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 אסתר פרק ד
ְלַבש ַשק ָוֵאֶפר ַוֵיֵצא ְבתֹו ַכי ֶאת ְבָגָדיו ַויִּ ְקַרע ָמְרדֳּ ַכי ָיַדע ֶאת ָכל ֲאֶשר ַנֲעָשה ַויִּ ְזַעק ְזָעָקה )א( ּוָמְרדֳּ יר ַויִּ ְך ָהעִּ

ְלבּוש ָשק: ָלה ּוָמָרה:ְגד   י ֵאין ָלבֹוא ֶאל ַשַער ַהֶמֶלְך בִּ ְפֵני ַשַער ַהֶמֶלְך כִּ יָנה  )ב( ַוָיבֹוא ַעד לִּ יָנה ּוְמדִּ )ג( ּוְבָכל ְמדִּ
ְסֵפד ַשק ָוֵאֶפר י ּומִּ ים ְוצֹום ּוְבכִּ יַע ֵאֶבל ָגדֹול ַלְיהּודִּ ים: ְמקֹום ֲאֶשר ְדַבר ַהֶמֶלְך ְוָדתֹו ַמגִּ )ד( ותבואינה  יַֻצע ָלַרבִּ

ים ְלַהְלבִּ  ְשַלח ְבָגדִּ ְתַחְלַחל ַהַמְלָכה ְמא ד ַותִּ ידּו ָלּה ַותִּ יֶסיָה ַוַיגִּ ַכי ַוָתבֹואָנה ַנֲערֹות ֶאְסֵתר ְוָסרִּ יש ֶאת  ָמְרדֳּ
ֵבל: יר ַשּקֹו ֵמָעָליו ְול א קִּ סָ  ּוְלָהסִּ ְקָרא ֶאְסֵתר ַלֲהָתְך מִּ יד ְלָפֶניָה ַוְתַצֵּוהּו ַעל )ה( ַותִּ יֵסי ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ֶהֱעמִּ רִּ

ָכי ָלַדַעת ַמה ֶזה ְוַעל ַמה ֶזה: ְפֵני ַשַער ַהֶמֶלְך: ָמְרדֳּ יר ֲאֶשר לִּ ָכי ֶאל ְרחֹוב ָהעִּ )ז( ַוַיֶגד לֹו  )ו( ַוֵיֵצא ֲהָתְך ֶאל ָמְרדֳּ
ַכי ֵאת ָכל ֲאֶשר ָקָרהּו ְוֵאת ָפָר  ים ָמְרדֳּ ְנֵזי ַהֶמֶלְך ביהודיים ַבְיהּודִּ ְשקֹול ַעל גִּ ַשת ַהֶכֶסף ֲאֶשר ָאַמר ָהָמן לִּ

יד ָלּה ְלַאְבָדם: יָדם ָנַתן לֹו ְלַהְראֹות ֶאת ֶאְסֵתר ּוְלַהגִּ ַתן ְבשּוָשן ְלַהְשמִּ  )ח( ְוֶאת ַפְתֶשֶגן ְכָתב ַהָדת ֲאֶשר נִּ
ְלָפָניו ַעל ַעָמּה:ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה ָלבֹוא  ְתַחֶנן לֹו ּוְלַבֵּקש מִּ ְבֵרי  ֶאל ַהֶמֶלְך ְלהִּ )ט( ַוָיבֹוא ֲהָתְך ַוַיֵגד ְלֶאְסֵתר ֵאת דִּ

ָכי: ָכי: ָמְרדֳּ ינֹות ַהֶמֶלְך יֹוְד  )י( ַות אֶמר ֶאְסֵתר ַלֲהָתְך ַוְתַצֵּוהּו ֶאל ָמְרדֳּ ים ֲאֶשר )יא( ָכל ַעְבֵדי ַהֶמֶלְך ְוַעם ְמדִּ עִּ
ית ְלַבד ֵמאֲ  ָּקֵרא ַאַחת ָדתֹו ְלָהמִּ ית ֲאֶשר ל א יִּ ימִּ ָשה ֲאֶשר ָיבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ֶאל ֶהָחֵצר ַהְפנִּ יש ְואִּ יט ָכל אִּ ֶשר יֹושִּ

ים י ָלבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ֶזה ְשלֹושִּ ְקֵראתִּ י ל א נִּ יט ַהָזָהב ְוָחָיה ַוֲאנִּ ָכי ֵאת  יֹום: לֹו ַהֶמֶלְך ֶאת ַשְרבִּ ידּו ְלָמְרדֳּ )יב( ַוַיגִּ
ְבֵרי ֶאְסֵתר: פ ים: דִּ ָכל ַהְיהּודִּ ָמֵלט ֵבית ַהֶמֶלְך מִּ י ְבַנְפֵשְך ְלהִּ יב ֶאל ֶאְסֵתר ַאל ְתַדמִּ ַכי ְלָהשִּ  )יג( ַוי אֶמר ָמְרדֳּ

י ָבֵעת ַהז את ֶרַוח ְוַהָצָלה יַ  ישִּ ם ַהֲחֵרש ַתֲחרִּ י אִּ י )יד( כִּ יְך ת אֵבדּו ּומִּ ָמקֹום ַאֵחר ְוַאְת ּוֵבית ָאבִּ ים מִּ ֲעמֹוד ַלְיהּודִּ
ַגַעְת ַלַמְלכּות: ם ְלֵעת ָכז את הִּ ָכי: יֹוֵדַע אִּ יב ֶאל ָמְרדֳּ  )טו( ַות אֶמר ֶאְסֵתר ְלָהשִּ

 

 רש"י 
מי נבוכדנצר ושנהנו בעל החלום אמר לו שהסכימו העליונים לכך לפי שהשתחוו לצלם בי - ומרדכי ידע)א( 

 - דבר המלך ודתו)ג(  אין דרך ארץ לבוא אל שער המלך בלבוש שק: - כי אין לבוא)ב(  מסעודת אחשורוש:
אל תדמי )יג(  פירוש הכסף: - פרשת הכסף)ז(  כשהשלוחים נושאי הספרים עוברים שם נתנה הדת בעיר:

י בנפשך אל תהי סבורה להמלט ביום אל תחשבי כמו )במדבר לג( והיה כאשר דמיתי, אל תדמ - בנפשך
ומי )יד(  ההריגה בבית המלך שאין את רוצה לסכן עצמך עכשיו על הספק לבא אל המלך שלא ברשות:

 - לעת כזאת ומי יודע אם יחפוץ ביך המלך לשנה הבאה שהוא זמן ההריגה: - יודע אם לעת כזאת הגעת
אם תגיעי לגדולה שאת בה  - געת למלכותה שהוא היה עומד בניסן וזמן ההריגה באדר לשנה הבאה:

שאין דת ליכנס אשר לא יקרא, ומ"א אשר לא כדת שעד עתה באונס ועכשיו  - אשר לא כדת)טז(  עכשיו:
וכאשר התחלתי לילך לאבוד אלך ואמות, ומ"א כאשר אבדתי מבית אבא  - וכאשר אבדתי אבדתי ברצון:

 סורה לך:אובד ממך שמעכשיו שאני ברצון נבעלת לגוי אני א
 

 אסתר פרק ה
ַכח ֵבי ית נ  ימִּ ְלַבש ֶאְסֵתר ַמְלכּות ַוַתֲעמ ד ַבֲחַצר ֵבית ַהֶמֶלְך ַהְפנִּ י ַותִּ ישִּ י ַביֹום ַהְשלִּ ת ַהֶמֶלְך ְוַהֶמֶלְך יֹוֵשב )א( ַוְיהִּ

ת: ֵסא ַמְלכּותֹו ְבֵבית ַהַמְלכּות נ ַכח ֶפַתח ַהָביִּ י  ַעל כִּ ְראֹות ַהֶמֶלְך ֶאת ֶאְסֵתר ַהַמְלָכה ע ֶמֶדת ֶבָחֵצר )ב( ַוְיהִּ כִּ
ַגע  ְקַרב ֶאְסֵתר ַותִּ יט ַהָזָהב ֲאֶשר ְבָידֹו ַותִּ יט: סָנְשָאה ֵחן ְבֵעיָניו ַויֹוֶשט ַהֶמֶלְך ְלֶאְסֵתר ֶאת ַשְרבִּ  ְבר אש ַהַשְרבִּ

ָנֵתן ָלְך:)ג( ַוי אֶמר ָלּה ַהֶמֶלְך ַמה ָלְך ֶאְסֵת  י ַהַמְלכּות ְויִּ  ר ַהַמְלָכה ּוַמה ַבָּקָשֵתְך ַעד ֲחצִּ
 

 רש"י 
בגדי מלכות ורבותינו אמרו שלבשתה רוח הקדש כמו דאת אמר )ד"ה א י"ב( ורוח לבשה את  - מלכות)א( 

מי דבר שהוא באמצע ובחצי המלכות הוא בית המקדש שהתחילו לבנותו בי - עד חצי המלכות)ג(  עמשי:
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
ַתן ֶכֶתר מַ  יאּו ְלבּוש ַמְלכּות ֲאֶשר ָלַבש בֹו ַהֶמֶלְך ְוסּוס ֲאֶשר ָרַכב ָעָליו ַהֶמֶלְך ַוֲאֶשר נִּ   ְלכּות ְבר אשֹו:)ח( ָיבִּ

ָשֵרי  יש מִּ יָקרֹו )ט( ְוָנתֹון ַהְלבּוש ְוַהסּוס ַעל ַיד אִּ יש ֲאֶשר ַהֶמֶלְך ָחֵפץ בִּ ישּו ֶאת ָהאִּ ְלבִּ ים ְוהִּ ַהֶמֶלְך ַהַפְרְתמִּ
יָקרֹו: יש ֲאֶשר ַהֶמֶלְך ָחֵפץ בִּ יר ְוָקְראּו ְלָפָניו ָכָכה ֵיָעֶשה ָלאִּ ְרחֹוב ָהעִּ יֻבהּו ַעל  ַהסּוס בִּ ְרכִּ )י( ַוי אֶמר ַהֶמֶלְך  ְוהִּ

י ַהיֹוֵשב ְבַשַער ַהֶמֶלְך ַאל  ַתפֵ ְלָהָמן ַמֵהר ַקח ֶאת הַ  ַכי ַהְיהּודִּ ַבְרָת ַוֲעֵשה ֵכן ְלָמְרדֳּ ל ְלבּוש ְוֶאת ַהסּוס ַכֲאֶשר דִּ
ַבְרָת: כ ל ֲאֶשר דִּ יֵבהּו  ָדָבר מִּ ָכי ַוַיְרכִּ ַּקח ָהָמן ֶאת ַהְלבּוש ְוֶאת ַהסּוס ַוַיְלֵבש ֶאת ָמְרדֳּ יר )יא( ַויִּ ְרחֹוב ָהעִּ בִּ

יָקרֹו: יש ֲאֶשר ַהֶמֶלְך ָחֵפץ בִּ ְקָרא ְלָפָניו ָכָכה ֵיָעֶשה ָלאִּ ְדַחף ֶאל ֵביתֹו  ַויִּ ַכי ֶאל ַשַער ַהֶמֶלְך ְוָהָמן נִּ )יב( ַוָיָשב ָמְרדֳּ
ֲהָביו ֵאת כָ  ָאֵבל ַוֲחפּוי ר אש: ְשתֹו ּוְלָכל א  ְשתֹו )יג( ַוְיַסֵפר ָהָמן ְלֶזֶרש אִּ ל ֲאֶשר ָקָרהּו ַוי אְמרּו לֹו ֲחָכָמיו ְוֶזֶרש אִּ

פֹול ְלָפָניו: י ָנפֹול תִּ ְנפ ל ְלָפָניו ל א תּוַכל לֹו כִּ לֹוָת לִּ ַכי ֲאֶשר ַהחִּ ים ָמְרדֳּ ֶזַרע ַהְיהּודִּ ם מִּ  אִּ
 

 רש"י 
רעה על שאמר שיתנו הכתר ואת הכתר לא הזכיר שראה עינו של מלך  - ונתן הלבוש והסוס על יד איש)ט( 

 רבותינו פירשו הדבר במסכת מגילה: - אבל וחפוי ראש לשקו ולתעניתו: - וישב מרדכי)יב(  בראש אדם:
אמרה אומה זו נמשלו לכוכבים ולעפר כשהם יורדים יורדים עד לעפר ושהם  - אשר החלות לנפל וגו')יג( 

 עולים עולים עד לרקיע ועד הכוכבים:
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 אסתר פרק ח
ים ּוָמְרדֳּ  ַכי ָבא )א( ַביֹום ַההּוא ָנַתן ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש ְלֶאְסֵתר ַהַמְלָכה ֶאת ֵבית ָהָמן צ ֵרר היהודיים ַהְיהּודִּ

יָדה ֶאְסֵתר ַמה הּוא ָלּה: גִּ י  הִּ ְפֵני ַהֶמֶלְך כִּ יר ֵמָהמָ  לִּ ָכי )ב( ַוָיַסר ַהֶמֶלְך ֶאת ַטַבְעתֹו ֲאֶשר ֶהֱעבִּ ְתָנּה ְלָמְרדֳּ ן ַויִּ
ַכי ַעל ֵבית ָהָמן: פ ְתַחֶנן  ַוָתֶשם ֶאְסֵתר ֶאת ָמְרדֳּ ְפֵני ַרְגָליו ַוֵתְבְך ַותִּ פ ל לִּ ְפֵני ַהֶמֶלְך ַותִּ )ג( ַותֹוֶסף ֶאְסֵתר ַוְתַדֵבר לִּ

י ְוֵאת ַמֲחַשְבתֹו ֲאֶשר חָ  יר ֶאת ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגגִּ ים:...לֹו ְלַהֲעבִּ  ַשב ַעל ַהְיהּודִּ
יְך בּוץ  ְלבּוש ַמְלכּות ְתֵכֶלת ָוחּור ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ְגדֹוָלה ְוַתְכרִּ ְפֵני ַהֶמֶלְך בִּ לִּ ַכי ָיָצא מִּ יר )טו( ּוָמְרדֳּ ְוַאְרָגָמן ְוָהעִּ

 שּוָשן ָצֲהָלה ְוָשֵמָחה:
 

 אסתר פרק ט
ַכי ְבֵבית ַהֶמלֶ  י ָגדֹול ָמְרדֳּ ַכי הֹוֵלְך ְוָגדֹול:...)ד( כִּ יש ָמְרדֳּ י ָהאִּ ינֹות כִּ  ְך ְוָשְמעֹו הֹוֵלְך ְבָכל ַהְמדִּ

י ֶגֶרת ַהפּורִּ י ֶאת ָכל ת ֶקף ְלַקֵים ֵאת אִּ ַכי ַהְיהּודִּ ל ּוָמְרדֳּ יַחיִּ ְכת ב ֶאְסֵתר ַהַמְלָכה ַבת ֲאבִּ ם ַהז את )כט( ַותִּ
ית: ְשַלח ְסָפרִּ  ַהֵשנִּ ְבֵרי ָשלֹום )ל( ַויִּ יָנה ַמְלכּות ֲאַחְשֵורֹוש דִּ ים ּוֵמָאה ְמדִּ ים ֶאל ֶשַבע ְוֶעְשרִּ ים ֶאל ָכל ַהְיהּודִּ
י ְוֶאְסֵתר ַהַמלְ  ֶוֱאֶמת: ַכי ַהְיהּודִּ ַים ֲעֵליֶהם ָמְרדֳּ ְזַמֵניֶהם ַכֲאֶשר קִּ ים ָהֵאֶלה בִּ ָכה )לא( ְלַקֵים ֶאת ְיֵמי ַהֻפרִּ
ְבֵרי ַהצ מֹות ְוַזֲעָקָתם:ְוַכֲאֶשר  ְימּו ַעל ַנְפָשם ְוַעל ַזְרָעם דִּ ְכָתב  קִּ ים ָהֵאֶלה ְונִּ ְבֵרי ַהֻפרִּ ַים דִּ )לב( ּוַמֲאַמר ֶאְסֵתר קִּ
 ַבֵסֶפר: 

 
 אסתר פרק י

ֵיי ַהָים: ה ָתְקפֹו ּוְגבּוָרתֹו ּוָפָרַשת ְגֻדַלת )ב( ְוָכל ַמֲעשֵ  )א( ַוָיֶשם ַהֶמֶלְך אחשרש ֲאַחְשֵורֹוש ַמס ַעל ָהָאֶרץ ְואִּ
ים ְלַמְלֵכי ָמַדי ּוָפָרס: ְבֵרי ַהָימִּ ים ַעל ֵסֶפר דִּ ְדלֹו ַהֶמֶלְך ֲהלֹוא ֵהם ְכתּובִּ ַכי ֲאֶשר גִּ י  ָמְרדֳּ ַכי ַהְיהּודִּ י ָמְרדֳּ )ג( כִּ

ים ְוָרצּוי ְשֶנה ַלֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש ְוָגדֹול ַלְיהּודִּ  ְלר ב ֶאָחיו ד ֵרש טֹוב ְלַעמֹו ְוד ֵבר ָשלֹום ְלָכל ַזְרעֹו: מִּ
 

 רש"י 
ולא לכל אחיו מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין לפי שנעשה קרוב למלכות והיה בטל  - לרוב אחיו)ג( 

 מוסב על עמו לכל זרע עמו: - לכל זרעו מתלמודו:
 
 

 תורה וקמא ליקוטי מוהר"ן 

 אל משה קרא את יהושע וכו':  )דברים ל"א( ויאמר ה'
כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו, ולהרבות בכבוד המקום. כי מי שרודף אחר  [א]

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 

וחולקים עליו. שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט  הזה,
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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