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 שמות פרק כח פסוק ב
ְפָאֶרת: יָך ְלָכבֹוד ּוְלתִׂ ְגֵדי ֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאחִׂ יָת בִׂ  ְוָעשִׂ

 רמב"ן 
שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים  - לכבוד ולתפארת

 ומפוארים, כמו שאמר הכתוב כחתן יכהן פאר )ישעיה סא י(, 

כי אלה הבגדים לבושי מלכות הן, כדמותן ילבשו המלכים בזמן התורה, כמו שמצינו בכתנת ועשה לו כתנת פסים )בראשית 
תשבץ כמו שפירשתי, והלבישו כבן מלכי קדם. וכן הדרך במעיל וכתנת,  לז ג(, שפירושו מרוקמת כדמות פסים, והיא כתונת

וכתוב ועליה כתנת פסים כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים )ש"ב יג יח(, ופירושו כי עליה כתנת פסים נראית 
וש עליון, ולכן אמר ונגלית, כי המנהג ללבוש בנות המלך הבתולות מעילים שתתעלפנה בהן, ונמצא שכתנת הפסים עליה מלב

 וכתנת הפסים אשר עליה קרעה:
והמצנפת ידועה גם היום למלכים ולשרים הגדולים, ולכן אמר הכתוב בנפול המלכות הסר המצנפת והרם העטרה )יחזקאל 

על  כא לא(, וכן כתוב וצניף מלוכה )ישעיה סב ג(, וכך יקראם הכתוב פארי המגבעות )להלן לט כח(, וכתיב פארי פשתים יהיו
ראשם )יחזקאל מד יח(, שהם פאר ושבח למכתירים בהם. והאפוד והחשן לבוש מלכות, כענין שכתוב והמניכא די דהבא על 

צוארך )דניאל ה טז(. והציץ נזר המלכים הוא, וכתיב )תהלים קלב יח( יציץ נזרו. והם זהב וארגמן ותכלת, וכתיב )שם מה 
בושה, וכתיב )דניאל ה טז( ארגוונא תלבש והמניכא די דהבא על צוארך. יד( כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב ל

והתכלת גם היום לא ירים איש את ידו ללבוש חוץ ממלך גוים, וכתיב )אסתר ח טו( ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות 
 תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, והתכריך הוא המעיל שיעטף בו:

, לכבוד ולתפארת, יאמר שיעשו בגדי קדש לאהרן לשרת בהם לכבוד השם השוכן בתוכם ולתפארת עזם, ועל דרך האמת
כדכתיב )תהלים פט יח( כי תפארת עזמו אתה. וכתיב )ישעיה סד י( בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו, וקדשנו הוא 

במקדשו, וכן לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד  הכבוד ותפארתנו תפארת ישראל, ועוד נאמר )תהלים צו ו( עוז ותפארת
)ישעיה ס יג(, שיהיה מקום המקדש מפואר בתפארת, ומקום רגליו, שהוא מקום בית המקדש, מכובד בכבוד השם. וכן 

ובישראל יתפאר )שם מד כג(, שיהיה מראה ומיחד בהם תפארתו, וכן אמר למטה גם בבגדי הבנים כלם לכבוד ולתפארת 
מ(, ואמר בקרבנות יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר )ישעיה ס ז(. והנה המזבח רצונו, והכבוד בית  )להלן פסוק

תפארתו. והיו הבגדים צריכין עשייה לשמן, ויתכן שיהיו צריכין כוונה, ולכן אמר ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו 
 ות דיוקנו מנצח לפני בבית מלחמתי:רוח חכמה, שיבינו מה שיעשו. וכבר אמרו )יומא סט א( דמ

 
 אסתר פרק ד

ַכי ֶאת ְבָגָדיו  ְקַרע ָמְרדֳּ ַכי ָיַדע ֶאת ָכל ֲאֶׁשר ַנֲעָשה ַויִׂ )א( ּוָמְרדֳּ
ְזַעק ְזָעָקה ְגֹדָלה ּוָמָרה: יר ַויִׂ ְלַבׁש ַשק ָוֵאֶפר ַוֵיֵצא ְבתֹוְך ָהעִׂ  ַויִׂ

ְפֵני ַׁשַער ַהֶמֶלְך י ֵאין ָלבֹוא ֶאל ַׁשַער ַהֶמֶלְך  )ב( ַוָיבֹוא ַעד לִׂ כִׂ
ְלבּוׁש ָשק: יָנה ְמקֹום ֲאֶׁשר ְדַבר ַהֶמֶלְך  בִׂ יָנה ּוְמדִׂ )ג( ּוְבָכל ְמדִׂ

ְסֵפד ַשק ָוֵאֶפר  י ּומִׂ ים ְוצֹום ּוְבכִׂ יַע ֵאֶבל ָגדֹול ַלְיהּודִׂ ְוָדתֹו ַמגִׂ
ים: יֶסיָה )ד( ותבואינה ַוָתבֹואָנה ַנֲערֹות  יַֻצע ָלַרבִׂ ֶאְסֵתר ְוָסרִׂ

יׁש ֶאת  ים ְלַהְלבִׂ ְׁשַלח ְבָגדִׂ ְתַחְלַחל ַהַמְלָכה ְמֹאד ַותִׂ ידּו ָלּה ַותִׂ ַוַיגִׂ
ֵבל: יר ַשּקֹו ֵמָעָליו ְולֹא קִׂ ַכי ּוְלָהסִׂ ְקָרא ֶאְסֵתר  ָמְרדֳּ )ה( ַותִׂ

יד ְלָפֶניָה ַוְתַצּוֵ  יֵסי ַהֶמֶלְך ֲאֶׁשר ֶהֱעמִׂ ָסרִׂ ָכי ַלֲהָתְך מִׂ הּו ַעל ָמְרדֳּ
ָכי ֶאל ְרחֹוב  ָלַדַעת ַמה ֶזה ְוַעל ַמה ֶזה: )ו( ַוֵיֵצא ֲהָתְך ֶאל ָמְרדֳּ

ְפֵני ַׁשַער ַהֶמֶלְך: יר ֲאֶׁשר לִׂ ַכי ֵאת ָכל ֲאֶׁשר  ָהעִׂ )ז( ַוַיֶגד לֹו ָמְרדֳּ
ְנזֵ  ְׁשקֹול ַעל גִׂ י ַהֶמֶלְך ָקָרהּו ְוֵאת ָפָרַׁשת ַהֶכֶסף ֲאֶׁשר ָאַמר ָהָמן לִׂ

ים ְלַאְבָדם: )ח( ְוֶאת ַפְתֶׁשֶגן ְכָתב ַהָדת ֲאֶׁשר  ביהודיים ַבְיהּודִׂ
יד ָלּה  יָדם ָנַתן לֹו ְלַהְראֹות ֶאת ֶאְסֵתר ּוְלַהגִׂ ַתן ְבׁשּוָׁשן ְלַהְׁשמִׂ נִׂ

ְלָפָניו  ְתַחֶנן לֹו ּוְלַבֵּקׁש מִׂ ַעל ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה ָלבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ְלהִׂ
ָכי: ַעָמּה: ְבֵרי ָמְרדֳּ   )ט( ַוָיבֹוא ֲהָתְך ַוַיֵגד ְלֶאְסֵתר ֵאת דִׂ

ָכי: )יא( ָכל ַעְבֵדי  )י( ַותֹאֶמר ֶאְסֵתר ַלֲהָתְך ַוְתַצֵּוהּו ֶאל ָמְרדֳּ
ָשה ֲאֶׁשר  יׁש ְואִׂ ים ֲאֶׁשר ָכל אִׂ ינֹות ַהֶמֶלְך יֹוְדעִׂ ַהֶמֶלְך ְוַעם ְמדִׂ

ָּקֵרא ַאַחת ָדתֹו ָיבֹוא ֶאל ַהמֶ  ית ֲאֶׁשר לֹא  יִׂ ימִׂ ֶלְך ֶאל ֶהָחֵצר ַהְפנִׂ
יט ַהָזָהב ְוָחָיה  יט לֹו ַהֶמֶלְך ֶאת ַׁשְרבִׂ ית ְלַבד ֵמֲאֶׁשר יֹוׁשִׂ ְלָהמִׂ

ים יֹום: י ָלבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ֶזה ְׁשלֹוׁשִׂ ְקֵראתִׂ י לֹא נִׂ ידּו  ַוֲאנִׂ  )יב( ַוַיגִׂ

 רש"י 
בעל החלום אמר לו שהסכימו העליונים  - ומרדכי ידע)א( 

לכך לפי שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר ושנהנו מסעודת 
אין דרך ארץ לבוא אל שער  -)ב( כי אין לבוא  אחשורוש:

כשהשלוחים נושאי  - דבר המלך ודתו)ג(  המלך בלבוש שק:
 - פרשת הכסף)ז(  הספרים עוברים שם נתנה הדת בעיר:

אל תחשבי כמו )במדבר  - אל תדמי בנפשך)יג(  הכסף:פירוש 
לג( והיה כאשר דמיתי, אל תדמי בנפשך אל תהי סבורה 
להמלט ביום ההריגה בבית המלך שאין את רוצה לסכן 

ומי )יד(  עצמך עכשיו על הספק לבא אל המלך שלא ברשות:
ומי יודע אם יחפוץ ביך המלך  - יודע אם לעת כזאת הגעת

שהוא היה  - לעת כזאת א זמן ההריגה:לשנה הבאה שהו
 הגעת למלכות עומד בניסן וזמן ההריגה באדר לשנה הבאה:

 - אשר לא כדת)טז(  אם תגיעי לגדולה שאת בה עכשיו: -
שאין דת ליכנס אשר לא יקרא, ומ"א אשר לא כדת שעד 

וכאשר  - וכאשר אבדתי אבדתי עתה באונס ועכשיו ברצון:
מות, ומ"א כאשר אבדתי מבית התחלתי לילך לאבוד אלך וא

אבא אובד ממך שמעכשיו שאני ברצון נבעלת לגוי אני 
על דת להתענות בי"ט ראשון  - ויעבר מרדכי)יז(  אסורה לך:

של פסח שהתענ' י"ד בניסן וט"ו וט"ז שהרי ביום י"ג נכתבו 
 הספרים:

 
ְבֵרי ֶאְס  ָכי ֵאת דִׂ ים: ֵתר: פְלָמְרדֳּ ָכל ַהְיהּודִׂ ָמֵלט ֵבית ַהֶמֶלְך מִׂ י ְבַנְפֵׁשְך ְלהִׂ יב ֶאל ֶאְסֵתר ַאל ְתַדמִׂ ַכי ְלָהׁשִׂ י  )יג( ַויֹאֶמר ָמְרדֳּ )יד( כִׂ

ָמקֹום ַאֵחר ְוַאְת ּוֵבית ָאבִׂ  ים מִׂ י ָבֵעת ַהזֹאת ֶרַוח ְוַהָצָלה ַיֲעמֹוד ַלְיהּודִׂ יׁשִׂ ם ַהֲחֵרׁש ַתֲחרִׂ ם  ְלֵעת ָכזֹאת אִׂ י יֹוֵדַע אִׂ יְך תֹאֵבדּו ּומִׂ
ַגַעְת ַלַמְלכּות: ָכי: הִׂ יב ֶאל ָמְרדֳּ ים ְבׁשּוָׁשן ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל תֹאְכלּו  )טו( ַותֹאֶמר ֶאְסֵתר ְלָהׁשִׂ ְמְצאִׂ ים ַהנִׂ )טז( ֵלְך ְכנֹוס ֶאת ָכל ַהְיהּודִׂ

ים ַליְ  ְׁשתּו ְׁשֹלֶׁשת ָימִׂ יְוַאל תִׂ י ָאָבְדתִׂ י ְוַנֲעֹרַתי ָאצּום ֵכן ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ֲאֶׁשר לֹא ַכָדת ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדתִׂ )יז(  :ָלה ָויֹום ַגם ֲאנִׂ
ָכי ַוַיַעש ְכֹכל אֲ  ְּוָתה ָעָליו ֶאְסֵתר:ַוַיֲעֹבר ָמְרדֳּ  ֶׁשר צִׂ
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 אסתר פרק ה פסוק א

ְלַבׁש ֶאְס  י ַותִׂ יׁשִׂ י ַביֹום ַהְשלִׂ ֵתר ַמְלכּות ַוַתֲעֹמד ַבֲחַצר ֵבית ַוְיהִׂ
ֵסא ַמְלכּותֹו  ית ֹנַכח ֵבית ַהֶמֶלְך ְוַהֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל כִׂ ימִׂ ַהֶמֶלְך ַהְפנִׂ

ת:  ְבֵבית ַהַמְלכּות ֹנַכח ֶפַתח ַהָביִׂ

 רש"י 
בגדי מלכות ורבותינו אמרו שלבשתה רוח  - מלכות)א( 

א י"ב( ורוח לבשה את  דברי הימיםאמר )הקדש כמו דאת 
 עמשי:

 
 

 יונה פרק ג
ְקָרא ַויֹאַמר עֹוד  יר ַמֲהַלְך יֹום ֶאָחד ַויִׂ )ד( ַוָיֶחל יֹוָנה ָלבֹוא ָבעִׂ

יְנֵוה ֶנְהָפֶכת: ים יֹום ְונִׂ ים  ַאְרָבעִׂ יְנֵוה ֵבאֹלהִׂ ינּו ַאְנֵׁשי נִׂ )ה( ַוַיֲאמִׂ
ְלְבׁש ְקְראּו צֹום ַויִׂ ְגדֹוָלם ְוַעד ְקַטָנם:ַויִׂ ים מִׂ ַגע ַהָדָבר  ּו ַשּקִׂ )ו( ַויִׂ

ְסאֹו ַוַיֲעֵבר ַאַדְרתֹו ֵמָעָליו ַוְיַכס ַשק  כִׂ יְנֵוה ַוָיָקם מִׂ ֶאל ֶמֶלְך נִׂ
ַטַעם ַהֶמֶלְך ּוְגֹדָליו  ַוֵיֶׁשב ַעל ָהֵאֶפר: יְנֵוה מִׂ )ז( ַוַיְזֵעק ַויֹאֶמר ְבנִׂ
ְטֲעמּו ְמאּוָמה ַאל ֵלאֹמר ָהָאָדם וְ  ַהְבֵהָמה ַהָבָקר ְוַהצֹאן ַאל יִׂ

ְׁשתּו: ם ַאל יִׂ ְרעּו ּוַמיִׂ ים ָהָאָדם ְוַהְבֵהָמה  יִׂ ְתַכסּו ַשּקִׂ )ח( ְויִׂ
ן  ַדְרכֹו ָהָרָעה ּומִׂ יׁש מִׂ ים ְבָחְזָקה ְוָיֻׁשבּו אִׂ ְקְראּו ֶאל ֱאֹלהִׂ ְויִׂ

 ֶהָחָמס ֲאֶׁשר ְבַכֵפיֶהם:

 רש"י 
נחרבת )ולא אמר נחרבת כי נהפכת משמש שתי  - נהפכת)ד( 

לשונות רע וטוב אם לא יעשו תשובה נחרבת, ואם יעשו 
תשובה אז נהפכת על אנשי נינוה קאי שיהפכו מרעה לטובה 

)ז(  לבוש יקריה: - אדרתו)ו(  ויעשו תשובה הג"ה דר"ע(:
מעצת המלך  - מטעם המלך וגדוליו צוה והכריז: - ויזעק

אסרו  - ויקראו אל האלהים בחזקה)ח(  וגדוליו ציוו להכריז:
אמהות לבד והולדות לבד אמרו לפניו רבש"ע אם אין אתה 

 מרחם עלינו אין אנו מרחמים על אלו:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 


