
  "זתשע יב אדר בס"ד

  מגילת אסתר

  בין אוטונומיה לסמכות על שוויוניות ו

  הרב נתנאל אריה

  

  בין אוטונומיה לסמכות בעולם מודרני
 ניתן לראות שוני ופער גדול בין חברה ליברלית מערבית לחברה מסורתית שמרנית בושאחד המוקדים המנטליים המרכזיים 

  . לוהית לבין האוטונומיה האנושית-נקודת הממשק שבין הסמכות הא :יותר מדויקבניסוח יחס לאוטונומיה האנושית, או ההוא 

החברה המודרנית מעמידה את האינדיבידואל באופן כוללני ניתן לומר ש מוקדים מנטליים דומים נוספים; ב  קייםמתח פנימי 
אשר  אך החברה המסורתית רואה את הפרט כחלק מקולקטיב ,אותו במרכז, כאשר החברה היא מסגרת המשרתתושאיפותיו 

המחויבות. חשיבה את דשת מקחברה דתית אך  ,. בחברה מודרנית החופש נתפס כאחד הערכים החשובים ביותרלו ייעוד 
הדתי מחונך לקבל באמון את , בעוד שהאדם עמידה בספק את ערכי העבר ומ  ,ספקנותביקורתיות ו המערבית מבוססת על 

  .וסריהשל מ וסמכותם המסורת

, עד שניתן לומר כי שורש בו פועלות הדמויות המרכזיות מגילה מגלה כי בעצם זהו הציר המרכזי פשוטה ב התבוננות 
שני מתגלה דפוס פעולה שוויוני המשלב בין  אסתרל מרדכי  ביןבמערכת היחסים המורכבת ש .י מתחיל כאןהודההומניזם הי
דע מה נדרש בשעה חשוכה זו, ינדירה אינטואיציה רוחנית וב שבתעוזה ,המנהיג הגדול ,של מרדכירוחו הגדולה קטבים. בין 

  נשיות פנימית, היודעת כיצד להלך בין הטיפות, ולנווט ביניהן בבטחה.בעלת  ,אסתרשל ובין עוצמתה השקטה 

  פרק רביעי; מאחורי הקלעים 
. נעקוב אחרי קפלי המילים בנקודת המפנה המרכזית  האנושי הבה נתבונן בפרק רביעי של המגילה כמאפיין את התרחיש

  המנסות לבטא את שמאחורי הקלעים, ונגלה את המסר הגדול של המגילה אל האדם בכלל ואל האדם המודרני בפרט. 

ק ָואֵ  ׁש ׂשַ ְלּבַ ָגָדיו ַויִּ ַכי ֶאת ּבְ ְקַרע ָמְרּדֳ ה ַויִּ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַכי ָיַדע ֶאת ּכָ ְזַעק ְזָעָקה ְגדָֹלה ּוָמָרה: (ב) (א) ּוָמְרּדֳ תֹוְך ָהִעיר ַויִּ ֶפר ַויֵֵּצא ּבְ
ק: (ג) ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְלבּוׁש ׂשָ ֶלְך ּבִ ַער ַהּמֶ י ֵאין ָלבֹוא ֶאל ׁשַ ֶלְך ּכִ ַער ַהּמֶ יַע  ַויָּבֹוא ַעד ִלְפֵני ׁשַ ֶלְך ְוָדתֹו ַמּגִ ַבר ַהּמֶ ר ּדְ ְמקֹום ֲאׁשֶ

דוֹ  ר ְוָסִריֶסיָה ַויַּ ֵאֶבל ּגָ בֹואָנה ַנֲערֹות ֶאְסּתֵ ים: (ד) ַוּתָ ע ָלַרּבִ ק ָוֵאֶפר יֻּצַ ד ׂשַ הּוִדים ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסּפֵ ה ל ַליְּ ְלּכָ ְתַחְלַחל ַהּמַ ידּו ָלּה ַוּתִ ּגִ
ּקֹו ֵמָעָליו ְולֹא קִ  ַכי ּוְלָהִסיר ׂשַ יׁש ֶאת ָמְרּדֳ ָגִדים ְלַהְלּבִ ַלח ּבְ ׁשְ ר ֶהֱעִמיד ְמֹאד ַוּתִ ֶלְך ֲאׁשֶ ִריֵסי ַהּמֶ ר ַלֲהָתְך ִמּסָ ְקָרא ֶאְסּתֵ ל: (ה) ַוּתִ ּבֵ

ָכי ָלַדַעת ַמה זֶּה ְוַעל ַמה זֶּה: הּו ַעל ָמְרּדֳ ַצּוֵ ד לֹו  ְלָפֶניָה ַוּתְ ּגֶ ֶלְך: (ז) ַויַּ ַער ַהּמֶ ר ִלְפֵני ׁשַ ָכי ֶאל ְרחֹוב ָהִעיר ֲאׁשֶ (ו) ַויֵֵּצא ֲהָתְך ֶאל ָמְרּדֳ
הּוִדים לְ מָ  יְּ ֶלְך ּבַ ְנֵזי ַהּמֶ קֹול ַעל ּגִ ר ָאַמר ָהָמן ִלׁשְ ֶסף ֲאׁשֶ ת ַהּכֶ ָרׁשַ ר ָקָרהּו ְוֵאת ּפָ ל ֲאׁשֶ ַכי ֵאת ּכָ ָתב ְרּדֳ ֶגן ּכְ ְתׁשֶ ָדם: (ח) ְוֶאת ּפַ ַאּבְ

י ר ּוְלַהּגִ ִמיָדם ָנַתן לֹו ְלַהְראֹות ֶאת ֶאְסּתֵ ן ְלַהׁשְ ׁשּוׁשָ ן ּבְ ר ִנּתַ ת ֲאׁשֶ ׁש ַהּדָ ן לֹו ּוְלַבּקֵ ֶלְך ְלִהְתַחּנֶ ד ָלּה ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה ָלבֹוא ֶאל ַהּמֶ
ּה: ָפָניו ַעל ַעּמָ כָ  ִמּלְ הּו ֶאל ָמְרּדֳ ַצּוֵ ר ַלֲהָתְך ַוּתְ אֶמר ֶאְסּתֵ ָכי: (י) ַוּתֹ ְבֵרי ָמְרּדֳ ר ֵאת ּדִ ד ְלֶאְסּתֵ ּגֵ ל ַעְבֵדי (ט) ַויָּבֹוא ֲהָתְך ַויַּ י: (יא) ּכָ

לֶ  ִניִמית ֲאשֶׁ ַהּמֶ ֶלְך ֶאל ֶהָחֵצר ַהּפְ ר ָיבֹוא ֶאל ַהּמֶ ה ֲאׁשֶ ָ ל ִאיׁש ְוִאׁשּ ר ּכָ ֶלְך יֹוְדִעים ֲאׁשֶ תֹו ְך ְוַעם ְמִדינֹות ַהּמֶ ֵרא ַאַחת ּדָ ר לֹא ִיּקָ
ָהב ְוָחָיה ַוֲאִני לֹא ִנְקֵראִתי לָ  ְרִביט ַהזָּ ֶלְך ֶאת ׁשַ יט לֹו ַהּמֶ ר יֹוׁשִ ידּו ְלָהִמית ְלַבד ֵמֲאׁשֶ ּגִ ים יֹום: (יב) ַויַּ לֹוׁשִ ֶלְך ֶזה ׁשְ בֹוא ֶאל ַהּמֶ

ֵלט בֵּ  ְך ְלִהּמָ י ְבַנְפׁשֵ ַדּמִ ר ַאל ּתְ יב ֶאל ֶאְסּתֵ ַכי ְלָהׁשִ ר: (יג) ַויֹּאֶמר ָמְרּדֳ ְבֵרי ֶאְסּתֵ ָכי ֵאת ּדִ י ִאם ְלָמְרּדֳ הּוִדים: (יד) ּכִ ל ַהיְּ ֶלְך ִמּכָ ית ַהּמֶ
י בָּ  ֲחִריׁשִ אֵבדּו ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת כָּ ַהֲחֵרׁש ּתַ קֹום ַאֵחר ְוַאּתְ ּוֵבית ָאִביְך ּתֹ הּוִדים ִמּמָ ָלה ַיֲעמֹוד ַליְּ ַעּתְ ֵעת ַהזֹּאת ֶרַוח ְוַהּצָ זֹאת ִהּגַ

ְלכּות: ְמצְ  ַלּמַ הּוִדים ַהּנִ ל ַהיְּ נֹוס ֶאת ּכָ ָכי: (טז) ֵלְך ּכְ יב ֶאל ָמְרּדֳ ר ְלָהׁשִ אֶמר ֶאְסּתֵ אְכלּו ְוַאל (טו) ַוּתֹ ן ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל ּתֹ ׁשּוׁשָ ִאים ּבְ
ת וְ  ר לֹא ַכּדָ ֶלְך ֲאׁשֶ ן ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהּמֶ ם ֲאִני ְוַנֲערַֹתי ָאצּום ּכֵ ת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום ּגַ לׁשֶ ּתּו ׁשְ ׁשְ י: (יז) ַויֲַּעֹבר ּתִ י ָאָבְדּתִ ר ָאַבְדּתִ ַכֲאׁשֶ

כֹל  ָכי ַויַַּעׂש ּכְ ר:ָמְרּדָ ָתה ָעָליו ֶאְסּתֵ ר ִצּוְ   ֲאׁשֶ

כל התכנון הזדוני, , ל אחרונהשאירע במודע לכל מצוי במרכז ההתרחשות המדינית מרדכי ה  .ּוָמְרֳּדַכי ָיַדע ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה
בגדי מרדכי קורע את  ְזַעק ְזָעָקה ְגדָֹלה ּוָמָרה.ָהִעיר ַוּיִ ַוִּיְקַרע ָמְרֳּדַכי ֶאת ְּבָגָדיו ַוִּיְלַּבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר ַוֵּיֵצא ְּבתֹוךְ לאגרות ופירושן. 

הלב של האומה, ומבקשת לעורר רחמי  יזוהי התנהלות פומבית הפונה אל רגשברבים.  מתאבל וזועקהשרד המפוארים שלו, ו 
פונה להודיע את אסתר היושבת  מרדכי בדרכו אףּוׁש ָׂשק. ַוָּיבֹוא ַעד ִלְפֵני ַׁשַער ַהֶּמֶלךְ ִּכי ֵאין ָלבֹוא ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶלךְ ִּבְלב. שמים

  .תמרון מדינישל אינה מותירה מרחב זו בארמון. התנהלות 

 ֲהָתךְ . יםנאמנ  עוזריםמסתבר שאסתר הקיפה את עצמה גם ב  .ַוָּתבֹואָנה ַנֲערֹות ֶאְסֵּתר ְוָסִריֶסיָה ַוַּיִּגידּו ָלּה ַוִּתְתַחְלַחל ַהַּמְלָּכה ְמֹאד
 מכיריםמאוד ישנם ה קרוב הבמעגל . יהודיות קרוב לוודאי היומשרתות מה , וחלק (מגילה טו, א) ניאלפי המסורת היה דעל 
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. ַוִּתְׁשַלח ְּבָגִדים ְלַהְלִּביׁש את המלכה שכנראה אירע דבר מה נוראמיד מעדכנים , והם אסתר ל מרדכי  הסמוי שביןאת הקשר 

 ,קטסטרופה אירעההיא מבינה ש אסתר אינה חושבת שחסר למרדכי כסף לקנות חליפה חדשה.  .ֵמָעָליוֶאת ָמְרֳּדַכי ּוְלָהִסיר ַׂשּקֹו 
חושבת שיש לפעול בצורה היא עכ"פ  .רדכי כדי לטכס עצהאפשר שהיא מבקשת להיפגש עם מ  .עליהיודעת  שעדיין אינה

אך לשם כך צריך גם , כנראה העת לפעולהיא, ששמרה במשך שנים על חשאיותה, מבינה שעתה הגיע  דיסקרטית.ו מחושבת
 בלמק אינו מתרצה ולאאבל מרדכי  ְולֹא ִקֵּבל.. , ואינו יכול לטרוף את הקלפיםישירה ובוטהפעולה מרדכי להימנע מדרך 

   .גלוי ובמסירות נפש אופןלפעול ב עתה  ההגיע לדעתו .גישה פרגמטית זו

אסתר בוחרת באדם הנאמן והמתאים ביותר כדי לתקשר עם מרדכי.  .ַהֶּמֶלךְ ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד ְלָפֶניהָ ַוִּתְקָרא ֶאְסֵּתר ַלֲהָתךְ ִמָּסִריֵסי 
ַוְּתַצֵּוהּו "; הציווי אמנם מופנה להתך, אך מובלעת בו גם פניה סמכותית למרדכי ַוְּתַצֵּוהּו ַעל ָמְרֳּדָכי ָלַדַעת ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזה.

  אין לפעול בדרך שכזו. על כל פנים מה אירע, אך סבורה ש  יודעת שכן באמת אינה ,רוח קצרתהיא  ."ַעל ָמְרֳּדָכי

ַתן נָ  ...ַּבְּיהּוִדים ְלַאְּבָדם ַוַּיֶּגד לֹו ָמְרֳּדַכי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרהּו ְוֵאת ָּפָרַׁשת ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ָאַמר ָהָמן ִלְׁשקֹול ַעל ִּגְנֵזי ַהֶּמֶלךְ ...ֵּיֵצא ֲהָתךְ ו
מרדכי מבהיר את כל  .ו ַעל ַעָּמּהלֹו ְלַהְראֹות ֶאת ֶאְסֵּתר ּוְלַהִּגיד ָלּה ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלךְ ְלִהְתַחֶּנן לֹו ּוְלַבֵּקׁש ִמְּלָפָני

מצווה  הואעתה משכנע שיש כאן מצב חירום הדורש מסירות נפש מידית. במידה מסוימת התהפכו היוצרות. ו  ,חומרת הגזרה
  פשוט וישיר. תובעני, ומציב בפניה מתווה פעולה  ,אסתר על

ל עַ מצווה  אינה. אסתר קצת עידון  כאןיש  ֲהָתךְ ַוַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר ֵאת ִּדְבֵרי ָמְרֳּדָכי. ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֲהָתךְ ַוְּתַצֵּוהּו ֶאל ָמְרֳּדָכי.ַוָּיבֹוא 
ָּכל ַעְבֵדי ַהֶּמֶלךְ ְוַעם ְמִדינֹות ַהֶּמֶלךְ יֹוְדִעים ֲאֶׁשר  ליבה אומר לה אחרת. .מרדכי. היא מבינה לליבו אך חוששת מדרכו ֶאלאלא 

יֹוִׁשיט לֹו ַהֶּמֶלךְ ֶאת ֶׁשר ָּכל ִאיׁש ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָיבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלךְ ֶאל ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ֲאֶׁשר לֹא ִיָּקֵרא ַאַחת ָּדתֹו ְלָהִמית ְלַבד ֵמאֲ 
מאז ניסיון ההתנקשות האחרון תוגברו בארמון המלך סידורי הביטחון. המציאות המרה היא שמי שמגיע . ַׁשְרִביט ַהָּזָהב ְוָחָיה

  אלא אם כן יזכה בחנינה!  ,מוות דינוללא הזמנה רשמית 

אני מבינה שיש לפעול, אך זוהי תכנית התאבדות ולא , היקר דודימרדכי ַוֲאִני לֹא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלךְ ֶזה ְׁשלֹוִׁשים יֹום. 
 ה ח"ו שלשחשפת בפני יש עוד כשנה עד למועד המתוכנן לביצועמידע בהתאם ל ו  ,ניסןהרי אנו באמצע חודש  !מתווה פעולה

, ומצד שני הרי דווקא מסתבר שבקרוב יזמין אותי עם המלך העכשווית בטוחה לגמרי במערכת היחסים ני י א מצד אחד  הגזרה.
דרכים  תנשי . לתבונה ה מידי ומוחלט הוא ישיר הראש הגברי . פעמים רבות ומחושב  נהל באופן מושכלת. הבה נ ..המלך אליו

תן  ךא  אל דאגה. ,אני אפעל סיטואציות באופן מתוחכם., תוך בניית מפגשים אישיים וניצול יותר  הומוסווי חשא  אופןב משלה;
  . ואבחר את דרכי ,את הזמןבבקשה לי 

ֵּבית ַהֶּמֶלךְ ִמָּכל ַהְּיהּוִדים. ִּכי ִאם ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי ָּבֵעת ַהּזֹאת ֶרַוח  ַוּיֹאֶמר ָמְרֳּדַכי ְלָהִׁשיב ֶאל ֶאְסֵּתר ַאל ְּתַדִּמי ְבַנְפֵׁשךְ ְלִהָּמֵלט
שופט את דרכה בחומרה אלא הוא אף , מכל וכלחולק על אסתר מרדכי לא זו בלבד ש  ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים ִמָּמקֹום ַאֵחר.

ְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ ֹאְֽיֵביֶהם לֹֽא ְמַאְסִּתים ְולֹֽא ְגַעְלִּתים ְלַכּלָֹתם ְלָהֵפר ּבִ ַּגם ֹזאת  "ְוַאף :עם ישראל ית לשמירתנצחישנה הבטחה  רבה.
נגייס נתגייס לשליחות, ו רק אם  ,נודרכההצלה בוא תבוא; דעי לך אסתר כי לֵֹהיֶהֽם" (ויקרא כו, מד). -ְּבִריִתי ִאָּתם ִּכי ֲאִני ה' אֱ 

. גם אם בדרך של ִמָּמקֹום ַאֵחרתבוא ההצלה מכל מקום גם אם  ,אך גם אם נחמיץ את השעה .נפש מסירותכוחותינו ב את כל 
 ..."סטרא אחרא"זה ה "ָמקֹום ַאֵחר"בארמית  .קושי וצרות

שנים ארוכות את בחצר המלכות, מסתירה את מוצאך, ואני בכל יום ויום דרוך וחרד אסתר, הרי  .ְוַאְּת ּוֵבית ָאִביךְ ֹּתאֵבדּו
כל אותן שנות  ?רודף זימההפכפך ו ,רשעמלך להיות אשת חיקו של  ,תי הכשרה והצנועהב ,בחלקךדווקא מדוע נפל ; לגורלך

קוראות אותך למשימה. כלום אינך מבינה? האם באמת ובאות לפשרן, מתגלגלות עתה לפתחך, הנה  תמיהה ציפייה וחרדה
על של רחמים חשוך אותו לילה בעקבות שנולד  ,יג האגמן ה של  מצאותוי שאול אבינו אחראי להאינך קוראת את המפה?! 

להשמיד את עכשיו המבקשת  ,תפצצה מתקתקמאז ועד היום רובצת תביעה על בית אבא, שיצר מבלי משים  1.אכזרימלך 
חייך  מחות את האיום הנורא על בית ישראל. אם תתכחשי למשימתל לתקן את הפגם וקדושה מוטלת עלינו משימה . עמנו

  תך את בית אבא אל צול הנשייה. , ותגררי א לקיומך  תאבדי כל משמעות

  אינך צריכה ואינך יכולה לעסוק בשאלות קטנות המתעלמות מהמבט הכללי והנוקב. .ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ָּכזֹאת ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות
. נפש סירות מידית במלפעול  יודעים מה ילד יום. יש יש לנצל כל רגע של יכולת ביצוע, איננו במצב של פיקוח נפש לאומי

יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ָּכֹזאת ִהַּגַעְּת ּוִמי " .יאעתא דשמסיילך תהיה גם תהיה העשייה  במוקדאותך  שם שאם הקב"ה משוכנעאני 
   ."ַלַּמְלכּות

האם יש עמך דבר ה' באופן ברור, שאתה תובע  ?או לא יודעאתה יודע האם  - : "ּוִמי יֹוֵדַע"מה זאת אומרתמרדכי,  ?ּוִמי יֹוֵדעַ 
   ממני לסכן לא רק את קיומי אלא את כל אופציית ההצלה הריאלית?!

  
1
 ונתעברה האסורים בבית אחת שפחה לו הביאו ההוא בלילה כי ל"רז אמרו" שער ר"ח חנוכה ופורים פרק ו:ע"ח זה לשון מהרח"ו בפ  .מגילה דף יג, א ורא   

  עוד תורה שלמה לרב כשר על מגילת אסתר (ג, א), "מושב זקנים" לבעלי התוס' לשמות יז, ח, ובאלשיך לשמואל א, טו. ורא המן". ממנו ויצא, הימנו
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כך  אסתר יקרה, 2המבטאת באופן בהיר את היסוד הנסתר מאחורי המציאות הנגלית. ,טוריתקריאה ר ו בעצם ז !ּוִמי יֹוֵדעַ 

עולה ובוקעת מכל  תובנה פשוטה זו .מקורות מידע חיצוניםשום לא ל ת,הסובייקטיבי  כל כללות תפיסתי גורסת כל ישותי,
היום. זוהי אסתר אז מלכות שאול ועד מלכותך מ  ך עולה ממכלול התפיסה ההיסטוריתכ, יומיומית ודריכותהמתנה  שנותאותן 

   .יתהלו-האההשגחה מערכת לבין הפעולה האנושי  דפוסאישית שלי לתזמון ולסימביוזה שבין רוחנית ההקריאה ה 

ל ֹּתאְכלּו ְוַאל ִּתְׁשּתּו ְׁשלֶׁשת ָיִמים ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ְלָהִׁשיב ֶאל ָמְרֳּדָכי. ֵלךְ ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן ְוצּומּו ָעַלי ְואַ 
 .לגמרי מקבלת נדמה שאינהלי  .תזו שאלה מעניינ  את המתווה של מרדכי? ת או לא מקבלתלמקבהאם אסתר  ַלְיָלה ָויֹום.

ועל כן היא דורשת גם ממרדכי גילוי של מסירות נפש דית תוך מסירות נפש, יאת הקריאה לצורך בפעולה מימקבלת  היא
   סגנון אישי משלה.בהחלט ציבורי מקביל. אך יש לה 

במישורי נפש מהותיים. אסתר הכנועה צריכה אסתר יודעת שהיא זקוקה עתה להבשלה ושינוי  .ַּגם ֲאִני ְוַנֲערַֹתי ָאצּום ֵּכן
, לגייס את כל קסמיה הנשיים להפוך לדמות מפתה, נועזת ומתוחכמת. אסתר הצנועה צריכה  ,להפוך ל"סוכנת מוסד" חדה

או אך בשלושת הימים שנותרו לה היא אינה מבקרת בחנויות בגדי אופנה, במכון יופי  ולהצליח "לסובב" את ראשו של המלך.
   הלוט בערפל.הגורלי , ומכינה את כל יישותה לקראת העתיד רוחנית ופנימית תכנסות סרוקות, אלא בוחרת בה סלון ת

מציאותית. בעלת תודעה . אסתר אינה רק דמות רוחנית מופשטת, אלא אשה ַּגם ֲאִני ְוַנֲערַֹתי ָאצּום ֵּכן. ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלךְ
א כך בתום צום של משימה העומדת בפניה. היא אינה יכולה לבו לקראת ה להתייפות גם שהיא צריכה לכך ודעת היטב מהיא 

. ו'דכלהתאפר ו  ,להתלבש ,. דרוש לה לאכול, לשתות ולהתחזק. היא חייבת להיראות מצודדת, עליה להתרחץשעות  72
שעות. אבל  72אתם תצומו שלושה ימים לילה ויום  :שעתיים. על כן היא אומרת למרדכיכ כל זה לוקח לפחות בחשבון פשוט 

  הגר"א). ... (שעות אבוא בע"ה אל המלך 72ָאבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך", ובתום "ּוְבֵכן  שעות. 70", דהיינו ֵּכן"ֲאִני ְוַנֲערַֹתי ָאצּום 

 רואים שאסתר בוחרת בדרך מתוחכמת ונועזתפרק ה) (מהמשך המגילה  ָיֹבא ַהֶּמֶלךְ ְוָהָמן ַהּיֹום ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי לֹו.
אסתר יודעת כי הרבה תום ונאיביות יש בהצעה לפנות אל המלך ולהתחנן אליו לביטול הגזירה. היא פורשת  .מאין כמותה

צלח, אך זו נראית לה האופציה מה בה. היא אינה משוכנעת שדרכה תולה להפיל גם את עצעלבתעוזה לרגלי המן רשת ה 
  היא מזמינה את המן למסיבה אינטימית עם המלך.  ימאלית והריאלית ביותר.האופט

ומה זה רגע, אסתר מלכתי, אני באמת איני מבין כל כך. למי עשית את המשתה? מי זה "לו" לכל הרוחות...  ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי לֹו.
בדיוק מה זה ... וחברו הטוב לצימרדומה לאשה שמזמינה את בעלה , אך הדבר ימוי סלחו לי על הד?! כל העניין הזה בכלל

מוטרד מאהבתו שמתמסמסת, אך בוודאי ? אחשוורוש צריך לחשוב על זה אחשוורושמה . (ראה מגילה טו, ב) עושהשהיא 
   !תרביו מהמעגל הקרוב אלו שניים הפעם  .נוסף התנקשותניסיון דרך ל מזימה אפלה ומוטרד יותר ממה שנראה בעליל כ

, אך ההיא איני יודע כיצד אחשוורוש הצליח להעמיד פנים ולשרוד את המסיבה הליליתַּבַּלְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶלךְ. 
תר אחרי דמויות ו  ם,התנקשות הקודניסיון הנזכר ב הוא  ַוּיֹאֶמר ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר ַהִּזְכרֹנֹות.בלילה הוא בוודאי טרוד מאוד. 

אפילו הוא ו הוא האיש! מרדכימשרתיו: אומרים לו להקיף את עצמו באנשים נאמנים בעת הזו.  חייב. הוא לעזור לו שעשויות 
   ..! אכן.על נס חייבים להעלות נאמנות שכזו ,הרי זה ממש מחדלמה באמת?  לא תוגמל!

בדיוק תביאו אותו! השחר מפציע והמן כבר בחצר, השכים לבוא ולבקש רשות לתלות את מרדכי...  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלךְ ִמי ֶבָחֵצר.
מהמחשבה והתחכום  הרמוניה שלמה יותראין  ,יותרמוצלח תזמון ני רוצה!... זו סייעתא דשמיא עצומה, אין א  תככן זה את

ן ֶאת ַהְּלבּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס ַוַּיְלֵּבׁש ֶאת ָמְרֳּדָכי ַוַּיְרִּכיֵבהּו ַוִּיַּקח ָהמָ  .לוהית-א דשמיא האעת יעם הסילהפליא כאן המשתלב האנושי 
משימתה אסתר יודעת ש  ,ויומו המאירלאחר לילה זה  ִּבְרחֹוב ָהִעיר ַוִּיְקָרא ְלָפָניו: ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלךְ ָחֵפץ ִּביָקרֹו!

   שר טוב!, והדרך פתוחה להמשך מב תההקב"ה א צולחת, 

  ַלְמַנֵּצַח ַעל ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר 
ַלְמַנֵּצַח " :בדן ונטישהו אחוסר ביטחון דרכה לאחשוורוש, מתוך הרגשה של רחשו שפתיה של אסתר תפילה זו בעל פי המסורת 

שבקע  איילת השחרנדמית במזמור זה ל אסתר  .ב)-(תהלים כב, א "...ִלי ָלָמה ֲעַזְבָּתִני- ִלי אֵ - ַעל ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד. אֵ 
"מה שחר סוף כל  , ומשיבים תשובה נהדרת אך תמוהה משהו:אסתר לשחר מדוע נמשלת (יומא כט, א)  שואלים חז"ל אורה.

סוף אכן אנו נמצאים בסיפורה של המגילה מבטא סיומה של תקופת הנבואה והניסים.  "אף אסתר סוף כל הנסים! הלילה,
התקופה  שהרי אם כן אזי? שמפציע אורו שחרלאת ימי מרדכי ואסתר מדוע לדמות  ך. א מיים והגילויים השמי תקופת הנבואה 

גלויים שליוו את עם  בניסיםבהשראת שכינה, בנבואת נביאיו, ו ה האיר "הקב ... אדרבא, בעברמשולה ללילהשלפני כן 
  ית גלויה!לוה-ישראל, ועכשיו ישנה הסתרת פנים ומציאות חשוכה ללא נוכחות א

נפעל על ידי , היה בחושךהאדם  אך ,ניסים בשמו וללח התגלה לנביאיו ש את המציאות,  האירבעבר, התגלה ה ", הקבאמת 
או יותר נכון עידן "הנאורות" במהדורתו  "רנסנס"ת. עכשיו מתחיל הו אנוששל ההילדות  תהייתה תקופ זוריבונו של עולם. 

  
2
י"    הבעא לאתגלייא ולאתקרי בשמא ואתלבש... וברא  מ ל ם- אאתוון אלין באלין ואשתלים בשמא אתחברון  ...א י ה  הזהר ב, א). מת" (הקד ל
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מתרגל לפעול ללא הדרכה . האדם ההיסטוריה לכונן את דרכו  תבימבאופן גלוי ורשמי על עולה החל האדם  3הראשונית.

להרכבת תמונה ברורה ומתווה פעולה ראוי. עד  דלאח  דוחיבור כל הרשמים אח  ,קריאת המציאותתוך ברורה, גלויה ו שמימית 
   4.והארה שחרההתחלה של  זו

לוהית כהבדל שבין תורה -האלסמכות האנושית להגדיר את המתח שבין האוטונומיה  ניתןבשיח פנימי של בית המדרש 
תורה שבכתב ניתנה את היחס ביניהם. מבאר  ספרו אורות התורהפרק א של הראי"ה זצ"ל ב .ל פהשבכתב לתורה שבע 

לוהית. לעומת -צמה האלא אנו מחולליה, זהו מפגש של האדם עם העו  ,מכל הגיון ושכל אנושי נשגבתמשמים, היא עליונה ו 
חיים ארציים ותפיסות אנושיות. אנו מרגישים כי רוח האומה ואופייה המיוחד יורדים כבר אל זאת בתורה שבעל פה אנו כבר 

תורה שבעל פה טבועה  זו תורה שבעל פה"! -יצרו וממשיכים ליצור את הנביעה האינסופית הזו. "וחיי עולם נטע בתוכנו 
ישראל, וצומחת ומתפתחת מתוך קריאתו הייחודית של האדם את הגילוי השמימי. בתפיסה פשטנית באופייה המיוחד של עם 

מחמת  במבט פנימי ניתן להבין כי דווקא להיפך,אבל שהיא המקור לכל,  יותר מתורה שמימיתנדמה לנו כי זהו גילוי נמוך 
מתן מכוחה גם ו  ,הופעת תורה מן השמיםלהיא השורש  באדםגנוזה ה להית-סגולה אגודלו של האדם ניתנה לו תורה, 

   .)(שהש"ר א, ב סופרים מדברי תורה"  "חביבין דברי .ההרשאה לו לפתחה בשכלו

  בין נבואה לחוכמה בישראל ובאומות העולם
 ייחודית לתקופת בית שניבמדרש זה מצויה הערכה  5."לותיכמדרש פרקי ה"הנקרא בעל סגנון מיוחד מדרש מופלא  נויש 

וקדושה בזמן בית ראשון, נבואה בהשוואה לכל התקופה הקדומה. לדברי המדרש, בשם ר' אליעזר הגדול, אמנם הייתה תורה 
   ע"י האדם, לא היה אלא בתקופת בית שני:בגילויה בפועל אך עיקר כבודה של תורה, גודלה ותפארתה, 

הדרה, תנה תורה עד שנבנה הבית האחרון, תורה נתנה; אמר ר' ישמעאל, כך אמר ר' עקיבא משום ר' אליעזר הגדול: מיום שנ 

כי אין עת כעת הזה, ששהה נפשי  ...עוזה ועזוזה וכבודה לא נתנו עד שנבנה בית אחרון ...יקרה, גדולתה וכבודה ותפארתה

 ....עד שראיתי אתכם, ואין זמן כזמן הזה שדבקה אהבתכם בלב. אני יודע מה אתם מבקשים, ולבי הכיר מה אתם מתאוים

עם הארץ לא יהיה בכם, וכסיל  ...להרבות תורה להפלאות תושיה, גבעות גבעות, להפליא תלמוד בחוצות, ופלפול ברחובות

לא קבלו עליהם אבותינו לשום אבן על  :אמר ר' ישמעאל: כך אמר ר' עקיבא משום ר' אליעזר הגדול ..וטפש לא ימצא בכם.

ילה להם סודה של תורה היאך יעשוהו, והיאך ישתמשו בו. מיד הופיע רוח הקדש וג  ...אבן בהיכל, עד שכפו למלכו של עולם

  ט) 'גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון'.  ,ועל אותה שעה אמר (חגי ב ...ממבוי הגדול אשר בבית ה'

גם ר' מציין כך המדרש מתאר בצורה מיוחדת את התפתחות הרוח הישראלית ושאיפת גיבושה של מערכת ערכית עצמאית. 
  :כולה אנושותל  ביחסאת הדברים  מרחיב, ו נו)פיס' צדוק הכהן מלובלין ב"רסיסי לילה" (

מובא בפרקי היכלות ... "פ, כי מה שבכתב אין לאדם תפיסה בו אלא על ידי תורה שבעעיקר התורה הוא תורה שבעל פה

... כי התחלת תורה והדרה לא היה אלא בבית שני עיקר התורה וזיוהשאף על פי שלא שרתה שכינה בבית שני, מכל מקום 

) , אב יב "היה בבית שני... ואף שהנבואה הוא גילוי מפורש מראות ה' יותר מהשגת החכמים, מכל מקום אמרו (ב "פשבע

ב) שמשה רבינו ע"ה , שחכם עדיף מנביא, ועיין שם ברמב"ן שיכול להשיג מעמקים יותר... וזה מה שאמרו בגמ' במנחות (כט

מתנהגים  ואף האומותולעולם כפי הנהגת התורה בישראל כן הוא הנהגתו יתברך כל העולמות, לא הבין דברי רבי עקיבא... 

כן בזה לעומת זה. וכל ריבוי עבודה זרה אצלם וחרטומים ומכשפים היה כל זמן שהיה גילוי שכינה ונבואה בישראל. 

. כי התחלת אנשי כנסת הגדולה כמת יונית שהיא חכמה אנושיתהתחיל גם כן אצלם ח, "פומשנסתלקה והתחיל תורה שבע

   .היה בתחילת מלכות יון

עלי ובוגר לוהית צמודה וגילויים על טבעיים. אך אט אט כובש האדם מעמד עצמאי -לאדם בראשית מצעדיו נדרשו הכוונה א
   .וחניים, ולגבש בעצמו את עולמואדמות, החוכמה האנושית ההולכת ומתפתחת, עד שהאדם מסוגל להשיג בשכלו עומקים ר 

  מניין שטרות
בים, ככבר בספרי מ  משתמש . שיטת מניין זו תקופה ארוכה שהייתה נהוגה בעם ישראל שנים"מניין שטרות" היא שיטת מניין 

ואצל ש מאות שנה, ש במצרים עד תקופת הרדב"ז לפני כ  נמשכההייתה נפוצה בעולם היהודי עד שלהי תקופת הגאונים, היא 
מייחסים את מניין שטרות חז"ל . עד ימינובני תימן טרי כתובות של בש תונמצא חכמי א"י אפילו בדור שאחרי גרוש ספרד, 

מנין השטרות הוא "למלכות אלכסנדרוס ש הרמב"ם כתב  ךכו  ,ע"ז י, א)(לכיבושו של אלכסנדר מוקדון את האימפריה הפרסית 

  
3
ל האדם את חוסר הבגרות שגרם לעצמו. חוסר בגרות הוא חוסר היכולת כך: "הנאורות היא עזיבתו ש עמנואל קאנט ) הגדיר1784במאמרו "מהי הנאורות" (   

 להשתמש בהבנה ללא הדרכה של מישהו אחר. חוסר בגרות שכזה, שאנו גורמים לעצמנו אם הוא לא בגלל חוסר חכמה, נובע בשל חוסר נחישות ואומץ
  אזור אומץ להשתמש בשכלך!" העז לדעתלהשתמש בשכל ללא הדרכה של מישהו אחר. המוטו של הנאורות הוא אם כן: 

4 
דומה מבחינה מבטא תהליך  (Siècle des Lumières) כתרגומו האנגלי, או עידן "האורות" כתרגומו הצרפתי (Age of Enlightenment)עידן "הנאורות"   

  מסוימת.
5
 קובץ מדרשים קדום, מיוחס לרבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. במדרשים דברי קבלה וסודות מערכת השמים והיכל ה'.    



  5 ��מגילת אסתר; בין אוטונומיה לסמכות 

 
קרנין" דהיינו -אל-אשר כינוהו תאריך "אסכנדרי" או תאריך "דו ,אף אצל הערביםתאריך זה שימש  גרושין א, כז).( מקדון"

   6כונה אצלם אלכסנדר מוקדון.כפי ש "בעל הקרניים" 

כאחת עשרה שנים מאוחר יותר.  -312לסה"נ, ואילו מניין שטרות החל בשנת  -323אלכסנדר מת בשנת לפי המניין המקובל 
, וכך הוא ידוע אצל ההיסטוריונים החדשים מניין השטרות נקבע כתאריך ייסודה של הממלכה הסלווקית ואם כן מסתבר כי 
גם אם צודקים החשבונות אך ויש בזה תיארוכים שונים והשערות שונות. הדברים אינם ברורים לחלוטין, "המניין הסלווקי". 

אלכסנדר, כתואר כבוד למחולל התפשטותה של התרבות  צריך לומר שכונה מניין שנים זה ע"ש המעורפלים של אותה תקופה,
   7היוונית.

רק זה היה שביתה כה ארוכה בתרבות הלאומית שלנו? אם זה יווני מדוע קנתה שיטת מניין מאד מוה על כל פנים, יש לת
מדוע המשיכו חז"ל והגאונים והבאים אחריהם למנות למניין ארכאי ולא  ,נוחות של שימוש בשיטת מניין מקובלתבשל 

  מלכותו? בטלה שנים כה רבות לאחר שבטל הוא ו  מצביא יוונישמו של  תוך הנצחתרלוונטי, 

תחילתו ו  ,)2450שנת יציאת מצרים לפי מניין יצירה הנהוג היום היא שנת ב'ת"נ ( .מעניין הסברהרב ראובן מרגליות נתן לכך 
 אלף בדיוק הוא המניינים שני בין ההפרש ולפי זה 8ה"נ.לפני הס 312) שהיא שנת 3450בשנת גת"נ (הוא  שטרותשל מניין 

מניין ב ו שתמשה ו ,מנו לשטרות ,שטרות מכוון למניין השנים ליציאת מצרים. הגאוניםכיוון שכך יש לשער שמניין  .שנה
למעשה את השנים ליציאת מצרים בהשמטת האלפים, כדרך שאנו מונים היום את השנים  תוך שהם מונים של היוונים,הטכני 

  9לבריאת העולם בהשמטת האלפים.

בספרות הכללית מכונה שיטת מנין זו "המניין נוסף ושונה בתכלית. מרכזי נראה לי שטמון כאן עניין זהו חידוד נאה, אך 
או ידוע מניין זה גם בשם "המניין לחתימת חזון", בכתבי הגאונים במסורת היהודית ווקי" או "המנין למלכות יון". אך הסל

היו שקראו למניין "המניין לממשלת חיובי אופן וכיוצא בזה ב 10.הבוא הנ שאז פסקה ונחתמה "המניין להפסקת הנבואה" 
שמות אלו מבטאים את תקופת המעבר אל פריצתה של  12משום שאז התחילה תקופת התנאים וחכמי המשנה. 11,החכמים"

למעלה ועל כן השתמשנו במשך  ,תורה שבע"פ בעם ישראל ותקופת החוכמה בעולם הכללי. חז"ל ייחסו לכך משמעות עמוקה
   שנה במניין זה! מאלף וחמש מאות

ועידן  פלהתפתחותה של תורה שבע"שבין תורה שבכתב ועידן הנבואה תפר ה  נכתבת בדיוק בתקופת מגילת אסתר ,ם כןא
, התחלת עידן החוכמה, בו קורא האדם דרור החוכמה. זוהי כוונת הגמ' במסכת יומא (כט, א) שתקופת אסתר משולה לשחר 

  לוהים שבו בעוצמה.-לרוחו, ומפתח את צלם א

  מרדכי; בושם של דרור וחופש

'ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר המן מן התורה מנין? 'ֲהִמן ָהֵעץ' (בראשית ג), אסתר מן התורה מנין? ": )קלט, ב( שואלים חז"ל במסכת חולין
חז"ל כי לכל למקובל היה  ."ובתרגום: מירא דכיא'ָמר ְּדרֹור' (דברים לא), מרדכי מן התורה מנין? דכתיב (שמות ל)  ַאְסִּתיר'

ח, השואב מעמקי תודעתו את תפיסת המציאות, עד תופעה משמעותית יש רמז בתורה. תופעה זו של מרדכי איש הרו
להתחדדות התובנה של מתווה הפעולה הנדרש. מרדכי המנהיג הגדול אשר דולה מפנימיות ישותו החופשית כי דווקא בדור 

. נרמז בתורה זה של כפיפות קומה והתבוללות תרבותית, יש לזקוף את קומתו של היהודי, ולהתנהל בגאון מול אותו רשע
 ת סממני הקטורת, כאחד מן הבשמים 'ָמר ְּדרֹור' ובתרגום: מירא דכיא. מרדכי, כבושם של דרור וחופש!בפרש 

 אסתר:הוא אמר ל . כש אינטואיציה שלו ביטוי ל אלא נתן  תפנימי , הוא לא התכחש לתפיסתו ה התגלות ו לבשם שומרדכי נתן לב
האם אינך מבינה מה  הוא התכוון לומר לה: האם אינך רואה מה פשר כל התרחיש? "ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ָּכֹזאת ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות",

ומרדכי אסתר כש . אתנו, אך לא ממקום של איפוס העצמיותית מ הלו-לתביעה הא ניםלהיות מוכאנו צריכים ? אתנוזה תובע מ 
לא היה בזה ביטול ונה. אך די הם אכן כפפו את רצונותיהם בפני התביעה העליישוכנעו בחובתם לפעול באופן נחרץ ומי

  . ובגילוי אישי עוצמתיפנימית  דרךלפעול באלא אדרבא ביטול רצונות נמוכים וחששות שווא כדי  םעצמיות

  
6
ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ֵּבין ֵעיָניו הּוא ַהֶּמֶלְך ְוַהָּצִפיר ַהָּׂשִעיר ֶמֶלְך ָיָון ְוַהֶּקֶרן זהו כינויו של אלכסנדר בקוראן (סורה יח), כפי הנראה על שם הפסוק מדניאל (ח, כא) "   

  .   121". ראו שי"ר, ערך מלין, "אלכסנדר מקדון", אות ב, וורשה תרע"ד, עמ' ָהִראׁשֹון 
7
  .  290-292ח.י בורנשטין, "תאריכי ישראל; סקירה כללית", התקופה, ח, תר"פ, עמ' , ובאריכות 132ראו שי"ר שם, עמ'    

8
 וכן בורנשטין שם. שם . יש המקדימים את תחילת מניין שטרות שנתיים קודם לכן. ראו שי"רבקירוב הוא חשבון זה    

9
רחמים שר שלום, "מנין השנים בעם ישראל בעבר ובהווה", שמעתין , וכן הרב יעקב מידן, ביהמ"ד הווירטואלי, הר עציון, פרשת בא, "החדש הזה לכם"ראו    

  .113, עמ' 154
10
 ערבי, ובמדרש פסיקתא רבתי (לקח טוב) פרשת שלח ועוד. -סים גאון לש"ס, בהקדמת הרס"ג לספר אגרון שהוא כעין מילון עבריכך בהקדמת רב נ   

11
ק ל) כתוב: כך כינה הרס"ג, ומקורו בשלהי הספר "סדר עולם" שעניינו הכרונולוגיה של עם ישראל עד מרד בר כוכבא, ומיוחס לר' יוסי בן חלפתא, שם (פר   

ג), הוא אלכסנדרוס מקדון שמלך י"ב  ,כא), ועמד מלך גבור וגו' וכעמדו תשבר וגו' (שם יא ,והשעיר מלך יון וגו' הוא המלך הראשון (דניאל ח והצפיר
 .293. ראו בורנשטין שם עמ' עד כאן היו הנביאים מתנבאים ברוח הקדש, מכאן ואילך, הט אזנך ושמע דברי חכמים  .שנה

12
ות של חשבון השנים ואי התאמת זמן הפסקת הנבואה לתאריך המניין הסלווקי וכדו', ורואה בכך בלבול והרכבת ידיעות עם "אגדות בורנשטין נתפס לדקוי   

  שונות שהתפשטו בעם". לענ"ד אין לחז"ל כלל עניין מדויק עם התאמת השנים אלא קריאה מדויקת של רוח התקופה, שזהו באמת לוז העניין!



  6 ��מגילת אסתר; בין אוטונומיה לסמכות 

 
בוודאי  ופעל םשה כ . אבל זו להיכנס למשבצת ומרדכי קל לאסתר  ואפשר שלא היה ,התכנסותוהתבטלות  שדרששלב  נויש 

בטא אותן בצורה הנכונה. יש ל  ועוזר, באדםת שו משחרר את כל התכונות הטוב אלאשחרור. זה לא חונק הרגישו שלמות ו
מי אדם עשוי לומר לעצמו במרירות: אז בעצם כל השאלה היא . לוהים-שניתן לקרוא לה קנאה של האדם באתופעה מוזרה 

אוטונומיה לוהית ל -האאך יש לדעת כי אין תשובה פשטנית לשאלת המתח שבין הסמכות  ?!ונו של עולםברי אני או  ,הריבון
  . לא ניתן לתאר זאת באופן בינארי וחד ממדי .האנושית

דווקא  ,לקבל גבולות וסמכותו ונדרש לכפוף את קומת כי האדםת גורסהתורה שבעל פה לִֹהים ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדם". -"ְּבֶצֶלם אֱ 
נאמנות החירות היא  .זו תורה שבע"פ" -ם נטע בתוכנו ל. "וחיי עורות אמיתית יולזכות בח ואת עצמולהעצים כדי לבטא 

אך זו  ,מורכבתודרישה עה ביק . זוהעוצמהבטא את עצמי בשיא מסוגל ל אני עצמיותי שאני נאמן לוכ  ,לעצמיות הפנימית
  . של האור האנושי ת ההפצעההתחלבאמת 

צדק, וזה מה שתרם להצלת בסופו של דבר מתברר שהשיפוט העצמי של מרדכי ואסתר, כל אחד מזווית מבטו המיוחד, היה מו 
 צמיחהיש כאן זהו מפגש בין דמות גברית לדמות נשית בעלות קווים שהולכים ומתחדדים, מתעמתים ומשלימים. עם ישראל. 

השורש של מה שמתפתח לימים להיות תורה שבעל פה מסועפת ומורכבת בכל רבדי החיים. לא תורה כתובה  של תעוצמתי 
 סימביוזה זוולא נבואה, כי אם רוח הקודש הנובעת מתוכיותו של האדם ומבטו המיוחד. תורת חיים, נשמה שהיא תורה! 

  :יוצר בעצמו תורה חיה עלי אדמותומי ש ,לוהים שבו-ת באדם שמחה עצומה על הזכות לבטא את צלם אמעורר

כל אדם צריך לדעת, שקרוי הוא לעבוד על פי אופן ההכרה וההרגשה המיוחד שלו, על פי שורש נשמתו, וְבעולם זה, הכולל 

הוא צריך לרכז את חייו  ...עולמים אין ספורות, ימצא את אוצר חייו. אל יבלבלוהו תוכנים שוטפים אל תוכו מעולמות זרים

'חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם', גדולה  ו הוא, בעולמות הפנימיים שלו, שהם לו מלאים כל ומקיפים את כל.בעולמותי

ענוותנית זו מאשרת היא את האדם, ומביאתו לשלמות העליונה, העומדת ומחכה לו, ובהיותו צועד בדרך חיים בטוחה זו, 

מהאות המיוחד שלו  .רת חיים ועליזות רוחנית, ואור ד' עליו יגלהבמסלולו המיוחד, באורח צדיקים המיוחד שלו, ִימלא גבו

  (אוה"ק ח"ג עמ' רכא). בתורה, יצא לו עזו ואורו

  אלא שגם תורה שבע"פ יכולה להתאבן ולהפוך לתורה שבכתב. אם האדם שוכח את האות המיוחדת לו בתורה: 

כל החולשות הגופניות והרוחניות, כל המחשבות הפסולות, וכל הרעיונות המדלדלים, המטשטשים את הכישרון ואת הבהירות 

הנשמתית, באים רק מחסרון הארה של הנשמה העצמית, חסרון הזלת טל החיים היסודי, של הרצון וההרגשה, ההכרה 

ורות מתחשכת אורה של הנשמה, ומעיינה נכבש, והאדם סופג והתשוקה, ממהותה הפנימית. על ידי מעשים רעים ונטיות עכ

לו את רוחניותו מכלים אחרים, מרשמי חוץ, של עולמים, ספרים, נפשות ומעשים, ורשמי החוץ פועלים עליו בצורה 

ו מדולדלת... אבד אז את היסוד, הצינור המשפיע לעצמיותו ממקור החיים המיוחד לו, את הפסוק שלו, את האותיות של שמ

  . ( אוה"ק ח"ג, עמ' קלז) שבתורה... ואת שמו לא ידע

 נואישיותאת  להעציםלא פחות מכך אנו נתבעים קבלת עול והתבטלות, אך גם ים מהאדם אכן תובעהתורה קיומה ולימודה 
ך הפנימית ולבטא את מיוחדותנו. הליך נפשי רב ממדי זה הוא אשר יוצר אישיות שלמה ובריאה המועצמת בייחודה, מתו

  לתורת חיים.בנו נמסכת המפכה לתוכנו ו לוהית -א מפגש עם תורה

  

  

  

  

  

  

  

מידי שבוע מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית. העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'. 

להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה  

  גזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.בהדרכות רוחניות, הנ

  אביאור קהלני ויאיר ברויר. הפצה:  |  יהונתן אדלשטיין ורוני כהןתמלול:  |  יותם קניגסבוך, אורי פירסט ואלעד לוי  אינטרנט:  | נאור דיין עריכה: 


