
 

 

  

 

 בין גולה לגלותיות -פורים 

 שיחה מונחית לתלמידות ותלמידי תיכון
 

 המגילהקטעים מקריאת  .1

 על מגילת אסתרמקדים הסבר 

מצוות הקשורות בחג ומתוכן נוצר החג כפי שאנו מכירים  בה כתובותא.  מגילת אסתר קשורה לפורים משני טעמים:

 מביאה, הוא הבסיס לערכים שהחג הזה נושא עימו.המגילה עצמה נקראת בפורים והסיפור שהיא ב.  אותו עד היום.

אין בה אזכור מפורש לאלוהי ישראל )בשונה מכל יתר ספרי א.  מגילת אסתר מתייחדת בשני עניינים חשובים:

 . עלילתה איננה מתרחשת בארץ ישראל או בדרך אליהב.  התנ"ך(.
 

 ט' –אסתר פרק ב', ה' 

ן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני: ְמִעי ּבֶּ ן ׁשִ ן יִָאיר ּבֶּ י ּבֶּ כַׁ מֹו ָמְרּדֳּ יָרה וּׁשְ ּבִ ן הַׁ ׁשוּׁשַׁ ּגָֹלה ֲאׁשֶּ  ִאיׁש ְיהוִּדי ָהיָה ּבְ ִים ִעם הַׁ לַׁ ר ָהְגָלה ִמירוּׁשָ ר ֲאׁשֶּ

ל: בֶּ ְך ּבָ לֶּ ר מֶּ ְדנֶּאּצַׁ ְגָלה ְנבוּכַׁ ר הֶּ ְך ְיהוָּדה ֲאׁשֶּ לֶּ י ֵאין ָלּה ָאב  ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְניָה מֶּ ת ּדֹדֹו ּכִ ר ּבַׁ ְסּתֵ ה ִהיא אֶּ ּסָ ת ֲהדַׁ וְַׁיִהי אֵֹמן אֶּ

י כַׁ ּה ְלָקָחּה ָמְרּדֳּ ה וְּבמֹות ָאִביָה ְוִאּמָ ְראֶּ ת מַׁ ר ְוטֹובַׁ ת ּתֹאַׁ ֲעָרה ְיפַׁ ּנַׁ ת: וֵָאם ְוהַׁ ֵבץ  לֹו ְלבַׁ ְך ְוָדתֹו וְּבִהּקָ לֶּ ּמֶּ ר הַׁ בַׁ ע ּדְ מַׁ ָ ִהׁשּ וְַׁיִהי ּבְ

י ׁשִ ּנָ י ׁשֵֹמר הַׁ ל יַׁד ֵהגַׁ ְך אֶּ לֶּ ּמֶּ ית הַׁ ל ּבֵ ר אֶּ ְסּתֵ ח אֶּ קַׁ ּלָ ל יַׁד ֵהָגי וַּׁתִ יָרה אֶּ ּבִ ן הַׁ ל ׁשוּׁשַׁ ּבֹות אֶּ ֲעָרה ְבֵעיָניו  ם:ְנָערֹות רַׁ ּנַׁ ב הַׁ יטַׁ וַּׁתִ

ד ְלָפָניו  סֶּ א חֶּ ָ ש ּ ְך וְַׁיׁשַׁ וַּׁתִ לֶּ ּמֶּ ית הַׁ ת ָלּה ִמּבֵ ָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלתֶּ ּנְ ע הַׁ בַׁ ָה ָלֵתת ָלּה ְוֵאת ׁשֶּ ת ָמנֹותֶּ יָה ְואֶּ ְמרוּקֶּ ת ּתַׁ ֵהל אֶּ ּנֶָּה וְַׁיבַׁ

ים: ׁשִ ּנָ ית הַׁ יָה ְלטֹוב ּבֵ ֲערֹותֶּ ת נַׁ ָּה עָ  ְואֶּ י ִצו כַׁ י ָמְרּדֳּ ּה ּכִ ְדּתָ ת מֹולַׁ ּה ְואֶּ ּמָ ת עַׁ ר אֶּ ְסּתֵ יָדה אֶּ יד:לֹא ִהּגִ ּגִ ר לֹא תַׁ יָה ֲאׁשֶּ  לֶּ
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ְך וָּמְרּדֳּ  לֶּ ּמֶּ ָּה לֹו הַׁ י ֵכן ִצו ֲחִוים ְלָהָמן ּכִ ּתַׁ ְך ּכְֹרִעים וִּמׁשְ לֶּ ּמֶּ ר הַׁ עַׁ ׁשַׁ ר ּבְ ְך ֲאׁשֶּ לֶּ ּמֶּ ְבֵדי הַׁ ֲחוֶּה:ְוָכל עַׁ ּתַׁ ע ְולֹא ִיׁשְ י לֹא ִיְכרַׁ  כַׁ

עַׁ  ׁשַׁ ר ּבְ ְך ֲאׁשֶּ לֶּ ּמֶּ ְבֵדי הַׁ ְך:וַׁיֹּאְמרוּ עַׁ לֶּ ּמֶּ ה עֹוֵבר ֵאת ִמְצוַׁת הַׁ ּתָ ּדוּעַׁ אַׁ ָכי מַׁ ְך ְלָמְרּדֳּ לֶּ ּמֶּ ע  ר הַׁ מַׁ ָאְמָרם ֵאָליו יֹום ָויֹום ְולֹא ׁשָ וְַׁיִהי ּבְ

ר הוּא ְיהוִּדי: ם ֲאׁשֶּ יד ָלהֶּ י ִהּגִ י ּכִ כַׁ ְבֵרי ָמְרּדֳּ ְמדוּ ּדִ ידוּ ְלָהָמן ִלְראֹות ֲהיַׁעַׁ ַּּׁגִ ם וַׁי ֲחוֶּה לֹו  ֲאֵליהֶּ ּתַׁ י ּכֵֹרעַׁ וִּמׁשְ כַׁ י ֵאין ָמְרּדֳּ ְַּׁרא ָהָמן ּכִ וַׁי

ֵלא ָהָמן ֵחָמה: ּמָ ִּ ִמיד אֶּ  וַׁי ׁשְ ׁש ָהָמן ְלהַׁ ּקֵ ָכי וְַׁיבַׁ ם ָמְרּדֳּ ת עַׁ ידוּ לֹו אֶּ י ִהּגִ ּדֹו ּכִ י ְלבַׁ כַׁ ָמְרּדֳּ לֹח יָד ּבְ ֵעיָניו ִלׁשְ ז ּבְ בֶּ ִּ ְּהוִּדים וַׁי י ל הַׁ ת ּכָ

 ּ ְלכו ָכל מַׁ ר ּבְ ָכי:ֲאׁשֶּ ם ָמְרּדֳּ וֵרֹוׁש עַׁ ׁשְ יל ּפוּר  ת ֲאחַׁ וֵרֹוׁש ִהּפִ ׁשְ ְך ֲאחַׁ לֶּ ּמֶּ ֵרה לַׁ ש ְ ים עֶּ ּתֵ נַׁת ׁשְ ׁשְ ׁש ִניָסן ּבִ ׁש ָהִראׁשֹון הוּא חֹדֶּ חֹדֶּ ּבַׁ

ׁש ֲאָדר: ר הוּא חֹדֶּ ֵנים ָעש ָ ׁש ׁשְ ׁש ְלחֹדֶּ ּגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן ִמיֹּום ְליֹום וֵּמחֹדֶּ ר ָהָמן לַׁ  הוּא הַׁ ָחד וַׁיֹּאמֶּ ם אֶּ נֹו עַׁ וֵרֹוׁש יֶּׁשְ ׁשְ ְך ֲאחַׁ לֶּ ּמֶּ

ְך ֵאיָנם עֹ  לֶּ ּמֶּ ֵתי הַׁ ת ּדָ ל ָעם ְואֶּ ם ׁשֹנֹות ִמּכָ ָך ְוָדֵתיהֶּ ְלכוּתֶּ כֹל ְמִדינֹות מַׁ ים ּבְ ּמִ ין ָהעַׁ ר וְּמפָֹרד ּבֵ ְך ֵאין ׁשֹוֶּה ְמֻפזָּ לֶּ ּמֶּ ים ְולַׁ ש ִ

יָחם: ּנִ ָדם וַׁ  ְלהַׁ ּבְ ֵתב ְלאַׁ ְך טֹוב ִיּכָ לֶּ ּמֶּ ל הַׁ ְנֵזי ִאם עַׁ ל ּגִ ָלאָכה ְלָהִביא אֶּ ּמְ י הַׁ ל ְיֵדי עֹש ֵ קֹול עַׁ ׁשְ ף אֶּ סֶּ ר ּכֶּ ּכַׁ ת ֲאָלִפים ּכִ רֶּ ֲעש ֶּ

ְך: לֶּ ּמֶּ ְּהוִּדים:  הַׁ י ָדָתא ָהֲאָגִגי צֵֹרר הַׁ ּמְ ן הַׁ ָנּה ְלָהָמן ּבֶּ ּתְ ִּ ל יָדֹו וַׁי ְעּתֹו ֵמעַׁ ּבַׁ ת טַׁ ְך אֶּ לֶּ ּמֶּ ר הַׁ ָּסַׁ ף וַׁי סֶּ ּכֶּ ְך ְלָהָמן הַׁ לֶּ ּמֶּ ר הַׁ ָנתוּן  וַׁיֹּאמֶּ

ֵעינֶּיָך: ּטֹוב ּבְ ֲעש ֹות ּבֹו ּכַׁ  ָלְך ְוָהָעם לַׁ



 

 

  

 

 מהם סממני הגלות בקטעים שקראתם? )שמותיהם, מאופיינים לפי דתם ומוצאם( •

 ושגעונותיו( מה ניתן ללמוד על מצב היהודים אצל אחשוורוש? )תלות מוחלטת בשלטון •

 ?כיום מאפיין את מצב היהודים בגולה מה שקראנוהאם  •

 שונה?במה דומה ובמה  •

 

 מן המשעול / יוסף חיים ברנר .2

זהו מקום, שהעבודה היסודית  –מולדת אין לנו, היהודים.  ובלי ארץ חיינו אינם חיים... גיטו -צעקתנו אחת היא: ארץ

אליו, אין אנחנו יכולים להיות קשורים אליו,  אינה נעשית ואינה ניתנת להיעשות על ידינו, ולפיכך אין אנחנו קשורים

 אפשר לנו לבלי להרגיש, כי זרים אנו בו... -לפיכך אין הוא יכול להיות למולדתנו, לפיכך אי

ואם עוד יש תקוה, כי נשתחרר בזמן מן הזמנים מקללת הגיטו, ואפילו במקצת, ואפילו חלק קטן שבקטנים מעֵמנו, 

ידי מהפכה שרשית בחיינו, בתכונתנו, על ידי יצירת עבודה עברית על קרקע השייך הנה אין דבר זה אפשרי אלא על 

 לנו...

 

 טו'? )הגולה איננה תלוית מיקום פיסי אלא בעיקר כמצב תודעה נפשי(כיצד ברנר מבין את המושג 'ג •

 ב של גלות. האם אתם מסכימים עימו? בא"י, עדיין חיים במצגם , עדיין ברנר סבר כי אנו •

 מה צריך להיעשות כדי להימנע ממצב זה? •

 

 

 


