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פורים תשע"ו
מוהר"ן ונס פ-פו-פור-פורי-פורים
 by his loving familyז"ל Dedicated in memory of Dr. Chuck Feldman
 in his memoryז"ל and by friends of David Wichs
אסתר פרק ד

יִּק ַרע ָמ ְרדֳּ כַי ֶאת ְבגָדָ יו ַויִּ לְבַ ש ַשק ָו ֵאפֶ ר וַ יֵצֵ א ְבתֹוְך ָהעִּ יר וַיִּ זְ עַ ק זְ עָ ָקה
(א) ּומָ ְר ֳּדכַי יָדַ ע ֶאת כָ ל אֲ שֶ ר ַנע ֲָשה וַ ְ
ּומ ִּדינָה
ּובכָל ְמ ִּדינָה ְ
גְ דלָה ּומָ ָרה( :ב) ַויָבֹוא עַ ד ִּלפְ נֵי שַ עַ ר הַ מֶ לְֶך כִּ י ֵאין ָלבֹוא ֶאל ַשעַ ר ַה ֶמ ֶלְך ִּבלְבּוש ָשק( :ג) ְ
ּומ ְספֵד ַשק ו ֵָאפֶ ר יֻצַ ע ל ַָר ִּבים( :ד) ותבואינה
ּובכִּ י ִּ
הּודים וְ צֹום ְ
ְמקֹום אֲ שֶ ר ְדבַ ר הַ ֶמלֶ ְך וְ ָדתֹו ַמגִּ יעַ ֵאבֶ ל גָדֹול לַ יְ ִּ
ו ַָתבֹואנָה ַנעֲרֹות ֶא ְס ֵתר וְ סָ ִּריסֶ יהָ וַ יַגִּ ידּו לָ ּה ו ִַּת ְתחַ ְל ַחל הַ ַמ ְלכָה ְמאד ו ִַּת ְשלַח ְבג ִָּדים לְ ַהלְ ִּביש ֶאת ָמ ְרדֳּ כַ י
וַתצַ ּוֵ הּו עַ ל
ֶיה ְ
יסי ַה ֶמלְֶך אֲ ֶשר ֶהע ֱִּמיד ְלפָ נ ָ
ּולְהָ ִּסיר שַ ּקֹו ֵמעָ ָליו וְ לא ִּקבֵ ל( :ה) ו ִַּת ְק ָרא ֶא ְס ֵתר לַהֲ ָתְך ִּמסָ ִּר ֵ
מָ ְר ֳּדכָי לָדַ עַ ת מַ ה ֶזה וְ עַ ל מַ ה זֶה( :ו) ַויֵצֵ א הֲ ָתְך ֶאל מָ ְר ֳּדכָי ֶאל ְרחֹוב ָהעִּ יר אֲ ֶשר ִּלפְ נֵי ַשעַ ר ַה ֶמלֶ ְך( :ז) וַ ַיגֶד לֹו
הּודים
מָ ְר ֳּדכַי ֵאת ָכל אֲ שֶ ר ָק ָרהּו וְ ֵאת פ ָָרשַ ת הַ כֶסֶ ף אֲ ֶשר ָא ַמר ָהמָ ן ִּל ְשקֹול עַ ל גִּ נְ זֵ י ַהמֶ לֶ ְך ביהודיים בַ יְ ִּ
ידם נ ַָתן לֹו ל ְַה ְראֹות ֶאת ֶא ְס ֵתר ּולְ ַהגִּ יד לָ ּה
שּושן לְהַ ְש ִּמ ָ
ָ
ל ְַאבְ דָ ם( :ח) וְ ֶאת פַ ְתשֶ גֶן כְ ָתב הַ דָ ת אֲ שֶ ר ִּנ ַתן בְ
ּו ְלצַ ּוֹות עָ לֶ יהָ ָלבֹוא ֶאל הַ מֶ לְֶך ל ְִּה ְתחַ נֶן לֹו ּולְבַ ֵּקש ִּמ ְלפָ נָיו עַ ל עַ ָמּה( :ט) וַ יָבֹוא הֲ ָתְך וַ ַיגֵד לְ ֶא ְס ֵתר ֵאת ִּד ְב ֵרי
יֹודעִּ ים אֲ ֶשר
מָ ְר ֳּדכָי( :י) וַתאמֶ ר ֶא ְס ֵתר לַ הֲ ָתְך ו ְַתצַ ֵּוהּו ֶאל מָ ְר ֳּדכָי( :יא) כָל עַ ְב ֵדי ַה ֶמלְֶך וְ עַ ם ְמ ִּדינֹות ַה ֶמלְֶך ְ
יֹושיט
ימית אֲ שֶ ר לא י ִָּּק ֵרא ַא ַחת ָדתֹו ל ְָה ִּמית לְבַ ד ֵמאֲ ֶשר ִּ
כָל ִּאיש וְ ִּאשָ ה אֲ שֶ ר יָבֹוא ֶאל הַ מֶ לְֶך ֶאל הֶ חָ צֵ ר ַהפְ ִּנ ִּ
לֹושים יֹום( :יב) ַויַגִּ ידּו לְ ָמ ְרדֳּכָי ֵאת
אתי לָבֹוא ֶאל ַה ֶמלְֶך זֶ ה ְש ִּ
לֹו הַ ֶמלְֶך ֶאת שַ ְרבִּ יט הַ זָהָ ב וְ חָ יָה וַאֲ נִּ י לא נ ְִּק ֵר ִּ
הּודים:
ִּדבְ ֵרי ֶא ְס ֵתר :פ (יג) וַ יאמֶ ר ָמ ְרדֳּ כַי לְהָ ִּשיב ֶאל ֶא ְס ֵתר ַאל ְת ַד ִּמי ְבנַפְ ֵשְך ל ְִּהמָ לֵ ט בֵ ית הַ ֶמלֶ ְך ִּמכָל ַהיְ ִּ
ּומי
ְהּודים ִּמ ָמקֹום ַא ֵחר וְ ַא ְת ּובֵ ית ָאבִּ יְך תאבֵ דּו ִּ
ישי בָ עֵ ת הַ זאת ֶרוַח וְ הַ צָ לָה ַיעֲמֹוד ַלי ִּ
(יד) כִּ י ִּאם ַהחֲ ֵרש ַתחֲ ִּר ִּ
יֹודֵ עַ ִּאם לְעֵ ת כָזאת ִּהגַעַ ְת ַל ַמלְכּות( :טו) וַתאמֶ ר ֶא ְס ֵתר ְל ָה ִּשיב ֶאל ָמ ְר ֳּדכָ י:
רש"י

(א) ומרדכי ידע  -בעל החלום אמר לו שהסכימו העליונים לכך לפי שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר ושנהנו
מסעודת אחשורוש( :ב) כי אין לבוא  -אין דרך ארץ לבוא אל שער המלך בלבוש שק( :ג) דבר המלך ודתו -
כשהשלוחים נושאי הספרים עוברים שם נתנה הדת בעיר( :ז) פרשת הכסף  -פירוש הכסף( :יג) אל תדמי
בנפשך  -אל תחשבי כמו (במדבר לג) והיה כאשר דמיתי ,אל תדמי בנפשך אל תהי סבורה להמלט ביום
ההריגה בבית המלך שאין את רוצה לסכן עצמך עכשיו על הספק לבא אל המלך שלא ברשות( :יד) ומי
יודע אם לעת כזאת הגעת  -ומי יודע אם יחפוץ ביך המלך לשנה הבאה שהוא זמן ההריגה :לעת כזאת -
שהוא היה עומד בניסן וזמן ההריגה באדר לשנה הבאה :הגעת למלכות  -אם תגיעי לגדולה שאת בה
עכשיו( :טז) אשר לא כדת  -שאין דת ליכנס אשר לא יקרא ,ומ"א אשר לא כדת שעד עתה באונס ועכשיו
ברצון :וכאשר אבדתי אבדתי  -וכאשר התחלתי לילך לאבוד אלך ואמות ,ומ"א כאשר אבדתי מבית אבא
אובד ממך שמעכשיו שאני ברצון נבעלת לגוי אני אסורה לך:
אסתר פרק ה

יֹושב
ִּימית נכַ ח בֵ ית ַה ֶמלְֶך וְ ַה ֶמלְֶך ֵ
ישי וַ ִּת ְלבַ ש ֶא ְס ֵתר מַ לְכּות ו ַַתעֲמד בַ חֲ צַ ר בֵ ית ַה ֶמלְֶך ַהפְ נ ִּ
(א) ַו ְי ִּהי בַ יֹום הַ ְשלִּ ִּ
עַ ל כִּ סֵ א מַ ְלכּותֹו בְ בֵ ית הַ מַ ְלכּות נ ַכח פ ֶַתח הַ בָ ִּית( :ב) ַו ְי ִּהי כִּ ְראֹות ַה ֶמלְֶך ֶאת ֶא ְס ֵתר ַה ַמ ְלכָה ע ֶמ ֶדת בֶ ָחצֵ ר
נ ְָש ָאה ֵחן בְ עֵ ינָיו וַ יֹושֶ ט הַ מֶ ֶלְך ל ְֶא ְס ֵתר ֶאת שַ ְר ִּביט הַ זָהָ ב אֲ שֶ ר ְביָדֹו וַ ִּת ְק ַרב ֶא ְס ֵתר ו ִַּתגַע ְבראש ַה ַש ְר ִּביט :ס
(ג) וַיאמֶ ר לָּה ַהמֶ לְֶך מַ ה לְָך ֶא ְס ֵתר הַ מַ ְל ָכה ּומַ ה בַ ָּקשָ ֵתְך עַ ד חֲ ִּצי ַה ַמלְכּות וְ ִּינ ֵָתן לְָך:
רש"י

(א) מלכות  -בגדי מלכות ורבותינו אמרו שלבשתה רוח הקדש כמו דאת אמר (ד"ה א י"ב) ורוח לבשה את
עמשי( :ג) עד חצי המלכות  -דבר שהוא באמצע ובחצי המלכות הוא בית המקדש שהתחילו לבנותו בימי
כורש וחזר בו וצוה לבטל המלאכה ואחשורוש שעמד אחריו גם הוא ביטל המלאכה ופשוטו של מקרא אף
אם תשאלי ממני חצי המלכות אתן לך:
אסתר פרק ו

(ח) יָבִּ יאּו ְלבּוש מַ לְכּות אֲ שֶ ר לָבַ ש בֹו הַ ֶמלְֶך וְ סּוס אֲ שֶ ר ָרכַ ב עָ ָליו ַה ֶמ ֶלְך וַאֲ ֶשר נ ִַּתן כ ֶֶתר ַמלְכּות ְבראשֹו:
יקרֹו
(ט) וְ נָתֹון ַהלְבּוש וְ הַ סּוס עַ ל יַד ִּאיש ִּמשָ ֵרי הַ מֶ לְֶך ַהפ ְַר ְת ִּמים וְ ִּה ְל ִּבישּו ֶאת ָה ִּאיש אֲ ֶשר ַה ֶמלְֶך ָחפֵ ץ ִּב ָ
אמר ַה ֶמלְֶך
יקרֹו( :י) וַ י ֶ
וְ ִּה ְרכִּ יבֻהּו עַ ל הַ סּוס בִּ ְרחֹוב הָ עִּ יר וְ ָק ְראּו ְל ָפנָיו ָככָ ה יֵעָ שֶ ה ל ִָּאיש אֲ ֶשר ַה ֶמלְֶך ָחפֵץ ִּב ָ
יֹושב בְ שַ עַ ר הַ ֶמלֶ ְך ַאל ַתפֵ ל
הּודי ַה ֵ
לְהָ מָ ן ַמהֵ ר ַקח ֶאת הַ ְלבּוש וְ ֶאת הַ סּוס כַאֲ ֶשר ִּדבַ ְר ָת וַ עֲשֵ ה כֵ ן ל ְָמ ְר ֳּד ַכי ַהיְ ִּ
דָ בָ ר ִּמכל אֲ שֶ ר ִּדבַ ְר ָת( :יא) ַויִּ ַּקח הָ מָ ן ֶאת הַ לְ בּוש וְ ֶאת ַהסּוס וַ יַלְ בֵ ש ֶאת ָמ ְר ֳּדכָי וַ י ְַרכִּ יבֵ הּו ִּב ְרחֹוב ָהעִּ יר
נִּד ַחף ֶאל בֵ יתֹו
יקרֹו( :יב) ַוי ָָשב ָמ ְר ֳּדכַ י ֶאל ַשעַ ר ַה ֶמלֶ ְך וְ ָה ָמן ְ
וַיִּק ָרא לְפָ נָיו ָככָ ה יֵעָ ֶשה ָל ִּאיש אֲ ֶשר ַה ֶמלְֶך ָחפֵץ ִּב ָ
ְ
זֶרש ִּא ְשתֹו
אמרּו לֹו חֲ כ ָָמיו וְ ֶ
ָאבֵ ל ַוחֲ פּוי ראש( :יג) וַ יְסַ פֵר הָ מָ ן ְלז ֶֶרש ִּא ְשתֹו ּו ְלכָל אהֲ בָ יו ֵאת ָכל אֲ ֶשר ָק ָרהּו וַ י ְ
לֹות ִּלנְ פל לְ פָ נָיו לא תּוכַל לֹו כִּ י נָפֹול ִּתפֹול ְלפָ נָיו:
הּודים מָ ְר ֳּדכַי אֲ שֶ ר הַ ִּח ָ
ִּאם ִּמז ֶַרע הַ יְ ִּ
רש"י

(ט) ונתן הלבוש והסוס על יד איש  -ואת הכתר לא הזכיר שראה עינו של מלך רעה על שאמר שיתנו הכתר
בראש אדם( :יב) וישב מרדכי  -לשקו ולתעניתו :אבל וחפוי ראש  -רבותינו פירשו הדבר במסכת מגילה:
(יג) אשר החלות לנפל וגו'  -אמרה אומה זו נמשלו לכוכבים ולעפר כשהם יורדים יורדים עד לעפר ושהם
עולים עולים עד לרקיע ועד הכוכבים:
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אסתר פרק ח

הּודים ּומָ ְרדֳּ כַ י בָ א
(א) בַ יֹום ַההּוא נ ַָתן הַ מֶ לְֶך אֲ חַ ְשוֵרֹוש לְ ֶא ְס ֵתר ַה ַמ ְלכָה ֶאת בֵ ית הָ ָמן צ ֵרר היהודיים ַה ְי ִּ
לִּפְ נֵי הַ מֶ לְֶך כִּ י ִּהגִּ ידָ ה ֶא ְס ֵתר מַ ה הּוא לָּה( :ב) וַ יָסַ ר הַ ֶמלְֶך ֶאת ַטבַ עְ תֹו אֲ ֶשר ֶהע ֱִּביר ֵמ ָה ָמן ַו ִּי ְתנָּה ל ְָמ ְרדֳּ כָי
וַת ְת ַחנֶן
וַת ְבךְ ִּ
ו ַָתשֶ ם ֶא ְס ֵתר ֶאת מָ ְר ֳּדכַ י עַ ל בֵ ית הָ ָמן :פ (ג) ַותֹוסֶ ף ֶא ְס ֵתר ו ְַת ַדבֵ ר ִּלפְ נֵי ַה ֶמלְֶך ו ִַּתפל ִּלפְ נֵי ַרגְ לָיו ֵ
הּודים...:
לֹו ְל ַהעֲבִּ יר ֶאת ָרעַ ת הָ מָ ן הָ אֲ גָגִּ י וְ ֵאת מַ חֲ שַ בְ תֹו אֲ שֶ ר חָ שַ ב עַ ל ַה ְי ִּ
(טו) ּומָ ְר ֳּד ַכי יָצָ א ִּמלִּ פְ נֵי הַ מֶ לֶ ְך בִּ לְבּוש מַ ְלכּות ְת ֵכלֶ ת ָוחּור ַוע ֲֶט ֶרת ז ָָהב גְ דֹולָ ה וְ ַתכְ ִּריְך בּוץ וְ ַא ְרג ָָמן וְ ָהעִּ יר
שּושָ ן צָ הֲ לָ ה וְ שָ מֵ ָחה:
אסתר פרק ט

(ד) כִּ י גָדֹול מָ ְר ֳּדכַי בְ בֵ ית הַ ֶמלֶ ְך וְ שָ ְמעֹו הֹו ֵלְך בְ כָל הַ ְמ ִּדינֹות כִּ י ָה ִּאיש ָמ ְר ֳּדכַי הֹולְֵך וְ גָדֹול...:
פּורים ַהזאת
הּודי ֶאת כָל ת ֶקף לְ ַקיֵם ֵאת ִּאג ֶֶרת ַה ִּ
ּומ ְר ֳּדכַי ַהיְ ִּ
יחיִּל ָ
וַתכְ תב ֶא ְס ֵתר הַ מַ לְ כָ ה בַ ת אֲ בִּ ַ
(כט) ִּ
הּודים ֶאל ֶשבַ ע וְ עֶ ְש ִּרים ּומֵ ָאה ְמ ִּדינָה מַ לְ כּות אֲ ַח ְשוֵ רֹוש ִּדבְ ֵרי ָשלֹום
הַ שֵ נִּית( :ל) ַו ִּי ְשלַ ח ְס ָפ ִּרים ֶאל כָל הַ יְ ִּ
הּודי וְ ֶא ְס ֵתר ַהמַ לְ כָ ה
ֵיהם כַאֲ שֶ ר ִּקיַם עֲלֵ יהֶ ם ָמ ְר ֳּד ַכי ַהיְ ִּ
וֶאֱ מֶ ת( :לא) ְל ַקיֵם ֶאת יְמֵ י ַהפ ִֻּרים הָ ֵאלֶ ה בִּ זְ מַ נ ֶ
ּומאֲ ַמר ֶא ְס ֵתר ִּקיַם ִּד ְב ֵרי ַהפ ִֻּרים ָה ֵאלֶה וְ נִּכְ ָתב
וְ כַאֲ שֶ ר ִּק ְימּו עַ ל נַפְ ָשם וְ עַ ל ַז ְרעָ ם ִּד ְב ֵרי הַ צמֹות וְ זַ ע ֲָק ָתם( :לב) ַ
בַ סֵ ֶפר:
אסתר פרק י

ּופָר ַשת גְ דֻלַת
בּורתֹו ָ
(א) ַויָשֶ ם הַ ֶמלְֶך אחשרש אֲ ַח ְשוֵרֹוש מַ ס עַ ל הָ ָא ֶרץ וְ ִּאיֵי הַ יָם( :ב) וְ כָל ַמע ֲֵשה ָת ְקפֹו ּוגְ ָ
הּודי
תּובים עַ ל ֵספֶר ִּדבְ ֵרי הַ י ִָּמים ל ְַמ ְל ֵכי ָמ ַדי ּופ ָָרס( :ג) כִּ י ָמ ְרדֳּ כַי הַ יְ ִּ
מָ ְר ֳּדכַי אֲ שֶ ר גִּ ְדלֹו הַ ֶמלְֶך הֲ לֹוא הֵ ם כְ ִּ
ְהּודים וְ ָרצּוי לְרב ֶאחָ יו ד ֵרש טֹוב לְעַ מֹו וְ דבֵ ר ָשלֹום ְלכָ ל ז ְַרעֹו:
ִּמ ְשנֶה ַל ֶמלְֶך אֲ חַ ְש ֵורֹוש וְ גָדֹול ַלי ִּ
רש"י

(ג) לרוב אחיו  -ולא לכל אחיו מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין לפי שנעשה קרוב למלכות והיה בטל
מתלמודו :לכל זרעו  -מוסב על עמו לכל זרע עמו:
ליקוטי מוהר"ן קמא תורה ו

(דברים ל"א) ויאמר ה' אל משה קרא את יהושע וכו':
[א] כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ,ולהרבות בכבוד המקום .כי מי שרודף אחר
הכבוד ,אינו זוכה לכבוד אלקים ,אלא לכבוד של מלכים ,שנאמר בו (משלי כ"ה) כבוד
מלכים חקור דבר ,והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזהו ,שחולקים לו כבוד
הזה ,וחולקים עליו .שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה .אבל מי שבורח מן הכבוד ,שממעט
בכבוד עצמו ,ומרבה בכבוד המקום ,אזי הוא זוכה לכבוד אלהים ,ואז אין בני אדם חוקרי'
על כבודו אם הוא ראוי אם לאו ,ועליו נאמר (שם) כבוד אלהי' הסתר דבר ,כי אסור לחקור
על הכבוד הזה:
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