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ו״ט׳:ח אסתר ז״י-  
ֶלת ָו֔חּור  ֶלְך ִּבְל֤בּוׁש ַמְלכּו֙ת ְּתֵכ֣ א ׀ ִמִּלְפֵנ֣י ַהֶּמ֗ י יָָצ֣ ה (טו) ּוָמְרֳּדַכ֞ ֶרת זָָה֙ב ְּגדֹוָל֔ ַוֲעֶט֤

ה  ה אֹוָר֖ ים ָהֽיְָת֥ ן ָצֲהָל֖ה ְוָׂשֵמָֽחה׃ (טז) ַלּיְהּוִד֕ יר ׁשּוָׁש֔ ן ְוָהִע֣ יְך ּ֖בּוץ ְוַאְרָּגָמ֑ ְוַתְכִר֥
ר׃ ן ִויָקֽ ֹ֖ ה ְוָׂשׂש ְוִׂשְמָח֑   

 
מגילה ט״ז ב:ח׳ ט׳-  

ַרב יְהּוָדה אֹוָרה זֹו ּתֹוָרה ְוֵכן הּוא  ַלּיְהּוִדים ָהיְָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ִויָקר ָאַמר
אֹוֵמר ִּכי נֵר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ִׂשְמָחה זֶה יֹום טֹוב ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגָך 
ָׂשׂשֹון זֹו ִמיָלה ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ָׂשׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶתָך ִויָקר ֵאּלּו ְּתִפִּלין ְוֵכן הּוא 

ְוָראּו ׇּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה׳ נְִקָרא ָעֶליָך ְויְָראּו ִמֶּמָּך ְוַתנְיָא ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר  אֹוֵמר
ַהָּגדֹול אֹוֵמר ֵאּלּו ְּתִפִּלין ֶׁשָּברֹאׁש  

 
׳א׳:ט אסתר ׳ד-  

ר ִהִּג֧יַע ְּדַבר ר יֹו֙ם ּ֔בֹו ֲאֶׁש֨ ה ָעָׂש֥ ר ִּבְׁשלֹוָׁש֨ ֶדׁש ֲאָד֗ ֹ֣ ֶדׁש הּוא־ח ֹ֜ ר ח ־(א) ּוִבְׁשנֵי֩ם ָעָׂש֨
ם ְונֲַה֣פֹוְך ֔הּוא  י ַהּיְהּוִדי֙ם ִלְׁש֣לֹוט ָּבֶה֔ ר ִׂשְּב֜רּו אֹיְֵב֤ ֶלְך ְוָד֖תֹו ְלֵהָעׂ֑שֹות ַּבּ֗יֹום ֲאֶׁש֨ ַהֶּמ֛

ם ְּבָכל־ְמִדינֹו֙ת  ים ְּבָעֵריֶה֗ ָּמה ְּבׂשֹנְֵאיֶהֽם׃ (ב) נְִקֲה֨לּו ַהּיְהּוִד֜ ים ֵה֖ ר יְִׁשְל֧טּו ַהּיְהּוִד֛ ֲאֶׁש֨
ֶלְך אֳ  ם ַהֶּמ֣ ם ִּכֽי־נַָפ֥ל ַּפְחָּד֖ ד ִלְפנֵיֶה֔ ם ְוִאיׁ֙ש ֹלא־ָעַמ֣ ָעָת֑ י ָרֽ ד ִּבְמַבְקֵׁש֖ ַחְׁשֵו֔רֹוׁש ִלְׁשֹ֣לַח יָ֔

י ַהְּמָלאָכ֙ה  י ַהְּמִדי֜נֹות ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנ֣ים ְוַהַּפ֗חֹות ְועֵֹׂש֤ ַעל־ָּכל־ָהַעִּמֽים׃ (ג) ְוָכל־ָׂשֵר֨
י ֶלְך ְמנְַּׂשִא֖ ר ַלֶּמ֔ י ֲעֵליֶהֽם׃ (ד) ִּכֽי־ָג֤דֹול ֲאֶׁש֣ ים ִּכֽי־נַָפ֥ל ַּפַֽחד־ָמְרֳּדַכ֖ ם ֶאת־ַהּיְהּוִד֑

י הֹוֵלְ֥ך ְוגָֽדֹול׃ (פ) יׁש ָמְרֳּדַכ֖ ֶלְך ְוָׁשְמ֖עֹו הֹוֵלְ֣ך ְּבָכל־ַהְּמִדי֑נֹות ִּכֽי־ָהִא֥ ית ַהֶּמ֔ ָמְרֳּדַכ֙י ְּבֵב֣  
 

 
א״י:ט״ל רבה בראשית  

(אסתר ט, ד): ִּכי ָּגדֹול ָמְרְּדַכי ...ַאְרָּבָעה ֵהם ֶׁשּיָָצא ָלֶהם מֹונִיִטין ָּבעֹוָלם:...ָמְרְּדַכי 
ְּבֵבית ַהֶּמֶלְך ְוָׁשְמעֹו הֹוֵלְך ְּבָכל ַהְמִדינֹות, יָָצא לֹו מֹונִיִטין, ּוַמה ּמֹונִיִטין ֶׁשּלֹו ַׂשק 

ָוֵאֶפר ִמָּכאן ַוֲעֶטֶרת זָָהב ִמָּכאן...  



 
׳כ׳:ט אסתר ח״כ-  

י ֶאת־ַהְּדבָ  ב ָמְרֳּדַכ֔ ֹ֣ ים ֲאֶׁש֙ר ְּבָכל־(כ) ַוּיְִכּת ים ֶאל־ָּכל־ַהּיְהּוִד֗ ח ְסָפִר֜ ֶּלה ַוּיְִׁשַל֨ ים ָהֵא֑ ִר֖
ים  ים׃ (כא) ְלַקּיֵ֮ם ֲעֵליֶה֒ם ִלְה֣יֹות עִֹׂש֗ ים ְוָהְרחֹוִקֽ ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ַהְּקרֹוִב֖ ְמִדינֹו֙ת ַהֶּמ֣

ת יֹום־ֲחִמָּׁש֥  ר ְוֵא֛ ֶדׁש ֲאָד֔ ֹ֣ ה ָעָׂש֙ר ְלח ת ֣יֹום ַאְרָּבָע֤ ר ּ֑בֹו ְּבָכל־ָׁשָנ֖ה ְוָׁשָנֽה׃ (כב) ֵא֠ ה ָעָׂש֖
ה  ם ִמּיָגֹו֙ן ְלִׂשְמָח֔ ְך ָלֶה֤ ֶדׁש ֲאֶׁש֩ר נְֶהַּפ֨ ֹ֗ ם ְוַהח ם ַהּיְהּוִדי֙ם ֵמ֣אֹויְֵביֶה֔ חּו ָבֶה֤ ים ֲאֶׁשר־נָ֨ ַּכּיִָמ֗

ה ּוִמְׁשל֤  ה ְוִׂשְמָח֔ ם יְֵמ֙י ִמְׁשֶּת֣ ֶבל ְל֣יֹום ֑טֹוב ַלֲעׂ֣שֹות אֹוָת֗ הּו ּוֵמֵא֖ יׁש ְלֵרֵע֔ ֹוַח ָמנֹו֙ת ִא֣
ב  ת ֲאֶׁשר־ָּכַת֥ ּלּו ַלֲעׂ֑שֹות ְוֵא֛ ת ֲאֶׁשר־ֵהֵח֖ ים ֵא֥ ּוַמָּת֖נֹות ָלֶֽאְביֹוִנֽים׃ (כג) ְוִקֵּבל֙ ַהּיְהּוִד֔
ב ַעל־ ים ָחַׁש֥ י צֵֹר֙ר ָּכל־ַהּיְהּוִד֔ ָתא ָהֲֽאגָגִ֗ ן ֶּבֽן־ַהְּמָד֜ י ֲאֵליֶהֽם׃ (כד) ִּכ֩י ָהָמ֨ ָמְרֳּדַכ֖

ם ּֽוְלַאְּבָדֽם׃ (כה) ּוְבבָֹאּ֮ה ִלְפֵנ֣י ַהֶּמֶלְ֒ך הַ  ל ְלֻהָּמ֖ יל ּפּו֙ר ֣הּוא ַהּגֹוָר֔ ם ְוִהִּפ֥ ים ְלַאְּבָד֑ ּיְהּוִד֖
ים ַעל־רֹאׁ֑שֹו ְוָת֥לּו  ב ַעל־ַהּיְהּוִד֖ ה ֲאֶׁשר־ָחַׁש֥ ֶפר יָׁ֞שּוב ַמֲחַׁשְבּ֧תֹו ָהָרָע֛ ר ִעם־ַהֵּס֔ ָאַמ֣

יו עַ  ם ַהּ֔פּור ַעל־אֹ֛תֹו ְוֶאת־ָּבָנ֖ ֶּלה פּוִרי֙ם ַעל־ֵׁש֣ ים ָהֵא֤ ְראּ֩ו ַלּיִָמ֨ ן ָקֽ ל־ָהֵעֽץ׃ (כו) ַעל־ֵּכ֡
יַע ֲאֵליֶהֽם׃ (כז) ִקּיְ֣מּו  ה ִהִּג֖ ָכה ּוָמ֥ את ּוָמֽה־ָר֣אּו ַעל־ָּכ֔ ֹ֑ י ָהִאֶּגֶ֣רת ַהּז ן ַעל־ָּכל־ִּדְבֵר֖ ֵּכ֕

ם ׀ ְוַעל־ ים ֲעֵליֶה֙ם ְוֹ֣לא יֲַע֔בֹור וקבל [ְוִקְּב֣לּו] ַהּיְהּוִדי֩ם ׀ ֲעֵליֶה֨ ל ָּכל־ַהּנְִלִו֤ ם ְוַע֨ זְַרָע֜
ם ְוִכזְַמָּנ֑ם ְּבָכל־ָׁשָנ֖ה ְוָׁשָנֽה׃ (כח)  ֶּלה ִּכְכָתָב֖ ת ְׁשֵנ֤י ַהּיִָמי֙ם ָהֵא֔ ים ֵא֣ ִלְה֣יֹות עִֹׂש֗

ים ְּבָכל־ּ֣דֹור ָו֗דֹור ִמְׁשָּפָח֙ה ּו ים ְונֲַעִׂש֜ ֵאֶּלה נִזְָּכִר֨ ים ָה֠ ה ְמִדיָנ֥ה ּוְמִדיָנ֖ה ְוַהּיִָמ֣ ִמְׁשָּפָח֔
ם ֹלא־יָ֥סּוף ִמּזְַרָעֽם׃  ים ְוזְִכָר֖ ֶּלה ֹ֤לא ַיַֽעְברּ֙ו ִמּ֣תֹוְך ַהּיְהּוִד֔ ים ָהֵא֗ י ַהּפּוִר֣ יר ִויֵמ֞ יר ָוִע֑ ְוִע֣

(ס)  
 

שבת פ״ח א:ה׳  
ָּסא: ְמַלֵּמד ֶׁשָּכָפה ״ַוּיְִתיְַּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר״, ָאַמר ַרב ַאְבִּדיִמי ַּבר ָחָמא ַּבר חַ 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֲעֵליֶהם ֶאת ָהָהר ְּכגִיגִית, ְוָאַמר ָלֶהם: ִאם ַאֶּתם ְמַקְּבִלים ַהּתֹוָרה 
ָׁשם ְּתֵהא ְקבּוַרְתֶכם. ָאַמר ַרב ַאָחא ַּבר יֲַעקֹב: ִמָּכאן מֹוָדָעא  —מּוָטב, ְוִאם ָלאו 

: ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲהדּור ַקְּבלּוָה ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ִּדְכִתיב: ַרָּבה ְלאֹוָריְיָתא. ָאַמר ָרָבא
ִקּיְימּו ַמה ֶּׁשִּקיְּבלּו ְּכָבר. —״ִקּיְמּו ְוִקְּבלּו ַהּיְהּוִדים״   

 
א׳ ז מגילה ירושלמי תלמוד  

...ר' יוחנן ורשב"ל ר' יוחנן אמר הנביאים והכתובים עתידין ליבטל וחמשה 
סיפרי תורה אינן עתידין ליבטל מה טעמא (דברים ה) קול גדול ולא יסף רשב"ל 

סף אמר אף מגילת אסתר והלכות אינן עתידין ליבטל נאמר כאן קול גדול ולא י



ונאמר להלן (אסתר ט) וזכרם לא יסוף מזרעם הלכות (חבקוק ג) הליכות עולם 
לו...   

 
׳א׳:י אסתר ׳ג-  

ה  ֶרץ ְוִאֵּי֥י ַהָּיֽם׃ (ב) ְוָכל־ַמֲעֵׂש֤ ס ַעל־ָהָא֖ ֶלְך אחשרש [ֲאַחְׁשֵו֧רֹוׁש ׀] ַמ֛ (א) ַוּיֶָׂש֩ם ַהֶּמ֨
ֶלְך  ר ִּגְּד֖לֹו ַהֶּמ֑ י ֲאֶׁש֥ ֶפ֙ר ָתְקּפֹ֙ו ּוגְ֣בּוָר֔תֹו ּוָפָרַׁש֙ת ְּגֻדַּל֣ת ָמְרֳּדַכ֔ ים ַעל־ֵס֙ ם ְּכתּוִב֗ ֲהלֹוא־ֵה֣

ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש  י ִמְׁשנֶ֙ה ַלֶּמ֣ י ַהּיְהּוִד֗ י ׀ ָמְרֳּדַכ֣ ס׃ (ג) ִּכ֣ י ּוָפָרֽ י ָמַד֥ ים ְלַמְלֵכ֖ י ַהּיִָמ֔ ִּדְבֵר֣
ר ָׁש֖לֹום ְלָכל ׁש טֹו֙ב ְלַעּ֔מֹו ְודֵֹב֥ יו ּדֵֹר֥ ב ֶאָח֑ ֹ֣ ים ְוָר֖צּוי ְלר ־זְַרֽעֹו׃ְוגָדֹול֙ ַלּיְהּוִד֔  

 
מגילה ט״ז ב:י״ז  

ִּכי ׇמְרֳּדַכי ַהּיְהּוִדי ִמְׁשנֶה ַלֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְוגָדֹול ַלּיְהּוִדים ְוָרצּוי ְלרֹוב ֶאָחיו ְלרֹוב 
ֶאָחיו ְוֹלא ְלׇכל ֶאָחיו ְמַלֵּמד ֶׁשֵּפיְרׁשּו ִמֶּמּנּו ִמְקָצת ַסנְֶהְדִרין  
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