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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 ְגֹדָלה ּוָמָרה: )א( ּוָמְרדֳּ יר ַויִּ  ְך ָהעִּ

לְ  י ֵאין ָלבֹוא ֶאל ַשַער ַהֶמֶלְך בִּ ְפֵני ַשַער ַהֶמֶלְך כִּ יָנה ְמקֹום ֲאֶשר ְדַבר ַהֶמֶלְך ְוָדתֹו )ב( ַוָיבֹוא ַעד לִּ יָנה ּוְמדִּ בּוש ָשק: )ג( ּוְבָכל ְמדִּ
ים: )ד( ותבואינה ַוָתבֹואָנה ַנֲערֹו ְסֵפד ַשק ָוֵאֶפר יַֻצע ָלַרבִּ י ּומִּ ים ְוצֹום ּוְבכִּ יַע ֵאֶבל ָגדֹול ַלְיהּודִּ ידּו ָלּ ַמגִּ יֶסיָה ַוַיגִּ ת ֶאְסֵתר ְוָסרִּ

ֵבל: )ה( וַ ַותִּ  יר ַשּקֹו ֵמָעָליו ְולֹא קִּ ַכי ּוְלָהסִּ יש ֶאת ָמְרדֳּ ים ְלַהְלבִּ ְשַלח ְבָגדִּ יֵסי ְתַחְלַחל ַהַמְלָכה ְמֹאד ַותִּ ָָּרִּ ְקָרא ֶאְסֵתר ַלֲהָתְך מִּ תִּ
ָכי ָלַדַעת ַמה ֶזה ְוַעל  מַ  יד ְלָפֶניָה ַוְתַצֵּוהּו ַעל ָמְרדֳּ ְפֵני ַשַער ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ֶהֱעמִּ יר ֲאֶשר לִּ ָכי ֶאל ְרחֹוב ָהעִּ ה ֶזה: )ו( ַוֵיֵצא ֲהָתְך ֶאל ָמְרדֳּ

ְשקֹול ַעל גִּ  ַכי ֵאת ָכל ֲאֶשר ָקָרהּו ְוֵאת ָפָרַשת ַהֶכֶסף ֲאֶשר ָאַמר ָהָמן לִּ ים ַהֶמֶלְך: )ז( ַוַיֶגד לֹו ָמְרדֳּ ְנֵזי ַהֶמֶלְך ביהודיים ַבְיהּודִּ
יד ְלַאְבדָ  יָדם ָנַתן לֹו ְלַהְראֹות ֶאת ֶאְסֵתר ּוְלַהגִּ ַתן ְבשּוָשן ְלַהְשמִּ ָלּ ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה ָלבֹוא ֶאל ם: )ח( ְוֶאת ַפְתֶשֶגן ְכָתב ַהָדת ֲאֶשר נִּ

ְלָפָניו ַעל ַעָמּ: )ט( ַוָיבֹוא ֲהָתְך ַוַיֵגד ְתַחֶנן לֹו ּוְלַבֵּקש מִּ ָכי: )י( ַותֹאֶמר ֶאְסֵתר ַלֲהָתְך ַוְתַצֵּוהּו ֶאל  ַהֶמֶלְך ְלהִּ ְבֵרי ָמְרדֳּ ְלֶאְסֵתר ֵאת דִּ
ָשה ֲאֶשר ָיבֹוא ֶאל ַהמֶ  יש ְואִּ ים ֲאֶשר ָכל אִּ ינֹות ַהֶמֶלְך יֹוְדעִּ ָכי: )יא( ָכל ַעְבֵדי ַהֶמֶלְך ְוַעם ְמדִּ ית ֲאֶשר לֹא ָמְרדֳּ ימִּ ֶלְך ֶאל  ֶהָחֵצר ַהְפנִּ

י לָ  ְקֵראתִּ י לֹא נִּ יט ַהָזָהב ְוָחָיה ַוֲאנִּ יט לֹו ַהֶמֶלְך ֶאת ַשְרבִּ ית ְלַבד ֵמֲאֶשר יֹושִּ ָּקֵרא ַאַחת ָדתֹו ְלָהמִּ ים יֹום: יִּ בֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ֶזה ְשלֹושִּ
י ַכי ְלָהשִּ ְבֵרי ֶאְסֵתר: פ )יג( ַויֹאֶמר ָמְרדֳּ ָכי ֵאת דִּ ידּו ְלָמְרדֳּ ָכל )יב( ַוַיגִּ ָמֵלט ֵבית ַהֶמֶלְך מִּ י ְבַנְפֵשְך ְלהִּ ב ֶאל ֶאְסֵתר ַאל ְתַדמִּ

ָמקֹום ַאֵחר ְוַאְת  ים מִּ י ָבֵעת ַהזֹאת ֶרַוח ְוַהָצָלה ַיֲעמֹוד ַלְיהּודִּ ישִּ ם ַהֲחֵרש ַתֲחרִּ י אִּ ים: )יד( כִּ י יֹוֵדַע ַהְיהּודִּ יְך תֹאֵבדּו ּומִּ  ּוֵבית ָאבִּ
 ֹ ם ְלֵעת ָכז ְמצְ אִּ ים ַהנִּ ָכי: )טז( ֵלְך ְכנֹוס ֶאת ָכל ַהְיהּודִּ יב ֶאל ָמְרדֳּ ַגַעְת ַלַמְלכּות: )טו( ַותֹאֶמר ֶאְסֵתר ְלָהשִּ ים ְבשּוָשן ְוצּומּו את הִּ אִּ

י ְוַנֲעֹרַתי ָאצּום כֵ  ים ַלְיָלה ָויֹום ַגם ֲאנִּ ְשתּו ְשֹלֶשת ָימִּ י ָעַלי ְוַאל תֹאְכלּו ְוַאל תִּ ן ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ֲאֶשר לֹא ַכָדת ְוַכֲאֶשר ָאַבְדתִּ
ָכי ַוַיַעש ְכֹכל אֲ  י: )יז( ַוַיֲעֹבר ָמְרדֳּ ְּוָתה ָעָליו ֶאְסֵתר: ָאָבְדתִּ  ֶשר צִּ

 
 א"הר"ן על הרי"ף מסכת מגילה דף א ע

ויש כאן שאלה מה ראו אנשי כנסת הגדולה לחלוק מצוה זו לימים חלוקים ולקבוע יום מיוחד לפרזים ויום מיוחד לכרכים 
מפני שהיהודים היושבים בערי הפרזות מה שאין כן בשאר מצות שהרי התורה אמרה תורה אחת ומשפט אחד יש לומר ש

והיהודים אשר בשושן לא נחו מאויביהם ביום אחד שהרי היהודים הפרזים נחו בארבעה עשר והיהודים אשר בשושן נחו 
בחמשה עשר ועשו מאליהם כל אחד ביום מנוחתו משתה ושמחה לפיכך כשקבעו עליהם יום טוב לדורות קבעוהו לכל א' 

הכרכים המוקפים חומה לשושן ]שאינה מוקפת חומה[ מפני שבה היה עיקר הנס וכי תימא תינח  ביום שנח בו והשוו כל
לרבי יהושע בן קרחה דאמר בגמרא ]דף ב ב[ דבמוקפין חומה מימות אחשורוש תליא מילתא אבל לתנא דמתניתין דאמר 

ר דהיינו טעמא כדי לחלוק כבוד לארץ מימות יהושע בן נון הא לא דמיא לשושן ומה ראו לקבוע להם יום חמשה עשר יש לומ
ישראל כדגרסינן בירושלמי רבי סימן בשם ר' יהושע בן לוי אמר כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל שהיתה חרבה באותן הימים 

ותלו אותה בימות יהושע בן נון ופירוש הענין שכיון שהוצרכו לחלוק בין מוקפין לשאין מוקפין כשם שנחלקה שושן משאר 
לו תלו הדבר מימות אחשורוש היתה ארץ ישראל שהיתה חריבה באותן הימים נידונת כפרזים והיה גנאי בדבר עיירות אי

ולפיכך תלו הדבר בימות יהושע בן נון כדי שתהא נדונת ככרכים שאע"פ שעכשיו אין להם חומה כיון שהיתה מוקפת מימות 
על פי שאין לה עכשיו והיה לה קודם לכן ואפי' למאן דאמר יהושע בן נון הרי דינה כאילו יש בה חומה כדאמרי' בגמרא אף 

קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא ונמצא שלא היתה חומת ארץ ישראל מעלה ולא מורדת לענין בתי ערי 
או חומה מכל מקום לא היתה חוצה לארץ יתירה עליה בדין זה כלל אבל אם נתלה הדבר לענין מגילה בימות אחשורוש נמצ

 כמה עיירות שבחוצה לארץ שנידונות כמוקפות חומה ורוב א"י כפרזים.
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