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 הערות והארות על סדר מגילת אסתר

 ממוכן והשלחן
 ממוכן כלום הכינו שלחן לפניך

ממוכן, בגמרא דרשו שזהו המן, ועוד דרשו בגמרא ששבעת סריסי המלך המנויים 
במגילה מרמזים על עבודת המקדש ועל ידי שמותם נתעוררה זכות עבודת המקדש 

 כרשנא אליו והקרוב" יב:(והקרבנות של בני ישראל, וזה לשון הגמרא  )מגילה 
 אמרו :כרשנא .נאמר קרבנות שום על זה פסוק כל לוי רבי אמר תרשיש אדמתא שתר

 בני כרים לפניך הקריבו כלום עולם של רבונו הוא ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי
 :אדמתא ,תורין שתי לפניך הקריבו כלום :שתר ,לפניך ישראל שהקריבו כדרך שנה

 בהו דכתיב כהונה בבגדי לפניך שימשו כלום :תרשיש ,אדמה מזבח לפניך בנו כלום
 במנחות מירסו כלום :מרסנא ,לפניך בדם מירסו כלום :מרס ,וישפה ושהם תרשיש

 ולמה המן זה ממוכן תנא ממוכן ויאמר ,לפניך שלחן הכינו כלום :ממוכן ,לפניך
 " עד כאן דברי הגמרא.לפורענות שמוכן ממוכן שמו נקרא

 מלשון קרבןוהקרוב 
מבאר שהגמרא מדייקת כן מהלשון "והקרוב אליו" דהוי ליה למימר  1והמהרש"א

עלה לפניו יתברך זכות הקרבנות, ומביא מדברי התרגום והקרובים אליו, מכאן ש
 שהסנהדרין התפללו שבזכות הקרבנות תבוא הצלה ועצה טובה לישראל.שני 

 ובנוסח המדרש בזה תמיהות
דברים, קודם דמדוע דייקא זכות הקרבנות והשלחן נתנוצץ ויש לתמוה כאן בכמה 

כאן ולא של שאר עבודת המקדש כגון הארון והקטורת או הדלקת נרות המנורה, 
 אתמהה.

ועוד דמה ענין ושייכות יש להמן עם השלחן דייקא, שהרי ממוכן שזהו המן מרמז 
שון על השלחן, ובאמת דבמדרש איתא שגם ממוכן מרמז על המזבח, וזה מל

 את ויכינו אמר דאת כמה המזבח את לפניך מכין מי ממוכןהמדרש )אסת"ר ד ב( "
 הם קרובי הם רעי הם בני לישראל ה"הקב להן אמר שעה אותה מכונתו על המזבח
 קרנם אני מרומם אוהבי אברהם זרע דכתיב אברהם שהוא הם אוהבי בני הם אוהבי

 לעמו".  קרן וירם( ח"קמ תהלים) א"כמד

וזה ניחא  דברי המדרש כל שבעת השמות מרמזים כולם על עבודת המזבח,ולפי 
כי כל דרשת חז"ל הינה מהלשון "והקרוב" דהיינו עבודת הקרבנות השייכת קצת 

כי כל נס הפורים היה על ידי מרדכי ואסתר הבאים משבט בנימין למזבח, ועוד, 
                                                           

 דלפי משום והיינו ל"עכ קרבן הקרבת מלשון והקרוב י"כפרש'. כו הקרבנות ש"ע הפסוק כל' וגו כרשנא אליו הקרובמהרש"א )מגילה יב:( "ו 1

 לעיל דהזכיר יששכר ובני דרשה הך נמי איתא ובתרגום' כו ה"הקב לפני אמרו ש"שמה ואמר רבים בלשון אליו והקרובים למכתב ל"ה פשוטו

 שהם שנה בני כרים ש"ע כרשנא מי י"וע מקום ובאיזה לכפרה הבאים הקרבנות כלל זו בתפלה והזכיר כך מתפללים היו הם לדונה רצו שלא

 שהוא תורים שני ש"ע שתר ואמר. בו חלק ישראל לכלל שהיה עשיר קרבן שהוא מנחה ושל שחרית של בתמיד שנקרבו וכבשים הכרים שני

 תרשיש הנקרא טובות מאבנים' א שבו כהונה בבגדי ששימש ג"כ י"ע מי י"ע וקאמר אדמה מזבח' שנא אדמתם על נקרבו אלו שכל עני קרבן

 שהיא' כו במנחות מרסו כלום ומרסנא המכפרת לזריקה השייכה הדם עבודת שהיא כהנים שאר י"ע שנעשה בדם מרסו כלום מרס ואמר

 ".בתרגום זה וכענין הפנים בלחם התמידין עבודת שהיא' כו שלחן הכינו כלום ממוכן דלות בדלי קרבן



 בס"ד

 ז"פורים תשע - מכון שבתך
 

3 
 

( שמלכות פרס 2הנקרא טורף מחמת שהמזבח בחלקו, ודרשו חז"ל )בר"ר צט ב
המשולה לזאב תיפול דייקא ביד זרע בנימין שהם מרדכי ואסתר הנמשלים לזאב, 
וממילא כל שמות הסריסים מרמזים על ענין המזבח שבכחו נעשה הנס, אולם דברי 

 מרמז על השלחן צריכים ביאור.שהוא המן הגמרא שדייקא ממוכן 

 עוד בשייכות הפורים לשלחן
ס הפורים שייכות מיוחדת עם השלחן, מהא דבפרשת ועוד מצינו שיש להמן ולנ

אמור לאחר כל המועדים שהתורה מפרטת שם, מסיימת הפרשה בפרשת המנורה 
ובפרשת השלחן ולחם הפנים, וכבר תמהו כל מפרשי המקרא דמה שייכות המנורה 
והשלחן לפרשת המועדות, ובשם הגר"א איתא לבאר בזה שזה כנגד המועדות של 

דחנוכה כנגד מעשה המנורה ואילו השלחן ולחם הפנים מרמז לנס  חנוכה ופורים,
 הפורים, הרי לנו שוב שהשלחן מרמז לנס הפורים, אתמהה.

 כנגד להראות העמים ראו חיבתכם
 שמגביהין מלמד אלאמצינו בדברי חכמינו שאמרו )חגיגה כו:( " והנראה בזה, דהנה

 המקום לפני חיבתכם ראו הםל ואומרים הפנים לחם רגלים לעולי בו ומראין אותו
 כך כסידורו הפנים בלחם נעשה גדול נס לוי בן יהושע רבי דאמר כסידורו סילוקו
" הרי לנו שדייקא עם השלחן הראו לבני הלקחו ביום חם לחם לשום שנאמר סילוקו

להראות את  ישראל את חיבתם לפני המקום, ומעתה יובן שכאן שרצה אחשורוש
מילא נתעוררה עי"ז זכותן של ישראל בלחם מיפיה של המלכה ושתי קבל עם ועדה, 

הפנים שעל ידו הראו לכולן את יופי וחיבת ישראל לפני המקום, מתוך חמימותן של 
 לחם הפנים.

אירע בשבת קודש שבו מקריבים את שני הבזיכים של  ובפרט שהלא כל מעשה זה
נים למשמרות היוצאים והנכנסים, ולכן נתעורר השלחן ומחלקין את לחם הפ

 במיוחד זכות זה.

ולא עוד אלא שנתעורר זכותן של ישראל בטהרתן כמו קודם חטא אדם הראשון שזה 
 בבחינת "חם כיום הלקחו" לפני שנתקרר מחמת הפגם, והבן.

 המנורה לנוכח השלחן להאירו
ועוד הרבה( שכל ענין המנורה בפשטות  3ועוד, דהנה מבואר במפרשים )רשב"ם

מבאר ומדייק מלשון  4הינה בכדי להאיר על השלחן, ולא עוד אלא שהגרי"ז
הפסוקים שאין בפסוקים הוראה למקום המנורה, אלא הכתוב מבאר שהכניסו קודם 
את השלחן ואח"כ את המנורה "לנוכח השלחן" כי כל ענין המנורה בא רק להאיר 

                                                           
 בזאב נמשלה וזו' וגו יטרף זאב בנימין בזאב נמשל זה בזאב נמשלה וזו בזאב נמשל זה מדי מלכות כנגד בנימיןבראשית רבה )צט ב(, " 2

 כן על( ה ירמיה) יוחנן ר"דא יוחנן דרבי דעתיה היא שמה היה דב כתיב לדב אמר חנינא רבי לדוב דמיה תנינא אחרי חיוא וארו( ז דניאל)
 ".בנימין משל בא שהוא מרדכי ביד נופלת מדי מלכות מי ביד מדי זו ישדדם ערבות זאב בבל זו מיער אריה הכם

 שמפורש הפנים לחם שעליו אל השלחן להאיר השלחן נוכח שהמנורה לפי נשנית זו פרשה - זך זית שמן אליך ויקחו( רשב"ם )ויקרא כד ב 3

 :לערוך והפת, להאיר השמן. והמנורה השלחן מתיקון זה שכל כאן

 השולחן נכח מועד באהל המנורה את וישם ד"כ' בפס ולהלן'. וכו צפנה המשכן ירך על מועד באהל השולחן את ויתןגרי"ז )שמות מ כב(,  4

 את להעמיד לו היה כ"וא דרום לצד ימינו היה מהקדש שכשיצא אף, המנורה כ"ואח השולחן את תחילה העמידו ה"דמשו ח"הגר ואמר', וכו
 את עדין העמידו שלא זמן על כ"ע(, ה"ל - ו"כ) תרומה' בפר ש"כמ השולחן נוכח הוא המנורה שמקום כיון אולם, השולחן קודם המנורה
 :השולחן נוכח המנורה כ"ואח, תחילה השולחן את להעמיד צריך היה ולכך המנורה מקום הוקבע לא עוד, השולחן
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שלחן צריך להיות מואר ונראה לכל, וממילא דייקא על ידי על השלחן, ונמצא שה
 שרצה להראות את ושתי נתעורר כח הראיה והפרסום שיש בשלחן דייקא.

 הבנה על דרך הפשט
אולם יש בכל ענין זה עוד הבנה מצד פשוטן של דברים, והיא: דמכיון דבסעודה 

תעורר זכות עסקינן לכן נתעורר זכות אכילת גבוה של בית המקדש, וממילא נ
המזבח והשלחן שעל שניהם יש עניני אכילה, ועוד, שמכיון שאת לחם הפנים אין 
שורפים לפני ה' לכן אין אכילה ממש, אלא בבחינת "ממוכן, שמכינים לפניו יתברך 
את הלחם, ולכן דייקא על ידי השם של ממוכן נתעורר כח השלחן שבו מכינים את 

 הלחם לפני ה'.

 הכל סביב האכילה
כן באמת כל נס הפורים סובב על ענין הסעודות והאכילה, הן הגזירה שבאה על ול

שנהנו מסעודתו של אותו רשע, והן הסעודות של אסתר ששם נפל המן מרום 
דלא ידע" שכל זה  מעלתו, והן מה שאנו מצווין ביום זה בסעודה באופן של "עד

בספה"ק שחנוכה כנגד הנס עם עניני האכילה וכידוע בזה אריכות  מורה את שייכות
 הנשמות והמנורה, ופורים כנגד הגוף בחינת השלחן. 

 

 בווין תתקטר
והנה על דרך הרמז יש להוסיף כאן, דהנה ממוכן עולה בגימטריא יוס"ף, כי לחם 
הפנים היה באופן של שני מערכות של ששה ששה לחמים, שזה בבחינת יוסף 

הינה המדה השישית וזהו שרמז יש  הנקרא "בווין תתקטר", וידוע דמידתו של יוסף
 כאן על לחם הפנים שהם ששה ששה.

 אור הפנים מכח לחם הפנים
 5ועוד נימא בה מילתא בסודן של דברים, דהנה האריז"ל האריך בשער הכוונות

בדרוש הפורים, שכל הנס של פורים שהיה בתום הגלות של בבל שזה היה זמן של 
דה לבנות את הבית השני שזה ההתהפכות תרדימה קודם הנסירה, ואח"כ באה הפקי

מאחוריים ותרדמה לבחינת פנים, וממילא יובן שדייקא לחם הפנים מצינו בו את 
ולכן יש לו שייכות מיוחדת לנס הפורים שבו נתהפכו ישראל  –ענין ה'פנים' 

 מאחוריים לאור הפנים.

                                                           
 לחזור ותוכל הנסירה שתיעשה כדי א"ז על הדורמיטא הפלת' בחי שתקדים צריך פ"פב לחזור רוצים כאשר והנהשעה"כ דרוש הפורים,  5

 התחיל בימיהם כבר אז לכן כנודע בבל גלות של שנה השבעים בסוף היה ואסתר מרדכי ענין כי ולהיות ה"ר בדרושי' כנז באפין אפין עמו
 אז שהיתה העצומה הצרה ס"וז בימיהם אז שנעשה הדורמיטא ענין היא זו התחלה וענין. ישראל ויגאלו באפין אפין לחזור כדי ן"זו תיקון ענין

 . ישראל של עיניהם שהחשיך מדי גלות זו חשכה ל"וארז' כו גדולה חשיכה אימה והנה נאמר עליו אשר לישראל
' כו ליום מיום הגורל הוא פור ויפל בענין כנודע גדול אוסטורלוגוס היה. הרשע המן כי ונודע הדורמיטא בסוד א"ז היה שאז לפי הוא וענינו

 ההם בימים ישראל על' ית השגחתו מיעוט ענין בחכמתו וידע החיצונים קליפין עשרה כל כוללים בניו ועשרת הוא כי ה"בס ש"במ ובפרט
 עצה בידם יעלה אם אחשורוש עם המן ויכוח ענין ס"וז, ישראל של שונאיהם לאבד מוכן הזמן כי בלבו ועלה חשב ולכן השינה' בבחי להיותו

 שתנסר כדי ישראל של לטובתן היא ההיא הדורמיטא כי ולהיות. זה והבן שלהם האלוה הוא ישן ל"רז ודרשו' כו עם ישנו המן לו והשיב זו
 לאבד הם יקדימו ישן הוא שלהם שהאלוה ההוא בזמן כי שניהם התייעצו לכן המקדש בית ויבנה ישראל ויגאלו פ"פב ויחזרו מאחורוי הנקבה

 ספרא שמשי מן המן עצת' ונודע. ק"בהמ יבנה לא כ"ועי לגאולה ראוים שיהיו מעט מתי אפילו ישארו שלא כדי ישראל של שונאיהם ולהשמיד
 .בזה ודי להבנות זמנו הגיע כי בראותם ה"ב בנין שביטלו עד עזרא בספר ארתחששתא' הנק אחשורוש אל וכתביהם בנו
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******   
 וקצף

הכועס בוערת ועולה בו וכדי בזיון וקצף, הנה קצף היינו בחינת כעס שרוחו של 
כקצף, והבט וראה שתיבת קצף מורכבת מאותיות שלא כסדרן אלא היפך סדרן 

 הרגיל, ק' צ' פ', ולכן זה מרמז על כעס ודין שהוא בחינת אחוריים כידוע.

****** 

 יקר לבעליהן
 יקר לבעליהן אלו תפילין

דרשו חכמינו  "וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן" יש לרמוז כאן דבר נפלא, דהנה
 נקרא' ה שם כי הארץ עמי כל וראו אומר הוא וכן תפלין אלו ויקר)מגילה טז:( ש"

" והנה שבראש תפלין אלו אומר הגדול אליעזר רבי ותניא ממך ויראו עליך
אחשורוש הזה רצה להראות ולפרסם את ושתי הזאת, ולבסוף יצא מזה הגזירה 

ריך להיות נכנע לבעליהן, וסוד זה שכל כבודן ויוקרן של הנשים צבפרסום גדול 
 מושרש במצוות התפילין, וכדלהלן.

 פטור דזמן גרמא יליף מתפילין
למדו )קידושין לה.( דהנה קי"ל דנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא, ובגמרא 

זאת מתפילין, כי כל התורה כולה הוקשה לתפילין, לכן כמו שתפילין הינה מצוה 
ת הימנה כך כל המצוות התלוים בזמן הנשים פטורות התלוה בזמן והנשים פטורו

 מהן.

 דברי האבודרהם בטעמא דמילתא
וידועים דברי האבודרהם בטעמא דמילתא, דמכיון שהנשים משועבדות לבעליהן, 
ממילא הם פטורות ממצוות התלוים בזמן, כי הם משועבדות לבעליהם לזמן זה, 

 לענין אחר משעבודן לבעליהן.וממילא אי אפשר להיות להם שעבוד לזמן מסוים 

מבאר שהתפילין הינם "בליטת )עיין פע"ח תפילין פ"ד, ועוד( והנה האריז"ל 
תפילין המוחין" שזה כאילו שהמוחין בולטין מחוץ לראש כקרן, וממילא יובן שה

ו שאומרים בנוסח שקודם הנחת התפילין שכל ענין הלא הם מרמזות לשעבוד, כמ
בות וות ומחשבות ליבנו ולשעבד כל המחשבזה תא התפילין הינם בכדי לשעבד

 שבראש לעבודתו יתברך שמו.

 הנשים כתפילין לבעליהן
רי הם משועבדות להם, ולכן וממילא יובן שהנשים הם הם התפילין לבעליהן, שה

ים מתפילין וכל הדומה לתפילין בחיובן התלוי בזמן, וממילא הם הנותנות הם פטור
, ובעליהן מניחים תפילין ונותנים כל שעבודם לבורא "יקר" אלו תפילין לבעליהן

 יתברך שמו.
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( שנפתלי אותיות תפלין, וכתיב ביה "הנותן אמרי שפר, 6וזהו שמצינו )ליקו"מ מז
שזה ראשי תיבות 'אשה', כי האשה הינה בבחינת תפילין לבעלה, וכמו שכתב 

עה"פ "שימני כחותם על לבך כחותם על  )שער הכוונות תפילין דרוש ה'( האריז"ל
 זרועך" שזה בחינת רחל שהיא התפילין המונחות בזרוע בעלה, והבן.

 עליית הניצוצין
וזהו ג"כ ש"יתנו יקר לבעליהן" זה ר"ת של השם הקדוש יל"י שהוא משם ע"ב, 

ת הניצוצין, כי בסוד התפילין מעלין את כל המחשבות וחד להעלאוהוא מי
וע בזה אריכות )עיין ליקומ"ת ה, וכן האריכו בסוד "תפילין בי בר והניצוצין, כיד

ולכן מרומז בזה  ין ועוד(צחבו משכח שכיחי" דהשם חב"ו מיוחד להעלאת הניצו
טט בכתפי ופת באפריקי שהם מלשונות העמים כי כל אלו עולין ונתקנין על ידי 

 התפילין המרמזים אל השעבוד לה'.

ילות ישראל שאין מניחין תפילין דרבינו תם רק וזהו מה שנוהגים בהרבה מקה
 הנשואים בלבד, ולהנ"ל יובן דדייקא על ידי האשה נשלמים המוחין דתפילין.

****** 
 כעס ושכחה

"כשך חמת המלך אחשורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה" 
וממילא  ( שעל ידי כעס באתה שכחה,7יש לצרף לזה את מאמר חז"ל )הובא ברש"י

יובן כאן שברגע ששכך כעסו ונרגע, ממילא נתעורר אצלו הזכרון, ונזכר בושתי 
ונתעצב וכמו שפירש רש"י. ואולי שך היינו גם קצת מלשון שכחה, כי על ידי שכחת 

 הכעס נתעורר הזכרון שנעלם בעת הכעס.

****** 

 אומן את הדסה
 אומנות והאם

אויס ציען' או 'אויס גיצויגן' וכן כל אומן אומן היינו מגדל ומצייר, ובשפת היידיש '
ואומן יש לו כח לתכנן ולעשות כרצונו איזה כלי וכדומה לפי מה שנצרך לו, וזהו 

וכמו שצורף מותח ומושך את המתכת שלפניו עד שנעשית בצורה מסוימת  אומנתו.
 כך בכל אומנות ואומנות מתקן האומן את הכלי לפי אומנתו.

והמגדלת את הוולד ברחמה עד שיהא ראוי לצאת בתמונת  והנה האם היא המציירת
 אבריו לאויר העולם, ומשם השורש של האומנות והציור.

                                                           
, פרוש וזה: מתפלין שקבלה הארה אותיות לנו נותנת שהיא, הינו. תפלין בחינת, פאר בחינת זה, שפר כי". שפר אמרי הנותן"ליקו"מ )מז(,  6

 אילה נפתלי: "וזה. חיים נקראים תפלין כי, קאידי" חיים ראה: "וזה, אשה בותית ראשי שפר אמרי הנותן". אשה עם חיים ראה'(: "ט קהלת)
 :תפלין אותיות נפתלי', וכו" שלוחה

 אתה וכן נכרים גיעולי הלכות ממנו שנתעלמו טעות לכלל בא כעס לכלל משה שבא לפי -' וגו הכהן אלעזר ויאמר( כארש"י )במדבר לא  7

 המורים נא בשמעו( כ במדבר) וכן טעות לכלל בא כעס לכלל בא איתמר ועל אלעזר על( משה) ויקצוף( י ויקרא' )שנא למלואים בשמיני מוצא
 :טעה הכעס י"ע הסלע את ויך
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 אמונה ואמנות
צוות האמונה מצינו שאנכי ולא יהיה לך בדיבור אחד נאמרו ועתה הבט וראה שבמ

ולכן באיסור של 'לא יהיה לך' מודגש האיסור של "לא תעשה פסל וכל תמונה אשר 
ם ממעל ואשר בארץ מתחת" דהיינו שאסור לעבוד לצורה שאדם יכול לפסול בשמי

ולעשות מזה אומנות בידיו, והיינו שעובד לצורה הנראית לעין כמו השמש או שור 
שבמזלות, כי צורות אלו שמצייר ומאמן בידיו הרי נמצא שיש לו שליטה מסוימת 

יך להאמין בה' והשגה מסוימת בהן ביודעו צורתן אולם האיש הישראלי צר
המופשט מכל ציור ותמונה, שהרי אינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו דמיון 

 כלל.

כי המאמין בה' הרי הוא מצטייר ונכלל באמונה ולא להיפך שהוא האומן המפסל 
והמאמן את מה שהוא מאמין בו, אלא הוא מאמין בדבר שאין לו בו תפיסה כלל 

 ועיקר.

****** 

 תוארוהנערה יפת 
 לשונות נערה בכתובים

הן באסתר שהיא נערה יפת תואר  הנה בכל הפסוקים כאן הוזכר הרבה ענין הנערות,
וטובת מראה, והן  בהמשך לשונות הכתובים "ובהקבץ נערות רבות" "ותיטב הנערה 
בעיניו" "ואת שבע הנערות" וכן הרבה ויש לבאר כאן דבר נפלא בזה במשנת רבינו 

 הקדוש מוהר"ן.

 תקת הדיניםהמ
דהנה איתא בליקוטי מוהר"ן תורה ל"ב, בסוד כוונת הרקידה שעל ידי הריקו 
ממתיקין את הדינים של נע"ר, דהיינו הש"ך דינים, כי נע"ר בגימטריא ה' פעמים 
די"ן, כנגד הה' גבורות ועל ידי הריקוד ממשיכים להם ה' אלפין מהשם אהי"ה 

 עכ"ד.ונעשה מנער נער"ה, ומדי"ן נעשה אדנ"י, 

 בכח ההידוס נמתקים דיני הנערות
והנה אסתר כידוע הינה בגימטריא אדנ"י בריבוע דהיינו באחוריים שהם בחינת 
דינים, ונקראת הדסה בסוד הריקוד כי הידוס היינו ריקוד כמובאר במשנה בב"ק 
"תרנגולין שהיו מהדסין" וכן מצינו בכתובות )יז.( שהיו האמרואים מרקדין בהדסים 

וזהו שמרומז כאן תיבת נערה דייקא אחר שהזכיר הכתוב שאסתר היא הדסה  דייקא,
והיינו שנמתק השם אדנו"ת שלה והש"ך דינים העולים כמספר נע"ר ונעשים נער"ה 

 בכח הההידוס.

 לשון רבינו הקדוש
 והוא(, א"נ תהלים" )תפתח שפתי אדני" וזה לשון רביה"ק בליקו"מ )תורה לב(

' ה בלא נער אתקריאת היא, לזווג נתונה שלא זמן כל כי .חתנה של רקודין בחינת
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, א"בה נערה אתקריאת לזווג אתתקנת וכד. דינים ך"ש גימטריא:( ח"ל דף בא זהר)
 שער" חיים עץ פרי"ב כמובא, שבבינה אהיה של אלפין' ה ידי על הדינין שנמתקין

 להמתיקה וצריך, דינים ך"ש בבחינות, נער בבחינות עדין הכלה נמצא. עמידה
 ולתקנה".

 כוונת הריקוד
 ידי על נתנשאים והם. והוד נצח בבחינות הם הרגלין כי. רקודין ידי על נעשה "וזה
 כמו, מרקדין הלב שמחת ידי שעל בחוש כנראה. הלב שמחת ידי על הינו, הלב

 נשא לבו: 'י"רש ופרש", רגליו את יעקב וישא(: "ט"כ בראשית) יעקב גבי שכתוב
 לכוון צריך כן על. מבין' הלב ובה ליבא 'בינה שכתוב כמו בינה הוא ולב'. רגליו את

 חמש בחינת שהיא להכלה, הרגלין ידי על שבלב האלפין[ להמשיך] ברקודים
 נעשית, לה שנמשך הלב אור ידי ועל. ר"נע גימטריא, ך"ש גימטריא, דין פעמים

 ידי שעל", תפתח שפתי אדני" בחינת וזה". אדני" פעמים' ה ונעשית, א"בה נערה
, אדני בחינת ונעשית, זווג בבחינת הכלה ונמתק נפתח והוד נצח שהם השפתים

 עכל"ק. לזווג". ראויה שהיא, נערה שהיא

****** 

 פלאות במעשה דבגתן ותרש
 ומה יעשה בה

 ומה אסתר שלום את לדעת הנשים בית חצר לפני מתהלך מרדכי ויום יום "ובכל
 זו לצדקת אירע לא אמר מרדכיוהביא רש"י על זה בהאי לישנא " בה", יעשה

 לדעת מחזר היה לפיכך לישראל להושיע לקום שעתידה אלא ערל למשכב שתלקח
נמצא שמרגע שנלקחה אסתר התבונן מרדכי בכליון עינים בוודאות  בסופה" יהא מה

 שבוודאי שיארע איזה נס על ידה ולכן הסתובב לראות מה ילד יום.

 שמירת סוד מולדתה גרם לגילוי סוד בגתן ותרש
ומאידך צוה עליה שלא תגיד את עמה ואת מולדתה לאחשורוש הזה, ובמלבי"ם 
ביאר שהיה מסתובב בחצר בית הנשים מחשש שמא יהרגו את אסתר ע"ז שאינה 
מגדת עמה ומולדתה, והנה מיד לאחר מכן בפסוק י"ט מבאר הפסוק אייך שמרדכי 

והגיע לידו כל המעשה של בגתן ותרש, ויובן, דמאחר שאסתר  יושב בשער המלך
נצרה בליבה סוד עמה ומולדתה, כמאמר מרדכי, ממילא הבין מרדכי שכעת נגלה לו 
סוד נסתר לעומת זה ממעשה בגתן ותרש, ובוודאי יש משום נס זה חלק בכל מעשה 

למשכב ערל ההצלה העומד וראוי להיות על ידי צדקת זו שבוודאי לא בחנם נלקחה 
 זה כנ"ל מרש"י.

וממילא, יובן שלכן לא שתק מרדכי ונתן לאחשורוש למות, כי הבין שבוודאי נתגלה 
לו סוד פנימי מחמת שתיקת סודה של אסתר, כי הבין שיש כאן מהלך פנימי ונסתר 

 להצלת ישראל.
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 בגילוי סוד בגתן ותרש נתגלה סוד מולדתה
לאחר שנדדה שנת המלך ונעשה למרדכי ועתה ראה זה פלא נפלא, דהנה באמת מיד 

תשלום גמול על מעשהו להצלת המלך מבגתנא ותרש, אזי נתן רשות לאסתר לגלות 
סוד עמה ומולדתה כי ברגע שסוד זה בא לידי גילוי הרי שיכול לבוא לידי גילוי סוד 

 הפנימי של עמה ומלדתלה.

****** 

 יש את כח המופלא שבבי"ד מצד הקליפההמן ל
 מןכסאו של ה

המדתא האגגי וינשאהו וישם  האלה גדל המלך אחשורוש את המן בן "אחר הדברים
ישנה  (8את כסאו מעל כל השרים אשר אתו" הנה בתוספות במסכת סוכה )נא:

משמעות שיש כסא מיוחד למופלא שבבי"ד שהוא הדיין השבעים ואחד שהוא מעל 
 כל השבעים דיינים.

 בסעודת אחשורוש יעץ במקום הסנהדרין
ולפי זה יובן שהמן הרשע קיבל את הכח של המופלא שבי"ד מצד הקליפה ולכן שם 
אחשורוש את כסאו מעל כל השרים אשר אתו, ומהיכן קיבל כח זה? תשובתו בצידו, 

כדת מה לעשות  דהלא בסעודת אחשורוש נשאלו הסנהדרן החכמים יודעי העיתים
במקומם, נמצא שקיבל במלכה ושתי וסירבו להשיב ואז השיב ממוכן שהוא המן 

הוא את כח הסנהדרין מצד הקליפה ולכן היה בכוחו לגזור גזירות נוראיות כל כך, 
קודם גזר להשתחוות אליו ואח"כ גזר להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים ביום 

 אחד ח"ו.

 קימו וקיבלו
וקיבלו היהודים עליהם  עד שלבסוף בנס הגדול חזר כח הסנהדרין לישראל וקימו

מחדש את אור התורה שבעל פה שהיה בהסתרה במשך כל תקופת מעשה המגילה. 
ככתבה וזה משלים לדברינו  בענין כתב ולשוןועיין עוד להלן מה שאכתוב בס"ד 

 אלה.

****** 
 ויבקשו לשלוח יד

בגתן ותרש משומרי הסף ויבקשו לשלוח יד במלך אחשורוש" אצל שומרים מצינו 
ן של שליחות יד, וזהו שהיו משומרי הסף וביקשו לשלוח יד דייקא שזהו לשון עני

 שמצינו בשומרים.

                                                           
( ושם. ב דף) דסנהדרין קמא פרק דתנן הא תימה סנהדרין פירוש - זקנים א"ע כנגד זהב של קתדראות א"ע בה תוספות סוכה )נא:(, והיו 8

 שאותה לפרש צריך כך ומתוך[ קתדראות שבעים רק לעשות ל"ה כ"וא] שבעים אומר יהודה רבי ואחד שבעים של היתה גדולה סנהדרי

 :יהודה אדרבי יהודה דרבי קשיא הכי לאו דאי החשבון מן היה ולא ד"שבב למופלא היתה קתדרא
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****** 

 כתב ולשון
 שייכות הכתב למקום והלשון לאנשיה

כלשונו" דהיינו שהספרים נכתבו הן בכתב המיוחד  "מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם
של כל מדינה ומדינה והן בלשון המדוברת של כל מיני הלשונות, אלא שיש לתת 
שימת לב מדוע על הכתב נקט דייקא "מדינה ומדינה" שזה מורה על המקומות, 
ואילו בענין הלשונות נקט עם ועם שזה האנשים, והיה יכול לנקוט גם להיפך שעם 

 ככתבו ומדינה ומדינה כלשונה? ועם

 שורש הכתב בתורה שבכתב וחוקי המקום הקבועים
ששורש הכתב והלשון שיש בכל מדינה ועם נלקח ונראה לבאר זאת בפשטות, 

משורש התורה שבכתב והתורה שבעל פה, שהכתב שרשו בתורה שבכתב, ואילו 
דינה מורה על שהכתב של כל מדינה ומהלשון שרשו בתורה שבעל פה וממילא יובן 

חוקי המקום שהם קבועים וקיימים ללא שינוי, וזה העומק הנתון בכתב של כל 
מקום, ולכן כמו שכל מקום יש לו את צורת החוק והמשפט השייך לו, כמו כן יש 
לכל מקום את הכתב השייך לו, כי הכתב הוא ענין של צורה קבועה שאות כזו 

ם הקבועים שאינם משתנים לפי העיתים, וזה מהדבריצורתה כך ואות כזו צורתה כך, 
וכן הם החוקים, דברים קבועין בהנהגת המדינה וממילא צורת הכתב המיוחדת 

וזה ממש כדוגמת התורה שבכתב שהיא  למדינה זו מבטא את כח חוקיהם הקבועים.
 הצורה של חוקי ישראל הקבועים.

 שורש הלשון בתורה שבע"פ המשתנים
, הינו דבר התלוי יותר בכל מעשה אשר נעשה לפי ואילו הלשון של אומה ואומה

אחד מדבר לפי מה שאירע לו בפרטיות, כל כי ענינו ואין בו כל כך צורה וקביעות, 
ואף שהלשון עצמה הינה ג"כ קבועה מ"מ יש בה יותר שינוי מאשר הכתב כי 
לפעמים מתערבים מילים וכן מתחדשים מילים בכל לשון ולשון לפי מה שמתחדש 

ת, וכגון שכמתחדשים כלים חדשים צריך ליתן להם כינוי חדש בכל לשון בכל ע
וזה בבחינת תורה שבעל פה שזה יותר תלוי בכל אחד ואחד וזה גם בכח ולשון, 

, ובכל דור ודור מוסיפים גזירות הנבראים לחדש לפי חלק הבנתם בתורה הקדושה
 .לפי מציאות הזמן וכו'

קיים וזהו מדינה ומדינה ככתבה, ואילו הלשון ולכן הכתב תלוי במקום שהוא קבוע ו
 תלוי בעם שזה משתנה בכל דור ודור ובכל עת ועת, והם הקובעים את הלשון.

 כח כתב ידינו תלוי במקום ארץ ישראל
ובזה יובנו בפשיטות דברי רבינו הקדוש בליקוטי מוהר"ן )תורה ס"א( שכתב שם 

תיישבו על נכון בפשטות, דכתב דברים מופלאים ומחודשים אולם לאחר הקדמה זו י
שם שכשמסמיכים רבי שאינו הגון אזי נחלש הכח של "כתב ידינו" ומתחזק הכח 
של כתב אומות העולם ועי"ז מתגרשים ישראל מאדמתם, ולדברינו יובן כי הכתב יש 
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בו את כח המקום שזה הקביעות והצורה, וכשנותנים סמיכה ותוקף למי שאינו ראוי 
שראל מאדמתם וקים של המקום הזה וממילא מתגרשים ח"ו ימחלישים את כח הח

 עי"ז.

 לשון רבינו הקדוש
 זה ידי על, הגון שאינו רבי שמסמיכין ידי "ועל וזה לשון רבינו הקדוש שם )אות ב(

 גוזרין הם זה ידי ועל. ידם בכתב כח ונותנין, תוקף שום לו ואין, ידינו כתב נחלש
 ללמוד מוכרחין יהיו וישראל, שלהם לכתבים אם כי, שלנו לכתבים תוקף יהיה שלא
 שם שנתיישבו, הישוב ממקום ישראל בני לגרש כן גם גוזרין זה ידי ועל. שלהם כתב

 מעולם". ישראל שם היו שלא מקומות אל, כבר ישראל

 כמו, בידים הסמיכה כי. אחת מבחינה הם, והכתב, הרב את שסומכין הסמיכה "כי
". עליו ידיו את משה סמך כי חכמה רוח מלא נון בן ויהושע(: "ד"ל דברים) שכתוב

 אותיות כי, חכמה מבחינת כן גם הוא הכתב כי. כותבת יד בחינת, הכתב בחינת והוא
" נעשו שמים' ה בדבר(: "ג"ל תהלים) שכתוב כמו. העולמות כל נבראו בהם, הכתב

 שחייבה, חכמה ואות אות בכל יש כי". עשית בחכמה כלם(: "ד"ק שם) וכתיב', וכו
 בזאת העולם זה נברא יהיה ידו ועל, זו בתמונה יהיה הזו שהאות יתברך חכמתו

 בתמונה העולמות שאר וכן. העולם באותו שיש ההנהגה באותו ולהתנהג, התמונה
 יתברך". חכמתו גזרת כן כי, אחר אות תמונת ידי על, אחרת והנהגה

 במעשה המגילה
הרשע לגדולה נחלש  ונסמך המן ונתגרשו מאדמתםגלות ולכן בעת זו שהיו ישראל ב

 כח כתב ידינו ולכן היה לו כח לכתוב ספרים להשמיד את ישראל.

ואילו בנס הפורים שוב נתחדש כח הסמיכה של ישראל וכתב ידינו עד שניתן לנו נס 
המגילה לכתוב בכתבי הקודש את מעשה המגילה, שהרי זה נס אחרון שניתן 

 להיכתב.

שמכיון שקיבל המן את כח הסנהדרין דקליפה כמו שהארכנו לעיל, כי ומעתה יובן, 
הסנהדרין לא רצו לייעץ לאחשורוש כדת מה לעשות במלכה ושתי מחמת שגלו 
ונתגרשו ממקומם, ממילא נסמך אותו רשע שאינו הגון שהוא המן הרשע כי הוא 

כוחו  יעץ במקומם להרוג את ושתי ובכך עלה כסאו מעל כל שרי המלך ומשם היה
 גדול בכתיבת הספרים להשמיד את כל עם מרדכי ביום אחד.

 לחכמים יודעי העתים
והנה הכתוב קורא לסנהדרין בשם "חכמים יודעי העיתים" דהיינו שבקיאים בעיבור 
השנה, ומבואר שם בתורה ס"א שכח זה של עיבור השנה נעוץ בכח הסמיכה וכתב 

ר ח"ו להמן הרע הזה, וזה לשון רבינו ידם של ישראל, וזהו שהפסידו כאן כח זה ועב
 ידי והיתה( "ב"קי כתובות) לברכה זכרונם, חכמינו שאמרו "וזה שם )בסוף אות ד'(

 בית ובכתב'. "העבור סוד זה" 'יהיו לא עמי בסוד' וגו שוא החוזים הנביאים אל
 היינו. כמשמעו" יבואו לא ישראל בני אדמת ואל'. "סמיכה זה" 'יכתבו לא ישראל

, רבי בשם שמסמיכין סמיכה ידי על הינו', סמיכה זה יכתבו לא ישראל בכתב, 'ל"כנ
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 ישראל אדמת ואל: 'וזהו. ל"כנ ישראל כתב מחלישין זה ידי על, הגונים שאינם את
 לא עמי בסוד' וזהו. ל"כנ ישראל דארץ אוירא מבחינת שנתגרשין הינו", יבואו לא

 ידי על זה וכל: ל"כנ העבור סוד מאתנו נלקח זה ידי שעל', העבור סוד זה יהיו
 ל"."הנ המותרות

****** 

 מפוזר ומפורד
 פור פיזור ופירוד

הנה המן הרשע הפיל פור הוא הגורל להוציא גזירותיו בשלימות המכוון לפי רצונו 
ומיד אח"כ בא לטעון למלך לישנא בישא על ישראל בהיותם עם מפוזר ומפורד, 

המשך של ענין הצלחתו בגורל לפי מחשבתו, כי הפור הוא  ויש לומר בזה שהכל
מלשון פירור וכבר הארכנו בזה במקום אחר בהבנת הענין, ולכן משם נמשך מה 
שאמר על הפיזור והפירוד שיש בהם אותו משמעות של הפור, פיזור ופירוד שהכל 

זו  מענין הפירור, ולכן כשראה הצלחתו בענין הגורל אמר על ישראל לישנא בישא
 של פיזורם ופירודם.

****** 
 


