Before The King
The pain was unbearable. The family
had lost their close relative. They all sat
shiva together in the house, broken
hearted. Can you imagine if they had lost
two family members instead of one?
Double the anguish. What if the whole
family was wiped out in a tragic accident?
Can we even begin to describe the shock?
However, this is only one family. How
many families live on your street? Losing
them would be a tragedy beyond words.
Thousands of people live in the
neighborhood. We are now speaking
about a major disaster. The loss of a
whole city is already an earth shattering,
historical event. Yet something much
worse faced the Jewish people during the
times of Mordechai and Esther. The entire
Jewish nation, men women, and children
appeared to be doomed. Haman was
plotting a crime so evil, that it would
devastate the world.

T

he situation looked hopeless. We had
no King to fight for us, no prophets to
inspire us, no homeland to defend, no
place to hide. What could we do?
Mordechai had a plan. Queen Esther
would appear before the King without
being summoned, a brazen action usually
punishable by death. The same King
Acashverous had Queen Vashti executed
when she refused to listen to his
summons. Esther called upon the Jews of
Shushan to fast for three days on her
behalf. She would fast along with them
and then go before the King.
The scene was suspenseful. Queen Esther
was so weak from the fasting that she
could barely stand up. She donned the

royal
garments,
and
took
two
maidservants with her to keep her from
falling. She stood in the inner courtyard
of the King, facing the direction of the
Beis HaMikdash, praying to Hashem.
“Please Hashem, save my soul from this
evil King.” As she approached the King’s
chamber, the Shechina departed from her.
“My G-d, My G-d, why have you
forsaken me?” (Tehillim 22:2). The King
sat on his royal throne facing the entrance
of the palace. Esther said, “Master of the
world! Do not give me over to the King.
Let me find mercy in his eyes, and fulfill
my request. In Your mercy do not give
the children of Yaakov into the hands of
Haman, the offspring of Eisav.”

K

ing Achashverous lifted up his eyes and
saw Queen Esther with her servants. He
was filled with anger at her defiance of his
decree and appearance before him
without permission. Ester saw his eyes
burning with the fire of hatred. She was
seized with fear. She stopped in her tracks,
eyes filled with tears. Hashem saw her tsar
(distress) had mercy on His nation. On
behalf of this orphan girl who trusted in
Him and defied death to appear before
the King, He performed a miracle and she
found favor in the King’s eyes.
Kinderlach . . .
Although Queen Esther was standing
before King Achashverous, she knew that
she was standing before The King of Kings,
Hashem. She was praying to Him the entire
time. This is a high spiritual level that we
should all strive for, “I have set Hashem
before me always” (Tehillim 16:8). Hashem
is everywhere. He is with us at all times. We
just have to see Him, and speak to Him.
B’ezras Hashem our prayers will be
answered, just as Esther’s were.

“At the Shabbos table …
when the father explains the
Zemiros and the family sings
them, heaven and earth join
together.”
Rav Lefkovitz zt”l
100 pages with illustrations. Price: 10 ₪.
Contact the author at 585-2216.
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True Beauty

sther was “yifas toar vi'tovas mareh”
(very beautiful in appearance), (Megillas
Esther 2:7). The Vilna Gaon zt”l in his
commentary on the Megillah explains
that yifas toar means her mitzvos and
tovas mareh means her middos tovos
(good character traits.) He elaborates that
the appearance of the person is a
reflection of their heart. One who has
good middos is called beautiful. A good
heart is the source of all good middos, as
the Mishna states in Pirkei Avos (2:9).
Later the Megilla (2:15) writes that Esther
found favor in the eyes of all who saw
her. The Vilna Gaon relates that she was
constantly distressed, having been forced
to marry Achashverosh. This anguish
caused her skin to turn green. A woman
with green skin is usually not very pretty.
Even so, Vilna Gaon explains that Esther's
inner beauty was able to overcome her
physical appearance and she found favor
in everyone's eyes. From this we learn
what true beauty is.
Kinderlach . . .
We certainly must take care of our
appearance. We should not be dirty or
sloppily dressed. Our clothes should be
neat and clean and our hair combed.
However, our clothes and our outward
appearance are not the real beauty. Our
good heart and good middos (character
traits) are what make us genuinely
beautiful. If we truly want to be beautiful
children, we should not spend our time in
front of the mirror perfecting our clothes
and our physical appearance. We should
rather put our efforts into perfecting our
middos.

“All those who
conscientiously fulfill the
mitzvah of Bircas
HaMazone will have their
income provided honorably
their entire lives.”
Sefer HaChinuch
Mitzvah 430
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אסתר היתה " יפת תואר וטובת מראה" )מגילת אסתר ב',ז'( .הגאון
מוילנא זצ"ל בפרושו על המגילה מסביר :יפת תואר  -אלו המצוות
של אסתר ,טובת מראה  -אלו מידותיה הטובות .הוא מרחיב
ומבאר שהופעתו החיצונית של האדם הינה השתקפות של הלב
שלו .אדם בעל מידות טובות נקרא יפה .לב טוב הוא המקור לכל
המידות הטובות ,כמו שאומרת המשנה בפרקי
אבות )ב' ,ט'( .בפסוקים הבאים במגילה )ב',
ט"ו( מסופר שאסתר מצאה חן בעיני כל רואיה.
הגאון מוילנא כותב שאסתר היתה שרויה כל
הזמן בצער עמוק משום שהוכרחה להתחתן
עם אחשורוש .דבר זה גרם לכך שצבע
העור שלה הפך לירקרק .אישה עם עור
ירקרק איננה נחשבת יפה כל כך בדרך
כלל .ולמרות זאת ,מסביר הגאון מוילנא ,יופיה
הפנימי גבר על הופעתה החיצונית והיא מצאה חן בעיני כל רואיה.
מכאן אנו יכולים ללמוד מהו יופי אמיתי.
ילדים יקרים . . .
כמובן שעלינו לדאוג להופעתינו החיצונית .אל לנו להיות
מלוכלכים או לבושים ברישול .בגדינו צריכים להיות נקיים
ומסודרים ושערותינו  -מסורקות .ועם כל זאת ,בגדינו והופעתנו
החיצונית אינם היופי האמיתי .לבנו הטוב ומידותינו הטובות ,הם
העושים אותנו יפים באמת .אם אנחנו רוצים להיות יפים באמת,
ילדים ,אל לנו לבזבז את זמננו מול המראה בשיפור הופעתנו
החיצונית .עלינו להשקיע את מאמצינו בשיפור מידותינו.
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הכאב היה בלתי נסבל .המשפחה אבדה אדם קרוב .כולם ישבו
"שבעה" בלב שבור .האפשר לתאר את הכאב אילו אבדו שני בני
משפחה ולא רק אחד? הכפילו את היגון .ומה אם כל המשפחה
היתה נספית בתאונה טרגית? האם אפשר בכלל להתחיל ולדמיין
את ההלם? אבל זוהי רק משפחה אחת .כמה משפחות גרות
ברחוב שלנו? לאבד את כולן ,תהיה טרגדיה שאין לתארה במילים.
אלפי אנשים גרים בשכונה .עכשו אנחנו כבר מדברים על אסון
עצום .אובדן של עיר שלמה הינו מאורע הסטורי מזעזע .בימי
מרדכי ואסתר עמדו היהודים בפני משהו גרוע הרבה יותר .כל

העם היהודי ,גברים נשים וטף עמדו בפני הכחדה .המן תכנן פשע
כל כך נורא שיזעזע את כל העולם.
המצב נראה חסר תקוה .לא היה לנו מלך שילחם למעננו ,וגם לא
נביא כדי לעודד אותנו ,לא מולדת שתגן עלינו ולא מקום להחבא בו.
מה יכולנו לעשות? למרדכי היתה תכנית .המלכה אסתר תבוא לפני
המלך בלי שנקראה ,מעשה נועז שעונשו בדרך כלל  -מוות .אותו
המלך אחשורוש כבר הוציא את המלכה ושתי להורג כאשר סרבה
להתייצב בפניו כאשר צוה .אסתר בקשה
מיהודי שושן שיצומו עליה שלושה ימים .גם
היא תצום אתם ואז תלך אל המלך.
המעמד היה מתוח .המלכה אסתר היתה כל
כך חלשה מן הצום עד שבקושי יכלה לעמוד על
רגליה .היא לבשה בגדי מלכות ולקחה שתי נערות
משרתות שיחזיקו בה לבל תיפול .היא עמדה בחצר
הפנימית של המלך ,פניה לכיוון בית המקדש והתפללה לה'" .אנא
ה' הצילני מיד מלך טפש זה ".כאשר התקרבה אל מקומו של המלך,
עזבה אותה השכינה הקדושה" .א-לי א-לי ,למה עזבתני" )תהילים
כ"ב ,ב'( .המלך ישב על כסא מלכותו ופניו לנוכח הכניסה לארמון.
אסתר אמרה" :רבונו של עולם ,אל תתני ביד המלך ,עזור לי למצוא
חן בעיניו ולמלא את בקשתי .ברחמיך הרבים אל תתן את בני יעקב
בידיו של המן צאצאו של עשו".
המלך אחשורוש הרים את עיניו וראה את אסתר עומדת עם
נערותיה .הוא התמלא חימה על כך שהתעלמה מגזרתו שאין לבוא
לפניו ללא הזמנה .אסתר ראתה את עיניו בוערות באש שנאה .היא
התמלאה פחד ,נעצרה במקומה ועיניה נמלאו בדמעות .ה' ראה
את צערה ורחם על עמו .בזכות נערה יתומה זו שבטחה בו והופיעה
לפני המלך למרות שידעה שמצפה לה עונש מות ,עשה נס והיא
מצאה חן בעיני המלך.
ילדים יקרים . . .
למרות שאסתר עמדה לפני המלך אחשורוש ,היא ידעה שהיא
עומדת לפני מלך מלכי המלכים ,הקב"ה .היא התפללה אליו כל
הזמן .זוהי רמה רוחנית גבוהה מאד אליה על כולנו לשאוף" .שיויתי
ה' לנגדי תמיד" )תהילים ט"ז ,ח'( .ה' נמצא בכל מקום .הוא נמצא
אתנו בכל עת .עלינו רק לראות אותו ולדבר אליו .בעז"ה תפילותינו
יענו כמו אלו של אסתר.

"כל הזהיר בברכת המזון –
מזונותיו מצויין לו בכבוד
כל ימיו"
ספר החינוך
מצוה ת''ל

"כאשר ראש המשפחה מבאר
את הזמירות בשולחן השבת,
והמשפחה משוררת אותם,
שמיים וארץ מתחברים".
)הרב לפקוביץ זצ"ל(

 100עמודים ,מאוייר.
המחיר 10 :ש"ח.
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