
 אחרים פניםמדרש
 . בנשה

 , 'י( , (DND הן,ב 1ys1 האו' מא' א"ש שנ נאשי ושש ,א( . אהשיויש בעוווו

 אחרי ]תיוה[)חי(
 שנאמר , לדוב שנמשלו מד5 אותן ששיעבדו ( הדוב ופגש '

;etDU))שכחטאי ספרא הוא )ב( , הרשע המן עליהם ועמד , המקדש בצע לבנות באו , סם 
 , %ש בית בשביל ירד מרדכי ן כנגדו פרוזבופים )נ( ירד ומעשם , המןבן

 נ ' ; -'' שכך המקדש ביתן ריוהמן
 צוווצ לפיכך , ,( ז )ע'י6 וירושלים[ ידידה יושבי ]על היוצרים( )על שמנה כתבומלכוהו
 בימי, ויהי שכתוב מקים כל *י א"ר )ד( אחשורוש[. ביאי ]ויהי : אחשורועו ביכר%היה

 ש:תונ המשה )ה( ""שיייש.ייא : אחשורוש בימי ויהי , ג( 6 )'ימ'ס יהויקים בשי ויהי , 6( י )יסים אחזבימי
 נהי

 י ,י"" אנוהנ היא אניס 72'ק'ם. ,הן , היא
 , רשעים והן הוא בהן שכתוב וחמשה : 1( ו )טייב מבבל ]עלה[ )שעלה( עזרא הוא , 'כ()נ
 שבירמ.)%וכר דתן ךיא , מג( )1 )ש אדום אבי עשו הוא , ע( י )נרזית ציד נבהר היהההש

 ולא , השובר פי על שעוברת )ח( ליונה ישראל דומין הי' שביסיו ד"א )1( : ::)קעת
 עומד שהנץ ממני , יכולה אינה ולצאת , בפנים שהיה הנהש מפני ליכנס יכולההיתה

לא
 ך ר ' ץ

 אנו כבר , הבירה בש % אם ולאבד להרונ להשמיד , העולם
 ד"א )מ!( : סו( כמ )ינו'ס סננך לך תלאים חייך והיו משה שאמר מה לקיים , בידםמשרין

1 (י ותקוניםהערות
 ק

 סו6 )ב( : כ53 כ6ר'יוס מפ' 'סס כ6,סר ד"ס ר)וויתרף"סמ
ס

 וס חש5 ס )עמום סנטם ונסכו סמלות הסריס וקדמתי . סס עריס לסקוס :מ65 ו)6 מי4 נע) סיף

 ס"טג:טנ
OtDIJrlle(J)::-פב::ונג5תקן -:י, מכיי:, % פ, -)גג יץ 

 1::.ה;:ו'י; ,ה , ;~ן ןן'..:י.ןנוו;1'ב וו:1: י.ייי" ין"ן,י':גן,.י""".
 ט בי? :%'בי ע " 41ונג וגג הגמוז? יש;1:ומו4:נעו
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 ב מסח אחרים פניםמדרש56
 ד"א )י( : עצה נמל לא שלימה אומה ועל , עצה נמל אחת אערה שעל . אחשורושהזע
 הוא ד"א )יא( : אשתו הפני אוהה והרנ , אוהבו מפני אשתו שהרנ , אחשורושהוא

 רישה הוא אנת שנאמר , ראש שנקרא , נבוכדנצר של אהיו , ראש של אחיו .אהשורוש
 . אחשורוש הוא ד"א : יהודאי דכל רישיהון . אתשורוש הוא ד"א : )ג( נ )יג")דדהבא

 : מ6( )ט )ייקל וגו' אויביהם בארץ בהיותם זאת גם ואף נתקייםדבימיו
  שהן וכוש ברצדו שלים שהיה כשם אלא , הם קרובים )יב( . כוש ועד מהודוהמולך

 בו כיוצא )יג( , מדינה ומאה ועשרים שבע על שליט היה כך , לע זוקרובים
 , י( ס )מ,6 עזה ועד מתפסח הנהר עבר בכל רודה הוא[ ]כי היה( )שלמה אומראתה
 זו קרובות שהן עזה ועד מתפסח ששלט כערם אלא , לזו זו קרובות ועזוז תפסהוהלא
 העולם מסוף ששלמו הן ארבעה לוי א"ר )יד( . כולו העולם כל על שלים היה כך ,לזו
 נוי יש אם באחאב שכתיב )מו( , ואחאב שלמה , גוים ושנים מישראל שנים , סופוועד

 , ואחשורוש ונבוכדנצר )מז( , י( ים )מ*6 וגו' לבקשך שם אדוני שלח לא אשיוממלכה
 ה' לי נתן הארץ ממלכות כל פרם מלך כורש אמר כה שנאמר , כורש אומרים ויש)יז(
 , עליו העיד לא והכתוב , עצמו על העיד הוא כורש אלא )יח( , ג( 6 )טי6 השמיםאלהי
 , מדינה ומאה ועשרים שבע על אלא שלימ היה ולא , מלכותו נתקצרה אחשורושאלא
 לשלום ראה טה נחמן בר שמואל ר' משום שאמר אביו משום פזי בן ידצדה ר' אסר)ים(
 מבנות שהיא )כ( אסתר את ימול הוא הקב"ה אמר אלא , מדינה ומאה ועשרים שבעעל

 ועשרים שבע על ותמלוך , שנה ומאה ועשרים שבע שהייתה שרה שלבמתיה
 : מדינהומאה

 חימניא עידניא מהשמא והוא זש"ה )כא( , אתשויוש המלך כשבת ההם2נ5מים
 נומלין היו והן , מקריבין היו הבכורות העולם בריאת של מתחילתו , פ( נ)יגש

 וניתנה , מהם העולם נבנה לא , הבל את קין כשהרג מוצא את וכן , הגדולהאת
 ואנוש , לאנוש שוע ונרגז , כס( ד )נוגסים אחר זרע אלהים לי שת כי שנאמר , לשתהנדויה
 את נתן ולא , בנים שם לו היה ושם )כב( , לשם הגדולה את נתן ונח , נח עדלקינן

 ונתן , כ3( י ))נואית ואשור עילם שם בני אוסר הוא שכן , לשני ולא ראשון לאהלדולה
 , ליעקב ויצחק , ליצחק אברהם ונתן , ממנו אברהם עומד שהיה , לארפכשד הנדולהאת

 ותקוניםהערות
 3סם מונק ונמדרס , 6' 16ת h~o לסהר 3מדר0 וכן , סם דיסקוס מוגף . קסתו מסרג 7"6 )י( : :סניסקים

 כסט )וונ6 וס0 , סס לסתר כמדרס ומונק , גוסר,נןן דורס . ר6ס סי להיו ך"6 )יא( : נחנויס ור' יסודסר'
 ר3 6מר , ע"6 י"6 הניגס נמרק ועיין , ע"ס כו' סיס 6שו וכ' ס"ס סס וכמדרס ; חוס נר נר החליפהר'
 נמנות וע"ן , וסמול) 377 ס)ונת6 ט"6 י"6 מני)ס עיין . כס קרו3יס )יב( : ר6ס 0) נקו וגן , ר6ס ס)לחיו
 : ע"3 כ' דף ס:ס7רין עיין . קומר 6תס 3ו כיוד )ינ( : )נסחר סוכ )קם מזרם כסס סס3י6 מטסטוי
 ננוכד;גפ 6ח6נ ומוטט 3טסס מוכו נ' , סע"6 י"6 מגיוס גמרך עיין . סע.)ס מסוף סס)סו 6ר3ע? )ר 6"ר)'ד(

 וס"ס , כמ:))כס ו6ת סנני rh וסס3'ע 6'ן וקמרו דקרך וסיפך . גוי ים jhnhi 06 סכתוג )מו( :61חס,רוס
 7כת'3 סכהוכ מו63 סס 3גמר6 . ו:גוכךגגר )מז( : )סו משע מ5' סיכי ע)ייסו מסך דסוס )6 ו6י סס3גמר6
  מקן 3טע 5וו6רו 5ז  יפן )6[ 6סר ו6ח 3נ3 )1)ך נ3וכ7נגר rh 5ות. ]יענדו )6 5סר וקנ:נו)כס סגו'וסיס
 ע) hlO 1'DO כורם 6)6 )יח( : סורס hj'h וס6 ס0 כנזורם i~fP . כורם ו'"6 )יז( : ח( בו )ירמיס33)
 ני)ריט מו63 . סני כן 'סורס 6"ר )'פ( : נדפסים מסהנח יק6 סו6 6.סתכוחי סתם ca 3נמר6 עיין .עימו
 ר6טון 3חרגוס וכן . כו' סרס Sc 3:ות'ס מגגות סס'6 )כ( : כ)ס:'גו ממירם וס61 ":ודרס" יגנן ומסר ,סס

 במפרס וכן , סרן ומנע ועסרין גורס דחית סרס נושת דס.6 לסחר יה )מיסד סו6 ועמד 3סתח)תו)לסתר
 נחס לסתר תנ6 6)6 מד'גס קכ"ו ע) ,)טוך 06חר וכחט מס , ה' 6וה ס"6 רנ? ולסחר נ' 6ות פ:"ח3"ר
 1)') , נעשת גריון 6נ6 53דו ונרסס , ס0 כי)קוע גווכם . ע'ן:'6 נ;?6:0 וסול וס"ס )כא( : וכו' סרסס)

 יהרס ס1ססס גגונך 6קספ6רד וכ"י ס6רמ5 כ"' 6"נ נ:ודרט רק . 63"ג וניתק ס)ס:י:ו סנו6)ור וסוך"מדרס"
 כ6ן כח3 ))וס , חונכותו כס6 ע) 6ה:ורוס סמלך כסכת ססס כיג:יס : ס:וסח6 ?י6 וכך , יד סכתנ' ס6רע)
hD)מס מלכוהו h~c עכטיו ען סקכ"ס 6מר , ננכורות טנודס סיתס סנתה)ס , סמוכות ככ) כן :6מר 
 ו6חסורוס , )ס G'th1S סמ)כות תחוור נזי זכו ס)6 ועכסת , )75יק ומרסע )רמס מסדיק 3ג" עם מגוג)סיית'
 מגיס ממדרס סוססס וסי6 . ע"כ , כבכוהו כס6 ט) :6מר )כך , ושור עעס סס 3:' ךכתי3 סיס סנכ1רסמנוי
 : כנ( י נגיס)נר6סית ממרס )ו סיס ונקמת , כגיס סמ;ס סני' ני)קוע , נגיס סני )1 סיו ccl )כב( : 0)ס:י;ו6חריס
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כס ב נוסת אחרים פניםמראש
 כיון , לצרקיהו שהניע קד , לפרץ לבט נוע בהודה , ליורדה המלטת את מקויעקב
 ביד החלטת שהיה יבום כל הקב"ה אמר , ממט המלכות נבוכדנצר נטל צדקיהושנלה
 , שם של בכורו היה עקם , אביה לבית תחזור , מבניי קלטת שניטילהעיתויו פורעי וזה לווה זה , צדיק עומד ואת , רשע עוטר זה , עמהם ט%% הייתי ,בניי

 שהיתה לעילם מלכות חזחיר , בניו מבני שהן סארפכשד מלכות נטלה )כג(ישראל ובשבי
 שושן ואין , הבירה בשושן אשר מלכותו כסא על אהשורוש הטלך נשבת שנאסר ,שלו
 ד"א )כד( : נ( מ )יט6) וכמדינה בעילם אשר הבירה בשושן ואני שנאמר , שלםאלא
 ואת צדקיהו את ורגלה , המקרש בהן את והחריב נבוכדנצר כשעלה . ההםבימים
 שן כסא המלך ויעש שנאסר , בחכמתו המלך שלמה שעוטה הכמא העלה , לבבלישראל
 וכל , לגמא חן מש" ושש , ומרנליות מובות באבנים מכובש , 'מ( ' )מ" ונו'גדול
 לבנות [QhD] )והם( ומרנליות טובות באבנים נמכובשת כדלעיל( פכו' ומעלהמעלה

 היו תמרים ואילני , היימצא* )כה( סובה בזכוכית בהם ויש , ואדמדמותירקרקות
 שיש של עמודים ושני , ראשונה מעלה על עוטדים היו זהב של אריות ושני ,נשרים גפי כנגד מכוונים שן של טווטין ראשיהם ועל , לבן שש בבנדי מכוסין , לכסאמקיפין
 ומצילתו , הכסא צדי משני עומדות זהב של גפנים ושני , האריות ראש על עומדיםהיו
 והיו , הראשון כננד עומדות היו חלולים זהב של אריות ושני , העמודים ראשיעל

 ושת , עולא שלמה המלך כשהיה , בשמים זולפים שהיו בשמים, מיני כלסלאיפ
 לנד אחד )נ"א , לסנן ואחד גדול לכהן אחד , הכמא צדדי משני היו זהב שלקתדראות
 של %% חוזר משה על רעו נותן היה לכסא, שלה שלמה המלך וכשהיהישראל, מנהדרי זקתם שבעים של לכסא מקיפין קתדראות ושבעים , הנביא( לנתן ואחדהחוזה
 עליהם נשוט והמלך , שמאל על ידו ששם הנשר , ימיך על ידו פושם ארי ,מנגנון
 הנשרים , הכסא לראש עולה וכשהיה , ומעלה מעלה כל על עושה היה כך ,ועולה
 זונב של ויונה , מלך של ויאשו על למעלה מכמין והיו , במנננין ועולים , נפיהםפורשים
 , מלך של ידו לתוו ונותנת , ס"ת ולוקחת הארון ופותחת , במנגנין העמוד מןיורדת
 שואפים והזקנים גדול הכהן ובשהיה , הייו ימי בל בו וקרא עמו והיתה שנאמר מהלקיים
 טווסין , פורהין נשרים , נוהמין אריות , חוזרים גלנלות , פוקעים מנגנות היו ,שלמה לפני העד את וכשמעלים , הדין עטו ודנין , ומשמאלו מימינו יושבים , המלךבשלום
 רצה נבוכדנצר וכשהגלוהו , אמת שיעידו בשביל , עדים  של לבם להמוף , ולמה ,רצין
 מה עלינו נתקיים ישראל אמרו שעה באותה , ברבלתה צדקיהו את ולדון עליולישב
 הוזר שרויה , כסף של תנין פקע רגלו פרש , מנגנון יודע היה ולא , פלילים ואויבינושנאמר
 : טותו יום עד ממנה מצמער והיה , שמאל של יריבו על אותו והכה , המנגנוןבתוך
 והכה עליו ולישב לעלות ובקש למצרים והביאו מירושלים אותו שבה נכה פרעה]וי"א
 נבוכדנצר וכשהחריב , נכה[ פרעה נקרא לפיכך , צולע והיה , ירכו על האריאותו
 לישב לבבל והוליכו ונמלו , שם הכמא מצא , מצרים את לכבוש ובא ירושלים אתהרשע

 ותקוניםהערות
 63סר , כד)עי)" ,וכו' of'nl כמעתיק קור ו)ס:י:ו , "מדרס" 13זו ורסס סי)קוס סביך סוס סמ6מר .ג3וכיג1ר כסעדי כסדת ססס כימים ז"6 )כד( : )5רפכמד מנכות גבס כני' 3עק1ס . מ6רסכסד מלכוח גסה)כנ(
 מעתיק ס')קוס 3ע) כי ונוסר , 6חר 3סג:ון קות סו6 כי 06 , סוס סמ6גול גריון h~h במדרס נס גמ61כ'
 עפ"י , )סגינו ממעתיק סעתיק )6 6סר סרסר 6ה מס )סס)'ס קטרתי , 6חריס סג'ס ממזרע סמסטרג)

 מעלס וכ) סמלות ולחרי .סי)קוע
~SPnl 

 פירנוס כמו , כעפו עד מונות 63נמס מכונסת ססיוס 3.)וץט גמ61
 ס)שיגו ממורס הכקוס ססכי6 סוס נשמר כי )סטיר סמוץס ומס . נפויס מוספתי 6סר ססוססס מןסוץר6
 ניו) )כסן "6מז סמסטר ע) היפקוס נע) מוסיף ונס , סגנ"" )גחן %61 סחו,ס )גז 6חד "ג"6 נ6מ1עגמ61
 לחרת hnDu3 סו6 סס כי , 6"ג )תדרס וכוונתו , וכו' )גד 6חד לחרת טסת סניה וס וע) , )סנן"ולחד
 ועקות ונקם ומפריס וסניפו מירוס)יס קותו מנס נכס פרעם "ו'"6 כמקמר נ6מ1ע ני)קוס גמ61 נס ,סס3י6
 וטון 6"נ ממזרם מוסיף וס נס גכס" סרעס גקר6 )פיכך 1עע וסיס ירכו ע) סקרי לותו ומכס עסיסו)ש3
 שסיף וכתרנוס גוריון "6363 כיעכוע גמ61 סוס סמ6מר 3סיוס נס . 6"ג )מזרם המריס" לס ססני36מס
 קריסע*מ צבה( : סכס6 נעגים סל"מל ע) מעם מוסיף 6חד כ) 3חרגוס ונס נרגון 6ג6 3מזרס כוונתומעפ"

טכס
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 ב נוסח אחרים פניםמדרש58
 שבקש אלא , נפל כחטמים וכי , משמים נפלת איך וכת"א , ממנו ונפל הארי והכישו ,שם
 את וההריב , דריוש וכשמלך , השמים מן חכמה לו שנתנה מי של הכמא עללישב
 שלת אהשורוש וכשמלך , עליו אדם ישב ולא , למדי והביאו הכסא את נמל ,בבל
 כסא לשמו ועשו , לעשונו יכלו ולא , הכסא כדמות לעשות ממצרים חכמיםוביביא

 : וא'[ כסא על אחשורוש הסלך כשבת נאמר לכך ,אחר
 וכבשן , איפרכיות עליו שעמדו אומרים יש )כו( , משתה עשה למלנו שלש2נ1טנרז

 המדינות לכל אגרות ושלח , היה נינומיא יום )כז( אומרים ויש , משתהועשה
 בכ"ז לפניו באו , שמחה לפניו ולעשות לבוא , המדינות שרי לכל ורצים , ועיר עירולכל
 איסמלאות עמופים וכולם )כח( , בהן שלים שהיה , ארצות קכזו מן מלכים בנינדולים
 ושל כסף של ממות ויש )כס( , זהב ושל כסף של סטות על מסובין והיו ובאו , לבןשל
 רצוף לפניהם , היו זהב של ראשיהון ושל , כסף של תחתיהן שהיו כפתון אלא ,זהב
 , בוזן של בחבלים מקושרים , מהם למעלה לבנים ושיליצו )ל( , ומרנליות טובותאבנים

 : ארגמן ושל תכלת של בפלאותונמשכין

 של בנדים שראו ובשביל , שם היה ומישראל . לפניו המדינות ישרי שלרתמים~א(
 : שם וממעדין בוכין היו המקדשבית

 אמר , עושר את אלא , נאמר לא עשרו )לב( . מלכותו כבוד עושר אתולהראותו
 הזהב ולי הכסף לי שנאמר , הוא שלי אלא , ודם בשר של עושר ישהקב"ה

 ששה )לנ( . מלכוונן כבוד עושר את בהראותו ד"א : ה( נ )מג' צבאות ה'נאום
 כבוד עושר את אומר הוא שכן , יום ק"פ יום בכל להם טראה היה תימבריות)לד(

 כשראו , בהראותו ד"א : יום ומאת שמנים רבים ימים נדולתו תפארת יקר ואתמלכווע
 שהם , להסב רוצים היהודים אין לו אמרו , לפניו להסב רצו לא המקדש בית כליישראל
 , מצירין ישראל שהיו ובשביל , לעצמז מסובה להם ועשו , המקדש בית כלירואים

 : צער[ של ]ימים רבים ימים הכתוב קראןלפיכך
 אמר , המדינות לכל משתות שעשה הימים כשהשלימו )לה( . האיה קלטיםרבנמלאצע

 נטועה והיתה )לו( , ביתן נינת להצר הביאן , מקומי לבני משתהאעשה
 אבנים ורצופין , האילנות הצי עד וסיף , כיפין ועושין , בשמים ושל מאכל שלאילנות

 : עליהם מצילות והאילנות , ומרגליותמובות

 ותקוניםהערות
 ק3ת גריון 6נ6 3מ7רס נס גטגס . 6'סרכ'ות ע)'1 סעמ17 '"6 )בו( : )קי'סטמ"( Crystalluis יומיתמ3ס

 ר' סנדו) )טרנ סכוי מגהת ונע) , ס3סגיגו ממירט ככון כניך ס'3קוע רק , נפקוס ומונך , 6הר3סנגון
 ענד עוStcnt 4 , )לנכתר סר6סון סכתרגס תרגם וכן , סי3טע 7נר' גנב ע"6 ט"ו 7ף iffr קנקנן גןסלמס
 כלמרין טית , נוסק'6 וענד hrh 67כנס:ון ונתר וגגס:~ן h')1Dh slhl עמוסי דמרדין ד6מרין 5יתססק'6
 )עי3 ע"ן , )נן 0) 6יסט)6ות עעוסיס וסוקס )כח( : מס . סיס :hfnut 'וס וי"ל )כז( : כו' 04 סוס י6'ד6יומק
 , 6"נ נמורט וליתד , ניקוע מונך כן . וסכ וס) כסף ק) מעות ויו )כס( : קכ"ו סערי פ"6 6"גנמירט
 . תסס )מעמס )נגיס וס'ריין )ל( : ס)ס;י:ו 6חריס פג'ס מכרס מחוך כוס סמ6מר סני סי)וץע כי (Tuונס
 , ארין חרנוס וחח'ס , רי:גמן( , )קעטטמן , 'ס( ג )'סעיס וסרט)ות. וכסרות ככתוב מימנן סיריין ס)פ"

 וכן , ס)פגיגו ממדרס ונקח , cc 3י)קוע מו63 . כסרהמיס )לא( : ומירין 3") )מיס וסךרון נסעותוני)טס
 , מקבסי בית מסגי תמן 7חוו מסו) תמן מוו 'סר6) ר3ר3ג' ומן סחרנס יסתר ומגית ריסון סתרגוס )קחמוס
 ססס )לג( : ה"מ 3ע) 0ני6 ס,ס סמסטר כ3 , :6מר )6 כסרו 3סר6ותו )לב( : תמן ומססזין נכיןסוזן

 )סין ג' , ס)פגעו ממדרס )קוה וסוף , ניקוע נס וס מקמר ומונף , סס מת"ס 37רי נונע מוס .מספריות
 ,ס ולסגי . סט )יה6 ס)סגיט וססיוס , 6הר נסטון ק3ת סו6 6"נ ונמדרג , כוס המירס אסון סו6סי3קוס
 דעי מר 6מר נסר6ותו ~כן , ע"6 י"ג מגיוס מנמרק סו6 , פי' )מנכי וכתיב פרס חי) סס סעשס30'6
 . הסגריוה )לד( : סטיון .מסר סס מנמרק נ"נסו6

 ע"י
 . סימיס כססס)'מו )לה( : ק)"ס סערס 53"ג 3ע')

 סימיס ונמלקות נפיס 6"נ מסרס בסט מקמר ססנ'6 6הר or ני)ק~ס ~מוש , ע"ס מלס 7נרי טגעמוס
 וס"ס , סי)קוע נסס ע"נ )"6 דף סטוי נשות ומונף , ct:D5r ממדרם וסוף , מטתם סעסס סימיסנספ)ימו
 סת"ם ינרי נונע ימוס , קם" כערס ס"6 נ6"נ )ש) שין . nt:i'h_ געועס ו0יתס )לו( : סיורם כוונתסמ"רר

עמס
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 ב נוסה אחרש פניםמדרש
 הללאות כהשכין שהע החבקן "(מן וארגמן. בוץ בהבלי אתז דתנלת כיפםחור

 כסף של פבעות וויו , וארגמן בוץ של החבקם שדרו , המצעות היו מה יודעאת
 גוננים רצא gp םרקדין והיו השמשים, רנ4 תחת פרוס ד"ה זארננק , כהזינךטגךשרין

 : המסובין לפני ומרנ*אמוכות
 שהיה ומי , והב של בבוסות אלא אהעם בהנקה היה לא , זהב בכ4 חץשטרצ)לח(

 אותו סכמסע כששתה מיד אלא , בו ושתה שנה לא , בטסשותה
 וכלם נאסר לבך , מאלו א* משונים ודוסקות כוסות שם איו , אחרים ומביאין ,לקיום
 ארק ראם המקדש בית כ4 כשהביאו , שונים מכלים וכלים ד"א %פ( : שונייומכלים

 : שונים מכלים וכלים נאמר לכך ,  ונשתנו בהם משתמשין שהיובלים
 לו אומרים , נד% אדם היה אס , מעמתיו גדש היה היין )ם( . המלך כיד רב מלכותולין
 , שנה תמשש בן יין לו נותנין היו , אני שנה ארבעים בן אגל , אתה שנים כמה בן'

 : המלך כיד רב טלכות ויין נאמרלכך
 להם שנהיה פרס ]אנשו[ של הכסיט היה כך לוי א"ר )מא( . אונס אין כדתההשיעתץ

 עטי )מד( , פתקא נכלא והוא )מג( , שנקניות ש"שימ טחזיק )סב( נדובכוס
 ז"זי:ן.1 ש~גישנגש יג:ן,ען: % ,:געשן ופך:ננ. הוא משתנע הוא אפי* טת הוא אפילו , ואחד אחד לכל בו משקים ]והםכדלעיל(
 כדת ההשתיה נאמר לכך ישתה לשתות רוצה שרגא סי אטר , במעודתו הכוסאותו

 : אונם[אין
 מוסכת ששהיתה יצחק א"ר זמה( . המלכות בית נשים משתה עשתה המלכה ישתינם

 מוצא ועזה כאן , המלכווע בבית עשתה למה . המלכות בית )סו( : שחורלהדין

 ותקוניםהערות
fp: )סם לרקוע מו63 . שהגוין מן כרפס טור )לז rfi 6 וססקהש )לח( : סגק ומסל ס)וצ'גו ממדרס( 
 0""ס דהרי 4נע 1מ,ס , סי)9ט נסס ע"נ )"ג דף לוי במטח ומינק , סם שיקוע מוג* . ~oril מסקתסיס

 . סמקדס 3'ת כ* כססני6 סריס נ!כ)יס וכייס ד"6 )לפ( : ט' ת1נ 3י0 !סחי תגי סוס )6 נכסף סת'71סות
 סירוס 6חר נס , ע"6 '"נ מנעם מנמריך 6101 )'ס" סינעי ~סיס מוסיף סעק!ס !3ע) , סס ני)יסמונ6

 נכ)' !ספיקת 600 כך !6הל , סס מגמרך 0ו6 כ!' ק!) גת 'ג6ת 6מר יכ6 0')9ט 0ני6 ס)פג';!מר(מ6מר
 ס!6 וס , נסרס ממט טגדע יין קסקט 6חד סכ) מנמד רנ 6מר סמקך כיד לנ נלכ!ת ויין 0ני6 ססשיקיט . גיל 6דס סיס ob מסותיו נדו) סיס סיין )ם( : גריון 6נ6 מדרס מן סו6 וכו' נגר ס!תס ס0יס מיוסג

 גן )סס לשמר 6ת ממט כעס ק )1 ושמריס ]גזו)[ 6דס סיס 6ס סט6 ,ס וקמר , ע"6 י"ג טמרעגמר6
 ט3ל ומוס , ס)סמט ממירם סו6 , רומסך סו ר3 גומר )כך סגס חמסים נן "ן לתו מסקס סיס סגר6רנעיס
 )יס פסיך וסוס , סגין 6רכעין 3ר )יס 6מר וסו6 6גת ס:ץ כמס נר פגרך )ים מסקי) יגס רית"סדגר

 סמקן וים , סמנך כ'7 רג לטת ויין כתיג כ! ומסו) , !ננר6 נכרם )כ) ו7טומיס סגין 6ר5עין נרחמרי
 63"נ )עי) עיין . .ממיטת ס)סיס מחזיק )מב( : סי)קוס כסס ע"נ )"ך דף לווי נמנות ומ631 , ס)סניטממזרם וסו* מ'ח qlh רמו נ')9ס טנ6 עכסיס. סיס כך )וי 6"ר )מא( סגין: חמסין בר חמרך )'ס מסקי1סו0
 סמסתיק שי סס . כדבעי) וכו' )םר( : p(ifft 0ער0 63"נ )ע') ע'ין . פחק6 גנך6 וסוף )מנ( : קס"ג0ער0
 שרקוע 3ס)עווחו 0מ6מר גמ65 כי רוויתי 6נ) נריון., 6כ6 נתכרס DS'5 כווכחו , כברעע וכו' וס"סנ)סו:ו
 nfle' גע) ססנ'ל% כמו כסג'ס 0עתקתיו )כן , 6"נ ממזלפ יחסון סיגו' ק5ח ויס , ס)ס:'נו ממדרספסני6

: 
 ~onto )ס צוק 6"ר סוס סמ6מר ס3י6 מ"ע 6)ף רמז 3י)קוע , סחור )0ךין מוסכת ססיתס יוחק 6"ל)מה(
 תשיף h~P, י"ג גצעס מנמרם מצמר סכים לח"כ "מוסכת", נמקוס "גס6ת" ונורם סחור, )70יןנסקת
 טסיתס כחוב מסיס ר6ס סמעהוק כ' נריון 636 כמדרס ~1lhh גפתנס ו6ג' , גריון 6נ6 מזרם מןיקוח ס6הגין וסמ6מר , סחור יין ])סן[ ))סטן פ,נח ססיתס יוחנן 6"ר סמ%ס וסתי נס 6חד מקמר טדסנט
 )סתנסס כנסכת מקת %1מס , יע" ,)סס געסיח בסדין ונפקוס , 00 גריפיס ומוג מסך כ' מוזנת ו50ינשסכת
 , מל )סדין ניפחס גי יען מפחס עסתט וסתי גס וסטמס , סג סי6 )קיחס ס) תרגום כי מוסגת51")

 )סגיו גס יחס , 6וכמ6 חם% )מון מונק וסוס )גס' מסק'6 עננת מבכתל וסתי )מור חרנוס סג'ו3חרנוס
 : מבטת יין סיכור יין שכווט, רק , 6וכמ6 סידר סחרגס נתרג!ס עערי רק , סחור "ן )0ן מונת מסיתיי0ג!סח6
 וסיין מתש דגרי טנעש ס)ס:':1 והמערס . סס ני)קוס מונק . סמ)טח מת עסתס למס סמיטת ניח)גן(
נכף זמרני סנני6 8ק למרס !ט!ת עמה ג3 זיזשן כען גר' )מס , 03ק עשוס ומוות מ)% ימיך סך לתמסטין
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 ב נומת אחרים פניםמדרש60
 להן אומרת והירוה , ישן שהטלך למקום אותן הכנימה , הכל 4דע טבקשותעוצשים
 ביז ד"א : ישן הוא כאן , ערתה הוא כאן , אוכל ד"א כאן , מלך של מסיבהכאן

 : עטהם לאכול ריבו לא הטקדש בפז בכלי סעותטשין שהי הנשים שראו כין .המלכות
 , ישראל כמות עשו לא שנשתכרו כיון , ביין המלך לב כמוב השביעי בנידמ)מז(

 משנה או פהוק או הלכה לומר שיודע מי , ושותים אוכלים כשהםישראל
 בהן שנכנס כיון , יין ושותים כשאוכלים' , כן אינן העולם אומות אבל , אומר אגדהאו
 , נאות המדיות אומרים וא4 , נאות הפרטיות אומרים אלו , עריות להזכיר התחלו ,היין
 תאמרו ]ולא[ אל( רא"ל , המלכה כושתי נאה אין להם אמר מיפש שהיה אחשורוש)מח(
 , כברוץ מבפנים היא אלא כן אית , ומקהטטת מלכות בגדי לוביות שהיא מפני נאהשהיא
 ושתי את להביא איפר הוא שכן , לפנינו ערומה תבא כן אםאל

 שנאמר , אצלו מסובין שהיו אלו , זו עצה לו נתן מי , מלכות כתר אל4 כלוםשיה יהיה ולא , המלכה '
 כין , וגו' תרשיש אדםתא שתר כרשנא אליו והקרוב חרבונז. בזוזא למהומןאמר
 טיפש שומה לו אמרו להם אמרה , )מם( המלך אמר כך לה אמרו אשה הטיסיםיצבאו
 , נבוכדבצר של בם בלמשאצר של בתו )נ( המלכה ושתי אני , לבך יצא ביינךזנם

 במלכים והוא אומר הוא שכן , לפניו מומסים )נא( נעשו ורוזנים במלבים מתקלסלחניה
 של מרכבתו לפני לרוץ בקורמור היה ולא )נב( , '( 6 )תזק לו משהק ושזמםיתקים
 , עלוטה להכניסני מבקש ואתה , לי אותך נותן היה לא , קיימ אבי היה ואילו ,אבי

 ואיני נכנסת אני שאם , הגדולים בפני שקרן תיעשה שלא , אעשה אני כבודךובשביל
 הן , נאה נמצאתי ואם , המלך הוא שקין כטה , למלך ראויה זו אומרים הן ,נאה

 : אותי לימול כדי , אותה הורנין והז , הזו בנאה משתמש הזה המיפשיאמרו
 לאהשורועז הניחה שלא בשביל )נג( , כך הקב"ה לה עשה למה . ושתי המלכהורזכטאן
 מבקש אתה אבותי שהחריבו מה לו אמרה , המקדש בית לבנות רשות ליתן'
 בלמשאצר, בת היא כך, הקב"ה לה עשה ימה ד"א )נד( לו: הניחה ולאלבטת,
 והטליכו , בלטשאצר שנהרג הלילה אותו רב אמר לאשה, אחשורוש נמלהוהיאך
 כורש שם מסובין והיו , בלמשאצר של מוחו והוציאה המנורה כשנפלה )נה(לרריוש
 דניאל שהיה , למלכיה ראוי שאתה מלכות וטול עמוד לכורש דריוש לו אמי ,ודריוש
 והיה , נבוכדנצר של באאפיקון )נו( כורש שהיה , המלכות את נומל שלעזה לךאומר
 אתה ולמה , לי היצית לדניאל כורש לו שאמר עד , יום בכל בשלומו שואלדניאל
 שכבר , מלכות לך ליתן הקב"ה עתיד אגל , ויהרגך המלך ישסע ש"מ , בשלומיעדאל
 כה אוחר הוא שכן , המקדש בית לבנות רשות ותתן שתמלוך עליך יורקיהנתנבא
 ומול עמוד לכורש רריוש אמן- זה מפני )נז( , 6( מ: ולעיס ונו' לכורש למשיחו ה'אמר

 1 גה( ס )יל6) ופרם למדי ויהבת מלכותך פרימת ]פרס[ דניאל אטר כך לא כורש ארל ,מלכותך

 ותקוניםהערות
 מ!נ6 וכן , ס)ק:י:1 ממדרס וסוף er נ')קוע מונע . ס0ניע' גיוס )מז( : זמר 6%1 טת' עכ6 6נ'))כ6

 , ט0ח' ג6ס 6'ן 6מך ס'סס סרס 6הסורוס )כח( : סערן סינגר ע"ס כפוקוס נסס ע"נ )"ס דף סקיגמטת
 . cn~p סוטם )1 למרו )?ס למרס )מס( : וס ע) סכתנ ניס ע"ס , סי)קוס נסס סם ס3ו' נמסת מוכל וסגס

 ע"כ כ' דף ?)ו, נוגות נע5 סניך סוס סמ6מר וכ3 , ס)סגיגו )מכרס וכוון "מדרס" נ5יו ורסוס ניכעסמונק
 י"כ מגסס נגררך גס מט"ר וכן , נ6"ג )ע'3 סו6 וכן גנוכ7ג5ר 0) ננו נ3סס56ר ס) נר1 )נ( : סעקוסמסט
 6( ס )ג7גי6) ג6מר וגס , כו' סחי המרך 6)ס6 )קב) ז6נ6 6?ורייריס כר )ים ס)חס ניסדר ס) נתו ססיתסע"נ

 . מרמם l':DS , 5"5 מומסיס )נא( : גנוכד:5ר 3ר מרודך 67ו') נרתיס גסקח)חו רבלון ונקרעס ,ננ)ס56ר
 נ')ק,ט . גקורס1ר סיס 1)6 )נב( : "cm )הקן ויל , )סניו rnthn סני' ס0 סעי ונמנות וני)וץסובע"ג
 )נטת טוח )יתן )6חטורוס שיח: ס65 גסכי5 )נג( : רכ"ח סטרס נ6"נ 5ע') ועיז פקס,-ן. ס5ויונטעה
 מתנול h~Vn כיה ית ):ונט מנקת 7)6 וע) לסחר ריס סר6כון סתרטס כנרי נונע crn . ס:וק07בית
 סס ?)וי מגות ונס' סס ני)קוע ג"כ מונף . נך סקנ"ס )ס עם? )גוס 7"6 )נד( : ערט')ת6 )"תקטוףעלס
 S~h ס15י גמגום גס ומוגף כעקוט . ג5ע560ר 0) מוחו וס!6,5ס סמ:ורס כ0:ס5ס )נה( : סעקוענסס

 סג" ס)ו' מגות נס' גס ומונך ני)קוע . נ66סיקון )נו( : נוסתר ס) מהו וסו5'16 סמ:ורס rh גנו)גורס דריוי
 5ייג1 וסגוזסיסיס , סס ניקוע נו1נ6 . )גירס ילעוס 6מר וס מסג' )נז( : מסג' :ע)ס סמ)ס וסתרון ,ג6סיק'ן
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 ב נומת אחרים פניםמדרש
 פרמי וכורכו , מסי דייש וההר , פרפ בולה כך אחר המלפא את מר שנומלמאדי
 ורה אביו אומרים ויש , 6( 1 )ים% מלכרסא 7"6 %בל( מדאה ודריוש אומר דכאשכן
 שהיה במקום מיסב היה הלילה אותו דריוש את וכשהמיכו , פרסית היתה ואבומיי

 היו ואלו , דצרגין א* שראו , בלמשאצר של בביתו עירבוביא ונפל , טיסבבלפשאצר

בוזזיי
 לבין ורצתה , מעורבבת הבית ראתה והיתה ,  נערה והיתה , בתו הייתה ושתי ,
 שדכא סבורה , דריוש של לחיקו ובאתה )נח( , קיים שאביה סבורה ומהיתה ,רגטטובין
 ושאר שם לבבל והכרתי אמר והקב"ה , בנו ' לאחשורוש והשיאה , שיה והמל ,אביה
 וכשאמר , הקבלה של דיבורו לקים כדי , נך לה נעשה לפיכך , בג( יו )'סעיד ונכדנין
 אתון מה אומר הטלך התחיל , ושתי ה.מלכה ותמאן , נכנסת אית אמרה , ליכנסלה

 : לה שיעשהאמרין
 מן שתר )ס( , אפריקי מן )נם( , בישנא איהדהקרוב

 אנדיי
 , אדום נע אדמתא ,

 : כמרושלים ממוכן מרמנא מרס תרפס, מןתישיש
 מה 5הם אמר , המלך פגי רואי היו הן המלך. פני רואי ומדי פרס שרי2ט22ערצ

 מכולם , ושתי במלכה לעשות מה כדת , ושתי במלכה שאעשה אומריםאתם
 ויאפו אומר הוא שכן , תחילה והשיב , שבהן אחרון היה והוא , ממוכן אלא השיבלא

 , לבבל יידח שבם כשנלה אלא , ממוכן שמו נקרא ולמה )מא( , דניאל[ ניה ,ממוכן
 עותה לבדו המלך על לא אמר , ממוכן שמו נקרא לעך , המלכה ושתי שתיהרנאשה דניאי ידי וש , ידיהם ש הניסים אותן ונעשו , עמהן ועזריה מישאל חנניהגלו
 בגל , דבר ביתו בתוך לדבד יכלל אדם אין לו אמר יצחק ר' אמר , המלכהושתי
 לא ד,נטלכה ושתי , לו אוסרת היא , הזה הדבר את עשי לאשתו יאסר אדם אםהעולם
 דבר יצא כי שנאמי , בעליהן מבזוע והן , לך אשסע ואני , אחשורוש למלךשמעה
 וכתב ושלח , והרגה עצה לו ונתן , בעיניהן בעליהן להבזות הנשים כל עלהטלכה
 ומדבר בביתו שורר איש 5ל .להינע האיפרכיהע ולכל המדינות ולכל הארצותלכל

 : עמוכלשק

 בפרנסה
 את ביקש ייט את כשהפינ . אתשורוש המלך חמת כשוך האלה הדברים אחרלצ(

 להרונ העצה את * נתן ובר להם אמר , אותה הרנת * אמרו ,ושתי
 PNP כיצא ארטן שכן , מורדן אומדים יש ( ומדי פרס שרי שביעת לו אמרו ,אותה
 לבפל עצה שנתנו אמדו ויש , וט' כהטרתיו המלך נעיי ויאטרו אלא , עוד אותןמזכיר
 , מתפתה היה יא אותו מפתין והיו . ונדונו הרינה עליהם נגזר לפיכך , הביתבנק

 עלי: קיבל שעה באותה , בתורת נערות למלך יבקעו לו שאמרועד
 1תק1נימהעמת

suח) )חיקו ונות )נח( : סוסיו עס עס 6חד מ16ד כע6 וכזמת תתר"ן" שימו גורם )ו 0מר סמ6מר 
 : יריו:! ט) 5יי סעעס נסס )מון סו% ס)1י כמות וגן , וחילץ %") , ורעת ס) יחולץ כ')נץס .יריוס
 סיין סגי. נתתוס 40 וק . מדקי מן סחר )ס( : נריון 6נ6 נמזרס נס סו6 ק . 6סרילן מן)נם(
5'DSרוס )ככ3, "טדס פכם כלננס 6)6 ממ"כ! סמו נריץ 1)מ0 )מא( : רלנ מערס 6"ג גמירס 
 ינר'יבע

"ftw~ 
 1 דני סנס6 נא דכד מסע מתוק otna 6חזץיו עמס זני% 610 מטכן אמר

 יתוכ ונטרן גשץ ייו' ע3 ד"תענ'י enliu זנ'36 0101 , ועזריט מיסo~m (6 סממן %זן )כ%ילאזס
 : מפכן טס" Seu1 רק גמ61 סיר"6 מן ונסתקס , הת"ס נס ומונך , ס)סנ'טנמירס מת* 0?ס' חגמ' מס טסכ'16 וסחוס  חרשו, סיס נמדרט 'פ ססנ'16 ממוכן 7"ס ע"נ י"גיף מני)ס מוס' ועיץ , טפכן סמיס 6ת,ץ" בק מ3כת6 וטחי דתתקסי3 מרומך מן 6תנזר ייג'36 ייףע5
 כפ0פנ פס ג'))ץס )הגט 1'ס , ע"נ י"ג נמג'03 610 כ' , געשת 6ג~תר מורס איו רסוס ממוכןיימל ש) 1wDSa שאמל , 4יח" %ק א% גא 6* ים נישם מום . ס36ס 0ינליס 6מר )סב(]22[
 רנתי מירס נסס זס הני6 , ע"6 י"ג יף 0*י נעטי טג6 סו: 01מ6מר , "גו 6ת נפכפך כמטסאגו
 ושחר, מדרס רסוס נשב 19Db ממקמר ניקרס ק סטג6 ר% רק , נמזרסרנתי גמ65 א מ ק,61יט

וחסנ
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 ב משה אהיימ פניםמדרש62
 , בעלם זה נתן פרחות כמה . בתולה נעיה כל את ויקבצו פקפקם הסלך רשמך)סנ(

 אדם בני וכמה , לדרשו באו סכןם מכל נעגם של איטריות וכמה )סד( "י-
 היו אדם בני וכמה , למלך 1NWW לשש במתיהן יעז להוליך ממונן את טתניןהיו

 שכן , הקב"ה מלפני מתוקנת אסתר והיתה , במתיהן את להתמין מכונן יעזנחזנין
 אלא , כאן כתיב אין אחשורוש בעיני , המלך בעיני תיפב אשר והנערה אומרדכא

 : כן ויעש המלך בשני הדבר וייסב , עולם של מלכו זה , המלךבעיני
 ישראל כשבאו , 'י( ח )מא' יולד לצרה אח זש"ה )סח( . הבירה בשושן היה יוסדיאירט

 : נסים נעעצ ידו ועל , רחמים עליהם מרדכי ביקש , החזקה הצרהלאותה
 יחודים שם היו והלא , הוא אלא אחר יהודי שם היה לא רכי )%( ייד. א.שש"א

 למה יצחק א"ר . יהודי בו כתבו לפיכך , חפא ירא היה שהוא אלא ,הרבה
 מרדכי ושביו : אכל לא והוא , אחשורוש של טסעודהו אכלו שכולם , ההודי  שמונקרא
 בן , בהפלתו ישראל עיני שהאיר , יאיר בן )מז( . ימיני איש קיש בן שמעי בן יאירבן

 איש : הקב"ה לו ופתת שהקיש , קיש בן )מח( , תפלתו את הקב"ה ששמע ,ודמעי
 יהודה משבם אם , ימיני איש אותו וקורא הוזר , יהודי איש אוית כךרא כהטליא ,ימיני
 אדוני את הזה ]המת[ הכלב יקלל למה צרויה בן אבישי אי ו(, עז )ס'כהניעל ואיש הדמים איש צא צא בקללו שמעי אסר וכה , שמעי אמר שכן , "ד אתוקיצך שסעי וכשיצא , היה בנימין של משבמו אלא : בנימין של משכמו היה היאך :הוא

 לצאת מרדכי שעתיד דוד צפה )6פ( , ט( סט )סס ראשו את ואמירה נא אעברה ,]הםלך[
 לוי ר' אמר . יהוה איש זה בג(, 'ט הס בישראל איש יומת היום דוד אמר ,.שכןממת
 היה לא , יהודה של משבםו שהיה דור אלולי , שיני איש יוידי איש ~אמה

 : ימיניאיש
 כמה והלא , היה שמעץ של בנו בן וכי . שמעי בן יאיר בן מרדכי ושמו ד,*)ע(

 בן יאיר בן אומר הוא שכן , למידכי קיש ובין , למרדכי שכפך בין היהדורות
 בן , קיש בן , שאול בן ן יהונתן בן , מפיבושת בן , אלה בן , מוצא בן בענא, בן ,שמעי

 ותק,ניםהוררת
 נעקום סיען תם , סיפים מדר: מן סו6 רק כן וקעו , 6סתל מדרס מן ,א6 סוס מקמר נס כ'וחסנ
 t')Dkגמ6מר

 ונע) , ע"נ י"ג מגויס מן כו6 סס ססנ'6 סמסטר כ' מגיס, מ6י,ס סו1Sh , 6" אעזר"
 כרטס מס ניקוע מו63 . סרהות כמס סקיך'ס סמיך רסקד )סג( : כ)) רנה' ממדרס 6ת סנש %סעיס
 רסקד רנת' נמדרג קמרו : וו") סנט ע"6 ג"ח דף ס)1' טוח ונע) , סגפ:'נו מדרם גון וסוך ,  מירסג5דו
 וסילזופ , רנפי  נמררפ ססו5 וחאג , ניקשי  ספ55 גט סמ6מר % ,סניף כו' טליאת כס" פזךייססמקך
 6נריוח 5"3 , נסיס se 6נגריוח כמס נעליס וכן .  נסים מל  5י3גריוס  ולס:  לסר( :  פלפויכי לפרוזכוון
 . יונן )5רס 6ח וס"ס יסודי 6'ס )מה( : ע"נ ס"ה ניע,ן טיס  סל לטרסות סת)מוי נרטון וק , %רמרסון
 סגמ65 נ"י D~D וסול י"ע, 5ד ח"6 ס:ודרט ננ'ת ס:יסס לסתר כוניות ע) 6חר מדרס מתהי)מכלן
 יסודי סס סיס 63 וכי  ירודי 6'ט ד"6 )סו( : יותר גמ63 ו)6 , נחסר סקס ומכ"י , נס6מנורנ סספריסנ6ו5ר
 חיטכ 6טר ושערס פסוק ע) 6חד מהכור סגים נ"נ 6)ף רמו סי)קוט ונע) , סס סמזרס ככות הגהץ וס .6מר
 יסודי סיס )6 )כי  סמר  סמכתן ל' מתחי) והח"כ , פי"נ Shlnn מדרס מן וס61 , מדרס ומהיין , רומצךנע'גי
 כתורס שסק וסיס , ס:ו)וכס מזרע קנות גן מסיס )סי icic) 6(6 6:ר וסיכוזיס כתיג וסי סנירס נסומן6חר
 )זח ונס . ע"כ יסודי סמו :קר6 רסע יתו 30 מסעודתו נסנס 1)6 סמ6 מ6כ) מכ) נפיו (hnp 1)6 ימיוכ)

מפרי
 : קומר ממעת ר' ו3ע , קומר מכעיס ר' נסעות סס ונפדר"6 , ס5יון והסר ס"; 6)יע,ר דר'

  3יעפ )'כר36 סס6יר יטר כן סני' ומס , כ"ג דף סנודרס נכית סו6 , יסרק) עיני סס6'ר י6'ר כן)מז(
  ססקיס סס כנמרם , סקנ"ס 3ו ופתח ט?ק.ס קיט נן )מח( : )סנינו כמו סו6 ע"נ י"ג מגיס  hlnD1כפילי,
 נ"נ. '"ס ר"ג סכהונ 1:3ן וסוף  פיסר5ל, 6יס  'ומת סיום 5"ל פיטר,ל 6'ס 'כוח סי,ס')6 מהקוס סס 3תקןים תהר:"נ רמו נסהה)ת גי)קוע מינק , ממס )65ת מרדכי מעתיד דוך 5פס )פט( : )1 1גפהחו  רסמימ ספריפל

 יסוד6י דגנר6 סמים להקרי ונמס  'סוזי 5יי  סירוס  יסתר )מגיזת סגי ר.הרנוס דכרי נונע ס3ס;'גווממדרס
 זין גכר6 ס6י וקן , מיסרי) ננר6 ימות סדין 'ומ6 וקמר דוי 6'ח:ני דע)ף חט6ס מן דהל דחס6)6
 6לפ סמ6מר  נשתחלת ס)ס;ינו גתדרס ס,6 חסלם מן דחק  יסוס 6ל6  סתרגס ומס . ע"כ פררכי  נכריכו6

 סמזרט )בית 6חר נמזרס 610 וס . סיס סמע' ס) נט נן וכי מרדכי ועט ד"6 )ע( : h~m יר6 סיססכוי
 , ותסרס5יון מתרי"ג נרמץ כי)קוע ומונק עמע' ס) כגו כן וכי 5") סמע' ט) כס וכ' כמעות וסט , כ"ז(דף

וים
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ש וש ו4(, ף וומח אהביה טויחארי"11 ר ש  84 ו שש, 'ש א 185 

 בן , שוקק בן , עזריה בן , שתריה בן )עא( אפיה., בן , בכורת בן , צרור בן ,אביחיל
 בן , מלכי בן )עב( , פיתון בן , פתיאל בן , שפמיא בן , עמיהוד בן , אשאל בן ,מיכאל
 בן )עד, לרבדיה, בן )עג( שמריה, בן , אלפעל בן ובדי, ב! חנניה, נן ,ירובעל
 , בלע בן , נדא בן )עו( , עזריה בן , אבינון בן )עה( , שחריה בן , חושם בן ,פריטות

 וצוה , ממש עומד שטרדכי נסתכל דוד את שמעי וכשקילל )עז( , יעקב בן , בנימיןבן
 נקי שיבא כדי , אותו ההרונ בנים מלהוליד שמעי כשיחמוק , לו ויאמר , בנולתלמה

 הידעי: בן יאיר בן נאמר לכן הבא,לעולם
 גלה . תו' יהודה מלך יכניה עם הגלתה אשר הגולה עם מירושלים הגלה אשך)עה(

 הנולה עם נבוכדנצר שנית אותו והגלה , לירושלים וחזי יכניה נלוחעם
 : הנלה אשר פעמים שני כתוב לפיכך ,האחרונה

 , ע"ד בת וכהיתה ערי הדס"ה מנין )עם( . דודו בת אסתר היא הדסה את אומןריגעי
 שהדס כשם הדמה שמה נק-א למה ד"א )פ( : הדמה את אומן והוי נאסרלכך

 , הדמים הצדיקים שנקראו מוצאים אנו ד"א )פא( : מובים מעשיה היו כך , מובריחו
 אשר ההדסימ בין עומד והוא אומר הוא שכן מכבל, שהיו ועזריה מישאל חנניה הןואלו

 : הדמה אמתר נקראת לכך 1 בו( מד ('t'DC חרבי לצולה האומר וכיניב , מ( 6 )';י'סבמצולה
 מתייבשין אינן הצדיקים כן , בהורף ולא בקינן לא , .יבש אינו שהדס כשם ד"א)פב(

 : הבא בעולם ולא הזה בעולםלא
 והיא , למלכות כשנכנסה אסתר היא , בזקנותה והיא בנערותה היא )פג( . אסתיהיא

 וכיון )פד( . מנדלה מרדכי היה ואמה אביה וכשמת , למלכות נכנסת שלאעד
 , מקום בבל ומתקבצות , הרבה נכללות היו , במדינה מלך של דיונמומאות )פה(שנתפרטו
 לובשות הגוים בנות היו , וגו' רבות נערות ובהקבין ודהר המלך דבר בהשמע ויחישנאמר

 אסתר והיתה , למלך לינשא מבקשות שהיו בשבול , המלך לשלוחי ונראות ,ומתקשמות

 ותקוניםהערוה
 גן 3')קוע . סחריס גן )עא( : 3':'סס סיו  דורוס  כס? וס)6 סיס קים ס) נ;ו וע' , ממונחת 'והר סג"מס
 כן )ענ( : מזון נן ונ')וךס נניס)ו"ד , מזכי כן )עב( : סהר'ס נן 1!"3 )סת'ס סמ)ס גפרדס , 'ססהר

 : מדימות כן ומנקוע , נניס"מ 610 וכן . מרימות 3ן )עד( : וגריס נן  ונה"ס Vt;S'~l נניסמ"ן .עונדים
 , גר6 נר נתרס וק גר6 כן ונירקע נאס"א . גד6 גן )עו( : למנעו; נן וג')ק1ע נג'?"מ . 6נ';ון כן);ה(
 גוס 3ר ירוחם כר מיכל נר ממידע כר :,סף סס ונחרגוס , ט)ס:';ו ממדרת ו:ונט סת"ט סניOr 6 כ)וסיס
 לסיס 3ר וגן , Stn'jh 3מק1ס 6כי5) 3ר וס3'5 התרכוס החה)ף , נ:ו!5 נן נחרגיס הסר ו? וזעומת , ע"סגר

 6ו)י מזון נן וג')שע )ונניכמ"ד מזכי נן נמקוס , מזיך נר , עוריס גן גנ:קוס ע,י6 גר , לטיח גןנפקוס
 ססיוס וגס , נד6 כמקוס נר6 , סיריס 3ן כמקוס סה1רס 3ר , טוכדיס 3ן כמקוס הריס 3ר , מ)1ך( נן!")

 נון )קוח hlo כו' ד'סר36 מ)כ6 )ןוד ממעי 6קי) 5)6 כר.סמע' לתקרי די מרדכ' ה::6 ומ? ססנקרגוס
 כטעות 3ניסמ"ד . כ:1 )אמס וטוס נומ:1 עומר טמרזג' נסתכ) דוד r~h ממעי ,כפק)) );ז( : כ)ט:י:ו?:דרס
 חספס דלתי ע) ססקיס h(h טס ססי'ס ומס , ס);עתיקיס כגת ט"' נ')קוט :ממט סו? 1סס'1ס נזו, )עמס1י!5
 שנ6 . סנ)ס 6סר )עח( סקג"ס: )1 וסתת הסקס ד)ת' SD ס?ק': כן קיס כן ע) טךרס ?מלמר 510 )1.פתחו
 מונק וכן h~w, י"ג מגיוס מנמרק סו6 מט!מו" סקס רנ5 "6:,ר 3')קוט והמפח , סטיון והסך ססנלקוט
 דגות גנ)ות6 מירוס)'ס סוון ולסחר מרדכי סהרגס סת"ם דגרי ;ונע ))ו? ונס , כ"ד דף סס גניס::"דוס
 ט)ס:יג1 )צמר יחד ערג וכ.)קוט , סס נניסמ"7 )'ת6 סוס סמ6מר . ט"ד הדס? מחן );ט( : כו' 'כ:'?עם
 סתרגוס ס6נ מוס . סוג ריהו ס?דס כסס סדסס סם? :קר6 )::? ך"6 )פ( : גריון 6נ6 ממסרס סמ6מרעם
f:c?כ:1? סם? סוס ו?7כ 

 טכ67 מות כדין 6קחר סי6 6ף ט):;6 כנו דסדס רימס ז3סיס ::טי) ס'ך ד6ס"
 וסדסס ס.תרגס סת"ס ס6כ מוס , סדס'ס .ס!דיקיס ט;קר6ו מ1!",ס 6;ו ד"6 )פא( : גגו'ע)::6 טפיןט1כד'ן
 כנכ) ס'6 11)ס , נג)וה5 די h'eic נין ךק6'ס וכול 1ט,ר'ס מ.ס5) ה:נ'ס ט) 5מר וכן !ן,ק'6 3סס6הקר5ת

 6יהקר' 61סתר סתרגס סה"ט ס"נ rrn . 'נט 6';1 סס7ס כנס 7"6 )פב( 7 הרנ' )!1)0 ס16מר כתה7כן
 . ע"כ rh1' 1)ע)מ6 סדין נעלמך ה),ק6 )מון 5'ת !ד'ק'6 16ף hlr'c1 ק"ט6 'נם ו)6 סבך 6כ, כסס::,?
 . גיבוח? וסב 3;ערוהס סי6 )פנ( : ס)ס;':ו ההריס G':D ::מדרס תונע טס ~DWst ס,ס ?מקמר מ'נ5וגן
 crnl 350 r~no , ס')ק,ע (cr ע"ג ס"ס דף עלוי  ממת גס' 1:;ונ6 תתרנ"ג גרם, נ')ק'עשנ6

 וסיף 3יליותז,כתר סתר:ססיי
 עד ם;קסרסמ? היון ומן . ס:הסרסמס וכיון !") . ט:תסרסס וכיון )פר( : כו' מסטיותי

cn~rtמעשת 06:ר r:)b ע"י נתשע נטמיע r::r מגן ס) 7יוגמוע15ת )פה( : סמ7ט'ס'ס 15 ס:;עק,ק'ס , 
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 ב נוסח אחרים פניםמדרש64
 שבע שנת עד למלכו שרעש משנת , שנים ארבע אדם לבל נראית ולא , עצמהמממנת
 שלא , פורפן המלך והיה , המלך לפני הבתולוה כל סביאין המרימים והיו ,למלכותי

 והקב"ה , הסרימים מפני ממונה בשושן אסתר את שמצא עד , לפניו חמד מוצאותהיו
 את להאמר

 מממנ"
 המלך אל אסתר ותרקח , את אלא למלכות נכנסת אין , עצמך

 , המלך בבית הדש י"ב עושה היתה אחת שכל , נשים של תכמימ היה וכן ,אחשורוש
 וששה המור בשמן חדשים ששה ומתפנקות מתעדנות שהיו , המלך אצל באותכשהיו
 , המלך טבית מרימים להם נותנות , עושות היו כך יצחק א"ר : בבשמיםחדשים
 , עמה נכנסות והיו , היא רוצה שהיתה כמו , נערות ו' ואחת ארוע לכל נסמר והיה)פו(
 עטה ושבאו אמרה קצרה היתה ואם , שחורות עמה שיבאו אמרה , שחורה דהתהאם

 : וגו' באה הנערה ובזה אומר הוא שכן ,קצרות
 דרך בו היה נוי שהיה אפילו לוי ר' אמר . שבה היא ובבוקר באה היא בנערב)פז(

 היא בערב אומר הוא שכן , בלילה אלא ביום מכניסן היה שלא ,צניעות
 : שבה היא ובבוקרבאה

 מתקשמות הכבוד אותן כל אחר , שנית טחו פזי בן יהודה א"ר . שני הנשים ביתאל
 לא , עידניה עלה שינה ובצפרא , אהת לילה המלך בית אל ליכנמ )פה( הודשי"ב
 : בשם ונקראה המלך בה חשן אם כי המלך אל עודתבא
 לה אוטר הגי והיה , דבר טבקשת היתה לא . דבר בקשה לא תו' אסתר תורדבנוןניע

 : ויהרנדצ המלך בו ידע יטלא ואומר . הנשים ככל מתקשטות את איןולמה
 של משלחנו ומאכל תכשיטין לה והביא , לה לחת מנותיה ואת תמרוקיה אתד'בנדןל

 , נערותיה ואת וישנה , המלך טבית לה לתת הראויות הנערות שבע ואת :מלך
 אחיו יכף מן אביה אבי בנימין שנמל כשם לה נתן ומתנות , הנשים מכל להושינה
 בית למוב נערותיה ואת וישנה שנאמר , לה נשתנה כך , אחיו מכל יותרמשאות
 טעם שלא כשם , סלך של משלחנו ולא , משלה אלא , כלום מעמה לא ואעפ"כ ,הנשים

 : נבוכדנצר המלך בג מפת ועזריה מישאלחנניה
 שהיה , תניד שלא מרדכי לה אמר ולמה , סולדתה ואת עמה את אמתר הגידה לא)פס(

 , אותי שגירי זהו תאמר שאם מררכי אטר , הגדולה ומן השררה מןבורח
 המלך שהיה , מנדלך שאני הייך , השררה מן בורח אתה הקב"ה א"ל , שררה ליויתן
 אעמיד ומלכים ושלמונים , שרים אותם ואעשה , נידדת מי ואצל , את מי בת להאומר
 אינם מירושלים ישראל שגלו מיום בלבו מרדכי השב ד"א : אסתר הגידה ולא ,מהם

 שאסתר וידעו , הקביה של עמו על ויעמדו דבר אעשה שלא , העמים עלמכובדים
 , עמה ואת אביה בית את ויכרתו , היא יהודית אשתך למלך ויאמרו וילכו , היאקרובתי
 שהיו , היום כל עליה ומביס המלך זז לא אעפ"כ , תגיד לא אשר עליה צוהלמך

 , תור ]מהו )צ( , אסתר תר ובהגיע ד"א , ושתי את הרנו כאשר אותה יהרנואומרים
 , ברצך אורטל שביתר , אמתר[ היא , הבתריס בין אבינו לאברהם הראה וגוזל תוראלא

 : אסתר תר ובהניע שכה"א , הרשע המן גורלות עליה שהפילאלא
 והמד חן שהטתה , הן מהו לוי א"ר )צא( . רואיה כל בעיני ק נושאת אמתרותהי

 היה המד של מיפה , כ6( )ט )ני6:'ת המד אליו וים כתיב ביוסף , מיוסף יותרלפניו
 הנשים כל ועוד )צב( : והמד חן ותשא שנאמר , וחסד חן טעונה היתה וזאת ,עליו

 ותקוניםהערות
 כתנ' ופ" , '1:'ן 1סמ)ס , מל ס) ז'סגת16ת5")

 סמקי
 , גערות ו' 5") גערות ו' 6חמ )כ) נמסר 1ס'ס )פו( :

 וסמ6מר , 7מ)סentf~ 6 מן )ס )מהן חצין די ע1)ימתס6 סנעת6 1ית נח"ס וגס , גערת סכע נ')קוסוכן
 ממדרס ככת וכן סם נרקיס מ1נ6 . נ6ס סי6 נערג )פז( : סי3ק1ע נסס ע"6 ע"6 7ף ס13י גמאתמ1נ6
 )6 גי , סס סמ7רס כנית סנדסס 6חר מדרם גכ)ס נצן . סמנך 56) 6חת )יגס )כגס )פות( כ"ן:5ד

 ומסר נ')ק.ע מ1נ6 . תגיז ס)6 מריכי )ס 6:ור תמס 1P~h סגיזס )6 )פט( : ס6::טרג נכ"' יטרגמ65
 כהינ סכ6כרסס ס6ע"פ "פי' כ6מ5ע הסף סס 1ני)קוס , נפקוס סמ1נ6 כמו ס1ססקי . תור מסו )צ( :ס5י1ן
 6"ר )צא( : סנריה" סקנסס זכר סהר 1סניע FDnc 'גרוס ס:ו6 מתיירק מרדכי סיס גשר )6 ססס"ר61ת
 כ"כ מונך , בסיס ג3 ועת )צב( : ס)סג':ו מנידרס וס61 סס נייחס מ1נ6 .)וי

 ניפלס.
 : סס

ק):1ן
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לנ ב נוסח אחרים פסםמדרש
 נ"טאעז זו אומר היה אתה תאה שהיה מי שכל , אוהה מקשמות ווו בחצרוכהיו

 : אותט מכבדת כצערא כדי ,למלך

 אימתי ולא , נכנסהז היו איטתי אלא שיהון נכתב לא כולהון )צג( . ונו'אסתר*
 העלקת נאסר לכה , למלך בסה ושנים חדש זמן שיה נכתב ואסתר , יוצאותהיי

 : בועלות ט מכנרתן הע שנים שארבע למד אתה מיכן , עיאסחר
 אנשים נשי אף , הנשים מכל מהו תלבו א"ר )צד( , הנשים מכל אמתר את הטלךתצטהב

 : הבחולות ומכל הנשים מכל נאסר לכך , מביאיםררו
 , העולם בכל כמטון נאות היו לא ושתי של איקונין לוי א"ר )צה( . ושתי תחתוימליכה

 והעביר אותה והעמיד , ושתי של מאיקונין נאה היתה אסתר שנכנסהכיון
 ואחרים הייתי יוצמה לו מגדת היתה התחיל : ושתי תחת נאסר לכך , ושתי שלאיקונין
 שהנעאמ מתייראה והייתה , כבראשונה בתולות טכניון הריני אמר עשה מה , .שתיגידלו
 זז לא מתקבצות, שהבתולות שראה כיון , לי סגדת והיא , קנאותיהן אותהקנאות
 ואעפ"כ , ושתי 4עז שרונ כשם אופזר 4עז יהרוג שמא לי אוי ואומר שואל אלא ,משער
 למלבות תכנסי אל עקה מצוה מרדכי והיה , עמה ואת סולדתה את טנדת אמתראין

 : אתו באמנה היתה כאשר נאמר לכך , אביך איו בן שאני הגידיואל
 קצף לבנה לוי א"ר . הערש בנתן קצף הסלך בשער יישב יסייכי האם בימים)שן(

 אין למה , לאחשורוש אסרה לקרבות אסתר בשנכנסה אלא ותרשבגתן
 משב יהודי צדיק אדם סושיבין שהז ,  עושים הראשונים הסלכם שהע כשם עשהאתה
 , לו אומר היה דבר לו יניע שאם , פתחו על דניאל הושיב נבוכדנצר , הטלךבשער
 יש לו אמרה , בשער יהודי את מכיר לה אמר , מע( י )ול5) סלכא בתרע ודניאלשנאמר
 כיון , בשער יושבין היו ותרש בנתן : יהודי מרדכי ושמו , וכשר צדיק אדםכאן

 , עשו מה , ותרש בנתן קצף שנאמר , קצם שם מרדכי את והושיב המלךשהעבירן
 הכל ויהיו , בצנעה המלך 4עע ונהרוג נלך , ממקומינו המלך והעבירנו וואלאמרו
 שהושיב ענשיו , יפה אותו משמרין היו המלך את משמרין ותרש בטזן כעדייואומרין
 הנוית לשכת מיושבי שמרדכי יודעים היו ולא , ומשיתין עומדין והיו , נהרג יהודישם
 בקיתון נחש נממין )צז( אומרים שהיו אותם ושמע , לעצן בשבעים יודע והיה ,היה
 וינד למרדני הדבר ויודע שנאמר , הדבר מרדכי ושמע , וימות וישתה ויעמוד ,הסלך
 בלילה שנכנס אומרים ויש , לו נאמר הירש ברות אומרים ויש )צח( , המלכהלאסתר
 ולא הכלים ולא השוערים בו ידעוולא

 הויי
 והדורים אלך לפניך אני שנאמר , אדם

 וגו' אשבר נחושה ודלתותאישר
~ftnf) 

 ולמה )צם( , המלכה לאסתר וינד לשכך , 3( מס
 , )3( .סג )סטת ברית ולאלהיהם להם תכרות לא כתיב ולא , למלך שתאמר מרדכי להאמר
 דש )קא( : המקדש בית לבטת רשות לי ויתן )ק( , וה שיהיה מוסב מרדני אמראלא

עגן:1,יש"",;יגי
 מגג גועגגי::;נר,ד.:ג%: ;

 ותקוניםהערות
 , )מלך מס) ר.מ6מר ע) סוoc 6 ססיקח6 וספון 3')קוס, גכ:סות.מונ6 סיג 6'מת' 6)6 ע)'סון גכתנ )6 כגסן)צג(
 גמרך מן סו6 חסדך 6"ר לסתר npSnl זס )סגי סילבוס ססני6 וס):6מר , hpcD nTI~C מסמיקתך1סו6
 סו6 כו' נכעיס סיקס רכ6 6מר נסתר xlhtl סמ6מר וכן סימר סס )סנ:ע ונגמרה , ע"6 י"ג דףמני)ס
 מ1נ5 . 6י 6"ר )צה( : ק)סג'גו ממדרס וסק oc כיגיע מונך , חונו 6"ר )צד( : סס מגיוסמנגורך
 . ססס נימיס )צו( : ס')קוע נסס ע"נ ע"ה זף סקי כמגות 1ק ססני)קוע

 מו~
 ממדרס וסול 0ס ני)קוט

 מונק . )מזך להקמר מריכ' )ס 6מל 1)מס )צפ( : סי)קוס נסס ע"3 פ"נ דף ס13י נמג1ס ומונף ,ס)סגיט
 3קימון גחם געמון )צז( : 013 ססתעורר מרי וע"ס , סי)ק,ס נסס ע"6 פיס דף ס)ו' וכמגות סס3י)ק1ע
 , וסג 0) כקיפון למות סס )1 )זען 6ית6 מ"ג ונסור"6 . וימות ויטחס ועמודסער

 ויסטן  פרגי  ולפ"י
 , סקידט נרות וי"ל )צח( כו': 6מטורוס 3ס סחי וסוס דסכ6 די 3כו61 מורמג* חירך זסוי6ו ניגיסוןע5ס
 סת"ם זנר' טנעמוס

 נכי
 , סמקיס 3ית )כנוח רתות )י וימן )ק( : )מריכי עדס6 כרוח פמגמ6 6מח1'

 )מס י"6 )קב( : סס ניכעס מונף . 6מר נמס )קא(ין"6 : סמקיס 3יה )נגזת יסות )י סגלן3')קיס
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 ב נותח אחרים פניםמדרש66
 אני ידע אמרה אלא , מרדכי בשם למלך אסתר אמרה ולמה )קנ( : המלכהלאסתר
 למלך אסתר ותאמר נאמר לכך , עושה הוא מהקב"ה מבקש שהוא ומה , צדיקשמרדכי
 ובשביס נפשות, הורג אומרו בשם דבר אומר שאינו כל חכמים ואמרו . מרדכיבשם

 : נמלם מרדכי בשם למלךשאמרה
 הנחש והעבירו , למלך שנאמר ותרש בנתן שמעו אומרים יש , יימצא היברויעוקש

 נאמר לכך , מרדכי בשביל , הקיתון לתוך אחר נחש הקב"ה וברא , הקיתוןמתוך
 מצא או שנאמר , ונמצא האבוד לרבר אלא וימצא אומרים אין , וימצא הדברויבוקש

 : וימצא נאמר לכך , אותן ומצא לחנקו ביקשו אומרים ויש , גנ( 0 ליקיםאבידה

 בכנרשה
 בל ]ויציצו עשב כמו רשעים בפרוח זש"ה נקד( . וגו' המלך נדל האלה היבייםאחר

 , נדל ד"א : לרעתו אלא הרשע המן נתגדל יא "( !נ (et)rn להשמדם[ אוןפועלי
 אותו אהרונ אם המלך ]אמר , מלך של בנו שקילל לנולייר לוי א"ר )קח( , גידלולמה
 ואח"כ , הגמון אותו עשה ואה"כ , ארמיגום )קו( אותו עשה , הרנ גולייר יאמרוהכל
 ביוד בנין לבמל כשירד ]קו[ המן נהרג אילו , הקב"ה אמר כך , ראשו[ את מולואמר

 בפרוח נאמר לכך , הכל שידעו נתגדל לכך , פגן )קח( שהיה יודע מי ,המקדש
 יעשה ידיו נמול[ ]כי )כגמול( רע לרשע אוי ישעיה אמר , נדל ד"א : עשב כמורשעים

 עשה )קם( , כסאו את וישם : נדל נאמר לכך , הרנו האלה הדברים אחר , '6( נ ),סערלו
 המלך עבדי וכל : אתו אשר השרים כל מעל ראש ושמו מבימתו למעלה בימהלו

 השערה יבמתו ועלתה אומר הוא שכן , הדיינין אלו )קי( , המלך בשעראשר
 : ו( כס)יגי'ס

 מה , בחרב מפילנו שאתה יודע הוי לו אמר . ישתחוה ולא יכרע לא דמרדכי)קיא(
 שאני א"ל , מלך של ]יווסין[ )הילוותו( )קיב( מבמל שאההראית

 שבע ארצה וישתחוו שנאמר , לאבותינו השתהוו שאבותיך מצית והלא א"ל ,יהודי
 , בנו בן ואני , השתהווה ולא היה אמו במעי אבי בנימין א"ל , יג( )ג )גי6ס'תפעמים
 לא ומרדכי נאמר לכך , לך אכרע לא כך , אבי כרע שלא וכשם , מיני איששנאמר

 : ישתחווה ולאיכרע
 , יום יום עמהם מדברים להיות רחל של בניה היו למודים . ויום יום אליו כאמרםדיקני

 כשראה , '( )ס )גו6ס'ה אליה שמע ולא יום יום יוסף אל כדברה ויהי כתיבביוסף
 , בשלומו שאל ולא , מרדכי זז ולא המן עבר )קינ( , כנגדו עמד לא המן אתמרדכי

 ותקוניםהערות
 . כו' 6גי י71ע למרט 6)6 מרזכ' נסס לסתר למרס כמס )קנ( : מס ני)ק1ע נוונך . ot~nlh יסו ט663סר
 ~hS כן e""hl , 75'ק 6100 6גי 'וזעת לגורס , טס 6ית6 וכך ממונס ס)סק ונ')קוס , סס נ')שסמונק
 וגס , )פגינו ססו6 כמו )חקן 1יס , וימה 0ן3ר וינ,קס נדוור )כך שטס ו610 0קנ"ס מסי 7370 מטקטסיס

 רותחי) אח"כ , מריכי נסס )מזך 6ס;ר 1ת6מר גימר )כך 51") סס ממוסע0מ6מר
 1'13קס מיס מלמי

 ט 1גהנ 3סעוח סג7פס כמו כ'3ק,ס 7נר' סגם ע"נ ס"ו דף ס)1' ))נוח נע) סר3 16)ס . ו'מג6סינר
 : סס ססע'ר1ת' גוס 6' יערס מ"ג נר'ון 636 3מ7רס )ע') עגן . עסי כגוו רטע'ס נסיוח 'ס"ס )קר(,ב[ : 'סס סג) ערס )סגפו 1Cb~ 610 6,)ס , )מרסס ס7חק טס 1ע"ן , מונג'ס נ)ת'ךנר'1

 קיר כ' סקכ"ס" 6מי כך עד כ,-)עי) ג1כו' ככ"י כתוי סס . מזר ט) ננו סק')) )נוטר )1' 6"ר)קה(
 מוספת, )כן , ס)פ:':1 ממפרס 0')ק1ס 30'6 מלסר סי:וחם' 'ט שסר 16)ס , נר'ון b~h )מפרס שוןר,סעת'ק
 כמעות 3')קוס . )3ע) 0ס'רר )קו( : 6סערט'נוס ג") . DIJ'tlb )קו( : Dlpb'3 ססו6 כמו נסכמות 0ת6מר3פ:'ס
 ני)קוס e(h . כינוס )1 עמס )קט( : ערוך עיין , כסרי 3ן ס" '4ה: . פנן )קח( : )3ע) כסירי ג") פנו)גסירן
 מתירס hlot ני)קוס גוונך . 'כרע )6 ומריכי )קיא( : סס ני)ק1ס מונק . ס7'יג'ס %ו %( :סס

 . קימותו עקיב( : וע"ס , 0י)קוס גסס וס h'JO ע"6 כ"ס ,דף ע"3 נ"נ דף כגוי מנוח ונע) .ס)סג'ט
 טמירס ו0ו6 סס נידפס מונך , סמן ענר )קינ( : זיווי נמ' וסי , ני)ק1ט ריכון ומ1נ6 , קרוסיןמקנתי

סגסג'ני
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לף ב נומה אחרים פניםמדרש
 לו אמר , מרדכי עליך שפם לו ואטר , מרדכי בשלום שואל כאילו רעשה המן לובא

 : כ6( :ו )'שיס לרשעים ה' אמר שלום איןמרדכי
 לי[ אין ]חימה חימה( לי )אין צווחת  השש ורוח , חימה המז דיכמלא)קיד(

 : ו( כ,)':ע"ס
 ויפז כתיב , בוזה בן בוזה הקב"ה א"ל , לבדו במרדכי יד לשלוח בעיניו רינון)קמו(

 . : בעיניו ויבז הכא וכתיב , )ו( כס )נושת הבכורה אתעשו
 הוא פור הפיל שנאמר , גורלות מפיל התחיל , היהודים כל את להשמיד המןויבקש

 גורלן הוא אהה חנינא בר המא א"ר . הנורל הוא פור ]הפיל )קאן( :הגורל
 , דנים מול )קיז( בידו ועלתה מזלות והפיל , בידו עלתה ולא גורלות הפיל , בנישל
 מה , בידיהם אתה בידיך אינם הם רשע א"ל , נונא כהדין בידי הם תפושיםאסר
 ישלטו אשר הוא ונהפוך , בידיהם נבלע אתה כך , נבלע פעם בולע הוא פעם הזההדג

 אם דכתיב )קיח( , בידו עלה ולא ראשון ביום פור הפיל , בשונאיהם המההיהודים
 עדן גן נברא בשלישי )ץ( , ג( ,נ )י:'6) הרקיע[ ]כזהר יזהירוהמשכילים שני נבירה )קיט( , כס( )ג )'ימס שכנעי לא וארץ שמים הקות ולילה יומם בריתילא

 , יד( ס )תסיס שדי זיז נברא בחמישי )קכב( , ינ( י )'טבע דום בגבעון שמש ברביעי)קכא(
 ונסה : שבת שומרי ישראל בשבת , י( נ האש אלף בהררי בהמות בששי)קכנ(

 לא בתמוז )קכד( , תורה נהנה בסיון , השן ירד באייר , לפסח מלה בנימן ,לחדשים
 . הנים תשרי בהמה, מעשר באלול )קבה( , אב וכן , ט( 6 ):הום צרה פעמיםתקום

 ותקוניםהערות
 סמן וימלך )קיד( : סדורט טויח טגונ6ר וע"ס , ס')קוט נסס ע"נ 5"ס דף ס)ו' נטות 1מונ6 ,ס)פג':1
 נסס ע"6 .נ"1 יף ס)וי נטוח ומוגף מס ני)קוט ג"כ מונך . נעעיו וינו )קטו( : סם מלקוס מ,נ6 .הימס
 גריון 636 ממתרס סמ6:ור סחה)ת ס,6 , גהח'ך קטון סוס נע'ג'ו וינו ס')ק'ט סם טס"0 1ווס ,ס')קוט
 , ס')שס pup נפג'ס מוספתי סזס סמ6מר כ) . הגיגך נר תמ6 6"ר סור מס') )קטז( : cc ני)ק,עכמ1נ6
 מ6מריס )ססמיס כזרכו סטמיסו ממעתיק רק , ס)פ:'גו ההריס פגים נמורס )סגי מסיס 5))י כפק61'ן

 , 6חר כמנלון 6כ) גריון ~b3h נ6),ת גמ63 סנו6מר )וס דרוס וקלח , )עי)" (hnthi "וכו' 1):לגט)מיס
 ט) סכען חכמיס טמרו 6חר מקמל סנר כנג'ס )נלעס דניס oc 776 גי)קוס סוס כמטמר ס',סוטהר
 sp ונס )כ)ן מתריס גש 6חריס פגיס ונדרס מן ג"כ )קות סו6 , )ו סכין 6סר מען ע) עז סיס5רו
 יומס גריתי )6 % דכחינ )קיח( : דניס סו6 776 חרס ימע . 6מר 7גיס מז) )ק"ו( : עיון חסרוס

 6נ6 כנידרס ועיין , 61רן ס)ו'ס גנר6ו סר6ס1ן גיוס כי סכהונ סנט . סבתי )6 61רן טניס הקותוקילס
 פיז יסתר כמדרס נ6ריכות ,ס ועיין , וקרן סריס גנר16 כי )פ:'1 עמר כקנ"ס )סגי 6' 'וס עלסגריון
 ונ6"נ . סרקיע גנרל סגי ניוס כי . מרקיע כנסר יוסירו ס)וסכעיס סני גיוס )קיט( : כת"ס יכן י"55ות
 )רקיע ע)ס ג' 'וס )1 נ6 ונ6"נ . עדן גן גכר6 נס)יס' )קב( : רקיע גכר6 גי רנס"ע וקמר ג' 'וס ג6סס
 ען פרי סר6ס1ן ניוס )כס לקחתם ס:6מר כסן קותך i'DS~n וכניך 8י)גוח גכר6ו ני רכס"ע )סגיו6מר
 , סמ6ורות ננר6ו סרניעי ניוס . דוס נגנע1ן סמם נרניעי )קכא( : ע"6 נסערס סס ועין . 1ג1'קדר
 ומס . סס o~nc סס (aTpn גי גבוח דבר ו,ס וסייס סי)קוס נסס וס סני6 ע"6 5"ע זף ס)ו' מגותוגע)
 גסס גמס)ו ih1C'1 , 1כ1כנ,ס וירח תמס גנר16 גי רגסיע )פגיו 6מר ט31 )קח גמזרס ממגו וט1נסט'ס
 גונעיס עוג ס)קח סנרי כי ממגו ונשם . עכ") )י מטתחויס כוככיס עמר ו6ח7 ומירח ססגוס וסוססג6מר
 ני 6"נ וגמ7רס גכר16, כחנויס' כ' סכתונ )מון סנ'6 . סד' ויו נממיסי )קכב( : גריון hJhממדרס
 )ויתן גכר16 ני 6קסס6רד ופ"י פ6רנו6 כ"י נגוסת ססנ6תי ע"כ נסערס וע"ס , זעומות נסמות:נר6ו
 נר6 ותרכנה  שיחן 6יחכרי5ו ניס ד' ג"כ סניך וגת"ס .  כסן לשמוח  טתירין ניסרק) סדי וויווכממות
 , ננר6ו נטתי כממוח : 6)ף נסרר' כסמות נססי )קכנ( רנ6: 'ומ6 )סעוזת 7'סר6) )כגסתךד6חעתדו

 ניס 7' בת"ס וק , וחוס 076 גגר6ו ג' סג" ונתיג . מממשי נ'1ס סמורך נססות מלת )מסוק 'ס)כן
 קירע נתמוו כ' וסכווגס , סכתונ יטון סנט . )רס מעמיס הקוס )6 נתמו )קכד( : וחוס 076 "ולחנלי
 רנסנס סקנסס 3ס:י ס6מרו ו6נ נחמוד סנור) ע)ס )6 )מס ועוד י"6 6ות ס"ז לסחר מדרס ע"ן , ,סרות
 : ע"ס מערס  נ6"נ )ש3 ועיין , חמסס ונע חמסם כחטו )נגיך כס "לרעו סורעגותדייגו

 נמזרס סכול כמו סהומס סטיגמה וכוח 6)1) ססני6 6חר סס לסתר נמ7רט . מסמס מטמר נעו))קכה(
 וסול , נסמס )מעמר ojw י6ס נ6)ע נרמז תמן ?תמגן כסר6.4 נסמס מעטר וכות וגס שד ס"ס6"ג

ממדרס
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 ב נוסה אחרים פניםמדרש88
 מלאכת וננמר )קכח( , חתכה כמלו )קכז( , בול בירח הבנע נבנה מרחישן)קכו(
 מזל שבם , עז( יו )גו6טיח העזים גדי עורות ואת ונזכר , נדי מז* טבת )קכמ( ,המשכן

 : כדנים[ לבלעמ דנים אדי , ניט( )וטח לצ דלה דלה ונם כהנה זכות ,דלי
 ישן ואכלתם וכה"א . עתיקים ישנו כךצ , אחד עם ישנו אחשותש למלך המזרי14בטר

 עדנות ודתיהם )ל( : ויון מדי בבל לדטתריב להם יש ישנו ד"א : '( ט )רי6נחנן
 לשבעה אחת , האומות מכל וטעמתין , משונין הם כה וראה בוא מרי א"ל ,. עםמכל
 דברים וקורין , כנסיות בתי ופותחין , שבת אותו וקורין , ארנ-א )קלא( עושיןימים

 עומדין הן ואת"כ , אחד ה' אלהינו ה' ישראל שסע אומרים והן , להשמעשאפשר
 ואה"כ , הזדים הם שאנו אמרו והם זדים, ומכניע בהפלה אוהדים והןומתפללין,
 נותקן הן כך ואחר , דין בנו הקב"ה שיעשה הם ומקוים , ומשפם צדכף אוהבאומרים

 :  לך  אויביך  ויבחשו ואומרים , בעילה אותנו וששלין תורהמפר
 ר' ~מר , ו( 1 ונגויס אחד ה' אלהיט ה' בו  שכתוב אותו לו ישן )יב( . אהד עםיזטצ

 לא הנה דכתיב , שינה לפני אין אני רשע הקב"ה א"ל אלעזר ר' בשםברכיה
 שמחוך חייך , שינה לפני שיש אמרת וארצי , ך( קג5 )ירסיס ישראל שומר יישן ולאיטם
 : סח( עת )תסרס ה' כישן ויקץ שנאמר , העולם מן ומפסנו האיש אורד על מתעורר אסשינה
 מבקש ואתה הם ישנים אחשורוש לו אמר , המצות מן הם ישנים , אחד עם ישאד"א

 , לבבל שעשו כמו , שלך טמטוניות על באים שהם , נביאים כטה להם יש ,חדרים בהדרי נתון את אי ערק את להיכן א"ל ערק אנא להון יכיל אנא לית א"ל , עליךלעוררם
 וי' הכי י' , הם ומפוזרים מפוזר א"ל , כו( ג )'ימ'ס מאבוסיה פההו מקץ לה באושנאמר
 ועלמת אינה זו פרדה מה מפורד אע , עליה ובאים מתכנשים שהם ב"ש ליה אמר ,הכא
 בתורה רבם משה להם כתב שכן , העולם לאומות וזוכה קולם מהם אחד אין כך ,זיע
 פרעה מיתת על בו ושמחים , פסה ששטו חג להם ויש , ג( 1 )יגויס בהם תתחתןלא

 כל הקב"ה יבער כך ואומרים , מביתם המץ ומבערין מובות, כמה להםשעשה
 : ןאויביהם

 מן )ק"ג( רצונך אם . כסף ככר אלפים ועשרת לאבדם יכתב אוב המלר עיאם
 על הממבע טבעו והם , האומנים ידי על ושוקל , מביא אני שבביתיהגרוטאות

 , ממני לקחתם מבקש ואתה הואיל אחשורוש לו אמר , המלך גנזי אל להביא ,שמך
 , לך מוכרן איני , אחד ה' אלהינו ה' ואומרים משכימים ביהם היהודים אותםאם
D~Vולעוג ולטיחון לפרעה שעיטה כשם לי יעשה שלא אני ומתיירא , בירי פקדון 

 לנבוכדנצר שעשה מה אני זמר , ולמנחריב וליבין ולמימרא מלכים ואחדולשלשים
 ועליהם לבלשצר וכן , בהמה כל ועם היה כל עמ שנתענה נקלד( , ביתו אתשההריב
 הן אמת המן לו  אטר 4,  קשה אני  אף ן יג( יג "תכ ויאבדם ללוים משגיא אומרהכרעב
 ביצו שנחרב עכשיו אבל , להם רצוי שהקב"ה בזמן שהיו , שאמרת הדבריםכל

 ותקוניםהערות
 מוח נו) כירח נריגתז3 גחגתו , ט) מלח מנית גכגס מרחסון )קכו( : תכריס נסרחות ס5סג'טממגרס
 ועיין , סרס וכות נמרמסון מונף רנס וג6סתר 6"ג וכמדרס , 5ח( 1 )מ"6 מכית כגס ססמיניסמדס
 : סס הסתר כמדרם וסרס"ס סרד"5 כמיוסי ע"ן . חגוכם כסמו )קכו( : ס"נ 3סערס מס 6"נ3מ7רס
 נכס5'1 כעסליס מגיג* 6"ל סמ65כס % olrnl פ' רצתי פסיקתנו עיין , במסכן מ65כת וננמר)קכח(
 גריון ~b3h וע"ן , נמקות O"DI סס הסר כי גריס . נדי מלו סגת )קכם( : ממסק מ65כתגנמרס
 6"5 . טס מכ5 סגות ודת'סס )קל( : )גו 057 57ס תם 3ו ם:6ג1ר ממס וכות 7י' סס מונך וכן ,סעויס נחיי עורות ו6ת סג6מר יעקד וס נדי סס וס"ס , סמלות הנדוק 6מר , י"6 6ית ס"ו לסתרוכמדרם
 : ג:סיוח נתי פותחים )סגיחס סוס 6'ן ו5מ5ך עס ומתחיך , ני5קוע גסמט כוסיות נתי ופותתין עימרי

 , ג')קוט גמ65 סמ6מר ספחות . גו' סגחוג אתו )ו ימן )קלב( : ממגי גע5ס פהרו:ס . 6רגי6)קלא(
 סמ6 סי5קוס 536 , 6' נוסת מהריס סריס גמךרס גמ65 גי ו6ף סס נ'5קוס סטנ6 סקס מטר הסרומס
 סטמיס סמעתיק כ' ספק וקין , סס מחסר 6ח כסיס מוססתי 5גן , 3' )וק6 6חריס ל;ס:יס מ6מריסרק
 סכת )קלך( : גרע ערך o~no ערוך ועיין , וסט נין גסף 3ין מלכוח מיני ג5 פי' . סגרוס16ת)ינ( : 6' אוסת 5יח6 חג 5סס וים נפקוס סמונך OI'Dt גן וכמו 6', מכוסח ק5ת מסהס נס ,קותו
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לה ב נוסח אחרים פניםמדרש
 , ממצרימ כשיצאו ריבתי ס' חשבון לך מוכם אני אגל , עליהם כעוס הוא ,ומקדשו
 אלפים עשרת לנלנולת מבקע שלך( )פירוש עולה והרי , לגלנולת בקע ריבוא מ'נתנו
 כסף,ככר

 ובשי
 אס להקיעה שויין שהם

 שוי
 ככר אלפים ועשרת נאסר לכך , לך

 , כבודך בשביל אלא , לך מוכר אני , אותם ליקח מבקש אתה אם היך א"י ,כמף
 אם אבל , לך מוכרן אני , בידי והכסף בידך הן עלו אם , גורלות ונפי ואתה אניבוא
 , נורלות שניחם הפילו , בירי פקדון שהם , לך סוכר איני , בידך והכסף בידי הםיע4
 , בידו העם עלה המן של עוונותיו ועל , ג( ד )ע6) נורל ידו עמי על צווחת הקדשורוה
 שהצר המלך ריאת , הכסף על גדולה צרה להמן והיצר , הכטף את לך שוקל אניוא"ל
 : מהפקידן ולא כהנכרן לא כבקש אית , לך נרכן הכמף לו אמר , הכסף עללו
 , בעיניך כטוב בהן לעשות והעם לומר צריך היה . בעיניך כמוב בו לעשותוהעמ

 בכ5 שנאמד , להקב"ה אלא להם נזקק אתה אק אהשורוש אגל , כן אמרלמה
 : טו( נ6 הסיס בצרה אנכי עמו וכר42ב , ס( סג )עעיס צר לוצרתם
 שישראל ביום שבו , אותו מטכמכין שעוונותיו לרוטן לו אוי , הסלד שפריייקראו

 כתוב היה וכן , שיהרנו עליהם גור ביום בו , בירושלים הפסח אתשוחמין
 לכל ושונאים , אומות של דבבין בעלי שהן היהודים עם על לכם אנו מודיעיןבאגרת
 ולכלות להרוג אדר לחדש י"ג ליום עתידים שההיו , האומות לכל ומבררין ,הלשונות

 שנכתבו קלוומין לביזה ונכסיהן , אחשורוש המלך מדינות שבכל , היהודים כלאת
 : המדינות בכל אותה שיפרשו בשביל האינרות לכל אותההסיעו

 להם ואמר לישראל צווה והקב"ה . דחופים יצאו הרצים וגו' דת להנתן הכתבפתשגן
 לכך , בניכם נסכרו ומשתה מאצל שמתוך )יה( , עוונותיכם מכם נפרעו הרי'
 בכיה הקב"ה והפיל )יו( , נבוכה[ שושן ]והעיר לשתות ישבו והמן והמלךנאמר

 הולך אדם , וכעזה הגנ מן ונפלה פירות לשמוח הולכת אשה , שושן בתוךוערבוביא
 : נבוכה שושן והעיר שנאמר , וסת בו ונופל הבור מן מיםלשאוב

 רפרשה
 שנאמר , נבוכדנצר של לצלם שהשתחוו מים כלייה עליהם שננזר אנייודע מרדכי אמר , נעשה אשו כל את ידע טהו )קלז( . נעשה אשר כל את ידעומרדכי

 : ידע נאמר לכך , 'ס( ככ )טמזת יחרם לאלהיםזובח
 יעקב ויקיע שנאמי יעקב , בחנם בנדיהם שקרעו אהד זה . בנדיו את מרדכידיקרע

 אורל אתה למחר , בנדיך קרעת חנם על הקב"ה א"ל , )ו( )ו )גיבשתשמלותיו
 שמלותם ויקרעו , שבמים , ו( מז )נישח עיניך % ידו ישית ויוסף שנאמר , עמוושותה
 אוכלים אתם למחר , בנדיכם קרעתם אתם הקב"ה אמר , יג( מד )נו6סיח וגו'ויעמום
 למתר , בנדיך את קרעת לחנם הקב"ה א"ל , בנדיו את מרדני ויקרע , עמוושותים

 : נצלבהמן
 של פלמרין לשער והלך , ראשו על אפר נתן שעה אותו , ומרה גדולה זעמהדיזעק

 מרדכי היה הדיום וכי )יח( , ונו' המלך שער אל לבוא אין כי , בו והזרמלך
 ותקוניםהערות

 נמכרו ומסמס מ6כ) ממתוך )קלה( : וחיס נסמס כ) עם סחתן נסעות ג')קזט . נסתם כ) ועם חי0 ג)עם
 ת6כ) מהוך 6ח'גס מגרהס 6חס )סנסיס סקנ"ס 5מר 6ימ6 6' :וסח 6הריס מגיס נמךרס )עי) ,כגיכס
 סחר סם, Vl~S'J מוכך . ג:!0 סקנ"ס ספי) )קלו( : כ"ס 6וח ס"ז רנס לסהר וע"ן , )מהותשנו ורגמן וסטך סס"7 , ומסתס מ~) מתזך 6הכס ויוקם bs סמן סרי )חס, )6כו) ויסגו ס:6מרומפחס
ol'D1nhr.l זגר )טסות יכו) 0'6ך המסיס סיו "ס" ס.ססס נ')קוס גמ65 גנוכס סוטן ומעיר ס:6מר (גזוcr) ישע סיס כי כ)) חוטם סיס )6 וסיף tnlrul (רסו6ס 'דע מרדכ' כך גק brn5 '"חסונם ע 

 מס oa וכיין , סי)ק~ס כסס ע"כ ק"ו זף 0)ו' כמצת שכ6 ס)ס:י:ו מסמורת ור.מ6מ;.והט:יוח".
 : כוסססהעורר

 ממדרס htrl סט (Dt~st מונק : מרדכ' סיס סד'וס וע' )קלח( : סס נ'5קוס מונק , 'דע מסו )קלו(]וא[
ס)ס:'ט
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 ב נוכח אחרים פתםמדרש90
 ושסע נלבה הרהרה חנה , צווחות אלא , לחיגרת שומע הקב"ה אין וכי , צווחשהיה
 ומה / 'ג( 6 מ"6 וא' לבה על מדברת היא והנה אומר הוא שכן , נתישתה אתהקב"ה
 יצחק ואמר צווח מרדני היה אלא , ין( טס "ס שאלתך את *רק ישראל ואלהי שםכתיב
 והרי , אחזו וברכת קולו שסעת , לפניך עשו שצווח הצווחה , לי עשית מהאבי

 : ומרה גדולה זעקה ויזעק נאמר לכך ', חרב להרינת סכוריןאנו
 ואפר שק אומר הוא שכן , השק על ישינים היו העם כל , תו' ומדינה סדינהוכל

 : לרביםיוצע
 אומרים יש )לס( . מנוד המלכה ותתחלחל לה ויגירו ומריסיה אסחר נערותררזבאנה

 היתה שנה י"ב בת וזינוקכן וכי לומה כפזטה ואל , והילה היתהמשברת
 שנאמר , נתחלחל בהזון שראה ובשביל , שבעולם ניכור ישעיה הרי ,שמתחלה"ת

 להלכי בנדיםדרזש4
1 

 כתיב ביעקב , לר.אשונימ שעשה כש6 , ניסים הקב"ה לי שיע'טה עדמכאן וי איני אטר )קם( . קיבל ולא ~עליו יתקו ולהמיר מרדכי
 וכן יב( , שמם שלש לו הלה לא ובאחאב )קמא( , )ו( מ )נוט" במתניו שקוישם
 הקב"ה לי שיעשה עד טשקי זז איני אס ואף , טשוטרון רעב שז כלה לאביורם

 קיבל: ולא נאמר לכך ,ניסים
 אשר כל את מרדכי לו ויגד זה מה ועל זה מה לדעת ]וע'[ להתך אסתרררזקרא

L-~L
 אהד שילכד לו שאסר זה, נען זה טשיבין היו השדש ברוה )קטב( .

 בדרך קרך אשר שנאמר , עמלק חיא קרהו שאין , ישראל את ולקה ענלקטזרע
 : 'מ( כמ)ולס

 , Dp" ש לו ושאחנן המלך מן שתבקש אסתר את להראות , הכסף פרשתדארז
 : עמך שהם תגידי לא לאסתר אוטר היית לא אומרוהוא
 כשראה )קטד( . יודעים המלך מדינות ועם המלך עבדי כל להתך אסתםדרזאמר

 , שוב אותו מוצא אתה שאין למה , והרנו בעמו ויוצא נכנס להתךהטן
 : הקודש ברוח משמשת תהא והרנו והואיל הקב"האמר

 והצלה ריוח הזאת בעת תחרישי החרש אם כי ינו'[ אסתר אל להשיב מרדכירי4לכ:ר
 שותק שהקביה סופך , עכשיו את שותיהן אם )קמה( . ונו' ליהודים:יעמוד

 אביך ובית את שמא , מניחן שהקב"ה מוברת תהי ואל תאבתי ואל לבא,לעתיד
 קליהם וכשבא / בים שונאיהם ומבע , בכוריהם נפשות ששחם , במצרים להםהייתם
 והצלה ריוח עכשיו ואף הרב, לפי עמו ואת עמלק שז יהושע ייחל1ש ,שלק

ן
 : ליהודיםיעמור

 טובים דברים ד"א , ניחומים דברי להשיב מהו , מרדכי אל להשיב אסתרדרזאמר
 יג(: כס )מטיי ישיב אדוניו ונפששנאמר

 שאכלו אותם , הנטצאים מהו )קמו( . בשושן הנמצאים היהודים כל את כנוסל
 , כדת לא אשר הסלך אל אבא ובכן כן אצום ונערותי אני ונם , יצומוהסעודה

 ותקוניםהערות
 סלט )מלמרס nislp מעקת כמט וכתם , ס')קוס נסס ע"6 ק"' וף ס)ו' מטת 3ס' ומונך ,ס)סניגו
 שסתר 1נמ7רס , וססי)ס סיתם מעונרת שמריס ים )קלם( ; ע"ס מריס ג3עו7 (cthlp )געזיסוכמס
 וכוו:סס , טנרס O)'DO כמרין 7סכ6 ורכנן ,  גרס ססרסס כמרין דממן רננן סמ3כס והתחסל מ 6ותש"ח
 ן  גריוו ניבי ול"ו  ייפגעו,  כמקמר כוו:תס דטג6 ורסן ,  ע"1  פסילי  גנני )נמרק יממן)ינגן
 )ו חנט )6 ונ6ח6נ )קמא( : לסלע ממ7ר6 וסק סם ני3קוס מונף כו' 11 6יגי 6מר ננסים ותסרח)קם(
 6ת חוס ס)6 סג'ס סקס )1 מקס )6 ושכשגס , ג,( כ6 )נול נסרו ע) סק ו'סס לתיו  במתיג .  סג'ססקס
  פיימרון. רטל  מיץ כ3ס 63 ניורס וכן )קטב( : 6( כנ )מ"6 מגיס סגם רסנו כשכתיי מגיס ס)סמסק
 6זס 6'ן ע"נ '"י העג'ת וננמר6 , מסומרון רענ סכ)ס עד סקו 11 )6 5") ו)7עת' . סס נ')זסות"ס
 ):1"כ נסרו ע) סטק ומגס כעס וירק סג1:6ר 6ה6כ גן סברס גסס כן hlh 06 סק )הנול רס6'חסונ

 נתרנוס  מונף  לרזו.  יפן  כפרין  לקמר( :  סם  כיליון פיצי .  כשינין סיו סקול נרע )קטנ( : )(1
 . סגמג6יס מסו )קטו( : סס וייקוט מונ6 . פכסיו 6ח סומקת  06  לקמה( :  פס  בילקיפ וכן ,רונסון

קונך
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לו ב נוסח אחרים פניםמדרש
 : לעוה"ב חלק לי ויהיה הזה בעולם עליהם שאהרג וכדיי , עמי הם עליהם מתה שאניואע"פ

 , תענית לגזור אמרת הרי לאסתר ואמר מרדכי נענה )קמו( , אבדתי אבדתילמאשר
'--- -  ניפן ראשון יום מן , בהן שכתוב , ת.גנית סנילים "במל )קמה( ינול ואיני 
 ואת , בהון להתענא ודלא , בהון למספד דלא , התמיד קרב עשר שמונה יוטלועי

 בו ובט"ו , הפסח את בו ששוחטין יום בי"ד , ימים ג' שיצומו )קמם( , תענית גזוראמרת
 אם , ישראל של זקינן את )קנ( לו ואסרה שלחה , התנופה עומר קרב בו ובמ"ז ,מועד
 מצוה לבטל מוסב , תורה למה ישראל אין אם , יפים המועדות מה בעולם ישראלאין

 : התענית וגזור עמוד אלא , השמים מן עלינו ירחמו אולי ,אחת

 הפרשה
 , השק והפשימה מאפרה נערה . מלכות אסתר ותלבש השלישי ביום דילוי)קנא(

 מלכות מלכותך אומר הוא שכן , מעלה של מלכות מעין הקב"הוהלבישה
 כראות ויהי וגו' הפניטית הסלך בית בהצר ותעמוד )קנב( : 'ג( קם: הפט עולמיםכל

 אותה יראה שלא פניו את הפך , אסתר את המלך שראה כיון , המלכה אסתי אתהמלך
 המלך כראות ויהי , ווי צווח והוא , בטובתו[ שלא פניו את ]תולים השרת מלאכיוהיו
 אשר השרבים את לה והושיט , ;יניו האירו אותה כשראה , עינע על םנוויריןשהיה
 והגיעה משכה מיכאל אומרים ויש , השרבימ בראש ליגע כח לאסתר היה ולא ,בידו
 נפשך ששמת , שאלתך היא גדולה רואה שאני מה , המלך לה אמר , השרבימבראש
 להזוז מוב המלך על אם אסתר לו אסרה , ותעש המלכות חצי עד היא אם , למונועליך
 מה )קננ( . וגו' המשתה אל היום והמן המלך יבא בקשתי את ולעשות שאלתיאת

 הם למודים עמלק של זרעו שכל אלא , המלך כדבר אעשה ומהר לומר אסתרראתה
 בשאול וכן , ט( 'י )טרח הנבעה ראש על נצב אנכי מחר אומר הוא וכן , במחרליפול
 הוא מחר , הטלך כדבר אעשה ומהר כאן וזו , טי( ט )ס"5 וגו' איש לך אשלה מחרכעת

 : המלך כדבר אעשה ומחר נאמר לכך , מלך של קולוומין )קנד( למחרעושה אני לו אמרה שעה ואותה , לו שומעת היתה שלא אומרים ויש , המלך כדברשאעשה
 מהרר , י( עי (oticn מהיי אהד עצביתם יטבי דיד אמי ' המז את מהיי המידדי4*כור

 : אסתר דבר את לעשות המןאת
 נתנה , למעודה הטן שנכנס כיון , אמתר עשתה אשר המשתה אל: והמז המלךדי2ב44

 בין קנאה כונסת איני אם אטתר שאמרה , ההן של כתרין אצל שלה כתריןאסתר
 , למלך מזוג הכוס והיה , בו שולמת אני היאך לאו ואם , עלי חביב שהוא , והמןהמלך
 ולשועת , אסתר של עסיקין שאוכל מומב היה לא אומר והיה , לו ורע רואה היהוהמלך
 : ס6( גג )מסי וגו' לחם האכילהו שונאך רעב אם דורשת היתה ואסתר , המן ולאכוסה

 , זז ולא , מלפני מרדכי יזוז שמא הטן אמר , לב וטוב שמח ההוא ביום המזדלצ4*
 הריני אלא , וימות לבעמו אני יכול אמר , חימה מרדכי על המן וימלאמיד

 ותקוניםהערות
 ק)"1 דף סיו' נמנות ומוגף , סס 3')קוס מ!נ6 . )לסחר וקמר מריג' גע:ס )קמז( : מס מלקוסמונק
h"D: )ני"ד ימים ג' סיגומו )קטט( : ס"6 חעג'ת מגתת מס' ס61 , תעג'ת מגפת )נט) )קמח 

 ע"6 ולק"ו ע"כ ק)"1 דף ס)1' נטוח ועיין , )פויסו נמדרג 0?61 נמו סניף h"D 1ס"ו ע"6 ט"וסגעס ורס"י , טיסן !ט"ו וי"ד ני"נ סיו ימס ג' סתכ!6ר ו' 6ות פ"מ רכס 51סחר סיג סדר"6 עוין .וכס"1 וגססי
 נפדר"6 . יסים סגו1עדות מס נעלס ימרק) 6ין 06 'סר36 0) וקינן 6ת )קנ( : סס גסן"6 סרד"3ונסי'
 סניסר56 וש סס לסתר ונמדרג . rc~c )מי יסרק) 6'ן 061 ,ס דגר קומר 61חס )סגסזרין ר6ס6חס

 וי : ססח 610 )מי י0ר6)[ 6'ן ]5ס סנטרך) וקן )הקן ים , מסח 610למס
 נסס וס סניף b"P קמ"ך וף סלי מנת ונע) , ס0 כי)קוס מוגף . סס)'סי ניגס גיסי )קנא(]ןץ[

 ס1"ס ממדרס סו6 , 05 6דס יס וכי עמ' 1,1מו 0ס כי)ק1ס וס מ)ס:' 1סמ6מר ,סעק!ס
 מונע לסתר. ר6סס מט )קננ( סס: נ')ק1ס מונף נחגר. 1חעמוד )קנב( : ס5יון וחסר ג"כמזמור
 : עמ' סי' . קע1יסין )קנד( : סי)ק1ע נסס b~D ק;"נ לף ס)ו' כמרת ומונף ססמ)קיע
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 נ נוסח אחרים פניםמדרש2י
 אשר ה' )אני שנאמר , האש מן אברהם הציל , להצילו הקב"ה יכול דבר שמטשעה הרי אסר אלא , לצולבו ראה ומה )קנו( , פלניא דיסקיא אדם בו ללמד )קנה( ,טלאו

 , ק ע מממיט כשדים[ מאור והוצאתו וא' דאלהים ה' הוא ]אתה כשדים( מאורדצצאתוך
 מן ליעקב , יג( כג ((ntrht הנער אל ידך תשלח אל אומר הוא שכן , השהימה מן*צחק
 שנאמר מהרב, משה עו(, מם הס רע מכל אוחי הגואל המלאך שנאמר ,המלאך
 משה( לפני )בוקעים אוטר רבא שכן , הים כק ישראל , י( ים )סרות פרעה מחרבייצלני

 : יכול אית הצליבה ומן , דבר מכל וכן , יג( עם )חספס ויעבירם[ ים]בקע
 : 6( מס )גו6סיס למתאפק יוסף יכול ולא כתיב בייסף . ביתי אי רבא הטזויתאפק
 הכהטל אמר , אהובתו בבית היה והוא , אוהביה את הביאה מיד . ונוי אהביו אתויבא

 גומלות כעגלות זנות ובני זימה בני אלילים עובדי שכל , לקומו פוק ליקרע בעלךיצא
 וגו' קטנה אחת כנשה אם גי שנאמר , כרחל משולות ישראל בעת אצל , זו אתזו
 , העגלה טנטלת לחבירו אומר אחד , כעגלה משולות אלילים עובדי ובנות , ג( ינש"ג
 בענותי חרשתם לולא , לפלשתים שמשון אמר וכן , למחר עמי ושלך , היום עטךשלי

 אוהביו את ויבא אומר הוא שכן , אוהביה אחר חוזרת היתה הטן אשת אף , יח( יד)טסקיס
 האיש אותו למחר , הזא"ז הגדולה בידך מה וצווחה יוצאת קול ובת , אשתו זרשואת
 הוא וכן , ונו' המלך עם המלכה אסתר הביאה לא אף אומר הוא שכן , נצלביהיה

 : ונצלב , עז( מ )נירית בחלומי אם אף האופה באותואוטר
 הרשעים הם למודים , ושותה אוכל שאני מה לי ערב איני . ונו' לי שוה איננו יהוכל

 אומר הוא וכן שביעות ונפשם מעדנים אוכלים וצדיקים . שבישן ואינןשאוכלים
 מלכו מה אשתו זרש לו אמרה , כס( 'ג )מ:)' תהטר רשעים ובמן נפשו לשובע אוכלצדיק
 משולין שהן עסוקין היו הרבה , לן ולא לך לו אמרה , הוא יהודי לה אטר , זהשל
 מאבד אילו אף אסל , מוחו מוציאה האדם על נפלה , נשבר אדם עליה נפלהכאבן
 אוהביו לו אמרו , אומרים אתם מה לאוהביו אמר , אותו אני מאבד לי אשר בל אתאני
 גךלומין יהא לא 4ו צווה והקב"ה , אמה חמשים גבוה עץ יעשו )*קנו( אלא , לזו תשמעואל
 מפייס אני ומה ו( יח )נוססים , העץ תחת עליהם עומר והוא , לאברהם עושה אני ומה ,לו

 עץ לך מביא ואני , למרדכי לצלוב לי אומך והוא , כס( סו )אות עץ ה' הורהו ,לכהטה
 ביום לכם ולקחתמ אומר הוא וכן , ו( י9 )נמוגו ארז עץ הכהן ולקח , תחתיו ]להגן[~המן(
 אילו הקב"ה א"ל , סשה של דבריו על והסכים המז עמד , מ( בג ),'קי6 עץ פריהראשון
 איכפת מה אומרת היתה , האנשימ ולא הנשים או , הנשים ולא האנשיםלקחתם
 עמ הקטנים , רגשימ עם האנשימ לקחת אלא ,' רחמים סלה יהרי ,לשלם

 , 9( קם )וסייס סלה לסו ירומו אל הסוררים תפק אל זממו , מצליח מלאכתך אין ,התינוקות
 , ג( מי )עע'ס יעקב ]עבדי[ תירא אל לו ואמרת , מתיירא יעקב היה ~פניךהלא

 אתכם אעשה לא ה' נאם ההמה בימים 'נם שנאמר , מבניו כלייה עושה שאיניליעקב שנשבעתי שבשעה תיראו אל אומר והוא , מספד וקשרו , להרינח נמסרו למדיכשבאו
 , בי וחוזר אותך ומוכר לך, אעשה ולא לך אומר להיות למוד אני 'מ(, ס )'ימסכלה
 הגמון שהיה )קנח( פרשנדתא לבנו שלח אלא , מצא ולא אמה נ' של קורה ומבקשחוזר המז והיה )קנז( , גט( יג )גמיזה יקימנו ולא ודבר יעשה ולא אמר 'ההוא אומר הואשכן

 ותקוניםהערות
 3מ6מר )13315 ר6ס ומס החרג"ו רמו נכיף ומתמי) , מס נעטס :מ65 )6 וס . e("h 7'סקי6 6דס נו ))מד)קנה(
 )דעתי נתר 36) , 5)ט וס כעטר סוגים ויסקס 6דס בו ))מוז סגווגס מס כי , סחר 5ו 6ין וסמ6מר , אסומר
 סמונ6ת סמ)ס וס" , דיםקפלינא 6חת מקס ו)עסוחס )סמגירס וים )סתיס וגח)קה ותתנסו סמבותגי

 וכתכ , ומוסרי הורתי סי' ס)' ודיסקס)יג6 גימורו יודע כוס ססו)מ עמדט גסס 7סזס)ן ערךכערוך
 מורתי דיסקפ5')6 6זס כו ))מד סכו1גס 3כ6ן וגס , 1)'מוד מוסר disciplina רומי נלסוןשמוססי
 רג"1 רמז נסלח ניכסס , 6מס ג' ננוס ען תעסו )'קנו( : סס נפקוס מונף , )15)נו ר6ס ומס )קנו( :ומוסרי
 מכרס 56 וכון תסתר" עמדרס ומדיין . כו' ק)ווסן 'סיס 65 5וומ וסקנ"ס גו' ננוס ען יעסו כתיג 1ו"305'6
 לסתר ונ')וןס , ומנקם חוור סמן וסיס ען )מרדכי )5)וכ )י 16מר וסוף מן סס ני)קוס ומסר נ; 6חריססגים
 6מס. י' סל קורס ומנקט תויר  סטן וסיס )קנס : 6הריס  O'iD למדרס נ"י וכוון "מדרס" כטס  וז סנ'6 :"ו 6)ףלמג
 , החר:"ו רם, טף לפקוסמוט

 ומוני
 סנטן מטיס )קנח( : שלקיט נסס ע"6 ר4"ו דף סכוי מיות 3ס'
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לז ב נוסה אחרים פניםמדרש
 שעביה , אטה נ' נסר של ארבו שהיה , נח של מתיבתו אחד נמר ונטל ,בקרדוניא
 זכי כתיב שכן , לעולם מבול שהבהר עלם דורות שידעו , לעולם זכרון אותוהקב"ה
 מאחריו אשתו וחבם , זכרון הניה מדום את כשהפך ואף , ד( יד )תס)יס לנפלאותיועשה
 ערוה זכר למה , מלח נציב עומד הוא עכשיו ועד , ט( יט )נואית מלת נציבותהי

 , להמן וסילל דריוש ועמד , עולם בורא של שבהו מרננין )קנם( הדורות שדיו ,לנפלאותיו
 דנא פתנמא יהשנא[ די אנש כל ]די ישנא( די )ואיגש אומר הוא שכן , קללתי בוונגע
 מביתיה מותי שהוא הקורה לו ואמר והמכים בלעם ועמד "(, 1 )טצ5 ביתיה מן אעיתנסח
 נאמר ילכך , 'ט( גג )גמזגו יעשה ולא אסר הד"א אומר הוא שכן , עומד הואלעצמו
 ואוכל לסעודה המלך עם נכנס אתה כך יאחר , YSy מרדכי את ויתלו למלך אכדרובבקך
 ויעש המן בעיני הדבר וייצב שמה, ולבך כננדך, צלוב שנאך את וראה , לך וערבושותה
 מ(,1::רדכי י )קצה יפול בו נומץ חופר שנאמר מה ולבניו,לקיים לו צלוב עושה הואהעץ,כן
 ה(: " תהתיו)ממי רשע ויבא נהלץ מצרה צדיק שנאמר מה נחלץ,ליים צוקה ומכל צרהמכל

 ופרענה
 אין , 1( ) הנג'ס רנה ולבקר בכי ילין בערב זש"ה , המלך שנת נדדה ההואבלילה

 עונה הוא אותו קוראין שהן בשעה אלא , בצרה ישראל את משהההקב"ה
 , אחשורוש של שנתו נדד , הקב"ה עשה מה , מתייראין ישראל שהיו ובשביל ,אותם
 בבקר והשכימו , ביגרב מצירין ישראל והיו , למרדכי הטובה אותה בל עשה כךובשביל
 שנת נדדה ההוא בלילה ד"א : רנה ולבקר בכי ילין בערב נאמר לכך , להקב"המזמרין
 , פמהים בלילי היו וארבעתן , ההוא בלילה נאמר מקומות בר' הלבו א"ר )קם( ,המלך
 , י( גט ((rtrh1 בנות שתי וללבן שנאמר מה לקיים , לאה משל ושנים , רחל מש?שנים
 מזו מלכים, עמדו ומזו , מלכים עמדו מזו , מצ עמד מזו שעמד כזו,מה זו שקולותשתיהן
 זו,שנאסר של בניה עי נמים נעשו פסח של לילות ובשתי נביאים, עמדו נביאים,ומזועמדו
 שהיה , משה ידי על נסים ונעשו פסח( ליל היה זה , ג9( '3 )סטת הלילה בחציויהיה
 יע )מ"3 וגו' אשור במחנה ויך ה' מלאך ויצא ההוא בלילה ויחי , לאה של בניהמבני
 פתה על והציץ הלך שם רבשקה והיה סנחריב שעלה היה: פמח ליל לילה ואותו ,"(

 למה , לאחוריך והזור לך לסנהריב ואמר , הלל קוראין אותן ושמע ירושלים שלהחוטה
 על מבזה והיה , הזאת בלילה נסים להם עושה להיות הוא עסוק זו יעסה שלאלהיה
 הצבא כל מיינע הייתי הקמנה הזאת העיר בשביל אמר אותה כשראה ,ירושלים
 ואמר , )ג( י )':שט ציון בת הר ידו ינופף שנאמר , עליה מבזה היה ,הזה

 ממלאה משלי כנף , והולכין אבן אבן אותה נומלין אנו ובשחרית , הלילה לינולחיילותיו
 , ה( מ )':טיס אל עמנו ארצך רוחב מלא כנפיו סומות והיה שנאמר , ישראל ארץכל

 עבר עית אל בא אומד הוא שכן , לירושלים לבא ביום בו הלך מסעות עשרושלשה
 נשכים מחר לחיילותיו אמר , )ג( מס )מס לעמוד בנוב היום עוד , גם( י )'טיס ונו'במגרון
 עליהם נאמר לכך , עוררין אלא ישינים מבקשים אין הקב"ה א"ל , אבן אבן אותהונומלין
 במהנה ויך ה' מלאך ויצא , הקב"ה עשה ב!ה , יי( ין )סס בלהה והנה ערבלעת
 סנני חזקיה ע"י הזה הנס ונעשה , היה הפסח ליל הלילה ואותו , )1( )ו )טס וגו'אשור
 גדעון אל ה' ויאמר ההוא בלילה ויהי שנאמר , רחל של בניה ע"י ושנים . לאה שלבניה
 , 'ג( סס 1:ס שעורים לחם צליל והנה כתוב שכך , היה הפסח ליל , ע( 1 )כרטיס בטחנה רדקום
 לכך , רחל של בניה מבני שהוא , טרדכי בימי ואחת , בפסה קרב שהוא העומרזהו

 שנזלה הלילה הוא )קטא( . ההוא בלילה ד"א : המלך שנת נדדה ההוא בלילהנאמר

 והקוניםהערות
 מנחי )1ר::ין )קנט( : י"ס סירס ס' סרסם 6"נ 3מןרס ועיין , דקרד1 ערו תריס . 5ררע יר' .3קרי1ג'6

 : עלס 6713 ס) נסגר ממיס ני)ק1ס . e51D 6713ט)
 ט1נ6 סוס סיסמי , ססחיס תיגי ס'1 ,6ינעחן ססי6 נגייס )6מר טק1מ1ת 3ל' ח)13 ר' 6מר )קס(]ן[

 : סס 3יגק1ס מ631 . סק3"ס ס:עס סייס 610 ד"6 )קמא( : נ"מ 6)ף רמונ')ק1ע
י"6
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 ב נוסה אהבים פניםמדרש74
 ד"א )קסב( : ס( ש (n'ths החוצה אותו ויוצא אומר ההא שכן , אבינו לאברהםהקביה
 נלחמו ממסילותם הכוכבים שנאמר מימרא על מלחטה שנעשה הלילה הוא ההואבלולה
 ממערת השלם אבות שנת נדדה הד"א בלילה ד"א )קטנ( : כ( ס )שפעים מימראעם

 אלא ברוש ואין )קטד( , נ( י6 מכרס ארן נפל כי ברוש הילל כתיב שכן ,המכפלה
 יללת קול שנאמר ואהרן, מעוה שנת נדדה בלילה בו לאבות, ראש שהואאברהם,
 מוכין והיו , ישראל כל שנת נדדה בללה בו , נ( סם )טס אררתם שודדה כיהרועים
 , המן מפני מתיירא שהיה מרדכי שנת נדדה בלילה בו , למבט לחמן שנסכרוומספידין
 הן שנאמר , השרת מלאכי שנת נדדה . ההוא בלילה ד"א : צולבו אני למחרשאמר
 )'טע" חוצה צעקואראלם

 , המלך שנת נדדה אלא , אחשורוש של שנתו נאמר לא , ג( )
 כשישראל אלא , במרום ' שינה יש וכי , הקב"ה הטלכים מלכי מלך של שנת)קמה(
 וכשישראל בו( מד )חס)יס וגו' תישן לטה עורה שנאמר , כישן עצמו עושה כביכולהומאים
 אמא ]ר' )קצו( : ד( ק;6 )ש ישראל שומר יישן ולא ונום לא הנה , מקום של רצונועושין
 עסוקה היתה אסתר , הלילה אותו כל שינה מעמו לא שינה בעלי כל אמר גריוןבה

 ישראל אמרו , בכורתו עסוק היה המן , ובתעניתו בשקו עמוק מרדכי , המן שלבמעודתו
 אמר , ולאבר להרונ להשמיי מ(,ואני בו )נמזגו לו אין ובן ימות כי איש בתורה כתבתרבש"ע
 אמר שעה באותה , רבעי סאן כל וליסב וליעול ליפתח תרעא הוא למאן ממונא הדיןכל

 את ונדוד לך , ממצעו על ישן הזה והרשע בצרה בני השינה על שממונה למלאךהקב"ה
 , אחשורהט של לבו מטרף שהיה , נבריאל שנת נדדה . ההוא בלילה ד"א )קמו( :שנחו[

 התחיל , למרדכי לבעליה סובה ושלם לך , טובה כפוי אמר , מרדכי של חפיתומפני
 ספר את להביא אומר הוא שכן , מובה לו עשיתי שלא ,י מובה לי עשה מיאומר

 , מלך של נומרו )קסם( היה המן של בנו לוי א"ר )קמח( , וגו; הימים דבריהזכרונות
 התחיב , כתוב וימצא , לפניו הכתב את וקרא הטפר את ופתת , לפניו וקורא עומדוהיה
 לו אמר , הכפר את ונל , ותרש בנתנא על טרדכי הניד אשר לפניו וקפץ , הספר אתגל

 הטפר נל , לקרות יכול איני אמר , שלפניך מה קרא , הספר את נל אתה מת. עדהמלך
 אשר כתוב נמצא לא אוסרים ויש , ותרש בנתנא על מרדכי הניד אשר כתובונמצא
 , המלך לפני נקראים ויהיו אומר הוא שכן , מעצמן נקראין הכחובים אלא , טרדכיהגיד

 ותקוניםהערות
 רכות 0:ת :דוס 0?61 נג'וס 7"6 0ס:)קסג( 3')קוט מונף מלחמס, ס:עסס ס)')ס hto~ ?סו6 נ3')ס י"6)קסב(

 6)6 נר1ט ולין )קפד( ע"נ: קג"ו דף סכוי מטח הס' סיקוס CC3 ומ631 ג"ו 6)ף רם, oc נ')קוסכעו)ס.מ1נ6
 מונף . כמרוס 0י;ס 'פ וכי , סקנ"ס סמ)כיס מלכי מל 0) סגת )קסה( : ברקם כמו 3ר1ט פרס ,ונרסס
 ר' )קסו( : מעגין כווכח סמנים סס וע"ן , ע"נ קג"ו זף ס)וי מגות נס' מ1נ6 בילקוט 0031 , 300י)קוס
 0?ו5 סמ6מר סכה 0נתחי)ס סי)קוע ע"ס ס1ססת' 0ססגרתי סמ6מר . סיגר 3ט)י ג) 6מר גריון 3רחמ6

 3ג;זרס )סלו כן טסים pco ו5ק , גרק 3ר חמ6 מר' המלמר סניף וכח"כ uf:D5a 6הריO':D 0כמזרת
 נטם ס3י6ו ק:"ו דף ס)וי מגות ונע) , סוס ממדרס 3600 3ח"ס נס ועיין , ס0מ'סו שמעתיקס)ס;יגו
 סעס 163ת0 נרסן 636 כמדרס . 133 מטריף טפס ג3ר'6) סגת :זים 0ס61 3)')ס ד"6 )קסז( :סי)ק1ט
 161::רגס1י ננו ע) עומת 0מ)5ך וסיס פעמים ס0"0 נקרקע וחנטו 6ח10רוס ס) טגחו וג77 סערתךירד
 : גריון 6כ6 ממדרס וסוך 0ס 3י)קוס גס מוכך וגס , סוכת עמך 0עטס )מי עונס ועמס עמוןעונם
 מדרס מן 6מד מקמר סס3י6 56ר תתר:"ו רמו כי)קוט , מכך ס) נוסרו סיס סמן 0) נזו )וי 6"ר)קסח(
 תיר :  נור 6חל מקער עוז o('h , ס)סמס נסערה 0סנ6ת' כמו , ?::)6ך 'רן סע? כ6ותס גליון6נ6
 )קמ6גסריס[ מקמ6גסריס 5") ]16)' )קגטר6 מקשרך סורתיס סכת3יס וסיו מדפיס סיו מרדכי ס))וכיתו סכלי רון 6ממורוס 0)  ס:קתדרון[ ]5")  סנהדרין ריו  סמן 3גי מסרת , ס1כריגות ספר r~h )סני5ושמר
 סיו מ6)'ס0 , (C'~lp ניסיו 6)6 , כ6; כתיג 6ין קורין וסת , rtilcnb ס) חיט )תוך וגותמסוגריס
 , מדגר סגור) סיס )0כט סכע נין סקוס פססי) ומס התמס Sh קומר חגיג6 ר' נסס 'עקב ר' ,גקר6'ס
 31DS זכור r'ih ו'"6 , וכמס כעס 6חת SP ס)ימס )16:;ס חייס )יתן גח)תו, חח)ק סנור) ע"פ7כתינ
 6)ע5י 3ן יסוסע 6"ר . 6נ'7ס מ65 16 ס;6מר סינוד ידבר 636 וימ65 6ומריס 61'ן , סימ63 וכחכןנ6
 מע) ועטרם מע)'1 פ1רמרון ומעניר נידו סקוסה וחרכו גניו ע) סמן רולס 6חסור1ס סיס ~Olts 6ותסכ)

 ס'6 . מ)ך מ) ג1טרו (UDp) : ע"כ . סו6 חיווט 16 נמי3מ6 דין סמר ג;חער סוס )סורנו ומנקםר06ו
סמ)ס
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לח ב נוסח אהרים פניםמדרש
 ויש )קע( , מעצמו נקרא הכתב היה , נקראים ויהיו אלא , נאמר לא עראיםוהיו

 , וימצא אומר ואין , כהסב וימצא כתיב שכן מה מפני , וכתבן בא אליהואומרים
 התחיל , באה שנתו היתה , מרדכי לפניו מזכירין והיו , שאבד וכיון , שאבד למהאלא
 וגדולה יקר נעשה מה המלך ויאמר כתיב שכן , הזה לאיש נעשה כבוד מהלומר

 כשהיו ישראל אף , דבר עמו נעשה לא לו אמרו , זה עללמרדכי
 מזכיריי

 היה לפניו
 זה הוא מי המלך אטר , פתחו על דופק חטן , בקר לעיתותי לישן שהתחיל כיון ,ישן
 והיה , בידו והסייף עומד הטן בחלומו רואה היה המלך כשישן , לפני בשלום יבאלא

 אמר , משנקזו המלך נבער* , ברשות שלא נכנס המן והיה , המלך את להרונמבקש
 בחלומו שראה אלא )קעא( , בהצר מי אטר מי הזה היום כל והלא , בחצר מיהמלך
 אמת אלא הלום אינו אמר , בחצר עומד המן הנה לו אמרו , להרגו מבקש המןשהיה
 חפץ המלך אשר לאיש לעשות מה המלך א"ל שבא כיון , יביא המלך ויאמר ,הוא
 עשו ויאמר אומר הוא וכז , בלבן לומר הרשעים הם למודים , בלבו חטן ויאסר ,ביקרו
 , מ( מז )'סעיס עוד ואפסי אני ]בלבבה[ )בלבה( האומרה וכוזיב , מ6( סו ((ntrhtבלקו
 מכובד מי , טמני נדול מי , המלך יהשץ למי מתנאה התחיל , בלבו המן ויאמרוכתיב
 חפץ הסלך אשר איש הסלך אדוני איל , שואל אני לעצמי שואל שאני מה כל ,ממני
 עליו רכב אשר ומוס , שמלך ביום , המלך בו לבש אשר מלכות לבוש יביאוביקרו
 נשתת הכתר ששאל כיון , שמלך ביום בראשו שניתן טלכות וכתר , שמלך ביוםהמלך
 שראה כיון , להרגני מבקש היה שהוא בחלומי, שראיתי היא זו אמר מלך, שלפניו
 לך המלך איל וגו', והטוס הלבוש ונתון ואמר חזר הכתר, את הזכיר לא כן,המן
 שלטה אמר עליו , מיתה לו וגרם , המן נבהל שעה אותה , היהודי למרדכי כןועשה
 , גג( ס )מ:)' יתמך[ ]חטאתו יתמוך( )חמאתיו ובהבלי הרשע את ]ילכדנו[ )ילכדו(עונותיו
 דוד אמר המן על , למרדכי אלא שאל ולא , ולנפשו לעצמו שואל שהיה מברהיה

 משאלותיך כל ה' ימלא כתיב מרדכי ול , 'ג( :ע הנג'ס וגו' שפתימו דבר פיסוחטאת
 , הסלך בשער היושב א"ל , בנוים  יש מרדכי הרבה )קעב( המלך אתני איל , ו( ג)צ
 אותי תעשה אל סמך בבקשה א"ל , היהודי מרדכי א"ל , בעולם ישנו מרדכי הרבהא"ל
 עסו שירדתי )קענ( הוא שונאי לכבדו רוצה שאתה הזה האיש , המדינות בכלשחוק

 לשאול ונכנסתי ובאתי , התעקנתי והצליב , הזה בכבוד לכברו ראני ואכו ,בפרוזביטים
 מרדכי את לגדל מבקש ואת . והפחות האהשדרפנים לכל כתב ושלחתי , סמהאותו
 גנזי לבית המן הלך שעה אותה , לפני שיהה מרבה אתה מתי עד המלך א"ל ,עלי
 , מרדכי את מבשר ובא , עמו המום את ומשך , עמו המלכות וגדולי הלבוש ונטל ,המלך
 שעה אותה , אותך לתלות המלך מן איתך לשאול המן נכנס הרי , ימ2כ אתה מהא"ל
 , שדים חלוצי יונקים , אהד לצד והתלמידים , אחד לצד החכטים את וחילק מרדכיהלך

 והיו , הלב מהן שמנעו צאן כבני בניהם , מתור שערן נשים , בגדים קרועיתעמידים
 צר יחרף אלהים מתי עד אומרים היו והן , נפשותיהן ועל מרדכי על ומספידיןבוכין
ction)שמואל ויאמר , הוה כמפד בנבואה בוראה לשאול אמר ששמואל הוא , י( עי 
 , מרדכי תפלת ואת תפילתן את הקב"ה ושמע , 'ן( ען ):" באזני הזה הצאן קולומה

 את מרדכי כשראה לוי א"ר , ו( ) (D'Srn ונו' ברצונו היים באפו רגע כי דוד אמרועליהם
 כך אותו ראה , במוס למרמסני שאלני כך אמר , מתיירא היה הסוס מושך שהיההטן

 בתורתך כתבת nrx עולם של רבונו הקב"ה לפני כרדכי ואסר , עמו ומפקלמור)קער(
 והוא , הרשע זה יהרנני אם לפניך מועיל מה , ג( מט )י:שס אתפאר בך אשרישראל

 ותקוניםהערות
 סרוחותסמ)ס

~otarii 
 ספי כמגות ומונק ניכעס טונף וס . וכתכן נ5 ענייו יי"5 )קע( : סזסר ספ"

 or: נ')קוע מונק . נחלמו סר6ס 6)6 )קעא( : ג,ס ככ"כ טס וע"ס , ס')קיס כסס ע"6 קאטדף
 וים מעורס שמקמר )דטתי . נגייס 'ס מרדני סרנס)קעב(

 )סקי
 מרדכי סרנס סמנך לדוגי 6") . ס5")

 . סמ)ך נסטר סיגכם 6") , ס'סודיס[ ]גין נעלס ים מרדני סרגם 6") , סייודי למרדכי 6") , נגויס'ס
 עמו סירדמי )קענ( : ס6רג:6 נג"' ),ו דוריס סוססס י"ג מערס ו' מרסס גריון 636 כתורם )ע,).עמן

 מחוטני )סרוג מאגס Spictator ג3"ר ס" . סמו וססק)עור )קעד( : ספחים נ3"י סי' ,נסרו,ניעיס
עיתס
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 ב נומה אחרים פנסמדרש6ז
 נשבעת ]אדני[ )זל( היאשונימ חסדיך איה מרדכי אמר שעה באותה , משתנת""
 , עוונותי כל על כפרה מיתתי תהא אמר כך ואחר )(, א )ס"ס באטונתךלדוד
 שייך שנצחו , אותי הורנ ומרך וריבונך יחטב ארטן לו אטר , אצלו המן שסיבכיון

 דוד שאסר מה לבמל בקשת אתה מרדכי לו אמר , דילי כסף ככר אלפיםלעשרת
 שנעולם שומה לו אמר , הזה הסוס 4צ; ורכוב , הוה הלבוש את ולבוש שקך:ת הסר המן לו אמר , ינ( ) )תסיס  שמחה ותאזרני שקי פולקע לי למחול מספדיהפכת
 שתרחיצני עד לובש איני , מלכות לבוש לובש ואני , מנוול ונופי האפר על יושבני

 אומר הוא שכן , מנלחו והיה עומר התחיל , מצא ולא ספר ובקש הלך . ,ותספרני
 , המרדף את המן ושתף , פרבימים שם היה ולא  וקילף( ל"רדדצו ביקש , המןויספר
 , שקר מתנבא כנביא כרוגן שלא שדורש חכם כל , דגללו לדברים איפשר לוי רביאמר
 לו ואמר , י( יד (~Shpm יהיה הנביא כשן הדורש כעון עונם את ונשאו אומי הואוכן

 אזל , הסוס על רכוב א"ל , משהרחיצו , גו( 1 עסיס תשקצנו שכח בהורה כתיבמרדכי
 , ביתיך ועל עליך שהתעניתי , נד( קט )"סקס משמן כחוש ובשרי , מצום כשי ברכימרדכי
 כרע מיד , המום על ואבוא , עליהן ואדרוך , במהניך השפל , הסוס על לישב כח ביואין
 אמר , לארין המן של פיו וננע , המן של צוארו על רגלו מרדכי ונתן , מררכי לפנידבק

 ואתה ונו' כמוך מי ישראל אשריך כתיב רצונו עושין כשאנו הקב"ה הבמיה5ימרדכי
 , לפניו מלסין הכל היו , המוס על מרדכי כשעלה , סי( )ג )יגחס תדרוך במצתימועל

 עד , 6( ק"מ )סריס חמדו לעולם כי מוב כי לה' הודו אומר והוא , כנגדו דולקותואבוקות
 לאיש יעשה ככה קרא המן לוי א"ר , אחריו עונין והן , כולה הפרשה כל גומרשהוא
 בתו , שבשמים המלך אלא , שבארץ המלך לא עונין וישראל , ביקרו חפין המלךאשר

 : ומהת ונפלה קלון באותו אותו וראתה , ההלון בעד הציצה המןשל
 אינו , ומתענה השק עוסה שהוא כל לוי א"ר )קעו( , הסלך שער אל סררכילישב

 מרדכי וישב : מבקש שהוא מה הקב"ה לו שיעשה עד מבשרו השק אתמעביר
 , ראש וחפוי אבל ביתו אל נדחף והמן , ולתעניתו לשקו )קעז( . המלך שעראל

 : וכרון ונולייר ומפר בלן מלאכות ארבע ובידו)קעח(
 או עליונים או , שנייה במעלה עולה אומה אין אסרו )קעמ( . היהודים[ מזרע]4פכ!

 כשאמרנו אוהביו לו אמרו , מפניו לעמוד יטל אתה אין לעלות התחיל ,תחתונים
 מזכירים שאינם )קפ( אדם מבני שהוא סבורים היית , צלוב לעשות בראשונהלך

 ומאותן , לכבשן שנפלו אומה מאותה אם , מרדכי היהודים מזרע אם עכשיו ,להקב"ה
 : לפניו תפול נפול כי לו הוכל לא , האומות מן שנמלמו ומאותן , לבורשנפלו
 איפייטון ובניו דוכמין שהוא )קפב( אני יודעת אסתר אמרה . עמו מדברים עורם)קפא(

 עד , המלך על וימרדו אינרות להון יכתוב שלא עד אלא , העולםבכל
 שלא ובשביל , ונו' השני ביום נם המלך ויאמר ונוי עמו מדברים עודם : ממורףשלבו

 : עליה כעס מולדהה ואת עמה את לוהנידה
 , ואויב צר איש אלא , אחר אדם אינו המלך אדוני לו אמרה . הוא זה ואי זה הד14כמי

 שעה באותה , לבניהם ואויב לאומות צר , לתחתונים ואויב לעליונים צר)קפנ(
 כאילו לו נדמה והיה , הביתן לנינת וירד , בו מבער השמן והיה , מלך של חמתועלתה
 , האילנות את מקצצין שהיו המלך שראה וכיון , האילנות את מקצצין המן שלבניו

 ותקונימהערות
 : ערור עיין , סריכע16ת )ס כגס )6 עיין מרסק . סרניסיס מס סיס 1)6 )קעה( : )מ5ט1תמיחס
(vp]ר.מ6מר . וא' מסק שטס סס,6 כ) )וי 6"ר tro 63סק )קעז( : נריץ 6נ6 נטדרס )ע'3 גס מ1נ 
 מונף . סיס1ריס מ,רע 06 )קעט( : נ6"ג )עי5 . מ63כ1ח 6רנע וניז1 )קעח( : סס נ6"ג 5ט'5 .מתעניתו
nl~sts,רם qlh 3סקנ"ס מוכיריס סיגם )קפ( : סי)ק1ס נטם וס סני ע"נ קס"ה יף סלי ממת ונט) , ג"ח  . 
 1גג'1 ד1כסין סס61 )קפב( סס: נקיע מ1נ6 . עמו טיגריס ט1דס )קפא( : 5סק3"ס סמיחךיס מןדיסקוס
 , סם נרקיס מ1נ6 . 5ע);1גיס 5ר )קפג( : 61סטרס3ט'ן 5"3 , 61ינדיעין ז1כסין 1נגי1 סס61 כי5קוס .6יס"ס1ן
 : ט"r"D 6 טני)ס טגמר6 610 כ1' וס 5ר )ו 6)ור סמלך pr)3 סוס ס5ר 6ין כי סס כי5ק1ט ס3ס:י11סמ6טר

)"מר
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לם ב נומה אחרים פניםמדרש
 , נפשו על ומבקש הבלכה אסתר לפני ומתחנן עימד הטן והיה , בו בוערת חמתוהייתה

 ::לנ:ע:א,ננישעצ ען :והע:ך(:ך,:במנו'ענ::'
 : ו( עו )מס)י אתו ישלים אויביו גם איש דרכי ה' ברצות נאמר שעה אותה ועל , בביתעמי

 גי'ייאכי .הע. ,סחין ריח פיוב. ש. שעא, הרננה . הרנונה 1.אמר)קייי
 הדבר מרדיי שכשהודיעך היה שכן לך תדע , עצה באותו ותרש בגתן עם היההוא

 ,ז זו תלוהו המלהאסר
 1)חס)יס ק ועל עםלוזבראשו יעעב דעק"ד

 יו(ן.

 המן, ,ה , תשיג % , ל ה )י,:" האנן את וילל העןיש ב, ושמהשמומייעאל!.

 ולא הגפן על גורלותהמן
 ך :שה ;:4 היד 1:ג:ג'4ל י:,ך'ה"ן ,מן:גו""יוזמ; ממצרים4 , לותו ושראלן8ים %ק

 ע:ב2סל ' ס( מ 4" ,עיייתיד::2::%:
 ;י: ביד: לתה ך::סייש (

 % ןננ,;עינך גי11:,ק:'צ21,,":;ך1בנ;
 ;:ט מג":,ין'י;:"ג':ןשעע;;ך;:גק:: , לישראל פיקלימין שהם , בידו עלתה ולא , האוזרוג ועל ההדס ועל הערבה עלהשליך
 כל עם הולכין ישראל כך , בסכימה עומדת הקנה , קשים שהמים ואעפ"י , ורוהרוח
 קורה הרי , ג( )א (ihprnt בלבנון ארז אשור שנאמר , שוברתו שהרוה כארז נמשלואשור ובני , עומד במקומו והוא , ט1( 'י )מ"6 בטים הקנה ינוד כאשר שנאמר , ואומהאומה

 במזמז דך יאץשלנ ג ש. המה שכנה המילך"יזוכ.דוהמת

 ותקוניםהערות

 ס רנו סור )קפה(2ס) : פ"נ מפזר"6 610 ך 6)'סו כ6 סעס 63ותס ו'"מ סם3')ייס
 ק

 נפ) סס 3'3רוס .
 סוס סמ6מר . חכמים סמרו )קפו( : כוחסיו רנו )פצו ססו6 כמו 16 סיסים סכ3 5") 316י , סוחסין סנ6 יסור

 ו::געל4"יןו'יגציוון:ן ו:ויןיי":יוייין 'לעש%ש%ג:י
 6יי 01יעי, 3ע3י כתמי" תפיח , ,)כס ת"חתס מיייס 7, ,,כ) 6תיינ , ריי גזת rl:h (6 , יצח,.סימייימין , מבסריס גסן 8מר נסן , וגו' כת6נס ככיכורס סג6מר 'סר6) כי וגמספ ביכורים othun סיו ממם 6מרתלעס
 דג) ;י מי ' בבי1:ןנ%נן:בן0ס ע l~lrnotnp1fcl :121 :ן 6נ,ה2; ;12ג:ש4:גם T~1p כן קו75 יחוס 6)6 , כעלמך 6)י )מס 61:י , )כר6ו )ח;ס ס)6 וכוה )סס מ165 ככר כרס 61!1גררה

 bSh , 6)וס חמס'ס סי טן ;מ65 סיכן )1 סנורו , 0מרי:ס ככ) :יר6ס גד" 6מס חמ'כיס ננוס טז )'נחרי

 )ןב % :הץ 6ה7וו6הדיג':6מות )כ) ץ נדן 5ו)ניס סיו סיכן וריס וסהר'נ6 כמי מיד ' ס)יס'ה)ס
 סר' , ממם ו'6כ3 ח'ס 16 י.כ)נ 'נ6 י,' 0."רז מן :סיחו גרת 6מר.ת וסק, , סטין הקתס:עמן
 היון , 6עס המטיס סר' ממגו ו'6כ) סעוף 'נ6 כ63 סרסע סמן ס) ר"ה ט) ?:trit 6הת ולמס , "מוחמ"ט
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 ב ממח אחרים פניםמדרש78
 לדה תחיל במרם ישעיה אמר . מרדכי ושמו הבירה בערשן היה ישף אירט)כ4ז(

 המבול )קפמ(.את הביא שלא עד הרמיה, את ומתקן )קפה( אתהםכה רואהwne 1 ודם בשר של לאומנות דומה אינו הקב"ה של אומנתו , ו( ס )יסעיסונו'
 מתוקן היה מה , 1( ע )נרכסות בדורותיו היה תמים צדיק איש נח שנאמר , נח אתהתקין
 שנאמר , וארץ שמים לקנות היה מתוקן , סי( )נ (Shrmt אברהם היה אחד בו ניוצא ,4בר
 בו כיוצא , 6( ג )טס רועה היה ומשה , לגואלן מוזוק וכי , סם( כ )וטח אלהימ וידעישראל בני אר4 אלהים וירא בו כיוצא , יע( י )גירשת וארץ שמים ינה שיין לאל אברםברוך
 היה אפו'תי איש בן ודוד , להרגו מתוקן ומי , ין( י, )מא והערב השכם הששתיוינש
 המן עמד שלא עד כאן ואף , )י( מס ):ס בצאן לאביו עבדך היה רועה ואומי , 'נ( ס0גסס

 : היה יהודי איש שנאמר , גואלם הקב"ההעמיד

 ילדה תחיל בטרם שנאסר מה לסלים . וט' דודו בת אטר היא הדסה את אומןוירלי
 , הגואל נולד המקדש בית שחרב ביום מוצא את , לבוא לעתיד וכן , ו( סו )לעיסוגו'

 ה' בחושך אשב כי קמתי נפלתי כי לי אויבתי תשמחי אל אומרים ישראל שכנסתהוא
 והנגאל הגואל במדינה ושם , לי[ אור ה' שנאמר , אורה לי צוה DW ן 1( ג "'כסעולם כמתי הושיבני במחשכים שנאמר , באפילה יושב שאט ]כשהשנתי , ח( 1 )עמס ליאור

 אומר הוא וכן , '( יי )יסע" כעפיה וכלה ירבץ ושם עגל ירעה שם שנאמר , שםנתונים
 , '6( כ6 לרע" ]מליל[ )מלילה( מה שומר מלילה מה שומר משעיר קורא אלי דומהמשא
 שנאמר מה לקיים , 6( סג )'טפס טבצרה בנדים חמוץ מאדום בא זה מי אומר הואוכן

 : יהודיאיש
 איש שנאמר , היה בנימין משבט ולא יהודה משבט היה וכי )קצ( . יהודי[ איש]ר"א

 , יוסף אצל למצרים השבמים שירדו אלא , יהודי שקראו הכתוב ראה מה ,ימיני
 אשר האיש ואמר , באטתחתו ונמצא , בנימין באמתחת הגביע ונתן , עמהם בנימיןוראה
 , לעבד נומלו ואת , אצלו להחזירו מאבי נטלתי וזה , מכרתי לאתי , רעה לאותהויוקדר לי תביא ךןאת , ג,( )ו )נו6ס'ח לישמעאלים ונמכרנו לכו לאחיי שאסרתי , אחתרעה בידי יש כבר ממך בבקשה איל , י,( מן )גוטית עבד לי יהיה הוא בידו הנביעימצא
 יוסף את שמכרתי עבד להיות אני הייב , אבי לפני ולא , הקבלה לפני לא עמידה ליאין
 הנער תהת עבדך נא ישב ועתה אומר הוא וכן , תחתי עבד שאעשה הוא בדין ,אחי
 ואמר , )ג( :ס ):ם וגו' אבי מעם הנער את ערב עבדך סי למה , )ג( מז הס לאדוניעבד
 נפשך מטרת אתה הקב"ה א"ל , 6( 1 )מצי כפיך לזר תקעה לרעך ערבת אם בנישלמה
 לכך , כותבו אני לשמך , לישראל לעמוד שעתיד הגואל הייך , בנימין תחתלענד

 : יהודי אישנאמר
 העם אל דוד ויאמר שנאסר , מלפניו בורה דוד ויצא , דוד על אבשלוםכשמרד לוי א"ר , ביהודה לתלות ראה ומה , היה יהודה משבט וכי )קצא( . יהודי אישז4"4פ
 , באבנים מרגמו והיה , צרה של דברים אומר והיה שמעי קדטו , יו( ט1 )ס"ט ונברחהנקמו

 ושמו שאול[ ]בית )בנימין( סמשפהת )קצב( יוצא[ איש(~איש ~צא משם והנהשנאסר
 איש צא (:א בקללך שטעם אמך כה ךכתיב , ס( עו )ע"נ ומיל ]יצוא[ יצא נ"א בןשטתי
 ואישהדמים

 הבליעי
 הדמים איש שעה באותה שהשמיעו קשים דברים ראה , 1( סס )סט

 1 עבירה אדם יעבור , ממך ליפרע נתבע חמא אין , אומר היית מה , הבליעלואיש

 ותקוניםהערות
 מסדת )ך מוכן ~TU )ך ג5ס 61מר גנר'6) )1 סס'כ / עליו :1CD מזן סק,ן r~h תע) סגו צלסיוססס"רנ

 זרסס ססעס עגו מתהי) OD . יס1זי 6יס )קפז( : נ' 6ות ס"ס לסתר נמורס נס וט"ן . ע"כ . נר6סית'מ'
 6ת )קפט( : ססרייס 6ת נסעות סס סמירס נבית . מרסיס 6ת ומחקן )קפה( : בעקור מונך 1לוגטסיפמ:ו ממדרס 6101 י"ס 5ד ממדרס נניח מונף סוס 1סמ6מר , otlnh" "סרס נכ"י תרסס נ'( )נפרסם ירגזי 6'סע)

 רמו נפקוס שנ6 . יפזס )1סנס סיס וכי . יסוד 6יס ז"6 )קצ( : ממכס 5ת נמשת סס נניסמ"ז .0סט3
 יסרס מסכע וכ' יסודי 6'ס ז"6 )קצא( : סס נג'ס)1'ז 6חר נמזרח סו6 וכן , יסוזי 6'ם h"s ז"סחתרנ"נ
 , 3160 כות ממקפדת תקנתי . נהמן ממספרת l(asp) : ננץ % סס נניסמ"ז 6מר נמזרח מונף .0'ט

1נס

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



מ ב נומת אחרים פניםמדרש
 שאול בית רמי כל את ה'[ ]עליך )עליך( ה' הסאב ועכשיו , שלו פנקם שוכשב

 כי ברעתך והנך בנך אבשלום ביד המלוכה את ה' ויתן תחהיו מלכת אשר)אדוניך(
 ואת דוד את באבנים וימחל אלא , וילל שדיבר לו די ולא , מ( טס וטס אתה דמיםאקט
 ועז המת הכלב יקלל למה אבישי שא"ל , וענוותנותו דוד של צרעזו וראה בוא ,אנשיו
 הקב"ה מן שנתפקד מי דוד א"ל , ע( סם (Oc ראשו יען ואמירה נא אעברת המלךאדוני
 את מבקש מסעי יצא אשר בני )זה( הנה שנאסר , יקללני לא וזה רודפני הואלכבדני
 כי ויקלל לו הניחו , מטני נובה והוא , להקב"ה חייב אני שמר למה , "( סס הסנפשי
 לפניו ,*נפל מהילה מטנו מבקש והיה שמעי בא אבשלום כשנהרג , סס( )סס ה' לואמר
 שנאמר , חמאת שיאמרו אלא מבריותיו מבקש הקב"ה כ5ם , העזן אדוני יחשוב אלוא"ל
 והנה , שחטאתי בי מודה אני , )ס( נ )'ימ'ס חמאתי לא אומרך על אותך נשפטהנני
 יומת לא ]ואת[ )כן( התחת אבישי לו אמר , ג6( 'ט )נ"נ יוסף בית לכל ראשון היוםבאת
 היום לשמן[ היום לי תהיו ]כי צרויה בני ולכם לי מה דוד ויאמר , כנ( :ס הס וגו'שמעי
 בית ממשפחת והוא , בישראל גדולה תשועה ה' עשה כי , בג( :ס ):ס בישראל אישיומת
 בית לכל ראשון היום באתי הנה שאמר ד"א )קצג( : בישראל איש יוסת לא ,שאול
 גמלוהו יוסף מה אלא , מיוסף אמר ולטה , מבנימין אלא אינו והוא , ג6( יט ה"ניוסף
 ואת אתכם אכלכל אנכי תיראו אל ועתה שנאמר , סובה להם נטל והוא , רעהאחיו
 איש יומת היום ד"א )קצר( : יוסף בית לכל ראשון אמר לכך , כ6( ג )נר5:'ת וגו'מפכם
 לעשות הקב"ה ועתיד , ממנו יעמוד אהד איש הקודש ברוה דוד אמר , סס( ה"נבישראל
 הצלת אתה , לדוד הקב"ה אמר , יהודי איש ונקרא , ובזכותו ידו על גדולהתשועה
 יהודי איש שנאמר , כותבו אני שבמך על , הצדיק שיוולד בשביל ימות שלאלשסעי
 : המן זה ; )סס( ירקב רשעים ושם , מרדכי זה , י( י )מ"י לברכה צדיק זכר נאמר עליו ,וגו'

 תשחיתהו אל ואמר באשכול התירוש ימצא כאשר ושיה , וגו' יהודי איש דנ"א)קצה(
 ולא , בישראל איש יומת היום דוד שאמר כשם , ה( סס )יכעיס בו ברכהכי

 : or) )כס הכל השהית לבלתי , עבדי למען אעשה כן , ישראל זרע להשחיתהניההו
 נעשית הגאולה מה , ט( 6 )קסת שיהיה הוא שהיה מה נאמר עליו , יהודי אטט ללא)קצו(

 בימים ]צבאות[ ה' אמר בה שנאמר , לעשות עתיד כך , יהודי איש ידיעל
 איש בכנף והחזיקו[ דכוים לשונות ]מכל אנשים עשיה יחויץ אשר ]ההמה[)ההם(

 : גג( " )יני" וגו'יהודי
 אחשורוש שעשה בשעה יומי א"ר )קצה( , יהודי איש נקרא למה . יהודי איש ר"א)קצו(

 שנאסר , נוים תבשילי ואכלו , עמהם היהודים כל נכנסו , הטשתהנען
 נקרא ~כך , שתה ולא עמהם אכל לא ומרדכי , וגו' המלך עשה האלה הימיםובמלאתן

 : יהודיאיש
 , מ( 5כ )סריס עשב כמו רשעים בפרוח וש"ה . וגו' אהשורוש המלך נדל האלה הדבריםאחר

 )עשבכם( וכל וגבעות הרים אחריב שנאמר , עשב כמו אלא רשעים נמשלולא
 ונראה , רשעים אלו , כס( ג, )מחי חציר גלה אומר הוא וכן , ש( מג לעיס אוביש]עשבם[
 שנאמר , נראין הצדיקים אין , בעולם שהרשעים זמן ונל , הצדיקים אלו , ):0(דשא
 אחד אדם שנאמר , אדם שנקראו הצדיקים אלי , כמ( גח )סס אדם יסתר רשעיםבקום
 ונאספו , )6( )ו )'פק6) אתם אדם מרעיתי צאן צאני ואתנה ואומר , כמ( י )קס)ח מצאתיטאלף
 רשעימ בפרוה דוד אמר יפה , ישראל של אויביהם , הנוים אלו , טס( )מ:)' הריםעשבות

 ותקוניםהערות
 % סס ממירט נמת מוג, . 63ת' סגת עמר ז"א )קצנ( : נסוחח 3e)o נסן מ1נ6 סס נלי,מ"7~נס
 ס"מ 1)6 סס ונמכמ"י , סס למדרס דכית מונך . סק71ס 3ר1ח 17י 5מר . 'ומח סיס ך"5 )קצר( :נ"5

 5עסס כן 5") , יסרך) ורע בטחיה ס)5 ג'מי.מרךכי 6טטס נך טסים נס , )נתחיח כגיחו 1)6 ג")סמסהיח
 . החימס 'מ65 ננסר ס"ס ד"6 )קצה( : ח' ס"ס יטעם הכת"נ )ס1ן 6101 , סכ3 6ת שחה )נטתי ענזי)מטן
 סמדרס נכית ומ1נ6 התרנ"3 רמו 3י)ק1ס מ631 . מסיס מס )6מר ע)י1 ד"6 )קצו( : סס התדרס נניחע1נ6
 . נסי 6"ר )קצת( : סס 33יסמ"ד מ631 . יחדי 6יס גקר6 )מס 'סו7' 6'ס 7"6 )קצז( : כ"כ 75סס

3ניסמ"ד
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 ב נוסה אדיים פניםמהרש"8
 הקיצים אבל , החר מה יודע אדם אין קמן כשהוא וזה העשב מה , מ( ננ "ס4ס עשבנמו
 מכיר אני הקב"ה אמר כך , נראין הקמצים טתגדל כביהוא ומיד , החס מה יודעיםמיד

 )תס)ש ונוי מרתם רששם ערו שנאמר , להרשיע עתודין הם מה , אימותם ממעיהרשעים
 , ג" 6 )'אים ע4 הכשנזך ואת ידעתי ובחשך וצאנך למנחריב אומר הקב"ה כן , ד(גח

 אומרין שהם עגלם לבאי פה פתחון נתתי , קמנים כשהם הורגן אם הקב"האמר
 וכנצביה שנאסר כשם , בידו שמוחה אחר ואין , עושה לעשות רוצה שווא מהאחרי
 ימחה[ לדי )דימתה( ]איתי[ )אינש( ולא ארעא ]ודארי[ )ובדירא( שמיא בחילעביד
 לנמרוד הייתי מכיר הקב"ה אמר , )י( י )ו:ימ ]עבדת[ עביד( )את מה ליה וישרביתה
 אשר עד לו ותליתי לעשו הייתי מכיר , האש לכבשן אברהם את שיפיל עד לוותליתי
 לאל יש שאמר עד לו ותליתי ללבן היידוי מכיר , ט6( גו )גו6סיס אבי אבל ימי יקרבויאסר
 אשר ה' מי שאסא עד לו ותליתי לפרעה הייתי מכיר , נט( )cc) 6 רע עמכם לעשותירי

 במחו על אעלה שאמר עד לו ותליתי לנבוכדנצר הייתי מכיר , נ( ס ):טח בקולואשמע
 דישזבינכון נאלה[ )אלהא( ד"א ]מן[ )מאן( אומר הוא וכן , יו( יו )סרס לעליון אדמהעב
 לו ותשאי , קמן שהוא עד להורנו יכול והייתי המן את. הייתי מכיר , סו( ג )ז:") ידיטן

 רשעים בפרוח שנאמר מה לקיים , רשעו מה שלם באי לכל להודיע , בעולםוגידלתיו
 ואתה עד עדי להשמדם און שעלי כל ויציצו , אלו של נדולתם הודיעו ומי , עשבכמו

 : מס( בסריס ה' לעולםמרום

וש"ל*
 היש ונו' ואיננו מעם ]רומו[ )דומו( זש"ה , ונו' המלך נידל האלה הדברים אחר
 ואומך , י([ קט )תסרס יכסימו שמתימו ]עמל ואינמו( שפתימו )ועמל ואומר , ג)(סי

 : י6( סס )ש יקומו בל במהמורות ]יפילם[ )יפלו( באש נחלים עליהםימישו
 יעלה אם נאמר עליו . ונו' המן את אחשורוש המלך גדל האלה הדברים אחרת"א

 לשמימ יעלה אם , 1( ס "ינ , יאבד לנצח כג4ו יניעו לעב וראשו שיאולשמים
 ויעש שנאמר , כסא אלא ראש ואין , רשע של כסאו , יגיע לעב וראשו , וינשאהושיאו
 ד"ק : .ט( יח י )ט'6 מאחריו לכסא עגיל וראש לכסא מעלות ושש וגו' גדול שן כסאהמלך
 )אל( טל שנאמר , הרשע המן איבד ובהטחתו שבתפילתו מרדכי זה , יגיע לעבוראשו
 : ו( ס )1 )סס)יס כצהרימ ומשפמך צדקך כאור והוציא יעשה והוא עליו ובמח דרכך ה']על[

 אוהביו אלו , יאבד לנצח כגללו . ושמחה אורה היתה ליהודים , המלך מלפני יצאומררכי
 את המן להם ויספר אשתו זרש ואת אהביו את ויבא שנאמר , אשתו וזרש המןשל
 גבוה עץ יעשו , לו אמרו מה , וגדולתו עשרו כבוד להם שאמר אחר , ונו' עשרוכבוד

 : וגו' אמהחמישים
 באש רגע כי , קדשו לזכר והודו חסידיו לה' זמרו צווח והכתוב . נדדה ההואבלילה

 הלבוש את קח לו ואמר , בקלון נתפש הדבר סוף , 1( ס ) "סייס ונו' ברצונוחיים
 : וגו' הסוסואת

 )נ(: 'י )טשי צדיק במותו והוסה רשע ידהה ברעתו צווח והכתיב המלך. שער אל מרדכיוישכן

 אמרו , מרדכי היהודים מזרע אם לו אחרו מה . אוהביו ולכל אשתו לירש המזוימפר
 , חכמה דברי שאמרו , חכמיו אמרו ובאחרונה , אוהביו אמרו בראשונההכמים

 בבל מלה נפלה כתיב שכן , עמידה להם אין רשעים של מפלתן , לפניו תטל נפולכי
 וקם צדיק יפול שבע כי שנאמי , עומדים הן שנופלים אע"פ הצדיקים אבל , ט( ג6)'סעיס

 ידו מומך ה' כי יומל לא יפול כי וכן , ט1( כי )4:)' ברעה[ ]יכשלו יכשלו( )באחתורשעים
 ואינן ניפלים הרשעים אבל , מ( י )"'גס קמתי נפלתי כי אויבתי תשמחי אל וכן , גן( )י)חספס
 שנאמר , נחמף מיד הזה הדבר לו שאמרו אחר . לפניו תפול נפול כי שנאמר ,עומדים
 רואיו שנאמר מה לקיים , וגו' המן את ויבהילו הניעו המלך וסריסי עמו מדבריםעודם
 אם שנאמר מה לקיים , הפילו מרדכי זכות , ונתנאה שנתגדל ואע"פ , ,( נ )6"ג איויאמרו
 כתיב )קצם( : איו יאצרו רואיו יאבד לנצה כנ4ו יגיע לעב וראשו שיאו לשמיםיעלה

 ותקוניםהערות
 ד"ס נ"י 6)ף רמו 3'3ק,ט טונף . גורג'ס סין 3מס ס6)ס סונריס 5הר כזינ )קצמ( : ch' 6"רגטסע"ד

וב)

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



מא ב נוסח אחייפ פניםמירש

 ן:זנדונד.ך%ו.י,נ:קגן,ןמ,י:4י;,שןיץןיי1%;:"",די
 חככים אמרו אלא . ישה%יה ולא יכרע לא ומרדכי ד"א : ישתאה ולא יגרע לאומרדכי

 הרי ,מ)ני3(
 צעליי הצק ול ידיד אמר לב,ימיז ם יהיא י.ז

 ג:,:4ץ:י:ה;ט גניך% ב"1נ,ז:גגנסימה:%,מ:1,
 נלל:"ב::"

ofDa') ,(aem צנעני 21מם" עע:ך:ןבד:ב :1ץנן%ר הזה מפא את%ה :,:ףגיןיו:נ 
 צין ]כפרט %פרי( כדרגיו לאיש ]ולרעע[ ' )להעם( כליות ]בוחן[ )ובוהן( לבהווי אניפ(ה'

 קהת " י ",י ויא ,כרפיך ,שמימבנהם ,יה,ה.ןמא ארב. שמ אשי מסשוא:
 : 'מ( וט )'א" וגו' ישלם כעל נמי" כשנאמר

 ' ו'ון"י:,שיראון ,.ש;אןהי,,...יפ1;ך"17ןעיי:ף%:י גנ: ג: ;,,"י.:,ך(יך ,ייאנ::,ייך.

 מ:דבהנ%נה::ה.ע,הלימ:פ:ץ":"ן:; היוץא:: %צצנך,גיצ',ניני~ןמ:
 :::,יינ; ג:; ך:::4נ:י;עץי"י..,,":ו;גני:;:בגיונג * ואמרתי , ביתי מתוך אותו והוצאתי , גדולה בושה אותו וביישתי , לי יש אחדעבד
 ::ונאכ:י',:,יך;ם .:::'::גי%מך.::44י,%גן:: ;הנ נמענ:ג:ך נן:%נמוינהץ:נ יין ש:1צע נ2 י נקעך ,נ ךע:נויעיי:ן:ינ.1:יג,; ופרדתי , מכוערים בדרכים עבר ומשתה מאכל ומתוך , ביותר אותו אוהב ואני , אחדבן

 ]צייז[ ן:יזגניציי11 ב ,י:ג::ן2ך ע"י ' יכש %א ומי ,א IQWייהוךנ:ע

 שע. מנע הק.ש ץמן )נל צוניעךנ1 ש ,קשישם%י
 ז) 56סע נחן )ר( : סיקוס 3סס ע"3 5"ד דף ט נמנות 1מו63 , ס)סגינו ממירם יסוף , ר.מ)ך ע3ך'וג5

;עי:'"
 נ 4י-מ :'ין'י:'קזיעני: ינן א

 י':ץנ1נ1' 'י 6מי2מ(
 צומיך7::6.1בךז"2י

 צם6,2:ןס;'הם:%:ב 41ן 6"ד 3ן )י 'ס
ac)
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 ב נומה אחרים פננםמדרש82
 , יןכון נבלתי כתיב כבר אזל , ישימון בל נפלים יישן מתים שמא אי , יע( * ל"'סעפר

 : אידיבים יקדמוני נאמר לכך , אמת ותורתכם אמת אתם , אאי נצחת אתה אגל , לנבלותהדומין
 בהנה מה , בדורו ככהטה בדורו שכןל מרדכי שהיה מלמד . היה ירודי איש ד,*)רח(

 עמד מריבי אף , י3( ש מסייס בפרץ עמד ]בהירו[ rn~D שנאמר , בפרץעמד
 שנאמר , תורה אלא טוב השין , ורעו לכל שלום ודובר לעש פוב דורש שנאסר ,בפרץ
 לשון שבעים ידע היה משה דמה , נ( י )מסז' תעובו אל תורתי לכם משתי טוב לקחכי

 , כס( '6 )כמדגל הזקנים איש שבעים על ויתן עלי אשר הרות מן ויאצל שנאמר , לזקפםולמד
 : ק 1 "מיס בלשן ומרדכי שנאמר , לשון שבעים יודע דיה טרדכיאף

 בזמן אימתי , עולם באי לכל הקב"ה של שמו שייחד , יהודי מאי . "וף איש ד"א)רט(
 אחשורוש כשציד אלא , הטלך נזירת ?ל עובר מרדני וכי , להמן כרעשלא

 , לע"ז ישראל שישתחם כדי אמר , לבו על ע"ז וחקק רשע אותו הלך , להמןלדהצרטקווון
 אדון נעזוב היאך , נאים על שמתנאה אדון לנו "ט לו אמר , מעיה כלפי ידומגביה מרדבי ודיה , סוסו על מחטאה היה מרדכי ופני קובר וכשהיה , כלייה שיתחייבווכדי
 , ממש בו שאין , לבך שעל לע"ז ונשתחווה , עולמים ולעולמי לעולם וקיים חישוצא

 : נדול כעס המן כעם כנד , בקבר ומחר כאן אתה היום ודםבשר
 באברהם , אבינו כאברהם שקול שהיה מלמד . הבירה בשועך היה יהודי איש רקע)רי(

 אברהם , הבירה בשושן היה כתיב במרדכי , ים( ים )נ"ס'ח יהיה היהכתיב
 : השם קדושת על עצמו ממר ומרדכי , השם קדושת על עצמוממר

 של עיניהם שהאיר בן , יאיר בן : הבריות על ונאה מתקבל ששמו . מרדכי דשאיך)ריא(
 של זכותה כמה וראה בוא . תפילתו את הקב"ה ששמע בן , שמעי בן :ישראל

 בית דלת מצאו , להורגן אבשלום שבקש , ואביתר צדוק שברחו בשעה , שמעיאשת
 על מסך ופרסה שמעי אשת nra1 מיד , הבור לוצך וירדו לשם נכנסו , כתוההשמעי
 הבאר פני על המסך ותפרוש האשה ותקח שנאמר , הריפות עליו ותשטה , הבארפי

 , הבאר פי שעל הממך על וישבה ראשה את ופרעה , יע( '1 ה'נ הריפות עליוותשטח
 , פרועה וראשה יושבת שהייתה ומצאוה אבשלום עבדי ובאו , לצורכה הנפניתכאשה
 , חזרו מיד , עליה יושבת וזאת , הבאר בתוך שהצדיים איפשר , אבשלום עבדיאמרו
 צדיקים שני סמנה שיצאו עתידה , הצדיקים שני נמלמו ידה ועל הואיל הקב"האמר
 ונפתחו רחמים דלתי על שהקיש . קיש בן : ואסתר מרדכי נינהו ומאן , ישראל אתשיפדו
 יגביה כן , הרשע בהמן נקמה שעשה בשעה הקב"ה של ימינו שהגביה . ימיני איש :לו

 על עולם שמרעע ברנה לציון ובאו ישובון ה' ופדויי '( )ס )'מיס שנאסר ימינוהקב"ה
 : אמן ואנחה יגון ונמו ישיגו ושמחה ששון ,ראשם

 עני אהיה שלא יעזרנ' , עליו; בשמים יושב , גוריון ואבא טגייהסמק
 וטן הכיעור מן וירחיקני , רעיון רוח מכל וגם , דב.ון סכל ויצירני ,ואביון
 בה נהגה למען בנו תורתו ויערב , וגשגיון בזדו; אנשל לבל , נרמ'ון לוהדומה
 וכן , בראיון רוא' כל בעיני ולרצון ולחסד לחן ויחננו , בהגיון ולילהיומם
 ואשכבה , ציון עיר במהרה ש.בנה , ייון ותונה הכל קונה מלפני רצוןיהי

 השם וברוך הסופ'ל חז"ק , ורואיון העולה עליו ואקריב , בנקיון קורשטזכח

-
 ; אסן יחזקגי ובהורתו , ליעצני תסיד חטט 'וסף גן , עזרני גהער

 ותקוניםהערות
 6") , עמר סוכני ורגו סק'15 יקומןן נכלתי מתיך ]יחיו כהיכ ככר מקיר ר' 6מר : וכ5"3 סורות 6יוסחמס
 יכה, 6.ס 7"6 )רה( : );%ות סימק יקומו; גנ3תי כתים[ כנר 6"5 'קומו;, ), (Ot~e , יקומון מתיםסמ6
 Tnt~r יסודי 6ים ד"6 )רם( : ג"כ 5ד מס סנ;דרם הגית גוונם . נדירו כתסס גדורו סקו) מריכי מסיסמשך
 דנית הסר 1ס . כ6כרסס סקו) סס'ס מגמד יסוןי 6יס 7"6 )רי( : סס נ3יסמ"7 ג"כ מ,נ6 . סקנ"ס ס)סמו

 גרן  זס גס . :;רדכ' וסמו )ריא( : החרג"נ ימי 3')שי bir:1 , סורומ שוס סס ש"י סגסמסוסמ7רס
 : כצקיי נמן המ65נניסמ"ר
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