
כי תשא – פורים  י"ג באדר ה'תשע"ח (2/2018)                                                          גיליון מס' 169

 סוד הׂשרידה הנשי 

ביום המדהים הזה של תענית אסתר, לכולנו, לכולנו, 
על ראשנו זר וכל אחת מאיתנו היא מלכת אסתר. 
והמהר"ל שואל: "וַּתִלְּבַׁש אֶסְּתֵר מַלְכּות" – צריך היה 
להיות כתוב "ותלבש בגדי מלכות"? אלא מה, זה לא 
יעזור לך. כשאין לך מלכות, תלבשי עד מחר בגדים של 
מלכה ולא תהיי מלכה. אבל בת-ישראל, רק זורקת על 
עצמה משהו והמלכות שלה יוצאת ממנה וזה יוצא 

ממנה החוצה ונגלה לעין כל, כמו בגד. 

היום הוא יומן של כל המלּכֹות, כל המלכות-אסתר 
המופלאות האלה שצריכות לעמוד מול המלך בתענית, 
חלושות ועייפות. עבורנו אסתר כותבת פרק מקסים 
בתהילים, כ"ב: לַמְנַּצֵחַ עַל ַאּיֶלֶת הַּׁשַחַר. אֵ-לִי, אֵ-לִי, 
לָמָה עֲזַבְּתָנִי? אני שומעת מכל כך הרבה נשים ובנות 
שהן רוצות להגות את השאלה הזו. וזו שאלה כל כך 
נוקבת. היא קשה, היא לכאורה כפרנית ולכן, חז"ל 
בגמרא מסבירים לנו מה צריך לומר ביום תענית 
אסתר כשאומרים את המילים "א-לי, א-לי, למה 

עזבתני". 

מסבירה הגמרא במסכת מגילה: שמא דנתָ על אונס – 
כרצון? שאלה נוקבת. נוראה. הרי אסתר המלכה 
נחטפת, נלקחת אל ארמון אחשוורוש בניגוד לרצונה, 
אבל היא מה זה שומרת על פאסון. כשמרדכי היהודי 
שומע את כל אשר נעשה, הוא קורע את בגדיו ולובש 
שק ואפר אבל היא אומרת: "מה פתאום. אנחנו 
שומרים על פאסון". וַּתִתְחַלְחַל הַּמַלְּכָה מְאֹד וַּתִׁשְלַח 
ּבְגָדִים לְהַלְּבִיׁש אֶת מָרְּדֳכַי: "אֵין לָבֹוא אֶל ׁשַעַר הַּמֶלֶךְ 

ּבִלְבּוׁש ׂשָק!" לא משנה מה את עוברת, ּתירַאי נסיכה. 

אבל אז קורה דבר לא פשוט. את מתהלכת כנסיכה, 
מחייכת כאילו דבר לא עובר עליך, אבלך בליבך 
וצהלתך בפנייך, ואנשים מסביבך מתחילים לחשוב 
שבאמת טוב לך. עַם ישראל מתחיל לגנות את אסתר 
המלכה: "תראו אותה, תראו איך היא נהנית ממנעמי 
השלטון, איך היא מתלבשת, איך היא נהנית מכל 
הנערות שמכרכרות סביבה. אנחנו צמים בשבילה כדי 
שתעמוד מול המלך ומה היא אומרת – 'אני רוצה 
משתה מחר'. במקום שתחשוב עלינו, היא חושבת על 

התענוגות שלה". 

הי, אתם לא זוכרים? אני כאן באונס! אני מעמידה פני 
שמחה בשביל לשרוד! א-לי, א-לי, למה עזבתני? אולי 
גם אתה, ריבונו של עולם, רואה אותי מחייכת, 
מתלבשת, מתפקדת? אולי אתה, חס ושלום, כביכול 
טועה וחושב שטוב לי, וחושב שכבר ויתרתי על 
האושר המוחלט ואני מסכימה להתפשר? שמא דנת 
על אונס – כרצון? אולי גם אתה קונה את הפסאדה 

הזו, את הכיסוי, את המסכה השמחה הזו.

 "סליחה, אם באמת עברת מה שעברת, למה את 
מתלוננת אחרי כל כך הרבה שנים?  ואת נראית דווקא 

די טוב..."

נכון, כי זה סוד השרידה שלי. זו המסיכה שלי. אני 
זוכרת אחרי שׁשכלתי את הילד שלי, מיד אחרי 
השבעה הגעתי לשיעור מאופרת ולבושה. פסיכולוגית 
שישבה בשיעור אמרה לי: "אני דואגת מאד, מפני 
שאת לא מחצינה את האבל ואז הדיכאון יחזור אליך 

כמו בומרנג". 

חזרתי הביתה מדוכאת מזה שאני לא מספיק מדוכאת 
ואז אולי הדיכאון יחזור כבומרנג... אבל כך אני 
שורדת. שמה את המסכה, שמה אודם ונהיית הרבנית 
– וכי יש לי ברירה? מישהו שאל אותי? ולפעמים אני 
יוצאת לשיעור ועוזבת מאחורי בית במצב של תקרה 
על הרצפה והרצפה בכיור ואני אבוא לשיעור כל כך 
חגיגית ומהודרת... והפאסון הזה מחזיק אותי. אל 
תטעו בי. מצהלתי על פניי, אבל אבלי בליבי – לא 
הדחקתי! לא הייתי בהכחשה, הייתי באבל! אבל 
החיוך, העמידה ששידרתי כלפי חוץ – וזה כוח 

ההישרדות של כולנו.

את זה תאמרי בצום תענית אסתר: "ריבונו של עולם, 
אנחנו אמיצות. אתה יודע איך אנחנו מתאמצות על 
השמחה שלנו, שהשמחה שלנו היא קורבן-תמיד. גם 
כשלא טוב לנו. כי אנחנו מחופׂשות. תחפש אחרינו! 
תראה מי זו עומדת מאחורי המסכה. העובדה שאני 
מחייכת, שורדת, שומרת ברוך השם על הצניעות שלי, 
על הדתיות שלי, על התפילות שלי – אל תשכח ממני 

בגלל זה". 



כי זו נטייה אנושית רווחת, לשכוח לפעמים דווקא את 
השמֵחות: "אני יודעת שזאתי לא נשואה / שקשה לה 
עם בעלה אבל היא נראית בסדר. נקסט, מי נראית 
אומללה? איפה הבוכייה המנוזלת? בואו נתרכז בה" – 
לא, אל תשכחו את השמֵחות, כי הן עושות את 
המאמץ העל-אנושי שקוראים לו "להיות בשמחה 
תמיד". "תמיד" זה אומר גם כשלא טוב. להיות 
בשמחה כשהנסיבות משמחות זו לא מצווה גדולה, זה 
טבע. אבל המצווה הגדולה היא להיות בשמחה גם 
כשקשה. כשהנסיבות לא הושיטו לך את שרביט הזהב. 

כמה בכיתי השבוע בהלוויה של הרב שמואל 
אויערבאך, במילה שחזרה שוב ושוב בהספדים:  
"הַסמֹודֶע" (התמדה) הוא היה לומד בשתים בלילה, 
בשלוש, בארבע, בחמש, מַתמיד-מתמיד-מתמיד. וואו. 
מה זה אומר, "מתמיד" – שהיה לו קל? כיף? שהוא 
הרגיש טוב תמיד בגוף ובנפש? זה אומר שכשהיה לו 

הכי קשה בעולם, הוא פשוט המשיך ולמד. 

אל תתרגלו למתמידים, אל תתרגלו למתמידֹות, אל 
תתרגלו לאלה שנראות בשמחה-תמיד. שימו לב 
אליהם. לָמָה עֲזַבְּתָנִי, למה אתם עוזבים אותם? לכו 
ושמחו את השמחות-תמיד, את אלה שנראות טוב 
תמיד. חבקו אותן ונשקו אותן כי הן קידוש ה' ענק 

מהלך בעולם. 

אז הסגולה להיום, מבעל הספר "קב הישר": שבע 
פעמים לומר את פרק כ"ב בתהלים, שכתבה אסתר 
המלכה. בסוף כל פעם לבקש בקשה אחת ולומר: 
"בזכות מרדכי ואסתר". בפעם הבאה לומר פרק כ"ב, 

לבקש בקשה אחרת ולומר: "בזכות מרדכי ואסתר". 

למה –כי ככל שתעשי את זה, את תראי אותך הולכת 
והופכת מלכה, אשה שמרוכזת פחות ופחות בעצמה 

ויותר ויותר ממלכתית. 

בפעם הראשונה את תבקשי על עצמך: "אני!" 

בפעם השנייה: "אחותי!"

בפעם השלישית: "השכנה שלי!"

ברביעית: "החולים!"

בחמישית: "החיילים!" 

בשישית: "עם ישראל!"

בשביעית: "ומה שלומך-אתה, ה'? איך אתה? מה כואב 
לך?"

זו והמשמעות של להיות מלכה. "מלכה" זה לבוא בשם 
עַם, ואז התיקון שלך כל כך הרבה יותר חזק ומחסל 
את כל האויבים. איך אומר המהר"ל על המילים 
הידועות מהמגילה – יֶׁשְנֹו עַם אֶחָד. כשאנחנו עם אחד 

 מְפֻּזָר ּומְפֹרָד ּבֵין הָעַּמִים, הגויים מתפזרים, נפרדים. 
הרי הם יכלו, ה' ישמור, להשמיד אותנו כבר מזמן. 
אנחנו מוקפים המנים. אבל הם מפוזרים ומפורדים, 
ברוך השם, כי אנחנו באמת, עִם כל מה שאומרים 
עלינו, אוהבים מאד מאד. ישראל ערבים זה לזה, עַם 

ישראל הוא עַם אחד. 

שנזכה  לשמחה תמיד, ובקלות. פורים שמח! 

זה רק קצה המזלג... 

מנוי לקהילת פרשה ואישה

בכל שבוע את יכולה לקבל לאימייל שלך 
את השיעור המלא של הרבנית ימימה

ובו כל הפנינים שהרבנית ימימה מזרחי 
מלקטת עבורך,

כל החידושים *  הסיפורים * כל העצות 
הטובות לדרך

לכל הפרטים על המנוי לחצי כאן – 
https://parasha.org/rav_weekly_lesson

החוברת האינטרנטית (ebook) שלנו לפורים

מגיעה ישירות אליך למייל בקובץ חגיגי ומעוצב!

מה בפנים? 
* שפע סגולות, כוונות ואוצרות חוכמה נשית

* איך מקבלים החלטה?
* כוונות אישיות בקריאת מגילת אסתר

* מצוות החג: משלוח מנות, מתנות לאביונים ועוד.
* עתות רצון גבוהות לתפילה חזקה
* שתיית נשים - השלכות והמלצות

* והדובדבן, הפואמה לפורים של הרבנית ימימה

והכי חשוב - כל ההכנסות מרכישת החוברת הן קודש 
לישיבת אבני קודש,

לנערים נושרים, שייסדו הרב חיים והרבנית ימימה 
מזרחי. אנו זקוקים לך כדי שנוכל להמשיך ולשאת את 

המשא המורכב והמתוק הזה!

כאן רוכשים את החוברת - 
 http://parasha.ravpage.co.il/Purim1

* עם ביצוע התרומה, החוברת תשלח אליך מיידית 
PDF במייל כקובץ

https://parasha.org/rav_weekly_lesson
https://parasha.org/rav_weekly_lesson
http://parasha.ravpage.co.il/Purim1%20

