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 (א') למגילת אסתרהקדמה 
 לנצחבלאטות 

  - לכות מגילה בהלכה מעניינת, וכותבהרמב"ם מסיים את ה

כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל לימות 

המשיח חוץ ממגילת אסתר והרי היא קיימת כחמשה חומשי 

ן בטלין לעולם. תורה וכהלכות של תורה שבעל פה שאינ

כי נשכחו הצרות "ואע"פ שכל זכרון הצרות יבטל שנאמר 

ימי הפורים לא יבטלו שנאמר  ",הראשונות וכי נסתרו מעיני

וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא "

 )רמב"ם הל' מגילה, ב', י"ח( ".יסוף מזרעם

, הבמגיל לפי דעת שמואל בגמראמצד שני, אנחנו יודעים כי 

מגילת אסתר כלל איננה חלק מכתבי הקודש, ורק בגלל שבאה 

היא  'קבעוני לדורות', ר וביקשה מחכמים 'כתבוני לדורות'אסת

כללתה צורפה לתנ"ך. אז מצד אחד יש מחלוקת על עצם ה

, כמו ד שני הרמב"ם אומר שהיא לא תיבטלבספרי הקודש ומצ

 חמשת חומשי התורה!

לפתוח בשאלה שלא תמיד מבקש אני בעקבות הפתיחה הזו 

בתחילת המגילה. סיפור המגילה ברור ונפלא,  ,שמים אליה לב

 -ומספרים לנו שם באריכות את כל השתלשלות נס ההצלה 

אסתר וכו' ועד ההשתדלות של הגזירה של המן, הנס וההצלה, 

אבל ממש  ,היתה אורה ושמחה' והכל מתהפך וכו' ם'ליהודי

 הינם לכאורהם רבים ש, בפרק הראשון, יש פרטיבהתחלה

המשתאות שעשה, ואיך עשה ומה נתן שם ובאילו  -מיותרים 

הרי ? או רלוונטי זה באמת מענייןהאם כלים השתמשו וכו'. 

אנו זה גם צריך להישאר לדורות ולפי מה שכתב הרמב"ם, 

ה בלאטות היו בארמון של איז -במימי המשיח  נעסוק בזה

 ך זה קשור לעניין הנס?בהט ושש ודר וסוחרת? אי אחשוורוש,

 -על הפסוק 

ה ַבת ְלכ  ָּ֧ ַ ר ַהמ  ֹּב ֶאְסת  ֵּ֨ ְכת  ת ִּ י ֶאת ַוַ֠ ִ֖ הו דִּ ַכַ֥י ַהי ְ ְרד ֳּ ל ו מ  יִּ יַחַ֛  ֲאבִּ

ֶקף ֹֹּּ֑ לת   )אסתר ט', כ"ט( ...כ  

 אשצריך לקרוא את כל תוקפו של הנס, והיאומרת הגמרא 

-ממבררת מאיפה במגילה זה מתחיל. לדעה אחת זה מתחיל 

                                                           
הרב יחיאל מיכל  , בנו שלתש"ב( –)תר"כ  "לאפשטיין ז להרב ברוך 1

 ., ואחיינו של הנצי"ב מוולאז'יןבעל 'ערוך השולחן'זצ"ל אפשטיין 

'איש יהודי היה  -דעה אחרת לאת המן', חשורוש א'גידל המלך 

בשושן הבירה', אבל מה היה קורה אם היינו מוותרים על הפרק 

הראשון, כולל אפילו על המשתה של ושתי, והיינו פותחים 

במקום המלכה  חדשה נערי המלך לבקש מלכה ה שלעבהצ

הקודמת שחטאה והוצאה להורג, והכל מתחיל מאסתר 

ת בידיעה על היקף האימפריה הפרסית ומרדכי? מה החשיבו

 'מהודו ועד כוש', ועל אחת כמה וכמה לימות המשיח? 

 נסתריםניסים  –האמונה עיקר 

לפני שנענה על השאלה נקדים ונקרא כמה שורות בפירושו 

 -אביו על המגילה, שמביא בשם  1של התורה תמימה

אבל זכרון ענין פורים לעולם ישאר קיים, ואם קבלה היא 

תי לפרש דהכונה היא נקבל, ומפי אבא מארי שליט"א שמע

יציאת מצרים,  - שאר המועדים דבזה חלוק נס פורים מנסי

מתן תורה וענני כבוד בסכות, דבעוד שהם היו נסים גלוים 

שאין להסתפק בהם, הנה נס פורים אע"פ שהכל היה מאת 

ה' אע"פ כן היה כל ענינו בדרך הטבע באופן שמי שלבו 

, וזהו שאמר חלק מאמונת ה' יכול לפרש הכל בדרך הטבע

אם גם נסים גלויים כמו בכל המועדים יפסקו, אבל נסים 

הכמוסים בדרכי הטבע לעולם לא יבטלו וכפי שיראה בכל 

דור ודור המסתכל בהליכות עולם בכלל ובחיי ישראל 

 )תורה תמימה, אסתר ט' כ"ח, הערה מ"ד( .בפרט

כי לא תמיד  , אומר התורה תמימה,ימי הפורים לא יבטלו לעולם

ומגילת אסתר היא כולה נס שנראה טבעי  ,ש ניסים גלוייםי

חצר ממלכה, הפיכות, אינטריגות, מלכים ושרים.  -לגמרי 

כל הכתובים והנביאים מתארים ניסים  - 'ערוך השולחן'אומר 

 גלוים ומפורסמים, שעתידים להיבטל. ההבנה בזהגדולים 

ם. אמונה תמימה לא זקוקה לנס המפורס -היא בעומק 

א רסם מתרחש כדי להוציופ"ן בפרשת בא מבאר כי נס מהרמב

אמיתי הוא להאמין שאין אותנו מהתרדמת שלנו, אבל הנס ה

מערכת נסים מופלאה אחת בעצם טבע, שכל הטבע הוא 

אמונה הוא שעיקר ה -גדולה. יש שם לרמב"ן ביטוי נורא 

 "אפתש זכור - המורתשבת פר'  

  השבתאת יציזמני כניסת ו

  18:07|  16:53 -ירושלים 

 18:09|  17:08 -תל אביב 

 18:07|  16:58 -חיפה 

 18:05|  17:05  - מגדלטבריה ו

 18:10| 17:11 -באר שבע 

 
 שליט"א מרדכי אלון הרב 

 לא מוגה - נכתב ונערך ע"י תלמידים 
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מונה הזו הרי האמונה בניסים הנסתרים ומי שחסר לו בא

 פגומה!שעיקר אמונתו 

יעברו מתוך דברי הפורים האלה לא  אומר ה'ערוך השולחן',

תיד לבוא אלא כל מי שיש לו עינים ק לעיבטלו לא רהיהודים ו

שאין ניסים גלוים, יראה איך  בכל המציאות, בשעות ,פקוחות

 'ונהפוך הוא'. -העולם מתנהל ב

 אנד-האפיבלי 

ממשיך ואומר אחר כך עוד חידוש מהפכני.  'תורה תמימה'ה

 מביא )שם ט', כ"ח(ם 'וזכרם לא יסוף מזרעם' על המילי

 הירושלמי שמכאן לומדים שלא רק שכתבו את מגילת אסתר

מגילת  לעאלא שגם קבעו שתהיה מסכת נפרדת  לדורות

  -אסתר בש"ס 

ר"ל מסכת בפני עצמה, שיהיה לה שם בפני עצמה, ואע"פ 

שאין דיניה מרובים והיה אפשר לכלכלם באיזה מסכת 

עוט ענינה יי חנוכה ]ובאמת מפני ממסדר מועד וכמו דינ

הוסיפו לה דינים אחרים כדי שלא תהיה זוטרתי כל כך, 

לא כמו בחנוכה[, וגם כי לא  ,והוסיפו לה הרבה עניני אגדה

מצינו זולתה מסכת שתהיה מיוחדת למצוה שלא בא עיקרה 

בתורה שבכתב, אך למען שיוסיף ענינה להשתרש בלב 

 .מסכת מיוחדה על שמה ישראל ולא יסוף זכרה קבעו לה

 )שם הערה מ"ו(

ולמה צריך באמת שהיא תשתרש בלב ישראל? כי כל עניינה 

שלבו חלוק מאמונת ה' יכול  ע', באופן שמיהוא 'דרך הטב

הכל בדרך  -לפרש את הכל בדרך הטבע. קורונה, טראמפ וכו' 

וזה הפשט של 'וזכרם לא יסוף מזרעם'. כמדומני שזו  -הטבע 

איננה  המגילהמאד כי בשונה מכל מועד אחד נקודה יסודית 

אנד. עם ישראל לא נוהה -עוסקת בנס וגם אין לה איזה הפי

 -מה כן? בהמוניו לארץ ישראל להשלים את בנית המקדש. 

 ֵֶּ֨ ֩ם ַהמ  ש ֶ ס ַעלַוי   ׁש ַמַ֛ וֹּ רָּ֧ ו  ם ֶלְך ֲאַחׁשְ ָּֽ י ַהי   ַ֥ י   ִֶ֖רץ ְואִּ א  ל. ה  ֵׂ֤ה  ְוכ  ַמֲעש  

֔תוֹּ  ְג֣בו ר  ֹ֙ ו  וֹּ ְקפ  ַ֥  ת  י ֲאׁשֶ ַכ֔ ְרד ֳּ ת מ  ֣ ֻדל ַ תֹ֙ ג ְ ׁשַ ר  או פ  ֶֹּ֑לְך ֲהלוֹּ וֹּ ַהמ ֶ לִ֖ ד ְ  ר ג ִּ

ים ַעל ִ֗ תו בִּ ם כ ְ ֣ ס ה  ָּֽ ר  י ו פ  ַדַ֥ ִ֖י מ  ים ְלַמְלכ  מִּ֔ י ַהי   ֣ ְבר  ֶפרֹ֙ ד ִּ ֹ֙ )אסתר י', . ס 

 ב'(-א'

הספר גם זה 'אכתי עבדי אחשוורוש אנן'.  -הם נשארים בפרס 

פרי ת בסהיחיד בכל התנ"ך שמפנה אותנו להשלמו

עיהו, למשל, ל אומות העולם. אין אף נבואה בישההיסטוריה ש

מפנה אותנו להמשיך ולהשלים את הידע שלנו בספרות של ש

 !ה הדבר הזה?מבבל או מצרים. 

האבן עזרא  2כולנו יודעים ששם ה' לא מופיע במגילה. - ויותר

הוא  3מסביר זאת ואומר שכאשר כתב מרדכי את מגילת אסתר

של הממלכה  'תכנית הלימודים'גילה תיכנס לידע שהמ

הפרסית, לימודי ליב"ה, ואם הוא יכתוב את שם ה' הם עתידים 

לחלל את זה ולהפוך את זה לעבודה זרה, אז כדי שלא יהיה 

סיפור  ,בעיות עם הגניזה הוא הפך את זה לאיגרת, מכתב

                                                           
 ויש בזה הרבה דרשות שהוא רמוז בכמה מקומות ואופנים ואכמ"ל. 2

הרעיון הוא  -והשמיט את שם ה'. זה פלאי פלאות  ,ממלכתי

בלילה 'ר הכל הוא על פי טבע. זה שתסגילת אשבאמת במ

טבעי בעולם. מלך בכזו  זה הכי - 'ההוא נדדה שנת המלך

שאשתו המלכה מזמינה  ,תככים ופוליטיקות ממלכה, מלאת

לו אותו לחדר הסגלגל רק עם המספר שתיים שלו בלי לגלות 

הכל שם בעצם  דודי שינה.זה בהחלט גורם לנ -מה היא רוצה 

הופכת את המגילה לי, והריאליה הזו היא שמאד טבע, ריא

ה שנשאר לעולמי עד, כי זה עומק להלכ לספר היחיד שנפסק

אמונה של היהודי בקב"ה, בניסים הנסתרים. זה המבחן ה

שלנו. כשהיינו ילדים אמרו 'לא כל יום פורים', אבל המגילה 

'כן כל יום פורים' ואיך להתבונן בכל יום דווקא באה ומלמדת ש

 שכל יום פורים. ולראות

אנחנו עוד נחזור לשאלה בה פתחנו לגבי הפירוט המייגע 

והמיותר לכאורה בתיאור פתיחת המגילה והקשר שלו לנס 

 ההצלה, אבל נקדים עוד הקדמה.

 'יהדיםימת'מבצע 

זה לא רק  -ילה מסתיימת בנקודה מעניינת נוספת המג

שבסופו של הסיפור 'ליהודים היתה אורה ושמחה', אלא 

פיכה עולמית של גיור המוני. לא תמיד מגילת אסתר מתארת ה

  -שמים לב לזה 

י ... ֵׂ֤ ַעמ   ָּֽ ים מ  ִּ֞ י ְוַרב ִּ ָּֽ ים כ ִּ ֔ ְתַיֲהדִּ ָּֽ ֶרץֹ֙ מִּ ֹ֙ א  ַחד ה  ָּֽ ל פ ַ ַפַ֥ ם נ  יֶהָּֽ ים ֲעל  ִ֖ הו דִּ  .ַהי ְ
 )אסתר ח', י"ז(

בספר הכוזרי עוסקים בממלכה שלמה שתגיירה, ואילו כאן יש 

הארץ. וגם את תיאור היסטורי של גיור המוני של רבים מעמי 

למחות את זכר היהודים עמלק מבקש  -זה צריך להבין לעומק 

אלא שמתוך  'אורה ושמחה'וף לא רק שליהודים והיהדות ובס

'רבים מעמי הארץ מתייהדים'. זה גם היה  -הבקשה שלו 

והנה  ,ביציאת מצרים עם הערב רב שעלה, עם יתרו שהתגייר

ור אמיתי לא נובע זה שוב עם אסתר. אולי גם זה קשור כי גי

ממניעים חיצוניים. זה לא כי 'אצל היהודים נחמד עכשיו, יש 

כנראה שיש  -משתה ושמחה, אז יאללה, בוא, נצטרף אליהם' 

 כאן תפיסה עמוקה של משהו שקורה דווקא בפורים, במגילה.

האם שמנו לב שבכל המגילה הדמויות מופיעות מחופשות? 

י מים, אחשדרפנים, יודעפרת -המון תארים לכל הדמויות שם 

 -המלך והמלכה, השרים  העיתים, היושבים ראשונה במלכות,

תארים פוליטיים המון כולם מופיעים לא רק בשמם אלא עם 

, ומולם רק איש אחד שכל תוארו הוא ומסכות כאלו ואחרות

'איש יהודי'. שום תואר אחר. גם האומות שבשליטת 

 -מוזכרות בשמן אחשורוש, מאה עשרים ושבע מדינות, לא 

מדינות אמנם מופיע שם האימפריה 'פרס ומדי', אבל ה

 -בכינוי כללי ובשמות נסתרים, חוץ מעם אחד  מופיעות

היהודים. אגב, זהו הפעם הראשונה שהתואר 'יהודים' מופיע 

ע"פ חז"ל המגילה נכתבה על ידי אנשי כנסת הגדולה ומרדכי כידוע היה  3

 מאנשי כנה"ג.
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במקרא. לפני כן אין 'יהודים' )ולאחר מכן מופיע רק בעזרא 

 ונחמיה בשיבת ציון(.

 נמצא בפרטים הקטנים ה'

ושב על חם בדברים שהם בטבע, כשאדם כיון שאנחנו עוסקי

מציאות חייו, על העולם, לפעמים הוא חושב שחלק גדול 

בים, בשטויות. אדם ושבפרטים שאינם ח מהזמן שלו פה עוסק

יושב ומסכם את חייו ופתאום הוא רואה שרוב הזמן שהוא חי 

מאידך  לא עסק בדברים חשובים אלא אכל, שתה, ישן וכיו"ב.

בעולמו לא ברא אלא כל מה שברא הקב"ה "-אנחנו יודעים ש

ובהתבוננות  ,סתכל על המציאותלכבודו". אדם יכול לה

איך כל העולם מסודר בסדר מופתי לפרטי  לראותמעמיקה 

התאים בגוף, האנשים והעמים, הנוף. הכל.  -פרטים 

, גם מליארדים של תאים יש באדם והכל מסונכרן זה עם זה

כמה  .יש הרמוניה -את אלו  סותרים אלושאם יש בהם כוחות 

'טוב, אבל את הפרט הזה  -פעמים אנחנו שואלים את עצמנו 

אני לא מבין'. זו שאלה על האדם על נפשו ועל גופו. זה תקף 

דברים זזים, מלחמות, קורונה, שליטים עולים  -גם לגבי העולם 

, אני מבין את 'או.קי. -ויורדים. לפעמים יש לך תחושה של 

 רט ההוא, בשביל מה היה צריך אותו?אבל הפהמהלך הכולל 

 '. ..מה הוא מוסיף לי לסיפור? זה מיותר, זה לא קשור לכלום

)דברים לז, מ"ב( 'כי לא דבר ריק הוא מכם'  -כתוב בתורה 

אז דע שזה ריק  - ים חז"ל כי אם אתה חושב שריק הואואומר

רק שאתה לא מבין. זה מופלא  ,רק ממך. מכם. יש תפקיד לכל

ך כל הפרטים הכי קטנים בעולם קשורים זה עם זה ואיך אי

שהקב"ה סידר את הכל, ואם מבינים את זה מגיעים למדרגה 

 של 'איך הקב"ה מנהל את העולם בטבע'.

 ועד כושמהודו קונצנזוס 

  -בואו נתחיל מהפסוק הראשון של המגילה 

רִ֗  ו  ׁש ֣הו א ֲאַחׁשְ וֹּ רֹּ֑ ו  י ֲאַחׁשְ ֣ ימ  ִ֖י ב ִּ ו  ְוַעדַוְיהִּ ד  הֹּ֣ ְךֹ֙ מ  ֹּל  ׁש ַהמ  ו ׁש  וֹּ כ ֔

ה ָּֽ ינ  ִ֖ה ְמדִּ א  ים ו מ  ַ֥ רִּ ַַ֛בע ְוֶעש ְ  )שם, א', א'( .ׁשֶ

, אנחנו עוד זוכרים מה אנחנו דור או שניים אחרי השואה

בואו  -. זה מדהים העוצמה של איום בהשמדת עם ישראל

מולך על מאה  נחשוב על סיפור גדלו של המלך אחשורוש. הוא

את גודל הסכנה ושבע מדינות וזה נותן לנו רקע להבין  םעשרי

שהיתה טמונה בגזירה של המן. הרי המן הוא שר בכיר 

לראשונה בממלכה שחולשת על כל העולם כולו, ויש כאן 

אפשרות של השמדה טוטאלית של כל עם ישראל ביום אחד. 

אין לאן לברוח. מצד שני מתואר כי במשתה מה שחשוב למלך 

עוד הרבה ו'כרצון איש ואיש'. דמוקרטיה,  -הוא שהכל ייעשה 

לפני יוון. המלך מצליח להגיע לכל אחד ואחד וכולם מוצאים 

מסביר ש'הודו' זה זיע"א שם את מקומם. האדמו"ר הזקן 

הכעור,  -ואילו 'כוש' מתארת את ההיפך  ,מהמילה 'הוד', יופי

החשוך, את החסר יופי. ההיגיון אומר שאם יבוא איזה שליט 

כי העמים האחרים  עריץ וינסה לחסל עם שלם הוא לא יצליח

יתנגדו, ואילו אחשורוש הצליח להתאים את עצמו לכל אחד 

ואחד מתושבי מאה עשרים ושבע מדינות. המילה 'מלך' 

מופיעה כמאתיים פעם, כרבע מכל ההופעות של המילה 

-בתנ"ך כולו, כי מתואר פה מלך שהעולם מתחיל לחשוב ש

שתה מההשתתפות ב .' ח"ווואלה, יש אלטרנטיבה לאלוקות'

בין אם הוא מהודו ובין אם  -שלו נחשבת כבוד לכל אחד ואחד 

משתה הוא מצליח להכניס ולהכיל את כולם במכוש. איך 

אחד? וכאן גם מופיע חטאם הסמוי של היהודים, שחוטאים 

הנות מהסעודה יל של המלך.ונהנים מסעודתו ומשתתפים 

'פששש... הוא  -משמעו לייחס יישות עצמאית למלך הזה 

 הו המלך הזה!'. מש

כשמתקבלת גזרה להרוג עם שלם, באים  -נחזור לענין 

'הגבהה מעין ונים ומתארים לנו שהייתה כאן שהפסוקים הרא

ש את האג'נדה המלך הצליח להכניס לכולם לרא -להנחתה' 

ואז גם אם זה לא כל כך נראה לך  שלו, את החשיבה שלו,

 'תחליק'אתה  -הומאני ונכון 'להשמיד להרוג ולאבד' עם שלם 

'זה -לב בזה כי זה רצון המלך ורצון איש ואיש, ותאת זה ותש

וודאי נכון וחשוב'. וכשבאה המגילה ומתארת באריכות את 

התיאור של ממלכת אחשורוש היא מתארת גם דבר היסטוריה 

זאת הדמוקרטיה הראשונה. לכל אחד יש את המקום  -חשוב 

בש את חרי שהוא כאחרי מאה ושמונים יום של משתה, אשלו. 

שכולם מחוברים וקשורים אליו. כל העולם, הוא הופך למשהו 

ואז בכלל לא מעניין אותך אם הוא מלך חכם או מלך טיפש אלא 

 -'לא יכול להיות משהו אחר חוץ ממנו. הוא מוכרח המציאות 

תאר עד עולם חושב ככה'. הפירוט שבהתחלה בא להרי כל ה

עית, וכדי להגיע ל'ונהפוך כמה הנס מקופל בתוך מציאות טב

הוא', הבורא, זה שעושה את המכונה שמייצרת את מיליוני 

האטומים, מביא אותה למקום שנראה לגמרי הפוך 

מהאפשרות שהעם הזה יישאר. כי טענת המן היא שאותו עם 

אמנם באים לסעודת המלך אבל "את דתי המלך אינם עושים" 

להם איזו אמונה  'יש להם דת משלהם, הם מראים פנים, יש -

. הפרק הראשון שהטבע לא קובע, לא אתה ואני, אדוני המלך'

של הרצפה ודר לכאורה שמתאר את כל הפרטים המיותרים 

וסוחרת, גם הוא לא ייבטל לימות המשיח, כי מה שרוצים 

להראות במגילה הוא שבאמת אין טבע והכל הוא נס. ואז הוא 

ת כל הקרקע לאט בעצם מתחיל להראות לך איך המלך מכין א

איך הוא מעלה את המן, איך הכוח שלנו  -לאט למהפכה 

'איש יהודי'.  -לכאורה יורד וכו', ומול כל זה עומד רק איש אחד 

 בלי תחפושות, בלי תארים.

 מנת שאני רשעעל 

כל אחד  -פרק א' של המגילה הוא הפרק עם הכי הרבה פוזות 

ם התואר שלו והפוזה שלו 'שבעת הסריסים מופיע שם ע

אשונה במלכות', 'החכמים יודעי העיתים', 'כשבת היושבים ר

שזה  'יהודי'ורק איש אחד נקרא  -המלך על כסא מלכותו' וכו' 

 כל תוארו.

האם הוא היה איש יהודי )משבט יהודה( בגמרא חז"ל שואלים 

או 'איש ימיני' )משבט בנימין(, והתשובה שהם נותנים היא 

ופר בעבודה אלא מי שכ השבט שיהודי הוא לאו דווקא מוצא

המשמעות של זה היא מדהימה. ברמב"ם זרה נקרא יהודי. 
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שאדם מקדש אישה 'על לכות אישות יש 'קידושין על תנאי', בה

 היותר מוכרות שכבר דיברנו בהמנת ש...'. אחת האפשרויות 

  -לא אחת היא 

על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור הרי זו מקודשת מספק 

 ב"ם אישות, ח', ה'()רמ .שמא הרהר תשובה בלבו

 -לעומת זאת אפשרות אחרת, פחות מוכרת שם היא 

אפילו צדיק גמור הרי זו מקודשת  ,על מנת שאני רשע

ון עכו"ם גדול הוא ומספק שמא הרהר בעכו"ם בלבו שע

פן יפתה 'ומשיהרהר לעבוד בלבו נעשה רשע שנאמר 

 )שם( .'למען תפוש את בית ישראל בלבם'. וכתוב 'לבבכם

היינו חושבים שיהודי אינו רשע ולכן היא לא תהיה אנחנו 

וצריך להבין מקודשת, אבל הרמב"ם אומר שהיא כן מקודשת! 

מישהו בינינו הרהר פעם בעבודה זרה? על מה מדבר  -

על איזו מציאות? אלא הכוונה 'הרהר בעבודה זרה  ,הרמב"ם

האם אני מבין ש'אין  -בדעתו' זה כל הסיפור של מגילת אסתר 

מלבדו' או שחס וחלילה יש משהו שאני חושב שיש לו עוד 

ישות? שיש לו משהו בפני עצמו? האם יש טבע או שהכל 

, אין 'ברור שצריך את 'אין טבעי'-האם אני מבין ש ניסים?

  ב"ה אבל זה כבר סגור, כבר מסודר'?הק

שואל למה הרמב"ם לא מונה את זיע"א הרבי מליובאוויטש 

בספר המצוות שלו,  'לא תעשהוות 'מצהאיסור של גאווה בתור 

כן רמב"ם אעונה שההוא לעומת הסמ"ג שכן מונה אותו, ו

זה כלול בתוך האיסור של  עבודה זרה. זה מבהיל.  -מונה אותו 

פור של מגילת יזה הס -אין לך אדם שאין לו הרהור עבודה זרה 

כי  'תמוש מזרעם עד עולם'אסתר. לכן המגילה לא תיבטל ולא 

חושב שיש נקודה אחת ואפילו קטנה שהיא 'טבע'  ברגע שאני

את מושג האמונה. לכן הפרק הפותח זה אומר שאני לא הבנתי 

וכל הכתובים  -דר וסוחרת , כוש ,את המגילה עוסק בהודו

לא  השש והבהט והבלאטות של ,עתידים להיבטל םוהנביאי

יבטלו. זה הסיפור של האיש היהודי שלא יכרע ולא ישתחווה. 

 נתחייבו שונאיהןמפני מה ' )מגילה י"ב( ואלים בגמראחז"ל ש

ועונים שתי  ,)בלשון סגי נהור( 'של ישראל שבאותו הדור כליה

להמן.  האחת 'מפני שהשתחוו לצלם', כלומר -תשובות 

'שנהנו מסעודתו של אותו רשע', של אחשורוש.  -והשניה 

ולמרות שההשתחוואה שלהם לא היתה באמת אלא רק 

י שההנאה מסעודת אותו רשע היתה אמיתית 'לפנים', הר

'לא היית בסעודה? אני הוזמנתי  -וייחסו לו שם יישות עצמאית 

 מגילת אסתר. ישבתי במזרח ליד השם ההוא...'. זווהייתי. 

 הידיעהבאיבוד  –האמונה 

שיום אחד לרבש"ע מנהג התחפושת בפורים הוא כדי להראות 

ים בשנה אנחנו לא מתחפשים בו, יום אחד שאנחנו מרא

נו כמו ילדים קטנים. כל השנה אנחנו מחופשים. לקב"ה שאנח

גם אבל אנחנו יהודים וליהודי אין כלום חוץ ממנו ית' ולכן זו 

הפעם היחידה בשנה שיש ציווי לערוך 'משתה'. הפוסקים 

שואלים איזה מן דבר זה שיהודי חוגג במשתאות, הרי בשום 

המשתה  והתשובה היא - , אלא רק שמחהחג אחר אין את זה

אני יודע ' כי עד דלא ידע'שאני מגיע לכדי להראות הוא 

שבידיעה שלי אני עדיין נותן לטבע משמעות, יישות, שעדיין 

יש טבע, וכל עוד יש טבע ואין אלו ניסים אז אני עדיין נמצא 

בביטול הדעת אני מראה את עומק  בהרהור של עבודה זרה.

 ,'על מנת שאני רשע -זה רמב"ם מפחיד  האמונה בקב"ה.

לא מילים  אלווצריכה גט.  'אפילו צדיק גמור מקודשת מספק

באויר. כי חירות אמיתית, שמחה מוחלטת, שאין לה שום 

 -מעצור, היא שאני מכיר את כל הטבע ויודע ששם ה' נמצא 

והקב"ה  ,סוחרתבתוך הטבע, והטבע הוא רצפה ושש ודר ו

 אירגן טבע כזה שפתאום גם אני הפכתי להיות חלק ממנו. 

ך נאור שעושה כרצון איש ואיש, כל מדינה ומדינה. יהודי מל

אולי בהשתלבות שלי עם רגע, פתאום יושב עם עצמו חושב '

אותו מלך נאור אני בונה את הגזרה האנטישמית הבאה על 

האם אני משדר  -והיא יכולה לנבוע רק מדבר אחד '. ?היהודים

ץ ולו 'ורבים מעמי האראת עצמי ולעצמי וממילא לעולם כ

?! שהניסים הגלויים וצרות מתייהדים' שאין טבע כלל

אבל רק  ,הראשונות והמועדים שבעקבותיהם עתידים להיבטל

 ,כולל חלקי המלכות שבהתחלה ,סיפור המגילה על כל תככיו

ות המשיח וכולל המס שמוטל בסוף, הוא מה שיקח אותנו לימ

 לעתיד לבוא? עלהגי

להבין שהפירוש  נוכל בהם פתחנו 'ערוך השולחן'על פי דברי 

 יבטל חוץ מימי הפורים זה גם החייםשכל הכתובים עתידים לה

יום שלנו. הרבה פעמים, במהלך החיים, אתה לא -של היום

רואה את האורות הגדולים של ישעיהו ולא את אלו שקריעת ים 

 . 'זכרם לא יסוף מזרעם' - אבל ימי הפורים ,סוף

 היהודיםפחד 

'ורבים מעמי הארץ  בפרט הזה של השיעוראבקש לסיים את 

כבר ר' שלמה הלוי האלקבץ . , של הגיור ההמונימתייהדים'

ב'מנות הלוי' על מגילת אסתר שואל מה שווה הגיור הזה? הרי 

 -'כי נפל פחד היהודים עליהם'  -אם אנשים מתגיירים מפחד 

השומרונים. והוא עונה באופן  'גרי האריות'אז זה לא גיור. כמו 

ם לא נפל על אלו שבאו להתגייר אלא על פחד היהודי -מדהים 

יליונים שנמצאים תחת הכיבוש של העמלקים. לא כל המ

עמלקים בעצמם. הם מפוחדים -דאע"ש הם מחבלים

ים, מעשרת בני המן. אבל כשהיהודים גילו את קמהעמל

בדנו של עמלק ייהודיותם ונפל פחדם על העמלקים אז א

ולם רוצה להתייהד, מהעולם מייצר אוטומאטית גיור המוני. הע

הוא מבין שאין טבע, שיש בורא שמנהל הכל דרך הטבע, אבל 

כדי להגיע למדרגה הזו צריך להוציא את העמלק מתוכי ואז, 

 כשאין ממנו חשש, אז הם מתייהדים. 

פרשת יתרו  -יחד. הנה חידון קצר תמיד עמלק וגיור הולכים 

ם עוסקיסמוכה כזכור למלחמת עמלק. גם בפורים אנחנו 

'ורבים מעמי -ב'זכור את אשר עשה לך עמלק' ומגיעים מזה ל

בתורה, לא בנביאים, יתרו ועמלק עוד הארץ מתייהדים'. איפה 

בלעם הרשע מסיים את ברכותיו  -צמודים? זה פלא פלאות 



 

5 

ובלק בא 'להעיף אותו לכל הרוחות'. תוך כדי בלעם אומר את 

  -אום המילים האחרונות שמתייחסות לעתיד, למשיח. פת

ְראֹ֙ ֶאת  ק ַוי ַ ל ֔ םֹ֙ ֲעמ  יִּ וֹּ ֵׂ֤ית ג  אׁשִּ ֹּאַמֹּ֑ר ר  וֹּ ַוי  לִ֖ א ְמׁש  ש   ַ֥ ק ַוי ִּ ל ֔ ֲעמ 

ן  ית  לוֹּ ַוי ֹּאַמר א  א ְמׁש  ש    י ַוי ִּ ינִּ ְרא ֶאת ַהק   ד. ַוי ַ ָּֽ י אֹּב  ַ֥ וֹּ ֲעד  יתִ֖ ְוַאֲחרִּ

. ך  נ ֶ ַלע קִּ ֶ ס  ים ב ַ ֶבך  ְוש ִּ ׁש  ם מוֹּ ַ֥י אִּ ן עַ  כ ִּ יִּ ֹּ֑ ר ק  ָּֽ ע  ֣ ה ְלב  ִ֖ ְהיֶ ִ֖ה ד יִּ מ 

ך    ָּֽ ב ֶ ׁשְ ו ר ת ִּ ַ֥  (בכ"-)במדבר כ"ד, כ' .ַאׁש 

כשהוא רואה משיח הוא רואה את אחריתו של עמלק, אבל אז 

 יהרי אנ' -הוא ממשיך ומדבר על הקיני, יתרו. הוא אומר ליתרו 

מכיר אותך, אנחנו חברים משכבר הימים. שנינו היינו היועצים 

. ובאיזה שלב, (יתרו, איוב ובלעם -כך לפי חז"ל )של פרעה 

אני רואה את  -אתה יתרו ברחת לנו. אז אני רוצה לומר לך 

עמלק נגמר, את פרעה נגמר, את הטבע מפנה את מקומו 

אתה היחיד מכולנו ש'איתן  -אומר לך ואתה, אני לגילוי משיח 

שים בסלע קינך'. נניח שינסו להגלות ' –מושבך'. אתה קבוע 

 -מדהים  שםרש"י  '.יחו?אותך, לגרש או למגר אותך, כמה יצל

אשריך שנתקעת לתוקף זה  כי אם יהיה לבער קין וגו'.

שאינך נטרד עוד מן העולם כי אף שאם אתה עתיד לגלות 

מה  ,עם עשרת השבטים ותהיה לבער ממקום שנתישבת שם

שמא  ?עד היכן הוא מגלה אותםעד מה אשור תשבך. ? בכך

טלטול ממקום אלא  ,אין זה טרוד מן העולם ?לחלח ותבור

 )רש"י, שם( .מקום ותשוב עם שאר הגליותל

 . 'ום למקום ותשוב עם שאר הגלויותקטלטול ממ'

 הנצחמגילת 

. כמדומני שזו הסיבה העמוקה 'רבים מעמי הארץ מתיהדים'

שהמגילה לא מסתיימת בסיום השמח שכולנו מצפים לו. 

בעיה עם המגילה. בניגוד קצת אנחנו 'הישראלים', יש לנו 

 מגילתבשיותר קל לנו להזדהות, הרי ש לחנוכה והמכבים

מעתה נבין אבל  אנחנו נשארים בגלות, לא נעים...ר תסא

מגילת אסתר היא מגילת הנצח שבאה לתאר שאפילו אם ש

-אתה נמצא בגלות הכי גלותית, באותו רגע שאתה מכיר ש

אז דווקא במקומות הכי חשוכים  -'איש יהודי', שאין טבע 

ובקשת  -בצר לך 'ת עד ה' אלוקיך'. 'ושב -ורחוקים אתה מגלה 

ר היא שהיא תס'. כל התגלית של מגילת אמשם את ה' אלוקיך

לעתידה להיבטל אף פעם בעולם שלנו פה, כי כשהיא קיימת 

בי משמע יש ה' גם כששמו לא מופיע. זה שיש בי את כל 

, זה עדיין יכול להיבטל, אסתרהתנ"ך אבל אין בי את מגילת 

ה' כאשר הוא לא מופיע, כשאני קורה  ורק כשיש בי את שם

על רצפת בהט ושש ועל הפוליטיקות הקטנות ולהבין שזה הכל 

אלוקות, והניסים הנסתרים, הטבע איננו טבע כי אם השגחה 

וכמו שפורסם בשמו שהרבי כך אני חי לעתיד לבוא.  -פרטית 

 -ר' ברוך ממעז'יבוז' )נכדו של הבעש"ט( שאמר בשם סבו 

לא יצא", כלומר, מי שקורא  -גילה למפרע ש"הקורא את המ

את המגילה וחושב שזה סיפור היסטורי, שהתרחש אז ולא 

לא הבין את כל  -אצלי מבין שהמגילה היא נצחית, היא עכשיו 

 .ענין פורים

-פתאום אני חושב שאם המגילה כן הייתה מסתיימת בהאפי

ימוד, את אנד וכולם היו עולים לארץ, זה היה הרוס את כל הל

הכל. וכמה מדהים שרק פורים שנחגג בשני ימים, יום אחד 

לכבודה של ירושלים, בט"ו, לירושלים שבי. שושן לא היתה 

מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, אבל רק פורים הוא 

. חנוכה יכול להביא אותנו להמון שירים התפיסה שאין טבע

עשות על זה אחר וכמה תיקון צריך ל -כמו 'נס לא היה לנו' וכו' 

 כך. 

או שאתה מבין שזה הכל הקב"ה או שאתה  -מגילת אסתר 

 מבין שאתה עוד לא מבין אבל צריך להבין את זה. 
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(ב') היהודיתקודה הנאת לעורר 
 ?תוקף הנסהיכן מ

בהבנת הפרק הראשון והתיאור פתחנו בשיעור הקודם 

הפרטני והמיותר לכאורה שבו, והקשר שלו לתוקף הנס. ואכן 

ט( )מגילה י"ו של הנס כפי שראינו, כאשר חז"ל דנים בתוקפ

 -מביאים שלש דעות. האחת היא מהפסוק הבא הם 

י ב ֶ֣  ַכִ֗ ְרד ֳּ ֣מוֹּ מ  ׁשְ ה ו  ֹּ֑ יר  ֣ן ַהב ִּ ׁשַ ׁשו  ה ב ְ ִ֖ י  י ה  ֔ יׁש ְיהו דִּ ֣ ןאִּ יר ב ֶ ָּ֧ אִּ  ן י 

ן י ב ֶ ַ֛ ְמעִּ י ׁשִּ ָּֽ ינִּ ַ֥יׁש ְימִּ יׁש אִּ ִ֖ ם .קִּ ם עִּ יִּ ַל֔ ׁש  י֣רו  הֹ֙ מִּ ְגל  ֵׂ֤ר ה  הֹ֙  ֲאׁשֶ ֹּל  ַהג 

ְני ֣  ם ְיכ  ִ֖ ה עִּ ְגְלת ֔ ֣ר ה  ֶלךְ ֲאׁשֶ ר  ה ֶמָּֽ ִ֖ ַכְדֶנצ ַ ה ְנבו  ֣ר ֶהְגל ֔ ה ֲאׁשֶ ֹּ֑ ְיהו ד 

ל ֶבָּֽ ן ֶאת. ֶמֶַ֥לְך ב   י אֹּמ ֵ֜ ת ַוְיהִֵּּ֨ רֹ֙ ב ַ יא ֶאְסת   ֵׂ֤ ה הִּ ֹּ֔דוֹּ  ֲהַדס  ִ֗ )אסתר  ...ד 

 (ז'-ב', ה'

שם באמת מתחיל סיפור תקף הנס, איך אסתר מגיעה לארמון 

 - אחשורוש. הדעה השניה אומרת שתוקף הנס מתחיל ב

ר הַ  ׁש ֶאתַאַח֣ וֹּ רֵ֜ ו  ֶלְך ֲאַחׁשְ ֵֶּ֨ ֩ל ַהמ  ד ַ ה ג ִּ ֶ ל  א ִ֗ ים ה  ֣ רִּ ב  ן ד ְ ָּֽ ן ב ֶ ָּ֧ מ   ה 

םֹ֙ ֶאת ֹּ֑הו  ַוי  ֹ֙ש ֶ א  ְ ְיַנש   י ַוָּֽ ִ֖ גִּ ֲאג  א ה  ת  ַ֛ ד  ְ ל ַהמ  ל כ   ַעַ֕ ְס֔אוֹּ מ  ים  כ ִּ ִ֖ רִּ ַהש   

וֹּ  ת ָּֽ ַ֥ר אִּ  )שם ג', א'( .ֲאׁשֶ

 -והדעה השלישית אומרת שתוקף הנס מתחיל דווקא ב 

ה הַ  ְיל  ֣ ל ַ ֶֹּ֑לךְ ב ַ ת ַהמ ֶ ַנ֣ ה ׁשְ ִ֖ ְדד   )שם ו', א'( ...֔הו א נ 

עות מובנת. אנחנו זוכרים שיש כמה כל אחת משלש הד

יחד עם הבעל קורא,  ,פסוקים במגילה שכל הציבור קורא בקול

אחרון הוהראשון שבהם הוא 'איש יהודי היה בשושן הבירה'. 

 'כי מרדכי היהודי משנה למלך -הוא הפס' החותם 

זה אנחנו מכירים כי יש כמה פעמים  ...'. אבל אתאחשורוש

פעם  4שבהפטרות אנחנו קוראים בקול את הפסוק האחרון.

  -נוספת המוזכרת שאומרים בקול הוא הפס' 

ר יק ָּֽ ן וִּ ִֹּ֖ ש  ה ְוש   ֹּ֑ ְמח  ה ְוש ִּ ִ֖ ר  ַ֥ה אוֹּ ְית  ָּֽ ים ה  ַ֕ הו דִּ  )ח', ט"ז( .ַלי ְ

במגילה מופיע יותר מכל מקום אחר בכל התנ"ך כולו ואולי זו 

'המלך'  הגם המילש הוא 'היהודים'. נכון -בה המרכזית המילה 

חוזרת על עצמה פעמים רבות, ולכן הפסוקים שקוראים בקול 

 עוסקים במלך וביהודים.

 שם הפורעל 

המושג 'יהודים' כפי שמופיע במגילה הוא בעל משמעות גדולה 

מאד ואני מבקש להיכנס אליו דרך שני הפסוקים הללו, לא 

נקרא פורים על שם הפור, זה פסוק  החג .לפני שנשאל שאלה

  -מפורש, לכאורה 

ְראו ֩ לַ  ַעל ָּֽ ן ק  ֵּ֡ יםֹ֙ ַעלכ   ה פו רִּ ֶ ל  ֵׂ֤ א  ים ה  מִֵּּ֨ ו ר י   ֔ ֣ם ַהפ   )ט', כ"ו( ...ׁש 

זהו הגורל שהפיל המן בחודש הראשון והוא נפל ומהו הפור? 

האם   - שאלה ראשונה ;שלש שאלות נשאלעל חודש אדר. 

אנחנו מכירים עוד חג שנקרא לא על שם הניצחון או הנס אלא 

פסח לא נקרא 'חג פרעה' או 'חג על שם הגזרה? אין דבר כזה. 

                                                           
 ועוד. כמו 'הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא..', 4

כל הילוד היאורה תשליכוהו'. חנוכה לא נקרא 'חג גזירות 

שהפיל המן כדי  אנטיוכוס'. רק פורים נקרא על שם הפור

 . להשמיד את כל היהודים

אם זה על שם  ה החג נקרא בלשון רבים?למ -שאלה שניה 

אחד בלבד, למה הוא נקרא  -גורל  -הפור, הרי שהיה פור 

 'פורים' ולא 'פור'? 

 , בשפה של המן,למה בכלל בלשון פרסית -שאלה שלישית ו

'חג הגורל'? מישהו אמר לי פעם בצחוק שלא  -ולא בעברית 

נעים לקרא לזה 'גורל' כי זה נשמע סוג של הימורים, מפעל 

האם זוהי המהות  -שאלה נוספת אולי פה טמונה הפיס... אבל 

 הגורל?  ,של החג

 כיפורים - פורים

רק נזכיר שפור, גורלות, יש לנו גם ביום הכיפורים. שם בעבודת 

. ונזכיר עוד תהכהן הגדול יש את שני השעירים ואת הגורלו

דבר מעניין שלא רק בעבודת כה"ג ביוה"כ יש גורלות אלא גם 

אנחנו של יום הכיפורים בתפילת מנחה  -במקום מרכזי נוסף 

אניה הת יונה שבמרכזה יש גורלות. יושבי רטראים את הפקו

 -יל גורלות כדי לדעת טמחליטים לה

ל ַעל... ִ֖ ר  וֹּ ל ַהג  ַֹּ֥ פ  ת ַוי ִּ ֔לוֹּ ר  וֹּ לו ֹ֙ ג ָּֽ ֹ֙ ִּ פ  נו  ַוי ַ ֹּ֑ ה ַהז ִֹּ֖את ל  ַ֥ ע  ר  י ה  ַ֛ מִּ ל ְ ׁשֶ  ב ְ

ה ָּֽ נ   )יונה, א', ז'( .יוֹּ

המקורות הללו ונשים לב לנקודה  תקח לרגע את שלשיבואו נ

נתחיל ביונה. אחרי שהם מפילים גורלות הם ניגשים מרתקת. 

 -ליונה ושואלים אותו 

י ַמה ... ָּֽ ך  ְוא  ה ַאְרֶצ֔ ֣ א מ  ֔בוֹּ ן ת   יִּ ַא֣ ֹ֙ ו מ  ך  ַלאְכת ְ ה מ ְ ת   ָּֽ ם א  ה ַעִ֖ ַ֥ ז ֶ  .מִּ
 )שם ח'(

'מלאכתי היא נביא ואני בא מיפו' או  -לכאורה הוא צריך לענות 

  -משהו כזה, אבל הוא עונה 

ְברִּ֣  ... י ְוֶאתעִּ כִּ נֹֹּּ֑ א ה' י א  ֔ ר  י י  ֣ םֹ֙ ֲאנִּ יִּ ַמֹ֙ י ַהׁש   ֵׂ֤  )שם ט'( ...ֱאלֹּה 

הקריאה 'עברי אנכי' באה כתוצאה מגורל. היא תשובה מוזרה 

כנראה שזה הכל. ביום  -ה? עברי זה מקצוע? תחביב? מה ז -

הכיפורים הגורלות באים כדי לכפר בשעיר לעזאזל על כל 

לות בגורלות מהו העבירות שאפשר לכפר עליהן, כדי לג

לגלות שיא העבודה. וזה  –השעיר לה' ומהו השעיר לעזאזל 

את הכח המיוחד של עם ישראל ביום הכיפורים, שבו לפי חז"ל 

 "עיצומו של יום מכפר". 

 בלי תשובהכפרה 

בגלל תשובה בא לא השעיר המשתלח כפי תאורו של הרמב"ם 

- 
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שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה, הקלות 

בין שעבר בשגגה, בין שהודע  והחמורות, בין שעבר בזדון,

והוא . לו, בין שלא הודע לו, הכל מתכפר בשעיר המשתלח

שעשה תשובה. אבל אם לא עשה תשובה, אין השעיר מכפר 

 )הלכות תשובה ב', ב'(... לו אלא על הקלות

היינו מצפים שאם אדם לא עשה תשובה אז לא יתכפר לו 

יש עברות עדיין בכלל. איך זה שאם הוא לא עשה תשובה 

השעיר המשתלח מגלה שיש  -עשה שמתכפרות לו? הוא ש

מושג של כפרה אצל יהודי גם כשהוא לא עשה תשובה, זה 

געוואלד. אם עשה תשובה אז השעיר מכפר לו על הכל ואם 

מכפר על הקלות בלבד. הגורל עושה כאן משהו לא  -לא עשה 

 מובן.

הפור, הגורל של המן, שהפך לשם של החג,  -וכן בפורים 

 לו. למהות ש

עם ישראל בפתיחת המגילה נמצא במצב הכי גרוע שיכול 

להיות. ראינו את שאמרו חז"ל שהכליה שנתחייבה על ישראל 

תה בגלל שנהנו מסעודתו של אותו רשע ומפני יאז הי

שהשתחוו לצלם. מתוארת שם ממלכה, הדמוקרטיה 

כולנו נראים -היהודים מגיעים בסעודה כמו כולם  5ה,הראשונ

דה הזו שהכשרות שלה היא אותו הדבר. לכולם יש מקום בסעו

"צ ובד"צ. והמלך נותן לכל אדם מכל מקום את לפי כל בד

היכולת להרגיש שם רצוי, בין אם הוא מהעמים הנאורים 

 )'הודו'( ובין אם מהאומות הנפסדות )'כוש'(.

 יחידי -יהודי איש 

כשיו. נדמה לי שהפירוש של 'איש יהודי היה אגיד דבר נורא ע

שלא יכרע ולא ישתחווה למרות שכל  האישבשושן הבירה', 

היה איש אחד  -העולם כועסים עליו בגלל זה, הוא הדבר הבא 

רק אחד. כל השאר, לא בטוח  ,בשושן הבירה שהיה יהודי. זהו

. האוירה לפי מעשיהם או לפי איך שהם נראו שהיו יהודים

ההוא'. לא  הכללית שם היתה 'ואנכי הסתר אסתיר פני ביום

תנו אלא גם אנחנו התחפשנו רק הקב"ה הסתתר מא

 והסתתרנו ונראינו כמו כל יתר העמים. 

לפי זה נוכל להבין את טענת המן שבא ומנסה להסביר למלך 

  -הזה מי הוא עם ישראל 

ת  י֣נוֹּ ל ְמדִּ כִֹּ֖ ים ב ְ ִּ֔ ַעמ  ָּֽ ין ה  ֣ דֹ֙ ב   ר ו ְמפֹּר  ֵׂ֤ ד ְמֻפז   ֣נוֹּ ַעם ֶאח ִ֗ ... ֶיׁשְ

ל ַמְלכו   כ   ת מִּ ם ׁשֹּ֣נוֹּ יֶהִּ֞ ת  ֹּ֑ך  ְוד  ם ְוֶאתתֶ ים  ע ִ֗ ם עֹּש ִּ֔ ֣ ינ  ֶלְךֹ֙ א  ֹ֙ ֶ ת ֵׂ֤י ַהמ  ד  

ין  ֶַ֥לְך א  יח  ְוַלמ ֶ ה ְלַהנ ִּ ִֶ֖  )ג', ח'( ם.ׁשוֹּ

למה צריך להסביר למלך מי הוא העם הזה ועוד כל כך 

בפרוטרוט? הוא לא מכיר אותם? הוא לא היה מלך טיפש, הוא 

לו הרבה יועצים ויודעי עתים,  היה מלך מופלא. חוץ מזה היו

בטוח שהוא הכיר. אלא המציאות היתה שהיה רק יהודי אחד 

שון שאנחנו קוראים מובהק בשושן הבירה. זה הפסוק הרא

אנחנו קוראים בקול רם המגילה סוף קראת בקול רם. ורק ל

                                                           
ן וכרצון המ)'איש יהודי'( אמרו חז"ל כרצון מרדכי  –כרצון איש ואיש" " 5

 .)'איש צר ואויב'(

'ליהודים היתה אורה ושמחה...', כי זה אחרי  -פסוק נוסף 

א רק הקב"ה הסתתר ל שכולנו חזרנו ונהיינו מחדש יהודים.

גם אלא היהודיות שלנו הסתתרה. כמה נפלא ועמוק זה ש

 מרדכי ואסתר עצמם אלו שמות פרסיים.

 פרק א' נותן לנו את הרקע לכך שעם ישראל מגיע למצב שהוא

איש הזוי. הוא הרי  איננוזה לא סתם. המן  - שהתחייב כליה )!(

 הכוונה היא שכל המערכת ממוכנת,ו ,חז"ל 'ממוכן' על פי 

היא עובדת ושוחקת את היהדות של היהודים עד משומנת, 

ני ו'תקשיב טוב אד -שבא המן ומגלה לאחשורוש ואומר לו 

המלך, יש ביהודים האלו משהו פנימי שאולי לא מרגישים בו 

אבל דע לך שכאשר לא רואים שהם יהודים אז מתגלה הגורל, 

אז מתגלה הכוח הפנימי שלהם', ואז יבוא החלק הבא של 

 מגילה ויוכיח הכל. נסביר את זה לאט;ה

 אני לפניךמודה 

ברנו כבר שאין במגילה הזו ניסים גלויים. בתורת החסידות די

מוסבר שזה ששם ה' אינו מופיע במגילה, לא שם הוי"ה, לא 

הרי  -ל וכו', ממש כלום, ועוד יותר -אלוקים, לא צבאות, לא א

כולם מתפללים במגילה, שק ואפר יוצע לרבים, אבל אין שום 

לקב"ה שמוזכרת במגילה. לא כינוים כמו 'חנון', 'רחום'  פניה

זו גאונות לכתוב באופן הזה את המגילה. נחדד עוד את  6וכיו"ב.

כל הכתובים עתידים להיבטל חוץ ממגילת אסתר,  -השאלה 

שבמגילה אנחנו לא עוסקים אפילו לא בשם ה'  בגלל כל זה זה 

המפורש. שם  אלא רק בעצמותו ית', זה למעלה אפילו משם ה'

של מישהו הוא הצורה בה אני קורא לו. יש שם נכתב ולא נקרא 

אבל זה גם שם. בבית המקדש היו מברכים בשם ה' המפורש  -

כאשר הכהן הגדול היה מוציא את השם גדול והמפורש 

בקדושה ובטהרה וכולם היו כורעים ומשתחווים, אבל במגילה, 

אין לווים, אין למרדכי , אנחנו יהודים. אין כהנים, זה געוואלד

שום כינוי כמו 'רבנו', 'הצדיק' וכו' אלא רק 'יהודי'. יהודים. זה 

שכאשר הגויים מתגיירים הם נקראים גם כן בולט עד כדי כך 

 'מתייהדים'.

המילה 'יהודי' קרובה למילה 'הודו'. יהודי בא מהמילה מודה. 

'מודה' זה גם להגיד תודה, זה גם להודות באשמה, אבל המקור 

 ל כל זה הוא התבטלות מוחלטת. חז"ל מתבטאים ואומריםש

', /יהודה/אליעזר'מודים חכמים לרבי מאיר מה מקומותבכ

ל דעתו כשהפשט בזה הוא שהם מבטלים את דעתם לגמרי א

לו תודה או מודים באיזו עובדה  םוהכרעתו. זה לא שהם אומרי

 העצמיות מול דעתו. אלא רק ביטול -

יא יהודי קם בבוקר והמילה הראשונה שיוצאת לו מהפה ה

'מודה אני לפניך...'. קודם כל 'מודה' ורק אחרי זה 'אני'. פירוש 

כבר רבש"ע'.  ,בעברית הוא 'אני בביטול מוחלט אליך 'מודה'

כולנו  -לא אחת אבל עכשיו נבין את זה לעומק את זה הזכרנו 

ידיים. יודעים שאת 'מודה אני' אומרים עוד במיטה לפני נטילת 

פני נטילת ידיים כי מר את זה לההסבר הרגיל הוא שאפשר לו

 ניחם על הרעה, חנון ורחום וכו'. –ביונה כן מוזכר ואילו  6
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ם ה' כמו ם ש  אין ש   -בעומק שם ה' לא מופיע שם. אבל 

אני אז ו שאני נטהרכשבמגילת אסתר אין. נטילת ידיים זה 

נגעו ו 'עסקניות'הן היו  עכשיו מרים, נוטל, את הידיים למעלה.

במקומות המטונפים ועכשיו אני מרים אותם לעשות איתן 

זה  - 'מודה אני'יהודי אומר דברים של קדושה, מצוות וכו'. כש

בטל לאלוקות. זה גורל, זה בכלל לא קשור לנטילת אומר שאני 

ידיים שלי. בין אם הידיים שלי נטולות ובין אם לא, ובעיקר 

כאשר הן לא נטולות. גורל הוא בחירה אקראית לגמרי בין שני 

יש דברים שווים לחלוטין. בחירה בין יין לקפה זה לא גורל. כש

רים אין ביניהם שום הפרש, שני שעילפני שני דברים זהים ש

זה ואני בוחר דווקא באחד,  - משקלובעלי אותה קומה גיל צבע 

 על פי הגורל. 

במגילת אסתר מתגלה בחינת  -'הפיל פור הוא הגורל' 

ה של תפילת נעילה ביום הכיפורים(, לא )זו הבחינ 'היחידה'

סדר אלא בגלל שאני בגלל שנטלתי ידיים או בגלל שאני ב

במהותי יהודי, וכאשר עמלק מעורר אותי אז מתגלה שהיהודי 

מלמטה בלי שום אתערותא דלעילא בכביכול, כלומר בלי שום 

משהו גלוי כמו עמוד ענן או מעמד הר סיני וכיו"ב, מתעוררת 

הנקודה שמגלה שאמנם היהודי הזה נראה כמו הפרסי או 

הוא אינסוף. אז מתגלה 'מה ו של אבל במהות -המצרי או היווני 

 נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו'. 

 עם אחדישנו 

על היה הפיל  ו לימים האלו פורים' כי הפור שהמן'על כן קרא

על  . והוא עשה זאתמנת להגיע לנקודה העמוקה ולמגר אותנו

אחד' ומבארים חז"ל  בא לאחשורוש ואמר 'ישנו עםהוא ש ידי

ישן לו מעמו'  -' דה' אח'אותו שנאמר בו ' שטענת המן היתה

מודע לאינסופיות של העם הזה', 'אני  - ז' י"ב( אסתר רבה)

אומר המן וצריך להתייחס אליו ברצינות. זה לא סיפור לילדים 

קטנים. זו המגילה שתתקיים גם לעתיד לבוא, היא זו שמגלה 

את היחידה, את המהות והעצמות ששלנו היהודים. 'אתה 

? אתה חושב שזה לבולל אותם כברחושב אחשורוש שהצלחת 

הצרפתים  -ר העמים ה כמו כל שאלסעודות שלך ז םשהם באי

. אחשורוש לא גרמנים וכו'? אז דע לך 'ישנו עם'והצ'רקסים וה

'הרי שנינו למדנו אזרחות.  -בין מה הוא רוצה, ובטח ענה לו ה

אין להם. כורש  -אין להם, דגל  -מה עושה אותם עם? מדינה 

לפני דור או שניים הצהיר הצהרות ונתן להם את האפשרות 

זרה לירושלים אבל אף אחד מהם אל רצה לעלות. הם לעלות ח

נשארו פה אצלי. על איזה עם אתה מדבר?', והמן ממשיך 

'אדוני המלך, אתה עוד לא קולט. ישנו עם אחד מפוזר  -ואומר 

 גם יחד. הקב"ה ועם ישראל זה אחד הוא אחד ומפורד -ומפורד 

הם נמצאים בכל מדינות  מפורד. תקשיב אדוני המלך, -

'אולי יש כמה יהודים פה וכמה  -ך'. ואומר אחשורוש מלכות

ושתו  כולם אצלי במשתה מאה ושמונים יוםהם היו הרי שם. 

הם כן מתפללים מנחה או לא לא משנה אם מכלי המקדש. אז 

                                                           
הן  'גחלים עוממות'. ה 'עם' באה מהמילה 'עמום'רים שהמילמופיע בספ 7

ת עליהן כי שנדמה שהן כבר כבויות אבל ממש לא כדאי לשב ,עצים, גחלים
 הן עתידות להתלקח מחדש.

'ודתיהם  -אבל הם נהנים מסעודת המלך'. והמן ממשיך  -

העם הזה לא יהיה נאמן  -שונות ואת דתי המלך אינם עושים 

לעשות את כל העולם כולו אחשורוש. אתה לרעיון הענק שלך 

בלי עמים, כולם שווים, כולם  ,מנסה ליצור גלובליזציה עולמית

מגיעים בשווה לסעודות, והיהודים האלה יהרסו לך את 

בהם משהו יש ' -המלך לא מבין מה המן רוצה   .'התוכנית

 -. והמן בשלו 'בסך הכל הם משתלבים יופי אבל 7עמום אולי,

 . 'בין, העם הזה אמנם ישן אבל הוא עדיין ישנו'אדוני המלך ת

שהיה הבדל בין  8הזכרנו בשיעור לפרשת בשלח השנה

הפעולה שעם ישראל היה צריך לעשות במלחמה מול מצרים 

לבין מה שנדרש מהם )'אתם תחרישון'( על שפת ים סוף 

האדמו"ר הבאנו מ. )תפילה ומלחמה( כשבאו להילחם בעמלק

מצרים מייצגים את  -שם דבר מדהים  זיע"אמאיז'ביצא 

התפיסה הגויית האתאיסטית של אין ה'. 'מי ה' אשר אשמע 

'ואם התפיסה שלהם היא שאין ה'', אומר בקולו', אמר פרעה. 

גידו שאתם חיילים 'אז אל תלחמו כי כשתלחמו י -משה לעם 

ל, ולכן גם אל תתפללו כדי שלא יגידו עוה פטובים ולא שהקב"

ישראל '!'. אבל עמלק מאידך הוא הם מתפללים פילה'איזו ת

וישראל אפילו מומר יודע שיש אלוקים , נינו של עשו, 'מומר

אבל  -שהוא ישן. שהוא לא משגיח. יש ה'  והוא מכיר בו, רק

אין מה להיות ירא אלוקים, כי 'אשר קרך בדרך'. הוא מצליח 

לקרר אותנו, לתת תחושה של מקרה ומשם מגיעים גם 

א לגלות את התוכן הפנימי שיש בגורל. לטומאת קרי. והמן ב

ואז התעורר גם הפור מלמעלה, ו'על כן קראו  -הוא הפיל פור 

לימים האלו פורים על שם הפור', על שני הפורים, שמלמעלה 

 ושמלמטה.

 פניהם של ישראלשהושחרו 

ולמה בחרו בשם החג את הלשון הפרסית, שפתו של אותו 

שבנפש,  צורר רשע? כדי להראות שהיחידה הזאת, האחת

ראים ניודית שבאה לידי ביטוי דווקא כשאנחנו הנקודה היה

והכי חשוך, הנקודה הזו חודרת אותו דבר כמו הגויים, הכי רחוק 

לא נקרא על שם הנס מלמעלה, לא  גם את השפה הזו! החג

לא על שם הצדיקים אלא על שם גזירת המן ו ,שם הניצחון על

 עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי'. כדי'כדי לגלות את ה

עכשיו בימי שמתעורר לגלות מה זה בעצם הדבר הפנימי הזה 

'כי  ,אחשורוש. חז"ל אומרים שזה היה שמו, אחשורוש

ותמיד היה לי  הושחרו פניהם של ישראל בימיו' )מגילה י"א.(.

הושחרו פניהם של ישראל בגלל המן, בימיו של הרי  -קשה 

אלא כשאתה משחיר את  -המן, ומה הקשר לאחשורוש?! 

אתה לא רואה כלום. כך גם אנחנו נראינו בדיוק אותו התמונה 

דבר כמו בני כל יתר העמים, מהודו ועד כוש. הושחרו פניהם 

 של ישראל במשתה ולאורך כל הדרך מתחילת פרק א'.

 

 בשלח תשפ"א 'לפר , טועמיהחה 'ואתם תחרישון'שיהרחבה בעי' ב 8
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'כי  -שאלנו בשיעור הקודם מה ערכו של גיור שנובע מפחד 

נפל פחד היהודים עליהם'? הרי אין לזה ערך או תוקף. אדם 

ל פחד. להתגייר מתוך מסקנה שה' הוא האלוקים ולא בגל צריך

אבל יש  9והבאנו שם את הסברו של רבי שלמה הלוי אלקבץ.

ל לעמי הארץ התגיירו לא בג - 10בזה עוד הסבר שמביא הרמ"א

ממה  -שנפל עליהם 'פחד מהיהודים' אלא 'פחד היהודים' 

יהודי מפחד? רק מהקב"ה. בזכות היראת שמיים של היהודים 

נפלה גם עליהם, רבים מעמי הארץ באו להתגייר. וזו הסיבה ש

עמלק מתמוטט )היפך  'יראת אלוקים'למפלת עמלק כי כשיש 

 , דברים כ"ה, י"ח(.ולא ירא אלוקים""

עם שלם שאתמול נהנה מסעודתו של אחשורוש והשתחווה 

לצלם מבין שמה שצריך לעשות כעת הוא להוציא שק ואפר, 

והפור, הגורל, מעורר את נקודת להתפלל מקטן ועד גדול, 

היהודי, את ה'מודה', דווקא כשהידיים שלו לא נטולות, ואז 

 ימי הפורים האדירים האלה. מגיעים 

 מנהיגותמבחן 

את מבאר זיע"א  הרבי מליובאוויטש "."שק ואפר יוצע לרבים

שכאשר אסתר שומעת שמרדכי יושב בשער המלך בלבוש שק 

סף היא שולחת אליו את התך, ומרדכי מספר לו את פרשת הכ

'ואם החרש תחרישי בעת  -ומוסר לאסתר אשר שקל המן וכו', 

הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך 

'עכשיו אנחנו נבחנים בהנהגת העם  -הוא אומר לה  11תאבדו',

ואם ניכשל אז הקב"ה ישלח מישהו או משהו אחר. ואני רק 

מזכיר לך אסתר שכבר היה לנו סבא אחד שברגע האמת מול 

שאול. עכשיו אנחנו במבחן הנהגה'. לכן הוא  -נכשל עמלק 

והיא שולחת חזרה  וממשיך לשבת בתוך העיר לובש שק ואפר

  -אליו ואומרת 

ס ֶאת וֹּ נֵּ֨ ְך֩ כ ְ ל ל  ַלי ְוַאל כ   ן ְו֣צו מו  ע ַ֠ ׁש ִ֗ ׁשו  ים ב ְ ֣ ְמְצאִּ נ ִּ ים ַהָּֽ ֵ֜ הו דִּ  ַהי ְ

ו  ְוַאל ֹּאְכלֵּ֨ יְ  ת  יםֹ֙ ַל֣ מִּ ת י  ׁשֶ לֵֹּׂ֤ ו  ׁשְ ֵ֜ ת  ׁשְ םת ִּ ֔יוֹּ ה ו  ם ל  ִ֖י  ג ַ י ְוַנֲערֹּתַ ַ֥ ֲאנִּ

ֹּ֑ן ֣צו ם כ    )ד', ט"ז( ...א 
כל היהודים שלפני כמה רגעים היו במשתה מתאחדים וצמים. 

ל עוררת. כשנמצאת בנפש של היהודי מת 'היחידה'נקודת 

ה של אסתר הוא המלכה, תפקידנזכור כי היהודים מתפללים. 

, לפי הגיון ,מרדכי הוא שר בכיר היושב בשער המלך. עכשיוגם 

שון ששר בכיר בקבינט צריך הדבר הרא -במצב כזה קשה 

לעשות הוא ללכת להפעיל קשרים פוליטיים. לארגן  לכאורה

 -אבל ראשית כל  ,מבפנים. אחר כך גם לארגן תפילות ועצרות

לפעול בהשתדלות. וגם המלכה, לכאורה היא צריכה למצוא חן 

בעיני המלך כדי שהוא יגיש לה את השרביט, אבל אסתר 

נכנסת אל המלך אחרי צום רצוף של ששלשה ימים ושלשה 

)מגילה י"ג( לילות. איך היא תמצא חן בעיניו כך? חז"ל אומרים 

מה ההיגיון במה  ..שהיא נראתה 'ירקרוקת' כשנכנסה למלך.

אז קודם  -שהם עושים? הרי הגזרה נגזרה לעוד כמעט שנה 

                                                           
 שפחד היהודים נפל על העמלקיים ולא על עמי הארץ. עי' לעיל. 9

 בפירושו 'מחיר יין' על מגילת אסתר. 10
 , הוא רק מרדכי.'אין לה אב ואםכזכור 'של אסתר, ש 'בית אביה'אגב,  11

 השתדלות ואחר כך יהיה גם זמן לצומות ותפילות תעשו

נכנסת אל המלך כבר . את שלמהשנה  - יש עוד זמן המוניות.

ר. תסאבל זהו כל הסיפור של מגילת א - !אז מה את עושה?

מרדכי ואסתר אומרים 'אנחנו נמגר את הגזרה על ידי שנעורר 

 את נקודת היחידה שבנו'.

כששאלו את מרדכי היהודי, שהיה אז שר הפנים, שר הביטחון, 

ומאין תבוא?'  לאכתך'מה מ -שר החוץ או כל תפקיד בכיר אחר 

הוא ענה 'עברי אנכי ואת ה' אלקי השמים אני ירא', ממש כמו  -

  -יונה. וכששאלו את אסתר 'מאין את? 

ר ין ֶאְסת  ִ֗ ֣ ֹ֙ ְוֶאת א  ה  ַלְדת   וֹּ ֶדת מָּֽ ֵׂ֤ יה   ַמג ֶ ֶלִ֖ ַ֥ה ע  ו   ַ֛ר צִּ ֲאׁשֶ ַ ה  כ  ַעמ  ֔

ֹּ֑י כ  ְרד ֳּ  )ב', כ'(  ...מ 

כל היהודים וצומו  'לך כנוס את -אומרת כן אבל דבר אחד היא 

 עלי וגם אני ונערותי אצום כן'. 

 12רעי ואהובי, האם אנחנו עוד חג שנכנסים אליו מתוך תענית?

פורים היא מההבנה שהדרך למגר את הגזרה איננה הכניסה ל

אלא דרך לעורר  ,עוברת דרך ההצלחה המדינית, הצדקותית

היה, אחד  -את נקודת היהודים. 'איש יהודי היה בשושן הבירה' 

ובא והצליח לעורר את הנקודה הזו אצל כולם, עד שכל יהודי 

בשושן הבירה ובמאה עשרים ושבע מדינות הפרזים והמוקפים 

 היה יהודי בעצמו. 

 על במותימו תדרוךואתה 

 נקראיםם ה יש לעם ישראל עוד כינוי במגילה חוץ מ'היהודים'.

 -'עם מרדכי' 

י ָּֽ וֹּ כ ִּ י ְלַבד ֔ ַכ֣ ְרד ֳּ מ  דֹ֙ ב ְ ח י  לֵֹּׂ֤ ׁשְ יו לִּ ינ ִ֗ ע  ֶבז ב ְ ֣ וֹּ ֶאת ַוי ִּ ידו  לִ֖ ַ֥ ג ִּ ם  הִּ ַע֣

ֹּ֑י כ  ְרד ֳּ  )ג', ו'( ...מ 

מרדכי אלא ל , שהרי אנו איננו שייכים'העם של מרדכי'אין זה 

זהו עם שכל אחד בו הוא מרדכי. חז"ל אומרים שכאשר בא 

  -המן להרכיב את מרדכי על הסוס במצוות המלך 

אמר ליה סק ורכב אמר ליה לא יכילנא דכחישא חילאי 

סליק כי סליק בעט ביה אמר ליה לא מימי תעניתא גחין ו

אמר ליה  ',בנפל אויבך אל תשמח' (משלי כד, יז) כתיב לכו

ואתה ' (דברים לג, כט) לי בישראל אבל בדידכו כתיבהני מי

  )מגילה ט"ז.('. על במותימו תדרוך

)על הסוס(, אמר לו  'קום ועלה'אמר המן למרדכי  -ום ]תרג

מרדכי איני יכול, מכיוון שצם אני זה היום השלישי ברציפות 

)מגזרת אסתר(. כרע המן על גחונו ושימש כמדרגה למרדכי. 

כאשר עלה עליו בעט בו מרדכי. אמר לו המן והרי כתוב אצלכם 

מרדכי מה  )משלי כ"ד, י"ז( "בנפל אויבך אל תשמח"?! ענה לו

שכתוב זה לגבי אויב מישראל, אולם לגבי הגויים כתוב אצלנו 

 )דברים ל"ג, כ"ט( "ואתה על במותימו תדרוך"[.

ולא תענית בכורות של פסח, שאיננה לכולם וגם הבכורות שנפטרים  12

 ממנה...

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%9B%D7%93_%D7%99%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%92_%D7%9B%D7%98
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'ואתה על במותימו תדרוך' אלו המילים האחרונות של משה 

כאשר דורכים ענבים מגלים את הסוד שטמון בהם. אני  -רבנו 

אני אוציא  ובסוף גם משורש עמלק -דורך על העמלק, על המן 

 נקודה טובה. 

מי  -'איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר...' 

שיתבונן בפסוק במגילות המודפסות יראה שבין המילה 'בין' 

'קיש' -לבין המילה 'יאיר' אין מקף, ואילו בין 'בן' לבין 'שמעי' ו

הדקדקנים מסבירים שאביו של מרדכי לא היה  13מופיע מקף.

יאיר אל שמעי, ו'יאיר' הכוונה היא ששמו של מרדכי היה 'בן 

שיאיר'. מרדכי בן יאיר הוא זה שמוציא את האור מתוך החושך 

וא . על שם זה ה'מארי דכי', 'דרורמר ' -הגדול. דורך ענבים 

שם הכתישה שמוציאה את הבושם, את על  - 'מרדכי'נקרא 

 אור המאיר, מעם מרדכי. מרדכי בן יאיר.ההשמן, את 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ס" –ף מופיע בכל התורה במקרים דומים. כך למשל המק 13 יְנח ָ֨ ִּֽ ן פ  -בֶּ

ן ר בֶּ ז ָ֜ ְלע  ן-אֶּ ה ֵ֗ ן ַהכֹּ י   ַאֲהרֹֹּ֣ ת  ת־ֲחמ  יב אֶּ ִׁ֤ ש   ( ועוד.במדבר כ"ה, י"א)..." ה 

 אנכיעברי 

כל סיפור מגילת אסתר מתאר את המגילה ששם ה' אינו מופיע 

את הכח הזה  ב"ה,היא מעוררת את עצמותו של הק בה כי

ו של לק. תפקיד-לק. עם מרדכי מול עםשמופיע בנו על ידי עמ

למצוץ לנו את דם, את  - עם עמלק הוא ככלב הלוקק מן הים

להביא את הישראל המומר שבי לעמימות כזאת שאז  ,הנקודה

. יום אנכי'עברי 'הנקודה שהיא הגורל בעצמו.  מתעוררת

בהם מתגלה כי  -ככיפורים ויום הכיפורים בפורים הפורים 

ר ליהודי גם אם שעיצומו של יום מכפר, ששעיר המשתלח מכפ

כי זה רק בחלק הנגלה שלו, אבל יש  הוא לא עשה תשובה

נקודה פנימית עצמותית, כזו שאי אפשר לכמת אותה או 

אי אפשר לקרוא לה בשמות מתימטיים או ולהגדיר אותה, 

מודה', יהודי'. הנקודה הזו יכולה להתעורר ' -ים שמות היסטורי

. היא מעבר לידיעה כי כל ידיעה 'עד דלא ידע'רק במשתה, ב

חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא 'בעולם יש לה גבול אבל 

יתפוס כל המגילה  , וכשהוא'ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

 בהם הושחרו פניהם של ישראל,, הימים כולה, ימי אחשורוש

אז התגלה  -שטישטשו לחלוטין את הייחוד שלהם  דהיינו

זמן. לכן בכל האינסוף, הלמעלה מהטעם והדעת ולמעלה מה

 'היה הווה ויהיה'המקומות ששם ה' מופיע הרי ששם ה' הוא 

וכאשר הוא אינו מופיע זה למעלה  ,מהזמן אבל בזמןלמעלה  -

 מהזמן בלמעלה מהזמן. 

 אי אפשר לקרא לחג הזה על שם שום נס אלא רק על שם הנס

את הפורים ועורר את היהודים של המן שעשה את הפור וגילה 

 היתה אורה ושמחה וששון ויקר'.ליהודים ' -

 

 

 

 

 

 

 


