
 

 

כפי , של התחברות איש לרעהו. סיפורו של פורים הוא סיפור של ערבות הדדית ,אם מסתכלים לעומק

 ...."לרעהומשלוח מנות איש "שנקבע לדורות 

 

נֹו ַעם"רת המן מתחילה בתיאור עם ישראל יגז ים-ֶיׁשְ ין ָהַעּמִ חולשתו של  .)'ח ,'אסתר ג( "ֶאָחד ְמֻפזָּר ּוְמֹפָרד ּבֵ

 .בין עצמנול ובינינבפירוד שיש , במחלוקות הפנימיות מתחילות, יכולת האויב לפגוע בנוו, שראלעם י

אומרת למרדכי אסתר . נקודת המהפך במגילת אסתר היא בחיבור המחודש של עם ישראל אל עצמו

נֹוס " :להיות מאוחדצריך עם ישראל , ירת המןשכדי שתוכל לבצע את המשימה החשובה של ביטול גז ֵלְך ּכְ

ל-תאֶ  הּוִדים-ּכָ  ).ז"ט ,'אסתר ד(" ַהיְּ

בתהליך התיקון והגאולה , השלב הראשון והכרחי הן -התכנסות יחד , הדדיתערבות , אכפתיות זה לזה

  .ועד היום, מעולם, אז. של עם ישראל

 :מתאר עד כמה משמעותית האחדות בעם ישראל ב"ספרי במדבר מהמדרש ב

ל ר, ֶאְלָעָזר' ר" נֹו ׁשֶ רֶאלְ ' ּבְ ּפָ לֹום: אֹוֵמר, ָעָזר ַהּקַ ָ דֹול ַהׁשּ ְביכֹול , ּגָ יֵניֶהם ּכִ לֹום ּבֵ ָרֵאל עֹוָבִדין ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוׁשָ ֲאִפּלּו ִיׂשְ ׁשֶ

ֶהם ָטן נֹוֵגַע ּבָ ָ קֹום ֵאין ַהׂשּ ֱאַמר, ָאַמר ַהּמָ ּנֶ ים ֶאְפַרִים ָהַנח לוֹ ': ׁשֶ ֶחְלקּו ָמה ֶנֱאמַ ', ֲחֹבר ֲעַצּבִ ּנֶ ֶ ֶהםֲאָבל ִמׁשּ ָחַלק ְלָבם '? ר ּבָ

מוּ  ה ֵיָאׁשְ  ."'ַעּתָ

שהוא מגן על עם ישראל גם כשהוא במצב של חטאים חמורים  עד ,כל כך משמעותי אלרהשלום בעם יש

הוא פגיע  כשעם ישראל במחלוקת, לעומת זאת ".הרג ובל יעבוריי"אפילו כאלו שנאמר עליהם , מאוד

 .וחשוף

 

 .את כוחה של האחדותעם ישראל הבין , לאחר הנס הגדול של ההצלה

 .מצוות פורים נועדו לשמר את החיבור הזה ולשפר אותו

לַֹח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהוּ " יִֹנים, ִמׁשְ נֹות ָלֶאְב יוצרת . הנתינה ההדדית מחברת בין האנשים – )ב"כ ,'אסתר ט(" ּוַמּתָ

 .שוניםומחברת בין מעמדות , מדרגה נוספת של קרבה בין החברים

ָכל" :מודגשת החשיבות של הקבוצתיות זיכרון נס פוריםחלק מכ ים ּבְ ִרים ְוַנֲעׂשִ ה ִנְזּכָ , ּדֹור ָודֹור-ְוַהיִָּמים ָהֵאּלֶ

ָחה ּפָ ָחה ּוִמׁשְ ּפָ ה; ְוִעיר ָוִעיר, ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ִמׁשְ הּוִדים, ִויֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאּלֶ ְרָעםיָ -לֹא, ְוִזְכָרם, לֹא ַיַעְברּו ִמּתֹוְך ַהיְּ  ."סּוף ִמזַּ

 )ח"כ ,'ט, אסתר(

 

הקמת בנק בית ספרי להפקדת מעשים של  ומציע, בהקשרים שונים בערבות הדדיתהשיעור הבא עוסק 

 .ערבות הדדית ונתינה זה לזה

 .העזרהאת הנתינה ואת , ותגביר את הערבות ההדדית, על השנה כולה יהי רצון שאווירת הפורים תשרה

 

 למעבר לשיעור יש ללחוץ כאן
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