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נכתב ע"י התלמידים

ֹאמר ְל ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה" 1ואמר האדמו"ר זיע"א שראינו כי דקדקו בגמרא על כפל
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשַׁ ,ויּ ֶ
" ַויּ ֶ
2
המילה "ויאמר" משפסקה רוח הקודש השתמשו בבת קול ,ובעניין בת קול מצינו בתלמוד
"משחרב בית המקדש ניטלה נבואה וניתנה לשוטים ולתינוקת".
וביאור העניין הוא על פי מה ששמע סיפור על כ"ק האדמו"ר רבי אהרון מקרלין שרצה לנסוע לעיר אחת
להוכיחם ואח"כ נתחרט ולא רצה לנסוע כי שמע שהם קשי עורף .והתארח במלון בכפר אחד ,ובא אליו שר
אחד והכהו ואמר לו דבר דבר .והבין מדבריו שנשלח לו קול מן השמים שיסע לעיר ויאמר להם דברי מוסר,
ועשה כן והצליח  ,וזה מרמז הכתוב" 3ואזניך תשמענה דבר מאחריך"
ויש שיבינו מקול חיות ועופות מה לעשות.
וזה נוכל לומר גם כאן כי אמרו ז"ל כיון שהגיע לבית הצלמים נסתלקה ממנה רוח הקודש ,והייתה נבוכה
מה לעשות אם תספר לפני המלך כל לבה ובסעודה הראשונה לא דיברה עם המלך מעניין המן ,כי לא ראתה
עוד שום השתנות בעולם מהתעניות.
והייתה אסתר יראה לדבר סרה על המן כי אולי עוד לא הגיע מפלתו ותוכל להגדיל ח"ו עוד הרעה ורק
בסעודה השנייה שנעשה שינוי שנתגדל מרדכי ,התחילה לשפוט אולי הגיע העת לדבר לפני המלך כל לבה
ועם כל זה הייתה יראה להוציא שם המן רק אמרה כי נמכרנו ולא הזכירה שם מי עד שאמר לה המלך
לאמר.
אז אמרה איש צר ואויב המן הרע הזה ,והבינה מזה שניתנה רשות משמים .והשתמשה בבת קול וזהו
שאמר המלך אחשורוש מה אמר? מפרש הכתוב ויאמר היינו שאמר לה תיבת ויאמר והבינה שנשלח לה
קול מן השמים שתאמר כל לבה ועשתה כן והצליחה.
ומזה נבין את קביעת חז"ל שקבעו לדורות ימי משתה ושמחה .והכוונה כי השמחה מקורה הוא טוב ויכול
להמשיך עליו על ידי השמחה השפעות טובות וכן להיפך ע"י צער ויגון למרות שידמה לו שבאה מצד הטוב
יכול ליפול לידי עצבות ונופל בגיהינום והנה אסתר שרצתה לכבוש את המן שורש הרע שיוכנע תחת
הקדושה ועל ידי זה תוכל להרע לו.
עשתה משתה ושמחה והזמינה את המן שיקבל שמחה של קדושה מסעודת אסתר ,כמו שכתוב "ויצא המן
ביום ההוא שמח" ונתעורר בו הרהור טוב על ידי זה היה ביכולתה למשול עליו ולהפילו וכן היה .וכאשר רו
שכל כך גדול כוח השמחה שאף שבאה מצד עולם הזה היה בכוחה להמשיך ישועות ,קבעו לדורות הימים
האלה ימי שמחה שעל ידה ימשיכו עליהם כל הטוב.
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