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 אסתר פרק ב פסוק א

ר ִנגְּ  ֵאת ֲאשֶּ ר ָעָשָתה וְּ ֵאת ֲאשֶּ ִתי וְּ ת ַושְּ ֵורֹוש ָזַכר אֶּ ְך ַאֲחשְּ לֶּ שְֹׁך ֲחַמת ַהמֶּ ה כְּ ָבִרים ָהֵאלֶּ יָה ַאַחר ַהדְּ  ַזר ָעלֶּ
 

 רש"י 

 את יפיה ונעצב  - זכר את ושתי
 

 אסתר פרק ז

ָכה  ֵתר ַהַמלְּ סְּ תֹות ִעם אֶּ ָהָמן ִלשְּ ְך וְּ לֶּ ֹׁא ַהמֶּ   )א( ַוָיב
ֵתה ַהַיִין  ִמשְּ ֵתר ַגם ַביֹום ַהֵשִני בְּ סְּ אֶּ ְך לְּ לֶּ ר ַהמֶּ ֹׁאמֶּ )ב( ַוי
ִתָנֵתן ָלְך ּוַמה ַבָקָשֵתְך ַעד  ָכה וְּ ֵתר ַהַמלְּ סְּ ֵאָלֵתְך אֶּ ַמה שְּ

ֵתָעש  כּות וְּ ָכה ַותֹׁאַמר ) ֲחִצי ַהַמלְּ ֵתר ַהַמלְּ סְּ ג( ַוַתַען אֶּ
ן  ְך טֹוב ִתָנתֶּ לֶּ ִאם ַעל ַהמֶּ ְך וְּ לֶּ יָך ַהמֶּ ֵעינֶּ ִאם ָמָצאִתי ֵחן בְּ

ַבָקָשִתי  ַעִמי בְּ ֵאָלִתי וְּ ִשי ִבשְּ נּו ֲאִני  ִלי ַנפְּ ַכרְּ )ד( ִכי ִנמְּ
ִאלּו ַלֲעָבִדי ַאֵבד וְּ ִמיד ַלֲהרֹוג ּולְּ ַהשְּ ַעִמי לְּ ָפחֹות וְּ ִלשְּ ם וְּ

ְך  ס לֶּ ק ַהמֶּ ֵנזֶּ ה בְּ ִתי ִכי ֵאין ַהָצר שֹוֶּ ֱחַרשְּ נּו הֶּ ַכרְּ   ִנמְּ
ָכה ִמי  ֵתר ַהַמלְּ סְּ אֶּ ר לְּ ֹׁאמֶּ ֵורֹוש ַוי ְך ֲאַחשְּ לֶּ ר ַהמֶּ ֹׁאמֶּ )ה( ַוי

ָלאֹו ִלבֹו ַלֲעשֹות ֵכן  ר מְּ ה הּוא ֲאשֶּ ֵאי זֶּ ה וְּ   הּוא זֶּ
ֵתר ִאיש  סְּ ר אֶּ ֹׁאמֶּ ָהָמן )ו( ַות ה וְּ אֹוֵיב ָהָמן ָהָרע ַהזֶּ ַצר וְּ

ָכה  ַהַמלְּ ְך וְּ לֶּ ֵני ַהמֶּ ַעת ִמִלפְּ ְך ָקם ַבֲחָמתֹו  ִנבְּ לֶּ ַהמֶּ )ז( וְּ
שֹו  ַבֵקש ַעל ַנפְּ ָהָמן ָעַמד לְּ ל ִגַנת ַהִביָתן וְּ ֵתה ַהַיִין אֶּ ִמִמשְּ

ָתה ֵאָליו ָהָרעָ  ָכה ִכי ָרָאה ִכי ָכלְּ ֵתר ַהַמלְּ סְּ ה ֵמֵאת ֵמאֶּ
ְך  לֶּ ֵתה ַהַיִין  ַהמֶּ ל ֵבית ִמשְּ ְך ָשב ִמִגַנת ַהִביָתן אֶּ לֶּ ַהמֶּ )ח( וְּ

ְך  לֶּ ר ַהמֶּ ֹׁאמֶּ יָה ַוי ֵתר ָעלֶּ סְּ ר אֶּ ָהָמן נֵֹׁפל ַעל ַהִמָטה ֲאשֶּ וְּ
ָכה ִעִמי ַבָבִית ַהָדָבר ָיָצא ִמִפי  ת ַהַמלְּ בֹוש אֶּ ֲהַגם ִלכְּ

ֵני ָהָמן ְך ּופְּ לֶּ ָחד ִמן  ָחפּו  ס ַהמֶּ בֹוָנה אֶּ ר ַחרְּ ֹׁאמֶּ )ט( ַוי
ר ָעָשה ָהָמן  ְך ַגם ִהֵנה ָהֵעץ ֲאשֶּ לֶּ ֵני ַהמֶּ ַהָסִריִסים ִלפְּ

ַה  ֵבית ָהָמן ָגבֹׁ ְך עֵֹׁמד בְּ לֶּ ר טֹוב ַעל ַהמֶּ ר ִדבֶּ ַכי ֲאשֶּ דֳּ ָמרְּ לְּ
ֻלהּו ָעָליו  ְך תְּ לֶּ ר ַהמֶּ ֹׁאמֶּ ת )י( ַוִיתְּ  ֲחִמִשים ַאָמה ַוי לּו אֶּ

כָ  דֳּ ָמרְּ ר ֵהִכין לְּ ְך ָשָכָכה  ָהָמן ַעל ָהֵעץ ֲאשֶּ לֶּ  י ַוֲחַמת ַהמֶּ

 רש"י 

שלא אהרג בשלשה עשר  - תנתן לי נפשי)ג( 
 באדר שגזרת גזירת הריגה על עמי ומולדתי 

אינתן לי בבקשתי שלא יהרגו ואם תאמר  - ועמי
  מה איכפת לך כי איככה אוכל וראיתי וגו' 

איננו חושש  - כי אין הצר שוה בנזק המלךד( )
בנזק המלך שאילו רדף אחר הנאתך היה לו 

לומר מכור אותם לעבדים ולשפחות וקבל הממון 
  או החי' אותם להיות לך לעבדים הם וזרעם 

ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר )ה( 
כל מקום שנאמר ויאמר ויאמר ב'  - המלכה

ו של זה בתחלה פעמים אינו אלא למדרש ומדרש
היה מדבר עמה על ידי שליח עכשיו שידע 

 שממשפחת מלכים היא דבר עמה הוא בעצמו 
 נגמרה הרעה והשנאה והנקמה  - כי כלתה)ז( 
על המטה אשר  המלאך דחפו  - והמן נפל)ח( 

דרכן היה לישב בסעודה על צדן  - אסתר עליה
על גבי המטות כמו שאמר בראש הספר מטות 

לשון  - הגם לכבוש המשתה  זהב וכסף לבני
תימה הוא לכבוש לאנוס בחזקה כמו )במדבר 

גם רעה  - גם הנה העץ)ט(  לב( ונכבשה הארץ 
אחרת עשה שהכין העץ לתלות אוהבו של מלך 

 שהציל המלך מסם המות 
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