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 דף טז 

 

 גם נערי המלך היו שונאים את המן 

 " אחשורוש,  ה  כששאל  ּוְגדּולָׂ ר  ְיקָׂ ה  ַנֲעשָׂ ַמה 

ַכי ַעל ֶזה  ְרדֳּ ך "  ", ְלמָׂ לֶּ ֹּאְמרּו ַנֲעֵרי ַהמֶּ יו   ַוי ְרתָׂ ְמשָׂ

ר  בָׂ ה ִעמֹו דָׂ ֹּא ַנֲעשָׂ  ".  ל

את    ם מפני שאוהבי לא אמרו כן  ואמר רבא, ש 

 . אלא מפני ששונאים את המן ,  מרדכי 

 

 המן הכין העץ לעצמו 

ית ַהֶמֶלְך  מבואר במגילה, שהמן "  א ַלֲחַצר בֵּ בָׂ

ה  אֹמר   , ַהִחיצֹונָׂ ַכי   לֵּ ְרדֳּ ַעל    , ַלֶמֶלְך ִלְתלֹות ֶאת מָׂ

ִכין לֹו  ץ ֲאֶשר הֵּ עֵּ ",  ֵהִכין לֹו ", ודרשו חכמים, " הָׂ

 הכין.   לעצמו 

 

 אחשורוש מצווה את  

 המן לעשות כבוד למרדכי 

המן  את  שאל  " כשאחשורוש  ַלֲעשֹות  ,  ַמה 

רֹו  ֵפץ ִביקָׂ ך חָׂ לֶּ ר ַהמֶּ ִאיׁש ֲאׁשֶּ היה המן סבור  ",  בָׂ

ר  " נה  וע ,  שהכוונה אליו  ִביאּו ְלבּוׁש ַמְלכּות ֲאׁשֶּ יָׂ

ך   לֶּ ַהמֶּ יו  לָׂ עָׂ ַכב  רָׂ ר  ֲאׁשֶּ ְוסּוס  ך  לֶּ ַהמֶּ בֹו  ַבׁש  לָׂ

ְברֹּאׁשֹו  ַמְלכּות  ר  תֶּ כֶּ ִנַתן  ר  ַהְלבּוש    . ַוֲאׁשֶּ ְונָׂתֹון 

ַהַפְרְתִמים   ַהֶמֶלְך  י  רֵּ ִמשָׂ ִאיש  ַיד  ַעל  ְוַהּסּוס 

ִאיׁש   הָׂ ת  אֶּ ַהמֶ ְוִהְלִביׁשּו  רֹו  ֲאֶשר  ִביקָׂ ץ  פֵּ חָׂ ֶלְך 

יו  ַעל ַהּסּוס  ְוִהְרִכיֻבהּו   נָׂ ְראּו ְלפָׂ ִעיר ְוקָׂ ִבְרחֹוב הָׂ

רֹו  ֵפץ ִביקָׂ ך חָׂ לֶּ ר ַהמֶּ ִאיׁש ֲאׁשֶּ ה לָׂ שֶּ ה ֵיעָׂ כָׂ  ".  כָׂ

ַקח ֶאת ַהְלבּוש ְוֶאת  ַמֵהר  "   – אמר לו אחשורוש  

ַכי ַהּסּוס ַכֲאֶשר ִדַבְרתָׂ   ְרדֳּ  ". ַוֲעֵשה ֵכן ְלמָׂ

השיב לו אחשורוש  ?  איזה מרדכי  – שאל המן 

 ". ַהְיהּוִדי " 

ושאל   המן  יש    – חזר  מרדכי  הרבה  הלא 

ַהיֹוֵׁשב ְבַׁשַער  " והשיב לו אחשורוש  .  ביהודים 

ך  לֶּ  ". ַהמֶּ

די לו שיתנו לו כפר אחד או נהר    – אמר לו המן  

גם  ,  השיב לו אחשורוש לגבות בו מכס.  אחד  

ר ִדַבְרתָׂ , " זאת תן לו  ר ִמכֹּל ֲאׁשֶּ בָׂ  ". ַאל ַתֵפל דָׂ

 

 מלא קמיצה של מנחות  

 דחתה עשרת אלפים ככר כסף 

את   למרדכי  לעשות  המן  שנצטווה  מאחר 

לעיל,   ,  הלך המן אצל מרדכי הכבוד המבואר 

ת  שישבו  לפניו ומצאו  מראה  ,  למידיו  והיה 

קמיצה  הלכות  שהיה  להם  של  ,  בענינו  דורש 

תנופת   יום  הוא  היה,  בניסן  עשר  וששה  יום, 

 . העומר 

שראה אותו מרדכי שהוא יוצא לקראתו  כיון  

וסוסו אחוז בידו, ירא, ואמר לחכמים שלפניו,  

רשע זה בא להרוג אותי, לכו מפניו שלא תכוו  

 בגחלתו.  

עמד לו להתפלל.  ו   , מרדכי ובאותה שעה נתעטף  

שסיים   עד  והמתין  לפניו,  לו  וישב  המן  בא 

 מרדכי תפילתו. 

שאל אותם המן, במה אתם עוסקים? ואמרו  

קיים   לו,  המקדש  שבית  שמתנדב    , בזמן  מי 

 מנחה מביא מלא קומץ סולת, ומתכפר לו.  

המן  להם  שלכם ,  אמר  קמח  קומץ  ,  בא מלא 

 .  ודחה עשרת אלפים ככרי כסף שלי 

עבד    , עבד שקנה נכסים   , רשע   ו מרדכי, אמר ל 

למי  ונכסים  שאתה  ,  למי  כסף  אותו  כל  כלומר 

הוא  אומר שלך הוא ובו בקשת להשמידנו, לא שלך  

וכל מה שקנה   לי לעבד,  אלא שלי, שמכרת עצמך 

   עבד קנה רבו. 

 

 המן רוחץ ומספר את מרדכי 

על  ורכב  בגדים אלו,  לבוש  קום    , ו המן אמר ל 

 סוס זה, שכך רצון המלך.  

ל  מרדכי אמר  יכול   , ו  לבית  ,  איני  שאכנס  עד 

ולהסתפר  , שאין זה דרך ארץ  המרחץ לרחוץ 

 להשתמש בבגדי המלך כך. 

וצוותה לכל הבלנים והספרים  ,  אסתר שלחה  

עצמם  או  ו ,  שיחביאו  בלן  נמצא  שלא  מאחר 

לבית  ספר,   בעצמו  המן  הכניסו  כרחו  על 

מספרים  ,  והרחיצו ,  המרחץ  והביא  והלך 
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 .  וספרו ,  מביתו 

ובתוך כך שהיה המן מספר את מרדכי, נאנח.  

שאל אותו מרדכי, מדוע אתה נאנח. והשיב לו  

מ  למלך  חשוב  שהיה  אדם  השרים,  המן,  כל 

 נעשה עתה בלן וספר.  

לו מרדכי,   של  כי לא הייתי ספר  ו   , רשע אמר 

. ושנינו בברייתא שעשרים ושתים  כפר קרצום 

   שנה היה ספר של כפר קרצום. 

 

 המן מרכיב את מרדכי ברחובות העיר 

מרדכי,   את  המן  שסיפר  את  לאחר  הלבישו 

 .  עלה ורכב ,  ואמר לו ,  הבגדים 

כי נחלש כוחי בימי  ,  איני יכול ,  אמר לו מרדכי 

 .  ועלה עליו מרדכי ,  התכופף המן .  התענית 

בו  מרדכי,  וכשעלה   אותו  בעט  שאל  בהמן. 

ַאל    ִבְנפֹּל אֹוִיְבך אצלכם, " נאמר  לא  כי  המן, ו 

ח   י"ז(.    משלי כ"ד )   " ִתְשמָׂ

זה   כל  מרדכי,  לו  ישראל השיב  אבל  ,  באויב 

מֹוֵתימֹו  , " בכם נאמר  ה ַעל בָׂ דברים  ) " ִתְדרֹּך ְוַאתָׂ

 כ"ט(   ל"ג 

א  לפני מרדכי ברחובות העיר, " הלך המן   ַוִיְקרָׂ

ֵפץ   חָׂ ך  לֶּ ַהמֶּ ר  ֲאׁשֶּ ִאיׁש  לָׂ ה  שֶּ ֵיעָׂ ה  כָׂ כָׂ יו  נָׂ ְלפָׂ

רֹו   ".  ִביקָׂ

 

 בתו של המן שופכת  

 עליו עביט של בית הכסא 

,  כשהגיעו מרדכי והמן לשביל שלפני בית המן 

המן  של  בתו  גג  ראתה  על  עומדת  שהיתה   ,

אביה  הבית,   הוא  שהרוכב  סבורה  והיתה 

 .  וההולך לפניו הוא מרדכי 

והשליכה על  ,  נטלה כלי חרס של בית הכסא 

 .  ראשו של אביה 

,  וראתה בתו שאביה הוא ,  הרים המן את עיניו 

 . ומתה ,  נפלה מהגג לארץ 

 

 מרדכי שב לתעניתו  

 והמן חוזר אבל וחפוי ראש 

ל ַׁשַער  "  ַכי אֶּ ְרדֳּ ב מָׂ ך ַויָׁׂשָׂ לֶּ ", אמר רב ששת,  ַהמֶּ

ולתעניתו ששב   היה    . לשקו  יום  יום  שאותו 

ש  לתענית,  להתענות  הרי  שלישי  התחילו 

 . בארבעה עשר בניסן 

ל ֵביתֹו  "  ן ִנְדַחף אֶּ מָׂ ל ַוֲחפּוי רֹאש ְוהָׂ בֵּ ֵבל ", " אָׂ "  אָׂ

 . על שארע לו "  ַוֲחפּוי רֹּאׁש "   , על בתו שמתה 

 

 חכמה באומות 

 " נאמר,  ן  מתחילה  מָׂ הָׂ ר  יו   ... ַוְיַספֵּ ֹאֲהבָׂ ל    ּוְלכָׂ

יו , " נאמר ...", ולאחר מכן   מָׂ ֹּאְמרּו לֹו ֲחכָׂ ...",   ַוי

 נקראו אוהביו חכמים.  ש הרי  

יוחנן וכן   רבי  חכמה    , אמר  דבר  האומר  כל 

   . נקרא חכם   , אפילו באומות העולם 

 

 זרע ביהודים שאי אפשר לנצח אותו 

לו,   שארע  את  ואוהביו  לאשתו  המן  כשסיפר 

" א  לו,  ֲאֶשר  מרו  ַכי  ְרדֳּ מָׂ ַהְיהּוִדים  ִמֶזַרע  ִאם 

יו לֹא תּוַכל לֹו  נָׂ יש זרע  ". כלומר,  ַהִחלֹותָׂ ִלְנֹפל ְלפָׂ

מהם  בא  הוא  שאם  לו   , ביהודים,  תוכל  ,  לא 

הללו,  והוא אם בא   יהודה  מאחד מהשבטים 

 . ובנימן ואפרים ומנשה 

לו  תוכל  לא  יהודה  משבט  בא  שנאמר  ,  אם 

ה יֹודּוָך ַאֶחיָך  " ,  ביהודה  ה ַאתָׂ יך  ְיהּודָׂ ְיבֶּ ף אֹּ יְָׂדך ְבעֹּרֶּ

ִביָך  י אָׂ  ח'(.   בראשית מ"ט " ) ִיְשַתֲחוּו ְלָך ְבנֵּ

אם בא מבנימין או אפרים או מנשה    , וכמו כן 

לו  תוכל  בהם ,  לא  ְפַרִים  "   , שנאמר  אֶּ ִלְפֵני 

ך  תֶּ ת ְגבּורָׂ ה אֶּ ה עֹוְררָׂ ה    ּוִבְניִָׂמן ּוְמַנשֶּ תָׂ עָׂ ה ִלישֻׁ ּוְלכָׂ

נּו   ג'(.   תהלים פ' " ) לָׂ

 

 שתי נפילות 

אמרו  סיימו דבריהם ו   חכמיו ואשתו של המן 

"   לו  לו, הרי  יוכל  ִכי  שאם מרדכי מזרע שלא 

יו  נָׂ פֹול ִתפֹול ְלפָׂ  ". נָׂ

הללו    שתי נפילות ,  דרש רבי יהודה בר אלעאי ו 

 ?  למה 

לו  ומשולה    , אמרו  לעפר  משולה  זו  אומה 

עפר   ם יורדי   , ם יורדי   ם כשה ,  לכוכבים  ,  עד 

 . עד לכוכבים   ם עולי   , ם עולי   ם וכשה 
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 טז  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

  ןא כ ץחל לקבלת ה"בקיצור" 
 

   ?הריד  כרומ/ שכרו
 בר וןסיינ םע  ד"ו עלה יפנל  ןאכ ץחל

 ביאת המן למשתה ביום השני 

את   ואוהביו  לאשתו  המן  שסיפר  כדי  תוך 

 שארע לו, ואמרו לו מה שאמרו.  

ן "  מָׂ ת הָׂ ִביא אֶּ ך ִהִגיעּו ַוַיְבִהלּו ְלהָׂ לֶּ ִריֵסי ַהמֶּ   ְוסָׂ

ר  ֶאְסתֵּ ה  ְשתָׂ עָׂ ֲאֶשר  ַהִמְשֶתה  כלומר  ֶאל   ,"

 . ולא רחץ יפה מטינופו ,  בבהלה הביאוהו  

 

ך "  לֶּ ק ַהמֶּ ה ְבֵנזֶּ ר ׁשֹוֶּ  " ִכי ֵאין ַהצָׂ

ֶזק  אסתר אמרה על המן, "  ר שֶֹוה ְבנֵּ ין ַהצָׂ ִכי אֵּ

 ", כלומר, לא אכפת לו מנזק המלך.  ַהֶמֶלְך 

,  וגרם להרגה ,  קינא בושתי וכוונתה לומר לו,  

ורוצה  , ועתה מקנא בי . בלא לחוש לנזק המלך 

 . בלא לחוש לנזק המלך ,  להרגני 

 

 דרך דיבור אחשורוש עם אסתר 

ִכי ִנְמַכְרנּו  לאחר שאמרה אסתר לאחשורוש, " 

ד  ּוְלַאבֵּ ַלֲהרֹוג  ְלַהְשִמיד  ְוַעִמי  נאמר,    ֲאִני   ,"...

ך  "  לֶּ ַהמֶּ ר  ֹּאמֶּ ְסֵתר  ַוי ְלאֶּ ר  ֹּאמֶּ ַוי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 

ה   ...".    ַהַמְלכָׂ

פעמים   שתי  נאמר  למה  אבהו,  רבי  וביאר 

 "?  ַויֹאֶמר " 

,  מתחילה כשלא ידע שהיא מיוחסת ללמד, ש 

תורגמן  ידי  על  עמה  מדבר  דרך  היה  שאין   ,

 המלכים לדבר עם מי שאינו מיוחס.  

וכיון שאמרה לו שבאה מבית שאול והיא בת  

, וזהו  מיד דיבר עמה בלא תורגמן ,  מלכים היא 

 " השניה,  בפעם  ר  שנאמר  ְלֶאְסתֵּ ַויֹאֶמר 

ה   ", לאסתר עצמה. ַהַמְלכָׂ

 

 " ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב " 

כששאל אחשורוש את אסתר מי הוא שמלאו  

 " לו,  ענתה  עמה.  את  להשמיד  ַצר  לבו  ִאיש 

ע ַהֶזה  רָׂ ן הָׂ מָׂ  ".  ְואֹויֵּב הָׂ

ודי  כאן,  יש  לשון  אריכות  לה    ולכאורה  היה 

ע ַהֶזה ", או " ִאיש ַצר ְואֹויֵּב ֶזה לומר "  רָׂ ן הָׂ מָׂ  ".  הָׂ

ִאיׁש  " מתחילה כשאמרה  וביאר רבי אלעזר, ש 

ובא מלאך  .  הראתה על אחשורוש ",  ַצר ְואֹוֵיב 

המן  כלפי  ידה  ע  " וסיימה  ,  וסתר  רָׂ הָׂ ן  מָׂ הָׂ

ה   ". ַהזֶּ

 

 אחשורוש הלך ושב כשהוא כועס על המן 

אחשורוש  ששמע  אסתר,    לאחר  דברי  את 

ַהַיִין נאמר, "  תֹו ִמִמְׁשֵתה  ַבֲחמָׂ ם  ך קָׂ לֶּ ֶאל    ְוַהמֶּ

ן   ן   ... ִגַנת ַהִביתָׂ ב ִמִגַנת ַהִביתָׂ ך ׁשָׂ לֶּ ית    ְוַהמֶּ ֶאל בֵּ

ה ַהַיִין   ".  ִמְשתֵּ

לקימה  שיבה  לומר,  מקיש  שקם  ,  כשם 

בחמתו  ששמע    מהסעודה  מה  בגלל  המן  על 

המן    כך בסעודה,    מאסתר  על  בחמתו  שב 

 .  מחמת מה שארע בגנת הביתן 

הביתן  ש  לגנת  השרת  כשהלך  מלאכי  מצא 

כאנשים  לו  אילנות  ,  שנדמו  עוקרים  והיו 

ואמרו לו  ?  שאל אותם מה מעשיכם .  בבוסתנו 

אותם המן  ציוה  הוסיף אצלו  שכך  זה  ודבר   .

 כעס על המן. 

 

 נפילת המן על המטה 

אחשורוש  "   כששב  נאמר,  הביתן  ן  מגינת  מָׂ ְוהָׂ

ֶליהָׂ  ר עָׂ ה ֲאֶשר ֶאְסתֵּ ל ַעל ַהִמטָׂ  ".  ֹנפֵּ

ַפל לשון עבר  , לומר שכבר נפל קודם  לא נאמר נָׂ

 .  לשון הווה   נֵֹּפל נאמר  אלא  לכן,  

  , מלמד שהיה רוצה לקום וביאר רבי אליעזר,  

 . ובא מלאך והפילו עליה 

אוי   בבית,  לי  שעושה  ממה  אוי  המלך  אמר 

 ממה שעושה לי בחוץ.  

 " שנאמר,  ֶאת  וזהו  ִלְכבֹוש  ֲהַגם  ַהֶמֶלְך  ַויֹאֶמר 

ִית  ַבבָׂ ִעִמי  ה  על  ַהַמְלכָׂ נוסף  זה  גם  כלומר   ,"

 אחר. 

 

 חרבונה 

אחשורוש   על  שהכעיסו  הללו  הדברים  לאחר 

 " נאמר  המן,  ִמן  על  ד  ֶאחָׂ ה  ַחְרבֹונָׂ ַויֹאֶמר 

ה  הַ  שָׂ ץ ֲאֶשר עָׂ עֵּ ה הָׂ י ַהֶמֶלְך ַגם ִהנֵּ ִריִסים ִלְפנֵּ ּסָׂ

ד   ֹעמֵּ ַהֶמֶלְך  ַעל  טֹוב  ִדֶבר  ֲאֶשר  ַכי  ְרדֳּ ְלמָׂ ן  מָׂ הָׂ

ה  ֹבַה ֲחִמִשים ַאמָׂ ן גָׂ מָׂ ית הָׂ  ". ְבבֵּ

אלעזר ו  רבי  באותה  ,  אמר  רשע  חרבונה  אף 
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 טז  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

  ןא כ ץחל לקבלת ה"בקיצור" 
 

   ?הריד  כרומ/ שכרו
 בר וןסיינ םע  ד"ו עלה יפנל  ןאכ ץחל

היה  עצתו ,  עצה  נתקיימה  שלא  שראה  ,  כיון 

ובא ודיבר  ,  מלהיות עם המן כלומר ברח  ,  מיד ברח 

 .  נגדו 

שנאמר   כ"ז ) וזהו  יו " כ"ב(,    איוב  לָׂ עָׂ ְך  ",  ְוַיְשלֵּ

על   פורענות  משליך  הוא  ברוך  כשהקדוש  כלומר, 

ַיְחֹמל "   הרשע  עליו, ְולֹא  ח "   "  ִיְברָׂ רֹוַח  בָׂ ",  ִמיָׂדֹו 

 כלומר בני סיעתו וחבריו בורחים מידו.  

 

ה "  כָׂ כָׂ ך ׁשָׂ לֶּ  " ַוֲחַמת ַהמֶּ

" לאחר   נאמר,  המן  את  ַהֶמֶלְך  שתלו  ַוֲחַמת 

ה  כָׂ כָׂ חמת  שָׂ "ותשך  נאמר  שלא  כך  ומתוך   ."

 " ונאמר  ה המלך",  כָׂ כָׂ שהכוונה  שָׂ משמע   ,"

 . שתי שכיכות ל 

אומרים   עולם    שככה יש  של  מלכו  של  אחת 

 . אחת של אחשורוש   שככה ו 

ממה שכעס על שרצה  אחת    שכחה ויש אומרים  

שכעס על שהרג  אחת    שכחה ו ,  אסתר להרוג את  

 . ושתי את  

 

 

 לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים 

אמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא  

,  לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים ,  אמר רב 

לו   להעניק  בניו,  משאר  אחד  בן  יעדיף  לא  כלומר 

   יותר מהם. 

מילת  סלעים  שני  משקל  כלומר    , שבשביל 

פסים,  כתונת  יעקב    בשביל  יותר  שנתן  ליוסף 

  , ונתגלגל הדבר ,  נתקנאו בו אחיו ,  משאר בניו 

   . וירדו אבותינו למצרים 

 

 נתינת חמש חליפות לבנימין 

אותם   ושלח  לאחיו,  יוסף  שנתוודע  לאחר 

ֹלת  לאביו, נאמר, "  ִאיש ֲחִלפֹות ְשמָׂ ַתן לָׂ ם נָׂ ְלכֻׁלָׂ

ִמן  ֲחִלֹפת    ּוְלִבְניָׂ ש  מֵּ ְוחָׂ ֶכֶסף  אֹות  מֵּ ְשֹלש  ַתן  נָׂ

ֹלת     כ"ב(.   בראשית מ"ה ) "  ְשמָׂ

,  אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק ויש לשאול,  

ונמכר   בו אחיו  ידי שהעדיפו אביו קנאו  שעל 

לעבד כפי שנתבאר, בדבר זה עצמו יכשל הוא  

 עצמו להעדיף את בנימין.  

כן,  שהסיבה שעשה   , רבי בנימין בר יפת וביאר 

  , שעתיד בן לצאת ממנו   לבנימין,   רמז רמז לו כי  

מלכות  לבושי  בחמשה  המלך  מלפני  ,  שיצא 

 והוא מרדכי.  

 " בו,  ַהֶמֶלְך  שנאמר  י  ִמִלְפנֵּ א  יָׂצָׂ ַכי  ְרדֳּ )א(  ּומָׂ

ַמְלכּות   ֶלת  )ב(  ִבְלבּוש  ב  )ג(  ְתכֵּ הָׂ זָׂ ַוֲעֶטֶרת  חּור  וָׂ

ה   ן )ה(  ְוַתְכִריְך בּוץ  )ד(  ְגדֹולָׂ מָׂ    " ְוַאְרגָׂ

 

 נפילת יוסף ובנימין איש על צואר אחיו 

י  כשנתוודע יוסף לאחיו נאמר, "  ַוִיֹפל ַעל ַצְּוארֵּ

יו  ארָׂ ַצּוָׂ ַעל  ה  כָׂ בָׂ ּוִבְניִָׂמן  ְבְך  ַויֵּ ִחיו  אָׂ "  ִבְניִָׂמן 

מ )  שהיתה    י"ד(.   ה " בראשית  אלעזר,  רבי  וביאר 

 .  הבכייה על חרבן המקדש והמשכן 

ִחיו ַוֵיְבךְ "   יוסף   " ַוִיפֹּל "  על  "  ַעל ַצְּואֵרי ִבְניִָׂמן אָׂ

של   בחלקו  להיות  שעתידין  מקדשים  שני 

 . ועתידין ליחרב   , בנימין 

יו "  ארָׂ ַצּוָׂ ַעל  ה  כָׂ בָׂ שילה  ",  ּוִבְניִָׂמן  משכן  על 

 . ועתיד ליחרב   , שעתיד להיות בחלקו של יוסף 

 

 השוואת ראיית האחים לראיית בנימין 

בשעה   אחיו  דעת  את  להניח  יוסף  כשרצה 

שאינו   להם  לומר  וביקש  אליהם,  שנתוודע 

ְוִהֵנה  מקפיד עליהם על מכירתו, אמר להם, " 

ִבְניִָׂמין   ִחי  אָׂ ְוֵעיֵני  רֹּאֹות  ם  ר  ֵעיֵניכֶּ ַהְמַדבֵּ ִפי  ִכי 

יֶכם   י"ב(.    בראשית מ"ה " ) ֲאלֵּ

כשם שאין    , אמר להם שכך    , רבי אלעזר וביאר  

כך    , שלא היה במכירתי   , ן אחי בלבי על בנימי 

יֶכם "   , אין בלבי עליכם  ר ֲאלֵּ כפי    ", ִכי ִפי ַהְמַדבֵּ

   . כן לבי 

 

 טוב מצרים ששלח יוסף לאביו 

לאחר שנתוודע   אל אביהם  יוסף  כשעלו אחי 

 " נאמר,  יוסף,  ֹּאת  אליהם  ְכז ַלח  ׁשָׂ ִביו  ּוְלאָׂ

ה ֲחמִֹּרים  רָׂ ִים   ֲעשָׂ ְוֶעֶשר ֲאֹתֹנת    נְֹּשִאים ִמּטּוב ִמְצרָׂ

ֶרְך  ִביו ַלדָׂ זֹון ְלאָׂ ֶלֶחם ּומָׂ ר וָׂ  כ"ג(.    בראשית מ"ה " ) ֹנְשֹאת בָׂ

אלעזר ו  רבי  אמר  יפת  בר  בנימין  רבי    , אמר 

הוא   לו,  ששלח  מצרים  שדעת  שטוב  ישן  יין 

הימנו  נוחה  מן  ש   , זקנים  לו  הטוב  הדבר  זה 
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 . הכל 

 

 ליה   סגיד   בעידניה   תעלא 

  בעידניה [  שועל ]= רגילים בני אדם לומר, תעלא  

מצלחת ]=  שעתו  תראה  ליה   [, אם    סגיד 

 [.  השתחווה לו ]= 

עצמו,   מחמת  לכך  ראוי  שאין  מי  גם  כלומר 

והוא גרוע מאחרים, פעמים מחמת השעה, יש  

 להשתחוות לו. 

מיתת   לאחר  היה  שכן  לומר  רצו  ומתחילה 

לו,   והשתחוו  יוסף  אחי  כשהלכו  כמו  יעקב, 

יו שנאמר, "  נָׂ יו ַוִיְפלּו ְלפָׂ ְלכּו ַגם ֶאחָׂ ַויֹאְמרּו ִהֶננּו  ַויֵּ

ִדים   י"ח(.    בראשית נ' " ) ְלָך ַלֲעבָׂ

ודחו זאת, כי אין לקרוא את יוסף לפני אחיו  

 שועל, שאינו גרוע מהם. 

כשבא יוסף לבקר את  ,  שכן היה ולבסוף אמרו,  

אביו  ש יעקב  לכבוד  ,  יעקב  לו  השתחווה 

בנו ,  מלכותו  שהוא  פי  על  ראוי  אף  זה  שעל   ,

 לומר, תעלא בעידניה סגיד ליה. 

 

 ניחומים שניחם יוסף את אחיו 

יראים   יוסף  אחי  כשהיו  יעקב,  מיתת  לאחר 

עמו,   שעשו  הרעה  את  להם  ישיב  עתה  שמא 

ל ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְפֶכם  " נאמר,   ֹנִכי ֲאַכְלכֵּ אּו אָׂ ה ַאל ִתירָׂ ְוַעתָׂ

ם  ר ַעל ִלבָׂ ם ַוְיַדבֵּ ם אֹותָׂ  כ"א(.    בראשית נ' ) "  ַוְיַנחֵּ

אלעזר וא  רבי  אמר  יפת  בר  בנימין  רבי  ,  מר 

להם   שאמר  שמתקבלי מלמד  על    ם דברים 

,  ומה עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד ,  הלב 

   ? נר אחד היאך יכול לכבות עשרה נרות 

 

ה "  ְיתָׂ ר   ַלְיהּוִדים הָׂ ן ִויקָׂ שֹּ ה ְושָׂ ה ְוִשְמחָׂ  " אֹורָׂ

הצלה   והיתה  המן  גזירת  שבטלה  לאחר 

ה  ליהודים נאמר, "  ה ְוִשְמחָׂ ה אֹורָׂ ְיתָׂ ַלְיהּוִדים הָׂ

ר  ֹשן ִויקָׂ  ".  ְושָׂ

על   מלמד  הזה  שגזר  והכתוב  דברים  ארבעה 

.  נתקיימו ,  ועתה כשבטלה גזרתו ,  המן שיבטלו 

 ואלו הם. 

ה . " א  ה  "   , אומר  וכן הוא . זו תורה   " אֹורָׂ ר ִמְצוָׂ ִכי נֵּ

ה אֹור   ר ְותֹורָׂ  כ"ג(.   משלי ו' " ) ְוֶדֶרְך ַחִיים תֹוְכחֹות מּוסָׂ

" ב  ה .  טוב   " ְוִשְמחָׂ יום  אומר .  זה  הוא  ,  וכן 

ַמְחתָׂ ְבַחֶגָך  "  ִוי  ְושָׂ ֶתָך ְוַהלֵּ ה ּוִבְנָך ּוִבֶתָך ְוַעְבְדָך ַוֲאמָׂ ַאתָׂ

ר ְוַהיָׂתֹום   ֶריָך ְוַהגֵּ ה ֲאֶשר ִבְשעָׂ נָׂ ַאְלמָׂ  י"ד(   דברים ט"ז )   " ְוהָׂ

ן . " ג  שֹּ ֹנִכי  "  , וכן הוא אומר . זו מילה  " ְושָׂ ש אָׂ שָׂ

ֶתָך   ִאְמרָׂ ב ַעל  רָׂ ל  לָׂ שָׂ א  ) ְכמֹוצֵּ קי"ט "  קס"ב(.    תהלים 

ֶתָך ו"  ולא    " ִאְמרָׂ במאמר  שניתנה  מילה,  זו 

" בדיבור,   ֱאֹלִהים שנאמר,  ם    ַויֹאֶמר  הָׂ ַאְברָׂ ֶאל 

ה ֶאת ְבִריִתי ִתְשֹמר     . ( ט'   ז " )בראשית י   " ְוַאתָׂ

ר . " ד  וכן    שהן כבודם של ישראל.   , אלו תפלין "  ִויקָׂ

אומר  ם  "   , הוא  שֵּ ִכי  ֶרץ  אָׂ הָׂ י  ַעמֵּ ל  כָׂ אּו    ה' ְורָׂ

ִמֶמךָׂ  ְראּו  ְויָׂ ֶליָך  עָׂ א    , ותניא י'(,    דברים כ"ח ) "  ִנְקרָׂ

   . אומר אלו תפלין שבראש   , רבי אליעזר הגדול 

 

 קריאת עשרת בני המן 

, שמות עשרת בני המן,  אמר רב אדא דמן יפו 

א "  תָׂ ת ַאְספָׂ ת ַדְלפֹון ְואֵּ א ְואֵּ תָׂ ת ַפְרַשְנדָׂ ת    . ְואֵּ ְואֵּ

א  תָׂ ֲאִרידָׂ ת  ְואֵּ ֲאַדְליָׂא  ת  ְואֵּ א  תָׂ ת    . פֹורָׂ ְואֵּ

א  א   ַפְרַמְשתָׂ תָׂ ַוְיזָׂ ת  ת ֲאִרַדי ְואֵּ ת ֲאִריַסי ְואֵּ "  ְואֵּ

ת " והמילה   רֶּ אחריהן "  ֲעשֶּ להם  ,  הסמוכה 

יחד   לאומרם  אחת צריך  שכולם  ,  בנשימה 

 . הוציאו נשמתם יחד 

 

 מורדיא דלברות 

והיה   ספינות,  בו  מוליכים  שהיו  נהר  הוא  לברות 

למנהיגי הספינות עץ ארוך שבו הם מרחיקים את  

הספינה מהאבנים והמכשולים, והוא נקרא מורדיא  

 דלברות. 

 

 וי"ו של ויזתא 

א של המילה " וי"ו    , אמר רבי יוחנן  תָׂ צריך    ", ַוְיזָׂ

ולהאריכה ל  למורדיא  מותחה  דומה  שתהא   ,

 של לברות.  

יזתא ו 
 

והטעם לכך שיש להאריכה באופן שתהא דומה  

משום שכן היה העץ שעליו נתלו  לעץ ארוך,  
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, שכולם נתלו על עץ אחד ארוך, והיו  בני המן 

 תלויים בו זה למטה מזה. 

 

 כתיבת השירות 

דרש רבי שילא איש  ,  אמר רבי חנינא בר פפא 

כגון שירת הים  ,  כל השירות כולן ,  כפר תמרתא 

דבורה,  אריח    ושירת  לבינה נכתבות  גבי  ,  על 

 . ולבינה על גבי אריח 

וכל  ,  וחלק על גבי כתב ,  כלומר כתב על גבי חלק 

חלק  חצי  של  שיעור  יהיה  או    כתב  שתחתיו 

 . כמו שאריח הוא שיעור של חצי לבנה מעליו,  

   אריח=כתב   
  חלק =לבנה  
   אריח=כתב   
  חלק =לבנה  
   אריח=כתב   
  חלק =לבנה  
   אריח=כתב   
  חלק =לבנה  
   אריח=כתב   
  חלק =לבנה  
   אריח=כתב   

 

 

המן  בני  של  שירה  זה  מכלל  כלומר  ,  יוצאים 

וכן    כתיבת עשרת בני המן שהם כתובים כמו שירה, 

שהן כתובות אריח על גבי  ,  שירת מלכי כנען 

 . ולבנה על גבי לבנה ,  אריח 

כלומר כתב על גבי כתב, וחלק על גבי חלק, וגם  

 באלו החלק הוא פי שתים מהכתב.  

כדי   כתב,  גבי  על  שבאלו הכתב  לכך  והסיבה 

 שלא תהא תקומה למפלתם. 

 אריח=כתב  לבנה=חלק  אריח=כתב 
 אריח=כתב  לבנה=חלק  אריח=כתב 
 אריח=כתב  לבנה=חלק  אריח=כתב 
 אריח=כתב  לבנה=חלק  אריח=כתב 
 אריח=כתב  לבנה=חלק  אריח=כתב 
 אריח=כתב  לבנה=חלק  אריח=כתב 
 אריח=כתב  לבנה=חלק  אריח=כתב 
 אריח=כתב  לבנה=חלק  אריח=כתב 
 אריח=כתב  לבנה=חלק  אריח=כתב 

 
יש  ת  ִאִֽ    ְואֵּ

א  תָׂ ת  ַפְרַשְנדָׂ    ְואֵּ

ת  ַדְלפֹון     ְואֵּ

א  תָׂ ת  ַאְספָׂ    ְואֵּ

א  תָׂ ת  פֹורָׂ    ְואֵּ

ת  ֲאַדְליָׂא     ְואֵּ

א  תָׂ ת  ֲאִרידָׂ    ְואֵּ

א  ת  ַפְרַמְשתָׂ    ְואֵּ

ת  ֲאִריַסי     ְואֵּ

ת  ֲאִרַדי     ְואֵּ

א וַ  תָׂ ְיזָׂ  ֲעֶשֶרת  

 

 דברי אחשורוש לאסתר על מספר ההרוגים 

לומר לאסתר את שארע    כשהתחיל אחשורוש 

בשונאיהם,   היהודים  שנלחמו  התחיל  ביום 

ד  כך, " דבריו   ְרגּו ַהְיהּוִדים ְוַאבֵּ ה הָׂ ְבשּוַשן ַהִבירָׂ

ר   ִבְשאָׂ ן  מָׂ הָׂ י  ְבנֵּ ֲעֶשֶרת  ת  ְואֵּ ִאיש  אֹות  מֵּ ש  ֲחמֵּ

שּו  ,  בכעס ", ומשמע שדיבר  ְמִדינֹות ַהֶמֶלְך ֶמה עָׂ

 .  שהרגו היהודים אנשים רבים 

,  ואמר ,  ושינה טעמו ,  ובא מלאך וסתרו על פיו 

עֹוד  "  ֵתך  ׁשָׂ ַבקָׂ ּוַמה  ך  לָׂ ֵתן  ְוִינָׂ ֵתך  ְשֵאלָׂ ּוַמה 

ש   ".  ְוֵתעָׂ

 

 מצוות קריאת המגילה 

לּו  " במגילה,    נאמר  חֵּ הֵּ ֲאֶשר  ת  אֵּ ַהְיהּוִדים  ל  ְוִקבֵּ

יֶהם  ֲאלֵּ ַכי  ְרדֳּ מָׂ ַתב  כָׂ ֲאֶשר  ת  ְואֵּ ֶבן    . ַלֲעשֹות  ן  מָׂ הָׂ ִכי 

ַשב ַעל ַהְיהּוִדים   ל ַהְיהּוִדים חָׂ ר כָׂ ִגי ֹצרֵּ ֲאגָׂ א הָׂ תָׂ ַהְמדָׂ

ם  ּוְלַאְבדָׂ ם  מָׂ ְלהֻׁ ל  ַהגֹורָׂ הּוא  פּור  ְוִהִפיל  ם    . ְלַאְבדָׂ

יָׁׂשּוב   ר  ַהֵספֶּ ִעם  ַמר  אָׂ ך  לֶּ ַהמֶּ ִלְפֵני  ּה  ּוְבבֹּאָׂ

ה  עָׂ רָׂ ַשב ַעל ַהְיהּוִד   ַמֲחַׁשְבתֹו הָׂ ים ַעל רֹאשֹו  ֲאֶשר חָׂ

ץ  עֵּ יו ַעל הָׂ נָׂ לּו ֹאתֹו ְוֶאת בָׂ  ".  ְותָׂ

ִעם  "   ואין כוונת הכתוב  ַמר  אָׂ ַהֶמֶלְך  י  ִלְפנֵּ ה  ּוְבֹבאָׂ

ה  עָׂ רָׂ הָׂ ַמֲחַשְבתֹו  יָׂשּוב  ֶפר  אסתר  ",  ַהּסֵּ שכשבאה 

ז  י ֹמֶשה יִָׂשיר אָׂ ל ּוְבנֵּ אֵּ ה ֶאת ִיְשרָׂ ַויֹאְמרּו ַלה' ַהזֹאת ַהִשירָׂ
אֹמר ה לֵּ אָׂ ֹאה גָׂ ה ַלה' ִכי גָׂ ִשירָׂ  סּוס אָׂ

ה ַביָׂם מָׂ ת יָׂה ַוְיִהי ִלי ְוֹרְכבֹו רָׂ ִזי ְוִזְמרָׂ  עָׂ

ה הּו ִלישּועָׂ ִלי ְוַאְנוֵּ י ֶזה אֵּ  ֱאֹלהֵּ

ִבי ַוֲאֹרְמֶמְנהּו ה ה' אָׂ מָׂ  ה' ִאיש ִמְלחָׂ

ה ַביָׂם ְשמֹו ילֹו יָׂרָׂ  ּוִמְבַחר ַמְרְכֹבת ַפְרֹעה ְוחֵּ

ְבעּו ְבַים סּוף יו טֻׁ ִלשָׂ  ְתֹהֹמת ְיַכְסיֻׁמּו יְָׂרדּו ִבְמצֹוֹלת ְכמֹו  שָׂ

ֶבן ִרי ַבֹכחַ  אָׂ  ְיִמיְנָך ְיִמיְנָך ה' ֶנְאדָׂ

 ּוְבֹרב ְגאֹוְנָך ַתֲהֹרס ה' ִתְרַעץ אֹויֵּב

ֶמיָך מֹו ַכַ ש קָׂ  ּוְברּוחַ  ְתַשַלח ֲחֹרְנָך יֹאְכלֵּ

ד ַאֶפיָך ֶנֶעְרמּו ַמִים  ִנְצבּו ְכמֹו נֵּ

ְפאּו ְתֹהֹמת ְבֶלב יָׂם ֹנְזִלים ַמר קָׂ  אָׂ

מֹו אֹויֵּב ֶאְרֹדף ַאִשיג אֵּ ל ִתְמלָׂ לָׂ ק שָׂ  ֲאַחלֵּ

ִדי ַנְפִשי מֹו יָׂ ִריק ַחְרִבי תֹוִרישֵּ ַשְפתָׂ  אָׂ  נָׂ

מֹו יָׂם ְללּו ַכעֹוֶפֶרת ְבַמִים ְברּוֲחָך ִכּסָׂ  צָׂ

ִלם ה' ַאִדיִרים אֵּ ה בָׂ ֹמכָׂ  ִמי ִמי כָׂ

ר ַבֹ ֶדש ה ֶנְאדָׂ ֹמכָׂ ה כָׂ א ְתִה ת ֹעשֵּ  נֹורָׂ

ֶרץ ֶפֶלא מֹו אָׂ עֵּ ִטיתָׂ ְיִמיְנָך ִתְבלָׂ ִחיתָׂ  נָׂ  נָׂ

ְלתָׂ  אָׂ ה ְבַחְסְדָך ַעם זּו גָׂ ְזָך ֶאל ְנוֵּ ַהְלתָׂ ְבע   נֵּ

ְדֶשָך זּון ק  ְמעּו ַעִמים ִיְרגָׂ  ִחיל שָׂ

ֶשת י ְפלָׂ ַחז ֹיְשבֵּ י אָׂ ז ִנְבֲהלּו ַאלּופֵּ  אָׂ

ַעד ֱאדֹום מֹו רָׂ ב יֹאֲחזֵּ י מֹואָׂ ילֵּ ֹמגּו אֵּ  נָׂ

ַען י ְכנָׂ ה ֹכל ֹיְשבֵּ תָׂ ימָׂ יֶהם אֵּ  ִתֹפל ֲעלֵּ

ַפַחד ֶבן וָׂ אָׂ  ַעד  ִבְגֹדל ְזרֹוֲעָך ִיְדמּו כָׂ

 ַעד ַיֲעֹבר ַעם זּו ַיֲעֹבר ַעְמָך ה'

ִניתָׂ  ְתָך קָׂ מֹו ְבַהר ַנֲחלָׂ עֵּ מֹו ְוִתטָׂ כֹון ְתִבאֵּ   מָׂ

ַעְלתָׂ ה' י כֹוְננּו ְלִשְבְתָך פָׂ ש ֲאֹדנָׂ  ִמְ דָׂ

ֶדיָך ֶעד ה' יָׂ ם וָׂ  ִכי ִיְמֹלְך ְלֹעלָׂ

יו ַביָׂם שָׂ רָׂ א סּוס ַפְרֹעה ְבִרְכבֹו ּוְבפָׂ ֶשב  בָׂ ֶהםה'ַויָׂ   ֲעלֵּ

י ַהיָׂם ה ְבתֹוְך ַהיָׂם ֶאת מֵּ שָׂ ְלכּו ַבַיבָׂ ל הָׂ אֵּ י ִיְשרָׂ  ּוְבנֵּ
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 טז  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

  ןא כ ץחל לקבלת ה"בקיצור" 
 

   ?הריד  כרומ/ שכרו
 בר וןסיינ םע  ד"ו עלה יפנל  ןאכ ץחל

המלך  בספר  ,  לפני  שיכתב  אסתר  בקשה 

 .  שישוב מחשבת המן 

אסתר  לאמירת  הכתוב  כוונת  אם  למלך,    כי 

כתוב  להיות  צריך  ך  "   היה  לֶּ ַהמֶּ ִלְפֵני  ּה  ּוְבבֹּאָׂ

 ".  ה אמר 

הכתוב  כוונת  במגילה ,  אלא  המסופר  ,  שכל 

ובאה אסתר  ,  שהמן חשב על היהודים לאבדם 

לו  להתחנן  המלך  זה ,  לפני  ִעם  "   כל  ַמר  אָׂ

ר   ".  ַהֵספֶּ

כל שנה    כלומר יאמר כל אחד בפיו מהמגילה 

 . גילה ומכאן שמצווה לקרוא את המ ושנה,  

 

 מגילה צריכה שרטוט כספר תורה 

ת "   במגילה  נאמר  ֱאמֶּ לֹום וֶּ אמר רבי  ", ו ִדְבֵרי ׁשָׂ

אסי   או תנחום   שרטוט    , רבי  שצריכה  מלמד 

כספר תורה עצמו,  כלומר    כאמיתה של תורה 

 . הלכה למשה מסיני מ שרטוט  שצריך  

 

 הדברים שגרמו לנס פורים 

 " יוחנן, סוף הפסוק,  ַהצֹּמֹות  ִדְבֵרי  לדברי רבי 

ם  תָׂ שאחריו  ְוַזֲעקָׂ הכתוב  תחילת  עם  נמשך   "

ה "  ֵאלֶּ ְסֵתר ִקַים ִדְבֵרי ַהֻפִרים הָׂ  ".  ּוַמֲאַמר אֶּ

ש  להצלה  ללמד  גרמו  יחד  אלה  דברים  שני 

פורים  וגם  ולנס  וזעקתם,  הצומות  דברי  גם   ,

 מה שבאה אסתר ואמרה דבריה לאחשורוש. 

 

ַכי ַהְיהּוִדי  "  ְרדֳּ צּוי  ...  מָׂ יו רָׂ חָׂ  " ְלרֹּב אֶּ

ַכי ַהְיהּוִדי ִמְשֶנה  נאמר בסוף המגילה, "  ְרדֳּ ִכי מָׂ

ְלֹרב   צּוי  ְורָׂ ַלְיהּוִדים  דֹול  ְוגָׂ רֹוש  ֲאַחְשוֵּ ַלֶמֶלְך 

יו   .  ולא לכל אחיו ",  ֶאחָׂ

סנהדרין  מקצת  ממנו  שפרשו  לפי  ,  מלמד 

 . שבטל מדברי תורה ונכנס לשררה 

 

 גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות 

גדול תלמוד תורה יותר מהצלת    , רב יוסף   אמר 

 .  נפשות 

, בימי כורש, כשעלה מרדכי עם  שכן מתחילה 

 .  נמנה מרדכי אחרי ארבעה זרובבל מן הגולה,  

 " ֶבל  שנאמר,  בָׂ ְזרֻׁ ִעם  אּו  בָׂ )ב(  יֵּשּוַע  )א(  ֲאֶשר 

יָׂה  )ג(  ְנֶחְמיָׂה   יָׂה  )ד(  ְשרָׂ לָׂ ן  )ה(  ְרעֵּ ַכי ִבְלשָׂ ְרדֳּ ר  מָׂ ִמְספָׂ

ל  אֵּ י ַעם ִיְשרָׂ ה ִמְסַפר ַאְנשֵּ  ב'(.   עזרא ב' " ) ִבְגַוי ְרחּום ַבֲענָׂ

אף על פי  ,  משנה למלך מרדכי  ולאחר שנעשה 

ישראל  נפשות  אצל  ,  שהציל  חשיבותו  ירדה 

עם  ו ,  החכמים  הבאים  את  שוב  כשהזכירו 

האחרון,   דריוש  בימי  מרדכי  נמנה  זרובבל, 

 .  ישה אחרי חמ 

ֶבל  שנאמר "  בָׂ ִאים ִעם ְזרֻׁ ְנֶחְמיָׂה  )ב(  יֵּשּוַע  )א(  ַהבָׂ

ִני  )ה(  ַרַעְמיָׂה  )ד(  ֲעַזְריָׂה  )ג(   ן  )ו(  ַנֲחמָׂ ִבְלשָׂ ַכי  ְרדֳּ מָׂ

ל  אֵּ י ַעם ִיְשרָׂ ה ִמְסַפר ַאְנשֵּ נחמיה  " ) ִמְסֶפֶרת ִבְגַוי ְנחּום ַבֲענָׂ

 ז'(.   ז' 

 

 גדול תלמוד תורה יותר מבנין בית המקדש 

גדול תלמוד   , רב שמואל בר מרתא  או אמר רב 

 .  תורה יותר מבנין בית המקדש 

שכן מצינו בעזרא שלא עלה עם זרובבל בימי  

עד   , כורש  בבבל  השביעית    והתעכב  השנה 

   . לאחר שנבנה הבית   , לדריוש האחרון 

ַלִם  "   שנאמר  ְירּושָׂ ִהיא  ַויָׂבֹא  ַהֲחִמיִשי  ַבֹחֶדש 

   . ( ' ח' )עזרא ז "  ְשַנת ַהְשִביִעית ַלֶמֶלְך 

  ואמרו במדרש שהסיבה לכך שהתעכב בבבל, 

   . תורה מפי ברוך בן נריה   שם היה לומד  כי  

עזרא   עלה  לא  תורה,  תלמוד  שבשביל  הרי 

 להתעסק בבנין בית המקדש. 

 

 גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם 

,  אמר רבה אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא 

 .  גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם 

אותן   עשרה  שכל  יעקב  ארבע  שהיה  שנים 

בהם    ולא קיים   , ולמד תורה   אבינו בבית עבר 

אב מצוות   נענש ,  כבוד  שיתבאר  לא  כפי   ,

   בעזה"י בדף י"ז. 
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