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דמהפג צקף צמפימ
ֵנֵשא אבו״ש מפם סימבמ, מ״נ שְּ

מת•ירמכצ
י"ח דרשות שפתחו בהם מדרש המגילהי"ח דרשות שפתחו בהם מדרש המגילה

א. ריו"נ:א. ריו"נ: 'ץצןגאס מששמ ב כתב ץבתג לשון ךסכ מלכות ץךןק ושתי.

ב. רשב"נ:ב. רשב"נ: 'אףא צךטהץו' המן שנדמה לע"ז 'סטמצ שגץב' מרדכי שהוא ראש

לבשמים 'ץאףא ציגזק' תחת ושתי דמנבוכדנצר ששרף רפידת הבית

'סטמצ צקי' אסתר שנקראת הדסה 'ץצסצ מצ' מב' מקרא מגילה
'מתץא טץמ מת סןגא' ימי פורים.

ג. ריב"ל:ג. ריב"ל: 'ןתבג בב צ' טמסן מצסעסש.. ןכ סבסב.. מצגט תאן'

ישיש אחרים בימי המן, ולא הוא שאינו שמח במפלת הרשעים.
ד. ראב"כ:ד. ראב"כ: לאדם שטוב לפניו מרדכי ךאכ ףןלצ.. ץמףץעת המן ךאכ טךסכ

מתיח.. מאא מעץש מזךס צתמצס' מרדכי, שמינתו אסתר 'טמ שסא צלכ'.
ה. רב"ע:ה. רב"ע: 'ץבלאס ןיתס שטסמ ץצתשקאס.. למנ ושתי ושרים המן וי' בניו.

ו. רדב"י:ו. רדב"י: 'ןס טשקס תךףךץ.. מת טפשךץ תמצסךץ.. ףיק מזךס למןס זגי בימי 

מרדכי

ז. רחב"פ:ז. רחב"פ: 'צגןשא תךץב מגתבךץ, שתךץ שתב בימי נבוכדנצר ץשלס בימי

פרעה ץאץהסתךץ מגץסצ בימי המן.

ח. רי"ו:ח. רי"ו: 'גתץ ןמ תזיס תגו תא סבץטא תמצסךץ' בימי מרדכי ואסתר.

ט. ר"ל:ט. ר"ל: תגס ךצ נבוכדנצר, שנמשל לאריה קש בץדד אחשורוש, שנמשלו

פרסיים לדוב שמסורבל וללא מנוחה לץבמ גבט המן טמ ט קמ ישראל שדלו

ממצות.

י. ר"א:י. ר"א: 'שטהמאס עצלות מתורה סלנ כעני, בימי המן צלדגצ הקב''ה.

יא. רנב"י:יא. רנב"י: 'מץמס צ' בצסצ מךץ שדץ טמסךץ תק' ולא מלך, המן.

יב. רבא:יב. רבא: 'שגשץא הקסדס [מרדכי ואסתר] סבלף צט - ד'הצמצ ץבלףצ',

'ץשלבמ גבט המן סתךף ט' - ד'ץצטסג בץבכ ךשץןצ'.
יג. רב מתנה:יג. רב מתנה: 'ןס לס רץס רקץמ תבג מץ תמצס דגץשס תמסץ' בימי המן.

יד. רב אשי:יד. רב אשי: 'תץ צךיצ תמצס.. מדףא מץ רץס לדגש רץס' להציל לישראל.

טו. רב:טו. רב: 'ץצאלןגא ב.. מטשקס ץתסכ דץךצ' המן גזר שלא יקנום לעבדים.

ץמת רטמאס בימי אספסיינוס טז. שמואל: טז. שמואל: 'מת לתיאס בימי יוונים 

מןמץא בימי המן מצזג שגסאס בימי רומיים ןס תךס צ' תמצסצ בימי גוג ומגוג.
יז. רבי לוי:יז. רבי לוי: 'ץת מת אץגסבץ תא סמנ בשס צתגו..' נענשו שלא הכריתו עמלק.

יח. ר' חייא:יח. ר' חייא: 'ץצסצ ןתבג קסלסאס מטבץא מצ ןכ תטבצ מן' עונש כליה.



'ץסצס שסלס'  רב:רב: וי והי.
'תףבץגץב'  א.א. אחיו של ראש נבוכדנצר שנקרא ראש,

ובן גילו  שביקש להרוג ולהחריב ביהמ"ק כמוהו,
ב.ב. שהושחרו בימיו כקדרה, 

ג. הזוכרו אומר:ג. הזוכרו אומר: אח לראשו,

ד.ד. שהכל רשין בימיו מס.
• • 'צץת תףבץגץב' ברשעו מתחילתו - סופו וכן בעשו, דתן ואבירם, ואחז.

• • 'תשג צץת תשגצ' בצדקו מתחילתו - סופו, וכן במשה ואהרן ודוד].
'צלץמנ' שמלך מעצמו לשבח דלא היה חשוב כמוהו למלכות, ואמרי לגנאי 

- שדלא היה ראוי ומלך ע''י ממון מלך

• • לצץקץ ץטק ןץב הודו וכוש בשתי קצוות העולם,

או גבי הדדי קיימי כשם שמלך עליהם כך על כל העולם.
• • 'בשט ץטבגס ץלתצ לקסךצ' בתחילה שבע אח''כ עשרים בסוף מאה.



שלשה מלכו בכיפה כל העולם, אחאב נבוכדנצר ואחשורוש,
ולא שלמה - שמלך גם על העליונים.

ולא סנחריב -  דירושלים לא כבש.
ולא דרויש - שמלך רק על מאה ועשרים.

ולא כורש - שרק השתבח בעצמו.
'שסלס צצ ןבשא צלמנ' וכתיב אח''כ 'שבךא במץב מלמןץ'?

אלא 'ןבשא' כשנתיישבה דעתו, שלא טעיתי כבלשצאר.
 

א. אמר, בלשצאר חישב כך וטעה:א. אמר, בלשצאר חישב כך וטעה: [שבעים למלכות בבל]

'ןס מזס למתא מששמ בשטס בךצ תזדק תאן' - מ"ה דנבוכדנצר, כ"ג
דאויל מרודך, ב' דבלשצאר - השתמש בכלי המקדש ונהרג.

[נבוכדנצר מלך מ"ה - שגלו בשבע לכיבוש יהויקים - גלות
יהויכין, שהיא שמונה לנבוכדנצר.

גלו בי''ח לכיבוש יהויקים - גלות צדקיהו שהיא י"ט לנבוכדנצר.
וכתיב ץסצס שבמבס ץבשט בךצ מרמץא סצץסןכ.. תץסמ לגקנ.. שבךא למןאץ].

 
ב. אני אחשורוש אחשב ולא אטעה:ב. אני אחשורוש אחשב ולא אטעה: [שבעים לגלות בבל, יהויכין]

- ל"ז דנבוכדנצר דפחות שמונה, כ"ג דאויל מרודך, ג' דבלשצאר 
שנת מותו, ה' דדריוש וכורש, ב' דאחשורוש - אמר ודאי לא 

יגאלו, השתמש בכלי המקדש, בא שטן וריקד ביניהן והרג את 
ושתי.

 
: [שבעים לחורבן, צדקיהו] :ג. והאמת שצריך לחשב מ'חרבות ירושלים' ג. והאמת שצריך לחשב מ'חרבות ירושלים'

- כ"ו דנבוכדנצר דפחות י"א, כ"ב דאויל מרודך ששנה אחת מקוטעת
עם נבוכדנצר, ג' דבלשצאר, ד' דדריוש וכורש דכתיב רק א' לדריוש

וג' לכורש, י"ד דאחשורוש י"ב הפיל פור, י"ג הנס, י"ד איגרת פורים השנית,

א' דדריוש.
ד. וגם דניאל טעה בחשבון: ד. וגם דניאל טעה בחשבון: שבעים משכיבש את יהויקים

וחישב שמלאו שבעים בתחילת מלכות כורש שנתן 
רשות לבנות, ובאמת זה לפקידה בעלמא ד'למתץא מששמ בשטס..
תזדץק תאן', אבל לא נבנה ביהמ"ק עד שעבר 'מףגשץא סגץבמס

בשטס בךצ' בב' לדריוש הפרסי.
• דרש ר"נ בר"ח:• דרש ר"נ בר"ח: 'ןצ תלג צ' מלבסףץ, מןץגב א"ל הקב"ה למשיח: א"ל הקב"ה למשיח: קובל

אני לך על כורש, אני אמרתי 'צץת סשךצ טסגס ץסדשו רמסץאס' והוא אמר
'לס שן לןמ טלץ ץסטמ'.

כגופתא צרצ''ה ג' מבגתכ תמחג שן סמצ גפעת פכעב"ד תש''א פהש"י

כמטד כצהנגופא

https://daf-hayomi.org/join

