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Esther 3-4 

 אסתר פרק ג

הּו  )א(      √ ֵאֵ֑ ַנשְּ ַֽיְּ י ַוֶּֽ ִ֖ ָתא ָהֲאָגגִּ ָדָ֛ ן־ַהמְּ ֶּֽ ן בֶּ ת־ָהָמָ֧ ֵו֜רֹוש אֶּ ְך ֲאַחשְּ לֶּ ַדל֩ ַהמֶֶּּ֨ ה גִּ לֶּ ים ָהֵאֵ֗ ַ֣ ָברִּ ר׀ ַהדְּ ל ָכל־ַאַחַ֣ ֔אֹו ֵמַעַ֕ סְּ ת־ כִּ םָּ֙ אֶּ שֶּ ַוָיָּ֙

ֹו: תֶּֽ ר אִּ ֶׁ֥ ים ֲאשֶּ ִ֖  ַהָשרִּ
י     √ ֵדֶּ֨ ָכל־ַעבְּ כַ֔ )ב( וְּ דֳּ רְּ ְך ּוָמֶּ֨ לֶּ ֵ֑ ֹו ַהמֶּ ָּוה־לַ֣ ן צִּ י־ֵכִ֖ ן כִּ ָהָמ֔ יםָּ֙ לְּ ַתֲחוִּ שְּ ֶּֽ ים ּומִּ ִ֤ עִּ רְּ ְך כֹּ לֶּ ַער ַהמֵֶּ֗ ַשַ֣ ר־בְּ ְך ֲאשֶּ לֶּ א ַהמֶּ֜ ֶֹּׁ֥ ל ע וְּ ַרִ֖ כְּ א יִּ ֶֹּׁ֥ י ל

ֶּֽה: ַתֲחוֶּ שְּ ֶּֽ  יִּ
ּוַעָּ֙  י ַמדָּ֙ ָכֵ֑ דֳּ ָמרְּ ְך לְּ לֶּ ִ֖ ַער ַהמֶּ ַשֶׁ֥ ר־בְּ ְך ֲאשֶּ לֶּ ָ֛ י ַהמֶּ ֵדֶׁ֥ ֜רּו ַעבְּ אמְּ ֶֹּּ֨ ְך: )ג( ַוי לֶּ ֶּֽ ַוֶׁ֥ת ַהמֶּ צְּ ת מִּ ר ֵאִ֖ ה עֹוֵב֔  ַאָתַ֣

בְּ  )ד(  דּוָּ֙ דִּ ַעמְּ אֹותָּ֙ ֲהַיֶּֽ רְּ ן לִּ ָהָמֵ֗ ידּו לְּ ַ֣ ם ַוַיגִּ ֵ֑ ע ֲאֵליהֶּ א ָשַמִ֖ ֶֹּׁ֥ ל ֹום ָו֔יֹום וְּ ם ֵאָליוָּ֙ יַ֣ ָרִ֤ ָאמְּ י באמרם כְּ הִֵּ֗ ם ַויְּ ִ֖ יד ָלהֶּ ֶׁ֥ גִּ י־הִּ ֶּֽ י כִּ ַכ֔ דֳּ י ָמרְּ ֵרַ֣

י: ֶּֽ הּודִּ ּוא יְּ ר־הֶׁ֥  ֲאשֶּ
א ָהמָ֔  ה:)ה( ַוַיַַֽ֣רְּ ן ֵחָמֶּֽ א ָהָמִ֖ ָמֵלֶׁ֥ ֹו ַויִּ ִ֖ה לֵ֑ ַתֲחוֶּ שְּ ֶּֽ ַע ּומִּ ֵרֶׁ֥ י כֹּ ַכ֔ דֳּ ין ָמרְּ י־ֵאַ֣  ן כִּ

ש הָ  √ ַבֵקַ֣ י ַויְּ ָכֵ֑ דֳּ ם ָמרְּ ת־ַעַ֣ ֹו אֶּ ידּו לִ֖ ֶׁ֥ גִּ י־הִּ ֶּֽ ַב֔דֹו כִּ י לְּ ַכַ֣ דֳּ ָמרְּ ַח ָידָּ֙ בְּ לִ֤ שְּ יו לִּ ֵעיָנֵ֗ ז בְּ בֶּ ַ֣ ים אֲ )ו( ַויִּ ָ֛ הּודִּ ת־ָכל־ ַהיְּ יד אֶּ ָ֧ מִּ ַהשְּ ן לְּ ָכל־ָמֵ֗ ר בְּ ָ֛ שֶּ

י: ָכֶּֽ דֳּ ם ָמרְּ ֹוש ַעֶׁ֥ ֵורִ֖ ּות ֲאַחשְּ כֶׁ֥  ַמלְּ
ֹוש  ֵורֵ֑ ְך ֲאַחשְּ לֶּ ִ֖ ה ַלמֶּ ֵר֔ שְּ ים עֶּ ֵתַ֣ ַנתָּ֙ שְּ שְּ ן בִּ יָס֔ ש נִּ דֶּ אשֹוןָּ֙ הּוא־חַֹּ֣ ש ָהרִּ דֶּ יל פּו)ז( ַבחִֹּ֤ ַ֣ פִּ ּוא הִּ ל֩ר הֶּ֨ ֹום  ַהגֹוָר֜ יָ֛ ֹום׀ לְּ יָ֧ ן מִּ ֵנַ֣י ָהָמֵ֗ פְּ לִּ

נֵ  ש שְּ דֶּ חֶֹּׁ֥ ש לְּ דֶּ ר: סּוֵמחָֹּ֛ ש ֲאָדֶּֽ דֶּ ר הּוא־חֶֹּׁ֥  ים־ָעָשִ֖
ֹות   )ח( √ ינַ֣ דִּ ל מְּ כִֹּ֖ ים בְּ ַעמִּ֔ ין ָהֶּֽ ָרדָּ֙ ֵבַ֣ פֹּ ר ּומְּ ֻפָזִ֤ ד מְּ ָחֵ֗ ֹו ַעם־אֶּ נַ֣ ֵו֔רֹוש יֶּשְּ ְך ֲאַחשְּ לֶּ ַ֣ ר ָהָמןָּ֙ ַלמֶּ אמֶּ ִֹּ֤ ָכל־ַוי ֹות מִּ נַ֣ ם שֹּ ָדֵתיהֶֶּ֞ ָך וְּ ֵ֑ כּותֶּ ַמלְּ

ים  שִּ֔ ְךָּ֙ ֵאיָנַ֣ם עֹּ לֶּ ָּ֙ י ַהמֶּ ת־ָדֵתִ֤ אֶּ ם וְּ ם:ָעֵ֗ יָחֶּֽ ַהנִּ ִ֖ה לְּ וֶּ ְך ֵאין־שֹּ לֶּ ֶׁ֥ ַלמֶּ  וְּ

לָ  √ י ַהמְּ ֵשַ֣ ֵדיָּ֙ עֹּ קֹולָּ֙ ַעל־יְּ שְּ ף אֶּ סֶּ ַכר־כֵֶּ֗ ים כִּ ת ֲאָלפִּ֜ רֶּ ם ַוֲעשֶֶּּ֨ ָדֵ֑ ַאבְּ ב לְּ ָכֵתִ֖ ְך ֔טֹוב יִּ לֶּ ַ֣ ם־ַעל־ַהמֶּ ְך:)ט( אִּ לֶּ ֶּֽ י ַהמֶּ ֵזֶׁ֥ נְּ ל־גִּ יא אֶּ ִ֖ ָהבִּ ה לְּ  אָכ֔

ֹו ֵמַעַ֣  תִ֖ ת־ַטַבעְּ ְך אֶּ לֶּ ָ֛ ים:)י( ַוָיַָ֧סר ַהמֶּ ֶּֽ הּודִּ ר ַהיְּ ֵרֶׁ֥ י צֹּ ִ֖ ָתא ָהֲאָגגִּ ָדָ֛ ן־ַהמְּ ֶּֽ ן בֶּ ָהָמָ֧ ּה לְּ ָנֵ֗ תְּ ַֽיִּ ֹו ַוֶּֽ  ל ָידֵ֑
יָך: ֶּֽ ֵעינֶּ ֹוב בְּ ֹו ַכטֶׁ֥ ֹות בִ֖ ם ַלֲעשֶׁ֥ ָהָעַ֕ ְך וְּ ּון ָלֵ֑ ף ָנתַ֣ ִ֖סֶּ ן ַהכֶּ ָהָמ֔ ְךָּ֙ לְּ לֶּ ָּ֙ ר ַהמֶּ אמֶּ ִֹּ֤  )יא( ַוי

ֹו אשֵ֗ ש ָהרִּ דֶּ ְך ַבחַֹּ֣ לֶּ י ַהמֶּ֜ ֵרֶּ֨ פְּ אּ֩ו סֹּ ָקרְּ ל־)יב( ַויִּ אֶּ ֶּֽ ְך וְּ לֶּ מֶּ י־ַהַ֠ ֵנֶּֽ פְּ ַדרְּ ל ֲאַחשְּ ַ֣ ן אֶּ ָּוַ֣ה ָהָמָ֡ ר־צִּ ָכל־ֲאשֶּ ֶּֽ ב כְּ ָכֵתַ֣ ר יֹו֘ם בֹוֹ֒ ַויִּ ה ָעָשַ֣ לֹוָשֶּ֨ שְּ ן בִּ

לְּ  ם כִּ ם ָוָעִ֖ ַעֶׁ֥ ּה וְּ ָתָב֔ כְּ יָנהָּ֙ כִּ דִּ יָנִ֤ה ּומְּ דִּ ם מְּ ֵרי ַעםָּ֙ ָוָע֔ ל־ָשִ֤ אֶּ ה וְּ יָנֵ֗ דִּ יָנַ֣ה ּומְּ דִּ ר׀ ַעל־מְּ ַ֣ ֹות ֲאשֶּ ְך שֹונֵ֑ ַהַפחֶ֞ לֶּ ִ֤ ם ַהמֶּ ֵשֶּ֨ ֹו בְּ

ְך: לֶּ ֶּֽ ַעת ַהמֶּ ַטַבֶׁ֥ ם בְּ ָתִ֖ נֶּחְּ ב וְּ ָת֔ כְּ שָּ֙ נִּ ֵורֹּ  ֲאַחשְּ
יְּ  ת־ָכל־ַהַ֠ ד אֶּ ַאֵבַ֣ ג ּולְּ יד ַלֲהרַֹּ֣ מִָּ֡ ַהשְּ ְךֹ֒ לְּ לֶּ ֹות ַהמֶּ ינַ֣ דִּ ל־ָכל־מְּ י֘ם אֶּ ַיַ֣ד ָהָרצִּ ים בְּ ֜ ָפרִּ ֹוַח סְּ לֶּ֨ שְּ נִּ ף )יג( וְּ ן ַטִ֤ ַעד־ָזֵקֶּ֨ ַער וְּ ַנֶּ֨ ים מִּ הּודִּ

ש ֲאָדֵ֑  דֶּ ר הּוא־חַֹּ֣ ֵנים־ָעָשִ֖ ש שְּ דֶּ חֶֹּׁ֥ ר לְּ ה ָעָשָ֛ לֹוָשֶׁ֥ שְּ ד בִּ ָח֔ ֹום אֶּ יַ֣ יםָּ֙ בְּ ָנשִּ ֹוז: רוְּ ם ָלבֶּֽ ָלָלִ֖  ּושְּ
ים לַ  ִ֖ דִּ ֹות ֲעתִּ יֶׁ֥ הְּ ים לִּ ֵ֑ ַעמִּ ָכל־ָהֶּֽ ּוי לְּ ה ָגלִ֖ יָנ֔ דִּ יָנַ֣ה ּומְּ דִּ ָכל־מְּ ן ָדתָּ֙ בְּ ֵתֶּֽ ָנִ֤ הִּ ב לְּ ָתֵ֗ ן ַהכְּ גֶּ ַ֣ שֶּ ה)יד( ַפתְּ ֶּֽ ֹום ַהזֶּ  :יֶׁ֥

ָהָמןָּ֙ יָ  ְך וְּ לֶּ ִ֤ ַהמֶּ ה וְּ יָרֵ֑ ן ַהבִּ שּוַשַ֣ ָנִ֖ה בְּ תְּ ת נִּ ַהָדֶׁ֥ ְך וְּ לֶּ ר ַהמֶּ֔ ַבַ֣ דְּ יםָּ֙ בִּ חּופִּ ּו דְּ אִ֤ ים ָיצְּ ָרצִֶּ֞ ֹוָכה: פ)טו( ָהֶּֽ ן ָנבֶּֽ יר שּוָשִ֖ ֶׁ֥ ָהעִּ ֔תֹות וְּ שְּ ּו לִּ בַ֣  שְּ
 

 אסתר פרק ד
ע  ַרִ֤ קְּ ה ַויִּ ר ַנֲעָש֔ ַ֣ ת־ָכל־ֲאשֶּ י ָיַדעָּ֙ אֶּ ַכֵ֗ דֳּ ה )א( ּוָמרְּ ָלִ֖ דֹּ ה גְּ ָעָקֶׁ֥ ק זְּ ַעָ֛ זְּ יר ַויִּ ֹוְך ָהעִּ֔ תַ֣ ר ַוֵיֵצאָּ֙ בְּ פֶּ ק ָוֵאֵ֑ ש ַשִ֖ ַבֶׁ֥ לְּ יו ַויִּ ָגָד֔ ת־בְּ ַכיָּ֙ אֶּ דֳּ ָמרְּ

ה:  ּוָמָרֶּֽ
ק: ּוש ָשֶּֽ בֶׁ֥ לְּ ְך בִּ לֶּ ִ֖ ַער ַהמֶּ ל־ַשֶׁ֥ ֹוא אֶּ ין ָלבָ֛ י ֵאֶׁ֥ ַ֣ ְך כִּ לֶּ ֵ֑ ַער־ַהמֶּ ֵנַ֣י ַשֶּֽ פְּ ד לִּ ֹוא ַעִ֖  )ב( ַוָיבַ֕

יָנַ֣ה  דִּ ָכל־מְּ ד ַשַ֣ )ג( ּובְּ ֵפֵ֑ סְּ י ּומִּ ִ֖ כִּ ֹום ּובְּ צֶׁ֥ ים וְּ ֔ הּודִּ ל ָגדֹולָּ֙ ַליְּ בֶּ יַע ֵאִ֤ ָדתֹוָּ֙ ַמגִּ֔ ְך וְּ לֶּ ִ֤ ַבר־ַהמֶּ ר דְּ קֹוםָּ֙ ֲאשֶֶּּ֨ ה מְּ יָנֵ֗ דִּ ע ּומְּ ר יַֻצִ֖ פֶּ ק ָוֵא֔

ים: ֶּֽ ַרבִּ  ָלֶּֽ
ַחֶׁ֥   )ד( ַחלְּ תְּ ּה ַותִּ ידּו ָל֔ ַ֣ יָהָּ֙ ַוַיגִּ יסֶָּּ֙ ָסרִּ ר וְּ ֵתִ֤ סְּ ֹות אֶּ ָתבֹואָנה ַנֲערֶּ֨ י ותבואינה ַוַ֠ ַכֵ֗ דֳּ ת־ָמרְּ ֶּֽ יש אֶּ ַ֣ בִּ ַהלְּ ים לְּ ֜ ָגדִּ ח בְּ ַלֶּ֨ שְּ ד ַותִּ אֵֹּ֑ ָכִ֖ה מְּ ל ַהַמלְּ

ל: ֵבֶּֽ א קִּ ֶֹּׁ֥ ל יו וְּ ֹו ֵמָעָלִ֖ יר ַשקָ֛ ֶׁ֥ ָהסִּ  ּולְּ
י ָלַדֶׁ֥  ָכֵ֑ דֳּ ל־ָמרְּ ַצֵּוִ֖הּו ַעֶּֽ יָה ַותְּ ָפנֶּ֔ יד לְּ ַ֣ ֱעמִּ ר הֶּ ַ֣ ְךָּ֙ ֲאשֶּ לֶּ ָּ֙ י ַהמֶּ יֵסִ֤ ָסרִּ ְך מִּ ר ַלֲהָת֜ ֵתֶּ֨ סְּ ָר֩א אֶּ קְּ ה:ַעת )ה( ַותִּ ֶּֽ ַעל־ַמה־זֶּ ה וְּ ִ֖  ַמה־זֶּ

ְך: לֶּ ֶּֽ ַער־ַהמֶּ ֵנֶׁ֥י ַשֶּֽ פְּ ר לִּ ִ֖ יר ֲאשֶּ ֹוב ָהעִּ֔ חַ֣ ל־רְּ י אֶּ ָכֵ֑ דֳּ ל־ָמרְּ ֶּֽ ְך אֶּ א ֲהָתִ֖  )ו( ַוֵיֵצֶׁ֥
קֹול ַעל־גִּ  שְּ ר ָהָמןָּ֙ לִַּ֠ ר ָאַמִ֤ ף ֲאשֶֶּּ֨ סֶּ ת ַהכֵֶּ֗ ת׀ ָפָרַשַ֣ ֵאַ֣ הּו וְּ ר ָקָרֵ֑ ַ֣ ת ָכל־ֲאשֶּ י ֵאִ֖ ַכ֔ דֳּ ֹו ָמרְּ ד־לַ֣ י)ז( ַוַיגֶּ ֵזֶׁ֥ ים  נְּ ִ֖ הּודִּ ְך ביהודיים ַביְּ לֶּ ָ֛ ַהמֶּ

ם: ָדֶּֽ ַאבְּ  לְּ

הַ  √ ר ּולְּ ֵתִ֖ סְּ ת־אֶּ ֹות אֶּ אֶׁ֥ ַהרְּ יָדםָּ֙ ָנַַ֣תן ֔לֹו לְּ מִּ ַהשְּ ן לְּ שּוָשִ֤ ן בְּ ַתֶּ֨ ר־נִּ ָדת ֲאשֶּ ב־ַהַ֠ ָתֶּֽ ן כְּ גֶּ ַ֣ שֶּ ת־ַפתְּ אֶּ ֹוא )ח( וְּ יָה ָלבֶּ֨ ֹות ָעלֵֶּ֗ ַצּוַ֣ יד ָלֵּ֑ה ּולְּ ַ֣ גִּ

ֹו ּו ַחנֶּן־לָ֛ תְּ ֶּֽ הִּ ְך לְּ לֶּ ָ֧ ל־ַהמֶּ ּה:אֶּ ָפָנִ֖יו ַעל־ַעָמֶּֽ לְּ ש מִּ ַבֵקֶׁ֥  לְּ
י: ָכֶּֽ דֳּ י ָמרְּ ֵרֶׁ֥ בְּ ת דִּ ר ֵאִ֖ ֵת֔ סְּ אֶּ ְך ַוַיֵגַ֣ד לְּ ֹוא ֲהָתֵ֑  )ט( ַוָיבִ֖

י: ָכֶּֽ דֳּ ל־ָמרְּ ֶּֽ ַצֵּוִ֖הּו אֶּ ְך ַותְּ ֵתרָּ֙ ַלֲהָת֔ סְּ ר אֶּ אמֶּ ִֹּ֤  )י( ַות
√  ַ֣ ים ֲאשֶּ עִֵּ֗ ֹודְּ ְך יֶּֽ לֶּ ֹות ַהמֶּ֜ ינֶּ֨ דִּ ַעם־מְּ ְך וְּ לֶּ י ַהמֶָּ֡ ֵדַ֣ ר )יא( ָכל־ַעבְּ ַ֣ ית ֲאשֶּ ימִּ֜ נִּ ר ַהפְּ ָחֵצֶּ֨ ל־ הֶּ ְ֩ך אֶּ לֶּ ל־ַהמֶּ ֹוא־אֶּ ר ָיבֶּֽ ַ֣ ה ֲאשֶּ ָשָ֡ אִּ יש וְּ ַ֣ ר ָכל־אִּ

י ָחָיֵ֑ה ַוֲאנִֵּ֗ ב וְּ יט ַהָזָהִ֖ ֶׁ֥ בִּ ת־ַשרְּ ְך אֶּ לֶּ ָ֛ ֹו ַהמֶּ יט־לֶׁ֥ ֹושִּ ר יֶּֽ ַבד ֵמֲאשֶֶּּ֨ ית לְַּ֠ ָהמִּ֔ ת ָדתֹוָּ֙ לְּ א ַאַחִ֤ ָקֵרֵ֗ א־יִּ ֶֹּּֽ ל־ ל ֹוא אֶּ יָּ֙ ָלבַ֣ אתִּ ֵרָּ֙ קְּ א נִּ ִֹּ֤ ל

ֹום:ַהמֶּ֔  ים יֶּֽ ֶׁ֥ לֹושִּ ִ֖ה שְּ ְך זֶּ  לֶּ
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ר: פ ֵתֶּֽ סְּ י אֶּ ֵרֶׁ֥ בְּ ת דִּ י ֵאִ֖ ָכ֔ דֳּ ָמרְּ ידּו לְּ ַ֣  )יב( ַוַיגִּ
הּו ָכל־ַהיְּ ְך מִּ לֶּ ִ֖ ט ֵבית־ַהמֶּ ָמֵלֶׁ֥ הִּ ְך לְּ ֵש֔ ַנפְּ י בְּ ַ֣ ַדמִּ ר ַאל־תְּ ֵתֵ֑ סְּ ל־אֶּ יב אֶּ ַ֣ ָהשִּ י לְּ ַכִ֖ דֳּ ר ָמרְּ אמֶּ ֶֹּׁ֥ ים:)יג( ַוי ֶּֽ  דִּ

ש ַתֲחרִּ  √ ם־ַהֲחֵרַ֣ י אִּ ַ֣ ַ֣ )יד( כִּ דּו ּומִּ יְך תֹּאֵבֵ֑ ִ֖ תְּ ּוֵבית־ָאבִּ ַאֶׁ֥ ר וְּ ֹום ַאֵח֔ ָמקַ֣ יםָּ֙ מִּ הּודִּ ֹוד ַליְּ ה ַיֲעמִ֤ ַהָצָלֶ֞ ַוח וְּ ַ֣ ֹּאתֹ֒ רֶּ ת ַהז ֘י ָבֵעַ֣ ַע ישִּ י יֹוֵד֔

ּות: כֶּֽ ַגִַ֖עתְּ ַלַמלְּ את הִּ ֹּ֔ ת ָכז ֵעַ֣ ם־לְּ  אִּ
י: ָכֶּֽ דֳּ ל־ָמרְּ ֶּֽ יב אֶּ ֶׁ֥ ָהשִּ ר לְּ ֵתִ֖ סְּ ר אֶּ אמֶּ ֶֹּׁ֥  )טו( ַות

נֶּ֨  √ י)טז( ֵלְ֩ך כְּ ת ָימִּ שֶּ לִ֤ ֜תּו שְּ שְּ ַאל־תִּ ּו וְּ לֶּ֨ ַאל־תֹּאכְּ ַלי וְּ ּומּו ָעַ֠ צַ֣ ן וְּ שּוָשֵ֗ ים בְּ ַ֣ אִּ צְּ מְּ נִּ ים ַהֶּֽ ֜ הּודִּ ת־ָכל־ַהיְּ י ֹוס אֶּ ֶׁ֥ ָלה ָו֔יֹום ַגם־ֲאנִּ יְּ םָּ֙ ַלַ֣

דְּ  ר ָאַבִ֖ ֶׁ֥ ַכֲאשֶּ ת וְּ א־ַכָד֔ ֶֹּּֽ ר ל ַ֣ ְךָּ֙ ֲאשֶּ לֶּ ָּ֙ ל־ַהמֶּ ֹוא אֶּ ן ָאבִ֤ ֵכֶ֞ ן ּובְּ ּום ֵכֵ֑ י ָאצַ֣ ַתִ֖ ַנֲערֹּ י:וְּ תִּ דְּ י ָאָבֶּֽ  תִּ
ר: ס ֵתֶּֽ סְּ יו אֶּ ה ָעָלִ֖ ָתֶׁ֥ ּוְּ ר־צִּ ל ֲאשֶּ כָֹּ֛ ַעש כְּ י ַוַיַ֕ ָכֵ֑ דֳּ ר ָמרְּ ַַֽיֲעבִֹּ֖  )יז( ַוֶּֽ

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( אסתר פרק ג סימן א
, שהרי נלקחה שטנו של המן אל בית אמר רבא אחר שברא השם רפואה למכה]א[ אחר הדברים האלה. 

אחשורוש. א"ר שמעון אין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל, אלא אם כן ברא להם רפואה תחלה, שנאמר כרפאי 

לישראל ונגלה )כבוד( ]עון[ אפרים )הושע ז, א(, אבל אומות העולם מכה אותם ואחר כך בורא להם רפואה, 

והוא נתן , מזרע עמלק היהשעיה יט, כב(: גידל המלך אחשורוש את המן. שנאמר ונגף ה' את מצרים נגוף ורפוא )י

, ואמר הקדוש ברוך הוא אגדל אותו ואחר כך אשפילו, לקיים מה שנאמר לפני עצה בתחלה לבטל בנין בית המקדש

איש  שבר גאון ולפני כשלון גובה רוח )משלי טז, יח(: וישם את כסאו מעל כל השרים אשר אתו. יש דרך ישר לפני

משל לאדם שהיה לו סייחא וחמורה וחזירה, כשהוא מאכיל את ואחריתה דרכי מות )משלי יד, יב(, זה המן: +)ד(+ 

הסייחא והאתון היה מאכיל את החזירה כפלים, והיו תמהין הסייחא והאתון ואומרים אנחנו שעושין מלאכה אין 

חירתה נחרו את החזירה, אמרו זה לזה הוי יודע כי אדונינו מאכיל אותנו כמו לחזירה שהיא בטילה, כיון שהגיע נ

 :, אלא הבטלה גורם, ויתלו את המןלא המלאכה גורם
  אבן עזרא 
 :יש אומרים כי זה המן הוא ממוכןאחר חמש שנים  -)א( אחר 

  אור חדש למהר"ל 
עשב ויציצו כל  ד"א אחר הדברים האלה א"ר לוי זש"ה )תהלים צב, ח( בפרוח רשעים כמו…)א( אחר הדברים כו' 

משל לגילייר שקלל לבנו פועלי און, מה כתיב בסוף קרא להשמדם עדי עד לא נתגדל המן אלא לרעתו ולמה גידלו, 

, כך אמר הקדוש ברוך של מלך אמר המלך אם אני הורגו הכל יאמרו גולייר הרגו עשה אותו הגמון ואחר כך הרגו

ת המקדש לא היה מי שידעו אלא יתגדל ואח"כ יתלה לפיכך הוא אלו נהרג המן כשיעץ לאחשורוש לבטל בנין בי

וישם את כסאו מעל כל השרים ואח"כ ויתלו את המן הרי אויבי הקדוש ברוך הוא למפלתן הן מתגדלים וכתיב )איוב 

יב, כג( משגיא לגוים ויאבדם, ופירש המדרש הזה כי לפי הראוי והסדר אשר הש"י רוצה שיהיה הצדיק בולע את 

לק אותו לגמרי ודבר זה כאשר הרשע הוא בתכלית שלימותו והגיע הרשע אל תכלית שלימותו בעושר הרשע ומס

וגדולה ודבר זה הוא ראוי שיהיה נבלע מן הצדיק ולפיכך נותן הקדוש ברוך הוא עושר וגם גדולה לרשע שזהו 

כי הצדיק נבלע מן הצדיק  תכליתו ושלימותו של רשע וכאשר נתן אל הרשע כך והגיע אל תכליתו ושלימותו אז הוא

אבל כל שלא בא אל תכליתו שהוא סופו לא ינתן שיהיה נבלע מן  הוא סלוק רשע בתכלית שלימותו בגדולה ועושר

הצדיק ומכל מקום אף אם הגיע הרשע אל דבר שהוא תכלית שלימות היינו הגדולה והעושר וכיוצא בו הדברים 

ע ולסלקו לכך כי השם יתברך נתן אל הצדיק שיהיה בולע הרששהם תכלת הצלחתו לא יהיה לו קיום רק בשביל 

 ...הרשע נבלע מן הצדיק
אחר הדברים האלה )אסתר ג, א( נראה פירושו לפי פשוטו אחר שהיה מגדל אחשורוש את אסתר למלכה וכן 

אין ומרדכי ואסתר מתנגדים להמן והמתנגדים זה לזה יש להם השווי בגדול כי מרדכי ג"כ היושב בשער המלך 

הקטן נחשב מתנגד לגדול כי אינם בערך א' וביחוס אחד ולכך הגדיל המן ג"כ כמו שאסתר המלכה שהוא הפך המן 

ולכן מיד התחילו לגרות זה בזה ורצה המן לשלוט על מרדכי ואסתר ועל כל היהודים כי  היתה על כל השרים

אחשורוש הוא שייך לשניהם וא"א שיעמדו ההפכים יחד ותכף ומיד התחיל המן ורצה לאבד את מרדכי כי זה ענין 

     ...כך יראה לפרש פשטההפכים 
  מלבי"ם 

שנשכח מאחשורוש שאסתר הגידה זאת בשם מרדכי, וזה )א( אחר הדברים האלה. בארו המפרשים כי אחר 

המלך היה חפץ מאד ביחוד לשלם גמול למיטיביו, ולא מצא דבר במה שישלם לאסתר עבור שהצילה נפשו משחת, 

, חשב כי אך בזאת יאות לה במה שייטיב להשרים אשר יעצוהו לקחת את אסתר, שהראשון מסריסיו היה מהומן

וגם כי אחר שנשכח ממנו מי ת בתולות וע"י נשא את אסתר, ולכן העלהו על במתי עב, והוא יעצהו לבקש לו נערו
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היה המגלה מדבר בגתן ותרש, היה נקל להמן אשר שעתו הצליחה לו לפתות לב המלך שהוא היה המגיד דבר, 

מאת ה' אך , ובאופן שהמן התלבש בטלית שאינו שלו, והכבוד הלז היה באמת מגיע למרדכי ולכן העלהו לגדולה

: גדל וינשאהו מנמוסי המלכים היתה נסבה שתחול על ראש הרשע לפי שעה עד בא העת להחזיר העטרה לבעליה

שלא לגדל איש הדיוט פתאום משפל המדרגה עד רום המעלות, רק יעלהו מדרגה אחר מדרגה, כמו שבארתי זאת 

ית מה( וישימני לאב לפרעה, ואח"כ ולאדון ביחוד בפ' מקץ אצל הגדלת יוסף ע"י פרעה, וכן ספר יוסף לאחיו )בראש

וכן עשה אחשורוש תחלה גדלו שהעלהו להיות שר ואחר כך וינשאהו לכל ביתו ואח"כ ומושל בכל ארץ מצרים, 

, שמהו לראש מדרגה אחר מדרגה, עד שהעלהו ששם את כסאו למעלה מכל השרים שהיו אתו במדרגה העליונה

 כלם:
 

 ר פרק ג סימן בפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( אסת
ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה. לא דרך יהירות, אלא מפני שעשה עצמו ע"ז, ולא היה יכול להשתחוות לו: ס"א ...]ב[ 

אחר הדברים האלה. אחר מאי, אחר שנתלו שני סריסי המלך בגתן ותרש, סמך לו גדולת המן, שסופו להתלות 

ם, אמר הקדוש ברוך הוא מרדכי זה צדיק גמור הוא, ורוצה אחר הרהורי דבריס"א אחר הדברים האלה.  ...כמותן

ל ידו, יבא המן ויטול גדולה ויסגל ממון, ויבא מרדכי ויתנו אליו ממונו, ויבנה בית קלבנות בית המקדש, ואין ל

משל לחיה שפרשו לה מצודה על פי הבאר, אם ירדה לשתות : וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כורעים. המקדש

, כך מרדכי אם היה כורע להמן הרי הוא מתחייב, ואם אינו צודת, ואם לא תרד, הרי היא מתה בצמאהרי היא נ

 יו ולא כרע ולא השתחוה: קכורע הרי הוא מתקנא בו, בטח באל
  אבן עזרא 

 :כי צורת צלם וע"ז היו בבגדיו או על מצנפתוידועים ונכון מה שדרשו רז"ל  -)ב( יכרע וישתחוה 
  אור חדש למהר"ל 

)ב( וכל עבדי המלך כורעים ומשתחוים כי כן צוה לו המלך )אסתר ג, ב( יראה לומר כי מה שעשה אחשורוש וצוה 

זה בשביל מרדכי שהיה רוצה שישתחוה מרדכי ג"כ לע"ז וזה יהיה לגמרי מרדכי עם להשתחוות להמן עשה 

א היה לגמרי עם אחשורוש רק שהיה אחשורוש כאשר הוא עובד ע"ז כי עתה שהיה מרדכי יהודי והיה מואס בע"ז ל

יושב בשער המלך אבל כאשר יעשה מרדכי כמעשיו להשתחוות לע"ז יהיה מרדכי לגמרי יועץ אל המלך ויהיה מן 

ולפיכך בסוף כאשר אמר יביאו הלבוש והסוס אשר רכב וגומר כתיב )אסתר ו, יב( וישב מרדכי אל  רואי פני המלך

שער המלך כלומר אחר כל הכבוד הזה היה שב אל השער המלך אל מקומו הראשון אשר היה מתחלה אבל שיהיה 

א ע"ז ולפיכך עשה את מן אותם שהיו רואים פני המלך לא היה זה והכל בשביל שהיה סביר שהוא יהודי והוא שונ

המן ע"ז ובזה יש ליישב הלשון מה שאמר וכי כן צוה לו המלך ולא הל"ל רק כי כן צוה המלך רק שאם כתב כי כן 

 כי כן צוה לוצוה המלך היה משמע שזה עשה בשביל המן ואם המן רוצה למחול על זה יכול למחול לכך כתוב 

ל וכל זה בשביל שרצה להטריח את מרדכי שיעבוד ע"ז ומרדכי לא דהיינו להמן ואם רצה המן למחול אין יכול למחו

  ...יכרע ולא ישתחוה )שם ג, ב(

ולא היה לו לסכן עצמו ואת כל ישראל ויש מקשין כי למה עשה זה מרדכי היה לו לסלק עצמו מן שער המלך 

שומרי תורה יתגרו בם ואין זה קשיא כדאמרינן בפ"ק דברכות )ז, ב( עוזבי תורה יהללו רשע ולהתגרות ברשע 

ומכ"ש רשע שהוא המן שהוזמן למכשול ולתקלה את כל ישראל ולכך היה מתגרה ברשע הזה ומכ"ש כי היה מרדכי 

מקדש את השם ע"י זה שלא יכרע ולא ישתחוה להמן ויש לו לקדש את השם ומצוה היא אף שיכול למלט את נפשו 

לך היה זה מן אחשורוש שמנה אותו ואין מסלק עצמו מן ובלא זה ג"כ לא קשיא כי מרדכי שהיה יושב בשער המ

  תו אחשורוש לכן אין זה קשיא כלל.המנוי הזה ולא צוה או
  

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( אסתר פרק ג סימן ו
]ו[ ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. ]אמר רבא בתחלה במרדכי לבדו[ ולבסוף בעם מרדכי, ומאי ניהו רבנן, 

משל לעוף שקינן על שפת הים, ועלה הים והציף את קינו, מה עשה עמד והתחיל ולבסוף בכל היהודים: א"ר לוי 

הים, בא עוף אחר ואמר לו מה אתה עושה ותיגע ממלא פיו מן הים, ומשליך לחול, וממלא פיו מן החול, ומשליך אל 

כך  עצמך, אמר לו איני זז מכאן עד שאעשה את הים הזה חול, אמר לו שוטה שבעולם במה שתיגע לא תשיג,

ויבקש המן להשמיד את כל היהודים, אמר הקדוש ברוך הוא שוטה שבעולם אני בקשתי להשמידם ולא יכלתי, 

חירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית )תהלים קו, כג(, שהעמדתי שנאמר ויאמר להשמידם לולי משה ב

להם פרנס טוב ומושיע, ואתה סבור להשמידם, סוף שאתה נופל בידם של ישראל, שישראל נמשלו כצורים, 

שנאמר כי מראש צורים אראנו )במדבר כג, ט(, ואומות העולם נמשלו כחרש, שנאמר ושברה כשבר נבל יוצרים וגו' 
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, כך אם ישראל מושלים על נפל קדירה על כיפא ווי לקדירה, נפל כיפא על קדירה ווי לקדירהה ל, יד(, )ישעי

האומות ווי לאומות, ואם אומות מושלים על ישראל, ווי להם לאומות, שסופן נוטלין ממונם שלהן מתוך ידיהם של 

 שלא השתחווה מרדכי: ישראל: עם מרדכי. כלומר כל מי שהוא מעם מרדכי לא ישתחווה לצלם כדרך
  אור חדש למהר"ל 

במדרש בזוי בן בזוי להלן כתיב )בראשית כה, לד( ויבז עשו את )ו( ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי )אסתר ג, ו( וגו' 

. נראה כי הוקשה אל המדרש לא שייך לשון ויבז רק הל"ל ולא שלח הבכורה וכאן כתיב )אסתר ג, ו( ויבז בעיניו ע"כ

כי קטן הוא בעיניו אלא מפני שכך הוא רשעתו שהוא מבזה את הכל ולכך אמר ויבז למה מבזה הכל יד במרדכי 

מפני שהוא בזוי בעצמו ולכך מבזה את הכל ומפני כך אמר בזוי בן בזוי כלומר שהוא מבוזה ומרוחק מהכל כמ"ש 

וחק מן כל הנמצאים ומסולק עובדיה אל עשיו הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאוד )עובדיה ב( כלומר שאתה מר

אתה מהם ומפני כך היה הוא מבזה את אחר כאשר הוא בזוי בעצמו ולכך כתיב כאן ויבז כי לשון ויבז משמע שהוא 

לשון מרוחק ומבוזה לגמרי בעיניו ומאחר שהוא מבוזה אין דבר זה רק מפני שהוא מרוחק ונבדל מן הבריות וכאשר 

בזוי שכל אשר מרוחק מן הבריות הוא בעצמו מרוחק ומאוס אליהם ודבר זה  הוא נבדל מן הבריות א"כ בודאי הוא

נראה בתחילת בריאתו שיצא עשיו כאדרת שער ובודאי דבר זה מגונה ומאוס ולפיכך עשיו אף שיש לו הממשלה 

ון הגדולה מאוד מ"מ הוא בעצמו מבוזה ומגונה והוא נבדל מן הבריאה ולכך ג"כ הוא מבזה את אחר ולכך כתיב לש

ויבז שמורה על הריחוק הגדול וזה בעצמו מורה שהוא מרוחק ובמדרש )בראשית כז, א( ויקרא את עשו בנו הגדול 

אמר הקדוש ברוך הוא אם בעיניך הוא גדול בעיני הוא קטון דכתיב )עובדיה ב( קטן נתתיך בגוים בזוי אתה וגו' 

ינם שפל רוח ולפיכך אמר הקדוש ברוך הוא אם ומדרש הזה ר"ל כי עשיו וזרעו נמצא בהם הגאוה ביותר מכל וא

בעיניך אתה גדול כאשר תראה בו גודל הממשלה בעיני הוא ביזוי כאשר אין שייך לו המציאות כלל כי הש"י אשר 

מאתו נמצא בעולם שהוא המציאם אמר ליצחק אף אם בעיניך גדול בעיני הוא קטון כי הש"י מאתו מציאת עולם 

ציאות כלל ולכך הוא קטון בעיני הש"י ומטעם הזה עשו הוא מרחק ומבזה את הצדיקים הזה ואין ראוי לעשיו המ

 .שהם עיקר במציאת העולם.
  מלבי"ם 

)ו( ויבז, מספר רשעות המן וגאותו, שהגם שעיקר הקצף היה על מרדכי, אחר שנראה בעיניו שלא מצד דתו נמנע 

ו לו את עם מרדכי. שהם ספרו שמניעת ההשתחויה להשתחוות לו רק משנאתו אותו, מ"מ אחר שעבדי המלך הגיד

הוא כולל את עם מרדכי מצד דתם הישראלית ומצד זה היה לו שנאה על כלל ישראל ודתם, ויבקש להשמיד את כל 

 היהודים מצד שהם עם מרדכי ומשתתפים בדתו, ורצה להכחיד כלל הדת ההיא באבדן השומרים אותו:
 

 ק ג סימן חפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( אסתר פר
: ודתיהם שונות מכל עם. אומרים שבת הוא, לשון הרע]ח[ ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד. התחיל לספר 

, התחיל לחשב ימים טובים, חג המצות, שבועות, סוכות, ראש השנה, צום ואין עושין עבודת המלךיום טוב הוא, 

למה לא תחשוב שני ימי הפורים, שעתידין לקבוע ל כיפור, אמר לו הקדוש ברוך הוא רשע לא בטוב חשבת, אב

: אמר רבא ליכא דידע לאישתעויי לישנא בישא כהמן, אמר בישראל ימי משתה ושמחה על תלייתו ושחיקת עצמיו

ליה תא ניכלינהו, אמר ליה איסתפינא מאלהיהן דלא ליעבד בי כדעבד לקדמאי, אמר לו ישנו מן המצות, א"ל אית 

אחד הן שמא תאמר קרחה אתה עושה במלכותך, מפוזר הוא בכל העולם, ומפורד הוא כפרדה  להון רבנן, א"ל עם

שאינה פרה ורבה, כך אין הנאה מהם, מפוזר ומפורד נפרדין בין האומות, ודתיהם שונות מכל עם, דלא אכלו מינן, 

לך אין שוה להניחם. ולא שתו ולא נסבי מינן: ואת דתי המלך אינם עושים. שאינם נותנים דרונא למלכא: ולמ

שאפילו זבוב נופל בכוס של אחד מהם, זורק ושותהו, ואם המלך נוגע בכוס של אחד, חובטו בקרקע ואינו שותהו. 

באותה שעה עמד מיכאל לפני הקדוש ברוך הוא ולימד זכות אמר לפניו רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שאין 

, אמר עריות, ולא על שפיכות דמים, כי אם על ששומרים את תורתך מקטרגין עליהם לא על עסק ע"ז, ולא על גילוי

 לו הקדוש ברוך הוא לא עזבתים ולא אעזבם, שנאמר כי לא יטוש ה' את עמו )ש"ב יב, כב(: 
  רש"י 

 :לתת מס לעבודת המלך -)ח( ואת דתי המלך 
  אור חדש למהר"ל 

' ולא הוצרך לומר רק ישנו עם מפוזר ומפורד מפני )ח( ישנו עם אחד מפוזר ומפורד כו' )אסתר ג, ח( אמר עם א

שבא לומר המן לאחשורוש כי בשביל ישראל שהם עם אחד והם מפוזרים בכל העמים ומחולקים מכל העמים וא"כ 

לא היו אחד ומאחר שהם נבדלים מכל העמים למה יהיה מניחם מאחר שהם נבדל מהכל ועוד רמז במה שאמר עם 

אוי להם החבור ביותר יותר משאר עמים והם פזורים בין העמים ודבר זה הפסד אחד כי מצד שהם עם אחד ר
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ראוי שיהיה גם כן ומפני שהם עם  ישנו עםוקלקול להם ולכך יש הפסד לגמרי והקלקול שלהם הוא מצד שני דברים 

. אחדואינם כמו כל עם שהם ביחד אבל אלו הם מפוזרים וכנגד שהם אחד אמר ומפורד בין העמים  זה עם זה

 שיש להם חקים אשר אין טעם והבנה להםודתיהם שונות מכל עם )אסתר ג, ח( זהו השלישי שהוא קלקול להם 

דת נימוסית אשר הוא תקון המלך כדי לקיים קבוץ המדינה ותקון זה אינם ואינם כמו  כמו כל החקים שבתורה

הם אינם נמשכים אחר התקון הזה הוא ולכך אמר ולמלך אין שוה להניחם )שם( כי המלך הוא תקון העם ו עושים

 ...דת המלך בנימוסין שסדר המלך והוא תקון המדינה אבל אלו אין להו תקון רק מקולקלים מצד שלשה דברים

האומה ויש לפרש לכך אמר ישנו עם כי כך אמר המן  ...והמקולקל יש להפסיד לגמרי קודם שהוא מפסיד אחר

וכל זמן שהיא יחידה אין אדם יכול לה כאשר היא עומדת בעצמה כחה גדול ובלעם אמר  הזאת היא אומה יחידה

ואמר המן אבל עתה ישראל יצאו מזה שהרי הם מפוזרים  ..)במדבר כג, ט( הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב.

זרים ביניהם היו ומפורדים בין העמים והנה יש להם חבור אל האומות כאשר הם ביניהם ובודאי אם לא היו מפו

נשארים מה שהם אומה יחידה ואין חבור להם אל האומות אבל כאשר הם מפוזרים ומפורדים בין העמים יש להם 

כי הפך היא מה  ובודאי המן טעה ...חבור אל האומות במה ולכך אינם עוד כמו הן שהוא לבדד רק הם אחד יותר

ועם כל זה אין להם חבור אל האומות במאכל ובמשתה  שחשב כי אדרבה כאשר הם מפוזרים ומפורדים בין העמים

לכך מה שנהנו מסעודת שלהם וגם במלבושיהם בזה נראה שהם אומה יחידה נבדלת מן האומות ויש להם קיום 

אחשורוש היה סבה גדולה לפורעניות כאשר נהנו מסעודתו והתחברו לאומות לכן אשרינו חלקינו ומה נעים גורלינו 

ינו נזהרים ופורשים מן האומות בכל אשר ראוי לנו הפרישה בשתיית יין נסך ושאר התחברות אם היו אנשי גליות

   ...בגלוי סוד של ישראל לאומות ומכ"ש לדבר לשון הרע על ישראל נגד האומות
  מלבי"ם 

 , אחד שלא הודיע לו מי הוא העם הזה שמלשיןשהמן גנב את לב אחשורוש בשני דברים)ח( ויאמר המן, המבואר 

עליהם, שאם היה אחשורוש יודע שהם היהודים שהיו מפורסמים לעם חכם ונבון לא היה שומע לעצתו, וכן אף על 

עם אחר היותר שפל ונבזה אם היה אומר לו שכוונתו להשמידם, ג"כ לא היה שומע לו, אבל המן בערמתו אמר 

ה להלשינם שמזיקים לכל העמים, אם ישנו עם אחד, עם הבלתי מפורסם, עד שאינו יכול לכנותו בשם, ויען שרצ

באמונתם ואם בהנהגה המדינית, וידוע שאם עם לבדד ישכון במדינה מיוחדת אף שיהיו היותר גרועים לא יזיקו 

לעמים אחרים השוכנים במדינות אחרות, וכן אם אף ישכנו בין עמים אחרים במדינותיהם, אם עכ"פ בכל מדינה 

ג"כ אין שכונתם מזיק ולא יקפיד המלך לאבדם, ע"כ הקדים שהוא עם מפוזר ששוכנים בה יש להם ערים נבדלים, 

להוציא שאין להם מדינה מיוחדת, וגם מפורד להוציא שגם במדינות ששוכנים שם לא ישכנו בערים פרטים רק 

ק מפורדים ונמצאים בכל שכונה ושכונה, ולא בקצת מדינות רק בכל העמים אשר בכל מדינות מלכותך ובאופן שהיז

הנמשך מהם כולל כל העמים, ועתה התחיל לספר שני ההיזקות הכלליות הנמשכות מהם: א( באמונות, כי דתיהם 

שונות מכל עם, וכלל בזה שלשה דברים, א( שנוי הדת הישראלי מיתר הדתות, ב( שהגם שכל דת ודת בהכרח 

חברו וישתתפו, אבל בדת הישראלי יהיה משונה מדת זולתו, מ"מ לא ישתנה רק בעקריו ושרשיו, אבל בפרטיהם ית

נמצאו בו דתות שונות ומצות רבות חלוקות עד שנחשב להרבה דתות וכל הדתות האלה הנבדלות משונות מכל 

דתי העמים, ולא יתדמו אליהם בשום דבר. ג( שלא לבד שדת הישראלי משונה מדתות העמים, אבל הם משונים 

העמים במאכליהם ומלבושיהם והנהגתם, עד שע"י הדת משונים גם מכל העמים בעצמם, כי הדת תבדיל אותם מן 

גם בחיי האנושית מכל עם, ונגד הקבוץ המדיני אומר ואת דתי המלך אינם עושים, שגם בדבר שאינו נגד דתם רק 

בעניני ממון אינם עושים דת המלך, ומהם לומדים כל העמים למרוד במלך ופקודיו, ואחר שחשב ההפסד הגדול 

דם, אומר בל תחשוב שיש לך מהם איזו תועלת שבעבורו תניחם, אמר בכלל ולמלך אין שוה להניחם, המגיע על י

 לת שישוה נגד ההיזק שתמצא בהנחתםשאין לך שום תוע
  תורה תמימה 
 דלא אכלי מינן ולא נסבי מינן ולא מנסבי לןיח( ]שם שם[: -ודתיהם שנות 

 יום פסח היוםיט( ]שם שם[:דמפקי לכולי שתא בשבת ה -דתי המלך אינם עשים 
 אין משמרים לא קלנדס ולא סטרנילא ומבזים מועדיךכ( ]מ"ר[: -דתי המלך אינם עשים 

דאכלי ושתו ומבזו למלכא, ואפילו נופל זבוב בכוסו של אחד מהם זורקו ושותהו, ואם  -ולמלך אין שוה להניחם 

 כא( ]מגילה י"ג ב'[:אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהם חובטו בקרקע ואינו שותהו
 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( אסתר פרק ג סימן ט
, יהםקאמר לו אחשורוש אף אני רציתי לאבדם, אלא שירא אני מפני אל]ט[ אם על המלך טוב יכתב לאבדם. 

שהטביע פרעה וחילו בים, והרג את עמלק, ואיבד סיחון ועוג, ול"א מלכים, וסיסרא, ומדין ועמלק והרבה כמותם, 
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סנחריב וכל אגפיו, אלא נקרא לחכמים ולחרטומים, כיון שבאו אמר להם הטעמים האלה, וענה להם המן, הרי ו

יהם, מיד קבלו ממנו, קיהם, והגלם בבלה, וכל מקדשו לקח, תדעו כי כבר הניחם אלקנבוכדנצר שרף את בית אל

אלף רגלי הריני נותן לך ק' דינר לכל  ואז אמר לו המן איני יודע עכשיו כמה הם אבל בצאתם ממצרים היו שש מאות

אחד ואחד, שנאמר ועשרת אלפים ככר כסף אשקול, והוא לא ידע כי הקדוש ברוך הוא מגיד מראשית אחרית, 

והקדים שקליו לשקלי המן, כדתנן באחד באחד משמיעין על השקלים, ולא עוד אלא שנתינת עשר גירות עמדו נגד 

 י' אלפים ככר כסף: 
  מלבי"ם 

וכי עושי המלאכה הם הממונים על אוצרות המלך וגנזיו, הלא ליד הסוכנים ראוי  יב( יפלא מאד -השאלות )ט )ט( 

שישקלם, גם היתכן שימכר המלך עם ונפשות אישיו במחיר, לא נשמע כזאת בכל דברי הימים הקודמים, ואם 

 נתחייבו להשמידם למה יקח כסף מחירם:
 ולמה קוראו פה ביחוד בשם יחוסו ובכנוי צורר היהודים:למה מספר שנתן הטבעת ביד המן, 

 מ"ש הכסף נתון לך היל"ל יהיה לך כי לא נתן לו רק מחל לו:
אחר שהעת לקיים דבר הדת להרוג היהודים היה בי"ג אדר הבא, מדוע זה מהר לקרא תיכף לסופרי המלך בו 

 ביום, והלא עוד חזון למועד:
אמר לו שרוצה להשמידם רק לאבדם, שפשטות באורו הוא לאבד צורת אם, זאת הדבר השני שגנב לבו שלא 

האומה שהיא דתם לבטל דתם ולהכריחם לשמור דתות של יתר העמים, או יותר ענינים כאלה שיעשו תחבולות 

שישבת עניני העם ההוא וחוקיהם ונמוסיהם, ולא כוון אחשורוש כלל אל הריגה ואבוד נפשות, ועשרת אלפים אמר 

כי תצטרך להוציא ע"ז הוצאה רבה ולהחזיק פקידים הממונים על כך, ונבוני לב אשר יחרצו במלאכה  בל תחשוב

הזאת להעבירם מדתם. כי עושי המלאכה הזאת שהם המדיחים אותם יעשוהו כ"כ בשמחה עד שהם עוד ישקלו 

אלפים ככר כסף אל  כסף עבור זה, ושעור הכתוב על ידי עושי המלאכה הזאת )אהיה אנכי ביכולת( לשקול עשרת

גנזי המלך, כי הם ישקלו כסף כדי שיעשו מלאכה זאת, שיחשב בעיניהם לשכר ואושר, ובזה רמה את המלך שכל 

 :ים ישמחו בזה להשיב תועים אל דרךהעמ
  מלבי"ם 

)ח( ואת פתשגן, הדת היא הספרים החתומים שבם היה כתוב להשמידם, וספרי הדת האלה לא היו ביד מרדכי כי 

מונחים חתומים תחת יד פחת שושן, רק הפתשגן היה בידו שניתן בגלוי להיות עתידים, ומלת להשמידם מוסב  היו

נתן לו פתשגן הכתב להראות את אל הדת, ר"ל מן הדת אשר נתן בשושן להשמידם, שהוא הספרים החתומים, 

, ולהגיד לה ר"ל ע"פ ם נכוןאסתר שכבר נעשה בהכרח איזה דבר אחר שכתוב בפתשגן שיהיו עתידים למלחמה ליו

הסימן הזה יוכל להגיד לה בעל פה, כי כוונת הפתשגן הוא שיהיו עתידים להשמיד את היהודים, ועי"כ לצוות עליה 

 לבא אל המלך להציל שארית ישראל:
 

  אור חדש למהר"ל 
דכי ג"כ יודע או אפילו וכי לא היה מר פי' מה שהוצרך לומר כל עבדי המלך)יא( כל עבדי המלך )שם ד, יא( וגומר 

לא היה יודע וכי לא היה מרדכי מאמין לה שצריכה ראיה לומר כל עבדי המלך ופירש זה שאמר מרדכי כי יש ללכת 

לפני המלך ואין אחשורוש דבר עליך מה שנכנסת שלא ברשות שתוכל לומר לא ידעתי גזירת המלך ולא עברתי 

כי כל עבדי המלך כו' וא"כ לא יאמר המלך שגגה הוא לאסתר  חוק ומשפט המלך ועל זה אמרה כי אין זה תירוץ

שלא ידעה החוק ומ"ש עבדי המלך וכל מדינות המלך שאם אמרה עבדי המלך בלבד יש לומר דוקא הקרובים כמו 

עבדי המלך הזאת מפני כי עבדי המלך הם בחצר המלך ואם יבואו אל חצר המלך יהיו רגילים אצלו כאלו הם 

ין זה ראוי אל המלך אבל אשתו אין לומר שתהיה רגילה אצלו לגמרי כי מה לה אצלו כשאין צריך חביריו לגמרי וא

לה ולכן אמרה וכל מדינות המלך שאינם שכיחים ורגילים אצל המלך ועם כל זה הדת עליהם ואם אמרה כל מדינות 

למלך ואין עליה דת הזה  המלך בלבד י"ל כי דוקא מדינות המלך שאינם שייכים למלך אבל אשתו יש לה שייכות

ולכך אמרה אסתר כי הדת הוא על הקרובים כמו עבדיו וגם על הרחוקים שלא לבא אל חצר המלך, והתרגום )שם( 

מפרש כי המן הרשע תקן דת זה כל איש ואשה אשר יבא לחצר הפנימית דתו להמית מפני שהיה קשה לו דאין זה 

צרה גדולה וצריך לו התשועה מן המלך ולמה גזר זה ועל זה  שייך למלך לעשות דבר כמו זה שלפעמים יש לאדם

אמר כי המן הרשע שהוא מוכן לרע עשה דת זה אבל באמת הוא דבר רע ודבר זה היה מציל עתה את אסתר כי 

אין ראוי שיהיה דעת המן מועיל לו ואמרה )שם( ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלשים יום וקשה מה בכך 

מלך זה שלושים יום ואפילו נקראת תוך שלשים יום מה בכך ויש לומר כי הרואה את חבירו אחר שלא נקראה אל ה

שלשים יום מברך שהחיינו )ברכות נח, ב( נמצא כל אשר לא היה תוך שלשים נחשב כאלו נסתלק ממנו שהרי חייב 
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כי הוא חפץ בי כשאבוא  לברך שהחיינו ולכך אמר שאל תאמר כיון שאני אהוב אצלו בודאי יושיט לי שרביט הזהב

לפניו ועל זה אמרה כיון שלא נקראתי זה שלשים יום עד שנחשב שנסתלקתי מעליו וא"כ אין לסמוך על זה לומר 

אהובה אני אצלו אחר שלא נקראתי שלשים יום ואם היה כ"כ חפץ בי א"כ למה לא קרא לי זה שלשים יום עד שאני 

כי הש"י עשה זה שלא היתה נקראת בשביל כי פנים חדשות  נחשב פנים חדשות אצלו והיא לא ידעה אדרבא

חביבות ביותר ממה שהוא חביב את אשר תמיד עמו לכך לא היתה נקראת וי"ל עוד רמזה דבר גדול כי לא נקראתי 

אל המלך זה שלשים יום דהיינו מן י"ג אדר עד ט"ו ניסן הם שלשים יום כי אדר הוא חסר ורמזה לו כי היא רואה 

פיל המן יש בו ממש בו כי יום זה שהפיל המן עליו פור הוא יום מוכן לצרה שהרי מן יום זה שהיא י"ג שהפור שה

אדר לא נקראתי לבוא אל המלך והיום הוא גורם ומפני כך אמרה שיותר טוב בקשת אחר על דבר זה מאחר שהיא 

אדר שעל אותו יום הפיל פור המן  רואה ריע מזלה כנגד אחשורוש בעניין זה כאשר היה רואה סימן לזה כי מן י"ג

לא נקראת לבוא אל המלך וכבר אמרנו כי הוא להפך כי לכך לא נקראת שלשים יום שכל שלא ראה את אחד 

שלשים יום הוא אהוב עליו ביותר ומפני כך בודאי יושיט לה שרביט הזהב כאשר לא ראתה תוך שלשים יום, ויש 

על עמה שהיתה מתירא שתתחייב מיתה למלך ואין זה שאלה  מקשין וכי אסתר לא היתה רוצה למסור נפשה

שאמרה שיש להמתין עוד זמן מה עד שתראה השעה שתהיה ראוי ונקראת לבוא אל המלך ואז תדבר שאלתה כי 

אדרבא עתה יעלה חמת המלך יותר ולא יהא אלא ספק אין לעשות זה כיון שיכול להמתין ואדרבא יש לשאול מה 

ק לבא אל המלך שלא כדת ולמה לא היה ממתין איזה ימים עד שתהיה נקראת למלך ראה מרדכי שנכנס בספ

ונראה לומר כי הגורל שהפיל המן צריך שיהיה נהפך עליו לגמרי כי זהו הצלת ישראל ומרדכי ידע זה ומפני כי 

אף שלא  הגזירה הזאת יצאה בניסן וכך צריך שתצא הגזירה עצמה ותהיה נהפכת על זרע עמלק להיות נהרגין כי

נהפך הגורל באותו יום עצמו שהפיל הגורל אין זה קשיא כי היה מתעסקין בדבר זה ב' או ג' ימים וכל זמן שהיו 

מתעסקין בזה נחשב כאלו היה הכל בזמן א' ובשעה א' אבל סוף סוף היה נפילת הגורל על המן הכל בזמן אחד וכך 

ום המעשה להרוג את בני המן וזרע עמלק הכל היה בי"ג הוא ראוי וכמו שהיום שהגביל המן היה בי"ג באדר כך י

אדר וכך זמן נפילת הגורל שיהיה נהפך עליו צריך שיהיה הכל זמן א' ולכך אמר מרדכי )אסתר ד, יד( אם החרש 

תחרישי בעת הזאת וגו' כי עת זאת צריך שיהיה ריוח והצלה ליהודים להפך הדבר על המן וכמו שנפרש עוד דבר 

ההצלחה לגמרי כאשר נהפך עליו לגמרי ולכך התלייה אשר חשב המן על מרדכי ג"כ נהפך עליו  זה כי זה היה

באותו זמן לגמרי והיה המן נתלה כדכתיב בקרא שמזה תראה כי כל ענין הזה היה כך ולכך לא רצה גם להסיר 

למה לא שלחה אסתר השק מעליו שלא לעבור הזמן אשר הפיל המן פור שמוכן להיות נהפך עליו, ועדיין קשה כי 

אל המלך שרצונה לבוא אל המלך ולמה תסכן עצמה ואין זה שאלה כי יראה היתה שלא יתן לה רשות ואח"כ לא 

תוכל לבוא כלל לפני המלך כי היה זה נחשב מרידה כאשר לא נתן לה רשות, ועוד כי אמרה אסתר ממ"נ אם הש"י 

ה שהלכה להציל את ישראל ואם אין הש"י רוצה להציל את ירצה להציל את ישראל מהמן בודאי יהיה מציל ג"כ אות

 ישראל אינה מבקשת ג"כ היא הצלה כי ידעה כי לא תוכל להמלט בית המלך. 
 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( אסתר פרק ד סימן יד
 ]יד[ כי אם החרש תחרישי. לומר שלום עליך נפשי: ריוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. למה לא נזכר השם

 במגלת אסתר, לפי שנכתבה במלכי מדי ופרס, ולא רצו להטיל בה השם הנכבד והנורא, וכתבו ממקום אחר: 
  אור חדש למהר"ל 

)יד( וממדרש )ילקוט שמעוני אסתר, תתרנו( כי אם החרש תחרישי )אסתר ד, יד( ואם אתה שותקת עכשיו סופך 

בית אביך הייתם לישראל במצרים כששמט נפשות שמא אתה ושהקב"ה שותק לך ואל תהי סוברת שהקב"ה מניחן 

, וכן לכל דבר ודבר ואף עכשיו ריוח והצלה יעמוד בכוריהן וטבע שונאיהם בים וכשבא עמלק ויחלוש יהושע וגומר

סוף תהיה בצרה ותצעק אל ליהודים, ופי' זה כי אם אין אתה משגיח בצערן של ישראל ואתה יכול לעזור אותם 

מניח אותך בצרה ג"כ ואמר ריוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר כלומר מאחר שאין את הש"י והוא שותק לך ו

שהרי אין אתה מבקש  רוצה להיות בעזר וסעד שלהם צריך שיהיה בא הצלה ממקום אחר כלומר שהוא אחר לך

כך הצלתם וממקום אחר יבא הצלתם ולכך אי אפשר לומר רק כי ממקום שבא משם הצלה להם הוא הפך לך ול

יהיה מקום הצלתם הפך לך וכמו שיהיה לישראל הצלתם משם כך יהא לך ולבית אביך אבדון משם כאשר המקום 

שבא משם הצלתם הוא הפך לך ולכך אמר ואת ובית אביך כי כל אשר הוא שייך לך ומתייחס לך הוא הפך המקום 

מד סניגוריא על אומתך ובמדרש אחר )אסתר רבה ח, ו( אם תחרש עתה תשתוק מלל ..שבא משם הצלתם,

ומה אתה סבורה  תשתוק לעתיד לבא ואין לך פתחון פה למה שאתה יכולה לעשות טובה בימיך ולא עשית

שהקב"ה מניח את ישראל מכל מקום מעמיד להם גואל שנאמר )אסתר ד, יד( ריוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום 

א לידו דבר כזה שיכול לעשות טובה לא' אל ישתוק אחר, ע"כ ופירש זה כי האדם נברא על עניין זה כי כאשר ב
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מזה שלא להוציא אל הפעל דבר זה כי האדם נברא על זה שיוציא אל הפעל מה שאפשר לו להוציא אל הפעל 

ויהיה הוא בפועל הגמור ואם תשתוק עתה תשתוק גם לעתיד שתהיה בכח ולא בפעל ואין זה ראוי לאדם שלא 

עתה ולהיות בכח ולא בפעל ג"כ לעתיד תהיה בכח לא בפעל ואין זה שלימות  יהיה בפעל הגמור לכך אם תשתוק

 ..האדם ודבר זה יש להבין.
  מלבי"ם 

כי אם, ומזה המשיך אחר שמציאותה בבית המלך הוא רק שתהיה סבה לתשועת ישראל, ובהכרח לא עליה ...)יד( 

ת לתשועה, ועז"א כי אם החרש תחרישי לבד תמך כל הצלתם, רק אם תתרשל בהכרח יקומו ויגיעו הסבות האחרו

בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, כמ"ש בהקדמה ב', וממילא את ובית אביך תאבדו, אחר 

שמציאותך במעלה הזאת יהיה אז לבטלה כמ"ש בהקדמה ג', ובאר הדבר ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, 

אחר ימים אחדים, שתהיי קרואה מן המלך, כי יוכל להיות שאותך לא ר"ל בל תחשבי כי תהיי להם עזר לתשועתם 

הזמין ה' רק לעת הזאת שעל ידך תהיה תשועתם היום, ואם תמתיני עד למחר עבר זמנך, כי על מחר הזמין ה' 

 סבות אחרות, כמשל של בית החורף שאינו צריך בזמן הקיץ, שכבר הוכנו סבות אחרות לגידול הצמחים, ותאבדי

 תהיה מציאותך בגדולה לבטלהאחר ש
 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( אסתר פרק ד סימן טז
]טז[ ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי וגו' וצומו עלי. שאמצא חן בעיני המלך, שלא לסכן בעצמה: ואל תאכלו ואל 

תענות תשתו. למרק עון אכילה ושתיה שאכלתם ושתיתם בסעודת אחשורוש, לפיכך לא נתחייבו שאר המדינות לה

באותו הזמן כי אם בשושן, שהם בלבד נהנו מן הסעודה: ובכן אבא אל המלך אשר לא כדת. שדת המלך שלא לבא 

כשם שאבדתי ממך ונפרדתי אל החצר הפנימי, כי אם לא יקרא ימות, ואני לא נקראתי: וכאשר אבדתי אבדתי. 

 : מאצלך, אבדתי גם אני נפשי
  רש"י 

 :שעד עתה באונס ועכשיו ברצוןשאין דת ליכנס אשר לא יקרא, ומ"א אשר לא כדת  -)טז( אשר לא כדת 
ומ"א כאשר אבדתי מבית אבא אובד ממך וכאשר התחלתי לילך לאבוד אלך ואמות,  -וכאשר אבדתי אבדתי 

 :שמעכשיו שאני ברצון נבעלת לגוי אני אסורה לך
  אור חדש למהר"ל 
ובדבר זה שייך לך כנוס ל היהודים )אסתר ד, טז( דבר זה רמזה לו על התפילה שיתפללו )טז( לך כנוס את כ

וכן פירשו התוס' )עיין ברא"ש  כאשר ילכו לבית הכנסת להתפלל ולא יתפלל כל אחד בביתו רק תהיה תפילת צבור

ה שאמרה לך כנוס מגילה פרק א, א( על מה שאמרו יום י"ג זמן קהלה לכל היא שהיו נקהלים להתפלל ובלשון ז

את כל היהודים משמע שיכנס אותם יחד וזה רמז מ"ש בפ"ק דברכות )ח, א( רבי נתן אומר מניין שאין הקדוש 

ברוך הוא מואס בתפילתן של רבים שנאמר )איוב לו, ה( הן אל כביר ולא ימאס וכתיב )תהלים נה, יט( פדה בשלום 

מעלה אני עליו  ומתפלל עם הצבורבתורה ובגמילות חסדים נפשי מקרב לי כו' אמר הקדוש ברוך הוא כל העוסק 

כאלו פדאני לי ולבני מבין או"ה עד כאן, ורצה גם בזה כי השכינה הוא עם ישראל בגלות כמו שאמרנו ואף ע"פ 

שאצלו אין שייך שעבוד חס ושלום מאחר שהוא יתברך עם ישראל וישראל הם בגלות הרי נאמר עליו גלות מצד 

יתברך עם ישראל וכאשר יתקבץ העם אל הש"י כמו בתפילת הצבור דבר זה נחשב כמו יציאה מן  הזה כי שכינתו

ודע כי ישראל בין האומות ואף אם הם הפיזור אשר ישראל פזורים מבין האומות והוא נחשב פדיון מבין האומות, 

מתאספים ומתקבצים  אמנם כאשר היו מתפללים נקראו ציבור כאשר הם אלף ביחד נקראים פזורים בין האומות

אל הש"י ובזה יוצאים מבין האומות אל ה' ומתעלים מביניהם ועוד יש להם התרוממות והתעלות מן האומות על ידי 

גמילות חסדים האדם מתרומם אל הש"י כי המדה הזאת כאשר גומל חסד והיא טוב לבריות בזה מתעלה 

לה מבין האומות לגמרי וזהו על ידי תורה שהתורה ועוד צריך יותר התרוממות עד שהוא מתע ...ומתרומם האדם 

מתעלה על הכל כמו שאמרו חכמים בברייתא דשנו )אבות פרק ו, ב( כל העוסק בתורה מתעלה ולכך אמרו )ברכות 

כי על ידי ג' דברים ח, א( כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הצבור כאילו פדה לי ולבני מבין האומות 

כי על יד קבוץ שמתפלל עם הצבור הוא קבוץ אל הפיזור שהוא עלות מתוכם עד העולם העליון אלו יש כאן הת

בעולם התחתון ועל ידי גמילות חסדים ועל ידי התורה מתעלה למעלה לגמרי כי התורה היא מעולם השכליי ולכך 

פללים יחד הוא כנוס על ידי שלשה דברים הם מתעלים ולכך אמרה לך כנוס את כל היהודים )שם( כי דבר זה שמת

גליות כאשר מתכנסים יחד להתפלל אל הש"י ולא ישלוט בהם האויב ואין צריך שיהו כלם ביחד רק שיהיו אל הש"י 

  ...כמו שהוא כנוס גלויות שמתכנסים אל הש"י
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ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת )אסתר ד, טז( ובגמרא )מגילה טו, א( אמר רבי ירמיה בר אבא אשר לא כדת 

כל יום ויום באונס ועכשיו ברצון מפני כי כך הוקשה לו שאם כן איך אמרה אחר זה כאשר אבדתי אבדתי )שם( כי ש

זה חסרי אמונה אחר שאמרה צומו עלי )שם( היה לה לבטוח ביתברך שלא יהיה נעשה לה דבר לכך פירש כי כך 

ביל כך שתהיה נבעלת ברצון מכל מקום ר"ל ובכן אבא אל המלך שלא כדת שיהיה ברצון ואף על גב שאין צריך בש

אני מתיחד עמו ברצון ואפשר שבעל וכאלו הכל ג"כ ברצון וכאשר אבדתי אבדתי )שם( כאשר אבדתי מבית אבא 

אבדתי ממרדכי כי מבית אבא אבדתי כי כל אשה היא רגילה בבית אבא שהרי אם הדירה בעלה שלא תלך לבית 

המלך אין היכולת בידי לילך לבית אבי ולכך כאשר אבדתי אבדתי ויש  אביה יוציא ויתן כתובה וכאשר אני בבית

לפרש גם כן כי הוקשה לו מה שאמרה אשר לא כדת והוי ליה לכתוב אשר לא כדת המלך וכך משמע שם. ויעבור 

מרדכי וגומר )אסתר ד, יז( לפי פשוטו נראה כי פירשו ויעבור מרדכי מן אסתר ותכף כאשר עבר ממנה ויעש וגו' 

לא המתין אף שעה אחת רק שעבר מפניה ויעש. ובגמרא )מגילה טו, א( אמר רב עבר יום טוב ראשון של פסח ו

בתענית ושמואל אמר שעבר ערקומיא דמיא דקדקו ג"כ מה שכתיב )שם( ויעבור ולכך פירשו ז"ל ויעבור שהפליג 

ך היה מתענה ביום ראשון של בתענית עד שהיה דוחה יום ראשון מפסח ואמר שאם אין ישראל אין התורה ולכ

פסח ושמואל סבר שהפליג מאוד בפעל התענית שהיה מונע אליו שלא היה יכול להביאם אל התענית והוא היה 

עובר ערקומא דמיא להביאם אל התענית כי כבר אמרנו כי הצום צריך שיהיה לו אסיפה והוא היה מטריח עצמו 

ור ויש לך לדעת כי מה שאמר שעבר ערקומא דמיא יש רמז ועבר ערקומא דמיא לאסוף אותם ולכך כתיב ויעב

מופלג שר"ל שהיה דוחה ועובר על המקטרג של ישראל והוא השטן שבא להשטיף הכל והוא עבר כח האומות 

שנקראים מים רבים כדכתיב )שיר השירים ח, ז( מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונקראו כך לפי שהם באים 

היה עובר המונעים אשר הם חוצצים בין ישראל ובין אביהם שבשמים וכדכתיב )איכה ג,  לשטף את ישראל והוא

מד( סכותה בענן לך מעבור תפילה, וזה שאמר שעבר ערקומא דמיא הם המקטרגים המסטינים השוטפים וכה"ג 

כב( וכאן היה לאברהם ערקומא דמיא כשהלך לשחוט את יצחק בנו כדאיתא במסכת סנהדרין )עיין תנחומא וירא, 

היה עובר ערקומא דמיא הם המקטרגים והמסטינים המונעים האלו נקראים ערקומא דמיא ולכך כתיב ויעבור 

 מרדכי כאשר עבר ערקומא דמיא בתענית שלו והבן זה.
  מלבי"ם 

אחר שהבטיחה מרדכי שבין כך וכך ישראל יושע בה', ולא ירויחו ממנה רק שעל ידה תוקדם )טז( לך כנוס, 

ע"ז בקשה  , נתרצית ללכת אחר שבטח לבה שגם אם תהרג לא תאבד תקוה ויושעו ע"י סבות אחרות,התשועה

שעכ"פ יצומו עליה ויבקשו עליה רחמים, ובזה תבא אל המלך גם נגד דת המלך, וכאשר אבדתי ויהרגני המלך ע"י 

 ודים ממקום אחר:שאעבור מצותיו, הלא לא יהיה נזק כולל רק אבדתי אני לבדי ורוח והצלה יעמוד ליה
    


