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אסתר פרק א

לֵ מֵ הֹ וְ עַ ד  ֶבַ ע וְ עֶ ְ ִרי מֵ ה ְמ ִדינָה) :ב( !ַ ִָ #מי
יְהי !ִ ימֵ י אֲ חַ ְוֵרוֹ הא אֲ חַ ְוֵרוֹ הַ ֹ
)א( וַ ִ
ירה) :ג( !ִ ְנַת ָלוֹ לְ מָ לְ כ ֹו עָ ָה ִמ ְ ֶ)ה
 %הַ ִ! ָ
הָ הֵ  ְ ֶבֶ ת הַ ֶ לֶ אֲ חַ ְוֵ רוֹ עַ ל ִ 'ֵ א מַ לְ כת ֹו אֲ ֶר ְ! ַ
לְ כָל ָ ָריו וַ עֲבָ ָדיו חֵ יל ַ ָ+רס מָ ַדי הַ ְ ַ+ר ְ) ִמי וְ ָ ֵרי הַ ְ ִדינוֹת לְ פָ נָיו) :ד( !ְ הַ ְראֹת ֹו אֶ ת ע ֶֹר ְ בוֹד מַ לְ כת ֹו
מ-ת יוֹ) :ה( בִ ְמלוֹאת הַ ִָ #מי הָ אֵ ֶ.ה עָ ָה הַ ֶ לֶ לְ כָל
וְ אֶ ת י ְָקר ִ)פְ אֶ ֶרת  ְ/דָ.ת ֹו י ִָמי ַר!ִ י ְמ ֹונִי ְ
ירה לְ ִמָ/דוֹל וְ עַ ד ָקטָ ִ %מ ְ ֶ)ה ִבְ עַ ת י ִָמי !ַ חֲ צַ ר ַ1 ִ/ת !ִ יתַ  %הַ ֶלֶ) :ו( חר
 %הַ !ִ ָ
ַ
הָ עָ  הַ ְִ 1מ ְצ ִאי !ְ
די ֵ ִמ6וֹת זָ הָ ב וָ כֶסֶ  4עַ ל ִר ְצפַ ת !ַ הַ ט וָ ֵ
רָ/מָ  %עַ ל  ְ/לִ ילֵי כ ֶֶס 4וְ עַ ֵתכֵ לֶת חז ְ!חַ ְבלֵי ב 7וְ ְ
ַר ַ+ס ְ
ְ
כַת
וְ ַדר וְ סֹחָ ֶרת) :ז( וְ הַ ְקוֹת !ִ כְ לֵי זָ הָ ב וְ כֵ לִ י ִמֵ לִ י  ֹונִי וְ יֵי %מַ לְ כת ָרב ְ יַד הַ ֶלֶ) :ח( וְ הַ ְִ 8תָ#ה ָ
אֵ יֹ %אנֵס ִ י כֵ %יִ 'ַ ד הַ ֶ לֶ עַ ל ָ ל ַרב !ֵ ית ֹו ַלעֲוֹת ִ ְרצוִֹ %אי וָ ִאי) :ט(  ַ/וַ ְ ִ)י הַ ַ לְ ָה עָ ְתָ ה ִמ ְ ֵ)ה
נ ִָי !ֵ ית הַ ַ לְ כת אֲ ֶר לֶַ לֶ אֲ חַ ְוֵרוֹ:
אסתר פרק ב

רש"י

)א( -חַ ר הַ ְבָ ִרי הָ אֵ ֶ.ה ְ ֹ חֲ מַ ת הַ ֶ לֶ -חֲ ְוֵ רוֹ זָ כַר אֶ ת וַ ְ ִ)י וְ אֵ ת אֲ ֶר
ֹאמר ַנע ֲֵרי הַ ֶ לֶ ְמ ָ ְרתָ יו יְ בַ ְק לֶַ לֶ
עָ ָ ָתה וְ אֵ ת אֲ ֶר נִגְ זַ ר עָ לֶיהָ ) :ב( וַ ְ #
נְעָ רוֹת ְ!תלוֹת טוֹבוֹת ַמ ְראֶ ה:

)א( זכר את ושתי  9את
יפיה ונעצב:

אסתר פרק ה

רש"י

)ח( ומחר אעשה כדבר המל  9מה שבקשת ממני
כל הימי לגלות ל? את עמי ואת מולדתי:
)י( ויתאפק  9נתחזק לעמוד על כעסו כי היה ירא
להנק בלא רשות ,ויתאפק ,אישט"ניר בלע"ז:
)יג( איננו שוה לי  9איני חש לכל הכבוד אשר לי:
בכל עת וגו'  9אמרו רבותינו שהיה מראה לו שטר
שמכר עצמו לעבד על חוסר מזונות כשנתמנו
ראשי גייסות מרדכי והמ %במלחמה אחת:

)ז( ַו ַ)עַ ֶ %א ְס ֵ)ר וַ )ֹאמַ ר ְאֵ ל ִָתי בַ ִָ ָ :תי) :ח( ִא
אתי חֵ  ְ! %עֵ ינֵי הַ ֶ לֶ וְ ִא עַ ל הַ ֶלֶ טוֹב לָתֵ ת
מָ צָ ִ
אֶ ת ְאֵ ל ִָתי וְ ַלעֲוֹת אֶ ת !ַ ִָ ָ :תי יָבוֹא הַ ֶ לֶ וְ הָ מָ %
מחָ ר ֶאע ֱֶה ִ ְדבַ ר
אֶ ל הַ ִ ְ ֶ)ה אֲ ֶר אֶ ע ֱֶה לָהֶ  ָ
הַ ֶלֶ) :ט( וַ ֵ#צֵ א הָ מָ # ַ! %וֹ הַ הא ָ ֵמחַ וְ טוֹב לֵב
וְ כִ ְראוֹת הָ מָ  %אֶ ת מָ ְרֳ כַי !ְ ַעַ ר הַ ֶ לֶ וְ <א ָק וְ <א
זָ ע ִמֶ  1וַ ִָ #לֵא הָ מָ  %עַ ל מָ ְרֳ כַי חֵ מָ ה) :י( וַ ְִ #ת ַא ַ+ק
הָ ָמ %וַ ָ#בוֹא אֶ ל !ֵ ית ֹו וַ ְִ #לַח וַ ָ#בֵ א אֶ ת אֹהֲ בָ יו וְ אֶ ת
זֶ ֶר ִא ְ) ֹו) :יא( וַ י ְַס ֵ+ר לָהֶ  הָ מָ  %אֶ ת ְ בוֹד עָ ְר ֹו
ֹאמר הָ ָמ< 4- %א
וְ רֹב !ָ נָיו וְ אֵ ת ָל אֲ ֶר ְ ִ/ל ֹו הַ ֶלֶ וְ אֵ ת אֲ ֶר נ ְִBא ֹו עַ ל הַ ִָ Bרי וְ עַ בְ ֵדי הַ ֶ לֶ) :יב( וַ ֶ #
הֵ בִ י ה אֶ ְס ֵ)ר הַ ַ לְ ָה עִ  הַ ֶ לֶ ֶאל הַ ִ ְ ֶ)ה אֲ ֶר עָ ָתָ ה ִ י ִא או ִֹתי וְ גַ לְ ָמחָ ר אֲ נִי ָקרא לָ Cעִ 
ְ#הדי יו ֵֹב ְ! ַעַ ר הַ ֶ לֶ:
ִ
הַ ֶלֶ) :יג( וְ כָל זֶ ה אֵ ינֶֹ 1וֶה לִ י ְ!כָל עֵ ת אֲ ֶר אֲ נִי ר ֶֹאה אֶ ת מָ ְרֳ כַי הַ
אסתר פרק ז
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)א( וַ ָ#בֹא הַ ֶ לֶ וְ הָ מָ  %לִ ְ)וֹת עִ  ֶא ְס ֵ)ר
הַ ַלְ ָה) :ב( וַ ֹ#אמֶ ר הַ ֶלֶ לְאֶ ְס ֵ)ר # ַ! ַ/וֹ
הַ ֵ8נִי !ְ ִמ ְ ֵ)ה הַ ַ#יִַ %מה ְ8אֵ ל ֵָת אֶ ְס ֵ)ר הַ ַ לְ ָה
וְ ִתָ1תֵ  %לָ מַ ה !ַ ָָ :תֵ  עַ ד חֲ ִצי הַ ַ לְ כת וְ ֵתעָ :
אתי חֵ %
)ג( ַו ַ)עַ  %אֶ ְס ֵ)ר הַ ַלְ ָה ַו)ֹאמַ ר ִא ָמצָ ִ
ְ!עֵ ינֶי Dהַ ֶ לֶ וְ ִא עַ ל הַ ֶלֶ טוֹב ִ)ֶָ 1ת %לִ י נַפְ ִי
ִ! ְ ֵאל ִָתי וְ עַ ִי !ְ בַ ִָ ָ :תי) :ד( ִ י נ ְִמ ְַרנ אֲ נִי
וְ עַ ִי לְ הַ ְ ִמיד לַהֲ רוֹג לְ ַא!ֵ ד וְ ִאַ .לעֲבָ ִדי
וְ לִ ְפָ חוֹת נ ְִמַ ְרנ הֶ חֱ ַר ְ ִ)י ִ י ֵאי %הַ  ָEר ֹוֶה
ְ!נֵזֶ ק הַ ֶלֶ :ס )ה( וַ ֹ#אמֶ ר הַ ֶ לֶ אֲ חַ ְוֵ רוֹ
וַ ֹ#אמֶ ר לְ אֶ ְס ֵ)ר הַ ַלְ ָה ִמי הא זֶ ה וְ אֵ י זֶ ה הא
אֲ ֶר ְמלָא ֹו לִ ! ֹו ַלעֲוֹת ֵ:%

)ג( תנת לי נפשי  9שלא אהרג בשלשה עשר באדר
שגזרת גזירת הריגה על עמי ומולדתי :ועמי  9אינת%
לי בבקשתי שלא יהרגו וא תאמר מה איכפת ל? כי
איככה אוכל וראיתי וגו') :ד( כי אי הצר שוה בנזק
המל  9איננו חושש בנזק המל? שאילו רד 4אחר
הנאת? היה לו לומר מכור אות לעבדי ולשפחות
וקבל הממו %או החי' אות להיות ל? לעבדי ה
וזרע) :ה( ויאמר המל אחשורוש ויאמר לאסתר
המלכה  9כל מקו שנאמר ויאמר ויאמר ב' פעמי
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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ספר ליקוטי הלכות  -הלכות השכמת הבוקר הלכה ג

יְדי הָ אֱ מנָה
]ג[ וְ זֶ ה !ְ ִחינַת ִקימַ ת חֲצוֹת ִ ,י  4-עַ ל  ִ+י ֶהַ ֵָ18ה הא ִ)ָ/ %:דוֹל לְ הַ  ִֹחי ִ ,%י נ ְִתחַ ְ ִי %עַ ל ֵ
ִ! ְעַ ת ֵָ1ה ַ ַ"1ל 4- ,עַ ל  ִ+י כְֵ %צ ִריכִ י %לִ  ָIהֵ ר לָק !ַ חֲ צוֹת לַיְ לָה ִ ,י הַ ַ.יְ לָהֶ ,הא הַ ח ֶֹ ,הֶ עְ ֵדר הַ ַעַ ת,
ְ ללָה ִמ ְ8נֵי חֲ ל ִָקיֶ ,הֵ  ,חֲצוֹת ַל ְילָה הָ ִראוֹ %וַ חֲ צוֹת ַל ְילָה הַ ֵ8נִיַ ,בָ אֶ ,הֵ  ְ ֶנגֶד ְנֵי הַ ְ J:יוֹת
הַ ַ"1ל ִ .י חֲ צוֹת לַיְ לָה הָ ִראוֹ %ז הַ ח ֶֹ וְ הַ ִיָ/ %דוֹל !ְ יו ֵֹתר ִ ,י ז נ ְִמ ַ הַ ח ֶֹ ִמ ְ! ִחינַת הַ ְ J:יוֹת ֶ ֵאי%
ֲעלֵיהֶ  ְ)בָ הֵ ֶ ,א .הַ ְ J:יוֹת הֵ  !ְ ִחינַת ) ֶֹק 4הַ ח ֶֹ ִ ,י ִאי ֶאפְ ָר לְ י ְַ8בָ  .%וְ עַ ל ֵ %ז ְצ ִריכִ יָ1ֵ %ה,
ֶהא ִה ְס ַ) ְ.קת הַ ַעַ ת ִ ,י ז ְצ ִריכִ י %לְ ַסֵ.ק ַעְ ) ֹו לְ ג ְַמ ֵרי וְ לִ ְסמֹ ַרק עַ ל אֱ מנָה ֶIֶ ,ה !ְ ִחינַת ֵָ1ה ַ ַ"1ל,
אֲ בָ ל !ַ חֲ צוֹת ַל ְילָה ז נ ְִמ ָ)ק הַ ִי %וְ ז נ ְִס ַ)ִ ְ.קיִ %מ %הַ ַעַ ת ֵא .הַ ְ J:יוֹת הַ ַ"1ל .וְ ז ְצ ִריכִ י %לָק וְ ַל ֲעסֹק
ְבתו ָֹרה וַ עֲבו ָֹדה .וְ עַ ל י ְֵדי זֶ ה מַ ְמ ִיכִ י %הַ ַעַ ת פו ְֹת ִחיְ %בִ ילֵי הַ ֵֹLכֶ ל ְ ֵדי לִ זְ וֹת לְ ַדעַ ת ָלֵ לְ י ֵַ8ב לְ הָ בִ י%
ֵ)ר 7עַ ל אֵ  .הַ ְ J:יוֹת ֶ ֶאפְ ָר לְ י ְַ8בָ "1ַ ַ %ל .וְ זֶ ה )תהלי קי"ט(" ,חֲ צוֹת לַיְ לָה ק לְהוֹדוֹת לְ  Dעַ ל
ִמ ְ ְ+טֵ י ִצ ְד ֶק' ."Dעַ ל ִמ ְ ְ+טֵ י ִצ ְד ֶקַ 'Dי ְָקא ִ ,י ִקימַ ת חֲ צוֹת ַל ֲעסֹק !ַ )ו ָֹרה ְ ֵדי לְהַ ְמ ִי הַ ַעַ ת וְ כ' ַ ַ"1ל,
זֶ ה ְ! ִחינַת לִ ד הַ +ו ְֹס ִקי הַ ַ"1לֶ ,עַ ל י ְֵדי זֶ ה מַ ְמ ִיכִ י %הַ ַעַ ת ְלי ֵַ8ב ֵא .הַ ְ J:יוֹת ֶאֶ פְ ָר לְ י ְַ8בָ  ֶIֶ ,%ה
יְדי עֵ ֶסק הַ )ו ָֹרה !ַ חֲצוֹת ַ ַ"1ל .וְ כַבָ א !ַ ֹIהַ ר הַ ָ:דוֹ בְ ִד ְב ֵרי ַר!ֵ נ ז"ל )סימ %קמ"ט(ֶ ,עַ ל י ְֵדי
זוֹכִ י %עַ ל ֵ
יְדי זֶ ה נ ְִמ ַ הַ ַעַ ת הַ יְנ ַ ַ"1ל ִ ,י ז !ַ חֲ צוֹת לַיְ לָה הַ ֵ8נִי
יְדי ֶעו ְֹס ִקי %ז !ַ )ו ָֹרה ,עַ ל ֵ
ִקימַ ת חֲ צוֹת וְ עַ ל ֵ
נ ְִמ ָ)ק הַ ִי %וְ אֵ י %הַ ח ֶֹ נ ְִמ ַ ז ַרק ִמ ְ! ִחינַת הַ ְ J:יוֹת ֶאֶ פְ ָר לְ י ְַ8בָ ַ ,%רק ְִֶ 1ס ְ)מ ְבִ ילֵי הַ ַעַ ת ֶֶIה
ְ! ִחינַת חֶ ְַ ת לַיְ לָה .וְ עַ ל ְֵ %צ ִריכִ י %ז ַל ֲעסֹק !ַ )ו ָֹרה ְ ֵדי לִפְ )ֹחַ ְבִ ילֵי הַ ַעַ תֵ ְ ,די לִ זְ וֹת לְ ַדעַ ת ָלֵ
ְ!אוֹר הַ #וֵֹ ְ ,די לְ הַ עֲלוֹת לְ ג ֵַל אֶ ת הָ אֱ מנָה ִ! ְלֵמת !ַ עֲלוֹת הַ ַ8חַ ר ֶ ז ִהיא נ ְִלֶמֶ ת !ִ בְ ִחינַת נַפְ ַקת
ְ!צַ פְ ָרא ֶIֶ ,ה !ְ ִחינַת ְֶ#הֵ א הא ְמעו ֵֹרר הַ ַ8חַ ר ַ ַ"1ל:

ספר רסיסי לילה  -אות לב

עני %משתה אחשורוש שנזכר במגילה ודרשות חז"ל בו ודאי אינו דבר ריק והוא עצמו עני %משתה
פורי עכשיו אחר הרפואה .ואותו משתה היה הרפואה שקד למכה כדברי חז"ל )מגילה יג ע"ב(
דודאי בדעה מיושבת לא היה הורג לושתי רק על ידי משתה דפירושו סעודה של שכרות דלכ %נקרא כל
הסעודה על ש השתייה כמו שאמרו )ש יב (.ישראל לא עשו אלא לפני וכו' שהחטא שלה לא היה
בדעת מיושבת ושלימה והיה לפני עונש .וההצלה ג כ %שלא על ידי דעת מיושבת והוא על ידי יי %כמו
שאמרו )סנהדרי %עא ע"ב( יי %ושינה לרשעי וכו' לצדיקי וכו' שאי %לו דעת לעשות ורשע אי %עושה
רע .אבל גבי ישראל עמ? כול צדיקי אמרו ז"ל )ברכות מ (.אי %ל? דבר שמביא יללה וכו' דג בלא
דעת נפש לא טוב ואי %לא טוב אלא רע )שבת קמט ע"ב( .אבל בפורי צרי? להיות עד דלא ידע העדר
הדעת וזה חס ושלו רע .רק מוב %על פי דברי האריז"ל בפרי ע 7חיי בטע זה כדי להשפיע לניצו7
קדוש שבקליפה וזה אי אפשר אלא בלא דעת דבלאו הכי וכו' יעוי %ש:
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