בס"ד

מגילה יב) .נקודתיים( עד יג) .שורה (8
אחשורוש הקדים משתה הרחוקים לפני המשתה שעשה לבני עירו
דעה א' :נהג בפיקחות) .כי את הקרובים יכול לפייס בכל עת(
דעה ב' :נהג בטיפשות) .כי היה צריך לקרב את בני עירו שיעזרו לו אם ימרדו בו הרחוקים(

מפני מה נתחייבו ישראל כליה בתקופת אחשורוש?
תלמידי רשב"י :מפני שנהנו מסעודת אחשורוש )ולפי זה רק יהודי שושן התחייבו(.
רשב"י :מפני שהשתחוו לצלם )ובכל זאת זכו לנס כיוון שעשו זאת מיראה(.

עוצמת המשתה
"חור כרפס...מטות זהב וכסף על רצפת בהט ושש"
זהו ביטוי לעושרו הרב של אחשוורוש.

מעשה ושתי
"ושתי ...עשתה משתה נשים בית המלכות"
לא נאמר 'בית הנשים' ולכן גם היא התכוונה לדבר
עבירה.

"ביום השביעי"

"דר וסוחרת"

המעשה אירע בשבת )כיוון שהפשיטה בנות ישראל ועשתה
בהם מלאכה בשבת(.

רב :שורות שורות סביב.
שמואל :אבן טובה שנקראת 'דרה' והאירה להם כצהריים.
דבי רבי ישמעאל :שקרא דרור לכל בעלי סחורה וביטל את המכס.

"ותמאן המלכה ושתי"

"וכלים מכלים שונים"

ר' יוסי בר חנינא :כי פרחה בה צרעת.
ברייתא :כי בא גבריאל ועשה לה זנב.

יצתה בת קול :בלשצר וחבורתו נכרתו מפני שהשתמשו בכלי
המקדש ואתם משתמשים בהם?

"ויקצף המלך מאד"

"ויין מלכות רב"
השקה כל אחד יין שגדול )'רב'( ממנו בשנים.

כיוון שושתי לגלגה עליו שהשתכר בקלות )בניגוד לאביה(.

"ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים"
אלו הם חכמי ישראל שיודעים לעבר שנים ולקבוע
חודשים.

"והשתיה כדת אין אונס ...לעשות כרצון איש ואיש"
כדת – כמנהג תורה )'דת'( שהאכילה היתה מרובה מהשתיה.
אין אונס – השקה כל אחד מיין מדינתו שרגיל בו.
לעשות כרצון איש ואיש – כרצון המן ומרדכי )המכונים 'איש'(.

"והקרוב אליו כרשנא...מרסנא ממוכן"
פסוק זה נאמר על שם הקרבנות )'והקרוב'( ,ומלאכי השרת
הזכירו לקב"ה את קרבנות עם ישראל כדי שיעשה לנו נס.

"איש יהודי ...איש ימיני"
דעה א'' :יהודי' היה כינוי של כבוד על שם שבט המלוכה.
דעה ב' :אביו מבנימין ואמו מיהודה.
דעה ג' :היה מבנימין ,אך שבט יהודה טוען שבזכות זה שדוד לא הרג את שמעי נולד מרדכי.
דעה ד' :היה מבנימין ,וקרוי 'יהודי' כמו כל מי שכופר בעבודה-זרה.
רבא :כנסת ישראל דווקא התלוננה על כך שדוד לא הרג את שמעי
ובעקבות כך נולד מרדכי שהתקנא בו המן )'-יהודי'(,
וכן על כך ששאול לא הרג את אגג שממנו נולד המן )'ימיני'(.
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