
  
 

 

 ואנכי הסתר אסתיר

 

 תהלים פרק כב 

ַח ַעל ַאיֶּלֶּת ַהַשַחר מ   ל  א( ַלְמנַצֵּ ְקָרא יֹוָמם ְוֹלא זְמֹור ְלָדו ד: )ב( אֵּ י: )ג( ֱאֹלַהי אֶּ י ַׁשֲאגָת  ְברֵּ י ד  יׁשּוָעת  י ָלָמה ֲעזְַבָתנ י ָרחֹוק מ  ל  י אֵּ

ינּו ָבטְ  ל: )ה( ְבָך ָבְטחּו ֲאבֹתֵּ ּלֹות י ְשָראֵּ ב ְתה  י: )ד( ְוַאָתה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵּ יָה ל  מֹו:ַתֲענֶּה ְוַליְָלה ְוֹלא דּומ  ְּלטֵּ ַַ  חּו ַוְת

ְרַפת ָאָדם ּוְבזּוי ָעם: )ח( כָ )ו( אֵּ  יׁש חֶּ י תֹוַלַעת ְוֹלא א  יָך זֲָעקּו ְונ ְמָלטּו ְבָך ָבְטחּו ְוֹלא בֹוׁשּו: )ז( ְוָאנֹכ  ירּו לֶּ ט  ְַ י יַ גּו ל  ל ריַֹי יְַלע 

י ַאתָ  ֵַּץ בֹו: )י( כ  י ָח ילֵּהּו כ  הּו יַצ  ְּלטֵּ ַַ ל ה' יְ ה יָנ יעּו רֹאׁש: )ט( גֹל אֶּ ַָ י ְבָש יָך ָהְׁשַלְכת  י: )יא( ָעלֶּ מ  י א  י ַעל ְׁשדֵּ יח  ן ַמְבט  ָבטֶּ י מ  ה גֹח 

ין עֹוזֵּר: )יג( ְסָבבּונ י ָפר   י אֵּ י ָצָרה ְקרֹוָבה כ  נ י כ  מֶּ ְרַחק מ  י ָאָתה: )יב( יַל ת  ל  י אֵּ מ  ן א  בֶּטֶּ ם מ  ָרחֶּ ְתרּונ י: מֵּ י ָבָׁשן כ  ירֵּ ים ַאב  ים ַרב 

ס )יד( ָפצּו ָעלַ  י ַכדֹונָג נָמֵּ ב  ְתָפְרדּו ָכל ַעְצמֹוָתי ָהיָה ל  י ְוה  ג: )טו( ַכַמי ם נ ְׁשַפְכת  ף ְוׁשֹאֵּ ם יְַריֵּה טֹרֵּ יהֶּ ָעי: )טז( יָבֵּׁש י פ  ְבתֹוְך מֵּ

י ְסָבבּונ י  נ י: )יז( כ  ְׁשְפתֵּ ר ָמוֶּת ת  ַַ י ּוְלׁשֹונ י ֻמְדָבק ַמְלקֹוָחי ְוַלֲע ש כֹח  רֶּ י יַָדי ְוַרגְָלי: )יח( ַכחֶּ יַּונ י ָכֲאר  ק  ים ה  ע  ים ֲעַדת ְמרֵּ ְכָלב 

ילּו גֹוָרל: )כ( וְ  י יַפ  ם ְוַעל ְלבּוׁש  י: )יט( יְַחְּלקּו ְבגַָדי ָלהֶּ יטּו י ְראּו ב  ָמה יַב  ר ָכל ַעְצמֹוָתי הֵּ י ֲאַספֵּ זְָרת  י ְלעֶּ ְרָחק ֱאיָלּות  ַאָתה ה' יַל ת 

ים ֲענ יָתנ י: )כג( ֲאסַ חּוָׁשה: )כא( הַ  מ  ַקְרנֵּי רֵּ י יְַריֵּה ּומ  פ  נ י מ  יעֵּ י: )כב( הֹוׁש  יָדת  ב יְח  לֶּ יַד כֶּ י מ  ׁש  ְַ ב נַ רֶּ חֶּ יָלה מֵּ ָחי צ  ְמָך ְלאֶּ ְפָרה ׁש 

נּו כָ  מֶּ י ה' ַהְללּוהּו ָכל זֶַּרע יֲַעקֹב ַכְבדּוהּו ְוגּורּו מ  ָך: )כד( י ְראֵּ ַקץ ֱענּות ְבתֹוְך ָקָהל ֲאַהְללֶּ י ֹלא ָבזָה ְוֹלא ׁש  ל: )כה( כ  ל זֶַּרע י ְשָראֵּ

י ְבָקָהל ָרב נְָדַרי ֲאַׁשּלֵּ  ָּלת  ְתָך ְתה  א  ַע: )כו( מֵּ ָליו ָׁשמֵּ נּו ּוְבַׁשְּועֹו אֵּ מֶּ יר ָפנָיו מ  ְסת  ָאיו: )כז( יֹאְכלּו ֲענָו ים ְוי ְשָבעּו ָענ י ְוֹלא ה  ם נֶּגֶּד יְרֵּ

 ֹ ְׁשְפחֹויְַהְללּו ה' ד נֶּיָך ָכל מ  ַָ ץ ְוי ְׁשַתֲחוּו ְל י ָארֶּ סֵּ ְַ ל ה' ָכל יַ י ְלַבְבכֶּם ָלַעד: )כח( י זְְכרּו ְויָֻׁשבּו אֶּ י ַלה' ְרָׁשיו יְח  ת גֹוי ם: )כט( כ 

נָיו י ְכְרעּו  ַָ ץ ְל רֶּ ְׁשנֵּי אֶּ ל ַבגֹוי ם: )ל( ָאְכלּו ַוי ְׁשַתֲחוּו ָכל ד  נּו יְֻסַפר ַהְמלּוָכה ּומֹׁשֵּ יָה: )לא( זֶַּרע יַַעְבדֶּ ְַׁשֹו ֹלא ח  ר ְונַ ַָ י ָע ָכל יֹוְרדֵּ

י ָעָשה: ְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד כ   ַלאדֹנָי ַלדֹור: )לב( יָבֹאּו ְויַג ידּו צ 

 

 מדרש תהלים )בובר( מזמור כב 

  על אילת השחר, זו אסתר.למנצח על אילת השחר. ...

מאור עיניהם של ישראל, והאיר להן הקב"ה בימי מרדכי ואסתר, שנאמר ליהודים היתה אורה ... חשכה זו מדי, שהחשיכה 

  לכך נאמר על אילת השחר, שהביאה השחר מתוך החשך.)אסתר ח טז(.  ...

עזבתני. יום ראשון אלי, יום שני אלי, יום שלישי למה עזבתני, וכיון שאמרה בקול גדול אלי אלי למה  אלי אלי למה]ו[ 

 ני, מיד נענית. עזבת

]יג[ דבר אחר מי זאת הנשקַה כמו שחר )שיר השירים ו י(. ר' חייא בר אבא ור' שמעון בן חלַתא היו מהלכין בקרוצתא 

בהדא בקעתא דארבאל, וראו אילת השחר שבקע אורה לעלות, אמר לו ר' חייא כך היא גאולתן של ישראל, אמר לו ר' 

ור לי )מיכה ז ח(, בתחלה היא באה קימעא קימעא, ואחר כך היא מנַצת ובאה, שמעון היינו דכתיב כי אשב בחשך ה' א

ואחר כך היא ַרה ורבה, ואחר כך היא משתבחת והולכת, כך בתחלה ומרדכי יושב בשער המלך )אסתר ב כא(, ואחר כך 

א(, ואחר כך ויתלו ויהי כראות המלך את אסתר המלכה )אסתר ה ב(, ואחר כך ויקח המן את הלבוש ואת הסוס )אסתר ו י

את המן )אסתר ז י(, ואחר כך ואתם כתבו על היהודים )אסתר ח ח(, ואחר כך ומרדכי יצא מלַני המלך בלבוש מלכות 

 )אסתר ח' טו(, ואחר כך ליהודים היתה אורה )אסתר ח' טז(. 

ג יג(, באותה שעה  ]כד[ אל תרחק ממני כי צרה קרובה. אימתי, בשעה שגזר אחשורוש להשמיד להרוג ולאבד )אסתר

נכנסה אסתר שלא ברשות, שנאמר ותעמוד בחצר בית המלך )אסתר ה א(. ... באותה שעה אמרה אסתר אל תרחק ממני כי 

 צרה קרובה כי אין עוזר. 

]כה[ סבבוני ַרים רבים. אלו אוכלוסין של אחשורוש. אבירי בשן כתרוני, .... ר' אחא אמר אלו בניו של המן שממתינין 

 שתַול.לה עד 

 



  
 

 

 

 בבלי, חולין, קל"ט ב'

 אסתר מן התורה מנין ? שנאמר : )דברים ל"א( 'ואנכי הסתר אסתיר ַני ביום ההוא' 

 

ששמעתי מאא"ז זללה"ה )= הבעל שם טוב( ואנכי הסתר אסתיר כי כשהאדם אינו יודע שיש הסתרה בודאי אינו 

ש הסתרה ומרגיש בנַשו אז הוא נכנע מלַני טוב שסובר שהוא צדיק גמור ואינו שב בתשובה אבל כשיודע שי

השי"ת ומבקש מלַניו וזהו )דברים ל"א, י"ח( ואנכי הסתר ַירוש ההסתרה אני אסתיר ולא יודע שהיא הסתרה 

    

 )דגל מחנה אַרים, צו, 'והכהן'(.

 

ם י ְתָבַרְך נ ְסָתר ְבַהְסָתָרה יַַחת, ַהשֵּ י יֵּׁש ְׁשנֵּי ַהְסָתרֹות. ּוְכׁשֶּ ה ְמאֹד ְלָמְצאֹו. ַאְך יַף כ  ן ָקׁשֶּ י-ַעל-ַגם כֵּ הּוא נ ְסָתר -פ  ן, ְכׁשֶּ כֵּ

ם י ְתָבַרְך ַהשֵּ ַע ׁשֶּ יֹודֵּ יַַחר ׁשֶּ י ְמָצא אֹותֹו י ְתָבַרְך, מֵּ יגַע ְוַלֲחתֹר ַעד ׁשֶּ ָׁשר ל  ְַ ם  ְבַהְסָתָרה יַַחת, אֶּ ַהשֵּ נּו. ֲאָבל ְכׁשֶּ מֶּ נ ְסָתר מ 

ינֹו יי ְתָבַרְך  אֵּ נּו, ְדַהיְנּו ׁשֶּ מֶּ ת מ  רֶּ ַהַהְסָתָרה ְבַעְצָמּה נ ְסתֶּ ם י ְתָבַרְך נ ְסָתר ְבַהְסָתָרה תֹוְך ַהְסָתָרה, ְדַהיְנּו ׁשֶּ ַהשֵּ ַע ְכָלל ׁשֶּ ֹודֵּ

ַע ְכָלל  ינֹו יֹודֵּ אֵּ יַַחר ׁשֶּ ְמצֹא אֹותֹו, מֵּ ָׁשר ְכָלל ל  ְַ י אֶּ נּו ֲאזַי א  מֶּ י נ ְסָתר מ  ים ל"א(: "ְוָאנֹכ  ינַת )ְדָבר  ם י ְתָבַרְך. ְוזֶּה ְבח  ַהשֵּ מֵּ

ם י ְתָבַרְך נ ְסָתר. ַוֲאזַי בְ  ַהשֵּ ֹּלא יְֵּדעּו ְכָלל ׁשֶּ יר ַהַהְסָתָרה, ׁשֶּ יְַסת  יר", ְדַהיְנּו ׁשֶּ ר יְַסת  ְמצֹא אֹותֹו ַהְסתֵּ ינֹו יָכֹול ל  ַוַדאי אֵּ

אֵּ  יַַחר ׁשֶּ מֶּ י ְתָבַרְך, מֵּ ם י ְתָבַרְך נ ְסָתר מ  ַהשֵּ ַע ְכָלל ׁשֶּ ינֹו יֹודֵּ י אֵּ ׁש אֹותֹו י ְתָבַרְך, כ  יְך ְלַבקֵּ ָצר  ַע ְכָלל ׁשֶּ נּו, כ י ינֹו יֹודֵּ

ת ַכנַ"ל רֶּ    ַהַהְסָתָרה ְבַעְצָמּה נ ְסתֶּ

 )ליקוטי מוהר"ן קמא, נו(.

 


