
 

 
-'ז, 'השיח בין מרדכי לאסתר בתיווכו של התך המופיע בפרק ד-הדוא ים הדרמטיים ביותר במגילת אסתר הואחד הרגע

 :ד"י

ד" ַכי ַויַּּגֶ ל לֹו ָמְרּדֳ ר ָקָרהוּ  ֵאת ּכָ ֶסף ֲאׁשֶ ת ַהּכֶ ָרׁשַ קֹול ַעל, ְוֵאת ּפָ ר ָאַמר ָהָמן ִלׁשְ ֶלְך  ֲאׁשֶ ְנֵזי ַהּמֶ הּוִדיםבַּ ּגִ ָדםְלאַ  יְּ  ְוֶאת .ּבְ

ָתב ֶגן ּכְ ְתׁשֶ ר-ּפַ ת ֲאׁשֶ ִמיָדםנִ  ַהּדָ ן ְלַהׁשְ ׁשּוׁשָ ן ּבְ יד ָלהּ  ְלַהְראֹות ֶאת, ָנַתן לוֹ  ּתַ ר ּוְלַהּגִ  ָלבֹוא ֶאל, ּוְלַצּוֹות ָעֶליהָ  ֶאְסּתֵ

ן ֶלְך ְלִהְתַחּנֶ ָפָניו ַהּמֶ ׁש ִמּלְ הּ  ַעל לֹו ּוְלַבּקֵ ד לְ  ַויָּבֹוא. ַעּמָ רֲהָתְך ַויַּּגֵ ָכי ֶאְסּתֵ ְבֵרי ָמְרּדֳ ר ַלֲהָתךְ . ֵאת ּדִ אֶמר ֶאְסּתֵ הּו , ַוּתֹ ַצּוֵ ַוּתְ

ָכי ֶאל ל .ָמְרּדֳ ֶלְך ְוַעם ּכָ ֹיְדִעים ַעְבֵדי ַהּמֶ ֶלְך  ל, ְמִדינֹות ַהּמֶ ר ּכָ ר ָיבֹוא ֲאׁשֶ ה ֲאׁשֶ ָ ֶלְך ֶאל ֶאל ִאיׁש ְוִאׁשּ ִניִמית  ַהּמֶ ֶהָחֵצר ַהּפְ

ר לֹא ֵרא  ֲאׁשֶ תֹו ְלָהִמית -ִיּקָ יט, ַאַחת ּדָ ר יֹוׁשִ ֶלְך ֶאת ְלַבד ֵמֲאׁשֶ ְרִביט ַהזָָּהב לֹו ַהּמֶ לֹא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא , ַוֲאִני .ְוָחָיה, ׁשַ

ֶלךְ  ֶאל ים יֹום ַהּמֶ לֹוׁשִ ָכי. ֶזה ׁשְ ידּו ְלָמְרּדֳ ר ַויַּּגִ ְבֵרי ֶאְסּתֵ ַכי. ֵאת ּדִ יב ֶאל, ַויֹּאֶמר ָמְרּדֳ ר ְלָהׁשִ ךְ  ַאל :ֶאְסּתֵ י ְבַנְפׁשֵ ַדּמִ , ּתְ

ית ֵלט ּבֵ ל ְלִהּמָ ֶלְך ִמּכָ הּוִדים ַהּמֶ י ִאם. ַהיְּ ֵעת ַהזֹּאת ּכִ י ּבָ ֲחִריׁשִ קֹום ַאֵחר - ַהֲחֵרׁש ּתַ הּוִדים ִמּמָ ָלה ַיֲעמֹוד ַליְּ ְוַאּתְ , ֶרַוח ְוַהּצָ

אֵבדוּ  ּוֵבית ַעּתְ  ִאם ּוִמי יֹוֵדעַ  ,ָאִביְך ּתֹ ֹזאת ִהּגַ ְלכּותְלֵעת ּכָ  "...ַלּמַ

רטט את השיח באופן אחר מהמוכר ניתן לס, "עלילה"תינו לגבי המשך הק לרגע את ידיעוונמח, אם נעצור את השיחה כאן

  .לנו

צלה יעמוד ליהודים ממקום רווח וה"הוא מבטיח לה . מרדכי מציע לאסתר פתח מילוט מכובד, בין השורות, לכאורה

 !?אחשוורוש מסוכן מלהרגיז אתאבל אולי זה פחות , "ת ובית אביך תאבדוא"מנם ברמה האישית ייתכן שא". אחר

שהיא חייבת לעשות זאת כי אין אף אחד  מדוע הוא לא אומר לאסתר? מדוע מרדכי לא מנסה טקטיקה הפוכה ומצפונית

אם יש דרך ! ?וכיצד אסתר משתכנעת דווקא מהטיעון שעשוי לאפשר לה מוצא מהסיפור? אחר שיכול לעשות זאת מלבדה

 ?מדוע אסתר מסכנת את עצמה, אחרת להציל את היהודים

 :עלינו ללמוד מהמדרש, ולכל אחד מאיתנ ואת הרלוונטיות שלו, מרדכי ואסתרכדי להבין את הלימוד החשוב מ

  ."יבוא ויטול שכרו -כל מי שפעל עם אל "עתידה בת קול להיות מפוצצת בראש ההרים ואומר : ר אלעזר"אמר רבי ירמיה ב"

 )'ב ,ז"ויקרא רבא כ(

 .מי שבוחר להירתם לעגלה של המהלכים האלוקיים ולעזור בהם, המדרש מסביר שיש ערך חשוב למי שפועל עם אל

סיבי נוכח המציאות ולאפשר לאחרים לפעול עם להיות פ, דיף לעמוד בצד ולהתבונןיש מי שמע, ונים להגדרה הזולא כולם ע

 .אל

אלא כי הם רצו , שלא היה אף אחד וט מעשה לא מפנישבחרו לנק, מנהיגי ישראל לאורך הדורות היו כאלו שנקטו יוזמה

 .הם רצו להיות משמעותיים ותורמים. לפעול עם אל

נחס זכה לברית יפ, נחשון בן עמינדב קפץ לים סוף לפני חצייתו, נו נחלץ לעזרת אחיו המעונים והרג את המצריבמשה ר

יהושע בן נון דאג לבית מדרשו של משה וסידר את , ה על קנאותו כשכל השאר עמדו בצד ולא נקטו יוזמה"שלום מהקב

 .הספסלים מיוזמתו

הרבה דרכים "והגדולה היא שהם עשו זאת כשהם ידעו ש. אסתר לקחו יוזמהמרדכי ו –וכך מלמדת אותנו גם מגילת אסתר 

 .הם רצו בזה. הם בחרו להיות חלק משמעותי ותורם בתהליך". למקום

 

הוא והצנועים ו מנחם בגין היה אחד המנהיגים הדגולים .אדרב' שיום פטירתו חל בד, השיעור הבא עוסק במנחם בגין

 .הנתינה הרבה שיש בהנהגהעל גות ומלמד אותנו על חשיבותה של מנהי

ששררה אני וכי חושבים אתם " :אמר להם למנהיגים כשמינה את תלמידיושרבן גמליאל מסופר על ' הוריות דף ימסכת ב

 ". !עבדות אני נותן לכם? נותן לכם

ס למנהיגות הבסי היא, הבנה שמנהיגות היא נתינה. מעמד והטבות, חומנהיגים טועים לחשוב שההנהגה נותנת להם כ

וירצה להיות חלק אמיתי מקידום  יתאמץ, ישקיעהוא מנהיג ש, ולא לעצמו רק מנהיג העסוק בנתינה לנתיניו. טובה

 .כמו שעשו מרדכי ואסתר, התהליכים למען עמו

 למעבר לשיעור יש ללחוץ כאן
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