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פורים תשע"ז
This shiur is dedicated by the family of
ז"ל Dr. Chuck Feldman
In memory of an exemplary model of dedication to family, community, and Torah education.

שמות פרק כח פסוק ב

רמב"ן

לכבוד ולתפארת  -שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים
ית בִׂ גְ דֵ י קֹדֶ ׁש לְ ַאהֲ רֹן ָא ִׂחיָך ְלכָבֹוד ּול ְִׂתפְ ָא ֶרת:
וְ עָ ִׂש ָ
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
לז ג) ,שפירושו מרוקמת כדמות פסים ,והיא כתונת תשבץ כמו שפירשתי ,והלבישו כבן מלכי קדם .וכן הדרך במעיל וכתנת,
וכתוב ועליה כתנת פסים כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים (ש"ב יג יח) ,ופירושו כי עליה כתנת פסים נראית
ונגלית ,כי המנהג ללבוש בנות המלך הבתולות מעילים שתתעלפנה בהן ,ונמצא שכתנת הפסים עליה מלבוש עליון ,ולכן אמר
וכתנת הפסים אשר עליה קרעה:
והמצנפת ידועה גם היום למלכים ולשרים הגדולים ,ולכן אמר הכתוב בנפול המלכות הסר המצנפת והרם העטרה (יחזקאל
כא לא) ,וכן כתוב וצניף מלוכה (ישעיה סב ג) ,וכך יקראם הכתוב פארי המגבעות (להלן לט כח) ,וכתיב פארי פשתים יהיו על
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
יד) כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה ,וכתיב (דניאל ה טז) ארגוונא תלבש והמניכא די דהבא על צוארך.
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:
ועל דרך האמת ,לכבוד ולתפארת ,יאמר שיעשו בגדי קדש לאהרן לשרת בהם לכבוד השם השוכן בתוכם ולתפארת עזם,
כדכתיב (תהלים פט יח) כי תפארת עזמו אתה .וכתיב (ישעיה סד י) בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו ,וקדשנו הוא
הכבוד ותפארתנו תפארת ישראל ,ועוד נאמר (תהלים צו ו) עוז ותפארת במקדשו ,וכן לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד
(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
(להלן פסוק מ) ,ואמר בקרבנות יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר (ישעיה ס ז) .והנה המזבח רצונו ,והכבוד בית
תפארתו .והיו הבגדים צריכין עשייה לשמן ,ויתכן שיהיו צריכין כוונה ,ולכן אמר ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו
רוח חכמה ,שיבינו מה שיעשו .וכבר אמרו (יומא סט א) דמות דיוקנו מנצח לפני בבית מלחמתי:
אסתר פרק ד

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( :יז) ויעבר מרדכי  -על דת להתענות בי"ט ראשון
של פסח שהתענ' י"ד בניסן וט"ו וט"ז שהרי ביום י"ג נכתבו
הספרים:

ּומ ְרדֳּ כַי יָדַ ע ֶאת כָ ל אֲ ׁשֶ ר ַנעֲשָ ה וַ י ְִׂק ַרע מָ ְר ֳּדכַי ֶאת בְ ג ָָדיו
(א) ָ
וָאפֶ ר וַ יֵצֵ א בְ תֹוְך הָ עִׂ יר וַיִׂ זְ עַ ק זְ עָ ָקה גְ דֹלָה ּומָ ָרה:
וַיִׂ לְבַ ׁש שַ ק ֵ
(ב) וַ יָבֹוא עַ ד ִׂלפְ נֵי ַׁשעַ ר הַ ֶמ ֶלְך כִׂ י ֵאין ָלבֹוא ֶאל ׁשַ עַ ר הַ מֶ לְֶך
ּומ ִׂדינָה ְמקֹום אֲ ׁשֶ ר ְדבַ ר הַ מֶ לֶ ְך
בִׂ לְבּוׁש שָ ק( :ג) ּובְ כָ ל ְמ ִׂדינָה ְ
ּומ ְספֵד ַשק ָו ֵאפֶ ר
ְהּודים וְ צֹום ּובְ כִׂ י ִׂ
וְ ָדתֹו מַ גִׂ יעַ ֵאבֶ ל גָדֹול לַ י ִׂ
יסיהָ
לָרבִׂ ים( :ד) ותבואינה ַו ָתבֹואנָה ַנעֲרֹות ֶא ְס ֵתר וְ סָ ִׂר ֶ
יֻצַ ע ַ
וַת ְתחַ ְל ַחל הַ ַמ ְלכָה ְמאֹד ו ִַׂת ְׁש ַלח בְ ג ִָׂדים לְהַ ְל ִׂביׁש ֶאת
וַ יַגִׂ ידּו לָ ּה ִׂ
מָ ְרדֳּכַי ּולְ הָ ִׂסיר שַ ּקֹו מֵ עָ ָליו וְ ל ֹא ִׂקבֵ ל( :ה) ו ִַׂת ְק ָרא ֶא ְס ֵתר
לַהֲ ָתְך ִׂמסָ ִׂריסֵ י הַ מֶ לְֶך אֲ ׁשֶ ר ֶהע ֱִׂמיד לְ ָפנֶיהָ ו ְַתצַ ֵּוהּו עַ ל מָ ְר ֳּדכָ י
לָדַ עַ ת מַ ה זֶ ה וְ עַ ל מַ ה זֶה( :ו) ַויֵצֵ א הֲ ָתְך ֶאל מָ ְר ֳּדכָ י ֶאל ְרחֹוב
הָ עִׂ יר אֲ ׁשֶ ר לִׂפְ נֵי ׁשַ עַ ר הַ מֶ ֶלְך( :ז) ַו ַיגֶד לֹו מָ ְר ֳּדכַ י ֵאת כָל אֲ ׁשֶ ר
ָק ָרהּו וְ ֵאת פ ָָרׁשַ ת הַ כֶסֶ ף אֲ ׁשֶ ר ָאמַ ר הָ מָ ן ל ְִׁׂשקֹול עַ ל גִׂ ְנ ֵזי הַ ֶמלְֶך
ְהּודים ל ְַא ְבדָ ם( :ח) וְ ֶאת פַ ְתׁשֶ גֶן כְ ָתב הַ דָ ת אֲ ֶׁשר
ביהודיים בַ י ִׂ
ׁשּוׁשן לְהַ ְׁש ִׂמידָ ם נ ַָתן לֹו לְהַ ְראֹות ֶאת ֶא ְס ֵתר ּולְהַ גִׂ יד לָ ּה
ָ
נִׂתן בְ
ַ
ּולְ צַ ּוֹות עָ לֶ יהָ ָלבֹוא ֶאל הַ מֶ לְֶך ל ְִׂה ְתחַ נֶן לֹו ּולְבַ ֵּקׁש ִׂמ ְלפָ נָיו עַ ל
עַ מָ ּה( :ט) וַ יָבֹוא הֲ ָתְך וַ ַיגֵד ְל ֶא ְס ֵתר ֵאת ִׂדבְ ֵרי מָ ְרדֳּ כָי:
(י) וַת ֹאמֶ ר ֶא ְס ֵתר לַהֲ ָתְך ו ְַתצַ ּוֵ הּו ֶאל מָ ְר ֳּדכָי( :יא) כָ ל עַ בְ ֵדי
יֹודעִׂ ים אֲ ׁשֶ ר כָל ִׂאיׁש וְ ִׂא ָשה אֲ ֶׁשר
הַ מֶ לְֶך וְ עַ ם ְמ ִׂדינֹות הַ מֶ לְֶך ְ
ִׂימית אֲ ׁשֶ ר ל ֹא י ִָּׂק ֵרא ַאחַ ת ָדתֹו
יָבֹוא ֶאל הַ מֶ לְֶך ֶאל ֶהחָ צֵ ר הַ פְ נ ִׂ
יֹוׁשיט לֹו הַ מֶ לְֶך ֶאת ׁשַ ְר ִׂביט הַ זָהָ ב וְ ָחיָה
לְהָ ִׂמית לְבַ ד מֵ אֲ ׁשֶ ר ִׂ
לֹוׁשים יֹום( :יב) וַ יַגִׂ ידּו
אתי לָבֹוא ֶאל ַהמֶ לְֶך זֶה ְׁש ִׂ
וַאֲ נִׂי ל ֹא נִׂ ְק ֵר ִׂ
הּודים( :יד) כִׂ י
לְמָ ְרדֳּכָי ֵאת ִׂדבְ ֵרי ֶא ְס ֵתר :פ (יג) ַוי ֹאמֶ ר מָ ְר ֳּד ַכי לְהָ ִׁׂשיב ֶאל ֶא ְס ֵתר ַאל ְתדַ ִׂמי ְבנַפְ ֵׁשְך ל ְִׂה ָמלֵט בֵ ית הַ ֶמלֶ ְך ִׂמכָ ל ַהיְ ִׂ
יֹודעַ ִׂאם לְ עֵ ת כָז ֹאת
ּומי ֵ
ְהּודים ִׂמ ָמקֹום ַאחֵ ר וְ ַא ְת ּובֵ ית ָא ִׂביְך ת ֹאבֵ דּו ִׂ
יׁשי בָ עֵ ת הַ ז ֹאת ֶרוַח וְ הַ צָ לָה ַיעֲמֹוד לַ י ִׂ
ִׂאם הַ חֲ ֵרׁש ַתחֲ ִׂר ִׂ
ׁשּוׁשן וְ צּומּו עָ לַי וְ ַאל ת ֹאכְ לּו
הּודים ַהנ ְִׂמ ְצ ִׂאים ְב ָ
ִׂהגַעַ ְת לַ ַמלְכּות( :טו) וַת ֹאמֶ ר ֶא ְס ֵתר לְהָ ִׁׂשיב ֶאל מָ ְר ֳּדכָ י( :טז) לְֵך כְ נֹוס ֶאת כָל ַה ְי ִׂ
וְ ַאל ִׂת ְׁשתּו ְׁשֹלׁשֶ ת י ִָׂמים לַ ְי ָלה וָיֹום גַם אֲ נִׂ י וְ ַנ ֲער ַֹתי ָאצּום ֵכן ּובְ כֵן ָאבֹוא ֶאל ַה ֶמלְֶך אֲ ֶׁשר ל ֹא כ ַָדת וְ כַאֲ ֶׁשר ָאבַ ְד ִׂתי ָאבָ ְד ִׂתי( :יז)
וַ ַי ֲעבֹר מָ ְרדֳּ כָ י וַ יַעַ ש כְ כֹל אֲ ׁשֶ ר צִׂ ּוְ ָתה עָ לָ יו ֶא ְס ֵתר:
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אסתר פרק ה פסוק א

רש"י

יׁשי וַ ִׂתלְבַ ׁש ֶא ְס ֵתר מַ לְכּות ו ַַת ֲעמֹד בַ חֲ צַ ר בֵ ית
וַיְ ִׂהי בַ יֹום הַ ְשלִׂ ִׂ
נִׂימית ֹנכַח בֵ ית הַ ֶמלְֶך וְ הַ ֶמלְֶך יֹוׁשֵ ב עַ ל כִׂ ֵסא מַ ְלכּותֹו
הַ מֶ לְֶך הַ פְ ִׂ
בְ בֵ ית הַ מַ לְ כּות ֹנכַח ֶפ ַתח הַ בָ יִׂ ת:

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

יונה פרק ג

(ד) וַ י ֶָחל יֹונָה לָבֹוא בָ עִׂ יר ַמהֲ לַ ְך יֹום ֶא ָחד ַויִׂ ְק ָרא וַ י ֹאמַ ר עֹוד
אֹלהים
ַא ְרבָ עִׂ ים יֹום וְ נִׂינְ וֵה נ ְֶה ָפ ֶכת( :ה) ַויַאֲ ִׂמינּו ַא ְנ ֵׁשי נִׂ י ְנוֵ ה בֵ ִׂ
ַוי ְִׂק ְראּו צֹום וַ יִׂלְ בְ ׁשּו שַ ִּׂקים ִׂמגְ דֹולָם וְ עַ ד ְקטַ נָם( :ו) ַויִׂ גַע הַ ָדבָ ר
ֶאל מֶ לְֶך נִׂ ינְ וֵה ַוי ָָקם ִׂמכִׂ ְסאֹו וַ ַיעֲבֵ ר ַאדַ ְרתֹו מֵ עָ לָ יו ַו ְיכַס שַ ק
וַ יֵׁשֶ ב עַ ל הָ ֵא ֶפר( :ז) ַויַזְ עֵ ק וַי ֹאמֶ ר בְ ִׂני ְנוֵה ִׂמטַ עַ ם הַ ֶמלְֶך ּוגְ דֹלָ יו
לֵאמֹר הָ ָאדָ ם וְ הַ בְ הֵ ָמה הַ בָ ָקר וְ הַ צ ֹאן ַאל ִׂי ְטעֲמּו ְמאּומָ ה ַאל
ְיִׂרעּו ּומַ יִׂם ַאל י ְִׁׂשתּו( :ח) וְ ִׂי ְתכַסּו שַ ִּׂקים ָה ָאדָ ם וְ הַ ְבהֵ מָ ה
ּומן
ֹלהים ְבחָ זְ ָקה וְ יָׁשֻ בּו ִׂאיׁש ִׂמדַ ְרכֹו הָ ָרעָ ה ִׂ
יִׂק ְראּו ֶאל אֱ ִׂ
וְ ְ
הֶ חָ מָ ס אֲ ׁשֶ ר בְ ַכפֵ יהֶ ם:

רש"י

(ד) נהפכת  -נחרבת (ולא אמר נחרבת כי נהפכת משמש שתי
לשונות רע וטוב אם לא יעשו תשובה נחרבת ,ואם יעשו
תשובה אז נהפכת על אנשי נינוה קאי שיהפכו מרעה לטובה
ויעשו תשובה הג"ה דר"ע)( :ו) אדרתו  -לבוש יקריה( :ז)
ויזעק  -צוה והכריז :מטעם המלך וגדוליו  -מעצת המלך
וגדוליו ציוו להכריז( :ח) ויקראו אל האלהים בחזקה  -אסרו
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.

