
 

 

 

 
  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 יג 

 

 דרשת דברי הימים 

דרשות  לדרוש    בא כשהיה    , רבי שמעון בן פזי 

כל  כנגד  ודורש  פותח  היה    ספר דברי הימים, ב 

 " כך,  הם הספר  אחד  דבריך  יודעין    , כל  ואנו 

רגילות  בספר דברי הימים  ", כלומר,  לדורשן 

,  הוא שמזכיר שמות הרבה פלוני ופלוני ופלוני 

אף על פי שהדבר  ו ,  ובכולם כוונתו לאדם אחד 

מפורש,   ואינו  לבנו  סתום,  נותנים  אנו 

בדברי    . ודורשים  אחד  פסוק  יתבאר  ולהלן 

 הימים בו נקרא משה בהרבה שמות. 

 

ְגדֹור  "  ֲאִבי  ֶיֶרד  ה ֶאת  יְָּלדָּ ה  ַהְיֻהִדיָּ ֲאִבי  ְוִאְשּתֹו  ֶחֶבר  ְוֶאת 

ַפְרֹעה   ִבְתיָּה ַבת  ְבֵני  ְוֵאֶלה  נֹוַח  זָּ ֲאִבי  ְיקּוִתיֵאל  ְוֶאת  ׂשֹוכֹו 

ֶרד  ַקח מָּ  י"ח(   א' ד' ה"י  ד ) "  ֲאֶשר לָּ

 

 אשת כלב 

ן ְיֻפנֶּה על  בדברי הימים    נאמר  ֵלב בֶּ ְוִאְשּתֹו  , " כָּ

ה   ְלדָּ ֶחֶבר ֲאִבי  ֶאת ֶיֶרד ֲאִבי ְגדֹור ְוֶאת  ַהְיֻהִדיָּה יָּ

נֹוחַ  ה ְבֵני ִבְתיָּה    ׂשֹוכֹו ְוֶאת ְיקּוִתיֵאל ֲאִבי זָּ ְוֵאלֶּ

ד  רֶּ ַקח מָּ ר לָּ  . י"ח(   א' ד' ה"י  ד ) "  ַבת ַפְרֹעה ֲאשֶּ

הכתוב,   את  ַהְיֻהִדיָּה " וביארו  היא  "  ְוִאְשּתֹו 

ה ְבֵני ִבְתיָּה , " כמבואר בסוף הכתוב ,  ִבְתיָּה    ְוֵאלֶּ

   . " ַבת ַפְרֹעה 

שנקראת   משום  ",  ַהְיֻהִדיָּה "   ִבְתיָּה והסיבה 

ַוֵּתֶרד ַבת ַפְרֹעה  , שנאמר, " שכפרה בעבודה זרה 

ְוַנֲעֹרֶתיהָּ ֹהְלֹכת ַעל ַיד ַהְיֹאר ַוֵּתֶרא ֶאת  ִלְרֹחץ ַעל ַהְיֹאר  

ֶחהָּ  ּה ַוִּתקָּ תָּ ה ְבתֹוְך ַהּסּוף ַוִּתְשַלח ֶאת ֲאמָּ   שמות ב' " ) ַהֵּתבָּ

   ה'(. 

בית   מגילולי  לרחוץ  שירדה  יוחנן  רבי  ואמר 

הכופר  אביה   וכל  גירות,  לשם  לטבול  כלומר 

 בעבודה זרה נקרא יהודי. 

 

 כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו 

ה ֶאת ֶיֶרד ֲאִבי ְגדֹור  "   , נאמר  ְלדָּ ְוִאְשּתֹו ַהְיֻהִדיָּה יָּ

ֲאִבי   ְיקּוִתיֵאל  ְוֶאת  ׂשֹוכֹו  ֲאִבי  ֶחֶבר  נֹוחַ ְוֶאת    זָּ

   . " ְוֵאֶלה ְבֵני ִבְתיָּה ַבת ַפְרֹעה 

שכל   משה  את  ילדה  שבתיה  הכתוב  וכוונת 

הם   כילדיה  כאן  הנזכרים  האמורים  השמות 

 שמותיו של משה כפי שיתבאר להלן.  

,  ולא ילדתו ,  את משה   ִבְתיָּה אף על פי שגידלה  ו 

אותו  שילדה  עליה  לך,  נאמר  לומר  שכל  , 

ויתומה בתוך ב  מעלה עליו    , יתו המגדל יתום 

   . הכתוב כאילו ילדו 

 

 שמותיו של משה 

 " בכתוב,  האמורים  השמות  שכל  ֶיֶרד  נתבאר 

ְיקּוִתיֵאל   ְוֶאת  ׂשֹוכֹו  ֲאִבי  ֶחֶבר  ְוֶאת  ְגדֹור  ֲאִבי 

נֹוחַ   . " הם שמותיו של משה ֲאִבי זָּ

" א  ד .  שם    –   " יֶּרֶּ מן  על  לישראל  להם  שירד 

 . בימיו 

" ב  שם   –   " ְגדֹור .  של    ם פרצותיה שגדר    על 

 . ישראל 

ר . " ג  בֶּ   ם שחיבר את ישראל לאביה   על שם   – "  חֶּ

 . שבשמים 

שנעשה להם  כמו סוכו, על שם    – "  ׂשֹוכֹו . " ד 

 ומגן.   לישראל כסוכה 

" ה  שם   – "  ְיקּוִתיֵאל .  לאל    על  ישראל  שקוו 

 . בימיו 

" ו  נֹוחַ .  שם    – "  זָּ עוונותיה על  של    ם שהזניח 

 . ישראל 

" ט - ח - ז  אב  שהיה    – "  ֲאִבי ...  ֲאִבי  ...  ֲאִבי  . 

   . בנביאות אב  בחכמה  אב  בתורה  

 

ן ְיֻפנֶּה  ֵלב בֶּ ד נקרא גם    כָּ רֶּ  מָּ

ֵלב ֶבן ְיֻפֶנה בסוף הפסוק המדברת באשתו של     כָּ

ֶרד נקרא כלב בשם   ְוֵאֶלה ְבֵני ִבְתיָּה  , שנאמר " מָּ

ֶרד  ַקח מָּ  ".  ַבת ַפְרֹעה ֲאֶשר לָּ

ֶרד והטעם לכך שנקרא כלב גם בשם   משום  ,  מָּ

 .  שמרד בעצת המרגלים 

כי אמר הקדוש   , נשא את בת פרעה גם ולפיכך 

הוא,   מרגלים ברוך  בעצת  שמרד  כלב  ,  יבא 

פרעה  בת  את  בית    , וישא  בגלולי  שמרדה 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20


 

 

 

 
 דף יג  מסכת מגילה 

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

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 . אביה 

 

ַלִים  '[  ו ]אסתר ב'   ה ִמירּושָּ ְגלָּ ר הָּ ה ֲאֶשר  ֲאשֶּ ִעם ַהֹגלָּ

ה ִעם   ְגְלתָּ ה ְנבּוַכְדֶנאַצר  הָּ ה ֲאֶשר ֶהְגלָּ ְניָּה ֶמֶלְך ְיהּודָּ ְיכָּ

ֶבל  ְסֵּתר    . ֶמֶלְך בָּ ה ִהיא אֶּ ת ֲהַדסָּ ַבת ֹדדֹו  ַוְיִהי ֹאֵמן אֶּ

ֵאם   ב וָּ ּה אָּ ה ְיַפת ֹּתַאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה  ִכי ֵאין לָּ ְוַהַנֲערָּ

ַכי לֹו ְלַבת  ְרדֳּ ּה מָּ חָּ ּה ְלקָּ ִביהָּ ְוִאמָּ  . ּוְבמֹות אָּ

 

 ת מרדכי מירושלים גלו 

ה " על מרדכי,    נאמר  ְגלָּ ר הָּ ַלִים ִעם    ֲאשֶּ ִמירּושָּ

ה  ְגְלתָּ ר הָּ ה ֲאשֶּ ה ֲאֶשר    ַהֹגלָּ ְניָּה ֶמֶלְך ְיהּודָּ ִעם ְיכָּ

ֶבל  ה ְנבּוַכְדֶנאַצר ֶמֶלְך בָּ  . " ֶהְגלָּ

אשר היה  , " לא נאמר אמר רבא, מתוך כך ש ו 

", אלא "אשר הגלה ...  מן הגולה אשר הגלתה 

הגולה",   ש עם  ישראל  משמע  כשאר  היה  לא 

 . הוא גלה מעצמו שגלו על כרחם, אלא  

 

ְסֵּתר  '[  ז ]אסתר ב'   ה ִהיא אֶּ ת ֲהַדסָּ ַבת ֹדדֹו  ַוְיִהי ֹאֵמן אֶּ

ֵאם   ב וָּ ּה אָּ ה ְיַפת ֹּתַאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה  ִכי ֵאין לָּ ְוַהַנֲערָּ

חָּ  ּה ְלקָּ ִביהָּ ְוִאמָּ ַכי לֹו ְלַבת ּוְבמֹות אָּ ְרדֳּ  . ּה מָּ

 

ְסֵּתר "  ה ִהיא אֶּ  " ֲהַדסָּ

 " ֶאְסֵּתר נאמר,  ִהיא  ה  ֲהַדּסָּ ֶאת  ֹאֵמן  ",  ַוְיִהי 

 ונחלקו חכמים מה שמה ומה כינויה. 

 . שמה אסתר   . א 

ובן עזאי ורבי יהושע יהושע    לדעת רבי מאיר 

ת  נקרא   נחלקו למה ו .  אסתר שמה   , בן קרחה 

 . הדסה גם  

נקרא   מאיר  רבי  הדסה לדעת  שם    שמה  על 

זכריה  ) כמו שמצינו    . הצדיקים שנקראו הדסים 

ֹדם  " ,  ח'(   א'  אָּ סּוס  ַעל  ֹרֵכב  ִאיש  ְוִהֵנה  ה  ַהַלְילָּ ִאיִתי  רָּ

ַהֲהַדִּסים "   ]=שכינה[   " ְוהּוא  ֵבין  ]=בין    " ֹעֵמד 

ה "   הצדיקים[  יו  "   ]=שגלו לבבל[   " ֲאֶשר ַבְמֻצלָּ ְוַאֲחרָּ

ִנים סּוִסים ֲאֻדִמים    ". ְׂשֻרִקים ּוְלבָּ

כי היתה  ,  נקרא שמה הדסה   ולדברי בן עזאי 

 . בינונית כהדס לא ארוכה ולא קצרה אלא  

יהושע  רבי  קרחה   ולדברי  שמה    בן  נקרא 

 .  כי היתה ירקרוקת   הדסה 

ומה שנראתה יפה לאומות ולאחשורוש כי חוט  

 . דוש ברוך הוא של חסד משוך עליה מאת הק 

 . שמה הדסה   . ב 

רבי   נחמיה   יהודה לדעת  שמה   , ורבי    . הדסה 

   . אסתר גם  נקראת    נחלקו למה ו 

על שם    לדעת רבי יהודה נקראת בשם אסתר 

ֵאין ֶאְסֵּתר  , " שנאמר ,  שהיתה מסתרת דבריה 

ּה  ּה ְוֶאת ַעמָּ    ". ַמֶגֶדת מֹוַלְדּתָּ

היו    כי   אסתר בשם  נקראת    , ולדעת רבי נחמיה 

אסתהר   שם  על  אותה  קורים  העולם  אומות 

 כלומר יפה היא כלבנה. [  ירח ]= 

 

 מיתת אביה ואמה 

ִכי ֵאין  תחילה שמרדכי היה אומן את הדסה, " 

ֵאם  ב וָּ ּה אָּ ּה  ושוב נאמר, "   . " לָּ ִביהָּ ְוִאמָּ ּוְבמֹות אָּ

ַכי לֹו ְלַבת  ְרדֳּ ּה מָּ חָּ  ". ְלקָּ

וביאר רב אחא, שהסיבה שחזר על כך הכתוב,  

ללמדנו, שאפילו יום אחד לא היה לה אב ואם,  

וכשילדתה אמה  ,  כשעיברתה אמה מת אביה 

 . מתה אמה 

 

 לקיחת מרדכי את אסתר 

 " אסתר,  על  ּה  נאמר  חָּ ְלקָּ ּה  ְוִאמָּ ִביהָּ  אָּ ּוְבמֹות 

לֹו   ַכי  ְרדֳּ של  ְלַבת מָּ ושנו חכמים משמו  רבי  ". 

כלומר  ",  לבית " אלא    ", ְלַבת " אל תקרי    , מאיר 

 . לקחה להיות אשתו 

במשל הנאמר לדוד על מעשה    וכן הוא אומר 

שבע  י"ב )   בת  ב'  ש "   , ג'(   שמואל  רָּ   אוריה הוא    " ְולָּ

ה   ֵאין ֹכל "  ה ַאַחת ְקַטנָּ   בת שבע היא    " ִכי ִאם ִכְבׂשָּ

יו  "  נָּ בָּ ְוִעם  ִעמֹו  ַוִּתְגַדל  ַוְיַחֶיהָּ  ה  נָּ קָּ ו  ֲאֶשר  ַיְחדָּ

ב ַוְּתִהי   ִמִפּתֹו תֹאַכל ּוִמֹכסֹו ִתְשֶּתה ּוְבֵחיקֹו ִתְשכָּ

   . " לֹו ְכַבת 

ויש לשאול, וכי משום שבחיקו תשכב נעשית לו  

 " תקרי  אל  אלא  "כבית",  ְכַבת כבת,  אלא   ,"

 כלומר כאשה. 

 

ח'  ב'  תֹו    ט'[ - ]אסתר  ְודָּ ַהֶמֶלְך  ְדַבר  ַמע  ְבִהשָּ ַוְיִהי 

י   ֵהגָּ ַיד  ֶאל  ה  ַהִבירָּ שּוַשן  ֶאל  ַרבֹות  רֹות  ְנעָּ ֵבץ  ּוְבִהקָּ

ֹשֵמר   ֵהַגי  ַיד  ֶאל  ַהֶמֶלְך  ֵבית  ֶאל  ֶאְסֵּתר  ַקח  ַוִּתלָּ
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ִשים  יו    . ַהנָּ נָּ ְלפָּ ֶחֶסד  א  ַוִּתשָּ יו  ְבֵעינָּ ה  ַהַנֲערָּ ַוִּתיַטב 

ּה   ֵתת לָּ נֹוֶתהָּ לָּ ַבע  ְוֵא ַוְיַבֵהל ֶאת ַּתְמרּוֶקיהָּ ְוֶאת מָּ ת שֶּ

ת   הָּ ְואֶּ ְך ַוְיַשנֶּ לֶּ ּה ִמֵבית ַהמֶּ ת לָּ תֶּ ְרֻאיֹות לָּ רֹות הָּ ַהְנעָּ

יהָּ   ִשים ַנֲערֹותֶּ  . ְלטֹוב ֵבית ַהנָּ

 

 שבע נערות לשבעת ימי השבוע 

לה   נתנו  הנשים  בית  אל  אסתר  כשנלקחה 

 " שנאמר,  לשרתה,  נערות  ֶשַבע  שבעה  ְוֵאת 

ּה   ֶתת לָּ ְרֻאיֹות לָּ רֹות הָּ  ". ִמֵבית ַהֶמֶלְך ַהְנעָּ

רבא,   שבת ואמר  ימי  בהן  מונה    , שהיתה 

שהיתה משרתת לה אחת באחד בשבת, ואחת  

כולן,   וכן  בשלישי בשבת,  ואחת  בשבת,  בשני 

יודעת שהיום    , וכשהגיע יום שפחה של שבת 

 . שבת 

 
 מאכל אסתר בבית הנשים 

כשהיתה אסתר בבית הנשים, שינה הגי שומר  

לטובה  מאכלה  את  ַוְיַשֶנהָּ  "   , שנאמר   . הנשים 

ִשים  ַהנָּ ֵבית  ְלטֹוב  ַנֲערֹוֶתיהָּ  ונחלקו  ְוֶאת   ."

 חכמים בדבר. 

 . מאכל יהודי האכילה    , לדעת רב 

דחזירי  האכילה    , שמואל ולדעת   קדלי 

שמינ ]=  חזיר  בשר  של  פירש,  [.  ת ו חתיכות  רש"י 

.  ומתוך אונסה לא נענשה   שהיתה אוכלת מהם, 

כך ותוס'   על  ח כתבו  ושלום  ,  היתה  ס  לא  היא 

 אוכלת. 

מצינו  וכן   . זרעונים   האכילה   , ורבי יוחנן ולדעת  

שהזרעונים  דניאל חנניה מישאל ועזריה,  אצל  

להבדיל  לצדיקים  טמא   ם טובים  ,  ממאכל 

"   שנאמר  גָּם  בהם,  ַפְתבָּ ֶאת  ֹנֵׂשא  ַהֶמְלַצר  ַוְיִהי 

ֶהם  לָּ ְוֹנֵתן  ִמְשֵּתיֶהם  "  ֵזְרֹעִנים   ]תחתיהם[   ְוֵיין 

א' )  בעני ט"ז(,    דניאל  " ינם ונאמר  יִָּמים  ,  ת  ּוִמְקצָּ

ל   ר ִמן כָּ ׂשָּ ה ַמְרֵאיֶהם טֹוב ּוְבִריֵאי בָּ ה ִנְראָּ רָּ ֲעׂשָּ

ַהֶמֶלְך  ַפְתַבג  ֵאת  ֹאְכִלים  הָּ ִדים  א' ) "  ַהְילָּ   דניאל 

 ט"ו(.  

 

י'  ב'  ְוֶאת    י"ב[ - ]אסתר  ּה  ַעמָּ ֶאת  ֶאְסֵּתר  ה  ִהִגידָּ לֹא 

ֶליהָּ ֲאֶשר לֹא ַתִגיד  ה עָּ ַכי ִצּוָּ ְרדֳּ ּה ִכי מָּ ל    . מֹוַלְדּתָּ ּוְבכָּ

ַדַעת   ִשים לָּ ַכי ִמְתַהֵלְך ִלְפֵני ֲחַצר ֵבית ַהנָּ ְרדֳּ יֹום מָּ יֹום וָּ

ּה  ֶׂשה בָּ ֵיעָּ ּוַמה  ֶאְסֵּתר  ְשלֹום  ה    . ֶאת  ַנֲערָּ ֹּתר  ּוְבַהִגיַע 

בֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ֲאַחְשוֵ  ה לָּ ת  ְוַנֲערָּ ּה ְכדָּ רֹוש ִמֵקץ ֱהיֹות לָּ

ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהן   ִיְמְלאּו  ֵכן  ר ֹחֶדש ִכי  ׂשָּ ִשים ְשֵנים עָּ ַהנָּ

ן ַהֹמר   מֶּ ִשים ְבשֶּ דָּ ה חֳּ ִמים  ִששָּ ִשים ַבְבׂשָּ דָּ ה חֳּ ְוִששָּ

ִשים   . ּוְבַתְמרּוֵקי ַהנָּ

 

 שמן המור 

כל הנשים שנקבצו לצורך אחשורוש היו סכות  

שנאמר    , ששה חדשים בשמן המור ן  את בשר 

ַהֹמר "  ְבֶשֶמן  ִשים  דָּ חֳּ ה  חכמים    . " ִששָּ ונחלקו 

 מהו. 

אבא  בר  חייא  רבי  הוא    , לדעת  המור  שמן 

 . סטכת הנקרא  

שמן הנעשה  שמן המור הוא    –   , ולדעת רב הונא 

מפני   ? ולמה סכין אותו . מזית שלא גדל שליש 

 .  את הבשר   ומעדן   , משיר את השיער שהוא  

 

 אנפיקנון 

מביאים   שאין  מבואר,  מנחות  במסכת 

ואם הביאו  זה  אותו   אנפיקנון למנחות,  , הרי 

   . פסול 

הוא   שאנפיקנון  יהודה,  רבי  שמן  וביאר 

   . הנעשה מזית שלא גדל שליש 

 הנזכר לעיל.    ולדברי רב הונא זהו שמן המור 

 

ל    י"ד[ - ]אסתר ב' י"ג  ה ֶאל ַהֶמֶלְך ֵאת כָּ אָּ ה בָּ ֶזה ַהַנֲערָּ ּובָּ

ִשים ַעד ֵבית   ּה ִמֵבית ַהנָּ בֹוא ִעמָּ ּה לָּ ֵתן לָּ ֲאֶשר ּתֹאַמר ִינָּ

ה    . ַהֶמֶלְך  בָּ ִהיא שָּ ר  ּוַבֹבקֶּ ה  אָּ בָּ ִהיא  ב  רֶּ עֶּ ֵבית  בָּ ֶאל 

ֹשֵמר   ַהֶמֶלְך  ְסִריס  ַשַעְשַגז  ַיד  ֶאל  ֵשִני  ִשים  ַהנָּ

ּה   ֵפץ בָּ בֹוא עֹוד ֶאל ַהֶמֶלְך ִכי ִאם חָּ ַהִפיַלְגִשים לֹא תָּ

ה ְבֵשם   . ַהֶמֶלְך ְוִנְקְראָּ

 

 ביום אחשורוש לא היה משמש  

בכל ערב היתה באה אל אחשורוש אשה אחת  

ובבוקר   בלילה,  עמו  והיתה  הנשים,  מבית 

ר  , " שנאמר היתה חוזרת,   ה ּוַבֹבקֶּ אָּ ב ִהיא בָּ רֶּ עֶּ בָּ

ה ִהיא   בָּ  ". שָּ

שהוא  ,  מגנותו של אותו רשע ,  אמר רבי יוחנן ו 

ומשלח,  נשים  שבחו   בועל  היה  ,  למדנו  שלא 

 . משמש מטתו ביום 
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ט"ו[  ב'  ֹדד    ]אסתר  ֲאִביַחִיל  ַבת  ֶאְסֵּתר  ֹּתר  ּוְבַהִגיַע 

ה   בֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך לֹא ִבְקשָּ ַקח לֹו ְלַבת לָּ ַכי ֲאֶשר לָּ ְרדֳּ מָּ

ִכי ִאם ֶאת אֲ  ר  בָּ ְסִריס ַהֶמֶלְך ֹשֵמר  דָּ ֵהַגי  ֶשר יֹאַמר 

ִשים   יהָּ ַהנָּ ל ֹראֶּ ְסֵּתר ֹנֵׂשאת ֵחן ְבֵעיֵני כָּ  . ַוְּתִהי אֶּ

 

 נשיאת חן של אסתר בעיני כל רואיה 

ל ֹרֶאיהָּ נאמר, "  "  ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר ֹנֵׂשאת ֵחן ְבֵעיֵני כָּ

אלעזר ו  רבי  ואחד    , מלמד   , אמר  אחד  שלכל 

   . כאומתו נדמתה לו  

 

ֲאַחְשֵורֹוש    ]אסתר ב' ט"ז[  ְך  לֶּ ל ַהמֶּ ְסֵּתר אֶּ ַקח אֶּ ַוִּתלָּ

ֵטֵבת   ש  ֹחדֶּ הּוא  ֲעִׂשיִרי  הָּ ש  ַבֹחדֶּ ַמְלכּותֹו  ֵבית  ל  אֶּ

 . ִבְשַנת ֶשַבע ְלַמְלכּותֹו 

 

 לקיחת אסתר אל אחשורוש בחודש טבת 

טבת,   בחודש  אחשורוש  אל  נלקחה  אסתר 

ֲאַחְשֵורֹוש  שנאמר, "  ַהֶמֶלְך  ֶאל  ֶאְסֵּתר  ַקח  ַוִּתלָּ

ֹחֶדש   הּוא  ֲעִׂשיִרי  הָּ ַבֹחֶדש  ַמְלכּותֹו  ֵבית  ֶאל 

ו ֵטֵבת  כוונו כן, שתלקח בחודש  מן השמים  ", 

שבזמן זה הגוף נהנה  ,  כדי לחבבה עליו טבת,  

 .  מהגוף מחמת הצינה 

 

ִשים  ַוֶיֱאַהב ַהֶמֶלְך ֶאת ֶאְסֵּתר   ]אסתר ב' י"ז[    ל ַהנָּ ִמכָּ

יו   נָּ ְלפָּ ֶחֶסד  וָּ ֵחן  א  ַהְבתּוֹלת  ַוִּתשָּ ל  ֶכֶתר  ִמכָּ ַויֶָּׂשם 

ּה ַוַיְמִליֶכהָּ ַּתַחת ַוְשִּתי   . ַמְלכּות ְברֹאשָּ

 

 בעולה וטעם    בתולה טעם בה טעם  

ל  "   נאמר  ִמכָּ ְסֵּתר  אֶּ ת  אֶּ ְך  לֶּ ַהמֶּ ִשים  ַויֱֶּאַהב  ַהנָּ

ל ַהְבתּוֹלת  יו ִמכָּ נָּ ד ְלפָּ סֶּ חֶּ א ֵחן וָּ    . " ַוִּתשָּ

שטעם בה כך    מלמד וביאר רב שהכתוב הזה  

  , טעם   , ביקש לטעום טעם בתולה כלומר    , וכך 

 . טעם   , טעם בעולה 

 

דֹול   כ'[ - ]אסתר ב' י"ח  ה גָּ ְך ִמְשּתֶּ לֶּ יו  ַוַיַעׂש ַהמֶּ רָּ ל ׂשָּ ְלכָּ

יו ֵאת ִמְשֵּתה ֶאְסֵּתר   דָּ ה ַוִיֵּתן  ַוֲעבָּ ׂשָּ ה ַלְמִדינֹות עָּ חָּ ַוֲהנָּ

ְך  לֶּ ֵבץ ְבתּולֹות ֵשִנית    . ַמְׂשֵאת ְכַיד ַהמֶּ ַכי  ּוְבִהקָּ ְרדֳּ ּומָּ

ַהֶמֶלְך  ְבַשַער  ת    . ֹיֵשב  ְואֶּ ּה  מֹוַלְדּתָּ ת  דֶּ ַמגֶּ ְסֵּתר  אֶּ ֵאין 

ר   ַכֲאשֶּ ּה  ַכי  ַעמָּ ְרדֳּ מָּ ַמֲאַמר  ת  ְואֶּ י  כָּ ְרדֳּ מָּ יהָּ  לֶּ עָּ ה  ִצּוָּ

ה ִאּתֹו  ְמנָּ ה ְבאָּ ְיתָּ ר הָּ ה ַכֲאשֶּ ְסֵּתר ֹעׂשָּ  . אֶּ

 

 דברים שעשה אחשורוש  

 כדי שתגלה אסתר את עמה 

 " ּה  נאמר,  ַעמָּ ְוֶאת  ּה  מֹוַלְדּתָּ ַמֶגֶדת  ֶאְסֵּתר  ֵאין 

י  כָּ ְרדֳּ ֶליהָּ מָּ ה עָּ עשה  ודברים הרבה    . " ַכֲאֶשר ִצּוָּ

אחשורוש כדי לפייסה שתאמר לו, ואף על פי  

 כן לא גלתה. 

, מה שלא עשה  עשה לכבודה משתה . תחילה  א 

דֹול  בשאר נשים, שנאמר, "  ַוַיַעׂש ַהֶמֶלְך ִמְשֶּתה גָּ

יו ֵאת ִמְשֵּתה ֶאְסֵּתר  דָּ יו ַוֲעבָּ רָּ ל ׂשָּ ", ולא גלתה  ְלכָּ

 לו. 

ו ב  חזר  לכבודה .  גלגולת  מס  שנאמר,  הניח   ,

ה ַוֲהנָּ "  ׂשָּ ה ַלְמִדינֹות עָּ  ", ולא גלתה לו. חָּ

ַוִיֵּתן  , שנאמר, " שלח לשרים מתנות בשמה .  ג 

 ", ולא גלתה לו. ַמְׂשֵאת ְכַיד ַהֶמֶלְך 

כדי  ד  יעשה  מה  ממרדכי  עצה  ונטל  הלך   .

אמר לו מרדכי, אין אשה מתקנאה   . שתגלה לו 

,  הלך וקיבץ בתולות אחרות אלא בירך חברתה.  

בהן  שתקנא  שנאמ כדי   , " ְבתּולֹות  ר  ֵבץ  ּוְבִהקָּ

זאת,  ֵשִנית  כל  אחר  שנאמר  לו.  גלתה  ולא   ,"

ּה "  ּה ְוֶאת ַעמָּ  ". ֵאין ֶאְסֵּתר ַמֶגֶדת מֹוַלְדּתָּ

 

יו "   " לֹא ִיְגַרע ִמַצִדיק ֵעינָּ

 " יו  נאמר בספר איוב  ֵעינָּ ִמַצִדיק  ִיְגַרע  ְוֶאת  לֹא 

ֶנַצח   לָּ ַוֹיִשיֵבם  ַלִכֵּסא  ִכים  הּו ְמלָּ ) ַוִיְגבָּ ל"ו "    . ז'(   איוב 

עיניו במעשה    דוש ברוך הוא נותן הק   , כלומר 

  . הצדיקים לשלם להם שכרם מדה כנגד מדה 

רבים  ימים  יעברו  אם  דבר  ,  ואף  של  בסופו 

 . ישלם להם את המגיע להם 

לכך ואמר רבי אלעזר   , ששילם  שני דוגמאות 

הוא  הק  ברוך  מדה  דוש  כנגד  מדה  לצדיקים 

 אחר ימים הרבה.  

זכתה ויצא    , בשכר צניעות שהיתה בה ברחל   . א 

 .  שהיה צנוע ממנה שאול  

זכה ויצאת   , בשכר צניעות שהיה בו בשאול  . ב 

 .  ממנו אסתר 

ברחל   היתה  צניעות  איזו  בעזה"י,  יתבאר  ולהלן 

 ובשאול. 
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 דף יג  מסכת מגילה 

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

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 צניעות שהיתה ברחל 

ַוַיֵגד ַיֲעֹקב  כשהגיע יעקב לחרן, ראה את רחל, " 

ִביהָּ הּוא   ֵחל ִכי ֲאִחי אָּ ץ ַוַּתֵגד  ְלרָּ רָּ ה הּוא ַוּתָּ ְוִכי ֶבן ִרְבקָּ

ִביהָּ     . י"ב(   בראשית כ"ט " ) ְלאָּ

של  אביה, אלא בן    ו של לבן ובאמת לא היה אחי 

   . אביה לבן  אחות  רבקה  

לענין   אביה,  אחי  שהוא  לה  שאמר  ומה 

 הרמאות אמר כן, וכך היו דבריהם. 

 ? התנשאי לי   – יעקב  אמר לה  

ל  ולא    – ו  אמרה  הוא  רמאי  שאבא  אלא  כן. 

 תוכל לו. 

 . ברמאות   י אחיו אנ   – אמר לה  

אותו   ללכת    – שאלה  לצדיקים  מותר  האם 

 ברמאות. 

ל כן,"   – אמר לה   ר ְוִעם ִעֵקש ִּתַּתפָּ בָּ ר ִּתּתָּ בָּ "  ִעם נָּ

 כ"ז(.   שמואל ב' כ"ב ) 

 ? הרמאות   י ומה   – ושאל אותה  

ל  ולא  יש    – ו  אמרה  ממני,  גדולה  אחות  לי 

 ישיאני לפניה. 

 .  סימנים יעקב  מסר לה  

תתבייש   עכשיו  אמרה,  הלילה,  וכשהגיע 

   . הסימנים לה את    מסרה ו אחותי,  

יעקב  שלא יתפרסם הדבר שמסר לה  והוא צניעות,  

   . סימנין 

ה  "   וזהו שנאמר,  ַויֹאֶמר  ַוְיִהי ַבֹבֶקר ְוִהֵנה ִהוא ֵלאָּ

ה   מָּ ְך ְולָּ ַבְדִּתי ִעמָּ ֵחל עָּ ְברָּ ֲהלֹא  ִלי  ִׂשיתָּ  ן ַמה זֹאת עָּ בָּ ֶאל לָּ

ִני  רק בבוקר הכיר שהיא    . כ"ה(   בראשית כ"ט " ) ִרִמיתָּ

ידי   על  הכיר,  לא  הבוקר  עד  אבל  לאה, 

 הסימנים שמסרה לה רחל. 

 שאול. ולפיכך זכתה ויצא ממנה  

 

 צניעות שהיתה בשאול 

משחו   לראשונה,  שמואל  לפני  בא  כששאול 

ואף על פי כן, כשחזר    . שמואל למלך על פי ה' 

שאול ופגש את דודו, וסיפר לו דברים שאמר לו  

   . שמואל, את דבר המלוכה לא סיפר לו 

נּו  שנאמר, "  אּול ֶאל דֹודֹו ַהֵגד ִהִגיד לָּ ַויֹאֶמר שָּ

ֲאֹתנֹות  ה לֹא ִהִגיד  ִכי ִנְמְצאּו הָּ ת ְדַבר ַהְמלּוכָּ ְואֶּ

ַמר ְשמּוֵאל   לֹו   ט"ז(.    שמואל א' י' ) "  ֲאֶשר אָּ

זכה   ולפיכך  בשאול,  בו  שהיתה  צניעות  וזו 

 ויצאת ממנו אסתר. 

 

 גדולה לו ולדורותיו 

פוסק  דוש ברוך הוא  כשהק ,  אמר רבי אלעזר 

עד סוף כל  לבניו ולבני בניו    פוסק ,  גדולה לאדם 

 .  הדורות 

יו  "   , שנאמר  ִכים ַלִכֵּסא  לֹא ִיְגַרע ִמַצִדיק ֵעינָּ ְוֶאת ְמלָּ

ֶנַצח   הּו ַוֹיִשיֵבם לָּ  ז'(.   איוב ל"ו " ) ַוִיְגבָּ

דוש  הק   , התגאה כלומר אם    , הגיס דעתו   ואם 

   . משפילו ברוך הוא  

הּו "   , שנאמר  ַבִזִקים  .  ַוִיְגבָּ ֲאסּוִרים  ְכדּון  ְוִאם  ִילָּ

ֹעִני  ) ְבַחְבֵלי  ל"ו "  ידי    כלומר,   . ח'( - ז'   איוב  על 

 . לידי עניות ויסורים   ם באי   ם, עצמ   ם שמגביהי 

 

 הנהגת אסתר בבית אחשורוש 

 " אחשורוש,  בבית  אסתר  שהיתה  ְוֶאת  הגם 

ה   ַכי ֶאְסֵּתר ֹעׂשָּ ְרדֳּ ה  ַמֲאַמר מָּ ְמנָּ ה ְבאָּ ְיתָּ ַכֲאֶשר הָּ

 ". ִאּתֹו 

ירמיה,   רבי  בכתוב  וביאר  הכוונה  ְוֶאת  " מה 

ה  ַכי ֶאְסֵּתר ֹעׂשָּ ְרדֳּ היתה מראה דם  ", ש ַמֲאַמר מָּ

 . נדה לחכמים 

לימא  בר  רבה  בכתוב    , וביאר  הכוונה  מה 

ִאּתֹו "  ה  ְמנָּ ְבאָּ ה  ְיתָּ הָּ עומדת  ש ",  ַכֲאֶשר  היתה 

אחשורוש  של  נקיות,  ,  וטובלת   , מחיקו  מחמת 

  , שלא תהא מאוסה לצדיק משכיבתו של אחשורוש 

   . ויושבת בחיקו של מרדכי 

 

ַכי ֹיֵשב ְבַשַער    כ"ג[ - ]אסתר ב' כ"א  ְרדֳּ ֵהם ּומָּ ִמים הָּ ַביָּ

ש  ַהֶמֶלְך   רֶּ תֶּ וָּ ן  ִבְגתָּ ַצף  ִמֹשְמֵרי  קָּ ַהֶמֶלְך  ִריֵסי  סָּ ְשֵני 

ד ַבֶמלֶ  ר    . ְך ֲאַחְשֵוֹרש ַהַּסף ַוְיַבְקשּו ִלְשֹלַח יָּ בָּ ַדע ַהדָּ ַוִיּוָּ

ה ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֶמֶלְך   ַכי ַוַיֵגד ְלֶאְסֵּתר ַהַמְלכָּ ְרדֳּ ְלמָּ

י  כָּ ְרדֳּ ֵצא    . ְבֵשם מָּ ר ַוִימָּ בָּ לּו ְשֵניֶהם ַעל  ַוְיֻבַקש ַהדָּ ַוִיּתָּ

ִמים ִלְפֵני   ֵתב ְבֵסֶפר ִדְבֵרי ַהיָּ  . ַהֶמֶלְך ֵעץ ַוִיכָּ

 לעשות רצון צדיק   הקציף אדון על עבדיו 

 " יו  נאמר,  ִריסָּ סָּ ְשֵני  ַעל  ַפְרֹעה  ַׂשר  ַוִיְקֹצף  ַעל 

אֹוִפים   )בראשית מ' ב'(.  "  ַהַמְשִקים ְוַעל ַׂשר הָּ
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 דף יג  מסכת מגילה 

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

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

יוחנן ו  רבי  אמר  אבא  בר  חייא  רבי  ,  אמר 

על  הזה אדון את ה דוש ברוך הוא הקציף הק ש 

   . יוסף הצדיק כדי לעשות רצון  ,  עבדיו 

שביו  מבית  יצא  זה  ידי  שהיה  שעל  כמו   ,

לו   היו  ולא  חלום,  פרעה  שכשחלם  לבסוף, 

נּו ַנַער  "   , המשקים   ר פותרים, אמר לו ש  ם ִאּתָּ ְושָּ

נּו ֶאת   ר לָּ ִחים ַוְנַסֶפר לֹו ַוִיְפּתָּ ִעְבִרי ֶעֶבד ְלַׂשר ַהַטבָּ

ר  תָּ פָּ ַכֲחֹלמֹו  ִאיש  י"ב(,    מ"א בראשית  ) "  ֲחֹלֹמֵתינּו 

 ועל ידי זה יצא יוסף מהבור. 

 

 עבדים על אדוניהם לעשות נס לצדיק הקציף  

ַכי ֹיֵשב ְבַשַער ַהֶמֶלְך  נאמר, "  ְרדֳּ ֵהם ּומָּ ַביִָּמים הָּ

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

ְך   לֶּ  ". ֲאַחְשֵוֹרש ַהַסף ַוְיַבְקשּו ִלְשֹלַח יָּד ַבמֶּ

הקציף  ,  רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ואמר  

הוא הק  ברוך  על    דוש  הללו  העבדים  את 

אדוניהם,   למרדכי  אחשורוש  נס  לעשות  כדי 

   . הצדיק 

ידי שגילה מרדכי דבר זה למלך  נכתב  ,  שעל 

 . ובאה לבסוף התשועה ,  הדבר בספר הזכרונות 

 

 מעשה בגתן ותרש 

  , ו י שני טרסיים ה בגתן ותרש  ,  אמר רבי יוחנן 

טורסי   כלומר  הנקרא  מדברים  והיו  ,  ממקום 

מיום    , ואומרים ,  טורסי   המקום שנקרא בלשון  

בעינינו   , זו   אסתר שבאת   שינה  ראינו    , לא 

חביבה  ש  שהיתה  אחשורוש מתוך  מרבה    , על  היה 

  , א ונטיל ארס בספל ו ב   . בתשמיש, וצמא לשתות 

   . כדי שימות 

יודעי   ם וה  היו  סנהדרין  מ היה  מרדכי  ש   ם לא 

   . והיה יודע בשבעים לשון   , יושבי לשכת הגזית 

לו  לחבירו   אמר  משמרתי    , האחד  אין  והלוא 

שוה  אחת,    , ומשמרתך  עבודה  על  ממונה  אתה 

אחרת  עבודה  על  ממונה  לאחד  ואני  פנאי  ואין   ,

 .  מאיתנו לעשות זאת 

   . אני אשמור משמרתי ומשמרתך   , אמר לו 

" וזהו   ֵצא שנאמר,  ַוִימָּ ר  בָּ ַהדָּ שלא  ",  ַוְיֻבַקש 

   ם נמצאו במשמרת 

 

א'[  ג'  ה    ]אסתר  ֵאלֶּ הָּ ִרים  ַהְדבָּ ַהֶמֶלְך  ַאַחר  ִגַדל 

ִגי ַוְיַנְשֵאהּו ַויֶָּׂשם   ֲאגָּ א הָּ תָּ ן ֶבן ַהְמדָּ מָּ ֲאַחְשֵורֹוש ֶאת הָּ

ִרים ֲאֶשר ִאּתֹו  ל ַהשָּ  . ֶאת ִכְסאֹו ֵמַעל כָּ

 

 רפואה ומכה מי קודם למי 

 " ַהֶמֶלְך  נאמר  ִגַדל  ֵאֶלה  הָּ ִרים  ַהְדבָּ ַאַחר 

ן  מָּ    . " ֲאַחְשֵורֹוש ֶאת הָּ

שאחרי   היא,  הכתוב  שכוונת  רבא  וביאר 

ותרש   בגתן  מעשה  ונכתב  אסתר,  שהומלכה 

התשועה   באה  ידם  שעל  הזכרונות,  בספר 

 " כן  רק אחרי  ַהֶמֶלְך  לישראל,  ֲאַחְשֵורֹוש  ִגַדל 

ן  מָּ    . " ֶאת הָּ

רק  הק   , לומר  שברא  הוא  אחרי  ברוך  דוש 

 רפואה, הביא את המכה. 

, שאמר, שיש חילוק בין  ריש לקיש וזה כדברי  

ישראל,   של  ומכה  רפואה  של  הבריאה  סדר 

אומות   של  ומכה  רפואה  של  הבריאה  לסדר 

 העולם. 

אלא  ,  מכה   דוש ברוך הוא את ישראל אין הק 

הושע  )   שנאמר   . ה תחילה אם כן בורא להם רפוא 

ֵאל "   , א'(   ז'  ְלִיְׂשרָּ ְפִאי  אני    , תחילה   " ְכרָּ כך  ואחר 

ְפַרִים  "   מכה  ה ֲעֹון אֶּ ֶקר  ְוִנְגלָּ ֲעלּו שָּ עֹות ֹשְמרֹון ִכי פָּ ְורָּ

ַשט ְגדּוד ַבחּוץ  ב יָּבֹוא פָּ  ". ְוַגנָּ

,  תחילה מכה אותן    , אבל אומות העולם אינו כן 

  ישעיהו י"ט )   שנאמר   , ואחר כך בורא להם רפואה 

ַגף  "   , כ"ב(  ֹגף   ה' ְונָּ ת ִמְצַרִים נָּ פֹוא  "   ואחר כך   " אֶּ ְורָּ

בּו ַעד   ם   ה' ְושָּ אָּ ֶהם ּוְרפָּ  ". ְוֶנְעַּתר לָּ

 

ל ַעְבֵדי ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ְבַשַער ַהֶמֶלְך ֹכְרִעים    ז'[ - ]אסתר ג' ב'  ְוכָּ

ה לֹו   ן ִכי ֵכן ִצּוָּ מָּ ַכי לֹא ִיְכַרע  ּוִמְשַּתֲחִוים ְלהָּ ְרדֳּ ַהֶמֶלְך ּומָּ

ַויֹאְמרּו ַעְבֵדי ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ְבַשַער ַהֶמֶלְך    . ְולֹא ִיְשַּתֲחֶוה 

ַהֶמֶלְך  ִמְצַות  ֵאת  עֹוֵבר  ה  ַאּתָּ ַמדּוַע  י  כָּ ְרדֳּ ַוְיִהי    . ְלמָּ

ן   מָּ ַמע ֲאֵליֶהם ַוַיִגידּו ְלהָּ יֹום ְולֹא שָּ יו יֹום וָּ ם ֵאלָּ ְמרָּ ְכאָּ

הֶ  ַכי ִכי ִהִגיד לָּ ְרדֳּ ם ֲאֶשר הּוא  ִלְראֹות ֲהַיַעְמדּו ִדְבֵרי מָּ

ֵלא    . ְיהּוִדי  ַכי ֹכֵרַע ּוִמְשַּתֲחֶוה לֹו ַוִימָּ ְרדֳּ ן ִכי ֵאין מָּ מָּ ַוַיְרא הָּ

ה  ן ֵחמָּ מָּ ַכי ְלַבדֹו    . הָּ ְרדֳּ יו ִלְשֹלח יָּד ְבמָּ ז ְבֵעינָּ ִכי ִהִגידּו  ַוִיבֶּ

ֶאת   י  לֹו  כָּ ְרדֳּ מָּ ֶאת  ַעם  ְלַהְשִמיד  ן  מָּ הָּ ל  ַוְיַבֵקש  כָּ

י ים  ַהְיהּוִד  כָּ ְרדֳּ מָּ ַעם  ֲאַחְשֵורֹוש  ַמְלכּות  ל  ְבכָּ   . ֲאֶשר 

ֶעְׂשֵרה   ְשֵּתים  ִבְשַנת  ן  ִניסָּ ֹחֶדש  הּוא  ִראשֹון  הָּ ַבֹחֶדש 

ל  ַלֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש  ן ִמיֹום  ִהִפיל פּור הּוא ַהגֹורָּ מָּ ִלְפֵני הָּ

ר הּוא ֹחֶדש אֲ  ׂשָּ ר ְליֹום ּוֵמֹחֶדש ְלֹחֶדש ְשֵנים עָּ  . דָּ
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 ף יג ד  מסכת מגילה 

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

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 

 ן להינקם מ במי ביקש ה 

לו,   משתחווה  אינו  שמרדכי  המן  כשראה 

ה "  ֵחמָּ ן  מָּ הָּ ֵלא  יָּד    . ַוִימָּ ִלְשֹלח  יו  ְבֵעינָּ ַוִיֶבז 

י ַוְיַבֵקש   כָּ ְרדֳּ ַכי ְלַבדֹו ִכי ִהִגידּו לֹו ֶאת ַעם מָּ ְרדֳּ ְבמָּ

ל   ְבכָּ ֲאֶשר  ַהְיהּוִדים  ל  כָּ ֶאת  ְלַהְשִמיד  ן  מָּ הָּ

י  כָּ ְרדֳּ  ". ַמְלכּות ֲאַחְשֵורֹוש ַעם מָּ

ַכי  אמר להינקם " מתחילה  וביאר רבא, ש  ְרדֳּ ְבמָּ

" ולאחר מכן    . " ְלַבדֹו  להינקם  ואמר  ת  נמלך  אֶּ

י  כָּ ְרדֳּ ולבסוף    . כלומר את חכמי ישראל "  ַעם מָּ

ל ַהְיהּוִדים נמלך וביקש "  ת כָּ  ". ְלַהְשִמיד אֶּ

 

 הגורל שהפיל המן 

 " ִבְשַנת  נאמר,  ן  ִניסָּ ֹחֶדש  ִראשֹון הּוא  הָּ ַבֹחֶדש 

הּוא   פּור  ִהִפיל  ֲאַחְשֵורֹוש  ַלֶמֶלְך  ֶעְׂשֵרה  ְשֵּתים 

ן   מָּ הָּ ִלְפֵני  ל  ש  ַהגֹורָּ ְלֹחדֶּ ש  ּוֵמֹחדֶּ ְליֹום  ִמיֹום 

ר  ש ֲאדָּ ר הּוא ֹחדֶּ ׂשָּ  ". ְשֵנים עָּ

בברייתא,   אדר ושנינו  פור בחדש  שנפל    , כיון 

ג  שמחה  בירח    , אמר ,  דולה שמח  פור  לי  נפל 

 .  שמת בו משה 

ובשבעה    , שבשבעה באדר מת   , ולא היה יודע 

 . כדאי הלידה שתכפר על המיתה ו   , באדר נולד 

 

ן ַלֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש    ט'[ - ]אסתר ג' ח'  מָּ ְשנֹו ַעם  ַויֹאֶמר הָּ יֶּ

ַעִמים ְבֹכל ְמִדינֹות  ד ֵבין הָּ ר ּוְמֹפרָּ ד ְמֻפזָּ חָּ ָך  אֶּ ַמְלכּותֶּ

ם ֹעִׂשים   ְך ֵאינָּ לֶּ ֵתי ַהמֶּ ת דָּ ם ְואֶּ ל עָּ ם ֹשנֹות ִמכָּ ֵתיהֶּ ְודָּ

ם  ְלַהִניחָּ ה  ְך ֵאין שֹוֶּ לֶּ ֵתב    . ְוַלמֶּ ְך טֹוב ִיכָּ לֶּ ִאם ַעל ַהמֶּ

ף   סֶּ ִפים ִכַכר כֶּ ת ֲאלָּ רֶּ ם ַוֲעׂשֶּ ֶאְשקֹול ַעל ְיֵדי ֹעֵׂשי  ְלַאְבדָּ

ִביא ֶאל ִגְנֵזי   ה ְלהָּ אכָּ  . ַהֶמֶלְך ַהְמלָּ

 

 לשון הרע של המן 

המן  מו  לשון הרע כ לספר  אמר רבא, אין יודע  

להרוג את כל   בשעה שבא לבקש מאחשורוש 

מהכתובים  וזאת,    . היהודים  ללמוד  שיש  כפי 

 מה שדברו ביניהם. 

 . בוא ונכלה אותם   – לאחשורוש  בא המן ואמר  

, שלא  ירא אני מאלוקיהם   – אחשורוש  לו  אמר  

בראשונים שבאו עליהם,  יעשה לי כמו שעשה  

 שנענשו. 

 . מן המצוות ", כלומר ישנו  יְֶּשנֹו "   – אמר לו המן  

   .  יש בהם חכמים   – אחשורוש  לו  אמר  

ד "   – המן  לו  אמר   חָּ  . הן   " ַעם אֶּ

שמא תאמר קרחה אני עושה    – ועוד אמר המן  

ואם יהרגו   שמלכות אחת מליאה מהם ,  במלכותך 

  אין הדבר כן כי   , כולם תהיה אותה מלכות שוממה 

ַעִמים " עם זה   ר ֵבין הָּ  ". ְמֻפזָּ

תאמר ו  הנאה   , שמא  מהם  " יש  ד ,  ",  ּוְמֹפרָּ

 . זו שאינה עושה פירות כפרידה  

, אין  יש מהם מדינה אחת קטנה ושמא תאמר  

 " מפוזרים  הם  אלא  כן,  ְמִדינֹות  הדבר  ְבֹכל 

ָך   ". ַמְלכּותֶּ

ם "  עָּ ל  ִמכָּ ֹשנֹות  ם  ֵתיהֶּ אוכלים    ", ְודָּ שאינם 

נשים  ולא נושאים , ולא שותים משלנו משלנו, 

 . משלהם נשים  ולא משיאים לנו  ,  משלנו 

ֹעִׂשים "  ֵאינָּם  ְך  לֶּ ַהמֶּ ֵתי  דָּ ת  אינם  כלומר    ", ְואֶּ

,  על ידי שאומרים כל השנה ,  משלמים מיסים 

היום ]=   שה"י  היום ]= פה"י    [, שבת  ואנו    [, פסח 

 . אסורים במלאכה 

ם "  ה ְלַהִניחָּ ְך ֵאין שֹוֶּ לֶּ אין נאה, ואין  כלומר    , " ְוַלמֶּ

להניחן  ושותים   , חשש  אוכלים  ומבזים  ,  שהם 

אפילו נופל זבוב בכוסו של אחד  , ש את המלכות 

אדוני    . הכוס   ושותה   הזבוב   זורק   , מהן  ואם 

מה  אחד  של  בכוסו  נוגע  חובטו    , ם המלך 

   . ואינו שותהו   , בקרקע 

ת  ִאם  "  רֶּ ַוֲעׂשֶּ ם  ְלַאְבדָּ ֵתב  ִיכָּ טֹוב  ְך  לֶּ ַהמֶּ ַעל 

ה   אכָּ ְשקֹול ַעל ְיֵדי ֹעֵׂשי ַהְמלָּ ף אֶּ סֶּ ִפים ִכַכר כֶּ ֲאלָּ

ְך  לֶּ ל ִגְנֵזי ַהמֶּ ִביא אֶּ    ". ְלהָּ

 

 מצוות מחצית השקל כנגד שקלים של המן 

לקיש  ריש  שאמר    , אמר  מי  לפני  וידוע  גלוי 

שקלים על  שעתיד המן לשקול    , והיה העולם 

   . לפיכך הקדים שקליהן לשקליו ,  ישראל 

שקלים,   במסכת  ששנינו  באדר  וזהו  באחד 

 . משמיעין על השקלים ועל הכלאים 
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