
 המלכה במגילה
 ....לקרוא את המגילה

, שבו רואים שעם ישראל חוטא, ה"סיפור מגילת אסתר ידוע ב
ישראל חוזרים בתשובה , מעניש אותם ומעמיד עליהם מלך' ה

. ממש אותו מעגל כמו בספר שופטים, מושיע אותם' ובסוף ה
ל למדו "ך וחז"ידוע לנו שיש סיבה לכל מילה הכתובה בתנ

כולו ', לכאורה פרק א, אם כן. ממילים אלו דברים שונים
אפשר לספר זאת במילה ? שכן מה אכפת לי שושתי מתה, מיותר

ומה הסיבה לכל , מה הסיבה למוות, ועוד. וחצי
פעם ושתי , פעם ושתי, השינויים בתואר ושתי

 ?ופעם המלכה ושתי, המלכה
 

ונראה כיצד פרק , כדי להבין זאת נתבונן 
ראשית . הוא הפתיח להבנת כל המגילה' א

, עלינו לדעת שושתי הינה מזרע המלוכה
, ואילו אחשורוש עלה לשלטון מעושר וכח

אך כאשר התחתן על בת , אולם לא רצו אותו
הראשון ' ולכן בפס, המלך קיבלו אותו למלך

הבא ' ואילו מהפס, הוא מוזכר ללא תואר מלך
יש , אצל ושתי לעומת זאת. הוא מוזכר על התואר מלך

ושתי זו אישה . ועלינו להבינו מה פשר כל שינוי, שינויים
ואילו , ושתי המלכה היא אישה שהפכו אותה למלכה, פשוטה

עכשיו . היא אישה שנולדה מלכה וקראו לה ושתי, המלכה ושתי
כדי לזעזע ? מדוע, אחשורוש עשה משתה. ננסה להבין מה קרה

, אתם גויים כמונו, לומר להם אין בית מקדש, את עם ישראל
  !אין תורת ישראל ואין ארץ ישראל, אין עם ישראל

 

הגמרא מספרת שהוא לבש את בגדי הכהן הגדול והוציא את כלי 
זה מה , מכל הכלים והבגדים בעולם, בואו נחשוב, המקדש

נכון שהכל אולי כשר , זה בא לומר לנו? שאחשורוש מוציא
האם זה הגיוני לעשות ? אבל האם זה ראוי,ומותר לפי ההלכה

ישראל יושבים עם צורר , ופה הייתה בעיה מאוד קשה? כך
ה ואין מי "אותם ומזלזל בקב" מחבק"בזמן שהוא , היהודים

. אפשר לומר שזו המרה העיקרית והסמויה של המשתה! שמוחה
בהמשך אחשורוש אומר לכל אישה בתולה שמגיע , ויותר מזה)

, להיות חצי שנה בתמרוקים וחצי שנה בזמן המור, לבית הנשים
שמן , שמן שמושחים את כלי המקדש? מהו שמן המור

אתה , אז תראו איזה נוכלות וצביעות, שמקדשים איתו דברים
, והמטרה שלך תמיד לפגוע ביהודים, רוצה לאחד את כולם

שלום "לפגוע בצניעות ובתורה של עם ישראל בתחפושת של 
 ".עכשיו

 

באמצע המשתה אחשורוש רוצה להוציא מכל אדם את 

, הוא רוצה להראות שהוא נולד מלך, המחשבה שהוא הפך למלך
יש את ושתי , מצד שני, ולכן תמיד מכנים אותו המלך אחשורוש

הוא רוצה , אך אחשורוש לא מוכן לשמוע זאת, שנולדה מלכה
אני הפכתי אותה למלכה ולכן מכנה אותה ושתי , לומר לכולם

 !המלכה
 

אפשר , האישה היא יצור נחות, באותה תקופה, צריך להבין
אצל עם ישראל , כמובן שזה אצל הגויים בלבד, לזלזל ולפגוע בו

יש מקורות בלי סוף )יש מצווה להוקיר ולכבד את האישה 
אומרים , כמו לקנות לאישה מתנה בכל חג, (ביהדות

 .'אשת חיל ולא איש חיל וכו
 

ולכן , אחשורוש לא מסכים שאישה תהיה מעליו
והם קוראים לה , שולח אליה משרתים פשוטים

כמו !!! היא זועקת, שהיא רוצה זו, "ושתי המלכה"
היא ? מה הכוונה, ותמאן המלכה ושתי, שנאמר

לכו לאחשורוש ותאמרו לו שאני , זועקת עליהם
הוא היה , לא הוא הפך אותי, הפכתי אותו למלך

הם פונים ! ?מי הוא בכלל, מנקה סוסים ואורוות
מרוב ! ואיזו בושה, מול כל הקהל, אליו בחזרה
מה , ושואל את יועציו, הוא פשוט רותח, הכעס שלו עליה

כלומר בזו שרוצה להראות שהיא מלכה ! לעשות במלכה ושתי
ואז מגיע ממוכן . זו שמבזה אותי, אני אראה לה! בזכות עצמה

היא ושתי המלכה ולא , הוא פשוט אומר, ואם נשים לב,( המן)
אדוני המלך , כלומר, היא רק ושתי, ובסוף אומר, המלכה ושתי

 !והיא סתם אישה פשוטה, אתה באמת מלך מלידה
 

כמה אפשר , המלכה -מדיוק של מילה אחת , רק נשים לב
נראה מה גורם לאדם הקנאה הכבוד , אבל יותר מזה, ללמוד

שהרי אמרו חכמים שאלו דברים שמוציאים את , והתאווה
ופשוט , ועוד שכועס ולא שם לב מה הוא עושה, האדם מן העולם

כמה דברים אלו נכונים לימינו לצערינו שכל אחד ... הולך לרוצח
ולא חלילה מתוך , בואו נחיה יחדיו שוב באחדות, בא ופוגע בשני
, פחות שנאה, פחות ויכוחים, קצת פחות כעס, שנאה וסכסוך

לפני שחלילה יגיע , ככה נוכל להתאחד, יותר אהבה ויותר האזנה
 . שיעורר אותנואלינו המן חדש 
 יהי רצון שנזכה 

ה שיתקיים בנו "בע
ישנו "' הפך הפס

מפורד ומפוזר ... עם
שנדאג , "בין העמים

ולא רק למי , לכולם
 ... שקרוב אליי
 !שבת שלום
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 !‘לשם שמים‘פורים ב
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  !!ק-נ-שוק פורים ע

פרטים בעמוד האחורי
 

 גיא חרבי: עורך ראשי



איך . הרב ישן כשלוש שעות בלילה
בדקנו מתי הוא עונה ? אנחנו יודעים

שנשלחות אליו  SMS-להודעות ה
   ת הסלולרי“במסגרת השו

סיפר על עצמו שכאשר היה בשיעור א '
 -פעמים  2הוא סיכם כל שיעור גמרא 

  עד שהבין
 חזון ”בעל )הרב יחזקאל אברמסקי

הרב . השיא את הרב אבינר( “יחזקאל
ל והרב שלמה מן ההר “צבי יהודה זצ

  .נכחו בחופה, ל"זצ
 הרב לובש עד היום חליפה

מהחתונה ואחת שקנה ביד 
  שניה

 הוא מסתובב עם אוזנייה
לסלולרי בכל שעות היום 

, ומסייע לאנשים בשיחות טלפון
לא פעם סייע . בכל שעה

   אנשים מהתאבדות והציל
 חלקה”כשילד מגיע אליו לעשות“ ,

  הוא מכין לו אוריגמי
 העריך במיוחד את ראש הממשלה

  לשעבר יצחק שמיר
 מעודד הליכה ליועץ זוגיות גם במקרים

  ואף קודם הנישואים -קלים 
 נכנס לאוניברסיטה למדעים  61בגיל

והנדסת  פיזיקה ,מתמטיקה ולמד
. והוסמך כמהנדס אלקטרוניקה חשמל

סיים השתלמות במרכז לחקר גרעיני 
 בצרפת

 שירת תקופה בחיל האוויר של צבא
   צרפת

 ניסה להקים עיתון שפועל על בסיס
  יושר אך לא מצא לו מימון

 022-022בכל יום הרב מקבל בין 
 322לפני חגים ובערך  022, מסרונים

  בעת מלחמה
 כיצד "השאלה הנפוצה ביותר היא

 "?התפללתי וזה לא קרה
הוא מצליח לסמס גם תוך כדי הליכה  
 רוב שעות היום נוכח הרב בישיבה

  ואינו מפספס שיעורים
 לאחרונה הגיע לישיבה עם דלקת

ריאות כדי שהשיעורים הקבועים לא 
  יתבטלו

 נוהג לשמוע שיעורים מוקלטים של
ראש ישיבת מצפה , הרב צבי קוסטינר

  רמון
 מפנה שאלות הלכתיות על הצבא

זאת כדי לחזק , לרבנות הצבאית
  אותה

 אמר מספר פעמים שמרוב פניות
שפונים אליו בקושי יש לו זמן 

  י על הפרשה"ללמוד רש
 נשאל פעם מה לעשות אם מדברים

תהיה ”: על מישהו לשון הרע ואמר
כזה שגם אם אומרים עליו רעות אף 

  "אחד לא יאמין
 עדיף לשבת וללמוד ולא "אמר כי

   " ללכת להפגנות
 תלמידיו מספרים כי להפתעתם

הרב נעדר ליומיים מבית 
וכשחזר סיפר כי , המדרש

עבר צינתור בבית החולים 
ונמנע מלספר , “שערי צדק”

מים כדי לא “לתלמידים ולר
   לגרום לביטול תורה

 בכל יום שלישי הרב אבינר
בחופש מן הישיבה ומבלה את 

  יומו עם משפחתו ואמו
הרב מגיע לישיבה , למעט יום שלישי

כאשר הוא מאחר . בדיוק 23:60בשעה 
הוא נוהג , 23:02לשיעור ומגיע בשעה 

זה בגלל הקץ ”: להתנצל
שיש פקקים וריבוי , כלומר" )המגולה

מכוניות בגלל שיבת ציון וקיבוץ 
  (הגלויות

 כשלמד כאברך נמנע מלקבל
מלגה כדי לא לחיות על 

לפרנסתו . חשבון הציבור
לימד מתמטיקה בישיבת 

ואחד “ נתיב מאיר”
מתלמדיו היה הרב יוסף 

  קלנר
 הודה כי מתמטיקה היא

אהבתו השנייה 
  אחרי התורה

 כשנשים שואלות את
הרב שאלות רגישות 

הוא מפנה אותן  -בנושאי צניעות 
  לאשתו

 הרב מקפיד על כך שתלמידיו לא
כיוון שזו , ישוחחו בזמן שירי שבת

  עבודת השם
 נוהג להתפלל ולעשות קידוש והבדלה

 מתוך סידור
 תלה שלט ' עופרת יצוקה'בזמן מבצע

עת מלחמה : "בלוח המודעות
להתחזק .0להתחזק בתפילות בכוונה .6

שמירת הלשון , בלימוד חפץ חיים
להתחזק לעשות . 0 60:20-60:60

להתחזק .2תשובה כל אחד בעניינו 
 "שלמה אבינר, באהבת ישראל

 מעביר בכל יום שיעור בנושאים
  אקטואליים בזמן ארוחת הצהריים

 הוסמך לרבנות על ידי הרב עובדיה
 יוסף והרב גורן

 לשר “ חינוך באהבה”העניק את הספר

כשזה הגיע לביקור , החינוך גדעון סער
כשהשחקן יהודה לוי הגיע . בישיבה
הוא הראה לו את ספר הכוזרי , לישיבה

 שכתב הרב יהודה הלוי
 בזמן ההתנתקות טען כי המסר החשוב

אבל ”המרכזי הוא שלא תמיד מנצחים 
, זה לא אומר שהדרך שלנו אינה נכונה

אבל לפעמים נופלים , הדרך נכונה
בנוגע ". וצריך להמשיך בדרך

מספיק "להתנתנקות מעזה אמר הרב 
לדעת שזה קרה כדי שזה יביא אותי 

אם . בכיתי שם בהרבה רגעים, לדמעות
אני חושב על מה שקרה שם אני יכול 

 “לבכות גם עכשיו
 השתתף במלחמות ששת הימים ויום

 כיפור והגיע לדרגת סגן
 עצת נפש"הקים את ארגון" ,

שמטרותיו העיקריות הן סיוע 
לשנות  להומוסקסואלים דתיים

  נטייתם המינית את
 דבר תורה שבועי של הרב אבינר

, צרפתית, מתורגם לשפות לאנגלית
. רוסית פורטוגזית וגרמנית, ספרדית

. עותק קבוע נשלח ליהונתן פולארד
לרב קשר מיוחד עם פולארד ואף 

נפגש עמו ונטע לכבודו עץ 
  רימונים

 זה " קו"אמר כי “ הקו”על ישיבות
. סמל למחלוקת, תחילת אותיות קורח

ולא , אמר כי צריך אחדות בין האנשים
אחדות הדעות ואין לסתום לאחרים 

 את הפיות
 יחד עם גרעין  00לישראל עלה בגיל

 “בני עקיבא”
אחוז אחד " :על מסורבות גט אמר

תשעים . בלבד בגדר מסורבות גט
על האחוז . ותשעה אחוזים מקבלות גט

 "האחד הזה גם יש להיאבק במסירות
 את אשתו הכיר בגרעין התיישבות

  בחברון
 תפקידו הראשון כרב היה בקיבוץ לביא

  שם שילב גם עבודה חקלאית
נוסע הרב , בנוסף לפעילותו בארץ

, ל"אבינר מספר פעמים בשנה לחו
על מנת לארגן גרעיני , בעיקר לצרפת

עלייה במסגרת עמותה לעלייה 
 קהילתית

 הרב שלמה אבינר



מספר מר אברהם 
 ראש מינהל     , ליפשיץ

 :החינוך הדתי
. שנים -5מורה כ ל שימש "הרב זצ ר מרן"מו

פעם לא נכנס בהפסקות הרב אף  מרן, בתקופה זו
כדי , אלא תמיד נשאר בכיתה או בחצר, לחדר המורים

פעם אחת נישק . לשוחח עם תלמידים או ללמוד משניות
 .א"הרב שמואל שליט, תושב צפת את ידו של בן הרב

במהלך השיחה ביניהם סיפר לו האיש שלפני שנים רבות הוא 
אך , היה תלמיד של אביו והגיעה לו כנראה נזיפה קשה

דווקא באותו , ספק ליטף אותו וצירף, הרב ספק סטר לו מרן
קיבלתי הרבה מכות בימי : "אמר אותו אדם. סוכרייה, הרגע

אף פעם לא קיבלתי נזיפה בכל כך הרב אהבה כמו בפעם . חיי
 ".היא השפיעה עלי לכל ימי חיי. הזאת
הרב לא הסתדר עם תלמיד מסוים והקשר  ר מרן"כשמו

הוא היה מתפלל על , ביניהם לא היה מספיק נכון וטוב בעיניו
אזי , ואם נוכח לראות שהתפילה לא מספיקה. אותו תלמיד

הנהגה ברוכה שלמד מהרב צדקה )היה צם עבור אותו תלמיד 
 (.ל"זצ

 :בן מרן הרב , הרב שמואל אליהו מספר
מ היה מדבר עם ילדים "ל הכ"מרן אבא זצ

כך הוא . כאילו הוא בגילם ובשפה שלהם
במהלך , פעם אחת. היה מדבר עם כולם

ראה ילדים אחרי , ביקור בבית סוהר ברמלה
מי : הוא שאל את מנהל בית הסוהר. הגדר
זה אגף הילדים בבית : והמנהל עונה לו? אלה

אני רוצה ללכת : הרב למנהל אמר מרן. הסוהר
הם , אי אפשר: אומר המנהל. לשם לדבר איתם

יתפרעו ויפריעו ויזרקו עליך ביצים על הגלימה המכובדת 
 .שלך

, בשביל זה יש מכבסה -אם יזרקו ביצים : הרב אומר לו מרן 
אני לא עוזב את בית הסוהר מבלי לדבר עם הילדים 

 .האסירים
הרב בא לבקר  ברגע שהודיעו לאסירים הצעירים שמרן

התארגנו המדריכים שלהם ועזרו להם לפרוץ את , אותם
מחסן הביצים והעגבניות כדי שלכל אחד יהיה מה לזרוק על 

 ..הרב

 
הרב לבית הסוהר  הגיע מרן

של הצעירים וכל הנערים 
. ישבו ועשו מהומה גדולה

הרב וראה נער  הסתכל מרן
בן ארבע עשרה שהרב זיהה 

קרא . אותו כמנהיג שלהם
: ושאל אותו, הרב לו מרן

שלוש ? מתי יהיה פה שקט
ואכן , הבטיח הבחור, דקות

לאחר שלוש דקות בדיוק 
הבחור הרים את ידו 

 .והשתרר שקט מוחלט
הרב התחיל לדבר איתם מליבו באהבה רבה במשך  ואז מרן

, כל החיים לפניכם! אתם לא אסירים: אמר להם. כמעט שעה
. תצאו מפה ותבואו אלי. אתם יכולים לחזור לחיים בריאים

הרב את המזכיר שלו שיקנה להם מחוץ  בינתיים שלח מרן
לבית הסוהר ממתקים ושאר דברים שלא נמצאים בתוך 

כשהמוכר שמע למי מיועדים הממתקים . הכלא
. הרב לא הסכים הוא רצה לשלם מכיסו אך מרן

הפעם , בפעם הבאה תשלם מכיסך: הוא אמר לו
 .זו המצווה שלי

כשנגמרה השיחה באו כל האסירים הצעירים  
ונעמדו בשורה ישרה כדי לקבל ברכה 

 ,.הרב ממרן
עם דמעות כאילו , הרב ברך אותם אחד אחד מרן

בסוף הברכות עמד הבחור שארגן . היה אבא שלהם
: הרב ושאל את מרן, גם את המהומה וגם את השקט

אנחנו רוצים לזרוק . יש לנו בתוך הכיסים ביצים ועגבניות
אותם על המדריכים שלנו שהם עודדו אותנו לזרוק אותם 

בשום פנים : הרב ענה לו מרן? האם זה מותר לנו. הרב, עליך
גם הם יהודים וגם אותם , ואופן אל תזרקו על המדריכים

 .גם הם צריכים לחזור בתשובה, צריך לקרב
אבא היתה היכולת הנדירה הזו להיות גם בעומקה של  מרן

, גם עם מתיישבים. ההלכה וגם בחושן משפט ובעומק הקבלה
ועם , גם עם ילדים שמקבלים חומש וגם עם אסירים בכלא

 .כולם לדבר בגובה הלב והעיניים

נדמיין מצב בו ילד חוזר הביתה מבית הספר ודמעות 
האמא , בעיניו ישר האמא מפצירה בילדה לשמוח ולחייך

כל כך רוצה לשמח את ילדה אז היא מבקשת ממנו 
דבר זה הינו נמשל , להפגין סימני שמחה

לחודש אדר בו יש דגש מיוחד להיות בשמחה 
יותר משאר החגים האחרים ודבר זה מלמד 

שאולי חודש אדר הוא אינו חג שמח 
ל "מיסודו ויש בו עצב נסתר לכן חז

אם כן מה הדבר ! מצווים אותנו לשמוח
סיפור מגילת אסתר מתחיל במסיבה ? העצוב

שעורך אחשורוש מכיוון שסבר שהוחרבה 
, מדינת היהודים ולא תוקם מדינה שוב

בהמשך המגילה יש גזירה מהמן להרוג את 
, אך בדרך נס טבעי, כל היהודים ביום אחד

אבל מדינת היהודים לא , תלו את המן ובניו על העץ
הוקמה בימיה של אסתר ויותר מזה אסתר מאבדת את 
בעלה ונשארת שבויה בעל כרחה בבית הצורר אחשורוש 

ומגילת אסתר מסתיימת בכך שעם ישראל נשאר תחת 
והוא מטיל מס ענק על כל , שלטונו של אחשורוש הרשע

ל למרות שרק דבר אחד נפתר "לכן אומרים חז, נתיניו
במגילת אסתר ונשארנו בגלות חשוכה אנו צריכים 

זכינו  8491בשנת , לשמוח על גזירת המוות שנפתרה
וכך , שהוקמה מדינת עצמאית הנשלטת בידי יהודים

ומי שאינו מעריך את ! השלמנו את נס מגילת אסתר
הקמת מגינה יהודית עצמאית בארץ ישראל מוזמן 

סוריה ולחזור עם , מצרים, לצאת לנופש באוקראינה
 !   תובנות בריאות יותר

משנכנס אדר מרבין בשמחה
 






