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 אסתר פרק א 

ַ!ָ#ִמי� ) ב( :ַוְיִהי ִ!יֵמי ֲאַחְ�ֵורֹו� ה�א ֲאַחְ�ֵורֹו� ַהֹ�ֵל� ֵמֹה�� ְוַעד ��� ֶ�ַבע ְוֶעְ�ִרי� �ֵמה ְמִדיָנה) א(
ִ!ְ�ַנת ָ�לֹו� ְלָמְלכֹו ָעָ�ה ִמְ�ֶ(ה ) ג( :ַהֶ�ֶל� ֲאַחְ�ֵורֹו� ַעל ִ�ֵ'א ַמְלכ�תֹו ֲאֶ�ר ְ!��ַ�% ַהִ!יָרהָהֵה� ְ�ֶ�ֶבת 

ַמְלכ�תֹו ְ!ַהְרֹאתֹו ֶאת ֹעֶ�ר ְ�בֹוד ) ד( :ְלָכל ָ�ָריו ַוֲעָבָדיו ֵחיל ָ+ַרס �ָמַדי ַהַ+ְרְ(ִמי� ְוָ�ֵרי ַהְ�ִדינֹות ְלָפָניו
�ִבְמלֹואת ַהָ#ִמי� ָהֵאֶ.ה ָעָ�ה ַהֶ�ֶל� ְלָכל ) ה( :ְוֶאת ְיָקר ִ(ְפֶאֶרת ְ/ד�ָ.תֹו ָיִמי� ַרִ!י� ְ�מֹוִני� �ְמ-ת יֹו�

ח�ר ) ו( :יַת% ַהֶ�ֶל�ָהָע� ַה1ְִמְצִאי� ְ!��ַ�% ַהִ!יָרה ְלִמָ/דֹול ְוַעד ָקָט% ִמְ�ֶ(ה ִ�ְבַעת ָיִמי� ַ!ֲחַצר ִ/1ַת !ִ 
ת ַ!ַהט ָוֵ�� ַ�ְרַ+ס �ְתֵכֶלת ח�ז ְ!ַחְבֵלי ב�7 ְו-ְרָ/ָמ% ַעל ְ/ִליֵלי ֶכֶס4 ְוַע��ֵדי ֵ�� ִמ6ֹות ָזָהב ָוֶכֶס4 ַעל ִרְצפַ 

ְוַה8ְִתָ#ה ַכָ�ת ) ח( :כ�ת ָרב ְ�ַיד ַהֶ�ֶל�ְוַהְ�קֹות ִ!ְכֵלי ָזָהב ְוֵכִלי� ִמֵ�ִלי� �ֹוִני� ְוֵיי% ַמלְ ) ז( :ְוַדר ְוֹסָחֶרת
ַ/� ַוְ�ִ(י ַהַ�ְלָ�ה ָעְ�ָתה ִמְ�ֵ(ה ) ט( :ֵאי% ֹאֵנס ִ�י ֵכ% ִיַ'ד ַהֶ�ֶל� ַעל ָ�ל ַרב ֵ!יתֹו ַלֲע�ֹות ִ�ְרצֹו% ִאי� ָוִאי�

  : ָנִ�י� ֵ!ית ַהַ�ְלכ�ת ֲאֶ�ר ַלֶ�ֶל� ֲאַחְ�ֵורֹו�

  
 אסתר פרק ב 

-ַחר ַהְ�ָבִרי� ָהֵאֶ.ה ְ�ֹ�� ֲחַמת ַהֶ�ֶל� -ֲחְ�ֵורֹו� ָזַכר ֶאת ַוְ�ִ(י ְוֵאת ֲאֶ�ר ) א(
ַוֹ#אְמר� ַנֲעֵרי ַהֶ�ֶל� ְמָ�ְרָתיו ְיַבְק�� ַלֶ�ֶל� ) ב( :ָעָ�ָתה ְוֵאת ֲאֶ�ר ִנְגַזר ָעֶליהָ 

  :ַמְרֶאהְנָערֹות ְ!ת�לֹות טֹובֹות 

 י"רש
את  9 זכר את ושתי) א(

  :יפיה ונעצב

  
 אסתר פרק ה 

ִא� ) ח( :ַוַ(ַע% ֶאְסֵ(ר ַוֹ(אַמר ְ�ֵאָלִתי �ַבָ:ָ�ִתי) ז(
ָמָצאִתי ֵח% ְ!ֵעיֵני ַהֶ�ֶל� ְוִא� ַעל ַהֶ�ֶל� טֹוב ָלֵתת 
ָמ% ֶאת ְ�ֵאָלִתי ְוַלֲע�ֹות ֶאת ַ!ָ:ָ�ִתי ָיבֹוא ַהֶ�ֶל� ְוהָ 

ֶאל ַהִ�ְ�ֶ(ה ֲאֶ�ר ֶאֱעֶ�ה ָלֶה� �ָמָחר ֶאֱעֶ�ה ִ�ְדַבר 
�ַוֵ#ֵצא ָהָמ% ַ!#ֹו� ַהה�א ָ�ֵמַח ְוטֹוב ֵלב ) ט( :ַהֶ�ֶל

ְוִכְראֹות ָהָמ% ֶאת ָמְרֳ�ַכי ְ!ַ�ַער ַהֶ�ֶל� ְו>א ָק� ְו>א 
ַוִ#ְתַאַ+ק ) י( :ָזע ִמֶ��1 ַוִ#ָ�ֵלא ָהָמ% ַעל ָמְרֳ�ַכי ֵחָמה

ָהָמ% ַוָ#בֹוא ֶאל ֵ!יתֹו ַוִ#ְ�ַלח ַוָ#ֵבא ֶאת ֹאֲהָביו ְוֶאת 
  ַוְיַסֵ+ר ָלֶה� ָהָמ% ֶאת ְ�בֹוד ָעְ�רֹו ) יא( :ֶזֶר� ִאְ�(וֹ 

 י "רש
מה שבקשת ממני  9 ומחר אעשה כדבר המל
) ח(

   :כל הימי� לגלות ל? את עמי ואת מולדתי
נתחזק לעמוד על כעסו כי היה ירא  9 ויתאפק) י(

 :ז"ניר בלע"אישט, ויתאפק, להנק� בלא רשות
 :איני חש לכל הכבוד אשר לי 9 איננו שוה לי) יג(

אמרו רבותינו שהיה מראה לו שטר  9 'בכל עת וגו
שמכר עצמו לעבד על חוסר מזונות כשנתמנו 

  :ראשי גייסות מרדכי והמ% במלחמה אחת
  

ַוֹ#אֶמר ָהָמ% -4 >א ) יב( :ְוֵאת ָ�ל ֲאֶ�ר ִ/ְ�לֹו ַהֶ�ֶל� ְוֵאת ֲאֶ�ר ִנBְאֹו ַעל ַהBִָרי� ְוַעְבֵדי ַהֶ�ֶל�ְוֹרב ָ!ָניו 
 Cה ֲאֶ�ר ָעָ�ָתה ִ�י ִא� אֹוִתי ְוַג� ְלָמָחר ֲאִני ָקר�א ָל)ֶ�ְ�ִע� ֵהִביה ֶאְסֵ(ר ַהַ�ְלָ�ה ִע� ַהֶ�ֶל� ֶאל ַהִ

  :ְוָכל ֶזה ֵאיֶנ�1 ֹ�ֶוה ִלי ְ!ָכל ֵעת ֲאֶ�ר ֲאִני ֹרֶאה ֶאת ָמְרֳ�ַכי ַהְ#ה�ִדי יֹוֵ�ב ְ!ַ�ַער ַהֶ�ֶל�) יג( :ֶ�ֶל�הַ 

  
 אסתר פרק ז 

ַוָ#ֹבא ַהֶ�ֶל� ְוָהָמ% ִלְ�(ֹות ִע� ֶאְסֵ(ר ) א(
#ֹו� ַוֹ#אֶמר ַהֶ�ֶל� ְלֶאְסֵ(ר ַ/� !ַ ) ב( :ַהַ�ְלָ�ה

ַה8ִֵני ְ!ִמְ�ֵ(ה ַהַ#ִי% ַמה 8ְֵאָלֵת� ֶאְסֵ(ר ַהַ�ְלָ�ה 
 :ְוִת1ֵָת% ָל� �ַמה ַ!ָ:ָ�ֵת� ַעד ֲחִצי ַהַ�ְלכ�ת ְוֵתָע�

ַוַ(ַע% ֶאְסֵ(ר ַהַ�ְלָ�ה ַוֹ(אַמר ִא� ָמָצאִתי ֵח% ) ג(
1ֶָת% ִלי ַנְפִ�י ְ!ֵעיֶניD ַהֶ�ֶל� ְוִא� ַעל ַהֶ�ֶל� טֹוב ִ( 

ִ�י ִנְמַ�ְרנ� ֲאִני ) ד( :ִ!ְ�ֵאָלִתי ְוַעִ�י ְ!ַבָ:ָ�ִתי
ְוַעִ�י ְלַהְ�ִמיד ַלֲהרֹוג �ְלַאֵ!ד ְוִא.� ַלֲעָבִדי� 

ְוִלְ�ָפחֹות ִנְמַ�ְרנ� ֶהֱחַרְ�ִ(י ִ�י ֵאי% ַהEָר ֹ�ֶוה 
�ֶל� ֲאַחְ�ֵורֹו� ַוֹ#אֶמר ַה�ֶ ) ה(  ס : ְ!ֵנֶזק ַהֶ�ֶל

ַוֹ#אֶמר ְלֶאְסֵ(ר ַהַ�ְלָ�ה ִמי ה�א ֶזה ְוֵאי ֶזה ה�א 
  :ֲאֶ�ר ְמָלאֹו ִל!ֹו ַלֲע�ֹות ֵ�%

 י "רש
שלא אהרג בשלשה עשר באדר  9 תנת� לי נפשי) ג(

אינת%  9 ועמי :שגזרת גזירת הריגה על עמי ומולדתי
לי בבקשתי שלא יהרגו וא� תאמר מה איכפת ל? כי 

כי אי� הצר שוה בנזק ) ד( :'איככה אוכל וראיתי וגו

איננו חושש בנזק המל? שאילו רד4 אחר  9 המל

הנאת? היה לו לומר מכור אות� לעבדי� ולשפחות 
אות� להיות ל? לעבדי� ה� ' וקבל הממו% או החי

וש ויאמר לאסתר ויאמר המל
 אחשור) ה( :וזרע�
פעמי� ' כל מקו� שנאמר ויאמר ויאמר ב 9 המלכה

אינו אלא למדרש ומדרשו של זה בתחלה היה מדבר 
עמה על ידי שליח עכשיו שידע שממשפחת מלכי� 

  :היא דבר עמה הוא בעצמו
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   הלכות השכמת הבוקר הלכה ג - ספר ליקוטי הלכות 
ִ�י ִנְתַחְ�ִ�י% ַעל ְיֵדי ָהֱאמ�ָנה , ִ�י -4 ַעל ִ+י ֶ�ַה1ָ8ֵה ה�א ִ(:�% ָ/דֹול ְלַהֹ�ִחי%, ְוֶזה� ְ!ִחיַנת ִקיַמת ֲחצֹות ]ג[
, ֶהְעֵדר ַהַ�ַעת, ַהֹחֶ�� ֶ�ה�א, ִ�י ַהַ.ְיָלה, ַעל ִ+י ֵכ% ְצִריִכי% ִלIֵָהר ָלק�� ַ!ֲחצֹות ַלְיָלה -4, ל"ְ�ַעת 1ָ�ֵה 1�ַַ !ִ 

ְ�יֹות , ַ���ָבא, ֲחצֹות ַלְיָלה ָהִרא�ֹו% ַוֲחצֹות ַלְיָלה ַה8ִֵני, ֶ�ֵה�, ְ�ל�ָלה ִמ8ְֵני ֲחָלִקי� J:ֶ�ֵה� ְ�ֶנֶגד ְ�ֵני ַה
ְ�יֹות ֶ�ֵאי% �ִ , ִ�י ֲחצֹות ַלְיָלה ָהִרא�ֹו% ז ַהֹחֶ�� ְוַהִ�י% ָ/דֹול ְ!יֹוֵתר. ל"ַה1ַ  J:ִמְ!ִחיַנת ַה �י ז ִנְמַ�� ַהֹחֶ�

ְ�יֹות ֵה� ְ!ִחיַנת ֹ(ֶק4 ַהֹחֶ��, ֲעֵליֶה� ְ(��ָבה J:ז ְצִריִכי% 1ָ�ֵה. ִ�י ִאי ֶאְפָ�ר ְלַי8ְָב%, ֶ�ֵא.� ַה, ְוַעל ֵ�% 
, ל"Iֶ�ֶה� ְ!ִחיַנת 1ָ�ֵה 1�ַַ , ֵ.ק ַ�ְע(ֹו ְלַגְמֵרי ְוִלְסֹמ� ַרק ַעל ֱאמ�ָנהִ�י ז ְצִריִכי% ְלסַ , ֶ�ה�א ִהְסַ(ְ.ק�ת ַהַ�ַעת

ְ�יֹות ַה1ַ  J:ז ִנְסַ(ְ.ִקי% ִמ% ַהַ�ַעת ֵא.� ַהְוז ְצִריִכי% ָלק�� ְוַלֲעֹסק . ל"ֲאָבל ַ!ֲחצֹות ַלְיָלה ז ִנְמָ(ק ַהִ�י% ְו
ֶכל ְ�ֵדי ִלְז�ֹות ְלַדַעת ָ�ֵל� ְלַי8ֵב �ְלָהִבי% וְ . ְבתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ֵLַֹעל ְיֵדי ֶזה ַמְמִ�יִכי% ַהַ�ַעת �פֹוְתִחי% ְ�ִביֵלי ַה

ְ�יֹות ֶ�ֶאְפָ�ר ְלַי8ְָב% 1�ַַ  J:ַעל ", )ט"תהלי� קי(ְוֶזה� . ל"ֵ(ר�7 ַעל ֵא.� ַה Dק�� ְלהֹודֹות ְלֲחצֹות ַלְיָלה 
, ל"1�ַַ ' ִ�י ִקיַמת ֲחצֹות ַלֲעֹסק ַ!(ֹוָרה ְ�ֵדי ְלַהְמִ�י� ַהַ�ַעת ְוכ�, ַ�ְיָקא' ַעל ִמְ�ְ+ֵטי ִצְדֶקD'". ְ+ֵטי ִצְדֶקDִמְ� 

ְ�יֹות �ֶ , ל"ֶזה� ְ!ִחיַנת ִל��ד ַה+ֹוְסִקי� ַה1ַ  J:ה , ַי8ְָב%ֶאְפָ�ר לְ ֶ�ַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמִ�יִכי% ַהַ�ַעת ְלַי8ֵב ֵא.� ַהIֶ�ֶ
ֶ�ַעל ְיֵדי , )ט"סימ% קמ(ל "ְוַכ��ָבא ַ!Iַֹהר ַהָ:דֹו� �ְבִדְבֵרי ַרֵ!נ� ז  .ל"ְיֵדי ֵעֶסק ַה(ֹוָרה ַ!ֲחצֹות 1�ַַ  זֹוִכי% ַעל

ִ�י ז ַ!ֲחצֹות ַלְיָלה ַה8ִֵני , ל"ַעת ַהְינ� 1�ַַ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמַ�� ַהַ� , ִקיַמת ֲחצֹות ְוַעל ְיֵדי ֶ�עֹוְסִקי% ז ַ!(ֹוָרה
ְ�יֹות ֶ�ֶאְפָ�ר ְלַי8ְָב% J:ז ַרק ִמְ!ִחיַנת ַה �ַרק 1ִ�ְֶסְ(מ� ְ�ִביֵלי ַהַ�ַעת Iֶ�ֶה� , ִנְמָ(ק ַהִ�י% ְוֵאי% ַהֹחֶ�� ִנְמַ�

ְ�ֵדי ִלְז�ֹות ְלַדַעת ָ�ֵל� , י% ז ַלֲעֹסק ַ!(ֹוָרה ְ�ֵדי ִלְפֹ(ַח ְ�ִביֵלי ַהַ�ַעתְוַעל ֵ�% ְצִריכִ . ְ!ִחיַנת ֶחְ�ַ�ת ַלְיָלה
ְ�ֵדי ְלַהֲעלֹות �ְלַגֵ�ל ֶאת ָהֱאמ�ָנה ִ!ְ�ֵלמ�ת ַ!ֲעלֹות ַה8ַַחר ֶ�ז ִהיא ִנְ�ֶלֶמת ִ!ְבִחיַנת ַנְפַקת , ְ!אֹור ַה#ֹו�

  :ל"ִחיַנת ֶ�ְ#ֵהא ה�א ְמעֹוֵרר ַה8ַַחר Iֶ�ֶ ַ1�ַה� !ְ , ְ!ַצְפָרא
 
 
  

  אות לב  - ספר רסיסי לילה 
ל בו ודאי אינו דבר ריק והוא עצמו עני% משתה "עני% משתה אחשורוש שנזכר במגילה ודרשות חז

) ב"מגילה יג ע(ל "ואותו משתה היה הרפואה שקד� למכה כדברי חז. פורי� עכשיו אחר הרפואה
שכרות דלכ% נקרא כל  למיושבת לא היה הורג לושתי רק על ידי משתה דפירושו סעודה שדודאי בדעה 

שהחטא שלה� לא היה ' ישראל לא עשו אלא לפני� וכו.) ש� יב(הסעודה על ש� השתייה כמו שאמרו 
וההצלה ג� כ% שלא על ידי דעת מיושבת והוא על ידי יי% כמו . בדעת מיושבת ושלימה והיה לפני� עונש

לו דעת לעשות ורשע אי% עושה  אי%ש' לצדיקי� וכו' יי% ושינה לרשעי� וכו) ב"סנהדרי% עא ע(ו שאמר
דג� בלא ' אי% ל? דבר שמביא יללה וכו.) ברכות מ(ל "אבל גבי ישראל עמ? כול� צדיקי� אמרו ז. רע

העדר  אבל בפורי� צרי? להיות עד דלא ידע). ב"שבת קמט ע(דעת נפש לא טוב ואי% לא טוב אלא רע 
ע7 חיי� בטע� זה כדי להשפיע לניצו7  בפריל "רק מוב% על פי דברי האריז. הדעת וזה חס ושלו� רע

  :יעוי% ש�' קדוש שבקליפה וזה אי אפשר אלא בלא דעת דבלאו הכי וכו
  
 
 
 
  
  

  

  
Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen 

 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 

  
  


