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 חברים מחופשים ומחוספסים יקרים,
  

ז' באדר.  -השבוע נולד וגם נפטר משה, גדול הנביאים. הוא נולד ונפטר כל שנה מחדש ב
מקום קבורתו לא נודע )תודה לאל, אחרת היינו הופכים גם אותו למקדש לעבודה זרה(. 

מפתיע שכל שנה, בשבוע פטירתו )המתוקה!( של משה, שמו נפקד  לכן זה כלל לא
מהפרשה. פרשת תצווה היא הפרשה היחידה מתחילת ספר שמות עד סוף התורה שמשה 

 לא מופיע בה.
  

מה כן מופיע? זו הפרשה שבה ניתנת ההוראה למשוך את אהרון ובניו לכהני הנצח של עם 
 ישראל.

  
  השבוע הנביא מפנה מקום לכהן!

  
  שלנו לאמת. הכמיהההנביא הוא סמל האמת, הכהן הוא סמל 

  
  . הכמיהה לאמת המחייה.הכמיהההאמת הרי נסתרת מאיתנו, תמיד. לנו נשארת רק 

  
פרשת תצווה פותחת במצוות נר התמיד והשמן, שמחייה את הלהבה הנצחית. בהמשך 

י הכהנה. פרטי פרטים של היא עוברת לעיסוק רחב )ו... בואו נודה... קצת ַמְלֶאה( בבגד
 אופנה מקודשת.

  
  השבוע הנביא נפקד. כי האמת נפקדת, והיא נפקדת לא רק השבוע, היא נפקדת תמיד.

  
  השבוע אנו נותרים רק עם ה"רשימו", מילה קבלית לכסות החיצונית של האמת הפנימית.

  
לא ניתן לראות  כל מה שנגלה לעינינו הוא תמיד כסות חיצונית לאמת פנימית. את האמת

נָּי  )כפי שנקרא בפרשת של השבוע הבא "ַויֹּאֶמר ]אלהים למשה[ ֹלא תּוַכל ִלְראֹּת ֶאת פָּ
י"(. ם וָּחָּ ָאדָּ   ]=את פני האמת[, ִכי ֹלא ִיְרַאִני הָּ

  
לנו נותרה אומנות אחת גדולה, והיא ההזמנה הגדולה של פרשת תצווה: לבחור כל רגע 

פשר להפוך בגד לבגידה ומעיל למעילה, אבל אפשר גם מחדש את כסותנו בקפידה! כי א
אפשר, שהבגד יהיה אוטנטי, שישקף נאמנה, ולו במעט, את אור האמת המחייה 

  שמתחתיה.
  

 -כסות, עם תרצו  -גם נר התמיד הוא מטאפורה בלבד. הלהבה היא תזכורת נגלית 
אלהים". אבל גם לנוכחות הנצחית, לנוכחות הבלתי נראית הזו, שאנחנו קוראים לה "

  המילה הזו, כמו כל מילה, היא רק כסות לאמת הזוהרת במעמקיה.
  

שמה המדויק יותר: "גילוי ההסתר".  השבוע נקרא את מגילת אסתר, שהיא הסתרה של 
לא מופיע  -האמת עצמה  -כשם שמשה, נביא האמת, לא מופיע בפרשה שלנו, כך אלהים 

חורי בגדי המלכות של מרדכי ואסתר. אבל... אף לא פעם אחת במגילה. הוא מסתתר מא
צריך להיות עיוור עקשן )ועצלן...( כדי לא  הוא מסתתר גם מאחורי בגדיהם של המן וזרש. 

 לראות את אלהים ניבט אלינו מבעד לכל מילה במגילה. 
  

, עד דלא ידע בין ארור המן ומי שמתקשה לראות, מוזמן ביום חמישי לשתות ולהשטתות
וברוך מרדכי. אלהים מסתתר מאחורי כל כסות. הכל בעולם )לשון "נעלם"( הוא תחפושת 

 לנוכחות הנצחית המסתתרת בכל.



  
ושתי ידעה משהו שאף אחד אחר לא ידע: כשאחשורוש דרש ממנה להופיע בעירום לפני 

ין האנושית לא מסוגלת כולם, היא סרבה, ובצדק! היא ידעה שאת האמת העירומה הע
י"...(. ושתי כנראה הייתה בקיאה בתורה. ואסתר הייתה  ם וָּחָּ ָאדָּ לראות )"ִכי ֹלא ִיְרַאִני הָּ
התיקון הגדול: את האמת אפשר לראות רק כשהיא מחופשת. אבל היא חייבת להיות 

 "יפה", כמו הלהבה המופלאה של נר התמיד.
  

ירה שלנו היא תמיד לברר עד כמה התחפושת חברים, הכל תחפושת. כלנו מחופשים. הבח
הבערה שלנו זך ונקי, שיהפוך -שלנו קרובה לאמת העירומה שמתחתיה, ועד כמה שמן

  למשכן לאורו הגדול והנסתר של האלהים הנסתר. 
  

אגב, זה בסדר לא להתחפש בפורים. הרי אנחנו כבר מחופשים, גם כשאנו עירומים 
 העירום הוא לא יותר מאלוהים בתחפושת.לחלוטין במקלחת, כי גם גופנו 

  
  תחפושת, כמובן, מלשון "חיפוש"...

  
 שבת שלום, פורים שמח, והסתרה טובה!

  
  אלישע

 
 


