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Introduction:
We will soon be celebrating the holiday of Purim. We all know the story: Haman tried 
to kill all the Jews in one day, he failed, let's eat.

What novelty can there be in a story we hear every year?

Chassidism offers something novel, and not just a novelty - but new, deeper 
interpretation.  The dialogue between Haman and Achashverosh in the palace is, 
in fact, a dialogue that takes place on a higher plane between the angels and G-d.  
Haman's claims against the Jewish People are a harsh criticism about their spiritual 
condition. And what saved us? The king's insomnia.

In this lesson, we will uncover the mystical layer of the biblical story we all know, and 
see how relevant it is to each of us in our daily lives.

ממאמר דיבור המתחיל "בלילה ההוא", חג הפורים, תש"כ. 
רשימת השומעים בלתי מוגה. תורת מנחם כרך  כ"ז, ע' 407

לחץ כאן לשמיעת המאמר
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A. The Purim Story in Short

King Achashverosh held a banquet 
in the capital city of Shushan and 
ordered his queen, Vashti, to come 
before his guests. She refused to 
appear and lost her royal position.

Acting on advice from his counselors, 
Achashverosh had women from all 
over the kingdom brought to him, so 
he could choose a new queen.

Esther, a young Jewish woman from Shushan, 
was chosen. However, following the advice of 
her cousin, Mordechai (who raised her after 
her parents died), Esther did not reveal her 
Jewish origins to the king.

Mordechai often sat near the gate of the 
king’s palace. One day he overheard two 
men, Bigsan and Seresh, plotting to kill the 
king. Mordechai reported what he had heard 
to Esther. She then reported the information 
to the king. The matter was investigated and 
found to be true, and Bigsan and Seresh were 
put to death. Mordechai’s deed was recorded 
in the king’s chronicles.
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Meanwhile, the king’s evil adviser, 
Haman, demanded that all bow down 
to him.  Because Jews do not bow to 
anyone but G-d, Mordechai refused 
to bow down to Haman. Upon 
learning that Mordechai was Jewish, 
Haman decided to kill all the Jews 
in the Persian empire. He plotted 
to kill them — convincing King 
Achashverosh to go along with the 
plan — and cast purim (“lots,” plural 
of pur), a kind of lottery, to determine 
the day on which he would carry out 
his evil deed: the 13th of Adar.

When Mordechai discovered the decree, he 
took to the streets in mourning clothes and 
all the Jews in Persia fasted. Esther turned to 
the king and asked for a feast with him and 
Haman. At the end of the feast, Haman saw 
Mordechai refuse to bow down again, and on 
the advice of his wife Zeresh, he erected huge 
gallows upon which to hang Mordechai.

That night, the king couldn’t sleep. He asked 
to be read from the royal book of chronicles 
and came across the story about Mordechai 
saving the king. The king asked Haman how to 
honor a man whom the king wished to honor, 
and Haman — who thought the king was 
talking about him — exaggerated in gestures 
of honor: royal clothes, the royal horse and 
a procession through the city. Achashverosh 
asked Haman to prepare all those honors for 
Mordechai the Jew…
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Esther held a second feast in which 
she revealed her Jewish identity to 
the king, convincing him to save the 
Jews and foiling Haman’s plot. The 
Jews were allowed to fight back, 
Haman was hanged, Mordechai 
received his estates and the position 
of royal vizier (adviser), and the Jews 
of Persia celebrated their salvation 
on the 14th of Adar, the day after they 
were supposed to be annihilated.
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Source 1 Esther 6:1
In the story of the Megillah, we read about the night King Achashverosh could not fall asleep.

Source 2 Tractate Megillah 19a
The Talmud has a discussion with regards to the apex of the miracle of Purim; when exactly 
did the real miracle take place?

ַנת  שְׁ ָנְדָדה  ַההּוא  ְיָלה  לַּ בַּ
ֶאת־ֵסֶפר  ְלָהִביא  אֶמר  ַויֹּ ֶלְך  ַהמֶּ
ְהיּו  ַויִּ ִמים  ַהיָּ ְבֵרי  דִּ ְכרֹנוֹת  ַהזִּ

ֶלְך׃ ִנְקָרִאים ִלְפֵני ַהמֶּ

ה  ִגילָּ ֵמֵהיָכן קוֵֹרא ָאָדם ֶאת ַהמְּ
ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ְנָיא,  תַּ ְוכּו׳. 
ְיָלה ַההּוא״.  לַּ יוַֹחאי אוֵֹמר: ִמ״בַּ

ַההּוא״,  ְיָלה  לַּ ִמ״בַּ ָאַמר  דְּ ּוַמאן 
ל ֵנס. ּתוְֹקּפוֹ שֶׁ

On that night, sleep evaded the king, and he 
ordered to bring the book of the records, the 
chronicles, and they were read before the 
king.

From where must a person read the Megillah 
in order to fulfill his obligation? It is taught: 
Rabbi Shimon bar Yochai says: One must 
start to read from “On that night” (Esther 6:1)

…And the one who said that it needs to be 
read from “On that night” understands that 
the expression is referring to the power of 
the miracle, which began on that night when 
Achashverosh could not sleep, and therefore 
one must begin reading the Megillah from 
there.

B. The Pivotal Miracle
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Who Couldn’t Sleep?

Why Was G-d Sleeping?

המלך1,  שנת  נדדה  ההוא  בלילה 

קדושת  כבוד  נשיאינו  רבינו  ומביא 

מורי וחמי אדמו"ר2 ממנהגי מהרי"ל3 

את  להגביה  צריך  ההוא  דמבלילה 

קולו בקריאתו לפי שזהו תוקפו של 

הרי  דלכאורה  זה,  על  ומקשה  נס4. 

אסתר  תחנוני  הוא  נס  של  תוקפו 

וכל הענינים שעשתה כדי לבטל את 

הגזירה, ומהו הענין שעצם תקפו של 

נס תלוי בזה שנדדה שנת המלך. 

בלילה  בילקוט5  דאיתא  בזה,  ומביא 

ההוא נדדה שנת המלך, זה מלכו של 

עולם. וענין זה שנדדה שנת מלכו של 

עולם הוא תקפו של נס.

זה  שאין  בלבד  זו  לא  לכאורה,  אך 

עוד  שניתוסף  אדרבה,  אלא  תירוץ, 

קושיא, איך שייך ענין השינה למעלה, 

הרי לא ינום ולא יישן שומר ישראל6. 

The verse states, “On that night, sleep evaded 
the king.” My father-in-law, the [previous] 
Rebbe cites the custom transcribed by the 
Maharil, according to which the reader is 
supposed to raise his voice upon reading 
this verse, because it is the pivotal force 
of the miracle. Now, the pivotal force of 
the miracle seems more reasonably to be 
Esther’s petitions and her endeavors to 
nullify the decree. What pivotal force of the 
miracle is reflected in the fact that the king 
couldn’t sleep?

The answer to this question lies in the 
Midrashic teaching that says that the king 
who couldn’t sleep is a reference to G-d, 
the king of the universe. The pivotal force 
of the miracle is that G-d couldn’t sleep. 

However, this doesn’t seem to answer the 
question. In fact, it raises further questions. 
Is sleep possible for G-d? Doesn’t the 
verse say, “The Guardian of Israel neither 
slumbers nor sleeps”?

>> The Rebbe
The Main Miracle? Really?

1(אסתר ו, א. 
2( ד"ה בלילה ההוא ה'ש"ת )סה"מ ה'ש"ת ע' 5 ואילך(. 

3( הלכות פורים )ע' תכט – בהוצאת ירושלים, תשמ"ט( – הובא בדרכי משה 
או"ח סתר"צ. מג"א או"ח שם ס"ק יז. 

4( ראה מגילה יט, א. יעב"ץ שם. 
5( יל"ש עה"פ )רמז תתנז(. 

6( תהלים קכא, ד. 
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א. ישעי' סג, ט. וראה תענית טז, א. 
ב. פ' ראה יד, א.

7( משלי כז, יט. וראה תניא פמ"ו )סה, א(. 
8( ראה כתר שם טוב )הוצאת תשנ"ט( בהוספות סע"ח. וש"נ. וראה גם של"ה ל, 

א. שכה, א )מהמדרש(.

Source 3 Purim 5732

על  להיות  שצריך  ומצב  המעמד 
לו  צרתם  "בכל   – הוא  הרגיל  דרך 
ישראל  בני  שכאשר  והיינו,  צר"א, 
נמצאים במעמד ומצב שחסר אצלם 
אצלם  שחסר  או  ברוחניות,  משהו 
משהו בגשמיות, הרי כיון שכל אחד 
ועל-אחת-כמה-וכמה  מישראל 
של  בניו  הם  יחדיו  ישראל  בני  כל 
לה' אלקיכם"ב,  "בנים אתם  הקב"ה, 
נמצא  הבן  שכאשר  הדבר  פשוט 
במעמד ומצב שלא טוב לו, לא יכול 
אביו לישון; הוא מתייגע ועושה הכל 
כן,  ואם  דבר!  לבנו  יחסר  שלא  כדי 
על דרך הרגיל, לא היה יכול להיות 
מעמד ומצב של שינה אצל מלכו של 

עולם.

שהעובדה  אומרים,  כאן  ואילו 
ש"נדדה שנת מלכו של עולם" היתה 
"ונהפוך  מאשר  יותר  גדול  ונס  נס, 
הוא"; "עיקרו של נס", ו"תוקפו של 
של  מלכו  שנת  ש"נדדה   – הוא  נס" 

עולם"?!

The normal state of affairs should be that 
“in all their troubles, He is troubled.” When 
the Jewish people lack something spiritually 
or physically — being that every Jew and 
especially the Jewish people as a whole are 
G-d’s children, as the verse says, “You are 
children to the L-rd Your G-d,” it is obvious 
that when a son is in a difficult situation, 
his father can’t sleep! He toils and does 
everything in his power to ensure that his 
child lacks nothing! If so, G-d should — 
normally — never be in a state of slumber!

Yet here we say that the fact that G-d couldn’t 
sleep was a miracle, an even greater miracle 
than the upheaval at the end of the Purim 
story! Is the pivotal force of the miracle really 
the fact that G-d couldn’t sleep?

ויובן בהקדם מה שכתוב7 כמים הפנים 

לפנים גו', וכידוע פירוש הבעל-שם-

דכשם  צלך,  הוי'  הפסוק9  על  טוב8 

כך  עושה,  שהאדם  מה  עושה  שהצל 

כביכול הוי' צלך, שלפי אופן הנהגת 

האדם למטה מתנהגים עמו מלמעלה.

The verse states, “As face answers to face in 
water, so does one man’s heart to another.” 
On a similar note, the Baal Shem Tov 
famously explained the verse, “The L-rd is 
your shadow,” that just as a shadow mirrors 
the behavior of the person, so too, G-d 
is your shadow; a person is treated from 
above according to his behavior below.

>> The Rebbe
The Reflection
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9( תהלים קכא, ה. 
10( קפד, ב. 

Source 4 Proverbs 27:19

Source 5 Psalms 121:5

ֵלב־ָהָאָדם  ן  כֵּ ִנים  ַלפָּ ִנים  ַהפָּ ִים  מַּ כַּ
ָלָאָדם.

ָך ַעל־ַיד ְיִמיֶנָך׃ ְמֶרָך ה׳ ִצלְּ ה׳ שֹׁ

טוט  איד  א  וואס  ענינים  די  לויט 
למטה, טוען זיך אויף דוגמתם ענינים 
למעלה – כמשל צל האדם, וואס לפי 
אופן התנועות פון דעם מענטשן טוט 

זיך דוגמתם ממש בהצל.

As face answers to face in water, so does one 
man’s heart to another.

The L-rd is your Guardian; the L-rd is your 
shadow; [He is] by your right hand.

The Baal Shem Tov’s Teaching (Keser Shem Tov 
Addendum pg. 8)

Based on the actions a Jew performs in this 
world, identical matters occur on-high — 
like a person’s shadow, which perfectly 
mirrors his movements.

עלמא  חזי  תא  תצוה10  פרשת  בזהר  וכדאיתא 

לא  עילאה  ועלמא  כו'  לקבלא  קיימא  תתאה 

איהו  אי  קיימא,  דאיהו  כגוונא  אלא  לי'  יהיב 

נהרין  הכי  כדין  מתתא,  דאנפין  בנהירו  קיימא 

עומד  התחתון  עולם  וראה,  ]=בא  מעילא  לי' 

לקבל תמיד וכו׳, ועולם העליון לא נותן לו, אלא 

פנים  בהארת  קיים  הוא  אם  עומד.  שהוא  כמו 

והיינו,  לו מלמעלה[,  כן מאירים  מלמטה, כמו 

דאנפין,  בנהירו  הוא  למטה  האדם  שכאשר 

בשמחה וחדוה, אזי נמשך גם מלמעלה שמחה 

וחדוה ונהירו דאנפין )מה-שאין-כן להיפך חס 

ושלום(.

The Zohar states: “Come and 
see, the lower [physical world] 
always stands ready to accept, 
but the upper world gives it only 
according to its standing. If there 
is illumination in the lower world, 
the upper world shines upon it 
as well.” In simpler terms, when a 
person is joyful in the world below, 
joy shines down upon him from 
above (and the reverse, G-d forbid, 
is true as well).

>> The Rebbe
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שכיון  בהמאמר,  מבאר  ועל-דרך-זה 

שהיה ענין השינה אצל בני ישראל, הרי 

זה פעל שתמורת זה שלא ינום ולא יישן 

עצות  לחפש  צורך  היה  ישראל,  שומר 
וענינים לפעול עורה למה תישן גו'11

During the time of the Purim story, the 
Jewish people were ‘asleep.’ Therefore, 
instead of the regular state in which “the 
Guardian of Israel neither slumbers nor 
sleeps,” they needed to seek methods to 
awaken G-d, so to speak. 

11( תהלים מד, כד.
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ומבאר בהמאמר12 שכללות ענין השינה 

למטה בכללות העולם הוא ענין הגלות, 

וכמו שכתוב13 אני ישנה, ואיתא בזהר14 

הגלות  היינו, שענין  בגלותא,  ישנה  אני 

בשעת  דהנה15,  שינה.  בדוגמת  הוא 

בשלימותו  האדם  גוף  ישנו  השינה 

שכחותיו  אלא  ער,  שהוא  בשעה  כמו 

וביחוד הכחות הפנימיים אינם פועלים 

ולא  בחלישות  שפועלים  או  פעולתם, 

באופן הראוי.

שעניין  ידוע  הנה  יותר,  ובפרטיות 

השינה מתחיל מסגירת העיניים, והיינו, 

השינוי  ניכר  לא  האברים  שאר  שבכל 

כמו  ער  היותו  לגבי  השינה  שבשעת 

שניכר השינוי בעיניים, שבשעת השינה 

הם סגורות. והרי הראיה הוא ענין היותר 

חשוב שישנו באדם, הן ראיה כפשוטה, 

ראיית עיני בשר, והן ראיית השכל, כמו 

והכסיל  בראשו  עיניו  החכם  שכתוב16 

במעמד  נמצא  כאשר  אך  הולך.  בחושך 

ומצב שאינו רואה ואינו יודע מה נעשה 

וכמו  שינה.  בשם  נקרא  זה  הרי  סביבו, 

A state of sleep in this world is a reference 
to exile. As the verse states, “I am asleep,” 
and the Zohar explains, “I am asleep in 
exile”; in other words, exile is comparable 
to a slumber. When a person is asleep, 
he remains complete and intact just like 
a person who is awake, but his faculties 
— especially his intellect and emotions — 
do not function at all, or function only to 
a lesser degree. 

To be more specific: We know that sleep 
begins at the moment one closes his 
eyes. In other words, the other limbs 
of the body carry no visible distinction 
between their awake and asleep states 
which would compare to the eyes 
opening and closing. Now, vision is an 
extremely important faculty — both 
physical vision and intellectual vision; 
as the verse says, “A wise person has 
vision in his mind, but the fool walks 
in darkness.” When a person is unable 
to see or recognize the occurrences 

>> The Rebbe 
Sleep is Compared to Exile

Deaf-Mute While Asleep

12( פ"ד )ע' 8(. 
13( שה"ש ה, ב.
14( ח"ג צה, א. 

15( בהבא לקמן – ראה גם אוה"ת מגלת אסתר )קה"ת, תש"נ( ע' רצג 

ואילך. סה"מ עטר"ת ע' דש ואילך. וראה גם בהדרושים שנסמנו בהערה 
 .43

16( קהלת ב, יד. וראה זהר ח"ב קטז, ב )ברע"מ(. ח"ג רפ, ב. 

C. The Deeper Meaning of Sleep
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כן כפי שנמשך בכח השמיעה )שלמטה 

הוא  השמיעה  ענין  דעיקר  מראיה(, 

מלין  אזן  שכתוב17  כמו  ההבחנה,  ענין 

שאין  במצב  נמצא  כאשר  אך  תבחן, 

אצלו ההבחנה להבחין בין שמועה טובה 

ומצב  מעמד  זה  הרי  רעה,  לשמועה 

ששייך לשינה. וכן הוא גם בכל הכחות 

שבנפש. 

around him, he is “asleep.”  Similarly, the 
power to listen and hear is, in a more 
refined sense, the power to discern and 
evaluate, as the verse says, “the ear tests 
words.” When a person lacks the ability 
to evaluate the difference between a 
good sound and a bad one, he is asleep. 
The same is true of all other faculties of 
the soul.

יכולה  ויתירה מזה, שגם בשעת השינה 

שהם  אלא  הכחות,  פעולת  להיות 

פועלים באופן בלתי מסודר. וכמו שהוא 

ענין  בהם  שיש  החלומות  ענין  בכללות 

ועל- באספמיא18,  חלום  רואה  הראיה, 

דרך-זה יש בחלומות ענין השמיעה וכל 

במעמד  שלהיותו  אלא  הכחות,  שאר 

ומצב של שינה, יכול להיות חיבור שני 

הפכים, ויכול לחברם באופן שהוא היפך 

האמת בהחלט.

שהוא  כפי  השינה  ענין  גם  מובן  ומזה 

בעבודת האדם, דהנה כתיב שאו מרום 

שמע  אלה19,  ברא  מי  וראו  עיניכם 

ישראל ה' אלקינו ה' אחד20, שזהו ענין 

הראיה ושמיעה שבשכל, חכמה ובינה21, 

ושמיעה  גם בראיה  ועד שנמשך להיות 

Moreover: While a person is asleep, his 
faculties could function — but in a chaotic 
form. Dreams contain sights, sounds and 
other sensations, but being asleep, total 
opposites could unite and seem to align 
in ways that are totally unrealistic. 

How does this play out in our service of 
G-d? The Torah states, “Raise up your 
eyes and see who created these,” and 
states likewise, “Hear O Israel, the L-rd is 
our G-d, the L-rd is One.” These refer to 
our intellectual vision and hearing, but 
also represent those physical faculties. 

The Absurdity of Dreams

Sight and Sound in Serving G-d

17( איוב יב, יא.
18( נדה ל, ב. 

19( ישעי' מ, כו. 

20( ואתחנן ו, ד. 
21( ראה תו"א משפטים עה, א. ובכ"מ. 
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חסר  אך כאשר  בשר.  ואוזן  בשר  דעיני 

אצלו ענין זה, ותמורת זה שצריך להיות 

ראיה ושמיעה הנזכרים לעיל חסר הענין 

למטה  ליפול  יכול  אזי  שמע,  או  דראה 

מטה כו'. 

בשם  נקרא  הגלות  שענין  מה  גם  וזהו 

שינה, כי, בזמן שבית המקדש היה קיים 

רבותינו  כמאמר  אלקות,  ראיית  היתה 

זכרונם לברכה כשם שבא לראות כך בא 

ליראות22, ועשרה נסים נעשו לאבותינו 

גם  אותם  רואים  שהיו  המקדש23  בבית 

בית  משחרב  מה-שאין-כן  בשר.  בעיני 

ראינו24,  לא  אותותינו  הנה  המקדש 

אלא  )ניסים(,  אותות  שישנם  והיינו, 

הנס  בעל  שאין  ראינו,  לא  שאותותינו 

מכיר בניסו25.

When those faculties are lacking, when 
a person fails to see and hear what he 
should, he could experience a spiritual 
degeneration.

That is why exile is compared to sleep. 
During the Temple era, G-dliness was 
visible. At each festival, the people 
saw G-dliness; they witnessed the ten 
miracles that took place in the Temple 
and Jerusalem. But when the Temple 
was destroyed, as the verse puts it, “We 
do not see those signs.” In other words, 
those signs — the miracles — do exist, but 
we do not have the capacity to perceive 
them.

Day and night represent two different stages, two eras in Jewish history; the periods in which 
the Jews were settled in the Holy Land with the Temple in all its glory, is represented by “day,” 
a time of sunshine, symbolic to the visible shine of G-dliness. Night, of course, represents the 
times of exile. Darkness prevents a person from seeing the correct path; he’s uncertain whether 
he’s taken the correct steps or has, G-d forbid, strayed from it. He has no warning of any 
obstacles or hitches he may be approaching. Such is the case, spiritually, for a Jew during times 
of exile. He cannot identify the proper way to serve his Creator; the path of truth is hidden from 
him. 

The main indication that a person is asleep is that his eyes are closed. The power of sight is the 
most essential power in a person, referring to the sight both of the physical eyes, as well as that 
of the “intellectual eye.” For example, when someone says, “I see you are in error,” he’s not seeing 
something physically wrong, it’s sight of the intellectual eye. The verse says, similarly, “A wise 
person has vision in his mind, but the fool walks in darkness.” Sight allows for wisdom, while 
darkness brings about foolishness. This is the true meaning of exile.

22( חגיגה ב, א. 
23( אבות פ"ה מ"ה. 

24( תהלים עד, ט. 
25( ראה נדה לא, א. 
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הפנים  וכמים  צלך,  שהוי'  כיון  והנה 

שעל  )העליון  האדם  לב  כן  לפנים 

פועל  זה  הרי  )התחתון(,  לאדם  הכסא( 

היינו,  כביכול,  השינה  ענין  למעלה  גם 

צדיקים  אל  הוי'  שעיני  זה  שתמורת 

ואזניו אל שועתם26, עיני הוי' משוטטות 

שאר  ועל-דרך-זה  הארץ27,  בכל 

הענינים שבהם נקראת השגחת ה', הנה 

מצד העדר העבודה למטה נעשה מעמד 

ומצב שקודשא בריך הוא סליק לעילא 

ולעילא28, ונעשה הענין דתישן הוי', שאז 

דשני  באופן  ההשגחה  ענין  להיות  יכול 

הטוב  השפעת  שתהי'  היינו,  הפכים, 

מלמעלה, אבל לא תומשך במקום הטוב, 

הטוב,  דהיפך  במקום  ושלום  חס  אלא 

לגמרי,  האמת  היפך  להיות  שיכול  ועד 

להיות  צריכה  שההנהגה  זה  שתמורת 

העמים  מכל  בחרתנו  שאתה  באופן 

ורוממתנו29, הנה הגר אשר בקרבך יעלה 

גו'30 )ככל הפרטים שנאמרו בפרשה(.

Since G-d is our shadow, so to speak, and 
since His behavior towards us reflects 
our own behavior, our slumber causes a 
Heavenly slumber, so to speak. Instead 
of G-d paying attention, “the eyes of 
G-d upon the righteous, and His ears 
to their supplications,” “The eyes of G-d 
are passing throughout the land,” and 
instead of us witnessing overt Divine 
Providence, our own personal lacking 
causes G-d to recede to higher spiritual 
planes and seem to be asleep. In that 
state, Divine Providence might take on 
contradictory forms; goodness could be 
generated from above but then end up in 
the wrong place, and instead of a behavior 
in which our status as the chosen people 
is evident, we find ourselves in a state 
in which “the stranger among you will 
be promoted above you…” as the Torah 
warns.

When G-d Sees and Hears

We dream during our sleep. Dreams of impossibilities or perhaps dreams of things of the past, 
or even the future. Nightmares, as well, from which the person wakes up afraid and shaken. In 
any case, they are things short of present reality.

So is the situation in exile. What occurs with the Jewish people can be nothing more than 
a dream, against practical reality. How can it be that G-d’s chosen nation should suffer so 
immensely? How can those who’ve earned the name “children of G-d” go through such intense 
trials and tribulations? As the Baal Shem Tov said, “the Jewish people are to G-d like an only 
son born in his father’s old age.” It is the most unrealistic absurdity possible.
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Source 6 Purim 5732-1972

In Purim 1972, the Rebbe shows how we find this idea hidden in the Purim story

המן טען "ישנו עם אחד מפוזר 
וגו'"א,  העמים  בין  ומפורד 
ומרדכי  המלכה  אסתר  ואילו 
את  לבטל  שרצו   – היהודי 
גזירת המן – לא אמרו שטענת 

המן היא שקר. 

ולכאורהב: כיון שסיבת הגזירה 
מפוזר  אחד  עם  ש"ישנו  היא 
)ככל  העמים"  בין  ומפורד 
אסתר  היו  שבזה(,  הפירושים 
שאין  לטעון  צריכים  ומרדכי 
טענו  שלא  וכיון   – אמת?!  זה 
מוכח  גופא  מזה  הרי  זאת, 

שהיתה זו טענה אמיתית.

דיוק  במפרשיםג  ומבואר 
ולא  אחד",  עם  "ישנו  הלשון 
אחד"  עם  "יש  הרגיל  כלשון 
וכיוצא בזה – שמרומז בזה ענין 
שבני  היינו,  נּו",  "ָישְׁ  – השינה 
ישראל נמצאים במעמד ומצב 
נּו מן המצוות"ד. של שינה: "ָישְׁ

צריך  יהודי  בזה:  והעניין 
להיות במעמד ומצב שלבו ער 

להקב"ה לתורתו ולמצוותיוה.

עם  "ישנו  המן:  טען  זה  ועל 
אחד",  שה"עם  היינו,  אחד", 
שצריך להיות עם יחיד ומיוחד 
הארץ,  עמי  מכל  שנבחר 
אל  שבא  )בזמן  עכשיו  נמצא 
אחשוורוש בטענה זו( במעמד 
נוֹ",  "ֶישְׁ אמנם  שהוא  ומצב 
הוא  אבל  הפשוט,  כהפירוש 

נּו". באופן של שינה – "ָישְׁ

When Haman convinced King Achashverosh 
to annihilate the Jews — “There is one 
nation scattered among the nations…who 
are different…” — and Mordechai and Ester 
searched for ways to abolish the decree, they 
did not allege that Haman’s accusations were 
a lie.

Seemingly, if the goal was to abolish the 
decree, Ester and Mordechai should have 
argued that the allegations were false. The 
fact that they didn’t do so, proves that the 
allegations were true.

The explanation: The commentaries point 
out that when Haman said “Yeshno am achad 
(There is one nation…)” the text should have 
used the more common, “Yesh am achad.” 
This unique terminology alludes to the Jewish 
people’s state of slumber. “Yeshno” can also 
be read “Yashnu — they have fallen asleep.” 
As the Talmud says, “They have fallen asleep 
from performing the commandments.”

A Jew must be “awake”; his or her heart must 
be alert and attentive to G-d, to His Torah, 
and to His commandments.

This was Haman’s allegation: “There sleeps 
one nation!” The nation which is supposed 
to be one and unique, chosen from among all 
the others — they are still here, but they have 
fallen asleep!

א. אסתר ג, ח.
ב. ראה גם שיחת פורים תשכ"ט סל"ז )תו"מ חנ"ה ע' 330(.

ג. ראה מהרז"ו ויפה ענף לאסת"ר פ"ז, יב. חדא"ג מהרש"א למגילה 
שבהערה הבאה. 

ד. מגילה יב, סע"ב. יל"ש עה"פ )רמז תתרנד(.
ה. ראה שהש"ר פ"ה, ב )א(.



19 19

למלך  המן  טענת  הייתה  וזו 
שרו  טענת  וכן   – אחשוורוש 
מעלה  של  דין  בבית  המן  של 
"ישנו   – עולם  של  מלכו  לפני 
נּו מן המצוות",  עם אחד", "ָישְׁ
ש"נהנה  והראיה,  ושלום,  חס 
או  מסעודתו של אותו רשע", 
שאר הטעמים שנאמרו בנוגע 

לסיבת הגזירהו.

וכיון ש"במדה שאדם מודד בה 
מודדין לו", טען המן, שכאשר 
נּו מן המצוות",  בני ישראל "ָישְׁ

ן הוא"ז. הנה גם "אלקיהם ָישֵׁ

וכיון שאסתר לא ביטלה טענה 
אותה,  הפריך  לא  ומרדכי  זו 
אז  היה  שאכן  סימן  זה  הרי 

מעמד ומצד כזה.

This was Haman’s allegation to King 
Achashverosh, and it was a mirror of the 
heavenly Haman’s allegation before G-d, King 
of the universe: The Jews had fallen asleep 
to Jewish observance, as evidenced by their 
participation in the feast of Achashverosh 
and by the other misdeeds which brought the 
decree upon them. 

A person should be treated according to his 
own behavior, Haman argued. If the Jews 
are indifferent to G-d, G-d, too, must be 
indifferent to them. 

Esther did not try to refute Haman’s argument, 
nor did Mordechai, suggesting that Haman’s 
logic was accurate!

ו. ראה מגילה יב, א. 
ז. פע"ח שער הפורים רפ"ה. וראה אסת"ר ויל"ש שם. 
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D. The Alarm Clock

למה  דעורה  שהענין  בהמאמר31,  ומבאר 

האדם  עבודת  ידי  על  נעשה  הוי',  תישן 

שכחות  דכיון  והיינו,  דוקא.  נפש  במסירת 

הנפש )מכח הראיה עד להכח היותר תחתון( 

הרי  שינה,  של  ומצב  במעמד  אצלו  הם 

פעולתם  שיפעלו  אותם  להנהיג  יכול  אינו 

אותו,  להטעות  יכולים  שהם  ועד  כראוי, 

סטרין  דאינון  בתניא32  המבואר  דרך  על 

כו'  לי'  ואחזיאו  כו'  בי'  חייכן  כו'  בישין 

הרע  צדדי  ]=ואותם  בחלמי'33.  לי'  וצערין 

בחלום  לו  וומודיעים  בו,  ומתדבקים  באים 

צוחקים  ולפעמים הם  וכדומה,  חולין  דברי 

ממנו ומראים לו דברי שקר, ומצערים אותו 

בחלום[. ולכן צריך לעורר ולהמשיך מבחינה 

שלמעלה מכחות הגלויים, שזהו על ידי ענין 

העבודה דמסירות נפש.

זה  שתמורת  למעלה,  גם  פועל  זה  וענין 

שקודשא בריך הוא סליק לעילא ולעילא28]= 

נעשה  הוי',  תישן  מעלה[,  למעלה  מסתלק 

)למה  עורה  עולם,  של  מלכו  שנת  נדדה 

ולא  ינום  דלא  הסדר  ומתחיל  הוי',  תישן( 

יישן שומר ישראל. 

The explanation: We have the power 
to awaken G-d specifically through 
self-sacrifice. Being that the faculties 
of the body (from our vision down to 
the lowest faculties) are in a state of 
slumber, we lose the ability to govern 
them; they may even work against 
us. As Tanya says, “those originating 
from the ‘evil side’ come and attach 
themselves to him and inform him in 
his dreams of mundane affairs…and 
sometimes mock him and show him 
false things and torment him in his 
dreams.” To overcome these issues, 
a person needs to reach beyond his 
ordinary faculties and awaken the 
essence of the soul. 

In response, instead of G-d retreating 
further away and being asleep, so to 
speak, He wakes up. In the words of 
the Megillah, “sleep evaded the king.” 
He reverts to the normal state in 
which “the Guardian of Israel neither 
slumbers nor sleeps.”

>> The Rebbe 
How Do We Break the Cycle

31( פ"ה )ע' 9(. 
32( פכ"ט )לז, א(. 

33( זהר ח"ג כה, א-ב. 
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ולבי ער, דאף-על-פי שאני  ישנה  וזהו אני 

היינו,  ער,  לבי  מקום,  מכל  בגלותא,  ישנה 

שאצל כל אחד ואחד מישראל ישנה נקודת 

ובשלימותה,  בתקפה  תמיד  שהיא  היהדות 

שזהו כללות הענין דמסירות נפש34, ולכן גם 

למעלה לבי ער, שמלכו של עולם, שהוא לבן 

של ישראל, כמו שכתוב35 צור לבבי וחלקי 

ולא  ינום  לא  ער,  לבי  הנה  לעולם,  אלקים 

יישן שומר ישראל.

Earlier, we cited the verse, “I am 
asleep but my heart is awake.” Despite 
the fact that we are asleep in exile, 
our hearts are awake. Every Jew has a 
Jewish essence which remains strong 
and whole. This is reflected in the 
self-sacrifice of a Jewish person. And 
therefore, in heaven, “G-d’s heart” is 
awake as well. He is always awake; 
“The guardian of Israel neither 
slumbers nor sleeps.”

34( ראה תניא פי"ח. 3
35( תהלים עג, כו. מדרשי חז"ל עה"פ ולבי ער: שהש"ר פ"ה, א )ב(. 

פסיקתא רבתי פט"ו, ו. ועוד. 
א. ראה אסת"ר ספ"ח. ספ"ט. פ"י, ד.

Source 7 Purim 5732

In Purim 1972, the Rebbe points to the Torah study of the children as the best example of self-
sacrifice.

שהענין  במדרשא  ומסופר 
של  מלכו  שנת  לגרש  שפעל 
עולם הוא – לימוד התורה של 
)לפני  רבן  בית  של  תינוקות 
שמבלי  והיינו,  בר-מצוה(, 
ומצב,  המעמד  כל  על  הבט 
ומרדכי  ישראל  בני  פעלו 
בראשם להעמיד ילדי ישראל 
זה  וענין  תורה,  שלומדים 
יתייחס  לא  שהקב"ה  פועל 
ולא ישמע כל הטענות, ונעשה 
שנת  ש"נדדה  ומצב  מעמד 

המלך".

The Midrash relates: What was it that 
disturbed G-d’s sleep? It was the sound of 
the Jewish children studying Torah — young 
children, before Bar Mitzvah. Ignoring 
the terrible situation, the Jews followed 
Mordechai, gathering Jewish children 
together to study Torah. This gave G-d what 
he needed to ignore all the accusations and 
to “wake up” to their plight.
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שזהו  המלך,  שנת  נדדה  ההוא  בלילה  וזהו 

ישראל  שבני  דאף-על-פי  נס,  של  תוקפו 

היו אז במעמד ומצב של שינה, מכל מקום, 

נדדה שנת מלכו של עולם, והיינו לפי שבני 

מסירות  של  בתנועה  עמדו  למטה  ישראל 

נפש במשך כל השנה כולה36]שלכן נקראים 

רבותינו  כמאמר  יהודים,  בשם  במגילה 

זרה  בעבודה  הכופר  כל  לברכה37  זכרונם 

נקרא  כולה38(  התורה  בכל  כמודה  )שהוא 

נס,  של  תוקפו  נעשה  ועל-ידי-זה  יהודי[, 

שנדדה שנת מלכו של עולם, וענין זה פעל 

למטה..  )אחשורוש(  גם שנדדה שנת המלך 

וענין זה פעל שליהודים היתה אורה ושמחה 

זכרונם  רבותינו  כדרשת  הן  ויקר39,  וששון 

אין  שהרי  בפועל,  כפשוטו  והן  לברכה40, 

מקרא יוצא מידי פשוטו41. 

דור  בכל  ונעשים  נזכרים  האלה  והימים 

שעל- ז"ל43,  האר"י  פירוש  וכידוע  ודור42, 

אזי  התעוררות  מתוך  שנזכרים  ידי-זה 

נעשים עוד הפעם כל ההמשכות וההשפעות 

כפי שהיו בפעם הראשונה. והיינו, שעל ידי 

פועלים  אלו,  בימים  ובפרט  זו,  התעוררות 

כל הענינים הנזכרים לעיל הן על-פי הדרוש 

מקום  בכל   – ליהודים  שיהיה  כפשוטו,  והן 

שהם ובכל זמן במשך כל השנה כולה – אורה 

ושמחה וששון ויקר.

 ממאמר "בלילה ההוא", חג הפורים, תש"כ.

 תורת מנחם כרך  כ"ז, ע' 407

This explains why the verse, “On 
that night, sleep evaded the king,” is 
the pivotal moment of the miracle. 
Despite the slumber of the Jewish 
people, G-d woke up. This occurred 
because the Jewish people stood in 
a state of self-sacrifice throughout 
the entire year. [For this reason, the 
Jews in the Purim story are called 
“Yehudim-Jews” (as opposed to 
“the People of Israel” as in the rest 
of Scripture) because, the Talmud 
says, “one who rejects idol worship 
is called a Jew.”] The pivotal moment 
of the miracle was that sleep evaded 
G-d, and that caused sleep to evade 
King Achashverosh as well, ultimately 
bringing “light, joy, celebration, and 
honor” to the Jewish people.

These days are reenacted in every 
generation. The Arizal famously 
writes that by recalling and reliving 
those events, we once again channel 
those same blessings again. By 
reliving these messages from the 
Purim story, both the literal story 
and the mystical one, we bring Jewish 
people — wherever they are and in 
whichever state they find themselves 
— light, joy, celebration, and honor.

>> The Rebbe 
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36( תו"א מגילת אסתר צז, א. 
37( מגילה יג, רע"א.

38( קידושין מ, א.
39( אסתר ח, טז.
40( מגילה טז, ב.

41( שבת סג, א. וש"נ.
42( אסתר ט, כח.

43( ראה רמ"ז בספר תיקון שובבי"ם. הובא ונתבאר בספר לב דוד להחיד"א 
פכ"ט. וראה תו"מ ח"כ ע' 85 הערה 10.


