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א.

אור חדש א׳:ב׳ ב.
רבי יהונתן פתח לה פתחה מהכא (מגילה י, ב) (ישעיה יד, כב) ״וקמתי עליהם נאם 

ה' צבאות והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאם ה'.״ שם זה הכתב ושאר זה 
הלשון נין זה מלכות ונכד זה ושתי. 

פי' רבי יהונתן פתח לה פתחא מהכא כלומר יש ללמוד מן המגילה הזאת דרכי השם 
יתברך איך משלם לרשעים ולהאבידם לגמרי כמו שנעשה לנבוכדנצר שהוא מלך בבל 
שהשם יתברך גזר על בבל ועל מלכות בבל כליון על מה שעשו שהחריבו ב"ה. ובמגילה 
הזאת נזכר הכליון שנעשה בהם שהיה השם יתברך מאבד את ושתי שהיא בת נבוכדנצר.
 ומה שאמר ״שם זה הכתב״, פירש כי יש לכל אומה ואומה מהות בפני עצמו מה שהיא 

אומה זאת וכל מהות הוא ציור שכלי מה שהוא ועל דבר זה מורה הכתוב כי כל כתב הוא 
ציור הדבר. ומפני כי יש לכל אומה ואומה מהות בפני עצמה והמהות הוא ציור מה שהוא 

הדבר, ולכך יש לכל אומה ואומה כתב בפני עצמו ואמר שהכתב יכרת מהם עד שלא 
יהיה להם המהות אשר היה להם קודם. ודבר זה נקרא שם כי כבר התבאר בכמה 

מקומות כי השם מורה על המהות של הדבר כאשר ידוע מענין השם. ואמר הכתוב כי 
דבר זה היה מאביד מהם המהות שהיה להם קודם עד שלא יהיה להם המהות הראשון. ...
ומה שאמר ״ושאר זה הלשון״ ידוע כשם שיש לכל אומה מהות שכלי כך יש לכל אומה 
ואומה צורה מיוחדת שכל אומה ואומה יש לה צורה מיוחדת במה שהיא אומה מיוחדת 
בפני עצמו. וכל אומה במה שהיא אומה זאת יש לה צורה מיוחדת. וההפרש שיש בין 

המהות ובין הצורה כי המהות הוא שכלי בלבד אבל הצורה אינו שכלית רק שע"י הצורה 
נמצא הדבר בפעל. ולפיכך פרשו כי ״שאר זה הלשון״ כי הלשון הוא מוצא הדבור אל 
הנגלה ולכך יקרא הצורה שעל ידה נמצא בפעל לשון כי הלשון יוצא אל הנגלה ונמצא 

בפעל, ועוד כי כמו שהדבור הוא צורת האדם שהרי נקרא האדם חי מדבר כך הלשון 
נחשב צורת כל אומה ודבר זה יהיה מאבד מן בבל ולא יהיה להם צורת האומה שהיה 

להם קודם.
 ומה שאמר ״נין זה מלכות״ פי׳ המלכות נקרא נין של אומה מלשון בן כי המלכות יוצא 
מן האומה כמו הבן שהוא יוצא מן האב ואין האומה יוצא מן המלך וכמו שאמר הכתוב 

(דברים יז, טו) שום תשים עליך מלך מקרב אחיך, שיהיה המלך שלך יוצא מקרב העם 
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כמו שיוצא הבן מקרב האב וגם הדברים האלו יש להבין מאוד.
 ומה שאמר ״ונכד זה ושתי״ פי׳ לא זה בלבד שיהיה מאבד מהם המלכות אלא אף זה 

שלא יהיה להם צירוף אל המלכות כלל כי ושתי שהיא מלכה אין לה מלכות בעצמה רק 
היא אשת המלך ויש לה צירוף אל המלך. וזה נקרא נכד שכבר אמרנו כי המלכות נקרא 

נין ונכד מפני שהמלכות יוצא מקרב העם... ואם אין לו מלכות גמור רק דבר מה אשר 
שייך למלכות כמו שהיה לושתי חבור אל המלכות נקרא זה נכד שאינו כ"כ כמו שם נין 

שהוא בא על המלכות בעצמו:

אסתר א׳:ט״ז-כ״ב ג.
ה  י ַהַּמְלָּכ֑ ה ַוְׁשִּת֣ ֶלL֙ ְלַבּ֔דֹו ָעְוָת֖ ים P֤א ַעל־ַהֶּמ֙ ֶלL֙ ְוַהָּׂשִר֔ ן] ִלְפֵנ֤י ַהֶּמ֙ אֶמר מומכן [ְממּוָכ֗ ֹ֣ (טז) ַוּי

א  ֶלL ֲאַחְׁשֵוֽרֹוׁש׃ (יז) ִּכֽי־יֵֵצ֤ ר ְּבָכל־ְמִדי֖נֹות ַהֶּמ֥ ים ֲאֶׁש֕ ַעִּמ֔ י ַעל־ָּכל־ַהָּׂשִרי֙ם ְוַעל־ָּכל־ָה֣ ִּכ֤
ר  ֹוׁש ָאַמ֞ ר֡ וֵ ׁשְ חַ L אֲ לֶ ֣ ּמֶ ם הַ רָ֗ דְבַר־הַּמַלְּכָה֙ עַל־ּכָל־הַּנָׁשִ֔ים לְהַבְזֹ֥ות ּבַעְלֵיהֶ֖ן ּבְעֵינֵיהֶ֑ן ּבְָאמְ

י  ְרנָה ׀ ָׂש֣רֹות ָּפַֽרס־ּוָמַד֗ ה ּתֹאַמ֣ לְהָבִ֨יא אֶת־וַׁשְּתִ֧י הַּמַלְּכָ֛ה לְפָנָ֖יו וPְא־בָָֽאה׃ (יח) ְוַֽהּ֨יֹום ַהּזֶ֜
ֶלL ֗טֹוב  ֶצף׃ (יט) ִאם־ַעל־ַהֶּמ֣ י ִּבּזָ֥יֹון ָוָקֽ ֶלL ּוְכַד֖ י ַהֶּמ֑ ל ָׂשֵר֣ ֹ֖ ה ְלכ ר ַהַּמְלָּכ֔ ְמעּ֙ו ֶאת־ְּדַב֣ ר ָׁשֽ ֲאֶׁש֤

י ִלְפנֵ֙י  ר Iֽא־ָת֜בֹוא ַוְׁשִּת֗ י ְוP֣א יֲַע֑בֹור ֲאֶׁש֨ י ָפַֽרס־ּוָמַד֖ ב ְּבָדֵת֥ יו ְויִָּכֵת֛ א ְדַבר־ַמְלכּו֙ת ִמְּלָפנָ֔ יֵֵצ֤
 Lֶל ם ַהֶּמ֤ ה ִמֶּמּֽנָה׃ (כ) ְונְִׁשַמ֩ע ִּפְתגָ֨ ּה ַהּטֹוָב֥ ֶלM ִלְרעּוָת֖ ן ַהֶּמ֔ ֶלM ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ּוַמְלכּוָתּ֙ה יִֵּת֣ ַהֶּמ֣

ן ְלִמָּג֖דֹול ְוַעד־ָקָטֽן׃  ים יְִּת֤נּו יְָק֙ר ְלַבְעֵליֶה֔ יא ְוָכל־ַהּנִָׁש֗ ה ִה֑ י ַרָּב֖ ֲאֶׁשֽר־יֲַעֶׂש֙ה ְּבָכל־ַמְלכּו֔תֹו ִּכ֥
ר ְממּוָכֽן׃ (כב) ַוּיְִׁשַל֤ח ְסָפִרי֙ם  ֶלL ִּכְדַב֥ ים ַוַּיַ֥עׂש ַהֶּמ֖ ֶלL ְוַהָּׂשִר֑ ר ְּבֵעיֵנ֥י ַהֶּמ֖ (כא) ַוּיִיַט֙ב ַהָּדָב֔

ם ִּכְלׁשֹו֑נֹו ִלְה֤יֹות ָּכל־ִאיׁש֙  ם ָוָע֖ ּה ְוֶאל־ַע֥ ֶלM ֶאל־ְמִדיָנ֤ה ּוְמִדינָ֙ה ִּכְכָתָב֔ ֶאל־ָּכל־ְמִדי֣נֹות ַהֶּמ֔
ר ִּכְלׁ֥שֹון ַעּֽמֹו׃ (פ) ר ְּבֵבי֔תֹו ּוְמַדֵּב֖ ׂשֵֹר֣

אסתר ט׳:כ״ה ד.
ים  ב ַעל־ַהּיְהּוִד֖ ה ֲאֶׁשר־ָחַׁש֥ ֶפר יָׁ֞שּוב ַמֲחַׁשְבּ֧תֹו ָהָרָע֛ ר ִעם־ַהֵּס֔ (כה) ּובְֹבאָּה֮ לִפְנֵ֣י הַּמֶלLֶ֒ ָאַמ֣

יו ַעל־ָהֵעֽץ׃ ַעל־רֹאׁ֑שֹו ְוָת֥לּו אֹ֛תֹו ְוֶאת־ָּבָנ֖

ברכות נ״ז ב ה.
דרש רב המנונא: הרואה בבל הרשעה צריך לברך חמש ברכות. ראה בבל, אומר "ברוך 

שהחריב בבל הרשעה". ראה ביתו של נבוכדנצר, אומר "ברוך שהחריב ביתו של 
נבוכדנצר הרשע". ראה גוב של אריות או כבשן האש, אומר "ברוך שעשה נסים 

לאבותינו במקום הזה". ראה מרקוליס, אומר "ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו". 
ראה מקום שנוטלין ממנו עפר, אומר "ברוך אומר ועושה גוזר ומקיים".

Made with the Sefaria Source Sheet Builder 
www.sefaria.org/sheets

https://www.sefaria.org/Esther.1.16-22
https://www.sefaria.org/Esther.9.25
https://www.sefaria.org/Berakhot.57b.21

