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  .יב �ד מגילה

  ? בפירוש הפסוקי� זהעמודבמה ה� מחלוקות רב ושמואל 
  

  וחד אמר/ לשמואל   חד אמר/ לרב   

!ִבְמל�את ַהָ�ִמי� ָהֵאֶ�ה ָעָ�ה 
ַהֶ&ֶלְ% ְלָכל ָהָע� ַהִ#ְמְצִאי� 

  ְ')!ַ)� ַהִ'יָרה

  �מל� פיקח היה 
, שקירב את הרחוקי� תחילה

  �דבני עירו תמיד יכול לקרב

  �מל� טיפש היה 
י עירו תחילה נשהיה לו לקרב ב

  שא� ימרדו בו ה� יעמדו לו

הראוי  ַ'ֲחַצר ִ(ַ#ת ִ'יַת� ַהֶ&ֶלְ%
1

  ,לחצר � לחצר 
  ,לגינה � הראוי לגינה 
לבית� � הראוי לבית� 

2
  

  ולא החזיקת� �הושיב� בחצר 
  החזיקת�  � בגינה ולא 

 והחזיק� �עד שהכניס� לבית� 

חרי חרי  ְרַ,ס !ְתֵכֶלתח!ר ַ+
3

מילת לבנה  
4

  

 שורות של אבני� יקרות   ְוַדר ְוסָֹחֶרת
 היו בנויות 

סביב מקו� הסעודה
5

  

אב� טובה יש בכרכי הי� ודרה 
שמה הושיבה באמצע סעודה 

ומאירה לה� כצהרי�
6

  
  

  :מגילה ד� יב

  ?7"ִאי) ְיִמיִני' וגויָרה ִאי) ְיה!ִדי ָהָיה ְ')!ַ)� ַהִ'") ה:אסתר ב(מה הביאור בפסוק 
  

  הביאור  המאמר  

  מרדכי מוכתר בנימוסו היה  לרב נחמ�

 ח"בברבה ל
 ל"ריב אמר 

  אביו מבנימי� ואמו מיהודה

  היו לו ביחוסו שמות נאי� 
 מאביו ואמו ולכ� הזכירו��

8
  

  אני גרמתי שנולד"משפחת יהודה אומרת   לרבנ�
 "מבני הוא"ומשפחת בנימי� אומרת , "מרדכי

  משפחת יהודה טוענת שבזכות 
  שלא הרג דוד לשמעי בא מרדכי

   �מה עשה לי יהודי   9לרבא
  � ומה שיל� לי ימיני

  ,דנולד מרדכי שנתגרה ע� המ�
דנולד המ� שמצער לישראל

10
  

ז נקרא יהודי"כל הכופר בע  ז"באמת בא מבנימי� אלא שכפר בע  יוחנ�' לר
11

  
  

                                                           

 .מטיל קנאה בסעודה כיו� שלא היו רואי� אלו את אלושבזה אינו , )ה אתה"בד ('כתבו התוס 1

הגינה הוא מקו� זריעת ירקות ומרוחק , החצר היא הקרובה לארמו� ביותר, מדרגות' א שה� ג"פירש המהרש 2
וג� לעני� הגודל הגינה גדולה מהחצר והבית� גדול . והבית� הוא מקו� נטיעת אילנות ומרוחק עוד יותר, יותר

  .ד השני דוקא הבית� הואיל להחזיק�"ולכ� לפי המ, מהגינה
  .ר�מלשו� ח" ח�ר"ו.  ונראי� נקבי� נקבי�טעשוי� מעשה מחהושיב� על גבי סדיני� ה 3
ודורש . וכלי מילת ה� בגדי� שעושי� אות� מצמר שמור שלא יתלכל� מיו� לידת הבהמה, היינו צמר לב� יקר 4

  . דהיינו לב� בארמית� ר ַומלשו� חי" ח�ר"שמואל תיבת 
 . ודר פירושו שורה וסוחרת מלשו� סיבוב 5

  . שמאיר לה� כצהרי��מלשו� סיהרא " וסוחרת"ופירוש תיבת  6
ולבסו# ,  דמשמע שהוא בא משבט יהודה� " ִאי! ְיה�ִדי"תחילה אומר שהוא , לכאורה פסוק זה סותר את עצמו 7

  .  דמשמע שבא משבט בנימי�� " ִאי! ְיִמיִני"הוא אומר 
 . רב נחמ�תירו$ל כדי לבאר את "בהביאה את דרשת רבה בר בר חנה בש� רי' והביאור הוא שהגמ, א"מהרש' ע 8

והוא , חסו לעצמוישה� דרשו את מה שמתגרות משפחות לשבח שכל אחד מי, רבא אומר להיפ� מפירוש רבנ� 9
 .מפרש לגנאי

דבזה שלא הרג דוד שבא מיהודה לשמעי נולד מרדכי שגר� , משני שבטי� אלו נולדו אנשי� שגרמו צער לישראל 10
  .י שלא הרג שאול שבא מבנימי� את אגג נולד המ� שמצער לישראל"וע, רו ישראלאת כל ההתגרות בהמ� ונצטע

  .ז לא רצה מרדכי להשתחוות לו"דבגלל שעשה המ� את עצמו ע 11


