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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  1111פ"תש) זכור(תצוה  תפרשל

   ביטול העצמיות-אהרן הכהן ואסתר המלכה 
  

  לבו הנקי של אהרן
ְוָנַתָּת ֶאל חֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט  ": רבינווה את משהה מצַ "הקב

. )ל, כחשמות ( "ב ַאֲהרֹן ְוָהיּו ַעל לֵ ,ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ַהֻּתִּמים
ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח 'ר כַ ְׂש ִּב ", ל"אומרים חז? רן זוכה לזהלמה אה

. )א, שבת קלט(" זכה לחושן המשפט על לבו, )יד,  דםש(' ְּבִלּבֹו
 מגיע ממדיןאת משה רבינו אהרן ראה בשכר זה ש, כלומר

בשכר זה , בלבועל זה להוציא את ישראל ממצרים ְוָׂשַמח 
  .שן המשפט על לבוזכה לח

הרי ?  עשה כאןאהרןש מה הדבר המיוחד: וצריך להבין
ִחיו לאחר אדם פוגש את ָא! במצב כזה כל אחד היה שמח

ם י ש י בנוסף לזה האח בא עם ו , שנה שלא ראה אותוש
 ,מה שמגיע לואת שפרעה יקבל בקרוב , בשורות נפלאות

נקבל תורה ונבוא אל ארץ זבת חלב , ואנו נצא ממצרים
! אדם היה שמחכל ? מי לא ישמח על פגישה כזו ,בשוד

  ?ל כךעכ מגיע לאהרן שכר "מדוע א
ה שולח את "כשהקב. י"ברשכתובה התשובה לשאלה זו 

ומתַוכח עם עומד משה , משה להוציא את ישראל ממצרים
בנסיון לפטור את עצמו מן , ה במשך שבעה ימים"הקב

הרי המצב ? זאתאיך ניתן להבין . )י,  דמותי ש"רש( השליחות
שוחט ", פרעה משעבד את ישראל בפרך !במצרים הוא נורא

משה היה , )כג, י שם ב"רש( "תינוקות ישראל ורוחץ בדמם
וץצריך  ר  ולמלא את השליחות המוטלת עליו כמה שיותר ל
במשך שבעה '  הוא עומד ומתוכח עם ה במקום זה!מהר
על לא היה רוצה ליטול גדולה : "י"אומר רש ?למה. ימים

. )י, י שם ד"רש("  ונביא היה,שהיה גדול הימנו, אהרן אחיו
ם היה אהרן מתנבא לה, עד שלא עמדתי: אמר משה"

 שיהא ,ועכשיו אני בא להם בתחום ָאִחי... שמונים שנה
  אהרן גדול ממשה בשנים)כד' תנחומא שמות סי(! ?"רֵמיצֵ 

הוא מנהיג את ישראל במצרים , הוא גם נביא, )ז, שמות ז(
בנחת נושא את סבלם במשך כל השנים בהן יושב משה ו

 הרי זו - ולפתע יבוא משה ויקח ממנו את כל הגדולה, במדין
ְׁשַלח ָנא ְּבַיד . "כן הוא מסרב ללכתל! אהרןבפגיעה נוראה 

ְוָרֲאָך : "ה"אומר לו הקב .2לא אותירק , )יג,  דםש(" ִּתְׁשָלח
הא מקפיד עליך שי, לא כשאתה סבור "!"ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו

הלב של אהרן נקי . )יד, םי ש"רש(" שאתה עולה לגדולה
ק. ותלגמרי מקנאה ומקפיד קר קר קר כל ללא ,  שמחה תהיה לור

ואפילו לא , תרעומת או צער ב ל אהרן לא חושב כלל כי . ב
 אם לכלל .שום רצון לעצמוואין לו שום עצמיות . על עצמו

רם והמנהיג הטוב ביותר עבו, ישראל טוב לצאת ממצרים
ולא מצטער , אז אהרן שמח במנהיגותו של משה, הוא משה

  .כלל על אבדן המנהיגות שלו
הרי . זהו הלב הנקי שראוי לתת עליו את חושן המשפט

י הכהן הגדול באה "השאלה שנשאלת בחושן המשפט ע

וגם התשובה שמתקבלת בחושן מיועדת , מצד בני ישראל
 ראוי ם כןוא, לא לכהן הגדול באופן אישי, לבני ישראל

 שנושא ,לב בלי עצמיות, שן יהיה מונח על לב נקי כזהושהח
  .ולבו הוא כלב כל ישראל, את לב כל בני ישראלעליו 

  לבו השלם של אהרן
 הוא גם לב .לבו של אהרן לא רק נקי מנגיעות, והנה

לם ולעולם הוא , שלם עם השכינה בכל מצבאהרן . מאד ש
  ביום- י בניו ביום ִׂשמחתוכשנפטרו שנ. אינו מהרהר אחריה

 )ג, ויקרא י("! ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן "-מש בכהונה גדולה בו נכנס לַׁש 
  .ואין לו שום תלונות', הוא מקבל את גזרת ה

 ,כשמשה רבינו טועה במי מריבה, בסוף ארבעים שנה
, )יא, י במדבר כ"רש' עי( ומכה את הסלע במקום לדבר אליו

וגם אהרן נענש , ארץ ישראלנענש משה רבינו שלא להכנס ל
ֻּתֶּמיָך : "הפסוק אומר, והנה. )יב, במדבר שם(עמו בעונש זה 

ֲאֶׁשר ִנִּסיתֹו ְּבַמָּסה ְּתִריֵבהּו ַעל ֵמי , ְואּוֶריָך ְלִאיׁש ֲחִסיֶדךָ 
אם משה . נסַּתקפָּת לו לבוא בעלילה. ")ח, דברים לג(" ְמִריָבה

י "רש(? "ים מה עשואהרן ומר, רבינו אמר ִׁשמעו נא המורים

הוא היה יכול ! אהרן כלל לא חטא במי מריבה, כלומר )שם
אבל ? "למה מענישים אותי בגלל טעותו של משה", לטעון

  .ושותק', הוא מקבל את גזרת ה, גם כאן. הוא לא טוען כלום
טשמשה רבינו התפלל , ל אומרים"חז ק  תפילות ו"ת

 הוא .)י, ר יא"דב(כדי להכנס לארץ ישראל ") ואתחנן"כמנין (
אבל לפחות זכה , לא הצליח לבטל את הגזרה לגמרי

ת ו רא על אהרן לא , והנה. )ד-א, דברים לד( 3 את הארץל
גם לא כתוב שזכה . מצאנו שהתפלל להכנס לארץ ישראל

? למה לא התפלל על כך כמו משה רבינו. לראות את הארץ
ותאו לפחות , וכי לא רצה להכנס לארץ ישראל א ר  ל

. שהרי הגזרה על אהרן היתה בעלילה, ביותר קשהו! ?אותה
כשבעצם מצד , מונענש גם הוא ִע , רק בגלל שמשה נענש

שאם , מסתבר אפוא. מעשיו היה ראוי שיכנס לארץ ישראל
ואם כן קשה . היתה תפלתו מתקבלת, היה מתפלל על הדבר

למה לא מוצאים שאהרן מתפלל להכנס לארץ : מאד
  ?ישראל

והג כך כדי שלא לפגוע במשה אולי אהרן נ, חשבתי
, עשרות שנים ִחָּכה וצפה אהרן להכנס לארץ ישראל. רבינו

כדי לא , ועל סף הכניסה אליה הוא ְמַוֵּתר על שאיפתו
שמשה לא נכנס לארץ ישראל , לַהראות חלילה פגיעה במשה

, אם משה לא יכנס לארץ ואהרן כן יכנס. ואהרן כן נכנס
הוא , לכן. תר ממשה רבינויאמרו שאהרן גדול בדבר זה יו

כך הוא , כמו ששתק בגזירה על מות בניו. לא פוצה את פיו
משה . ולא מתפלל'  משלים עם גזירת ה.שותק גם כאן

תמתפלל  ו ר' עד שה,  פעמים לזכות להכנס לארץמא וס  א
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ואילו אהרן נוהג , )כו, שם ג(עליו להמשיך ולהתפלל עוד 
 -? למה. סה לארץהוא לא מנסה כלל להתפלל על כני. להפך

על כל הכבוד והמעלות ִוֵּתר משה . כדי לא לפגוע במשה
כפי  (בשביל לא לפגוע באהרן, רצה לתת לו' ההרוחניות ש

תר על כל ומוַ , ואהרן משיב לו כאן כגמולו, )שהזכרנו לעיל
כדי שלא ,  יכולה לתתרץ ישראלהרוחניות ועל כל מה שא

סוגל להכנס אהרן לא מ, בלי משה .לפגוע במשה רבינו
  .4לארץ ישראל

 לכן הוא ראוי לאורים .זהו לבו הנקי והשלם של אהרן
אמנם לא  .י על לבו"לשאת את משפט בנ, ותומים על לבו

אחריו היו עוד כהנים גדולים , רק אהרן לבש את החושן
אבל כנראה שמשהו ממידותיו של אהרן , שלבשו את החושן

הגיע ַלשלמות אף אחד מהם לא . הכהן עבר אליהם בירושה
הם ירשו , במידה מסוימת, אבל בכל זאת,  הכהןשל אהרן

אלה שלא , ובאמת. לוהיה שוהשלם מאהרן את הלב הנקי 
שן והח. )ב, סוטה מח' עי( שן לא ענה אצלםוהח, היו ראויים

לא , גדול אינו ראויהכהן הכש. גדול ראויהכהן העונה רק כש
  .יעזור שישאל בחושן

  "ַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחדִהֵּנה ַמה ּטֹוב ּו"
,  באופן מוחלטנקי מאנוכיותהיה לא רק אהרן , הנהו
כשטוב בלב שלם  כמו שאהרן שמח .כךהיה גם משה אלא 

הפסוק  .כשטוב לאהרןבלב שלם משה שמח כך  ,למשה
ַּכֶּׁשֶמן . ִהֵּנה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד": אומר

ְזַקן ַאֲהרֹן ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ,  יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן,ֹוב ַעל ָהרֹאׁשַהּט
כאן למה ֶנאמר : ל"שואלים חז. )ב, תהלים קלג(" ִמּדֹוָתיו
אלא כיון שראה ! ?וכי שני ְזָקנים היו לאהרן"'? ָזָקן'פעַמִים 

היה שמח כאילו על ְזָקנֹו , משה את השמן יורד על ְזקן אהרן
למרות שהכהונה היתה אמורה לצאת  )ו, ר ג"ויק( !"יורד

 בגלל סירובו של והיא נלקחה ממנו ונמסרה לאהרן, ממשה
באחיו משה לא מקנא , )יד, י שמות ד"רש( משה ללכת למצרים

  .נמשח זה שכאילו הוא עצמולכהן ושמח במשיחתו , כלל
בעם " בחירות"היה מַצוה לעשות ' חושבני שאם ה

 : כךתי נראתההי הבחירות תעמולת, ישראל בין משה לאהרן
ואהרן היה מכריז , "הצביעו אהרן"משה היה מכריז 

את ה בחר שלא לעשות "הקב"!... הצביעו משה"
 הם אבל, האלו ומינה את שניהם למנהיגים "בחירות"ה

ה "מה שטוב לקברוצים רק . מצדם לא רוצים לעצמם כלום
לכן משה יכול .  לא אכפת להם כללעצמםומ, שראלוטוב לי

מה פירוש  .)ז, שמות טז(" ְוַנְחנּו ָמה"על עצמו ועל אהרן ומר ל
 .ואיננו נחשבים לכלום,  אין לנו שום עצמיות-? "ְוַנְחנּו ָמה"

תהלים (" ְוָאנִֹכי תֹוַלַעת ְולֹא ִאיׁש: "דוד המלך אומר על עצמו

בכל זאת יש לה אך , בריה חלושה מאודהתולעת היא . )ז, כב
: ואמר, אברהם אבינו היה עוד יותר עניו. משהוכח לעשות 

 ואפר הם חסרי כל עפר. )כז, בראשית יח( "ָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר"
יש , אך בכל זאת, יכולים לעשות כלום ם אינ,ערך וחשיבות
ותאפילו . "ְוַנְחנּו ָמה"אבל משה אומר . להם ממשות ש מ  מ

  .5'חוץ מרצון ה, אין לנו שום רצון עצמי משלנו.  לנואין

  י מי שמבטל את עצמיותו" ע-נס פורים 
. רצון עצמילו שאין מי י " באה עישועה ה,גם בשושן

 שאסתר לא ,אחת המעלות שכתובות על אסתר המלכה היא
 , ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלךְ ...ּוְבַהִּגיַע ּתֹר ֶאְסֵּתר. "מבקשת לעצמה דבר

ִריס ַהֶּמֶלְך ׁשֵֹמר  ִּכי ִאם ֶאת ֲאֶׁשר יֹאַמר ֵהַגי ְס ,לֹא ִבְקָׁשה ָּדָבר
כשמרדכי מגלה את הקשר , ר כךגם אח. )טו, אסתר ב(" ַהָּנִׁשים

לרכוש " הזדמנות אסתריש ל, שקשרו בגתן ותרש נגד המלך
 זו שחשפה את שהיאי שתאמר לו " עאצל המלך" נקודות
ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֶּמֶלְך "אלא , אבל היא לא עושה זאת, הקשר

ולא , היא אומרת דבר בשם אומרו. )כב, שם(" יְּבֵׁשם ָמְרֳּדכָ 
  .שום כבוד לעצמהלוקחת 

, עד שאחר כך, עד כדי כך היא מצניעה את חלקה ָּבענין
נמצא , כשהמלך מבקש לקרוא לפניו את ספר הזכרונות

' וכו"  ַעל ִּבְגָתָנא ָוֶתֶרׁשָמְרֳּדַכיֲאֶׁשר ִהִּגיד  ":כתוב שם
רִּגידּו ֲאֶׁשר ִה "לא נאמר . )ב, אסתר ו( ֵּת ְס ֶא ְו י  ַכ ֳּד ְר  ַעל ָמ

ֲאֶׁשר ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ְּבֵׁשם ָמְרֳּדַכי ַעל "או , "ִּבְגָתָנא ָוֶתֶרׁש
יֲאֶׁשר ִהִּגיד "אלא רק , "ִּבְגָתָנא ָוֶתֶרׁש ַכ ֳּד ְר  ַעל ִּבְגָתָנא ָמ

המלך היה יכול לתת . אסתר כלל לא נזכרת שם". ָוֶתֶרׁש
לפחות איזה כבוד , ב על הסוס אם לא לרכ.כבוד גם לאסתר

 רק .אבל היא לא מקבלת שום כבוד בסיפור הזה, אחר
, כי אסתר אומרת דבר בשם אומרו באופן מוחלט. מרדכי

  .מעטלא  אפילו ,מן הכבודמאומה ולא לוקחת לעצמה 
, כל האומר דבר בשם אומרו"ש, ל לומדים מכאן"חז

 "םירא שמי"לא . )ו"ו מ"אבות פ(" מביא גאולה לעולם
האומר דבר "אלא , יביא את הגאולה "קדוש" ו"צדיק"ו

? דוקא הואלמה . את הגאולהיביא הוא זה ש, "בשם אומרו
ל "מסביר המהר? ולגאולה" אומר דבר בשם אומרו"מה לְ 

אם מי שאינו מקפיד לומר דבר בשם  ,)אבות שם' בפירושו למס(
, ה"הוא לא יתלה את הגאולה בקב, אומרו יביא את הגאולה

 !א יאמר שהוא בחכמתו ובעוצם ידו הביא את הגאולהאל
י" נ י,  עשיתיא נ יו,  פעלתיא נ ... !" הבאתי את הישועהא
ה רוצה "הקב. ה רוצה בה"לא זו צורת הגאולה שהקבו

א שכולם ֵידעו ויבינו ו . ולא בשר ודם,  הביא את הגאולהשה
מי שיש לו ענוה והתבטלות מספקת לַיחס , לעומת זאת

ֵמִבין גם ְלַיֵחס את הגאולה ,  ולא לעצמומי שאמרםדברים ל
מרדכי ְיַיחס את הגאולה . 6ולא לעצמו, ּההביָאלמי ש

דואגים רק הם  .ה" אסתר תַיֵחס את הגאולה לקב.ה"לקב
 ראויים להיות אלו הםכן ל .לא לכבוד עצמם, לכבוד שמים

  .7שעל ידם תבוא התשועה לישראל
על , רים אנו מספרים על יציאת מצגם בהגדה של פסח

אבל לא מספרים שמשה ואהרן הם , שהיו שםכל המופתים 
י לא מייחסים את הגאולה לבשר כ? למה .עשו את הכלש

 ודאי צריכים לכבד את .ה" מייחסים את הגאולה לקב.ודם
, להכיר טובה למשה ולאהרן על כל מה שעשו וטרחו, משה

 זה רק למי שאמר והיה - אבל בכל זאת לייחס את הגאולה
 הדרך להביא ו ז. לא מייחסים אותה לבשר ודם.םהעול

  . לא מאת בשר ודם,'לדעת שהכל מאת ה, גאולה לעולם
  
  
  
  
  
  

  ,הבנתו של העורךשטחיות השיחה נערכה לפי 

  .וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד
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בענין זה בכתב העת פרסם מאמר הרב [. ן תחילת הפרשה לסופהיש קשר או הקבלה ביבתורה בכל פרשה , א"לדעת הרב שליט. 1
  ].ח"קי' עמ) ט"תשס(' כרך ג, "ירושתנו"

ּוְבַהֲעלֹת ַאֲהרֹן ֶאת ַהֵּנרֹת ֵּבין  "⇔) כא-כ, שמות כז" ( ַיֲערְֹך אֹתֹו ַאֲהרֹן ּוָבָניו...ֵנר ָּתִמיד: "א בפרשתנו"הקשר שציין אליו הרב שליט
  ).ח, ל םש(' וכו" ָהַעְרַּבִים

  ).ח, שם ל" (ַהֵּנרֹתַהֵּנרֹתַהֵּנרֹתַהֵּנרֹת ֶאתֶאתֶאתֶאת ַאֲהרֹן ּוְבַהֲעלֹתּוְבַהֲעלֹתּוְבַהֲעלֹתּוְבַהֲעלֹת "⇔) כ, שם כז" ( ָּתִמידֵנרֵנרֵנרֵנר ְלַהֲעלֹתְלַהֲעלֹתְלַהֲעלֹתְלַהֲעלֹת: "קשר נוסף
  ).ח, שם ל" (ַיְקִטיֶרָּנה ְקטֶֹרת ָּתִמיד "⇔) כ, שם כז" (ְלַהֲעלֹת ֵנר ָּתִמיד: "קשר נוסף
  ).ו, שם ל" (ְפֵני ַהָּפרֶֹכת ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹן ָהֵעֻדתלִ  "⇔) כא, שם כז" (ִמחּוץ ַלָּפרֶֹכת ֲאֶׁשר ַעל ָהֵעֻדת: "קשר נוסף
  ).י, שם ל" (ְיַכֵּפר ָעָליו ְלדֹרֵֹתיֶכם "⇔) כא, שם כז" (ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרָֹתם: "קשר נוסף
  ).ד, שם ל" ( ַעל ְׁשֵּתי ַצְלעָֹתיו...ֲעֶׂשה ּלֹוְׁשֵּתי ַטְּבעֹת ָזָהב ּתַ  "⇔) ז, שם כח" (ְׁשֵּתי ְכֵתפֹת חְֹברֹת ִיְהֶיה ּלֹו ֶאל ְׁשֵני ְקצֹוָתיו: "קשר נוסף

אין כאן מקום , ויהיה ילד בתוך השרפה, ו" אם תהיה שרפה ח-  של מישהו שעלול להפגע פיקוח נפש לא נדחה מפני עלבוןאמנם . 2
שגאולת ישראל , שה רבינו מביןמ אבל -   הראשון שיכול צריך לקפוץ ולהוציא את הילד מהשרפה,מי ילך להוציא את הילד" ִּכּבּוִדים"ל

.  זה לא נס שלם- אם יש בו איזה פגם רוחני . בו שום פגם ברוחניותאין שלם רק אם  הוא ונס, ולא טבעית, גאולה נסיתאמורה להיות ממצרים 
א לפרשת " שליטשיחת מורנו הרב (כן הוא מסרב ללכתלו, לא יתכן שזו תהיה יציאת מצרים המובחרת, אם יש חשש לפגיעה באהרן, ממילא

  ).ג"שמות תשע
ותזכה גם , ולדעת תרגום יונתן. 3   ).ד, תרגום יונתן שמות יט' עי( בליל פסח מצרים -  פעם אחת בארץ ישראל להי
לפי שראה ברוח הקודש שנשמתו תתגלגל , שאהרן לא ביקש להכנס לארץ, כתב) ח"אופן כ(על פרשת ואתחנן " מגלה עמוקות"ובספר . 4

  ).ש"ע. ו-ה, עזרא ז" (ָעָלה ִמָּבֶבל -  הּוא ֶעְזָרא ...ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן"ונרמז כל זה בפסוק . י"עזרא הסופר הרי עלה מבבל ונכנס לאו, בעזרא הסופר
ההיה   ְּבזאת המדרגה הנוראההעיקר"ין כתב כי 'ח מוולוז"אמנם הגר. 5 ש דמ ב ל שגם  אך משמע מלשונו ,)ג"פי' נפש החיים שער ג( " 

רק שהרי לא כתב , למדרגה זוכותשיילאהרן היתה  ר"כי אלא כתב ,  משה היה בזו המדרגהש ק עי  ," לבדמשההיה   ְּבזאת המדרגה הנוראהה
אלמלא שהיתה , משה לא היה כולל את אהרן עמו בלשון זודודאי ,  וכן נראה גם בסברא.אך לא כמשה, לזה שייכותומשמע שגם לאהרן היתה 

יה במדרגה ומשמע שאהרן ה. שמעלת משה ואהרן היתה יותר משל כל הנביאים, )ז, שמות ז(ע "אב' ועי. גם לאהרן איזו שייכות עם מדרגה זו
  .קרובה למשה יותר מכולם

ים : עומד על גג בית המקדש ומשמיע להם לישראל ואומר,בשעה שמלך המשיח בא", ל"אולי מפני זה אמרו חז. 6  הגיע זמן ,ענו
ל דזהו מפני שהגואל מוכרח להיות "י, פ המבואר כאן למעלה"וע.  ומשמע שהענוה היא סיבה לגאולה).ט"ישעיהו רמז תצש "ילק" (גאולתכם

  .דרק מי שהוא ענו הוא ראוי להביא את הגאולה, ענו
 בעובעובעובעוִק ִק ִק ִק לא אמרה ולמה ) א, מגילה ז (!" לדורותקבעוניקבעוניקבעוניקבעוני ,שלחה להם אסתר לחכמים", יש מקשים על הדברים הללו ממה שאמרו בגמרא. 7

לכאורה משמע ו ."להיות לי לשםלהיות לי לשםלהיות לי לשםלהיות לי לשם,  ליום טוב ולקרייה- קבעוני : "י פירש שם"וגם רש. כבוד עצמהל ה כןתבעמשמע שו. דורות לפוריםפוריםפוריםפורים
, דודאי אסתר הצדקת לא התכוונה לכבוד עצמה, ל"עוד יו). ב"רסיסי לילה אות נ(ה מלובלין "מה שכתב בזה הרצ' ועי. כבוד עצמהה לתבעש

" עבודה"וכל ה, פעם אחת' ושם שמים לא נזכר במגילה אפי, של פורים הוא שהנס היה נסתר" מהלך" שה,דוע די. לשם שמיםהוכל כוונתה הי
להיות לי להיות לי להיות לי להיות לי ", " לדורותקבעוניקבעוניקבעוניקבעוני"ל דזהו שאמרה אסתר " ולפי זה י.של האירועים בתוך המהלך הטבעי' של פורים הוא להכיר את השגחת ה

לגלות עלינו ומתוך זה , לתאר את המעשה כמעשה טבעי,  שזה הענין בפורים,היינו שיכתבו את המעשה כאילו נעשה בידי אדם, "לשםלשםלשםלשם
  .אלא שההשגחה פעלה באופן נסתר, ולפרסם שבאמת הכל נעשה בהשגחה


