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  פתח דבר

בהלל והודאה להשי"ת, עומדים אנו תוך שלשים יום קודם לימי הפורים הבעל"ט, והנה זוכים אנו 
להוציא לאור את שיעורי מו"ר שליט"א על סדר המגילה, אשר פותחים פתח בהסתכלות פנימית 
על כל פרטי המגילה, כאשר כל פרט ופרט מאיר באור יקרות, ומתגלה הפנימיות שבכל פרט ופרט 

כאשר מכולם יחד בוקע ומאיר אורו של מרדכי היהודי, אשר מגלה לכל אחד ואחד במגילה, 
  מישראל את גודל אהבתו של השי"ת אליו בכל מצב ומקום אשר יפול לשם.  

להקדים ולהדגיש, שאין עיקר המכוון כאן לבאר ולציין רמזים שונים בפירוש  וכאן המקום
בהם נתבאר פנימיות אשר נאמרו בימי הפורים, הדברים נלקטו מתוך שיחות רבות ששכן המגילה, 

הדרך לילך עם המגילה למעשה, כפי שהארכנו במאמרי 'שרביט כדי לידע את דברי המגילה, 
נזכרים ונעשים', שעיקר העבודה בקריאת המגילה הוא לקשר את  -הזהב' מאמר 'כתבוני לדורות 

גב גררא נתבארו מקראות רבות המגילה לכל ההעלמות וההסתרות העוברות על כל אחד ואחד, וא
במגילה בדרך העבודה, וכדברי חז"ל (אסת"ר פ"ג) "אשר למלך אחשורוש. ר' יודן ור' לוי בשם 
ר' יוחנן, כל מקום שנאמר במגלה זו למלך אחשורוש, במלך אחשורוש הכתוב מדבר. וכל מקום 

ון, ותעמוד בחצר שנאמר למלך סתם, משמש קדש וחול", ובזוה"ק (ח"ג דף קט.) "אמר רבי שמע
בית המלך הפנימית נכח בית המלך (אסתר פרק ה) ובכל אתר המלך סתם דא קודשא בריך הוא", 
ועל פי זה נתבארו הרבה מקראות במגילה, לקרב את הדעת את הקשר בין הנעשה עם אסתר 
המלכה מרדכי ואחשורוש, לבין הנעשה עם כל אחד ואחד בתוך ההעלמות וההסתרות העוברים 

  עליו.

קראנו לפירוש המגילה בשם 'ויושט המלך', על פי מה שנתבאר בפנים באורך, שעיקר הארת יום 
הפורים היינו הארת יסוד אבא בבי"ע, גילוי כבוד מלכותו יתברך גם בתוקף מקומות ההסתרה, 

מושיט  –מלכו של עולם  -וזה נרמז בהושטת המלך את השרביט לאסתר המלכה, דהיינו שהשי"ת 
ומאיר להם דיקא במקומות ההסתרה,  -אסתר, כנסת ישראל  -גילויו לכלל ישראל את הארתו ו

אשר יורד למקומות ההסתרה  -מרדכי  -וכפי שהארכנו עוד בפנים הארה זו היא הארת אור הצדיק  
  ומגלה גם שם את השי"ת, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה.

ך שיעורים שנאמרו במשך כמה וכמה ויש להקדים ולהדגיש בזאת, שהביאורים נאספו ונערכו מתו
שנים, ועל כן יש לעתים דברי תורה שנראים כסותרים למאמר אחר, ובאמת 'מר אמר חדא ומר 
אמר חדא ולא פליגי', ואפשר להסתכל על כל דבר וענין בכמה וכמה אופנים, וכפי שביארנו 

ם בקשתה של כל תוספת ביאור שכותבים ומחדשים הוא המשך קיו -במאמרי פורים בארוכה 
אסתר המלכה 'כתבוני לדורות', שבני ישראל ילמדו עוד ועוד מהנעשה במגילה על חייהם הם, 

  ו'שבעים פנים לתורה'.

ואכן מצאנו ריבוי גוונים בפרט בתורת המגילה, עד שלפעמים נראה לכאו' שכל אחד ממפרשי 
ם פירוש מעשה המגילה הולך בדרך אחרת לגמרי, ולעתים נראה ממש כמהלכים סותרים בעצ

המגילה, כפי שהארכנו בזה בפרק ו' באורך, וביארנו בפנים בארוכה (בפרק ד פסוק יא) שאכן כך 
ראוי להיות דיקא ב'מגילת אסתר', דהיינו שבה מתגלה ההסתרה, דהיינו שיש מציאות של עולם 

בתורת  (מלשון 'העלמה' והסתרה) ואילו המגילה מגלה ופותחת את ההסתרה, ועל כן מצאנו דיקא
המגילה ריבוי גוונים, אשר מבטאים הן חלק ה'הסתרה' והן את חלק ה'גילוי', ועל כן דיקא במגילה 

חצר החיצונה וחצר הפנימית, ועיי"ש עוד  –מצאנו שיש למלך [מלכו של עולם] ב' מיני חצרות 
   בארוכה בסוד תורה שבעל פה המאיר בימי הפורים.
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'כתבוני לדורות', ולהמשיך את הארת  - ה של אסתר המלכהויהי רצון שאכן נזכה לקיים את רצונ
ימי הפורים אל ההעלמות וההעלמות שבכל דור ודור בכלל, ולכל אחד ואחד בפרט, ולמצוא את 
כל העובר עלינו בתוך דברי המגילה, ויתקיים בנו דברי הכתוב (פרק ט פסוק כח) 'והימים האלה 

וימי הפורים האלה נזכרים ונעשים, ובכל שנה ושנה נזכרים ונעשים' וכפי שכתב ב'אור המאיר' "
חוזר למציאות הראשון, ובהשים איש המשכיל מגמת פניו אל הענין מגילה זאת, איך שישנה בכל 
אדם ובכל זמן, רוח נכון יחדש בקרבו לעורר ולהכניס אהבת הבורא בקרב לבו", ובאוהב ישראל: 

אות הגדולים והנוראים אשר עשה עמנו הבורא ית' "ופי' הקדמונים ז"ל כי ע"י זכרון הנסים והנפל
וית'. עי"ז נעשה ונתעורר ההארה הגדולה שהיה אז בזמן הנס. להיעשות נס כזה ג"כ בכל דור ודור 

  לפי הצורך. וכן יה"ר אמן". 

  

  מכון 'פאר ישראל' שעל ידי ביהמ"ד 'נזר ישראל'

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



"כי המן הפיל פור מיום ליום ומחדש לחדש שנים עשר וכו', שרצה להפילם מיום ליום ומחדש לחדש עד שיפלו לגמרי 

חס ושלום עד 'להשמיד להרג ולאבד' חס ושלום, כי כך דרכו של יצר הרע – 'היום אומר לו עשה מעט וכו'', בחינת עבירה 

גוררת עבירה, בחינת 'משכי העון בחבלי השוא וכו' ', ובאמת לפי דרכו של יצר הרע עם אנשים כאלה שאינם מתגברים 

כנגדו בנעוריהם בודאי היה אפס תקוה חס ושלום ולרוב העולם, כמו שכתוב 'מפנק מנער עבדו וכו' '. 

אבל ה' יתברך חומל על עמו ישראל בכל דור ודור וחושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח. וכמו שכתוב 'מחשבות לבו לדר 

ודר', והוא שולח סיוע מלעילא בדרכים נפלאים על ידי צדיקי הדור הגדולים האמתיים. וזה בחינת מרדכי שהרגיש תיכף 

כוונת הסטרא אחרא שהוא בחינת המן, בחינת 'ומרדכי ידע את כל אשר נעשה', שידע כוונתם עד הסוף, והוא מתחיל תיכף 

לעוררם לתשובה, 'ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה'. 

ועיקר צעקתו שהוא מודיע לאסתר - שהיא בחינת כלל ישראל שעדין לא תתיאש מן הרחמים ותבא לפני המלך איך שהיא 

רחוקה ממנו שלא נקראת אליו זה שלשים יום, שהם כלל החדש שצריכין ישראל להקביל פני אביהם שבשמים על כל פנים 

פעם אחת בחדש, אבל לפעמים נתרחקין כל כך עד שאין זוכין לבא לפניו אפילו פעם אחת בחודש, בחינת 'ואני לא נקראתי 

וכו' ', אף על פי כן צריכין להקיש על דלתי רחמים אולי יחוס אולי ירחם, וכמו שאחר כך הודה אסתר למרדכי ואמרה 'ובכן 

אבוא אל המלך אשר לא כדת', ודרשו רז"ל 'שלא כדת של תורה', כי אני יודע בעצמי שעל פי דת של תורה בודאי איני ראוי 

לבא לפני המלך להתפלל לפניו כפי מה שאני יודע חטאתי ועונותי, אך אף על פי כן אבא לפניו שלא כדת וכאשר אבדתי 

אבדתי, היינו אם חס ושלום אינו לרצון תפלותי והתבודדותי עתה לפניו מרבוי קלקולי כאשר 'אבדתי' על ידי מעשי הרעים, 

'אבדתי' ויעשה ה' יתברך עמי מה שירצה אני תמיד איחל ואצעק לה' יתברך אולי ירחם. 

ואז חמל ה' יתברך על מרדכי ועמו, 'ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב'. זה סוד ההארה וההתקרבות מה' יתברך שמגיע 

לפעמים להאדם הנמוך מאד, שאף על פי כן ה' יתברך שולח לו התקרבות מרחוק, בסוד הושטת שרביט הזהב שנמשך בנס 

אמות הרבה כמו שדרשו רז"ל, ועל ידי זה נפל המן מפלה גדולה בלי שעור ומרדכי נתעלה ונתגדל בתכלית הגדלה וזכה 

להמשיך הארה הזאת בכל שנה ושנה שאפילו בתוקף הגלות הזה אף על פי שמלכות העכו"ם מושלים עלינו שהם מבחינת 

־רראות הנפולות מאד, אף על פי כן יהיה נמשך עלינו הארת מרדכי שהוא הארת היראה עלאה מאד שנדע כל אחד שאין לה

תירא כי אם ממנו יתברך לבד. וזהו עיקר הנס של פורים שהוא גדול ביותר מכל הנסים אפילו של יציאת מצרים וכו' כמובא, 

כי אז ביציאת מצרים נכנע פרעה שהוא מלכות הרשעה, דהיינו שבטלו אז יראה הנפולה שינק ממנה פרעה וכו', אבל בימי 

אחשורוש שהיתה מלכות הרשעה קיימת ואף על פי כן זכו ליראה נפלאה כזאת ולנס כזה - זהו חידוש נפלא ונורא ביותר. 

ועל ידי תוקף הנס הזה אנו קימים עתה בגלות המר הזה. שגם בתוקף ממשלתם ופחדם בגשמיות וברוחניות מה שהיצר הרע 

וחילותיו תופסין כמה בני אדם בגלות כמו שתופסין רחמנא לצלן ואף על פי כן גם שם אנו יודעין שאין להתירא משום פחד 

בעולם כי אם ממנו יתברך לבד עד שאנו באים לשמחה גדולה ועצומה על ידי זה, בחינת שמחת פורים. וכל זה רק על ידי כח 

מרדכי ואסתר שהוא בחינת התנוצצות משיח שממשיך גם עתה יראה נפלאה כזאת שיוכל כל אחד גם במקומו וכו' לזכור 

את ה' ולהתירא מלפניו יתברך לבד. וזה בחינת 'גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה 

ינחמוני', שאיני מתירא משום רע אפלו בגיא צלמות כי אם ממך לבד, וזהו נחמתי ושמחתי כי שבטך וכו' המה ינחמוני, כי 

גם יראת הענש מה' יתברך, שהוא בחינת שבטך, הוא שמחה מאחר שיודע שהכל ממנו יתברך ובודאי ירחם עלי ויתהפך 

הכל לטובה.



וזה בחינת סוד הושטת שרביט הזהב, כי שרביט הוא בחינת שבט מלכות, שהוא בחינת דינים, בחינת מורא מלכות, אבל 

הוא שרביט של זהב, כי ידוע שזהב הוא שרש הדינים שהם גבוהים מאד והם יקרים מכסף שהוא חסד גדול, הינו שבהשורש 

עליון הדין יקר מחסד, כי הדין והיראה הוא חסד נפלא ועל ידו דיקא נמתקין כל הדינים בבחינת המתקת הדינים בשרשן, 

שזהו בחינת שלש עשרה מדות של רחמים שהם בחינת שערות דדיקנא דאינון קשין לאכפיא דינין כידוע בזהר ובכתבים. 

וזה בחינת סוד הושטת שרביט הזהב שהוא התקרבות נפלא שממשיך דעת והארה נפלאה על האדם הרחוק מאד, כי מאיר 

עליו מדעת עליון מאד שהוא בחינת יראה עלאה דעלאה הנ"ל עד שיזכה זה הרחוק מאד גם כן ליראה עם דעת, דהיינו שעל 

ידי היראה יתקרב לה' יתברך ולא יתרחק חס ושלום על ידי זה יותר.

כי יש בני אדם הרבה כשמעינים בספרי מוסר שמדברים מעצם מרירות הענשים של גיהנם וכו' הם מתפחדים מאד, אבל 

הבעל דבר מתגרה בהם ומפילם על ידי זה לעצבות גדול יותר מבתחילה עד שלפעמים נופלים על ידי זה יותר חס ושלום ויש 

שנופלים חס ושלום כל כך עד שבאים לכפירות חס ושלום, וכל זה מחמת שאין להם דעת מצדיקי אמת להחיות את עצמן 

ונדמה להם שכבר נשקעו בדרכיהם כל כך חס ושלום עד שאי אפשר להם לשוב עוד, ועל כן כל מה שרואין יראות ענשים 

נופלים בעיני עצמן יותר ויותר. וזה בחינת מלחמת עמלק כאשר יבאר לקמן, אבל ה' יתברך חומל על עמו ושולח עלינו 

הארה על ידי צדיקי הדור מבחינת היראה של משיח שימשיך היראה בשכל עליון כל כך עד שתגיע היראה לטובה אפלו 

להגרוע שבגרועים שאפילו הרחוק מאד מאד יהיה לו דעת אמתי להבחין האמת, שגם הוא יש לו תקוה כי רחמיו יתברך 

רבים מאד מאד. ועל כן בודאי לא יפל על ידי יראת העונש, אדרבא, מיראת הענש יחזק את עצמו למצוא בעצמו נקודות 

טובות ולשמח את עצמו במה שהוא מזרע ישראל על כל פנים ולהמשיך על עצמו חיות ושמחה על פי כל הדרכים והעצות 

שהזהירנו רבנו זכרונו לברכה, כמבואר בספריו הקדושים. נמצא שדיקא על ידי יראת הענש יבא לשמחה גדולה, כי יראת 

הענש תכריחהו לקים דברי הצדיקים אמתיים שמזהירים מאד מאד את הגרוע שבגרועים שיחזק את עצמו בשמחה תמיד על 

פי דרכי עצותיהם הקדושות וזהו תוקף השמחה של פורים, מחמת שאז נמשך היראה משכל עליון הנ"ל כנ"ל. וזהו בחינת 

הושטת שרביט הזהב שהיא בחינת התקרבות על ידי היראה עלאה מאד שהיא בחינת שרביט הזהב כנ"ל".

ליקוטי הלכות יו"ד הלכות בכור בהמה טהורה הל' ד' אות ט"ז



 ויושט המלך –מגילת אסתר 

 ~ ה~ 
 

 פרק אתוכן הענינים ל

  

 סוד תיבת 'הוא' במגילה, והיות המשתה מאה ושמונים יום, וכסאו של שלמה 

  על השתתפות כלל ישראל בסעודת אחשורוש -הארת מרדכי הצדיק  -הסתכלות פנימית  

  הבחירה בכלי המקדש ובשבת, בעם ישראל ובאומות העולםכח  

  ושתי' אותיות 'ישות', קליפת הגאוה, ו'יתוש קדמך', ושורש נס פורים אצל יעקב אבינו ועשו'- 

  ויבא לו יין 'וישת'

  מרכבה לטוב -פנימיות כל ההסתרות והקליפות  

  דניאל להגדיל כבוד האיש בביתו, בסוד הגאולה העתידה –עצת ממוכן  

  העברת מלכות הבריאה להשי"ת   –שלמות הנקמה בהעברת מלכות ושתי לאסתר  

 השייכות הפנימית של האגרות הראשונות לנס פורים  
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 ~ ו~ 
 

  פרק א

ַבע   (א) ֵורֹוׁש ַהּמֵֹלְך ֵמהֹּדּו ְוַעד ּכּוׁש ׁשֶ ֵורֹוׁש הּוא ֲאַחׁשְ יֵמי ֲאַחׁשְ ַוְיִהי ּבִ
ִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה:  ֵורֹוׁש ַעל   (ב)ְוֶעׂשְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֶבת ַהּמֶ ׁשֶ ִמים ָהֵהם ּכְ ּיָ ּבַ

יָרה:  ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ א ַמְלכּותֹו ֲאׁשֶ ּסֵ ה   (ג)ּכִ ּתֶ ה ִמׁשְ לֹוׁש ְלָמְלכֹו ָעׂשָ ַנת ׁשָ ׁשְ ּבִ
ִדינֹות ְלָפָניו:  ֵרי ַהּמְ ִמים ְוׂשָ ְרּתְ ַרס ּוָמַדי ַהּפַ ָריו ַוֲעָבָדיו ֵחיל ּפָ ְלָכל ׂשָ

תֹו ָיִמים   (ד) דּוּלָ ְפֶאֶרת ּגְ בֹוד ַמְלכּותֹו ְוֶאת ְיָקר ּתִ ר ּכְ ַהְראֹתֹו ֶאת עֹׁשֶ ּבְ
מֹוִנים ּוְמַאת יֹום:  ים ׁשְ   ַרּבִ

אמרו חז"ל (מגילה יג.) "רב ושמואל חד אמר הודו בסוף העולם וכוש  המולך מהדו ועד כוש:
עולם וחד אמר הודו וכוש גבי הדדי הוו קיימי כשם שמלך על הודו וכוש כך מלך מסוף בסוף ה

  העולם ועד סופו", והארכנו בסודם של דברים בספר 'מכון שבתך' מאמר 'סוגה בשושנים'.

  

 סוד תיבת 'הוא' במגילה, והיות המשתה מאה ושמונים יום, וכסאו של שלמה

 ויש', הוא' תיבת פעמים ו"ט נזכר במגילה הנהויהי בימי אחשורוש וגו' שמונים ומאת יום: 
 להתבונן עוד ויש, במגילה הראשון בפסוק כאן שנזכרת ובפרט, זו תיבה משמעות בעומק להתבונן

 שהיה ל"בחז ואיתא, המלך אחשורוש של' כסא'ה אודות בסיפור פותח המגילה מעשה שכל במה
 ומאת שמונים דיקא משתה עשה מדוע ביאור צריך ועוד, 1המלך  שלמה של כסאו וכדוגמת כעין
 .ב"וצ, יום

 מהאור להתנוצץ התחיל בפורים שארע בנס אשר, עמלק מחית סיפור הוא אסתר מגילת כל הנה
 כל יתבטלו לבא שלעתיד) ירושלמי תענית ב יב, מד"ר משלי ט ב( ובשכת וכמו, לבא לעתיד של

, לבא לעתיד של מהאור הארה הוא הפורים ימי של שהאור לן הרי, הפורים מימי חוץ המועדות
 נגרם ידו על אשר, עמלק שפגם הפגם היפך, אחד ושמו אחד' ה ויהיה', ה את דעה הארץ ימלא עת

 על) תצא כי פרשת סוף תנחומא( ל"חז שדרשו וכמו, ת"השי של' כסאו'ו' שמו'ב ופגם קלקול
 השם ואין שלם הכסא שאין הוא, ברוך הקדוש נשבע) "טז יז שמות( יה" כס על יד כי" הפסוק
 הפגם וגודל פנימיות )עמלק מחית במאמרי( בארוכה ונתבאר, "עמלק של זרעו שימחה עד מלא
 ת"השי של' גילוי'ה הם אשר, ישראל עם היינו' כסאי'ו' שמי'ש בהרחבה ונתבאר, עמלק שפגם

 .'וכו' נחשלים'ה של ובפרט, ת"והשי ישראל כלל של בקשר לפגום רצה ועמלק, בבריאה

 הפוסקים כ"כמש( המן לפרשת עמלק פרשתאת  לסמוך, פורים קודם זכור פרשת לקרא נהגו כ"וע
  '.עמלק ויבא' פרשת בפורים קוראים כן ועל ,)תרפה' בסי

 בלשון וכנרמז', כסא'שב 'א ובאות', ה שבשם ה"ו באותיות פגם שעמלק ק"בספה איתא והנה
 שרמזו הרמזים ריבוי וכידוע', הוא' אותיות הינם שנחסרו שהאותיות הרי, "יה כס על יד כי" הפסוק

                                                            
 מצור אומנין והביא שלח יכול, ולא עליו לישב ביקש אחשורוש שראה וכיון: "גוריון אבא וז"ל המדרש1

 כשבת ההם 'בימים שנאמר מה לקיים בו, עסקו שנים ושלש עליו וישב כסא ועשה כמותו, עשו ולא ומאלכסנדריא
 ".'מלכותו כסא על אחשורוש המלך
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' ה בחר כי" )קלב תהלים( בפסוק כגון, רבים בפסוקים )עי' בן יהוידע ברכות נח.( ק"בספה בזה
 .בשלימות מלכותו ותתקיים בציון' ה ישב' אוה' אותיות יתוקנו שכאשר ,"לו למושב אוה - בציון

 סיפור ידי על שכן, המגילה בתחילת ובפרט, פעמים כמה במגילה זו תיבה נזכר כן שעל לרמז ויש
 נחסרו אשר', הוא' אותיות למקומם חוזרים וממילא, בבריאה' ה מלכות ומתגלה חוזר המגילה
 שכן, פעמים ו"ט במגילה זו תיבה שנזכר ובפרט, עמלק פגם ידי על ת"השי של וכסאו משמו

 פרבמס נרמז דיקא, 'ושכינתיה הוא בריך קודשא 'יחוד שלימות דהיינו - וה'כסא' ה'שם' שלימות
 והירח השמש וכידוע, הלבנה נשלמת לחודש ו"שבט, בחדשו חודש מידי בחוש שרואים כמו, ו"ט

ושלימות הלבנה מבטא את שלימות יחוד קוב"ה ', ושכינתיה הוא בריך קודשא'ל מרכבה הינם
ולשון  ,בשלימות בבריאה ת"השי גילוי היה המלך שלמה שבזמן ק"בזוה שכתוב וכמוושכינתיה, 

אבינו (כמובא  לאברהם ו"הט הדור היה המלך ושלמה הזוה"ק הוא 'דקימא סיהרא באשלמותא',
' כסא'ל דוגמא היה הכל שכן, שלמה כסא בנין פרטי כל מתואר בנביא בהרחבה כן ועל )2בחז"ל 

 .בזמנו של שלמה המלך בשלימות היה אשר ת"השי של

 להיות ישראל בני נבחרו שאז, לחודש ו"בט הם וסוכות פסח כן דעל, ולבאר להוסיף עוד ויש(
 הסדר בליל ובפרט, במילואה שהלבנה ביום דיקא זה מאורע היה כן ועל, ת"להשי סגולה לעם
 ומבטא, בשלימות בחמה שנכללת עד, הלבנה ביטול שלימות' בחי והוא', יאיר כיום לילה' אשר

  ').ושכינתיה הוא בריך קודשא יחוד' את העבודה של בשלימות

 שהכל, עשה אשר המשתה אודות ל"חז כ"וכמש, בבריאה' ה במלכות לפגום רצה אחשורוש והנה
גדול (מגילה  הכהן ובבגדי המקדש בכלי השתמש כן ועל, מהגאולה ישראל כלל את ליאש כדי היה

לגלות השראת השכינה בישראל, בסוד 'ועשו לי מקדש ושכנתי 'בתוכם' יב.) שכלים אלו מציאותם 
 מתוך דיקא, ואדרבה, עצתו הפר ת"השי אך, המלך שלמה ככסא כסאו שיהיה רצה כן ועל, '

 ארץ ישראלל ישראל בני חזרו שלבסוף עד, ישראל ישועת קרן צמיחת התחילה שעשה המשתה
 הולך במגילה שכן, פעמים ו"ט במגילה' הוא' תיבת נזכר כן ועל, השני המקדש הבית ונבנה

 . בשלימות ת"השי של' כסאו'ו' שמו' ומתגלים וחוזרים, עמלק נמחה איך ומתברר

 מאה משתה אחשורוש עשה כן דעל לרמז ויש, פ"ק עולה' הוא' פעמים ו"דט, בזה להוסיף ויש
', הוא' בתיבת הנרמז, ושכינתיה ה"קוב יחוד בשלימות לפגום שרצה כיון, דיקא יום ושמונים
  ']. באשלמותא סיהרא'-[ ל"כנ פעמים ו"ט במנין ובפרט

 ו"בט המגילה קריאת בענין, ל"הנ האריכות כל אחר שנתבאר מה יח פסוקט  פרק לקמן עוד ועיין
  .דיקא לחודש

ועיין עוד לקמן פרק ה פסוק ד בקשר הפנימי שבין מגילת אסתר לשלמה המלך, ובפסוק האחרון 
  ונעיצת סוף המגילה בתחילתה בענין זה. –של המגילה 

                                                            
) יט י א"מ( דכתיב כמה, למלך ה' כסא על שלמה וישב) כג כט א"דה( כתיב תאנא," פה.) דף ב"(ח ק:"וז"ל הזוה 2

, באשלמותא סיהרא קיימא דשלמה ביומוי דתנינן. באשלמותא סיהרא דקיימא, אמר אבא רבי, לכסא מעלות שש
 סיהרא דקיימא, אבא רבי אמר, ותרב מאי', וגו שלמה חכמת ותרב) יא ה שם( כתיב תנא א"נ( באשלמותא אימתי

, רם, חצרון, פרץ, יהודה, יעקב, יצחק, אברהם, דתנינן כמה, עשר בחמשה דקיימא), באשלמותא מאי, באשלמותא
 דכתיב הוא הדא, באשלמותא סיהרא קיימא שלמה אתא כד, שלמה, דוד, ישי, עובד, בועז, שלמון, נחשון, עמינדב
(ועיין עוד פסיקתא רבתי פרשה  "דלעילא כגוונא כלא, לכסא מעלות שש וכתיב, למלך ה"יהו כסא על שלמה וישב

 טו, פסיקתא דרב כהנא פסקא ה אות יב). 
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 בספר שושן בשער דיקא לשריפה אדומה הפרה ויציאת שושן העיר עניןב שכתבנו מה עוד ועיין
  '.בשושנים סוגה' מאמר' שבתך מכון'

  

  

ן   (ה) ׁשּוׁשַ ְמְצִאים ּבְ ֶלְך ְלָכל ָהָעם ַהּנִ ה ַהּמֶ ה ָעׂשָ ִמים ָהֵאּלֶ ּוִבְמלֹואת ַהּיָ
ְבַעת ָיִמ  ה ׁשִ ּתֶ דֹול ְוַעד ָקָטן ִמׁשְ יָרה ְלִמּגָ ֶלְך: ַהּבִ יַתן ַהּמֶ ת ּבִ ּנַ ֲחַצר ּגִ ים ּבַ

ִליֵלי ֶכֶסף ְוַעּמּוֵדי   (ו) ָמן ַעל ּגְ ַחְבֵלי בּוץ ְוַאְרּגָ ס ּוְתֵכֶלת ָאחּוז ּבְ ְרּפַ חּור ּכַ
ׁש  ׁש ְוַדר ְוסָֹחֶרת:ׁשֵ ַהט ָוׁשֵ   ִמּטֹות ָזָהב ָוֶכֶסף ַעל ִרְצַפת ּבַ

  על השתתפות כלל ישראל בסעודת אחשורוש -הארת מרדכי הצדיק  -הסתכלות פנימית 

 ישראל שכלל"ל חז בדברי מתבאר בפשטות הנה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן משתה:
 שכל אחשורוש של לסעודה שהלכו בכך וחטאו.) יב(מגילה  "רשע אותו של מסעודתונהנו "

 המן: נפחא יצחק רבי אמר"ג) י ז(אסת"ר  :"לחז וכדברי, ישראל את להחטיא כדי היתה מטרתה
'ובמלאת  דכתיב הוא הדא ,]אחשורוש של בסעודתו[להחטיאם  ישראל על בא גדולה בעלילה
 אלא כאן האמור העם ואין'' וגו הבירה בשושן הנמצאים העם לכל המלך עשה האלה הימים
 המן אמר'', וגו' בה נושא עם כמוך מי ישראל) 'אשריך לג דברים( דכתיב הוא הדא, ישראל

 כולם שיבואו עליהם וגזור משתה להם ועשה', וכו זמה שונא אלו של אלהיהם: לאחשורוש
 עמד, כך מרדכי שראה כיון', ואיש איש כרצון'לעשות  שנאמר, כרצונם ויעשו וישתו ויאכלו
 אם כי אתכם הזמין שלא, אחשורוש של בסעודתו לאכול תלכו לא': להם ואמר עליהם והכריז
 ולא, 'ה"הקב לפני עליכם לקטרג הדין מדת עם פה פתחון שיהא כדי, קטיגוריא עליכם ללמד
 וחמש אלף עשר שמונה' :ישמעאל רבי אמר, המשתה לבית כולם והלכו מרדכי לדברי שמעו
 לפני עליהם והלשין שטן עמד מיד ,ונתקלקלו ונשתכרו ושתו ואכלו המשתה לבית הלכו מאות
  '".וכו ה"הקב

 אמר. ואיש איש כרצוןלעשות ", כדברי חז"ל (מגילה שם) המשתה על אחראי היה שמרדכי ומה
שלא יכשל במאכלות  -, היה רק כדי להציל את מי שהלך למשתה "והמן מרדכי כרצון לעשות, רבא

 דמרדכי, איסור דבר ולהשתותן להאכילן שלא כרצונו"והיינו  :שם"א המהרשאסורות, וכדברי 
 כל", ומצאנו עוד בדברי חז"ל שהיה מרדכי מתענה סעודה מאותה כלל נהנה היה דלא ודאי גופיה
  ).ה פסוקא  פרק יונתן תרגום"ע וע, י, ה פסוקא  פרק המגילה(תרגום  ימים שבעה אותם

: דבש ביערות שכתב וכמו, הדור זקני להוראת לסור שצריך הוא סעודה מאותה הלימוד ובפשטות
 על תוסף' ה רוח תמיד כי, הדור חכמי פי להמרות מבלי, העיקר נלמדג) "ומזה  דרוש(חלק א 
 לא, מרדכי לקול אז שמעו אילו', וכו דעים תמים ואורחות' ה דרכי' ה לעם להורות הדור חכמי
  ".אחשורוש בסעודת ושכרו ששתו ממה עצומה הסכנה לתכלית הגיעו

 רבי את תלמידיו שאלו") שם"ל (מגילה חז אמרו גיסא מאידך שהנה, הבז עוד להתבונן יש אמנם
 הם להם אמר', וכו כליה הדור שבאותו ישראל של שונאיהן נתחייבו מה מפני, יוחאי בן שמעון
[ועי' מש"כ ר' צדוק  ,"לפנים אלא עמהן עשה לא הוא ברוך הקדוש אף, לפנים אלא עשו לא
 אמרו ועוד ) שהזכיר מאמר חז"ל זה על מה שנהנו מהסעודה של אחשורוש]לב( 'לילה רסיסי'ב
 רוצים היו לא שם המקדש בית כלי רואים ישראל"וכשהיו  א) פרשה גוריון אבא"ל (מדרש חז
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להמרות את ", הרי לן שבאמת כלל ישראל לא רצו במזיד לעצמם מסיבה להם ועשה, עמהם להסב
  פי ה', רק נפלו להיכן שנפלו, אך הכל היה 'לפנים', וכדלקמן.

 לא ליבם בתוך אך, חוץ כלפי רק שעשו היינו' לפנים אלא עשו לא'הם ש נראה בפשטות הנהו
 מרדכי אך, בטוב רצונם שבאמת ידעו לא בעצמם שהם, עוד בפנימיות לבאר יש אך, לכך התכוונו
 פנימיות את עורר ובכך) שם התרגום(כדברי  ישראל כלל על ימים אותם כל והתפלל התענה הצדיק
, לקוחים הם מאין ישראל שתוקד שיודע'מי  אשר, רצונם פנימיות אצלם גם ונתגלה"ת, להשי ליבם
 ךישי עוון ואין, מעוון לגמרי רחוקים הם שישראל יודע הוא, ישראל של ודקות רוחניות ויודע
" (ליקו"מ תנינא ז) וכח זה ורוחניותם דקותם וגודל משרשם קדושתם גודל לפי, לא כלל כלל להם

ות פנימיות התורה, ולימד את כלל ישראל היאך דגילה רבי שמעון בר יוחאי, אשר פתח את סו
  .בטוב תמיד רצונם בפנימיותבאמת  רלהתבונן בפנימיות נשמות ישראל, אש

 אחר אך, ושתו ישבו ובתחילה, המשתה אל ישראל בני שהגיעו, שם נראה היה איך לעיננו ונצייר[ 
, המקדש בבית המסובים אחד נזכר ומיד, המקדש כלי את רואים הם ולפתע, סוד יצא יין שנכנס
 שהיה השכינה להשראת ולהתגעגע לבכות והתחיל, ראשון בית את זכרו עוד שבהם הזקנים שהרי
 להמשיך וניסו אותו השתיקו חבריו אך, שם הנמצאים העם את לעורר והתחיל, המקדש בבית
 אחשורוש המלך, וראו: 'הביטו באמרו, הבכיות אל יהודי עוד מצטרף לפתע אך, בשלהם לעסוק
 לכזה ירדנו איך! אלו בגדים עם הולך גדול הכהן את בילדותי זוכר אני הרי! כהונה בגדי עם הולך
 אך, ותענוגותיו במשתה שקועים הם בחיצוניות, ובכו הלוך הולכים היו וכך!', תחתונה דיוטה
 היין משתה מתוך דיקא, להם מנחת אינה נשמתם, הפנימי הקול וקורא מקשקש פנימה בליבם
  ].לקונה ומתגעגעת צמאה אשר, ישראל נשמת של הפנימי הסוד יוצא

, ובחטא ברע שרצונו ליהודי נראה כאשר וגם, הטוב אל רצונם שבאמת בהם מאיר הצדיק מרדכי
 נדרים 'עיבטוב, וכמו שמגלה רביה"ק פנימיות דברי חז"ל ( רצונו נפשו בפנימיות אז גם באמת

 מלאים הם"ן י) "הרשעים הר(שיחות  לשונו וזה", חרטות מלאים) "רשעים כה מוסר בטובש :ט
 בעצמו זהו, רשעתם בענין מתגברים שהם בעצמו זהו כי, חרטה מהו כלל יודעים אינם והם חרטות
 אנשים שני כמו ברשעתם ביותר מתגברים הם כן על, חרטות בדעתם שבא מחמת כי, חרטה

 כן כמו, כנגדו ביותר מתגבר הוא אזי, נגדו מתגבר שחברו רואה שכשאחד, זה כנגד זה שנלחמים
  .3 "והבן ביותר מתגבר הוא אזי אצלם להתעורר טוב איזה שמתחיל רואה כשהרע ממש

, זה כח לעורר יכל הצדיק מרדכי רק אשר', לפנים אלא עשו לא'הם ש"ל חז דברי פנימיות וזה
 משה של העסק אריכות לגבי"א במקו בארוכה שנתבאר וכמו, בטוב רצונם שבאמת בהם ולהאיר
 בבני להאיר היה עבודתו שעיקר, מצרים גאולת קודם מצרים בארץ ישראל נשמות עם רבינו
 שערי"ט ממ הוציאם ובכך"ת, השי של הנבחר העם ולהיות להיגאל רצונם שבאמת ישראל
 באמת, שנפלו להיכן ונפלו חטאו כאשר שגם, ישראל לכלל האיר בדורו הצדיק מרדכי כך, טומאה

(ועיין עוד  "תלהשי אהבתם ועורר חזר זה ובכח, בהם חפץ עדין"ת והשי, יתברך' ה נמצא שם גם
  .לקמן פרק ז פסוק י בענין מרדכי הצדיק ומשה רבינו)

                                                            
"דע, שיש רשעים שעובדים ויגעים כל ימיהם כדי לעקור עצמן מהשם יתברך  ובליקוטי מוהר"ן: (קמא רעד) 3

ומתורתו לגמרי, כי הנקודה הקדושה של קדושת ישראל שיש עדין בתוכם, אף על פי שהם רשעים גמורים, היא 
מבלבלת אותם, ומביאה בהם הרהורי תשובה ויראה מאימת הדין הגדול, ומחמת זה אין להם תענוג מהעבירות 

וות שלהם, על כן הם מתאוים ויגעים כדי שיגיעו לכפירה גמורה בדעתם, חס ושלום, באופן שלא יהיה להם והתא
עוד צד ספק לנטות אל האמת, אבל צריכים לזה יגיעה גדולה מאד מאד כמה וכמה שנים רחמנא לצלן, רחמנא 

 לשזבן, כי היהדות שבהם אינה מנחת אותם ומבלבלת אותם תמיד".
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 מגלה הוא שם, וההעלמה ההסתרה מקוםבודיקא בזמן  מאיר, שכן אורו 'סתר' נקראהצדיקים  אור
, מעצמו מיואש היהודי כאשר, והסתרה כריחוק שנראה בזמנים דיקא, ואהבתו' ה מציאות את

ובמקום זה הוא כל כך רחוק, שם מאיר לו הצדיק שבאמת הוא דבוק בה'  שבפרט ליבו אל וחושב
  ומלא רצונות וכיסופין. 

 של, מצומצמת בהסתכלות עצמו על מסתכל הוא שכן, זה לכל להאמין רוצה אינו האדם אך
, וזה העבודה בעת משתה היין, כאשר היהודי יוצא למעלה מגבולות וצמצומים צמצומיםו גבולות

אל המקום שלמעלה מטעם ודעת, אזי מתעורר כוחם של הצדיקים לחזור ולעורר אהבת  -דקדושה 
ה' הגנוזה בליבו של כל אחד ואחד, ועל האדם לחפש דיקא במקומות שהיה נראה לו שנפל שם 

 רצונוו רשע'], וכשיתבונן יראה שבאמת גם שם בעומק ההסתרה [בחינת 'נהנה מסעודתו של אות
  '].לפנים אלא עשה' 'לא בחי"ת [בהשי דבוקבאמת  והוא בטוב

ועיין עוד לקמן פרק ב פסוק ו בענין הארת מרדכי הצדיק לכלל ישראל, והמשכת שלש עשרה 
  מדות של רחמים על ידי משה רבינו אחר חטא העג'.

  והשתיה כדת וגו', לעשות כרצון איש ואיש".ועיין עוד בסמוך בענין "

  

ֶלְך:   (ז) ַיד ַהּמֶ ִלים ׁשֹוִנים ְוֵיין ַמְלכּות ָרב ּכְ ְכֵלי ָזָהב ְוֵכִלים ִמּכֵ קֹות ּבִ ְוַהׁשְ
יתֹו ַלֲעׂשֹות   (ח) ל ַרב ּבֵ ֶלְך ַעל ּכָ ד ַהּמֶ י ֵכן ִיּסַ ת ֵאין אֵֹנס ּכִ ִתּיָה ַכּדָ ְ ְוַהׁשּ

ְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש: (ס)   ּכִ

  בעם ישראל ובאומות העולםכח הבחירה בכלי המקדש ובשבת, 

 בדברי להתבונן יש :ואיש איש כרצון לעשות', וגו אונס אין כדת והשתיה', וגו שונים מכלים וכלים
 ביאור צריך ועוד, בזה רצונו עיקר היה מה.), יב מגילה( המקדש בכלי השתמש שאחשורוש ל"חז
  '.וכו תורה של כדת.) יב מגילה( ל"חז' ופי', כדת והשתיה' בתיבות הכונה מה

 נתן שאחשורוש מבטאים אשר", ואיש איש כרצון לעשות" "אונס אין" בלשונות לתבונן יש עוד
 מורה שהמלך, המלכות הנהגת היפך זה ולכאורה', הבחירה כח' את דהיינו, כרצונם לעשות להם
  ).מ"בכ טובא שהארכנו כפי, הבחירה בכח הוא המלכות שלמות אמנם( לעשות כיצד לעם

 כרצון לעשות' –' הבחירה כח' את העולם אומות שקיבלו ידי שעל במשתה כאן מוצאים ובאמת
 טובא שהארכנו וכפי, בטוב בוחרים בחירתם בכח ישראל כ"משא, הרבה קלקלו', ואיש איש
 רצה -' אדם קרוים אתם' שאמרו כמו) "שמות' פ( עינים המאור בדברי )ב פרק' (בחירי ישראל'ב

 בחירה בחינת אין אצלם כי, כאמור', אדם קרוים אלילים עובדי רשעי אין'ו, בחירה בחינת לומר
 ידי על – בנו' בחר' ת"שהשי כך מכח, בישראל רק שייך הבחירה כח שעיקר נתבאר ושם", כלל
  .4בו לבחור הכח את ישראל לכלל יש זה

 פרק' (בחירי ישראל'ב שהארכנו כפי, לחלקו יתברך השם בחר'ש היום שהוא, קודש בשבת ובפרט
 בכלל ת"השי בחירת מתגלה ואז", בנו ורצה במצוותיו קדשנו אשר" אומרים שבת שבליל), מו

                                                            
, הבחירה לכח המנגד, עמלק – המן קליפת בענין, הבחירה בכח אחשורוש פגם בענין ריךלהא עוד ויש 4

  .עמלק מחית ובמאמרי) נח פרק' (בחירי ישראל'ב טובא בזה והארכנו
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 בשבת התחיל ושתי עם אחשורוש של המעשה עיקר וכן, ת"בהשי ישראל כלל ובחירת, ישראל
 השביעי יום, רבא אמר'. וכו ביין המלך לב כטוב השביעי ביום:) "יב מגילה( ל"חז כדברי, קודש
 כוכבים עובדי אבל, תשבחות ובדברי תורה בדברי מתחילין ושותין אוכלין שישראל, היה שבת

 לבסוף ארע תפלות דברי אותם ידי ועל", תיפלות בדברי אלא מתחילין אין ושותין שאוכלין
 ביום – העולם אומות ידי על הבחירה כח קלקול לן הרי', וכו ושתי את להביא אחשורוש שביקש
  .5 דיקא הבחירה

 ויש', הבחירה כח' את העולם לאומות ולתת, הבחירה בכח דיקא ללחום ניסה אחשורוש אמנם
 בית אשר.), יב מגילה( ל"חז כדברי גדול הכהן בגדי את שלבש מכך היה כוחו שעיקר לבאר

 בזה והארכנו', הבחירה בית' בתורה שנקרא וכפי, בבריאה הבחירה כח שורש הוא המקדש
 המקדש בכלי והשתמש כהונה בגדי אחשורוש שלבש ידי ועל), ואילך סה פרק' (בחירי ישראל'ב

 ואילו', הבחירה כח' את יש ישראל לבני שרק אז נתגלה אדרבה אך, הבחירה בכח לפגום רצה
  .שם ל"חז דברי כאריכות בבחירתם נפלו העולם אומות

 בפנימיות רצונם שבאמת, ישראל כלל של הרצון פנימיות שמתגלה, בפורים היין משתה סוד וזה
 אצלם התגלה אז שגם לעיל הארכנו כבר', וכו אחשורוש של מסעודתו נהנו כאשר וגם, בטוב רק
 מאיר הצדיק מרדכי שכן', ואיש איש כרצון לעשות' וזהו', היהודי מרדכי' בכח, הרצון פנימיות כח
 רבון.) "יז ברכות( אלכסנדרי רב וכתפילת, בטוב רצונו שבאמת, לאמיתה האמת את יהודי לכל

, מלכיות ושעבוד שבעיסה שאור - מעכב ומי, רצונך לעשות שרצוננו לפניך וידוע גלוי, העולמים
  ".שלם בלבב רצונך חוקי לעשות ונשוב מידם שתצילנו מלפניך רצון יהי

, תולדות ראובני ילקוט( ק"בספה שכתבו מה ידוע דהנה", כדת והשתיה" בתיבות זה כל לרמז ויש
' דוד בן משיח'ו, משיח של מצחו על חקוק' כדת' 'הק שהשם) מ"בכ יששכר הבני בזה והאריך
 הארת להתגלות התחיל ששם, אחשורוש במשתה כאן נרמז זה שכל לרמז ויש', כדת' כמנין עולה
 אמרי'ב עוד ועיין(בטוב  ישראל כלל של רצונם פנימיות את ויגלה יאיר אשר, משיח של אורו
  ).ב אות המחבר מבן לפורים' נועם

וזהו סוד אורו של משיח, לגלות פנימיות של ישראל אפילו אם קרה מה שקרה ונפל בבחירתו, 
  מכל מקום מגלה כח הפנימיות שרצונם בטוב.

וכידוע שכל כח התשובה בישראל נמשך מרצונם הטוב ששם חתום ב'חותמו של כהן גדול', ונקי 
ת ישראל, וכפי שהארכנו בזה במקו"א מכל זוהמא, ומשם כח התשובה שמשיח מאיר ומעורר נשמ

  מאמרי חנוכה).  -('נר לרגלי' 

 תורהבמאמרי  בארוכה בזה שהארכנו כמו( פה שבעל תורה הארת התגלות התחיל בפורים ודיקא
 בתורה לפרש, ישראל לכלל דיקא שניתן' הבחירה כח' שלימות את מבטא אשר) פה שבעל

 בנס התחיל אשר, הפורים בימי בבריאה להאיר התחילה זו שהארה ונמצא, וכדעתם כהבנתם

                                                            
 יסוד היה זה, אונס אין כדת והשתיה אמר וזה: "ד"בתוה ל"וז) לז פרק' (עולם כהונת ברית'ב עוד ועיין 5
 מתחיל המלכה ושתי פרשת סיום ואחר, רצון בחינת הזה בפסוק יש פנים כל ועל, ואיש איש כרצון לעשות המלך
 ו"תתי גימטריא ה"המלכ י"ושת שקליפת אלא, לרצון המתחבר עת בחינת העתים יודעי לחכמים המלך ויאמר
 המוקדם והעת הרצון בחינת ואמנם', וכו רצון בחינת שלפניה פרשה סיום בין מפרדת והיא ן"רצו ת"ע כמנין
 וזהו, כנזכר ו"תתי דינין המתקת שהוא ן"רצו ת"ע ידי על המלכה ושתי בחינת המבטל הוא והמאוחר זו לפרשה
 נתבטלו ידן ועל, אז המתגלה רצון עת טעם שהוא', וכו אוכלין שישראל ביין המלך לב כטוב השביעי ביום מתגלה
  (ועיין עוד ב'דרך פקודיך' מצוה לא אות ג). "כנזכר המלכה דושתי דינין
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' הקליפ כח מפלת התחילה גופא ובזה, הבחירה בכח לפגום ניסה שאחשורוש ידי על שארע
 התגלה שבו פה שבעל תורה, מאהבה התורה קבלת זמן, פורים של לנס עד הנס והשתלשלות

 ).נופרק  'בחירי ישראל'ב עוד ועיין( ל"כנ הבחירה שלימות

 

ֶלְך   (ט) ר ַלּמֶ ְלכּות ֲאׁשֶ ית ַהּמַ ים ּבֵ ה ָנׁשִ ּתֵ ָתה ִמׁשְ ה ָעׂשְ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ם ַוׁשְ ּגַ
ֵורֹוׁש:    ֲאַחׁשְ

 -ו'יתוש קדמך', ושורש נס פורים אצל יעקב אבינו ועשו 'ושתי' אותיות 'ישות', קליפת הגאוה, 
  ויבא לו יין 'וישת'

 אחד לכל בזה והרמז, לאחשורוש לבא רצתה לא שושתי בכך להתבונן יש הנה :המלכה ושתי
' הקליפ היתה ושתי"כ משא, צניעות מבטא אשר, הסתרה מלשון היא אסתר והנה, העבודה בדרכי
  "ל.חז כדברי והפריצות הטומאה לכח מרכבה היתה אדרבה כן ועל אסתר שכנגד

ל'אור') -( לדכר הביטול בתכלית בטלה'כלי') -' (שהנוק, הביטול כח הוא הצניעות עיקר והנה
 אותיות היא שושתי לרמז יש ובזה, כלל לעצמו מציאות לו ואין, הימנו הוא מציאותו שכל ומבין

  .בסמוך עוד הדברים ויתבאר, לעצמה מציאות שהיתה הינו'ישות', 

 עליו דעתו תזוח שאם מה וכו', ומפני שבת. בערב נברא סנהדרין לח.) "אדם"ל (חז אמרו הנה
 לו אומרים'ישות', ב שהמתגאה"ל חז בדברי לן הריבראשית",  במעשה קדמך יתוש לו אומרים
 להתגאות לאדם לו מה וממילא, לאדם קודם נברא אשר'יתוש' ה נברא כבר שפגם אותיות שבאותם
  .(ועיין שם במהרש"א) 'יש'ל עצמו ולעשות

 ביקש אשר זה הוא המן שדיקא הנה אמרו חז"ל ש'ממוכן זה המן', ואם כן יוצא שנתגלגל הדברו
 נסתבב מזה כך אחר אשר, ופריצות'ישות'  של קליפה אותה את לאבד היינו, ושתי את להרוג

 שכינתו' ה השרה שם אשר, המקדש בית ובנין' ה ישועת כל מזה וצמח, למלכה אסתר שנבחרה
 ובפסוקז, י(ועי' עוד במש"כ לקמן פסוק  הגמור בביטול בו ונכללו חזרו והם, ישראל כלל אצל
  ב). כ

 הוא תכליתו וכל, בבריאה מציאות לרע אין שבאמת"ל הרמח דברי את המגילה בסיפור כאן רואים
 והמלכת ושתי קליפת לביטול הגורם היה המן שדיקא, כאן רואים וכן, הטוב אל מרכבה להיות
(והארכנו בזה טובא לקמן ו ד, בדברי הרמח"ל  הצניעות עבודת את מבטאת אשר, אסתר המלכה

   שלעתיד .

, שהנה איתא בספה"ק ששורש הנס של פורים היה בליל 'י'ת'ש'ו'עוד להוסיף ולרמז באותיות  ויש
יו הרשע, וזה היה הפתח לנס הסדר אצל יצחק אבינו, כאשר יעקב אבינו 'גנב' את הברכות מעש

'בלילה ההוא', ואז התחיל צמיחת הנס של כלל ישראל בזמן  -פורים שהתחיל גם כן בליל הסדר 
מרדכי ואסתר, ובו נתגלה שהשי"ת חפץ בעמו ועושה להם נסים, ולמרות שנראה בחיצוניות 

נתגלה שבאמת ש"הידים ידי עשיו", כיון ש'השתחוו לצלם ונהנו מסעודתו של אותו רשע', אך 
טוב, וכשם שהיה אצל יצחק אבינו באותו לילה, שאמר ב'הם לא עשו אלא לפנים', ובאמת רצונם 

שמש את כלל מ(בראשית כז) "הקול קול יעקב והידים ידי עשיו", כך השי"ת [בחי' יצחק אבינו] מ
ישראל [בחי' יעקב אבינו] בליל הסדר ['בלילה ההוא'] ואמר: "הקול קול יעקב והידים ידי עשיו", 
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, אך באמת 'הקול קול יעקב' ,'עשיו'' שלמרות שנראה בחיצוניות שכלל ישראל חטאו והם בבחי
  וראוים לקבל את הברכות [דהיינו לינצל מעצת המן וכו']. 

מה שרמזו שם חז"ל (ב"ר סה) עה"פ 'וירח את ריח בגדיו', דהיינו 'ריח  ובזה יתיישב ויתבאר עוד
בוגדיו', דאפילו פושעי ישראל כדוגמת 'יוסף משיתא' ו'יקום איש צרורות', באמת בעומק ליבם 
רצונם בטוב, וחזרו בתשובה גם אחר שנפלו בחטאים חמורים ביותר, וזה נתעורר בכח שתית היין 

  . אחר כך בזמן מרדכי ואסתראצל יצחק אבינו, ונתגלה 

: בחזקוני וכתב", וישת יין לו(שם) "ויבא  שכתוב כמו, אבינו יצחק אצל שם שהיה היין שתית"ס וז
". ובדעת לא אם עשו הוא אם ידקדק ולא אדם של דעתו קצת מערבב שהיין - וישת יין לו"ויבא 

 יין לו הביא שמיכאל אלא ,יין אמו לו שמסרה מצינו שלא ,יין לו היהזקנים הוסיף בזה "מהיכן 
 שותה יין (בחי' 'יין המשומר') היהודי בו, היין משתה בעת ושנה שנה כל מתגלה וזה", עדן מגן
(בראשית  אם שגם, פנימיותו תגלהממילא מו (כעין דברי החזקוני הנ"ל) מהדעת למעלה יוצאו
  .6 "עשיו ידי"הידים ש הרי" יעקב קול"ז) "הקול כ

 אשר, אבינו יעקב של כחו לעורר כדיו), תרצ"ח או"ע בשו(ונזכר  בפורים להתחפש נהגו כן ועל
' ה את לעבוד באמת רצונינו אנו שאף ולהראות, עשיו בבגדי לבוש בעודו הברכות את קיבל

' בחי הם שלנו והמעשים גההשההנ', עשיו ידי'הידים ש בחיצוניות נראה כאשר וגם, בו ולדבקה
  "ל.כנ פורים נס היה זה ומכח', יעקב קול'הקול  בפנימיות באמת אך, עשיו

על ידי  שכן'ושתי',  אותיות', 'וישת' וישת, יין לו'ויבא  שם הפסוק לשון למאד עד יומתק ובזה
 ישראל כלל של הברכות לקבלת והיסוד השורש היה ושם, אבינו ליעקב הברכות נתנו שתיה אותה
 מרדכיל ביתו ניתן ועוד, העץ על ונתלה, עשיו מזרע המן עצת שנתהפך, ואסתר מרדכי בזמן

  .ליעקב מעשיו הברכות העברת בחינת, היהודי

 וכן, הברכות את קיבל עשיו של בגדיו את לבש אבינו שיעקב ידי על שדיקא, בזה להוסיף עוד ויש
"כ כמש, מפיה בלעה ולהוציא הקליפה את להכניע דיקא הוא העבודה שעיקר, בפורים הוא
 אינש חייב ל"רז שאמרו"ומה  ג) דרוש פורים דרושי' (שעה"כ המן'ארור  אמירת בענין"ל באריז
 הקליפה תוך לעולם כי הוא הכונה', כו מרדכי לברוך המן ארור בין ידע שלא עד בפוריא לבסומי

 הניצוץ אל להמשיך - המן ברוך לומר צריך ולכן, אותה ומחיה בתוכה המאיר קדושה של ניצוץ יש
  . 7 "אור ההוא

                                                            
מגילה תורה ( 'ה הק"וזה לשון בשל, ומצינו עד רמז וקשר בין גניבת הברכות על ידי יעקב אבינו למעשה המגילה 6

כי כן עשו מכר את , וקשר בירך שלו שטר מכירה בטולמא דלחם שנמכר לו המן'. ומרדכי לא יכרע וכו) "אור א
והארכנו עוד בקשר בין ", הלעיטני נא מן האדום האדום הזה) בראשית כח ל(וכתיב שם , קבהבכורה באכילה ליע

 .פסוק ח, ועוד בארוכה בפרק ח פסוק ז לקמן פרק ה', יעקב ועשיו למרדכי והמן וכו

ויש עוד להתבונן באותיות אלו, ובהקדמת דברי הר"ש מאסטרפוליא (בספרו 'ליקוטי שושנים') "תשי"ו עצמות  7
יתו"ש וכו', וגם סגולה מרב פפא למי שנשכוהו כלבים  -לאדם בקדושה, וכנגדן בטומאה ג"כ כמנין ושת"י יש 

יאמר לפניהם יש בי תשי"ו עצמות, דהיינו תשי"ו עצמות דקדושה יבטלו תשי"ו דטומאה, ואז אין הכלבים יכולים 
סבבוני כלבים עדת מרעים' וגו', ר"ל מה  להזיק לו וכו', ולדעתי שז"ס גילה לנו דוד המלך ע"ה בתהלים (כב) 'כי

אני עושה כשהכלבים סובבים אותי, 'אספר כל עצמותי' ר"ל אני סופר לפניהם כמה עצמות יש בי, 'כל עצמותי 
  המה' גמטריא' תשי"ו, מה הם עושים 'המה יביטו יראו בי' ואינם יכולים להזיק לי כלל".

ב "ועכיב מימרא דה' מניה צידא דכיא, ואשכח כלבא חדא וקטליה והנה בתרגום יונתן בן עוזיאל (בראשית שם) כת
ועבד אף הוא מניה תבשילין ואייתי לאבוי", הרי לן שעשיו רצה להאכיל את אביו כלב, וכנגד זה נתגלה שם 
אותיות 'וישת', שהוא כנגד ה'תשי"ו עצמות' שבאדם, המכניעים את קליפת הכלב, וכן פסוק זה שמרמז המגלה 
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ועיין עוד במאמרי 'שרביט הזהב' מאמר "שורש הנס של פורים בברכות שבירך יצחק אבינו את 
  יעקב אבינו", שהארכנו בענין זה.

  

  

טוֹ   (י) ִביִעי ּכְ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָתא ַחְרבֹוָנא ּבַ ּזְ ִין ָאַמר ִלְמהּוָמן ּבִ ּיָ ֶלְך ּבַ ב ֵלב ַהּמֶ
ֶלְך  ֵני ַהּמֶ ְרִתים ֶאת ּפְ ִריִסים ַהְמׁשָ ְבַעת ַהּסָ ס ׁשִ ְגָתא ַוֲאַבְגָתא ֵזַתר ְוַכְרּכַ ּבִ

ֵורֹוׁש:   ֲאַחׁשְ

 פרק לעיל פסוק ז בענין כח הבחירה בשבת, ולקמן עיין, שבת שהיה ל"חז ודרשו :השביעי ביום
  .השבת ליום הפורים ימי של בשייכות בארוכה יט פסוקט 

  

ֶכֶתר ַמְלכּות ְלַהְראֹות   (יא) ֶלְך ּבְ ה ִלְפֵני ַהּמֶ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ְלָהִביא ֶאת ַוׁשְ
י טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא: הָ  ִרים ֶאת ָיְפָיּה ּכִ ָ ים ְוַהׂשּ ה   (יב)ַעּמִ ְלּכָ ָמֵאן ַהּמַ ַוּתְ

ַיד  ר ּבְ ֶלְך ֲאׁשֶ ְדַבר ַהּמֶ י ָלבֹוא ּבִ ּתִ ֶלְך ְמאֹד ַוֲחָמתֹו ַוׁשְ ְקצֹף ַהּמֶ ִריִסים ַוּיִ ַהּסָ
ֲעָרה בֹו: (ס)   ּבָ

  מרכבה לטוב -פנימיות כל ההסתרות והקליפות 

 בלא לפניו המלכה ושתי את להביא אחשורוש של בבקשתו להתבונן יש :המלכה ושתי את להביא
בפי' המגילה  'אור המאיר', ובנוגע לעבודה למעשה לכאו"א, ויובן בהקדם דבריו של הבגדים

 אסתר( פסוק על שאמר ה"זללה ט"הבעש בשם ששמעתי דרך על נראה הנזכר כלוז"ל: "ולהבין 
 דברי הדברים ותוכן, 'באה ולא לפניו המלכה ושתי את להביא אמר אחשורוש המלך באמרם') יז א

 וכיון, בחינה באיזה הלבשה דרך אם כי, בעולם מציאות בחינת להם אין הקליפות בחינת כי, קודש
 הקליפות את להביא מצוה, שבקדושה אסתר נגד קליפות על המורה ושתי את להביא המלך שאמר
, הלבשה אמצעיות בלתי מציאות שום לה שאין לבוא לה מאין כי, באה לא ולכן, לבוש בלא ערום
  .8עוד שם עיין", הקדושים דבריו את סביל מוחה כל ולאו עמוק והענין

                                                            
דות הכנעת הכלבים על ידי התשי"ו עצמות, הוא בקאפיטל כ"ב, אשר אמרה אסתר המלכה בבואה לפני עמוקות או

  המלך.

 
 בסוד השכינה בגלות כי שידוע פי על הדבר יבואר ועיין עוד מה שכתב בזה ב'מאור עינים': (השמטות) "אך 8

 והשכינה הנראים פנים בסוד היה ןהחורב קודם כי אסתיר פני וגו' ' הסתר 'ואנכי) דברים לא יח( ש"כמ הסתרה
  לבושין. בכמה דאתלבשא הגלות וזהו לבושין כמה בהסתרת הוא ועכשיו באתגליא שורה הים

 ולכן ההיא, הבחינה בעמקי שם ונתלבשה השכינה גלתה שם הגלות, לעומק שירדו' בחי בכל 'שגלו מקום כל וזהו
 לומר רצה סתר ף"אל אותיות הוא אסתר כי ', 'וגו אסתיר הסתר ואנכי דכתיב מנין התורה מן 'אסתר ל"רז דרשו
 שהוא דחירות עלמא סוד לבינה זכה משה אמנם מזה עוד לקמן יבואר כאשר הלבושים בסתר הוא עולם של אלופו
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, לקדושה מרכבה אלא אינם והקליפות"א הסט כל איך בבריאה התגלה בפורים שארע בנס שכן
 וכנזכרד)  פסוק ו" (פרק לו הכין"אשר  בפסוק לקמן ונזכר, במאמרי פורים בארוכה שנתבאר וכפי
  "ע.בבי אבא יסוד הארת מתגלה שבהם, הפורים ימי אודות"ק בספה הלשון כסדר

 רק, לעצמו מציאות אינו הרע שכל איך בבריאה יתגלה שכבר, מבקשה'מלך'] -"ת [שהשי מה וזה
 הרע ליצר הוא ברוך הקדוש מביאו לבא.) "לעתיד נב"ל (סוכה חז דברי כעין, הטוב אל מרכבה
ודהיינו שאז יתגלה פנימיות היצר הרע ויראו שבאמת לא היה לו מציאות של 'רע'  ",ושוחטו

 המלך בן עם במשל הידועים"ק הזוה וכדברילעצמו, וכל כוחו היה רק כדי להגביר את הבחירה, 
  .).קסג דף"ב ח' (וכו

 בלא הקליפות שיבואו ומחכה מצפה"ת והשי, שבבריאה' והקליפ'רע' ה כוחות מבטאת את'ושתי' 
, טוב רק היא כולה הבריאה כל אלא, רע שום בבריאה אין לאמיתה באמת איך ויראו, הלבושים

בחירה  שיהיה בשביל ורק"ה, הוי שם היא כולה הבריאה שכל, בארוכה"א במקו שנתבאר וכמו
השי"ת את אורו עד שנתהוו כל ברואי העולם, ואפילו ברואים שנראים כמנגדים  וצמצםהעלים 

  "ז).פ והאמונה היחוד בשער בזה שהאריך(כפי  מלכותו תתגלה זה ידי על ודיקאלקדושה ח"ו, 

 ולידע, ההסתרה בתוך"ת השי גילוי את לגלות, הפורים ביום ואחד אחד כל של עבודתו עיקר וזה
 את'מוריד'  האדם ובזה', וכו כסדר הבריאה את ומהוה ומחיה מנהיג"ת השי באמת איך ולהודיע

 שבתוך בההסתרה', "ואפילו עולם לאמ'כבודו  באמת איך בבריאה ומגלה"א, לסט'לבושים' ה
 השם חיות בו יהיה שלא דבר שום אין בודאי כי, יתברך השם מלובש שם גם בודאי, הסתרה
, והארכנו בזה עוד במאמרי ג ונ קמא" (ליקו"מ כלל קיום לו היה לא חיותו בלעדי כי, יתברך

  ).נזכרים ונעשים'-כתבוני לדורות 'מאמר  'שרביט הזהב'

וכמו כן בעת משתה היין מוריד האדם את הלבושים מעצמו, ומתחיל להסתכל על עצמו 
בהסתכלות פנימית יותר, מצד פנימיות נשמתו, ורואה שבאמת רצונו לעשות רצון קונו, ומתבונן 
בדעתו שכל מה שנראה לו לעיתים שהוא חוטא וכדו', הכל רק לבושים חיצוניים, אך באמת רצונו 

                                                            
 בלבושין מלובשת שהשכינה ומה בשרשם אלא נמתקין אינם הדינים כי הדינים המתקת ששם התשובה מקום
 ומשם שמה נגלתה כן גם כביכול שכינתו שם האדם גלה אשר ההיא' שבבחי ויבין אדם כשיבחין לו סתר ועבים
  נלקחה. משם אשר ההיא' בחי של בשורשו להדבק יתברך בו להדבק יעלה

 ישובו ואליו באו ממנו כי בשרשם הדינים ומתמתקין ומתבטלין לשרשו דבר כל שמשיב תשובה נקרא וזה
 למקום השיבם שמשה לומר רוצה') כ, ב"ל שמות( דק אשר עד העגל את ויטחן משה בא העגל מעשה אחר ולכן
 ושם גדול בדקות שם הם רק מתערין דינא מסטרהא בזוהר כאמור הדינים שרשי ששם התשובה מקום בינה

 מה ואז הדקה מן דקה הדינים שרשי ששם הדקות אל שהביא דק אשר עד ויטחן וזהו שלמטה הדינים מתמתקים
  . ונמתק הכל נתבטל' הבחי הדקות שרשי אל והשיבו כשהבינו ועוביות גשמיות שהיה

 בתשובה חזרו שאז ', 'וגו ימים שלשת תשתו ואל תאכלו ואל עלי 'וצומו) טז ד אסתר( שאמרה אסתר גבי ולכן
 מגילת ונקרא הבהירות ונתגלה הלבושין מן נתפשטה כאמור סתר ף"אל סוד אסתר שהיתה מה כן על בינה סוד

 המן דכתיב מנין התורה מן המן' וכו דכתיב מנין התורה מן אסתר ל"רז שאלו ולכן נתגלה הסתרה שהיה מה אסתר
 גבורה לי בינה אני דכתיב בינה נקראת והתורה ולהמתיקו בשרשו להתקן צריך דבר כל כי בזה כוונתם' וגו העץ
 כל לידע צריכים ונמצא גבורה לי וזהו שרשה ששם נמתקת ואז בינה למקום להתעלות צריכים הגבורות שכל ל"ר

 מן כאמור סתר ף"אל שהיא אסתר שאלו כן על ומובאו מוצאו ולהשכיל יתעלה' בחי ובאיזו בשרשו להמתיק דבר
 מה לומר רצה פני אסתיר הסתר ואנכי והשיב הוא אנה בתורה ושרשה המתקה תהיה מקום באיזה מנין התורה
 פנים' לבחי שיביאו עד המלבושים ולפשוט להסתכל צריכים הלבושין ומן בלבושין נסתתר פנים בסוד שהיה
ולהמתיקו", עיי"ש  להתעלות יוכל זה ושיבין אסתיר הסתר ואנכי זהו נסתרה השכינה דבר שבכל שיבין בפנים

  עוד.
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בכך האדם מבטא שבאמת ו), תרצ"ח או"ע בשו(ונזכר  בפורים להתחפש הגיםנו בטוב, ועל כן
אין זה מהותו האמיתית, אלא  -בפנימיות נפשו רצונו רק בטוב, וגם אם נראה בחיצוניות להיפך 

  רק כלבוש חיצוני המסתיר את פנימיות נשמתו.

  

ל יְֹדֵעי   (יג) ֶלְך ִלְפֵני ּכָ ַבר ַהּמֶ י ֵכן ּדְ ים ּכִ ֶלְך ַלֲחָכִמים יְֹדֵעי ָהִעּתִ ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ
ת ָוִדין:  יׁש ֶמֶרס ַמְרְסָנא   (יד)ּדָ ָתר ַאְדָמָתא ַתְרׁשִ ָנא ׁשֵ ְרׁשְ רֹב ֵאָליו ּכַ ְוַהּקָ

ִבים ִראׁשָֹנה  ֶלְך ַהּיֹׁשְ ֵני ַהּמֶ ַרס ּוָמַדי רֵֹאי ּפְ ֵרי ּפָ ְבַעת ׂשָ ְלכּות:ְממּוָכן ׁשִ ּמַ   ּבַ

  ., ופסוק יטדניאל, ובסמוך פסוק יז –עיין לקמן פרק ד פסוק ה באריכות בענין התך  :ממוכן

  

ּתִ   (טו) ה ַוׁשְ ְלּכָ ּמַ ֲעׂשֹות ּבַ ָדת ַמה ּלַ ָתה ֶאת ַמֲאַמר ּכְ ר לֹא ָעׂשְ י ַעל ֲאׁשֶ
ִריִסים: (ס)  ַיד ַהּסָ ֵורֹוׁש ּבְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ַוּיֹאֶמר (מומכן) ְממּוָכן ִלְפֵני   (טז)ַהּמֶ

ֶלְך  ל ַהּמֶ י ַעל ּכָ ה ּכִ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ֶלְך ְלַבּדֹו ָעְוָתה ַוׁשְ ִרים לֹא ַעל ַהּמֶ ָ ְוַהׂשּ
ֵורֹוׁש:  ֶלְך ֲאַחׁשְ ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶ ר ּבְ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ִרים ְוַעל ּכָ ָ י ֵיֵצא   (יז)ַהׂשּ ּכִ

ֶלְך  ָאְמָרם ַהּמֶ ֵעיֵניֶהן ּבְ ְעֵליֶהן ּבְ ים ְלַהְבזֹות ּבַ ׁשִ ל ַהּנָ ה ַעל ּכָ ְלּכָ ְדַבר ַהּמַ
ה ְלָפָניו ְולֹא ָבָאה: ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ֵורֹוׁש ָאַמר ְלָהִביא ֶאת ַוׁשְ   ֲאַחׁשְ

  ד הגאולה העתידהדניאל להגדיל כבוד האיש בביתו, בסו –עצת ממוכן 

 את להרוג יעץ המן שדיקא מה בפנימיות הארכנו(פסוק ט)  לעיל הנה :בעיניהן בעליהן להבזות
:) יב' (מגילה התוס כתבו והנה, 'דניאל הוא ממוכן'ש:) טו"ל (מגילה בחז דעות יש אמנם, ושתי
 לדבר לכופה יכול היה שלא ממנו גדולה שהיתה לשרית נשוי שהיה ולפי ,דניאל שהיה מדרש"יש 

 בזה התוספות כוונת מה להבין ויש" )ח דרוש ב"ח( דבש ביערות ותמה", כן לעשות יעץ ,כלשונו
 .שם עיין" הגמרא הסותר מדרש להעתיק

 על בפרטות נתנבא הוא שכן, העתידה הגאולה מרמז לענין 'דניאל' שכן, הענין פנימיות לבאר ויש
, לבא לעתיד שיהיה' הק השם של המנין זה אשר"ה, צ' בגי עולה שמו וכן, העתידה הגאולה כל

"ה, יהי להיות"ה וייתהפך שם ה לבא לעתיד אך"ה ביחד צ"א, הוי ושם"י אדנעולה שם  כיום שהנה
 ה"יהי ההוא ביום, הארץ כל על למלך"ה הוי) בפסוק "והיה יד זכריהשרמז בספר הליקוטים ( וכפי
) בנוסח הרה"ק מרופשיץ זצ"ל( צדיקים שרמזו וכפי["ה, צ עולה וביחד", אחד ושמו אחד' ה

שהזיווג יעלה יפה, היינו שעל ידי זיווג זה יתוקן תכלית הבריאה ויקוים  -שמברכים חתן וכלה 
ואזי יתעלה שם הוי"ה  עליך אלוקיך כמשוש חתן על כלה", ישישבנו מקרא שכתוב (ישעיה סב) "

 והוסיפו אדנ"י) כמנין 'יפה', -ות (יהי"ה להיות שם יהי"ה, וממילא יעלה הזיווג של הני ב' שמ
'דניאל'  והנה ]"הצ שעולה' לסלה'אמן'  שעולה"א צ יחוד שיתהפך', סלה'אמן  שעונים מה שזה

 אות'דניאל', הפותח באותיות אדנ"י, ואח"כ  - שבשמו האותיות בסדר עוד נרמז וכןעולה צ"ה, 
 ומרמז"ה, יהי כמנין ועולה) שמעל היוד, ואכמ"ל "דיו של קוצו' בחי( האותיות מכל הגבוה', ל

  '.ל' בגי העולה"ה יהי משם הארה יקבל"י אדנ שם אשר, לבא לעתיד יהיה אשר"ל הנ ליחוד
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כן 'דניאל' עולה כמנין 'המן', שכן 'דניאל' מרמז ליחוד השלם שיהיה לעתיד לבא, היפך  ועל
קליפת המן אשר רצה להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים, ולהפריד בין ישראל לאביהם 

זה  –שבשמים, וכמו שנכתוב עוד לקמן (פרק ד פסוק ה, עיין שם) שבגלל זה הרג המן את התך 
  דניאל. 

מדוע דיקא דניאל יעץ עצות כדי להחשיב את האנשים, ולמנוע את הבזיון שביזו הנשים יובן  ובזה
את בעליהם, שכן עבודתו היא בסוד היחוד השלם, אשר אז יתבטל הכלי לאור בתכלית, היפך 

 נשוי שהיה" -וכפי שהיה אצלו  לנוק', –מציאות הגלות, אשר בה נראה שיש 'מציאות' לכלי 
 כך שיוכרע ידיועל [אלא אדרבה, תתבטל לאור בשלימות  ",נוממ גדולה שהיתה לשרית

 אלוקיך עליך ישיש', העתידה הגאולה ויהיה', דרקיעא'מלכותא ב יקבע כן' דארעא'מלכותא ב
  ).בזה שנכתוב מהב כ פסוק ובסמוך, ופסוק יב ט פסוק לעיל(ועיין עוד  ']כלה על חתן כמשוש

  

ה   (יח) ְלּכָ ַבר ַהּמַ ְמעּו ֶאת ּדְ ר ׁשָ ַרס ּוָמַדי ֲאׁשֶ רֹות ּפָ ְוַהּיֹום ַהּזֶה ּתֹאַמְרָנה ׂשָ
יֹון ָוָקֶצף: ּזָ ֶלְך ּוְכַדי ּבִ ֵרי ַהּמֶ ֶלְך טֹוב ֵיֵצא ְדַבר   (יט) ְלכֹל ׂשָ ִאם ַעל ַהּמֶ

י  ּתִ ר לֹא ָתבֹוא ַוׁשְ ָדֵתי ָפַרס ּוָמַדי ְולֹא ַיֲעבֹור ֲאׁשֶ ֵתב ּבְ ָפָניו ְוִיּכָ ַמְלכּות ִמּלְ
ה:  ּנָ ֶלְך ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִמּמֶ ן ַהּמֶ ֵורֹוׁש ּוַמְלכּוָתּה ִיּתֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ   ִלְפֵני ַהּמֶ

  העברת מלכות הבריאה להשי"ת   –ושתי לאסתר  שלמות הנקמה בהעברת מלכות

 של מהעונש חלק אינם אלו שתיבות נראה בפשטות :ממנה הטובה לרעותה המלך יתן ומלכותה
 ב"צ' לכאו אך, ושתי את שיהרוג אחר יעשה מה לאחשורוש ממוכן שיעץ טובה עצה אלא, ושתי
 לפרעה יוסף בדברי שמצינו וכפי, המלך זה על שאל לא שכלל אחר זו עיצה ממוכן יעץ מדוע

 האלשיך ותמה", מצרים ארץ על וישיתהו וחכם נבון איש פרעה ירא ועתה) "לג מא בראשית(
 ירא לומר הכניסו ומי, אותו לפתור חלום ישמע רק, נתנוהו למלך היועץ, מאד קשה הנה) "שם(

 ).שם סופר ובחתם ם"ובמלבי החיים באור עוד ש"ועיי'" (כו פרעה

, בעלמא טובה עצה אינם" ממנה הטובה לרעותה המלך יתן ומלכותה" אלו שתיבות לבאר ויש
 עוברת שמלכותה איך בעיניה שתראה, לושתי שיתנו ממוכן שביקש מהעונש חלק הם אלא

 לפני ושתי תבוא לא אשר: "שכתב', משה תורת'ב סופר בחתם שמצינו וכפי, אחרת למישהי
 ל"חז אך. המלך אל עוד תבוא שלא אלא, מיתה עליה נגזר שלא אומרים מפרשים הרבה. המלך

 מה' לרעותה המלך יתן ומלכותה' בשנדקדק, לי ונראה. דנהרגה קבלו.) יט מגילה ,ב ה א ר"אסת(
 שלא אלא גזרו הם לא לי נראה', וכו' המלך אל עוד תבוא שלא' אלא לימא לא, הלז באריכות להם
 הטובה לרעותה מלכותה שיתן מלך של כרחו על גזרו אלא, להמיתה ולא המלך אל עוד תבוא
 או מתה אז לומר ויש', וכו ממיתה וקשה עולם צער ותצטער, חברתה בירך שתתקנא כדי ממנה
 חלק אלא, עיצה זה אין' ושתי תבוא לא אשר'ש ומבואר, 9 ל"עכ", וצער מקנאה עצמה המיתה
 .ושתי של מהעונש

 ו לקמן" (לו הכין אשר העץ על" פ"עה ל"חז דברי בביאור הארכנו שכבר מה פי על לבאר ונראה
 בבריאה הרע מציאות שכל יתברר לבא שלעתיד ק"הספה דברי את להדיא רואים שבמגילה), ד

                                                            
 ובבן יעקב בעיון' ויעוי(, כשפחה ושתי את לקח שהמן שכתבו ויש, האחרונים בספרי עוד בזה והאריכו 9
 .).יג מגילה יהוידע
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 אור'ה בדברי) יב לעיל( עוד הארכנו וכן, עצמו בפני לרע מציאות שום ואין, לטוב מרכבה הוא
 את מפרידים וכאשר, מהקדושה רק הוא הקליפות מציאות שכל', הק ט"הבעש בשם' המאיר
') עולם של מלכו(' אחשורוש שביקש וזה מציאות שום להם שאין רואים מהקדושה הקליפה
 . ש"עיי', וכו כזה באופן המלכה ושתי את להביא

 – העולם באומות ת"השי של הנקמה בעומק הוא בושתי לעשות ממוכן שביקש שהנקמה, נמצא
 עצמה ושתי לבסוף כאן וכן, ישראל כלל למען רק הוא מציאותם שכל בחוש ויראו להם שיתגלה
 והכנה הקדמה', לפרי הקודמת קליפה' בסוד רק הוא הבריאה כל על שמלכה מה שכל תראה

 שחיה שרה זקנתה מכח, מדינה ועשרים שבע מאה – כולה הבריאה כל על שמולכת אסתר למלכות
והארכנו עוד בסודם של דברים, בפנימיות מאמר  ג נח ר"ב ל"חז כדברי( שנה ועשרים שבע מאה

 ).זה, לקמן פרק ב פסוק טז, כ

 הכנה רק היה ע"אוה בעולם שמלכו מה שכל בבריאה שיתגלה, כולה הבריאה לכלל רמז זה וכל
 את מבטא מדינה ועשרים שבע שמאה להוסיף ויש, בשלמות בבריאה שיתגלה שמים למלכות
' כתר'ה ואילו עשרות' מוחין'ה, אחדים נקראים' מדות'שה כידוע, כולה הבריאה קומת שלימות
 שבעה כנגד –" ומאה עשרים שבע" וזהו), בארוכה נשא' פ' בחוקיך אשיחה'ב עוד ועיין( מאה

 למלכות הכנה וזה, כולה הבריאה כל על מלכה שאסתר ודהיינו, הכתר ואור, מוחין שתי, ספירות
 . כולה הבריאה כללות על - השלמה בגאולה בבריאה שיתגלה' ה

 על בו לנקום אחת דרך שיש', וכו משרתים וקנה בתים לו ובנה ממון שגנב מאדם במשל עוד ויובן
 מה שכל איך בעיניו ויראה בחיים שישאירוהו ידי על דיקא הוא הנקמה שלמות אך, שיהרגוהו ידי

 בשבילו שפעל מה בכל משתמש ועוד, לביתו חוזר הנגזל ועתה, לנגזל באמת שייך ובנה שעשה
 הוא העולם אומות של ופעולתם מעשיהם כל באמת איך בבריאה יתגלה לבא לעתיד כך, הגזלן
 .יתברך מלכותו כבוד התגלות בשביל – ישראל בשביל

 נימא ואי), המגילה בביאור מ"בכ בזה והארכנו( דניאל או המן –' ממוכן' היה מי להאריך עוד ויש
 ת"השי נקמת כעין, כזה באופן הנקמה שיהיה סיבב שדניאל בפשטות שפיר אתי דניאל שהוא
 ביום' בסוד' יהיה' 'הק השם שיתמלא דלעתיד' הוי השם סוד שהוא, ה"צ' בגי דניאל שכן, ע"באוה
 עולה' י"אדנ' ושם' יהיה' שם וממילא), יד זכריה ת"לק' עי( –' אחד ושמו אחד' הוי יהיה ההוא
, העתידה הגאולה אודות היא נבואתו כל וכן, העתידה לגאולה מרמז שהוא ודהיינו, ה"צ ביחד
 דלעתיד האור שיתגלה פעל דניאל כאשר, ידו על זה אור התנוצץ אחשורוש במשתה כאן כבר ולכן

 שכך לבאר יש' המן זה ממוכן'ש לדעות גם אכן, ל"כנ - ושתי - ע"באוה הנקמה ענין פנימיות –
 . ל"וכנ, זה באופן בושתי לנקמה להגיע כדי – ידו על ת"השי וגלגל סיבב

 בכח – בושתי הנקמה בענין ועוד) ד ו" (לו הכין אשר" פ"עה לקמן זה ביסוד טובא והארכנו
 ). ד ב" (ושתי תחת וימליכה" פ"עה לקמן, הקליפה

  

ה ִהיא ְוָכל   (כ) י ַרּבָ ָכל ַמְלכּותֹו ּכִ ה ּבְ ר ַיֲעׂשֶ ֶלְך ֲאׁשֶ ְתָגם ַהּמֶ ַמע ּפִ ְוִנׁשְ
דֹול ְוַעד נּו ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן ְלִמּגָ ים ִיּתְ ׁשִ ֵעיֵני   (כא)ָקָטן:  ַהּנָ ָבר ּבְ יַטב ַהּדָ ַוּיִ

ְדַבר ְממּוָכן:  ֶלְך ּכִ ַעׂש ַהּמֶ ִרים ַוּיַ ָ ֶלְך ְוַהׂשּ ל   (כב)ַהּמֶ ַלח ְסָפִרים ֶאל ּכָ ׁשְ ַוּיִ
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ְלׁשֹונֹו ִלְהיֹות  ְכָתָבּה ְוֶאל ַעם ָוָעם ּכִ ֶלְך ֶאל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּכִ ְמִדינֹות ַהּמֶ
ְלׁשֹון ַעמּ  ר ּכִ ֵביתֹו ּוְמַדּבֵ ל ִאיׁש ׂשֵֹרר ּבְ   ֹו: (ס) ּכָ

  השייכות הפנימית של האגרות הראשונות לנס פורים

לכאורה צריך ביאור כל האריכות בענין אותם אגרות,  :עמו כלשון ומדבר ביתו שוררלהיות כל איש 
הראשונות  אגרות וחז"ל ביארו (מגילה יב:) שאגרות אלו היו הכנה לנס פורים, שכן "אלמלא

ופליט  שריד ישראל של משונאיהן נשתייר האומות') לא בעיני שוטה בהן (פרש"י: 'שהוחזק
 ליום ממתינים היו ולא, האמצעיות באגרות המלך במצות להורגן ממהרין (פרש"י: 'שהיו

 זה מה האומות בביתו (פרש"י: אומרים שורר איש כל להיות לן דשדיר האי מאי אמרי המועד'),
 הגרדן בביתיה (פרש"י: 'שאף קרחה אפילו בביתו') פשיטא, שורר איש כל להיות לנו לומר ששלח
  ליהוי". ונגיד') פרדשכא (פרש"י: 'פקיד בביתו') שורר

 ויש לבאר עוד באופן פנימי, שאגרות אלו מישך שייכי לעצם עבודת ימי הפורים, ובהקדמת מה
"להיות כל איש ושרר  -' בהצעה זו דניאל זה'ממוכן  של כונתו עומקז) י(פסוק  לעיל ביארנוש
תו", ונזכר עוד לעיל (פסוק ט) בענין קליפת ושתי, המבטא פריצות ו'ישות', לעומת אסתר, בבי

  .הביטול וכח, צניעותהמבטאת הסתרה ו

 לאור והיסוד השורש הוא אסתר שמגילת, בארוכה"א במקו נתבאר שהנה, בזה להוסיף עוד ויש
(שבת פח.) היינו את חלק ה'תורה  מאהבה קבלוה'הדר ש"ק בספה"כ וכמש, פה שבעל תורה

 שבעל תורה על הוא והמכוון .אחשורוש בימי קבלוה"הדר  :'צדיק'פרי ב שכתב כמושבעל פה', 
 ואמרו קבלו שבכתב שתורה) נח תנחומא( במדרש שאמר כמו כגיגית הר הכפיית היה זה שעל ,פה

  ).בלק' ושמש'מאור בבכ"מ, ועי' עוד  עוד (והאריך בזה ,"ונשמע נעשה

) , ושורש הדברים נזכר בזוהר חדש כי תשאחנוכה במאמריכבר הארכנו טובא במקו"א ( והנה
שתורה שבכתב מבטא את כח המשפיע, ותורה שבעל פה מבטא את כח המקבל, ועיקר תכלית 

אסתר התגלה  במגילתשדיקא  מהיובן  ובזהעבודת המקבל ליבטל למשפיע, ולגלות את מציאותו, 
", שכן מגילת אסתר הינה השורש והפתח להתגלות אור בביתו ררוש איש לככח זה של "להיות 

תורה שבעל פה, אשר שם מתגלה שלימות כח המקבל ('תורה שבעל פה') ליבטל למשפיע ('תורה 
  . (והארכנו עוד בכל זה במאמרי פורים) מציאותו את ולגלותשבכתב) 

  

עי' באריכות דבריו של המלבי"ם בפסוקים אלו, שעיקר רצונו של  להיות כל איש שורר בביתו:
המן היה השיב את כבודו של אחשורוש, והאריך טובא המלבי"ם בכל פרק א במגילה, שזה היה 
כל המשא ומתן שבין ושתי לאחשורוש, ולקמן פרק ב פסוק יז הרכנו לבאר לפי דבריו את גודל 

  מלכה, עיי"ש.הנס והחידוש בכך שאחשורוש בחר באסתר ל
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 ב פרקתוכן הענינים ל

  

 שאלת השי"ת את אומות העולם אם  -התורה באהבה'  'קבלת קודם פנימיות חיפוש מלכה למלך

  רוצים לקבל את התורה 

  גילוי שלש עשרה מדות של רחמים במגילה –מרדכי אסתר בגימטריא תתקל"ו  

  מסירות נפש למען כלל ישראל, כמשה רבינו במצרים –מרדכי גלה מעצמו  

 השייכות הפנימית של יכניה מלך יהודה למעשה המגילה  

  כנסת ישראל כיתומה בזמן החורבן –אסתר יתומה מאב ואם  

  הארה שלמעלה מן המוחין –הארת מרדכי בזמן הגלות  

  כהארת משה רבינו במצרים –הארת מרדכי הצדיק לכלל ישראל בתוקף הגלות  

  עיקר התפילה על כבוד שמים והחסרון בשכינה –אסתר איננה מבקשת דבר  

  כלל ישראל בגלות –שרה בבית אבימלך  –אסתר בבית אחשורוש  

 התבוננות פנימית במצבה של אסתר בבית אחשורוש  

  בחירת השי"ת בכלל ישראל למעלה  –גודל הפלא והחידוש בבחירת אחשורוש באסתר למלכה

  מטעם ודעת

  השלטת כח הקדושה במקום הסטרא אחרא –המלכת אסתר 'תחת' ושתי  

  כח תורה שבעל פה, והשייכות דיקא לרבי עקיבא –צניעותה של אסתר  

  רמז לטהרת כלל ישראל קודם מתן תורה –טהרתה של אסתר  

  'בכח שתיקתה של אסתר בבית אחשורוש –'ויודע הדבר למרדכי  

 הקדמת רפואה למכה - מסירת מרדכי ואסתר את בגתן ותרש לאחשורוש 
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  פרק ב

י   (א) ּתִ ֵורֹוׁש ָזַכר ֶאת ַוׁשְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ׁשְֹך ֲחַמת ַהּמֶ ה ּכְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַאַחר ַהּדְ
ר ִנְגַזר ָעֶליָה:  ָתה ְוֵאת ֲאׁשֶ ר ָעׂשָ ְרָתיו   (ב)ְוֵאת ֲאׁשֶ ֶלְך ְמׁשָ ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהּמֶ

תּולֹות טֹובֹות ַמְרֶאה:  ֶלְך ְנָערֹות ּבְ   ְיַבְקׁשּו ַלּמֶ

ת השי"ת את אומות העולם אם שאל -פנימיות חיפוש מלכה למלך קודם 'קבלת התורה באהבה' 
  רוצים לקבל את התורה

 אחשורושהמלך ש במה הוא פורים של הנס תחילת הנהיבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה: 
 ישועת כל נצמח זה ידי ועל, המלכה אסתר את בוחר ולבסוף, רבות נערות ומקבץ, מלכה מחפש

, מאהבה התורה כלל ישראל שוב את וקבל אזאשר , הפורים ימי לקביעת עד, ישראל לעמו' ה
 מה קיימו, היהודים וקבלו קימו דכתיב, אחשורוש בימי קבלוה.)"הדור פח"ל (שבת חז כדברי
  ".כבר שקיבלו

 ,בעולם מלכותו ולגלות בבריאה שכינתו להשרות רצה אשר, 'עולם של מלכו'ב זה כל לרמז ויש
שהחתן מחפש וכו' כמ"ש חז"ל "דרכו של איש לחזר אחר אבדתו"  –והוא בדוגמת נישואין 

 ש""ל (ילקוחז ודרשו"ג) ל" (דברים פארן מהר הופיע למו משעיר וזרח בא"מסיני ו(קידושין ב:), 
 בלבד ישראל על לא, לישראל תורה ליתן המקום כשנגלה: בא מסיני' הא) "ויאמר תתקנ דברים
, לו אמרו, התורה את אתם מקבלין להם ואמר עשו לבני הלך בתחלה, האומות כל על אלא נגלה
', וכו הוא רוצח אביהם האנשים אותן של עצמן כל לו אמרו, תרצח לא להם אמר, בה כתיב מה
 הלך', וכו בה כתיב מה לו אמרו, התורה את אתם מקבלין להם אמר ומואב עמו בני אצל לו הלך
 ל"א, תגנוב לא בה כתיב מה לו אמרו, התורה את אתם מקבלין להם אמר ישמעאל בני את ומצא
 אם פתחה על ודפק ודבר הלך שלא באומות אומה היתה לא', וכו היה לסטים אביהם של עצמן כל
 נשתלשל וכן, ביניהם שכינתו והשרה, ישראל כלל את מצא שבסוף עד", התורה את ויקבלו ירצו
שהמלך אחשורוש חיזר אחר "כל  ,שכזה באופן שהיה, אחשורוש בזמן שהיה מאהבה תורה במתן

שכן הכל רמז ושורש  נערה בתולה טובת מראה", שזה מבטא את החיפוש אצל אומות העולם,
  .לקבלת התורה מאהבה שהיה בזמן אחשורוש בבית שני

  

ל ַנֲעָרה   (ג) צּו ֶאת ּכָ ָכל ְמִדינֹות ַמְלכּותֹו ְוִיְקּבְ ִקיִדים ּבְ ֶלְך ּפְ ְוַיְפֵקד ַהּמֶ
ים ֶאל ַיד ֵהֶגא ְסִריס  ׁשִ ית ַהּנָ יָרה ֶאל ּבֵ ן ַהּבִ ְבתּוָלה טֹוַבת ַמְרֶאה ֶאל ׁשּוׁשַ

ְמרּוֵקיֶהן: ים ְוָנתֹון ּתַ ׁשִ ֶלְך ׁשֵֹמר ַהּנָ ֵעיֵני   (ד) ַהּמֶ יַטב ּבְ ר ּתִ ֲעָרה ֲאׁשֶ ְוַהּנַ
ן: ַעׂש ּכֵ ֶלְך ַוּיַ ֵעיֵני ַהּמֶ ָבר ּבְ יַטב ַהּדָ י ַוּיִ ּתִ ַחת ַוׁשְ ְמלְֹך ּתַ ֶלְך ּתִ   (ס) ַהּמֶ

בספר 'הבינני ואחיה' (מאמרי מ"ם  :וגו' והנערה אשר תיטב ', סריס המלךויפקד המלך פקידים וגו
וסמ"ך שבלוחות מאמר טו פרק ב) הארכנו בסודם של דברים, בביאור ענין הפקידה, וענין 'סריס 

  עיי"ש בארוכה. והרמז בתיבת 'תיטב' (העולה בגי' תכ"ה עה"א) המלך' במלכו של עולם,
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ן   (ה) ְמִעי ּבֶ ן ׁשִ ן ָיִאיר ּבֶ ַכי ּבֶ מֹו ָמְרּדֳ יָרה ּוׁשְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ּבְ
  ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני: 

  עולה בגי' 'משה', והארכנו בזה עוד בפסוק הבא בתיבות "אשר הגלה".'איש יהודי' איש יהודי: 

  

כמשמעות הלשון  –הנה יל"ע בענין נס המגילה, אם היה בכח הארת משיח בן דוד איש יהודי: 
'איש יהודי', משבט יהודה, או מכח היותו משבט בנימין, אשר לא כרע לעשו (זקנו של המן) 

מיהודה", והארכנו בענין זה בספר נזר ישראל חלק  ואמו נימיןמב כדברי חז"ל (מגילה יב:) "אביו
  ב' שיחת 'נקודת ההארה של יום הפורים'.

  

  גילוי שלש עשרה מדות של רחמים במגילה –מרדכי אסתר בגימטריא תתקל"ו 

' אסתר מרדכי'ש) פרק ו ופורים חנוכה ח"ר שערע"ח ( ק"הספה דברי ידועים הנה :מרדכי ושמו
 אלו' מבחי היו ואסתר שמרדכי ולהיות" וז"ל: (שם), ב"ע שם פעמים ג"י כמנין, ו"תתקל' בגי
 כמנין ב"ע דשמות הויות ג"י הם דיקנא תיקוני עשרה שלש ואלו, דיקנא תיקוני עשרה שלש
 מדרגה כסדר הלכו ואסתר שמרדכי מבטא זה ובעומק", ואסתר מרדכי מנין הוא שכן, ו"תתקל
 ורק, ישראל עם על ת"השי של ברחמיו השגות ועוד עוד, אלוקות השגות ועוד עוד וגילו, לדרגה
 את ישראל לכלל ולהאיר, עליהם שעברו ההסתרה מקומות בכל ת"השי את לגלות יכלו זה מכח
 .לשם שנפלו המקומות בכל ת"השי אור

 ת"השי להם הראה, ת"השי רחמי השגת של, ה"הוי שם של גילוי לעוד שזכו פעם כל: וביותר י"ל
 אור את שם שיאירו - שהשיגו מה השיגו הסתרה מקום איזה לצורך, זה לגילוי זכו מדוע מיד
 .ת"השי

) יז פסוק לקמן עיין( א"במקו בארוכה ביארנו כאשר, ביומו יום דבר חדשות הסתרות עברה אסתר
 ואינו כורע אינו לבדו הוא ורק, כולה הבריאה כל כנגד לבדו עומד אשר, היהודי מרדכי וכן

 ומתגלה מתחדש אשר, ת"השי רחמי של גילויים ועוד לעוד כסדר נצרכים כן ועל, להמן משתחוה
 .ליום מיום

 של הגילוי את ולהגדיל להרבות צריך כך, ליום מיום וגודלת הולכת וההעלמה שההסתרה וכפי
  .ליום מיום וגדלות ההולכות בהסתרות לעמוד כח שיהיה כדי, ליום מיום, ויותר יותר' ה שם

 באתי ומאז. שלחתני זה למה הזה לעם הרעתה למה) "ה שמות( ת"להשי אומר רבינו שמשה כפי
 םש( רבינו למשה אומר ת"והשי ",עמך את הצלת לא והצל הזה לעם הרע בשמך לדבר פרעה אל
 להדיא לן הרי", להם נודעתי לא 'ה ושמי שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא) "ו

 הארת את להאיר ויותר יותר צריך כך'] מצרים[' ההסתרה למקומות יותר שיורדים שככל, בתורה
 מחזיקים זה ומכח, רחמים של מדות עשרה בשלש ת"השי של רחמיו הארת דהיינו את 'ה"הוי שם
 .הגלות בתוקף מעמד ישראל כלל

 וממילא, צרתם בעת להם ועוזר עניים על מרחם אשר מופלג לעשיר במשל עוד יתבאר והדבר
 עשרו מידת את ויותר יותר לגלות העשיר צריך כך, כל וחסר אביון יותר הוא שהעני שככל מובן
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, ת"השי של הרחמים במידת הוא כך וממש, כזה עני אפילו המצר מן לחלץ כדי רחמנותו וגודל
 מתגלה במילא, ונמוך שפל יותר במצב או, נמוכים יותר אנשים על רחמנותו לגלות שצריך שככל
 .ת"השי של רחמיו ויותר יותר

.) עט יבמות( ל"חז כמאמר, רחמנים הינם מטבעם אשר, ויעקב יצחק אברהם בני אצל הדבר וניכר
 רחמים לך ונתן דכתיב רחמנים ,חסדים וגומלי והביישנין הרחמנים זו באומה יש סימנים שלשה"

 אשר, לעבודתו המקום וקרבם רחוקים שהיו אדם בני אצל הדבר ניכר בפרט אולם", ךורחמ
 מכיון שהוא לבאר ויש, זולתם על הרחמים מידת של מרובה מידה בהתנהגותם לפעמים נפגשים

 ועל, מחצבתם לצור לחזור יכלו זה מכח ורק, הרחמים מידת של מיוחדת להארה זכו אלו שאנשים
 שבלי מרגישים הם ליבם שבעומק כיון, הרחמים מידת של וריבוי תוספת מהותם בעצם מושרש כן

  .בעולם לעמוד כח להם אין הרחמים מידת הארת

 עשרה שלש וכנגד, החסד (בגי' ע"ב) שם, ב"ע שם פעמים ג"י' בגי" אסתר מרדכי" דיקא כן ועל
 יום דבר להאיר והוצרכה, יום יום ההסתרה בתוקף היתה המלכה אסתר שכן, רחמים של מדות
 .אחשורוש בבית מעמד להחזיק יכלה זה מכח ורק, אלוקות גילוי ועוד עוד ביומו

, נפל שוב אך, מסוים מדיבור' התחזק' שכבר מרגיש שלפעמים, ואחד אחד לכל בזה והלימוד
 קודם, הקודם בפעם אותו שחיזק חיזוק באותו ולהשתמש לחזור יכול שאיננו מרגיש ובמילא
 מלמדת המלכה ואסתר, מזה שהתחזק אחרי גם ונפל, לו מועיל זה דיבור שאין ראה שהרי, שנפל
 שאין ולגלות, למטה ויותר יותר, ועוד עוד ת"השי של רחמיו להמשיך איך מישראל ואחד אחד כל
ממש (ועי' פרי ארץ פ' חיי  עכשיו האדם נמצא בו במצב גם, הוא ברוך הקדוש של לרחמנותו סוף

 .שרה)

 חס, שעבר מה עבר שכבר אחרי: "ל"וז, טובא )ב ד הריח ברכות( בליקו"ה בזה שהאריך וכפי
 אלפים להתגבר רצה כבר אם ואפלו, כלל בעולם יאוש שום שאין ולהאמין לידע צריך, ושלום
, וחמורות גמורות לעברות נפל אם ואפלו, שנפל למה ונפל בידו עלתה ולא כשר איש להיות פעמים
 אמונה לו שיהיה אמונה הוא קריוהע. בו נשמתו עוד כל תקוה לו יש עדין כן פי על אף, ושלום חס

  ."יתברך בהשם שלמה

 העולה – ן"יודי במילוי דיקא ה"הוי שם פעמים ג"י' בגי הינם' אסתר מרדכי' מדוע יתבאר ובזה
 אשר', חכמה'ה ספירת כנגד הוא ן"יודי ומילוי, ה"הוי לשם שרשיים מילואים ד' יש שכן, ב"ע

ע"ח שער  ועי' ',וכו בבינה ושמיעה בחכמה שעינים כנודע( העינים כח - הראיה סוד על מרמז
 בעיניו ויבז) "ו פסוק ג פרק( המן אצל שכתוב כמו, העינים ענין כסדר במגילה נזכר והנה), טנת"א
 כטוב בו לעשות והעם לך נתון הכסף להמן המלך ויאמר), "יא פסוק שם" (לבדו במרדכי יד לשלח
(לקמן פרק ח , וכן "וטובה אני בעיניו" "בעיניך חן מצאתי אם" כסדר מקשת אסתר וכן", בעיניך

", בעיניכם כטוב היהודים על כתבו ואתם) "ח פסוק ח פרק( אחשורוש להם אומר ולבסוף, פסוק ה)
 אשר ארץ") יא דברים( בתורה שכתוב כמו, כסדר ת"השי של ההשגחה כח את מבטא שראיה כיון
' עינים'ש לן הרי", שנה אחרית ועד השנה מרשית בה אלהיך 'ה עיני תמיד אתה דרש אלהיך 'ה

 כאשר גם, מצב ובכל זמן בכל כמו על ת"השי של השגחתו מתגלה ובפורים, להשגחה מרמזים
 .והעלמה כהסתרה נראה

לקמן (פרק ג פסוק ז) בשייכות של הנס שארע בפורים בחודש אדר דיקא, אשר מזלו  עוד ועיין
  דגים, ורומז לעינא פקיחא.
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ר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה   (ו) ַלִים ִעם ַהּגָֹלה ֲאׁשֶ ר ָהְגָלה ִמירּוׁשָ ֲאׁשֶ
ֶבל:  ר ֶמֶלְך ּבָ ר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנאּצַ   ֲאׁשֶ

 במצרים רבינו כמשה, ישראל כלל למען נפש מסירות - מעצמו גלה מרדכי

 שגלה רבא אמר. מירושלם הגלה אשר.) "יג מגילה( ל"חז אמרו הנה: מירושלים הגלה אשר
 ירמיהו שעשה כמו, מעצמו גלה והוא, כרחן על שגלו ישראל כשאר היה שלא: "י"ופרש" מעצמו
  .בזה להשמיענו ל"חז רצו מה להתבונן ויש", מעצמו שגלה

, בכלל המגילה מעשה כל על אחרת הסתכלות מקבלים אלו ל"חז שבדברי יובן ההתבוננות ואחר
  :כדלקמן, בפרט היהודי מרדכי ועל

' ה אור את שם להם האיר ואכן, ישראל כלל עם לגלות ירד היהודי שמרדכי נראה בפשטות הנה
 אחרי אך, עמלק - המן את ולנצח פורים של הנס את בבריאה להמשיך ובכוחו בתפילתו וזכה

 הצדיק שמרדכי, מגיעים הדברים היכן עד אפוא מתברר, מעצמו גלה שמרדכי ל"חז בדברי שמצינו
 בזה ומתחדש, הגלות בתוקף ישראל כלל את להחיות כדי ורק אך נפש מסירות מתוך לגלות ירד

 הוא רצונם וכל, ישראל של בצערם להשתתף היורדים הצדיקים של נפש המסירות בגודל הבנה
  .מעפרא שכינתא לאוקמי

 שבדורו ישראל גדולי ששאר בעוד, המן נגד' ה מלחמת את ולחם בפרץ עמד היאך גם מיושב ובזה
 כלל את להציל כדי ורק אך היא לגלות ירידתו כל אלא, מהגולים חלק איננו מרדכי שכן, לחמו לא

  .נפש מסירות מתוך בכך לעסוק נכנס כן ועל, ישראל

), יא פסוק לקמן עיין( רבינו למשה הצדיק מרדכי של בשייכות מ"בכ טובא הארכנו כבר והנה
 רבינו משה גם שכן, הצדיק ומרדכי רבינו משה של הפנימית השייכות ועוד עוד מתברר וכעת

 והשתתף לאחיו יצא מעצמו הוא אך, פרעה בבית היה שכן, הקשה מהעבודה חפשי היה במצרים
 משה היה שנה עשרים בן. משה ויגדל ההם בימים ויהי) "א שמות ר"מד( ל"חז וכדברי, בצערם
 שאין, עליכם מותי יתן מי, עליכם לי חבל: ואומר ובוכה בסבלותם רואה שהיה', וכו שעה באותה

 הקדוש אמר', וכו מהן ואחד אחד לכל ומסייע כתיפיו נותן והיה, הטיט ממלאכת קשה מלאכה לך
 מניח אני אחים מנהג בהן ונהגת ישראל של בצערן לראות והלכת עסקיך הנחת אתה: הוא ברוך
 ".עמך ואדבר התחתונים ואת העליונים את

[ויש להוסיף, שכן מצינו גם אצל אסתר המלכה, אשר נכנסה לחצר הפנימית במסירות נפש, כאשר 
במסירות למעשה לא היה הגזרה נוגע אליה, שהרי לא ידעו כלל שהיא יהודית, ועם כל זה נכנסה 

  נפש להציל את כלל ישראל.]

 הביא רבינו שמשה ומצינו', משה' בגימטריא עולה' יהודי איש' שתיבות, בזה ולרמז להוסיף ויש
 עליהם קיבלו ידו שעל, פורים נס את פעל הצדיק מרדכי ואילו, שבכתב התורה את ישראל לכלל
 ואצל, פה שבעל תורה אור להאיר התחיל שאז מ"בכ טובא והארכנו, התורה את שוב ישראל כלל

 לכלל ולהאיר לסייע כדי ההסתרה למקומות נפש במסירות שנכנסים – יסוד אותו מוצאים שניהם
 .ישראל
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 ומתרגמינן' דרור מר' דכתיב, מנין התורה מן מרדכי:) "קלט חולין( ל"חז דברי עוד יובנו ובזה
 וכעת, וחירות' דרור'ל מרדכי שייכות בסוד' הזהב שרביט' במאמרי טובא והארכנו", דכיא מירא
 לסייע כדי מעצמו גולה ורק, וחפשי דרור מבטא אכן הצדיק מרדכי שכן, ביותר הדברים יאירו
 ').יהודי איש' בתיבות א"הגר בדברי עוד ועיין( ישראל לעם

 את להאיר היה יכול' מבחוץ' בגלות השתתף הצדיק שמרדכי זה ידי על שדיקא, לבאר יש ועוד
 שהארכנו מה ובהקדם, פורים של הנס את ולפעול, וההעלמה ההסתרה במקומות גם' ה אור
 יכל כן ועל', העג חטא בזמן בעולם היה לא רבינו שמשה) תשא כי פרשת' (בחוקיך אשיחה'ב

 של מדות עשרה שלש כח את עורר זה ומכח, החטא בשעת ישראל של ליבם פנימיות את לראות
 כל אשר, הצדיק מרדכי בענין ל"י נ"וה,  ש"עיי, ישראל לכלל ומחילה סליחה והמשיך רחמים

 מה ובמידת, נפש מסירות מתוך ישראל כלל עם להשתתף שיורד כך מתוך היא בגלות השתתפותו
  ).ו פסוק א פרק( לעיל בזה עוד שהארכנו וכפי', מבחוץ' ליבם פנימיות את רואה הוא

 רבים" היו כתוב שני בית בזמן לירושלים חזר ישראל כלל כאשר דהנה, בזה ולבאר להוסיף ויש
 בכים בעיניהם הבית זה ביסדו הראשון הבית את ראו אשר הזקנים האבות וראשי והלוים מהכהנים

 זה בית בניין רואין כשהיו - הבית זה: "י"ופרש", קול להרים בשמחה בתרועה ורבים גדול בקול
 בית בניין ראו לא אשר - ורבים. ראשון בית של גדול בניין אותו זוכרים שהיו מתוך בוכין היו

 עוד בזה והארכנו, מגלות שיצאו שמחתן מרוב גדול בקול בשמחה ומריעין שמחין היו ראשון
  ).ה מאמר חנוכה מאמרי' לרגלי נר(' א"במקו

 אשר, הצדיק מרדכי ידי על שני לבית ראשון בית בין וחיבור המשך היה מה שבמידת לומר יש אך
 ראשון בבית היה שהוא ונמצא, שני בית בזמן עלה כ"אח וגם, ראשון בית בחורבן מעצמו גלה

 ומחבר מקשר הצדיק שמרדכי נמצא, מעצמו גלה רק אלא, שביניהם בגלות היה לא אך, שני ובבית
 .השני והבית הראשון הבית את

  

  השייכות הפנימית של יכניה מלך יהודה למעשה המגילה

 זה פרט במגילה מוזכר מדוע ביאור צריך לכאורה :יהודה מלך יכניה עם הגלתה אשר הגלה עם
 הלך הצדיק שמרדכי -) הקודש מספרי כאחד המגילה את ל"חז קבעו הרי אך', אגרת' זה אמנם(

 לכל ושורש רמז הוא אלא, וצדדי נוסף פרט זה שאין יתבאר ד"ובס, יהודה מלך יכניה עם לגלות
  .המגילה מעשה

 ירמיה( ירמיה שהתנבא שלמרות, התשובה בדרכי גדול חידוש מצינו יהודה מלך יכניה אצל הנה
 ישב איש מזרעו יצלח לא כי בימיו יצלח לא גבר ערירי הזה האיש את כתבו' ה אמר כה): "ל כב
, ערירי שימות – כך על נשבע ת"שהשי.) לח סנהרין( ל"חז ואמרו", ביהודה עוד ומשל דוד כסא על
 בבבל היה כאשר תשובה יכניה שעשה אחר, לבסוף שבועתו על נשאל ת"שהשי מצינו זה כל ועם
 לו שנולד, האסורים בבית לו שארע הנס בגודל) ו יט ר"ויק, שם( ל"חז והאריכו, האסורים בבית
 בן זרובבל" נולד וממנו", בנו שאלתיאל אסר יכניה ובני) "יז ג א ה"ד( הכתוב כלשון, בן

, הסופר עזרא עם ישראל כלל בראש ועלה, שני בית בזמן ישראל מגדולי שהיה", שאלתיאל
 כך כדי עד, אדם של דינו גזר שמקרעת התשובה כח גודל על) שם( ל"חז למדו זה וממעשה
 על ת"השי נשאל יכניה של התשובה כח ידי על – ערירי שיהיה ת"השי שנשבע אחר שאפילו
  .שבועתו
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 ולכלא, תשובה קמי דקיימא בעלמא מלה לית, והאריך בזה עוד בזוה"ק (ח"ב קו.) וז"ל: "תנינן
 דפגים גב על ואף, חיים ארח לקבליה אזדמן הא בתיובתא תב ואי, ודאי מקבל הוא בריך קודשא
 קודשא [קמי אומאה ביה דאית במה אפילו דהא, תקוניה על אתהדר וכלא אתתקן כלא, דפגים מה
 כד ותו, סתימא רזא איהו דא, יפר" ומי יעץ צבאות ה' "כי) כז יד ישעיה( ביה קרי, הוא בריך

 דקיימא פתגמא לית דהא, תיובתא יעביד לא אם אלא אומי לא, אומאה אומי הוא בריך קודשא
 הוא בריך קודשא, שלימתא] תיובתא עבדין כד, הוא בריך קודשא מכפר כלא ועל, תיובתא קמי

 את "כתבו) ל שם( וכתיב, " 'וגו כניהו יהיה אם כי ה' נאם אני "חי) כד כב ירמיה( דכתיב, מקבל
, בנו" שאלתיאל אסיר יכניה "ובני) יז ג א ה"ד( כתיב בתיובתא דתב ובתר, " 'וגו ערירי הזה האיש
 .ודינין" גזרין כמה מתבר דתשובה מכאן

 אחר לגלות לבבל ירד שיכניה שכשם, יהודה מלך יכניה את מזכירים המגילה בתחילת כאן ולכן
 שמרדכי כאן מרמזים כך, זרובבל ממנו נולד לבסוף זה כל ועם', ערירי' שיהיה ת"השי שבועת
, יכניה עם יחד לגלות ירד, בגלות בעודם ישראל לכלל הישועה את שפעל זה הוא אשר, הצדיק
 הגזירה שנחתמה שלמרות, ואסתר מרדכי בזמן ישראל כלל עם ארע כך ליכניה שארע וכשם

 התעוררו זה כל עם, יכניה על ת"השי שנשבע השבועה כעין –) אסת"ר ט ד' (טיט של חותם'ב
  .והצילם עליהם ת"השי של רחמיו

 בחוקותי בפרשת הכתובות שהקללות שכתב) טז כו ויקרא( ן"הרמב מדברי בזה להוסיף עוד ויש
 כך אחר והנה, 1שני בית לגלות מכוונות תבוא כי שבפרשת והקללות, ראשון בית לחורבן מכוונות
 וישלכם גדול ובקצף ובחמה באף אדמתם מעל' ה ויתשם) "כז כט דברים( נצבים בפרשת כתוב
, לחזור עתידין אינן השבטים עשרת:) "קי סנהדרין( ל"חז ודרשו", הזה כיום אחרת ארץ אל

", חוזר ואינן הולכים הם אף חוזר ואינו הולך היום מה', הזה כיום אחרת ארץ אל וישליכם' שנאמר
 ת"שהשי נראה בפשטות אשר, השבטים עשרת גלות על קאי נצבים בפרשת שהמקראות לן הרי

   .'וכו אחרת ארץ אל השליכם

 דקאי שם י"רש ופירש, העולם באומות נקמה של לשונות שלש מתנבא') ב א( בנחום הנביא אך
 בשופר יתקע ההוא ביום והיה) "יג כז( ישעיה התנבא וכן, השבטים עשרת את שהגלה סנחריב על
", בירושלם הקדש בהר לה' והשתחוו מצרים בארץ והנדחים אשור בארץ האבדים ובאו גדול
  . השבטים עשרת על דקאי) שם( ל"חז ודרשו

 אסתר:) "קלט חולין( ל"חז ודרשו", מהם פני אסתיר הסתר ואנכי" נזכר) יח לא( וילך בפרשת והנה
, השבטים עשרת אחר בתורה נזכר אסתר של שהנס לן הרי", אסתר הסתר ואנכי, מנין התורה מן

 , לחזור דרך בלא לגלות שהולכים נראה היה יכניה וגלות השבטים עשרת שאצל וכשם

(ולא לחינם הוזכרה כל זמן מעשה  מלך יהודהיכניה  אצלכמו"כ יש לומר ברמיזה, שהנה מצינו ו
 וקיבלם הגזירה נמתקה לבסוף זה כל ועם, (ירמיה כב ל) שבועה בתוספת היההמגילה על שמו) 

 שארע בנס הוא כך, (שם סיום ספר ירמיה נב, ובמק"א במאמרי ט"ב ארכנו בזה עיי"ש) ת"השי
                                                            

 הגלות הזאת הברית דברי כל היו הראשון בבית כי, ראשון לגלות ירמזו האלה האלות כי והבן ודע: "ל"וז 1
, אבות ברית שיזכור רק מבטיח שאינו, ממנו הגאולה בענין עוד והסתכל', וכו בתוכחות תראה שכן ממנו והגאולה
 זה לגלותנו ירמז תורה שבמשנה הברית אבל', וכו חטאתם ויסלח עונם שימחול לא), מב פסוק( הארץ ובזכירת
, בתשובה אותה תלה רק, בגאולה הבטיח ולא וקצב קץ שם נרמז שלא תחילה הסתכלנו כי - ממנו שנגאל ולגאולה

 והיה) 'טו כח דברים( אמר אבל, כלל כוכבים עבודת ושיעבדו וחמנים אשרים שיעשו ההם בעבירות הזכיר ולא
 מצותיו קצת על שיעברו מפני כי - אמר', וחוקותיו מצותיו כל את לעשות לשמור אלהיך' ה בקול תשמע לא אם
 '".וכו שני בבית היה שכך, יענשו כולן את ויעשו ישמרו שלא
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 גזירת ונתהפך תקוה יש עדין, טיט של בחותם הגזירה נחתמה שכבר שלמרות, ואסתר מרדכי בימי
  .עולמים לישועת זכו ישראל ובני ראשו על המן

 לברוך המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי:) "ז מגילה( ל"חז ציוו כן שעל לרמז ויש
", המן וברוך מרדכי ארור" תיבות בפיו שמוציא', התחתונה דיוטא'ל האדם שיגיע ודהיינו", מרדכי
 . וישועה תקוה יש מצב בכזה שגם התשובה כח מתגלה הפורים ובימי

  

ֲעָרה  (ז) י ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם ְוַהּנַ ת ּדֹדֹו ּכִ ר ּבַ ה ִהיא ֶאְסּתֵ ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדּסָ
ַכי לֹו ְלַבת: ְיַפת ּתַֹאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאמָּ    ּה ְלָקָחּה ָמְרּדֳ

תתקל"ו, ועיין עוד  –עיין לעיל (פסוק ה) ביאור הרמז בגי' של 'מרדכי אסתר'  הדסה היא אסתר:
בספר 'מכון שבתך' (מאמר 'סוגה בשושנים') מדוע רק כאן בפסוק זה נקראת אסתר הדסה, ועוד 

  שם בארוכה בדברי האריז"ל (שעה"כ פורים דרוש א') ד'אסתר' בגימטריא 'שושנה'.

  

  כנסת ישראל כיתומה בזמן החורבן –אסתר יתומה מאב ואם 

, ואם אב לה היה שלא - זה פרט גם במגילה נכתב מדוע ביאור צריך לכאורה: ואם אב לה אין כי
 .ממש מרדכי של בתו אסתר היתה אם המגילה של בנס חסר היה ומה, לבת לו מרדכי ולקחה

 שכלל, ואסתר מרדכי בזמן ישראל כלל של המצב) ו פסוק( לעיל נתבאר שכבר אחר ד"בס ויתבאר
, ישראל כלל של' מוחין'ה את מבטא המקדש הבית והנה, ראשון בית בחורבן מארצם גלו ישראל
 חצות ובתיקון באיכה כסדר שמוזכר וכפי'), בינה'ו' חכמה' ('אמא'ו' אבא' נקראים המוחין והרי

 ה איכה" (אב ואין היינו יתומים" - כיתומים הם החורבן בזמן ישראל שכלל שמבטאים לשונות
 ימי בכונות ל"באריז וכמובא', (המוחין הסתלקות'של  מצב מבטא הבית שחורבן ודהיינו), ג

 אין כי" - יתומים של במצב היתה' ישראל כנסת' היינו', אסתר'ש - בפסוק כאן הרמז וזה )הפורים
  ".ואם אב לה

 שכתבו וכפי", לבת לו מרדכי לקחה"ש ידי על, לישועה זכו איך ישראל כלל את מלמד והפסוק
 הרמז וזה, הצדיקים אצל שורה' הק השכינה הגלות שבזמן )2ק (ביאור הגר"א בתיקו"ז "בספה
 ושומר ישראל כלל את לוקח שהצדיק", לבת לו מרדכי לקחה ואמה אביה ובמות"הכתוב  בלשון
  .המקדש הבית כמו, מוחין' בחי, ת"השי אור את להם מאיר והוא, בגלות עליהם

 ואינם, ישראל כלל את כתפם על לוקחים שהצדיקים, מבטא" לבת לו מרדכי לקחה" הכתוב לשון
 לאביהם ליבם את ומקרבים, כתפיהם על העם משא כל את לוקחים אלא, אותם' מנהיגים' רק

 .שבשמים

' דרור מר' דכתיב, מנין התורה מן מרדכי) "שם חולין( ל"חז שרמזו', מרדכי' של בשמו הרמז וזה
 היינו הצדיקים הארת עיקר שכן, הקטורת בסממני שמו נרמז בכדי ולא", דכיא מירא ומתרגמינן

                                                            
וז"ל (תיקון ו) "בזמן שאין הצדיקים בדור ואין מוצאה מקום לנוח אז היא שורה על הצדיקים ישני עפר  2

 וז"ש מתו במדבר בדרך ר"ל ששם שורה".
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 ק"רביה דברי וכאריכות, שבשמים לאביהם ליבם את ומקרבים, ישראל בכלל טוב ריח שנותנים
 בהנשמות טוב ריח ונותן מוסיף הוא, אדרבא אזי להוכיח ראוי כשהמוכיח אבל) "ח תנינא מ"ליקו(

 על ישראל את שהוכיח, משה של התוכחה בבחינת להיות צריכה התוכחה כי. תוכחתו על ידי
 על הנאמר', ריחו נתן נרדי) 'א ש"שה( בבחינת, טוב ריח בהם נתן תוכחתו ידי שעל, העגל מעשה
 שבת( בגמרא ל"רז שאמרו וכמו שם י"רש שפרש כמו', נתן' אלא, נאמר לא' עזב. 'העגל מעשה
 ".טוב ריח בהם ונתן הוסיף העגל מעשה על משה של תוכחה ידי על כי:) פח

  

  הארה שלמעלה מן המוחין –הארת מרדכי בזמן הגלות 

הנה עיקר נקודת העבודה של  :לבת לו מרדכי לקחה' וגו ואם אב לה אין כי הדסה את אומן ויהי
פורים הוא ה'אמונה' בהשי"ת בכל מצב ומצב, שלא להתיאש בשום מצב, ובעומק עבודת האמונה 
היא עבודת ההתכללות בהשי"ת, בסוד היחוד השלם, (ועיין עוד לקמן פרק ג פסוק ח בזה בארוכה 

שראל להאמין בדברי המן 'ישנו עם אחד') ויש לרמז בזה, שמרדכי הצדיק מלמד את כלל י
בהשי"ת בשלימות, ולקשר וליחד האמונה למטה לעבודת היחוד והביטול למעלה, בחי' 'סוף דבר 

  במחשבה תחילה', הנאמר על ספירת המלכות למטה, ושרשה למעלה בכתר.

", מרדכי הצדיק מלמד לבת לו מרדכי לקחה' וגו ואם אב לה אין כי ,הדסה את אומן ויהיוזהו "
את כלל ישראל לחיות באור האמונה, וזהו 'ויהי אומן' את הדסה, ועבודת האמונה היא למעלה 

'אב'] ו'מח בינה' [ואם'] ועיקר העבודה הוא -מן המוחין, וזהו 'כי אין לה אב ואם', 'מח חכמה' [
בת', 'בת' היינו 'לקחה מרדכי לו ל –לקשר את ה'כתר' שלמעלה מן המוחין, שיאיר עד למטה 
  ספירת המלכות, ה' אחרונה שאחוזה באמת בקוצו של יו"ד.

  

ֵבץ ְנָערֹות ַרּבוֹ   (ח) ֶלְך ְוָדתֹו ּוְבִהּקָ ַבר ַהּמֶ ַמע ּדְ ָ ִהׁשּ ן ַוְיִהי ּבְ ת ֶאל ׁשּוׁשַ
ים:  ׁשִ ֶלְך ֶאל ַיד ֵהַגי ׁשֵֹמר ַהּנָ ית ַהּמֶ ר ֶאל ּבֵ ַקח ֶאְסּתֵ ּלָ יָרה ֶאל ַיד ֵהָגי ַוּתִ   ַהּבִ

כרמז ללקיחת  –עיין לקמן פסוק כב פנימיות ענין לקיחת אסתר לבית אחשורוש  ותלקח אסתר:
  כלל ישראל לגלות.

  

ְמרּוֶקיָה ְוֶאת   (ט) א ֶחֶסד ְלָפָניו ַוְיַבֵהל ֶאת ּתַ ָ ׂשּ ֲעָרה ְבֵעיָניו ַוּתִ יַטב ַהּנַ ַוּתִ
ָערֹות ָהְראֻ  ַבע ַהּנְ ָה ָמנֹוֶתָה ָלֵתת ָלּה ְוֵאת ׁשֶ ּנֶ ֶלְך ַוְיׁשַ ית ַהּמֶ יֹות ָלֶתת ָלּה ִמּבֵ

ים:  ׁשִ ית ַהּנָ ּה ְוֶאת   (י)ְוֶאת ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב ּבֵ ר ֶאת ַעּמָ יָדה ֶאְסּתֵ לֹא ִהּגִ
יד: מֹוַלְדּתָ  ר לֹא ַתּגִ ה ָעֶליָה ֲאׁשֶ ַכי ִצּוָ י ָמְרּדֳ   ּה ּכִ

הארכנו בספר 'מכון שבתך' (מאמר ליקו"מ תו' נט פ"ד) בסוד הצניעות של  לא הגידה אסתר:
אסתר המלכה, ועוד במאמרי פורים 'סוגה בששונים", ועיין בזה עוד לקמן (כ) עה"פ "אין אסתר 

  מגדת".
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ים ָלַדַעת ֶאת   (יא) ׁשִ ית ַהּנָ ְך ִלְפֵני ֲחַצר ּבֵ ַכי ִמְתַהּלֵ ּוְבָכל יֹום ָויֹום ָמְרּדֳ
ּה:  ה ּבָ ָעׂשֶ ר ּוַמה ּיֵ לֹום ֶאְסּתֵ   ׁשְ

  כהארת משה רבינו במצרים –הארת מרדכי הצדיק לכלל ישראל בתוקף הגלות 

 בית 'בחצר מתהלך הצדיק מרדכיהנה  :אסתר שלום את לדעת הנשים בית חצר לפני מתהלך מרדכי
 וקפצו שנשו מלשון, הנשים בית חצר וזה) "נו קמא מ"ליקו: (ק"רביה שמבאר וכפי, הנשים'
 שכבר אך, יתברך השם אצל קצת היו שכבר ויש ,יתברך מהשם שנתרחקו. עולם של ממקומו
', "וכו אלקים נשני כי") מא בראשית( שכתוב כמו. שכחה לשון, הנשים וזה. יתברך אותו שכחו
 ואין. גבורתם שנשתה אך, יתברך השם את זוכרים עתה שגם ויש. יתברך השם את שכחו שכבר
 שנשו בחינת. ל"הנ בחינת שלש מחמת, נשים בשם נקראים זה ובשביל. יצרם על להתגבר ידם לאל
 זה כל ידי ועל. ל"כנ גבורתם נשתה בבחינת שהם ויש', וכו שכחה בבחינת שהם ויש', וכו וקפצו
 ".ל"הנ הסתרות בבחינת מהם נסתר יתברך והשם, יתברך מהשם רחוקים הם

 שלום את" ודורש, ואצלם עמם איתם ת"השי שעדין במקומם להם ומאיר יורד הצדיק ומרדכי
 נפלו ישראל שעם, הבירה בשושן שארע כפי, ההסתרה מקומות בכל ת"השי את מגלה", אסתר
 ומכח, לשם שנפלו ההסתרה במקומות גם ת"השי אור את להם האיר הצדיק ומרדכי, שנפלו להיכן
(והארכנו בזה לעיל פרק א גבי 'כרצון איש ואיש', שמרדכי הצדיק עורר  לתשובה אותם עורר זה

 .אצלם את כח הרצון הפנימי)

 השלום עליו רבינו שהמ כשהיה ,רבותינו אמרו" אשר, רבינו משה אצל מצינו זו עבודה ושורש
 לחסות שהגיע כיון .לחסות שהגיע עד ,אחריו ורץ גדי ממנו ברח ,במדבר יתרו של צאנו רועה

 יודע הייתי לא אני :אמר אצלו משה שהגיע כיון ,לשתות הגדי ועמד מים של בריכה לו נזדמנה
 לנהוג רחמים לך יש :ה"הקב אמר ,מהלך והיה כתיפו על הרכיבו ,אתה עיף ,צמא מפני היית שרץ
  ).ב ר"שמו" (רועה היה ומשה הוי ישראל צאני תרעה אתה חייך כך ודם בשר של צאנו

 והשם", כתפו על הרכיבו" אלא, ברגליו למרעה בחזרה הוליכו ולא גדי אותו על ריחם רבינו משה
וכמו ", ישראל צאני את תרעה אתה, חייך" לו ואמר, הצאן את לרעות נאמנותו את ראה יתברך

' כתפו על' החלשות ישראל נשמות את מרים רבינו שעשה משה רבינו עם אותו גדי, כך משה
, ההסתרה למקומות לירד ישראל, רועי של תפקידם עיקר וזה, ת"להשי -ה'מרעה'  אל ומשיבם
 בזה שהאריך כפי( ואצלם עמם איתם ת"השי שעדין בהסתרה הנתונות לנשמות להאיר ושם
 ). ז תנינא מ"בליקו

 אבא יסוד מאיר שבפורים) בשעה"כ, והאריכו טובא בזה בספרי חסידות( ק"בספה שכתבו מה וזה
 אור את מאירים ושם] ע"בי[ ההסתרה למקומות יורדים'] אבא יסוד[' שהצדיקים דהיינו, ע"בבי
 שאסר למרות אשר, הצדיק מרדכי אצל מצינו וכן, שבשמים לאביהם ישראל כלל את ומחזירים' ה

, בכרות פ"לכה שיהיה וטרח, והעלמה טומאה מקום לאותו ירד זה כל עם, אחשורוש לסעודת לילך
 ).ח פסוק א פרק( לעיל שהבאנו וכפי

 ת"להשי קרוב הוא נפשו בפנימיות עדין, טובה נקודה יש עדין ויהודי יהודי לכל באמת שהרי
 שחטא וכו' וכמו שכתב החטאים מריבוי שבו הטוב את לעורר לו שקשה רק, בטוב ורוצה

 נמשך לא שעדיין, שחטא קודם בתחילה מה כי, מאד קשה בתשובה לשוב כי" )ז ה (ר"ח "הליקוב
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 ונתפס אחריו נמשך שכבר, עתה שכן מכל. שהחטיאו עד הרע היצר עליו התגבר, הרע יצרו אחר
 פנימיות את ומעוררים הצדיקים יורדים למקום שבו נפל האדם, אך "לשוב אפשר איך, במצודתו
 .שבשמים לאביהם אותם ומחזירים, ישראל ליבם של

 הצדיק מרדכי בענין) י פסוק ז ופרקלעיל פסוק ו, לקמן פרק ג פסוק ו ( שכתבנו מה עוד ועיין
 מה ועוד, ישראל כלל על הצדיקים של ההסתכלות בענין) ח פסוק ח פרק( ולקמן, רבינו ומשה

  .המגילה (ועיין עוד בספר 'מכון שבתך' מאמר ליקו"מ תו' ח פרק ב) של האחרון בפסוק שכתבנו

  

ץ ֱהיֹות ָלּה   (יב) ֵורֹוׁש ִמּקֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ יַע ּתֹר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבֹוא ֶאל ַהּמֶ ּוְבַהּגִ
ים  ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ ן ִיְמְלאּו ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהן ׁשִ י ּכֵ ר חֶֹדׁש ּכִ ֵנים ָעׂשָ ים ׁשְ ׁשִ ָדת ַהּנָ ּכְ

ֶמן ַהּמֹר וְ  ׁשֶ ים: ּבְ ׁשִ ִמים ּוְבַתְמרּוֵקי ַהּנָ ׂשָ ּבְ ים ּבַ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ ֲעָרה   (יג)ׁשִ ּוָבֶזה ַהּנַ
ים  ׁשִ ית ַהּנָ ּה ִמּבֵ ֵתן ָלּה ָלבֹוא ִעּמָ ר ּתֹאַמר ִיּנָ ל ֲאׁשֶ ֶלְך ֵאת ּכָ ָאה ֶאל ַהּמֶ ּבָ

ֶלְך:  ית ַהּמֶ עֶ   (יד)ַעד ּבֵ ים ּבָ ׁשִ ית ַהּנָ ָבה ֶאל ּבֵ ֶרב ִהיא ָבָאה ּוַבּבֶֹקר ִהיא ׁשָ
ים לֹא ָתבֹוא עֹוד ֶאל  יַלְגׁשִ ֶלְך ׁשֵֹמר ַהּפִ ַגז ְסִריס ַהּמֶ ֲעׁשְ ִני ֶאל ַיד ׁשַ ׁשֵ

ם:  ֶלְך ְוִנְקְרָאה ְבׁשֵ ּה ַהּמֶ י ִאם ָחֵפץ ּבָ ֶלְך ּכִ ת   (טו)ַהּמֶ ר ּבַ יַע ּתֹר ֶאְסּתֵ ּוְבַהּגִ
ָבר  ה ּדָ ֶלְך לֹא ִבְקׁשָ ר ָלַקח לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל ַהּמֶ ַכי ֲאׁשֶ ֲאִביַחִיל ּדֹד ָמְרּדֳ

ׁשִ  ֶלְך ׁשֵֹמר ַהּנָ ר יֹאַמר ֵהַגי ְסִריס ַהּמֶ י ִאם ֶאת ֲאׁשֶ את ּכִ ר נֹׂשֵ ִהי ֶאְסּתֵ ים ַוּתְ
ל רֶֹאיָה:  ֵעיֵני ּכָ   חן ּבְ

  עיקר התפילה על כבוד שמים והחסרון בשכינה –אסתר איננה מבקשת דבר 

, עולם של מלכו, המלך אל לדבר הולך כאשר הישראלי איש לעבודת בזה רמזיש ל :דבר בקשה לא
, דבר מבקש אינו באמת אלא, הגשמיים ורצונותיו כבודו עבור אינה בתפילתו המכוון עיקר אשר
  .(ועיין בארוכה בספר 'יחוד ההתבודדות') "תלהשי בתכלית ליבטל אם כי

 בשביל תתפלל אל רוש,פי .ראש כובד מתוך אלא מתפללין אין" ל"וזוכמובא בצוואת הריב"ש 
 שיש כבדות על תתפלל להתפלל כשתרצה אלא ,תפלתך יקובל לא) שמא( כי לך שחסר דבר
 שיש והחסרון, ממעל אלוה חלק האדם כי, בשכינה החסרון יש לך שחסר הדבר כי, 'ראש'ב

, הכלל של החסרון על תפלתך תהיה כן אם, החלק של החסרון מרגיש והכלל, בכלל יש בהחלק
   .ל"עכ, "הראש כובד מתוך אלא פירוש זהו

 להתפלל אך, עצמו לצורך בתפלה לכוין אסור" ל"וז) ה א ברכות( א"להגר אליהו בשנות ומובא
 באלהי יתפלל אלא', וכו למעלה ישראל כנסת נשלם ויהיה השלימות בתכלית ישראל כל שיהיו
  .ל"עכ" עצמו על הוא נצור אלהי שתפלת נצור

 אסתר "ותוסף הפסוק על פשט בדרך בפירוש) ג ח אסתר( אסתר מגילת על בפירושו כתב זה (וכעין
 מחשבתו ואת האגגי המן רעת את להעביר לו ותתחנן ותבך רגליו לפני ותפל המלך לפני ותדבר
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 אחר של בתחנונים, לו ותתחנן" ל"וז וכתב, התפלה סדר כל שם היהודים", ורימז על חשב אשר
  )".ליחיד הבקשות כל הוא ששם, התפלה

 סביב סובב שהכל נראה ישראל כלל של התפילות כל את 'נסחוט' שאם צדיקים שאמרו וכמו
, ומצוות תורה סביב הוא הוצאותיהם שכל נראה ישראל של מעותיהם 'נסחוט' את אם אך, מעות

היחוד על קידוש  לשלימות יהודי כל מתכוין נפשו שבפנימיות) תניא פי"ד( ז"אדמוה של וכלשונו
  .השם

"מ בד,  א מגילה"ל (ירושלמי חז אמרו אשר, הפורים בימי ובפרט, כללי באופן אמורים והדברים
", לו נותנים ליטול ידו שפושט מי כל אלא פורים במעות מדקדקיםב) "אין  דתרצ"ע ובשו: עח

 הפושט'כל  שכן, הכבוד כסא לפני ולהעתיר לבקש רצון עת הוא הפורים שימי"ק בספה והאריכו
  '.לו נותנים יד

עיקר מבוקשו של איש בישראלי צריך להיות על כבוד שמים, בחי' 'לא בקשה דבר', ויקשר  אך
שיתגלה בבריאה מלכותו יתברך, ויהיה ה' אחד ושמו  –כל בקשותיו ותפילותיו לשורש התפילה 

  אחד.

 לא'בתיבות ) ג אות ב פרק ב מאמר שבלוחות מ"ךוס "םמ מאמרי' (ואחיה הבינני'ב עוד והארכנו[
 היחוד שבשעת), ט כג במדבר" (ישכון לבדד עם הן" הכתוב לשון ונרמז', לבד' ת"ר - 'דבר בקשה
 .] בארוכה ש"עיי), יז ט ויקרא" (יהיה לא אדם וכל' "בבחי האדם

 על האדם שיתפלל כאן שהמכוון, דיקא" יד הפושט"ל 'כל חז שאמרו'יד'  בתיבת זה לרמז ויש
 ואין שלם השם אין עמלק שפגם מאז אשר" (שמות יז), יה כס על יד"כי  בכתוב שנזכר'יד'  אותו
 אז כן ועל, פורים של הנס ידי על עמלק מחית שמתעורר והזמן העת הוא ובפורים, שלם הכסא
  '.ה את דעה הארץ ומלאה"ת, להשי המלוכה שתחזור'יד',  אותו על ולהתחנן לבקש הזמן הוא

 הוא הכל', ה עבודת פרטי וכל תפילה מתורהכלל ישראל  כסדר שמדברים הפרטים כל ובאמת
 מלכותו ותתגלה', ה במלכות העולם שיתוקן, בבריאה המכוון עיקר של פירות ופירי פירות

 אשר כל ויאמר, יצרתו אתה כי, יצור כל ויבין, פעלתו אתה כי, פעול כל ע"ידש באופן, בבריאה
, אלא שלא תמיד מתבוננים בעומק מדוע "משלה בכל ומלכותו מלך ישראל אלהי' ה, באפו נשמה

מתפללים ולומדים ועושים תורה ומצוות, אך כאשר מתבוננים מעט רואי מיד שבאמת בפנימיות 
 לתקן עולםנפשו כל אחד מישראל מלא ברצונות טובים, וכל מגמתו לגלות את השי"ת בבריאה, 

  במלכות שד"י

  

  עיין מה שכתבנו בסמוך פסוק יז. ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל ראיה:

  

יִרי   (טז) חֶֹדׁש ָהֲעׂשִ ית ַמְלכּותֹו ּבַ ֵורֹוׁש ֶאל ּבֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ ר ֶאל ַהּמֶ ַקח ֶאְסּתֵ ּלָ ַוּתִ
ַבע ְלַמְלכּותֹו: הּוא חֶֹדׁש טֵ  ַנת ׁשֶ ׁשְ   ֵבת ּבִ

  כלל ישראל בגלות –שרה בבית אבימלך  –אסתר בבית אחשורוש 
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הנה מצאנו קשר בין מלכותה של אסתר למהלך חייה של שרה אמנו,  ותלקח אסתר אל בית המלך:
 אמר: לעוררן, ביקש מתנמנם, והצבור ודורש יושב היה עקיבא וז"ל חז"ל במדרש (ב"ר נח ג) "רבי

 של בתה בת שהיתה אסתר תבא אלא מדינה, ומאה ועשרים שבע על שתמלוך אסתר ראתה מה
מדינות" (ועיין עוד במה שהארכנו עוד בסודם של ' וז' וכ' ק על ותמלוך ,'וז' וכ' ק שחיתה שרה

  דברים לעיל א יט, ולקמן כ).

האמהות רק אצל שרה ויש להתבונן בפרט נוסף שמוצאים שייכות בין שרה לאסתר, שמתוך כל 
  אמנו מצאנו בתורה שנלקחה לביתם של פרעה ואבימלך, ויש להתבונן בפנימיות הדברים.

 בענין הבאות הפרשיות בכל אותו תבין 'כלל לך אומר) "ו יב בראשית( ן"הרמב דברי ידועים והנה
 מה כל) 'ט תנחומא( ואמרו, קצרה בדרך רבותינו הזכירוהו, גדול ענין והוא, ויעקב יצחק אברהם
 כאלו בהם החושב ויחשוב 'וכו המסעות בספור הכתובים יאריכו ולכן, לבנים סימן לאבות שאירע
 לנביא המקרה יבוא כאשר כי, העתיד על ללמד באים וכולם, תועלת בהם אין מיותרים דברים הם

ובפרט אצל אברהם אבינו שבעשרת  ",לזרעו לבא הנגזר הדבר ממנו יתבונן האבות משלשת
  הנסיונות שעבר פתח פתח ודרך לכלל ישראל עד סוף כל הדורות.

ומצאנו ששרה אמנו נלקחה פעמיים מאברהם, בפעם הראשונה במצרים, כאשר לקחוה המצרים 
 שרי דבר על ביתו ואת גדלים נגעים פרעה את ה' לפרעה, ואז כתוב בתורה (בראשית יב) "וינגע

 למה הוא. אשתך כי לי הגדת לא למה לי עשית זאת מה ויאמר לאברם פרעה ויקרא אברם. אשת
  ולך". קח אשתך הנה ועתה לאשה לי אתה ואקח הוא אחתי אמרת

אך לאחר מכן, כאשר נלקחה לבית אבימלך בגרר (שם כ) מוזכר בתורה פרשה שלמה, שהשי"ת 
 ואם וחיה בעדך ויתפלל הוא נביא כי האיש אשת הגיע לאבימלך בחלום הלילה, ואמר לו "השב

לך", ולכאורה צריך עיון מדוע אצל פרעה לא מוזכר  אשר וכל אתה תמות מות כי דע משיב אינך
  בתורה שהיה כזה משא ומתן כמו שהיה אצל אבימלך, ככל אריכות פסוקי התורה (שם).

ויש לומר שכאשר נלקחה לבית פרעה היה זה לפני ברית בין הבתרים, ולפני שהשי"ת קרא לאברם 
ובמדת מה עדין לא נחשבו בשלמות כ'ישראל', והיה דינם כ'בן נח', אך אחרי  אברהם ולשרי שרה,

ברית בין הבתרים וכו', כבר נחשבו כישראל, והיה לשרה דין של 'אשת איש' בשלמות (ואכה"מ 
  לדון בדברי האחרונים בגדר האבות קודם מת"ת).

ל כלל ישראל, והנה "מעשה אבות סימן לבנים", וכשם שהיה אצל שרה אמנו, כך הוא אצ
לבית  –מארצם  -שנשתעבדו בארץ לא להם ב' פעמים, אשר בעומק לזאת יקרא שנלקחו מביתם 

זר, כבחינת אשת איש שנלקחת בעל כרחה למקום אחר, בפעם הראשונה היה אל פרעה במצרים, 
אך שם היה קודם מתן תורה (כשם ששרה נלקחה לבית פרעה במצרים במצרים בתחילה), והפעם 

שכלל ישראל גלו והשתעעבדו בארץ לא להם היה בגלות בית ראשון, שאז לראשונה כלל השניה 
  ישראל גלו מארצם, דהיינו שה'אשת חיל' של השי"ת נלקחה מבית בעלה. 

היינו כנסת ישראל נלקחת לבית אחשורוש, וכנ"ל שאסתר היא רמז  -וזה הרמז בכך ש'אסתר' 
לבית אבימלך, והוא רמז ושורש לגלות כלל לכלל ישראל, וכמו שאצל שרה מצחנו שנלקחה 

  ישראל, כך לקיחת אסתר [שהיא כנגד שרה] לבית אחשורוש הוא רמז לגלות כלל ישראל.

[וכן משמע בהרבה מקראות ובלשונות התפילה אודות גלות כלל ישראל, שהפסוק מתיחס לכלל 
ר רצונו של המן ישראל כאשה שנלקחה מבית בעלה, ובפרט למבואר במקו"א (לקמן ג ו) שעיק

  היה להחטיא את כלל ישראל, והוא ממש בדוגמת אשת איש שנשאת לאחר.]



 ויושט המלך –מגילת אסתר 

 ~ יד~ 
 

ובזה יתבאר עד למאד דברי רביה"ק, שבתורה י' מאריך בסוד ימי הפורים, ולפתע מקשר את 
הדברים לדברי השי"ת לאבימלך "ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא", ולהנ"ל מתבאר הפלא 

  לות בית ראשון היו בדוגמת שרה אמנו הנלקחת לבית אבימלך.ופלא, שכן כלל ישראל בג

וכשם שאצל אבימלך אמר לו השי"ת "כי נביא הוא" ופרש"י: "ויודע שלא נטמאה" (ועיין ב"ק 
צב.), כך אצל אסתר המלכה, שלמרות שנלקחה לבית אחשורוש עדין נשמרה בטהרתה כדברי 

צדיק מגלה את הנקודה הטובה שבכל אחד חז"ל, וכן באופן כללי לגבי כלל ישראל, שמרדכי ה
ואחד מישראל, מאיר לו ומגלה לו שגם כאשר נלקח בגלות ונראה לו שנטמא, עדין נשאר בו מקום 

  .3שבו הוא טהור ולא נטמא, ומכח זה מחזיר את כלל ישראל לאביהם שבשמים 

  

  '.הואפסוק א מה שיש לרמז בתיבת ' פרק א לעיל עיין :הוא

  

ל   (יז) א חן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמּכָ ָ ׂשּ ים ַוּתִ ׁשִ ל ַהּנָ ר ִמּכָ ֶלְך ֶאת ֶאְסּתֵ ַוּיֱֶאַהב ַהּמֶ
ּה וַ  רֹאׁשָ ֶתר ַמְלכּות ּבְ ם ּכֶ ׂשֶ תּולֹת ַוּיָ י: ַהּבְ ּתִ ַחת ַוׁשְ ְמִליֶכָה ּתַ   ּיַ

אמרו חז"ל (מגילה יג.) שכל טעם שרצה היה טועם בה, ועוד  ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים:
אמרו חז"ל (שם כט.) "למה נמשלה אסתר לאילה, לומר לך מה אילה רחמה צר וחביבה על בעלה 
כל שעה ושעה כשעה ראשונה, אף אסתר היתה חביבה על אחשורוש כל שעה ושעה כשעה 

ואחיה' (מאמרי מ"ם וסמ"ך שבלוחות ראשונה", והארכנו בזה בסודם של דברים בספר 'הבינני 
  מאמר טו פרק ב').

  

  התבוננות פנימית במצבה של אסתר בבית אחשורוש

לדורות  כתבוני'מאמר  'שרביט הזהב'במאמרי  עיין :ושתי תחת וימליכהותשא חן וחסד לפניו וכו' 
 שמחה של בניגון זה פסוק הקוראים שיש, אלו פסוקים בענין שם שהארכנו', נזכרים ונעשים -

                                                            

 ל"הנ בבחינה שהכל, לזה שנסמך פרעה לבית שרה לקיחת בחינת וזה") ט אפים ו נפילת( ה"ועיין עוד בליקו 3
 ועל ידי יתברך השם את שם גם ותחפש תבקש כחה שבעצם כדי כזה ומטנף טמא למקום לירד הכרחה שהצדקת

 לישראל גדולה וישועה הצלה הכינה זה ועל ידי. ממצרים אברם ויעל, בבחינת גדולה בעליה אברהם עם תעלה זה
 פרעה את שהכה מכות עשר על ידי משם ויצאו בהם לשלט מצרים טמאת יכלה לא זה שעל ידי מצרים בגלות
, לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו, שרה את כשלקח" ביתו ואת פרעה את' ה וינגע" על ידי היה זה שכל, ומצרים

 יבקשו שם גם מאד המטנפים במקומות אפלו בגלות שיהיו מקום שבכל לישראל ל"הנ דרך המשיכה זה על ידי כי
 שאז אחשורוש לבית אסתר לקיחת בחינת כן גם וזהו. ל"כנ משם יעלו זה ועל ידי ל"כנ' וכו ה"אי בבחינת ויחפשו
, המן עמלק מפלת היה זה ועל ידי). טו מגלה( לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו", עזבתני למה אלי אלי, "צעקה
' ה אל יצעקו המטנפים במקומות שגם לישראל להורות כדי ל"הנ בבחינה הכל, אחרא הסטרא זהמת תקף שהוא
 דור בכל צריכין וכן'. לה הרבה לזעק היהודים כל את שכנסו ואסתר מרדכי אז שעשו וכמו. אותו ויבקשו ויחפשו
 עת בכל ולזעק שהוא מקום בכל יתברך השם את תמיד לבקש ואחד אחד כל ובפרטיות ישראל בכלליות ודור
  משמים".' ה וירא ישקיף עד לעולם והבקשה הצעקה מן יתיאש ואל". שועתי שאול מבטן" בבחינת יתברך להשם

  



 ויושט המלך –מגילת אסתר 

 ~ טו~ 
 

 של במצב להתבונן גם יש שני מצד אך, נסה כאן היה השורש והפתח לכל באמת ואכן, וישועה
 כל" של באופן מרדכי בבית ומוסתרת צנועה היתה רבות שנים במשך אשר, גופא המלכה אסתר
 אין והרי, אחשורוש לבית נלקחה ועתהבתרגום שני ב, ז ח)  ל"חז ש"(כמ ",פנימה מלך בת כבודה
 מולדתה מגדת אסתר אין"ש ובפרט, מזה לה שהיה והיסורים הצער גודל את לתאר ואין לשער
 וכדברי, אחשורוש בבית והמצוות התורה קיום על שמרה אסתר שני ומצד) כ ב אסתר" (עמה ואת
 ואת וישנה. שבת ימי בהן מונה שהיתה, רבא אמר': וגו הנערות שבע ואת.) "יג מגילה( ל"חז

, ומולדתה עמה את כסדר להסתיר צריכה והיתה", יהודי מאכל שהאכילה, רב אמר': וגו נערותיה
 בגודל ההתבוננות בענין שם עוד והארכנו, והסתרה העלמה של באופן היה חייה מציאות וכל

  .אחשורוש בבית המלכה לאסתר שהיה וההעלמה ההסתרה

שהמלך בחר באסתר וכן לאידך גיסא לעתים אין מתבננים בעצם מציאות גודל הנס שהיה בכך 
ר לט) "מכל הנשים, שהרי אמרו חז"ל (מגילה יג.) "אסתר ירקרוקת היתה", ועוד אמרו חז"ל (ב

 רבנן שנה, שמונים בת אמר ושמואל היתה, ארבעים בת אמר, רב אסתר. היא הדסה את אומן "ויהי
ונשים רבות, וחמשה שנים וכו', כמנין הדסה", והרי הגיעו למלך אחשורוש בנות  שבעים בת אמרי

 המלך אל לבוא ונערה נערה תר וכל אחת עשתה כל טצדקי שיבחר בה המלך, כמו שכתוב "ובהגיע
 חדשים ששה מרוקיהן ימי ימלאו כן כי חדש עשר שנים הנשים כדת לה היות מקץ אחשורוש

 עמה לבוא לה ינתן תאמר אשר כל הנשים" ו"את ובתמרוקי בבשמים חדשים וששה המר בשמן
דבר", ועם כל זה בחר בה המלך  בקשה המלך" ואילו אסתר המלכה "לא בית עד הנשים מבית

  ו"נשאה חן וחסד לפניו". 

ולקמן (פרק ה פסוק ח) הארכנו בענין ה'חן' אשר מכחו היה כל הנס, ונתבאר שם ש'חן' היינו 
ל פי למעלה מטעם ודעת, וכן הוא כאן בפסוק זה, שלכאו' על פי ההנהגה הרגגילה בבריאה טע

דרך הטבע לא היה שייך שיבחר אחשורוש דוקא את אסתר מכל הנשים, וכנ"ל, ועם כל זה "נשאה 
ראיה",  כל בעיני חן נשאת אסתר חן בעיניו", ובזה מתיישב גם מה שנאמר לעיל (פסוק טו) "ותהי

דהיינו ש'מציאת חן' מבטא נקודה שלמעל מטעם ודעת, ועל כן נאמר אצל אסתר כסדר לשונות 
  'מציאת חן', שכן לא היה זה מצד הנהגת הבריאה, וכנ"ל.של 

שהוא  –ושם הארכנו בענין גאולתם של ישראל מכל מקומות ההסתרה ['אסתר'] בהם נמצאים 
בכח ה'חן', ובכח התורה אשר נקראת "אילת אהבים ויעלת חן" (משלי ה), כאריכות דברי חז"ל 

  (עירובין נד:).

כר בפעם היחידה בתנ"ך תיבות 'חן וחסד', ובעומק יש שייכות ויש להוסיף בזה, דכאן בפסוק מוז
למעלה מטעם ודעת,  –בין 'חן' ו'חסד', כפי שכבר הארכנו שם ש'חן' מבטא שייכות פנימית 

שמשם משתלשלים שלש עשרה מדות של רחמים שהשי"ת נותן במתנת חינם,  –כספירת הכתר 
לפניך וחנתי  ה'ובי על פניך וקראתי בשם ויאמר אני אעביר כל ט) "לג יט (שמותכלשון הכתוב 

אף  - וחנתי את אשר אחון.) "ברכות דף ז", ודרשו חז"ל (את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם
", הרי לן שכח החן מבטא דיקא אף על פי שאינו הגון - ורחמתי את אשר ארחם ,על פי שאינו הגון

  באופן 'שאינו הגון', ומבטא השגה שלמעלה מהדעת.

ספירת החסד מבטאת כח שלמעלה מן המדות, כפי שהאריך בזה האריז"ל בענין 'חסד דכולהו וכן 
יומי', שכל המדות נמשכים ותלויים בספירת החסד, והוא כשורש להם (והארכנו בזה עוד במאמרי 

  האושפיזין באושפיזא דאברהם אבינו).

 כן על לבי אל אשיב תזא"עולות בגימטריא  "ניופל וחסד חן ותשא"ויש לרמז בזה, שתיבות 
(איכה ג כא), שכן בפסוק זה מעורר עצמו הנביא אחרי פסוקים רבים של קינה ואבילות,  "אוחיל



 ויושט המלך –מגילת אסתר 

 ~ טז~ 
 

ומזכר את עצמו באמצע היגון ואנחה את חסדי ה', ואומר "זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל", 
ח זה ופירשו שם המפרשים דהיינו שהנביא מזכיר עצמו את המפורש בהמשך הפסוקים, ובכ

 אמרה' ה אמונתך. חלקי רבה לבקרים רחמיו. חדשים כלו לא כי תמנו לא כי' ה "חסדי –'אוחיל' 
", הנביא מזכיר 'ה לתשועת ודומם ויחיל תדרשנו. טוב לנפש לקוו' ה לו. טוב אוחיל כן על נפשי

וש'תשועת לעצמו גם בתוקף החורבן והגלות שבאמת "חסדי ה' עדין לא כלו", "טוב ה' לקוו", 
דה'",  פורקנא דמטי עד ולמשתיק לאורכא ה'' תבוא על ידי ש'יחיל ודומם', כלשון התרגום: "טב

וכפי שהארכנו בענין מידת הצניעות של אסתר המלכה, שענינו ביטול להשי"ת, ועיין עוד לקמן 
 ם לז ז).לו (תהלי והתחולל' לה (פסוק כ) עה"פ "אין אסתר מגדת", ובדברי חז"ל (גיטין ז.) "דום

  חללים". חללים לך יפילם והוא - 'לה דום

ועל כן תיבות "ותשא חן וחסד לפניו" עולות בגימטריא "זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל", שכן 
גם כן במגילה נמצאה הישועה בכח ה'חן וחסד' שלמעלה מהדעת, דיקא בזמן ובמצב שהיה נראה 

  כעומק ההסתרה.

  

בחירת השי"ת בכלל ישראל למעלה  –רוש באסתר למלכה גודל הפלא והחידוש בבחירת אחשו
  מטעם ודעת

 לכאורה הוא באסתר אחשורוש שבחר מה כל הנה :ושתי תחת וימליכה הבראש מלכות כתר וישם
 בכמה לבאר שהאריך, פרק אב ם"המלבי של דבריו אריכות ובהקדם, למאד עד גדולה פליאה
 בטל ואינו עצמו מצד כולה הבריאה על מלך שהוא להראות רצה שאחשורוש פסוקים וכמה

 היה וזה, מכוחה רק הוא אחשורוש של מלכותו שכל להראות כסדר רצתה והיא, ושתי למלכות
 וכאריכות, לבוא ושתי מיאנה לכן ודיקא', מלכות בכתר' לפניו המלכה ושתי את שיביאו מטרתו כל

 אשר" ציוה שלבסוף עד וציוה אחשורוש עליה קצף כן ועל), פסוק יב ש"עיי( שם ם"המלבי דברי
  ".אחשורוש המלך לפני ושתי תבוא לא

 אליו בטילה שתהיה מלכה אחשורוש יחפש ושתי עם המעשה כל שאחר מסתבר היה ולכאורה
 וביארו", ממנה הטובה לרעותה המלך יתן ומלכותה) "יט א לעיל( ממוכן וכדברי, בתכלית
 שכן', ממנה' –' טובה' יותר' רעותה' תהיה מדוע בדבריו רמז דממוכן נים (ועי' מלבי"ם)באחרו
 טובה' ותהיה ובביטול בכבוד תתנהג ובמילא, בסופה עלה מה שתראה', ושתי'מ –' ממנה' תלמד
 '.ממנה

 אין" שאפילו עד, זה כהוא אותו החשיבה לא אשר, המלכה באסתר שבחר רואים למעשה אך
 עם ומאיזה היא מי בת לומר הסכימה שלא ולמרות), כ לקמן" (מולדתה ואת עמה את מגדת אסתר
 ביטול חוסר מבטאים אסתר של מעשיה שכן, נשגבה פליאה זה ולכאורה, המלך בה בחר – היא
  . המלך בה בחר ומדוע, ושתי של ממעשיה יותר גדול באופן למלך

 להם ונותן אדם מבני שמקבל בממון במסחר העוסק לסוחר משל בדרך הפליאה את עוד ונבאר
, כספם את הסוחר משקיע השקעה באיזה לראות המבקשים אדם בני יש והנה, מהרווחים חלק

 לידע מבקשים הם כן ועל כספם את אצלו השקיעו הרי ס"סוכ – אמונם את בו שנותנים ולמרות
 דין כלל ממנו מבקשים ואינן בשלימות הסוחר על הסומכים אדם בני יש אך, זה עם נעשה מה

 הראשון מן יותר, לגמרי אליו בטלים הם מה ובמידת, עליו סומכים שהם מבטא וזה, וחשבון
 .כספו עם נעשה מה ועוקב בודק שכסדר
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 ואת עמה את" לדעת בלי למלכה בה ובוחר אשה נושא שאחשורוש מה, ד"בנידו נמי והכא
 כל הרי', וכו הנשים שאר מכל בשונה", דבר בקשה לא המלך לפני בבואה"ש ולמרות", מולדתה

 אפילו לו מגלה שאיננה מכך עין מעלים שאפילו עד, לאסתר לגמרי בטל שאחשורוש מבטא זה
 הרי.), יב מגילה" (היה פיקח מלך"ש אחשורוש כך נהג איך ע"צ כן ואם", מולדתה ואת עמה את"

 יתן ומלכותה) "יט א לעיל( ממוכן – המן דברי היפך, ממנה גרועה יותר במלכה ושתי את החליף
 "ממנה הטובה לרעותה המלך

 שמלכותו לה להראות כדי היינו ושתי על לשלוט אחשורוש שרצה מה שכל, ליישב יש ובפשטות(
, חדשה מלכה מחפש אחשורוש כאשר אך, ם"המלבי בדברי האריכות וככל, וזכותה מכחה אינה
 לתוקף סתירה זה אין – חיצוניים טעמים מיני מכל אליה בטל שהוא לה מראה שהוא למרות אזי

  .)מלכותו

 הנה: וכדלקמן, הגלות בזמן ישראל כלל של למצב ודוגמא משל רק הוא ל"הנ הפליאה כל ובאמת
 וגלוי זרה עבודה בו שהיו דברים שלשה מפני, חרב מה מפני ראשון מקדש:) "ט יומא( ל"חז אמרו
 שיחזרו עד וגאולה נס שום להם יהיה שלא ראוי היה כן אם ולכאורה", דמים ושפיכות עריות

 אחשורוש בזמן ישראל בני בקורות המתבונן אך, גמורים צדיקים להיות ויחזרו, שלימה בתשובה
  .להיפך אלא, ארע כך שלא ל"חז בדברי להדיא רואה

, במאמרי פורים טובא שהארכנו וכפי, לחטוא המשיכו ראשון בית גלות אחר ישראל כלל שהנה
 של מסעודתו ונהנו'), זרה עבודה' בחי( לצלם השתחוו'), עריות גילוי' בחי( נכריות נשים נשאו

 לחיים ממות ונצלו, אחשורוש בזמן נס להם ועשה ת"השי עליהם ריחם זה כל ועם, אחשורוש
 ישראל לארץ שחזרו עד, ישראל של ישועתם התחילה משם, ואדרבה, ראשו על המן עצת ונהפכה
  .וכדלקמן, פה שבעל תורה כח התחיל אז וכן, שני בית ונבנה

 שבמגילה' המלך' שכל) ג ר"אסת( ל"חז אמרו שהרי, אחשורוש' המלך' כדוגמת ממש זה והרי
 ואחר, בשלמות אליו התבטלה שלא בגלל ושתי את הרג שאחשורוש וכפי, עולם של למלכו מרמז
 זה והיה, תורה במתן ישראל בעם בחר', עולם של מלכו' – ת"השי כך, ל"וכנ, אסתר את לקח כך

 ל"חז אמרו ועוד", תורה מתן זה חתונתו יום:) "כו תענית( ל"חז שאמרו כמו, נישואין בדוגמת
 עימדו: 'להם ואמר, משינתם ישראל מעורר והיה ישראל למחנה ובא משה ויצא') "מ א"פרדר(

 לקראתן יצא הוא ברוך הקדוש ואף', וכו התורה את לכם ליתן מבקש אלהיכם שהרי, משינתכם
 ".התורה את להם ליתן לקראתן יצא הוא ברוך הקדוש כן, כלה לקראת היוצא כחתן

 וחטאו') מלך'ל –' חתן'ל( ת"להשי בשלימות התבטלו לא') מלכה'ה –' כלה'ה( ישראל כלל אמנם
 עקב" תבוא לא אשר" ושתי על גזר שאחשורוש כשם( אדמתם מעל לגרשם שהוצרך עד, כנגדו
 נראה שהיה למרות, לאדמתם והחזירם מאויביהם והצילם נסים להם עשה לבסוף אך), מעשיה
' אסתר'ב בחר שאחשורוש כשם( שלימה בתשובה שבו לא ועדין, במרים עומדים שעדין' לכאו
 ).ל"כנ, בשלימות אליו התבטלה לא שגם

 רק אשר, קיימא קביעא פנימי קשר, שבשמים לאביהם ישראל שבין הפנימי הקשר נתגלה ובזה
.), יב מגילה" (לפנים אלא עשו לא הם" ולומר טוב להמליץ י"רשב יכל הזה הפנימי הקשר מכח

 השתחוו(' ת"להשי בטלים ואינם חוטאים ישראל כלל שעדין נראה שבחיצוניות שלמרות, ודהיינו
 אך, בחיצוניות רק זה שכל מגלה הפנימי הקשר אך'), אחשורוש של מסעודתו נהנו'ו' לצלם

 ישראל קדושת שיודע מי כי) "ג ז תנינא מ"ליקו( ק"רביה וכלשון, לחטוא כונתם אין בפנימיות
, מעוון לגמרי רחוקים הם שישראל יודע הוא, ישראל של ודקות רוחניות ויודע, לקוחים הם מאין
 ".ורוחניותם דקותם וגודל, משרשם קדושתם גודל לפי, לא כלל כלל להם שייך עוון ואין
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 מתגלה זה כל ועם, הירידה בתכלית, שנפלו להיכן נפלו ישראל שכלל אחרי דיקא מתגלה זה וכח
 הם עדין ליבם בפנימיות שבאמת כך מכח, בהם חפץ עדין, ואצלם עמם אתם ת"השי שעדין
 שנפל לו נראה כאשר שגם, הפורים בימי ואחד אחד לכל הלימוד וזה, כסדר ת"בהשי דבוקים
 גם' אסתר'ב בחר שאחשורוש כשם( בו וחפץ בו בוחר, ואצלו עמו אתו ת"השי עדין, שנפל להיכן
 ).ל"הנ האריכות וככל', ושתי' לו שעשתה מה אחרי

 כוחם גודל מתגלה בו, פה שבעל תורה אור להתנוצץ התחיל הפורים בימי שדיקא יתבאר ובזה
 הם פה שבעל ותורה שבכתב שתורה בארוכה במאמרי פורים שהארכנו וכפי, ישראל כלל של

 בתורה מתגלה וזה, מצב בכל ישראל בכלל חפץ ת"שהשי התגלה ובפורים, וכלה חתן כדוגמת
  .כרצונם בתורה להכריע הכח את ישראל לכלל נותן ת"שהשי - פה שבעל

 והיה, פה שבעל תורה הארת נתגלה לא פורים של הנס דעד, עוד יתבאר ל"הנ האריכות כל ואחר
 כוחם והתגלה ניכר לא ועדין, והשפעתו ת"השי גדלות את שמבטא', שבכתב תורה'ה את רק

 רק והכל, בעולם מושל הוא שרק שיתגלה רצה שאחשורוש מה בדוגמת, ישראל של וגדולתם
 כוחם גם שיתגלה חפץ ת"שהשי דהיינו, פה שבעל תורה הארת התגלה פורים בנס אולם, מכוחו

 מה בדוגמת, התורה וגילוי הבריאה בהנהגת כח יש ישראל לכלל שגם, ישראל כלל של ומציאותם
 ויש, בתכלית אליו בטילה שאינה' לכאו נראה שהיה למרות' אסתר'ב בחר אחשורוש פורים שבנס
 שיש נתגלה שאכן הארכנו) ב"כ מאמר, מאמרי פורים– לרגלי נר( א"ובמקו[ עצמית מציאות לה
  ].המשפיע נקודת את לגלות כדי הכל אך, כח' מקבל'ל גם

  

  השלטת כח הקדושה במקום הסטרא אחרא –המלכת אסתר 'תחת' ושתי 

 בתרגום שכתב וכפי', ושתי תחת' מהו ל"חז בדברי אריכות כאן מצינו הנה :ושתי תחת וימליכה
 איקונין ית תמן ואוקים דושתי איקונין ית דמכיה בית קיטון מן וטרד) "יא ו ר"מאסת והוא( יונתן

 ומה, אסתר של צורתה עם והחליפה בביתו שהיה ושתי של צורתה את שלקח דהיינו", דאסתר
' חדש אור'ב ל"המהר וכלשון', ושתי תחת' מהו ליה קשיא דהוה כיון הוא כן לתרגם שהצריכו

' וימליכה' רק לומר צריך הוי ולא', ושתי תחת' לומר שהוצרך מה. ושתי תחת וימליכה) "קכא' עמ(
  '".וכו

 הטובה לרעותה המלך יתן ומלכותה" ממוכן שדברי סופר החתם בדברי) יט א( לעיל הארכנו והנה
 לאסתר עוברת מלכותה איך תראה שושתי, מהנקמה חלק אלא בעלמא עצה היה לא", ממנה
 הקליפות שיראו ידי על בגוים הנקמה יהיה בה, העתידה לגאולה ושורש רמז שזה וביארנו, המלכה
  .ישראל כלל למען היה שעשו מה וכל מלכותם כל לאמיתה באמת איך

 אסתר איך שראתה, בושתי הנקמה היה גופא זה שכן", ושתי תחת" תיבות בפשטות לבאר יש ובזה
 היה'] קליפה'ה[ ושתי של מלכותה כל שבאמת ומתגלה', תחתה' ונכנסת מקומה את ויורשת באה
:) י מגילה( ל"חז דברי את לבאר יש ובזה'], שמים מלכות[' אסתר למלכות והקדמה הכנה רק
 - הדס יעלה. הרשעה ושתי תחת - הסרפד תחת) "יג נה ישעיה" (הדס יעלה הסרפד תחת" פ"עה
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, הקליפה תחת נכנס שהקדושה שמבטא', תחת' הלשון הדגשת את שוב ורואים", הצדקת אסתר זו
 .4לקדושה הכנה רק מציאותו כל שבאמת לקליפה ומתגלה

', ה בעבודת שונים ונסיונות בחירה למקומות נופל האדם כאשר, העבודה בדרכי זה מכל והמורם
', וכו בטוב יבחר אלא, הרע על יסתכל ולא, ויתקדש עצמו על שיתגבר לאדם אומרים בה דרך שיש
 בסוד רק והכל לרע מציאות כל אין שבאמת ויבין שיכיר בכך הוא החיזוק עיקר ל"להנ באמת אך

, הפנימית מציאותו את גילה שכן, הרע כח מאליו נופל ממילא זה ידי ועל, לפרי הקודמת הקליפה
 .ק"בספה טובא בזה והאריכו

 במחשבתו ושתי של וניןקאי זיו שהיה ל"הנ המדרש דברי את' חדש אור'ב ל"המהר שפירש וכפי
 הדרך שעיקר, ל"כנ והיינו, ושתי תחת שלה איקונין זיו נכנס אסתר את שנשא ומאז, אחשורוש של

 וממילא, הקדושה כח את שיגביר ידי על דיקא הוא הבלבולים ומכל זרות מהמחשבות לברוח
 .לפרי שקדמה הקליפה יתבטל

 

ה ֶאְסּתֵ   (יח) ּתֵ ָריו ַוֲעָבָדיו ֵאת ִמׁשְ ה ָגדֹול ְלָכל ׂשָ ּתֶ ֶלְך ִמׁשְ ַעׂש ַהּמֶ ר ַוּיַ
ֶלְך:  ַיד ַהּמֶ ֵאת ּכְ ן ַמׂשְ ּתֵ ה ַוּיִ ִדינֹות ָעׂשָ תּולֹות   (יט)ַוֲהָנָחה ַלּמְ ֵבץ ּבְ ּוְבִהּקָ

לֶ  ַער ַהּמֶ ׁשַ ב ּבְ ַכי יֹׁשֵ ִנית ּוָמְרּדֳ   ְך: ׁשֵ

בספר 'מכון שבתך' (מאמר 'הגירות במשנת ליקו"מ) הארכנו בענין ומרדכי ישב בשער המלך: 
ישיבת מרדכי בשער המלך, שהוא בדוגמת הסנהדרין אשר מקומם ב'שער', ושם מאיר 'כח 
המשפט', ובכח זה יכל מרדכי לירד למקומות ההסתרה ולהעלותם, ועל ידי זה נתגלגל הנס של 

ון הכתוב (לקמן ח יז) "ורבים מעמי הארץ פורים, אשר בסופו נתגיירו מאומות העולם, כלש
  מתיהדים", עיי"ש בארוכה. 

  

ה ָעֶליָה מָ   (כ) ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ּה ּכַ ּה ְוֶאת ַעּמָ ֶדת מֹוַלְדּתָ ר ַמּגֶ ָכי ְוֶאת ֵאין ֶאְסּתֵ ְרּדֳ
ַכי ר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתֹו: (ס)  ַמֲאַמר ָמְרּדֳ ֲאׁשֶ ה ּכַ ר עֹׂשָ   ֶאְסּתֵ

  כח תורה שבעל פה, והשייכות דיקא לרבי עקיבא –צניעותה של אסתר 

                                                            
 פסוק כדפרשתי יוכיח' ויאהב' והפסוק) "ג יא מאמר( ידין דן בספר מאוסטרפליא ש"הר בזה כ"מש וראה 4

 אנכי גבירתי שרה מפני' בסוד ה"הקב לפני נכנעת הקליפה שאז', ושתי תחת וימלכה' וגו אסתר את המלך ויאהב'
  ".ודוק) ח טז בראשית' (בורחת

 מאוד גבוה ממקום בשלימות הוא אז כי. ושתי תחת' כו כתר וישם): "אסתר מגילת - ליקוטים( אמת בשפת
 לי נראה וזה, יתברך מהשם כן גם שלהם החיות שכל ומתברר שמתעברין הגמור יחוד וזה', ושתי תחת' עד, מאוד

 שם עיין' שמחי הקדושה צד על המן ברוך לומר להשתכר שכתבו כעין וזה'', כו אויב ויגרש עולם זרועות מתחת'
 ".והבן ח"בפע

  



 ויושט המלך –מגילת אסתר 

 ~ כ~ 
 

שתיקתה של אסתר איננה רק פרט מסוים בהנהגתה עם אחשורוש, כח השתיקה אין אסתר מגדת: 
בטא את כח הביטול וההכנעה, ועל כן בפורים מוצאים את ענין משתה היין, אשר רק על ידו 

בחי' "אין אסתר מגדת", וכדברי  –מתגלה הסוד הפנימי של היהודי, אשר כסדר הינו גמוז וחתום 
  ממנו אסתר. ויצאת זכה בשאול בו שהיה ותצניע חז"ל (מגילה יג:) "בשכר

 ויש לומר שעל כן דיקא רבי עקיבא גילה את סוד מלכותה של אסתר, כדברי חז"ל (ב"ר נח ג) "רבי
 שבע על שתמלוך אסתר ראתה מה אמר: לעוררן, ביקש מתנמנם, והצבור ודורש יושב היה עקיבא
 על ותמלוך ,'וז' וכ' ק שחיתה שרה של בתה בת שהיתה אסתר תבא אלא מדינה, ומאה ועשרים

מדינות" (והארכנו עוד בסודם של דברים לעיל א יט, ולעיל טז), שכן רבי עקיבא הוא ' וז' וכ' ק
השורש של כל התורה שבעל פה, שמבטא את ענין הצניעות (כפי שהארכנו בזה טובא ב'נר לרגלי' 

ודות רבי עקיבא (כתובות סב:) מאמרי חנוכה מאמר כב),  והארכנו עוד במקום אחר בדברי חז"ל א
שרחל בתו של כלב שבוע ראתה שרבי עקיבא היה 'צניע ומעלי', ועל כן ידעה שיזכה לאור תורה, 

  סוד הצניעות, כנ"ל. –ואכן מכח זה זכה להארת תורה שבעל פה 

ורבי עקיבא גופיה מסר נפשו להריגה על כבוד השם יתברך, ומשה רבינו שאל את השי"ת אודות 
 לו: אמר על ידי, תורה נותן ואתה כזה אדם לך יש עולם, של יבא (מנחות כט:) "רבונורבי עק
 אמר שכרו, הראני תורתו הראיתני -עולם  של רבונו לפניו, אמר לפני. במחשבה עלה כך 'שתוק',

 זו -רבונו של עולם  לפניו: אמר במקולין, בשרו ששוקלין ראה לאחוריו חזר לאחורך, חזור לו
לפני", הרי לן לשון 'שתוק' אצל רבי עקיבא,  במחשבה עלה כך 'שתוק' אמר לו: שכרה, וזו תורה

שסוד תורה שבעל פה שייך לסוד  –הן בענין מסירת התורה על ידו, הן בענין מיתתו, והיינו כנ"ל 
  הצניעות שמבטא את כח השתיקה. 

שדיקא על  –המעשה ודיקא על ידי זה היתה הישועה לכלל ישראל, וכפי שגם נראה בחיצוניות 
ידי שלא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה עד עת משתה היין התגלגל כל הנס, ויש לציין בזה 

 חללים לך יפילם והוא - 'לה דום לו (תהלים לז ז). והתחולל' לה לדברי חז"ל (גיטין ז.) "דוםעוד 
  חללים".

הנאמנות של המשפיע במבטל, ועל ידי זה היה כל התגלות תורה שבעל פה, אשר מבטא את גודל 
עד שמוסר לו את סודו (וכפי שהארנו בזה ב'נר לרגלי' שם), ויש להוסיף בזה שתיבות "אין אסתר 

 עבדיו אל סודו גלה אם כי דבר ה' אדני יעשה לא "כי מגדת" עולות בגימטריא כלשון הכתוב
ת והביטול, אזי "בטח כח הצניעו –הנביאים", והיינו כנ"ל, שדיקא בכח כך ש"אין אסתר מגדת" 

בה לב בעלה", וממילא "לא יעשה אדני ה' דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים", וכעין מה 
עשה" (ועיין  אני אשר מאברהם אני המכסה אמר שכתוב אצל אברהם אבינו (בראשית יח יז) "וה'

  עוד מה שהארכנו בזה לעיל י) .

  

  רמז לטהרת כלל ישראל קודם מתן תורה –טהרתה של אסתר 

 .עושה אסתר מרדכי מאמר ואת:) "יג מגילה( ל"חז הנה אמרו ואת מאמר מרדכי אסתר עושה:
זה דיקא  הדגישו חז"ל פרט מדוע ביאור וצריך", לחכמים 'נד דם מראה שהיתה ,ירמיה רבי אמר

  (ועיי"ש במהרש"א).



 ויושט המלך –מגילת אסתר 

 ~ כא~ 
 

חזרו בני ישראל ונתקרבו יותר ויותר לאביהם  בזה לשורש עבודת ימי הפורים, שבו לרמז ויש
 ובמעשיה של אסתר יש שורש והכנה לענין, ישראל לכלל 'מרכבה' היא שבשמים, והנה אסתר

  ואסתר. מרדכי בזמן שארע הנס ידי על שהיה מאהבה התורה קבלת

 גם שמצינו כפי', נד מטומאת בהזדככות, ונקיות טהרה ידי על הוא התורה לקבלת ההכנה שהנה
 עד מצרים מיציאת שבועות שבעה בספירת היה תורה למתן שההכנה, סיני בהר התורה בקבלת
 ספירת בסוד הם העומר רתספי ימי ענין כי) "ג דרוש הפסח חג דרוש( כ"בשעה וכתב, תורה מתן
 ".תהשבועו בחג לבעלה ההעליונ האשה שתטהר כדי נקיים ימי 'ז

 של שהנס עוד שמצינו וכפי, זו עבודה נרמז ואסתר מרדכי בימי באהבה התורה בקבלת גם כן ועל
 כדברי, העומר ימי מכח היתה שמפלתו ואמר הודה והמן, העומר ספירת ימי בתחילת היה פורים
 במאי להו אמר לצלותיה מרדכי דסליק עד ואוריך קמייהו ליה ויתיב המן אתא.) "טז מגילה( ל"חז

 ומתכפר דסולתא קומציה מלי מייתי מנחה דמנדב מאן קיים המקדש שבית בזמן ליה אמרו עסקיתו
  י". דיד כספא ככרי אלפי עשרה ודחי דידכו קמחא קומצי מלי אתא להו אמר ליה

ודהיינו שימי העומר הינם העת להתנקות ולהיטהר מכל הדמים, אשר מבטאים פירוד וריחוק, ואזי 
המלכה, כאשר עוסקים בתקופה יכולים לחזור ולהתיחד ביו"ט שבועות, ועל כן גם אצל אסתר 

שהיתה במקום ההעלמה וההסתרה, בבית אחשורוש, אומרים חז"ל שהיתה עוסקת בהכנה וזיכוך 
מטומת נד', ובכח זה זכו להסוף לנס וליום טוב פורים, שבו חזרו בני ישראל וקיבלו את התורה 

 שוב מאהבה.

  

ֵני   (כא) ְגָתן ָוֶתֶרׁש ׁשְ ֶלְך ָקַצף ּבִ ַער ַהּמֶ ׁשַ ב ּבְ ַכי יֹׁשֵ ִמים ָהֵהם ּוָמְרּדֳ ּיָ ּבַ
ֵורֹׁש:  ֶלְך ֲאַחׁשְ ּמֶ לַֹח ָיד ּבַ ף ַוְיַבְקׁשּו ִלׁשְ ְֹמֵרי ַהּסַ ֶלְך ִמׁשּ   ָסִריֵסי ַהּמֶ

 בלשון מספרין והיו הוו, טרסיים שני ותרש אמרו חז"ל (מגילה יג:) "בגתן רדכי:ויודע הדבר למ
 לא והן שימות, כדי בספל ארס ונטיל בא בעינינו, שינה ראינו לא זו שבאת מיום ואומרים טורסי,
לשון", מבואר שעיקר הנס של  בשבעים יודע והיה היה, הגזית לשכת מיושבי מרדכי כי יודעין היו

התחיל על ידי כך שמרדכי היה בקיא בשבעים לשון, וכן מצינו בחז"ל (מנחות סה:) שהיה פורים 
חכם אחד שנקרא מרדכי (ונחלקו שם בראשונים אם הוא מרדכי הצדיק) והיה דורש בלשונות 

  שונים, והארכנו בסודם של דברים בספר 'מכון שבתך' (מאמר ליקו"מ תו' ח פרק ב)

  

  בכח שתיקתה של אסתר בבית אחשורוש –'ויודע הדבר למרדכי' 

בפשטות פרשה זו של בגתן ותרש אינה המשך לפרשה הקודמת של הנהגת ויודע הדבר למרדכי: 
אסתר בבית אחשורוש, אלא רק הקדמה להמשך מעשה המגילה, כדברי חז"ל (מגילה יג:) 

סוף שקראו שהשי"ת הקדים רפואה למכה, שכן על ידי זה שמרדכי הציל את אחשורוש נסתבב לב
  לפני המלך פרשה זו באותו לילה שהמן הגיע לאמר למלך לתלות את מרדכי וכו'.

שם נאמר "אין אסתר מגדת", ועל  –אך יש להוסיף ולבאר, שפרשה זו הינה המשך לפסוק הקודם 
כן במדה כנגד מדה נתגלגל הצלתם של כלל ישראל מיד דיקא באופן שנתגלה הסוד שרצו בגתן 

  ותרש להסתיר. 



 ויושט המלך –מגילת אסתר 

 ~ כב~ 
 

והיינו שהיה הנס בכח שתיקתה של אסתר, ויש לומר שהיה בזה גם תיקון לדבריו של המן (לקמן 
ג ח) "ישנו עם אחד וגו', ואת דתי המלך אינם עשים", ואמרו חז"ל (מגילה יג:) "ליכא דידע לישנא 
בישא כהמן", אך הישועה היתה דיקא על ידי שתיקתה של אסתר, שמכח זה זכתה במדה כנגד 

  לות למלך את מה שהסתירו בגתן ותרש ומזה נשתלשל כל הנס.מדה לג

ובפרט למה שכתב בתרגום (לעיל כ) שכא נרמז שקימה אסתר בבית אחשורוש תורה ומצוות, ואם 
כן בזה גופא תיקנה והמתיקה את דבריו של המן "את דתי המלך אינם עשים", כי אסתר [שמרמזת 

"מאן מלכי רבנן" (גיטין סב.), וכל  –'דברי המלך' לכלל ישראל] קימה אפילו בבית אחשורוש את 
מה שעשתה היה על דעת מרדכי, כלשון הכתוב (שם) "ואת מאמר ממרדכי אסתר עשה כאשר 

  היתה באמנה איתו". 

  

ֶלְך   ב)(כ ר ַלּמֶ ה ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ ְלּכָ ר ַהּמַ ד ְלֶאְסּתֵ ּגֵ ַכי ַוּיַ ָבר ְלָמְרּדֳ ַדע ַהּדָ ּוָ ַוּיִ
ָכי: ם ָמְרּדֳ ׁשֵ   ּבְ

 אומרו בשם דבר האומר חז"ל (מגילה טו.) למדו מכך ש"כל ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי:
לעולם", והארכנו בסודם של דברים בספר 'מכון שבתך' (מאמר ליקו"מ נט) ושייכות  גאולה מביא

  סוגיא זו ל'פגם וריבוע המשפט', עיי"ש בארוכה. 

  

ָבר  (כג) ׁש ַהּדָ ִמים  ַוְיֻבּקַ ְבֵרי ַהּיָ ֵסֶפר ּדִ ֵתב ּבְ ּכָ ֵניֶהם ַעל ֵעץ ַוּיִ לוּ ׁשְ ּתָ ֵצא ַוּיִ ּמָ ַוּיִ
ֶלְך: (ס)   ִלְפֵני ַהּמֶ

עיין לקמן פרק ו פסוק ב בענין תיבת 'וימצא' שנכתב כאן, ושייכות תלית ויבקש הדבר וימצא: 
  המן לתלית בגתן ותרש.

  

  קדמת רפואה למכהה -מסירת מרדכי ואסתר את בגתן ותרש לאחשורוש 

הנה עמדו בזה האחרונים, מדוע הגיד מרדכי לאסתר  :ויתלו שניהם על עץ ויכתב בספר דברי הימים
המלכה את התכנית של בגתן ותרש, ומאי אכפת ליה אם יהרגו את אחשורוש, אמנם בפנימיות יש 

לקמן (פרק ג לבאר, שהנה מרדכי היהודי מלמד כל יהודי לחיות כ'יחידי בעולם', כפי שהארכנו 
פסוק ב) מרדכי היהודי חי את חייו בבריאה באופן של 'יחיד בעולם', כל הבריאה כולה תלויה בו, 

 העולם 'כל: לומר אדם כל "צריך וכל דבר שרואה יש בו עבודה, וכדברי רביה"ק: (ליקו"מ קמא ה)
 בכל ולעיין לראות אני צריך, בשבילי נברא כשהעולם נמצא.). לז סנהדרין( בשבילי' אלא נברא לא
  העולם". חסרון ולמלאות העולם, בתיקון עת

מרדכי הצדיק חי באופן שהוא צריך להמתיק את הבריאה כולה, והכל תלוי בו, הוא 'מתהלך החצר 
 בראשית( שכתוב כמו. שכחה לשון, 'הנשים' וזה יתברך, אותו שכחו בית הנשים', אלו "שכבר

יתברך" (ליקו"מ קמא נו) ועוסק בהמתקת כל  השם את שכחו שכבר', וכו אלקים נשני כי) מא
  ההסתרות שבבריאה, וממילא מבין שכל דבר שמגיע לאזניו, הרי שיש לו בזה עבודה והמתקה.



 ויושט המלך –מגילת אסתר 

 ~ כג~ 
 

והארכנו טובא ב'מרפא לשון' עוד בענין זה, והשייכות למה שמצאנו בהלכות לשון הרע גדר של 
ת ששם היה לראשונה בבריאה פגם של רמז לעץ הדע –'למיחש מבעי', וכן מה שנתלו על העץ 

  לשון הרע, ונתבאר שם עוד פנימיות ענין הכתיבה ב'ספר דברי הימים'.

 

 




