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אל הקורא
כולנו מכירים את סיפורו של חג פורים ממגילת אסתר, עוד מימי הגן ובית הספר. חג קליל 
לכאורה שכולו שמחה, מסכות ותחפושות ססגוניות, רעשנים, שירים וריקודים, “אוזני המן” 

ומשלוחי מנות, וכמובן הצגות אין ספור על הדמויות במגילה.

בחג, בין חגיגה כזו או אחרת, צצות לעתים שאלות, כמו מדוע אנחנו קוראים את אותו 
סיפור עתיק מלפני כאלפיים וחמש מאות שנה בפרס, שסביבו נחוג החג? האם חג פורים 
הוא רק מסורת עתיקה ומגילת אסתר באה רק לספר לנו סיפור היסטורי, מרתק ככל 

שיהיה, ולא עוד? 

על פי חכמת הקבלה, העוסקת במחקר מעמיק של טבע האדם והבריאה, טמון בסיפור 
המגילה רובד פנימי, עמוק יותר. הבנת רובד זה תוכל להשפיע רבות על היחסים שלנו עם 
הסובבים אותנו, על החברה שבה אנו חיים, ואפילו על מצבנו הביטחוני ועל מעמדה של 

ישראל בעולם.

לאחר הכרת המשמעות הפנימית שחבויה במגילה, יהיה אפשר להבין גם מדוע מתחפשים 
בפורים, מדוע מרעישים כאשר מזכירים את שמו של המן, ומהו מקור המנהג לשתות 
“עד דלא ידע”. ולבסוף מובא לקט מקורות בנושאי פורים, למי שיבקש להעמיק יותר, וגם 

טקסט המגילה, לנוחיותכם.

התכנים המוצגים בספר נערכו מתוך סדרת שיחות מרתקת שניהלנו עם הרב ד"ר מיכאל 
לייטמן, מייסד תנועת "קבלה לעם". פרטים נוספים על אודותיו תמצאו בסוף הספר.
צוות העורכים





סוד פורים
סיפור המגילה אינו היסטוריה, 

אלא תהליך התפתחותי שעדיין עומד לפנינו.
המסר הגלום בו הוא המפתח להבנת המציאות.



ספר הזוהר: הספר המרכזי בחכמת הקבלה. נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי 
וחבורתו, קבוצת תנאים מהמאה ה-2 לספירה.

"התורה
אינה באה לספר

סיפורים בפשטות,
אלא שכל דבריה הם 

 סודות עליונים".
ספר הזוהר, פרשת "בהעלותך"



הסוד שחבוי במגילה
מגילת אסתר היא הרבה יותר מסיפור היסטורי השייך למסורת היהודית. זוהי מגילת 
סתרים וטמונות בה תובנות עמוקות. שמה של המגילה מזמין לגלות את מה שחבוי 

בתוכה, "מגילת אסתר" – גילוי המוסתר.

על פי חכמת הקבלה, המגילה מספרת על תהליך התפתחותה של רוח האדם שבנו. את 
התהליך הזה נעבור כולנו בסופו של דבר, ובזכותו נזכה לכל הטוב והשפע המיועדים לנו. 
כדי להבין כיצד להגיע אל המצב המושלם הזה ולהתוודע אל הסוד שטמון במגילה, עלינו 
לראות בה לא רק דמויות ססגוניות ובני עמים שונים הנאבקים זה בזה, אלא גם תהליך 
רוחני. המגילה, כמו גם כל כתבי הקודש, מתארים את מה שמתרחש בפנימיותו של האדם.

ספר הזוהר מסביר כי "האדם הוא עולם קטן". כל הסיפורים, כל הדמויות – כולם 
מתרחשים בתוך אדם אחד. כלומר, המאבקים בין הדמויות מתארים למעשה מאבקים בין 

כוחות שונים הטמונים בנפשו של האדם.

כשהמגילה רוצה לתאר את היחסים שבין הכוחות במהלך שלבי ההתפתחות השונים, 
היא מספרת לדוגמה שהדמות "עלתה לגדולה", או שדמות אחרת "הוצאה להורג". כוונתה 
בכך היא שתכונה מסוימת החלה לשלוט באדם, או לחלופין, תכונה אחרת הפסיקה את 

שליטתה בו.
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המאבקים המתוארים במגילה מנוהלים על ידי כוח אחד עליון שפועל בכל הבריאה. לכוח 
העליון הזה קוראים "בורא" או "א-לוהים", והוא הכוח הכללי שפועל במערכת הטבע. כדי 
להדגיש זאת חכמי הקבלה אומרים כי "א-ל.הים" בגימטרייה שווה "הטבע" )86(.

הבורא אינו איזו ֵישות שיושבת בשמים וצופה על כולנו מלמעלה, אלא הכוח הכללי 
והקבוע שפועל במציאות, ממש כמו כוח המשיכה או הכוח המגנטי. אבל בשונה מהכוחות 
הדוממים האלה, לכוח הכללי שבטבע, אשר נמצא מעליהם, יש תכלית ומטרה. מטרה זו 

נקראת "מחשבת הבריאה".

"מחשבת הבריאה, ליהנות לבריותיו, מקפת את כל המציאות
באחדות גמורה עד גמר התיקון, כי היא כל מטרת הבריאה".

"בעל הסולם", הרב יהודה אשלג* 

כל ההתפתחות של הדומם, הצומח, החי והאדם, כל מקרה והתרחשות שעוברים עלינו 
במהלך חיינו, אינם אלא במטרה עליונה להביא את כלל הנבראים למצב מושלם שבו ייהנו 

ללא גבולות.

 ההתפתחות שהחלה עם שחר הבריאה עדיין לא הסתיימה, והיא נמשכת גם עכשיו. 
אנחנו בני האדם צריכים להגיע להתפתחות חדשה, להתפתחות רוחנית, שתביא אותנו 

לדרגת קיום גבוהה יותר.

 * הרב יהודה אשלג )1954-1884( ידוע בכינויו "בעל הסולם", על שם פירוש "הסולם" שכתב לספר הזוהר. מאנשי הרוח
הגדולים של המאה העשרים, ובעל משנה חברתית מרתקת.   
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 * הרב"ש: הרב ברוך שלום אשלג )1991-1907(, בנו הבכור וממשיך דרכו של "בעל הסולם", הרב יהודה אשלג. ביאר את
תורת "הסולם" של אביו, והדריך כיצד ליישם אותה בפועל.   

שלבי התפתחותו הרוחנית של האדם חבויים ברובד הנסתר של חגי ישראל. לדרגה הגבוהה 
ביותר בסולם ההתפתחות הרוחנית הזו יש מספר שמות, "גמר התיקון" או דרגת "אהבה 
נצחית" או "פורים". לכן פורים נחשב לחג חשוב כל כך, חג שיש בו שמחה אינסופית. זהו 
מצב מיוחד ומרגש מאוד, אבל כדי להגיע אליו יש לעבור סדרת מצבים לא פשוטים, כפי 

שאפשר לראות גם במגילת אסתר.

המפתח הבסיסי לפירוש הרובד הנסתר במגילה אומר כי בכל אדם שמתפתח רוחנית 
פועלים שני כוחות מרכזיים, "הרצון לקבל" ולעומתו "הרצון להשפיע" )מלשון השפעה, 

הענקת שפע, נתינה טהורה(.

כשכוח הקבלה פועל באדם, האדם פועל אך ורק למען עצמו, מרגיש נפרד משאר 
האנשים, ופועל באנוכיות. לעומת זאת, כשכוח ההשפעה פועל באדם, הוא מרגיש חלק 

מכלל האנושות, ופועל למען שאר האנשים, מתוך אהבה שלמה. 

"הרצון לקבל נקרא המן, והרצון להשפיע נקרא מרדכי".
הרב"ש – הרב ברוך שלום אשלג*

בסיפור המגילה, המן הרשע מייצג את כוח הקבלה ששולט באדם, מרדכי מייצג את כוח 
ההשפעה שהאדם צריך לפתח, ואילו אחשוורוש מייצג את הכוח העליון שמנהל את כל 
התהליך מאחורי הקלעים. עם התובנה הזו נצלול לתוך האירועים המרכזיים של המגילה 

ונביט בהם באור אחר.
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עיקרי המגילה - המשמעות הפנימית

"אל נא תהיה קריאת המגילה בעיניכם כדורש ספר 
זיכרונות וספר קורות אבותינו בכל התלאות אשר מצאם, 

אשר אין בו אלא הגדת המעשה וסיפור דברים.
סודות רבים יש בה. יש ללמוד ממנה דברים רבים 

להנהגת אדם אשר יעשה וחי בהם".
רבי יונתן אייבשיץ, "יערות דבש", חלק א, דרוש ג
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ועד  מהודו  המולך  אחשוורוש  הוא  אחשוורוש,  בימי  ויהי  א.  א, 

ֶבת המלך  ֶשׁ כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה א, ב. בימים ההם, ּכְ
אחשוורוש על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה א, ג. בשנת שלוש 

למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו ]...[
א, י. ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, אמר ]...[ א, יא. להביא את 

ושתי המלכה לפני המלך, בכתר מלכות, להראות העמים והשרים 
את יופייה כי טובת מראה היא א, יב. ותמאן המלכה ושתי לבוא 
וחמתו  מאד  המלך  ויקצוף  הסריסים,  ביד  אשר  המלך,  בדבר 

בערה בו.
בפתיחת המגילה מסופר כי אחשוורוש שולט מהודו ועד כוש, 127 
מדינות. הוא עורך משתה גדול ומפואר לכל שריו ועבדיו, ומבקש 
מאשתו המלכה להופיע כדי להציג את יופייה. אבל המלכה ושתי 

מסרבת והמלך כועס מאוד. 

מה מסתתר מאחורי הסיפור הזה? לפי חכמת הקבלה, המלכה מסמלת 
את סך כל הרצונות והכוחות שפועלים באדם, ואילו המלך מסמל את 
הכוח העליון, הבורא. המשתה שהמלך עורך הוא בעצם הבעת כוונתו 
של הכוח העליון להיטיב. כאשר המלכה מסרבת לבוא למשתה היא 
מסרבת למעשה לקבל את שליטתו של המלך )כוח ההשפעה( עליה.

היחס של המלכה מסמל את חוסר הרצון של הנבראים לפתח תכונות 
של השפעה ואהבה לזולת, בשלב ההתחלתי של סיפור המגילה. כל עוד 

המלך =
הכוח העליון,

הבורא

משתה =
הבעת כוונת
 הכוח העליון

להיטיב 
לנבראים

סירוב המלכה 
להגיע =

חוסר קשר 
נכון

בין הבורא 
לנבראים
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אסתר =
 הרצון 

עם הכוונה 
 הנכונה,
הנמשך 
 לאהבה, 

אלטרואיסטי

התכונות האלה אינן מתפתחות בתוכנו איננו מסוגלים "להגיע למשתה", 
כלומר להרגיש את כל הטוב והשפע שהמלך מבקש לתת לנו.

ויאמרו נערי המלך, משרתיו: יבקשו למלך נערות בתולות  ב, ב. 

מלכותו,  מדינות  בכל  פקידים  המלך  ְוַיפקד  ג.  ב,  מראה  טובות 
ְוִיְקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית 
הנשים, אל יד ֵהֶגא ְסִריס המלך שומר הנשים ְוָנתוֹן תמרוקיהן ב, ד. 
והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי. וייטב הדבר 

בעיני המלך ויעש כן ]...[
ב, יב. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ 

היות לה כדת הנשים, שנים עשר חודש, כי כן ימלאו ימי ְמרּוֵקיהן: 
ׂשמים ובתמרוקי  ּבְ ּבַ ִששה חדשים בשמן המור וִששה חודשים 

הנשים ]...[
ב, יז. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותישא חן וחסד לפניו 

מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליֶכָה תחת ושתי.
המלך מורה לחפש לו מלכה חדשה, ואסתר זוכה בתפקיד הנכסף. 
למען האמת, כל התהליך של בחירת היפה בנשים עבור המלך, נראה 

די מוזר. מדוע עניין היופי הנשי מודגש כל כך במגילת אסתר? 

ובכלל מדוע כמעט בכל פעם שמזכירים בתנ"ך אישה בעלת חשיבות 
מציינים שהיא הייתה יפת תואר? ומהו עניין ההכנה המרובה שעברה 
כל מועמדת לפני בואה אל המלך, שישה חודשים בשמן המור ועוד 

שישה חודשים בבשמים ובתמרוקים?
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כאמור, כל הדמויות הן כוחות שבתוך האדם. על פי חכמת הקבלה כל 
הנשים בתנ"ך מייצגות חלקים שונים מהמלכות הכללית. "מלכות" היא 
מושג המתאר את כוח הקבלה הכללי, כלומר את סך כל רצונותיו של 
האדם לקבל הנאה ותענוג. את ה"חיסרון" של האדם – את מה שחסר 

לו בחיים.

כדי לייפות את ה"אישה" הזו שקיימת בכל אחד מאיתנו, את "הרצון 
לקבל", יש צורך בסדרת פעולות מיוחדת. מדובר בפעולות אשר 
הסברן דורש שימוש במושגים מתקדמים בחכמת הקבלה, ולכן אי 
אפשר להרחיב כאן בנוגע למהותן. מכל מקום, בלשון המגילה פעולות 
אלה נקראות "שישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בבשמים 

ובתמרוקי הנשים". 

בסך הכול "שנה שלמה", שינוי שלם, ובסופה אותה מלכה )"מלכות"( 
שנקראה "ושתי", מוחלפת באסתר. כלומר, הכוח שנקרא "ושתי", הגורם 
לאדם לפעול באופן אנוכי, מוחלף בכוח אחר שנקרא "אסתר", הכוח 

המשפיע.

למעשה, המגילה מדגימה כאן מהו התיקון הכללי שעל כל אחד מאיתנו 
לעבור "ברצון לקבל" שלו לטובת עצמו. עלינו להפוך את היחס הראשוני 
לחיים שהוטבע בנו, מדאגה אגואיסטית לטובת עצמנו בלבד – לדאגה 
לטובת הכלל. זה מה שנקרא "לייפות" את הרצון לקבל, לעטוף אותו 

בציפוי נכון, בכוונה נכונה. 
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אסתר המלכה מייצגת את הרצון לקבל שעטוף בכוונה הנכונה, בכוונה 
של השפעה ואהבה לכול. מלכתחילה הכוח הזה אינו מגּולה בנו, הוא 
נסתר, ומכאן בא השם "אסתר". מטרת התפתחותנו היא לגלות את 
הכוח הזה, ולכן גם בסיפור המגילה כוחה של אסתר מתגלה בהדרגה.
ב, כא. בימים ההם ומרדכי ישב בשער המלך. ָקַצף בגתן ותרש שני 

סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש 
ַדע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר  ּוָ ַוּיִ ב, כב. 

למלך בשם מרדכי.
לאחר שאסתר נבחרת למלכה, בגתן ותרש מתכננים להרוג את 
אחשוורוש. הם רוצים לבצע הפיכה, להכתיר שליטה חדשה בעולם, 

במקום אחשוורוש. 

הרצון להרוג את המלך מסמל את ההתנגדות הפנימית שטבועה באדם 
להתפתחות בכיוון של השפעה ואהבה. התנגדות לכך שנהפוך דומים 
למלך בתכונותינו. מהו מקור ההתנגדות? הטבע האנושי, שהמלך עצמו 
הטביע בנו. מטבענו, אנחנו רוצים רק לקבל לעצמנו, ומשום כך אנו 

הפוכים מהבורא. 

מזימת בגתן ותרש מעוררת את מרדכי היהודי לפעולה. מרדכי הצדיק, 
מסמל את תכונת החסד והאהבה לזולת, את התכונה שאמורה לקשור 
את הנבראים עם המלך, עם הבורא. אם מרדכי לא יקום עכשיו ויעשה 

מעשה, הוא יהיה שותף כביכול להריגת המלך.

בגתן ותרש =
כוחות 

שמתנגדים
לשליטת כוח
ההשפעה 

באדם

מרדכי =
תכונת החסד 
והאהבה לזולת
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מרדכי חושף את תוכנית ההתנקשות, ובגתן ותרש מּוצאים להורג. 
המשמעות הפנימית היא שהאדם לא נתן ל"רצון לקבל" שלו לשלוט 
בו ולנתק אותו מהשאיפה לקשר עם הבורא. כלומר, הוא הצליח לרומם 
את חשיבותן של תכונות ההשפעה והאהבה, ונטרל בכך את שני 

הכוחות השליליים שהתגלו בתוכו כלפי המלך.

לפיכך, הוא ראוי להתקדם לקשר חזק יותר עם המלך. קשר כזה יתחיל 
להתגלות במדרגה הבאה של סיפור המגילה, אבל באופן מפתיע מאוד.
ל המלך אחשוורוש את המן בן המדתא  ּדַ ג, א. אחר הדברים האלה ִגּ

האגגי, ַוְיַנׂשֵאהו, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר אתו.
מרדכי היהודי הציל את חייו של המלך, אך זה, למרבה ההפתעה, מעלה 
לגדולה דווקא את המן. מה קורה כאן? המן, בניגוד למרדכי, מייצג 
את האגואיזם הצר שבנו במלוא עוצמתו. את הדחייה מקשר טוב עם 

אחרים, את הדאגה לעצמנו בלבד. 

אם כן, מדוע המלך מעלה לגדולה דווקא את המן? הוא עושה זאת כדי 
לחייב את מרדכי להמשיך ולפעול. מרדכי כשלעצמו אינו רוצה כלום, 
הוא "יושב בשער המלך" )אסתר ב, כא(, כפי שמספרת המגילה, צנוע, 

אינו דורש דבר. 

רק אם המלך יעלה את המן לגדולה – רק אם כל "הרצון לקבל" 
האגואיסטי שטמון באדם יתגלה במלוא עוצמתו, ויתברר לאדם עד 

המן =
הדאגה

לעצמי בלבד,
אגואיזם צר
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כמה כוח האגו שולט בכל רצונותיו, מסובב אותו וגורם לכל הרע בחייו 
– רק אז ימהר האדם לפעול נגדו.

בדיעבד, אפשר לראות כאן כי למלך יש שיטה מעניינת מאוד לקדם 
את הנברא לעבר תיקון גדול יותר. אם הנברא אינו מתקדם לכך בעצמו, 
המלך דואג שיהיו גורמים שידחפו אותו קדימה. ובסיפור המגילה: אם 
אסתר נסתרת ופסיבית, וגם מרדכי יושב ולא זז, המלך דואג להעלות 

את המן לגדולה כדי לחייב אותם להזדרז לפעול.

חז"ל מתארים זאת במילים: "אם אתם חוזרים למוטב, טוב. ואם לא, 
אני מעמיד עליכם מלך כהמן, ובעל כורחכם הוא יחזיר אתכם למוטב" 

)תלמוד בבלי, סנהדרין צז, ע"ב(.
ג, ב. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך, כורעים ומשתחווים להמן, 

כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה.
המלך מעלה את המן לגדולה וכולם משתחווים לו, מלבד מרדכי היהודי. 
האם מרדכי "עושה דווקא"? כמובן שלא. להשתחוות להמן פירושו 

לקבל את שליטתו, ומרדכי אינו יכול לעשות זאת. 

התכונה שמרדכי מסמל נקראת "ָחֵפץ חסד". אין במרדכי שום רצון 
"לקבל לעצמו". תכונת החסד מנוגדת לחלוטין לתכונה שהמן מייצג, 
הדאגה למילוי הרצונות הפרטיים בלבד. לכן מרדכי מסרב להשתחוות 

להמן.

סירוב
להשתחוות

 להמן = 
סירוב לקבל
 את שליטת 

האגו בנו
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לא המן ֵחמה  ג, ה. וירא המן כי אין מרדכי כורע ומשתחווה לו, ַוִיָמּ

ַעם  את  לו  ִהגידו  כי  לבדו,  במרדכי  יד  לשלוח  בעיניו  ֶבז  ַוִיּ ו.  ג, 

מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות 
אחשוורוש, ַעם מרדכי ]...[

ג, ח. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין 

ֵתי  העמים, בכל מדינות מלכותך, ְוָדֵתיהם שונות מכל עם, ואת ָדּ
המלך אינם עושים, ולמלך אין ׁשֶֹוה לַהניָחם ג, ט. אם על המלך 

דם ]...[ טוב, ייכתב לאּבְ
היהודים  כל  את  נוֹס  ּכְ לך  טז.  ד,  מרדכי  אל  להשיב  אסתר  ותאמר  טו.  ד, 

הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום.
המן רותח מזעם, ומחליט להשמיד את כל עמו של מרדכי היהודי. 
מדוע? כי היהודים ובראשם מרדכי הם הכוחות שבתוכם טמונה הנטייה 

לחיים על פי "ואהבת לרעך כמוך". 

גם אם הנטייה הזו רדומה – כפי שמסמל פיזורם של היהודים בגלות 
לאחר חורבן הבית הראשון – בכל זאת היא עדיין קיימת והאדם יכול 
לעורר אותה. "יהודי", מלשון ייחודי, מסמל את הכוח באדם ששואף 

לאיחוד עם הזולת לשם ייחוד עם הבורא.

המן מבקש "לאבד" את היהודים, כי גישתם מנוגדת לגישתו. הכוח 
היהודי מפריע לשליטתו של המן, הכוח האגואיסטי שבאדם. "להרוג 
את היהודים",  פירושו להרוג את מה ש"יהודי" בנו, את הגישה האומרת 

שהאושר מצוי רק בקשרי אהבה ונתינה בין בני אדם. 
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אחשוורוש מאשר להמן להשמיד את היהודים, כדי להכניסם למצב 
של סכנה שיזרז אותם להתעורר ולפעול, כאמור. מרדכי פונה לאסתר 
ומבקש ממנה להתגייס לעניין. אסתר משיבה לו: לך אל היהודים ואחד 
אותם. דאג לכך שכולם יתכנסו, יתחברו, יצומו יחד במשך שלושה ימים, 

ואז אוכל לפנות בשמם אל המלך. 

ה"צום" מסמל מצב שנקרא בקבלה "צמצום" – המאמץ של האדם 
להתעלות מעל האגו, מעל הרצון לקבל הכול לעצמו בלבד. "שלושה 
ימים" מסמלים את סך כל המאמצים הדרושים כדי שיתפתח באדם 
"חיסרון" שלם, צורך גדול מאוד להיות מחובר עם הזולת באהבה.

במשך שלושה ימים היהודים מתאמצים להתעלות מעל האגו, אך 
זהו דבר שמעבר לכוחו של האדם. כתוצאה מכך, נולדת בהם הבקשה 
הנכונה, כפי שהיא משתקפת בסיפור בבקשתה של אסתר מהמלך: 
הצל אותנו מהמן, הכוח הרע שבנו שרוצה להשמיד אותנו, את היהודים, 
את הנטיות שבנו לאהבת הזולת, הנטיות שתאפשרנה לנו להיות דומים 

לך ולהרגיש את הטבתך. 

כאן המגילה מלמדת אותנו עיקרון חשוב ביותר על השיטה להשגת 
כוח השפעה. כדי לרכוש כוח כזה, עלינו להתאחד. לבד, האדם אינו יכול 
לנצח את המן הרשע. רק בכוח החיבור והאחדות בין בני אדם, אפשר 

להגיע לבקשה אמיתית שיתגלה בנו כוח השפעה.

יהודי =
הכוח באדם 

ששואף 
לאיחוד עם 

הזולת, לשם 
 ייחוד

 עם הבורא

צום =
 צמצום.
מאמץ 

להתעלות
מעל האגו,

מעל הדאגה
לעצמך בלבד
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ז, ב. ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני, במשתה היין, מה שאלתך 

אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ְוֵתָעׂש ז, 
ג. ותען אסתר המלכה, ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם 

על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי, וַעמי בבקשתי ]...[
ז, ט. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ 

אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית 
המן, גבוה, חמישים אמה. ויאמר המלך, ְתלּוהו עליו ז, י. ויתלו את 

ָכָכה. המן על העץ, אשר הכין למרדכי. וחמת המלך ָשׁ
אסתר פונה אל המלך ומספרת לו על כוונתו של המן להשמיד את 

היהודים. מהי המשמעות הפנימית של פנייתה אליו?

כאמור, האישה מסמלת מצב של חיסרון, של רצון חזק מאוד בתוכנו 
שדורש מילוי. לאחר שהיהודים מנסים להתחבר זה לזה ועולה מהם 
בקשה משותפת לתיקון, נוצר אצלם רצון עז לקשר עם המלך, עם כוח 

ההשפעה. לרצון הזה קוראים "אסתר המלכה".

המלך חיכה לבקשה הזו שתגיע מאסתר המלכה. לכן הוא אמר לה מיד: 
"מה בקשתך, עד חצי המלכות, ְוֵתָעׂש". למה רק חצי? כי חצי מהתיקון 
תלוי בנבראים והחצי האחר תלוי בבורא. ְלמה הכוונה? הנבראים צריכים 
לגבש ביניהם את הבקשה לתיקון, אבל את הכוח לתיקון אין להם. 

הבורא יצר את טבעו האגואיסטי של האדם, ולכן רק הוא יכול לתקן 
אותו. אבל המלך מחכה לבקשה מאיתנו, לבחירה שלנו. 
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תליית המן 
 ובניו 

על העץ =
הכנעת 

הרצונות 
האגואיסטיים 

שבנו

המלך מצפה שנגיע להכרה שאנו רוצים להיות כמוהו, טובים ומטיבים, 
נותנים ואוהבים. וכשהבקשה הזו מגיעה מאסתר המלכה, המלך יכול 
להשלים סוף סוף את החצי שלו. הוא מכניע את הרצונות האגואיסטיים 
שבאדם, את המן ואת כל חבר מרעיו, ומעלה לגדולה את מרדכי ואת 

כל היהודים. 
ט, א. ובשנים עשר חודש, הוא חודש אדר, בשלושה עשר יום בו, 

אויבי  רו  ִשּׂבְ אשר  ביום  ְלֵהָעשות.  ודתו  המלך  דבר  הגיע  אשר 
היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה 
המלך  מדינות  בכל  בעריהם,  היהודים  נקהלו  ב.  ט,  בשונאיהם 
אחשוורוש, לשלוח יד במבקשי רעתם ]...[ ט, ה. ויכו היהודים בכל 

אויביהם מכת חרב והרג ְוַאְבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם.
מה אפשר ללמוד מכך שהיהודים מכים באויביהם, ועשרת בני המן 

נתלים על העץ? כאן עלינו לשוב ולהתבונן פנימה. 

יש בי כוח שמתנגד לחיבור עם הזולת, כוח שדוחה אותך, ובך יש 
כוח שדוחה אותי. זהו "המן". כדי להצליח להתקרב למצב של חיבור 

והשלמה הדדית, עלינו לתקן את המן שבתוכנו. 

כדי לסמן את כיוון התיקון ולהדגיש כי יש לרומם את כוונת ההשפעה 
והאהבה )מרדכי( מעל הכוח האגואיסטי שבאדם )המן(, המלך מצווה 
תחילה על המן לקחת את מרדכי היהודי, להוליכו בחוצות העיר כשהוא 
רכוב על סוס המלך, ולהכריז: "ככה ייעשה לאיש אשר המלך חפץ 

ביקרו" )אסתר ו, יא(.
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בשלב מתקדם יותר בתהליך התיקון, נדרשים כל היהודים להרוג את 
כל שונאיהם. כלומר, לתקן בשלמות את הנטיות הרעות שבהם, אלה 
שמפריעות להם להגיע לאהבה הדדית ולהתמלא בכל השפע והטוב 

שהבורא רוצה לתת לנברא.

"להרוג את שונאי היהודים" אין פירושו להעלים אותם, אלא להשתמש 
בהם באופן הפוך, באופן נכון, כלומר לתקן את כוח הדחייה שבנו, ללמוד 
לרתום אותו לכיוון טוב ומועיל. לא לתת לכוח הדחייה להפריד ולהרחיק 
בינינו, אלא בכל פעם שהוא מתעורר, לשלוט בו ולהתעלות מעליו אל 

דרגה מתקדמת יותר של תיקון.

בכל שלב בדרך לתיקון תתעורר השנאה מחדש, ומעליה יש לבנות רובד 
חדש של אהבה. השיטה הזו נקראת "על כל פשעים תכסה אהבה" 

)משלי י, יב(, והיא מוסברת בהרחבה בחכמת הקבלה.
ח, טו. ומרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות תכלת ָוחּור ועטרת 

זהב גדולה, ותכריך ּבּוץ וארגמן. והעיר שושן צהלה ושמחה ח, טז. 
ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר.

השמחה הגדולה נובעת מכך שעכשיו הנבראים ראויים לקבל את כל 
הטבתו של הבורא. הם תיקנו את עצמם, יצרו ביניהם קשר מיוחד 
שטיבו דומה למלך, ולכן הם כבר מסוגלים להרגיש אותו כטוב ומיטיב. זו 
ההרגשה הטובה ביותר שאדם יכול להרגיש במציאות, הרגשת השלמות.

פורים =
"גמר התיקון", 
המצב הגבוה 
ביותר שבו כל
רצונות האדם

מתוקנים

להרוג את 
שונאי היהודים 

=
לתקן את כל 

הנטיות הרעות 
שבנו, את 

ההתנגדויות 
הפנימיות 

שבנו לחיבור 
ואהבה
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"כשכל יחיד יבין
שטובתו וטובת הציבור

אחד הוא,
בזה יבוא העולם

על תיקונו המלא".
"בעל הסולם"  - הרב יהודה אשלג



חיינו כיום
 את סיפור המגילה, במשמעותו הפנימית, אפשר לראות מתגשם גם בימינו, ביחסים בינינו.
גישת המן, הדאגה לטובת עצמי בלבד, מביאה עמה תחרות דורסנית, "מרפקים" בכל 
תחום. לכאורה, כך אפשר להגיע להישגים אישיים בחיים ולזכות באושר. גישת מרדכי – 
המאמץ לחיבור טוב בין אנשים, לנתינה, להשפעה טובה ואהבת הזולת – אינה ניכרת לעין. 

"מטעם שהרצון לקבל ולחשוק לאהבה עצמית, זה מלך מלכי המלכים
ברא כוח זה בנבראים, לכן כל העולם תומכים בדעתו ובשכלו של המן".

הרב"ש, מאמר "פורים, שהמצוה עד דלא ידע"

עד כה נראה שהמן מנצח, ובגדול. העולם מתנהל בכוח הזרוע, בכוח הכסף, בכוח השליטה. 
בחברה, בעסקים, בספורט, בתקשורת, בפוליטיקה, בכל מקום בעצם, החזק מנצל את 
החלש וגורף את כל הקופה לעצמו. בתרבות כוחנית כזו אין ממש מקום לדבר על חיבור 

ועל אהבת הזולת, שהרי זה נראה די תמים, "לא שייך" לתקופה. 

זהו בדיוק ה"ֶקֶצר", חוסר הקשר שמתגלה בין הבורא לנבראים. אנחנו, בדומה למלכה 
ושתי, מסרבים להגיע למשתה. כל מגמתו של הבורא היא להעניק לנו כל טוב, אבל אנחנו 

לא מקבלים. עדיין איננו מבינים מהי השיטה הנכונה לקבל את הטבתו.

השיטה לקבלת כל הטוב וכל השפע נמצאת רק בינינו, לא בי או בך. השיטה מבוססת על 
בניית קשר של חיבור ואהבה בין בני אדם. רק על ידי בנייה של קשר כזה אנחנו נעשים 

דומים בתכונותינו למלך, לבורא, ומסוגלים לחוש את הטבתו.
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לעולם לא נוכל לזכות בכל הטוב והשפע לבדנו, כל עוד אנו מבודדים מהאחרים, כל עוד 
כל אחד דואג רק לעצמו. 

כיום, לצערנו, העולם נמצא במצב בדיוק הפוך. אנחנו חיים בעולם שכל פרטיו מקושרים 
טכנית, אך אנחנו עצמנו מקושרים באופן לא נכון, לפי "גישת המן", איננו רוצים להתקשר 

זה לזה מלב אל לב. 

בעולם המקושר שבנינו, בשונה מדורות קודמים, כולנו בסירה אחת. כל תזוזה משפיעה 
על כולם. במציאות כזו אין לאן לברוח, אין היכן להסתתר. לכן, אם לא נפֵתח יחסים טובים 

בינינו, לא נוכל להמשיך להתקיים בבטחה.

האם יש למין האנושי תקווה לחיים חדשים? כן. בלשון המגילה קוראים לה "אסתר 
המלכה". אסתר תופסת את המקום שלה לאט לאט. בשקט, באופן נסתר. היא מייצגת את 
הרצון לקשר החדש שהנבראים צריכים לפתח ביניהם, לקשרי החיבור והאהבה שדרושים 

כדי לקבל מהמלך את כל טובו. 

כרגע אסתר, כשמה כן היא, נסתרת. לכאורה, היא לא רלוונטית בימינו. כיום, בעולם בכלל, 
ולצערנו הרב גם בקרב עם ישראל בפרט, איש לא מאפשר לה למלוך, איש לא חושב 

שאהבת הזולת היא שיטה מעשית להצלחה בחיים.

במגילה נכתב, "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד" )אסתר ג, ח(. כשהעם מפורד כל אחד דואג 
לעצמו, וזו אחת הסיבות שבגללן אנו מפולגים למחנות רבים שמתכתשים זה עם זה בכל 

הזדמנות.

דווקא העם שאמור לסמל את האיחוד והאהבה, העם שאמור לשמש "אור לגויים", הולך 
ומתרחק מכך. איננו מספקים לעולם את הדוגמה לחיים מתוך "ואהבת לרעך כמוך", 
דוגמה לחברת מופת שהעולם כה זקוק לה. איננו מהווים אלטרנטיבה לתרבות האגואיזם 
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הצר ששולטת כיום ביד רמה, גם בנו עצמנו.

"מרדכי יושב בשער המלך" )אסתר ב, כא(, פסיבי למדי, כך גם עם ישראל כיום. איך 
אפשר לעורר אותו, לגרום לו ולכל היהודים להתחיל לנוע כדי לקדם את העולם אל 

התיקון הרצוי? לשעון המעורר הזה קוראים "המן". 

כשם שעלייתו של המן ִלגדולה הייתה כדי לגדל ולרומם בסופו של דבר את מרדכי, כך כל 
איום חיצוני שמגיע אל העם היהודי, תכליתו אחת: לזרז אותנו לתקן את היחסים בינינו, 

ובכך לקדם את המין האנושי אל תכליתו.

"מוטל על האומה הישראלית, להכשיר את עצמם ואת בני העולם כולו,
עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוהה הזו של אהבת הזולת,

שהוא הסולם לתכלית הבריאה, שהיא הדבקות בבורא".
"בעל הסולם", מאמר "הערבות"

אין מי שיעשה את העבודה במקומנו. אנחנו הבאנו לעולם את עקרונות החיבור, הערבות 
ההדדית והאהבה לזולת. אברהם אבינו היה איש החסד, והכלל הגדול של תורתנו הוא 

"ואהבת לרעך כמוך". 
הערכים האלה התפשטו מאיתנו אל כל העולם, ומשום כך אנחנו אלה שצריכים לשמש 
דוגמה ומופת למימושם בפועל. רק לשם כך הוחזרנו מכל ארצות הגולה לארץ ישראל. 
אם לא נממש את החלק שלנו בפאזל האנושי, את עקרונות החיבור, הערבות ההדדית 

והאהבה לזולת, ימשיך העולם לצאת נגדנו. בכל פעם נואשם בדבר זה או אחר.
המן, איראן ושאר מבקשי רעתנו – כולם קוראים לנו להתעורר ולפעול. גלי אנטישמיות 
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שלא היו כמותם מאז שנות השלושים, קריאות לחרם בינלאומי על ישראל, הרעת היחס 
מצד אירופה וארצות הברית – כל אלה הם שליחיו של מלך אחד שמושך בחוטים, מאחורי 

הקלעים.
"יש שתי דרכים להשגת המטרה הנזכרת:

או ע"י תשומת לב מעצמם ]...[ ואם לא יזכו לתשומת לב,
יש דרך אחר, שנקרא דרך ייסורים, על דרך שאמרו חז"ל

'אני מעמיד להם מלך כהמן, ובעל כרחם חוזרים למוטב'".
"בעל הסולם", הקדמה לספר "פנים מאירות ומסבירות"

גם כיום יש מקום לציווי של אסתר על מרדכי: "לך כנוס את כל היהודים" )אסתר ד, טז(. 
הפתרון למצבנו הוא התעלות מעל האגו הפרטי והתאחדות בבקשה הנכונה.

כשנבקש להיות מחוברים באהבה איש לאחיו, נוכל לשמש כצינור שדרכו יועבר כל הטוב 
שהבורא רוצה להעניק לכולם. העולם יתמלא אז שמחה, כולם ירגישו שהדבר מגיע 

מאיתנו, היהודים, ויישאו אותנו על כפיים. 

אמנם קשה להאמין, במצבנו כיום, שמישהו יסכים לוותר על עצמו לטובת האחר. עם 
זאת, חייבים להחליט ביחד שאנחנו רוצים לחיות חיים חדשים. כלומר, שאנחנו מעדיפים 
חיבור, איחוד, התחשבות וערבות הדדית – על פני פירוד, שנאה ותחרות דורסנית. 

אין ַדי בכך שנתעורר לאחדות רק בעת צרה, עלינו ללמוד להיות מחוברים גם בשגרה. 
למרות כל הפערים והמחלוקות הלגיטימיות, עלינו ללמוד לפתח קשרים של חיבור ואהבה. 

כמו אחים שונים במשפחה אחת, כמו פרחים מגוונים בזר אחד.

אם רק נגבש רצון משותף לכך שהתיקון החברתי הזה יקרה ונתחיל לפעול בהתאם, 
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הכרענו את המערכה. כי אותו ֵגן רוחני של "ואהבת" יושב עמוק בתוך כל אחד מאיתנו, 
והוא רק דורש הפעלה. אף אחד מאיתנו אינו יכול לעשות זאת לבד, אבל ביחד הכול 

אפשרי.

"פורים" הוא המצב שעומד לפנינו. אם "נתלה על העץ" את האגו שמפריד בינינו, ונעלה 
את חשיבותה של אהבת הזולת "על הסוס", נוכל לממש את מהותנו הפנימית ונביא 

לעולם "צהלה ושמחה" אמיתיות.

"'ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים'.
המן אמר, שדעתו הוא, שנוכל להצליח לאבד היהודים,

מטעם שהם בפירוד בין אדם לחברו.
על כן הכוח שלנו נגדם בטח נצליח, כי זה גורם פירוד בין אדם למקום,

וממילא ה' לא יעזור להם, כיוון שהם נפרדים ממנו.
לכן הלך מרדכי לתקן את הפגם הזה, כמו שמבואר בכתוב

'נקהלו היהודים וכו', להיקהל ולעמוד על נפשם'.
היינו, על ידי ההתאחדות הצילו את נפשם". 

"בעל הסולם", מאמרי "שמעתי", קמד
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 מנהגים ומושגים 
בראי חכמת הקבלה
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 משנכנס אדר מרבים בשמחה 
כל המועדים בלוח השנה העברי מציינים תחנות בדרך לתיקון השלם, ופורים הוא התחנה 
האחרונה. המושג "חודש" מסמל התחדשות פנימית. במצב הרוחני שנקרא "חודש אדר" 
האדם מסיים לתקן את כל רצונותיו ומכוון אותם לאהבה ונתינה, ולפיכך הוא ראוי לקבל את 
כל הטוב שלשמו נברא. התפשטות ההנאה ברצונות המתוקנים מורגשת כשמחה גדולה 
וכתענוג אינסופי. לכן נהוג לומר: "משנכנס אדר מרבים בשמחה". חז"ל אמרו: "לעתיד לבוא, 
כל המועדים יתבטלו, חוץ ממגילת אסתר", והאר"י הקדוש מסביר: "כי לעולם לא היה נס 

גדול כזה, לא בשבתות ולא ביום טוב" )שער הכוונות, עניין פורים, דרוש א(.

 תחפושות ומסכות 
בפורים מתחפשים כי אנחנו חוגגים את גילוי ההסתרה. מלכתחילה, נסתר מאיתנו 
הכוח העליון. הוא שולח אויבים ושונאים, כמו המן, שמאיימים להשמידנו. אבל כשאנחנו 
מתחילים לתקן את היחסים בינינו, אנו מגלים שכל התופעות השליליות מתפוגגות. הכוח 
העליון כמו פושט את התחפושות הרעות שלבש עד כה, ומתגלה לנו כטוב ומיטיב. 
בהתאם לכך, חבישת המסכות נועדה להדגיש עד כמה חיצוניותם של החיים מסתירה את 

הכוח הפנימי, הכוח העליון.

 משלוחי מנות ומתנות לאביונים 
מנהגי פורים מצביעים על המתכון לשמחה המושלמת. משלוחי המנות והמתנות לאביונים 
מבוססים על נתינה שמסמלת אהבה הדדית. משלוח המנות צריך לכלול מזון ומשקה 
כאות לשלמותה של המתנה. מנהגים אלה מלמדים שהשמחה אינה נמצאת בתוך האדם 
באופן אישי, אלא רק בינינו. רק על ידי חיבור לאחרים אפשר להגיע לקשר עם הכוח 

העליון ולהתמלא שמחה אמיתית.
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 שתייה "עד דלא ידע" 
שתיית היין בסעודת פורים מסמלת את השפע הגדול שיורד עלינו כשאנו מחוברים, 
וממלא את הרצון ליהנות המתוקן שלנו. השתייה מסמלת מצב רוחני מושלם שבו אין 
צורך בשום הגבלות. הכול כבר מתוקן, ולכן הכול מותר, הכול אפשרי. זו הרגשה של מילוי 

כל החסרונות, ביטחון מלא, אהבה שלמה.

בשפת הקבלה, השתייה מסמלת את "אור החכמה", התענוג העילאי שיכול להתקבל 
בתוך "הכלי" ללא שום הגבלות. איננו שותים כדי לטשטש את עצמנו, אלא כדי לסמל 
מצב שבו הכול מתוקן, ואין כבר הבדל בין מה שנראה כטוב ובין מה שנראה כרע. אנו כבר 

ָרטי הבריאה משלימים זה את זה לאחדות מופלאה. רואים כיצד כל ְפּ

 אוזני המן 
בלשון חז"ל אוזני המן נקראים גם "כיסי המן". הם באים לסמל את העובדה שצריך לקחת 
מהמן רק את הכיסים, כלומר רק את הרצון לקבל הנאה ותענוג, אבל לא את שיטת המילוי 
שלו. המן מסמל את השאיפה ליהנות מניצול הזולת, שאיפה שהיא פסולה והרסנית. 
מהות התיקון היא להחליף את צורת המילוי של "הרצון לקבל", בשיטה המתוקנת שמרדכי 
מייצג. כלומר, רק לאחר שהחלפנו את ה"כוונה ליהנות לעצמנו" ב"כוונה של נתינה לזולת", 

נוכל להשתמש בכל רצון לפעולה מתוקנת.

 רעשנים 
נהוג להרעיש כשמזכירים את שמו של המן, כדי להזכיר לנו שעלינו למחוק אותו מקרבנו. 
המן מייצג את הכוח הרע שבתוכנו, את היחס הרע שלנו לזולת שאותו עלינו להפוך ליחס 
של אהבה. אם נמחק את הרע שבקרבנו, את הרע שביחסים בינינו, כל האיומים החיצוניים 

יתפוגגו כלא היו.
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ָרס ּוָמַדי  ן, ּפָ  ׁשּוׁשָ
בסיפור המגילה אסתר אומרת למרדכי לכנס את כל היהודים אשר בשושן. למה רק 

אותם? הלוא היו עוד יהודים בפרס ומדי. 

היהודים שחיים ב"שושן", מלשון "שושנה בין החוחים" )שיר השירים ב, ב(, מסמלים 
את רצונותיו של האדם שמסכימים ללכת "עד הסוף" בדרך ההתפתחות הרוחנית. הם 
מסכימים לכרות את הקוצים )החוחים(, את הרצונות האגואיסטיים שמפריעים להם 
בדרך אל ה"שושנה" שמסמלת שלמות רוחנית. לעומתם, היהודים הנמצאים בפרס ומדי 

מסמלים רצונות חלשים יותר באדם. 

 זרע עמלק 
"המן האגגי" הוא מזרע עמלק, אשר מייצג את יצר הרע. המושג "עמלק" הוא ראשי תיבות 
של "על מנת לקבל". הכוח האגואיסטי הזה גורם לנו "שלא ללכת בדרכי השפעה" ובכך 
ממית אותנו, כלומר מונע מאיתנו את כל הטוב והעונג שאפשר להשיג בחיים. לכן מוטל 
על האדם "למחות את העמלק שבלבו ומוחו" )הרב"ש, מאמר "מהו הסדר במחיית עמלק"(.

 מקור השם מרדכי 
השם "מרדכי" בא מהביטוי הארמי "מירא דכיא – מר דכי". זהו תרגום של המונח "מור 
דרור", שמכוון לדבר שהוא זך ונקי. מרדכי מייצג, כאמור, את הרצון הזך והנקי ביותר שקיים 

באדם.
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 ונהפוך הוא 
רּו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה  ּבְ "ביום אשר ׂשִ
בשונאיהם" )אסתר ט, א(. בסיפור המגילה רגע ההיפוך, שבו הגורל מתהפך וידם של 
היהודים על העליונה למרות צו ההשמדה שריחף מעל ראשם, מסמל את ההיפוך הפנימי 

שקורה בתוכנו. 

כאשר האדם מגיע לנקודה שבה הוא מבין עד כמה "הרצון לקבל לעצמו" שולט בו, 
והוא משתוקק באמת להפוך אותו לטוב, הבורא גורם לנס, למהפך, והיהודים שולטים 
בשונאיהם. כלומר, תכונת ההשפעה והאהבה שולטת ברצונות האגואיסטיים. דווקא מתוך 

החושך הגדול זוכים לאור.

 והעיר שושן נבוכה 
המבוכה של העיר שושן מייצגת את המבוכה, את הבלבול שקיים באדם. רצונותיו השונים 
מתקוטטים בתוכו, והוא אינו יודע עם מי הצדק. האם דרכו של המן היא הנכונה או דרכו 

של מרדכי? האם כדאי להעדיף את הקבלה לעצמי או את האהבה לזולת?

המונח "פרס" משמעותו מחצית. היהודים הנמצאים בפרס מסמלים את הרצונות של 
האדם, שמסכימים שלבו יחולק לשני חצאים. כלומר, לאפשר ליצר הרע לשלוט לצד היצר 
הטוב. היהודים הנמצאים במדי מסמלים את הרצונות שאומרים "ַדי!", די לנו במה שיש 

לנו, אין צורך לטרוח כל כך בתיקון האגו לאהבה ונתינה טהורה. 

לכן, כשאסתר שולחת את מרדכי לַכנס את היהודים היא מכוונת ליהודים הנמצאים 
בשושן, כי רק מהם יתפשט התיקון לכולם.
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 "עיקר הנס הוא, 
 אשר ישלטו היהודים 

 המה בשונאיהם. 
כלומר, בזמן שבחינת 

 היהודים שבלבו 
 של האדם שולטים".

הרב"ש – הרב ברוך שלום אשלג



מן המקורות
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 האור של גמר התיקון 
חז"ל אמרו "משנכנס אדר מרבין בשמחה". היות שבחודש אדר היה בו הנס של פורים, 
שהיה מאיר אור של גמר התיקון, כמו שכתוב "לכן לעתיד לבוא כל המועדים יתבטלו חוץ 

ממגילת אסתר".

הרב"ש – הרב ברוך שלום אשלג, מאמר "עניין שמחה"

 למה קוראים פרשת זכור בשבת לפני פורים 
למה קוראים פרשת זכור בשבת לפני פורים. היינו, אנו רואים שלפני פורים צריכים למחות 
עמלק, על מה מרמז לנו את זה. ידוע שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו. אלא, כדי 
שלא יהיה נהמא דכסופא ]לחם בזיון[, ניתן לנו עבודה, בכדי לקבל שכר, היינו שלא יהיה 
מקום לבושה. אי לזאת, ניתן לנו יצר הרע, המכונה בשם "עמלק"... לכן צריכים להתגבר 
על הרע שבנו, שנבחן למחיית עמלק. ואז יכולים לזכות לאור הגאולה, כמו שהיה אז בימי 

מרדכי.

הרב"ש, מאמרי דרגות הסולם, "מחיית עמלק"

 כיצד עמלק רוצה להמית אותנו 
דווקא בזמן שיודעים את מה שעמלק גרם לנו, שהיא בחינת מיתה, שגרם לעולם, היינו 
בשליטתו, שלא ללכת בדרכי השפעה, להיות דבוקים בחיי החיים, אז משתדלים למחות 
אותו מעל פני האדמה. אחרת, שהאדם עוד לא הגיע למדרגת "ידע, מה שעשה לנו המן 

ועמלק", אין האדם משתוקק למחות אותו.

הרב"ש, מאמר "פורים, שהמצוה עד דלא ידע"
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 כאשר ישראל כאגודה אחת, אין לעמלק שליטה בהם 
כשבני ישראל נעשים אגודה אחת, אין לעמלק שליטה בהם, רק ברפידים ]מלשון: רפיון, 

ומלשון: פרודים[. לכן הלשין המן, "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים". 

שכל הכוח שלהם – האחדות. ועתה הם בפירוד. והאמת כך היה, על ידי החטאים נתעורר 
כוח עמלק ואינו מניח להם להתאחד. ולכן נאמר "כנוס את כל היהודים", "להיקהל ולעמוד 
על נפשם". הכול ע"י הכינוס והקהילה. ומרדכי הצדיק איחה אותם ונתאחדו על ידו כי היה 

לו כוח האחדות. לכן נקרא "יחידי". כלל כל היהודים. 

וכן בכל פורים מתעורר כוח האחדות, ועל שם זה קבעו מצוות קריאה בציבור "בכל דור 
ודור, משפחה ומשפחה". שבזמן הבית היו מתאחדים ממש במקום אחד. ועתה בגלות, 
התאספות כל מקום ומקום בכוח מצוות אלו, משלוח מנות ומתנות לאביונים, הכול בעבור 

האחדות. וכן אומרים, "בראותם יחד תכלת מרדכי", בכוח האחדות.

"שפת אמת", שמות – לפורים

 לאחר עבודה רבה, מתגלה הפגם של בגתן ותרש 
בגתן ותרש, שרצו לשלוח יד במלכו של עולם, "וייוודע הדבר למרדכי, ויבוקש הדבר ויימצא". 
וענין הביקוש לא היה בפעם אחת, שלא בנקל השיג מרדכי את זה, אלא אחר עבודה רבה 

גילה לו את עניין הזה של הפגם.

ואחר שנתגלה לו בבירור, תלו את שניהם. היינו שהרגישו את הפגם מזה, אז תלו. היינו 
שהעבירו את עשיות ורצוניות האלו מהעולם.

הרב"ש, אגרת לא
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 אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן 
הנה מצאנו במגילה: "אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן". ולפי הפשט 
קשה להבין. הלוא אחר המעשה שמרדכי עשה, דבר טוב למלך, היה המלך צריך להגדיל 

את מרדכי, ולא את המן?

ויש לפרש זה... הקב"ה מגדיל הרע של האדם, הנקרא "המן", היינו שמראה לו את האמת, 
איך הרע שבקרבו מפריע לו מלקבל את כל התענוגים הרוחניים... ובזמן שאין האדם 
יכול לראות את פרצופו האמיתי של הרע שלו, היינו צורתו של המן, אז אין האדם יכול 
להתפלל לה' שיעזור לו להינצל מהרע. ורק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של המן, 
שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים וכו', היינו שהמן רוצה להשמיד את כל דבר שיש 
לו שייכות ליהדות, שלא נותן לו לעשות שום דבר שבקדושה, אז הוא יכול לתת תפילה 
אמיתית. ואז יקוים "הקב"ה עוזרו", לכן אז שייך דברי הצומות וזעקתם, שמתפללים לה', 

שיינצל מהמן הרע הזה.

הרב"ש, מאמר "ובתורתו יהגה"

 כריעה להמן פירושה קבלת שליטתו 
וזה ענין "וישם את כסאו מעל כל השרים". וכמו כן נתן לו השליטה, היינו שכל עבדי המלך 
היו כורעים ומשתחווים להמן, כי צווה לו המלך, שהוא יקבל השליטה.  וכולם היו משלימים 
אתו. שעניין הכריעה היינו קבלת שליטה, כי הדרך של המן בעבודה מצא חן בעיניהם יותר 
מדרך של מרדכי, וכל היהודים אשר בשושן קבלו את שליטת המן, עד שקשה להם להבין 

את דעתו של מרדכי.

הרב"ש, אגרת לא
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 כשהיהודים בפירוד 
"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים". המן אמר, שדעתו הוא, שנוכל להצליח לאבד 
היהודים, מטעם שהם בפירוד בין אדם לחברו. על כן הכוח שלנו נגדם בטח נצליח, כי זה 
גורם פירוד בין אדם למקום, וממילא ה' לא יעזור להם, כיוון שהם נפרדים ממנו. לכן הלך 
מרדכי לתקן את הפגם הזה, כמו שמבואר בכתוב "נקהלו היהודים וכו', להיקהל ולעמוד 

על נפשם". היינו, על ידי ההתאחדות הצילו את נפשם.
"בעל הסולם" – הרב יהודה אשלג, מאמרי "שמעתי", קמד

 המן שבלב 
ההכנה לפורים היא הרגשת הרע של המן, שהוא רוצה להשמיד להרוג ולאבד את כל 
היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד. לכן האדם צריך לתת תשומת לב לבחינת 
המן שבלבו. איך שהוא רוצה להשמיד כל דבר השייך לקדושה. והוא מצטער על זה, שאין 
כוח בידו להתגבר על מחשבת המן, מה שהוא רוצה להשמיד את כל היהודים... ועיקר 
הנס הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. כלומר, בזמן שבחינת היהודים שבלבו 

של האדם שולטים.
הרב"ש, מאמר "מהו שקוראים פרשת זכור לפני פורים, בעבודה"

 על ידי השאיפה להשפעה זוכים לנס 
על ידי זה שהאדם רוצה ללכת בבחינת השפעה, על ידי זה הוא זוכה לבחינת נס, מטעם 
שזה כנגד הטבע והדעת. ואין זה ביכולת האדם, אלא לנס מן השמים אנו זקוקים.

הרב"ש, מאמר "שלום עם הבורא"
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 המן ומרדכי, כלים ואורות 
על עניין שאוכלים המן-טשים, היינו כיסים של המן, אמר, היות ש"חייב אדם להשתכר 
בפורים, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", לכן אוכלים "כיסי המן", בכדי שנזכור, 
שהמן לא הביא לנו יותר מהכיסים, שנקראים כלים, ולא הפנימיות. פירוש, שרק הכלים 
של המן יכולים לקבל, ולא האורות, הנקרא פנימיות. מטעם, שגדלות הכלי קבלה נמצאים 
ברשותו של המן. וזה אנו צריכים להוציאו ממנו. אבל להמשיך האורות, זה לא יכולים עם 

כלים של המן. וזה דווקא ע"י כלים של מרדכי, שהם כלים דהשפעה.

"בעל הסולם", מאמרי "שמעתי", רכט

 לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן 
אסתר אמרה למרדכי, "לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו 
וכו', ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר אבדתי אבדתי". ויש להבין מדוע דווקא 
הנמצאים בשושן, הלא היו יהודים גם בפרס וגם במדי, ולמה לא אמרה כנוס דווקא 
בשושן? יש להבחין בין היהודים הנמצאים בשושן, לבין היהודים הנמצאים בפרס ומדי. 
פרס זה לחצאין, לשון "פרס בשחרית ופרס בין הערביים", שהם בבחינת כל המשתתף 
שם שמים ודבר אחר, כלומר לא צריכים לעשות הכול לשם שמים, אלא חצי ליצר הרע 
וחצי ליצר הטוב. ומדי נקרא מלשון "די, מי שאמר לעולמו די ולא תתפשט", זאת אומרת 
זה שיש לו יראת שמים ותורה ומצוות די לו, והוא מסתפק בזה. לאלו אנשים לא אמרה 
אסתר "כנוס", אלא רק לאלו הנמצאים בבחינת שושן, כלומר שהעבודה שלהם היא 

בבחינת "הקהה את שיניו".

הרב"ש, מאמר "גילוי הסתרה"
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 מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו 
אנו רואים, בשעה שאחשוורוש רצה לעשות איזה יקר למרדכי, כמו שכתוב: "ויאמר המלך 
מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה, וכו'. ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש, אשר המלך 
חפץ ביקרו, וכו'. ויאמר המן אל המלך, יביאו לבוש מלכות" )מגילת אסתר, פרק ו(. ולפי זה 
שאל, איך יכול להיות דבר כזה, אם המלך רוצה לעשות "יקר" למרדכי, אז הוא שואל את 
המן, "מה לעשות באיש, אשר המלך חפץ ביקרו". ותירץ, שכאן הוא רמז לסדר השפעת 
השפע לתחתונים. כי בטח הקב"ה רוצה לתת יקר וגדולה לצדיק, וזה ענין מרדכי הצדיק. 
אבל אם הוא ישאל את הצדיק, מה אתה רוצה, שאני אתן לך, הצדיק יגיד, שהוא לא רוצה 
לקבל שום דבר, אלא להיפך, הוא רוצה רק להשפיע להמלך. לכן היה צריך לשאול את 
בחינת המן שבו, מה שהוא מבין שכדאי לקבל. ואחר כך אמר, "ועשה כן למרדכי היהודי", 
היינו שיקבל את היקר וגדולה לא בכלים של המן, שנקרא "מקבל בעל מנת לקבל", אלא 

ב"מקבל בעל מנת להשפיע".

הרב"ש, מאמר "מהו הצורך לשאילת כלים מהמצרים"

 עד דלא ידע 
"עד דלא ידע" – יש ג' בחינות: א. דלא ידע הבחן בין ארור לברוך, היינו שעוד לא נקבעה 
הידיעה, שהרצון לקבל נקרא המן, והרצון להשפיע נקרא מרדכי הצדיק... ב. שכבר נקבע 
אצלו הידיעה, שקבלה נקרא המן והשפעה נקרא צדיק. ג. בגמר התיקון, שהס"ם יהיה מלאך 
קדוש, היינו שהקבלה כבר קיבלה תיקון על מנת להשפיע, אם כן אין כבר הבחנה מקבלה 
להשפעה... וזה "חייב אדם להשתכר בפורים"... משום שהוא עניין של גמר התיקון. לכן 
צריכים לרמז על גמר התיקון, שעניין להשתכר הוא נקרא המתקה, שכל הרע כבר נמתק. 

הרב"ש, מאמר "עד דלא ידע"
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 "הרצון לקבל 
 נקרא המן,

 והרצון להשפיע 
 נקרא מרדכי".

הרב"ש – הרב ברוך שלום אשלג



מגילת אסתר

47



פרק א
א ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה 
ֶשֶבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה.  מדינה. ב בימים ההם, ּכְ
ג בשנת שלוש למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומַדי, הפרתמים 
ושרי המדינות לפניו. ד בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, 
ימים רבים, שמונים ומאת יום. ה ּוִבְמלוֹאת הימים האלה, עשה המלך לכל העם 
הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן משתה שבעת ימים, בחצר גינת ביתן 
המלך. ו חּור כרפס ותכלת, אחוז בַחבלי בּוץ וארגמן, על גלילי כסף, ועמודי ֵשש. 
מיטות זהב וכסף על רצפת בהט ָוֵשש וַדר ְוסוָחֶרת. ז והשקות בכלי זהב, וכלים 
מכלים שונים ויין מלכות רב, כיד המלך. ח והשתייה כדת, אין אונס. כי כן ִיֶסד המלך 
על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. ט גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים, 
ביין, אמר  י ביום השביעי, כטוב לב המלך  בית המלכות, אשר למלך אחשוורוש. 
למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס, שבעת הסריסים, המשרתים את 
פני המלך אחשוורוש. יא להביא את ושתי המלכה לפני המלך, בכתר מלכות, להראות 
ְדבר  העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה היא. יב ותמאן המלכה ושתי לבוא, ּבִ
ויאמר המלך  יג  בו.  ויקצוף המלך מאד וחמתו בערה  המלך, אשר ביד הסריסים. 
יד והקרוב אליו,  יודעי דת ודין.  יודעי הִעתים, כי כן ְדבר המלך לפני כל  לחכמים 
כרשנא שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן, שבעת שרי פרס ומַדי, רואי פני 
ָדת, מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא  המלך, היושבים ראשונה במלכות. טו ּכְ
טז ויאמר ממוכן לפני המלך  עשתה את מאמר המלך אחשוורוש, ביד הסריסים. 
והשרים, לא על המלך לבדו ָעְוָתה ושתי המלכה. כי על כל השרים, ועל כל העמים, 
אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. יז כי ֵיצא דבר המלכה על כל הנשים, ְלַהְבזות 
בעליהן בעיניהן, באומרם, המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו, 
רות פרס ומַדי, אשר שמעו את דבר המלכה, לכל  ולא באה. יח והיום הזה תֹאַמרנה ׂשָ
שרי המלך, ּוְכַדי ביזיון ָוָקצף. יט אם על המלך טוב, ֵיצא דבר מלכות מלפניו, וייכתב 
ָדֵתי פרס ומַדי, ולא יעבור. אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה  ּבְ
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ייתן המלך ִלְרעותה הטובה ממנה. כ ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, 
כי רבה היא. וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן. למגדול ועד קטן. כא וייטב הדבר בעיני 
ְדַבר ממוכן. כב וישלח ספרים אל כל מדינות המלך.  המלך והשרים. ויעש המלך ּכִ
ְכָתבה ואל עם ועם כלשונו. להיות כל איש ׂשוֹרר בביתו ומדבר  אל מדינה ומדינה ּכִ

ְלשון עמו. ּכִ
פרק ב

א אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשתה, 

ואת אשר נגזר עליה. ב ויאמרו נערי המלך, משרתיו: יבקשו למלך נערות בתולות 
טובות מראה. ג ַוַיְפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ְוִיְקבצו את כל נערה 
בתולה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד ֵהֶגא ְסריס המלך שומר 
הנשים, וָנתוֹן תמרוקיהן. ד והנערה אשר ִתיַטב בעיני המלך, תמלוך תחת ושתי. וייטב 
הדבר בעיני המלך, ויעש כן. ה איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן 
שמעי בן קיש איש ימיני. ו אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם ְיָכְנָיה 
מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנאצר מלך בבל. ז ויהי אוֵמן את הדסה, היא אסתר 
בת דודו, כי אין לה אב ואם. והנערה יפת תואר וטובת מראה, ּוְבמוֹת אביה ואמה, 
ְלָקָחה מרדכי לו לבת. ח ויהי בהישמע דבר המלך ודתו, ובהיקבץ נערות רבות אל 
שושן הבירה, אל יד ֵהָגי, ותילקח אסתר אל בית המלך, אל יד הגי שומר הנשים. ט 
ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ַוְיַבֵהל את תמרוקיה ואת ָמנוֶֹתָה לתת לה, 
ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך. ַוְיַשֶנָה ואת נערותיה לטוב, בית 
הנשים. י לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה. כי מרדכי ציווה עליה, אשר לא 
תגיד. יא ובכל יום ויום מרדכי מתהלך, לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר 
ומה ייעשה בה. יב ּוְבַהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות 
לה כדת הנשים, שנים עשר חודש. כי כן יְמְלאו ימי ְמרּוֵקיהן. ִשישה חודשים בשמן 
המור, וִשישה חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. יג ּוָבזה, הנערה באה אל המלך. 
יד בערב  ִעמה מבית הנשים, עד בית המלך.  יינתן לה, לבוא  את כל אשר תאמר 
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היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים ֵשִני, אל יד ַשַעְשַגז סריס המלך שומר 
הפילגשים. לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. טו ובהגיע 
תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי, אשר לקח לו לבת, לבוא אל המלך, לא ביקשה 
דבר, כי אם את אשר יאמר ֵהַגי סריס המלך, שומר הנשים. ותהי אסתר נושאת חן 
בעיני כל רוֶאיָה. טז ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש, אל בית מלכותו, בחודש 
יז ויאהב המלך את אסתר מכל  העשירי, הוא חודש טבת, בשנת שבע למלכותו. 
הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות. וישם כתר מלכות בראשה וימליֶכָה 
תחת ושתי. יח ויעש המלך משתה גדול, לכל שריו ועבדיו. את משתה אסתר. ַוֲהנחה 
ֵאת כיד המלך. יט ובהיקבץ בתולות, שנית, ומרדכי יושב  למדינות עשה, וייתן ַמׂשְ
בשער המלך. כ אין אסתר ַמֶגדת מולדתה ואת ַעמה, כאשר ציווה עליה מרדכי. ואת 
מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו. כא בימים ההם, ומרדכי 
יושב בשער המלך. ָקַצף בגתן ותרש, שני סריסי המלך, משומרי הסף, ויבקשו לשלוח 
יד במלך אחשוורוש. כב ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה. ותאמר אסתר 
למלך, בשם מרדכי. כג ויבוקש הדבר ויימצא, וייתלו שניהם על עץ. וייכתב בספר 

דברי הימים, לפני המלך.
פרק ג

א אחר הדברים האלה, גיַדל המלך אחשוורוש את המן בן המדתא האגגי, וינשאהו 
ַוָישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. ב וכל עבדי המלך אשר בשער המלך, 
כורעים ומשתחווים להמן. כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ג 
ויאמרו עבדי המלך, אשר בשער המלך, למרדכי, מדוע אתה עובר את מצַות המלך. 
ד ויהי כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע אליהם, ויגידו להמן, לראות, היעמדו דברי 
מרדכי. כי הגיד להם, אשר הוא יהודי. ה וירא המן כי אין מרדכי כורע ומשתחווה 
ַוִיֶבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את ַעם  ו  לו, ויימלא המן ֵחמה. 
ַעם  בכל מלכות אחשוורוש,  היהודים אשר  כל  ויבקש המן להשמיד את  מרדכי. 
מרדכי. ז בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, בשנת שתים עשרה למלך אחשוורוש. 
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הפיל פור הוא הגורל לפני המן, מיום ליום ומחודש לחודש שנים עשר, הוא חודש 
אדר. ח ויאמר המן למלך אחשוורוש: ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, בכל 
מדינות מלכותך, וָדֵתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין 
שווה להניחם. ט אם על המלך טוב, ייכתב לאבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשקול 
ידו,  ויסר המלך את טבעתו מעל  י  ידי עושי המלאכה, להביא אל גנזי המלך.  על 
ויתָנה להמן בן המדתא האגגי צורר היהודים. יא ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, 
והעם, לעשות בו כטוב בעיניך. יב ַוייָקראו סופרי המלך בחודש הראשון, בשלושה 
עשר יום בו, וייכתב ככל אשר ציווה המן אל אחשדרפני המלך ואל הפחות אשר 
ְכָתבה, ועם ועם כלשונו. בשם  על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ּכִ
המלך אחשוורוש נכתב, ונחתם בטבעת המלך. יג ונשלוח ספרים ביד הרצים, אל 
כל מדינות המלך, להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים 
ביום אחד, בשלושה עשר לחודש שנים עשר הוא חודש אדר. ושללם לבוֹז. יד פתשגן 
הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. 
ְדבר המלך, והדת ניתנה, בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו  טו הרצים יצאו דחופים, ּבִ

לשתות, והעיר שושן נבוכה.
פרק ד

א ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרע מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר. וֵיצא 
ויבוא עד לפני שער המלך. כי אין לבוא  ב  ויזעק זעקה גדולה ומרה.  בתוך העיר, 
ודתו  ְמקום אשר דבר המלך  ומדינה,  ובכל מדינה  ג  ְלבוש שק.  ּבִ אל שער המלך 
ותבוֹאָנה  ד  ָלרבים.  יוצע  ואפר  שק  ומספד.  ובכי  וצום  ליהודים,  גדול  ֵאבל  מגיע, 
נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאד. ותשלח בגדים להלביש 
קֹו מעליו. ולא קיבל. ה ותקרא אסתר לֲהתך מסריסי המלך,  את מרדכי, ולהסיר ׂשַ
אשר העמיד לפניה, ותצווהו, על מרדכי. לדעת מה זה, ועל מה זה. ו וֵיצא התך אל 
מרדכי, אל רחוב העיר, אשר לפני שער המלך. ז ויגד לו מרדכי את כל אשר ָקָרהו. 
דם. ח ואת  ואת פרשת הכסף, אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים, לאּבְ
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פתשגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד 
לה. ולצוות עליה, לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על ַעמה. ט ויבוא התך, 
כל  יא  מרדכי.  אל  ותצווהו  להתך,  אסתר  ותאמר  י  מרדכי.  דברי  את  לאסתר  ויגד 
עבדי המלך וַעם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך 
אל החצר הפנימית אשר לא ייקרא, אחת דתו להמית, לבד מאשר יושיט לו המלך 
את שרביט הזהב, ְוָחָיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום. יב ויגידו 
בנפשך,  תדמי  אל  אסתר:  אל  להשיב  מרדכי  ויאמר  יג  אסתר.  דברי  את  למרדכי 
להימלט בית המלך מכל היהודים. יד כי אם ַהֲחֵרש תחרישי, בעת הזאת, רווח והצלה 
יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו. ומי יודע, אם לעת כזאת, הגעת 
נוס את כל היהודים הנמצאים  למלכות. טו ותאמר אסתר, להשיב אל מרדכי. טז לך ּכְ
בשושן, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי 
ויעבור  יז  ָאַבדתי, אבדתי.  וכאשר  ובכן אבוא אל המלך, אשר לא כדת.  כן.  אצום 

מרדכי, ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר.
פרק ה

א ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, 
נוכח בית המלך. והמלך יושב על כיסא מלכותו, בבית המלכות, נוַכח פתח הבית. ב 
ויהי כראות המלך את אסתר המלכה, עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו. ויושט המלך 
לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר, ותיגע בראש השרביט. ג ויאמר 
לה המלך, מה לך אסתר המלכה, ומה בקשתך עד חצי המלכות, ויינתן לך. ד ותאמר 
אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום, אל המשתה אשר עשיתי לו. ה 
ויאמר המלך, מהרו את המן, לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן, אל המשתה 
לך.  ויינתן  היין, מה שאלתך  ויאמר המלך לאסתר במשתה  ו  אשר עשתה אסתר. 
ומה בקשתך עד חצי המלכות, ְוֵתָעש. ז ותען אסתר, ותאמר: שאלתי ובקשתי. ח אם 
מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי, ולעשות את בקשתי. 
ְדבר המלך. ט ויצא  יבוא המלך והמן, אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה ּכִ
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המן ביום ההוא, שמח וטוב לב. וכראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא 
זע ממנו. ויימלא המן על מרדכי ֵחמה. י ויתאפק המן, ויבוא אל ביתו. וישלח ויֵבא את 
אוהביו, ואת זרש אשתו. יא ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו. ואת כל אשר 
גידלוֹ המלך ואת אשר נישאוֹ על השרים ועבדי המלך. יב ויאמר המן, אף לא הביאה 
אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה, כי אם אותי. וגם למחר אני ָקרּוא 
לה, עם המלך. יג וכל זה איננו שווה לי, בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי, 
יושב בשער המלך. יד ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו עץ גבוה חמישים אמה, 
ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח. וייטב 

הדבר לפני המן, ויעש העץ.
פרק ו

א בלילה ההוא נדדה שנת המלך. ויאמר, להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, 
ויהיו נקראים לפני המלך. ב ויימצא כתוב, אשר הגיד מרדכי על בגתנא ותרש שני 
סריסי המלך, משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד, במלך אחשוורוש. ג ויאמר המלך: 
מה נעשה יקר וגדּולה למרדכי, על זה. ויאמרו נערי המלך, משרתיו, לא נעשה ִעמו 
דבר. ד ויאמר המלך: מי בחצר. והמן בא לחצר בית המלך החיצונה, לאמור למלך 
לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ה ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן, עומד 
בחצר. ויאמר המלך, יבוא. ו ויבוא המן, ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך 
חפץ ביקרו. ויאמר המן בלבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. ז ויאמר המן 
אל המלך: איש, אשר המלך חפץ ביקרו. ח יביאו לבוש מלכות, אשר לבש בו המלך. 
וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. ט ונתוֹן הלבוש והסוס, 
על יד איש משרי המלך הפרתמים, והלבישו את האיש, אשר המלך חפץ ביקרו, 
והרכיבוהו על הסוס, ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה ייעשה לאיש אשר המלך חפץ 
ביקרו. י ויאמר המלך להמן, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן 
למרדכי היהודי, היושב בשער המלך. אל תפל דבר מכל אשר דיברת. יא וייקח המן 
את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה 
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יב וישב מרדכי אל שער המלך. והמן נדחף  ייעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. 
יג ויספר המן לזרש אשתו, ולכל אוהביו, את כל אשר  אל ביתו, אֵבל וֲחפוי ראש. 
קרהו. ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו, אם ִמֶזרע היהודים מרדכי אשר ַהחילות לנפול 
לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. יד עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו. 

ַוַיבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר.
פרק ז

א ויבוא המלך והמן, לשתות עם אסתר המלכה. ב ויאמר המלך לאסתר גם ביום 
השני, במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה, ותינתן לך. ומה בקשתך עד חצי 
המלכות, ְוֵתעש. ג ותען אסתר המלכה, ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על 
המלך טוב. תינתן לי נפשי בשאלתי, וַעמי בבקשתי. ד כי נמכרנו אני ועמי, להשמיד 
להרוג ולאבד. ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין הצר שווה בנזק 
המלך. ה ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה: מי הוא זה ואי זה הוא, 
אשר ְמָלאוֹ לבו לעשות כן. ו ותאמר אסתר: איש צר ואויב, המן הרע הזה. והמן נבעת 
מלפני המלך והמלכה. ז והמלך קם בחמתו. ממשתה היין. אל גינת הביתן. והמן 
עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה, כי ָכְלָתה אליו הרעה מאת המלך. 
ח והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר 
עליה, ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה ִעמי בבית. הדבר יצא מפי המלך, ופני 
המן ָחפּו. ט ויאמר חרבונה, אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה 
המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן, גבוה חמישים אמה. ויאמר 
המלך, ְתלּוהּו עליו. י ויתלו את המן, על העץ אשר הכין למרדכי. וחמת המלך שככה.

פרק ח
א ביום ההוא, נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה, את בית המן צורר היהודים. 
ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר, מה הוא לה. ב וָיַסר המלך את טבעתו, אשר 
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העביר מהמן, ויְתָנה למרדכי. ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. ג ותוסף אסתר, 
ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו. ַוֵתְבך ותתחנן לו, להעביר את רעת המן האגגי 
 ואת מחשבתו, אשר חשב על היהודים. ד ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב. 
ותקם אסתר, ותעמוד לפני המלך. ה ותאמר, אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו, 
ייכתב להשיב את הספרים, מחשבת  ְוָכֵשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, 
המן בן המדתא האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים, אשר בכל מדינות המלך. ו 
כי איככה אוכל וראיתי ברעה, אשר ימצא את ַעמי. ואיככה אוכל וראיתי באובדן 
מולדתי. ז ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי: הנה בית המן 
תבו על  נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ, על אשר שלח ידו ביהודים. ח ואתם ּכִ
היהודים כטוב בעיניכם, בשם המלך, וִחתמו, בטבעת המלך. כי ְכָתב אשר נכתב 
בשם המלך, וַנחתום בטבעת המלך, אין להשיב. ט וייקראו סופרי המלך בעת ההיא, 
ציווה  אשר  ככל  וייכתב  בו,  ועשרים  בשלושה  סיון,  חודש  הוא  השלישי,  בחודש 
מרדכי אל היהודים ואל האחשדרפנים והפחות ושרי המדינות, אשר מהודו ועד כוש, 
ְכָתבה ְוַעם ָוָעם כלשונו. ואל היהודים  שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ּכִ
ככתבם וכלשונם. י ויכתוב, בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך. וישלח 
ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש, האחשתרנים בני הרמכים. יא אשר נתן 
המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג 
ולאבד את כל ֵחיל עם ומדינה הצרים אותם, טף ונשים. ושללם לבוֹז. יב ביום אחד, 
בכל מדינות המלך אחשוורוש, בשלושה עשר לחודש שנים עשר, הוא חודש אדר. 
יג פתשגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים. ולהיות היהודים 

עתידים ליום הזה, להינקם מאויביהם. יד הרצים רוכבי הרכש, האחשתרנים יצאו 
מבוהלים ודחופים, בדבר המלך. והדת ניתנה בשושן הבירה. טו ומרדכי יצא מלפני 
המלך, בלבוש מלכות תכלת ָוחּור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בּוץ וארגמן. והעיר 
שושן צהלה ושמחה. טז ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. יז ובכל מדינה 
ומדינה ובכל עיר ועיר, ְמקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, 

משתה ויום טוב. ורבים מעמי הארץ מתייהדים. כי נפל פחד היהודים עליהם.
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פרק ט
א ובשנים עשר חודש הוא חודש אדר, בשלושה עשר יום בו, אשר הגיע דבר המלך 
רּו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא, אשר  ּבְ ׂשִ ודתו להיעשות. ביום אשר 
ישלטו היהודים המה בשונאיהם. ב נקהלו היהודים בעריהם, בכל מדינות המלך 
אחשוורוש, לשלוח יד במבקשי רעתם. ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על 
כל העמים. ג וכל שרי המדינות והאחשדרפנים והפחות, ועושי המלאכה אשר למלך, 
מנשאים את היהודים. כי נפל פחד מרדכי עליהם. ד כי גדול מרדכי בבית המלך, 
בכל  היהודים  ויכו  ה  וגדול.  הולך  מרדכי  האיש  כי  המדינות.  בכל  הולך  וָשְמעוֹ 
אויביהם, מכת חרב והרג וַאְבדן. ויעשו בשונאיהם כרצונם. ו ובשושן הבירה הרגו 
ד חמש מאות איש. ז ואת פרשנדתא ואת דלפון ואת אספתא. ח ואת  היהודים ְוַאּבֵ
פורתא ואת אדליא ואת ארידתא. ט ואת פרמשתא ואת אריסיי ואת ארידיי ואת 
ויזתא. י עשרת בני המן בן המדתא, צורר היהודים, הרגו ובביזה לא שלחו את ידם. 
יא ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך. יב ויאמר המלך לאסתר 

ד חמש מאות איש ואת עשרת בני המן.  המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים ְוַאּבֵ
בשאר מדינות המלך, מה עשו. ומה שאלתך ויינתן לך ומה בקשתך עוד וֵתָעשׂ. יג 
ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן, לעשות כדת 
היום. ואת עשרת בני המן יתלו על העץ. יד ויאמר המלך להיעשות כן. ותינתן דת 
בשושן. ואת עשרת בני המן תלו. טו וייקהלו היהודים אשר בשושן, גם ביום ארבעה 
עשר לחודש אדר, ויהרגו בשושן שלוש מאות איש, ובביזה לא שלחו את ידם. טז 
ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוֹד על נפשם, ונוֹח מאויביהם, והרוֹג 
בשונאיהם, חמישה ושבעים אלף. ובביזה לא שלחו את ידם. יז ביום שלושה עשר 
לחודש אדר. ונוֹח בארבעה עשר בו, ועשה אותו יום משתה ושמחה. יח והיהודים אשר 
בשושן, נקהלו בשלושה עשר בו, ובארבעה עשר בו, ונוח בחמישה עשר בו, ועשה 
רזות, עושים  ָרזים היושבים בערי הּפְ אותו יום משתה ושמחה. יט על כן היהודים הּפְ
ויום טוב. ומשלוח מנות איש  יום ארבעה עשר לחודש אדר, שמחה ומשתה  את 
לרעהו. כ ויכתוב מרדכי את הדברים האלה. וישלח ספרים אל כל היהודים, אשר 
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בכל מדינות המלך אחשוורוש. הקרובים והרחוקים. כא לקיים עליהם להיות עושים 
כב  יום חמישה עשר בו, בכל שנה ושנה.  יום ארבעה עשר לחודש אדר, ואת  את 
כימים, אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, 
ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו  ליום טוב. לעשות אותם  ומאבל 
ומתנות לאביונים. כג וקיבל, היהודים, את אשר החלו לעשות. ואת אשר כתב מרדכי 
אליהם. כד כי המן בן המדתא האגגי, צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם. 
והפיל פור הוא הגורל, לֻהָמם ולאבדם. כה ובבואה לפני המלך, אמר ִעם הספר, ישוב 
מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו. ותלו אותו ואת בניו על העץ. כו 
על כן קראו לימים האלה פורים, על שם הפור. על כן, על כל דברי האיגרת הזאת. 
ומה ראו על ככה, ומה הגיע אליהם. כז קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל ַזרעם 
ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה, ככתבם 
וכזמנם. בכל שנה ושנה. כח והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה 
ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, 
וִזְכרם לא יסּוף מזרעם. כט ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל, ומרדכי היהודי, את 
כל תוקף: לקיים את איגרת הפורים הזאת, הֵשנית. ל וישלח ספרים אל כל היהודים, 
אל שבע ועשרים ומאה מדינה מלכות אחשוורוש: דברי שלום ואמת. לא לקיים את 
ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, 
וכאשר קיימו על נפשם ועל ַזרעם. דברי הצומות וזעָקָתם. לב ומאמר אסתר קיים, 

דברי הפורים האלה. ונכתב בספר.
פרק י

ם המלך אחשוורוש ַמס על הארץ, ואיי הים. ב וכל מעשה תוקפו, וגבורתו,  א וָיׂשֶ
ופרשת גדולת מרדכי, אשר גידלוֹ המלך, הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים 
למלכי מַדי ופרס. ג כי מרדכי היהודי, ִמְשֶנה למלך אחשוורוש, וגדול ליהודים, ורצוי 

לרוב אחיו, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל ַזרעו.
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"בֵני ברוך – קבלה לעם" היא עמותה ללא מטרות רווח, בראשותו של הרב ד"ר מיכאל 
לייטמן. העמותה שמה לה למטרה ולשליחות לממש את צוואתו של אחד מענקי הרוח 
של המאה העשרים, הרב יהודה אשלג, ולהפיץ שיטה מעשית לחיבור בין אנשים, כפתרון 

יסודי לבעיות ולאתגרים של ימינו. 

העמותה הוקמה בשנות התשעים, והיא עוסקת במימוש הערך "ואהבת לרעך כמוך" 
בקרב בני האדם בישראל ובעולם.

 "שמח אני שנבראתי בדור כזה,
שכבר מותר לפרסם את חכמת האמת".

הרב יהודה אשלג – "בעל הסולם"

"עתה קרבו הימים, שהכול יכירו וידעו שישועת ישראל
וישועת העולם כולו תלויה רק בהופעת חכמת אור הגנוז

של פנימיות רזי תורה בשפה ברורה".
הראי"ה קוק



הרב ד"ר מיכאל לייטמן, מייסד תנועת "קבלה לעם", היה תלמידו 
ועוזרו האישי של הרב ברוך שלום אשלג )הרב"ש(, בנו הבכור של 
מחבר פירוש "הסולם" לספר הזוהר, הרב יהודה אשלג. במשך 
שתים-עשרה שנה רכש מפי רבו את תורת "הסולם" של אביו, עד 
לפטירתו ב-1991. מדי יום מעביר הרב לייטמן הרצאות ושיעורים 
בספר הזוהר ובכתבי המקור של הקבלה, והם משודרים בשידור חי 

ברשתות טלוויזיה שונות וברשת האינטרנט.

הרב לייטמן הוא הוגה דעות בעל שם בינלאומי, פרופ' לאונטולוגיה ולתיאוריית הידע, 
דוקטור לפילוסופיה ולקבלה ובעל תואר שני בביו-קיברנטיקה רפואית. עד כה, פרסם 
70 ספרים שתורגמו ל-22 שפות. ספריו מציגים שיטה מעשית לפתרון משברים בנושאי 
חינוך, משפחה, חברה, כלכלה, יחסים בינלאומיים, אקולוגיה ותופעות סוציו-אקונומיות 

המשפיעות על יציבות העולם ועל האדם בפרט.

אודות הרב ד"ר מיכאל לייטמן

"אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולחבר ספרים,
כדי למהר את תפוצת החכמה".

הרב יהודה אשלג – "בעל הסולם"

  מיכאל לייטמן



"תרבות הריאליטי" הוא שם נרדף לטלוויזיה בימינו. עם זאת רבים כמהים לתכנים חדשים, 
מעניינים, מעוררי מחשבה, רעננים ומשמחים. ערוץ 66 מביא אליכם את עקרונות ספר 
הזוהר וחכמת הקבלה. הערוץ כולו מבוסס על הפקות מקור של תוכן איכותי, קשר 
אינטראקטיבי עם הצופים ותקשורת גם באמצעים מקוונים. הערוץ משדר מגוון תוכניות 
לכל המשפחה 24 שעות ביממה. תמצאו בו שיעורים והרצאות, קורסים למתחילים 
ולמתקדמים, תוכניות אקטואליה, תרבות, כלכלה, חינוך וזוגיות. הערוץ מהווה בית לכל מי 
שמחפש תשובות אמיתיות, ולא מוכן להתפשר. זהו ערוץ של חום, של אהבה, של תוכן 

איכותי ומאתגר ושל משמעות.

ערוץ "קבלה לעם"

ערוץ  ב-HOT, פתוח לכל המנויים ללא תשלום

פורטל התוכן הגדול והמקיף ביותר בעולם בנושא חכמת הקבלה האותנטית. בין שלל 
תכני הפורטל תוכלו למצוא: שידור אינטרנטי של ערוץ "קבלה לעם", לוח שידורים עדכני, 
שיעורים אינטראקטיביים און-ליין, תוכניות וקליפים, מאמרים בנושא אקטואליה ותרבות 
בראי הקבלה, ספרייה עשירה, מוזיקה ושירים להורדה, תכנים למשפחה, לימודי קבלה 

למתחילים ולמתקדמים ועוד.

פורטל "קבלה לעם"

www.kab.co.il



ל"קבלה לעם" הוצאה לאור המציעה מגוון רחב של ספרים: כתבי מקור של האר"י, של 
בעל הסולם ושל הרב"ש, ספרים ללימוד עצמי, ספרי מחקר וספרים להיכרות עם חכמת 

הקבלה.

הוצאה לאור של ספרי קבלה

מסלולי הלימוד במכללה משלבים לימוד אקדמי עם חוויה רגשית אישית. הלימוד מעניק 
מידע רחב ומקיף על ספר הזוהר וחכמת הקבלה, היכרות עם יסודותיה המרכזיים, ערכיה 

ואופן הלימוד המיוחד שלה. 

חומר הלימוד מועבר בצורה פשוטה, ברורה ומובנת, מהקל אל הכבד, תוך שימוש בכתבי 
מקור ומאמרים שנכתבו על ידי גדולי המקובלים. 

סגל המרצים במכללה מורכב ממורים ומנחים מקצועיים, בעלי ניסיון עשיר בהוראה 
ובפיתוח גישות ייחודיות בהוראת חכמת הקבלה האותנטית.

סניפי המכללה פועלים בכל רחבי הארץ. לפרטים: 1-700-509-209
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