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)à (Ää ÀéÇåé֖ Åîé Äa֣é1 øÅå ÀL Çç Âà֑LÉå2 
ä֣àe øÅå ÀL Çç Âà֗LÉå3 Àê Åì Én Çä֙4 

Éä Åî֣ec kÎã Çò Àå֔Le5 ÆL֛ò Çá 
Äø ÀN Æò Àå֥íé Èà Åîe֖ä ðé Äã Àîָֽä6  

הּוא ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֲאֶׁשר ְּביָָמיו ָּבְטָלה ֲעבֹוַדת ] ָהָרָׁשע[ַויְִהי ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ְוָהיְָתה ְּבֵטָלה ַעד ְׁשנַת ְׁשַּתיִם ְלָדְריֶָוׁש ִּבגְַלל ָהֵעָצה ֶׁשל , ָּגדֹולֵּבית ֱא'ֵקינּו ַה

ְוַעל ֶׁש3א ִהנִיָחה ִלְבנֹות , ַוְׁשִּתי ָהְרָׁשָעה ִּבּתֹו ֶׁשל ֱאִויל ְמרַֹד1 ֶּבן נְבּוַכְדנֶַצר
א ֲאֶׁשר ָׁשַמע ָלֵעָצה ְוגַם הּו,  ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש נִגְזַר ָעֶליָה ְלֵהָהֵרג ֲעֻרָּמה

ִּכי ִמְּלָפנִים ָהיּו ָּכל ָהַעִּמים ָהֻאּמֹות , נְִתַקְּצרּו יָָמיו ְונְֶחְלָקה ַמְלכּותֹו
, ַהְּלׁשֹונֹות ְוַהְּמִדינֹות ְּכבּוׁשֹות ַּתַחת יָָדיו ְוָכֵעת 'א ִהְׁשַּתְעְּבדּו לֹו ִמְּפנֵי זֶה

ְוָעִתיד הּוא ָלַקַחת ֶאת , ִתיָדה ַוְׁשִּתי ְלֵהָהֵרגֶׁשֲע' ְוַאֲחֵרי ֵכן נִגְָלה ִלְפנֵי ה
נְִּתנָה לֹו , ֶאְסֵּתר ֶׁשִהיא ִמְּבנֹות ָשָׂרה ֲאֶׁשר ָחיְָתה ֵמָאה ְוֶעְשִׂרים ָוֶׁשַבע ָׁשנִים

ִמִּמזְַרח הֹודּו ַהְּגדֹוָלה ְוַעד ַמֲעַרב , ַאְרָכה ּוָמַל1 ֵמהֹודּו ַהְּגדֹוָלה ְוַעד ּכּוׁש
  .i ֵמָאה ְוֶעְשִׂרים ָוֶׁשַבע ְמחֹוזֹות,ּכּוׁש

éäéå éîéá ùåøåùçà - êìî ñøô äéä êìîù úçú ùøåë óåñì íéòáù äðù ìù úåìâ ìáá .àåä 
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 אינו "ויהי"דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה כל מקום שנאמר ): ב"י ע(מגילה ' עי 1
אמר רב ' וכוים הוה רעב אלא לשון צער ויהי בימי אחשורוש הוה המן ויהי בימי שפוט השופט

 חמשה ויהי בימי הוו ויהי , אינו אלא לשון צער"ויהי בימי" איכא הכי ואיכא הכי "ויהי"אשי כל 
  .'וכובימי אחשורוש 

 וכיון שראו כך התחילו הכל ,שמע וביטל מלאכת בית המקדש): ה' סי' הק(אסתר רבה ' עי
   .צווחין ווי ויהי בימי אחשורוש

ה המן שאמר להשמיד להרוג ולאבד וכיון שראו הכל כן התחילו צווחין ווי ז): ה' סי(שם ' עי
 .ויהי בימי אחשורוש

 אחיו של ,תחליפא בר בר חנה אמר שהיה אחיו של ראש' ר): א' א סי"פ(אסתר רבה ' עי 2
 לפיכך . וזה החריבו,ה" אלא זה ביטל מלאכת ב. והלא זה כשדי וזה מדיי, וכי אחיו היה.נבוכדנצר

  .גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית) ח"משלי י(ד " הה,אותם הכתוב כאחדהשוה 
לוי אמר אחשורוש הוא ארתחששתא ורבנן אמרי ' לוי ורבנן ר'  אחשורוש ר):ג' סי(שם ' עי

  .אחשורוש שכל מי שזוכרו חושש את ראשו למה קראו הכתוב ארתחששתא שהיה מרתיח ותש
ים הוא שמורה הרשעים כמו הוא דתן ואבירם הוא אנו מוצא): שמיני ט(תנחומא ' ע 3

  .' וכואחשורוש
 חד אמר אחשורוש שהרג אשתו ,נחמיה' יהודה ור' אחשורוש ר): א' א סי"פ(אסתר רבה ' עי

נחמיה אמר אחשורוש שבטל מלאכת '  ור. שהרג אוהבו מפני אשתו, הוא אחשורוש,מפני אוהבו
בשנת ) עזרא ו( אלא כתיב , והלא כורש גזר,הוא גזר כי ו. הוא אחשורוש שגזר עליו שיבנה,ק"בהמ

 אמרו לו אביך גזר עליו שלא יבנה , באותה שעה נכנסו כל סנקליטין שלו אצלו,חדא לכורש מלכא
 מיד הביאו לו ,ל הביאו לי קינסין הנעתקין" א. וכי יש מלך מבטל גזירות מלך,ואת גוזר עליו שיבנה

ל " א.כען שימו טעם לבטלה) 'שם ד( כתיב ביה ה מ,תאוהשתכח באחמתא בביר) 'עזרא ו(ד "הה
 טעמא יתשם מאן אמר לי שאילו היה אבא קיים לא היה , אלא עד מני,ומי כתיב לעולם לא כתיב

  ]@: תרגום. ['ד ושבי יהודאי בנין ומצלחין וגו"בונה אותו לפיכך הוא כוללו עם הנביאים הה
' יצחק אמר אחשורוש שבאו כל הצרות בימיו שנא' יצחק ורבנין ר' אחשורוש ר): ג' סי(שם ' ועי

שמחה וששון ליהודים משתה '  שבאו כל הטובות בימיו שנאושאבל גדול ליהודים הוא אחשור
 הוא אחשורוש משנכנסה אסתר , רבנן אמרי אחשורוש עד שלא נכנסה אסתר אצלו.ויום טוב

 .אצלו לא היה בועל נדות
 אמרי לה ,שמלך מעצמו אמרי לה לשבח ואמרי לה לגנאיהמולך אמר רב : א"מגילה יא ע' עי 4

 ואמרי לה לגנאי דלא הוה חזי למלכותא וממונא .לשבח דלא הוה איניש דחשיב למלכא כוותיה
  .יתירא הוא דיהב וקם

 .המולך ועדיין לא מלך): 'ד' א סי"פ(אסתר רבה ' עי
ף העולם וכוש בסוף העולם מהודו ועד כוש רב ושמואל חד אמר הודו בסו: א"מגילה יא ע' עי 5

 .וחד אמר הודו וכוש גבי הדדי הוו קיימי כשם שמלך על הודו וכוש כך מלך מסוף העולם ועד סופו
שבע ועשרים ומאה מדינה אמר רב חסדא בתחילה מלך על שבע ולבסוף : א"מגילה יא ע' עי 6

 .מלך על עשרים ולבסוף מלך על מאה
 .5הערה ' עי 7
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) á (ÄîÈi Ça֖íé Åä Èäí֑ ÆL Àk֣ú Æá8׀ 
Æn Çä֣Àê Æì øÅå ÀL Çç Âà֗LÉå Çò֚ì Åq Äk֣à 

úeë Àì Çî֔Éå9 ÆL Âàø֖ ÇLeL Àa֥ï 
øé Äa Çäָֽä  

ַּבּיִָמים ָהֵהם ַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ֶמֶל1 ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָלֶׁשֶבת ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ֶׁשל  )ב(
ּוִמִּמְצַריִם , ֲאֶׁשר נְִׁשָּבה ִמירּוָׁשַליִם ַעל יְֵדי ִׁשיַׁשק ֶמֶל1 ִמְצַריִם, ְׁש'מֹה

ְוָׁשב , ּוִמּיָדֹו ֶׁשל ַסנְֵחִריב נְִׁשָּבה ַעל יְֵדי ִחזְִקּיָהּו, ִריבנְִׁשָּבה ַעל יְֵדי ַסנְֵח
, ְוׁשּוב ִמירּוָׁשַליִם נְִׁשָּבה ַעל יָָדיו ֶׁשל ַּפְרעֹה נְכֹה ֶמֶל1 ִמְצַריִם. ִלירּוָׁשַליִם

 ּכֹוֶרׁש ַהָּמִדי ְוַכֲאֶׁשר ָּכַבׁש. ּוִמִּמְצַריִם נְִׁשָּבה ַעל יְֵדי נְבּוַכְדנֶַצר ְויַָרד ְלָבֶבל
ְוַאֲחֵרי ֵכן ָמַל1 ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ּוִבֵּקׁש ָלֶׁשֶבת ָעָליו ְו'א , ֶאת ָּבֶבל הֹוִרידֹו ְלֵעיָלם

, ְוָשַׁלח ְוֵהִביא ַאְרִדּיָכִלים ֵמַאַלְּכַסנְַדְריָה ַלֲעׂשֹות ְכּמֹותֹו ְו'א יְָכלּו. ָהיָה יָכֹול
ִליִׁשית ְלַמְלכּותֹו , ָעְסקּו ּבֹו ְׁשנַָתיִםְו, ְוָעשֹּו ַאֵחר ָרעּוַע ִמֶּמנּו נָה ַהּשְׁ ּוַבּשָׁ

  .זֶהּו ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ֶׁשָעשֹּו לֹו ַאְרִּדיָכִלים ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה. יַָׁשב ָעָליו
úáùë êìîä ùåøåùçà åâå '- íéé÷úðùë úåëìîä åãéá åðéúåáøå åäåùøéô ïééðòá øçà úëñîá 

äìéâî10
  

    

) â (ÄaÇð ÀL֤ú LÉåì ÈL֙ ë Àì Èî Àì֔Éå11 
ÈN Èò֣ä Æz ÀL Äî֔ä12 Èø ÈNÎì Èë Àì֖åé 

Èã ÈáÂòÇå֑åé Åç֣ìé׀ Çø Èt֣ñ Çã Èîe֗é 
ÇäֽÄî Àz Àø Çt֛íé13 Åø ÈNÀå֥é 

ðé Äã Àn Çä֖úÉå ð Èô Àìָֽåé  

ִליִׁשית ְלַמְלכּותֹו ֶׁשל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה)ג( נָה ַהּשְׁ ּוִמּשּׁום ָמה ,  ַּבּשָׁ
ְוַאַחר , יֵׁש אֹוְמִרים ֶׁשָמְרדּו ּבֹו ְמִדינֹות ְוָהַל1 ּוְכָבָׁשם? ה ִמְׁשֶּתהָעָׂש

ְוָׁשַלח ִאֶּגֶרת , ְויֵׁש ֶׁשאֹוֵמר יֹום ֶׁשל ַחג ָהיָה לֹו. ֶׁשְּכָבָׁשם ָּבא ְוָעָשֹה ִמְׁשֶּתה
ל ָשֵׂרי ַהְּמִדינֹות ָׁשַלח ְוִהזְִמין ָּכ. ְלָכל ַהְּמִדינֹות ָלבֹוא ַלֲעשֹֹות ְלָפנָיו ִשְֹמָחה

ַוּיָבֹואּו ְלָפנָיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָוֶׁשַבע ְמָלִכים ִמֵּמָאה . ֲאֶׁשר יָבֹואּו ְויְִׂשְמחּו ִעּמֹו
ְוָהיּו ְמסּוִּבים ַעל , ְוֻכָּלם ְקׁשּוֵרי ְּכָתִרים ְלָראֵׁשיֶהם, ְוֶעְשִֹרים ָוֶׁשַבע ְמִדינֹות

ְוָהיּו ַהַּפְרְּתִמים . ּוְׂשֵמִחים ִלְפנֵי ַהֶּמֶל1] ׁשֹוִתיםְו[אֹוְצרֹות ֶמִׁשי ְואֹוְכִלים 
ּוִמְּפנֵי ֶׁשָראּו ָׁשם ְּכֵלי ֵּבית , ּוִמְּגדֹוֵלי יְִשָֹרֵאל ָהיּו ָׁשם, ְוָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ְלָפנָיו

  .ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו ּבֹוִכים ְוסֹוְפִדים ָׁשם
íéîúøôä - íéðåèìù ïåùìá ñøô  

    

) ã (Àaú Éà Àø Çä֗Éå ÉòÎú Æà֙ø ÆL ֶ֙הְרָאה ָלֶהם ֶאת ָעְׁשרֹו ַהּנְִׁשָאר ְּביָדֹו ִמּכֹוֶרׁש , ְוַאֲחֵרי ֶׁשָאְכלּו ְוָׁשתּו ְוִהְתַּפּנְקּו
  ָחַפר ִּבְשַׂפת ְּפָרת,  ּכֹוֶרׁש ָמָצא ָהעֶֹׁשר ַההּוא ַּבִּמְדָּבר ֶׁשְּבָבֶבלְוַאף.  ַהָּמִדי

                                                           

ה אין להם ישיבה איתיבון והכתיב "ר יצחק או" כשבת המלך א):יא?י' א סי"פ(אסתר רבה ' עי 8
כשבת המלך אמר להם בשבת המלך אין כתיב כאן אלא כשבת המלך ישיבה שאינה ישיבה אבל 

 .בשבת ישראל בחשבון ובבנותיה) א"שופטים י(ישיבתן של ישראל ישיבה שנאמר 
עזריה על כסא מלכותו ' כהן בשם ר'  על כסא מלכותו ר):יא?יב' א סי"פ(אסתר רבה ' עי 9

מלכתו כתיב בא לישב על כסא שלמה ולא הניחוהו אמרו לו כל מלך שאינו קוזמיקרטור בעולם 
 .ד על כסא מלכותו על כסא מלכתו כתיב"אינו יושב עליו עמד ועשה לו כסא משלו כדמותו הה

 .11י הערה 'ע 10
 כשבת המלך וכתיב בתריה בשנת שלש למלכו אמר רבא מאי ההםבימים : ב"מגילה יא ע' עי 11

 מאי היא דכתיב ,כשבת לאחר שנתיישבה דעתו אמר בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא ולא טעינא
רבות ירושלם שבעים שנה חשוב כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם וכתיב למלאות לח

 ותלת דאויל מרודך ותרתי דידיה הא שבעים אפיק מאני דבי ריםארבעין וחמש דנבוכדנצר ועש
 .מקדשא ואשתמש בהו

' נחמיה ר' יהודה ור'  בשנת שלוש למלכו עשה משתה ר):טו/יד' א סי"פ(אסתר רבה ' עי 12
 עשה משתה לכל שריו ועבדיו יהודה אמר בשנת שלש למלאכת הכסא כיון שגמר מלאכת הכסא

נחמיה אמר בשנת שלש לביטול מלאכת בית המקדש כיון שגמר לביטול מלאכת בית המקדש ' ור
 .עבדיושלש שנים עשה משתה לכל שריו ו

חיל פרס ומדי הפרתמים וכתיב למלכי מדי ופרס אמר רבא אתנויי אתנו : א"מגילה יב ע' עי 13
  : ]תרגום. [ואי מינייכו מלכי מינן איפרכיבהדדי אי מינן מלכי מינייכו איפרכי 

אלעזר אמר פרתמים אלו שני לגיונותיו של מלך '  הפרתמים ר):יט/יח' א סי"פ(אסתר רבה ' עי
 .עד שקורין אותו הם תחלה ואלו הן) פירוש קיסר(שאין המלך נקרא אגוסטוס 



 אסתר

3 

á Àk֣ãÉå úeë Àì Çî֔Éå ÆàÀå֨È÷ ÀéÎúø֔ 
Æà Àô Äz֖ú Æø ú Èleã Àb֑Éå14 ÄîÈé֣íé 

Äa Çø֔íé15 Äð Éåî ÀL֥íé Çà Àîe֖ú 
éֽíÉå16  

, ּוָמָצא ָׁשם ֵׁשׁש ֵמאֹות ּוְׁשמֹונִים ַאְרגְזֵי נְחֶֹׁשת ְמֵלִאים זָָהב טֹוב ּוְפנִינִים
, ֶצם ַמְלכּותֹוְונְִתַרָּבה עֹו[ּוָבעֶֹׁשר ַההּוא ָּגַדל ְּכבֹודֹו , ַאְבנֵי ׁשַֹהם ּוַמְרגִָליֹות
  .ּוִמְׁשֶּתה ְלָשָֹריו ֵמָאה ּוְׁשמֹונִים יִָמים, יִָמים ַרִּבים] ַוּיַַעׂש ְסעּוָּדה ַלֲעָבָדיו

íéîé íéáø  - äùò íäì äúùî  

    

) ä (ì Àî Äáe֣úàÉå׀ ÄîÈi Çä֣íé 
Åà Èä֗ä Æl17 ÈN Èò֣ä Æn Çä֡Àê Æì18 

Èò ÈäÎì Èë Àìí֣ íé Äà Àö Àî Äp Çä ֩
ÇLeL Àa֨ï Èøé Äa Çä֜ä Èb Äî Àì֧ìÉåã 

Èè È÷Îã Çò Àå֛ï Æz ÀL Äî֖ä Çò Àá ÄL֣ú 
ÄîÈé֑íé19 Çö Âç Çaø֕ Çp Äb֥ú Çúé Äa֖ï20 

Æn ÇäֽÀê Æì  

ּוִבְמלֹואת יְֵמי ַהִּמְׁשֶּתה ָהֵאּלּו ָעָׂשה ַהֶּמֶל1 ְלָכל ַעם ֵּבית יְִשָֹרֵאל ֶׁשּנְִמְצאּו 
ְלִמן ָּגדֹול ְוַעד , ֹוָׁשֵבי ָהָאֶרץֶׁשּנְִמנּו ִעם ָהֲעֵרִלים ּת,  ְרָׁשִעים ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה

ָקָטן ִמְׁשֶּתה ִׁשְבַעת יִָמים ַּבֲחַצר ַהִּגּנָה ַהְּפנִיִמית ֶׁשל ַהֶּמֶל1 ֶׁשָהיְָתה נְטּוָעה 
ְמחּוִּפים ַעד ֶחְציָם זָָהב טֹוב ּוְמֵלִאים ְּבִמֻלַּאת , ִאיָלנֹות עֹוִשֹים ְּפִרי ּוְבָׂשִמים

  .ַא1 ָמְרְּדַכי ַהַּצִּדיק ְוִסיָעתֹו 'א ָהיּו ָׁשם,  ֲעֵליֶהםֶאֶבן טֹוב ְוסֹוְכִכים

                                                                                                                                                                      

יב הכא יקר תפארת אמר רבי יוסי בר חנינא מלמד שלבש בגדי כהונה כת: א"מגילה יב ע' עי 14
 .גדולתו וכתיב התם לכבוד ולתפארת

 אלא לפי שהיו ימים של צער קרא ,ימים רבים שמונים ומאת יום: י תנחומא מצורע ו'ע 15
 .אותן ימים רבים

ל ששה גיסין היה מראה "ארז' בהראותו את עושר כבוד מלכותו וגו: ז' ט סי"ר פ"שמ' עי 16
חייא בר ' כ הוא משלח לכל גדולי המלכות ור"ה לחבירו ואחלהם בכל יום ויום ואין אחד מהן דומ

  .' וכואבא אמר מיני יציאות הראה להם רבי לוי אמר בגדי כהונה הראה להם
ינאי וחזקיה תרויהון '  בהראותו את עושר כבוד מלכותו דבית ר):א/ב' ב סי"פ(אסתר רבה ' עי

' ר אבא אמר מיני יציאות הראה להן רחייא ב' אמרין ששה ניסין היה פותח ומראה להן בכל יום ר
 .לוי אמר בגדי כהונה גדולה הראה להם' סימון אמר סעודת ארץ ישראל הראה להן ר' יודה בר

רב ושמואל חד אמר מלך פיקח היה וחד אמר ' ובמלאות הימים האלה וגו: א"מגילה יב ע' עי 17
ישא דבני מאתיה כל אימת מלך טיפש היה מאן דאמר מלך פיקח היה שפיר עבד דקריב רחיקא בר

 דאי מרדו ביה הנך ברישאדבעי מפייס להו ומאן דאמר טיפש היה דאיבעי ליה לקרובי בני מאתיה 
 .הני הוו קיימי בהדיה

יוחנן כל מקום ' לוי בשם ר' יודן ור' אשר למלך אחשורוש ר): י' ג סי"פ(אסתר רבה ' עי 18
ב מדבר וכל מקום שנאמר למלך סתם שנאמר במגלה זו למלך אחשורוש במלך אחשורוש הכתו

 .]ומלך סתם מוזכר קסח פעמים, ה פעמים מלך אחשורוש"מוזכר במגילה כ. [משמש קדש וחול
 משתה שבעת ימים רב ושמואל חד אמר שבעה חוץ ממאה ):ו' ב סי"פ(אסתר רבה ' עי 19

מלך לכל העם עשה ה): יג' ז סי"פ(אסתר רבה ' עי .ושמונים ושמואל אמר שבעה עם מאה ושמונים
אשריך ישראל ) ג"דברים ל(ד "ואין העם האמור כאן אלא ישראל הה' הנמצאים בשושן הבירה וגו

אמר המן לאחשורוש אלהיהם של אלו שונא זמה העמד להם זונות ' וגו' מי כמוך עם נושא בה
  כרצונם שנאמר לעשות כרצוןויעשוועשה להם משתה וגזור עליהם שיבואו כולם ויאכלו וישתו 

איש ואיש כיון שראה מרדכי כך עמד והכריז עליהם ואמר להם לא תלכו לאכול בסעודתו של 
אחשורוש שלא הזמין אתכם כי אם ללמד עליכם קטיגוריא כדי שיהא פתחון פה עם מדת הדין 

ר ישמעאל "ה ולא שמעו לדברי מרדכי והלכו כולם לבית המשתה א"לקטרג עליכם לפני הקב
אות הלכו לבית המשתה ואכלו ושתו ונשתכרו ונתקלקלו מיד עמד שטן שמונה עשר אלף וחמש מ
 .' וכוה"והלשין עליהם לפני הקב

בחצר גנת ביתן המלך רב ושמואל חד אמר הראוי לחצר לחצר הראוי : א"מגילה יב ע' עי 20
לגינה לגינה הראוי לביתן לביתן וחד אמר הושיבן בחצר ולא החזיקתן בגינה ולא החזיקתן עד 

 שני פתחים אחד לגינה ואחד להםסן לביתן והחזיקתן במתניתא תנא הושיבן בחצר ופתח שהכני
   .לביתן
יהודה אמר גנה ' נחמיה ר' יהודה ור'  בחצר גנת ביתן המלך ר):ו/ז' ב סי"פ(אסתר רבה ' עי

פנחס מקיים אני דברי ' נחמיה אמר גנה מבפנים וחצר מבחוץ אמר ר' מבחוץ וחצר מבפנים ור
הוא היה רוצה עושה אותה חצר וכשהוא היה רוצה עושה אותה גינה הא כיצד פורש שניכם כש

 קופל את הוילון ועושה אותה גנה דבר אחר בחצר גנת ביתן המלך שעמדה צראת הוילון ועושה ח
 .לו בדמים הרבה


