביכם שבשמים' תפילת סדר העבודה של יום הכיפורים :תוכן תפקוד ומשמעות".AJS Review, 14:1 (1989), 1-28 ,

