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אלוקים לאדם ולאשתו ' ויעש ד"על הפסוק 
בתורתו ": מובא במדרש "כתנות עור וילבישם

בראשית ( "של רבי מאיר מצאו כתוב כתנות אור

  )יב, רבה כ

זו , "עור"או עם " אור"אפשר להתלבש עם 
 ,עורהעין רואה כתונת של . אותה מילה בתורה

 –ה "עבור הקבאבל אם האישה מתלבשת 
יכולים להיות , הגרביים, השמלה, המטפחת

  .עם זוהר ויופי, אור

בתוך עם  ,אישה צנועה זהו אור בתוך הבית
  .העולם כולו זהו אור שמאיר את. ישראל

 )נפש חיה/ הרב פינקוס (

  

כל מי שדואג שמלבושיו יהיו כלבושי אדם 
, בבגדים צנועים ומנעלים מתאימים, ואשתו

א מכף רגל ועד ראש באור לבוש ועטוף הו
  .יקרות של קדושה

כתנות אור ממש , בגדי מצווה הם, בגדי צניעות
כדרך שהמזוזה שומרת , המצילה מפגעים רעים

וכמו כן כיסוי הראש שהוא . דלתות ישראל
, עטרת תפארת ונר אלוקים דולק על ראשינו

  .שניהם שומרים אותנו מכל פגעי העולם

  )שמות –תפארת שמשון / הרב פינקוס (

  

בוא . לכבוד הוא לנו, הבגד הזה שאנו לובשים
הרבה בריות ברא הקדוש ברוך הוא : וראה

ולא זכתה שום בריה שתינתן לה כסות , בעולמו
  .אלא האדם בלבד, בגד ללבוש, עורהל

ה בכבודו ובעצמו "אלא שטרח הקב, ולא עוד
' ויעש ד: "שנאמר, והכין לאדם את לבושו
  ".נות עור וילבישםאלוקים לאדם ולאשתו כת

על , שעל הכתר הוא ניתן, מה נכבד הוא הבגד
מה יקר הוא  .שהוא כתר כל הנבראים, האדם

לא , הייתה' שתחילת עשייתו ביד ד, בגד האדם
אלא , ביד שרף לא ביד מלאך ולא, ביד אדם

  .ה בכבודו ובעצמו הכינו"הקב
  )איש וביתו/ כי טוב ' הרב א(

 íãà éðá øãä íãà éðá øãä--  íúåñëíúåñë  

רב הונא בר נתן עמד פעם לפני המלך 
נתרוממה חגורתו יותר . הפרסי איזיגדר

הושיט המלך את ידו והשיב את . מן הראוי
עליכם נאמר : ואמר לו, החגורה למקומה

וצריכים , "ממלכת כהנים וגוי קדוש"
  !אתם לנהוג עצמכם בתפארת של כהנים

  )על פי זבחים יט(

  

הלבוש מורה על . בגדים מראים על גדולה
ומוכיח שהאדם הוא יותר , כבוד ופאר

וכך . גבוה ונעלה מאשר כל יתר הברואים
; "בגדו –כבודו של אדם : "נאמר במדרש

  ".כסותם –הדר בני אדם "

של  כפי חשיבותו: כך מקובל בעולם כולו
כן לבוש , ככל שמעלתו גבוהה יותר, אדם

עורך דין או שופט לא . הוא יותר בכבוד
ולעומת זאת מנקה , יתלבשו ברישול

  .רחובות לבוש בבגדים של מנקי רחובות

הנסיכות המלכותיות , אף בנות ישראל
ודאי לבושות אחרת מהעולם , האציליות

, כי הן שייכות למעלה אחרת, הנמוך
ואין שווה להן בכל , רלמעגל גבוה ביות

, כסותן ולבושן הוא כבודן. העולם כולו
  .ועליו להיות נבדל ביותר

  )כתר הצניעות(
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הגדה ( "ינים שםמלמד שהיו ישראל מצו"

  )של פסח

 ובענייניהם במלבושיהם ניכרים שהם"
 וכל... בו וכיוצא בבגדיהם ציצית כגון

 רהםאב זרע הם כי יכירום רואיהם
  )א על ההגדה"פירוש הריטב(" .אבינו

  

עניין הבגדים בטבע הוא בעיקר לשמש 
להגנה על חיצוניות האדם מפני פגעים 

  .חום וכדומה, קור: כגון, מבחוץ

לשמירה על אכן באמת הם משמשים גם 
שמי , שהרי עינינו רואות .פנימיות האדם

שלבוש בגדים המורים שהוא שומר תורה 
תובב ולהתחבר עם קשה לו להס, ומצוות

ויש בזה הגנה גדולה , אנשים פורקי עול
וכי יוכל להיכנס  .בפני השפעות רעות

למסעדה שאינה כשרה למהדרין מן 
כל ! ?או לאיזה מקום מפוקפק, המהדרין

  .שכן הלובש חלוקא דרבנן

יש בבגדים אלא , תופעה זו אינה במקרה
  .קדושה השומרת את האדם מפני עברות

  )שמות –פארת שמשון ת/ הרב פינקוס (
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  "בכל עת יהיו בגדיך לבנים"
  )ח, קהלת ט(

  
הזהיר על מלבושי האדם 

שזהו דרך  ,שיהיו נקיים
כי הבגד ... תלמידי חכמים

הנקי הוא ממידות הטובות 
שבאדם וחכמים היו קוראים 

וזה  ,למלבושיהם מכבדותיהם
 ... גוף והנפשהוא תיקון ה

  )רבי יהודה אבן שועיב(

  

 


