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1.
Esther 3:8
Haman then said to King Ahasuerus, “There is a certain people, scattered and dispersed
among the other peoples in all the provinces of your realm, whose laws are different
from those of any other people and who do not obey the king’s laws; and it is not in
Your Majesty’s interest to tolerate them.
ח:אסתר ג
יהם שֹּנֹות ִּמכָל עָ ם
ֶ ְׁכּותָך וְׁ ָד ֵת
ֶ ּומפ ָֹּרד בֵ ין הָ עַ ִּמים ְׁבכֹּל ְׁמ ִּדינֹות ַמל
ְׁ וַי ֹּאמֶ ר הָ מָ ן לַמֶ לְֶך אֲ חַ ְׁשוֵרֹוש י ְֶׁשנֹו עַ ם ֶאחָ ד ְׁמ ֻפזָר
:וְׁ ֶאת דָ ֵתי הַ מֶ לְֶך ֵאינָם ע ִֹּּשים וְׁ לַמֶ לְֶך ֵאין שֹוֶה לְׁהַ נִּיחָ ם

2.
Esther Rabbah 7:12
For every charge which Haman brought against them below, Michael pleaded a
defense for them above. He said: ‘Sovereign of the Universe, Your sons are being
accused not because they have worshipped idols nor because they have shed blood, but
solely because they have kept Your laws.’
יב:אסתר רבה ז
 כל מה שהיה המן מקטרג את ישראל מלמטה היה מיכאל מלמד עליהם סניגוריא,ולמלך אין שוה להניחם
 אמר לפניו רבש"ע אין בניך מתקטרגין לא על שעבדו עבודת כוכבים ולא על שגלו עריות ולא על,מלמעלה
! אלא אין מתקטרגין אלא על שהן משמרין את דתותיך,שפיכות דמים

3.
Megillah 12a
R. Simon b. Yohai was asked by his disciples, Why were the enemies of Israel in that
generation deserving of extermination? He said to them: Do you answer. They said:
Because they partook of the feast of that wicked one. [He said to them]: If so, those in
Susa should have been killed, not those in other parts? They then said, Give your
answer. He said to them: It was because they bowed down to the image. They said to
him, Did God then show them favoritism? He replied: They only pretended to worship,
and He also only pretended to exterminate them.
.מגילה יב
שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה אמר להם
אמרו אתם אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע אם כן שבשושן יהרגו שבכל העולם כולו אל יהרגו
אמרו לו אמור אתה אמר להם מפני שהשתחוו לצלם אמרו לו וכי משוא פנים יש בדבר אמר להם הם לא
.עשו אלא לפנים אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהן אלא לפנים

4.
Esther 3:2-4
2
All the king’s courtiers in the palace gate knelt and bowed low to Haman, for such
was the king’s order concerning him; but Mordecai would not kneel or bow low. 3Then
the king’s courtiers who were in the palace gate said to Mordecai, “Why do you
disobey the king’s order?” 4When they spoke to him day after day and he would not
listen to them, they told Haman, in order to see whether Mordecai’s resolve would
prevail; for he had explained to them that he was a Jew.
ד-ב:אסתר ג
ּומ ְׁר ֳּדכַי ל ֹּא יִּכְׁ ַרע וְׁ ל ֹּא
ָ ּומ ְׁש ַתחֲ וִּ ים לְׁהָ מָ ן כִּ י כֵן ִּצּוָה לֹו ַה ֶמלְֶך
ִּ (ב) וְׁ כָל עַ בְׁ דֵ י הַ מֶ לְֶך אֲ שֶ ר בְׁ שַ עַ ר הַ מֶ לְֶך כ ְֹּׁרעִּ ים
 (ד) ַוי ְִּׁהי באמרם:ֹּאמרּו עַ בְׁ דֵ י הַ מֶ לְֶך אֲ שֶ ר בְׁ שַ עַ ר הַ מֶ לְֶך לְׁמָ ְׁר ֳּדכָי מַ דּועַ ַא ָתה עֹובֵ ר ֵאת ִּמ ְׁצוַת ַה ֶמלְֶך
ְׁ  (ג) וַי:יִּש ַתחֲ וֶה
ְׁ
:יְׁהּודי
ִּ
כְׁ ָא ְׁמ ָרם ֵאלָיו יֹום וָיֹום וְׁ ל ֹּא שָ מַ ע אֲ לֵיהֶ ם ַויַגִּ ידּו לְׁהָ מָ ן ל ְִּׁראֹות הֲ יַעַ ְׁמדּו ִּד ְׁב ֵרי ָמ ְׁר ֳּדכַי כִּ י ִּהגִּ יד ל ֶָהם אֲ ֶשר הּוא

5.
Esther Rabbah 6:2
Was Mordecai then looking for quarrels or disobedient to the king's command? The fact
is that when Ahasuerus ordered that all should bow down to Haman, the latter fixed an
idolatrous image on his breast for the purpose of making all bow down to an idol.
ב:אסתר רבה ו
וכי קנתרן היה ועובר על גזירת המלך אלא כשצוה אחשורוש להשתחוות להמן חקק עבודת כוכבים על לבו
.ונתכוון כדי שישתחוו לעבודת כוכבים

6.
Megillah 10b
The wicked Haman who put himself up as an object of worship…
:מגילה י
.).(גם במגילה יט...המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרה

7.
Esther 10:1
King Ahasuerus imposed tribute on the mainland and the islands.
א:אסתר י
:וַ יָשֶ ם הַ מֶ לְֶך אחשרש אֲ חַ ְׁשוֵרֹוש מַ ס עַ ל־הָ ָא ֶרץ וְׁ ִּאיֵי הַ יָם

8.
Esther 4:10-11
10
Esther told Hathach to take back to Mordecai the following reply: 11“All the king’s
courtiers and the people of the king’s provinces know that if any person, man or woman,
enters the king’s presence in the inner court without having been summoned, there is but
one law for him—that he be put to death. Only if the king extends the golden scepter to
him may he live. Now I have not been summoned to visit the king for the last thirty days.”
יא-י:אסתר ד
ָל־איש וְׁ ִּא ָשה
ִּ יֹודעִּ ים אֲ ֶשר כ
ְׁ ם־מ ִּדינֹות ַה ֶמלְֶך
ְׁ ַ (יא) כָל־עַ בְׁ דֵ י הַ מֶ לְֶך וְׁ ע:(י) וַת ֹּאמֶ ר ֶא ְׁס ֵתר לַהֲ ָתְך ו ְַׁתצַ ּוֵהּו ֶאל־מָ ְׁר ֳּדכָי
ת־ש ְׁר ִּביט
ַ יֹושיט־לֹו ַה ֶמלְֶך ֶא
ִּ ִּימית אֲ שֶ ר ל ֹּא־י ִָּק ֵרא ַאחַ ת דָ תֹו ל ְָׁה ִּמית לְׁבַ ד ֵמאֲ ֶשר
ִּ ָבֹוא־אל־הַ מֶ לְֶך ֶאל־ הֶ חָ צֵ ר הַ פְׁ נ
ֶ
אֲ שֶ ר י
:לֹושים יֹום
ִּ אתי לָבֹוא ֶאל־הַ מֶ לְֶך זֶה ְׁש
ִּ הַ זָהָ ב וְׁ חָ יָה וַאֲ נִּי ל ֹּא נ ְִּׁק ֵר

9.
Esther 4:7
Mordecai told him all that had happened to him, and all about the money that Haman had
offered to pay into the royal treasury for the destruction of the Jews.
ז:אסתר ד
יְׁהּודים
ִּ
ַוַ ַיגֶד לֹו מָ ְׁר ֳּדכַי ֵאת כָל אֲ שֶ ר ָק ָרהּו וְׁ ֵאת פ ָָרשַ ת הַ כֶסֶ ף אֲ שֶ ר ָאמַ ר הָ מָ ן ִּל ְׁשקֹול עַ ל גִּ ְׁנזֵי ַה ֶמלְֶך ביהודיים ב
:לְׁאבְׁ דָ ם
ַ

10.
Esther 7:4
For we have been sold, my people and I, to be destroyed, massacred, and exterminated.
Had we only been sold as bondmen and bondwomen, I would have kept silent; for the
adversary is not worthy of the king’s trouble.”
ד:אסתר ז
נִּמכ ְַׁרנּו אֲ נִּי וְׁ עַ ִּמי לְׁהַ ְׁש ִּמיד לַהֲ רֹוג ּול ְַׁאבֵ ד וְׁ ִּאּלּו ַלעֲבָ ִּדים וְׁ ל ְִּׁשפָחֹות נ ְִּׁמכ ְַׁרנּו ֶהחֱ ַר ְׁש ִּתי כִּ י ֵאין ַהצָ ר שֹוֶה ְׁבנֵזֶק
ְׁ כִּ י
:הַ מֶ לֶ ְך

11.
Esther 7:10
So they impaled Haman on the stake which he had put up for Mordecai, and the king’s
fury abated.
י:אסתר ז
:ַיִּתלּו ֶאת ָהמָ ן עַ ל הָ עֵ ץ אֲ שֶ ר ֵהכִּ ין לְׁמָ ְׁר ֳּדכָי וַחֲ ַמת ַהמֶ ֶלְך שָ ָככָה
ְׁ ו

12.
Esther Rabbah 3:10
R. Judan and R. Levi in the name of R. Johanan said: Wherever in this book we find the
expression “to the king Ahasuerus,” the text speaks of the actual king Ahasuerus;
wherever we find just “to the king,” it may be either sacred or profane.
י:אסתר רבה ג
ר' יודן ור' לוי בשם ר' יוחנן כל מקום שנאמר במגלה זו למלך אחשורוש במלך אחשורוש הכתוב מדבר וכל
.מקום שנאמר למלך סתם משמש קדש וחול

13.
Isaiah 2:3
And the many peoples shall go and say: “Come, let us go up to the Mount of the LORD,
to the House of the God of Jacob; that He may instruct us in His ways, and that we may
walk in His paths.” For instruction shall come forth from Zion, the word of the LORD
from Jerusalem.
ג:ישעיהו ב
ֹל ֵקי ַי ֲעקֹּב וְׁ י ֵֹּרנּו ִּמ ְׁד ָרכָיו וְׁ ֵנ ְׁלכָה ְׁבא ְֹּׁרח ָֹּתיו כִּ י ִּמ ִּציֹון ֵתצֵ א- ֱוְׁ הָ לְׁכּו עַ ִּמים ַרבִּ ים וְׁ ָא ְׁמרּו לְׁכּו וְׁ ַנ ֲעלֶה ֶאל־הַ ר־ה' ֶאל־בֵ ית א
:ּודבַ ר־ה' ִּמירּושָ ָל ִּם
ְׁ תֹורה
ָ

14.
Megillah 12a
When he showed the riches of his glorious [tif'ereth] kingdom. R. Jose b. Hanina said:
This shows that he arrayed himself in priestly robes. It is written here, ‘the riches of his
glorious [tif'ereth] kingdom’, and it is written elsewhere [in connection with the priestly
garments], for splendor and for glory, [tif'ereth] (Exod. 28:2).
.מגילה יב
 כתיב הכא (אסתר א') יקר: מלמד שלבש בגדי כהונה:בהראתו את עשר כבוד מלכותו אמר רבי יוסי בר חנינא
.תפארת גדולתו וכתיב התם (שמות כ"ח) לכבוד ולתפארת

15.

Esther 7:5-6

Thereupon King Ahasuerus demanded of Queen Esther, “Who is he and where is he who dared
to do this?” 6“The adversary and enemy,” replied Esther, “is this evil Haman!” And Haman
cringed in terror before the king and the queen.
ו-ה:אסתר ז
ֹּאמר
ֶ  (ו) וַת:ר־מלָאֹו לִּבֹו ַלעֲשֹות כֵן
ְׁ (ה) וַי ֹּאמֶ ר הַ מֶ לְֶך אֲ חַ ְׁשוֵרֹוש וַי ֹּאמֶ ר ל ְֶׁא ְׁס ֵתר הַ מַ ְׁלכָה ִּמי הּוא זֶה וְׁ ֵאי־זֶה הּוא אֲ ֶש
:ֶא ְׁס ֵתר ִּאיש צַ ר וְׁ אֹויֵב הָ מָ ן הָ ָרע הַ זֶה וְׁ הָ מָ ן נִּבְׁ עַ ת ִּמּלִּפְׁ נֵי הַ מֶ לְֶך וְׁ הַ מַ ְׁלכָה
5

16.
Esther 2:1
Some time afterward, when the anger of King Ahasuerus subsided, he thought of Vashti
and what she had done and what had been decreed against her.
א:אסתר ב
:ֶיה
ָ ַאחַ ר הַ ְׁדבָ ִּרים הָ ֵאּלֶה כְׁ שְֹּך חֲ מַ ת הַ מֶ לְֶך ַאחֲ ְׁשוֵרֹוש ָזכַר ֶאת ו ְַׁש ִּתי וְׁ ֵאת אֲ ֶשר עָ ָש ָתה וְׁ ֵאת אֲ ֶשר נִּגְׁ זַר עָ ל

17.
Megillah 16a
And Esther said, The adversary and enemy, is this evil Haman (Esther 7:6). R. Eleazar
said: This informs us that she was pointing to Ahashverosh and an angel came and
pushed her hand so as to point to Haman.
.מגילה טז
 ובא, מלמד שהיתה מחווה כלפי אחשורוש:ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה אמר רבי אלעזר
.מלאך וסטר ידה כלפי המן

18.
Megillah 11a
That [hu] is Ahasuerus. [This means that] he persisted in his wickedness from
beginning to end.
.מגילה יא
. הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו- הוא אחשורוש

19.
Megillah 15a
Now when Mordekhai knew all that was done (Esther 4:1). What [was his cry]? Rab
said: He said, ‘Haman has raised himself above Ahashverosh’; Shemuel said, ‘The
upper king has prevailed over the lower king’ (euphemistically, meaning the opposite).
.מגילה טו
 שמלאו לבו לדבר מה שלא: גבה המן מאחשורוש (רש"י: מאי אמר? רב אמר,ומרדכי ידע את כל אשר נעשה
 בלשון, כינוי הוא להיפוך: גבר מלכא עילאה ממלכא תתאה (רש"י: ושמואל אמר.)עלה על לב אחשורוש
.)נקיה

20.
Megillah 14a
Raba said: There is a good reason in that case [of the Exodus from Egypt] because it says
[in the Hallel], Praise O servants of the Lord (Ps. 113:1), who are no longer servants of
Pharaoh; But can we say in this case, Praise, servants of the Lord and not servants of
Ahashverosh? We are still servants of Ahashverosh!
.מגילה יד
רבא אמר בשלמא התם (תהלים קי"ג) הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה אלא הכא הללו עבדי ה' ולא עבדי
.אחשורוש אכתי עבדי אחשורוש אנן

