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This shiur is dedicated by Bati and Eddie Jacobs in loving memory of  

Dr. Chuck Feldman ל"ז  

an exemplary model of dedication to family, community, and Torah education. 
 יהי זכרו ברוך

 

  א פרק אסתר
 ַעל ְו�ְרָ�ָמ� ב�� ְ�ַחְבֵלי �ח�ז �ְתֵכֶלת ַ�ְרַ
ס ח�ר) ו(

 ִרְצַפת ַעל ָוֶכֶס� ָזָהב ִמ$#ת ֵ"" ְוַע!�ֵדי ֶכֶס� ְ�ִליֵלי
 ָזָהב ִ�ְכֵלי ְוַהְ"ק#ת) ז( :ְוסָֹחֶרת ְוַדר ָוֵ"" ַ�ַהט

  ... :ַהֶ!ֶלְ. ְ�ַיד ָרב ַמְלכ�ת ְוֵיי� "#ִני, ִמֵ�ִלי, ְוֵכִלי,
 ְ�ֶכֶתר ַהֶ!ֶלְ. ִלְפֵני ַהַ!ְלָ�ה ַוְ"1ִי ֶאת ְלָהִביא) יא(

 ִ�י ָיְפָי3 ֶאת ְוַה2ִָרי, ָהַעִ!י, ְלַהְרא#ת ַמְלכ�ת
 ָלב#א ַוְ"1ִי ַהַ!ְלָ�ה ַו1ְָמֵא�) יב( :ִהיא ַמְרֶאה ט#ַבת
 ַהֶ!ֶלְ. ַו6ְִקצֹ� 5ִָריִסי,ַה ְ�ַיד ֲאֶ"ר ַהֶ!ֶלְ. ִ�ְדַבר
 :ב# ָ�ֲעָרה ַוֲחָמת# ְמאֹד

 י"רש
 פירס צבעוני, בגדי, מיני 7 ותכלת כרפס חור) ו(

 7 וארגמ� בו� בחבלי אחוז :למצעות לה,
 על לה, פרס אות� וארגמ� בו� בפתילי מרוקמי,

 ער. 7 וכס� זהב מטות :שש עמודי ועל כס� גלילי
 של קרקעות 7 רצפת על :לסעודה עליה, לישב
, רבותינו פירשו טובות אבני, מיני' וגו ושש בהט
 והשקות) ז( :שמ, כ. המקרא משמעות ולפי
 זה משוני, 7 שוני� :ולהשקות כמו 7 זהב בכלי
 מה דרשו ורבותינו, שונות ודתיה, וכ� מזה

  אמרו ורבותינו, הרבה 7 רב מלכות ויי� :שדרשו
 לפי אמרו רבותינו 7 ושתי המלכה ותמא�) יב( :ממנו זק� שהוא יי� ואחד אחד כל אות, שהשקה
 מלאכה בה� ועושה ערומות ישראל בנות מפשטת שהיתה לפי ותהרג שתמא� כדי צרעת בה שפרחה
 :בשבת ערומה שתפשט עליה נגזר בשבת
 :גנאי דברי לו ששלחה 7 ויקצ�

 

  ב פרק אסתר
 ַהְ>ָער#ת ֶ"ַבע ְוֵאת ָל3 ָלֵתת ָמנ#ֶתָה ְוֶאת 1ְַמר�ֶקיָה ֶאת ַוְיַבֵהל ְלָפָניו דֶחֶס ַו2ָ1ִא ְבֵעיָניו ַהַ>ֲעָרה ַו1ִיַטב) ט(

י#ת   ...:ַהָ>ִ"י, ֵ�ית ְלט#ב ַנֲער#ֶתיָה ְוֶאת ַוְיַ"ֶ>ָה ַהֶ!ֶלְ. ִמֵ�ית ָל3 ָלֶתת ָהְרא=
 ֵ�� ִ�י חֶֹד" ָעָ@ר ְ"ֵני, ַהָ>ִ"י, ְ�ָדת ָל3 ֱהי#ת ִמֵ<� ַחְ"ֵור#"ֲא ַהֶ!ֶלְ. ֶאל ָלב#א ְוַנֲעָרה ַנֲעָרה 1ֹר �ְבַהִ�יַע) יב(

 �ָבֶזה) יג( :ַהָ>ִ"י, �ְבַתְמר�ֵקי ַ�ְ�ָ@ִמי, ֳחָדִ"י, ְוִ"Aָה ַה!ֹר ְ�ֶ"ֶמ� ֳחָדִ"י, ִ"Aָה ְמר�ֵקיֶה� ְיֵמי ִיְמְלא�
  ... :ַהֶ!ֶלְ. ֵ�ית ַעד ַהָ>ִ"י, ִמֵ�ית ִעָ!3 ָלב#א ָל3 ִיָ>ֵת� 1ֹאַמר ֲאֶ"ר ָ�ל תֵא ַהֶ!ֶלְ. ֶאל ָ��ה ַהַ>ֲעָרה

 ִא, ִ�י Cָָבר ִבְקָ"ה לֹא ַהֶ!ֶלְ. ֶאל ָלב#א ְלַבת ל# ָלַקח ֲאֶ"ר ָמְרCֳַכי Cֹד ֲאִביַחִיל ַ�ת ֶאְס1ֵר 1ֹר �ְבַהִ�יַע) טו(
  ...:רֶֹאיָה ָ�ל ְ�ֵעיֵני ֵח� נֵֹ@את ֶאְס1ֵר ַו1ְִהי ַהָ>ִ"י, "ֵֹמר ַהֶ!ֶלְ. ְסִריס ֵהַגי יֹאַמר ֲאֶ"ר ֶאת
 ְ�רֹאָ"3 ַמְלכ�ת ֶ�ֶתר ַו6ֶָ@, ַהְ�ת�לֹת ִמָ�ל ְלָפָניו ָוֶחֶסד ֵח� ַו2ָ1ִא ַהָ>ִ"י, ִמָ�ל ֶאְס1ֵר ֶאת ַהֶ!ֶלְ. ַו6ֱֶאַהב) יז(

 :ַוְ"1ִי ַחת1ַ ַו6ְַמִליֶכָה
 

  ד פרק אסתר
 ַו6ְִזַעק ָהִעיר ְ�ת#ְ. ַו6ֵֵצא ָוֵאֶפר ַ@ק ַו6ְִלַ�" ְ�ָגָדיו ֶאת ָמְרCֳַכי ַו6ְִקַרע ַנֲעָ@ה ֲאֶ"ר ָ�ל ֶאת ָיַדע �ָמְרCֳַכי) א(

 �ְבָכל) ג( :ָ@ק ִ�ְלב�" ַהֶ!ֶלְ. ַ"ַער ֶאל ב#אָל ֵאי� ִ�י ַהֶ!ֶלְ. ַ"ַער ִלְפֵני ַעד ַו6ָב#א) ב( :�ָמָרה ְגדָֹלה ְזָעָקה
 י=Dַע ָוֵאֶפר ַ@ק �ִמְסֵ
ד �ְבִכי ְוצ#, ַל6ְה�ִדי, ָ�ד#ל ֵאֶבל ַמִ�יַע ְוָדת# ַהֶ!ֶלְ. Cְַבר ֲאֶ"ר ְמק#, �ְמִדיָנה ְמִדיָנה
 ַו1ְִ"ַלח ְמאֹד ַהַ!ְלָ�ה ַו1ְִתַחְלַחל ָל3 ַו6ִַ�יד� ִריֶסיָהְוָס ֶאְס1ֵר ַנֲער#ת ַו1ָב#אָנה> ותבואינה<) ד( :ָלַרִ�י,
 :ִקֵ�ל ְולֹא ֵמָעָליו ַ@<# �ְלָהִסיר ָמְרCֳַכי ֶאת ְלַהְלִ�י" ְ�ָגִדי,

 

  א פסוק ה פרק אסתר
 ַ�ֲחַצר ַו1ֲַעמֹד ַמְלכ�ת ֶאְס1ֵר ַו1ְִלַ�" ַהAְִליִ"י #6�ַ, ַוְיִהי

 ַעל י#ֵ"ב ְוַהֶ!ֶלְ. ַהֶ!ֶלְ. ֵ�ית נַֹכח ַהְ
ִניִמית ַהֶ!ֶלְ. יתֵ�
 : ַהָ�ִית ֶ
ַתח נַֹכח ַהַ!ְלכ�ת ְ�ֵבית ַמְלכ�ת# ִ�5ֵא

 י"רש

 אמרו ורבותינו מלכות בגדי 7 מלכות
 דברי (אמר דאת כמו הקדש רוח שלבשתה
 :עמשי את לבשה ורוח) ב"י א הימי,

 

  ו פרק אסתר
 ַיְח
ֹ� ְלִמי ְ�ִל�# ָהָמ� ַו6ֹאֶמר ִ�יָקר# ָחֵפ� ַהֶ!ֶלְ. ֲאֶ"ר ָ�ִאי" ַלֲע@#ת ַמה ַהֶ!ֶלְ. ל# ַו6ֹאֶמר ָהָמ� ַו6ָב#א) ו(

  ...:ִמֶ!ִ>י י#ֵתר ְיָקר ַלֲע@#ת ַהֶ!ֶלְ.
 ֵיָעֶ@ה ָ�ָכה ְלָפָניו ַו6ְִקָרא ָהִעיר ִ�ְרח#ב ַו6ְַרִ�יֵבה� ָמְרCֳָכי ֶאת ַו6ְַלֵ�" ַה�5ס ְוֶאת ַהHְב�" ֶאת ָהָמ� ַו6ִַ<ח) יא(

 :ִ�יָקר# ָחֵפ� ַהֶ!ֶלְ. ֲאֶ"ר ָלִאי"
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  ח פרק אסתר

 ְ�ֵ", ִנְכ1ָב ֲאֶ"ר ָתבְכ ִ�י ַהֶ!ֶלְ. ְ�ַטַ�ַעת ְוִחְתמ� ַהֶ!ֶלְ. ְ�ֵ", ְ�ֵעיֵניֶכ, ַ�$#ב ַה6ְה�ִדי, ַעל ִ�ְתב� ְו�1ֶ,) ח(
  ...:ְלָהִ"יב ֵאי� ַהֶ!ֶלְ. ְ�ַטַ�ַעת ְוַנְח#1, ַהֶ!ֶלְ.

 ְוָהִעיר ְו�ְרָ�ָמ� ��� ְוַתְכִריְ. ְ�ד#ָלה ָזָהב ַוֲעֶטֶרת ָוח�ר 1ְֵכֶלת ַמְלכ�ת ִ�ְלב�" ַהֶ!ֶלְ. ִמHְִפֵני ָיָצא �ָמְרCֳַכי) טו(
 :ְוָ@ֵמָחה ָצֲהָלה "�ָ"�

 
  ג פרק בראשית

 ֵה, ֵעיר=ִ!, ִ�י ַו6ְֵדע� ְ"ֵניֶה, ֵעיֵני ַו1ִָ
ַקְחָנה) ז(
  ...:ֲחגֹרֹת ָלֶה, ַו6ֲַע@� ְתֵאָנה ֲעֵלה ַו6ְִתְ
ר�

 ע#ר ָ�ְתנ#ת �ְלִאְ"#1 ְל�ָד, ֱאלִֹהי, ְיקָֹוק ַו6ַַע@) כא(
 : ַו6ְַלִ�ֵ",

  י"רש
 דבר החכמה לעני� 7 שניה� עיני הותפקחנ) ז(

 המקרא וסו�, ממש ראיה לעני� ולא הכתוב
 יודע הסומא א� 7 ה� ערומי� כי וידעו :מוכיח
, ה, עירומי, כי וידעו מהו אלא, ערו, כשהוא
  עלה :הימנה ונתערטלו ביד, היתה אחת מצוה

. עליה, מליטול מנעו, העצי, שאר אבל, נתקנו בו שנתקלקלו בדבר, ממנו שאכלו הע� הוא 7 תאנה
 העול, שלקה זהו ויאמרו יכלימוהו שלא, בריה להונות חפ� ה"הקב שאי�, הע� נתפרס, לא מה ומפני

 היו כצפור� חלקי, אומרי, אגדה דברי יש 7 עור כתנות) כא( ):יד וירא (תנחומא רבי מדרש. ידו על
 לה, ועשה וח, ר. שהוא י,הארנב צמר כגו�, העור מ� הבא דבר אומרי, ויש. עור� על מדובקי,

 :ממנו כתנות
 

  ב פסוק כח פרק שמות
 : �ְלִתְפ�ֶרת ְלָכב#ד �ִחיָ. ְל�ֲהרֹ� קֶֹד" ִבְגֵדי ְוָעִ@יָת

  ן"רמב
 ומפואר נכבד שיהיה 7 ולתפארת לכבוד

  הכתוב שאמר כמו, ומפוארי, נכבדי, במלבושי,
, התורה בזמ� המלכי, ילבשו כדמות�, ה� מלכות שילבו הבגדי, אלה כי, )י סא ישעיה (פאר יכה� כחת�
 כתונת והיא, פסי, כדמות מרוקמת שפירושו, )ג לז בראשית (פסי, כתנת לו ועשה בכתנת שמצינו כמו

 כתנת ועליה וכתוב, וכתנת במעיל הדר. וכ�. קד, מלכי כב� והלבישו, )ז כה לעיל (שפירשתי כמו תשב�
 נראית פסי, כתנת עליה כי ופירושו, )יח יג ב"ש (מעילי, לותהבתו המל. בנות תלבשנה כ� כי פסי,
 עליה הפסי, שכתנת ונמצא, בה� שתתעלפנה מעילי, הבתולות המל. בנות ללבוש המנהג כי, ונגלית
 ולשרי, למלכי, היו, ג, ידועה והמצנפת. קרעה עליה אשר הפסי, וכתנת אמר ולכ�, עליו� מלבוש

 כתוב וכ�, )לא כא יחזקאל (העטרה והר, המצנפת הסר המלכות בנפול הכתוב אמר ולכ�, הגדולי,
 יהיו פשתי, פארי וכתיב, )כח לט להל� (המגבעות פארי הכתוב יקרא, וכ., )ג סב ישעיה (מלוכה וצני�

 כעני�, מלכות לבוש והחש� והאפוד. בה, למכתירי, ושבח פאר שה,, )יח מד יחזקאל (ראש, על
) יח קלב תהלי, (וכתיב, הוא המלכי, נזר והצי�). טז ה דניאל (.צואר על דהבא די והמניכא שכתוב
 זהב ממשבצות פנימה מל. בת כבודה כל) יד מה ש, (וכתיב, ותכלת וארגמ� זהב וה,. נזרו יצי�

 ירי, לא היו, ג, והתכלת. צואר. על דהבא די והמניכא תלבש ארגוונא) טז ה דניאל (וכתיב, לבושה
 מלכות בלבוש המל. מלפני יצא ומרדכי) טו ח אסתר (וכתיב, גוי, ממל. חו� ללבוש ידו את איש

 :בו שיעט� המעיל הוא והתכרי., וארגמ� בו� ותכרי. גדולה זהב ועטרת וחור תכלת
 השוכ� הש, לכבוד בה, לשרת לאהר� קדש בגדי שיעשו יאמר, ולתפארת לכבוד, האמת דר. ועל

 קדשנו בית) י סד ישעיה (וכתיב. אתה עזמו פארתת כי) יח פט תהלי, (כדכתיב, עז, ולתפארת בתוכ,
 צו תהלי, (נאמר ועוד, ישראל תפארת ותפארתנו הכבוד הוא וקדשנו, אבותינו הללו. אשר ותפארתנו

 מקו, שיהיה, )יג ס ישעיה (אכבד רגלי ומקו, מקדשי מקו, לפאר וכ�, במקדשו ותפארת עוז) ו
 ובישראל וכ�. הש, בכבוד מכובד, המקדש בית מקו, שהוא, רגליו ומקו,, בתפארת מפואר המקדש
 לכבוד כל, הבני, בבגדי ג, למטה אמר וכ�, תפארתו בה, ומיחד מראה שיהיה, )כג מד ש, (יתפאר

 והנה). ז ס ישעיה (אפאר תפארתי ובית מזבחי רצו� על יעלו בקרבנות ואמר, )מ פסוק להל� (ולתפארת
 ולכ�, כוונה צריכי� שיהיו ויתכ�, לשמ� עשייה צריכי� די,הבג והיו. תפארתו בית והכבוד, רצונו המזבח
 סט יומא (אמרו וכבר. שיעשו מה שיבינו, חכמה רוח מלאתיו אשר לב חכמי כל אל תדבר ואתה אמר

 :מלחמתי בבית לפני מנצח דיוקנו דמות) א
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