
  8.3.2017, זתשעי אדר   בע"ה

  20שיעור  –נשים בתנ"ך בראי החסידות 

  אסתר

 

   , יגספר ישעיה פרק נה
א ִיָּכֵרת:ה' ַהִּסְרָּפד ַיֲעֶלה ֲהַדס ְוָהָיה לַ  ַּתַחת ַהַּנֲעצּוץ ַיֲעֶלה ְברֹוׁש ְוַתַחת   ְלֵׁשם ְלאֹות עֹוָלם 

  
  תלמוד בבלי מסכת מגילה דף י/ב 

   "ובכל הנעצוצים ובכל הנהלולים"תחת המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרה דכתיב  –" תחת הנעצוץ"
   "מרי דכי"ומתרגמינן  "בשמים ראש מר דרור"שנאמר  ,זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים –" יעלה ברוש"
   "רפידתו זהב"תחת ושתי הרשעה בת בנו של נבוכדנצר הרשע ששרף רפידת בית ה' דכתיב  –" תחת הסרפד"
   "ויהי אומן את הדסה"זו אסתר הצדקת שנקראת הדסה שנאמר  –" יעלה הדס"
  זו מקרא מגילה  – "והיה לה' לשם"
  אלו ימי פורים  –" לאות עולם לא יכרת"
  

  ספר אסתר פרק א 
א ַוֲאַבְגָתא ֵזַתר ְוַכְרַּכס ִׁשְבַעת ַהָּסִריִסים ַהְמָׁשְרִתים (י) ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְּכטֹוב ֵלב ַהֶּמֶל ַּבָּיִין ָאַמר ִלְמהּוָמן ִּבְּזָתא ַחְרבֹוָנא ִּבְגתָ 

   ֶאת ְּפֵני ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:
  י טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא:(יא) ְלָהִביא ֶאת ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְּבֶכֶתר ַמְלכּות ְלַהְראֹות ָהַעִּמים ְוַהָּׂשִרים ֶאת ָיְפָיּה ּכִ 

  ָּבֲעָרה בֹו: ב) ַוְּתָמֵאן ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי ָלבֹוא ִּבְדַבר ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ְּבַיד ַהָּסִריִסים ַוִּיְקֹצף ַהֶּמֶל ְמֹאד ַוֲחָמתוֹ (י
  (יג) ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ַלֲחָכִמים ֹיְדֵעי ָהִעִּתים ִּכי ֵכן ְּדַבר ַהֶּמֶל ִלְפֵני ָּכל ֹיְדֵעי ָּדת ָוִדין:

ְּפֵני ַהֶּמֶל ַהּיְׁשִבים ִראֹׁשָנה (יד) ְוַהָּקֹרב ֵאָליו ַּכְרְׁשָנא ֵׁשָתר ַאְדָמָתא ַתְרִׁשיׁש ֶמֶרס ַמְרְסָנא ְממּוָכן ִׁשְבַעת ָׂשֵרי ָּפַרס ּוָמַדי ֹרֵאי 
  ַּבַּמְלכּות:

א ָעְׂשָתה ֶאת    ַמֲאַמר ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְּבַיד ַהָּסִריִסים:(טו) ְּכָדת ַמה ַּלֲעׂשֹות ַּבַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי ַעל ֲאֶׁשר 
א ַעל ַהֶּמֶל ְלַבּדֹו ָעְוָתה ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ִּכי ַעל ָּכל ַהָּׂשִרים ְוַעל ָּכל\{ְממּוָכן\(טז) ַוֹּיאֶמר ְמוֻמָכן  ָהַעִּמים  } ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְוַהָּׂשִרים 

   ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:ֲאֶׁשר ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמלֶ 
ָאַמר ְלָהִביא ֶאת ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה  (יז) ִּכי ֵיֵצא ְדַבר ַהַּמְלָּכה ַעל ָּכל ַהָּנִׁשים ְלַהְבזֹות ַּבְעֵליֶהן ְּבֵעיֵניֶהן ְּבָאְמָרם ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

א ָבָאה:   ְלָפָניו ְו
  ּוָמַדי ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ְּדַבר ַהַּמְלָּכה ְלֹכל ָׂשֵרי ַהֶּמֶל ּוְכַדי ִּבָּזיֹון ָוָקֶצף: (יח) ְוַהּיֹום ַהֶּזה ֹּתאַמְרָנה ָׂשרֹות ָּפַרס

א ָתבוֹ  א ַיֲעבֹור ֲאֶׁשר  א ַוְׁשִּתי ִלְפֵני ַהֶּמֶל (יט) ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב ֵיֵצא ְדַבר ַמְלכּות ִמְּלָפָניו ְוִיָּכֵתב ְּבָדֵתי ָפַרס ּוָמַדי ְו
  ַחְׁשֵורֹוׁש ּוַמְלכּוָתּה ִיֵּתן ַהֶּמֶל ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִמֶּמָּנה:אֲ 

  יֶהן ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן:(כ) ְוִנְׁשַמע ִּפְתָגם ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְּבָכל ַמְלכּותֹו ִּכי ַרָּבה ִהיא ְוָכל ַהָּנִׁשים ִיְּתנּו ְיָקר ְלַבְעלֵ 
  ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל ְוַהָּׂשִרים ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶל ִּכְדַבר ְממּוָכן: (כא) ַוִּייַטב ַהָּדָבר

ֹות ָּכל ִאיׁש ׂשֵרר ְּבֵביתֹו ּוְמַדֵּבר (כב) ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֶאל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוֶאל ַעם ָוָעם ִּכְלׁשֹונֹו ִלְהי
  :ִּכְלׁשֹון ַעּמוֹ 

  
   ה- ד יםספר אסתר פרק

  (יג) ַוֹּיאֶמר ָמְרֳּדַכי ְלָהִׁשיב ֶאל ֶאְסֵּתר ַאל ְּתַדִּמי ְבַנְפֵׁש ְלִהָּמֵלט ֵּבית ַהֶּמֶל ִמָּכל ַהְּיהּוִדים:
ְוַאְּת ּוֵבית ָאִבי ֹּתאֵבדּו ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת (יד) ִּכי ִאם ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי ָּבֵעת ַהֹּזאת ֶרַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים ִמָּמקֹום ַאֵחר 

  ...ָּכֹזאת ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות:
ֵּסא ת ַהֶּמֶל ְוַהֶּמֶל יֹוֵׁשב ַעל ּכִ (א) ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות ַוַּתֲעֹמד ַּבֲחַצר ֵּבית ַהֶּמֶל ַהְּפִניִמית ֹנַכח ֵּבי

  ַמְלכּותֹו ְּבֵבית ַהַּמְלכּות ֹנַכח ֶּפַתח ַהָּבִית:
  

  תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יג/א 
  ...על שם הצדיקים שנקראו הדסים ?ולמה נקרא שמה הדסה ,אומר אסתר שמה :תניא רבי מאיר

תר מגדת את אין אס"שנאמר  ,על שם שהיתה מסתרת דבריה ?ולמה נקראת שמה אסתר ,הדסה שמה :רבי יהודה אומר
  וגו'  "עמה

  .שהיו אומות העולם קורין אותה על שום אסתהר ?ולמה נקראת אסתר ,הדסה שמה :רבי נחמיה אומר
  


