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 .  חולין קלט:1
  [ועוד זה שאלו ממנו "מנין למשה" רמז קודם שבא שסופו לבא]רש''י:   …נאי לרב מתנה:  אמרי ליה פפו

: בשגם בגימטריא כמו משה, וכתיב שם "והיו ]רש''ימן התורה, מנין?  "בשגם הוא בשר" )בראשית ו:ג(  משה
 וכן ימיו.[. ימיו מאה ועשרים שנה", וכך היו ימי חיי משה.  כלומר, עתיד לבא בשגם משה מן הנולדים 

 .  [:  יתלה על העץ]רש''י"המן העץ" )בראשית ג:יא(   [מנין למעשה המן]רש''י:  מן התורה, מנין?  המן
"הסתר  –)מנין( למעשה אסתר רש''י: מן התורה, מנין? "ואנכי הסתר אסתיר" )דברים לא:יח( ] אסתר

    בימי אסתר יהיה הסתר פנים ומצאוהו צרות רבות ורעות[.  –אסתיר" 
וקרי ליה ]רש''י:  ?  דכתיב "מר דרור" )שמות ל:כג(  [מנין לגדולת מרדכי]רש''י:  מן התורה, מנין  מרדכי

 , ומתרגמינן:  מירא דכיא.[לצדיקים ואנשי כנסת הגדולה -ראש לבשמים 
 

 
 .  דברים לא2

ר ֶאת א ֶלה, ֶאל-ַויֵֶּלְך, מֶֹשה; ַוְיַדבֵּ ל. ִיְשרָ -ָכל-ַהְדָבִרים ָהאֵּ  אֵּ

ֶהם, ֶבן ב ָאה ְוֶעְשִרים ָשָנה ָאנִֹכי ַהיֹום-ַויֹאֶמר ֲאלֵּ ַלי, לֹא ַתֲעבֹ-לֹא--מֵּ את ְוָלבֹוא; ַויהָוה ָאַמר אֵּ ר אּוַכל עֹוד, ָלצֵּ

ן ַהֶזה. ...-ֶאת  ַהַיְרדֵּ

ינֵּי ָכל ז ָליו ְלעֵּ ַע, ַויֹאֶמר אֵּ ל ֲחַזק ֶוֱאמָ -ַוִיְקָרא מֶֹשה ִליהֹושֻׁ ָהָאֶרץ -ָהָעם ַהֶזה, ֶאל-ִכי ַאָתה ָתבֹוא ֶאת--ץִיְשָראֵּ

ת ָלֶהם; ְוַאָתה, ַתְנִחיֶלָנה אֹוָתם. ...  ֲאֶשר ִנְשַבע ְיהָוה ַלֲאבָֹתם ָלתֵּ

ִוי, ַהנְֹשִאים ֶאת-ַהתֹוָרה ַהזֹאת, ַוִיְתָנּה ֶאל-ַוִיְכתֹב מֶֹשה, ֶאת ט ִזְקנֵּי, -ָכל-ְיהָוה; ְוֶאל ֲארֹון ְבִרית-ַהכֲֹהִנים ְבנֵּי לֵּ

ל. ...  ִיְשָראֵּ

ן ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּות-ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל יד ד, ַוֲאַצֶּונּו; ַויֵֶּלְך מֹ-ְקָרא ֶאת--מֶֹשה, הֵּ ַע ְוִהְתַיְצבּו ְבאֶֹהל מֹועֵּ ֶשה ְיהֹושֻׁ

ד. ַע, ַוִיְתַיְצבּו ְבאֶֹהל מֹועֵּ  ִויהֹושֻׁ

 ֶפַתח ָהאֶֹהל.-אֶֹהל, ְבַעּמּוד ָעָנן; ַוַיֲעמֹד ַעּמּוד ֶהָעָנן, ַעלַויֵָּרא ְיהָוה בָ  טו

ב ִעם-ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל טז י נֵַּכר-מֶֹשה, ִהְנָך שֹכֵּ י ֱאלֹהֵּ -ָהָאֶרץ, ֲאֶשר הּוא ָבא-ֲאבֶֹתיָך; ְוָקם ָהָעם ַהֶזה ְוָזָנה ַאֲחרֵּ

ר ֶאת פֵּ  ְבִריִתי ֲאֶשר ָכַרִתי ִאתֹו.-ָשָּמה ְבִקְרבֹו, ַוֲעָזַבִני, ְוהֵּ

הּו ָרעֹות ַרבֹות, ְוָצרֹות-ְוָחָרה ַאִפי בֹו ַביֹום יז ֶהם, ְוָהָיה ֶלֱאכֹל, ּוְמָצאֻׁ ; ְוָאַמר, ַההּוא ַוֲעַזְבִתים ְוִהְסַתְרִתי ָפַני מֵּ

ין ֱאלַֹהי ְבִקְרִבי, ְמָצאּוִני ָהָרעֹו-ַביֹום ַההּוא, ֲהלֹא ַעל ִכי ֶלה.אֵּ  ת ָהאֵּ

ר ַאְסִתיר ָפַני ַביֹום ַההּוא, ַעל ָכל יח ִרים.-ָהָרָעה, ֲאֶשר ָעָשה: ִכי ָפָנה, ֶאל-ְוָאנִֹכי, ַהְסתֵּ  ֱאלִֹהים ֲאחֵּ

ל, ִשיָמּה ְבִפיֶהם: ְלַמַען ִתהְ -ְבנֵּי-ַהִשיָרה ַהזֹאת, ְוַלְּמָדּה ֶאת-ְוַעָתה, ִכְתבּו ָלֶכם ֶאת יט  ִלי ַהִשיָרה ַהזֹאת,-ֶיהִיְשָראֵּ

ד ל.--ְלעֵּ  ִבְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ן; ּוָפָנה ֶאל-ָהֲאָדָמה ֲאֶשר-ֲאִביֶאנּו ֶאל-ִכי כ ֱאלִֹהים -ִנְשַבְעִתי ַלֲאבָֹתיו, ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש, ְוָאַכל ְוָשַבע, ְוָדשֵּ

ר ֶאת פֵּ ִרים, ַוֲעָבדּום, ְוִנֲאצּוִני, ְוהֵּ  ְבִריִתי.-ֲאחֵּ

ד, ִכי לֹא ִתָשַכח ִמִפי-ְוָהָיה ִכי אכ ַזְרעֹו: ִכי  ִתְמֶצאָן אֹתֹו ָרעֹות ַרבֹות, ְוָצרֹות, ְוָעְנָתה ַהִשיָרה ַהזֹאת ְלָפָניו ְלעֵּ

 ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבְעִתי.-ִיְצרֹו, ֲאֶשר הּוא עֶֹשה ַהיֹום, ְבֶטֶרם ֲאִביֶאנּו, ֶאל-ָיַדְעִתי ֶאת
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 ה:-.   חגיגה ה.3

רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי )דברים לא:כא(  "והיה כי תמצאן אתו רעות רבות וצרות )וענתה השירה 
הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום, בטרם אביאנו אל הארץ 

 ו?   עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות, תקנה יש ל –אשר נשבעתי(" 
: נקיט הכי משום  רש''ימאי "רעות וצרות"?   אמר רב:   רעות שנעשות צרות זו לזו, כגון זיבורא ועקרבא  ]

הלכך היכא דנכתיה  –, וחילופא סכנתא "חמימי לעקרבא וקרירי לזיבורא( "כח:) דאמרינן במסכת עבודה זרה
י דקשה לעקרב, ולא בחמימי דקשה לא בקריר  -זיבורא ועקרבא נעשות צרות זו לזו דלית ליה תקנתא 

 לזיבורא[;   
  …ושמואל אמר:  זה הממציא לו מעות לעני בשעת דוחקו.   

אמר רב ברדלא בר טביומי אמר  –"וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם" )דברים לא:יז( 
 –יב "והסתרתי פני מהם" מזרע ישראל, דכת –"מהם"   רש''י:רב: כל שאינו בהסתר פנים, אינו "מהם"  ]

שהעובדי כוכבים רש''י: שצועק מצרות הבאות עליו ואינו נענה שלא יבאו[;   כל שאינו ב"והיה לאכול"  ]
 …אינו "מהם".    –שוללין ממונו[ 

אמר רבא:  אמר הקב''ה:   אף על פי שהסתרתי פני  –"ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא" )דברים לא:יח( 
"ביום ההוא" קא דייק ביום ולא בלילה שמראין לו חלום כדי שיתפלל על רש''י:  בר בו  ]מהם, בחלום אד

 הדבר[.
 
 
 דברים לא:יז -.   רש''י 4

 כמו שאיני רואה בצרתם. -והסתרתי פני 
 

 
 דברים לא:יח -.  אברהם אבן עזרא 5

 ידע מה יעשה. ": שאם יקראו אלי, לא אענה.  והמשל כאדם שלא יראה ולאהסתר אסתירוטעם "

 
 

 דברים לא:יז -.  בכור שור 6

":  זהו דרך חיבה, כאדם שחטא לו בנו ואמר לרבו להלקותו, והוא אינו יכול לראות והסתרתי פני מהם"
 במכות בנו, מפני שמרחם עליו, ומסתיר פניו.

 
 

 דברים לא:יח -.  רמב''ן 7

בור שהרהרו ישראל בלבם כי חטאו לאלוקים ועל פעם אחרת, כי בע –" ואנכי הסתר אסתיר פני)יח( וטעם "
כי אין אלוקיהם בקרבם מצאום הרעות האלה, היה ראוי לרוב חסדי ה' שיעזרם ויצילם, שכבר כפרו בע''ז.   

....   ולכך אמר כי על כל הרעה הגדולה שעשו לבטוח בעבודה זרה יסתיר עוד פנים מהם, לא כמסתר פנים 
צאום רעות רבות וצרות, רק שיהיו בהסתר פני הגאולה ויעמדו בהבטחת פני הראשון שהסתיר פני רחמיו ומ

רחמיו "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים וגו'' )ויקרא כו:מד(, עד שיוסיפו על 
 כמו שנזכר למעלה "ושבת עד ה' אלוקיך וגו'' )דברים ל:ב(. זכרת וידוי גמור ותשובה שלימה.  החרטה הנ

 
 

8.  Maimonides (Rambam) - Guide to the Perplexed III:51  (Pines translation) 

(a) We have already explained in the chapters 

concerning providence that providence 

watches over everyone endowed with 

intellect proportionately to the measure of his 

intellect.  Thus providence always watches 

over an individual endowed with perfect 

apprehension, whose intellect never ceases 

from being occupied with God.  On the other 

hand, an individual endowed with perfect 

apprehension, whose thought sometimes for a 

certain time is emptied of God, is watched 

over by providence only during the time 

when he thinks of God; providence withdraws 

from him during the time when he is occupied 

with something else.  However, its withdrawl 
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then is not like its withdrawl from those who 

never had intellectual cognition.  

… On the other hand, he who has no 

intellectual cognition at all of God is like one 

who is in darkness and has never seen light.    

… 

(b) Hence it seems to me that all prophets or 

excellent and perfect men whom one of the 

evils of this world befell, had this evil happen 

to them during such a time of distraction, the 

greatness of the calamity being proportionate 

to the duration of the period of distraction or 

to the vileness of the matter with which he 

was occupied.  If this is so, the great doubt 

that induced the philosophers to deny that 

divine providence watches over all human 

individuals and to assert equality between 

them and the individuals of the other kinds of 

animals is dispelled.  For their proof for this 

opinion was the fact that excellent and good 

men experienced great misfortunes.   

… 

(c) The providence of God, may He be 

exalted, is constantly watching over those 

who have obtained this overflow, which is 

permitted to everyone who makes efforts with 

a view to obtaining it.  If a man's thought is 

free from distraction, that individual can 

never be afflicted with evil of any kind, for he 

is with God and God is with him.  When, 

however, he abandons Him, may He be 

exalted, and is thus separated from God and 

God separated from him, he becomes in 

consequence of this a target for every evil that 

may happen to befall him.   … 

(d)  To my mind this belief is also shown as 

true by a text of the Torah: He, may He be 

exalted, says:  "And I will hide My face from 

them, and they shall be devoured, and many 

evils and troubles shall come upon them; so 

that they will say in that day: Are not these 

evils come upon us because our God is not 

among us?"  (Deut. 31:17).   It is clear that 

we are the cause of this hiding of the face, 

and we are the agents who produce this 

separation.   This is the meaning of His 

saying "And I will surely hide My face in that 

day for all the evil which they shall have 

wrought"  (Deut. 31:18).  There is no doubt 

that what is true of one is true of a 

community.  Thus it has become clear to you 

that the reason for a human individual's being 

abandoned to chance so that he is permitted to 

be devoured like the beasts is his being 

separated from God.  If, however, his God is 

within him, no evil will befall him. 

 

 
 .   פירושו למגילת אסתר לר' אלישע גליקו,  מתוך ההקדמה9

ובתחבולות יעץ לעשות מלחמה להפריד אלוף וקטרג    …הנה ברור לנו כשמש בגבורתו גבורת הנס הזה 
בשעת הסכנה בהיותנו בהסתר פנים.    לולי ה' שהיה לנו אזי חיים בלעונו, ונהפוך הוא אשר נתן הדת 

בדבקותינו עם בוראינו, כי קיימנו מצוה מן המצות הרשומות, והוא להשחית בזרע להנקם מהם ולהוסיף 
עמלק, וגם קביעות יום הפורים והמצות הכלולות בו; ונמצא שבמקום הריחוק, הם בעצמם סבבו 

 הקירוב.
 
 לר' אברהם צהלון, פירושו לאסתר ג:ז –.   ישע אלוקים 11

אותו רשע ושהיו ריקנים מן המצוות כמ''ש "ישנו מן המן נין עמלק ראה שישראל נהנו מסעודתו של 
המצוות", ושהקב''ה ודאי הניח אותם למקרה ופגע וגם בעת צרתם לא יושיעם, שאין הקב''ה משדד 

המערכה בשביל עוברי רצונו.  ועם כל זה נתירא לעשות הדבר מיד כי זכר את עמלק, כי אפילו שישראל 
ה שנאמר "ויחלוש יהושע".    לזה התחכם בגורלות לראות אם חטאו ומיד "ויבא עמלק", עם כל זה לק

יעלה לו שמיד יצוה להשמידם אם לא.    וכשראה שעלה בידו חדש אדר שמח כי ידע שלא יקראהו אסון 
הואיל והש''י עזבם לאורך ימים, ובמשך הזמן יראה אם ה' אלוקיהם ירחמם בשמעו את רינתם וזעקתם 

 יניחם למקרה ופגע וגם כי ירבו תפילה לא ישמע אליהם ח''ו. ויוציאם מחשך וצלמות, או אם
 

 לר' אהרון אביוב, פירושו לאסתר א:א –שמן המור . 11

שישראל בגלותם וצרתם יאמרו שה' סלק שכיניתו מתוכם מחמת עונותיהם, ואין ה' בתוכם, ולכן מצאוהו 
אילו אינו רוצה לראותם, והוא בתוכם.  רעות.  ואמר שאינו כן, שה' מצוי בתוכם, אלא שמסתיר פניו מהם כ

 ... אבל אני נמצא בתוכם על כל הרעה  אשר עשו. --וכן היה בימי אסתר, וזהו "אנכי הסתר אסתיר פני'' 
שחכמים ראו צורך כתיבת מגילה זו לענין הוראת הנסים אשר נעשו בזמן ההוא היותנו אז בהסתר פנים ... 

ה בגלותינו ליחל קץ פלאות כי בא האות בזמן ההיא, הוציא ה' שזה לנו הבטח –מרוחקים ממנו יתברך 
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אותנו מאבל ליום טוב, ובזה לא נתיאש מן הרחמים בבא כשואה צרה ח''ו ונצעק אל ה' יעננו משמי קדשו 
  …כמו שענה למרדכי ואסתר.   

שר לחשב ולפי שהאיש הבלתי מאמין תולה הדברים במקרה או בטבע או בהשתדלות, ובענין אסתר היה אפ
  …שאין זה נס אלא דבר מצוי בענין המלכים שמחמת אהבת נשים מטים לבבם לכל אשר יהיה שמה הרוח. 

ואם כן יש לאומר שיאמר שדבר זה אינו השגחיי כלל, וכל שכן למה שראה שאין בכל המגילה שם הקדש  
 ולא כנוי.   

ברים להראות דלא מיבעא שהוא נס, לכן ראו חכמים לעשות לה סמיכות ויתדות ויחזקוהו במסמרים ובד
וכן צריך לקראותה בלילה ולשנותה  …אלא שיש בזה ריבוי נסים זה אחר זה בכל פסוק ופסוק למשתכל בו. 

ביום, שאם בלילה האדם לא יבין בה רק פשוטה לבד, אחר כך ביום לבבו יבין ושב ורפא לו שיוסיף לקח 
 טוב בהבנת הנסים אשר בכל פסוק ופסוק.
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שישראל עדיין לא היה מאמינים היות תשועתן זאת דרך ההשגחה, רק היו חושבים שמקרה הוא.  אבל 
כשראו שמרדכי יצא בלבוש מלכות הבינו שה' שלם לו גמול כל מה שנצטער והאמינו היות הכל נס נסתר, 

 …וכל ענין נס נקרא "אור"
עו חכמים ומרדכי לקרוא מגילה ועשות משתה, מה שלא עשו בחנוכה? ... שכונת חכמים היה למה קב

להורות ולהבין וללמד שענין זה אינו ענין מקרה קרה על דבר אהבת המלך אל אסתר, אלא הוא ענין השגחיי 
תה ולפרסם זה חייבו חכמים מקרא מגילה וגם קבעו משתה ושמחה, וזהו "ליהודים הי   …על צד נס 

 אורה" שהבינו והאמינו כי פקד ה' את עמו... 
והכונה:  ליהודים היתה אסתר  –ואינו רחוק שלהכי קאמר "ליהודים היתה" בלשון נקבה, לרמוז לאסתר 

אורה ושמחה, כלומר הגם ששמה אסתר שמורה שה' עמנו בהסתר פנים ואינו מאיר אותנו, ליהודים היתה 
 אסתר אורה ושמחה. 

 ונות אומרו "אורה" היינו שהאירו עיניהם של ישראל להבין כי ה' בתוכם.סוף דבר שכ   …
 


