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Dedicated in memory of Ophir Agassi z”l by his loving family 
 

 אסתר פרק ה פסוק ג
ְך ַעד ֲחִצי הַ  ר ַהַמְלָכה ּוַמה ַבָקָשתֵּ ֹּאֶמר ָלּה ַהֶמֶלְך ַמה ָלְך ֶאְסתֵּ ן ָלְך:ַוי  ַמְלכּות ְוִיָנתֵּ

 

 רש"י 
דבר שהוא באמצע ובחצי המלכות הוא בית המקדש שהתחילו לבנותו בימי כורש וחזר בו וצוה  - עד חצי המלכות

לבטל המלאכה ואחשורוש שעמד אחריו גם הוא ביטל המלאכה ופשוטו של מקרא אף אם תשאלי ממני חצי 
 המלכות אתן לך:

 
 אסתר פרק ט

י ָשלֹו רֹוש ִדְברֵּ ָאה ְמִדיָנה ַמְלכּות ֲאַחְשוֵּ ֶמת: )לא( ְלַקיֵּם )ל( ַוִיְשַלח ְסָפִרים ֶאל ָכל ַהְיהּוִדים ֶאל ֶשַבע ְוֶעְשִרים ּומֵּ ם ֶואמ
ר הַ  ַכי ַהְיהּוִדי ְוֶאְסתֵּ יֶהם ָמְרדֳּ יֶהם ַכֲאֶשר ִקַים ֲעלֵּ ֶלה ִבְזַמנֵּ י ַהפִֻּרים ָהאֵּ ַמְלָכה ְוַכֲאֶשר ִקְימּו ַעל ַנְפָשם ְוַעל ַזְרָעם ֶאת ְימֵּ

י ַהפִֻּרים  ר ִקַים ִדְברֵּ י ַהצֹּמֹות ְוַזֲעָקָתם: )לב( ּוַמֲאַמר ֶאְסתֵּ ֶפר:ִדְברֵּ ֶלה ְוִנְכָתב ַבסֵּ  ָהאֵּ
 

 רש"י 
זה עם שאר הכתובים וזהו ונכתב  אסתר בקשה מאת חכמי הדור לקבע' ולכתוב ספר - ומאמר אסתר קים וגו')לב( 

 בספר:
 

 אסתר פרק י
ה ָתְקפֹו ּוְגבּוָרתֹו ּוָפָר  רֹוש ַמס ַעל ָהָאֶרץ ְוִאיֵּי ַהָים: )ב( ְוָכל ַמֲעשֵּ ַכי ֲאֶשר )א( ַוָיֶשם ַהֶמֶלְך אחשרש ֲאַחְשוֵּ ַלת ָמְרדֳּ ַשת ְגדֻּ

ם ְכתּוִבים ַעל  רֹוש ִגְדלֹו ַהֶמֶלְך ֲהלֹוא הֵּ ַכי ַהְיהּוִדי ִמְשֶנה ַלֶמֶלְך ֲאַחְשוֵּ י ָמַדי ּוָפָרס: )ג( ִכי ָמְרדֳּ י ַהָיִמים ְלַמְלכֵּ ֶפר ִדְברֵּ סֵּ
ר ָשלֹום ְלָכל ַזְרעֹו: ש טֹוב ְלַעמֹו ְודֹּבֵּ  ְוָגדֹול ַלְיהּוִדים ְוָרצּוי ְלרֹּב ֶאָחיו דֹּרֵּ

 

 רש"י 
 ולא לכל אחיו מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין לפי שנעשה קרוב למלכות והיה בטל מתלמודו: - לרוב אחיו)ג( 

 מוסב על עמו לכל זרע עמו: - לכל זרעו
 

 ים פרק כהדבר
ב ְבָך אְתֶכם ִמִמְצָרִים: )יח( ֲאֶשר ָקְרָך ַבֶדֶרְך ַוְיַזנֵּ ק ַבֶדֶרְך ְבצֵּ ת ֲאֶשר ָעָשה ְלָך ֲעָמלֵּ ָשִלים ַאֲחֶריָך )יז( ָזכֹור אֵּ  ָכל ַהֶנחמ

ֹל ֹלִהים: )יט( ְוָהָיה ְבָהִניַח ְיקָֹוק אמ א אמ ֹּא ָירֵּ ַע ְול ף ְוָיגֵּ ן ְוַאָתה ָעיֵּ ֹלֶהיָך נֹּתֵּ ְיֶביָך ִמָסִביב ָבָאֶרץ ֲאֶשר ְיקָֹוק אמ ֶהיָך ְלָך ִמָכל אֹּ
ֹּא ִתְשָכח:  ק ִמַתַחת ַהָשָמִים ל ֶכר ֲעָמלֵּ  ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְשָתּה ִתְמֶחה ֶאת זֵּ

 

 רש"י
ב, שנאמר )משלי יא א( מאזני אם שקרת במדות ובמשקלות הוי דואג מגרוי האוי - ( זכור את אשר עשה לך)יז

לשון מקרה. דבר אחר לשון קרי  - אשר קרך בדרך)יח(  מרמה תועבת ה', וכתיב בתריה בא זדון ויבא קלון:
וטומאה, שהיה מטמאן במשכב זכור. דבר אחר לשון קור וחום, צננך והפשירך מרתיחתך, שהיו כל האומות יראים 

רים. משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה, בא להלחם בכם ובא זה והתחיל והראה מקום לאח
מכת זנב, חותך מילות  - ויזנב בך בן בליעל אחד קפץ וירד לתוכה. אף על פי שנכוה, הקרה אותה בפני אחרים:

עיף בצמא,  - ואתה עיף ויגע חסרי כח מחמת חטאם, שהיה הענן פולטן: - כל הנחשלים אחריך וזורק כלפי מעלה:
עמלק, אלהים,  - ולא ירא בדרך: - ויגע ב )שמות יז ג( ויצמא שם העם למים, וכתיב אחריו ויבא עמלק:דכתי

מאיש ועד אשה מעולל ועד יונק משור ועד שה )שמואל א' טו ג(. שלא יהא  - תמחה את זכר עמלק)יט(  מלהרע לך:
 שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה, לומר בהמה זו משל עמלק היתה:

 
 שמואל א פרק טו

יטַ )ח( ַוִיְת  ִרים ְלִפי ָחֶרב: )ט( ַוַיְחמֹּל ָשאּול ְוָהָעם ַעל ֲאָגג ְוַעל מֵּ ק ָחי ְוֶאת ָכל ָהָעם ֶהחמ ֹּאן פֹּש ֶאת ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעָמלֵּ ב ַהצ
ס ֹּא ָאבּו ַהֲחִריָמם ְוָכל ַהְמָלאָכה ְנִמְבָזה ְוָנמֵּ ִרימּו:  ְוַהָבָקר ְוַהִמְשִנים ְוַעל ַהָכִרים ְוַעל ָכל ַהּטֹוב ְול  אָֹּתּה ֶהחמ

 
 א"א מ"ת מגילה פמשנה מסכ

מגילה נקראת באחד עשר בשנים עשר בשלשה עשר בארבעה עשר בחמשה עשר לא פחות ולא יותר כרכין המוקפין 
חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר כפרים ועיירות גדולות קורין בארבעה עשר אלא שהכפרים מקדימין 

 ליום הכניסה:
 


