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 ספר אסתר פרק ב 

ן ִקיׁש ִאיׁש יְִמינִי: ן ִׁשְמִעי בֶּ ן יִָאיר בֶּ י בֶּ כַׁ ִביָרה ּוְׁשמֹו ָמְרדֳּ ן הַׁ ר  ִאיׁש יְהּוִדי ָהיָה ְבׁשּוׁשַׁ ָֹּלה ֲאׁשֶּ ג יִם ִעם הַׁ ר ָהְגָלה ִמירּוָׁשלַׁ ֲאׁשֶּ

ל: ָהְגְלָתה ִעם יְָכנְיָה ְך ָבבֶּ לֶּ ְדנֶּאצַׁר מֶּ ְגָלה נְבּוכַׁ ר הֶּ ְך יְהּוָדה ֲאׁשֶּ לֶּ ֹּדֹו ִכי ֵאין ָלּה ָאב  מֶּ ת ד ְסֵתר בַׁ ָסה ִהיא אֶּ ת ֲהדַׁ ֵֹּמן אֶּ וַׁיְִהי א

ת: י לֹו ְלבַׁ כַׁ ה ּוְבמֹות ָאִביָה וְִאָמּה ְלָקָחּה ָמְרדֳּ ְראֶּ ת מַׁ ַֹּאר וְטֹובַׁ ת ת נֲַׁעָרה יְפַׁ  וֵָאם וְהַׁ

 פרשה ו פסקה ב  - מדרש רבה אסתר

)ב( איש יהודי היה בשושן הבירה איש מלמד שהיה מרדכי שקול בדורו כמשה בדורו דכתיב ביה )במדבר י"ב( והאיש 

משה ענו מאד מה משה עמד בפרץ דכתיב )תהלים ק"ו( ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ וגו' אף מרדכי 

עו מה משה לימד תורה לישראל דכתיב )דברים ד'( ראה למדתי אתכם כן דכתיב דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זר

 חקים ומשפטים אף מרדכי כן דכתיב דברי שלום ואמת וכתיב )משלי כ"ג( אמת קנה ואל תמכור 

יהודי למה נקרא שמו יהודי והלא ימיני הוא לפי שייחד שמו של הקב"ה כנגד כל באי עולם הה"ד לא יכרע ולא ישתחוה 

יה ועובר על גזירת המלך אלא כשצוה אחשורוש להשתחוות להמן חקק עבודת כוכבים על לבו ונתכוון כדי וכי קנתרן ה

שישתחוו לעבודת כוכבים וכשהיה רואה המן שאין מרדכי משתחוה לו נתמלא חימה ומרדכי אומר לו יש אדון 

הקב"ה נקרא יהודי לומר יהודי  המתגאה על כל גאים היאך אני מניחו ואשתחוה לעבודת כוכבים ולפי שייחד שמו של

 יחידי 

וי"א שהיה שקול כאברהם בדורו מה אברהם אבינו מסר את עצמו לתוך כבשן האש והחזיר והכיר לבריות גדולתו של 

הקב"ה הה"ד )בראשית י"ב( ואת הנפש אשר עשו בחרן אף מרדכי בימיו הכירו הבריות גדולתו של הקב"ה הה"ד 

יחד שמו של הקב"ה וקדשו ולפיכך נקרא יהודי דכתיב איש יהודי אל תקרי יהודי אלא ורבים מעמי הארץ מתיהדים וי

 יחידי:

 

 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יג/א 

רבי יוחנן אמר לעולם מבנימן קאתי ואמאי קרי ליה יהודי על שום שכפר בעבודה זרה שכל הכופר בעבודה זרה נקרא 

 :יהודי

 

 ספר אסתר פרק ג 

ְך ּוָמְרדֳּ  לֶּ מֶּ ֲחוִים ְלָהָמן ִכי ֵכן ִצָּוה לֹו הַׁ ְֹּרִעים ּוִמְׁשתַׁ ְך כ לֶּ מֶּ ר הַׁ עַׁ ר ְבׁשַׁ ְך ֲאׁשֶּ לֶּ מֶּ ְבֵדי הַׁ ֲחוֶּה:וְָכל עַׁ ע וְֹלא יְִׁשתַׁ ֹּאְמרּו  כַׁי ֹלא יְִכרַׁ וַׁי

ָתה עֹוֵבר אֵ  דּועַׁ אַׁ ָכי מַׁ ְך ְלָמְרדֳּ לֶּ מֶּ ר הַׁ עַׁ ר ְבׁשַׁ ְך ֲאׁשֶּ לֶּ מֶּ ְבֵדי הַׁ ְך:עַׁ לֶּ מֶּ { ֵאָליו יֹום וָיֹום וְֹלא \}ְכָאְמָרם\וַׁיְִהי ְבָאְמָרם  ת ִמְצוַׁת הַׁ

ר הּוא יְהּוִדי: ם ֲאׁשֶּ י ִכי ִהִגיד ָלהֶּ כַׁ ְמדּו ִדְבֵרי ָמְרדֳּ ם וַׁיִַׁגידּו ְלָהָמן ִלְראֹות ֲהיַׁעַׁ ע ֲאֵליהֶּ  ָׁשמַׁ

 

 

  תרמ"גשפת אמת לפורים 

הו"ל למיכתב כרע. ופרשנו כי מודיע לנו הכתוב כי מלבד שלא כרע במעשה רק כי  בפסוק ומרדכי לא יכרע דלכאורה

 לא עלה במחשבתו שום ספק אם יכרע. כי היו"ד על שם המחשבה נאמרה. 

גם פרשנו כי הוא הכנה לדורות שבכל דור יש צדיק והוא לא יזוז מאמונתו בכל מיני שמדות. ואמת כי זה כחו של 

ש מרע"ה. לכן כתיב איש יהודי הי' כו' ושמו מרדכי. כי בכל דור יש איש יחיד שכולל כל מרע"ה כידוע שמרדכי שור

הדור והוא הארת משה רע"ה. ואז היה שמו מרדכי רק כי היה בזמן הסתר וגלות. ופעל בנסיון זה שלעולם לא יכרע 

הנסים. שכפי הנסיון כנ"ל. ובשכר זה שלא כרע זכה להוסיף כריעה והודאה יתירה במודים שנתוסף הודאת על 

 למסירת נפש שלא לירא ולהכניע לסט"א כן זוכין להכנע אליו ית':
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 רבי נתן ליקוטי הלכות /

אף על פי שעקר הענוה הוא, שיהיה אין ממש, אוף על פי כן אסור להיות עצל ונבזה, שקורין "שלימזלניק", כי זה כמו 

  וגבור חיל מאד לעמד כנגד כל המונעים מעבודת השם בבחינת:ענוה פסולה, חס ושלום, כי צריך להיות חזק ואמיץ 

ויגבה לבו בדרכי השם, כי כשמבטל עצמו נגד הבעלי גאוה, הרוצים להרחיקו מדרכי אמת, אזי על ידי הענוה שלו הוא 

 נותן כח להגאות, שהם הבעלי גאוה הנ"ל, ועל כן ענוה פסולה הוא בחינת פגם הגאות. 

שהחיה את אגג על ידי שבטל דעתו נגד דואג, ושמואל הנביא הוכיחו על ענוה זאת: הלוא  וזה היה הפגם של שאול,

אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. והתקון היה על ידי מרדכי, שאף על פי שהיה ענו באמת בבחינת אין, 

ומרדכי לא יכרע ולא אוף על פי כן לא רצה להכניע את עצמו נגד הבעלי גאוה, שהם בחינת המן, כמו שכתוב: 

ישתחוה. ובאמת יש בענין זה משקל גדול ודק מאד, שצריכין להיות בבחינת אין ומה, ממש ואף על פי כן יהיה גבור 

  חיל וחזק מאד נגד כל הרשעים והמונעים. )שם, אות כג(:

 

 ספר שמות פרק יז 

ל ִריב ְבנֵי יִשְ  ָסה ּוְמִריָבה עַׁ ָמקֹום מַׁ ֹּוָה ְבִקְרֵבנּו ִאם ָאיִן:וַׁיְִקָרא ֵׁשם הַׁ ֹּר ֲהיֵׁש יְה ֹּוָה ֵלאמ ת יְה ָֹּתם אֶּ ל נַׁס ֹּא ֲעָמֵלק  ָרֵאל וְעַׁ וַָׁיב

ם ִעם יְִשָרֵאל ִבְרִפיִדם: ִֹּכי נִָצב וַׁיִָלחֶּ ֲעָמֵלק ָמָחר ָאנ ר ָלנּו ֲאנִָׁשים וְֵצא ִהָלֵחם בַׁ עַׁ ְבחַׁ ל יְהֹוׁשֻׁ ה אֶּ ר מׁשֶּ ֹּאמֶּ ִגְבָעה  וַׁי ֹּאׁש הַׁ ל ר עַׁ

ֵטה ָהֱאֹלִהים ְביִָדי: ה  ּומַׁ ר לֹו מׁשֶּ ר ָאמַׁ עַׁ כֲַׁאׁשֶּ ש יְהֹוׁשֻׁ ר ֲעָמֵלק: וַׁיַׁעַׁ ר יָנִיחַׁ יָדֹו וְָגבַׁ ֲאׁשֶּ ן וַׁיִָשימּו  וְכַׁ בֶּ ה ְכֵבִדים וַׁיְִקחּו אֶּ וִיֵדי מׁשֶּ

ֹּן וְחּור ָתְמכּו ְביָָדי יָה וְַאֲהר ב ָעלֶּ ְחָתיו וַׁיֵׁשֶּ ׁש:תַׁ ָשמֶּ ֹּא הַׁ ד ב ָחד וַׁיְִהי יָָדיו ֱאמּונָה עַׁ ָחד ּוִמזֶּה אֶּ ת  ו ִמזֶּה אֶּ עַׁ אֶּ וַׁיֲַׁחלׁש יְהֹוׁשֻׁ

ב: מֹו ְלִפי ָחרֶּ ת עַׁ ר  ֲעָמֵלק וְאֶּ ת זֵכֶּ ה אֶּ ְמחֶּ ֹּה אֶּ עַׁ ִכי ָמח ר וְִשים ְבָאזְנֵי יְהֹוׁשֻׁ ֵספֶּ ֹּאת זִָכרֹון בַׁ ֹּב ז ה ְכת ל מׁשֶּ ֹּוָה אֶּ ר יְה ֹּאמֶּ וַׁי

ָשָמיִם:עֲ  ת הַׁ חַׁ ֹּוָה נִִסי: ָמֵלק ִמתַׁ ה ִמזְֵבחַׁ וַׁיְִקָרא ְׁשמֹו יְה ן מׁשֶּ ֹּר: וַׁיִבֶּ ֹּר ד ֲעָמֵלק ִמד ֹּוָה בַׁ יה ל ֵכס יָּה ִמְלָחָמה לַׁ ר ִכי יָד עַׁ ֹּאמֶּ  וַׁי

 

 מהדורא בתרא הקדמה  -ספר ליקוטי מוהר"ן 

ַאְבָרהָ   זְֵקאל ל"ג( ׁשֶּ ָחד ָהיָה ַאְבָרָהם" )יְחֶּ ק יְִחיִדי ָבעֹוָלם, "אֶּ הּוא רַׁ ְעתֹו ׁשֶּ ב ְבדַׁ ָחׁשַׁ ָחד, ׁשֶּ ָהיָה אֶּ ל יְֵדי ׁשֶּ ק עַׁ ֵשם רַׁ ד הַׁ ם ָעבַׁ

מֹונְעִ  ל ָאִביו ּוְׁשָאר הַׁ ָסִרים ֵמַאֲחֵרי ה' ּומֹונְִעים אֹותֹו, וְֹלא עַׁ ל ְבנֵי ָהעֹוָלם, ׁשֶּ ֵכל ְכָלל עַׁ ָחד וְֹלא ִהְסתַׁ ק ְכִאלּו הּוא אֶּ ים, רַׁ

ֹּס ִכי ִאם בָ  ְפָׁשר לֹו ִלְכנ ֵשם, ִאי אֶּ ת הַׁ ֲעבֹודַׁ ֹּס בַׁ ָחד ָהיָה ַאְבָרָהם". וְֵכן ָכל ָהרֹוצֶּה ִלְכנ ל יְֵדי ְבִחינָה זּו עֹוָלם, וְזֶּהּו: "אֶּ עַׁ

ל ׁשּום ָאדָ  ֵכל עַׁ דֹו יְִחיִדי ָבעֹוָלם, וְֹלא יְִסתַׁ ֵאין ָבעֹוָלם ִכי ִאם הּוא ְלבַׁ ֹּב ׁשֶּ יְַׁחׁש מֹונְעֹו, ְכגֹון ָאִביו וְִאמֹו אֹו חֹוְתנֹו וְִאְׁשתֹו ׁשֶּ ם הַׁ

ְלִעיִגים ּוְמִסיִתים ּומֹונְִעים ֵמֲעבֹוָדתֹו מַׁ יֵׁש ִמְשָאר ְבנֵי ָהעֹוָלם, הַׁ ְמנִיעֹות ׁשֶּ יֹוֵצא, אֹו הַׁ אֹּא יָחּוׁש ּוָבנָיו וְכַׁ ְך. וְָצִריְך ׁשֶּ  יְִתָברַׁ

ם כְ  ֵכל ֲעֵליהֶּ ָחד ָהיָה ַאְבָרָהם" ְכִאלּו הּוא יִָחיד ָבעֹוָלם כַׁנַׁ"ל:וְיְִסתַׁ ק יְִהיֶּה ִבְבִחינַׁת: "אֶּ   ָלל, רַׁ

 

 

 דגל מחנה אפרים פרשת וישלח

ויותר יעקב לבדו וגו'. ואיתא במדרש )בראשית רבה ע"ז, א'( הדא הוא דכתיב )ישעיה ב', י"א( ונשגב ה' לבדו ביום 

ה הוא תמוה מאוד, ויש לפרש על פי הגמרא )סנהדרין ל"ז.( כל אחד מחויב לומר כל ההוא עד כאן. והנה המדרש הז

העולם לא נברא אלא בשבילי עד כאן, והנה כשנשים לב על דברי הגמרא זו הוא מוסר גדול ודרך ישרה להדרכת 

וקיומו תלוי בו האדם כי כשעולה בדעתו שכל העולם לא נברא אלא בשבילו נמצא הוא יחיד בעולם וכל העמדת העולם 

 בהטבת מעשיו הוא מקיים את העולם וח"ו להיפוך הוא מחריב את העולם 

ואינו צריך לעשות עבודתו באיזה פניה שישבחוהו בני אדם או כיוצא בזה כי הוא העיקר בעולם וכל העולם טפלים אליו 

אי הוא עובד לה' לבדו בלי שום ואינו צריך להם רק כולם צריכים לו וזה מדריגה גדולה מאוד כשזוכה לזה ואז בוד

בלבול ועירוב מחשבה ופניה אחרת וגורם בזה ביטול כל הקליפות ונכנעים תחת יד הקדושה והשכינה כביכול, וזה יש 

לומר שמרמז המדרש ויותר יעקב לבדו היינו כשזכה למדריגה גדולה זו שהבין והאמין שהוא לבדו יחיד בעולם וכל 

אז ונשגב ה' לבדו היינו שבודאי עבודתו תמה ושלימה ונקיה וביטול כל הקליפות ונכנעים  העולם תלוי עליו ועל מעשיו

 תחת יד הקדושה ונראה ונגלה כי נשגב ה' לבדו והוא לבדו ואין בלתו רק הוא אחד ושמו אחד והבן:
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