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'פורים' המקורי אירע כשהעם היהודי היה בגלות פרס, לפני 2374 שנים.

באותה תקופה חיו היהודים בגלות - אך מתוך רווחה כלכלית ושוויון זכויות: 
היהודים הוזמנו לסעודת המלך; אשתו של אחשוורוש הייתה אסתר המלכה, 

ומרדכי היהודי היה אישיות מרכזית בחצר המלך.

ובכל זאת, דווקא אז קם הצורר המן נגד עם ישראל ומצליח להביא לפקודה 
נראתה  שלא  בתעוזה   - היהודים'  כל  את  ולאבד  להרוג  'להשמיד  מלכותית 

כמותה עד אז.

המן עצמו הסביר, מהיכן שאב את התעוזה הזו. הוא ידע ש'דתיהם שונות 
מכל עם' - היהודים הולכים על פי התורה ומקיימים מצוות, ולא הולכים 

בחוקות הגויים.

שם  ונתקל  המלך  סעודת  אל  המן  הגיע  כאשר  אך 
במסובים יהודיים, הוא ראה שאיש אינו כופה עליהם 
על  מקפידים  שלא  כאלו  בתוכם  יש  זאת  ובכל  דבר 

העת  שבשלה  הבין   - ביהדותם  ומתביישים  כשרות 
להשמיד את היהודים.

אז מה קרה בעקבות כך? 

ועורר  היהודים  כל  את  כינס  מרדכי 
אותם לחזור לגאוותם היהודית 

אסתר  המצוות;  ולשמירת 
שלושה  צמה  המלכה 

ימים והעמידה את חייה בסכנה עבור כל העם, וכל העם? - היה בהלך רוח 
של מסירות נפש במשך שנה שלימה, ואפילו הילדים הצהירו אמונים לשמירת 

התורה!

אז, ורק אז, התרחש "ונהפוך הוא" - כל האומות קלטו שליהודים יש עוצמה 
אורח  הגויים,  חוקות  מול  איתן  לעמוד  שמסוגלת  כזו  נתפסת,  בלתי  רוחנית 

חייהם - אמונה חזקה בה' ובתורתו, אמונה לא מוסברת.

זו האמונה שהובילה אז, ומובילה גם היום, למצב של "ליהודים היתה אורה 
ושמחה וששון ויקר".

(על פי מכתבו של הרבי מליובאוויטש
 מלך המשיח, אדר ב' ה'תשמ"ו)

גאווה יהודית



לשלטון  אחשוורוש  המלך  עלה  עשור  לפני 
האימפריה הבבלית. אחשוורוש ערך סדרת קרבות 
מדינות   127 על  שלט  ובסיומם  שלטונו  להרחבת 

ופרובינציות, מהודו ועד כוש.
את  מעושרו.  נבעה  אחשוורוש  של  עוצמתו 
לושתי  נישואיו  אולם  הזרוע,  בכוח  'גנב'  השלטון 
בבל,  מלך  נבוכדנצר  נכדת  המלך,  בלשצר  בת 
השושלת  המשך  בו  שראו  הקהל  דעת  את  הכשירו 

המלכותית.
יועצי התקשורת יעצו למלך להעביר את בירתו 
מבבל לפרס השכנה. הם שכנעו אותו לקיים משתה 
מלכותי ענק לרגל חנוכת  עיר הבירה החדשה, מהלך 

שעשוי לחזק את משילותו.
ברצף  יום  ושמונים  מאה  נערך  המשתה  ואכן, 
האומות.  מכל  ודיפלומטים  מדינאים  בו  ונכחו 
ושתיה  מזון  כמחסני  הוקמו  עצומים  האנגרים 
חריפה לרגל המשתה ולאורך כל מחצית השנה עשו 
שיירות מזון את דרכם אל עיר הבירה. קופת האוצר 

המלכותית מימנה את כל ההוצאות.

המשתה העירוני
תושבי  בעיני  תדמיתו  את  לחזק  במטרה 
רק  נוסף  משתה  המלך  ערך   – שושן  הבירה  עיר 
זו  שבוע  במהלך  ימים.  שבוע  במשך  לתושבים, 
משאלה  וכל   VIP יחס  העם  פשוטי  אפילו  קיבלו 
ביתו"  "רב  חברת  ידי  על  מיד  הוגשמה  קולינרית 

בע"מ. 
הכינו  בעלי-שם  מקצועיים  וקונדיטורים  שפים 
המלכותי  היינות  ובוטיק  מלכותיות,  גורמה  מנות 
ללא  שנמזג  משובח  יין  של  ליטרים  אלפי  סיפק 

הגבלה.
בלטו  הארמון  במתחם  שהוקמו  הענק  במטבחי 
בבגדיהם המסורתיים טבחים יהודיים שהכינו אוכל 

כשר למהדרין בהשגחת הבד"ץ.
פרסמה  היהודי  מרדכי  בראשות  הרבנים  לשכת 
להשתתף.  שלא  הממלכה  ליהודי  הלכה'  'פסק 
בתצוגה  המקדש  כלי  חשיפת  היה  לכך  הטריגר 
קדשי  כלפי  והתרסה  מופגן  זלזול  תוך  מרהיבה, 

ישראל. למרות זאת, נראו יהודים רבים במשתה.

הכרעת הקבינט והקמפיין
תקרית  בשל  למשתה  היה  דרמטי  סיום 
עם  המלך  התערב  בשבת,  מביכה:  דיפלומטית 
בשיא  בתבל.  היפה  היא  ושתי  שהמלכה  הקהל 
המרכזית  הבמה  על  לעלות  עליה  פקד  שכרותו, 

בתצוגת אופנה מלכותית. המלכה סירבה.
לדיון  המדיני  הקבינט  את  בדחיפות  כינס  המלך 
ממוכן  היועץ  בלט  הנוכחים  בין  המנין.  מן  שלא 
להכרעה  לחץ  והוא  ש"מ)  המן.  בשמו  גם  (הידוע 
רגלים  שגרירת  בטענה   – מות  דין  גזר  על  מיידית 
הקוראות  הנשים  ארגוני  של  מטרתם  את  תשרת 
לשוויון ותביא לפירוק התא המשפחתי המוכר מזה 
התקבלה.  טענתו  בבית.  הגבר  שלטון  תחת  דורות 

גזר הדין ניתן ובוצע מיידית.
המלך  פתח  מהשכרות,  התפכחותו  לאחר 
שיא  במהירות  חדשה.  מלכה  לאיתור  בקמפיין 
מכוני  ובהם  רבי-קומות  בניינים  מתחם  הוקם 
טיפוח לנשים ואולמות תצוגה רחבי ידיים לאופנות 

יוקרתיות.
לאודישנים  להגיע  חוייבו  הממלכה  בנות  כל 
אנשי  מיטב  ניצחו  המלאכה  על  המלך.  בפקודת 
המקצוע בתחום, שנענו לקריאת המלך והגישו לכל 

מועמדת טיפול אישי מותאם.
במיוחד  בלטה  הבנות  אלפי  מאות  כל  בתוך 
לב  את  שבו  הפנימי  ויופיה  מידותיה  טוהר  אסתר. 
רבות  פני  על  אותה  העדיף  המקצועי  הסגל  הכל. 
אחרות שהיו יפות ממנה וקידם את הצלחתה בהליך 

מזורז.
איש לא ידע מי הם הוריה ומהיכן הגיעה. כיום 
היהודי  מרדכי  של  דודתו  בת  היא  שאסתר  ידוע 
היא  מהוריה.  שהתייתמה  לאחר  אותה  שאימץ 

נלקחה בכוח מביתו למתחם המלכותי.

המלכה החדשה: אסתר
בה  ובחר  הנערה  של  מאישיותה  הוקסם  המלך 

למלכה. 

בארמון  העוזרות  צוות  את  החליפה  אסתר 
המלכה והביאה צוות חדש שדאג גם לתפריט המזון 

המיוחד – אוכל יהודי מסורתי.
היהודי  מרדכי  קיבל  החדשה,  המלכה  בהמלצת 
היתה  זה  למינוי  המלך.  יועץ   - ממלכתי  מינוי 
השלכה מיידית: שתי מאבטחים מהיחידה לאבטחת 

אישים - בגתן ותרש, תכננו התנקשות במלך. לרוע 
שנוהלה   – לשיחתם  צותת  מרדכי  היועץ  מזלם, 
מכיר  אינו  מרדכי  כי  סברו  אותה  הטרסית,  בשפה 
שתי  לאסתר.  המפליל  המידע  את  העביר  והוא   –

המאבטחים הוצאו להורג.

נקמת המן 
כאמור, המן היה חבר בקבינט המדיני ועם הזמן 
הפך לידיד המלך. לדברי בכיר בוועדת הכלכלה, יש 

ילד הגיע לכיתתו במסיבת פורים, 
עם בגדיו הרגילים ואקדח קפצונים,
שאלו אותו החברים למה התחפשת?
ענה להם הילד: אני שוטר סמוי..

מהפך
ברגע אחד הכל התהפך...

המהלכים | התככים | המזימות והתוצאות - תחקיר עומק

ַׂשׂשֹון ִמׁשּוָׁשן

במטבחי הענק שהוקמו במתחם 
הארמון בלטו בבגדיהם המסורתיים 
טבחים יהודיים שהכינו אוכל כשר 
למהדרין בהשגחת הבד"ץ.



מלכי  נכסי  המן –  של  האגדי  בעושרו  זאת  לתלות 
הגיעה  ידידותם  מרמה.  בדרכי  השיג  אותם  יהודה 
חוקק חוק המחייב להשתחוות  המלך  כאשר  לשיא 

להמן בעת לכתו ברחוב!
עלה  שמרדכי  העובדה  עם  השלים  לא  המן 
'המן'  באוטוביוגרפיה  מוות.  שנאת  ושנאו  לגדולה 
המדבר.  דרך  בצעידה  יחד  הגיעו  שתיהם  כי  סיפר 
אזלו  המן  של  שהמים  מספרים  היהודים  מחוגי 
וכמעט שגווע בצמא אלמלא מרדכי שהשקה אותו 
למכור  המן  את  שהכריח  לפני  לא  חייו,  את  והציל 
המכירה  הסכם  למרדכי.  כעבד  בתמורה  עצמו  את 

נכתב בתנאי שטח על סוליית נעלו של מרדכי.
הבירה  שושן  עיריית  של  האבטחה  מצלמות 
בעת  נעלו  את  המן  כנגד  מרים  מרדכי  את  קלטו 
המן  של  דוברו  אמר  לציטוט  ושלא  ברחוב,  שעבר 

כי אקט זה הוביל לשבועה זועמת לנקום ביהודים.
המן  הצליח  בו  ביום  החלה  המן  של  הצלחתו 
נגד  לפעול  חופשית  יד  לו  לתת  המלך  את  לשכנע 
במהירות.  להתגלגל  החל  הכל  ומכאן  היהודים, 
טבעת המלך ובה חותמו של המלך – ניתנה על ידו 
משרד  ידי  על  הופצה  מיוחדת  יום  ופקודת  להמן, 

החוץ במשלוח אישי לכל מדינות המלך.
למבצע  הכנות  לערוך  יש  כי  נאמר  בפקודה 
צבאי נרחב ב-13 באדר בעוד שנה. 'יש לחמש את 
בפקודה  טבח'.  מסע  לקראת  ולהתכונן  האוכלוסיה 

הגלויה לא צוינה המטרה.
בקשר  שונות  הערכות  העלו  הפרשנים  מיטב 
נוספת  סודית  שאיגרת  גם  מה  זו,  אגרת  למטרת 
נשלחה עם מטרת המבצע, אך אותה יש לפתוח רק 
ב-13 באדר בכל מדינות המלך בבת אחת... הבלבול 

היה עצום.

מרדכי מכנס עצרות-עם
בעיתוננו,  'ממון'  דסק  ראש  פירסם  במקביל, 
על  מדווחות  החרדי  במגזר  השיווק  רשתות  כי 
ירידה דרסטית בהכנסות. תחקיר גילה כי הכל החל 
הראשי  לרחוב  יצא  היהודי  שמרדכי  כך  בעקבות 
בלבוש שק ובהודעה אישית ששלח ליהודים ביקש 

ללבוש שק כמותו ולהשתתף בימי הצום שנקבעו.

המלכה  ידי  על  ליל  באישון  נשלח  מיוחד  שליח 
השליח  המהומה.  ולמה  מה  על  לברר  כדי  למרדכי 
הארמון-הרחוב  בציר  הלוך-ושוב  מסרים  העביר 

הראשי.
מפחידה:  שמועה  הסתובבה  היהודים  בין 
את  להרוג  היא  הגדול  הצבאי  המבצע  מטרת  כל 

היהודים!
כיכבו  בהם  עצרות-עם  כינס  היהודי  מרדכי 
'תשב"ר' (=תינוקות של בית רבן. ש"מ), ובהן קרא 

לשוב בתשובה ולהיות מוכנים לגאולה.
שעצר  ילדים  שלושה  כי  סיפר  עצמו  מרדכי 
ניצחון  פסוקי  בפניו  ציטטו  ברחוב  באקראיות 
ומשואת  פתאום,  מפחד  תירא  "אל   - שלמדו 
דבר  דברו  ותופר,  עצה  "עוצו  תבוא",  כי  רשעים 
ולא יקום, כי עמנו א-ל", "ועד זקנה אני הוא, ועד 
ואני  אשא,  ואני  עשיתי,  אני  אסבול,  אני  שיבה 
את  והגדיר  מאוד  שמח  מרדכי  ואמלט".  אסבול 
פסוקי הילדים "בשורות טובות". מבחינתו, ישועת 

היהודים כבר החלה...

המלכה יוזמת
עם הזמן, התבהרו פרטים נוספים: במו"מ שהיה 
להסתכן  האחרון  ממנה  ביקש  ומרדכי,  אסתר  בין 
שרק  היה  ברור  מרדכי,  מבחינת  המלך.  עם  ולדבר 

לשם כך גרמו משמים שהיא תהיה המלכה.

עליה  להתפלל  ממרדכי  ביקשה  מצידה  המלכה 
ולגזור 3 ימי צום על היהודים, וגם היא תצום.

בתום שלושת הימים, חלשה וחיוורת לאחר צום 
הזמנה  ללא  המלך  לארמון  אסתר  נכנסה  ממושך, 
אישית, מתוך סיכון אישי גבוה בפרט שלא נקראה 

אל המלך כבר 30 יום.

סיפר  מכן  לאחר  שנערכה  העיתונאים  במסיבת 
החל  הארמון  בפתח  המגנומטר  כי  הארמון,  דובר 
יש  המלך  לביטחון  26א  יסוד  חוק  פי  על  לצפצף. 

להוציא את המלכה להורג...
לכולם  המאבטחים.  בקרב  שררה  רבה  דריכות 
האחרון  ברגע  אך  אסתר---  עידן  שתם  ברור  היה 
הושיט לה המלך את שרביט הזהב. בחוק יסוד 26ב 
את  מושיט  המלך  שבאם  נקבע,  המלך  לביטחון 

השרביט - אין להרוג את הנכנס/ת.
יין  למשתה  והמן  המלך  את  הזמינה  המלכה 
המקורבים  ובחוגים  להזמנה  נענה  המלך  מיוחד. 
מסתבר  גלויה.  בשמחה  ההזמנה  התקבלה  להמן 
שהזמנת המלכה הגיעה בדיוק בזמן בו חברת היח"צ 
המן  להכתרת  קמפיין  לכתוב  החלה  'פרשנדתא' 

כ'חביב העם'.

מימוש עצת זרש
מרדכי  את  ראה  כאשר  נמוגה  המן  של  זחיחותו 
את  המן  זימן  היום  באותו  המלך.  בשער  היהודי 
העגול  השולחן  סביב  לטרוסט-מוחות  מקורביו 

בטרקלין ביתו.
על  מפורטת  בסקירה  המן  פתח  הפגישה  את 
הצלחתו המטאורית בשנים האחרונות, אך לקראת 
סיום האדימו פניו, כעסו בער, וכל הרחוב שמע את 
את  רואה  אני  כאשר  שווה,  לא  זה  "כל  הצעקות: 
מרדכי היהודי בשער המלך! חייבים להתפטר ממנו 

מיידית! איך עושים זאת?" צרח.
אשתו  זרש  של  עצתה  התקבלה  קולות  ברוב 
ש"מ)  מטר.  (כ-25  אמה   50 בגובה  עץ  לבנות 

ולהציע למלך לתלות את מרדכי על העץ.
המן יצא אל חצר המלך ובנה במו ידיו, עד שעת 
מהעבודה  מזיע  בעודו  העץ.  את  מאוחרת,  ליל 
הפיזית המאומצת – נקרא לפתע להיכנס אל ארמון 

המלך...
על מה שהתרחש מאחורי הקלעים ניתן ללמוד 

מפרוטוקול ארכיון המלך:
לו  להקריא  וביקש  להירדם  הצליח  לא  המלך 
כשהקריאו  המלכותי.  הזכרונות  ספר  מתוך  דברים 
ותרש. "חיי  בגתן  של  ההתנקשות  ניסיון  את  לפניו 
המלך ניצלו בזכות מרדכי היהודי" הקריא המשרת 
מרדכי,  כך  על  קיבל  מה  שאל  המלך  רשמי.  בטון 
שאל  בחצר,  רחשים  לשמע  לא.  שמאומה  ונענה 
כבוד  אחר  הכניסו  הסף  ושומרי  בחצר",  המלך "מי 

את המן המיוזע.

המגנומטר החל לצפצף
דריכות רבה שררה
 בקרב המאבטחים.
 לכולם היה ברור

 שתם עידן אסתר... 

ההפתעה הייתה עצומה:
 'משמרות המלוכה' בליווי מיליציות 
מקומיות התאמנו במשך שנה 
למתקפת-פתע על היהודים...

דברים שלא ידעתם על אזני המן
• השם המקורי של מאכל זה היה 'כיסני פרג'.

• טעות שהשתרשה בשם המאכל באידיש הפכה אותו ל'אזני 
המן' (באידיש כיסני פרג נקראים 'מאן טאש', ואזני המן 

נקראים 'המן טאשן').

• לכל קהילה ישנם מאכלים שונים בפורים, אך בכולם צורת 
האוכל היא משולש וממולא...

• אזני המן מלמדים אותנו כי גם בתוך סתם בצק, חבוי טעם 
אמיתי השופע מתיקות.



מפלתו של המן
שאל  "המלך  מכן:  לאחר  סיפר  המשמר  ראש 
חפץ  המלך  אשר  לאיש  לעשות  צריך  מה  המן:  את 

ביקרו?
בבגדי  להלבישו  יש  וענה:  לרגע,  היסס  לא  המן 
המלך, לשים כתר על ראשו, להרכיבו על סוס המלך 
ככה  בקול:  ויקרא  לפניו  ירוץ  ביותר  החשוב  והשר 

יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו.
עליו  וציווה  המן,  דברי  על  מאוד  כעס  המלך 

לעשות זאת למרדכי היהודי"...
הראשי  ברחוב  נצפתה  סוריאליסטית  תמונה 
הסוס  על  מלכות  בבגדי  מרדכי  את  מוביל  המן   -
של  ביתו  משעשע:  לקוריוז  שהוביל  מה  המלכותי, 
המן, המדענית הראשית לפיתוח אלפ"ה במשטרת 
שמרדכי  בטוחה  והיתה  הבית  גג  על  עמדה  שושן, 
מים  עליו  לשפוך  מיהרה  היא  אביה.  את  מוביל 

מלוכלכים, והתוצאה היתה ברורה.
משתה  של  האירוע  מנהל  אליו  הגיע  זה  במצב 
הוא  לארמון.  מאובטחת  בשיירה  לקחתו  המלכה, 
מסרב להמתין אפילו דקה בשל לו"ז מבצעי צפוף, 

והמן נאלץ לוותר על מקלחת והחלפת בגדים.
המוחלט  כסופו  התברר  הזה  המשתה  דווקא 
של המן. המדליף הלאומי פירסם את פרטי 'מפגש 

הפיסגה שהוריד את המן לריצפה':
אסתר המלכה סיפרה למלך שהמן רוצה לפגוע 
להירגע,  כדי  לחצר  יצא  זעם,  המלך  ובעמה.  בה 
וכששב – ראה שהמן מתחנן על חייו בפני אסתר. 
העץ  על  המן  את  לתלות  המלך  ציוה  כעסו,  ברוב 

שהוא עצמו הכין למרדכי!
על פי נהלי הממלכה, הציווי בוצע ללא שהיות 

בידי צוות מיומן.

הצו המלכותי - והמהפך
כממלא מקומו של המן – מונה לא אחר מאשר 
מרדכי היהודי. בסיוע היועץ המשפטי של הממלכה 
החוק  פי  על  (שכן  חדש  מלכותי  צו  מרדכי  ניסח 
הפרסי לא ניתן לבטל צו מלכותי, אלא רק להוסיף 
במבקשי  להילחם  היהודים  לכל  המורה  עליו), 

רעתם ב-13 באדר.
המלוכה'  'משמרות  עצומה:  הייתה  ההפתעה 
שנה  במשך  שהתאמנו  מקומיות  מיליציות  בליווי 
למתקפת-פתע על היהודים – נדהמו לגלות מולם 
גורם  את  היטב  שניצלו  ומיומנים  זריזים  לוחמים 
להכריע  ספורות  שעות  תוך  והצליחו  ההפתעה 

לטובתם - לטובת היהודים.
כתבי הערוץ הממלכתי נמלטו, המומים, מאיזורי 
בשברון:  זועק  נצפה  השני  הערוץ  שדרן  הקרבות. 
"אני לא מאמין, גונבים לנו את השלטון! זה בדיוק 

ההפך ממה שצפינו, זה מהפך!".
 – שחר  עם  אדר  בי"ד  שהחלה  המלחמה 
הסתיימה תוך שעות בודדות ברוב החזיתות, למעט 
בעיר הבירה שושן שם המשיכו להילחם גם למחרת. 

במרכזי היהודים נערכו חגיגות ענק.
הניצחון היה מושלם: כמעט שנה מאז נתלה המן 

בכיכר העיר, נתלו בניו באותו מקום ממש.



מה  במילים  לתאר  לי  קשה 
הרגשתי שם. עד היום עודני מנסה 

לעכל את שאירע...
בניו  השידוך  בהצעת  התחיל  הכל 
שכנעה  מארה"ב  הדודה  יורק. 
בו  הבית  הוריי.  ואת  אותי 
ולאחר  הקודש,  עיר  בירושלים  חרדי,  היה  גדלתי 
בשנת  זה  היה  לדרך.  יצאתי   - רבות  התלבטויות 
לאחר  באניה.  עשיתי  הדרך  ואת   (1950) תש"י 

תלאות הדרך - התארסתי במזל טוב.
 - השמחה  וכגודל  כמצופה,  גדולה,  היתה  שמחתי 
והכלה  רב  זמן  חלף  לא  האכזבה:  לדאבוני,  הייתה, 

החליטה שהיא מבטלת את השידוך - - -

שדרכו  הרגשתי  ומאוכזב.  מתוסכל  שבור.  הייתי 
עלי. התביישתי לחזור לארץ ולהראות את פניי.

יום למחרת פגשתי צעיר ירושלמי שהתעתד לעבוד 
להצטרף  החלטתי  רגע  של  ובהחלטה  בקליבלנד, 

אליו.
שיניתי  לא  הרגילים,  חיי  באורח  המשכתי  בתחילה 
אבא,  מבית  המנהגים  כל  על  והקפדתי  לבושי  את 
גדלתי  בו  הערכים  עולם  את  זנחתי  אט  אט  אך 
האופנה,  לצו  בגדיי  את  החלפתי  תחילה  וצמחתי. 
לי  גרם  מיושנים'  'מנהגים  מיני  בכל  החברים  זלזול 
לוותר על חלק מהם, עד שעזבתי הכל. לא תפילין. 

לא שבת. לא כשרות. כלום.
על  ברמז,  לא  גם  מאומה,  סיפרתי  לא  למשפחתי 

שהמשכתי  ומהמכתבים  בי,  שהתחולל  השינוי 
לומד  בקליבלנד,  נמצא  שאני  ידעו  הם  לשלוח 

ועובד, ותו לא.
יורק  לניו  'קפצתי'  לפורים  משנה.  יותר  חלפה 

'קראון  בשכונת  שהתגוררו  הדודים,  בבית  לביקור 
עם  לטיול  יצאתי  הפורים  סעודת  בסיום  הייטס'. 
עצמי ועם מחשבותיי בשדירה הראשית - איסטרען 
ראיתי אבא ובן בלבוש  בתוך מחשבותיי,  פארקווי. 

חסידי הולכים מהר. בעצם, רצים.
אותם,  שאלתי  רצים?"  אתם  לאן  קרה?  "מה 
כשחלפו על פניי. "להתוועדות של הרבי מלובביץ'" 
זה?",  "איפוא  נדלקה.  סקרנותי  הצעיר.  לי  ענה 

שאלתי. והצעיר החווה בידו תוך כדי ריצה.
בעקבותיהם  נכנסתי  רצתי.  אבל  למה,  יודע  לא 
יושבים,  חסידים,  של  גדול  קהל  וראיתי  לאולם 
עומדים ומקשיבים ביראת כבוד ליהודי הדור פנים. 

הבנתי שזה הוא הרבי.
לאחר כמה דקות רציתי כבר לצאת. הבנתי שאין לי 
לא  כבר  אני  הזה?  ולמקום  לי  מה  כאן.  לחפש  מה 
שייך לכאן... ברחתי, התנתקתי, אני לא רוצה שום 

קשר עם העבר שלי...
לשיר  החל  והקהל  הדרשה  נפסקה   - זו  בנקודה 
בעליזות. חסידים מתוך הקהל הניפו כוסיות 'לחיים' 
והרבי הנהן לעברם בראשו בחזרה. מצאתי את עצמי 
נשאר על מקום עמדי ומסתכל על המחזה המרתק.

האידיש  בשפת  דיבר  הוא  שוב.  לדבר  החל  הרבי 
שהכרתי היטב 'מהבית'.

שמעתי אותו מדבר על דברי חכמינו שלעתיד לבוא, 
כשיבוא משיח, כל המועדים יתבטלו חוץ מפורים, 
והוא הסביר מדוע: בפורים - היהודים, בהנהגתו של 
מרדכי היהודי, הגנו על יהדותם במסירות נפש ולכן 
היהודי,  של  כוחו  מחדש  מתגלה  הזה  ביום  שנה  כל 

מה לי ולמקום הזה
אני כבר לא שייך לכאן

ברחתי, התנתקתי ואני לא רוצה
שום קשר עם זה...

דברים שלא ידעתם על תחפושות
המנהג להתחפש מופיע בספרות היהודית  •

כבר לפני 400 שנה

הסיבה הרשמית ל'תחפושת' היא: כדי להרבות בשמחה.   •

הראשון שהתחפש בפורים היה המלאך גבריאל   •
שהתחפש לשר במלכות אחשוורוש.

התחפושת משפיעה באופן ישיר על האדם, לכן כדאי   •
להתחפש רק לדמיות שמסמלות טוב וצדק.

שמעתי את מרדכי היהודי

מדבר אלי...

ק סיפור מהחיים



הדור,  של  הצדיק  היהודי',  'מרדכי  ובהנהגת 
מתגלה הנשמה של כל יהודי, יותר מיום כיפור - 

ולכן פורים לא יכול להתבטל.
הרבי המשיך בדבריו ולפתע היה נדמה לי שהרבי 
מומחה  הרע  שהיצר  אמר  הוא  עלי...  מדבר 
במלאכתו: בהתחלה הוא בא לבחור צעיר ומושך 
אותו לצאת מהישיבה בסיבה של קדושה, כביכול. 
לעולם  לצאת  אותו  לפתות  מצליח  הוא  כך  אחר 
אותו  מפתה  הוא  כך  אחר  עבודה,  לחפש  הרחב 
ושעליו  המדינות  מכל  שונה  אינה  שאמריקה 
החיצונית...  צורתו  ואת  לבושו  את  להתאים 
מני"  איז  ש"טיים   - הוא  בפיתוי  הבא  השלב 
בהנחת  להסתפק  אפשר  שלמה  תפילה  ובמקום 

תפילין... וכך הרבי הלך והמשיך ותיאר איך הוא 
מפתה אותו לחלל שבת ולאכול טרף, עד שאפילו 
למוטב...  ולהחזירו  לעוררו  מצליח  לא  כיפור  יום 
או אז - אמר הרבי - מגיע פורים, יום של מסירות 
עד  אצלו,  מתעוררת  היהודית  והנשמה  נפש, 
שהוא מחליט בתוקף שיהיה אצלו "לא יכרע ולא 
כוח  יש  בפורים  כי  למוטב,  חוזר  והוא  ישתחוה" 

מיוחד שאין בכל מועדי השנה...
איש  סביב,  הבטתי  אזני...  למשמע  האמנתי  לא 
עצמי,  את  הרגעתי  בהתרגשותי...  הבחין  לא 
שכל  נכון  אלי...  מתכוין  לא  הרבי  שכנראה 
לא  בטח  הרבי  אבל  לי  ממש  מתאימים  הפרטים 
מכיר  ולא  אותי  ראה  לא  הוא  הרי   - אלי  מתכוון 
יש  אנשים,  מאות  בין  כאן  מצטופף  אני  אותי... 
רק  חיצונית,  בצורה  כמוני  שנראים  מעט  לא  כאן 
בדיוק,  לי  מתאימה  נתן  שהוא  הדוגמא  במקרה 

אבל סתם נתפסתי לבהלה...
הרבי  כי  שניות,  לכמה  רק  אבל  קצת,  נרגעתי 

המשיך:
עיר  ומירושלים  הקודש  מארץ  שבאים  "ובפרט 
הקודש . . שהוא נמצא כאן, גם אם נדמה לו שאינו 

נראה, שלא רואים אותו . .".
של  בהבזק   -  -  - מוחלט  בהלם  ב"שוק".  הייתי 
רגע קלטתי: 'מרדכי היהודי' של הדור שלי מדבר 

אלי! 
דפק  ליבי  ותדהמה.  התרגשות  אחוז  הייתי 
תופים...  מערכת  של  כמו  פנימיות  בעוצמות 
לא  הקהל  שלפחות  אותי,  שהרגיע  היחיד  הדבר 
בטבעיות  מאוד  נשמעו  הרבי  של  דבריו  לב,  שם 

דעתו  על  העלה  לא  ואיש  שלו  מהשיח  כחלק 
אחד  ירושלמי  צעיר  של  ליבו  בתוך  מתחולל  מה 

שנכנס לכאן במקרה...
לשיר,  החל  הקהל  לדבר.  שוב  הפסיק  הרבי  והנה 
אמרו  מהנוכחים  חלק  וגברה.  הלכה  והשירה 

"לחיים" לרבי, ופתאום - כולם מסתכלים עלי.
בתחילה לא הבנתי מה קורה. ראיתי מולי רק את 
עיניו של הרבי. הרבי מסתכל עלי, מחייך, ומסמן 
לי לומר 'לחיים'. אחד החסידים שעמדתי בקרבת 
הרבי  קטנה.  'משקה'  כוסית  לי  הביא  אליו  מקום 
סימן לו לתת לי כוס גדולה. הוא מילא לי כוס ואני 
הסברתי לו שאני לא יכול לשתות כל כך הרבה... 
לחיים".  תגיד  מחכה,  "הרבי  צעק:  הוא  אבל 
אמרתי 'לחיים' ולגמתי מעט, אבל הרבי המתין לי 
עד שאגמור את הכוס... כשגמרתי, הרבי מסמן לי 

לשתות עוד כוס...
טהור.  זך,  נקי,  לחלוטין.  אחרת  משם  יצאתי 
שחרית,  תפילת  להתפלל  חזרתי  בבוקר  למחרת 
תישכח  לא  הזו  שחרית  ותפילת  בתפילין,  עטור 
מזכרוני לעולם. בכיתי בה כפי שלא בכיתי מעודי, 
וכפי שלא בכיתי גם בשישים השנים שחלפו מאז 

ועד היום...
מעובד מהספר "ורבים השיב מעוון"

בימים ההם – בזמן הזה   
אנחנו מכירים את סיפור המגילה. אז מה יש לנו כאן? 
מחדש:  שנה  כל  לקרוא  שכיף  יפה  דרמטית  עלילה 
מלך ומלכה > מרדכי היהודי והמן > תככים ומזימות > 
נסיון התנקשות > ביש מזל של המן שהביא לתלייתו 

ולמפלתו.

הכל נראה 'טבעי' ו'זורם'. לא משהו רוחני או אלוקי. 
אין כאן 'נס', במובן הפשוט של המילה, במבט שטחי.

נס  כאן  יש  האירועים  של  כוללת  בראיה  כי  שטחי, 
ענק: המגמה של השמדת העם היהודי - "להשמיד 
להרוג ולאבד את כל היהודים" – מתהפכת ל"אשר 
ישלטו היהודים" - ניצחון היהודים על מבקשי רעתם! 
טבעיים  שנראים  אירועים  של  רצף  כאן  יש  נכון,  אז 

לחלוטין, שמתבררים כפלא אחד מתמשך...

בכל  למהפכות  עדים  אנו  האחרונים  בעשורים 
התחומים: טכנולוגיה, רפואה, בטחון וכלכלה. העולם 
למי  הגבול.  הם  והשמים  קטן  לכפר  הפך  הגדול 
ו'זורם',  'טבעי'  נראה  הכל  שנים,  כמה  לפני  שנולד 
במבט  אלוקי,  או  רוחני  משהו  כאן  אין  מאליו.  מובן 

שטחי.

מתמשך  תהליך  כאן  יש  כוללת,  בראיה  כי  שטחי, 
ללא  שפע  של  לימים  המשיח.  לימות  אותנו  שמכין 
אבסולוטי  טוב  ַאאּוט,  מחלות  ִאין -  בריאות  הגבלה, 
ללא רוע. אנו הולכים לקראת ימים בהם העולם כולו 
להיות  היכולת  את  ליהודי  שיתן  פלאי  כמנגנון  יפעל 

פנוי 'לדעת את השם' בלבד.

דעה

לא האמנתי למשמע אזני
הבטתי סביב, איש לא הבחין 

בהתרגשותי...
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