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אסתר

ספר ישעיה פרק ה ,יג
תַּ חַ ת הַ ַנּעֲצוּץ ַי ֲעלֶה בְ רוֹשׁ וְ תַ חַ ת הַ סִּ ְרפָּ ד ַי ֲעלֶה ה ֲַדס וְ הָ יָה ַלה' לְ שֵׁ ם לְ אוֹת ע ֹולָם א ִיכּ ֵָרת:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף י/ב
"תחת ה עצוץ" – תחת המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרה דכתיב "ובכל ה עצוצים ובכל ה הלולים"
"יעלה ברוש" – זה מרדכי ש קרא ראש לכל הבשמים ,ש אמר "בשמים ראש מר דרור" ומתרגמי ן "מרי דכי"
"תחת הסרפד" – תחת ושתי הרשעה בת ב ו של בוכד צר הרשע ששרף רפידת בית ה' דכתיב "רפידתו זהב"
"יעלה הדס" – זו אסתר הצדקת ש קראת הדסה ש אמר "ויהי אומן את הדסה"
"והיה לה' לשם" – זו מקרא מגילה
"לאות עולם לא יכרת" – אלו ימי פורים
ספר אסתר פרק א
)י( בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י כְּ טוֹב לֵב הַ מֶּ ֶל בַּ ָיּיִן אָמַ ר לִ ְמהוּמָ ן בִּ זְּ תָ א חַ ְרב ֹו ָא בִּ גְ תָ א ַואֲבַ גְ תָ א זֵתַ ר וְ כ ְַרכַּס ִשׁבְ עַ ת הַ סָּ ִריסִ ים הַ ְמשָׁ ְרתִ ים
אֶ ת פְּ ֵי הַ מֶּ ֶל אֲחַ ְשׁוֵרוֹשׁ:
)יא( לְ הָ בִ יא אֶ ת ו ְַשׁתִּ י הַ מַּ לְ כָּה לִ פְ ֵי הַ מֶּ ֶל בְּ כֶתֶ ר מַ לְ כוּת לְ הַ ְראוֹת הָ עַ מִּ ים וְ הַ שָּׂ ִרים אֶ ת יָפְ יָהּ כִּ י טוֹבַ ת מַ ְראֶ ה הִ יא:
)יב( ַו ְתּמָ אֵ ן הַ מַּ לְ כָּה ו ְַשׁתִּ י לָבוֹא בִּ ְדבַ ר הַ מֶּ ֶל אֲשֶׁ ר בְּ יַד הַ סָּ ִריסִ ים ַויִּ ְקצֹף הַ מֶּ ֶל ְמ ֹאד ַוחֲמָ ת ֹו בָּ ע ֲָרה בוֹ:
)יג( ַויֹּאמֶ ר הַ מֶּ ֶל לַחֲ כ ִָמים י ְֹדעֵ י הָ עִ תִּ ים כִּ י כֵן ְדּבַ ר הַ מֶּ ֶל לִ פְ ֵי כָּל י ְֹדעֵ י ָדּת ו ִָדין:
שׁ ָה
יּשׁבִ ים ִרא ֹ
אַדמָ תָ א תַ ְר ִשׁישׁ מֶ רֶ ס מַ ְרסְ ָא ְממוּכָן ִשׁבְ עַ ת שָׂ רֵ י פָּ ַרס וּמָ דַ י רֹאֵ י פְּ ֵי הַ מֶּ ֶל הַ ְ
)יד( וְ הַ קָּ רֹב אֵ לָיו כּ ְַר ְשׁ ָא שֵׁ תָ ר ְ
בַּ מַּ לְ כוּת:
)טו( כְּ ָדת מַ ה ַלּעֲשׂוֹת בַּ מַּ לְ כָּה וַ ְשׁתִּ י עַ ל אֲשֶׁ ר א עָ ְשׂתָ ה אֶ ת מַ אֲמַ ר הַ מֶּ ֶל אֲחַ ְשׁוֵ רוֹשׁ בְּ יַד הַ סָּ ִריסִ ים:
}ממוּכָן\{ לִ פְ ֵי הַ מֶּ ֶל וְ הַ שָּׂ ִרים א עַ ל הַ מֶּ ֶל לְ בַ דּ ֹו עָ וְ תָ ה ו ְַשׁ ִתּי הַ מַּ לְ כָּה כִּ י עַ ל כָּל הַ שָּׂ ִרים וְ עַ ל כָּל הָ עַ ִמּים
)טז( ַויֹּאמֶ ר ְמומֻ כָן \ ְ
אֲשֶׁ ר בְּ כָל ְמ ִדי וֹת הַ מֶּ ֶל אֲחַ ְשׁ ֵורוֹשׁ:
אָמ ָרם הַ מֶּ ֶל אֲחַ ְשׁוֵרוֹשׁ אָמַ ר לְ הָ בִ יא אֶ ת ו ְַשׁתִּ י הַ מַּ לְ כָּה
)יז( כִּ י יֵצֵ א ְדבַ ר הַ מַּ לְ כָּה עַ ל כָּל הַ נּ ִָשׁים לְ הַ בְ זוֹת בַּ עְ לֵיהֶ ן בְּ עֵ י ֵיהֶ ן בְּ ְ
לְ פָ ָיו וְ א בָ אָה:
)יח( וְ הַ יּוֹם הַ זֶּה תֹּ אמַ ְר ָה שָׂ רוֹת פָּ ַרס וּמָ ַדי אֲשֶׁ ר שָׁ ְמעוּ אֶ ת ְדּבַ ר הַ מַּ לְ כָּה לְ ֹכל שָׂ ֵרי הַ מֶּ ֶל וּכְ ַדי בִּ זָּיוֹן וָקָ צֶ ף:
)יט( אִ ם עַ ל הַ מֶּ ֶל טוֹב יֵצֵ א ְדבַ ר מַ לְ כוּת ִמלְּ פָ ָיו וְ ִיכָּתֵ ב בְּ ָדתֵ י פָ רַ ס וּמָ ַדי וְ א ַיעֲבוֹר אֲשֶׁ ר א תָ ב ֹוא ו ְַשׁתִּ י לִ פְ ֵי הַ מֶּ ֶל
ֲאחַ ְשׁוֵרוֹשׁ וּמַ לְ כוּתָ הּ יִתֵּ ן הַ מֶּ ֶל לִ ְרעוּתָ הּ הַ טּוֹבָ ה ִממֶּ נָּה:
)כ( וְ ְִשׁמַ ע פִּ תְ גָם הַ מֶּ ֶל אֲשֶׁ ר ַיעֲשֶׂ ה בְּ כָל מַ לְ כוּת ֹו כִּ י ַרבָּ ה הִ יא וְ כָל הַ נּ ִָשׁים יִתְּ וּ יְקָ ר לְ בַ עְ ֵליהֶ ן לְ ִמגָּדוֹל וְ עַ ד קָ טָ ן:
)כא( ַויִּ יטַ ב הַ ָדּבָ ר בְּ עֵ י ֵי הַ מֶּ ֶל וְ הַ שָּׂ ִרים ַויַּעַ שׂ הַ מֶּ ֶל כִּ ְדבַ ר ְממוּכָן:
וּמדַ בֵּ ר
וּמ ִדי ָה כִּ כְ תָ בָ הּ וְ אֶ ל עַ ם וָעָ ם כִּ לְ שׁ ֹו ֹו לִ הְ יוֹת כָּל אִ ישׁ שׂרֵ ר בְּ בֵ ית ֹו ְ
)כב( וַיִּ ְשׁלַח סְ פָ ִרים אֶ ל כָּל ְמ ִדי וֹת הַ מֶּ ֶל אֶ ל ְמ ִדי ָה ְ
כִּ לְ שׁוֹן עַ מּ ֹו:
ספר אסתר פרקים ד-ה
הוּדים:
)יג( ַויֹּאמֶ ר מָ ְרדֳּ כַי לְ הָ ִשׁיב אֶ ל אֶ סְ תֵּ ר אַל תְּ ַד ִמּי בְ ַפְ שֵׁ לְ הִ מָּ לֵט בֵּ ית הַ מֶּ ֶל ִמכָּל הַ יְּ ִ
וּמי יוֹדֵ עַ אִ ם לְ עֵ ת
הוּדים ִממָּ קוֹם אַחֵ ר וְ אַ תְּ וּבֵ ית אָבִ י תֹּ אבֵ דוּ ִ
ישׁי בָּ עֵ ת הַ זֹּאת ֶרוַח וְ הַ צָּ לָה ַיעֲמוֹד לַיְּ ִ
)יד( כִּ י אִ ם הַ ח ֲֵרשׁ תַּ ֲח ִר ִ
ָכּזֹאת הִ גַּעַ תְּ לַמַּ לְ כוּת...:
ִימית ֹ כַח בֵּ ית הַ מֶּ ֶל וְ הַ מֶּ ֶל יוֹשֵׁ ב עַ ל כִּ סֵּ א
ישׁי וַ ִתּלְ בַּ שׁ אֶ סְ תֵּ ר מַ לְ כוּת וַתַּ עֲמֹ ד בַּ חֲצַ ר בֵּ ית הַ מֶּ ֶל הַ פְּ ִ
)א( ַוי ְִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
מַ לְ כוּת ֹו בְּ בֵ ית הַ מַּ לְ כוּת ֹ כַח ֶפּתַ ח הַ בָּ יִת:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יג/א
ת יא רבי מאיר :אומר אסתר שמה ,ולמה קרא שמה הדסה? על שם הצדיקים ש קראו הדסים...
רבי יהודה אומר :הדסה שמה ,ולמה קראת שמה אסתר? על שם שהיתה מסתרת דבריה ,ש אמר "אין אסתר מגדת את
עמה" וגו'
רבי חמיה אומר :הדסה שמה ,ולמה קראת אסתר? שהיו אומות העולם קורין אותה על שום אסתהר.

