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שלחה להם אסתר לחכמים: קבעוני לדורות  1 בגמ' מסכת מגילה ז. "אמר רב שמואל בר יהודה:
שלחו לה: קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות. שלחה להם: כבר כתובה אני על דברי הימים 
למלכי מדי ופרס. רב ורב חנינא ורבי יוחנן ורב חביבא מתנו. בכוליה סדר מועד כל כי האי 

מים: כתבוני לדורות. שלחו לה: זוגא חלופי רבי יוחנן ומעייל רבי יונתן: שלחה להם אסתר לחכ
הלא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא רבעים. עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה כתב זאת 

מה שכתוב בנביאים, בספר  -מה שכתוב כאן ובמשנה תורה, זכרון  -זכרון בספר, כתב זאת 
 מה שכתוב במגילה...  האמר שמואל: אסתר ברוח הקודש נאמרה...  -

: אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ויאמר המן בלבו. רבי עקיבא 2עזר אומרתניא, רבי אלי
אומר: אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל ראיה. רבי מאיר 

                                                           
פי' הגמ' אמר רב שמואל בר יהודה: שלחה להם אסתר לחכמים בשנה השניה: קבעוני מעתה  1

חובה לדורות, לעשות יום טוב ולקרות מגילה, כדי להיות לי לשם! שלחו לה חכמים: אם נעשה 
נאה את מעוררת עלינו לבין האומות! שיאמרו שאנו שמחים להזכיר את מפלתן. כן, הרי שק

שלחה להם: הלא כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס! ואם כן, הרי שם הם רואים 
כבר את מפלתן, ושוב אין חשש לקבוע שמחה וקריאת המגילה לדורות. רב ורב חנינא ורבי 

א דלקמן. מפסקינן למילתא, ואמרינן, דבכוליה סדר מועד, יוחנן ורב חביבא מתנו האי מלת
אלו דלעיל, בעינן לחלופי רבי יוחנן, שהוזכר  ארבעה חכמים -כל היכא דמתני כי האי זוגא 

שם בטעות, ומעייל במקומו את רבי יונתן. והכי מתנו: לאחר שקבלו חכמים את דבריה של 
תר לחכמים עוד: כתבוני לדורות אסתר, וקבעו קריאת המגילה לדורות, שלחה להם אס

 בספרי הכתובים!
שלחו לה חכמים: הרי אמר שלמה: "הט אזנך ושמע דברי חכמים". והיינו חנוכה ופורים, שאינן 
בכלל המצוות הכתובות, שנאמרו ברוח הקדש, אלא דברי חכמים הן. ומסיים קרא: "הלא 

ות יש לנו דבשלשה מקומ -א כתבתי לך שלישים ולא רבעים". והכי פירושו: "שלישים" דווק
להזכיר מלחמת עמלק: בספר שמות, בספר משנה תורה, ובספר שמואל. ולא "רבעים", שאין 
אנו רשאים להוסיף עוד. עד שמצאו לו חכמים סמך, לכתבה בכלל הכתובים, ממקרא הכתוב 

תב בתורה. דכתיב בענין מלחמת עמלק: "כתב זאת זכרון בספר". ודרשינן ליה לקרא הכי: "כ
ן ]בספר שמות[ ובמשנה תורה, שכל מה שכתוב בתורה, קוראו הכתוב מה שכתוב כא -זאת" 

מה שכתוב  -תוב בנביאים ]בספר שמואל[. "בספר" היינו מה שכ -מקרא אחד. "זכרון" 
 במגילה. ולהכי קבעוה בין הכתובים, דחשבינן למגילה מכלל "שלישים".

 
ברוח הקודש נאמרה. שנאמר "ויאמר המן  -אסתר פי' תניא, רבי אליעזר אומר: מגילת  2

ברוח הקודש נאמרה. רבי  -בלבו". ומנין ידעו כותבי המגילה מה היה בליבו? אלא ודאי 
עקיבא אומר: מהכא מוכח דאסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר: "ותהי אסתר נשאת חן 

די רוח הקודש ידעינן! בעיני כל רואיה". דמנא ידעינן שנשאה חן בעיני כולם? על כרחך, דעל י
רבי מאיר אומר: אסתר ברוח הקודש נאמרה. שנאמר בענין בגתן ותרש: "ויודע הדבר 
למרדכי". ומנין נודעה לו מזימתם? אלא ודאי שרוח הקודש שרתה עליו. רבי יוסי בן דורמסקית 
 אומר: אסתר ברוח הקודש נאמרה. שנאמר: "ובבזה לא שלחו את ידם". ומנא ידעינן דאפילו
במקומות הרחוקים לא שלחו את ידם בביזה? על כרחך דברוח הקודש נאמרה. אמר שמואל: 
אי הואי התם כשדנו בדבר זה, הוה אמינא מלתא דעדיפא מכולהו, דמהכא מוכח דברוח 



 

אומר: אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ויודע הדבר למרדכי. רבי יוסי בן דורמסקית אומר: 
זה לא שלחו את ידם. אמר שמואל: אי הואי התם אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ובב

קימו למעלה מה שקיבלו למטה.  -הוה אמינא מלתא דעדיפא מכולהו, שנאמר קימו וקבלו 
סברא  -אמר רבא: לכולהו אית להו פירכא, לבר מדשמואל דלית ליה פירכא. דרבי אליעזר 

אדעתיה  -ואמר הוא, דלא הוה איניש דחשיב למלכא כוותיה, והאי כי קא מפיש טובא 
דלמא כרבי אלעזר, דאמר: מלמד שכל אחד ואחד נדמתה לו  -דנפשיה קאמר. דרבי עקיבא 
דלמא כרבי חייא בר אבא, דאמר: בגתן ותרש שני טרשיים היו.  -כאומתו. והא דרבי מאיר 

דלמא פריסתקי שדור. דשמואל ודאי לית ליה פירכא. אמר  -והא דרבי יוסי בן דורמסקית 
ינו דאמרי אינשי: טבא חדא פלפלתא חריפתא ממלי צני קרי. רב יוסף אמר, מהכא: רבינא: הי

וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, רב נחמן בר יצחק אומר, מהכא: וזכרם לא יסוף 
 מזרעם". 

ועיין במהרש"א )חידושי אגדות שם( כתבוני לדורות כו'. פי' שבקשה אסתר שתהיה המגילה 
כשפרש"י בפסוק ומאמר אסתר קיים גו' ונכתב בספר גו' אסתר בקשה מחכמי מכלל הכתובים ו

הדור לקבעה ולכתוב בספר זה עם שאר כתובים וזהו ונכתב בספר עכ"ל והשיבו לה שהכתוב 
מיעט את המגילה מהיותה מכלל הכתובים דכתיב הלא כתבתי לך וגו' שאמר הכתוב בתחלה 

                                                           

מה שקיבלו ישראל  -הקודש נאמרה: שנאמר: "קימו וקבלו", ודרשינן: קימו למעלה, בשמים 
 דאי דבעינן רוח הקודש!למטה. ולידע דקבלו בשמים, ו

אמר רבא: לכולהו הנך לכל אותם ראיות שהביאו האמוראים לעיל, להוכיח שאסתר נאמרה 
דלית ליה פירכא. והכי  -אית להו פירכא, אפשר לדחות לבר מהך דשמואל  -ברוח הקודש 

איכא למפרך הכי:  -איכא למפרך להו: האי דרבי אליעזר, דיליף מ"ויאמר המן בלבו" 
באמת לא ברוח הקודש נאמרה, אלא סברא הוא, שכך אמר המן בליבו, דהא לא דדלמא 

הוה איניש דחשיב למלכא כוותיה. והאי כי קא מפיש טובא ואמר: "יביאו לבוש מלכות וגו'", 
שהרבה מאד בכבודו של האיש אשר המלך חפץ ביקרו, ודאי אדעתיה דנפשיה קאמר, 

איכא למפרך הכי: דדלמא האי  -י עקיבא שנתכוון להביא כבוד זה לעצמו. וראיה דרב
כרבי אלעזר היא, דאמר: מלמד שכל אחד  -דכתיב: "ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל ראיה" 

משלנו היא! חזינן מהכא,  -נדמתה לו אסתר כאומתו, והיו כולם אומרים בפיהם: זו  -ואחד 
י רבי מאיר ראיה, מהא שנשאה חן בעיני כל רואיה, ואין צריכין לזה רוח הקודש. והא דאיית

דידע מרדכי את מזימת בגתן ותרש, נמי איכא למפרך, דדלמא כרבי חייא בר אבא לקמן, 
דאמר: בגתן ותרש שני טרשיים היו, והיו מדברים בלשון טרסית, ולכן היו סבורים שאין אדם 

 ידע בשבעים לשון, ולכן הבין את שפתם. -שמבין דבריהם. ומרדכי שהיה ראש הסנהדרין 
והא דאייתי רבי יוסי בן דורמסקית, מהא דכתיב במגילה דלא שלחו ידם בביזה במקומות 

נמי לאו ראיה היא, דדלמא פריסתקי ]שלוחים[ שדור ]שלחו[ יושבי המקומות  -הרחוקים 
הרחוקים למרדכי ואסתר, לומר להם שלא נגעו בביזה, כדי שלא ירע בעיני המלך. אבל האי 

ודאי בעינן רוח הקודש. אמר  -ירכא. דכדי לידע הנהגת שמים ודאי לית ליה פ -דשמואל 
ממלי צני קרי ]טוב גרגר אחד של  -רבינא: היינו דאמרי אינשי: טבא חדא פלפלתא חריפתא 

מסלים מלאים דלועים[. רב יוסף אמר: מהכא ילפינן דברוח הקודש נאמרה: דכתיב  -פלפל 
מנא ידעינן שלא יעברו לעתיד? אלא ודאי "וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים". ו

דברוח הקודש נאמרה. רב נחמן בר יצחק אומר: מהכא ילפינן לה: דכתיב "וזכרם ]של ימי 
לא מוכח  -הפורים[ לא יסוף מזרעם" ]דמקרא ד"וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים" 

 אלא איהודים שבאותו דור, תוס'[.



 

ה המגילה מכלל המצות שאינן אלא דברי חכמים הט אזנך ושמע לדברי חכמים כו' פי' שתהי
כמו מצות נר חנוכה ולא מכלל מצות הכתובים הנאמרים ברוח הקדש כדכתיב בתר הכי הלא 
כתבתי לך שלישים גו' אין לך לרבעו עד שמצאו להם סמך מן המקרא דהמגילה היא מכלל 

ורה הוא מקום השלשה כמאן דסבירא ליה הכי דכתיב כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה ת
אחד זכרון מה שכתוב בנביאים הוא מקום ב' בספר מה שכתוב במגילה הוא מקום שלישי 
וכתבתי לך שלישים .... ועוד אמרו בירושלמי שהשיבו לה משום דאין נביא רשאי לחדש דבר 
מעתה עד שהאיר הקדוש ברוך הוא עיניהם ומצאו כתובה בתורה ונביאים וכתובים ואיכא 

נו לא חש שישיבו לה כן דאין כאן משום דאין נביא רשאי לחדש דהא איכא למימר דתלמוד
 ק"ו כדלקמן ומה מעבדות לחירות אמרו שירה ממיתה לחיים לא כ"ש 

 

ברמב"ם הלכות מגילה פרק א ה"א "קריאת המגילה בזמנה מצות עשה מדברי סופרים, והדברים 
ועיין פמ"ג משב"ז תרץ ס"ק י מגילה דברי קבלה הוה כשל תורה ידועים שהיא תקנת נביאים" 

ולכן כולם מודים שמצוות צריכות כונה וכן בבית יוסף אורח חיים סימן תרפו כתב שהרז"ה 
)המאור מגילה ד.( תירץ דכיון דפורים דברי קבלה ודברי קבלה כמו דברי תורה" בט"ז אורח 

א נדחים לגמרי מפני מקרא מגילה "דהיא דברי חיים סימן תרפז כתב שאפילו מצוות דאוריית
 קבלה שקי"ל דברי קבלה כד"ת כמ"ש ב"י בסי' תקנ"ד בשם ר"ת" 

 לענין מצוה הבאה בעבירה

מטעם זה אין מברכין על מגילה גזולה  אע"ג שלהמחבר דסימן תרמ"ט סעיף ה', והוא דעת 
מגדים )משבצות זהב סימן הר"מ ז"ל ]לולב ח, ט[ בדרבנן מצוה הבאה בעבירה יצא, כתב פרי 

 תרצא( צריך לומר מגילה דברי קבלה הוה כעין של תורה,

 לענין ספיקות 

לפי זה מבואר מה שנאמר בגמ' )מגילה דף ה:( "חזקיה קרי בטבריא בארביסר ובחמיסר, 
מספקא ליה אי מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא אי לא" ואף על גב כל ספק ותיקו 

לה דברי קבלה אין אומרים בו ספק לקולא ובפרי מגדים אשל אברהם סימן בדרבנן לקולא מגי
תרפח ס"ק ד כתב סיבה אחרת "מכל מקום אי אמרת שלא לקרות כלל עוקר בוודאי מצות 

 עשה מדברי סופרים". 

"ומגילה דברי קבלה י"ל לא אמרינן ספק לקולא,  ס"ק ג ובפרי מגדים משבצות זהב סימן תרצב
"כתב הפמ"ג  ום טוב שני, וצ"ע" ומובא במשנה ברורה סימן תרצב ס"ק טז ולא דמי ללולב בי

ספק אם קרא את המגילה אפשר דלא אמרינן בזה ספיקא דרבנן לקולא משום דהוא דברי 
 קבלה". 

 כונה ושמיעה 

וכן מטעם זה כתב בפרי מגדים אשל אברהם סימן תרצ ס"ק ו "דכמו בפרשת זכור דין תורה, 
משליח ציבור. מגילה דברי קבלה, כפרשת זכור. ולכן גם אם יש חומש  צריך לכוין ולשמוע

 לפניו לא יקרא מהחומש אלא יכוין לשמוע מהשליח ציבור ויעקוב בחומש אחרי השליח ציבור"



 

 שמחה בפורים מדברי קבלה כדברי תורה

ג בדרכי משה הקצר אורח חיים סימן תרצו ס"ק ג "ונראה דאפילו אבלות יום ראשון אין לנהו
בפורים ... דהרי הכל בו חולק וכתב וזה לשונו אונן מותר בבשר ויין בפורים דלא אתי עשה 
דיחיד ]דאבלות[ ודחי עשה דרבים ]דאורייתא[ ולשמוח בפורים הוי דברי קבלה כדברי תורה 

 עכ"ל וכן כתב בית יוסף בשם ארחות חיים" 

 מצוות הפורים מדברי קבלה 

ב בשל"ה יכוין בברכות ושהחיינו גם על סעודת פורים אליה זוטא סימן תרצב ס"ק א כת
 ומשלוח מנות שהם ג"כ מצות מדברי קבלה: 

 קריאה של לילה

עיין פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן תרפז ס"ק א שאף קריאת המגילה של הלילה דינה 
ות, ספק דרבנן כדברי קבלה וכדברי תורה וכתב "ולכאורה עכ"פ בין השמשות כל שיש אונס יוכל לקר

לקולא ... ולפי מה שכתב הט"ז ]ס"ק ב ד"ה ולענין[ דברי קבלה, יש לומר בין השמשות לא יצא". וכן 
"ודיעבד אם קרא בין השמשות י"ל ספק  בפרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן תרצב ס"ק ג 

 השמשות" דרבנן לקולא. ואפשר דברי קבלה שאני, אם לא באונס והכרח גדול יש לצדד בין

אך בשער הציון סימן תרצ ס"ק מא חולק עליו "הנה בפתחי עולם הביא בשם ישועות יעקב, דדוקא 
בקריאה דיממא שהוא מדברי קבלה וכדברי תורה דמיא, אבל בקריאה דלילה שהוא מדרבנן הכוונה 

קבלה,  דקריאה דיום חמור מלילה, דהוא מדברי" ס"ק כז אינה לעכובא" וכן בשער הציון סימן תרצב
 כמו שכתבו הפוסקים"

 תענית אסתר מדברי קבלה

בב"ח אורח חיים סימן תרפו ב ומ"ש ועוד יש סמך וכו'. ומשמע מדברי האגודה דלמאן דמפיק ליה 
תענית זה מדכתיב )אסתר ט לא( דברי הצומות וזעקתם אפילו מעוברות והדומין להם מחוייבין 
להתענות דדברי קבלה כדברי תורה ולפי זה תענית זה חמיר טפי מד' צומות דבזמן הזה דאין שמד 

שלום דתלו ברצו ומקילין בהן למעוברות אבל כאן כתיב וכאשר ]קימו[ על נפשם ]וגו'[ דברי  ואין
הצומות וזעקתם משמע דצום זה קבוע מדברי קבלה ... מיהו מדעת שאר הפוסקים יראה דאין בתענית 
  זה לכל היותר אלא תקנת חכמים ולאו דברי קבלה והכי נהוג להקל למעוברות ולמניקות וכיוצא בהם:

 

י  ַכַ֔ ב ָמְרד ֳּ ְכת  ֹּ֣ נחלקו המפרשים בזיהוי ובסדר מחברי המגילה באסתר )פרק ט כ כט ולב( ַוי ִּ
ל־ת  ֵ֑  י ֶאת־כ ָ ִ֖ דִּ הו  ַכַ֥י ַהי ְ ָמְרד ֳּ ל ו  יִּ יַחַ֛ ה ַבת־ֲאבִּ ָּ֧ ְלכ ָ ַ ר ַהמ  ב ֶאְסת  ֵּ֨ ְכת   ת ִּ ה וגו'  ַוַ֠ ֶ ֵ֑ל  ים ָהא  ִ֖ ָברִּ ֶקף ֶאת־ַהד ְ

ֶרת ָּ֧ ג ֶ ת אִּ ֹּ֣ ם א  ִ֖ב  ְלַקי  ֵּ֗ ָ ְכת  ה ְונִּ ֶ ֵ֑ל  ים ָהא  ִ֖ רִּ ֻּ י ַהפ  ַ֥ ְבר  ם ד ִּ י ַַּ֕ ר קִּ ר ֶאְסת  ַ֔ ַמֲאַמֹּ֣ ית ו  ִֽ נִּ את ַהש    ים ַהז  ִ֖ ַ֛ רִּ ו  ַהפ 
ֶפר וא"כ נשמע שנכתב על ידי מרדכי ואסתר וכך פירשו חלק מהפרשנים שם ובגמ'  ִֽ ס   ב ַ

וברמב"ם  )טו.( מבואר שאנשי כנסת הגדולה כתבו את המגילה 3מסכת בבא בתרא

                                                           
קאל ושנים עשר, דניאל ומגילת אסתר" פירש"י  אנשי "אנשי כנסת הגדולה כתבו יחז 3

חגי זכריה ומלאכי זרובבל ומרדכי וחבריהם. ולכאורה יש להקשות  -כנסת הגדולה 



 

ה )א א( כתוב והדברים ידועים שהיא תקנת נביאים ולכן יש שכתבו שאסתר מגיל
ברוה"ק נאמרה וזה מפי הנביאים שמרדכי ואסתר נביאים היו כמבואר במס' מגילה 
טו.והיו שם בתוך אנשי כנה"ג. ואם לא היתה נכתבת מפי הנביאים לא היתה נחשבת 

יון שנכתבה מפי הנביאים מכתבי הקודש ולא היתה נכתבת בכלל חמש מגילות אך מכ
 ניתנת גם להדרש כפסוקי התורה וניתנת לכתיבה כספר בפני עצמו ואינה עתידה להבטל 

שמרדכי ואסתר כתבו את המגילה כדי לקרא בה ואחריהם באו  4ויש שכתבו להיפך
 אנשי כנסת הגדולה והחילו עליה דין 'כתבי הקדש'. 

                                                           

היא המגלה הזאת כמות  -שרש"י בפי' לאסתר )פרק ט פסוק כ( כתב "ויכתב מרדכי 

המן שהיא" וכן באלשיך שם וזהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה שבהם כל ענין 

ככתוב בנוסח המגלה. ומרבה האת גם ענין מרדכי ואסתר אשר לעומתו, שהוא מאיש 

יהודי, כי משם הוא ענין הנס. וא"כ נכתב עוד קודם אנשי כנסת הגדולה" וברמב"ם 

מגילה )א א( קריאת המגילה בזמנה מצות עשה מדברי סופרים, והדברים ידועים 

רבינו שהיא תקנת הנביאים ולא תקנת  שהיא תקנת נביאים ובדברי ירמיהו מבאר כתב

אנשי כנה"ג כמ"ש בברכות והבדלות וטבילת עזרא וכיו"ב שהנביאים כתבו שהרי 

אסתר ברוה"ק נאמרה וזה מפי הנביאים שהיה שם בתוך אנשי כנה"ג. ובידי אליהו 

נבאר שעיקר הדבר כן הוא שעיקר התקנה היתה מהנביאים ואנשי כנה"ג ומרדכי 

יד יחיד לתקן תקנה זאת להוסיף על דברי קבלה וכן בחידושי מהרי"ק עמהם שאין כח ב

כותב. לפי שאם לא היתה תקנת נביאים לא היתה נכתבת בכלל חמש מגילות ובצפנת 

פענח מוסיף "ועיין בירושלמי כאן פ"א דאמר דניתנה להדרש ר"ל מלבד מצות 

ילה נאמרה מסיני ור"ל קריאתה שצריך כדין ספר ... ועיין בירושלמי כאן פ"א ה"ז דהמג

הכתיבה ולכך מבואר שם דאין עתידה להבטל ועיין שם בפ"ב סה"ג דקבעו לה מסכתא 

ר"ל שלא יתבטל וכמבואר בירושלמי דסנהדרין פ"ב ה"ה קבעו מסכתא לדורות ר"ל 

דאז אין ב"ד אחר יכול לבטלה אף גדול מהם ...אך עוד נ"מ שנתנה לכתוב בפני עצמה 

וא"כ גם בכתיבתה יש שני דברים אחד מה שנכתבת בכלל כל  אף שלא לצורך קריאה

 הכתובים וגם בפני עצמה ולכך נקראת מגילה 

ויעויין רש"ש בבא בתרא יד: לכאורה יפלא מדוע שינה לקרוא תהלים בשם ספר. וכן 

אסתר בשם מגילה ואינך קראן בשמן לבד. וכן לקמן במי כתבן. ונ"ל משום דתהלים 

לקו לה' ספרים וכן פסוקיו קרובין לפסוקי תורה )עיין קדושין דמיא במקצת לס"ת בהח

ל'( לכן קוראהו ספר. ואסתר משום דצריך לכותבה על גויל או על קלף )שו"ע ר"ס 

תרצ"א( לכן קראה מגילה עי' פי' הרד"ק בירמיה )ל"ו א'( וכן פרש"י במו"ק )כ"ו( את 

סתם וכן ברכתה על מקרא  המגילה זה הגויל. וכן בכל מס' מגילה נקראה בשם מגילה

מגילה סתם. ומשמע דרות וחברותיה אינן נקראין בשם מגילה. ולזאת תמיהני על הא 

דאיתא במס' סופרים פי"ד ה"ג דמברכין על קריאתן על מקרא מגילה ועיין בהגר"א 

 ז"ל או"ח ס"ס ת"צ:

בחידושי מרן רי"ז הלוי ]הלכות מגילה פרק ב' הלכה ט'[ דבספר סדר עולם ]פרק כ"ט[  4

מבואר שאסתר ומרדכי הם שכתבו את המגילה בחוץ לארץ, וכן מבואר בדברי רש"י 

על הפסוק 'ויכתוב מרדכי' ואילו כאן מבואר שאנשי כנסת הגדולה הם שכתבו את 



 

יא ולא נאמרה בנבואה. ועל אף שמגילת אסתר לא היתה על פי נב 5אך יש שכתבו
שנאמרה ברוח הקודש מ"מ לא נאמרה בנבואה והם מדרגות שונות זו מזו ורחוקות 

 מאד. 

 

ַכַ֥י  ָמְרד ֳּ ל ו  יִּ יַחַ֛ ה ַבת־ֲאבִּ ָּ֧ ְלכ ָ ַ ר ַהמ  ב ֶאְסת  ֵּ֨ ְכת   ת ִּ באסתר פרק ט' פס' כט נקראת אגרת "ַוַ֠
ם  ֶקף ְלַקי  ֵּ֗ ל־ת  ֵ֑ י ֶאת־כ ָ ִ֖ דִּ הו  ית" ובפסוק לב נקראת ספר ַהי ְ ִֽ נִּ את ַהש    ים ַהז  ִ֖ ַ֛ רִּ ו  ֶרת ַהפ  ָּ֧ ג ֶ ת אִּ ֹּ֣ א 

ֶפר" ובגמ' מס' מגילה יט. ואמר רבי  ִֽ ס   ִ֖ב ב ַ ָ ְכת  ה ְונִּ ֶ ֵ֑ל  ים ָהא  ִ֖ רִּ ֻּ י ַהפ  ַ֥ ְבר  ם ד ִּ י ַַּ֕ ר קִּ ר ֶאְסת  ַ֔ ַמֲאַמֹּ֣ "ו 
חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: מגילה נקראת ספר ונקראת אגרת, נקראת 

שאם הטיל בה שלשה חוטי  -שאם תפרה בחוטי פשתן פסולה, ונקראת אגרת  -ספר 
פירוש שצריך לתפרה דווקא בגידין, כדין ספר תורה ונקראת אגרת, שאינה  גידין כשרה

                                                           

. ותירץ הגרי"ז, שיש שני דינים המגילה בארץ, שלא ניתנה נבואה להכתב בחו"ל

במגילת אסתר. א. כתיבת מגילה כדי לקרא בה מתוך הכתב, ודין זה הוא אפילו אם 

לא הייתה המגילה חלק מה'כתובים', כי מכל מקום יש דין לקרא במגילה. ב. דין 'כתבי 

הקדש' שיש על המגילה. ולפי זה כתב הגרי"ז, שמרדכי ואסתר כתבו את המגילה כדי 

בה, אך עדיין לא היתה המגילה חלק מ'כתבי הקדש', שהרי כדי לכתוב כתבי  לקרא

הקדש צריך לכתבם בארץ ישראל, לפי שלא ניתנה נבואה ליכתב בחו"ל. ואחריהם 

באו אנשי כנסת הגדולה וכתבו שוב את המגילה בארץ ישראל והחילו עליה דין 'כתבי 

לאחר שאנשי כנסת הגדולה  הקדש'. ועיין עוד בדברי הגרי"ז שם שהאריך. והנה,

החילו על המגילה דין 'כתבי הקדש', שוב הדין מחייב לקרא את המגילה כמו 

 שקוראים כתבי הקדש, והיינו בברכה ומתוך הכתב במגילה כשרה. 

מהנ"ל ומלשון הרמב"ם תמיהה גדולה על מה שכתב בספר מנחת משה )ע' רלח(:  5

דפי הרי"ף( וז"ל: דלא נקרא דברי קבלה "ונראה לפי מש"כ הר"ן למס' תענית )דף ז מ

אלא שנאמר ע"פ נביא. ומגילת אסתר לאו ע"פ נביא נאמרה." עכ"ל.אך עיין בשו"ת 

חוות יאיר סימן ט והרי אנשי כנסת הגדולה כתבו מגילת אסתר כבגמרא דב"ב שהיה 

 אחר חתימת חזון מיהו י"ל שעדיין היו קצת נביאים אחרונים )ע' ברבה רות פסוק והנה

בועז( חיים וקיימים כמ"ש ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה והכי משמע בספר 

הי"ד ריש מגילה גם בהקדמת ספר הנ"ל שחגי זכרי' ומלאכי היו מאנשי כנסת הגדולה. 

ובמס' זבחים פ"ו ס"ב ששלשה נביאים עלו אתם מן הגולה ופירש"י חגי זכרי' ומלאכי 

תר לשלוח לחכמים קבעוני לדורות ולא רצו וכ"כ רע"ב ריש מסכת אבות והוצרכה אס

עד שמצאו סמך לקרא. ואף אם נאמרה ברוח הקודש מ"מ לא נאמרה בנבואה והם 

מדרגות שונות זו מזו ורחוקות מאד. ואפילו נתלה עצמינו במה שפי' רש"י ריש ב"ק 

דברי קבלה נביאים וכתובים )והכי משמע בשו"ת רשב"ץ הובא בש"ע בח"מ סי' ס"א 

והרי מגילת אסתר בכלל כתובים ]וכ"כ רש"א שאין קריאת מגילה רק מצוה סי"א( 

דרבנן ושכ"כ הר"ן[. וא"כ היה אפשר לומר דמצות שלוח מנות ומתנות והשמחה המה 

 ד"ק וכ"כ בש"ע סי' תרצ"ו ס"ז.

 



 

חמורה כספר תורה, שאם הטיל בה שלשה חוטי גידין, אף על פי ששאר המגילה תפורה 
 בחוטי פשתן כשרה

מגילה "סידרן של כתובים: רות וספר תהלים, ואיוב  ובמס' בבא בתרא דף יד: נקראת
ומשלי, קהלת, שיר השירים וקינות, דניאל ומגילת אסתר, עזרא ודברי הימים" ויעוין 
ברש"ש שם "לכאורה יפלא מדוע שינה לקרוא תהלים בשם ספר. וכן אסתר בשם מגילה 

במקצת לס"ת  ואינך קראן בשמן לבד. וכן לקמן במי כתבן. ונ"ל משום דתהלים דמיא
בהחלקו לה' ספרים וכן פסוקיו קרובין לפסוקי תורה )עיין קדושין ל'( לכן קוראהו 
ספר. ואסתר משום דצריך לכותבה על גויל או על קלף )שו"ע ר"ס תרצ"א( לכן קראה 
מגילה עי' פי' הרד"ק בירמיה )ל"ו א'( וכן פרש"י במו"ק )כ"ו( את המגילה זה הגויל. 

 "6נקראה בשם מגילה סתם וכן ברכתה על מקרא מגילה סתםוכן בכל מס' מגילה 

מעשה המגילה ארע לקראת סוף מלכות בבל ולאחר שכבר נתנה רשות לבנין הבית 
ובא אחשורוש וביטל את בנין הבית ובסוף ימיו חזר והיטיב ליהודים והחזיר להם את 

לות לירושלים וכך כלי המקדש ובנו מאסתר דריוש נתן רשות לבנות את המקדש ולע
 הוא סדר השנים לפי מה שכתב בספר סדר הדורות

מלך ראשון בפרס מלך גם על בבל בשנת ג' אלפים ש"צ, והיו מלכים לפניו  7כורש
בפרס אלא שהיה מלך ראשון למלכות הכללי שבבל היתה ג"כ בידו ובו בשנה נשלמו 

ואוהב ישראל ונקרא שבעים של גלות בבל משנת מלוך נבוכדנצר וכורש היה מלך חסד 
משיח )ישעיה מ"ה(, ובשנה אחת לכורש העיר ה' את רוחו לבנות בית המקדש ועלה 
זרובבל ירושלים כו' י"ט שנים קודם בנין הבית ונהרג כורש בשנה השלישית למלכותו 

ובאותה שנה נגלה דבר לדניאל  3392על בבל בשנת  ג' למלכותו ג' אלפים שצ"ב 
 )דניאל סי' יו"ד(

שנים ובתחלת מלכותו  14ומלך  3992ו מלך אחשורוש בשנת ג' אלפים שצ"ב. ואחרי
 8כתב שטנה )עזרא ד'( ונתבטל בנין בית המקדש

                                                           
. ומשמע דרות וחברותיה אינן נקראין בשם מגילה. ולזאת תמיהני על הא דאיתא  6

"ג דמברכין על קריאתן על מקרא מגילה ועיין בהגר"א ז"ל או"ח במס' סופרים פי"ד ה
 ס"ס ת"צ

מלכי פרס נבוכו רבים במספרם אעפ"י שבסדר עולם )פכ"ח ופ"ל( אמרו שהיו למדי  7

ופרס רק ארבעה מלכים, אכן לדעת פרקי רבי אליעזר )פמ"ט( היו יותר, וברש"י דניאל 

מנו לפרס י"ד. עיין יוחסין מאמר ה' זמן י"א, וכ"כ ר' סעדיה וראב"ע וכותבי זכרונות, 

 ה' ובמאור עינים פל"ד )צמח דוד(:

וכנראה לפניו היה קאמביסי בן מלך כורש שמלך אחר אביו ]שנת[ שצ"ב מלך ב'  8

לפרס, וכתבו שהוא ארתחשסתא הראשון המוזכר בעזרא )סימן ד'( שבטל בנין הבית, 



 

שנת שלוש למלכותו עשה משתה מכיון שחשב שנשלמו  3995ובשנת ג' אלפים שצ"ה 
שנה של גלות בבל ועם ישראל לא נשתחררו וחשב שבכך נתקיימה מלכותו והוציא  70

 : 9דשכלי המק

                                                           

ה ומת: ואחריו היה דריוש ודריוש מאגא מלך ג' לפרס, מלך תחתיו. ומלך שנ

איקסירקיס מלך ד' לפרס, יש אומרים שהוא ארתחשסתא השני הנזכר )נחמיה י"ג(, 

ובימיו היה קדרות השמש ובעצם היום היו נראין כוכבי שמים, ולא ארכו הימים עד 

שהתעוררו מלחמות בארץ יון י"ח שנה והשחיתו הארץ. אפוקראט הרופא היה בעת 

יר בבל והחריבה ונתקיימה נבואת ישעיה י"ג, כל העם הנמצא ההיא. ומלך זה לכד ע

ידבר כו' ונהרג מלך זה משר צבאו  ולאחר זה י"א שהיה אחשורוש והוא ארתחשסתא 

מלך ז' לפרס, והיה מלך גדול ונורא והחזיר ליהודים כל כלי המקדש והיטיב להם מאד. 

חרי ארתחשסתא מלך ומעשה אסתר היה בימיו. ויש חולקין: וי"א שאחשורוש מלך א

ז' ונקרא גם ארתחשסתא מנימין מלך י"א לפרס, ונקרא ארתחשסתא הגדול, תר וא"כ 

 בתחילה היה רע ולאחר מעשה אסתר חזר והיה טוב ליהודים והחזיר להם כלי המקדש

כמבואר במסכת מגילה )יא:( כתיב: "בימים ההם כשבת המלך וגו' עשה משתה",  9

ת המשתה. וכתיב בתריה: "בשנת שלש למלכו". משמע דבתחילת מלכותו עשה א

אין כוונת המקרא לומר:  -קשיין קראי אהדדי!? אמר רבא: האי דאמר קרא "כשבת" 

לאחר שנתיישבה דעתו. שהיה  -בזמן שישב על כסא מלכותו, אלא מאי "כשבת" 

במלאת שבעים שנה  -אחשורוש דואג בתחילת מלכותו, שמא יצאו ישראל מתחת ידו 

ועדיין לא נגאלו, נתיישבה  -בל. ועתה, שלפי חשבונו כבר מלאו שבעים שנה לגלות ב

וטעה. אנא חשיבנא  -דעתו. והכי אמר אחשורוש: בלשצר חשב האי חושבנא דלקמן 

ולא טעינא. מאי היא האי חושבנא דבלשצר? דכתיב דקאמר להו קודשא בריך הוא  -

אפקוד אתכם  -שנה  לישראל, לאחר שגלו לבבל: "כי לפי מלאת לבבל שבעים

והקמותי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה". ועוד כתיב: "למלאות 

 -לחרבות ירושלם שבעים שנה". וסבר בלשצאר, דהאי דכתיב "לפי מלאת לבבל" 

מיום שנטלה בבל את המלכות קאמר. והיינו, מזמן שנטל נבוכדנצאר את המלכות 

י אמר בלשצאר: חשוב ארבעין וחמש שנין מאסר חדון, שהיה מלך אשור. והכ

דבלשצאר  -דנבוכדנצר, ועשרים ותלת דאויל מרודך שמלך אחריו, ותרתי שנין דידיה 

עצמו, שמצינו שמלך שלוש שנים, הא הוו שבעים שנין. חזא דעברו שבעים שנין, ולא 

איפרקו ישראל מגלות בבל, אפיק מאני דבי מקדשא ]הוציא את כלי בית המקדש, 

ואשתמש בהו. אמר בלשצר: השתא ודאי תו לא  -חם נבוכדנצר מירושלים[ שלק

ואשתמש בהו. והיינו דקאמר ליה דניאל: "ועל מרי  -מיפרקי! אפיק מאני דבי מקדשא 

שמיא התרוממת ]על אדון השמים התגאית[, ולמאניא די בייתיה היתיו קדמך ]ואת 

א קטיל בלשאצר מלכא ]כשדאי[ כלי בית המקדש הביאו לפניך[ ". וכתיב: "ביה בלילי

". וכתיב: "ודריוש מדאה קבל מלכותא כבר שנין שתין ותרתין". אמר אחשורוש: איהו 

ולא טעינא. דהיינו טעותיה  -מיטעא טעי בחושבניה. אבל אנא, חשיבנא  -בלשצר  -

דבלשצר: דמי כתיב "כי לפי מלאת למלכות בבל שבעים שנה", דחשיב בלשצר שבעים 

 -נטלה בבל את המלכות? הא "לפי מלאת לבבל" כתיב! ומאי "לבבל" שנה מיום ש

לגלות בבל. דהיינו, מזמן גלות יהויכין. אם כן, כמה שנין בצירן ]נפחתו[ מחושבנא 



 

  3999למלכותו שנת ג' אלפים שצ"ט  7ותלקח אסתר בשנת 

ונמצא שאסתר לא  3404למלכותו המן הפיל פור ל שנת ג' אלפים ת"ד.  12ובשנה ה
הגידה עמה ומולדתה עד שנת ה' או ו' למלכותה, כי לא הגידה עד חודש י"ב לגורלו, 
והוא דבר נפלא, אמו של המן נקראת אמתלאה בת עורבתא )פ' הספינה, ב"ב צ"א(.. 

מגילה(. והרג את התך שהיה משיב  המן נתעשר שמצא אוצרות מלכי יהודה )מסכת
דברים בין אסתר למרדכי. ובי"ג בניסן כתב המן ספרים. בט"ו בו נכנסה אסתר למלך. 
בט"ז בו תלו את המן. בכ"ג בסיון כתב מרדכי להשיב ספרי המן. בי"ג אדר תלו עשרת 
בני המן ובאותו פרק לשנה הבאה נכתבה המגילה  אסתר היתה בת ע"ה שנה בשעת 

 הנס, 

מרדכי חי יותר מארבע מאות שנה )מנחות פרק פרק ישמעאל, ע"ש רש"י, ושקלים פרק 
ח' ורמב"ם שם בפירוש המשניות, ותוס' פרק מרובה( ונמצא בסוף מלכות חשמונאים 

                                                           

דבלשצר? תמני! דהיינו השנים שמלך נבוכדנצר לפני שהגלה את יהויכין. חשיב ועייל 

 -שצר, שהרי בשנת שתים שלו חילופייהו ]חשב והעלה במקומן[ הני שנין: חדא דבל

שלמו שבעים השנים לפי חשבון טעותו, ומנה אחשורוש עוד שנה שמלך בלשצר. 

וחמש שנין דדריוש וכורש שמלכו לפניו, וקא סלקא אדעתין השתא, שמלכות שניהם 

ביחד היתה חמש שנים. ועוד מנה אחשורוש תרתי שנין דידיה, שהרי עברו כבר שתי 

הא שבעין! כיון דחזי אחשורוש דמלו שבעין ולא איפרוק שנים מתחילת מלכותו. 

ישראל מגלותן, אמר: השתא ודאי תו לא מיפרקי! אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש 

בהו. בא שטן, וריקד ביניהן, והרג את ושתי. ותמהינן: והא אחשורוש שפיר חשיב, ומאי 

מני מחרבות טעותיה?! ומבארינן: איהו נמי מיטעא טעי, משום דאיבעי ליה למי

ירושלים. כדכתיב: "למלאות לחרבות ירושלים שבעים שנה". והיינו מזמן גלות 

צדקיהו, שאז חרבה ירושלים. ומקשינן: ואכתי, סוף סוף כמה שנין בצירן מחושבנא 

דאחשורוש אי מנינן מחורבות ירושלים, חד סרי ]אחת עשרה[ שנין שהיו מזמן גלות 

כמה שנין מלך? ארביסר ]ארבע  -שורוש גופיה אח -יכניה עד שחרב הבית. ואיהו 

עשרה[. אם כן, בשנת ארביסר דידיה איבעי ליה למיבני בית המקדש! אלמה כתיב 

]לאחר שכורש התיר לבנות את בית המקדש, ונכתבו כתבי שטנה ונעצרה בנייתו[: 

"באדין ]ובכך[ בטילת עבידת בית אלהא די בירושלם, והות בטלה עד שנת תרתין 

ת דריוש מלך פרס". חזינן שלא נבנה הבית עד שנה שניה לדריוש השני, בנו של למלכו

שנים מקוטעות הוו.  -אחשורוש, שמלך אחריו!? אמר רבא: אותם שנים שמנינו לעיל 

שנבלעו בשנותיו של זה שלפניו. כגון בדריוש המדי  -דיש בהן שנים של האחרון 

ם אלא ארבע שנים, לפי שאחת וכורש, שמנינו להם ה' שנים, באמת לא תמצא לה

היתה בזמן שמלך כבר דריוש. וכן בשנות נבוכדנצר ואויל  -משנות מלכותו של כורש 

בשנותיו של נבוכדנצר. אם כן, חסר  -מרודך, נבלעה שנה אחת משנות אויל מרודך 

מחשבון השבעים שתי שנים, וכנגדן נשתהה בנין בית המקדש עד שנת שתים לדריוש 

 השני.

. 

 



 

והיה נקרא ג"כ פתחיה אבל דעת תוס' בפרק ר' ישמעאל הנ"ל )ס"ד(, שתימא לומר 
 היו נקראים הממונים:שהאריך ימים כ"כ. ונראה ע"ש מרדכי הראשון 

ובויקרא  3406ולאחר אחשורוש מלך דריוש בן אחשורוש על פרס בשנת ג' אלפים ת"ו 
רבה ובתוס' פ"ק דראש השנה )דף ג' ב'( הוא בנה של אסתר, ובן שבע שנים היה 

שנים ושנתיים לאחר מלכותו החל בנין בית שני בשנת ג' אלפים ת"ח  32במלכו. ומלך 
  רה ט. והוא שנת שבעים לחורבן )שהיה של"ח(.)רש"י עבודה ז 3408

 

  



 

 ברכות המגילה

ם. א   עֹולָּ ה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ ה ְיהֹוָּ רּוְך ַאּתָּ נּו ּבָּ ש ָּ ר ִקּדְ ֶ ש 

ה: א ְמִגּלָּ נּו ַעל ִמְקרָּ יו ְוִצּוָּ ִמְצֹותָּ  ּבְ

ם. ש ֶ  עֹולָּ ה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ ה ְיהֹוָּ רּוְך ַאּתָּ ים ּבָּ ה ִנּסִ ֹשָּ עָּ

ַמן ַהזֶּה: זְּ ֵהם ּבַ יִָּּמים הָּ בֹוֵתינּו ּבַ  ַלא 

ם. ש ֶ  עֹולָּ ה ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך הָּ ה ְיהֹוָּ רּוְך ַאּתָּ נּו ּבָּ מָּ ֶהֱחיָּנוּ ְוִקיְּ

ַמן ַהזֶּה: נּו ַלזְּ יעָּ  ְוִהּגִ
 

 

ֵו֑רֹוש  ַוְיִהִ֖י )א(  ַחש ְ י א  יֵמֵ֣ גלות השבעים יה שמלך אחרי כורש וזרובבל בסוף מלך פרס הּבִ

שנים ובתחלת מלכותו כתב שטנה )עזרא  14( ומלך 3992בשנת ג' אלפים שצ"ב. ) שנה
ֵו֗רֹוש  ד'( ונתבטל בנין בית המקדש  ַחש ְ ּוא א  שבימיו בטלה  ברשעו מתחילתו ועד סופוהֵ֣

 שמלך מעצמו ולא היה מזרע המלוכהַהּמֵֹלְךְ֙  עבודת בית המקדש בגלל עצתה של אשתו ושתי

ּדּו ְוַעד־ּכ   ה:ֵמהֵֹ֣ ָֽ ִ֖ה ְמִדינָּ ים ּוֵמאָּ ִרִ֥ ֶַׁ֛בע ְוֶעש ְ ֶ  ּוש  ש 

ֵֶ֣בת׀  ֶ ש  ֵה֑ם ּכְ יִָּּמִ֖ים הָּ ֹו  כשרצה לשבת)ב( ּבַ א ַמְלכּות  ֵ֣ ּסֵ ל ּכִ ֵו֗רֹוש  ַעַ֚ ַחש ְ ֶלְך א  ֵ֣ ִ֖ר ַהּמֶ ֶ ש  שבנה א 
נצר לבבל דנכה וממנו נלקח על יד נבוכ הדומה לשל שלמה המלך  שנלקח מירושלים על ידי פרע

המדי לעילם ואחריו מלך אחשורוש ורצה לשבת על הכסא ולא יכל ולכן הביא ומשם לקחו כורש 
ִ֥ן  -אדריכלים ממצרים לעשות כמותו ולא יכלו ממש לעשות כמותו ועשו כסא דומה ושמוהו  ַ ּוש  ש  ּבְ

ה: ָֽ ירָּ  ַהּבִ

ֹו  ְלכ  ְ֙ ְלמָּ לֹוש  ת ש ָּ ַנַ֤ ש ְ  אז נשלמהו 10המלכות בידו מהכשנתקיי( 3995ג' אלפים שצ"ה ))ג( ּבִ

ה בניית הכסא ואז גם ניצח בכל מלחמותיו  ּתֶ  ֵ֣ה ִמש ְ ש ָּ "א ששקט ממלחמותיו הסיבה למשתה יעָּ

                                                           

שנה לבבל לפי  70כלומר שעשה חשבון שאין היהודים עתידים להגאל מכיון שמלאו  10
חשבונו ולא נגאלו וא"כ נבואת ירמיה שייגאלו אחרי בבל לא תתקיים אך הוא טעה בחשבונו 

 כמבואר במס' מגילה יא



 

יל׀  י"א שנשא את ושתי וי"א כי לפי חישובו ישראל לא יגאלו עוד יו ֵחֵ֣ ֑ דָּ בָּ יו ַוע  ִ֖ רָּ ל־ש ָּ ְלכָּ

ים  ִמֶׁ֛ ְרּתְ ּפַ י ַהָֽ ַד֗ ס ּומָּ ַרֵ֣ י  דוכסים מזרע המלוכה של פרס ומדיּפָּ ֵרִ֥ יו:ְוש ָּ ָֽ נָּ ֹות ְלפָּ ִדינִ֖  ַהּמְ

רְ֙  ֶ ש  ַהְרֹא֗תֹו ֶאת־עְֹ֙  עושר זה מצא על שפת נהר פרת ששם החביא נבוכדנצאר את כל אוצרותיו)ד( ּבְ

ְפֶאִֶ֖רת  ר ּתִ ת־ְיקָּ  ֹו ְוֶאֶ֨ ֹוד ַמְלכּות  בֵ֣ והיו בהם גם בגדי הזהב שמונת הבגדים של הכהן הגדול ּכְ

ֹום:גְּ  -ולהראות את  בבית המקדש ולבשם להתהדר בהם מֹוִנִ֥ים ּוְמַאִ֖ת יָֽ ים ש ְ ים ַרּבִ  ֑תֹו יִָּמֵ֣  דּוּלָּ

ֶלְך  ֶּ֡ ֵ֣ה ַהּמֶ ש ָּ ה עָּ ּלֶ ֵא֗ ים הָּ ֹואת׀ ַהיִָּּמֵ֣ ם  משתה בעצתו של המן הרשע)ה( ּוִבְמלֵ֣ ֵ֣ עָּ ל־הָּ היהודי ְלכָּ

ְמְצִאי֩ם להכשילם  ה חייבים מיתה שנמצאו על ידי כך שַהּנִ ָ֜ ירָּ ן ַהּבִ ֶַ֨ ּוש  ש   מכיון שישבו והתערבבוּבְ

ִ֖ן  בסעודת הרשע יתַ ִ֥ת ּבִ ּנַ ר ּגִ ַצַ֕ ח  ת יִָּמ֑ים ּבַ ְבַעֵ֣ ִ֖ה ש ִ ּתֶ ן ִמש ְ ֶׁ֛ טָּ דֹול ְוַעד־קָּ ָּ֧ ֶלךְ הפנימי של ְלִמּגָּ ָֽ  ַהּמֶ

  :ועצי בשמים שהיו נטועים שם עצי פרי

ּור׀ ובין אילן לאילן היו פרוסים יריעות )ו(  ֶלת  בדי תחרה עשויים מצמר לבןחֵ֣ ס ּוְתֵכ֗ ֵ֣ ְרּפַ מיני ּכַ
חּוזְ֙ ר משי יק ֑ש   רקומים עםאָּ ֵ ּוֵדי ש  יֵלי ֶכִֶ֖סף ְוַעּמֵ֣ ִלִ֥ ן ַעל־ּגְ מָּ  ּוץ ְוַאְרּגָּ ַחְבֵלי־בֵ֣ שיש נדיר ּבְ

ֶסף  ומתחת להם ֶכ֗ ב וָּ ֵ֣ ֹות׀ זָּהָּ ִ֖ש   כדי לישב עליהם בזמן הסעודהִמּטֵ֣ ֵ ש  ַהט־וָּ ת ּבַ ְצַפִ֥ ל ִרָֽ אבנים ַעֶׁ֛
ר  טובות ויקרות ֶרתדרור  וקראְוַדִ֥ ָֽ  :שאינם צריכים לשלם מיסים ,לסוחרים ְוסֹחָּ

ים  ֹוִנ֑ ים ש  ִלֵ֣ ים ִמּכֵ ב ְוֵכִלִ֖ י זָּהָּ  ְכֵלֵ֣ קֹותְ֙ ּבִ ב  וגם בכלי המקדש)ז( ְוַהש ְ ִ֖ ּות רָּ ין ַמְלכֶׁ֛ ִ֥ והיה ְויֵ
ֶלְך: משקה כל אחד ביין זקן מכפי גילו ָֽ ד ַהּמֶ ִ֥ יַ  ּכְ

ֹו  ית  ב ּבֵ ל־ַרֵ֣ ל ּכָּ ֶלְך ַעַ֚ ד ַהּמֶ֗ ֵ֣ ן׀ ִיּסַ י־ֵכֵ֣ ס ּכִ ין ֹאֵנ֑ ת ֵאֵ֣ ִ֖ ה ַכּדָּ ִ֥ ִתיָּּ ְ שרי הסעודה והם שר )ח( ְוַהש ּ
ֹון  המשקים האופים והטבחים ְרצִ֖ ֹות ּכִ ש ִ֖ יש  מבית ישראל  ִאיש   מבית ישראל ַלע  ִאָֽ מאומות  וָּ

 :העולם לכל אחד להכין לו כרצונו

ּתִֵ֣י  ם ַוש ְ : ס)ט( ּגַַ֚ ֹוש  ֵורָֽ ַחש ְ ִֶ֥לְך א  ִ֖ר ַלּמֶ ֶ ש  ּות א  ְלכ  ית ַהּמַ ֑ים ּבֵַ֚ ש ִ ּתֵֵ֣ה נָּ ִ֖ה ִמש ְ תָּ ש ְ ה עָּ ְלּכָּ   ַהּמַ

יֹּוםְ֙ -ומרדכי הצדיק התפלל לפני ה' מאותו היום עד יום השביעי לחם לא אכל ומים לא שתה ו )י(  ּבַ

י  ִביִע  ְ ִין  וי"א שהיה שבתַהש ּ ֑ יָּּ ֶלְך ּבַ ִ֖ ֹוב ֵלב־ַהּמֶ טִ֥ ַמֶּ֡ר גירה ה' בו מלאך שיערבב את משתהו ּכְ אָּ

ים  ְֵ֣רִת  ָּ ים ַהְמש  ִריִס  ֵ֣ ְבַעתְ֙ ַהּסָּ ס ש ִ אְ֙ ֵזתֵַ֣ר ְוַכְרּכַ  ַבְגתָּ ְגתַָּ֤א ַוא  א ּבִ א ַחְרבֹונָָּ֜ תֶָּ֨ זְּ ן ּבִ ְמהּומָּ ִלִ֠

:באותם שבעה ימים  ֹוש  ֵורָֽ ַחש ְ ִֶ֥לְך א  י ַהּמֶ ֵנִ֖  ֶאת־ּפְ

ה  ֶׁ֛ ְלּכָּ ּתִָּ֧י ַהּמַ ִביא ֶאת־ַוש ְ הָּ ֶלְך )יא( ְלִ֠ ִ֖ י ַהּמֶ ֶתר ַמְל֑כּות  -ערומה ולבושה רק ִלְפֵנִ֥ ֶכֵ֣ ונעשנה ּבְ

ים על כך שהיתה מעבידה את בנות ישראל ערומות ביום השבת הניפוץ צמר וכותנה  ַ֤ ַעּמִ ָֽ ֹות הָּ ְלַהְראֶ֨

יא: י־טֹוַבִ֥ת ַמְרֶאִ֖ה ִהָֽ ָֽ ּה ּכִ ִריםְ֙ ֶאת־יְָּפיָּ  ָּ  ְוַהש ּ

ן  ֵאֵ֞ מָּ ה מלשון סירוב)יב( ַוּתְ ְלּכֵָּ֣ ֶלְך  ַהּמַ ר ַהּמֶ  ְדַבֵ֣ בֹואְ֙ ּבִ י לָּ ֗ ּתִ כי חשבה שאחשורוש שיכור ַוש ְ
ורבותינו פירשו שפרחה בה הצרעת כי הייתה מפשטת את בנות ישראל בשבת כך גם נגזר 

ֹו: עליה להיות ערומה בשבת ה בָֽ ִ֥ רָּ ע  ֹו ּבָּ תִ֖ מָּ ד ַוח  ֶלְךְ֙ ְמֹא  ְ֙ ף ַהּמֶ ְקצַֹ֤ ים ַויִּ ִריִס֑ ד ַהּסָּ ֵ֣ יַ ִ֖ר ּבְ ֶ ש   א 



 

ִמִ֖ים )יג( וַ  כָּ ֶלְך ַלח  ִעּתִ֑ים  שהם בני יששכריֵֹּ֣אֶמר ַהּמֶ  ָֽ י הָּ שבקיאים בקביעת עיתים וזמנים מכיון יְֹדֵעֵ֣

ר  שיודעים לעבר שנים ולקדש חודשים על פי חכמת התורה ַבֵ֣ י־ֵכןְ֙ ּדְ ֶלךְ זהו מנהג ּכִ להביא את  ַהּמֶ 
ין: הדבר ִדָֽ ת וָּ ִ֥ י ּדָּ ל־יְֹדֵעִ֖ י ּכָּ  ִלְפֵנַ֕

ירבו לדון דין זה ואמרו למלך שמאז חורבן הבית ניטלה עצתם ואינם יכולים לדון ובני יששכר ס)יד( 

יו דיני נפשות ואז פנה המלך ליועצים הגויים שסביבו  ב ֵאלָּ֗ רֵֹ֣  לערוך את הדברים הללו הםְוַהּקָּ

א  ַ֤ נָּ ְרש ְ רְ֙  על הכרשינים כלומר מאכל הבהמה הממונהּכַ תָּ ֵ א הממונה על שתיה ורויה של יין ש  תָּ ַאְדמֵָּ֣

יש   ממונה על כל עשיית דינים שעל פני האדמה ֶמִֶ֥רס  ממונה על בית המלכות שהיה בנוי משישַתְרש ִ 

א מערבב ממרס את העופות  ִ֖ ֑ן  ממרס מערבב את הסולתַמְרְסנָּ מספק להם את כל שמכין וְממּוכָּ

ֶלְך  םצרכיה י ַהּמֶ  ֵנֵ֣ י רֵֹאיְ֙ ּפְ ַד֗ ס ּומָּ ַרֵ֣ י׀ ּפָּ ֵרֵ֣ ת ש ָּ ְבַעֵ֞ ּות:ש ִ ְלכָֽ ּמַ ה ּבַ ִ֖ ֹנָּ ִבִ֥ים ִראש   ַהיֹּש ְ

ֶלְך  ֵ֣ ַמרְ֙ ַהּמֶ ת־ַמא  ה ֶאָֽ תָּ֗ ש ְ א־עָּ ֵ֣ר לָֹֽ ֶ ש  ל׀ א  ּתִ֑י ַעֵ֣ ִ֖ה ַוש ְ ְלּכָּ ּמַ ֹות ּבַ ש   ע  ה־ּלַ תְ֙ ַמָֽ דָּ )טו( ּכְ

ֹוש   ֵור  ַחש ְ ים: ס אשר גזר עליה לעשותא  ִריִסָֽ ד ַהּסָּ ִ֖ יַ  ּבְ

ן מומכן )טז( ַויֵֹּ֣אֶמר  ֹו אגג  הוא המן נכדו שלְממּוכָּ֗ ֶלְךְ֙ ְלַבּד  ְ֙ א ַעל־ַהּמֶ ים לַֹ֤ ִר  ָּ ֶלְךְ֙ ְוַהש ּ ְ֙ י ַהּמֶ ִלְפֵנַ֤

ִ֖ה  אלא גם עלי מכיון ושתי היתה מבזה את המן ומכה אותו במנעלה על פניו ורצה לנקום בה ְותָּ עָּ

כָּ  מלשון עוון ר ּבְ ֶַ֕ ש  ים א  ַעּמִ  ֵ֣ ל־הָּ ִריםְ֙ ְוַעל־ּכָּ ָּ ל־ַהש ּ י ַעל־ּכָּ ַ֤ ֑ה ּכִ ְלּכָּ ּתִֵ֣י ַהּמַ ֹות ַוש ְ ל־ְמִדינִ֖

: ֹוש  ֵורָֽ ַחש ְ ִֶ֥לְך א   ַהּמֶ

ם  ֗ ְמרָּ אָּ ֵעיֵניֶה֑ן ּבְ ְעֵליֶהִ֖ן ּבְ ֹות ּבַ ים ְלַהְבזִ֥ ש ִ  ל־ַהּנָּ הְ֙ ַעל־ּכָּ ְלּכָּ א ְדַבר־ַהּמַ י־ֵיֵצַ֤ ָֽ אשה )יז( ּכִ

ה לחברתה אָּ ָֽ יו ְולֹא־בָּ ִ֖ נָּ ה ְלפָּ ֶׁ֛ ְלּכָּ ּתִָּ֧י ַהּמַ יא ֶאת־ַוש ְ ִבֶ֨ ר ְלהָּ ַמֵ֞ ֹוש  אָּ ֵורֶּ֡ ַחש ְ ֶלְך א  ֵ֣ וכמו שהיא  ַהּמֶ
 :יכולה לבזות את בעלה המלך כך גם אנו יכולות לבזות את בעלינו

י  ַד֗ ַרס־ּומָּ ָֽ ֹות ּפָּ רֵ֣ ְרנָּה׀ ש ָּ אַמֵ֣ ה ּתֹ ֹום ַהזֶָּ֜ ַהיֶּ֨ ָֽ ְָֽמעּוְ֙  לכל שרי המלך)יח( וְ ָּ ַ֤ר ש  ֶ ש  ביושבם במשתה א 

ה  ְלּכָּ  ר ַהּמַ ַבֵ֣  הן יחלו ללגלגשלעגה למלך ואמרה עליו ששומר האורוות של אביה היה וגם ֶאת־ּדְ

י  על כל ֶלְך ּוְכַדִ֖ ֑ י ַהּמֶ ֵרֵ֣ ל ש ָּ ֶצף: ויש בזה הרבהְלכִֹ֖ ָֽ קָּ ֹון וָּ יִ֥ ָּּ ז  ּבִ

א ְדַבר־ַמְלכּותְ֙  ֶלְך ֗טֹוב ֵיֵצַ֤ ֵ֣ יו  גזרת מלכות להמיתה כנקמה)יט( ִאם־ַעל־ַהּמֶ נָּ  פָּ שאין צריך ִמּלְ

ַר  את הסכמת השרים אלא המלך לבדו יוכל לשפוט ָֽ ִ֥י פָּ תֵ דָּ תֵֶׁ֛ב ּבְ י ְוִיּכָּ ַדִ֖ א  בספר החוקיםס־ּומָּ ְולֵֹ֣

֑בֹור  ֹוא  -שזה יהיה תקף לכל מי שמבזה את בעלה וחוק זה לא יבוטל שַיע  בָ֜ א־תָּ ר לָֹֽ ֶֶ֨ ש  א 

ֹוש   ֵור  ַחש ְ ֶלְך א  ֵ֣ י ִלְפֵניְ֙ ַהּמֶ ֗ ּתִ ֶלְך  ואם תבוא תתחייב עונש מוות ולכןַוש ְ ּהְ֙ ִיּתֵֵ֣ן ַהּמֶ  ּוַמְלכּותָּ

ִּ֖ה  ִ֥  לחברתהִלְרעּותָּ הַהּטֹובָּ ּנָּ ָֽ   :וחשב לשכנע את המלך שייתן לו את בתו להיות אשה למלך ה ִמּמֶ

ַמ֩ע  ִ֥י  וישמעו כולם)כ( ְוִנש ְ ֹו ּכִ ל־ַמְלכּות  כָּ הְ֙ ּבְ ש ֶ ָֽר־ַיע  ֶ ש  ֶלְך א  ַ֤ ם ַהּמֶ ְתגֶָּ֨ ִ֖ה ִה֑יא  -אע"פ שּפִ ַרּבָּ

ֹול  דִ֖ ן ְלִמּגָּ רְ֙ ְלַבְעֵליֶה  וּ ְיקָּ נַ֤ ים ִיּתְ ש ִ֗ ל־ַהּנָּ ן בייחוס מאשתוְוכָּ ָֽ טָּ בייחוס מאשתו כאחשורוש  ְוַעד־קָּ

 :שהיה פחות מיוחס מושתי



 

ים  ִר֑ ָּ ֶלְך ְוַהש ּ ִ֖ י ַהּמֶ ֵעיֵנִ֥ ר ּבְ בָּ  יַטבְ֙ ַהּדָּ שהמלך מחליט לבד ותוסר  הוטב בעיניהם השרים)כא( ַויִּ
האחריות מהם ודבר זה בסוף היה מפלה להמן שכשרצה לתלות את המן לא היה צריך להסכמת 

ן: ם רפואה למכההשרים והקב"ה מקדי ָֽ ְדַבִ֥ר ְממּוכָּ ֶלְך ּכִ ִ֖ ַעש  ַהּמֶ ִ֥  ַויַּ

ִריםְ֙  ח ְספָּ ַלַ֤ ש ְ ה כתובים וחתומים בטבעת המלך )כב( ַויִּ ַ֤ ֶלְך ֶאל־ְמִדינָּ ֹות ַהּמֶ  ל־ְמִדינֵ֣ ֶאל־ּכָּ

ֹו  ֵבית  ר ּבְ ֵֹרֵ֣ ְ֙ ש  ל־ִאיש  ֹו֑נֹו ִלְהיַֹ֤ות ּכָּ ְלש  ם ּכִ ִ֖ עָּ ם וָּ ּה ְוֶאל־ַעִ֥ בָּ  ְכתָּ הְ֙ ּכִ ל באשתו מושּוְמִדינָּ
וֹ  ואפילו ֹון ַעּמָֽ ְלש ִ֥ ִ֖ר ּכִ ולא לשנות את הלשון בבית אפילו אם אשתו היא בת לשון אחרת ּוְמַדּבֵ

ודבר זה גרם צחוק גדול בעיני האומות שהרי כל אדם בביתו שורר ואשה מדברת בדרך כלל 
בלשון בעלה ולכן כששלח שוב המלך איגרות להשמיד את היהודים לא לקחו את אגרותיו 

 : פצינותבר

 

ה  ַאַחרְ֙ )א(  ּלֶ ֵא  ים הָּ ִרֵ֣ בָּ ר  כאשר פג תוקף הייןַהּדְ ֵו֑רֹוש  זַָּכַ֤ ַחש ְ ֶלְך א  ֵ֣ ַמִ֖ת ַהּמֶ ְך ח  ַֹ֕ ש  ּכְ

יהָּ  ֶלָֽ ר עָּ ר־ִנְגַזִ֖ ֶ ש  ה ְוֵאִ֥ת א  תָּ ש ָּ  ר־עָּ ֶ ש  ת א  יְ֙ ְוֵאֵ֣ ּתִ ונזכר שגזר שלא תבוא לפניו ושיקחו  ֶאת־ַוש ְ

  :אותה ומיד התקצף עליהם וציווה להורגם ממנה מלכותה ורק בעצת שבעת שריו הרג

ה: ֹות ַמְרֶאָֽ ֹות טֹובִ֥ תּולִ֖ ֹות ּבְ רִ֥ ֶלְך ְנעָּ ֶׁ֛ ּו ַלּמֶ ְרתָּ֑יו ְיַבְקש ִ֥ ָּ ֶלְך ְמש  ִ֖ י־ַהּמֶ ֵרָֽ ּו ַנע   )ב( ַויֹּאְמרִ֥

ִקיִדי   ֶלְך ּפְ ֵ֣ ד ַהּמֶ ֹות ַמְלכּותֹוֹ֒ )ג( ְוַיְפֵקֶ֨ ל־ְמִדינֵ֣ כָּ ם לחפש את הבנות שהרי ודאי יחביאו הורים ּבְ

ה  את בנותיהם כדי להחביאן שלא יבעלו למלך סתם ת ַמְרֶאָ֜ ה טֹוַבֶ֨ תּולָּ ה־ְבִ֠ ָֽ רָּ ל־ַנע  וּ ֶאת־ּכָּ צֵ֣ ְוִיְקּבְ

ֹון  תִ֖ ֑ים ְונָּ ש ִ ר ַהּנָּ ֵֹמֵ֣ ֶלְך ש  ִ֖ יס ַהּמֶ א ְסִרִ֥ ד ֵהֶגֶׁ֛ ִ֥ ים ֶאל־יַ ש ִ  ית ַהּנָּ ֵ֣ הְ֙ ֶאל־ּבֵ ירָּ ַ֤ן ַהּבִ ַ ּוש  ֶאל־ש 

ן: ְמרּוֵקיֶהָֽ  ּתַ

ַ֤ ֶ ש  ה א  ֗ רָּ ע  ּנַ ֶלְך )ד( ְוַהָֽ ִ֖ י ַהּמֶ ֵעיֵנִ֥ ר ּבְ ֶׁ֛ בָּ ב ַהּדָּ יַטָּ֧ ּתִ֑י ַויִּ ְך ּתֵַַ֣חת ַוש ְ ְמלִֹ֖ ֶלְך ּתִ י ַהּמֶ  ֵעיֵנֵ֣ יַטבְ֙ ּבְ ר ּתִ

ן: ס ָֽ ַעש  ּכֵ ִ֥  ַויַּ

י יש  ְיהּוִד  ה  שאמו משבט יהודה  11)ה( ִאֵ֣ ֑ ירָּ ֵ֣ן ַהּבִ ַ ּוש  ש  ה ּבְ ִ֖ יָּ אדם חסיד שהיה מודה ומתפלל לפני הָּ
ה' על עמו ומייחד שם ה' כנגד כל באי עולם בזה שלא השתחוה להמן ששם על חזהו כנגד ליבו ע"ז 

י ונתכוון שישתחוו לע"ז  ַכ֗ ְרּדֳּ ֹו מָּ מֵ֣ י   שמשול למור )בושם( טהורּוש ְ ְמִעֶׁ֛ ן־ש ִ יר ּבֶ ן יִָּאָּ֧ ֵ֣ ן־בן גרא ּבֶ ּבֶ

י יש  ִאִ֥יש  ְיִמיִנָֽ  :ימיןמשבט בנ ִקִ֖
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ה  ֵ֣ר ֶהְגלָּ  ֶ ש  ה א  ֑ ֶלְך־ְיהּודָּ ה ֶמָֽ ֵ֣ ְניָּ ם ְיכָּ ה ִעִ֖ ְגְלתָּ  ֵ֣ר הָּ ֶ ש  הְ֙ א  ִים ִעם־ַהּגֹלָּ ַל  ָּ ּוש  הְ֙ ִמירֵ֣ ְגלָּ ַ֤ר הָּ ֶ ש  )ו( א 

ל ֶבָֽ ר ֶמִֶ֥לְך ּבָּ ִ֖  :12ְנבּוַכְדֶנאּצַ

ה  ַדּסָּ֗ ן ֶאת־ה  י ֹאֵמָ֜ רְ֙  שהיתה צדיקה והצדיקים נמשלו להדסים)ז( ַוְיִהֶ֨ יא ֶאְסּתֵ על שם  קראת כךנִהַ֤
שהסתירה עצמה בבית מרדכי והסתירה את עמה ומולדתה וגם הפרסיים היו קוראים לה "אסתההר" 

ְ֙ על שם כוכב הנוגה ה ְיַפת־ּתֹ ַ֤ רָּ ע  ֵא֑ם ְוַהּנַ ב וָּ ֵ֣ ּה אָּ ִ֖ י ֵאִ֥ין לָּ ֶׁ֛ ֹו ּכִ ת־ּדֹד  ֹות ּבַ ה ּוְבמַ֤ ת ַמְרֶא  ַארְ֙ ְוטֹוַבֵ֣

 ְ֙ יהָּ ִבְ֙ ּה  היתה אמה מעוברתאָּ ֹו ְלַבָֽ  ותהמתה בלידתה אְוִאּמָּ  י לִ֖ ַכֶׁ֛ ְרּדֳּ ּה מָּ ָּ֧ חָּ לאשה וקרא לה  תְלקָּ

 :ְלַבת כמו בית על משקל "ביתו זו אשתו"

ֶלְךְ֙  ְ֙ ַבר־ַהּמֶ ע ּדְ ַמַ֤ ָּ ִהש ּ י ּבְ נערות יפות שמעו  הסתיר מרדכי את אסתר ועבור הפקידים לחפש)ח( ַוְיִה֗
 ן דת וגזר גזירהשיש אחת יפת תואר יותר מכולם וחיפשו את אסתר ולא מצאו והמלך בשמעו נת

ֹו  ת  היתה שכל בתולה שתסתתר מפני פקידי המלך את דתה להמית הוציא מרדכי את אסתר ְודָּ

֑  ממחבואה ד ֵהגָּ ֵ֣ ה ֶאל־יַ ִ֖ ירָּ ִ֥ן ַהּבִ ַ ּוש  ֹות ֶאל־ש  ֹות ַרּבֶׁ֛ רִ֥ ץ ְנעָּ ֵבֵ֞ ְבִהּקָּ רְ֙ ּוָֽ ח ֶאְסּתֵ ַקַ֤ ּלָּ  בעל כרחהי ַוּתִ

ֵֹמִ֥ר י ש  ד ֵהַגִ֖ ִ֥ ֶלְך ֶאל־יַ ית ַהּמֶ  ֵ֣ ָֽים: ֶאל־ּבֵ ש ִ  ַהּנָּ

יוֹ֒  נָּ ֶסד ְלפָּ א ֶחֵ֣ ֵָּ֣ ש ּ יו  ַוּתִ ה ְבֵעינָּ ֵ֣ רָּ ע  ב ַהּנַ יַטֶ֨ תה בפעם הראשונה כשבאה כשהגי ראה או)ט( ַוּתִ
 לבית הנשים נשאה חן בעיניו והחן הזה נשאר עליה בעיניו כאילו שנשאה אותו איתה עליה

 ְ֙ נֹוֶתְ֙הָּ יהָּ ְוֶאת־מָּ ְמרּוֶקַ֤ ְיַבֵהל ֶאת־ּתַ ּה  חלקים כמו מנותַוִ֠ תֵֵ֣ת לָּ  מזדרז וממהר אצלה  שהיהלָּ
ּה יותר מכולן  ִ֖ ֶתת־לָּ ָֽ ְרֻאיִֹ֥ות לָּ ֹות הָּ ר  עָּ ֵַ֣בע ַהּנְ ֶ ית ַהּמֶ֑  לשרתהְוֵאתְ֙ ש  ֵ֣ כדי למנות את ֶלְך ִמּבֵ

ימי השבוע שכל יום נערה אחרת היתה משמשת לפניה "חולתא" ביום א', "רקיע" ביום ב', "גננת" ביום 
הָּ ְוֶאת־  " ביום ה', "חורפית" ביום ו', "מנוחה" ביום שבתג', "אורה" ביום ד', "רחשנית ָּ֧ ּנֶ ַ רֹותֶֶׁ֛יהָּ ַוְיש  ַנע 

ֹוב  ָֽים: שהאכילה מאכלים כשרים וי"א שהאכילה זרעונים כי לא אכלה טריפותְלטִ֖ ש ִ ִ֥ית ַהּנָּ  ּבֵ

                                                           

ים מ)א( ִהְרַאִני  ְיקֹ -ירמיהו פרק כד עיין  12 י ְתֵאִנ  ֵאֵ֣ ֵניְ֙ ּדּודָּ ה ש ְ קֹ֒ ְוִהּנֵ֗ י וָּ ֵרֵ֣ ֑ק ַאח  ל ְיקֹוָּ י ֵהיַכֵ֣ ים ִלְפֵנִ֖ ִדַ֕ ּועָּ
ֶלְך־ְיה ים ֶמָֽ הּו ֶבן־ְיהֹויִָּקֵ֣ ֵ֣ ְניָּ ל ֶאת־ְיכָּ ֶבֶּ֡ ֶלְך־ּבָּ ר ֶמָֽ ֵ֣ ֹות ְנבּוַכְדֶראּצַ ש  ַהְגלֵ֣ ַ֤ רָּ ה ְוֶאת־ֶהחָּ ָ֜ י ְיהּודָּ ֵרֶ֨ ֩ה ְוֶאת־ש ָּ ּודָּ

 ָּ ּוש  רְ֙ ִמירֵ֣ ְסּגֵ ל:ְוֶאת־ ַהּמַ ֶבָֽ ם ַוְיִבֵאִ֖ם ּבָּ ֵאִניםְ֙ טֹ ַלִ  ד ּתְ ּוד ֶאחָּ֗ ּוד )ב( ַהּדֵ֣ ֑רֹות ְוַהּדֵ֣ ּכֻ י ַהּבַ ְתֵאֵנִ֖ ד ּכִ ֹות ְמֹא  בֵ֣
ַע: ס ה ֵמרָֹֽ ַכְִ֖לנָּ ִ֥ר לֹא־תֵָֽאָּ ֶ ש  ד א  ֹות ְמֹא  עֵ֣ ֵאִניםְ֙ רָּ ד ּתְ הּו )ג( ַויֶֹּ֨אֶמר ְיקֹ ֶאחָּ֗ ה־ַאּתַָּ֤ה רֶֹאהְ֙ ִיְרְמיָּ  ָֽ י מָּ וָָּ֜ק ֵאַל֗

ֹאַמִ֖ר ּתְ  ד א  וָּ ֹות ְמֹא  עֵ֣ עֹותְ֙ רָּ רָּ ָֽ ד ְוהָּ ֹות ְמֹא  ים ַהּטֹבֹותְ֙ טֹבֵ֣ ֵאִנַ֤ ים ַהּתְ ַע: פֵאִנ֑ ה ֵמרָֹֽ ַכְִ֖לנָּ ִ֥ר לֹא־ֵתאָּ ֶ )ד(  ש 
ר: י ֵלאֹמָֽ ִ֖ק ֵאַלִ֥ ל כַּ  ַוְיִהִ֥י ְדַבר־ְיקֹוָּ ֵא  רָּ י ִיש ְ קְ֙ ֱאלֵֹהֵ֣ ר ְיקֹוָּ ַמַ֤ ה־אָּ יר )ה( ּכָֹֽ ֵ֞ ן־ַאּכִ ָֽ ה ּכֵ ֵאּ֑לֶ ֹות הָּ ים ַהּטֹבִ֖ ֵאִנִ֥ ּתְ

ים לְ ֶאת־ ִ֖ ּדִ ש ְ ה ֶאִֶ֥רץ ּכַ ֶׁ֛ ֹום ַהזֶּ קִ֥ י ִמן־ַהּמָּ ְחּתִ ּלַָ֜ ר ש ִ ֶֶ֨ ש  ה א  ֗ ּות ְיהּודָּ לֵ֣ ה:ּגָּ ָֽ ה טֹובָּ ֵליֶהםְ֙ ְלטֹובָּ  י ע  י ֵעיִנַ֤ ֶ֨ ְמּתִ  )ו( ְוש ַ
א אֶ  ִ֖ים ְולִֹ֥ ס ּוְנַטְעּתִ א ֶאֱהרֹ  ֶרץ ַהזֹּ֑את ּוְבִניִתיםְ֙ ְולֵֹ֣ ֵ֣ אָּ ִ֖ים ַעל־הָּ ֹבתִ ש ִ :ַוה  ֹוש  ֩י לָּ  ּתָֽ ַתּתִ ַעת )ז( ְונָּ ַדֵ֣ ב לָּ ם ֵלָ֜ ֶהֶ֨

 ָֽ ֶהִ֖ם ֵלאלִֹה֑ים ּכִ ה לָּ ִ֥ י ֶאְהיֶ ֹנִכ  ֵ֣ ם ְואָּ י ְלעָּ  יּו־ִלֵ֣ ק ְוהָּ י ְיקֹוָּ  ִנֵ֣ י א  י ּכִַ֚ ם: סֹאִת֗ ָֽ ל־ִלּבָּ כָּ י ּבְ ִ֥בוּ ֵאַלִ֖ ֻ ֵאנִ  י־יָּש  יםְ֙ )ח( ְוַכּתְ
ן ֶאת ּתֵ ן ֶאִ֠ ֵ֣ ֗ק ּכֵ ר ְיקֹוָּ ַמֵ֣ ה׀ אָּ י־כֵֹ֣ ַע ּכִ ה ֵמרֹ֑ ַכְִ֖לנָּ ִ֥ר לֹא־ֵתאָּ ֶ ש  ֹות א  ע  רָּ ָֽ יוְ֙ ־צִ הָּ רָּ ה ְוֶאת־ש ָּ ַ֤ ֶלְך־ְיהּודָּ הּו ֶמָֽ ְדִקיֶָּּ֨

ֶאִ֥  ִבִ֖ים ּבְ ֶרץ ַהזֹּ את ְוַהיֹּש ְ ֵ֣ אָּ ִריםְ֙ ּבָּ אָּ ש ְ ם ַהּנִ ֗ ַלִ ָּ ית ְירּוש  ֵאִרֵ֣ ת׀ ש ְ ִים:ְוֵאֵ֣ ָֽ ה  ֶרץ ִמְצרָּ ֵ֣ וָּ יםְ֙ לזועה ְלַזע  )ט( ּוְנַתּתִ
נִ  לְ֙ ִלש ְ ש ָּ ה ּוְלמָּ ַ֤ ֶ֑רץ ְלֶחְרּפָּ אָּ ֹות הָּ ל ַמְמְלכֵ֣ ה ְלכִֹ֖ עָּ  ה בְּ ְלרָּ לָּ  ה ְוִלְקלָּ ֵ֣ ָֽם:ינָּ ָּ ם ש  יֵחִ֥ ָֽר־ַאּדִ ֶ ש  ֹות א  קֹמִ֖ ל־ַהּמְ  כָּ

ל הָּ  םְ֙ ֵמַעֵ֣ ּמָּ ֶבר ַעד־ּתֻ ֑ ב ְוֶאת־ַהּדָּ ֵ֣ עָּ רָּ ֶרב ֶאת־הָּ ם ֶאת־ַהֶחִ֖ י בָּ  ְחּתִ ֵ֣ ּלַ ֶהִ֖ם )י( ְוש ִ י לָּ ִּ֥תִ תַ ר־נָּ ֶ ש  ה א  מָּ  דָּ א 
ם: פ בֹוֵתיֶהָֽ  לפי"ז מובן היטב מדוע הודגש מתי גלה מרדכיו - ְוַלא 



 

 ִ֥ י ִצּוָּ ַכֶׁ֛ ְרּדֳּ י מָּ ָּ֧ ֹוַלְדּתָּּ֑ה ּכִ ּה ְוֶאת־מָֽ ִ֖ ר ֶאת־ַעּמָּ ה ֶאְסּתֵ  ידָּ ֵ֣ יד)י( לֹא־ִהּגִ ָֽ ִ֥ר לֹא־ַתּגִ ֶ ש  יהָּ א  ֶלִ֖  ה עָּ
כדי שיחשבו שהיא ממשפחה בזויה ואז ישלחו אותה כי אם ידעו שהיא ממשפחת שאול אז 

 ::היו מחזיקים בה

ית־ַהּנָּ  ר ּבֵ ַצֵ֣ י ח  ְך ִלְפֵנִ֖ ַכיְ֙ ִמְתַהּלֵ  ְרּדֳּ ֹום מָּ י  ל־יֵֹ֣ום וָּ ר )יא( ּוְבכָּ ֹום ֶאְסּתֵ  לֵ֣ ַעתְ֙ ֶאת־ש ְ ַדְ֙ ֑ים לָּ ש ִ

ּוַמה־ לרופאים ולבטל כישופים שהטילו עליה הנערות האחרות לבטל את יפיה האם היא צריכה

הּ  ָֽ ִ֖ה ּבָּ ֶ ש  האם נלקחה למלך כי היה מתפלא איך יכול להיות שצדקת זו תינשא לערל, אלא  יֵּעָּ
 :שעתיד דבר גדול שיארע לעם ישראל והיה ממתין לראות מה יעשה

֩ר  יַע ּתֹ ֶּ֡ ֶ֨  -זמנה של כל )יב( ּוְבַהּגִ רָּ ֹוא׀ ֶאלַנע  בֵ֣ ה לָּ ָ֜ רָּ ֹות ה ְוַנע  ֩ץ ֱהיֶ֨ ֵו֗רֹוש  ִמּקֵ ַחש ְ ֶלְך א  ֵ֣ ־ַהּמֶ

ּו ְיֵמֵ֣  ִ֥ן ִיְמְלאִ֖ י ּכֵ ֶׁ֛ ֶדש  ּכִ ֵ֣ר חֹ  ש ָּ ים עָּ ֵנֵ֣ יםְ֙ ש ְ ש ִ ת ַהּנָּ ַ֤ דָּ ּה ּכְ ֵֶ֣מן לָָּ֜ ֶ ש  יםְ֙ ּבְ ש ִ דָּ ה חֳּ ַָּ֤ ש ּ י ְמרּוֵקיֶה֑ן ש ִ

ר  ים "אריתי מורי עם בושם מיוחד שי"א שמכינים אותו מצמח כמו שנאמר בשיר השירַהּמֹ 
יםְ֙  בשמי" וי"א שהוא נוזל היוצא מגרון הצבי ש ִ דָּ ה חֳּ ַָּ֤ ש ּ ים ּוְבַתְמ  ְוש ִ ִמ  ש ָּ ּבְ ָֽים:ּבַ ש ִ י ַהּנָּ  רּוֵקִ֖

ֶזַ֕ה  ֶלְך  וכדי שלא תהיה חלשה בגלל מחשבתה בדרך)יג( ּובָּ ֑ ה ֶאל־ַהּמֶ ֵ֣ אָּ ה ּבָּ ִ֖ רָּ ע  ּנַ כל מיני  עםַהָֽ
ִ֖ים ַעד־ֵא֩ת  -וגם  שחוק וכלי זמר ש ִ ִ֥ית ַהּנָּ ּה ִמּבֵ ֹוא ִעּמָּ  בֵ֣ ּהְ֙ לָּ תֵָֽן לָּ ַ֤ ר ִיּנָּ אַמָ֜ ר ּתֹ ֶֶ֨ ש  ל־א  ּכָּ

ֶלְך: ָֽ ִ֥ית ַהּמֶ  ּבֵ

יםְ֙  ש ִ ית ַהּנָּ ַ֤ ה ֶאל־ּבֵ בֵָּ֞ ָּ יא ש  ַבּבֶֹקר ִהֵ֣ ה ּוִ֠ אָּ֗ יא בָּ ֶרב׀ ִהֵ֣ ֶעֵ֣ יס -ה)יד( ּבָּ ז ְסִרִ֥ ַגֶׁ֛ ַָֽעש ְ ַ ד ש  ָּ֧ י ֶאל־יַ ִנ  ֵ ש 

֑ים  יַלְגש ִ ָֽ ר ַהּפִ ֵֹמֵ֣ ֶלְך ש  ִ֖ כי לאחר שנבעלה למלך אין זה כבוד שאחר יבעלנה ולכן היא ַהּמֶ
ֹוא עֹודְ֙  תהיה מהפילגשים ורק אם לא ימצא המלך טובה הימנה אז ימליכנה ולכן בִ֥ לֹא־תָּ

ָֽם: ֵ ִ֥ה ְבש  ֶלְך ְוִנְקְראָּ ִ֖ ּה ַהּמֶ ֶׁ֛ ץ ּבָּ ֵפִ֥ י ִאם־חָּ ֵ֣ ֶלְך ּכִ  ֶאל־ַהּמֶ 

ִיל  ִביַחֵ֣ ת־א  ר־ֶאְסּתֵֵ֣ר ּבַ יַע ּתֹ ֵ֣ ֹוא ֶאל־)טו( ּוְבַהּגִ בֵ֣ ת לָּ ֹו ְלַבָ֜ ח־לֶ֨ ַקָֽ ֩ר לָּ ֶ ש  י א  ַכֶּ֡ ְרּדֳּ ד מָּ ּדֵֹ֣

ר  בָּ  הְ֙ ּדָּ ָּ א ִבְקש  ֶלְך לַֹ֤ וזהו סימן ואות לשכלה וזה הגביר את מציאת החן בעיני הממונים ַהּמֶ֗
ר  עליה שהייתה מצטנעת ולא מבקשת כלום ֵֹמֵ֣ ֶלְך ש  ִ֖ י ְסִריס־ַהּמֶ ר ֵהַגִ֥ ִ֥ר יֹאַמֶׁ֛ ֶ ש  ם ֶאת־א  י ִאֵ֣ ּכִִ֠

 ֑ ש ִ עֵ ַהּנָּ ן ּבְ ֵ֣את ֵח  רְ֙ ֹנש ֵ י ֶאְסּתֵ ִהַ֤ יים ַוּתְ יהָּ  יֵנִ֖ ל־רֶֹאָֽ שנדמתה לכל אחד כאילו היא מהאומה שלו  ּכָּ

 :והיה אומר זו משלנו

י  יִרִ֖ ש ִ ע  ֶדש  הָּ חִֹ֥ ֹו ּבַ ית ַמְלכּות  ֵ֣ ְ֙ ֶאל־ּבֵ ֵורֹוש  ַחש ְ ֶלְך א  ַ֤ ר ֶאל־ַהּמֶ ח ֶאְסּתֵָ֜ ַקֶ֨ ּלָּ זהו עונת )טז( ַוּתִ
ַנת־ מהשני והקב"ה זימן את זה כדי לחבבה הצינה שהגופות נהנים אחד ש ְ ֶדש  ֵטֵב֑ת ּבִ הּוא־חֵֹ֣

ֹו: ִַ֖בע ְלַמְלכּותָֽ ֶ  ש 

ים  ש ִ  ל־ַהּנָּ רְ֙ ִמּכָּ ֶלְך ֶאת־ֶאְסּתֵ ַ֤ ב ַהּמֶ יו  הבתולות והבעולות)יז( ַויֱֶּאַהֶ֨ ִ֖ נָּ ֶסד ְלפָּ ֶחֶׁ֛ ן וָּ א־ֵחִ֥ ָּ ש ּ ַוּתִ

רֹא ֶתר־ַמְלכּותְ֙ ּבְ ָֽ ם ּכֶ ש ֶ ַ֤ ת ַויָּּ תּולֹ֑ ל־ַהּבְ ּתִָֽי:ִמּכָּ ִַ֥חת ַוש ְ ּה ַויְַּמִליֶכִ֖הָּ ּתַ  ָּ  ש 

יו  דָּ  בָּ יוְ֙ ַוע  רָּ ל־ש ָּ ֗דֹול ְלכָּ ּתֵֶ֣ה גָּ ֶלְך ִמש ְ ַעש  ַהּמֶָ֜ לא גדול בכמות הימים אלא בערכו בעיני )יח( ַויֶַּ֨

ִדינֹותְ֙  -המלך מכיון שהיה  ה ַלּמְ ַ֤ חָּ נָּ ּתֵֵ֣ה ֶאְסּתֵ֑ר ַוה  ה  לכבודהֵאִ֖ת ִמש ְ ש ָּ  מכיון שלא ידע מאיזה עָּ



 

ֵאִ֖ת  אומה היא עשה לכל המדינות ִ֥ן ַמש ְ ּתֵ אחשורוש שלח מתנות לכולם כדי לפתות אותה ַויִּ
ֶלְך: לספר מי העם שלה ָֽ ד ַהּמֶ ִ֥ יַ  ּכְ

ית  ִנ֑ ֵ ֹות ש  תּולִ֖ ֵבִ֥ץ ּבְ עשה זאת המלך כדי לגרום לאסתר לקנאות שתחשוב שרוצה הוא )יט( ּוְבִהּקָּ

ַכִ֖  אחרת ואז תגלה לו מאיזה אומה היא ְרּדֳּ ֶלךְ ּומָּ ָֽ ַָֽער־ַהּמֶ ַ ש  ִ֥ב ּבְ ֵ המלך מינהו להיות יושב  י יֹש 
בשער המלך בהמלצת אסתר כלומר ביועץ היהודי של המלך ואמרה למלך שכל המלכים לפניו היה 

 :להם כן כדניאל וכו'

ּה  ּהְ֙ ְוֶאת־ַעּמָּ  ֹוַלְדּתָּ ֶדת מָֽ ַ֤ ר ַמּגֶ ין ֶאְסּתֵ֗ ֶׁ֛ לא למלך ולא לסריסים שהעמיד עבורה)כ( ֵאֵ֣ ֶ ש  א  ר ּכַ

ה  ַכיְ֙ ֶאְסּתֵֵ֣ר עֹש ָּ  ְרּדֳּ ר מָּ ַמַ֤ ֑י ְוֶאת־ַמא  כָּ ְרּדֳּ יהָּ מָּ ֶלִ֖ ִ֥ה עָּ לשמור שבת ומועדים ותזהר בימי נדותה ִצּוָּ

ה  אפילו שנבעל לגוי ותזהר בכשרות ובשאר מצוות ִ֖ ְמנָּ ִ֥ה ְבאָּ ְיתָּ ֶׁ֛ר הָּ ֶ ש  א  ןּכַ מ  ֹו: ס מלשון או   ִאּתָֽ

ם  ֵה  ים הָּ יִָּּמֵ֣ היה המלך אשורוש מרבה בתשמיש ומתוך כך היה צמא לילות חורף הארוכים )כא( ּבַ

ַכִ֖י  ומבקש מסריסיו מים לשתות בכל שעה ְרּדֳּ ֵ֣ב  שידע שבעים לשון כנדרש מיושבי הסנהדריןּומָּ ֵ יֹש 

ֶרש   ֶתָ֜ ן וָּ ְגתֶָּ֨ ַצ֩ף ּבִ ֶלְך קָּ ֑ ַָֽער־ַהּמֶ ַ ש  י  ודיברו ביניהם בלשון טרסיתּבְ ְֹמֵרֵ֣ ֶלְךְ֙ ִמש ּ ְ֙ י ַהּמֶ ִריֵסַ֤ י־סָּ ֵנָֽ ש ְ

ף הַ  ואמרו האחד לחבירו מיום שבאה אסתר לא ראינו שינה בענינו ואמר האחד  החצר הפנימיתּסַ 
לחבירו בוא ונטיל רעל בכוסו של המלך וענה לו חבירו הלא משמרתך חצי יום ומשמרתי החצי השני 

ּוְ֙ והשגת הרעל תארך יום שלם א"כ לא ספיק ענה לו חבירו א"כ אשמור משמרתך ומשמרתי   ַוְיַבְקש 

ד  ַח יָּ  לֵֹ֣ : ע"י השקייתו בסם המותִלש ְ רֹש  ָֽ וֵ ַחש ְ ֶלְך א  ִ֖ ּמֶ  ּבַ

י  ַכ  ְרּדֳּ רְ֙ ְלמָּ בָּ ע ַהּדָּ ַדַ֤ ּוָּ לשון שמע את מזימתם ולא רצה  70שהיה מהסנהדרין והבין )כב( ַויִּ
שימות אחשורוש שלא יאמרו שמת בגלל שנשא את אסתר וכן שלא יאמרו עתה שיושב 

ִ֥ם וַ מרדכי בשער המלך מת המלך  ֵ ש  ֶלְך ּבְ ִ֖ אֶמר ֶאְסּתֵֶׁ֛ר ַלּמֶ ֑ה ַוּתָֹּ֧ ְלּכָּ ד ְלֶאְסּתֵֵ֣ר ַהּמַ ִ֖ ּגֵ יַּ

י: ָֽ כָּ ְרּדֳּ  מָּ

רְ֙  בָּ ש  ַהּדָּ ַ֤ א  -ומלבד זאת  שלא נמצאו במשמרתם)כג( ַוְיֻבּקַ ֵצ  ּמָּ  רעל של המלך כוס המיםבַויִּ

ץ  ונתגלה שהתכונו להרעיל את המלך ֵניֶהִ֖ם ַעל־ֵע֑ ּו ש ְ לִ֥ ּתָּ ּכָּ  בנפרדַויִּ ים ַויִּ י ַהיִָּּמִ֖ ְבֵרִ֥ ֶפר ּדִ ֵסֶׁ֛ ב ּבְ ֵת֗

ֶלךְ  ָֽ י ַהּמֶ  : פלזכור לטובה את מעשה מרדכי ִלְפֵנִ֥

 

ר׀)א(  ה  -חמש שנים מאירועי  ַאַחֵ֣ ּלֶ ֵא֗ ים הָּ ִרֵ֣ בָּ ברא והקדים הקב"ה רפואה למכה ַהּדְ

ֵא֑הּו  על ידי מעשה בגתן ותרש ְ ְיַנש ּ ָֽ י וַ ִגִ֖ גָּ א  א הָּ תָּ ֶׁ֛ דָּ ן־ַהּמְ ָֽ ן ּבֶ ָּ֧ מָּ ֹוש  ֶאת־הָּ ֵורָ֜ ַחש ְ ֶלְך א  ֩ל ַהּמֶֶ֨ ּדַ ּגִ

ֹו  כמו שנאמר )משלי טז יח( לפני שבר גאון שאין גדולת הרשעים אלא כדי שיפלו ְסא  םְ֙ ֶאת־ּכִ ש ֶ ַויְָּּ֙

וֹ  ִ֥ר ִאּתָֽ ֶ ש  ים א  ִרִ֖ ָּ ל־ַהש ּ ל ּכָּ המלוכה והמן שי"א שזהו ממוכן שהיה לכל שר כסא בארמון  ֵמַעַ֕
 :נישא על פני כולם



 

ש ְ  ים ּוִמָֽ ֶלְך ּכְֹרִעַ֤ ֵַ֣ער ַהּמֶ֗ ַ ש  ר־ּבְ ֶ ש  ֶלְך א  י ַהּמֶָ֜ ל־ַעְבֵדֶ֨ ן )ב( ְוכָּ מָּ  ִויםְ֙ ְלהָּ ח  שעשה את עצמו ּתַ
ֶ֑לְך  אלוה והיה הולך עם צורת צלם בבגדיו או על מצנפתו ֹו ַהּמֶ ה־לֵ֣ י־ֵכִ֖ן ִצּוָּ חוו לו שישתּכִ

ע וְ  ולתו מכיון שהיה עשיר ועשרת בניו שרים בממלכת אחשורושורצה בגד א ִיְכַרִ֖ י לִֹ֥ ַכ  ְרּדֳּ א ּומֶָּ֨ לִֹ֥

ה: ָֽ וֶ ח  ּתַ ש ְ ָֽ  יִ

 ֑ כָּ ְרּדֳּ ֶלְך ְלמָּ ִ֖ ִַ֥ער ַהּמֶ ַ ש  ר־ּבְ ֶ ש  ֶלְך א  ֶׁ֛ י ַהּמֶ ּו ַעְבֵדִ֥ ִ֥ת )ג( ַויֶֹּ֨אְמרָ֜ ר ֵאִ֖ת ִמְצוַ ּוַעְ֙ ַאּתֵָּ֣ה עֹוֵב  י ַמּדְ֙

ֶלךְ  ָֽ ו ויען מרדכי ויאמר אליהם מזרע בנימין אני שלא השתחוה לאיש מעולם וכי גדול אתה מאיתנ ַהּמֶ

  :שהרי בזמן שפגש יעקב את עשיו והשתחוה לו עדיין לא נולד בנימין

י  ֵליֶה֑ם וַ  באמרם)ד( ַוְיִה֗ ַמִ֖ע א  ָּ א ש  ֹום ְולִֹ֥ י  יוְ֙ יֵֹ֣ום וָּ ם ֵאלָּ ַ֤ ְמרָּ אָּ ַעְמדּוְ֙ ּכְ ָֽ יַ ן ִלְראֹותְ֙ ה  מָּ֗ ידּו ְלהָּ ֵ֣ ּגִ יַּ

ְבֵרֵ֣  י ּדִ ַכ  ְרּדֳּ ּוא שאמר שלעולם לא ישתחווה לוי מָּ ר־הִ֥ ֶ ש  ֶהִ֖ם א  יד לָּ ִ֥ י־ִהּגִ ָֽ י ּכִ והוא הוזהר  ְיהּוִדָֽ
 :על עבודת אלילים

ִ֖ה ֑לֹו  וֶ ח  ּתַ ש ְ ַע ּוִמָֽ י ּכֵֹרִ֥ ַכ  ְרּדֳּ ין מָּ י־ֵאֵ֣ ן ּכִ מָּ  ְרא הָּ ֵ֣ א ועמד על יד מרדכי ועשה כאילו שואל ב)ה( ַויַּ

ה ן שלום אמר ה' לרשעיםבשלום מרדכי, אמר לו מרדכי "אי ן ֵחמָָּֽ ִ֖ מָּ א הָּ ֵלִ֥ ּמָּ  :כעס גדול ַויִּ

ֶבז  ֵ֣ ָֽ  מלשון בוז)ו( ַויִּ ֹו ּכִ י ְלַבּד  ַכֵ֣ ְרּדֳּ מָּ ַח יָּדְ֙ ּבְ לַֹ֤ יו ִלש ְ ֵעינָּ֗ ֑י ּבְ כָּ ְרּדֳּ ם מָּ ֹו ֶאת־ַעֵ֣ ידּו לִ֖ ִ֥ שהוא י־ִהּגִ

ל־ַהיְּה יהודי וא"כ כל אשר בשם יהודי יש להשמידו יד ֶאת־ּכָּ ִמָּ֧ ן ְלַהש ְ מָּ֗ ש  הָּ ֵ֣ ים ַוְיַבּקֵ לגזור ּוִדֶׁ֛
עליהם גזירות שמד, שלא יעסקו בתורה, שלא ישמרו ימים טובים, שלא ימולו את בניהם, ולא יניחו 

י: תפילין ָֽ כָּ ְרּדֳּ ֹוש  ַעִ֥ם מָּ ֵורִ֖ ַחש ְ ּות א  ל־ַמְלכִ֥ כָּ ֶׁ֛ר ּבְ ֶ ש   א 

ֶדש  נִ  ֹוןְ֙ הּוא־חֵֹ֣ ִראש  ֶדש  הָּ חַֹ֤ יל ּפּו֩ר )ז( ּבַ ֵ֣ ֵו֑רֹוש  ִהּפִ ַחש ְ ֶלְך א  ִ֖ ה ַלּמֶ ֵר  ּתֵֵ֣ים ֶעש ְ ַנתְ֙ ש ְ ש ְ ן ּבִ יסָּ 

ן בלשון פרסי ובלשון הקודש פירוש המילה  מָּ֗ י הָּ ל ִלְפֵנֵ֣ ָ֜ ּוא ַהּגֹורָּ מתי יהיה כוחו על פי המזל הֶ֨

ֹום׀ ְליֶֹׁ֛ום חזק כדי לנצח את היהודים  שר של לראות באיזה יום יצא התחיל מיום א' ועמד ִמיָּּ֧
 יום א' ולא נתן וכן בכל ימי השבוע, וכאשר ראה שאין הגורל נופל בימים חזר לחדשים

ֶדש   ֶדש   - מלבד 13בדק כל חודש ולא עלה בהם מכיון שכל חודש יש בו זכות לישראלּוֵמחֶֹׁ֛ ְלחִֹ֥

                                                           
ך נכתב במדרש אסתר רבה )וילנא( פרשה ז התחיל בחדש ניסן ועלה בו זכות פסח, וכ  13

באייר זכות פסח קטן וזכות המן שניתן להם לישראל בחמשה עשר בו, בסיון זכות התורה, 
בתמוז זכות הארץ ועוד למה לא עלה הגורל בתמוז ואב שאמרו לפני הקב"ה רבש"ע דיינו 

חמשה ובאב חמשה, עלה אלול זכות השלמת החומה של  פורענות שאירעו בנו לבניך בתמוז
ירושלים שבו נשלמה הה"ד )נחמיה ו'( ותשלם החומה בעשרים וחמשה לאלול וגם זכות מעשר 
בהמה, כההיא דתנינן תמן באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, עלה בתשרי זכות שופר 

ות חנוכה, עלה טבת זכות וכפור ורגלים, עלה במרחשון זכות שרה אמנו שבו מתה, כסלו זכ
עזרא הה"ד )עזרא י'( ויעשו כן בני הגולה ויבדלו עזרא הכהן וגו' ויכלו בכל אנשים ההושיבו 
נשים נכריות וגו', עלה שבט זכות אנשי כנסת הגדולה, בעשרים ושלשה בו נתקבצו בו כל 

התחיל  ישראל על פילגש בגבעה ועל צלם מיכה, עלה ראש חדש אדר ולא מצא בו שום זכות
הרשע לשמוח, חזר ובדק במזלות טלה זכות פסח הה"ד )שמות י"ב( איש שה לבית אבות שה 
לבית, שור נמצא זכות יוסף שנקרא שור הה"ד )דברים לג( בכור שורו הדר לו, וזכות קרבן 
שנאמר )ויקרא כב( שור או כשב או עז כי יולד, תאומים נמצא בו זכות פרץ וזרח שנקראו 



 

ִ֖ר  ש ָּ ֵנים־עָּ ר שמזלו דגיםש ְ ָֽ דָּ ֶדש  א  דע שבו מת משה רבינו ושמח אותו רשע אבל לא י הּוא־חִֹ֥

 : סשבאדר גם נולד משה רבינו

ֹוש   ֵור  ַחש ְ ֶלְך א  ֵ֣ ןְ֙ ַלּמֶ מָּ ני מאלוקיו שלא חד אבוא נכלה אותם ענה לו אחשורוש מפ)ח( ַויַֹּ֤אֶמר הָּ

ֹו יֶ   -יעשה לי כמו שעשה לקודמי ענה לו הרשע  נֵ֣ כלומר ישנו מהמצוות אמר לו   ָיְשנּוכמו ש ְ

ד  הרשעאחשורוש הרי יש בהם תלמידי חכמים אמר לו  הם עם עמי הארצות ואם תחשוש ַעם־ֶאחָּ֗

ין   -שבהריגתם יורגש חסרונם בממלכתך  ֵ֣ דְ֙ ּבֵ ר ּוְמֹפרָּ ַ֤ ָּּ ָֽ ְמֻפז ים הָּ ֹות  ולא יורגש הדברַעּמִ  ל ְמִדינֵ֣ כִֹ֖ ּבְ

ם  ֗ ל־עָּ ֹות ִמּכָּ ֹנֵ֣ ם ש  ֵתיֶהֵ֞ לנו, ואינם נותנים אינם אוכלים משלנו, אינם נושאים נשים משַמְלכּותֶ֑ךָּ ְודָּ

תֵַ֤י  תיהם לנו, ובכל הזמנות משתמטים ואומרים שבת היום פסח היום עונג יו"ט היוםמבנו ְוֶאת־ּדָּ

ֶלְךְ֙  ְ֙ ִ֖  -לתת מס למלך וַהּמֶ ֹוֶ ִֶ֥לְך ֵאין־ש  ים ְוַלּמֶ ם עֹש ִ  ֵ֣ ם: סיבה לתועלתה ֵאינָּ ָֽ יחָּ  ְלַהּנִ

ישראל,  היה המן הרשע מטרד על אחשורוש על דבר זה בכל שעה ושעה ומיעצו עצות רעות על)ט( 
ואמר להםהמן, אלוה שטבע פרעה בים ועשה לישראל נסים וגבורות ששמעתם כבר הוא זקן ואינו 
יכול לעשות כלום, שכבר עלה נבוכדנצר והחריב ביתו, והיכן כחו וגבורתו שכבר הזקין, כיון שאמר 

לֶ  14להם כן כענין הזה, מיד קבלו דבריו והסכימה דעתם לכלות את ישראל ֵ֣ ֹוב ִאם־ַעל־ַהּמֶ ְך ט 

                                                           

בראשית לח( והנה תאומים בבטנה, אריה זכות דניאל שהיה משבט יהודה תאומים הה"ד )
הנקרא אריה, שנאמר )שם /בראשית/ מט( גור אריה יהודה, בתולה זכות חנניה מישאל ועזריה 
שהן דומין כבתולה שלא ידעה איש זולתי בעלה כך הם לא שינו אלהיהם ודתותיהם והחזיקו 

וב ו'( לו שקול ישקל כעסי, עקרב זה יחזקאל, שנאמר ביהודתן, מאזנים זה איוב, שנאמר )אי
)יחזקאל ב'( ואל עקרבים אתה יושב, קשת זה יוסף שנאמר בו )בראשית מט( ותשב באיתן 
קשתו, גדי זה יעקב שנא' )שם /בראשית/ כ"ז( ואת עורות גדיי העזים, דלי זה משה, שנאמר 

משמש בחדש אדר ולא נמצא לו זכות בו )שמות ב'( וגם דלה דלה לנו, בא לו מזל דגים שהוא 
ושמח מיד ואמר אדר אין לו זכות ומזלו אין לו זכות ולא עוד אלא שבאדר מת משה רבן, 
והוא לא ידע שבאחד באדר מת משה ובאחד באדר נולד משה, ואמר כשם שהדגים בולעין 

אותו  כך אני בולע אותן, אמר לו הקב"ה רשע דגים פעמים נבלעין ופעמים בולעין ועכשיו
 האיש נבלע מן הבולעין

וז"ל המדרש היה המן הרשע מטרד על אחשורוש על דבר זה בכל שעה ושעה ומיעצו עצות  14
רעות על ישראל, אמר לו אחשורוש הואיל וכך נמלך בחכמים ובחרטומים מיד שלח וקבץ 
 את כל חכמי אומות העולם באו כולן לפניו אמר להם אחשורוש רצונכם שנאבד אומה זו מן
העולם, אמרו לו כולן בבת אחת מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן, ורוצה 
להשליך בדבר זה שאם אתה מאבד ישראל מן העולם, אין העולם מתקיים אלא בשביל 
התורה שניתנה להם לישראל, ולא עוד אלא שנקראו בנים, ואדם שרוצה לשלוח יד בקרוביו 

שהוא שליט בעליונים ותחתונים ונפש כל חי בידו להגביה  ובבניו של הקב"ה איך ימלט, לפי
ולהשפיל, להמית ולהחיות, לך התבונן במלכים הראשונים שעברו על שפשטו ידיהם בישראל 
מה עלתה בהם כמו פרעה וסנחריב, מיד אמר להם המן, אלוה שטבע פרעה בים ועשה 

כלום, שכבר עלה נבוכדנצר  לישראל נסים וגבורות ששמעתם כבר הוא זקן ואינו יכול לעשות
והחריב ביתו, ושרף את היכלו, והגלה את ישראל ופזרן בין האומות, והיכן כחו וגבורתו שכבר 
הזקין, שנא' )תהלים צד( ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלהי יעקב, כיון שאמר להם כן כענין 

 הזה, מיד קבלו דבריו והסכימה דעתם לכלות את ישראל



 

ם  ֑ דָּ ִ֖ב ְלַאּבְ תֵ ר־ וישלח אגרות לכל שרי המלך לאבד את היהודיםִיּכָּ ּכַ ים ּכִ ִפָ֜ לָּ ֶרת א  ֶֶ֨ ש  ַוע 

י  ְנֵזִ֥ ִבִ֖יא ֶאל־ּגִ ה ְלהָּ אכָּ  לָּ ֵ֣י ַהּמְ ֵ קֹולְ֙ ַעל־ְיֵדיְ֙ עֹש  ֶסף ֶאש ְ ֶלְך: אוצרותּכֶ֗ ָֽ  ַהּמֶ

יִּ  ָֽ ל יָּ֑דֹו וַ ֹו ֵמַעֵ֣ ְעּתִ֖ ֶלְך ֶאת־ַטּבַ ֶׁ֛ ַסר ַהּמֶ ָּ֧ ָּ֧ )י( ַויָּּ מָּ ּה ְלהָּ נָּ֗ יםּתְ הּוִדָֽ ר ַהיְּ י צֵֹרִ֥ ִגִ֖ גָּ א  א הָּ תָּ ֶׁ֛ דָּ ן־ַהּמְ ָֽ  ן ּבֶ
שאחשורוש שנא את היהודים יותר מהמן רק היה ירא שמא יתנקם בו הקב"ה כמו קודמיו ולכן נתן 

 :להמן את טבעתו

וֹ  ש ִ֥ ם ַלע  ַ֕ עָּ ְך ְוהָּ ֑ ּון לָּ תֵ֣ ִֶ֖סף נָּ ן ַהּכֶ מָּ  ֶלְךְ֙ ְלהָּ ְ֙ ֹו )יא( ַויַֹּ֤אֶמר ַהּמֶ :ת ּבִ֖ יךָּ ֵעיֶנָֽ ֹוב ּבְ ּטִ֥  ּכַ

ה  ֶָּ֨ לֹוש  ש ְ ֹון ּבִ ִראש ֗ ֶדש  הָּ חֵֹ֣ ֶלְך ּבַ י ַהּמֶָ֜ ְראּו֩ סְֹפֵרֶ֨ ּקָּ ר־עָּ )יב( ַויִּ ֶ ש  ל־א  כָּ ָֽ תֵֵ֣ב ּכְ ּכָּ ֵ֣ר יֹום   ּבֹוֹ֒ ַויִּ ש ָּ

ן  ֶּ֡ מָּ ה הָּ ֵ֣ ויים גוכך כתוב באגרות "עם בזוי יש בינינו דומים כמשוגעים חפצים ברעתינו ואומרים אבדו ִצּוָּ
לעשות נקמה בגוים וכפויי טובה הם... ואנו תעובים ביניהם ואינם מתחתנים בנו, ועוד דברים מארצו 

רבים שאין אנו יכולים לספר, והפלנו גורל להשמידם בי"ג לחדש אדר וכשיבא לידכם האגרות השמידו! 
ֶלְך  השחיתו! ולא תשאירו מהם פליטה ּמֶ י־ַהִ֠ ֵנָֽ ְרּפְ ּדַ ַחש ְ ל א   מדינהוינה שרי הצבא שעל כל מדֶאֵ֣

ֹות  חֵ֞ ֶאל־ַהּפַ ָֽ ַ֤ הפחה כלומר שר המדינהוְ ה ְוֶאל־ש ָּ ה ּוְמִדינָּ֗ ֵ֣ ֵ֣ר׀ ַעל־ְמִדינָּ ֶ ש  ם א  עָּ  הוא ֵרי ַעםְ֙ וָּ

ם כִּ השר הממונה על כל עם שבתוך המדינה  ִ֖ עָּ ם וָּ ּה ְוַעִ֥ בָּ  ְכתָּ הְ֙ ּכִ ה ּוְמִדינָּ ַ֤ ם ְמִדינָּ ֵֶ֨ ש  ֹו֑נֹו ּבְ ְלש 

ב  ְ֙ ִנְכּתָּ  ֵורֹש  ַחש ְ ֶלְך א  ַ֤ ֶלְך:ַהּמֶ ָֽ ִַ֥עת ַהּמֶ ַטּבַ ִ֖ם ּבְ   ְוֶנְחּתָּ

ובשעה שנחתמו אותן האגרות ונתנו ביד המן, ויבא שמח הוא וכל בני חבורתו, ופגעו במרדכי שהוא 
הולך לפניהם, וראה מרדכי שלשה תינוקות שהיו באים מבית הספר ורץ מרדכי אחריהם, וכשראה המן 

חרי מרדכי לדעת מה ישאל מרדכי מהם, כיון וכל חבורתו שהיה רץ מרדכי אחרי התינוקות הלכו א
שהגיע מרדכי אצל התינוקות שאל לאחד מהם פסוק לי פסוקיך א"ל )משלי ג'( אל תירא מפחד פתאום 
ומשואת רשעים כי תבוא, פתח השני ואמר אני קריתי היום ובזה הפסוק עמדתי מבית הספר )ישעיה 

ל, פתח השלישי ואמר )שם מ"ו( ועד זקנה אני ח'( עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו א
הוא ועד שיבה אני אסבול אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט, כיון ששמע מרדכי כך שחק 
והיה שמח שמחה גדולה, אמר לו המן מה היא זאת השמחה ששמחת לדברי התינוקות הללו, אמר 

עלינו, מיד כעס המן הרשע ואמר על בשורות טובות שבשרוני שלא אפחד מן העצה הרעה שיעצת 
 אין אני שולח ידי תחלה אלא באלו התינוקות

ֹוַח  לֶ֨ יד  ויהיו נשלחים)יג( ְוִנש ְ ִמֶּ֡ ֶלְךֹ֒ ְלַהש ְ ֹות ַהּמֶ ל־ְמִדינֵ֣ ִצים   ֶאל־ּכָּ רָּ ד הָּ ֵ֣ יַ ים ּבְ ִרָ֜ לגזור ְספָּ
, ושלא גזירות שמד שלא יעסקו בתורה, שלא ישמרו שבתות וימים טובים, שלא יקיימו מצות מילה
ג  יניחו תפילין, ובמיוחד על מצוות אלו גזר המן מכיון שהמצוות האלו הם עדות לישראל רֵֹ֣ ַלה 

ד  ֵ֣ ַער ְוַעד־ לשרוף שלא ישאר שם ישראל בעולם אפילו את גופותיהםּוְלַאּבֵ הּוִדים ִמּנֶַ֨ יְּ ל־ַהִ֠ ֶאת־ּכָּ

ֶׁ֛ר לְ  ש ָּ ִ֥ה עָּ ָּ לֹוש  ש ְ ד ּבִ יֵֹ֣ום ֶאחָּ  יםְ֙ ּבְ ש ִ ף ְונָּ ן ַטַ֤ ֵקֶ֨ ֑ זָּ דָּ ֶדש  א  ִ֖ר הּוא־חֵֹ֣ ש ָּ ֵנים־עָּ ֶדש  ש ְ ם  רחִֹ֥ ִ֖ לָּ לָּ ּוש ְ

ֹוז בָֽ איגרת זו שלח רק לשרים ומושלים אבל להמון העם לא שלח אותה כי חשש שאם תודע ליהודים  לָּ

  :ישתדלו לבטלה ולכן להמון העם שלח פתשגן הכתב המוזכר בפסוק הבא

ֵֶ֣גן  ֶ ְתש  תְ֙ העתק)יד( ּפַ תֵָֽן ּדָּ ַ֤ ב ְלִהּנָּ תָּ֗ ּוי  היינו ציווי ַהּכְ לִ֖ ה ּגָּ ה ּוְמִדינָּ  ֵ֣ ל־ְמִדינָּ כָּ  ולא בסתרּבְ

֑ים  ַעּמִ ָֽ ל־הָּ ים  שיידעו רק שעליהםְלכָּ ִתִדִ֖ ה מוכניםִלְהיִֹ֥ות ע  ָֽ ֹום ַהזֶּ ואז בבוא היום יראו להם  ַליִּ֥

 :השרים האיגרות ויידעו גם המון העם מה עליהם לעשות ליהודים



 

ּו ְדחּוִפיםְ֙  ים יְָּצאַ֤ ִצֵ֞ רָּ ָֽ ת ִנּתְ  במהירות)טו( הָּ ִ֥ ֶלְך ְוַהּדָּ ר ַהּמֶ  ְדַבֵ֣ ה ּבִ ִ֖ ֵ֣ן הציווי להשמיד וכו'נָּ ַ ּוש  ש  ּבְ

ֹות ּת  ּו ִלש ְ בֵ֣ ןְ֙ יָּש ְ מָּ ֶלְך ְוהָּ ַ֤ ה ְוַהּמֶ ֑ ירָּ רו על איבוד אומה שלימה מראה על אכזריותם שאפילו שגז ַהּבִ

ִ֖ן  ישבו לשתות לחגוג ָּ ּוש  יר ש  ִעִ֥ ה היהודים שבהְוהָּ ֹוכָּ בָֽ קש ליקח אל יוצא לשוק ומבהיה אחד מישר נָּ

 : פליטרא בשר או אגודה של ירק היה הפרסי חונקו ואומר לו למחר אני הורגך ומבזבז את ממונך

 

י )א(  ַכ֗ ְרּדֳּ ַכיְ֙ מפי אליהו הנביא יַָּדעְ֙  כאשרּומָּ ְרּדֳּ ע מָּ ְקַרַ֤ ה ַויִּ ש ָּ  ֵ֣ר ַנע  ֶ ש  ל־א  ֶאת־ּכָּ

ֵאֶ֑פר ִ֖ק וָּ ִ֥ש  ש ַ ְלּבַ יו ַויִּ דָּ  גָּ ה ֶאת־ּבְ ָֽ רָּ ה ּומָּ ִ֖ ה ְגדֹלָּ ִ֥ קָּ ק ְזעָּ ְזַעֶׁ֛ יר ַויִּ ִע  ֹוְך הָּ תֵ֣ לאחר שנאמר  ַויֵֵּצאְ֙ ּבְ
 :לו בחלום שהסיבה היא לפי שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר ושנהנו מסעודת אחשורוש

ּוש   ְלבִ֥ ֶלְך ּבִ ִ֖ ִַ֥ער ַהּמֶ ַ ֹוא ֶאל־ש  בֶׁ֛ י ֵאִ֥ין לָּ ֵ֣ ֶלְך ּכִ ֑ ַָֽער־ַהּמֶ ַ י ש  ד ִלְפֵנֵ֣ ֹוא ַעִ֖ ָֽק)ב( ַויָּּבַ֕ מכיוון  ש ָּ
שאין זה דרך ארץ ומראה ביזיון לבית המלוכה ולא רצה ללבוש בגדים יפים כי לא רצה שבני 
ישראל יסמכו עליו ויאמרו שישתדל הוא אצל המלך והמלך ודאי יישמע לו שהרי הוא יושב 
בשער המלך אלא שיצעקו לאביהם שבשמים ויעשו תשובה שכל יהודי שעובר ורואה את 

  :נחרד ומתעורר לתשובה הצדיק מתאבל,

יַע  תֹוְ֙ ַמּגִ  ֶלְך ְודָּ ַ֤ ַבר־ַהּמֶ ר ּדְ ֶֶ֨ ש  ה ְמקֹוםְ֙ א  ה ּוְמִדינָּ֗ ֵ֣ ל־ְמִדינָּ ששליחי המלך נושאי )ג( ּוְבכָּ
ד  הספרים הביאו את הגזירה ֑ ֹום ּוְבִכִ֖י ּוִמְסּפֵ ים ְוצִ֥ הּוִד  דֹולְ֙ ַליְּ ֶבל ּגָּ ֵ֣ק  אמירת קינותֵאַ֤  ללבושש ַ

ֶפר  ֵא  ים: לשים על הראשוָּ ָֽ ַרּבִ ָֽ ע לָּ ִ֖  יֻּצַ

ּה  ותבואינה)ד(  ידּו לָּ  ֵ֣ ּגִ ְ֙ ַויַּ יהָּ ִריֶסְ֙ ֹות ֶאְסּתֵַ֤ר ְוסָּ רֶ֨ ה ַנע  בֹואנָּ ּתָּ שמרדכי הולך ברחובות העיר לבוש ַוִ֠

ל  שק וזועק זעקות גדולות ומרות ְתַחְלַחִ֥ ד  פחד -מלשון חיל ַוּתִ ִ֖ה ְמֹא֑ ְלּכָּ והיתה מעוברת ַהּמַ

י  והפילה ַכ֗ ְרּדֳּ ת־מָּ יש  ֶאָֽ ֵ֣ ים ְלַהְלּבִ ִדָ֜ גָּ ח ּבְ ַלֶ֨ ש ְ א  -מעל השק אוַוּתִ יו ְולִֹ֥ ִ֖ לָּ ֹו ֵמעָּ ּקֶׁ֛ יר ש ַ ִסִ֥ ּוְלהָּ

ל: ָֽ  ִקּבֵ

ֶלְךְ֙  ְ֙ י ַהּמֶ ִריֵסַ֤ ְך ִמּסָּ תָָּ֜ ר ַלה  ֩א ֶאְסּתֵֶ֨ ְקרָּ יהָּ  15יש אומרים שזהו דניאל)ה( ַוּתִ ֶנ  יד ְלפָּ ֵ֣ר ֶהֱעִמֵ֣ ֶ ש  א 

 ֑ כָּ ְרּדֳּ ל־מָּ ִ֖הּו ַעָֽ ַצּוֵ ה ַוּתְ ִ֖ ֶּ ַעת ַמה־ז ַדִ֥ ה שמרדכי עושהי לָּ ָֽ ֶּ   :מה הסיבה לכך ְוַעל־ַמה־ז

יר  ִע  ֹוב הָּ ֑י ֶאל־ְרחֵ֣ כָּ ְרּדֳּ ל־מָּ ְִ֖ך ֶאָֽ תָּ א ה  שהיתה הומה מאדם ואפילו במקום זה לא התבייש )ו( ַויֵֵּצִ֥

ֶלְך: -אע"ג שגם היה  מרדכי ללכת בלבוש שק ולזעוק לה' ָֽ ַָֽער־ַהּמֶ ַ י ש  ִ֖ר ִלְפֵנִ֥ ֶ ש   א 

                                                           
עזרא זהו דעת יחיד כי כנראה דניאל לא חי עד לימי מלכות אחשורוש כי כבר ולדעת האבן  15

בימי כורש היה מאוד זקן וגם בגלל שהרי היה חכם גדול ואיש חשוב ולא יכול להיות שלעת 

 זקנותו הורידו אותו מגדולתו לעשותו משרת ושליח.



 

הּו )ז( ַויַּ  ֑ רָּ ֵ֣ר קָּ ֶ ש  ל־א  י ֵאִ֖ת ּכָּ ַכ  ְרּדֳּ ֹו מָּ ד־לֵ֣ ֶסף  שלא כרע להמן ולע"ז שעל לבוּגֶ ֵ֣ת ַהּכֶ֗ ַ ש  רָּ ת׀ ּפָּ ְוֵאֵ֣

ֶלְך  פירוש הכסף היינו הסיבה ֶׁ֛ י ַהּמֶ ְנֵזִ֥ קֹול ַעל־ּגִ ש ְ ןְ֙ ִלִ֠ מָּ ר הָּ ַמַ֤ ר אָּ ֶֶ֨ ש  ים  ביהודיים בעבורא  הּוִדִ֖ יְּ ּבַ

ם: ָֽ דָּ  ְלַאּבְ

ֵֶ֣גן כְּ  ֶ ְתש  םְ֙ )ח( ְוֶאת־ּפַ ִמידָּ ַ֤ן ְלַהש ְ ָּ ּוש  ש  ן ּבְ ר־ִנּתֶַ֨ ֶ ש  ת א  ּדָּ כי שושן הייתה מרכז הגזירה תָָּֽב־ַהִ֠
ֹוא  כי שם גרו רוב היהודים בֶ֨ יהָּ לָּ ֶל֗ ֹות עָּ ּה ּוְלַצּוֵ֣ ֑ יד לָּ ֵ֣ ִ֖ר ּוְלַהּגִ ֹות ֶאת־ֶאְסּתֵ ֹו ְלַהְראִ֥ ַתן ל  ֵ֣ נָּ

יו  ִ֖ נָּ פָּ ש  ִמּלְ ִ֥ ֹו ּוְלַבּקֵ ן־לֶׁ֛ ְתַחּנֶ ֶלְך ְלִהָֽ ָּ֧ ּה:ֶאל־ַהּמֶ ָֽ  ַעל־ַעּמָּ

י ָֽ כָּ ְרּדֳּ י מָּ ְבֵרִ֥ ר ֵאִ֖ת ּדִ ד ְלֶאְסּתֵ  ֵ֣ ּגֵ תְָּ֑ך ַויַּ ֹוא ה   :שלא יגרה ריב עם המן )ט( ַויָּּבִ֖

י: ָֽ כָּ ְרּדֳּ ל־מָּ ִ֖הּו ֶאָֽ ַצּוֵ ְך ַוּתְ תָּ  רְ֙ ַלה  אֶמר ֶאְסּתֵ  )י( ַוּתַֹ֤

ֶלְך  ֶּ֡ י ַהּמֶ ל־ַעְבֵדֵ֣ ֹוְד  -הדרים ב ְוַעם ואפילו)יא( ּכָּ ֶלְך יָֽ ֹות ַהּמֶָ֜ ים ְמִדינֶ֨ ולא אוכל להתנצל ולומר ִע֗

א־ לא ידעתי ֵ֣ר לָֹֽ ֶ ש  ית א  ִניִמָ֜ ר ַהּפְ ֵצֶ֨ ֶלְך֩ ֶאל־ֶהחָּ ֹוא־ֶאל־ַהּמֶ ֵ֣ר יָּבָֽ ֶ ש  ֶּ֡ה א  ָּ יש  ְוִאש ּ ל־ִאֵ֣ ֵ֣ר ּכָּ ֶ ש  א 

ית  ִמ  תֹוְ֙ ְלהָּ ת ּדָּ א ַאַחַ֤ ֵר֗ ֶלְך  ולא משנה מהו רמת חשיבותוִיּקָּ ֶׁ֛ ֹו ַהּמֶ יט־לִ֥ ֹוש ִ ר יָֽ ֶֶ֨ ש  ַבד ֵמא  ְלִ֠

ְרִבִ֥יט ַ ִ֖ב  ֶאת־ש  ִ֥ים  של מלך ַמֶטהַהזָּּהָּ לֹוש ִ ה ש ְ ֶלְך ֶזִ֖ ֹוא ֶאל־ַהּמֶ  בֵ֣ א ִנְקֵרְ֙אִתיְ֙ לָּ י לַֹ֤ ִנ֗ ה ַוא  ֑ יָּ ְוחָּ

ֹום ובודאי בעוד זמן מועט אקרא אל המלך ואבקש אז על עמי ולמה לי להסתכן ולהכנס עכשיו  יָֽ
הו המן הרשע שלא כדת וספק גדול אם אצליח. וכשיצא התך מאסתר להעביר למרדכי את תשובתה רא

 :וגבר כעסו טהרגו ובמקומו נזדמנו שם המלאכים מיכאל וגבריאל

ידּו  ֵ֣ ּגִ י ֶאְסּתֵָֽר: פ מיכאל וגבריאל)יב( ַויַּ ְבֵרִ֥ י ֵאִ֖ת ּדִ כָּ  ְרּדֳּ  ְלמָּ

י  ֵ֣ ַדּמִ ֵ֣יב ֶאל־ֶאְסּתֵ֑ר ַאל־ּתְ ש ִ ַכִ֖י ְלהָּ ְרּדֳּ ִ֖לֶ  תחשבי)יג( ַויִֹּ֥אֶמר מָּ ית־ַהּמֶ ט ּבֵ ֵלִ֥ ְך ְלִהּמָּ  ֵ ְך ְבַנְפש 

ים ובגלל כך לא תחול עלייך גזירתו של המן הּוִדָֽ ל־ַהיְּ שהרי הגזירה היא על כל היהודים ואת  ִמּכָּ
 :בכללם

י   ִריש ִ ח  ש  ּתַ ֵרֵ֣ י ִאם־ַהח  ֵ֣ הּוִדיםְ֙  מלשון חרש ושקט)יד( ּכִ ֹוד ַליְּ מַ֤ ה ַיע  לֵָּ֞ ַוח ְוַהּצָּ ת ַהזֹּאתֹ֒ ֶרֵ֣ ֵעֵ֣ ּבָּ

ר  ֹום ַאֵח  קֵ֣  על ידך אבל את שחשבת להמלט לבית המלך אזמהקב"ה באופן אחר ולא ִמּמָּ

זֹ את  ת ּכָּ ַע ִאם־ְלֵעֵ֣ י יֹוֵד  אֵב֑דּו ּוִמֵ֣ ִבִ֖יְך ּתֹ חודש ניסן כשהגזירה נקבעה לחודש ְוַאִּ֥תְ ּוֵבית־אָּ
ּות אדר הבא ְלכָֽ ַעּתְ ַלּמַ ִ֖  :ויכול להיות שהגעת למלכות רק לשם ההצלה מהגזירה הקשהל  ִהּגַ

ִ֖ר  אֶמר ֶאְסּתֵ י: שלוחיםל)טו( ַוּתִֹ֥ ָֽ כָּ ְרּדֳּ ל־מָּ ִ֥יב ֶאָֽ ש ִ  ְלהָּ

ֹוס  נֶ֨ ים  אסוף)טז( ֵלְך֩ ּכְ הּוִדָ֜ ל־ַהיְּ ן  והגריםֶאת־ּכָּ ָּ֗ ּוש  ש  ים ּבְ ְמְצִאֵ֣ ּנִ כי בגללם באה הגזירה הזאת ַהָֽ

ַלי  שהיהודים אשר בשושן אכלו בסעודת אחשורוש ּומּו עִָּ֠ ְוַאל־המשתה  אכדי לתקן את חטְוצֵ֣

ּו  אְכלֶ֨ ּו  מצהּתֹ ּתָ֜ ש ְ ת יִָּמיםְ֙  ארבע כוסותְוַאל־ּתִ ֶ ש  לַֹ֤ ֹום  ופסח היה י"ד ט"ו ט"ז ניסןש ְ י  ה וָּ ְילָּ ַלֵ֣

ן  ֑ן ּוְבֵכֵ֞ ּום ּכֵ צֵ֣ ִ֖י אָּ רֹתַ י ְוַנע  ִנִ֥ ם־א  ֹוא  אפילו שאני בצום ואולי לא אהיה יפה כל כך בעיני המלךּגַ בַ֤ אָּ

ת  א־ ַכּדָּ  ֵ֣ר לָֹֽ ֶ ש  ֶלְךְ֙ א  ְ֙ לקחני המלך באונס ועכשיו אני באה אליו  התורה, שהרי עד עכשיוֶאל־ַהּמֶ

י  ברצון ַבְִ֖דּתִ ִ֥ר אָּ ֶ ש  י התייתמתי מבית אביְוַכא  ְדּתִ ָֽ בָּ שכאשר אבדתי מבית אבא כך אני אובד  אָּ



 

ממך שעד עכשיו יכלתי להבעל לך כי נבעלתי לאחשורוש באונס אבל עכשיו שאני נבעלת 
 :ברצון אהיה אסורה גם לך

ראשון של פסח, אמרה לו זקן שבישראל בשביל מה הוא פסח, אם אין  שלח לה והרי בהם יום( )יז( 

֑י  יהודים ויושמדו כולם מיד שמע מרדכי והודה לדבריה כָּ ְרּדֳּ ר מָּ ֹבִ֖ יַּע  ָֽ לצום של תורה על דת וַ
יו ֶאְסּתֵָֽר ביו"ט הראשון של פסח ִ֖ לָּ ִ֥ה עָּ תָּ ר־ִצּוְ ֶ ש  ל א  כֶֹׁ֛ מה עשה מרדכי קבץ את  ַויַַַּ֕עש  ּכְ

נה אותם מלחם ומים והלבישן שק והושיבם באפר והיו צועקים ובוכין ועוסקין בתורה התינוקות וע
ובעת ההיא היתה אסתר נפחדת מאד מפני הרעה אשר צמחה בישראל ותפשוט בגדי מלכותה ואת 
תפארתה ותלבש שק ותפרע שער ראשה ותמלא אותו עפר ואפר ותענה נפשה בצום ותפול על פניה 

ה' אלהי ישראל אשר משלת מימי קדם ובראת את העולם עזור נא אמתך  לפני ה', ותתפלל ותאמר
אשר נשארתי יתומה בלי אב ואם, ומשולה לענייה שואלת מבית לבית, כן אנכי שואלת רחמיך מחלון 
לחלון בבית אחשורוש, ועתה ה' הצליחה נא לאמתך הענייה הזאת והצילה את צאן מרעיתך מן 

אין לך מעצור להושיע ברב או במעט, ואתה אבי יתומים עמוד נא  האויבים האלו אשר קמו עלינו כי
לימין היתומה הזאת אשר בחסדך בטחה, ותנה אותי לרחמים לפני האיש הזה כי יראתיו והשפילהו 

 : סלפני כי אתה משפיל גאים

 

י׀ )א(  ּות ַוְיִהֵ֣ רְ֙ ַמְלכ  ש  ֶאְסּתֵ ַ֤ ְלּבַ י ַוּתִ ִליש ִ֗ ְ יֵֹּ֣ום ַהש ּ מלכות ורבותינו אומרים בגדי ּבַ

ד  שלבשתה רוח הקודש ֹמֵ֞ ע  ּתַ ָֽ ית  תפללתווַ ִניִמ  ֶלְךְ֙ ַהּפְ ְ֙ ית־ַהּמֶ ר ּבֵ ַצַ֤ ח   הבנויה לכיוון בית המקדשּבַ

ַכח  ֶלְך  מולֹנִ֖ ֑ ית ַהּמֶ ֵ֣ אשר בירושלים. ותאמר בתפילתה "הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי" )תהלים ּבֵ
יד בית עבודה זרה של אחשוורוש ונסתלקה ממנה רוח כב בא( ואחר שהתקדמה אל המלך עברה ל
ּות  הקודש ואמרה "אלי אלי למה עזבתני" )שם ב( ְלכ  ית ַהּמַ ֵבֵ֣ א ַמְלכּותֹוְ֙ ּבְ ַ֤ ּסֵ ב ַעל־ּכִ ֵֵ֞ ֶלְך יֹוש  ַהּמֶ ְוִ֠

ִית ָֽ ַתח ַהּבָּ ִ֥ ַכח ּפֶ ומסתכל על כל הבא לשער הבית. אמרה אסתר: רבון העולם אל תמסור אותי  ֹנִ֖
ולא תעשה את רצון המן הרשע ותן אותי לרחמים בעיניו שלא יהרגני ויעשה את רצוני  ביד הערל הזה

ובקשתי שאני מבקשת ממנו. ואף אתה ברחמיך הרבים חוס על עמך ולא תמסור את בני יעקב בידי 
 :המן בן עשיו הרשע

רה וישא המלך את עיניו וירא את אסתר עומדת למול פניו ותבער בו חמתו מאד על אשר הפ)ב( 
את צוויו ובאה לפני בלא שתקרא ותשא אסתר את עיניה ותרא את פני המלך והנה עיניו כאש בוערות 

ֶלְך ֶאת־ מרוב כעסו ונבהלה מאד ונשארה עומדת בחצר ולא היה בה כח לעמוד ֹות ַהּמֶָ֜ ַוְיִה֩י ִכְראֶ֨

ר  ֵצ  חָּ ָֽ ֶדתְ֙ ּבֶ ה עֶֹמְ֙ ְלּכָּ֗ ינו שבשמים את צערה של אסתר ועיניה זולגות דמעות. ראה אלוקֶאְסּתֵֵ֣ר ַהּמַ
ויחמול על עמו ויפן לצער היתומה אשר בטחה בו לתת לה חן לפני אחשורוש ונעשה לה נס שנדמנו 

יו -לה שלשה מלאכי השרת האחד מתח צוארה השני משך עליה חוט של חסד ומיד  ֑ ֵעינָּ ן ּבְ ִ֥ה ֵחִ֖ אָּ ש ְ נָּ

יט הַ  ְרִבַ֤ ַ ר ֶאת־ש  ֶלְך ְלֶאְסּתֵ֗ ט ַהּמֶָ֜ ֶ ֹוש  ֹו ַויֶּ֨ יָּד  ֵ֣ר ּבְ ֶ ש  בְ֙ א  והשרביט מחמת שהיה קצר רק כאורך זָּּהָּ
שתי אמות )בערך מטר( ולא היה באסתר כח ללכת ולגעת בו בא מלאך שלישי ומתח את השרביט 

יט: ס -לאורך שתים עשרה אמה עד מקום אסתר ואז ְרִבָֽ ַ אש  ַהש ּ רִֹ֥ ע ּבְ ִ֖ ּגַ ר ַוּתִ ב ֶאְסּתֵ  ְקַרֵ֣  ַוּתִ



 

ּהְ֙  ֑ה )ג( ַויַֹּ֤אֶמר לָּ ְלּכָּ ְך ֶאְסּתֵֵ֣ר ַהּמַ ִ֖ ֶלְך ַמה־ּלָּ תְֵֶׁ֛ך  שאת נראית כה מבוהלתַהּמֶ  ש ָּ ּקָּ כי ּוַמה־ּבַ

ּות  ודאי אם סיכנת את עצמך יש לך בקשה גדולה וחשובה ְלכִ֖ י ַהּמַ ִצִ֥ אתן לך חצי ממלכתי ַעד־ח 
והוא בחצי  ואחשורוש רצה למנוע ממנה לבקש את המשך בנין ביהמ"ק שבטל בימי כורש

ְך: מלכותו שבית המקדש הוא באמצע העולם ָֽ תֵָֽן לָּ ִ֥  ְוִיּנָּ

ר־ ֶ ש  ִ֖ה א  ּתֶ ש ְ ֹום ֶאל־ַהּמִ ןְ֙ ַהיּ  מָּ ֶלְך ְוהָּ ַ֤ ֹוא ַהּמֶ ֶלְך ֑טֹוב יָּבֶ֨ ִ֖ ר ִאם־ַעל־ַהּמֶ אֶמר ֶאְסּתֵ  )ד( ַוּתֵֹ֣

וֹ  ִ֥יִתי לָֽ ש ִ וישנם הרבה סיבות מדוע בקשה דווקא שהמן יבוא לסעודה ואחד מהם הוא  עָּ
 :שהמן חושק באסתר ואז הוא יהרוג אותו שהמלך יחשוב

ן ֶאל־ מָּ  ֶלְךְ֙ ְוהָּ ְ֙ א ַהּמֶ ר ֶאְסּתֵ֑ר ַויָֹּּבַ֤ ַבֵ֣ ֹות ֶאת־ּדְ ש ִ֖ ן ַלע  מָּ  רּוְ֙ ֶאת־הָּ ֶלְך ַמה  )ה( ַויֵֹּ֣אֶמר ַהּמֶ 

ִ֖ה  ּתֶ ש ְ ִ֥ה  אמנם זו הייתה סעודה אך היא נקראת על שם העיקר שזהו הייןַהּמִ תָּ ש ְ ר־עָּ ֶ ש  א 

 ֶאְסּתֵָֽר:

ְִ֖ך  תֵ ֵאלָּ ְ ִין ַמה־ש ּ ּתֵֵ֣ה ַהיַּ  ִמש ְ רְ֙ ּבְ ֶלְך ְלֶאְסּתֵ ַ֤ ְך ּוַמה־ עבור עצמך)ו( ַויֶֹּ֨אֶמר ַהּמֶ ֑ תֵָֽן לָּ ֵ֣ ְוִיּנָּ

תְֵֶׁ֛ך  ש ָּ ּקָּ : עבור אחריםּבַ ש  ָֽ ּות ְוֵתעָּ ְלכִ֖ י ַהּמַ ִצִ֥  ַעד־ח 

אַמ֑ר  ִ֖ר ַוּתֹ ִַ֥ען ֶאְסּתֵ ִ֖י  אני אבקש שני דברים)ז( ַוּתַ תִ ֵאלָּ תִָֽיּובַ  עבור עצמיש ְ ש ָּ  :עבור אחרים ּקָּ

ֹות  ש ִ֖ י ְוַלע  ִת  לָּ ֵאֵ֣ ֵתתְ֙ ֶאת־ש ְ ֹוב לָּ ֶלְךְ֙ ט  ְ֙ ֶלְך ְוִאם־ַעל־ַהּמֶ י ַהּמֶ֗ ֵעיֵנֵ֣ ן ּבְ אִתי ֵחָ֜ צֶָּ֨ )ח( ִאם־מָּ

תִ֑י  ש ָּ ּקָּ מה ראתה אסתר שזימנה את המן? רבי אליעזר אומר: מלכודת טמנה לו, שנאמר ֶאת־ּבַ
יהושע אומר מבית אביה למדה, שנאמר ]משלי כ"ה[ אם ]תהלים ס"ט[ יהי שלחנם לפניהם לפח, רבי 

רעב שונאך האכילהו לחם וגו', רבי מאיר אומר: כדי שלא יטול עצה וימרוד, רבי יהודה אומר: כדי 
שלא יכירו בה שהיא יהודית, רבי נחמיה אומר: כדי שלא יאמרו ישראל אחות יש לנו בבית המלך 

כדי שיהא מצוי לה בכל עת. רבי שמעון בן מנסיא אומר:  ויסיחו דעתן מן הרחמים. רבי יוסי אומר:
אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס. רבי יהושע בן קרחה אומר: אסביר לו פנים כדי שיהרג הוא וגם 
אני. ומובאים טעצים נוספים בגמ' ומספר שם שפגש רבה בר אבוה את אליהו, ושאל אותו כמו מי 

הְ֙  אים והאמוראים הנ"לנהגה אסתר ענה לו אליהו כדעת כל התנ ּתֶ ש ְ ן ֶאל־ַהּמִ מָּ֗ ֶלְך ְוהָּ ֵ֣ ֹוא ַהּמֶ יָּבָּ֧

ֶלךְ  ָֽ ְדַבִ֥ר ַהּמֶ ִ֖ה ּכִ ֶ ֱעש  ר ֶאָֽ ִ֥ חָּ ם ּומָּ ֶה  ֵ֣ה לָּ ֶ ֱעש  ֵ֣ר ֶאָֽ ֶ ש  לגלות את עמי ומולדתי. שביום הראשון  א 
אסתר לא ראתה סימן משמים שהצומות והתפילות פועלות אך כשראתה את מפלת המן 

 :וליך אותו ברחובות שושן אז התאמצה לפעול לביטול הגזירהוגדולת מרדכי שהמן ה

י  ַכָ֜ ְרּדֳּ ת־מָּ ן ֶאָֽ מֶָּ֨ ב ְוִכְראֹו֩ת הָּ ֹוב ֵל֑ ַח ְוטֵ֣ ֵמִ֖ ּוא ש ָּ יֵֹּ֣ום ַהה  ןְ֙ ּבַ מָּ א הָּ יושב ועוסק בתורה )ט( ַויֵֵּצַ֤

ֶלְך עם תינוקות של בית רבן  ֵַ֣ער ַהּמֶ֗ ַ ש  ֵ֣  ששם תקנה לו אסתר סנהדריןּבְ םְ֙ ְולֹא־זָּ שהיה ע ְולֹא־קָּ
מרדכי מראה לו את השטר שחתם עליו המן שמכר את עצמו לעבד ששניהם היו ראשי גייסות 

וצוידו בכסף וצידה מאת המלך והמן בזבז את כל מה שקיבל וביקש ממרדכי להלוות לו והסים  בצבא
מרדכי בתנאי שהמן יהיה עבדו יום אחד בשבוע ומכיון שלא היה להם שטר לכתוב עליו כתב מרדכי 
את העיסקה על מגן שהיו שמים על הרגל כשיוצאים למחלמה וכאשר עבר המן בשער לא קם ולא זע 

ַכִ֖י  מרדכי מפניו אלא פשט רגלו הימנית והראה לו את שטר העבדות ְרּדֳּ ל־מָּ ן ַעָֽ ֶׁ֛ מָּ א הָּ ֵלִ֥ ּמָּ ּנּו ַויִּ ִמּמֶ 

ה ָֽ  :ורצה מיד להנקם בו כעס גדול ֵחמָּ



 

ן  מָּ  ק הָּ ֵ֣ ְתַאּפַ והיה צריך להתמודד עם רוב כעסו הגדול כי פחד להפרע ממרדכי לפני )י( ַויִּ
ֹו:שיגיע הזמן הנכון  ּתָֽ ֶרש  ִאש ְ ִ֖יו ְוֶאת־ֶזִ֥ בָּ ח ַויֵָּּבִ֥א ֶאת־ֹאה  ַלֶׁ֛ ש ְ י֑תֹו ַויִּ ֹוא ֶאל־ּבֵ  ַויָּּבִ֖

ר גִּ  ֶֶ֨ ש  ל־א  יו ְוֵא֩ת ּכָּ ֑ נָּ ב ּבָּ ֹו ְורֵֹ֣ רִ֖ ש ְ ֹוד עָּ בִ֥ ן ֶאת־ּכְ ֶׁ֛ מָּ ֶהִ֥ם הָּ ר לָּ ֵ֣ר )יא( ַוְיַסּפֵֶ֨ ֶ ש  ת א  ֶלְךְ֙ ְוֵאֵ֣ ְ֙ ֹו ַהּמֶ לַ֤ ּדְ

ֶלְך: ָֽ י ַהּמֶ ים ְוַעְבֵדִ֥ ִרִ֖ ָּ ֹו ַעל־ַהש ּ א  ְ  ִנש ּ

מָֹּ֒  ר־)יב( ַויֹּאֶמר  הָּ ֶ ש  ִ֥ה א  ּתֶ ש ְ ֶלְך ֶאל־ַהּמִ ֶׁ֛ ה ִעם־ַהּמֶ ָּ֧ ְלּכָּ ר ַהּמַ ֩ה ֶאְסּתֵֶ֨ ף לֹא־ֵהִביאָּ ן ַאֵ֣

ּה  ִ֖ רּוא־לָּ ָֽ י קָּ ִנִ֥ ר א  ֶׁ֛ חָּ י ִאם־אֹותִ֑י ְוַגם־ְלמָּ ֵ֣ ה ּכִ ִ֖תָּ ש ָּ ֶלְך:עָּ ָֽ  ִעם־ַהּמֶ

ִַ֥ער  ַ ש  ִ֖ב ּבְ ֵ י יֹוש  הּוִד  י ַהיְּ ַכֵ֣ ְרּדֳּ י רֶֹאהְ֙ ֶאת־מָּ ִנַ֤ ר א  ֶֶ֨ ש  ת א  ל־ֵע֗ כָּ י ּבְ ִ֖ה ִל֑ ֹוֶ ּנּו ש  ל־ֶזַ֕ה ֵאיֶנִ֥ )יג( ְוכָּ

ֶלךְ  ָֽ   :ופושט את רגלו ומראה לי שאני עבדו ומה שקנה עבד קנה רבו וא"כ הכל של מרדכי ַהּמֶ

ֶרש  ִאש ְ  אֶמר לֹו֩ ֶזֶ֨ יו )יד( ַוּתֵֹ֣ בָּ֗ ה  ל־ֹאָֽ ֹו ְוכָּ אדם זה שאתה שואל עליו אם מזרע היהודים הוא לא ּתָ֜
תוכל לו אם לא תבא עליו בחכמה במה שלא ניסה אחד מבני אומתו, שאם תפילו לכבשן האש כבר 
הוצלו חנניה וחביריו, ואם לגוב אריות כבר עלה דניאל מתוכו, ואם תאסרהו בבית האסורים כבר יצא 

ּו־ֵע   - יוסף מתוכו, אלא ש  ע  ָֽ ַכיְ֙ יַ ְרּדֳּ ת־מָּ וּ ֶאָֽ ֶלְך ְוִיְתלַ֤ ר ַלּמֶ֗ ֶקר׀ ֱאֹמֵ֣ הֹ֒ ּוַבּבֵֹ֣ ים ַאּמָּ ֵ֣ ִ ִמש ּ ּהַ ח  ֹבֵ֣ ץ ּגָּ

ַח  ֵמ֑ ִ֖ה ש ָּ ּתֶ ש ְ ִֶ֥לְך ֶאל־ַהּמִ א־ִעם־ַהּמֶ יו ּוֹבָֽ לָּ  תלה אותו על עץ שממנו לא מצינו מבני אומתו עָּ

ן וַ  -שניצל. מיד  ִ֖ מָּ י הָּ ר ִלְפֵנִ֥ ֶׁ֛ בָּ ב ַהּדָּ יַטָּ֧ ץַויִּ ֵעָֽ ַעש  הָּ ִ֥ וכיון שהביאוהו לפניו הכינו על פתח ביתו  יַּ
ומדד עצמו עליו להראות עבדיו היאך יתלה מרדכי עליו, השיבתו בת קול נאה לך העץ, מתוקן לך 

 : פהעץ מששת ימי בראשית

 

לאחר שעשה המן העץ הלך אצל מרדכי ומצאו שהיה יושב בבית המדרש והתינוקות יושבים לפניו )א( 
ושקים במתניהם ועוסקים בתורה והיו צועקים ובוכים ומנה אותם ומצא שם כ"ב אלף תינוקות השליך 
עליהם שלשלאות של ברזל והפקיד עליהם שומרים ואמר למחר אהרוג אלו התינוקות תחלה ואח"כ 

את מרדכי, והיו אמותיהם מביאות להם לחם ומים ואומרות להם בנינו אכלו ושתו קודם אתלה 
שתמותו למחר ולא תמותו ברעב, מיד היו מניחין ידיהם על ספריהם ונשבעים בחיי מרדכי רבינו לא 
נאכל ולא נשתה אלא מתוך תעניתנו נמות, געו כולם בבכיה עד שעלתה שועתם למרום ושמע הקב"ה 

ם כבשתי שעות בלילה, באותה שעה נתגלגלו רחמיו של הקב"ה ועמד מכסא דין וישב בכסא קול בכיית
רחמים ואמר מה קול גדול הזה שאני שומע כגדיים וטלאים, עמד משה רבינו לפני הקב"ה ואמר ריבונו 
של עולם לא גדיים ולא טלאים הם אלא קטני עמך שהם שרויים בתענית היום שלשה ימים ושלשה 

מחר רוצה האויב לשוחטם כגדיים וטלאים, באותה שעה נטל הקב"ה אותן אגרות שגזר עליהם לילות ול
  -שהיו חתומות בחותם של טיט וקרעם והפיל על אחשורוש בהלה באותו לילה ולכן 

ה בַּ  ְילָּ ֵ֣ ֶלְך ּלַ ֑ ת ַהּמֶ ַנֵ֣ ה ש ְ ִ֖ ְדדָּ ּוא נָּ היה נס וי"א שבדיוק אז אחשורוש שם לב ַהה 

ֶפר  למשתה שאולי היא נתנה את עיניה בולאסתר שהזמינה את המן  יא ֶאת־ֵסַ֤ ִבֵ֞ ַויֹּ֗אֶמר ְלהָּ

ֶלךְ  ָֽ י ַהּמֶ ִאִ֖ים ִלְפֵנִ֥ ּו ִנְקרָּ ְהיִ֥ ים ַויִּ י ַהיִָּּמ  ְבֵרֵ֣ ְכרֹנֹותְ֙ ּדִ שכך היא דרכם של מלכים שאם הייתה  ַהזִּ
ושמשי שהיה סופר המלך כשהגיע  שנתם נודדת היו קוראים להם סיפורים ומשלים עד שנרדמו



 

לסיפור מרדכי ובגתן ותרש מחק אותו מן הספר ונעשה נס ובא אליהו הנביא וחזר וכתבו ולכן נאמר 
-:  

א ) ֵצֵ֣ ּמָּ י  כלומר נמצא דבר שאבד על ידי שמחקוהו ועתה הואב( ַויִּ ַכָ֜ ְרּדֳּ יד מָּ ֶ֨ ֩ר ִהּגִ ֶ ש  ֗תּוב א  כָּ

י ְֹמֵרִ֖ ֶלְך ִמש ּ י ַהּמֶ  ִריֵסֵ֣ ֵניְ֙ סָּ ֶרש  ש ְ ֶת֗ ְגתֵָּ֣נָּא וָּ ֶלְך  ַעל־ּבִ ִ֖ ּמֶ ד ּבַ ַח יָּ  לֵֹ֣ ּוְ֙ ִלש ְ ְקש  ַ֤ר ּבִ ֶ ש  ף א  ֑ ַהּסַ

: ֹוש  ֵורָֽ ַחש ְ  א 

ֶלְךְ֙  ְ֙ י ַהּמֶ ֵרַ֤ ּו ַנע  ה ַויֶֹּ֨אְמרָ֜ ַכִ֖י ַעל־ֶז֑ ְרּדֳּ ה ְלמָּ ֶׁ֛ ר ּוְגדּוּלָּ ָּ֧ ה ְיקָּ ש ֵָּ֞ ע  ה־ּנַ ֶלְך ַמָֽ )ג( ַויֵֹּ֣אֶמר ַהּמֶ 

יו  ְֵ֣רתָּ  ָּ ִ֥  ששנאו את המן יותר ממה שלא אהבו את מרדכיְמש  ש ָּ ר:לֹא־ַנע  ָֽ בָּ ֹו ּדָּ  ה ִעּמִ֖

י  ֶלְך ִמֵ֣ ִ֖ ר מי אחראי )ד( ַויִֹּ֥אֶמר ַהּמֶ ֵצ֑ ית־ המלך לגמול טוב למטיבי המלךֶבחָּ ר ּבֵ ַצַ֤ א ַלח  ן ּבָּ֗ ֵ֣ מָּ ְוהָּ

וֹ  ר־ֵהִכִ֥ין לָֽ ֶ ש  ץ א  ֵעִ֖ י ַעל־הָּ ַכ  ְרּדֳּ ת־מָּ ֶלְך ִלְתלֹותְ֙ ֶאָֽ ר ַלּמֶ  ה ֵלאֹמֵ֣ יצֹונָּ  ֶלְךְ֙ ַהִחֵ֣ ְ֙ כלומר  ַהּמֶ

 :לעצמו

ֹוא:)ה(  ֶלְך יָּבָֽ ִ֖ ר ַויִֹּ֥אֶמר ַהּמֶ ֵצ֑ חָּ ד ּבֶ ן עֵֹמֵ֣ ִ֖ מָּ ִ֥ה הָּ יו ִהּנֵ ֶלְךְ֙ ֵאלָּ  ְ֙ י ַהּמֶ ֵרַ֤ ּו ַנע   ַויֶֹּ֨אְמרָ֜

מָֹּ֒  ֑רֹו ַויַֹּ֤אֶמר )ו( ַויָּּבֹוא  הָּ יקָּ ץ ּבִ ֵפֵ֣ ֶלְך חָּ ִ֖ ִ֥ר ַהּמֶ ֶ ש  יש  א  ִאַ֕ ֹות ּבָּ ש ַ֕ ֶלְך ַמה־ַלע  ן ַויַֹּ֤אֶמר לֹוְ֙ ַהּמֶ 

י ַיחְ  ֹו ְלִמֵ֞ ִלּב  ןְ֙ ּבְ מָּ י:הָּ ּנִ ָֽ ִ֥ר ִמּמֶ ר יֹותֵ ִ֖ ֹות ְיקָּ ש ִ֥ ֶלְך ַלע  ֶׁ֛ ץ ַהּמֶ  ּפִֹ֥

ֹו: רָֽ יקָּ ץ ּבִ ֵפִ֥ ֶלְך חָּ ִ֖ ִ֥ר ַהּמֶ ֶ ש  יש  א  ֶ֑לְך ִאַ֕ ן ֶאל־ַהּמֶ ִ֖ מָּ  )ז( ַויִֹּ֥אֶמר הָּ

יאּוְ֙  ּות  המשרתים)ח( יִָּבְ֙ ּוש  ַמְלכ  יוְ֙  ארגמןְלבֵ֣ לָּ ב עָּ ַכַ֤ ר רָּ ֶֶ֨ ש  ֶלְך ְו֗סּוס א  ֑ ֹו ַהּמֶ ־ּבִ֖ ַבש  ָֽ ִ֥ר לָּ ֶ ש  א 

וֹ ַהּמֶ   רֹאש ָֽ ּות ּבְ ִֶ֥תר ַמְלכִ֖ ִ֥ר ִנּתֶַׁ֛ן ּכֶ ֶ ש  של הסוס שכך נהגו בימים ההם לשים כתר גם בראש  ֶלְך ַוא 

 :הסוס

ים  ִמ  ְרּתְ ּפַ ֶלְךְ֙ ַהָֽ ְ֙ י ַהּמֶ ֵרַ֤ ָּ יש  ִמש ּ ּוס ַעל־ַיד־ִאֵ֞ ּוש  ְוַהּס֗ בָ֜ ֹון ַהּלְ תֶ֨ ופה הוא לא הזכיר את )ט( ְונָּ
את נתינת הכתר בראש אדם שהוא לא  הכתר כי ראה שאחשורוש עינו רעה בגלל שהזכיר

יר  המלך ִע  ֹוב הָּ ְרחֵ֣ הוּ ַעל־ַהּסּוסְ֙ ּבִ יֻבַ֤ ֑רֹו ְוִהְרּכִ יקָּ ָֽ ץ ּבִ ֵפֵ֣ ֶלְך חָּ ִ֖ ִ֥ר ַהּמֶ ֶ ש  יש  א  ִא  ּוְ֙ ֶאת־הָּ יש  ְ֙ ְוִהְלּבִ

ֹו: רָֽ יקָּ ץ ּבִ ֵפִ֥ ֶלְך חָּ ִ֖ ִ֥ר ַהּמֶ ֶ ש  יש  א  ִא  ֵ֣ה לָּ ֶ ש  ה ֵיעָּ כָּ יו ּכַָּ֚ נָּ  ּו ְלפָּ ְראֵ֣  ְוקָּ

ֵהר  ן ַמִ֠ מָּ֗ ֶלְך ְלהָּ ּוש  ְוֶאת־ מכיון שאנו מוזמנים למשתה אסתר)י( ַויֶֹּ֨אֶמר ַהּמֶָ֜ בַ֤ ח ֶאת־ַהּלְ ַקֵ֣

ל  ֵ֣ ּפֵ ֶלְך ַאל־ּתַ ֑ ֵַ֣ער ַהּמֶ ַ ש  ִ֖ב ּבְ ֵ י ַהיֹּוש  הּוִד  י ַהיְּ ַכֵ֣ ְרּדֳּ ה־ֵכןְ֙ ְלמָּ ש ֵ ע  ָֽ ְרּתָּ וַ ּבַ  ֵ֣ר ּדִ ֶ ש  א   תשמיטַהּסּוסְ֙ ּכַ

 ָֽ ּבַ ִ֥ר ּדִ ֶ ש  ל א  ר ִמּכִֹ֖ בָּ  :ּדָּ  ְרּתָּ

֑י  כָּ ְרּדֳּ ת־מָּ ִ֖ש  ֶאָֽ ּוס ַויְַּלּבֵ ּוש  ְוֶאת־ַהּס  בֵ֣ ןְ֙ ֶאת־ַהּלְ מָּ ח הָּ ַ֤ ּקַ הלך לו אצל מרדכי כיון שהגידו )יא( ַויִּ
למרדכי שהוא בא נתיירא עד מאד והיה יושב ותלמידיו לפניו, אמר להם לתלמידיו בני רוצו והבדלו 

אמרו אם תמות נמות עמך, אמר להם א"כ מכאן שלא תכוו בגחלתי שהרי המן הרשע בא להרגני 
נעמוד בתפלה ונפטר מתוך התפלה כשגמרו תפילתם ישבו ועסקו בהלכות מצות העומר שהרי אותו 
היום ט"ז בניסן היה ובאותו היום היו מקריבין עומר בזמן שבית המקדש קיים, בא המן אליהם ואמר 

מר הזה מזהב או מכסף אמרו לו לא. להם במה אתם עוסקים אמרו לו במצות העומר, אמר להם העו
הוא בא משעורים, אמר להם ומה שוויו אמרו לו עשרה מטבעות קטנות אמר להם קומו נצחו עשרה 



 

ה מטבעות שלכם את עשרת אלפים ככר כסף שלי כָּ יו ּכַָּ֚ נָּ  א ְלפָּ ֵ֣ ְקרָּ יר ַויִּ ִע  ֹוב הָּ ְרחֵ֣ הּוְ֙ ּבִ יֵבְ֙ ַויְַּרּכִ

ִֶ֖לךְ  ִ֥ר ַהּמֶ ֶ ש  יש  א  ִא  ֵ֣ה לָּ ֶ ש  ֹו:ֵיעָּ רָֽ יקָּ ץ ּבִ ֵפִ֥   חָּ

ֶלְך  ֑ ֵַ֣ער ַהּמֶ ַ ַכִ֖י ֶאל־ש  ְרּדֳּ ב מָּ ש ָּ ִ֥ ף  לשקו ולתעניתו)יב( ַויָּּ ןְ֙ ִנְדַחֵ֣ מָּ ֶאל־מעצמו מרוב בושה ְוהָּ

ֵבִ֖ל  ֹו אָּ ית  אש  על מיתת ביתו ּבֵ ּוי רָֹֽ פִ֥ בתו עמדה בחלון ובטוחה כי מרדכי מרכיב את אביה  ַוח 
שופכין על ראשו של המן וכששמה לב ששפכה המן וכשעברו מתחת לחלונה שפחה דלי של 

 :על אביה נפלה מהחלון ומתה

יו ְוֶזֵ֣  מָָּ֜ כָּ ֹו ח  אְמרּו֩ לֶ֨ הוּ ַויִֹּ֠ ֑ רָּ ֵ֣ר קָּ ֶ ש  ל־א  יו ֵאִ֖ת ּכָּ בָּ  ה  ל־ֹאֵ֣ ּתֹוְ֙ ּוְלכָּ ֶרש  ִאש ְ ן ְלֶזַ֤ מָָּ֜ ר הָּ ֶרש  )יג( ַוְיַסּפֵֶ֨

֩ר הַ  ֶ ש  י א  ַכֵ֞ ְרּדֳּ ים מָּ הּוִדֶּ֡ ַרע ַהיְּ ֵ֣ ֶּ ם ִמז ֹו ִאֵ֣ ּת֗ יוְ֙ ִאש ְ נָּ ל ְלפָּ ֹותָּ ִלְנּפַֹ֤ שהוא בא מאומה שנדמית ִחּלֶ֨
לֹא־ לעפר ולכוכבים. וכשנופלים הם מגיעים עד עפר אך כשהם עולים הם מגיעים עד לכוכבים

יו ָֽ נָּ ֹול ְלפָּ ּפִ֖ ֹול ּתִ פִ֥ י־נָּ ָֽ ֹו ּכִ ל ל  וכשמגיע זמן מפלתו של רשע גם יועציו ואוהביו לא ינבאו  תּוַכֵ֣
 :ם שנפילתו החלהלו דברים טובים כי הם רואי

ִ֖ה  ּתֶ ש ְ ן ֶאל־ַהּמִ מָּ  יא ֶאת־הָּ ִבֵ֣ לּוְ֙ ְלהָּ יעּו ַויְַּבִהְ֙ ֑ ֶלְך ִהּגִ ִ֖ י ַהּמֶ ִריֵסִ֥ ֹו ְוסָּ ים ִעּמ  ִרֵ֣ םְ֙ ְמַדּבְ )יד( עֹודָּ

ִ֥ה ֶאְסּתֵָֽר: תָּ ש ְ ר־עָּ ֶ ש   א 

 

א)א(  ה: ַויָֹּּבַ֤ ָֽ ְלּכָּ ִ֥ר ַהּמַ ֹות ִעם־ֶאְסּתֵ ּתִ֖ ן ִלש ְ מָּ  ֶלְךְ֙ ְוהָּ ְ֙  ַהּמֶ

תְֵֶׁ֛ך  ֵאלָּ ְ ִין ַמה־ש ּ ּתֵֵ֣ה ַהיַּ  ִמש ְ ִניְ֙ ּבְ ֵ יַֹּ֤ום ַהש ּ ם ּבַ ֵ֣ ר ּגַ ֶלְך ְלֶאְסּתֵָ֜ ִ֥ר  על עצמך)ב( ַויֹּאֶמ֩ר ַהּמֶֶ֨ ֶאְסּתֵ

תְֵֶׁ֛ך  ש ָּ ּקָּ ְך ּוַמה־ּבַ ֑ תֵָֽן לָּ ֵ֣ ִ֖ה ְוִתּנָּ ְלּכָּ : על אחריםַהּמַ ש  ָֽ ּות ְוֵתעָּ ְלכִ֖ י ַהּמַ ִצִ֥  ַעד־ח 

ְלּכָּ  ַען ֶאְסּתֵַ֤ר ַהּמַ ֶלְך ֑טֹוב )ג( ַוּתֶַ֨ ִ֖ ֶלְך ְוִאם־ַעל־ַהּמֶ ְ֙ ַהּמֶֶּ֫ יךָּ ֵעיֶנְ֙ ן ּבְ אִתי ֵחַ֤ צֶָּ֨ ר ִאם־מָּ אַמ  הְ֙ ַוּתֹ

יְ֙  שלב המלך רחב ונדיב ואז יוכל למלא בקשתי על אחרים י ַנְפש ִ ֶתן־ִלַ֤ ָֽ ּנָּ שלא אהרג בי"ג באדר ּתִ
י  ביום שנגזר הגזירה על עם ישראל ִ֖ י ְוַעּמִ ִת  לָּ ֵאֵ֣ ש ְ ָּ  שהם לא יהרגוּבִ ש  ַבּקָּ כי איך אוכל  תִָֽיּבְ

 :לראות בצער עמי

י  י ְוַעּמִ  ִנֵ֣ ְרנּוְ֙ א  ְ֙ י ִנְמּכַ ַ֤ ִאּלּו  ולא קנה אותנו לשום טובה אלא)ד( ּכִ ֑ד ְוִ֠ ֹוג ּוְלַאּבֵ רֵ֣ ִמִ֖יד ַלה  ְלַהש ְ

י  ּתִ ש ְ ְרנּוְ֙ ֶהֱחַר  ְ֙ ֹות ִנְמּכַ חַ֤ פָּ ים ְוִלש ְ ִדֶ֨ בָּ ולא הייתי מבקשת לבטל את המכירה מכיון שזהו רצונו ַלע 
תועלתו של המלך שנהיה עבדים ושפחות אבל אותו אחד שהתקנא בושתי והרגה מתקנא עכשיו בי ו

ֶלךְ  להרוג אותי ועמי ולכן קנה אותנו לעבדים ָֽ ֶזק ַהּמֶ ֵנִ֥ ה ּבְ ִ֖ ֹוֶ ר ש  ֶׁ֛ י ֵאִ֥ין ַהּצָּ ֵ֣ חוששת מנזק י איננ ּכִ
סף וגם של המלך שהרי הוא לא רוצה בהיותינו עבדים או למכרנו ולתת לאוצר המלך את הכ

 : סאינו חושש לצרה שיהיה למלך בכך שלא תהיה לו אשה

ר־ ֶ ש  ּוא א  ה ה  י־ֶזֵ֣ ּוא ֶזהְ֙ ְוֵאָֽ י הִ֥ ֑ה ִמֵ֣ ְלּכָּ ֹוש  ַויִֹּ֖אֶמר ְלֶאְסּתֵֵ֣ר ַהּמַ ֵור  ַחש ְ ֶלְך א  ֵ֣ )ה( ַויְֹּ֙אֶמרְ֙ ַהּמֶ

ן ָֽ ֹות ּכֵ ש ִ֥ ֹו ַלע  ֹו ִלּבִ֖ אִ֥ כעסו אמר כתוב בפסוק פעמיים ויאמר להראות שהוא כעס ומרוב  ְמלָּ
  :במהירות מי הוא זה תאמרי כבר תאמרי כבר



 

ע  ִ֖ רָּ ִ֥ן הָּ מָּ ר ְואֹויֵ ב הָּ יש  ַצֵ֣ ר ִאַ֚ אֶמר ֶאְסּתֵ  ת ואסתר המלכה הצביעה עליו )ו( ַוּתֵֹ֣ ן ִנְבַע  ֵ֣ מָּ ה ְוהָּ ֑ ֶּ ַהז
מכיון שאם היה רק לפני אסתר יכל להתנצל לא ידעתי שהיהודים הם עמך ולפני המלך לחוד יכל לומר 

ֶלְך מ שהם עמה אבל הם רעים והיא טובה אבל עתה נבעת מכיון שהיה לא ידעתי ִ֖ י ַהּמֶ ְפֵנִ֥ ִמּלִ

ה ָֽ ְלּכָּ  :יחד ומה שיאמר ייפגע באחד מהם ְוַהּמַ

ֶלְך  ם  -נשא את עיניו וראה עשרה אנשים קוצצים אילנות בוסתן בגינת המלך ומיד )ז( ְוַהּמֶָ֜ ַ֤ קָּ

ִין ֶאל־גִּ  ּתֵֵ֣ה ַהיַּ  ש ְ תֹוְ֙ ִמּמִ מָּ ח  יתָּ֑ן ּבַ ת ַהּבִ ִ֖ ואמר להם מדוע אתם קוצצים את האילנות אמרו לו ּנַ

ִ֥ה  כך ציוונו המן ְלתָּ י־כָּ ָֽ ה ּכִ אָּ  י רָּ ֵ֣ ה ּכִ ְלּכָּ  ֶאְסּתֵֵ֣ר ַהּמַ ֹוְ֙ ֵמָֽ ש  ַעל־ַנְפש  ַ֤ ד ְלַבּקֵ ַמ֗ ן עָּ ֵ֣ מָּ נגמרה ְוהָּ
ֶלְך: הרעה והשנאה והנקמה ָֽ ה ֵמֵאִ֥ת ַהּמֶ ִ֖ עָּ רָּ יו הָּ ֶׁ֛  ֵאלָּ

֩ב ִמ  ָּ ֶלְך ש  ֶּ֡ ל )ח( ְוַהּמֶ ןְ֙ ֹנֵפ  מָּ ִין ְוהָּ ּתֵֵ֣ה ַהיַּ֗ ית׀ ִמש ְ ֵ֣ ן ֶאל־ּבֵ יתָָּ֜ ת ַהּבִ ּנֶַ֨ ַעל־ שדחפו המלאךּגִ

יהָּ  ֶל  ֵ֣ר ֶאְסּתֵֵ֣ר עָּ ֶ ש  הְ֙ א  ּטָּ וכראות אסתר את  שהיה מתחנן לאסתר שתעביר את רוע הגזירהַהּמִ
יה המלך בא התחילה צועקת אדוני המלך הלא הוא כבשני לעיניך אמר המלך וי לי ממה שאני רוא

י  בחוץ וי לי ממה שאני רואה בפנים ִ֖ ה ִעּמִ ֶׁ֛ ְלּכָּ ֹוש  ֶאת־ַהּמַ ַגם ִלְכּבָּ֧ ֶלְך ה ִ֠ ִ֑ית  בפניַויֵֹּ֣אֶמר ַהּמֶ  ּבָּ ּבַ

וּ  פָֽ ן חָּ ִ֖ מָּ י הָּ ֶלְך ּוְפֵנִ֥ י ַהּמֶ  ֵ֣ אְ֙ ִמּפִ ר יָּצָּ בָּ֗ המשרתים כיסו את פניו שהחוק בפרס היה שמי  ַהּדָּ
 ס: שהמלך כועס עליו אסור שהמלך יראה את פניו

ְרבֹונָּה  י"א ששנא חרבונה את מרדכי כמו המן והיה שותף בעצת המן לתלות )ט( ַויֵֹּ֣אֶמר ַחִ֠
את מרדכי רק עכשיו שראה פורענות באה על המן מיד הפך פניו ושינה טעמו וי"א שזה 

ם  אליהו ֵ֣ ֶלְך ּגַ י ַהּמֶ֗ ים ִלְפֵנֵ֣ ִריִסָ֜ ד ִמן־ַהּסָּ במלך  לשלוח יד המן שותף למזימה של בגתן ותרשֶאחֶָּ֨

ץ  שהרי ֵעֵ֣ ר־ הנה הוא עשה רעה אחרת שהכין עץ לתלות את אוהב ומציל המלךִהּנֵה־הָּ ֶ ש  א 

ן  מָּ  ית הָּ ֵבֵ֣ ֶלְך עֵֹמדְ֙ ּבְ ֹוב ַעל־ַהּמֶ֗ ר־טֵ֣ ּבֶ ָּ֧ר ּדִ ֶ ש  י א  ַכֵ֞ ְרּדֳּ מָּ ָ֟ן ְלָֽ מָּ ָׂ֪ה הָּ ש ָּ ובעיניך המלך תוכל לראות עָּ

ִ֖  שהרי הוא ֑ה ַויִֹּ֥אֶמר ַהּמֶ ים ַאּמָּ ֵ֣ ִ ִמש ּ ּהַ ח  ֹבִ֖ יו:ּגָּ ָֽ לָּ הּו עָּ ֻלִ֥  ֶלְך ּתְ

ה כָּ ָֽ כָּ ָּ ֶלְך ש  ִ֖ ַמִ֥ת ַהּמֶ ֑י ַוח  כָּ ְרּדֳּ ין ְלמָּ ר־ֵהִכֵ֣ ֶ ש  ץ א  ֵעִ֖ ן ַעל־הָּ מָּ  ְתלּוְ֙ ֶאת־הָּ שכעסו לא פסק  )י( ַויִּ
 : פעד שהמן נתלה

 

ֹום )א(  יֵּ֣ ר ּבַ ִ֖ן צֵֹרֵ֣ מָּ ִ֥ית הָּ ה ֶאת־ּבֵ ְלּכָּ  ְ֙ ְלֶאְסּתֵֵ֣ר ַהּמַ ֵורֹוש  ַחש ְ ֶלְך א  ַ֤ ן ַהּמֶ ַתֵ֞ ַה֗הּוא נָּ

ים  היהודיים הּוִד֑ את אנשי ביתו ואת כל אוצרותיו שכל מה שכנס הרשע זוכה בו הצדיק בסופו ַהיְּ

ה ֶאסְ  ידָּ ִ֥ י־ִהּגִ ָֽ ֶלְך ּכִ י ַהּמֶ  א ִלְפֵנֵ֣ י ּבַָּ֚ ַכ֗ ְרּדֳּ הּ ּומָּ ָֽ ִ֖ר ַמִ֥ה הּוא־לָּ  :איך הוא קרוב אליה ּתֵ

ת ם ֶאְסּתֵֶׁ֛ר ֶאָֽ ֑י ַוּתָָּּ֧ש ֶ כָּ ְרּדֳּ ּה ְלמָּ ִ֖ נָּ ּתְ יִּ ָֽ ן וַ מָּ  הָּ ֱעִבירְ֙ ֵמָֽ ַ֤ר ֶהָֽ ֶ ש  ֹו א  ְעּת֗ ֶלְך ֶאת־ַטּבַ ־)ב( ַויֶַָּּ֨סר ַהּמֶָ֜

ן ָֽ מָּ ִ֥ית הָּ ַכִ֖י ַעל־ּבֵ ְרּדֳּ ים ומרדכי חילק את הכסף ואת אוצרות המן שליש לתלמידי החכמים העמל מָּ

 : פבתורה שלישל לבנין בית המקדש השני ושליש לו ולאסתר המלכה



 

ר  ֹוֶסף ֶאְסּתֵ֗ ֶלְך  על מה שהתחילה לדבר במשתה היין להרוג את המן)ג( ַוּתֵ֣ י ַהּמֶ  רְ֙ ִלְפֵנֵ֣ ַדּבֵ ַוּתְ

ן־-בדברי טעם ושכנוע  ועוד הוסיפה לרכך את ליבו על ידי ש  ְתַחּנֶ יו ַוּתְֵֵ֣בּךְ ַוּתִ ֑ י ַרְגלָּ ל ִלְפֵנֵ֣ ּפִֹ֖ ַוּתִ

ַעתְ֙  ִבירְ֙ ֶאת־רָּ ע  ִ֖ב ַעל־ - הגזירה שגזר֗לֹו ְלַהָֽ ַ ש  ִ֥ר חָּ ֶ ש  ֹו א  ְבּת  ַ ש  ח  י ְוֵאתְ֙ ַמָֽ ִג  גָּ א  ָֽ ן הָּ ֵ֣ מָּ הָּ

ים: הּוִדָֽ  ַהיְּ

֑ב  ָּּהָּ ט ַהז ְרִבֵ֣ ַ ר ֵאִ֖ת ש  ֶלְךְ֙ ְלֶאְסּתֵ  ְ֙ ט ַהּמֶ ֶ ֹוש  שתדבר את אשר על לבה  זוהי נתינת רשות)ד( ַויַּ֤

ֶלְך: בפרטות ָֽ י ַהּמֶ ד ִלְפֵנִ֥ ֹמִ֖ ע  ּתַ ָֽ ר וַ ם ֶאְסּתֵ   ַוּתֵָּ֣קָּ

ֶלְך  י ַהּמֶ  רְ֙ ִלְפֵנֵ֣ בָּ ַ֤ר ַהּדָּ ֵ ש  יו ְוכָּ נָּ֗ ן ְלפָּ אִתי ֵחֵ֣ ָּ֧ צָּ ֹוב ְוִאם־מָּ ֶלְך טָ֜ אֶמר ִאם־ַעל־ַהּמֶֶ֨ ּתֹ )ה( ַוִ֠

ִר֗  פָּ ֵ֣יב ֶאת־ַהּסְ ש ִ ב ְלהָּ ֵתֵ֞ יו ִיּכָּ ֑ ֵעינָּ י ּבְ ִנִ֖ ִ֥ה א  ֵ֣ר ְוטֹובָּ ֶ ש  י א  ִג  גָּ א  אְ֙ הָּ ְ֙תָּ דָּ ן־ַהּמְ ָֽ ן ּבֶ ַ֤ מָּ ֶבת הָּ ֶָ֜ ש  ים ַמח 

ֶלְך: ָֽ ֹות ַהּמֶ ל־ְמִדינִ֥ כָּ ִ֖ר ּבְ ֶ ש  ים א  הּוִד  דְ֙ ֶאת־ַהיְּ ב ְלַאּבֵ ַת֗  ּכָּ

יִתי  ִא  רָּ ָֽ ה אּוַכלְ֙ וְ ַ֤ כָּ יכָּ י ְוֵאָֽ ֑ א ֶאת־ַעּמִ ֵ֣ ר־ִיְמצָּ ֶ ש  ה א  ִ֖ עָּ רָּ יִתי ּבָּ ִא  רָּ ָֽ ה אּוַכלְ֙ וְ ַ֤ כָּ י ֵאיכָּ )ו( ּכִִ֠

ְבַדִ֖  אָּ והמלך מיאן להשיב את הספרים שכן כתב אשר נכתב ונחתם בטהעת המלך אין  ן מֹוַלְדּתִָֽיּבְ

 : ס-להשיב אבל התיירא לומר זאת לאסתר מפני שהיא תתחיל שוב פעם לבכות ולכן 

י  הּוִד֑ ַכִ֖י ַהיְּ ְרּדֳּ ְלמָּ ה ּוָֽ ְלּכָּ  ְ֙ ְלֶאְסּתֵֵ֣ר ַהּמַ ֵורֹש  ַחש ְ ֶלְך א  ַ֤ דכי לא התיירא כי למר)ז( ַויֶֹּ֨אֶמר ַהּמֶ

ר  לומר י ְלֶאְסּתֵ֗ תֵַּ֣תִ ן נָּ מָָּ֜ ה ֵבית־הָּ ץ  וא"כ כולם רואים שאני חפץ בכםִהּנֵֶ֨ ֵע  ּו ַעל־הָּ לֵ֣ ְוֹאתֹוְ֙ ּתָּ

ֹו  ח יָּדִ֖ ַלִ֥ ָּ ר־ש  ֶ ש  ל א  ים ביהודייםַעֶׁ֛ הּוִדָֽ יְּ ולכן כתבו על היהודים כטוב בעיניכם כל אשר תכתבו  ּבַ
 :צורך להשיב את הספרים ששלח המןיתקבל באימון אצל כל שרי המדינות ואין 

ּו  ְתבֶ֨ ם ּכִ ַאּתֶ אגרות אחרות שיבואו לפרש את הראשונות ההפך מכוונת המן שכן המן כתב )ח( ְוִ֠
"להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים" ולא כתב מי ישמיד וא"כ אפשר לפרש "להשמיד להרוג 

ים  תיבת ַעל –ו  ולאבד את כל" והכונה "כל האומות" ומי ישמידם "היהודים" הּוִדָ֜  שכתובהַהיְּ

ר־ִנְכּתֵָּ֣ב  באיגרות כתבו ֶ ש  ב א  ֵ֞ י־ְכתָּ ָֽ ֶלְך ּכִ ֑ ַעת ַהּמֶ ֵ֣ ַטּבַ וּ ּבְ ֶלְך ְוִחְתמִ֖ ֵ֣ם ַהּמֶ  ֵ ש  יֵניֶכםְ֙ ּבְ ֵעָֽ ֹוב ּבְ ּטַ֤ ּכַ

ָֽיב ש ִ ֶלְך ֵאִ֥ין ְלהָּ ִ֖ ִַ֥עת ַהּמֶ ַטּבַ ֹום ּבְ ֶלְך ְוַנְחּתֶׁ֛ ם־ַהּמֶ֗ ֵ ש  חשיב כי זה לא נאה להחזירו ובעצם לה ּבְ
ו ן כי ידעו שהאומות יאמרו מנין לנאת כתבי המלך כמזויפים ומרדכי ואסתר חששו לעשות כ

לסמוך על אגרות האחרונות יותר מהראשונות ולכן חיכו שבעים יום עד שיחזרו שלוחי המן 
  :ואז שלחו ביד אותם שלוחים עצמם את האיגרות האחרונות שאז ודאי יאמינו כולם

ּו  ְראֵ֣ ּקָּ ֵ֣ה )ט( ַויִּ ָּ לֹוש  ש ְ ֗ן ּבִ ֶדש  ִסיוָּ י הּוא־חֵֹ֣ ִליש ִָ֜ ְ ֶדש  ַהש ּ חֶֹ֨ ִהיא ּבַ ֵעת־ַהִ֠ ָֽ ֶלְך ּבָּ ֵ֣ י־ַהּמֶ סְֹפֵרָֽ

ִרי   חֹו֩ת ְוֶעש ְ ים־ְוַהּפַ ִנָֽ ְרּפְ ּדַ ַחש ְ א  ל הָּ ים ְוֶאֵ֣ הּוִדֶּ֡ י ֶאל־ַהיְּ ַכֵ֣ ְרּדֳּ ה מָּ ֵ֣ ר־ִצּוָּ ֶ ש  ל־א  כָּ ָֽ תֵֵ֣ב ּכְ ּכָּ ם ּבֹוֹ֒ ַויִּ

ֵ֣ ֶ ש  ֹות א  ִדינָ֜ י ַהּמְ ֵרֶ֨ הְ֙ ְוש ָּ ה ּוְמִדינָּ ַ֤ ה ְמִדינָּ הְ֙ ְמִדינָּ  ים ּוֵמאָּ ִרַ֤ ֵַ֣בע ְוֶעש ְ ֶ ּוש  ש  ּדּו ְוַעד־ּכ֗ ר׀ ֵמהֵֹ֣

הּ  בָּ  ְכתָּ ֹ֑נֹו  באותיות הכתב שלה ּכִ ְלש  ם ּכִ ִ֖ עָּ ם וָּ ים  בשפה המדוברת באותו מקוםְוַעִ֥ הּוִד  ל־ַהיְּ ְוֶאֶ֨

ם: ָֽ ֹונָּ ִ֖ם ְוִכְלש  בָּ ְכתָּ  ּכִ

ֶלְך  ֵ֣ םְ֙ ַהּמֶ ֵ ש  ב ּבְ ְכּתֹ֗ ים )י( ַויִּ ִצֶ֨ רָּ ַי֩ד הָּ ים ּבְ ִרֶּ֡ ח ְספָּ ַלֵ֣ ש ְ ֶלְך ַויִּ ֑ ַעת ַהּמֶ ֵ֣ ַטּבַ ם ּבְ ש  ַויְַּחּתִֹ֖ ֵורֹ  ַחש ְ א 

 ְ֙ ֶכש  ֶרְ֙ י הָּ ים רְֹכֵבַ֤ ּסּוִסָ֜ ים מרכוש המלך ּבַ ִנ  רָּ ּתְ ַחש ְ א  ָֽ ים סוג של גמלים שרצים מהרהָּ ִכָֽ ַרּמָּ ָֽ י הָּ ֵנִ֥  ּבְ

 :ולא מתעייף מהרסוג של פרד שאימו סוסה ואביו חמור שאז יוצא חזק במיוחד 



 

יר ְלהִ  ִע֗ ל־ִעיר־וָּ כָּ ֵ֣ר ּבְ ֶ ש  ים׀ א  הּוִדֵ֣ ֶלְך ַליְּ ן ַהּמֶָ֜ ַתֶ֨ ֩ר נָּ ֶ ש  ָֹּ֒ )יא( א  ד ַעל־ַנְפש  ֹמֵ֣ ֵהל  ְוַלע  ם ּקָּ

ים ִרִ֥ ה ַהּצָּ ֶׁ֛ ם ּוְמִדינָּ יל ַעָּ֧ ל־ֵחֶ֨ ד ֶאת־ּכָּ ג ּוְלַאּבֵָ֜ רֶֹ֨ ִמי֩ד ְוַלה  ִ֖ם  ְלַהש ְ ֑ים  גם אם הם ֹאתָּ ש ִ ף ְונָּ ַטֵ֣

ם  ִ֖ לָּ לָּ ֹוז:ּוש ְ בָֽ  לָּ

ד  יֵֹ֣ום ֶאחָּ  ֹות הַ  כדי שלא יבואו לבוז יותר מדי אלא יתרכזו רק בהריגה)יב( ּבְ ל־ְמִדינִ֖ כָּ ֶלְך ּבְ ֵ֣ ּמֶ

ֶדש   ִ֖ר הּוא־חִֹ֥ ש ָּ ֵנים־עָּ ֶדש  ש ְ ֶׁ֛ר ְלחִֹ֥ ש ָּ ִ֥ה עָּ ָּ לֹוש  ש ְ ֵו֑רֹוש  ּבִ ַחש ְ ר:א  א  ָֽ  דָּ

ב  תָּ֗ ֵֶ֣גן ַהּכְ ֶ ְתש  תְ֙  אגרת מפורשת של)יג( ּפַ תֵָֽן ּדָּ ַ֤ ה וּ ְלִהּנָּ ֵ֣ ל־ְמִדינָּ כָּ ל־ּבְ ּוי ְלכָּ לִ֖ ה ּגָּ ְמִדינָּ 

ֹות  ֑ים ְוִלְהיֶ֨ ַעּמִ ה  היהודייםהָּ ֹום ַהזֶּ  ִתיִדיםְ֙ ַליֵּ֣ ים עתודים ע  הּוִדַ֤ ם:לְ ַהיְּ ם ֵמֹאְיֵביֶהָֽ ֵקִ֖  ִהּנָּ

ים  ִלִ֥ ּו ְמֹבהָּ ְצאֶׁ֛ ָֽ ים יָּ ִנ  רָּ ּתְ ַחש ְ א  ָֽ ְ֙ הָּ ֶכש  ֶרְ֙ י הָּ ים רְֹכֵבַ֤ ִצֵ֞ רָּ ְדַבֵ֣  מהריםמ)יד( הָּ ים ּבִ ֶלְך ּוְדחּוִפִ֖ ֑ ר ַהּמֶ

ה: פ ָֽ ירָּ ִ֥ן ַהּבִ ַ ּוש  ש  ה ּבְ ִ֖ נָּ ת ִנּתְ ִ֥  ְוַהּדָּ

י ַכֵ֞ ְרּדֳּ ה   16)טו( ּומָּ דֹולָּ  בְ֙ ּגְ ֶרת זָּהָּ ֶטַ֤ ּור ַוע  ח  ֶלת וָּ ֵכֵ֣ ּוש  ַמְלכּותְ֙ ּתְ ְלבַ֤ ֶלְך ּבִ י ַהּמֶ֗ ְפֵנֵ֣ א׀ ִמּלִ ֵ֣ יָּצָּ

ה: חָּ ֵמָֽ ה ְוש ָּ ִ֖ לָּ ה  ן צָּ  ָּ ּוש  יר ש  ִעֵ֣ ן ְוהָּ ֑ מָּ ּוץ ְוַאְרּגָּ יְך ּבִ֖  ְוַתְכִרִ֥

ה  ִ֖ ִ֥ה אֹורָּ ְיתָּ ָֽ ים הָּ הּוִדַ֕ ה  זו תורה)טז( ַליְּ ֑ ְמחָּ ן שבת ומועדיםְוש ִ ִֹ֖ ש  ר ילהמ ְוש ָּ ָֽ תפילין שכל אלו  ִויקָּ

 :ניסה המן לבטל כמבואר לעיל

ה  ַ֤ ְמחָּ יַע ש ִ תֹוְ֙ ַמּגִ  ֶלְך ְודָּ ַ֤ ַבר־ַהּמֶ ר ּדְ ֶֶ֨ ש  יר ְמקֹוםְ֙ א  ִע֗ יר וָּ ל־ִעֵ֣ ה ּוְבכָּ ה ּוְמִדינָָּ֜ ל־ְמִדינֶָּ֨ )יז( ּוְבכָּ

ִ֖ה  ּתֶ ים ִמש ְ הּוִד  ֹוןְ֙ ַליְּ ש  ֹום ֑טֹוב  סעודהְוש ָּ ֶרץְ֙  ביטלו מלאכתם ושבתו ממנהְויֵ֣ ְ֙ אָּ י הָּ ַ֤ ַעּמֵ ים ֵמָֽ ֵ֞ ְוַרּבִ

ים  ִד  ְתַיה  ם צמם כיהודיםמתגיירים ועושים עִמָֽ ֵליֶהָֽ ים ע  הּוִדִ֖ ַחד־ַהיְּ ָֽ ל ּפַ ַפִ֥ י־נָּ ָֽ ועל כן אינם באמת  ּכִ

 :גרים

 

ֵני֩ם )א(  ֹו ּוִבש ְ ִ֥ר יֹוםְ֙ ּב  ש ָּ ה עָּ ֶָּ֨ לֹוש  ש ְ ר ּבִ ֗ דָּ ֶדש  א  ֶדש  הּוא־חֵֹ֣ ר חָֹ֜ ש ֶָּ֨ הוא היום שבו עָּ

צריכות היו להתקיים שתי פקודות המלך א. פקודות האיגרות הראשונות להשמיד את היהודים ב. 
יַע  ופקודות האחרונות להשמיד את צוררי היהודים ָּ֧ ר ִהּגִ ֶֶ֨ ש  ֹות  הזמן שלא  ש ֑ ֹו ְלֵהעָּ תִ֖ ֶלְך ְודָּ ֶׁ֛ ַבר־ַהּמֶ ּדְ

יהרגו זה את זה שהרי  כי ביום הזה לא היה אפשר לשבת ולא לעשות כלום ויתפשרו שני הצדדים ולא
ּו  את דבר המלך מוכרחים לקיים רָ֜ ּבְ ר ש ִ ֶֶ֨ ש  יֹּ֗ום א  ֹוְך  קווּבַ פֵ֣ ם ְוַנה  ֶה  ֹוט ּבָּ לֵ֣ הּוִדיםְ֙ ִלש ְ י ַהיְּ ֹאְיֵבַ֤

ם: ְֹנֵאיֶהָֽ ש  ה ּבְ ים ֵהִּ֖מָּ הּוִדֶׁ֛ ּו ַהיְּ ְלטָּ֧ ר ִיש ְ ֶֶ֨ ש  ּוא א   ה 

ֹוש   ֵור  ַחש ְ ֶלְך א  ֵ֣ ל־ְמִדינֹותְ֙ ַהּמֶ כָּ ם ּבְ ֵריֶה֗ עָּ ים ּבְ הּוִדָ֜ ּו ַהיְּ לֶ֨ וגזרו תענית צבור כי היו )ב( ִנְקה 
השרים קיבלו שתי איגרות הסותרות זה את זה  צריכים רחמים מאת ה'. ונחלקו אויבי היהודים לשנים

כי שעל היהודים להשמיד את הראשונה מהמן להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים והאחרת ממרד
הצרים אותם. ופשוטי העם קיבלו רק פקודה להיות עתידים ליום הזה ולא ידעו למה ועתה קיבלו איגרת 

ִ֖י  "להיות היהודים עתידים ליום הזה להנקם מאויביהם על כן כשבקשו היהודים ֵ ְמַבְקש  ד ּבִ ַח יָּ  לֵֹ֣ ִלש ְ
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תָּ֑ם  עָּ ָֽ םְוִאי לא נתקלו בהתנגדות מצד העמיםרָּ ד ִלְפֵניֶה  ַמֵ֣ ְ֙ לֹא־עָּ ם ש  ְפֵניֶה  ם ַעל־ ּבִ ִ֖ ְחּדָּ ל ּפַ ַפִ֥ י־נָּ ָֽ ּכִ

ים ָֽ ַעּמִ ל־הָּ  ::מאחר וידם רמה מצד פקודת המלך ּכָּ

הְ֙  וגם)ג(  אכָּ לָּ ַ֤י ַהּמְ ֵ ֗חֹות ְועֹש  ים ְוַהּפַ ִנֵ֣ ְרּפְ ּדַ ַחש ְ א  ֹות ְוהָּ ִדינָ֜ י ַהּמְ ֵרֶ֨ ל־ש ָּ אותם שהיו ממונים ְוכָּ
ֶלְך  על עבודת המלך ֵ֣ר ַלּמֶ  ֶ ש  שבידם אגרות ראשונות מפורשות להרוג את היהודים בכל זאת לא א 

ַכִ֖י -נלחמו ביהודים אלא  ְרּדֳּ ַחד־מָּ ָֽ ל ּפַ ַפִ֥ י־נָּ ָֽ ים ּכִ הּוִד֑ ִאִ֖ים ֶאת־ַהיְּ ְ מלך היהודים שהרי יצא ְמַנש ּ

ם: בלבושי מלך ולכן נפל פחדו ֵליֶהָֽ  ע 

ית הַ  ֵבֵ֣ ַכיְ֙ ּבְ ְרּדֳּ דֹול מָּ ַ֤ י־גָּ ָֽ ִדי֑נֹות )ד( ּכִ ל־ַהּמְ כָּ ְך ּבְ ֹו הֹוֵלֵ֣ ְמעִ֖ ָּ ֶלְך ְוש  והטביע מטבע מיוחד ּמֶ 

ִאִ֥יש   שהיתה בו צורה של שק ואפר מצד אחד ועטרת זהב מצד שני י־הָּ ָֽ ֹול:ּכִ דָֽ ְך ְוגָּ ַכִ֖י הֹוֵלִ֥ ְרּדֳּ  פמָּ

ֶרב  ת־ֶחִ֥ ם ַמּכַ ְיֵביֶה  ל־ֹאֵ֣ כָּ הּוִדיםְ֙ ּבְ ּו ַהיְּ ואז אחרי שסבלו המוכים שאינה הורגת מיידית )ה( ַויַּּכַ֤

ן  מכה הורגתְוֶהִֶ֖רג  –את מנת הייסורים המגיעה להם הכום מכת  ֑ אבדו את גופותיהם בכדי ְוַאְבדָּ
שלא יראו הגויים את הגופות והקברים ויזכרו תמיד את מה שעשו להם. ואפילו אלו שלא רצו להורגם 

ֹ-אלא  שנאו אותם ושמחו למפלתם עם ישראל  ּו ְבש  ש ִ֥ ע  ָֽ םַויַּ ָֽ ְרצֹונָּ ושלטו בהם ונמצא  ְנֵאיֶהִ֖ם ּכִ
שעשו נקמה בכל אומות העולם וזה נס שלא נעשה בעולם כמוהו ועליו נאמר "והיה לה' לשם לאות 

 :עולם לא יכרת" ולכן ימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם

ה הָּ י- )ו ֗ ירָּ ֵ֣ן ַהּבִ ַ ּוש  הּוִדיםְ֙ ( ּוְבש  ּו ַהיְּ דְרגַ֤ כולם של חמש מאות איש  איבדו את גופותיהם ְוַאּבֵ 
ובגמ' מבואר ששמות בני המן דינם כשירה הנכתבת בתורה רק צורת כתיבתה  נסיכים מבית עמלק

    :שונה

יש   ֹות ִאָֽ ֵמִ֥ש  ֵמאִ֖ ת׀   ומלבד זאת הרגו את עשרת בני המן ואלה שמותם ח   ְוֵאָּ֧

א  תָּ ֶׁ֛ ְנּדָּ ַ ְרש   ְוֵאִ֥ת׀          ּפַ

לְ  ָֽ ֹון ּדַ  ְוֵאִ֥ת׀           פִ֖

א: תָּ ָֽ ת׀          ַאְסּפָּ  ְוֵאָּ֧

א  תָּ ֶׁ֛  ְוֵאִ֥ת׀          ּפֹורָּ

א  ִ֖ ַדְליָּ  ְוֵאִ֥ת׀          א 

א: תָּ ָֽ ִרידָּ ת׀          א   ְוֵאַ֤

אְ֙  ּתָּ ש ְ ְרַמְ֙ ת׀          ּפַ  ְוֵאֵ֣

י  ִריַס   ְוֵאִ֥ת׀           א 

י  ִרַדִ֖  ְוֵאִ֥ת׀           א 

א: תָּ ָֽ ֶרת            ַוְיזָּ ש ֶ ע ִ֠
עשרת בני המן שהיו הגמונים על מחוזות והיו מלעיגים על ישראל ומנענים את ראשם ואומרים להם 



 

מחר אתם נהרגים. הרגו אותם היהודים בבת אחת בלא רחמים ויצאה נשמתם כאחת בבת אחת ומשום 
בנשימה  איש עד עשרת –כך הלכה היא מדין הגמרא בקריאת המגילה שצריך לומר את שמותיהם  מ 

א  - ואלה שמותם הרגו את אחת תָּ ֶׁ֛ דָּ ן־ַהּמְ ָֽ ן ּבֶ ָּ֧ מָּ י הָּ ֵנֶ֨ ר  -שהלכו בדרך אביהם כשם שהוא ּבְ צֵֹרִ֥

גּו  ֑ רָּ ים הָּ הּוִדִ֖ כך הם צוררי היהודים שבתחילת מלכות אחשורוש כתבו כתב שיטנה על היהודים ַהיְּ
ותיה כדי למרוד במלך ולכן שביהודה ובירושלים והלשינו למלך כאילו הם בונים את עיר דוד ואת חומ

עצתם שיפסיקו את בניית בית המקדש ויצאה גזירה מאת אחשורוש להפסיק את בנייתו ומשום כך רק 
ּו ָהָרגו  אבל לא איבדו את גופותיהם כדי לבקש רשות מהמלך לתלותם על העץ  ְלחִ֖ ָּ א ש  ָּּ ה לִֹ֥ ז ּבִ ּוַבֶ֨

ם ָֽ   :שהמלך לא יהיה צר עין בכסף ֶאת־יָּדָּ

יֵּ֣  ה )יא( ּבַ ִ֖ ירָּ ִ֥ן ַהּבִ ַ ּוש  ש  ים ּבְ רּוִגֶׁ֛ ה  ר ַהָֽ ָּ֧ א ִמְסּפַ ֵ֣ י  שכולם היו שרים וחשוביםֹום ַה֗הּוא ּבָּ ִלְפֵנִ֥

ֶלְך: ס ָֽ  ַהּמֶ

ֶלְך  ה  בכעס)יב( ַויֶֹּ֨אֶמר ַהּמֶָ֜ ֶּ֡ ירָּ ֵ֣ן ַהּבִ ַ ּוש  ש  ה ּבְ ְלּכָּ֗ ְרגּו֩  שהיא מקום הממלכהְלֶאְסּתֵֵ֣ר ַהּמַ הָּ

ים  הּוִדֶ֨ ד  אנשי מרדכיַהיְּ ן  גופותיהם של אתְוַאּבֵָ֜ מָּ  י־הָּ ֵנָֽ ֵֶ֣רת ּבְ ֶ ש  יש  ְוֵאתְ֙ ע  ֹות ִא֗ ש  ֵמאֵ֣ ֵמָּ֧  וא"כח 

ּו  ש ֑ ה עָּ ֶלְך ֶמֵ֣ ִ֖ ֹות ַהּמֶ ר ְמִדינִ֥ ֶׁ֛ אָּ ש ְ שרחוקים מבירת המלכות קל וחומר שעשו הרג רב שאני מתנגד ּבִ

ֵתְךְ֙ וְ -עשה הקב"ה נס ובא מלאך וסתרו עלפי ומיד דיבר אליה בלשון רכה  לו לָּ ֵאָֽ ְ ְך ּוַמה־ש ּ תֵָֽן לָּ  ֵ֣ ִיּנָּ

: ש  ָֽ ֹוד ְוֵתעָּ ְִ֥ך עִ֖ תֵ ש ָּ ּקָּ  ּוַמה־ּבַ

ֹוב  ֶלְך ט  ֵ֣ רְ֙ ִאם־ַעל־ַהּמֶ אֶמר ֶאְסּתֵ מאחר והרגו היהודים שרים חשובים אני מפחדת )יג( ַוּתַֹ֤

ֹות  ולכן שיאמרו שלא עשינו זאת במצות המלך ש ִ֖ ן ַלע   ָּ ּוש  ש  ֵ֣ר ּבְ ֶ ש  הּוִדיםְ֙ א  ר ַליְּ חָּ֗ ם־מָּ תֵֵ֣ן ּגַ ִיּנָּ

ת כְּ  ֵ֣ ת  ויראו שהמלך ציווה זאתַהיֹּ֑ום  חוק המלךדָּ ץ -ְוֵאֶׁ֛ ֵעָֽ וּ ַעל־הָּ ן ִיְתלִ֥ ִ֖ מָּ י־הָּ ֵנָֽ ִֶ֥רת ּבְ ֶ ש  שיברר  ע 

 :שהדבר נעשה בגלוי לעיני המלך

ֶלְךְ֙  ְ֙ ת  לשריו)יד( ַויַֹּ֤אֶמר ַהּמֶ ִ֖ ִ֥ן ּדָּ תֵ ּנָּ ן ַוּתִ ֹות ּכֵ  ש ֵ֣ עָּ ִֶ֥רת   חוק המלךְלֵהָֽ ֶ ש  ת ע  ֑ן ְוֵאֶׁ֛ ָּ ּוש  ש  נבלותיהם ּבְ

וּ  של לָֽ ן ּתָּ ִ֖ מָּ י־הָּ ֵנָֽ  :על אותו עץ שנתלה עליו המן ּבְ

ּו  לֵ֞ ה  ּקָּ ָֽ ן  היהודיים)טו( ַויִּ ָּ֗ ּוש  ש  ר־ּבְ ֶ ש  ים א  הּוִדֵ֣ שהיו כולם מפוזרים בגלל הפחד מהגזירה של ַהיְּ
ֹות  המן ש  ֵמאִ֖ לִֹ֥ ן ש ְ  ָּ ּוש  ּו ְבש  ַהְרגֵ֣ ָֽ ר ַויַּ דָּ  ֶדש  א  רְ֙ ְלחֵֹ֣ ש ָּ ה עָּ ַ֤ עָּ ֹום ַאְרּבָּ יֵ֣ ם ּבְ א ּגִַ֠ ה לִֹ֥ זָּּ  ּבִ ִא֑יש  ּוַבֶ֨

ם: ָֽ ּו ֶאת־יָּדָּ ְלחִ֖ ָּ  ש 

ם  ָּ֗ ד ַעל־ַנְפש  ֹמֵ֣ ּו׀ ְועָּ לֵ֣ ֶלְך ִנְקה  ֹות ַהּמֶָ֜ ְמִדינֶ֨ ֩ר ּבִ ֶ ש  ים א  הּוִדֶּ֡ ר ַהיְּ ֵ֣ אָּ שמא יבואו עליהם )טז( ּוש ְ

נְ  אבל בפועל מרוב פחד ברחו שונאיהם ולא באו ולכן האויבים ֵֹ֣ ש  רֹגְ֙ ּבְ ם ְוהָּ ְיֵביֶה  ֹוַחְ֙ ֵמֹאֵ֣ ם ְונְ֙ ֵאיֶה 

ם: אלה ששנאו אותם בליבם ָֽ ּו ֶאת־יָּדָּ ְָֽלחִ֖ ָּ א ש  ה לִֹ֥  ָּּ ז ּבִ ֶ֑לף ּוַבֶ֨ ים אָּ ְבִעִ֖ ה ְוש ִ ִָּ֥ ִמש ּ  ח 

ר ְו֗נֹוַח  ֑ דָּ ֶדש  א  ִ֖ר ְלחֵֹ֣ ש ָּ ִ֥ה עָּ ָּ לֹש  יֹום־ש ְ ֹו  מהריגה בכלל)יז( ּבְ ה ֹאת  ֵֹ֣ ש  ֹו ְועָּ רְ֙ ּב  ש ָּ ה עָּ ַ֤ עָּ ַאְרּבָּ ּבְ

ה: ָֽ ְמחָּ ִ֥ה ְוש ִ ּתֶ  יִֹ֖ום ִמש ְ

ֹו והיהודיים )יח(  ִ֖ר ּב֑ ש ָּ ִ֥ה עָּ עָּ ֹו ּוְבַאְרּבָּ רְ֙ ּב  ש ָּ ַ֤ה עָּ ָּ לֹש  ש ְ לּוְ֙ ּבִ ן ִנְקה  ָּ֗ ּוש  ש  ר־ּבְ ֶ ש  ים א  הּוִדֵ֣ ְוַהיְּ

ה: להשמיד את בני עמלק ָֽ ְמחָּ ִ֥ה ְוש ִ ּתֶ ֹו יִֹ֖ום ִמש ְ ה ֹאת  ֵֹ֣ ש  ֹו ְועָּ רְ֙ ּב  ש ָּ ה עָּ ַָּ֤ ִמש ּ ח   ְו֗נֹוַח ּבַ



 

ים  הּוִדֵ֣ ן ַהיְּ ִז֗ים  הפרוזים)יט( ַעל־ּכֵֵ֞ רָּ שאינם יושבים בערים מוקפות חומה מימות יהושע בן ַהּפְ
ִבי   נון זֹותֹ֒ ַהיֹּש ְ רָּ י ַהּפְ ֵרֵ֣ עָּ  ואפילו אם אינו תושב העיר אלא מתארח עתה בפרזים ליום אחדם ּבְ

ה  ִ֥ ְמחָּ ר ש ִ דָּ  ֶדש  א  רְ֙ ְלחֵֹ֣ ש ָּ ה עָּ ַ֤ עָּ ת יֵֹ֣ום ַאְרּבָּ ים ֵאִ֠ אין וי"א שגם  ולכן אסור בהספד ובתעניתעֹש ִ֗

ִ֖ה  בו אבילות ּתֶ ֹום ֑טֹוב  ועיקרו בשתיית יין סעודת פוריםּוִמש ְ אין עושים בו יש שנהגו שולכן ְויֵ֣

ֹוַח  מלאכה לִ֥ הּו: פשתי ּוִמש ְ ֹות ִאִ֥יש  ְלֵרֵעָֽ נִ֖  מָּ

י  ַכ  ְרּדֳּ ב מָּ ְכּתֵֹ֣ ה  לבדו)כ( ַויִּ ֵאּ֑לֶ ים הָּ ִרִ֖ בָּ לקיים את פורים בשנה הבאה ובשנים לאחר ֶאת־ַהּדְ
רְ֙  מו שמתפרש בהמשך הפסוקים עד פסוק כ"זוכ מכן ֶ ש  ים א  הּוִד֗ ל־ַהיְּ ים ֶאל־ּכָּ ִרָ֜ ח ְספָּ ַלֶ֨ ש ְ ַויִּ

רֹוִבִ֖ים  ֹוש  ַהּקְ ֵור  ַחש ְ ֶלְך א  ֵ֣ ל־ְמִדינֹותְ֙ ַהּמֶ כָּ יםשידעו מהסבל והצרות שעשו שונאיהם ּבְ ְרחֹוִקָֽ  ְוהָּ

 :שלא ידעו כלל מה זמם המן לעשות

ֵליֶהֹ֒ )כא( ְלַקיֵּ   ים ם ע  ר  בני הפרזיםם ִלְהיֵֹ֣ות עֹש ִ֗ דָּ  ֶדש  א  רְ֙ ְלחֵֹ֣ ש ָּ ה עָּ ַ֤ עָּ ֹום ַאְרּבָּ ת יֵ֣ כמו ֵאִ֠

ֹו  שעשו בשנה שבה נעשה הנס ִ֖ר ּב֑ ש ָּ ה עָּ ִָּ֥ ִמש ּ ת יֹום־ח  לבני שושן ולערים המוקפות חומה מימות ְוֵאֶׁ֛

ה:יהושע בן נון  ָֽ נָּ ָּ ה ְוש  ִ֖ נָּ ָּ ל־ש  כָּ  ּבְ

ם ֶהַ֤ חּו בָּ ר־נֶָּ֨ ֶ ש  ים א  יִָּּמ֗ ם ִמיָּּגֹוןְ֙  )כב( ּכַ ֶהַ֤ ְך לָּ ֩ר ֶנְהּפֶַ֨ ֶ ש  ֶדש  א  ם ְוַהחֹ֗ ֹוְיֵביֶה  הּוִדיםְ֙ ֵמאֵ֣ ַהיְּ

ם ְיֵמיְ֙  ֹות אֹותָּ֗ ש ֵ֣ ה ּוֵמֵאִֶ֖בל ְליֵֹ֣ום ֑טֹוב ַלע  ְמחָּ  דוקא ביום אבל אם עשה סעודה בלילה לא ְלש ִ

ֹוַח  יצא ידי חובתו לַ֤ ה ּוִמש ְ ְמחָּ  ּתֵֶ֣ה ְוש ִ יש  ְלֵרֵע  שתי ִמש ְ נֹותְ֙ ִאֵ֣ ֹות מָּ נִ֖  שתי מתנותהּו ּוַמּתָּ

ים ֶאְביֹוִנָֽ ָֽ ולא הוזכר יום מכיון שלא קיבלו עליהם חז"ל לדורות  לשתי אביונים מתנה לכל אביון לָּ
הבאים את איסור המלאכה וממילא אינו כיום טוב לענין זה ובמקום שנהגו שלא לעשות אין עושים 

 :וכך מנהגנו היום

לְ֙  הּוִד   כולם כאחד)כג( ְוִקּבֵ ֹות ַהיְּ ש ֑ ּלּו ַלע  ר־ֵהֵחִ֖ ֶ ש  שנהגו ימים אלו בשמחה משתה ים ֵאִ֥ת א 

ם ֵליֶהָֽ ַכִ֖י א  ְרּדֳּ ִ֥ב מָּ תַ ר־ּכָּ ֶ ש  ת א   :שהוסיף להם משלוח מנות ומתנות לאביונים ְוֵאֶׁ֛

י  -להם דין הוא שתקבלו על עצמכם ימים אלו   ומרדכי כתב)כד(  ִג֗ גָּ א  ָֽ א הָּ תָּ ָ֜ דָּ ן־ַהּמְ ָֽ ן ּבֶ מֶָּ֨ ֩י הָּ ּכִ

ל ם:צֵֹררְ֙ ּכָּ ָֽ דָּ ְלַאּבְ ִ֖ם ּוָֽ ל ְלֻהּמָּ ּוא ַהּגֹורָּ  יל ּפּורְ֙ הֵ֣ ִ֥ ם ְוִהּפִ ֑ דָּ ים ְלַאּבְ הּוִדִ֖ ִ֥ב ַעל־ַהיְּ ַ ש  ים חָּ הּוִד   ־ַהיְּ

ּה   ֶלְךֹ֒  אסתרשל )כה( ּוְבֹבאָּ י ַהּמֶ בבוא אסתר לפני המלך להתחנן לו להעביר את מחשבת ִלְפֵנֵ֣

ֶפר המן  ר ִעם־ַהּסֵ  ַמֵ֣ ּוב  האגרות החדשותאָּ ים יָּש ֵ֞ הּוִדִ֖ ִ֥ב ַעל־ַהיְּ ַ ש  ר־חָּ ֶ ש  ה א  ֶׁ֛ עָּ רָּ ֹו הָּ ְבּתָּ֧ ַ ש  ַמח 

ץ: ֵעָֽ יו ַעל־הָּ ִ֖ נָּ ֹו ְוֶאת־ּבָּ ּו ֹאתֶׁ֛ לִ֥ ֹו ְותָּ ֑  ַעל־רֹאש 

ּור  ֵ֣ם ַהּפ  ֵ ה פּוִריםְ֙ ַעל־ש  ּלֶ ֵאַ֤ ים הָּ ְראּו֩ ַליִָּּמֶ֨ ָֽ ן קָּ ֶּ֡ על שהפך הקב"ה את כל המזלות )כו( ַעל־ּכֵ

ֶרת ַהזֹּ֑את  ידיהםובמקום שחשב הוא לשלוט ביהודים נשלט הוא על  ֵ֣ ִאּגֶ י הָּ ְבֵרִ֖ ל־ּדִ ן ַעל־ּכָּ ַעל־ּכֵַ֕

ּו על מגילת אסתר כולה הנקראת אגרת  אֵ֣ ה־רָּ ָֽ מה ראו אחשורוש ויועציו שהשתמשו בכלי בית ּומָּ
המקדש ומה ראו מרדכי ושאר הצדיקים שבאותו דור שלא יכרע ולא ישתחוה ומה ראה המן שהתקנא 

ה את ספר הזכרונות  בכל היהודים ומה ראב אשורוש להביא כָּ בגלל כך שאחשורוש חישב את ַעל־ּכָּ 
שבעים שנות גלות בבל וראה שלא נגאלו ישראל עמד והוציא את כלי בית המקדש ועל ככה שעשה 
המן את עצמו ע"ז ראה מרדכי שלא לכרוע לו ועל ככה שמרדכי לא כרע התקנא המן ביהודים ועל 



 

ם וש להביא את ספר הזכרונותכך שזימנה אסתר למשתה את המן ראה אחשור ֵליֶהָֽ יַע א  ִ֖ ִ֥ה ִהּגִ  ּומָּ
לכל הנ"ל לאחשורוש הגיע שהרג את ושתי למרדכי הגיע שהתרחש נס להמן הגיע שתלו אותו ואת 

 :בניו על העץ ולאחשורוש שאמר להביא את ספר הזכרונות הגיע לו שהתרחש מזה ליהודים נס

ּו  מֵ֣ הּוִד  וקבל)כז( ִקיְּ ּו ַהיְּ לֵ֣ ם׀ ְוִקּבְ ֵליֶהֶ֨ ים  לשמור פורים כהלכתוי֩ם׀ ע  ַ֤ ְלוִ ל־ַהּנִ ל ּכָּ ם ְוַעֶ֨ ָ֜ ְוַעל־ַזְרעָּ

ֵליֶהםְ֙  ֹור  העתידים להתגיירע  ב  א ַיע  שלא יעברו את יום חמישה עשר אדר באדר וגם אם חל ְולֵֹ֣
 פורים בשבת ואסור לקרוא בשבת לא ידחו ליום ראשון ששה עשר באדר אלא יקדימו ליום י"ד

ִ֖ם  בָּ ְכתָּ ה ּכִ ּלֶ ֵא  י ַהיִָּּמיםְ֙ הָּ ֵנַ֤ ת ש ְ ים ֵאֵ֣ ה בכתב אשוריתִלְהיֵֹ֣ות עֹש ִ֗ ָֽ נָּ ָּ ה ְוש  ִ֖ נָּ ָּ ל־ש  כָּ ם ּבְ ֑  ְוִכְזַמּנָּ

  :גם בשנה מעוברת יקראו באדר הסמוך לניסן כלומר אדר ב'

ים  ִרֶ֨ ה ִנְזּכָּ ֵאּלֶ ים הִָּ֠ ים  ע"י קריאת המגילה)כח( ְוַהיִָּּמֵ֣ ש ִָ֜ נתינת משלוח ע"י משתה ושמחה וְוַנע 
לאביונים וכנגד ארבע דברים שגזר המן תיקנו מצוות אלו גזר להשמיד שלא ישאר שום מנות ומתנות 

מצוה מהתורה לכן נתוספה עוד מצוה קריאת המגילה חשב לאבד את הגוף מן העולם לכן עושים 
הוא  משתה חשב להרוג ולהפרישד הנפש מהגוף עושים שמחה שהיא לנפש חשב ושללם לבוז נהפוך

הְ֙  וכל אחד שולח לחבירו מנות ומתנות לאביונים חָּ ּפָּ ֗דֹור ִמש ְ ֹור וָּ ל־ּדֵ֣ כָּ ה  ואפילו ישראליםּבְ חָּ  ּפָּ ּוִמש ְ

ועדיף מעבודת הקרבנות  של כהנים מתאספים ביחד קוראים המגילה ואוכלים ושותים ושמחים
ִ֥ה  ואפילו מתלמוד תורה ה  משה עשרהמוקפת חומה מימות יהושע בן נון ביום חְמִדינָּ ִ֖ המוקפת ּוְמִדינָּ

יר  קוראים בי"ד חומה מימות אחשורוש על אף שאינה מוקפת חומה מימות  שושן שקוראת בט"וְוִעֵ֣

יר יהושע אלא רק מימות אחשורוש  ִע֑ ים  שאר עיירות שאינם מוקפות שקוראות בי"דוָּ י ַהּפּוִרֵ֣ ִויֵמֵ֞

ם  ִ֖ ים ְוִזְכרָּ הּוִד  ֹוְך ַהיְּ ַעְברּוְ֙ ִמּתֵ֣ ָֽ א יַ ה לַֹ֤ ּלֶ ֵא֗ ם: ס קריאת המגילההָּ ָֽ ּוף ִמזְַּרעָּ  לֹא־יָּסִ֥

י  הּוִדִ֖ ַכִ֥י ַהיְּ ְרּדֳּ ִיל ּומָּ ִביַחֶׁ֛ ה ַבת־א  ָּ֧ ְלּכָּ ר ַהּמַ ב ֶאְסּתֵֶ֨ ְכּתֹ ּתִ ֶקף ברוח הקודש )כט( ַוִ֠ ל־ּתֹ֑ ֶאת־ּכָּ

יתְלקַ  תוקפו של נס פורים ִנָֽ ֵ ים ַהזִֹּ֖את ַהש ּ ֶרת ַהּפּוִרֶׁ֛ ָּ֧ ת ִאּגֶ שבפעם הראשונה מרדכי כתב  יֵּ֗ם ֵאֵ֣
לבדו ועם ישראל נטש את קיום פורים לכן אסתר כתבה יחד עם מרדכי שדבריה של המלכה 

 :יתקיימו

ים  ִרָ֜ ח ְספָּ ַלֶ֨ ש ְ ים ּוֵמאָּ  ספרי המגילה)ל( ַויִּ ִרַ֤ ַבע ְוֶעש ְ ֶֶ֨ ים ֶאל־ש  הּוִד֗ ל־ַהיְּ ה ֶאל־ּכָּ הְ֙ ְמִדינָּ 

ֹום  לִ֖ י ש ָּ ְבֵרִ֥ ֵו֑רֹוש  ּדִ ַחש ְ ּות א  שאינם מעוררים את חמת האומות עלינו מכיון שעקר המגילה ַמְלכִ֖

ת הנקמה בעמלק הרי היא כספר תורה תורת אמת ודיני כתיבתה כספר תורה וניתנת להדרש  ֶוֱאֶמָֽ

 :כספר תורה

ם  יֶה֗ ְזַמּנֵ ה ּבִ ּלֶ ֵאָ֜ ים הָּ ִרֶ֨ ם ֶאת־ְיֵמ֩י ַהּפֻ זמנים הרבה תיקנו ט"ו לבני כרכים המוקפים י"ד )לא( ְלַקיֵֶּּ֡
לבני עיירות שאינם מוקפות ולבני כפרים שצריכים שיקרא להם אחד מבני העיר תיקנו במצבים מסוימים 

י ַהיְּ  את י"א י"ב י"ג ַכַ֤ ְרּדֳּ ם מָּ ֵליֶהָ֜ ֩ר ִקיֶַּ֨ם ע  ֶ ש  א  ּו ַעל־ּכַ מִ֥ ֶׁ֛ר ִקיְּ ֶ ש  ה ְוַכא  ְלּכָּ  הּוִדיְ֙ ְוֶאְסּתֵֵ֣ר ַהּמַ

תָָּֽם: קָּ ֹות ְוַזע  י ַהּצֹמִ֖ ְבֵרִ֥ ם ּדִ ֑ ִ֖ם ְוַעל־ַזְרעָּ ָּ  ַנְפש 

ֶפר: פ ָֽ ּסֵ ִ֖ב ּבַ ה ְוִנְכּתָּ ֵאּ֑לֶ ים הָּ ִרִ֖ י ַהּפֻ ְבֵרִ֥ ר ִקיַַּ֕ם ּדִ ר ֶאְסּתֵ  ַמֵ֣  )לב( ּוַמא 

 



 

 

ם֩ )א(  ֶלְך  ַויָּּש ֶ ַחש ְ אחשרש ַהּמֶֶ֨ ִֶ֖רץ א  אָּ ס ַעל־הָּ ׀ ַמֶׁ֛ ֹוש  מאה מדינות ביבשה כגימטריא של ֵורָּ֧

ם מס ָֽ י ַהיָּּ ִ֥ עשרים ושבע מדינות על איי הים ובהטלת המסים הכבדים גרם לכל נתיניו להתרושש ְוִאיֵּ
היהודים שם אותם חפשים  –וכולם נעשו בימיו עניים אמנם כל זאת לשאר העמים אבל לעם אסתר 

  :לו והעביד להם את כל העמים והממלכותבעולם ולא שילמו מיסים א

שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורות לפרסם את הנס בקריאת המגילה ולעשות את ימי הפורים לימי 
משתה ושמחה שלחו לה חכמים קנאה את מעוררת עלינו בין האומות שיאמרו שמחים אנו במפלתם 
)וכמו ששמענו בימינו כמה רשעי אומות העולם אומרים ממש דבר זה על חג הפורים( שלחה להם 

  –חזרה הרי 

ְקּפֹוְ֙  ַ֤ה תָּ ֵ ש  ל־ַמע  ֹו  חוזקו)ב( ְוכָּ ת  ּורָּ ֹו  של  אחשורושּוְגבֵ֣ לִ֖ ּדְ ִ֥ר ּגִ ֶ ש  י א  ַכ  ְרּדֳּ ת מָּ ֻדּלֵַ֣ תְ֙ ּגְ ש ַ רָּ ּופָּ

ס ָֽ רָּ י ּופָּ ַדִ֥ ים ְלַמְלֵכִ֖י מָּ י ַהיִָּּמ  ְבֵרֵ֣ ֶפרְ֙ ּדִ ים ַעל־ֵסְ֙ תּוִב֗ ם ּכְ לֹוא־ֵהֵ֣ ֶלְך ה  ֑ וא"כ אין חשש או  ַהּמֶ

 :ה או קביעת הפורים תתעורר קנאתם ואין אנו מתגרים בהם על ידי כךסיבה שרק בגלל כתיבת המגיל

ֹוש   ֵור  ַחש ְ ֶלְך א  ֵ֣ ֶנהְ֙ ַלּמֶ י ִמש ְ הּוִד֗ י ַהיְּ ַכֵ֣ ְרּדֳּ י׀ מָּ ֵ֣ שר על כל העמים  גזבר וזקן היהודים ובכל )ג( ּכִ

דֹולְ֙  העולם נשמע שמעו וכל המלכים יראים מפניו ּוי ְלרֵֹ֣  בתורהְוגָּ צִ֖ ים ְורָּ הּוִד  יו ַליְּ ֑ ולא לכל ב ֶאחָּ
אחיו שפרשו ממנו קצת מחברי הסנהדרין כי נעשה קרוב למלכות ולכן היה בטל קצת מתלמודו 

ֹום  -אמנם לא היתה לו ברירה מכיון שהיה עסוק בלהיות  לִ֖ ִ֥ר ש ָּ ֹו ְודֵֹב ש  טֹובְ֙ ְלַעּמ  מטיב ּדֵֹרִ֥

ֹו:-הגיע שלום עם האומות ודובר איתם שלום כדי שאחרי מותו לא ינקמו בזרעו ומזה  ל־ַזְרעָֽ  ְלכָּ

 סליק מגילת  אסתר ופירושה בעז"ה הנותן לנו דעת ושמחה 

וימי הפורים האלו לא יעברו ממנו ומזרענו עד עולם בשמחה ובאחדות 

 ובדביקות בתורה אמן
 

  



 

 :המגילה קריאת אחר ברכה

רּוךְ  ה ּבָּ ד ַאּתָּ ם ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  ְיֹדוָּ עֹולָּ ב. הָּ רָּ  ֶאת הָּ

ן. ִריֵבנוּ  יֵננוּ  ֶאת ְוַהּדָּ ֵתנוּ  ֶאת ְוַהּנֹוֵקם. ּדִ ם. ִנְקמָּ ּלֵ ַ  ְוַהְמש 

מּול ל ּגְ נוּ  אֹוְיֵבי ְלכָּ ֵ ע. ַנְפש  ְפרָּ נוּ  ְוַהּנִ ֵרינוּ  לָּ רּוךְ . ִמּצָּ  ּבָּ

ה ד ַאּתָּ ע. ְידֹוָּ ְפרָּ ֵאל ְלַעּמוֹ  ַהּנִ רָּ ל ִיֹשְ ֵריֶהם ִמּכָּ ֵאל. צָּ  הָּ

יעַ   :ַהּמֹוש ִ

 :יעקב שושנת מתחילין בשחרית

ר ֶ ש  ַצת ֵהִניא א  בֹות ַויֶָּּפר ּגֹוִים ע  רּוִמים ַמְחש ְ  :ע 

קּום ֵלינוּ  ּבְ ם עָּ דָּ ע אָּ ש ָּ ֵלק ִמזֶַּרע זָּדֹון ֵנֶצר. רָּ מָּ  :ע 

ה אָּ רוֹ  ּגָּ ש ְ עָּ ה ּבְ רָּ תוֹ . ּבֹור לוֹ  ְוכָּ ה ּוְגֻדּלָּ ֶכד ּלוֹ  יְָּקש ָּ  :לָּ

ה ּמָּ וֹ  ּדִ ד ִלְלּכֹד ְבַנְפש  ש  . ְוִנְלּכַ ּקֵ ִמיד ּבִ ַמד ְלַהש ְ ה ְוִנש ְ  :ְמֵהרָּ

ן מָּ יו ֵאיַבת הֹוִדיעַ  הָּ בֹותָּ ְנַאת ְועֹוֵרר א  ִנים ַאִחים שִֹ  :ַלּבָּ

ֵמי זַָּכר ְולֹא אּול ַרח  י. ש ָּ תוֹ  ּכִ ג ַעל ְבֶחְמלָּ גָּ  :אֹוֵיב נֹוַלד א 

ע זַָּמם ש ָּ יק ְלַהְכִרית רָּ ד. ַצּדִ ֵמא ְוִנְלּכַ יֵדי טָּ הֹור ּבִ  :טָּ

ַבר ֶחֶסד ְגַגת ַעל ּגָּ ב ש ִ ע. אָּ ש ָּ יו ַעל ֵחְטא הֹוִסיף ְורָּ אָּ טָּ  :ח 

ַמן ִלּבוֹ  טָּ בֹות ּבְ יו ַמְחש ְ רּומָּ ר. ע  ְתַמּכֵ שֹֹות ַויִּ ה ַלע  עָּ  :רָּ

ַלח יָּדוֹ  י ש ָּ ֵ ְקדֹוש  ְסּפוֹ . ֵאל ּבִ ַתן ּכַ ם ְלַהְכִרית נָּ  :ִזְכרָּ

ַכי ִכְראֹות ְרּדְ י מָּ א ּכִ ֵתי ֶקֶצף יָּצָּ ן ְודָּ מָּ נוּ  הָּ ן ִנּתְ ָּ ּוש   :ְבש 

ַבש   ר קשַֹ  לָּ ש ַ ד ְוקָּ ַזר ִמְסּפֵ ב צֹום ְוגָּ ֶ ֵאֶפר ַעל ַויֵּש   :הָּ

ֹמד ֶזה ִמי ר ַיע  ה ְלַכּפֵ גָּ גָּ את ְוִלְמחֹל ש ְ ון ַחּטַ בֹוֵתינוּ  ע   :א 

ַרח ֵנץ ב ּפָּ ה ֵהן. ִמּלּולָּ ַדּסָּ ה ה  ְמדָּ ִנים ְלעֹוֵרר עָּ ֵ  :ְיש 



 

ִריֶסיהָּ  ן ִהְבִהילוּ  סָּ מָּ קֹותוֹ  ְלהָּ ַמת ֵיין ְלַהש ְ יִנים ח  ּנִ  :ּתַ

ַמד רוֹ  עָּ ש ְ עָּ ַפל ּבְ עוֹ  ְונָּ ִרש ְ ה. ּבְ שָֹּ ה ֵעץ לוֹ  עָּ יו ְוִנְתלָּ לָּ  :עָּ

יֶהם ְתחוּ  ּפִ ל ּפָּ ֵבי ּכָּ י. ֵתֵבל יֹוש ְ ן פּור ּכִ מָּ ךְ  הָּ  :ְלפּוֵרנוּ  ֶנְהּפַ

יק ע ִמיַּד ֶנֱחַלץ ַצּדִ ש ָּ ן אֹוֵיב. רָּ ַחת ִנּתַ וֹ  ּתַ  :ַנְפש 

מוּ  ֵליֶהם ִקיְּ שֹֹות ע  ֹמחַ  ּפּוִרים ַלע  ל ְוִלשְֹ כָּ ה ּבְ נָּ ה ש ָּ נָּ  :ְוש ָּ

ִאיתָּ  ת ֶאת רָּ ִפּלַ ַכי ּתְ ְרּדְ ר מָּ ן. ְוֶאְסּתֵ מָּ יו הָּ נָּ ֵעץ ַעל ּובָּ ִליתָּ  הָּ  :ּתָּ

ּנַת ַ ֹוש  ֹקב ש  ה ַיע  לָּ ה  ה צָּ ֵמחָּ ם ְושָֹּ ְראֹותָּ  ַיַחד ּבִ

ֵכֶלת י ּתְ כָּ ְרּדְ  :מָּ

ם תָּ ּועָּ ש  ִייתָּ  ּתְ ֶנַצח הָּ ם. לָּ תָּ ל ְוִתְקוָּ כָּ דֹור ּדֹור ּבְ  :וָּ

ל ְלהֹוִדיעַ  ּכָּ ֶ וּ  לֹא קֶֹויךָּ  ש  ְלמוּ  ְולֹא. ֵיֹבש  ֶנַצח ִיּכָּ  לָּ

ל ךְ  ַהחֹוִסים ּכָּ  :ּבָּ

רּור ן אָּ מָּ ר הָּ ֶ ש  ֵקש   א  ִדי ּבִ רּוךְ . ְלַאּבְ ַכי ּבָּ ְרּדְ  מָּ

הּוִדי ה. ַהיְּ רּורָּ ת ֶזֶרש   א  ֶ ה. ַמְפִחיִדי ֵאש  רּוכָּ  ּבְ

ר ִדי ֶאְסּתֵ ע  רּוִרים. ּבַ ל א  ִעים ּכָּ ְרש ָּ רּוִכים. הָּ ל ּבְ  ּכָּ

יִקים ּדִ ה ְוַגם. ַהּצַ  :ַלּטֹוב זָּכּור ַחְרבֹונָּ
 ואתה נועם ויהי אומרים שבת ובמוצאי. תתקבל בלא שלם קדיש'. וכו קדוש ואתה אומרים כך ואחר

 . עלינו. ברכו. י"ק. השחר אילת על למנצח. שלם קדיש. קדוש

 


