
HIDDEN	  PRAYER	   IN 	  THE	  MEGILLAH	  

	  
Megillat	  Esther	  is	  the	  story	  of	  hidden	  miracles,	  God’s	  name	  is	  not	  mentioned	  and	  in	  fact,	  there	  

is	  no	  explicit	  mention	  of	  prayer.	  	  
	  
Upon	  finding	  out	  the	  decree	  of	  the	  planned	  annihilation	  of	  the	  Jewish	  people:	  
Esther	  Chapter	  4	   	אסתר פרק ד  
And	  Mordechai	  knew	  all	  that	  he	  had	  done,	  
and	  Mordechai	  tore	  his	  garments	  and	  he	  
donned	  sackcloth	  and	  ashes,	  and	  he	  went	  
out	  to	  the	  city	  and	  he	  cried	  a	  bitter	  scream.	  

ְרֳּדַכי ֶאת־(א) ּוָמְרֳּדַכי יַָדע ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר נֲַעָׂשה ַוּיְִקַרע מָ 
ְּבגָָדיו ַוּיְִלַּבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר ַוּיֵֵצא ְּבתֹוְך ָהִעיר ַוּיִזְַעק זְָעָקה גְדָֹלה 

	ּוָמָרה:  

	  

! HOW	  DO	  YOU	  UNDERSTAND	  MORDECHAI’S	  ACTIONS?	  

Yoseef	  Lekach	  commentary	   	:לקח יוסיף  
The	  matter	  occurred	  because	  he	  didn’t	  bow	  
to	  Haman.	  He	  didn’t	  tear	  his	  clothes	  as	  a	  sign	  
of	  mourning	  and	  giving	  up	  hope,	  for	  he	  
immediately	  prayed,	  rather	  he	  wanted	  to	  
take	  them	  off	  and	  don	  sackcloth,	  and	  sit	  on	  
his	  own.	  

-ומרדכי ידע  ושאר  שהדבר בא על שלא השתחוה 
-הפרטים. ויקרע  לא כאבלות ויאוש, שהרי מיד התפלל,  

אלא להפשיטם מהר וללבוש שק, והאבל יושב בבגדים 
	הקרועים בעצמם... (שם ד א)  

	  

! WHAT	  PRAYER	  WOULD	  MORDECHAI	  SAY	  TO	  GOD?	  	  

! WHAT	  WORDS	  WOULD	  HE	  HAVE	  USED?	  WHAT	  WOULD	  
YOU	  SAY	  TO	  GOD	  UPON	  HEARING	  SUCH	  DEVASTATING	  
NEWS?	  

Midrash	  Raba:	  Esther	  8	   	מדרש רבה: אסתר ח  
Regarding	  that	  hardship,	  Mordechai	  
davened	  to	  Hashem	  and	  he	  said,	  it	  is	  
revealed	  before	  You,	  that	  I	  did	  not	  refrain	  
from	  bowing	  to	  Haman	  out	  of	  a	  sense	  of	  
haughtiness,	  rather	  it	  was	  out	  of	  fear	  for	  
You,	  and	  I	  didn’t	  want	  to	  bow	  to	  anyone	  but	  
You,	  and	  I	  am	  asking	  You	  to	  spare	  me	  from	  
this.	  

ועל אותה צרה ויתפלל מרדכי אל ה' ויאמר, גלוי וידוע 
לפני כסא כבודך אדון העולם, כי לא מגבהות לב ומרום 

עין עשיתי אשר לא השתחויתי להמן, כי מיראתך פעלתי 
זאת לבלתי השתחוות לו, כי יראתי מפניך לבלתי תת 

תחוות לזולתך כי מי כבודך לבשר ודם, ולא רציתי להש
אני אשר לא אשתחוה להמן על תשועת עמך ישראל, כי 

לוחך הייתי מנעל רגליו, ואתה אלקינו הצילנו נא מידו 
ויפול ברשת אשר כרה וילכד ברשת אשר טמן לרגלי 

	חסידיך...  



! HOW	  IS	  MORDECHAI	  PRAYING	  ACCORDING	  TO	  THE	  
MIDRASH?	  HAVE	  YOU	  EVER	  PRAYED	  IN	  THIS	  WAY?	  

Yoseef	  Lekach	  commentary	   	:לקח  	יוסיף  
She	  wanted	  him	  to	  remove	  his	  outer	  
sackcloth	  and	  to	  don	  undergarments,	  so	  that	  
he	  could	  enter	  and	  speak	  to	  her,	  for	  the	  
sackcloth	  on	  the	  flesh	  is	  the	  main	  thing,	  but	  
he	  didn’t	  take	  her	  advice,	  for	  he	  wanted	  to	  
repent	  and	  pray.	  

-להלביש את מרדכי  שקו העליון ולהלביש רצתה שיסיר  
בגדים על התחתון, שיוכל להכנס ולספר לה, כי השק שעל 

-בשרו עיקר, ולא קבל  עצתה, שרצה לעשות מתשובה  
	ותפלה עיקר. (שם שם ד)  

! HOW	  DOES	  THE	  YOSEF	  LEKACH	  EXPLAIN	  WHAT	  
WEARING	  SACKCLOTH	  AND	  ASHES	  MEANT	  IN	  THOSE	  
DAYS?	  

! THE	  JEWISH	  PEOPLE’S	  TASK-‐	  FAST!	  

! ESTHER	  COMMANDS	  MORDECHAI	  AND	  THE	  JEWISH	  
PEOPLE	  TO	  TAKE	  ACTION:	  NOTE	  THERE	  IS	  NO	  
EXPLICIT	  MENTION	  OF	  PRAYER.	  

Esther	  Chapter	  4	   	אסתר פרק ד  
Go	  and	  gather	  all	  the	  Jews	  who	  are	  found	  in	  
Shushan,	  and	  fast	  for	  me,	  and	  don’t	  eat	  and	  
drink	  for	  three	  days,	  night	  and	  day,	  and	  I	  
and	  my	  maidservants	  will	  do	  the	  same,	  and	  
as	  I	  enter	  to	  the	  king	  unlawfully,	  and	  if	  I	  
should	  be	  wiped	  out,	  I	  will	  be	  wiped	  out.	  

(טז) ֵלְך ְּכנֹוס ֶאת־ָּכל־ַהּיְהּוִדים ַהּנְִמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן ְוצּומּו ָעַלי 
ְוַאל־ּתֹאְכלּו ְוַאל־ִּתְׁשּתּו ְׁשֹלֶׁשת יִָמים ַליְָלה ָויֹום ַּגם־ֲאנִי 

ְונֲַערַֹתי ָאצּום ֵּכן ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל־ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ֹלא־ַכָּדת 
	ְדִּתי:ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאבָ   

! WHEN	  DO	  WE	  FAST?	  WHAT	  IS	  THE	  POINT	  OF	  
FASTING?	  HOW	  DOES	  FASTING	  WORK?	  HOW	  WOULD	  
THIS	  HELP	  THE	  JEWISH	  PEOPLE?	  

Ramban	  Hilchot	  Taaniyot	   	רמב"ם הלכות תעניות פרק א  
This	  is	  the	  way	  of	  repentance,	  that	  when	  a	  
hardship	  befalls	  a	  person	  and	  he	  cries	  out	  to	  
Hashem,	  then	  everyone	  knows	  that	  it	  was	  
because	  of	  his	  evil	  actions,	  as	  it	  says	  “Our	  
sins	  have	  misled	  us”	  and	  this	  causes	  Hashem	  
to	  remove	  the	  pain.	  
But	  if	  you	  don’t	  cry	  and	  call	  out,	  but	  you	  
say	  that	  this	  the	  natural	  course	  of	  the	  

	הלכה ב  
ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו 
עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן 

עונותיכם הטו וגו', וזה הוא שיגרום ככתוב +ירמיהו ה'+ 
להם להסיר הצרה מעליהם.   	  

הלכה ג     	  
אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג 

העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך 
	וגורמת להם  אכזריות  



world,	  and	  these	  types	  of	  things	  happen,	  
then	  this	  is	  cruelty.	  
	  

The	  Rambam	  explains	  that	  fasting	  without	  prayer	  is	  a	  cruel	  action.	  Fasting	  is	  a	  way	  to	  achive	  
repentance	  and	  closeness	  with	  God	  but	  without	  it	  it	  is	  simply	  a	  cruelty	  on	  the	  body	  without	  
purpose.	  

ESTHER’S	  PERSONAL	  PRAYER	  

Esther	  Chapter	  5	   	אסתר פרק ה  
And	  it	  was	  on	  the	  third	  day,	  and	  Esther	  
donned	  royalty	  and	  she	  stood	  in	  the	  
courtyard	  of	  the	  inner	  chamber	  of	  the	  
palace,	  opposite	  the	  King’s	  room,	  and	  the	  
King	  was	  sitting	  on	  his	  royal	  throne	  in	  his	  
royal	  chamber.	  

ַּבֲחַצר  ַוַּתֲעמֹדֶאְסֵּתר ַמְלכּות (א) ַויְִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּתְלַּבׁש 
ֵּבית־ַהֶּמֶלְך ַהְּפנִיִמית נַֹכח ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוַהֶּמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל־ִּכֵּסא 

	ַמְלכּותֹו ְּבֵבית ַהַּמְלכּות נַֹכח ֶּפַתח ַהָּביִת:  

	  

! WHAT	  WOULD	  ESTHER	  HAVE	  BEEN	  FEELING	  AT	  THIS	  
POINT?	  

! WHAT	  DO	  YOU	  THINK	  SHE	  WAS	  THINKING?	  

! DO	  YOU	  THINK	  SHE	  WAS	  PRAYING?	  WHAT	  WOULD	  SHE	  
HAVE	  SAID?	  

	  

Alshich	  Commentary	   	אלשיך אסתר פרק ה  
Esther	  davened	  there	  standing	  up.	   וגם מה ענין ותעמוד בחצר וכו', כי לרבותינו ז"ל (שם טו 

	ב) הוא שהתפללה שם בעמידה  
	  

Talmud	  Bavli	  Megilla	  15b	   	מגילה דף טו עמוד ב תלמוד בבלי מסכת  
R’	  Levi	  says:	  Once	  Esther	  reached	  the	  room	  
with	  idols,	  the	  Shechina	  left	  her,	  and	  then	  
she	  said	  “My	  God,	  My	  God	  why	  have	  you	  
forsaken	  me”,	  perhaps	  You	  judge	  accidents	  
like	  they	  were	  done	  on	  purpose,	  or	  things	  
done	  under	  duress	  as	  if	  they	  were	  done	  
willingly?	  	  

-אמר רבי לוי: כיון שהגיעה לבית הצלמים  נסתלקה הימנה  
שכינה, אמרה: דאלי אלי למה עזבתני, שמא אתה דן על 

	שוגג כמזיד ועל אונס כרצון?  

	  

	  



Esther’s	  prayer	  was	  this	  psalm:	  	  
Psalms	  chapter	  22	   	תהלים פרק כב  
A	  psalm	  to	  the	  gazelle	  of	  the	  dawn,	  a	  song	  to	  
David.	  My	  God,	  My	  God,	  why	  have	  You	  
forsaken	  me,	  Your	  words	  are	  far	  from	  my	  
salvation.	  My	  God,	  I	  call	  out	  by	  day	  and	  no	  
one	  answers,	  and	  at	  night	  and	  there	  is	  no	  
one	  silent	  to	  me.	  And	  you	  are	  holy,	  the	  One	  
who	  sits	  on	  the	  praises	  of	  Israel	  

(א) ַלְמנֵַּצַח ַעל־ַאּיֶֶלת ַהַּׁשַחר ִמזְמֹור ְלָדִוד: 	  
(ב) ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעזְַבָּתנִי ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי ִּדְבֵרי ַׁשֲאגִָתי:  	  
(ג) ֱאֹלַהי ֶאְקָרא יֹוָמם ְוֹלא ַתֲענֶה ְוַליְָלה ְוֹלא־דּוִמּיָה ִלי:  	  
ׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות יְִׂשָרֵאל:(ד) ְוַאָּתה ָקדֹו  	  

	  

	  

! WHAT	  WOULD	  YOU	  HAVE	  SAID	  TO	  GOD	  IF	  YOU	  WERE	  
ESTHER?	  WHY	  DO	  YOU	  THINK	  SHE	  QUESTIONED	  GOD’S	  
CLOSENESS	  TO	  HER?	  

Midrash	  Tehillim	  Chapter	  22	   	מדרש תהלים (בובר) מזמור כב  
My	  God,	  my	  God,	  why	  have	  you	  forsaken	  
me?	  
The	  first	  day	  was	  My	  God,	  as	  was	  the	  second	  
day,	  the	  third	  day	  was	  why	  have	  You	  
forsaken	  me,	  and	  when	  she	  said	  it	  in	  a	  loud	  
voice,	  she	  was	  immediately	  answered,	  	  
My	  God,	  my	  God,	  why	  have	  you	  forsaken	  
me?	  
Why	  three	  expressions?	  	  Becasue	  Esther	  
said	  to	  Hashem,	  You	  have	  given	  me	  three	  
mitzvot,	  laws	  of	  family	  purity,	  challah,	  and	  
shabbat	  candles,	  and	  even	  though	  I’ve	  been	  
living	  in	  the	  house	  of	  this	  wicked	  one,	  have	  I	  
ever	  violated	  any	  one	  of	  them!	  

.אלי אלי למה עזבתני 	  
עזבתני, יום ראשון אלי, יום שני אלי, יום שלישי למה  

וכיון שאמרה בקול גדול אלי אלי למה עזבתני, מיד נענית 	  
	  
	  

אלי אלי למה עזבתני, 	  
למה שלש פעמים, אמרה אסתר לפני הקב"ה רבש"ע  

שלש מצות נתת לי נדה וחלה והדלקת הנר, אע"פ שאני 
בבית רשע זה, כלום עברתי על אחת מהן. 	  

	  
	  

	  

	  


