
 
 

Megillas Esther - Roadmap to Redemption 
Aviva Orlian 

 
   1. אסתר פרק ב

 ה) ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי ֶּבן ָיִאיר ֶּבן ִׁשְמִעי ֶּבן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמינ  ו) ֲאֶׁשר ָהְגָלה ִמירּוָׁשַלִים
 ִעם ַהּגָֹלה ֲאֶׁשר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל

 
 2. מיכה פרק ז.

 ח) ַאל ִּתְׂשְמִחי אַֹיְבִּתי ִלי ִּכי ָנַפְלִּתי ָקְמִּתי ִּכי ֵאֵׁשב ַּבחֶֹׁשְך ְיקָֹוק אֹור ִלי)
 מדרש תהלים מזמור כב): אלמלא נפלתי לא קמתי, אלמלא ישבתי בחושך לא היה אור לי!

 כי אשב בחשך ה' אור לי. שנו רבותינו מתוך כעס רצון. ומתוך אפלה אורה. ומתוך רוגז רחמים. מתוך
  צרה רוחה. מתוך ריחוק קירוב. מתוך נפילה קימה. מתוך כעס רצון
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 ֶמה ָהָיה ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ְיהּוָדה ַהר ַהַּבִית ַהְּלָׁשכֹות ְוָהֲעָזרֹות ּוֶמה ָהָיה ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ִּבְנָיִמין אּוָלם ְוֵהיָכל ּוֵבית קְׇדֵׁשי ַהֳּקָדׁש
 ּוְרצּוָעה ָהְיָתה יֹוְצָאה ֵמֶחְלקֹו ֶׁשל ְיהּוָדה ְוִנְכֶנֶסת ְלֶחְלקֹו ֶׁשל ִּבְנָיִמין ּוָבּה ָהָיה ִמְזֵּבַח ָּבנּוי ּוִבְנָיִמין ַהַּצִּדיק ָהָיה ִמְצַטֵער
 ָעֶליָה ְלבְׇלָעּה ְּבכׇל יֹום ֶׁשֶּנֱאַמר חֹוֵפף ָעָליו ּכׇל ַהּיֹום ְלִפיָכְך ָזָכה ִּבְנָיִמין ַהַּצִּדיק ְוַנֲעָׂשה אּוְׁשִּפיְזָכן ִלְגבּוָרה ֶׁשֶּנֱאַמר ּוֵבין

 ְּכתָפיו ָׁשֵכן

 4. פרקי דרבי אליעזר מ״ט:ט׳.
 לא היו בכלי כסף אלא בכלי זהב והביא כלי בית המקדש

 
 5. אסתר רבה (וילנא) פרשה ז

 אמר המן לאחשורוש אלקיהם של אלו שונא זמה העמד להם זונות ועשה להם משתה וגזר עליהם שיבואו כולם
 ויאכלו וישתו ויעשו כרצונם שנאמר לעשות כרצון איש ואיש, כיון שראה מרדכי כך עמד והכריז עליהם ואמר להם
 לא תלכו לאכול בסעודתו של אחשורוש שלא הזמין אתכם כי אם ללמד עליכם קטיגוריא כדי שיהא פתחון פה עם

 מדת הדין לקטרג עליכם לפני הקב"ה ולא שמעו לדברי מרדכי והלכו כולם לבית המשתה
 

 6. תלמוד בבלי מסכת יומא דף יב עמוד א
 מה היה בחלקו של יהודה - הר הבית, הלשכות והעזרות. ומה היה בחלקו של בנימין - אולם, והיכל, ובית קדשי

 הקדשים. ורצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין, ובה היה מזבח בנוי. ובנימין הצדיק היה
 מצטער עליה לבלעה בכל יום, שנאמר חופף עליו כל היום. לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן לגבורה,

 שנאמר ובין כתפיו שכן.
 

 7. מגילה דף יב עמוד א
 שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי: מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר
 להם: אמרו אתם! - אמרו לו: מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. - אם כן שבשושן יהרגו, שבכל העולם

 כולו אל יהרגו! - אמרו לו: אמור אתה! - אמר להם: מפני שהשתחוו לצלם.
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 אור חדש למהר"ל על פרק ג 
 ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה (שם ג, ב) כתב יכרע וישתחוה לשון עתיד מפני שלא נעשה זה בפעם א'

 בלבד רק הרבה פעמים עשה זה ולכך כתיב לשון עתיד כי כך משמע לשון עתיד על דבר שהוא תמיד ...
  ועוד יש לפרש לא יכרע היינו אף שהיה יכול מרדכי לילך דרך אחר שלא היה פוגע בו ולא יכעוס המן היה
 מרדכי הולך נגד המן על דעת זה שלא יכרע ולא ישתחוה וכך משמע לא יכרע שהוא לשון עתיד והכל כדי

 לקדש שמו יתברך
 

  10.  פרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים (בובר) נוסח ב פרשה ג[ג, ב]
 ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה. אמר לו הוי יודע שאתה מפילנו בחרב, מה ראית שאתה מבטל (קילוותו) [קלווסין]

 של מלך
 

 11. רש"י אסתר פרק ט
 י) עשרת בני המן - ראיתי בסדר עולם אלו עשרה שכתבו שטנה על יהודה וירושלים כמו שכתוב בספר עזרא
 (עזרא ד) ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה על ישבי יהודה וירושלם, ומה היא השטנה לבטל

 העולים מן הגולה בימי כורש שהתחילו לבנות את הבית והלשינו עליהם הכותים והחדילום וכשמת כורש ומלך
 אחשורוש והתנשא המן דאג שלא יעסקו אותן שבירושלים בבנין ושלחו בשם אחשורוש לשרי עבר הנהר לבטלן:

 
 12. מלכים א פרק ח

 (כט) ִלְהיֹות ֵעיֶנָך ְפֻתחֹות ֶאל ַהַּבִית ַהֶּזה ַלְיָלה וָיֹום ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ִיְהֶיה ְׁשִמי ָׁשם ִלְׁשֹמַע ֶאל ַהְּתִפָּלה ֲאֶׁשר
 ִיְתַּפֵּלל ַעְבְּדָך  ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה:. ...לג) ְּבִהָּנֵגף ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני אֹוֵיב ֲאֶׁשר ֶיֶחְטאּו ָלְך ְוָׁשבּו ֵאֶליָך ְוהֹודּו ֶאת ְׁשֶמָך

 ְוִהְתַּפְללּו ְוִהְתַחְּננּו ֵאֶליָך ַּבַּבִית ַהֶּזה:. ..לה) ְּבֵהָעֵצר ָׁשַמִים ְוֹלא ִיְהֶיה ָמָטר ִּכי ֶיֶחְטאּו ָלְך וְ ִהְתַּפְללּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה
 ְוהֹודּו ֶאת ְׁשֶמָך ּוֵמַחָּטאָתם ְיׁשּובּון ִּכי ַתֲעֵנם:

 
 מלכים א פרק ט

 ג) וַֹּיאֶמר ְיקָֹוק ֵאָליו ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלְתָך ְוֶאת ְּתִחָּנְתָך ֲאֶׁשר ִהְתַחַּנְנָּתה ְלָפַני ִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבִנָתה
 ָלׂשּום ְׁשִמי ָׁשם ַעד עֹוָלם ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם ָּכל ַהָּיִמים:

 
 13. מדרש תהילים י״א:ד׳

 א"ר אלעזר בין שחרב בית המקדש ובין שלא חרב אין השכינה זזה מתוכו שנאמר ה' בהיכל קדשו. אף על פי
 שבשמים כסאו שכינתו בבית המקדש שנאמר (מלכים-א ט ג) והיו עיני ולבי שם כל הימים…..א"ר אחא לעולם אין

 השכינה זזה מכותל מערבי שנאמר (שיר השירים ב ט) הנה זה עומד אחר כתלנו...א"ר אחא לעולם אין השכינה
 זזה מכותל מערבי שנאמר (שיר השירים ב ט) הנה זה עומד אחר כתלנו

 
 14. מדרש תנחומא, וישלח ט׳:ג׳

  ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק, ַעְכָׁשו ֵאין ָלנּו ֹלא ָנִביא ֹלא ֹכֵהן ֹלא ָקְרָּבן ֹלא ִמְקָּדׁש ֹלא ִמְזֵּבַח, ִמי ְמַכֵּפר ָעֵלינּו.  ַאף ַעל ִּפי ָׁשֵחֵרב
 ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֹלא ִנְׁשַּתֵּיר ְּבָיֵדינּו ֶאָּלא ַהְּתִפָּלה ַהּזֹו ... ֹלא ָכְך ָאַמְרָּת, ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם ָּכל ַהָּיִמים (מלכים א ט,

 
 15. אסתר פרק ה

 (א) וְַיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות ַוַּתֲעֹמד ַּבֲחַצר ֵּבית ַהֶּמֶלְך ַהְּפִניִמית ֹנַכח ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוַהֶּמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל
 ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ְּבֵבית ַהַּמְלכּות ֹנַכח ֶּפַתח ַהָּבִית:

 
 רש"י אסתר פרק ה

 א) מלכות - בגדי מלכות ורבותינו אמרו שלבשתה רוח הקדש
 
 
 

 16. בראשית רבה נ״ו:א׳
  וְַיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות, ָלְבָׁשה ַמְלכּות ֵּבית ָאִביָה. ְּבֵאיֶזה ְזכּות, ַרָּבָנן ְוַרִּבי ֵלוִי, ַרָּבָנן

 ָאְמֵרי ִּבְזכּות יֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשל ַמַּתן ּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר: וְַיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר. ְוַרִּבי ֵלוִי ָאַמר ִּבְזכּות



 
 

 ֶׁשל יֹום ְׁשִליִׁשי ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי. וַַּיְרא ֶאת ַהָּמקֹום ֵמָרחֹק, ָמה ָרָאה ָרָאה ָעָנן
 ָקׁשּור ָּבָהר, ָאַמר ּדֹוֶמה ֶׁשאֹותֹו ָמקֹום ֶׁשָאַמר ִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַהְקִריב ֶאת ְּבִני ָׁשם.

 
 17. בראשית פרשת בראשית פרק ג

  כא) וַַּיַעׂש ְיקָֹוק ֱאלֹקים ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות עֹור וַַּיְלִּבֵׁשם:
 

 18. תלמוד בבלי מסכת חולין דף קלט עמוד ב
  המן מן התורה מנין? חהמן העץ

 
 19. תהלים פרק כב

 א) ַלְמַנֵּצַח ַעל ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד: (ב) קִלי קִלי ָלָמה ֲעַזְבָּתִני ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתי:
 

 20. אסתר פרק ה
  (ג) וַּיֹאֶמר ָלּה ַהֶּמֶלְך ַמה ָּלְך ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ּוַמה ַּבָּקָׁשֵתְך ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות וְיִָּנֵתן ָלְך:

 
 רש"י אסתר פרק ה

 (ג) עד חצי המלכות - דבר שהוא באמצע ובחצי המלכות הוא בית המקדש שהתחילו לבנותו בימי כורש
 וחזר בו וצוה לבטל המלאכה ואחשורוש שעמד אחריו גם הוא ביטל המלאכה ופשוטו של מקרא אף אם

 תשאלי ממני חצי המלכות אתן לך:
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 ומפני כי אסתר צנועה היתה, וכמו שהתבאר, וההדס אשר עליו שלו חופין את עצו, ובזה הוא צנוע, ולכך
 השם הראוי לה "הדסה". וזה פירוש "היא אסתר", כלומר שיש לה מדריגה פנימית נסתרת בשביל

 הצניעות שבה, ובשביל כך זכתה לגאולת ישראל. ומה שאמר (מגילה יג.) "שהיתה מסתרת דבריה",
 פירוש שהיה לה מידת הצניעות, ולפיכך זכתה לאבד את המן. ודבר זה ידוע כי מה שנקראת "אסתר"

 הוא יורה על מדריגת נסתרת עליונה ופנימית שהיה לה, וכמו שיתבאר בסמוך, כי הצניעות דוקא
 מאבד (-זרע-) [את] המן.

 ודבר זה רמז הכתוב במה שאמר על עשיו (ירמיה מט, כ) "יסחבום צעירי הצאן", ותרגום יהונתן
 "זוטרי דאחוי". שאין עשו נופל רק ביד שבט בנימין, שהוא הצעיר. כי הצעיר יש לו הצניעות יותר,
 שהרי לא יצא אל הנגלה רק באחרונה,...ועשו אין בו רק הגלוי, לכך יצא עשו ראשונה. ועל דבר זה
 שולט* דבר שיש לו כח פנימי נסתר. לכך כתיב (בראשית כז, כב) "הקול קול יעקב והידים ידי עשו",

 כלומר יעקב יש לו כח הקול, שהוא יוצא מפנימית האדם. ועשו יש לו הידים, שאין לך דבר חוצה יותר מן
 הידים, שמתפשטים לחוץ. והקול הפנימי גובר על הידים שהם בחוץ, ואלו דברים הם דברי חכמה

 מאוד. ולכך שם "אסתר" ראוי לה לגמרי, כי מכח השם של אסתר היתה גוברת על המן, שהוא מזרע
 עמלק, שהוא מזרע עשו (בראשית לו, יב).

 
 
 
 


