
 

 

 

 

                                
                                       

 "איש יהודי... איש ימיני", האם היה מיהודה או מבנימין? .1

משפחת יהודה אומרת אנחנו גרמנו שיולד מרדכי ע"י שדוד לא הרג את שמעי. ומשפחת  ג.אביו מבנימין ואמו מיהודה,  ב.מוכתר בשמות נאים,  א.

שלא הרג  -וימיני  .שדוד לא הרג את שמעי ונולד מרדכי שהמן נתקנא בו - יהודי ,כנסת ישראל אמרה לצד השלילה ד.בנימין אומרת מאתנו מרדכי, 

 שכפרה בע"ז.  -פר בע"ז. הטעם שקראו לבתיה בת פרעה 'יהודיה' נולד מבנימין ויהודי ע"ש שכ ה. .שאול את הגג ונולד המן

 שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעה"כ כאילו ילדו.  והטעם שנאמר שילדה את משה

נעשה לישראל כסוכה,  – סוכושחבר ישראל לאביהן,  – חברשגדר פרצותיהן,  – גדור ,בימיומשה שירד לישראל מן  –ירד  -טעמים לשמותיו של משה 

 בחכמה ובנביאות.  ,בתורה – אבי אבי אביהזניח עוונות ישראל,  – זנוחקוו ישראל לקל בימיו,  – יקותיאל

 יבא כלב שמרד בעצת מרגלים וישא בת פרעה שמרדה בעצת אביה. – 'מרד'כלב נקרא 

 

 "ויהי אומן את הדסה היא אסתר" האם שמה אסתר או הדסה? .2

הדסה. ומכונה אסתר  :ר' נחמיההדסה. ומכונה אסתר ע"ש שמסתרת דבריה.  :ר' יהודהאסתר. ומכונה הדסה ע"ש הצדיקים שנקראים הדסים. ר"מ: 

 ד משוך עליה.סירקרוקת וחוט של ח ריב"ק:לא ארוכה ולא קצרה, בינונית כהדסה.  בן עזאי:לבנה.  'אסתהר'שאומות העולם קורין אותה על שום 

 אשה. וכמו בכבשת הרש 'ותהי לו לבת'. –לבית  –' לקחה מרדכי לו 'לבתנתעברה אמה מת אביה, כשנולדה מתה אמה, כש עוד למדנו,

ור"ה אמר  .תכסט – שמן המורולר' יוחנן זרעונים כמו אצל דניאל.  י.חזירדלי דלשמואל ק :האכילוה .הנערות ימי שבת 7-שהיתה מונה ב – עוד למדנו

 שמש ביום.  אמגנותו לומדים שבחו של -וכו'  בערב היא באהשמן זית שלא הביא שליש שמשיר שיער ומעדן בשר. 

 .מה שבקש טעם - ,ומכל הבתולות מכל הנשים .ירח שנהנה גוף מן הגוף - חדש טבתמית לו כאומתו. דשכ"א נ – נושאת חן בעיני כל רואיה

הוריד מס ולא גילתה, שלח דרונות לשרים ולא הועיל. יעץ לו מרדכי אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתה  .שתגלה מולדתה לא הועיל - ה משתהעש

 "ושיקבץ בתולות שנית" ואעפ"כ לא גילתה.

 

 "לא יגרע מצדיק עיניו" בשכר צניעות שברחל זכתה לשאול, ובשכר צניעות שאול זכה לאסתר. היכן מצינו צניעותם? .3

 לא גילה לדודו ורק סיפר על האתונות.  ,אל משחו למלךמואחר שש – שאולשמסרה הסימנים ללאה.  –חל ר

 ואם הגיס דעתו הקב"ה משפילו. כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו עד סוף הדורות. :ואמר ר"א

 

 פסוק "ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר היתה באמנה איתו"?המה פירוש  .4

 שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי.  – באמנה איתושהיתה מראה דם נדה לחכמים.  – מאמר מרדכי

מרדכי.  –יוסף. והקציף עבדים על אדונם לעשות נס לצדיק  –הקציף הקב"ה אדון על עבדיו }פרעה על שר המשקים{ לעשות רצון צדיק  – עוד למדנו

 לשון. 77וכו' ולא ידעו שמרדכי יודע  'בא נטיל ארס 'מיום שבאת זו לא ראינו שינה בעיננו שהם דברו בטרסית

 

 אחר מה? –ויהי אחר הדברים האלה  .5

 אחר שהקדים הקב"ה רפואה למכה. שכך עושה לישראל ואילו לאומות העולם מכה אותן ואח"כ בורא רפואה. 

 נולד.אדר  ז'בשולא ידע  ,נפל באדר שמת בו משהשמח ש –הפיל פור  מרדכי ולבסוף בכל היהודים., בתחילה חישב במרדכי לבדו, אח"כ בעם עוד למדנו

 

 שא' כהמן. כיצד הסית את אחשורוש?יאין מי שיודע לספר 'לישנא ב .6

 אית בהו רבנן  אמר לוישנו מן המצוות,  אמר המןדמי, ומה שעשה לקאלוקיהם מפחד אני שלא יעשה לי  אמר אחשורושבא נכלה אותם,  אמר המן

תיהם שונות דינה ודמפוזרים הם ואין חשש קרחה במלכותך, והם כפרידה שאינה עושה פירות ואין מהם מ .גם רבנן לא מקיימים ,עם אחד הן המןאמר 

 י }שבת היום פסח היום{ ולמלך אין שוה "מכל עם לא אוכלים מאתנו ולא מתחתנים איתנו "ואת דתי המלך אינם עושים" אומרים תמיד שה"י פה

 , זורקו. ואדוני המלך נוגע בכוס אחד מהם, חובטו בקרקע ואינו שותהו. ים ומבזים המלכות זבוב נופל בכוסואוכלים ושות –להניחם 

 הקב"ה הקדים שקלי ישראל לשקליו.ש -עוד למדנו 
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