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וכאשר אבדתי אבדתי/ הרבנית תמה בר נתן

כגיגיתההראתעליהםהקב"השכפהמלמד...ההרבתחתיתויתיצבויז)יט,.שמות1

ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם . א"ר אחא בר יעקב מכאן

מודעא רבה לאורייתא . אמר רבא אעפ"כ הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב (אסתר ט, כז)

קימו וקבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר.( שבת פח.)

רש''י: מודעא רבה- שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם- יש להם תשובה, שקבלוה באונס.

התורהקבלתבבחי'וברצון,באהבהוישראלקוב''הבדביקותעליונהבחינהשנתגלהברצון,קבלוההדרומשמעות.2

מחודשת. שעד אז היה חסר עדיין בקבלת התורה בחי' הרצון, שכל זמן שהיתה ע''י כפיה עדיין אין זו בחינת הדביקות

השלמה, ורק ע''י הקבלה מרצון נשלמה תכלית קבלת התורה שהוא בחי' הדביקות הראויה בין ישראל לאביהם

שבשמים. ונס פורים הוא אשר הביא את ישראל למדרגה של הדר קבלוה ברצון, מתוך גודל גילוי אהבתו ית' לעמו

ישראל שכמוהו לא היה מעולם, שמתוך כך נתעוררו והדר קבלוה ברצון. ( נתיבות שלום, פורים)

יָבֹואֲאֶׁשרוְִאָּׁשהִאיׁשָּכלֲאֶׁשריֹוְדִעיםַהֶּמֶל�ְמִדינֹותוְַעםַהֶּמֶל�ַעְבֵדיָּכליאָמְרֳּדָכי.ֶאלוְַּתַצּוֵהּוַלֲהָת�ֶאְסֵּתרוַּתֹאֶמרי.3

ֶאל ַהֶּמֶל� ֶאל ֶהָחֵצר ַהְּפנִיִמית ֲאֶׁשר �א יִָּקֵרא ַאַחת ָּדתֹו ְלָהִמית ְלַבד ֵמֲאֶׁשר יֹוִׁשיט לֹו ַהֶּמֶל� ֶאת ַׁשְרִביט ַהָּזָהב וְָחיָה וֲַאנִי

�א נְִקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל� ֶזה ְׁשלֹוִׁשים יֹום. יב וַּיִַּגידּו ְלָמְרֳּדָכי ֵאת ִּדְבֵרי ֶאְסֵּתר. יג וַּיֹאֶמר ָמְרֳּדַכי ְלָהִׁשיב ֶאל ֶאְסֵּתר ַאל

ְּתַדִּמי ְבנְַפֵׁש� ְלִהָּמֵלט ֵּבית ַהֶּמֶל� ִמָּכל ַהּיְהּוִדים. יד ִּכי ִאם ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי ָּבֵעת ַהּזֹאת ֶרוַח וְַהָּצָלה יֲַעמֹוד ַלּיְהּוִדים ִמָּמקֹום

ַאֵחר וְַאְּת ּוֵבית ָאִבי� ּתֹאֵבדּו ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ָּכזֹאת ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות. טו וַּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ְלָהִׁשיב ֶאל ָמְרֳּדָכי. טז ֵל� ְּכנֹוס ֶאת

ָּכל ַהּיְהּוִדים ַהּנְִמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן וְצּומּו ָעַלי וְַאל ּתֹאְכלּו וְַאל ִּתְׁשּתּו ְׁש�ֶׁשת יִָמים ַליְָלה וָיֹום ַּגם ֲאנִי וְנֲַערַֹתי ָאצּום ֵּכן ּוְבֵכן ָאבֹוא

ֶאל ַהֶּמֶל� ֲאֶׁשר �א ַכָּדת וְַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי. יז וַּיֲַעבֹר ָמְרֳּדָכי וַּיַַעׂש ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצּוְָתה ָעָליו ֶאְסֵּתר. (פרק ד)

יְִתָּבַר�ה'ֲאָבלָאַבְדִּתי.ָאַבְדִּתיוְַכֲאֶׁשרֶאְסֵּתר,ָאְמָרהוְַעל-ֵּכןנְִהיָָתה.�אָּכמֹוהּוֲאֶׁשרְמאֹדְּגדֹוָלהָצָרהֵעתָהיְָתהּוֶבֱאֶמת.4

ָחַמל ָעֵלינּו וְָהַפ� ַהָּדָבר ְלטֹוָבה ְּבכַֹח ָמְרְּדַכי ַהַּצִּדיק ֶׁש�א ִהּנִיַח ֶאת ְמקֹומֹו ְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ַאַחר ֲאֵבָדתֹו. ֶׁשֶּזהּו ְּבִחינַת ּוְבָכל

יֹום וָיֹום ָמְרֳּדַכי ִמְתַהֵּל� ִלְפנֵי ֲחַצר ֵּבית ַהּנִָׁשים ָלַדַעת ֶאת ְׁשלֹום ֶאְסֵּתר ֶׁשִהיא ְּבִחינַת ֲאֵבָדתֹו ַּכּנַ"ל. ּוַמה ּיֵָעֶׂשה ָּבּה. וְֶאְסֵּתר

ַהַּצֶּדֶקת ִהיא ַּגם ִהיא �א ִהְתיֲָאָׁשה ַעְצָמּה ִמן ָהַרֲחִמים. וְַעל-יְֵדי ֶזה �א ַּדי ֶׁש�א נֶֶאְבָדה ֵּבינֵיֶהם ַאף ַּגם ַעל יָָדּה ַּדיְָקא ָזכּו

ְלתֶֹקף ַהּנֵס ְלַהְכנִיַע ּוְלַהִּפיל ָהָמן-ֲעָמֵלק ַמָּפָלה ְּגדֹוָלה וְִלְמצֹא ֲאֵבדֹות ַרּבֹות ( ליקוטי הלכות, רבי נתן, ברכות הנהנין)



בס"ל

ואיןהמלכות,כסאעליושבוהואמלך,שהואבעצמודעתושנתיישבאחראחשורש",המלך"כשבת.5

מתנגד למלכותו. וזה היה בשנת שלש למלכו, שאז חשב כי הוא מלך על כל העולם, כאשר

אין לישראל המלכות. שכל זמן שישראל יש להם מלכות, אין לאומות המלכות. ועתה כאשר חשב

שסר המלכות מישראל, היה מלכותו בשלימות.... ומלמד אותנו כי כל הסעודה הזאת בשביל שחשב

כי ישראל לא היו נגאלים, ולכך כל סעודתו להכעיס השם יתברך ( מהר''ל, אור חדש, ב)

ידיהםרפוועניןהתורה.מןידיהםשרפומד):פ'(פסיקתאז"לודרשוברפידים",ישראלעםוילחםעמלק"ויבואכתיב.6

הגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה שנגזר מלשון הכתוב (ירמיהו מז) "לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידים", היינו שהיו

מסולקי החיות ולא האמינו בעצמם והיו כמתיאשים... והנה מחמת סילוק החיות ורפיון ידים, שהוא פגם בפנימיות,

בשביל זה עצמו שוב היתה לעמלק שליטה עליהם להוציאם מתחת כנפי הענן להריגה.

שהםוהיינוהמצות,מןישנוז"לואמרואחד",עם"ישנולאחשורוששאמרעמלקזרעהמןעניןהיהעצמושזהונראה.7

בבחי' שינה שלא נשאר אלא קיסטא דחיותא. והיינו מפני שהיו בסעודתו של אותו רשע [לעיל יב ע"א] שנעשתה בשביל

שמטו שבעין שנין ולא איפרקי אמר תו לא מיפרקי [לעיל יא ע"ב], ובשביל זה עשה הסעודה, וישראל שהיו שמה היה

נראה כמודים לו והנם כמתיאשים מן הגאולה ( שם משמואל, ויקהל, שקלים, תרע''ט)

שינהלפניאיןאנירשע,הקב"הא"לאלעזררביבשםברכיהרביאחד,ה'בושכתובאותולוישןאחדעםישנוד"א.8

דכתיב הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, ואתה אמרת שיש לפני שינה חייך שמתוך שינה אני מתעורר על אותו האיש

[ומאבדו] מן העולם שנאמר ויקץ כישן אדני ( ילקוט שמעוני, נ''ך, תתרנ''ד)


