
 
 
 

 בס"ד
 

 לא לריב עם אלוקים -פרשת פקודי ופורים 
 

  הקדמה שמות ן"רמב .1
 ובגאולה' בפי הנגזר הראשון הגלות בענין שמות ואלה ספר ונתיחד

 שכבר פי על אף ומספרם מצרים יורדי בשמות והתחיל חזר ולכן ממנו
 והנה. הוחל מאז כי הגלות ראשית הוא שם ירידתם כי בעבור זה נכתב

. ישובו אבותם מעלת ואל מקומם אל שובם יום עד נשלם איננו הגלות
 גולים יחשבו עדיין עבדים מבית שיצאו פי על אף ממצרים וכשיצאו

 המשכן ועשו סיני הר אל וכשבאו במדבר נבוכים להם לא בארץ היו כי
 מעלות אל שבו אז ביניהם שכינתו והשרה הוא ברוך הקדוש ושב

 נחשבו ואז המרכבה הם והם אהליהם עלי אלוה סוד שהיה אבותם
' ה כבוד ובהיות המשכן ענין בהשלימו הזה הספר נשלם ולכן גאולים

 :תמיד אותו מלא
 
  מ פרק . שמות2

ל( לה) ה ְולֹא־ָיכֹֹ֣ ל ָלבֹוא   מֹש  ֶׁ֗ ה  ל־אֹֹ֣ ד א  ַ֥ן מֹוע ֵ֔ כ  ָ י־ש  ִּֽ יו כ   ן ָעָלָ֖ ָעָנָ֑  ה 

ֹוד ק ו ְכבֹ֣ א ְיקָֹוֵ֔ ָ֖ ן ָמל  ִּֽ ָ כ  ְ ש  מ   ת־ה   :א 

ָע֤לֹות( לו) ָעָנן   ו ְבה  ִּֽ ל ה  ע ֹ֣ ן מ  ֵ֔ כ ָ ְ ש  מ   ו   ה  ְסעָ֖ י י  ֹ֣ נ  ָ֑ל ב ְ ָרא  ש ְ ל י  כָֹ֖  ב ְ

ם יה ִּֽ ְסע   :מ 

א( לז) ם־לַֹ֥ ה ְוא  ָ֖ ָעל  ן י  ָעָנָ֑ א ה  ו   ְולֹֹ֣ ְסעֵ֔ ֹום י  ד־יָ֖ וֹ  ע  ָעלֹתִּֽ  :ה 

 
  ב עמוד לא דף שבת מסכת בבלי . תלמוד3

 מנת על, סותר הוי - במקומו לבנות מנת על סותר: יוסי רבי וקסבר
 כל, מכדי: רבה ליה אמר. סותר הוי לא - במקומו שלא לבנות

 שלא לבנות מנת על סותר והתם ממשכן להו ילפינן מלאכות
 - יחנו' ה פי על דכתיב כיון, התם שאני: ליה אמר! הוא במקומו
   דמי במקומו לבנות מנת על כסותר

 
 פקודי. והגדת 4

הם נחשבו גאולים ...ומעתה זו התשובה לשאלה. אימתי נחשבו לגאולים

כשהשכינה שרתה ביניהם ומקומם הוא היכן שהשכינה, אחריה ילכו 

 ובעקבותיה יחנו. 

 
  כה פרק דברים . 5

ת ָז֕כֹור( יז) ֵ֪ ַ֥ה א  ר־ָעש ָ ק ְלָךָ֖  ֲאש   ָ֑ ךְ  ֲעָמל  ר  ָ֖ ד   ַ֥ם ב   אְתכ  צ  ם ב ְ י  ְצָרִּֽ מ    :מ 

ר( יח) ְרָך   ֲאש  ֶׁ֨ ךְ  ָקִּֽ ר  ֶׁ֗ ד   ב ב   נ  ֤ ְיז  ָך   ו  ים ב ְ ֹ֣ ל  ָ ֱחש  נ   ל־ה  יךָ  כ ָ ֵ֔ ֲחר  ִּֽ ָ֖ה א  ָ ת   ְוא 

ף ֹ֣ ע   ָעי  ָ֑ א ְוָיג  א ְולַֹ֥ ָ֖   :יםֱאלֹק ָיר 

 
  יז פרק יוחאי בר שמעון דרבי . מכילתא6
 וגונב כבוד ענני תחת נכנס שהיה' אומ יהושע' ר עמלק ויבא( ח)

 ויגע עיף ואתה' שנא והורגן' מישר נפשות
 
  ח פרשה( וילנא) רבה . אסתר7
 בנו בן לה אמור לך להתך אמר, קרהו אשר כל את מרדכי לו ויגד ה

 בדרך קרך אשר( ה"כ דברים) ד"הה עליכם בא קרהו של
 
 להשמיד' כו המן צוה אשר ככל ויכתב אסתר מגילת מועדים - שכיר . משנה8

  ולאבד ולהרוג

 ישראל על שבא ומהצרה מהגזרה ידעו עלמא כולי דבאמת והיינו

 עליהם בא מאין הסיבה על התבוננו לא אבל, בכתב הגזרה שראו

, והמן אחשורוש לב ומזדון מרצון זאת שבא חשבו הכלל כי, זאת

 שלא ולידע להתבונן לבו נתן מרדכי אבל, לישראל להרע לבם מרוע

 שנחלו הדרך מן שסרו לזה הסיבה רק, הזאת הגזרה יצא מלבם

 אף לחרון כלים רק היו והם, ומצותיה התורה ועזבו מאבותיהם

, השמים מן עונש שהוא זאת להבין רצו לא ישראל ההמון אבל... 'ה

 יתנו דלא וממילא הטבע ממקרי מקרה רק שהוא והבינו חשבו רק

 כל" את לו ויגד אסתר אל מרדכי ששלח וזה', ה אל להשיב לבם

 כמאמר עליהם בא קרהו של בנו בן המדרש וכדברי", קרהו אשר

 ספק להכניס עמלק של כונתו שזה והיינו", בדרך קרך אשר" הכתוב

 ,במקרה בא הכל רק בהשגחה להאמין שלא ישראל של בלבם

  ב פרק . אסתר9

יָדה( י) ֹ֣ ג   ר לֹא־ה  ְסת  ֵ֔ ָ֖ה   א  ָ מ  ת־ע  ָ֑ה   א  ָ ְדת  ֹול  ת־מִּֽ י ְוא  ִּ֧ י כ   ֵ֪ כ  ַ֥ה ָמְרד ֳּ ו ָ  צ 

יהָ  ָ֖ ַ֥ר ָעל  יד ֲאש   ִּֽ ג    :לֹא־ת 
  י"רש

 ידעו שאם וישלחוה בזויה ממשפחה שהיא שיאמרו כדי - תגיד לא אשר( י)
 :בה מחזיקים היו המלך שאול ממשפחת שהיא

 
  יא פסוק ב פרק . אסתר10

ֹום ֹום ו ְבָכל־יֹ֣ י   ָויֵ֔ כ  ךְ  ָמְרד ֳּ ל  ֵ֔ ְתה  י מ  ָ֖ ְפנ  ר ל  ָ֑ים ֲחצ ֹ֣ ש   נ ָ ית־ה  ת   ב   ע   ָלד  

ֹום לֹ֣ ְ ת־ש  ר א  ְסת  ֵ֔ ָ֖ה א  ָעש   ה־י   ה   ו מ  ִּֽ ָ  :ב 
  י"רש

 דוד ישועה רמז להם שניתן צדיקים משני אחד זה - בה יעשה ומה( יא)
 אמר עבדך הכה הדוב גם הארי את גם( יז א שמואל) שנאמר דוד ומרדכי

 לא אמר מרדכי וכן זה עם להלחם עליו לסמוך אלא זה דבר לידי בא לא
 לישראל להושיע לקום שעתידה אלא ערל למשכב שתלקח זו לצדקת אירע
 :בסופה יהא מה לדעת מחזר היה לפיכך

 
  כ פסוק לז פרק . בראשית11

ָֹ֣ה׀ ת  ו   ְוע  הו   ְלכֹ֣ ְרג ֶׁ֗ ה  ִּֽ הו    ְונ  כ   ל  ְ ש  ד ְונ  ח ֹ֣ א  ֹות ב ְ ֹרֵ֔ ב  ְרנו   ה  ה ְוָאמ ֕ ַ֥ י ָ ה ח   ָרָעָ֖

ְתהו   ה ֲאָכָלָ֑ ְרא ֕ ו   ְונ  ְהיָ֖ ה־י    :ֲחלֹמֹתִָּֽיו מ 
  נ פרק בראשית

ם( כ) ת  ֕ ַ֥ם ְוא  ְבת   י ֲחש   ָ֖ ה ָעל  ה   ים  ֱאלֹק ָרָעָ֑ ָבֹ֣ ָ ה ֲחש  ן ְלטָֹבֵ֔ ע   ְלמ ֶׁ֗

ה ֵֹ֪ ֹום ֲעש  י ַ֥ ה כ   ָ֖ ז   ת ה  ֲחיַֹ֥ ב ְלה  ם־ָרִּֽ  :ע 

 
  א פרק . שמות12

ו( כב) ֹ֣ ְיצ  ה ו  ְרעֵֹ֔ וֹ  פ   ָ֖ מ  ר ְלָכל־ע  אמָֹ֑ ן ל  ֹ֣ ב   ל־ה  ֹוד כ ָ ל ֶׁ֗ י   ָרה   ה  ְיאֹ   ה 

הו   יכ ֵ֔ ל  ְ ש  ָ֖ת ת   ב   ן ְוָכל־ה  ו  י ִּֽ ח   ס: ת ְ
  א פרק שמות י"רש

 יודעין אנו ואין, מושיען נולד היום אצטגניניו לו אמרו משה שנולד יום
 אותו גזר לפיכך, במים ללקות שסופו אנו ורואין, מישראל אם ממצרים אם

, לעברים הילוד נאמר ולא, הילוד הבן כל שנאמר, המצרים על אף היום
 :מריבה מי על ללקות שסופו יודעים היו לא והם

 
  ב פרק . שמות13

ה( ג) ינֹו   עֹוד   ְולֹא־ָיְכָלֹ֣ פ  צ ְ ח־לֹו   ה  ת  ִּֽק  ִּֽ ת ו  א ת  ֹ֣ב  מ  ֵֹ֔ ה ג  ְחְמָרַ֥ ת   ָמָ֖ר ו  ח   ב 

ת פ  ָ֑ ז ָ ם ו ב  ָ֤ש   ת  ה    ו  ָ ד ב  ל  י  ֵ֔ ת־ה  ם א  ַ֥ש   ָ ת  ו ף ו  ָ֖ ס  ת ב   ַ֥ פ  ל־ש ְ ר ע  ְיאִֹּֽ  :ה 

ב( ד) ַ֥ צ   ת  ת   וֹ  ו  ק ֲאחֹתָ֖ ָרחָֹ֑ ה מ  ָע֕ ָ֖ה ְלד  ָעש   ה־י   וֹ  מ   :לִּֽ
  ב פרק שמות עזרא אבן

 על נפשו להיות המלכות בבית משה שיגדל זה השם סבב אולי
 ורגילה שפלה תהיה ולא, והרגילות הלימוד בדרך העליונה מדרגה
 עשה שהוא בעבור המצרי שהרג, תראה הלא. עבדים בבית להיות
 חמס עושים שהיו בעבור, מהרועים מדין בנות והושיע. חמס

 בין גדל היה אלו כי, אחר דבר ועוד. שדלו מהמים צאנן להשקות
 כאחד יחשבוהו כי, ממנו יראים היו לא, מנעוריו ויכירוהו אחיו
 .מהם

 
  א עמוד קיט דף שבת מסכת בבלי . תלמוד14

 נכסיה נפישי דהוה, בשבבותיה נכרי ההוא הוה, שבי מוקיר יוסף

 מוקר יוסף - נכסי כולהו: )חוזים בכוכבים( כלדאי ליה אמרי. טובא
, מרגניתא בהו זבן, ניכסי לכולהו זבנינהו אזל. להו אכיל שבי

, זיקא אפרחיה - מברא עבר דקא בהדי. )כובע שלו(בסייניה  אותבה
 דמעלי אפניא אייתוה אסקוה. כוורא )דג( בלעיה, במיא שדייה
 לגבי אמטיוהו זילו: להו אמרי? השתא כי זבין מאן: אמרי. שבתא

, קרעיה. זבניה, ניהליה אמטיוה. דזבין דרגיל, שבי מוקר יוסף
 פגע. דדהבא דדינרי עיליתא בתליסר זבניה, מרגניתא ביה אשכח

 שבתא פרעיה - שבתא דיזיף מאן: אמר, סבא ההוא ביה

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  תרכב סימן ברורה . משנה15

 מן לברוח יכולין שאין ועוד התשובה מן שמדבר ביונה ומפטיר
 .י"הש
  ו ק"ס תרכב סימן הציון שער

, לים ונס בזה מיאן והוא, וינבא שילך מאתו רצה ה"שהקב, מיונה וראיה
 בים שנטבע וראינו, כידוע לנבאות השכינה עוד עליו ישרה שלא מקום
 יכול לא בודאי הנראה ולפי, ימים כמה במעיו שם והיה בדג ונבלע

' ה שרצון היה דבר שסוף ראינו מקום ומכל, יתברך' ה דברי להתקיים
 .בעניניו האדם הוא כן, וינבא וילך נתקיים יתברך

 
 273. והגדת מגילת אסתר עמוד 16

יונה נשלח להחזיר את נינוה בתשובה, חשש שאכן ישובו והדבר יעורר 

קטרוג על עם ישראל שאינם שבים, ובחר לברוח מארץ ישראל מקום 

הנבואה. ירד בספינה להפליג תרשישה. נחשוב אילו היה ממלא את 

ה על עצמה כליה. שליחותו. מגיע לעיר חוטאת, בגודש חטאיה גזר

ומזהירה שבעוד ארבעים יום תהפך. האם היה מישהו מאזין, מישהו שם 

 לב? אין סיכוי! אבל יונה חשש וברח ומה היה? 

התרגשה סערה, המלחים קראו איש בשם אלהיו ולשוא. יונה נמצא ישן 

בירכתי הספינה וסיפר שבשלו הסער הגדול הזה. אין ברירה משליכים 

לעו, והסערה הופכת לדממה. הדג הקיאו ליבשה ושב אותו לים והדג בו

וה. הלך וקרא בנינוה, והכל נרעשו ושבו בתשובה ומדוע? כתב וונצט

לוהו אל הים וכל הרד"ק: כי אנשי האניה היו בעיר והעידו עליו כי הטי

כאשר היה, לפיכך האמינו בנבואתו ושבו בתשובה שלמה! הרי ענינו 

 ואתו ופעלה פעולתה!לנו שעל ידי בריחתו התעצמה נב

 
  ד פסוק ו פרק . אסתר17

ר אמ  ַֹ֥ י  ךְ  ו  ָ֖ל  מ   י ה  ֹ֣ ר מ  ָ֑ ָחצ  ן ב  א ְוָהָמֹ֣ ֶָׁ֗ ר ב  ֲחצ ֤ ְך   ל  ל  מ    ית־ה  ה ב   יצֹוָנֵ֔ ֹ֣ ח   ה 

ר אמֹֹ֣ ךְ  ל  ל  מ  ֵ֔ ְתלֹות  ל  י ל  כ ֵ֔ ת־ָמְרד ֳּ ץ א ִּֽ ָ֖ ל־ָהע  ַ֥ין ע  כ  ר־ה  וֹ  ֲאש    :לִּֽ

 
  ב סימן י פרשה( וילנא) רבה . אסתר18

 ועליו, הכין לו תנא, לו הכין אשר העץ על מרדכי את לתלות ב
 יפעל לדולקים חציו מות כלי הכין ולו'( ז /תהלים/ שם) נאמר

 .יפעל בשחת ויפול ויחפרהו כרה בור
 
  לז פרק . בראשית19

בו  ( כה) ְ ש  י   ם ו  ח  ֱאָכל־ל  ִּֽ ֤או   ל  ש ְ י   ם   ו  יה  ינ  ִּֽ ו   ע  ְראֵ֔ י   ה   ו  נ   ת ְוה   אְֹרח ֹ֣

ים אל ֵ֔ ְמע  ְ ש  ָאָ֖ה י  ָ ד ב  ְלָעָ֑ ג   ם מ  יה ֹ֣ ל   ְגמ  ים ו  ֶׁ֗ א  ש ְ י ְנכֹאת  נִֹּֽ ֹ֣ ט ו ְצר   ָולֵֹ֔

ָ֖ים יד הֹוְלכ  ַ֥ ְיָמה ְלהֹור  ְצָרִּֽ  :מ 
  י"רש

 שכרן מתן להודיע, משאם את הכתוב פרסם למה -' וגו נושאים וגמליהם
, רע שריחן ועטרן נפט אלא לשאת ערביים של דרכן שאין, צדיקים של

 :רע מריח יוזק שלא בשמים נזדמנו ולזה

 
  ב עמוד טז דף ערכין מסכת בבלי תלמוד. 20

? ( .מהן פחותין שאין יסורין כלומר יסורין מדת סוף) יסורין תכלית היכן עד
 שאינו) עליו מתקבל ואין ללבוש בגד לו שארגו כל: אלעזר רבי אמר

 רבי ואיתימא, זעירא רבא לה מתקיף. (.לו הוא וצער כהגון למדתו
 יין של כוס) למזוג נתכוונו אפילו: אמרו מזו גדולה, נחמני בר שמואל

 אמרת ואת, בחמין לו ומזגו בצונן, בצונן לו ומזגו בחמין (.חמין במים
 לבשה שלא)חלוקו  לו נהפך אפילו: אמר דרבינא בריה מר! האי כולי

 ואיתימא, חסדא רב ואיתימא, רבא. (.ולפושטה להופכה וצריך כסדר
 ליטול לכיס ידו הושיט אפילו: תנא במתניתא לה ואמרי, יצחק רבי

 דווקא. (.שלישית ולמשקל למיהדר טירחא איכא) שתים בידו ועלו שלש
 דליכא, לא שלש בידו ועלו שתים אבל, שתים בידו ועלו שלש

 למישדייהו טירחא
 

  א עמוד יב דף מגילה מסכת בבלי . תלמוד21

 שונאיהן נתחייבו מה מפני: יוחאי בן שמעון רבי את תלמידיו שאלו
 אמרו -! אתם אמרו: להם אמר? כליה הדור שבאותו ישראל של
, יהרגו שבשושן כן אם -. רשע אותו של מסעודתו שנהנו מפני: לו

: להם אמר -! אתה אמור: לו אמרו -! יהרגו אל כולו העולם שבכל
 -? בדבר יש פנים משוא וכי: לו אמרו -. לצלם שהשתחוו מפני
 עשה לא הוא ברוך הקדוש אף - לפנים אלא עשו לא הם: להם אמר
 מלבו ענה לא כי דכתיב והיינו, לפנים אלא עמהן

 
  א עמוד ג דף זרה עבודה מסכת . תוספות22

 כוכבים עבודת לאו דנבוכדנצר דצלם ת"ר אומר - לצלם השתחוו שלא
 דף) דמגילה ק"מפ ראיה ... ועוד המלך לכבוד עשוי אנדרטי אלא הוא
 לצלם שהשתחוו מפני כלייה ישראל של שונאיהם נתחייבו מה מפני.( יב
 למסור להם היה כוכבים עבודת היתה ואם לפנים אלא עשו לא הם' וכו

 השם קידוש על עצמן
 

  ב עמוד טו דף מגילה מסכת בבלי תלמוד . 23

: אומר אליעזר רבי ? המן את שזימנה אסתר ראתה מה: רבנן תנו
: אומר יהושע רבי, לפח לפניהם שלחנם יהי שנאמר, לו טמנה פחים
... ', וגו לחם האכילהו שונאך רעב אם שנאמר, למדה אביה מבית

 מנסיא בן שמעון ... רבי.היה הפכפכן מלך: אומר גמליאל רבן
 של שונאיהן מקרבת אני )שאף נס לנו ויעשה המקום ירגיש אולי: אומר

 חזיא כמאן: ליה אמר, לאליהו אבוה בר רבה ... אשכחיה .ישראל(
 אמוראי וככולהו תנאי ככולהו: ליה אמר -? הכי ועבדא אסתר

 
 238והגדת מגילת אסתר  . 24

, להפלילו ולהפילו ומוכנה למסור הפלא פלאות: ככל הטעמים כיונ

וירגיש  -והקב"ה בוחן כליות ולב ויודע כונתה   נפשה ובלבד שיהרג

שהיא מקרבת את המן, ויחליט שאין לסמוך עליה עוד, ויושיע את 

ישראל בלעדיה! מי חכם ויבן זאת?! אלא שיסוד גדול יש כאן, שאחר 

המעשים נמשכים הלבבות, אף אם אין רוצים ואף מתקוממים נגד 

.. והסבא מקלם הביא לכך השפעת המעשים, בעל כרחנו ישפיעו עלינו ..

ראיה מענין פורים. שאמרו שהגזרה נגזרה על ההשתחווה לצלם בימי 

נבוכדנצר ושאלו וכי משוא פנים יש בדבר, אם נגזרה למה בטלה, ועוד 

זכו לנס. ותרצו שאמר הקב"ה הם לא עשו אלא לפנים, השתחוו 

שה ונצרכו שלו –למראית עין בלבד, אף אני לא אעשה עמם אלא לפנים 

ימי צום לילה ויום שק ואפר ...ונפדו ממות לחיים. הרי שאכן נגזרה 

כליה, והשאלה, אם כן מדוע והלא באמת לא השתחוו אלא למראית עין 

כרעו על ברכיהם למראית עין וקמו עובדי  אלא שזה כח המעשה! –

 ע"ז!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 סיכום:
 

בהקדמתו לספר שמות כותב שעניינו של ספר  הרמב"ן – 1-2
ניין הגלות הראשונה והגאולה. יעקב ובניו עשמות לספר על 

ינת גולים עד השלב בו נבנה גולים למצרים ונחשבים בבח
והשרה הקב"ה את שכינתו על ישראל ומאותו רגע  המשכן

 נחשבו לגאולים.
כאשר אנו מתבוננים בפסוקים האחרונים בספר שמות יש 

ה שכבוד ה' שכן על "י. במקום לסיים בנאמר בפסוק לקוש
האהל. התורה ממשיכה לספר על עמוד הענן שבהעלותו בנ"י 

 ומם., ישראל נשארים במקנסעו וכל עוד לא עלה
לשם מה הוצרך הספר לסיים בנתון טכני זה, הרי כבר הכרנו 
את העובדה הזו מפרשת מסעי? האם לא נכון יותר לסיים את 

, כפי שביאר הרמב"ן שה' השרה את שכינתו הספר באמירה
 ?שמאז נחשבו גאולים

 
בגמרא מובאת שיטת ר' יוסי במלאכת סותר, אין סותר  – 3-4

חייב עד שיסתור על מנת לבנות במקומו. שואלת הגמרא, הרי 
מלאכות שבת נלמדו ממלאכות המשכן ומלאכת סותר במשכן 

כיון רצת הגמרא תהיתה שלא על מנת לבנות במקומו? מ
שכתוב "על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו" כסותר על מנת לבנות 

 במקומו.
כוונת הגמרא לומר שמקומו של היהודי הוא היכן שה' משרה 
את שכינתו, וה' משרה שכינתו על עושי רצונו, לכן כאשר אומר 

ותבנה שם, גם אם בעיניים האנושיות זה  ,תפרק כאן ,הקב"ה
נים במקום אחר, באמת הבניין נראה שסותרים במקום אחד ובו

 והסתירה הם באותו מקום, במקום בו ה' השרה שכינתו!!
 

במעלה גדולה היו ישראל שהלכו אחרי הענן, תארו לכם 
הולכים הולכים והולכים ופתאום עוצרים, עומד משה רבינו 
ואומר לבנות את המשכן, כולם פותחים אוהלים, הולכים לנוח, 

גלים למקום החדש מתחילים מרגיעים את התינוקות, מתר
לצבור כוחות ופתאום השכמה, הפקידים מכריזים לאסוף הכל 
ולהתארגן ליציאה, העם שואל מה קרה הרי רק עכשיו הגענו, 
ועונים לו, הענן עלה, איש לא פוצה פה, הענן עלה אז נוסעים!! 
אין זו חוכמה לראות את הנהגת ה' כשזה מסתדר לנו, החכמה 

את הנהגת ה' כשזה לא בדיוק מסתדר לפי  הגדולה היא לראות
 מה שחשבנו.

 
עמלק פוגש את ישראל מעט זמן אחר יציאתם מארץ  – 5-8

מצרים. "אשר קרך בדרך", מה מגמתו של עמלק? כיצד הוא 
והתשובה "קרך" כלומר רוצה לפגוע באמונת ישראל? 

 ה בעולם. רבמקריות. לא הכל בהנהגה אלוקית, יש מק
ק גנב נפשות תחת ענני הכבוד, למה במדרש מבואר שעמל

המדרש מציין זאת? כיון שענני הכבוד מסמלים את האנטי, אין 
מקריות, על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו, כל מה שקורה ליהודי 

 הוא בהשגחה, את היסוד הזה עמלק מנסה לקעקע.
כשמרדכי רוצה לומר לאסתר מול מה אנו צריכים להתמודד כדי 

הוא אומר  לה "קרהו בא עליכם", עם  ,לבטל את הגזירה
ת ואם אנחנו רוצים גאולה עלינו ישראל נשבה בתוך במקריו

 לחזק את האמונה שאין מקרה בעולם.
 
 
 

ממרדכי היהודי אנו למדים  כיצד מתנהג היהודי היודע  – 9-10
 את הידיעה שאין מקרה בעולם. וחי

לפני שאסתר נלקחת לבית המלכות מרדכי מצווה אותה אשר 
א תגיד את עמה ואת מולדתה. למה? מבאר רש"י כדי ל

שיחשבו שהיא מעם בזוי וישלחו אותה הביתה. נשים לב שכל 
עוד אסתר לא נבחרה למלכה מרדכי עושה השתדלות שאסתר 
לא תהיה שם. אבל מה קורה אחרי שנלקחה? מרדכי מבין 
שרצון ה' שאסתר תהיה שם הוא אחד משני אנשים שחשו 

מרדכי לא מתעצבן, לא מתייאש, לא מאבד לרמז של הקב"ה. 
עשתונות, הוא מחשב מסלול מחדש ומתאים את עצמו לרצון 
האלוקי. אין זה מקרה שאסתר נלקחת לבית הנשים הכל 

 מאיתו יתברך.
 

נשאל את עצמנו כמה פעמים אנחנו מאבדים את העשתונות. 
ולא ללכת  ילדים חולים ומישהו צריך להשאר איתם בבית

ולא מקבלים תשובה, מחפשים  ים קורות חייםלעבודה, שולח
וכו'. הגישה  מוצאים, מחכים לילדים ולא נפקדים אשה ולא

שאנו למדים ממרדכי זה להשתדל ולנסות להתקדם לאן 
, אבל לא לאבד עשתונות, לדעת שאין מקרה בעולם ,שצריך

 גחה. את הידיעה הזו לא מספיק לדעת, אלאשההכל בא ב
צריך לחיות אותה. כשם שאנו צריכים לדעת שיש לנו חובת 
השתדלות אנו צריכים לדעת שההשתדלות לא פועלת כלום. 

שלוות נפש. שני זוגות שלא הידיעה  הזו צריכה להביא אותנו ל
וג אחד שבור להפקד, שניהם הולכים לטיפולים, ז יםצליחמ

דת במי ורצוץ אחר כל כשלון, הזוג השני נשאר רגוע ודבק
השמחה. מה ההבדל ביניהם? שזה עושה את חובת 
ההשתדלות שלו ויודע שהכל מאיתו יתברך, וזה פועל וחושב 
שביד הרופאים להושיעו ומשום כך מתאכזב כל פעם שהם 

 נכשלים. 
 

עלינו לדעת שכאשר האדם לא חי את האמונה שהכל  – 11-18
נו מאת ה', והוא יפעל וינסה לשנות את המציאות, לא רק שאי

יצליח אלא הוא בעשר אצבעותיו יגרום לכך שרצון ה' בו יבוא 
 וכל חששותיו יתגשמו לנגד עיניו.

 
אחי יוסף חוששים מכך שיוסף ימלוך עליהם, הם מוכרים אותו 

 למצרים ודרך מכירה זו אכן החשש שלהם התממש. 
 

שראו שמושיען של ישראל  ההחוזים בכוכבים אומרים לפרע
ילקה על המים, פרעה מיד מצווה לזרוק את הזכרים ליאור. 
יוכבד יודעת שאי אפשר להשאיר את התינוק בבית ושולחת 

דלת אותו אותו ליאור, בת פרעה רואה אותו, לוקחת אותו ומג
. משה גדל בבית מלכות הוא לומד איך מתנהג בבית פרעה

אז מה יצא מהציווי של פרעה  הוא מקבל כלים להנהגה. ,מנהיג
  !!!לזרוק את הזכרים ליאור? יצא מושיען של ישראל

 
גוי שגר בשכנות עם יוסף מוקיר שבת חולם חלום שכל כספו 
עובר ליוסף. מה עושה? מוכר את כל ממונו וקונה אבן יקרה 
ושם אותה בכובע שלא תלך לאיבוד. הולך על הנהר באה רוח 

אבן, בא יוסף וקונה הדג ומצא את והכובע עף, בא דג ובולע ה
האבן. באמת מסובך היה להעביר את כל הממון כשהוא מפוזר, 
הרבה יותר קל לכנס את כל הממון לאבן וכך להעביר אותו, ומי 

  ....גרם לכך הגוי שחשב שהוא יכול לשלוט במציאות
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

יונה הנביא בורח, לא רוצה לעשות את השליחות שלו כדי לא 
עם ישראל. בורח לים באה סערה והוא יושב לעורר קטרוג על 

נרדם, זורקים אותו לים ודג בולע אותו, כולם רואים איך בולע 
ואיך ניצל ומבינים שיש כאן אדם מיוחד. מגיע לנינוה ומוכיחם, 
למה שיקבלו את תוכחתו? באמת לא היו מקבלים אילו לא היו 

ו גרם נמצא שיונה על ידי בריחת.רואים את הניסים שנעשו לו, 
 לכך שנינוה תחזור בתשובה. .

המן מכין עץ לתלות את מרדכי, חושב שיכול להלחם בקב"ה, 
 חושב שיכול ללכת נגד רצונו ולא הבין שאת העץ הכין לעצמו. 

 
אחר שראינו שאין מקרה ודוקא הנסיון להלחם  – 19-20

במציאות זה הדבר שיממש את כל חששותינו, עלינו לדעת 
במקרו, אלא אין מקרה גם במיקרו. שום שלא רק שאין מקרה 

 דבר לא קורה ללא השגחה. 
יוסף מורד מצרימה על ידי ארחות ישמעאלים שמעבירים 
בשמים למצרים. למי איכפת מהבשמים? יוסף עומד לעבור 
תקופה נוראית ומה שחשוב זה בשמים?! וכי נראה לכם שיוסף 

אותו שם לב לבשמים?! האחים שלו ניסו להרוג אותו, זרקו 
ומה שיטריד אותו זה ריח לא נעים? לבור, מכרו אותו למצרים 

והתשובה כן!! אם לא מגיע לו להריח ריח רע אז לא יריח. 
 תשאלו למי איכפת בכלל? והתשובה לקב"ה!

 
בגמרא מבואר שכשאדם צריך לשלם לנהג אוטובוס שלושה 
מטבעות ויצאו לו שניים אלו ייסורים. הכין קפה והתקרר לו אלו 
ייסורים, לבש בגד הפוך אלו ייסורים, אין מקרה הכל בהשגחה, 

 אם לא מגיע לך, זה לא יבוא!
 

נחזור למגילה. תלמידיו של רשב"י שאלו למה  – 21-22
התחייבו אותו הדור כלייה. ענה רשב"י משום שהשתחוו לצלם, 
שאלו אם ככה למה ניצלו וענה להם שלא התכוונו לשם ע"ז 

נראו כעובדי ע"ז רק כלפי חוץ אבל ובתו"ס מבואר שבאמת 
בפנים נשארו נקיים. ותמוה אם באמת לא חטאו אז למה 

 התחייבו כלייה???
 

אסתר מזמנת את המן למשתה, הרבה דעות נאמרו  – 23-24
, כל הדעות סוברות גמרא למה, אליהו אמר שכולם נכונותב

היה כדי להפיל את המן בפח, מלבד דעה אחת, דעת  שהכל
רבי שמעון בן מנסיא "אולי ירגיש המקום ויעשה נס" ומבאר 
רש"י שהקב"ה יראה שמקרבת את שונאיהן של ישראל ולא 
תהיה ברירה אלא לגואלם כי גם המלכה ששלח להושיע את 
ישראל גם היא התפתתה. ותמוה, הרי אליהו אמר שכל 

ובטח ואם אליהו אמר אז כך היה, אם כן אם התשובות נכונות 
הקב"ה יודע מגמתה, למה ש"התרגש" מכך שמקרבת 
שונאיהם של ישראל" . והתשובה ש"אחר המעשים נמשכים 

וגם אם כוונתה לשמים כיון שעושה מעשה שנראה הלבבות" 
כמעשה של קרוב זה משפיע על הנפש ואסתר תגרר אחר המן 

 למהר את הגאולה.ודבר זה יגרום לקב"ה להביא ו
אמנם ישראל לא חטאו אבל סוף סוף השתחוו ואף אם לא 
 התכוונו לע"ז בשעה שהתשחוו, מי יודע מה היה כשהתרוממו. 
ואיך כל זה קשור למה שלמדנו היום? ישראל נהנו מסעודתו 
של אותו רשע, הם משתחווים כי יש סכנה שרובצת עליהם, הם 

וש, למה? כי הם מתחנפים ומראים הערכה למלכות אחשור
חוששים, הם חושבים שאחשורוש הוא זה שמחליט מה יהיה 
ולא מבינים שהוא רק שליח ולא מבינים שבנסיונות שלהם 
לבטל הגזירה מאחשורוש הם מביאים עליהם גזירה אלוקית. 
"מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כלייה? 

והיו ממשיכים  מפני שהשתחוו לצלם" ואם לא היו משתחווים
להתנהג כמו שה' ציווה? אז המן היה ממשיך להיות שר 
במלכות אחשורוש ולא היו נכנסים לו כל מיני ג'וקים ורעיונות 

 לראש.
 

 חברים יקרים!
ו היום אפשרות למחות עמלק בשר , אין לנעמלק זה "מקרה"

ודם, עלינו להתבונן בנקודה העמלקית ולראות איפה אנחנו 
נו. נדע שאין מקרה והכל יור אותה מחינגועים בה ולעק

בהשגחה, נדע שאנו משתדלים ולא פועלים, נדע שהבחינה אם 
אנו משתדלים או פועלים היא במצב רוחנו, אם אנו מתייאשים, 
כועסים, עצובים, סימן שיש עבודה, אם אנו שלווים, רגועים, 

 שמחים ומודים סימן שאנחנו בכיוון הנכון. 
 

 אדר ב שמח!!! שבת שלום וראש חדש 
 
  
 
 
 

 


