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שיעור לפורים:
אסתר – זהות ומנהיגות
*********************************************************************
מטרות
• ללמוד על החג ועל מגילת אסתר.
• דיון בסוגיית הזהות הקבוצתית של המשתתפים ובכלל ,ובזיקה בינה לבין היכולת
להשמיע קול ולהנהיג.

מבנה השיעור:
פתיחה :הצגת נושא המפגש
קריאת המגילה
לימוד בחברותות :אין אסתר מגדת
אסיף
קריאה מודרכת :אם החרש תחרישי
לימוד קבוצתי :על זהות ומנהיגות
סיכום :כתבוני לדורות
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פתיחה :הצגת נושא המפגש
המפגש יוקדש ללימוד על חג פורים ועל מגילת אסתר .קריאת המגילה היא אחת ממצוות החג ולפי ההלכה
היא חלה על כולם ,גברים ,נשים וילדים .המגילה נקראת על שם אסתר ,דמות-מפתח בעלילה .מגילת
אסתר היא ייחודית ב"נוף המקראי" :היא נקראת על שם אישה (כמו גם מגילת רות) ,ולא זאת בלבד,
אלא על שמה הנכרי (כפי שנראה בהמשך) .העלילה של הסיפור מתרחשת בממלכת פרס בגולה ,שם האל
אינו מוזכר בה והתערבותו אינה נזכרת במפורש.
הייחודיות של מגילת אסתר מעוררת סקרנות :מדוע מהווה מגילת אסתר חלק מהתנ"ך ,ומדוע מכונה
המגילה על שמה של אסתר?
הלימוד שלנו היום יעסוק בשאלות אלו דרך חקירה והעמקה בקטעים מתוך המגילה ,תוך התמקדות
בדמותה של אסתר .קודם לכן ,נתוודע לסיפור העלילה דרך קריאת המגילה.

קריאת המגילה בטעמים
*********************************************************************
מומלץ לבדוק קודם למפגש האם יש משתתפת או משתתף שיוכלו לקרוא בפני הקבוצה בטעמי
המקרא .קריאת המגילה נועדה לחוות קריאה בטעמי המקרא בקבוצה ,וכן להפגיש את
המשתתפים עם הסיפור השלם של המגילה .גם אם אין אפשרות לקריאה בטעמים ,מומלץ לפתוח
את המפגש בקריאה רגילה של מגילת אסתר על מנת שכל המשתתפים יכירו את הסיפור.
*********************************************************************

לימוד בחברותות :אין אסתר מגדת את מולדתה ואת עמה
סיפור העלילה נפתח בהצגה של שתי דמויות מרכזיות בהגדה :מרדכי ואסתר .דמויות אלו ממלאות תפקיד
מפתח בהתפתחות העלילה וגורמות לתהפוכות בה .אולם מרדכי ואסתר הן דמויות השונות זו מזו באופן
שבו הן מתוארות ופועלות .נעיין שוב בקטע הפותח את המגילה ונידרש לאופן בו מתוארות שתי הדמויות.
ּוׁשמֹו ָמ ְרדֳּ כַׁי ,בֶּ ן ָי ִאיר בֶּ ןִׁ -ש ְמ ִעי בֶּ ןִ -קיׁש ִאיׁש י ְִמינִ י .אֲ ֶּׁשר ָהגְ לָ ה,
ירה; ְ
ׁשּוׁשן ַׁה ִב ָ
ַׁ
ְהּודיָ ,היָה ְב
ִאיׁש י ִ
ְהּודה אֲ ֶּׁשר ֶּהגְ לָ ה ,נְ בּוכ ְַׁדנֶּצַׁ ר ֶּמלֶּ ְך בָ בֶּ לַׁ .וי ְִהי
ירּוׁשלַׁ יִםִ ,עם ַׁהגֹּ לָ ה אֲ ֶּׁשר ָהגְ ְל ָתהִ ,עם ְיכָנְ ָיה ֶּמלֶּ ְך-י ָ
ָ
ִמ
ּובמֹות
אֹּ מן אֶּ ת הֲ ַׁד ָסהִ ,היא אֶּ ְסתר בַׁ ת-דֹּדֹו כִ י אין לָ ּה ,אָ ב וָאם; וְהַ ַנע ֲָרה יְפַ ת-תֹּאַ ר ,וְטֹובַ ת מַ ְראֶ הְ ,
אָ ִביהָ ו ְִא ָמּהְ ,ל ָקחָ ּה ָמ ְרדֳּ כַי לֹו ְלבַ ת.
ׁשּוׁשן הַ ִב ָירה ,אֶ ל-יַד הֵ גָי; ו ִַתלָ ַקח אֶ ְס ֵתר אֶ ל-
ּוב ִה ָקבֵ ץ נְ עָ רֹות ַרבֹות אֶ לַ -
ַוי ְִהיְ ,ב ִה ָשמַ ע ְדבַ ר-הַ מֶ לֶ ְך ו ְָדתֹוְ ,
רּוקיהָ
בֵ ית הַ מֶ לֶ ְך ,אֶ ל-יַד הֵ גַי ׁש ֵֹּמר הַ נ ִָׁשים .ו ִַתיטַ ב הַ ַנע ֲָרה ְבעֵ ינָיו ,ו ִַת ָשא חֶ סֶ ד ְלפָ נָיוַ ,ויְבַ הֵ ל אֶ תַ -ת ְמ ֶ
ֲרֹותיהָ ְלטֹוב,
ְׁשנֶהָ וְאֶ תַ -נע ֶ
נֹותהָ לָ ֵתת לָ ּה ,וְאֵ ת ֶׁשבַ ע הַ נְ עָ רֹות הָ ְראֻ יֹות לָ ֶתת-לָ ּה ִמבֵ ית הַ ֶמלֶ ְך; ַוי ַ
וְאֶ תָ -מ ֶ
בֵ ית הַ נ ִָׁשים.
ּובכָל יֹום וָיֹום ָמ ְרדֳּ כַי
יה ,אֲ ֶּׁשר ל ֹּאַׁ -תגִ ידְ .
ידה אֶּ ְסתר ,אֶּ ת עַׁ ָמּה וְאֶּ ת מֹולַׁ ְד ָתּה :כִ י ָמ ְרדֳּ כַׁי צִ ּוָה עָ לֶּ ָ
ל ֹּא ִהגִ ָ
תר ַנע ֲָרה ְו ַנע ֲָרה
ּובהַ גִ יעַ ֹּ
ּומה יֵעָ ֶשה בָ ּהְ .
ִמ ְתהַ לֵ ְךִ ,ל ְפנֵי חֲ צַר בֵ ית-הַ נ ִָׁשים :לָ ַדעַ ת אֶ ת ְׁשלֹום אֶ ְס ֵתרַ ,
רּוקיהֶ ן:
לָ בֹוא אֶ ל הַ ֶמלֶ ְך אֲ חַ ְׁשוֵרֹוׁשִ ,מ ֵקץ הֱ יֹות לָ ּה כְ ָדת הַ נ ִָׁשים ְׁשנֵים עָ ָשר חֹּ ֶדׁש כִ י כֵן י ְִמלְ אּו ,י ְֵמי ְמ ֵ
רּוקי הַ נ ִָׁשיםּ .ובָ זֶה ,הַ ַנע ֲָרה בָ אָ ה אֶ ל-הַ ֶמלֶ ְך
ּוב ַת ְמ ֵ
ִׁש ָשה חֳּ ָד ִׁשיםְ ,ב ֶׁש ֶמן הַ מֹּר ,ו ְִׁש ָשה חֳּ ָד ִׁשים בַ ְב ָש ִמיםְ ,
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אֵ ת כָל-אֲ ֶׁשר ת ֹּאמַ ר ִינ ֵָתן לָ ּה ,לָ בֹוא ִע ָמּהִ ,מבֵ ית הַ נ ִָׁשים ,עַ ד-בֵ ית הַ ֶמלֶ ְך .בָ עֶ ֶרב ִהיא בָ אָ הּ ,ובַ ב ֶֹּקר ִהיא
ָׁשבָ ה אֶ ל-בֵ ית הַ נ ִָׁשים ֵׁשנִי ,אֶ ל-יַד ַׁשעַ ְׁשגַז ְס ִריס הַ מֶ לֶ ְךׁ ,שֹּמֵ ר הַ ִפילַ גְ ִׁשים :ל ֹּא ָתבֹוא עֹוד אֶ ל-הַ מֶ לֶ ְך ,כִ י
ּובהַ גִ יעַ תֹּר אֶ ְס ֵתר בַ ת-אֲ ִביחַ יִל דֹּד ָמ ְרדֳּ כַי אֲ ֶׁשר לָ ַקח-לֹו ְלבַ ת לָ בֹוא
ִאם חָ פֵ ץ בָ ּה הַ ֶמלֶ ְך וְנִ ְק ְראָ ה ְב ֵׁשםְ .
ֹּשאת
ֹּאמר הגַׁי ְס ִריסַׁ -ה ֶּמלֶּ ְךׁ ,ש ֵֹּמר הַ נ ִָׁשים; ו ְַת ִהי אֶ ְס ֵתר נ ֵ
אֶ ל-הַ מֶ לֶ ְך ,ל ֹּא ִב ְק ָׁשה ָדבָ ר כִ י ִאם אֶּ ת אֲ ֶּׁשר י ַׁ
חֵ ןְ ,בעֵ ינֵי כָל-רֹּאֶ יהָ  .ו ִַׁתלָ ַׁקח אֶּ ְסתר אֶּ ל ַׁה ֶּמלֶּ ְך אֲ חַׁ ְׁשורֹוׁש ,אֶ ל-בֵ ית ַמ ְלכּותֹו ,בַ חֹּ ֶדׁש הָ ע ֲִש ִירי ,הּוא חֹּ ֶדׁש
טֵ בֵ ת ִב ְׁשנַתֶׁ -שבַ עְ ,ל ַמ ְלכּותֹוַ .ויֶאֱ הַ ב הַ ֶמלֶ ְך אֶ ת-אֶ ְס ֵתר ִמכָל-הַ נ ִָׁשים ,ו ִַת ָשא-חֵ ן וָחֶ סֶ ד ְלפָ נָיו ִמכָל-
ֹּאׁשּהַ ,וי ְַמלִ יכֶהָ ַתחַ ת ו ְַׁש ִתיַ .ויַעַ ש הַ ֶמלֶ ְך ִמ ְׁש ֶתה גָדֹולְ ,לכָל ָש ָריו ַועֲבָ ָדיו
ָשם כ ֶֶתרַ -מ ְלכּות ְבר ָ
הַ ְבתּולֹות; ַוי ֶ
ּומ ְרדֳּ כַׁי,
ּוב ִה ָקבֵ ץ ְבתּולֹותֵׁ ,שנִ ית; ָ
אֵ תִ ,מ ְׁש ֵתה אֶ ְס ֵתר; וַהֲ נָחָ ה לַ ְמ ִדינֹות עָ ָשה ,וַיִ ֵתן ַמ ְשאֵ ת כְ יַד הַ ֶמלֶ ְךְ .
יהָ ,מ ְרדֳּ כָי; וְאֶּ תַׁ -מאֲ ַׁמר
יֹּ ׁשב ְב ַׁׁשעַׁ רַׁ -ה ֶּמלֶּ ְך .אין אֶּ ְסתרַׁ ,מ ֶּג ֶּדת מֹולַׁ ְד ָתּה ְואֶּ ת עַׁ ָמּה ,כַׁאֲ ֶּׁשר צִ ּוָה עָ לֶּ ָ
ְתה ְבאָ ְמנָה ִאתֹו.
ֹּשה ,כַׁאֲ ֶּׁשר הָ י ָ
ָמ ְרדֳּ כַׁי אֶּ ְסתר ע ָ

• כיצד מוצגים אסתר ומרדכי? (שימו לב לפעלים המוצמדים לכל דמות)
• מדוע מצווה מרדכי על אסתר שלא להגיד את עמה ומולדתה? כיצד הדבר משפיע
על אסתר לדעתכם?
*********************************************************************
הפתיחה מביאה פרטים ביוגראפיים אודות מרדכי ואסתר .האופן בו מתוארת הביוגרפיה של כל
אחת מהדמויות מעלה הבדלים בולטים ביניהם ,הן בגיבוש הזהות האישית ,הן במידת
האקטיביות המאפיינת כל דמות.
אסתר מוצגת כיתומה מאב ומאם ,בעוד שמרדכי מוצג כ"איש יהודי" ,והכתוב פורש את אילן
היוחסין שלו עד לגלות יהודה .ההנגדה החדה ביניהם מציגה את אסתר כתלושה משורשים,
לעומת מרדכי ש"נטוע" היטב במסורת.
בנוסף ,עולה בפתיחה כי אסתר הוא שם שני (ככל הנראה שם נוכרי ,אשתר הוא שם של אלה
בבלית) לשמה המקורי של אסתר ,הדסה .השימוש בשם הנכרי מעמיק את תחושת התלישות
וחוסר השייכות של אסתר .אמנם גם מרדכי הוא שם נכרי (מרדוך הוא שמו של אל בבלי) ,אך
נראה שבמקרה של מרדכי אין השם מטשטש את הזהות היהודית .הוא מוצג בראש ובראשונה
כ"איש יהודי" שמוצאו ידוע לכל .לעומת זאת ,במקרה של אסתר נראה כי שם הוא נדבך נוסף
בטשטוש ובהסתרה של הזהות היהודית של אסתר בבית המלוכה .אסתר מצווה שלא להגיד את
עמה ומולדתה ,ולמנוע זיהוי שלה כיהודיה.
הסתרת הזהות וההימנעות מדיבור על מוצאה נעשית במצוות מרדכי .היוזמה וההחלטה אינה
שלה ,אלא של מרדכי .נראה כי במקרה זה ,כמו במקרים אחרים בקטע אסתר פסיבית ומופעלת
על ידי זולתה :היא מאומצת על ידי מרדכי ,נלקחת לבית המלוכה ,אינה מבקשת דבר ושותקת
כמצוות מרדכי .גם במישור האקטיביות והיוזמה ישנה הנגדה חדה לדמותו של מרדכי .מרדכי
מאמץ את אסתר ,מצווה עליה שלא להסגיר פרטים על מוצאה ,מתהלך בפני ארמון המלך ,וחוקר
לגבי גורלה של אסתר .אמנם ,מרדכי אינו מתקומם נגד לקיחת אסתר ואינו מופיע בפני המלך או
אנשי הארמון כדודה ,ואינו מתקומם כנגד לקיחתה ,אך עדיין הוא מופיע כמי שיוזם ופועל על אף
הקושי לעמוד אל מול בית המלך .הפעלים המוצמדים לכל דמות מחדדים את ההבדלים בהקשר
זה .בעוד שהפעלים המתארים את מרדכי הם בצורת פעיל ,רוב הפעלים המוצמדים לאסתר הם
בצורת סביל.
המגילה אינה מסבירה מדוע אוסר מרדכי על אסתר לגלות את מוצאה היהודי .ייתכן כי מרדכי
חשש כי הסגרת מוצאה עשויה לסכן אותה או את מעמדה בבית המלך .ההשתייכות לקבוצת
מיעוט לעיתים יכולה לעורר עוינות ואיבה ,כפי שניתן לעמוד מהתפתחות הסיפור .אולם גם
במקרים שאינם מערבים סכנת-חיים ,מוצאה היהודי של אסתר עשוי לעורר תגובות של בוז
מהסובבים אותה .הסתרת מוצאה היהודי של אסתר נועד אם כן ,להגן עליה.
הסבר אפשרי אחר הוא שהסתרת מוצאה היהודי של אסתר נועד לטשטש את הזיקה בין מרדכי
ובין אסתר ,במטרה ליצור יתרון אסטרטגי פוטנציאלי למרדכי .מרדכי מבקש לשמור על קשרים
בבית המלוכה בעת הצורך ,מבלי שהדבר ייוודע ברבים.
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הסתרת מוצאה של אסתר עשויה להשפיע בדרכים שונות .העובדה שאסתר אינה מזוהה כיהודיה
על ידי הסובבים אותה עלול להשליך גם על תפיסת הזהות האישית שלה .המשוב והדרך בה אנו
נתפסים על ידי זולתנו הוא מרכיב לא מבוטל באופן שבו אנו תופסים את עצמנו .העדר סממנים
חיצ וניים של זהות עלול להביא לתחושות של ניתוק ותלישות מקבוצת הזהות אליה אנו
משתייכים .המשתתפים עשויים להצביע על קשר אפשרי בין הפסיביות של אסתר ובין הציווי שלא
להגיד את עמה ומולדתה .אסתר המצווה לשתוק לגבי מוצאה ,בוחרת לשתוק גם בהקשרים
אחרים ,היא אינה מבקשת דבר מלבד מה שהגי סריס המלך מורה לה ,ולמעשה היא כלל אינה
פוצה פה בקטע הפותח של המגילה.
*********************************************************************

אסיף
•
•

מה אפשר לומר על זהותה האישית והקבוצתית של אסתר כפי שהיא מתוארת בפתיחת
המגילה?
האם נתקלתם במקרים בהם היה ניסיון להסתיר או להצניע את הזהות הקבוצתית?
מאלו טעמים?

*********************************************************************
אסתר מתוארת בפתיחת המגילה כדמות שמובלת ומופעלת על ידי זולתה .הפעלים המוצמדים
אליה הם לרוב בצורת סביל ,ובאינטראקציה עם הסובבים אותה היא אינה יוזמת ,אלא פועלת
בהתאם למצווה עליה .מאפיין בולט של אסתר הוא השתיקה .אסתר אינה פוצה פה בקטע הפותח
של המגילה .עוד מצוין כי שתיקתה (או לפחות חלק ממנה) נעשית במצוות מרדכי ,שתובע ממנה
שלא לגלות את ארצה ומולדתה.
הציווי של מרדכי על אסתר שלא לגלות את מוצאה יכול להתפרש כפעולה שנועדה להגן על אסתר.
מרדכי חושש שמא מוצאה של אסתר יביא לתגובות של בוז או איבה מהסובבים אותה .ניתן לבחון
בקבוצה האם הם נתקלו במקרים דומים בהם השיוך התרבותי או האתני מזוהה כנקודת תורפה
הפוגעת ביכולת של הפרט להשתלב בתרבות הרוב ולהתקדם .המשתתפים עשויים להעלות
דוגמאות מחוויות אישיות שלהם או של קרובים להם בהם השיוך הקבוצתי שימש להם לרועץ.
הצנעת הזהות יכולה להיעשות בדרכים שונות ,אם על דרך שינוי שם (משם זר לשם בעל צביון
מקומי) ,או על דרך טשטוש סממנים חיצוניים (לבוש ,עגה או ביטויים מסוימים ,שינוי טעמים
במוסיקה וכדומה) .חלק מהמשתתפים עשויים להצביע גם על המחיר האישי שהיה כרוך בכך:
פגיעה בביטחון העצמי ,אנטגוניזם כלפי תרבות הרוב או לחילופין כלפי קבוצת ההשתייכות,
נקיפות-מצפון ביחס לדמויות קרובות (הורים ,סבים וכדומה).
בחלק מן המקרים ,ההורים או דמויות קרובות אחרות הם אלו שמבקשים לטשטש את הזהות
של ילדיהם במטרה להקנות להם סיכויים טובים יותר להשתלבות בחברה ובתרבות הרוב.
בדומה למרדכי ,טשטוש או הסתרת הזהות נעשית כפועל יוצא של רצון להגן על הילדים .יחד עם
זאת ,הציווי לטשטש את הזהות יכול ליצור קונפליקט בין הילדים להורים ,ולעיתים גם קונפליקט
פנימי בקרב הילדים .ביטוי לקונפליקט מעין זה ,מתאר אלמוג בהר בסיפור "אנא מן אל יהוד"
(מומלץ להקריא את הקטע מהסיפור במהלך הדיון .הסיפור יכול לעודד תגובות של המשתתפים.
לחילופין ,ניתן להקריא את הטקסט כסיכום לאסיף):
הורי עמדו עיקשים מולי ומול פני המגיפה זוכרים בכמה שנים של מאמץ קנו להם את
מבטאם הנקי ,והחלו רומזים לי נחרצות לחדול ,מזכירים לי את תוכניותיי ללמוד .והיו
מבקשים מאוד מה יכולתי לעשות ,איך אוכל לכסות על געגועי וגעגועי פתאום בתוך הקול
הזה שהוא כל כך זר לי ,ואני מצר ומצטער כי הוא יוצא ממני ,אבל גם לא יכול ככה ,ככה סתם
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ברגע אחד לעצור אותו כי אין בו מחסום מתוכו ואין בו מעצור .אם תמשיך את הדיבור הזה
הנמשך ממך תרחק מן המלגות ,אמר אבי וצדק מאוד מאוד ,אם לא תשוב אל דיבורנו
הפשוט מה יהיה עליך ,אמרה אמי וצדקה מאוד מאוד ,בכל ראיונותיי היו כל הפרופסורים
והפרופסוריות תמהים מאוד על מבטאי ,מבקשים למצוא בי דיבור אחר ,אוניברסיטאי יותר,
אקדמאי יותר ,חרף שהיו המילים כמעט אותן מילים ,אולי מעט יותר שבורות .איך תמשיך אם
תדבר כך ,אמרו ביקשו מאוד מה יכולתי לעשות ,והם דואגים מאוד את עתידי ,ולא שלוות לבי
החרבה ,ולא אבני לבי השבורות ,ולא פינות לבי המחודדות ,לא יכלו לעזור להעביר ממני את
הגזירה ...והיה סבי מדבר אלי ,שואל אותי בקולי האם יש סוף לסיפור הזה ,ומה היסטוריה זו
שלי מתערבת בשלך ,איך באתי להפר חייך ,אני דור מדבר ואיך אתה קם לחדש אותי ,אתה
הדור חיכינו אותו שלא יהיה מבדיל בין עברו לעבר מוריו ,כי כבר כאב מאוד עברנו ,ונשארתי
במדבר למאכל עופות דורסים בשבילך ,כדי שלא תזכור אותי ,שלא תהיה כואב כמונו...
(אלמוג בהר" ,אנא מן אל יהוד")
אלמוג בהר – משורר ומבקר ספרות" .אנא מן אל-יהוד" ,סיפור קצר של בהר ,זכה במקום הראשון בתחרות הסיפור הקצר של
"הארץ" לשנת  .2005הסיפור עוסק בצעיר ישראלי יהודי ממוצא עיראקי המתחיל לדבר במבטא הערבי של סבו ,ובמהפכה
תרבותית שחלה בעקבות כך בחברה בישראל .הסיפור זכה להדים רבים בארץ ובעולם.

חשוב לציין כי ייתכנו ביטויים שונים לקונפליקט :התרחקות מקבוצת השייכות או פיתוח
תחושות עוינות לתרבות הרוב השלטת .אחד הביטויים לכך יכול להיות בשתיקה הנובעת ממבוכה
ובלבול .לאור זאת ,ניתן לבחון מחדש בקבוצה את השאלה מה עומד מאחורי שתיקתה של אסתר,
לאור הסיפור והדיון באסיף ,ולעמוד על הזיקה האפשרית שבין שתיקתה לאיסור לגלות את
זהותה.
*********************************************************************

קריאה מודרכת :אם החרש תחרישי
פתיחת המגילה הציגה לנו את דמויותיהם של אסתר ומרדכי ואת היחסים ביניהם .על פניו ,נראה כי אסתר
נתונה למרותו ולמשמעתו של מרדכי :היא נשמעת למצוות מרדכי שלא להסגיר את עמה ומולדתה .יחסיה
עם מרדכי נראים תואמים להתנהלותה אל מול גורמים אחרים :היא נלקחת לבית המלוכה ,אינה מבקשת
דבר ושותקת .אולם ,עם התפתחות העלילה נראה שהדינאמיקה ביחסים של אסתר עם סביבתה משתנים.
נקרא יחד את הקטע שבו השגרה של אסתר בבית המלוכה מתחילה להתערער ,ונחקור מה קרה באותה
נקודה שממנה דברים התחילו להתהפך.
נקרא יחד (מבקשים מאחד המשתתפים לקרוא תוך עצירות מונחות).
ֲשה ,וַיִ ְק ַרע ָמ ְרדֳּ כַי אֶ תְ -בג ָָדיו ,וַיִ ְלבַ ׁש ַשק וָאֵ פֶ ר; ַויֵצֵא ְבתֹוְך הָ ִעיר ,וַיִ זְ עַ ק
ּומ ְרדֳּ כַי ,י ַָדע אֶ ת-כָל-אֲ ֶׁשר ַנע ָ
ָ
ּובכָל-
ּומ ָרהַ .ויָבֹוא ,עַ ד ִל ְפנֵי ַׁשעַ ר-הַ ֶמלֶ ְך :כִ י אֵ ין לָ בֹוא אֶ לַׁ -שעַ ר הַ ֶמלֶ ְךִ ,בלְ בּוׁש ָשקְ .
זְ עָ ָקה גְ דֹולָ ה ָ
ּומ ְספֵ ד; ַשק וָאֵ פֶ ר ,י ֻצַע
ּובכִ י ִ
הּודים ,וְצֹום ְ
ּומ ִדינָהְ ,מקֹום אֲ ֶׁשר ְדבַ ר-הַ ֶמלֶ ְך ו ְָדתֹו ַמגִ יעַ אֵ בֶ ל גָדֹול לַ יְ ִ
ְמ ִדינָה ְ
לָ ַר ִבים .ותבואינה (ו ַָתבֹואנָה) ַנעֲרֹו ת אֶ ְס ֵתר וְסָ ִריסֶ יהָ ַ ,ויַגִ ידּו לָ ּה ,ו ִַת ְתחַ ְלחַ ל הַ מַ ְלכָהְ ,מאֹּ ד; ו ִַת ְׁשלַ ח
ְבג ִָדים ְלהַ ְל ִביׁש אֶ תָ -מ ְרדֳּ כַיּ ,ולְ הָ ִסיר ַשקֹו ֵמעָ לָ יו וְל ֹּא ִקבֵ ל.
ו ִַת ְק ָרא אֶ ְס ֵתר לַ הֲ ָתְך ִמסָ ִריסֵ י הַ ֶמלֶ ְך ,אֲ ֶׁשר הֶ ע ֱִמיד ְלפָ נֶיהָ  ,ו ְַתצַ ּוֵהּו ,עַ ל ָמ ְרדֳּ כָי לָ ַדעַ ת ַמה זֶ ה ,וְעַ ל ַמה
זֶ הַ .ויֵצֵא הֲ ָתְך ,אֶ לָ -מ ְרדֳּ כָי אֶ ל ְרחֹוב הָ ִעיר ,אֲ ֶׁשר ִל ְפנֵי ַׁשעַ ר-הַ ֶמלֶ ְך.

ַו ַיגֶד לֹו מָ ְרדֳּ כַי ,אֵ ת כָל-אֲ ֶׁשר
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הּודים) ְלאַ ְב ָדם .וְאֶ ת-
ָק ָרהּו; וְאֵ ת פָ ָר ַׁשת הַ כֶסֶ ף ,אֲ ֶׁשר אָ ַמר הָ ָמן ִל ְׁשקֹול עַ ל-גִ נְ זֵי הַ ֶמלֶ ְך ביהודיים (בַ יְ ִ
ּולצַ ּוֹות עָ לֶ יהָ ,
ּולהַ גִ יד לָ ּה; ְ
ידם ,נ ַָתן לֹו ְלהַ ְראֹות אֶ ת אֶ ְס ֵתרְ ,
ּוׁשן ְלהַ ְׁש ִמ ָ
פַ ְת ֶׁשגֶן כְ ָתב-הַ ָדת אֲ ֶׁשר נִ ַתן ְבׁש ָ
לָ בֹוא אֶ ל הַ ֶמלֶ ְך ְל ִה ְתחַ נֶן לֹו ּולְ בַ ֵקׁש ִמ ְלפָ נָיו עַ ל עַ ָמּה.
ֹּאמר אֶ ְס ֵתר לַ הֲ ָתְך ,ו ְַתצַ ּוֵהּו אֶ ל מָ ְרדֳּ כָי .כָל עַ ְב ֵדי הַ ֶמלֶ ְך
ַויָבֹוא ,הֲ ָתְך; ַו ַיגֵד לְ אֶ ְס ֵתר ,אֵ ת ִד ְב ֵרי ָמ ְרדֳּ כָי .וַת ֶ
ימית אֲ ֶׁשר ל ֹּא י ִָק ֵרא
וְעַ ם ְמ ִדינֹות הַ ֶמלֶ ְך יֹּ ְדעִ ים ,אֲ ֶׁשר כָל ִאיׁש ו ְִא ָשה אֲ ֶׁשר יָבֹוא אֶ ל הַ מֶ לֶ ְך אֶ ל הֶ חָ צֵר הַ ְפנִ ִ
אתי לָ בֹוא אֶ ל
יֹוׁשיט לֹו הַ ֶמלֶ ְך אֶ תַׁ -ש ְר ִביט הַ זָ הָ ב ,וְחָ יָה; וַאֲ נִ י ,ל ֹּא ִנ ְק ֵר ִ
אַ חַ ת ָדתֹו ְלהָ ִמיתְ ,לבַ ד ֵמאֲ ֶׁשר ִ
לֹוׁשים יֹוםַ .ויַגִ ידּו ְל ָמ ְרדֳּ כָי ,אֵ ת ִד ְב ֵרי אֶ ְס ֵתר.
הַ ֶמלֶ ְך זֶהְׁ ,ש ִ
הּודים .כִ י ִאם הַ חֲ ֵרׁש
ֹּאמר ָמ ְרדֳּ ַכיְ ,להָ ִׁשיב אֶ ל-אֶ ְס ֵתר :אַ ל ְת ַד ִמי ְבנ ְַפ ֵׁשְךְ ,ל ִה ָמלֵ ט בֵ ית-הַ מֶ לֶ ְך ִמכָל הַ יְ ִ
וַי ֶ
יֹודעַ ִאם
ּומי ֵ
הּודים ִמ ָמקֹום אַ חֵ ר ,וְאַ ְת ּובֵ ית-אָ ִביְך ת ֹּאבֵ דּו; ִ
יׁשי ,בָ עֵ ת הַ ז ֹּאת ֶרוַח וְהַ צָ לָ ה ַיעֲמֹוד לַ יְ ִ
ַתחֲ ִר ִ
ְלעֵ ת כָז ֹּאתִ ,הגַעַ ְת לַ ַמ ְלכּות.

ומרדכי ידע-...גם בקטע הזה מרדכי מוצג כמי שיודע ופועל .הוא מפגין בפומבי את אבלו על הגזירה ,ומופיע בפתח הארמון
לבוש שק ,על אף האיסור .ובכל מדינה ומדינה  -השמועה על הגזירה של המן פשטה ברחבי המדינה ,והיהודים מפגינים
אבלות ,לבוש שק ואפר לרבים .ותבואנה נערות אסתר – ...נערות אסתר באות להודיע לה על מרדכי ,ואסתר "מתחלחלת".
ישנן פרשנויות שונות לפועל "ותתחלחל" ,שהמשותף להן הוא ביטוי פיזי לזעזוע .ותשלח בגדים – אסתר בתגובה שולחת
בגדים למרדכי .כ יצד ניתן לפרש את תגובתה של אסתר? מדוע היא שולחת לו בגדים? דרך אחת היא לפרש את שליחת הבגדים
כאקט שמבטא ניתוק ואטימות .כל היהודים בממלכה לבושים בגדי אבל וצמים ,אך אסתר הספונה בארמון ,אינה מודעת
למתרחש ומבקשת להסתיר את מחאתו של מרדכי .היא אף אינה שואלת אותו מדוע הוא לבוש שק מול ארמון המלך ,אלא
מנסה לכסות .דרך שנייה היא לראות את שליחת הבגדים כביטוי לחוסר יכולתה של אסתר להתמודד עם הגזירה .על אף שהיא
מודעת למתרחש או לכל הפחות לכך שמשהו חמור אירע ,היא מבקשת להימנע ממעורבות ,ולהותיר את המחאה והקושי מחוץ
לתחומה .על כן ,היא אינה פונה למרדכי בשאלה אלא בשליחת הבגדים .ותקרא אסתר – ...בתגובה לסירובו של מרדכי ,אסתר
שולחת את אחד מסריסי המלך ,אך הפעם לא כדי להסתיר אלא לשאול "מה זה ועל מה זה" .אסתר מבקשת לדעת מה משמעות
מעשיו של מרדכי ולאיזו תכלית הם נעשו .סירובו של מרדכי מאלץ את אסתר לצאת מה"בועה" ולבחון מה מתרחש סביבה.
ויד לו מרדכי – ...מרדכי מספר לשליחה של אסתר את אשר אירע ,ואף מצווה עליה לנקוט פעולה ולהתחנן בפני המלך על
עמה .הכתוב מנסח את דברי מרדכי בתקיפות" :נתן לו להראות את אסתר"" ,ולהגיד לה" "ולצוות עליה" .מרדכי אינו
אמביוולנטי בפנייתו לאסתר ,אלא הוא חד-משמעי בקריאתו למעורבותה" .ויבוא התך -"...כשמגלה התך לאסתר היא משיבה
למרדכי כי החוק מחייב מיתה לכל מי שמגיע לחצר המלך בלי שנקרא ,והיא לא נקראה אל המלך שלושים יום .אסתר למעשה
מעמידה מול דרישת מרדכי את הסיכון האישי שלה ,ואת החשש שמא תשלם בחייה בגין מעורבותה .ויאמר מרדכי להשיב אל
אסתר – ...מרדכי דוחה את דברי אסתר .כנגד טיעונה של אסתר בדבר הסיכון האישי ,הוא משיב בטיעון נגדי ,או בטיעונים
נגדיים.

• כיצד מנסה מרדכי להניע את אסתר לפעולה? מה הוא מבקש לעורר?
פרשנים הציעו תשובות שונות לשאלה .נקרא יחד מספר פרשנויות:
"ולבקש מלפניו על עמה"...עד עתה אין אסתר מגדת ,מעתה נתן לה רשות להודיע שהיא
יהודית ,שנאמר "על עמה"...
ובשמות רבה (ל ,ד) כתוב" :וכן אסתר נתנה נפשה על ישראל ונקראו על שמה ,שנאמר
"ולבקש מלפניו על עמה".
ולפי דבריהם היה זה ממרדכי הצדיק לחזק ידיה ולהלהיב אותה ,שתמסור עצמה לסכנה,
כאשר עשה משה רבנו עליו השלום ,שאמר" :ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא
מספרך אשר כתבת" (שמות לב ,לב) .וזכה שנקראו עמו ,וכן היא תזכה שנקראו עמה.
(רבי שלמה אלקבץ ,ספר מנות הלוי (ב) ,עמ' כו)

7
רבי שלמה בן רבי משה הלוי אלקבץ  -ממקובלי ופייטני צפת במאה ה .16-נודע ברבים בשל פיוט קבלת שבת שלו" ,לכה
דודי" ,שהוכנס לכל סידורי התפילה .עיקר פעילותו ותרומתו בתחום חוכמת הנסתר .בין ספריו" :איילת אהבים"" ,ברית הלוי"

"כי אם החרש תחרישי" אחר שהכתוב הבטיח ואמר "לא מאסתים ולא געלתים לכלותם"
(ויקרא ,כו) .וכל ישראל היו באותה צרה ,כמבואר למעלה ,אם כן יתחייב כי רווח והצלה יעמוד
ליהודים .ולפי שהיה לך מקום למחות ואינך מוחה ואת ובית אביך תאבדו .ואם תאמר "לכל
יש זמן ,ועדיין יש שהות לבא אל המלך להתחנן לו בתוך שנת הגזירה ולהמתין עד העת
שתיקרא" כאשר כבר אמרנו .ומי יודע אם לעת כזאת – ומי יודע אם לעת האבדון אשר היא
מזאת השנה לשנה אחרת תחיי אז ותוכלי להושיע את ישראל .עיין דברם "אל תאמר
לכשאתפנה אשנה" (אבות ב').
(רבי יצחק עראמה ,עקידת יצחק ,מגילת אסתר ,ע"א)
ר' יצחק עראמה  -רב דרשן ופילוסוף .נודע בשם על שם ספרו" עקדת יצחק" .נולד בספרד בערך בשנת  ,1420אחרי גירוש
ספרד היגר לנאפולי ושם נפטר בשנת .1494

• כיצד מנסה מרדכי להניע את אסתר לפעולה לאור כל אחת מהפרשנויות? מה
הוא מבקש לעורר?
• האם חוויתם עימותים דומים? כיצד השפיעו עימותים אלו על עיצוב הזהות שלכם
ו/או על הנעה לפעולה שלכם בעולם?
*********************************************************************
המשתתפים בקבוצה עשויים להעלות תשובות שונות באשר לניסיון של מרדכי להניע את אסתר.
הוא פותח את דבריו בתיאור מפורט של התרחשות העניינים .הניסוח המפורט וריבוי הפעלים
("להראות את אסתר ,ולהגיד לה...ולצוות עליה") מצביע על מצב החירום בו נתונים היהודים .כמו
כן ,מרדכי פונה אל אסתר בדרישה להציל את "עמה" ,ניסוח רגשי שיוצר זיקה ומחויבות של
אסתר ליהודים .אולם כאשר אסתר עונה למרדכי כי הפנייה לאחשוורוש כרוכה בסיכון עצמה,
מרדכי מתנסח בחדות :אם אסתר תימנע מפעולה בשל החשש לחייה ,היא ובית אביה יאבדו
וליהודים תמצא הצלה ממקום אחר .ניתן לפרש את דברי מרדכי כאיום מפורש על אסתר :אם
היא לא תנקוט פעולה היא מתחייבת בנפשה .אולם ,דבריו של מרדכי אינם מתמצים באיום .הוא
מדגיש כי את האחריות האישית של אסתר ושעת הכושר שלה לעשות מעשה ("אם לעת כזאת
הגעת למלכות").
רבי שלמה אלקבץ ורבי יצחק עראמה מדגישים מרכיבים שונים בדברי מרדכי לאסתר ,ומתוכם
מציגים פרשנויות שונות על האופן בו מנסה מרדכי לשכנעה.
פרשנותו של רבי שלמה אלקבץ מתמקדת בדבריו של מרדכי להתך ,ובביטוי "ולבקש מלפניו את
עמה" .מרדכי ,שעד כה ציווה על אסתר להסתיר את יהדותה ,מצווה עליה להזדהות בפני
אחשוורוש כיהודיה .אולם נראה כי הדרישה לגילוי הזדהות אינה רק בפני אחשוורוש ,אלא גם
אמירה שנועדה לחזק את ההזדהות והזהות של אסתר עצמה .רבי שלמה אלקבץ מצטט מתוך
המדרש בשמות רבה המקביל בין מעשה משה למעשה אסתר ,ששניהם זכו שעם ישראל יקרא על
שמם ,כיוון שהיו נכונים להקריב את עצמם בעבורו .המעורבות של משה והנכונות שלו לסכן את
רווחתו האישית על מנת להגן על בני-ישראל היא שהביאה לכך שעם ישראל יקרא על שמו .רבי
אלקבץ לומד מכאן כי מרדכי ביקש להניע את אסתר לסכן את עצמה כגילוי של מעורבות
וסולידאריות ,בדומה למשה.
הפרשנות של רבי יצחק עראמה מתמקדת בתגובתו של מרדכי לסירובה של אסתר ,ובביטוי "אם
החרש תחרישי" .דבריו של מרדכי מוכיחים את אסתר על חוסר הנכונות לנקוט פעולה .בעוד
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שליהודים תמצא הצלה ממקור אחר (בהסתמך על הפסוק" :לא מאסתים ולא געלתם לכלותם"),
הרי שההזדמנות של אסתר לפעול היא חד-פעמית .רבי יצחק עראמה רואה את דבריו של מרדכי
כקריאה לאסתר ל"רדת מהגדר" ולעשות מעשה .הוא מדגיש את ממד הזמן ואת נחיצות השעה.
הדגש בדבריו אינו על המחויבות שלה לעם ועל תלותו של העם בה ,אלא על העובדה שגילוי
מעורבות ויוזמה הוא שעת-מבחן עבורה.
דבריו של מרדכי לאסתר מתוארים בשתי הפרשנויות כדברים שנועדו ל"עורר" את אסתר ,אך
מציעים כיווני-פרשנות שונים בשאלה לעורר את מה .רבי שלמה אלקבץ רואה בדבריו של מרדכי
התעוררות תחושת חיבור ומעורבות לעם ישראל .מרדכי למעשה מזכיר או משקף לאסתר את
היותה חלק מקולקטיב שאליו היא מחויבת ,ופונה לרגשות המחויבות והמעורבות שלה כלפי
הקולקטיב היהודי .חשוב לציין כי פרשנותו של ר' אלקבץ תולה את תחושת השייכות לעם
וההזדהות עמו בהנעה פנימית ,ולא במקור חיצוני .כמו בדוגמא של משה רבנו ,המסירות
והמעורבות הן שהופכות את העם למרכיב מרכזי בזהות ולמעגל שייכות .אם בפתיחה עמדנו על
חשיבות המסרים שמשדרת הסביבה על כינון ועיצוב הזהות ,הרי שהפרשנות מצביעה על העשייה
כמה שמכונן את הזהות האישית ותחושת השייכות.
פרשנותו של רבי יצחק עראמה רואה בדברי מרדכי ניסיון לעורר את תחושת הדחיפות ואת הצורך
לנקוט פעולה  .הציפייה של אסתר שדברים יתפתחו מאליהם וההמתנה לשעת כושר ("ועדיין יש
שהות לבוא אל המלך להתחנן") מביאה לפסיביות ולרפיון .מומלץ לציין בפני הלומדים כי הופעות
הפועל "החרש" בתנ"ך מתארות שתיקה שהיא הימנעות מתגובה (ראה :שמואל ב יג ,כ ,מלכים ב ,יח,
תהילים נ ,כא) .רבי יצחק עראמה מפרש את דברי מרדכי כשלילת הלגיטימציה המוסרית בעמדה
ניטראלית ובהימנעות מתגובה .ניתן לשאול את המשתתפים על התנסויות מקבילות שלהם
בעשייה החברתית ,בהן הזמן היה גורם קריטי .האם היו מקרים בהם הישיבה על הגדר ואי
נקיטת פעולה נוכח עוולות גרמה לפגיעה בלתי-הפיכה.
מומלץ לבחון בקבוצה האם הם חוו עימותים דומים ,וכיצד הם השפיעו עליהם .עימותים אלו
יכולים להיות מול דמויות משמעותיות בחייהם :הורים ,אחים ,חברים או מורים ,שגרמו להם
לראות באור שונה את עצמם וסביבתם .כמו כן ,עימותים אלו אינם חייבים להיות עימותים
ישירים ,כמו במקרה של מרדכי ואסתר ,אלא עימותים עם טענות מעין אלו :הרצאה ,ספר או סרט
ש"עורר" אותם וגרם להם לזעזוע .עוד מומלץ לבחון כיצד חוויות אלו השפיעו על המשתתפים:
האם עוררו לפעולה או דווקא יצרו אנטגוניזם וריחוק .ייתכן כי בחלק מהמקרים העימות הניע
תהליך של חקירה וחשיבה.
*********************************************************************

לימוד קבוצתי :על זהות ומנהיגות
הלימוד חשף אותנו לעימות בין מרדכי ובין אסתר ,והציג פרשנויות שונות על הניסיונות של מרדכי להניע
את אסתר לפעולה .בחלק זה נבחן מה קרה לאסתר בעקבות העימות ומה נוכל ללמוד מכך.

ׁשּוׁשן ,וְצּומּו עָ לַ י וְאַ ל
הּודים הַ נִ ְמצְ ִאים ְב ָ
ַות ֹּאמֶ ר אֶ ְס ֵתרְ ,להָ ִׁשיב אֶ ל מָ ְרדֳּ כָי .לֵ ְך כְ נֹוס אֶ ת כָל הַ יְ ִ
ּובכֵן אָ בֹוא אֶ ל הַ ֶמלֶ ְך ,אֲ ֶׁשר
ֹלׁשת י ִָמים לַ יְלָ ה וָיֹום .גַם אֲ נִ י ְו ַנ ֲער ַֹּתי ,אָ צּום כֵן; ְ
ת ֹּאכְ לּו וְאַ ל ִת ְׁשתּו ְׁש ֶ
ל ֹּא כ ַָדתְ ,וכַאֲ ֶׁשר אָ בַ ְד ִתי ,אָ בָ ְד ִתי .ו ַי ֲעבֹּר ,מָ ְרדֳּ כָי; ַויַעַ ש ,כְ כֹּל אֲ ֶׁשר צִ ּוְ ָתה עָ לָ יו אֶ ְס ֵתר...
ימית ֹּנכַח בֵ ית הַ ֶמלֶ ְך
יׁשי ו ִַת ְלבַ ׁש אֶ ְס ֵתר מַ ְלכּות ו ַַת ֲעמֹּד בַ חֲ צַ ר בֵ ית-הַ ֶמלֶ ְך הַ ְפנִ ִ
ַוי ְִהי בַ יֹום הַ ְש ִל ִ
יֹוׁשב עַ ל כִ סֵ א מַ ְלכּותֹו ְבבֵ ית הַ מַ ְלכּות ֹּנכַח פֶ ַתח הַ בָ יִתַ .וי ְִהי כִ ְראֹות הַ ֶמלֶ ְך אֶ ת אֶ ְס ֵתר
וְהַ מֶ לֶ ְך ֵ
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ַיֹוׁשט הַ ֶמלֶ ְך ְלאֶ ְס ֵתר אֶ תַׁ -ש ְר ִביט הַ זָ הָ ב אֲ ֶׁשר ְביָדֹו
הַ מַ ְלכָה עֹּ מֶ ֶדת בֶ חָ צֵ ר נ ְָשאָ ה חֵ ן ְבעֵ ינָיו ו ֶ
ּומה בַ ָק ָׁש ֵתְך עַ ד
ו ִַת ְק ַרב אֶ ְס ֵתר ו ִַתגַע ְבר ֹּאׁש הַ ַש ְר ִביט .וַי ֹּאמֶ ר לָ ּה הַ מֶ לֶ ְך מַ ה לָ ְך אֶ ְס ֵתר הַ ַמ ְלכָה ַ
חֲ צִ י הַ מַ ְלכּות ְו ִינ ֵָתן לָ ְך .וַת ֹּאמֶ ר אֶ ְס ֵתר ִאם עַ ל הַ מֶ לֶ ְך טֹוב יָבֹוא הַ ֶמלֶ ְך וְהָ ָמן הַ יֹום אֶ ל הַ ִמ ְׁש ֶתה
יתי לֹו...
אֲ ֶׁשר עָ ִש ִ
ּומה-
וַי ֹּאמֶ ר הַ מֶ לֶ ְך ְלאֶ ְס ֵתר גַם בַ יֹום הַ ֵשנִ י ְב ִמ ְׁש ֵתה הַ ַייִן מַ הְ -שאֵ לָ ֵתְך אֶ ְס ֵתר הַ ַמ ְלכָה ו ְִתנ ֵָתן לָ ְך ַ
אתי חֵ ן ְבעֵ ינֶיָך הַ ֶמלֶ ְך
ֹּאמר ִאםָ -מצָ ִ
ְתעָ ש .ו ַַתעַ ן אֶ ְס ֵתר הַ מַ ְלכָה וַת ַ
בַ ָק ָׁש ֵתְך עַ ד-חֲ צִ י הַ מַ ְלכּות ו ֵ
ו ְִאם-עַ ל-הַ מֶ לֶ ְך טֹוב ִתנ ֶָתןִ -לי נ ְַפ ִׁשי ִב ְׁשאֵ לָ ִתי וְעַ ִמי ְבבַ ָק ָׁש ִתי .כִ י נִ ְמכ ְַרנּו אֲ נִ י וְעַ ִמי ְל ַה ְׁש ִמיד
ׁשוֶה ְב ֵנזֶק הַ ֶמלֶ ְך
ּולאַ בֵ ד ו ְִאלּו לַ עֲבָ ִדים ו ְִל ְׁשפָ חֹות נִ ְמכ ְַרנּו הֶ חֱ ַר ְׁש ִתי כִ י אֵ ין הַ צָ ר ֹּ
לַ הֲ רֹוג ְ
(אסתר ד ,טז – ז ,ד)

• כיצד נוהגת אסתר לאחר העימות?
• מה גרם למהפך?
*********************************************************************
הייתי שואלת רק שאלה אחת .מה גרם למהפך? מאיפה האומץ הזה פתאום ,אצל מישהי שפגשנו כפסיבית
ואפילו מפוחדת? משהו כזה .כי פתאום יש אסתר אחרת ,וכדאי לברר מה קרה כאן ,מה קרה לה ,האם זה
באמת מהפך כמו שזה מתואר או אולי משהו ש"התבשל" בסתר וכאן "התפרץ"?

דמותה של אסתר בקטעים שלעיל עומדת בניגוד לדמות אותה פגשנו בפתיחת המגילה .היא
מופיעה כדמות אקטיבית ויוזמת .בתגובה לעימות ,אסתר אינה רק נענית למרדכי אלא גם יוזמת
צעדים .הפעולה הראשונה בה היא נוקטת אינה פנייה לאחשוורוש אלא כינוס של היהודים וקביעת
שלושה ימי צום .רק לאחריהם מתכננת אסתר את צעדיה להצלת היהודים וביטול גזירתו של
המן .השינוי שחל באסתר אינו מתבטא רק במעורבות ובנכונות לסכן את עצמה ,אלא גם
בהשמעת קול ייחודי ובתפיסת עמדת מנהיגות כנגד העם :היא מכנסת אותו ותובעת ממנו גילוי
של סולידאריות והזדהות.
ביטוי בולט לשינוי נמצא בדינאמיקה ביחסים בינה ובין מרדכי .בעוד שבפתיחה אסתר עושה את
אשר מצווה אותה מרדכי ,נראה כי בעקבות העימות חל חילוף תפקידים ,אסתר היא היוזמת
ומצווה ,ואילו מרדכי הוא זה שנשמע לאסתר.
המשתתפים עשויים להעלות תשובות שונות באשר לגורם לשינוי .חלקם יצביעו על תחושת
השייכות לעם וההזדהות עמו כגורם מאיץ לשינוי .החיבור המחודש לזהות הקבוצתית בעקבות
המפגש עם מרדכי ,מחזק את הביטחון האישי ,ומשמש כוח מניע לעשייה .על כן ,הצעד הראשון
של אסתר חיזוק הזהות הקבוצתית היהודית ,דרך כינוס ופעולה קולקטיבית.
אחרים עשויים לתלות את הגורם לשינוי בתביעה מאסתר לנקוט עמדה ולפעול .ההבנה כי מוטלת
עליה אחריות וכי הימנעות מפעולה כרוכה במחיר אישי ומוסרי ,היא הגורם שדרבן אותה לקחת
סיכון ולפעול .ייתכן כי התעוררות תחושת האקטיביות היוותה זרז גם לגיבוש הזהות הקבוצתית.
כמו כן ,ניתן לתהות בקבוצה למה ניתן לייחס את המפנה בהתנהגותה של אסתר .האם אכן מדובר
ב"מהפך" ,שינוי פתאומי בעקבות העימות עם מרדכי ,או בתהליך שהבשיל שתוצאותיו ניכרות
לקראת סיום המגילה .בהקשר זה ,ניתן לחזור לסיפור של אלמוג בהר ולתסיסה הפנימית עליה
כיסתה השתיקה .ייתכ ן כי שתיקתה של אסתר כיסתה על תהליך פנימי של העלאת שאלות
והתלבטויות ,שהגיע לשיאו בעימות עם מרדכי.
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בתום הלימוד ,מומלץ לחזור לחוויות האישיות של המשתתפים בקבוצה ולבחון דרכן את הקשר
בין זהות ובין היכולת להשמיע קול ולהנהיג :האם חיבור לזהות קבוצתית (לגווניה השונים:
מזרחית ,פמיניסטית ועוד) שימש להם כוח מניע להוביל שינוי ולפעול ,האם העשייה החברתית
היא שחיברה אותם למעגלי זהות או שמא מדובר על תהליכים השלובים ומשפיעים זה על זה.

•

טקסט להעשרה על עשייה חברתית וזהות קבוצתית (ניתן להוסיף במהלך או בסיכום
הלימוד הקבוצתי):

גדלתי בשכונת הקטמונים בשנות הששים והשבעים...בעקבות אחותי ובנות משפחה נוספות
התחלתי ללמוד בבית ספר "בויאר" שבשכונת בית וגן .הייתי "ילדת אינטגרציה" .המפגש עם
ילדים אחרים היה טראומתי עבורי .בפעם הראשונה בחיי חשתי שאני מזרחית ומאז במשך
שנים רבות ניסיתי להדחיק זאת ...למרות הפעילות האינטנסיבית של אחותי ,קלרה יונה-
משומר ,בתחום החברתי ,הצלחתי במשך שנות לימודיי באוניברסיטה וגם אחריהן
להמשיך לברוח עם כל מה שלא הייתי מסוגלת להתמודד איתו כנערה :המזרחיות שלי,
שכונת המצוקה ,השוליות .מבית הספר בויאר יצאתי עם תפיסת עולם קפיטליסטית ,שלפיה
כל פרט צריך לדאוג לעצמו ,ועתידו תלוי רק בו...
"קדמה" הייתה נקודת מפנה עבורי .במפגש עם "קדמה" איבדתי את התמימות שלי .ערכים
רבים ,כמו צדק ושוויון שהאמנתי עד אז שהם נכסי צאן ברזל של החברה הישראלית ,איבדו
את משמעותם בעיניי  .קדמה גם קישרה אותי למעגלים נוספים של פעילות חברתית,
ארגונים ופרטים .המודעות שלי התפתחה לאיטה והתגברה בכל מפגש עם הורים וילדים
מהשכונות ועיירות הפיתוח...
אף פעם לא ממש עזבתי את השכונה .קרובי משפחתי המשיכו להתגורר בה ,והקשר עמה
נמשך גם דרך העבודה בקדמה .אולם לפני כשנה וחצי כאשר התחלנו לקדם את פרויקט
ספר הקהילה ,חזרתי לשכונה באמת...
(אילנה יונה ,קולות משכונת הקטמונים ,עמ' )15-16

הספר "קולות בשכונת הקטמונים" (בעריכת אילנה יונה) הוא סיכום ל"פרויקט קהילה" שערכו התלמידים ,המורים וההורים
של בית-הספר קדמה בירושלים .בית-הספר קדמה הוא מודל ייחודי במערכת החינוך בישראל :זהו בית-הספר התיכון היחידי
בארץ ,הממוקם בתוך שכונת מצוקה (שכונת הקטמונים בירושלים) ,שלומדים בו תלמידים במסלול לימודים עיוני מלא המוביל
לתעודת בגרות וללימודים גבוהים.בית הספר הוקם בשנת  ,1994כתוצאה מביקורת של הורים ,פעילים חברתיים ואנשי חינוך
על מצב החינוך בשכונות ובעיירות הפיתוח.

*********************************************************************

סיכום :כתבוני לדורות
פתחנו את המפגש בהצגת אופייה הייחודי של מגילת אסתר ,ולאור זאת בשאלה על מקומה של המגילה
בתנ"ך .הלימוד הצביע על תהליך השינוי שאסתר עוברת ,הלימוד הצביע על תהליך השינוי שעוברת
אסתר ,בו הזהות היהודית מתגבשת ומתעצבת .האחריות והמעורבות החברתית משחקים תפקיד-מפתח
בתהליך ,ומהווים נדבך מרכזי .ראינו כי תהליך עיצוב הזהות והשינוי שעוברת אסתר אינו תהליך פנימי
בלבד ,אלא הוא גם משליך על עיצוב הזהות היהודית הקולקטיבית ,אסתר מצווה על כינוס היהודים
ופעולה קולקטיבית לגילוי סולידאריות .אולם ,בזאת לא מסתיים תפקידה של אסתר בעיצוב הזהות
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והזיכרון הקולקטיביים  -סיפור העלילה נחתם בדרישתה של אסתר להיכלל בקנון היהודי" :ומאמר אסתר
קיים את דברי הפורים האלה ונכתב בספר" (אסתר ,ט ,לב).
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דפי מקורות

לימוד בחברותות :אין אסתר מגדת את מולדתה ואת עמה
ּוׁשמֹו ָמ ְרדֳּ כַׁי ,בֶּ ן ָי ִאיר בֶּ ןִׁ -ש ְמ ִעי בֶּ ןִ -קיׁש ִאיׁש י ְִמינִ י .אֲ ֶּׁשר ָהגְ לָ ה,
ירה; ְ
ׁשּוׁשן ַׁה ִב ָ
ַׁ
ְהּודיָ ,היָה ְב
ִאיׁש י ִ
ְהּודה אֲ ֶּׁשר ֶּהגְ לָ ה ,נְ בּוכ ְַׁדנֶּצַׁ ר ֶּמלֶּ ְך בָ בֶּ לַׁ .וי ְִהי
ירּוׁשלַׁ יִםִ ,עם ַׁהגֹּ לָ ה אֲ ֶּׁשר ָהגְ ְל ָתהִ ,עם ְיכָנְ ָיה ֶּמלֶּ ְך-י ָ
ָ
ִמ
ּובמֹות
אֹּ מן אֶּ ת הֲ ַׁד ָסהִ ,היא אֶּ ְסתר בַׁ ת-דֹּדֹו כִ י אין לָ ּה ,אָ ב וָאם; וְהַ ַנע ֲָרה יְפַ ת-תֹּאַ ר ,וְטֹובַ ת מַ ְראֶ הְ ,
אָ ִביהָ ו ְִא ָמּהְ ,ל ָקחָ ּה ָמ ְרדֳּ כַי לֹו ְלבַ ת.
ׁשּוׁשן הַ ִב ָירה ,אֶ ל-יַד הֵ גָי; ו ִַתלָ ַקח אֶ ְס ֵתר אֶ ל-
ּוב ִה ָקבֵ ץ נְ עָ רֹות ַרבֹות אֶ לַ -
ַוי ְִהיְ ,ב ִה ָשמַ ע ְדבַ ר-הַ מֶ לֶ ְך ו ְָדתֹוְ ,
רּוקיהָ
ׁש ֵמר הַ נ ִָׁשים .ו ִַתיטַ ב הַ ַנע ֲָרה ְבעֵ ינָיו ,ו ִַת ָשא חֶ סֶ ד ְלפָ נָיוַ ,ויְבַ הֵ ל אֶ תַ -ת ְמ ֶ
בֵ ית הַ מֶ לֶ ְך ,אֶ ל-יַד הֵ גַי ֹּ
ֲרֹותיהָ ְלטֹוב,
ְׁשנֶהָ וְאֶ תַ -נע ֶ
נֹותהָ לָ ֵתת לָ ּה ,וְאֵ ת ֶׁשבַ ע הַ נְ עָ רֹות הָ ְראֻ יֹות לָ ֶתת-לָ ּה ִמבֵ ית הַ ֶמלֶ ְך; ַוי ַ
וְאֶ תָ -מ ֶ
בֵ ית הַ נ ִָׁשים.
ּובכָל יֹום וָיֹום ָמ ְרדֳּ כַי
יה ,אֲ ֶּׁשר ל ֹּאַׁ -תגִ ידְ .
ידה אֶּ ְסתר ,אֶּ ת עַׁ ָמּה וְאֶּ ת מֹולַׁ ְד ָתּה :כִ י ָמ ְרדֳּ כַׁי צִ ּוָה עָ לֶּ ָ
ל ֹּא ִהגִ ָ
תר ַנע ֲָרה ְו ַנע ֲָרה
ּובהַ גִ יעַ ֹּ
ּומה יֵעָ ֶשה בָ ּהְ .
ִמ ְתהַ לֵ ְךִ ,ל ְפנֵי חֲ צַר בֵ ית-הַ נ ִָׁשים :לָ ַדעַ ת אֶ ת ְׁשלֹום אֶ ְס ֵתרַ ,
רּוקיהֶ ן:
לָ בֹוא אֶ ל הַ ֶמלֶ ְך אֲ חַ ְׁשוֵרֹוׁשִ ,מ ֵקץ הֱ יֹות לָ ּה כְ ָדת הַ נ ִָׁשים ְׁשנֵים עָ ָשר חֹּ ֶדׁש כִ י כֵן י ְִמלְ אּו ,י ְֵמי ְמ ֵ
רּוקי הַ נ ִָׁשיםּ .ובָ זֶה ,הַ ַנע ֲָרה בָ אָ ה אֶ ל-הַ ֶמלֶ ְך
ּוב ַת ְמ ֵ
ִׁש ָשה חֳּ ָד ִׁשיםְ ,ב ֶׁש ֶמן הַ מֹּר ,ו ְִׁש ָשה חֳּ ָד ִׁשים בַ ְב ָש ִמיםְ ,
אֵ ת כָל-אֲ ֶׁשר ת ֹּאמַ ר ִינ ֵָתן לָ ּה ,לָ בֹוא ִע ָמּהִ ,מבֵ ית הַ נ ִָׁשים ,עַ ד-בֵ ית הַ ֶמלֶ ְך .בָ עֶ ֶרב ִהיא בָ אָ הּ ,ובַ ב ֶֹּקר ִהיא
ׁשמֵ ר הַ ִפילַ גְ ִׁשים :ל ֹּא ָתבֹוא עֹוד אֶ ל-הַ מֶ לֶ ְך ,כִ י
ָׁשבָ ה אֶ ל-בֵ ית הַ נ ִָׁשים ֵׁשנִי ,אֶ ל-יַד ַׁשעַ ְׁשגַז ְס ִריס הַ מֶ לֶ ְךֹּ ,
ּובהַ גִ יעַ תֹּר אֶ ְס ֵתר בַ ת-אֲ ִביחַ יִל דֹּד ָמ ְרדֳּ כַי אֲ ֶׁשר לָ ַקח-לֹו ְלבַ ת לָ בֹוא
ִאם חָ פֵ ץ בָ ּה הַ ֶמלֶ ְך וְנִ ְק ְראָ ה ְב ֵׁשםְ .
ֹּשאת
ֹּאמר הגַׁי ְס ִריסַׁ -ה ֶּמלֶּ ְךׁ ,ש ֵֹּמר הַ נ ִָׁשים; ו ְַת ִהי אֶ ְס ֵתר נ ֵ
אֶ ל-הַ מֶ לֶ ְך ,ל ֹּא ִב ְק ָׁשה ָדבָ ר כִ י ִאם אֶּ ת אֲ ֶּׁשר י ַׁ
חֵ ןְ ,בעֵ ינֵי כָל-רֹּאֶ יהָ  .ו ִַׁתלָ ַׁקח אֶּ ְסתר אֶּ ל ַׁה ֶּמלֶּ ְך אֲ חַׁ ְׁשורֹוׁש ,אֶ ל-בֵ ית ַמ ְלכּותֹו ,בַ חֹּ ֶדׁש הָ ע ֲִש ִירי ,הּוא חֹּ ֶדׁש
טֵ בֵ ת ִב ְׁשנַתֶׁ -שבַ עְ ,ל ַמ ְלכּותֹוַ .ויֶאֱ הַ ב הַ ֶמלֶ ְך אֶ ת-אֶ ְס ֵתר ִמכָל-הַ נ ִָׁשים ,ו ִַת ָשא-חֵ ן וָחֶ סֶ ד ְלפָ נָיו ִמכָל-
ֹּאׁשּהַ ,וי ְַמלִ יכֶהָ ַתחַ ת ו ְַׁש ִתיַ .ויַעַ ש הַ ֶמלֶ ְך ִמ ְׁש ֶתה גָדֹולְ ,לכָל ָש ָריו ַועֲבָ ָדיו
ָשם כ ֶֶתרַ -מ ְלכּות ְבר ָ
הַ ְבתּולֹות; ַוי ֶ
ּומ ְרדֳּ כַׁי,
ּוב ִה ָקבֵ ץ ְבתּולֹותֵׁ ,שנִ ית; ָ
אֵ תִ ,מ ְׁש ֵתה אֶ ְס ֵתר; וַהֲ נָחָ ה לַ ְמ ִדינֹות עָ ָשה ,וַיִ ֵתן ַמ ְשאֵ ת כְ יַד הַ ֶמלֶ ְךְ .
יהָ ,מ ְרדֳּ כָי; וְאֶּ תַׁ -מאֲ ַׁמר
יֹּ ׁשב ְב ַׁׁשעַׁ רַׁ -ה ֶּמלֶּ ְך .אין אֶּ ְסתרַׁ ,מג ֶֶּּדת מֹולַׁ ְד ָתּה ְואֶּ ת עַׁ ָמּה ,כַׁאֲ ֶּׁשר צִ ּוָה עָ לֶּ ָ
ְתה ְבאָ ְמנָה ִאתֹו.
ֹּשה ,כַׁאֲ ֶּׁשר הָ י ָ
ָמ ְרדֳּ כַׁי אֶּ ְסתר ע ָ

• כיצד מוצגים אסתר ומרדכי? (שימו לב לפעלים המוצמדים לכל דמות)
• מדוע מצווה מרדכי על אסתר שלא להגיד את עמה ומולדתה? כיצד הדבר משפיע
על אסתר לדעתכם?
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הורי עמדו עיקשים מולי ומול פני המגיפה זוכרים בכמה שנים של מאמץ קנו להם את
מבטאם הנקי ,והחלו רומזים לי נחרצות לחדול ,מזכירים לי את תוכניותיי ללמוד .והיו
מבקשים מאוד מה יכולתי לעשות ,איך אוכל לכסות על געגועי וגעגועי פתאום בתוך הקול
הזה שהוא כל כך זר לי ,ואני מצר ומצטער כי הוא יוצא ממני ,אבל גם לא יכול ככה ,ככה סתם
ברגע אחד לעצור אותו כי אין בו מחסום מתוכו ואין בו מעצור .אם תמשיך את הדיבור הזה
הנמשך ממך תרחק מן המלגות ,אמר אבי וצדק מאוד מאוד ,אם לא תשוב אל דיבורנו
הפשוט מה יהיה עליך ,אמרה אמי וצדקה מאוד מאוד ,בכל ראיונותיי היו כל הפרופסורים
והפרופסוריות תמהים מאוד על מבטאי ,מבקשים למצוא בי דיבור אחר ,אוניברסיטאי יותר,
אקדמאי יותר ,חרף שהיו המילים כמעט אותן מילים ,אולי מעט יותר שבורות .איך תמשיך אם
תדבר כך ,אמרו ביקשו מאוד מה יכולתי לעשות ,והם דואגים מאוד את עתידי ,ולא שלוות לבי
החרבה ,ולא אבני לבי השבורות ,ולא פינות לבי המחודדות ,לא יכלו לעזור להעביר ממני את
הגזירה ...והיה סבי מדבר אלי ,שואל אותי בקולי האם יש סוף לסיפור הזה ,ומה היסטוריה זו
שלי מתערבת בשלך ,איך באתי להפר חייך ,אני דור מדבר ואיך אתה קם לחדש אותי ,אתה
הדור חיכינו אותו שלא יהיה מבדיל בין עברו לעבר מוריו ,כי כבר כאב מאוד עברנו ,ונשארתי
במדבר למאכל עופות דורסים בשבילך ,כדי שלא תזכור אותי ,שלא תהיה כואב כמונו...
(אלמוג בהר" ,אנא מן אל יהוד")
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