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10.1.13 

16a (ועשה כן למרדכי)  17a (סיום הפרק) 
 

  יז ,כד משלי :ִלֶּב� ָיֵגל ַאל ּוִבָּכְׁשלוֹ  ִּתְׂשָמח ַאל אֹוִיְב� ִּבְנֹפל )1

  כט ,לג דברים: ִתְדֹר� ָּבמֹוֵתימוֹ  ַעל ְוַאָּתה ָל� ֹאְיֶבי� ְוִיָּכֲחׁשּו ַּגֲאָוֶת� ֶחֶרב ַוֲאֶׁשר ֶעְזֶר� ָמֵגן ה'ּב נֹוַׁשע ַעם ָכמֹו� ִמי ִיְׂשָרֵאל ַאְׁשֶרי� )2

  ח ,מט בראשית :ָאִבי� ְּבֵני ְל� ִיְׁשַּתֲחוּו ֹאְיֶבי� ְּבֹעֶרף ָיְד� ַאֶחי� יֹודּו� ַאָּתה ְיהּוָדה )3

  ג ,פ תהלים :ָּלנּו ִליֻׁשָעָתה ּוְלָכה ְּגבּוָרֶת� ֶאת עֹוְרָרה ּוְמַנֶּׁשה ּוִבְנָיִמן ֶאְפַרִים ִלְפֵני )4

  כב ,כז איוב :ִיְבָרח ָּברֹוחַ  ִמָּידוֹ  ַיְחֹמל ְו�א ָעָליו ְוַיְׁשֵל� )5

  כב ,מה בראשית :ְׂשָמ�ת ֲחִלֹפת ְוָחֵמׁש ֶּכֶסף ֵמאֹות ְׁש�ׁש ָנַתן ּוְלִבְנָיִמן ְׂשָמ�ת ֲחִלפֹות ָלִאיׁש ָנַתן ְלֻכָּלם )6

  יד ,מה בראשית :ַצָּואָריו ַעל ָּבָכה ּוִבְנָיִמן ַוֵּיְבּךְ  ָאִחיו ִבְנָיִמן ַצְּואֵרי ַעל ַוִּיֹּפל )7

  יב ,מה בראשית :ֲאֵליֶכם ַהְמַדֵּבר ִפי ִּכי ִבְנָיִמין ָאִחי ְוֵעיֵני ֹראֹות ֵעיֵניֶכם ְוִהֵּנה )8

  כג ,מה בראשית :ַלָּדֶר� ְלָאִביו ּוָמזֹון ָוֶלֶחם ָּבר ֹנְׂשֹאת ֲאֹתֹנת ְוֶעֶׂשר ִמְצָרִים ִמּטּוב ֹנְׂשִאים ֲחֹמִרים ֲעָׂשָרה ְּכֹזאת ָׁשַלח ּוְלָאִביו )9

  יח ,נ בראשית :ַלֲעָבִדים ְל� ִהֶּנּנּו ַוֹּיאְמרּו ְלָפָניו ַוִּיְּפלּו ֶאָחיו ַּגם ַוֵּיְלכּו )10

  לא ,מז בראשית: ַהִּמָּטה ֹראׁש ַעל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשַּתחּו לוֹ  ַוִּיָּׁשַבע ִלי ִהָּׁשְבָעה ַוֹּיאֶמר )11

  כא ,נ בראשית :ִלָּבם ַעל ַוְיַדֵּבר אֹוָתם ַוְיַנֵחם ַטְּפֶכם ְוֶאת ֶאְתֶכם ֲאַכְלֵּכל ָאֹנִכי ִּתיָראּו ַאל ְוַעָּתה )12

  כג ,ו משלי :מּוָסר ּתֹוְכחֹות ַחִּיים ְוֶדֶר� אֹור ְותֹוָרה ִמְצָוה ֵנר ִּכי )13

  יד ,טז דברים :ִּבְׁשָעֶרי� ֲאֶׁשר ְוָהַאְלָמָנה ְוַהָּיתֹום ְוַהֵּגר ְוַהֵּלִוי ַוֲאָמֶת� ְוַעְבְּד� ּוִבֶּת� ּוִבְנ� ַאָּתה ְּבַחֶּג� ְוָׂשַמְחּתָ  )14

  קסב ,קיט תהלים :ָרב ָׁשָלל ְּכמֹוֵצא ִאְמָרֶת� ַעל ָאֹנִכי ָׂשׂש )15

  י ,כח דברים :ִמֶּמּךָ  ְוָיְראּו ָעֶלי� ִנְקָרא ה' ֵׁשם ִּכי ָהָאֶרץ ַעֵּמי ָּכל ְוָראּו )16

  ב ,ב עזרא: ִיְׂשָרֵאל ַעם ַאְנֵׁשי ִמְסַּפר ַּבֲעָנה ְרחּום ִּבְגַוי ִמְסָּפר ִּבְלָׁשן ָמְרֳּדַכי ְרֵעָלָיה ְׂשָרָיה ְנֶחְמָיה ֵיׁשּועַ  ְזֻרָּבֶבל ִעם ָּבאּו ֲאֶׁשר )17

  ז ,ז נחמיה: ִיְׂשָרֵאל ַעם ַאְנֵׁשי ִמְסַּפר ַּבֲעָנה ְנחּום ִּבְגַוי ִמְסֶּפֶרת ִּבְלָׁשן ָמְרֳּדַכי ַנֲחָמִני ַרַעְמָיה ֲעַזְרָיה ְנֶחְמָיה ֵיׁשּועַ  ְזֻרָּבֶבל ִעם ַהָּבִאים )18

  יז ,כה בראשית :ַעָּמיו ֶאל ַוֵּיָאֶסף ַוָּיָמת ַוִּיְגַוע ָׁשִנים ְוֶׁשַבע ָׁשָנה ּוְׁש�ִׁשים ָׁשָנה ְמַאת ִיְׁשָמֵעאל ַחֵּיי ְׁשֵני ְוֵאֶּלה )19

  טז ,טז בראשית: ְלַאְבָרם ִיְׁשָמֵעאל ֶאת ָהָגר ְּבֶלֶדת ָׁשִנים ְוֵׁשׁש ָׁשָנה ְׁשֹמִנים ֶּבן ְוַאְבָרם )20

  ה ,כא בראשית :ְּבנוֹ  ִיְצָחק ֵאת לוֹ  ְּבִהָּוֶלד ָׁשָנה ְמַאת ֶּבן ְוַאְבָרָהם )21

  כו ,כה בראשית :ֹאָתם ְּבֶלֶדת ָׁשָנה ִׁשִּׁשים ֶּבן ְוִיְצָחק ַיֲעֹקב ְׁשמוֹ  ַוִּיְקָרא ֵעָׂשו ַּבֲעֵקב ֹאֶחֶזת ְוָידוֹ  ָאִחיו ָיָצא ֵכן ְוַאֲחֵרי )22

 ִּכי ֵעָׂשו ַוַּיְרא...ְּכָנַען ִמְּבנֹות ִאָּׁשה ִתַּקח �א ֵלאֹמר ָעָליו ַוְיַצו ֹאתוֹ  ְּבָבֲרכוֹ  ִאָּׁשה ִמָּׁשם לוֹ  ָלַקַחת ֲאָרם ַּפֶּדָנה ֹאתוֹ  ְוִׁשַּלח ַיֲעֹקב ֶאת ִיְצָחק ֵבַר� ִּכי ֵעָׂשו ַוַּיְרא )23
 ט-ח ו, ,כח בראשית: ְלִאָּׁשה לוֹ  ָנָׁשיו ַעל ְנָביֹות ֲאחֹות ַאְבָרָהם ֶּבן ִיְׁשָמֵעאל ַּבת ָמֲחַלת ֶאת ַוִּיַּקח ִיְׁשָמֵעאל ֶאל ֵעָׂשו ַוֵּיֶל� :ָאִביו ִיְצָחק ְּבֵעיֵני ְּכָנַען ְּבנֹות ָרעֹות

  מו ,מא בראשית :ִמְצָרִים ֶאֶרץ ְּבָכל ַוַּיֲעֹבר ַפְרֹעה ִמִּלְפֵני יֹוֵסף ַוֵּיֵצא ִמְצָרִים ֶמֶל� ַּפְרֹעה ִלְפֵני ְּבָעְמדוֹ  ָׁשָנה ְׁש�ִׁשים ֶּבן ְויֹוֵסף )24

 ט-ח ,מז בראשית ...ָׁשָנה ּוְמַאת ְׁש�ִׁשים ְמגּוַרי ְׁשֵני ְיֵמי ַּפְרֹעה ֶאל ַיֲעֹקב ַוֹּיאֶמר :ַחֶּיי� ְׁשֵני ְיֵמי ַּכָּמה ַיֲעֹקב ֶאל ַּפְרֹעה ַוֹּיאֶמר )25

   יז ,לג בראשית: ֻסּכֹות ַהָּמקֹום ֵׁשם ָקָרא ֵּכן ַעל ֻסֹּכת ָעָׂשה ּוְלִמְקֵנהּו ָּבִית לוֹ  ַוִּיֶבן ֻסֹּכָתה ָנַסע ְוַיֲעֹקב )26

 

I. Continuation of interpretation of מג"א – beginning at אחשוורוש’s command to המן regarding מרדכי 

a. Details: of discussions between king  מרדכי & המן ,המן and humiliation of המן in streets of שושן (vv.1-2) 

1. Details: of interaction at party, including roles of מלאכים in “pushing” המן over (vv. 3-5) 

II. Tangent:  אגדות relating to interaction between יוסף and his brothers and בנימין and the significance of the 

clothes given to בנימין – anticipating מרדכי’s wearing royal garb (vv. 6-12) 

III. Description: celebration of יהודים and interpretation of אורה, שמחה, ששון יקר (vv. 13-16) 

a. 10 :הלכה sons of המן must be: 

1. Read: in one breath (all died together) 

2. Written: so that the וא"ו of ויזתא is stretched 

3. Written: in columns (::שירת ל"א מלכים in יהושע יב) so as not to allow them to rise again 

IV. Conclusion of מגילה 

a. Disfavor: of מרדכי for entering politics – compare vv. 17 and 18 

b. Tangent: calculation of “missing” 14 years in יעקב’s life that aren’t reckoned against him (for failing to 

honor parents) because he was studying in ישיבת שם ועבר (vv. 19-26) 

 
 

 

 

 

 

 


