
 

 

 

 
  מסכת מגילה 

 קיילא שיינדל בת אסתר רחל ל בכל    ' הצלחה וברכת ה   לבריאות 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

הערה חשובה: המילים המודגשות הן תמצית  

 העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן 

 

 דף יא 

 

 "ַוַיט ָעֵלינּו ֶחֶסד ִלְפֵני ַמְלֵכי ָפַרס. "ו 

בענין איגרת   דורש כשהיה    ,רב דימי בר יצחק

  .היה מתחיל לדרוש מקרא זה ,פורים

ינּו קֵ ִכי ֲעָבִדים ֲאַנְחנּו ּוְבַעְבֻדֵתנּו לֹא ֲעָזָבנּו ֱאֹל"

ָלֶתת ָלנּו ִמְחָיה   ָעֵלינּו ֶחֶסד ִלְפֵני ַמְלֵכי ָפַרס ַוַיט  

ינּו ּוְלַהֲעִמיד ֶאת ָחְרֹבָתיו ְוָלֶתת ָלנּו  קֵ ְלרֹוֵמם ֶאת ֵבית ֱאל 

ּוִבירּוָשָלִם ִביהּוָדה  )ָגֵדר  ט' "  בזמן    ?מתיוט'(    עזרא 

 . המן 

 

 " ּוַבַמִים ִהְרַכְבָת ֱאנֹוׁש ְלרֹאֵׁשנּו ָבאנּו ָבֵאׁש . " ז

פפא בר  חנינא  בענין   דורשכשהיה    ,רבי 

,  היה מתחיל לדרוש מקרא זה  ,איגרת פורים

ָבאנּו " ְלרֹאֵׁשנּו  ֱאנֹוׁש  ּוַבַמִים    ִהְרַכְבָת  ָבֵאש 

  י"ב(  ו "תהלים ס) " ַוּתֹוִציֵאנּו ָלְרָוָיה

נבוכדנצר הרשע  –"  ָבֵאׁש " שהטילנו    ,בימי 

 . לתוך הכבשן 

פרעה  –  "ּוַבַמִים" את ,  בימי  שהשליך 

  .הנולדים ליאור

  .בימי המן  –" ַותֹוִציֵאנּו ָלְרָוָיה"

 

 " ינּו קֵ ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאֹל. "ח

  , בענין איגרת פורים  דורשכשהיה    ,יוחנןרבי  

  .היה מתחיל לדרוש מקרא זה

ְלֵבית  " ֶוֱאמּוָנתֹו  ַחְסּדֹו  ָכל  ָזַכר  ָראּו  ִיְשָרֵאל 

   . ג'(  ח "תהלים צ) "  ינּוקֵ ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְישּוַעת ֱאל

הדבר?   היה  ואסתרומתי  מרדכי   ,בימי 

האומות לכל  נגלה    נשלחו ש,  שהדבר 

 .אגרות בכל העולםה

 

 " ֲאִרי ֹנֵהם ְוֹדב ׁשֹוֵקק ֹמֵׁשל ָרָׁשע ַעל ַעם ָדל . " ט

 , בענין איגרת פורים  דורשכשהיה    ,ריש לקיש

ֲאִרי ֹנֵהם ְוֹדב  " ,  היה מתחיל לדרוש מקרא זה

   ט"ו( משלי כ"ח ) " שֹוֵקק ֹמֵשל ָרָשע ַעל ַעם ָּדל

 שנאמר בו  .זה נבוכדנצר הרשע  –  "ֲאִרי ֹנֵהם"

ְבכֹו  " ּוַמְשִחית ּגֹוִים ָנַסע ָיָצא ִמְמֹקמֹו  ָעָלה ַאְרֵיה ִמסֻּ

ַאְרֵצְך   יֹוֵשבָלשּום  ֵמֵאין  ִּתֶציָנה  ָעַרִיְך  )ְלַשָמה  ירמיהו  " 

   ז'(. ד'

שנאמר בחלום   ,זה אחשורוש  –  "ְוֹדב ׁשֹוֵקק"

 ַוֲארּו ֵחיָוה ָאֳחִרי ִתְנָיָנה "  על ארבע המלכויות,

שניה[ אחרת  חיה  ְלֹדב  ]=והנה  ]=דומה    ָּדְמָיה 

ֵבין ִשַנה ְוֵכן    ְוִלְשַטר ַחד ֳהִקַמת ּוְתָלת ִעְלִעין ְבפַֻּמה   לדב[

  שנה ו  . ה'(  דניאל ז'" )ָאְמִרין ַלה קּוִמי ֲאכִֻּלי ְבַשר ַשִּגיא

יוסף פרסיים  ,רב    ם ושותי  םשאוכלי  ,אלו 

  ,כדוב  בשרב  ]=עטופים[ ם  ומסורבלי  ,כדוב

  .ואין להם מנוחה כדוב ,שער כדוב םומגדלי

   .זה המן  – "ֹמֵׁשל ָרָׁשע "

ָדל" ַעם  שהם דלים מן    ,ישראלאלו    –  "ַעל 

   .המצות

 

 " ַבֲעַצְלַתִים ִיַמְך ַהְמָקֶרה. "י

אלעזר איגרת   דורשכשהיה    ,רבי  בענין 

זה  ,פורים מקרא  לדרוש  מתחיל  , היה 

ַבֲעַצְלַּתִים ִיַמְך ַהְמָקֶרה ּוְבִשְפלּות ָיַדִים ִיְדלף "

   ' י"ח(. קהלת י )" ַהָבִית

להם   שהיה  עצלות  שלא   ,לישראלבשביל 

דוש ברוך  הקשונאו של נעשה    ,עסקו בתורה

להושיע  , מךהוא   יכול  היה  שלא  שנאמר  ,  כמי 

   ."ַבֲעַצְלַּתִים ִיַמְך ַהְמָקֶרה"

עניו  אלא  מך  הּוא "  ,שנאמר,  אין  ָמְך  ְוִאם 

ְוֶהֱעִמידֹו ִלְפֵני ַהֹכֵהן ְוֶהֱעִריְך ֹאתֹו ַהֹכֵהן ַעל ִפי   ֵמֶעְרֶכָך

   . ח'( ויקרא כ"ז" )ֲאֶשר ַּתִשיג ַיד ַהֹנֵדר ַיֲעִריֶכנּו ַהֹכֵהן

  , שנאמר,  דוש ברוך הואואין מקרה אלא הק

ֲעִליֹוָתיו " ַבַמִים  ְרכּובֹו    ַהְמָקֶרה  ָעִבים  ַהָשם 

   ג'(. תהלים ק"ד" )ַהְמַהֵלְך ַעל ַכְנֵפי רּוחַ 

 
 " ֶׁשָהָיה ָלנּו ְבקּום ָעֵלינּו ָאָדם ה' לּוֵלי . " יא

בענין איגרת    דורש כשהיה    ,רב נחמן בר יצחק
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 דף יא  מסכת מגילה 

 קיילא שיינדל בת אסתר רחל ל בכל    ' הצלחה וברכת ה   לבריאות 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

  .היה מתחיל לדרוש מקרא זה ,פורים

ֶשָהָיה ָלנּו יֹאַמר   ה'ִשיר ַהַמֲעלֹות ְלָדִוד לּוֵלי  "

ִיְשָרֵאל ָעֵלינּו    ה'לּוֵלי  .  ָנא  ְבקּום  ָלנּו  ֶשָהָיה 

קכ"ד)"  ָאָדם עלינו    .ב'( -א'  תהלים    " ָאָדם "קם 

   .המן  ו זהו , ולא מלך

 

 ִבְרבֹות ַצִדיִקים ִיְשַמח  . "יב

 " ָהָעם ּוִבְמֹׁשל ָרָׁשע ֵיָאַנח ָעם

היה   ,בענין איגרת פורים  דורשכשהיה    ,ארב

זה מקרא  לדרוש  ַצִּדיִקים  ִבְרבֹות  ",  מתחיל 

  משלי כ"ט )"  ִיְשַמח ָהָעם ּוִבְמֹשל ָרָשע ֵיָאַנח ָעם

 ב'(. 

ָהָעם" ִיְשַמח  ַצִדיִקים  זה מרדכי   –  "ִבְרבֹות 

ָיָצא"  ,שנאמר  .ואסתר ַכי  ַהֶמֶלְך   ּוָמְרדֳּ ִמִלְפֵני 

ְוַתְכִריְך  ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ְּגדֹוָלה  ִבְלבּוש ַמְלכּות ְּתֵכֶלת ָוחּור 

)אסתר  "  ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָצֲהָלה ְוָשֵמָחהבּוץ ְוַאְרָּגָמן  

 ח' ט"ו(. 

 שנאמר .  זה המן   –  "ּוִבְמֹׁשל ָרָׁשע ֵיָאַנח ָעם "

ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים ִבְדַבר ַהֶמֶלְך ְוַהָּדת ִנְּתָנה ְבשּוַשן  "

ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן  ִלְׁשתֹות  ְוַהֶמֶלְך ְוָהָמן ָיְׁשבּו  ַהִביָרה  

 )אסתר ג' ט"ו(  " ָנבֹוָכה

 

 ִכי ִמי גֹוי ָגדֹול ֲאֶׁשר  . "יג

 " ים ְקֹרִבים ֵאָליו ִק לֹו ֱאֹל

  , בענין איגרת פורים  דורשכשהיה    ,מתנה  רב

  .היה מתחיל לדרוש מקרא זה

ים ְקֹרִבים ֵאָליו  ִק ִכי ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶשר לֹו ֱאל"

 ז'(.  דברים ד'" )ינּו ְבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליוקֵ ֱאלה' כַ 

שבאה   הזה  המקרא  התקיים  פורים  ובעניין 

 .ההצלה על ידי התפילה והצום

 

 " ים ִק ֲהִנָסה ֱאֹלאֹו . "יד

פורים  דורשכשהיה    ,אשי  רב איגרת    , בענין 

  .היה מתחיל לדרוש מקרא זה

ֱאל" ֲהִנָסה  ּגֹוי  ים  ִק אֹו  ִמֶקֶרב  גֹוי  לֹו  ָלַקַחת  ָלבֹוא 

ְבַמֹסת ְבֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע  

ָלֶכם   ָעָשה  ֲאֶשר  ְכֹכל  ְּגֹדִלים  ּוְבמֹוָרִאים    ה' ְנטּוָיה 

 ל"ד(. דברים ד' " )יֶכם ְבִמְצַרִים ְלֵעיֶניָךקֵ ֱאל

המקרא   התקיים  פורים  ידי  ובעניין  על  הזה 

מתוך העמים   ישראל  ברוך את  שרומם הקדוש 

 .  שהיה מצוי בהם

 

 ְוִהְתַמַכְרֶתם ָׁשם ְלֹאְיֶביָך . "טו 

 "ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ְוֵאין ֹקֶנה

היה מתחיל   ,איגרת פורים  דורשכשהיה    ,רב

   .לדרוש מקרא זה

ִמְצַרִים ָבֳאִנּיֹות ַבֶּדֶרְך ֲאֶשר ָאַמְרִּתי ְלָך לֹא    ה'ֶוֱהִשיְבָך  "

ִלְרֹאָתה   עֹוד  ְלֹאְיֶביָך ֹתִסיף  ָשם  ְוִהְתַמַכְרֶּתם 

   .ס"ח(  דברים כ"ח )"  ַלֲעָבִדים ְוִלְשָפחֹות ְוֵאין ֹקֶנה 

שגזר ,  ובעניין פורים התקיים המקרא הזה

אותם   לקנות  יוכלו  ולא  ימותו  שכולם  המן 

אסתרלעבדי שאמרה  וכמו  "ם,  ִנְמַכְרנּו ,  ִכי 

ְוִאּלּו  ּוְלַאֵבד  ַלֲהרֹוג  ְלַהְׁשִמיד  ְוַעִמי  ֲאִני 

ֶהֱחַרְׁשִתי ִנְמַכְרנּו  ְוִלְׁשָפחֹות  ֵאין   ַלֲעָבִדים  ִכי 

 ד'(.   'אסתר ז )" ַהָצר שֶֹוה ְבֵנֶזק ַהֶמֶלְך

 

 " ְלַכֹּלָתםלֹא ְמַאְסִתים ְולֹא ְגַעְלִתים . "טז

פורים  דורשהיה  כש  ,שמואל איגרת    , בענין 

זה מקרא  לדרוש  מתחיל  זֹאת  ",  היה  ַּגם  ְוַאף 

לֹא ְמַאְסִּתים ְולֹא ְגַעְלִּתים ִבְהיֹוָתם ְבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם  

ֲאִני  ְלַכֹּלָתם   ִכי  ִאָּתם  ְבִריִתי  "  יֶהםקֵ ֱאל  ה'ְלָהֵפר 

 מ"ד(.  ויקרא כ"ו)

   .בימי יוונים –" ְמַאְסִתים לֹא "

ש גורסים  וי .בימי נבוכדנצר – " ְולֹא ְגַעְלִתים"

   קיסר.  בימי אספסיינוס

   .בימי המן  – "ְלַכֹּלָתם"

ִאָתם" ְבִריִתי  פרסיים  –"  ְלָהֵפר  ש וי  .בימי 

   .בימי רומייםגורסים 

   .בימי גוג ומגוג –" יֶהםקֵ ֱאֹל ה' ִכי ֲאִני "

באופן אחר את הכתוב הזה    דרשו במתניתא  ו 

 מדברי שמואל.

ְמַאְסִתים" שהעמדתי    ,בימי כשדים  –"  לֹא 

  .להם דניאל חנניה מישאל ועזריה

שהעמדתי להם    , בימי יוונים   –   " ְולֹא ְגַעְלִתים " 
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 דף יא  מסכת מגילה 

 קיילא שיינדל בת אסתר רחל ל בכל    ' הצלחה וברכת ה   לבריאות 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

הצדיק  ובניו   שמעון  כהן    וחשמונאי  ומתתיה 

   . גדול 

המן   –"  ְלַכֹּלָתם" להם   ,בימי  שהעמדתי 

   .מרדכי ואסתר

ִאָתם" ְבִריִתי  פרסיים  – "  ְלָהֵפר  ש וי  בימי 

שהעמדתי להם של בית   בימי רומיים,גורסים  

   .רבי וחכמי דורות

שאין   ,לעתיד לבוא  –  "יֶהםקֵ ֱאֹל  ה' ִכי ֲאִני  "

  .כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם

 מתניתא  שמואל  

 בימי כשדים  בימי יוונים  לֹא ְמַאְסִתים 

 ְגַעְלִתים ְולֹא 
  נבוכדנצר  בימי

 בימי גורסים ויש
 קיסר  אספסיינוס

 בימי יוונים 

 בימי המן  בימי המן  ְלַכֹּלָתם 

 ְלָהֵפר ְבִריִתי ִאָתם 
 פרסיים  בימי

 בימי גורסים ויש
 רומיים

  פרסיים בימי

 בימי גורסים ויש
 רומיים

 לעתיד לבוא  בימי גוג ומגוג  יֶהם קֵ ֱאֹל ה'ִכי ֲאִני 

 

 "ְוִאם לֹא תֹוִריׁשּו ֶאת ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ". יז

לוי פוריםדורש  כשהיה    ,רבי  איגרת    , בענין 

זה מקרא  לדרוש  מתחיל  לֹא "  .היה  ְוִאם 

ָהָאֶרץ   ֹיְשֵבי  ֶאת  ֲאֶשר  תֹוִרישּו  ְוָהָיה  ִמְפֵניֶכם 

ְוָצֲררּו ּתֹוִתירּו ֵמֶהם ְלִשִכים ְבֵעיֵניֶכם ְוִלְצִניִנם ְבִצֵּדיֶכם  

ָבה  ֹיְשִבים  ַאֶּתם  ֲאֶשר  ָהָאֶרץ  ַעל  )ֶאְתֶכם  ל"ג"   במדבר 

   .נ"ה(

על   שאול  שחמל  על  נענשו  אלו  אף  כלומר 

  .עמלק

 

 ְוָהָיה ַכֲאֶׁשר ִדִמיִתי  . "יח

 " ַלֲעשֹות ָלֶהם ֶאֱעֶשה ָלֶכם

 , בענין איגרת פורים  דורשכשהיה    ,רבי חייא

ְוָהָיה ַכֲאֶשר  "  ,היה מתחיל לדרוש מקרא זה

ָלֶכם ֶאֱעֶשה  ָלֶהם  ַלֲעשֹות   במדבר ל"ג)"  ִּדִמיִתי 

כמעט  ,  אם לא שנעשה להם נס,  כלומרנ"ו(,  

 .כלו 

 

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש הּוא ֲאַחְׁשֵורֹוׁש   ִביֵמי ַוְיִהי ]אסתר א' א'[ 

 .ַהֹמֵלְך ֵמֹהדּו ְוַעד כּוׁש ֶׁשַבע ְוֶעְשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה

 

 " ַוְיִהי"פתיחת המגילה בלשון 

", וביאר ַוְיִהימגילת אסתר פותחת במילה "

 ". ויי והי"לשון צער כמו רב שהוא 

 

 ֲאַחְׁשֵורֹוׁשלמה נקרא שמו 

רב מלשון    ֲאַחְשֵורֹוש,  לדעת  זה  בשם  נקרא 

דומה לנבוכדנצר   על שם שהיהאח של ראש,  

נבוכדנצר בן גילו של  גם  היה  ו   ,ראשהנקרא  

ודעה    ראשהנקרא   אחד  מזל  בני  ששניהם 

 אחת. 

ראש נבוכדנצר  נקרא  ארבע ?  והיכן  בחלום 

ש "  פתרהמלכויות,  דניאל,  הּוא   הַאְנְת לו 

 )דניאל ב' ל"ח(.  " ֵראָׁשה ִדי ַדֲהָבא

דומים  היו  בית  ?  ובמה  את  החריב  נבוכדנצר 

מישראל  רבים  והרג  ואחשורוש  .  המקדש 

שיסד זרובבל    הבית יסוד  ביקש להחריב את  

אחשורוש  לפני  כורש  בימי  המקדש  ,  בבית 

ּוְבַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִבְתִחַּלת ַמְלכּותֹו  , " שנאמר 

)עזרא ד'  "  ִשְטָנה ַעל ֹיְׁשֵבי ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם ָכְתבּו  

כמבואר    וכמו כן ביקש להרוג את ישראל ו'(,  

 במגילה. 

שמואל  על    ֲאַחְשֵורֹוש ,  ולדעת  זה  בשם  נקרא 

בימיו  שום   ישראל  של  פניהם  שהושחרו 

   . כשולי קדרה 

יוחנן לדעת  ו  זה נקרא    ֲאַחְשֵורֹוש   ,רבי   בשם 

  .לראשו  [וי]= שזוכרו אמר אחכל שעל שום 

בשם זה נקרא    ֲאַחְשֵורֹוש  ,רבי חנינא ולדעת  

נעשו רשיעל שום    .בימיו   ]=עניים[ם  שהכל 

ַעל ָהָאֶרץ   ַמסַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש    ַוָיֶשם"  שנאמר

 א'(.   אסתר י'" )ְוִאֵּיי ַהָּים

 

 הוא פלוני 

מסוים   באדם  במקרא  שנאמר  מקום  כל 

  באותו מצבשהיה  "הוא פלוני", הדבר מלמד,  

 . מתחילתו ועד סופו 

בהם   שנאמר  רשעים,  בשלושה  כן  ומצינו 

 לשון זה ללמד שהיו באותו מצב כל ימיהם: 
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 דף יא  מסכת מגילה 

 קיילא שיינדל בת אסתר רחל ל בכל    ' הצלחה וברכת ה   לבריאות 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

"א ֲאַחְׁשֵורֹוׁש.  א'("  הּוא  א'  הוא   ,)אסתר 

   .מתחילתו ועד סופו  ,ברשעו 

ֱאדֹום  ".  ב ַאלּוֵפי  ֵאֶלה  ִעיָרם  ַאלּוף  ַמְגִּדיֵאל  ַאלּוף 

ָזָתם   ֲאחֻּ ְבֶאֶרץ  ֵעָשו  ְלֹמְשֹבָתם  ֱאדֹוםהּוא  "  ֲאִבי 

מתחילתו ועד    ,ברשעו הוא    ,)בראשית ל"ו מ"ג( 

 .סופו 

הּוא ָדָתן ַוֲאִביָרם  ּוְבֵני ֱאִליָאב ְנמּוֵאל ְוָדָתן ַוֲאִביָרם  " .  ג 

ֹקַרח   ַבֲעַדת  ַאֲהֹרן  ְוַעל  ֹמֶשה  ַעל  ִהצּו  ֲאֶשר  ָהֵעָדה  ְקִריֵאי 

מתחילתן    , ברשען הן  ,  ה'" )במדבר כ"ו ט'( ְבַהֹצָתם ַעל  

   . ועד סופן 

"  הּוא ַהֶמֶלְך ָאָחז   ה' ּוְבֵעת ָהֵצר לֹו ַוּיֹוֶסף ִלְמעֹול בַ " .  ד 

כ"ח )דה"י   ועד    , ברשעו הוא    , כ"ב(   ב'  מתחילתו 

 . סופו 

בהם   שנאמר  צדיקים,  בארבעה  כן  ומצינו 

 לשון זה ללמד שהיו באותו מצב כל ימיהם: 

הוא  ,)דה"י א' א' כ"ז( "ַאְבָרם הּוא ַאְבָרָהם. "א

 . מתחילתו ועד סופו  ,בצדקו 

ָלֶהם הֹוִציאּו   ה'ֲאֶשר ָאַמר  הּוא ַאֲהֹרן ּוֹמֶׁשה  . "ג-ב

ִצְבֹאָתם ַעל  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ו'  ֶאת  )שמות   "

 .מתחילתן ועד סופן  ,בצדקן הן  ,כ"ו(

ַהָקָטן  . "ד ַאֲחֵרי ְוָדִוד הּוא  ָהְלכּו  ַהְּגֹדִלים  ּוְשלָשה 

) ָשאּול י"ז"  א'    , בקטנותו הוא    ,י"ד(  שמואל 

כשם שבקטנותו הקטין    . מתחילתו עד סופו 

בתורה ממנו  שגדול  מי  אצל  כך   ,עצמו 

במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו 

  .בחכמה

 
 אחשורוש מלך מעצמו

" ואמר רב, שמכאן  ַהֹמֵלְךנאמר באחשורוש "

היה מזרע המלוכה, אלא מלך  למדנו, שלא 

 מעצמו, שהוא היה תחילת מלכותו.

אומרים   ל יש  נכתב  זה  שלא  ,  שבחו שדבר 

, ולכן נעשה נמצא אדם כמותו ראוי למלכות

 הוא מלך.

שבאמת  ,  גנותו שדבר זה נכתב לויש אומרים  

אלא שנתן ממון הרבה  למלוך,  לא היה ראוי 

 והעמידוהו למלך. 

 

 מלכות אחשורוש מהודו ועד כוש 

" כּושמבואר, שאחשורוש מלך  ְוַעד   ", ֵמֹהּדּו 

 ושמואל בדבר. ונחלקו רב

העולם  שאומר  מהם  אחד   בסוף  מצד הודו 

מצד זה, ובא הכתוב  וכוש בסוף העולם  זה,  

 ללמד, שמלך על כל העולם. 

וכוש  אומרמהם  ואחד   שהודו  זו  ,  סמוכות 

, ובא הכתוב ללמד, שכשם שמלך בחזקה לזו 

, כך מלך בחזקה  לו  על הודו וכוש הסמוכות

   .מסוף העולם ועד סופו

 

 שלמה מתפסח ועד עזהמלכות 

ִכי הּוא ֹרֶדה ְבָכל ֵעֶבר ַהָנָהר  נאמר בשלמה "

ְבָכל ַמְלֵכי ֵעֶבר ַהָנָהר ְוָשלֹום ָהָיה    ִמִתְפַסח ְוַעד ַעָזה

ונחלקו רב  " )מלכים א' ה' ד'(.  לֹו ִמָכל ֲעָבָריו ִמָסִביב

 ושמואל בדבר.

מצד  בסוף העולם    תפסחשאומר  מהם  אחד  

מצד זה, ובא הכתוב  בסוף העולם    עזהו זה,  

 ללמד, שמלך על כל העולם. 

ועזה  אומרמהם  ואחד   זו  , שתפסח  סמוכות 

, ובא הכתוב ללמד, שכשם שמלך בחזקה לזו 

, כך מלך בחזקה  לו  על תפסח ועזה הסמוכות 

 . מסוף העולם ועד סופו

 

 מספר מדינות מלכות אחשורוש 

נאמר, בענין מנין מדינות מלכות   אחשורוש 

 ". ְמִדיָנהֶׁשַבע ְוֶעְשִרים ּוֵמָאה "

ש חסדא,  רב  שבע וביאר  על  מלך    בתחילה 

 , מדינות  מלך על עשרים  אחר מכן ול  ,מדינות

 . מדינות  ולבסוף מלך על מאה

שהרי   כן,  לדרשו  זה  ענין  נכתב  כרחך  ועל 

", כבר ֵמֹהּדּו ְוַעד כּושמאחר שכתב תחילה "

מלך היכן  הכתוב   .למדנו  כשחזר  כן,  ואם 

" ְמִדיָנהואמר  ּוֵמָאה  ְוֶעְשִרים  ", לדרוש  ֶשַבע 

נכתב המדינות  על  מלכותו  כמו    .סדר  שלא 
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 דף יא  מסכת מגילה 

 קיילא שיינדל בת אסתר רחל ל בכל    ' הצלחה וברכת ה   לבריאות 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

" ּוְמַאת  בכתוב,  ּוְשלִשים  ֶשַבע  ַעְמָרם  ַחֵּיי  ּוְשֵני 

שאין לדרשו כן, כי לגופו נכתב,  )שמות ו' כ'( " ָשָנה

 ללמד כמה שני חייו, ולא לדרשה.

 

 מלכו בכיפהשלשה 

שלושה מלכים מלכו בכיפה, כלומר, תחת כל 

 כיפת הרקיע.

 .  אחאב. א

" לאליהו   שכך אמר עובדיהו  יָך  קֶ ֱאֹל  ה' ַחי  , 

ֲאֹדִני  ָׁשַלח  לֹא  ֲאֶׁשר  ּוַמְמָלָכה  גֹוי  ֶיׁש   ִאם 

ְלַבֶקְׁשָך  ]אחאב[ ְוִהְשִביַע ֶאת   ָׁשם  ְוָאְמרּו ָאִין 

)מלכים א'  "  ַהַמְמָלָכה ְוֶאת ַהּגֹוי ִכי לֹא ִיְמָצֶאָכה

   . י'(

לא היה  ,  ואם לא היה מולך על כל הממלכות

להשביעם ודאי יכול  שהשביעם,  ומאחר   ,

 מלך עליהם. 

 . נבוכדנצר. ב

ְוָהָיה ַהגֹוי ְוַהַמְמָלָכה ֲאֶׁשר  , "כמאמר הנביא

ֶמֶלְך ָבֶבל ְוֵאת    ַיַעְבדּו ֹאתֹו ֶאת ְנבּוַכְדֶנאַצרלֹא  

ְבֹעל ֶמֶלְך   ַצָּוארֹו  ִיֵּתן ֶאת  ַבֶחֶרב ָבֶבל  ֲאֶשר לֹא 

ּוַבֶּדֶבר   ְנֻאם  ּוָבָרָעב  ַההּוא  ַהגֹוי  ַעל   ה' ֶאְפֹקד 

ְבָידֹו  ֹאָתם  ֻתִמי  ח'(. "  ַעד  כ"ז    , כלומר  )ירמיה 

נבוכדנצר   על  כל  התנבא  אותו  שיעבדו 

 .העמים

 .  אחשורוש. ג

ְוַעד כּוׁש "  שמלך,  כפי שנתבאר לעיל ֵמֹהדּו 

 ". ֶׁשַבע ְוֶעְשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה

 

 הוזכרו מלכים גדולים שלא 

 מלכו בכיפה עם השלושה ש

 . שלמה המלך. א

]כפי שנתבאר  ,  מלך בכיפהגם כן  שלמה המלך  

טעמים  לעיל[, שני  לא  ,  ונאמרו  נמנה  מדוע 

 . עם השלושה שמלכו בכיפה

שמשלו   עם השלושה  שלא נמנהיש אומרים  

וזה כדעת   .כי בסוף ימיו לא היה מלך,  בכיפה

האומרים, שלאחר שנטרד ממלכותו על ידי 

גיטין[,  אשמדאי,   במסכת  שב  ]כמבואר  לא 

 למלכותו. 

אומרים למלכותו    אמנםש,  ויש  שב  לבסוף 

ימיו סוף  נמנה    . עד  שלא  עם והסיבה 

בכיפה,  השלו שמשלו  עדיף כי  שה  היה 

שלא היה בהם,  היה בו דבר נוסף  עליהם, ש

התחתוניםוהוא,   ועל  העליונים  על   .שמלך 

" ִכֵסא  שנאמר  ַעל  ְשלֹמה  ַּתַחת    ה'ַוֵּיֶשב  ְלֶמֶלְך 

ִיְשָרֵאל ָכל  ֵאָליו  ַוִּיְשְמעּו  ַוַּיְצַלח  ָאִביו  א'  ָּדִויד  )דה"י   "

 כ"ט כ"ג(. 

 .  סנחריב. ב

, כמו שאמר  כמעט בכל הכיפה  משל  סנחריב

ִהִצילּו " ֲאֶשר  ָהֵאֶלה  ָהֲאָרצֹות  ֱאלֵהי  ְבָכל  ִמי 

ִמָּיִדי   ַאְרָצם  ַיִציל  ֶאת  ִמָּיִדי  ה'ִכי  ְירּוָשַלִם  "  ֶאת 

   .)ישעיהו ל"ו כ'(

שהרי  אבל   כולה,  הכיפה  בכל  מלך  את  לא 

כבש לא  עם  ירושלים  נמנה  לא  ולכן   ,

 השלושה שמלכו בכיפה. 

 . דריוש. ג

, שנאמר  משל על חלק גדול של הכיפה   דריוש 

ָּדְרָיֶוש ַמְלָכא ְכַתב  "   ]=אז[ "  ֵבאַדִין " )דניאל ו' כ"ו(  

ַמָּיא ְוִלָשַנָּיא ִּדי ָדְיִרין ְבָכל ַאְרָעא  "  ְלָכל ַעְמַמָּיא אֻּ

]=דרויש המלך כתב לכל העמים והאומות והלשונות  

הארץ[ הדרים   ִיְשֵּגא "   בכל  ]=שלומכם  "  ְשָלְמכֹון 

   ירבה[. 

כל הכיפה  באבל לא מלך בכל הכיפה כולה, ש

יש מאה עשרים ושבע מדינות, והוא מלך רק  

,  )דניאל ו' ב'(, שנאמר  מאה ועשרים מדינותעל  

ָּדְרָיֶוש" ֳקָדם  דריוש[   "ְשַפר  בעיני    ]=טוב 

ַמְלכּוָתא" ַעל  על    "ַוֲהִקים    מלכותו[ ]והעמיד 

ִּדי  "  ]=לשרים[  "ַלֲאַחְשַּדְרְפַנָּיא " ְוֶעְשִרין  ְמָאה 

]=מאה ועשרים שיהיו בכל    "ֶלֱהֹון ְבָכל ַמְלכּוָתא

 . בשבע מדינות לא מלךאם כן ו  .מלכותו[

  .כורש. ד

הארץ  כורש בכל  שמלך  בעצמו  , השתבח 

" ֹכל  שנאמר,  ָפַרס  ֶמֶלְך  ֹכֶרש  ָאַמר  ֹכה 

י ַהָשָמִים ְוהּוא ָפַקד  קֵ ֱאל  ה' ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי  

ִביהּוָדה  ֲאֶשר  ִבירּוָשַלִם  ַבִית  לֹו  ִלְבנֹות  א'  ָעַלי  )עזרא   "
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 דף יא  מסכת מגילה 

 קיילא שיינדל בת אסתר רחל ל בכל    ' הצלחה וברכת ה   לבריאות 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

   .ב'(

כי לא משל בכיפה, ,  לא היה הדבר אמתאבל  

 ולכן לא נמנה עם השלושה שמלכו בכיפה.

 . אלכסנדרוס מוקדון. ה

התוס' בכיפה    אלכסנדרוס,  לדברי  מלך  מוקדון 

והסיבה שלא נמנה  כמו השלושה המנויים לעיל,  

 . כי מנו רק את אלו הכתובים בתנ"ךעימהם, 

 

ב' א'  ַהֶמֶלְך  ד'[  -]אסתר  ְכֶׁשֶבת  ָהֵהם  ַבָיִמים 

ֲאֶשר   ַמְלכּותֹו  ִכֵסא  ַעל  ַהִביָרהֲאַחְשֵורֹוש    . ְבשּוַשן 

ָעָשה ִמְשֶּתה ְלָכל ָשָריו ַוֲעָבָדיו  ִבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלָמְלכֹו  

ַהַפְרְתִמים   ּוָמַדי  ָפַרס  ְלָפָניוֵחיל  ַהְמִדינֹות  .  ְוָשֵרי 

ְבַהְרֹאתֹו ֶאת ֹעֶׁשר ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְוֶאת ְיָקר ִתְפֶאֶרת  

 .מֹוִנים ּוְמַאת יֹוםָיִמים ַרִבים ְש ְגדּוָּלתֹו 

 

 מתי עשה אחשורוש את המשתה 

ְלָכל   שעשה המלך אחשוורוש ִמְשֶּתהבעניין ה

ַוֲעָבָדיו נאמר  ,ָשָריו  הדבר  תחילה  ,  שהיה 

ַמְלכּותֹו" ַעל ִכֵסא  ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש  ", ְכֶשֶבת 

כשמלך,   מיד  מלכותו.  כלומר  בתחילת 

ִבְשַנת ָשלֹוש "שהיה הדבר  ולאחר מכן נאמר,  

רק",  ְלָמְלכֹו השלישית   כלומר  בשנה 

 למלכותו. 

שבאמת   רבא,  היהוביאר  בשנה   המשתה 

ִבְׁשַנת "השלישית למלכותו כמבואר בכתוב  

  ." ָׁשלֹוׁש ְלָמְלכֹו 

מתחילה שנאמר  "והסיבה  ַהֶמֶלְך  ,  ְכֶׁשֶבת 

כי רק בשנה זו ", ל ִכֵסא ַמְלכּותֹו ֲאַחְׁשֵורֹוׁש עַ 

  שהתבסס במלכותו. נתיישבה דעתו 

מתחילה היה דואג שיצאו ישראל מתחת ש

כש בבליכלו  ידו  לגלות  שנה  ולפי    .שבעים 

למלכותו  ,  חשבונו  שניה    ן אות   כלובשנה 

שנה שהגיע,  שבעים  שנה   הוכשראה 

למלכותו  נגאלו ,  שלישית  ,  ישראל   ולא 

 .  נתיישבה דעתו 

 

 שבעים שנה של גלות בבל

היה ידוע  ,  כשגלו ישראל בחורבן בית ראשון 

יגאלו  שנה  שבעים  יתבאר  .  שבסוף  ובהמשך 

" מהכתוב,  למד  הדבר  ְלָבֶבל  אם  ְמלֹאת  ְלִפי 

ֶאְתֶכם ֶאְפֹקד  ָשָנה  י'(  "  ִשְבִעים  כ"ט  או )ירמיה 

ִשְבִעים "מהכתוב   ְירּוָשַלִם  ְלָחְרבֹות  ְלַמלֹאות 

ט')"  ָשָנה ממתי    .ב'(  דניאל  יתבאר  ולהלן 

שבסופם מתחיל שנה  שבעים  אותם  ים 

 . נגאלו ישראל

 .שבעים שנה למלכות בבל. א

הוא המלך השלישי של בבל, שמלך אחר  ,  בלשצר

נבוכדנצר,  של  בנו  מרודך  סבור  אויל  ,  היה 

מיום   שאותם מתחילים  שנה  שבעים 

המלכות את  בבל  אמר  שנטלה  כך  שכן   ,

כ"ט)  ירמיה ָאַמר  ",  י'(   ירמיהו  ֹכה  ְלִפי    ה'ִכי  ִכי 

ְלָבֶבל בבל  "ְמלֹאת  למלכות  ִשְבִעים "  כלומר 

ַוֲהִקֹמִתי ֲעֵליֶכם ֶאת ְּדָבִרי ַהּטֹוב  ָשָנה ֶאְפֹקד ֶאְתֶכם  

ֶאל   ֶאְתֶכם  ַהֶזה ְלָהִשיב  תחילת   ."ַהָמקֹום  והוא 

את   שנטל  בבל,  מלך  נבוכדנצר  מלכות 

 המלכות מאסר חדון מלך אשור.

תמו שבעים של בלשצר,    לפי דעתו   ,ואם כן 

  .שנה אלו בשנה שניה למלכותו שלו 

]כפי  נבוכדנצר מלך ארבעים וחמש שנה    שכן 

אויל מרודך בנו מלך  ושיתבאר בעזה"י להלן[,  

, סך הכל ששים ושמונה.  עשרים ושלוש שנה

שתי   עצמו  בלשצר  שמלך  לאחר  כן  ואם 

 . תמו שבעים שנה למלכות בבל, שנים

שלישית שנה   וראה לבלשצר,    וכשנכנסה 

וש חשבונו  לפי  שנה  שבעים  נגאלו עברו   לא 

הוציא את כלי ישראל, אמר, שוב לא יגאלו, ו

   .והשתמש בהם, המקדש

ְוַעל ָמֵרא "   כ"ג(,   דניאל ה' )   וזה שאמר לו דניאל 

 ]=ועל אדון השמים התגאית["  ְשַמָּיא ִהְתרֹוַמְמּתָ 

ַבְיֵתה ַהְיִתיו ָקָדָמְך "  ]=ואת כלי "  ּוְלָמאַנָּיא ִדי 

לפניך[,  ּוְלֵחָנָתְך "   ביתו הביאו  ֵשְגָלָתְך  ְוַרְבְרָבָנְך  ְוַאְנְּת 

פַ  ְנָחָשא  ְוַדֲהָבא  ַכְסָפא  ְוֵלאָלֵהי  ְבהֹון  ָשַתִין  ְרְזָלא  ַחְמָרא 

ַשַבְחָּת  ָיְדִעין  ְוָלא  ָשְמִעין  ְוָלא  ָחַזִין  ָלא  ִּדי  ְוַאְבָנא  ָאָעא 

ַהַּדְרּתָ  ָלא  ֵלה  ֹאְרָחָתְך  ְוָכל  ִביֵדה  ִנְשְמָתְך  ִּדי  "  ְוֵלאָלָהא 

כסף  ולאלוהי  בהם,  שתיתם  ונשותיך  ושריך  ]=ואתה 

ואינם   רואים  שאינם  ואבן  ועץ  וברזל  ונחושת  וזהב 

אינם יודעים שבחת, ולאלוקים שנשמתך בידו  שומעים ו 

 וכל דרכיך שלו לא פארת[.
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 דף יא  מסכת מגילה 

 קיילא שיינדל בת אסתר רחל ל בכל    ' הצלחה וברכת ה   לבריאות 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

ו',    –  ל'  דניאל ה')  , כמו שנאמר ובו בלילה נענש 

ְבֵליְלָיא"  ,(א' לילה  "ֵבה  ְקִטיל "  []=באותו 

]=נהרג בלשצר מלך    "ֵבְלאַשַצר ַמְלָכא ַכְשָּדָאה

ַקֵבל  ".  [כשדים ָמָדָאה   "ַמְלכּוָתאְוָדְרָיֶוש 

ְכַבר ְשִנין ִשִּתין  "  [ודריוש המדי קיבל מלכותו]=

 .כבן ששים ושתים שנה[=] "ְוַתְרֵּתין

 . מגלות יכניהשבעים שנה . ב

, שטעותו של בלשצר היתה,  אחשורוש אמר

שנה   שבעים  אותם  את  למנות  שהחל 

  .מתחילת מלכות בבל, וטעה בזה

מלכות ְמלֹאת לְ ִכי ְלִפי  כי לא נאמר בכתוב, "

ֶאְתֶכם   ָבֶבל ֶאְפֹקד  ָשָנה  "ִשְבִעים  אלא  ִכי  ", 

ִשְבִעים  "  ,כלומר לגלות בבל  "ְלִפי ְמלֹאת ְלָבֶבל

ֶאְתֶכם ֶאְפֹקד  אותם שבעים ואם כן,    ."ָשָנה 

שנה מתחילים מהזמן שהחלו ישראל לגלות 

  .בימי יכניה, לבבל

לנבוכדנצר שמונה  בשנת  היה  כן  ,  וזה  ואם 

בסו  גלו  אם  שנהאף  אותה  שבעים ,  ף  חשבון 

יותר מאוחר  שנים  שמונה  מתחיל  ,  שנה 

שתים   שנת  אחר  שנים  שמונה  ומסתיים 

 . לבלשצר

שמונה   עברו  כבר  לאחשורוש  שלוש  ובשנת 

שמלך שהם שנה שלישית של בלשצר  שנים,  

" שנאמר  כמו  שנים  ְלַמְלכּות  שלוש  ָשלֹוש  ִבְשַנת 

א'()דנ"  ֵבְלאַשַצר ח'  שבהם   ,יאל  שנים  וחמש 

הוא כורש    ,מלכו דריוש המדי וכורש הפרסי

לעלות, גולה  לבני  רשות  שנתן  ושתי   הראשון 

 , סך הכל שמונה שנים. שנים של אחשורוש

, וראה  וכשנכנסה שנה שלישית לאחשורוש

חשבונו,   לפי  שנה  שבעים  נגאלו שעברו   ולא 

הוציא את כלי ישראל, אמר, שוב לא יגאלו, ו

בהם,  המקדש וריקד  .  והשתמש  שטן  בא 

 .ביניהם והרג את ושתי

 .מחרבן ירושלים שבעים שנה. ג

טעות אחשורוש ובלשצר ש,  מסקנת הגמרא

של  השנים  שבעים  את  מנו  שהם  היתה, 

מגלות   או  בבל,  מלכות  מתחילת  הגלות, 

בימי   לבבל  שגלו  אבל ראשונה  יהויכין, 

באמת מנין שבעים שנה אינו לא כסברת זה 

   .ולא כסברת זה

מחרבן ו מתחיל  שנה  שבעים  של  המנין 

צדקיה,    ירושלים ַאַחת  ",  שנאמרבימי  ִבְשַנת 

ֲאֶשר   ַהָשִנים  ִמְסַפר  ַבְסָפִרים  ִביֹנִתי  ָּדִנֵּיאל  ֲאִני  ְלָמְלכֹו 

ְדַבר   ַהָנִביא   ה'ָהָיה  ִיְרְמָיה  ְלָחְרבֹות    ֶאל  ְלַמּלֹאות 

 ב'(.   דניאל ט')" ְירּוָׁשַלִם ִׁשְבִעים ָׁשָנה

תם  , לפי החשבון של השנים המבואר לעילו 

מנין שבעים שנה בשנת שתים עשרה למלך 

   .אחשורוש

בשנת  ירושלים  את  החריב  נבוכדנצר  שהרי 

עד  עשרים  ומשנת  למלכותו,  עשרה  תשעה 

 , שנה  26שנת ארבעים וחמש של מלכותו יש  

 ,של בלשצר  3ועוד    , של אויל מרודך  23ועוד  

  . 57של דריוש וכורש הרי  5ועוד 

שבשנת   תמו    13נמצא  שנה,    70לאחשורוש 

לו   היה  שלו  עשרה  ארבעה  בשנת  כן  ואם 

 לבנות את המקדש.  

שהרי המקדש נבנה רק ,  ובאמת לא כן היה

  .בשנת שתים לדריוש בן אחשורוש

ד')  שנאמר "כ"ד(  עזרא  ֲעִביַדת  ,  ְבֵטַלת  ֵבאַדִין 

ֵבית ֱאָלָהא ִּדי ִבירּוְשֶלם ַוֲהָות ָבְטָלא ַעד ְשַנת  

]=אז בטלה   "ַּתְרֵּתין ְלַמְלכּות ָּדְרָיֶוש ֶמֶלְך ָפָרס

עבודת בית אלוקים שבירושלים והיתה בטלה עד שנת 

 .שתים למלכות דריוש מלך פרס[

רבא לכך,  ואמר  החשבון כי  ,  שהסיבה 

נכון  אינו  לעיל  ששנה ,  המבואר  משום 

של  ראשונה  ושנה  נבוכדנצר  של  אחרונה 

אחת   כשנה  נמנים  מרודך  כשתי אויל  ולא 

וכן דריוש וכורש מלכו יחד רק ארבע    .שנים

ונמצא שנשלמו שבעים שנה   .ולא חמששנים  

ראשונה  בשנה  רק  ירושלים  חורבות  של 

 לדריוש בן אחשורוש. 

רבאו  דניאלאש  ,אמר  מתחילה טעה    ,ף 

ִבְשַנת ַאַחת ְלָמְלכֹו ֲאִני  "  שנאמר,.  בחשבון זה

ִמְסַפר ַהָשִנים ֲאֶשר ָהָיה ְדַבר ָּדִנֵּיאל ִביֹנִתי ַבְסָפִרים  

ֶאל ִיְרְמָיה ַהָנִביא ְלַמלֹאות ְלָחְרבֹות ְירּוָשַלִם ִשְבִעים    ה'

)ָשָנה  ט'"  טעה ב'(,    דניאל  שמתחילה  כלומר 

 .והתבונן ועמד על האמת
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