
11

ויש עניין שנתהפך הכל לטובה
עפ״י ליקוטי מוהר"ן

 ◆

שירה ברששת

היפוך, נשמע כמו הבזק שקורה באחת ומיד מר הופך מתוק. הנושא של הלימוד הזה חותר למסקנה שאין דבר 
כזה. אני רוצה לומר - כל היפוך שקורה, קודמות לו תנועות שהובילו אותו להתהפך. מעבר לחיים שאנו חווים 
ושלל היפוכנו בהם אני רוצה להראות , מתוך מבט במגילת אסתר, שה'ונהפוכו' של פורים דרש הרבה תנועות 

שקדמו לו.

פרק ב

ן  ַכי, ּבֶ מֹו ָמְרּדֳ יָרה; ּוׁשְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ה ִאיׁש ְיהּוִדי, ָהָיה ּבְ

ר ָהְגָלה,  ן-ִקיׁש--ִאיׁש ְיִמיִני.  ו ֲאׁשֶ ְמִעי ּבֶ ן-ׁשִ ָיִאיר ּבֶ

ר ָהְגְלָתה, ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶלְך- ַלִים, ִעם-ַהּגָֹלה ֲאׁשֶ ִמירּוׁשָ

ֶבל.  ז ַוְיִהי  ר ֶמֶלְך ּבָ ר ֶהְגָלה, ְנבּוַכְדֶנּצַ ְיהּוָדה--ֲאׁשֶ

י ֵאין ָלּה,  ת-ּדֹדֹו--ּכִ ר ּבַ ה, ִהיא ֶאְסּתֵ ֹאֵמן ֶאת-ֲהַדּסָ

ֲעָרה ְיַפת-ּתַֹאר, ְוטֹוַבת ַמְרֶאה, ּוְבמֹות  ָאב ָוֵאם; ְוַהּנַ

ַמע  ָ ִהּשׁ ַכי לֹו ְלַבת.  ח ַוְיִהי, ּבְ ּה, ְלָקָחּה ָמְרּדֳ ָאִביָה ְוִאּמָ

ן  ֵבץ ְנָערֹות ַרּבֹות ֶאל-ׁשּוׁשַ ֶלְך ְוָדתֹו, ּוְבִהּקָ ַבר-ַהּמֶ ּדְ

ֶלְך,  ית ַהּמֶ ר ֶאל-ּבֵ ַקח ֶאְסּתֵ ּלָ יָרה, ֶאל-ַיד ֵהָגי; ַוּתִ ַהּבִ

ֲעָרה ְבֵעיָניו,  יַטב ַהּנַ ים.  ט ַוּתִ ׁשִ ֶאל-ַיד ֵהַגי ׁשֵֹמר ַהּנָ

ְמרּוֶקיָה ְוֶאת-ָמנֹוֶתָה  א ֶחֶסד ְלָפָניו, ַוְיַבֵהל ֶאת-ּתַ ּשָׂ ַוּתִ

ית  ָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלֶתת-ָלּה ִמּבֵ ַבע ַהּנְ ָלֵתת ָלּה, ְוֵאת ׁשֶ

ים.  י לֹא- ׁשִ ית ַהּנָ ָה ְוֶאת-ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב, ּבֵ ּנֶ ֶלְך; ַוְיׁשַ ַהּמֶ

ַכי  י ָמְרּדֳ ּה:  ּכִ ּה ְוֶאת-מֹוַלְדּתָ ר, ֶאת-ַעּמָ יָדה ֶאְסּתֵ ִהּגִ

ַכי  יד.  יא ּוְבָכל-יֹום ָויֹום--ָמְרּדֳ ר לֹא-ַתּגִ ה ָעֶליָה, ֲאׁשֶ ִצּוָ

לֹום  ים:  ָלַדַעת ֶאת-ׁשְ ׁשִ ית-ַהּנָ ְך, ִלְפֵני ֲחַצר ּבֵ ִמְתַהּלֵ

יַע ּתֹר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה  ּה.  יב ּוְבַהּגִ ה ּבָ ָעׂשֶ ר, ּוַמה-ּיֵ ֶאְסּתֵ

ָדת  ץ ֱהיֹות ָלּה ּכְ ֵורֹוׁש, ִמּקֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ ָלבֹוא ֶאל-ַהּמֶ

ן ִיְמְלאּו, ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהן:   י ּכֵ ר ֹחֶדׁש--ּכִ ֵנים ָעׂשָ ים ׁשְ ׁשִ ַהּנָ

ִמים,  ׂשָ ּבְ ים ּבַ ה ֳחָדׁשִ ּשָׁ ֶמן ַהּמֹר, ְוׁשִ ׁשֶ ים, ּבְ ה ֳחָדׁשִ ּשָׁ ׁשִ

ֶלְך- ָאה ֶאל-ַהּמֶ ֲעָרה ּבָ ים.  יג ּוָבֶזה, ַהּנַ ׁשִ ּוְבַתְמרּוֵקי ַהּנָ

ית  ּה, ִמּבֵ ֵתן ָלּה, ָלבֹוא ִעּמָ ר ּתֹאַמר ִיּנָ ל-ֲאׁשֶ -ֵאת ּכָ

ֶעֶרב ִהיא ָבָאה, ּוַבּבֶֹקר  ֶלְך.  יד ּבָ ית ַהּמֶ ים, ַעד-ּבֵ ׁשִ ַהּנָ

ַגז ְסִריס  ַעׁשְ ִני, ֶאל-ַיד ׁשַ ים ׁשֵ ׁשִ ית ַהּנָ ָבה ֶאל-ּבֵ ִהיא ׁשָ

ֶלְך,  ים:  לֹא-ָתבֹוא עֹוד ֶאל-ַהּמֶ יַלְגׁשִ ֶלְך, ׁשֵֹמר ַהּפִ ַהּמֶ

יַע  ם.  טו ּוְבַהּגִ ֶלְך ְוִנְקְרָאה ְבׁשֵ ּה ַהּמֶ י ִאם-ָחֵפץ ּבָ ּכִ

ר ָלַקח-לֹו ְלַבת  ַכי ֲאׁשֶ ת-ֲאִביַחִיל ּדֹד ָמְרּדֳ ר ּבַ ּתֹר-ֶאְסּתֵ

ר  י ִאם ֶאת-ֲאׁשֶ ָבר--ּכִ ה ּדָ ֶלְך, לֹא ִבְקׁשָ ָלבֹוא ֶאל-ַהּמֶ

ר  ִהי ֶאְסּתֵ ים; ַוּתְ ׁשִ ֶלְך, ׁשֵֹמר ַהּנָ יֹאַמר ֵהַגי ְסִריס-ַהּמֶ

ר ֶאל- ַקח ֶאְסּתֵ ּלָ ל-רֶֹאיָה.  טז ַוּתִ ֵעיֵני ּכָ את ֵחן, ּבְ ֹנׂשֵ

יִרי,  ֹחֶדׁש ָהֲעׂשִ ית ַמְלכּותֹו, ּבַ ֵורֹוׁש, ֶאל-ּבֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ ַהּמֶ

ֱאַהב  ַבע, ְלַמְלכּותֹו.  יז ַוּיֶ ַנת-ׁשֶ ׁשְ הּוא-ֹחֶדׁש ֵטֵבת--ּבִ

א-ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו  ּשָׂ ים, ַוּתִ ׁשִ ל-ַהּנָ ר ִמּכָ ֶלְך ֶאת-ֶאְסּתֵ ַהּמֶ

ְמִליֶכָה  ּה, ַוּיַ רֹאׁשָ ֶתר-ַמְלכּות ּבְ ם ּכֶ ׂשֶ תּולֹות; ַוּיָ ל-ַהּבְ ִמּכָ

ָריו  ה ָגדֹול, ְלָכל-ׂשָ ּתֶ ֶלְך ִמׁשְ ַעׂש ַהּמֶ י.  יח ַוּיַ ּתִ ַחת ַוׁשְ ּתַ

ה,  ִדינֹות ָעׂשָ ר; ַוֲהָנָחה ַלּמְ ה ֶאְסּתֵ ּתֵ ַוֲעָבָדיו--ֵאת, ִמׁשְ

ִנית;  תּולֹות, ׁשֵ ֵבץ ּבְ ֶלְך.  יט ּוְבִהּקָ ַיד ַהּמֶ ֵאת ּכְ ן ַמׂשְ ּתֵ ַוּיִ

ֶדת  ר, ַמּגֶ ֶלְך.  כ ֵאין ֶאְסּתֵ ַער-ַהּמֶ ׁשַ ב ּבְ ַכי, יֹׁשֵ ּוָמְרּדֳ

ָכי; ְוֶאת- ה ָעֶליָה, ָמְרּדֳ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ּה, ּכַ ּה ְוֶאת-ַעּמָ מֹוַלְדּתָ

ר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתֹו.   ֲאׁשֶ ה, ּכַ ר עֹׂשָ ַכי ֶאְסּתֵ ַמֲאַמר ָמְרּדֳ
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זהו המפגש הראשון שלנו עם אסתר, שימו לב להבדלים בין התיאור של אסתר לתיאור של מרדכי. ◆
מרדכי מצווה על אסתר לא לגלות את מוצאה, איך זה משפיע על העמדה של אסתר? ◆

 ◆   ◆    ◆



2

ְגָתן  ֶלְך; ָקַצף ּבִ ַער-ַהּמֶ ׁשַ ב ּבְ ַכי יֹוׁשֵ ִמים ָהֵהם, ּוָמְרּדֳ ּיָ כא ּבַ

לַֹח  ף, ַוְיַבְקׁשּו ִלׁשְ ְֹמֵרי ַהּסַ ֶלְך, ִמּשׁ ֵני-ָסִריֵסי ַהּמֶ ָוֶתֶרׁש ׁשְ

ַכי,  ָבר ְלָמְרּדֳ ַדע ַהּדָ ּוָ ֵורֹׁש.  כב ַוּיִ ֶלְך ֲאַחׁשְ ּמֶ ָיד, ּבַ

ם  ׁשֵ ֶלְך, ּבְ ר ַלּמֶ ה; ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ ְלּכָ ר ַהּמַ ד ְלֶאְסּתֵ ּגֵ ַוּיַ

ֵניֶהם ַעל-ֵעץ;  לּו ׁשְ ּתָ ֵצא, ַוּיִ ּמָ ָבר ַוּיִ ׁש ַהּדָ ָכי.  כג ַוְיֻבּקַ ָמְרּדֳ

ֶלְך.  ִמים--ִלְפֵני ַהּמֶ ְבֵרי ַהּיָ ֵסֶפר ּדִ ֵתב, ּבְ ּכָ ַוּיִ

אסתר אומרת למלך דבר בשם אומרו, לא כתוב כאן שהיא התבקשה להעביר את המסר ולא ניתנו הנחיות איך לומר.  ◆
על מה יכולה להעיד פעולה זו?

פרק ד- לאחר שגזרת השמד של המן נפוצה בכל הממלכה

ַכי  ְקַרע ָמְרּדֳ ה, ַוּיִ ר ַנֲעׂשָ ל-ֲאׁשֶ ַכי, ָיַדע ֶאת-ּכָ א ּוָמְרּדֳ

ְזַעק  תֹוְך ָהִעיר, ַוּיִ ֵצא ּבְ ק ָוֵאֶפר; ַוּיֵ ׁש ׂשַ ְלּבַ ָגָדיו, ַוּיִ ֶאת-ּבְ

ֶלְך:   ַער-ַהּמֶ בֹוא, ַעד ִלְפֵני ׁשַ ְזָעָקה ְגדֹוָלה ּוָמָרה.  ב ַוּיָ

ק.  ג ּוְבָכל- ְלבּוׁש ׂשָ ֶלְך, ּבִ ַער ַהּמֶ י ֵאין ָלבֹוא ֶאל-ׁשַ ּכִ

יַע- ֶלְך ְוָדתֹו ַמּגִ ַבר-ַהּמֶ ר ּדְ ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ְמקֹום ֲאׁשֶ

ק ָוֵאֶפר,  ד; ׂשַ הּוִדים, ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסּפֵ דֹול ַלּיְ -ֵאֶבל ּגָ

ר  בֹואָנה( ַנֲערֹות ֶאְסּתֵ ים.  ד ותבואינה )ַוּתָ ע ָלַרּבִ ֻיּצַ

ַלח  ׁשְ ה, ְמֹאד; ַוּתִ ְלּכָ ְתַחְלַחל ַהּמַ ידּו ָלּה, ַוּתִ ּגִ ְוָסִריֶסיָה, ַוּיַ

ּקֹו ֵמָעָליו- ַכי, ּוְלָהִסיר ׂשַ יׁש ֶאת-ָמְרּדֳ ָגִדים ְלַהְלּבִ ּבְ

ֶלְך,  ִריֵסי ַהּמֶ ר ַלֲהָתְך ִמּסָ ְקָרא ֶאְסּתֵ ל.  ה ַוּתִ -ְולֹא ִקּבֵ

ָכי--ָלַדַעת  הּו, ַעל-ָמְרּדֳ ַצּוֵ ר ֶהֱעִמיד ְלָפֶניָה, ַוּתְ ֲאׁשֶ

ָכי--ֶאל- ֵצא ֲהָתְך, ֶאל-ָמְרּדֳ ה.  ו ַוּיֵ ה, ְוַעל-ַמה-ּזֶ ַמה-ּזֶ

ַכי,  ד-לֹו ָמְרּדֳ ּגֶ ֶלְך.  ז ַוּיַ ַער-ַהּמֶ ר ִלְפֵני ׁשַ ְרחֹוב ָהִעיר, ֲאׁשֶ

ר ָאַמר  ֶסף, ֲאׁשֶ ת ַהּכֶ ָרׁשַ ר ָקָרהּו; ְוֵאת ּפָ ל-ֲאׁשֶ ֵאת ּכָ

הּוִדים(-- ּיְ ֶלְך ביהודיים )ּבַ ְנֵזי ַהּמֶ קֹול ַעל-ּגִ ָהָמן ִלׁשְ

ן  ׁשּוׁשָ ן ּבְ ר-ִנּתַ ת ֲאׁשֶ ָתב-ַהּדָ ֶגן ּכְ ְתׁשֶ ָדם.  ח ְוֶאת-ּפַ ְלַאּבְ

יד ָלּה;  ר, ּוְלַהּגִ ִמיָדם, ָנַתן לֹו--ְלַהְראֹות ֶאת-ֶאְסּתֵ ְלַהׁשְ

ׁש  ן-לֹו ּוְלַבּקֵ ֶלְך ְלִהְתַחּנֶ ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה, ָלבֹוא ֶאל-ַהּמֶ

ר,  ד ְלֶאְסּתֵ ּגֵ בֹוא, ֲהָתְך; ַוּיַ ּה.  ט ַוּיָ ָפָניו--ַעל-ַעּמָ ִמּלְ

הּו  ַצּוֵ ר ַלֲהָתְך, ַוּתְ ָכי.  י ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ ְבֵרי ָמְרּדֳ ֵאת ּדִ

ֶלְך  ֶלְך ְוַעם-ְמִדינֹות ַהּמֶ ל-ַעְבֵדי ַהּמֶ ָכי.  יא ּכָ ֶאל-ָמְרּדֳ

ֶלְך  ר ָיבֹוא-ֶאל-ַהּמֶ ה ֲאׁשֶ ָ ל-ִאיׁש ְוִאּשׁ ר ּכָ יְֹדִעים, ֲאׁשֶ

תֹו ְלָהִמית,  ֵרא ַאַחת ּדָ ר לֹא-ִיּקָ ִניִמית ֲאׁשֶ ֶאל-ֶהָחֵצר ַהּפְ

ָהב, ְוָחָיה;  ְרִביט ַהּזָ ֶלְך ֶאת-ׁשַ יט-לֹו ַהּמֶ ר יֹוׁשִ ְלַבד ֵמֲאׁשֶ

ים  לֹוׁשִ ֶלְך--ֶזה, ׁשְ ַוֲאִני, לֹא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל-ַהּמֶ

ר.  יג ַוּיֹאֶמר  ְבֵרי ֶאְסּתֵ ָכי, ֵאת ּדִ ידּו ְלָמְרּדֳ ּגִ יֹום.  יב ַוּיַ

ֵלט  ְך, ְלִהּמָ י ְבַנְפׁשֵ ַדּמִ ר:  ַאל-ּתְ יב ֶאל-ֶאְסּתֵ ַכי, ְלָהׁשִ ָמְרּדֳ

י,  ֲחִריׁשִ י ִאם-ַהֲחֵרׁש ּתַ הּוִדים.  יד ּכִ ל-ַהּיְ ֶלְך ִמּכָ ית-ַהּמֶ ּבֵ

קֹום  הּוִדים ִמּמָ ָלה ַיֲעמֹוד ַלּיְ ֵעת ַהּזֹאת--ֶרַוח ְוַהּצָ ּבָ

ַאֵחר, ְוַאּתְ ּוֵבית-ָאִביְך ּתֹאֵבדּו; ּוִמי יֹוֵדַע--ִאם-ְלֵעת 

יב  ר, ְלָהׁשִ ְלכּות.  טו ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ ַעּתְ ַלּמַ זֹאת, ִהּגַ ּכָ

ְמְצִאים  הּוִדים ַהּנִ ל-ַהּיְ נֹוס ֶאת-ּכָ ָכי.  טז ֵלְך ּכְ ֶאל-ָמְרּדֳ

ת  לֹׁשֶ ּתּו ׁשְ ׁשְ ן, ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל-ּתֹאְכלּו ְוַאל-ּתִ ׁשּוׁשָ ּבְ

ן; ּוְבֵכן  ם-ֲאִני ְוַנֲערַֹתי, ָאצּום ּכֵ ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום--ּגַ

י,  ר ָאַבְדּתִ ת, ְוַכֲאׁשֶ ר לֹא-ַכּדָ ֶלְך, ֲאׁשֶ ָאבֹוא ֶאל-ַהּמֶ

ָתה  ר-ִצּוְ כֹל ֲאׁשֶ ַעׂש, ּכְ ָכי; ַוּיַ ֲעבֹר, ָמְרּדֳ י.  יז ַוּיַ ָאָבְדּתִ

ר. ָעָליו ֶאְסּתֵ

יש פתאום תחושה שאסתר מתגלית. הרגשות שלה, המעשים שלה, החששות שלה, האחריות שהיא מקבלת 
על עצמה. השורש צו חוזר פה לא מעט, פעם אסתר מצווה ופעם מרדכי. יש כאן גם נאום השראה של מרדכי 
לאסתר, אחרי שהוא דרש ממנה להסתיר את מוצאה הוא מזכיר לה כאן שלא תחשוב שהיא שונה מכל העם 

שלה. אסתר היתה צריכה שיעדכנו אותה בחדשות. היא במין ניתוק מהעם שלה, מהעולם בכלל. וברגע אחד היא 
מנהיגה את כל העם, מצרפת לתהליך שלה את כל היהודים הנמצאים בשושן. כולם הולכים יחד איתה לגשת 

לאחשוורוש, היא מדגישה, וגם אני ונערותי אצום כן, אני חלק מכם.

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆

ומיד לאחר מכן – 
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פרק ה

פרק ז

ה; ּוַמה- ְלּכָ ר ַהּמַ ְך ֶאְסּתֵ ֶלְך, ַמה-ּלָ  ג ַוּיֹאֶמר ָלּה ַהּמֶ

ֵתן ָלְך.  ד ַוּתֹאֶמר  ְלכּות, ְוִיּנָ ֵתְך ַעד-ֲחִצי ַהּמַ ׁשָ ּקָ ּבַ

ֶלְך ְוָהָמן ַהּיֹום,  ֶלְך טֹוב--ָיבֹוא ַהּמֶ ר, ִאם-ַעל-ַהּמֶ ֶאְסּתֵ

ֶלְך--ַמֲהרּו  יִתי לֹו.  ה ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ר-ָעׂשִ ה ֲאׁשֶ ּתֶ ׁשְ ֶאל-ַהּמִ

ֶלְך ְוָהָמן,  בֹא ַהּמֶ ר; ַוּיָ ַבר ֶאְסּתֵ ֶאת-ָהָמן, ַלֲעׂשֹות ֶאת-ּדְ

ֶלְך  ר.  ו ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ָתה ֶאְסּתֵ ר-ָעׂשְ ה ֲאׁשֶ ּתֶ ׁשְ ֶאל-ַהּמִ

ֵתן ָלְך; ּוַמה- ֵאָלֵתְך ְוִיּנָ ְ ִין, ַמה-ּשׁ ה ַהּיַ ּתֵ ִמׁשְ ר ּבְ ְלֶאְסּתֵ

ר,  ַען ֶאְסּתֵ ְלכּות, ְוֵתָעׂש.  ז ַוּתַ ֵתְך ַעד-ֲחִצי ַהּמַ ׁשָ ּקָ ּבַ

ֵעיֵני  ִתי.  ח ִאם-ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ׁשָ ֵאָלִתי, ּוַבּקָ ַוּתֹאַמר:  ׁשְ

ֵאָלִתי, ְוַלֲעׂשֹות  ֶלְך טֹוב, ָלֵתת ֶאת-ׁשְ ֶלְך, ְוִאם-ַעל-ַהּמֶ ַהּמֶ

ר  ה ֲאׁשֶ ּתֶ ׁשְ ֶלְך ְוָהָמן, ֶאל-ַהּמִ ִתי--ָיבֹוא ַהּמֶ ׁשָ ּקָ ֶאת-ּבַ

ֶלְך. ְדַבר ַהּמֶ ה, ּכִ ה ָלֶהם, ּוָמָחר ֶאֱעׂשֶ ֶאֱעׂשֶ

ר  ּתֹות ִעם-ֶאְסּתֵ ֶלְך ְוָהָמן, ִלׁשְ בֹא ַהּמֶ א ַוּיָ

ִני,  ֵ ּיֹום ַהּשׁ ם ּבַ ר ּגַ ֶלְך ְלֶאְסּתֵ ה.  ב ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ְלּכָ ַהּמַ

ֵתן ָלְך;  ה, ְוִתּנָ ְלּכָ ר ַהּמַ ֵאָלֵתְך ֶאְסּתֵ ְ ִין--ַמה-ּשׁ ה ַהּיַ ּתֵ ִמׁשְ ּבְ

ר  ַען ֶאְסּתֵ ְלכּות, ְוֵתָעׂש.  ג ַוּתַ ֵתְך ַעד-ֲחִצי ַהּמַ ׁשָ ּקָ ּוַמה-ּבַ

ֶלְך,  ֵעיֶניָך ַהּמֶ ה, ַוּתֹאַמר--ִאם-ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ְלּכָ ַהּמַ

י  ֵאָלִתי, ְוַעּמִ ׁשְ י ּבִ ֶתן-ִלי ַנְפׁשִ ּנָ ֶלְך טֹוב:  ּתִ ְוִאם-ַעל-ַהּמֶ

ִמיד ַלֲהרֹוג  י, ְלַהׁשְ ְרנּו ֲאִני ְוַעּמִ י ִנְמּכַ ִתי.  ד ּכִ ׁשָ ַבּקָ ּבְ

י-- ּתִ ְרנּו, ֶהֱחַרׁשְ ָפחֹות ִנְמּכַ ד; ְוִאּלּו ַלֲעָבִדים ְוִלׁשְ ּוְלַאּבֵ

ֶלְך.  }ס{ ֵנֶזק ַהּמֶ ר ׁשֶֹוה, ּבְ י ֵאין ַהּצָ ּכִ

ה:   ְלּכָ ר ַהּמַ ֵורֹוׁש, ַוּיֹאֶמר ְלֶאְסּתֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ ה ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ

ר-ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות  ִמי הּוא ֶזה ְוֵאי-ֶזה הּוא, ֲאׁשֶ

ה;  ר--ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב, ָהָמן ָהָרע ַהּזֶ ן.  ו ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ ּכֵ

ֶלְך ָקם  ה.  ז ְוַהּמֶ ְלּכָ ֶלְך ְוַהּמַ ְפֵני ַהּמֶ ְוָהָמן ִנְבַעת, ִמּלִ

יָתן; ְוָהָמן ָעַמד,  ת, ַהּבִ ּנַ ִין, ֶאל-ּגִ ה ַהּיַ ּתֵ ׁשְ ֲחָמתֹו, ִמּמִ ּבַ

י-ָכְלָתה  י ָרָאה, ּכִ ה--ּכִ ְלּכָ ר ַהּמַ ׁש ַעל-ַנְפׁשֹו ֵמֶאְסּתֵ ְלַבּקֵ

יָתן  ת ַהּבִ ּנַ ב ִמּגִ ֶלְך ׁשָ ֶלְך.  ח ְוַהּמֶ ֵאָליו ָהָרָעה ֵמֵאת ַהּמֶ

ר  ר ֶאְסּתֵ ה ֲאׁשֶ ּטָ ִין, ְוָהָמן ֹנֵפל ַעל-ַהּמִ ה ַהּיַ ּתֵ ית ִמׁשְ ֶאל-ּבֵ

י  ה ִעּמִ ְלּכָ ֶלְך, ֲהַגם ִלְכּבֹוׁש ֶאת-ַהּמַ ָעֶליָה, ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ

ֶלְך, ּוְפֵני ָהָמן, ָחפּו.  ט ַוּיֹאֶמר  י ַהּמֶ ָבר, ָיָצא ִמּפִ ִית; ַהּדָ ּבָ ּבַ

ה-ָהֵעץ  ם ִהּנֵ ֶלְך, ּגַ ִריִסים ִלְפֵני ַהּמֶ ַחְרבֹוָנה ֶאָחד ִמן-ַהּסָ

ֶלְך  ר-טֹוב ַעל-ַהּמֶ ּבֶ ר ּדִ ַכי ֲאׁשֶ ה ָהָמן ְלָמְרּדֳ ר-ָעׂשָ ֲאׁשֶ

ֶלְך,  ה; ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ים ַאּמָ , ֲחִמּשִׁ בֹּהַ ֵבית ָהָמן--ּגָ ֹעֵמד ּבְ

ר-ֵהִכין  ְתלּו, ֶאת-ָהָמן, ַעל-ָהֵעץ, ֲאׁשֶ ֻלהּו ָעָליו.  י ַוּיִ ּתְ

ָכָכה.  }ס{ ֶלְך, ׁשָ ָכי; ַוֲחַמת ַהּמֶ ְלָמְרּדֳ

אסתר עושה מהלך, שנסתר מעינינו, נסתר מהמלך ונסתר ממרדכי, ופועלת לבדה. היא פועלת לאט,  ◆
ובאיזשהו אופן המהלך שלה נסתר גם מעיניה - היא לא יודעת מה יהיו תוצאותיו. האם מראש תכננה להזמין 

את אחשוורוש והמן לשני ערבים רצופים, או שלא היה לה מספיק אומץ לפנות אל המלך בערב הראשון?

אסתר מגיבה, מסבירה שאם זה היה רק עניין של ממכר לעבדים ושפחות של כל העם שלה ניחא, אבל  ◆
האיום הוא השמדה. מה הסיכון שאסתר לוקחת? 

האם אחשוורוש הצטייר עד כה כאדם בעל שיקול דעת? ◆

רגע לפני ההיפוך הגדול יש דרמה: נסו לדמיין את אסתר מעיזה בכל הכח לומר את המשפט "איש צר ואויב  ◆
המן הרע הזה" בלי לדעת מה תהיה התגובה של אחשוורוש, בלי לדעת מה באמת יקרה עוד רגע. מה הביא 

אותה לרגע הזה? 
איך היא התכוננה?  ◆
מה היא היתה צריכה כדי להצליח לומר אותו? ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆
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פרק ח

פרק ט

ה,  ְלּכָ ר ַהּמַ ֵורֹוׁש ְלֶאְסּתֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ ּיֹום ַההּוא, ָנַתן ַהּמֶ א ּבַ

א  ַכי, ּבָ הּוִדים(; ּוָמְרּדֳ ית ָהָמן, צֵֹרר היהודיים )ַהּיְ ֶאת-ּבֵ

ַסר  ר, ַמה הּוא-ָלּה.  ב ַוּיָ יָדה ֶאְסּתֵ י-ִהּגִ ֶלְך--ּכִ ִלְפֵני ַהּמֶ

ָכי;  ָנּה, ְלָמְרּדֳ ּתְ ר ֶהֱעִביר ֵמָהָמן, ַוּיִ ְעּתֹו, ֲאׁשֶ ֶלְך ֶאת-ַטּבַ ַהּמֶ

ית ָהָמן.  }ס{ ַכי, ַעל-ּבֵ ר ֶאת-ָמְרּדֳ ם ֶאְסּתֵ ׂשֶ ַוּתָ

ּפֹל, ִלְפֵני  ֶלְך, ַוּתִ ר ִלְפֵני ַהּמֶ ַדּבֵ ר, ַוּתְ ג ַוּתֹוֶסף ֶאְסּתֵ

ן-לֹו, ְלַהֲעִביר ֶאת-ָרַעת  ְתַחּנֶ ְבּךְ ַוּתִ ַרְגָליו; ַוּתֵ

ב ַעל- ר ָחׁשַ ְבּתֹו, ֲאׁשֶ ָהָמן ָהֲאָגִגי, ְוֵאת ַמֲחׁשַ

ָהב;  ְרִבט ַהּזָ ר, ֵאת ׁשַ ֶלְך ְלֶאְסּתֵ ט ַהּמֶ הּוִדים.  ד ַוּיֹוׁשֶ ַהּיְ

ֶלְך.  ה ַוּתֹאֶמר ִאם-ַעל- ֲעֹמד ִלְפֵני ַהּמֶ ר, ַוּתַ ָקם ֶאְסּתֵ ַוּתָ

ָבר ִלְפֵני  ר ַהּדָ ֶלְך טֹוב ְוִאם-ָמָצאִתי ֵחן ְלָפָניו, ְוָכׁשֵ ַהּמֶ

ָפִרים,  יב ֶאת-ַהּסְ ֵתב ְלָהׁשִ ֵעיָניו--ִיּכָ ֶלְך, ְוטֹוָבה ֲאִני, ּבְ ַהּמֶ

ד ֶאת- ַתב ְלַאּבֵ ר ּכָ ָדָתא ָהֲאָגִגי, ֲאׁשֶ ן-ַהּמְ ֶבת ָהָמן ּבֶ ַמֲחׁשֶ

י ֵאיָכָכה אּוַכל,  ֶלְך.  ו ּכִ ָכל-ְמִדינֹות ַהּמֶ ר ּבְ הּוִדים, ֲאׁשֶ ַהּיְ

י; ְוֵאיָכָכה אּוַכל  ר-ִיְמָצא ֶאת-ַעּמִ ָרָעה, ֲאׁשֶ ְוָרִאיִתי, ּבָ

י. ָאְבַדן מֹוַלְדּתִ ְוָרִאיִתי, ּבְ

ֶהם,  לֹוט ּבָ הּוִדים ִלׁשְ רּו ֹאְיֵבי ַהּיְ ּבְ ר ׂשִ ּיֹום, ֲאׁשֶ ׂשְֹנֵאיֶהם.א ּבַ ה ּבְ הּוִדים ֵהּמָ ְלטּו ַהּיְ ר ִיׁשְ ְוַנֲהפֹוְך הּוא, ֲאׁשֶ

על אחד מענפי התאנה הצומחת בחצר תלויה כל 

השנים קערית מוחלדת. אולי דייר אשר נפטר מזמן 

השליך אותה אי-פעם מחלון הקומה הגבוהה ובתוך 

נפילתה נתפסה בענפים. כאשר נכנסנו לגור כאן, כבר 

מכוסה חלודה היתה הקערית מבעד לחלון המטבח. 

ארבע, חמש שנים. גם רוחות-החורף החזקות לא 

הטיחוה ארצה. ובכן, בבוקר חג ראש השנה עמדתי 

אני ליד כיור המטבח ובמו עיני ראיתי איך נשרה 

הקערית מן העץ. רוח לא נשבה בה, חתול או צפור 

לא זיעזעו את הענפים. רק חוקים חזקים שאינני 

יודעת אותם הבשילו אותו רגע. המתכת התפוררה 

והכלי נחבט ארצה. רוצה אני לכתוב זאת כך: כל 

אותן השנים ראיתי אני מנוחה שלמה בדבר אשר איזו 

זרימה פנימית סמויה התרחשה בו כל אותן השנים.

אסתר לא סיימה, היא צריכה לוודא שהגזרה תופר. היא לא משאירה קצוות פתוחים.

ההיפוך קרה, והוא ראי לתהליך שאסתר עברה בעצמה, מהפתיחה של המגילה עם אסתר היתומה והסיום 
שמראה על שייכות עמוקה לעם ולמולדת שלה.

אסתר היא מלכה, מכל הבחינות, ואנחנו רואים אותה גדלה ומתעצמת לאורך המגילה. והיא מובילה את ההיפוך, 
את השינוי שמתרחש בעולם, כי הוא מתרחש בתוכה.

המגילה היא רק דרך אחת להראות שיש בנו תנועה שמתבשלת לקראת התגשמות בעולם, את רוב השינויים 
אנחנו חווים על בשרינו. לפעמים יש בנו תחושה של תקיעות, כי כלום לא קורה במציאות, אבל כל עוד התנועה 
הפנימית קיימת היא מתישהו תצא לאור ותתממש במציאות. כלפי חוץ יהיה נדמה שעשינו מהפך, אבל בפנים 

נדע שזה כבר הרבה זמן היה בתוכנו.

רגע לפני הסוף יש כאן קטע נפלא מתוך מיכאל שלי של עמוס עוז

חג שמח
שירה

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆


