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 העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן 

 

 דף יב 

 

 פקידה במלאת שבעים לבבל 

ש הסוגיה  נתבאר,  מסקנת  של  לפי  חשבון 

מחרבן  מתחיל  בבל  גלות  שנות  שבעים 

   .ירושלים

י  "שנאמר,   יֹנתִּ בִּ יֵּאל  ָדנִּ י  ֲאנִּ כֹו  ָמלְׁ לְׁ ַאַחת  ַנת  שְׁ בִּ

ים   ַהָשנִּ ַפר  סְׁ מִּ ים  ָפרִּ ַבר  ַבסְׁ דְׁ ָהָיה  ר  ל    ה'ֲאשֶׁ אֶׁ

ִּם  רּוָשַל יְׁ בֹות  ָחרְׁ לְׁ ַמלֹאות  לְׁ יא  ַהָנבִּ ָיה  מְׁ רְׁ יִּ

ים ָשָנה עִּ בְׁ  ב'(.  דניאל ט')"  שִּ

נוסף  , היה מנין  מסקנת הסוגיהאמנם גם לפי  

שהת שנה  שבעים  בשל  מלכות חיל  תחילת 

  .בבל

י ֹכה ָאַמר  ",  גם  שהרי נאמר לֹאת   ה'כִּ י מְׁ פִּ לְׁ י  כִּ

ם   כֶׁ תְׁ ֹקד אֶׁ פְׁ ים ָשָנה אֶׁ עִּ בְׁ ל שִּ ָבבֶׁ ם  לְׁ יכֶׁ י ֲעלֵּ ֹמתִּ ַוֲהקִּ

ה  ַהזֶׁ ַהָמקֹום  ל  אֶׁ ם  כֶׁ תְׁ אֶׁ יב  ָהשִּ לְׁ ַהּטֹוב  י  ָברִּ דְׁ ת  " אֶׁ

 י'(.   ירמיהו כ"ט)

ש  אמרו למלכות רבא,  שנה  שבעים  בסוף 

על   נגאלו ,  ישראל בבל  שלא  נבנה ,  אף  ולא 

   .מכל מקום היתה פקידה קלה, הבית

היה   ראשונה  וזה  פרסבשנה  מלך  , לכורש 

יהויקים לכיבוש  ואחת    , שהיא שנת שבעים 

   .שפשטה בבל על ישראל

כֹּה ָאַמר כֶֹּרׁש ֶמֶלְך ָפַרס כֹּל , "שנאמר  וזה מה

י ַהָשָמִים ְוהּוא ק  ֱאֹל  ה' ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי  

יהּוָדה ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות לֹו ַבִית ִבירּוָׁשַלִם   ר בִּ " ֲאשֶׁ

 ב'(.   עזרא א' )

שתים  שנת  עד  הבנין  בטל  מכן  ולאחר 

 כפי שנתבאר לעיל.  לדריוש בן אחשורוש

 
 " ִלְמִׁשיחֹו ְלכֹוֶרׁש ה'כֹּה ָאַמר "

" ָאַמר  נאמר,  ר   ה'ֹכה  ֲאשֶׁ ש  כֹורֶׁ לְׁ יחֹו  שִּ מְׁ לִּ

ינֹו   ימִּ בִּ י  תִּ ֱחַזקְׁ ים  הֶׁ ָלכִּ מְׁ י  נֵּ ּוָמתְׁ ם  ּגֹויִּ ָפָניו  לְׁ ַרד  לְׁ

רּו ָסגֵּ ים לֹא יִּ ָערִּ ם ּושְׁ ָלַתיִּ ָפָניו דְׁ ֹתַח לְׁ פְׁ ַח לִּ ישעיהו  " )ֲאַפתֵּ

בשמן  א'(,    מ"ה  כורש  שנמשך  מצינו  ולא 

 המשחה, שיהיה קרוי משיח.

שאין   חסדא,  רב  בר  נחמן  רב  ביאר  ולפיכך 

כך   אלא  משיח,  הוא  שכורש  הכתוב  כוונת 

ממש, "  ִלְמִׁשיחֹו   ה' כֹּה ָאַמר  כוונת הכתוב, "

ר "  ?ומה אמר למשיחוולא לכורש,  ש ֲאשֶׁ כֹורֶׁ לְׁ

ינֹו ימִּ י בִּ תִּ ֱחַזקְׁ   ...." הֶׁ

למשיחו,    ,כלומר אמר  על כך  לך  אני  קובל 

אמרתי,  כורש אני  ביתי ,  שכן  יבנה  הוא 

ולא נשתדל  ,  והוא לא עשה כן ויקבץ גלויותי,  

ִמי ָבֶכם ִמָכל ַעּמֹו  , "אלא אמר,  בדבר בעצמו 

י ֱאֹל הִּ מֹו  קָ יְׁ ת  ְוַיַעל  יו עִּ ן אֶׁ בֶׁ יִּ יהּוָדה וְׁ ר בִּ ִּם ֲאשֶׁ ירּוָשַל לִּ

ית   ה קֵּ ֱאֹל   ה' בֵּ ל  ָראֵּ שְׁ יִּ ָהֱאֹלי  ִּםקִּ ּוא  ירּוָשָל בִּ ר  ֲאשֶׁ "  ים 

 ג'(.  עזרא א' )

 

 חלוקת השלטון בין פרס ומדי 

אומר אחד  ּוָמַדי",  כתוב  ָפַרס  יל    חֵּ

ים מִּ תְׁ , פרתמים  שהמדים היו ", משמע  ַהַפרְׁ

  .כלומר מושלים ולא מלכים

אומר אחד  בּוָרתֹו  "  ,וכתוב  ּוגְׁ פֹו  ָתקְׁ ה  ַמֲעשֵּ ָכל  וְׁ

ם   הֵּ ֲהלֹוא  ְך  לֶׁ ַהמֶׁ לֹו  דְׁ ּגִּ ר  ֲאשֶׁ ַכי  דֳּ ָמרְׁ ֻדַלת  ּגְׁ ּוָפָרַשת 

ים   ַהָימִּ י  רֵּ בְׁ דִּ ר  פֶׁ סֵּ ַעל  ים  תּובִּ ּוָפָרסכְׁ ָמַדי  י  כֵּ ַמלְׁ "  לְׁ

 . שהמדים היו מלכיםמשמע )אסתר י' ב'(, 

רבא,   המדים    שכךוביאר  ביניהם  התנו 

ממכם אם  ,  והפרסים מלכים  מאתנו 

מאתנו ,  מושלים מלכים  ממכם  ואם 

   .מושלים

ולעיתים היה המלך מפרס והמושלים ממדי, 

 ולעיתים היה המלך ממדי והמושלים מפרס. 

 

 אחשורוש לבש בגדי כהונה

בֹוד  נאמר על אחשורוש, " ר כְׁ ת ֹעשֶׁ ֹאתֹו אֶׁ ַהרְׁ בְׁ

דּוָלתֹו ת ּגְׁ רֶׁ אֶׁ פְׁ ָקר תִּ ת יְׁ אֶׁ כּותֹו וְׁ   ."ַמלְׁ

הזה  שהכתוב  חנינא,  ברבי  יוסי  רבי  ואמר 

גדולה  כהונה  בגדי  אחשורוש  שלבש  מלמד, 

   .שהביאו מירושלים

כאן שכן   ִתְפֶאֶרת  ",  נאמר  דּוָלתֹוְיָקר  וכן ",  ּגְׁ

כהונה בבגדי  ַאֲהֹרן  ",  נאמר  לְׁ ש  ֹקדֶׁ י  דֵּ גְׁ בִּ יָת  ָעשִּ וְׁ

יָך   ב'(.  שמות כ"ח )" ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרתָאחִּ
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ה' א'  ָעָשה  ח'[  -]אסתר  ֶלה  ָהא  ַהָיִמים  ּוִבְמלֹואת 

ָּגדֹול  ַהֶּמֶלְך ְלָכל ָהָעם ַהִנְמְצִאים ְבׁשּוַׁשן ַהִביָרה   מִּ לְׁ

ים   ָימִּ ַעת  בְׁ שִּ ה  תֶׁ שְׁ מִּ ָקָטן  ַעד  ִביַתן  וְׁ ִגַנת  ַבֲחַצר 

ַכְרַפס  .  ַהֶּמֶלְך בּוץ  חּור  י  לֵּ ַחבְׁ בְׁ ָאחּוז  ת  לֶׁ כֵּ ּותְׁ

ָּגמָ  ַארְׁ ש  וְׁ שֵּ י  ַעמּודֵּ וְׁ ף  סֶׁ כֶׁ י  ילֵּ לִּ ּגְׁ ַעל  ָזָהב  ן  ִמּטֹות 

תָוֶכֶסף   ֹסָחרֶׁ וְׁ ַדר  וְׁ ש  ָושֵּ ַבַהט  ַפת  צְׁ רִּ ְוַהְׁשקֹות  .  ַעל 

י ָזָהב ין ַמְלכּות ָרב    ִבְכל  ִלים ׁשֹוִנים ְוי  ִלים ִמכ  ַיד  ְוכ  כְׁ

ְך לֶׁ ין אֹּנ ס.  ַהמֶׁ ְך ַעל    ְוַהְשִתָיה ַכָדת א  לֶׁ ַסד ַהמֶׁ ן יִּ י כֵּ כִּ

יתֹו   .ַלֲעשֹות ִכְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁשָכל ַרב בֵּ

 

 שתי המשתאות שעשה אחשורוש

"  תחילה ָשָריו נאמר,  ְלָכל  ִמְׁשֶתה  ָעָשה 

י   ַוֲעָבָדיו  ְוָשר  ַהַפְרְתִמים  ּוָמַדי  ָפַרס  יל  ח 

ים    ...  ְלָפָניו   ַהְּמִדינֹות ים ַרבִּ ְׁשמֹוִנים ּוְמַאת  ָימִּ

   ."יֹום

כך "  ואחר  ה  נאמר,  לֶׁ ָהאֵּ ים  ַהָימִּ לֹואת  מְׁ ּובִּ

ְך    ָעָשה לֶׁ ְבׁשּוַׁשן ַהמֶׁ ַהִנְמְצִאים  ָהָעם  ְלָכל 

  ." ִמְׁשֶתה ִׁשְבַעת ָיִמים ... ַהִביָרה

לרחוקים,   משתה  עשה  שתחילה  מבואר 

ונחלקו רב לקרובים.  עשה משתה  ואחר כך  

 .זה ושמואל בדבר

 שהקדים,  מלך פיקח היה,  אומרמהם  אחד  

עירו,    הרחוקיםמשתה    את בני  כי  ממשתה 

אבל ,  כל זמן שירצה יוכל לפייסם,  בני עירו 

, ולכן  את הרחוקים לא יוכל לפייס בכל שעה

 טוב שיקדים לפייסם. 

שהיה לו ,  מלך טפש היה,  אומרמהם  ואחד  

בני עירו  בו ,  לקרב תחילה את  ימרדו   שאם 

 . יהיו הקרובים עמו , הרחוקים

 

 מפני מה נתחייבו כליה באותו הדור  

מפני   ,את רבי שמעון בן יוחאי  תלמידיושאלו  

שונאיה נתחייבו  שבאותו    םמה  ישראל  של 

  .אמרו אתם ,אמר להם ?הדור כליה

מפני שנהנו מסעודתו של    ,תלמידיו  לו  אמרו 

רשע להם,    .אותו  כן אמר  שבשושן   ,אם 

   .העולם כולו אל יהרגו שבכל  ,יהרגו 

 , להם   אמר.  את הטעם  אמור אתה  ,אמרו לו

 .מפני שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר

כלומר,   ?וכי משוא פנים יש בדבר  ,אמרו לו

 . אם כן ראוים הם לעונש, ולמה זכו לנס

ולא עבדו    הם לא עשו אלא לפנים  ,אמר להם

בליבם, ולא  שעשו    את הצלם  בלבד  מיראה 

  .התכוונו

הוא הקאף   ברוך  עמה  דוש  עשה  אלא    םלא 

בֹו  "  וזהו שנאמר,  .לפנים לִּ מִּ ָנה  עִּ לֹא  י  ה  כִּ ַוַיּגֶׁ

יש י אִּ נֵּ  ל"ג(.  איכה ג'" )בְׁ

 

 היכן ישבו במשתה אחשורוש

מבואר, שאת המשתה שעשה אחשורוש לבני  

ְךשושן, עשה " לֶׁ יַתן ַהמֶׁ ַנת בִּ ". ונחלקו ַבֲחַצר ּגִּ

 חכמים בדבר.

אומר במקום  אחד  יושב  היה  אחד  שכל   ,

לו,   לחצר  הראוי  ב הראוי  הראוי   ,חצרישב 

  .ביתן ישב בלביתן  הראויו  ,גינהיש בלגינה 

ולא   ,בחצר  םהושיבמתחילה  , שואחד אומר

אותהחזיק והושיבם  ,םה  ולא   ,בגינה  חזר 

או החזיק שהכניס  ,םתה  לביתן   םעד 

 ם. והחזיקת

בחצר,  שנו במתניתא  ו  כולם  את  , שהושיב 

שני פתחים להם  לגינה,  ופתח  ואחד   ,אחד 

  .לביתן 

 

 מצעות שהציעו בסעודת אחשורוש 

נאמר אחשורוש   של   מצעותשהיו    במשתה 

ֶלת  חּור ַכְרַפס" בגמרא מהו  כאן    וביארו ",  ּוְתכ 

 . חור ומהו כרפס

 ". חּור"א. 

ונקבים  חּור,  לדעת רב שהיו ,  מלשון חורים 

מחט מעשה  עשויים  בהם ,  מצעות  שיש 

  ולא מעשה אריגה. ,נקבים נקבים

,  ולבן  רהוא מלשון חיוו  חּור,  ולדעת שמואל

צמר לבן  כלומר  מילת לבנה מצעות שלשהיו 

 . ונקי

   ."ַכְרַפס". ב

כרים  הכוונה לרבי יוסי ברבי חנינא, ש  אמר

 . של פסים
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 דף יב  מסכת מגילה 

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

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 

 בסעודת אחשורוש  ן מיטות שישבו עליה

במשתה  עליהן  שהסבו  המיטות  בענין 

ףאחשורוש נאמר, " סֶׁ ּטֹות ָזָהב ָוכֶׁ ", ונחלקו מִּ

 חכמים בדבר.

יהודה רבי  של    , לדעת  היו  מהמיטות  חלק 

זהב.   של  היו  מהמיטות  וחלק  כסף, 

הסבו על  , הראוים למיטה של זהב,  הנכבדים

זהב על  ,  והפחותים מהם,  מיטה של  הסבו 

 .מטה של כסף

נחמיה כן    ,ולדעת רבי  כי אם  כן,  לומר  אין 

לכולם היו קנאה בסעודה, אלא  אתה מטיל  

 . גופן של כסף ורגליהן של זהב,  מיטות שוות

 

 רצפה שהיתה במשתה אחשורוש

  שהיו המיטות ,  נאמרבענין משתה אחשורוש  

ׁש"    ."ַעל ִרְצַפת ַבַהט ָוׁש 

אסיו  רב  ש"ש,  אמר  ָושֵּ ַבַהט  ַפת  צְׁ היא "  רִּ

יקרות   מאבנים  הנעשית  רצפה 

   .שמתחוטטות על בעליהן 

לידי  ,  כלומר שמחטטים  בטורחבעליהן  שבאו   ,

עד   אחריהן  בעליהן  אותן    שמוצאיםומחזירים 

 .  בדמים יקרים

יקרות   אבנים  משבח  שהמקרא  מצינו,  וכן 

  .הרבה מאמצים ונסיונותהבאות על ידי 

יָעם  "שנאמר   הֹושִּ צֹאן ַעמֹו  קֵּ ֱאֹל  ה'וְׁ ם ַביֹום ַההּוא כְׁ יהֶׁ

י   ָמתֹוכִּ סֹות ַעל ַאדְׁ נֹוסְׁ תְׁ ר מִּ זֶׁ י נֵּ נֵּ   זכריה ט' )"  ַאבְׁ

, עתידים ישראל להיות חשובים כלומר  .ט"ז(

נזר   כאבני  ,  המתנוססות]=כתר[  ויקרים, 

ומתנוססות הוא לשון נסיונות שהן באות על 

 ידי נסיונות הרבה.

 

 "ְוַדר ְוסָֹּחֶרת"

ַדר שהיו שם "  ,נאמר במשתה אחשורושעוד  

ת ֹסָחרֶׁ  " ונחלקו חכמים מה הכוונה. וְׁ

ת" הוא לשון שורה, "ַדר"  ,לדעת רב ֹסָחרֶׁ "  וְׁ

סחור,   סחור  לשון  ללמד, והוא  הכתוב  בא 

 .  הרצפה שורות אבנים סביב סביב היתהש

שמואל ת"  ,ולדעת  ֹסָחרֶׁ וְׁ ַדר  חלק וְׁ אינו   "

דרה, לשון  " היא  ַדרמתיאור הרצפה, אלא "

הים  אבן טובה בכרכי  "שיש  ת,  ֹסָחרֶׁ הוא וְׁ  "

ובא הכתוב  ,  כלומר ירח שמאיר   לשון סהרא

שללמד האבן  הושיב  ,  דרה  את  הקרויה 

הסעודה להם ,  באמצע  מאירה  והיתה 

 .כצהרים

ביארו  ישמעאל  רבי  של  מדרשו   ובבית 

ת" הוא לשון דרור, "ַדרש" ֹסָחרֶׁ " הוא לשון  וְׁ

דרור לכל בעלי    שקרא  וכוונת הכתוב  .סחורה

מלכותו, סחורה לבני  נחת  עשה  כלומר   ,

 . והעביר מהם מכס של סוחרים

 

 כלים שהשקו בהם במשתה אחשורוש 

נאמר,  אחשורוש  במשתה  השתיה  בענין 

ָזָהב" י  ִבְכל  שו",  ְוַהְׁשקֹות  הכוונה  מבואר 

 . בית המקדש לכלי

כך, על  נאמר  ים"  ולכן  שֹונִּ ים  לִּ כֵּ מִּ ים  לִּ כֵּ ", וְׁ

יםשלא נאמר "משונים" אלא " ", מלשון  שֹונִּ

   .עשיה פעם שניה

ראשונים,  להם,  ואמרה  קול  בת  שיצאה 

כלי  מפני  כלו  וחבורתו,  בלשצר  כלומר 

המקדש שנשתמשו בהם, ואתם שונים בהם,  

 כלומר עושים כמותם.

 

 יין ששתו במשתה אחשורוש

" ָרבנאמר  ַמְלכּות  ין  רב,    ."ְוי  מלמד ואמר 

הימנו   שכל שגדול  יין  השקהו  ואחד  אחד 

   .בשנים

וביאר רב חנן משמו    ."ְוַהְשִתָיה ַכָדתונאמר "

השתיה   שהיתה  מאיר,  רבי  של  של  כדת 

של תורה, כשם שתורה אכילה מרובה   , דת 

פר  ש  ,משתיה משתיה,  מרובה  מזבח  אכילת 

ונסך  לאכילה,  סולת  עשרונים  חצי    יין   ושלשה 

רשע  כך,  ההין אותו  של  אכילה    ,סעודתו 

  .מרובה משתיה

ין אֹּנ סונאמר " מלמד    ,רבי אלעזר", ואמר  א 

שהוא  ,אחד ואחד השקהו מיין מדינתו  שכל

 רגיל בו וחפץ בו. 
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 דף יב  מסכת מגילה 

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

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 שרי המשקים במשתה אחשורוש

" אחשורוש,  במשתה  צֹון  נאמר  רְׁ כִּ ַלֲעשֹות 

יש ָואִּ יש  ל  ."אִּ שהכוונה  רבא,  מרדכי וביאר 

 הנקראים איש.  והמן 

י ָהָיה מרדכי נקרא איש, שנאמר, " הּודִּ יש יְׁ אִּ

ַכי דֳּ מֹו ָמרְׁ יָרה ּושְׁ שּוַשן ַהבִּ  ". בְׁ

" שנאמר,  איש,  נקרא  אֹויֵּב והמן  וְׁ ַצר  יש  אִּ

   .)אסתר ז' ו'(" ָהָמן

 ולמדנו שהם היו שרי המשקים במשתה.

 

ים  ]אסתר א' ט'[   ה ָנשִּ תֵּ שְׁ ָתה מִּ ָכה ָעשְׁ י ַהַמלְׁ תִּ ַּגם ַושְׁ

רֹוש  וֵּ ְך ֲאַחשְׁ לֶׁ ר ַלמֶׁ כּות ֲאשֶׁ ית ַהַמלְׁ  . בֵּ

 

 מקום משתה ושתי

ים נאמר, " ה ָנשִּ תֵּ שְׁ ָתה מִּ ָכה ָעשְׁ י ַהַמלְׁ תִּ ַּגם ַושְׁ

ית ַהַּמְלכּות ֲאֶׁשר ַלֶּמֶלְך   רֹוׁשב  ", מבואר ֲאַחְׁשו 

המשתה  ושתי  שעשתה   בבית שלה  את 

אחשורוש   למלך  אשר  בבית  המלכות  ולא 

ללמד,  הנשים עבירה ,  לדבר  ששניהם 

  .נתכוונו

היא    ,כלומר משתה  גם  את  עשתה  בכוונה 

שבבית   הנשים האנשים  למשתה  סמוך 

 .כדי שיבואו לידי עבירה, המלכות

בקרי  איהו  האדם,  בני  שאומרים  וזהו 

בבוציניוא גדולהכלומר,    ,תתיה  בדלעת    הוא 

קטנה בלדעת  זה  ש  .ואשתו  עצמו,  מין  באותו 

את   להראות  אמר  הוא  נואפת,  וזו  נואף 

 . הביופיי, והיא לכך נתכונה שיסתכלו היופיי

 

י'  א'  ַהֶּמֶלְך  י"א[  -]אסתר  ב  ל  ְכטֹוב  ַהְשִביִעי  ַביֹום 

ָתא  ַבָיִין   ַוֲאַבגְׁ ָתא  גְׁ בֹוָנא בִּ ָתא ַחרְׁ זְׁ הּוָמן בִּ מְׁ ָאַמר לִּ

י   נֵּ פְׁ ת  אֶׁ ים  תִּ ָשרְׁ ַהמְׁ ים  יסִּ ַהָסרִּ ַעת  בְׁ שִּ ַכס  ַכרְׁ וְׁ ַתר  זֵּ

רֹוש וֵּ ֲאַחשְׁ ְך  לֶׁ י  .  ַהמֶׁ נֵּ פְׁ לִּ ָכה  ַהַמלְׁ י  תִּ ַושְׁ ת  אֶׁ יא  ָהבִּ לְׁ

ת   ים אֶׁ ַהָשרִּ ים וְׁ אֹות ָהַעמִּ ַהרְׁ כּות לְׁ ר ַמלְׁ תֶׁ כֶׁ ְך בְׁ לֶׁ ַהמֶׁ

יא ה הִּ אֶׁ י טֹוַבת ַמרְׁ ָיּה כִּ  . ָיפְׁ

 

ב ַהֶּמֶלְך ַבָיִין "  " ַביֹום ַהְשִביִעי ְכטֹוב ל 

ן "נאמר,   ַבָייִּ ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ב  לֵּ טֹוב  כְׁ י  יעִּ בִּ ַהשְׁ ַביֹום 

ת  ...  ָאַמר   יא אֶׁ ָהבִּ ְך  לְׁ לֶׁ י ַהמֶׁ נֵּ פְׁ ָכה לִּ י ַהַמלְׁ תִּ ַושְׁ

ת  אֶׁ ים  ַהָשרִּ וְׁ ים  ָהַעמִּ אֹות  ַהרְׁ לְׁ כּות  ַמלְׁ ר  תֶׁ כֶׁ בְׁ

יא ה הִּ אֶׁ י טֹוַבת ַמרְׁ ָיּה כִּ    ."ָיפְׁ

פי  ואף   כל  על  המשתהששתה  באותו  ימי   ,

" נתקיים  ןהיום  ַבָייִּ ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ב  לֵּ טֹוב  יותר כְׁ  "

  .משאר ימים וארע המעשה

שבתש היום  לאכול  ,  היה  אותו  שרגילים 

בו  לאותו ,  ולשתות  ראוי  היה  זה  ידי  ועל 

  .מעשה

ישראל ושותים  ,  שכן  ביום כשאוכלים 

ודברי  השבת,   תורה  דברי  לדבר  מתחילים 

העולם  .תשבחות אומות  כשאוכלים אבל   ,

 .אין מתחילים אלא בדברי תפלותושותים, 

הללו אומרים ,  בסעודתו של אותו רשע  ךוכ

 . והללו אומרים פרסיות נאות ,מדיות נאות

 ,כלי שאני משתמש בו ,  אמר להם אחשורוש

פרסי ולא  מדיי  רצונכם    ,כשדייאלא    ,אינו 

 .ובלבד שתהא ערומה,  ןכ ,אמרו לו .  לראותה

 

 ושתי הרשעה נענשה מידה כנגד מידה

על   נתבאר, שאותו מעשה שציוה אחשורוש 

 ושתי לבוא לפניו ערומה היה ביום השבת. 

שהיתה ושתי  נענשה בכך מידה כנגד מידה,  ו

ומפשיטן הרשעה   ישראל  בנות  מביאה 

  .ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת

שנאמר ֲחַמת ",  וזהו  ֹשְך  כְׁ ה  לֶׁ ָהאֵּ ים  ָברִּ ַהדְׁ ַאַחר 

ת   אֵּ וְׁ י  תִּ ַושְׁ ת  אֶׁ ָזַכר  רֹוש  וֵּ ַאֲחשְׁ ְך  לֶׁ ָעָשָתה ַהמֶׁ ֲאֶׁשר 

ָעֶליהָ  ִנְגַזר  ֲאֶׁשר  ת  א'(,  "  ְוא  ב'  לומר,  )אסתר 

 כשם שעשתה, כך נגזר עליה. 

 

י"ב[   א'  ַוְׁשִתי  ]אסתר  ַהַּמְלָכה  ן  ַבר  ַוְתָמא  דְׁ בִּ ָלבֹוא 

ְך לֶׁ ים  ַהמֶׁ יסִּ ַהָסרִּ ַיד  בְׁ ר  ֲאשֶׁ ְמאֹּד    ַהֶּמֶלְך  ַוִיְקצֹּף 

 .  ַוֲחָמתֹו ָבֲעָרה בֹו

 

 למה לא באה ושתי

לעיל, ושתי עצמה היתה פרוצה, לפי המבואר  

ונתכוונה לכך שיקרא לה אחשורוש להראות 

ונאמרו שני טעמים, מדוע לבסוף   .האת יופיי

 כשקרא לה, לא באה.
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 דף יב  מסכת מגילה 

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

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

חנינא  ברבי  יוסי  רבי  בה ,  לדברי  פרחה 

 , ולכן לא באה. צרעת

,  ועשה לה זנב ,  גבריאל  שבא,  ובמתניתא שנו 

 ולכן לא באה.

 

 למה קצף אחשורוש  

כששלח אחשורוש לקרוא לושתי, לא אמרה  

רוצה  אינה  מדוע  האמיתית  הסיבה  את  לו 

   .עזותבלו  ענתהלבוא, אלא 

דאבאואמרה אהורייריה  בר  שומר  כלומר    , , 

היה שותה  בלשצר  אבא  ,  אתה  סוסים של אבא

ַשאַצר , כמו שנאמר, "יין כנגד אלף איש לְׁ בֵּ

ל   בֵּ ָלקֳּ וְׁ ֲאַלף  י  ָבנֹוהִּ רְׁ ַרבְׁ לְׁ ַרב  ם  חֶׁ לְׁ ֲעַבד  ָכא  ַמלְׁ

ה ָרא ָשתֵּ ָפא ַחמְׁ ]=בלשצר המלך   )דניאל ה' א'( "  ַאלְׁ

שתה יין מול אלף שריו  עשה סעודה גדולה לאלף שריו ו 

וזה נשטתה    . ולא היה משתכר  [,כמו כולם יחד

 . ביינו 

ֹאד ַוֲחָמתֹו ָבֲעָרה בֹומיד " ְך מְׁ לֶׁ ֹצף ַהמֶׁ קְׁ  ". ַויִּ

 

 

י"ג א'  י ט"ו[  -]אסתר  יְֹּדע  ַלֲחָכִמים  ַהֶּמֶלְך  ֹּאֶמר  ַוי

יןָהִעִתים   ָודִּ ָדת  י  עֵּ ֹידְׁ ָכל  י  נֵּ פְׁ לִּ ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ַבר  דְׁ ן  כֵּ י  .  כִּ

ָתר ַאְדָמָתא ַתְרִׁשיׁש ֶמֶרס   ָליו ַכְרְׁשָנא ׁש  ְוַהָקרֹּב א 

ְממּוָכן   י  ַמְרְסָנא  נֵּ פְׁ י  ֹראֵּ ּוָמַדי  ָפַרס  י  ָשרֵּ ַעת  בְׁ שִּ

בִּ  ְך ַהֹישְׁ לֶׁ כּותַהמֶׁ אֹשָנה ַבַמלְׁ ָדת ַמה ַלֲעשֹות    .ים רִּ כְׁ

ְך   לֶׁ ת ַמֲאַמר ַהמֶׁ ָתה אֶׁ ר לֹא ָעשְׁ י ַעל ֲאשֶׁ תִּ ָכה ַושְׁ ַבַמלְׁ

ים יסִּ ַיד ַהָסרִּ רֹוש בְׁ וֵּ  . ֲאַחשְׁ

 

 חכמי ישראל לא רצו לדון את ושתי 

אמר   המלך,  בדבר  לבוא  ושתי  כשסרבה 

שנאמר,    .תחילה לחכמי ישראל שידונו אותה

ים" תִּ ָהעִּ י  עֵּ ֹידְׁ ים  ַלֲחָכמִּ ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ר  הם  ַויֹאמֶׁ  ,"

ולקבוע   לעבר שנים  שיודעים  ישראל,  חכמי 

 חדשים. 

אם נאמר לו ,  כי אמרו ולא רצו לדון אותה,  

אותה יינו ,  שיהרוג  יפיג  ויבקש ,  למחרת 

אין  ,  לה  ואם נאמר לו שיניח.  אותה מאיתנו 

 . שהרי זלזלה במלכות, הדבר נכון 

לאחשורושולפי ענו  בית ,  כך  שחרב  מיום 

  ,ניטלה עצה ממנו   ,וגלינו מארצנו   ,המקדש

יודעי אנו  נפשות  םואין  דיני  אצל    ,לדון  לך 

ומואב   במקומםעמון  יין מו  כ  ,שיושבים 

שמריו,   על  דעתם  היושב  כך  שמתוך 

 .  ויוכלו לדון , מיושבת

טעם  אלא  בעלמא  דחייה  זו  שאין  ומבואר 

שאמיתי שקט,  שהאדם  דעתו   ,מתוך 

עליו שנאמר  .מיושבת  מֹוָאב  ",  כמו  ַשֲאַנן 

הּוַרק   לֹא  וְׁ ָמָריו  שְׁ ל  אֶׁ הּוא  ט  ֹשקֵּ וְׁ עּוָריו  נְׁ מִּ

לֹא ּוַבּגֹוָלה  י  לִּ כֶׁ ל  אֶׁ י  לִּ כְׁ ָעַמד    מִּ ן  כֵּ ַעל  ָהָלְך 

יחֹו לֹא ָנָמר רֵּ מֹו בֹו וְׁ  י"א(.  ח "ירמיהו מ)" ַטעְׁ

 

 קיטרוג מלאכי השרת על ושתי

ישראל   מחכמי  ביקש  שאחשורוש  נתבאר, 

כך   אחר  ומיד  רצו.  ולא  ושתי,  את  שידונו 

" ַאְדָמָתא נאמר,  ָתר  ׁש  ַכְרְׁשָנא  ָליו  א  ְוַהָקרֹּב 

 ".ַתְרִׁשיׁש ֶמֶרס ַמְרְסָנא ְממּוָכן 

הללו   שהדברים  לוי,  רבי  דברי וביאר  הם 

דוש ברוך  שהזכירו לפני הק,  מלאכי השרת

שהקריב  הוא קרבנות  ישראלזכות  כדי ,  ו 

בושתי נקמה  לעשות  ותבוא  ,  שיתרצה 

תחתיה ותמלוך  ביאור  .  אסתר  הוא  וכך 

 : הכתוב

ָליו " . כלום לשון הקרבת קרבן מ  –  "ְוַהָקרֹּב א 

 ?קרבנות כישראלהאומות הקריבו לפניך 

לפניך  –  "ַכְרְׁשָנא" הקריבו   האומות  כלום 

שנה בני  ישראל כדרך    ,כרים    שהקריבו 

 ? לפניך

ָתר" שתי  האומות כלום הקריבו לפניך –" ׁש 

 ? תורין 

מזבח   האומות  כלום בנו לפניך  –"  ַאְדָמָתא"

   ?אדמה

שימשו    –  "ַתְרִׁשיׁש" לפניך האומות  כלום 

כהונהב בהם  ?בגדי  י "  ,שנאמר  יעִּ בִּ ָהרְׁ ַהּטּור  וְׁ

ה    ַתְרִׁשיׁש פֵּ ָישְׁ וְׁ ֹשַהם  יּו וְׁ הְׁ יִּ ָזָהב  ים  ֻשָבצִּ מְׁ

לּוֹאָתם מִּ  כ'(.  שמות כ"ח " )בְׁ

 ?בדם  לפניך  האומות מירסו  כלום    –  "ֶמֶרס"

בדם ממרסים  הכהנים  שהיו  כלומר  ,  כדרך 

 .שלא יקרשמערבים אותו 

לפניך   מירסו כלום    –  "ַמְרְסָנא"  האומות 
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 דף יב  מסכת מגילה 

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

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

,  במנחותכדרך שהיו הכהנים ממרסים    ?במנחות

 כלומר מערבים אותן כדרך שעושים במנחות. 

 שלחן האומות    הכינו כלום    – "  ְממּוָכן "

 ? לפניך

 

ים    ַויֹּאֶמר ְממּוָכן  כ"ב[ - ]אסתר א' ט"ז  ַהָשרִּ ְך וְׁ לֶׁ י ַהמֶׁ נֵּ פְׁ לִּ

ָכל   ַעל  י  כִּ ָכה  ַהַמלְׁ י  תִּ ַושְׁ ָתה  ָעוְׁ ַבדֹו  לְׁ ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ַעל  לֹא 

ְך   לֶׁ ַהמֶׁ ינֹות  דִּ מְׁ ָכל  בְׁ ר  ֲאשֶׁ ים  ָהַעמִּ ָכל  ַעל  וְׁ ים  ַהָשרִּ

וֵּ  זֹות    . רֹוש ֲאַחשְׁ ַהבְׁ ים לְׁ ָכה ַעל ָכל ַהָנשִּ ַבר ַהַמלְׁ א דְׁ צֵּ י יֵּ כִּ

ָאַמר   רֹוש  וֵּ ֲאַחשְׁ ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ָרם  ָאמְׁ בְׁ ן  יהֶׁ ינֵּ עֵּ בְׁ ן  יהֶׁ לֵּ ַבעְׁ

לֹא ָבָאה  ָפָניו וְׁ ָכה לְׁ י ַהַמלְׁ תִּ ת ַושְׁ יא אֶׁ ָהבִּ ה    . לְׁ ַהיֹום ַהזֶׁ וְׁ

ת  אֶׁ עּו  ָשמְׁ ר  ֲאשֶׁ ּוָמַדי  ָפַרס  ָשרֹות  ָנה  ַבר    תֹאַמרְׁ דְׁ

ף  ָוָקצֶׁ ָזיֹון  בִּ ַדי  ּוכְׁ ְך  לֶׁ ַהמֶׁ י  ָשרֵּ ֹכל  לְׁ ָכה  ַעל    . ַהַמלְׁ ם  אִּ

י ָפַרס   ָדתֵּ ב בְׁ ָכתֵּ יִּ ָפָניו וְׁ לְׁ כּות מִּ ַבר ַמלְׁ א דְׁ צֵּ ְך טֹוב יֵּ לֶׁ ַהמֶׁ

ְך   לֶׁ ַהמֶׁ י  נֵּ פְׁ לִּ י  תִּ ַושְׁ ָתבֹוא  לֹא  ר  ֲאשֶׁ ַיֲעבֹור  לֹא  וְׁ ּוָמַדי 

תֵּ  יִּ כּוָתּה  ּוַמלְׁ רֹוש  וֵּ ַהּטֹוָבה  ֲאַחשְׁ עּוָתּה  רְׁ לִּ ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ן 

ָנה  מֶׁ כּותֹו  .  מִּ ָכל ַמלְׁ ה בְׁ ר ַיֲעשֶׁ ְך ֲאשֶׁ לֶׁ ָגם ַהמֶׁ תְׁ ַמע פִּ שְׁ נִּ וְׁ

ָּגדֹול   מִּ ן לְׁ יהֶׁ לֵּ ַבעְׁ ָקר לְׁ יְׁ נּו  תְׁ ים יִּ ָכל ַהָנשִּ וְׁ יא  י ַרָבה הִּ כִּ

ָקָטן  ַעד  ַוַיַעש   . וְׁ ים  ַהָשרִּ וְׁ ְך  לֶׁ ַהמֶׁ י  ינֵּ עֵּ בְׁ ַהָדָבר  יַטב    ַויִּ

מּוָכן  מְׁ ַבר  דְׁ כִּ ְך  לֶׁ ינֹות    . ַהמֶׁ דִּ מְׁ ָכל  ל  אֶׁ ים  ָפרִּ סְׁ ַלח  שְׁ ַויִּ

שֹונֹו   לְׁ ל ַעם ָוָעם כִּ אֶׁ ָתָבּה וְׁ כְׁ יָנה כִּ דִּ יָנה ּומְׁ דִּ ל מְׁ ְך אֶׁ לֶׁ ַהמֶׁ

יתֹו   ר ְבב  ר  שֹון ַעמֹו ִלְהיֹות ָכל ִאיׁש שֹּ לְׁ ר כִּ ַדבֵּ  . ּומְׁ

 

 מי היה ממוכן

לאחשורוש להמית זה שיעץ  היה    הואממוכן  

על שלא באה לקריאת אחשורוש,    את ושתי

 כדי שילמדו כל הנשים לתת יקר לבעליהן. 

בברייתא  המן ,  ושנינו  זה  ולמה שממוכן   ,

לפורענות,   שמוכן  מפני  ממוכן?  שמו  נקרא 

 כלומר עומד להיות תלוי. 

 

 ההדיוט קופץ בראש 

ומדיממוכן   פרס  שרי  בין  שביעי  , נמנה 

ָליו  שנאמר, " ַהָקֹרב אֵּ ָנא  )א(  וְׁ שְׁ ָתר  )ב(  ַכרְׁ )ג( שֵּ

ָמָתא   יש  )ד(  ַאדְׁ שִּ ס  )ה(  ַתרְׁ רֶׁ ָנא  )ו(  מֶׁ סְׁ )ז(  ַמרְׁ

ְך   לֶׁ ַהמֶׁ י  נֵּ פְׁ י  ֹראֵּ ּוָמַדי  ָפַרס  י  ָשרֵּ ַעת  בְׁ מּוָכן שִּ מְׁ

כּות אֹשָנה ַבַמלְׁ ים רִּ בִּ  . "ַהֹישְׁ

אף על פי שנמנה שביעי, לומר שהוא פחות  ו 

לדון כשאחשור,  שבכולם לחכמים  אמר  וש 

ושתי וענה,  את  כולם  לפני  ממוכן  , קפץ 

יםשנאמר " ַהָשרִּ ְך וְׁ לֶׁ י ַהמֶׁ נֵּ פְׁ מּוָכן לִּ ר מְׁ  .  "ַויֹאמֶׁ

כהנא,   רב  קופץ  ואמר  שההדיוט  מכאן 

 . בראש

 

 לא  אגרות הראשונות לולי

 שריד ופליט  מהםנשתייר 

ושתי,  כ את  להמית  לאחשורוש  אמר  שהמן 

כל   שילמדו  בעליהן, כדי  את  לכבד  הנשים 

ַוַיַעש  " ים  ַהָשרִּ וְׁ ְך  לֶׁ ַהמֶׁ י  ינֵּ עֵּ בְׁ ַהָדָבר  יַטב  ַויִּ

מּוָכן מְׁ ַבר  דְׁ כִּ ְך  לֶׁ ָכל    . ַהמֶׁ ֶאל  ְסָפִרים  ַוִיְׁשַלח 

ל   ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך אֶׁ ָתָבּה וְׁ כְׁ יָנה כִּ דִּ יָנה ּומְׁ דִּ ל מְׁ אֶׁ

שֹונֹו   לְׁ כִּ ָוָעם  ר  ַעם  ר  ִאיׁש שֹּ ָכל  יתֹו  ִלְהיֹות  ְבב 

ר ִכְלׁשֹון ַעּמֹו   ". ּוְמַדב 

, הללו   הראשונותלולי האגרות  אמר רבא, שו 

לא  ]כלומר  לא נשתייר משונאיהם של ישראל  

   .שריד ופליטעצמם[  נשתייר מישראל

 את ישראל   גוממהרים להורהעמים  היו  כי  

באגרות האמצעיות שנכתב ,  במצוות המלך 

דְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹּג  " בהן  ים  ּוְלַאב  הּודִּ ת ָכל ַהיְׁ אֶׁ

ים   ָנשִּ ן ַטף וְׁ ַעד ָזקֵּ ַנַער וְׁ ְביֹום ֶאָחד ִבְׁשלֹוָׁשה  מִּ

שָעָשר ְלחֶֹּדׁש   ים ָעָשר הּוא ֹחדֶׁ נֵּ ָלָלם   ֲאָדר  שְׁ ּושְׁ

י"ג("  ָלבֹוז ג'  ליום   .)אסתר  היו ממתינים  ולא 

 .  המועד

הוחזק   הראשונות  אגרות  ידי  על  אבל 

ל  קרח,  שאמרו ,  שוטהאחשורוש   ,אפילו 

בביתו הוא שר   ,שאינו חשוב  כלומר האורג

ִלְהיֹות ָכל ִאיׁש  "ומה צורך לשלוח לנו  ,  נגיד

יתֹו  ר ְבב  ר   ". שֹּ

שוטה שהוחזק  האגרות  ,  ומאחר  כשהגיעו 

 . לא מהרו לבצע את הכתוב בהן , האמצעיות

 

ב'   ֲחַמת   ד'[ - א' ]אסתר  ֹשְך  כְׁ ה  לֶׁ ָהאֵּ ים  ָברִּ ַהדְׁ ַאַחר 

י   תִּ ַושְׁ ת  ָזַכר אֶׁ רֹוש  וֵּ ַאֲחשְׁ ְך  לֶׁ ָעָשָתה ַהמֶׁ ֲאֶׁשר  ת  ְוא 

ת ֲאֶׁשר ִנְגַזר ָעֶליהָ  ָתיו   . ְוא  ָשרְׁ ְך מְׁ לֶׁ י ַהמֶׁ רּו ַנֲערֵּ ַויֹאמְׁ

ה  אֶׁ תּולֹות טֹובֹות ַמרְׁ ָערֹות בְׁ ְך נְׁ לֶׁ שּו ַלמֶׁ ַבקְׁ ד   . יְׁ ְוַיְפק 

ת ָכל ַהֶּמֶלְך ְפִקיִדים   צּו אֶׁ בְׁ קְׁ יִּ כּותֹו וְׁ ינֹות ַמלְׁ דִּ ָכל מְׁ בְׁ

ית  ל בֵּ יָרה אֶׁ ל שּוַשן ַהבִּ ה אֶׁ אֶׁ תּוָלה טֹוַבת ַמרְׁ ַנֲעָרה בְׁ

ָנתֹון  ים וְׁ ר ַהָנשִּ ְך ֹשמֵּ לֶׁ יס ַהמֶׁ רִּ א סְׁ גֶׁ ל ַיד הֵּ ים אֶׁ ַהָנשִּ

ן  יהֶׁ רּוקֵּ ינֵּ  . ַתמְׁ עֵּ יַטב בְׁ ר תִּ ַהַנֲעָרה ֲאשֶׁ ֹלְך וְׁ מְׁ ְך תִּ לֶׁ י ַהמֶׁ

ן  ְך ַוַיַעש כֵּ לֶׁ י ַהמֶׁ ינֵּ עֵּ יַטב ַהָדָבר בְׁ י ַויִּ תִּ  . ַתַחת ַושְׁ

 

 " ָכל ָערּום ַיֲעֶשה ְבָדַעת ּוְכִסיל ִיְפרֹּש ִאֶּוֶלת"

" משלי,  בספר  ָדַעת נאמר  בְׁ ה  ַיֲעשֶׁ ָערּום  ָכל 
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 דף יב  מסכת מגילה 

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

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

לֶׁת ּוֶׁ ֹרש אִּ פְׁ יל יִּ סִּ ודרש זאת רב    . (משלי י"ג )"  ּוכְׁ

על דוד ואחשורוש, שהיו צריכים לעשות דבר 

עשה   ואחשורוש  בדעת,  עשה  דוד  דומה, 

 בכסלות.

, שנאמר בו , זה דוד  ",ָכל ָערּום ַיֲעֶשה ְבָדַעת"

ַחם  " לֹא יִּ ים וְׁ ָגדִּ ַכֻסהּו ַבבְׁ ַויְׁ ים  ן ָבא ַבָימִּ ד ָזקֵּ ְך ָדוִּ לֶׁ ַהמֶׁ וְׁ

ֲעָבָדיו  .  לֹו רּו לֹו  ַנֲעָרה ַויֹאמְׁ ַהֶּמֶלְך  ִני  ַלאדֹּ ְיַבְקׁשּו 

ָבה  ְבתּוָלה   ָשכְׁ וְׁ ת  נֶׁ ֹסכֶׁ לֹו  י  הִּ ּותְׁ ְך  לֶׁ ַהמֶׁ י  נֵּ פְׁ לִּ ָדה  ָעמְׁ וְׁ

ְך לֶׁ י ַהמֶׁ ַחם ַלאֹדנִּ ָך וְׁ יקֶׁ חֵּ    .ב'(-א'  מלכים א' א'" )בְׁ

וכל אדם  ,  שביקש נערה אחת,  ועשה בחכמה

 .בעיניו אולי תיטב , הראה לשלוחיו את בתו 

ִאֶּוֶלת "  ִיְפרֹּש  שנאמר  ,  זה אחשורוש ",  ּוְכִסיל 

ה ְיַבְקׁשּו ַלֶּמֶלְך ְנָערֹות ְבתּולֹות  , " בו  אֶׁ   . טֹובֹות ַמרְׁ

כּותֹו   ַמלְׁ ינֹות  דִּ מְׁ ָכל  בְׁ ים  ידִּ קִּ פְׁ ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ד  קֵּ ַיפְׁ וְׁ

ה  אֶׁ תּוָלה טֹוַבת ַמרְׁ ת ָכל ַנֲעָרה בְׁ צּו אֶׁ בְׁ קְׁ יִּ    . " וְׁ

הנערות כל  את  לקבץ  שציוה  הכל  ,  מאחר 

, ואת כולן יבעל,  יודעים שלא יקח אלא אחת

בת לו  מי שהיתה  כל  היה מחביא ,  ולפיכך 

 .אותה משלוחיו 

 

מֹו  ִאיׁש ְיהּוִדי  ]אסתר ב' ה'[   יָרה ּושְׁ שּוַשן ַהבִּ ָהָיה בְׁ

ַכי ֶבן ָיִאיר ֶבן ִׁשְמִעי ֶבן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני   .ָמְרדֳּ

 

 שמות מרדכי 

" ישנאמר,  קִּ ן  בֶׁ י  עִּ מְׁ שִּ ן  בֶׁ יר  ָיאִּ ן  בֶׁ ַכי  דֳּ   . " ָמרְׁ

למה לא  ואין לומר שכל זה יחוסו, כי אם כן  

אלא כל האמור כאן    ? ייחס אותו עד בנימין

 הם שמותיו של מרדכי עצמו.

שהאיר עיניהם של ישראל בן    –  "ֶבן ָיִאיר"

 .בתפלתו 

 .תפלתו את  ששמע אל בן  – "ֶבן ִׁשְמִעי"

ִקיׁש" רחמים   –"  ֶבן  שערי  על  שהקיש 

 .ונפתחו לו 

 

 מרדכי שבטו של 

" נאמר  מתחילה   מרדכי  ְיהּוִדיעל  ",  ִאיׁש 

יהודהו משבט  שבא  מכן  ו ,  משמע  לאחר 

ְיִמיִני "נאמר   וִאיׁש  משבט ",  שבא  משמע 

שני    אופנים ליישב אתמספר    ונאמרו .  בנימין 

 הללו.  הכתובים

נחמן,  א רב  לדברי  הללו .  הכתובים  אין 

, לומר שבא משבט יהודה  מלמדים על יחוסו 

   .כל אלו היו משמותיו אלא או בנימין, 

שמרדכי מוכתר בנימוסו היה, כלומר מעוטר 

 .בלשון יון "שם "  שנימוס הוא, בשמות נאים

היה   מרדכי  בסוגיה  האמוראים  שאר  ולדעת 

הכתובים   את  יישבו  זה  פי  ועל  בנימין  משבט 

 באופנים הבאים: 

רבה בר בר חנה אמר רבי יהושע בן  . לדברי  ב

    .ואמו מיהודהאביו מבנימין , לוי

מרדכי, משבט בנימין היה  . לדעת חכמים,  ג

שתי משפחות אלו וכוונת הכתובים לומר ש

 . בזכותנו בא, לומר, מתגרות זו בזו 

אומרת יהודה  שיוולד ,  משפחת  גרמנו  אנו 

ידי שהניח דוד לשמעי,  מרדכי גרא,   על  בן 

הרגו.   אומרתולא  בנימין  מאתנו  ,  ומשפחת 

 .בא מרדכי

רבא,  ד לדברי  היה.  בנימין   , משבט 

ישראל ו  כנסת  מדברי  הם  הללו  ,  הכתובים 

הללו  המשפחות  שתי  כנגד  וטוענת  ,  הבאה 

 .  ו את הצער הזהרמשג

איש יהודי כנגד משפחת יהודה היא אומרת,  

ידי    גרם על  שכן,  הזה,  דוד  לצער  שהניח 

 .  יצא ממנו מרדכי שהתגרה בהמן ,  לשמעי

איש ימיני  וכנגד משפחת בנימין היא אומרת,  

שהניח שאול את  לצער הזה, שכן, על ידי  גרם 

 . נולד ממנו המן לא הרגו מיד,  ו ,  אגג 

משבט בנימין  אכן מרדכי . לדברי רבי יוחנן, ה 

י , כמו שנאמר " היה  ינִּ מִּ יש יְׁ ִאיׁש  "   הכתוב ו ". אִּ

אלא  שהיה משבט יהודה,    בא ללמד לא  "  ְיהּוִדי 

 .  שכפר בעבודה זרה   לומר 

יהודי נקרא  זרה  בעבודה  הכופר  ,  שכל 

הֹון ַעל    ִאיַתי גְֻּבִרין ְיהּוָדאִין "  שנאמר יָת ָיתְׁ י ַמנִּ דִּ

ְך ָלא   לֵּ ַרָיא אִּ גֹו ּגֻבְׁ ד נְׁ יַשְך ַוֲעבֵּ ַרְך מֵּ ל ַשדְׁ יַנת ָבבֶׁ דִּ יַדת מְׁ ֲעבִּ

ם   עֵּ טְׁ ָכא  ַמלְׁ ֲעָלְך  אָלָהְךָשמּו  ָפְלִחין   ל  ם   ָלא  לֶׁ צֶׁ ּולְׁ

ין דִּ ָסגְׁ ָלא  ָת  ימְׁ ֲהקֵּ י  דִּ )ַדֲהָבא  ג'"  כלומר   י"ב(.   דניאל 

אף על פי    ,דיםיהו  כל האנשים הללונקראו  

יהודה משבט  כולם  היו  משום    ,שלא  וזאת 

 שלא עבדו את עבודה זרה של נבוכדנצר.
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