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א. תקציר המגילה

א. מגילת אסתר מספרת את סיפור ניסיון 
המלך  בימי  פרס  ממלכת  יהודי  השמדת 
החמישית  במאה  מלך  אשר  אחשוורוש, 
המלך  הנסית.  והצלתם  הספירה  לפני 
משתה  ערך  שושן  בעיר  שגר  האדיר 
היפה  אשתו  את  להביא  ציווה  אליו  גדול 
תוקף.  בכל  לצו  סירבה  ושתי  ושתי.   –
בחיפוש  ופתח  ושתי  את  הרג  אחשוורוש 

אחר מלכה חדשה.

נערות  לארמון  הביאו  אחשוורוש  של  שליחיו  ב. 
טובות מראה רבות. אך המלך רצה רק אחת ויחידה: 
את אסתר, יתומה ובת דודתו של יהודי בשם מרדכי. 
במקביל,  בסוד.  נשמר  אסתר  של  היהודי  מוצאה 
קנוניה  חשף  בארמון,  כפקיד  שימש  אשר  מרדכי 
של שני שומרי המלך )בגתן ָותרש( שרצו להתנקש 
בחיי המלך. אסתר הודיעה למלך ושמו של מרדכי 
ֶזה שהציל את חייו של  נכתב ב׳ספר דברי הימים׳ כְּ

המלך.



ג. למלך אחשוורוש היה שר מרושע בשם 
המן, והוא ציווה על כולם להשתחוות לו. 
מרדכי סירב לכרוע ברך, ובעקבות כך דרש 
המלך  של  אישורו  את  וביקש  נקמה  המן 
פור,  הפיל  המן  היהודים.  את  להשמיד 
והתאריך שנבחר להשמדה היה י״ג באדר. 
יצא  הוא  הגזירה,  את  גילה  כשמרדכי 

לרחוב בבגדי אבל וכל יהודי פרס צמו.

לו  משתה  לערוך  וביקשה  למלך  פנתה  אסתר  ד. 
ולהמן. בתום המשתה פגש המן את מרדכי ששוב 
לא השתחווה. בעצת זרש אשתו הקים לו עץ אדיר 
שביקש  המלך,  שנת  נדדה  ההוא  בלילה  לתלייה. 
בסיפור  ונתקל  הימים׳  דברי  ב׳ספר  עבורו  שיקראו 
על מרדכי. למחרת שאל המלך את המן כיצד כדאי 
לגמול לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, והמן, שחשב 
מלך,  בגדי  כבוד:  במחוות  הגזים  עליו,  שמדברים 
ביקש  אחשוורוש  בעיר.  וכרוז  תהלוכה  אציל,  סוס 
היהודי  למרדכי  המחוות  כל  את  שיבצע  מהמן 

ויוליכו בעצמו בעיר.



שאל  בו  שני  משתה  ערכה  אסתר  ה. 
ממנו  לקבל  תרצה  מה  המלך  אותה 
את  חשפה  אסתר  המלכות.  חצי  עד   –
עמה.  חיי  את  שיציל  וביקשה  מוצאה 
היא האשימה את המן בכל, והמלך ציווה 
למרדכי.  שהכין  העץ  על  אותו  לתלות 
מרדכי  חותמו.  את  למרדכי  העביר  המלך 
ליהודים  נתן  בהם  נוספים  חוקים  כתב 
אפשרות להתגונן בפני אויביהם. היהודים 
חגגו את הצלתם מגורל אכזר  – בשתייה, 
סעודות, משלוחי מנות ומתנות לאביונים.



ב.  עיקרו של נס
מקור 1  מגילת אסתר, פרק ו׳, פסוק א׳

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

מקור 2  תלמוד בבלי, מסכת מגילה דף י״ט עמוד א׳ )מבואר ומתורגם ע״י הרב עדין אבן ישראל(
אוֵֹמר:  יוַֹחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ְנָיא,  תַּ ְוכּו׳:  ה  ִגילָּ ַהמְּ ֶאת  ָאָדם  קוֵֹרא  ֵמֵהיָכן 
יָון  ּוִמכֵּ ֵנס,  ל  שֶׁ ּתוְֹקפוֹ   - ַההּוא״  ְיָלה  לַּ ״בַּ שֶׁ ּום  ִמשּׁ ַמּדּוַע?  ַההּוא״.  ְיָלה  לַּ ִמ״בַּ
ן ֵיׁש ְלַהְתִחיל  ֵורוֹׁש, ַעל כֵּ ל ֲאַחשְׁ ָנתוֹ שֶׁ אוֹתוֹ ַלְיָלה ּבוֹ ָנְדָדה שְׁ ת ַהנֵּס בְּ ִחלַּ תְּ שֶׁ

ם. ְלָקְרָאּה ִמשָּׁ

<< הרבי 
עיקר הנס? האמנם?

וחמי  מורי  קדושת  כבוד  נשיאינו  רבינו  ומביא  המלך1,  שנת  נדדה  ההוא  בלילה 
לפי  בקריאתו  קולו  את  להגביה  צריך  ההוא  דמבלילה  מהרי"ל3  ממנהגי  אדמו"ר2 
שזהו תוקפו של נס4. ומקשה על זה, דלכאורה הרי תוקפו של נס הוא תחנוני אסתר 
וכל הענינים שעשתה כדי לבטל את הגזירה, ומהו הענין שעצם תקפו של נס תלוי 

בזה שנדדה שנת המלך. 

נדודי השינה של מי?

ומביא בזה, דאיתא בילקוט5 בלילה ההוא נדדה שנת המלך, זה מלכו של עולם. וענין 
זה שנדדה שנת מלכו של עולם הוא תקפו של נס.

מדוע הבורא ישן? 

אך לכאורה, לא זו בלבד שאין זה תירוץ, אלא אדרבה, שניתוסף עוד קושיא, איך 
שייך ענין השינה למעלה, הרי לא ינום ולא יישן שומר ישראל6. 

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. 



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(.

מקור 3  משיחת חג הפורים ה׳תשל״ב
דאגה של אב לבנו היא דבר טבעי 

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

של עולם.

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

ש"נדדה שנת מלכו של עולם"?!

<< הרבי 
ההשתקפות

ויובן בהקדם מה שכתוב7 כמים הפנים לפנים גו', וכידוע פירוש הבעל-שם-טוב8 על 
הפסוק9 הוי' צלך, דכשם שהצל עושה מה שהאדם עושה, כך כביכול הוי' צלך, שלפי 

אופן הנהגת האדם למטה מתנהגים עמו מלמעלה.

מקור 4  ספר משלי, פרק כ״ז, פסוק י״ט
ן ֵלב־ָהָאָדם ָלָאָדם. ִנים כֵּ ִנים ַלפָּ ִים ַהפָּ מַּ כַּ



מקור 5  ספר תהלים, פרק קכ״א, פסוק ה׳
ָך ַעל־ַיד ְיִמיֶנָך׃ ְמֶרָך ה׳ ִצלְּ ה׳ שֹׁ

פירוש הבעל-שם-טובא )כתר שם טוב, הוספות, ע״ח(]תרגום המערכת 
ללשון הקודש, ועל אחריותה בלבד[ :

ְלַמְעָלהב  -  ִעְנָיִנים  ְגָמָתם  דֻּ ִנְפָעִלים  ה,  ְלַמטָּ עוֹשֶׂה  הּוִדי  יְּ שֶׁ ָהִעְנָיִנים  ְלִפי 
ׁש  ַממָּ ְגָמָתם  דֻּ ַנֲעִשׂים  ָהָאָדם  ל  נּועוֹת שֶׁ ַהתְּ ִפי אֶֹפן  לְּ ָהָאָדם, שֶׁ ֵצל  ל  ָמשָׁ כְּ

לג. ַהצֵּ בְּ

<< הרבי 
השינה של היהודים הרדימה את הבורא

וכדאיתא בזהר פרשת תצוה10 תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא כו' ועלמא עילאה 
לא יהיב לי' אלא כגוונא דאיהו קיימא, אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, כדין 
ועולם  וכו׳,  תמיד  לקבל  עומד  התחתון  עולם  וראה,  ]=בא  מעילא  לי'  נהרין  הכי 
העליון לא נותן לו, אלא כמו שהוא עומד. אם הוא קיים בהארת פנים מלמטה, כמו 
כן מאירים לו מלמעלה[, והיינו, שכאשר האדם למטה הוא בנהירו דאנפין, בשמחה 
וחדוה, אזי נמשך גם מלמעלה שמחה וחדוה ונהירו דאנפין )מה-שאין-כן להיפך חס 

ושלום(.

ועל-דרך-זה מבאר בהמאמר, שכיון שהיה ענין השינה אצל בני ישראל, הרי זה פעל 
שתמורת זה שלא ינום ולא יישן שומר ישראל, היה צורך לחפש עצות וענינים לפעול 

עורה למה תישן גו'11

א( קדושת לוי פ' בשלח )לט, ג. מ, סע"ב(. פ' נשא )ע, ג. ושם: הבעש"ט 
הי' מוכיח תמיד את העולם בזה הפסוק ה' צלך, דהיינו כמו שהצל עושה 

מה שהאדם עושה כך הבורא ב"ה כביכול עושה מה שהאדם עושה(. ספר 
המאמרים תרכ"ז ע' שכו. וראה אור תורה להרב המגיד פ, ג ]הובא בד"ה 

דרשו תשל"א )ספר המאמרים תשל"א ע' 319([. לקו"ת בלק עד, ג. ספר 
המאמרים תרל"ג ח"ב ע' תע. 

ב( ראה גם תורת הבעש"ט בפירוש המשנה )אבות פ"ב מ"א( "דע מה 
למעלה ממך" – כתר שם טוב סו"ס קמה )יח, ג(. נתבאר בספר המאמרים 

תרל"ג ח"ב ס"ע תעג ואילך. 
ג( לקוטי שיחות חי"ח ע' 167. וראה גם בשם הבעש"ט – לקוטי שיחות ח"ב 

ע' 421. ח"ט ע' 148 הערה 44. ע' 429. ד"ה ובחמשה עשר יום תש"ל )ספר 
המאמרים תש"ל ע' 24(.

9( תהלים קכא, ה. 
10( קפד, ב. 

11( תהלים מד, כד.



<< הרבי 
גלות נמשלה לשינה

הגלות,  ענין  הוא  העולם  בכללות  למטה  השינה  ענין  שכללות  בהמאמר12  ומבאר 
וכמו שכתוב13 אני ישנה, ואיתא בזהר14 אני ישנה בגלותא, היינו, שענין הגלות הוא 
בדוגמת שינה. דהנה15, בשעת השינה ישנו גוף האדם בשלימותו כמו בשעה שהוא 
ער, אלא שכחותיו וביחוד הכחות הפנימיים אינם פועלים פעולתם, או שפועלים 

בחלישות ולא באופן הראוי.

במהלך השינה האדם אינו רואה או שומע

והיינו, שבכל  העיניים,  ידוע שעניין השינה מתחיל מסגירת  הנה  יותר,  ובפרטיות 
שאר האברים לא ניכר השינוי שבשעת השינה לגבי היותו ער כמו שניכר השינוי 
שישנו  חשוב  היותר  ענין  הוא  הראיה  והרי  סגורות.  הם  השינה  שבשעת  בעיניים, 
באדם, הן ראיה כפשוטה, ראיית עיני בשר, והן ראיית השכל, כמו שכתוב16 החכם 
עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך. אך כאשר נמצא במעמד ומצב שאינו רואה ואינו 
יודע מה נעשה סביבו, הרי זה נקרא בשם שינה. וכמו כן כפי שנמשך בכח השמיעה 
)שלמטה מראיה(, דעיקר ענין השמיעה הוא ענין ההבחנה, כמו שכתוב17 אזן מלין 
תבחן, אך כאשר נמצא במצב שאין אצלו ההבחנה להבחין בין שמועה טובה לשמועה 

רעה, הרי זה מעמד ומצב ששייך לשינה. וכן הוא גם בכל הכחות שבנפש. .

האבסודריות של החלום

יכולה להיות פעולת הכחות, אלא שהם פועלים  ויתירה מזה, שגם בשעת השינה 
באופן בלתי מסודר. וכמו שהוא בכללות ענין החלומות שיש בהם ענין הראיה, רואה 
חלום באספמיא18, ועל-דרך-זה יש בחלומות ענין השמיעה וכל שאר הכחות, אלא 
שלהיותו במעמד ומצב של שינה, יכול להיות חיבור שני הפכים, ויכול לחברם באופן 

שהוא היפך האמת בהחלט.

ראיה ושמיעה בעבודת השם

ומזה מובן גם ענין השינה כפי שהוא בעבודת האדם, דהנה כתיב שאו מרום עיניכם 
וראו מי ברא אלה19, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד20, שזהו ענין הראיה ושמיעה 

ג. המשמעות הפנימית של שינה

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. 
17( איוב יב, יא.

18( נדה ל, ב. 
19( ישעי' מ, כו. 
20( ואתחנן ו, ד. 



ואוזן  בשר  דעיני  ושמיעה  בראיה  גם  להיות  שנמשך  ועד  ובינה21,  חכמה  שבשכל, 
בשר. אך כאשר חסר אצלו ענין זה, ותמורת זה שצריך להיות ראיה ושמיעה הנזכרים 

לעיל חסר הענין דראה או שמע, אזי יכול ליפול למטה מטה כו'. 

וזהו גם מה שענין הגלות נקרא בשם שינה, כי, בזמן שבית המקדש היה קיים היתה 
ראיית אלקות, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה כשם שבא לראות כך בא ליראות22, 
בשר.  בעיני  גם  אותם  רואים  שהיו  המקדש23  בבית  לאבותינו  נעשו  נסים  ועשרה 
מה-שאין-כן משחרב בית המקדש הנה אותותינו לא ראינו24, והיינו, שישנם אותות 

)ניסים(, אלא שאותותינו לא ראינו, שאין בעל הנס מכיר בניסו25.

ראיה ושמיעה אצל הבורא 

והנה כיון שהוי' צלך, וכמים הפנים לפנים כן לב האדם )העליון שעל הכסא( לאדם 
)התחתון(, הרי זה פועל גם למעלה ענין השינה כביכול, היינו, שתמורת זה שעיני 
הוי' אל צדיקים ואזניו אל שועתם26, עיני הוי' משוטטות בכל הארץ27, ועל-דרך-
זה שאר הענינים שבהם נקראת השגחת ה', הנה מצד העדר העבודה למטה נעשה 
מעמד ומצב שקודשא בריך הוא סליק לעילא ולעילא28, ונעשה הענין דתישן הוי', 
הטוב  השפעת  שתהי'  היינו,  הפכים,  דשני  באופן  ההשגחה  ענין  להיות  יכול  שאז 
מלמעלה, אבל לא תומשך במקום הטוב, אלא חס ושלום במקום דהיפך הטוב, ועד 
שיכול להיות היפך האמת לגמרי, שתמורת זה שההנהגה צריכה להיות באופן שאתה 
)ככל הפרטים  גו'30  יעלה  הגר אשר בקרבך  הנה  ורוממתנו29,  בחרתנו מכל העמים 

שנאמרו בפרשה(.

21( ראה תו"א משפטים עה, א. ובכ"מ. 
22( חגיגה ב, א. 

23( אבות פ"ה מ"ה. 
24( תהלים עד, ט. 

25( ראה נדה לא, א. 
26( תהלים לד, טז. 

27( זכרי' ד, יו"ד. דברי הימים-ב טז, ט. 
28( ראה זהר ח"א רי, א. ח"ג כ, ב. עה, א. וראה גם תו"א וארא נה, ג.

29( בתפלת העמידה דיו"ט.
30( תבוא כח, מג. 



מקור 6  משיחת חג הפורים ה׳תשל״ב
ועל-פי-זה מובן גם בנוגע למעמד ומצב של בני ישראל בזמן אחשוורוש: 

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

שטענת המן היא שקר. 

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

אמיתית.

ומבואר במפרשיםג דיוק הלשון "ישנו עם אחד", ולא כלשון הרגיל "יש עם 
נּו", היינו, שבני ישראל  אחד" וכיוצא בזה – שמרומז בזה ענין השינה – "ָישְׁ

נּו מן המצוות"ד. נמצאים במעמד ומצב של שינה: "ָישְׁ

והעניין בזה:

יהודי צריך להיות במעמד ומצב שלבו ער להקב"ה לתורתו ולמצוותיוה.

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

נּו". באופן של שינה – "ָישְׁ

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

לסיבת הגזירהו.

וכיון ש"במדה שאדם מודד בה מודדין לו", טען המן, שכאשר בני ישראל 
ן הוא"ז. נּו מן המצוות", הנה גם "אלקיהם ָישֵׁ "ָישְׁ

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

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(.

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



ד. איך מפצחים את מעגל השינה

<< הרבי 
מסירות-נפש מעוררת את נקודת היהדות

האדם  עבודת  ידי  על  נעשה  הוי',  תישן  למה  דעורה  שהענין  בהמאמר31,  ומבאר 
במסירת נפש דוקא. והיינו, דכיון שכחות הנפש )מכח הראיה עד להכח היותר תחתון( 
פעולתם  אותם שיפעלו  להנהיג  יכול  אינו  הרי  שינה,  ומצב של  במעמד  אצלו  הם 
סטרין  דאינון  בתניא32  המבואר  דרך  על  אותו,  להטעות  יכולים  שהם  ועד  כראוי, 
]=ואותם צדדי הרע  לי' בחלמי'33.  וצערין  כו'  לי'  ואחזיאו  כו'  בי'  כו' חייכן  בישין 
באים ומתדבקים בו, וומודיעים לו בחלום דברי חולין וכדומה, ולפעמים הם צוחקים 
ולהמשיך  ולכן צריך לעורר  לו דברי שקר, ומצערים אותו בחלום[.  ומראים  ממנו 

מבחינה שלמעלה מכחות הגלויים, שזהו על ידי ענין העבודה דמסירות נפש.

וענין זה פועל גם למעלה, שתמורת זה שקודשא בריך הוא סליק לעילא ולעילא28]= 
מסתלק למעלה מעלה[, תישן הוי', נעשה נדדה שנת מלכו של עולם, עורה )למה 

תישן( הוי', ומתחיל הסדר דלא ינום ולא יישן שומר ישראל. 

וזהו אני ישנה ולבי ער, דאף-על-פי שאני ישנה בגלותא, מכל מקום, לבי ער, היינו, 
שאצל כל אחד ואחד מישראל ישנה נקודת היהדות שהיא תמיד בתקפה ובשלימותה, 
שזהו כללות הענין דמסירות נפש34, ולכן גם למעלה לבי ער, שמלכו של עולם, שהוא 
לבן של ישראל, כמו שכתוב35 צור לבבי וחלקי אלקים לעולם, הנה לבי ער, לא ינום 

ולא יישן שומר ישראל.

מקור 7  משיחת חג הפורים ה׳תשל״ב
לימוד   – הוא  לגרש שנת מלכו של עולם  ומסופר במדרשא שהענין שפעל 
התורה של תינוקות של בית רבן )לפני בר-מצוה(, והיינו, שמבלי הבט על 
כל המעמד ומצב, פעלו בני ישראל ומרדכי בראשם להעמיד ילדי ישראל 
שלומדים תורה, וענין זה פועל שהקב"ה לא יתייחס ולא ישמע כל הטענות, 

ונעשה מעמד ומצב ש"נדדה שנת המלך".

31( פ"ה )ע' 9(. 
32( פכ"ט )לז, א(. 

33( זהר ח"ג כה, א-ב. 
34( ראה תניא פי"ח. 3

53( 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.



<< הרבי 
חזרה לסיפור המגילה

וזהו בלילה ההוא נדדה שנת המלך, שזהו תוקפו של נס, דאף-על-פי שבני ישראל 
היו אז במעמד ומצב של שינה, מכל מקום, נדדה שנת מלכו של עולם, והיינו לפי 
שבני ישראל למטה עמדו בתנועה של מסירות נפש במשך כל השנה כולה36]שלכן 
נקראים במגילה בשם יהודים, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה37 כל הכופר בעבודה 
זרה )שהוא כמודה בכל התורה כולה38( נקרא יהודי[, ועל-ידי-זה נעשה תוקפו של 
נס, שנדדה שנת מלכו של עולם, וענין זה פעל גם שנדדה שנת המלך )אחשורוש( 
כדרשת  הן  ויקר39,  וששון  ושמחה  אורה  היתה  שליהודים  פעל  זה  וענין  למטה.. 
רבותינו זכרונם לברכה40, והן כפשוטו בפועל, שהרי אין מקרא יוצא מידי פשוטו41. 

והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור42, וכידוע פירוש האר"י ז"ל43, שעל-ידי-
זה שנזכרים מתוך התעוררות אזי נעשים עוד הפעם כל ההמשכות וההשפעות כפי 
שהיו בפעם הראשונה. והיינו, שעל ידי התעוררות זו, ובפרט בימים אלו, פועלים כל 
הענינים הנזכרים לעיל הן על-פי הדרוש והן כפשוטו, שיהיה ליהודים – בכל מקום 

שהם ובכל זמן במשך כל השנה כולה – אורה ושמחה וששון ויקר.

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

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.


