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בגמ' מסכת מגילה ז" .אמר רב שמואל בר יהודה 1 :שלחה להם אסתר לחכמים :קבעוני לדורות
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
זוגא חלופי רבי יוחנן ומעייל רבי יונתן :שלחה להם אסתר לחכמים :כתבוני לדורות .שלחו לה:
הלא כתבתי לך שלישים ,שלישים ולא רבעים .עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה כתב זאת
זכרון בספר ,כתב זאת  -מה שכתוב כאן ובמשנה תורה ,זכרון  -מה שכתוב בנביאים ,בספר
 מה שכתוב במגילה ...האמר שמואל :אסתר ברוח הקודש נאמרה...תניא ,רבי אליעזר אומר :2אסתר ברוח הקודש נאמרה ,שנאמר ויאמר המן בלבו .רבי עקיבא
אומר :אסתר ברוח הקודש נאמרה ,שנאמר ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל ראיה .רבי מאיר
 1פי' הגמ' אמר רב שמואל בר יהודה :שלחה להם אסתר לחכמים בשנה השניה :קבעוני מעתה
חובה לדורות ,לעשות יום טוב ולקרות מגילה ,כדי להיות לי לשם! שלחו לה חכמים :אם נעשה
כן ,הרי שק נאה את מעוררת עלינו לבין האומות! שיאמרו שאנו שמחים להזכיר את מפלתן.
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
יוחנן ורב חביבא מתנו האי מלתא דלקמן .מפסקינן למילתא ,ואמרינן ,דבכוליה סדר מועד,
כל היכא דמתני כי האי זוגא  -ארבעה חכמים אלו דלעיל ,בעינן לחלופי רבי יוחנן ,שהוזכר
שם בטעות ,ומעייל במקומו את רבי יונתן .והכי מתנו :לאחר שקבלו חכמים את דבריה של
אסתר ,וקבעו קריאת המגילה לדורות ,שלחה להם אסתר לחכמים עוד :כתבוני לדורות
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
כתבתי לך שלישים ולא רבעים" .והכי פירושו" :שלישים" דווקא  -דבשלשה מקומות יש לנו
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
בתורה .דכתיב בענין מלחמת עמלק" :כתב זאת זכרון בספר" .ודרשינן ליה לקרא הכי" :כתב
זאת"  -מה שכתוב כא ן [בספר שמות] ובמשנה תורה ,שכל מה שכתוב בתורה ,קוראו הכתוב
מקרא אחד" .זכרון"  -היינו מה שכתוב בנביאים [בספר שמואל]" .בספר"  -מה שכתוב
במגילה .ולהכי קבעוה בין הכתובים ,דחשבינן למגילה מכלל "שלישים".
 2פי' תניא ,רבי אליעזר אומר :מגילת אסתר  -ברוח הקודש נאמרה .שנאמר "ויאמר המן
בלבו" .ומנין ידעו כותבי המגילה מה היה בליבו? אלא ודאי  -ברוח הקודש נאמרה .רבי
עקיבא אומר :מהכא מוכח דאסתר ברוח הקודש נאמרה ,שנאמר" :ותהי אסתר נשאת חן
בעיני כל רואיה" .דמנא ידעינן שנשאה חן בעיני כולם? על כרחך ,דעל ידי רוח הקודש ידעינן!
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:
אסתר ברוח הקודש נאמרה ,שנאמר ובבזה לא שלחו את ידם .אמר שמואל :אי הואי התם
הוה אמינא מלתא דעדיפא מכולהו ,שנאמר קימו וקבלו  -קימו למעלה מה שקיבלו למטה.
אמר רבא :לכולהו אית להו פירכא ,לבר מדשמואל דלית ליה פירכא .דרבי אליעזר  -סברא
הוא ,דלא הוה איניש דחשיב למלכא כוותיה ,והאי כי קא מפיש טובא ואמר  -אדעתיה
דנפשיה קאמר .דרבי עקיבא  -דלמא כרבי אלעזר ,דאמר :מלמד שכל אחד ואחד נדמתה לו
כאומתו .והא דרבי מאיר  -דלמא כרבי חייא בר אבא ,דאמר :בגתן ותרש שני טרשיים היו.
והא דרבי יוסי בן דורמסקית  -דלמא פריסתקי שדור .דשמואל ודאי לית ליה פירכא .אמר
רבינא :הי ינו דאמרי אינשי :טבא חדא פלפלתא חריפתא ממלי צני קרי .רב יוסף אמר ,מהכא:
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
מכלל הכתובים וכשפרש"י בפסוק ומאמר אסתר קיים גו' ונכתב בספר גו' אסתר בקשה מחכמי
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
הקודש נאמרה :שנאמר" :קימו וקבלו" ,ודרשינן :קימו למעלה ,בשמים  -מה שקיבלו ישראל
למטה .ולידע דקבלו בשמים ,ודאי דבעינן רוח הקודש!
אמר רבא :לכולהו הנך לכל אותם ראיות שהביאו האמוראים לעיל ,להוכיח שאסתר נאמרה
ברוח הקודש  -אית להו פירכא ,אפשר לדחות לבר מהך דשמואל  -דלית ליה פירכא .והכי
איכא למפרך להו :האי דרבי אליעזר ,דיליף מ"ויאמר המן בלבו"  -איכא למפרך הכי:
דדלמא באמת לא ברוח הקודש נאמרה ,אלא סברא הוא ,שכך אמר המן בליבו ,דהא לא
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,
שנתכוון להביא כבוד זה לעצמו .וראיה דרבי עקיבא  -איכא למפרך הכי :דדלמא האי
דכתיב" :ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל ראיה"  -כרבי אלעזר היא ,דאמר :מלמד שכל אחד
ואחד  -נדמתה לו אסתר כאומתו ,והיו כולם אומרים בפיהם :זו  -משלנו היא! חזינן מהכא,
שנשאה חן בעיני כל רואיה ,ואין צריכין לזה רוח הקודש .והא דאייתי רבי מאיר ראיה ,מהא
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
שמבין דבריהם .ומרדכי שהיה ראש הסנהדרין  -ידע בשבעים לשון ,ולכן הבין את שפתם.
והא דאייתי רבי יוסי בן דורמסקית ,מהא דכתיב במגילה דלא שלחו ידם בביזה במקומות
הרחוקים  -נמי לאו ראיה היא ,דדלמא פריסתקי [שלוחים] שדור [שלחו] יושבי המקומות
הרחוקים למרדכי ואסתר ,לומר להם שלא נגעו בביזה ,כדי שלא ירע בעיני המלך .אבל האי
דשמואל  -ודאי לית ליה פירכא .דכדי לידע הנהגת שמים  -ודאי בעינן רוח הקודש .אמר
רבינא :היינו דאמרי אינשי :טבא חדא פלפלתא חריפתא  -ממלי צני קרי [טוב גרגר אחד של
פלפל  -מסלים מלאים דלועים] .רב יוסף אמר :מהכא ילפינן דברוח הקודש נאמרה :דכתיב
"וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים" .ומנא ידעינן שלא יעברו לעתיד? אלא ודאי
דברוח הקודש נאמרה .רב נחמן בר יצחק אומר :מהכא ילפינן לה :דכתיב "וזכרם [של ימי
הפורים] לא יסוף מזרעם" [דמקרא ד"וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים"  -לא מוכח
אלא איהודים שבאותו דור ,תוס'].

הט אזנך ושמע לדברי חכמים כו' פי' שתהיה המגילה מכלל המצות שאינן אלא דברי חכמים
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
השלשה כמאן דסבירא ליה הכי דכתיב כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה הוא מקום
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
למימר דתלמוד נו לא חש שישיבו לה כן דאין כאן משום דאין נביא רשאי לחדש דהא איכא
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
ידועים שהיא תקנת נביאים" ועיין פמ"ג משב"ז תרץ ס"ק י מגילה דברי קבלה הוה כשל תורה
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
חיים סימן תרפז כתב שאפילו מצוות דאורייתא נדחים לגמרי מפני מקרא מגילה "דהיא דברי
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
הר"מ ז"ל [לולב ח ,ט] בדרבנן מצוה הבאה בעבירה יצא ,כתב פרי מגדים (משבצות זהב סימן
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
בדרבנן לקולא מגילה דברי קבלה אין אומרים בו ספק לקולא ובפרי מגדים אשל אברהם סימן
תרפח ס"ק ד כתב סיבה אחרת "מכל מקום אי אמרת שלא לקרות כלל עוקר בוודאי מצות
עשה מדברי סופרים".
ובפרי מגדים משבצות זהב סימן תרצב ס"ק ג "ומגילה דברי קבלה י"ל לא אמרינן ספק לקולא,
ולא דמי ללולב ביום טוב שני ,וצ"ע" ומובא במשנה ברורה סימן תרצב ס"ק טז "כתב הפמ"ג
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,
צריך לכוין ולשמוע משליח ציבור .מגילה דברי קבלה ,כפרשת זכור .ולכן גם אם יש חומש
לפניו לא יקרא מהחומש אלא יכוין לשמוע מהשליח ציבור ויעקוב בחומש אחרי השליח ציבור"

שמחה בפורים מדברי קבלה כדברי תורה
בדרכי משה הקצר אורח חיים סימן תרצו ס"ק ג "ונראה דאפילו אבלות יום ראשון אין לנהוג
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
אליה זוטא סימן תרצב ס"ק א כת ב בשל"ה יכוין בברכות ושהחיינו גם על סעודת פורים
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
כדברי קבלה וכדברי תורה וכתב "ולכאורה עכ"פ בין השמשות כל שיש אונס יוכל לקרות ,ספק דרבנן
לקולא  ...ולפי מה שכתב הט"ז [ס"ק ב ד"ה ולענין] דברי קבלה ,יש לומר בין השמשות לא יצא" .וכן
בפרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן תרצב ס"ק ג "ודיעבד אם קרא בין השמשות י"ל ספק
דרבנן לקולא .ואפשר דברי קבלה שאני ,אם לא באונס והכרח גדול יש לצדד בין השמשות"
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
אינה לעכובא" וכן בשער הציון סימן תרצב ס"ק כז" דקריאה דיום חמור מלילה ,דהוא מדברי קבלה,
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
ואין שלום דתלו ברצו ומקילין בהן למעוברות אבל כאן כתיב וכאשר [קימו] על נפשם [וגו'] דברי
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:

נחלקו המפרשים בזיהוי ובסדר מחברי המגילה באסתר (פרק ט כ כט ולב) וַ ִּי ְכ ֹּ֣תב ָמ ְר ֳּד ַַ֔כי
ל־ת ֶקף
ת־כ ֵ֑
ת־ה ְדבָ ִּ ִ֖רים ָהא ֵֶ֑לה וגו' ַ֠ וַ ִּת ְכתב ֶא ְס ֵּ֨תר ַה ַמ ְל ָ ָּ֧כה בַ ת־אֲ ִּב ַ ַ֛
ֶא ַ
יחיִּ ל ו ָמ ְר ֳּדכַ ַ֥י ַה ְיהו ִּ ִ֖די ֶא ָ
ְל ַקיֵּ֗ם ֹּ֣את ִּא ֶ ָּ֧ג ֶרת ַהפו ִּ ַ֛רים ַה ִ֖זאת ַהש ִּ ִֽנית ו ַמאֲ ַ ֹּ֣מר ֶא ְס ַ֔תר ִּק ַיַּ֕ם ִּד ְברַ֥י ַה ֻּפ ִּ ִ֖רים ָהא ֵֶ֑לה ְונִּ ְכתָ ִ֖ב
ַב ִֽס ֶפר וא"כ נשמע שנכתב על ידי מרדכי ואסתר וכך פירשו חלק מהפרשנים שם ובגמ'
מסכת בבא בתרא( 3טו ).מבואר שאנשי כנסת הגדולה כתבו את המגילה וברמב"ם
" 3אנשי כנסת הגדולה כתבו יחזקאל ושנים עשר ,דניאל ומגילת אסתר" פירש"י אנשי
כנסת הגדולה  -חגי זכריה ומלאכי זרובבל ומרדכי וחבריהם .ולכאורה יש להקשות

מגיל ה (א א) כתוב והדברים ידועים שהיא תקנת נביאים ולכן יש שכתבו שאסתר
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
מכתבי הקודש ולא היתה נכתבת בכלל חמש מגילות אך מכיון שנכתבה מפי הנביאים
ניתנת גם להדרש כפסוקי התורה וניתנת לכתיבה כספר בפני עצמו ואינה עתידה להבטל
ויש שכתבו להיפך 4שמרדכי ואסתר כתבו את המגילה כדי לקרא בה ואחריהם באו
אנשי כנסת הגדולה והחילו עליה דין 'כתבי הקדש'.
שרש"י בפי' לאסתר (פרק ט פסוק כ) כתב "ויכתב מרדכי  -היא המגלה הזאת כמות
שהיא" וכן באלשיך שם וזהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה שבהם כל ענין המן
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
שהיא תקנת נביאים ובדברי ירמיהו מבאר כתב רבינו שהיא תקנת הנביאים ולא תקנת
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
עמהם שאין כח ביד יחיד לתקן תקנה זאת להוסיף על דברי קבלה וכן בחידושי מהרי"ק
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
קריאתה שצריך כדין ספר  ...ועיין בירושלמי כאן פ"א ה"ז דהמגילה נאמרה מסיני ור"ל
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
אף שלא לצורך קריאה וא"כ גם בכתיבתה יש שני דברים אחד מה שנכתבת בכלל כל
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
דמיא במקצת לס"ת 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 .וכן בכל מס' מגילה נקראה בשם מגילה סתם וכן ברכתה על מקרא
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:
 4בחידושי מרן רי"ז הלוי [הלכות מגילה פרק ב' הלכה ט'] דבספר סדר עולם [פרק כ"ט]
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

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

יחיִּ ל ו ָמ ְר ֳּדכַ ַ֥י
באסתר פרק ט' פס' כט נקראת אגרת ַ֠"וַ ִּת ְכתב ֶא ְס ֵּ֨תר ַה ַמ ְל ָ ָּ֧כה בַ ת־אֲ ִּב ַ ַ֛
ל־ת ֶקף ְל ַקיֵּ֗ם ֹּ֣את ִּא ֶ ָּ֧ג ֶרת ַהפו ִּ ַ֛רים ַה ִ֖זאת ַהש ִּ ִֽנית" ובפסוק לב נקראת ספר
ת־כ ֵ֑
ַה ְיהו ִּ ִ֖די ֶא ָ
"ו ַמאֲ ַ ֹּ֣מר ֶא ְס ַ֔תר ִּק ַיַּ֕ם ִּד ְברַ֥י ַה ֻּפ ִּ ִ֖רים ָהא ֵֶ֑לה ְונִּ ְכתָ ִ֖ב ַב ִֽס ֶפר" ובגמ' מס' מגילה יט .ואמר רבי
חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב :מגילה נקראת ספר ונקראת אגרת ,נקראת
ספר  -שאם תפרה בחוטי פשתן פסולה ,ונקראת אגרת  -שאם הטיל בה שלשה חוטי
גידין כשרה פירוש שצריך לתפרה דווקא בגידין ,כדין ספר תורה ונקראת אגרת ,שאינה
המגילה בארץ ,שלא ניתנה נבואה להכתב בחו"ל .ותירץ הגרי"ז ,שיש שני דינים
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
לקרא בה ,אך עדיין לא היתה המגילה חלק מ'כתבי הקדש' ,שהרי כדי לכתוב כתבי
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
הקדש' .ועיין עוד בדברי הגרי"ז שם שהאריך .והנה ,לאחר שאנשי כנסת הגדולה
החילו על המגילה דין 'כתבי הקדש' ,שוב הדין מחייב לקרא את המגילה כמו
שקוראים כתבי הקדש ,והיינו בברכה ומתוך הכתב במגילה כשרה.
 5מהנ"ל ומלשון הרמב"ם תמיהה גדולה על מה שכתב בספר מנחת משה (ע' רלח):
"ונראה לפי מש"כ הר"ן למס' תענית (דף ז מדפי הרי"ף) וז"ל :דלא נקרא דברי קבלה
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
וכ"כ רע"ב ריש מסכת אבות והוצרכה אסתר לשלוח לחכמים קבעוני לדורות ולא רצו
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
סי"א) והרי מגילת אסתר בכלל כתובים [וכ"כ רש"א שאין קריאת מגילה רק מצוה
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
ובמס' בבא בתרא דף יד :נקראת מגילה "סידרן של כתובים :רות וספר תהלים ,ואיוב
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
ואינך קראן בשמן לבד .וכן לקמן במי כתבן .ונ"ל משום דתהלים דמיא במקצת לס"ת
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.
וכן בכל מס' מגילה נקראה בשם מגילה סתם וכן ברכתה על מקרא מגילה סתם"6

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
כלי המקדש ובנו מאסתר דריוש נתן רשות לבנות את המקדש ולעלות לירושלים וכך
הוא סדר השנים לפי מה שכתב בספר סדר הדורות
כורש 7מלך ראשון בפרס מלך גם על בבל בשנת ג' אלפים ש"צ ,והיו מלכים לפניו
בפרס אלא שהיה מלך ראשון למלכות הכללי שבבל היתה ג"כ בידו ובו בשנה נשלמו
שבעים של גלות בבל משנת מלוך נבוכדנצר וכורש היה מלך חסד ואוהב ישראל ונקרא
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
על בבל בשנת ג' למלכותו ג' אלפים שצ"ב  3392ובאותה שנה נגלה דבר לדניאל
(דניאל סי' יו"ד)
ואחריו מלך אחשורוש בשנת ג' אלפים שצ"ב 3992 .ומלך  14שנים ובתחלת מלכותו
8
כתב שטנה (עזרא ד') ונתבטל בנין בית המקדש

 . 6ומשמע 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
 7מלכי פרס נבוכו רבים במספרם אעפ"י שבסדר עולם (פכ"ח ופ"ל) אמרו שהיו למדי
ופרס רק ארבעה מלכים ,אכן לדעת פרקי רבי אליעזר (פמ"ט) היו יותר ,וברש"י דניאל
י"א ,וכ"כ ר' סעדיה וראב"ע וכותבי זכרונות ,מנו לפרס י"ד .עיין יוחסין מאמר ה' זמן
ה' ובמאור עינים פל"ד (צמח דוד):
 8וכנראה לפניו היה קאמביסי בן מלך כורש שמלך אחר אביו [שנת] שצ"ב מלך ב'
לפרס ,וכתבו שהוא ארתחשסתא הראשון המוזכר בעזרא (סימן ד') שבטל בנין הבית,

ובשנת ג' אלפים שצ"ה  3995שנת שלוש למלכותו עשה משתה מכיון שחשב שנשלמו
 70שנה של גלות בבל ועם ישראל לא נשתחררו וחשב שבכך נתקיימה מלכותו והוציא
כלי המקדש:9

ודריוש מאגא מלך ג' לפרס ,מלך תחתיו .ומלך שנה ומת :ואחריו היה דריוש
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
ההיא .ומלך זה לכד עיר בבל והחריבה ונתקיימה נבואת ישעיה י"ג ,כל העם הנמצא
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.
ומעשה אסתר היה בימיו .ויש חולקין :וי"א שאחשורוש מלך אחרי ארתחשסתא מלך
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
 9כמבואר במסכת מגילה (יא ):כתיב" :בימים ההם כשבת המלך וגו' עשה משתה",
משמע דבתחילת מלכותו עשה את המשתה .וכתיב בתריה" :בשנת שלש למלכו".
קשיין קראי אהדדי!? אמר רבא :האי דאמר קרא "כשבת"  -אין כוונת המקרא לומר:
בזמן שישב על כסא מלכותו ,אלא מאי "כשבת"  -לאחר שנתיישבה דעתו .שהיה
אחשורוש דואג בתחילת מלכותו ,שמא יצאו ישראל מתחת ידו  -במלאת שבעים שנה
לגלות בבל .ועתה ,שלפי חשבונו כבר מלאו שבעים שנה  -ועדיין לא נגאלו ,נתיישבה
דעתו .והכי אמר אחשורוש :בלשצר חשב האי חושבנא דלקמן  -וטעה .אנא חשיבנא
 ולא טעינא .מאי היא האי חושבנא דבלשצר? דכתיב דקאמר להו קודשא בריך הואלישראל ,לאחר שגלו לבבל" :כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה  -אפקוד אתכם
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
מאסר חדון ,שהיה מלך אשור .והכי אמר בלשצאר :חשוב ארבעין וחמש שנין
דנבוכדנצר ,ועשרים ותלת דאויל מרודך שמלך אחריו ,ותרתי שנין דידיה  -דבלשצאר
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,
שלקחם נבוכדנצר מירושלים]  -ואשתמש בהו .אמר בלשצר :השתא ודאי תו לא
מיפרקי! אפיק מאני דבי מקדשא  -ואשתמש בהו .והיינו דקאמר ליה דניאל" :ועל מרי
שמיא התרוממת [על אדון השמים התגאית] ,ולמאניא די בייתיה היתיו קדמך [ואת
כלי בית המקדש הביאו לפניך] " .וכתיב" :ביה בליליא קטיל בלשאצר מלכא [כשדאי]
" .וכתיב" :ודריוש מדאה קבל מלכותא כבר שנין שתין ותרתין" .אמר אחשורוש :איהו
 בלשצר  -מיטעא טעי בחושבניה .אבל אנא ,חשיבנא  -ולא טעינא .דהיינו טעותיהדבלשצר :דמי כתיב "כי לפי מלאת למלכות בבל שבעים שנה" ,דחשיב בלשצר שבעים
שנה מיום ש נטלה בבל את המלכות? הא "לפי מלאת לבבל" כתיב! ומאי "לבבל" -
לגלות בבל .דהיינו ,מזמן גלות יהויכין .אם כן ,כמה שנין בצירן [נפחתו] מחושבנא

ותלקח אסתר בשנת  7למלכותו שנת ג' אלפים שצ"ט 3999
ובשנה ה 12למלכותו המן הפיל פור ל שנת ג' אלפים ת"ד 3404 .ונמצא שאסתר לא
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)..
המן נתעשר שמצא אוצרות מלכי יהודה (מסכת מגילה) .והרג את התך שהיה משיב
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
חילופייהו [חשב והעלה במקומן] הני שנין :חדא דבלשצר ,שהרי בשנת שתים שלו -
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
שנים מתחילת מלכותו .הא שבעין! כיון דחזי אחשורוש דמלו שבעין ולא איפרוק
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
טעותיה?! ומבארינן :איהו נמי מיטעא טעי ,משום דאיבעי ליה למימני מחרבות
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
יכניה עד שחרב הבית .ואיהו  -אחשורוש גופיה  -כמה שנין מלך? ארביסר [ארבע
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
למלכות דריוש מלך פרס" .חזינן שלא נבנה הבית עד שנה שניה לדריוש השני ,בנו של
אחשורוש ,שמלך אחריו!? אמר רבא :אותם שנים שמנינו לעיל  -שנים מקוטעות הוו.
דיש בהן שנים של האחרון  -שנבלעו בשנותיו של זה שלפניו .כגון בדריוש המדי
וכורש ,שמנינו להם ה' שנים ,באמת לא תמצא להם אלא ארבע שנים ,לפי שאחת
משנות מלכותו של כורש  -היתה בזמן שמלך כבר דריוש .וכן בשנות נבוכדנצר ואויל
מרודך ,נבלעה שנה אחת משנות אויל מרודך  -בשנותיו של נבוכדנצר .אם כן ,חסר
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
שהאריך ימים כ"כ .ונראה ע"ש מרדכי הראשון היו נקראים הממונים:
ולאחר אחשורוש מלך דריוש בן אחשורוש על פרס בשנת ג' אלפים ת"ו  3406ובויקרא
רבה ובתוס' פ"ק דראש השנה (דף ג' ב') הוא בנה של אסתר ,ובן שבע שנים היה
במלכו .ומלך  32שנים ושנתיים לאחר מלכותו החל בנין בית שני בשנת ג' אלפים ת"ח
( 3408רש"י עבודה זרה ט .והוא שנת שבעים לחורבן (שהיה של"ח).

ברכות המגילה

שר ִקדְּ ָּשנ ּו
ָּּברו ְּך ַא ּ ָּתה ְיהֹוָּה אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָּ עוֹ לָּ ם .א ֶ
ְ ּב ִמ ְצוֹ ָּתיו וְ ִצ ּוָּנ ּו ַעל ִמ ְק ָּרא ְמגִ ּ ָּלה:
שה נִ ִּסים
ש ָּע ָּ ֹ
ָּּברו ְּך ַא ּ ָּתה ְיהֹוָּה אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָּ עוֹ לָּ םֶ .
לַ אבוֹ ֵתינ ּו ַּביּ ִָּמים הָּ הֵ ם ַּבז ּ ְַמן הַ זֶּה:
שהֶ ֱחיָּנ ּו וְ ִקיּ ְָּמנ ּו
ָּּברו ְּך ַא ּ ָּתה ְיהֹוָּה אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָּ עוֹ לָּ םֶ .
יענ ּו לַ ז ּ ְַמן הַ זֶּה:
וְ ִה ִ ּג ָּ

(א) ַויְהִ ִ֖י

שו ֵ֑רוֹ ש מלך פרס היה שמלך אחרי כורש וזרובבל בסוף גלות השבעים
ימי אחַ ְ
ִ ּב ֵ ֵ֣

שנה בשנת ג' אלפים שצ"ב )3992( .ומלך  14שנים ובתחלת מלכותו כתב שטנה (עזרא
שוֵר֗ וֹ ש ברשעו מתחילתו ועד סופו שבימיו בטלה
ד') ונתבטל בנין בית המקדש הֵ֣ וּא אחַ ְ

ְ

ך שמלך מעצמו ולא היה מזרע המלוכה
עבודת בית המקדש בגלל עצתה של אשתו ושתי הַ ּמֹלֵ ְ֙

שֶׁ֛בַ ע וְ ֶע ְש ִ ִ֥רים וּמֵ אָּ ִ֖ה ְמ ִד ָּ ָֽינה:
מֵ ֵֹ֣הדּ ּו וְ ַעד־כּ וּש ֶ
שֵ֣בֶ ת׀
(ב) ַּבי ּ ִָּמִ֖ים הָּ ֵה ֑ם ְּכ ֶ

כשרצה

ש ִ֖ר
לשבת הַ ֶּ ֵ֣מלֶ ְך אחַ ְשוֵר֗ וֹ ש ַ֚ ַעל ִּכ ֵ ֵ֣ ּסא ַמ ְלכוּתוֹ א ֶ

שבנה

דומה לשל שלמה המלך שנלקח מירושלים על ידי פרעה נכה וממנו נלקח על יד נבוכדנצר לבבל
ומשם לקחו כורש המדי לעילם ואחריו מלך אחשורוש ורצה לשבת על הכסא ולא יכל ולכן הביא
אדריכלים ממצרים לעשות כמותו ולא יכלו ממש לעשות כמותו ועשו כסא דומה ושמוהו

ּשִ֥ן
ּ ְ -בשו ַ

הַ ִ ּב ָּ ָֽירה:
שלוֹ שְ֙ ְל ָּמ ְלכוֹ ג' אלפים שצ"ה ( )3995כשנתקיימה המלכות בידו
(ג) ִ ּב ְש ַ ַ֤נת ָּ
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ואז נשלמה

ש ּ ֶתה הסיבה למשתה י"א ששקט ממלחמותיו
בניית הכסא ואז גם ניצח בכל מלחמותיו ָּע ָּשֵ֣ה ִמ ְ

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

ל־ש ָּ ִ֖ריו וַעבָּ ָּ ֑דיו ֵ ֵ֣חיל׀
י"א שנשא את ושתי וי"א כי לפי חישובו ישראל לא יגאלו עוד ְלכָּ ָּ
ּ ָּפ ַ ֵ֣רס ו ָּּמ ַ ֗די ַ ָֽה ּ ַפ ְר ְּת ִ ֶׁ֛מים דוכסים מזרע המלוכה של פרס ומדי וְ ָּש ֵ ִ֥רי הַ ְּמ ִדינִ֖וֹ ת ְלפָּ ָּ ָֽניו:
ר עושר זה מצא על שפת נהר פרת ששם החביא נבוכדנצאר את כל אוצרותיו
ְ֙ש ְ֙
אֶ ת־עֹ ֶ

(ד) ְ ּבהַ ְרא ֹ֗תוֹ
ְּכ ֵ֣בוֹ ד מַ ְלכוּתוֹ וְ ֶ֨ ֶאת־י ְָּקר ִּת ְפאֶ ִֶ֖רת

והיו בהם גם בגדי הזהב שמונת הבגדים של הכהן הגדול

בבית המקדש ולבשם להתהדר בהם ולהראות את

ּ ְ -גדו ָּּּל ֑תוֹ י ִ ֵָּ֣מים ַר ִ ּבים ְשמוֹ ִנִ֥ים ו ְּמאַ ִ֖ת יָֽוֹ ם:

(ה) ו ִּב ְמ ֵ֣לוֹ את׀ הַ י ּ ִ ֵָּ֣מים הָּ ֵ֗א ּ ֶלה ָּע ָּשֵ֣ה הַ ּ ֶמֶּ֡לֶ ְך משתה בעצתו של המן הרשע ְלכָּ ל־הָּ ָּ ֵ֣עם
ירה מכיון שישבו והתערבבו
ּשן הַ ִ ּב ָּ ָ֜
ים שנמצאו על ידי כך שחייבים מיתה ְ ּבשו ֶ֨ ַ
להכשילם הַ ִ ּנ ְמ ְצ ִא ֩
ד־ק ָּ ֶׁ֛טן ִמ ְש ּתֶ ִ֖ה ִש ְב ַ ֵ֣עת י ִָּמ֑ים ַּבח ַַ֕צר ִ ּג ַ ּנִ֥ת ִ ּביתַ ִ֖ן הפנימי של הַ ֶּ ָֽמלֶ ְך
בסעודת הרשע ְל ִמ ָּ ָּ֧ ּגדוֹ ל וְ ַע ָּ
שהיו נטועים שם עצי פרי ועצי בשמים:
היהודי

(ו) ובין אילן לאילן היו פרוסים יריעות חֵ֣ וּר׀ בדי תחרה עשויים מצמר לבן ַּכ ְר ַ ֵ֣ ּפס ו ְּת ֵ֗כלֶ ת מיני

ש ֑ש
י־בוּץ וְ ַא ְר ּג ָָּּמן ַעל־ ְ ּג ִלִ֥ילֵ י כֶ ִ֖סֶ ף וְ ַע ּ ֵ֣מו ֵּדי ֵ
משי יקר ָּאח ּו ְ֙ז רקומים עם ְ ּבחַ ְבלֵ ֵ֣
ָּש ִ֖ש אבנים
ומתחת להם ִמ ֵּ֣טוֹ ת׀ ז ָּ ֵָּ֣הב ו ֶָּ֗כסֶ ף כדי לישב עליהם בזמן הסעודה ַ ֶׁ֛על ִ ָֽר ְצ ַ ִ֥פת ַּבהַ ט־ו ֵ
טובות ויקרות וְ ַ ִ֥דר וקרא דרור וְ ס ָּ ָֹֽח ֶרת לסוחרים ,שאינם צריכים לשלם מיסים:
שיש נדיר

לים ִמ ּ ֵכ ִ ֵ֣לים שוֹ ִנ֑ים וגם בכלי המקדש וְ ֵ ִ֥יין ַמ ְלכֶׁ֛ וּת ָּ ִ֖רב והיה
(ז) וְ הַ ְשקוֹ תְ֙ ִ ּב ְכ ֵ ֵ֣לי זָּהָּ ב וְ כֵ ִ ִ֖

משקה כל אחד ביין זקן מכפי גילו ְּ ַכ ִ֥יד הַ ֶּ ָֽמלֶ ְך:

ְ

ל־רב ֵּביתוֹ שרי הסעודה והם שר
י־כן׀ י ַ ֵ֣ ִּסד הַ ּ ֗ ֶמלֶ ך ַ֚ ַעל ָּּכ ַ ֵ֣
אין א ֵֹנ֑ס ִּכ ֵ ֵ֣
ת ִ֥י ּה כַ דָּּ ִ֖ ת ֵ ֵ֣
(ח) וְ הַ ּ ְש ִ ָּ
ָּאיש מאומות
המשקים האופים והטבחים לַ ע ִ֖שוֹ ת ִּכ ְרצִ֖ וֹ ן מבית ישראל ִאיש מבית ישראל ו ִ ָֽ

העולם לכל אחד להכין לו כרצונו:
תֵ֣י הַ ּ ַמ ְל ָּּכה ָּע ְשתָּ ִ֖ה ִמ ְש ּ ֵ
ש ִ֖ר לַ ֶּמִ֥לֶ ְך אחַ ְשו ֵָֽרוֹ ש :ס
ָּש ֑ים ֵַ֚ ּבית הַ ּ ַמ ְלכוּת א ֶ
תֵ֣ה נ ִ
ַש ּ ִ
(ט) ַ֚ ַ ּגם ו ְ
(י) ומרדכי הצדיק התפלל לפני ה' מאותו היום עד יום השביעי לחם לא אכל ומים לא שתה ו ַּ -ביּוֹ ְ֙ם
יעי וי"א שהיה שבת ְּכ ִ֥טוֹ ב לֵ ב־הַ ֶּמִ֖לֶ ְך ַּ ָּב ֑י ּיִן גירה ה' בו מלאך שיערבב את משתהו ָּא ַמֶּ֡ר
הַ ּ ְש ִב ִ
יסים הַ ְמ ָּש ְֵ֣ר ִתים
א ֵזתֵַ֣ר וְ כַ ְר ַּכס ִש ְב ַעתְ֙ הַ ָּ ֵ֣ ּס ִר ִ
ִ֠ ִל ְמהו ָּּמן ִ ּבז ְֶָּּ֨תא חַ ְרבוֹ ָּנָ֜א ִ ּבגְ תַָּ֤א וַאבַ גְ ָּת ְ֙
ת־פ ֵנִ֖י הַ ֶּמִ֥לֶ ְך אחַ ְשו ֵָֽרוֹ ש:
באותם שבעה ימים אֶ ּ ְ
תָּ֧י הַ ּ ַמ ְל ָּּ ֶׁ֛כה ִל ְפ ֵנִ֥י הַ ֶּמִ֖לֶ ְך ערומה ולבושה רק ּ ְ -ב ֶ ֵ֣כ ֶתר מַ ְלכ֑ וּת
ַש ּ ִ
(יא) ִ֠ ְלהָּ ִביא אֶ ת־ו ְ
על כך שהיתה מעבידה את בנות ישראל ערומות ביום השבת הניפוץ צמר וכותנה ְלהַ ְר ֶ֨אוֹ ת ָּ ָֽה ַע ִּ ַ֤מים
וְ הַ ּ ָּש ִרי ְ֙ם אֶ ת־י ְָּפ ָּי ּה ִּ ָֽכי־טוֹ בַ ִ֥ת ַמ ְראֶ ִ֖ה ִ ָֽהיא:
ונעשנה

ְ

בר הַ ּ ֶמלֶ ך כי חשבה שאחשורוש שיכור
א ִ ּב ְד ַ ֵ֣
ַש ִּ ֗תי לָּ בוֹ ְ֙
(יב) ו ְַּת ָּמ ֵֵ֞אן מלשון סירוב הַ ּ ַמ ְל ָּּ ֵ֣כה ו ְ
ורבותינו פירשו שפרחה בה הצרעת כי הייתה מפשטת את בנות ישראל בשבת כך גם נגזר

אד וַח ָּמ ִ֖תוֹ ָּּבע ָּרִ֥ה ָֽבוֹ :
יס֑ים ַוי ּ ְִק ַֹ֤צף הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ ְ֙ך ְמ ֹ
ביד הַ ָּּס ִר ִ
ש ִ֖ר ְ ּ ַ ֵ֣
עליה להיות ערומה בשבת א ֶ

(יג)

ְ

ת ֑ים שבקיאים בקביעת עיתים וזמנים מכיון
ַו ֹי ֵּ֣אמֶ ר הַ ּ ֶמלֶ ך לַ חכָּ ִמִ֖ים בני יששכר שהם י ְֹד ֵ ֵ֣עי ָּ ָֽה ִע ּ ִ

שיודעים לעבר שנים ולקדש חודשים על פי חכמת

ְ
בר זהו מנהג הַ ּ ֶמלֶ ך להביא את
התורה ִּכי־כֵ ְ֙ן דְּ ַ ֵ֣

הדבר ִל ְפ ֵנַ֕י ָּּכל־י ְֹד ֵעִ֖י דָּּ ִ֥ ת ו ִ ָָּֽדין:
(יד)

ובני יששכר סירבו לדון דין זה ואמרו למלך שמאז חורבן הבית ניטלה עצתם ואינם יכולים לדון

דיני נפשות ואז פנה המלך ליועצים הגויים שסביבו וְ הַ ָּּק ֵ֣רֹב אֵ ֗ ָּליו לערוך את הדברים הללו הם

ש ָּת ְ֙ר הממונה על שתיה ורויה של יין ַא ְד ָּ ֵ֣מ ָּתא
ַּכ ְר ְש ָּ ַ֤נא הממונה על הכרשינים כלומר מאכל הבהמה ֵ
ממונה על כל עשיית דינים שעל פני האדמה ַת ְר ִשיש ממונה על בית המלכות שהיה בנוי משיש ֶמ ִֶ֥רס
מ ְר ְס ָּנִ֖א ממרס מערבב את הסולת ְממוּכָּ ֑ן שמכין ומספק להם את כל
מערבב ממרס את העופות ַ
צרכיהם ִש ְב ַ ֵ֞עת ָּש ֵ ֵ֣רי׀ ּ ָּפ ַ ֵ֣רס ו ָּּמ ַ ֗די רֹאֵ ְ֙י ּ ְפ ֵ ֵ֣ני הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ י ּ ְֹשבִ ִ֥ים ִראש ָֹּנִ֖ה ַּב ּ ַמ ְל ָֽכוּת:
את־מַ א ַמ ְ֙ר הַ ֶּ ֵ֣מלֶ ְך
א־ע ְש ָּ֗תה ֶ ָֽ
שֵ֣ר ָֽלֹ ָּ
ת ֑י ַ ֵ֣על׀ א ֶ
ַש ּ ִ
ה־לעשוֹ ת ַּב ּ ַמ ְל ָּּכִ֖ה ו ְ
(טו) ְּכ ָּדתְ֙ ַ ָֽמ ַּ
יסים :ס
אחַ ְשוֵרוֹ ש אשר גזר עליה לעשות ְ ּ ַב ִ֖יד הַ ָּּס ִר ִ ָֽ
(טז) ַו ֹי ֵּ֣אמֶ ר מומכן ְממו ָּּ֗כן הוא המן נכדו של אגג ִל ְפ ֵ ַ֤ני הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ ְ֙ך וְ הַ ּ ָּש ִרים ַ֤לֹא ַעל־הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ ְ֙ך ְלבַ דּ וֹ
אלא גם עלי מכיון ושתי היתה מבזה את המן ומכה אותו במנעלה על פניו ורצה לנקום בה ָּעוְ תָּ ִ֖ה
ל־מ ִדינִ֖וֹ ת
שר ְ ּבכָּ ְ
ל־ה ַע ִּמים א ַ֕ ֶ
ל־כ ָּ ֵ֣
ל־כל־הַ ּ ָּש ִרי ְ֙ם וְ ַע ָּּ
תֵ֣י הַ ּ ַמ ְל ָּּכ֑ה ִּ ַ֤כי ַע ָּּ
ַש ּ ִ
מלשון עוון ו ְ
הַ ֶּמִ֥לֶ ְך אחַ ְשו ֵָֽרוֹ ש:
ָּשים ְלהַ ְבזִ֥וֹ ת ַּב ְעלֵ יהֶ ִ֖ן ְ ּב ֵעינֵיהֶ ֑ן ְ ּב ָּא ְמ ָּ ֗רם
ל־כל־הַ ּנ ִ
(יז) ִּ ָֽכי־י ֵ ֵַ֤צא ְדבַ ר־הַ ּ ַמ ְל ָּּכ ְ֙ה ַע ָּּ
אה וכמו שהיא
ֹא־ב ָּ
תָּ֧י הַ ּ ַמ ְל ָּּ ֶׁ֛כה ְלפָּ ָּנִ֖יו וְ ל ָּ ָֽ
ַש ּ ִ
לחברתה הַ ֶּ ֵ֣מלֶ ְך אחַ ְש ֵורֶּ֡וֹ ש ָּא ֵַ֞מר ְלהָּ ִֶ֨ביא אֶ ת־ו ְ
יכולה לבזות את בעלה המלך כך גם אנו יכולות לבזות את בעלינו:

אשה

שַ֤ר ָּש ְָֽמע ְ֙ ּו
ֹאמ ְרנָּה׀ ָּש ֵ֣רוֹ ת ָּ ָֽ ּפ ַרס־ו ָּּמ ַ ֗די לכל שרי המלך א ֶ
(יח) ְ ָֽוהַ יֶּ֨וֹ ם הַ ֶז ָּ֜ה ּת ַ ֵ֣
מ ְל ּ ָּכה שלעגה למלך ואמרה עליו ששומר האורוות של אביה היה וגם
אֶ ת־דְּ ַ ֵ֣בר הַ ּ ַ
על כל ְל ִֹ֖כל ָּש ֵ ֵ֣רי הַ ֶּמ֑לֶ ְך ו ְּכ ַ ִ֖די ויש בזה הרבה ִ ּב ָּז ּיִ֥וֹ ן ו ָּ ָָּֽקצֶ ף:

ביושבם במשתה
הן יחלו ללגלג

ְ

ר־מ ְלכ ּותְ֙ גזרת מלכות להמיתה כנקמה ִמ ְ ּלפָּ ָּניו שאין צריך
ם־על־הַ ֶּ ֵ֣מלֶ ך ֗טוֹ ב י ֵ ֵַ֤צא ְדבַ ַ
(יט) ִא ַ

את הסכמת השרים אלא המלך לבדו יוכל לשפוט וְ י ִָּּכתֵֶׁ֛ב ְ ּב ָּדתִֵ֥י ָּ ָֽפ ַרס־וּמָּ ַ ִ֖די בספר החוקים וְ ֵ֣לֹא
א־ת ָ֜בוֹ א
שר ָֽלֹ ָּ
יַעב֑ וֹ ר שזה יהיה תקף לכל מי שמבזה את בעלה וחוק זה לא יבוטל ש -א ֶ֨ ֶ
ַש ִּ ֗תי ִל ְפ ֵנ ְ֙י הַ ֶּ ֵ֣מלֶ ְך אחַ ְשוֵרוֹ ש ואם תבוא תתחייב עונש מוות ולכן ו ַּמ ְלכו ָּּת ּ ְ֙ה י ִּתֵֵ֣ן הַ ּ ֶמלֶ ְך
ו ְ
ִל ְרע ּותָּ ִּ֖ה לחברתה הַ ּטוֹ בָּ ִ֥ה ִמ ֶּ ָֽמ ּנָּה וחשב לשכנע את המלך שייתן לו את בתו להיות אשה למלך:
ל־מ ְלכוּתוֹ ִּכ ִ֥י אע"פ שַ -ר ָּּב ִ֖ה הִ ֑יא
ש ְ֙ה ְ ּבכָּ ַ
שָֽר־יַע ֶ
(כ) וְ נִ ְשמַ ֩ע וישמעו כולם ּ ִפ ְת ָּגֶ֨ם הַ ֶּ ַ֤מלֶ ְך א ֶ
ד־ק ָּ ָֽטן בייחוס מאשתו כאחשורוש
ָּשים י ְִּת ַ֤נ ּו י ְָּק ְ֙ר ְלבַ ְעלֵ יהֶ ן ְל ִמ ּג ִָּ֖דוֹ ל בייחוס מאשתו וְ ַע ָּ
וְ כָּ ל־הַ ּנ ִ֗
שהיה פחות מיוחס מושתי:

(כא) ַויִּיטַ ְ֙ב הַ דָּּ בָּ ר ְ ּב ֵע ֵינִ֥י הַ ֶּמִ֖לֶ ְך וְ הַ ּ ָּש ִ ֑רים

השרים הוטב בעיניהם שהמלך מחליט לבד ותוסר

האחריות מהם ודבר זה בסוף היה מפלה להמן שכשרצה לתלות את המן לא היה צריך להסכמת
השרים והקב"ה מקדים רפואה

למכה ַו ִ֥י ּ ַעש הַ ֶּמִ֖לֶ ְך ִּכ ְדבַ ִ֥ר ְממו ָּ ָּֽכן:

ל־מ ִד ָּ ַ֤ינה
ל־מ ִדינֵ֣וֹ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך אֶ ְ
ל־כ ְ
ִש ַ ַ֤לח ְספָּ ִרי ְ֙ם כתובים וחתומים בטבעת המלך אֶ ָּּ
(כב) ַוי ּ ְ
ל־אישְ֙ ש ֵ ֵֹ֣רר ְ ּבבֵ יתוֹ מושל באשתו
ל־עִ֥ם ו ָָּּעִ֖ם ִּכ ְלשוֹ נ֑וֹ ִל ְהיַ֤וֹ ת ָּּכ ִ
ו ְּמ ִדי ָּנ ְ֙ה ִּכ ְכ ָּתבָּ ּה וְ אֶ ַ
שוֹ ן ַע ָּֽמוֹ ולא לשנות את הלשון בבית אפילו אם אשתו היא בת לשון אחרת
ואפילו ו ְּמ ַד ֵּב ִ֖ר ִּכ ְל ִ֥
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

ברצינות :פ

(א) ַאחַ ְ֙ר

הַ דְּ בָּ ִ ֵ֣רים הָּ אֵ ּ ֶלה

כאשר פג תוקף

ש ְך ח ַמִ֖ת הַ ֶּ ֵ֣מלֶ ְך אחַ ְשו ֵ֑רוֹ ש ז ַ ַָּ֤כר
היין ְּכ ַ֕ ֹ

שר־נִ גְ ַזִ֖ר ָּע ֶ ָֽליהָּ
ר־ע ָּש ָּתה וְ ֵא ִ֥ת א ֶ
ש ָּ
את א ֶ
ַש ִּת ְ֙י וְ ֵ ֵ֣
אֶ ת־ו ְ

ונזכר שגזר שלא תבוא לפניו ושיקחו

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

להורגם:

אה:
ֹאמ ִ֥ר ּו נַע ֵ ָֽרי־הַ ֶּמִ֖לֶ ְך ְמ ָּש ְרתָּ ֑יו יְבַ ְק ִ֥ש ּו לַ ֶּ ֶׁ֛מלֶ ְך נְ ָּע ִ֥רוֹ ת ְ ּבתוּלִ֖ וֹ ת טוֹ ִ֥בוֹ ת מַ ְר ֶ ָֽ
(ב) ַוי ּ ְ
ל־מ ִדינֵ֣וֹ ת מַ ְלכוּתוֹ ֹ֒
(ג) וְ יַפְ ֵֶ֨קד הַ ֶּ ֵ֣מלֶ ְך ּ ְפ ִק ִידים ְ ּבכָּ ְ
ה־בתוּלָּ ה טוֹ ֶַ֨בת ַמ ְר ָ֜ ֶאה
ת־כל־נַע ָּ ָֽר ְִ֠
את בנותיהם כדי להחביאן שלא יבעלו למלך סתם וְ י ְִק ְ ּבצֵ֣ ּו אֶ ָּּ
ָּש ֑ים וְ נ ִָּ֖תוֹ ן
ל־יד הֵ ֶ ֶׁ֛גא ְס ִ ִ֥ריס הַ ֶּמִ֖לֶ ְך ש ֵ ֵֹ֣מר הַ ּנ ִ
ָּשים אֶ ַ ִ֥
ל־בית הַ ּנ ִ
ּשַ֤ן הַ ִ ּב ָּיר ְ֙ה אֶ ֵּ ֵ֣
אֶ ל־שו ַ
יהן:
ּ ַת ְמרו ֵּק ֶ ָֽ

לחפש את הבנות שהרי ודאי יחביאו הורים

ִיטב הַ דָּּ ָּ ֶׁ֛בר ְ ּב ֵע ֵינִ֥י הַ ֶּמִ֖לֶ ְך
ת ֑י ַוי ּ ַ ָּ֧
ַש ּ ִ
ב ְ ּב ֵע ֵ ֵ֣יני הַ ּ ֶמלֶ ְך ִּת ְמ ִ֖לֹ ְך ּתֵַ֣חַ ת ו ְ
שר ִּתיטַ ְ֙
(ד) וְ ַ ָֽה ּנַע ָּ ֗רה א ֶ ַ֤
ַו ִ֥י ּ ַעש ֵּ ָֽכן :ס
איש יְהו ִּדי
(ה) ִ ֵ֣
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שאמו משבט

ירה
ּשֵ֣ן הַ ִ ּב ָּ ֑
יהודה הָּ ָּ ִ֖יה ְ ּבשו ַ

אדם חסיד שהיה מודה ומתפלל לפני

ה' על עמו ומייחד שם ה' כנגד כל באי עולם בזה שלא השתחוה להמן ששם על חזהו כנגד ליבו ע"ז
ונתכוון שישתחוו לע"ז

ִ ִ֖קיש אִ ִ֥יש י ְִמ ִ ָֽיני

ו ְּש ֵ֣מוֹ

משבט

ן־ש ְמ ִ ֶׁ֛עי בן גרא
ָּאיר ֶּב ִ
ָּמ ְר ֳּ ּד ַ֗כי שמשול למור (בושם) טהור ֶּ ֵ֣בן י ִ ָּ֧

בנימין:

 11הציבור אומר בקול רם וחוזר הבעל קורא לומר

ֶּבן־

שֵ֣ר הֶ גְ לָּ ה
שֵ֣ר הָּ גְ ְל ָּתה ִעִ֖ם יְכָּ נְ ָּ ֵ֣ יה ֶ ָֽמלֶ ְך־יְהו ָּ ּ֑דה א ֶ
ּשלַ יִם ִעם־הַ ּגֹלָּ ְ֙ה א ֶ
שַ֤ר הָּ גְ לָּ ְ֙ה ִמ ֵ֣ירו ָּ
(ו) א ֶ
ְ
נְ בוּכַ ְדנֶא ַ ִ֖ ּצר ֶמִ֥לֶ ך ָּּב ֶ ָֽבל:12
(ז) ַוי ְִֶ֨הי א ָ֜ ֵֹמן אֶ ת־ה ַד ָּּ֗סה

שהיתה צדיקה והצדיקים נמשלו

להדסים ִ ַ֤היא אֶ ְס ּ ֵת ְ֙ר

נקראת כך על שם

שהסתירה עצמה בבית מרדכי והסתירה את עמה ומולדתה וגם הפרסיים היו קוראים לה "אסתההר"

אב ו ֵ
ת־ת ַא ְ֙ר וְ טוֹ ַ ֵ֣בת ַמ ְראֶ ה ו ְּב ַ֤מוֹ ת
ָּא ֑ם וְ הַ ּנַע ָּ ַ֤רה יְפַ ּ ֹ ְ֙
על שם כוכב הנוגה ַּבת־דּ ֹדוֹ ִּ ֶׁ֛כי ֵא ִ֥ין ָּ ִ֖ל ּה ָּ ֵ֣
בת לאשה וקרא לה
ְ֙יה היתה אמה מעוברת וְ ִא ּ ָּמ ּה מתה בלידתה אותה ְל ָּק ָּ ָּ֧ח ּה ָּמ ְר ֳּ ּד ַ ֶׁ֛כי לִ֖ וֹ ְל ַ ָֽ
ָּא ִב ָּ ְ֙
ְלבַ ת כמו בית על משקל "ביתו זו אשתו":
(ח) ַוי ִ ְ֗הי ְ ּב ִה ּ ָּש ַ ַ֤מע דְּ בַ ר־הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ ְ֙ך

הסתיר מרדכי את אסתר ועבור הפקידים לחפש נערות יפות שמעו

שיש אחת יפת תואר יותר מכולם וחיפשו את אסתר ולא מצאו והמלך בשמעו נתן דת וגזר גזירה

וְ ָּדתוֹ

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

ר בעל כרחה
ל־יד הֵ ָּ ֑גי ו ִַּת ָּּל ַ ַ֤קח אֶ ְס ּ ֵת ְ֙
ירה אֶ ַ ֵ֣
ּשִ֥ן הַ ִ ּב ָּ ִ֖
ממחבואה ָּֽו ְב ִה ָּּק ֵֵ֞בץ נְ ָּע ִ֥רוֹ ת ַר ֶּׁ֛בוֹ ת אֶ ל־שו ַ

ָּשָֽים:
ל־יד הֵ ַ ִ֖גי ש ֵֹמִ֥ר הַ ּנ ִ
ל־בית הַ ּ ֶמלֶ ְך אֶ ַ ִ֥
אֶ ֵּ ֵ֣

שא ֶ ֵ֣חסֶ ד ְלפָּ נָּיוֹ֒ כשהגי ראה אותה בפעם הראשונה כשבאה
יטב הַ ּנַע ָּ ֵ֣רה ְב ֵעינָּיו ו ִַּת ּ ֵָּ֣
(ט) ו ִַּת ֶ֨ ַ
לבית הנשים נשאה חן בעיניו והחן הזה נשאר עליה בעיניו כאילו שנשאה אותו איתה עליה
ְ֙ה חלקים כמו מנות לָּ תֵֵ֣ת לָּ ּה שהיה מזדרז וממהר אצלה
ת־מנוֹ ֶת ָּ ְ֙
ָּ
ת־ת ְמרו ֶ ַּ֤קיהָּ וְ אֶ
ִ֠ ַויְבַ הֵ ל אֶ ּ ַ

מלֶ ְך
ת־ל ִּ֖ה לשרתה ִמ ֵּ ֵ֣בית הַ ֶּ ֑
שֵ֣בַ ע הַ ְ ּנ ָּערוֹ ת הָּ ְראֻ יִ֥וֹ ת ָּ ָֽל ֶת ָּ
יותר מכולן וְ אֵ תְ֙ ֶ

כדי למנות את

ימי השבוע שכל יום נערה אחרת היתה משמשת לפניה "חולתא" ביום א'" ,רקיע" ביום ב'" ,גננת" ביום

ְש ֶ ָּ֧ ּנהָּ וְ אֶ ת־נַערוֹ תֶֶׁ֛יהָּ
ג'" ,אורה" ביום ד'" ,רחשנית" ביום ה'" ,חורפית" ביום ו'" ,מנוחה" ביום שבת ַוי ַ
ָּשָֽים:
ְל ִ֖טוֹ ב שהאכילה מאכלים כשרים וי"א שהאכילה זרעונים כי לא אכלה טריפות ֵּב ִ֥ית הַ ּנ ִ

קֹו֑ק ַאח ֵ ֵ֣רי
יכל ְי ָּ
אי ְת ֵאנִ ים מו ָּּע ִ ַ֕דים ִל ְפ ֵנִ֖י הֵ ַ ֵ֣
 12עיין ירמיהו פרק כד ( -א) ִה ְר ַאנִ י ְיקֹוָּקֹ֒ וְ ִה ּ ֵנ֗ה ְש ֵנ ְ֙י דּ ו ָּּד ֵ ֵ֣
ת־ש ֵ ֶ֨רי יְהו ָּ ָּ֜דה וְ אֶ ת־הֶ חָּ ָּ ַ֤רש
־ב ֶבֶּ֡ל ֶאת־יְכָּ נְ ָּ ֵ֣ יה ּו בֶ ן־יְהוֹ י ִ ֵָּ֣קים ֶ ָֽמלֶ ְך־יְהו ָּּד ֩ה וְ ֶא ָּ
הַ גְ לֵ֣ וֹ ת נְ בוּכַ ְד ֶרא ַ ֵ֣ ּצר ֶ ָֽמלֶ ְך ָּּ
אד ִ ּכ ְת ֵא ֵנִ֖י הַ ַּב ּ ֻכ ֑רוֹ ת וְ הַ דֵּ֣ וּד
ּש ִ ַלם ַוי ְִב ֵא ִ֖ם ָּּב ֶ ָֽבל( :ב) הַ דֵּ֣ וּד אֶ ָּ֗חד ְּתאֵ נִ י ְ֙ם טֹ ֵ֣בוֹ ת ְמ ֹ
וְ אֶ ת־ הַ ּ ַמ ְס ֵּג ְ֙ר ִמ ֵ֣ירו ָּ
תַ֤ה ר ֶֹא ְ֙ה י ְִר ְמ ָּיה ּו
ה־א ּ ָּ
ש ִ֥ר לֹא־תֵ ָָּֽאכַ ְִ֖לנָּה מֵ ָֽרֹ ַע :ס (ג) ַו ֹי ֶּ֨אמֶ ר ְיקֹ ָּוָ֜ק ֵא ֗ ַלי ָּ ָֽמ ַ
אד א ֶ
אֶ ָּ֗חד ְּת ֵאנִ י ְ֙ם ָּר ֵ֣עוֹ ת ְמ ֹ
ֹא־ת ָּאכַ ְִ֖לנָּה מֵ ָֽרֹ ַע :פ (ד)
ש ִ֥ר ל ֵ
אד א ֶ
אד וְ ָָּֽה ָּרעוֹ תְ֙ ָּר ֵ֣עוֹ ת ְמ ֹ
ָּוא ַֹמִ֖ר ְּתאֵ ִנ֑ים הַ ְּתאֵ ִ ַ֤נים הַ ּטֹבוֹ תְ֙ ט ֵֹ֣בוֹ ת ְמ ֹ
ֵ
ֵ
ֵ
ן־א ִּ ֵ֞כיר
ִש ָּר ֵאל ּ ַכ ְּת ֵא ִנִ֥ים הַ ּטֹבִ֖ וֹ ת הָּ א ּ ֶ֑לה ּ ָֽכ ַ
ה־א ַ ַ֤מר ְיקֹ ָּו ְ֙ק אֱ ל ֵֹ֣הי י ְ
מר( :ה) ָֽכּ ֹ ָּ
קֹוִ֖ק אֵ ַלִ֥י לֵ א ָֽ ֹ
ַויְהִ ִ֥י ְדבַ ר־ ְי ָּ
ש ְמ ִּ ֶ֨תי ֵע ִ ַ֤יני עלֵ יהֶ ְ֙ם ְלטוֹ בָּ ה
שר ִש ָּ֜ ַל ְח ִּתי ִמן־הַ ּ ָּמ ִ֥קוֹ ם הַ ֶ ֶׁ֛ז ּה אֶ ִֶ֥רץ ּ ַכ ְשדִּ ִ֖ ים ְלטוֹ ָּ ָֽבה( :ו) וְ ַ
אֶ ת־ ּג ֵָּ֣לוּת יְהו ָּ ּ֗דה א ֶ֨ ֶ
יתי ְ֙ם וְ ֵ֣לֹא ֶא ֱהרֹס וּנְ טַ ְע ּתִִ֖ים וְ ִ֥לֹא ֶא ָּֽתוֹ ש( :ז) וְ נ ַָּת ִּת֩י לָּ ֶ֨ ֶהם ָ֜ ֵלב לָּ ַ ֵ֣ד ַעת
א ֶרץ הַ ֹז ּ֑את ו ְּבנִ ִ
בתִִ֖ים ַעל־הָּ ָּ ֵ֣
וַה ִש ֹ
ל־ל ּ ָּ ָֽבם :ס (ח) וְ כַ ְּתאֵ נִ י ְ֙ם
ָּש ִ֥ב ּו אֵ ַ ִ֖לי ְ ּבכָּ ִ
אנ ִֹכי ֶא ְ ֶה ִ֥יה לָּ הֶ ִ֖ם לֵ אלֹהִ ֑ים ִּ ָֽכי־י ֻ
ּ־לי ְל ָּעם וְ ָּ ֵ֣
א ִ ֹ֗תי ִַ֚ ּכי א ִ ֵ֣ני ְיקֹ ָּוק וְ הָּ יו ִ ֵ֣
ְ
ת־ש ָּרי ְ֙ו
־צ ְד ִק ָּי ֶּ֨ה ּו ֶ ָֽמלֶ ך־יְהו ָּ ַּ֤דה וְ ֶא ָּ
ֹא־ת ָּאכַ ְִ֖לנָּה מֵ ֑רֹ ַע ִ ּכי־ ֵֹ֣כה׀ ָּא ַ ֵ֣מר ְיקֹ ָּו֗ק ֵּ ֵ֣כן ִ֠ ֶא ּ ֵתן ֶאת ִ
ש ִ֥ר ל ֵ
ָּ ָֽה ָּרעוֹ ת א ֶ
ַעֵ֣וה
א ֶרץ הַ ֹז ּאת וְ הַ י ּ ְֹשבִ ִ֖ים ְ ּבאֶ ִ֥ ֶרץ ִמ ְצ ָּ ָֽריִם( :ט) וּנְ ַת ִּתי ְ֙ם לזועה ְלז ָּ
ּש ִ ֗ ַלם הַ ִ ּנ ְש ָּא ִרי ְ֙ם ָּּב ָּ ֵ֣
את׀ ְש ֵא ִ ֵ֣רית יְרו ָּ
וְ ֵ ֵ֣
ָֽר־אדִּ ֵ
יחִ֥ם ָּשָֽם:
ש ַ
ְל ָּר ָּעה ְל ִֹ֖כל ַמ ְמ ְלכֵ֣ וֹ ת הָּ אָּ ֶ֑רץ ְלחֶ ְר ָּ ַ֤ ּפה ו ְּל ָּמ ָּשלְ֙ ִל ְשנִ ָּ ֵ֣ינה וְ ִל ְקלָּ לָּ ה ְ ּבכָּ ל־הַ ְּמק ִֹ֖מוֹ ת א ֶ
שר־ ָּנתַ ִִּ֥תי לָּ הֶ ִ֖ם
ד־ת ּ ָּמ ְ֙ם מֵ ַ ֵ֣על הָּ א ָּד ָּמה א ֶ
(י) וְ ִש ַ ֵ֣ ּל ְח ִּתי בָּ ם ֶאת־הַ ֶח ִֶ֖רב ֶאת־הָּ ָּר ָּ ֵ֣עב וְ אֶ ת־הַ דָּּ ֑ בֶ ר ַע ּ ֻ
יהם :פ  -ולפי"ז מובן היטב מדוע הודגש מתי גלה מרדכי
וְ לַ אבוֹ ֵת ֶָֽ

ֹא־ת ִ ָֽ ּגיד
ש ִ֥ר ל ַ
ת ּ֑ה ִּ ָּ֧כי ָּמ ְר ֳּ ּד ַ ֶׁ֛כי צִ ָּ ִּ֥וה ָּע ֶלִ֖יהָּ א ֶ
ת־מוֹ לַ ְד ּ ָּ
ת־ע ָּּמ ִּ֖ה וְ אֶ ָֽ
ידה אֶ ְס ּ ֵתר אֶ ַ
ֹא־ה ִ ֵ֣ ּג ָּ
(י) ל ִ
כדי שיחשבו שהיא ממשפחה בזויה ואז ישלחו אותה כי אם ידעו שהיא ממשפחת שאול אז

היו מחזיקים בה::
ת־ש ֵ֣לוֹ ם אֶ ְס ּ ֵתר
ְ
(יא) ו ְּבכָּ ל־יֵ֣וֹ ם וָּיוֹ ם ָּמ ְר ֳּ ּדכַ ְ֙י ִמ ְתהַ ּ ֵל ְך ִל ְפ ֵנִ֖י ח ַ ֵ֣צר ֵּבית־הַ ָּּנ ִש ֑ים לָּ ַד ְַ֙עתְ֙ אֶ
האם היא צריכה לרופאים ולבטל כישופים שהטילו עליה הנערות האחרות לבטל את יפיה ו ַּמה־
ב ּה האם נלקחה למלך כי היה מתפלא איך יכול להיות שצדקת זו תינשא לערל ,אלא
ש ִ֖ה ָּּ ָֽ
י ּ ֵָּע ֶ
שעתיד דבר גדול שיארע לעם ישראל והיה ממתין לראות מה יעשה:
ֶּ֡יע ּת ֹ֩ר זמנה של כל  -נַע ָּ ֶ֨רה וְ נַע ָּ ָ֜רה לָּ בֵ֣ וֹ א׀ אֶ ל־הַ ֶּ ֵ֣מלֶ ְך אחַ ְשוֵר֗ וֹ ש ִמ ֵּק ֩ץ ֱהיֶ֨וֹ ת
(יב) ו ְּבהַ ִ ּג ַ
שֵ֣מֶ ן
ָּשי ְ֙ם ְש ֵ ֵ֣נים ָּע ָּשֵ֣ר חֹ ֶדש ִּ ֶׁ֛כי ֵּכ ִ֥ן י ְִמ ְל ִ֖א ּו י ֵ ְֵ֣מי ְמרו ֵּקיהֶ ֑ן ִש ּ ַָּ֤שה ח ֳָּּד ִשי ְ֙ם ְ ּב ֶ
ָ֜ ָּל ּה ְּכ ָּ ַ֤דת הַ ּנ ִ
מר בושם מיוחד שי"א שמכינים אותו מצמח כמו שנאמר בשיר השירים "אריתי מורי עם
הַ ּ ֹ
ָּשָֽים:
בשמי" וי"א שהוא נוזל היוצא מגרון הצבי וְ ִש ּ ַָּ֤שה ח ֳָּּד ִשי ְ֙ם ַּב ְ ּב ָּש ִמים ו ְּב ַת ְמרו ֵ ִּ֖קי הַ ּנ ִ
ְ

אה אֶ ל־הַ ֶּמ֑לֶ ך עם כל מיני
(יג) וּבָּ ֶזַ֕ה וכדי שלא תהיה חלשה בגלל מחשבתה בדרך ַ ָֽה ּנַע ָּ ִ֖רה ָּּב ָּ ֵ֣

ָּש ִ֖ים ַעד־
ֹאמר ִי ָּ ַ֤ ּנתֵָֽן לָּ ּ ְ֙ה לָּ בֵ֣ וֹ א ִע ּ ָּמ ּה ִמ ֵּב ִ֥ית הַ ּנ ִ
שר ּת ָ֜ ַ
שחוק וכלי זמר וגם  -אֵ ת֩ ָּּכל־א ֶ֨ ֶ
ֵּב ִ֥ית הַ ֶּ ָֽמלֶ ְך:
ל־יד ַש ַָֽע ְש ַ ֶׁ֛גז ְס ִ ִ֥ריס
שנִ י אֶ ַ ָּ֧
ָּשי ְ֙ם הֵ -
ל־בית הַ ּנ ִ
ה ּובַ בּ ֶֹקר ִ ֵ֣היא ָּש ֵָּ֞בה אֶ ֵּ ַ֤
(יד) ָּּב ֶ ֵ֣ע ֶרב׀ ִ ֵ֣היא בָּ ָּ֗א ִ֠
ש ֑ים כי לאחר שנבעלה למלך אין זה כבוד שאחר יבעלנה ולכן היא
הַ ֶּמִ֖לֶ ְך ש ֵ ֵֹ֣מר הַ ִ ָֽ ּפילַ גְ ִ
ֹא־ת ִ֥בוֹ א עוֹ ְ֙ד
תהיה מהפילגשים ורק אם לא ימצא המלך טובה הימנה אז ימליכנה ולכן ל ָּ
שָֽם:
אֶ ל־הַ ּ ֶמלֶ ְך ִּ ֵ֣כי ִאם־חָּ ֵ ִ֥פץ ָּּ ֶׁ֛ב ּה הַ ֶּמִ֖לֶ ְך וְ נִ ְק ְראָּ ִ֥ה ְב ֵ
יע ּתֹר־אֶ ְס ּ ֵ
ח־לוֹ ְל ַָ֜בת לָּ בֵ֣ וֹ א אֶ ל־
ש ֩ר לָּ ַ ָֽק ֶ֨
יחיִל ֵ֣דּ ֹד ָּמ ְר ֳּ ּד ַכֶּ֡י א ֶ
תֵ֣ר ַּבת־א ִב ַ ֵ֣
(טו) ו ְּבהַ ִ ֵ֣ ּג ַ
ה דָּּ בָּ ר וזהו סימן ואות לשכלה וזה הגביר את מציאת החן בעיני הממונים
הַ ּ ֗ ֶמלֶ ְך ַ֤לֹא ִב ְק ָּש ְ֙
ֹאמר הֵ ַגִ֥י ְס ִריס־הַ ֶּמִ֖לֶ ְך ש ֵ ֵֹ֣מר
ש ִ֥ר י ַ ֶׁ֛
אם אֶ ת־א ֶ
עליה שהייתה מצטנעת ולא מבקשת כלום ִִ֠ ּכי ִ ֵ֣
ֹאיהָּ שנדמתה לכל אחד כאילו היא מהאומה שלו
ֹשֵ֣את חֵ ן ְ ּב ֵע ֵינִ֖י ָּּכל־ר ֶ ָֽ
ָּש ֑ים ו ְַּת ִ ַ֤הי אֶ ְס ּ ֵת ְ֙ר נ ֵ
הַ ּנ ִ
והיה אומר זו משלנו:
ְ

ירי זהו עונת
ל־בית מַ ְלכוּתוֹ ַּב ִֹ֥ח ֶדש הָּ ע ִש ִ ִ֖
(טז) ו ִַּת ָּּל ַ ֶ֨קח אֶ ְס ּ ֵָ֜תר אֶ ל־הַ ֶּ ַ֤מלֶ ך אחַ ְשוֵרוֹ שְ֙ אֶ ֵּ ֵ֣

הצינה שהגופות נהנים אחד מהשני והקב"ה זימן את זה כדי לחבבה הוּא־ ֵֹ֣ח ֶדש טֵ ֵב ֑ת ִ ּב ְשנַת־
ש ִ֖בַ ע ְלמַ ְלכו ָּֽתוֹ :
ֶ
ָּשים הבתולות והבעולות ו ִַּת ּ ָּש ֵ
א־חִ֥ן ו ֶ ֶָּׁ֛חסֶ ד ְלפָּ ָּנִ֖יו
(יז) ַויֶּאֱ ֶַ֨הב הַ ֶּ ַ֤מלֶ ְך אֶ ת־אֶ ְס ּ ֵת ְ֙ר ִמ ָּּכל־הַ ּנ ִ
תָֽי:
ַש ּ ִ
ר־מ ְלכ ּותְ֙ ְ ּברֹא ָּש ּה ַוי ּ ְַמ ִליכֶ ִ֖הָּ ּתַ ִ֥חַ ת ו ְ
שם ֶּ ָֽכ ֶת ַ
ִמ ָּּכל־הַ ְ ּבת ּו ֹ֑לת ַָּ ַ֤וי ּ ֶ
ל־ש ָּרי ְ֙ו וַעבָּ ָּדיו
ָּ
תֵ֣ה גָּד֗ וֹ ל ְלכָּ
(יח) ַו ַי ּ ֶַ֨עש הַ ָּ֜ ֶמלֶ ְך ִמ ְש ּ ֶ
תֵ֣ה אֶ ְס ּ ֵ
המלך מכיון שהיה ֵ -א ִ֖ת ִמ ְש ּ ֵ
שה מכיון שלא
ת ֑ר וַהנ ָּ ַָּ֤חה לַ ְּמ ִדינוֹ תְ֙ לכבודה ָּע ָּ

לא גדול בכמות הימים אלא בערכו בעיני
ידע מאיזה

ִת ִ֥ן ַמ ְש ֵ
אומה היא עשה לכל המדינות ַוי ּ ּ ֵ
א ִ֖ת אחשורוש שלח מתנות לכולם כדי לפתות אותה

לספר מי העם שלה ְּ ַכ ִ֥יד הַ ֶּ ָֽמלֶ ְך:
ש ִנ֑ית
(יט) ו ְּב ִה ָּּק ֵב ִ֥ץ ְ ּבתוּלִ֖ וֹ ת ֵ

עשה זאת המלך כדי לגרום לאסתר לקנאות שתחשוב שרוצה הוא

אחרת ואז תגלה לו מאיזה אומה

המלך מינהו להיות יושב

ֹש ִ֥ב ְ ּב ַש ַָֽער־הַ ֶּ ָֽמלֶ ְך
היא ו ָּּמ ְר ֳּ ּדכַ ִ֖י י ֵ

בשער המלך בהמלצת אסתר כלומר ביועץ היהודי של המלך ואמרה למלך שכל המלכים לפניו היה
להם כן כדניאל

וכו':

שר
ת־ע ּ ָּמ ּה לא למלך ולא לסריסים שהעמיד עבורה ַּכא ֶ ֶׁ֛
אין אֶ ְס ּ ֵ֗תר ַמ ֶ ַ֤ ּג ֶדת ָֽמוֹ לַ ְד ּ ָּת ּ ְ֙ה וְ אֶ ַ
(כ) ֵ ֵ֣
ת־מא ַ ַ֤מר ָּמ ְר ֳּ ּדכַ ְ֙י אֶ ְס ּ ֵ
ֹשה לשמור שבת ומועדים ותזהר בימי נדותה
תֵ֣ר ע ָּ
ַ
צ ּוִ֥ה ָּע ֶ ִ֖ליהָּ ָּמ ְר ֳּ ּדכָּ ֑י וְ אֶ
ִ ָּ
שֶׁ֛ר הָּ ְיתָּ ִ֥ה ְב ָּא ְמ ָּנִ֖ה מלשון אומן ִא ָּֽתוֹ  :ס
אפילו שנבעל לגוי ותזהר בכשרות ובשאר מצוות ַּכא ֶ
(כא) ַּבי ּ ִ ֵָּ֣מים הָּ הֵ ם

לילות חורף הארוכים היה המלך אשורוש מרבה בתשמיש ומתוך כך היה צמא

ֹשֵ֣ב
ומבקש מסריסיו מים לשתות בכל שעה ו ָּּמ ְר ֳּ ּדכַ ִ֖י שידע שבעים לשון כנדרש מיושבי הסנהדרין י ֵ
יסי הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ ְ֙ך ִמ ּש ְֹמ ֵ ֵ֣רי
ְ ּב ַש ַָֽער־הַ ֶּמ֑לֶ ְך ָּקצַ ֩ף ִ ּבגְ ֶָּ֨תן ו ֶָָּ֜ת ֶרש ודיברו ביניהם בלשון טרסית ְש ֵ ָֽני־סָּ ִר ֵ ַ֤
הַ ּ ַסף החצר הפנימית ואמרו האחד לחבירו מיום שבאה אסתר לא ראינו שינה בענינו ואמר האחד
לחבירו בוא ונטיל רעל בכוסו של המלך וענה לו חבירו הלא משמרתך חצי יום ומשמרתי החצי השני
והשגת הרעל תארך יום שלם א"כ לא ספיק ענה לו חבירו א"כ אשמור משמרתך ומשמרתי

ִל ְש ֵ֣לֹחַ ָּיד ע"י השקייתו בסם המות ַּב ֶּמִ֖לֶ ְך אחַ ְ ֵ
ש ָֽורֹש:

ַויְבַ ְקש ְ֙ ּו

ר ְל ָּמ ְר ֳּ ּדכַ י שהיה מהסנהדרין והבין  70לשון שמע את מזימתם ולא רצה
(כב) ַו ִי ּ ּו ַ ַָּ֤דע הַ דָּּ בָּ ְ֙
שימות אחשורוש שלא יאמרו שמת בגלל שנשא את אסתר וכן שלא יאמרו עתה שיושב

ַתאמֶ ר אֶ ְס ּ ֵ
מרדכי בשער המלך מת המלך ַו ַי ֵּ ִ֖ ּגד ְלאֶ ְס ּ ֵ
ש ִ֥ם
תֶׁ֛ר לַ ֶּמִ֖לֶ ְך ְ ּב ֵ
תֵ֣ר הַ ּ ַמ ְל ָּּכ֑ה ו ָּּ֧ ֹ
ָּמ ְר ֳּ ּד ָּ ָֽכי:
(כג) ַויְבֻ ַ ַ֤ ּקש הַ דָּּ בָּ ְ֙ר שלא נמצאו במשמרתם ומלבד זאת ַ -וי ּ ּ ִָּמצֵ א
ונתגלה שהתכונו להרעיל את המלך ַוי ּ ּ ִָּת ִ֥ל ּו ְשנֵיהֶ ִ֖ם ַע ֵ
ל־ע֑ץ בנפרד ַוי ּ ִָּּכ ֵ֗תב ְ ּב ֵ ֶׁ֛ספֶ ר דִּ ְב ֵ ִ֥רי הַ י ּ ִָּמִ֖ים
ִל ְפ ֵנִ֥י הַ ֶּ ָֽמלֶ ְך לזכור לטובה את מעשה מרדכי :פ
בכוס המים של המלך רעל

(א) ַא ַ ֵ֣חר׀

א ּ ֶלה ברא והקדים הקב"ה רפואה למכה
חמש שנים מאירועי  -הַ דְּ בָּ ִ ֵ֣רים הָּ ֵ֗

ַש ֵא ֑ה ּו
על ידי מעשה בגתן ותרש ִ ּגדַּ ל֩ הַ ֶּ֨ ֶמלֶ ְך אחַ ְשוֵרָ֜ וֹ ש אֶ ת־הָּ ָּ ָּ֧מן ֶּ ָֽבן־הַ ְּמ ָּ ֶׁ֛ד ָּתא הָּ אג ִ ִָּ֖גי ַ ָֽו ְינ ּ ְ
ְ֙ש ְ֙ם אֶ ִּ
ת־כ ְסאוֹ
כמו שנאמר (משלי טז יח) לפני שבר גאון שאין גדולת הרשעים אלא כדי שיפלו ַו ָּי ּ ֶ
ש ִ֥ר ִא ָֽ ּתוֹ שהיה לכל שר כסא בארמון המלוכה והמן שי"א שזהו ממוכן
מֵ ַ ַ֕על ָּּכל־הַ ּ ָּש ִ ִ֖רים א ֶ
נישא על פני כולם:

ְ

ְ

ם ְלהָּ ָּמן שעשה את עצמו
ר־ב ַש ֵַ֣ער הַ ּ ֗ ֶמלֶ ך כּ ְֹר ִ ַ֤עים ו ִ ָּֽמ ְש ּ ַתחוִ י ְ֙
ש ְּ
ל־ע ְב ֵ ֶ֨די הַ ָּ֜ ֶמלֶ ך א ֶ
(ב) וְ כָּ ַ

אלוה והיה הולך עם צורת צלם בבגדיו או על מצנפתו ִּכ ֵ
י־כִ֖ן ִצ ּוָּה־לֵ֣ וֹ הַ ֶּמ֑לֶ ְך
ורצה בגדולתו מכיון שהיה עשיר ועשרת בניו שרים בממלכת אחשורוש ו ֶ֨ ָּּמ ְר ֳּ ּדכַ י ִ֥לֹא י ְִכ ַ ִ֖רע וְ ִ֥לֹא
ח ָֽוה:
ִ ָֽ י ְש ּ ַת ֶ
שישתחוו לו

צוִ֥ת
ּע ַא ּתֵָּ֣ה עוֹ בֵ ר ֵא ִ֖ת ִמ ְ ַ
ר־ב ַש ִַ֥ער הַ ֶּמִ֖לֶ ְך ְלמָּ ְר ֳּ ּדכָּ ֑י ַמ ּ ְ֙דו ַ ְ֙
ש ְּ
ֶ֨אמרָ֜ ּו ַע ְב ֵ ִ֥די הַ ֶּ ֶׁ֛מלֶ ְך א ֶ
(ג) ַו ֹי ּ ְ
ְ
הַ ּ ֶ ָֽמלֶ ך וכי גדול אתה מאיתנו ויען מרדכי ויאמר אליהם מזרע בנימין אני שלא השתחוה לאיש מעולם
שהרי בזמן שפגש יעקב את עשיו והשתחוה לו עדיין לא נולד בנימין:
הי ַע ְמד ְ֙ ּו
ש ַמִ֖ע אלֵ יהֶ ֑ם ַו ַי ִּ ֵ֣ ּגיד ּו ְלהָּ ֗ ָּמן ִל ְראוֹ תְ֙ ַ ָֽ
(ד) ַוי ִ ְ֗הי באמרם ְּכ ָּא ְמ ָּ ַ֤רם אֵ לָּ י ְ֙ו יֵ֣וֹ ם וָּיוֹ ם וְ ִ֥לֹא ָּ
שר־הִ֥ וּא יְהו ִ ָּֽדי והוא הוזהר
י־ה ִ ּגִ֥יד לָּ הֶ ִ֖ם א ֶ
דִּ ְב ֵ ֵ֣רי ָּמ ְר ֳּ ּדכַ י שאמר שלעולם לא ישתחווה לו ִּ ָֽכ ִ
על עבודת אלילים:
חוִ֖ה ל֑ וֹ
י־אין ָּמ ְר ֳּ ּדכַ י כּ ֵֹר ִַ֥ע ו ִ ָּֽמ ְש ּ ַת ֶ
(ה) ַ ֵ֣וי ּ ְרא הָּ ָּמן ִּכ ֵ ֵ֣
בשלום מרדכי ,אמר לו מרדכי "אין שלום אמר ה'

בא ועמד על יד מרדכי ועשה כאילו שואל

לרשעים ַוי ּ ּ ִָּמ ֵלִ֥א הָּ ָּמִ֖ן חֵ ָּ ָֽמה כעס גדול:

ת־עם מָּ ְר ֳּ ּדכָּ ֑י
י־ה ִ ּגִ֥יד ּו לִ֖ וֹ אֶ ַ ֵ֣
(ו) ִַ ֵ֣וי ּבֶ ז מלשון בוז ְ ּב ֵעי ָּנ֗יו ִל ְש ַ֤לֹחַ ָּי ְ֙ד ְ ּב ָּמ ְר ֳּ ּד ַ ֵ֣כי ְלבַ דּ וֹ ִּ ָֽכ ִ
ת־כל־הַ יְּהו ִ ֶּׁ֛דים
יהודי וא"כ כל אשר בשם יהודי יש להשמידו ַויְבַ ֵ ֵ֣ ּקש הָּ ֗ ָּמן ְלהַ ְש ִ ָּ֧מיד אֶ ָּּ

שהוא
לגזור

עליהם גזירות שמד ,שלא יעסקו בתורה ,שלא ישמרו ימים טובים ,שלא ימולו את בניהם ,ולא יניחו

ל־מ ְלכִ֥ וּת אחַ ְשו ִֵ֖רוֹ ש ַעִ֥ם ָּמ ְר ֳּ ּד ָּ ָֽכי:
שֶׁ֛ר ְ ּבכָּ ַ
תפילין א ֶ
(ז) ַּב ַֹ֤ח ֶדש הָּ ִראשוֹ ְ֙ן הוּא־ ֵֹ֣ח ֶדש נִ יסָּ ן ִ ּב ְש ַנתְ֙ ְש ּ ֵ
תֵ֣ים ֶע ְש ֵרה לַ ֶּמִ֖לֶ ְך אחַ ְשו ֵ֑רוֹ ש ִה ִ ֵ֣ ּפיל ּפו ּ֩ר
מן מתי יהיה כוחו על פי המזל
בלשון פרסי ובלשון הקודש פירוש המילה הֶ֨ וּא הַ גּוֹ ָּ ָ֜רל ִל ְפ ֵ ֵ֣ני הָּ ֗ ָּ
חזק כדי לנצח את היהודים ִמיָּּ֧וֹ ם׀ ְליֶׁ֛וֹ ם לראות באיזה יום יצא התחיל מיום א' ועמד שר של
יום א' ולא נתן וכן בכל ימי השבוע ,וכאשר ראה שאין הגורל נופל בימים חזר לחדשים

וּמֵ ֶֹׁ֛ח ֶדש

בדק כל חודש ולא עלה בהם מכיון שכל חודש יש בו זכות לישראל
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מלבד -

ְל ִֹ֥ח ֶדש

 13וכ ך נכתב במדרש אסתר רבה (וילנא) פרשה ז התחיל בחדש ניסן ועלה בו זכות פסח,
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
פורענות שאירעו בנו לבניך בתמוז חמשה ובאב חמשה ,עלה אלול זכות השלמת החומה של
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
וכפור ורגלים ,עלה במרחשון זכות שרה אמנו שבו מתה ,כסלו זכות חנוכה ,עלה טבת זכות
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
ישראל על פילגש בגבעה ועל צלם מיכה ,עלה ראש חדש אדר ולא מצא בו שום זכות התחיל
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

ֵים־ע ָּש ִ֖ר שמזלו דגים הוּא־ ִֹ֥ח ֶדש א ָּ ָֽדר
ְשנ ָּ
שבאדר גם נולד משה רבינו :ס
(ח) ַו ֹי ַּ֤אמֶ ר הָּ ָּמ ְ֙ן לַ ֶּ ֵ֣מלֶ ְך אחַ ְשוֵרוֹ ש

שבו מת משה רבינו ושמח אותו רשע אבל לא ידע

בוא נכלה אותם ענה לו אחשורוש מפחד אני מאלוקיו שלא

יעשה לי כמו שעשה לקודמי ענה לו הרשע ֶ -י ְשנֵ֣וֹ
חד הם עם עמי הארצות ואם תחשוש
אחשורוש הרי יש בהם תלמידי חכמים אמר לו הרשע ַעם־אֶ ָּ֗
שבהריגתם יורגש חסרונם בממלכתך ְ -מפֻ ָּ ַ֤ז ּר ו ְּמפ ָֹּר ְ֙ד ֵּ ֵ֣בין ָּ ָֽה ַע ִּמים ולא יורגש הדבר ְ ּב ִֹ֖כל ְמ ִדינֵ֣וֹ ת
ל־עם אינם אוכלים משלנו ,אינם נושאים נשים משלנו ,ואינם נותנים
יהם שֹנֵ֣וֹ ת ִמ ָּּכ ָּ ֗
ַמ ְלכ ּותֶ ָּ֑ך וְ ָּד ֵת ֵֶ֞
מבנותיהם לנו ,ובכל הזמנות משתמטים ואומרים שבת היום פסח היום עונג יו"ט היום וְ אֶ ת־דָּּ תֵַ֤י
יחם:
ין־ש ִֹ֖וה סיבה לתועלת ְלהַ ִ ּנ ָּ ָֽ
ֶ
הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ ְ֙ך לתת מס למלך ו -אֵ ָּ ֵ֣ינם ע ִֹשים וְ לַ ֶּמִ֥לֶ ְך אֵ
כמו י ְָשנּו

(ט)

כלומר ישנו מהמצוות אמר לו

היה המן הרשע מטרד על אחשורוש על דבר זה בכל שעה ושעה ומיעצו עצות רעות על ישראל,

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
להם כן כענין הזה ,מיד קבלו דבריו והסכימה דעתם לכלות את

ם־על־הַ ֶּ ֵ֣מלֶ ְך טוֹ ב
ישראלִ 14א ַ

תאומים הה"ד ( בראשית לח) והנה תאומים בבטנה ,אריה זכות דניאל שהיה משבט יהודה
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
ביהודתן ,מאזנים זה איוב ,שנאמר (איוב ו') לו שקול ישקל כעסי ,עקרב זה יחזקאל ,שנאמר
(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
בו (שמות ב') וגם דלה דלה לנו ,בא לו מזל דגים שהוא משמש בחדש אדר ולא נמצא לו זכות
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
כך אני בולע אותן ,אמר לו הקב"ה רשע דגים פעמים נבלעין ופעמים בולעין ועכשיו אותו
האיש נבלע מן הבולעין
 14וז"ל המדרש היה המן הרשע מטרד על אחשורוש על דבר זה בכל שעה ושעה ומיעצו עצות
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
ובבניו של הקב"ה איך ימלט ,לפי שהוא שליט בעליונים ותחתונים ונפש כל חי בידו להגביה
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
לישראל נסים וגבורות ששמעתם כבר הוא זקן ואינו יכול לעשות כלום ,שכבר עלה נבוכדנצר
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

י ִָּּכ ֵ
ש ֶרת אלָּ ִָ֜פים ִּכ ַּכר־
ת ִ֖ב ְל ַא ְ ּב ָּ ֑דם וישלח אגרות לכל שרי המלך לאבד את היהודים וַע ֶ֨ ֶ
ֹשֵ֣י הַ ְּמלָּ אכָּ ה ְלהָּ בִ ִ֖יא אֶ ל־ ִ ּגנְ ֵזִ֥י אוצרות הַ ֶּ ָֽמלֶ ךְ:
ֶּ֗כסֶ ף אֶ ְשקוֹ לְ֙ ַעל־י ְֵד ְ֙י ע ֵ
(י) ַָּ ָּ֧וי ּסַ ר הַ ֶּ ֶׁ֛מלֶ ְך אֶ ת־טַ ַּב ְע ּ ִ֖תוֹ מֵ ַ ֵ֣על י ָּ֑דוֹ ַ ָֽו ִי ּ ְּת ָּנ ּ֗ה ְלהָּ ָּ ָּ֧מן ֶּ ָֽבן־הַ ְּמ ָּ ֶׁ֛ד ָּתא הָּ אג ִ ִָּ֖גי צ ֵֹרִ֥ר הַ יְּהו ִ ָּֽדים
שאחשורוש שנא את היהודים יותר מהמן רק היה ירא שמא יתנקם בו הקב"ה כמו קודמיו ולכן נתן
להמן את

טבעתו:

(יא) ַו ֹי ַּ֤אמֶ ר הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ ְ֙ך ְלהָּ ָּמן הַ ֶּכִ֖סֶ ף נ ֵָּ֣תוּן ָּל ְ֑ך וְ הָּ ָּ ַ֕עם לַ ע ִ֥שוֹ ת ִּ֖בוֹ ַּכ ִּ֥טוֹ ב ְ ּב ֵע ֶ ָֽינ ָּ
יך:
שר־
שה ָּע ָּשֵ֣ר יוֹ ם בּ וֹ ֹ֒ ַוי ּ ִָּּכתֵֵ֣ב ְּ ָֽככָּ ל־א ֶ
אשוֹ ן ִ ּב ְשלוֹ ֶ֨ ָּ
(יב) ַוי ּ ִָּּק ְרא֩ ּו ס ְֹפ ֵ ֶ֨רי הַ ָּ֜ ֶמלֶ ְך ַּב ֵֹ֣ח ֶדש הָּ ִר ֗
מֶּ֡ן וכך כתוב באגרות "עם בזוי יש בינינו דומים כמשוגעים חפצים ברעתינו ואומרים אבדו גויים
צ ֵ֣ ּוה הָּ ָּ
ִ ָּ
מארצו לעשות נקמה בגוים וכפויי טובה הם ...ואנו תעובים ביניהם ואינם מתחתנים בנו ,ועוד דברים
רבים שאין אנו יכולים לספר ,והפלנו גורל להשמידם בי"ג לחדש אדר וכשיבא לידכם האגרות השמידו!

ְ

שדַּ ְר ּ ְפ ֵ ָֽני־הִַ֠ ּ ֶמלֶ ך שרי הצבא שעל כל מדינה ומדינה
אל אחַ ְ
השחיתו! ולא תשאירו מהם פליטה ֶ ֵ֣

ל־ש ֵרי ַע ְ֙ם ו ָָּּעם
ָּ ַ֤
ל־מ ִד ָּ ֵ֣ינה ו ְּמ ִדי ָּנ֗ה וְ אֶ
שֵ֣ר׀ ַע ְ
ְ ָֽואֶ ל־הַ ּ ַפחֵ֞ וֹ ת הפחה כלומר שר המדינה א ֶ
שם
השר הממונה על כל עם שבתוך המדינה ְמ ִד ָּ ַ֤ינה ו ְּמ ִדי ָּנ ְ֙ה ִּכ ְכ ָּתבָּ ּה וְ ַעִ֥ם ו ָָּּעִ֖ם ִּכ ְלשוֹ נ֑וֹ ְ ּב ֶ֨ ֵ
ת ִ֖ם ְ ּבטַ ַּב ִַ֥עת הַ ֶּ ָֽמלֶ ְך:
הַ ֶּ ַ֤מלֶ ְך אחַ ְש ֵורֹשְ֙ נִ ְכ ּ ָּתב וְ נ ְֶח ּ ָּ
הוא

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
וכל חבורתו שהיה רץ מרדכי אחרי התינוקות הלכו אחרי מרדכי לדעת מה ישאל מרדכי מהם ,כיון
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
ח') עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל ,פתח השלישי ואמר (שם מ"ו) ועד זקנה אני
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
על בשורות טובות שבשרוני שלא אפחד מן העצה הרעה שיעצת עלינו ,מיד כעס המן הרשע ואמר
אין אני שולח ידי תחלה אלא באלו התינוקות

ל־מ ִדינֵ֣וֹ ת הַ ּ ֶמלֶ ְֹ֒ך ְלהַ ְש ִמֶּ֡יד
ל־כ ְ
ביד הָּ ָּר ִצים אֶ ָּּ
(יג) וְ נִ ְש ֶ֨לוֹ חַ ויהיו נשלחים ְספָּ ִ ָ֜רים ְ ּ ַ ֵ֣

לגזור

גזירות שמד שלא יעסקו בתורה ,שלא ישמרו שבתות וימים טובים ,שלא יקיימו מצות מילה ,ושלא

יניחו תפילין ,ובמיוחד על מצוות אלו גזר המן מכיון שהמצוות האלו הם עדות לישראל לַ ה ֵ֣רֹג
ת־כל־הִַ֠ יְּהו ִּדים ִמ ַּנ ֶַ֨ער וְ ַעד־
ו ְּל ַא ֵּ ֵ֣בד אפילו את גופותיהם לשרוף שלא ישאר שם ישראל בעולם אֶ ָּּ
ֵים־ע ָּש ִ֖ר הוּא־ ֵֹ֣ח ֶדש א ָּ ֑דר ו ְּשלָּ ָּלִ֖ם
ָּשי ְ֙ם ְ ּביֵ֣וֹ ם אֶ חָּ ד ִ ּב ְשלוֹ ָּש ִ֥ה ָּע ָּשֶׁ֛ר ְל ִֹ֥ח ֶדש ְשנ ָּ
ז ֵֶָּ֨קן ַ ַ֤טף וְ נ ִ
לָּ ָֽבוֹ ז איגרת זו שלח רק לשרים ומושלים אבל להמון העם לא שלח אותה כי חשש שאם תודע ליהודים
ישתדלו לבטלה ולכן להמון העם שלח פתשגן הכתב המוזכר בפסוק הבא:
ל־מ ִד ָּ ֵ֣ינה ו ְּמ ִדי ָּנה ּגָּלִ֖ וּי ולא בסתר
שגֶן העתק הַ ְּכ ָּ֗תב ְל ִה ָּ ַ֤ ּנתֵָֽן דָּּ תְ֙ היינו ציווי ְ ּבכָּ ְ
(יד) ּ ַפ ְת ֶ ֵ֣

ל־ה ַע ִּמ֑ים
ְלכָּ ָּ ָֽ

שיידעו

השרים האיגרות ויידעו

רק שעליהם ִל ְהיִ֥וֹ ת ע ִת ִ ִ֖דים מוכנים לַ יִּ֥וֹ ם הַ ֶ ָֽז ּה
גם המון העם מה עליהם לעשות ליהודים:

ואז בבוא היום יראו להם

(טו) ָּ ָֽה ָּר ִ ֵ֞צים י ְָּצ ַ֤א ּו ְדחו ִּפי ְ֙ם במהירות ִ ּב ְד ַ ֵ֣בר הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ הַ דָּּ ִ֥ת נִ ְּת ָּנִ֖ה
ש ּתוֹ ת מראה על אכזריותם שאפילו שגזרו על איבוד אומה שלימה
ירה וְ הַ ֶּ ַ֤מלֶ ְך וְ הָּ ָּמ ְ֙ן י ְָּש ֵ֣ב ּו ִל ְ
הַ ִ ּב ָּ ֑
ּש ִ֖ן היהודים שבה נ ָָּֽבוֹ כָּ ה היה אחד מישראל יוצא לשוק ומבקש ליקח
ישבו לשתות לחגוג וְ הָּ ִעִ֥יר שו ָּ
ליטרא בשר או אגודה של ירק היה הפרסי חונקו ואומר לו למחר אני הורגך ומבזבז את ממונך :פ
הציווי להשמיד

(א) ו ָּּמ ְר ֳּ ּד ַ֗כי

כאשר י ַָּד ְ֙ע

מפי אליהו הנביא

ּשֵ֣ן
וכו' ְ ּבשו ַ

שה ַוי ּ ְִק ַ ַ֤רע ָּמ ְר ֳּ ּדכַ ְ֙י
שֵ֣ר נַע ָּ
ת־כל־א ֶ
אֶ ָּּ

ְ

ש ִ֖ק ו ֵ
א ְ ּב ֵ֣תוֹ ך הָּ ִעיר ַו ִי ּז ַ ְֶׁ֛עק ז ְָּע ָּקִ֥ה גְ ד ָֹּלִ֖ה ו ָּּמ ָּ ָֽרה לאחר שנאמר
ָּא ֑פֶ ר ַויֵּצֵ ְ֙
ת־בג ָָּּדיו ַוי ּ ְִל ַּב ִ֥ש ַ
אֶ ְ ּ
לו בחלום שהסיבה היא לפי שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר ושנהנו מסעודת אחשורוש:
ְ

ְ

שָֽק מכיוון
ל־ש ִַ֥ער הַ ֶּמִ֖לֶ ך ִ ּב ְל ִ֥בוּש ָּ
ַ
(ב) ַויָּּבַ֕ וֹ א ַעִ֖ד ִל ְפ ֵ ֵ֣ני ַש ַָֽער־הַ ֶּמ֑לֶ ך ִּ ֵ֣כי ֵא ִ֥ין לָּ בֶׁ֛ וֹ א אֶ
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

הצדיק מתאבל ,נחרד ומתעורר לתשובה:
ְ

יע ששליחי המלך נושאי
שר דְּ בַ ר־הַ ֶּ ַ֤מלֶ ך וְ ָּדתוֹ ְ֙ ַמ ִ ּג ַ
ל־מ ִד ָּ ֵ֣ינה ו ְּמ ִדי ָּנ֗ה ְמקוֹ ְ֙ם א ֶ֨ ֶ
(ג) ו ְּבכָּ ְ

אבֶ ל ּגָּדוֹ לְ֙ לַ יְּהו ִּדים וְ צִ֥ וֹ ם ו ְּבכִ ִ֖י ו ִּמ ְס ֵ ּ ֑פד
הספרים הביאו את הגזירה ֵ ַ֤
וָּאֵ פֶ ר לשים על הראש יֻ ַ ִ֖ ּצע ָּ ָֽל ַר ִּ ָֽבים:

שֵ֣ק ללבוש
אמירת קינות ַ

ְ֙יה ַו ַי ִּ ֵ֣ ּגיד ּו לָּ ּה
(ד) ותבואינה ִ֠ ַו ּ ָּתבוֹ אנָּה נַערֶ֨ וֹ ת אֶ ְס ּתֵַ֤ר וְ סָּ ִריסֶ ָּ ְ֙
אד והיתה מעוברת
שק וזועק זעקות גדולות ומרות ו ִַּת ְתחַ ְל ַחִ֥ל מלשון חיל  -פחד הַ ּ ַמ ְל ָּּכִ֖ה ְמ ֹ֑
ש ֶּׁ֛קוֹ מֵ ָּע ָּ ִ֖ליו וְ ִ֥לֹא
ת־מ ְר ֳּ ּד ַ֗כי מעל השק או -ו ְּלהָּ ִסִ֥יר ַ
א ָּ
והפילה ו ִַּת ְש ֶ֨ ַלח ְ ּבג ִ ָָּ֜דים ְלהַ ְל ִּ ֵ֣ביש ֶ ָֽ
ִק ֵּ ָֽבל:
שמרדכי הולך ברחובות העיר לבוש

שֵ֣ר הֶ עֱ ִ ֵ֣מיד ְלפָּ ֶניהָּ
יסי הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ ְ֙ך יש אומרים שזהו דניאל 15א ֶ
(ה) ו ִַּת ְק ָּר ֩א אֶ ְס ּ ֵֶ֨תר לַ ה ָָּ֜ת ְך ִמ ָּּס ִר ֵ ַ֤
ה־ ָֽז ּה מה הסיבה לכך:
ל־מ ֶ
ה־ז ִּ֖ה שמרדכי עושה וְ ַע ַ
ל־מ ְר ֳּ ּדכָּ ֑י לָּ ַד ִַ֥עת ַמ ֶ
ו ְַּתצַ ֵ ּוִ֖ה ּו ַ ָֽע ָּ
ל־רחֵ֣ וֹ ב הָּ ִעיר
ל־מ ְר ֳּ ּדכָּ ֑י אֶ ְ
א ָּ
(ו) ַוי ּ ֵֵצִ֥א התָּ ְִ֖ך ֶ ָֽ
מרדכי ללכת בלבוש שק ולזעוק לה' אע"ג שגם היה

שהיתה הומה מאדם ואפילו במקום זה לא התבייש

ש ִ֖ר ִל ְפ ֵנִ֥י ַש ַָֽער־הַ ֶּ ָֽמלֶ ְך:
-א ֶ

 15ולדעת האבן עזרא זהו דעת יחיד כי כנראה דניאל לא חי עד לימי מלכות אחשורוש כי כבר
בימי כורש היה מאוד זקן וגם בגלל שהרי היה חכם גדול ואיש חשוב ולא יכול להיות שלעת
זקנותו הורידו אותו מגדולתו לעשותו משרת ושליח.

את׀ ּ ָּפ ָּר ַשֵ֣ת הַ ֶּ֗כסֶ ף
שֵ֣ר ָּק ָּ ֑רה ּו שלא כרע להמן ולע"ז שעל לבו וְ ֵ ֵ֣
ֶד־לוֹ ָּמ ְר ֳּ ּדכַ י ֵא ִ֖ת ָּּכל־א ֶ
(ז) ַו ַי ּ ּג ֵ֣
ְ
שר ָּא ַ ַ֤מר הָּ ָּמ ְ֙ן ִ֠ ִל ְשקוֹ ל ַעל־ ִ ּגנְ ֵזִ֥י הַ ֶּ ֶׁ֛מלֶ ך בעבור ביהודיים ַּביְּהו ִ ִּ֖דים
פירוש הכסף היינו הסיבה א ֶ֨ ֶ
ְל ַא ְ ּב ָּ ָֽדם:
ם כי שושן הייתה מרכז הגזירה
יד ְ֙
ּשַ֤ן ְלהַ ְש ִמ ָּ
שר־נִ ּ ֶַ֨תן ְ ּבשו ָּ
שגֶן ְּכתָָּֽב־הִַ֠ דָּּ ת א ֶ
ת־פ ְת ֶ ֵ֣
(ח) וְ אֶ ּ ַ

כי שם גרו רוב היהודים ָּ ֵ֣נ ַתן לוֹ ְלהַ ְר ִ֥אוֹ ת אֶ ת־אֶ ְס ּ ֵ
ת ִ֖ר ו ְּלהַ ִ ֵ֣ ּגיד ָּל ּ֑ה ו ְּלצַ ּוֵ֣וֹ ת ָּע ֗ ֶליהָּ לָּ ֶ֨בוֹ א
ל־ע ָּּ ָֽמ ּה:
ֶן־לוֹ ו ְּלבַ ֵ ּקִ֥ש ִמ ְּלפָּ ָּנִ֖יו ַע ַ
אֶ ל־הַ ֶּ ָּ֧מלֶ ְך ְל ִ ָֽה ְתחַ ּנ ֶׁ֛
(ט) ַויָּּבִ֖ וֹ א התָּ ְ֑ך ַו ַי ֵּ ֵ֣ ּגד ְלאֶ ְס ּ ֵתר ֵא ִ֖ת דִּ ְב ֵ ִ֥רי ָּמ ְר ֳּ ּד ָּ ָֽכי

שלא יגרה ריב עם

המן:

ל־מ ְר ֳּ ּד ָּ ָֽכי:
א ָּ
ַתאמֶ ר אֶ ְס ּ ֵת ְ֙ר לַ ה ָּת ְך ו ְַּתצַ ֵ ּוִ֖ה ּו ֶ ָֽ
(י) ו ַּ֤ ֹ
ְ

ְ

מלֶ ך יָֽוֹ ְד ִ ֗עים ולא אוכל להתנצל ולומר
ל־ע ְב ֵ ֵ֣די הַ ּ ֶמֶּ֡לֶ ך ואפילו וְ ַעם הדרים בְ -מ ִדינֶ֨וֹ ת הַ ָּ֜ ֶ
(יא) ָּּכ ַ

שֵ֣ר ָֽלֹא־
ימית א ֶ
שֵ֣ר י ָָּֽבוֹ א־אֶ ל־הַ ּ ֶמלֶ ֩ ְך אֶ ל־הֶ חָּ ֶ֨ ֵצר הַ ּ ְפנִ ִָ֜
ל־איש וְ ִא ּ ָּשֶּ֡ה א ֶ
שֵ֣ר ָּּכ ִ ֵ֣
לא ידעתי א ֶ
יט־לוֹ הַ ֶּ ֶׁ֛מלֶ ְך
שר יָֽוֹ ִש ִ֥
י ִָּּק ֵ ֗רא ַא ַ ַ֤חת דָּּ תוֹ ְ֙ ְלהָּ ִמית ולא משנה מהו רמת חשיבותו ִ֠ ְלבַ ד מֵ א ֶ֨ ֶ
ְ֙את ְ֙י לָּ בֵ֣ וֹ א אֶ ל־הַ ּ ֶמלֶ ְך ֶזִ֖ה ְשלוֹ ִשִ֥ים
ת־ש ְרבִ ִ֥יט הַ זָּּהָּ ִ֖ב ַמטֶ ה של מלך וְ חָּ ָּ ֑יה וַא ִנ֗י ַ֤לֹא נִ ְק ֵר ִ
ַ
אֶ
יָֽוֹ ם ובודאי בעוד זמן מועט אקרא אל המלך ואבקש אז על עמי ולמה לי להסתכן ולהכנס עכשיו
שלא כדת וספק גדול אם אצליח .וכשיצא התך מאסתר להעביר למרדכי את תשובתה ראהו המן הרשע
וגבר כעסו טהרגו ובמקומו נזדמנו שם המלאכים מיכאל

(יב) ַו ַי ִּ ֵ֣ ּגיד ּו

מיכאל

וגבריאל:

וגבריאל ְל ָּמ ְר ֳּ ּדכָּ י ֵא ִ֖ת דִּ ְב ֵ ִ֥רי אֶ ְס ּ ֵ
תָֽר :פ

(יג) ַו ֹי ִּ֥אמֶ ר ָּמ ְר ֳּ ּדכַ ִ֖י ְלהָּ ִשֵ֣יב אֶ ל־אֶ ְס ּ ֵ
ש ְך ְל ִה ּ ָּמ ֵלִ֥ט ֵּבית־הַ ֶּמִ֖לֶ ְך
ל־ת ַד ִּ ֵ֣מי תחשבי ְבנ ְַפ ֵ
ת ֑ר ַא ְּ
ובגלל כך לא תחול עלייך גזירתו של המן ִמ ּ ָּכל־הַ יְּהו ִ ָּֽדים שהרי הגזירה היא על כל היהודים ואת
בכללם:
צ ֵָּ֞לה יַע ַ֤מוֹ ד לַ יְּהו ִּדי ְ֙ם
ישי מלשון חרש ושקט ָּּב ֵ ֵ֣עת הַ ז ּ ֹ֒
(יד) ִּ ֵ֣כי ִאם־הַ ח ֵ ֵ֣רש ּ ַתח ִר ִ
ֹאת ֶ ֵ֣רוַח וְ הַ ָּ ּ
אחֵ ר מהקב"ה באופן אחר ולא על ידך אבל את שחשבת להמלט לבית המלך אז
ִמ ּ ָּמ ֵ֣קוֹ ם ַ
ית־אבִ ְ
ִ֖יך ּת ֵ
ם־ל ֵ ֵ֣עת ּ ָּכזֹאת חודש ניסן כשהגזירה נקבעה לחודש
ֹאב ֑ד ּו ו ִ ֵּ֣מי יוֹ ֵד ַע ִא ְ
ָּ
וְ אַ ְִּ֥ת וּבֵ
אדר הבא ִה ַ ּג ִַ֖ע ְּת לַ ּ ַמ ְל ָֽכוּת ל ויכול להיות שהגעת למלכות רק לשם ההצלה מהגזירה הקשה:
ַתאמֶ ר אֶ ְס ּ ֵ
ל־מ ְר ֳּ ּד ָּ ָֽכי:
א ָּ
ת ִ֖ר לשלוחים ְלהָּ ִשִ֥יב ֶ ָֽ
(טו) ו ִּ֥ ֹ
ְ

ּשן כי בגללם באה הגזירה הזאת
אים ְ ּבשו ֗ ָּ
ת־כל־הַ יְּהו ִ ָּ֜דים והגרים ַ ָֽה ִ ּנ ְמ ְצ ִ ֵ֣
(טז) לֵ ֩ך ְּכנֶ֨וֹ ס אסוף אֶ ָּּ

שהיהודים אשר בשושן אכלו בסעודת אחשורוש וְ צֵ֣ וּמ ּו ִ֠ ָּעלַ י כדי לתקן את חטא המשתה וְ ַאל־
שת י ִָּמי ְ֙ם י"ד ט"ו ט"ז ניסן ופסח היה ַ ֵ֣ליְלָּ ה וָּיוֹ ם
ל־ת ְש ּ ָ֜ת ּו ארבע כוסות ְש ַ֤לֹ ֶ
ּת ְ
ֹאכ ֶ֨ל ּו מצה וְ ַא ִּ
ּגַם־א ִנִ֥י וְ נַערֹתִַ֖י ָּאצֵ֣ וּם ֵּכ֑ן ו ְּב ֵֵ֞כן אפילו שאני בצום ואולי לא אהיה יפה כל כך בעיני המלך ָּא ַ֤בוֹ א
שֵ֣ר ָֽלֹא־ כַ דָּּ ת התורה ,שהרי עד עכשיו לקחני המלך באונס ועכשיו אני באה אליו
אֶ ל־הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ ְ֙ך א ֶ
ב ְד ִּתי שכאשר אבדתי מבית אבא כך אני אובד
ש ִ֥ר ָּאבַ ְִ֖ד ִּתי התייתמתי מבית אבי ָּא ָּ ָֽ
ברצון וְ כַ א ֶ

ממך שעד עכשיו יכלתי להבעל לך כי נבעלתי לאחשורוש באונס אבל עכשיו שאני נבעלת

ברצון אהיה אסורה גם לך:
(יז)

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

יהודים ויושמדו כולם מיד שמע מרדכי והודה לדבריה ַ ָֽויַּע ִֹ֖בר ָּמ ְר ֳּ ּדכָּ ֑י על דת של תורה לצום

ר־צ ְּותָּ ִ֥ה ָּע ָּ ִ֖ליו אֶ ְס ּ ֵ
תָֽר
ש ִ
ביו"ט הראשון של פסח ַו ַי ּ ַַ֕עש ְּכ ֶֹׁ֛כל א ֶ

מה עשה מרדכי קבץ את

התינוקות וענה אותם מלחם ומים והלבישן שק והושיבם באפר והיו צועקים ובוכין ועוסקין בתורה
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
לפני ה' ,ותתפלל ותאמר ה' אלהי ישראל אשר משלת מימי קדם ובראת את העולם עזור נא אמתך
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
האויבים האלו אשר קמו עלינו כי אין לך מעצור להושיע ברב או במעט ,ואתה אבי יתומים עמוד נא
לימין היתומה הזאת אשר בחסדך בטחה ,ותנה אותי לרחמים לפני האיש הזה כי יראתיו והשפילהו
לפני כי אתה משפיל

(א) ַוי ִ ְֵ֣הי׀

גאים :ס

ר ַמ ְלכוּת בגדי מלכות ורבותינו אומרים
ישי ו ִַּת ְל ַּ ַ֤בש אֶ ְס ּ ֵת ְ֙
ַּביֵּ֣וֹ ם הַ ּ ְש ִל ִ֗

ְ

ימית הבנויה לכיוון בית המקדש
שלבשתה רוח הקודש ַ ָֽו ּ ַתע ֵֹ֞מד ותתפלל ַּבח ַ ַ֤צר ֵּבית־הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ֙ך הַ ּ ְפנִ ִ

ְ

בית הַ ּ ֶמ֑לֶ ך אשר בירושלים .ותאמר בתפילתה "הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי" (תהלים
ֹנִ֖כַ ח מול ֵּ ֵ֣
כב בא) ואחר שהתקדמה אל המלך עברה ליד בית עבודה זרה של אחשוורוש ונסתלקה ממנה רוח

שב ַע ִּ
ל־כ ֵ ַ֤ ּסא מַ ְלכוּתוֹ ְ֙ ְ ּב ֵ ֵ֣בית הַ ּ ַמ ְלכוּת
ב) וְ הַ ּ ֶמלֶ ְך יוֹ ֵֵ֞
הקודש ואמרה "אלי אלי למה עזבתני" (שם ִ֠
ביִת ומסתכל על כל הבא לשער הבית .אמרה אסתר :רבון העולם אל תמסור אותי
ֹנִ֖כַ ח ֶּ ִ֥פ ַתח הַ ָּּ ָֽ
ביד הערל הזה ולא תעשה את רצון המן הרשע ותן אותי לרחמים בעיניו שלא יהרגני ויעשה את רצוני
ובקשתי שאני מבקשת ממנו .ואף אתה ברחמיך הרבים חוס על עמך ולא תמסור את בני יעקב בידי
המן בן עשיו

(ב)

הרשע:

וישא המלך את עיניו וירא את אסתר עומדת למול פניו ותבער בו חמתו מאד על אשר הפרה

את צוויו ובאה לפני בלא שתקרא ותשא אסתר את עיניה ותרא את פני המלך והנה עיניו כאש בוערות
מרוב כעסו ונבהלה מאד ונשארה עומדת בחצר ולא היה בה כח

אֶ ְס ּ ֵ
תֵ֣ר הַ ּ ַמ ְל ָּּ֗כה עֹמֶ ְֶ֙דתְ֙ ֶּ ָֽבחָּ צֵ ר

לעמוד ַוי ְִה֩י ִכ ְר ֶ֨אוֹ ת הַ ָּ֜ ֶמלֶ ְך אֶ ת־

ועיניה זולגות דמעות .ראה אלוקינו שבשמים את צערה של אסתר

ויחמול על עמו ויפן לצער היתומה אשר בטחה בו לתת לה חן לפני אחשורוש ונעשה לה נס שנדמנו
לה שלשה מלאכי השרת האחד מתח צוארה השני משך עליה חוט של חסד ומיד

שֵ֣ר ְ ּביָּדוֹ
ת־ש ְר ִ ַ֤ביט הַ זָּּהָּ ְ֙ב א ֶ
ַ
שט הַ ָּ֜ ֶמלֶ ְך ְלאֶ ְס ּ ֵ֗תר אֶ
ַויֶּ֨וֹ ֶ

ָּשאָּ ִ֥ה ֵחִ֖ן ְ ּב ֵע ָּינ֑יו
-נ ְ

והשרביט מחמת שהיה קצר רק כאורך

שתי אמות (בערך מטר) ולא היה באסתר כח ללכת ולגעת בו בא מלאך שלישי ומתח את השרביט
לאורך שתים עשרה אמה עד מקום אסתר ואז-

ש ְר ִ ָֽביט :ס
ו ִַּת ְק ַ ֵ֣רב אֶ ְס ּ ֵתר ו ִַּת ַ ּגִ֖ע ְ ּב ִ֥רֹאש הַ ּ ַ

ה־ל ְך אֶ ְס ּ ֵ
ה־ב ָּּק ָּשתֵ ְֶׁ֛ך
תֵ֣ר הַ ּ ַמ ְל ָּּכ֑ה שאת נראית כה מבוהלת וּמַ ַּ
(ג) ַו ֹי ַּ֤אמֶ ר לָּ ּ ְ֙ה הַ ּ ֶמלֶ ְך מַ ָּ ּ ִ֖
צי הַ ּ ַמ ְלכִ֖ וּת אתן לך חצי ממלכתי
ודאי אם סיכנת את עצמך יש לך בקשה גדולה וחשובה ַעד־ח ִ ִ֥

כי

ואחשורוש רצה למנוע ממנה לבקש את המשך בנין ביהמ"ק שבטל בימי כורש והוא בחצי
מלכותו שבית המקדש הוא באמצע

העולם וְ ִי ָּ ִּ֥נתֵָֽן ָּ ָֽל ְך:

שר־
ת ִ֖ה א ֶ
ם־על־הַ ֶּמִ֖לֶ ְך ט֑ וֹ ב י ֶָּ֨בוֹ א הַ ֶּ ַ֤מלֶ ְך וְ הָּ ָּמ ְ֙ן הַ י ּוֹ ם אֶ ל־הַ ִּמ ְש ּ ֶ
ַתאמֶ ר אֶ ְס ּ ֵתר ִא ַ
(ד) ו ֵּ֣ ֹ
יתי ָֽלוֹ וישנם הרבה סיבות מדוע בקשה דווקא שהמן יבוא לסעודה ואחד מהם הוא
ָּע ִש ִ֥ ִ
שהמלך יחשוב שהמן חושק באסתר ואז הוא יהרוג אותו:
(ה) ַו ֹי ֵּ֣אמֶ ר הַ ּ ֶמלֶ ְך ַמהר ְ֙ ּו אֶ ת־הָּ ָּמן לַ ע ִ֖שוֹ ת אֶ ת־דְּ ַ ֵ֣בר אֶ ְס ּתֵ ֑ר ַו ָּי ּ ַֹ֤בא הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ ְ֙ך וְ הָּ ָּמן אֶ ל־
ר־ע ְשתָּ ִ֥ה
ש ָּ
ת ִ֖ה אמנם זו הייתה סעודה אך היא נקראת על שם העיקר שזהו היין א ֶ
הַ ִּמ ְש ּ ֶ
אֶ ְס ּ ֵ
תָֽר:
(ו) ַו ֹי ֶּ֨אמֶ ר הַ ֶּ ַ֤מלֶ ְך ְלאֶ ְס ּ ֵת ְ֙ר ְ ּב ִמ ְש ּ ֵ
ה־שאֵ לָּ תֵ ְִ֖ך
תֵ֣ה הַ ַי ּיִן ַמ ּ ְ
ַּב ָּּק ָּשתֵ ְֶׁ֛ך עבור אחרים ַעד־ח ִ ִ֥צי הַ ּ ַמ ְלכִ֖ וּת וְ ֵת ָּ ָֽעש:
ַת ִַ֥ען אֶ ְס ּ ֵ
ֹאמ֑ר
ת ִ֖ר ו ַּת ַ
(ז) ו ּ ַ

אני אבקש שני

דברים ְשאֵ לָּ תִ ִ֖י

עבור

עבור עצמך

וְ ִי ָּ ֵ֣ ּנתֵָֽן ָּל ְ֑ך וּמַ ה־

עצמי וּבַ ָּּק ָּשתִָֽי

עבור

אחרים:

אלָּ ִתי וְ לַ ע ִ֖שוֹ ת
ת־ש ֵ ֵ֣
ְ
ם־על־הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ ְ֙ך טוֹ ב לָּ ֵתתְ֙ אֶ
אתי ָ֜ ֵחן ְ ּב ֵע ֵ ֵ֣יני הַ ּ ֗ ֶמלֶ ְך וְ ִא ַ
ם־מ ֶָּ֨צ ִ
(ח) ִא ָּ
שתִ ֑י מה ראתה אסתר שזימנה את המן? רבי אליעזר אומר :מלכודת טמנה לו ,שנאמר
ת־ב ָּּק ָּ
ַּ
אֶ
[תהלים ס"ט] יהי שלחנם לפניהם לפח ,רבי יהושע אומר מבית אביה למדה ,שנאמר [משלי כ"ה] אם
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
ויסיחו דעתן מן הרחמים .רבי יוסי אומר :כדי שיהא מצוי לה בכל עת .רבי שמעון בן מנסיא 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
נהגה אסתר ענה לו אליהו כדעת כל התנאים והאמוראים

ְ

הנ"ל י ָָּּ֧בוֹ א הַ ֶּ ֵ֣מלֶ ְך וְ הָּ ֗ ָּמן אֶ ל־הַ ִּמ ְש ּ ֶת ְ֙ה

ש ִ֖ה ִּכ ְדבַ ִ֥ר הַ ּ ֶ ָֽמלֶ ך לגלות את עמי ומולדתי .שביום הראשון
אעֱ ֶ
שֵ֣ה לָּ הֶ ם וּמָּ ָּחִ֥ר ֶ ָֽ
אעֱ ֶ
שֵ֣ר ֶ ָֽ
א ֶ
אסתר לא ראתה סימן משמים שהצומות והתפילות פועלות אך כשראתה את מפלת המן

וגדולת מרדכי שהמן הוליך אותו ברחובות שושן אז התאמצה לפעול לביטול הגזירה:
ת־מ ְר ֳּ ּד ַָ֜כי
א ָּ
(ט) ַוי ּ ֵ ֵַ֤צא הָּ ָּמ ְ֙ן ַּביֵּ֣וֹ ם הַ הוּא ָּש ֵמִ֖חַ וְ ֵ֣טוֹ ב ֵל֑ב וְ ִכ ְראוֹ ת֩ הָּ ֶ֨ ָּמן ֶ ָֽ
ֹא־זע שהיה
ֹא־ק ְ֙ם וְ ל ָּ ֵ֣
עם תינוקות של בית רבן ְ ּב ַש ֵַ֣ער הַ ּ ֗ ֶמלֶ ְך ששם תקנה לו אסתר סנהדרין וְ ל ָּ
יושב ועוסק בתורה

מרדכי מראה לו את השטר שחתם עליו המן שמכר את עצמו לעבד ששניהם היו ראשי גייסות
בצבא וצוידו בכסף וצידה מאת המלך והמן בזבז את כל מה שקיבל וביקש ממרדכי להלוות לו והסים
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
מרדכי מפניו אלא פשט רגלו הימנית והראה לו את שטר

חֵ ָּ ָֽמה

כעס גדול ורצה מיד להנקם

בו:

ל־מ ְר ֳּ ּדכַ ִ֖י
העבדות ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַוי ּ ּ ִָּמ ֵלִ֥א הָּ ָּ ֶׁ֛מן ַ ָֽע ָּ

(י) ַוי ּ ְִת ַא ַ ֵ֣ ּפק הָּ ָּמן והיה צריך להתמודד עם רוב כעסו הגדול כי פחד להפרע ממרדכי לפני

ת־ז ִֶ֥רש ִא ְש ָּֽתוֹ :
ִש ַ ֶׁ֛לח ַוי ּ ֵָּב ִ֥א אֶ ת־אֹהבָּ ִ֖יו וְ אֶ ֶ
יתוֹ ַוי ּ ְ
ל־ב ֑
שיגיע הזמן הנכון ַויָּּבִ֖ וֹ א אֶ ֵּ
(יא) ַויְסַ ּ ֶ֨ ֵפר לָּ הֶ ִ֥ם הָּ ָּ ֶׁ֛מן אֶ ְּ
שֵ֣ר
את א ֶ
שר ִ ּגדְּ לַ֤ וֹ הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ ְ֙ך וְ ֵ ֵ֣
ת־כ ִ֥בוֹ ד ָּע ְש ִ֖רוֹ וְ ֵ֣רֹב ָּּב ָּנ֑יו וְ אֵ ת֩ ָּּכל־א ֶ֨ ֶ
נִ ּ ְשאוֹ ַעל־הַ ּ ָּש ִ ִ֖רים וְ ַע ְב ֵדִ֥י הַ ֶּ ָֽמלֶ ךְ:
שר־
ת ִ֥ה א ֶ
יא ֩ה אֶ ְס ּ ֵֶ֨תר הַ ּ ַמ ְל ָּּ ָּ֧כה ִעם־הַ ֶּ ֶׁ֛מלֶ ְך אֶ ל־הַ ִּמ ְש ּ ֶ
אף לֹא־הֵ ִב ָּ
(יב) ַויֹּאמֶ ר הָּ ָֹּ֒מן ַ ֵ֣
ּא־ל ִּ֖ה ִעם־הַ ֶּ ָֽמלֶ ְך:
ַם־ל ָּמ ָּ ֶׁ֛חר א ִנִ֥י ָּ ָֽקרו ָּ
ָּע ָּש ִָּ֖תה ִּ ֵ֣כי ִאם־אוֹ תִ ֑י וְ ג ְ
ש ִ֖ב ְ ּב ַש ִַ֥ער
ת־מ ְר ֳּ ּד ַ ֵ֣כי הַ יְּהו ִּדי יוֹ ֵ
ָּ
שר א ִ ַ֤ני רֹאֶ ְ֙ה אֶ
ל־עת א ֶ֨ ֶ
שֹוִ֖ה ִל֑י ְ ּבכָּ ֵ ֗
ינ ּנ ּו ֶ
(יג) וְ כָּ ל־ ֶזַ֕ה אֵ ֶ ִ֥
הַ ֶּ ָֽמלֶ ְך ופושט את רגלו ומראה לי שאני עבדו ומה שקנה עבד קנה רבו וא"כ הכל של מרדכי:
לו ֶז ֶֶ֨רש ִא ְש ּ ָ֜תוֹ
ַתאמֶ ר ֩ ֹ
(יד) ו ֵּ֣ ֹ

אה ָּ֗ביו אדם זה שאתה שואל עליו אם מזרע היהודים הוא לא
וְ כָּ ל־ ָֽ ֹ

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

ת־מ ְר ֳּ ּדכַ ְ֙י
א ָּ
מר לַ ּ ֗ ֶמלֶ ְך וְ י ְִת ַ֤ל ּו ֶ ָֽ
ּ־עץ ָּ ּג ֵֹ֣ב ּ ַה ח ִמ ּ ִ ֵ֣שים ַא ּ ָּמהֹ֒ וּבַ ֵֹ֣בּ ֶקר׀ אֱ ֵ֣ ֹ
יוסף מתוכו ,אלא  ָֽ ַ -יעשו ֵ
ש ֵמ֑חַ תלה אותו על עץ שממנו לא מצינו מבני אומתו
ת ִ֖ה ָּ
א־עם־הַ ֶּמִ֥לֶ ְך אֶ ל־הַ ִּמ ְש ּ ֶ
ב ִ
ָּעלָּ יו ּו ָֽ ֹ
בר ִל ְפ ֵנִ֥י הָּ ָּמִ֖ן ַו ִ֥י ּ ַעש הָּ ֵ ָֽעץ וכיון שהביאוהו לפניו הכינו על פתח ביתו
ִיטב הַ דָּּ ָּ ֶׁ֛
שניצל .מיד ַ -וי ּ ַ ָּ֧
ומדד עצמו עליו להראות עבדיו היאך יתלה מרדכי עליו ,השיבתו בת קול נאה לך העץ ,מתוקן לך
העץ מששת ימי

(א)

בראשית :פ

לאחר שעשה המן העץ הלך אצל מרדכי ומצאו שהיה יושב בבית המדרש והתינוקות יושבים לפניו

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
אתלה את מרדכי ,והיו אמותיהם מביאות להם לחם ומים ואומרות להם בנינו אכלו ושתו קודם
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
קול בכייתם כבשתי שעות בלילה ,באותה שעה נתגלגלו רחמיו של הקב"ה ועמד מכסא דין וישב בכסא
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
לילות ולמחר רוצה האויב לשוחטם כגדיים וטלאים ,באותה שעה נטל הקב"ה אותן אגרות שגזר עליהם
שהיו חתומות בחותם של טיט וקרעם והפיל על אחשורוש בהלה באותו לילה ולכן -

ַּב ַ ֵ֣ ּליְלָּ ה

ְ

ש ַ ֵ֣נת הַ ּ ֶמ֑לֶ ך היה נס וי"א שבדיוק אז אחשורוש שם לב
הַ הוּא נ ְָּד ָּ ִ֖דה ְ

ת־ספֶ ר
לאסתר שהזמינה את המן למשתה שאולי היא נתנה את עיניה בו ַו ֹי ּ֗אמֶ ר ְלהָּ ִ ֵ֞ביא אֶ ֵ ַ֤
ְ
הַ ז ְִּכרֹנוֹ תְ֙ דִּ ְב ֵ ֵ֣רי הַ י ּ ִָּמים ַוי ּ ְִה ִ֥י ּו נִ ְק ָּראִ ִ֖ים ִל ְפ ֵנִ֥י הַ ֶּ ָֽמלֶ ך שכך היא דרכם של מלכים שאם הייתה
שנתם נודדת היו קוראים להם סיפורים ומשלים עד שנרדמו ושמשי שהיה סופר המלך כשהגיע

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

:ש ֩ר ִה ִ ּגֶ֨יד ָּמ ְר ֳּ ּד ַָ֜כי
(ב) ַוי ּ ּ ִָּמ ֵ ֵ֣צא כלומר נמצא דבר שאבד על ידי שמחקוהו ועתה הוא כָּ ֗תוּב א ֶ
שַ֤ר ִ ּב ְקש ְ֙ ּו ִל ְש ֵ֣לֹחַ ָּיד ַּב ֶּמִ֖לֶ ךְ
יסי הַ ּ ֶמלֶ ְך ִמ ּש ְֹמ ֵ ִ֖רי הַ ַ ּס֑ף א ֶ
ל־בגְ תֵָּ֣נָּא ו ֶָּ֗ת ֶרש ְש ֵנ ְ֙י סָּ ִר ֵ ֵ֣
ַע ִ ּ
אחַ ְשו ֵָֽרוֹ ש:
ֶ֨אמרָ֜ ּו נַע ֵ ַ֤רי הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ ְ֙ך
ל־ז֑ה ַו ֹי ּ ְ
(ג) ַו ֹי ֵּ֣אמֶ ר הַ ּ ֶמלֶ ְך ַ ָֽמה־ ּנַע ֵָּ֞שה י ָּ ְָּ֧קר וּגְ דו ָּ ֶׁ֛ ּּלה ְלמָּ ְר ֳּ ּדכַ ִ֖י ַע ֶ
ְמ ָּש ְֵ֣ר ָּתיו ששנאו את המן יותר ממה שלא אהבו את מרדכי לֹא־נַע ָּש ִ֥ה ִע ּ ִ֖מוֹ דָּּ ָּ ָֽבר:
(ד) ַו ֹי ִּ֥אמֶ ר הַ ֶּמִ֖לֶ ְך ִ ֵ֣מי מי אחראי בֶ חָּ ֵ ֑צר המלך לגמול טוב למטיבי המלך וְ הָּ ָּ ֵ֣מן ָּּ֗בא לַ ח ַ ַ֤צר ֵּבית־
שר־הֵ כִ ִ֥ין ָֽלוֹ כלומר
את־מָּ ְר ֳּ ּדכַ י ַעל־הָּ ֵעִ֖ץ א ֶ
מר לַ ּ ֶמלֶ ְך ִל ְתלוֹ תְ֙ ֶ ָֽ
הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ ְ֙ך הַ ִ ֵ֣חיצוֹ ָּנה לֵ א ֵ֣ ֹ
לעצמו:
ֶ֨אמרָ֜ ּו נַע ֵ ַ֤רי הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ ְ֙ך אֵ לָּ יו ִה ֵ ּנִ֥ה הָּ ָּמִ֖ן ע ֵ ֵֹ֣מד ֶּבחָּ ֵ ֑צר ַו ֹי ִּ֥אמֶ ר הַ ֶּמִ֖לֶ ְך י ָָּֽבוֹ א:
(ה) ַו ֹי ּ ְ
יק ֑רוֹ ַו ֹי ַּ֤אמֶ ר
ש ִ֥ר הַ ֶּמִ֖לֶ ְך חָּ ֵ ֵ֣פץ ִ ּב ָּ
(ו) ַויָּּבוֹ א הָּ ָֹּ֒מן ַו ֹי ַּ֤אמֶ ר לוֹ ְ֙ הַ ּ ֶמלֶ ְך ַמה־לַ ע ַ֕שוֹ ת ָּּב ִ ַ֕איש א ֶ
ְקר יוֹ תֵ ִ֥ר ִמ ֶּ ָֽמ ִ ּני:
הָּ ָּמ ְ֙ן ְ ּב ִלבּ וֹ ְל ִ ֵ֞מי י ְַח ּ ִֹ֥פץ הַ ֶּ ֶׁ֛מלֶ ְך לַ ע ִ֥שוֹ ת י ָּ ִ֖
יק ָֽרוֹ :
ש ִ֥ר הַ ֶּמִ֖לֶ ְך חָּ ֵ ִ֥פץ ִ ּב ָּ
(ז) ַו ֹי ִּ֥אמֶ ר הָּ ָּמִ֖ן אֶ ל־הַ ֶּמ֑לֶ ְך ִ ַ֕איש א ֶ
שר ָּר ַ ַ֤כב ָּעלָּ י ְ֙ו
־בוֹ הַ ֶּמ֑לֶ ְך וְ ס֗ וּס א ֶ֨ ֶ
ש ִ֥ר ָּ ָֽלבַ ש ִּ֖
(ח) י ִָּבְ֙יא ְ֙ ּו המשרתים ְל ֵ֣בוּש ַמ ְלכוּת ארגמן א ֶ
ֹאשוֹ של הסוס שכך נהגו בימים ההם לשים כתר גם בראש
תֶׁ֛ן ֶּכ ִֶ֥תר ַמ ְלכִ֖ וּת ְ ּבר ָֽ
ש ִ֥ר נִ ּ ַ
הַ ּ ֶמלֶ ְך וַא ֶ
הסוס:
ְ

ך ַ ָֽה ּ ַפ ְר ְּת ִמים ופה הוא לא הזכיר את
ַד־איש ִמ ּ ָּש ֵ ַ֤רי הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ֙
(ט) וְ נ ֶָּ֨תוֹ ן הַ ְּל ָ֜בוּש וְ הַ ּ֗סוּס ַעל־י ִ ֵ֞
הכתר כי ראה שאחשורוש עינו רעה בגלל שהזכיר את נתינת הכתר בראש אדם שהוא לא

יבה ּו ַעל־הַ ּס ּו ְ֙ס ִ ּב ְרחֵ֣ וֹ ב הָּ ִעיר
יק ֑רוֹ וְ ִה ְר ִּכ ֻ ַ֤
ש ִ֥ר הַ ֶּמִ֖לֶ ְך חָּ ֵ ֵ֣פץ ִּ ָֽב ָּ
המלך וְ ִה ְל ִ ּבְ֙יש ְ֙ ּו אֶ ת־הָּ ִאיש א ֶ
ְ
יק ָֽרוֹ :
ש ִ֥ר הַ ֶּמִ֖לֶ ך חָּ ֵ ִ֥פץ ִ ּב ָּ
שֵ֣ה לָּ ִאיש א ֶ
וְ ָּק ְר ֵ֣א ּו ְלפָּ ָּניו ַָּ֚ ּככָּ ה י ֵָּע ֶ
(י) ַו ֹי ֶּ֨אמֶ ר הַ ָּ֜ ֶמלֶ ְך ְלהָּ ֗ ָּמן ִ֠ ַמהֵ ר מכיון שאנו מוזמנים למשתה אסתר ַ ֵ֣קח אֶ ת־הַ ְּל ַ֤בוּש וְ אֶ ת־
ל־ת ֵ ֵ֣ ּפל תשמיט
ש ֵַ֣ער הַ ֶּמ֑לֶ ְך ַא ּ ַ
ש ִ֖ב ְ ּב ַ
שה־כֵ ְ֙ן ְל ָּמ ְר ֳּ ּד ַ ֵ֣כי הַ יְּהו ִּדי הַ יּוֹ ֵ
שֵ֣ר דִּ ַּב ְר ּ ָּת ַ ָֽוע ֵ
הַ ּס ּו ְ֙ס ַּכא ֶ
ש ִ֥ר דִּ ַּ ָֽב ְר ּ ָּת:
דָּּ בָּ ר ִמכּ ִֹ֖ ל א ֶ
ת־מ ְר ֳּ ּדכָּ ֑י הלך לו אצל מרדכי כיון שהגידו
א ָּ
(יא) ַוי ּ ַ ַ֤ ִּקח הָּ ָּמ ְ֙ן אֶ ת־הַ ְּל ֵ֣בוּש וְ אֶ ת־הַ ּסוּס ַוי ּ ְַל ֵּב ִ֖ש ֶ ָֽ
למרדכי שהוא בא נתיירא עד מאד והיה יושב ותלמידיו לפניו ,אמר להם לתלמידיו בני רוצו והבדלו
מכאן שלא תכוו בגחלתי שהרי המן הרשע בא להרגני אמרו אם תמות נמות עמך ,אמר להם א"כ
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
להם במה אתם עוסקים אמרו לו במצות העומר ,אמר להם העומר הזה מזהב או מכסף אמרו לו לא.
הוא בא משעורים ,אמר להם ומה שוויו אמרו לו עשרה מטבעות קטנות אמר להם קומו נצחו עשרה

מטבעות שלכם את עשרת אלפים ככר כסף

יק ָֽרוֹ :
ש ִ֥ר הַ ֶּמִ֖לֶ ְך חָּ ֵ ִ֥פץ ִ ּב ָּ
שֵ֣ה לָּ ִאיש א ֶ
י ֵָּע ֶ

שלי ַוי ּ ְַר ִּכיבֵ ְ֙ה ְ֙ ּו ִ ּב ְרחֵ֣ וֹ ב הָּ ִעיר ַוי ּ ְִק ָּ ֵ֣רא ְלפָּ ָּניו ַָּ֚ ּככָּ ה

ל־ש ֵַ֣ער הַ ֶּמ֑לֶ ְך לשקו ולתעניתו וְ הָּ ָּמ ְ֙ן נִ ְד ַ ֵ֣חף מעצמו מרוב בושה אֶ ל־
ַ
שב ָּמ ְר ֳּ ּדכַ ִ֖י אֶ
(יב) ַָּו ִ֥י ּ ָּ
ּ ֵביתוֹ ָּא ֵב ִ֖ל על מיתת ביתו וַחפִ֥ וּי ָֽרֹאש בתו עמדה בחלון ובטוחה כי מרדכי מרכיב את אביה
המן וכשעברו מתחת לחלונה שפחה דלי של שופכין על ראשו של המן וכששמה לב ששפכה

על אביה נפלה מהחלון ומתה:
אמר֩ ּו ֶ֨לוֹ חכָּ ָ֜ ָּמיו וְ ֶ ֵ֣ז ֶרש
שֵ֣ר ָּק ָּ ֑רה ּו ִ֠ ַו ֹי ּ ְ
ל ַ֤ז ֶרש ִא ְש ּתוֹ ְ֙ ו ְּלכָּ ל־ ֵֹ֣אהבָּ יו ֵא ִ֖ת ָּּכל־א ֶ
(יג) ַויְסַ ּ ֶ֨ ֵפר הָּ ָ֜ ָּמן ְ ֶ
ש ֩ר הַ ִח ֶּ֨לוֹ ָּת ִלנְ ּ ַֹ֤פל ְלפָּ נָּי ְ֙ו שהוא בא מאומה שנדמית
מ ֵ֣ז ּ ַרע הַ יְּהו ִּדֶּ֡ים ָּמ ְר ֳּ ּד ֵַ֞כי א ֶ
אם ִ ֶ
ִא ְש ּ ֗תוֹ ִ ֵ֣
לעפר ולכוכבים .וכשנופלים הם מגיעים עד עפר אך כשהם עולים הם מגיעים עד לכוכבים לֹא־
תו ַ ֵּ֣כל לוֹ ִּ ָֽכי־נָּפִ֥ וֹ ל ִּת ּ ִ֖פוֹ ל ְלפָּ ָּ ָֽניו וכשמגיע זמן מפלתו של רשע גם יועציו ואוהביו לא ינבאו
לו דברים טובים כי הם רואים שנפילתו החלה:
(יד) עוֹ ָּד ְ֙ם ְמ ַד ְ ּב ִ ֵ֣רים ִע ּמוֹ וְ סָּ ִר ֵ
ת ִ֖ה
יסִ֥י הַ ֶּמִ֖לֶ ְך ִה ִ ֑ ּגיע ּו ַוי ּ ְַב ִהְ֙ל ְ֙ ּו ְלהָּ ִ ֵ֣ביא אֶ ת־הָּ ָּמן אֶ ל־הַ ִּמ ְש ּ ֶ
ר־ע ְשתָּ ִ֥ה אֶ ְס ּ ֵ
תָֽר:
ש ָּ
א ֶ

(א) ַו ָּיּ ַֹ֤בא

הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ ְ֙ך וְ הָּ ָּמן ִל ְש ּ ִ֖תוֹ ת ִעם־אֶ ְס ּתֵ ִ֥ר הַ ּ ַמ ְל ָּּ ָֽכה:

שנִ ְ֙י ְ ּב ִמ ְש ּ ֵ
ה־שאֵ לָּ תֵ ְֶׁ֛ך
תֵ֣ה הַ ַי ּיִן ַמ ּ ְ
(ב) ַויֹּאמֶ ֩ר הַ ֶּ֨ ֶמלֶ ְך ְלאֶ ְס ּ ֵָ֜תר ַ ֵ֣ ּגם ַּביַּ֤וֹ ם הַ ּ ֵ
ה־ב ָּּק ָּשתֵ ְֶׁ֛ך על אחרים ַעד־ח ִ ִ֥צי הַ ּ ַמ ְלכִ֖ וּת וְ ֵת ָּ ָֽעש:
הַ ּ ַמ ְל ָּּכִ֖ה וְ ִת ָּ ֵ֣ ּנתֵָֽן ָּל ְ֑ך ו ַּמ ַּ

על

עצמך אֶ ְס ּ ֵ
ת ִ֥ר

(ג) ו ּ ֶַַ֨ת ַען אֶ ְס ּ ֵ
ם־על־הַ ֶּמִ֖לֶ ְך ט֑ וֹ ב
ְ֙יך הַ ּ ֶּ֫ ֶמלֶ ְך וְ ִא ַ
אתי ֵ ַ֤חן ְ ּב ֵעי ֶנ ְָּ֙
ם־מ ֶָּ֨צ ִ
ֹאמר ִא ָּ
תַ֤ר הַ ּ ַמ ְל ָּּכ ְ֙ה ו ַּת ַ
ש ְ֙י שלא אהרג בי"ג באדר
ן־לי נ ְַפ ִ
שלב המלך רחב ונדיב ואז יוכל למלא בקשתי על אחרים ִּת ָּ ָֽ ּנ ֶת ִ ַ֤
שתִָֽי כי איך אוכל
אלָּ ִתי וְ ַע ִּמִ֖י שהם לא יהרגו ְ ּבבַ ָּּק ָּ
ביום שנגזר הגזירה על עם ישראל ִ ּב ְש ֵ ֵ֣
לראות בצער עמי:
(ד) ִּ ַ֤כי נִ ְמ ַּכ ְְ֙רנ ְ֙ ּו א ִ ֵ֣ני וְ ַע ִּמי
ש ִּתי ולא
לַ עבָּ ִ ֶ֨דים וְ ִל ְשפָּ חַ֤ וֹ ת נִ ְמ ַּכ ְְ֙רנ ְ֙ ּו הֶ ח ֱַר ְ

ולא קנה אותנו לשום טובה

אלא ְלהַ ְש ִמִ֖יד לַ ה ֵ֣רוֹ ג ו ְּל ַא ֵּב ֑ד ִ֠ וְ ִא ּל ּו

הייתי מבקשת לבטל את המכירה מכיון שזהו רצונו

ו תועלתו של המלך שנהיה עבדים ושפחות אבל אותו אחד שהתקנא בושתי והרגה מתקנא עכשיו בי

ְ

שֹוִ֖ה ְ ּב ֵ ִ֥נזֶק הַ ֶּ ָֽמלֶ ך אינני חוששת מנזק
להרוג אותי ועמי ולכן קנה אותנו לעבדים ִּ ֵ֣כי ֵא ִ֥ין הַ ָּ ֶׁ֛ ּצר ֶ

של המלך שהרי הוא לא רוצה בהיותינו עבדים או למכרנו ולתת לאוצר המלך את הכסף וגם

אינו חושש לצרה שיהיה למלך בכך שלא תהיה לו אשה :ס
(ה) ַו ֹי ְּ֙אמֶ ְ֙ר הַ ֶּ ֵ֣מלֶ ְך אחַ ְשוֵרוֹ ש ַו ֹי ִּ֖אמֶ ר ְלאֶ ְס ּ ֵ
שר־
י־זה הוּא א ֶ
א ֶ ֵ֣
תֵ֣ר הַ ּ ַמ ְל ָּּכ֑ה ִ ֵ֣מי הִ֥ וּא ֶז ְ֙ה וְ ֵ ָֽ
שוֹ ת ֵּ ָֽכן כתוב בפסוק פעמיים ויאמר להראות שהוא כעס ומרוב כעסו אמר
ְמלָּ ִ֥אוֹ ִל ִּ֖בוֹ לַ ע ִ֥
במהירות מי הוא זה תאמרי כבר תאמרי כבר:

ַתאמֶ ר אֶ ְס ּ ֵתר ִַ֚איש ַ ֵ֣צר וְ אוֹ יֵב הָּ ָּמִ֥ן הָּ ָּ ִ֖רע
(ו) ו ֵּ֣ ֹ

ואסתר המלכה הצביעה עליו

הַ ֶז ּ֑ה וְ הָּ ָּ ֵ֣מן נִ ְב ַעת

מכיון שאם היה רק לפני אסתר יכל להתנצל לא ידעתי שהיהודים הם עמך ולפני המלך לחוד יכל לומר
לא ידעתי שהם עמה אבל הם רעים והיא טובה אבל עתה נבעת מכיון

וְ הַ ּ ַמ ְל ָּּ ָֽכה

יחד ומה שיאמר ייפגע באחד

שהיה מ ִמ ִּל ְפ ֵנִ֥י הַ ֶּמִ֖לֶ ְך

מהם:

(ז) וְ הַ ָּ֜ ֶמלֶ ְך
ש ּתֵֵ֣ה הַ ַי ּיִן אֶ ל־ ִ ּג ַ ּנִ֖ת הַ ִ ּביתָּ ֑ן ואמר להם מדוע אתם קוצצים את האילנות אמרו לו
ַּבחמָּ תוֹ ְ֙ ִמ ִּמ ְ
כך ציוונו המן וְ הָּ ָּ ֵ֣מן ָּע ֗ ַמד ְלבַ ֵ ַ֤ ּקש ַעל־נ ְַפשוֹ ְ֙ ֵ ָֽמאֶ ְס ּתֵֵ֣ר הַ ּ ַמ ְל ָּּכה ִּ ֵ֣כי ָּר ָּאה ִּ ָֽכי־כָּ ְלתָּ ִ֥ה נגמרה
הרעה והשנאה והנקמה אֵ ָּ ֶׁ֛ליו הָּ ָּר ָּעִ֖ה מֵ ֵא ִ֥ת הַ ֶּ ָֽמלֶ ְך:
נשא את עיניו וראה עשרה אנשים קוצצים אילנות בוסתן בגינת המלך ומיד

ַ֤ ָּ -קם

ל־בית׀ ִמ ְש ּתֵֵ֣ה הַ ַ֗י ּיִן וְ הָּ ָּמ ְ֙ן נֹפֵ ל שדחפו המלאך ַעל־
יתן אֶ ֵּ ֵ֣
(ח) וְ הַ ּ ֶמֶּ֡לֶ ְך ָּש ֩ב ִמ ִ ּג ַּנֶ֨ת הַ ִ ּב ָָּ֜
שֵ֣ר אֶ ְס ּ ֵ
תֵ֣ר ָּעלֶ יהָּ שהיה מתחנן לאסתר שתעביר את רוע הגזירה וכראות אסתר את
הַ ִּמ ּ ָּט ְ֙ה א ֶ
המלך בא התחילה צועקת אדוני המלך הלא הוא כבשני לעיניך אמר המלך וי לי ממה שאני רואיה

בחוץ וי לי ממה שאני רואה בפנים ַו ֹי ֵּ֣אמֶ ר הַ ּ ֶמלֶ ְך ִ֠הגַם ִל ְכ ָּּ֧בוֹ ש אֶ ת־הַ ּ ַמ ְל ָּּ ֶׁ֛כה ִע ִּמִ֖י בפני ַּב ָּּב֑יִת
ְ
א ִמ ִ ֵ֣ ּפי הַ ּ ֶמלֶ ך ו ְּפ ֵנִ֥י הָּ ָּמִ֖ן חָּ ָֽפ ּו המשרתים כיסו את פניו שהחוק בפרס היה שמי
הַ דָּּ ָּ֗בר יָּצָּ ְ֙
שהמלך כועס עליו אסור שהמלך יראה את פניו :ס
(ט) ַו ֹי ֵּ֣אמֶ ר ִ֠חַ ְרבוֹ נָּה י"א ששנא חרבונה את מרדכי כמו המן והיה שותף בעצת המן לתלות
את מרדכי רק עכשיו שראה פורענות באה על המן מיד הפך פניו ושינה טעמו וי"א שזה

יסים ִל ְפ ֵ ֵ֣ני הַ ּ ֗ ֶמלֶ ְך ַ ֵ֣ ּגם
אליהו אֶ ֶָּ֨חד ִמן־הַ ָּּס ִר ִ ָ֜
שר־
שהרי ִה ּנֵה־הָּ ֵ ֵ֣עץ הנה הוא עשה רעה אחרת שהכין עץ לתלות את אוהב ומציל המלך א ֶ
מן ובעיניך המלך תוכל לראות
ר־טוֹ ב ַעל־הַ ּ ֗ ֶמלֶ ְך עֹמֵ ְ֙ד ְ ּב ֵ ֵ֣בית הָּ ָּ
שָּ֧ר דִּ ֶּב ֵ֣
ָּע ָּשָׂ֪ה הָּ ָּמָ֟ן ְ ָֽל ָּמ ְר ֳּ ּד ֵַ֞כי א ֶ
מלֶ ְך ְּת ֻלִ֥ה ּו ָּע ָּ ָֽליו:
שהרי הוא ָּ ּג ִֹ֖ב ּ ַה ח ִמ ּ ִ ֵ֣שים ַא ָּּמ֑ה ַו ֹי ִּ֥אמֶ ר הַ ֶּ ִ֖
המן שותף למזימה של בגתן ותרש לשלוח יד במלך

ְ

ש ָּ ָֽככָּ ה שכעסו לא פסק
שר־הֵ ִ ֵ֣כין ְל ָּמ ְר ֳּ ּדכָּ ֑י וַח ַמִ֥ת הַ ֶּמִ֖לֶ ך ָּ
(י) ַוי ּ ְִתל ְ֙ ּו אֶ ת־הָּ ָּמן ַעל־הָּ ֵעִ֖ץ א ֶ

עד שהמן נתלה :פ

(א) ַּביֵּ֣וֹ ם

ֵּ
הַ ה֗ וּא נ ַ ֵָּ֞תן הַ ֶּ ַ֤מלֶ ְך אחַ ְשוֵרוֹ שְ֙ ְלאֶ ְס ּ ֵ
ת־ב ִ֥ית הָּ ָּמִ֖ן צ ֵ ֵֹ֣רר
תֵ֣ר הַ ּ ַמ ְל ָּּכה אֶ

היהודיים הַ יְּהו ִ ּ֑דים
ּא־ל ּה
ִ֥ידה אֶ ְס ּתֵ ִ֖ר ַמִ֥ה הו ָּ ָֽ
י־ה ִ ּג ָּ
ו ָּּמ ְר ֳּ ּד ַ֗כי ַָּ֚ ּבא ִל ְפ ֵ ֵ֣ני הַ ּ ֶמלֶ ְך ִּ ָֽכ ִ

את אנשי ביתו ואת כל אוצרותיו שכל מה שכנס הרשע זוכה בו הצדיק בסופו
איך הוא קרוב

אליה:

את־
ָּ֧שם אֶ ְס ּתֵֶׁ֛ר ֶ ָֽ
ַת ֶ
שַ֤ר ֶ ָֽהעֱ ִבי ְ֙ר ֵ ָֽמהָּ ָּמן ַ ָֽוי ּ ְִּת ָּנ ִּ֖ה ְל ָּמ ְר ֳּ ּדכָּ ֑י ו ּ ָּ
(ב) ַו ָּי ֶּ֨סַ ר הַ ָּ֜ ֶמלֶ ְך אֶ ת־טַ ַּב ְע ּ ֗תוֹ א ֶ
ָּמ ְר ֳּ ּדכַ ִ֖י ַע ֵּ
ל־ב ִ֥ית הָּ ָּ ָֽמן ומרדכי חילק את הכסף ואת אוצרות המן שליש לתלמידי החכמים העמלים
בתורה שלישל לבנין בית המקדש השני ושליש לו ולאסתר המלכה :פ

(ג) ו ֵַּ֣תוֹ סֶ ף אֶ ְס ּ ֵ֗תר על מה שהתחילה לדבר במשתה היין להרוג את המן ו ְַּת ַד ֵּב ְ֙ר ִל ְפ ֵ ֵ֣ני הַ ּ ֶמלֶ ְך
בדברי טעם ושכנוע ועוד הוסיפה לרכך את ליבו על ידי ש -ו ִַּת ּ ִֹ֖פל ִל ְפ ֵ ֵ֣ני ַרגְ ָּ ֑ליו ו ַּתֵ ְֵ֣ב ְּך ו ִַּת ְתחַ ּנֶן־
ש ִ֥ר חָּ ַש ִ֖ב ַעל־
ש ְב ּתוֹ א ֶ
ת־ר ַעתְ֙ הגזירה שגזר  -הָּ ָּ ֵ֣מן ָּ ָֽהאגָּגִ י וְ אֵ תְ֙ ַ ָֽמח ַ
֗לוֹ ְל ַ ָֽהע ִבי ְ֙ר אֶ ָּ
הַ יְּהו ִ ָּֽדים:
שט הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ ְ֙ך ְלאֶ ְס ּ ֵתר ֵא ִ֖ת ַש ְר ִ ֵ֣בט הַ זָּּהָּ ֑ב
(ד) ַויַּ֤וֹ ֶ
ַת ֵָּ֣קם אֶ ְס ּ ֵתר ַ ָֽו ּ ַתע ִֹ֖מד ִל ְפ ֵנִ֥י הַ ֶּ ָֽמלֶ ְך:
בפרטות ו ּ ָּ

זוהי נתינת רשות שתדבר את אשר על לבה

שַ֤ר הַ דָּּ בָּ ְ֙ר ִל ְפ ֵ ֵ֣ני הַ ּ ֶמלֶ ְך
אתי ֵ ֵ֣חן ְלפָּ ָּנ֗יו וְ כָּ ֵ
ם־על־הַ ֶּ֨ ֶמלֶ ְך ָ֜טוֹ ב וְ ִאם־מָּ ָּ ָּ֧צ ִ
(ה) ִ֠ ַו ּתֹאמֶ ר ִא ַ
שֵ֣ר
א הָּ אגָּגִ י א ֶ
שבֶ ת הָּ ָּ ַ֤מן ֶּ ָֽבן־הַ ְּמ ָּד ְָּ֙ת ְ֙
וְ טוֹ בָּ ִ֥ה א ִנִ֖י ְ ּב ֵע ָּינ֑יו י ִָּּכ ֵֵ֞תב ְלהָּ ִשֵ֣יב אֶ ת־הַ ְּספָּ ִ ֗רים מַ ח ָ֜ ֶ
ל־מ ִדינִ֥וֹ ת הַ ֶּ ָֽמלֶ ְך:
ש ִ֖ר ְ ּבכָּ ְ
ָּּכ ַ֗תב ְל ַא ֵּב ְ֙ד אֶ ת־הַ יְּהו ִּדים א ֶ
יתי
איכָּ ָּ ַ֤כה אוּכַ לְ֙ ְ ָֽו ָּר ִא ִ
ת־ע ִּמ֑י וְ ֵ ָֽ
שר־י ְִמ ָּ ֵ֣צא אֶ ַ
יתי ָּּב ָּר ָּעִ֖ה א ֶ
(ו) ִִ֠ ּכי אֵ יכָּ ָּ ַ֤כה אוּכַ לְ֙ ְ ָֽו ָּר ִא ִ
תָֽי והמלך מיאן להשיב את הספרים שכן כתב אשר נכתב ונחתם בטהעת המלך אין
ְ ּב ָּא ְב ַ ִ֖דן מוֹ לַ ְד ּ ִ
להשיב אבל התיירא לומר זאת לאסתר מפני שהיא תתחיל שוב פעם לבכות ולכן  :-ס
(ז) ַו ֹי ֶּ֨אמֶ ר הַ ֶּ ַ֤מלֶ ְך אחַ ְש ֵורֹשְ֙ ְלאֶ ְס ּתֵֵ֣ר הַ ּ ַמ ְל ָּּכה ָּֽו ְל ָּמ ְר ֳּ ּדכַ ִ֖י הַ יְּהו ִ ּ֑די
לומר ִה ּ ֵנֶ֨ה בֵ ית־הָּ ָ֜ ָּמן ָּנתַ ִֵּ֣תי ְלאֶ ְס ּ ֵ֗תר וא"כ כולם רואים שאני חפץ בכם וְ אֹתוֹ ְ֙ ּ ָּת ֵ֣ל ּו ַעל־הָּ ֵעץ
ר־ש ַלִ֥ח י ִָּ֖דוֹ ביהודיים ַּביְּהו ִ ָּֽדים ולכן כתבו על היהודים כטוב בעיניכם כל אשר תכתבו
ש ָּ
ַ ֶׁ֛על א ֶ
יתקבל באימון אצל כל שרי המדינות ואין צורך להשיב את הספרים ששלח המן:
כי למרדכי לא התיירא

(ח) ִ֠ וְ ַא ּ ֶתם ִּכ ְת ֶ֨ב ּו

אגרות אחרות שיבואו לפרש את הראשונות ההפך מכוונת המן שכן המן כתב

"להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים" ולא כתב מי ישמיד וא"כ אפשר לפרש "להשמיד להרוג

ולאבד את כל" והכונה "כל האומות" ומי ישמידם "היהודים" ו – ַעל תיבת הַ יְּהו ִ ָּ֜דים
תֵ֣ב
שר־נִ ְכ ּ ָּ
י־כ ָּ ֵ֞תב א ֶ
שֵ֣ם הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ ִח ְת ִ֖מ ּו ְ ּבטַ ַּ ֵ֣ב ַעת הַ ֶּמ֑לֶ ְך ִּ ָֽכ ְ
באיגרות כתבו ַּכ ַּ֤טוֹ ב ְ ּב ֵ ָֽעינֵיכֶ ְ֙ם ְ ּב ֵ
שָֽיב כי זה לא נאה להחזירו ובעצם להחשיב
שם־הַ ּ ֗ ֶמלֶ ְך וְ נ ְַח ֶּׁ֛תוֹ ם ְ ּבטַ ַּב ִַ֥עת הַ ֶּמִ֖לֶ ְך ֵא ִ֥ין ְלהָּ ִ
ְ ּב ֵ
שכתובה

את כתבי המלך כמזויפים ומרדכי ואסתר חששו לעשות כן כי ידעו שהאומות יאמרו מנין לנו
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:
ישי הוּא־ ֵֹ֣ח ֶדש ִסי ָּו֗ן ִ ּב ְשלוֹ ָּשֵ֣ה
(ט) ַוי ּ ִָּּק ְר ֵ֣א ּו ס ְֹפ ֵ ָֽרי־הַ ֶּ ֵ֣מלֶ ְך ָּּ ָֽב ֵעת־הִַ֠ ִהיא ַּב ֶֹ֨ח ֶדש הַ ּ ְש ִל ִָ֜
אל הָּ אחַ ְשדַּ ְר ּ ְפ ִ ָֽנים־וְ הַ ּ ַפחוֹ ת֩
ר־צ ֵ֣ ּוה ָּמ ְר ֳּ ּד ַ ֵ֣כי אֶ ל־הַ יְּהו ִּדֶּ֡ים וְ ֶ ֵ֣
ש ִ ָּ
וְ ֶע ְש ִרים בּ וֹ ֹ֒ ַוי ּ ִָּּכתֵֵ֣ב ְּ ָֽככָּ ל־א ֶ
שֵ֣בַ ע וְ ֶע ְש ִ ַ֤רים וּמֵ ָּא ְ֙ה ְמ ִדי ָּנה ְמ ִד ָּ ַ֤ינה ו ְּמ ִדי ָּנ ְ֙ה
ד־כוּש ֶ
שר׀ מֵ ֵֹ֣הדּ ּו וְ ַע ּ֗
וְ ָּש ֵ ֶ֨רי הַ ְּמ ִדינָ֜וֹ ת א ֶ ֵ֣
ִּכ ְכ ָּתבָּ ּה באותיות הכתב שלה וְ ַעִ֥ם ו ָָּּעִ֖ם ִּכ ְלשֹנ֑וֹ בשפה המדוברת באותו מקום וְ ֶ֨ ֶאל־הַ יְּהו ִּדים
ִּכ ְכ ָּתבָּ ִ֖ם וְ ִכ ְלשוֹ ָּ ָֽנם:
ִש ַ ֵ֣לח ְספָּ ִרֶּ֡ים ְ ּבי ַ֩ד הָּ ָּר ִ ֶ֨צים
תם ְ ּבטַ ַּ ֵ֣ב ַעת הַ ֶּמ֑לֶ ְך ַוי ּ ְ
ש ְ֙ם הַ ֶּ ֵ֣מלֶ ְך אחַ ְש ֵורֹש ַוי ּ ְַח ּ ִ֖ ֹ
תב ְ ּב ֵ
(י) ַוי ּ ְִכ ּ ֗ ֹ
ַּב ּסו ִ ָּ֜סים ר ְֹכ ֵ ַ֤בי הָּ ֶרְ֙כֶ שְ֙ מרכוש המלך ָּ ָֽהאחַ ְש ְּת ָּרנִ ים סוג של גמלים שרצים מהר ְ ּב ֵנִ֥י ָּ ָֽה ַר ּ ָּמ ִ ָֽכים
סוג של פרד שאימו סוסה ואביו חמור שאז יוצא חזק במיוחד ולא מתעייף מהר:

שם
מד ַעל־נ ְַפ ָֹּ֒
ל־עיר־ו ִ ָּ֗עיר ְל ִה ָּּקהֵ ל וְ לַ ע ֵ֣ ֹ
שֵ֣ר ְ ּבכָּ ִ
ש ֩ר נ ֶַָּ֨תן הַ ָּ֜ ֶמלֶ ְך לַ יְּהו ִ ֵּ֣דים׀ א ֶ
(יא) א ֶ
ָּש ֑ים
אתָּ ִ֖ם גם אם הם ַ ֵ֣טף וְ נ ִ
ל־חיל ַ ָּ֧עם ו ְּמ ִד ָּ ֶׁ֛ינה הַ ָּ ּצ ִ ִ֥רים ֹ
ת־כ ֶ֨ ֵ
יד וְ לַ ה ֶֹ֨רג ו ְּל ַא ֵָּ֜בד אֶ ָּּ
ְלהַ ְש ִמ ֩
ו ְּשלָּ ָּלִ֖ם לָּ ָֽבוֹ ז:
ל־מ ִדינִ֖וֹ ת הַ ֶּ ֵ֣מלֶ ְך
(יב) ְ ּביֵ֣וֹ ם אֶ חָּ ד כדי שלא יבואו לבוז יותר מדי אלא יתרכזו רק בהריגה ְ ּבכָּ ְ
ֵים־ע ָּש ִ֖ר הוּא־ ִֹ֥ח ֶדש א ָּ ָֽדר:
שֶׁ֛ר ְל ִֹ֥ח ֶדש ְשנ ָּ
אחַ ְשו ֵ֑רוֹ ש ִ ּב ְשלוֹ ָּש ִ֥ה ָּע ָּ
שגֶן הַ ְּכ ָּ֗תב אגרת מפורשת של ְל ִה ָּ ַ֤ ּנ ֵ
ל־מ ִד ָּ ֵ֣ינה ּו ְמ ִדי ָּנה ּגָּלִ֖ וּי ְלכָּ ל־
תָֽן דָּּ תְ֙ ְ ּבכָּ ְ
(יג) ּ ַפ ְת ֶ ֵ֣
יהם:
איְבֵ ֶ ָֽ
ָּקם מֵ ֹ
הָּ ַע ִּמ֑ים וְ ִל ְהיֶ֨וֹ ת היהודיים הַ יְּהו ִ ַּ֤דים עתודים ע ִת ִידי ְ֙ם לַ יֵּ֣וֹ ם הַ ֶז ּה ְל ִה ּנ ֵ ִ֖
(יד) הָּ ָּר ִ ֵ֞צים ר ְֹכ ֵ ַ֤בי הָּ ֶרְ֙כֶ שְ֙ ָּ ָֽהאחַ ְש ְּת ָּרנִ ים ָּ ָֽ י ְצ ֶׁ֛א ּו ְמבֹהָּ ִלִ֥ים ממהרים ו ְּדחו ִ ִּ֖פים ִ ּב ְד ַ ֵ֣בר הַ ֶּמ֑לֶ ְך
ּש ִ֥ן הַ ִ ּב ָּ ָֽירה :פ
וְ הַ דָּּ ִ֥ת נִ ְּת ָּנִ֖ה ְ ּבשו ַ
(טו) ו ָּּמ ְר ֳּ ּד ֵַ֞כי 16י ָּ ֵָּ֣צא׀ ִמ ִּלפְ ֵ ֵ֣ני הַ ּ ֗ ֶמלֶ ְך ִ ּב ְל ַ֤בוּש ַמ ְלכ ּותְ֙ ְּת ֵ ֵ֣כלֶ ת וָּחוּר וַע ֶ ַ֤ט ֶרת זָּהָּ ְ֙ב ְ ּגדוֹ לָּ ה
וְ ַת ְכ ִ ִ֥ר ְ
ּשן צָּ ה ָּלִ֖ה וְ ָּש ֵ ָֽמחָּ ה:
יך ִּ֖בוּץ וְ ַא ְר ּג ָָּּמ֑ן וְ הָּ ִ ֵ֣עיר שו ָּ
(טז) לַ יְּהו ִ ַּ֕דים ָּ ָֽה ְיתָּ ִ֥ה אוֹ ָּ ִ֖רה
ניסה המן לבטל כמבואר לעיל:

זו

תורה וְ ִש ְמ ָּח֑ה

שבת

יקר
שן מילה וִ ָּ ָֽ
ומועדים וְ ָּש ִ֖ ֹ

תפילין שכל אלו

יע ִש ְמ ָּ ַ֤חה
שר דְּ בַ ר־הַ ֶּ ַ֤מלֶ ְך וְ ָּדתוֹ ְ֙ מַ ִ ּג ַ
ל־עיר ו ִ ָּ֗עיר ְמקוֹ ְ֙ם א ֶ֨ ֶ
ל־מ ִדי ָּנֶ֨ה ו ְּמ ִדי ָּנָ֜ה ו ְּבכָּ ִ ֵ֣
(יז) ו ְּבכָּ ְ
וְ ָּששוֹ ְ֙ן לַ יְּהו ִּדים ִמ ְש ּתֶ ִ֖ה סעודה וְ יֵ֣וֹ ם ט֑ וֹ ב ביטלו מלאכתם ושבתו ממנה וְ ַר ִ ֵּ֞בים ֵ ָֽמ ַע ֵּ ַ֤מי הָּ ָּא ְֶ֙ר ְ֙ץ
יהם ועל כן אינם באמת
ִ ָֽמ ְתיַה ִדים מתגיירים ועושים עצמם כיהודים ִּ ָֽכי־נ ַ ִָּ֥פל ַ ָֽ ּפחַ ד־הַ יְּהו ִ ִּ֖דים עלֵ ֶ ָֽ
גרים:

ֵים
(א) ו ִּב ְשנ ֩

ָּע ֶ֨ ָּשר ָֹ֜ח ֶדש הוּא־ ֵֹ֣ח ֶדש א ָּ ֗דר ִ ּב ְשלוֹ ֶ֨ ָּשה ָּע ָּש ִ֥ר יוֹ ְ֙ם בּ וֹ

הוא היום שבו

צריכות היו להתקיים שתי פקודות המלך א .פקודות האיגרות הראשונות להשמיד את היהודים ב.

שוֹ ת
יע הזמן של דְּ בַ ר־הַ ֶּ ֶׁ֛מלֶ ְך וְ ָּד ִ֖תוֹ ְלהֵ ָּע ֑
שר ִה ִ ָּ֧ ּג ַ
ופקודות האחרונות להשמיד את צוררי היהודים א ֶ֨ ֶ
כי ביום הזה לא היה אפשר לשבת ולא לעשות כלום ויתפשרו שני הצדדים ולא יהרגו זה את זה שהרי

ְבי הַ יְּהו ִּדי ְ֙ם ִל ְש ֵ֣לוֹ ט ָּּבהֶ ם וְ נַהפֵ֣ וֹ ְך
אי ֵ ַ֤
שר ִש ְ ּברָ֜ ּו קוו ֹ
את דבר המלך מוכרחים לקיים ַּביּ֗וֹ ם א ֶ֨ ֶ
יהם:
ִש ְל ָּ֧ט ּו הַ יְּהו ִ ֶּׁ֛דים ֵה ּ ִָּ֖מה ְ ּבשֹנְ אֵ ֶ ָֽ
שר י ְ
הוּא א ֶ֨ ֶ
ל־מ ִדינוֹ תְ֙ הַ ֶּ ֵ֣מלֶ ְך אחַ ְשוֵרוֹ ש
יהם ְ ּבכָּ ְ
(ב) נִ ְקה ֶ֨ל ּו הַ יְּהו ִ ָּ֜דים ְ ּב ָּע ֵר ֗ ֶ

וגזרו תענית צבור כי היו

צריכים רחמים מאת ה' .ונחלקו אויבי היהודים לשנים השרים קיבלו שתי איגרות הסותרות זה את זה
הראשונה מהמן להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים והאחרת ממרדכי שעל היהודים להשמיד את
הצרים אותם .ופשוטי העם קיבלו רק פקודה להיות עתידים ליום הזה ולא ידעו למה ועתה קיבלו איגרת
"להיות היהודים עתידים ליום הזה להנקם מאויביהם על כן כשבקשו היהודים

שִ֖י
ִל ְש ֵ֣לֹחַ ָּיד ִ ּב ְמבַ ְק ֵ

 16בשני הפסוקים הבאים הציבור קורא בקול ואחר חוזר הבעל קורא וקורא

ֹא־ע ַ ֵ֣מד ִל ְפנֵיהֶ ם ִּב ְפנֵיהֶ ם ִּ ָֽכי־נ ַ ִָּ֥פל ּ ַפ ְחדָּּ ִ֖ ם ַעל־
ש ל ָּ
ָּ ָֽר ָּעתָּ ֑ם לא נתקלו בהתנגדות מצד העמים וְ ִאי ְ֙
ָּּכל־הָּ ַע ִּ ָֽמים מאחר וידם רמה מצד פקודת המלך::
ה אותם שהיו ממונים
ֹשַ֤י הַ ְּמלָּ אכָּ ְ֙
ל־ש ֵ ֶ֨רי הַ ְּמ ִדינָ֜וֹ ת וְ הָּ אחַ ְשדַּ ְר ּ ְפ ִ ֵ֣נים וְ הַ ּ ַפח֗ וֹ ת וְ ע ֵ
ָּ
(ג) וגם וְ כָּ

שֵ֣ר לַ ּ ֶמלֶ ְך
על עבודת המלך א ֶ
ד־מ ְר ֳּ ּדכַ ִ֖י
ַשאִ ִ֖ים אֶ ת־הַ יְּהו ִ ּ֑דים ִּ ָֽכי־נ ַ ִָּ֥פל ַ ָֽ ּפחַ ָּ
נלחמו ביהודים אלא ְ -מנ ּ ְ
יהם:
בלבושי מלך ולכן נפל פחדו עלֵ ֶ ָֽ

שבידם אגרות ראשונות מפורשות להרוג את היהודים בכל זאת לא
מלך היהודים שהרי יצא

ש ְמ ִ֖עוֹ הוֹ ֵ ֵ֣ל ְך ְ ּבכָּ ל־הַ ְּמ ִדינ֑וֹ ת
י־גדוֹ ל ָּמ ְר ֳּ ּדכַ ְ֙י ְ ּב ֵ ֵ֣בית הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ ָּ
(ד) ִּ ָֽכ ָּ ַ֤
שהיתה בו צורה של שק ואפר מצד אחד ועטרת זהב מצד שני ִּ ָֽכי־הָּ אִ ִ֥יש ָּמ ְר ֳּ ּדכַ ִ֖י הוֹ ֵל ְִ֥ך וְ ג ָָּֽדוֹ ל:פ
והטביע מטבע מיוחד

ת־ח ִֶ֥רב
(ה) ַוי ּ ַַּ֤כ ּו הַ יְּהו ִּדי ְ֙ם ְ ּבכָּ ל־ ֵֹ֣איְבֵ יהֶ ם מַ ַּכ ֶ
את מנת הייסורים המגיעה להם הכום מכת – וְ הֶ ִֶ֖רג מכה

שאינה הורגת מיידית ואז אחרי שסבלו המוכים

הורגת וְ ַא ְב ָּ ֑דן

אבדו את גופותיהם בכדי

שלא יראו הגויים את הגופות והקברים ויזכרו תמיד את מה שעשו להם .ואפילו אלו שלא רצו להורגם
אלא

שנאו אותם ושמחו למפלתם עם ישראל

ָֽ ַ -וי ּע ִ֥ש ּו ְבשֹנְ אֵ יהֶ ִ֖ם ִּכ ְרצוֹ ָּ ָֽנם

ושלטו בהם ונמצא

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

ירה הָּ ְרגַ֤ ּו הַ יְּהו ִּדי ְ֙ם וְ ַא ֵּבד
ּשֵ֣ן הַ ִ ּב ָּ ֗
(ו -י) ו ְּבשו ַ

מזרעם:

איבדו את גופותיהם של חמש מאות איש כולם

נסיכים מבית עמלק ובגמ' מבואר ששמות בני המן דינם כשירה הנכתבת בתורה רק צורת כתיבתה

שונה:
איש
ח ֵמִ֥ש מֵ ִ֖אוֹ ת ִ ָֽ

ומלבד זאת הרגו את עשרת בני המן ואלה שמותם

את׀
וְ ֵ ָּ֧

ּ ַפ ְר ַשנְ ָּ ֶׁ֛דּ ָּתא

וְ ֵא ִ֥ת׀

ַ ָֽדּ ְלפִ֖ וֹ ן

וְ ֵא ִ֥ת׀

ַא ְס ָּ ָֽ ּפ ָּתא:

את׀
וְ ֵ ָּ֧

ּפוֹ ָּ ֶׁ֛ר ָּתא

וְ ֵא ִ֥ת׀

א ַד ְ ָּל ִ֖יא

וְ ֵא ִ֥ת׀

יד ָּתא:
א ִר ָּ ָֽ

את׀
וְ ֵ ַ֤

א
ְ֙ש ּ ָּת ְ֙
ּ ַפ ְר ַמ ְ

את׀
וְ ֵ ֵ֣

א ִריסַ י

וְ ֵא ִ֥ת׀

א ִר ַ ִ֖די

וְ ֵא ִ֥ת׀

ַו ָּי ְָֽז ָּתא:

ש ֶרת
ִ֠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
כך הלכה היא מדין הגמרא בקריאת המגילה שצריך לומר את שמותיהם מ – איש עד עשרת בנשימה
אחת ואלה שמותם הרגו את -

הַ יְּהו ִ ִּ֖דים הָּ ָּ ֑רג ּו

ְ ּב ֵנֶ֨י הָּ ָּ ָּ֧מן ֶּ ָֽבן־הַ ְּמ ָּ ֶׁ֛ד ָּתא

שהלכו בדרך אביהם כשם שהוא -

צ ֵֹרִ֥ר

כך הם צוררי היהודים שבתחילת מלכות אחשורוש כתבו כתב שיטנה על היהודים

שביהודה ובירושלים והלשינו למלך כאילו הם בונים את עיר דוד ואת חומותיה כדי למרוד במלך ולכן
עצתם שיפסיקו את בניית בית המקדש ויצאה גזירה מאת אחשורוש להפסיק את בנייתו ומשום כך רק
ָה ָרגו אבל לא איבדו את גופותיהם כדי לבקש רשות מהמלך לתלותם על העץ

ו ֶַּ֨ב ִ ּב ָּז ּה ִ֥לֹא ָּש ְלחִ֖ ּו

אֶ ת־י ָּ ָָּֽדם שהמלך לא יהיה צר עין בכסף:
ירה
ּש ִ֥ן הַ ִ ּב ָּ ִ֖
(יא) ַּב ֵ֣י ּוֹ ם הַ ה֗ וּא ָּּ ֵ֣בא ִמ ְס ַ ָּ֧ ּפר ַ ָֽההרו ִ ֶּׁ֛גים ְ ּבשו ַ
הַ ֶּ ָֽמלֶ ְך :ס

שכולם היו שרים וחשובים

ִל ְפ ֵנִ֥י

ּשֵ֣ן הַ ִ ּב ָּירֶּ֡ה שהיא מקום הממלכה הָּ ְרג֩ ּו
(יב) ַו ֹי ֶּ֨אמֶ ר הַ ָּ֜ ֶמלֶ ְך בכעס ְלאֶ ְס ּתֵֵ֣ר הַ ּ ַמ ְל ָּּ֗כה ְ ּבשו ַ
מן וא"כ
ש ֵֶ֣רת ְ ּב ֵ ָֽני־הָּ ָּ
הַ יְּהו ִ ֶּ֨דים אנשי מרדכי וְ ַא ֵָּ֜בד את גופותיהם של ח ֵ ָּ֧מש מֵ ֵ֣אוֹ ת ִ ֗איש וְ אֵ תְ֙ ע ֶ
ש ּו שרחוקים מבירת המלכות קל וחומר שעשו הרג רב שאני מתנגד
אר ְמ ִדינִ֥וֹ ת הַ ֶּמִ֖לֶ ְך ֶ ֵ֣מה ָּע ֑
ִ ּב ְש ָּ ֶׁ֛
אלָּ ֵת ְ ְ֙ך וְ ִי ָּ ֵ֣ ּנתֵָֽן לָּ ךְ
ה־ש ֵ ָֽ
לו עשה הקב"ה נס ובא מלאך וסתרו עלפי ומיד דיבר אליה בלשון רכה -וּמַ ּ ְ
שתֵ ְִ֥ך ִ֖עוֹ ד וְ ֵת ָּ ָֽעש:
ה־ב ָּּק ָּ
ו ַּמ ַּ
ם־על־הַ ֶּ ֵ֣מלֶ ְך טוֹ ב
ַתאמֶ ר אֶ ְס ּ ֵת ְ֙ר ִא ַ
(יג) ו ַּ֤ ֹ
ּשן לַ ע ִ֖שוֹ ת
שֵ֣ר ְ ּבשו ָּ
שיאמרו שלא עשינו זאת במצות המלך ולכן ִי ָּּנתֵֵ֣ן ּגַם־מָּ ָּ֗חר לַ יְּהו ִּדי ְ֙ם א ֶ
ש ִֶ֥רת ְ ּב ֵ ָֽני־הָּ ָּמִ֖ן י ְִת ִ֥ל ּו ַעל־הָּ ֵ ָֽעץ שיברר
את  -ע ֶ
ְּכ ָּ ֵ֣דת חוק המלך הַ יּ֑וֹ ם ויראו שהמלך ציווה זאת וְ ֵ ֶׁ֛
שהדבר נעשה בגלוי לעיני המלך:
מאחר והרגו היהודים שרים חשובים אני מפחדת

ְ

ש ִֶ֥רת נבלותיהם
את ע ֶ
ּש ֑ן וְ ֵ ֶׁ֛
(יד) ַו ֹי ַּ֤אמֶ ר הַ ּ ֶמְ֙לֶ ְ֙ך לשריו ְל ֵ ָֽה ָּע ֵ֣שוֹ ת ּ ֵכן ו ִַּת ָּּנתֵ ִ֥ן דָּּ ִ֖ ת חוק המלך ְ ּבשו ָּ

של ְ ּב ֵ ָֽני־הָּ ָּמִ֖ן ּ ָּת ָֽל ּו

על אותו עץ שנתלה עליו

המן:

(טו) ִַ ָֽוי ּ ָּּקהלֵ֞ ּו
ּשן ְש ִ֥לֹש מֵ ִ֖אוֹ ת אִ ֑יש ו ֶַּ֨ב ִ ּב ָּז ּה ִ֥לֹא
המן ִ֠ ַ ּגם ְ ּביֵ֣וֹ ם ַא ְר ָּּב ָּ ַ֤עה ָּע ָּש ְ֙ר ְל ֵֹ֣ח ֶדש א ָּדר ַ ָֽוי ּהַ ְרגֵ֣ ּו ְבשו ָּ
ָּש ְלחִ֖ ּו אֶ ת־י ָּ ָָּֽדם:
היהודיים

ּשן שהיו כולם מפוזרים בגלל הפחד מהגזירה של
ר־בשו ֗ ָּ
ש ְּ
הַ יְּהו ִ ֵּ֣דים א ֶ

מד ַעל־נ ְַפ ֗ ָּשם
ש ֩ר ִ ּב ְמ ִדינֶ֨וֹ ת הַ ָּ֜ ֶמלֶ ְך נִ ְקה ֵ֣לוּ׀ וְ ָּע ֵ֣ ֹ
אר הַ יְּהו ִּדֶּ֡ים א ֶ
(טז) ו ְּש ָּ ֵ֣
שנְ אֵ יהֶ ם
האויבים אבל בפועל מרוב פחד ברחו שונאיהם ולא באו ולכן וְ נְ֙וֹ ְַ֙ח מֵ ֵֹ֣איְבֵ יהֶ ם וְ הָּ רֹ ְ֙ג ְ ּב ֵ֣ ֹ
אלה ששנאו אותם בליבם ח ִמ ּ ִָּ֥שה וְ ִש ְב ִעִ֖ים אָּ ֑לֶ ף ו ֶַּ֨ב ִ ּב ָּז ּה ִ֥לֹא ָּש ְָֽלחִ֖ ּו אֶ ת־י ָּ ָָּֽדם:
שמא יבואו עליהם

ם־של ָֹּש ִ֥ה ָּע ָּש ִ֖ר ְל ֵֹ֣ח ֶדש א ָּ ֑דר וְ נ֗וֹ חַ
(יז) ְ ּביוֹ ְ
ת ִ֥ה וְ ִש ְמ ָּ ָֽחה:
יִ֖וֹ ם ִמ ְש ּ ֶ

מהריגה

בכלל ְ ּב ַא ְר ָּּב ָּ ַ֤עה ָּע ָּש ְ֙ר בּ וֹ וְ ָּע ֵ֣שֹה אֹתוֹ

ּשן נִ ְקהל ְ֙ ּו ִ ּב ְשל ָֹּשַ֤ה ָּע ָּש ְ֙ר בּ וֹ ו ְּב ַא ְר ָּּב ָּעִ֥ה ָּע ָּש ִ֖ר ּ֑בוֹ
ר־בשו ֗ ָּ
ש ְּ
(יח) והיהודיים וְ הַ יְּהו ִ ֵּ֣דים א ֶ
ת ִ֥ה וְ ִש ְמ ָּ ָֽחה:
שה ָּע ָּש ְ֙ר בּ וֹ וְ ָּע ֵ֣שֹה אֹתוֹ יִ֖וֹ ם ִמ ְש ּ ֶ
להשמיד את בני עמלק וְ נ֗וֹ חַ ַּבח ִמ ּ ַָּ֤

ל־כן הַ יְּהו ִ ֵּ֣דים
(יט) ַע ּ ֵֵ֞
ת ואפילו אם אינו תושב העיר אלא מתארח עתה בפרזים ליום אחד
נון הַ י ּ ְֹש ִבים ְ ּב ָּע ֵ ֵ֣רי הַ ּ ְפ ָּרזוֹ ֹ֒
ש ְמ ָּחִ֥ה ולכן אסור בהספד ובתענית וי"א שגם אין
ע ִֹ֗שים ִ֠ ֵאת יֵ֣וֹ ם ַא ְר ָּּב ָּ ַ֤עה ָּע ָּש ְ֙ר ְל ֵֹ֣ח ֶדש א ָּדר ִ
ש ּתֶ ִ֖ה סעודת פורים ועיקרו בשתיית יין וְ יֵ֣וֹ ם ט֑ וֹ ב ולכן יש שנהגו שאין עושים בו
בו אבילות ו ִּמ ְ
מלאכה ו ִּמ ְש ִ֥לוֹ חַ שתי מָּ נִ֖וֹ ת אִ ִ֥יש ְל ֵר ֵ ָֽעהוּ :פ
הפרוזים

הַ ּ ְפ ָּר ִז֗ים שאינם יושבים בערים מוקפות חומה מימות יהושע בן

תב ָּמ ְר ֳּ ּדכַ י לבדו אֶ ת־הַ דְּ בָּ ִ ִ֖רים הָּ ֵ
א ּ ֶ֑לה לקיים את פורים בשנה הבאה ובשנים לאחר
(כ) ַוי ּ ְִכ ֵּ֣ ֹ
ש ְ֙ר
ל־כל־הַ יְּהו ִ ּ֗דים א ֶ
ִש ֶ֨ ַלח ְספָּ ִ ָ֜רים אֶ ָּּ
מכן וכמו שמתפרש בהמשך הפסוקים עד פסוק כ"ז ַוי ּ ְ
ל־מ ִדינוֹ תְ֙ הַ ֶּ ֵ֣מלֶ ְך אחַ ְשוֵרוֹ ש הַ ְ ּקרוֹ בִ ִ֖ים שידעו מהסבל והצרות שעשו שונאיהם וְ הָּ ְרחוֹ ִ ָֽקים
ְ ּבכָּ ְ
שלא ידעו כלל מה זמם המן לעשות:
יהם ִל ְהיֵ֣וֹ ת ע ִֹ֗שים בני הפרזים ִ֠ ֵאת יֵ֣וֹ ם ַא ְר ָּּב ָּ ַ֤עה ָּע ָּש ְ֙ר ְל ֵֹ֣ח ֶדש א ָּדר
(כא) ְל ַק ֵי ּם עלֵ ֶֹ֒
ש ִ֖ר ּ֑בוֹ לבני שושן ולערים המוקפות חומה מימות
שה ָּע ָּ
את יוֹ ם־ח ִמ ּ ִָּ֥
שעשו בשנה שבה נעשה הנס וְ ֵ ֶׁ֛
ל־ש ָּנִ֖ה וְ ָּש ָּ ָֽנה:
יהושע בן נון ְ ּבכָּ ָּ
כמו

ש ֩ר נ ְֶה ּ ֶ֨ ַפ ְך לָּ ֶ ַ֤הם ִמיָּּגוֹ ְ֙ן
שר־ ָּנֶ֨ח ּו בָּ ֶ ַ֤הם הַ יְּהו ִּדי ְ֙ם מֵ ֵ֣אוֹ יְבֵ יהֶ ם וְ הַ ֹ֗ח ֶדש א ֶ
(כב) ַּכי ּ ִָּ֗מים א ֶ
שוֹ ת אוֹ ָּ֗תם יְמֵ ְ֙י דוקא ביום אבל אם עשה סעודה בלילה לא
ְל ִש ְמחָּ ה וּמֵ ֵא ִ֖בֶ ל ְליֵ֣וֹ ם ט֑ וֹ ב לַ ע ֵ֣
איש ְל ֵר ֵעה ּו וּמַ ּ ָּתנִ֖וֹ ת שתי מתנות
תֵ֣ה וְ ִש ְמחָּ ה ו ִּמ ְש ַ֤לוֹ חַ שתי ָּמנוֹ תְ֙ ִ ֵ֣
יצא ידי חובתו ִמ ְש ּ ֶ
ָּ ָֽלאֶ ְביוֹ ִ ָֽנים לשתי אביונים מתנה לכל אביון ולא הוזכר יום מכיון שלא קיבלו עליהם חז"ל לדורות
הבאים את איסור המלאכה וממילא אינו כיום טוב לענין זה ובמקום שנהגו שלא לעשות אין עושים
וכך מנהגנו

היום:

שוֹ ת
שר־הֵ ֵח ִּ֖ל ּו לַ ע ֑
(כג) וְ ִק ֵּבלְ֙ כולם כאחד הַ יְּהו ִּדים ֵא ִ֥ת א ֶ
יהם שהוסיף להם משלוח מנות ומתנות
ר־כתַ ִ֥ב ָּמ ְר ֳּ ּדכַ ִ֖י אלֵ ֶ ָֽ
ש ָּּ
את א ֶ
וְ ֵ ֶׁ֛

שנהגו ימים אלו בשמחה משתה

לאביונים:

(כד) ומרדכי כתב להם דין הוא שתקבלו על עצמכם ימים אלו ִּ -כ֩י הָּ ֶ֨ ָּמן ֶּ ָֽבן־הַ ְּמ ָּ ָ֜ד ָּתא ָּ ָֽהאג ִָּג֗י
ש ִ֥ב ַעל־הַ יְּהו ִ ִּ֖דים ְל ַא ְ ּב ָּ ֑דם וְ ִה ִּ ִ֥פיל ּפ ּו ְ֙ר הֵ֣ וּא הַ גּוֹ ָּרל ְלהֻ ָּּמִ֖ם ָּֽו ְל ַא ְ ּב ָּ ָֽדם:
צ ֵֹר ְ֙ר ָּּכל־הַ יְּהו ִּדים חָּ ַ
(כה) ו ְּבב ָֹּא ּה של אסתר ִל ְפ ֵ ֵ֣ני הַ ּ ֶמלֶ ְֹ֒ך
ש ִ֥ב ַעל־הַ יְּהו ִ ִּ֖דים
שר־חָּ ַ
ש ְב ָּּ֧תוֹ הָּ ָּר ָּ ֶׁ֛עה א ֶ
ָּשוּב ַמח ַ
המן ָּא ַ ֵ֣מר ִעם־הַ ּ ֵספֶ ר האגרות החדשות י ֵ֞
ת־ב ָּנִ֖יו ַעל־הָּ ֵ ָֽעץ:
ָּּ
ֹאשוֹ וְ ָּת ִ֥ל ּו א ֶֹׁ֛תוֹ וְ אֶ
ַעל־ר ֑
בבוא אסתר לפני המלך להתחנן לו להעביר את מחשבת

ל־שֵ֣ם הַ ּפוּר
א ּ ֶלה פו ִּרי ְ֙ם ַע ֵ
ל־כֶּ֡ן ָּ ָֽק ְרא֩ ּו לַ י ּ ִֶָּ֨מים הָּ ֵ ַ֤
(כו) ַע ּ ֵ
ל־כל־דִּ ְב ֵ ִ֖רי הָּ ִא ֶ ֵ֣ ּג ֶרת הַ ֹז ּ֑את
ל־כן ַע ָּּ
ובמקום שחשב הוא לשלוט ביהודים נשלט הוא על ידיהם ַע ֵַּ֕
א ּו מה ראו אחשורוש ויועציו שהשתמשו בכלי בית
ה־ר ֵ֣
על מגילת אסתר כולה הנקראת אגרת ו ָּ ָּֽמ ָּ
על שהפך הקב"ה את כל המזלות

המקדש ומה ראו מרדכי ושאר הצדיקים שבאותו דור שלא יכרע ולא ישתחוה ומה ראה המן שהתקנא
בכל היהודים ומה ראב אשורוש להביא את ספר הזכרונות

ל־ככָּ ה
ַע ָּּ

בגלל כך שאחשורוש חישב את

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

כך שזימנה אסתר למשתה את המן ראה אחשורוש להביא את ספר

יהם
יע אלֵ ֶ ָֽ
הזכרונות ו ָּּמִ֥ה ִה ִ ִ֖ ּג ַ

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

יהם׀
ים׀ עלֵ ֶ֨ ֶ
(כז) ִקי ּ ְֵ֣מ ּו וקבל וְ ִק ְ ּב ֵ֣ל ּו הַ יְּהו ִּד ֩
ם העתידים להתגייר וְ ֵ֣לֹא יַעבוֹ ר שלא
עלֵ יהֶ ְ֙

לשמור פורים

נס:

ל ַ֤וים
כהלכתו וְ ַעל־ז ְַר ָּ ָ֜עם וְ ַ ֶ֨על ָּּכל־הַ ִ ּנ ְ ִ

יעברו את יום חמישה עשר אדר באדר וגם אם חל

פורים בשבת ואסור לקרוא בשבת לא ידחו ליום ראשון ששה עשר באדר אלא יקדימו ליום י"ד

ל־ש ָּנִ֖ה וְ ָּש ָּ ָֽנה
את ְש ֵ ַ֤ני הַ י ּ ִָּמי ְ֙ם הָּ אֵ ּ ֶלה ִּכ ְכ ָּתבָּ ִ֖ם בכתב אשורית וְ ִכז ְַמ ָּ ּנ֑ם ְ ּבכָּ ָּ
ִל ְהיֵ֣וֹ ת ע ִֹ֗שים ֵ ֵ֣
גם בשנה מעוברת יקראו באדר הסמוך לניסן כלומר אדר ב':
שים ע"י משתה ושמחה ונתינת משלוח
(כח) וְ הַ י ּ ִ ֵָּ֣מים הִָּ֠ אֵ ּ ֶלה נִ ז ְָּּכ ִ ֶ֨רים ע"י קריאת המגילה וְ נַע ִָ֜
מנות ומתנות לאביונים וכנגד ארבע דברים שגזר המן תיקנו מצוות אלו גזר להשמיד שלא ישאר שום
מצוה מהתורה לכן נתוספה עוד מצוה קריאת המגילה חשב לאבד את הגוף מן העולם לכן עושים
משתה חשב להרוג ולהפרישד הנפש מהגוף עושים שמחה שהיא לנפש חשב ושללם לבוז נהפוך הוא
וכל אחד שולח לחבירו מנות ומתנות

לאביונים ְ ּבכָּ ל־דֵּ֣ וֹ ר וָּד֗ וֹ ר ִמ ְש ּ ָּפחָּ ְ֙ה ישראלים ואפילו ו ִּמ ְש ּ ָּפחָּ ה

של כהנים מתאספים ביחד קוראים המגילה ואוכלים ושותים ושמחים ועדיף מעבודת הקרבנות
ואפילו מתלמוד תורה ְמ ִד ָּינִ֥ה המוקפת חומה מימות יהושע בן נון ביום חמשה עשר ו ְּמ ִד ָּינִ֖ה המוקפת

חומה מימות אחשורוש קוראים בי"ד וְ ִ ֵ֣עיר
ימי הַ ּפו ִ ֵּ֣רים
יהושע אלא רק מימות אחשורוש ו ִָּע֑יר שאר עיירות שאינם מוקפות שקוראות בי"ד וִ ֵֵ֞
הָּ ֵ֗א ּ ֶלה ַ֤לֹא ַ ָֽ י ַע ְבר ְ֙ ּו ִמ ֵּ֣תוֹ ְך הַ יְּהו ִּדים וְ ז ְִכ ָּ ִ֖רם קריאת המגילה לֹא־י ִָּ֥סוּף ִמז ּ ְַר ָּ ָֽעם :ס
שושן שקוראת בט"ו על אף שאינה מוקפת חומה מימות

יחיִל ו ָּּמ ְר ֳּ ּדכַ ִ֥י הַ יְּהו ִ ִּ֖די
(כט) ִ֠ ַו ִּת ְכ ּתֹב אֶ ְס ּ ֵֶ֨תר הַ ּ ַמ ְל ָּּ ָּ֧כה בַ ת־א ִב ַ ֶׁ֛
ש ִ ָֽנית שבפעם הראשונה מרדכי כתב
את ִא ֶ ָּ֧ ּג ֶרת הַ ּפו ִ ֶּׁ֛רים הַ ֹז ִּ֖את הַ ּ ֵ
תוקפו של נס פורים ְל ַק ֵי ּ֗ם ֵ ֵ֣
ברוח הקודש

ל־תקֶ ף
ת־כ ּ ֑ ֹ
אֶ ָּּ

לבדו ועם ישראל נטש את קיום פורים לכן אסתר כתבה יחד עם מרדכי שדבריה של המלכה

יתקיימו:
ִש ֶ֨ ַלח ְספָּ ִ ָ֜רים
(ל) ַוי ּ ְ
שלִ֖ וֹ ם שאינם מעוררים את חמת האומות עלינו מכיון שעקר המגילה
ַמ ְלכִ֖ וּת אחַ ְשו ֵ֑רוֹ ש דִּ ְב ֵרִ֥י ָּ
הנקמה בעמלק וֶאֱ ֶ ָֽמת הרי היא כספר תורה תורת אמת ודיני כתיבתה כספר תורה וניתנת להדרש
כספר תורה:
ספרי המגילה

ל־שבַ ע וְ ֶע ְש ִ ַ֤רים וּמֵ ָּא ְ֙ה ְמ ִדי ָּנה
ל־כל־הַ יְּהו ִ ּ֗דים אֶ ֶ֨ ֶ
אֶ ָּּ

ֵיהם
(לא) ְל ַק ֵי ֶּּ֡ם אֶ ת־יְמֵ ֩י הַ ּפ ִ ֶֻ֨רים הָּ ָ֜ ֵא ּ ֶלה ִ ּבז ְַמ ּנ ֗ ֶ

זמנים הרבה תיקנו ט"ו לבני כרכים המוקפים י"ד

לבני עיירות שאינם מוקפות ולבני כפרים שצריכים שיקרא להם אחד מבני העיר תיקנו במצבים מסוימים

יהם ָּמ ְר ֳּ ּד ַ ַ֤כי הַ ְי ּהו ִּד ְ֙י וְ אֶ ְס ּ ֵ
שֶׁ֛ר ִקי ּ ְִ֥מ ּו ַעל־
תֵ֣ר הַ ּ ַמ ְל ָּּכה וְ כַ א ֶ
ש ֩ר ִק ַי ֶּ֨ם עלֵ ָ֜ ֶ
את י"א י"ב י"ג ַּכא ֶ
נ ְַפ ָּש ִ֖ם וְ ַעל־ז ְַר ָּע֑ם דִּ ְב ֵ ִ֥רי הַ ּצ ִֹ֖מוֹ ת וְ זַע ָּקתָָּֽם:
ת ִ֖ב ַּב ֵ ָֽ ּספֶ ר :פ
(לב) ו ַּמא ַ ֵ֣מר אֶ ְס ּ ֵתר ִק ַי ַּ֕ם דִּ ְב ֵ ִ֥רי הַ ּפ ִ ִֻ֖רים הָּ ֵא ּ ֶ֑לה וְ נִ ְכ ּ ָּ

ָּש ֩ם
(א) ַויּ ֶ
מס וְ ִ ֵ
א ִ֥י ּי

הַ ֶּ֨ ֶמלֶ ְך אחשרש אחַ ְשו ֵָּ֧רוֹ ש׀ ַ ֶׁ֛מס ַעל־הָּ אָּ ִֶ֖רץ

מאה מדינות ביבשה כגימטריא של

הַ ָּ ָֽ י ּם עשרים ושבע מדינות על איי הים ובהטלת המסים הכבדים גרם לכל נתיניו להתרושש

וכולם נעשו בימיו עניים אמנם כל זאת לשאר העמים אבל לעם אסתר – היהודים שם אותם חפשים
בעולם ולא שילמו מיסים אלו והעביד להם את כל העמים

והממלכות:

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 –

ש ִ֥ר ִ ּגדְּ לִ֖ וֹ
שַ֤ה ָּת ְק ּפוֹ ְ֙ חוזקו וּגְ ֵ֣בו ָּּרתוֹ של אחשורוש וּפָּ ָּר ַשתְ֙ ְ ּג ֻד ַ ֵ֣ ּלת ָּמ ְר ֳּ ּדכַ י א ֶ
ל־מע ֵ
(ב) וְ כָּ ַ
מ ַדִ֥י וּפָּ ָּ ָֽרס וא"כ אין חשש או
א־הם ְּכתו ִ ּ֗בים ַעל־סֵ ְ֙פֶ ְ֙ר דִּ ְב ֵ ֵ֣רי הַ י ּ ִָּמים ְל ַמ ְל ֵכִ֖י ָּ
הַ ֶּמ֑לֶ ְך הלוֹ ֵ ֵ֣
סיבה שרק בגלל כתיבת המגילה או קביעת הפורים תתעורר קנאתם ואין אנו מתגרים בהם על ידי כך:
(ג) ִּ ֵ֣כי׀ ָּמ ְר ֳּ ּד ַ ֵ֣כי הַ יְּהו ִ ּ֗די ִמ ְש ֶנ ְ֙ה לַ ֶּ ֵ֣מלֶ ְך אחַ ְשוֵרוֹ ש
העולם נשמע שמעו וכל המלכים יראים מפניו וְ גָּדוֹ לְ֙ בתורה לַ יְּהו ִּדים וְ ָּרצִ֖ וּי ְל ֵ֣רֹב אֶ ָּח֑יו ולא לכל

שר על כל העמים גזבר וזקן היהודים ובכל

אחיו שפרשו ממנו קצת מחברי הסנהדרין כי נעשה קרוב למלכות ולכן היה בטל קצת מתלמודו

ב ְל ַע ּמוֹ וְ ד ֵֹב ִ֥ר ָּשלִ֖ וֹ ם
אמנם לא היתה לו ברירה מכיון שהיה עסוק בלהיות  -דּ ֵֹרִ֥ש טוֹ ְ֙
עם האומות ודובר איתם שלום כדי שאחרי מותו לא ינקמו בזרעו ומזה הגיע שלום ְ -לכָּ ל־ז ְַר ָֽעוֹ :

מטיב

סליק מגילת אסתר ופירושה בעז"ה הנותן לנו דעת ושמחה
וימי הפורים האלו לא יעברו ממנו ומזרענו עד עולם בשמחה ובאחדות
ובדביקות בתורה אמן

ברכה אחר קריאת המגילה:

דוָּד אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָּ עוֹ לָּ ם .הָּ ָּרב ֶאת
ָּּברו ְּך ַא ּ ָּתה ְי ֹ
ִריבֵ נ ּו .וְ הַ דָּּ ן ֶאת דִּ ינֵנ ּו .וְ הַ נּוֹ ֵקם ֶאת נִ ְק ָּמ ֵתנ ּו .וְ הַ ְמ ַש ּ ֵלם
שנ ּו .וְ הַ ִ ּנ ְפ ָּרע לָּ נ ּו ִמ ָּ ּצ ֵרינ ּוָּּ .ברו ְּך
ְ ּגמוּל ְלכָּ ל אוֹ יְבֵ י נ ְַפ ֵ
ש ָּר ֵאל ִמ ָּּכל צָּ ֵריהֶ ם .הָּ ֵאל
ַא ּ ָּתה ְידֹוָּד .הַ ִ ּנ ְפ ָּרע ְל ַע ּמוֹ ִי ְ ֹ
יע:
הַ ּמוֹ ִש ַ
בשחרית מתחילין שושנת יעקב:

שר הֵ נִ יא עצַ ת ג ֹּויִם ַויָּּפֶ ר ַמ ְח ְשבוֹ ת ערו ִּמים:
א ֶ
ְ ּבקוּם ָּעלֵ ינ ּו ָּא ָּדם ָּר ָּשע .נֵצֶ ר זָּדוֹ ן ִמז ּ ֶַרע ע ָּמלֵ ק:
ָּאה ְ ּב ָּע ְשרוֹ וְ כָּ ָּרה לוֹ ּבוֹ ר .וּגְ ֻד ּ ָּלתוֹ י ְָּק ָּשה ּלוֹ לָּ כֶ ד:
ּג ָּ
דִּ ּ ָּמה ְבנ ְַפשוֹ ִל ְלכּ ֹד וְ נִ ְל ַּכדּ ִ .ב ֵּקש ְלהַ ְש ִמיד וְ נִ ְש ַמד ְמהֵ ָּרה:
עו ֵרר ִשֹנְ ַאת ַא ִחים לַ ָּּבנִ ים:
יע ֵאיבַ ת אבוֹ ָּתיו וְ ֹ
הָּ ָּמן הוֹ ִד ַ
תו ַעל אגָּ ג נוֹ לַ ד אוֹ יֵב:
וְ לֹא זָּכַ ר ַרחמֵ י ָּשאוּלִּ .כי ְבחֶ ְמלָּ ֹ
ידי טָּ הוֹ ר:
ז ַָּמם ָּר ָּשע ְלהַ ְכ ִרית צַ דִּ יק .וְ נִ ְל ַּכד ָּטמֵ א ִ ּב ֵ
חֶ סֶ ד ּגָּבַ ר ַעל ִשגְ גַ ת ָּאב .וְ ָּר ָּשע הוֹ ִסיף חֵ ְטא ַעל חטָּ ָּאיו:
בות ערו ָּּמיוַ .ויּ ְִת ַמ ּ ֵכר לַ עשֹוֹ ת ָּר ָּעה:
ָּט ַמן ְ ּב ִל ּבוֹ ַמ ְח ְש ֹ
שי ֵאלַּ .כ ְס ּפוֹ נ ַָּתן ְלהַ ְכ ִרית ז ְִכ ָּרם:
יָּדוֹ ָּשלַ ח ִ ּב ְקדוֹ ֵ
ּשן:
ִכ ְראוֹ ת ָּמ ְרדְּ כַ י ִּכי יָּצָּ א ֶקצֶ ף וְ ָּד ֵתי הָּ ָּמן נִ ְּתנ ּו ְבשו ָּ
ֵשב ַעל הָּ אֵ פֶ ר:
לָּ בַ ש ַשֹק וְ ָּק ַשר ִמ ְס ּ ֵפד וְ גָּ זַר צוֹ ם ַויּ ֶ
ִמי זֶה יַעמֹד ְלכַ ּ ֵפר ְשגָּ גָּ ה וְ ִל ְמחֹל חַ ּ ַטאת עון אבוֹ ֵתינ ּו:
ְשנִ ים:
נֵץ ּ ָּפ ַרח ִמ ּלוּלָּ ב .הֵ ן ה ַד ָּּסה ָּע ְמ ָּדה ְלעוֹ ֵרר י ֵ

סָּ ִריסֶ יהָּ ִה ְב ִהיל ּו ְלהָּ ָּמן ְלהַ ְשקוֹ תוֹ יֵין ח ַמת ּ ַת ִ ּנינִ ים:
ָּע ַמד ְ ּב ָּע ְשרוֹ וְ נָּפַ ל ְ ּב ִר ְשעוֹ ָּ .ע ָּשֹה לוֹ ֵעץ וְ נִ ְתלָּ ה ָּעלָּ יו:
ּ ִפיהֶ ם ּ ָּפ ְתח ּו ָּּכל ֹיו ְשבֵ י ֵתבֵ לִּ .כי פוּר הָּ ָּמן נ ְֶה ּ ַפ ְך ְלפו ֵּרנ ּו:
צַ דִּ יק ֶנחֱלַ ץ ִמיַּד ָּר ָּשע .אוֹ יֵב נִ ּ ַתן ּ ַתחַ ת נ ְַפשוֹ :
ִקיְּמ ּו עלֵ יהֶ ם לַ עש ֹֹות ּפו ִּרים וְ ִל ְשֹמֹחַ ְ ּבכָּ ל ָּשנָּה וְ ָּשנָּה:
ית:
ית ֶאת ְּת ִפ ּ ַלת ָּמ ְרדְּ כַ י וְ ֶא ְס ּ ֵתר .הָּ ָּמן וּבָּ נָּיו ַעל הָּ ֵעץ ּ ָּת ִל ָּ
ָּר ִא ָּ

שוֹ ַש ּנַת יַעקֹב צָּ הלָּ ה וְ ָּשֹמֵ חָּ ה ִ ּב ְראוֹ ָּתם יַחַ ד
ְּתכֵ לֶ ת ָּמ ְרדְּ כָּ י:
ִית לָּ נֶצַ ח .וְ ִת ְקו ָָּּתם ְ ּבכָּ ל דּ וֹ ר וָּדוֹ ר:
ְּתשו ָּּע ָּתם הָּ י ָּ
ש ָּּכל קֹו ָּ
ֶיך לֹא ֵיבֹש ּו .וְ לֹא י ִָּּכ ְלמ ּו לָּ נֶצַ ח
יע ֶ
ְלהוֹ ִד ַ
ָּּכל הַ חוֹ ִסים ָּּב ְך:
שר ִ ּב ֵקש ְל ַא ְ ּב ִדיָּּ .ברו ְּך ָּמ ְרדְּ כַ י
ָּארוּר הָּ ָּמן א ֶ
שת ַמ ְפ ִח ִידיּ ְ .ברוּכָּ ה
הַ יְּהו ִּדי .ארו ָּּרה ז ֶֶרש ֵא ֶ
ֶא ְס ּ ֵתר ַּבע ִדי .ארו ִּרים ָּּכל הָּ ְר ָּש ִעיםּ ְ .ברו ִּכים ָּּכל
יקים .וְ גַם חַ ְרבוֹ נָּה זָּכוּר לַ ּטוֹ ב:
הַ ַ ּצדִּ ִ
ואחר כך אומרים ואתה קדוש וכו' .קדיש שלם בלא תתקבל .ובמוצאי שבת אומרים ויהי נועם ואתה
קדוש .קדיש שלם .למנצח על אילת השחר .ק"י .ברכו .עלינו.

