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 .1רש"י אסתר פרק ב
(י) אֲ שֶׁ ר ֹלא תַ גִּ יד  -כדי שיאמרו שהיא ממשפחה בזויה
וישלחוה שאם ידעו שהיא ממשפחת שאול המלך היו
מחזיקים בה:
.2

.1

.2
.3

ראב"ע ב:ט
יש אומרים כי מרדכי לא עשה נכונה שצוה על אסתר
שלא תגיד עמה כי פחד שלא יקחנה המלך לאשה אם
ידע שהיא מהגולה
ואחרים אמרו כי בדרך נבואה או בחלום ידע שתבא
תשועה על ידה לישראל
והנכון בעיני כי עשה זה מרדכי בעבור שתשמור תורת
השם בסתר שלא תאכל נבילות ותשמור השבתות ולא
ירגישו המשרתים כי אם יודע הדבר שמא המלך
יכריחנה או יהרגנה כי בעל כרחה נתפשה

ידה אֶׁ ְס ֵּתר
(י) ֹלא ִהגִ ָ
אֶׁ ת עַ מָ ּה וְ אֶ ת מוֹל ְַד ָתּה
כִּ י מָ ְרדֳּ כַי ִּצוָ ה עָ לֶׁיהָ
אֲ שֶׁ ר ֹלא תַ גִּ יד:

(כ) אֵ ין אֶ ְס ֵתר מַ גֶדֶ ת
מוֹל ְַד ָתּה וְ אֶ ת עַ מָ ּה
ַכאֲ שֶׁ ר ִּצוָ ה עָ לֶׁיהָ מָ ְרדֳּ כָ י

 .3מגילה יג ע"א
ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת ,תנא משום רבי
מאיר :אל תקרי לבת אלא לבית ,וכן הוא אומר +שמואל ב' י"ב+
וְ ל ָָרש אֵּ ין כֹל כִּ י ִּאם כִּ בְ ָשה ַאחַ ת ְקטַ נָה אֲ ֶׁשר ָקנָה וַ יְ חַ יֶׁהָ
ומ ֹכס ֹו ִּת ְש ֶׁתה ובְ חֵּ יק ֹו
וַ ִּתגְ ַדל עִּ ּמ ֹו וְ עִּ ם בָ נָיו י ְַח ָדו ִּמפִּ ת ֹו תֹאכַל ִּ
ִּת ְשכָב ו ְַת ִהי לוֹ כְ בַ ת ,משום דבחיקו תשכב הוות ליה כבת?
אלא כבית  -הכי נמי לבית
רות רבה (לרנר) פרשה ב
א"ר יוסי בר חלפתא ,מימי לא קראתי לביתי ביתי ולאשתי
אשתי אלא לבתי אשתי ,ולאשתי בתי.
 .4ב"ר נח:ג
"ר' עקיבא היה יושב ודורש ונתנמנמו התלמידים ,ביקש
לעוררן  -אמר :מה ראתה אסתר שתמלוך על שבע ועשרים
ומאה מדינה? אלא כך אמר הקב"ה :תבוא אסתר בתה של
שרה שחיתה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים ,ותמלוך על
שבע ועשרים ומאה מדינה"

וְ אֶׁ ת מַ אֲ מַ ר מָ ְרדֳּ ַכי אֶׁ ְס ֵּתר עֹשָ ה
ָאמנָה ִּאתוֹ:
כַאֲ שֶׁ ר הָ יְ תָ ה בְ ְ
 .5יחזקאל טז
(א) וַ יְ ִּהי ְדבַ ר יְ קֹוָ ק אֵּ לַי לֵּאמֹר:
ָאדם הו ַֹדע אֶׁ ת יְ רושָ ִּ ַלם אֶׁ ת ת ֹו ֲעבֹתֶׁ יהָ :
(ב) בֶׁ ן ָ
ירוש ִּ ַלם ְמ ֹכרֹתַ יִּ ְך ומֹלְ דֹתַ יִּ ְך
ָ
(ג) וְ ָאמַ ְר ָת כֹה ָאמַ ר אֲ ֹדנָי יְ קֹוִּ ק לִּ
מֵּ אֶׁ ֶׁרץ הַ כְ ַנעֲנִּ י ָאבִּ יְך הָ אֱ מ ִֹּרי וְ ִּאּמֵּ ְך ִּח ִּתית:
(ד) ומוֹלְ דוֹתַ יִּ ְך בְ יוֹם הול ֶֶׁׁדת אֹתָ ְך ֹלא כ ַָרת שָ ֵּרְך ובְ מַ יִּ ם ֹלא
רֻ חַ ְצ ְת לְ ִּמ ְשעִּ י וְ הָ ְמלֵּחַ ֹלא הֻ ְמלַחַ ְת וְ הָ ְח ֵּתל ֹלא חֻ ָתלְ ְת:
(ה) ֹלא חָ סָ ה עָ לַיִּ ְך עַ יִּ ן ַלעֲשוֹת לְָך ַאחַ ת מֵּ אֵּ לֶׁה לְ חֻ ְמלָה עָ לָיִּ ְך
וַ תֻ ְשלְ כִּ י אֶׁ ל פְ נֵּי הַ שָ ֶׁדה בְ גֹעַ ל נַפְ שֵּ ְך בְ יוֹם הֻ ל ֶֶׁׁדת אֹתָ ְך:
(ו) וָ אֶׁ ֱעבֹר עָ לַיִּ ְך וָ אֶׁ ְראֵּ ְך ִּמ ְתבוֹסֶׁ סֶׁ ת בְ ָדמָ יִּ ְך וָ אֹמַ ר לְָך בְ ָדמַ יִּ ְך חֲ יִּ י
וָ אֹמַ ר לְָך בְ ָדמַ יִּ ְך חֲ יִּ י:
(ז) ְרבָ בָ ה כְ צֶׁ מַ ח הַ שָ ֶׁדה נְתַ ִּתיְך וַ ִּת ְרבִּ י וַ ִּתגְ ְדלִּ י וַ ָתב ִֹּאי בַ ע ֲִּדי ע ֲָדיִּ ים
ושעָ ֵּרְך ִּצּמֵּ חַ וְ אַ ְת עֵּ רֹם וְ עֶׁ ְריָה:
שָ ַדיִּ ם ָנכֹנו ְ
(ח) וָ אֶׁ ֱעבֹר עָ לַיִּ ְך וָ אֶׁ ְראֵּ ְך וְ ִּהנֵּה עִּ ֵּתְך עֵּ ת ד ִֹּדים וָ אֶׁ פְ רֹש כְ נָפִּ י עָ לַיִּ ְך
וָ אֲ כַסֶׁ ה עֶׁ ְרוָ תֵּ ְך וָ אֶׁ שָ בַ ע לְָך וָ ָאבוֹא בִּ בְ ִּרית אֹתָ ְך נְ אֻ ם ה' אלקים
וַ ִּת ְהיִּ י לִּ י:
(ט) וָ אֶׁ ְרחָ צֵּ ְך בַ ּמַ יִּ ם וָ אֶׁ ְשטֹף ָדמַ יִּ ְך מֵּ עָ לָיִּ ְך וָ אֲ סֻ כְֵּך בַ שָ מֶׁ ן:
(י) וָ ַאלְ בִּ ישֵּ ְך ִּר ְקמָ ה וָ אֶׁ נְ ֲעלְֵּך ָתחַ ש וָ אֶׁ ְחבְ שֵּ ְך בַ שֵּ ש וַ אֲ כַסֵּ ְך מֶׁ ִּשי:
(יא) וָ אֶׁ עְ ֵּדְך עֶׁ ִּדי וָ אֶׁ ְתנָה ְצ ִּמ ִּידים עַ ל י ַָדיִּ ְך וְ ָרבִּ יד עַ ל גְ ר ֹונְֵּך:
(יב) וָ אֶׁ ֵּתן נֶׁזֶׁ ם עַ ל אַ פֵּ ְך וַ עֲגִּ ילִּ ים עַ ל ָאזְ נָיִּ ְך וַ עֲטֶׁ ֶׁרת ִּתפְ אֶׁ ֶׁרת
בְ רֹאשֵּ ְך:
סלֶׁת ְודבַ ש
(יג) וַ ַתעְ ִּדי זָ הָ ב וָ כֶׁסֶׁ ף ומַ לְ בושֵּ ְך שֵּ ש וָ מֶׁ ִּשי וְ ִּר ְקמָ ה ֹ
וָ שֶׁ מֶׁ ן ָאכָ לְ ְת וַ ִּתיפִּ י בִּ ְמאֹד ְמאֹד וַ ִּת ְצלְ ִּחי לִּ ְמלוכָה:

Ezekiel Chapter 16
1. Again the word of the Lord came to me, saying, 2. Son of man,
cause Jerusalem to know her abominations, 3. And say, Thus says
the Lord God to Jerusalem; Your birth and your origin is in the land
of Canaan; your father was an Amorite, and your mother a Hittite. 4.
And as for your birth, in the day you were born your navel was not
cut, nor were you washed in water to cleanse you, nor were you
rubbed with salt, nor swaddled at all. 5. No eye pitied you, to do any
of these to you, to have compassion upon you; but you were thrown
out in the open field, for you were loathed, on the day that you were
born. 6. And when I passed by you, and saw you weltering in your
own blood, I said to you when you were in your blood, Live! Yes, I
said to you when you were in your blood, Live! 7. I have caused you
to increase like a plant of the field, and you grew up and became tall,
and you came to possess great ornaments; your breasts were formed,
and your hair grew, yet you were naked and bare. 8. And when I
passed by you, and looked upon you, behold, your time was the time
;of love; and I spread my skirt over you, and covered your nakedness
yes, I swore to you, and entered into a covenant with you, says the
;Lord God, and you became mine. 9. Then I washed you with water
indeed, I thoroughly washed away your blood from you, and I
anointed you with oil. 10. I clothed you also with embroidered cloth,
and shod you with leather, and I girded you with fine linen, and I
covered you with silk. 11. I decked you also with ornaments, and I
put bracelets upon your hands, and a chain on your neck. 12. And I
put a ring on your nose, and earrings in your ears, and a beautiful
crown upon your head. 13. (K) Thus were you decked with gold and
silver; and your garment was of fine linen, and silk, and embroidered
cloth; you ate fine flour, and honey, and oil; and you were very
beautiful, and you were fit for royal estate.

