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 תוכן הענינים לפרק ז

  והרמז בדברי כלל  –אסתר המלכה טוענת למלך שהמן רצה לפגוע בה דיקא

 ישראל להשי"ת 

  אור תורה שבעל  –המלך אחשורוש מגלה שהפגיעה במלכה היא פגיעה בו

 פה

  אשר פיהם דיבר שוא –רשעותו של אחשורוש 

  ה' כהרף עין ישועתו –אסתר במשתה היין מוסרת נפשה להצלת כלל ישראל 

  "קושטא קאי' –אסתר מראה בידה על אחשורוש ואומרת "איש צר ואויב' 

  "במשתה אסתר  –"ארור המן וברוך מרדכי 

  "נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל" -"והמן נפל" "כאשר החלות לנפול" 

  הנחש הקדמוני וחוה –המן ואסתר 

  השלישי' גומר כרצונו וה'שותף -האדם עושה את שלו מלמטה 

  "זעקת השי"ת על אומות העולם -"הגם לכבוש את המלכה עמי בבית 

  מדה טובה מרובה –חרבונה זכור לטוב 

  אומות העולם מעידים לטובת כלל ישראל -חרבונה מעיד לטובת מרדכי 

  סוף מלכות וכח הקליפ' והתחלת מלכות הקדושה  –הריגת ותלית המן

 בשלמות 

 ל משה רבינו נס פורים בכחו ש 
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 פרק ז

ה:  )א( ְלּכָּ ר ַהּמַ ְסּתֵּ ּתֹות ִעם אֶּ ְ ן ִלש  מָּ ְך ְוהָּ לֶּ בֹא ַהּמֶּ ר  )ב(ַוּיָּ ַוּיֹאמֶּ

ִין ה ַהּיַ ּתֵּ ְ ִמש  ִני ּבְ ֵּ ּיֹום ַהש ּ ם ּבַ ר ּגַ ְסּתֵּ ְך ְלאֶּ לֶּ ְך  ַהּמֶּ תֵּ לָּ אֵּ ְ ַמה ש ּ

ְלכּות  ְך ַעד ֲחִצי ַהּמַ תֵּ ָּ ש  ּקָּ ְך ּוַמה ּבַ ן לָּ תֵּ ה ְוִתּנָּ ְלּכָּ ר ַהּמַ ְסּתֵּ אֶּ

ׂש:  עָּ ה ַוּתֹ  )ג(ְותֵּ ְלּכָּ ר ַהּמַ ְסּתֵּ ַען אֶּ יךָּ ַוּתַ ינֶּ עֵּ אִתי חן ּבְ צָּ אַמר ִאם מָּ

י  ִתי ְוַעּמִ לָּ אֵּ ְ ש  י ּבִ ִ ן ִלי ַנְפש  תֶּ ּנָּ ְך טֹוב ּתִ לֶּ ְך ְוִאם ַעל ַהּמֶּ לֶּ ַהּמֶּ

ִתי:  ָּ ש  ַבּקָּ  ּבְ

והרמז בדברי כלל ישראל  –בה דיקא  אסתר המלכה טוענת למלך שהמן רצה לפגוע
  להשי"ת

נחלקו האחרונים בביאור דבריו של  :ויבא המלך והמן וגו' תנתן לי נפשי בשאלתי
אחשורוש במה שהוסיף והדגיש "ומה בקשתך אסתר המלכה", מה שלא אמר 

 במשתה ביום הראשון, כלשון הכתוב )לעיל פרק ה פסוק ו( "ומה בקשתך ותעש".

 גדול דבר בשאלה תשאל אם שגם ,באהבתו לה הוסיף )כאן( כתב: "עתה ם"במלבי
לה", אמנם ביוסף לקח פירש להיפך, וזה לשונו:  יתן מלכה שהיא מצד לה הראוי

תה לא אמר לה רק 'מה שמממתנתו, ועם היות שביום הראשון ב"הנה רצה לחזור 
שהמובן היה שתשאל לעצמה ולאחרים, הנה  - שאלתך', ולא הזכיר לה את שמה

עתה ביאר דבריו כלומר שאין כוונתו רק מה שתשאל לעצמה ולכן הזכיר את שמה, 
 אסתר המלכה". - שאלתך לך כלומר, מה

והנפק"מ בין שני הפירושים הוא בענין תשובתה של אסתר המלכה למלך 
שהמלך הורה שתבקש בקשות גדולות מצד  מלבי"ם(שפי' ה) על הצדאחשורוש: 

מהמלך על עמה ועל שהיא 'מלכה', אפשר לבאר בפשטות שאסתר מבקשת 
 שהיא חלק מהעם, וכפידבריה על עצמה, אלא על העם, רק מולדתה, ואין עיקר 

 אל "לבוא עיל סוף פרק ד( שביקש ממנהכי לאסתר )לדמשמע מכל דבריו של מרש
 עמה". על מלפניו ולבקש לו להתחנן המלך

שהמלך הורה שתבקש רק דברים שקשורים אליה,  יוסף לקח(שפי' ה) על הצדאך 
באמת המן רצה להרוג אותה, ועל כן גזר גזרה על כל העם, ועל כן תהיה תשובתה ש

, עיקר כונת המן בגזרתו היה עליה דיקא כי –היא מבקשת על ביטול הגזרה על העם 
תה את עצמה לכל העם, כי טענה וובזה מדויק הלשון "כי נמכרנו אני ועמי", השו
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עשתה אסתר בחכמה , ובזה שעיקר הגזרה היה עליה, ועל כן גם הקדימה את עצמה
 .גדולה, ועל ידי זה ניצלו כל כלל ישראל

ויש להתבונן בפנימיות דבריה של אסתר המלכה למלך, שהרי כל דבריה הם דבריהם 
ת על הצר מלכו של עולם, אשר זועקים ומתחננים להשי" –של כלל ישראל להשי"ת 

 .העומד עלינו לכלותינו קליפת עמלק, הצורר, הוא

שכן בפשטות מבקשים מהשי"ת רק על עצם הדבר שרוצה להשמידנו, אך אין עיקר 
, המלבי"ם(שפי' )שת חיל' של השי"ת, אך לפי הביאור השני המודבר היותינו ה'א

עיקר זעקת כלל ישראל הוא על כך שעמלק לוחם בכלל ישראל דיקא מצד היותינו 
כפי שכבר ביארנו בארוכה ה'אשת חיל' של השי"ת, ודיקא זה מה שהפריע לעמלק, ו

אה בהרגשה ירמלק לחם על כך שהיהודי מסתובב בבבמאמרי 'שרביט הזהב' שע
 שהשי"ת בוחר בו ורוצה בעבודתו.

דבריו של היהודי להשי"ת:  - (אחשורוש)של אסתר המלכה למלך  ואלו דבריה
ועיקר  המן הרע הזה רוצה לאבדני מן העולם, דיקא בגלל שאני ה'אשת חיל' שלך,"

, וממילא מובן גודל קנאת "רצונו להפריע וללחום כנגד היחוד שבין המלך והמלכה
 המלך על הצר הצורר, וכפי שיתבאר בסמוך.

 

ְרנּו ֲאִני )ד( י ִנְמּכַ ִדים  ּכִ ד ְוִאּלּו ַלֲעבָּ ִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאּבֵּ ְ י ְלַהש  ְוַעּמִ

ְך: )ס(  לֶּ ק ַהּמֶּ זֶּ נֵּ ה ּבְ ֹוֶּ ר ש  ין ַהּצָּ י אֵּ י ּכִ ּתִ ְ ֱחַרש  ְרנּו הֶּ חֹות ִנְמּכַ פָּ ְ ְוִלש 

ה ִמי הּוא  )ה( ְלּכָּ ר ַהּמַ ְסּתֵּ ר ְלאֶּ רֹוש  ַוּיֹאמֶּ וֵּ ְ ְך ֲאַחש  לֶּ ר ַהּמֶּ ַוּיֹאמֶּ

ן:  אֹו ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ּכֵּ ר ְמלָּ ֶּ ה הּוא ֲאש  י זֶּ ה ְואֵּ  זֶּ

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

 

 אור תורה שבעל פה –המלך אחשורוש מגלה שהפגיעה במלכה היא פגיעה בו 

לכאורה יש לעיין מדוע כל כך קצף המלך אחשורוש על המן,  מי הוא זה ואיזה הוא:
הרי המלך היה יכול לטעון לה  –והרי הוא כעצמו גם היה באותה גזרה, ויותר מזה 

שכלל לא ידע שהיא יהודית, וכמו שאכן איתא בחז"ל שהמלך אמר לה שאם היה 
וזר את הגזרה )עי' תרגום שני לקמן פרק ח(, ועוד צריך יודע שהיא יהודית לא היה ג

בזה  המפרשים,  ווכבר עמד)ביאור מה שהרג את המן בלא דין ומשפט מרגע לרגע 
 .(וביארנו עוד לעיל באופנים שונים
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 )מגילה יג:( ויובן בהקדם מה שכבר נתבאר לעיל )ריש פרק ו( עומק דברי חז"ל
 יתן ותרש, שבפשטות נראה שהוא רק היכשהשי"ת הקדים רפואה למכה במעשה בג

תמצי שהמלך יהיה חייב הכרת הטוב למרדכי היהודי, ועל כן הרכיבוהו ברחוב 
, וכמו שאמרו שהרי באותו יום נתלה המן –העיר, וזה היה התחלת הרפואה למכה 

 החלות אשר מרדכי היהודים מזרע לו חכמיו וזרש אשתו )לעיל פרק ה פסוק יג( "אם
  .לפניו" תפול נפול כי לו תוכל לא לפניו לנפל

אמנם למבואר במפרשים )לעיל פרק ה( שכל מה שהרכיבוהו על הסוס לא היה 
את מרדכי,  תלו שי ולבקש בוא למלך אחר כך עוד ל רצההמן ומפלת המן,   תהתחל

אור מה י, ואם כן צריך בעבור מעשה בגתן ותרש את שכרו מרדכי שהרי כבר קיבל
 למכה.הקדמת הרפואה 

בעבר הרגו את המלכה ושתי, ש שהמלך אחשורוש נזכר "בלילה ההוא",  ,ונתבאר
להרוג אותו, והוא ניצל מכך על ידי מרדכי היהודי,  בגתן ותרש רצו וכן בעבר

אסתר המלכה שהמן רצה להרוג אותה, וכפי מ הבין המלךובאותו יום במשתה היין 
שאסתר המלכה טענה למלך  ז( , וכן המלבי"ם ריש פרקמהיוסף לקח) םשהבאנו ש

היה להרוג את המלכה, וז"ל: "רצתה לרמוז לו  בגזירתו שכל רצונו של המן
היותו יודע היות המלכה מאותו העם רצה לאבד העם  שהשנאה ישנה גרמה, ושל

כדי לאבד המלכה", וכן אמרו חז"ל )מגילה טז.( "כי אין הצר שוה בנזק המלך. 
ק של מלך, איקני בה בושתי וקטלה, השתא איקני אמרה לו, צר זה אינו שוה בנז

 בדידי ומבעי למקטלי". 

קראו לפניו שכבר היה כן לעולמים, ששרי המלך  באותו לילהוהמלך נזכר שבדיוק 
עור ירצו להרוג אותו, וכעת שרי המלך רוצים להרוג את המלכה, וכיון שכן חזר ונ

כן תיכף ומיד הרג את המן בגתן ותרש, ועל ו ושתי כל הכעס שהיה למלך על מעשה
בעומק  בלא דין ומשפט, לא מצד רצונו להרוג את ה'מלכה', אלא מצד שהבין המלך

 שרצו לפגוע 'בו' על ידי הריגת המלכה. המעשה

ונתגלה בזה הגילוי שכאשר רוצים לפגוע ב'מלכה' הרי זה פגיעה ב'מלך', וממילא 
, ך בעצמו, ואחת דתו להמיתאין כאן המקום לשאלות והסברים, אלא דנו כפוגע במל

ע בלא דין ומשפט למרות הרשע מרגע לרגובזה מובן איך הרג המלך את המן 
ן רצודלו מעל כל השרים', שכן המלך ראה ברצונו לפגוע באסתר ישקודם לכן 'ג

 .לפגוע במלך גופיה, וככל האריכות הנ"ל

הגידה לו את ובזה יתבאר עוד מדוע לא הקפיד עליה המלך על כך שעד עכשיו לא 
כאשר היא רוצה להציל את  עמה ואת מולדתה למרות שכסדר ביקש ממנה, ורק כעת

שכן אסתר המלכה גילתה סוד זה בכזה  -עמה ואת מולדתה היא מגלה את מוצאה 
המן בשנאתו'  יעל ידהיה 'שגילתה למלך שחלק מגילוי עמה ומלדתה  הזדמנות

המלך נהיה טרוד מיד ו ואכמ"ל( ,ודי)כעין שהיה בשנות השואה שהגוי ידע מיהו יה
 על כך.   משא ומתן בכעסו על המן, וממילא לא היה לו הפנאי והישוב הדעת ל
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ואחר כל האריכות שמדברים כסדר שהארת ימי הפורים הוא גילוי 'תורה שבעל פה', 
בו מתגלה שכל מציאות המקבל הוא כדי לגלות את המשפיע, וממילא הוא נכלל 

 –, והרי הן הן הדברים ומכונה 'ביטול' המקבל ]הכלי[ למשפיע ]האור[ ומתאחד בו
 שהמלך אחשורוש מגלה שהפוגע באסתר כאילו פוגע בו. 

"אמר רבי חנינא הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר  )סנהדרין נח:( ואמרו חז"ל
לועו של שכינה", וכן דרשו חז"ל )שמו"ר יג א( "נטלתי אותם בעולם ואמרתי 

ר' יהושע אומר תקון סופרים הוא עיני  ,( 'כל הנוגע בהם כנוגע בבבת עינוה ב)זכרי
 כתיב".

וגילוי זה מתגלה בפרט בתורה שבעל פה, בה מתגלה גודל כוחם של ישראל 
)וכפי  אומר תורה כפי שנאמר על ידי ישראלו, והשי"ת נענה אחריהם 'לעשות תורה'

שהארכנו בזה לקמן פרק ח פסוק ח עה"פ "ואתם כתבו על היהודים כטוב 
בריך הוא וישראל ואוריתא חד",  , ומתגלה בכך בשלמות ש"קודשאבעיניכם"(

 )קול שמחה פ' בא אות ה( הרבי ר' בונים מפשיסחא זצ"ל ו שלדבריכאריכות ו
' שאמר השי"ת, שבמכת בכורות היה הגילוי שכלל ישראל נכללים ב'אני ראשון

 ובמילא הפוגע בהם כפוגע במלך.

אסתר, והרג את המן כאשר ב כך שרצו לפגועוכשם שהמלך אחשורוש נזעק על 
הבין שרצה לפגוע באסתר, כיון שהבין שהמלך והמלכה הינם אחד, כך יהיה 

אל יראו בנקמת ה' באוה"ע, ויתגלה שכל מה שהצרו רבגאולה העתידה, שכלל יש
, וממילא יהיה הנקמה כביכול נחשב שהצרו ולחמו על השי"ת הכל –לישראל 
 בכפלים.

שכן יתגלה שכל אחד ואחד מישראל הוא הגילוי של השי"ת בבריאה, והפוגע בכלל 
מה שהארכנו  ועיין עוד), ישראל פוגע בהשי"ת ומסתיר ומעלים על גילויו בבריאה

ורים ותורה שבעל פה במאמרי 'שרביט הזהב' מאמר "נס פ בזה לקמן פסוק ח', ועוד
 .(גילוי הקשר הפנימי של השי"ת וכלל ישראל" –

 

 אשר פיהם דיבר שוא –רשעותו של אחשורוש 

פרשי הפשט שאחשורוש פירשו בזה במ מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו ליבו:
 - המחשבההרהור תמה מי הוא זה שהעלה על דעתו דברים אלו, והלא על עצם 

 וכו'. ראוי לו לעונש המוח והלב

והאריכו טובא במפרשים מדוע כל כך התפלא אחשורוש, הרי הוא עצמו ישב עם 
 אחד מבאר באופן אחר מה שארע עם המן ואחשורוש המן וגזר את הגזרה, וכל

וזעק "מי הוא אחשורוש , איזה פרט הסתיר המן מאחשורוש, עד שהתפלא ביניהם
 זה ואיזה הוא".
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חתם על הגזרה, אך  אמנם יש לבאר באופן נוסף, שאחשורוש ידע וזכר שהוא עצמו
"אשר פיהם דיבר שוא וימינם ימין שקר" )תהלים פרק  –כדרכם של אומות העולם 

שות עת יותר נח לו לתמוה על הענין ולעשכ קמד פסוק ח(, ברגע שראה אחשורוש
 וספק, וכשם שאמרו חז"לעושה כך מיד בלא שום בלבול  –עצמו כמי שאינו יודע 

 עצתו נתקיימה שלא שראה כיון היה עצה באותה רשע חרבונה "אף )מגילה טז.(
 .(טוהארכנו בזה לקמן פסוק ) "ברח מיד

דורינו אנו, כאשר יש מנהיגים ושרים של אומות העולם, ויש ויש ללמוד מכל זה ב
שונים בכלל, ובפרט בענינים הנוגעים לכלל  המצטטים משמם את דעתם בענינים

ומות המגילה את גודל רשעותם וצביעותם של א ישראל, ויש ללמוד ממעשה
, אשר יכולים ברגע כמימרה להפוך קערה על פיה ולומר להד"ם, והכל כאשר העולם

טוב להם לומר, וכעין מה שאמרו חז"ל )ע"ז ב:( שלעתיד נראה להם שכעת יותר 
 מה שעשו לא עשו אלא בשביל ישראל אומות העולם ויטענו שכל לבא עוד יבואו

 .(עיין מה שכתבנו בזה לעיל ריש פרק ו)

 

רָּ  )ו( ן הָּ מָּ ר ִאיש  ַצר ְואֹויֵּב הָּ ְסּתֵּ ר אֶּ ן ִנְבַעת ַוּתֹאמֶּ מָּ ה ְוהָּ ע ַהּזֶּ

ה: ְלּכָּ ְך ְוַהּמַ לֶּ י ַהּמֶּ ְפנֵּ  ִמּלִ

 ישועת ה' כהרף עיןו –שראל שתה היין מוסרת נפשה להצלת כלל יאסתר במ

הנה בפשטות נראה לאדם הקורא את ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה: 
המגילה שהמן כבר הגיע למשתה השני אחרי שנאלץ להכריז לפני מרדכי 'ככה 
יעשה וכו'', וכבר היה "אבל וחפוי ראש", ואם כן אסתר לא היתה צריכה למסירות 
נפש מיוחדת כדי לומר למלך שהמן הוא "איש צר ואויב" וכו', שהרי כבר היה 

וכמו שאמרו לו חכמיו וזרש אשתו )לעיל פרק ה פסוק יג(  בבחי' 'גברא קטילא',
 תפול נפול כי לו תוכל לא לפניו לנפל החלות אשר מרדכי היהודים מזרע "אם

  .לפניו"

כיון שלא ראתה  –וכמו שכתב האבן עזרא שעל כן לא ביקשה כלום ביום הראשון 
אחר התענית והתפילות, אך ביום השני שראתה שהתחיל  שום אות לטובה מהשי"ת

לעלות קרנו של מרדכי כאשר המן הרכיבו על הסוס ברחוב העיר, ממילא פנתה 
 למלך וביקשה על עמה וכו'.

הגר"א )לעיל סוף פרק ו( כל מה שהמלך ציוה על המן ואמנם לפי דברי היוסף לקח 
'בעל  -רשעי ישראל ילה של במחשבה תח לעשות למרדכי את כל הכבוד והיקר היה

רק כדי שלא בכוונה תחילה להרע למרדכי היהודי, וו על החריץ' )מגילה יד.(,התל וב
תוכל אסתר לומר ש"לא נעשה עמו דבר", ולא תבקש עבורו עוד כלום, אם כן נמצא 

"שמח וטוב לב", ואדרבה, אחרי שכבר שילמו  שהמן הגיע למשתה ביום השני
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הרגיש המן שלות נפש ביותר, שכעת  מעשה בגתן ותרש( )עבור למרדכי את שכרו
 לומר למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ברווח ובשופי כבר יוכל

נמצא לפי זה שאסתר המלכה מסרה את נפשה כפשוטו ממש כאשר אמרה למלך על 
היה המן בתוקף  'ממש' המן "איש צר ואויב המן הרע הזה", שהרי עד לאותו רגע

וגדולתו, ואסתר הלכה במסירות נפש מתוך אמונת חכמים, ועשתה כאשר  כבודו
, למעלה מטעם ודעת, קפצה ונכנסה ללוע הארי -, וכבחינת 'גורל' הורה לה מרדכי

 לבקש מהמלך על עמה ועל מולדתה.

צדיקים שמשיח יבוא בפתע ה ושננו ושלשו ולפי זה יובנו כל הדיבורים שאמרו
, מרגע לרגע, ואמרו )בעש"ט פ' ויחי א( בהיסח הדעת כפשוטו וכמשמעו פתאם

וכך  שכל אומן יעסוק במלאכתו ויהיה עולם כמנהגו נוהג, ולפתע תבוא הגאולה,
עד לרגע האחרון היה המן בשיא גדולתו, ומרגע לרגע גברה חמת ש היה בפורים, 

  המלך ומיד ציוה לתלותו.

 ויהיה, פתאום יבוא שמשיח שאמר בשמו שמעתי" תקצז( אות ן"מוהר חיי)וכמ"ש 
 - בו עוסק שהוא ומתן המשא ישליך אחד וכל ,משיח שבא גדול רעש קול נעשה

 והשליכו' בישעיה שכתוב וכמו ,השעוה ישליך וזה, שלו לחןוהש ישליך לחניוהש
 עולם יהיה משיח שכשיבוא קצת שסוברין כמו ולא. 'זהבו ואלילי כספו אלילי איש
  .עכ"ל ",ל"כנ הוא רק ,ויעכש משל אחר

אמנם אחרי זה מתברר שכבר שנים רבות קודם לכן התחיל ההכנה לגאולה, ואז יראו 
את כל הפרטים שקדמו לגאולה, איך הכל נעשה לטובתם של ישראל ולצורך 
גאולתם, אך הגאולה עצמה והגילוי יהיה כהרף עין ומרגע לרגע כפי שהיה בימי 

 הפורים.

 

 'קושטא קאי' –דה על אחשורוש ואומרת "איש צר ואויב" יאסתר מראה ב

 מלמד אלעזר רבי אמר)מגילה טז.( "אמרו חז"ל איש צר ואויב המן הרע הזה: 
ולכאורה צריך ", המן כלפי ידה וסטר מלאך ובא אחשורוש כלפי מחווה שהיתה

וכי  ביאור היאך הראתה על אחשורוש, וכיצד לא חששה שמיד יצוה המלך להרגה,
 חשבה שיהיה בזה רווח והצלה ליהודים.

האריכו כל הספרים הק' לבאר שאסתר בעמדה בפני המלך אחשורוש הסיחה דעת ו
מעולם הזה הגשמי ועמדה לפני מלכו של עולם וכל כל היתה דבוקה בתפילתה, עד 
שלא שתה ליבה לכך שאחשורוש נמצא שם ורואה הכל, ולכן היתה מחוה על 

להשי"ת[ "איש צר ואויב", )ומבוסס על פי המדרש בפירוש אחשורוש ואומרת ]
 עיי"ש עוד.  ,שהטעים הדבריםבפירוש הגר"א מילת המלך בכל המגילה(, ועי' 
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 כי :פירושו כך כי א( "ונראהחדש עמ' קצ ובמהר"ל האריך בזה וז"ל בתוה"ד: )אור
 היה ולא בלבד 'הרע המן' אמרה אסתר ואם ,'הוא ואיזה זה הוא מי' אמר המלך
 פרק קא פסוק תהלים) וכתיב ,שקרים דוברת אסתר היה אחשורוש כלפי בידה מחוי

הגאולה וכו'", עיי"ש אריכות  תבוא לא שקר יכון' וכו', ומדברי לא שקרים 'דובר( ז
 של אסתר ומה שהראתה על אחשורוש. ולשונה דבריו בענין דבריה

הגאולה",  תבוא לא שקר ועיקר המכוון שיש ללמוד בדברי המהר"ל הוא ש"מדברי
ורואים עד היכן הדברים מגיעים, עד שאסתר מצביעה על המלך אחשורוש ואיננה 

, שהרי אסתר נכנסה מלכתחילה לכל הצלת כלל ישראל באופן של חוששת ממאומה
"כאשר אבדתי אבדתי", דהיינו באופן של מסירות נפש, וממילא הלכה עם האמת 

שלבסוף היה על ידי זה הישועה, שהרי 'קושטא  עד הסוף, בשלמות ובנקיות, ורואים
 .קאי'

אודות מרופשיץ זצ"ל 'זרע קודש' הפרק ד פסוק יג( את דברי וכבר הבאנו לעיל )
"אל תדמי בנפשך", שפירש שלא תשלח שידה  דבריו של מרדכי לאסתר המלכה

תחתיה, אלא תיכנס בעצמה ולא יהיה הנס על ידי כחות חיצוניים, וכעין זה יש 
 הגאולה". תבוא לא שקר ש"מדברי -וד כאן בדברי המהר"ל ללמ

רואים פעמים רבות שהאדם נתון בצרה ובקושי, וחושב לינצל על ידי דרכים שאינם 
ולהצליח אפי'  בתכלית השלמות והנקיות, ולעתים גם רואה שאכן עולה בידו לינצל

כאשר הלך שלא בתכלית הנקיות והשלמות, אך יש לידע שגם אם לא תמיד רואים 
אך רק כאשר הולכים בתמימות ובנקיות רואים בסוף את הישועה באופן בעין בשר, 

 נצחי, ו'קושטא קאי'.

ולהכריז קושטא  ]אמנם אין המכוון לעשות דברים שלא כהוגן, ושלא בישוב הדעת
ם כאן שבא מלאך וכו', אך יש ללמוד עיקרם של דברים שלא לילך , וכן רואייקא

 בשקר וברמיה.[ 

 

יתָּ  )ז( ת ַהּבִ ּנַ ל ּגִ ִין אֶּ ה ַהּיַ ּתֵּ ְ ש  תֹו ִמּמִ ֲחמָּ ם ּבַ ְך קָּ לֶּ ַמד ְוַהּמֶּ ן עָּ מָּ ן ְוהָּ

יו  לָּ ה אֵּ ְלתָּ י כָּ ה ּכִ אָּ י רָּ ה ּכִ ְלּכָּ ר ַהּמַ ְסּתֵּ אֶּ ֹו מֵּ ש  ַעל ַנְפש  ְלַבּקֵּ

ְך: לֶּ ת ַהּמֶּ אֵּ ה מֵּ עָּ רָּ  הָּ

 במשתה אסתר  –"ארור המן וברוך מרדכי" 

הנה כבר הארכנו בגודל המסירות נפש של אסתר כי ראה כי כלתה אליו הרעה: 
במשתה היין, ואיך שהראתה באצבעה על אחשורוש וכו', ודיקא מתוך מסירות 

 נפשה של אסתר זכו בסוף לישועת עולמים.
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ויש לרמז כל זה בענין 'משתה היין', שאזי האדם שותה יין בבחי' 'יין המשומר', 
: "לבאריז"כ כמשניע הקליפ', וומוסר עצמו בשלמות להשי"ת, ובזה זוכה להכ

 עד בפוריא לבסומי אינש חייב' ל"רז שאמרוג( "ומה  דרוש פורים דרושי)שעה"כ 
 ניצוץ יש הקליפה תוך לעולם כי הוא הכונה, 'מרדכי לברוך המן ארור בין ידע שלא

 אל להמשיך - המן ברוך לומר צריך ולכן, אותה ומחיה בתוכה המאיר קדושה של
, ובזה מוציא בלעה מפיה, כאריכות דברי רביה"ק )ליקו"מ תנינא "אור ההוא הניצוץ
 תו' ח(.

וכן יש לומר שהיה כאן במשתה אסתר, שאסתר המלכה נכנסה למשתה מתוך 
מסירות נפש, וכמש"כ בספה"ק שכל דבריה למלך אחשורוש היו תפילה להשי"ת, 

ת והתיחסות ובכח שתית היין והמסירות נפש נתהפך אצל המלך אחשורוש הסתכלו
להמן, ממצב של "ברוך המן" לפי דעת המלך עד הנה, שהיה עד אז בתוקף גדולתו, 
וברגע כמימרה נתהפך ונהיה "ארור המן וברוך מרדכי", ומיד נתלה המן על העץ 

 ומרדכי נהיה המשנה למלך.

המן  –ובזה יבואר לשון הכתוב "כי ראה כי כלתה אליו הרעה", כח הרע שבבריאה 
הרשע, רואה שכבר אין לו שום חיות, והוציאו בלעו מפיו )וזה הרמז השם הוי' 
בס"ת כידוע( עד שאין לו תקנה, נשאר בלא לחלוחית חיות, שכן התגלה בבריאה 

 והיותם תכלית הבריאה ושרשה.  -מרדכי הצדיק  -מעלת כלל ישראל 

, ולבסוף יוציאו כל וכן יהיה בגאולה העתידה, שכח הרע בבריאה יעלה מעלה מעלה
בליעותיו מפיו, וכשם שכל גדולתו של המן עבר למרדכי הצדיק, כך יתגלה גדולת 

 כלל ישראל, ויתוקן עולם במלכות ה'. 

 

ָּ  )ח( ְך ש  לֶּ ל ַעל ְוַהּמֶּ ן נֹפֵּ מָּ ִין ְוהָּ ה ַהּיַ ּתֵּ ְ ית ִמש  ל ּבֵּ ן אֶּ יתָּ ת ַהּבִ ּנַ ב ִמּגִ

ת  ְך ֲהַגם ִלְכּבֹוש  אֶּ לֶּ ר ַהּמֶּ יהָּ ַוּיֹאמֶּ לֶּ ר עָּ ְסּתֵּ ר אֶּ ֶּ ה ֲאש  ּטָּ ַהּמִ

פּו:  ן חָּ מָּ י הָּ ְך ּוְפנֵּ לֶּ י ַהּמֶּ א ִמּפִ צָּ ר יָּ בָּ ִית ַהּדָּ ּבָּ י ּבַ ה ִעּמִ ְלּכָּ  ַהּמַ

 "נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל" - נפול"כאשר החלות ל" "והמן נפל"

תחילת לשון של נפילה כסדר אצל המן ואוה"ע,  רואים במגילה לשוןוהמן נפל: 
 היהודים מזרע אם אשתו וזרש חכמיו לו בפסוק "ויאמרו נפילה אצל המן הוא

)לעיל פרק ה פסוק  לפניו" תפול נפול כי לו תוכל לא לפניו לנפל החלות אשר מרדכי
 היהודים פחד נפל כי מתיהדים הארץ מעמי , וכן לקמן )פרק ח פסוק יז( "ורביםיג(

 עליהם".

הוא אצל קין,  ויש להתבונן ולקשר כל זה לפעם הראשון שנכתב בתורה נפילה
 נפלו ולמה לך חרה שאחר שחטא אמר לו השי"ת )בראשית פרק ד פסוק ו( "למה
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"גם אם חטאת ונפלת, עדין שאת", השי"ת אומר לקין,  תיטיב אם פניך. הלוא
 .ביכולתך לקום"

 וזה עיקר הארת אור הצדיקים לכלל ישראל, בסוד )משלי פרק כד פסוק טז( "כי
וקם", דיקא שבע, צדיקים מלמדים את האדם שגם אם כבר נפל בכל  צדיק יפול שבע

קומתו, הנרמז במנין שבע, עדין יכול לקום, ואדרבה, עיקר הקמת המלכות הוא 
 )כמו שהארכנו בספר 'הבינני ואחיה'(. על ידי הקימה שאחר הנפילה דיקא

שאמרו חז"ל "כשזה קם זה יעקב ועשו,  -וכן מצאנו בשורש מלחמת מרדכי והמן 
 את לאוה"ע אין, אך (לה ו., וגמ' מגיכג פרק כה פסוק בראשית י"עי' רש) נופל"

 תוכל לא לפניו לנפל כמו שאמרו לו להמן "כאשר החלות, לקום אחר הנפילה כחה
 לפניו". תפול נפול כי לו

וכן כלפי כלל ישראל רצה עמלק ]שורש קליפת המן[ להחדיר קליפה זו, כאשר פגם 
אך לכלל ישראל יש  תפול", נפול - לנפל ב'נחשלים', ורימז להם ש"כאשר החלות

)עמוס פרק  וכמו שאמרו חז"ל בדברי הכתוב, את הכח להתחזק ולקום אחר הנפילה
ודרשו )ברכות ד:( ישראל", והמתיקו חז"ל  בתולת קום תוסיף לא נפלה" ה פסוק ב(

  ".ישראל בתולת קום ,עוד לנפול תוסיף ולא נפלה - הכי לה מתרצי במערבא"

)פרק  ויש עוד להתבונן בלשון המגילה בתיבת 'נפילה', אשר נכתב אצל אסתר לקמן
לו וגו'.  ותתחנן ותבך רגליו לפני ותפל המלך לפני ותדבר אסתר "ותוסף ח פסוק ג(

המלך", ומבואר  לפני ותעמד אסתר ותקם הזהב שרבט את לאסתר המלך ויושט
וקם, וזה רמז כנ"ל, שאסתר המלכה, היינו כלל ישראל, מיד אחרי שנופל חוזר 

לאסתר המלכה, שמיד אחרי הנפילה חוזרת וקמה בכח 'שרבט הזהב' שמושיט לה 
ור הצדיקים )כפי שהארכנו לעיל פרק ה פסוק ב(, וזה הרמז שאסתר המלך, הארת א

 .המלכה מרוממת ומעלה את כל נשמות ישראל הנפולים

פרק דברי המלך אחשורוש להמן )במגילה בשנכתב ועוד יש להתבונן בלשון נפילה 
 היהודי למרדכי כן ועשה דברת כאשר הסוס ואת הלבוש את קח פסוק י( "מהר ו

בתיאור כל פרטי  חז"ל, והאריכו דברת" אשר מכל דבר תפל אל המלך בשער היושב
 לא ליה אמר ,ורכב סק ליה אמרהמעשה שהיה שם, ולבסוף אחר שרחצו וסיפרו "

 לא :ליה אמר .ביה בעט סליק כי ,וסליק גחין .תעניתא מימי חילאי דכחישא יכילנא
 כתיב בדידכו אבל ,בישראל מילי הני ליה אמר ',תשמח אל אויבך בנפל' לכו כתיב

 )מגילה טז.(.  "'תדרוך במותימו על ואתה'

הרי לן במעשה המגילה שהמן כורע ארצה ומרכי דורך ועולה עליו, ממש כדברי 
חז"ל "כשזה קם זה נופל", ואדרבה בזה לא נאמר "בנפל אויבך אל תשמח", שהרי 

"כשזה קם  –נפילה זו היא הנפילה של אומות העולם, אשר על ידה קמה המלכות 
 זה נופל".
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]ואחרי שנתבאר שאצל אומות העולם וקליפת עמלק הוא עיקר מקום הנפילה, ואילו 
וקליפת עמלק רוצה להפיל את כלל אצל ישראל נאמר "שבע יפול צדיק וקם", 

"הפיל  )פרק ג פסוק ז( שנאמר בתחילת גזרת המן יש עוד לרמז בלשוןישראל כנ"ל, 
שהמן הרשע רצה 'להפיל' את כלל ישראל, ועל כן שמח ויש לרמז ", הוא הגורל פור

אך תחת שיפלו עוד עלו  שנפל בחודש שמת בו משה, כנזכר לעיל )פרק ג( בארוכה,
 ונתעלו לדרגת 'גורל', סוד משה רבינו שלמעלה מטעם ודעת )כנ"ל שם(.

שכן בימי הפורים מתגלה כבוד מלכותו יתברך בכל המקומות הנמוכים והרחוקים, 
נפילת אפים, אשר 'נופלים' ויורדים למקומות ההסתרה וההעלמה ]'הפיל כסוד 
 לות ]'הוא הגורל'[.עומשם מעלים ומגלים כבוד מלכותו עד הת  פור'[,

וידועים דברי הגר"א שהשלמת  ,כפורים –וכמו שכתוב בזוה"ק במעלת יום הפורים 
ל ימי הפורים בסעודת פורים, וכבר נתבאר בכ"מ השייכות שהוא סעודת יום כיפור 

להתחבר עם כל  ירידת הכהן גדול ביוהכ"פיש לבאר ולרמז בענין ם, וכן ויום הכפורי
 ומקא דתהומא רבא,שעי ישראל השקועים וירודים בענשמות ישראל עד אפילו לפו

אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר 'עד עלותם לדרגת 
 )ישעיה פרק א פסוק יח(. 'יהיו

 משלי) וקם' צדיק יפול 'שבע ועתה יומתקו דברי רביה"ק: )ליקו"מ תנינא יט( "כי
 יכולין ששם פי על ואף, חכמות השבע אלו דרך הולך הגדול שהצדיק היינו( כד

 'וקם יפול שבע' הצדיק אבל, ל"כנ עמלק בחינת, נגף האבן ידי על וליפול להחליק
 נגף האבן שהוא, עמלק בותית סופי 'וקם צדיק יפול שבע' וזה. ל"כנ אמונה ידי על
 .1אמונה" ידי על וקם, 'יפול שבע' הצדיק אך "ו,ח נופלין ידו שעל חכמות השבע של

ועוד מבואר שעיקר  הקימה של הצדיק הוא בכח האמונה והתמימות, היפך עמלק 
ב'חכם ותם', והוא  שהלך בחכמות, ויש לרמז כל זה באריכות המעשה של רביה"ק

  עמלק אשר הולך בחכמות. -כנגד עשו רמז ליעקב איש תם, הלוחם 

 עין) התורה נאמרה המעשה זה "על :וז"ל שה הנ"לעוכמו שנכתב שם אחר המ
 רק הוא השלימות שעקר, ותמימות מחכמות המדברת( יט תו' ח"ב ן"מוהר ליקוטי

 פסוק על שם עיין ,'וכו בעיקר וכפר חכם שהיה עמלק וענין, ופשיטות תמימות
 על הם הנפילות כל עיקר כי. ק"עמל תבות סופי וקם' צדיק' יפל' שבע'( כד משלי)

 שבא בשעה מפלתו שראה פי על אף עמלק מזרע אגג גם. שם עין', וכו חכמות ידי

                                                           

ועיין עוד פע"ח )שער חנוכה ופורים פרק ו( "והנה כשגורם העון, מתפרש ה' מן ו', ע"ז נאמר  1
נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, ר"ל לקום מאליה, אבל תקום ע"י אחר, ע"י ו', ר"ל ע"י 

 ומעלה אותה".שיורד למטה, 

 



 פרק ז -ויושט המלך  -מגילת אסתר 

 ~ יד~ 
 

מאמין, וראה שם שהתם נעשה משנה למלך  היה לא עדין, להרגו שאול אצל שמואל
 .)ועי' ליקוטי הלכות ברכת השחר הלכה ה אות מד( כמרדכי הצדיק"

 

 הנחש הקדמוני וחוה –המן ואסתר 

הנה דרשו חז"ל )מגילה טז.( "והמן נופל על והמן נפל וגו' הגם לכבוש את המלכה: 
המטה. 'נופל', נפל מיבעי ליה, אמר רבי אלעזר מלמד שבא מלאך והפילו עליה, 

המלך לתלות את המן על העץ אשר הכין לו,  אמר ויי מביתא ויי מברא", ומיד ציוה
 המןשהמלך חשד ב -יה דיקא באופן זה ויש לבאר מדוע סופו של המן וענשו ה

 דיקא )ועיין  ליקוטי אמרים לר' צדוק אות טז(.  'העץ'מאסתר, ונתלה על 

עמלק, ועוד קליפת המן היה המשך של קליפת הנה הארכנו לעיל )פרק ג פסוק ה( ש
מרדכי והמן מלחמת בקשר של  (ובפרק ה פסוק ח ,ב פסוק ה בפרק)הארכנו 

בחטא הראשון בבריאה, חטא  זהיעקב ועשו, וכעת יתבאר עוד שורש כל מלחמת ל
 ., בו הנחש הסית ופיתה את אדם וחוה לחטואהנחש הקדמוני

ויש להקדים ולבאר השייכות של יעקב אבינו ]שכנגד קליפת עשו[ לאדם ראשון 
אמרו חז"ל )ב"ב פד.( "שופריה דיעקב אבינו מעין הנה וני[, ש]שכנגד הנחש הקדמ

כנגד מידת  הוא דיעקב אבינו אדם הראשון", והאריכו בזה בספה"קשופריה ד
שב'עמוד אמצעי',  –כן אדם הראשון כנגד ספירת ה'כתר' קו אמצעי, ו -התפארת 

הראשון , נמצא יעקב אבינו המשך לאדם חיצוניות הכתר'( דעת')ובלשון הספה"ק 
 ותיקונו.

שהמעשה עם 'המן ומרדכי' הוא המשך למעשה שארע  יל שם( אחר שנתבאר )לעו
אצל יעקב אבינו ועשו, העת להתבונן בשורש  –עמלק', וקודם לכן  -עם 'שאול ואגג 

: ידו של יעקב אוחזת אזיאדם הראשון והנחש הקדמוני )וברמ –הפנימי של כל זה 
 וני ואדם הראשון 'הוא ישופך עקב'(.בעקב עשו, וכן מצינו בנחש הקדמ

על הבריאה,  'מיתה'הנחש הקדמוני כפר בהשי"ת והחטיא את חוה, ומשם נגזרה 
כך עמלק הוא שורש הכפירה בהשי"ת בבריאה, ואמרו חז"ל בביאור לשון הפסוק ו

 בדברי הספה"ק (במקו"א)"אשר קרך בדרך", שהוא מלשון טומאה, והארכנו עוד 
שלולא מלחמת עמלק לא היו נופלים כלל ישראל בחטא העג', והיו נשארים בדרגה 
הגדולה אליה זכו במתן תורה, שאז 'פסקה זוהמתם', והיו בדרגת אדם הראשון קודם 
החטא, וכלשון הכתוב )תהלים פב( "אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם. אכן 

מלאכים,  –י )שם( "אלהים אתם כאדם תמותון וכאחד השרים תפלו", ופירש רש"
כשנתתי לכם את התורה נתתיה לכם על מנת שאין מלאך המות שולט עוד בכם. אכן 

אכן כאדם הראשון תמותון, אחרי שחבלתם מעשיכם כמוהו", נמצא  -כאדם תמותון 
אחרי שכבר חזרו למעלת דרגת אדם  שעמלק גרם לנפילתם של כלל ישראל בחטא

 דת מה היה כעין חזרה על חטא אדם הראשון., ובמיהראשון קודם החטא
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ועל כן עמלק עולה בגימטריא 'צפע', שכן עמלק הוא בחי' הנחש הקדמוני, וכפי 
שנרמז בפסוק )ישעיה יד( "כי משרש נחש יצא צפע", וכפי שהאריכו בזה בספה"ק 

בגי'  שהפסוק מרמז שמהנחש הקדמוני ]'משרש נחש'[ יוצא עמלק ]'צפע'[ שעולה
 .2צפע 

מזרע עמלק, רצה גם הוא להשמיד את כל היהודים, וכפי שהארכנו בזה  - כן המןו
מהתורה,  את כלל ישראל פרק ג פסוק ו( שהמן רצה לגזור גזרת שמד ולבטללעיל )
פגם במתן תורה, כך המן רצה להמשיך את הפגם של הנחש גרם כשם שעמלק ו

וכן המן גופיה נרמז בנחש הקדמוני, כמש"כ ונכדו עמלק,  ,הקדמוני, עשו הרשע
בספר הליקוטים )פ' חיי שרה( "ולפי שפרטות הקליפה נרמזת באות ק', כי יש בה 
צורת ן' תלויה, המורה על צורת הנחש שדבר שקר, והיא מורה על הולך על גחון, 
והיא אות ן' של נחש. גם היא סוד המן הרשע, שהוא הנחש, שהכין עץ גבוה חמשים 

  למרדכי". אמה

וכמו שמפורש בחז"ל )חולין קלט:( "המן מן התורה מנין, המן העץ", הרי לן 
שהשורש של המן בתורה הוא באותו עץ הדעת, אשר משם ירדה מיתה וכליה 
לעולם, והמן הרשע המשיך את הפגם שפגם הנחש הקדמוני, ועל כן לבסוף נתלה 

  .'עץה'הוא עצמו דיקא 

:( יג מגילהלשון הרע, וכן אצל המן אמרו חז"ל ) וכן מצינו אצל הנחש שדיבר
בענין פגם הלשון אצל הנחש  )והארכנו עוד" כהמן בישא לישנא דידע ליכא"

בשייכות של המן לנחש  ח, והארכנו עודהקדמוני ואצל עמלק לעיל פרק ג פסוק 
 (., ועי' בספר מרפא לשון מ"ש בזההקדמוני לקמן פרק ט פסוק ט

ויש להוסיף בזה רמז בלשון הכתוב "והנחש היה ערום" )בראשית ג א( וידועים 
דברי הספה"ק שהשורש של כל דבר בבריאה הוא בפעם הראשון שנזכר בתורה, 
והנה כאן נזכר בתורה ה'נחש' בפעם הראשונה, ותיבת 'והנחש' עולה בדיוק כמנין 

אצל מרדכי והמן, תיבות "מרדכי המן", דהיינו שהכנעת הנחש בשלמות תהיה 
וכמש"כ בקהלת יעקב "מרדכי היה גלגול אדם הראשון", ואילו המן הוא הנחש כפי 
שנתבאר לעיל בארוכה, ושלימות נצחון הקדושה על כח הנחש היה אצל 'מרדכי 

 . והמן'

]ומענין לענין "והנחש היה ערום", עי' מה שכתבנו לעיל בענין המן ומרדכי, יעקב 
ת מש תם, ומבואר ענין חכי, ויעקב א)סיפו"מ ט( ב'חכם ותם'שה עועשו, והקשר למ

 [., ועי' עוד שם בסוף המעשהוערמת הנחש, היפך תמימותו של יעקב
                                                           

 גימטריא' צפע(, 'כט יד ישעיה) צפע' יצא נחש 'משורש -  המן: "המ( )ערך יעקב קהלות 2
 והנה, חש'נ שורש'מ וא'ה תיבות ראשי המן כן על, ומגזעו עמלק משורש שהוא המן זה' עמלק'

 והנה(, בשלח תורה ליקוטי) עמלק גימטריא אלהים צירופי ך"ק פעמים משני שורשו עמלק
 הוא עמלק עם ן"במוכ תצרף( א פרק המצות חג שער ח"פע) ן"במוכ המה אלהים שאחר אותיות

 ".עמלק גימטריא -' צפע יצא נחש משורש' שאמר וזה, נחש'' גימטריא
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פל על המטה אשר אסתר ו"נהמן והשתא יתבאר ענין מותו של המן דיקא אחרי ש
שכר במאמרי של של חוה )כפי שהאריך בזה הבני יעליה", שכן אסתר היתה גלגו

פורים מאמר ז אות ט י מהחיד"א, ובמחברת הקודש שער פורים(, ועל ידה נתקן 
הפגם שפגם הנחש בחוה, כאשר הטיל בה זוהמא, כדרשת חז"ל )עי' רש"י שבת 

י", מלשון נישואין, וכן "הנחש השיאנ )בראשית פרק ג פסוק יג( קמו.( על הפסוק
השמיד את כלל ישראל, ולבסוף נענש הנחש הקדמוני, מנסה ל -המן במגילה, כאן 

כאשר הוא "נופל על המטה אשר אסתר עליה", והמלך אחשורוש שואל "הגם 
 -מז למלכו של עולם אשר רואה שהמן לכבוש את המלכה עמי בבית", והוא ר

עמלק, פוגמים בכנסת ישראל ]'אסתר'[ ומיד זועק "הגם לכבוש" וגו', ומיד תולים 
 ם ענשו של הנחש שהחטיא את חוה על ידי העץ.את המן על העץ, ובכך נשל

שביום טוב פורים הוא השורש של  'שרביט הזהב' וכפי שהארכנו טובא במאמרי 
שהמשפיע בוטח  גודל האמונה –קבלת התורה שבעל פה, שמבטא את 'כח המקבל' 

לכבוש 'וכמו כן כאן, אחרי שהמן רוצה ומאמין במקבל, ועל כן מגלה לו את סודו, 
את  יםמקבלזוכים ויחוד, נתלה המן על העץ, וכלל ישראל את המלכה' ולהפריע ל

)ועיין עוד מה שכתבנו  התורה שבעל פה, שבו נתגלה שלימות ענין הנישואין כנ"ל
 . בזה לעיל פסוק ה(

דרגת אדה"ר  -ועיין עוד במאמרי 'שרביט הזהב' מאמר "ביטול הדעת במשתה היין )
 .(נו בענין זהקודם החטא", שהארכ

 

 וה'שותף השלישי' גומר כרצונו -האדם עושה את שלו מלמטה 

רואים במגילה בסוף מפלת המן, שהיה בזה ב' הגם לכבוש את המלכה עמי בבית: 
חלקים, האחד עצם מה שאסתר אמרה למלך על המן שהוא "איש צר ואויב" וכו', 

לגינת הביתן, אך עיקר ככל אריכות דבריה למלך, ומיד קם המלך בחמתו ויצא 
מפלתו היה כאשר המלך חזר למשתה היין וראה את המן נופל על המטה, ואמר 

 "הגם לכבוש את המלכה עמי בבית".

, והאריכו המפרשים לבאר "שבא מלאך והפילו עליה"וחז"ל דרשו )מגילה טז.( 
באופנים שונים מה חשב המן, ומה חשד בו אחשורוש, יש שפירשו שרצה להרגה, 

ש שפירשו שרצה ממש לטמאותה )ר' צדוק זצ"ל ליקו"א(, וכפי שהארכנו בזה וי
 לעיל בסמוך בענין חוה והנחש.

ויש להתבונן בזה, שהרי לכאו' עיקר מעשה המגילה הוא מה שנתלה המן על העץ, 
והיה די שיכתב במגילה שאסתר ביקשה מאת המלך על עמה ועל מולדתה, ולבסוף 

הבין מדוע המגילה מספרת את הפרט של "והמן נופל נתלה המן על העץ, וצריך ל
 על המטה וכו'".
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אלא שהמגילה מלמדת אותנו לכל עניני 'השתדלות ואמונה', שיש לפעמים שהאדם 
מתפלל רבות ואינו רואה ישועה, וברגע שעושה מעט השתדלות רואה איך לפתע 

לפומא לא  דברים מתרחשים ורואה את הישועה, ומתעורר תוך ליבו ספקות, ומלבא
גליא, שהרי כל זמן שהתפלל לא ארע מאומה, ורק אחרי שעשה השתדלות ודיבר עם 

 ראה את הישועה, וכאלה מיני מחשבות וספקות. –פלוני 

אך כאן במעשה המגילה רואים שאסתר עשתה כל טצדקי שיכלה, התפללה וצמה ג' 
נפש, ונראה ימים, וכל כלל ישראל צמו והתפללו, ולבסוף נכנסה למלך במסירות 

לכאו' שבזה פעלה את הישועה, אך בסוף רואים שעיקר הנס היה בגלל ש"בא מלאך 
והפילו עליה", ובזה גברה חמת המלך עד שציוה לתלות את מרדכי, וכן על ידי 

 שלבסוף הגע אליהו הנביא ונדמה לחרבונא ואמר "גם הנה העץ" וכו'.

מה לו שעל ידי זה פעל את וכן הוא בכל ענין וענין, שהאדם עושה ופועל, ונד
הישועה, ואיננו יודע שבאמת 'מאחורי הפרגוד' לא היה כלל דרך להיוושע, אילולא 
שהשי"ת סייע בדרך שהאדם כלל לא ידע, האדם צריך לעשות את שלו, אך יש לו 

 לידע שאחר ככלות הכל הישועה והעזרה הוא אך ורק מהשי"ת.   

 יעץ מה נא זכר כה פרק ו פסוק ה( "עמיוכן מצאנו אצל בלעם, שהפסוק אומר )מי
 דעת למען הגלגל עד השטים מן בעור בן בלעם אתו ענה ומה מואב מלך בלק

ה'", שכן כלל ישראל לא ידעו כלל מכל מה שארע בין בלק לבלעם, ואילו  צדקות
לא נכתב בתורה לא היינו יודעים כלל כל מה שארע, והתורה מגלה לנו את גודל 

 כלל ישראל, אשר מצילם כסדר מכל אויביהם ברחמים.רחמי השי"ת על 

 

 זעקת השי"ת על אומות העולם -"הגם לכבוש את המלכה עמי בבית" 

הנה כבר הארכנו לעיל מדוע המגילה מספרת את  הגם לכבוש את המלכה עמי בבית:
כל פרטי המעשה שארע עם המן ואסתר כאשר יצא המלך לגינת הביתן, ויש לבאר 

מי בס"ד שאין זה רק פרט צדדי במעשה המגילה, וללמד יצא על עניני עוד ביאור פני
השתדלות ואמונה, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, והוא חלק יסודי מעצם הנס של 
פורים, והוראה לדורות בענין כלל ישראל ]'אסתר'[ והשי"ת ]'המלך'[, ובפרט בענין 

ילה הוא הכנה הגאולה העתידה,שהרי האריכו בספה"ק לבאר שכל מעשה המג
 ושורש לגאולה העתידה.

ולאבד",  להרוג להשמיד ועמי אני שהנה אסתר המלכה זועקת למלך "כי נמכרנו
ובפשטות עיקר דבריה על רצונו של המן להרוג אותה את עמה, אך לבסוף עיקר 
מפלתו של המן כאשר המלך זועק "הגם לכבוש את המלכה עמי בבית", היינו 

 להיחוד, ורצונו לפגום במלכה, ועוד 'עמי בבית'. שהמלך זועק שהמן מפריע
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כך היהודי פונה להשי"ת וזועק על רשעותם של אומות העולם, אשר מענים ומיסרים 
את כלל ישראל בגלות וכו', אך השי"ת זועק על הרע "הגם לכבוש את המלכה עמי 

ה בבית", שהרי אומות העולם מטמאים את כלל ישראל ורצונם להפריע ליחוד קוב"
עמלק, שכבר הארכנו טובא שעיקר פגם עמלק הוא  –שוכינתיה, ובפרט קליפת המן 

 בכך שלוחם על יחוד קוב"ה ושכינתיה, ומרחיק את ישראל מאביהם שבשמים.

לעתים היהודי מרגיש שמה שחוטא ונופל אין זה מחמת היצר הרע, אלא שהוא 
א, אכן זה גופא מה עצמו ח"ו רע, ולפעמים נדמה לו שהוא עצמו באמת רצונו בחט

הס"א, שכל כך פגמו בכלל ישראל עד שנדמה להם  –שהשי"ת צועק על אוה"ע 
 עוון ואין, מעוון לגמרי רחוקים הם שבאמת רצונם בחטא, והיאך שכחו ש"ישראל

ורוחניותם"  דקותם וגודל משרשם קדושתם גודל לפי, לא כלל כלל להם שייך
 .)ליקו"מ תנינא תו' ז(

בספה"ק בשם הבעש"ט בפירוש דברי חז"ל )שבת עה.( "שוחט וכעין מה שכתבו 
משום צובע", ופי' תוס' ד"אשחוט דעלמא קאי", ופי' הבעש"ט  –משום מאי מחייב 

הק' שעיקר הטענה על היצר הרע לעתי"ל יהיה על כך ש'צבע' והפך את העבירה 
 .3למצוה וכו' 

י בבית", אוה"ע כך השי"ת יזעק על אומות העולם, "הגם לכבוש את המלכה עמ
שהם כוחות הרע והסט"א פוגמים בכלל ישראל ומחטיאים אותם, ונופלים בחטא עד 
כדי כך  שמרגישים שבאמת רצונם בחטא, וכל זעקתם הוא אך ורק על הקשיים 
והגזרות ]כדוגמת אסתר שזועקת למלך על גזרותיו של המן[ אך השי"ת צופה עוד 

הגם לכבוש את המלכה עמי בבית", ורואה את הפגם שפגמו בישראל, וזועק "
וממילא עיקר הנקמה באומות העולם ובסט"א  היא בכפל כפלים, וכסופו של המן 

 הרשע, כך יאבדו כל אויביך ה'.

 

                                                           
וז"ל ה'אורח לחיים': )פרשת לך לך( "שמעתי בשם הבעל שם טוב ז"ל פירוש הגמרא שבת  3

רב אמר משום צובע וכו', ופירשו התוספות אשוחט דעלמא  )דף עה( שוחט משום מה מיחייב
קאי, ומה בעי התוספות בזה, אלא שרצו לומר דרך רמז, דקאי על מלאך המות, דלעתיד ישחוט 
אותו השם יתברך, ואמר משום מה מיחייב הלא ברא אותו השם יתברך להסית לבני אדם כדי 

ום מה מיחייב, וזהו שפירשו התוספות שיהיה שכר ועונש ואם כן עושה הוא רצון קונו, ומש
אשוחט דעלמא קאי ר"ל על מלאך המות ששוחט לכל עלמא משום מה מיחייב, הלא הוא נברא 
בשביל זה להסית לבני אדם, ואמר רב דחייב משום צובע ר"ל שצובע עצמו ומסית לבני אדם 

סית לבני אדם שיעשה מצוות, ומראה להם פנים כאילו עושים מצוות, והוא לא נברא אלא שי
שיעברו עבירות, ולא שיצבע את עצמו כמו אוהב נאמן איש טוב ומסית לעשות מצוות ובשביל 

 זה לא נברא ועל כן חייב ודפח"ח", עכ"ל.
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ה  )ט( ם ִהּנֵּ ְך ּגַ לֶּ י ַהּמֶּ ִריִסים ִלְפנֵּ ד ִמן ַהּסָּ חָּ ה אֶּ ר ַחְרבֹונָּ ַוּיֹאמֶּ

ְך  לֶּ ר טֹוב ַעל ַהּמֶּ ּבֶּ ר ּדִ ֶּ ַכי ֲאש  ְרּדֳּ ן ְלמָּ מָּ ה הָּ ׂשָּ ר עָּ ֶּ ץ ֲאש  עֵּ הָּ

יו:  לָּ ֻלהּו עָּ ְך ּתְ לֶּ ר ַהּמֶּ ה ַוּיֹאמֶּ ים ַאּמָּ ִ בֹּהַ ֲחִמש ּ ן ּגָּ מָּ ית הָּ בֵּ ד ּבְ  עֹמֵּ

 מדה טובה מרובה –זכור לטוב  חרבונה

הנה אמרו חז"ל )מגילה טז.( "ויאמר חרבונה וגו'.  אחד מן הסריסים: החרבונויאמר 
אמר רבי אלעזר אף חרבונה רשע באותה עצה היה, כיון שראה שלא נתקיימה עצתו 
מיד ברח" והאריך עוד בתרגום שני וז"ל: "ואמר חרבונא חד מן סריסיא קדם מלכא, 

, אלא על הדא דכיר לטב מטול דעם המן הוה בעצתא די והא חרבונא דכיר לבישתא
נסיב עצתא למעבד צליבא למרדכי, וכד חמא דשלימת בישתא על המן על לביתה 
אזל אוף הוא לגרמיה ואמר למלכא אוף לך מלכא בעי המן נקטול ונסי בית מלכותא 

 מינך".

ורק ברגע  ע,ולמרות שחרבונא הוא זה שיעץ להרוג את מרדכי, וכל רצונו היה רק לר
עם כל זה אמרו חז"ל )ירו' מגילה ג ז,  ושלא לשמה, ל מרדכיע דיבר טוב האחרון

ב"ר מט יח( שצריך לומר "וגם חרבונא זכור לטוב", וכן נפסק להלכה )או"ח תרצ 
שעשה טובות ליהודים, יכולים לבקש  טז(, וכתב בספר חסידים )תשצ( "אם יש נכרי

דים, וכן אמר ר' להקב"ה שיקל בדינו, וכן יכולים לבקש על מומר שעשה טובה ליהו
 בר על המן".  ילפי שד 'זכור לטוב' יוחנן על חרבונא

וכמה יש ללמוד מכך מדות טובות, אם על גוי רשע שיעץ לתלות את מרדכי צריכים 
ל סוף נתגלגלה על ידו הריגת המן, למרות לומר ש"זכור לטוב" מכיון שסוף כ

ש"חסד לאומים חטאת" ו"כל מה דעבדי לגרמייהו הוא דעבדי" )ב"ב י.( ויש 
בראשונים שכתבו שכל מה שאמר כן חרבונא היה כי רצה לינצל על ידי זה מהעונש 

 'מדה טובה מרובה' כאשר יראה למלך שהוא מוסר את המן, על אחת כמה וכמה –
ב כל אחד מישראל, אשר באמת רצונו בטוב, שיש לזכרו לטוב שיש לזכור לטו

 לראות בו אך ורק את הטוב.

 

 אומות העולם מעידים לטובת כלל ישראל -חרבונה מעיד לטובת מרדכי 

שחרבונה גופיה היה אחד מהיועצים שיעצו להמן  (לעיל)הארכנו ויאמר חרבונה: 
לתלות את מרדכי, ולבסוף כאשר ראה שהכף נוטה לטובת מרדכי הזדרז והעיד כנגד 

 המן.

אז אומות העולם יבואו והנה נס פורים הוא רמז ושורש לגאולה העתידה, אשר 
 יעידו על המסירות נפש של כללדיקא רשעי אומות העולם ויעידו לטובת ישראל, 
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 :הוא ברוך הקדוש להם אמר" )ע"ז ג.( י חז"לרישראל בעומק תוקף הגלות, וכדב
 באברהם ויעיד נמרוד יבא ,כולה התורה את שקיימו בישראל בהן ויעידו יבאו מכם
 אשת תבא ,הגזל על נחשד שלא ביעקב ויעיד לבן יבא ,כוכבים עבודת עבד שלא

 מישאל בחנניה ויעיד נבוכדנצר יבא ,העבירה על נחשד שלא ביוסף ותעיד פוטיפרע
וכו'",  התפלה את ביטל שלא בדניאל ויעיד דריוש יבא ,לצלם השתחוו שלא ועזריה

 ואזי "מלאך רע בעל כרחו יענה אמן.

 הכוני בעיר הסבבים השמרים מצאני"( ח-זפסוק  ה פרק השירים שיר)וכמ"ש 
 אם ירושלם בנות אתכם השבעתי .החמות שמרי מעלי רדידי את נשאו פצעוני

  ."אני אהבה שחולת לו תגידו מה דודי את תמצאו

 שראיתם נבוכדנצר אנשי ,האומות – אתכם השבעתי"( שם י"רשובואמרו חז"ל )
 עסקי על אריות לגוב דניאל ואת ,האש לכבשן עצמם מוסרים ועזריה מישאל בחנניה
 הדין ליום לבא לעתיד - דודי את תמצאו אם. המן בימי מרדכי של דורו ואת ,התפלה

 תגידו מה. 'ויצדקו עידיהן יתנו'( טו ישעיה) שנאמר כענין ,עלי להעיד מכם שיבוקש
 נבוכדנאצר יבא ,ביניכם קשים ביסורים חליתי אהבתו שבשביל עלי שתעידו - לו

 ".התורה את שקיימתי עלי ויעידו האומות נביאי וכל וצופר אליפז יבא ,ויעיד

את התורה במסירות נפש בתוקף הגלות, כך יתברר  וכשם שיעידו שכלל ישראל קימו
לנו שגם בתוקף ההסתרה, כאשר היה נראה כ'הסתרה שבתוך ההסתרה', גם אז 

 .השי"ת השגיח עלינו והכין לנו את פתח הישועה

וזה נרמז דיקא ב'חרבונה', מלשון חורבן, ויתגלה לנו לעתיד לבא שגם בתוקף 
עידו אומות העולם עצמם על טהרתם החורבן והגלות, לבסוף יתהפך לטוב, וי

"ואנכי  -, ויתברר שגם בתוקף ה'הסתר אסתיר' האיר אור השי"ת ונקיותם של ישראל
 שם גם, ההסתרה שבתוך ההסתרה בתוך גם הסתר אסתיר", 'אנכי' דיקא, "ובאמת

 .יתברך" )ליקו"מ קמא נו אות ג( השם מלובש

נכתב  )פרק א פסוק י( שינוי בשמו של 'חרבונה', שבתחילת המגילה וזה שמצינו
'חרבונה', ויש לרמז לשורש מעשה המגילה בתורה,  –, וכאן נכתב בה' 'חרבונא'

, וגם כאן ההוא" )דברים פרק לא פסוק יח( ביום פני אסתיר הסתר בפסוק "ואנכי
  .'הסתר אסתיר' –מצינו שינוי מא' לה' 

 זכור חרבונה וגם' לומר צריך לכך" )עמ' קצה(  :מהר"לחדש לס' אור וכמבואר ב
 ,הסריסים מן אחד שהוא חרבונה ידי על בא זה דבר היה כי תאמר שלא וכדי ',לטוב

 מן אחד ידי על בא המן תליית דהיינו הגאולה עיקר שהוא זה דבר איך כ"וא
 ןאוכ באלף חרבונא כתיב למעלה כי ,'א במקום חרבונה בשם' ה בא לכך ,האומות

 זה דבר חרבונה שאמר פועל היה י"הש כי לומר השם מן אחד אות שהוא א"בה
 רק כאן ואין תוספת רק א"הה אין כי כלל חרבונה אל א"הה חבור לאות אין ולכך
 ".על הנ"ל להורות באלף א"ה חלוק
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שהמן עצמו גרם שהמלך  (פרק ג פסוק אהארכנו לעיל ) תלהו עליו:ויאמר המלך 
על ידי שפעל שהמלך יוכל לגזור גזרות מעצמו בלא  יוכל להרגו בלא דין ומשפט,

בסוף נתהפך לרעתו, והוא הביא על  -לתייעץ עם השרים, ונמצא שכל מה שהמן גזר 
 עיי"ש. ,עצמו את כל הרעה

 

ְך  )י( לֶּ י ַוֲחַמת ַהּמֶּ כָּ ְרּדֳּ ִכין ְלמָּ ר הֵּ ֶּ ץ ֲאש  עֵּ ן ַעל הָּ מָּ ת הָּ ְתלּו אֶּ ַוּיִ

ה: )ס( כָּ כָּ ָּ  ש 

 סוף מלכות וכח הקליפ' והתחלת מלכות הקדושה בשלמות  –הריגת ותלית המן 

אחר בנוסף לכך כפרט, ורק הנה הריגת המן נראה בפשטות  ויתלו את המן על העץ:
כך גידל המלך את מרדכי וכו', אכן בהסתכלות פנימית יש לומר שהריגת המן היה 
סוף מלכות הקליפ', מלכות ושתי, ורק אז התחיל בשלמות מלכות אסתר, מלכות 

 הקדושה.

שכן כתבו האחרונים שהמלך אחשורוש הגדיל את המן מכיון שהוא יעץ לו את 
)פרק ג פסוק א(: "חשב כי אך בזאת יאות לה  "ל המלבי"םעצה להרוג את ושתי, וזה

במה שייטיב להשרים אשר יעצוהו לקחת את אסתר, שהראשון מסריסיו היה מהומן, 
והוא יעצהו לבקש לו נערות בתולות וע"י נשא את אסתר, ולכן העלהו על במתי 

בעומק היה בזה ריעותא ות המן היה בעומק גדולת אסתר, עב", נמצא שגדול
שלמות מלכות אסתר, שכן גם המן הרשע עלה לגדולה על ידה, נמצא שכל זמן ב

, והיינו שהמן נוחל כבוד על ידי עצתו עדין לא נשלמה המלוכה מצד הקדושה
, בסוד 'הסתר שלימות 'אסתר המלכה' היורדת בסוד 'רגליה יורדת מות' )משלי ה ה(

 .וד"ל יושב בסתר עליון -אסתיר' 

והדבר דומה לאדם המחזיק טובה כסדר למי שיעצו לעשות עסק פלוני, שבעומק 
האדם אחוז בעסק רק על ידי הסרסור, ואם כן במידת מה המן הוא כעין 'מלכה', 
דהיינו שדבר המלוכה תלוי בו, הוא זה שיעץ להרוג את ושתי, ועתה על ידו בחרו 

על ידי  –מצד הקדושה  באסתר, נמצא הכל תלוי בו, ואם כן לא נשלמה המלוכה
 ., בסתר עליוןאסתר המלכה

ועתה שנהרג המן, ממילא נשלמה המלוכה של אסתר, וממילא מיד עלה קרנו של 
ה זה בתכלית ימרדכי, אשר לחם כסדר עם המן, והיו "זה לעומת זה", אמנם לא ה

השלמות, שהרי הוצרכה אסתר ליכנס למלך אחשורוש וכו', אך דיקא על ידי ירידתה 
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עמלק, עד שמשם התחילה צמיחת קרן ישראל –ית המלך זכתה למחות את המן לב
 .4  , וגילוי אור 'תורה שבעל פה'והחזרה לארץ ישראל ובנית בית המקדש השני

בלבוש מלפני המלך מרדכי יצא בכך ש"לקמן פרק ח פסוק טו( ש)]וכמו שיתבאר  
כלו לילחם בעמלק היה כעין המלכת מלך על כלל ישראל, שעל ידי זה יו "מלכות

, הרי לן שמיד בתלית )סנהדרין כא:( ולעלות לארץ ישראל ולבנות את בית הבחירה
 המן התחיל לצמוח ולעלות מלכות הקדושה על ידי מרדכי הצדיק.[

וכך יהיה בגאולה העתידה, שעד לבסוף יהיה באופן שעוד ישלוט הרע בבריאה, 
כל הוא מכח הרע ועל ידו, עד ויהיה נראה כאילו גם הטוב שיש לו קצת שליטה ה

וף בבוא הזמן תתהפך קערה על פיה, וברגע כמימרה יתגלה מלכות שמים, סשלב
איך לאורך כל השנים היה הכל לטובת ישראל, וחלק מההכנה לגאולה  ויתגלה 
 השלמה.

 

 נס פורים בכחו של משה רבינו 

 ל"וז', משה' 'בגימ עולה' שככה' שתיבת מרמז ק"בזוה הנה וחמת המלך שככה:
 וחמת' דביה, איהי דילך דרגא, מהימנא רעיא ודאי, קדישא בוצינא אמר.( "ג רלד"ח)

 בריך, ליה אמר. משה בגימטריא (קמד תהלים) 'השככ העם אשרי' ,'שככה המלך

                                                           
וזה בחינת לקיחת שרה לבית פרעה שנסמך לזה, "הל'ו אות ט(   נפילת אפים(וע"ע ליקו"ה  4

בבחינה הנ"ל שהצדקת הכרחה לירד למקום טמא ומטונף כזה, כדי שבעצם כוחה תבקש  שהכל
ותחפש גם שם את השם יתברך, ועל ידי זה תעלה עם אברהם בעליה גדולה בבחינת 'ויעל אברם 
ממצרים', ועל ידי זה הכינה הצלה וישועה גדולה לישראל בגלות מצרים שעל ידי זה לא יכלה 

ם ויצאו משם על ידי עשר מכות שהכה את פרעה ומצרים, שכל זה טומאת מצרים לשלוט בה
היה על ידי 'וינגע ה' את פרעה ואת ביתו' כשלקח את שרה, כמו שאמרו רז"ל כי על ידי זה 
המשיכה דרך הנ"ל לישראל שבכל מקום שיהיו בגלות אפילו במקומות המטונפים מאד גם שם 

 די זה יעלו משם כנ"ל.יבקשו ויחפשו בבחינת אי"ה וכו' כנ"ל, ועל י

וזהו גם כן בחינת לקיחת אסתר לבית אחשורוש שאז צעקה 'אלי אלי למה עזבתני', כמו שאמרו 
רז"ל )מגלה טו.( ועל ידי זה היה מפלת המן עמלק, שהוא תוקף זוהמת הסטרא אחרא, הכל 

ו בבחינה הנ"ל כדי להורות לישראל שגם במקומות המטונפים יצעקו אל ה' ויחפשו ויבקש
אותו, וכמו שעשו אז מרדכי ואסתר שכנסו את כל היהודים לזעוק הרבה לה', וכן צריכין בכל 
דור ודור בכלליות ישראל ובפרטיות כל אחד ואחד לבקש תמיד את השם יתברך בכל מקום 
שהוא, ולזעוק בכל עת להשם יתברך בבחינת 'מבטן שאול שועתי', ואל יתייאש מן הצעקה 

 יף וירא ה' משמים".והבקשה לעולם עד ישק
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 נשמה איהי, 'ויה נר. ומטרוניתא מלכא קמי דדליק בוצינא, קדישא בוצינא אנת
 .5 "דילך

 ל"חז שאמרו כמו, רבינו משה של בזכותו ארע פורים של הנס שכל בזה והרמז
 פור לי נפל, אמר. גדולה שמחה שמח אדר בחודש פור שנפל כיון, תנא:( "יג מגילה)

 וביאר", נולד באדר ובשבעה מת באדר שבשבעה יודע היה ולא. משה בו שמת בירח
 אתפשטותא'.( יז ז"תיקו) הקדוש בזוהר דאיתא( "תרומה פרשת) עינים במאור
 אחד לכל שיש הדעת בחינת ענין וזהו ,'דרי רבוא שיתין עד ודרא דרא בכל דמשה
 של הדעת היה שהוא משה בחינת הדעת ידי על והכל בתורה, להשיג מישראל ואחד

 ה"ע רבינו משה של מהדעת חלק מה דבר ניצוץ ואחד אחד לכל ויש ישראל, כל
  .'וכו

, פירוש - 'קבורתו את איש ידע ולא' הישראלי באדם גנוז הוא משה בחינת ענין ולזה
 ואחד אחד כל של בדעת ונקבר נגנז הוא באמת כי ,וגנוז קבור משה היכן ידעו שלא

 בחינת משה מת באדר' שבז שכיון סבור הרשע המן שהיה וזהו ',וכו מישראל
 ידע לא' אבל ,להם יכול ואזי ו"ח הדעת בחינת בהסתלקות ישראל ונשארו ,הדעת

 נשאר שהוא מכיון נולד, הוא כשמת מיד שתיכף לומר, רצה ,'משה נולד באדר' שבז
 עם צדיקים כמה שם שהיו ובפרט ,'וכו אתפשטותא שהרי כאמור, ישראל אצל

 ".ידם על מתגלה הדעת היה ובודאי מרדכי

 רבינו שמשה (ץ"היעב בשם גו"ט קעג דף עי' דרשות חת"ס) ק"בספה עוד וכתבו
( ב נ"אדרכמ"ש ב) מהול שנולד כיון אך, באדר ד"בי מילתו יום והיה, אדר' בז נולד

 אלו ימים' ב כן ועל, ו"לט ברית דם ההטפת נדחה כן על, בשבת ד"י חל שנה ובאותו
 הקשר פנימיות גילוי דהיינו, רבינו משה של הברית של אורו בהם שמאיר ימים הם
, פורים לנס וזכו ישראל של ליבם פנימיות שנתגלה עד, ת"והשי ישראל כלל של

 .ושמחה ששון לימי באדר ו"וט ד"י להם ונהפך

 הוא בשגם', מנין התורה מן משה:( "קלט חולין) ל"חז שאמרו מה יתבאר ובזה
. 'אסתיר הסתר ואנכי', מנין התורה מן אסתר. 'העץ המן', מנין התורה מן המן. 'בשר

' באחרו ועמדו", דכיא מירא ומתרגמינן 'דרור מר' דכתיב, מנין התורה מן מרדכי
נא יהגמ' מביאה מקור בתורה למשה רבינו דיקא בענ  מדוע( עיין שם במהרש"א)

 בזמן שארע נסה שכן, יתיישב ל"ולהנכאשר עוסקים באסתר מרדכי והמן,  -דפורים 
 .רבינו היה בכחו של משה ואסתר מרדכי

                                                           
ובדגל מחנה אפרים: "וחמת המלך שככה. יש לפרש בזה בדרך רמז על דרך )משלי טז יד(  5

'חמת וגו' ואיש חכם יכפרנה', כדאיתא בכוונת הקטורת 'ויאמר ה' אל משה וגו'', כי שם מה"ש 
מה"ש במילואו מספר 'מות' ונמתק ונעשה 'האמת' שהוא גם כן מספר מה"ש במילואו, ותיבת 

אותיות משה, וזה יש לפרש הרמז כאן 'וחמת המלך' של עולם אם צריך לשכך אותו הוא 'שככה' 
 מספר משה ועל ידי זה חמת המלך שככה והבן".



 פרק ז -ויושט המלך  -מגילת אסתר 

 ~ כד~ 
 

 אצל בבהלה לטוב זכור אליהו רץ שעה באותה( "יג ז ר"אסת) ל"חז אמרו ועוד
 בשינה רדומים העולם אבות מתי עד: להם ואמר, עמרם בן משה ואצל העולם אבות

 אדם יש כלום משה לו אמר', וכו בה שרויין שבניכם הצרה על משגיחים אתם ואי
 הוא שיעמוד כדי והודיעו לך: לו אמר. מרדכי ושמו, יש: לו אמר, הדור באותו כשר
 .6 "הוא ברוך הקדוש לפני עליהם רחמים ונבקש, מכאן ואני בתפלה משם

 מכוחם ארע הנס שכן, הצדיקים אור מתעורר שבפורים ק"בספה שנתבאר מה וזה
 שהצדיקים, (בארוכה א"במקו שנתבאר וכפי) הצדיק ומרדכי רבינו משה של

 ישראל בין הפנימי הקשר נתגלה זה ידי ועל, ישראל של ליבם פנימיות את מעוררים
 .נגאלו זה מכחרק ו, שבשמים לאביהם

 הצדיק מרדכי בענין (ופרק ג פסוק יא יא פסוק פרק ב)לעיל  שכתבנו מה עוד ועיין
 ועוד, ישראל כלל על הצדיקים של ההסתכלות בענין( ח פסוק) ולעיל, רבינו ומשה

 .בזה המגילה של האחרון בפסוק שכתבנו מה

 

                                                           

ושם: )ו ב( "איש יהודי היה בשושן הבירה. איש, מלמד שהיה מרדכי שקול בדורו כמשה  6
משה עמד בפרץ דכתיב )תהלים קו(  בדורו דכתיב ביה )במדבר יב( 'והאיש משה ענו מאד', מה

'ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ וגו'', אף מרדכי כן דכתיב 'דורש טוב לעמו 
ודובר שלום לכל זרעו', מה משה לימד תורה לישראל דכתיב )דברים ד( 'ראה למדתי אתכם 

מת קנה ואל חקים ומשפטים', אף מרדכי כן דכתיב 'דברי שלום ואמת' וכתיב )משלי כג( 'א
 תמכור' ".

 


