
 תר. אםקדת
 א.פרשה

 ופגעו הארי מפני איש ינום כאשר הכתוב שאמר זה )6( אהשורוש. בימי דיהי]א[
 זו ארי י"ס(. ס' )טתוק הנחש ונשכו הקיר על ידן ומסך הביה ובאהדוב

 הרוב, ופגעו ר'(. וי )וגעל כאריה קדטיהא שנאמר החלה, ישראל לה שנמסרו'בבל,
 ס'(נ סס )טס ידוב דמיה הנינה אחרי חיוה וארו שנאמר כדוב, שנטשלה מדי,זו

 המן עליהם ועפה המקדש, בית לבנות באו )נ( הנחש[. ]ונשכו וגו' הביתובא
 כנגדר ועמד )י( המקדש, בית בנין לבטל כדי ספרא, שסעי הוא )ג(הרשע,
 לבנימן בו שכחוב הבית, על נפשו ונהן בנימין, של משבטו שהוא ולמה,'מרדכי,
 כדי הרשע הסן כנגדו עמד לפיכך '"נ(, 5"ג )יגריס עליו לבטח ישכון ה' ידידאטר.
 על שטנה כתבו מלכוהו בהחלה אהשורוש ובטלכוה אוטר הוא וכן עצתו,לבטל
 י מ בי הי וי וי: וי צווהין ישראל היו לפיכך ם י' )עורץ וירושלים יהודהיושבי

כנסת. מאנשי בידינו מסייה זה דבר יונהן ר' ואיהימא עיי ר' אמר )ה( ש. 1 ר 1 ש תא
 אחשורוש בימי ויהי צער, לשון אלא אינו ויהי שנאמר מקום כל הגדולה,

 כי 1יהי רעב. הוה 6'( 6' )רות השופטים שפוט בימי ויהי הטן. הוה 6י( 6')כסתר
 מקדם בנסעם ויהי נ'(, סס )סס באדם רוחי ידון לא ה' ויאסר 6'(, ו' )כר06יחההל
 בימי ויהי ג'( סס )סס לבנים נלבנה הבה רעהו אל איש ויאמרו 3'(, '"")סס

 6'(, כ"( (OD יצחק זקן כי ויהי נ'(, סס )סס מלחסה עשו 6'(, י"ר (ocאסרפל
 אדוניו אשת והשא 3'(, ל"ט )מס יוסף אח ה' ויהי סס(, )סס מראות עיניוותכהין-

 לנגדו עוסה איש והנה וירא עיניי וישא ביריחו יהושע בהיוה ויהי "(, סס)סס
 ישראל בני וימעלו כ"י(, י' )0ס יהושע את ה' ויהי י":(, ס. )יסומע בידו שלופהוחרבו

 והקוניםהערוו:
 גונררט וגסגס ד6נדח6, גססרי לסיר ססי5"תי נ' גופם 5חייס סיס תזיס יטס. כ06ר. זש'ה)6(

D"1Dנפתימת6 רגם הסתר נתורם גסגס וכן כק.5ור, 'סורס ר' 3סס "6 6ות י"ס ונגמור 
  ישפר  נילקימ  תויל ot~nh פריס תזרם תן וסת6תר סת0, שתון 3ר י~ד6 רי מס וו:ח0'5 ה',16ח
 רתז עתוק 31לקוט ס5י1ן, ותסו ינוק, כבסר (ס"ס 06מורום גיתי וירי ר"6 ד"ס ת"ס  6לףרמז

 ונ"ך פתקיתו גסתט DSD('1 נתאתר סו"ט וס5יון 0י'ט, ווררס גון סו6 כתומר סת0לתמקת"ס
 "סריס, סנים וודרס תן bto כ~', פנל rr ינוק כ06ר סס נילקיט התכונר חקמ'ס, רמו5סתחלת
 תן 706 ליונל 3סס50תו אגופף סועפת פס גוו65 63קקפ6לר סגוו65 סוס סתררס יון סגיונכ"י
 לי5וריס ר6ם 6רס כו' Dh~n סדורות קות CD~1 סע5 ווי פתם 3רכי' ר' תליון 636 טררם.ריס
 מוש 3עדרס לתקרם, 3'ת מגות נ6ו )DTttn~h )3: ניסי וימי וו', ווי 5וו0ין סכל סת0ילו סיכו'

 סננ6תר 360 לנס הקתל )נךלם תן מתקדר כי 1גר6ס ר3ס, לפתל סיוררם כן וכווו "סר,והגגון
 ספרם. סתמי סו6 )נ( ג': סערת סס 3סו"ט וכין 3"וו5ע, רנריס ג"כ tD~D q'Dt~1 תסו"טסוס

 3ן 0תם"י קפר6 סו6 סנירק6 06ריס מיס וכמירע ספרך, וסייסי "' ד' 3עור6 גער 6סרסו"
 תוסיף ונס כן, עמס סונן 50 גנו כלותר הקופר מונסי ס61 וקל: סכים סס 1nph כ ונינקסנון,
 ועתר )ו( b9DP: סתמי סו6 סרסת סמן עליסס וכנגד לק תונק עלוס ובילקוט ס'5קיט,גכ5
 סלפג'גו, ממסיר מסתיט rrl כנגר!, פרוינוטיס ירד ותסס 6חר'ס O')D גווררס מרדכי.כגניו

 : ס5ו0ייס 3יו:' סתלס וסולקת פרווכוטיס, 1PnS '0 פרווכס, עלוס 31'לקוט פרווכוט, 6קחר31'5קוט
 כ"ג: י' וגניוס 'ונתן. ר' ו6'תיונ6 לוי ר' 6תר)ס(

ולעסם1 אסתראגרת
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אסתר אפרשהאגרת9
 מגר וה' אהב חנה את כי h"c) '6 ,)'6 הרמתים מן אהד איש ויהי 6'(, ז')מס

 סס(,. )סס עקרה ואשתו 3'(, י"ג )סו;טיס מצרעה אהד איש ויהי ס'(, סם )פסרחמה

 דוד ויהי ג'(, סס )מס בדרכיו בניו הלכו ולא 6'(, ס' (b~r שמואל זקן כאשרויהי
 ישב כי ויהי ט'(, סס (oc דור את עוין שאול ויהי יין(, י'ח )סס משכיל דרכיולכל
 ההימיני ביום ויהי י"ט(, ס' )מ'6 הבית תבנה לא אתה רק "'(, י' )ס"3 בביתוהמלך
 כיום הוא ברוך המקנם לפני גדולה שמחה היתה היום אותו ותני.א 6'(, ט'ו1יקר6

 ויהי.ערב ההם וכהיב השמיני, ביום ויהי הכא כתיב וארץ, שמים בושנבראו
 וגהי כתיב והא ואביהוא, נדב שכיב[ ]הא )נשרפו( ס'(, 6' )נר6סימ בוקרויהי

 ויהי כהיב והא 6'(, ו' )ען6 ישראל בני לצאת , שנה מאות וגיבע שנהבשמונים
 ויהי אשי רב אמר אלא דשבקינהו, מובא ויהי ויהי והאיכא בוקר, ויהיערב
 בימי. ויהי הוו, והמשה ).( הוא: צער לשון ודאי בימי הכי, 41יכא הכיאיכא

 ישראל. של שונאיהן לנות וביקש הרשע המן תמן הוה 6י(, 6' )6סתלאחשורוש
 elew ביטי ויהי האש. לכבשן אברהם ,הושלך 6'(, י"ג )נרדמים אמרפל ביס)ייהי

 בימי ויהי וכליון. מחלון בניו ושני אלימלך ומת רעב הוה 6'(, 6' )יותהשופטים
 ; י""( ס' )סס טאחור ופלשתים טקדם ארם כאן, היתה צרה ומה 6'(, ו' )יסעי'אחז
 רועה, אין צאן אין אם צאן, אין תיישים אין אם תיישים אין גדיים אין אם אחזאטר
 גדולים אין אם נהולים, אין קטנים אין אם אחז אמר וכן העולם, אין רועה איןאם
 אין. אם תורה, אין הכמים אין אם מכפים, אין תלמידים אין אם תלמידים,אין

 אין טדרשוה, ובתי כנסיות בתי אין אם מדרשות, ובהי כנסיות בתי איןחורה,
 שהכתוב .ההא פדרשות, ובתי כנסיות בתי נעל עשה מה בעולם, שכינהוטשרה
 ציותי, התחילו הכל כשו.או ט"ו(, ח' )סס בלמודי, תורה התום תעודה צוראוסר,
 את להחזיר הקב"ה וביקש הבית חרב ג'(, 6י )ילדי יהויקים בימי ויהי וי.וי

 ובהו תהו היתה והארץ אלהים ברא בראשית להלן כתיב ובוהו, לתוהוהעולם
 נאמר לכך 6'(, ט"ו )יימ" יהויקים ממלכות בראשיה הכא וכהיב ו3'(, 6' 6')נר6סיח
 בידינו הוא ממורת זה דבר לוי ר' אמר )ו( בו כיוצא : אתשורוש בימי.ויהי

 נהמני, בר שמואל כדר' לן, טשמע קא מאי הוו, אחים ואמציה אמוץסאביתינו
 המיה בבית צנועה שהיא כלה כל יונתן ר' אטר נהמני בר שמואל ר'דעסר
 ויחשביה יהודה ויראה דכתיב מתמר, לן טנא ונביאים, מלכים מסנה ויצאוזכתה
 )ח( לזונה, ויחשביה פניה רכסתה משום ט"ו(, 5"מ )ני*סית פניה כמתה כילגונה
 ונביאים, סלכים מטנה ויצאו המיה, בבית פניה שכסתה אלעזר ר' אטראלא

 בן ישעיהו חזון וכתיב היו, אהים ואמציה אמוץ מר דאטר ונביאים מדוד,פלכים
 ארון מקום מאבוהינו בידינו ממורת זה דבר לוי ר' ואמר )ע( 6'(. 6' )יסעי'אטוץ
 רוה לכל אמות עשר לו יש משה שעשה ארון הכי נמי תניא הסדה. מןאינו
 אטה ועשרים רוחב אמה ועשרים אורך אטה עשרים הדביר ולפני שנאמרורוח,
 עשר האהד הכרוב ובנף אסות עשר האהד הכרוב כנף ]וכתיב כ'(, ו' )ע"6קומתו
 ויהי : עיטר היה בנס מינה שמע )י( לאו[ אלא קאי, הוה היכא גופיה ארוןאסות,

 והקוניםהערות
 : מס 3גפל6 51'ס6 5סחמסס שעריס הגיף סרחת וסעקדר טס, )וג'5ס כו'. מוו 1סעסס)1(
 פגים ס:סתס 56כור ל' 6)נר 656 )ח( סס: )נגי5ס גי'. סו6 ונסורת וס ךנר לוי ר' 6פר)ו(

 הסריס 3לקרוקי סס631 כתו עגי!ס, עגמר6 ככ"י ג"ג וגמה הוער, סס 5ימ6 3גער6 חפים.33'ת
 3גפר6 עופר. סיס 3גס מ"פ )י( : OD )וגי5ס "רון, )וקוס 5וי 61'ר )ע( ע"3: '"ח דףמגיוס

סס
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באמתי אפרשהאגדת
 הטוק. כהן שש. יהושע שמואל. החת קם יונהן )מימן, )י6( אחשרוש.בימי
 לולי. נחמן עצלן. עזר ארי. שפע זנר. יוחנן הרכיב. הניף עבדיו. ברם כסאו.פדה
 פרשהא להאי פתחא לה פחת יונהן ר' )ינ( אלהים(, איש גוי. מתן צדיק.רבא

 ה' נאם ונכד ונין ושאר שם לבבל והכרתי צבאות ה' נאם עליהם וקמהימהכא,
 יעלה הנעצוץ החת מהכא, פרשהא להאי פתחא לה פתח נהמנ. בר שמואלר' ושהיי וו נכד, טטבע, זה נין, )יג( הלשון, זה שאר, הכהב. זה שם, נ"3(. י'ד)ימעי'
 ]ובכל[ כל( )על דכהיב ע"ז, עצמו שעשה הרשע המן תחת י1ג(, ג"ס )סםברוש

 שנקרא הצדיק טרדכי יעלה י'כ(, 1' )סס הנהלולים ]ובכל[ כל( )ועלהנעצוצים
 דרור סר ראש בשמים לך קח ועהה ]שנאמר דרור( סר )דקרינן לבשמים,ראש
 תחת י"ג(, ג"ס )יסעיס הדס יעלה הסרפד ותחת דכיא. סרי ומתרגמינן מג(, ל')סעוח
 אלהינו, של טרפדו בית ששרף )יי( הרשע, נבוכדנצר של בנו בת הרשעהושתי
 דכתיב הדסה, שנקראת הצדקת אסתר העלה י'(; ג' )מס"מ זהב רפידתויכתיב
 פורים. ימי אלו אנ(, )יסעיר לשם לה' והיה )סו( י'(, כ' )"סתר הרסה את אומן,ויהי
 לה פתח חנניה בן יהושע ר' )טו( : סגלה מקרא זה )סס(, יכרת לא עולםלאות
 ומי ע"ג(, כ"ח )יכריס וגו' עליכם ה' שש כאשר והיה מהכא פרשהא להאיפתחא
 הורו ואומרים החלוץ לפני בצאת כתיב והא דרשעים, במפלתא ב"ה קודשאהדי
 )י,( טוב כי נאסר לא מה מפני יוחנן ר' אמר כ"6(, כ' )דס'3 הסדו לעולם כילה'

 שמואל ר' ראמר )יח( רשעים, של במפלתן שטוה הקב"ה שאין לפי וו.בפרשה
 באוהה כ'(, י"ד )סוגות וגו' זה אל זה קרב ולא דכתיב מאי יונתן ר' אטר נהמניבר
 מעשה הקב"ה להם אמר הקב"ה, לפני שירה לופר השרה מלאכי ביקשושעה

 ותקוניםהערות
  גיפיס קרון צווות עסי סרחך סירופ וכגף כעות עכר סרחן סכיונ כגף כתיג ,ס DS:' ס3י"סס
 למצמר סכווגס קס יוגמן גסס. ממחו "מן סל"חייו למסתימות קיעגיס ומס 3נמר6, לפגינוגע65 ל" קם, יתקן היען )י5( שגיס: חקיותי וכן עועים סיס גגק וייגס מעע ל5ו hib ק5י סוססיכ"
 סכיוגס סם. יסיסע סגעיון: חמס סרח ShlnD ר' סכווגס bhtnD. חחמ ? וגי' וקמתי מתח יונתןר'
 סטונ: לפיס כי פחס כסגם 3ר 5כ6 רי סכווגס סטוכ. כסן סיג סם כשסר וסיס פסח ידומערי
 רכ" לשמר סכווגס כספו.פוס

 עיריו. תעי לחקן ים ענייו. נדס : כק6 וסעחי פחח הפרון 3ר
 גיער כי 6ף "רי. סעע תקוו: זכר פתח יוחנן ר' למכונר סכתגס וכל. יוחנן b(Dt: כרכגספתק חגיג" ר' לע"ער וסכווגס סרכי תנין 5"ל סרכינ. סניף : לגחנו ענריס כ' סתח 7')וי ר3וסכווגס
 3ן ממעון ר' כתוב סיס ~1Sth "חך סכל טעעון ור' לקים ליס רק סריס, עלס סתם לקיםייס
 סכווגס tsts. גחוון : סעקרס יעך כע5למיס פחח 1rDSh ר' לנבער סכווגס טילן. עור פתח:לקים
 גוי. ממן : 5ריקיס 3ר3וח סמח 637 לע6מר סכווגס צדיק, רנ6 ס': לולי פתח גחוון ר3למצער
 6ו 8ער 06י רב למצעך סכוונס "לסיס. D'b ניול: גוי נוי כי עתח התגס ל3 לסע"ערסכווגס
 כ"ס פטנט, וס גין )'ג( : סס הניגס גמרך וכו'. hnnp לס פמח יוגחן ר' )יג( הלסיס:סגקס
 סל תרסדו 3ית ממרף )ין( ע"": ,Du דף ד"ק עין טלכוס, 1ס 3גער6 ולמינו כ"', עגילם3גוור6
 ססונ6 כעז כ"י, עגילם נגער6 כ"ס ספסרי ס3י6 וכאטר ס', נ"מ ריפרת ססרף 3נער6"לסיגו.
 סיקול סס3י6  גגוסח6ות גס למס (osl נ"י מגחלת ס3י8 6סר כסי:וייס כל כן וכהו OD/ש"ס

 סגירק6 סס 3גמר6 לג.לס. עקרך ,ק עולכ, לצוח פיר'כ. יעי "לו למס, לס' וסיס )טי(סלסגיגו:
 חגגיס 3ן יסוסע רי )עז( : פורים יע' 6לו יכרם, OSID 65 ל6ומ ווגילס. תקרץ 11 לסס, לס'וסיס
 זו. 3פרסס ניו( גי: 3סערס ע"כ ,Dq רף מס ת"ס ועיין לוי, 3ן .מוסע ר' סגירתך נגמרתפתק.
 3גמל6 דכתיג. ע"י יולחן ל' 6ער גחעגי 3ל SbltD ר6'ר )'מ( (ו: 3סור6ס כנירס36גוור6

 ווגוול6 מעיוול ס3'6 רל'ג לעו סתות גילקיע ור"יסי יוגחן, 6"ר ד"רסנ'ג 3עקוס יוחגן61'ר סגירק"
 סגילק6 סבכיי 3ד"ם ר6ית' וכן גחוני, 3ר סווו6ל 6'ך ג"כ וגולםעגילס

 עגעל"
 וימל כ"י עגילס
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אסתר אפקהאגדת4

 אינו הוא הנירא בר יוסי ר' אכר )יט( לפני, שירה אומרים ואתם בים טובעיםידו
 מינה. שסע ישוש, כתיב ולא ישיש דכתיב נטי ודיקא משיש, אחרים אבלשש,
 לפניו שטוב לאדם כי מהכא, פרשתא להאי פהתא לה פהת כהנא בר אבאד'
 לאסוף ענין נתן ולחוטא ושמחה ודעה חכמהנתן

 ולכנום,
 האלהים לפני לטוב לתת

 ולחוטא מרדכ'. זה ושמהה, ודעה חבטה נתן לפניו שטוב לאדם כי גו(; 3')קמח
 שנאסר כרדכי, זה האלהים, לפני לטוב להה המן, זה ולכנום, לאסוף עניןנתן

 לה פתח אפדון בר רבא )כ( ג'(: ח' )קסתי המן ביה על מרדכי את אסתרותשם
 וש.רים מלך משם והאבדתי בעילם כמאי ושמתי מהכא, פרשתא להאיפתחא
 יצחק בר דימי רב בניו: ועשרת חטן זה ושרים, ושתי. זו מלך, ג"כ(. ת'ט)ירט"
 עזבנו לא ובעבדותינו אנחנו עבדים כי סהכא, פרשתא להאי פהחא להפהח

 ר' המן[: בזמן אימתי ט'(, ט' )טוום פרס טלכי לפני הכד עלינו ]ויט )כ6(אלהינו
 באנו לראשינו אנוש הרכבת טהכא, פרשתא להאי פתהא לה פהח פפא ברחנינא
 ותוציאנו פרעה, גיסי ובמים כשדים, ביטי באש ):3( י"3(, ס"1 )תול.ס ובמיםבאש
 חסרו זכר סהכא, פרשהא להאי פיתהא לה פהה יוחנן ר' המן: ביפי )מס(,לרויה

 אימתי  נ'(, 5"ח  לסריס אלהינו ישועת אח ארץ אפסי בל ראו ישראל לביתואמונהו
 לה פתח לקי'ט ריש : ואמהר מרדכי בימי אלהינו, ישועת את ארץ אפסי כלראו

 )טמ5י דל עם על רשע מושל שוקק ידוב נוהם ארי מהכא, פרשהא להאיפתהא
 'פוקק, דוב וי(, ד' )ירמי' מסבכו אריה עלה ביה דכתיב נבוכרנצר, זה נוהם אדי ט"ו(,ג"ח
 רטיה חנינא הנינה אחרי חיוה וארו דפרם במלכותא ביה דכהיב אחשורוש,זה

 וממורבלין כדוב ושותין כדוב שאוכלין פרסיים אלו יוסף רב האני ס'(, 1' )דני56לדוב
 המן. זה רשע, טושל כדוב. מנוהה להם ואין כדוב, שיער ומגדלין כדוב,בבשר
 פתחא לה פהה אלעזר ר' שבתורה: המצות מן שדלו ישראל אלו דל, עםעל

 שהיתה עצלות בשביל '"ח(, י' )קולח המקרה יסך בעצלהים מהכא. פרשתאלהאי
 מך ואין מקרה. שנקרא מך הקב"ה של שונאו נעשה בתורה עסקו ולאבישראל

 הקב"ה, אלא סקרה ואין ח'(, ג'ו )ויקרר טערכך הוא סך ואם שנאסר עני,אלא
 פתהא לה פתה יצחק בר נהמן רב ג'(: קיד )תס5יס עליוהיו במים המקרהשנאסר
 )סס אדם עלינו בקום לנו שהיה ה' לולי המעלות שיר סהכא, פרשתאלהאי
 טהכא. פרשתא להאי פהחא לה פהח ]רבא[ אבא( )ר' : סלך ולא אדם 3'(,קנ'ר

 מרדכי, זה עם ישטח צדיקים ברבות 3'(, נ"ט )תמלי עם ישמח צדיקיםברבות
 ובמשול ט1ו(, ח' )פקסי וגו' הכלת מלכוה בלביש הסלך סלפני יצא ומרדכידכתיב
 זה oa), )עמי עם יאנהרשע

 הסי
 שושן והעיר לשתוה ישבו והטן והטלך דכתיב

 אליו קרובים אלהים לו אשר גדול גיי מי כי מהכא, אמר מהנה רב : ט"ו( מ )6קתרנבוכה
 מקרב גוי לו לקחת לבוא אלהים הנסה או סהכא, אמר אשי רב ו'(. 7' )יכריסוגו'
 )כד(נתקיים היה, וי ויהי אסר רב )כג( ורוש אהש בימי ויהי 5"7(: סס )ססגוי

 ותקוניםהערות
 oa1 הלטור, 6'ר הגירסה 3נוור6 סגיג6. 3ר 'וסי 6'ר )יט( יוגחן: ר' 6):ר גחתני 3ר מעו56י'

 3ר רנ6 )כ( ע"נ: "ט יף גך'ס סמונו כמו קגיג6, גי יוס' 6"ר סגירק6 נ" ונג'וס3נער6
 : סוגוס גוקח"ות וסנים 3י, נסערס ע"6 כ' לף ד"ק ועין עופרן, 3ר לנס סגירק6 3נתל66ס17ן.
 לסגיו גס חקר סיס גי וגריס גפירס", וע"ס 3גהר4, 0סו6 בעו סוססת' חקר. עלינו ויט)כ5(

 3גער6 גסריס. נימי 063 )כ3( 7': מערס וע"מ ויק עיין כ"י עגילם 3גמר6 חסי וכן3גמר5,
 שכחוד. עם גתקייס )כר( b'D: י"6 סס עגילם 6מר. ר3 )כג( : סר0ע ג': נימי 063סג'רס6

עיין
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ג.אסתר אפרשהאברת
 טהכא אטר ושמואל ק"מ(. כ"מ )מס וגו' לאויביך ?~ם והתטכרהם שכתובטה
 לא )נו( )י'ס'מ'ג( גסיסן )כס( ת"ד(, ב"ו 0יקי6 וגו' לכלוהם געלתים ולא מאלוהיםלא

 בריתי להפר לכלוהם קיסר, אספסינוס בימי געלהים, ולא .וונים, בימימאמתים,
 בסתניתא ):ו( וטגוג: גוג ביפי )מס(, אלהיהם ה' אני כי ]רומיים[, )המן( בימיאתם,
 דניאל להם דתי שהעג )כס( כשדים, בימי טאסהים. לא פיסן( )'כ'נ'סיר )כס(תאני
 להם שהעסדהי יוונים בימי גע~תים, ולא ועזריה. מישאל חנניה הסודוהאיש

 בימי לכלותם, ובניו. וחשמונאי הגדול הכהן יוחנן בן ומתתיהו הצדיקשמעון
 שהעטרתי רומיים, בימי )ל( אתם, בריתי להפר ואמהר, מרדכי להם שהעפרהיהמן,
 ולשון אומה כל שאין לבא לעהיוי אלהיהם, ה' אני כי דורו, והבמי רבי ביתלהם

 5ג )כוורנר הארץ יושבי אח תורישו לא ואם מהכא, אמר לוי רי )ל6( בהן,שולטת
 אעשה ]להם לעשות דמיתי כאשר והיה מהכא, אמר אבא בר ןהייא ר'. )לנ( :ג":(
 של אחיו ראש, של גילו ובן ראש של אחיו רב אמר )לג( אחשורוש : נ"ו( סס )מס.לכם[
 )יני6ל דהבא די רישא הוא אנת ביה דכהיב ראש, דאיקרי נצר נבוכר של אהיוראש

 והוא ההריב, נצר נביכד להרוג, ביקש והוא הרג, נצר גבונד ראש, של גילו ובן ל"ת(,כ'
 יושבי על שמנה כהבו טלכותו בתהלת אחשורוש ובטלכות דכהיב להחריב,ביקש
 קדרה. כשולי בימיו ישראל פני שהשחירו אמר 1?ןטואל ר'ו'(י (b~a וירושליםיהורה
 הכל שנעשו אופר יוחנן ר' לראשו. אח אימר הזוכרו שכל אומר חננ'א ר')5ר(
 הוא 6'(: י' )06תי הארץ על מס אחשורוש הסלך וישם שנאמר ביטיו,רשין
 ט'(, כ"ו )נערני ואבירם דתן הוא סופו, ועד מתחלתו ברשעו הוא )לס( ורוש, שאח

 מתהלתו ברשעו הוא כ"נ(, ח' )יס"נ אחז המלך הוא סופן, ועד מההלהן ברשעןהן
 מופו. ועד מתחלתו ברשעו הוא ):':(, ל"ו )נר6סית אדום אבי עשו הוא סופו.ועד

 הוא ):1(, סופו. ועד מתחלהו בצרקתו הוא כ"ז(, 6' )וס"ה אברהם היאאברם
 )ם"6 הקטן הוא ודוד סופן. ועד טתהלהן בצדקתן הן כ"1(, ו' )פיזית ואהרןמשה

 והקוניםערוה
 זס 'סה"נ. פ'ען )כס( : כ' ונסערת ע*6 כ"6 7"ס ועיין כן, גורס סנ"ח מנס 00 3גער6ע"1
 יגולח וסל"מ 6קטקי:וס, נוולת וסקסך יוגיס, לזולת סיור כוונת יקך"ג לתקן וים 3גמר6,ל'ת6

tolln1?:,1ל" יוגיס ניעי )ו6עחיס ל6 )כ1( גוג: לדולח וכג'ת 
 וכו'. ק.סי 6סססיגוק ניעי געלתי:

 סס3גמר6
 סג'לס"

bS סעי, גימ' לכ!ותט גנוכי:נר, ניחי גע5תיס ול6 יומס, עיווי )ו6קתיס 
 גתן מתהוי וכלסר ו0נ.נ, גיג כיתי צלסיוס ס' 6גי כ' סרק"ס, גימ' 6תס 3יית' 6חלספד
 כמו כגעלם fD1'Jr לו סיס כי :י"ססיפן

 ססוכ"
 יווגיס ניודי o'npbn ל6 כח"י ענער6 3ך"ס

 מגערך בד"ק 0ס61 בעו ריע"ס, כיונ' 6תס כרית' 6ח לסמר קיקי, 6קפסיגוק סיפי נפלחיםול6
 שע"ר ):ח( : סס מג'לה חייגי. נעמ:'ה6 ):ו( : ס5ענויל ממט,( סניר60 נסתגס 5פג':ו ו3גונר6כ"

 וסריס יונים, לחלח מיו"ר כ0דיס, למלת סכ"ף כותת ק-ינן, כיצ"ר לסקן ים 3גוור6. ליתםסימן.
 כפו סיף  מלפין כו'.  מחייים 5יפ רנייל o~b סספפרסי  לכן( : רומיים נפלס וטר"מ פרוכי,לעלת
 סר0יימ: כיעי ס5יגו נגמר6 רומ.יס נימי )ל( : ונסערות ע"6 כ'6  דף 3ר"9  פיין כ"י,3גפר5
 . 5ב5ג  ,3ל סגולות ססןיס 3גמר6 6)ור. 6נ6 מי'6.כר רי )לנ( : סס עג'לס נוסכך. 6מר לוי ר'))6(

 ntSno רנ יפר תפרפר לפכי נפלץ מא יפררס 5קספירך יר ו3כסנ טס נפרץ רכ. יפר)לג(
 סמיי, ר' להקער נ' וקוס עסתו"ל, לפרוור ס' nthe ר3י למתפר ר'  נבוס וסכווגס"יס0"סיפן'

 : סיופריס לספים סו5  ויסיפן  יוסנן. ר'  מל  לפרפר י' וקות  לחייי ר' יגן' לפניו סי'וקולי
 ר' כסס סס סו6, חגיגת ר' ~OD סלפגיגו סמ6וור סס נגערי כו'.  'וחזן ר' כו' חוייל ר,)לר(
 מערס וע"ס ע"כ כ'6 דף נד"ס ע"ס סעקדר ססני6 כמו סו6 כ" )גונך6 וגס לסימך, וכןיובן
 )נונק סס נגער6 וכסין. פסס סו6 )לו( : 0ס ודגילה סופו. ופי )נחחלתו נרסעו סו6 )לס(ל;:
  ס': נספרה פ*פ סמסדר כסניי כפו ג"כ סיף כ"י נגירת וכן כ"י(, י'  לינוס וונדה "סרןקו6

5לל
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אסתר אפרשהאגדת4
 אצל (rs) עצמו הקטין שבקטנותו כשם מופו, ועד מתחלתו באמונתו הוא י"י(י'ו
 גרוף שהוא מי אצל עצמו הקטין במלכותו כך תורה, ללמוד ממנו גדול שהואמי

 ואלו הוא, בהן כתיב צדיקים חטשה שמואל ר' אמר )5ס( : הורה ללמודסמנו
 אהרן הוא כ"((, 1' )סויות ואהרן משה הוא כ"ז(, 6' )דס"6 אברהם הוא אברם :הן

 העליון גיהון מיסי[ טוצא ]את )מי( מהם יהזקיהו הוא (ps) נ"1(, סם )סםומשה
 הוא, בהם כתיב רשעים והמשה ו'(. וי (bltD מבבל עלה עזרא הוא ל'(, ל"3)ןס"ג
 ת"ג(, 5"1 )סס אדום אבי עשו הוא ט'(, י' )3ל6סית ציר גבור היה הוא נסרור הן:ואלו
 )רכ'נ אחז הסלך הוא ט'(, כ"ו )נתרני ואבירם דתןהוא

 ח'.
 : אחשורוש הוא כ"3(,

 1 על עומדת שהיא לענה רומץ ישראל הת שבימת 1ר1ש. אתש וא ה ד"א)"
 יבולה היתה ולא סבפמם, נהה שהיה מפס להבנם, יכולה היתה ולאהעחבך,
 בורחץ אס אם אוסרים ישראל הע כך טבחוז עומר הנץ ,כהיה ספתלצאת

 להרוג להשטיד העולם, רוחות לארבע הרשע המן כתב כבר רחוקות,לסדעות
 נתקיים שעה ואותה בידה מסואן אנו כבר הבירה, בעאשן יושבץ אס ואםולאבד,
 הוא ורוש אהש הוא ד"א )ע6( פ"(: כ"" )י3"ס מנגד לך תלואים חיךוהיו

 לשבח, לה אסרי טעצטה שמלך רבא אטר )ת0 המלך. ;הוראי: דבלרישהק

 ואמרי מיניה. דנפיש ]אימם[ איכא הוה דלא לשבח, לה אמרי לגנא; להואסרי
 כוס. ועד מהודו )ת0 : וקם דיהיב הוא יתירא ממונא חז; הוה דלא מהו לגנא;לה
 וכוש הודו אמר וחד העולם. בסוף ובוש העולם בסוף הודו אטר חד ושמואל,רב

 כול; העילם כל על מלך כאלו וכוש, הודו על ז2מלך וכשם קיימן, חדדיבהדי
 ס' )ת"6 עזה ועד מתפסה הנהר עבר בכל רודה הוא כי אומר, אתה בדברבתצא

 תפסח אטר וחד העולם. בכוף ועזה העולם, בסוף הפסה אטר חד ושמואל, רבל(
 העילם כל על סלך כאלו ועזה תפסח על שסלך וכשם ק"טה הוו הרדי גביועזה
 ולבסוף שבע, על מלך בתהלה חסדא רב )תר(אמר מדינה. ומאה ועשרים תבעכולו:
 עמרם ת" 1שמ דכתה הא מעתה אלא מאה, על מלך ולבסוף עשרו, עלמלך
p~wמת" שנה וכאת ושלשים( 

 א, ה יתירה דקרא הכא שאת נם; הכי "י( ל( ף
 מעה שסע ל; למה מרעה ומאה ועשרים שבע כוש ועד פהודו כתיבמכח

 תקתים 1 זהערו

(rs)מי 56ל bl~D כגירם* וכן כסורי, תתנו סניול חי 556 סגירס6 3גער6 סורס. ילתוד מעט נוול 
 ""ר )לח( : פ' מפרס ע"ס סתסדר סבכיי כמו סנירס6 כ"י ו3גו:ר5 גחכנה, סווגו SIIJD תי56ל

 ג'; 6וס סל'( 3"ר ג"כ ונסגס נ', נוסס 5חריס פויס תירס סו6. נסס כתיג 5ייקיס חו:סססתו6ל
DUl~וו():ול Otp סס?יס וילקוט ס'י, כתו גח ני5קוט 1)6311 3', 6וס פ"6 רכס 6קחר 3', 6וח 
 סס ליתם סתקוו:ות 3כל ומס סגי, נחרגוס ):ונ6 וכן 3"ל, כסס ת"ס 6לף רפו ובפסל תסתרג,לת(

1ntbo: )חיקיסו ס61 )5ט onp פ"ע נת7רס וכס גיחין, ונימי תו65 "ס קתס תקנתי גיחון. תי 
 סיו סגיתיו חחסירוס סו6 7"6 )ונ( '"ג: העיס י' נר"סימ טונ לקם ועין 3טעוס, הכחוגעו63
  יעיון תריס ת"?, 5לף רוגז  3ילקיפ ha1nl 3', נוקט 5סויס סגים מררם ליוגס.  רוחיןיסי6ל
 : סס 5חייס פנים תדרס יסורי.. דכל ריססון סו6 ד"ת )G':D o~lnb : )6% 3וודרם וסוס.פררם"
 רנ, 5טר הגירס* CD1 כ"י, ת" פגילס פפ5טו. ספלך רב* 6תר)פ3(

 בגירסה ג"כ כ"י וגגתרי
 1 ר3י ימר ג"כ כגירסה ח' ניחת 5חייס פניס 3תורפ oal פ"י, כ'3 רף ר"ס  סיין 6,637פר
 סג.' כלו,  כטולס כל טל תלך כילו לסנינו 131:קוס סס מגילם וכמוהל. ר3 כוס ופר מסווו)תג(
 ימר לצר( :  כלו בפולס כל כל  תלך  כך 5קסטירר וככ"י סוסי. סר סטילס פסוף פלך כךכגפרי

 וןסס ע5י לגירסה 3גתר6 גתי. סכי )מד( 6': נוסח 6חריס סגיס ומריס מסי פגילס מסרי.ר3
 יםנ
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דאסתר' אפרשהאגדת
 ונבוכדנצה אחאב הן, ואלו בכיפה, מלכו שלשה רבנן תנו )מס(לדרשא:.
 יש אם ]אלהיך[ )אלהים( ה' חי כתיב אחאב דאמרו, הא אחשורושואחשורוש,

 מליך דהות לאו ואי י'(, י"מ )ת"6 לבקשך שם אדני שלת לא אשר וממלכהגוי
 לא אשר והממלכה הגוי והיה דכתיב נבוכדנצר, להו. משביע מצי הוה מיעליהו,
 שלסהג איבא והא איבא, לא זהו ח'(, נ"ז )ירתי' וגו' נצר נבוכר את אוהויעבדו
 מלך דאסר למען הניחא וטרדיהן אשמדאי רבא )תי( טלכוהיה סליק לאשלמה
 שלמה שאני למיסר, איכא מאי ומלך, והדיוט מלך דאמר לסאן אלאוהדיוט,
 שלפה וישג שנאמר התחתונים, ועל העליונים על שמלך ביה, הויא יתירתאמלהא
 הארצות אלהי בכל ומי דכתיב סנחריב, והאיכא כ"ג(, כ"ט )דסק ה' כסאעל

 הוה כלא ירושלים הוי ]הא[ כ"ז(, ל"ו )יסעד מידי ארצם את הצילו אשר]האלה[
 איכא והא ל"מ(, '"מ )ת"3 סידי ירושלים את ה' יציל כי דנהיב )ת[(, עלהפליך
 ]אסיא[ עממיא לכ5 ]כתב[ )שלה( טלכא דריוש[ ]באדין )ודריוש( דכתיבדדיוש,
 דכתיב עליהו, מליך הוה דלא שבע הויא כי(, ו' )דגי56 ארעא בכל רירין דיולישניא
 והא 3'(. סס )מס ועשרין מאה לאהשדרפניא מלכותא על והקים דריוש קדםשפר
 אלהי ה' לי נתן הארץ טמלכות כל פרס סלך כורש אמר כה דכתיב כורש,איכא

 ויש )תת( ]בנפשיה[: משתבהי דקא היא אשהבוחי התם 3'(, 6י )עורםהשמים
 אסר בלבד, מדינה ומאה ועשרים שבע על אלא סלך לא אהשורושאוסרים
 סדינה, ומאה ועשרים שבע על אשליטנו אמהר לקחת עתיד אהשורושהקב"ה
 שנים. ושבע ועשרים כאה שחיתה שרה, ]בנותיה[ טבנות שהיא אסתר בזכות)%ט(
 בזכות אמר לעוררן, בקש מתנמנם, והצבור בצבור ודורש יויטב היה עקיבא ר'):(

 ועשרים שבע על ותמלוך אמהר תבוא שנים, ושבע ועשרים מאה שהיתהשרה
 מדינה:ומאה

 מהשנא ,והוא הכחוב שאמר זה )ג6( אהשירוש. המלך כשבת ההם לניכוים]ב[
 מהחלת ג"6(, 3' )דני56 וגו' טלכין ומהקים מלבין טהעדה וזמניאעדניא

 את וכן הגדולה, את נוטלין היו[ והן ]מקריכין, הבכורות היו עולם שלברייתו
 שת ונתנה לשת, הגדולה וניהנה מהם, העולם נבנה לא להבל, קין כשהרגטוצא

 ולא בנים, חטשה היו ולשם )גג( לשם, נהנה ונח נח, ער לקינן ואנושלאנוש,
 נתן ואברהם סמנו, לעמוד אברהם שעהיד צפה לארפכשד, אלא הגדולהנתן

 כיון לצדקיהו, שהגיעה עד לפרץ, ויהודה ליהודה, ויעקב ליעקב, ויצחקליצחק,
 ותקוניםערוה

 ורסיי 3גערbr:'S ,6 וס וטרויס. 6סעו"י דנ6 )מי( : סס תגילס נכיפס. תלכו ג' סיר )חס( :3יס
 בסכסוך סר"'ס יגיל. ג' ךכתי3 ))נו( : נטרל מסרי הלכותו o'~DO ל6 מ)כותיס קליק ל6 סספירם
 ס:יס תדלח תן נוגע 6וונריכ. יים )יזח( : כגסת דל6 ירום)יס 6יכ6 ס" סגירק6 ומס 3גתר5,ליתם

 ומס6חר.ס,
"31:1 

 ומוש גחונן, 3ל סתו56 ר' oDn ס6ו:ל 36יו וסיס ס"תל פו' גן יסורס ר' גסס
 .' )5סח רונסון נחרנוס וכן סלם.  ונוגות סקס "קתר שכות ))וט( : "ווולס" סטיון וחסר "קתל3י)קיט

 3נוו'רס וכן סג.ן, וסכת ועסרין ונ6ס יחיס סרס תגגזת וסיף מסחר ית לתימת סו" ועתיד3התח)חו
 חג* 6ל6 מן':הת, ק;"ו ען למלוך תסתר וכחס תס ח', "ות פ'" רגם ונקתה נ',  6ות ס:"פגיר

 6חריס, 3פגיס ו)ית6 סס, ר3ס 61קתר סס 3"ר ןורסי סיס עקי63 ר' ):( כו': סיט סל 3חקכסתר
 ועונק ג', גוקח 6חריס D')D ניגרס מבסגף. וסוף (ס"ס )ג6( : מתקור לפגי ג"כ וסיט :סיוע61ולי
 "סריס פנים התגרס סת6וור וטוף "ונגרס" ונ"ל גטעוח גריון" "bJb גלדו ונרסס 6קחר3ילקוס
hntb16תריס פגיס ניגררם גגיכ. חעסס סיט ולמס )ג)( גריון: 63כ" oe1 נגיס סגי )ו סיס .; 
 סתו:ס, סלינו והעיפיסיס נטעומ ה וגעיית ה כת31 סס'ס כפק והן נגיס, סתוגס סכירתםבילקוט

וקונת
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יתר אפרשהאבהו'"'.
 שהיתה ימים כל הקב"ה אטר ממנו, הטלכות נבובדנצי נטל צרקיהי,שגלה

 תחזור עכשו לוה, פירע וזה לזה פורע זה עמהן, מגלגל היית. בניו בידהמלכות
 ניתנה ):נ( ישראל, ובשביל שם, של בכורו שהיא לעילם, אביה לביתהסלכות
 כשבת נאסר לכך לעילם, תחזור כשהסאו עכשי בנוו, מבני שהואלאהפכשד
 כעילם אשר הבירה בשושן ואני כד"א עילם, אלא שושן ואין וגו'. אתשורושהטלך
 הכתוב לו שהזכיר ~י כל מצינו ):י( מלכותו, כסא על נ'(: ח' )וגי56המרינה
 עני בשלמה ויבהר אומר הוא בשלמה כולו, העולם כל על סלך מלכוה,כסא
 וכל דכתיב כולו, העולם כי על ומלך סי(, ג"פ )וס"ס ה' מלכות כסא עללשבת
 הנחת נאסר נצר בנבוכד כ"ג. ט' )יל3 וגו' שלמה פני את טבקשים הארץטלכי
 דכתיב כולו, העולם כל על וסלך כ'(, ס' )יגי56 טלכותיה ]כרסא[ )כרסי(מן

 ו'(, כ"ג )יוטי' עבדי בבל מלך נבוכדנצר ביר האלה הארצות כל את נתתי אנכיועתה
 העולם כל על ומלך מלכותו, כסא על אחשורוש הטלך כשבת נאמרבאתשורוש

 הוא יון במלכות 6'(. י' )זקתי וגו' על מם אחשורוש הסלך וישם דכתיבכולו,
 כולו, העולם כל על ומלכה עילם, טלכות כסא והנרתי )גס(אומר,
 ד"א : ל"ט( 3' )ןגי56 ארעא בכל תשלוט די נחשא די אחרי תליתאה ומלכודכתיב
 פרעה נטל ישראל את נצר נבוכד כשהגלה חכמים אמרו )גו( תו. כו מל כס.אעל
 ושברו, יריכו על הארי והכהו עליו, לישב וביקש שלמה שעשה הכסא אתנכה
 צדקיהו את לדון )גח( עליו לישב ביקש נבוכדנצר ואף נכה, פרעה נקרא לכך);ו(

 ארץ את נבוכדנצר וכשהחריב ל"6(. ל"3 )דנריס פלילים ואויבינו שנתקיים עדברבלה
 ונפל הארי והקישו עליו, לישב וביקש לבבל,. והביאו נטלו שם הכסא מצאמצרים
 גוים ע4 הולש לארץ נגדעת שהר בן הילל טשמים נפלת איך שנאסרממנו,
 לעילם ]והוליכו )למדי(, הנסא נטל בבל את והחריב דריוש וכשמלך יזנ(, י"ר)יסעף
 והביא שלח דריוש בן אהשורוש וכשעטך עליו. לישב אדם יכול ולא בטרי[אשר

 כסא לשטו לו ועשה יכלו ולא הכסא כאוהו לו לעשות הטקומות סכלהכטים
 א ס כ ל ע ד"א )גט( : מלכותו כסא על אחשורוש הטלך כשבת נאמר לכךאחר,
 וישב שנאטר נענין ישראל, את ורן עליו שישב רוד בן שסטה כמא זה 1 ת 1 כ לם

 כ"ט )י"ס ישראל כל אליו וישסעו ויצלה אביו דוד תהה לסלך ה' כסא עלשלמה

 ונטלו כוש טלף בא למצרים, והביאו טירושלים ונטל טצרים מלך שישך באג"ג(י
 לבבל והביאו מירוש"ים ונטלו נצר נבוכד עלה לירושלים, והביאו וחזרסטצרים

 ותקוניםהערוה
 ונלגוח. כס6 סכמות לו סס(גיר ווי כ5 ממגו ):ד( 1DID~bW: שלכות גטלס 6חר'ס ונס:יססי5קוט, ס3י" וכן )ניו. ענגי סתו" 5"לפכסר גיחגס )גג( : ;"3( י' )נל6סית סיס מעסם לו סיסי3"עת
 מכניס. קמרו ):י( סגסוכ: לסין (ס 6ין כינס. מלכוס גס6 ומכרמי ):ס( סווקיר: וו5"חיל6
 קי' כלנו 3ס' מעונו ס5עס סל כק6 יעות ונעולם לקור, סו65תי "סי  גריין י3ש  פיררתמוג*
 3סס תחרו:"ו רפו וילקוט סגי, ומרגום 6קתר 3תרגוס h31D וכן ח"ג, ספררם כנית וגופםק'"ט,
 b~h פדרם פן סו6 נכס פרכס ויק ופן htD. כ"ט דף 3' גוסה "מריס פגים 3מררמ וסו6עררם,
 נכס. פרעם )קר6 לכך ל,( מן: סיעת ו)וקק6ות כ"כ במערס "תריס פ:יס 3פררס וכייןגריון,
 3וו"3 לפגינו גמרנוס כ"ס מגירך, סרטו ומתיגעיגן גופף גריון 636 ומנזררם ל"ג, כע3 3ת'3סו6
 סלמס SD כק6 נרומות רולס נריין, 636 צופררם לנכון כ"ס 3ר3לס, נרקיסו 6ת לוון )גם( :סם

 חיל )ו6ח יסודם נולך 5דק.סו סונט העת וסטיר ר', 6וח נסווטס 3נלס, 5דקיסו 6מ ולדוןכטפוס
 וכססגלוסו סניך 3'גקוט וכן ס'(, ליס ירוו" ו', כ"ס ))ו"3 ירימו כערגות מפסוסו 6מרשכסריס
 ר"6 )גט( : חפת נמרט די לרנלס יתנון ואייתו 3ת'ם וכן כרגלתס, 5וקיסו 6ס ולרון עליו ליסנ ר5סננוכדנגר

ע5
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האסתר א.פרשהאנדח
 שתים עליו וישבה מדי מלכות באה הרב, הבית שהיה שנה שבעים עליויישב

 אמת רגל נשברה עליו לישב וכשבקשה ינטלתו יין מלכות באה שנה,יתמשים
 ולא פאלכסנרריא אומנין והביאה ושלחה )ק( עליו, ישבה ולא כסא, שלומרגליו
 דור בן משיח יבוא הקץ וכשיגיע עכשיו, עד ומונחת שבויה ונשארה לתקנה,*כלו

 והוכן שנאסר עולמים, ולעולטי לעולם פוסקת מלבות ואין עליו, וישב.ויתקנה
 : ס'( ס'ז )יסעי' באסת עליו וישב כסאבתמד

 וכתיב אחשורוש, הטלך כשבת ההם בימים כתיב )ס6( ימיכם שליש בנתקנת]נ[
 אסר דעתו, כשנתישבה כשבת, מאי רבא אמר לסככו, שלשבשנת

 כי דכתיב היא, מאי טעינא, ולא מנינא אנא וטעה, מנה )ס3( בלשצראחשורוש
 מאי "(, כ"ט )ילעי' אתכם אפקוד שנה שבעים לבבל סלאת לפי כי ה' אמרגה

 דאויל ותלה עשרים לנבוכדנצר, שנין ותטש ארבעין דל בבל, לטלכותלבבל,
 בהו, ואשתמש מקדשא דבי מני אפיק סיד שבעין, הא דיריה, תרתימרודך,
 גלו בשמונה, גלו בשבע, גלו מר דאמר מלך, והמש ארבעין דנבובדנצר לן*מנא

 שמונה שהן יהויקים לכיבוש בשבע, נלו עשרה, בהסע גלו עשרה,בשמונה
 למלכות עשרה תשע שהן יהויקים לכיכוש עשרה בשמונה גלו נבוכדנצר,למלכות

 וכהיב יהויקים, וכבש עלה שנייה נינוה, 3בש ראשונה בשנה סר דאמרנבוכדנצר,
 בעשרים הוקש עשר בשנים יהודה ]סלך )קנ( יהויכין לגלות שנה ושבע בשלשים*יהי

 מלך יהויכין ראש את מלכו בשנת בבל מלך מרודך אויל נשא לחדשושבעה
 דנבוכדנצר וחמש ארבעין הרי ושבע ותלהין תמני כ"(( כ"ס )ע"נ כלא מבית*הודה
 דמליא דחזא כיון שבעין, הא דיריה תרתי גמרא, סרודך דאויל ותלתיעשרין
 טאני איתי אפיק מיפרקי לא תו השתא איפרוק, מידלא אמר איפרוק ולאשבעין
 התרוסמתה שטיא פרי ועל דניאל ליה אסר דקא והיינו בהו, אשהמש המקרשדבית
 קטיל בליליא ביה וכתיב נ'ג( ס' )דני56 קדמך היתיו ]ביתה[ )בביהיה( דיולמניא
 ]אמר *( ו' גסס ל' סס )סם מלכוהא קביל מדאה ודריוש כשדיא[, )מלכאבלשצר
 ]מאי כתיב, לבבל בבל למלכות כתיב מי טעינא, ולא סנינא אנא טעי[ מיטעיאליהו
 והלת דדריוש ]תרתי[ דבלשצר חדא דל תמני פישא כמה בבל, לגלותלבבל[
 אכר איפרוק, ולא שבעין .רטלאי דחזא כיין שבעין, הא דידיה תרתידכורש,
 בהו, סשתסש וקא טקרשא בית טאני איתי אפיק מיפרקי, לא הו וראיהשתא
 מעי טטעא נסי איהו ; מנה שפיר והא ושתי, את והרג ביניהן וריקד שטןובא

 כטה איהו סרי, הד פישא כסא סוף סוף ירושלים, מהרבות סיסנא ליהדאיבעי
 באדין כתיב אלמא המקדש, בית לאיבנויי ליה איבעי דידיה בארביסר ארביסרטלך

 תרתין שנת עד במלה והות כיר(, ד' )עורר בירושלים די אלהא בית עבירת.בטילת

 ותקוניםערות
 ו?3'6ס rnicl לס( : וס לנוסח ספקיי ע5"ת' ל6 מלגוס. כס6 ו: טיכוסו כסףעל

 )דף גריון "כ6 נעורס עשיו. כן ועוגיות סכולם מם6רס לתקוה יכיי 651 561כס:די'6"ולגין
 וו:6לגסגור'6 ונור "וענין וס3י6 כלח יכון ול6 עליו 5יס3 ניקם כמפורומי 556 וס טוני ע"ג(ד'
 ונווררס וקי"טי קרס מסתרס ועעס 3ו, עסקי מגיס וסלם עליו ויסו כס6 ועסת כעותו עמוו65
 סי' ול5 נ13כוג5ר 556 עונק לגווה, כחדת סנים ונרפק רע"ט, 3קוסטגטי:6 כנדפס 1tDbעגלת
 6נל סכלו, כפי (bD 5ו ושר תרסיס לו ומניקו סלו ג6!כג:גררי6 מגח כך וכסר6ס וגליו ליסריכול
 נסילי"ס ע"3 י"5 הגיוס ססס. ניוניס כתיג )ס6( סקורם: נרום סגעסק DW:' סלמס כס6 כתו65

 נסכות סס ונסתים 6קסע6יי 3כ"' ג"כ סו6 וכן סס, נגערת סכום נעו סוחפתי יסודת. טוך)קנ( סמינגי 6ג6 וטכס חסנ 3גמר6 חגיגי. 6ג, וטפס עלס )ס3( : ע'5( )כ"ג 73"ק ועיין ע"ס,קטגיס
נעסריס
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אסתר אעשהאגדת10

 אחרת שנה עוד הני נמי תניא הואי, מקוטעות שנים רבא אמר דריוש,למלבות
 חושבנא, בהאי טעי דניאל ואף רבא אמר והשלימה. דריוש ועמד לבבלהיתה
 מדקאמר 3'(, ט' )יגי6נ בספרים בינותי דניאל אני למלכו אחת בשנהדכהיב

 לבבל מלאת לפי כי כהיב אהדרי קראי קשו מקום מכל דטעי, טנללבינותי
 ]רבאו אבא( )ר' אמר 3'(, ט' )יגי56 ירושלים להרבות למלאה וכתיב י'(, נ"ט)ירט"

 לכלוו; פרס מלכות לכורש אחת בשנת דכתיב היינו לגאולה, ולא בעלטאלפקידה
 ממלכות כל פרס מלך כורש אמר כה וכתיב 6'(, 6' )עורר ירמיהו מפי ה'דבר
 דרש נ"נ(. ט"ו )דס'נ ויעל עמו אלהיו ה' עפו מכל בכם מי ]וגו'[ ה' לי נהןהארץ
 6י(, י"ס )יסעי' לכורש למשיחו ה' אמר כה דכחיב מאי חסדא רב בר נחמןרב

 כורש על לך אנכי קובל למשיח הקב"ה ]לו[ אסר אלא היה, פשיה כורשובי

 ה' יהי עטו מכל בכם מי אומר והוא גליותי, ויקבץ ביתי יבנה הוא אמרתיאני

 שנים שלש אחר משתה עשה למה )קנ( ש. 1 ל ש ת נ ש ב ד"א : ויעל עמואלהיו
 עשה שבא וכיון אוהן, לכבוש והלך אפרכאות עליו עכדו אומרים ישלטלכו,
 לבוא המדינות שרי לכל וקרא ושלח היה שלו גינוסיא יום אומרים וישמשהה.
 מלכים בני גדולים מדינה, ושבע ועשרים מפאה לפניו באו שמחה, לפניילעשוה
 ם ר פ ל י ח )קם( : טשהה להן ועשה טלכים, של אצטלאות )קד( עטופיםכולם

 נ'(, י' )נסתר ופרם מדי לטלכי וכתיב לפניו. המדינות ושרי הפרהמים י ד ם1

 הפרכי, מינייכו מלכי, סינן אי הדדי, בהדי אתנו איתנויי המדא רב אמר)ס.(
 : הפרכי מינן מלכי, מינייכואי

 עושר, אלא כאן, כהיב אין עשרו את )סו( מלכותו. כבוד עישר אה ולהראותו]י[
 לפניו, ליסב רוצין היו לא המקדש בית כלי ישראל כשראומלמד

 המקדש, ביה כלי רואין שהן בשביל לפניך להסב רוצין היהודים אין לואמרי
 נאמר לכך כצירין, ישראל יהיו שלא כדי לעצמן, מסיבה להן ועשה צוהסיד

 מלמד חנינא בר יוסי ר' אמר גדולה.. הפארה יקר ואוז )קח( עושר: אחבהראותו
 ועשית התם וכתיב גדולתו, תפארת יקר ואת הכא כתיב וישב, כהונה בגדישלבש
 שמונים רבים ימים ג'(: ;"ח )סכות ולתפארת לכבוד אחיך לאהרן קודשבגדי
 הראה בראשון דברים, ששה כנגד הדשים ששה סעודה ;שה )ס:( יום.ומאת
 הראה בשלישי המלכים, סכל לו הבאים שלוחין להם הראה בשני עשרולהם

 ותקוניםהערוה
 'ס מממס עכס למס )סג( : לחרס וסנעס נעסריס 3קר6 ססי6 כמו 5"5 לחוס, וחימסנעסויס
 סבון וחסר "קחי, ננקוט יווו63 3', גוסס 6חייס מגיס ועירם גייון h)h תדרס כו'."11נריס
 יגס ומטי! מסחר רימון גתרבוס )):65 וכן "חריס, סגיס ונדרס כ5סון htJr וסי5קוט"מירס",
 תסקירי ועניר 6ח6 ן6כנסגון ונתר וככמון ו16! 6;רני6 עלי ומררין ד6על'ן 6'ס ht~cnעייר
 חדות" קירוי !עענד !וזיתי וחויגתי 5כו!קון 5גרת6 וסדר נוס hi'h1 יותם י6עי'וצית

 ך

(?p)nlhltth 50 .5'! ת!כיכ SD .3סכיח גריון 6ג6 תורס וערן ו:'5ת :r.?p )פיס. חי! )סה 
 6לף ימו "פתי סי!קוט וגס רכ6, 6תר הנירקב יני:י6 חסדא. רכ 6ער )קו( : ע"6 "נמנסס
 pu7 כין חקך6, רכ צינר סגירס, כ"י 3גמר6 וין מקן5, ר3 "וזר וגולה כנוזרם תפוגר סניםמ"(

 נ"נ וסו63 3', :ופס החרים מניס רוורס כ6ן. גחת "'ן כסרו "ת (rp) : ג' ו3סכרס כידכ"י
 : קג"ח כערס נכיון 636 סורס עיין 5חייס, פג'ס ודרס זון וגורע וינקוט, מיכל וכן סני,נתרנוס
 י"3 מנסס חגיגה. גר יוקי ""ר יקר ו6ס)סח(

 ססס מגד חיסיס ססס קטווס עסה )סט( : ע""
 וסי' יום, 3כ5 גסס ):ר6ס סיס ת.סנרות ססס ס"6 31):ילם וג6"נ סיקור, )נ55ת' נ6יביס.
 נב! 5סון rrnn סוס ננ6 3י סיה6 3תייס וכן ק!"ס, סערם 6זנ כ.ין ~tOtse ס5 516רחקכייות
 גיסין* סרת 5'5 'וב, 3ג5 !מון ופרקט פיתח ס.ס :.קין ססס נסר"והו פ"נ "קחר  ונטירסיווני,
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ואסתר אפרשהאגדת
 כתבי אלי יקרו להם הראה ברביעי מלכותו, מכל לו שבאות הטנהותלהם

 מפנינים היא יקרה דכתיב להם, הוציא תורה מפר לה ואסרי שאצלו.החבטה
 פובות אבנים בהו דקבוע זהב, וכלי הפארתו להם הראה בהמישי ט"ו(, ג')עם5י

 דכתיב המקומות, מכל לו הבאות ארנונוה גדולתו להם הראה בששיוסרגליוה,
 גדולתו. תפארת וכתיב .4ד(, י"ג ב"ו )ורתכית צאן סקנה לו ויהי ]וגו,[ האישויגדל

 : שוהלגזירה
 ושמואל רב )ע( הנמצאים. העם רכל הסלך עשה האלה הימים רב:מלדארנ]ה[

 היה, פקח דאטר לכאן היה, טפש אמר וחד היה, פקה אסרחד
 דבעי אימת כל ליה כייפי מיכף מאחיה בני (hr) ברישא, רהיקא דקריב עברשפיר
 ראי ברישא, בה קרובי ליה געי סאתיה לבני היה טפש דאמר ומאן להו.מפייס
 מפני יוחאי בן שטעון ר' את תלם'דיו שאלו )ע3( בהדיה, קיימי טינהון חדטריר
 אתם, אסרו להם אטר כלייה, נההייבי הדור שבאיתו ישראל של שונאיהןטה

 עם ואין העם, לכל המלך עשה דבתיב אחשורוש, טמעודת שנהנו מפני לואמרו
 שבשישן כן אם להם אמר כ""(, ע"ג )ימעד לי יצרתי זו עם שנאסר ישראל,אלא
 ספני להם אסר אתה, לנו אטור לו אמרו יהרגו, אל כולו העולם שבכליהרגו

 הם להם אטר בדבר, יש פנים משוא וכי סכם ינסר לו אמרו וקבלם,שהשתחוו
 ענה לא כי שנאמר לפנים, אלא עמהם ;שה לא הקביה אף לפנים, אלא עשולא

 אכר הד ושטואל, רב המלך. ביתן גנה בחצר )עג( 5"ג(: ג' )"יכר איש בני ויגהכלבו
 הושיבן אפר וחד לביתן. לביתן והראוי לגנה, לגנה והראוי להצר, להצרהראוי
 במהניתא לביהן, שהכניסן עד ההזקתן ולא בגנה הושיבן ההזקתן, ולאבחצר
 ד"א )צו( : וזביהן ואחר לגנה אהד מתהים, שני להן ופתה בהצר הושיבןהאנא

 וככאן: מכאן עליהן מקיפין האילנוה והיו בגנה הושיבן גינת.כחצר
 אמר כרפם. : להן הצי; לבנה טילת אמר ושמואל הורי. הורי אמר יב )עי( חור]ו[

 גרולה הי"ה כרפס חור אמר ]ושמואל )ער( פסים. של כרים חנינא בר יוסיר'
 חתר אהשורוש של בסעודתו מסובין ישראל הקב"ה כשראה מלמד בה ישרמז
 נשרפין היו הרבים רחמיו לולי ביצתן, ולקעקע לשרפן ובקש מגהנם, אהד הורלהן

 מטות : בתשובה[ שיחזרו כדי צרה אותה עליהן והביא הזר לפיכך קלהלשעה
 ר' לו אמר לכסף. לכסף והראוי לזהב לזהב הראוי אומר יהודה ר' ובסף.זהב

 זהב. של ירגליהן כסף של הן אלא בסעורה, ממיל אתה קנאה כן אםנהסיה
 כדי, טלכי מכל עשיר שהיה אהשורוש, ידל ;שרו וראה בוא אומר ההנא ר')עם(
 של עשרו היה וטה חב(, י"6 )ו:י56 גדול ;ושר יעשיר והרביעי אומר הכתיבועליו

 ותקוניםערות
 כ'יפ' סינף 1ו6תיס 3:י )ע6( : סי;ו,יס or?b וע"מ ע"6 '"נ מגיוס וסו:ו56. ר3 )ע( : "ונרותסי'
 סרו" כתו סם גנדרה הניח נ~לס כן5יס.

 גיד וף ן'יס כיין כ"י תער" סו" וכן כ"ס, נס:י:ו
 רסכ"נ ס5 הפקידיו סקו הג" "קסע"רן ונטי סם גיורת תנמיך'ן. ספגו )ע)( : ק' וכלערסע"כ
 ס6'5)ומ וס.ו 3נ':ס סוסיכן גרת 3ת5ר ד"" )עז( : סס געית גסת. 3ח5ר )עג( : רס3"'"ח

 נסוער וס.תס אחן ג'גח נחגי ס3'"ן pg:) ,'3 "חרס פגים תילם מן ג31ע ורוכלן. נוכהעסיסן מקיפיי
 מערס 63"ג וכיין ונת"צ, רונסון נתרגיס ומוס נלג"ן, וכן עסיסי, ת5':ות וג"י5גוח ג~',"'גגות
r~np: )קספ6רר לי עסי מוספתי 6תר. ומעו56 )ען( ע,6 יין מגינם סרי. סורי "מי ל3 )עו" ..: 

 ולטחי ן h;rn ר' כפוקוס חגחוס ר' כבגו ונפ:יגו פוג":, פררה ורקס. 63 "ונור תחש ר')עה(
 תח:6 "ר' סני"ססס"ר

 פדר'"
 ונוב ; פונט לתקן ים ש"ס"

 כויי
 5פרל"6 3ונ3ו6 סרר"5 ג"כ

 65 ים סס h:pnל' סס3י"
 ת:חוס יי 51"5 סו6 סטת נוער וקרוי כoth~Tnbj 55 וQth:r) 65 נ" :מ5"
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אולתר אפרשהאגדת:12

 שנאמר עשרו, את לכל להודיע העיר, ברהוב וכסף זהב סטות שהעטיראתשורוש,
 על שנאמר וטרגליות, טובוה אבנים שלו פלפין רצפת וכל וככף, זהבסטות
 אבנים (rr) חנינא בר יוסי ר' אמר בהט. )עו( וסחרה: ודר ושש בהטרצפת

 ט' )וכייס אדמתו על סהנוסמות נזר אבני אוטר הוא וכן בעליהן, עלהטתהוטטוה
 ודורה הים בכרכי יש טובה אבן אטר ושטיאל דרי, דרי אסר רב ודר. )צם( :ט"ו(

 ישטעאל ר' דבי ומחרה. ודר : ]כצהרים[ להן מאירה והיא בסעודה הושיבה-שמה,
 : מחורה בעלי לכל דרור שקראתנא

 רבא אטף ליה, מיבעיא D'~1WD )עט( שונים, פכלים וכלים זהב בכלי רהוטקרוז']ז[
 שונין ואתם כלי, מפני כלי אחרים )!( להן ואסרה קול בתיצתה

 ושותה שונה היה לא בכוס שותה שהיה מי שונים. מכלים ובלים ד"א )ס"(בהן:
 מאלו, אלו משונים כוסות הרבה שהיו אלו, וסוציאין אלו מכניסין היו אלאבו,

 כלי את רואין המלכות כלי היו שונים, ד"א )פג( שונים: מכלים וכליםשנאמר
 אמר )פי( הסלך. כיד רב מלכות ויין : כעופרת ונעשים )פג( ומשתנים המקדשביה
 מי כיצד )פס( ]בשנים[. ממנו גדול שהוא יין השקהו ואחד אחד שכל מלסדרב

 רב נאסר לכך שנה, חטשים בן ]יין[ אותו משקין היו שנה ארבעים בןשהיה
 : משותיו גדול הייןשהיה

 דת מה הורה, של כדת מאיר ר' משום חנא ר' אמר )פו( כדת. רךתקטדזיה..]ח[
 אכילה אחשורוש סעודת אף משהיה, סרובה אנילה תורהשל

 יין השקוהו ואהד אחר שכל מלמד רבא אמר )פו( אונם, אין משתיה:טרובה
 והקוניםהערוה

 וכנעוץ מס, ונימס קני:*. 3ר יוק. 6"ר נסס )צו( : קג'ג6 ר'"ו
 תגי-ק"

 נעליסן. על סעת0וסטומ לכביס )ע(( : ס' וגסעלס ע"" כ"ס 7'ס ועיין לסנינו, כמו סו6מגילם ונגמל* וככ"י 6ק' 6"ך
 h'~oln סנלסן סר3 ססציר ונוס וסר"נ סר*מ 3מס אערוך ססכי6 בוס מט עלך ססלס ערוךעיין
 כמריס )פ( : סס נוורק ניס. )נ'3עי6 תמוגיס )עט( : מס נוורק 6מן. לכ ורר )עם( : s*r ק6כוטדר.
 3גונר6 כלי. ונפניכלו

 הגירש"
 ע'6 כ"ס י"ס ועיין ומנורתו, 3לס5ך כלווור ופירם"י כלו, י6סיגיס

 3ימ ככלי ס:סמעס על 6י6 עתו 3ל6 עת hS 3לס5ל כלוזיר נוסף 6קקפ6רד זנכ" ח'ו3סערס
 נכוס סותם מסיס תי סריס תכל'ס וכליס ז'6 (hD) מגיס: פעם כסן עסמעם'ן ו6תסהמקרס
 כתי ורמות כת"ס נייע ומז: מילקוט, גיס ע"כ ל"ג רף גלוי גמ:וח וונוכ6 סס, מסתרכילקוט ווזות" t(JUD סי )-ף גריון b(h כערים וכן btD)t ל' )דף 3' גוסה 6הך'ס O':D ונסרםבו:

 כונורם וכן כס, המריס פגים סו:לכוח. כלי סין י"6 )ס3( כו': תונ 3יס ומת' חג' סוס ל6גכק6
b~b,סיס.ף סילקיט ונעל סס, 6קהר 3ילקיט ומו63 נכיון C':Dt" עגער6 וסק ליס" וניסעי 
 סו6 כו', קיל 3ח י5"ת 6)נר ר63 מילקוט סנים סלפגי)ו )נסנו6ונר ol~pn "תר גס סכ,עגילם
 : גריון 6כ" עררם נון סו6 כו', 3כוק מוחס כסיס תי 301 נכלי יכסקוח סגים כך והחר סכיתגמר6
 וכן הסתר, 3ננררס וכ"מ גריון, (h~h 1:וו65 06ריס, פ:יס נמורם נסחט כעופומ. וגעסיס.)פנ(

 דגר, נונע ומוס כעופןח, ונעמיס מבמגיס פיו ניחו וכלי מעקדם 3'ח כלי וסנט פ"י3פרר"6
 סוון כר כח"ם וכן lb:nDb~ ו:קד60 3ית עג. קרס 1)נן ככנר סי רונומסון מ0לפ.ן מוו מרןסתרנוס
 רב. 6מר )פר( : (יומון בנסמני סוס ~hDS "וננץ סינון בסון וסויגו תקרם6 ר3ימ לוויניתפקין
 סס וסילקוס 06ריס, סג'ס דיירם נון סו6 6ר3עיס. 3ן ססיס ווי כ.5ד )פס( : סס הגילח.נונר6
 סו6 (: כמגיס. תענו סנדול יין מסקסו 6חר סכל תלמד רכ 6)ור מהלך כיר ר3 עלכומ וי.ןס3י6

 קוער 6ח, O')D כונס 3ן לו 6ועריס ]גדול[ 6דס סיס 06 ככי6 וט ו6חר h~u, י"כ תגילסתנתר"
 ובמררם סוס מעלך, כיר ר3 ג6)ור לכך סוס, חווסיס 3ן יין קומו מסקס ס" מגס 6ר3עיס 3ןלמס
Ot)D,מכרי גוכע ומוס 6חריס D~tiO ליס מסגל כוס h~)aS ליס 6תר וס61 6גת מגין כעס 3ר 
 כן ועמול וג3ר6, גכר6 לכל ורכוומיס סגין 6ר3עין 3ר h~nP ליס ונסקי וסוס סגין "ר3עיןכר

 6ער )פו( : סגין מווסין כר חער6 ליס מסקי וסוס לתקן, וים סמלך, כיד ר3 תלכומ וייןגתי3
 6מר )סו( ווסל: ל' ונסוס חגי 6"ל סג" 6קסס6לד ונכ"' 0:ן 6"ר סני' ומס סס גתרh)P 6.ר'

רכ6

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



זאמתך אפרשהאגדת
 להם. היה פרסיים מנהג היה כך )סט( לוי ר' 'אמר )פח( אונם, אין ד"א :ממדינתו

 אחד- לכל בו משקין והיו פיתקא, ושמו יין הינין חמשה מחזיק )5( גדולכום
 טלכי מעשרין והיו אוהו, שותה היה משתגע[ הוא ]אפילו מת הוא אפילוואחד,
 דינרי. כסה לו ונותנין ]רומיים[ )רומיים( הטסובין שהיו הטשקים, שר אתפרם
 אותו הכניס לא שלו, משתה כשעשה אחשורוש אבל אותן, ישקה שלא כדיזהב
 מבקש שאינו וטי ישהה, לשתות טבקש שהוא מי אסר אלא לסעודתו,הכום

 אמר. )מ( ואיש. איש כרצון לעשוה אעם: אין נאסר לכך ישתה, לאלשתות

 איש דכתיב המן יהודק אי"ה דכתיב מרדכי והמן, טררכי כרצק לעשות אבאר'
 לכל גדולות מעודות אח"מורוחט nwu שנה חצי אוטר אליעזר ר' מג( ואטב.צר

 בטומאה טאכלו 'טהיה כי וכל יום, וסאת זממומם רבים ימים הנאפרהעמים,
 טאכלו לו מהן היה בטהרה פאכלו שהיה סי וכל בטוטאה, מאכלו לו טתןהיה

 : ויש איש כרצק לעשות 'מנאמרבטהרה,
 ליה, סיבעיא הנשים בית מר( המלכות. בית תף המלכה ושתי גםעט[

"5( 
 אסר

 איהר מה אעשי דאמרי וה"מ נתנותה לעבירה שניהם כהנא בר אבאר'
 אתה! מכאן אלא המלכות. בית אמר למה ד"א מ" : בוצימ בי ואתתיה קאריבי

 המלך יטהיה למקום אותן הכמסה הכל, את עדעות להעת מבקשות שהנשיםלמד
 : "שן הוא וכאן אוכל, הוא זנאן מלך. של מסיבה ע להן אוסרת והע"טה

 :שוב. לא היטביעי יום עד )אפק )5ח( ביץ. המלך לב כטוב ה'טביעי :נידכם]ק
לבו

 ב""
 ושתי שהיתה מלמד היה, ומבת השביעי יום רבא אמר

 טלאכה: בהן עושה והיתה ערופות, ום?שטתן מט( ישראל במת מביאההרשעה
 את. זכר דכתיב וה"נו בשבת, ערוטה שתשחט עליה נמר לשכך )ק(בשבת,

 זקומם ו ןהערו
 הגירס" ופס כס, נער6 מלעד,י63

 6'ר )סח( : ט' נתערס h'D כיס ד"ס וע"ן כלכתר, ר' 6ער
 11pS~al נסי;חיסי ע"6( ט' גרען 6כ6 ותדרם ע"6(, ))' 6חריס מגיס עורס עגסג. סיסכך
 טכסיס, סיס נך 6חריס מניס כתורס נוגתנ. סיס כך )פן( : 6ח?יס פגים עדרם (ItDSסניך

 : פרס6ס יבגני טכסך תטול )חקן ים סרסרתי ך6יגם דכס6 עטול ונת"ם ממג, ס5.גותעתיר
 מערס גריון (bJh ועיין סע'ניוה, ס)סיס ממפק 6חריס פג'ס כגודרם 'ין. סיג'ן חווסס ונחניק)5(
 סעיגיןי וחוומס 6ר3טס 5כ'7 רסוס ונת"ס סיגין, מממס 6לנעס עחו'ק ק6נ:נריטס נב" ס063יקק"ג

 סורסת פי0ק6. וסעו )D'DI : )"5 מין ס5' ערס מין 3ל"' ופי' ימרס, גייקח סס'6 סםומעירותי
 ירעש 65 כ0נ סחק6 נערך וסנו0ורגוון קס"ר, סערס גריון 636 עיין כוס, סיD9D 6' מלגזןסתלס
 3גס6 סלחן רסונן לסוס גסקמ6 6וגס 6'ן לסתר ותדרם ור6יחי עכ"ל, ס3י6ו ל6 וסטרוךמסו

 סנירקOD1 6 סס, מגילי( נוורק 636. ר' סונר )35( : נפתקת לחקן ים bOpDJ, 16גס "יןלפ.כך
 סגסיס ג.ת )גד( : פע"ט  סיר"6 6חסורוס. עמס סגם ח5י תועל מיעור ר' )5נ( רנ6:6ער

 רמו' 6ק0ר וסינקוט רנ6, 16נר ננערו כחנק. נר 6כ6 6"ל )5ס( : ע"6 י"ג מגילם ליס,ווינעי6

 : 5' כערס ע'6 כ"ס ד"א ועיין כסגך, נר h)b 6"ר ג"כ ונורכן מנוור6 סע6ונר סניך ונ"ט6לף
 רג נסס וס עונק מקספ6רר ומכ"י קר ערך ערוך סיין כ1גיג', גי ו6תתיס קצרי 3י פיסו)5י(
 ססני6 ע' מעלס ע"נ נ"; זף נד"ס ור6יחי שגסי, 67מרי סייגו פס6 6"ל סס bntb וכךפפ6
 3' נוסח "תריס סגיס עירס לען. 6חס עכלן 6ל6 ד'6 )15( : ספ6 6"ר סגי' "תר נכ"'סוס
 ט"6(,)5'

 ועוג"
 רעיך- סיך ליס עס6לין  ומויין קח"ס זני' גונעיס סוס סעזלס ועדגי' גי)קוס,

 לכ5 דעלכיי ענגי* רסון יפרס וסווס עיוי כל רירעין כעין גמי לטי למון עחווס יסווסעלכ6
 ע"3 י"3 ענילס כיין. ל3ו טוב לD'3DO 6' יום עד  6טו 3ימ( דוויך: h)S1 מסי ו5כ5יכיל

 נס וכ"מ ותססיטמן, 5'ל ועפסיטן ננערי עלוווומ. ועפסטחן )5ט( : " 6' לממסר מסוןוחרנוס
 גסעט- זס כמנח. ערועס סחסחע עלים נגני לסיכך )ק( : פ' סערס ע"3 כ"ס ד"ט עיין כ"יגגונר6
 לסגינו,. נמרס ססו6 כעו מיקן וס3"ח 3סג0, ער נסנט נון ססמיט סוועחיק 16 ססערסיס3גער6

וכן
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אמתר א הפרש.אגדה14

 ]ד"א )ק( : עליה נגזר כן עשתה כאשר עליה, נגזר אשר ואח עשתה אשר ואתזשהי
 אלא כאן, כתיב אין במוב טובה להם אין או"ה לוי א"ר ביין. המלך לבכטוב
 ס"ו(, ח' )ע"6 לב וטובי שמהים לאהליהם וילכו בהן, כתיב מה ישראל אבלכפיב,
 לסהומן. אמר תורה: של ביינה ההורה שר לב כטוב ביין, הטלך לב כטובד"א

 הרבונה הבוז, על בזתה. החטה. יעל המהומה על המטונה מלאך זהטהומן
 כאבגתיים עליכם אני מצחק הקב"ה אמר יצהק א"ר ואבגהא. בגתאאהרביה.

 הקוריום:[מאחורי
 בישראל. שבהר ברוך מלכוה, בכתר המלך לפני המלכה ושהי את להביאגיא[

 אוטרין ושותין אוכלין כשישראל וראה בוא שמואל ר' אמר)ק*(
 עריוה, דברי מזכירין ושיתין אוכלין כשהן העולם ואוטות תורה, ודברי שבההברי
 נאות, המדיוה אוטרין ואלו נאות הפרסיות אומרין אלו התתילו שנשהכרוכיון

 בשביל תאסרו ואל המלכה, ושהי כמוה נאה אין להן אמר טפש שהיהאתשורוש
 היא כן אם לו אמרו כמותה, אין אלא נאה, היא מלכוה בגדי לובשתושהיא
 אלא כאן, כתיב אין מלכות בלבוש מלכות, בכתר נאמר לכך ערומה,הבוא
 אמרו להן אסרה כן, לה אמרו אצלה הסריסים שנכנסו כיון בלבד, מלנות.בכהר

 בת בלשצר, של בהו )קג( המלכה ושתי שאני דע לבך, יצא ביינך אם שוטה,לו
 יתקלס במלכים והוא שנאסר בטלכים, מהקלם כהיה נבוכדנצר, שלננו

 את ועכשיו אבא, של טרכבתו לפני לרוץ כדאי הייה ולא )קג( י'(, 6')הנקיק
 הטלך לוטר להם יש נאה ואיני נכנסתי אם מלכים, לפני ערומה להכניסניטבקש
 והם הזאת, בנאה משתמש זה טפש אומרים הם נאה נטצאתי ואם אטר,שקר

 כשהיו מדי מלכי של טנהגן כך אומר שכעון ר' )קי( : אותי ונוטלין אותךהורגים
 לפניהן וטרקדוה טשחקות ערוה בשר לגלות נשותיהם פביאין היו ושותיןאוכלין
 בושהי כן לעשונו ביקש אתשורוש של בלבו יין וכשנכנס הארן, ביופילראוה

 ; והרגוה הטלך וצוה כן לעשות עליה קבלה לא היא מלכים ובתהטלכה

 אזלה, לא אטאי לה ניחא הוה מינח טכדי לבוא. ושתי המלכה רועגמאן )קט()יב(
 במתניתא צרעה, בה שפרחה טלטד חנינא .בר יוסי ר'אמר

 בשביל , בעלילוה הקב"ה לה עשה כך כל )קי( : זנב לה ועשה גבריאל באתנא
 מה לו אמרה המקדש, בית להבנות רשות ליהן לאחשורוש הניחהימלא

 שם לנבוכדנצר להשאיר שלא כדי ועוד (rp) לבנות, מבקש אתה אבותישהחריבו

 והקוניםהערות
  סילך. לב  כייס ו"י  לק( סקו. סירס פ"י  גריון 535  יציין OD  ר1ס ועיין כ"' נגנות ג"כ סו6וכן

 נסכרות  וכע פ"י 1' רף פ"י  גרדן b~b  פורי  ין  סם  :וסף 11: מקסימיך סס"י טפ"יסוס?סי
'SDפגים תדרם ורפס. 613 סעו56 5"י לק15  סר3ריסן נעפיל ובז o'tnh '(( )וסוד כיין, סוכלך 5ג כטונ ססניע, סוס 7"ס ונ"ט "5ף יעי פסחך וילקיט וונ631 שוער,סס 5ית" ומס ע"ג 

 ן or  טן  י:פ3 מס וע"ס סי)קיט 3סס כ"ג ל": דף סי' נתנע ו:ו63 וכן 6חןיס, פ:יסעתררס

 : מתר"ג ר)נ( "סתר D1pl'J וסונף ע'3 5' 3' גובח 5חייס פחס עררם טי,ן נוסדר. 50 3מ.)ק3(
 תרשתו לפ:' 5ר~ן 3קויסו סיס ו)" "תריס פג'ס כתורס תרכנסו. לפג' לרון גן6' סייח ו65)קנ(
 סג.ןס" ונלקוט "נ'.סל

 פדרה בוער. סמפון ר' )קד( רצח: מכרס נריון' 6363 ועי.ן כקשור,
 לס, bP'J סוס ניגח נ:כד' סו!לכס, ומעבן )קס( :פת"ט

 גער"
 6חריס: פג'ס וגן 6חר ט6תר סו6 סק3"ס, 5ס טסם כך כל )קי( 6ת6י: ל6 יו"ט סוזיסריקת, מכדי סג'רק6 וסס ת"נ, י"3 הניגס

 ק.:ך וספסדר 63ריכוס, סס בסרים ופסיס עיין ום"רימ. סס לג"ג לסס5יר ס)6 כדי ועיד)קו(
53סוגו
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האמהר אפרשהאגרה
 קא דהכי ליה שלחה טאי בו. בערה ותמתו מאד המלך ויקצוף )קח(ישאריה:
 קבל אבא את, ראכא אהריאריה ליה, שלחה הכי רבא אמר אלא ביה,דלקא
 וחמתו סיד בהמריה, ליה אשהטי גברא וההוא רוי, הוה ולא שתי חמראאלפא

 : בובערה
 שיודעין העתים. יודעי רבנן: הכמים, מאן )קם( להנמים. הטלך רישומך]יג[

 אטר ושתי, במלכה לעשות מה כדה : חדשים ולקבוע שניםלעבר
 ליה פכא )קי( לסחר קטלה, ליה ליטא אי ניעבר, היכי אטרי לי, הנה דינולהו

 במלכוהא סזלזליהו קא אסר שבקה, ליה ואיליטא סינן, לה ובעי לה וסדכרחמרא
 וגלינו הטקדש בית שהרב מיום ליה אמרו טניה, נפשן ליסליקמוטב

 בני גבי זיל אלא נפשוה, ריני לדון יודעין אנו ואין מטנו עצה ניטלהמארצינו
 ליה אסרו ומעמא אדורדייה, כהסרא יהבין דאינון לסירן דידעי ומואב,ודמון
 כלי אל מכלי הורק ולא שמריו, אל הוא ]ושוקט מנעוריו מואב שאנןדכתיב
 יודעי כל לפני י6(: ונח )ירו:י' נמר[ לא וריחו בו מעמו עמד כן על הלך לאובגולה

 : המשפט זה ודין המלכוה. דח זו דת )קי6( ודין.דת
 הזה הפמוק כל לוי ר' אמר )קינ( אדמתא. שתר כרשנא אליו רןת-רדבנ]יד[

 הקב"ה לפני השרת מלאכי אמרו כרשנא, נאמר. קרבנוהבשביל
 שהקריבו כדרך שנה גני פרים לפניך העולם אומות הקריבו כלום עולם שלרבונו
 לפניך שהקריבו כדרך יונה ובני תורין לפניך הקריבו כלום שתר, לפניך,ישראל
 לי. תעשה אדמה מזבח דכתיב אדמה, טזבה לפניך בנו כלום אדמהא,ישראל.
 שהם הרשיש בהו[ ]דכתיב כהונה, בבגדי לפניך שמשו כלום הרשיש, גד(. כ)סתות
 לפניך מירמו כלום מרסנא, בדם. לפניך מירסו כלום מרם, 'ג(, לט )מתוחוישפה

 : הפנים לחם של שלהן לפניך הכינו כלום סמוכן,במנחות.
 אתם סה להם אומר המלך ההחיל )ק"ג( ושהי. במלכה לעשות מה כלזוע]סו[

 : סטוכ; אלא אותו השיב לא ומכולם שאעשה,אומרין
 שסוכן ממוכן שסו נקרא ולטה אמן, זה ממוכן תאנא )קיד( מסוכן. דיאמך]מז[

 ויאמר ]ד"א )קיי( : בראש קופץ שהדיוט מכאן נהנא רב אמרלפורענוה.
 ספני אמר חך אמוראין, הרין בה פליגי העצה, על לקפוץ ממוכן ראה מהסמוכן
 זה טטובן ד"א )קטו( : פניו[ על שמיטרתו מפני אסר וחד לסעודה, זימנהושלא
 שנעשה עד המפורש שם עליה שאמר אומרים יש ממוכן, שמו נקרא ולמהדניאל,

 מטוכן, שסו נקרא למה ד"א )קטו( : כן[ ]מום מומכן ויאמר כתיב שכך מום,בה
 ונעשו עמהן, מזריה טישאל חנניה גלו לבבל ובניטין יהודה שבט כשגלואלא

 והקוניםערוה
 חתרך גיס ס:6 )ק'( ס0: ו:נ'3ס הנג'ס. )נ6ן )קט( כס: נג'וס סונ3ד. 1'ק5יף )קח()3ס1נו:
 5יס פעיק ונגערת כ"6, ב"ו וף 7"ס כי': פכסי סגייק6 נ" גנתי" וכן סכת, ל3 3ס.ועיכל
thl~Pגגוניך סנ"ח סוייף גס" "וננוכר וסת5ות ,OD ונגיס תגתר6 סונ6מר ככה סי5קוט ונס 
 (1 דח )קי6( : ת' ושכרס סס ריס ועיין כ"י ננצרי וב": לס, ונודגר b')o סו6 זגס 5יס,פקע

 מתלך סהחי3 )קיג( : סס נתרי 3וי. 6"ר )ק"ג( : סיקור וו65חי 65 סתספט. וס ודיןסת3גוט
 סני כסה ר3 6))ר ונפקוס סס נג'וס סחן. rr ):ננוכ; ח6:6 )קיד( : 6חריס כגיס תררסיותר.
 תתוכן. והתר ר"" )קין( : כ"י 3"',ס סו6 סכן כ"ס 3כ5 סניי וכן כהה 3ר hib ""ג 6ק)עפ6רדגכ"י

 : סלי נכערוס וט"מ ע'" כ' דף פ"" גריון h~h וגן גופף וסוך 6קקפ6רר כ", ע'סהוססתי
 : כתקור )נ5"ח' נ" ס):פורס. סס O':D ס"ו:ר o'1nlb יס כו' דני5נ ים תמוכן ר"")קטו(
 )ונע וטוס ע"6(, לot~nh 6"3 מגיס ונדרם גו'. כסגו 5נ" חתוכן סתו גקר6 5):ס ד"")קט,(

סת"ם
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 שטר נקרא לכך ידו, על ושתי שהיהרג סוכן היה ודניאל ידיהן, על הנסיםאותן
 התחיל אסתר, של ידיה על זכות לגלגל טובן דוהיה אוטר אליעזר ר'מטוכן.
 שאין דע לו אסר יצחק ר' אמר המלכה, ושתי עוהה לבדו הסלך על לאאומר
 את עשה לאשהו אדם יאמר שאם בעולם, דבר בביהו לדבר מעכשו יכולאדם
 מבזות. והן לך, אשסע ואני לאהשורוש שסעה לא ושתי לו אוסרה היא הזההדבר

 : אומר היא שכן בעליהןאת
 עצור לו ונחן בעיניהן. בעליהן להבזוה הנשים כל על הפלנה דבר יצא כי]יז[

 שנאסר:והרגה,
 שיכתוב לו ואפר הסלך לפני ושתי תבוא לא אשר וגו' טוב הטלך על אם]יט[

 המלכוח ושתי אם ומה שיאמרו כדי עסקה להן ויודיע המקומותלכל
 כל בלב יראה והפול וכמה כסה אתת על אנו נהרגה לבעלה שטעה שלאעל

 : שנאמר בעליהן, דברי ימרו ולאהנשים
 : סיד לבעליהן, יקר יתנו הנשים וכל וגו' הטלך פתגם רנקטכפקנ]כ[
 אישו כל להיוה המקומות לכל ושלה וכתב הסלך. בעיני הדבר רייטטב]כא[

 הראשונותו אגרות אלמלא רב אטר )קיי( עמו. כלשון ומדבר בביתושרר
 קרחות אפילו להו שלח מאי אטרי ופלים שריד ישראל של משונאיהן נשתיירלא

 טטדי האדם יה.ה CNW עסו, כלשון הוא טה )קיח( נינהו: פרדכשאצביהיה
 כלשונו: לדבר מלמדה יהא פרסאיה,ואשתו

 בפרוטה
 ביקש יונו את כשהפיג )"( אהשורוש. הטלך חמת כשוך האלה היביים אחר]א[

 אמרר עשהה, ומה אטר אותה, הרגת לו אכרו טצאה, ולא ושתיאת
 להרגה, עצה לי נתן וסי להם אטר באת, ולא  מלכוח בכתר שתבוא אטרתלו

 שסוהן זכרון מוצא את שאין מלפניו, טרדן סוד וטדי, פרם שרי שבעת לואסרו
 וג41 יבקשו משרתיו הסלך נערי ויאסרו שנאסר משרתיו, הסלך נערי אלאעוד,

 ]עד מהפתה, היה ולא בתולוה( נערות לסלך )יבקשו )ג( אותו, פפתיןוהיו
 :[ עליו קיבל שעה באוהה בתולות, נערוה לסלך יבקשו לושאמרו

 ותקוניםהערות

מת"
 מעוכן ן"ס סם הגיוס תוס' ועיין וכו', עתוכן עעיס 9pDb' ולעס יגילו סו6 עעוכן העל

 וגידל, מסיס נמירם יםססני5ו
 ונסרר""

 6ער )קיו( . מעוכן ססיס דגי"ל רק גונ65 סוו"ט
 ר3_

 מעוי ס6דס יסים obn עמו כלמון ס61 עם )קים( 637: 6תר סגירק6 ומס סס, עגילןגמרם
 6חריס מגיס כעדרם חסר זס כלסוגו. 5ך3ר ע5עדס יס6 סרק6יחואסמי

 ומוג"
 6לף כעז ג'5קוס

 : פרעי 53סון עעס ערנר יג6 הריוח וצחו D~D' 5דס יסיח 6ס עמו כלמון וערנרג'6
 6חריס, סנים עררם יינו. 6ת כשהפיג)6(

 ועוג"
 ציון וחקר ג"q~b 6 רעו "סחר ני5קוט

 סו6. כי 3עעומ  "סתר' ,וגדרם 53רו רסוס מעוכן ויחוור עDSD 5:'1 ונע"תר"ע7רס',

 עונה סזס וסמ6ער ייגו, "מ כסופך געקוס ייגו כסופג סס בילקוט עסקן וים ע"ג. י"סכענילס
 גע5" ל" כ' כן, 61'גו רגמי, עורם 3סס (ס וסגף b*D נ"נ וף קויגוונומ

 רק רנחיי נעורס
 ען סו6 ס,ס מהעל גס כ' ומסג הסחר, מורם רסוס ס5סגיו וכע"על כי5קוע, כן טונוס*ר6ס
 "אחרש .עדרם 1DSD'1 נמ6על גילקוט ס5יון ונס תקריס, פגים תרלס ען סו6 וכזיעת הסמר,עדרם
bloססג'6 סונ"ר כי עגים, ע"י,ס OD "ט'נ י"כ עגינס ען סו SD31 6ת סנף 5" מילקוט 

 3סגיס4 לגגון ססו6 כעי ומקנתי סקגרה' נתוקות.  נעלות 5מ5ך יסקסו )כ( : כ55 מנסי "סתרקעירס
"סריס
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פאסתר -י)ע"האגדת
 שהועילה מששה אחד אלו )ג( : למלך יבקשו משרתיו המלך נערי ריאמרן]ב[

 עבדי ויאסרו שנאפר פרעה, עבדי ; הן ואלועצתן,
 עד אליו פרעה'

 שאול עבדי ויאסרו שנאסר שאול, ועבדי ו,(. יי )סתות למוקש לנו זה יהיהטחי
 יבקשו לפניך עבדיך אדוננו נא יאסר מבעתך רעה אלהים רוח נא הנהאליו
 )פ6 מנגן יודעאיש

'flg 
 לאדוני יבקשו עבדיו לו ויאמרו שנאמר דוד, ועבדי סו(.

 ]וידברו[ )ויאפרו( עבדיו ויגשו דכתיב נעמן, ועבדי 3'(. 6' )ע'6 בתולה נערההסלך
 ארם ועבדי.מלך י"ג(. ס' )ע"3 תעשה הלא אליך דבר הנביא גדול דבר אביאליו
 שמענו נא הנה עבדיו ]אליו[ )לו( ויאסרו דכתיב ישראל, מלך עם להדבקשיעצו
 בראשינו וחבלים במתנינו שקים נא נשימה הם חסד מלכי ]כי[ ישראל מלכיכי

 דכתיב אתשורוש, ועבדי 5""(. כ' )י!"5 נפשך את יחיה אולי ישראל מלך אלונצא
 : מראה טובות בתולות נערות לסלך יבקשו סשרהיו המלך נעריויאסרו

 מאי רב אמר נחמן רב אמר )י( טלכותו. מדינות בכל פקידים הסלד דיכחקד]ג[
 טזו(, '"נ )עמי אולת, יפרוש וכסיל בדעת יעשה ערום כלדכתיב

 ישראל גבול בכל יפה נערה ויבקשו דכתיב )ה( דוד, זה בדעת יעשה ערוםכל
 דכתיב אהשורוש, זה אולת, יפרוש וכסיל אפקה. ברהא ליה דהוה כל ג'(, 6')ע"6
 כל את ויקבצו אסמרה: ברתא ליה דהוה כל ג'(, נ' )נסתר פקידים המלךויפקד
 ובחר לפניך ויעבירום יפה אשה כל לפניך שיביאו צוה לו אמרו בתולה.נערה
 כן: evf1 המלך בעיני הדבר וייטב מיד ושתי, תחת והמליכה שבכולן יפהטהם
 י'ז )פסלי יולד לצרה ואח הכתוב שאטר זה )1( הבירה. בשושן היה יהורי אישה[

 עליהן הצדיק מרדכי ביקש הקשות, הצהות לאותן ישראל כשבאוי'ו(,
 אומר שטעיה ר' )י( יהודי. איש יהודי. איש נאמר לכך ידו, על נם ונעשהרחמים

 הרבה, יהודים שם היו והלא בלבד, טרדכי אלא הבירה בשושן יהודי היה לאוכי
 ומזרע אבות ובן יהודי שהיה לפי אלא ט"ו( ט' )נסחר בשושן אשר והיהודיםשנאמר
 ירא והיה פסא, מאכל כל בפיו נכנס ולא ימיו, כל בהורה עוסק והיההמלוכה,
 אסונה מבקש טשפט עושה יש אם איש תמצאו אם שנאמר כענין ביותר,שסים
 מרדכי, ושמו יהודי איש ]ד"א )ו( יהודי, איש נקרא לכך 6'(, ס' )ירת" ]לה[, )לו(ואסלח
 בכרי בן שבע ד'(, חו )מס שטו גליות כיה(, כ"ס )ס"1ew 6 נכל ~tDW/ קודם'ןהרשעים

 ושמו 3'(, י"ג )סופגים מנוח ושסו להם, קודמין שמן הצריקים אבל 6'(, נ' )פ"נשסו
 )לות בועז ושמו 5'(ן 6' )סס אלקנה ושטו '"כ(, "( )סם ישי ושטו 3,(, ט' )ס"6שאול

 ג'(:[ וי )סעיח להם נורעתי לא ה' ושמי דכתיב לבוראן, שדוטין מריכי, ושמו 5'(3'

 ותקוניםהערות
 ?ג 5תר גחתן ר3 סונר )ן( : מעקור ת65חי ל6 ע5חן. ססזעילס תססם 6חך 6)1 )ג( :נחרים
 עו53 3י5קוט גס כי ורסיסי ס16ער, סס וחתר 5"ר ג5תר ו)נו!ר6 כ"כ י"3 1!גילס וכתיג.טס

סע6תר
 תגוררי

 דפתר גווו? כ"י תגילס 3גו!ר6 וכן )סונט, רג" ,5מר וסגולות גחונן ר3 חוור וגורלן
 דכסי3 )ה( : ר3 6תר גחתן ר3 6ער הגייסנו כ"' 63':ס סנט ע' כסכרם כן'ם וסט )מניןר3

 גירס סכלך 65יוגי יגקסו ענויו לו ויפתרו סלטיו סכתונ תו63 סס 3גתר6 יפה. גירסויפקסו
 על 6חר ווירס וותחיל וווכחן כ"כ(, ))'6 6חריס סרס גוררם 'ולר. לליס ו6ס (ס"ס )י(3תו5ס-:
הגילח

~npb 
 נס6וונורע סספ-ים נ6ו5ר ס:ת65 כ"י DD"' והוtDUt 6 5ר ח"6 סמררם גנית בגלפם

 מלקוס גס 631111 פ"נ, מפדי"6 סו6 כותה סווכיס ל' )ו( : 'ותר גו!65 1ל6 3חק? גגקס חס:וסגיי
 ט'"ג סו!י56 תגרם וזן סו6 ,ונדרס" גריס 6סר לילקוט סת6ונר וסחחלת וסגערק, ך'ס תחרג"3רווו
 יסודי 6ים י'6 )(( סעכיס. ר' כסקוס סתעון ר' וגוהק )ופרר"6) סו6 כותר DtD'1 יי rw1 ו',6ות

 : סלי 3סעיוח וס"ס ע"3 ט, דף מ"כ גליון b)h תירס תן נוסף וסוס 6קספ5לר, גהי כ'פסוקפתי
 "5 ר 2 אסתראגדת
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אסתר בעשהאגדת18
 נקרא לכך אכל, לא והוא אחשורוש של בסעודהו אכלו שהכל יהודי, )ח(ד"א
 : דכי מור כרית הקב"ה לפני נכנסת תפלתי שהיתה מרדכי. ושמו )ע( יהורי:שסו
 ,כך מר, וטעמו' טוב ריחו הזה הטור טה דכי טור טרדכי, שסו נקרא למה ד"א)י(

 אי נפשך טסה שמעי. בן יאיר בן (?h) : ובניו לחמן ורע לישראל טוב היהמרדכי
 על כולם תאנא הני, שנא מאי אזא בנימין, עד ונטנו נחשוב אהי קאליחוסיה

 ששמע בן שם;י, בן בהפלחו. ישראל של עיניהם שהאיר בן )י6( יאיר, בן נקראו,שסו
 נהמן רב אטר )ינ( לו. ופתחו רחמים דלתי על שהקיש בן . קיש, בן תפלתו,אל

 עדיף הונא רב בר ורב הונא רב בר ררבה כעדי, )ינ( היה בנימוסין מובהרמררכי
 זכותו שהיתה קיש. בן ד"א )יר( וכשמאילים: מיימינים מזרע יטיני. איש :סיניה
 שנאמר ביטין, שניתנה בתורה עוסק שהיה ימיני. איש : קיש של זכותו כנגדשקולה
 קארי קא ימיני, איש וגו' יהורי איש ד"א )סו( 3'(: ל"ג )וטיס 1DS דת אשמימינו
 אתי, קא מבנימין אלמא ימיני ליה קרי וקא אתי, קא מיהודה אלמא יהודיליה
 משפחות שהי אסרי ורבנן מבנימין. ואב.1 מיהודה איטיה לוי בן יהושע ר' אסר)עז(

 דוד קטליה דלא טררכי דמתיליד גרים אני אסרה יהודה משפחת בזו, זוטתגרות
 אסר רבא אתי. קא סני דהא גרים אנא אמרה בנימין ומשפחת גרא. בןלשמעי
 סה ימיני, לי שילם סה יהודי לי עשה טה ראו גימא לאידך אמרה ישראלכנסה
 2ן לשמעי דוד קטליה דאלמלי גרא, בן לשסעי דוד קטליה דלא יהודי לךעשה
 שילם וטה לישראל, צערא להו וגרם המן, ביה דאיקני מרדכי מתיליר הוה לאגרא,
 המן סתיליד הוה לא לאגס שאול קטליה דאלמלי לאגג, שאול קטליה דלא יסינילי

 ובי ~" t~wcw בך יאיר בן טיחסה הוא וכן ל"טראל: צערא להותרם
 בנטעה אלא כיצד, הא בימהה הרבה דורות והלא היה, שסע. שלבנו

 איש צא צא ואסר nnew בדברע דור החבוק דוד את וקלל שסעישיצא
 חייב היה כן אלולא מחלציו שיצא במי מתגבר זה דור אסר י'(, tgg )ס.3הרמים
 כשיפסוק לו ואטר לבנו וצוה גמור צדיק מטנו לעמוד שעתיר דוד צפההריגה,
 טררכי, סהלציו, יצא וסי הבא. לעולם נקי שיבא כדי אותו הרוג מלהולידשמעי

 והקוניםהערות
 חסלסו ססיתס ערדכי וסעו )ט( י5חק: י' 3סס לחרס סגים עורם לכלו. מסכל 'סויי יע)"(

 דכי. מור כרי" סקנ"ס לסגיגכגסת
 פרר""

 עירק רעהרנעיגן גרור תר סריסו כקטורת ופ" פ"),
 % תזס. סיור עס וכי עור עריכי סעו גקר5 לעס ד"6 )י( : עי3 י' 3עגילס סו6  וכן7גי6.
'Dbln: )6ליחוקיס 6' גססך עעס יתיל גן )י bp ,עעס 3עקוס ונגערת ע"נ. י"כ ענילס 6חי 
 ססגי6 כמו סגירק6 כ"י 3גער6 גס כי ק', וגסערס ע"6 כ"ז נד"ס ועיין ק6):ר, ):6י סנירק6גפפך

 נפר9"6 ססו6 כרוי  :כין  ויותל סם גגער6 כיס ותסלחי. יסרבל סל עיגיסס סגריר 3ן )י6(שעגיל.
 טגיסס 6%'ר סס" סולווין(. סרס"ח סגים )ס16"ל 6קסר עגלת ו3עדרט נסלכס, פויס מקר מסיסשיג
 ורב סו:6 ל3 3ר זל3ס כעדי סיס גגיעוסין מוכחה עריכי גחתן רנ זוור )י3( 3ס,כס: יסרבלסל
 '"ו סי' )ליק( דפוק כנ6ו:יס 3תסו3ת 6כל לחרס, נירתק לפגינו גגער6 עיגיס. עייף סוגל ר33ר

 סריל6 ורג סלסגי)ו, סתסדר לסני ססיס כעו מגילס עגער6 סע6על וס3י6 סריר6 לרב ססוגסגע65
 תערוך לסגי ונס סע5):ר,עפרם

 ערך,
 סרכ כסעיומ וע"ס סעסןל, ססגי6 כעו סגירס6 סיחת געס

 כגערך חיות סר"ן סגדן כסגסוח לעיין טלי נסערות סס סעירוחי 61גי s.r/ עוק6פיס יעקנ1"
,ODנו  ר"ל )'ר( נסנסס: סס 3נער6 עיין כעדי. 3יג( : ס' גסערס ע"6 כ"ז דף כד"ק ועיין  g'p 

onto~יסוד 6יס 7'6 )עז( :  ע65חי ל6 וס סיקור נחורם. עיסק ססיס וכו' סקילס וכוחו bp 
 3ר רנת 5ער רחרח נירס6 סס 3גער6 לוי. 3ן ייוסע 6"ר )סו( : סט ענילס יסודי. ליסק6רי
 קטלים ד6לונל' סס נגערת עור ועיין 6קסס6ר7 )כ"י גס וס"ס לוי כן יסוסע ר' 6ער מגס3ר
 כסעס 6ל6 כו' סיס :עעי סל גגו וכי ).ז( : ס' מערס ע'6 כ"ז 3ר"ק ועיין לפגינו. ליחתכו'

ס'65
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אסתר .בפרשהאגדת

 .ר' )יח( גרא. בן לשסעי דוד קטליה דלא טרדכי דליתי גרטה יהודה משפתתהוי
 בע"ו, שכפר שום על יהורי, ליה קרי ומאי אחי, קא מבנימין לעולם אסריוחנן
 ר' )יט( '"3(. ג' )ו:'6) יהודאין גוביין איתי דכתיב יהודי, נקרא בע"ז הכופרשכל
 ואנו הם, אהד דבריך כל הכי, אטר היסים בדברי פתח הוה כד פזי בןשמעון
 יהודיה י"ח(. ד, )רכ"6 וגו' גדור אבי ירד את ילדה היהודיה ואשתו לדרשם,יודעים
 ותרד דכתיב בע"ז, שכפרה שום על יהוריה שמה נקרא לטה שטה, בתיהוהא
 בן שטעון ר' טשום יוחנן ר' אמר )כ( ס'(, נ' )פתוס היאר על לרחוץ פרעהבת

 שירר ירד, שסו נקרא ולמה משה, זה ירד, אביה. בית מגלולי לרחוץ שירדהיוחאי
 המגדל שכל לך לוסר רביתיה, רבויי והא ילרה, )כ6( ביטיו, מן לישראללהם
 פרצותיהן שגדר גדור, ילדתו. כאילו הכתוב עליו מעלה ביתו בתוך ]ויתוטה[יתום
 לישראל להם שנעשה סוכו, שבשמים. לאביהם ישראל שחיבר חבר, ישראל.של

 אבי ישראל. של עונותיהן שונת זנוח, בימיו. לאל ישראל שקיוו יקותיאל,כסוכה.
 אשר פרעה בת בתיה בני אלה בנביאות, אב בחכמה, אב בתורה, אב אבי,אבי
 שמרד סרר, שטו נקרא ולמה לקחה, כלב והלא לקתה מרד וכי )כנ( סרר,לקח
 בתיה את וישא )כנ( מרגלים, מעצת שמרד כלב יבוא הקב"ה אסר סרגלים,טעצת
 יאיר בן )כד( מרדכי. של ייחוסו הוא וזה : א5יה בית מגלולי שטרדה פרעהבת
 בן מוצא בן בענה בן רפה בן אלעשה בן אצל בן עזריקם בן קיש בן שסעיבן

 בן קיש בן שאול בן יהונתן גן טפיבושת בן סיכה בן אתז בן יהועדה בןזמרי
 בן מלכיאל בן שישון בן עזיה בן שהרית בן אפיח בן בכורת בן צרור בןאביאל
 בן ירוחם בן ירובבל בן מלך בן פינון בן פתיאל בן שפטיה בן עמיהור בןאליאל
 בן עזה בן שחורה בן הושם בן מרמות בן שטרי' בן אלפעל בן זכרי' כןחנטה

 ישראל: שטו נקרא אשר יעקב בן בניטין בן בלע בןגרה

 ותקוניםהערות
 ממעון ר' 3יט( : ע.6 ייינ תנסס קוער. 'ומץ ר' )יח( : עי"ס 6חריכ פג'ס תירס מתכי.סיע
 גורע וג6 ):גמלמ המנוכר ג6וו5צ הוססס 6קסס"רר גכ"י נת5" ה(ס מו:5ו:ר וכפגי מס נמרס פוי.בן
 S1bDS כקכ"ס ס)חיס דכד סזון, לחיתי גרתם גג'ונין רתספחמ ות") : כס כחח וכך הכקור,גי

 ~Slb ויך  סמן  כסיג תם נ'(, ט"ו )ם"6 נווצק  5ח והכית )ך שחס רכתיכ כת)ק, ד3ימ)מ.עח'ח
 bnnh 5גנ 6סכח ~b'o כפסעוח5 וח'( ו' סס )סס מי כתנק תגך לננ 5ח ויתפיס עו:5ק6ת

 סבכיך כ"י גכ5 נס ק61 כן )ס;י:1 הו6 וכחסר נ.ת6, רסכ"י תסוס וספנית 'ותן 61*רסגירתך כנתרי רקיעי. מסום 'וקן 6"ר )כ( : רסיטל כמן חורעיס תסיק 3ר ומדח 61מע3רה עתםוסכים
 וונקועו מתקוווו גסתט רניתיס. ?כויי וס6 יניס )כ"( : D"'D ח' נסערה ע"6 ג"ח רף ד"9נט5
 לקחס כלנ וסלך לקחם שרר וכי )כב( CO: 3גו:ר6 5גכון סהו6 כונו ממס, וס ירר ההעוזרלסי
 כל3 וה)" סווו צרר וגי לגירסת ומס )גערך ליתrr 6 וורנליס. ווע5ת סמרך מרר :וגו נקרתו5תס
 ימיר 3ן )כר( : כנניון סס נגעלת סנ"ח סגים כן פרעם. 3ת 3תיס 5ת ויסף )כג( : יותר לססעו,
 עוריקס 3ן לפגינו וסתלומ otlnh, פריס נדרס תן יגונע יסין', 5יס בפסיק סגי כחרגוס הוכןוכן sf:O~ תדרס תן h1o1 תהרג"ג לונו לילקוט ותונף ע"ג(, )נ"6 6חריס סיס עדרם כו'. מתעי3ן
 גן 55)נן

~DDlh 
 לפייס ג6)נר 6כי6) נן לפגינו כווקיס 3ענ6, גן וו:מח.ל מסי )ימ6 ופס 3ן

 סחרימ, 3ן 5"5 'ס סחר 3ן ו3')קוט סמריס, כן 6חריס נפ:.ס סממית כן נתקוס 6נימ.ל, 3ן,פריס
C7pnח:גיס, 3ן סס חגט6 3ן נעקום סימון, 3ן מס פינון גן נמקוס סיקק, נן סס סימון 3ן 
 (olpn עונןיה, 3ן טס יכריס 3ן clpnJ1 זכוי, 3ן סס ונהים, כילקוט סו6 וכן וכרי כןתקום

 גון סמרגוס לקח סח"ס ואגס גר6, 3ן סס וכילקיט כת"ס, וכן גרס 3ן טוריך, 3ן סס עי36ן
 3תרגוס חקר וס ונעוונמ hrJ, כר תירץ 3ר סוו'דע כר נוסף סס 31חרגוס למכיס. פססעורס
 גן 3תקוס עוף 3ר כפיח, 3ן הלקוס כפיס כר וכן 6גיח'ל, לסקוס 36י56 3ן וסנים מו3,65ן

 גתלגוס סק.וס וגס עונדים, 3ן 6חריס לפייס נ"ב ססו6 כתי עו3ריס, 3ן נפקוס וכריס גלעיליס,
סס
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אסתר בפרשהאגדת20
 אשר הגולה עם )נו( : מעצמו שגלה רבא אמר )כס( מירושלים. הגלה אשר]ו[

 והזר יכניה גלות עם גלה נבוכדנצר, הנלה אשר וגו' יכניה עםהגלתה
 נאמר לכך האחרונה, הגולה עם שנייה פעם נבוכדנצר אותו והגלהלירושלים,

 בבלנ מלך נכוכדנצר הגלה אשר יהודה מלך יכניה עם.
 אסתר, לה וקרי הרסה לה קרי )נ,( אסתי. היא הדסה את אומן דידוי]ז[

 נקרא ולמה שטה; אסתר אומר מאיר ר' אניא ID'D)' ")'ם'ד'נ'ז'ק)כח(
 אשר ההדמים בין עומד והוא אומר הוא וכן צדיקים, שום על הדמה,.שמה

 שהיא אטוהר, שמה נקרא ולטה שמה, הדסה אוסר יהודה ר' מ'(. 6' )וכריבמצולה
 כ'(. 3י )6עחר עסה ואת מולדתה מנדת אסתר אין אוסר הוא וכן דבריה,טסהרת

 אומות לה קורין שהיו );ע( אסתר, שטה נקרא ולמה שמה, הדסה אומר נחמיהר'
 בינונית אלא היתה קצרה ולא אייכה לא אמהר אומר עזאי בן אסתהר.העולם
 של חוט אלא היתה, ירקרוקית אסתר אוסר קרחה בן יהושע ר' כהדסה.היהה
 הזה שההרס כשם היסה, שמה נקרא למה הדסה. ד"א )ל( : עליה משוךחמד
 ריחו הזה. ההדם מה הדמה ד"א הטובים: במעשיה אסתר היתה כך טוב,ריחו
 היא )65( אסתר. היא : ובניו להטן וחשך לישראל אור אסתר כך טרי וטעמוטוב

 היא לטלכות, נכנסה שלא עד אסהר היא ביקנותה, אסהר היא בנערותה,אסהר
 ואטה, אביה ובסות וכתיב ואם. אב לה אין כי )ל3( למלכות: משנכנסהאסתר
 אביה. מת אסה עברתה המדא רב אמר )לג( לי. לפה לבת, לו מרדכילקחה
 סאיר ר' משום תאנא לבת. לו פררכי לקחה ואסה אביה ובטות אסה: מתהילדתה

 וההי וגו' כבשה אם כי כל ,אין ולרש אומר הוא וכן לבית, אלא לבת תקריאל
 ,ו ותהי ר'א לבית. נסי הכא כבית/ אלא דעהא, מלקא כבת ג'(, י"3 )סם כבתלו

 בתוך יתום הטגדל שבל לך לוסר אלא היא, דודו בת והלא היא בהו וכילבת.
 : ילרו כאלו הכתוב עליו מעלהביהו

 כשגזר שמואל ר' אמר )לי( וגו'. ובהקבץ ודתו הטלך דבר בהשמע 18717]ח[
 מקום, סכל ומתקבצוה נכללוה הנערות היו בתולות, לו לקבץאחשורוש

 ותקוניםהערות
 )דוד סעעי מקיל "ל6 סעעי 3ר מתקרי די ערדכי חע6 וחססס

 )נלכ"
ih~g'1 'סו" כו nlpS וזן 

 עס ניס סגולם עם )בו( b'D: י"ג וכגילם וועדנו. סנלס ר63 6):ר )כס( ot~nh: פניםסו:דרם
 ע'6(, )ל"ot~Pb 3 פגים, יכניס.נכות

 ,ווונ"
  ססייט ן3יי נונע ערס וגס סטיון, גססי סס גילקוט

 י"נ ענילס סןסס. קלי )בו( וכוי: .יכניס ou דגלה ננלומ6 ):ירוםליס אוון ולסמר מרדכיסמרגס
ib~D.)ספיחן קיונןי '):'ד':'ו'ק )כס hn'S מע"ס וכוונת יר 5תנ 3נמר4 ליתם וגס סופגינו נגמרי 
 גן ססס על ס,יי"ן גקעיס, ר' oDr על סגו"ן יסורס, ר' ono על סרל*ח עשר, ר' סססעל

~'btD3גו:ר6 "סתתי.) "ומ"ע לס קורין מסיו )כס( : קלחם 3ן על וסקו'ף CD 1'rD קויין 6וס"ע 
 (hlp ולמס : וקל עגילם מגמרך סע"תר מו63 מסרג"ג רע( מסחר וג'לקוט 5סססר, סס עלמוחס
 (qpl סנובי" "כוכנ מעלות לקתתר, סס על סג.גס כוכב 6והס קורין 5וס'ע סניו 6עהרממס

 סורס 6יתקרי ו'( 3' )מסתר סדסס 6ת עוונן ייסי כת"ס וכן tnpb", סונלס על a1Dnעמוס
 שמריס פג.ס ):ררמ טו3. ריח תסדק מס סריס י"6 )5( : "קמיל6 יוונית נוגסך כוכי 3סס6קתכ
סס,

 ועוד"
 וצן גריוןן h~h זון סע"ו:ר עס 6מריס תפסס סע6תר סס עינ מילקוט ינעל נילקוט,

 ססרק' ייחיס ד3סיס מטול ריך bp~1 כונס סיס סוס ומרסס מגי סתרנוס 360 6חריס O')Dמררם
 נגערוחס. מסתר סי6 )ל5( : עלנ~6 כגו טפין עונין ענד" סוס כזין שסמר תי6 5ף עלעלגגו

 otlnb, פגיסעדרם
 מוג"

 סילקוט, נסס ע"o~p 3 וף צלוי עגות נספי ועו63 חתרג"נ, גרמו נילקוט
 לקתל סי6 .סתרגס סחים ס6כוננוס

 נסליומ"
h'o1 36 לס 6ין כי )ל3( : כו' נסניומס .ob1 

 6'ר הגירס" כ"' )נג'לס 3גו:ר6 וגס "מ6, ר3 "ער 3גונר6 חסדך. ר3 6ער )לג( : ע"6 "גמגילם
 וין סו6 כפולונז. לו לקבן "חסירוס כמגור ~Sb7W ל' 6ו;ר )לד( : ע"6 כ"ע דף ד"ח ועי.ןחסרך,

O')D
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יאאסתר ופרשהאבדת
 מלך, של לשלוחין עצמן את ומראות נאים, טלבושים' לובשות הגוים בנותוהיו
 אדם לכל נראתה ולא עצמה סשסנת היתה שמתר לסלך, להנשא. מבקשותשהיו
 הסריסים וקיו למלכותו. שבע שנת עד למלכותו שלש משנת שנים, ארבעער

 שמצאו ער בעיניו והסד הן טוצאות היו ולא הטלך, לפני הבתולות אתסביאין
 אוסר הוא שכך כרחה, על ולקהוה עצמה, ומטמנת הבירה, בשושן אמהראת

 שנאסר כמו בטובהה, ושלא כרהה בעל ותלקח הטלך, בית אל אסתרותלקח
 בטובתה: כשלא כרהה בעל ט"ו(, "נ )גי6סית פרעה בית האשה והקה שרה,באמינו
 ואל מהן אחת על עבור לאדם לו אומרים אם שבהורה עבירות כל רבנן תנו))ס(

 לו אומרים שאם דמים, ושפיכות עריות וגלוי מע"ז תוץ יהרג, ואל יעבורתיהרג,
 עבירות כל ראמרת הא יוחנן ר' אטר ריסי רב אחא כי יעבור, ועל יהרגעבור,

 השסד בשעת אבל השטר, בשעת שלא אלא שנו לא יהרג, ואל יעבורשבתורה
 קדוש בה אית למלתא לם;קרה דגזירה כיון מעמא מאי יעגור, ואליהרג
 אבין ר' אתא כי נ'3(. כ"3 )ייקרו קדשי שם אה תחללו ולא בה וקרינאהשם,
 יהרג בפרהסיא אבל בצנעה, אלא שנו לא נסי השמד בשעת שלא יוחנן ר'אסר
 אפילו קדשי, שם אה תחללו 1לא ביה וקרינא השם, קידוש בה דאית יעבור,ואל
 פרהסיא אין יוחנן ר' אסר יעקב ר' אמר פרהסיא, וכמה שבמצות, קלהטצוה
 אסהר אביי אסר עצטה, מסרה ולא היא, דפרהסיא אמהה והא מעשרה,פחותה
 האי רבא דאטר מכוין, דלהנאהו.קא אסתר שאני אטר ורבא היא, עולםקרקע
 נלחיותא[, )לקוקיא( ושדי בשבתא אספסתא קטול ליה ואמר לישראל דאנםיהגוי
 דלאו בנהרא, ושדי קטוע ליה אמר ואי יהרג, ואל יעבור לך, קטילנא לאואי

 יעבור: ועל יהרג סיכוין, קא לאעבוריה אלא עבידלהנאהו
 בני כסה הנטן, באותו בעולם היו טרחות כסה )15(. בעיניו הנערה דועימיב]ם[

 הבירה, לשושן בנותיהם את להוליך פסונם את נו"נים היואדם
 נתישבה ולא בעיניו, הן נשאו ולא הטלך לפני אותן טביאין והיו לסלך, ינשאושמא
 חן ונשאה דעתו, נתישבה אותה .שראה וכיון אסתר, את שמצאו עד עליי,דעתו
 כדי הקב"ה, מלפני לו מתוקנת היתה והיא בעיניו, הנערה ותיטב שנאמרבעיניו,
 שהרבה ויבהל, הוא מה תמרוקיה. את ויבהל : ידיה על לישראל נסיםשיעשה

 שבע ואת כ"6(: כ' (SDt' בראשונה טבוהלת נחלה אטר דאת כטהבמתנותיה,
 וישנה השבת: יטי בהן טונה שהיתה רבא אמר )נו( לה. לתת הראויותהנערות

 ושטואל יהודי. מאכל שהאכילה רב אסר )גח( הנשים. בית לטוב נערותיהואח
 נושא המלצר ויחי אוטר הוא וכן זרעונים, אטר יוחנן ר, דחזירי. קדלי )גע(אסר
 וישנה. ד"א )ע( ט'1(: 6' )לגי") זרעונים, להם ונוהן משתיהם ויין בנם פתאת

 סלך, של משלחנו כלום טעמה לא כן אעפ"י טהנות, הנשים מכל יותר להששינה
 נבוכדנצר: של משלתנו ועזריה מישאל חנניה טעמו שלאכשם

 שהיה תגיד, שלא מרדכי לה אמר למה )ע6( עסה. את אסתר הגייה לאני[
 ותקוניםהערות

o,)pסיו כשייגס ו:5ך ס) ריוטגע6ומ סגחפרעמו כיון סס וכמחיל ס6וער סס מס וחקר "קרים 
 יומגן 6'ר וצמחי) ומס ע'6, ע"ד ס:סררין סנסולס. ככירומ כל רוגן חגו )5ס( כו'; סרנםגק5)ות
 טרחות כעס ))ו( י .סכחורס ענילוס כ) 3)ור גח1ס .3ית נעלית וגורו כיצגו יסוגוק 3ן כ"סונסוס
 ר63. "ער ))1( : סו:קור ):65תי ל" ויכסף. סו6 ונס ממרוקים 6ס ויגמל סל6חריו סנ:6ערוכן

 : קח5 וערך קן5 ערך ערוך עיין רמ,ירי. קעי ))ט( : סס גערת ר3. 5מר ))ס( : ע"6 י"גפניקס
 מגרס תגידי hSD ):רןכי 5ס 6):ר 5עס )):6( : ע'3( ))"3 6חריס O':D ):דרס ויסגר. ו"6)ת(

סריס
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אסתר בפרשהאגדת,88

 שאני חייך הגדולה, מן בורח אהה הקביה לו אמר הגדולה, ם,בורח
 ד"א ד'(, ט' )"סחר וגדול הולך מרדכי האיש כי שנאסר דורך, בני מכל יותרמגדלך
 יהודית, אשתו לסלך ויאמרו וילכו קרובתי, שהיא שידעואני ירא ' טרדכיאמר

 כן ואעפ"י תגיר, לא אשר עליה צוה לפיכך אביה, יושם שמה ויכריתוויהרגנה
 את שהרג כשם יהרננה, שלא אוטר שהיה יום, בכל עליה ומביס הולך זזלא

 : מתהלך מרדכי ויום יום ובכל אומר הוא שכןושתי,
 אותן מעדנים היו בהולוה, של מנהגן היה כך )תג( ונערה. נערה הר ד:בזץגיןנ]יב[

 יה ונוהנין לבדה, בחצר מהן אחה כל וטוש"בין חדש עשרשנים
 שכל אצלו, לבוא המלך ייתבענה זמנה שיגיע עד אותה, טשמשין להיותשמשין
 הדשים ששה לבוא: ונערה נערה חור ובהגיע שנאמר זמן, לה יש ואחתאחת
 )פי' מטכת )עט( אטר חייא בר הונא רב )חד( המור, שטן מאי )תג( המור.בשמן
 המור והוא דכיאמירא

 שעושיי
 אטר אבא כר ירטיה רב )זה( השיער(, להשיר

 הביא שלא זית שטן אנפקנין אומר יהודה ד' הניא שליש. הביא שלא זיהשמן
 הבשר: את ומעדן השיער את שמשיר בו, אוהן סכין ולמהשליש.

 שהיא מה כל נוטלת ' היא להכנם, זטנה כשהגיע (Lrt באה. הנערה דצנידץ]יג[
 : לה ינתן תאמר אשר כל את שנאפר לה, הראיי על יתרטנקשת

 אוהו של סגנותו יוחנן ר' אמר )עת( שבה. היא ובבקר באה היא במגיב]יד[
 בר הייא ר' אמר )עט( ביום. סיטהו שיטש שלא שבהו, לסדנורשע

 : מאבותיהן שקיבלו ע"ז אלא עליהם להקכ"ה לו אין היו, המימים טדי מלכיווא
 אותו כל אחר אלא שני. מהו פזי[ ]בן יהודה ר' אטר )נ(, שני. הנשים ביתאל

 אצל אחת לילה להננס בשביל חדש, עשר שנים מהקשטה הנערה שהיתההכבוד
 אל עוד תבוא ולא לניוולה. שבה היא ובבקר עילויה, עליה משהנה היההמלר,

המלך:
 טכקשת אסתר היתה לא ):6( דבר. בקשה לא וגו' אסתר הור רנביץניגנ]סו[

 למה לה ואוסר אותה שואל הגי והיה הנערות ככל דברלעשות
 מכולם, יתר תואר יפת שאת יהרגני המלך יודע אם הנשים, ן כב מתקשמה אתאין
 רואיה. כל בעיני חן נושאת אסתר וההי כלום: מבקשת איני אני לו אומרתוהיא
 לוי ר' אמר ):ג( כאוטתו. לו נדטהה ואחד אחה לכל ]מלטד[ אלעזר ר' אסר);נ(
 אליו ויט כתיב ביוסף טוצא שאה טיוסף, יותר וחסד הן מעונה שהיתהפלפד
 היתה אסתר אבל יוסף, על ה.תה הסד של אחה פפה ג'(, )"ט )3י5ם'מחסד

 ותקוניםהערות
 טכסיס, סיס וכן נפתר וטס 5חייס, סגים תדרם שסנן. סיס כך )ע3( : כילקוט ונוונם "חריס,פ;.ס

 חייי. 3ר סי:" ר3 )מד( : כ"5 "ג תגילס סמור. מוזן ונלי )זוג( : יחסנן סיס כך ס3י6וממסדי
 )ננילס כגונר5 וכן חייל, 3ר סו:5 ל3 נ"ך נצויר כ"ג פ"ו רף כו:גחוח 536, 3ר ה.י5 ר'3גו:ר6
 פי' סטכק )ונק( : ט. וננכוס כ"כ כ"ט תג.לס ך'ק ועיין חי'6, גל סו:6 ר3 סגירק6כ"י

 וניני
 מיי ס תכני מוסף נלי ופי' יוו:יס נסתלק ע"פ מערוך מן סונ2חיק נקח וס כו'. סונור ומוחדכי*
 סונור מוגןוגס

 נר ירוו" ר3 )ת.( , נקטכם 5"נ מטכסת ירחי ס"ת" ונחרגוס סו:כ3ס, תן ס'ונ"
 : ע"3 כ"ט ריק וכיין 6נ6, נר ירתי' י' כגירס5 כ"י 3גינר6 וכן 5מר, סיג" ר3 נגהיץ 6)ור."נ6
 צחרים פריס ו3ו:דרם 2'5, י"ג פניקס 'וסגן. דיר )כח( : מקהי ג5 לסכ)ס. ומגס כססגיכ)וזו(
 : סיקור ת55סי ל5 ס'1. חו:יט'ס תרי מלכי 511 3ר חייל 6"ר )מט( : 5חר כסגנון לוי י' 3ססתו53
 ן מס )וררס נונקסת. 6ססר מיחס ל" ):5( : 3UD) )ל"ג "חריס פגים עירס פוי. )ן יסורס 6"ר)נ(
 גונם 1?61 סס, כילקיט ומונח "חריס, סרס תגרס לוי. 5"ו );ג( : מס וגירס "!עזך. 5"י)ג3(
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יבאסתר בפרשהאגדת
 רואיה. כל בעיני הן נושאת אמהר ותהי שנאסר רואיה, כל בעיני והסד חןטעונה
 : למלכות לינשא זו ראויה אוסר היה אותה רואה שהיה מי כל שמואל ר' אמר))ד(
 ופרמיות מכאן מדיות העטיר אמר נהמי' ר' חן. נושאת אסתר ותהי ]ד"א)גד(

 : סכלן[ יפה אסתר והיתהמכאן
 עליהן נכהב לא הנשיםכל )גס( העשירי. בחדש וגו' המלך אל אסתר רועלמח]טז[

 חדש עליה ננתב ואסתר יוצאות, היו אימתי ולא נכנסות היואימתי
 ולא הרבה נשים שנשא לסלך ]משל[ יצחק ר' אסר )).( למרך. שנים וכטהוזטן
 כתב גניסין, ובת טובים בת שנשא וכיון איפטיא, ולא גטיקין )ג,( לא להןכתב
 לא להן כתב לא אחשורוש שנשא הנשים כל כך ,איפמיא, לה וכתב גמיקין,לה

 לה כתב גניסין, ובת טובים בת שהיא אסתר שנשא וכיון איפטיא, ולאגטיקין
 )צקתי טבת חדש הוא העשירי בחדש גמיקין לה כהב איפטיא, לה וכהבגטיקין,

 אמר )ים( סבה. חדש הוא )סב(: לטלכותו שבע בשנת איפטיא, לה וכתב ט"ו(,3'
 אתה מכאן )גט( למלכותו. שבע בשנת : הגוף מן נהנה שהגוף בירח חמרארב
 : הקב"ה של טהשבהו שעמדה עד הבתולות את לו מכניסין היו שנים שארבעלסר
 הבתולות. מכל לפניו וחסד תן ותשא הנשים סכל אצתי את הטלך דיאהב]יז[

 : וטעם בעולה טעם וטעם, בתולה טעם לטעום בקש רבא אמר)ס(
(bp)אלא הבתולות, מכל נאמר לטה הנשים מכל נאמר אם הנשים. מכל ד"א 
 מלכות כתר וישם מכולן: אסתר את ואהב לו מביאין היו האנשים נשי אףהנשים
 ושתי. זו 5'(, 5'6 )מסי היופי והבל החן שקר הנתוב שאמר זה )סג(בראשה.
 וימליכה בראשה מלכות כתר וישם אסתר: זו ):כ(, תתהלל היא ה' יראתאשה
 כיון העולם, בכל כסותו נאות היו לא ושתי של איקונין לוי ]א"ר )ס)( ושתקתחת

 של איקונין והעביר אותה והעמיד ושתי, של מאיקונין נאה היתה. אסתרשנכנסה
 :[ ושוהי תחת נאמר לכךושתי,

 והנחה )סם( : ליה גליא ילא סשתיא עבד )סד( גדול. טשתה הטלך די,נש]יח[
 ולא פרדשני נסי שדר ליה, כליא ולא כרגא דלי עשה.למדינות
 : ליהנליא

 ותקונים,הערות

 סס סם והסי 5ח)יס פג'ס ציים 6ותס. ך61ס מסיס ווי כ5 סי:ו56 ""ר )גל( : סג"מ תיגסמז
 גריון 636 עירס וזן ונוסף 6קקפ5רד 3כ" bl~D כווו סוס!ת' "קתל. וחסי ך,6 )?ר( :ס16ער
 גפנינו יצחק. 5"ר נזו( : 3י5קוט 631111 "חר.ס פויס מירס סגפים. כ5 )גס( ; ט"3 ט' דףס"3

 גסגס 1סונ"ער סרסתי, לעי סס'ס pnD יען וס, מסי "חלים פגיםכעררם
 )ססיקח"

 פקקך די*כ
 געיקין, )גו( : ס5' נסערות וע"ס מגיג" 3'ר חיית ר' נסס 5וי ר' גסס סי" ומס ע"נ( )ל3סחויס
 ר3 6מר )גח( : וקע"ט קע"ת מערס סס 3סס'קת6 עיין"יפטם.

 מקר"
 ען גסגס ססגיף 3'רמ

 חסי", ר3 3מס k~r עוגך ני5קוט וגסמגוף.
 OC1~ ונגוזר"

 כ"כ )דף ייס 3ס' וין ה6:):ר, סס
(3UD6מסי" ר3 6תר נ"י סס"ם  גירסת ס3י : )גורלם נמד. 6ת עגם ))ט O':D ע"6(: )5.נ 6חריס 
 סנירס" וסס ע"6, "נ עג'נס 637. 6ער)ס(

 וגורס תמני5ס סע6על ס3י6 סיגקוט ונס ר3, "ער
 סס3'6 ע' נכעיס ע'3 נ"ט יף נן"ס וע.ס ר3ס, 6ער הנירס6 כ"' עני5ס ויגמר" רג",6ער
 ל' נסס (ק סס ot:P ,ot9ph bs1nl וגירס סגס'ס. מכ5 7"6 )ס"( : רנ6" "6עך ג'רק6וחסינט

 5וי. קיר )קג( : עור מ65ת' ג6 סחן. סקר וס"ס )קג( : חננו ר' 3סס סגם סי5קוט וכןקעו,
 ot~nb, נתגיס תכון וגמ65 5פ:יגו, (DnD גימוססתי

 ומוכ"
 עסתי6. ענר )קר( : 3י5ק1ט

 נער"
 . סס

 : 5' )סערס כ"ס ועיין ע"3, נ"ט זף 3גער6 חסייס סי5ס סמלות עטם" 5ו:7יגות "יסגחס)סי(
קתחי5
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אסתר בפרשהאנדה24
 וטאיזו את סי בת את מהיכן לה אוטר ההחיל )סי( שנית, בתולות דבהסבץ]ים[

 והקשה אני, יתוטה לו אמרה אלא לו, סגדת היתה ולא את,אומה
 אני לי סגדת אין אם לה אמר אותי, גידל 1'(, ס"א )הסייס יתומים אבי בושנאסר
 אשה אין אטר שנית, בהולות ובהקבץ שנאמר כבראשונה, שנית בתולותטכנים
 וכיון עטה, ואת טולרהה סגדה אסתר אין הכי אפילו חברתה, כירך אלאטתקנא
 שואל היה אלא הטלך, טשער זז היה לא ובאות, מתכנסות שהנשים טרדכישראה
 בתולות ובהקב'ן שנאסר ושתי, את שהרג נמו היגה שמא לי אוי ואוטרעליה

 הסלך: בשער יושב ומרדכישנית
 טאי חנינא ר' אטר אליעזר ר' אטר )סי( עטה. יאת מולרתה מגרת אסתר אין]כ[

 צניעות בשביל ו'(, 5'1 )6יונ לכסא טלבים ואת עיניו סצריק יגרע לאדכתיב
 זכה בשאול שהיתה צניעות בשביל שאול, סטנה ויצא זכתה ברחל בהשהיתה
 כי לרחל יעקב ויגד ]דכתיב[ ברחל, בה היתה צניעות מאי אסתר, טמנוויצא
 הוא, אביה אחות בן והלא הוא, אביה אחי וכי י"ג(, כ"כ )נך6כיה הוא אביהאחי
 לך מנסיבנא אין ליה אמרה לי, מינסבת לה אטר אני רבקה בן דקאמר כיוןאלא
 וסי ליה אסרה ברטאות, אני אחיו לה אמר ליה, יכילת ולא הוא רפאי אבימיהו
 עקש ועם תתבר[ נבר ]עם דכתיב אין, לה אטר ברסיוהא, לסכויי לצדיקישרי
 דלטא מינאי דקשישא אחתא לי איה ליה אמרה רטיותיה, פאי כ"י(, כ"ג )כ"גתתפל

 רחל תשה ללאה לה מעיילין דקא שעתא ההיא סיטנא, לה פסר לך,מעיילינה
 היא והנה בבקר ויחי דכתיב והיינו סיסנא, לההוא לה ססרהינה דאח"הלכסופה
 סימנא טהנך אלא הואי, לאה דלאו ידע לא השתא עד אסאי כ"ס(, כ"ט )נר6ס'הלאה
 זכתה ]לפיכך שעתא, ההיא ער לה ירע היה לא ללאה וטמרה לרחל יעקבשממר
 הגד דודו אל שאול ויאמר דכתיב בשאול[, ה'הה צניעוה ]ומה שאול, ממנה[ויצא
 ויצא ]זכה כי(, י' ):"6 לו הגיר לא הטלוכה דבר ואת האתונות נמצאו כי לנוהוגר
 אמר אליעזר ר' אמר עמה. ואת מולדתה טרדת אסתר אין דכתיב אמהר,ממנו[

 הדורות כל סוף ער בנו ולבן ולכוו יו פוסק לאדם גדולה פוסק כשהקב"ה חנינאר'
 שנאמר משפילו, הקב.ה דעתו מגיס אם 1'(, 5"1 )6.ונ ויגבהו לנצח ויושיבםשנאמר
 עושה. אסתר מרדכי ואתמאסר הי(: :ס )מס עוני בחבלי ילכדון בזקים אסוריםואם
 באטנה היתה כאשר : לחכם דם מראה שהיתה )סם( אבא בר ירמיה רב אסר)סמ(
 ויושבת מובלת אחשורוש של מחיקו עוטדת כשהיתה ליטא בר רבא אמר )ע(אתו.

 טרדכי: שלבחיקו
 ר' אמר )ע6( והרש. בגתן קצף הטלך בשער יושב וטרדכי ההם ננימים]כא[

 רצון לעשות כדי עבדיו על מלך הקב"ה הקציף אבא ברחייא
 מרדכי, ומנו לצדיק, רצון לעשות כדי סלך על עברים והקציף יוסף, זה ומנולצדיק,

 והקוניםהערות
 ר' 6ער lrt~lb ר' 16:ר )קו( : ע""( )5'ג מחיים D('O עורם 6פ. וסיכן 5ס 6מר ססח'5)קו(
 סס 3ד"גן סינו63 כווו עגילך, D~cn ככ"י ג"כ וגמ65 5יס6, חגיג6 6'ר וסע5וח סס, הניחסחגיג6.
 נערם פן )כ"' ג"כ ונפנם גגונכם 5ית6 6ג"' "נר סוגיות 636. 3ר ילעי' 6"ר )ספ( ע"6(:)5'

 מרקס ססיחס גנפר6 5חכס. דם ונרסס ספיתך )קט( גי: וננערת ע""( 3"6 )רף ד"ק יעיןמן,5ס,
 6"ר )ע6( : OD גיורת 5יע6. 3ר 637 6ער )ע( : )' נסערס סס ו'ס ועיין למכעיס, גרסרם
 יופגן ר' 6):ר בגי' 6קספ6רר גכ"י וכן 'וחגן" ר' "6ו:ר סנירס6 סס,יוסס גמרת 6נ6. נרחי'6
 נגער" ניס ס5פ:ינו bnDl)t1 פ"6( 6.5 )רף ~Du ועיין שגיוסי געל6 ען נכ"י גס51'ת6

 מגי5ס
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*גאמהר בפישהאנדה

 בגתן קצף סלך, על עבדים יי(* fefi )נך26ית עבדיו על קצף פרעה עבדיו, עלסלד
והרש:

 יתרש בגתן יוחנן ר' אטר אבא בר חייא ר' אסר )עג( לפרדכי. הדבר רירדן3]כב[
 שבאת מיום לזה זה אסרו טרמית, בלשון מספרים והיו היו פרסייםשני

 שמרדכי ידעו לא והם ונהרגנו, במפל ארס ונטיל בוא בעינינו. שינה טעמנו לאזו
 משטרהי דומה אינו והלא לו אמר לשון, שבעים ויודע היה הגזית לשכתטיושבי

 וימצא הדבר ויבקש דכתיב והיינו ושלך, שלי אשטור אני לו אסרלמשטרתך,
 ר' אמר ותרש. בגתן קצף ד"א )עג( בטשמרתן: נטצאו שלא על,עץ שניהםהתלו
 למה לאחשורוש אמ"ה למלכות, אסתר כשנכנסה אלא ותרש, בגתן קצף למהלוי
 יהודי אחר סושיבין שהיו עושין, הראשונים הטלכיט שהיו כשם עושה אתאין
 הוא קשה דבר לו וניע שאם שערו, על דניאל הושיב נבוכדנצר שעריהם, עלצדיק
 צדיק יהודי יש וכי לה אמר t(C"D 3' )ד:'6נ מלבא בתרע ודניאל שנאסר לו,אוטר

 בראש יושבין היו ותרש ובגתן מרדכי, ושכו וכשי צדיק אדם יש לו אמרהכדניאל,
 עשו וכה שניהם, קצפו סיד בטקיסן סררכי והושיב המלך שהעבירן כיוןהשער,
 כשהיו אומרים הכל ויהיו בהצנע, נהרגהו ססקומיננ הטלך והעבירנו הואילאסרו
 נהרג, יהודי כשהביא עכשיו היה, יפה סשטרין המלך את משטרין ותרשבגהן
 אוסר שמעון ר' )על( לשונם. יודע שמרדכי יודעין היו ולא ומשיחין עוטדיןוהיו
 בלשן, מרדכי ונקרא לשון, שבעים יודע שהיה מרדכי של חכמתו וראהבוא

 תטמא שלא לראות הטלך בשער יושב והיה כ'(, נ' (~bcr בלשן מרדכישנאמר
 כשדים, בלשון מדברין הסלך מריסי שני ושמע טמא, מאכל בכל ונערותיהאסתר
 לי הקיאו יאמר שנתו טן ונשיעטוד הצהרים, משכב המלך ישכב . עכשוואוטרין
 מרדכי ושסע הסות, מם זהב של בקיתון לו ונטיי לשהות, מבקש והוא מים,מעט
 הצהרים ממשכב המלך וכשעמד בשמו, למלך הגידה ואסתר לאסתר להגידונכנס
 אותו לו  הביאו סיר טים, מעט לי הנו להשקוהו, הנהוגים סריסיו לשניאמר
 המלך ארונינו לו אכרו לפני, הללו המים שפכו להן  אמר הסם, בו שהטיליקיתון
 לשפוך ברעתי עלתה  כך להם אמר הם, ברורין כים הם, יפים מים הם, פוביםמים
 שנאסר לחלותן, הסלך וצוה המות, סם בהם וטצא לפניו, אותן ושפכו לפני,אותן

 עץ: על שניהםייתלו
 אסר אלא למלך, שתאמר לה אסר לכה )עה( לאסתר. ויגד למרדכי הדברדירדע

 ד"א המקדש: בית לבנות רשוה יתן שמא זה שיחיה מוטבמרדכי
 היה, שטור גוים מבנות נשיו שהיו זטן כל אומרים הכל יהיו שלאאטר
 אסר )ע~( מרדכי. בשם לסלך אסתר והאסר מה: ישראל בת כשנמלועכשו

 לעולם, גאולה טביא אוסרו בשם דבר האוטר כל חנינא ר' אטר אלעזרר'
 בשם למלך אסרה למה ד"א )עז( מרדכי: בשם למלך אסתר ותאמרשנאסר

 ותקוניםערות
 גר הייי "5'ר נפלות  לית* גנער6 ותה. נכמן יוחנן ל' 4ער "נ6 נר קי'6 ל' 5ער )עג(מי:
  כ"י( ל4ג יתריס,פריס לויי 6"ר ר"5 לע:( ס': ונסערס b~D 4י דף ר"מ  ופיין פגילס, p~D  פן נכ"י ג": מפקייג5"

 ופו)"
D1pi'1  :OD )6פר 15)0 )עם( ס':: פור"6  פומה סמפון ר' לכר 

 os~ln סגיה. ר' 6):ר rsSh? ר' 6פר )עו( נילקוט: o~lnh b)1DI, פגית תורס עוולך. סח6מר05
 לפרי סיס ויולי פ":. גפרר"6 נקי5יר גפ55 פררכי.  OD3 מלך 6ער0 5עס ר"6 (rD) : פ"6ת"ו

 : לפניו פותו  כימנין איו  לפלך מסיס רנר וגל ויתפיל ומס ססני5, :פו נירי:וס נסרר"יספסרר
זס"ז
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אמתה בפקהאגדת26

 של מעשיהם היה שכך מתמשל, היה לא מרדכי בשם אסרה אלולי אלאטרדכי,
 שנאסר שלהן, הזכרינות בספר כותבין היו טעשה עמהן שעשה מי כלמלכים,
 מביאין להן, אירע מה לידע וכשמבקשין נ"נ(, 3' )החר וגו' הימים דברי בספריכתב
 ממיתי, ולטיחה אותו, מהיק להיות ראוי שהוא מי וכל אותן, וקוראין "ספריםאת.

 המלך: לפני, הימים דברי בספר ויכהב נאמר לכךאותו,

 נכפריטה
 הכתוב שאמר זה )6( המן. את אהשורוש המלך נדל האלה היכרים אחך]א[

 לא ח'(, ג"3 )חס!יס ע4 עדי להשטדם וגו' עשב כמי רשעיםבפרוח
 גרל בתהלה אחריתו, היתה סה וראה בוא )נ( לרעתו. אלא הזה הרשענתגדל
 לצלוב רשע של שגדולתו טלמד המן, את ויתלו ולבסוף הטן, את אהשורושהמלך
 '"6(, נ' )יסער לו יעשה ידיו גמול כי רע לרשע אוי אוטר ישעיהו וכן בסוף,אותו

 אומר הוא סה 'ישראל, עם שלימה פובה עושין שאין הרשעים "ם גרורים ר'אפר
 שני טעתה מניח איני אחשורוש אמר ותרש, בגחן שקצף האלה, הדבריםאחר

 הטן, את אחשורש המלך נדל נאמר לכך ויהרגוני, עצה עלי יטלו שלאשוטרים
 מן שהצילו טרדכי של המדו זכר ולא אתו אשר השרים כל על ראשששסו

 רפואה הקב"ה שהקרים אחר רבא אטר אחר, מאי האלה. הדברים אחרהסיתה:
 להן בורא כן אם אלא ישראל את סכה הקב"ה .אין לקיש ריש יאמרלמכה,
 אומות אבל 5'(, ו' )הו:כ אפרים r~v ונגלה לישראל כרפאי שנאמר ]תחלה[,רפואה
 .את ה' ונגף שנאמר רפואה, לה6 בורא כך ואחר אותם סכה כן, אינוהעולם

 גדל, מה ספני הטן. את אחשורוש המלך גדל : נ")( '"ע )יספי' ורפא נגוףמצרים

 אחד בעולם, עמדו גדולים עשירי6 שני פנהם ר' דאמר )ג( עשיר, שהיהספני
 יוסף, של וזהב כסף אוצרות שמצא בישראל, קרח העולם, באוטות ואחדבישראל
 הטקדש, בית ואוצרות יהודה טלכי אוצרות כל את שלקח העולם, באומותוהמן
 גדל שנאמר ולגדלו, לרוססו ורצה לפניו, נופרין בניו ועשרת עשרו המלךוראה
 צורר אלא היה, הטדתא בן הטן וכי הטדתא. בן הטן את אתשורוש:הסלך
 פנרסון בן הדר בן אל אסא הטלך וישלחם בו כיוצא קוצץ, בן לקוצץ צורר,בן
 עמלק של בניו סבני הטן היה. קוצץ בן קוצץ י"ח(, ט"ו )מ"6 ארם מלך הזיו;בן

 דיוס בן אפילוס בן ביזא בן מירא בן המדתא בן הטן ייהזסו: הוא וזה עז(הוא,

 ותקוניםהערות
 נמניע S1hl' ממקוי, תשתי !5 ורקס. 613 )נ( כ")(: )כ"ג 5חריס פג'ס טווס נפיוח. זש"ה)6(

 6חריכ, O~JD ניזורם ג"כ וגסגס ס"נ, פרר"5 פנסם. ר' ד5מר )ג( ן  ot~nb מגיסשדרס
 סלו מיחוס רסוס סיס ספק 3לי "חוסו. )ו5 ו1ס )ו( תפזר"5: וזורע ס'נ, ר3ס 5קתרותדרס
 נסס וק תו53 פ"נ סזסייס 3ווס' וגס סגי, 3תיגוס ונטר יפגינו, ומסי 5חריס סגיסכמערם
 56'נ לכן נסוווסס סינוייס ים כי ויכן יוכף. ר' חרגם ויכנסו לת"ס 3וס ימיין יסף, ל3חיגם

 : גוקח5וחג'
 סופריםמסכת שני תרגום 1 שלפנינומדרש

 5נגי המוחץ iDfi לגנך ספוחך 3ר סיון לעותך גןסבן
 . ' . . .. קרח3ל סייד3ן
 )'(35ר כיש3ל . 3ג361ן

 6סל'טוקכר 5סלוטק3ל OtS~eh)ן
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