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 דף טו 

 

 נבואת ירמיה מפורשת בכתובים

כמבואר   נביא,  היה  הרבה, ירמיה  במקומות 

" שבהם,  ְרְמָיהּווהראשון  יִּ ְבֵרי  ִמן   דִּ ִחְלִקיָּהּו  ן  בֶּ

ִמן  ץ ִבְניָּ רֶּ תֹות ְבאֶּ ר ַבֲענָּ ר ָהָיה ְדַבר   .ַהכֲֹּהִנים ֲאשֶּ ֲאשֶׁ

ה ִבְשֹלש ֵאָליו    ה' ְך ְיהּודָּ לֶּ מֹון מֶּ ן אָּ ֹּאִשיָּהּו בֶּ ִביֵמי י

ְלכֹו  ה ְלמָּ נָּ ְשֵרה שָּ ֹּאִשיָּהּו ַוְיִהי ִביֵמי יְ   .עֶּ ן י הֹויִָּקים בֶּ

ן  ה ְלִצְדִקיָּהּו בֶּ נָּ ְשֵרה שָּ ה ַעד תֹּם ַעְשֵתי עֶּ ְך ְיהּודָּ לֶּ מֶּ

ש  ַבחֹּדֶּ ַלִם  ְירּושָּ ְגלֹות  ַעד  ה  ְיהּודָּ ְך  לֶּ מֶּ ֹּאִשיָּהּו  י

 " )ירמיה א' א'(. ַהֲחִמיִשי 

 

ן ַשלֻּם נבואת    מפורשת בכתובים ֲחַנְמֵאל בֶׁ

כמבו  נביא  היה  " חנמאל  בכתוב,  ֵאַלי אר  ַוָיבֹא 

דִֹּדי ֲחַנְמֵאל   ן  ְדַבר    בֶּ ר   ה'כִּ ֹּאמֶּ ַוי ה  רָּ ַהַמטָּ ֲחַצר  ל  אֶּ

ץ  רֶּ ְבאֶּ ר  ֲאשֶּ תֹות  ַבֲענָּ ר  ֲאשֶּ ִדי  שָּ ת  אֶּ א  נָּ ְקֵנה  ֵאַלי 

ְך  לָּ ְקֵנה  ה  ַהְגֻאלָּ ּוְלָך  ה  ַהְיֻרשָּ ִמְשַפט  ְלָך  ִכי  ִמין  ִבְניָּ

ֵאַדע ִכי ְדַבר   " )ירמיהו ל"ב ז'(.הּוא   ה'וָּ

 

 ברוך ושריה היו תלמידי ירמיה 

ן ָיה  ָברּוְך בֶׁ שכן הוא היה תלמידו של ,  היה נביא   ֵנרִּ

רּוְך , שנאמר, " ירמיה  ם בָּ הֶּ ר לָּ ֹּאמֶּ א ֵאַלי  ַוי  ִמִפיו ִיְקרָּ

ר   ]ירמיה[ ה ַוֲאִני כֵֹּתב ַעל ַהֵספֶּ ֵאלֶּ ִרים הָּ ל ַהְדבָּ ֵאת כָּ

" )ירמיה ל"ו י"ח(. ומצינו בתלמידי הנביאים ַבְדיֹו 

 שהיו נביאים.

ן ַמְחֵסָיה   ְשָרָיה  וכמו כן אחיו, ָיה בֶׁ ן ֵנרִּ , היה נביא   בֶׁ

ירמיה  של  תלמידו  היה  "שהרי  שנאמר,  ר ,  בָּ ַהדָּ

ן  בֶּ ֵנִריָּה  ן  בֶּ יָּה  ְשרָּ ת  אֶּ ִביא  ַהנָּ ִיְרְמיָּהּו  ה  ִצּוָּ ר  ֲאשֶּ

ל ִבְשַנת  בֶּ ה בָּ ְך ְיהּודָּ לֶּ ת ִצְדִקיָּהּו מֶּ ְכתֹו אֶּ ַמְחֵסיָּה ְבלֶּ

ְלכֹו   ְלמָּ ְרִבִעית  ההָּ ְמנּוחָּ ַשר  יָּה  נ"א ּוְשרָּ )ירמיה   "

 . ומצינו בתלמידי הנביאים שהיו נביאים נ"ט( ,  

 

 . שלום  . חלקיה  . מחסיה  . נריה 

נריה אבי ברוך ושריה, מחסיה   ארבעה אלה, 

ושלום  ירמיה,  אבי  חלקיה  נריה,  אבי   אבי 

 חנמאל, לא התפרש בכתובים שהיו נביאים.

מקום,   עם ומכל  בכתוב  שהוזכרו  כך  מתוך 

הנביאים  היו ,  בניהם  הם  שגם  ללמוד  יש 

   . נביאים 

עולא,   ושם אביו ש כמאמר  כל מקום ששמו 

, כלומר שציין הכתוב עניין זה שהוא בנביאות 

 " כמו   אביו,  ושם  שמו  והזכיר  ִדְבֵרי נביא 

ר ַבֲענָּתֹות  ן ִחְלִקיָּהּו ִמן ַהכֲֹּהִנים ֲאשֶּ ִיְרְמיָּהּו בֶּ

ץ ִבְניִָּמן  רֶּ ר הָּ   .ְבאֶּ יו   ה'יָּה ְדַבר  ֲאשֶּ בידוע   , " ֵאלָּ

נביא  בן  נביא  הזכיר  שהוא  ולא בלבד  שמו  . 

אביו הזכיר   בן ,  שם  ולא  נביא  שהוא  בידוע 

 . נביא 

 

 נביא שלא נזכר שם מקומו 

ש  נביא  מפורש כל  עירו  ושם  בכתוב, שמו  ים 

 " ַהכֲֹּהִנים כמו  ִמן  ִחְלִקיָּהּו  ן  בֶּ ִיְרְמיָּהּו  ִדְבֵרי 

ר   ִמן ֲאשֶּ ִבְניָּ ץ  רֶּ ְבאֶּ שהוא   ," ַבֲענָּתֹות  בידוע 

העיר  ש   . מאותה  נביא  ולא הזכיר  וכל  שמו 

 . בידוע שהוא מירושלים ,  שם עירו הזכיר  

 

 הזכיר הכתוב מספר דורות 

 ופירט מעשה אחד מהם

סתומי  אבותיו  ומעשה  שמעשיו  פרט ו ם,  כל 

לשבח  מהן  באחד  הכתוב  בעניין   כגון,  לך 

צפניה, שפרט לך הכתוב שהיה נביא, ולא פרט 

עמו  הזכירם  אבל  אבותיו   ה' ְדַבר  "   , מעשה 

ל ְצַפְניָּה  יָּה אֶּ ר הָּ ן ְגַדְליָּה    ֲאשֶּ ן כּוִשי בֶּ ן ֲאַמְריָּה בֶּ בֶּ

ה  ְך ְיהּודָּ לֶּ מֹון מֶּ ן אָּ ֹּאִשיָּהּו בֶּ ן ִחְזִקיָּה ִביֵמי י   צפניה א' " ) בֶּ

  .צדיק בן צדיק בידוע שהוא   א'(, 

 כגון  , פרט לך הכתוב באחד מהן לגנאי וכל ש 

בעניין ישמעאל שהרג את גדליהו בן אחיקם 

פרט  ולא  שלו  רע  מעשה  לך  ופרט  הצדיק, 

ש "   ,מעשה אבותיו אבל הזכירם עמו  ַוְיִהי ַבחֹּדֶּ

ֵעאל  ִיְשמָּ א  בָּ ע   ַהְשִביִעי  מָּ ֱאִלישָּ ן  בֶּ ְנַתְניָּה  ן  בֶּ

ה   ַרע ַהְמלּוכָּ ל ְגַדְליָּהּו ִמזֶּ ִשים ִאתֹו אֶּ ה ֲאנָּ רָּ ְך ַוֲעשָּ לֶּ ְוַרֵבי ַהמֶּ

ה  ַבִמְצפָּ ו  ַיְחדָּ ם  חֶּ לֶּ ם  שָּ ֹּאְכלּו  ַוי ה  תָּ ַהִמְצפָּ ם  ֲאִחיקָּ ן  " בֶּ

  . בידוע שהוא רשע בן רשע   א'(,   ירמיהו מ"א ) 

 

 נביאים שהתנבאו בשנת שתים לדריוש 

נביאים   ששבעה  בברייתא,  נתנבאו מבואר 

האחרון  לדריוש  שתים  בן ברוך  )א(    :בשנת 

מרדכי )ד(    . דניאל   . )ג( יה  חס בן מ שריה  )ב(    . נריה 

ן     . מלאכי )ז(    . זכריה )ו(    . חגי )ה(    . ִבְלשָּ
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היתה   הגולה ונבואתם  ל   , לבני  בנות שיחזרו 

המקדש את   שנתבטלה  בית  שמונה בנייתו  , 

אחר   , מרונים ועל ידי ש קודם לכן  עשרה שנה  

 .שהתחילו בה בימי כורש 

 

 הנביא מלאכי 

אמר  נחמן  ש רב  מרדכי מלאכי  ,  ולמה ,  זה 

 . שהיה משנה למלך   ? נקרא שמו מלאכי 

נמנו ו  בה  מהברייתא,  נדחו  נחמן  רב  דברי 

  מרדכי ומלאכי כשני נביאים. 

מלאכי בברייתא,    רבי יהושע בן קרחה לדעת  ו 

 .עזרא זה  

, ואינו מלאכי שמו בברייתא,    לדעת חכמיםו 

 עזרא או משהו הנזכר בשם אחר. 

מלאכי כדברי האומר  מסתבר  ,  אמר רב נחמן ו 

עזרא  מלאכי ו בנב שנאמר  ,  זה  ה  "   , את  ְגדָּ בָּ

ִם   לָּ ֵאל ּוִבירּושָּ ה ְבִיְשרָּ ְשתָּ עֶּ ה נֶּ ה ְותֹוֵעבָּ י ְיהּודָּ כִּ

ש   ְיהּוָדה ֹקדֶׁ ֵלל  ּוָבַעל ַבת ֵאל   ה' חִּ ר ָאֵהב  ֲאשֶׁ

   . י"א(   מלאכי ב' ) "  ֵנָכר 

שעזרא  נכריות  הפריש   ומצינו   נשים 

ן ְיִחיֵאל ִמְבֵני שנאמר, "   , מישראל  ַוַיַען ְשַכְניָּה בֶּ

ֵבאֹל  ַעְלנּו  מָּ ֲאַנְחנּו  א  ְזרָּ ְלעֶּ ר  ֹּאמֶּ ַוי ם  ינּו קֵ ֵעילָּ

ְכִריֹות   נָּ ִשים  נָּ ב  ה ַונֹּשֶּ ִמְקוֶּ ֵיש  ה  ְוַעתָּ ץ  רֶּ אָּ הָּ ֵמַעֵמי 

ֹּאת  ֵאל ַעל ז  ב'(.   עזרא י' " ) ְלִיְשרָּ

 

 ארבע נשים יפיפיות היו בעולם

 .אימנו   שרה .  א 

  .רחב .  ב 

 .אשת דוד   אביגיל .  ג 

 . אסתר   . ד 

ירקרוקת,  היתה  שאסתר  האומרים  ולדעת 

 .ושתי האשה הרביעית היא  

 

 רחב בשמה זינתה

מיד היה   של רחב,   מזכיר את שמה מי שהיה  

 .נגרר אחר תאות זנות 

 ",רחב רחב " כל האומר  ש ,  אמר רבי יצחק וכן  

קרי  בעל  נעשה  ל   . מיד  נחמן   ו אמר  אני רב   ,

אומר ואיני חושש, כלומר איני נעשה בכך בעל 

ל   קרי.  לומר,    ואמר  כוונתי  יצחק   שכל רבי 

ומכירה  שמה ,  היודעה  את  מזכיר  , כשהיה 

 .מיד היה נעשה בעל קרי 

 

 זינתה  יעל בקולה 

יעל, מיד היה  מי שהיה שומע את קולה של 

 .נגרר אחר תאות זנות 

 

 זינתה  אביגיל בזכירתה 

היה  דוד, מיד  נזכר באביגיל אשת  מי שהיה 

  .נגרר אחר תאות זנות 

 

 זינתה  מיכל בת שאול בראייתה

מי שהיה רואה את מיכל בת שאול, מיד היה 

    .נגרר אחר תאות זנות 

 

א'  ד'  ה ג'[  - ]אסתר  ַנֲעשָּ ר  ֲאשֶּ ל  כָּ ת  אֶּ ַדע  יָּ ַכי  ְרדֳּ ּומָּ

ר ַוֵיֵצא ְבתֹוְך  ֵאפֶּ יו ַוִיְלַבש ַשק וָּ דָּ ת ְבגָּ ַכי אֶּ ְרדֳּ ַוִיְקַרע מָּ

ִעיר  ְזַעק ְזָעָקה ְגֹדָלה ּוָמָרה הָּ ַויָּבֹוא ַעד ִלְפֵני ַשַער   .ַויִּ

ְך ִבְלבּוש שָּ  לֶּ ל ַשַער ַהמֶּ בֹוא אֶּ ְך ִכי ֵאין לָּ לֶּ ל   .ק ַהמֶּ ּוְבכָּ

ַמִגיַע  תֹו  ְודָּ ְך  לֶּ ר ְדַבר ַהמֶּ ה ְמקֹום ֲאשֶּ ּוְמִדינָּ ה  ְמִדינָּ

ר יַֻצע  ֵאפֶּ דֹול ַלְיהּוִדים ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסֵפד ַשק וָּ ל גָּ ֵאבֶּ

ַרִבים   .לָּ

 

 צעקת מרדכי

ה ַוִיְקַרע נאמר "  ר ַנֲעשָּ ל ֲאשֶּ ת כָּ ַכי יַָּדע אֶּ ְרדֳּ ּומָּ

ר ַוֵיֵצא ְבתֹוְך  ֵאפֶּ יו ַוִיְלַבש ַשק וָּ דָּ ת ְבגָּ ַכי אֶּ ְרדֳּ מָּ

ִעיר   ּוָמָרה הָּ ְגֹדָלה  ְזָעָקה  ְזַעק  ונחלקו ַויִּ  ,"

 חכמים מה היה צועק.

רב  "   , לדברי  צועק,  היה  המן מרדכי  גבה 

יותר   . " מאחשורוש  המן  נתגאה  כלומר 

ליבו של המן לדבר מה  מאחשורוש, שמלאו 

 שלא עלה על לב אחשורוש.

שמואל  " ולדברי  צועק,  היה  מרדכי  גבר , 

" כלומר נתגבר מלכא עילאה ממלכא תתאה 

התחתון,  מהמלך  העליון  וכוונתו   המלך 

על להיפוך,   שגבר אחשורוש המלך התחתון 
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 טו  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 לתרומות והנצחות להוצאת מסכת מועד קטן 

המלך העליון שחפץ הקדוש ברוך הוא  רצון  

 בלשון נקיה.זאת  אלא שאמר  ,  בטובת ישראל 

 

יהָּ י"ב[  - ]אסתר ד' ד'  ִריסֶּ ְסֵתר ְוסָּ ה ַנֲערֹות אֶּ בֹואנָּ ַותָּ

ּה   לָּ ַהַמְלָכה  ַוַיִגידּו  ְתַחְלַחל  ִדים ַותִּ ְבגָּ ַוִתְשַלח  ְמאֹּד 

ֹּא ִקֵבל  יו ְול לָּ ִסיר ַשּקֹו ֵמעָּ ַכי ּוְלהָּ ְרדֳּ ת מָּ  . ְלַהְלִביש אֶּ

ְסֵתר ַלֲהָתְך   ְקָרא אֶׁ ֱעִמיד ַותִּ ר הֶּ ְך ֲאשֶּ לֶּ ִריֵסי ַהמֶּ ִמסָּ

י  כָּ ְרדֳּ יהָּ ַוְתַצֵּוהּו ַעל מָּ נֶּ ה ְלפָּ ה ְוַעל ַמה זֶׁ  . ָלַדַעת ַמה זֶׁ

ִעי  ל ְרחֹוב הָּ י אֶּ כָּ ְרדֳּ ל מָּ ְך אֶּ ר ִלְפֵני ַשַער ַוֵיֵצא ֲהתָּ ר ֲאשֶּ

ְך  לֶּ ְוֵאת   .ַהמֶּ הּו  רָּ קָּ ר  ֲאשֶּ ל  כָּ ֵאת  ַכי  ְרדֳּ מָּ לֹו  ד  ַוַיגֶּ

ְך  לֶּ ן ִלְשקֹול ַעל ִגְנֵזי ַהמֶּ מָּ ַמר הָּ ר אָּ ף ֲאשֶּ סֶּ ַשת ַהכֶּ רָּ פָּ

ם  ר ִנַתן   . ַבְיהּוִדים ְלַאְבדָּ ת ֲאשֶּ ב ַהדָּ ן ְכתָּ גֶּ ת ַפְתשֶּ ְואֶּ

ְלַהְשִמידָּ  ן  ְסֵתר ְבשּושָּ אֶּ ת  אֶּ ְלַהְראֹות  לֹו  ַתן  נָּ ם 

ן לֹו  ְך ְלִהְתַחנֶּ לֶּ ל ַהמֶּ בֹוא אֶּ יהָּ לָּ לֶּ ּה ּוְלַצּוֹות עָּ ּוְלַהִגיד לָּ

ּה  ַעמָּ ַעל  יו  נָּ ִמְלפָּ ְסֵתר   . ּוְלַבֵּקש  ְלאֶּ ַוַיֵגד  ְך  ֲהתָּ ַויָּבֹוא 

י  כָּ ְרדֳּ ְך ַוְתַצֵּוהּו אֶּ  .ֵאת ִדְבֵרי מָּ ְסֵתר ַלֲהתָּ ר אֶּ ל ַותֹּאמֶּ

י  כָּ ְרדֳּ ְך יֹוְדִעים   . מָּ לֶּ ְך ְוַעם ְמִדינֹות ַהמֶּ לֶּ ל ַעְבֵדי ַהמֶּ כָּ

ֵצר  חָּ ל הֶּ ְך אֶּ לֶּ ל ַהמֶּ ר יָּבֹוא אֶּ ה ֲאשֶּ ל ִאיש ְוִאשָּ ר כָּ ֲאשֶּ

ְלַבד  ִמית  ְלהָּ תֹו  דָּ ַאַחת  ֵרא  ִיּקָּ ֹּא  ל ר  ֲאשֶּ ַהְפִניִמית 

ב  הָּ ת ַשְרִביט ַהזָּ ְך אֶּ לֶּ ר יֹוִשיט לֹו ַהמֶּ ה ַוֲאִני   ֵמֲאשֶּ יָּ ְוחָּ

ה ְשלֹוִשים יֹום  ְך זֶּ לֶּ ל ַהמֶּ בֹוא אֶּ ֹּא ִנְקֵראִתי לָּ ידּו   .ל ַוַיגִּ

ְסֵתר  ְבֵרי אֶׁ ָכי ֵאת דִּ  .ְלָמְרדֳּ

 

ְתַחְלַחל ַהַמְלָכה ְמֹאד  ַותִּ

ולבש  בגדיו  מרדכי  שקרע  לאסתר  כשהגידו 

ואפר   ְמאֹּד " נאמר  שק  ה  ַהַמְלכָּ ", ַוִתְתַחְלַחל 

 כלומר נתמסמס חלל גופה. 

 . פירסה נדה לדברי רב,  

 . הוצרכה לנקביה ולדברי רבי ירמיה 

 

 התך זה דניאל 

מבואר שכשהגידו לאסתר מה שעשה מרדכי, 

ארע  מה  מרדכי  את  לשאול  להתך   .קראה 

ְך"   , שנאמר  ַלֲהתָּ ְסֵתר  אֶּ א  היה ַוִתְקרָּ והוא   ,"

מרדכי  לבין  בינה  זה   .שליח  שהתך  ואמרו, 

 ל. ונחלקו חכמים למה נקרא כן.הוא דניא 

, התך דניאל  נקרא בימי אחשורוש  , לדברי רב

 .משום שחתכוהו מגדולתו כמו חתך, 

לא חתכוהו מגדולתו ונקרא   , ולדברי שמואל 

שם   על  על התך  נחתכים  מלכות  דברי  שכל 

 . פיו 

 

ה "  ה ְוַעל ַמה זֶׁ  "ַמה זֶׁ

כששלחה אסתר את התך לשאול את מרדכי 

ה מה ארע, בקשה "  ה ְוַעל ַמה זֶּ ַדַעת ַמה זֶּ  ". לָּ

לו,   שמא עברו וביאר רבי יצחק שכך שלחה 

 שנאמר בהם  ,ישראל על חמשה חומשי תורה 

ֻלחֹּת "  ְביָּדֹו  ֵעֻדת  הָּ ֻלחֹּת  ּוְשֵני  ר  הָּ הָּ ִמן  ה  מֹּשֶּ ד  ַוֵירֶּ ן  ַוִיפֶּ

ם   ְבֵריהֶּ עֶּ ִמְשֵני  ים ְכֻתִבים  בִּ ְכתֻּ ֵהם  ה  זֶׁ ּומִּ ה  זֶׁ "  מִּ

 ט"ו(.   שמות ל"ב ) 

 

 אין משיבין על הקלקלה

לבוא  לצוות את אסתר,  מרדכי אמר להתך, 

על  מלפניו  ולבקש  לו,  להתחנן  המלך,  לפני 

ו עמה,   אסתר השיבה שאינה  וכן עשה התך 

 . יכולה לבוא אל המלך בלא שתיקרא אליו 

 " ְסֵתר ונאמר,  אֶׁ ְבֵרי  דִּ ֵאת  ָכי  ְלָמְרדֳּ ידּו  ", ַוַיגִּ

ש  למרדכי ומשמע  זאת  אמרו  ולא ,  אחרים 

לכך  התך  והסיבה  להשיב .  רצה  לא   שהוא 

כי אין משיבין על ,  שהיא דבר רע תשובה זו  

 .הקלקלה 

 

ְסֵתר   י"ז[ - י"ג ]אסתר ד'   ל אֶּ ִשיב אֶּ ַכי ְלהָּ ְרדֳּ ר מָּ ֹּאמֶּ ַוי

ל ַהְיהּוִדים  ְך ִמכָּ לֶּ ֵלט ֵבית ַהמֶּ  .ַאל ְתַדִמי ְבַנְפֵשְך ְלִהמָּ

ה  לָּ ְוַהצָּ ַוח  רֶּ ֹּאת  ַהז ֵעת  בָּ ַתֲחִריִשי  ַהֲחֵרש  ִאם  ִכי 

ִביְך  אָּ ּוֵבית  ְוַאְת  ַאֵחר  קֹום  ִממָּ ַלְיהּוִדים  ַיֲעמֹוד 

ַלַמְלכּות תֹּאבֵ  ִהַגַעְת  ֹּאת  ז כָּ ְלֵעת  ִאם  יֹוֵדַע  ּוִמי   . דּו 

י  כָּ ְרדֳּ ל מָּ ִשיב אֶּ ְסֵתר ְלהָּ ר אֶּ ל   .ַותֹּאמֶּ ת כָּ ֵלְך ְכנֹוס אֶּ

ַלי ְוַאל תֹּאְכלּו  ן ְוצּומּו עָּ ַהְיהּוִדים ַהִנְמְצִאים ְבשּושָּ

יֹום ַגם ֲאנִ  ה וָּ ִמים ַלְילָּ ת יָּ י ְוַנֲערַֹּתי ְוַאל ִתְשתּו ְשֹלשֶּ

צּום ֵכן   ר אָּ ר לֹא ַכָדת ְוַכֲאשֶׁ ְך ֲאשֶׁ לֶׁ ל ַהמֶׁ ּוְבֵכן ָאבֹוא אֶׁ

י  י ָאָבְדתִּ ה ַוַיֲעֹבר ָמְרָדָכי    . ָאַבְדתִּ ר ִצְּותָּ ַוַיַעש ְככֹּל ֲאשֶּ

ְסֵתר  יו אֶּ לָּ  .עָּ

 

ר לֹא "  ְך ֲאשֶׁ לֶׁ ל ַהמֶׁ  ָאבֹוא אֶׁ

י   ר ָאַבְדתִּ י ַכָדת ְוַכֲאשֶׁ  "ָאָבְדתִּ

ימי  אחרי  למלך  שכשתבוא  אמרה,  אסתר 

ת הצום, תהיה ביאה זו "  ֹּא ַכדָּ ר ל ר   , ֲאשֶּ ְוַכֲאשֶּ

ְדִתי  בָּ ַבְדִתי אָּ  ". וביאר רבי אבא את דבריה. אָּ

ת מה שאמרה שתהא הביאה " ֹּא ַכדָּ ר ל ", ֲאשֶּ
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 טו  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 לתרומות והנצחות להוצאת מסכת מועד קטן 

ש  לומר,  עתה כוונתה  וביאה ,  עד  ביאה  בכל 

, שהרי המלך קרא לה, היתה נחשבת אנוסה 

אין זה אונס שבאה מדעת עצמה, אבל עכשיו 

 .אלא רצון 

ְדִתי " וממילא   בָּ אָּ ַבְדִתי  אָּ ר  כלומר, ְוַכֲאשֶּ  ,"

, כי כך אובד ממך   , כשם שאבדתי מבית אבא 

לך  אני  אסורה  ישראל שכן    , מעתה  אשת 

לבעלה   , שנאנסה  נבעלה אבל    . מותרת  אם 

 . לבעלה היא נאסרת    , ברצון 

 

 "ַוַיֲעֹבר ָמְרָדָכי " 

 " ה נאמר  ִצְּותָּ ר  ֲאשֶּ ְככֹּל  ַוַיַעש  י  כָּ ְרדָּ מָּ ַוַיֲעבֹּר 

ְסֵתר  אֶּ יו  לָּ עבר עָּ מה  ביאורים  שני  ונאמרו   ,"

 מרדכי.

רב,   של  מרדכי  עבר  לדברי  ראשון  טוב  יום 

בתענית  בניסן   , פסח  עשר  בשלשה  שהרי 

האגרות  וארבעה   ,נכתבו  בשושן,  הדת  וניתן 

עשר וחמשה עשר וששה עשר התענו, ובששה 

 .עשר נתלה המן בערב 

דמיאמרדכי  עבר    , שמואל לדברי  ו   ערקומא 

מים   כלומר  מקווה  את מקום  גם  ואסף   ,

 היהודים שבעברו השני, כדי לצום עמו.

 

א'  ה'  ַהְשִליִשי  ב[  - ]אסתר  ַביֹום  ְסֵתר ַוְיִהי  אֶׁ ְלַבש  ַותִּ

ית   ימִּ ְך ַהְפנִּ לֶׁ נַֹּכח ֵבית ַמְלכּות ַוַתֲעֹמד ַבֲחַצר ֵבית ַהמֶׁ

ְך יֹוֵשב ַעל ִכֵסא ַמְלכּותֹו ְבֵבית ַהַמְלכּות  לֶּ ְך ְוַהמֶּ לֶּ ַהמֶּ

ִית  ַהבָּ ַתח  פֶּ ְסֵת   .נַֹּכח  אֶׁ ת  אֶׁ ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ְראֹות  כִּ י  ר ַוְיהִּ

ְך ַהַמְלָכה   לֶּ ט ַהמֶּ יו ַויֹושֶּ ה ֵחן ְבֵעינָּ ְשאָּ ֵצר נָּ חָּ ת בֶּ דֶּ עֹּמֶּ

ְסֵתר  ר ְביָּדֹו ַוִתְקַרב אֶּ ב ֲאשֶּ הָּ ת ַשְרִביט ַהזָּ ְסֵתר אֶּ ְלאֶּ

 .ַוִתַגע ְברֹּאש ַהַשְרִביט 

 

 אסתר לבשה רוח הקודש

 " ַהְשִליִשי  נאמר,  ַביֹום  ְסֵתר ַוְיִהי  אֶּ ַוִתְלַבש 

נאמר  ", ַמְלכּות  ְסֵתר  "   לא  אֶׁ ְלַבש   בגדי ַותִּ

ְסֵתר ַמְלכּות "   אלא   ",ַמְלכּות  ְלַבש אֶׁ   . " ַותִּ

חנינא  רבי  אמר  אלעזר  רבי   מלמד   , אמר 

 . שלבשתה רוח הקדש 

לבישת  על  אמור  לבישה  שלשון  מבואר,  וכן 

ה רוח הקודש, שכן מצינו בכתוב, "  ְבשָּ ְורּוַח לָּ

ַשי אֶּ   ". ת ֲעמָּ

 

 טעם הזכרת המימרות הבאות

משום  בגמרא,  כאן  הובאו  הבאות  המימרות 

 שכולם נאמרו על ידי רבי אלעזר אמר רבי חנינא

 " הפסוק  את  ַוִתְלַבש שביאר  ַהְשִליִשי  ַביֹום  ַוְיִהי 

ְסֵתר ַמְלכּות   ". אֶּ

 

 לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך

לעולם אל ,  רבי חנינא אמר רבי אלעזר אמר  

בעיניך קלה  הדיוט  ברכת  שני  ,  תהי  שהרי 

ונתקיימה   , גדולי הדור ברכום שני הדיוטות 

 .ואלו הן דוד ודניאל ,  ברכת ההדיוטות   ם בה 

ה "   שנאמר,  ,ֲאַרְוָנה   ברכו דוד   ֲאַרְונָּ ַתן  נָּ ַהכֹּל 

ְך לֶּ ַלמֶּ ְך  לֶּ ְך    ַהמֶּ לֶּ ַהמֶּ ל  אֶּ ה  ֲאַרְונָּ ר  ֹּאמֶּ  ה' ַוי

ָך יָך  קֶׁ ֱאל  ְרצֶׁ , ונתקיים בו כ"ג(,    שמואל ב' כ"ד ) "  יִּ

  שרצה אותו ה'. 

לגוב   , דריוש   ברכו דניאל   שהשליכו  בשעה 

ְוַהְיִתיו  "   שנאמר,   ,האריות  ֲאַמר  א  ַמְלכָּ ֵבאַדִין 

ִנֵיאל   ַמר ְלדָּ א ְואָּ ֵנה ַמְלכָּ א עָּ תָּ וָּ א ִדי ַאְריָּ ִנֵיאל ּוְרמֹו ְלגֻבָּ ְלדָּ

ַאְנְת  ִדי  ְך  הָּ הּוא   הֱאלָּ א  ִבְתִדירָּ ֵלּה  ַלח  פָּ

ְך  ו' ) "  ְיֵשיְזִבנָּ שאתה כלומר  י"ז(,    דניאל  אלקך 

ה ונתקיימה בו הברכ ,  עובדו תמיד הוא יצילך 

 .וניצל דניאל מהאריות 

 

 אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך 

חנינא  רבי  אמר  אלעזר  רבי  תהי ,  אמר  אל 

  . קללת הדיוט קלה בעיניך 

ַמר ִהֵנה  "  , שהרי אבימלך קלל את שרה  ה אָּ רָּ ּוְלשָּ

ִחיְך   ף ְלאָּ סֶּ ף כֶּ לֶּ ַתִתי אֶּ ם  נָּ ֵנה הּוא ָלְך ְכסּות ֵעיַניִּ הִּ

ַחת  ְך ְוֵאת כֹּל ְונֹּכָּ ר ִאתָּ    . ט"ז(   בראשית כ' " ) ְלכֹּל ֲאשֶּ

יןָ "   , ונתקיים בזרעה  ְכהֶׁ ַותִּ ְצָחק  יִּ ָזֵקן  י  י כִּ ַוְיהִּ

יו ְבִני  ֵעיָניו   ר ֵאלָּ ֹּאמֶּ דֹּל ַוי ו ְבנֹו ַהגָּ ת ֵעשָּ א אֶּ ֵמְראֹּת ַוִיְקרָּ

יו ִהֵנִני  ר ֵאלָּ ֹּאמֶּ  א'(.   בראשית כ"ז ) "  ַוי

 

 שפיתת קדירה ונתינת מים 

 ,בא וראה ,  אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא 

  .מדת בשר ודם   דוש ברוך הואשלא כמדת הק 

ודם  בשר  קדרהאדם    ,מדת  תחילה   שופת 

ואחר כך נותן לתוכה   ,מושיבה על הכירה   כלומר
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 טו  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 לתרומות והנצחות להוצאת מסכת מועד קטן 

אחר כך רק  תחילה מביא את הכלי, ו ש ,  מים 

  נותן בו את תכולתו.

הוא הק אבל   ברוך  מים   דוש  כך   , נותן  ואחר 

הקדרה  מה    . שופת  ְלקֹול "   , שנאמר לקיים 

ְקֵצה  ים מִּ אִּ ה ְנשִּ ם ַוַיֲעלֶׁ ם ַבָשַמיִּ תֹו ֲהמֹון ַמיִּ תִּ

ץ  יו   ָהָארֶׁ ֵמאְֹּצרֹּתָּ רּוַח  ַויֹוֵצא  ה  שָּ עָּ ר  טָּ ַלמָּ ִקים  "  ְברָּ

תחילה נותן מים בשמים ואחר   . י"ג(   ירמיהו י' ) 

 . עננים לקבלם כך מביא  

 

 אמירת דבר בשם אמרו 

כל האומר ,  אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא 

אומרו  בשם  לעולם   , דבר  גאולה   ,מביא 

ְבַשַער "   , שנאמר  יֹוֵשב  ַכי  ְרדֳּ ּומָּ ֵהם  הָּ ַביִָּמים 

ְך  לֶּ ַהמֶּ ִריֵסי  סָּ ְשֵני  ש  רֶּ תֶּ וָּ ן  ִבְגתָּ ַצף  קָּ ְך  לֶּ ַהמֶּ

ַהַסף   ְך ִמשְֹּמֵרי  לֶּ ַבמֶּ יָּד  ִלְשֹלַח  ַוְיַבְקשּו 

ְסֵתר .  ֲאַחְשֵורֹּש  ְלאֶּ ַוַיֵגד  ַכי  ְרדֳּ ְלמָּ ר  בָּ ַהדָּ ַדע  ַוִיּוָּ

ה   ָכי ַהַמְלכָּ ָמְרדֳּ ְבֵשם  ְך  לֶׁ ַלמֶׁ ְסֵתר  אֶׁ ר  "  ַותֹאמֶׁ

 . כ"ב( - )אסתר ב' כ"א 

ועל ידי אמירה זו בשם מרדכי באה בסופו של 

המן.   מגזרות  הגאולה  " דבר  ה שנאמר,  ַבַלְילָּ

ר  ת ֵספֶּ ִביא אֶּ ר ְלהָּ ֹּאמֶּ ְך ַוי לֶּ ה ְשַנת ַהמֶּ ְדדָּ ַההּוא נָּ

ַכי ַעל ...  ַהִזְכרֹּנֹות   ְרדֳּ ר ִהִגיד מָּ תּוב ֲאשֶּ ֵצא כָּ ַוִימָּ

ְך   לֶּ ַהמֶּ ִריֵסי  סָּ ְשֵני  ש  רֶּ תֶּ וָּ נָּא  ר ...  ִבְגתָּ ֹּאמֶּ ַוי

ְר  ה ְלמָּ ר ּוְגדּולָּ ה ְיקָּ ְך ַמה ַנֲעשָּ לֶּ ה  ַהמֶּ ַכי ַעל זֶּ ... דֳּ

רֹו  ִביקָּ ֵפץ  חָּ ְך  לֶּ ַהמֶּ ר  ֲאשֶּ ְלבּוש .  ִאיש  יִָּביאּו 

ַכב  רָּ ר  ֲאשֶּ ְוסּוס  ְך  לֶּ ַהמֶּ בֹו  ַבש  לָּ ר  ֲאשֶּ ַמְלכּות 

ְך   לֶּ ַהמֶּ יו  לָּ ִבְרחֹוב ...  עָּ ַהסּוס  ַעל  ְוִהְרִכיֻבהּו 

ר  ֲאשֶּ ִאיש  לָּ ה  שֶּ ֵיעָּ ה  כָּ כָּ יו  נָּ ְלפָּ ְראּו  ְוקָּ ִעיר  הָּ

לֶּ  רֹוַהמֶּ ֵפץ ִביקָּ ת ...    ְך חָּ ת ַהְלבּוש ְואֶּ ַמֵהר ַקח אֶּ

ַהיֹוֵשב   ... ַהסּוס   ַהְיהּוִדי  ַכי  ְרדֳּ ְלמָּ ֵכן  ַוֲעֵשה 

ְך  לֶּ  )אסתר ו'(. "  ְבַשַער ַהמֶּ

 

 אבידת צדיק

 ,צדיק אבד ,  אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא

כלומר הוא עצמו לא פחתה ממנו  .אבד לדורו 

מצוי   אלא שאינו  במותו,  לבני עוד  חשיבותו 

  . דורו שהיה עימהם עד עתה 

מרגלית  לו  שאבדה  לאדם  מקום   , משל  כל 

  . לא אבדה אלא לבעלה   , שהיא מרגלית שמה 

 

י "  ה לִּ נּו שֹוֶׁ ה ֵאינֶׁ  " ְוָכל זֶׁ

חנינא  רבי  אמר  אלעזר  רבי  גנזיו ,  אמר  כל 

רשע    ורכושו  אותו  לבו   חקוקים של  , על 

 ,ובשעה שרואה את מרדכי יושב בשער המלך 

י " מר  ו א  ה לִּ נּו שֹוֶׁ ה ֵאינֶׁ    . " ְוָכל זֶׁ

כלומר   , זה בא בפרוזבולי   , רב חסדא כמאמר  

טענת כלומר ב  , בפרוזבוטי   וזה בא   טענת עושר, ב 

בא   . עוני  המן  עושר,  בטענת  אליו  בא  מרדכי 

עוני,   למרדכי בטענת  עצמו  את  המן  שמכר 

 . קודם לכן ימים רבים בככרי לחם 

פפא  רב  לו,ו ,  אמר  דמזדבן   קראו  עבדא 

 עבד הנמכר בלחם. כלומר   , בטלמי 

 

 להיות   דוש ברוך הוא עתיד הק 

 עטרה בראש כל צדיק וצדיק

חנינא  רבי  אמר  אלעזר  רבי  עתיד ,  אמר 

הוא הק  ברוך  כל   דוש  בראש  עטרה  להיות 

  . צדיק וצדיק 

ת   ה' ַביֹום ַההּוא ִיְהיֶּה  "   , שנאמר  רֶּ אֹות ַלֲעטֶּ ְצבָּ

ַעמֹו  ר  ִלְשאָּ ה  רָּ ִתְפאָּ ְוִלְצִפיַרת  ּוְלרּוַח .  ְצִבי 

ְמִשיֵבי  ה  ְוִלְגבּורָּ ט  ַהִמְשפָּ ַעל  ַליֹוֵשב  ט  ִמְשפָּ

ה  ְערָּ ה שָּ מָּ    . ו'( - ה'   ישעיהו כ"ח ) "  ִמְלחָּ

   וכך הוא ביאור הכתוב.  

ְהיֶׁה  "  ת   ה' ַביֹום ַההּוא יִּ רֶׁ ולמי   ", ְצָבאֹות ַלֲעטֶׁ

לעטרת?   שהם יהיה  י "  לאלו  כלומר   ", ְצבִּ

יַרת "   צבי לשון רצון הוא, ש,  שעושים רצונו  ְצפִּ ְולִּ

ְפָאָרה  לתפארתו כלומר    ", תִּ שלשון   למצפים 

 צפירה כמו ציפייה. 

, יהיה עטרת העושים כן   לא לכלמכל מקום,  ו 

ַעמֹו "   אלא  ְשָאר  הם  לִּ שעושים  "  הענוים 

   . עצמם כשיריים 

ְשָפט "  מִּ את ",  ּוְלרּוַח  ודן  השופט  רוחו,   זה 

 . לשוב בתשובה , וכופהו  יצרו כלומר רודה ב 

ְשָפט   ַעל   ַליֹוֵשב " ו  אמת זה    ", ַהמִּ דין  הדן 

  . לאמיתו 

ְגבּוָרה "  ביצרו זה    ", ְולִּ הולך ,  המתגבר  ואינו 

  אחריו לעבור עבירה. 

ְלָחָמה "  מִּ יֵבי  ונותנין   ",ְמשִּ שנושאין  אלו 
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 טו  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 לתרומות והנצחות להוצאת מסכת מועד קטן 

  . של תורה במלחמתה  

  ם שמשכימי   , אלו תלמידי חכמים ",  ָשְעָרה " 

מדרשות   ם ומעריבי  ובבתי  כנסיות   ,בבתי 

בהשכמה, ש  דלתות  לפתוח  שוערים  נעשים 

 .ולאחר שם עד זמן נעילתו 

הדין  מדת  ה   אמרה  הוא דוש  קלפני  , ברוך 

  . אלו מאלו   מה נשתנו  , רבונו של עולם 

לה הוא ק ה  אמר  ברוך  עסקו ,  דוש  ישראל 

  . בתורה אומות העולם לא עסקו בתורה 

לה  אמר  כן   , שנענשו אחרים    אותםש   ,ועוד 

ה "   כי  .ראוי להם  ֵאלֶּ ּוַבֵשָכר ָתעּו   ְוַגם  ן ָשגּו   ַבַייִּ

ר   גּו ַבֵשכָּ ִביא שָּ ְונָּ גּו  כֵֹּהן  ר שָּ עּו ִמן ַהֵשכָּ ַהַיִין תָּ ִנְבְלעּו ִמן 

ה  רֹּאֶּ ָיה   [ ולכן ]  בָּ ילִּ כלומר   . )ישעיה כ"ח ז'( "  ָפקּו ְפלִּ

שנאמר   , אין פקו אלא גיהנם , ש נידונו בגיהנם 

ה "  ְלפּוקָּ ְלָך  ֹּאת  ז ִתְהיֶּה  ֹּא  פליליה   . " ְול ואין 

ַתן ִבְפִלִלים " שנאמר    דיינים אלא     שמות כ"א ) "  ְונָּ

  כ"ב(. 

 

ית "  ימִּ ְך ַהְפנִּ לֶׁ  " ַוַתֲעֹמד ַבֲחַצר ֵבית ַהמֶׁ

לוי  רבי  הצלמים ,  אמר  לבית  שהגיעה   , כיון 

 . נסתלקה הימנה שכינה 

י "   , אמרה  ֲעַזְבָתנִּ ָלָמה  י  ֵאלִּ י  ִתי    ֵאלִּ ִמישּועָּ חֹוק  רָּ

ִתי  ַשֲאגָּ ) ִדְבֵרי  כ"ב "  על ב'(,    תהלים  דן  אתה  שמא 

כמזיד  פי שאני   ?כרצון ועל אונס    שוגג  על  אף 

מאלי  אליו  הוא   ,באה  על .  אונס  שמא  או 

יָלה "  ,שנאמר ? שקראתיו כלב  ב ַנְפִשי   ַהצִּ רֶּ ֵמחֶּ

ב לֶׁ כֶׁ ַיד  ִתי   מִּ כ"ב) "  ְיִחידָּ חזרה כ"א(.    תהלים 

י ַאְרֵיה "   ,שנאמר   , וקראתו אריה  פִּ י מִּ יֵענִּ  הֹושִּ

ִני     כ"ב(.   תהלים כ"ב " ) ּוִמַּקְרֵני ֵרִמים ֲעִניתָּ

ְסֵתר ַהַמְלָכה "  ת אֶׁ ְך אֶׁ לֶׁ ְראֹות ַהמֶׁ י כִּ  "ַוְיהִּ

שלשה מלאכי השרת נזדמנו ,  אמר רבי יוחנן 

 ,את צוארה   אחד שהגביה.  לה באותה שעה 

ֵצר ועל זה נאמר "  חָּ ת בֶּ דֶּ חוט   אחד שמשך     ".עֹּמֶּ

יוועל זה נאמר ", של חסד עליה  ה ֵחן ְבֵעינָּ ְשאָּ  ". נָּ

שמתח  השרביט   ואחד  זה  ,  את  נאמר ועל 

ר "  ֲאשֶּ ב  הָּ ַהזָּ ַשְרִביט  ת  אֶּ ְסֵתר  ְלאֶּ ְך  לֶּ ַהמֶּ ט  ַויֹושֶּ

 ".ְביָּדֹו 

 

 מתיחת השרביט 

השרביט  את  אחשורוש  שכשהושיט  נתבאר 

לאסתר מתח המלאך את השרביט, עד שהגיע 

נמתח  כמה  חכמים  ונחלקו  אסתר.  אל 

 השרביט.

, השרביט שתי אמות היה    , ירמיה לדברי רבי  

  . על שתים עשרה המלאך  והעמידו  

 שש עשרהעל  המלאך    שהעמידו  יש אומרים ו 

  אמה. 

אומרים ו  עשרים  על  המלאך    שהעמידו   יש 

  אמה.   וארבע

  ששים על  המלאך    , שהעמידו שנו במתניתא  ו 

   אמה. 

משום רבי אליעזר ששמע   רבה בר עופרן אמרו 

מרבו  ורבו  על   ,מרבו  המלאך  שהעמידו 

 אמה.  מאתים 

 

 שנמתחו בנסדברים נוספים  

עד  בנס  נמתח  אחשורוש  ששרביט  נתבאר 

דברים  שני  עוד  והיו  אסתר.  אל  שהגיע 

 שנמתחו בנס.

 . אמתה של בת פרעה .  ב 

 " ַהְיאֹּר נאמר,  ַעל  ִלְרחֹּץ  ַפְרעֹּה  ַבת  ד  ַוֵתרֶּ

יהָּ הְֹּלכֹּת ַעל ַיד ַהְיאֹּר   ת ַהֵתָבהְוַנֲערֹּתֶּ א אֶׁ  ַוֵתרֶׁ

הָ ְבתֹוְך ַהסּוף   ָקחֶׁ ת ֲאָמָתּה ַותִּ ְשַלח אֶׁ )שמות  "  ַותִּ

ה'(  חכמים   . ב'  אמתה   שנשתרבבה  , ואמרו 

 .אמות הרבה 

 .  שיני רשעים .  ג 

בעוג  כשנלחמו  לישראל,  שנעשה  הנס  הוא 

הבשן.   עוג,  ש מלך  אמר  ישראל כך    מחנה 

ורוחבו שלוש פרסאות,   שלוש פרסאותאורכו  

והביאו ,  הלך עוג ועקר הר בן שלוש פרסאות 

 . להשליך עליהם כדי    על ראשו 

נמלים  הוא  ברוך  הקדוש  את ,  הביא  ונקבו 

, עד צוארו של עוג ההר    ונכנס באמצעו,    ההר 

 והקיף את ראשו. 

מעליו  ההר  את  לשלוף  עוג  נס ,  רצה  , נעשה 

ונשתרבבו שיניו לצד זה ולצד זה לתוך ההר 

 . ולא היה יכול לשלוף את ההר ,  שסביב ראשו 

הזה   העניין  " ועל  ִשַבְרתָּ   ִשֵנינאמר,  ִעים  " ְרשָּ
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 טו  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 לתרומות והנצחות להוצאת מסכת מועד קטן 

ח'(,  ג'  תקרי   )תהילים  אל  לקיש,  ריש  ואמר 

 " אלא "שרבבת". ִשַבְרתָּ " 

אמות עשר  גבוה  היה  מקל ,  ומשה  נטל 

והכה ,  וקפץ עשר אמות ,  שגובהו עשר אמות 

 .והרגו , את עוג בקרסולו 

 

ה'   ָלְך      ח'[ - ' ג ]אסתר  ַמה  ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ָלּה  ר  ְסֵתר ַויֹאמֶׁ אֶׁ

ָלְך  ָנֵתן  ְויִּ ַהַמְלכּות  י  ֲחצִּ ַעד  ַבָקָשֵתְך  ּוַמה   .ַהַמְלָכה 

ן  מָּ ְך ְוהָּ לֶּ ְך טֹוב יָּבֹוא ַהמֶּ לֶּ ְסֵתר ִאם ַעל ַהמֶּ ר אֶּ ַותֹּאמֶּ

לֹו  ִשיִתי  עָּ ר  ֲאשֶּ ה  ַהִמְשתֶּ ל  אֶּ ְך   .ַהיֹום  לֶּ ַהמֶּ ר  ֹּאמֶּ ַוי

ְך  לֶּ ֹּא ַהמֶּ ְסֵתר ַויָּב ת ְדַבר אֶּ ן ַלֲעשֹות אֶּ מָּ ת הָּ ַמֲהרּו אֶּ

ְסֵתר  אֶּ ה  ְשתָּ עָּ ר  ֲאשֶּ ה  ַהִמְשתֶּ ל  אֶּ ן  מָּ ֹּ   .ְוהָּ ר ַוי אמֶּ

ְסֵתר ְבִמְשֵתה ַהַיִין   ְך ְלאֶּ לֶּ ָנֵתן ָלְך ַהמֶּ ַמה ְשֵאָלֵתְך ְויִּ

י ַהַמְלכּות ְוֵתָעש  ְסֵתר   .ּוַמה ַבָקָשֵתְך ַעד ֲחצִּ ַוַתַען אֶּ

ִתי  שָּ ּוַבּקָּ ִתי  ְשֵאלָּ ְבֵעיֵני   . ַותֹּאַמר  ֵחן  אִתי  צָּ מָּ ִאם 

ֵתת ְך טֹוב לָּ לֶּ ְך ְוִאם ַעל ַהמֶּ לֶּ ִתי ְוַלֲעשֹות   ַהמֶּ ת ְשֵאלָּ אֶּ

ִתי   שָּ ַבּקָּ ת  ְוָהָמן  אֶּ ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ר ָיבֹוא  ֲאשֶּ ה  ַהִמְשתֶּ ל  אֶּ

ְך  לֶּ ה ִכְדַבר ַהמֶּ ֱעשֶּ ר אֶּ חָּ ם ּומָּ הֶּ ה לָּ ֱעשֶּ  . אֶּ

 

 חצי המלכות

שתי פעמים אמר אחשורוש לאסתר שיתן לה 

 .בקשתה, אולם הגביל זאת עד חצי המלכות 

ְך  שנאמר, "  ֵתְך ַמה לָּ שָּ ה ּוַמה ַבּקָּ ְסֵתר ַהַמְלכָּ אֶּ

ְך  ֵתן לָּ ֵתן ...    ַעד ֲחִצי ַהַמְלכּות ְוִינָּ ֵתְך ְוִינָּ ַמה ְשֵאלָּ

ש  ֵתְך ַעד ֲחִצי ַהַמְלכּות ְוֵתעָּ שָּ ְך ּוַמה ַבּקָּ  ". לָּ

 " לה,  אמר  שכך  חכמים  ֲחִצי  וביארו  ַעד 

המלכות "  ַהַמְלכּות  כל  ֲחִצי "   .ולא  ַעד 

וזהו בנין ,  ולא דבר שחוצץ למלכות ",  ַהַמְלכּות 

 .בית המקדש 

 

 מה ראתה אסתר שזימנה את המן 

אומר .  א  אליעזר  לו   , רבי  טמנה   .פחים 

ם ְלָפח "   , שנאמר  ְפֵניהֶׁ ְלָחָנם לִּ י שֻּ ְוִלְשלֹוִמים    ְיהִּ

כלומר בשעת משתה   . כ"ג(   תהלים ס"ט " ) ְלמֹוֵקש 

 . באים לידי נפילה הם  שלהם  

אומר .  ב  יהושע  למדה   ,רבי  אביה  , מבית 

ֵלהּו " שמעה התינוקות  ש  ם ָרֵעב ֹשַנֲאָך ַהֲאכִּ אִּ

ם   ִים ָלחֶׁ ֵמא ַהְשֵקהּו מָּ    כ"א(.   משלי כ"ה " ) ְוִאם צָּ

אומר .  ג  מאיר  עצה   , רבי  יטול  שלא   , כדי 

ששעתו   . במלך   וימרוד  כשיראה  כלומר 

ויחשוב  במלך,  וימרוד  יעיז  כך,  כל  מצלחת 

 שיצליח, ועל ידי זה יהרג. 

כדי שלא יכירו בה שהיא   ,רבי יהודה אומר .  ד 

 .יהודית 

  , כדי שלא יאמרו ישראל   ,רבי נחמיה אומר .  ה 

המלך  בבית  לנו  יש  מן   ,אחות  דעתן  ויסיחו 

 .הרחמים 

, בכל עת כדי שיהא מצוי לה    , רבי יוסי אומר .  ו 

בשום דבר לפני   להכשילו וכך תמצא הזדמנות  

 המלך. 

אומר .  ז  מנסיא  בן  שמעון  ירגיש   ,רבי  אולי 

  . ויעשה לנו נס  המקום 

מפרשים  י  המקום,  ש  זה שירגיש  למצב  שהגעתי 

  . שאף אני מקרבת שונאיהן של ישראל 

שאני צריכה להחניף המקום  ירגיש  ש   ש מפרשיםוי 

 .ולזלזל בכבודי   ,רשע זה 

אומר .  ח  קרחה  בן  יהושע  לו   , רבי  אסביר 

והיא   , פנים  הוא  שיהרג  ידי   כלומר  . כדי  על 

ויהרוג ,  יחשדני המלך ממנו שאסביר לו פנים,  

   . את שנינו 

אומר .  ט  גמליאל  היה   ,רבן  הפכפכן  , מלך 

בדיבורו,   בשעת וחוזר  לפתותו  אצליח  ואם 

מזומן ולא יהא המן ,  הסעודה להרוג את המן 

לאחר שעה,  עלול המלך לחזור בו , להרגו מיד 

 ולא יהרג המן.

גמליאל .  י  רבן  אנו   צריכים עדיין    ,אמר 

שנינו,   , למודעי  המודעי   שכך  אליעזר  רבי 

בשרים   ,אומר  קנאתו  במלך  כלומר קנאתו   ,

וישנאו  בו  יקנאו  שכולם  כדי  זאת  עשתה 

 אותו.

ְפֵני  דעתה היה שיתקיים בו, "   ,רבה אמר .  יא  לִּ

ָגאֹון   ר  בֶׁ רּוחַ שֶׁ גַֹּבּה  לֹון  ִכשָּ )ְוִלְפֵני  ט"ז "  י"ח(,    משלי 

, כדי להגדיל שברו של רשע והכוונה בזה, ש 

כדי שתהא הנפילה ,  מגביהים אותו תחילה 

 .קשה יותר 

ורבא  יב   היה אביי  שדעתה  שניהם,  אמרו 

ם שיתקיים בהם, "  ְשֵתיהֶׁ ת מִּ ית אֶׁ ָמם ָאשִּ ְבחֻּ

ֹּא יִָּקיצּו ְנֻאם   ם ְול ְוִהְשַכְרִתים ְלַמַען ַיֲעֹלזּו ְויְָּשנּו ְשַנת עֹולָּ

   . ה'" )ירמיה נ"א ל"ט( 

נאמר   הזה  בלשצר והכתוב  , וסיעתו   על 
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 טו  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 לתרומות והנצחות להוצאת מסכת מועד קטן 

המלחמה  מן  היו בשובם  וכורש  שדריוש   ,

והיו בלשצר אותו היום,    ם ונצח   ,על בבל   ם צרי 

וחמים  ונשתכרו ,  עייפים  לשתות  , וישבו 

מתוך   , , ואף אסתר אמרה ובאותו היום נהרג 

 של רשעים באה להם פורענות.   ם משתיה 

ושאל   , אליהו פגש את  רבה בר אבוה  ואמרו, ש

אותו, כמי ראתה אסתר שעשתה מה שעשתה. 

שדעתה של אסתר ככל דברי ,  אליהו לו    ואמר 

 .והאמוראים הללו התנאים  

 

ֵמַח ְוטֹוב    י"ד[- ]אסתר ה' ט'  ן ַביֹום ַההּוא שָּ מָּ ַוֵיֵצא הָּ

ם  ֹּא קָּ ְך ְול לֶּ ַכי ְבַשַער ַהמֶּ ְרדֳּ ת מָּ ן אֶּ מָּ ֵלב ְוִכְראֹות הָּ

ה  ַכי ֵחמָּ ְרדֳּ ן ַעל מָּ מָּ ֵלא הָּ נּו ַוִימָּ ע ִממֶּ ֹּא זָּ ַוִיְתַאַפק   .ְול

ַוִיְש  ֵביתֹו  ל  אֶּ ַויָּבֹוא  ן  מָּ ת הָּ ְואֶּ יו  אֲֹּהבָּ ת  אֶּ ַויֵָּבא  ַלח 

ִאְשתֹו  ש  רֶּ ְשרֹו    .זֶּ עָּ ְכבֹוד  ת  ן אֶּ מָּ הָּ ם  הֶּ לָּ ְוֹרב ַוְיַסֵפר 

ר ִנְשאֹו ַעל ָבָניו   ְך ְוֵאת ֲאשֶּ לֶּ ר ִגְדלֹו ַהמֶּ ל ֲאשֶּ ְוֵאת כָּ

ְך  לֶּ ַהמֶּ ְוַעְבֵדי  ִרים  ה   .ַהשָּ ֵהִביאָּ ֹּא  ל ַאף  ן  מָּ הָּ ר  ֹּאמֶּ ַוי

ְסֵתר ַהַמְלכָּ  ה אֶּ תָּ שָּ ר עָּ ה ֲאשֶּ ל ַהִמְשתֶּ ְך אֶּ לֶּ ה ִעם ַהמֶּ

ְך  לֶּ ּה ִעם ַהמֶּ רּוא לָּ ר ֲאִני קָּ חָּ ל   . ִכי ִאם אֹוִתי ְוַגם ְלמָּ ְוכָּ

ַכי  ְרדֳּ ת מָּ ה אֶּ ר ֲאִני רֹּאֶּ ל ֵעת ֲאשֶּ ה ִלי ְבכָּ נּו שֹוֶּ ה ֵאינֶּ זֶּ

ְך  לֶּ יֹוֵשב ְבַשַער ַהמֶּ ש ִאְש   .ַהְיהּוִדי  רֶּ זֶּ ר לֹו  תֹו ַותֹּאמֶּ

ר ֱאמֹּר  ה ּוַבבֹּקֶּ בַֹּּה ֲחִמִשים ַאמָּ יו ַיֲעשּו ֵעץ גָּ ֲהבָּ ל אֹּ ְוכָּ

ל  אֶּ ְך  לֶּ ַהמֶּ ִעם  ֹּא  ּוב יו  לָּ עָּ ַכי  ְרדֳּ מָּ ת  אֶּ ְוִיְתלּו  ְך  לֶּ ַלמֶּ

ֵעץ  ן ַוַיַעש הָּ מָּ ר ִלְפֵני הָּ בָּ ֵמַח ַוִייַטב ַהדָּ ה שָּ  .ַהִמְשתֶּ

 

 כמה בנים היו להמן 

 " ְורֹּב נאמר  ְשרֹו  עָּ ְכבֹוד  ת  אֶּ ן  מָּ הָּ ם  הֶּ לָּ ַוְיַסֵפר 

יו  נָּ  " ונחלקו חכמים כמה בנים היו לו. בָּ

 ,עשרה מתו   .בנים היו לו שלשים    , רב לדברי  

  . על הפתחים   ם ועשרה מחזרי  , ועשרה נתלו 

הפתחים    ם מחזרי ש   םאות   ,רבנן לדברי  ו  על 

ם  "   , שנאמר   . היו שבעים   חֶּ רּו ְשֵבִעים ַבלֶּ  " ִנְשכָּ

ב' )  א'  תקרי    . ה'(   שמואל  אלא   " ְשֵבִעים " אל 

 היו עם העשרים הנוספים    ,ואם כן   . " ִשְבִעים " 

 .בסך הכל תשעים 

מאתים   ם יחד היו כול   ,רמי בר אבא לדברי  ו 

יו " שנאמר    , ושמונה  נָּ "  ְוֹרב "   כמנין של ",  ְורֹּב בָּ

 שהוא נכתב חסר ולא מלא "ורוב". 

 

א'  ו'  ְך ג[  - ]אסתר  לֶׁ ַהמֶׁ ְשַנת  ָנְדָדה  ַההּוא  ַבַלְיָלה 

ִמים   ר ַהִזְכרֹּנֹות ִדְבֵרי ַהיָּ ת ֵספֶּ ִביא אֶּ ר ְלהָּ ֹּאמֶּ ְהיּו ַוי ַויִּ

ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ְפֵני  לִּ ים  ְקָראִּ ָכתּוב  .  נִּ ָמֵצא  ִהִגיד ַויִּ ר  ֲאשֶּ

ְך לֶּ ִריֵסי ַהמֶּ ש ְשֵני סָּ רֶּ תֶּ א וָּ נָּ ַכי ַעל ִבְגתָּ ְרדֳּ ְמֵרי   מָּ ִמשֹּ

ְך ֲאַחְשֵורֹוש  לֶּ ר ִבְקשּו ִלְשֹלַח יָּד ַבמֶּ ר   .ַהַסף ֲאשֶּ ֹּאמֶּ ַוי

ֹּאְמרּו  ה ַוי ַכי ַעל זֶּ ְרדֳּ ה ְלמָּ ר ּוְגדּולָּ ה ְיקָּ ְך ַמה ַנֲעשָּ לֶּ ַהמֶּ

יו   ְרתָּ ְך ְמשָּ לֶּ מֹו ָדָבר ַנֲעֵרי ַהמֶּ  .לֹא ַנֲעָשה עִּ

 

ְך  ַבַלְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ְשַנת "  לֶׁ  " ַהמֶׁ

תנחום לדברי   כאן ,  רבי  האמור  הוא   המלך 

על   ונדדה שנת ש ואמר הכתוב    . מלכו של עולם 

 " בכתוב  כמו  המשל,  ְכיֵָּשן  דרך  ה'" ַוִיַקץ 

שהיה כמי שנדדה והכוונה  )תהילים ע"ח ס"ה(.  

 .לנקום נקמתו   שנתו 

תחתונים   , רבנן לדברי  ו  נדדו  עליונים    . נדדו 

מבהילים   מלאכים  אחשורוש שהיו  כל   את 

כפוי טובה, שלם טובה למי   , הלילה, ואמרו לו 

   . שעשאה 

אחשורוש נדדה    , רבא ולדברי   המלך  שנת 

מדוע הזמינה אסתר את החל לחשוב  ש ,  ממש 

להרגו ,  המן  עליו  עצה  ביניהם  נטלו  . שמא 

וחזר והרגיע עצמו, אם היה הדבר כן, וכי לא 

שמא שוב אמר,  ו היה אחד מאוהבי מגלה לי.  

ולכן ,  יש אדם שעשה לי טובה ולא גמלתי לו 

ת " מיד  .  נמנעים מלגלות לי  יא אֶׁ ְלָהבִּ ר  ַויֹאמֶׁ

ים  ְבֵרי ַהָימִּ ְכֹרנֹות דִּ ר ַהזִּ  ". ֵספֶׁ

   

 הקריאה והכתיבה של 

 ספר הזכרונות באותו לילה 

 " ְך נאמר,  לֶּ ַהמֶּ ִלְפֵני  ִאים  ִנְקרָּ ֵצא .  ַוִיְהיּו  ַוִימָּ

ש  רֶּ תֶּ א וָּ נָּ ַכי ַעל ִבְגתָּ ְרדֳּ ר ִהִגיד מָּ תּוב ֲאשֶּ  ". כָּ

 " שנאמר  כך  שמתוך  ים וביארו  ְקָראִּ נִּ ְהיּו  " ַויִּ

 . מאליהם למדנו שהיו נקראים 

שמשמע ומתוך כך שלא נאמר "וימצא כתב",  

ָמֵצא ָכתּוב אלא "   שהיה כתוב כבר, שמשמע "  ַויִּ

נכתב,   שמשי למדנו,  שעכשיו  סופר   שהיה 

 . וגבריאל חוזר וכותב ,  מוחק המלך  

אסי  רבי  כפר   ,אמר  איש  שילא  רבי  דרש 

של ,  תמרתא  שלזכותן  שלמטה  כתב  ומה 

  .כתב שלמעלה לא כל שכן ,  ישראל אינו נמחק 
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