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 ִעם הספר

 

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו", ביום זה בו אנו זוכים לראות את " 

חידושי התורה המובאים כאן על "מגילת אסתר" נחקקים בדפוס עלי ספר, 

ואם תאמר ולשמחה זו מה היא עושה? התשובה לכך היא שחידושי תורה 

אלו נתחדשו ונאמרו על ידי תלמידי היקרים האהובים והחביבים כשלמדנו 

בדיבוק חברים וזכו לחדש חידושי תורה אלו וזכו כעת להיות חקוקים לעד 

 עלי ספר.

 –חלק מהחידושים מסומנים בכינויים שניתנו לבחורים: משיב אמרים  

)נתיבות(, שי   חיים אזולאי   –)נתיבות(, דבק מאח    שמעון יוסף ביטון 

)נתיבות(, יוסף ממן    –)נתיבות(, באר מים    אסרף   שלמה ישראל   –למורא  

)אשדוד(,   דוד סויסה )ירושלים(,  אחיה לויוכן השתתפו הבחורים )תשס"ח(: 

)באר   יוסף צרור )אשדוד(,    אברהם סרוסי )אופקים(,    אהליאב עובדיה 

 מתן אזולאי)אופקים(,  משה עראמה  )קרית ספר(,    שמואל אקטע שבע(,  

ט( : “ )אשדוד(. כמו כן השתתפו הבחורים )תשס   אלירן אוחנוב )אופקים(,  

)אופקים(,  נוריאל בוחניק  )אופקים(,   בי  ‘ נדב חג )אופקים(,   אלחנן מצליח  

ישראל אלקיים )אופקים(,  דניאל גימני  ע(:  “ )אופקים(. )תש איתמר פרץ  

יהונתן )אופקים(,  רפאל בנבנשתי  )אופקים(,  דוד יצחק אוחנה  )אופקים(,  

 )אופקים(.אוחיון 

וכשמופיע בסוגריים ליקוטי ש"ם, אלו חידושים וביאורים שזיכני החונן 

 לאדם דעת לחדש לאמיתה של תורה.  

כמו כן חבל על דאבדין ולא משתכחין הרבה חידושים שנאבדו לנו ולא 
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 זכו להגיע לבית הדפוס.

עניין ומטרת שיטה זו של לימוד בדיבוק חברים, לנסות ולחדש חידושים 

לאמיתה של תורה, מטרתה לתת הערכה עצמית וביטחון עצמי 

לתלמידים, ושיטה זו טובה הן לבחורים החזקים והן לבחורים הפחות 

חזקים, לחזקים להרגילם לחדש חידושים כפי השגתם, ולפחות חזקים 

להראות להם שהם מסוגלים לחדש גם כן חידושים נפלאים וכפי שהניסיון 

 מוכיח שלא רק הכישרון קובע כאן אלא בעיקר ההשקעה והעיון בעמקות.

ושיטה זו היא הוכחה כהצלה גדולה בפרט בדורנו אנו שרבים וטובים נפלו 

ונופלים מהעולם הקסום והנפלאה "עולם התורה", ובהרבה מהמקרים זה 

נובע מתוך ייאוש ואי מודעות עצמית לכישרונותיהם הברוכים כל אחד 

בתחומו ובעניינו, ועל ידי שיטה זו הרבה חללים הצילה להרימם מבאר 

 שחת לבאר מים חיים, לאור באור החיים. 

ולא אכחד שבהרבה מן המקרים הבחור כל כך מיואש מעצמו שהוא לא 

מוכן לנסות אפילו לחדש, והפיתרון במקרים אלו הוא "שימה בפיהם" 

לשים את החידוש בפיו להיתפס בכל מילה שלו, לשאול אותו שאלות 

דיוקים, רמזים וכדומה, וכשיש על מה להיתפס לעשות מזה חידוש עצום, 

 ועל ידי זה יתחזק ביטחונו העצמי והוא לבד ירצה לחדש עוד ועוד.

וראיתי כתוב בשם הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל שאמר לרב הגאון 

רב יוסף בוקסבוים זצ"ל שפרסם מאמרים תורניים של אברכים "אנשים 

ש"ם[ של האברכים ולא מבינים כמה חשוב –דואגים לכולל געלט ]מילגה  

 לתת להם קודם כל הערכה".
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וקראתי לקונטרס זה ליקוטי ש"ם, 'ליקוטי' כי הוא ליקוטים, ו'ש"ם' כי בזה 

 נרמז שמי ושם משפחתי בראשי תיבות.

 

ויהי רצון שנזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים, ולראות את 

צאצאינו וצאצאי בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, אמן 

 כן יהי רצון.

 המלקט ש"ם
 אדר א' תשס"ח לפ"ק

 א לפ"ק    “מהדורה שניה אדר תשע
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 מגילת אסתר

ֵורֹוׁש ַהֻמֵֹלְך ֵמהֹֻדֻו ְוַעד   )א( א  ֵורֹוׁש הֻוא ֲאַחׁשְ יֵמי ֲאַחׁשְ -ַוְיִהי ֻבִ

ִרים ֻוֵמָאה ְמִדיָנה:   ַבע ְוֶעש ְ ֶלְך   ב ֻכֻוׁש ׁשֶ ֶבת ַהֻמֶ ׁשֶ יִָֻמים ָהֵהם ֻכְ ֻבַ

. אמרו חז"ל )א( ויהי בימי אחשורוש )א'(  

כל ויהי לשון צער. ויש לומר הצער שבכאן 

משי"ב לעם ישראל מאחשורוש ומהמן. ) 

. פירש רש"י  הוא הוא אחשורוש (.  אמרים 

. ונראה לי  ברשעו מתחלתו ועד סופו

ההסבר לדבריו, כי נכתבה המגילה לאחר 

כל מה שמסופר בה כמבואר, ושמא תאמר 

שאחשורוש שאחרי המגילה אינו אותו 

אחשורוש שלפניה שהוא טוב כי היתה ממנו 

תשועה לישראל, לזה אמר "ויהי בימי 

אחשורוש" שזה מיירי בתחילת הסיפור 

שאז היה אחשורוש רשע לכולי עלמא, 

"הוא אחשורוש" של עכשיו בזמן כתיבת 

(. שי למורא המגילה, שנשאר ברשעותו. ) 

 י“רש ם“ליקוטי ש

מלך פרס   ]א[ )א( ויהי בימי אחשורוש. 

היה שמלך תחת כורש לסוף שבעים שנה 

הוא ברשעו   הוא אחשורוש. של גלות בבל:  

שמלך מעצמו   המלך. מתחלתו ועד סופו:  

מהדו ועד כוש ולא היה מזרע המלוכה:  

המולך על מאה ועשרים ושבע מדינות  וגו'.

כמו שמולך מהדו ועד כוש שעומדים זה 

אצל זה וכן )מלכים א ד( כי הוא רודה בכל 

עבר הנהר מתפסח ועד עזה שהיה רודה 

בכל עבר הנהר כמו שהוא רודה מתפסח 

 כשבת המלך אחשורוש וגו'. )ב( עד עזה:  

כשנתקיים המלכות בידו ורבותינו פירשוהו 

. מובא במדרש שזכתה למלוך על קכ"ז מדינות בזכות שרה שבע ועשרים ומאה מדינה 

שחייתה קכ"ז שנה. וצריך להבין מה עניין שמיטה אצל הר סיני, מה הקשר בין מה ששרה 

מדינות? ונראה לבאר על פי מה ‘  שנה לזה שזכתה אסתר למלוך על קכז ‘  אמנו חייתה קכז 

שאמרו חז"ל על מנין שנות חייה של שרה אמנו שהיתה בת עשרים כבת שבע ליופי, רצונם 

לומר מתייחסת ליופי כבת שבע שלא איכפת לה כלל מהיופי החיצוני. ולפי שאסתר גם כן 

ולא כתוב מדינות מדינה.  (.  ליקוטי ש"ם הלכה במידותיה של שרה לכן זכתה למה שזכתה. ) 

)מ. חגורה, ד. לשון רבים היות ומלכותו הייתה חזקה על כולם כאילו זה היה מדינה אחת.  

. פירש רש"י ז"ל כשנתקיימה מלכותו. וטעם פירושו כי לשון ישיבה מורה )ב( כשבתאוחנה(. 

רק כאן המלך אחשורוש.  (.  ליקוטי ש"ם על קביעות וכמו שביארנו באריכות במקום אחר. ) 
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יָרה:   ן ַהֻבִ ׁשֻוׁשַ ֻבְ ר  א ַמְלכֻותֹו ֲאׁשֶ ֻסֵ ֻכִ ֵורֹוׁש ַעל  ַנת   ג ֲאַחׁשְ ׁשְ ֻבִ

ה ְלָכל  ֻתֶ ה ִמׁשְ לֹוׁש ְלָמְלכֹו ָעש ָ ַרס ֻוָמַדי -ׁשָ ָריו ַוֲעָבָדיו ֵחיל ֻפָ ש ָ

ִדינֹות ְלָפָניו:  ֵרי ַהֻמְ ִמים ְוש ָ ְרֻתְ ַהְרֹאתֹו ֶאת   ד  ַהֻפַ בֹוד -ֻבְ ר ֻכְ עֹׁשֶ

מֹוִנים ֻוְמַאת -ַמְלכֻותֹו ְוֶאת ים ׁשְ תֹו ָיִמים ַרֻבִ דֻוֻלָ ְפֶאֶרת ֻגְ ְיָקר ֻתִ

 : ֹום ָהָעם   ה   י ְלָכל  ֶלְך  ַהֻמֶ ה  ָעש ָ ה  ָהֵאֻלֶ ם  ַהיִָֻמי ֹואת  ֻוִבְמל

דֹול ְוַעד  יָרה ְלִמֻגָ ן ַהֻבִ ׁשֻוׁשַ ֻבְ ְמְצִאים  ְבַעת -ַהֻנִ ה ׁשִ ֻתֶ ָקָטן ִמׁשְ

קורא לו המלך לאחר שנקבעה מלכותו 

שנים, והקדים המלך לאחשורוש ‘  לאחר ג 

  . תו כו או . לומר שמן השמים המלי י (

  . ) י גימנ ים, ד.  ( בשנת שלוש אלקי ג (

 ם“ליקוטי ש

 )ג( הפרתמים.בעניין אחר במסכת מגילה:  

עשה   )ד( ימים רבים. שלטונים בלשון פרס: 

מקום זרעוני ירקות:   גנת.  )ה( להם משתה:  

 י“רש

יש דעה שאומרת שאחשורוש זה כורש וזה מרומז שכתוב בשנת שלוש למולכו אל למולכו. 

תקרי מולכו אלא מלאכתו שכורש נתן לבני ישראל לבנות את בית המקדש ואחר כך 

. בא לומר שלא לפניו   (. נ. חג'בי הפסיק את זה באמצע, ואחרי שלוש שנים עשה משתה. ) 

)ד( (.  א. לוי עשה להם סעודה בלבד בלעדיו אלא הוא עצמו ישב איתם בסעודה לכבדם. ) 

המדרש כותב שכל יום בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו.  

שאחשורוש הראה   –אחשורוש הראה לעם שש אוצרות וזה מרומז בפסוק שכתוב בהראותו  

 (.נ. חג'בי לכולם שש אוצרות א' עושר. ב' כבוד. ג' מלכותו. ד' יקר. ה' תפארת. ו' גדולתו. ) 

. היינו היופי והעשירות של בית המלכות שנותן כבוד וחשיבות לבית עושר כבוד מלכותו 

. היינו החשיבות והמעלות של המלך ואת יקר תפארת גדולתו (.  ליקוטי ש"ם המלוכה. ) 

. פירש רש"י שימים רבים עשה להם משתה. ולכאורה זה ימים רבים   (. ליקוטי ש"ם עצמו. ) 

פשוט ומה הוצרך רש"י לפרש כאן. ונראה שבא למנוע מאתנו שלא נפרש שהראה את 

עושר כבוד מלכותו וכו'... שמונים ומאת יום. לזה פירש שהמשתה היה שמונים ומאת יום. 

. ובמלואת כתיב ובמלאות קרי, הכתיב מלמד שהימים עצמם )ה( ובמלאות (.  דבק מא"ח ) 

היו מלאים וכן כל יום ויום היה משתה, וזה לא שיעמם אותם או שנמאס להם אלא הרגישו 

(. א. לוי, א. עובדיה 'מלאים' בימים האלו, והקרי זה כפשוטו כשנסתיימו הימים ההם. ) 
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ֶלְך:  ַהֻמֶ ַתן  י ֻבִ ֻנַת  ֻגִ ֲחַצר  ֻבַ ם  ָאחֻוז   ו   ָיִמי ֻוְתֵכֶלת  ס  ְרֻפַ ֻכַ חֻור 

ַחְבֵלי  ׁש ִמֻטֹות ָזָהב -ֻבְ ִליֵלי ֶכֶסף ְוַעֻמֻוֵדי ׁשֵ ָמן ַעל ֻגְ בֻוץ ְוַאְרֻגָ

ַהט  ׁש ְוַדר ְוסָֹחֶרת:  -ָוֶכֶסף ַעל ִרְצַפת ֻבַ ְכֵלי ָזָהב   ז ָוׁשֵ קֹות ֻבִ ְוַהׁשְ

ֶלְך:   ַיד ַהֻמֶ ִלים ׁשֹוִנים ְוֵיין ַמְלכֻות ָרב ֻכְ ִתיָֻה   ח ְוֵכִלים ִמֻכֵ ְ ְוַהׁשֻ

י  ֻכִ ת ֵאין ֹאֵנס  ל -ַכֻדָ ֶלְך ַעל ֻכָ ד ַהֻמֶ ֹות -ֵכן ִיֻסַ יתֹו ַלֲעש  ַרב ֻבֵ

מדוע לא כתוב אחשורוש, ועוד המלך,  

ל דרשו שכל מקום שכתוב המלך זה “ שחז 

ה ומה בא לרמוז כאן? ואפשר “ רמז לקוב 

העמיד את עם ישראל בניסיון ‘  שרומז שה 

)ו( (.  י, אלקיים. ד, אוחנה משתה אחשורוש ) 

ר חור  חו ז על  , בא לרמו . חי"ת רבתי

שבמקרא )שמות לה, ל( "בצלאל בן אורי 

בן חור", שכאן אחשורוש השתמש בבדים 

הכי יקרים וחשובים כמו במשכן להראות 

)ז( (.  ליקוטי ש"ם את כבוד עושר מלכותו. ) 

. רש"י הביא את דרשת ויין מלכות רב 

ן  חז"ל שהשקה אותם כל אחד ואחד יי

שהוא זקן ממנו, ואפשר שזה נלמד מהתיבה 

א. 'רב', לשון גדולה שהיין רב גדול ממנו. ) 

. רש"י הביא פירוש )ח( והשתיה כדת (.  לוי 

ו אונסים אותם לאכול, וקשה  שלא הי

שלכאורה לפי הפירוש הדיבור המתחיל 

היה צריך להיות 'אין אונס'? ועוד שרש"י 

הביא שכך ציוה גם לשר האופים ולשר 

הטבחים ולכאורה קשה מי דיבר כאן על 

אוכל הרי מוזכר רק שתיה? ויש ליישב 

 י“רש ם“ליקוטי ש

 . ו( נטוע באילנות:    ביתן חור כרפס  )

מיני בגדים צבעונים פירס להם   ותכלת. 

ת:   .למצעו בוץ וארגמן ז בחבלי   אחו

מרוקמים בפתילי בוץ וארגמן אותן פרס 

מטות להם על גלילי כסף ועל עמודי שש:  

על ערך לישב עליהם לסעודה:    זהב וכסף. 

קרקעות של בהט ושש וגו' מיני   רצפת. 

אבנים טובות פירשו רבותינו, ולפי משמעות 

 והשקות בכלי זהב. )ז( המקרא כך שמם:  

משונים זה מזה וכן   שונים. כמו ולהשקות:  

ודתיהם שונות, ורבותינו דרשו מה שדרשו: 

הרבה, ורבותינו אמרו   ויין מלכות רב. 

שהשקה אותם כל אחד ואחד יין שהוא זקן 

לפי שיש סעודות שכופין   כדת.  )ח( ממנו:  

את המסובין לשתות כלי גדול ויש שאינו 

יכול לשתותו כי אם בקושי אבל כאן אין 

לשון יסוד כלומר כן תקן וצוה:   יסד. אונס:  

על כל שרי הסעודה שר   על כל רב ביתו. 

האופים ושר הטבחים ושר המשקים: 

לכל אחד רצונו:   לעשות כרצון איש ואיש. 
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ְרצֹון ִאישׁ   ט                                                ָוִאיׁש:-ֻכִ

ר  ְלכֻות ֲאׁשֶ ית ַהֻמַ ֻבֵ ים  ָנׁשִ ה  ֻתֵ ָתה ִמׁשְ ה ָעש ְ ְלֻכָ י ַהֻמַ ֻתִ ַוׁשְ ם  ֻגַ

ֵורֹוׁש:  ֶלְך ֲאַחׁשְ טֹוב ֵלב   י   ַלֻמֶ ִביִעי ֻכְ ְ יֹֻום ַהׁשֻ יִָֻין ָאַמר -ֻבַ ֶלְך ֻבַ ַהֻמֶ

ְבַעת  ס ׁשִ ְגָתא ַוֲאַבְגָתא ֵזַתר ְוַכְרֻכַ ָתא ַחְרבֹוָנא ֻבִ זְֻ ִלְמהֻוָמן ֻבִ

ְרִתים ֶאת  ִריִסים ַהְמׁשָ ֵורֹוׁש: -ַהֻסָ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֵני ַהֻמֶ ְלָהִביא   יא  ֻפְ

ֹות -ֶאת  ְלַהְרא ֻות  ַמְלכ ֶכֶתר  ֻבְ ֶלְך  ַהֻמֶ ִלְפֵני  ה  ְלֻכָ ַהֻמַ י  ֻתִ ַוׁשְ

ִרים ֶאת  ָ ים ְוַהש ֻ י -ָהַעֻמִ ָמֵאן   יב  טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא: -ָיְפָיֻה ֻכִ ַוֻתְ

שרש"י נקט בדווקא בדיבור המתחיל כדת 

כי שם טמון היסוד שחז"ל דרשו כדת של 

 י“רש ם“ליקוטי ש

רבותינו אמרו שבת היה:   ביום השביעי.  )י(

תורה שהאכילה מרובה מהשתיה ועל הכל חוזר האין אונס שציוה גם לשר האופים ולשר 

)ט( )ד. אוחנה(.  רמז שהסעודה הייתה כשרה.  כדת ... רב ביתו.  (.  ליקוטי ש"ם הטבחים. ) 

(. באגרת א. עובדיה . מדוע לא עשתה זאת בארמון המיוחד לה? ) אשר למלך אחשורוש 

)י( ביום הפורים כתב שזה היה מכוון בכדי להראות שרק לאחשורוש לבדו יאתה המלוכה.  

. רש"י הביא את דרשת חז"ל ששבת היה, ואפשר להביא לזה רמז שכתוב כטוב לב השביעי

המלך ביין והיות ובשבת הושלמה הבריאה והכל נהיה טוב לכן רק בשבת יכל להיות לבו 

טוב ביין. ועוד שכל יום היה לפניו משרת אחד ובשבת כל שבעת המשרתים היו לפניו כדרך 

ה ואפשר “ ל דרשו שכשכתוב מלך לבד זה רמז להקב “ חז לב המלך,   (.  א. לוי המלכים. ) 

)ד. אוחנה(.  שלח להעניש את ושתי על שהשתעבדה בבנות ישראל.  ‘  שהרמז כאן הוא שה 

. מטרתו הייתה להראות שהתחתן עם ושתי רק בגלל יופייה ולא בגלל להראות העמים)יא( 

ד של מעלה )ד, “ שהרג אותה  ושלח אותה לפני ב ‘  לפני ה לפני המלך,  (.  ד. סויסה ייחוסה. ) 

המלכה ושתי (.  א. לוי . הטעם גרשיים לרמוז שגדל לה קרן על מצחה. ) ותמאן אוחנה(. )יב(  

. הקדים המלכה לושתי והטעם משום שאפשר שהייתה מסרבת לבוא גם בלי בדבר המלך 

הצרעת היות והחשיבה עצמה קודם למלכה ואחר כך ושתי ולכן מכבודה שהוא יבוא אליה 

. רש"י הביא ששלחה לו דברי ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו   (. א. לוי ולא היא אליו. ) 
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ְקצֹף  ִריִסים ַויִֻ ַיד ַהֻסָ ר ֻבְ ֶלְך ֲאׁשֶ ְדַבר ַהֻמֶ י ָלבֹוא ֻבִ ֻתִ ה ַוׁשְ ְלֻכָ ַהֻמַ

ֲעָרה בֹו:  ֶלְך ְמֹאד ַוֲחָמתֹו ֻבָ ַויֹֻאֶמר   יג                        ַהֻמֶ

י  ֻכִ ים  יְֹדֵעי ָהִעֻתִ ֶלְך ַלֲחָכִמים  ל -ַהֻמֶ ֻכָ ֶלְך ִלְפֵני  ַבר ַהֻמֶ ֻדְ -ֵכן 

ת ָוִדין:   יׁש   יד יְֹדֵעי ֻדָ ָתר ַאְדָמָתא ַתְרׁשִ ָנא ׁשֵ ְרׁשְ רֹב ֵאָליו ֻכַ ְוַהֻקָ

ֶלְך  ַהֻמֶ ֵני  ֻפְ ֻוָמַדי רֵֹאי  ַרס  ֻפָ ֵרי  ְבַעת ש ָ ׁשִ ֶמֶרס ַמְרְסָנא ְממֻוָכן 

ְלכֻות:  ֻמַ ֻבַ ִראׁשָֹנה  ִבים  ַמה   טו   ַהיֹֻׁשְ ָדת  ה -ֻכְ ְלֻכָ ֻמַ ֻבַ ֹות  ֲעש  ֻלַ

גנאי, ואפשר שזה נרמז בכפילות קצף 

וחמת המלך אחד על דברי הגנאי ואחד על 

ל “ , חז בדבר המלך (.  א. לוי עצם הסירוב. ) 

דרשו ששניהם לדבר עבירה נתכוונו אלא 

לא באה ושתי כי ‘  שבדבר המלך בדבר ה 

ויקצוף (.  י, אוחיון הביא עליה צרעת. ) ‘  ה 

שכעס על ושתי ועכשיו ‘ הרמז על ההמלך, 

הדברים על השיעבוד בבנות ‘ נקם בה על ב

ישראל בשבת ועל שהשתעבדה בהם 

(. )יג( ם “ ליקוטי ש כשהם לא בצניעות. ) 

. אלו חכמי ישראל שיודעים יודעי העתים 

 ( א. לעבר השנים וחכמת לוח השנה. 

 ם“ליקוטי ש

רבותינו אמרו   ותמאן המלכה ושתי.  )יב( 

לפי שפרחה בה צרעת כדי שתמאן ותהרג 

לפי שהיתה מפשטת בנות ישראל ערומות 

ועושה בהן מלאכה בשבת נגזר עליה 

ששלחה לו   ויקצף. שתפשט ערומה בשבת:  

כי כן   כי כן דבר המלך.  )יג( דברי גנאי:  

מנהג המלך בכל משפט לשום את הדבר 

 והקרב אליו. )יד( לפני כל יודעי דת ודין:  

לערוך דבריו לפניהם אלו הם כרשנא שתר 

מוסב על   כדת מה לעשות.  )טו( וגו':  

. דת זה המשפט המפורש ודין זה להחיל הדין על האדם כל העונש או אולי דת ודין (.  סרוסי 

ליקוטי “. ) המכסה אני מאברהם ” על דרך )בראשית יח, יז(  המלך,  (.   א. עובדיה פשרה. ) 

א שזה דניאל והציע להרוג את ושתי כדי לקיים את הנבואה שכל “ י ממוכן,  (. )יד(  ם “ ש 

. פירש רש"י מוסב על ויאמר המלך לחכמים, כדת (. )טו(  ד, אוחנה משפחת בלשצר תיכחד ) 

 י“רש
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ר לֹא י ַעל ֲאׁשֶ ֻתִ ָתה ֶאת-ַוׁשְ ַיד -ָעש ְ ֵורֹוׁש ֻבְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ַמֲאַמר ַהֻמֶ

ִריִסים:                                 ַויֹֻאֶמר כתיב מומכן ְממֻוָכן   טז ַהֻסָ

ַעל  לֹא  ם  ִרי ָ ְוַהש ֻ ֶלְך  ַהֻמֶ י -ִלְפֵני  ֻתִ ַוׁשְ ָעְוָתה  ְלַבֻדֹו  ֶלְך  ַהֻמֶ

ה  ְלֻכָ י ַעל  ַהֻמַ ל -ֻכִ ְוַעל -ֻכָ ִרים  ָ ל -ַהש ֻ ָכל -ֻכָ ֻבְ ר  ים ֲאׁשֶ -ָהַעֻמִ

ֵורֹוׁש:   ֶלְך ֲאַחׁשְ י   יז ְמִדינֹות ַהֻמֶ ה ַעל -ֵיֵצא ְדַבר -ֻכִ ְלֻכָ ל -ַהֻמַ -ֻכָ

ֵעיֵניֶהן  ֻבְ ְעֵליֶהן  ֻבַ ים ְלַהְבזֹות  ׁשִ ֵורֹוׁש  ַהֻנָ ֶלְך ֲאַחׁשְ ָאְמָרם ַהֻמֶ ֻבְ

ה ְלָפָניו ְולֹא -ָאַמר ְלָהִביא ֶאת  ְלֻכָ י ַהֻמַ ֻתִ ְוַהיֹֻום   יח  ָבָאה: -ַוׁשְ

ַרס  ֻפָ ֹות  ר ש ָ ַמְרָנה  א ֻתֹ ֶאת -ַהזֶֻה  ֻו  ְמע ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ַבר -ֻוָמַדי  ֻדְ

לאפוקי מהשרים כי כאן שאל כדת מה 

הדת ולא מה הדין ואת הדין ידונו השרים 

. ביד הסריסים   (. א. עובדיה אחר כך. ) 

הדגיש זאת כי בזה העוון יותר גדול שזה לא 

שסירבה בינו לבינה אלא באוזני הסריסים 

ויאמר (. )טז(  ליקוטי ש"ם וכדי בזיון וקצף. ) 

. לכאורה הוא היה השר האחרון ומה ממוכן 

 ם“ליקוטי ש

לשון   עותה.  )טז( ויאמר המלך לחכמים:  

ן:   ז( עו כי יצא דבר המלכה על כל  )י

זה שביזתה את המלך על כל הנשים  הנשים.

תאמרנה  )יח( להבזות אף הן את בעליהם:  

לכל שרי המלך את הדבר   שרות פרס ומדי. 

ויש   וכדי בזיון. הזה והרי זה מקרא קצר:  

כתיב ממוכן קרי, לרמוז   מומכן (.  א. לוי ראה לקפוץ בראש, מכאן שהדיוט קופץ בראש. ) 

שהשתעבדה ‘  שחטאה כלפי ה לא על המלך,  (.  א. סרוסי כאן ומוכן לפורענות. ) -שמום 

הוא המן וקפץ בראש כי אשתו הייתה שולטת בו ויאמר ממוכן,  (.  י, אוחיון בבנות ישראל. ) 

כי יצא דבר (. )יז(  י, אלקיים ורצה להכניעה על ידי שתישמע את העונש שקיבלה ושתי. ) 

. פירש רש"י זה שביזתה את המלך וכו'..., וצריך להבין מאי קמשמע לן לכאורה זה המלכה

(. בשפתי חכמים הסביר דהיה קשה לו לרש"י מה עוונה של ליקוטי ש"ם מפורש בפסוק?. ) 

ושתי סך הכל היא סירבה לבוא אין פה עון בקום ועשה, לכן פירש שעצם הסירוב נהיה 

. בא לומר דכבר מיד והיום הזה דוגמא לשאר הנשים ובזה ביזתה את המלך וזהו עוונה. )יח(  

יש פגם שהשרות יבזו את השרים ולכן יש להענישה מיד, דמה שיבזו שאר הנשים זה לא 

 י“רש
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יֹון ָוָקֶצף:  ָֻ ז ֶלְך ֻוְכַדי ֻבִ ֵרי ַהֻמֶ ה ְלכֹל ש ָ ְלֻכָ ֶלְך -ַעל -ִאם   יט  ַהֻמַ ַהֻמֶ

ָדֵתי ָפַרס -טֹוב ֵיֵצא ְדַבר  ֵתב ֻבְ ָפָניו ְוִיֻכָ ֻוָמַדי ְולֹא -ַמְלכֻות ִמֻלְ

לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֹור  ֹוׁש -ַיֲעב ֵור ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהֻמֶ ִלְפֵני  י  ֻתִ ַוׁשְ ֹוא  ָתב

ה:  ֻנָ ֶלְך ִלְרעֻוָתֻה ַהֻטֹוָבה ִמֻמֶ ן ַהֻמֶ ְתָגם   כ  ֻוַמְלכֻוָתֻה ִיֻתֵ ַמע ֻפִ ְוִנׁשְ

ר  ֶלְך ֲאׁשֶ ָכל -ַהֻמֶ ה ֻבְ ה ִהיא ְוָכל -ַיֲעש ֶ י ַרֻבָ ים -ַמְלכֻותֹו ֻכִ ׁשִ ַהֻנָ

דֹול ְוַעד  נֻו ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן ְלִמֻגָ ֵעיֵני   כא  ָקָטן: -ִיֻתְ ָבר ֻבְ יַטב ַהֻדָ ַויִֻ

ְדַבר ְממֻוָכן:  ֶלְך ֻכִ ִרים ַויַַֻעש  ַהֻמֶ ָ ֶלְך ְוַהש ֻ ַלח ְסָפִרים   כב  ַהֻמֶ ׁשְ ַויִֻ

ל-ֶאל ֶלְך ֶאל-ֻכָ ְכָתָבֻה ְוֶאל-ְמִדינֹות ַהֻמֶ ַעם -ְמִדיָנה ֻוְמִדיָנה ֻכִ

ל  ֻכָ ֹות  ִלְהי ֹו  ְלׁשֹונ ֻכִ ְלׁשֹון -ָוָעם  ֻכִ ר  ֻוְמַדֻבֵ ֹו  ת ֵבי ֻבְ ֵֹרר  ש  ׁש  ִאי

ׁשְֹך   )ב( א                          ַעֻמֹו:  ה ֻכְ ָבִרים ָהֵאֻלֶ ַאַחר ַהֻדְ

בטוח כי אפשר שלא יתפרסם הדבר ועוד 

שזה יקח עוד זמן, אבל ענין השרות זה כבר 

וכדי בזיון (.  ש. אקטע והיום הזה ממש. ) 

. בזיון לבית המלוכה, והקצף שזה וקצף 

 ( ז את השרים.  י מרגי יט(  א. לו (  . דבר (

. זה עניין הפסק שושתי חייבת מיתה מלכות

ואחר כך ויכתב בדתי פרס ומדי שעל האיש 

‘ ה המלך,  (.  י. צרור להיות שורר בביתו. ) 

 (.  י, אוחיוןשגוזר חיים ומוות. )

. איזה דברים? אחר הדברים האלה )א(  )ב'( 

ואפשר אחר דברי המן ממוכן שכל כוונתו 

הייתה להרוג את ושתי ושבתו תהיה 

 ם“ליקוטי ש

דבר  )יט( בדבר הזה הרבה בזיון וקצף:  

גזרת מלכות של נקמה שצוה   מלכות. 

בספרי   ויכתב בדתי פרס ומדי. להורגה:  

חוק זה   ולא יעבור. חוק ומנהג המלכות:  

מביניהם שיהא זה חוק ודת לכל הבוזה את 

ולכך נהרגה:   אשר לא תבוא ושתי. בעלה:  

כופה את אשתו   ומדבר כלשון עמו.  )כב( 

 ללמד את לשונו אם היא בת לשון אחר: 

את יפיה ונעצב:   זכר את ושתי.  )א(   ]ב[ 

לפי שכל פקיד   ויפקד המלך פקידים.  )ג( 

ופקיד ידועות לו נשים היפות שבמדינתו: 

 י“רש
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ֶאת  ָזַכר  ֹוׁש  ֵור ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהֻמֶ ר -ֲחַמת  ֲאׁשֶ ְוֵאת  י  ֻתִ ָתה -ַוׁשְ ָעש ָ

ר  ֲאׁשֶ ָה:  -ְוֵאת  ָעֶלי ַנֲעֵרי   ב ִנְגַזר  ֻו  ְמר ו -ַויֹֻא ְרָתי ְמׁשָ ֶלְך  ַהֻמֶ

תֻולֹות טֹובֹות ַמְרֶאה:   ֶלְך ְנָערֹות ֻבְ ֶלְך   ג ְיַבְקׁשֻו ַלֻמֶ ְוַיְפֵקד ַהֻמֶ

ָכל  ֻבְ ם  ִדי ִקי ֶאת -ֻפְ ֻו  צ ְוִיְקֻבְ ֹו  ֻות ַמְלכ ֹות  נ ל -ְמִדי -ַנֲעָרה -ֻכָ

יָרה ֶאל -ְבתֻוָלה טֹוַבת ַמְרֶאה ֶאל  ן ַהֻבִ ים ֶאל-ׁשֻוׁשַ ׁשִ ית ַהֻנָ ֻבֵ

- : ֶהן ְמֺרֵקי ֻתַ ֹון  ְוָנת ם  י ׁשִ ַהֻנָ ׁשֵֹמר  ֶלְך  ַהֻמֶ ס  ְסִרי ֵהֶגא   ד ַיד 

יַטב  ַויִֻ י  ֻתִ ַוׁשְ ַחת  ְמלְֹך ֻתַ ֶלְך ֻתִ ֵעיֵני ַהֻמֶ ֻבְ יַטב  ר ֻתִ ֲעָרה ֲאׁשֶ ְוַהֻנַ

 ם“ליקוטי ש

המלכה כדי להכשיר את עצמו למלוכה ולהרוג את היהודים כזקנו עמלק, אחר אלו הדברים 

א. לוי, ד. הקב"ה הקדים רפואה למכה לשלוח את אסתר שתהיה להצלה לעם ישראל. ) 

הטעם זק"ף גדו"ל ולפי נוסח יהדות צפון אפריקה המנגינה היא כרגיעה כשוך.  (.  סויסה 

. מה מרבים את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה   (. א. מצליח שנרגע המלך. ) 

האתי"ם? ואפשר דאחשורוש חשש מג' דברים, א' שלא ימצא אשה יפה כושתי וזה נרמז 

ב"את ושתי", וכן שלא ימצא אשה מיוחסת כושתי, בת מלך, וזה נרמז ב"ואת אשר 

עשתה", שזה נבע מהיותה בת מלך, וכן שגם אם ימצא את כל הנ"ל אולי שוב תמרוד בו 

ד. ויצטרך להורגה ויאמרו עליו שהוא הורג את נשיו וזה נרמז ב"ואת אשר נגזר עליה". ) 

. מדוע הדגיש נערי המלך? ואפשר שבא להדגיש שכאן נערי המלך משרתיו (. )ב(  סויסה 

שבעצתם גרמו לעגן “,  בנין נערים סתירה ” אחשורוש שמע לעצת נערים שעליהם נאמר  

הרבה נערות שמי שבאה למלך שוב אינה יכולה להתחתן עם הדיוט, להבדיל מדוד המלך 

. פירש רש"י שכל פקיד יודע על הנערות פקידים (. )ג(  א. עובדיה עם אבישג השונמית. ) 

היפות שבמדינתו, וצריך עיון מנליה זאת אולי כל פקיד יבדוק מי הנערות היפות שבמדינתו 

וייטב הדבר (. )ד(  ליקוטי ש"ם דקצת קשה לומר שהיו לפקידים רשימות של נערות יפות? ) 

ה שברצונו עלה “ הקב המלך,  (.   ד. סויסה . מיד בלי להתמהמה. ) בעיני המלך ויעש כן 

שהיה צדיק כמו “  איש ” הדגיש  איש יהודי,  (. )ה(  י, אלקיים שתמלוך אסתר תחת ושתי. ) 

על שם שהיה יהודי,  (.  ד, אוחנה שלא השתתף בסעודתו של אותו רשע. ) “,  והאיש משה ” 

משבט יהודה, ומדוע קוראים היום לכל היהודים בשם יהודים הרי לא כולם משבט יהודה? 
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ן:  ֶלְך ַויַַֻעש  ֻכֵ ֵעיֵני ַהֻמֶ ָבר ֻבְ ִאיׁש ְיהֻוִדי   ה                       ַהֻדָ

ן  ן ָיִאיר ֻבֶ ַכי ֻבֶ מֹו ָמְרֻדֳ יָרה ֻוׁשְ ן ַהֻבִ ׁשֻוׁשַ ן -ָהָיה ֻבְ ְמִעי ֻבֶ ִקיׁש -ׁשִ

ַלִים ִעם   ו ִאיׁש ְיִמיִני:   ר ָהְגָלה ִמירֻוׁשָ ר ָהְגְלָתה -ֲאׁשֶ ַהֻגָֹלה ֲאׁשֶ

ְיָכְנָיה ֶמֶלךְ  ֶבל:  -ִעם  ֻבָ ר ֶמֶלְך  ר ֶהְגָלה ְנבֻוַכְדֶנֻצַ  זְיהֻוָדה ֲאׁשֶ

ת -ַוְיִהי ֹאֵמן ֶאת  ר ֻבַ ה ִהיא ֶאְסֻתֵ י ֵאין ָלֻה ָאב ָוֵאם -ֲהַדֻסָ ֻדֹדֹו ֻכִ

ֲעָרה ְיַפת  ֻה ְלָקָחֻה -ְוַהֻנַ ַאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה ֻוְבמֹות ָאִביָה ְוִאֻמָ ֻתֹ

ַכי לֹו ְלַבת:  ַבר   ח   ָמְרֻדֳ ַמע ֻדְ ָ ִהׁשֻ ֵבץ -ַוְיִהי ֻבְ ֶלְך ְוָדתֹו ֻוְבִהֻקָ ַהֻמֶ

יָרה ֶאל -ְנָערֹות ַרֻבֹות ֶאל  ן ַהֻבִ ר -ׁשֻוׁשַ ַקח ֶאְסֻתֵ ֻלָ ַוֻתִ ַיד ֵהָגי 

ֶלְך ֶאל -ֶאל  ית ַהֻמֶ ים: -ֻבֵ ׁשִ ֲעָרה   ט   ַיד ֵהַגי ׁשֵֹמר ַהֻנָ יַטב ַהֻנַ ַוֻתִ

היות והאיש היהודי מרדכי הציל   (. ד, גימני ) 

את כל היהודים מכליה כולם נקראים על 

. התואר יפת תואר (.  )ז(  ם “ ליקוטי ש שמו. ) 

. דבר המלך (. )ח(  א. סרוסי הוא הצורה. ) 

. שציוה להיות ודתו שציוה להרוג את ושתי.  

. מדוע כאן כתיב הגי כל איש שורר בביתו.  

הגי ולעיל פסוק ג' כתיב הגא? ואפשר דזה 

אותו אחד והגימטריא הקטנה של הגי או 

הגא היא אותו דבר מספר תשע, וכמו 

שאמרו על בן בג בג ובן ה"א ה"א שזה 

 ם“ליקוטי ש

הן דברים המצחצחין כמו ומורק  תמרוקיהן.

ושוטף, שמן ערב ומיני סמנים ובשמים 

איש  )ה( המטהרין ומעדנין את הבשר:  

על שגלה עם גלות יהודה כל אותן   יהודי. 

שגלו עם מלכי יהודה היו קרויים יהודים 

איש בין הגוים ואפילו משבט אחר הם:  

מבנימין היה כך פשוטו, ורבותינו   ימיני. 

רבותינו   לו לבת.  )ז( דרשו מה שדרשו:  

  : ת לאשה לבי רשו  ט( פי בהל את  ) י ו

. שעשתה עליו רושם טוב. ותיטב (. )ט(  ליקוטי ש"ם אותו אחד בגימטריא חמש ה"א חמש. ) 

. יש חן משורש חנינה ויש חסד, חן ענינו מורה על ויתור וחסד זה בקום ועשה. ותשא חסד 

. מה מרבים האתי"ם? ואפשר דנתן לה מנות את תמרוקיה ואת מנותיה (.  ליקוטי ש"ם ) 

 י“רש
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א ֶחֶסד ְלָפָניו ַוְיַבֵהל ֶאת  ָ ש ֻ ְמרֻוֶקיָה ְוֶאת -ְבֵעיָניו ַוֻתִ ָמנֹוֶתָה -ֻתַ

ָערֹות ָהְרֺאיֹות ָלֶתת  ַבע ַהֻנְ ֶלְך -ָלֵתת ָלֻה ְוֵאת ׁשֶ ית ַהֻמֶ ָלֻה ִמֻבֵ

ָה ְוֶאת  ֻנֶ ים:  -ַוְיׁשַ ׁשִ ית ַהֻנָ ר -לֹא   י ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב ֻבֵ יָדה ֶאְסֻתֵ ִהֻגִ

ְוֶאת -ֶאת  ֻה  הֻ -ַעֻמָ ר לֹא  מֹוַלְדֻתָ ֲאׁשֶ ָה  ָעֶלי ה  ִצֻוָ ַכי  ָמְרֻדֳ י  -ֻכִ

יד:  ית -ֻוְבָכל   יא  ַתֻגִ ֻבֵ ְך ִלְפֵני ֲחַצר  ַכי ִמְתַהֻלֵ ָויֹום ָמְרֻדֳ -יֹום 

ים ָלַדַעת ֶאת  ׁשִ ר ֻוַמה -ַהֻנָ לֹום ֶאְסֻתֵ ֻה: -ׁשְ ה ֻבָ יַע   יב  יֵָֻעש ֶ ֻוְבַהֻגִ

ר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבֹוא ֶאל  ץ ֱהיֹות ָלֻה -ֻתֹ ֵורֹוׁש ִמֻקֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ ַהֻמֶ

ן ִיְמְלאֻו ְיֵמי ְמרֻוֵקיֶהן  י ֻכֵ ר חֶֹדׁש ֻכִ ֵנים ָעש ָ ים ׁשְ ׁשִ ָדת ַהֻנָ ה  ֻכְ ָ ׁשֻ ׁשִ

ֻוֵקי  ֻוְבַתְמר ם  ִמי ש ָ ֻבְ ֻבַ ם  י ֳחָדׁשִ ה  ָ ׁשֻ ְוׁשִ ַהֻמֹר  ֶמן  ׁשֶ ֻבְ ם  י ֳחָדׁשִ

  : ם י ׁשִ ג ַהֻנָ ֶאל   י ָאה  ֻבָ ֲעָרה  ַהֻנַ ל -ֻוָבֶזה  ֻכָ ֵאת  ֶלְך  ר -ַהֻמֶ ֲאׁשֶ

אשר (. )י(  ד. סויסה ותמרוקים יותר מכולם. ) 

. פירש רש"י כדי שיאמרו שהיא לא תגיד 

ממשפחה בזויה וישלחוה, ואפשר שזה 

מרומז בכפילות אשר לא תגיד שיכל 

 ' 'כי כך ציוה לה מרדכי להיות כתוב 

. ובכל יום ויום (. )יא(  ליקוטי ש"ם בקיצור. ) 

הכפילות של יום ויום להורות שכל יום ללא 

ובהגיע (. )יב(   א. סרוסי הפסקה היה שם. ) 

הטעם מעל נערה ונערה   תור נערה ונערה. 

הוא אזל"א גרי"ש בא ללמדנו שכל נערה 

שהייתה מגיעה למלך המלך היה מגרשה 

 ם“ליקוטי ש

זריז וממהר בשלה משל כולן:   תמרוקיה. 

לשרתה וכן עושין לכולן   הראיות לתת לה. 

שינה   וישנה. ורבותינו דרשו מה שדרשו:  

כדי שיאמרו   אשר לא תגיד.  )י( אותה:  

שהיא ממשפחה בזויה וישלחוה שאם ידעו 

שהיא ממשפחת שאול המלך היו מחזיקים 

זה אחד משני   ומה יעשה בה.  )יא( בה:  

צדיקים שניתן להם רמז ישועה דוד ומרדכי 

דוד שנאמר )שמואל א יז( גם את הארי גם 

הדוב הכה עבדך אמר לא בא לידי דבר זה 

אלא לסמוך עליו להלחם עם זה וכן מרדכי 

 י“רש

אמר לא אירע לצדקת זו שתלקח למשכב ערל אלא שעתידה לקום להושיע לישראל לפיכך 
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ים ַעד  ׁשִ ית ַהֻנָ ֻה ִמֻבֵ ֵתן ָלֻה ָלבֹוא ִעֻמָ אַמר ִיֻנָ ֶלְך: -ֻתֹ ית ַהֻמֶ  יד ֻבֵ

ָבה ֶאל  ֶעֶרב ִהיא ָבָאה ֻוַבֻבֶֹקר ִהיא ׁשָ ִני ֶאל -ֻבָ ים ׁשֵ ׁשִ ית ַהֻנָ -ֻבֵ

ים לֹא  יַלְגׁשִ ֶלְך ׁשֵֹמר ַהֻפִ ַגז ְסִריס ַהֻמֶ ַעׁשְ -ָתבֹוא עֹוד ֶאל -ַיד ׁשַ

י ִאם  ֶלְך ֻכִ ם:  -ַהֻמֶ ֶלְך ְוִנְקְרָאה ְבׁשֵ ֻה ַהֻמֶ ר   טו ָחֵפץ ֻבָ יַע ֻתֹ -ֻוְבַהֻגִ

ת  ר ֻבַ ר ָלַקח -ֶאְסֻתֵ ַכי ֲאׁשֶ לֹו ְלַבת ָלבֹוא -ֲאִביַחִיל ֻדֹד ָמְרֻדֳ

י ִאם ֶאת-ֶאל ָבר ֻכִ ה ֻדָ ֶלְך לֹא ִבְקׁשָ ר יֹאַמר ֵהַגי ְסִריס-ַהֻמֶ ֲאׁשֶ

ל- ֵעיֵני ֻכָ את ֵחן ֻבְ ר ֹנש ֵ ִהי ֶאְסֻתֵ ים ַוֻתְ ׁשִ ֶלְך ׁשֵֹמר ַהֻנָ רֶֹאיָה: -ַהֻמֶ

ר ֶאל   טז  ַקח ֶאְסֻתֵ ֻלָ ֵורֹוׁש ֶאל -ַוֻתִ ֶלְך ֲאַחׁשְ ית ַמְלכֻותֹו -ַהֻמֶ ֻבֵ

יִרי הֻוא  חֶֹדׁש ָהֲעש ִ ַנת -ֻבַ ׁשְ ַבע ְלַמְלכֻותֹו:  -חֶֹדׁש ֵטֵבת ֻבִ  יזׁשֶ

ֶאת  ֶלְך  ַהֻמֶ ל -ַויֱֶֻאַהב  ִמֻכָ ר  א -ֶאְסֻתֵ ָ ש ֻ ַוֻתִ ם  י ׁשִ ָוֶחֶסד -ַהֻנָ ֵחן 

ל  ֶתר -ְלָפָניו ִמֻכָ ם ֻכֶ תֻולֹות ַויָֻש ֶ ֻה ַויְַֻמִליֶכָה -ַהֻבְ רֹאׁשָ ַמְלכֻות ֻבְ

י:   ֻתִ ַחת ַוׁשְ ה ָגדֹול ְלָכל   יח ֻתַ ֻתֶ ֶלְך ִמׁשְ ָריו ַוֲעָבָדיו -ַויַַֻעש  ַהֻמֶ ש ָ

. דהיינו אחר ובזה (.  )יג(  א. מצליח והולכת. )

מלאת ימי תמרוקיה וכו'... שנאמרו לעיל. 

י )  ס ו סר .  א.  ה. ( בז מה   ו י כשסי ' ו ת  ר"

(. )טו( נ. בוחניק ב'תמרוקים ז'ימנה ה'מלך. ) 

. עניינו שמרחמים עליה הגם שהייתה חן 

דוד (.  ליקוטי ש"ם ירקרוקת כדרשת חז"ל. ) 

היות ומרדכי גידל אותה הוא נחשב מרדכי, 

(. )טז( מ, חגורה לחלק מהייחוס שלה. ) 

 ם“ליקוטי ש

 תר. )יב( היה מחזר לדעת מה יהא בסופה:  

כל שחוק ומיני   כל אשר תאמר.  )יג( זמן:  

:   אל בית הנשים שני.  )יד( זמר:   השני

עת צנה שהגוף נהנה   בחדש העשירי.  )טז( 

מן הגוף זימן הק''בה אותו עת צינה כדי 

הבעולות   מכל הנשים.  לחבבה עליו: )יז( 

והנחה  )יח( שאף נשים הבעולות קבץ:  

 י“רש
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ַיד  ֻכְ ֵאת  ן ַמש ְ ֻתֵ ַויִֻ ה  ִדינֹות ָעש ָ ַלֻמְ ַוֲהָנָחה  ר  ה ֶאְסֻתֵ ֻתֵ ֵאת ִמׁשְ

ֶלְך:  ט  ַהֻמֶ ַער   י ׁשַ ֻבְ ב  יֹׁשֵ ַכי  ֻוָמְרֻדֳ ת  ִני ׁשֵ תֻולֹות  ֻבְ ֵבץ  -ֻוְבִהֻקָ

ֶלְך:  ֻה ְוֶאת   כ  ַהֻמֶ ֶדת מֹוַלְדֻתָ ר ַמֻגֶ ה -ֵאין ֶאְסֻתֵ ר ִצֻוָ ֲאׁשֶ ֻה ֻכַ ַעֻמָ

ָכי ְוֶאת  ר ָהְיָתה -ָעֶליָה ָמְרֻדֳ ֲאׁשֶ ה ֻכַ ר עֹש ָ ַכי ֶאְסֻתֵ ַמֲאַמר ָמְרֻדֳ

יִָֻמים ָהֵהם   כא        ְבָאְמָנה ִאֻתֹו:                                          ֻבַ

ַער  ׁשַ ֻבְ ב  ֹוׁשֵ י ַכי  ֵני -ֻוָמְרֻדֳ ׁשְ ָוֶתֶרׁש  ְגָתן  ֻבִ ָקַצף  ֶלְך  ֵסי -ַהֻמֶ ָסִרי

ֵורֹׁש:   ֶלְך ֲאַחׁשְ ֻמֶ ֻבַ ָיד  לַֹח  ִלׁשְ ַוְיַבְקׁשֻו  ף  ַהֻסַ ְֹמֵרי  ֶלְך ִמׁשֻ  כבַהֻמֶ

ר  ֶאְסֻתֵ אֶמר  ַוֻתֹ ה  ְלֻכָ ַהֻמַ ר  ְלֶאְסֻתֵ ד  ַויַֻֻגֵ ַכי  ְלָמְרֻדֳ ָבר  ַהֻדָ ַדע  ֻוָ ַויִֻ

ויתן (. )יח(  מ, חגורה בכח ובאונס. ) ותלקח,  

. רש"י הביא את דרשת חז"ל שעשה משאת

כל זאת בכדי שתגיד את ייחוסה, ואפשר 

שזה נרמז ב'את משתה אסתר' שהיא 

הייתה מרכז המשתה ושם כולם משתבחים 

בייחוסם והיא תתבייש להיות לא מיוחסת 

מ. אזולאי, א. לוי, א. ותגיד את ייחוסה. ) 

רמז לסעודת ויעש המלך משתה,  (.  סרוסי 

עשה לעם ‘  שה “  משתה אסתר ” פורים  

. ומרדכי יושב (. )כא(  ד, אוחנה ישראל. ) 

לכבודה הניח להם מן המס   למדינות עשה. 

שלח דורנות להם   ויתן משאת. שעליהם:  

והכל כדי לפתותה אולי תגיד מולדתה, ואף 

 אין אסתר מגדת מולדתה. )כ( על פי כן:  

לפי שמרדכי יושב בשער המלך ומזרזה על 

להשקותו סם המות:   לשלח יד.  )כא( כך:  

שהיו מספרים   ויודע הדבר למרדכי.  )כב( 

דבריהם לפניו בלשון טרסי ואין יודעים 

שהיה מרדכי מכיר בשבעים לשונות שהיה 

 י“רש ם“ליקוטי ש

כאן כתיב מלא ולעיל פסוק יט' כתיב חסר, מדוע? ואפשר דלעיל הייתה תחילת ישיבתו 

. מדוע לא כתיב קצפו לשון רבים הרי הם קצף (.  א. סרוסי וכאן זה אחר שהוקבע הדבר. ) 

שניים? ואפשר משום שהיו בעצה אחת ולהבדיל כמו שכתוב ויחן ישראל כאיש אחד בלב 

. רש"י הביא את דרשת חז"ל שהיו מדברים בלשון טרסי, ויודע (. )כב(  א. עובדיה אחד. ) 

ואפשר דזה רמוז בתיבה ויודע מדלא כתיב וישמע דהיה צריך בזה ידיעה הבנת שפתם. 

. מה שהדגיש כאן המלכה דזה כל סיבת הדבר שגילה לה מרדכי בהיותה לאסתר המלכה 
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ָכי:  ם ָמְרֻדֳ ׁשֵ ֶלְך ֻבְ ֵניֶהם ַעל כגַלֻמֶ לֻו ׁשְ ֻתָ ֵצא ַויִֻ ֻמָ ָבר ַויִֻ ׁש ַהֻדָ ַוְיֺבֻקַ

ֶלְך:                  - ַהֻמֶ ִלְפֵני  ם  ַהיִָֻמי ְבֵרי  ֻדִ ֵסֶפר  ֻבְ ֵתב  ֻכָ ַויִֻ         ֵעץ 

ֵורֹוׁש ֶאת )ג( א ֶלְך ֲאַחׁשְ ל ַהֻמֶ ֻדַ ה ֻגִ ָבִרים ָהֵאֻלֶ ן-ַאַחר ַהֻדְ ָהָמן ֻבֶ

ם ֶאת - ֵאהֻו ַויָֻש ֶ ְ ָדָתא ָהֲאָגִגי ַוְיַנש ֻ ל -ַהֻמְ ְסאֹו ֵמַעל ֻכָ ִרים -ֻכִ ָ ַהש ֻ

ר ִאֻתֹו:   ר -ְוָכל   ב ֲאׁשֶ ֶלְך ֲאׁשֶ ֶלְך ֻכְֹרִעים -ַעְבֵדי ַהֻמֶ ַער ַהֻמֶ ׁשַ ֻבְ

י ֲחִוים ְלָהָמן ֻכִ ֻתַ ַכי לֹא ִיְכַרע ְולֹא -ֵכן ִצֻוָה-ֻוִמׁשְ ֶלְך ֻוָמְרֻדֳ לֹו ַהֻמֶ

ֲחֶוה:   ֻתַ ר   ג ִיׁשְ ֶלְך ֲאׁשֶ ָכי -ַויֹֻאְמרֻו ַעְבֵדי ַהֻמֶ ֶלְך ְלָמְרֻדֳ ַער ַהֻמֶ ׁשַ ֻבְ

ֶלְך:   ה עֹוֵבר ֵאת ִמְצַות ַהֻמֶ ַוְיִהי כתיב באמרם   ד ַמֻדֻוַע ַאֻתָ

ידֻו ְלָהָמן ִלְראֹות  ַמע ֲאֵליֶהם ַויַֻֻגִ ָאְמָרם ֵאָליו יֹום ָויֹום ְולֹא ׁשָ ֻכְ

מלכה אשת אחשורוש ועליה להציל אותו. 

הטעם ויבוקש הדבר,  (. )כג(  ליקוטי ש"ם ) 

שופר מהופך שתפסו אותם על ידי שמצאו 

היפכו אותם.  פו משמרותיהם  שהחלי

הטעם מאריך ויתלו שניהם,  (.  ם “ ליקוטי ש ) 

טרחא כאילו כל אחד מאשים את חבירו 

 (.  ד, אוחנהולכן תלו את שניהם. )

 המדתא.(.  הגר"א . בממון. ) גדל   )א( )ג'(  

הטעם תבי"ר, לרמוז שרצה להפיל הדת 

(.  א. מצליח ]המדתא[ ולבסוף הוא נפל ) 

. שנתן לו מעלה להיות ראש וינשאהו 

 ם“ליקוטי ש

ויכתב בספר  )כג( מיושבי לשכת הגזית:  

 הטובה שעשה מרדכי למלך:  דברי הימים.

שנבראת   ]ג[ )א( אחר הדברים האלה. 

גדל רפואה זו להיות לתשועה לישראל:  

את המן. שהקב''ה בורא רפואה  המלך וגו'.

למכתן של ישראל קודם שיביא המכה 

שעשה   כרעים ומשתחוים.  )ב( עליהם:  

עצמו אלוה לפיכך ומרדכי לא יכרע ולא 

האומר   היעמדו דברי מרדכי.  )ד( ישתחוה:  

שלא ישתחוה עולמית כי הוא יהודי והוזהר 

 י“רש

(. )ב( ליקוטי ש"ם . עניינו שמינה אותו למשנה למלך. ) וישם את כסאו (.  ד. סויסה השרים. ) 

מלכו של עולם, מצות הקב"ה של   מצות המלך. (. )ג(  ליקוטי ש"ם בשבילו. ) -לו   ציוה לו. 

והם לא ידעו שזה משום שהמן עשה עצמו עבודה זרה לכן “,  ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ” 
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י  ַכי ֻכִ ְבֵרי ָמְרֻדֳ ר -ֲהַיַעְמדֻו ֻדִ יד ָלֶהם ֲאׁשֶ ַויְַֻרא   ה הֻוא ְיהֻוִדי:  -ִהֻגִ

י  ֻכִ ֵלא ָהָמן ֵחָמה:  -ָהָמן  ֻמָ ַויִֻ ֲחֶוה לֹו  ֻתַ ֻוִמׁשְ ֻכֵֹרַע  ַכי   וֵאין ָמְרֻדֳ

י  ֻכִ ַכי ְלַבֻדֹו  ָמְרֻדֳ לַֹח ָיד ֻבְ ֵעיָניו ִלׁשְ ֻבְ ֶבז  ידֻו לֹו ֶאת -ַויִֻ ַעם -ִהֻגִ

ִמיד ֶאת  ׁש ָהָמן ְלַהׁשְ ָכי ַוְיַבֻקֵ ל -ָמְרֻדֳ ָכל -ֻכָ ר ֻבְ הֻוִדים ֲאׁשֶ -ַהיְֻ

ָכי:   ֵורֹוׁש ַעם ָמְרֻדֳ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון הֻוא   ז ַמְלכֻות ֲאַחׁשְ חֶֹדׁש -ֻבַ

ֻפֻור הֻוא  יל  ִהֻפִ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַלֻמֶ ֵרה  ים ֶעש ְ ֻתֵ ׁשְ ַנת  ׁשְ ֻבִ ִניָסן 

ֵנים  ר הֻוא -ַהֻגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן ִמיֹֻום ְליֹום ֻוֵמחֶֹדׁש ְלחֶֹדׁש ׁשְ -ָעש ָ

ֲאָדר:   ֶלְך   ח                          חֶֹדׁש  ַלֻמֶ ָהָמן  ַויֹֻאֶמר 

ַעם  ֹו  נ ֶיׁשְ ֹוׁש  ֵור כֹל -ֲאַחׁשְ ֻבְ ם  י ָהַעֻמִ ן  י ֻבֵ ֻוְמֹפָרד  ְמֺפזָֻר  ֶאָחד 

ל  ֶלְך -ָעם ְוֶאת -ְמִדינֹות ַמְלכֻוֶתָך ְוָדֵתיֶהם ׁשֹנֹות ִמֻכָ ֵתי ַהֻמֶ ֻדָ

מרדכי לא משתחווה ועל זה נאמר יהרג 

כתיב   באמרם (. )ד(  א. מצליח ואל יעבור. ) 

ו   כאמרם  הי ואפשר דלא  . מדוע?  קרי

אומרים אליו זאת בכל יום אבל עצם זה 

שלא שינה את עמדתו השאלה נותרה 

באויר מדוע אינך  משתחווה? וזה נחשב 

(. )ה( ליקוטי ש"ם כאילו אמרו כאומרם. ) 

 ם“ליקוטי ש

הפיל מי שהפיל   הפיל פור.  )ז( על ע''א:  

 הוא הגורל.ולא פירש מי ומקרא קצר הוא:  

הכתוב מפרש ומהו הפור הוא גורל הפיל 

באיזה  מיום ליום.הגורל באיזה חדש יצליח: 

 ואת דתי המלך. )ח( יום בחדש שיצליח:  

אין חשש   אין שוה. לתת מס לעבודת המלך: 

 י“רש

. בן בנו של אותו רשע ויבז (. )ו(  ליקוטי ש"ם . נתן לבו לראות מדלא כתיב ויראה. ) וירא 

. אם כן שיכתוב רק פור הוא הגורל (. )ז(  ליקוטי ש"ם שנאמר בו ויבז עשו את הבכורה. ) 

(. )ח( ליקוטי ש"ם הגורל? פור עניינו עשיית ההגרלה וזה אומר מה גורלו מזלו של אותו היום. ) 

. פירש רש"י ואת דתי המלך (.  א. סרוסי . מפוזר בארצות ובפירוד ביניהם. ) מפוזר ומפורד 
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ֶלְך ֵאין ים ְוַלֻמֶ יָחם: -ֵאיָנם עֹש ִ ֶלְך טֹוב -ַעל-ִאם טׁשֶֹוה ְלַהֻנִ ַהֻמֶ

ר  ֻכַ ֻכִ ֲאָלִפים  ֶרת  ַוֲעש ֶ ָדם  ְלַאֻבְ ֵתב  ַעל -ִיֻכָ קֹול  ֶאׁשְ ֶסף  ְיֵדי -ֻכֶ

ָלאָכה ְלָהִביא ֶאל  י ַהֻמְ ֶלְך:  -עֹש ֵ ְנֵזי ַהֻמֶ ֶלְך ֶאת   י ֻגִ -ַויַָֻסר ַהֻמֶ

ן  ֻבֶ ְלָהָמן  ָנֻה  ֻתְ ַויִֻ ֹו  ָיד ֵמַעל  ְעֻתֹו  צֵֹרר -ַטֻבַ ָהֲאָגִגי  ָדָתא  ַהֻמְ

הֻוִדים:  ֹות  יאַהיְֻ ֶסף ָנתֻון ָלְך ְוָהָעם ַלֲעש  ֶלְך ְלָהָמן ַהֻכֶ ַויֹֻאֶמר ַהֻמֶ

ָך:   ֶני ֵעי ֻבְ ֻטֹוב  ֻכַ ב ֻבֹו  ָהִראׁשֹון   י חֶֹדׁש  ֻבַ ֶלְך  ַהֻמֶ סְֹפֵרי  ְראֻו  ֻקָ ַויִֻ

מיסים, מנלן? ואפשר דאם זה דת כפשוטו 

היה צריך להיות כתוב ואת דת המלך ולא 

(. ועוד מדנסמך ולמלך א. לוי דתי המלך. ) 

דתי המלך, (.  ד. סויסה אין שוה להניחם. ) 

מלכו של עולם ולכן לא ישמור —המלך 

מלכו אם על המלך,  (. )ט(  י, אוחיוןעליהם. )

 ם“ליקוטי ש

יכתב   יכתב לאבדם.  )ט( כלומר אין בצע:  

ספרים לשלוח לשרי המדינות לאבדם: 

הוא מתן כל   ויסר המלך את טבעתו.  )י( 

דבר גדול שישאלו מאת המלך להיות מי 

שהטבעת בידו שליט בכל דבר המלך: 

. שגם הוא רצה אם על המלך טוב (.  ם “ ליקוטי ש של עולם שגם בשמים נגזר לאבדם. ) 

עשרת . על ידי אחרים שאחשורוש פחד להיות פעיל בגזירה.  יכתב להורגם אלא שפחד.  

אולי זה כנגד עשרת אלפים איש מבני יהודה  ]איש יהודי[ שלקח שאול למלחמה   אלפים. 

. היות וחשש שאחשורוש לא מאמין לו וענין על ידי עושי המלאכה (.  נ. חג'בי כנגד עמלק. ) 

הכסף שרצה לתת לו זה תמורת המס שיפסיד המלך ולפני כן אמר שאין משלמים מיסים. 

ליקוטי . כל מקום שמעלה אותו לגדולה מייחס אותו. ) להמן בן המדתא (. )י(  ליקוטי ש"ם ) 

. משנכנס לעובי הקורה לאבד היהודים קיבל את התואר צורר היהודים צרר היהודים (.  ש"ם 

בלי וא"ו, לשון עבר צרר מכבר, שגם לפני המעשה   צרר. (.  א. לוי שתפס אומנות אבותיו. ) 

והעם לעשות בו כטוב (. )יא(  א. ביטון עם מרדכי כבר שנא את היהודים כאומנות אבותיו. ) 

. מדוע לא אמר והעם להרג? ואפשר בגלל שהוא היה מפחד להיות מעורב בקום בעיניך 

ולא לעשות בו כטוב בעיניך,  (.  א. אוחנוב ועשה בהשמדת עם ישראל פן יענש כקודמיו. ) 

מי הוא זה ” אמר במפורש להריגה היות והסכים רק שישתעבד בהם ולכן אמר אחר כך  

. נכתב חסר וא"ו היות וזה לא היה ממש בשם המלך אחשורש (. )יב(  ד, אוחנה“. )ואיזה הוא?

 י“רש
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בשם המלך אחשורוש אלא בשם המן 

ליקוטי שציוה כן בגיבוי המלך אחשורוש. ) 

ו שדעת “ נכתב חסר וא אחשורש,  (.  ש"ם 

ו ומלך שנותן את טבעתו “ בגימטריא וא 

(. )יג( ד, אוחנה לאחר הוא איבד את דעתו. ) 

א. גימטרייא יג' ביום שלושה עשר. )   אחד. 

. השמדה זה באיבוד להשמיד (.  מצליח 

תכליתו, לדוגמא: להשמיד חפץ זה להרוס 

אותו עד שלא יכול לשמש עוד לתכליתו, 

ָכל  ֻכְ ֵתב  ֻכָ ַויִֻ ֻבֹו  ֹום  י ר  ָעש ָ ה  ֹוׁשָ ל ׁשְ ר -ֻבִ ֶאל -ֲאׁשֶ ָהָמן  ה  ִצֻוָ

ֵני  ְרֻפְ ֻדַ ְוֶאל -ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַעל -ַהֻמֶ ר  ֲאׁשֶ חֹות  ָנה -ַהֻפַ ֻוְמִדי ָנה  ְמִדי

ְלׁשֹונֹו -ְוֶאל  ֻכִ ְכָתָבֻה ְוַעם ָוָעם  ֻכִ ֵרי ַעם ָוָעם ְמִדיָנה ֻוְמִדיָנה  ש ָ

ֶלְך:   ַהֻמֶ ַעת  ַטֻבַ ֻבְ ם  ְוֶנְחֻתָ ב  ִנְכֻתָ ֵורֹׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהֻמֶ ם  ׁשֵ גֻבְ  י

ַיד ָהָרִצים ֶאל  לֹוַח ְסָפִרים ֻבְ ל -ְוִנׁשְ ִמיד -ֻכָ ֶלְך ְלַהׁשְ ְמִדינֹות ַהֻמֶ

ד ֶאת  ֻוְלַאֻבֵ ל -ַלֲהרֹג  ְוַעד -ֻכָ ַער  הֻוִדים ִמֻנַ ים -ַהיְֻ ְוָנׁשִ ָזֵקן ַטף 

ֵנים ר ְלחֶֹדׁש ׁשְ ה ָעש ָ לֹוׁשָ ׁשְ יֹום ֶאָחד ֻבִ ר הֻוא -ֻבְ חֶֹדׁש ֲאָדר -ָעש ָ

  : ֹוז ָלב ָלָלם  ד ֻוׁשְ ָכל   י ֻבְ ת  ֻדָ ֵתן  ְלִהֻנָ ָתב  ַהֻכְ ֶגן  ְתׁשֶ ָנה -ֻפַ ְמִדי

לֻוי ְלָכל ים ִלְהיֹות ֲעִתִדים ַליֹֻום ַהזֶֻה:  -ֻוְמִדיָנה ֻגָ ָהָרִצים   טו ָהַעֻמִ

ֶלְך  יָרה ְוַהֻמֶ ן ַהֻבִ ׁשֻוׁשַ ָנה ֻבְ ת ִנֻתְ ֶלְך ְוַהֻדָ ְדַבר ַהֻמֶ ָיְצאֻו ְדחֻוִפים ֻבִ

 ם“ליקוטי ש

ויהיו נשלחים ספרים   ונשלוח ספרים.  )יג( 

איש''טרא טרמי''ש בלע''ז והוא מגזרת 

)שופטי' יא( אם נלחום נלחם )ש''א א ב( 

הנגלה נגליתי )הושע י'( נדמה נדמה: 

ביום י''ג   בשלושה עשר לחדש שנים עשר. 

'ב לחדשי השנה:  ' לאותו חדש שהוא י

.  )יד(  ן ארמי ספור הכתב   פתשגן לשו

ציווי הכתב   להנתן דת. דרישממ''נט בלעז:  

 י“רש

ולדוגמא במכשיר חשמלי, אפשר שהמכשיר חיצונית נראה רגיל אבל בפועל אין הוא פועל. 

. המטרה בזה גלוי לכל העמים (.)יד(  ד. סויסה . לאבד את זכרם. ) ולאבד . כפשוטו.  להרוג 

. מדוע והדת נתנה (. )טו(  ד. סויסה הייתה להלחיץ ולהפחיד את היהודים שיסבלו מעכשיו. ) 
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נתנה רק לאחר שיצאו הרצים? אולי בכדי 

והעיר שושן שלא ינסו לבטל את הגזירה.  

. אפשר שגם הגויים נבוכו מגזירה נבוכה 

רעה איומה כזאת להשמיד עם שלם ועוד 

שמיד אחרי כן יושבים המלך והמן לשתות. 

 (.  ליקוטי ש"ם)

. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה א(  )ד'( ) 

פירש רש"י, בעל החלום אמר לו שהסכימו 

העליונים על כך, לפי שהשתחוו לצלם בימי 

נבוכדנצר, ושנהנו מסעודת אחשורוש. 

ונראה לי שהוכרח לומר כן כי אם לא כן, 

מה אמר הכתוב "ומרדכי ידע", וכי רק הוא 

ידע והרי כל העם ידע וכדמשמע לקמן 

ָנבֹוָכה:  ן  ׁשֻוׁשָ ְוָהִעיר  ֻתֹות  ִלׁשְ בֻו  ָיׁשְ  )ד( א            ְוָהָמן 

ַכי ָיַדע ֶאת  ל -ֻוָמְרֻדֳ ַכי ֶאת -ֻכָ ְקַרע ָמְרֻדֳ ה ַויִֻ ר ַנֲעש ָ ָגָדיו -ֲאׁשֶ ֻבְ

ְזַעק ְזָעָקה ְגדֹוָלה ֻוָמָרה:  תֹוְך ָהִעיר ַויִֻ ק ָוֵאֶפר ַויֵֵֻצא ֻבְ ׁש ש ַ ְלֻבַ ַויִֻ

ַער   ב  י ֵאין ָלבֹוא ֶאל -ַויָֻבֹוא ַעד ִלְפֵני ׁשַ ֶלְך ֻכִ ֶלְך -ַהֻמֶ ַער ַהֻמֶ ׁשַ

ק:   ְלבֻוׁש ש ָ ַבר -ֻוְבָכל   ג ֻבִ ר ֻדְ ֶלְך -ְמִדיָנה ֻוְמִדיָנה ְמקֹום ֲאׁשֶ ַהֻמֶ

 ם“ליקוטי ש

גלוי שהיה אומר להנתן חוק גזירת המלך:  

והדת נתנה  )טו( דבר זה:    לכל העמים. 

מקום שהיה המלך שם ניתן החוק   בשושן. 

בו ביום להיות עתידים ליום י''ג לחדש אדר 

 היהודים שבה:  והעיר שושן נבוכה.לכך: 

בעל החלום אמר לו   ומרדכי ידע.  ]ד[ )א( 

שהסכימו העליונים לכך לפי שהשתחוו 

לצלם בימי נבוכדנצר ושנהנו מסעודת 

אין דרך ארץ   כי אין לבוא.  )ב( אחשורוש:  

דבר  )ג( לבוא אל שער המלך בלבוש שק:  

כשהשלוחים נושאי הספרים   המלך ודתו. 

)פסוק ג( "ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וגו'..." 

משמע שכולם ידעו. ומה חידש קרא דקאמר "ומרדכי ידע" לכך פירש רש"י שבעל החלום 

וכן מדכתיב את 'כל' אשר   (. שי למורא הגיד לו, דהיינו ידע מרדכי על מה כל זה נעשה. ) 

. לכאורה ויקרע מרדכי (.  ד. סויסה נעשה כל מרבה את הסיבה וזה רק מבעל החלום. ) 

'מרדכי' מיותר היה מספיק לכתוב ויקרע בגדיו? ואפשר שעשה זאת בפרסום שכולם ידעו 

. מה מרבה 'את'? את בגדיו (.  א. לוי שמרדכי קרע בגדיו ויתפרסם הדבר ויתעורר העם. ) 

. דבר המלך ודתו מגיע (. )ג(  ד. סויסה ואפשר שמרבה לא סתם בגדיו אלא בגדיו החשובים. ) 

 י“רש
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ק ָוֵאֶפר  ד ש ַ הֻוִדים ְוצֹום ֻוְבִכי ֻוִמְסֻפֵ דֹול ַליְֻ יַע ֵאֶבל ֻגָ ְוָדתֹו ַמֻגִ

ים:   ָלַרֻבִ ע  ר   ד יֺֻצַ ֶאְסֻתֵ ַנֲערֹות  בֹואָנה  ַוֻתָ כתיב ותבואינה 

ָגִדים  ַלח ֻבְ ׁשְ ַוֻתִ ה ְמֹאד  ְלֻכָ ְתַחְלַחל ַהֻמַ ַוֻתִ ידֻו ָלֻה  ַויַֻֻגִ ְוָסִריֶסיָה 

ֶאת  ׁש  י :  -ְלַהְלֻבִ ל ִקֻבֵ ְולֹא  ו  ֵמָעָלי ֻקֹו  ש ַ ר  ֻוְלָהִסי ַכי   הָמְרֻדֳ

ָה  ְלָפֶני ד  ֶהֱעִמי ר  ֲאׁשֶ ֶלְך  ַהֻמֶ ֵסי  ִרי ִמֻסָ ַלֲהָתְך  ר  ֶאְסֻתֵ ְקָרא  ַוֻתִ

 ם“ליקוטי ש

לכאורה לא מובן מאי דבר המלך ודתו. די באחד מהם. ונראה שיישוב לזה ישנו בתרגום 

רצונו לומר מקום ששמעו על דבר המלך, וגם ראו “,  אתר דפתגם מלכא וגזירת דיניה מטי ” 

הכתב. ולכאורה לא מובן מה היו צריכים לראות גם הכתב כדי שיהיו באבל וכו'...? ויש 

לומר לעניות דעתי על פי מה שמובא בגמרא )מגילה דף יב ע"ב(, אמר רבא, אלמלא 

אגרות הראשונות ]שהוחזק בהן שוטה בעיני האומות. רש"י[ לא נשתייר משונאיהן של 

ישראל שריד ופליט. ]שהיו ממהרים להרגן במצות המלך באגרות האמצעיות ולא היו 

ממתינים ליום המועד. רש"י[ אמרי, מאי האי דשדיר לן להיות כל איש שורר בביתו, 

פשיטא, אפילו קרחה בביתיה פרדשכא ליהוי. וכן הענין בכאן, כי אף על פי ששמעו את 

דבר המלך, לא הספיק זה, כי הוחזק בעיניהם לשוטה ולא האמינו אולי מליצה היא בפי 

הבריות ללעוג למלך. אבל כשראו אגרות שהם מוכיחות שכן יצא מפי המלך, ממילא כולם 

(. ועוד אפשר להסביר שכששמעו מעיירות סמוכות את שי למורא הפכה שמחתם לאבל. ) 

דבר המלך כבר התאבלו ועוד יותר התאבלו כשראו את הכתב ממש. ושבעים פנים לתורה. 

. אפשר לרמוז בזה למה שכתוב לח בגדים להלביש את מרדכי (. )ד( ותש ליקוטי ש"ם ) 

"פקודי ה' ישרים משמחי לב". וזהו הרמז בראשי תיבות "ותשלח בגדים להלביש" אותיות 

'בול' שהם רמז לתורה שמתחילה באות בי"ת ואמצעה אות וא"ו וסופה אות למ"ד ]וכמו 

שכתב רבנו יוסף חיים זצוק"ל מבגדאד בספרו חסדי אבות על מה שאמרו חז"ל יהי ביתך 

בית ועד לחכמים. ע"ש[. וסופי תיבות אותיות 'שמח' לרמוז שהעוסק בתורה סופו להיות 

. יש לומר שהסברא בזה כדי ותשלח בגדים שמח. ולכן בא הרמז בסופי תיבות דוקא.  

לשמחו. ]ואולי זהו הרמז בסופי תיבות "ותשלח בגדים להלביש" אותיות 'שמח' וכנ"ל.[ 

. ראשי תיבות 'בול' כנזכר לעיל. והוא כינוי ותשלח בגדים להלביש (.  משי"ב אמרים ) 

לעשירים ]עיין בפירוש רש"י בגמרא גיטין )דף לז ע"א( בד"ה בולי ובוטי. עשירים ועניים[. 

לדעת מה (. )ה(  ליקוטי ש"ם והיינו ששלחה לו כדי שיראה מכובד בעיני הבריות ולא בזוי. ) 
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. אפשר הכפל ששאלה זה ועל מה זה 

אותו שתי שאלות. האחת, מה פשר 

הֻו ַעל  ַצֻוֵ ָכי ָלַדַעת ַמה -ַוֻתְ ַויֵֵֻצא ֲהָתְך   ו זֶֻה:  -ַמה -זֶֻה ְוַעל -ָמְרֻדֳ

ָכי ֶאל-ֶאל ַער-ָמְרֻדֳ ר ִלְפֵני ׁשַ ֶלְך: -ְרחֹוב ָהִעיר ֲאׁשֶ ד זַהֻמֶ -ַויַֻֻגֶ

ל  ַכי ֵאת ֻכָ ר ָאַמר -לֹו ָמְרֻדֳ ֶסף ֲאׁשֶ ת ַהֻכֶ ָרׁשַ ר ָקָרהֻו ְוֵאת ֻפָ ֲאׁשֶ

ַעל  קֹול  ִלׁשְ ם -ָהָמן  ֻוִדי ה יְֻ ֻבַ ם  י י ד הו בי ב  כתי ֶלְך  ַהֻמֶ ְנֵזי  ֻגִ

  : ָדם ָתב -ְוֶאת   ח ְלַאֻבְ ֻכְ ֶגן  ְתׁשֶ ר -ֻפַ ֲאׁשֶ ת  ן -ַהֻדָ ׁשֻוׁשָ ֻבְ ן  ִנֻתַ

 ם“ליקוטי ש

פרשת  )ז( עוברים שם נתנה הדת בעיר:  

האבל, כלומר מה אירע שכך אתה עושה. והשניה, על מה אירע כן לעם, שלא תבוא רעה 

לעם בסתם בלתי שום חטא ועון. ושוב ראיתי שיש לי אסמכתא מדברי מדרש רבה, אמרה 

לו, לך אמור להם, מימיהם של ישראל לא באו לצרה כזאת שמא כפרו ישראל וכו'... עיין 

ד, זה דניאל עוד סיבה שנקרא התך שחתך את מלכות נבוכדנצר. ) התך,  (.  שש אנכי שם. ) 

. ראשי תיבות אותיות 'שאלה'. שהלך לשאול אותו אשר לפני שער המלך (.  )ו(  אוחנה 

. את כל אשר קרהו שאלות שצוותה אותו אסתר. ולית מילתא דלא רמיזא באורייתא. )ז(  

לכאורה הוא לשון יחיד. והיה לו לומר את כל אשר קרה לעם וכיוצא בזה. ונראה לי שסיפר 

לו שלא השתחווה להמן וזה הכעיס את המן ולכן רוצה להתנקם ביהודים עם מרדכי. ]ובזה 

אתי שפיר מה שכתב רש"י ואת פרשת הכסף, פירוש הכסף. היינו שפירש לו על מה בא המן 

. ביהודיים כתיב לשקול על גנזי המלך ביהודיים לאבדם (.  ליקוטי ש"ם לנקום. העורך[. ) 

ביהודים קרי. ונראה לי הטעם שרמז הכתוב בזה תשובה למה ששאלה אסתר את מרדכי 

]מובא במדרש רבה פרשה ח אות ד[, שמא כפרו ישראל בזה אלי ואנוהו וכו'... והיינו שבאה 

 ואת פרשת הכסף(.  ליקוטי ש"ם כאן אות יו"ד יתירה הרומזת לשם ה', ולאמונה בו יתברך. ) 

אמר (.  שי למורא . אמר ולא עשה כי אחשורוש אמר לו "הכסף נתון לך". ) אשר אמר המן 

. מכאן שאחשורוש היה באותה עצה. דאם לא כן לא היה זה בכלל אמירה אלא עשיה המן 

. ואת פרשת הכסף (.  ליקוטי ש"ם שהיה נותן הכסף ולא היה מוותר אחשורוש על הכסף. ) 

ראשי תיבות "פרשת הכסף" אותיות 'פה' לרמוז שרק הוציא בפיו ליתן הכסף אבל לא נתן 

. את להראות את אסתר (. )ח(  שי למורא כי אחשורוש אמר לו "הכסף נתון לך וגו'...". ) 

. הגדה לשון חכמה. והיינו ולהגיד לה (.  ליקוטי ש"ם מרבה שציוהו להסביר לה היטיב. ) 

 י“רש
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שיפרש לה כמו שפירש לו מרדכי וכמו 

שכתב רש"י, פרשת הכסף. פירוש הכסף. 

וכל זה לא כתוב באיגרת שראו כולם ולא 

ידעו מה נעשה כמרדכי. וזהו "ומרדכי ידע 

את כל אשר נעשה" כל לרבות כל הפרטים 

להתחנן לו (.  שי למורא ופרטי פרטים. ) 

ִמיָדם ָנַתן לֹו ְלַהְראֹות ֶאת  יד ָלֻה ֻוְלַצֻוֹות -ְלַהׁשְ ר ֻוְלַהֻגִ ֶאְסֻתֵ

ֶאל  ָלבֹוא  ָה  ן -ָעֶלי ְלִהְתַחֻנֶ ֶלְך  ַעל -ַהֻמֶ ו  ָפָני ִמֻלְ ׁש  ֻוְלַבֻקֵ -לֹו 

ֻה   ָכי:    ט ַעֻמָ ְבֵרי ָמְרֻדֳ ר ֵאת ֻדִ ד ְלֶאְסֻתֵ אֶמר   י ַויָֻבֹוא ֲהָתְך ַויַֻֻגֵ ַוֻתֹ

הֻו ֶאל  ַצֻוֵ ר ַלֲהָתְך ַוֻתְ ָכי:  -ֶאְסֻתֵ ל   יא ָמְרֻדֳ ֶלְך ְוַעם -ֻכָ -ַעְבֵדי ַהֻמֶ

ל  ר ֻכָ ֶלְך יְֹדִעים ֲאׁשֶ ר ָיבֹוא -ְמִדינֹות ַהֻמֶ ה ֲאׁשֶ ָ -ֶאל -ִאיׁש ְוִאׁשֻ

ֶאל  ֶלְך  לֹא -ַהֻמֶ ר  ֲאׁשֶ ת  ִמי ִני ַהֻפְ ֹו -ֶהָחֵצר  ת ֻדָ ַאַחת  ֵרא  ִיֻקָ

ט  י ֹוׁשִ י ר  ֵמֲאׁשֶ ְלַבד  ֶאת -ְלָהִמית  ֶלְך  ַהֻמֶ ַהזָָֻהב -לֹו  ט  ְרִבי ׁשַ

ים יֹום:  -ְוָחָיה ַוֲאִני לֹא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל  לֹוׁשִ ֶלְך ֶזה ׁשְ  יבַהֻמֶ

ר:  ְבֵרי ֶאְסֻתֵ ָכי ֵאת ֻדִ ידֻו ְלָמְרֻדֳ יב ֶאל יגַויַֻֻגִ ַכי ְלָהׁשִ ַויֹֻאֶמר ָמְרֻדֳ

 ם“ליקוטי ש

 אל תדמי בנפשך. )יג(פירוש הכסף:  הכסף.

אל תחשבי כמו )במדבר לג( והיה כאשר 

דמיתי, אל תדמי בנפשך אל תהי סבורה 

להמלט ביום ההריגה בבית המלך שאין את 

רוצה לסכן עצמך עכשיו על הספק לבא אל 

 י“רש

למה הכפילות? כאן רמז לה מרדכי על דרך  ההשתדלות קודם להתחנן ולבקש מלפניו,  

לשון חן למצוא חן בעיניו על ידי הזמנתו למשתה ואחר כך ביום השני ולבקש מלפניו. 

(. )ט( ם “ ליקוטי ש שיושיע את בני ישראל. ) ‘  ה, שתתפלל לה “ הקב למלך,  (.  ם “ ליקוטי ש ) 

עבדי המלך ועם מדינות (. )י(  ד. סויסה . מה מרבה? שאמר לה הכל באריכות כדבעי. ) את 

שהרי כל מדינות המלך “  לא ידעתי ” מה הכפילות? רצתה לומר שלא תוכל לתרץ  המלך,  

ל “ (, חז אלקיים   י, מי הגיד? ומדוע לא הזכיר התך? ) ויגידו,  (. )יב(  ם “ ליקוטי ש יודעים זאת. ) 

אל (. )יג(  א. לוי . כנ"ל. ) את דורשים שהמן הרג את התך ובאו מלאכים והגידו לאסתר.  
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. אפשר על פי הידוע שאסתר מזרע תדמי 

בנימין. ושאול המלך שהיה גם כן מזרע 

בנימין לא הרג את אגג. ולכן אמר לה שאם 

זו היתה רק הצלה, אפשר היה לחכות 

לישועה. אבל כאן זה התיקון שלה שצריכה 

לתקן את מה שעשה אבי אביה, שאול. 

וזהו "כי אם החרש תחרישי" שאם תחרישי 

עכשיו תחרישי לעתיד לבוא, שלא יהיה לך 

איך לתקן את פגם שאול. ואולם התשועה 

. )יד( ליקוטי ש"ם תבוא בכל מקרה. )  )

. הכפילות שעושה עצמה החרש תחרישי 

(. )טו( ד. סויסה כחרשת שאינה שומעת. ) 

וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת 

. וכי יש צום שאוכלים ימים לילה ויום 

ַאל - ר  ת -ֶאְסֻתֵ י ֻבֵ ֵלט  ְלִהֻמָ ְך  ְבַנְפׁשֵ י  ַדֻמִ ל -ֻתְ ִמֻכָ ֶלְך  -ַהֻמֶ

הֻוִדים:   י ִאם   יד ַהיְֻ ָלה -ֻכִ ֵעת ַהזֹֻאת ֶרַוח ְוַהֻצָ י ֻבָ ֲחִריׁשִ ַהֲחֵרׁש ֻתַ

קֹום ַאֵחר ְוַאֻתְ ֻוֵבית  הֻוִדים ִמֻמָ ֻוִמי -ַיֲעמֹוד ַליְֻ אֵבדֻו  ָאִביְך ֻתֹ

ִאם  ֹוֵדַע  ְלכֻות:  -י ַלֻמַ ַעֻתְ  ִהֻגַ זֹאת  ֻכָ ר   טו ְלֵעת  ֶאְסֻתֵ אֶמר  ַוֻתֹ

ֶאל  ב  י :  -ְלָהׁשִ ָכי ז ָמְרֻדֳ ֶאת   ט ֹוס  נ ֻכְ ל -ֵלְך  ם -ֻכָ ֻוִדי ה ַהיְֻ

ְוַאל  ָעַלי  ֻו  ֻומ ְוצ ן  ׁשֻוׁשָ ֻבְ ם  ְמְצִאי ְוַאל -ַהֻנִ ֻו  ְכל א ֻתֻו -ֻתֹ ׁשְ ֻתִ

ם  ת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום ֻגַ לֹׁשֶ ן ֻוְבֵכן ָאבֹוא -ׁשְ ֲאִני ְוַנֲערַֹתי ָאצֻום ֻכֵ

ר לֹא -ֶאל  ֶלְך ֲאׁשֶ י:  -ַהֻמֶ י ָאָבְדֻתִ ר ָאַבְדֻתִ ת ְוַכֲאׁשֶ ַויֲַֻעֹבר   יז ַכֻדָ

 י“רש ם“ליקוטי ש

ומי יודע אם  )יד( המלך שלא ברשות:   

ומי יודע אם יחפוץ ביך   לעת כזאת הגעת. 

לעת המלך לשנה הבאה שהוא זמן ההריגה:  

שהוא היה עומד בניסן וזמן ההריגה  כזאת.

אם   הגעת למלכות. באדר לשנה הבאה:  

אשר  )טז( תגיעי לגדולה שאת בה עכשיו:  

שאין דת ליכנס אשר לא יקרא,   לא כדת. 

ומ''א אשר לא כדת שעד עתה באונס 

  :  וכאשר אבדתי אבדתי.ועכשיו ברצון

וכאשר התחלתי לילך לאבוד אלך ואמות, 

ומ''א כאשר אבדתי מבית אבא אובד ממך 

שמעכשיו שאני ברצון נבעלת לגוי אני 

על דת   ויעבר מרדכי.  )יז( אסורה לך:  

ושותים בו? אלא נראה לעניות דעתי ליישב בדוחק שיש הוה אמינא שיאכלו כי זה שלושת 

 (.    ליקוטי ש"םימים. ]ולעניות דעתי שלא יטעו לפרש יאכלו בערב. אלא לילה ויום. העורך[. )
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. בית בית המלך בית המלכות )א(  )ה'(  

המלך זה הארמון בכלליות בית המלכות 

. כתיב עמדת (. )ב(  ליקוטי ש"ם זה הלשכה. )

חסר בלי וא"ו, היות ולא עמדה מעצמה 

אלא מלאך העמיד אותה כדרשת חז"ל. 

ולא כתב ויושט המלך לאסתר.  (.  א. לוי ) 

אסתר המלכה כי בעת הזאת הייתה חייבת 

מיתה ואין שלטון ביום המוות, ורק לאחר 

שנגעה בשרביט הזהב ונפדתה לחיים קורא 

ג( ם “ ליקוטי ש לה אסתר המלכה. )  ( . )

 . סוף פסוק, להורות   שאלתי ובקשתי

(. ליקוטי ש"ם שהשאלה והבקשה הם אחת. )

. מדוע כתיב לשון יחיד יבא המלך והמן )ד( 

היה צריך לכתוב יבואו המלך והמן? ואפשר 

ר  כֹל ֲאׁשֶ ָכי ַויַַֻעש  ֻכְ ר:  -ָמְרֻדֳ ָתה ָעָליו ֶאְסֻתֵ יֹֻום   )ה( א ִצֻוְ ַוְיִהי ֻבַ

ית  ֲחַצר ֻבֵ ֲעֹמד ֻבַ ר ַמְלכֻות ַוֻתַ ׁש ֶאְסֻתֵ ְלֻבַ י ַוֻתִ ִליׁשִ ְ ֶלְך -ַהׁשֻ ַהֻמֶ

ב ַעל  ֹוׁשֵ י ֶלְך  ְוַהֻמֶ ֶלְך  ַהֻמֶ ית  ֻבֵ ֹנַכח  ִניִמית  א ַמְלכֻותֹו -ַהֻפְ ֻסֵ ֻכִ

ִית:   ַתח ַהֻבָ ְלכֻות ֹנַכח ֻפֶ ֵבית ַהֻמַ ֶלְך ֶאת   ב ֻבְ -ַוְיִהי ִכְראֹות ַהֻמֶ

ֶלְך  ט ַהֻמֶ ֵעיָניו ַויֹֻוׁשֶ ָאה ֵחן ֻבְ ָחֵצר ָנש ְ ה עֶֹמֶדת ֻבֶ ְלֻכָ ר ַהֻמַ ֶאְסֻתֵ

ר ֶאת  ע -ְלֶאְסֻתֵ ֻגַ ר ַוֻתִ ְקַרב ֶאְסֻתֵ ָידֹו ַוֻתִ ר ֻבְ ְרִביט ַהזָָֻהב ֲאׁשֶ ׁשַ

ְרִביט:   ַ רֹאׁש ַהׁשֻ ֶלְך ַמה   ג ֻבְ ה -ַויֹֻאֶמר ָלֻה ַהֻמֶ ְלֻכָ ר ַהֻמַ ְך ֶאְסֻתֵ ֻלָ

ֵתְך ַעד -ֻוַמה  ׁשָ ֻקָ ֵתן ָלְך: -ֻבַ ְלכֻות ְוִיֻנָ ר   ד  ֲחִצי ַהֻמַ אֶמר ֶאְסֻתֵ ַוֻתֹ

ֶאל -ַעל -ִאם  ַהיֹֻום  ְוָהָמן  ֶלְך  ַהֻמֶ ָיבֹוא  טֹוב  ֶלְך  ה -ַהֻמֶ ֻתֶ ׁשְ ַהֻמִ

 ם“ליקוטי ש

להתענות בי''ט ראשון של פסח ששהתענה 

י''ד בניסן וט''ו וט''ז שהרי ביום י''ג נכתבו 

 הספרים: 

בגדי מלכות ורבותינו אמרו  מלכות. ]ה[ )א(

שלבשתה רוח הקדש כמו דאת אמר )ד''ה א 

עד חצי  )ג( י''ב( ורוח לבשה את עמשי:  

דבר שהוא באמצע ובחצי המלכות  המלכות.

הוא בית המקדש שהתחילו לבנותו בימי 

ה לבטל המלאכה  ו צ ו ו  ב ר  חז ו רש  כו

ואחשורוש שעמד אחריו גם הוא ביטל 

המלאכה ופשוטו של מקרא אף אם תשאלי 

יבוא המלך  )ד( ממני חצי המלכות אתן לך:  

רבותינו אמרו טעמים הרבה בדבר   והמן. 

 י“רש
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 (  . א. משום שהמלך עיקר וכדי לכבדו

. מדוע לא כתיב ויבא המלך (. )ה(  סרוסי 

לשון רבים ויבואו המלך והמן? ואפשר משום 

מה (. )ו(  ליקוטי ש"ם שהמלך עיקר כנ"ל. ) 

שאלתך ותנתן לך ומה בקשתך עד חצי 

. שאלה זה לשון השאלה המלכות ותעש 

ולכן נקט וינתן לך. אבל בבקשה זה לשון 

ר  יִתי לֹו:  -ֲאׁשֶ ֶלְך ַמֲהרֻו ֶאת   ה ָעש ִ ַהֻמֶ ֹות -ַויֹֻאֶמר  ָהָמן ַלֲעש 

ֶאל -ֶאת  ְוָהָמן  ֶלְך  ַהֻמֶ ַויָֹֻבא  ר  ֶאְסֻתֵ ַבר  ר -ֻדְ ֲאׁשֶ ה  ֻתֶ ׁשְ -ַהֻמִ

ר:   ָתה ֶאְסֻתֵ ַהיִַֻין ַמה   ו ָעש ְ ה  ֻתֵ ִמׁשְ ֻבְ ר  ֶלְך ְלֶאְסֻתֵ -ַויֹֻאֶמר ַהֻמֶ

ֵתן ָלְך ֻוַמה  ֵאָלֵתְך ְוִיֻנָ ְ ֵתְך ַעד -ׁשֻ ׁשָ ֻקָ :  -ֻבַ ְלכֻות ְוֵתָעש   זֲחִצי ַהֻמַ

  : ִתי ׁשָ ֻוַבֻקָ ֵאָלִתי  ׁשְ אַמר  ַוֻתֹ ר  ֶאְסֻתֵ ַען  ֵחן -ִאם   ח ַוֻתַ ָמָצאִתי 

ְוִאם  ֶלְך  ַהֻמֶ ֵני  ֵעי ֶאת -ַעל -ֻבְ ָלֵתת  ֹוב  ט ֶלְך  ֵאָלִתי -ַהֻמֶ ׁשְ

ֹות ֶאת  ֶלְך ְוָהָמן ֶאל -ְוַלֲעש  ִתי ָיבֹוא ַהֻמֶ ׁשָ ֻקָ ר -ֻבַ ה ֲאׁשֶ ֻתֶ ׁשְ ַהֻמִ

ֶלְך:   ַהֻמֶ ְדַבר  ֻכִ ה  ֶאֱעש ֶ ֻוָמָחר  ָלֶהם  ה  יֹֻום   ט ֶאֱעש ֶ ֻבַ ָהָמן  ַויֵֵֻצא 

 י“רש ם“ליקוטי ש

מה ראתה אסתר שזימנה את המן כדי 

לקנאו במלך ובשרים שהמלך יחשוב שהוא 

אל חשוק אליה ויהרגנו ועוד טעמים רבים:  

כל סעודה נקראת על שם היין   המשתה. 

 ומחר אעשה כדבר המלך. )ח(שהוא עיקר: 

מה שבקשת ממני כל הימים לגלות לך את 

עשייה שמבקשת ממנו שיעשה דבר מה. ולכן נקט בה ותעש. ולכן בותעש רק עד חצי 

. לכאורה יש כאן אריכות לשון מיותרת 'אם מצאתי אם מצאתי חן(. )ח( שי למוראמלכות. )

חן' 'ואם על המלך טוב' ונראה דאם מצאתי חן זה הקדמה משום כבוד המלכות ואחר כך 

בתחילה היא אם מצאתי חן.  (.  ליקוטי ש"ם עצם הבקשה שתלויה באם על המלך טוב. ) 

 (.ליקוטי ש"ם מבקשת מצד המציאות חן ואם אין מציאות חן מצד ואם על המלך טוב. ) 

. פירש רש"י שתגלה לו את עמה ומולדתה כמו שרצה מזמן רחוק. ומחר אעשה כדבר המלך

והכרחו כי כן משמע מלשון "כדבר המלך". דאם איתא דמחר תגלה לו בקשתה היה לה 

. מלמד שזה היום היחיד ביום ההוא (. )ט(  שי למורא לומר ומחר אבקש בקשתי וכיוצא בזה. ) 

א. . שמחה פנימית. ) וטוב לב . שמחה חיצונית.  שמח (.  א. לוי בחייו של המן שהיה שמח. ) 
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. פירש רש"י משום ויתאפק (. )י(  סרוסי 

מורא מלכות, ואפשר דהוכרח לומר כן 

דהרי המן היה רשע גדול מזרע עמלק ולא 

חשוד היה כאחד שעובד על מידותיו 

להתאפק ואם התאפק זה ודאי בגלל מורא 

. הטעם הביאה (. )יב(  מ. עראמה המלכות. ) 

תלשה לרמוז שמכאן התגלגלו העניינים 

טעמו וכל זה.  (. )יג(  ליקוטי ש"ם למפלתו. ) 

זק"ף גדו"ל, אפילו כל הגדולה הזאת לא 

ֵמַח ְוטֹוב ֵלב ְוִכְראֹות ָהָמן ֶאת  ֶלְך -ַההֻוא ש ָ ַער ַהֻמֶ ׁשַ ַכי ֻבְ ָמְרֻדֳ

ְולֹא -ְולֹא  ַעל -ָקם  ָהָמן  ֵלא  ֻמָ ַויִֻ ֻנֻו  ִמֻמֶ :  -ָזע  ֵחָמה ַכי   יָמְרֻדֳ

ק ָהָמן ַויָֻבֹוא ֶאל  ְתַאֻפַ ַלח ַויֵָֻבא ֶאת -ַויִֻ ׁשְ יתֹו ַויִֻ -ֹאֲהָביו ְוֶאת -ֻבֵ

ֻתֹו:   ר ָלֶהם ָהָמן ֶאת   יא ֶזֶרׁש ִאׁשְ ָניו -ַוְיַסֻפֵ ֻבָ רֹו ְורֹב  בֹוד ָעׁשְ ֻכְ

ל  ֻכָ ַעל -ְוֵאת  אֹו  ְ ִנש ֻ ר  ֲאׁשֶ ְוֵאת  ֶלְך  ַהֻמֶ ֹו  ל ֻדְ ֻגִ ר  ם -ֲאׁשֶ ִרי ָ ַהש ֻ

ֶלְך:   ה -ַויֹֻאֶמר ָהָמן ַאף לֹא   יב ְוַעְבֵדי ַהֻמֶ ְלֻכָ ר ַהֻמַ ֵהִביָאה ֶאְסֻתֵ

ֶלְך ֶאל -ִעם  ר -ַהֻמֶ ֲאׁשֶ ה  ֻתֶ ׁשְ י ִאם -ַהֻמִ ֻכִ ָתה  ְוַגם -ָעש ָ -אֹוִתי 

ֶלְך:  -ָלֻה ִעם -ְלָמָחר ֲאִני ָקרֻוא  ֶזה ֵאיֶנֻנֻו ׁשֶֹוה ִלי -ְוָכל   יג ַהֻמֶ

ָכל  ר ֲאִני רֶֹאה ֶאת -ֻבְ ַער -ֵעת ֲאׁשֶ ׁשַ ֻבְ ב  ֹוׁשֵ י הֻוִדי  ַהיְֻ ַכי  ָמְרֻדֳ

ֶלְך:   ֻתֹו ְוָכל   יד ַהֻמֶ אֶמר לֹו ֶזֶרׁש ִאׁשְ וֻ -ַוֻתֹ ֹבֻהַ -ֹאֲהָביו ַיֲעש  ֵעץ ֻגָ

ֶאת  ְוִיְתלֻו  ֶלְך  ַלֻמֶ ֱאֹמר  ֻוַבֻבֶֹקר  ה  ַאֻמָ ים  ִ ו -ֲחִמׁשֻ ָעָלי ַכי  ָמְרֻדֳ

 ם“ליקוטי ש

נתחזק   ויתאפק.  )י( עמי ואת מולדתי:  

לעמוד על כעסו כי היה ירא להנקם בלא 

 : ז ' בלע' ר  י נ ' אישט' יתאפק,  ו ת,  רשו

איני חש לכל הכבוד   איננו שוה לי.  )יג( 

אמרו רבותינו שהיה   בכל עת וגו'. אשר לי: 

מראה לו שטר שמכר עצמו לעבד על חוסר 

מזונות כשנתמנו ראשי גייסות מרדכי והמן 

 במלחמה אחת: 

 י“רש

. עיין רש"י והכרחו מדכתב איננו שווה לי היינו לי לעצמי כי כל בכל עת   (. נ. כהן שווה לי. ) 

. כתיב בלי וא"ו לרמוז שלקח גבה (. )יד(  שי למורא ,  ליקוטי ש"ם מה שקנה עבד קנה רבו. ) 
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את עץ התליה שדומה לאות וא"ו מביתו. 

. כתיב בלי וא"ו שבשבילו זה אמר (.  א.לוי ) 

היה דבר מוגמר כאילו כבר דיבר עם המלך 

. ויעש העץ (.  ליקוטי ש"ם וקיבל אישור. ) 

מכאן שהשנאה מקלקלת השורה שהם 

אמרו לו יעשו עץ והוא עשה אותו בעצמו. 

 (.  ד. סויסה)

  ) ' ו ן בו העץ בלילה ההוא )א(  ) . שהכי

ויהיו נקראים לפני (.  דבק מא"ח לתליה. ) 

. נקראים לבד. ]כדרשת חז"ל במגילה המלך

)דף טו ע"ב(, מלמד שנקראים מאליהן[. 

ֶלְך ֶאל -ִעם -ֻוֹבא  ָבר ִלְפֵני ָהָמן -ַהֻמֶ יַטב ַהֻדָ ַויִֻ ֵמַח  ה ש ָ ֻתֶ ׁשְ ַהֻמִ

ְיָלה ַההֻוא ָנְדָדה   )ו( א ַויַַֻעש  ָהֵעץ:                                       ֻלַ ֻבַ

ֶלְך ַויֹֻאֶמר ְלָהִביא ֶאת  ַנת ַהֻמֶ ְבֵרי ַהיִָֻמים -ׁשְ ְכרֹנֹות ֻדִ ֵסֶפר ַהזִֻ

ֶלְך:   ְהיֻו ִנְקָרִאים ִלְפֵני ַהֻמֶ ַכי   ב ַויִֻ יד ָמְרֻדֳ ר ִהֻגִ ֵצא ָכתֻוב ֲאׁשֶ ֻמָ ַויִֻ

ר -ַעל  ֲאׁשֶ ף  ַהֻסַ ְֹמֵרי  ִמׁשֻ ֶלְך  ַהֻמֶ ֵסי  ָסִרי ֵני  ׁשְ ָוֶתֶרׁש  ְגָתָנא  ֻבִ

ֵורֹוׁש:   ֶלְך ֲאַחׁשְ ֻמֶ לַֹח ָיד ֻבַ ְקׁשֻו ִלׁשְ ֶלְך ַמה   ג ֻבִ ה -ַויֹֻאֶמר ַהֻמֶ ֲעש ָ ֻנַ

ַכי ַעל  ה ְלָמְרֻדֳ ְרָתיו לֹא-ְיָקר ֻוְגדֻוֻלָ ֶלְך ְמׁשָ ֶזה ַויֹֻאְמרֻו ַנֲעֵרי ַהֻמֶ

 י“רש ם“ליקוטי ש

נס היה, ויש   ]ו[ )א( נדדה שנת המלך. 

אומרים שם את לבו על שזמנה אסתר את 

להביא המן שמא נתנה עיניה בו ויהרגהו:  

דרך המלכים כששנתן   את ספר הזכרנות. 

נודדת אומרים לפניהם משלים ושיחות עד 

ששנתם חוזרת עליהם, ורבותינו אמרו מתוך 

שנתן לבו על המן ואסתר אמר אי אפשר 

שלא ידע אדם עצתם שהוא אוהבי ויגלה לי 

וחזר ואמר שמא עשה לי אדם טובה ולא 

גמלתיו ואין חוששין עוד לי, לפיכך ויאמר 

בגתנא (.  באר מי"ם . מאליו כדרשת חז"ל הנזכרת לעיל. ) וימצא כתוב (. )ב(  דבק מא"ח ) 

. לכאורה קשה שהרי קראו להם בגתן ותרש ולא בגתנא? ודרשו חז"ל שכשכתבו ותרש 

כתבו בגתן או תרש כדי שכשיקראו את זה לא יתנו שכר ואולי יענישו את מרדכי איך הרגו 

(. ש. אקטע שניים מבלי לברר מי האשם, ובא מלאך והפריד את ה'או' ויצא בגתנא ותרש. ) 

נ. איש בגימטרייא קטנה ה' מרדכי עם הכולל הגימטרייא קטנה ה'. )   מה נעשה לאיש. )ג(  

. אולי דבר מלשון דיבור. ורצונו לומר שאפילו יישר כח בדיבור לא נעשה עמו דבר(. בוחניק
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. ראשי תיבות אותיות נלע"ד והוא כדרך לא נעשה עמו דבר (.  באר מי"ם לא אמרו לו. ) 

שכותבים הכותבים בני זמננו נלע"ד, והיינו ראשי תיבות של 'נראה לעניות דעתי', והוא 

הענין בכאן שלא רצו לומר למלך בלשון נחרצת לא נעשה עמו דבר, אלא אמרו לו לעניות 

דעתנו לא נעשה אבל אולי כן. ורצונם בזה לגרום למלך לחשוב שאין הענין נחוץ כל כך 

ושיעבור הלאה בנושאי היום יום שלו ולא יתעסק בגדולת מרדכי, וכמו שאמרו חז"ל, שהם 

רמז ויאמר המלך.  (. )ד(  שי למורא דפדפו והמלאך החזיר לדף הזה. והוא בדרך מליצה. ) 

. תיבת 'מי' ויאמר המלך מי בחצר (.  ם “ ליקוטי ש ה שהוא שאל והמלאכים ענו. ) “ להקב 

בגימטרייה חמישים. לרמוז לסיבת בואו של המן לחצר בית המלך, כי רצה לאמר למלך 

ויאמרו נערי (. )ה(  שי למורא לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו, והעץ גבוה חמישים. ) 

. ולא כתיב משרתיו ואפשר שאלו מלאכים ששלח הקב"ה. ודמדומי ראיה לזה המלך אליו 

מהא דאמרו לו הנה המן והיאך ידעו הרי עוד לא נכנס כולו לחצר, כדמשמע לישנא בא 

בקמץ, היינו לשון הווה שעסוק הוא עכשיו בלבוא אל המלך, ואם כן היאך ידעו שהוא המן. 

. תיבת הנה מורה על ענין הנה המן (.  משי"ב אמרים גם לא מובא בכתוב שהלכו לבדוק. ) 

שלא נודע לפני. וכמו שכתב רשב"ם על פסוק ויהי בבוקר והנה היא לאה.  ובכאן צריך עיון. 

. קשה מאי באיש הוה ליה למימר לאיש. ואולי אפשר מה לעשות באיש (. )ו(  שי למורא ) 

ויאמר המן איש אשר (. )ז(  שי למורא לתרץ כי רצה לגדלו במהות. וצריך להתיישב בזה. ) 

. הוא סוף פסוק. ולכאורה היה לו להכניס גם כל דברי המן שבפסוק ח' המלך חפץ ביקרו 

בפסוק אחד ואמאי חילקם. ונראה שהמן דמיין עצמו רוכב על הסוס וכמו שכתוב "ויאמר 

המן בלבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני". ולכן עצר כאן, כמו שלוקח אויר 

ָבר:  - ה ִעֻמֹו ֻדָ א ַלֲחַצר   ד ַנֲעש ָ ֶלְך ִמי ֶבָחֵצר ְוָהָמן ֻבָ ַויֹֻאֶמר ַהֻמֶ

ית ֶלְך ִלְתלֹות ֶאת -ֻבֵ ֶלְך ַהִחיצֹוָנה ֵלאֹמר ַלֻמֶ ַכי ַעל -ַהֻמֶ -ָמְרֻדֳ

ר  ֶלְך ֵאָליו ִהֻנֵה ָהָמן   ה ֵהִכין לֹו:  -ָהֵעץ ֲאׁשֶ ַנֲעֵרי ַהֻמֶ ַויֹֻאְמרֻו 

ֶלְך ָיבֹוא:   ָחֵצר ַויֹֻאֶמר ַהֻמֶ ֶלְך   ו עֵֹמד ֻבֶ ַויָֻבֹוא ָהָמן ַויֹֻאֶמר לֹו ַהֻמֶ

ִלֻבֹו -ַמה  יָקרֹו ַויֹֻאֶמר ָהָמן ֻבְ ֶלְך ָחֵפץ ֻבִ ר ַהֻמֶ ִאיׁש ֲאׁשֶ ֹות ֻבָ ֲעש  ֻלַ

י:   ֻנִ ֹות ְיָקר יֹוֵתר ִמֻמֶ ֶלְך ַלֲעש  -ַויֹֻאֶמר ָהָמן ֶאל   ז ְלִמי ַיְחֻפֹץ ַהֻמֶ

 ם“ליקוטי ש
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יָקרֹו:   ֶלְך ָחֵפץ ֻבִ ר ַהֻמֶ ֶלְך ִאיׁש ֲאׁשֶ ָיִביאֻו ְלבֻוׁש ַמְלכֻות   ח ַהֻמֶ

ר ָלַבשׁ  ן -ֲאׁשֶ ר ִנֻתַ ֶלְך ַוֲאׁשֶ ר ָרַכב ָעָליו ַהֻמֶ ֶלְך ְוסֻוס ֲאׁשֶ ֻבֹו ַהֻמֶ

רֹאׁשֹו:   ֻבְ ֶתר ַמְלכֻות  ְוַהֻסֻוס ַעל   ט ֻכֶ בֻוׁש  ִאיׁש -ַיד -ְוָנתֹון ַהֻלְ

ֶאת  ׁשֻו  י ְוִהְלֻבִ ם  ִמי ְרֻתְ ַהֻפַ ֶלְך  ַהֻמֶ ֵרי  ָ ֶלְך -ִמש ֻ ַהֻמֶ ר  ֲאׁשֶ ׁש  ָהִאי

יֺבהֻו ַעל  יָקרֹו ְוִהְרֻכִ ְרחֹוב ָהִעיר ְוָקְראֻו ְלָפָניו -ָחֵפץ ֻבִ ַהֻסֻוס ֻבִ

יָקרֹו:   ֶלְך ָחֵפץ ֻבִ ר ַהֻמֶ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכה ֵיָעש ֶ ֶלְך   י ֻכָ ַויֹֻאֶמר ַהֻמֶ

בֻוׁש ְוֶאת -ְלָהָמן ַמֵהר ַקח ֶאת  ה-ַהֻלְ ְרֻתָ ַוֲעש ֵ ֻבַ ר ֻדִ ֲאׁשֶ ַהֻסֻוס ֻכַ

וממלא עצמו בגאווה ואז מוציא בפיו את 

(. )ח( שי למורא אשר מילאתו תאוותו. ) 

. עיין פירוש רש"י בפסוק הבא. ואשר ניתן 

ולולא פירושו הייתי מפרש שניתן כתר על 

)ט( ונתן הלבוש להביא את ספר הזכרונות:  

ואת הכתר לא הזכיר   והסוס על יד איש. 

שראה עינו של מלך רעה על שאמר שיתנו 

 ם“ליקוטי ש י“רש

. לכאורה היה לו לכתוב ונתון (. )ט(  שש אנכי ראש הסוס. ושוב הודיעוני שכן כתב הראב"ע. ) 

'ונתנו'. ואולי רצונו שהמלך יתן ולא רצה לומר לו כן בפירוש כי כבר ראה פניו רעים בגלל 

הכתר. ולומר ונתנו הוא שקר, כי רצה שהמלך יתן בראשו )שמעתי( לפיכך אמר לו ונתון, 

בלתי פירוש. ויש לי אסמכתא לזה ממה שכתב הראב"ע ויביאו המשרתים משמע ונתון לא 

שי . לכאורה היה לו לכתוב והלביש. וצריך ביאור. ) והלבישו (.  ליקוטי ש"ם, שי למורא הם. ) 

. כדי ברחוב העיר (.  ליקוטי ש"ם (. ואפשר שהמלך יתן הבגדים והשרים ילבישו. ) למורא 

. עיין מה שכתב רש"י שחשד שמא מהר קח (. )י(  ליקוטי ש"ם שיהיה בפרהסיא בפרסום. ) 

. אפשר שאמר קח (.  שי למורא רוצים להרגו, יש להוסיף שלכך אמר מהר, כי חשש לחייו. ) 

לו כן משום מה שכתבנו לעיל שהמן רצה שאחשורוש יתן הכתר, ואחשורוש אמר לו לא. או 

אל תפל דבר מכל אשר (.  שי למורא שאתה אמרת שאחד חשוב יתן אז אתה עשה כן. ) 

. מלבד מה שכתבו חז"ל בגמרא מגילה טז ע"א, יש לומר שאמר לו כן משום שראה דברת 

. לשון דיבור שיאמר ככה יעשה לאיש אשר דבר(. שי למוראשהוא מתחמק, לפיכך הזהירו. )
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ַאל - ֶלְך  ַהֻמֶ ַער  ׁשַ ֻבְ ב  ַהיֹֻוׁשֵ ֻוִדי  ה ַהיְֻ ַכי  ְלָמְרֻדֳ ָבר -ֵכן  ֻדָ ל  ֻפֵ ֻתַ

  : ְרֻתָ ֻבַ ֻדִ ר  ֲאׁשֶ א ִמֻכֹל  ֶאת   י ָהָמן  ח  ֻקַ ְוֶאת -ַויִֻ בֻוׁש  ַהֻסֻוס -ַהֻלְ

ׁש ֶאת  ָכה -ַויְַֻלֻבֵ ְקָרא ְלָפָניו ֻכָ ְרחֹוב ָהִעיר ַויִֻ יֵבהֻו ֻבִ ָכי ַויְַֻרֻכִ ָמְרֻדֳ

יָקרֹו:   ֶלְך ָחֵפץ ֻבִ ר ַהֻמֶ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ ַכי ֶאל   יב ֵיָעש ֶ ב ָמְרֻדֳ -ַויָֻׁשָ

ֶלְך ְוָהָמן ִנְדַחף ֶאל  ַער ַהֻמֶ יתֹו ָאֵבל ַוֲחפֻוי רֹאׁש:  -ׁשַ ר   יג ֻבֵ ַוְיַסֻפֵ

ֻתֹו ֻוְלָכל  ל -ָהָמן ְלֶזֶרׁש ִאׁשְ ר ָקָרהֻו ַויֹֻאְמרֻו -ֹאֲהָביו ֵאת ֻכָ ֲאׁשֶ

לשקו   וישב מרדכי.  )יב( הכתר בראש אדם:  

רבותינו פירשו   אבל וחפוי ראש. ולתעניתו:  

אשר החלות  )יג( הדבר במסכת מגילה:  

אמרה אומה זו נמשלו לכוכבים   לנפל וגו'. 

ולעפר כשהם יורדים יורדים עד לעפר 

ושהם עולים עולים עד לרקיע ועד 

 ם“ליקוטי ש י“רש

. ויקח   (. )יא( ש. אקטע המלך חפץ ביקרו. ) 

לכאורה היה לו לומר ויעש כן ומדוע פירט 

כל כך? ויש לומר שנכתב זה לכבודו של 

 (  . . עוד שעשה כן שי למורא מרדכי )

בעשייה בלבד בלתי נשמה וכמו שתיאר 

כן  לא  נשמה.  עם  תיאר  הוא למלך 

ל “ חז וישב.  (. )יב(  ליקוטי ש"ם בעשייתו.  ) 

שב. -. וי וישב (.  ם “ ליקוטי ש דרשו שב לשקו ותעניתו וזה רמוז בלשון שב לשון תשובה. ) 

קרא, שאמר זאת בצער. -כדברי חז"ל בגמרא מגילה דף טז ע"א וכן ויקרא בפסוק הקודם וי 

. סופי תיבות נפל. שכאן תחילת והמן נדחף אל וכנ"ל שעשה זה בלתי כל נשמה באפו.  

נפילתו. וכמו שאמרו לו חכמיו, אשר החילות וכו'... נפול תיפול וגו'... וכן שהיה נפול פנים 

. דוחף עצמו לצדדים שלא יראוהו נדחף (.  שי למורא ומבויש. וזהו הרמז בסופי תיבות נפול. ) 

. ראשי תיבות אור שכאן התחילה מפלת המן אבל וחפוי ראש(. ליקוטי ש"םלפי שנתבייש. )

כדכתבינן לעיל, והתחיל אור ליהודים. וכמו שכתוב בסוף המגילה ליהודים היתה אורה 

. כתיב חסר וא"ו שכעת שראו במפלתו לא אהבו אותו אהביו (. )יג(  שי למורא וכו'.... ) 

. קשה שהרי לעיל פרק ה', פסוק יג' המן אמר להם אם מזרע היהודים (.  א. לוי באמת. ) 

במפורש מרדכי היהודי ומהו לשון אם? ויש ליישב שלא רצו לומר לו בלשון מוחלט שלא 
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ר  ֲאׁשֶ ַכי  ָמְרֻדֳ ם  ֻוִדי ה ַהיְֻ ִמזֶַֻרע  ִאם  * ֻתֹו  ִאׁשְ ְוֶזֶרׁש  ו  ֲחָכָמי ֹו  ל

י -ַהִחֻלֹוָת ִלְנֻפֹל ְלָפָניו לֹא  ֻפֹול ְלָפָניו:  -תֻוַכל לֹו ֻכִ  ידָנפֹול ֻתִ

יעֻו ַויְַֻבִהלֻו ְלָהִביא ֶאת  ֶלְך ִהֻגִ ִרים ִעֻמֹו ְוָסִריֵסי ַהֻמֶ -עֹוָדם ְמַדֻבְ

ר -ָהָמן ֶאל  ה ֲאׁשֶ ֻתֶ ׁשְ ר:  -ַהֻמִ ָתה ֶאְסֻתֵ ֶלְך   )ז( א     ָעש ְ ַויָֹֻבא ַהֻמֶ

ֻתֹות ִעם  ה:  -ְוָהָמן ִלׁשְ ְלֻכָ ר ַהֻמַ ר   ב ֶאְסֻתֵ ֶלְך ְלֶאְסֻתֵ ַויֹֻאֶמר ַהֻמֶ

ַמה  ַהיִַֻין  ה  ֻתֵ ִמׁשְ ֻבְ ִני  ֵ ַהׁשֻ יֹֻום  ֻבַ ם  ה -ֻגַ ְלֻכָ ַהֻמַ ר  ֶאְסֻתֵ ֵאָלֵתְך  ְ ׁשֻ

ֻוַמה  ָלְך  ֵתן  ַעד -ְוִתֻנָ ֵתְך  ׁשָ ֻקָ :  -ֻבַ ְוֵתָעש  ְלכֻות  ַהֻמַ ַען   ג ֲחִצי  ַוֻתַ

אַמר ִאם  ה ַוֻתֹ ְלֻכָ ר ַהֻמַ ֶלְך ְוִאם -ֶאְסֻתֵ ֵעיֶניָך ַהֻמֶ -ָמָצאִתי ֵחן ֻבְ

 הכוכבים: 

שלא אהרג בשלשה   תנתן לי נפשי.  ]ז[ )א( 

עשר באדר שגזרת גזירת הריגה על עמי 

ומולדתי: ועמי ינתן לי בבקשתי שלא יהרגו 

ואם תאמר מה איכפת לך כי איככה אוכל 

 ם“ליקוטי ש י“רש

. עמו (. )יד(  י. צרור להכאיב לו יותר מדאי. ) 

רמז וסריסי המלך.  משתתפים בצערו.  

למלאכי השרת שהם הבהילו אותו כי סתם 

משרתים אולי היו ממתינים שיסתדר. 

 (.  ליקוטי ש"ם)

. ההבדל בין כאן לשתות עם אסתר )א( )ז'( 

ללעיל פרק ה', פסוק ה' שכאן כתיב לשתות עם אסתר ושם כתיב אל המשתה אשר עשתה 

אסתר, וכן הא דכתיב הכא המלכה, אפשר שאחר המשתה הראשון נתקרב בדעתו אליה 

להחשיבה וכמו שאמרו גדולה לגימה שמקרבת וכן משום שידע שכעת תאמר לו את ייחוסה 

והתחיל כבר להחשיבה וכדרשת חז"ל שאחר כך התחיל לדבר עמה שלא על ידי שליח. 

. את נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי . כנ"ל פסוק א'. )ג(  אסתר המלכה (. )ב(  ליקוטי ש"ם ) 

נפשה די בשאלה שהרי יש לו עניין להשאיר אותה בחיים באשר היא אשתו אמנם את עמה 

(. ליקוטי ש"ם היא צריכה בקשה שהרי אין לו עניין בקיומם ואולי הפוך רוצה בהשמדתם. ) 
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ֶתן -ַעל  ֻנָ ֶלְך טֹוב ֻתִ ִתי:  -ַהֻמֶ ׁשָ ַבֻקָ י ֻבְ ֵאָלִתי ְוַעֻמִ ׁשְ י ֻבִ  דִלי ַנְפׁשִ

ד ְוִאֻלֻו ַלֲעָבִדים  ִמיד ַלֲהרֹוג ֻוְלַאֻבֵ י ְלַהׁשְ ְוַעֻמִ ְרנֻו ֲאִני  י ִנְמֻכַ ֻכִ

ֶלְך:                                       ַהֻמֶ ֵנֶזק  ֻבְ ׁשֶֹוה  ר  ַהֻצָ ן  ֵאי י  ֻכִ י  ֻתִ ֶהֱחַרׁשְ ֻו  ְרנ ִנְמֻכַ ָפחֹות  ְוִלׁשְ

ה ִמי הֻוא ֶזה   ה  ְלֻכָ ר ַהֻמַ ֵורֹוׁש ַויֹֻאֶמר ְלֶאְסֻתֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ ַויֹֻאֶמר ַהֻמֶ

ר -ְוֵאי  ן:  -ֶזה הֻוא ֲאׁשֶ ֻכֵ ֹות  ר   ו ְמָלאֹו ִלֻבֹו ַלֲעש  אֶמר ֶאְסֻתֵ ַוֻתֹ

ֶלְך  ַהֻמֶ ְפֵני  ִמֻלִ ִנְבַעת  ְוָהָמן  ַהזֶֻה  ָהָרע  ָהָמן  ֹוֵיב  ְוא ַצר  ׁש  ִאי

ה:   ְלֻכָ ה ַהיִַֻין ֶאל   ז ְוַהֻמַ ֻתֵ ׁשְ ֲחָמתֹו ִמֻמִ ֶלְך ָקם ֻבַ יָתן -ְוַהֻמֶ ֻנַת ַהֻבִ ֻגִ

ׁש ַעל  ְלַבֻקֵ י -ְוָהָמן ָעַמד  ֻכִ י ָרָאה  ֻכִ ה  ְלֻכָ ַהֻמַ ר  -ַנְפׁשֹו ֵמֶאְסֻתֵ

כי אין הצר שוה בנזק  )ד( וראיתי וגו':  

איננו חושש בנזק המלך שאילו רדף   המלך. 

אחר הנאתך היה לו לומר מכור אותם 

לעבדים ולשפחות וקבל הממון או החי' 

אותם להיות לך לעבדים הם וזרעם: 

ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר  )ה( 

כל מקום שנאמר ויאמר ויאמר ב'   המלכה. 

פעמים אינו אלא למדרש ומדרשו של זה 

בתחלה היה מדבר עמה על ידי שליח 

עכשיו שידע שממשפחת מלכים היא דבר 

נגמרה   כי כלתה.  )ז( עמה הוא בעצמו:  

 ם“ליקוטי ש י“רש

. וכי לא ידע? אלא שהמן מי הוא זה )ה(  

לא אמר לו בפירוש שזה היהודים אלא 

מי הוא זה ואי זה (.  א. לוי ישנו עם אחד. ) 

. סופי תיבות יאה יאה שגם אחשורוש הוא 

עצמו רצה להורגם ואומר כאן יאה יאה 

(. ליקוטי ש"ם יפה יפה שרצה להשמידם. ) 

. ולא כתיב המלכה כי ותאמר אסתר )ו(  

רצתה  ו ש  רו על אחשו עה  הצבי כאן 

במפלתו ורעתו ואם אין מלך אין מלכה. 

. פירש כי כלתה (. )ז(  א. לוי, א. סרוסי ) 

רש"י נגמרה הרעה והשנאה והנקמה, 

וצריך להבין מה פירוש נגמרה הרעה? וכן 

מה מוסיף רש"י כאן שנאה ונקמה? ואפשר 

לפרש אחרת או שהרעה תגמור את המן או שהזמן נגמר והרעה קרובה אליו מתמיד, וענין 

השנאה והנקמה שאחשורוש שנא את המן ורצה לנקום בו גם על זה שיעץ לו להרוג את 

ושתי שכעת נוכח אחשורוש לראות שהמן אינו דורש את טובתו אלא מתכוין להרוג את 
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ֶלְך:   יָתן   ח ָכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה ֵמֵאת ַהֻמֶ ֻנַת ַהֻבִ ב ִמֻגִ ֶלְך ׁשָ ְוַהֻמֶ

ַעל -ֶאל  ֹנֵפל  ְוָהָמן  ַהיִַֻין  ה  ֻתֵ ִמׁשְ ת  י ר -ֻבֵ ֶאְסֻתֵ ר  ֲאׁשֶ ה  ֻטָ ַהֻמִ

ֶאת  ִלְכֻבֹוׁש  ֲהַגם  ֶלְך  ַהֻמֶ ַויֹֻאֶמר  ָה  ִית -ָעֶלי ֻבָ ֻבַ י  ִעֻמִ ה  ְלֻכָ ַהֻמַ

ֶלְך ֻוְפֵני ָהָמן ָחפֻו:   י ַהֻמֶ ָבר ָיָצא ִמֻפִ ַויֹֻאֶמר ַחְרבֹוָנה ֶאָחד   ט ַהֻדָ

ִהֻנֵה -ִמן  ם  ֻגַ ֶלְך  ַהֻמֶ ִלְפֵני  ם  ִסי ִרי ר -ַהֻסָ ֲאׁשֶ ָהָמן -ָהֵעץ  ה  ָעש ָ

ר  ֻבֶ ֻדִ ר  ֲאׁשֶ ַכי  ֹבֻהַ -טֹוב ַעל -ְלָמְרֻדֳ ֻגָ ָהָמן  ֵבית  ֻבְ ֶלְך עֵֹמד  ַהֻמֶ

ֺלהֻו ָעָליו:   ֶלְך ֻתְ ה ַויֹֻאֶמר ַהֻמֶ ים ַאֻמָ ִ ְתלֻו ֶאת   י ֲחִמׁשֻ ָהָמן ַעל-ַויִֻ

ר - ֲאׁשֶ :                                          -ָהֵעץ  ָכָכה ׁשָ ֶלְך  ַהֻמֶ ַוֲחַמת  ָכי  ְלָמְרֻדֳ ן  ֵהִכי

 והמן נפל. )ח( הרעה והשנאה והנקמה:  

על המטה אשר אסתר המלאך דחפו:  

דרכן היה לישב בסעודה על צדן על   עליה. 

גבי המטות כמו שאמר בראש הספר מטות 

לשון   הגם לכבוש. זהב וכסף לבני המשתה:  

תימה הוא לכבוש לאנוס בחזקה כמו 

גם הנה  )ט( )במדבר לב( ונכבשה הארץ:  

גם רעה אחרת עשה שהכין העץ   העץ. 

לתלות אוהבו של מלך שהציל המלך מסם 

 המות: 

 ם“ליקוטי ש י“רש

(. ובשפתי חכמים כתב ליקוטי ש"ם נשיו. ) 

לפרש את דברי רש"י וזה לשונו: "פירוש 

של כלתה נגמרה ואחר כך קשיא ליה מה 

רעה עשו לו שאומר כלתה הרעה, ועוד 

במה ידע שנגמרה הרעה, דלא ירע לו עוד 

כאשר אירע באמת, לכך פירש השנאה 

והנקמה, כלומר נגמרה השנאה שישנאהו 

. פירש והמן נפל ויעשה בו נקמה". )ח(  

רש"י שמלאך דחפו והוא רמוז מדכתיב 

נפל בלי וא"ו שהוא רוצה לקום ומלאך 

עומד בבית המן, (. )ט(  א. לוי דוחף אותו. ) 

מנא ידע? אלא מכאן דרשו שאף הוא היה 

כמו אחד העם, חשוב ומיוחד אחד מן הסריסים,  (.  ד, אוחנה באותה עצה בתחילה. ) 

. להדגיש שבור כרה אשר הכין למרדכי (. )י(  ם “ ליקוטי ש שבסריסים שזה אליהו הנביא. ) 

 (.  א. סרוסיויפול בו. )
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ה ֶאת  )ח( א  ְלֻכָ ר ַהֻמַ ֵורֹוׁש ְלֶאְסֻתֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ יֹֻום ַההֻוא ָנַתן ַהֻמֶ ֻבַ

א ִלְפֵני - ַכי ֻבָ הֻוִדים ֻוָמְרֻדֳ ית ָהָמן צֵֹרר כתיב היהודיים ַהיְֻ ֻבֵ

י  ֶלְך ֻכִ ר ַמה הֻוא -ַהֻמֶ יָדה ֶאְסֻתֵ ֶלְך ֶאת   ב ָלֻה:  -ִהֻגִ -ַויַָֻסר ַהֻמֶ

ר ֶאת ם ֶאְסֻתֵ ש ֶ ָכי ַוֻתָ ָנֻה ְלָמְרֻדֳ ֻתְ ר ֶהֱעִביר ֵמָהָמן ַויִֻ ְעֻתֹו ֲאׁשֶ ַטֻבַ

ַכי ַעל - ית ָהָמן:                        -ָמְרֻדֳ ר   ג ֻבֵ ַוֻתֹוֶסף ֶאְסֻתֵ

ן  ְתַחֻנֶ ַוֻתִ ְבֻךְ  ַוֻתֵ ו  ַרְגָלי ִלְפֵני  ֻפֹל  ַוֻתִ ֶלְך  ַהֻמֶ ִלְפֵני  ר  ַדֻבֵ ֹו -ַוֻתְ ל

ב ַעל-ְלַהֲעִביר ֶאת  ר ָחׁשַ ְבֻתֹו ֲאׁשֶ ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי ְוֵאת ַמֲחׁשַ

הֻוִדים:  - ָקם   ד ַהיְֻ ְרִבט ַהזָָֻהב ַוֻתָ ר ֵאת ׁשַ ֶלְך ְלֶאְסֻתֵ ט ַהֻמֶ ַויֹֻוׁשֶ

ֶלְך:   ֲעֹמד ִלְפֵני ַהֻמֶ ר ַוֻתַ אֶמר ִאם   ה ֶאְסֻתֵ ֶלְך טֹוב -ַעל -ַוֻתֹ ַהֻמֶ

ֶלְך ְוטֹוָבה ֲאִני -ְוִאם  ָבר ִלְפֵני ַהֻמֶ ר ַהֻדָ ָמָצאִתי ֵחן ְלָפָניו ְוָכׁשֵ

איך הוא קרוב לה:   ]ח[ )א( מה הוא לה. 

שלא תתקיים   להעביר את רעת המן.  )ג( 

 ם“ליקוטי ש י“רש

. יום שתלו בו את ביום ההוא   )א( )ח'(  

. מדוע הדגיש המן האגגי (. )ג(  א. לוי המן. ) 

כאן האגגי? ואפשר שאסתר הסבירה 

לאחשורוש שרצון המן להשמיד את היהודים אינו בגלל שדורש את טובת המלך אלא 

. רעת המן האגגי ואת מחשבתו (.  א. עובדיה, א. לוי, א. סרוסי עמלקי. ) -בגלל היותו אגגי 

רעת המן זו הגזירה להרוג עם, ומחשבתו שזה היהודים שבאיגרות של המלך לא היה כתוב 

. לכאורה יש כאן אריכות לשון אם על המלך טוב (. )ה(  ליקוטי ש"ם איזה עם במפורש. ) 

וכשר הדבר לפני המלך, ואם -מיותרת, ועוד שיש כאן כפילות לשון אם על המלך טוב 

וטובה אני בעיניו, וצריך ביאור? במלבי"ם פירש אם על המלך טוב זה -מצאתי חן לפניו 

שהמבוקש טוב בעיניו, ואם מצאתי חן לפניו זה מצד המבקש, וכשר הדבר שימצא תועלת 

. שהוא כתב מחשבת המן בדבר עצמו, וטובה אני בעיניו שימצא בה עצמה תועלת ממנה.  
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יב ֶאת  ֵתב ְלָהׁשִ ֵעיָניו ִיֻכָ ן -ֻבְ ֶבת ָהָמן ֻבֶ ָפִרים ַמֲחׁשֶ ָדָתא -ַהֻסְ ַהֻמְ

ד ֶאת  ַתב ְלַאֻבֵ ר ֻכָ ָכל -ָהֲאָגִגי ֲאׁשֶ ר ֻבְ הֻוִדים ֲאׁשֶ ְמִדינֹות -ַהיְֻ

ֶלְך:   ר   ו ַהֻמֶ ָרָעה ֲאׁשֶ י ֵאיָכָכה אֻוַכל ְוָרִאיִתי ֻבָ -ִיְמָצא ֶאת -ֻכִ

י:  ָאְבַדן מֹוַלְדֻתִ ֻבְ ְוָרִאיִתי  ְוֵאיָכָכה אֻוַכל  י   ז              ַעֻמִ

ֻוִדי  ה ַהיְֻ ַכי  ֻוְלָמְרֻדֳ ה  ְלֻכָ ַהֻמַ ר  ְלֶאְסֻתֵ ֵורֹׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהֻמֶ ַויֹֻאֶמר 

לֻו ַעל -ִהֻנֵה ֵבית  ר ְוֹאתֹו ֻתָ י ְלֶאְסֻתֵ ר -ָהָמן ָנַתֻתִ -ָהֵעץ ַעל ֲאׁשֶ

הֻוִדים:   יְֻ ֻבַ ָידֹו כתיב ביהודיים  ַלח  ְתבֻו ַעל   ח ׁשָ ֻכִ ם  -ְוַאֻתֶ

ֶלְך  ַעת ַהֻמֶ ַטֻבַ ֶלְך ְוִחְתמֻו ֻבְ ם ַהֻמֶ ׁשֵ ֵעיֵניֶכם ֻבְ ֻטֹוב ֻבְ הֻוִדים ֻכַ ַהיְֻ

י  ר -ֻכִ ם -ְכָתב ֲאׁשֶ ׁשֵ ֻבְ ב  ֶלְך -ִנְכֻתָ ַהֻמֶ ַעת  ַטֻבַ ֻבְ ְוַנְחֻתֹום  ֶלְך  ַהֻמֶ

  : ב י ְלָהׁשִ ן  סְֹפֵרי   ט ֵאי ְראֻו  ֻקָ ֵעת -ַויִֻ ֻבָ ֶלְך  חֶֹדׁש -ַהֻמֶ ֻבַ א  ַהִהי

ז( עצתו הרעה:   ( . ' גו  הנה בית המן ו

ומעתה הכל רואים שאני חפץ בכם וכל מה 

שתאמרו יאמינו הכל שמאתי הוא לפיכך 

אין צריכין אתם להשיבם אלא כתבו ספרים 

אין   אין להשיב.  )ח( אחרים כטוב בעיניכם: 

נאה להשיבו ולעשות כתב המלך בזיוף: 

הוא   כלשנו. באותיות שלה:    ככתבה.  )ט( 

 ם“ליקוטי ש י“רש

ספרים בשמו שהעם הכתוב באגרות 

. )ו( ליקוטי ש"ם המלך זה היהודים. )  )

. לכאורה היה צריך להיות כתוב איככה 

איך או איכה ומהו איככה? ואפשר שזה 

למרדכי (. )ז(  א. עובדיה כה. ) -כמו איך 

. הדגיש יהודי כמו שפירש רש"י היהודי 

שרצה להראות שהוא דורש את טובת 

. קאי אין להשיב (. )ח(  א. סרוסי היהודים. ) 
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י הֻוא  ִליׁשִ ְ ָכל -ַהׁשֻ ֵתב ֻכְ ֻכָ ִרים ֻבֹו ַויִֻ ה ְוֶעש ְ לֹוׁשָ ׁשְ -חֶֹדׁש ִסיָון ֻבִ

ר  ַכי ֶאל -ֲאׁשֶ ה ָמְרֻדֳ ִנים -ִצֻוָ ְרֻפְ ֻדַ הֻוִדים ְוֶאל ָהֲאַחׁשְ חֹות -ַהיְֻ ְוַהֻפַ

ְוַעד  ֵמהֹֻדֻו  ר  ֲאׁשֶ ֹות  נ ִדי ַהֻמְ ֵרי  ֻוֵמָאה -ְוש ָ ם  ִרי ְוֶעש ְ ַבע  ׁשֶ ֻכֻוׁש 

ְלׁשֹנֹו ְוֶאל  ְכָתָבֻה ְוַעם ָוָעם ֻכִ הֻוִדים -ְמִדיָנה ְמִדיָנה ֻוְמִדיָנה ֻכִ ַהיְֻ

  : ְוִכְלׁשֹוָנם ְכָתָבם  ם   י ֻכִ ַויְַֻחֻתֹ ֵורֹׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהֻמֶ ם  ׁשֵ ֻבְ ב  ְכֻתֹ ַויִֻ

רְֹכֵבי  ם  ֻסֻוִסי ֻבַ ם  ָהָרִצי ַיד  ֻבְ ם  ְסָפִרי ַלח  ׁשְ ַויִֻ ֶלְך  ַהֻמֶ ַעת  ַטֻבַ ֻבְ

  : ם ִכי ָהַרֻמָ ֵני  ֻבְ ם  ָרִני ֻתְ ָהֲאַחׁשְ א ָהֶרֶכׁש  ֶלְך   י ַהֻמֶ ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ

ָכל  ֻבְ ר  הֻוִדים ֲאׁשֶ ְוַלֲעֹמד ַעל -ִעיר -ַליְֻ ֵהל  ְלִהֻקָ ם -ָוִעיר  ַנְפׁשָ

ֶאת  ד  ֻוְלַאֻבֵ ְוַלֲהרֹג  ד  ִמי ל -ְלַהׁשְ ם -ֻכָ ִרי ַהֻצָ ָנה  ֻוְמִדי ַעם  ֵחיל 

ָלָלם ָלבֹוז:   ֻוׁשְ ים  ְוָנׁשִ ָכל   יב ֹאָתם ַטף  יֹום ֶאָחד ֻבְ ְמִדינֹות -ֻבְ

ֵנים  ׁשְ ְלחֶֹדׁש  ר  ה ָעש ָ לֹוׁשָ ׁשְ ֻבִ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ר הֻוא -ַהֻמֶ -ָעש ָ

רוכבי סוסים שצוה  ביד הרצים. )י(הדיבור: 

ן גמלים   האחשתרנים. להם לרוץ:   מי

כאשר   ושללם לבוז.  )יא( הממהרים לרוץ:  

נכתב בראשונות והם בבזה לא שלחו את 

ידם שהראו לכל שלא נעשה לשם ממון: 

 ם“ליקוטי ש י“רש

(. )י( ש"ם   ליקוטי על הספרים הראשונים. ) 

. לכאורה היה צריך לכתוב על בסוסים 

סוסים? ואפשר שהכוונה שהם היו מאיצים 

להשמיד (. )יא(  א. לוי בסוסים לרוץ.  ) 

. לכאורה היה צריך להיות ולהרג ולאבד 

כתוב להשמיד להרג ולאבד כמו שהיה 

כתוב באגרות של המן ומה  ייתור הוא"ו כאן? ויש לפרש שאצל המן שהיה אכזר היה הכל 

בחדא מחתא בלי להתרגש להרוג להשמיד ולאבד אבל אצל עם ישראל רחמנים בני 

רחמנים כל פעולה הייתה קשה להשמיד ולהרוג ולאבד וא"ו מוסיף על ענין ראשון לא רק 

. לכאורה אחד   טף ונשים ושללם לבוז, ביום (.  א. עובדיה להשמיד אלא גם להרוג וכו'.... ) 

צריך להבין א' מדוע שינה מהלשון של האגרות הראשונות שהיה כתוב בהם טף ונשים ביום 
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ָכל   יג חֶֹדׁש ֲאָדר:   ת ֻבְ ֵתן ֻדָ ָתב ְלִהֻנָ ֶגן ַהֻכְ ְתׁשֶ ְמִדיָנה ֻוְמִדיָנה -ֻפַ

לֻוי ְלָכל  הֻוִדים כתיב -ֻגָ ים ְוִלְהיֹות כתיב היהודיים ַהיְֻ ָהַעֻמִ

ֵקם ֵמֹאְיֵביֶהם:  ָהָרִצים רְֹכֵבי   יד  עתודים ֲעִתיִדים ַליֹֻום ַהזֶֻה ְלִהֻנָ

ֶלְך  ַהֻמֶ ְדַבר  ֻבִ ם  ֻוְדחֻוִפי ם  ְמֹבָהִלי ָיְצאֻו  ם  ָרִני ֻתְ ָהֲאַחׁשְ ָהֶרֶכׁש 

יָרה:   ַהֻבִ ן  ׁשֻוׁשַ ֻבְ ָנה  ִנֻתְ ת  ֶלְך   טו ְוַהֻדָ ַהֻמֶ ְפֵני  ִמֻלִ ָיָצא  ַכי  ֻוָמְרֻדֳ

דֹוָלה ְוַתְכִריְך ֻבֻוץ  ֵכֶלת ָוחֻור ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ֻגְ ְלבֻוׁש ַמְלכֻות ֻתְ ֻבִ

ֵמָחה:   ן ָצֲהָלה ְוש ָ ָמן ְוָהִעיר ׁשֻוׁשָ הֻוִדים ָהְיָתה אֹוָרה   טז ְוַאְרֻגָ ַליְֻ

 מבהלים. )יד( אגרת מפורש:    פתשגן.  )יג( 

ממהרים אותם לעשות מהרה לפי שלא היה 

להם פנאי שהיה להם להקדים רצים 

 ותכריך בוץ. )טו( הראשונים להעבירם:  

 : י להתעטף ית העשו ץ טל בו מעטה 

 ם“ליקוטי ש י“רש

אחד ושללם לבוז? ב' מדוע חילק זאת בב' 

בפסוק -פסוקים 'טף ונשים ושללם לבוז' 

בפסוק יב'? ויש לחלק -יא', 'ביום אחד' 

שאצל המן הביום אחד היה חלק מהגזירה 

הרעה להשמידם ביום אחד מה שאין כן 

הכא הגזירה הטובה היא להגן על עצמם 

ולהרוג את מבקשי רעתם, וזה יהיה במשך יום אחד יום יג' באדר, ולכן הם ב' עניינים שונים 

כאן הקדים התאריך של בשלושה עשר לחודש שנים עשר,  (. )יב(  ש. אקטע בב' פסוקים. ) 

(, התשובה מתי מ, חגורה היום לתאריך של החודש ויש מקומות שזה להיפך, מדוע? ) 

שמדובר על תאריך עתידי מקדים היום לחודש וכשמדובר בהוה מקדים החודש ליום. 

. ענין הוא"ו שזה ב' עניינים שונים א' גלוי לכל העמים, ב' ולהיות היהודים(. )יג( ם“ליקוטי ש)

. מרדכי זכה לבדים הללו היות ולא תכלת וחור (. )טו(  ליקוטי ש"ם ולהיות היהודים עתידים. )

(. א. לוי, א. עובדיה השתתף בסעודתו של אותו רשע שהציע מצעות עם סוגי הבד הללו. ) 

. חז"ל דרשו אורה זו תורה, שמחה זו שמחת יום טוב, ששון זו אורה ושמחה וששון ויקר )טז( 

מילה, ויקר אלו התפילין, וצריך להבין מדוע זה רק נרמז ולא נכתב בפירוש? ונראה 

שבתחילה עם ישראל קיימו כל המצוות הללו אבל בלי נשמה בלי שמחה של מצוה וכעת 

עשו תשובה וקיימו אותם עם נשמה עם שמחה של מצוה, ולכן הודגש כאן רק התוספת 
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ֹן ִויָקר:   ש  ְמָחה ְוש ָ ִעיר ָוִעיר -ְמִדיָנה ֻוְמִדיָנה ֻוְבָכל -ֻוְבָכל   יז ְוש ִ

ַבר  ר ֻדְ הֻוִדים -ְמקֹום ֲאׁשֶ ֹון ַליְֻ ש  ְמָחה ְוש ָ יַע ש ִ ֶלְך ְוָדתֹו ַמֻגִ ַהֻמֶ

י  י ָהָאֶרץ ִמְתַיֲהִדים ֻכִ ים ֵמַעֻמֵ ה ְויֹום טֹוב ְוַרֻבִ ֻתֶ ַחד -ִמׁשְ -ָנַפל ֻפַ

הֻוִדים ֲעֵליֶהם: )  ר חֶֹדׁש הֻוא   ט( א ַהיְֻ ֵנים ָעש ָ חֶֹדׁש ֲאָדר -ֻוִבׁשְ

ַבר  יַע ֻדְ ר ִהֻגִ ר יֹום ֻבֹו ֲאׁשֶ ה ָעש ָ לֹוׁשָ ׁשְ ֹות -ֻבִ ֶלְך ְוָדתֹו ְלֵהָעש  ַהֻמֶ

ְוַנֲהפֹוְך הֻוא  ֶהם  ֻבָ לֹוט  ִלׁשְ הֻוִדים  ַהיְֻ ֹאְיֵבי  רֻו  ֻבְ ש ִ ר  ֲאׁשֶ יֹֻום  ֻבַ

ֶהם:   ְֹנֵאי ש  ֻבְ ה  ֵהֻמָ ם  הֻוִדי ַהיְֻ ְלטֻו  ִיׁשְ ר  ם   ב ֲאׁשֶ הֻוִדי ַהיְֻ ִנְקֲהלֻו 

ָכל  ָעֵריֶהם ֻבְ י -ֻבְ ְמַבְקׁשֵ לַֹח ָיד ֻבִ ֵורֹוׁש ִלׁשְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ְמִדינֹות ַהֻמֶ

לֹא  ׁש  ְוִאי י -ָרָעָתם  ֻכִ ֶהם  ִלְפֵני ַעל -ָעַמד  ם  ְחֻדָ ֻפַ ל -ָנַפל  -ֻכָ

ים:   י -ְוָכל   ג ָהַעֻמִ חֹות ְועֹש ֵ ִנים ְוַהֻפַ ְרֻפְ ֻדַ ִדינֹות ְוָהֲאַחׁשְ ֵרי ַהֻמְ ש ָ

 מתגיירים:  מתיהדים. )יז(

ג(  ו   ועשי המלאכה.  ]ט[ ) אותם שהי

(. )יז( א. לוי שקיימו עכשיו את השמחה. ) 

. דבר המלך שמייקר את דבר המלך ודתו 

היהודים ודתו שציוה ליהודים להקהל 

 י“רש ם“ליקוטי ש

א. . שמחה זה חיצונית וששון שמחה פנימית. ) שמחה וששון(. ליקוטי ש"םולעמוד על נפשם. )

 (.  סרוסי

. מדוע לא כתיב חשבו כמו שכתב בתרגום "דחשיבו"? ואפשר בכדי לרמוז שברו )א(  )ט'(  

(. ועוד אפשר שרמז שנשברה מחשבתם של א. עובדיה שהגויים רצו לשבור את היהודים. ) 

. הא דלא כתיב כפשוטו להרוג, משום שהיהודים לא רצו לשלוח יד (. )ב(  א. סרוסי הגויים. ) 

להרוג רק להגן על עצמם, ולשלוח יד נגד מבקשי רעתם ואם הלה ממשיך ברשעותו רק אז 

. מדוע כאן כתיב פחד מרדכי ובפסוק הקודם פחדם פחד מרדכי (. )ג(  א. עובדיה להורגו. ) 

משמע של כל היהודים והכא משמע שפחדו רק ממרדכי? ויש ליישב שבפסוק הקודם באמת 

מדבר על העם והם פחדו מכל היהודים אבל כאן מדובר בשרים וכו'... שהם פחדו רק 
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ִאים ֶאת  ְ ֶלְך ְמַנש ֻ ר ַלֻמֶ ָלאָכה ֲאׁשֶ י -ַהֻמְ הֻוִדים ֻכִ ַחד -ַהיְֻ -ָנַפל ֻפַ

ַכי ֲעֵליֶהם:   י   ד ָמְרֻדֳ ְמעֹו הֹוֵלְך -ֻכִ ֶלְך ְוׁשָ ֵבית ַהֻמֶ ַכי ֻבְ ָגדֹול ָמְרֻדֳ

ָכל י-ֻבְ ִדינֹות ֻכִ ַכי הֹוֵלְך ְוָגדֹול: -ַהֻמְ הֻוִדים  הָהִאיׁש ָמְרֻדֳ ַויַֻֻכֻו ַהיְֻ

ָכל  ת -ֻבְ ַמֻכַ ֶהם  ֶהם -ֹאְיֵבי ְֹנֵאי ְבש  ֻו  ַויֲַֻעש  ְוַאְבָדן  ְוֶהֶרג  ֶחֶרב 

ְרצֹוָנם:   ד ֲחֵמׁש    ֵמאֹות                                                          ו ֻכִ הֻוִדים ְוַאֻבֵ יָרה ָהְרגֻו ַהיְֻ ן ַהֻבִ                               ֻוְבׁשֻוׁשַ

 ְוֵאתז(          ִאיׁש:                                                             

ָתא                                                           ְוֵאת ְנֻדָ ְרׁשַ  ֻפַ

ְלפֹון                                                           ְוֵאת                 ֻדַ

ָתא:   ְוֵאתח(                                                                  ַאְסֻפָ

 ְוֵאת                                                                       ֻפֹוָרָתא 

 ְוֵאת                                                                       ֲאַדְלָיא 

 ְוֵאתט(                                                                  ֲאִריָדָתא:

הולך (. )ד(  מ. עראמה ממרדכי שהוא ממונה עליהם משנה למלך ולכן גידלו את היהודים. ) 

. לכאורה יש כאן כפילות לשון שכבר אמר בתחילת הפסוק כי גדול מרדכי? ואפשר וגדול 

(. )ה( א. סרוסי דאומר שהוא גדול ועדיין לא הגיע לפסגה אלא עדיין הולך וגדול למעלה. ) 

. כנגד להשמיד להרוג ולאבד, להרוג ולאבד כפשוטו, וחרב זו מכת חרב חרב הרג ואבדן 

אפשר שעושה אותו נכה או פצוע וימות יותר מאוחר שזה ענין להשמיד להשבית אותו. 

. ואבד (. )ו(  א. סרוסי . דהיינו אם רצה לקחת אותו לעבד או לתת אותו בבית הסוהר. ) כרצונם

. האת בכל אחד ואחד מלמד שהיו ואת (. )ז(  א. עובדיה מחו את שמם היות והיו בני עמלק. ) 

. תי"ו זעירא, ובפרמשתא שי"ן פרשנדתא (.  ליקוטי ש"ם אנשים חשובים, עיין ברש"י. ) 

זעירא, ובויזתא יו"ד וזי"ן זעירא לרמוז שבשנת תשי"ז נתלו עשרה מפושעי הנאצים יימח 

 ם“ליקוטי ש
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א                                     ֻתָ ְרַמׁשְ  ְוֵאת                                ֻפַ

 ְוֵאת          ֲאִריַסי                                                                

ַדי   ְוֵאת                                  ֲאִרי

ֶרתי(  ַוְיָזָתא:                                                                   ֲעש ֶ

ן ֵני ָהָמן ֻבֶ ְלחֻו ֶאת-ֻבְ זָֻה לֹא ׁשָ הֻוִדים ָהָרגֻו ֻוַבֻבִ ָדָתא צֵֹרר ַהיְֻ ַהֻמְ

יָרה ִלְפֵני   יא ָיָדם:  - ן ַהֻבִ ׁשֻוׁשַ ר ַהֲהרֻוִגים ֻבְ א ִמְסֻפַ יֹֻום ַההֻוא ֻבָ ֻבַ

ֶלְך:  יָרה ָהְרגֻו   יב ַהֻמֶ ן ַהֻבִ ׁשֻוׁשַ ה ֻבְ ְלֻכָ ר ַהֻמַ ֶלְך ְלֶאְסֻתֵ ַויֹֻאֶמר ַהֻמֶ

ֵני  ֶרת ֻבְ ד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש ְוֵאת ֲעש ֶ הֻוִדים ְוַאֻבֵ ָאר -ַהיְֻ ׁשְ ָהָמן ֻבִ

ֻוַמה  ֻו  ָעש  ֶמה  ֶלְך  ַהֻמֶ ֹות  נ ֻוַמה -ְמִדי ָלְך  ֵתן  ְוִיֻנָ ֵאָלֵתְך  ְ -ׁשֻ

  : ֵתְך עֹוד ְוֵתָעש  ׁשָ ֻקָ ר ִאם   יג ֻבַ אֶמר ֶאְסֻתֵ ֶלְך טֹוב -ַעל -ַוֻתֹ ַהֻמֶ

. יו"ד זעירא ווא"ו ויזתא   (. )ט( א. לוי שמם. ) 

רבתי לרמוז שכל העשרה נתלו על עץ 

. לכאורה זו הרגו (. )י(  ליקוטי ש"ם אחד. ) 

כפילות שכבר בפסוק ו' כתיב הרגו? ואפשר 

דאם לא היה כתוב שוב היינו מפרשים 

שההרגו שבפסוק ו' קאי על החמש מאות 

(. א. סרוסי איש בלבד, ועדיין צריך עיון. ) 

 י“רש ם“ליקוטי ש

עשרת בני  )י( ממונים לעשות צרכי המלך:  

ראיתי בסדר עולם אלו עשרה שכתבו  המן.

שטנה על יהודה וירושלים כמו שכתוב 

בספר עזרא )עזרא ד( ובמלכות אחשורוש 

בתחלת מלכותו כתבו שטנה על ישבי יהודה 

וירושלם, ומה היא השטנה לבטל העולים 

מן הגולה בימי כורש שהתחילו לבנות את 

הבית והלשינו עליהם הכותים והחדילום 

וכשמת כורש ומלך אחשורוש והתנשא המן דאג שלא יעסקו אותן שבירושלים בבנין ושלחו 

שלא יתן המלך עין צרה   ובבזה לא שלחו את ידם. בשם אחשורוש לשרי עבר הנהר לבטלן:  

נגזר חוק   ותנתן דת.  )יד( אותן שנהרגו:    ואת עשרת בני המן יתלו על העץ.  )יג( בממון:  
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ם  ֵתן ֻגַ ָדת ַהיֹֻום ְוֵאת -ִיֻנָ ֹות ֻכְ ן ַלֲעש  ׁשֻוׁשָ ר ֻבְ הֻוִדים ֲאׁשֶ ָמָחר ַליְֻ

ֵני  ֶרת ֻבְ ֹות   יד ָהֵעץ:  -ָהָמן ִיְתלֻו ַעל -ֲעש ֶ ֶלְך ְלֵהָעש  ַויֹֻאֶמר ַהֻמֶ

ֵני  ֶרת ֻבְ ן ְוֵאת ֲעש ֶ ׁשֻוׁשָ ת ֻבְ ֵתן ֻדָ ֻנָ ן ַוֻתִ לֻו:  -ֻכֵ ֲהלֻו   טו ָהָמן ֻתָ ֻקָ ַויִֻ

ר  הֻוִדים ֲאׁשֶ ר -כתיב היהודיים ַהיְֻ ָעה ָעש ָ יֹום ַאְרֻבָ ם ֻבְ ן ֻגַ ׁשֻוׁשָ ֻבְ

ְלחֻו  זָֻה לֹא ׁשָ לֹׁש ֵמאֹות ִאיׁש ֻוַבֻבִ ן ׁשְ ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ַויַַֻהְרגֻו ְבׁשֻוׁשָ

ֶלְך ִנְקֲהלֻו   טז ָיָדם:  -ֶאת  ְמִדינֹות ַהֻמֶ ר ֻבִ הֻוִדים ֲאׁשֶ ָאר ַהיְֻ ֻוׁשְ

ַעל  ה -ְוָעֹמד  ָ ֲחִמׁשֻ ֶהם  ְֹנֵאי ש  ֻבְ ֹוג  ְוָהר ֶהם  ֵמֹאְיֵבי ֹוַח  ְונ ם  ַנְפׁשָ

ְלחֻו ֶאת  זָֻה לֹא ׁשָ ֻוַבֻבִ ְבִעים ָאֶלף  יֹום   יז ָיָדם:  -ְוׁשִ ה -ֻבְ לֹוׁשָ ׁשְ

ֹום  י ֹו  ֹאת ֹה  ְוָעש  ֻבֹו  ר  ָעש ָ ָעה  ַאְרֻבָ ֻבְ ֹוַח  ְונ ֲאָדר  ְלחֶֹדׁש  ר  ָעש ָ

ְמָחה:   ה ְוש ִ ֻתֶ ר   יח ִמׁשְ הֻוִדים ֲאׁשֶ ן -כתיב והיהודיים ְוַהיְֻ ׁשֻוׁשָ ֻבְ

ה  ָ ֲחִמׁשֻ ֻבַ ֹוַח  ְונ ֻבֹו  ר  ָעש ָ ָעה  ֻוְבַאְרֻבָ ֻבֹו  ר  ָעש ָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ֻבִ ִנְקֲהלֻו 

ְמָחה:   ה ְוש ִ ֻתֶ ֹה ֹאתֹו יֹום ִמׁשְ ר ֻבֹו ְוָעש  הֻוִדים -ַעל   יט ָעש ָ ן ַהיְֻ ֻכֵ

. פירש רש"י נגזר חוק מאת המלך. ואפשר דבא לאפוקי שלא ניתן החוק על ותנתן דת )יד(  

. כתיב ועמד (. )טז(  א. עובדיה ידי מרדכי שאצלו הייתה טבעת המלך אלא מהמלך עצמו. ) 

מאויביהם (.  א. לוי חסר וא"ו ואפשר לקרוא בלשון יחיד לרמוז שכוחם היה באחדותם. ) 

. אויב הוא בגלוי ויש לו סיבה ולכן ברגע שמפחד הוא נרתע וחוזר בו ואין והרוג בשנאיהם 

(. )יט( א. עובדיה מה לחשוש ממנו, שונא זה בלב ובלי סיבה ולכן אין לו תקנה אלא הסכין. ) 

. להדגיש שתלוי איפה נמצא בפורים לפי זה חוגג אם בעיר מוקפת היושבים בערי הפרזות 

א. חומה ביום טו' ואם בעיר שאינה מוקפת חומה ביד', ולא משנה איפה הוא גר כל השנה. ) 

אשר בכל מדינות ” . לכאורה הוא מיותר שהרי כבר אמר  הקרובים והרחוקים (. )כ(  סרוסי 

 ם“ליקוטי ש
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ים ֵאת יֹום  ָרזֹות עֹש ִ ָעֵרי ַהֻפְ ִבים ֻבְ ָרִזים ַהיֹֻׁשְ כתיב הפרוזים ַהֻפְ

לַֹח  ה ְויֹום טֹוב ֻוִמׁשְ ֻתֶ ְמָחה ֻוִמׁשְ ר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ש ִ ָעה ָעש ָ ַאְרֻבָ

ְלֵרֵעהֻו:   ׁש  ִאי ֹות  ֶאת   כ ָמנ ַכי  ָמְרֻדֳ ב  ְכֻתֹ ה -ַויִֻ ָהֵאֻלֶ ם  ָבִרי ַהֻדְ

ַלח ְסָפִרים ֶאל  ׁשְ ל -ַויִֻ ָכל -ֻכָ ר ֻבְ הֻוִדים ֲאׁשֶ ֶלְך -ַהיְֻ ְמִדינֹות ַהֻמֶ

רֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים:  ֵורֹוׁש ַהֻקְ ים  כאֲאַחׁשְ ְלַקיֵֻם ֲעֵליֶהם ִלְהיֹות עֹש ִ

ר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ְוֵאת יֹום  ָעה ָעש ָ ר ֻבֹו -ֵאת יֹום ַאְרֻבָ ה ָעש ָ ָ ֲחִמׁשֻ

ָכל  :  -ֻבְ ָנה ְוׁשָ ָנה  ב ׁשָ ר   כ ֲאׁשֶ ם  יִָֻמי ם -ֻכַ ֻוִדי ה ַהיְֻ ָבֶהם  ֻו  ָנח

ֻוֵמֵאֶבל  ְמָחה  ְלש ִ ֹון  ִמיָֻג ָלֶהם  ְך  ֶנְהֻפַ ר  ֲאׁשֶ ְוַהחֶֹדׁש  ֶהם  ֵמֹאְיֵבי

לַֹח ָמנֹות  ֻוִמׁשְ ְמָחה  ְוש ִ ה  ֻתֶ ְיֵמי ִמׁשְ ֹות אֹוָתם  ַלֲעש  ְליֹום טֹוב 

נֹות ָלֶאְביִֹנים:  ר   כג  ִאיׁש ְלֵרֵעהֻו ֻוַמֻתָ הֻוִדים ֵאת ֲאׁשֶ ל ַהיְֻ -ְוִקֻבֵ

ר  ֹות ְוֵאת ֲאׁשֶ ַכי ֲאֵליֶהם:  -ֵהֵחֻלֻו ַלֲעש  ַתב ָמְרֻדֳ ן  כד ֻכָ י ָהָמן ֻבֶ ֻכִ

ל - ֻכָ צֵֹרר  ָהֲאָגִגי  ָדָתא  ַעל -ַהֻמְ ב  ָחׁשַ ם  ֻוִדי ה ם -ַהיְֻ ֻוִדי ה ַהיְֻ

ואפשר ליישב שבא לרמוז על “?  המלך 

הקרובים  ליהדות ועל הרחוקים מהיהדות. 

ולכן כל חודש אדר והחודש,  (. )כב(  א. לוי ) 

כל (. )כד(  ם “ ליקוטי ש הוא זמן של שמחה. ) 

. אפשר דבא לרמוז על אסתר שגם היהודים

. כנ"ל להומם (.  א. עובדיה אותה שנא. ) 

י לכל העמים שמטרתו  שפירשנו בגלו

שאינם יושבים   )יט( הפרוזים.  מאת המלך: 

בערי חומה בארבעה עשר ומוקפין חומה 

בט''ו כשושן והיקף זה צריך שיהיה מימות 

יהושע בן נון. כך דרשו ולמדו רבותינו: 

שם דבר כמו משמר משמע לפיכך   ומשלח. 

היא   ויכתב מרדכי.  )כ( השי''ן נקודה רפי:  

כי המן בן  )כד( המגלה הזאת כמות שהיא:  

 ם“ליקוטי ש י“רש
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ָדם:  ֻוְלַאֻבְ ם  ַהֻגֹוָרל ְלֺהֻמָ ל ֻפֻור הֻוא  ְוִהֻפִ ָדם  ֻוְבֹבָאֻה   כה  ְלַאֻבְ

ִעם  ָאַמר  ֶלְך  ַהֻמֶ ר -ִלְפֵני  ֲאׁשֶ ָהָרָעה  ְבֻתֹו  ַמֲחׁשַ ָיׁשֻוב  ֶפר  -ַהֻסֵ

ב ַעל הֻוִדים ַעל-ָחׁשַ ָניו ַעל-רֹאׁשֹו ְוָתלֻו ֹאתֹו ְוֶאת-ַהיְֻ ָהֵעץ: -ֻבָ

ה פֻוִרים ַעל -ַעל   כו  ן ָקְראֻו ַליִָֻמים ָהֵאֻלֶ ם ַהֻפֻור ַעל -ֻכֵ ן -ׁשֵ ֻכֵ

ל -ַעל  ֶרת ַהזֹֻאת ֻוָמה -ֻכָ ְבֵרי ָהִאֻגֶ יַע -ָראֻו ַעל -ֻדִ ָכה ֻוָמה ִהֻגִ ֻכָ

הֻוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל   כז    ֲאֵליֶהם:  לֻו ַהיְֻ מֻו כתיב וקבל ְוִקֻבְ -ִקיְֻ

ל  ים ֵאת -ַזְרָעם ְוַעל ֻכָ ְלִוים ֲעֵליֶהם ְולֹא ַיֲעבֹור ִלְהיֹות עֹש ִ ַהֻנִ

ָכל  ֻבְ ם  ְוִכְזַמֻנָ ְכָתָבם  ֻכִ ה  ָהֵאֻלֶ ם  ַהיִָֻמי ֵני  ָנה:  -ׁשְ ְוׁשָ ָנה   כחׁשָ

ָכל  ֻבְ ם  י ְוַנֲעש ִ ם  ִרי ִנְזֻכָ ה  ָהֵאֻלֶ ם  ָחה -ְוַהיִָֻמי ֻפָ ִמׁשְ ֹור  ָוד ֻדֹור 

 ם“ליקוטי ש

הייתה גם להפחיד את היהודים ולכן פרסם 

. וקבל (. )כז(  ליקוטי ש"ם את האגרות. ) 

חז"ל דרשו קיימו מה שקבלו כבר שזה 

וזה נרמז במה שנכתב  קבלת התורה, 

בלשון יחיד קבל כמו במתן תורה שהיו 

 ( י כאיש אחד בלב אחד.  לו . )כח( א.  )

. פירש רש"י קריאת המגילה, דהיינו נזכרים 

שמטרת המגילה לזכור את הניסים ולהלל 

 . א ת ד מ :   ה ם ד ב א ל ו ם  מ ו ה ל ב  ש ח

אסתר אל המלך להתחנן לו:   ובבאה.  )כה( 

אמר המלך בפיו וצוה   אמר עם הספר. 

לכתוב ספרים שתשוב מחשבתו הרעה 

על כן על כל דברי האגרת  )כו( בראשו:  

נקבעו הימים האלה ולכך נכתבה   הזאת. 

עושי   ומה ראו. לדעת דורות הבאים:  

ומה הגיע המעשים האלו שעשאום:  

 י“רש

מה ראה אחשורוש שנשתמש בכלי הקודש ומה הגיע עליהם שבא שטן ורקד ביניהם  אליהם.

והרג את ושתי, מה ראה המן שנתקנא במרדכי ומה הגיע אליו שתלו אותו ואת בניו, מה 

 הנלוים עליהם. )כז( ראה מרדכי שלא יכרע ולא ישתחוה ומה ראתה אסתר שזימנה להמן:  

)כח( נזכרים. שתהא המגילה כתובה כתב אשורית:    ככתבם. גרים העתידים להתגייר:  

 משפחה ומשפחה.משתה ושמחה ויום טוב לתת מנות ומתנות:    ונעשים. בקריאת מגילה:  

קריאת  וזכרם.מתאספין יחד ואוכלים ושותין יחד וכך קבלו עליהם שימי הפורים לא יעברו: 
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ה לֹא  ְוִעיר ָוִעיר ִויֵמי ַהֻפֻוִרים ָהֵאֻלֶ ֻוְמִדיָנה  ָחה ְמִדיָנה  ֻפָ ֻוִמׁשְ

הֻוִדים ְוִזְכָרם לֹא   כטָיסֻוף ִמזְַֻרָעם:                -ַיַעְברֻו ִמֻתֹוְך ַהיְֻ

ה ַבת  ְלֻכָ ר ַהֻמַ ב ֶאְסֻתֵ ְכֻתֹ הֻוִדי ֶאת -ַוֻתִ ַכי ַהיְֻ ל-ֲאִביַחִיל ֻוָמְרֻדֳ ֻכָ

ת:  - ִני ֵ ַהׁשֻ ַהזֹֻאת  ם  ִרי ַהֻפֺ ֶרת  ִאֻגֶ ֵאת  ְלַקיֵֻם  ֶקף  ַלח   ל ֻתֹ ׁשְ ַויִֻ

ל -ְסָפִרים ֶאל  הֻוִדים ֶאל -ֻכָ ָנה -ַהיְֻ ֻוֵמָאה ְמִדי ִרים  ְוֶעש ְ ַבע  ׁשֶ

ֶוֱאֶמת:   לֹום  ׁשָ ְבֵרי  ֻדִ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶאת   לא ַמְלכֻות  ְיֵמי -ְלַקיֵֻם 

הֻוִדי  ַהיְֻ ַכי  ָמְרֻדֳ ֲעֵליֶהם  ִקיַֻם  ר  ֲאׁשֶ ֻכַ יֶהם  ְזַמֻנֵ ֻבִ ה  ָהֵאֻלֶ ִרים  ַהֻפֺ

ַעל  מֻו  ִקיְֻ ר  ְוַכֲאׁשֶ ה  ְלֻכָ ַהֻמַ ר  ְוַעל -ְוֶאְסֻתֵ ם  ְבֵרי -ַנְפׁשָ ֻדִ ַזְרָעם 

ה   לב ַהֻצֹומֹות ְוַזֲעָקָתם:   ִרים ָהֵאֻלֶ ְבֵרי ַהֻפֺ ר ִקיַֻם ֻדִ ֻוַמֲאַמר ֶאְסֻתֵ

 י“רש ם“ליקוטי ש

. תי"ו ותכתב (.  )כט(  א. עובדיה את ה'. ) 

רבתי אולי לרמוז שתי"ו בגימטריא ארבע 

מאות ותי"ו רבתי פעמיים תי"ו זה שמונה 

מאות לרמוז על שמונה מאות ההרוגים 

בת (.  ש. אקטע, א. סרוסי בשושן הבירה. ) 

. הדגיש בת אביחיל שגם אחר אביחיל 

... לא זנחה את  ' שהגידה את עמה וכו

(. )ל( ש. אקטע יהדותה ונשארה בצדקותה. ) 

. לפי פשוטו שלח אגרות דברי שלום ואמת 

שבהם דרש בשלומם 'דברי שלום', וכן היו 

ליקוטי ש"ם, א. בהם דברי חיזוק 'ואמת'. ) 

ף. מגילה:   יסו ם   לא  יתו ם שלא  תרגו

דמתרגם עד תום עד דסף וא''א לומר 

להיות מגזרת )בראשית יט( פן תספה 

ומגזרת )שמואל א כז( עתה אספה יום אחד 

שאם כן היה לו לכתוב לא יספה מזרעם: 

תוקפו של נס של   את כל תקף.  )כט( 

אחשורוש ושל המן ושל מרדכי ושל אסתר: 

לשנה השנייה חזרו ושלחו ספרים   השנית. 

ומאמר אסתר קים  )לב( שיעשו פורים:  

אסתר בקשה מאת חכמי הדור לקבעה  וגו'.

. הקדים מרדכי כי כאן זה ענין של ציווי של מצוות  שזה מרדכי היהודי ואסתר (. )לא(  לוי 

 (.  ליקוטי ש"םקשור למרדכי מתוקף היותו חבר בסנהדרין ולא כל כך לאסתר המלכה. )
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ֶפר:                   )  ֻסֵ ב, ֻבַ ֶלְך כתיב אחשרש   י( א ְוִנְכֻתָ ם ַהֻמֶ ַויָֻש ֶ

ַעל  ַמס  ֵורֹׁש  :  -ֲאַחׁשְ ַהיָֻם ְוִאיֵֻי  ָתְקֻפֹו -ְוָכל   ב ָהָאֶרץ  ה  ַמֲעש ֵ

ֶלְך ֲהלֹוא  לֹו ַהֻמֶ ֻדְ ר ֻגִ ַכי ֲאׁשֶ ת ָמְרֻדֳ ֺדֻלַ ת ֻגְ ֵהם -ֻוְגבֻוָרתֹו ֻוָפָרׁשַ

תֻוִבים ַעל  ְבֵרי ַהיִָֻמים ְלַמְלֵכי ָמַדי ֻוָפָרס:  -ֻכְ ַכי   ג ֵסֶפר ֻדִ י ָמְרֻדֳ ֻכִ

ְלרֹב  ְוָרצֻוי  הֻוִדים  ַליְֻ ְוָגדֹול  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַלֻמֶ ֶנה  ִמׁשְ הֻוִדי  ַהיְֻ

לֹום ְלָכל   ַזְרעֹו:-ֶאָחיו ֻדֵֹרׁש טֹוב ְלַעֻמֹו ְודֵֹבר ׁשָ

 י“רש ם“ליקוטי ש

. כתיב חסר וא"ו לרמוז אחשרש )א(  ‘(  )י 

שאחר שנעשה נס ההצלה שוב לא היה 

צורך בו ואיבד מערכו ולא יכל לעמוד 

. ואיי הים (. )ב(  ליקוטי ש"ם מכח עצמו. ) 

שכבר לא שלט במאה ועשרים ושבע 

(. ליקוטי ש"ם מדינות על דרך הנ"ל. ) 

ו כי הגדולה הזאת “ בלי וא גדלת מרדכי,  

ולכתוב ספר זה עם שאר הכתובים וזהו 

 ונכתב בספר: 

ולא לכל אחיו מלמד   ]י[ )ג( לרוב אחיו. 

שפירשו ממנו מקצת סנהדרין לפי שנעשה 

קרוב למלכות והיה בטל מתלמודו: לכל 

 זרעו מוסב על עמו לכל זרע עמו:

דרש טוב לעמו ודבר (. )ג(  ם “ ליקוטי ש באמת מיעטה אותו שפירשו ממנו מקצת סנהדרין. ) 

. לעמו הנמצאים כאן יכול לדאוג לטובתם אבל לזרעם הבא אחריהם שלום לכל זרעו 

. כתיב חסר וא"ו, דרש טוב (.  א. עובדיה שאינם בפניו יכול רק לדרוש שיהיה להם שלום. ) 

ואפשר שזה משום שבכך אפשר לגרוס דרש לשון עבר שבמגילה מדבר בלשון הוה אבל 

האמת שכיום זה עבר ולכן כתיב בלשון עבר וקרינן בלשון הוה.  ועוד שתמיד דרש טוב 

  (.ליקוטי ש"םלעמו בעבר ובהוה. )
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 אופקים—משפחת יהושע 
 ל ת.נ.צ.ב.ה.“נ שרה זוריה ובעלה יחיא ז“לע

 

 
 ל“צ רבנו גרשום ליבמאן זצוק“נ הגה“לע

 

 
 ל “נ הגאון רבי חנוך העניך קרלינשטיין זצוק“לע

 

 
 ל“נ הגאון רבי פנחס שרייבר זצוק“לע

 

 
 ל“נ סבתי הרבנית רחל בת עלו פחימא ז“לע

 

 
 ל“נ בדה בת סטריה ז“לע

 

 
 ל בן מסעודה“נ יצחק ז“לע

 
 ת.נ.צ.ב.ה.


