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ִריֵסי ַהֶמֶלך ֲאֶשר ֶהֱעִמיד ְלפֶניָה ) ה( ַָוִתְקָרא ֶאְסֵתר ַלֲהָתך ִמּסָ ׁ ְּ ְ ּ ּ

ַּוְתַצֵוהו ַעל ָמְרֳדָכי ָלַדַעת ּּ ּ ַמה ֶזה ְוַעל ַמה ֶזהּ ְַוֵיֵצא ֲהָתך ֶאל ) ו( :ּ ּ
ְָמְרֳדָכי ֶאל ְרחֹוב ָהִעיר ֲאֶשר ִלפֵני ַשַער ַהֶמֶלך ּ ׁ ְׁ ַּוַיֶגד לֹו ) ז( :ּ ּ

ֶסף ֲאֶשר ָאַמר ָהָמן  ל ֲאֶשר ָקָרהו ְוֵאת פָרַשת ַהּכֶ ָׁמְרֳדַכי ֵאת ּכָ ׁ ָׁ ּ ּ ּ
ְיהוִדיים ִּלְשקֹול ַעל ִגְנֵזי ַהֶמֶלך ּבַ ּ ְ ּ ּ ְיהוִדים{\ ׁ ּּבַ ָדם} \ּ ְוֶאת ) ח( :ְלַאּבְ

שוָשן ְלַהְשִמיָדם ָנַתן לֹו ְלַהְראֹות  ָתב ַהָדת ֲאֶשר ִנַתן ּבְ ׁפְתֶשֶגן ּכְ ׁ ׁ ׁ ּׁ ּ ּ ַ ּ
ן לֹו  ְֶאת ֶאְסֵתר וְלַהִגיד ָלה וְלַצוֹות ָעֶליָה ָלבֹוא ֶאל ַהֶמֶלך ְלִהְתַחּנֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ּוְלַבֵקש ִמְלפָניו ַעל ַעָמה ּ ׁ ָּ ּ ּ ַוָיבֹוא ֲהָתך ַוַיֵגד ְלֶאְסֵתר ֵאת ִדְבֵרי )ט( :ּ ּ ּ ּ ְּ

ַּוֹתאֶמר ֶאְסֵתר ַלֲהָתך ַוְתַצֵוהו ֶאל ָמְרֳדָכי) י( :ָּמְרֳדָכי ּ ּ ּּ ּ ל ) יא( :ְ ּכָ
ה  ל ִאיש ְוִאּשָ ַׁעְבֵדי ַהֶמֶלך ְוַעם ְמִדינֹות ַהֶמֶלך יֹוְדִעים ֲאֶשר ּכָ ׁ ׁ ּ ְּ ְ

ְֲאֶשר ָיבֹוא ֶאל ַהֶמֶלך ֶאל ֶהָחֵצ ּ ּר ַהפִניִמית ֲאֶשר לֹא ִיָקֵרא ַאַחת ׁ ׁ ְ ּ
ָּדתֹו ְלָהִמית ְלַבד ֵמֲאֶשר יֹוִשיט לֹו ַהֶמֶלך ֶאת ַשְרִביט ַהָזָהב  ׁ ּ ׁ ְׁ ּ

ְׁוָחָיה ַוֲאִני לֹא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל ַהֶמֶלך ֶזה ְשלֹוִשים יֹום ׁ ) יב( :ְּ
ַּוַיִגידו ְלָמְרֳדָכי ֵאת ִדְבֵרי ֶאְסֵתר ּ ּ ּ ּ ׁאֶמר ָמְרֳדַכי ְלָהִשיב ֶאל ַּויֹ) יג( :ּ ּ

ל ַהְיהוִדים ית ַהֶמֶלך ִמּכָ ֶּאְסֵתר ַאל ְתַדִמי ְבַנפֵשך ְלִהָמֵלט ּבֵ ּ ְ ְּ ּ ׁ ְּ ּ ּ: 
ֵעת ַהזֹאת ֶרַוח ְוַהָצָלה ַיֲעמֹוד ) יד( י ִאם ַהֲחֵרש ַתֲחִריִשי ּבָ ּּכִ ׁ ּׁ ּ

ַּלְיהוִדים ִמָמקֹום ַאֵחר ְוַאְת וֵבית ָאִביך ֹתאֵבדו וִמ ּ ּ ּּ ְּ ּ י יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ּ
זֹאת ִהַגַעְת ַלַמְלכות ּּכָ ּ ַּוֹתאֶמר ֶאְסֵתר ְלָהִשיב ֶאל ָמְרֳדָכי) טו( :ּּ ּ ּׁ: 

שוָשן ְוצומו ָעַלי ְוַאל ) טז( ְמְצִאים ּבְ ל ַהְיהוִדים ַהּנִ נֹוס ֶאת ּכָ ֵּלך ּכְ ּ ּ ּׁ ׁ ּ ְ

ֹּתאְכלו ְוַאל ִתְשתו ְשלֶשת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום ַגם ֲאִנ ׁ ׁ ּׁ ּּ ּ ּי ְוַנֲערַֹתי ָאצום ּ
ן וְבֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהֶמֶלך ֲאֶשר לֹא ַכָדת ְוַכֲאֶשר ָאַבְדִתי  ּּכֵ ּׁ ׁ ְּ ּ

כֹל ֲאֶשר ִצְוָתה ָעָליו ֶאְסֵתר) יז( : ָּאָבְדִתי ַּוַיֲעבֹר ָמְרָדָכי ַוַיַעש ּכְ ּּ ׁׂ ּ ּ:  
  

 'ד', אסתר רבה ח. 2

ותקרא אסתר להתך רבנן דתמן אמרין התך זה דניאל ולפי 

חתכוהו מגדולתו נקרא התך חתך ורבנן דהכא אמרין שחתך ש

את הדברים לדעת מה זה ועל מה זה אמרה לו לך אמור לו 

מימיהם של ישראל לא באו לצרה כזאת שמא כפרו ישראל 

שם (בזה אלי ואנוהו ושמא כפרו בלוחות דכתיב בהן ) ו"שמות ט(

  :מזה ומזה הם כתובים) ב"ל
  

  'א, ו"מגילה ט. 3
תר להתך אמר רב התך זה דניאל ולמה נקרא שמו התך ותקרא אס

שחתכוהו מגדולתו ושמואל אמר שכל דברי מלכות נחתכין על פיו 
לדעת מה זה ועל מה זה אמר רבי יצחק שלחה לו שמא עברו 
  .ישראל על חמשה חומשי תורה דכתיב בהן מזה ומזה הם כתובים

  'א, ב"מגילה י. 4
חאי מפני מה נתחייבו שונאיהן שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יו

של ישראל שבאותו הדור כליה אמר להם אמרו אתם אמרו לו 
מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע אם כן שבשושן יהרגו שבכל 
העולם כולו אל יהרגו אמרו לו אמור אתה אמר להם מפני 
שהשתחוו לצלם אמרו לו וכי משוא פנים יש בדבר אמר להם הם 

ף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהן אלא לא עשו אלא לפנים א
  . ענה מלבולפנים והיינו דכתיב כי לא

  

 ח"י', אסתר רבה ז. 5

אמר לו משה כלום יש אדם כשר באותו הדור אמר לו יש ושמו 

מרדכי אמר לו לך והודיעו כדי שיעמוד הוא משם בתפלה ואני 

ה אמר לו רועה נאמן כבר "מכאן ונבקש רחמים עליהם לפני הקב

נכתבה אגרת כלייה על ישראל אמר לו משה אם בטיט היא 

חתומה תפלתנו נשמעת ואם בדם נחתמה מה שהיה הוא אמר לו 

בטיט היא חתומה אמר לו משה רבינו לך והודיע למרדכי מיד 

  .הלך והודיע למרדכי
  
  י"ורש' א, ב"מגילה י. 6

רצון מרדכי והמן לעשות כרצון איש ואיש אמר רבא לעשות כ
  .מרדכי דכתיב איש יהודי המן איש צר ואויב

  : הם היו שרי המשקים במשתה-כרצון מרדכי והמן 
 

  'ה', ח אסתר ד"מש. 7
שמא עברו ) מגילה טו(ק " דרשו במגילה פ-מה זה ועל מה זה 

מזה ) טו, שמות לב(ישראל על חמשה חומשי תורה דכתיב בהן 
אסתר ( מה שנחלקו במדרשים על פי, הענין. ומזה הם כתובים

והכוונה דישראל , אם החותם היה של דם או בטיט) יח-רבה ז
שהשתחוו ) א"מגילה יב סע(, באותו דור נתחייבו על שני דברים

ואם דנענשו בשביל . ושנהנו מסעודתו של אחשורוש, לצלם
ואם , ז מיתה"ההשתחויה לצלם היה החותם של דם דחייבין ע

, ז חיוב מיתה והיה חותם של טיט"ין עמשום שנהנו מסעודתו א
) א"מגילה יב סע(ובגמרא , דזה רומז על עבדות בחמר ולבנים

ונמצא מרדכי היה קצת גורם שלא , אמרו כרצון איש זה מרדכי
' סנהדרין פ(' וכן אמרו דניאל להיכן הלך וכו, מסר נפשו על זה

דאלו היה שם היה מוסר נפשו על זה והיו כל ) דף צג(, )חלק
ו "פ(ואיתא בירושלמי שקלים , שראל אחריו מוסרין נפשםי

דכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש דקדוקיה ואותיותיה ) א"סה

וזה , הכל היו מרומזים בלוחות דכתיב מזה ומזה הם כתובים
ולמרדכי לדעת מה ) מגילה טו(ששלחה אסתר להתך זה דניאל 

ל אם על שנהנו מסעודתו ש, על מה העונש, זה ועל מה זה
, ז חיוב מיתה"אחשורוש שאינו אך דקדוק מדברי סופרים שאין ע

וזה יבררו התך , או על שהשתחוו לצלם, אולם נרמז הוא בתורה
 .ק"ודו. ומרדכי בעיונם הדק

 

  'ה', ח אסתר ד"מש. 8
הכוונה כי גדולתו אצל ). מגילה טו( שחתכוהו מגדולתו -התך 

' ל תפילת גי היה אשר מסר עצמו למיתה ע"שלומי אמוני בנ
אמנם , פעמים בכל יום במידי דרבנן ולהשליך לגוב אריות

ואחרי שאמר , עכשיו כי כל העם נתעוררו לתשובה גדולה כזו
ודתיהם שונות הלכו וצמו שלשת ימים וקראו צום ובכי ולמדו 

, ומסרו עצמם על קדושת השם וקיום הדת באופן נפלא, תורה
ה אשר טמון מסירת כ נתמעט גדולתו של דניאל כי ראו עת"א

 .נפש בכח הישראלי ואין הוא יחיד בזה והבן
  

 ו"תתרמ ',אילקוט שמעוני אסתר . 9

, אמר רבה מאי כשבת. 'כשבת המלך אחשורוש על כסא וגו

אמר בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא ולא , כשנתישבה דעתו

  ....  שבעין אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהון הרי..., טעינא

ולים בני ז גד"באו לפניו קכ ...בשנת שלש למלכו עשה משתה 

הפרתמים ושרי  ..., ז מדינות שהיה שליט בהם"מלכים מן קכ

ובשביל שראו בגדי בית המקדש , ומישראל היו שם, מדינות לפניו

  .... היו בוכים ומספידים שם

אמר מר זוטרא בר חנינא , בהראותו את עושר כבוד מלכותו

 וכשראו ישראל כלי בית ..., מלמד שלבש בגדי כהונה וישב

אמרו לו אין היהודים רוצים , המקדש לא היו רוצים להסב לפניו

ו להם מסיבה להסב בשביל שהם רואים כלי בית המקדש ועש

  :ובשביל שיהיו מצירין לפיכך ימים רבים ימים של צער, לעצמם
  

  ז"סנהדרין צ. 10
תנאי רבי אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם כ

לאו אין נגאלין אמר ליה רבי יהושע אם אין עושין תשובה אין 
נגאלין אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות 

  .ושתק רבי אליעזר ...שובה ומחזירן למוטב כהמן וישראל עושין ת
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