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ה נתן לנו תורה, “הקב

צדיקים ומעשים טובים 

לא כדי שנהיה 

פרופסורים לגמרא, או 

 -שנהיה קבלני מצוות 

ללמוד הרבה תורה 

ולעשות הרבה מצוות 

זה מעלה גדולה אבל 

זה לא התכלית, זה 

  -הדרך להגיע לתכלית 

התכלית זה להשרות את 

השכינה בתוכנו, שנרגיש 

 .בלב אהבה ויראה. 

 מחיית עמלק בשורש העליון: 
מאוד גבוה, ראשי תיבות -נחנו נמצאים עכשיו בחודש אדר וזה חודש מאוד  א

שזה העולם הרוחני הגבוה. עיקר החודש זה ‘  של אדר זה רישא דלא אתידע 
העניין של פורים, בעזרת השם נעסוק בנושא של מגילת אסתר ונתבונן לעומקם של 
הדברים. סיפור המגילה זה סיפור היסטורי אמיתי שהתרחש בסוף תקופת גלות בבל. 

שנה והיא היתה מזמן חורבן בית המקדש הראשון ועד לבניין   07גלות בבל נמשכה  
בית המקדש השני, כל העניין של גלות בבל בא לתקן משהו ולמעשה עיקר התיקון 

 .שנים לפני שהתחילו לבנות את בית המקדש השני.   3זה סיפור המגילה. את המן תלו  

 משנה, גמרא ומדרשים 

למעשה סיפור המגילה מסיים את כל גלות בבל, מיד אחרי 
זה התחילה החזרה לארץ ישראל והתחיל בניית בית המקדש 

י למציאות חדשה כי “ השני. סיפור המגילה הכין את עמ 
י מציאות “ ברגע שנבנה בית המקדש השני התחיל בעמ 

י “ חדשה. היה הבדל מאוד גדול בין כל המציאות של עמ 
מיציאת מצרים ועד בית ראשון, זאת היתה מציאות אחת 
וכשבנו את בית המקדש השני התחילה מציאות חדשה 

ל קוראים לזה נבואה וחוכמה. כל עניין הנביאים “ לגמרי, חז 
נפסק כאשר בנו את בית המקדש השני, למעשה חכמים 
הפסיקו את זה, כי ברגע שהם ביטלו את היצר הרע של 
העבודה זרה כשהם הקימו את בית המקדש השני אזי פסקה 

י ולמעשה התחיל זמן חדש ועידן חדש “ הנבואה בעמ 
 פ. “ שנקרא עידן החוכמה שזה חוכמת התורה שבע 

כל המשנה, גמרא, מדרשים, הזוהר הקדוש וכל מה שיש 
בידינו היום זה מבית שני ואילך שאז התגלה אור חוכמת 

י עובר למציאות רוחנית “ פ. כל פעם שעמ “ התורה שבע 
זה כלל גדול מאוד. יש מישהו   -י עובר ניסיונות  “ חדשה עמ 

עמלק, לכן המן -ממונה בבריאה והוא האויב הנצחי שלנו  
י “ כידוע היה עמלקי, זה בירור בין הקדושה לטומאה ובין עמ 

 לעמלק. גם בתקופה שלנו אנחנו כבר נמצאים בבירור הזה 
 ..ועכשיו הוא יותר קשה ויותר עמוק מכיוון שזה שלב ההכנה לקראת הגאולה השלימה 

 בירור עמלק הוא מאוד לא פשוט 

למעשה כל הייסורי נפש, הבלבולים,   -היום עמלק נמצא בתוך כל אחד מאתנו  
הקשיים וההתמודדויות שעוברות על כל אחד ואחד מאתנו בדור הזה זה הכל בירור 
של קליפת עמלק במקום הרוחני שלה ויש צדדים שזה יותר קשה מלברר את עמלק 
החיצוני. אנחנו יכולים לראות בעצמנו איך לכל אחד יש הרבה מאוד ספיקות, לכן 
ספק בגימטריה זה עמלק. בירור עמלק הוא מאוד לא פשוט. הסיפור של מרדכי 
ואסתר מאוד קשור למה שקורה במציאות שלנו, בעזרת השם נתחיל להתבונן קצת 
 במעשה של מרדכי ואסתר יותר בעומק כדי להבין למעשה מה היתה העבודה שלהם:

 ז.... “גילוי עריות, שפיכות דמים וע 

י, זה לא דבר פשוט. “ מרדכי ואסתר זכו בזכות המסירות נפש שלהם לקבוע חג בעמ 
 חגים מדרבנן וזה פורים וחנוכה אבל אין שום חג כמו פורים,   2יש לנו רק  
אנחנו רואים שיש בפורים   -ל שכל המועדים בטלים ופורים לא בטל  “ אומרים חז 

דבר רוחני מאוד גדול שקרה למעשה בכל המאורעות של המגילה שהמשיכו חג חדש 
ל שואלים “ נתבונן במהות ובשורש של מהות בבל והמגילה. חז   -כ גבוה  “ שהוא כ 

העבירות החמורות   3מדוע נחרב בית המקדש הראשון? יש תשובה ידועה שהיו  
ביותר והם גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, אבל יש גמרא נוספת במסכת 
 נדרים )פא.( ושם הגמרא אומרת דבר מאוד מפתיע ותמוה..

 חכמים, נביאים ומלאכים 

הגמרא אומרת ששאלו את החכמים על מה חרב בית 
המקדש הראשון ולא ידעו להשיב, שאלו את הנביאים ולא 

השרת ולא ידעו להשיב, עד -ידעו להשיב, שאלו את מלאכי 
ה בעצמו ואמר: על שלא ברכו בתורה תחילה. “ שבא הקב 

ל המאוד ידועים “ איך מסתדרת הגמרא הזאת עם דברי חז 
העבירות החמורות   3שאומרים שבית המקדש חרב על  

שהם גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה? איך זה 
ח שהיה “ קשור זה לזה? מסבירים המפרשים בפרט הב 

י גילוי “ אחד מגדולי הפוסקים ואומר שלא שייך בעמ 
י. “ עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, זה לא הטבע של עמ 

השאלה של הגמרא היתה מה הסיבה השורשית ומה עומק 
העבירות החמורות   3י לעבור את  “ הדבר שהביא את עמ 

י הגיע למצב “ איך עמ   -האלה ועל זה היה התמיהה הגדולה  
הזה? על זה היתה התשובה על שלא ברכו בתורה תחילה, 
לכאורה גם זה קשה, אם אדם לא אמר בבוקר ברכות 

כ “ התורה אז בצהריים הוא ילך להרוג מישהו? הדבר הזה כ 
י לא “ ח שהכוונה היא שעמ “ כ חריף? מסביר הב “ פועל וכ 

כיוונו בלימוד התורה ובקיום המצוות להמשיך את השכינה 
 לתוכם, הם למדו תורה כדי להיות חכמים וכדי לדעת 
 איך לקיים מצוות אבל הם לא כיוונו להאיר את השכינה בתוכם. שואלים המפרשים:

 פרופסורים לגמרא וקבלני מצוות?? 

הלכה למעשה מה זה נקרא להמשיך את השכינה בתוכנו? השראת השכינה בתוכנו 
ה. “ זה להרגיש בלב אהבת השם, יראת השם ורצונות וכיסופים להתקרב להקב 

כשאדם זוכה להרגיש אהבה, יראה וכיסופים להשם, זה נקרא להמשיך את השכינה 
ה נתן לנו תורה, צדיקים ומעשים טובים “ בתוכנו וזה בעצם תכלית כל הבריאה. הקב 

ללמוד הרבה תורה זה   -לא כדי שנהיה פרופסורים לגמרא, או שנהיה קבלני מצוות  
מעלה גדולה, לעשות הרבה מצוות זה מעלה גדולה אבל זה לא התכלית, זה הדרך 

 ה.. התכלית זה להשרות את השכינה בתוכנו, שנרגיש בלב אהבה וירא   -להגיע לתכלית  
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 האנשים הכי מסוכנים מבריאת העולם 

י עוזבים את הדרך של חיפוש השכינה שזה דרך שבה מרגישים אהבה “ ברגע שעמ 
יהודי זה   -ויראה בלב, אנחנו הופכים להיות האנשים הכי מסוכנים מבריאת העולם  

סוף, אין שום דבר בעולם -לא גוי, אומר רבינו שהלב של האדם היהודי בוער עד האין 
ה. יהודי הוא “ הזה שירגיע את הלב שלנו אם אנחנו לא זוכים לחבר אותו להקב 

 הארץ אם אין ללב שלנו התחברות עם השכינה שזה -המשוגע הכי גדול בכדור 
 אהבה ויראת השם, לכן כל המהפכות והשיגעונות בעולם תמיד התחילו מיהודים, 

הארץ. הגמרא אומרת -איך שיהודי עוזב את התורה הוא ישר הולך להפוך את כדור 
 שנה,   07שאם לא היינו מקבלים את התורה אזי היינו מחריבים את העולם כל  

כי הלב של האדם היהודי בוער, לכן זה עומק דברי הגמרא שאומרת שלא ברכו בתורה 
תחילה, הכוונה שלא כיוונו להמשיך את השכינה ללב שלהם ומיד נפלנו לגילוי עריות, 

 כל המהות של גלות   -שפיכות דמים ועבודה זרה, זה הכי קיצוני בעולם  
 י נכשל בזמן בית המקדש הראשון..“בבל היתה לתקן את פגם האהבה והיראה שעמ

 מאוד טוב בבבל -לעם ישראל מאוד 

ה לא מוציא אותנו לגלות סתם כך בשביל עונש אלא “הקב
עיקר הגלות זה שנתקן את הסיבה של הגלות, בזמן גלות 

י היה צריך לתקן את זה והם לא הצליחו לתקן את “בבל עמ
י נכשל פעמיים בגלות בבל. נבוכדנצר מלך בבל “ זה, עמ 

היה זה שהחריב את בית המקדש, בשעה שהם הגלו את 
י לבבל היתה דרך ארוכה, נבוכדנצר אמר לנבוזרדן שר “עמ

צבאו: אל תיתן להם להרים את הראש פעם אחת, הוא שם 
על הצוואר ועינה אותם, זאת היתה דרך מאוד ‘  סד ’ להם  

ברגע שהם הגיעו לבבל   -קשה, אבל כל זה היה עד בבל  
חיכה להם שם כל העולם הזה, חיכו להם שם יהודים שגלו 

מאוד טוב בבבל. בבל היתה -י מאוד “ קודם לכן והיה לעמ 
 מרכז העולם באותו זמן, היא היתה מרכז האומנות, 

י “ מרכז היופי ומרכז העושר, הכל היה בבבל. ברגע שעמ 
 הגיע לבבל למעשה היה להם שם את התנאים הכי טובים..

  ל מנהטן + תאילנד = בב 

= בבל, מנהטן + תאילנד  אם ננסה לצייר קצת מה זה בבל אז 
כל הממון של העולם וכל התאוות של העולם היו בבבל. 
נבוכדנצר העריך וכיבד את היהודים, היועצים שלו היו 
בעיקר יהודים. נבוכדנצר אמר לנבוזדרן: בדרך הם לא 
יודעים לאן הם הולכים להגיע אז צריך לענות אותם שלא 

י, כשהם יגיעו “ ה יחזיר אותם לא “ יעשו תשובה ואז הקב 
לפה אני מבטיח לך שהם לא ירצו לחזור חזרה מרוב שיהיה 

י בסוף הגלות, חלק מאוד גדול “ י עלה בחזרה לא “ כ טוב, וכך היה. כשעמ “ להם כ 
י, היה להם שם מאוד נוח ומאוד טוב, לכן בגלל “ י לא עלה עם עזרא הסופר לא “ מעמ 

י נכשל בכל הבחינה של אהבות נפולות, הם לקחו להם נשים “ המציאות הזאת עמ 
 נכריות, ואין לך דבר שמרחיק את האדם מאהבת השם ומהשכינה כמו אישה נוכריה..

 אחד החכמים הכי גדולים בכל הדורות 

י הוא עשה בירור והוא “ הגמרא במסכת קידושין מספרת שכשעזרא הסופר עלה לא 
הרחיק חלק גדול מהנולדים בבבל, היה שם הרבה פריצות לכן היה הרבה פסולים 

כל מה   -י לא יכל לתקן את סיבת הגלות  “ השם, כל זה גרם לכך שעמ -לבוא בקהל 
שיצאו לגלות זה כדי לתקן את האהבה והם לא יכלו לתקן את זה. לקראת סוף הגלות 

נתן לעמ “ הקב  נוספת לתקן את זה וזה היה בסוד סעודתו “ ה   י הזדמנות 
של אחשוורוש. כל עניין הסעודה זה היה עצה שהמן יעץ לאחשוורוש איך להכשיל 

י אומר שהמן היה אחד החכמים הכי גדולים בכל הדורות מצד “ י, רבינו האר “ את עמ 
 ץ של שושן, היה שם הפרדה “ הטומאה. מה היה בסעודה? הכל היה בהכשר הבד 

 י? כל “ בין גברים לנשים, לכאורה הכל בסדר, אז מדוע היתה הקפדה על עמ 
 הגלות היתה לתקן את האהבה הנפולה ולא רק שלא תיקנתם אלא נפלתם עוד יותר..

 ?57למה אחשוורוש בחר לו אישה בת  

ה לא עוזב “ י כבר לא יכול לתקן, אבל הקב “ ..למעשה אם נופלים פעמיים אז עמ 
אותנו אז צריך דרך אחרת, עכשיו הצדיקים שבדור צריכים לקבל על עצמם מסירות 

י, כי אם יש צדיק אחד בדור שמקבל “ מאוד גדולה לתקן בשביל כל עמ -נפש מאוד 
י “ את זה על עצמו, הוא יכול לתקן את כל הפגם של כל הדור וזה הכוונה כל עמ 

ומרדכי ישב בשער המלך.. ’ ערבים זה לזה. הצדיק מקבל עלינו ערבות וזה מה שכתוב  
יודע את סודות ההנהגה. מרדכי ‘,  ומרדכי ידע את כל אשר נעשה   מרדכי 

 ידע והבין שצריך לתקן את כל מה שקורה. למרדכי היתה אישה, אסתר, 
י “ , בוודאי שעפ 07כתוב שבשעה שאסתר נלקחה לארמון אחשוורוש היא היתה בת  

אם יש לו עכשיו לבחור את כל העולם,   07הטבע אחשוורוש לא היה בוחר אישה בת  
 ה משך עליה חוט של חן וחסד לכן היא מצאה חן בעיניו בבחינה מיוחדת..“אלא הקב

 כזה דבר יוצא דופן? יש פה משהו...! 

אסתר היתה צדיקה במדרגה של שרה אימנו, נביאה ובעלת רוח הקודש, אסתר היתה 
צדיקה נוראה. מרדכי הבין שלא נלקחה צדקת זאת לחדר משכבו של הערל אלא כדי 

י, אם נעשה כזה דבר יוצא דופן “ להביא תשועה לעמ 
כ עמוק שהיא באה להציל את “ומוזר זה חייב להיות דבר כ

י, זה לא דבר פרטי אלא יש פה משהו מאוד גדול. “ כל עמ 
 מרדכי הבין את היסוד הזה והוא מדריך את אסתר 
ר  ת ס עצמה. א ומה לקבל על  ן  רמו א ת ב שו  מה לע

 י והיא באמת זכתה לזה.. “נכנסה לארמון כדי לתקן את כל עמ 

 אדם נהנה מדברים יפים 

ידוע שטבע האדם שהוא נהנה מדברים יפים, כל שכן 
ש  ר ד מ ה ר  מ ו א  . ם י ט י ש כ ת ב ר  ב ו ד מ ה  ז ש כ ה  ש י א
שאחשוורוש אהב את אסתר מכל הנשים אז מה הוא 
עושה? הוא האדם הכי עשיר בעולם לכן לא היה תכשיט 
יפה בעולם שהוא לא הביא לה, הוא הביא לה את 
המאכלים הכי מיוחדים בעולם, הוא לוקח אותה לטייל עם 

 -כרכרה של זהב ומראה לה את הדברים הכי יפים בעולם  
מרדכי אומר לאסתר: את לא נותנת לעצמך רשות ליהנות 
אפילו לא כחוט השערה מכל מה שאחשוורוש נותן לך, זה 

יש פה   -הסוד של העבודה של אסתר בארמון אחשוורוש  
ה ברא אותנו שבשורש “ נקודה מאוד עמוקה, הקב 

הנשמה של האדם יש את הרצון ואת החיפוש אחר תענוג, 
צינורות עיקריים לקבל   2ה עשה  “ ככה נבראנו. הקב 

תענוגים, אחד מהצד של הקדושה ואחד מהצד השני, 
אנחנו חייבים לקבל תענוגים, העבודה שלנו זה לבחור 

 .לקבל את התענוגים שבאים מצד הקדושה ולא מהצד השני, זה מלחמה מאוד גדולה. 

 הופך להיות עבד ומתבטל לתענוג  

אומר הזוהר הקדוש דבר נורא: ברגע שאדם מקבל תענוג ממקום מסויים, מיד הנפש 
כל סוד הגלות והשעבוד מתחיל מהנקודה   -של האדם משתעבדת לאותו מקום  

הזאת כי תכונת נפש האדם זה שברגע שהוא מקבל תענוג ממקום מסויים אזי מיד 
את הסוד הזה מגלה מרדכי לאסתר   -הוא הופך להיות עבד ומתבטל לאותו מקום  

ואומר לה: אחשוורוש נותן לך את התכשיט היה יפה בעולם והוא רוצה שתתענגי על 
הדבר הזה, אם את נהנית מזה באותו רגע את משתעבדת לו ואת לא יכולה לתקן שום 
דבר. מרדכי מלמד את אסתר איך לבטל את הכוח של אחשוורוש שלא יוכל לשלוט 
עליה ואומר לה: העבודה שלך זה לא להרשות לעצמך לקבל שום תענוג 
מאחשוורוש. מה אסתר יכולה לעשות?? יש לה טבעים והיא לא יכולה להתכחש 
למציאות הזאת. מרדכי אומר לה: מה שאת נהנית באונס אין בעיה אבל באותו רגע 

לבטל את   -ה ולהגיד לו: אני לא רוצה את הדבר הזה  “את צריכה לעשות מחאה להקב
י תפילה ודיבור, כי תפילה ודיבור פועלים שהנפש שלו לא תשעבד למקום “זה מיד ע

 הזה, לכן לפעמים יש מצב שאדם חייב לקבל תענוג, באותו שנייה מיד תעשה תפילה.

 

 י עוזבים “ברגע שעמ

את הדרך של חיפוש 

השכינה שזה דרך שבה 

מרגישים אהבה ויראה 

בלב, אנחנו הופכים 

להיות האנשים הכי 

מסוכנים מבריאת  

הלב של האדם   -העולם 

-היהודי בוער עד האין 

סוף, אין שום דבר בעולם  

הזה שירגיע את הלב  

שלנו אם אנחנו לא זוכים  

 ה...  “לחבר אותו להקב 

  

 



 

ברגע שאדם לוקח את 

המציאות שבה הוא 

נמצא, יכול להיות 

שעברה לך מחשבה לא 

טובה או שראית דבר לא 

טוב, באותו רגע אתה 

מעלה את זה בדיבור 

 ה ואומר לו: “להקב 

לא רוצה ליהנות  אני  

מהדברים האלה, אני  

רוצה לקבל את התענוגים  

באותו רגע אתה    -ממך  

 הופך את הכל לטובה  

 אני רוצה לקבל את התענוגים ממך  

עכשיו יש פיתויים נוראים שהיצר הרע מחדש כל שנייה, אמר לי איש מחשבים שיש 
של אתרים של   %71וחצי מיליארד אתרים באינטרנט מתוכם יש    2בהערכה לפחות  

מה אפשר לעשות בדור הזה? אדם יוצא לרחוב נושם את האוויר וזה  -טומאה גמורה 
זה המציאות שלנו, אז מה אפשר לעשות? אומר רבינו דבר נפלא   -כבר נכנס לתוכו  

מאוד בנקודה הזאת: ברגע שאדם לוקח את המציאות שבה הוא נמצא, יכול -מאוד 
להיות שעברה לך מחשבה לא טובה או שראית דבר לא טוב, באותו רגע אתה מעלה 

ה ואומר לו: אני לא רוצה ליהנות מהדברים האלה, אני רוצה “ את זה בדיבור להקב 
 אומר   -באותו רגע אתה הופך את הכל לטובה    -לקבל את התענוגים ממך לא מפה  

נתן שזה הסוד שמרדכי אמר לאסתר: הוא יראה לך תכשיטים ויהלומים, הוא יקח ‘  ר 
אותך למעיינות ואת תראי דברים שאת לא יודעת בכלל שיש, אל תעזבי את הדיבור 

ה, כל הזמן תגידי לו: אני רוצה אותך ואני לא רוצה את העולם “ ואת המחאה להקב 
הזה, אני לא רוצה את חדר משכבו של הערל. אסתר היתה כביכול נשואה 

שנים,   7שנים, מתוכם היא זכתה לעשות עבודה נוראית בנקודה הזאת   6לאחשוורוש 
 פה מתעוררת שאלה גדולה..   -היא לא קיבלה כחוט השערה של תענוג מאחשוורוש 

 מרדכי לימד אותה פטנט 

הגמרא והראשונים שואלים שאלה: כל העניין של המחאה 
זה טוב ויפה אבל מה עם חדר משכבו של ערל כפשוטו? 

-י מצווה על גילוי עריות ואסתר היא גם אשת “ הרי עמ 
איש, אז איך פותרים את הבעיה עם חדר משכבו של הערל 

 אישה היא קרקע עולם,   -%תשובות בדבר:    2הזה? יש  
 זה דין הלכתי לגבי אישה, זה שונה מגבר )צריך לדון 

בעצם   -אסתר היתה שולחת שדה    -2בזה ולהבין את זה(.  
 היא מעולם לא הלכה אל אחשוורוש. מרדכי לימד 
 אותה פטנט איך לקרוא לשדה כאשר אחשוורוש קורא 

 י הקדוש “ ל, אבל האר “ כך מבינים את דברי חז   -לה  
ומסביר את כל העניין של השדה ‘  עץ חיים ’ כותב בספרו  

 קצת אחרת: כל אדם בעולם הזה מורכב משני חלקים, 
לוקית, בשביל שתהיה בחירה -חלק אחד זה נשמה א 

   לוקית בגוף ובנפש הבהמית. -ה הלביש את הנשמה הא “הקב 

 הטבע של הנפש הבהמית 

המהות והטבע של הנפש הבהמית זה שד, אבל לנו יש 
לוקית שיכולה להכנס למלחמה עם הדבר הזה. -נשמה א 

י הקדוש שמרדכי לימד את אסתר שמות “אומר רבינו האר
אותה להפריד את הגוף קדושים )קבלה מעשית( ולימד  

שואלים המפרשים: אם לוקית שלה.  -שלה מהנשמה הא 
ל שני תירוצים לדבר הזה: “כך לאן הנשמה שלה הלכה? אומר הרב יהודה פתייה זצוק

כ היא תטבול במקווה “ עדן התחתון עד שהגוף יחזור, אח -או שהנשמה הלכה לגן   -%
והכל בסדר, אין לה שייכות לדבר הזה, זה כמו שאדם שולח את הבגד שלו לאיזה 

אסתר הפשיטה את הגוף   -מועדון, מה לאדם ולמועדון? הוא לא מרגיש את זה  
או שאסתר שלחה את הגוף ועכשיו היא בראה   -2עדן התחתון.  -והנשמה הלכה לגן 

 הגופות   2גוף חדש ובנתיים היא חיכתה שהגוף שלה יחזור ואז היא איחדה את  
א  י ה ן  כ ל ל  ר ע ה ל  ש ו  ב כ ש מ ר  ד ח ב ה  ת י ה א  ל ם  ל ו ע מ ת  מ א ב ר  ת ס א  . ד ח  י

 ‘בערב היא באה ובבקר היא שבה’לא נטמאה על ידו, לפי זה מובן מה שכתוב במגילה 

 מרדכי לא הקל ראש בכלל בדבר הזה 

שנים שאסתר היתה אצל אחשוורוש אז נגזרה   7שנים אבל אחרי    7..כל זה היה נכון  
אסתר לא   -‘  להשמיד להרוג ולאבד כל יהודי ’ הגזרה של המן בהסכמת אחשוורוש  

ידעה מזה, לכן מרדכי שולח שליח לאסתר לספר לה כל מה שקרה, אסתר נבהלת 
 מזה ואומרת לו: מה נעשה?? רואים שמרדכי החמיר ולא הקל ראש בכלל כאשר 

חודשים אבל רואים שמרדכי   %%הוא שמע על הגזרה. לכאורה קיום הגזרה היה עוד  
 ג בניסן, זה יום אחד לפני ערב פסח..“לא הסכים לחכות דקה אחת. הגזרה נגזרה בי

 ‘ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת ’

אסתר שאלה את מרדכי: מה נעשה? אמר לה מרדכי: עכשיו את הולכת לאחשוורוש 
 כל עבדי המלך ועם מדינות’ ואת מנסה לבטל את הגזרה. אסתר עונה לו:  

המלך יודעים אשר כל איש ואשה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא  
יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה ואני לא 

כי אם החרש תחרישי ’ מרדכי אומר לה:  ‘.  נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום 
בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו ומי יודע 

הוא מחייב אותה ללכת. כשאסתר הולכת היא   -‘  אם לעת כזאת הגעת למלכות 
ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר אבדתי ’ י השליח:  “ אומרת למרדכי ע 

 שיח בין מרדכי לאסתר. יש לך בכלל ספק אם ללכת -צריך להבין מה זה הדו ‘.  אבדתי 
 למלך?? מה הספק שלך? מסבירה הגמרא במסכת מגילה: מרדכי אמר לאסתר: 
את הולכת אליו ואם הוא ירצה אותך אז הוא ירצה אותך, עכשיו את לא שולחת שדה 
 אלא את הולכת בעצמך. על זה היה לאסתר התנגדות ופחד לכן אומרת הגמרא: 

 כשם שנאבדתי מבית אבא כך אני הולכת לאבד ממך. -‘ וכאשר אבדתי אבדתי ’ 
 .אתה שולח אותי עכשיו אל גוי מרצוני ואז אני אסורה עלייך, זה כאשר אבדתי אבדתי 

 שיח מאוד חריף! -היה דו 

כתוב במפרשים שאסתר שאלה את מרדכי: אתה שולח 
אותי להיות עם גוי, מה עם העולם הזה ומה עם העולם 
הבא? מרדכי אמר לה: את תמסרי גם את העולם הבא 

שיח מאוד -זה היה דו   -י  “ שלך בשביל להציל את עמ 
ד בניסן בבוקר בזמן “ חריף. כל השיחה הזאת היתה ביום י 

שריפת החמץ. כששמעה את זה אסתר היא אמרה: אני 
מבקשת ממך תצומו עליי שלושה ימים וכן אני ונערותיי 
נצום כן. מהרגע הזה תצומו שלושה ימים, יום ולילה. 
שימו לב מה קרה, מרדכי קיבל את זה ושמע בקול אסתר 

למה   -‘  ויעבר מרדכי ויעש ככל אשר צותה עליו אסתר ’ 
כתוב ויעבור מרדכי? אחד התירוצים שאומרת הגמרא זה 
שמרדכי עבר על התורה. אותו לילה היה ליל הסדר ומרדכי 

איש( את ליל הסדר, אין   %0,777ביטל ליהודים בשושן ) 
מצות ואין יין. זאת היתה הפעם היחידה בהיסטוריה 

 כ הרבה אנשים את ליל הסדר..“שחכמי התורה ביטלו לכ

 כוחות טומאה וכישופים 

ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ’ כתוב במגילה  
ותעמד בחצר בית המלך הפנימית נכח בית המלך, והמלך 
יושב על כסא מלכותו בבית המלכות נכח פתח הבית. ויהי 
כראות המלך את אסתר המלכה עמדת בחצר, נשאה חן 
בעיניו ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותגע בראש 

אומר הזוהר הקדוש   -למעשה כל הגאולה וכל הישועה זה הפסוקים האלו  ‘. השרביט
 שבשעה שאסתר הלכה היו חצרות בתוך חצרות מכיוון שכל המבנה של המלכות 
 ושל החצרות של המלך זה היה הכל לפי כוחות של טומאה וכישופים, זה היה דור 

 הרבה ידע וחוכמה בעבודה זרה ובכישופים..-של נביאים אז מהצד השני יש הרבה

 יורק ומנהטן -המועדון הכי טמא בניו 

אומר הזוהר הקדוש שהיה שביל אל אחשוורוש שהיה מלא בעבודה זרה ובכישופים 
אסתר נכנסה לבית הצלמים והיתה שם טומאה נוראית, זה כמו שישלחו אדם צדיק  -

מאוד גדולה בנפש -יורק, מנהטן או תאילנד, זה סתירה מאוד -למועדון הכי טמא בניו 
לפני שהיא נכנסה השכינה האירה בה ‘  ותלבש אסתר מלכות ’ של האדם, לכן כתוב  

ואומר המדרש והזוהר הקדוש שברגע שהיא נכנסה לשביל הזה מיד הסתלקה ממנה 
השכינה ורוח הקודש, באותו רגע היה לאסתר צער עצום ונורא: אני נשלחת למצב 

 ב בתהלים: “ כזה נורא ועכשיו השכינה עוזבת אותי?? מיד היא צעקה את מזמור כ 
למה אתה עוזב אותי במציאות כזאת?? מקשה רבינו   -‘  לי למה עזבתני -לי א -א ’ 

 הרי אין מילה מיותרת..‘ לי-לי א-א’י הקדוש ואומר למה אסתר צעקה פעמיים “האר

 



 הנגיעה בראש השרביט שהמתיקה... 

י הקדוש שיש רחמים פשוטים ויש רחמים גדולים, אסתר צעקה: “מסביר רבינו האר
שזה שם של רחמים וחסדים, היא צעקה פעמיים כדי להגיע לרחמים ‘  לי -לי א -א ’ 

הגדולים, היא הולכת וצועקת, היא בשיא הטומאה אבל היא עושה התבודדות, מפה 
 ה: “ לומדים שלא משנה מה שיעבור על יהודי, אל תפסיק להתבודד ולצעוק להקב 

לי למה עזבתני? אסתר הגיעה נוכח פני המלך ומלאך הכניס רחמים בלב של -לי א-א
ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עמדת בחצר, ’ אחשוורוש והוא ריחם עליה  

נשאה חן בעיניו ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר 
ברגע שאסתר נגעה בראש השרביט הומתקו כל הדינים   -‘  ותגע בראש השרביט 

שעות אחרי זה כבר תלו את המן, פה כבר כל גזירת המן התבטלה   22י,  “ מעל עמ 
סוף -בסוד הנגיעה בראש השרביט. כתוב בספרים הקדושים שהשרביט זה אור אין 

מאוד גדולה אז יש את סוד שרביט הזהב ואומר רבינו -שנמשך ואם יש זכות מאוד 
העולם.   י הקדוש שמשיח צדקנו יחזיק את שרביט הזהב בשלמות ויתקן את כל “האר 

 י..“אסתר כבר נגעה בבחינה של משיח והיא זכתה להמתיק את כל הדינים מעל עמ

 מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך?? 

נתבונן יותר בעומק של הדבר, אמרנו שאסתר הלכה לבית הצלמים ולמקום 
ל “ הטומאה ואז היה רחמים ואחשוורוש הושיט לה את השרביט אבל נזכור שחז 

והגמרא אומרים לנו יסוד נוסף ללמוד את מגילת אסתר: כל מקום שכתוב המלך 
ה. אין מקרא יוצא ידי פשוטו, בפשט זה אחשוורוש אבל “ ללמוד את זה גם על הקב 

ה. שימו לב שבפסוקים האלה לא מוזכר אחשוורוש: “ בפנימיות ובעומק זה הקב 
 ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמד בחצר בית המלך הפנימית נכח ’ 

 בית המלך, והמלך יושב על כסא מלכותו בבית המלכות נכח פתח הבית. 
ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עמדת בחצר, נשאה חן בעיניו ויושט המלך 
לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט. ויאמר לה 

אם לא מוזכר אחשוורוש אנחנו צריכים   -‘  המלך מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך 
 ה, אז בואו נלמד את הפסוקים האלה “ ללמוד את הפסוקים האלה גם על הקב 

 שואלים   -ה הפנימית “ ל: ותעמוד בית חצר הקב “ לפי היסוד שגילו לנו חז 
ה הפנימית? בית המקדש וקודש הקודשים. “ כל המפרשים מה זה חצר בית הקב 

ה יושב על כיסא מלכותו, ויושט לה “ אסתר עומדת מול קודש הקודשים, והקב 
 ה: מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך?  “ה את שרביט הזהב, ויאמר לה הקב“הקב

 לצעוק להשם: אני לא שייך למקום הזה 

ל אנחנו רואים שאסתר נמצאת במקום “ אם לומדים את זה לפי הדרך שגילו לנו חז 
הכי גבוה בעולם, היא עומדת מול קודש הקודשים, היא עוסקת בדברים רוחניים 
מאוד גדולים, אבל בעולם המעשה היא נמצאת בבית הצלמים שזה המקום הכי 

הפירושים האלה ביחד? לכאורה זה סתירה עצומה.   2איך מסתדרים    -טמא בעולם  
ה שולח את האדם “ נתן שיש בדבר הזה יסוד עמוק מאוד: לפעמים הקב ‘  אומר ר 

טוב, אדם לא רוצה ומתנגד והוא לא רוצה להגיע למקום הזה אבל -למקום לא 
טוב, אל תשמח שהגעת למקום הזה. -לפעמים שולחים את האדם למקום הלא 

קודם כל צריך לעשות השתדלות כמה שיותר לא להגיע למקום הזה אבל אם כבר 
לי למה עזבתני? יש לי -לי א -הגעת למקום הזה אתה צריך לצעוק מעומק הלב: א 

 כאב שאני במקום הזה, אני לא רוצה להיות במקום הזה, אני לא שייך למקום הזה..

 היסוד והכלל הוא שאדם ידע את האמת 

 -לוקית אז לא שייך לי המקומות האלה  -למה כואב לי? כי אני בן מלך ואני נשמה א 
ברגע שאדם זוכה להרגיש שכואב לו בגלל שהוא צריך לעבור את הדברים האלה 

לי למה עזבתני? אתה היחידי שיכול -לי א -ה: א “ ואת הכאב הזה הוא צועק להקב 
נתן יסוד ‘  להביא אותי לפה ולהוציא אותי מפה, למה אתה עוזב אותי פה? אומר ר 

מאוד עמוק בדבר הזה: הכאב של היהודי והצעקה הזאת מבטלת את קליפת עמלק 
כ עובר את כל הסיפור הזה ולכן אסתר היא שורש “ בשורש שלה, לכן הדור שלנו כ 

 הדור שלנו. היסוד והכלל הוא שאדם ידע את האמת שהיא שהדברים האלה 
לא שייכים אליי, זה לא המקום שלי, אני לא גוי אני יהודי, אני בן מלך ובן מלך לא 

 כשאדם זוכה להרגיש את הכאב הזה, אין דבר שמבטל   -שייך למקומות האלה  
 .זה נקרא ביטול קליפת עמלק בשורש שלה.   -את קליפת עמלק יותר מהנקודה הזאת  

 יהודי שצועק מבטל את קליפת עמלק 

ברגע שאדם מצטער וכואב לו שהוא צריך להיות במקומות האלה, זה סוד המתקת 
הדינים בשורש העליון ביותר וביטול קליפת עמלק, לכן כשאסתר צעקה כי 

ויושט המלך לאסתר ’ כואב לה שהיא צריכה להיות במציאות הזאת אזי  
זהו,   -‘  את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט 

שעות תתחיל להכין את ההספדים שיגידו עלייך   22המן כבר נתלה, יש לך  
 כאשר יהודי צועק את הצעקה הזאת זה מבטל לגמרי את קליפת עמלק. -
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