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חידושים על מגילת אסתר
ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש
וגו' )א:א(
הנה יל"ע במה דהתחיל הספר בהזכרת
אחשורוש אע"ג דמלך נכרי הי'
ולכאורה אין לו עמידה אלא רק כחפץ ביד ד'
לעשות לבנ"י כפי רצון ד' ,וכמה שאמר רבי
על לגיונים של רומי )תנחומא פ' וישב סי' ג'(
שאפי' כזבוב אינם דהא כתיב )ישעי' מ:יז( כל
הגוים כאין נגדו.
ונראה דבזה מראה לדורות של בנ"י דמ"מ
כך רצון ד' שיהיו בגלות תחת הד'
מלכויות) .שו"מ כעי"ז בסה"ק אור המאיר,
עיי"ש (.ונראה דדבר זה מרומז בתנועת
הרביע במילת אחשורוש השני' ,דבזה מבואר
כפל לשון אחשורוש ,דהכוונה היא דמאורע זה
אין שייך רק לימי אחשורוש המלך הפרטי,
אלא הוא הוא האחשורוש שהוא כנגד כל ד'
מלכיות .כשיהודי מוצא את עצמו בתוך הגלות
אין לו לחשוב שהקב"ה עזבו ר"ל ומשו"ה
ליהנות מסעודת המלכות ,אלא להכיר שכל זה
הי' ממחשבת ד' עצמו מתחילת הבריאה
כמ"ש חז"ל )ב"ר ,פ' בראשית ב:ד( שתהו
ובהו וחשך על פני תהום מרמזים לד'
מלכויות ,וכמבואר באריכות ע"י המהר"ל
בתחילת ס' נר מצוה.
ויהי בימי אחשורוש וגו'
הנה אי' בגמ' )מגילה י (:דלשון "ויהי"
מורה על צער .וביאר המהר"ל בס'

אור חדש ד"ויהי" מורה על הויה בלתי
נשלמת ,דעצם ההויה הוא השתנות מענין
לענין .הרי דמתחילתו מורה מגילת אסתר על
ההשתנות .וכן להלן מביא המהר"ל את
המדרש בתחילת אסתר רבה ,הוא אחשורוש ר'
יהודה ור' נחמי' חד אמר הוא אחשורוש
שהרג אשתו מפני אוהבו והרג אוהבו מפני
אשתו וחד אמר הוא אחשורוש שבטל מלאכת
בית המקדש הוא אחשורוש שגזר לבנות ב"ה.
וכתב המהר"ל שמזה חזינן שכל ענין של
אחשורוש הוא השתנות משאר בנ"א .מלך
הפכפך הי' )כדאיתא בגמרא מגילה טו (:והי'
יוצא מן הסדר של שאר מלכים.
ונראה דמה שהיה אחשורוש מלך הפכפך
כבר מצינו יסוד לזה בס' בראשית.
דהנה בס' דניאל )ח:ב( נזכר ששושן הוא בתוך
מדינת עילם .ועילם נזכר ראשון בתורה אצל
כדרלעומר מלך עילם .ופירוש שם כדרלעומר
ע"פ התרגום יב"ע )בראשית יד:א( וז"ל
כדרלעומר דהוה קישר מתהפיך בעומרין.
ובפירוש יונתן כתב דצ"ל כישור בכ"ף שהוא
מלשון כדור .והביא מהערוך שפי' כמלך
העומד בתוך המחבא וחיל סביב לו ,ודייק
בשם כדרלעומר כאילו הוא ב' שמות .ונראה
לפרש דמורה על מה שהי' כדרלעומר
מתהפך בתוך עגול של שרים ויועצים ,ופעם
בוחר דברי זה הפעם זה .כך הי' טיבם של
מלכי עילם מימי כדרלעומר וכך הי'
באחשורוש שמלך בשושן שבעילם .נראה

שם

מגילת אסתר

הבדלח

ג

דמשו"ה מצינו שאחשורוש מדבר על "חצי
המלכות" ,שאצלו יש תמיד ב' הפכים  -חצי
לזה ,וחצי לזה .ונראה דמובן ג"כ ע"פ יסוד
הנ"ל מה שנעשה הנס בדרך "ונהפוך",
שהצלה כזו שייך במיוחד למלך הפכפך.

וכן מצינו שאדר הוא האחרון שבחדשי השנה,
ומאידך גיסא מצינו בספה"ק שהיא התחלת
אור חג הפסח ,וכמו דמצינו להלכה דשואלין
ודורשין בעניני החג ל' יום קודם החג .יש
באדר ערבוביא של חדש וישן ,דברים הפוכים.
לכן ראוי הי' לנס שבדרך "ונהפוך הוא"
בגלות שהוא מקום הפכפכיות שהרי אינו
המקום הראוי לכנס"י] .וכ"ז בהתאם למה
דאי' בס' קול דממה דקה )עמ' ד'( דרישא
דלא אתידע ר"ת אד"ר כי בחודש אדר מתגלה
בחינת רדל"א בסוד ונהפוך הוא .וכן ביאר שם
)עמ' ט'( ענין )לקמן א:ח( לעשות כרצון איש
ואיש ,דהיינו גילוי כל בחינות הכתר[.

והנה נראה דגם חודש אדר מורה על ענין
זה ,דהנה אי' בסנהדרין )יח (:והא
הנך ג' רועי בקר דהוו קיימי שמעינהו רבנן
דקאמרי חד אמר אם בכיר ולקיש כחדא יינץ
)פי' רש"י אם יהא חום בקרקע ויצמח זרע
הבכיר והאפילה יחד חיטין שנזרעו בראש
החודש והשעורין שנזרעו עכשיו( דין הוא אדר
ואם לאו לית דין אדר ,וחד אמר אם תור בצפר
בתלג ימות ובטיהרא בטול תאינה ידמוך ישלח
משכי' )פי' רש"י אם בבקר יהא קור חזק עד
שיהא השור קרוב למות מחמת הצינה,
ובצהרים יגדל כח החום עד שיהא השור מיצל
בצל התאנה מחמת החום( דין הוא אדר ואם
לאו לית דין אדר ,וחד אמר אם קידום תקיף
לחדא יהא יפח בלועך נפיך לקיבלי' )פי' רש"י
אם כבר תשש כח החורף כ"כ שכשיהא רוח
מזרחית חזקה מאד והיא מביאה צינה ואתה
מנשב בפיך ויוצא לקראתה ונפיחתך קשה מן
הרוח ומחממתה( דין הוא אדר ואם לאו לית
דין אדר .ע"כ .הרי דאדר הוא בעצם חודש של
הפכים .איכא קור ואיכא חום באותו חודש.

שוב מצאתי בס' קול דממה דקה )עמ' רי"א(
שביאר שכל ענין הגורל שהוא עסק של
המן ועמלק הוא בא ממהותו של עמל"ק שהוא
בגימ' ספ"ק ,אבל באמת מצד הידיעה שלמעלה
מבחירה אין מושג של ב' צדדים .והצורך לגורל
נובע מעומק המחשבה שאפשר לו לנברא לבחור
ולעשות נגד החלטת הקב"ה .את"ד .והנה
כתיב ראשית גוים עמלק וגו' ,והיינו שכלול בו
קליפות כל הגויים .ונראה דענין זה של ספק
מופיע אצל מלכות פרס כמבואר לעיל ,וכאן
מצא המן שהוא מעמלק את חיותו.

ונראה דדוקא נס זה שנעשה לכנס"י בחו"ל
שייך להעשות בתוך מלכות הפכפכת,
דעצם מה שכנס"י הם בגלות בחו"ל מורה על
ההשתנות ,שהוא שינוי משאר אומות וממה
שראוי להיות מצד בריאת העולם .לכן כל
הספר ומלכות עילם וגם עצם ההצלה מורים
על ההשתנות והפכפכיות.

ונלענ"ד להוסיף בירור במה דנקרא מלך
אחשורוש הפכפכן והיתה מלכות
פרס מלכות של פריסה והעדר אחדות .והיינו
דמבואר בס' נר מצוה להמהר"ל ע"פ ד' חז"ל
דמלכות פרס כנגד תאוות הגוף .והרי כתיב
)משלי יח:א( לתאוה יבקש נפרד ,שהרי תאות
הגוף גורמת למחלוקת וגם לפיזור הנפש.
והנה בסוף מגילת אסתר )ט:י( נזהרו בנ"י
מלשלוח ידם בביזת אויביהם .ובס'

