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} אז נדברו {
פרשת צו תשע"ט | ערב פורים | גליון מקוצר | לסדר:

"להודיע שכל קוויך לא יבושו!!!"

מאמר לנשים ...אודות אסתר העכשוית השרויה בארמון אחשוורוש.
עקב לוח זמנים קצר בהוצאת הגיליון ...אני בוחר לשחזר )עם תוספת נופך על( מאמר נחוץ שנכתב לפני כמה שנים בענייני
מגילת אסתר ...זה מאמר מיוחד לנשים ...זו ההזדמנות כשהגיליון לא יוצא במתכונת ההפצה הרגילה שלו ...ולצורך העניין
אשאל כמה שאלות כדי לחדד את המסר.
---

לו הייתי אחשוורוש ו--אסתר לא היתה מגדת לי מולדתה ואת עמה?? אני הייתי צוחק ...מה הבעיה ??...תוך כמה ימים
הייתי "עולה" על זה ...הייתי פשוט מברר מי היו החיילים שהסגירו אותה ...הייתי מברר אצלם מאיזה בית בדיוק לקחתם
אותה ...ואז הייתי שולח את השב"כ ...הם היו מכתרים את הבית ...חוקרים את בני הבית מי זאת אותה אסתר שהיתה כאן..
מאיפה היא הגיעה ומה מולדתה ומה עמה ...ותוך כמה ימים הייתי יודע את כל קורות החיים שלה ...כולל תעודת זהות
ותאריך לידה ...אז איך יכול להיות שאסתר הצליחה להסתיר את זהותה מאחשוורוש במשך חמש שנים תמימות?? מה...
השב"כ שלו היה עד כדי כך כושל??
אתה יודע מה ...עזוב ...למה צריך להגיע לשב"כ ...אל תשכח שקוראים לי אחשוורוש ...אני לא דמוקרטי כמו היום ...אתם
כבר מכירים אותי מספיק טוב משני הפרקים הראשונים של מגילת אסתר ...ואתם כבר יודעים שברגע שאני מחליט ורוצה
משהו ...אין לי שום מעצורים ...אני מסוגל לשגע  127מדינות ולעשות לכולם "אח בראש" בשביל להשיג את מבוקשי ...אז
כאן??? אסתר המלכה הזו?? הירקרוקת הזו?? היא לא מוכנה להגיד לאחשוורוש מה עמה ומה מולדתה? מה הבעיה?...
הוא היה מגיע בכח הזרוע ומכריח אותה בדרכים משלו להגיד לה ברגע זה מה מולדתך ומה עמך!!! הרי אם תסרבי ...את
כבר יודעת מה קרה למלכה האחרונה שהמירה את דברי) ??...ודרך אגב :אם ככה אחשוורוש היה עושה ...מסתמא שאסתר הייתה כן מגלה

לו ...פשוט וברור שלא היה מוטל עליה למסור נפש עד כדי מוות רק בשביל לקיים את מאמר מרדכי שככה צווה עליה ...זה הרי פשוט (...זו שאלה
עצומה!!! זו שאלה פשוטה שכל אחד מאיתנו אמור לשאול אותה ...איך יכול להיות שאסתר הצליחה להסתיר מאחשוורוש
את זהותה על אפו ועל חמתו!!! רק שתבין :ממשמעות הפסוקים משמע שמאוד מאוד הפריע לאחשוורוש שאסתר לא
מגלה לו על עמה ועל מולדתה ...זה אפילו עלה לו בחיים ...עד כדי כך שכתוב" :ובהקבץ בתולות שנית" דרשו חז"ל :שכל
הסיבה שהוא עשה את זה ...זה רק בשביל להפעיל על אסתר לחץ רגשי שתגלה לו את עמה ואת מולדתה ...אז אם
לאחשוורוש כל כך חשוב לדעת מה המולדת של אסתר ...אז חסרים לו את הדרכים איך להוציא ממנה את המידע הזה?
יתירה מזו ...הרי עם ישראל ידעו טוב מאוד שאסתר שייכת לעם היהודי )כך משמע לאורך כל הדרך ...שהרי הם אמרו "אחות לנו בבית
המלך "...וגם מרדכי היה מסתובב שם ולא היה כ"כ קשה לקלוט שיש קשר מסוים בין מרדכי היהודי לאסתר (...זאת אומרת :שהמולדת של אסתר
זה לא היה עד כדי כך סוד כמוס ...וחוץ מזה יש גם כמה וכמה ראיות שאחשוורוש בכבודו ובעצמו ידע טוב מאוד לאיזה
מולדת אסתר משתייכת ...וההראיה :שהוא אמר לה עד חצי המלכות!! שזה בית המקדש! זאת אומרת :אחשוורוש הבין
שיש איזשהו קשר בין אסתר לבין בית המקדש ...אם ככה ...אז הוא כן ידע את המולדת והיחוס של אסתר ...אז מה קורה
פה? אחשוורוש ידע או לא ידע? היא הגידה לו או לא?

והביאור בזה הוא כך:
כשכתוב שאסתר לא הגידה לאחשוורוש על עמה ומולדתה ...אין הכוונה שהיא לא הסכימה להוציא לו את התעודת זהות
בכניסה לארמון ...זה לא שאחשוורוש לא ידע את הפרטים הטכניים הבסיסיים של הזהות שלה ...רק מה כן?? לא הגידה
אסתר -אסתר אף פעם לא נפתחה לפניו רגשית!!! אסתר אף פעם לא הגידה לו את ליבה!! היא אף פעם לא שפכה לפניו
את הלב ...כל שאלה שאחשוורוש שאל את אסתר היא ענתה לו ...אבל היא לא נפתחה לפניו!!! זה הכל!!! וזה באמת
הההכל!! אחשוורוש בסה"כ רצה להרגיש שלא רק הוא צריך את אסתר אלא גם אסתר צריכה אותו! ואת זה אסתר לא
הסכימה לנדב לו!!!!! ובשום אופן לא!!!!
היא העבירה לו תשדורת תת הכרתית ברורה :אני אמנם פה כי אתה צריך אותי!!! אבל אני??? אני לא צריכה אותך!!
ואני ממש ממש לא צריכה אותך!!! אין לך מה להציע לי ...אין לך מה להוסיף לי ...אין משהו שיש לך ואין לי ...עכשיו :שלא
תבין לא נכון ...התשדורת הזו לא נאמרה במילים חס ושלום!! אסתר היא לא ושתי ...אסתר לא חוצפנית ועזת פנים...
חלילה!! אדרבה ואדרבה :התשדורת הזו עברה בצורה הכי אצילית ואמיתית!! אסתר בעצם האישיות שלה הקרינה כזו
גדלות ...כזו רוממות ...שכל החיצוניות והשטחיות והנוצץ והברק שאחשוורוש הציע בארמון שלו ...זה לא דיבר עליה!!! היא
בזה לזה!!!! היא הסתכלה על זה בשוויות נפש!!! ו"לא ביקשה דבר "...אני מוותרת ...לא צריכה כלום ...אתה רוצה בכח??
תביא ...בקיצור :אני מסתדרת!!! אני אישיות גם בלעדיך!!! האישיות שלי מסתדרת לבד גם כשאתה לא תחדור אליה!! אני
מיוזמתי לא רואה צורך לספר לך על מולדתי ועל עמי ...אם אתה רוצה ..תספר אתה את הסיפורים האישיים שלך ...ילדים
מספרים על עצמם שלך ..תספר לי בגילוי לב את כל השיקולים הקטנוניים שלך ואת כל התסבוכות שלך ...אני מוכנה להיות
הפסיכולוגית שלך ...אבל שאתה תהיה הפסיכולוג שלי?? זה לא!! אתה צריך אותי!! אבל אני לא צריכה אותך!! היא שידרה
לאחשוורוש כל הזמן :אתה פה המלך ??...אתה פה האלים והשולט והחזק ואני החלשה ??...לכן נאלצתי להתקפל ולהיסחב
לכאן בניגוד לרצוני ...אז בבקשה ...קח ...קח כבוד ...קח השתחוואות...קח הכל ...אני אתן לך את הההכל ..חוץ מדבר אחד:
חוץ מאת עצמי!!! את האישיות שלי אתה לא תקבל לעולם!!!!!
ההמשך בעמוד  3-4בגיליון זה...
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הערה נקודתית ...מסר ממש צדדי ...לא קשור בכלל לפורים...
מרדכי פונה לאסתר בתקיפות ואומר לה דברים כדרבונות :את חייבת ללכת לאחשוורוש בשביל להתחנן לפניו על כלל
ישראל ...אין לך רשות להתחמק מהשליחות שלך ...את חייבת ...חייבת ללכת ...מה אסתר עונה למרדכי??? אני מוכנה!!!
אני אלך ...אבל יש לי תנאי קודם למעשה!!! וצומו עלי!!!! תגיד לעם ישראל שאם באמת אני צריכה למסור נפש
בשבילם ...אז שגם הם ימסרו נפש בשבילי ...שגם הם ישאו איתי בעול ...שגם הם יצומו עלי ולא יאכלו ולא ישתי
בשבילי ...לא יתכן שאני אלך לאבדון ...והם ימשיכו את החיים הלאה ...אם אני צריכה להיאבד בשבילם ...אז שגם הם
מצידם יהיו מוכנים להפסיד יום של אבידת נפש בשבילי...
כמובן שהמשפטים האלו קצת דמגוגים ...ברור שלא זה היה הנושא ולא זה היה השיח...
אבל עכ"פ על הדרך טמון כאן איזשהו מסר ...מסר ממש צדדי ולא קשור בכלל לפורים...
הרבה פעמים יש לנו טענות ויש לנו דרישות מול אלו שיש להם השפעה בחלונות הגבוהים שיעשו ככה ויעשו ככה ...ולמה
הם לא עושים יותר ...יש לנו טענות על אלו שנמצאים בממסד ...למה הם לא לוקחים אחריות יותר גדולה עלינו ...ולמה
הם לא עושים ...שיעשו ...שיעשו...
ולפעמים הטענות האלו נכונות!!! אבל צריך לדעת שזה נכון רק לפעמים!!!!!
כי אלו שתמיד תמיד יש להם את הטענות האלו ...אותו אחד שתמיד מגיע למסקנה שיש כאלו שיכולים לעשות בשבילו
ולא עושים מספיק ...כאן זה כבר מחשיד ...אם תמיד יש לך טענות ...יתכן שהסיפור הוא ככה :אתה לא מוכן לעבוד קשה!!
אתה אחד שלא אוהב להתאמץ ...ואתה מעדיף שאחרים יעשו את העבודה במקומך ...למה לא ...לכן דבר ראשון אתה
עסוק בלשכנע את עצמך שאתה לא יכול לפעול בעניין!! ואז מגיע השלב השני :שאתה מסמן לעצמך מי כן יכול לעשות
את זה במקומך ...ואז אתה מתחיל להפעיל אותו ולהריץ אותו ...ולבקש ממנו לעשות מה שאתה היית צריך לעשות אם
לא היית עצלן...
איפה פגשתי את זה?? היה פעם אחד כזה שכל הזמן היה עסוק בלהפעיל אותי ...הוא הגיע מנקודת הנחה שאני יכול
לעשות משהו שהוא לא יכול לעשות ...הוא החליט שיש לי קשרים מיוחדים ואני יכול למצא לו עבודה ולעזור לו ...ומאז
הוא כל הזמן הפעיל אותי ...והריץ אותי מפה לשם ...תחפש לי ...תברר לי ...תדבר עם זה ותגיד לזה ...וכל הזמן הוא היה
כמובן מתקשר לשמוע אם כבר עשיתי את זה או לא ...בקיצור :כל הזמן הוא דאג שלא יהיה לי ח"ו משעמם ...עד שיום
אחד תפסתי את הנקודה!!!! ובפעם הבאה שהוא התקשר אלי להפעיל אותי שאני אלך ואני אעשה ...אמרתי לו :אני
הולך ...אבל רק איתך!!! אני מחכה לך שתבא איתי ואז אנחנו נלך יחד ..העברתי לו את הכדור ...ומאז שקט תעשייתי ...אני
עד היום מחכה לו שהוא יבא והוא עדיין לא הגיע ...מידי פעם הוא פוגש אותי ומתנצל שהוא עדיין לא מצא זמן להגיע
איתי ...וגם לא כ"כ נעים לו לבא איתי..
ואני צוחק לעצמי :בוקר טוב אליהו ...זה בדיוק מה שרציתי שתבין!!!
כשאתה מתקשר אלי ורוצה שאני אלך ...אתה שוכח שגם אני בן אדם וגם אני צריך למצא זמן ...וגם לי יש רגשות וגם לי
לא נעים לפנות ולבקש טובות מאנשים ...רק מה??? אתה יושב על הקתדרא ויורה משם טלפונים ומטרטר אותי ...אז זהו
שלא!!! למדתי מאסתר המלכה:
אם כלל ישראל חושבים שאחות לנו בבית המלך ...וממילא שאני אלך ואני אעשה ואני כאשר אבדתי אבדתי ...והם ישבו
להם ויחכו לי ???...לא!! וצומו עלי!!! תבואו איתי ...תתאמצו איתי
--פעם ...כשהייתי בחור לא הבנתי למה הרבה מאוד מהרבנים שקוראים להם לבא לדבר ...הם לוקחים כסף על הדרשה או
ההרצאה ...מה ?...מה יש?? זה הרי תורה ...וצריך ללמד תורה ...עד שזה הגיע אלי!!! והתחילו להתקשר אלי ...הההלו...
אנחנו רוצים שתבא לדבר אצלנו ...ומדובר בנסיעה של מאתיים קילומטר מהבית שלי ...וצריך להיטלטל בדרכים ...ולשרוף
ערב שלם ...אבל הוא מסביר לי בטלפון שזה נורא חשוב ...ואני מנסה להתפטר והוא לא נותן לי ...תבין ...זה חשוב ...זה
איגוד בני הישיבות ...והם חייבים משהו מעניין ...וצריכים לתפוס אותם ...טוב ...השתכנעתי ...אם זה כ"כ חשוב אז אני
אחשוב על זה ...ואז פתאום חשבתי לעצמי :רגע רגע ...אני בן אדם!!!! יש לי את הסדר יום שלי ...קח בחשבון שאני גם
אדם עסוק) ...יותר מדויק אני בן אדם שמצליח להעסיק את עצמי (...בקיצור :כשאתה רוצה לשרוף לי ערב ...אתה נכנס לי לתוך
הסדר יום ועושה שם חור ...אתה לוקח אותי מחיק המשפחה לערב שלם .ומטלטל אותי בדרכים .וכל זה למה? בשביל
לבדר ולהצחיק כמה עשרות בחורים.
לא ...אבל הם טוענים שזה נורא נורא חשוב!!!! כן ...אני מסכים שזה חשוב!!! בטח ...למה לא ...יש הרבה דברים חשובים...
השאלה היא כמה!!! כמה זה חשוב??? האם זה חשוב עד כדי כך שזה מצדיק לשרוף ערב שלם בשביל זה??? נו ...מה
עשיתי??? חזרתי אליו ואמרתי לו :שאני מוכן להגיע תמורת  600שקל ...הופה!!!! הוא פתאום נסוג לאחור!!! הוא כבר לא חזר
אלי ...הבנת מה קרה פה?? כל זמן שהוא ישב רגל על רגל בסלון ביתו ואני הוא זה שצריך להתרוצץ ערב שלם בדרכים ואני צריך לשרוף
ערב שלם מהחיים שלי ...כל זמן שזה ההקרבה שלי ...זה בהחלט חשוב מאוד!!!! אבל ברגע שהעברתי לו את הכדור ...ואמרתי לו :שאני
רוצה שגם הוא יקריב  600שקל ...הופה!!! זה לא עד כדי כך חשוב!!! בשביל להפעיל אותי ולטרטר אותי זה מספיק חשוב!!! אבל
בשביל להפעיל אותו לטרטר אותו זה לא מספיק חשוב!!! ואז פתאום קלטתי שתשלום על מאמץ ועל הקרבה הוא לא רק שיקול של
הכנסה כספית ...הרבה פעמים הם גם בירור מינימלי של עזוב תעזוב עמו ...אתה רוצה להפעיל אותי ...אתה רוצה להריץ אותי ולטרטר
אותי ממקום למקום ...אין בעיה!! תסביר לי!! תסביר לי כמה זה חשוב!!! ואיך??? איך תסביר לי עד כמה זה חשוב?? בא נראה כמה
אתה מוכן להיות מטורטר כמוני ...אם אתה יושב לך רגל על רגל ורק עסוק בלשגע אותי ולהפעיל אותי ..אז על זה גופא נאמר :עזוב
תעזוב עמו!! רק עמו!!!! אם הוא הולך לצד לעשן סיגריה ואומר לך ...כן ...היות ויש מצות עזוב תעזוב ...אז עבודה נעימה ..תעבוד לבד...
דורשים חז"ל שאתה פטור! למה?? כי רק "עמו" חייבים בעזוב תעזוב ...ובינינו ...המסר העיקרי פה הוא לא למטורטר ...אלא למטרטר...
אתה רוצה לטרטר מישהו ...אתה רוצה להתקשר למישהו ולהתחיל להריץ אותו שיתקשר לזה ויעשה את זה ...תחשוב עליו! נכון שהוא
רב ...נכון שהוא איש חשוב ...אבל הוא גם בן אדם!!! וגם לו יש זמן!! ואתה כעת מוציא אותו מהסדר יום שלו!! וגם לו יש חוסר נעימות
וקשה לו בדיוק כמוך להרים את הטלפון הזה )בדרך כלל קשה לו יותר ממך (...וממילא לפני שהיד שלך קלה על ההידק להתקשר אליו
בספונטניות ולבקש ממנו שיפעל )ולהתעצבן עליו אם הוא לא עשה את זה( לפני כן תחשוב עליו ...תבין שאתה מטריד פה מישהו
שהוא לא משועמם ...לפחות שתדע את זה!!! כדי שלא תהיה עסוק רק בלהתעצבן עליו ...בינינו ...פעם היה מקובל לתת כסף לרב
במכירת חמץ ...כי כולם הבינו שבמשך השנה הם מטרטרים את הרב ...אז יש פה הזדמנות לתגמל אותו קצת ...היום מישהו רואה צורך
לתגמל את הרב?? תחשוב על זה...

ניתן לקנות את החוברת
"בשובי לירושלים" חלק א',
במהדורה חדשה ומורחבת,
חוברת זו עוסקת בענייני קרבן הפסח
והיא מחולקת לשני חלקים:

חלק א' "בצאתי ממצרים"
חלק ב'" :בשובי לירושלים"
בפלא'054-8446691 :
אזור הצפון052-7683095 :

כמו כן ניתן להשיג חוברת זו אצל
הנציגים הממונים שבישיבות.
---

:ïìäìãë äøéëîä éã÷åîá âéùäì ïúéð
:íéìùåøé
.10 äéîçð áåçø :øéòä æëøî
'á äîå÷ 29 ÷ðøô áøä 'çø ïâå úéá
0527171721 -á÷òé äååð
'á äîå÷ 47 ïéáåø -úåîø
0527682281 .31 â"îä :äîîåø
0548450998 éåì éîø øåæà 'á äòáâ úéìéò øúéá
9 úåéåìâ õåá÷ :÷øá éðá
.11 äùåìùä áåçø íéåá úçôùî
ìá÷ì ïúéð) 0527117271 -(ñåôééøã 'ùî øìñã úðéô) 34à"åæç
(åæ úáåúëá òåáù éãéî íéãéçé úåðåéìéâ

.ìáéååö 'ùî ,'á äîø 9 ïãøéä øäð :ùîù úéá
0504120311 -ãåãùà

0548418684 -ãòìà
÷052-7174781 3 äãù éîåøî :øôñ úéø
(äîìù úøèò ììåë) 0533109169 -ãìôëøá
0527644795 -÷øàô ïéøâ
0534112035 àøéôù :íé÷ôåà
0548473542 -úåáéúð
.øúéá áåçø úéìåôëù ,øãä :äôéç :ïåôö
é÷ñðéùåìæ 'ôùî 'à81 äúéðç :ïðàù äååð
0548415410 íàúì øìöéø÷ 'ôùî 'à 4 íéãøåä :íéñëø
.ïîééèù úçôùî 0527136165 -ìàéîøë
046970339 -úôö
058-3265912 éùåã÷ 'ôùî :äøãç
054-8431731 øæééå -äðåé øä úéìéò úøöð

--כדי לא להשאיר הגיליון ריק ...כתוב במגילה" :ואני לא
נקראתי לבא אל המלך זה שלושים יום" ,מבואר בתרגום
שני :שזה לא סתם שאסתר לא נקראה ...היא התפללה
על זה!!! היא התפללה לקב"ה להתפטר מאותו ערל
ושיפסיק לקרא לה ,ואם נחשבן ,הרי הדו שיח הזה עם
מרדכי היה בי"ג בניסן ,ואם שלושים יום היא לא נקראה
למלך ,נמצא שלהתפלל היא התפללה על זה בי"ג באדר...
ושנה לאחמ"כ בי"ג באדר זה היום הגדול ביותר!!! יום
הקהילה!!! היום שבו נעשתה הישועה הגדולה
לישראל!!!
מי יודע ...אם כל הישועה הגדולה שנעשתה לישראל
בי"ג באדר ...זה לאו דווקא מדברי הצומות וזעקתם
שהם צעקו לה' בפסח ...אלא מצעקה אחת שבקעה
מליבה של יהודיה שהתחננה מעומק לב לקב"ה שיציל
אותה מלהיטמא לגוי ...מי יודע אם לא זו הסיבה שאנחנו
אומרים למנצח על איילת השחר דווקא בי"ג בניסן...
הזעקה קלי קלי למה עזבתני נאמרה לא רק באותו יום
נקודתי שאסתר באה אצל המלך אשר לא כדת ...הזעקה
הזו נאמרה בוקר צהרים וערב במשך חמש שנים
שאסתר נמצאת בארמון אחשוורוש ולא מבינה מה היא
עושה שם ...ואילו אנחנו אומרים את הפרק תהילים הזה
בי"ג באדר שאז התקבלה תפילתה והוא עזב אותה
לנפשה לל' יום שאז שהתגלה למפרע שלעת כזאת
הגעת למלכות ...ודו"ק.
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המשך --וזה מה שפוצץ את
אחשוורוש!!
אתה יודע למה?? כי אחשוורוש היה מלך על כככככל
העולם כולו!!!
כל העולם כולו צ ר י ך אותו!! כל העולם שייך לו!!
אני הצלחתי לסנוור את כל העולם כולו!!! עשיתי
סעודה  180יום והוצאתי לכולם את העיניים...
הצלחתי לכבוש את הלב של כל העולם כולו!!
חוץ!!!! חוץ מאת הלב הקטן של היתומה היהודיה
המסכנה והירקרוקת הזו ...הגלותית הזו ...שהיא
עומדת מולי כמו חומה ומשדרת לו בצורה הכי
ברורה :אתה קטן לידי ...אין לך מה למכור לי ...אין
לך מה למשוך את תשומת לבי ...אין שום דבר
בעולם שיש לך ואין לי ...אין לך מה להוסיף לי...
כעת חשוב להדגיש עוד נקודה עדינה שצריך לשים
אליה לב:

äîéìùî äúééä àì àéä ...éúùå åîë úåàùðúäå äååàâ ìù íå÷îî
äáøä íå÷îî òéâä äæ !!!àìù åäæ æà ...äëåìîä ïåîøàá äúðù úà
...éãåäéä ÷îåòäî !!éãåäéä íå÷îäî !!!!éìéöàå ÷åîò øúåé äáøä
úéðùòø úåéðåöéçù äëìîä øúñàì äéäù ÷åîòä éîéðôä ïëåúäî

úà äôéãòä àéäå ...äéìà äøáéã àì ...äì äöø÷ àì
øåçä ìë éðô ìò éëãøî ìù èåùôä åúéááù úåðéëäå úîàä
àì äæ ...ùåøååùçà ìù æåá éìáçá æåçà úìëúå ñôøë
éôåéì äéä àì àìà !!äæä éôåéä ìëî äøæðúä äëìîä øúñàù
!!äì óéñåäì äî äæä
éôåéì åäö÷ ñôàì òéâä àì ...äì òéöä ùåøååùçàù ìåãâ éëä éôåéä
ïåâéðá äøåú ãîåìå 'îâä ìò ïåëø úéáä ïåìñá áùåé éëãøî ìù
..áì äáåù
æåçà úìëúå ñôøë øåç" ìëä úà øåëîì äðëåî äúééä øúñà
ñ÷åè-øàô í÷ éëãøî úà úåàøì úåëæì åìå "ïîâøàå õåá éìáçá
äðëåî äúééä øúñà .úå÷ìåã íééúôùá úåááìä úåáåç ãîåìå
ãåîòì úåëæì ìéáùá ÷ø úåðúáäøäå áäøä ééç ìë úà øåëîì
äîë íò äúéáç éëãøîì ïéëäì úåëæìå ...øèî éðùä ìù çáèîá
...úåòù äîë ãåò ãåîìì çë äéäé éëãøîìù éãë íéðåôôìî

--זה הפשט" :אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה"...

אם התשדורת הזו של אסתר ...היתה מגיעה
ממקום של סנוביות וגאווה ותחושת עליונות מול
אחשוורוש ...אחשוורוש ממזמן היה מחסל אותה
בדיוק כמו ושתי ועוד הרבה קודם ..הבעיה הגדולה
של אחשוורוש היתה שלשם שינוי ...אצל אסתר זה
לא הגיע משחצנות וגאווה ...כי אצל אסתר זה הגיע
ממקום באמת פנימי אמיתי!!! אסתר הייתה באמת
בתו של הקב"ה ...עליך נסמכתי מרחם מבטן אמי
קלי אתה!!! היא באמת הייתה סמל ודוגמא לבת
ישראל שיודעת להעריך את חשיבותה שהיא בתו
של מלך מלכי המלכים והקשר המתוק אליו יתברך...
והזכות לקיים את רצונו תופס אצלה מקום כזה
ערכי שהיא בזה לכל הפירורים הקטנים שהוא
השאיר לגוים שיתעסקו בזה ...אסתר המלכה
באמת!!!!!! באמת לא היתה צריכה את אחשוורוש...
התשדורת הזו הגיעה מעומק פנימיות האישיות
שלה!! עצם האישיות הפנימית של אסתר זעקה:
אני מלאה וגדושה בכזה תוכן יהודי פנימי שאין לך
מה להציע לי!!
!!!!úåéáåðñå äååàâ ----ì úåòéðö ïéá ãéøôîù ÷ã ìåáâ ùé
!!!!éúùå ----ì øúñà ïéá ìãáää ÷åéãá äæå
...êîî øúåé äáøä éðà ...äúà éî ...ùåøååùçà ìò äúàâúä éúùå
ìáà !úåéáåðñ äæ ...ìëäá êîî øúåé ...êîî úñçåéî øúåé éðà
ìù íå÷îî àìà !!!äååàâ ìù íå÷îî òéâä àì äæ ??øúñà ìöà
ë"ë éì ùé ...øéùò äæë íìåò éì ùé ??úåòéðö ùåøéô äî !!!!úåòéðö
àì øáë äæ ...éì óéñåäì äî êì ïéàù ...íéðôáî ÷åîò ïëåú äáøä
...ùøãî úéáá áùåé éðàùë :àîâåãì !!!!úåòéðö åæ !!!úåéáåðñ
åæ ?åì áéù÷äìå úáùì "éìù ãåáëì àì"å øåòéù øñåî åäùéîå
äæéà äàåø éðàå áåçøá êìåä éðàùë ìáà !!!úåéáåðñ äæ !!äååàâ
úùéøçî ä÷éæåîå ùòø òéîùîù áëø íò òñåðù ççøô øéòö
!!!!!íéé÷ éðàù åàøú ...éúåà åàøú ...àðà ÷òåö åìåë ìëå íééðæà
??äîì. ...ïéòá åúåà äàåø éùå÷á éðà ...åéìà áì íù éùå÷á éðàå
ãåáëì àì äæ éë ??áåðñ éðà éë ...éë ??åúåà äàåø àì éðà äîì
àìå ...äååàâ àì äæ !!!àì ùîî !!!àì ??åéìà ñçééúäì éìù
??äî ÷ø ...úåéáåðñ
úãøì çéìöî àì úîàá éðà ...éìà øáãî àì úîàá äæ ...äæ
íéðééðòîå íéáåùç øúåé äáøä íéøáã ÷éôñî éì ùé ...åæä äîøì
éðà ïëì !!!ïëì ...úòë éúåà íé÷éñòî íäù íéùéòøî úåçôå
...åéìà áì íù àì åìéôà

!!!!úåòéðö----ì úåéáåðñ ïéá ìãáää úãå÷ð åæ
äîòå äúãìåî úãâî äúééä àì àéä íà ...äëìîä øúñà

זה לא שהיא לא הציגה תעודת זהות בכניסה
לארמון ...אלא הכוונה היא ברובד היותר עמוק ...היא
לא נפתחה לפניו ...היא לא נתנה לו לחדור לאישיות
שלה ...ולמה??? כי מרדכי ציווה עליה אשר לא
תגיד!!!!
מרדכי היה האומן והמחנך של אסתר ...והוא מילא
אותה בכ"כ הרבה עומק יהודי פנימי ...שהיא בזה
לאחשוורוש עם כל הכח הגדול שהיה לו ...הוא ניסה
לחדור אליה ...ניסה למשוך את תשומת ליבה...
להציע לה משהו שיש לו ואין לה ...ו ...ולא!!! הוא לא
הצליח!!!!
אחשוורוש הוא היה שואל אותה כל מיני שאלות
אישיות ...ואסתר היתה עונה כמו ילדה צייתנית על
כל השאלות ...על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון...
אבל רק בצורה עניינית ..לא רגשית ...מתוך תשדורת
ברורה :תשכח מזה!! אתה לא תהיה כותל הדמעות
שלי!! אתה לא תצליח לבקוע את חומות העולם
הפנימי שלי!! לך אין מה להוסיף לי!!!
נו ...עכשיו תגיד לי :מי היה שולט בכיפה באותו זמן??
האם אסתר או אחשוורוש?? פשוט שאסתר!!
וההההראיה :אחשוורוש הוא האדם החזק ביותר בכל
העולם!! ו מ ע ל י ו יש איזה אסתר אחת שהוא לא
מצליח לחדור אליה ...אחשוורוש שהצליח להפיל את
חומת ברלין ...הצליח לכבוש את כל העולם ...זו לו
הפעם הראשונה שהוא עומד כבר חמש שנים מול
חומה איתנה וחזקה שאותה הוא לא מצליח לפרוץ...
איזה חומה?? את העושר והתוכן היהודי העשיר
והפנימי כ"כ שהיה ליתומה היהודיה הזו!! העולם
הפנימי הזה!!! זה מה שהיה מקרין לכל העולם כולו!!!
--ויהי אומן את הדסה ...מרדכי היה האבא והמחנך של
אסתר המלכה...
מרדכי הבין שבשביל לחנך בת ישראל בתוך שושן
הבירה ...לא מספיק לבנות לה מסגרת להציב לפניה
גבולות ולהעמיד בפניה רשימה של תקנון של גדרי

הצניעות ולאן מותר ללכת ולאיזה מקומות אסור
ללכת ...לא!!!! זה לא מספיק!!! מרדכי ידע שבשושן
הבירה שיש בה כ"כ הרבה תוכן רדוד ושפל ושטחי...
שאם אני רוצה לשמור על בתו של הקב"ה שתשאר
קרובה אליו ולא תרד לביבין ...מוכרחים גם למלא
את המסגרת בהמון המון תוכן יהודי פנימי ...חייבים
להכניס חמימות של יידישקייט ותוכן יהודי עמוק
בתוך הלב של בת ישראל ...אחרת אין סיכוי!!!
תזכור כלל :בשושן הבירה אי אפשר ליצור גבולות
וקוים אדומים ולהשאיר בתוכם חלל ריק!!! כי מחוץ
לגבולות מחכה לנו רחוב כזה נוצץ וחומרני של
מינימום מאמץ ומקסימום סיפוקים ...שהמסגרת
כמות שהיא לבדה ...היא סכר לא מספיק חזק מול
המבול שמשתולל ברחוב...
עכשיו שלא תבין לא נכון :מרדכי כן החביא את
אסתר במשך חמש שנים!! היא כן הייתה מוצנעת
בתוך מסגרת שמרנית עם תקנון וגבולות ברורים
אבל במקביל ...מרדכי גם מילא את הגבולות האלו
בהמון עושר פנימי...
כדי שאם חלילה וחס!!!! תלקח אסתר בעל כרחה
לבית המלך ...הרי גם בתוך ארמון אחשוורוש היא
תשאר בתו של הקב"ה ונאמנת אליו...
---

מרדכי הוא האומן והמחנך העכשוי -של הדור
שלנו!!!!
אנחנו היום נמצאים עמוק עמוק בשושן הבירה...
אחשוורוש מציע לפנינו את כל החומריות שבעולם...
הוא פותח לפנינו את כל היפה והנוצץ של מנעמי
עולם ...הוא מראה לנו מושגים של חור כרפס ותכלת
אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי שש
וכו' וכו' ...וכעת לך תנסה להתמודד מול אחשוורוש...
לך תעמיד מסגרת שהיא תהיה חזקה מספיק בשביל
שלא נפזול לכיוון הרועש והצועק והנוצץ של
אחשוורוש ...הורים שחושבים שמספיק לעמוד
בתקנון של הקהילה ...וכל זמן שהילדים לא חורגים
מהכללים והמסגרת אז הכל בסייידר ..תדעו לכם
הורים יקרים :אין כזה דבר!!!! אנחנו נמצאים היום
בשושן הבירה ...ברחוב מחכה לנו שטפון של
חומריות ושפלות ורדידות ...ואם נדמה לך שמסגרת
חלולה יכולה לשמור על הנוער שלנו?? טעות
בידך!!!!! אין ברירה!!! חייבים למלאות את המסגרת
בהמון תוכן ...כן ...התפקיד של הממסד והבית ספר
והסמינר זה באמת ליצור את הגבולות ואת הקוים
האדומים...
אבל מה יהיה בפנים??? איזה תוכן יהיה בתוך הקוים
האדומים???
זה כבר התפקיד של ההורים ...והאמת היא :שיותר
ממה שזה תפקיד של ההורים ...זה התפקיד שלך!!!
בת ישראל בכבודך ובעצמך ...התפקיד שלך זה
להתמלא מבפנים ...בהמון רגש יהודי ואהבת תורה
והערכה לדברים ערכיים באמת ...כעת את אולי לא
מבינה למה צריך את זה ...כן ...כעת את נמצאת
בחממה החרדית ...אני מסתתרת במרתף של מרדכי
היהודי ...והוא שומר עלייך מידו של הגי סריס
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המלך ...אבל מי יודע מה ילד יום ...יש גבול כמה
אפשר להסתתר בבונקר בתוך שושן הבירה...
סו"ס בדורנו המציאות היא שכל בת ישראל יום
אחד נאלצת לצאת לעבוד ...ואז בעל כרחה היא
פתאום מתחילה להכיר את העולם הגדול...
ופתאום מתחככת עם כל מיני מושגים חדשים
שהיא לא הכירה אותם מאותם ימים"-אשר
הייתה באמנה איתו "...היום כל בת סמינר הכי
שמורה היא בחזקת כזו שאמורה יום אחד למצא
את עצמה בארמון אחשוורוש! ושם זה ממש לא
פשוט להישאר אסתר המלכה!!!!
פתאום יש בוס שממנו היא מקבלת את
המשכורת הכ"כ קריטית ...ואז מתעוררות כל מיני
התמודדויות לא פשוטות בעבודה ...וכאן צריך
ליצור חומה פנימית עמוקה של "לא הגידה אסתר
את עמה ואת מולדתה "...והחומה הזו לא יכולה
להיות תעשייתית!!! החומה הזו לא יכולה
להיבנות ממנוף ששופך מלט ...זה חייב להגיע
עמוק עמוק מבפנים!!! מהמקום הכי חזק ופנימי
בנפש שלנו!!! וצריך להתכונן לזה!!!!
--עד כאן השתמשתי הרבה עם המילים
המפוצצות ...תוכן פנימי יהודי עמוק ...עושר
פנימי ...מה זה המילים האלו?? מה התרגום
שלהם???
אז הנה לך :אחשוורוש פונה לאסתר ומנסה
לסנוור אותה!!!
הוא מגיש לפניך את כל מנעמי עולם ...את כל
הדברים הכי משובחים בעולם ...ו ...ו ...והיא לא
מתרגשת!!!! איך??? איך היא עושה את זה??
אז הנה ...אני אתן כעת שתי דוגמאות מאוד
מוכרות מהחיים..
צא לרחוב בימים אלו ותראה את התחפושות של
פורים ...איזה ססגוני ..ילדים הולכים עם חלוקי
תכלת יפהפיים ..גלימות כאלו משובחות ...אתה
רואה חסידים מהלכים עם בגדי קוזקים כאלו
אדומים ויוקרתיים עם מדליות כאלו משובחות...
הכל צבעים חדים וזוהרים ...אז למה להשאיר את
זה רק לפורים?? לא חבל??? למה שלא נקח את
זה לכל השנה???
נו ...תגיד אתה??? מי שקצת מבין עניין יודע שכל
התחפושות של פורים ...זה בסה"כ סמרטוטים...
הילד הזה שהולך פה עם גלימה כזו יפה ...זה
בסה"כ ניילון סמרטוטי צבוע בכחול ...והילד
שהולך עם גלימה ומצנפת של מרן הרב עובדיה זה
לא גלימה ...זה בסה"כ איזה בד סינטטי שהוא
בקושי מסוגל להחזיק מעמד עד סוף פורים...
והכובע הזה שיש לו על הראש זה קרטון שהוא
טוב בשביל פורים בלבד...
זאת אומרת :אחרי כל הססגוניות והבגדים הכ"כ
יפים וזוהרים של פורים ...כולם מבינים שזה ביגוד
זבל ...זה לא שווה יותר מכמה עשרות שקלים...
וגם זה בקושי ...ושוב :זה לא סתירה שחיצונית זה
באמת נראה מאוד יפה!!!! אבל סוף סוף לא רק
החזות החיצונית תופסת אותנו ...אלא גם החומר
עצמו ...ואם מצד הבד עצמו אנחנו יודעים שזה

בסה"כ סמרטוט ...אז ביום יום אנחנו לא מוכנים
ללבוש סמרטוטים...
עכשיו שים לב :על מי אני מדבר פה?? אני מדבר גם
על האנשים הכי רדודים ושטחיים וחיצוניים ...גם
הם!!!! גם הם מבינים שלא הכל מתחיל ונגמר בחזות
החיצונית לגמרי ...כי ברגע שהמרכיב הפנימי והחומר
גלם של הבגד הוא סמרטוט אז גם להם מוציא להם
את כל המיץ...
הנה לך דוגמא מהחיי יום יום ...שההכרה ברובד
הפנימי מרוקנת לנו את כל הרגש וההתלהבות
מהחזות החיצונית הססגונית...
ויש לי עוד המון המון דוגמאות בנושא הזה ...עוד
דוגמא אחת קטנה ...אם תשים לב :ילד קטן אוהב
סוכריות ...חמצוצים ...אפרופו ...דוריטוס ...וכל
הדברים ה"טעימים" האלו ...ופתאום!!!! בשלב מסוים
בחיים משהו קורה לנו ואנחנו פתאום משנים טעם!!!
היום אין לי ששששום יצר הרע לאכול סוכריה וגם לא
דוריטוס ..מה קרה לי??? נהייתי סגפן?? נעלם לי
הטעם באוכל??? אולי הממתקים כבר פחות מתוקים
מפעם???
מה התשובה??? לא!!! לא נעלם לי הטעם...
והממתקים נשארו מתוקים ..רק מה?? נהייתי מבוגר
והתחלתי להבין עניין ..והיום אני יודע שכל הממתקים
האלו הם זזזזבל ...חתיכת סוכר עם צבעי מאכל
זולים ...וכל מיני חומרים סינטטיים שמגיעים
מטמבור ...ולכן אני מואס בזה מהמקום המבין
שבזה!!!! ושוב :זה לא שזה נהיה פחות מתוק לחיך או
פחות מושך בעין ...אלא השכלתי להבין את המרכיב
הפנימי של המאכל!!! ואם קלטתי שהמרכיב הפנימי
של המאכל הזה הוא זבל ...אז ההכרה הפנימית שבזה
מוציאה לי את כל הטעים והנוצץ החיצוני שבזה...
אתה מבין מה אמרתי פה או לא מבין?? אני צודק או
לא צודק?? מישהו יכול להתווכח איתי על הניתוח
הפסיכולוגי הכ"כ פשוט ומוכח הזה???? עכשיו :שים
לב :על מי אני מדבר פה?? אני לא מדבר פה על בעלי
השגה עמוקים ...לא!! אני מדבר כאן על האנשים הכי
עממיים ושטחיים ...על אותם אלו שיוצאים כל היום
לבלות ושורצים במסעדות ...נו ...תנסה להגיש להם
צלחת דוריטוס מעורב עם אפרופו עם נגיעות
חמצוצים בתוספת שוקולד לאפיה לקישוט ...תנסה
להביא להם כזה דבר ...הם יהפכו לך את הצלחת על
המקום ...מה יש???
כן ...גם האדם השטחי ביותר!!! כשקורה והוא בטעות
מבין וחודר לרובד הפנימי של המאכל ...הוא מואס
בכל הנתונים החיצוניים שלו ...הוא רוצה דג סלומון כי
זה משובח באמת גם אם זה פחות מתובל
מתפוצי'פס!! תסכים איתי ...הנה לך דוגמא מהרובד
הכי הכי מגושם בעולם ...מאוכל ...מביגוד ...בכוונה
נצמדתי דווקא לרובד הכי נמוך הזה כדי להוכיח לך
שאין אחד מאיתנו שלא שייך בזה!!! ויש עוד הרבה
הרבה דוגמאות כאלו בעולם ואין כאן המקום
להאריך...
מה רואים מכל זה??? שכמה שהחומריות של
העולם ...כמה שהיא תהיה נוצצת ומושכת וססגונית...
עם טיפ טיפה עומק!!! עם קצת רובד יותר פנימי אל
תוכיות ומשמעות החיים ...אתה יכול פתאום לראות
איך יוצא לך כל המיץ ממושגים שפעם היית נדלק

מהם ...בא ניקח דוגמא מעשית מתוך ארמונו של
אחשוורוש ....אחשוורוש פותח לפני אסתר את כל
אוצרות המלכות ...הוא מראה לה את החור כרפס
ותכלת אחוז ...אוה ...איזה יופי ..איזה מדהים...
עכשיו!! בראש שלנו ...אם אסתר לא רוצה
להתלהב ולהתבלבל מכל הנוצץ והמרהיב הזה???
מה היא צריכה בשביל זה? היא צריכה להיות נורא
צדיקה ופאנאטית כזו ...שהיא עושה פרצוף לא
מבין ואומרת לאחשוורוש :לא ...הרבנים שלנו לא
מרשים ...אני אשת אברך ...אצלנו הכל פשט'ת...
אסור לנו עויילם הזה ...אבל לא!!! ממש לא!!!! אצל
אסתר זה לא הגיע מהמקום הזה בכלל!!! )כי אם
זה היה צריך להגיע מהמקום הזה ...זה לא היה
מגיע אף פעם (...בדיוק כמו שאצלי ...זה שאני
היום לא אוכל סוכריות ג'לי ..זה לא מגיע אצלי
ממקום של פאנטיות ..שלאברך בן תייירה אסור
לאכול סוכריות ג'לי ..אלא מאיפה זה מגיע לי?
ממקום של זזזזבל!!!! אותו דבר אסתר המלכה...
אסתר חונכה להיות עמוקה!!! להסתכל על כל דבר
ברובד ביותר פנימי ומשמעותי שלו ...וכשהיא
ראתה את אחשוורוש איזה קטנוני שהוא ...איך
שיש לו הכל ואין לו כלום ...איך שהכל כ"כ ססגוני
והכל כ"כ נוצץ אבל מבפנים אין לו כלום ...אין לו
מה למכור ...יש לו רק שיקולים קטנוניים של כבוד
ושררה ...זה פשוט הוציא לה את כל הטעם מכל
היפה והזוהר הזה!!!! היא ידעה שכל הנוצץ הזה
הוא בסה"כ סוכריות קטנות פושטיות של עוגה
שקונים אותם במחלקת תבלינים מחנות של חד
פעמי ..אם אסתר לא הייתה כזאת!!!! אם זה לא
היה מגיע אצלה מהמקום העמוק והמבין הזה...
אם היא הייתה צריכה להתגבר כל הזמן רק
מהמקום של מלחמת היצר מי יודע אם היא הייתה
מחזיקה מעמד ...אבל היא הייתה מחזיקה
מעמד!!!! כי גם היום יש בינינו בנות ישראל
שמחזיקות מעמד למרות שאין להם את העומק
הזה!!! והקב"ה מכריז עליהם בכל יום וכלל ישראל
עומד על הגבורת נפש שלהם ...אבל אסור לנו
לסמוך על זה ...חובתנו ללמוד מהאומן והפדגוג
הגדול -מרדכי היהודי ...שאמנם יודע להציב
גבולות ועד כמה שהוא יכל הוא שמר על אסתר
בתוך החממה השמורה שלו ...אבל במקביל הוא
לא היקל ראש ביציקת תוכן פנימי ולא רק מקיף...
מגילת אסתר היא שיא העדכנית והעכשוית
לדורנו!!!!
כל בת ישראל היום נמצאת בסיטואציה דומה
לאסתר המלכה!!!
וימי הפורים הם הזדמנות לעשות שוב ושוב חשבון
הנפש פנימי האם אני מוכנה לזה ...האם אני
ערוכה מספיק לניסיונות של דורנו ...למנצח על
איילת השחר ...אסתר היא סוף כל הניסים...
העמידה בניסיונות מהסוג של אסתר הם אלו
שיתנו את החותם לסוף הגלות ...ואז תזרח
השמש...

