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 אסתר פרק ז
ה: ָּֽ ר ַהַמְלכָּ ֵּ֥ ֹות ִעם־ֶאְסת  ן ִלְשתּ֖ מָָּ֔ ֶלךֶּ֙ ְוהָּ א ַהֶמֶּ֙  )א( ַויָּב ֹ֤

 ּ֖ ר ַהַמְלכָּ ֵּ֥ ך ֶאְסת  ֵ֛ ת  לָּ ִין ַמה־ְשא  ה ַהַיָ֔ ַּ֣ ִניֶּ֙ ְבִמְשת  ֹום ַהש  ר ַגַּ֣ם ַביֹ֤ ֶלך ְלֶאְסת ֵּ֜ ך )ב( ַוי אֶמ֩ר ַהֶמֶּ֨ ָ֑ ן לָּ ָּֽ ַּ֣ת  י ה ְוִתנָּ ך ַעד־ֲחִצֵּ֥ ֵ֛ ת  שָּ ּוַמה־ַבקָּ

ׂש: ָּֽ עָּ ּות ְות   ַהַמְלכּ֖
√( ָּֽ ֹוב ִתנָּ ֶלך טָ֑ ֶלך ְוִאם־ַעל־ַהֶמּ֖ יךֶּ֙ ַהֶמֶּ֫ יֶנֶּ֙ ן ְבע  ֹ֤ אִתי ח  צֶָּּ֨ ר ִאם־מָּ הֶּ֙ ַות אַמָ֔ ר ַהַמְלכָּ ֹ֤ ַען ֶאְסת  י ג( ַוַתֶּ֨ י ְוַעִמּ֖ ִתָ֔ לָּ ַּ֣ י ַנְפִשיֶּ֙ ִבְשא  ֶתן־ִלֹ֤

י: ִתָּֽ שָּ  ְבַבקָּ
י √ ְרנּוֶּ֙ ֶהֱחַרָ֔  )ד( ִכֹ֤ ֹות ִנְמַכֶּ֙ חֹ֤ ים ְוִלְשפָּ ִדֶּ֨ ִאּלּו ַלֲעבָּ ד ְוְ֠ ָ֑ ֹוג ּוְלַאב  יד ַלֲהרַּ֣ י ְלַהְשִמּ֖ י ְוַעִמָ֔ ְרנּוֶּ֙ ֲאִנַּ֣ ֵֶ֥זק ִנְמַכֶּ֙ ֵּ֥ ֶוּ֖ה ְבנ  ר ש  ֵ֛ ין ַהצָּ ֵּ֥ י א  ְשִתי ִכַּ֣

ֶלך: ס  ַהֶמָּֽ
ר הַ  √ ַּ֣ אֶמר ְלֶאְסת  ֹוש ַוי ּ֖ ֶלך ֲאַחְשו רָ֔ אֶמרֶּ֙ ַהֶמַּ֣ ן:)ה( ַוי ֶּ֙ ָּֽ ֹות כ  ֹו ַלֲעׂשֵּ֥ ֹו ִלבּ֖ אֵּ֥ ּוא ֲאֶשר־ְמלָּ י־ֶזַּ֣ה הָ֔ ָּֽ ּוא ֶזהֶּ֙ ְוא  י הֵּ֥ ָ֑ה ִמַּ֣  ַמְלכָּ

ה: √ ָּֽ ֶלך ְוַהַמְלכָּ ֵּ֥י ַהֶמּ֖ ת ִמִּלְפנ  ן ִנְבַעָ֔ ַּ֣ מָּ ה ְוהָּ ע ַהֶזָ֑ ּ֖ רָּ ן הָּ ֵּ֥ מָּ ב הָּ ר ְואֹוי ָ֔ יש ַצַּ֣ ר ִאִ֚ אֶמר ֶאְסת ָ֔  )ו( ַות ַּ֣

תֹוֶּ֙ ִמִמְש  ם ַבֲחמָּ ֹ֤ ֶלך קָּ ה ִכָּֽ )ז( ְוַהֶמֵּ֜ אָָּ֔ י רָּ ה ִכַּ֣ ר ַהַמְלכָָּ֔ ַּ֣ ֶאְסת  ָּֽ ש ַעל־ַנְפשֹוֶּ֙ מ  ֹ֤ ד ְלַבק  ַמַ֗ ן עָּ ַּ֣ מָּ ן ְוהָּ ָ֑ ִין ֶאל־ִגַנּ֖ת ַהִביתָּ ה ַהַיָ֔ ַּ֣ ה ת  ֵּ֥ ְלתָּ י־כָּ

ֶלך: ת ַהֶמָּֽ ֵּ֥ א  ה מ  ּ֖ עָּ רָּ יו הָּ ֵ֛ לָּ  א 
ִין ְוהָּ  √ ה ַהַיַ֗ ַּ֣ ית׀ ִמְשת  ַּ֣ ן ֶאל־ב  ת ַהִביתֵָּּ֜ ֩ב ִמִגַנֶּ֨ ֶלך שָּ ֹוש )ח( ְוַהֶמֶּ֡ ַגם ִלְכבּ֧ ֶלך ֲהְ֠ אֶמר ַהֶמָ֔ יהָּ ַוי ַּ֣ ֶלָ֔ ר עָּ ַּ֣ ר ֶאְסת  הֶּ֙ ֲאֶשַּ֣ ל ַעל־ַהִמטָּ פ ָ֔ ןֶּ֙ נ  מָּ

ּו: ס פָּֽ ן חָּ ּ֖ מָּ ֵּ֥י הָּ ֶלך ּוְפנ  י ַהֶמָ֔ אֶּ֙ ִמִפַּ֣ ר יָּצָּ בַָּ֗ ִית ַהדָּ ָ֑ י ַבבָּ ֵ֛ה ִעִמּ֖  ֶאת־ַהַמְלכָּ
ַּ֣י הַ  ים ִלְפנ  ִריִסֵּ֜ ד ִמן־ַהסָּ ְרבֹונָּה ֶאחֶָּּ֨ אֶמר ַחְ֠ ֶלך )ט( ַוי ַּ֣ ֹוב ַעל־ַהֶמַ֗ ר ִדֶבר־טַּ֣ י ֲאֶשּ֧ ַכַ֞ ְרדֳּ מָּ ן ְלָּֽ מָָּ֟ ה הָּ ָׂ֪ ׂשָּ ץ ֲאֶשר־עָּ ַּ֣ ע  ֶלך ַגַּ֣ם ִהנ ה־הָּ ֶמַ֗

יו: ָּֽ לָּ ֵּ֥הּו עָּ ֶלך ְתל  אֶמר ַהֶמּ֖ ה ַוי ֵּ֥ ָ֑ ים ַאמָּ ַה ֲחִמִשַּ֣ ב ּ֖ ן גָּ מָָּ֔ ית הָּ ַּ֣ דֶּ֙ ְבב  מ   ע 
ְר  ין ְלמָּ ִכַּ֣ ץ ֲאֶשר־ה  ּ֖ ע  ן ַעל־הָּ מָָּ֔ כָּה: פ)י( ַוִיְתלּוֶּ֙ ֶאת־הָּ ָּֽ כָּ ֶלך שָּ ת ַהֶמּ֖ י ַוֲחַמֵּ֥ ָ֑ כָּ  דֳּ

 

 אסתר פרק ח
ר היהודיים ַהְיהּוִדָ֑  ַּ֣ ן צ ר  ּ֖ מָּ ית הָּ ֵּ֥ ה ֶאת־ב  ר ַהַמְלכָָּ֔ ַּ֣ ֶלך ֲאַחְשו רֹושֶּ֙ ְלֶאְסת  ן ַהֶמֹ֤ ַתַ֞ ּוא נָּ ֹום ַההַ֗ ֶלך )א( ַביַּ֣ ַּ֣י ַהֶמָ֔ א ִלְפנ  י בִָּ֚ ַכַ֗ ְרדֳּ ים ּומָּ

ה ה ר ַמֵּ֥ ּ֖ ה ֶאְסת  ידָּ י־ִהִגֵּ֥ ה:ִכָּֽ ָּֽ  ּוא־לָּ
ת √ ר ֶאָּֽ ֵ֛ ֶׂשם ֶאְסת  ּ֧ י ַותָּ ָ֑ כָּ ְרדֳּ ּ֖ה ְלמָּ ִֵ֥יְתנָּ ן ַוָּֽ מָָּ֔ הָּ ָּֽ ֱעִבירֶּ֙ מ  ר ֶהָּֽ ֹו ֲאֶשֹ֤ ֶלך ֶאת־ַטַבְעתַ֗ ַסר ַהֶמֵּ֜ ן: פ)ב( ַויֶָּּ֨ ָּֽ מָּ ית הָּ ֵּ֥ י ַעל־ב  ַכּ֖ ְרדֳּ  ־מָּ

 ָ֑ ַּ֣י ַרְגלָּ ל ִלְפנ  ֶלך ַוִתפ ּ֖ ַּ֣י ַהֶמָ֔ רֶּ֙ ִלְפנ  ר ַוְתַדב  ֹוֶסף ֶאְסת ַ֗ ֹו )ג( ַותַּ֣ ֲחַשְבתָ֔ תֶּ֙ ַמָּֽ י ְוא  ִגָ֔ ֲאגָּ ָּֽ ן הָּ ַּ֣ מָּ ַעתֶּ֙ הָּ ֲעִבירֶּ֙ ֶאת־רָּ ֹו ְלַהָּֽ ְבְך ַוִתְתַחֶנן־לַ֗ ַּ֣ יו ַות 

ים: ב ַעל־ַהְיהּוִדָּֽ ַשּ֖ ר חָּ  ֲאֶשֵּ֥
ֶלך: ֵּ֥י ַהֶמָּֽ ד ִלְפנ  ר ַוַָּֽתֲעמ ּ֖ ם ֶאְסת ָ֔ קָּ ַּ֣ ב ַותָּ ָ֑ הָּ ט ַהזָּ ת ַשְרִבַּ֣ ּ֖ ר א  ֶלךֶּ֙ ְלֶאְסת ָ֔ ֹוֶשט ַהֶמֶּ֙  )ד( ַויֹ֤

ה ֲאִנּ֖  √ ֵּ֥ ֶלך ְוטֹובָּ ַּ֣י ַהֶמָ֔ רֶּ֙ ִלְפנ  בָּ ר ַהדָּ ֹ֤ יו ְוכָּש  נַָּ֗ ן ְלפָּ ַּ֣ אִתי ח  ּ֧ צָּ ֹוב ְוִאם־מָּ ֶלך טֵּ֜ ת אֶמר ִאם־ַעל־ַהֶמֶּ֨ יב ֶאת־)ה( ַוְ֠ ִשַּ֣ ב ְלהָּ ת ַ֞ ָ֑יו ִיכָּ ינָּ י ְבע 

דֶּ֙ אֶ  ב ְלַאב  ַתַ֗ ר כָּ י ֲאֶשַּ֣ ִגָ֔ ֲאגָּ אֶּ֙ הָּ תָּ ֶּ֙ ן־ַהְמדָּ ן ֶבָּֽ ֹ֤ מָּ ֶבת הָּ ים ַמֲחֶשֵּ֜ ִרַ֗ ֶלך:ַהְספָּ ֹות ַהֶמָּֽ ל־ְמִדינֵּ֥ ר ְבכָּ ים ֲאֶשּ֖  ת־ַהְיהּוִדָ֔
ן  √ ְבַדּ֖ יִתי ְבאָּ ִאָ֔ רָּ ֹ֤ה אּוַכלֶּ֙ ְוָּֽ כָּ יכָּ ָּֽ י ְוא  א ֶאת־ַעִמָ֑ ַּ֣ ה ֲאֶשר־ִיְמצָּ ּ֖ עָּ רָּ יִתי בָּ ִאָ֔ רָּ ֹ֤ה אּוַכלֶּ֙ ְוָּֽ כָּ יכָּ י א  י: ס)ו( ִכְ֠  מֹוַלְדִתָּֽ

ר ַהַמלְ  ַּ֣ ֶלך ֲאַחְשו ר שֶּ֙ ְלֶאְסת  אֶמר ַהֶמֹ֤ ל )ז( ַוי ֶּ֨ ץ ַעֵ֛ ע ָ֔ ּו ַעל־הָּ לַּ֣ תֹוֶּ֙ תָּ ר ְוא  ִתי ְלֶאְסת ַ֗ ַתַּ֣ ן נָּ מֵָּּ֜ ית־הָּ ה ב  י ִהנ ֶּ֨ י ַהְיהּוִדָ֑ ַכּ֖ ְרדֳּ ְלמָּ ה ּוָּֽ כָָּ֔

ים: ֹו ביהודיים ַבְיהּוִדָּֽ ַלֵּ֥ח יָּדּ֖  ֲאֶשר־שָּ
ּו ֶלך ְוִחְתמּ֖ ם ַהֶמָ֔ ַּ֣ יֶכםֶּ֙ ְבש  ינ  ָּֽ ֹוב ְבע  ים ַכטֹ֤ ּו ַעל־ַהְיהּוִדֵּ֜ ַאֶתם ִכְתבֶּ֨ ֶלך  )ח( ְוְ֠ ם־ַהֶמַ֗ ב ְבש  ַּ֣ ב ֲאֶשר־ ִנְכתָּ י־ְכתַָּ֞ ֶלך ִכָּֽ ַעת ַהֶמָ֑ ְבַטַבַּ֣

יב: ִשָּֽ ין ְלהָּ ֵּ֥ ֶלך א  ַעת ַהֶמּ֖ ֹום ְבַטַבֵּ֥  ְוַנְחתֵ֛
ה ְוֶעְׂשִר  ַּ֣ ן ִבְשלֹושָּ ֶדש ִסיוַָּ֗ י הּוא־ח ַּ֣ ֶדש ַהְשִליִשֵּ֜ ִהיא ַבח ֶּ֨ ת־ַהְ֠ ע  ָּֽ ֶלך בָּ י־ַהֶמַּ֣ ָּֽ ְפר  ּו ס  ְראַּ֣ ַּ֣ה )ט( ַוִיקָּ ל־ֲאֶשר־ִצּוָּ כָּ ב ְכָּֽ ַּ֣ ת  י֘ם בֹוֹ֒ ַוִיכָּ

דּו ְוַעד־ כַ֗  ה ַּ֣ ר׀ מ  ֹות ֲאֶשַּ֣ י ַהְמִדינֵּ֜ ֶּ֨ ר  ים־ְוַהַפחֹו֩ת ְוׂשָּ ֲאַחְשַדְרְפִנָּֽ ל הָּ ים ְוֶאַּ֣ י ֶאל־ַהְיהּוִדֶּ֡ ַכַּ֣ ְרדֳּ ה מָּ הֶּ֙ ְמִדינָָּ֔ אָּ ים ּומ  ַבע ְוֶעְׂשִרֹ֤ ּוש ֶשַּ֣

ה ְוַעֵּ֥  בָָּ֔ ֹ֤ה ּוְמִדינָּהֶּ֙ ִכְכתָּ ם:ְמִדינָּ ָּֽ ם ְוִכְלשֹונָּ ּ֖ בָּ ים ִכְכתָּ ל־ַהְיהּוִדָ֔ ֹו ְוֶאֶּ֨ נָ֑ ם ִכְלש  ּ֖  ם וָּעָּ
ִצֶּ֨  רָּ ים ְבַי֩ד הָּ ִרֶּ֡ ֶלך ַוִיְשַלַּ֣ח ְספָּ ַעת ַהֶמָ֑ ם ְבַטַבַּ֣ ש ַוַיְחת ּ֖ ֶלך ֲאַחְשו ר ָ֔ םֶּ֙ ַהֶמַּ֣ ב ְבש  ים )י( ַוִיְכת ַ֗ ִנָ֔ ֲאַחְשְתרָּ ָּֽ ֶכשֶּ֙ הָּ ֶרֶּ֙ י הָּ ֹ֤ ְכב  ים ר  ים ַבסּוִסֵּ֜

ים: ִכָּֽ ַרמָּ ָּֽ ֵּ֥י הָּ  ְבנ 
םֹ֒ ְלַהְשִמי֩ד וְ  √ ד ַעל־ַנְפשָּ ֘ל ְוַלֲעמ ַּ֣ ה  יר ְלִהקָּ ל־ִעיר־וִָּעַ֗ ר ְבכָּ ים׀ ֲאֶשַּ֣ ֶלך ַלְיהּוִדַּ֣ ן ַהֶמֵּ֜ ַתֶּ֨ ם )יא( ֲאֶש֩ר נָּ יל ַעּ֧ ל־ח ֶּ֨ ד ֶאת־כָּ ג ּוְלַאב ֵּ֜ ַלֲהר ֶּ֨

ֹו בָּֽ ּ֖ם לָּ לָּ ים ּוְשלָּ ִשָ֑ ף ְונָּ ם ַטַּ֣ ּ֖ תָּ ים א  ִרֵּ֥ ֵ֛ה ַהצָּ  ז:ּוְמִדינָּ
דֶ  ר הּוא־ח ֵּ֥ ּ֖ ׂשָּ ֶדש ְשנ ים־עָּ ר ְלח ֵּ֥ ֵ֛ ׂשָּ ה עָּ ֵּ֥ ֹוש ִבְשלֹושָּ ֶלך ֲאַחְשו רָ֑ ֹות ַהֶמַּ֣ ל־ְמִדינּ֖ ד ְבכָּ ֹום ֶאחָָּ֔ ר:)יב( ְביַּ֣ ָּֽ  ש ֲאדָּ

ֹות  ים ְוִלְהיֶּ֨ ַעִמָ֑ ל־הָּ ּוי ְלכָּ לּ֖ ה גָּ ַּ֣ה ּוְמִדינָָּ֔ ל־ְמִדינָּ תֶּ֙ ְבכָּ ן דָּ ָּֽ ֹ֤ת  ב ְלִהנָּ ֶגן ַהְכתַָּ֗ ֹום )יג( ַפְתֶשַּ֣ ים עתודים ֲעִתיִדיםֶּ֙ ַליַּ֣ היהודיים ַהְיהּוִדֹ֤

ם: יֶהָּֽ ְיב  א  ם מ  ּ֖ ה ְלִהנָּק   ַהֶזָ֔
ת ִנְת  ֵּ֥ ֶלך ְוַהדָּ ר ַהֶמָ֑ ים ִבְדַבַּ֣ ים ּוְדחּוִפּ֖ ִלֵּ֥ הָּ ּו ְמב  ְצאֵ֛ ָּֽ ים יָּ ִנָ֔ ֲאַחְשְתרָּ ָּֽ ֶכשֶּ֙ הָּ ֶרֶּ֙ י הָּ ֹ֤ ְכב  ים ר  ִצַ֞ רָּ ה: פ)יד( הָּ ָּֽ ן ַהִבירָּ ּ֖ה ְבשּוַשֵּ֥  נָּ

ְר  √ יך בּ֖ )טו( ּומָּ ה ְוַתְכִרֵּ֥ בֶּ֙ ְגדֹולָָּ֔ הָּ ֶרת זָּ ּור ַוֲעֶטֹ֤ ֶלת וָּחָ֔ ַּ֣ ּוש ַמְלכּותֶּ֙ ְתכ  ֶלך ִבְלבֹ֤ ַּ֣י ַהֶמַ֗ א׀ ִמִּלְפנ  ַּ֣ י יָּצָּ ַכַ֞ ה דֳּ ּ֖ ֲהלָּ ן צָּ יר שּושָָּ֔ ִעַּ֣ ן ְוהָּ ָ֑ מָּ ּוץ ְוַאְרגָּ

ה: חָּ ָּֽ מ   ְוׂשָּ



18 
 

ר: √ ָּֽ ן ִויקָּ ׂש ּ֖ ה ְוׂשָּ ָ֑ ה ְוִׂשְמחָּ ּ֖ ה אֹורָּ ֵּ֥ ְיתָּ ָּֽ ים הָּ  )טז( ַלְיהּוִדִ֕

ה ְוׂשָּ  √ ֹ֤ יַע ִׂשְמחָּ תֹוֶּ֙ ַמִגָ֔ ֶלך ְודָּ ר ְדַבר־ַהֶמֹ֤ יר ְמקֹוםֶּ֙ ֲאֶשֶּ֨ יר וִָּעַ֗ ל־ִעַּ֣ ה ּוְבכָּ ה ּוְמִדינֵָּּ֜ ל־ְמִדינֶָּּ֨ ֹוב )יז( ּוְבכָּ ֹום טָ֑ ה ְויַּ֣ ים ִמְשֶתּ֖ ׂשֹוןֶּ֙ ַלְיהּוִדָ֔

ים עֲ  ַחד־ַהְיהּוִדּ֖ ל ַפָּֽ ַפֵּ֥ י־נָּ ים ִכָּֽ ְתַיֲהִדָ֔ ֶרץֶּ֙ ִמָּֽ אֶָּּ֙ י הָּ ֹ֤ ַעמ  ָּֽ ים מ  ם:ְוַרִבַ֞ יֶהָּֽ  ל 
 

  אבן עזרא 
 הטעם אין שאלתי כי אם נפשי ומה נכבד טעם תנתן לי: -)ג( תנתן לי נפשי 
  אור חדש למהר"ל 

עם כל זה אמרה תנתן לי  ,)ג( תנתן לי נפשי בשאלתי )אסתר ז, ג( וגו' אף על גב דהמן לא היה כוונתו על אסתר

מאחר שנגזר על עמה הרי הגזירה ג"כ עליה שהרי היא כי דבר זה בודאי כאלו היתה חייבת מיתה  ,נפשי בשאלתי

כי סוף סוף דין הריגה  ,וזה גנאי לה ביותר ,והמן אמר על כלל האומה שאין שוה להניחם .מן האומה הזאת ג"כ

ולכך אצל נפשי שייך לומר  כי הבקשה היא יותר מן השאלהוכבר אמרנו  .ולכך אמר שתנתן לי נפשי בשאלתי .עליה

 ואצל עמי שהוא כל האומה יותר שייך בקשה שהוא יותר משאלה.  ,נפשי בשאלתי
  מלבי"ם 

לצורך היא מה שתבקש  הבקשה, ולצורך עצמההיא מה שתבקש  השאלה)ג( נפשי, למה שבארתי למעלה כי 

, אמרה אשר אבקש לצורך עצמי אינו דבר זולתי, רק את נפשי, וכן הבקשה לצורך עמי אינו דבר זולתם אחרים

 שהשאלה היא גוף השאלההכבוד רק הצלת נפשם ממות, ולדעת המפרשים שהזכרתי למעלה, מהעושר ו

, והנה המבקש להציל נפש חבירו ממות, השאלה יהיה הצלת נפש והבקשה היא התכלית הנרצה אצלו מן השאלה

עהו, וא"כ חבירו אבל התכלית הנרצה אצלו הוא מפני שאינו יכול לראות ברעת חבירו, קצרה נפשו לראות באבדן ר

הבקשה היא, הוא בעבור עצמו, והיה יכול אחשורוש לטעות כי אסתר בבקשה על עמה ואמרה כי איככה אוכל 

וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ממילא עקר הבקשה היא בעבור עצמה שאינה יכולה לראות אבדן עמה 

, ת שתאבד היא בלבד שעמה ינצלולז"א כי לא כן הוא רק כ"כ יקר בעיניה הצלת עמה עד שהיתה מסכמומולדתה, 

באופן שהשאלה אל המלך תהיה בעבור עצמה כמ"ש כי איככה אוכל וראיתי, אבל עקר הבקשה ותכליתה הוא 

 עמה:
 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( אסתר פרק ז סימן ד
ו שוה כנגד היזק ]ד[ כי נמכרנו אני ועמי וגו' כי אין הצר שווה בנזק המלך. כלומר הריוח שיעשה זה הצר למלך, אינ

  : כי הוא נותן עשרת אלפים ככר כסף, והם נותנים המס בכל שנה ושנה, וכל עבודת המלכות בידםשיזיק לך, 
 So do the Jews pay the taxes or don’t they?  

  רש"י 
אותם שאילו רדף אחר הנאתך היה לו לומר מכור איננו חושש בנזק המלך  -)ד( כי אין הצר שוה בנזק המלך 

 :לעבדים ולשפחות וקבל הממון או החי' אותם להיות לך לעבדים הם וזרעם
  אבן עזרא 
כי אין הצרה הזאת  ,ואילו נמכרנו להיותנו עבדים ושפחות הייתי מחרשת ,והטעם כי נמכרנו להשמיד...-)ד( ואלו 

המלך לידי נזק במחשבתו  כדי שלא יבא ,אע"פי שאין למעלה ממנה אחר הריגה ,הבאה עלינו שוה בעינינו מאומה

...: 
 אור חדש למהר"ל 

)ד( כי נמכרנו אני ועמי )שם ז, ד( וכו' פי' מה שאמרה כי נמכרנו ולמה הוצרכה לומר דבר זה רק היה לה לומר כי 

וראיה לזה כי נתן  כי כך אמרה כל מה שעשה לא עשה זה רק בשביל שהוא צורר היהודיםרוצה להרוג אותנו רק 

ישראל בידיו ואם עשה זה לטובת המלך מה לו לזה אם לא ירצה המלך לאבדם מה לו בכך רק  הכסף למסור את

ומה שאמר כי נמכרנו אף כי לא מכר אותם בודאי מכירה היה רק כי המלך חזר  .שעשה זה משום צורר היהודים

 ... ונתן לו הכסף כמו שאמר )שם ג, יא( הכסף נתון לך
  מלבי"ם 

וע"י מצא  שעיקר מחשבת המן היה לאבד אותהשעקר המכירה היתה בעבורה  א(טענות,  )ד( כי נמכרנו טענה שני

עלילה על עמה כדי שאח"כ יוכל להתגולל עליה לאמר שהיא מבני תמותה ויהרוג גם אותה, וז"ש כי נמכרנו אני 

ו לעבדות רק גוף המכירה שלא נמכר ב(ועמי, ר"ל אני היא העקרית והסבה אל המכירה ועל ידי נמכרו גם עמי, 

במה שאמר אליו ישנו עם אחד,  א(וגם בררה בדבריה איך המן רמה את המלך בשני דברים,  ...להשמיד ולאבד

במ"ש  ב(סתם עם בלתי מפורסם, והלא זה אני ועמי, זה העם אשר אנכי בקרבו, והיה צריך להודיע זאת להמלך, 
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שמידם כנ"ל, והוא מכרם להשמיד להרוג ולאבד, יכתב לאבדם שהיה כוונת המלך לאבד צורת האומה ודתה לא לה

ועז"א ואלו לעבדים ולשפחות נמכרנו וכו', ר"ל אם עכ"פ לא היה מרמה את המלך רק בדבר אחד במה שלא גלה 

את אזנו מי הוא העם, אזי החרשתי, ולא הייתי מגלה המרמה והמאנה אחר שכבר יצא הדבר בשוגג מאת המלך, 

ה וכדי בזיון וקצף להמלך, שהראוי שהמאנה ומרמה אותו יקבל את ענשו, וגם נגד לא כן עתה שהדבר כולו מוטע

מ"ש המן במלשינותו ולמלך אין שוה להניחם, שהעם הזה מזיקים את המלך, השיבה אדרבה אין הצר שוה בנזק 

 המלך, המן אינו שוה שיניח המלך אותו בחיים מפני ההיזק שהמלך מוצא ממנו שמהרס את מלכותו:
 

 תא זוטרתא )לקח טוב( אסתר פרק ז סימן הפסיק
]ה[ ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה. מהו ויאמר ויאמר ב' פעמים, א"ר אבהו בתחלה היה מדבר על 

: מי הוא זה ואי זה הוא. כלומר מה פה אל פהכיון שאמרה לו משאול המלך אני, התחיל לדבר עמה  תורגמן,ידי 

 : כסבור היה אחשורוש שאין זה המןשמו של זה האיש, ובאיזה מקום הוא עתה האיש: אשר מלאו לבו לעשות כן. 
  אבן עזרא 

מי הוא זה פעמים  במהירותומרוב כעסו אמר  כעס מידפעמים להורות שהמלך  -)ה( ויאמר המלך אחשורוש ויאמר 

 את אמור מי זה אמור מהרה: באומרו בכעסו מי זה
  אור חדש למהר"ל 

)ה( ויאמר המלך ויאמר לאסתר המלכה )שם ז, ה( לפי פשוטו היה נראה לפרש כי לכך כתיב שני פעמים ויאמר 

ללמד כי תכף ומיד התחיל לומר כמו מי שהוא נבהל על הדבר שהוא שומע ומתחיל מיד לשאול על הדבר ששמע 

תחיל מיד להשיב על הדברים ויאמר השני בא לומר מה הם הדברים שאמר לאסתר לכך ויאמר הא' לא בא רק שה

 המלכה, ומה שאמר )שם( מי הוא זה ואי זה הוא וגו'

ויראה כי כך אמר  וכי לא ידע אחשורוש בעצמו כי המן עשה והלא אחשורוש נתן לו רשות שיעשה המן זה 

כאשר ירצה לשלוח ולא לכתוב  אול בשעת מעשהולשאחשורוש כי אף אם נתתי לו רשות מ"מ הי' לו לחזור 

הספרים ולשלוח אותם מעצמו לכך אמר מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן, ועוד כי בשביל שאמרה 

ואל"כ שהיה שונא את יהודים בלבד היה לו אסתר אני ועמי כלומר כי היה כונת המן עלי לכך אמרה אסתר אני ועמי 

רק כי כוונתו להרוג אותי כמו שעשה לושתי ודבר זה לא היה יכול  ודבר זה היה טובה למלךלמכור אותם לעבדים 

בשביל שהמן היה חפץ לאבדם לכך אמר והעם  ומה שלא אמר אחשורוש למכור אותם לעבדים .אם מכרם לעבדים

בשביל  לעשות בו כטוב בעיניך כלומר מאחר שכן הוא טוב בעיניך לאבדם ואמרה אסתר בודאי אמר לאבדם

שכוונתו היה עלי ועל זה אמר מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות ואחשורוש חשב מתחלה כך שאמרה 

אסתר כי נמכרנו אני ועמי כונתה כי בפי' אמר המן להרוג את אסתר ועמה ולכך אמר מי הוא זה ואי זה הוא וגומר 

וידע כי מפני כך אמרה אסתר כי נמכרנו אני ועמי וכאשר אמרה אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה )שם ו( הבין 

 ... , כי מאחר שלא מכר אותם לעבדים ולשפחות בודאי היה כוונתו על אסתר)שם ד( כמו שאמרנו למעלה 
  מלבי"ם 

ויאמר, תחלה שאל המלך לכל אנשי הבית והמן בכללם כמתמיה מי הוא זה, ואחר שאין משיבו שאל לאסתר ...)ה( 

ואי זה הוא, הסבה אשר  ב(מי הוא האיש הזה שעשה נבלה כזאת,  א(זה, שאל שני דברים, המלכה, מי הוא 

 עוררתו לזה, ועז"א אשר מלאו מוסב על הסבה מה היא הסבה אשר מלאה את לב האיש ההוא לעשות כן:
  תורה תמימה 
אבהו, בתחלה ע"י  ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה, ויאמר ויאמר למה לי, א"ר -)ה( ויאמר וגו' 

 ]שם שם[: כיון דאמרה ליה בת מלכים אנא, מבית שאול קאתינא, מיד ויאמר לאסתר המלכהמתורגמן, 
 

  אור חדש למהר"ל 
)ו( איש צר ואויב המן הרע הזה )אסתר ז, ו( לא הוי ליה לומר רק איש צר ואויב המן הרע או הוי למכתב איש הרע 

 ...הזה ולמה אמרה המן הרע זכרה אותו בשמו ואמרה הזה הוא דבר כפל ולפי פשוטו 

א( אמרו כך ותאמר  ועוד יש לפרש כי הזה בא למעט כי זהו רשע ואויב ואין אחר כמוהו אבל בגמרא )מגילה טז,

ע"כ.  מלמד שהיתה אסתר מחוי ידה כלפי אחשורוש ובא מלאך וסטר ידה כלפי המןאסתר איש צר ואויב המן )שם( 

כי המלך אמר מי הוא  כי כך פירושווקשה מה צריך למלאך לסטר את ידה כלפי המן הרי אמרה המן הרע ונראה 

ה מחוי בידה כלפי אחשורוש היה אסתר דוברת שקרים זה ואיזה הוא ואם אסתר אמרה המן הרע בלבד ולא הי

וכתיב )תהלים קא, ז( דובר שקרים לא יכון, כי מה היה אפשר להמן לעשות אם לא אחשורוש שמכרם לו ונתן 

אותם ביד המן ומדברי שקר לא תבא הגאולה כיון דכתיב )שם( דובר שקרים לא יכון. לכך אמרה אסתר איש צר 
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ש כי הצר אשר הוא מחוי בידה עליו הוא המוכר ואמרה ואויב המן הרע כלומר כי אלו והיה מחוי כלפי אחשורו

וכדי שלא תבא אסתר לידי סכנה מה שאמרה על  ,שניהם עשו אחשורוש והמן הרע על ידי אלו שניהם היה זה

ואין הפירוש מה שכתיב הזה שהוציאה אסתר מלת הזה  .ולכך בא מלאך וסטרה כלפי המן ,אחשורוש איש צר

מפיה רק מה שמחוי ידה כלפי המן הוא כמו מלת זה כי חרש שאינו יכול לדבר והוא מרמז דבר זה נחשב דבור לכל 

 דבר לכך כתיב המן הרשע הזה כך יראה לפרש, 

זה ואיזהו אשר מלאו לבו לעשות כן  ועוד יש לומר מפני שכתיב )שם( דובר שקרים לא יכון ומפני שהוא אמר מי הוא

ואם  .ובודאי העיקר אשר יש לתלות בו הוא אחשרוש שמכרם ובלא אחשורוש לא היה אפשר לו להמן לעשות דבר

דברים אלו הם שקר כי העיקר הוא אחשורוש וכתיב )שם( דובר שקרים לא  ,אסתר היתה אומרת המן הרע בלבד

לכך .שאין המן בלבד היה פועל זה כי אם על ידי אחשורוש ג"כ  ,י שקריכון ומכ"ש איך אפשר שתבא גאולה על יד

ואם היתה אומרת המן הרע  .היה מחוי בידה כלפי אחשורוש כלומר כי זה אחשורוש וגם המן הם בעלי מעשים

שייך לומר דובר שקרים לא יכון ולכך בא מלאך וסטר את ידה כלפי המן ולכך גמרה הדבור לומר הזה כאלו  ,בלבד

מרה כלפי המן אני מחוי ולא כלפי אחשורוש כי לא היה כוונתה עליו ידעה אסתר כי המלאך סטר ידה לכך גמרה א

אבל רק שהמלאך סטר את ידה  ,הדבור ומעתה לא יקשה הרי דובר שקרים לא יכון כי סוף סוף היא אמרה האמת

 . ..,פי' ראשון עיקר ונכון
  מלבי"ם 

אמרה הסבה היא יען שהוא איש הסבה שמלאה לב האיש אל הנבלה הזאת,  )ו( איש צר, נגד מה ששאל מה היא

, כי צר הוא המציר לחברו בפועל ואויב המבקש רעת חבירו ומ"מ אינו מציר לו בפועל. צר ואויב, וכפלה צר ואויב

אחר שיצר והנה מי שאינו אכזרי כ"כ לא יהיה אויב רק טרם היותו צר, אבל אחר שיהיה צר לא יהיה אויב, רצוני, ש

, והסבה זאת, הניעה אבל המן באכזריותו, הגם שהציר והרע עדיין הוא אויבלחבירו וינקום ממנו תסתלק האיבה, 

לבו להצר לישראל באיבתו, ונגד השאלה מי הוא זה השיבה המן הרע הזה. והמן נבעת, פי' מהרא"א כי אל המלך 

, אבל הלא עם היהודים כולו אמת ולא מאיבה עשה זאתכי מה שהלשין על עצמו היה יכול להתנצל להחזיק דבריו, 

שעשה זאת טרם שידע שהיהודים עמה אז תגדל יותר חמת אסתר, ולפני אסתר בפני עצמה היה יכול להתחנן, 

, ועתה מבטיחה שיוסיף לדבר טוב על היהודים להשיב את הספרים, אבל אז תגדל חמת המלך, כי יאמר ומולדתה

כי אם אמת כדבריך שהם ראוים להשמידם, איך תחפה בת האמת רצית להשמידם, הלא בזה נגלה כי לא מאה

 , וע"כ נבעת מלפני המלך והמלכה בהיותם ביחד:עליהם עתה מיראת המלכה
 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( אסתר פרק ז סימן ח
בחימה: והמן  ]ח[ והמלך שב מגינת הביתן. מקיש )יציאה לישיבה( ]שיבה לקימה[, מה קימה בחימה, אף שיבה

ויאמר המלך  א"ר אלעזר מלמד שבא מלאך והפילו על המטה:נופל על המטה. שהיה כורע ומשתחוה על המטה, 

הגם לכבוש את המלכה עמי בבית. אמר ווי מבראי ווי מגוואי, כבר היה בדעתו ללבוש בגדי מלכות וכתר מלכות, 

 כה: ופני המן חפו. שלא היה פתחון פה להשיב: שנאמר ואשר נתן כתר מלכות בראשו, עתה ביקש לכבוש את המל
  רש"י 

 המלאך דחפו: -)ח( והמן נפל 
דרכן היה לישב בסעודה על צדן על גבי המטות כמו שאמר בראש הספר מטות זהב  -על המטה אשר אסתר עליה 

 :וכסף לבני המשתה
 ץ:לשון תימה הוא לכבוש לאנוס בחזקה כמו )במדבר לב( ונכבשה האר -הגם לכבוש 
  אבן עזרא 

 ..:שהיה מתחנן ומשתחוה לרגליה וכראותו כי שב המלך נפל מרוב פחדו ודרך הדרש ידועה -)ח( והמן נופל 
  אור חדש למהר"ל 

ופני המן חפו )אסתר ז, ח( קשיא מה הוצרך לומר ופני המן חפו, ונראה לומר כי עתה התחיל להיות פניו חפו ...)ח( 

 כי כן ענין הנס כי מתחיל קצת בתחלה ולבסוף נעשה לגמריולבסוף נתלה והוא הבזיון הגדול שהוא על הראשון 

ת הפנים עליון על הכל כי הבושה מגיע כי הבושה שהוא השתנו חפו והוא הבושהלכך התחלת דבר זה כי פני המן 

אל זיו וקלסטר הפנים שהוא לאדם מעולם העליון ולכך אמרו המלבין פני חבירו ומבטל זיו וקלסטר הפנים אין לו 

חלק לעולם הבא )בבא מציעא נט, א( ולכך כאשר באה הפורעניות על המן התחיל בזה מה שאמר ופני המן חפו 

שהוא צלם אלקים וכמו שיתבאר וגם נטל נפשו ממנו וגם בשרו  בזוי אל צלם האדם ודבר זה שנתלהואח"כ הגיע לו 

 נתן לעוף השמים.
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ביום ההוא וכו' )אסתר ח, א( מה שהוצרך לכתוב זה וכי דבר זה חדוש כ"כ הרי היה נתלה על העץ בשביל אסתר 

מחה זכרו מן העולם לכך נתלה כ"ש שיתן לה ביתו, ודבר זה ג"כ כמו שאמרנו כי עיקר הכתוב בא לומר כי המן נ

כי התליה הוא בזיון אל צלמו עד שנמחה ובטל צלמו אשר הוא הכרתו וכאשר נמחה צורתו דוקא ולא שאר מיתה 

רק כי יהיה נמחה שמו מן העולם שאם היה נשאר הבית לקרוביו או  הוסיף עליו שלא יהיה לו שום דבר כלל בעולם

  ... היה נזכר שמו על ביתומי שיהיה היה שם וזכרון עוד להמן כי 

לעומלי  שלישלבנין ב"ה ו שלישובמדרש )עיין במדרש אגדת אסתר פרשה ה, א( לג' חלקים נחלק עושרו של המן 

דהיינו התורה וב"ה ומרדכי ואסתר, כי  כי מצד אלו שלשה הם בטול לכח המןלמרדכי ואסתר, ופי' זה  שלישתורה ו

זה היו גוברין על המן בתורה שהיא על הכל וגם ב"ה הוא גובר על כח המן התורה היא לישראל והיא על הכל ובכח 

כמו שיתבאר ואלו שני דברים דהיינו ב"ה והתורה שניהם מגיע מעלתם עד שער החמשים אשר משם בא מפלת 

  ...המן הרשע
 תורה תמימה 

אף שיבה בחימה, דאזל ולמעלה כתיב והמלך קם בחמתו, מקיש שיבה לקימה, מה קימה בחימה  -)ח( והמלך שב 

ואשכח למלאכי השרת דאדמו ליה כגברי וקא עקרי לאילני דבוסתנא, ואמר להו מאי עובדייכו, אמרו ליה, דפקדינן 

 המןג( ]מגילה ט"ז א'[:
And the king rose in his wrath...and the king returned out of the palace garden. His returning is put on the same footing 
as his arising. Just as the arising was in wrath, so the returning was in wrath. For he went and found ministering angels in 
the form of men who were uprooting trees from the garden. He said to them, What are you doing? They replied: Haman 
has ordered us. He came into the house, and there ‘Haman was falling upon the couch’. ‘Falling’? It should say. ‘had 
fallen’? — R. Eleazar said: This informs us that an angel came and made him fall on it. Ahasuerus then exclaimed: 
Trouble inside, trouble outside! 

 נפל מבעי ליה, א"ר אלעזר, מלמד שבא מלאך והפילו עליהד( ]שם שם[: -והמן נפל 
 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( אסתר פרק ח סימן ב
עמדה אסתר בדבר  ה' שניםקבץ המן אוצרות למרדכי,  חמש שנים]ב[ ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. 

 מרדכי, שלא הגידה מולדתה ואת עמה, משנת ז' למלכותו עד י"ב שנה למלכותו: 
  מלבי"ם 

)ב( ויסר, המשנה היה נושא טבעת המלך מעת שנתן המלך הטבעת להמן, ומספר כי תיכף נתן הטבעת למרדכי 

שבהם התהלל אותו רשע  בריםשני דמבלי הפסק, ולא נתנה על ידו, רק מיד המן ליד מרדכי, ותשם אומר הנה 

ויסר את גדולתו כבוד עשרו ואת אשר גדלו המלך, עתה כרגע הסבו למרדכי הצדיק יכין רשע וצדיק ילבש, נגד 

 :בית המןותשם את מרדכי על  עשרואשר העביר מהמן, ונגד  טבעתו
  תורה תמימה 

, התם כתיב )פ' מקץ( ויסר פרעה את והבניה של רחל גדולתן שא"ר בנימין בר לוי,  -)ב( ויסר המלך את טבעתו 

טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף וכאן כתיב ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכיא( ]מ"ר 

 פרשה ג' פסוק א'[:

  

  אור חדש למהר"ל 
שום צד שלא  )ה( אם על המלך טוב וגו' )אסתר ח, ה( פירוש הכתוב כי הדבר שהוא ראוי לעשות לגמרי שאין לו

יהיה נעשה וזה כאשר המעשה הוא טוב לעושה גם הוא ראוי אל המקבל וגם המעשה מצד עצמו הוא ראוי ולכך 

 ואם מצאתי חן בעיניואמרה  המקבלשהוא טוב לו וכנגד שהוא ראוי מצד  העושהוזהו מצד  אם על המלך טובאמר 

ר"ל שכך  וכשר הדברראוי מצד המקבל, ואמרה עוד  שהוא מקבל אשר נעשה לו כיון שהוא מוצא חן בעיניו א"כ הוא

ולפעמים אף שמצא המקבל חן בעיניו וראוי לעשות מצד העושה וכן הוא  בצד עצמווהוא כשר  מדת היושרנותן 

ולפיכך יכתב להשיב הספרים ואף  ...ראוי לעשות מצד המקבל מ"מ אין ראוי לעשות מצד עצמו שהוא כנגד היושר 

כאשר המבקש הוא  יש לעשות לפנים משורת הדיןשיב הספרים אשר נכתבו בשם המלך מ"מ כי אין ראוי כ"כ לה

 טוב והוא עושה כל ענין שלו לפנים משורת הדין לכך יעשה עמו ג"כ לשנים משורת הדין ויכתוב להשיב הספרים. 
  מלבי"ם 

וכל אחד יהיה בא'  מבוקשהאו מפני  המבקש)ה( אם על המלך טוב, ר"ל כי הממלא בקשת חבירו, יהיה או מפני 

שמקוה להשיג איזה תועלת או הנאה מן משני פנים, אם מפני שהמבקש או המבוקש מצא חן בעיניו, או מפני 

, ותחלה אמרה אם רצה למלאות שאלתה מצד שהיא או מן המבוקש עצמו בשיעשהו, או המבקש בשימלא שאלתו
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א שהמבוקש טוב ויפה בעיניו ואם מצאתי חן לפניו הוא המבוקש עצמו מצאו חן בעיניו, וז"ש אם על המלך טוב הו

שהמבקש נושא חן, והוסיפה אופן השני אם רוצה למלאות שאלתה מצד שישיג הנאה ותועלת מן המבקש או 

המבוקש, ועז"א וכשר הדבר לפני המלך היינו שישיג תועלת מן הדבר בעצמו כי היושב על כסא עמים ימצא תועלת 

ובה אני בעיניו הוא שמוצא תועלת ממנו, ובזה ימלא שאלתי מצדי לבל אמות בראותי צרת בשיעשה צדק ויושר, וט

עמי, וכונה בזה שצריך הוא למלאות שאלתה מצד ארבעת הפנים האלה יחד שכולם כאן נמצאו וכאן היו, יכתב 

בת להשיב עתה פרטה עצתה הנ"ל בפרטות שישלח המלך רצים לקחת את הספרים החתומים שבהם כתוב מחש

 המן בחזרה, כי השרים אין יודעים עדיין מה כתוב בהן, ולא יהיה בזה בזיון אל המלך:
 

  אור חדש למהר"ל 
ברעה אשר )ו( כי איככה וגו' )אסתר ח, ו( מה שהוצרך לומר איככה שני פעמים שאם כתב כי איככה אוכל וראיתי 

היה נראה שלא היה בקשתה רק אם ישאר לה עמה אף על גב דמשפחתה יהיו  ,ובאבדן מולדתי ימצא את עמי

 נאבדין ואם ישאר לה מולדתה אף על גב שימצא רע את עמה אינה מקפדת, 

 ולכך אמרה שכל אחד לא אוכל לראות 

לא ואצל עמה לא אמרה באבדן עמי, כי בודאי דבר זה אי אפשר שיהרוג את כולם ולא יהיו בורחים איזה אנשים ו

יהיו נמסרים הכל בידיהם, גם כי דבר זה היתה בטוחה מן הש"י שלא יאבדו ישראל כלם אבל אצל מולדתה שייך 

 לומר שיהיו נאבדים לגמרי. 
  מלבי"ם 

)ו( כי איככה, נתנה טעם על שא"א לכתוב ספרים אחרים חתומים שיונחו ג"כ ביד השרים עד בוא מועד, ויהיו כתוב 

כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי תיכף עד שיגיע  א(בזה יש שני ריעותות: בהן הפך הראשונים, כי 

עקר הדבר כי בהגיע הזמן לא ישמעו לקול  ב(הזמן המוגבל, כי בתוך הזמן הזה יהיו נכונים למשסה וחרפות, 

 הספרים האחרונים, ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי, והם ממש הדברים שדברה בפסוק ג':

 

 רש"י אסתר פרק ח פסוק יא
 :לא שלחו את ידם שהראו לכל שלא נעשה לשם ממוןכאשר נכתב בראשונות והם בבזה  -)יא( ושללם לבוז 

  אור חדש למהר"ל 
יב( ואצל אגרת המן כתיב )שם ג, יג( טף  -)יא( טף ונשים ושללם לבוז, ביום אחד בכל מדינות המלך )אסתר ח, יא 

שהיה המן רוצה  כי כוונת המן עליהם לעשות בהם אבדון גמורונשים ביום אחד ושללם לבוז, כי למעלה ר"ל 

אבדון גמור כי כליה במקצת אין זה אבוד  להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים וכאשר היה הכל ביום אחד זהו

גמור ולא תליה האבוד הגמור מה שהיה שללם לבוז כי לא היה כוונתו על זה ולכך כתיב טף ונשים ביום אחד 

אבל כאן עיקר הכונה היה לעשות פרסום מה שעשו באויביהם והכל בשביל ושללם לבוז כי טף ונשים כליון גמור 

, ולעיל פרשנו גם שללם לבוז הוא פרסום גדול יותרכתיב טף ונשים ושללם לבוז כי ולכך  לבטל הספרים הראשונים

 כן 

כי הם עצמם הם עיקר ואלו ממון שלהם אין זה רק שמשמש  ישראל הפרש גדול בינם ובין ממון שלהםועוד כי אצל 

באחרונה בפני  לצרכיהם מה שהם צריכים ולכך עשה חלוק והפרש בינם ובין ממון שלהם לכך אמר ושללם לבוז

כי גם כן הם נבראים לשמש את ישראל ולכך זכר את הממון  אבל האומות הם והממון שלהם הכל דבר אחדעצמו 

 עמהם ואמר טף ונשים ושללם לבוז וזה נכון.
להקהל ולעמוד על נפשם )אסתר ח, יא( וגומר מפני כי היהודים הם פזורים ונפרדים בין האומות לכך צריכים 

ים לעשות מעשה אבל למעלה שכתב )שם ג, יג( שכל עם ומדינה יהרגו היהודים אין צריכים להקהל להקהל אם רוצ

ביחד כי הם ביחד בקבוץ, ואמר להקהל ולעמוד על נפשם לומר כי זה שהם יהרגו את אויביהם נקרא זה לעמוד על 

ל מה שיהרגו הם נפשם ולא תאמר לא היה צריך להם רק להשיב את הספרים ולא יהרגו שונאיהם בהם אב

ועל זה אמר לעמוד על נפשם כי ההריגה בשונאיהם זה רק שעומדים על נפשם כי ישראל שונאיהם למה להם זה 

כאשר הם בגלות בין העמים אם יש שונא להם כמו שהם אלו שהם מזרע עמלק האגגי כאשר הוא צורר ישראל 

ה המן רוצה לכלותם כ"ש כי אח"כ יחשבו כי ותמיד הם עומדים לכלות ישראל לכך אם ישארו כמו שהיה עתה הי

    ...,היהודים עמדו עליהם להנקם מהם שרצו לכלותם ותמיד יחשבו להפילם ולכך אמר ולעמוד על נפשם
  מלבי"ם 

כי )יא( והנה מה שהמן אמר בפקודתו להשמיד להרוג ביום אחד ושללם לבוז, ומרדכי אמר ושללם לבוז ביום אחד, 

כי לא לתפארת יהיו להם שיתראה כאלו עקר מגמתם היה לשלול , הודים לא יקחו מן השללבאמת מרדכי רצה שהי
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אבל אחר שהאגרות האחרונות נכתבו באופן שיהיו באור והוספה אל מה שהחסר בהראשונות, , שלל ולבוז בוז

"כ הוכרח בהכרח לא יכלו לגרוע דבר ממה שכתוב בהראשונות רק להוסיף עליהם, כי כתב המלך אין להשיב, וע

לכתוב באגרותיו ושללם לבוז בל יתן מגרעת בפקודת המלך, והתחכם בזה ששנה לכתוב שהשמדה והבזה תהיה 

ביום אחד, וזאת ידע שאחר שלא נתן להם רשות לשלול רק ביום אחד יום י"ג שהוא יום המיוחד אל הנקמה 

, ובזה יבינו שהוזהרו מקחת יל השללבשונאיהם, בודאי לא יעזבו ישראל את העקר לעשות נקמה באויבי ה' בשב

מן השלל מאומה, אבל המן אם היה פוקד שהשלל יהיה רק ביום אחד ידע שיעטו כולם אל השלל ולא ישמידו, ולכן 

 צוה שביום י"ג לא יבוזו רק יהרגו והשלל יהיה אח"כ:
 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( אסתר פרק ח סימן טו
שנאמר בו ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מה הוא לה, שהרי כתבו  ]טו[ ומרדכי יצא מלפני המלך. לאחר

למעלה וישב מרדכי אל שער המלך, ששב אל שקו ואל תעניתו, ועדיין לא היה מכיר בו המלך שהוא קרוב לאסתר 

צהלה ושמחה. אלו היהודים המלכה, אלא לאחר שנודע לו בא לפני המלך, וילבש בגדי מלכות: והעיר שושן 

 ושן:שבש
  אור חדש למהר"ל 

בלבוש מלכות תכלת אחד וחור שנים עטרת זהב  חמשה בגדים)טו( ומרדכי יצא )אסתר ח, טו( וגו' הכתוב מספר 

כי המלבוש הוא כסוי לכל ארבע צדדין של שלשה ותכריך בוץ ד' וארגמן חמשה שראוי אל מלבוש כבוד חמשה 

    ...צד הוא מיוחד שאין זה כמו זה לכן היו חמשה מיני בגדים וכלאדם ועטרה על ראשו 
  מלבי"ם 

שלא קבל על עצמו שום גדולה עד שנכון לבו בטוח שהיתה אורה )טו( וספר שמרדכי יצא להודיע צדקת מרדכי 

שאז יצא בלבוש מלכות לא קודם, וספר שהעיר שושן שמחה, לקיים דברי החכם )משלי  ותשועה לאחיו האומללים

 עם, שגם העמים כולם שמחו ברבות מרדכי הצדיק:כט( ברבות צדיקים ישמח ה

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( אסתר פרק ח סימן טז
ושמחה , שנאמר כי נר מצוה ותורה אור )משלי ו, כג(, אורה זו תורה]טז[ ליהודים היתה אורה ושמחה. א"ר יהודה 

נאמר שש אנכי על אמרתך )תהלים , שוששון זו מילה, ]שנאמר ושמחת בחגך )דברים ט, ז([, זו שמחת יום טוב

, וכן הוא אומר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך )דברים כח, י(, ויקר אלו תפיליןקיט, קסב(, 

  ?paternalistic :ויקר. בעיני הגוים תפילין שבראש:ותניא ר' אליעזר הגדול אומר אלו 

  אור חדש למהר"ל 
הודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר )אסתר ח, טז( א"ר אליעזר א"ר יהודא אורה )טז( ובגמרא )מגילה טז, ב( לי

זו תורה וכן הוא אומר כי נר מצוה ותורה אור )משלי ו, כג(, שמחה זו י"ט וכן הוא אומר ושמחת בחגיך )דברים טז, 

קר אלו תפילין וכן הוא יד(, וששון א"ר אלעזר זו מילה וכן הוא אומר שש אנכי על אמרתיך )תהלים קיט, קסב(, וי

אומר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך )דברים כח, י( ותניא ר' אליעזר אומר אלו תפילין 

וזכו לתורה אף כי כבר היה להם  כאשר היו גוברים על המן זכו ישראל למדריגה עליונה מאודשבראש, ופי' דבר זה 

וקודם זה אף שהיה התורה להם היה להם מונע הוא עמלק  השכליתזכו להיות דביקים במעלות התורה התורה 

המבטל את דביקת ישראל בתורה ולכך זכו ישראל באותו זמן אל הדביקות במעלת התורה לגמרי וכן כל אלו 

והתורה היא  היה דביקים לגמרי במעלת י"ט ובמעלת המילה ובמעלת התפיליןשנזכר כי כאשר גברו על עם המן 

 השכלמדריגתה ומעלה על כל מ"מ מפני שהיא שייך אל התורה האדם דבק במעלה הזאת ואף כי ראשונה להיות 

כי  לנפש האדםשהוא  הי"טוהשכל הוא עליון לכך הוא קודם לקבל אותה מדריגה שהיא התורה ואח"כ מדריגת 

והיא  בגוף האדםשהיא  המילההשמחה הוא לנפש והוא מדריגה עוד יותר אשר זכו אליה וי"ט הוא יום קדוש ואח"כ 

מצות קדושה שהרי כתיב )ירמיה יא, טו( ובשר קדש יעברו מעליך, זהו המילה, וכך תקנו בברכה וצאצאיו חתם 

הרי אלו ג' מצות אשר זכו ישראל אליה כלם מדרגות קדושות כל אחת ואחת מעלה יותר עליונה באות ברית קודש 

אותה השכל וי"ט הוא לנפש כי השמחה של י"ט הוא לנפש  מן ראשונה שזכו לתורה שהתורה היא שכלי ומקבל

והוא עוד יותר מעלה והמילה הוא לגוף וכאשר יש קדושה לגוף הוא עוד יותר מעלה והתפילין אשר זכו אליה עוד 

יותר קדושה כי בתפילין שם ה' לגמרי הוא על האדם והם הפאר שהוא על הכל ולפיכך התפילין הוא על הכל ובכח 

intuitive. Would have expected something -counter דביקות שישראל דביקים בו יתברך לגמריהתפילין ה

connected to the body not to be as important as that connected to the mind or the soul.  
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  תורה תמימה 
וחזו אילת השחר שבקעה אורה, אמר ליה רבי חייא רבה ורבי שמעון בר חלפתא היו מהלכין בדרך  -ליהודים וגו' 

מאי טעמא,  ר' חייא לר' שמעון, כך היא גדולתן של ישראל קימעא קימעא, וכל מה שהולכת היא רבה והולכת,

דכתיב )מיכה ז'( כי אשב בחושך ה' אור ליו( כך בתחלה ומרדכי יושב בשער המלך ואח"כ ויקח המן את הלבוש 

צא מלפני המלך בלבוש מלכות וגו' ואח"כ ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ואת הסוס וגו' ואחר כך ומרדכי י

 ויקרז( ]ירושלמי ברכות פ"ח ה"א[:
  

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( אסתר פרק ח סימן יז
 ]יז[ ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר שמחה וששון ליהודים. מלמד שאסורים בהספד:

. קבלו עליהם, שנאמר לעשות אותם ימי משתה ושמחה, שיו"ט הוא משתה. מלמד שאסורים בתענית: ויום טוב

אסור בעשיית מלאכה, אבל כל מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אסור: ורבים מעם הארץ מתיהדים. כדרך 

 שנאמר במצרים, וגם ערב עלה אתם )שמות יב, לח(, ולעתיד לבא כתיב אשר יחזיקו עשרה אנשים )זכריה ח, כג(: 
  רש"י 
 מתגיירים: -מתיהדים )יז( 

  אור חדש למהר"ל 
דבר זה לא נמצא בשאר )יז( ובכל מדינה ומדינה )אסתר ח, יז( וגומר ורבים מעמי הארץ מתיהדים )שם( וגו' 

שהוא נצוח עמלק לפי שגורם עמלק לבטל אחדות הש"י וכדכתיב )עובדיה כא( ועלו מושיעים  גאולות רק בכאן

וכה וגו' ולכך בכאן שהפילו עמלק היו רבים מעמי הארץ מתיהדים כאשר היה לשפוט את הר עשו והיתה לה' המל

  ?Distinction from Eiruv Rav that accompanied Jews out of Egyptבטל כח המן. 

  

 


