בס"ד

מגילה יג) .שורה  (8עד יד) .שורה (8
הדסה היא אסתר
דעה א'  -שמה המקורי אסתר  -וכונתה הדסה כיוון :א .הדס הוא כינוי לצדיקים.
ב .היתה בגובה בינוני כמו הדס.
ג .היתה ירקרוקת כהדס )וחוט של חסד משוך עליה(.
)ע"פ דק"ס(

דעה ב'  -שמה המקורי הדסה  -וכונתה אסתר כיוון :א .הסתירה את מוצאה.
ב .היתה יפה כלבנה )='אסתהר'(.

מ

גיבורי המגילה
מ

אסתר
•
•
•
•
•
•

נולדה יתומה לחלוטין.
מרדכי לקחה לאשה )'לבית'(.
היו לה  7משרתות וכך הצליחה לדעת מתי חל יום שבת.
לא גילתה את מוצאה  -וכך כולם אהבוה )כיוון שכל אחד חשב שהיא מהעם שלו(.
קיבלה אוכל מיוחד )'וישנה ואת נערותיה לטוב'(.
גם כשהיתה בארמון אחשורוש היא שמרה על טהרתה וקדושתה ככל שיכלה )הראתה את דם נידתה לחכמים(.
מרדכי

• גלה מעצמו ולא בעל כרחו
• היה יועצו של אחשוורוש )ו'סידר אותו' כשהציע לו לכנס עוד בתולות כדי לשכנע את אסתר לגלות את מוצאה(.
• בזכות ידיעתו את השפה הטרסית )שלמדה כיוון שהיה בסנהדרין( הציל את אחשוורוש מהמרד של בגתן ותרש.
)'אשר הגלה

מירושלים'(.

המן
• היה מרוצה מאוד מחודש אדר כיוון שבז' בו מת משה  -ולא ידע שבו ביום גם נולד משה.
• שכנע את אחשוורוש שאין שום תועלת ביהודים ולא יגרם שום נזק אם ישמידו אותנו.
אחשוורוש
• למרות רשעותו שימש את מיטתו רק בלילה כמנהג התורה )לשמש רק בחושך(.
• היה מעוניין מעצמו בהשמדת היהודים )ולכן לא לקח מהמן כופר תמורת השמדתנו(.

מ

ה' הקדים רפואה למכה )'אחר הדברים האלה גידל ...את המן'(

• דאג שאחשוורוש ישלח את האגרות הראשונות )להיות כל איש שורר בביתו(  -כדי שלא יתייחסו ברצינות לאגרות הבאות.
• דאג שאסתר תלקח לאחשוורוש בחודש טבת שבו הגוף נהנה מהגוף.
• דאג שמרדכי יחשוף את המרד של בגתן ותרש.
צניעות ושחצנות
• בשכר צניעות שהיתה ברחל – זכתה ויצאה ממנה שאול.
בשכר צניעות שהיה בשאול – זכה ויצאה ממנו אסתר.
• כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם – זה אף עבור כל צאצאיו
אלא אם כן הוא מתגאה  -ואז ה' משפילו.
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

רחל לא גילתה ליעקב שדעת אביה
להחליפה לו בלאה) .ע"פ הרש"ש(
שאול לא גילה שהמליכו אותו.
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