לפרשת צו ולחג פורים
א .הכהנים מוקדשים לכהונתם בטקס חגיגי .לפי שידיהם יניפו סכינים ,ויטבלו בבשר ובדם ,הם
מולבשים בבגדי מלכות.

ב( .ו) ַוי ְַקרֵ ב מֹ שֶׁ ה אֶׁ ת ַא ֲהרֹן וְ אֶׁ ת בָּ נָּיו וַיִּ ְרחַ ץ אֹ תָּ ם בַ מָּ יִּם( :ז) וַיִּ תֵ ן עָּ לָּיו אֶׁ ת הַ כֻּתֹ נֶׁת ַוי ְַחגֹ ר אֹ ת ֹו בָּ ַאבְ נֵט ַויַלְ בֵ ש אֹ ת ֹו
אֶׁ ת הַ מְ עִּ יל וַיִּ תֵ ן עָּ לָּיו אֶׁ ת הָּ אֵ פֹ ד ַויַחְ גֹ ר אֹ ת ֹו בְ חֵ שֶׁ ב הָּ אֵ פֹ ד ַויֶׁאְ פֹ ד ל ֹו בוֹ( :ח) ַויָּשֶׁ ם עָּ לָּיו אֶׁ ת הַ חֹ שֶׁ ן וַיִּ תֵ ן אֶׁ ל הַ חֹ שֶׁ ן
אּורים וְ אֶׁ ת הַ תֻּמִּ ים( :ט) ַויָּשֶׁ ם אֶׁ ת הַ מִּ צְ נֶׁפֶׁ ת עַ ל רֹאש ֹו ַויָּשֶׁ ם עַ ל הַ ִּמצְ נֶׁפֶׁ ת אֶׁ ל מּול ָּפנָּיו אֵ ת צִּ יץ הַ זָּהָּ ב ֵנזֶׁר
אֶׁ ת הָּ ִּ
הַ קֹ דֶׁ ש ַכאֲשֶׁ ר צִּ ּוָּה ה’ אֶׁ ת מֹ שֶׁ ה( :י) וַיִּ קַ ח מֹ שֶׁ ה אֶׁ ת שֶׁ מֶׁ ן הַ מִּ שְ חָּ ה וַיִּ ְמשַ ח אֶׁ ת הַ ִּמ ְשכָּן וְ אֶׁ ת כָּל אֲשֶׁ ר ב ֹו ַויְקַ ֵדש
אֹ תָּ ם( :יא) ַויַז מִּ מֶׁ ּנּו עַ ל הַ מִּ זְ בֵ חַ שֶׁ בַ ע פְ עָּ מִּ ים וַיִּ מְ שַ ח אֶׁ ת הַ מִּ זְ בֵ חַ וְ אֶׁ ת כָּל ֵכלָּיו וְ אֶׁ ת הַ כִּ יֹר וְ אֶׁ ת כַּנ ֹו לְ קַ ְדשָּ ם( :יב)
וַיִּ צֹק מִּ שֶׁ מֶׁ ן הַ מִּ שְ חָּ ה עַ ל רֹאש ַא ֲהרֹן וַיִּ מְ שַ ח אֹ ת ֹו לְ קַ ְדשוֹ( :יג) ַוי ְַק ֵרב מֹ שֶׁ ה אֶׁ ת בְ נֵי ַא ֲה ֹרן ַויַלְ בִּ שֵ ם ֻּכתֳּנֹ ת ַוי ְַחגֹ ר
אֹ תָּ ם ַאבְ נֵט ַו ַי ֲחבֹש לָּהֶׁ ם מִּ גְ בָּ עוֹת ַכאֲשֶׁ ר צִּ ּוָּה ה’ אֶׁ ת מֹ שֶׁ ה[ :ויקרא ח]13 – 6 ,
ג .הלבוש הוא מסכה ,והבגד – תחפושת .כל יום אנחנו יוצאים אל תיאטרון החיים לשחק את הדמות
שבחרנו לנו .רק יום אחד בשנה ,אנחנו מעזים לומר זאת בגלוי.
ד .אולי אני אהיה מלכה  /לאה נאור

אולי אני אהיה מלכה? אני אהיה מלכה.
אפילו רק ליום אחד ,אפילו רק דקה,
אני אלבש שמלת מלכות יפה ועדינה,
יהיה לי כתר של זהב ,שרביט ומדינה,
וכל אזרח ואזרחית ,כל ילד וילדה
יגידו לי הוד מלכותה ,יקודו לי קידה,
הם יעריצו רק אותי כל היום כולו,
אולי אני אהיה מלכה ,אולי בעצם לא?

אני רוצה להיות ליצן ,אני אהיה ליצן.
אני ארקוד לי כל היום רוכב לי על ענן.
יהיה לי פה צוחק תמיד ,צבוע באדום.
מי שיראה אותי יגיד :תראו ,ליצן איום.
גם כל בלון יהיה ליצן ,גם כל העננים,
אתי ביחד יהיו לחבר ליצנים.
אני רוצה להיות ליצן ,אולי ליצן עצוב?
או שאולי אהיה רקדן ...ענן ...או ...לא חשוב.

מה אני אהיה? אני כל כך נרגשת.
אז מה אני עושה? אז מה אני לובשת?
אני רוצה להיות בערך כל היום
כזאת שאף אחד עוד לא היה בשום מקום.

אני בכלל לא מתחפש .מה יש להתחפש?
אני נשאר אני עצמי ,כי זהו מה שיש.
כולם יהיו מחופשים לכל מיני דברים,
אני נשאר אני עצמי ,נו ,מה אתם אומרים?
אולי בכל זאת אתחפש למלך או מוקיון?
אולי חייל? אולי דייל? אח ,יש לי רעיון:
אני אהיה ...אני אהיה ...לא אספר לכם.
חכו רק רגע ,עוד מעט תראו בעצמכם.

אולי אני אהיה קוסם? קוסם זה נהדר
אני אשלוף מן השרוול מטפחת או אוצר,
יש לי קלפים מאולפים ושתי שורות כיסים,
יש לי מלת קסמים סודית ,וכובע עם פסים.
ואם קורה שלפעמים הקסם לא כל כךƔ
זה רק פורים .מה זה חשוב מוצלח או לא מוצלח?
אולי כדאי ,במקום קוסם ,להיות יונת שלום?
אולי דוור? אולי דייג? אוף! מה אהיה היום?

