
 פורים / הרב אלישע וולפיןחג תצווה ופרשת  –השראה מן הפרשה 
 

 חברים יקרים,
  

 השבוע אנחנו עומדים בסימן מובהק של כיסויים, מסכות, תלבושות, תחפושות, והסתרה.
  

כשהייתי צעיר )עד לא כל כך מזמן...(, אהבתי לעטות על עצמי פרסונות שונות. אני לא חושב 
שאחרים בכלל שמו לב, אבל אני שמתי לב, וזה היה כלי שנתן לי הרבה הנעה והנאה! 

האנטנות שלי היו מכוונות כל כך חזק החוצה, שלפעמים, בדרך כלל בלי ששמתי לב, דבקה 
מאדם ששהיתי במחיצתו. עד היום אני לפעמים ער לאיזה ג'סטה או בי איכות כזו או אחרת 

 מניירה שאינה "שלי". לפעמים אני אפילו מצליח לזהות את מי אני מעתיק, ולפעמים לא.
  

כשהתבגרתי, הייתי בעניין של "אוטנטיות". דרשתי אמת. בזתי לכל דבר שהריח מפאסון. 
אחרים, ולא סלחתי, לא לעצמי ולא לאחרים על האנטנות שלי היו מכוילות לזיופים, שלי ושל 

 מה שנראה היה לי כ"חוסר אוטנטיות".
  

משהתבגרתי עוד יותר )בימים אלו ממש...(, שאלת האוטנטיות הרבה פחות מעסיקה אותי. 
האנטנות שלי עדיין קולטות כבעבר, אבל הן פחות שיפוטיות. במקום לזלזל בעצמי ובחבריי 

ישורי המשחק שלנו, אני מוקסם מהיכולת שלנו להתאים את עצמנו ההולכים על שתיים, על כ
 למצבים המשתנים.

  
כשאזדקן, אני מקווה שאצליח לראות שהמהות תמיד נשקפת החוצה, גם מבעד למסכות 

שלנו, עד כדי כך שהמילה מסכה לא תהיה עוד במשמעותה הרגילה, אלא במשמעות 
צת תמיד דרך אינסוף הסיפורים האפשריים "מסכת", כלומר, סיפור. שהמהות של האדם נוצ

 שהאדם בוחר לספר, לעצמו ולעולם.
  

על ערש דווי, אולי כבר אדע שהמסכה והמהות אחת הן, ושאין באמת מסכה בעולם כלל. אז 
 אבין סוף כל סוף את מה שאמרו חכמינו ז"ל: שחג הפורים וחג הכפורים חד הם!

  
ל כיוון אפשרי. מילא פורים, חג שכל כולו מסכות השבוע אנו עסוקים במסכות ובתחפושות מכ

רעשנים, שירים וריקודים. גם בפרשת השבוע, פרשת תצווה, מוטיב התחפושת היא המרכיב 
העיקרי בה. אנחנו עדיין על הר סיני, וממשיכים לקבל אינסוף הנחיות להקמת המשכן )גם 

הנים ובמיוחד, השכבות מסכה?(. בפרשת תצווה הדגש העיקרי הוא על בגדי השרד של הכו
הרבות )והמעיקות?( שבהם יש להלביש את הכהן הגדול. וכל זאת, נאמר בפירוש: "לכבוד 

ולתפארת"!!! בפרשה אף נרמז על תפקידו של הכהן הגדול שהיה נכנס לקודש הקודשים 
 ביום הכיפורים.

  
 האם בגדי שרד הן כבוד, תפארת וקדושה, ותחפושת ומסכה הן שקר והסתרה???

  
שמה של מגילת אסתר טומן בחובו את הפרדוקס הגדול: מצד אחד, "מגילה" מלשון גלוי, או 
גילוי. מצד שני, "אסתר", מלשון הסתר, הסתרה. נזכור שבעצם, זו כלל לא אסתר, זו הדסה. 
הדסה נדרשת על ידי "האומן" שלה )בחירה מעניינת בפני עצמה( להסתיר את זהותה. ומה 

מפסיק להיות אהרון והופך להיות כהן גדול ברגע שהוא עטוי בבגדי  עם אהרון: האם הוא
 השרד החדשים?

  
לא רק הדסה מסתתרת ולא רק אהרון מתחפש. במגילה שמו של אלוהים כלל לא מוזכר. כן, 

גם הוא הוא השבוע מסתתר! בפרשה שלנו אפילו משה מסתתר: לראשונה מאז פרץ משה 
שבוע, ביום ז' באדר, ציינו את יום מותו, יום שהפך בעת רבנו לזירה, שמו לא מוזכר כלל. ה

 החדשה ליום זיכרון לכל חיילנו "הנסתרים", אלה שמקום קבורתם לא נודע.
  



 תגידו, מישהו מנסה להגיד לנו משהו???
  

ביום שלישי האחרון שוחחנו בקורס על ההבדל בין שתי המתפרות הראשונות בתורה: את 
וה מעלי תאנה, אלה היו בפירוש בגדי בושה והסתרה. המילה הבגד הראשון תפרו אדם וח

בגד, היא השורש של המילה בגידה! את הבגד השני, או שמא היה זה "לבוש" )מהמילה 
בושה?(, ואולי בכלל היה זה מעיל )מהמילה מעילה(, תופר עבורם אלוהים. הוא מסיר 

 מעליהם את עלי התאנה ותופר להם "כותנות עור".
  

האם יש הבדל בין בגד אנושי ללבוש אלוהי? ואם כן, מה בין עלה תאנה לכותנות עור? האם 
האחד הוא בגד של בגידה והסתרה, בעוד השני הוא מעטה אוטנטי ונאמן למהות שמתחתיו? 

ובכלל, מה זה כותנות עור? האם הכוונה לעור האנושי שעוטה את גופנו? ואם כן, את מה 
היה שם קודם? האם אדם וחוה היו חסרי גוף, אולי ישויות של  בדיוק הבורא הלביש? מה

    אור, לפני שהולבשו במעטה של עור? ובכלל, מה בין האות א' לאות ע'? 
  

האם הדסה נהייתה פתאום לאישיות אחרת כשעטתה על עצמה את השם אסתר? האם 
ה שינו את מרינדות השמנים האינסופיות שהיא הוטבלה בהם חודשים רבים לפני הכתרת

 מהותה?
האם תחפושת/תלבושת הכהן עושה את האדם לכהן? האם כהן מושחת, והיו רבים כאלו, 

 משחיתים גם את הבגדים? או שמא בגדי השרד בכוחם לטהר את לב הכהן?
  

כשאנו מתחפשים בפורים, או אפילו ביום יום, האם אנו באמת מסתירים את מהותנו? מהי 
יר אותה? ואולי מהותנו היא בכלל אינסופית ורב גונית, וכך בכלל מהות? והאם אפשר להסת

 פן אחר ונפלא שלה בוקע דרך כל תחפושת ותחפושת?
  

ו... אם הכל צפוי )אפשרי( והרשות )הבחירה( נתונה, אולי כל מעטה שאותו אי פעם נעטה, 
לאור  כולל העור שעל גופנו, שפעם היה צעיר ומתוח, והיום קצת פחות, הוא אופציה נפלאה

האלוהי האינסופי לזהור בעולם? מבגד הים המינימליסטי בבריכת השחייה, דרך בגדי 
הספורט המיוזעים או בגדי הטיול המאובקים, והמשך בחליפת השרד המעונבת, וכמובן 

הם כולם  –הפיג'מה הרכה של סוף היום, וכלה בתחפושת המפלצתית והמפחידה של פורים 
 פית להתממש בעולם?אופציות שונות למהות האינסו

  
, בתוך כל תא ותא של המהות לא נמצאת מתחת לעור או לבגד, אלא בכלל בתוכו ואולי...

האפידרמיס, או כל סיב וסיב באריג של הבגד??? ואם כך, המשמעות מדהימה ממש: כל מה 
שחשבנו והבנו על תחפושת ומסכה, או פרסונה ואישיות, הוא הפוך: כל תיאוריות הכלי 
והאור, הקליפה והניצוץ, הגוף והנשמה, החיצוני והפנימי, המסכה והמהות, כלן נמסות 

התחפושת היא בכלל לא תחפושת, הפרסונה אינה פרסונה, המסכה אינה מסכה. הן באחת. 
 המהות ממש. הן האלוהות הנגלית עצמה!

  
הוא'ס": אני אוהב להשתעשע -פורים הוא ה"נהפוך הוא" הגדול של השנה! ואני אוהב "נהפוך

ך הגמור, ברעיון שכל מה שחשבנו הוא בעצם ההיפך הגמור. כי אם הוא יכול גם להיות ההפ
 הרי שבאמת הכל צפוי והרשות נתונה... עד דלא ידע בין ארור המן וברוך מרדכי!!!

  
 בכל מקום שיש פרדוקס, כך למדתי עם השנים, שם יש אלוהים חיים!

  
 רק אנחנו שבויים בקונספציות ולא תמיד רואים שתמיד יש עוד אופציה, עוד אפשרות.

  
 תמיד יש עוד אפשרות!

  
  ג שמח!!!שבת שלום וח

  אלישע 


