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 ז"    אדר התשס                  ד"בס
                

  
  "ואסתר אחשורוש"
  )פ שיעורו של הרב אביחי קצין"ע( מגילת אסתר 

  
  תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יב עמוד א.1

  ;בחצר גנת ביתן המלך רב ושמואל
  ,  לביתן-הראוי לביתן ,  לגינה- הראוי לגינה ,  לחצר- הראוי לחצר :חד אמר

 .עד שהכניסן לביתן והחזיקתן,  ולא החזיקתן- בגינה ,  ולא החזיקתן-ר הושיבן בחצ: וחד אמר
  . ופתח להם שני פתחים אחד לגינה ואחד לביתן, הושיבן בחצר: במתניתא תנא

  
  תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יב עמוד א.2

. היהטיפש מלך : וחד אמר, היהפיקח מלך : חד אמר; רב ושמואל' ובמלאות הימים האלה וגו
דבני מאתיה כל אימת דבעי מפייס , שפיר עבד דקריב רחיקא ברישא -אמר מלך פיקח היה מאן ד

 הני -דאי מרדו ביה הנך ,  דאיבעי ליה לקרובי בני מאתיה ברישא-ומאן דאמר טפש היה . להו
  .הוו קיימי בהדיה

  
  תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יא עמוד א.3

 הוא ברשעו מתחילתו -הוא עשו + בראשית לו+ .הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו -הוא אחשורוש 
+ ח"כ' דברי הימים ב. + הן ברשען מתחילתן ועד סופן-הוא דתן ואבירם + ו"במדבר כ+, ועד סופו

 הוא - אברם הוא אברהם + 'א' דברי הימים א. + הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו-הוא המלך אחז 
שמואל . + הן בצדקן מתחילתן ועד סופן- ה הוא אהרן ומש+ 'שמות ו+, בצדקו מתחילתו ועד סופו

כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי ,  הוא בקטנותו מתחילתו עד סופו-ודוד הוא הקטן + ז"י' א
  .  כך במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחכמה-שגדול ממנו בתורה 

  
  ה א ויהי בימי"אסתר רבה  פרשה א ד.4
  , נחמיה' יהודה ור' ר, א אחשורוש"ד

  ,שהרג אוהבו מפני אשתוהוא אחשורוש , שהרג אשתו מפני אוהבואחשורוש  חד אמר
  ... נחמיה אמר' ור

שהרג אוהבו הוא אחשורוש , )ל"ממוכן הוא המן על פי חז (מפני אוהבו) ושתי(שהרג אשתו היינו 
  )אסתר (מפני אשתו) המן(

  
  ילקוט שמעוני אסתר רמז תתרנא.5

אחשורוש  שכן הוא אומר והנערה אשר תיטב בעיני המלך ,ה"בוהיתה אסתר מתוקנת לפני הק
  : מלכו של עולםבעיני המלך זה אלא אינו אומר

   
  ילקוט שמעוני אסתר רמז תתרנז.6

וכן כתיב נדדה שנת המלך זה , בו בלילה נדדה שנת מלאכי השרת שנאמר הן אראלם צעקו חוצה
', ים עושה עצמו כישן שנאמר למה תישן ה וכי שינה יש לפניו אלא כשישראל חוטא,מלכו של עולם

  ,וכשעושים רצונו הנה לא ינום ולא יישן
  
  
   ד פרק אסתר.7
 ַוִּיְזַעק ָהִעיר ְּבתֹוְך  ַוֵּיֵצא ָוֵאֶפר ַׂשק ַוִּיְלַּבׁש ְּבָגָדיו ֶאת ָמְרֳּדַכי ַוִּיְקַרע ַנֲעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ֶאת ָיַדע ּוָמְרֳּדַכי) א(

  :ָרהּוָמ  ְגדָֹלה ְזָעָקה
  :ָׂשק ִּבְלבּוׁש ַהֶּמֶלְך  ַׁשַער ֶאל ָלבֹוא ֵאין ִּכי ַהֶּמֶלְך  ַׁשַער ִלְפֵני ַעד ַוָּיבֹוא) ב(
 ַׂשק ּוִמְסֵּפד ּוְבִכי ְוצֹום ַלְּיהּוִדים ָּגדֹול ֵאֶבל ַמִּגיעַ  ְוָדתֹו ַהֶּמֶלְך  ְּדַבר ֲאֶׁשר ְמקֹום ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוְבָכל) ג(

  :ָלַרִּבים ֻיַּצע ָוֵאֶפר



  2

 ְּבָגִדים ַוִּתְׁשַלח ְמאֹד ַהַּמְלָּכה ַוִּתְתַחְלַחל ָלּה ַוַּיִּגידּו ְוָסִריֶסיהָ  ֶאְסֵּתר ַנֲערֹות ַוָּתבֹואָנה> ותבואינה<) ד(
  :ִקֵּבל ְולֹא ֵמָעָליו ַׂשּקֹו ּוְלָהִסיר ָמְרֳּדַכי ֶאת ְלַהְלִּביׁש

 ַמה ְוַעל ֶּזה ַמה ָלַדַעת ָמְרֳּדָכי ַעל ַוְּתַצֵּוהּו ְלָפֶניהָ  ֶהֱעִמיד ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך  יִמָּסִריֵס  ַלֲהָתְך  ֶאְסֵּתר ַוִּתְקָרא) ה(
  :ֶּזה

  :ַהֶּמֶלְך  ַׁשַער ִלְפֵני ֲאֶׁשר ָהִעיר ְרחֹוב ֶאל ָמְרֳּדָכי ֶאל ֲהָתְך  ַוֵּיֵצא) ו(
 ַהֶּמֶלְך  ִּגְנֵזי ַעל ִלְׁשקֹול ָהָמן ָאַמר ֲאֶׁשר ֶּכֶסףהַ  ָּפָרַׁשת ְוֵאת ָקָרהּו ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ָמְרֳּדַכי לֹו ַוַּיֶּגד) ז(

  :ְלַאְּבָדם ַּבְּיהּוִדים> ביהודיים<
 ּוְלַצּוֹות ָלּה ּוְלַהִּגיד ֶאְסֵּתר ֶאת ְלַהְראֹות לֹו ָנַתן ְלַהְׁשִמיָדם ְּבׁשּוָׁשן ִנַּתן ֲאֶׁשר ַהָּדת ְּכָתב ַּפְתֶׁשֶגן ְוֶאת) ח(

  :ַעָּמּה ַעל ִמְּלָפָניו ּוְלַבֵּקׁש לֹו ְלִהְתַחֶּנן ֶּמֶלְך ַה  ֶאל ָלבֹוא ָעֶליָה 
  :ָמְרֳּדָכי ִּדְבֵרי ֵאת ְלֶאְסֵּתר ַוַּיֵּגד ֲהָתְך  ַוָּיבֹוא) ט(
  :ָמְרֳּדָכי ֶאל ַוְּתַצֵּוהּו ַלֲהָתְך  ֶאְסֵּתר ַוּתֹאֶמר) י(
 ֶהָחֵצר ֶאל ַהֶּמֶלְך  ֶאל ָיבֹוא ֲאֶׁשר ְוִאָּׁשה ִאיׁש ָּכל ֲאֶׁשר יֹוְדִעים ַהֶּמֶלְך  ְמִדינֹות ְוַעם ַהֶּמֶלְך  ַעְבֵדי ָּכל) יא(

 ְוָחָיה ַהָּזָהב ַׁשְרִביט ֶאת ַהֶּמֶלְך  לֹו יֹוִׁשיט ֵמֲאֶׁשר ְלַבד ְלָהִמית ָּדתֹו ַאַחת ִיָּקֵרא לֹא ֲאֶׁשר ַהְּפִניִמית
  :יֹום ְׁשלֹוִׁשים ֶזה ַהֶּמֶלְך  ֶאל ָלבֹוא ִנְקֵראִתי לֹא ַוֲאִני

  פ: ֶאְסֵּתר ִּדְבֵרי ֵאת ְלָמְרֳּדָכי ַוַּיִּגידּו) יב(
  :ַהְּיהּוִדים ִמָּכל ַהֶּמֶלְך  ֵּבית ְלִהָּמֵלט ְבַנְפֵׁשְך  ְּתַדִּמי ַאל ֶאְסֵּתר ֶאל ְלָהִׁשיב ָמְרֳּדַכי ַוּיֹאֶמר) יג(
 ָאִביְך  ּוֵבית ְוַאְּת  ַאֵחר ִמָּמקֹום ַלְּיהּוִדים דַיֲעמֹו ְוַהָּצָלה ֶרַוח ַהּזֹאת ָּבֵעת ַּתֲחִריִׁשי ַהֲחֵרׁש ִאם ִּכי) יד(

  :ַלַּמְלכּות ִהַּגַעְּת  ָּכזֹאת ְלֵעת ִאם יֹוֵדעַ  ּוִמי ּתֹאֵבדּו
  :ָמְרֳּדָכי ֶאל ְלָהִׁשיב ֶאְסֵּתר ַוּתֹאֶמר) טו(
 ָיִמים ְׁשלֶֹׁשת ִּתְׁשּתּו ְוַאל ּתֹאְכלּו ְוַאל ָעַלי ְוצּומּו ְּבׁשּוָׁשן ַהִּנְמְצִאים ַהְּיהּוִדים ָּכל ֶאת ְּכנֹוס ֵלְך ) טז(

  :ָאָבְדִּתי ָאַבְדִּתי ְוַכֲאֶׁשר ַכָּדת לֹא ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך  ֶאל ָאבֹוא ּוְבֵכן ֵּכן ָאצּום ְוַנֲערַֹתי ֲאִני ַּגם ָויֹום ַלְיָלה
  ס: ֶאְסֵּתר ָעָליו ִצְּוָתה ֲאֶׁשר ְּככֹל ַוַּיַעׂש ָמְרָּדָכי ַוַּיֲעבֹר) יז(
  
   ה פרק אסתר.8
 ַהֶּמֶלְך  ֵּבית נַֹכח ַהְּפִניִמית ַהֶּמֶלְך  ֵּבית ַּבֲחַצר ַוַּתֲעמֹד ַמְלכּות ֶאְסֵּתר ַוִּתְלַּבׁש ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּיֹום ַוְיִהי) א(

  :ַהָּבִית ֶּפַתח נַֹכח ַהַּמְלכּות ְּבֵבית ַמְלכּותֹו ִּכֵּסא ַעל יֹוֵׁשב ְוַהֶּמֶלְך 
 ֶאת ְלֶאְסֵּתר ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹוֶׁשט ְּבֵעיָניו ֵחן ָנְׂשָאה ֶּבָחֵצר עֶֹמֶדת ַהַּמְלָּכה ֶאְסֵּתר ֶאת ַהֶּמֶלְך  תִכְראֹו ַוְיִהי) ב(

  ס :ַהַּׁשְרִביט ְּברֹאׁש ַוִּתַּגע ֶאְסֵּתר ַוִּתְקַרב ְּבָידֹו ֲאֶׁשר ַהָּזָהב ַׁשְרִביט
  :ָלְך  ְוִיָּנֵתן ַהַּמְלכּות ֲחִצי ַעד ַּבָּקָׁשֵתְך  ּוַמה ְלָּכהַהַּמ  ֶאְסֵּתר ָּלְך  ַמה ַהֶּמֶלְך  ָלּה ַוּיֹאֶמר) ג(
  :לֹו ָעִׂשיִתי ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשֶּתה ֶאל ַהּיֹום ְוָהָמן ַהֶּמֶלְך  ָיבֹוא טֹוב ַהֶּמֶלְך  ַעל ִאם ֶאְסֵּתר ַוּתֹאֶמר) ד(
 ָעְׂשָתה ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשֶּתה ֶאל ְוָהָמן ַהֶּמֶלְך  ַוָּיבֹא ֶאְסֵּתר ְּדַבר ֶאת ַלֲעׂשֹות ָהָמן ֶאת ַמֲהרּו ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר) ה(

  :ֶאְסֵּתר
  :ְוֵתָעׂש ַהַּמְלכּות ֲחִצי ַעד ַּבָּקָׁשֵתְך  ּוַמה ָלְך  ְוִיָּנֵתן ְּׁשֵאָלֵתְך  ַמה ַהַּיִין ְּבִמְׁשֵּתה ְלֶאְסֵּתר ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר) ו(
  :ּוַבָּקָׁשִתי ְׁשֵאָלִתי ַוּתֹאַמר ֶאְסֵּתר ַוַּתַען) ז(
 ַהֶּמֶלְך  ָיבֹוא ַּבָּקָׁשִתי ֶאת ְוַלֲעׂשֹות ְׁשֵאָלִתי ֶאת ָלֵתת טֹוב ַהֶּמֶלְך  ַעל ְוִאם ַהֶּמֶלְך  ְּבֵעיֵני ֵחן ָמָצאִתי ִאם) ח(

  :ַהֶּמֶלְך  ִּכְדַבר ֶאֱעֶׂשה ּוָמָחר ָלֶהם ֶאֱעֶׂשה ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשֶּתה ֶאל ְוָהָמן
 ִמֶּמּנּו ָזע ְולֹא ָקם ְולֹא ַהֶּמֶלְך  ְּבַׁשַער ָמְרֳּדַכי ֶאת ָהָמן ְוִכְראֹות ֵלב ְוטֹוב ָׂשֵמחַ  ַההּוא ֹוםַּבּי ָהָמן ַוֵּיֵצא) ט(

  :ֵחָמה ָמְרֳּדַכי ַעל ָהָמן ַוִּיָּמֵלא
  :ִאְׁשּתֹו ֶזֶרׁש ְוֶאת אֲֹהָביו ֶאת ַוָּיֵבא ַוִּיְׁשַלח ֵּביתֹו ֶאל ַוָּיבֹוא ָהָמן ַוִּיְתַאַּפק) י(
 ַהָּׂשִרים ַעל ִנְּׂשאֹו ֲאֶׁשר ְוֵאת ַהֶּמֶלְך  ִּגְּדלֹו ֲאֶׁשר ָּכל ְוֵאת ָּבָניו ְורֹב ָעְׁשרֹו ְּכבֹוד ֶאת ָהָמן ָלֶהם ַוְיַסֵּפר) יא(

  :ַהֶּמֶלְך  ְוַעְבֵדי
 ְוַגם אֹוִתי ִאם ִּכי ָעָׂשָתה ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשֶּתה ֶאל ַהֶּמֶלְך  ִעם ַהַּמְלָּכה ֶאְסֵּתר ֵהִביָאה לֹא ַאף ָהָמן ַוּיֹאֶמר) יב(

  :ַהֶּמֶלְך  ִעם ָלּה ָקרּוא ֲאִני ְלָמָחר
  :ַהֶּמֶלְך  ְּבַׁשַער יֹוֵׁשב ַהְּיהּוִדי ָמְרֳּדַכי ֶאת רֶֹאה ֲאִני ֲאֶׁשר ֵעת ְּבָכל ִלי ׁשֶֹוה ֵאיֶנּנּו ֶזה ְוָכל) יג(
 ֶאת ְוִיְתלּו ַלֶּמֶלְך  ֱאמֹר ּוַבּבֶֹקר ַאָּמה ֲחִמִּׁשים ָּגבֹּהַ  ץעֵ  ַיֲעׂשּו אֲֹהָביו ְוָכל ִאְׁשּתֹו ֶזֶרׁש לֹו ַוּתֹאֶמר) יד(

  : ָהֵעץ ַוַּיַעׂש ָהָמן ִלְפֵני ַהָּדָבר ַוִּייַטב ָׂשֵמחַ  ַהִּמְׁשֶּתה ֶאל ַהֶּמֶלְך  ִעם ּובֹא ָעָליו ָמְרֳּדַכי
  

   ו פרק אסתר.9
 ִנְקָרִאים ַוִּיְהיּו ַהָּיִמים ִּדְבֵרי ַהִּזְכרֹנֹות ֵסֶפר ֶאת ְלָהִביא רַוּיֹאֶמ  ַהֶּמֶלְך  ְׁשַנת ָנְדָדה ַההּוא ַּבַּלְיָלה) א(

  :ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני
 ִּבְקׁשּו ֲאֶׁשר ַהַּסף ִמּׁשְֹמֵרי ַהֶּמֶלְך  ָסִריֵסי ְׁשֵני ָוֶתֶרׁש ִּבְגָתָנא ַעל ָמְרֳּדַכי ִהִּגיד ֲאֶׁשר ָכתּוב ַוִּיָּמֵצא) ב(

  :ַחְׁשֵורֹוׁשאֲ  ַּבֶּמֶלְך  ָיד ִלְׁשלֹחַ 
 ִעּמֹו ַנֲעָׂשה לֹא ְמָׁשְרָתיו ַהֶּמֶלְך  ַנֲעֵרי ַוּיֹאְמרּו ֶזה ַעל ְלָמְרֳּדַכי ּוְגדּוָּלה ְיָקר ַּנֲעָׂשה ַמה ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר) ג(

  :ָּדָבר
 ַעל ָמְרֳּדַכי ֶאת ִלְתלֹות ֶּמֶלְך לַ  ֵלאמֹר ַהִחיצֹוָנה ַהֶּמֶלְך  ֵּבית ַלֲחַצר ָּבא ְוָהָמן ֶבָחֵצר ִמי ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר) ד(

  :לֹו ֵהִכין ֲאֶׁשר ָהֵעץ
  :ָיבֹוא ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר ֶּבָחֵצר עֵֹמד ָהָמן ִהֵּנה ֵאָליו ַהֶּמֶלְך  ַנֲעֵרי ַוּיֹאְמרּו) ה(
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 ְלִמי ְּבִלּבֹו ָהָמן ַוּיֹאֶמר ִּביָקרֹו ָחֵפץ ַהֶּמֶלְך  ֲאֶׁשר ָּבִאיׁש ַלֲעׂשֹות ַמה ַהֶּמֶלְך  לֹו ַוּיֹאֶמר ָהָמן ַוָּיבֹוא) ו(
  :ִמֶּמִּני יֹוֵתר ְיָקר ַלֲעׂשֹות ַהֶּמֶלְך  ַיְחּפֹץ

  
   א פסוק ו פרק אסתר י"רש.10

 בו עיניה נתנה שמא המן את אסתר שזמנה על לבו את שם אומרים ויש, היה נס -  המלך שנת נדדה
  :ויהרגהו

 עד ושיחות משלים לפניהם ומריםא נודדת כששנתן המלכים דרך - הזכרנות ספר את להביא
 ידע שלא אפשר אי אמר ואסתר המן על לבו שנתן מתוך אמרו ורבותינו, עליהם חוזרת ששנתם

 חוששין ואין גמלתיו ולא טובה אדם לי עשה שמא ואמר וחזר לי ויגלה אוהבי שהוא עצתם אדם
  :הזכרונות ספר את להביא ויאמר לפיכך, לי עוד

  
  אסתר פרק ו.11
  :אמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו  וי)ז(
כתר מלכות אשר רכב עליו המלך ואשר נתן וסוס אשר לבש בו המלך לבוש מלכות  יביאו  )ח(

  :בראשו
והלבישו את האיש אשר המלך חפץ על יד איש משרי המלך הפרתמים הלבוש והסוס   ונתון )ט(

  : יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרוביקרו והרכיבהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה
ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דברת ועשה כן למרדכי היהודי   )י(

  :אל תפל דבר מכל אשר דברתהיושב בשער המלך 
  

  י אסתר פרק ו"רש.12
ואת הכתר לא הזכיר שראה עינו של מלך רעה על שאמר  - ונתן הלבוש והסוס על יד איש )ט(

  :הכתר בראש אדםשיתנו 
  

  אסתר פרק ז .13
  :ַוָּיבֹא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ִלְׁשּתֹות ִעם ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה) א(
 ְוִתָּנֵתן ָלְך ּוַמה ַמה ְּׁשֵאָלֵתְך ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכהַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר ַּגם ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְּבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ) ב(

  :ד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוֵתָעׂשַּבָּקָׁשֵתְך עַ 
ַוַּתַען ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַוּתֹאַמר ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ַהֶּמֶלְך ְוִאם ַעל ַהֶּמֶלְך טֹוב ִּתָּנֶתן ִלי ַנְפִׁשי ) ג(

  :ִּבְׁשֵאָלִתי ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי
 ְוִאּלּו ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ִנְמַּכְרנּו ֶהֱחַרְׁשִּתי ִּכי ֵאין ַהָּצר ג ּוְלַאֵּבדִּכי ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹו) ד(

  :ׁשֶֹוה ְּבֵנֶזק ַהֶּמֶלְך 
ִמי הּוא ֶזה ְוֵאי ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעשֹֹות ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַוּיֹאֶמר ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ) ה(

  :ֵּכן
  : ְוָהָמן ִנְבַעת ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְוַהַּמְלָּכהִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב ָהָמן ָהָרע ַהֶּזהַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ) ו(

  
  אסתר פרק ז.41
ויאמר   והמלך שב מגנת הביתן אל בית משתה היין והמן נפל על המטה אשר אסתר עליה )ח(

  ס: ך ופני המן חפוהדבר יצא מפי המלהמלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית 
אשר דבר  ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי  )ט(

  : ויאמר המלך תלהו עליוטוב על המלך עמד בבית המן גבה חמשים אמה
  פ: וחמת המלך שככה  ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי )י(

  
  אסתר פרק ח.51
ואם מצאתי חן לפניו וכשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו יכתב טוב אם על המלך   ותאמר )ה(

אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל להשיב את הספרים מחשבת המן בן המדתא האגגי 
  :מדינות המלך

  ס:   כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי)ו(
נתתי לאסתר ואתו תלו לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי הנה בית המן  ויאמר המלך אחשורש  )ז(

  :על העץ על אשר שלח ידו ביהודיים ביהודים
בשם המלך וחתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב כטוב בעיניכם כתבו על היהודים ואתם   )ח(

  :בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב
  
  אסתר פרק י.61
  :שורוש מס על הארץ ואיי הים  וישם המלך אחשרש אח)א(
ופרשת גדלת מרדכי אשר גדלו המלך הלוא הם כתובים על ספר דברי תקפו וגבורתו   וכל מעשה )ב(

  :הימים למלכי מדי ופרס
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וגדול ליהודים ורצוי לרב אחיו דרש טוב לעמו ודבר מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש   כי )ג(
  :שלום לכל זרעו

  


