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פורים פורים חג כיאוטי
מערך לימוד – פורים

 ◆

אביגיל דגן חדד
פורים, אולי החג הכי צבעוני שלנו כעם, הוא גם חג מבולבל ומטלטל למדי. התמהיל של תחפושות ואווירת 
קרנבל, שיכרות, רעשני המן בקריאות מגילה הומות אדם, משלוחי מנות לרוב... כל אלה בתפאורה של מזג 

אוויר הפכפך, בו באים בערבוביה גשם ושמש שנראה כי הגיעו בהזמנה מיוחדת על מנת לחרב את התחפושות 
שלנו, כמו גם את היכולת להתנהל בצורה מתוכננת והגיונית ביום הזה. כל אלה מתחברים, עבור רבים ורבות, 

לכאוס אחד גדול, שובר גלים של ציפיות ואכזבות בכל תחום כמעט, מצבי רוח קיצוניים, בחילה וכאב בטן, בליווי 
הנגאובר מדלדל כוחות בבוקר שלמחרת... 

אוהבים את פורים? אשריכם! המאמר הנ"ל נכתב עבור כל מי שחווה את פורים לרוב על צידו הקיצוני, לא אחת 
כסיוט אחד גדול... 

שנה אחת, אחרי פורים נוראי ומאמלל במיוחד, התבקשתי לשאת דבר תורה בבית הכנסת שלנו לקראת פסח. 
אחרי איסוף השברים הפורימי, עלתה באופן מפתיע המילה... "חסד".

דין וחסד
בספרו "שערי אורה" מבאר רבי יוסף ג'יקטיליא מהי האיכות של כל ספירה וספירה במערכת הספירות הקבלית. 

מבלי להיכנס לרבדים מיסטיים, ניתן להסתכל על הספירות כעל איכויות של אלהים, של האלוהות. איכויות 
הקיימות גם בעולם ומתקיימות גם בנו. כל ספירה היא, אם כך, איכות אחרת, תכונה אחרת. 

בכתיבתו על ספירת/מידת הדין כותב ג'יקטיליא:

"והוא הסוד לפי שכל הנבראים כולן, עליונים 

ותחתונים, כולן נבראו בקו הדין והמשפט, ואין לך 

בריה מכל הבריות שלא נסתכם עליה בית דין הנקרא 

אלהים קודם שנבראה, ויצא מן הדין: בריה זו כך 

ראויה להיות כשיעורה, בגובהה, בצורת אבריה, וחייה 

ומזונותיה " )רבי יוסף ג'יקטיליא, שערי אורה, ליקוט 

מתוך שער שישי ושביעי(

 ◆   ◆    ◆

הדין הוא מקום התיחום. במעשה הבריאה מידת הדין )הנקראת גם "אלהים"( לקחה את חומר הגלם ממנו היה 
עשוי העולם )תהו ובהו( והחלה לתחם ולהפריד – שמיים למעלה, ארץ למטה, מים נקווים אל מקום אחד וכן 

הלאה. מידת הדין אחראית על התיחומים בעולמנו:  על השיעורים, על המידות והצורות, על הסדר הטוב של "נכון" 
ו"לא נכון", אמת ושקר.  הדין הוא הבטחון במה שיציב וראוי. כל סדרי העולם למעשה משתקפים במידה זו. 

ספירת חסד, לעומתה, מביאה איכות אחרת לגמרי.



2

וכך מתארה ג'יקטיליא:

"ודע כי למעלה מכל אלו המחנות, ולמעלה מבית דין 

הגדול הנקרא אלהים, יושבת מידת הרחמים הגמורה 

שאין בה תערובת דין בעולם, אלא כולה רחמים וחסד 

וחמלה וחנינה, מבלי צד דין שבעולם. והמידה הזאת 

מרחמת, אף על פי שאין הבריות ראויות לרחמים, 

ונותנת מתנת חינם. " )שם, שם(

"מידת החסד, שהיא בימין, תמיד פתוחה ומזומנת 

להפיק לכל שואל. וכשהאדם שואל חפציו מאת 

השם, אזי מתעוררת מידת החסד ומושכת ממקור 

הרצון כל מיני העושר וכל מיני טובות לתת לשואל די 

מחסורו."

"אין מדקדקין במצות פורים, אלא כל מי שהוא פושט 

את ידו ליטול נותנין לו" )תלמוד ירושלמי מסכת 

מגילה דף ה/א(, ומרחיב על כך השולחן ערוך: "ואין 

מדקדקין במעות פורים, לומר "זה ישר" ו"זה רמאי 

ואין צריך ליתן לו". אלא כל הפושט יד ליטול – נותנין 

לו, ואינן צריכין לדקדק אחריו" )ערוך השולחן, "אורח 

חיים" סימן תרצ"ד סעיף א'(.

חסד היא מידה שאין בה תיחומים. איכות של שפע ללא גבול. רחמים ללא גבול. חנינה ללא גבול. מתנת חינם 
היא דבר שאדם לא צריך לעשות דבר כדי לקבלה, וחינם הוא דבר שעצמו אין לו מחיר, אין לו מידה או שיעור. 

וממשיך ג'יקטיליא:

מילים אלה לוקחות אותי הישר לפורים בהדהודן את המאמר המפורסם מהתלמוד הירושלמי:

בפורים גוברת מידת החסד על מידת הדין והצדק. אין זה הזמן והמקום להכריע האם אדם זה ראוי או לא ראוי, 
רמאי או לא רמאי, האם כבר נתתי ו"תרמתי בבית" או לא. בפורים עליי לעורר את הצד השופע, הפתוח והמזומן 

שבי, כשם שביכולתי לפנות אל המציאות כולה ואל הקב"ה בבקשה לכל מיני העושר והאושר והטובות. דרך 
מצוות ה"מתנות לאביונים" ו"משלוחי מנות" אנחנו פותחים בפועל את ידינו, מעניקים לאחרים מהשפע שלנו וגם 

מקבלים מהם מתנות חינם. שפע זורם מיד ליד ומפה לפה.  

אך החסד לא מצוי רק בנתינה ובקבלה הגשמיים של פורים, אלא בעצם שבירת התיחומים של חיינו, ליום 
אחד, כמעט בכל תחום: אנחנו יכולים להתחפש ו"להיות" כל מי שאנחנו רוצים בלי כל קשר לחיינו ה"אמיתיים" 

והמובנים בתבניות: כך מורה בבית ספר הופכת לפיית יער, עורך דין לענייני ממון הופך לאינדיאני, חרדי אנרכיסט 
הופך שוטר או חייל. לא רק המחיצות הפנימיות מוזמנות להישבר אלא גם המחיצות ביננו לבין הסביבה שלנו: 
השכרות וההתבשמות ממוססות מחסומים של רגש ומרחק. "חייב איניש לבשומי עד דלא ידע בין ארור המן 

לברוך מרדכי")תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז, ב(. היררכיות ביננו לבין אלה ש"מעלינו" או "מתחתינו" נעלמות עד 
כדי מבוכה. מילים שנכלאו בלב לפתע זורמות ללא בושה ואנו קרובים זה לזה  כפי שמעולם לא היינו. מתחבקים, 

בוכים, צוחקים, מגלים זה לזה סודות כמוסים. 

על פניו, חגיגת החסד הזו היא אהבה ללא תנאי, ללא גבול. דבר לו אנו מייחלים ורוצים ואוהבים. מי מאיתנו לא 
רוצה לקבל מתנות חינם, לשכוח ליום אחד את הדפוסים והתבניות אליהן התקבע, להתקרב לחבריו ושכניו? 

אם כך, מהי הנקודה בה השפע הזה עלול להתהפך לעצבות גדולה, לייאוש, להתפרקות שכה רבים חווים בפורים?

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆
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" ביאר כי אלו ג' קווין - חסד גבורה ותפארת - 

מתפשטין מן רום המעלות עד התהום מקום הקליפה." 

)ר' יעקב יוסף מפולנאה, תולדות יעקב יוסף, חלק ב', 

"דברים ששמעתי ממורי"( 

"חסד במקום הקדושה למעלה הוא עונג, ונתפשט 

למטה בקליפה – הוא זנות" )שם, שם(.

ָחָלל  "לֹא ֲאַרֵחף ּבֶ

ַחת ֶרֶסן ּלַ  ְמׁשֻ

ן ִיְבַלע ָעָנן  ּפֶ

י ִלּבִ ּבְ יק ׁשֶ ּקִ ס ַהּדַ  ֶאת ַהּפַ

ין טֹוב ְלָרע " ְפִריד ּבֵ ּמַ ׁשֶ

)שירי זלדה, תל אביב תשמ"ה, עמוד 215(

לכל איכות יש את המעלה הגבוהה שלה, כמו גם את השתקפותה בתהומות ובקליפות, כלומר במקומות הנמוכים 
ביותר. חסד ודין הן לא "טובות" או "רעות" באופן אבסולוטי, אלא יכולות ללבוש פנים כאלה ואחרות, בקדושה כמו 

גם בטומאה. על מידת הדין כותב פולנאה כי במקום הקליפה )היפך מקום הקדושה( דין מתבטא בכעס ועבודה 
זרה. זו אבחנה יחסית מוכרת ומובנת לנו, והיא למעשה הקונוטציה הכמעט אוטומטית של רובנו למידה "דין": גבול, 

הפרדה, נוקשות, גמול ועונש, כעס. 

אך לא רק למידת הדין ישנו "צל" בעולם הקליפות, אלא גם למידת החסד. מוסיף ר' יעקב יוסף מפולנאה כי 

ה"צל" של מידת החסד הלא מתוקנת, במקומה הנמוך וה"קליפתי" – הוא לא פחות מאשר זנות. מקום של טומאה, 
ערעור על הסדר והפרת גבולות בוטה, אנרגיה "פרוצה" בין איש לחברו. 

אם כך, החסד, טומן בחובו לא רק שפע עונג וטוב אלא גם סכנה ממשית. הסכנה שחוסר הגבולות יתנתק 
משורשו, יהפוך למוגזם, למופקר. קו דק עובר בין פתיחת הגבולות לבין פריצתם, בין "נהפוך אותו" מרחיב לב 

ותודעה לבין עולם "הפוך" ללא כל אחיזה וביטחון.

כותבת זלדה בשירה "לא ארחף בחלל":

כשאני מדמיינת את שילוח הרסן בפורים עולים בי אותם ביטויים כאוטיים שחצו את גבול הטעם הטוב והפכו 
כאמור – פרוצים. אקראיות, בלאגן, פריקת עול. התבשמות שהופכת לשכרות. אובדן ההיררכיה שהופך להתבזות 

והשפלה. שמחה שהופכת להוללות. הוללות שהופכת לייאוש. 

כשהרסן משולח, יכולים להיבלע גם גבולותיי הפנימיים המתווים לי "טוב" ו"רע", וזוהי סכנה ממשית. 

אך האם ישנה דרך לחוות את פורים על צד העונג, לא לוותר על חגיגת החסד הזו, מבלי להפכה לשלוחת רסן עד 
כדי בלבול מוחלט, ריחוף בחלל שמוט קרקעי? 

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆

שילוח הרסן
ר' יעקב יוסף מפולנאה, מוסיף לנו דבר חשוב: 
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לקשור חוט לחסד
אדמה את פורים לקפיצת באנג'י מסעירה.

הנפילה מעלה את הדופק, מעוררת התרגשות, פחד וכאב בטן חזק, ממלאת את הגוף באדרנלין, ובתקווה גם 
בהתלהבות וחיות גדולה )גילוי נאות: מעולם לא צנחתי או קפצתי באנג'י, זה מפחיד מדי(.  אך כדי לחוות את 

כל אלה בלי להתרסק, אנו זקוקים לחבל המחובר לרגלנו. בטחון שאחרי הנפילה אנחנו נהיה בסדר, נוכל לשוב 
לשגרת חיינו, להמשיך במובן מסויים "כרגיל". 

אולי בפורים אנו זקוקים לחבל, אפילו לחוט דקיק, שיזכיר לנו ברקע את הבטחון והתיחומים הנכונים המצויים 
בקצה כל הערבובים, בקצה חגיגת החסד הגדולה הזו?  הריחוף בחלל כשחבל מחובר לרגלי הוא בטוח בהרבה, 

והוא עדיין מאפשר לי לעוף. 

בעיניי, הידוק החוט נכון במיוחד בתקופות בהן אנו שבריריים יותר. בזמנים עדינים ורגישים. אולי אם נשים לב לעוצמת 
העוגן שלנו בשלב זה של חיינו, נדע עד כמה רחוקה, עמוקה ונועזת יכולה להיות קפיצת הבאנג'י של פורים? אולי בתקופה 

שברירית אפשר להיות רכים יותר עם עצמנו, להפחית במינון הכאוטי ובאזורי הגבול, ולא ללכת עד הסוף בכל מחיר? 

לוותר
זלדה, בחתימת שירה, מסמנת בבירור את החבל הקשור לרגלה:

ישנו אם כך גבול, שורש וזכרון.  הם אלה שמאפשרים לזלדה להתקיים ולא להיאבד. 

מול חתימת השיר של זלדה אני שומעת את קולה של אסתר במגילה: 

אסתר מוכנה לפרוץ את גבולות הדין ולהגיע אל המלך גם מבלי שקרא לה והזמין אותה אליו. היא מודעת לכך 
שבהליכתה היא שומטת את כל ביטחונותיה, ומסתכנת עד מוות. 

פורים, כאמור, הוא חגיגה של מידת החסד על צדדיה היפים והמחיים כמו גם על צדדיה המסוכנים והפרוצים. ואולי 
אין לנו מנוס מלקפוץ קדימה אל התהום מבלי לאבטח את עצמנו, ולהכריז ברגע הקפיצה "כאשר אבדתי אבדתי"? 

אולי כל היופי בחג הקיצוני הזה הוא ההסכמה לחוות את הכאוס עד סופו, לטשטש את הגבולות, לבכות ולרקוד לחגוג 
ולהתהולל, לקום עם הנגאובר וסלט היררכיות בראש ושמחת התקרבות ותחושת השפלה...? אולי בפורים מותר ונכון 

להתאפס, פשוטו כמשמעו, לתת לגבולות ההפרדה הדקיקים להימחק, לשכוח קצת )או הרבה( מי אני ומה אני? 

באופן פרדוקסלי, שמיטה זו של הביטחונות וסדרי עולם, היא אחיזה פנימית עמוקה בביטחון מסוג אחר. היא האמון 
המאפשר לי להיזרק בלי חבל, מבלי לדעת כלל אם יהיה מי שיתפוס, ובכל זאת להאמין ולקוות – יהיה מי שיתפוס. 

אחת לשנה אנחנו מוזמנים לבדוק כמה אנחנו מעוניינים למתוח את הגבולות, לתת למידת החסד לפרוץ ולזרום 
דרכנו. לבדוק אם וכמה קרוב אנחנו צריכים חוט ועוגן, ולשאול את עצמנו האם אפשר להסתכן ולוותר עליהם, 

לתת אמון שיישאר מאיתנו דבר מה גם בלעדיהם. 

מה שבטוח – פורים הוא אף פעם אינו בטוח.

 ֵאין ִלי ִקּיּום

ָרִקים ְוַהּקֹולֹות ִלי ַהּבְ  ּבְ

ִסיַני י ּבְ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

י,  ר ָאַבְדִתּ ת, ְוַכֲאֶשׁ ר לֹא-ַכָדּ ֶלְך, ֲאֶשׁ "ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל-ַהֶמּ

י". ) מגילת אסתר, ד, ט"ז( ָאָבְדִתּ

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆


