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 ראשי פרקים:

עיני   עולמי-מפגש פסגה הסטורי  אסתר לובשת מלכות  מנפעלת לפועלת

 למנצח על אילת השחר  אסתר אומרת מזמור תהלים  אחשורוש כאש בוערות

 מזמור לדוד  ִני ָ תולעת   הנהגת המלכות תלויה בעם  ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעַזְבת 

 את האמונה שלנו אי אפשר לקחת  אין דבר בעולם מלבד ה' יתברך  ולא איש

 'האנושות כולה תספר תהילת ה   מול אחשורוש כמו דוד מול גוליתאסתר 

 

 לפועלתמנפעלת 

מזמור זה . 1"שיר של יום" של פורים הוא מזמור כ"ב בתהלים

נדמה לו שהוא זועק ו הוא תפילה למי שנתון בצרה גדולה

טחון בקב"ה יהוא מתמלא בב בהמשךו ,נענה קיו ואינולאל

בטוח וכאילו כבר נושע ומרגיש בחוש שיענה לתפילתו 

 .התשתפילתו נענ

ל ', לת השחראי'מייחסים תפילה זו לאסתר שנמשלה ל 2חז"

הפאסיביות  ומבארים שתפילה זו נאמרה בנקודת המעבר שבין

 ,הבולטת בחלקה הראשון של המגילה המוחלטת של אסתר

 לה כבת יתומה בבית דודה ועשתה כל אשר צוותה,כאשר גד

לאחר בקשת ברגע אחד, בו   של המגילה, שנילבין חלקה ה

עוצמת  מתגלהמרדכי שתיכנס אל המלך לבקש על עמה, 

הּוִדים מרדכיל , באמרהשל אסתר מלכותה ל ַהיְּ נֹוס ֶאת כָּ : "ֵלְך כְּ

ֹל תּו ׁשְּ ַאל ִתׁשְּ לּו וְּ ַאל ֹתאכְּ ַלי וְּ צּומּו עָּ ן וְּ ׁשּוׁשָּ ִאים בְּ צְּ ִמים ַהִנמְּ ֶׁשת יָּ

ֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ֲאֶׁשר  ַנֲעֹרַתי ָאצּום ֵכן, ּובְּ יֹום ַגם ֲאִני וְּ ה וָּ לָּ ַליְּ

ִתי". אסתר מבינה שנדרשת כעת  דְּ ִתי ָאבָּ ַכֲאֶׁשר ָאַבדְּ ת וְּ ֹלא ַכדָּ

 מסירות נפש, והיא מוכנה ללכת עם זה עד הסוף.

 

 לובשת מלכותאסתר 

ניו של אחרי שלושה ימים רצופים של צום זיו פ בדרך הטבע,

אדם משתנה, הוא נראה חיוור, חלש ועייף. והנה אסתר, אף על 

 לשם כךלהיפגש עם המלך, והיא יודעת ש מתכוונתפי שהיא 

אסתר לא עסוקה עליה להיראות במיטבה, היא בוחרת לצום. 

בנראות החיצונית שלה, אלא בשליחות הרוחנית המוטלת על 
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ראה תוספות מגילה ד ע"א ד"ה פסק. וכן מנהג הגר"א. ומנהג הספרדים  

 לאמרו גם בתענית אסתר וגם בפורים.

2
 יומא כט ע"א. 

מלכות אלא כתפיה. לשם כך היא 'לובשת מלכות', לא בגדי 

 .3'מלכות ממש', כאשר רוח ה' חופפת עליה

 

 עולמי-מפגש פסגה הסטורי

עומדת בחצרו מבלי שבקשה את אחשורוש רואה את אסתר 

 : 4, ושלושה מלאכי שרת באים לעזרתהרשותו

"אמר רבי יוחנן: ג' מלאכי השרת נזדמנו לה באותה שעה, אחד 

חסד עליה, ואחד  שהגביה את צוארה, ואחד שמשך חוט של

 .שמתח את השרביט"

עולמי. -מפגש בין אסתר לאחשורוש הוא מפגש פסגה הסטוריה

תוצאותיו יכריעו את עתידם של ישראל ועתידה של האנושות 

פגש ומלאכי השרת ההוויה כולה ממתינה לתוצאות המכולה. 

 תורמים את חלקם.

מתארים את כניסתה של אסתר אל החצר הפנימית של  5חז"ל

 בית המלכות, וזו לשונם:

"ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר בגדי יפיה ואת עדי תפארתה, 

ת ותקח עמה את שתי נערותיה, ותשם יד ימינה על הנערה האח

ותסמך עליה כחוק המלכות, והנערה השנית הולכת אחרי גבירתה 

וסומכת עדיה לבלתי נגוע הזהב ארצה אשר עליה, ותצהיל פניה 

פנימית נכח המלך ותעמד ותכס הדאגה אשר בלבה, ותבא בחצר ה

 .לפניו"

היא גדלה בבית  .עומדת בבטחהו יהדאגותמכסה את אסתר 

ת היא ניצבת בחצר מרדכי, בית שכולו קדושה וטהרה, וכע

                                                           
3

 ראה מגילה טו ע"א. 
4

 מגילה טו ע"ב. 

5
 אסתר רבה ט, א. 
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ת עבודבית המלכות, מקום שכולו טומאת הפנימית של 

ם  אלצהעובד עבודה זרה, ואסתר נ יה. אחשורוש ה6אלילי

עם הטומאה  פגשלהיול"בית הצלמים" של המלך, להיכנס 

נוראה מסלקת מעליה הטומאה הבצורה ישירה, פנים אל פנים. 

"אמר  את רוח הקודש, את מידת המלכות שלבשה לא מכבר,

 .7רבי לוי: כיון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה הימנה שכינה"

 

 אחשורוש כאש בוערותעיני 

 מתאר את רגע המפגש: 8המדרש

"והמלך יושב על כסא מלכותו בלבוש זהב ואבן יקרה, וישא עיניו 

וירא אסתר עומדת למול פניו, ותבער בו חמתו מאוד על אשר 

הפרה תורתו, ותבוא לפניו בלא קריאה. ותשא אסתר את עיניה 

את פני המלך, והנה עיניו כאש בוערות מרוב החמה אשר  ותרא

בלבו, ותכר המלכה את קצף המלך ותתבהל מאוד, ותפג רוחה, 

 .תשם ראשה על הנערה הסומכת ימינה"ו

כשאחשורוש רואה את אסתר נכנסת לחצר המלכות ללא 

רשותו, הוא נזכר בושתי שהפרה את פקודתו ומיאנה לבא בדבר 

שה יין למראה עיניו, הלוא כשחיפש אהמלך. אחשורוש לא מאמ

בחר בזו שיש בה מידה של כניעה, שלא תדמה לושתי ולא תפר 

את פקודותיו, והנה דווקא היא מעזה את פניה ומפרה את 

 פקודתו.

אחשורוש ומבינה היטב מה של  ועיניב אסתר מזהה את הבערה

ההשלכות הצפויות. ברגעים אלה בהם היא נושאת על כתפיה 

, היא מבינה שלא היא הניצבת דו של העם היהודיכל עתיאת 

כאן למבחן, אלא כל בית ישראל וכל הופעת השכינה בעולם. לא 

בכדי מתארים חז"ל את אותם שלושה מלאכים הניצבים לצידה 

של אסתר באותה שעה, בדומה לשלושת המלאכים שבאו לבקר 

  באהלו של אברהם אבינו ולבשר לו על הולדת יצחק. 

פמליה עומדת בפתח, ריבונו של עולם שולח 'שראל ישועת יכש

 לעזור ולסייע.' דיליה

 

 אומרת מזמור תהליםסתר א

אה את פניו הזועמים של אחשורוש, מבינה שהיא אסתר רו

 :9תהלים ואומרת מזמורלרחמים גדולים,  עתזקוקה כ

"אמרה: 'אלי אלי למה עזבתני' )תהלים כב, ב(. שמא אתה דן על 

ראתיו כלב, שנאמר: שוגג כמזיד ועל אונס כרצון? או שמא על שק

'הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי' )תהלים כב, כא(? חזרה 

 .יעני מפי אריה' )תהלים כב, כב("וקראתו אריה, שנאמר: 'הוש
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 מגילה טו ע"ב. 

7
 .שם 

8
 אסתר רבה ט, א. 

9
 מגילה טו ע"ב. 

אחרי כל התהיות והמשברים שעברו עליה במשך חמש השנים 

. אסתר פונה דידות נוראההאחרונות, עומדת אסתר וחשה ב

ִני". הלוא עוד לפני : "ֵאִלי ֵאִלי לָּ ואומרתלקב"ה  תָּ ה ֲעַזבְּ מָּ

שנולדתי נלקח אבי לבית עולמים וביום שנולדתי נלקחה אמי, 

גדלתי כיתומה מאב ואם אצל דודי הזקן מרדכי עד שנלקחתי 

ממנו בכוח. מזה חמש שנים אני כלואה בארמונו של אחשורוש 

ומחכה להזדמנות בה אוכל לברוח. מרדכי הטיל עלי שליחות, 

ת ישראל בתוך המציאות החשוכה וחה של מלכולגלות את כ

מרגישה ובכוחותי האחרונים לפני המלך, כעת אני ניצבת ו ,הזו

ִני"" כולה עוד להמשיך, ריבונו של עולםשאינני י תָּ ה ֲעַזבְּ מָּ  .לָּ

 

 על אילת השחרלמנצח 

מתוך הקדמת זו, נבקש לעיין בפסוקי המזמור כולו, וכך נאמר 

 בחלקו הראשון:

ַח ַעל ַאי   " ת ַהש  ַ ַלְמַנצ ֵּ ִני  ַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד:ל  ָ ִלי ָלָמה ֲעַזְבת  ִלי אֵּ אֵּ

ֲאָגִתי: ֱאלֹ ָרחֹוק מִ  ַ י ש  ְברֵּ ו ָעִתי ד ִ ְקָרא יֹוָמם ְולֹא ַתֲענ  קַ יש  ה ְוַלְיָלה י א 

 ".ְולֹא דו ִמי ָה ִלי

מימד  - נצח .א :שתי הוראות כוללת בתוכה 'למנצח'המילה 

אדם מם ר את קורות העתים של הדורות כולהזמן המחב

 מנצח על מקהלה. ב.. צדקנו משיח הראשון ועד

נדרש לקלוט את התמונה הכוללת ולזהות  ,מקהלההמנצח על ה

כל פרט ופרט. עליו לאסוף את האומנים שמנגנים לפניו ולתת 

לכל אחד את מקומו המדויק בתוך היצירה. יש 'מנצח' המכריע 

תפיו אל את יריבו ומביס אותו בקרב, ויש 'מנצח' המחבר את שו

 הנצח, האין סוף. 

לאסוף את הפרטים  , אנו נדרשיםנצחאל הלהיות מחוברים כדי 

אנו  בהנקודת הזמן שולחבר אותם זה לזה. של ההיסטוריה 

ֵאל "ֵנַצחתקת מהעבר ומהעתיד, ומנאיננה  יםנמצא רָּ  ֹלא ִישְּ

ַׁשֵקר"  .10יְּ

המילה 'למנצח' ניצבת בראש המזמור ומלמדת אותנו ש'יש 

לבירה', ואין דבר בעולם שאיננו מכוון ומדויק מאת קורא מנהיג 

 הדורות מראש.

על דרכה של  אסתרמלמדת במילים 'למנצח על אילת השחר' 

 :11גאולת ישראל

"רבי חייא רובה ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת 

ארבל בקריצתא, ראו אילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא 

חלפתא בי רבי: כך היא גאולתן של ישראל, רובה לרבי שמעון בן 

בתחילה קימעא קימעא, כל שהיא הולכת היא הולכת ומאיר. מאי 

 .שב בחשך ה' אור לי' )מיכה ז, ח("טעמא? 'כי א
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 שמואל א' טו, כט. 

11
 ירושלמי יומא פ"ג, ה"ב. 
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היום לקת ותסמהולכת והלילה  עם שחר, בשעת הזריחה, חשכת

הצרות מאפילות על יד  - כך גאולתם של ישראל איר.מתחיל לה

אט אט הולך אך  ,ל מהלכי החיים הסבוכיםהמופיעה בכה' 

אסתר מלמדת אותנו שהקב"ה "עֹוֵמד  .כבוד ה' בבריאה גלהומת

ִגיַח ִמן ַהחַ  ֵלנּו ַמׁשְּ תְּ אם נפקח ו ,12ֹּלנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִכים"ַאַחר כָּ

את עינינו נוכל לראות כיצד הקב"ה מתווה את הדרך ומכוון את 

 .החשכה יים שלנו בתוךכל התהליכים ההיסטוריים האנוש

הביטוי 'אילת השחר' מבטא עוצמה פנימית גדולה. המילה 'אל', 

ַאל משמעותה כוח, כמו: 'יש לאל ידו', כלומר יש בכוחו, או "

ַנע טֹוב  ֵאלִתמְּ יֹות לְּ יו ִבהְּ לָּ עָּ ָך ַלֲעשֹות ִמבְּ דְּ ולכן גם ריבונו של  .13"יָּ

ַחנּון ֵאלעולם נקרא " , ולהבדיל הזכר בכבשים נקרא 14"ַרחּום וְּ

ֵאיֵלי 'איל', כי הוא הראש והוא התקיף, וגם ראשי העם נקראים "

ָאֶרץ  .15"הָּ

לכוחות נפש ו זקוקים אנכדי לראות את ה'שחר' מתוך החשכה 

את נקודות האור ות זהכדי ל .'עצבים של ברזל'גדולים ול

הזעירות המאירות בתוך החשכה ומעידות על האור הגדול 

על כך . מיומנות מיוחדת וכוח הבחנה שיםבהמשך, דרוהצפוי 

ִׁשי לַ " אנו מתפללים באמרנו ִרים  ה'ַנפְּ ִרים ַלֹבֶקר ֹׁשמְּ ִמֹשמְּ

. נפשנו מצפה ומחכה מתי יאיר אור הבוקר, בבחינת 16"ַלֹבֶקר

ר" בָּ ַמר ֶאת ַהדָּ ָאִביו ׁשָּ  .18"היה ממתין ומצפה מתי יבא, "17"וְּ

 

 לדודמזמור 

בדומה . 'מזמור לדודהראשון של המזמור חותם במילים 'הפסוק 

למילה 'למנצח' גם למילה 'מזמור' ישנן שתי הוראות: א. שירה 

 וזמרה. ב. חיתוך וזמירה.

הנאמרים בתחילת תפילת שחרית, תפקידם  'פסוקי דזמרא'

להכשיר את האדם לתפילה ולסלק את המחשבות הרעות 

 . הטורדות אותנו ומסיחות את דעתנו

הוא רק מכין את  ,המקדשבית את  הנובדוד המלך לא 

כדי  ההרשע מסלק אתלוחם מלחמות ישראל והוא  .התשתית

 בנו.שלמה להכשיר את השטח לקראת בנין הבית על ידי 

לסלק את בדומה לזה גם אסתר נדרשת להכשיר את השטח ו

 .ישראל תגאולהופעת מפריעים לה הגורמים
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 שיר השירים ב, ט. 

13
 משלי ג, כז. 

14
 שמות לד, ו. 

15
 מלכים ב' כד, טו. 

16
 תהלים קל, ו. 

17
 בראשית לז, יא. 

18
 רש"י שם. 

ִלי ָלמָ  ִלי אֵּ ִניאֵּ ָ  ה ֲעַזְבת 

, ניתן להבין בשני אופנים: את המילים  ִלי ָלמָ " ִלי אֵּ ִניאֵּ ָ "ה ֲעַזְבת 

א. קריאת זעקה גדולה מתוך שבר וכאב. ב. בקשה ותחינה 

 להבין מהי התכלית שלשמה נעשה מה שנעשה.

אסתר נושאת תפילה לפני ה' וכופלת ומדגישה 'אלי אלי', ריבונו 

אתה כוחי ובך לבד מבטחי. אין לי אב ואם וכעת גם  ,של עולם

י, אלא בתוך ארמון האלילים של אחשורוש. איני ברשות מרדכ

כל כוח העמידה שלי בעת הזאת הוא מתוך נשיאת עיניים אליך 

ריבונו של עולם. אנא גלה לי לשם מה גלגלת אותי לבית 

 המלכות.

, הגעתי אל הקצה שבקצה ואני  ֲאָגִתי" ַ י ש  ְברֵּ ו ָעִתי ד ִ "ָרחֹוק ִמיש 

אני מרגישה נושאת תפילה בזעקה ושאגה, ואף על פי כן 

ְקָרא יֹוָמם קַ ֱאלֹ "שהישועה עוד רחוקה ואין מענה לתפילותיי,  י א 

ה ְוַלְילָ  . "ה ְולֹא דו ִמי ָה ִליְולֹא ַתֲענ 

 

 המלכות תלויה בעםהנהגת 

היא  ת שמו יתברךקדוש.  ה ָקדֹוש  " ָ ל ְוַאת  ָראֵּ ֹות ִיש ְ ִהל  ב ת ְ ֵּ "יֹוש 

המלכות של ה' תלויה  אבל הנהגת .בנו התלויואינה אבסולוטית 

 בעם, שכן 'אין מלך בלי עם'.

אם תהיה גזירת שמד על היהודים ח"ו, שואלת אסתר, כיצד 

 ו?כסאוכיצד יעמוד  לת ה' בעולםינוכל לספר את תה

ְטחו  ֲאֹבתֵּ " ָך ב ָ מֹו:ב ְ טֵּ ַפל ְ ְטחו  ַות ְ יָך ָזֲעקו  ְוִנְמלָ  ינו  ב ָ ל  ָך ָבְטחו  אֵּ טו  ב ְ

ו   -עמדו בשעות צרה ומצוקה הקדושים ם אבותינו . ג "ְולֹא בֹוש 

 יעקב על גבי המזבח, עקדניצחק  ,כבשן האשל ושלךאברהם ה

ונאלץ להתמודד עם צרת ו יעשלברוח מ ץלנא ,לבןהיה בבית 

יד ה'  וראו כיצד וב"ה כולם יצאו מצרתם -יוסף וצרת דינה 

 . מסייעתם

 

 ולא אישתולעת 

ח קדשו אמנם דוד המלך חי שנים רבות לפני אסתר, אבל ברו

הוא נושא תפילה ומדבר כביכול מתוך גרונה של אסתר המלכה. 

דוד המלך מנעים בזמירותיו ומשתף אותנו ברחשי ליבו הטהור, 

והדברים שבים מקבלים משמעות יותר ויותר עמוקה לאורך 

ת ָאָדם ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְולֹא אִ " דוד המלך אומר:הדורות.  ַ ְרפ  יש  ח 
האדם  .19 ל רֹ: ו ְבזו י ָעם ָפה ָיִניעו  רֹאש  ַאי ַיְלִעגו  ִלי ַיפְ כ ָ ָ "ִטירו  ְבש 

כך מרגיש דוד המלך ברוב חסר משמעות. הוא פרטי באופן 

 ענוותנותו וכך מרגישה אסתר המלכה.

ראה באומה הישראלית כולה תולעים חסרי משמעות, המן 

זרועות  ואחשורוש שילבוקש לכלות אותם ביום אחד. הוא יבו

אל הפועל את המחשבה השטנית הזאת, להוציא  אומר וגמרו
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 .ח-תהלים כב, ז 



 
 4   פרקי תפילה 

 

ן הם ישבו לשתות, "באכזריות רבה ובתום העסקה  מָּ הָּ ַהֶמֶלְך וְּ וְּ

ה בֹוכָּ ן נָּ ִעיר ׁשּוׁשָּ הָּ תֹות וְּ בּו ִלׁשְּ  .20"יָּׁשְּ

 

 דבר בעולם מלבד ה' יתברךאין 

גלגל והעבר את דאגותיך  . י חָ " הו  כ ִ ילֵּ הו  ַיצ ִ טֵּ ל ה' ְיַפל ְ וֹ ג ֹל א  ץ ב  "פֵּ

ה ֹגִחי "וך כך תזכה להצלה. ומתאל ה' בתפילה ובביטחון,  ָ י ַאת  כ ִ

ט   יִמב ָ י ִאמ ִ דֵּ ָרח  : ן ַמְבִטיִחי ַעל ש ְ י מֵּ ַלְכת ִ יָך ָהש ְ ִלי ָעל  י אֵּ ן ִאמ ִ ט  ם ִמב  

. כמו עובר שנולד ואין לו דבר בעולמו מלבד אמו, כך  ה ָ "ָאת 

עומדת אסתר המלכה כש האדם תלוי בבוראו ושם ה' מבטחו.

בעוצמה רבה שאין לה דבר בעולמה לפני אחשורוש, היא חשה 

 מלבד ה' יתברך. 

י צָ " י כ ִ נ ִ ְרַחק ִממ   ין עֹוזֵּר:ַאל ת ִ י אֵּ ים ָרה ְקרֹוָבה כ ִ ִרים ַרב ִ ָ  ְסָבבו ִני פ 

רו ִני: ת ְ ן כ ִ ָ י ָבש  ירֵּ צו  ָעַלי ַאב ִ ָ ג פ  ֹאֵּ ף ְוש  ם ַאְריֵּה טֹרֵּ יה  ִ ִים : פ  ַ מ  ַ כ 

ל  ְרדו  כ ָ ָ י ְוִהְתפ  ְכת ִ ַ פ  י כ ַ ִנש ְ ָעיַעְצמֹוָתי ָהָיה ִלב ִ תֹוְך מֵּ ס ב ְ ֹוָנג ָנמֵּ : ד 

עם .  ק ַמְלקֹוָחי  ֹוִני ֻמְדב ָ ִֹחי ו ְלש  ש  כ  ר  ח  ש  כ ַ ִניָיבֵּ תֵּ פ ְ ש ְ ת ת ִ "ְוַלֲעַפר ָמו 

ואסתר מבקשת בדמעות שליש  ,סכנה גדולהישראל נתון ב

שריבונו של עולם יישאר קרוב ויהיה בעזרה. העצמות רועדות 

. הלב נמס, הגוף עוצמת התפילה והבקשה ונפרדות זו מזו מתוך

 .מאבד את לחלוחיתו עד שהלשון נדבקת לחיך

בפסוק  ים.שואג ותאריעד עתה דיברנו על פרים, אבירי בשן ו

 יםטלוש יםכלבהאפילו הבא מתוארת שפלות גדולה בהרבה, 

י", בעם ישראל ִעים ִהק ִ ָלִבים ֲעַדת ְמרֵּ י ְסָבבו ִני כ ְ ֲאִרי יָ כ ִ ָ ַדי פו ִני כ 

"ְוַרְגָלי . 

 

 אי אפשר לקחת נואת האמונה של

ל ַעְצמֹותָ " ר כ ָ ֵּ יטו  ִיְראו  ִביֲאַספ  ה ַיב ִ ָ מ  ם וְ : י הֵּ קו  ְבָגַדי ָלה  ַעל ְיַחל ְ

ילו  גֹוָרל: . ִ י ַיפ  ְרָחק  ְלבו ש ִ ה ה' ַאל ת ִ ָ הְוַאת  ָ ְזָרִתי חו ש  "ֱאָילו ִתי ְלע 

בבגדים ואולי אף בבשר החי,  ניתן להכאיב על ידי פגיעה ברכוש,

עם ישראל שומר  של עם ישראל לא ניתן לפגוע.יות עצמב אבל

על אמונתו ולא מפסיק לספר תהילת ה'. הגויים מביטים בנו 

ואינם מבינים כיצד העם הנרדף והמושפל נשאר דבק באמונתו 

ודתו. הסיפורים על יהודים ששמרו מצוות במסירות נפש 

מופלאה בתקופת השואה הנוראה בתנאים בלתי אפשריים הם 

אי  ,ן הפנימי שלנוסואת החו נואת האמונה שלספור. רבים מ

 אפשר לקחת.

ב ְיִחיָדִת " ל  י ִמי ַד כ   ב ַנְפש ִ ר  ח  יָלה מֵּ י ַאְריֵּה י:ַהצ ִ ִ ִני ִמפ  יעֵּ י  הֹוש ִ ְרנֵּ ו ִמק ַ

ִמים ֲעִניָתִני ְמָך ְלא  : רֵּ ָרה ש ִ :ֲאַספ ְ ָ ך  תֹוְך ָקָהל ֲאַהְלל  י ה'  ָחי ב ְ ִיְראֵּ

אנו  . ל ז   דו הו  ְוגו רו  מִ ַהְללו הו  כ ָ ב ְ ַ לַרע ַיֲעקֹב כ  ָראֵּ ל ז ַרע ִיש ְ ו  כ ָ נ  "מ  

מבקשים מריבונו של עולם פדות והצלה כדי שנוכל להמשיך 

 לספר תהילתו בקהל רב. 

מסמל  'ישראלהכינוי 'ו ,מסמל את משבר הגלות 'יעקבהכינוי '

זרע 'יעקב' נותן כבוד לה' גם בעומק צרת  ישראל. ולתאאת ג
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 אסתר ג, טו. 

 תייראמתוך  יראה של רוממותחמוש ב 'ישראל'וזרע לות, הג

 להפליא. ה' שה עמנו ועשהגדולה הטובה 

ו  " נ  ָניו ִממ   ָ יר פ  ץ ֱענו ת ָעִני ְולֹא ִהְסת ִ ק ַ י לֹא ָבָזה ְולֹא ש ִ עֹו  כ ִ ו ְ ַ ו ְבש 

, הן פועלות את פעולתן לפני לריק אינןהתפילות .  עַ  מֵּ ָ ָליו ש  "אֵּ

 . ה'

 

 כולה תספר תהילת ה'האנושות 

ֹור:ְבד  ז ַרע ַיעַ "... ר ַלאדָֹני ַלד  ַ ו  ְיֻספ  ידו  ִצְד  נ  ָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ָיֹבאו  ְוַיג ִ

תגיע להכרה ה לוכת ושהאנו. בסופו של תהליך  ה י ָעש ָ "כ ִ

 את תהילת ה'.  ויספרוכולם  ,עבודת ה'ב

תֹו בפרק האחרון במגילת אסתר נאמר: " בּורָּ ּפֹו ּוגְּ קְּ ל ַמֲעֵשה תָּ כָּ וְּ

ֻדלַ  ַׁשת גְּ רָּ תּוִבים ַעל ֵסֶפר ּופָּ לֹו ַהֶמֶלְך ֲהלֹוא ֵהם כְּ ַכי ֲאֶׁשר ִגדְּ דֳּ רְּ ת מָּ

ס רָּ ַדי ּופָּ ֵכי מָּ ַמלְּ ֵרי ַהיִָּמים לְּ כלומר מעשה המגילה, גבורתו  .21"ִדבְּ

המופלאה של מרדכי היהודי וגדולתו, אינם כתובים רק בכתבי 

הקודש של ישראל אלא גם בספרי ההיסטוריה של מלכי פרס 

 ומדי.

גדוע את אמונת שבקישו ל ,רושאחשום תלמידיהם של המן וג

 את פרשת גדולת מרדכי. ולהזכיר  הכירעתידים לישראל, 

 

 ליתומול אחשורוש כמו דוד מול גאסתר 

המלכה, היתומה והבודדה, אסתר  תמונת המצב שבה נמצאת

ו את נכאשר היא ניצבת מול המלך הגדול בעולם, מזכירה ל

כל איש  -כולם רועדים מפחד  .דוד מול גלית עמידתו של

רועדים ל. גם הלוחמים, אלה שנמצאים בקו הראשון, ישרא

 יננואבגבורה ודוד  והנה קםומנסים לעודד אחד את השני. 

הדברים אלא על מסתכל על ענקיותו ועל שריונו של גולית, 

 שתי. ימפיו הטמא של הפל וצאיםהנוראים שי

בו של דוד. יגרמו זעזוע עמוק בל הדברים הנוראים שיצאו מפיו,

כֹות ֱאֹלכאן גוי מרושע ומחרף " עומד ". עם ישראל ים ַחִייםִק ַמַערְּ

כֹות מי שמקלל את עם ישראל מקלל "ו הוא עם קדוש ַמַערְּ

לשתוק. לכן דוד אוזר אומץ וניגש אפשר  ועל כך אי", יםִק ֱאֹל

לקרב הפלישתי כשבידו מקלע וחמישה חלוקי נחל בלבד.  

ִתי" ִלׁשְּ ִוד ֶאל ַהּפְּ ִכידֹון :ַוֹיאֶמר דָּ ֶחֶרב ּוַבֲחִנית ּובְּ א ֵאַלי בְּ ה בָּ  ,ַאתָּ

ֵׁשם  א ֵאֶליָך בְּ ָאֹנִכי בָּ אֹות ֱאֹל 'הוְּ בָּ ֵאל ֲאֶׁשר קֵ צְּ רָּ כֹות ִישְּ י ַמַערְּ

תָּ   ".ֵחַרפְּ

, אתהזהשפלות  לא פעם גם אנו בדורנו חשים משהו מתחושת

ומחרפים מערכות אבירי בשן כאשר מנגד עומדים ענקי עולם 

נקראים ונדרשים לעמוד בפרץ ולקרוא בשם ה',  ישראל, ואנו

להרים את דגל התורה והאמונה ולשאת תפילה מתוך ביטחון 

 מלא בישועת ה'.
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 אסתר י, ב. 


