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Esther 1-2 

 אסתר פרק א
ה  ִ֖ ים ּוֵמא  ִ֥ ַבע ְוֶעְשרִּ ּוש ֶשֶׁ֛ ּדּו ְוַעד־כּ֔ ֵלךְ֙ ֵמהֵֹּ֣ ּוא ֲאַחְשֵו֗רֹוש ַהמֹּ י ֲאַחְשֵו֑רֹוש הֵ֣ יֵמֵ֣ י בִּ ִ֖ ה:)א( ַוְיהִּ ָֽ ינ   ְמדִּ

ר  ֹו ֲאֶשִ֖ א ַמְלכּותּ֔ ֵסֵ֣ ל כִּ ֶלך ֲאַחְשֵו֗רֹוש ַעַ֚ ֶבת׀ ַהֶמֵ֣ ם ְכֶשֵ֣ ֵה֑ ים ה  ִ֖ ה:)ב( ַבי מִּ ָֽ יר  ן ַהבִּ  ְבשּוַשִ֥
ים וְ  ֶׁ֛ ַפְרְתמִּ י ַהָֽ ַד֗ ס ּומ  ַרֵ֣ יל׀ פ  יו ֵחֵ֣ ֑ ד  יו ַוֲעב  ִ֖ ר  ה ְלכ ל־ש  ְשֶתּ֔ ה מִּ ֵ֣ ש  ֹו ע  ְלכּ֔ לֹושְ֙ ְלמ  ְשַנַ֤ת ש  יו:)ג( בִּ ָֽ נ  ֹות ְלפ  ינִ֖ י ַהְמדִּ ֵרִ֥  ש 

ְפֶאִ֖  ר תִּ ת־ְיק ּ֔ ֹו ְוֶאֹ֙ ֹוד ַמְלכּותּ֔ ֶשרְ֙ ְכבֵ֣ ֗תֹו ֶאת־עֹֹּ֙ ֹום:)ד( ְבַהְראֹּ ת יָֽ ים ּוְמַאִ֖ ִ֥ ים ְשמֹונִּ ים ַרבִּּ֔ ֵ֣ ֑תֹו י מִּ  ֶרת ְגדּול 
דֹול וְ  ָּ֧ ג  ה ְלמִּ ָ֜ יר  ן ַהבִּ י֩ם ְבשּוַשֹ֙ ְמְצאִּ ם ַהנִּ ֵ֣ ע  ֶלך ְלכ ל־ה  ה ַהֶמֶּ֡ ֵ֣ ש  ֶלה ע  ֵא֗ ים ה  ֵ֣ מִּ ֹואת׀ ַהי  ְמלֵ֣ ים )ה( ּובִּ ֑ ת י מִּ ְבַעֵ֣ ה שִּ ְשֶתִ֖ ן מִּ ֶׁ֛ ט  ַעד־ק 

ן יַתִ֖ ַנִ֥ת בִּ ר גִּ ֶלך: ַבֲחַצַ֕  ַהֶמָֽ
ֹות׀ ז   טֵ֣ ש מִּ ּוֵדי ֵש֑ יֵלי ֶכִֶ֖סף ְוַעמֵ֣ ִ֥ ן ַעל־ְגלִּ מ ּ֔ ּוץ ְוַאְרג  חּוזְ֙ ְבַחְבֵלי־בֵ֣ ֶלת א  ס ּוְתֵכ֗ ּור׀ ַכְרַפֵ֣ ש )ו( חֵ֣ ת ַבַהט־ו ֵשִ֖ ְצַפִ֥ ָֽ ל רִּ ֶסף ַעֶׁ֛ ב ו ֶכ֗ ֵ֣ ה 

ֶרת: ָֽ ח  ר ְוסֹּ  ְוַדִ֥
י ֵ֣ ֵכלִּ ים מִּ ִ֖ ב ְוֵכלִּ ה ּ֔ י ז  ְכֵלֵ֣ ֶלך:)ז( ְוַהְשקֹותְ֙ בִּ ב ְכַיִ֥ד ַהֶמָֽ ִ֖ ּות ר  ים ְוֵיִ֥ין ַמְלכֶׁ֛ ֑  ם שֹונִּ

יש־ו   ֹון אִּ ְרצִ֖ ֹות כִּ ֹו ַלֲעשִ֖ ב ֵביתּ֔ ל כ ל־ַרֵ֣ ֶלך ַעַ֚ ד ַהֶמ֗ ַסֵ֣ ן׀ יִּ י־ֵכֵ֣ ֵנ֑ס כִּ ין אֹּ ת ֵאֵ֣ ִ֖ ִ֥ה ַכּד  י  יש:)ח( ְוַהְשתִּ ָֽ  אִּ
ים ֵבַ֚  ֑ ה נ שִּ ְשֵתֵ֣ ה מִּ ִ֖ ְשת  ה ע  י ַהַמְלכ ּ֔ ֵ֣ ם ַוְשתִּ ֹוש: ס)ט( ַגַ֚ ֶלך ֲאַחְשֵורָֽ ר ַלֶמִ֥ ּות ֲאֶשִ֖  ית ַהַמְלכּ֔

ן  √ ָּ֑֑יִּ ֶלך ַבי  ֹוב ֵלב־ַהֶמִ֖ י ְכטִ֥ יעִּּ֔ ר )י( ַביֹוםְ֙ ַהְשבִּ ַמֶּ֡ ים א  יסִּּ֔ רִּ ֵ֣ ְבַעתְ֙ ַהס  ס שִּ ר ְוַכְרַכּ֔ אְ֙ ֵזַתֵ֣ א ַוֲאַבְגת  ַ֤ ְגת  א בִּ א ַחְרבֹונ ָ֜ ְזת ֹ֙ ן בִּ ְמהּומ  לִִּ֠

ים ֶאת־ְפֵנִ֖י  ְרתִּּ֔ ֵ֣ ֹוש:ַהְמש  ֶלך ֲאַחְשֵורָֽ  ַהֶמִ֥
יםְ֙ ֶאת־י ְפי ּ֔ )יא(  √ רִּ ים ְוַהש  ַ֤ ַעמִּ ָֽ ֹות ה  ֶלך ְבֶכֵֶ֣תר ַמְל֑כּות ְלַהְראֹ֙ ְפֵנִ֥י ַהֶמִ֖ ֶׁ֛ה לִּ י ַהַמְלכ  ָּ֧ יא ֶאת־ַוְשתִּ בִּ ה  יא: ּהְלִ֠ ָֽ ה הִּ ת ַמְרֶאִ֖ י־ טֹוַבִ֥ ָֽ  כִּ

ר)יב(  √ ְדַבֵ֣ בֹואְ֙ בִּ י ל  ֵ֣ה ַוְשתִּ֗ ן ַהַמְלכ  ֵאֵ֞ ֶלך ַוְתמ  ֹו: ַהֶמּ֔ ה בָֽ ִ֥ ֲער  ֹו ב  תִ֖ ד ַוֲחמ  ֶלךְ֙ ְמאֹּּ֔ ף ַהֶמְ֙ ְקצַֹּ֤ ים ַויִּ ֑ יסִּ רִּ ר ְבַיֵ֣ד ַהס   ֲאֶשִ֖

ין ָֽ ת ו דִּ ִ֥ י ּד  ְדֵעִ֖ ל־יֹּ י כ  ְפֵנַ֕ ֶלך לִּ ר ַהֶמּ֔ י־ֵכןְ֙ ְּדַבֵ֣ ים כִּ ֑ תִּ עִּ ָֽ י ה  ְדֵעֵ֣ ים יֹּ ִ֖ מִּ ֶלך ַלֲחכ  אֶמר ַהֶמּ֔ ֵֹּ֣  :)יג( ַוי
יו ַכְר  ב ֵאל ֗ רֵֹּ֣ ֵאיְ֙ ְפֵנֵ֣י ַהֶמּ֔ )יד( ְוַהק  י רֹּ ַד֗ ס ּומ  ַרֵ֣ י׀ פ  ֵרֵ֣ ת ש  ְבַעֵ֞ ן שִּ ֑ ִ֖א ְממּוכ  ֶרס ַמְרְסנ  יש ֶמִ֥ א ַתְרשִּּ֔ ת  ֵ֣ רְ֙ ַאְדמ  ַ֤א ֵשת  ים ְשנ  ִ֥ ְשבִּ ֶלך ַהיֹּ

ּות: ִ֖ה ַבַמְלכָֽ נ  אשֹּ  רִּ
ה ֶאָֽ  ְשת ֗ א־ע  ָֹּֽ ר ל ל׀ ֲאֶשֵ֣ י ַעֵ֣ ֑ ִ֖ה ַוְשתִּ ֹות ַבַמְלכ  ה־ַלֲעשּ֔ תְ֙ ַמָֽ ים: ס)טו( ְכד  ָֽ יסִּ רִּ ֹוש ְבַיִ֖ד ַהס  ֶלך ֲאַחְשֵורּ֔  ת־ַמֲאַמרְ֙ ַהֶמֵ֣

י ַהַמלְ  ֵ֣ ה ַוְשתִּ ִ֖ ְות  ֹו ע  ֶלךְ֙ ְלַבּדּ֔ א ַעל־ַהֶמְ֙ ַֹּ֤ ים ל ּ֔ רִּ ֶלךְ֙ ְוַהש  י ַהֶמְ֙ ְפֵנַ֤ ן לִּ אֶמר מומכן ְממּוכ ֗ ֵֹּ֣ ל־)טז( ַוי יםְ֙ ְוַעל־כ  רִּ ל־ ַהש  י ַעל־כ  ַ֤ ֑ה כִּ כ 

ר בְ  ים ֲאֶשַ֕ ַעמִּּ֔ ֵ֣ ֹוש:ה  ֶלך ֲאַחְשֵורָֽ ֹות ַהֶמִ֥ ינִ֖ ל־ְמדִּ  כ 
ֶלך ֲאַחְש  ם ַהֶמֵ֣ ֗ ְמר  ן ְבא  ן ְבֵעיֵניֶה֑ ֹות ַבְעֵליֶהִ֖ ים ְלַהְבזִ֥ הְ֙ ַעל־כ ל־ַהנ שִּּ֔ א ְדַבר־ַהַמְלכ  י־ֵיֵצַ֤ ָֽ י )יז( כִּ ָּ֧ יא ֶאת־ַוְשתִּ בִֹּ֙ ר ְלה  ַמֵ֞ ֹוש א  ֵורֶּ֡

ה: א  ָֽ ֹּא־ב  ִ֖יו ְול נ  ֶׁ֛ה ְלפ   ַהַמְלכ 
לֶ )יח( ְוָֽ  י ַהֶמ֑ ֵרֵ֣ ל ש  ה ְלכִֹּ֖ ר ַהַמְלכ ּ֔ ְמעּוְ֙ ֶאת־ְּדַבֵ֣ ָֽ ר ש  י ֲאֶשַ֤ ַד֗ ַרס־ּומ  ָֽ ֹות פ  רֵ֣ ְרנ ה׀ ש  ה תֹּאַמֵ֣ ֹום ַהֶזָ֜ ֶצף:ַהיֹ֙ ָֽ ֹון ו ק  יִ֥ ז  י בִּ  ך ּוְכַדִ֖

ַרס־ּו ָֽ י פ  ֵתִ֥ ב ְבד  ֵתֶׁ֛ כ  יו ְויִּ נ ּ֔ ְלפ  א ְדַבר־ַמְלכּותְ֙ מִּ ֶלך ֗טֹוב ֵיֵצַ֤ ם־ַעל־ַהֶמֵ֣ ֶלך )יט( אִּ ְפֵניְ֙ ַהֶמֵ֣ י לִּ ֹוא ַוְשתִּ֗ בָ֜ א־ ת  ָֹּֽ ר ל א ַיֲע֑בֹור ֲאֶשֹ֙ ֵֹּ֣ י ְול ַדִ֖ מ 

נ ה: ֶמָֽ ה מִּ ִ֥ ּה ַהטֹוב  ִ֖ ְרעּות  ֶלך לִּ ן ַהֶמּ֔ ֵתֵ֣ ּהְ֙ יִּ ֹוש ּוַמְלכּות   ֲאַחְשֵורּ֔
יא ֑ ה הִּ ִ֖ י ַרב  ִ֥ ֹו כִּ ר־ַיֲעֶשהְ֙ ְבכ ל־ַמְלכּותּ֔ ֶלך ֲאֶשָֽ ם ַהֶמַ֤ ְתג ֹ֙ ְשַמ֩ע פִּ ן: )כ( ְונִּ ָֽ ט  ֹול ְוַעד־ק  דִ֖ ג  ן ְלמִּ רְ֙ ְלַבְעֵליֶהּ֔ ּו ְיק  ְתנַ֤ ים יִּ ל־ַהנ שִּ֗  ְוכ 

ן: ָֽ ר ְממּוכ  ְדַבִ֥ ֶלך כִּ ים ַוַיִַ֥עש ַהֶמִ֖ ֑ רִּ ֶלך ְוַהש  ר ְבֵעיֵנִ֥י ַהֶמִ֖ ב ּ֔ יַטבְ֙ ַהּד   )כא( ַויִּ
ַ֤ה  ינ  ֶלך ֶאל־ְמדִּ ֹות ַהֶמּ֔ ינֵ֣ ל־ְמדִּ יםְ֙ ֶאל־כ  רִּ ח ְספ  ְשַלַ֤ ֹו )כב( ַויִּ ר ְבֵביתּ֔ ישְ֙ שֵֹּרֵ֣ ֹות כ ל־אִּ ְהיַ֤ ְלשֹו֑נֹו לִּ ם כִּ ִ֖ ם ו ע  ּה ְוֶאל־ַעִ֥ ב ּ֔ ְכת  ינ הְ֙ כִּ ּוְמדִּ

ֹו: פ ֹון ַעמָֽ ְלשִ֥ ר כִּ  ּוְמַדֵבִ֖
 

 אסתר פרק ב
ת ֲאשֶ  יְ֙ ְוֵאֵ֣ ר ֶאת־ַוְשתִּ ַכַ֤ ֶלך ֲאַחְשֵו֑רֹוש ז  ת ַהֶמֵ֣ ך ֲחַמִ֖ ֶלה ְכשַֹּ֕ ֵאּ֔ ים ה  ֵ֣ רִּ :)א( ַאַחרְ֙ ַהְּדב  יה  ֶלָֽ ְגַזִ֖ר ע  ת ֲאֶשר־ נִּ ה ְוֵאִ֥ ת  ש ּ֔  ר־ע 

יו  √ ֑ ְרת  ֶלך ְמש  י־ַהֶמִ֖ ּו ַנֲעֵרָֽ ֹּאְמרִ֥ ה)ב( ַוי ֹות ַמְרֶאָֽ ֹות טֹובִ֥ ֹות ְבתּולִ֖ רִ֥ ֶלך ְנע  ּו ַלֶמֶׁ֛  :ְיַבְקשִ֥

ּו  ְקְבצֵ֣ ֹות ַמְלכּותֹוֹ֒ ְויִּ ינֵ֣ ל־ְמדִּ י֘ם ְבכ  ידִּ ֶלך ְפקִּ ד ַהֶמֵ֣ ית )ג( ְוַיְפֵקֹ֙ הְ֙ ֶאל־ֵבֵ֣ יר  ן ַהבִּ ה ֶאל־ שּוַשַ֤ ת ַמְרֶאָ֜ ה טֹוַבֹ֙ תּול  ה־ְבִ֠ ָֽ ֶאת־כ ל־ַנֲער 

ן: ֹון ַתְמרּוֵקיֶהָֽ ים ְונ תִ֖ ֑ ר ַהנ שִּ ֵמֵ֣ ֶלך שֹּ יס ַהֶמִ֖ ִ֥ ים ֶאל־ַיִ֥ד ֵהֶגֶׁ֛א ְסרִּ  ַהנ שִּּ֔
ַחת ַוְש  ך ַתֵ֣ ְמלִ֖ ֶלך תִּ יַטבְ֙ ְבֵעיֵנֵ֣י ַהֶמּ֔ ר תִּ ה ֲאֶשַ֤ ֗ ַנֲער  ן: ס)ד( ְוַהָֽ ֶלך ַוַיִַ֥עש ֵכָֽ ר ְבֵעיֵנִ֥י ַהֶמִ֖ ֶׁ֛ ב  ב ַהּד  יַטָּ֧ י ַויִּ ֑  תִּ

יש ְימִּ  ִ֥ יש אִּ ִ֖ י ֶבן־קִּ ֶׁ֛ ְמעִּ יר ֶבן־שִּ ָּ֧ ן י אִּ י ֶבֵ֣ ַכ֗ ְרּדֳּ ֹו מ  ה ּוְשמֵ֣ ֑ יר  ן ַהבִּ ִ֖ה ְבשּוַשֵ֣ י  י ה  ּ֔ יש ְיהּודִּ ֵ֣ י:)ה( אִּ ָֽ  ינִּ
הְ֙  ל  ם־ַהגֹּ ם עִּ יִּ ַלּ֔ ּוש  ירֵ֣ הְ֙ מִּ ְגל  ר ה  ל:)ו( ֲאֶשַ֤ ֶבָֽ ֶלך ב  ר ֶמִ֥ ה ְנבּוַכְדֶנאַצִ֖ ר ֶהְגל ּ֔ ה ֲאֶשֵ֣ ֑ ֶלך־ְיהּוד  ֵ֣ה ֶמָֽ ְני  ם ְיכ  ִ֖ ה עִּ ְגְלת ּ֔ ר ה   ֲאֶשֵ֣

ַארְ֙ ְוט ה ְיַפת־תֹֹּ֙ ַ֤ ם ְוַהַנֲער  ב ו ֵא֑ ֵ֣ ִּ֖ה א  ין ל  י ֵאִ֥ ֶׁ֛ ֹו כִּ דּ֔ יא ֶאְסֵתרְ֙ ַבת־ּדֹּ ַ֤ ה הִּ ן ֶאת־ֲהַדס ֗ ֵמָ֜ י אֹּ ֹות )ז( ַוְיהִֹּ֙ ה ּוְבמַ֤ ת ַמְרֶאּ֔ ּה ֹוַבֵ֣ מ ּ֔ יה ְ֙ ְואִּ ְ֙ בִּ א 

ת: ֹו ְלַבָֽ י לִ֖ ַכֶׁ֛ ְרּדֳּ ּה מ  ָּ֧ ח   ְלק 
ה ֶאל־ַיֵ֣ד הֵ  √ ִ֖ יר  ן ַהבִּ ֹות ֶאל־שּוַשִ֥ ֹות ַרבֶׁ֛ רִ֥ ץ ְנע  ֵבֵ֞ ק  ְבהִּ ֹו ּוָֽ תּ֔ ֶלךְ֙ ְוד  ע ְּדַבר־ַהֶמְ֙ ַמַ֤ ש  י ְבהִּ י )ח( ַוְיהִּ֗ ֑ ֶלךג  ית ַהֶמּ֔ ח ֶאְסֵתרְ֙ ֶאל־ֵבֵ֣ ַקַ֤ ל   ַותִּ

ר ֵמִ֥ י שֹּ ים: ֶאל־ַיִ֥ד ֵהַגִ֖ ָֽ  ַהנ שִּ
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ת ל ּ֔  ֵתֵ֣ ה ְ֙ ל  נֹוֶתְ֙ יה  ְוֶאת־מ  ְיַבֵהל ֶאת־ַתְמרּוֶקַ֤ יוֹ֒ ַוִ֠ נ  ֶסד ְלפ  א ֶחֵ֣ ֵ֣ ש  י֘ו ַותִּ ה ְבֵעינ  ֵ֣ ב ַהַנֲער  יַטֹ֙ ֹות )ט( ַותִּ ְרֻאיִ֥ ֹות ה  רּ֔ ַבע ַהְנע  ּה ְוֵאתְ֙ ֶשֵ֣

ֹוב יה  ְלטִ֖ ֶלך ַוְיַשֶנָּ֧ה  ְוֶאת־ַנֲערֹוֶתֶׁ֛ ית ַהֶמ֑ ֵבֵ֣ ִּ֖ה מִּ ֶתת־ל  ָֽ ים: ל  ָֽ ית ַהנ שִּ  ֵבִ֥
יד: √ ָֽ ֹּא־ַתגִּ ר ל יה  ֲאֶשִ֥ ֶלִ֖ ִ֥ה ע  ּו  י צִּ ַכֶׁ֛ ְרּדֳּ י מ  ָּ֧ ּה כִּ ֑ ֹוַלְדת  ּה ְוֶאת־מָֽ ִ֖ ר ֶאת־ַעמ  ה ֶאְסֵתּ֔ יד  ֵ֣ גִּ ֹּא־הִּ  )י( ל

ֹום ֶאסְ  ַעתְ֙ ֶאת־ְשלֵ֣ ַדְ֙ ים ל  ֑ ר ֵבית־ַהנ שִּ ְפֵנִ֖י ֲחַצֵ֣ ך לִּ ְתַהֵלּ֔ ַכיְ֙ מִּ ְרּדֳּ ֹום מ  ֹום ו יּ֔ ּה:)יא( ּוְבכ ל־יֵ֣ ָֽ ה ב  ֶשִ֖ ר ּוַמה־ֵיע   ֵתּ֔
יםְ֙  ת ַהנ שִּ ַ֤ ּה ְכד  ֹות ל ָ֜ ֵק֩ץ ֱהיֹ֙ ֶלך ֲאַחְשֵו֗רֹוש מִּ ֹוא׀ ֶאל־ַהֶמֵ֣ בֵ֣ ה ל  ָ֜ ה ְוַנֲער  ֹ֙ ֩ר ַנֲער  יַע תֹּ ּו )יב( ּוְבַהגִֶּּ֡ ְמְלאִ֖ ן יִּ י ֵכִ֥ ֶׁ֛ ֶדש כִּ ר חֹּּ֔ ֵ֣ ש   ְשֵנֵ֣ים ע 

מֶ  יםְ֙ ְבֶשֵ֣ שִּ ד  ה חֳּ ַ֤ ש  ן שִּ י ְמרּוֵקיֶה֑ יםְ֙ ְיֵמֵ֣ שִּ ד  ה חֳּ ַ֤ ש  ר ְושִּ ים: ן ַהמֹּּ֔ ָֽ י ַהנ שִּ ים ּוְבַתְמרּוֵקִ֖ מִּּ֔  ַבְבש 
ית ַהנ   ֵבִ֥ ּה מִּ מ ּ֔ ֹוא עִּ בֵ֣ ּהְ֙ ל  ן ל  ֵתָֽ ַ֤ נ  ר יִּ ר תֹּאַמָ֜ ֶלך ֵא֩ת כ ל־ֲאֶשֹ֙ ה ֶאל־ַהֶמ֑ ֵ֣ א  ה ב  ִ֖ ַנֲער  ה ַהָֽ ֶזַ֕ ֶלך:)יג( ּוב  ית ַהֶמָֽ ים ַעד־ֵבִ֥ ִ֖  שִּ

יא ב   ֵ֣ ֶרב׀ הִּ ֶעֵ֣ ֑ )יד( ב  יַלְגשִּ ָֽ ר ַהפִּ ֵמֵ֣ ֶלך שֹּ יס ַהֶמִ֖ ִ֥ ז ְסרִּ ַעְשַגֶׁ֛ י ֶאל־ַיָּ֧ד ַשָֽ יםְ֙ ֵשנִּּ֔ ית ַהנ שִּ ה ֶאל־ֵבַ֤ ב ֵ֞ יא ש  ֵ֣ ֶקר הִּ ַבבֹּ ה ּוִ֠ ֹוא א ֗ בִ֥ ֹּא־ת  ים ל

ם: ה ְבֵשָֽ ִ֥ ְקְרא  ֶלך ְונִּ ּה ַהֶמִ֖ ֶׁ֛ ץ ב  ֵפִ֥ ם־ח  י אִּ ֵ֣ ֶלך כִּ  עֹודְ֙ ֶאל־ַהֶמּ֔
ר בַ  ר־ֶאְסֵתֵ֣ יַע תֹּ ֵ֣ ם ֶאת־ֲאֶשִ֥ )טו( ּוְבַהגִּ ֵ֣ י אִּ ר כִִּ֠ ב ּ֔ הְ֙ ּד  ְקש  א בִּ ַֹּ֤ ֶלך ל ֹוא ֶאל־ַהֶמ֗ בֵ֣ ת ל  ֹו ְלַבָ֜ ח־לֹ֙ ַקָֽ י ֲאֶש֩ר ל  ַכֶּ֡ ְרּדֳּ ד מ  ל ּדֵֹּ֣ יִּ יַחֵ֣ ר ת־ֲאבִּ

ן ְבעֵ  את ֵחּ֔ ֵשֵ֣ י ֶאְסֵתרְ֙ נֹּ ַ֤ ים ַוְתהִּ ֑ ר ַהנ שִּ ֵמֵ֣ ֶלך שֹּ יס־ַהֶמִ֖ י ְסרִּ ר ֵהַגִ֥ ֹּאַמֶׁ֛ : יֵנִ֖יי יה  ֶאָֽ ל־רֹּ  כ 
ַקֹ֙  ל  ְשַנת־ ֶשִ֖ )טז( ַותִּ ת בִּ ֶדש ֵטֵב֑ י הּוא־חֵֹּ֣ ִ֖ ירִּ ֲעשִּ ֶדש ה  ֹו ַבחִֹּ֥ ית ַמְלכּותּ֔ ֶלך ֲאַחְשֵורֹושְ֙ ֶאל־ֵבֵ֣ ר ֶאל־ַהֶמַ֤ ֹו:ח ֶאְסֵתָ֜  ַבע ְלַמְלכּותָֽ

ל־ַהְבתּו כ  ִ֖יו מִּ נ  ֶסד ְלפ  ן ו ֶחֶׁ֛ א־ֵחִ֥ ש  ים ַותִּ ל־ַהנ שִּּ֔ כ  ֶלך ֶאת־ֶאְסֵתרְ֙ מִּ ב ַהֶמַ֤ יֶכִ֖ה  )יז( ַוֶיֱאַהֹ֙ ּה ַוַיְמלִּ ֹּאש ּ֔ ֶתר־ַמְלכּותְ֙ ְבר ֶַ֤שם ֶכָֽ ֑לת ַוי 

י: ָֽ ַחת ַוְשתִּ  ַתִ֥
ינֹותְ֙ ע   ה ַלְמדִּ ַ֤ ר ַוֲהנ ח  ה ֶאְסֵת֑ ְשֵתֵ֣ ת מִּ יו ֵאִ֖ ד ּ֔ יוְ֙ ַוֲעב  ר  ל־ש  ֗דֹול ְלכ  ה ג  ְשֶתֵ֣ ֶלך מִּ ַעש ַהֶמָ֜ ֶלך:)יח( ַוַיֹ֙ ת ְכַיִ֥ד ַהֶמָֽ ן ַמְשֵאִ֖ ֵתִ֥ ה ַויִּ  ש ּ֔

ֶלך: ַער־ַהֶמָֽ ב ְבַשָֽ ֵשִ֥ י יֹּ ַכִ֖ ְרּדֳּ ית ּומ  ֑ ֹות ֵשנִּ ץ ְבתּולִ֖ ֵבִ֥ ק   )יט( ּוְבהִּ
ַכיְ֙  √ ְרּדֳּ ר מ  י ְוֶאת־ַמֲאַמַ֤ ֑ כ  ְרּדֳּ יה  מ  ֶלִ֖ ִ֥ה ע  ּו  ר צִּ ּה ַכֲאֶשֶׁ֛ ּהְ֙ ְוֶאת־ַעמ ּ֔ ֹוַלְדת  ֶָּ֑דת מָֽ ר ַמֶגַ֤ ין ֶאְסֵת֗ ה )כ( ֵאֵ֣ ִ֥ ְית  ר ה  ה ַכֲאֶשֶׁ֛ ש ּ֔ ר עֹּ  ֶאְסֵתֵ֣

ֹו: ס תָֽ ִ֖ה אִּ ְמנ   ְבא 
ֶלךְ֙  י ַהֶמְ֙ יֵסַ֤ רִּ י־ס  ֶרש ְשֵנָֽ ן ו ֶתָ֜ ְגת ֹ֙ ַצ֩ף בִּ ֶלך ק  ַער־ַהֶמ֑ ב ְבַשָֽ ֵשֵ֣ י יֹּ ַכִ֖ ְרּדֳּ ם ּומ  ֵהּ֔ ים ה  ֵ֣ ד )כא( ַבי מִּ ַח י ּ֔ ְשלֵ֣ ף ַוְיַבְקשּוְ֙ לִּ י ַהַסּ֔ ְמֵרֵ֣ שֹּ מִּ

ֶלך ֲאַחְשֵוָֽרֹּש:  ַבֶמִ֖
רְ֙  √ ב  ע ַהּד  ַדַ֤ ּו  י:)כב( ַויִּ ָֽ כ  ְרּדֳּ ם מ  ֶלך ְבֵשִ֥ ר ַלֶמִ֖ אֶמר ֶאְסֵתֶׁ֛ ָֹּּ֧ ֑ה ַות ר ַהַמְלכ  ד ְלֶאְסֵתֵ֣ י ַוַיֵגִ֖ ַכּ֔ ְרּדֳּ  ְלמ 

ְפֵנִ֥  ים לִּ ִ֖ י ַהי מִּ ְבֵרִ֥ ֶפר ּדִּ ב ְבֵסֶׁ֛ ֵת֗ כ  ץ ַויִּ ם ַעל־ֵע֑ ּו ְשֵניֶהִ֖ לִ֥ ת  א ַויִּ ֵצּ֔ מ  רְ֙ ַויִּ ב  ש ַהּד  ֶלך: פ)כג( ַוְיֻבַקַ֤  י ַהֶמָֽ
 

זוטרתא )לקח טוב( אסתר פרק א סימן יא]יא[ להביא את ושתי המלכה בכתר מלכות. שלא יהיה עליה פסיקתא 

אלא הכתר בלבד, כשם שבקשוה לבוא ערומה: להראות העמים והשרים את יפיה. הגיד הכתוב שהיתה טובת 

 ית כד, טז(:מראה, אבל לא הגיע יופי שלה לחצי יופי של שרה ורבקה, שנאמר בהם טובת מראה מאוד )בראש
 אור חדש למהר"ל 

)יא( להביא את ושתי המלכה )אסתר א, יא( וגו' ואח"כ כתיב ותמאן המלכה ושתי )שם א, יב( וזה מפני כי המלך 

נתן לה כבוד המלכות ומתחלה לא היתה מלכה כי מלכות בלטשצר נסתלק לגמרי כשנהרג ובטל השם יתברך 

ך אחשורוש שנשאת לו נעשתה מלכה ולפיכך כתיב ושתי המלכה מלכותו ולפיכך לא היתה מלכה ואח"כ ע"י המל

ושם מלכה בסוף לומר כי כשנשאה אחשורוש נעשת מלכה ואח"כ כתיב ותמאן המלכה ושתי )שם( כלומר שהיא 

אמרה שהיתה כל ימיה מלכה ולא קבלה מאחשורוש המלכות ולכך כתיב המלכה ושתי כי אמרה שהיא חשובה כמו 

א אליו כמו שאמר המלך ועוד כי אצל להביא ושתי סמך תיבת המלכה אל תיבת המלך המלך ולכך אין לה לב

דכתיב להביא את ושתי המלכה לפני המלך כלומר שהיתה מלכה לפני המלך אצל ותמאן סמך ושתי אל מלת מלך 

 דכתיב )שם( ותמאן המלכה ושתי לבא לפני המלך שאמרה כי היא מלכה בלא אחשורוש והיה אדרבה מצד המלך

היא כמו הדיוט כי אמרה כי אחשורוש אף על גב שעתה מלך מ"מ הדיוט הוא ומלך מעצמו אבל ושתי בת מלכים 

 היא בעצמה ולפיכך מלכה היא בעצמה ומצד אחשורוש יש כמו צד שהוא הדיוטות.
ן להביא את )שם( וגו' אמר להביא את ושתי ולא אמר שיאמרו לושתי המלכה שתבוא לפני המלך אבל אמר שנות

להם כח להביא אותה בעל כרחה כי אמרו פן תאמר היא שום התנצלות מה שאינה רוצה לבא לפני המלך וע"ז 

אמר שיביאו המלכה לפני המלך ויש להם כח במקום המלך כאלו המלך שם ולפיכך כתיב ותמאן המלכה לבוא 

רוצה לבוא והסריסים אמרו בדבר המלך אשר ביד הסריסים )שם( ור"ל כי בודאי היא אמרה טעם לדבריה שאינה 

כי המלך נתן ביד הסריסים כל זה וכן אמר אח"כ אשר לא עשתה מאמר המלך אחשורוש אשר ביד הסריסים )שם( 

ואלו אמר שיאמרו לושתי שתבוא היה משמע שאינם רק שלוחים שיאמרו לה דבר המלך וא"כ אם אמרה שום טעם 

ם( להביא את ושתי לפני המלך והל"ל להביא את ושתי לדבריה שלא תבוא לא היה להם יכולת יותר ואמר )ש

להראות לעמים את יפיה אבל פירושו שתבוא לפני המלך להיות נהנה ממנה דרך זנות ותאוה ולפיכך לא כתיב 

להביא את ושתי בכתר מלכות לפני המלך רק שהוא חפץ בה בשביל תאותו, ואמר להראות את העמים ואת 
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מים כל אשה יפה בעיניהם שלא הורגלו כל כך ביופי ולכך אמר ג"כ והשרים אעפ"י השרים יפיה )שם א, יא( כי הע

שהורגלו בנשים יפות ולא אמר להראות השרים בלבד מפני כי השרים אינם הרבה ואפשר אצל הרוב אינם יפה 

את  ולכך אמר להראות העמים שאצל הרוב היא יפה כי העמים הם הרבה מאוד ואצל כולם היא יפה ואמר להראות

יפיה ולמה לו זה רק בא לומר כי ראויה היא למלכה כי היופי בפרט ראוי למלכה כדכתיב מלך ביפיו תחזינה עיניך 

)ישעיה לג, יז( ורצה אחשורוש לומר כי כל אשר שייך לו הכל ראוי למלכות וזה חשיבות מלכותו ודבר זה רצה 

תואר שלה טוב ולכך אמר כי טובת מראה היא )אסתר להראות ומפני כי באולי י"ל אף כי היתה יפה מאוד שמא אין 

א, ז( ולכך היה מראה שלה יפה אשר היופי ראוי למלכות כמו שאמרנו דכתיב מלך ביופיו תחזינה עיניך )ישעיה לג, 

 יז(. 
  מלבי"ם 

)יא( להביא, ג( שצוה להם להביא שהל' מראה שיביאוה בעל כרחה כאחת שפחותיו, ד( שצוה שיביאוה באופן 

ידעו הכל כי מביאים את ושתי המלכה לא המלכה ושתי, שמן בואה לפני המלך ידעו כל העמים שאין מלכותה ש

עצמי לה, והוא ע"י שיביאוה לפני המלך בכתר מלכות, ר"ל שלא תלבש הכתר עד אשר תבוא לפני המלך, ור"ל 

כל שאין ראוי לה ללבוש הכתר לפני המלך עת שתהיה לפניו אז תהיה בכתר מלכות לא קודם לכן, ובזה יכירו ה

בהיותה לבדה כי הדיוטית היא, ה( תכלית מטרת חפצו להראות העמים והשרים שלא לקחה בעבור יחוסה רק 

בעבור יפיה כי טובת מראה היא שאם היה לוקחה בעבור יחוסה ובעבור שע"י זכה למלכות לא יתכן שיראה את 

שעמה לקח חבל המלוכה, והלא זה בזיון אל המדינות אם מראה  יפיה, כי הלא בין יפה בין כעורה היה לוקחה אחר

יפיה, כאלו היופי חשוב יותר מן המלכות שהשיג על ידה, אבל בזה גלה כי אין מחשיב אותה למלכה מצד עצמה, 

 וזכה בהמלכות מצד עצמו בכחו וגבורתו, ובזה רצה להגיע לחפצו למלוך מלוכה בלתי מוגבלת:

 

 ב( אסתר פרק א סימן יבפסיקתא זוטרתא )לקח טו
]יב[ ותמאן המלכה ושתי. והלא פרוצה היתה, ומפני מה מיאנה לבוא, א"ר יוסי ב"ר חנינא מלמד שפרחה עליה 

 צרעת. במתניתא תנא בא גבריאל ועשה לה זנב:
ויקצוף המלך מאוד. מה היה הקצף, שלחה לו דברים הנוגעים בלב, ואמרה למה אבוא ערומה, אם רואין בי דופי 

אתה מתגנה בי, ואם אני נאה בעיניהם, הרי הם נותנין עיניהם להרוג אותך, רמזתו ולא נרמז, עקצתו ולא נעקץ, 

שלחה לו טיפש יצא יינך מלבך, בר אהורייריה דאבא, פי' שומר ארוות הסוסים, אבא לקביל אלפא גוברין חמרא 

י והגון להיות קומיס אצטבלאות לבית אבא, פי' שתי, ולא רוי, וההוא גברא אשתניי ליה בחמריה, והלא לא היה כדא

נגיד אצטבל מארוות הסוסים כנ"ל הלא היה קומיס איצטבלאות של בית אבא, ונבוכדנצר זקני כתיב ביה, והוא 

במלכים יתקלס ורוזנים משחק לו )חבקוק א, יא(, והוא בקש להשליך בתוך כבשן האש את המחוייבים לו ולא 

דין גבריא אילך כפתו בסרבליהון פטישיהון וכרבלתהון ולבושיהון )דניאל ג, כא(, ]ואני השליכם ערומים, שנאמר בא

אבוא ערומה, מיד וחמתו בערה בו[, אמר רב חנינא באותה שעה רמז הקדוש ברוך הוא למלאך הממונה על 

 החימה, והבעיר בו חימה, ולא שככה עד שנצלב המן: 
 רש"י 

מרו לפי שפרחה בה צרעת כדי שתמאן ותהרג לפי שהיתה מפשטת בנות רבותינו א -)יב( ותמאן המלכה ושתי 

 ישראל ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת נגזר עליה שתפשט ערומה בשבת:
 ששלחה לו דברי גנאי: -ויקצף 

 אבן עזרא 
 בעבור כן ויקצף המלך מאד וחמתו בערה בו הטעם שהוסיפה כאש: -)יב( לבא בדבר המלך 

  אור חדש למהר"ל 
)יב( ותמאן ושתי המלכה )אסתר א, יב( במדרש )אסתר רבה ג, יד( ותמאן המלכה ושתי, שלחה ואמרה לו דברים 

שהם נוגעים בלבו אמרו לו אם רואין אותי נאה הן נותנים עיניהם להשתמש בי והורגין אותך ואם רואין בי ערוה א"כ 

קומים איסטבלט' של בית אבא והיית למד  מתגנת בי רמזתו ולא נרמז עקצתו ולא נעקץ שלחה ואמרה לו אתה

להיות מכניס לפניך נשים זונות ערומות ועכשיו שנכנסת למלכות לא החזרתה מקלקלוך רמזתו ולא נרמז עקצתו 

ולא נעקץ ע"כ, ולמדרש הזה משמע כי מתחלה שלחה לו ברמז לרצותו שלא תבוא והוא לא היה מקבל הדברים 

ון ותמאן משמע שלא היתה שולחת לו דברי בזוי רק שלא רצתה לבוא ששלחה אליו ודרשו חכמים כך כי לש

ומדכתיב וחמתו בערה בו )שם( אי אפשר לומר רק ששלחה לו דברי בזוי כי מאחר שאין דרכה של מלכה לבא כך 

לפני המלך ואפילו אם היה כנגד המלך מ"מ להיות חמתו בערה בו אין זה ראוי לכך צריך לומר כי מתחלה לא 
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כלל דברי בזוי רק דברים שהם נוגעים בלבו של אדם ואחר שלא נתרצה המלך בזה שלחה לו דברי בזוי.  שלחה לו

ובמדרש )אסתר רבה ג, יד( ותמאן המלכה ר' שמעון בר אבא אמר ר' יוחנן כשהקב"ה דן את הרשעים בגיהנם אין 

וד הצלם אשר הוא מוכן לעוה"ב דן אותם רק ערומים, כלומר הפסד גמור אף לעולם הבא כי ערומים הוא בטול כב

כמ"ש למעלה אצל ושתי שהיתה מפשטת בנות ישראל ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת לומר שאין להם לא 

עה"ז ולא עוה"ב כדלעיל וכך נעשה לה שנגזר לה שתשחט ערומה בשבת ודבר זה הפסד לה לגמרי עד שנאבדה 

בארנו למעלה וקשה אף כי אחשורוש רשע היה מ"מ היה מן העוה"ז ומן העוה"ב וזה מורה שחיטתה ערומה כמו ש

מלך שמלך מסוף העולם ועד סופו ואיך אדם עושה מעשה מגונה כמו זה להביא אשתו ערומה וכי זה מעשה אדם 

בעולם והלא גנאי היא למלכותו ומכ"ש כאשר היה עושה סעודה כמו זאת לכבודו ולתפארתו יעשה בסעודתו אשר 

שה מעשה מגונה כמו זה, ועוד קשה הרי אמרינן שהיה אחשורוש צנוע כדכתיב בערב היא היא להראות כבודו ויע

באה )שם ב, יד( וגו' לכך נראה לפרש ערומה מן בגדי מלכות וזה מפני שאין ראוי שתבוא מלכה לפני הדיוטים 

ם רב אמר בקשה בבגדי מלכות כי זהו גנאי למלכות. ובמדרש )אסתר רבה ג, יג( ר' פנחס ור' חמא בר גוריא בש

לכנוס אפילו בצלצול כזונה ולא הניחה אותה אמר לון וערומה אמר אכניס בלא כתר הן אומרים שפחה היא זו 

תלבש בגדי מלכות ותכנס א"ר הונא אין הדיוט משתמש בבגדי מלכות, ויש להקשות כי איך אמרו תלבש בגדי 

מזה המדרש יש להוכיח שלא היה כוונתו של  מלכות ותכנס הרי לא היה כוונת אחשורוש רק שתהא ערומה לכך

אחשורוש להביאה ערומה בשביל זנות להסתכל בה רק היו רוצים שלא יהיו מלבושי מלכות עליה כי אם יש עליה 

בגדי מלכות מחלישין מלכות המלך אבל כאשר אין עליה בגדי מלכות אינם מחלישין כבוד מלכותו ומצד הזה יכולה 

תבא מלכה לפני הדיוט והיא במלכותה והיינו כאשר יש עליה בגדי מלכות ולכך אמרו לבא לפניהם שאין ראוי ש

שלא יהיה בגדי מלכות עליה כי באותה שעה שאינה לובשת בגדי מלכות כאילו אינה מלכה ולכך אין זה גנאי 

ולכל למלכות אבל אם היה עליה בגדי מלכות היה גנאי אף למלך אחשורוש שתהיה המלכה באה לפני הדיוטות 

המלכות הוא גנאי כאשר היו נוהגים במלכות מנהג הדיוט אבל כאשר היא ערומה מבגדי מלכות א"כ אין המלכות 

עתה עמה ולכך תבוא לפניהם אף על גב שיש עליה כתר מלכות אין הכתר מורה רק סימן שהיא מלכה אבל אינה 

כך מוכח דלא קאמר ערומה רק מבגדים שלה בכבוד מלכות כי הבגדים הם כבוד המלכות כדלעיל כך יראה פי' זה, ו

שהם בגדי מלכות דאי ר"ל ערומה ממש מאי מהני צלצול קטן מבגדי מלכות וכי דבר זה הוא כיסוי הוא אלא ר"ל 

ערומה מבגדי מלכות ובקשו שיהיה עליה צלצול קטן מבגדי מלכות שיהא נראה עליה קצת בגדי מלכות ולא הניחו 

ומה כי באותה שעה כאלו אינה מלכה וראוי שתבוא לפני הדיוטים ולכך אמרו אותה כי לכך אמרה שתבוא ער

שבקשה בצלצול קטן של מלכות ולא הניחו אותה רק שתהא ערומה ממלבושי כבוד לגמרי ג"כ בקשו שלא תכנס 

בלא כתר שאז נראה ג"כ כאלו היא אינה מלכה כלל ואמרו א"כ יאמרו שפחה היא זאת ודבר זה בודאי הוא בזיון 

כאשר אין בה סימן שהיא מלכה רק הדיוטית גמורה אז אמרו תלבש בגדי מלכות בלא כתר וזהו ג"כ כאלו אינה 

מלכה וע"ז אמרו אין הדיוט משתמש בבגדי מלכות וכאשר אין הכתר עליה כאילו היא הדיוטית ואין ראוי לה בגדי 

יש כתר עליה והוא סימן שהיא מלכה, מלכות לכך אין לכנוס לה בלא כתר רק שתכנס ערומה מבגדי מלכות אבל 

ואין להקשות כאשר יהיה עליה כתר ולא יהיה עליה בגדי מלכות ג"כ יאמרו אין הדיוט משתמש בבגדי מלכות שזה 

אינו קשיא כי כאשר יש עליה כתר בודאי מלכה היא רק שהיא אינה בכבודה כאשר אין עליה בגדי מלכות ולכך אין 

השרים והתבאר כי מה שאמרו תכנס ערומה לא היה כוונתם רק שלא יהיה עליה להקפיד ג"כ אף אם תבא לפני 

בגדי מלכות כמו שראוי למלכה ודבר זה נקרא ערומה כאשר היא ערומה מן בגדי מלכות. ובגמרא )מגילה יב, ב( 

אתאי  ותמאן המלכה ושתי )אסתר א, יב( מכדי פריצותא הוא דהוי דאמר מר שניהם לדבר עבירה נתכוונו אמאי לא

א"ר יוסי בר חנינא מלמד שפרחה בה צרעת, במתניתא תנא בא גבריאל ועשה לה זנב ויקצוף המלך מאוד וחמתו 

בערה בו )שם( מאי שלחה ליה דדלקא בי' חמתא ואזלה אמר רבא שלחה ליה בר אהוריירה דאבא לקבל אלפי 

וקשה להם למה לא באה שאם היה חמרא שתי ולא רוי וההוא גברא אשתטי ליה מחמרא מיד וחמתו בערה בו, ה

הדבר הזה בלבד מפני שהיתה מדקדקת על חשיבותה ועל מעלתה מ"מ מאחר כי גם היא היה כונתה לפריצות 

ולזנות למה לא באה ובשביל שהיה זה למעט מחשיבותה לא היתה מונעת מלבא שגם היא בודאי חפיצה בזנות 

קא צרעת שהיא בא כהרף עין כמו שמצינו בעזיהו שבהרף ובפריצות ניחא להן על זה אמרו שפרחה בה צרעת ודו

עין זרח הצרעת במצחו )שם ב, א( ובירושלמי למד בגז"ש דכאן כתיב אשר נגזר עליה ושם כתיב )דברי הימים ב, 

כו, כא( מבית ה' ולכך אמרו צרעת דוקא, ובברייתא )מגילה יב, ב( תנא שבא גבריאל ועשה לה זנב, פי' זנב הנאמר 

שה לה מלאך כבידת הטבע כי הזנב היא כבידת הב"ח והוא תוספות הנגרר אחר הב"ח ולפיכך לא רצתה בכאן שע

לבא משום הזנב הזה כלומר כבידת הטבע שהיה לה באותה שעה שכמה פעמים יש לאדם כבידת הטבע ומבטל 

בצלם האדם  דבר זה תנועת האדם שאינו רוצה לקום ממקומו, ודע כי מי שאמר שפרחה בה צרעת היא קלקול

שזרחה הצרעת בפניה שאדם יש לו צלם אדם בפניו ומ"ד שעשה לה זנב הוא כבידת הטבע שהוא קלקול בגוף 
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החמריי וזה נקרא שעשה לה זנב ומחלוקת שני החכמים האלו איזה הוא ראשון ויותר קרוב לקבל קלקול למ"ד 

למ"ד שעשה זנב סבר כי הגוף מוכן וראשון שפרחה בה צרעת כי הצורה שהוא צלם אלקים מוכן יותר לקבל קלקול ו

לקבל קלקול ויש לכל א' וא' סברא שכלית שהדבר שהיא פחות ושפל בעצמו כמו הגוף ולכך הוא מוכן לקבל יותר 

ולכך אמר שבא גבריאל ועשה לה זנב ר"ל שעשה לה כבידת הטבע כי הזנב הוא כבידת הב"ח וצריך הב"ח לגרור 

לכך הוא כבידת הב"ח לכך גבריאל עשה לה כבידת כמו שיש לפעמים לאדם שאינו הזנב אחריו שאין שום חיות ו

רוצה לקום מפני הכבידות שיש לו ואין להקשות וכי בשביל כבידת הטבע היתה מונעה מלבא מלפני המלך אין זה 

' קשיא כי בלאו הכי בודאי לא היתה נמשכת אחר המלך כמו שראוי לאשה אלא דהוי קשיא מכדי פריצותא כו

וכאשר יש לו כבידות הטבע אז האדם מתאוה ומבקש מנוח ודבר זה מבטל פריצותא ומפני כך מאנה לבא, ולמ"ד 

שפרחה בה צרעת ר"ל כי קלקול הגוף אינו ממהר כל כך לבוא כמו הקלקול של פנים שיש בו צלם אלקים ודבר כמו 

ס שכל דבר שהוא דק וזך כאשר בא עליו זה ממהר לקבל קלקול כי השיראון ממהר יותר לקבל קלקול מבגדי קנבו

שינוי מה מתקלקל מיד ולכך הצרעת ממהר לפרוח בפני האדם שהוא צלם אלקים דק וזך וזהו מחלוקתם והבן 

הדברים האלו מאוד והם דברים ברורים. כלל הדבר הזנב הוא בסוף הב"ח והפנים הוא התחלה יותר מקבל קלקול 

ר הדק מקבל קלקול יותר, ומ"ד שעשה לה כבידת הגוף כי הגוף מן ב"ח ההתחלה מפני הדקות והחשיבות בו שדב

שהוא פחות יותר מוכן לקבל קלקול מצד עצמו שהוא פחת ושפל ולכך אמר שבא המלאך ועשה לה זנב כי חדש 

במזגה כבידת גדול יתירה חוץ מן השיעור אבל לפי הפשט נראה מה שלא רצתה לבא הוא כמו שפרשנו למעלה כי 

יתה בת נבוכדנצר הרשע לא היתה רוצה להיות נגררת אחר המלך ואלו היה המלך בלבד ג"כ אפשר שלא ושתי שה

היתה רצתה לבוא אף גם זאת לבא אל השרים והעמים אשר יושבים עמו בסעודה דבר זה הוא שפלות לה וכן 

יה אחד משרי משמע הלשון ותמאן המלכה ושתי לבא בדבר המלך אשר ביד הסריסים )אסתר א, יב( שלח אחר

המלך משרתיו לא היה זה רק הודאה בלבד שתבא אליו ואינו רוצה בכח שתבוא לפני המלך אבל כאשר ששלח ז' 

סריסים דבר זה היה כח המלך שהוא רוצה בכח שתבא ולכך הזכיר הכתוב אלו ז' משרתים שהם כח המלך ועם כל 

 זה לא באה. 
  ראשון לציון 

הוצרך לומר אשר ביד הסריסים היה די לומר ותמאן כו' לבא בדבר המלך ועוד )יב( ותמאן המלכה כו' קשה למה 

באמת צריך לדעת למה מיאנה ושתי לבא כי לא מדת החסידות היתה בה וחז"ל אמרו מה שאמרו. והנר' דהכתוב 

בא לתת טעם למיאון ושתי והוא כאשר שלח אחשורוש אחריה היה השליחות על זה האופן שאמרו לושתי כה אמר 

המלך תבא בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יפיה לזה הקפידה כי אין כבודה שתלך כדי שיראו פחותים 

מערכה שהם העמים והשרים את יפיה הן אמת אם היה אחשורוש שולח אחריה סתם וממילא היו העמים והשרים 

ששלח אחריה בפי' שתבא  רואים לא היתה מקפדת כי אין כאן ביזוי כי הליכתה היא לכבוד המלך מש"כ עתה

המלכה להראות יפיה לעמים ולשרים אין לה חרפה גדולה מזו וז"א ותמאן המלכה וכו' ר"ל להיות אותו דבר 

השליחות להראות יפיה היה ביד הסריסים לא היה כמוס עמו כמ"ש שמזה הקפידה ותמאן לבא. ועוד נ"ל דטעם 

משו' שלא נתאמת לה דברי המלך לז"א אשר ביד  אומרו אשר ביד הסריסי' שלא תאמר דטעם שמיאנה לבא

הסריסי' שבודאי דברי המלך הם ואפשר לומר שהביאו בידם סימן מאת המלך כדי לאמת דבריהם ובזה ידוייק מלת 

 ביד דלכאורה לא יוצדק לומר ביד על הדיבור ובמה שכתבנו יבא על נכון:
  שלל דוד 

 ד הסריסים)יב( ותמאן המלכה ושתי לבא בדבר המלך אשר בי
הך אשר ביד הסריסים מיותר, וגם בדבר המלך קשה דהוה ליה למימר כדבר. ואפשר דהמלך אמר להביא את 

ושתי, ודייקא המפרשים שהוה ליה למימר כי תבא ושתי. אמנם יש חילוק כשמבקשים מאדם בבקשה לעשות דבר 

אז מטבעו לסרב. ואחשורוש להראות אף על פי שקשה עליו הוא עושה מרצונו, אבל כשרוצים להכריח את האדם 

גדולתו לא ביקש ממנה דרך בקשה שתבא, אלא אמר להביא בע"כ כי לאו ברצונה תליא לבא או שלא לבא, אלא 

הוא כופה אותה והיא מוכרחת, ולזה אמר להביא. ועל זה היה סירובה, ואמר ותמאן וכו' בדבר המלך אשר ביד 

מיאנה, הא אילו אמר ע"י הסריסים לבקש ממנה שתבא היא מעצמה לא  הסריסים, שיכריחו אותה ולהביאה, לפיכך

 היתה ממאנת.
  מלבי"ם 

)יב( ותמאן, מבאר כי מה שושתי לא רצתה לבא היה על כי הבינה כונתו שרוצה להורידה ממעלתה שחשבה עד 

כותה מצד עתה שיש לה חלק בהמלכות מצד נחלת אבותיה וז"ש ותמאן יען שהיא לפי דעתה המלכה ושתי שמל

עצמה, ע"כ לא רצתה לבא משני טעמים: א( בדבר המלך יען שפקד עליה שתבא באופן שיתראה שאין לה חלק 

במלוכה ולא תלבש הכתר טרם בואה לפניו, ב( אשר ביד הסריסים אשר צוה להביא ע"י הסריסים שכדי בזיון וקצף. 
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דה נגדו לאמר שמלכותו לא נצמח רק על והנה בזה הפרה כל עצתו שרצה להחזיק במלכות מצד עצמו והיא עמ

ידה, וע"ז ויקצוף המלך מאד, ר"ל כי הבדל יש בין קצף ובין חמה, שהקצף הוא בגלוי והחמה מורה על שמירת 

הקנאה בלבו בלי יגלה מן השפה ולחוץ, ופה היו שני ענינים: א( הקצף הגלוי, על שסרבה לעשות מצותו שזה היה 

אשר בערה בלבו על שעל ידה נתבטלו כל מחשבותיו וכל מה שטרח עד הנה בפרהסיא, ב( החמה הפנימיית 

בהסעודה למען ימלוך ממלכה בלתי מוגבלת היה עתה לאפס, ויען שזה לא יכול להגיד, כי עצות האלו היו צפונים 

 בלבו, לא הראה הקצף הזה, רק חמתו בערה בו:
  תורה תמימה 
ר מר, שניהם לדבר עבירה נתכונוק(, מאי טעמא לא אתאי, א"ר יוסי מכדי פריצותא הואי, דאמ -)יב( ותמאן וגו' 

 ב"ר חנינא, מלמד שפרחה בה צרעתקא(, במתניתא תני, בא גבריאל ועשה לה זנבקב( ]מגילה י"ב ב'[:
אמאי דלקה ביה כולי האי, אמר רבא, שלחה ליה, בר אהוריירא דאבי אבא לקבל אלפא חמרא  -ויקצף המלך וגו' 

 , וההוא גברא אשתטי בחמריה, מיד וחמתו בערה בוקג( ]מגילה י"ב ב'[:שתי ולא רוי
 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( אסתר פרק ב סימן ב
 ]ב[ ויאמרו נערי המלך. כיון שנהרגו יועציו הראשונים, התחיל ליטול עצה מן הנערים: 

  אבן עזרא 
 קשים כמו אשר ילדה אותה ללוי:בנוח העי"ן וראוי להדגש ורבים כמוהו ותחסר מלת מב -)ב( יבקשו 

  מלבי"ם 
)ב( ויאמרו וכאשר הודיע פחדו למשרתיו, יעצוהו עצה נכונה להסיר שלשה חששות אלה: שלעומת מה שזכר את 

ושתי ואת יפיה, אמרו יבקשו לאדני המלך שיבקשו אשה הראויה למלך. גם אל יביטו על היחוס רק שיהיו נערות 

 למה ישגיח על היחוס: טובות מראה, כי מלך גדול כזה
 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( אסתר פרק ב סימן ח
]ח[ ויהי בהשמע דבר המלך. דבר המלך זה צווי לבקש לו אשה, כענין שנאמר ונאמר פתגם המלך: ודתו. זה דין 

 שעשה בושתי, שנאמר כדת מה לעשות במלכה ושתי:
 דבר אחר ודתו. להיות כל איש שורר בביתו:

  מלבי"ם 
ויהי, ח( נוסף על כל אלה כבר היה שנשמע דבר המלך ודתו, כי שתי פקודות יצאו מן המלך, תחלה יצאה )ח( 

הפקודה שיבקשו למלך נערות ממי שימסרם ברצון, וזה קרא דבר המלך, ואחר כך יצאה הפקודה השנית, שיקבצו 

בו להעובר ומסתיר את בתו משפט נערות בע"כ ]כנ"ל פסוק ב' וג'[ וזה קרא דתו, כי עם הפקודה השנית ודאי חיי

מות, מבואר שלא חשש תחלה אל התועלת עת יצא דבר המלך שהנערה שתמצא חן תלקח לאשה, ואף לא אח"כ 

אל הסכנה בצאת הדת שיקחו בע"כ, וזאת שנית ובהקבץ נערות רבות שכבר נקבצו נערות רבות מחוץ לשושן אל 

את ומעלים בת יפת תואר אשר אצלו, ומ"מ מכל זה לא נתפעלו שושן, ואז ודאי גדול עונש איש שושן הרואה כל ז

 הצדיקים האלה, רק ותלקח אסתר בחזקה ולא נתנה מרדכי מדעתו:
 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( אסתר פרק ב סימן י
]י[ לא הגידה אסתר את עמה. אעפ"י שהיה מאכלה משונה ממאכל המלכות, לא הבינו בה כי היא יהודית: כי 

מרדכי צוה עליה אשר לא תגיד. שלא תתבזה בעיני המלך, וכדי להגיד הדבר בעתו, כענין שנאמר כי איככה אוכל 

 וראיתי וגו': 
  רש"י 

יה וישלחוה שאם ידעו שהיא ממשפחת שאול המלך היו כדי שיאמרו שהיא ממשפחה בזו -)י( אשר לא תגיד 

 מחזיקים בה:
  אור חדש למהר"ל 

)י( לא הגידה אסתר )אסתר ב, י( וגו' פי' זה כי אם היתה מגדת עמה ומולדתה היה מרדכי חושש כי שיהיו יראים 

ה מן היהודים האומות שהמלכה תגדל מולדתה על כל השרים ותשפיל אחרים או באולי יהיו יראים כיון שהמלכ

תהיה המלכה שונאה את אשר אינה מן אומתה ותהיה מסיתה את המלך עליהם ובודאי הם חפצים יותר לעשות 

מלכה מן אומה שלהם ובשביל כך יהיו חושבים להפיל את אסתר בכמה דברים של לשון הרע עד שיהיה נעשה לה 
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והל"ל לא הגידה את עמה בלבד וכיון שלא  כמו שנעשה לושתי ולכך צוה עליה כי לא תגיד את עמה ואת מולדתה

ידעו עמה א"כ גם כן לא ידעו משפחתה אבל לא היתה אסתר מעלמת עמה בשביל שהיתה יראה באולי יחשבו 

האומות שתגדיל אסתר כל עמה כי אין לחוש לדבר זה רק בשביל שעכ"פ היתה צריכה להעלים משפחתה כי זה 

ר את מרדכי כמו שעשתה באמת וכיון שעכ"פ הוצרכה להעלים בודאי יחשבו כל השרים עליה שתגביה אסת

מולדתה העלימה ג"כ אומתה מטעם אשר אמרנו שלא יחשבו עליה שתגדיל את אומתה ותגביה אותם ובלאו הכי 

ג"כ לא קשיא כי פירש מולדתה שהיא ממשפחת מלכים כי כן באמת אסתר היתה מזרע שאול המלך ואם אמר לא 

שר לומר כי מ"מ הגידה משפחתה שהיא בת מלכים ולכך אמר ואת מולדתה גם נראה הגידה אסתר את עמה אפ

לומר כל שהם בדת אחת נקראו עמה ולפיכך אף אם לא הגידה עמה אפשר כי הגידה מולדתה כי כאשר יגיד איש 

ילקוט מולדתו עדיין אין ידוע עמו אשר הוא מצורף אליו ולכך אמר שלא הגידה אסתר מולדתה וכך אמרו במדרש )

שמעוני אסתר תתרנג( כי מרדכי צוה עליה אשר לא תגיד )אסתר ב, י( שהיה בורח מן הגדולה שהיה המלך אומר 

לאסתר בת מי את אצל מי גדלת ואעשה אותם גדולים מלכים ושלטונים אמר לו הקדוש ברוך הוא אתה בורח 

ם מכובדים על העמים שלא אעשה דבר מהגדולה חייך שאני מגדלך, ד"א חשב מרדכי בלבו מיום שגלו ישראל אינ

ויעמדו על עמו של הקדוש ברוך הוא ויודעים שאסתר קרובתי היא ויאמרו למלך אשתך יהודית היא ויכריתו עמה 

ובית אביה אעפי"כ לא זז הולך ומביט עליה כל הימים שלא יהרגוה כשם שהרג לושתי ופירש זה המדרש שהי' 

ות כמו שעשה שאול המלך שהוא היה ראש יחוסו שהיה בורח מן המלכות מרדכי מוכן לדבר זה להתרחק מן המלכ

לכך צוה עליה שלא תגיד וזה גרם שזכה לנצח את המן כמו שהתבאר למעלה כי בשביל שהיתה אסתר יתומה 

ולכך זכתה אסתר להיות גואל ופי' דבר אחר כמו שאמרנו שהיה ירא מרדכי שלא יבוא קלקול לאסתר לסכן אותה 

את מולדתה ואם תגיד עמה אף על גב שלא תגיד מולדתה היה ירא שמא יהרגוה כמו שהרגו לושתי ואת עמה ו

ולכך כתיב )שם ב, יא( בכל יום מרדכי מתהלך לפני חצר המלך לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה כי מפני 

חר ע"י אחרים שהיה מרדכי ירא באולי אף כי אסתר לא תגיד את עמה ואת מולדתה באולי נודע להם ממקום א

ובאולי יסכנו אותה מפני שאינה רוצה שתהיה מלכה מאומה אשר הם מתנגדים להם כי תגביה את עמו ואת 

משפחתו כמ"ש שיחשבו כי יהיו עמה ומולדתה קרובים אל המלכות כאשר היה זה בסוף או אסתר עצמה תנשא 

ל האומות שונאים את ישראל ולכך לא את שאין אומתה ותעמוד עליהם להסית את המלך עליהם ובפרט מפני כי כ

ירצו כלל שתהיה המלכה יהודית לכך היה ירא באולי יסכנו אותה אבל לפי הפשט יש לפרש ובכל יום מרדכי 

מתהלך לפני חצר המלך וזה בשבי' אהבת אסתר הי' מתהלך לפני חצר המלך לדעת שלום אסתר שלא קרה לה 

אם מרחיקין אותה מבית המלך או מקריבין אותה רק מפני  דבר מה ועל זה שייך שלום אסתר ומה יעשה בה

הפסוק נכתב אחר שאמר אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה לכך דרשו כמו שנזכר למעלה ומה שפרשו 

לשאול על דותה ועל נדתה ונראת כי לאו דוקא אמר דותה ונדתה רק הוא הדין שאר מצות שבתורה שהיה מתהלך 

לה ספק בדבר מה שיש לה להרחיק ונראה שדקדקו זה מדלא כתיב הולך מרדכי לפני לפני חצר המלך באולי יש 

חצר בית הנשים לדעת שלום אסתר רק אמר מתהלך ופירושו שהוא היה מתהלך כמו האדם שהוא הולך דרך טיול 

יא לא לעשות דבר רק שהוא הולך דרך טיול אם אחר צריך לו ימצא אותו ולדעת שלום אסתר מלתא בפני עצמו ה

ואמרו שלא יעשו לה כשפים ולמה יעשו לה כשפים אלא כמו שאמרנו שחשב באולי נודע להם כי היא יהודית מן 

אומה אחרת ולפיכך יעשה לה כשפים ועוד שאין אשה מתקנא אלא בירך חברתה וכאשר יראו הנשים כי אסתר 

ת זה לנשים ונראה כי מה שלא יותר חביבה על הגיא שומר הנשים יעשו לה כשפים ואמר דוקא כשפים כי אומנ

הגידה את עמה ואת מולדתה זה היה לה פיקוח נפש לגמרי כי יראה היתה שיעמדו עליה להרוג אותה בכל צד 

שאפשר. ובמדרש )אסתר רבה ו, ו( ד' צדיקים נרמזו מהם חשו מהם לא חשו למשה נאמר )שמות יז, יד( ושים 

דכתיב )דברים ג, כג( ואתחנן אל ה' וליעקב נאמר )בראשית  באזני יהושע לומר שאתה מת והוא מכניס ולא חש

כח, טו( ושמרתיך והוא מפחד מאוד ומתירא אלא אמר שמא נטמאתי בביתו של טמא, אבל דוד נרמז וחש, גם את 

הארי גם הדוב וכו' )שמואל א, יז, לו( אמר דוד וכי מה אני ספין שהכתי חיות רעות אלו אלא אמר שמא דבר עתיד 

את ישראל והן עתידים לינצל ע"י מרדכי, ובכל יום ויום מתהלך )אסתר ב, יא( אמר אפשר שצדקת זו תנשא ליארע 

לערל הזה אלא לדבר גדול הוא שע"י ינצלו את ישראל ע"כ, ונראה שבא לומר דהיכא שיש כאן דבר לתלות לא 

ולכך חשו אבל יעקב היה אפשר לו יחוש והיכי שאין יכול לתלות יחוש לכך דוד ומרדכי לא היה להם בדבר לתלות 

לתלות כמ"ש שמא נתלכלך בחטא ולכך לא חש אל מה שנאמר לו ושמרתיך בכל אשר תלך כו' ומשה גם כן היה 

תולה מ"ש )שמות יז יד( ושים באזני יהושע מפני כי היה יהושע מתעסק במלחמות עמלק ולכך א"ל למשה ושים 

 אותם לארץ. באזני יהושע ולא משום שיהיה יהושע מכניס 
  ראשון לציון 
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)י( לא הגידה אסתר כו'. קשה למה ציוה מרדכי לאסתר אשר לא תגיד עמה ומולדתה ועוד למה כפל לומר עמה 

ומולדתה דפשיטא דכאשר לא תגיד עמה מכ"ש מולדתה דאינו נודע. ונראה דב' טעמים היו למרדכי שהכריחוהו 

אסתר למלכות והנה ידוע הוא שבאותו זמן היו ישראל שבוים לצוות לאסתר לשלא תגיד הא' כאשר ראה שנלקחה 

וקלי הערך וחש מרדכי לכבוד אסתר שלא תתבזה בעיני אחשורוש מצד גריעותה להיותה מבני השביה וטעם זה 

לא יספיק לאחשורוש למנוע מלבא עליה ככל אשר תאוה נפשו מצד יפיה אבל לא ינשאה מצד גריעות עמה ואמרינן 

א ת"ר שבויי מלכות הרי הם כשבויים גנובי לסטות אינם כשבויים והתניא איפכא מלכות אמלכות בכתובות דף נ"

ל"ק הא במלכות אחשורוש הא במלכות בן נצר ע"כ ופירוש רש"י שבויי מלכות נשים ששבו המלך לתשמיש מלכות 

דקאמר הש"ס על אסתר אחשורוש הם כשבויים לפי שמלך גדול הוא ויודעת שלא ישאנה ובעילתו באונס ע"כ. הרי 

שיודעת שלא ישאנה אחשורוש והטעם מצד שאינה ראויה למלכות וטעם זה לא יועיל אלא לנשואין אבל לתשמיש 

באיזה אופן שיהיה לא ימנע עצמו מלבא עליה ולזה צוה עליה אשר לא תגיד דאם באולי יקחנה אחשורוש לתשמיש 

היה שונא לישראל פשיטא שלא ימליכנה ולא ישים כתר  לא תשב בשפל המצבות ומה גם לדבריהם ז"ל דאחשורוש

כתר מלכות בראשה. עוד אני אומר כי מרדכי ידע נאמנה כי לא לחנם נלקחה אסתר בית המלכות כי יודע היה 

מרדכי ע"ה צדקות הצדקת הלזו וח"ו שהיה הקדוש ברוך הוא מביאה לידי מדה זו אם לא לצורך גדול כאשר היה 

יודע אם לעת כזאת וכו' אשר לזה נתחכם לומר לה שלא תגיד עמה מטעם הנז'. והטעם הב'  לבסוף וכמ"ש לה ומי

שרצה מרדכי להעלים קורבתו עם אסתר כדי שידע מכל אשר יעשה לה כמו שדרז"ל שלא יעשו לה מכשפות 

דוייק וכדומה ואם ידעו מולדתה וקרוב אליה האיש מרדכי אז יחדלו מלדבר לפניו דבר הנוגע לאסתר. ובזה י

סמיכות הכתוב שאחר זה אומר ובכל יום ויום כו' דבמה שצוה לה אשר לא תגיד בזה היה יכול לדעת מה יעשה בה 

כי לא ידעו מה הוא לה כי העבדים אשר הביאו לאסתר מבית אביה להיותם מבקשים כל נערה ומקבצים ומוסרים 

נודעה בעת מלכות' מי היא באופן כי מב' טעמים ביד היגי והיגי לא היה יודע משפחת כל בתולה ובתולה ובזה לא 

אלו לא הגידה אסתר ולזה דקדק לומר עמה ומולדתה עמה ר"ל מצד פחיתות עמה אז בעיני המלך כמ"ש ומולדתה 

לטעם ובכל יום ויום מרדכי מתהלך וכו' ואל יק' בעיניך מא' ז"ל על פ' ובהקבץ בתולות שנית ומרדכי יושב כו' 

מרדכי באיזה מציאות ידע משפחת אסתר וא"ל אין אשה מתקנאת אלא בירך חבירתה כו' שאחשורוש נטל עצה מ

וא"כ יק' והלא הוא צוה עליה אשר לא תגיד ואיך נותן לו עצה לגלות עמה י"ל דאדרבה זו מחכמתו עשה להחליט 

לבו בטוח מדעת אחשורוש כי אסתר לא מזרע היאודים היא ממה שנותן לו עצה להכריחה לגלות ומרדכי נכון 

שאותה עצה אינה מועלת לגבי אסתר אם מהטעם שאמרו שלא תפחות בעיניו ואם שיותר טוב לאסתר שלא תזקק 

לאותו רשע וטעם אין אשה מתקנאת כו' לא שייך לגבי אסתר כי אדרבה רע לה תשמיש הרשע ולואי שירחיק 

 מעליה דרכו:
 מלבי"ם אסתר פרק ב פסוק י

השני שהראית אסתר שהיא לקוחה שלא ברצונה, שאחר שהקדים איך נהג בה )י( לא הגידה, עתה באר הזמן 

כבוד בכל הזמן הזה כבוטחים שהיא תמלוך, בכל זאת לא נפתה לבה ע"ז ולא רצתה להגיד עמה ומולדתה, וזה 

 היה בעצת מרדכי, כי חשב שעי"כ יגרשנה המלך מביתו כי לא יקח אסופי מן השוק לו לאשה:
 

 טוב( אסתר פרק ב סימן כ פסיקתא זוטרתא )לקח
 ]כ[ ואת מאמר מרדכי אסתר עושה. שהיתה מיחדת לבורא הכל: כאשר היתה באמנה אתו. נוהגת מנהג היהודים: 

  רש"י 
 לפי שמרדכי יושב בשער המלך המזרזה והמרמזה על כך: -)כ( אין אסתר מגדת מולדתה 

  אבן עזרא 
 שהעמיד לפניה:למלך ולא לסריסים  -)כ( אין אסתר מגדת מולדתה 

 מגזרת כאשר ישא האומן והוא שם כמו חכמה עצמה: -באמנה 
  מלבי"ם 

)כ( אין, וכ"ז לא הועיל רק אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, והנה תחלה הקדים עמה למולדתה, כי שם היה 

ם בני המבוקש לדעת מי היא, ודרך לשאול תחלה על עמה ואח"כ על מולדתה. ופה היה המבוקש כדי להטיב ע

עמה, ובזה שאלו תחלה על מולדתה שהם קודמים לקבל הטוב ההיא ואח"כ על עמה שגם עמהם ייטיבו בעבורה, 

 וספר צדקתה שאף שעלתה לגדולה שמעה לדברי מרדכי כבעת שהיתה תחת רשותו בעת האומן:
  תורה תמימה 
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י זרעה בשתיקה. רחל ראתה מלמד שתפשה שתיקה בעצמה כרחל זקנתה ועמדו כל גדול -)כ( אין אסתר מגדת 

 סבלונותיה ביד אחותה ושתקה ובשאול בן בנה כתיב )ש"א י' ט"ז( ואת דבר המלוכה לא הגיד לו ]מ"ר[:
 א"ר ירמיה, שהיתה מראה דם נדה לחכמיםמא( ]מגילה י"ג ב'[: -מאמר מרדכי וגו' 

שבת בחיקו של מרדכימב( ]שם אמר רבה בר לימא, שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויו -באמנה אתו 

 שם[:
 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( אסתר פרק ב סימן כב
 ]כב[ ויגד לאסתר המלכה. ע"י שליח: ותאמר אסתר למלך. פה אל פה: בשם מרדכי. כדי שימצא מרדכי חן בעיניו: 

  רש"י 
שהיה מרדכי מכיר בשבעים שהיו מספרים דבריהם לפניו בלשון טרסי ואין יודעים  -)כב( ויודע הדבר למרדכי 

 לשונות שהיה מיושבי לשכת הגזית:
  אור חדש למהר"ל 

)כב( ויגד לאסתר ואחר כך ותאמר אסתר )אסתר ב, כב( וכו' ולא כתיב שניהם לשון ויגד או לשון ויאמר כי המגיד 

אמר אסתר אינו עושה דבר רק שמגיד מה שראה ועל זה שייך לומר ויגד לאסתר אבל אצל אסתר כתיב )שם( ות

למלך בשם מרדכי ועל דבר זה לא יבא עליו הגדה כי ההגדה שמספר לא המעשה שהיה אבל ויאמר כאשר לתקן 

דבר כי אסתר בא להזהיר אחשורוש שישמור עצמו ולכך כתיב ותאמר וי"ל ג"כ דבשביל זה דרשו ז"ל כל האומר 

ותאמר ולא כתיב ותגד אלא ללמוד  דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם דאם לא כן למה שנה הלשון לכתוב

דמשום שאמרה דבר זה בשם מרדכי הביאה אסתר גאולה לעולם ודבר זה אינו תולה בהגדה כי כל הגדה יש לו 

מקבל אותו שהגיד לו ובודאי לעניין אומר דבר בשם אומרו אין תולה בזה מה שהגיד לאחר רק שהוא תולה בזה 

במקבל ולכך כתיב ותאמר למלך בשם מרדכי אבל נראה שדרשו כל כאשר אומר דבר בשם אמרו ולא תלה מידי 

האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם דכתיב )שם ג, א( אחר הדברים האלה גדל המלך את המן וגומר, 

שפרשו )מגילה יג, ב( בכל מקום אחר הדברים סמוך הוא למעלה ולמה הוא סמוך אלא בשביל שהוא יתברך קודם 

שראל שולח רפואה להם וכאן אחר שהעמיד הגואל להם היא אסתר בא המכה לישראל כי כבר ששולח מכה על י

היתה אסתר מוכנת לגאולה בשביל שאמרה דבר בשם אומרו והוא עיקר הכנה שהיתה אסתר זוכה לגאולה הוא 

ה האומר בשביל זה ואל יהא קל עליך דבר זה שבשביל כך תזכה לגאולה בפרט לגאולה זאת וזה כי ראוי לדבר ז

דבר בשם אומרו וזה כי גאולה זאת בפרט היתה משונה מכל הגאולות כי היתה גאולה זאת כאשר היו ישראל 

בהסתרת פנים בגלות לא כמו שאר גאולה שבא השם יתברך לגאול אותם מתוך צרה וכאן אף על גב שעשה השם 

קשה כאשר היה צרה תוך צרות הגלות  יתברך גאולה זאת מכל מקום נשארו ישראל בגלותם כי פורעניות המן יותר

כמו שאמרנו למעלה שלכך אמרו בסוף מסכת חולין )קלט, ב( אסתר מן התורה מניין שנאמר )דברים לא, יח( ואנכי 

הסתר אסתיר וגומר ומה ענין אסתר לזה יותר משאר גליות אבל רצה לומר כי דבר זה הוא הסתרת פנים לגמרי 

קשה הרי כמה דברים כמו דורו של שמד גם כן היה בגלותם ולמה שייך יותר אשר היה מעשה המן בגלותם ולא י

במעשה המן ואנכי הסתיר אסתיר דבר זה אין קשיא כלל כי דורו של שמד היה גוף הגלות עצמו שבאה ממלכות 

הרביעית וכמו שהגלות באה ממלכות רביעית גם כן בא ממנו פורענות של שמד ולא שייך צרה תוך צרה רק הכל 

רה אחת היא אבל המעשה שהיו בגלות פרס ומדי היא המלכות שהיו ישראל משועבדים תחתיו כבר ובא עליהם צ

פורענות מהמן שהוא מאחר כמו שפרשנו למעלה ודבר זה בודאי הסתרת פנים כאשר הם תחת המן תוך הסתרת 

ישראל בהסתר פנים פנים שהם תחת אחשורוש ונחשב זה סתירה תוך סתירה ולכך נקראת אסתר על שם שהיו 

לגמרי ומפני כך לא תמצא בגאולה הזאת מה שתמצא בשאר הגאולות כי אף נס חנוכה היה נגלה בנרות חנוכה 

ואלו גאולה זאת לא היה בה נס נגלה אבל דבר זה כי כל הגאולה הזאת היה בהסתר פנים לגמרי ועם כל זה נגאלו 

ולכך היה להם נס נגלה ומזה הטעם לא תמצא שמו  לאפוקי חנוכה היה ישראל על אדמתם והמקדש על מכונו

יתברך במגילה הזאת ודבר זה שאלה גדולה כי היה הגאולה גדולה ביותר ולא תמצא שמו יתברך אף כנוי השם לא 

נזכר במגילה אלא שכל זה היה מפני שהיו בהסתרת פנים מן השם יתברך אף שהיה גואל אותו היו בהסתרת פנים 

גילה ואל תאמר כי בשביל זה הגאולה הזאת היא יותר קטנה כי אדרבא כי דבר זה מורה ולכך לא נזכר השם במ

שהוא יותר גדולה מאוד לגאול אותם אף כאשר היה בהסתרת פנים וכל הגאולה שהביא השם יתברך על ישראל 

תספר שיהיו יודעים הטובה שהש"י עושה עם ישראל ולפיכך גאולת מצרים תמיד מזכיר הכתוב דבר זה ולמען 

באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים )שמות י, א( וכן בכל מקום וכל זה מפני שהיו ניסים גלויים 

ומפורסמים וידעו הכל כי מן הש"י היתה זאת אבל הגאולה הזאת מי מוכיח שיהיה הכל מן הש"י ואם היתה אסתר 

א היה נודע חסדי ה' וא"כ בחנם הביא אומרת ראו הטובה שעשיתי עמכם כי הצלתי אתכם מן הפורענות א"כ ל
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הגאולה ולא הי' הש"י מביא הגאולה כי כל גאולה בשביל שידעו כי הוא יתברך גאל אותם וגאולה זאת מי מודיע 

אבל כאשר היה אסתר מוכנת לתלות הדבר במי שעשה שהרי אמרה הדבר למלך בשם מרדכי אף מה שעשה 

ה הזאת לך כדי שיחזיק המלך טובה אליה אלא תלה במרדכי א"כ אדם ולא אמרה לאחשורוש כי אני עשיתי הטוב

כ"ש שתהיה תולה הגאולה ממי שבא הגאולה ממנו באמת שהיא ידעה והכירה בדבר זה כי היה חכמה גדולה 

מכרת הניסים שנעשו לה ולכך אמרה כל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם כלומר האומר דבר בשם 

אולה כי אם אומר דבר בשם אומרו לתלות הדבר במי שבא ממנו כ"ש שיתלה הגאולה אמרו ראוי שתבא ע"י הג

במי שבא ולא יתלה לומר כי עשיתי זאת וכוחי ועוצם ידי עשה ועוד פרשנו במקום אחר והוא עיקר וזה כאשר יש 

מר דבר דבר אחד שהוא אל ראובן והוא ביד שמעון הרי הדבר הזה הוא דומה אל מי שהוא תחת יד אחר כאשר א

בשם אמרו הרי אדם זה מוציא הדבר שהיא תחת ידו ומחזירו אל אשר ראוי לו ובא ממנו וזה נחשב כמו גאולה 

לדבר כאשר מוציא הענין שהוא בידו ומחזיר אותו אל מי שבא ממנו לכך מביא ג"כ גאולה לעולם להוציא את אחד 

אומר דבר בשם אמרו שמוציא דבור שהיה מתחת יד אחר ויהיה תחת הש"י אשר ממנו הכל וממנו נמצא לכך ה

תחת ידו לתלותו במי שאמר אותו ובא ממנו וזהו גאולה אל הדבור ולכך זוכה להיות ע"י הגאולה ופירש זה ברור 

למבין ובמקום אחר הארכנו עוד ופרשנו אותו במקומו ולכן אחר שכתוב דבר זה שאסתר ראוי לגאולה שהרי אמרה 

ר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן. ויתלו שניהם על עץ )אסתר ב, כג( דבר בשם אמרו כתיב אח"כ אח

כתב על העץ ולא הוי צריך כי גם זה רפואה קודם המכה כשם שאלו שנים שהיו חשובים אצל המלך אחשורוש 

עץ וכן ונתלו על העץ כן המן נתלה על העץ ולהמן היה מוכן דוקא לתלות על עץ כמו שיתבאר וכך כתיב ויתלו על ה

הוא במדרש )אסתר רבה ז, ג( מי שהראנו בצלובו של אלו כן יראינו בצלובו של המן. ויכתב בספר דברי הימים 

לפני המלך )אסתר שם( מפני שידע המלך שהיו שונאיהם של מרדכי ובאולי לא יכתבו כאשר ראוי לכך נכתב לפני 

 המלך שאז לא ישנה מן מה שאמר לו לכתוב. 
 בשם מרדכי:

  ם מלבי"
)כב( נס הג' שנודע הדבר למרדכי, ע"י השגחת ה' המפענח נעלמים. הד' שהגם שמרדכי לא אמר לאסתר שתגיד 

זאת בשמו, והיא שמעה לקולו בכל דבר כמו שהקדים ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, ופה שנתה דבריו ותאמר 

 למלך
  תורה תמימה 

אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם א"ר חנינא, כל האומר דבר בשם  -)כב( בשם מרדכי 

 מרדכימד( ]מגילה ט"ו א'[:


