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    עשרעשרעשרעשר----    ארבעהארבעהארבעהארבעהשיעור שיעור שיעור שיעור     ----מסילת ישרים מסילת ישרים מסילת ישרים מסילת ישרים 

    ְּבֵבאּור ֶחְלֵקי ַהְּזִריזּותְּבֵבאּור ֶחְלֵקי ַהְּזִריזּותְּבֵבאּור ֶחְלֵקי ַהְּזִריזּותְּבֵבאּור ֶחְלֵקי ַהְּזִריזּות    ----ז' ז' ז' ז'     פרקפרקפרקפרק

ה  ֲעׂשֶ ה ְוֶאָחד ַאֲחֵרי ֵכן. ֹקֶדם ַהְתָחַלת ַהּמַ ֲעׂשֶ ַנִים, ֶאָחד ֹקֶדם ַהּמַ ִריזּות ׁשְ ּלֹא ֶחְלֵקי ַהּזְ הּוא ׁשֶ
ְבּתוֹ  ַמֲחׁשַ ֲעלֹוָתּה ּבְ ָנה ְלָפָניו אֹו ּבַ ּמְ ִהְזּדַ ּה אֹו ּבְ יַע ְזַמּנָ ַהּגִ א ּבְ ְצָוה, ֶאּלָ , ְיַמֵהר ַיְחִמיץ ָהָאָדם ֶאת ַהּמִ

יְנַתִים ה ּבֵ ְתַרּבֶ ּיִ יַח ְזַמן ִלְזַמן ׁשֶ ּה ְוַלֲעׂשֹות אֹוָתּה ְוֹלא ַיּנִ הּו ֶלֱאֹחז ּבָ ָנה ָיִחיׁש ַמֲעׂשֵ י ֵאין ַסּכָ . ּכִ
ה ַהּטֹוב. ְוַעל ֲאִמתַּ  ֲעׂשֶ ׁש ֵאיֶזה ִעּכּוב ַלּמַ ׁש, יּוַכל ְלִהְתַחּדֵ ְתַחּדֵ ּמִ ל ֶרַגע ׁשֶ ה ּכָ ר ִהּנֵ ָנתֹו, ֲאׁשֶ ַסּכָ ת ּכְ

ָאַמר ּדֹוד לִ  ֹלֹמה ׁשֶ ִעְנַין ַהְמָלַכת ׁשְ ָבר ֱהִעירּונּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (בר"ר עו, ב) ּבְ ְבָנָיהּו (מ"א א, לג): ֶזה ַהּדָ
ם ַרבִּ  ׁשֵ יְנָחס ּבְ י ּפִ ן ֹיאַמר ה'". ָאְמרּו ז"ל: "ַרּבִ ָנָיהּו: ָאֵמן, "ּכֵ חֹון", ְוָעָנה ּבְ ם אֹותֹו ֶאל ּגִ ִצּפֹוִרי, "ְוהֹוַרְדּתֶ י ָחָנן ּדְ

ה ֵבן נֹוָלד ָלְך, הּוא ִיְהֶיה ִאיׁש ְמנוּ  ַבר ֶנֱאַמר (דה"א כב, ט): 'ִהּנֵ ה ָקֵטגֹוִרין ַיַעְמדּו ַוֲהֹלא ּכְ א ַהְרּבֵ ָחה' ֶאּלָ
יחֹון". אן ְוַעד ּגִ   ִמּכָ

  

ָאה ְלָיְדָך ֶאל ּצֹות', ִמְצָוה ַהּבָ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ן ִהְזִהירּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (מכילתא שמות יב, יז): "'ּוׁשְ  ַעל ּכֵ
ים  ה", ְוָאְמרּו (נזיר ג:): "ְלעֹוָלם ַיְקּדִ ְחִמיֶצּנָ ִכיָרה ִלְצִעיָרה, ָזְכָתה ּתַ יָמה ּבְ ִהְקּדִ ֶ ִפי ׁשּ ּלְ ָאָדם ִלְדַבר ִמְצָוה, ׁשֶ

ְצוֹות". ְוֵכן אָ  יִמים ַלּמִ ָרֵאל ְלַמְלכּות". ְוָאְמרּו (פסחים ד.): "ְזִריִזים ַמְקּדִ ִיׂשְ ָעה ּדֹורֹות ּבְ ָמה ַאְרּבָ ְמרּו (ברכות ְוִקּדְ
ת". ּוְבִמְדָרׁש ָאְמרּו (שהש"ר א, כג): "'הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל־ו:): "ְלעֹוָלם ָירּוץ ָאָדם ִלְדַבר מִ  ּבָ ׁשַ ְצָוה ַוֲאִפּלּו ּבְ

רִ  י ַהּזְ תֹוְך ֲעָלמֹות ּתֹוֵפפֹות'". ּכִ ַאּתְ ָאַמר (תהלים סח, כו): 'ּבְ ָמה ּדְ ין עּוְלְמָתא ּכְ ִאּלֵ ְזִריזּות, ּכְ יזּות ִהיא מּות', ּבִ
דֹול ֲאשֶׁ  ֵלמּות ּגָ ת ׁשְ ה ִמּדַ ּיּוַכל, ִהּנֵ ֶ ל ַמה ׁשּ ּה ּכָ ר ְותֹוֵפׂש ּבָ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ה. ּוִמי ׁשֶ ּנּו ַעּתָ ל ָהָאָדם מֹוְנָעּה ִמּמֶ ר ִטְבעֹו ׁשֶ

ל ַאֲחרֶ  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ָכרֹו ֵחֶלף ַמה ׁשֶ ָנּה לֹו ׂשְ ַרְך ִיּתְ ר ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֱאֶמת, ֲאׁשֶ ה ָלּה ּבֶ ְזּכֶ ְזַמן ֶלָעִתיד ָלבֹוא ּיִ   ֲעֹבָדתֹו.יָה ּבִ
  

ִלים אֹוָתּה ְוֹלא ְלָהקֵ  ְצָוה, ְיַמֵהר ְלַהׁשְ ּמִ ָאַחז ּבַ יָון ׁשֶ ּכֵ ה הּוא, ׁשֶ ֲעׂשֶ ִריזּות ַאַחר ַהְתָחַלת ַהּמַ ִמי ַאְך ַהּזְ ל ֵמָעָליו ּכְ
ה ִלְגֹמר אֹוָתהּ  ְזּכֶ ן ֹלא ּיִ ְרָאתֹו ּפֶ א ִמּיִ אֹו, ֶאּלָ ָ ִליְך ֵמָעָליו ַמׂשּ ה ְלַהׁשְ ְתַאּוֶ ּמִ . ְוַעל ֶזה ַהְרּבּו ְלַהְזִהיר, ִזְכרֹוָנם ׁשֶ

ּתֹו ּוָבָניו". ְוָאְמר ִמְצָוה ְוֵאינֹו ּגֹוֵמר אֹוָתּה, קֹוֵבר ִאׁשְ ְתִחיל ּבְ ל ַהּמַ ּו: "ֵאין ִלְבָרָכה, ְוָאְמרּו (בר"ר פה, ג): "ּכָ
ֶלְך  ֹלֹמה ַהּמֶ ם ּגֹוְמָרּה". ְוָאַמר ׁשְ א ַעל ׁשֵ ְצָוה ִנְקֵראת ֶאּלָ לֹום (משלי כב, כט): "ָחִזיָת ִאיׁש ָמִהיר ַהּמִ ָ ָעָליו ַהׁשּ

ים". ַוֲחָכִמים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (סנהדרין קד: ּכִ ב ִלְפֵני ֲחׁשֻ ל ִיְתַיּצָ ב, ּבַ ְמַלאְכּתֹו ִלְפֵני ְמָלִכים ִיְתַיּצֵ ) ִיֲחסּו לֹו ּבִ
ִית ְנַין ַהּבַ ְמֶלאֶכת ּבִ ֵהר ּבִ ּמִ ֶ ה, ַעל ׁשּ ַבח ַהּזֶ ֶ ה ָעָליו  ַהׁשּ ָרׁשּוהּו ַעל ֹמׁשֶ ּה ְלַאֵחר אֹוָתּה. ְוֵכן ּדְ ל ּבָ ְוֹלא ִנְתַעּצֵ

ן. ּכָ ׁשְ ְמֶלאֶכת ַהּמִ ֵהר ּבִ ּמִ ֶ לֹום, ַעל ׁשּ ָ   ַהׁשּ
  

תּוב ּבֹו (בראשית יח, ו): "ַוְיַמֵהר ַאבְ  ְמִהירּות. ַאְבָרָהם ּכָ ִמיד ּבִ יִקים ּתָ ל ַצּדִ יֶהם ׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ ְמָצא ּכָ ָרָהם ְוֵכן ּתִ
ַער כַּ  ַמֵהר ַוּתְ ַער ַוְיַמֵהר". ִרְבָקה, (שם כד, כ): "ַוּתְ ן ֶאל ַהּנַ ּתֵ ָרה ַוּיֹאֶמר ַמֲהִרי ְוגֹו', ַוּיִ ּה ְוגֹו'". ָהֹאֱהָלה ֶאל ׂשָ ּדָ

ל ַמֲעשֵׂ  ּכָ ד ׁשֶ ה' ְוגֹו' (שופטים יג, י), ְמַלּמֵ ָ ַמֵהר ָהִאׁשּ ִמְדָרׁש (במ"ר י, ה): "'ַוּתְ יִקים ְוֵכן ָאְמרּו ּבְ ל ַצּדִ יֶהם ׁשֶ
ָהָאָדם אֲ  ָלָמָתּה. ְוִתְרֶאה ׁשֶ ְצָוה ְוֹלא ֶאל ַהׁשְ נּו ֶהְפֵסק ְזַמן ֹלא ֶאל ַהְתָחַלת ַהּמִ ר ֹלא ִיּתְ ְמִהירּות", ֲאׁשֶ ַלֵהט ּבִ ר ּתְ ׁשֶ

א תִ  ת ִמְצֹוָתיו, ֶאּלָ ּיַ ֲעׂשִ ל ּבַ ּלֹא ִיְתַעּצֵ אי ׁשֶ ֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו, ַוּדַ י ַנְפׁשֹו ּבַ ְתנּוַעת ָהֵאׁש ַהְמִהיָרה, ּכִ נּוָעתֹו ּכִ ְהֶיה ּתְ
ִלימֹו. ָבר ְלַהׁשְ ה ַהּדָ ּלָ ֹקט ַעד ִאם ּכִ   ֹלא ָינּוַח ְוֹלא ִיׁשְ

  
ִריזּות ִיוָּ  ן ִמן ַהּזְ ִניִמי, ּכֵ ִריזּות הּוא ּתֹוָלַדת ַהִהְתַלֲהטּות ַהּפְ ַהּזְ מֹו ׁשֶ ּכְ ַלֲהטּות. ֵלד ַהִהתְ ְוָאְמָנם, ִהְתּבֹוֵנן עֹוד, ׁשֶ

ן ִהנֵּ  נּוָעתֹו ַהִחיצֹוָנה, ּכֵ הּוא ְמַמֵהר ּתְ מֹו ׁשֶ ְצָוה ּכְ ה ַהּמִ ַמֲעׂשֵ יׁש ַעְצמֹו ּבְ ְרּגִ ּמַ י ִמי ׁשֶ ְבַער ְוָהִיינּו, ּכִ ּתִ ה הּוא ּגֹוֵרם ׁשֶ
ר ּבֹו ְוֵיֵלְך. אַ  ּבָ ק ְוַהֵחֶפץ ִיְתּגַ ן, ְוַהֵחׁשֶ מֹו ּכֵ ִניִמית ּכְ נּוָעתֹו ַהּפְ ם ּבֹו ּתְ ְתנּוַעת ֵאיָבָריו, ּגַ ְכֵבדּות ּבִ ְך ִאם ִיְתַנֵהג ּבִ

יֹון ְיִעיֵדהּו. ּסָ ַהּנִ ָבר ׁשֶ ה. ְוֶזה ּדָ ַקע ְוִתְכּבֶ ׁשְ נּוַעת רּוחֹו ּתִ   ּתְ
  

ב ּוְתׁשוּ  מֹו, הּוא ֵחֶפץ ַהּלֵ ַרְך ׁשְ ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא, ִיְתּבָ ְרֶצה יֹוֵתר ּבַ ַהּנִ , ׁשֶ ָבר ָיַדְעּתָ ָמה. ְוהּוא ַמה ְוָאְמָנם ּכְ ׁשָ ַקת ַהּנְ
ן ַנְפשִׁ  ֲעֹרג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ּכֵ ל ּתַ ַאּיָ ֶחְלקֹו ַהּטֹוב ְואֹוֵמר (תהלים מב, ב): "ּכְ ל ּבְ ֶלְך ִמְתַהּלֵ ִוד ַהּמֶ ּדָ ֲעֹרג ׁשֶ י ּתַ

ְלָתה  י ֵלאֹלִקים" ְוגֹו'. (שם פד, ג): "ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ י ְלַחְצרֹות ה'". (שם סג, ֵאֶליָך ֱאֹלִקים, ָצְמָאה ַנְפׁשִ ַנְפׁשִ
ָראּוי,  ה ַהּזֹאת לֹוֶהֶטת ּבֹו ּכָ ר ֵאין ַהֶחְמּדָ ִרי". ְואּוָלם ָהָאָדם ֲאׁשֶ ׂשָ ַמּה ְלָך ּבְ י ּכָ ֵעָצה טֹוָבה ב): "ָצְמָאה ְלָך ַנְפׁשִ

ֵלד ּבֹו הַ  ּוָ ּתִ ה ׁשֶ ְך ִמּזֶ ׁשֵ ּמָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְרצֹונֹו, ּכְ ֵרז ּבִ ְזּדָ ּיִ ִניִמית, ִהיא לֹו ׁשֶ נּוָעה ַהִחיצֹוָנה ְמעֹוֶרֶרת ַהּפְ י ַהּתְ ַבע, ּכִ ּטֶ ה ּבַ ֶחְמּדָ
ָידֹו, ִיְקֶנה  ּבְ ה ׁשֶ ׁש ִמּמַ ּמֵ ּתַ ִניִמית. ַאְך ִאם ִיׁשְ ָידֹו ִהיא ַהִחיצֹוָנה ֵמַהּפְ ּיֹוֵתר ְמסּוָרה ּבְ אי ׁשֶ ָידֹו ּוְבַוּדַ ֵאינֹו ּבְ ם ַמה ׁשֶ ּגַ

ֵלד ּוָ י ּתִ ְך, ּכִ ֶהְמׁשֵ ָרצֹון. ְוהּוא ַמה  ּבַ ְתנּוָעתֹו ּבְ ַלֵהט ּבִ הּוא ִמּתְ ה ִמּכַֹח ַמה ׁשֶ ִניִמית ְוַהֵחֶפץ ְוַהֶחְמּדָ ְמָחה ַהּפְ ִ ּבֹו ַהׂשּ
אַ  ָפה ָלַדַעת ֶאת ה'", ְוָכתּוב (שם יא, יא): "ַאֲחֵרי ה' ֵיְלכּו ּכְ ִביא אֹוֵמר (הושע ו, ג): "ְוֵנְדָעה ִנְרּדְ ָהָיה ַהּנָ ְרֵיה ׁשֶ

  ָאג".ִישְׁ 
 

  ')זפרק , (מסילת ישרים 



ֵורֹוׁש  ח ֶלְך ֲאַחׁשְ נֹו --ַוּיֹאֶמר ָהָמן, ַלּמֶ ר-ַעםֶיׁשְ ל ֶאָחד ְמֻפּזָ כֹל ְמִדינֹות ַמְלכּוֶתָך; ְוָדֵתיֶהם ׁשֹנֹות ִמּכָ ים, ּבְ ין ָהַעּמִ ָעם, -ּוְמפָֹרד ּבֵ
ֶלְך ֵאין-ְוֶאת ים, ְוַלּמֶ ֶלְך ֵאיָנם עֹׂשִ ֵתי ַהּמֶ יָחם-ּדָ   .ׁשֶֹוה, ְלַהּנִ

כַּ -ַעל-ִאם ט ֶרת ֲאָלִפים ּכִ ָדם; ַוֲעׂשֶ ֵתב ְלַאּבְ ֶלְך טֹוב, ִיּכָ קֹול ַעל-רַהּמֶ ֶסף, ֶאׁשְ ָלאָכה, ְלָהִביא, ֶאל-ּכֶ י ַהּמְ ֶלךְ -ְיֵדי עֹׂשֵ ְנֵזי ַהּמֶ   .ּגִ
ֶלְך ֶאת י ַסר ַהּמֶ ן-ַוּיָ ָנּה, ְלָהָמן ּבֶ ּתְ ְעּתֹו, ֵמַעל ָידֹו; ַוּיִ ָדָתא ָהֲאָגִגי-ַטּבַ הּוִדים--ַהּמְ   .צֵֹרר ַהּיְ

ֶלְך ְלָהָמן,  יא ֶסף ָנתּון ָלךְ ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ֵעיֶניךָ ַהּכֶ ּטֹוב ּבְ   .; ְוָהָעם, ַלֲעׂשֹות ּבֹו ּכַ
ָכל יב ֵתב ּכְ ּכָ ר יֹום ּבֹו, ַוּיִ ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון, ּבִ ֶלְך ּבַ ְראּו סְֹפֵרי ַהּמֶ ּקָ ר-ַוּיִ ֵני-ֲאׁשֶ ְרּפְ ּדַ ה ָהָמן ֶאל ֲאַחׁשְ ֶלְך ְוֶאל-ִצּוָ -ַהּמֶ

ר ַעל חֹות ֲאׁשֶ כְ -ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוֶאל-ַהּפַ ֵרי ַעם ָוָעם, ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּכִ ְלׁשֹונֹו:ׂשָ ב,   ָתָבּה ְוַעם ָוָעם ּכִ ֵורֹׁש ִנְכּתָ ֶלְך ֲאַחׁשְ ם ַהּמֶ ׁשֵ ּבְ
ֶלךְ  ַעת ַהּמֶ ַטּבַ ם ּבְ   .ְוֶנְחּתָ

ַיד ָהָרִצים, ֶאל יג לֹוַח ְסָפִרים ּבְ ל-ְוִנׁשְ ֶלךְ -ּכָ ד ֶאת--ְמִדינֹות ַהּמֶ ִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאּבֵ ל-ְלַהׁשְ ַער ְוַעד-ּכָ הּוִדים ִמּנַ ים  ָזֵקן-ַהּיְ ַטף ְוָנׁשִ
יֹום ֶאָחד,  ֵניםּבְ ר ְלחֶֹדׁש ׁשְ ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ ר הּוא-ּבִ ָלָלם, ָלבֹוזחֶֹדׁש ֲאָדר-ָעׂשָ   .; ּוׁשְ

ָכל יד ת ּבְ ֵתן ּדָ ָתב, ְלִהּנָ ֶגן ַהּכְ ְתׁשֶ לּוי, ְלָכל-ּפַ ים-ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ּגָ ה--ָהַעּמִ   .ִלְהיֹות ֲעִתִדים, ַלּיֹום ַהּזֶ
ּתֹות, ְוהָ ָהָרִצים  טו בּו ִלׁשְ ֶלְך ְוָהָמן ָיׁשְ יָרה; ְוַהּמֶ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ָנה, ּבְ ת ִנּתְ ֶלְך, ְוַהּדָ ְדַבר ַהּמֶ ן ָנבֹוָכהָיְצאּו ְדחּוִפים, ּבִ   .ִעיר ׁשּוׁשָ

 

תֹוךְ  ֵצא ּבְ ק ָוֵאֶפר ַוּיֵ ׁש ׂשַ ְלּבַ ָגָדיו ַוּיִ ַכי ֶאת ּבְ ְקַרע ָמְרּדֳ ה ַוּיִ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַכי ָיַדע ֶאת ּכָ ְזַעק  א ּוָמְרּדֳ ָהִעיר ַוּיִ
ְלב ֶלְך ּבִ ַער ַהּמֶ י ֵאין ָלבֹוא ֶאל ׁשַ ֶלְך ּכִ ַער ַהּמֶ בֹוא ַעד ִלְפֵני ׁשַ ק. ג ּוְבָכל ְזָעָקה ְגדָֹלה ּוָמָרה. ב ַוּיָ ּוׁש ׂשָ

ק ד ׂשַ הּוִדים ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסּפֵ דֹול ַלּיְ יַע ֵאֶבל ּגָ ֶלְך ְוָדתֹו ַמּגִ ַבר ַהּמֶ ר ּדְ ָוֵאֶפר  ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְמקֹום ֲאׁשֶ
ים. ע ָלַרּבִ   ֻיּצַ

ְת  ידּו ָלּה ַוּתִ ּגִ ר ְוָסִריֶסיָה ַוּיַ בֹואָנה] ַנֲערֹות ֶאְסּתֵ ָגִדים ד ותבואינה [ַוּתָ ַלח ּבְ ׁשְ ה ְמאֹד ַוּתִ ְלּכָ ַחְלַחל ַהּמַ
ֶלְך אֲ  ִריֵסי ַהּמֶ ר ַלֲהָתְך ִמּסָ ְקָרא ֶאְסּתֵ ל. ה ַוּתִ ּקֹו ֵמָעָליו ְולֹא ִקּבֵ ַכי ּוְלָהִסיר ׂשַ יׁש ֶאת ָמְרּדֳ ר ְלַהְלּבִ ׁשֶ

ה ְוַעל ַמה זֶּ  ָכי ָלַדַעת ַמה ּזֶ הּו ַעל ָמְרּדֳ ַצּוֵ ָכי ֶאל ְרחֹוב ָהִעיר ֶהֱעִמיד ְלָפֶניָה ַוּתְ ה. ו ַוּיֵֵצא ֲהָתְך ֶאל ָמְרּדֳ
ֶלְך.אֲ  ַער ַהּמֶ ר ִלְפֵני ׁשַ   ׁשֶ

ר ָקָרהּו ז  ל ֲאׁשֶ ַכי ֵאת ּכָ ד לֹו ָמְרּדֳ ּגֶ ֶלְך ַוּיַ ְנֵזי ַהּמֶ קֹול ַעל ּגִ ר ָאַמר ָהָמן ִלׁשְ ֶסף ֲאׁשֶ ת ַהּכֶ ָרׁשַ ְוֵאת ּפָ
ָדם. ח וְ  הּוִדים] ְלַאּבְ ּיְ ִמיָדם ָנַתן לֹו ְלַהְראֹות ביהודיים [ּבַ ן ְלַהׁשְ ׁשּוׁשָ ן ּבְ ר ִנּתַ ת ֲאׁשֶ ָתב ַהּדָ ֶגן ּכְ ְתׁשֶ ֶאת ּפַ

ּה. ָפָניו ַעל ַעּמָ ׁש ִמּלְ ן לֹו ּוְלַבּקֵ ֶלְך ְלִהְתַחּנֶ יד ָלּה ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה ָלבֹוא ֶאל ַהּמֶ ר ּוְלַהּגִ   ֶאת ֶאְסּתֵ

ד ּגֵ בֹוא ֲהָתְך ַוּיַ ל ַעְבֵדי  ט ַוּיָ ָכי. יא ּכָ הּו ֶאל ָמְרּדֳ ַצּוֵ ר ַלֲהָתְך ַוּתְ ָכי. י ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ ְבֵרי ָמְרּדֳ ר ֵאת ּדִ ְלֶאְסּתֵ
ִניִמי ֶלְך ֶאל ֶהָחֵצר ַהּפְ ר ָיבֹוא ֶאל ַהּמֶ ה ֲאׁשֶ ָ ל ִאיׁש ְוִאׁשּ ר ּכָ ֶלְך יֹוְדִעים ֲאׁשֶ ֶלְך ְוַעם ְמִדינֹות ַהּמֶ ר ַהּמֶ ת ֲאׁשֶ

ָהב ְוָחָיה ַוֲאִני לֹא ִנְקֵראִתי לֹא ִיּקָ  ְרִביט ַהּזָ ֶלְך ֶאת ׁשַ יט לֹו ַהּמֶ ר יֹוׁשִ תֹו ְלָהִמית ְלַבד ֵמֲאׁשֶ ֵרא ַאַחת ּדָ
ר. ְבֵרי ֶאְסּתֵ ָכי ֵאת ּדִ ידּו ְלָמְרּדֳ ּגִ ים יֹום. יב ַוּיַ לֹוׁשִ ֶלְך ֶזה ׁשְ   ָלבֹוא ֶאל ַהּמֶ

יב ֶאל ֶאְס  ַכי ְלָהׁשִ י ִאם יג ַוּיֹאֶמר ָמְרּדֳ הּוִדים. יד ּכִ ל ַהּיְ ֶלְך ִמּכָ ית ַהּמֶ ֵלט ּבֵ ְך ְלִהּמָ י ְבַנְפׁשֵ ַדּמִ ר ַאל ּתְ ּתֵ
קֹום ַאֵחר ְוַאּתְ ּוֵבית ָאִביְך ּתֹאֵבדּו  הּוִדים ִמּמָ ָלה ַיֲעמֹוד ַלּיְ ֵעת ַהּזֹאת ֶרַוח ְוַהּצָ י ּבָ ֲחִריׁשִ ּוִמי ַהֲחֵרׁש ּתַ

ַעּתְ  זֹאת ִהּגַ ְלכּות.  יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ּכָ   ַלּמַ

ָכי. טז  יב ֶאל ָמְרּדֳ ר ְלָהׁשִ הּוִדים טו ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ ל ַהּיְ נֹוס ֶאת ּכָ ן ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל ֵלְך ּכְ ׁשּוׁשָ ְמְצִאים ּבְ ַהּנִ
ן ּוְבֵכן ָאב ם ֲאִני ְוַנֲערַֹתי ָאצּום ּכֵ ת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום ּגַ לֹׁשֶ ּתּו ׁשְ ׁשְ ר לֹא ּתֹאְכלּו ְוַאל ּתִ ֶלְך ֲאׁשֶ ֹוא ֶאל ַהּמֶ

י. י ָאָבְדּתִ ר ָאַבְדּתִ ת ְוַכֲאׁשֶ   ַכּדָ

ָכייז  ֲעבֹר ָמְרּדֳ ר. ַוּיַ ָתה ָעָליו ֶאְסּתֵ ר ִצּוְ כֹל ֲאׁשֶ ַעׂש ּכְ   ַוּיַ

ִנימִ  ֶלְך ַהּפְ ית ַהּמֶ ֲחַצר ּבֵ ֲעמֹד ּבַ ר ַמְלכּות ַוּתַ ׁש ֶאְסּתֵ ְלּבַ י ַוּתִ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ א ַמְלכּותֹו א ַוְיִהי ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֶלְך יֹוׁשֵ ֶלְך ְוַהּמֶ ית ַהּמֶ ית נַֹכח ּבֵ
ָאה חֵ  ָחֵצר ָנׂשְ ה עֶֹמֶדת ּבֶ ְלּכָ ר ַהּמַ ֶלְך ֶאת ֶאְסּתֵ ִית. ב ַוְיִהי ִכְראֹות ַהּמֶ ַתח ַהּבָ ְלכּות נַֹכח ּפֶ ֵבית ַהּמַ ר ּבְ ֶלְך ְלֶאְסּתֵ ט ַהּמֶ ֵעיָניו ַוּיֹוׁשֶ ן ּבְ

ְרִביט ַהזָּ  ְרִביט.ֶאת ׁשַ ַ רֹאׁש ַהׁשּ ע ּבְ ּגַ ר ַוּתִ ְקַרב ֶאְסּתֵ ָידֹו ַוּתִ ר ּבְ   ָהב ֲאׁשֶ
  מגילת אסתר)מתוך (

  "האדם נברא בתור שליח, עצם היצירה, הלידה, מכילה בתוכה בהכרח את דבר מינוי השליחות...
נסיבות אחרות, נוכל להבין אך את העובדה שמישהו חי בזמן מסוים, בתקופה מיוחדת ובמקום מוגדר, ולא נולד בתקופה אחרת וב

  ורק אם נקבל את עצם הרעיון בדבר שליחותו של האדם.
ההשגחה יודעת היכן וכיצד יכול הפרט היחיד על חסרונותיו וכוחות הנפש האצורים בו, לקיים את שליחותו, באילו נסיבות ותנאים 

  ובאיזו חברה יהא בכוחו של אדם למלא את שליחותו.
בהתאם להלכה האומרת, כי לא ייתכן למנות שליח כדי לבצע תפקיד, שהוא למעלה מכוחותיו של השליח. זוהי בורא עולם פועל 

שליחות, שאי אפשר לקיימה, והיא מחוסרת כל ערך, מאחר שאם ממנים אדם למלא שליחות, מן הראוי ליתן לו את היכולת לפעול 
  כשליח.

  וכל לקיים את פעולתו לשם קיום שליחותו.משום כך נברא האדם היחיד בתקופה ובמקום, שבהם י
היא שליחות מתמדת. מזמן לזמן מקבל האדם תפקידים ומעשים  -שליחותו של הקב"ה לאדם היא בבחינת דבר שאינו קצוב בזמן

  חדשים. זוהי שליחות לכל החיים."
  )(הרב סלובייצ'יק


