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10.1.11 

13a (רבי שמעון בן פזי)  14b ( טייפיועינוהי מ ) 
 
 

  יח: ד א הימים דברי :ָמֶרד ָלַקח ֲאֶׁשר ַּפְרֹעה ַבת ִּבְתָיה ְּבֵני ְוֵאֶּלה ָזנֹוחַ  ֲאִבי ְיקּוִתיֵאל ְוֶאת ׂשֹוכוֹ  ֲאִבי ֶחֶבר ְוֶאת ְגדֹור ֲאִבי ֶיֶרד ֶאת ָיְלָדה ַהְיֻהִדָּיה ְוִאְׁשּתוֹ  )1

  ה ,ב שמות :ַוִּתָּקֶחהָ  ֲאָמָתּה ֶאת ַוִּתְׁשַלח ַהּסּוף ְּבתֹו� ַהֵּתָבה ֶאת ַוֵּתֶרא ַהְיֹאר ַיד ַעל ֹהְלֹכת ְוַנֲעֹרֶתיהָ  ַהְיֹאר ַעל ִלְרֹחץ ַּפְרֹעה ַּבת ַוֵּתֶרד )2

  ח ,א זכריה :ּוְלָבִנים יםְׂשֻרּקִ  ֲאֻדִּמים סּוִסים ְוַאֲחָריו ַּבְּמֻצָלה ֲאֶׁשר ַהֲהַדִּסים ֵּבין ֹעֵמד ְוהּוא ָאֹדם סּוס ַעל ֹרֵכב ִאיׁש ְוִהֵּנה ַהַּלְיָלה ָרִאיִתי )3

  ג :יב בש" :ְּכַבת לוֹ  ַוְּתִהי ִתְׁשָּכב ּוְבֵחיקוֹ  ִתְׁשֶּתה ּוִמֹּכסוֹ  ֹתאַכל ִמִּפּתוֹ  ַיְחָּדו ָּבָניו ְוִעם ִעּמוֹ  ַוִּתְגַּדל ַוְיַחֶּיהָ  ָקָנה ֲאֶׁשר ְקַטָּנה ַאַחת ִּכְבָׂשה ִאם ִּכי ֹּכל ֵאין ְוָלָרׁש )4

  טז ,א דניאל :ֵזְרֹעִנים ָלֶהם ְוֹנֵתן ִמְׁשֵּתיֶהם ְוֵיין ַּפְתָּבָגם ֶאת ֹנֵׂשא רַהֶּמְלצַ  ַוְיִהי )5

  יב ,כט בראשית :ְלָאִביהָ  ַוַּתֵּגד ַוָּתָרץ הּוא ִרְבָקה ֶבן ְוִכי הּוא ָאִביהָ  ֲאִחי ִּכי ְלָרֵחל ַיֲעֹקב ַוַּיֵּגד )6

  כז ,כב ב שמואל :ִּתַּתָּפל ִעֵּקׁש ְוִעם ִּתָּתָבר ָנָבר ִעם )7

  כה ,כט בראשית :ִרִּמיָתִני ְוָלָּמה ִעָּמ� ָעַבְדִּתי ְבָרֵחל ֲה�א ִּלי ָעִׂשיתָ  ֹּזאת ַמה ָלָבן ֶאל ַוֹּיאֶמר ֵלָאה ִהוא ְוִהֵּנה ַבֹּבֶקר ַוְיִהי )8

  טז ,י א שמואל: ְׁשמּוֵאל ָאַמר ֲאֶׁשר לוֹ  ִהִּגיד �א ּוָכהַהְּמל ְּדַבר ְוֶאת ָהֲאֹתנֹות ִנְמְצאּו ִּכי ָלנּו ִהִּגיד ַהֵּגד ּדֹודוֹ  ֶאל ָׁשאּול ַוֹּיאֶמר )9

 ח-ז ,לו איוב :ֹעִני ְּבַחְבֵלי ִיָּלְכדּון ַּבִּזִּקים ֲאסּוִרים ְוִאם :ַוִּיְגָּבהּו ָלֶנַצח ַוֹּיִׁשיֵבם ַלִּכֵּסא ְמָלִכים ְוֶאת ֵעיָניו ִמַּצִּדיק ִיְגַרע �א )10
  יב ,מא בראשית :ָּפָתר ַּכֲח�מוֹ  ִאיׁש ֲח�ֹמֵתינּו ֶאת ָלנּו ַוִּיְפָּתר לוֹ  ַוְּנַסֶּפר ַהַּטָּבִחים ְלַׂשר ֶבדעֶ  ִעְבִרי ַנַער ִאָּתנּו ְוָׁשם )11

  א ,ז הושע :ַּבחּוץ ְּגדּוד ָּפַׁשט ָיבֹוא ְוַגָּנב ָׁשֶקר ָפֲעלּו ִּכי ֹׁשְמרֹון ְוָרעֹות ֶאְפַרִים ֲעֹון ְוִנְגָלה ְלִיְׂשָרֵאל ְּכָרְפִאי )12

  כב ,יט ישעיהו: ּוְרָפָאם ָלֶהם ְוֶנְעַּתר ה' ַעד ְוָׁשבּו ְוָרפֹוא ָנֹגף ִמְצַרִים ֶאת ה' ְוָנַגף )13

  א ,קיג תהלים: ה' ֵׁשם ֶאת ַהְללּו ה' ַעְבֵדי ַהְללּו ָיּה ַהְללּו )14

  א ,א א שמואל: ֶאְפָרִתי צּוף ֶבן ֹּתחּו ֶּבן ֱאִליהּוא ֶּבן םְיֹרחָ  ֶּבן ֶאְלָקָנה ּוְׁשמוֹ  ֶאְפָרִים ֵמַהר צֹוִפים ָהָרָמַתִים ִמן ֶאָחד ִאיׁש ַוְיִהי )15

  יא ,כו במדבר: ֵמתּו �א ֹקַרח ּוְבֵני )16

  כט ,יא בראשית: ִיְסָּכה ַוֲאִבי ִמְלָּכה ֲאִבי ָהָרן ַּבת ִמְלָּכה ָנחֹור ֵאֶׁשת ְוֵׁשם ָׂשָרי ַאְבָרם ֵאֶׁשת ֵׁשם ָנִׁשים ָלֶהם ְוָנחֹור ַאְבָרם ַוִּיַּקח  )17

  יב:כא בראשית: ָזַרע ְל� ִיָּקֵרא ְבִיְצָחק ִּכי ְּבֹקָלּה ְׁשַמע ָׂשָרה ֵאֶלי� ֹּתאַמר ֲאֶׁשר ֹּכל ֲאָמֶת� ְוַעל ַהַּנַער ַעל ְּבֵעיֶני� ֵיַרע ַאל ַאְבָרָהם ֶאל ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר )18

ָ וַ  ְּבָיָדּה ַהֹּתף ֶאת ַאֲהֹרן ֲאחֹות ַהְּנִביָאה ִמְרָים ַוִּתַּקח )19   כ ,טו שמות :ּוִבְמֹח�ת ְּבֻתִּפים ַאֲחֶריהָ  ַהָּנִׁשים ָכל ֵּתֶצאן

  ד ,ב שמות :לוֹ  ֵּיָעֶׂשה ַמה  ְֵדָעהל ֵמָרֹחק ֲאֹחתוֹ  ַוֵּתַתַּצב )20

 ה-ד ,ד שופטים ... ְּדבֹוָרה רֹּתמֶ  ַּתַחת יֹוֶׁשֶבת ְוִהיא :ַהִהיא ָּבֵעת ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֹׁשְפָטה ִהיא ַלִּפידֹות ֵאֶׁשת ְנִביָאה ִאָּׁשה ּוְדבֹוָרה )21

  ב-א :ב ש"א :ֵּכא�ֵהינּו צּור ְוֵאין ִּבְלֶּת� ֵאין ִּכי ה'ּכַ  ָקדֹוׁש ֵאין :ִּביׁשּוָעֶת� ָׂשַמְחִּתי ִּכי אֹוְיַבי ַעל ִּפי ָרַחב ה'ּבַ  ַקְרִני ָרָמה ה'ּבַ  ִלִּבי ָעַלץ ַוֹּתאַמר ַחָּנה ַוִּתְתַּפֵּלל )22

  כ ,כה א שמואל :ֹאָתם ַוִּתְפֹּגׁש ִלְקָראָתּה ֹיְרִדים ַוֲאָנָׁשיו ָדִוד ְוִהֵּנה ָהָהר ְּבֵסֶתר ְוֹיֶרֶדת ַהֲחמֹור ַעל ֹרֶכֶבת ִהיא ְוָהָיה )23

  לג ,כה א שמואל: ִלי ָיִדי ְוֹהֵׁשעַ  ְבָדִמים ִמּבֹוא ַהֶּזה ַהּיֹום ְּכִלִתִני ֲאֶׁשר ָאּתְ  ּוְברּוָכה ַטְעֵמ� ּוָברּו� )24

  לא ,כה א שמואל: ֲאָמֶת� ֶאת ְוָזַכְרּתָ  ַלאֹדִני ה' ְוֵהיִטב לוֹ  ֲאֹדִני ּוְלהֹוִׁשיעַ  ִחָּנם ָּדם ְוִלְׁשָּפ� ַלאֹדִני ֵלב ּוְלִמְכׁשֹול ְלפּוָקה ְל� ֹזאת הִתְהיֶ  ְו�א )25

 

I. פתיחת ר' שמעון בן פזי to the study of דרשה – דבה"י on v. 1, including names of משה (v2) 

a. Continuation: of sequential מדרש, beginning with mention of exile of מרדכי’s family 

1. Explanation: of אסתר’s Persian name, and descriptions of her beauty (v3) 

2. Explication: of מרדכי’s relationship with אסתר (v4) 

a. How: אסתר used her 7 maidens (v5) 

b. How:  אחשוורוש enjoyed her and why he crowned her – and why he made the party, 

gave tax relief etc. – all to get אסתר to reveal her background 

II. Interjection: ר"א’s דרשה on the discretion of רחל, filtering down to שאול, bequeathed to אסתר (vv. 6-10) 

III. Continuation of sequential מדרש, picking up at אסתר’s continued fealty to מרדכי 

a. Explanation: of Divine “logic” behind plot of בגתן ותרש (vv. 11-13) 

b. המן’s: lottery, the significance (known to him and unknown) of אדר 

1. Interpretation: of המן’s words to king 

IV. Discussion of justification of adding פורים, but not הלל 

a. ק"ו: from יצי"מ, but no הלל: 

1. Doesn’t fit: model of 'עבדי ה (v14) – we were still enslaved to אחשוורוש 

2. OR: מגילה is the הלל 

3. OR: don’t say הלל for miracles in חו"ל (once we’ve reached the Land) 

a. Tangential mention: of 48 prophets and 7 prophetesses (who couldn’t accomplish what 

the handing over of אחשוורוש’s ring to המן accomplished); but there were more! (v15) 

b. Answer: only the eternally significant prophecies were written down 

c. Prophetesses: include שרה (vv. 17-18), מרים (vv. 19-20), דבורה (v21), חנה (v22), 

 (see p. 11) אסתר and חולדה ,(vv. 23-25) אביגיל

 


