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Self-Fulfilling Prophecy 

Nomi Berman, Director 
Maria and Joel Finkle Overseas Program 

Midreshet Lindenbaum 
 
 

 Which king was restless that fateful night?  The human "בלילה ההוא נדדה שנת המלך"
king Achashverosh or the divine King?  The Megilla is simultaneously a story of divine 
Providence and a model for functioning in a world where God's intervention is anything 
but apparent.  This tension surfaces in a discussion about the nature of the text itself.  
At first glance, Megillat Esther is written by a human narrator describing a story of 
politics and intrigue.  No, the Tannaim unanimously insist, Megillat Esther is actually 
written with a degree of "inspiration."  
 

 עקיבא רבי בלבו המן ויאמר שנאמר נאמרה הקודש ברוח אסתר אומר אליעזר רבי תניא
 רבי רואיה כל בעיני חן נשאת אסתר ותהי שנאמר נאמרה הקודש ברוח אסתר אומר
 בן יוסי רבי למרדכי הדבר ויודע שנאמר נאמרה הקודש ברוח אסתר אומר מאיר

)מסכת  ידם את שלחו לא ובבזה שנאמר נאמרה הקודש ברוח אסתר אומר דורמסקית
 מגילה ז.(

It has been taught: R. Eleazar said: Esther was composed under the inspiration of 
the holy spirit, as it says, And Haman said in his heart. R. Akiba says: Esther was 
composed under the inspiration of the holy spirit, as it says, And Esther obtained 
favour in the eyes of all that looked upon her. R. Meir says: Esther was composed 
under the inspiration of the holy spirit, as it says, And the thing became known to 
Mordecai. R.Jose b. Durmaskith said: Esther was composed under the inspiration 
of the holy spirit, as it says, But on the spoil they laid not their hands (Megilla 7a) 

 
The consensus among the Tannaim is that the Book of Esther was composed with Ruach 
Hakodesh.  The text itself provides evidence for its prophetic nature.  The narrator of 
the Megilla knows too much.  How could the narrator tell us what Haman was thinking 
in his heart?  Or state with confidence that Esther was attractive to all who looked at 
her?  Or that none of the people, without exception, laid their hands on the spoils of the 
war?  This omniscient narrator must have some prophetic powers.   
 
The amoraim, however, are not convinced by any of these proofs.  Rava presents a 
series of responses to each proof.  Instead, the amoraim focus on the closing passages 
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of the Megilla to demonstrate its prophetic nature.  The megilla testifies that " קיימו
"וימי  ,the Jewish people "upheld and accepted" the holiday of Purim.  And again – "וקבלו

יעברו מתוך היהודים"הפורים האלה לא   – and these days of Purim will not pass from the 
Jewish people.  And finally, "וזכרם לא יסוף מזרעם" – their memory won't pass from their 
descendants.   
 
Powerfully, It is the Jewish people's continued celebration of Purim that verifies the 
prophetic nature of the Megilla.  The narrator boldly asserted that we would not cease 
to celebrate this miracle and annually, when the 14th of Adar rolls around, we affirm and 
re-affirm that assertion.   
 
The endurance of the celebration of Purim is indeed noteworthy.  Megillat Ta'anit, the 
earliest Rabbinic piece of literature, describes days when the Jewish people celebrated 
miraculous or joyous events.  Most of those festive days were abolished after the 
destruction of the second Beit Hamikdash.  Purim is among the few that remain in force.   
According to the Rabbinic literature, credit for that staying power goes to Esther herself. 
 

 לבין עלינו מעוררת את קנאה לה שלחו לדורות קבעוני לחכמים אסתר להם שלחה
  ופרס מדי למלכי הימים דברי על אני כתובה כבר להם שלחה האומות

 לדורות כתבוני לחכמים אסתר להם שלחה מתנו... חביבא ורב יוחנן ורבי חנינא ורבי רב
 בתורה כתוב מקרא לו שמצאו עד רבעים ולא שלישים שלישים לך כתבתי הלא לה שלחו
 שכתוב מה זכרון תורה ובמשנה כאן שכתוב מה זאת כתב בספר זכרון זאת כתב

  במגילה )מגילה ז.( שכתוב מה בספר בנביאים
R. Samuel b. Judah said: Esther sent to the Wise Men saying, Commemorate me for 
future generations. They replied, You will incite the ill will of the nations against us. She 
sent back reply: I am already recorded in the chronicles of the kings of Media and Persia. 
Rab and R. Hanina and R. Johanan and R. Habiba record [the above statement in this 
form Esther sent to the Wise Men saying, Write an account of me for posterity. They sent 
back answer, Have I not written for thee three times — three times and not four? [And 
they refused] until they found a verse written in the Torah, Write this a memorial in a 
book, [which they expounded as follows]: ‘Write this’, namely, what is written here and 
in Deuteronomy; ‘for a memorial’, namely, what is written in the Prophets; ‘in a book’, 
namely, what is written in the Megillah. 

 
  .Esther insisted that her story be both celebrated and recorded   "קבעוני לדורות...כתבוני לדורות"
In each case there was apparently resistance.  She had to ward of fears of promoting anti-
Semitism.  She had to build a case that this wasn't "just" a story, but was the final chapter in the 
Bibilical drama of Amalek.  Esther had to argue and convince the Rabbinic leaderhip that this 
was a story that had to be told.     
 
Here we come to the circularity of the argument.  How do we know that Megillat Esther is a 
divinely inspired book?  Because the Megilla predicts that we will continue to celebrate the 
holiday and indeed we do.  But why has the celebration of Purim lasted?  Because Esther 
insisted.  So is it prophecy or a willful decision?  The answer, it seems, is that it is both.   
In a book with no explicit mention of God, Hazal find evidence that Esther is a prophetess.   
 

 שלבשתה אלא ליה מיבעי מלכות בגדי מלכות" אסתר ותלבש השלישי ביום "ויהי דכתיב
 עמשי" )מגילה יד.( את לבשה "ורוח התם וכתיב "ותלבש" הכא כתיב הקדש. רוח
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…as it is written, Now it came to pass on the third day that Esther clothed herself in 
royalty.  

 
Surely it should say ’royal apparel’? What it shows is that the holy spirit clothed her. It is written 
here, ‘and she clothed’, and it is written in another place. Then the spirit clothed Amasai, etc. 

The proof text is intriguing.  Esther "clothed" herself in the same sense that "the spirit 
clothed Amasai."  But the parallel highlights the difference as well.  In the latter verse, 
Amasai is the direct object.  He is "clothed" by the spirit.  On the other hand, there is 
nothing passive (at least at this point in the narrative) about Esther.  She actively clothes 
herself.   
 
Esther is not a prophetess by birth but by choice.  She turns herself into a prophetess by 
making a prediction and relentlessly pursuing its fulfillment.  Esther had a vision.  
Perhaps she understood that her story would resonate with future generation, that this 
holiday would escort the Jewish people through their long exile.   So she willed the 
vision into reality.  She fought the establishment and convinced everyone to document 
the story, to establish a national holiday around it.  She became a prophetess in a time 
when divine presence was waning.   She gave new meaning to the term "self-fulfilling 
prophecy."   
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 פורים הנצחי

 הרב אליהו בירנבוים
עמיאל-ברן ראש מכון  

עמיאל-מכון שטראוסו  
 
 

לא רק חג לכל חג יש משמעות מיוחדת, אבל לחג הפורים יש משמעות נצחית. פורים הוא 

היסטורי, אלא חג משמעותי ורלוונטי לכל אחד מאתנו כיום, המדרש אומר "שכל המועדים 

שנאמר וימי הפורים האלה  –עתידים להיבטל בימות המשיח וימי הפורים לא בטלים לעולם 

 לא יעברו מתוך היהודים".

 

הנביאים וכל גם הרמב"ם כותב כך בהלכות מגילה וחנוכה )פרק ב הלכה יח(  "כל ספרי 

הכתובים עתידין ליבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר הרי היא קיימת כחמשה חומשי 

 תורה וכהלכות של תורה שבעל פה שאינן בטלין לעולם".

 

לפי דברי המדרש והרמב"ם יש לחג הפורים משמעות נצחית. חג הפורים מבטא יותר מכל חג 

 יומו הנצחי.אחר את ההיסטוריה הארוכה של עם ישראל ואת ק

 

חגיגות פורים הם העדות הברורה ביותר לרוח הבלתי ניתנת לשבירה של עם ישראל לאורך 

הדורות, אשר יותר מרוב העמים, הלך בגיא צלמוות אך שמר על אחיזה בלתי ניתנת לערעור 

 בחיים.

 

ישנה חכמה עמוקה לחג הפורים. המגילה הופכת טרגדיה לקומדיה. בשום מקום אנו לא 

 מרגישים זאת יותר מאשר בפורים, כאשר הצחוק מביס את האסון ומחזק את התקווה מחדש.

בקריאת המגילה אנו נזכור את האירועים במגילת אסתר, אשר מתעדת את הצו הראשון 

הציווי של המן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, טף ונשים, ביום אחד.  –לרצח עם 

וגגים. אך הציווי חודש לא כל כך מזמן, בוועידת ואנזה, בינואר התכנית הזו נדחתה ולכן אנו ח

, כשגרמניה אמצה את ה"פתרון הסופי" לכאורה, לבעיה היהודית, על ידי חיסול כל 1942

  יהודי אירופה.

 

יסודו של חג הפורים הוא זמן הודיה להקב"ה על כך שהוציאנו משעבודו של אחשוורוש 

פעם קרה מקרה בשושן -דבר חשוב לנו לא רק בגלל שאילגאולה ולהמשך חיים יהודיים. ה

הבירה, הרי הרבה מאורעות קרו לעם ישראל ומהרבה צרות נפרדנו, במהלך ההיסטוריה. אנו 
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כדי לבטא את יסוד אמונתנו  כי  5776חוגגים את יום הפורים היום, כאן ועכשיו, בשנת 

, כולל היום, מתלווה אלינו הקב"ה אינו זונח את עמו ישראל לעד. לאורך כל ההיסטוריה

 השכינה שגלתה יחד אתנו ומלווה אותנו  בצרותינו ומעצבת את גאולתנו. 

היא הספר היחיד בתנ"ך ששם האלוקים  –הספר המתאר את נס חג הפורים  –מגילת אסתר 

אחרי הכל,  -אינו מוזכר בו כלל. נשמע מוזר שספר שלם בתנ"ך אינו מזכיר את שם האלוקים 

לא עוסק באלוקים, אז במה הוא עוסק? אבל זאת בדיוק הנקודה. המסר של מגילת אם התנ"ך 

אסתר הוא שאלוקים כאן ועכשיו גם אם לא נראה כך. נוכחות האל בהיסטוריה אינה מורגשת 

רק כשהים נבקע לשניים או כשאש משמים יורדת על פסגת ההר לעיני העם כולו. אלוקים 

 וגם של ההיסטוריה. נוכח בהפעלה היומיומיות של החיים

 בתלמוד הבבלי ))תענית דף כט ע"ב( מופיעה אימרה ידועה ושגורה בפי כל:

"כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה".  בחג הפורים 

אנו לא רק חיים עם שמחה סטאטית אלא מנסים להוסיף ולהגדיל את מימד השמחה 

 בחיינו האישיים והקולקטיבים.

 

חה, על פי היהדות, איננה רגש או מצב רוח, שהם תופעות חולפות ושטחיות, אלא היא השמ

שמחה מתוך מודעות לכך שהקב"ה לא זונח את ישראל והוא "שומר ישראל" הוא הדואג לכך 

שלעם ישראל יש היסטוריה ארוכה ויהיה לו עתיד נצחי. מסרים אלו הם תמיד חשובים 

 ראל בימנו עוד יותר. פורים שמחורלוונטיים, אבל במצבו של עם יש
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Parshat Zakhor 

Rabbi David Brofsky 
Senior Faculty, Midreshet Lindenbaum 

 
 
 
The Mishna (Megilla 29a) enumerate the four Torah sections read during the months of 
Adar and Nisan: 

 
If Rosh Ḥodesh Adar falls on Shabbat, we read Parashat Shekalim. If it falls during 
the week, then we read Shekalim on the Shabbat preceding it.…On the second 
[week of the month of Adar], we read [Parashat[ Zakhor; on the third [week, we 
read Parashat] Para Aduma, and on the fourth, “HaḤodesh.” 
 

The Talmud records a debate between R. Ami and R. Yirmiya as to whether these 
sections are read in place of the regular Torah reading or only as the maftir section 
added on to the scheduled reading (Megilla 30b). Rambam1 and the Shulḥan Arukh2 
follow the second view. According to our custom3 that the maftir is read in addition to 
the seven aliyot of the parasha, these four sections are read as the maftir on these four 
Shabbatot. 
 
 The second of the “four parashot,” Parashat Zakhor, is read on the Shabbat 
before Purim. Through this reading, which recounts Amalek’s attack against Benei 
Yisrael in the wilderness, we fulfill the command of “zekhirat Amalek” – remembering 
Amalek’s hostility: 

 
Remember [Zakhor] what Amalek did to you along the way as you left Egypt; 
how he confronted you along the way and smote the hindmost among you, all 
that were enfeebled, when you were faint and weary; and he did not fear God. 
Therefore, it shall be that when the Lord your God gives you rest from all your 
enemies around you, in the land which the Lord your God gives you as an 
inheritance to possess, you shall erase the memory of Amalek from under the 
heavens; you shall not forget. (Deut. 25:17–19) 
 

                                                           
1
 Hilkhot Tefilla 13:22. 

2
 Oraḥ Ḥayim 685. 

3
 Shulḥan Arukh, Oraḥ Ḥayim 282:4. 
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The Torah here issues three commandments relevant to Amalek: to remember, not to 
forget, and to erase the memory of Amalek. 
 

What is the relationship between the mitzva to remember Amalek and the 
mitzva to eradicate Amalek? On the one hand, one might view the mitzva to remember 
and the commandment not to forget Amalek as part of the larger objective of waging 
war against this nation. Rambam writes: 

 
We are commanded to remember that which Amalek did to us…and that we 
should repeat this from time to time and our souls should be aroused through its 
recitation to fight against them, and we should encourage the nation to hate 
them.4 
 

On the other hand, one might view the commandment to remember Amalek as 
conveying and expressing independent, broader religious messages, not necessarily 
directly related to war. Indeed, the Torah introduces this mitzva immediately following 
the admonition to refrain from using or even owning false weights: 

 
You shall not have in you bag diverse weights, a large and a small. You shall not 
have in your house diverse measures, a large and a small. You shall have a 
perfect and just weight; you shall have a perfect and just measure, so that your 
days upon the land which the Lord your God gives you shall be prolonged. For all 
that do such things, even all that act dishonestly, are an abomination unto the 
Lord your God. (Deut. 25:13–16) 
 

The juxtaposition of these two parashot may imply a more universal message, beyond 
the specific commandment to destroy the nation of Amalek. We are commanded to 
remember Amalek not because they attacked the Jewish people, but rather because 
their behavior typifies immoral conduct, an “abomination” before God. 
 
 Rabbi Soloveitchik suggested that the issue of whether the mitzva to remember 
Amalek is related to, or dependent upon, the mitzva to eradicate it, may affect a 
number of halakhic questions, including whether women are obligated in the obligation 
of zekhirat Amalek and which parasha one may read to fulfill the mitzva, as we shall 
discuss below.5 
 
How and When to Fulfill the Mitzva of Remembering Amalek 
Interestingly, the Gemara does not discuss when and how we are to fulfill the mitzva of 
zekhirat Amalek. Regarding the proper time to fulfill this mitzva, the Sefer HaḤinukh 
writes, 

 

                                                           
4
 Sefer HaMitzvot, Positive Commandment 189; see also Hilkhot Melakhim 5:5.  

5
 Cited in Harerei Kedem 1:185. 
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Regarding this zekhira in one’s heart and mouth, we do not know of a set time in 
the year, or a day.… It is sufficient to remember this once a year, or once every 
two or three years.6 
 

Rabbi Yosef Ben Moshe Babad (1801–1874), in his Minḥat Ḥinukh commentary to the 
Sefer HaḤinukh, infers from the Ḥinukh’s comments that a person may fulfill the biblical 
obligation by remembering Amalek once during his lifetime.7 

 
Ḥatam Sofer suggests that one should fulfill this mitzva once each year.8 He 

notes that in the discussion concerning the berakha of Meḥayei Hameitim, which one 
recites upon seeing someone whom he has not seen in twelve months, the Gemara 
asserts that certain memories are forgotten after twelve months have passed (Berakhot 
58b). Ḥatam Sofer thus concludes that perpetuating the memory of Amalek requires 
recalling the event at least once every year. He then questions whether during a leap 
year one should read Parashat Zakhor in the first month of Adar, so that twelve full 
months should not pass without remembering Amalek. He concludes that the Gemara 
refers not to twelve months specifically, but rather to the experiences of a full yearly 
cycle, which cause one to forget. During a leap year, this occurs only after thirteen 
months. 

 
Others,9 noting that earlier posekim make no mention of a specific time for this 

mitzva,10 classify zekhirat Amalek as a mitzva temidit – a mitzva that must be fulfilled 
each day. Indeed, Shela HaKadosh recommends reading Parashat Zakhor every day.11 In 
any event, it appears that the Rabbis established the observance of this mitzva annually 
on Shabbat Zakhor via the reading of Parashat Zakhor. 

 
In addition to the question of when we are to observe this mitzva of 

remembering, we must also address the question of how we observe this mitzva. The 
Talmud teaches: 

 
It says, “Zakhor.” Might this be fulfilled in one’s heart? When it says, “you shall 
not forget,” “forgetting” refers to the heart! So what do I learn from [the 
commandment] to remember? With one’s mouth. (Megilla 18a) 
 

Clearly, the obligation to remember does not refer simply to mental recollection, but 
rather a verbal recitation. 
 

The Gemara does not specify whether one must read Parashat Zakhor from a 
proper sefer Torah or merely recite the words. Neither Rambam12 nor the Ḥinukh13 

                                                           
6
 Sefer HaḤinukh, 603. 

7
 Ibid. 

8
 Hatam Sofer, Even HaEzer 1:119. 

9
 See Sefer Ḥareidim, Positive Commandment 84:21. 

10
 Rambam, Sefer HaMitzvot, Positive Commandment 189. 

11
 Shela, Parashat Ki Tetzei. See also Magen Avraham 60. 

12
 Hilkhot Melakhim 5:5. 
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mention a requirement to read the text specifically from a Torah. Ramban (Deut. 25:17) 
also implies that one does not need to read the parasha from a text, but rather to 
“relate the story to our children.” However, some Rishonim rule that even on the level 
of Torah obligation, one must read Parashat Zakhor from a proper Torah scroll.14 

 
The view requiring a Torah scroll for this mitzva does not necessarily require that 

the reading be conducted in the presence of a minyan. Rosh (Berakhot 7:20), however, 
describes Parashat Zakhor as a rare case in which a minyan is required on the level of 
Torah obligation. Rabbi Yisrael ben Petaḥya Isserlein (1390–1460) rules in his Terumat 
HaDeshen (based upon Rosh) that people in towns without a minyan should travel to 
communities with a minyan for Shabbat Zakhor. He adds that the presence of a minyan 
is likely more central to the reading of Parashat Zakhor than to the reading of the 
Megilla!15 

 
Magen Avraham attempts to justify the practice of those who do not hear 

Parashat Zakhor in a minyan. He explains that even if one must hear the reading from a 
sefer Torah and in the presence of a minyan, one need not fulfill this mitzva specifically 
on the Shabbat before Purim. Therefore, it is preferable for one to travel to a place with 
a minyan for Purim and to hear the reading of the Megilla and the Purim morning Torah 
reading, which tells the story of Amalek (Ex. 17:8–16). This way, one fulfills both the 
mitzva of Megilla reading and the obligation to remember Amalek’s hostility.16 

 
The Mishna Berura, however, disagrees with the Magen Avraham, claiming that 

one cannot fulfill the obligation of zekhirat Amalek through the reading of the story in 
Sefer Exodus, as the commandment to destroy Amalek does not appear in that 
parasha.17  

 
 Rabbi Soloveitchik explained that this debate may depend upon whether the 
relationship between the commandment to remember Amalek relates to the mitzva to 
destroy them. If we acknowledge a link between these two obligations, then we would 
likely require reading the section in Deuteronomy that speaks of destroying Amalek. If, 
however, we view these two obligations as separate requirements, then even the 
section in the Book of Exodus would likely suffice for fulfilling this mitzva.18 
 
 Similarly, Rabbi Yitzḥak of Karlin (1784–1852) explains in his commentary on the 
Talmud, the Keren Ora, that those who require the presence of a minyan view the 
mitzva to destroy Amalek as an obligation incumbent upon the community, rather than 
individuals. He also contends that a mitzva that must be fulfilled publicly, such as 
zekhirat Amalek, cannot be required on a daily basis. Hence, the Rabbis instituted that 

                                                                                                                                                                             
13
 Sefer HaḤinukh, 603. 

14
 See Tosafot, Megilla 17b, s.v. kol and Berakhot 13a, s.v belashon. 

15
 Terumat HaDeshen 108. 

16
 Magen Avraham 685.  

17
 Mishna Berura 685:16. 

18
 Harerei Kedem 1:185. 
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this section be read annually, rather than every day.19 The Shulḥan Arukh summarizes as 
follows: 

 
Some say that Parashat Zakhor and Parashat Para are biblical obligations, and 
therefore those who live in small villages who do not have a minyan should 
travel to a place with a minyan for these Shabbatot in order to hear these 
parashot, which constitute a Torah obligation.20 
 

Rema adds: 
 

One who is unable [to travel to a town with a minyan] should nevertheless read 
the parasha with its proper tune and notes.21 
 

The Aḥaronim note that both the reader and listener must have the proper intention to 
fulfill the mitzva. Taz claims that this applies even to the berakhot recited before the 
reading, and that one who does not hear the berakhot does not fulfill the obligation.22 
This raises the interesting question of the extent to which the Rabbis defined the mitzva 
of zekhirat Amalek as the reading (or listening to) the portion from the Torah with its 
blessings. Taz apparently maintains that the mitzva must be fulfilled within the formal 
context of keriat haTorah, which of course includes the blessings preceding and 
concluding the portion. 

 
The Aḥaronim also discuss whether we may apply the principle of shomei’a 

ke’oneh to zekhirat Amalek. This concept allows the listener to be considered as though 
he personally recited the given text. If we do apply shomei’a ke’oneh in this context, 
then one should listen silently to the baal koreh’s reading without reading along. The 
Munkatcher Rebbe (Rabbi Chayim Elazar Shapira, 1871–1937) suggests in his Minḥat 
Elazar that one might need to actually enunciate the words of Parashat Zakhor in order 
to fulfill the obligation,23 while other Aḥaronim, including Peri Ḥadash24 and Netziv,25 
maintain that one should simply listen to the baal koreh.26 

 
Another issue raised by the Aḥaronim involves the proper pronunciation of the 

central word of the Zakhor reading: “zekher” (“the memory” of Amalek). Radak (Rabbi 
David Kimchi, 1160–1235) records in his Sefer HaShorashim that he saw two versions of 
this word: in one version, it was punctuated with a segol, yielding “zekher,” whereas in 
the other, it was punctuated with a tzeirei, and thus pronounced “zeikher.” In later 
editions of the Sefer HaShorashim, the phrase, “and the [halakha is not] like him” 
appears regarding the “zeikher” reading, thus implying that “zekher” is the correct 

                                                           
19
 Berakhot 3a, s.v. ve’idi. 

20
 Shulḥan Arukh 685:7. 

21
 Rema, ibid. 

22
 Taz 685:3. 

23
 Minḥat Elazar 2:1. 

24
 Peri Ḥadash 67:1. 

25
 Meishiv Davar, Oraḥ Ḥayim 47. 

26
 See Rabbi Ovadia Yosef’s discussion in Yeḥave Da’at 3:53. 
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reading. Based upon this text, Siddurim and Ḥumashim from the seventeenth to 
nineteenth centuries were amended to read “zekher.” 

 
There is an interesting historical debate regarding which of these two 

pronunciations was accepted by the Vilna Gaon. The work Maase Rav (a collection of 
customs and practices of the Gaon published in 1832 by Rabbi Yissachar Ber) records 
that the Gaon would say “zekher” while reading Parashat Zakhor. However, Rabbi 
Chayim of Volozhin (1749–1821), a student of the Vilna Gaon, writes in his approbation 
to the Maase Rav that he heard the Gaon say “zeikher.” 

 
This confusion led to the custom to read both versions of the word, as the 

Mishna Berura rules.27 Indeed, in many communities today, the baal koreh first reads 
the phrase one way and then immediately repeats it with the second 
pronunciation. Others prefer to finish the verse and then repeat the entire verse with 
the second version.28 

 
This debate demonstrates the precision the posekim demand for the reading of 

Parashat Zakhor. Some authorities go so far as to insist that one should hear the 
parasha read in one’s own pronunciation. In other words, one who reads Hebrew with 
an Ashkenazic pronunciation (affecting the pronunciation of the “kamatz”/“komotz” 
vowel and the letter “tav/sav”) should hear the parasha read in that fashion. Some even 
insist that one hear the portion read from a sefer Torah written according to one’s 
tradition.29 

 
Women and Parashat Zakhor 
Finally, the posekim debate the question of whether women are obligated to hear 
Parashat Zakhor. Some suggest that zekhirat Amalek constitutes a mitzvat asei 
shehazeman gerama (a time-bound obligation), from which women are generally 
exempt,30 but most other Aḥaronim reject this argument. 

 
The Sefer HaḤinukh argues that since women generally do not participate in 

battle, they are exempt from the commandments relating to Amalek.31 The Minḥat 
Ḥinukh, however, raises two objections to this contention.32 First, he argues that the 
Talmud states that women do, in fact, participate in obligatory wars (milḥamot mitzva) 
(Sota 44b). Second, the mitzva to remember Amalek is not necessarily linked to the 
mitzva to wage war against Amalek. Indeed, as discussed earlier, Rabbi Soloveitchik 

                                                           
27
 Mishna Berura 685:18. 

28
Two scholarly studies have recently been published regarding this question. Both Rabbi Mordechai 

Breuer (“Mikra’ot Sheyesh Lahem Hekhrea,” Megadim 10) and Y. Pankover (Minhag UMesora: Zekher 
Amalek BeḤamesh O Shesh Nekudot,” in Bar Ilan University’s Iyunei Mikra Uparshanut 4) conclude that 
the proper reading is “zeikher” and that early texts support this conclusion. 
29
 See Rabbi Tzvi Pesaḥ Frank, Mikra’ei Kodesh, Purim 7; Minḥat Yitzḥak 3:9 and 4:47:3; Yabia 

Omer 6:11; Halikhot Shlomo 18:1. 
30
 Marḥeshet 22:3; Avnei Neizer, Oraḥ Ḥayim 509. 

31
 Sefer HaḤinukh, 603. 

32
 Minḥat Ḥinukh, ibid. 
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suggested that this is one of the issues that would depend upon the relationship 
between the commandment to remember Amalek and the mitzva to destroy Amalek. 

 
Rabbi Yitzḥak Yaakov Weiss (1902–1989), former head of the rabbinical court of 

the Eida Ḥaredit in Jerusalem and author of the multivolume Minḥat Yitzḥak, follows the 
view of Rabbi Natan Adler (the teacher of Rabbi Moshe Sofer), who held that women 
are, indeed, obligated and that their mitzva should be fulfilled through the public Torah 
reading. It is customary for women to hear the reading of Parashat Zakhor, and many 
communities arrange readings later in the day to accommodate those who cannot 
attend synagogue services on the morning of Shabbat Zakhor.33 

 
Rabbi Shneur Zalman Fradkin of Lublin (1830–1902), a student of the Tzemaḥ 

Tzedek and a well-known Habad posek, presents a third view on this issue. In his work 
Torat Ḥesed,34 he writes that women are, indeed, obligated to fulfill the Torah obligation 
of zekhirat Amalek, which is not a time-bound mitzva, but they are exempt from the 
rabbinic obligation to hear Parashat Zakhor. They may therefore fulfill the obligation of 
zekhirat Amalek by reading the parasha to themselves, without hearing the formal 
Torah reading. On this basis, Rabbi Shneur Zalman explains why it was unheard of in his 
community for women to attend the Zakhor reading. Rabbi Aaron Felder, in his Mo’adei 
Yeshurun,35 records that Rabbi Moshe Feinstein likewise held that women may fulfill 
their obligation by reading the parasha from a printed Ḥumash. 
 

                                                           
33
 Minḥat Yitzḥak 9:68. 

34
 Torat Ḥesed, Oraḥ Ḥayim 37. 

35
 Mo’adei Yeshurun, Hilkhot Purim 1:3, n. 9. 

 
 



 

15 
 

 

La alegria en el mes de Adar 

Aliza Tabachnik de Goldberg 

Directora del Departamento Latino 
Midreshet Lindenbaum 

 
 

Las fiestas del calendario  judio, expresan Alegria. Esta  escrito: "ve samajta bejagueja"- 
"y te regocijaras  en tus festividades." 
  
Purim  conlleva  una caracteristica  excepcional.  No solo debemos  alegrarnos en el dia 
de la festividad, sino que  nuestros sabios  dictaminaron: "Desde el comienzo del mes de 
adar se debe multiplicar la alegria."  
 

Que hay de especial en Purim que la alegria de la fiesta se extiende a lo largo  de todo el 
mes de Adar?  
 
En pesaj  recordamos  la salida de la esclavitud  a la libertad. Esta es la fiesta de la 
redencion, sin embargo nadie demanda de nosotros expresar nuestra alegria todo el 
mes  de Nisan. 
 
Que tiene de especial Purim para que tengamos la obligacion de permanecer alegre 
durante todo el mes de Adar?  y que significa estar alegres? 
 
El hebreo es un lenguaje sagrado. Las palabras y sus  raices conllevan un significado 
profundo. La raiz שמח   (alegre) esta compuesta por una jet y esta de hecho esta escribe 
uniendo dos zain (ז+ז=ח) es decir la letra jet infiere union y muchas palabras hebreas 
que tienen esta letra JET, su escencia es la union como: lejem (pan- la union de harina, 
agua y levadura), javer (amigo), ajdut (union), miljama (Guerra). 
 
SHIN Y MEM, el principio de la palabra sameaj se lee 'SHAM' que se refiere a algo que no 
esta aqui, sino en la lejania, algo abstracto e intangible. Algunas palabras con  SHIN Y 
MEM  como: Shamaim(cielo), Neshama (alma qu no es palpanle , es algo interno), 
Moshe(sobre quien esta escrito  que no hay como Moshe),  rabi Shimoon bar yojay 
(Zohar- secreto y profundidad de la tora), lishmoa(escuchar, entender acciones q se dan 
en el interior del ser humano). 
 
De aqui inferimos que es Simja ( alegria ) es la capacidad de "lehitjaber" osea contactar , 
unirse con el SHAM , con la dimension  interior de ser humano. 
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Hasta que se gesto el momento historico  que dio  lugar a la festividad de Purim, las 
fiestas judias  fueron el resultado unico de la revelacion de la mano de D-os  en la 
historia .Hashem de manifesto en Milagros y asi  se dio la salida de egipto, el exodo, la 
entrega de la Tora. Todos estos eventos donde am Israel se distinguio  por su pasividad 
ya que todo fue de arriba hacia abajo .  
 
En purim, hay un cambio radical en el pueblo judio que se conecta con su propio ser, 
con su autenticidad, con su escencia interior. Hay en purim la toma de conciencia del ser 
interior, el descubrimiento de lo pnimi, de lo que esta SHAM, de lo que aparentemente 
es impalbable . 
 
No en vano esta escrito que en Purim los yehudim "kiymu ve kibelu" volvieron a recibir 
la Tora, mas no como algo inevitable ( kafa aleheim har keguiguit) sino por amor y el 
fruto de libre albedrio. 
 
En purim am Israel entienden que son el pueblo de HaSHEM (Shim mem). Por ello la 
alegria de esta festividad se multiplica a lo largo de todo el mes de adar. Purim nos 
otorgo la posibilidad de redescubrir  nuestra escencia Judia y este sentir es la causa vital 
de nuestro regocijo.  
 

"כן תיהיה לנו"ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר   
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Chance vs. Choice 
 

Rabbi Tuvia Kaplan, Mashgiach Ruchani 
Maria and Joel Finkle Overseas Program, 

Midreshet Lindenbaum 
 
 
"How odd of God to choose the Jews" (William Norman Ewer) 
"It is not odd the Jews choose God" (author unknown) 
 
The Tikunnei Zohar writes that Purim is "named after" Yom Ha-Kippurim.  

פורים אתקריאת על שם יום הכיפורים""   The comparison seems strange, comparing  Purim 
- a day of joy and celebration sometimes bordering on frivolity - with Yom Kippur, our 
most solemn day of fasting and penitence.  The Ba'al Ha-Tanya in Torah Ohr goes a step 
further. He writes that it is not Purim that is named after Yom Kippur, but the opposite; 
Purim is the "original" and Yom Kippur is named after Purim, " פורים-כיום  ", a day "like" 
Purim.  Obviously from a historical perspective Yom Kippur long precedes Purim. In what 
spiritual sense can we say that Purim "precedes" and is somehow the source of Yom 
Kippur?   
 
The common denominator of Purim and Yom Kippur is the - גורל "lots" - the lottery of 
the Cohen Gadol and the lottery of Haman.  The Torah describes (ויקרא פרק טו) the 
service of the Cohen Gadol on Yom Kippur. As part of the services, he distinguished 
between two identical goats by means of drawing lots. On one lot was written "for 
Hashem" and the goat on which it is drawn was offered in the Beit Ha-Mikdash.  One the 
other lot was written "for Azazel".  On this second goat the Cohen Gadol confessed the 
sins of all of Klal Yisrael and the goat was sent to the desert to die.  Only the גורל  -

lottery distinguished between the two goats; in appearance they were identical. The 
lottery was drawn in purity and sanctity by the holiest man in Israel on our holiest day 
with the purpose of atoning for all of the Jewish people.  
 
Haman's lottery was very different, drawn by an evil person with the worst of 
intentions, to destroy the Jewish people. Before we can understand how such a lottery 
could be the source of the lottery on Yom Kippur we have to understand why Haman 
cast lots in the first place.  Chassidic thought explains that a lottery operates in a realm 
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beyond the realm of intellect, call it chance or Hashgacha Pratit (Divine Providence), but 
it is certainly not predictable.  Every time we flip the coin it is a 50/50 proposition.  
Haman understood that his desire to kill the Jews was illogical; there was no reason for 
it other than his irrational hate. He did not stand to benefit in any particular way from 
their destruction, in fact he paid a huge sum for the permission to destroy them.  It was 
also clearly unethical, how could he justify wanton murder of a whole people?  Even if 
the Jews deserved to be punished, their Temple had been destroyed and they were in 
exile, they had already been severely punished for whatever misdeeds they had 
committed.  Haman understood in the realm of reason and ethics his plan stood no 
chance so he resorted to the lottery, the realm above reason and ethics.  In the realm of 
pure chance, he had a chance. There in that realm there was nothing to distinguish him 
for Klal Yisrael, values have no significance, good and evil, truth and falsehood are all the 
same.  It is the realm of chance, and there Haman's chances to destroy Am Yisrael are 
the same as our chances to be saved.   
 
But that was Haman's mistake.  Above the realm of reason and intellect and above the 
realm of chance, is the realm of Divine Providence.  Hashem's love and care for Klal 
Yisrael transcends reason, it is His free choice, undetermined by any outside factor, to 
choose Klal Yisrael as His messengers in this world.   )דברים ז:ו( Haman loses in the world 
of chance because even the "laws"  of chance are ultimately subject to the Divine Will.  
 
This Divine choice of Am Yisrael is also the basis of atonement on Yom Kippur.  
Deserving or not, ethically or logically defensible or not, if we observe Yom Kippur 
properly we are forgiven.  On Yom Kippur there is a lottery, but however the lots fall, 
one goat will go to the Beit Ha-Mikdash and one to the desert.  One way or another in 
the realm of chance we will be forgiven, but why?   
 
We learn the answer on Purim. We are forgiven because chance is also subject to 
Hashem's Will. Haman's lot fell on the month of Adar and he rejoiced because it is the 
month of Moshe's death, a time of tragedy.  He did not realize it was also the month of 
Moshe's birth, a time of celebration. מגילה יג:ב) ) Which event would determine the 
nature of the Adar Haman was planning? Was it just chance that one event or the other 
determined the nature of the Adar of Purim, that it would be a time of destruction or a 
time of salvation?  We choose to see the hand of Hashem, Divine Providence, in our 
salvation, not chance but choice. At the time of Purim itself they chose God, by 
maintaining their trust and faith in God, by refusing to reject their identity, by looking 
beyond reason, and beyond chance, by choosing and being chosen.  
 
 For some this means drinking more than usual, for   עד דלא ידע בין ברוך מרדכי וארור המן
some it means sleeping, but the intent of the action is the same.  Purim calls upon us to 
realize that even in those situations where we see no rhyme nor reason, where we 
cannot distinguish between blessed be Mordechai and cursed by Haman, when pure 
chance seems to reign, even there, beyond the limits or our understanding, there is 
Hashem's love and care for Am Yisrael and Hashem's choice.   
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Lentil Stew, Stolen Identity, and 
our Struggle with Amalek 

Rabbi Shmuel Klitsner, Director 
Susi Bradfield Women's Institute  

of Halakhic Leadership  
 
 

In Abraham Lincoln’s second inaugural address, he offers a theological argument to 
explain why the civil war was still exacting so heavy a price on the North as well as the 
South. Though he deeply held the conviction that the abolition of slavery was morally 
imperative, Lincoln did not take for granted that the moral turpitude of the South could 
be taken as a vindication of the North. Morality was not to be seen as a zero sum game 
of moral victors and moral villains. After all, the cotton mills and industry of the North 
had also gained wealth through the lash of the whip upon the black slaves of the South. 
 
Similarly, for various exegetes, the Esau/Jacob barter of broth for birthright in Bereishit 
25, concludes with a clear disqualification of Esau from the legacy of Abraham, as Esau is 
willing to spurn the birthright for the sake of fleeting gratification. Yet, Jacob’s 
willingness to exploit his famished brother’s impulsivity also calls into question Jacob’s 
sense of fairness and morality. 
 
What is it that impels Jacob toward this unfair bargain and the exploitation of Esau’s 
state of “ayef” -being famished and depleted from the hunt? 
 
Moreover, can the exploitation of his brother’s vulnerability, of this ruddy hunter’s need 
for immediate gratification, really provide Jacob with a true sense of entitlement or with 
a confirmation of his father’s preference? And if not, is there not something movingly 
pathetic about the attempt of the unloved son to win his father’s preference through a 
dubious purchase? 
 
 The 19th century commentary Ohr Hachaim (Rabbi Chaim Ibn Attar) addresses this 
issue as he astutely interprets the juxtaposition of verse 28 (Isaac’s love of the ruddy 
Esau on account of food) with verse 29 (Jacob cooking a meal of red, thick stew): 
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"Perhaps as he saw that Esau’s feeding of Isaac was effective [in producing love] he also 
pursued the path of cooking a meal in order to bring closer his father’s heart, as had 
Esau.” 
 
The suggestion of Ohr Hachaim is that the text has juxtaposed the absence of Isaac’s 
love for Jacob (and the love for Esau on account of food) with Jacob’s cooking a stew, in 
order to subtly indicate Jacob’s motivation. For Ohr Hachaim then, the background of 
the “lentil soup scene” is Jacob’s desire for his father’s love, even before the arrival of 
the famished Esau. It seems that the closest to providing red meat (venison) for Isaac 
that the smooth-skinned dweller of tents can attain and provide is to prepare a thick, 
vegetarian soup described by Esau as that “red, red stuff.” Thus, Jacob steals Esau’s 
modus operandi of “feeding father” in order to be preferred. 
 
Notably, an extension of this reading suggests a powerful connection to the scene two 
chapters later in Bereishit where Jacob will again become Esau (this time quite literally 
by masquerading as his brother and saying “I am Esau”). The latter scene also contains 
the motif of exploitation of another’s weakness – this time- Isaac’s blindness. The two 
episodes are connected by the anguished cry of Esau, “Is not he rightly called Jacob 
(usurper), for he has usurped me twice; he has taken my birthright and now he has 
taken my blessing!”  
 
 In short, one may say that the first scene both parallels and foreshadows the second, as 
they both consist of Jacob being Esau in order to procure their father’s love or 
preference. 
 
There is additional indication of the connection between the barter of birthright for 
broth and the deceitful taking of Esau’s blessing as well as an indication that the 
narration views both as exploitation for which a price must later be paid. In both stories 
there is an unusual word or phrase used to link this story to the future exploitation of 
the seed of Jacob at the hands of the children of Esau.  
 
 In Gen. 36:10–12 we are told that the grandson of Esau is Amalek, later to become a 
nation infamous in its persecution and exploitation of the Israelites. Only thrice does the 
term “ayef” (famished) appear in the five books of Moses—twice describing Esau in the 
lentil soup scene and again in describing the weariness of Israelites in the desert when 
they are attacked by Amalekites. Furthermore, with regard to the anguish of Esau in the 
aftermath of Jacob’s deceit with the blessings, the narration relates (Gen. 27:34) that 
Esau “cried out a very great and bitter cry.” The only other place in the Hebrew Bible 
where this phrase appears is in the book of Esther (4:1) where Mordekhai the Jew “cries 
out a great and bitter cry” because of the plot against his people on the part of Haman 
the Agagite (Amalekite).It would seem that the intertextual references highlight a 
relationship of mida k’neged mida – poetic justice, in which the offspring of Esau exploit 
the “ayef” offspring of Jacob in a Biblical come-uppance for the original exploitation of 
Esau the “ayef” at the hands of Jacob. 
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To add a final note to this complex web of Biblical karma, the word ayef appears only a 
few other times in all of the Bible. One of those times is in Job 22: 7, where Job’s critic 
Elifaz the Yemenite tells Job he must have sinned grievously to have deserved the 
misfortunes that have befallen him. The sins he enumerates sound very similar to those 
of Jacob with Esau – most particularly the words, “you provided no drink to the ayef; 
rather you have withheld bread from the hungry”.  תשקה ומרעב תמנע לחם עיף לא מים  
 
It should be recalled that Jacob had withheld bread as well as lentil stew in the original 
scene in Bereishit 25. Moreover, the character who utters this critique of Job as a Jacob-
like sinner is named Elifaz - the same name as the son of Esau in Bereishit 36 who 
fathers Amalek! Surely it is no coincidence that the verb for withholding sustenance 
from the famished (ayef) here in Job 22 is the word “Timna” – a word that appears as 
well in Bereishit 36 as the proper name of Elifaz’s wife, the mother of Amalek! 
 
It would appear that an exegetical detective following the trail of the word ayef through 
the Bible, will find links in a chain of crime and intergenerational payment for the 
suffering of others. Moreover, he will discover that Israel’s arch enemy has his roots in 
our own history of moral lapse. While clearly not equating heroes and villains, and not 
claiming moral equivalence between a moral lapse and a murderous genocidal tradition, 
the Bible nonetheless seems to echo Lincoln’s sage warning that morality is no one-
dimensional zero sum game.  As simply put by the poet Auden, “those to whom evil is 
done, do evil in return”. And when they do, the laws of proportionality are seldom in 
effect. 



 

22 
 

 

 

 משנכנס אדר מרבים בשמחה

הודה נוימןהרב י  
 מנהל חט"ב אור תורה אריא"ל

 ע״ש יוסף ספירשטיין
 

 

משנכנס  אדר  מרבים  בשמחה.  כולנו  רוצים  לשמוח  בכל יום מימות השנה שמחה 

אמיתית. שמחה מכל הלב. שמחה תמידית  שרק  מתגברת  לה  בחודש  אדר.  כשאנחנו  

רואים מישהו עצוב סביבנו אנחנו בדרך כלל נשתדל לשמח אותו. קראתי מאמר מעניין של 

 שמעון סיאני. 

 

מה  באמת משמח אותנו? הפתעה? ציון   -מסיבות  פורים  בואו  ונחשוב  רגע  לפני  פרוץ  

טוב? מפגש עם חברים? פיצוח מוצלח  של  תרגיל  במתמטיקה?  לעשות  משהו  טוב  

למישהו?  ללמוד משהו חדש? כן, יש כאלה שזה באמת מה שמשמח אותם, משהו אחר שלא 

חים אותנו תלויים בגורם  חיצוני  וכמה  כתוב כאן? עכשיו בואו ונחשוב כמה מהדברים שמשמ

תלויים  בנו  ורק  בנו?   כדי  שהשמחה שלנו תהיה מובטחת היא צריכה להיות, עד כמה 

שאפשר, שמחה שתלויה בנו ולא בגורמים חיצוניים. שמחה אמיתית. שמחה פנימית. אנחנו 

ח  את  ההורים  שלנו?  לא חיים לבד ולכן נוסיף ונשאל: מה אנחנו  יכולים  לעשות  כדי  לשמ

את החברים שלנו? את השכנים שלנו? את המורים שלנו? מה אנחנו צריכים לעשות כדי 

שהשמחה שלנו לא תפגע באלו שלצידנו?  הורים,  חברים,  שכנים,  מורים?  נראה  לי  שכדי 

 ם  לחיים “להצליח  להתמודד  עם  ריבוי  השאלות  כדאי  להכיר  את הנוסחה  של  הרמב

לא יהא אדם  בעל  שחוק  והיתול  ולא  עצב ואונן אלא שמח!... וצוו שלא יהא ”של  שמחה. 

ם “)רמב“ אדם פרוץ בשחוק ולא עצב ומתאבל, אלא מקביל את כל האדם  בסבר פנים יפות

העניין  שצריך  להקביל  כל  אדם  בסבר  פנים  יפות  מופיע ‘(.  הלכה ז‘ הלכות דעות פרק ב

וסבר  ”ם  בפירוש המשניות מסביר מהו סבר פנים יפות: “בפרקי  אבות .  הרמב בדברי  שמאי 

איך “. פנים  של  רצון, שמחה מאופקת, עדינות הבעה!“   ”ברצון  ובעדינות    –פנים  יפות  

אפטר  “תדעו אם עניתם נכון על  השאלות  שבתחילת  הקטע?  המבחן  הוא  באפקט  של  ה

סימן  –ת  פורים  אתם  מרגישים שיכורים, ריקנים, זעופים משהו אם  לאחר  מסיב“.  פרטי

שהתשובות שעניתם לעצמכם לא היו מוצלחות. אל דאגה, בפעם הבאה אפשר יהיה לתקן 

שיש להורים שלכם, לחברים, לשכנים  ולמורים  יש  “ אפטר פרטי“את זה. אם באפקט ה

בכלל מההתנהגות שלכם סימן  אפילו  מישהו  אחד  שנפגע  מכם, מהרעש, מהבדיחות או

שיש לכם מה לתקן בפעם הבאה. אבל אם יום אחרי פורים אתם ואלו  שלצדכם  מרגישים  
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מרבים  “סימן  שעברתם  את  מבחן  ה  –מלאים,  מסופקים,  שמחים,  גאים בעצמכם  

 בהצלחה רבה !“ בשמחה

 

כותב לנו הרב אבינר "לכולנו יש בעיות, ומאין, ניקח את השמחה? והתשובה: ניקח שמחה 

מה שנקרא שמחה של מצווה. שמחה של מצווה היא  -מהדברים הטובים שאנו עושים 

המודעות הפנימית, התודעה הפנימית של האדם שהוא טוב וישר, ולא חסר לו שום דבר אחר. 

כר מצווה מצווה )שבות ד' ב'( הוא שמח שעושה מצווה, אין לו צורך בשום פרס. על זה ש

 ומשתוקק לקיים עוד מצווה". 

 

"רבי נחמן היה שרוי בצער כבד.זה עתה נפטר בנו הפעוט. חסידיו הקרובים ביותר שבאו 

לנחמו, לא יכלו לעמוד בפני צערו וברחו מהחדר. כששבו ביום המחרת אמר להם הרבי,"אילו 

לכם דבר מה נפלא".אז פתח בשיעור שנושאו היה "גן הנשמות", בו לא ברחתם, הייתי מגלה 

 הסביר כיצד אנו יכולים למצוא משמעות תקווה ושמחה גם בסבל הגדול ביותר.

"אם אינך חש בשמחה, העמד פנים. אפילו אם אתה שרוי בדיכאון, התאמץ לחייך, התנהג 

לזמר ניגון זה ייתן לך חיים  כאילו אתה שמח. והשמחה האמיתית...בוא תבוא" הרגל את עצמך

 חדשים, וימלא אותך שמחה". )רבי נחמן(

 

 נועלת שערי שמים –"עצבות 

 פותחת שערים נעולים –תפילה 

 בכוחה לשבר חומות." –והשמחה 

 

מה ההבדל בין שמחה לצחוק? צחוק פירושו שמחה אינסופית, אני לא  -מוסיף הרב קרליבך 

ה של חיים ומוות אני לא שמח, אני צוחק. אם דנים יכול להפסיק להיות שמח. אם זו שאל

מישהו למוות ומודיעים לו שיש לו חנינה, האם הוא שמח? הוא לא יכול להאמין. אם ח"ו 

מישהו טובע, וממש בשנייה האחרונה של חייו אני מוציא אותו, האם הוא אומר: 'אה, עשית 

חה, זה הרבה יותר עמוק. אותי כל כך שמח שהצלת לי את החיים'?? זו לא שאלה של שמ

עד שמשיח בא אנחנו חושבים שזה עניין של …כשמשיח יגיע כתוב: 'אז ימלא שחוק פינו'

שמחה, אבל כשמשיח בא 'אז ימלא שחוק פינו'. אני מבין שזו לא שאלה של שמחה. אני ממש 

ו לא יודע איך הסתדרתי, זאת הייתה ממש שאלה של חיים או מוות. אני רוצה לומר לכם משה

יותר עמוק. יצחק אבינו לא נקרא שמחה. יצחק זה מלשון צחוק. אתם יודעים מדוע יצחק 

נקרא מלשון צחוק? כשלאברהם ולשרה נולד תינוק, זאת לא הייתה שאלה של שמחה. האם 

אתה חושב שלאחר שיצחק נולד, שרה פנתה לעזרת נשים של בית הכנסת של בעלה ואמרה: 

י? האם אתה יכול לדמיין את שרה אימנו שאומרת: 'אני 'אני כל כך שמחה'?? נאום קלס

 שמחה'?? 'אז ימלא שחוק פינו'...
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What does our sober and moderate Judaism, with its emphasis on "You shall be holy," 
have to do with a masquerade ball?  And yet, that is precisely what characterizes our 
celebration of Purim, replete with (often outlandish) costumes and an abundance of the 
fruit of the grape or even some other far stronger "spirit".  Indeed, the Sages are quite 
direct in their teachings:  According to Rava, "A person is required to drink on Purim 
until he can no longer distinguish between cursing Haman and blessing Mordechai (B.T. 
Megillah 7b)."  And the 16th century Ashkenazie legal authority, Rav Moshe Isserles 
(RaMah) rules that women must dress as men and men as women on Purim day.  
Suddenly the two opposites of nature and history- male and female, Mordechai and 
Haman- become confused and interchanged, fundamental perceptions are allowed to 
become blurred and transmuted.  The festival seems to be expressing a profound insight 
into the very nature of perception: what appears to be one thing is really its binary 
opposite, and what we think is a blatant lie may in fact be a most fundamental truth.  
 
The Holy Zohar calls our world "alma d'shikrah", a world of falsehood and deception.  
The Talmud records the impression of a Sage who was privileged to glimpse the true 
world-to-come in a dream: "It is a topsy-turvy world that I see; those who are above are 
below, and those who are below are above."  Apparently our world is filled with false 
claims and insidious veils, with people and events not at all what they appear to be.  
 
Let us examine the Scroll of Esther itself, the special text which we read twice – evening 
and morning on Purim. The major personalities depicted in the scroll are not at all what 
they see to be.  We first encounter Ahashverosh as the ruler of 127 states, ostensibly 
one of the most powerful men on the planet, an imperial potentate who required only 
three years to amass provinces and power.  The world repeated at every juncture- 
punctuating every paragraph – is king, which to the ancient wo4rld conjured ultimate 
authority.  And then this king inaugurates a lavish banquet – 180 days of feasting and 
cavorting: who would dare stand up to such a resplendent and all-powerful ruler?  Well, 
one individual does – a woman, his wife.  She alone is not afraid and snubs him publicly, 
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refusing to appear at his behest, to show off her beauty before the assemblage of men.  
Ahashverosh's kingdom may extend half way around the world, but he doesn't have the 
power to change his own wife's mind"….Vashti refused to come at the word of the 
king…" (Esther 1:12) 
 
What might have remained a domestic quarrel turns into a national crisis when 
Ahashverosh's cabinet gets involved in Vashti's rebuff.  Perhaps had it been up to 
Ahashverosh, he would bury his wounded pride inside another cup of wine, but his 
ministers exaggerate Vashti's behavior.  They castigate her, not because she had 
dishonored the King, but rather because her disobedience casts a dangerous precedent 
for the women of the kingdom, who may now all rise in a mass rebellion against their 
husbands (1:12).   
 
For the ministers, Vashti's independent spirit must be crushed.  And despite the 
presumed power of a king in his own kingdom, Ahashverosh must bend not only to 
Vashti but also to his Ministers.  He apparently sends Vashti to her death, a decision he 
deeply regrets, especially when his wine-soaked eyes face a new day.  How powerful 
then is this powerful king who cannot sustain his own wife the queen?!  Moreover, his 
impotence is clearly revealed at the end of the Megillah Scroll as well, when – even after 
he becomes disillusioned with Haman – he is unable to revoke Haman's (sic) decree to 
murder the Jews of his Kingdom.  At best, he can only grant the Jews the right of self-
defense!  
 
Ostensibly, Ahashverosh seems to be an omnipotent royal despot; in truth, he is a weak 
figurehead, manipulated by everyone around him.  When we turn to Haman, the initial 
reading of the Megillah text depicts a courtier on the fast track to honor, glory and 
control.  He ascends as a meteoric shooting star in the magisterial galaxy, pushing aside 
with cruel disdain whoeer stands in his way; indeed when Mordechai the Jew refuses to 
bow down to him,  not only does he gain the right to destroy his recalcitrant subject but 
to wipe out his entire ethnic tribe- all of the Jews as well.  Haman appears at the height 
of his power.  He prepares a tree as the gallows from which to hang Mordechai the 
stubborn Jew, and is invited by the queen to join with her and the king in a private and 
exclusive dinner party.  
 
So certain is Haman of his royal favor and position that when the King asks him how he 
might show honors to a deserving individual, he is certain that the King means him; but 
he overplays his hand.  He not only suggests that the King give the individual his royal 
garb and set him on his royal steed, but he goes so far as to advise that he receive the 
royal crown as well.  This the King does not do – and perhaps at this moment a red light 
goes off in Ahashverosh's mind regarding Haman's real loyalty.  In any event, 
unbeknownst to Haman or the reader, the Grand Vizier is playing right into Esther's 
hands, as we shall soon see.  Haman's swelled pride must have reached the bursting 
point when he is invited to turn a royal tete-a-tete into a power ménage a trois!  
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But happily for Jewish history, the opposite is the case (ve'nahapoch hu); things are not 
as they appear to be on the surface.  Haman's invitation is not a proof of his glory, but is 
rather a set-up for his imminent falls, meticulously planned by the brilliant strategist, 
Esther.  Esther is planting seeds of jealousy in the envious heart of Ahashverosh, 
preparing the way for Haman's disgrace and destruction.  It may appear as if Esther is 
honoring Haman; in reality she is causing Ahashverosh to suspect his minister of an 
adulterous liaison.  Indeed, the very tree from which he – and we, the readers- thought 
that Mordechai would hang becomes the gallows for Haman himself- mutatis mutandis! 
 
Even Esther and Mordechai eventually play a different role in the drama than they 
appear to be playing in the beginning.  Esther may be taken to the King's beauty contest 
– but she doesn't go kicking and screaming.  And when Mordechai tells her not to reveal 
her familial and religious identity, she appears to be setting the precedent for the 
American Secretary of State.  Could it be – as it appears to be- that Mordechai and 
Esther are garnering prestige and power within the royal court at the expense of their 
Jewish commitment?  After all, a Jewess is religiously enjoined to give up her life before 
she may publicly live with a gentile, even if he is a royal potentate! 
 
Ultimately, the truth is revealed when Mordechai explains to Esther: "Don't imagine 
within your soul that you'll manage to escape, within the King's house, from the fate of 
all the Jews.  For if you maintain silence, enlargement and deliverance will come to the 
Jews from another source; but you and your father's house will perish.  And who knows 
whether you attained royalty just for a time like this (4:13-14)?  And, of course, Esther 
does put her life on the line, thereby becoming a supreme heroine of Jewish history.   
 
Thus the events of Purim reveal three figures whose external realities are not what they 
appear to be and become sharply re-focused.  The powerful king's sword is wooden, the 
mighty dictator hangs from his own gallows; and the beauty queen carries within her 
heart the soul of the nation.  
 
How and why do all these changes occur?  The one name which does not appear on the 
surface of the Megillah Scroll because superficially it does not seem to belong together 
with all the partying and carousing in the King's Court is the name of God.  God and His 
design for the ultimate redemption of His nation may not appear to be directing the 
drama of history – but He is the true and hidden hero (as it were) of the story of Purim.  
Certain individuals may think that they are at center stage – but in reality the true 
designer is God.  
 
The Talmud also teaches us that the truest character of the individual is revealed by his 
drink, his pocket and his anger.  We generally present ourselves very differently from 
what we really are, the word personality coming from the word persona which means 
mask.  It is rare that our masks are removed, and the truest essence of who we really 
are becomes revealed.  This happens, teach our Sages, when the individual is angry, 
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when he must decide about money, and when he is under the influence of intoxicating 
beverage.  
 
On Purim, when we remove the masks at the masquerade ball and express our truest 
selves, there is also a commandment that we drink.  Purim wants us to experience, first 
hand, the hidden nature of reality.  Don't judge a Haman by his brow, an Ahashverosh 
by his sword, and an Esther by the jewels in her Persian crown….Wait, and the invisible 
lines beneath the text of life itself will surface.  God, whose name does not appear in the 
Book of Esther, remains the Invisible Power.  Indeed, our celebration of the festival itself 
conceals its true character.  It may look like a down-to-earth, eating and drinking and 
having a roar of a good time kind of festival, easy n the children and opening up peoples' 
hearts.  But lurking below the surface of Purim is perhaps the holiest festival of all; it 
tells us who we really are and warns us to look beneath the surface in order to perceive 
the truest reality. 
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 המן הרשע חי ובועט

 הרב בצלאל ספרא
זהות יהודית וקהילה -מנהל תוכנית יחד  

 

 האם המן באמת מת? 

 האיש מת, אך מורשתו חיה ובועטת בנינו!

 

  )ָהֵעץ " )חולין קל"ט-שואלת הגמרא שאלה מוזרה:  "המן מן התורה מנין?"  ועונה: "ֲהִמן

ששואל ה' את אדם וחוה אחרי שאכלו : היכן מוזכר המן בתורה? והתשובה בשאלה השאלה

 מעץ הדעת:

 ָאָכְלָת?—ִמֶמּנו-ֲאֶשר ִצִויִתיָך ְלִבְלִתי ֲאָכל ָהֵעץ,-ֲהִמןִמי ִהִגיד ְלָך, ִכי ֵעירֹּם ָאָתה; --ַויֹּאֶמר יא

זהות וגם את המן תלו על עץ , אך מה הקשר? מה זה רלוונטי אלינו?  המןזה נכון שהאותיות 

 ורים ללמוד מכל דבר שבתורה.הרי אנו אמ

 

הרעיון שלו?. ועונה הגמרא  העיקרון של המן,בעצם השאלה היא היכן מוזכר בתורה 

 העיקרון הוא כבר בחטא אדם הראשון.

 

 המן מונה לראש ממשלה , היה לו הכל: כסף, מעמד, כבוד, משפחה. האם הוא היה שמח?

 אומרת המגילה בפרק ה':

ב  ֹוב ֵלֵ֑ ַח ְוטּ֣ ֹום ַה֔הוא ָשֵמֵ֖ א ָהָמ֙ן ַביּ֣ ת־מ ְוִכְראֹות  ַוֵיֵצֵ֤ ן ֶאֶֽ יׇ  ָהמָָ֨ כַַ֜ ַער ְרדֳּ ֶלְך ְבַשּ֣ ע ְוֹלא־ָקם֙  ַהמֶֶּ֗  ְוֹלא־ָזּ֣

ּנו א ִממֶ֔ ן ַוִיָמֵלֵ֥ ל־מ ָהָמָ֛ יׇ  ַעֶֽ ַכֵ֖ ה ְרדֳּ  ׃ ֵחָמָֽ

 המן כועס, מתעצבן. ואחרי שמתרברב באזני משפחתו על עושרו והצלחותיו ועל כך שהוא 

הׇ  ְוכ מוזמן לפגישה עם המלך והמלכה מוסיף:  ֶּ֥נ ל־ז ֶ֕ יֵאינ  ה ִלִ֑ תׇ  ְבכ ּו שֹׁו ֶ֖ ר ל־עֵֶּ֗ י ֲאשֶָ֨  רֶֹּאה֙  ֲאִנֵ֤

יׇ  ֶאת־מ ַכּ֣ י ְרדֳּ ב ַהְיהוִד֔ ַער יֹוֵשֵ֖ ֶלְך׃ ְבַשֵ֥  ַהֶמֶֽ

 

בחיים! הוא קיבל מעל ומעבר לכל אדם. אך משהו אחד לא הולך לו וכלום לא יש לו הכל 

 שווה??

. כל כך הרבה טוב יש לאדם בחיים ובגלל משהו אחד שלא כפיות טובה-זו התכונה ההמנית

כרצונו, בגלל משהו אחד שלא הולך לו, הוא בכעס, דכאון, עצבות. אין לו פרספקטיבה, הוא 

 .רואה את אלפית הכוס הריקה
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יש להם, מותר להם לאכול מן  הכלוזה מחזיר אותנו לסיפור גן עדן. אדם וחוה חיים בגן עדן. 

 חוץ מעץ אחד. האם הם שמחים? הכל

יכולים להיות רגועים כי יש עץ אחד שאסור להם לגעת בו. יש להם את כל עצי הגן  לאהם 

 כוס מלאה אבל פרומיל הכוס הריקה משגע אותם. 99%

 

  הּוא ָלֵעיַנִים-ַתֲאָוהָשה ִכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַוֵתֶרא ָהאִ 

את מרדכי, הראיה עשתה זאת, תאוה הוא לעיניים, התאוה של  רואהגם המן משתגע כשהיה 

לרצות הכל ולא לשמוח במה שיש, לראות את הפינה הריקה בכוס ולהיות כפוי טובה על כל 

 מאבד את הכל.הטוב שיש לו, ובזה הוא מאבד את עולמו. 

 

המן נתלה על העץ, אדם וחוה גורשו מגן עדן בגלל העץ. זה אותו עץ, אותו גידול, אותה תכונה 

רעה שיש באדם לא להיות שמח בחלקו, לא להסתפק במה שקיבל גם אם קיבל כמעט הכל 

 כמו המן ואדם וחוה.

 

יהיה שמח, גם מי שיש בתוכו את התכונה ההמנית הזאת גם אם יחיה בגן עדן כפשוטו לא 

לא יהיה שמח, כי הוא ימשיך להתמקד במה שאין לו. במקום במה  –אם יהיה לו כמעט הכל 

 שיש.

 

אדם חושב תמיד: "אילו רק היה לי כך וכך הייתי שמח". סיפור המן וסיפור גן עדן מלמדים 

 שלא כך המצב.

 

ד היום. המן חי התכונה הזאת של המן היתה כבר בגן עדן אצל אדם וחוה וממשיכה איתנו ע

וקיים! זהו החטא הראשון בהסטוריה שעדיין לא התנקינו ממנו, עדיין לא מחינו את עמלק 

 לגמרי.

 

זו גם בעיה ביחסינו לזולת. אם איזו תכונה לא נראית לנו במישהו, אזי פעמים רבות איננו 

שלו? אוהבים אותו. אבל מה עם חלקי הכוס המלאה של אישיותו? מה עם התכונות הטובות 

 לרוב אנו רואים אותם רק בהלוויה, בהספד מספרים איזה איש מיוחד הוא היה. מה השתנה?

כשאדם מת אנו בהספד חושבים עליו בסקירה כללית על חייו ולא מתמקדים בתכונה אחת 

לכן עלינו לאבד  שלילית שבה ניפגשנו . ובסקירה כללית קופצת לנו תמונה חיובית  של האדם.

ן העולם. להרעיש בקול גדול כששומעים את המן צועק מתוכינו. "כל זה את תכונת המן מ

 איננו שווה לי" )הכל רע, הכל דפוק(

 

 ולצעוק בחזרה:  "הכל שווה לי!, תודה על הכל, אני שמח במה שיש לי.". הכל שווה לי!

 

 זה מה שבאמת יכרית את המן, את תכונת המן הגודלת בעולמינו.

 

 .האמיתיתזו תהיה מחיית עמלק 
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 אחרי פורים נסיר את המסכות

 הרב דוד סתיו
 יו"ר עמית, אור תורה סטון

 

 בדבר איסור אין אישה, שמלת לובש וגבר בפורים, פרצופים ללבוש שנהגו "ומה

 כך תרצו(. סימן חיים, אורח ערוך, )שולחן בעלמא" לשמחה אלא מכוונים שאין מאחר

 מנהג זכה איך השאלה עולה והנה, - 15-ה במאה האשכנזיים, הפוסקים גדול הרמ"א, כתב

 - בתלמוד ולא אסתר במגילת לא - מוקדם מקור באף מוזכר שאינו המוזר, התחפשותה

 ישראל? עם של ההלכה ספרל להיכנס

  

 שושן מגויי רבים שלפיה ההיסטורית, להשערה התחפושות מנהג את הקושרים חוקרים יש

 בפסוק שמתואר כפי וחבריו, מרדכי נגדם שנלחמו הקרבות בעקבות ליהודים להתחפש ניסו

 עליהם". היהודים פחד נפל כי מתייהדים הארץ מעמי "רבים אסתר: מגילת מתוך

  

 נהגו שבהם הקלאסית, באירופה שונים בפסטיבלים דווקא המנהג מקור כי סבורים אחרים

 את כך לשם וניצלו זה, מהנה אורח אחרי להתחקות ביקשו והיהודים להתחפש, המשתתפים

 הפורים. חג

  

 ּפורים-הכִ  יום

 ללבוש העם נוהג הכיפורים יוםב גם להתחפש. ישראל עם נוהג בפורים רק שלא היא האמת

 שני כמו מזה זה כך כל שונים ימים שני למצוא קשה לכאורה, למלאכים. להידמות כדי לבן

 הספוג ולאומי, אישי נפש בוןוחש דין של יום העוונות, מחילת יום האחד, האלה. המועדים

 וריקודים". ,שירים ורעשנים "מסכות ועליז, שמח חג יום - השני ואילו ראש, ובכובד בקדושה

  

-כ הוא כיפורים כי נכתב הזוהר בתיקוני המועדים. שני בין הנסתר הקשר נרמז הסוד בספרי

 ? הללו המועדים שני בין דמיון חכמינו מצאו במה אך פורים. כמו כלומר פורים,

  

 בכך ומביעים מתחפשים, אנו הכפורים יוםב .תחפושתה היא כאמור, הדמיון, מנקודות אחת

-המעשית ההתנהגות ובין בנשמתנו, שייכים אנו שאליו הנפשי העומק שבין הפער את

 תמיד לחיות רוצים היינו כמה לומר כמבקשים למלאכים מתחפשים אנו שלנו. היומיומית

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4346543,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4223736,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4132470,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-10341,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4346543,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4132017,00.html
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 בשנה אחד יום במשך אדם. בני בהיותנו מכירים גם חנואנ זאת, עם אך אנושית,-על בטהרה

 המעשה עולם בין המרחק כי יודעים אבל כוספת, נשמתנו שאליו המקום על מספרים אנחנו

 לגישור. ניתן בלתי הוא הנפש, משאת ובין

  

 השנה כל מתחפשים

 יתר בכל מעצמנו מתחפשים-מתחבאים אנחנו כמה לבטא התחפושת מבקשת פוריםב ואילו

  השנה,

 חוץ, כלפי להציג רוצים שהיינו מי ובין האמיתית, אישיותנו בין מפרידות מחיצות כמה שהרי

 אך זוג, בן או חבר עם מצוקות לפרוק רוצה היה כי חש לא מאתנו מי ואדם. אלוקים לעיניי

 כמה ומצליחן. מאושר הוא כאילו פנים להעמיד חייב שהוא חש הוא כי כן, מלעשות ססמה

 ולא )מתביישים( מתחפשים אנחנו כי לגנאי, או לשבח דברים, לומר מעיזים לא אנחנו פעמים

 נכונה. אותם לבטא מסוגלים

  

 אותנו מכוונת למעשה אך מורא, ללא לבנו אשר את לומר לנו מאפשרת פורים של התחפושת

 .השנה ימי בשאר יותר ואמיתי כן באופן שנחיה כדי שלנו, היומיום מסכות את להסיר

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4347058,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4346821,00.html
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בפוריםושות תחפ  

 הרב אהד טהרלב
  מנהל התוכניות הישראליות במדרשת לינדנבאום

 
 
 האם מותר להתחפש  בכל תחפושת בפורים או שמא ישנן תחפושות שאסור להתחפש בהם?

 

חוץ ממצוות היום של חג הפורים נהגו ישראל להתחפש בחג הפורים ובמיוחד ילדי ישראל. 

היה יעקב אבינו שהתחפש לאחיו עשיו עמ"נ שאביו יצחק יברכו בתנ"ך הראשון שהתחפש 

עשיו אחיו התחפש ליעקב ונסה להראות ליצחק שהוא צדיק "כשהיה צד את  ולפי חז"ל גם

וכבר לפני שבע מאות שנה בספרו אבן בוחן לרבי  אביו בפיו")מדרש תנחומא פ' תולדות ח'(

ר' נחמן מברסלב  קלונמוס בן קלונמוס אנו מוצאים עדויות למנהג להתחפש בחג הפורים.  

ם מתחפש לדמות כלשהי הרי הוא בעצם מחפש כתב שתחפושת היא מלשון חיפוש וכשאד

או לחילופין מחפש בתוכו את אותה הדמות. וע"י התחפושת אדם בעצם מגלה את זהותו 

  .ובודק מיהו ומהי זהותו

 

בילה וכאן ישאל השואל האם אדם רשאי להתחפש לכל דמות או לחילופין האם ההלכה מג

 את האדם בבחירת תחפושתו?

 

לאישה ואישה לגבר בגלל בעיית "לא יהיה כלי גבר על אישה ולא התחפש לגבר יש שאסרו ל

 ויש שהתירו. ילבש גבר שמלת אישה" ומחשש לעירבוב בין המינים שתביא לפריצות וזימה..

ע )בס' תרצ"ו סעיף ח'( "מה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים וגבר לובש "א בשו"הרמוכך כתב 

מאחר שאין מכוונים אלא לשמחה בעלמא...וי"א ואישה כלי גבר אין איסור בדבר  שמלת אישה

הטורי זהב בשו"ע יורה דעה בס' קפ"ב כתב שיש לבטל את דאסור והמנהג כסברא הראשונה" 

המנהג שגברים יתחפשו לנשים וכן להיפך לא רק בפורים אלא גם בחתונות. למרות אי הנחת 

 זאת. הג כן לאפשר של"ה( הרמ"א כתב שהמנהוסת הגדולה של הט"ז ופוסקים נוספים )כנ

 

גם בשו"ת מהרי מינץ התיר את המנהג וכתב על גדול דורו "מה"ר אליקים סגל והוציא כאור 

מהרהר משפטו כאשר נימוקו עימו וראיותיו מוכיחין עליו כאילו הוא יצאו מפי הגבורה על כן ה

למנוע  אחריו כמהרהר אחרי השכינה". הרב עובדיה יוסף בשו"ת יחוה דעת )ה,נ( קרא להורים

לבד שאלת גבר המתחפש לאישה ממילדהם להתחפש לבני המין השני ולמחות ביד המקלים. 
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לא מצינו הגבלות נוספות. יתכן ופעם מבחר התחפושות היה דל  ואישה המתחפשת לגבר

ילדים מתחפשים לא רק לדמויות אלא גם כש כיום וכיום אופציית התחפושות היא אין סופית.

שילדינו יתחפשו לדמויות שליליות  ורים ומחנכים לא נראה בעין יפה כה לחפצים ובעלי חיים.

 ובודאי לדמויות לא חינוכיות כל אחד על פי שיטתו. פרעה וכו'(  עות )כהמן הרשע.ור

  מהי המשמעות הפסיכולוגית של התחפשות זאת.עמוק בליבנו נדאג  ובבקשתם 

 

חדים שיש בהם הארות ומתעלים פורים. שני ימים מיו-חז"ל לימדונו שיום הכיפורים הוא כ

 לאמת עליונה וגבוה. אחד ע"י הסתגפות ותענית והשני ע"י אכילה ושתית יין עד כדי שיכרות.

עד דלא ידע. בשניהם האדם עומד מול קונו ועצמו ונותן דין וחשבון לעצמו מי הוא ומה הוא 

 מברר ונוגע בזהותו.ו.

 

בהסתר פנים )המציאות "התחפשה" ( וכפי שבתקופת המגילה הנהגת הקב"ה בפורים היתה 

ובסופו של דבר עם ישראל  ע"י תחפושת זאת מצא את זהותו וקבלו באהבה את התורה 

ראוי לאפשר  לאדם בחג הפורים ע"י כל תחפושת לחפש את ( כך  "קיימו וקיבלו"ומצוותיה )

הוא  עצמו ולהסתכל לכמה רגעים בראי ולראות את עצמו  מי שהוא באמת או לחילופין מי

 ובע"ה ימצא את עצמו ויקבל עול מלכות שמים באהבה ובשמחה. .רוצה להיות
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על מגילת אסתר :הפוך ראיתיעולם   

שלמה וילקהרב   
  ת מחנים"ישיבת ההסדר אוראש 

 
 

 

לכל חג יש עניין אחד ומיוחד. יום דין, יום כפרה, ימי שמחה, ימי חירות, ימי תורה, ימי אור, ופורים הוא 

ימי מאבק. מכל הימים האחרים דומני כי דווקא המאבק מאפיין את ישראל יותר מכל. הרי הורתו של 

, ומכאן ואילך אנו מבקשים לישב בשלווה אך מיד קופץ העם הזה הייתה במאבק בין יעקב למלאך

עלינו רוגזו של מישהו, או ליתר דיוק רוגזם של כמה. ובדרך כלל, ממש כמו במגילה, הקב"ה שותק, ואנו 

 מתמודדים ונאבקים, ולבסוף מבינים כי השתיקה הזו היא שהצילה אותנו. 

 

אותו עושה אסתר להמן ולאחשוורוש, מכל דרכי המאבק, התפילה בתענית אסתר, הדורון במשתה 

והמלחמה בערי מדי ופרס, הניצחון הגדול ביותר על עמלק הוא כי בני בניו מלמדים תורה ברבים. 

בסופו של דבר אפשר להיאבק, להשמיד, להתחנן, לשחד, אך הניצחון הסופי הוא כניסתו של עמלק 

גמ' בבבא בתרא נותנת סימן לארבע לבית המדרש. כמה מגדולי האחרונים מסבירים כי זו הסיבה שה

ק. מחיית זכרו של עמלק תצלח רק כאשר נגיע למצב בו אי "תיבות עמלהראשי את , קצרות סוגיות

אם אני הייתי עמלק, מה שהיה מכעיס אותי יותר מאשר  אפשר להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי.

  המצווה להשמיד אותי, זה שמשתמשים בי כסוגיא תלמודית. 

 

ילת אסתר היא למעשה סאטירה פוליטית, שהמחבר האמיתי שלה הוא הקב"ה, העומד מלמעלה מג

ושוחק. פוליטיקאים משחקים משחקי כבוד, עושים תחרויות יופי, זוממים להשמיד, זוכים במשרות 

מכובדות, נוסעים בסוסי שרד ממשלתיים. נשות פוליטיקאים מתבקשות להיות קישוט לבעליהן, או 

עליהן להכין עצי תליה לאויביהם הממלכה מאחורי הקלעים, או מעודדות את ב משתלטות על

, לפי הפוליטיים. איש אינו נקי במגילה מן הפרודיה המבדחת. אסתר זוכה בתחרות יופי חשובה אך

היא ירקרוקת בת שמונים החוששת מלפעול, מרדכי המנהיג הגלותי המסכן את בניין המקדש  חז"ל,

עשרים ושבע המדינות רק בגלל משחקי כבוד, אחשוורוש המוציא כרוז לכל  ואת שלום יושבי מאה

הנשים לתת יקר לבעליהן בעוד הוא בובת משחק בידי סריסיו, שריו ונשותיו, המן שאין נלעג וטראגי 

ממנו, בקיצור, פרודיה על הפוליטיקה הקטנה של הגלות. אולי זו הסיבה שאלקים לא מוזכר במגילה. 

ב באולם והוא כבר קרא את הסוף ויודע עד כמה הכל מגוחך ומצחיק. הוא יודע הוא הצופה היוש

שבסוף המן יפסיד ומרדכי יהיה רצוי רק לרוב אחיו, ואסתר תנהל משא ומתן עם חכמים האם לקבוע 

הממית את  עץ הדעת,  חג בעוד זרש אינה יודעת שהעץ שבעלה הכין הוא כמו העץ ההוא בגן העדן,

גם יודע שבסופו של דבר בניו של המן יעשו עליה וילמדו תורה  , ריבון העולם,והוא. המשתמשים בו
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בישראל, ובניו של מרדכי שישארו בגלות יתבוללו וישתמדו ויהיו צוררים לישראל. הוא גם יודע כי אנו 

 נתבלבל לגמרי, ונשכח מי ארור ומי ברוך, ונשתטה ונתחפש, ונראה עליונים למטה ותחתונים למעלה.

 

המשנה במסכת אבות מציינת ארבע מידות: אלו האומרים שלי שלי ושלך שלך, זו מידה בינונית, או 

מידת סדום. אלו האומרים שלי שלך ושלך שלך, זו מידת חסידות, אלו האומרים שלי שלך ושלך שלי, 

דתם אלו עמי הארצות, ולבסוף אלו האומרים שלי שלי ושלך שלי אלו הרשעים. מידה בינונית היא מי

של האנשים הרגילים, עליה בנויות זכויות הקניין, וכל סדר נזיקין. זו מידת הדין, שמי שחי לפיה הוא 

 לך שלך הוא החסיד, נותן הצדקה, זהבינוני, ומי שנתקע בה הוא איש סדום. מי שסבור שלי שלך וש

לי היא מידת שמבין שיש קניין ובעלות, אך יודע שיש מעבר לה. המידה האומרת שלי שלי ושלך ש

ישמעאל שאינו מבין כלל את הרעיון של קניין אישי ודורש את הכל, את מה ששלו ואת מה שאינו שלו, 

אולם מיהם בעלי המידה האומרת שלי שלך ושלך שלי? איזו שיטה וזו מידת בני בניו היום, שידם בכל. 

הסביר זאת. בפורים אי משונה זו, ואילו עמי הארצות נוהגים כמותה? המהר"ל מפראג אולי יכול ל

אפשר לתת מתנות לאביונים ממעות צדקה, משום שהמתנות בפורים אינם בגדר צדקה, אלא בגדר 

שיתוף הרכוש, כך פוסק המהר"ל. מתנות לאביונים ומשלוח מנות איש לרעהו הם למעשה חלק מן 

יותר סדר נזיקין, ההפקרות של פורים, מחלוקת הרכוש העמארצית, בה אנו מפסיקים לחשוב לרגע, אין 

בפורים כולנו יש עולם הפוך בו האביון הוא העשיר, והעשיר הוא האביון. שלי שלך ושלך שלי. 

 עמארצים.

 

וזה אולי מה שמבאר רבי נתן בליקוטי הלכות, בהלכות תפילת השחר. את אלקים לא מייצגים מרדכי 

הרגלים אנו עולים לראות את ואסתר, אלא האביונים הדופקים בדלת, שהם פניו של האלקים. בשלשת 

פני השם במקדש, בהדר, בקרבן, בכפרה. בפורים אלקים בא לבקר אותנו בבית, בדפיקה של העני 

בדלת, לא בהדר ובפאר ובעליונות של המקדש, אלא בעליבות ובחוסר החן של העני. עולם הפוך, או 

ור המלכותי לעלוב, ופני המלך בעליבות, יהפוך הביקאולי ישר? ואז אנו נבחנים. אם נקבל את העני 

כקבלת פני עליון, נזכה לחג גדול יותר מאשר שלשת הרגלים, חג ייראו אלינו כך בכל השנה. אם נקבלו 

 בו המלך מבקר בביתנו. 

 

 


