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הזע אחשורוש .שעל אערה אחתנמל עצה ,ועל אומה שלימה לא נמל עצה(:י)ד"א
הוא אחשורוש ,שהרנ אשתו מפני אוהבו ,והרנ אוהההפני אשתו( :יא)ד"א הוא
אהשורוש.אחיו של ראש,אהיו של נבוכדנצר ,שנקרא ראש ,שנאמראנתהוארישה
דדהבא(יג"(נ (ג) :ד"א הוא אתשורוש.רישיהון דכליהודאי :ד"א הוא אחשורוש.
דבימיונתקיים ואף גם זאת בהיותם בארץאויביהםוגו'(ייקל(ט מ:)6
מהודו ועד כוש(.יב)קרובים הם ,אלא כשם שהיהשלים ברצדו וכוש שהן
המולךקרוביםזו לע ,כך היהשליט על שבע ועשרים ומאה מדינה(,יג)כיוצא בו
),
אתה אומר (שלמההיה)[כי הוא] רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה (מ 6,סי
והלא תפסה ועזוז קרובותזולזו ,אלא כערם ששלט מתפסח ועד עזה שהן קרובותזו
לזו,כךהיה שליםעל כל העולם כולו( .יד)א"רלוי ארבעה הן ששלמומסוף העולם
ועדסו
פו,שנים מישראלושניםגוים ,שלמה ואחאב( ,מו)שכתיב באחאב אםישנוי
לא שלח אדוני שם לבקשך וגו' (מ*6יםי)( ,מז) ונבוכדנצר ואחשורוש,
ה
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(יז)והשמים (טי66ג)( ,יח) אלא כורש הואהעידעלעצמו ,והכתוב לא העידל
עלי
ו,
אלהי
אלא אחשורוש נתקצרה מלכותו ,ולאהיה שלימאלא על שבעועשרים ומאהמדינה,
(ים) אסרר'ידצדהבןפזי משוםאביו שאמר משוםר' שמואל בר נחמן טה ראהלשלום
על שבע ועשרים ומאהמדינה ,אלא אמר הקב"ההואימול את אסתר(כ)שהיא מבנות
במתיה של שרה שהייתה שבע ועשרים ומאה שנה ,ותמלוך על שבע ועשרים
ומאה מדינה:
2נ5מים ההם כשבת המלך אתשויוש( ,כא) זש"ה והוא מהשמא עידניא חימניא
(יגשנפ) ,מתחילתו של בריאתהעולם הבכורותהיו מקריבין,והןהיונומלין
את הגדולה ,וכן את מוצא כשהרגקין את הבל ,לא נבנה העולם מהם ,וניתנה
י אלהים זרע אחר (נוגסיםדכס),ונרגז שועלאנוש ,ואנוש
הנדויה לשת ,שנאמרכי שתל
לקינן עדנח ,ונחנתן את הגדולה לשם( ,כב) ושםהיהלו שםבנים ,ולאנתן את
הלדולה לא ראשון ולאלשני ,שכן הוא אוסרבני שםעילם ואשור ((נואיתי כ ,)3ונתן
את הנדולה לארפכשד ,שהיה עומד אברהם ממנו ,ונתן אברהםליצחק,ויצחקליעקב,

הערות ותקונים

) 6"7מסרג קסתו .מוגףדיסקוס סם,וכן 3מדר 0לסהר16 h~oת  ,'6ונמדרסמונק 3סם
ניסקים:ס(:י
ר' יסודס ור' נחנויס( :יא)ך" 6להיו ר6ס .דורס גוסר,נןן ,ומונק כמדרס לסתר סס ,וס( 0וונ 6כסט
ר' החליפה נר נרחוס וכמדרס סס ס"ס וכ' 6שו סיס כו' ע"ס,ועיין נמרקהניגס י"6ע"6 ,6מרר3
לחיו ס( ר6ס,וגן נקו  (0ר6ס( :יב)קרו3יס כס.עיין מני(סי" 6ט"6ס(ונת 377 6וסמול( ,וע"ן נמנות
ד 3ו 6תס קומר .עיין ס:ס7רין דף כ' ע":3
סטוי מט סס3י 6כסס מזרם (קם סוכ (נסחר( :ינ)כיו
ס.עיין גמרךמגיוסי"6סע" ,6נ'מוכו 3טססומוטט 6ח6נננוכד;גפ
('ד)"6ר (ר 6ר3ע?סס(סומסוףסע(.
61חס,רוס( :מו)סכתוג  06 jhnhiיםגוי .וסיפך דקרך וקמרו '6ן וסס'3ע  rhסנני ו6ת כמ((:כס ,וס"ס
3גמר 6סס ו6י ( 6דסוס מסך ע(ייסו סיכי מ '5משע(סו( :מז)ו:גוכךגגר3 .גמר 6סס מו 63סכהוכ 7כת'3
וסיס סגו' וקנ:נו(כס 5סר ([ 6יענדו
 rhנ3וכ7נגר ((1ך3נ 3ו6ח 6סר ( ]6יפן 5ז 5וו6רו 3טע מקן
((33ירמיס בוח)(:יז)ו'" 6כורם i~fP .כנזורם ס 0וס hj'h 6סורס( :יח) 6(6כורם  1'DO hlOע(
עימו .עיין 3נמר ca 6סתם.6סתכוחי סו6יק 6מסהנח נדפסים'( :פ)"6ר'סורס כןסני .מו63ני(ריט
סס ,ומסר יגנן":ודרס" וס 61ממירםכ(ס':גו( :כ)סס' 6מגגות :3ות'ס Scסרס כו' .וכן 3חרגוסר6טון
(לסתר 3סתח(תו ועמדסו( 6מיסד יה לסחרדס 6.נושת סרס דחית גורסועסרין ומנע סרן ,וכן במפרס
"3ר פ":ח 6ותנ' ולסחר רנ? ס"6 6והה' ,מס וכחט 06חר (,טוך ע(קכ"ומד'גס  6(6תנ 6לסתרנחס
ן נעשת('(1 ,
ס(סרס וכו'( :כא) וס"ס וסול נ;? 6:0ע'ן .6':גווכם כי(קוע ס ,0ונרסס 53דו 6נ6גריו
"מדרס" וסוך סנו(6ורס(ס:י:ו וניתק "63ג .רקנ:ודרט"6נכ"' ס6רמ5וכ"י 6קספ6רד גגונך ס1ססס יהרס
ע( ס6רסכתנ'יד ,וכך ?י6ס:וסח :6כיג:יס ססס כסכת סמלך 6ה:ורוס ע( כס6חונכותו((,וס כח 3כ6ן
) hDמלכוהו מס 6: h~cמרכן ככ( סמוכות ,סנתה(ס סיתס טנודס ננכורות6 ,מר סקכ"ס ען עכטיו
סיית' מגוג( עם 3ג"מסדיק(רמס ומרסע (75יק ,ועכסת ס(6זכו נזיתחוור סמ(כות (G'th1Sס ,ו6חסורוס
מנוי סנכ1רססיס ךכתי ':33סס עעס ושור( ,כך 6:מר ט( כס6כבכוהו ,ע"כ.וסי 6סוססס ממדרסמגיס
6חריס(0ס:י;ו(:כב)cclסיו(1סנינגיס ,ני(קועסני'סמ;סכגיס,ונקמתסיס(וממרסנגיס(נר6סיתיכנ):
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ויעקב מק את המלטתליורדה ,בהודהנ לבטלפרץ ,קדשהניעלצרקיהו,כיון
ממטו,עאמרהקב"ה כליבוםשהיה החלטתביד
שנלהצדקיהונטלנבוכדנצר המלכות
בניי,הייתי ט %%עמהם ,זהעוטר רשע ,ואת עומדצדיק ,זה לווהוזה
עיתויושניטילה קלטתמבניי ,תחזורלביתאביה ,עקםהיה בכורו של שם ,פורעי
ה
ישראל(כג)נטלהמלכות סארפכשד שהן מבניבניו ,חזחיר מלכות לעילםושבהשיבתי
שלו ,שנאסר נשבתהטלך אהשורושעל כסא מלכותו אשרבשושןהבירה,ואין שושן
אלא שלם ,שנאמר ואני בשושן הבירה אשר בעילםוכמדינה(יט (6מנ)( :כד)ד"א
בימים ההם .כשעלה נבוכדנצר והחריב את בהן המקרש ,ורגלה את צדקיהו ואת
ישראללבבל ,העלה הכמאשעוטהשלמההמלך בחכמתו ,שנאסרויעש המלך כסא שן
גדולונו' ' 'מ) ,מכובש באבנים מובות ומרנליות ,ושש
חן לגמא ,וכל
ל"
עמ
מעלה ומ(
ה פכו' כדלעיל) נמכובשת באבנים טובותומרנליות (
מש"והם) ] [QhDלבנות
ירקרקות ואדמדמות ,ויש בהםבזכוכית סובה (כה)היימצא* ,ואילניתמרים היו
מקיפין לכסא ,מכוסיןבבנדי ששלבן,ועלראשיהםטווטין של שן מכוונים
ם כשנלגדגפי
נשרים,ושניאריות שלזהבהיועוטדיםעלמעלה ראשונה ,ושני עמודי שיש
היועומדיםעלראשהאריות ,ושניגפנים שלזהבעומדותמשניצדי הכסא,ומצילתו
עלראשיהעמודים ,ושני אריות של זהבחלוליםהיו עומדותכננדהראשון ,והיו
סלאיפכלמיני בשמים ,שהיוזולפים בשמים ,כשהיה המלך שלמהעולא ,ושת
קתדראות של זהבהיומשניצדדי הכמא ,אחדלכהןגדול ואחדלסנן( ,נ"א אחדלנד
החוזה ואחדלנתןהנביא) ,ושבעים קתדראותמקיפין לכסא של שבעים זקתם מנהדרי
ישראל ,וכשהיה המלך שלמה שלה לכסא ,היהנותן רעו על משה חוזר  %%של
מנגנון ,ארי פושםידו עלימיך ,הנשר ששם ידו על שמאל ,והמלךנשוטעליהם
ועולה ,כךהיה עושה על כלמעלה ומעלה ,וכשהיהעולה לראש הכסא ,הנשרים
פורשיםנפיהם,ועוליםבמנננין,והיומכמין למעלה על ויאשו של מלך,ויונהשלזונב
יורדת מן העמוד במנגנין ,ופותחת הארון ולוקחת ס"ת ,ונותנתלתווידו של מלך,
לקיים מה שנאמרוהיתהעמווקרא בו בלימיהייו ,ובשהיההכהןגדולוהזקניםשואפים
בשלום המלך,יושביםמימינו ומשמאלו ,ודנין עטוהדין ,וכשמע
לים את,העדלפני
שלמה,היומנגנותפוקעים ,גלנלותחוזרים,אריותנוהמין ,נשריםפורהין טווסין
רצין ,ולמה,להמוף לבם שלעדים ,בשבילשיעידו אמת ,וכשהגלוהו נבוכדנצר רצה
לישבעליוולדון את צדקיהו ברבלתה ,באותה שעה אמרו ישראלנתקייםעלינו מה
שנאמרואויבינופלילים,ולאהיהיודעמנגנון ,פרשרגלופקעתניןשלכסף,שרויההוזר
בתוךהמנגנון ,והכה אותועליריבו של שמאל ,והיה מצמער ממנה עד יום טותו:
[וי"א פרעהנכה שבה אותומירושלים והביאו למצרים ובקש לעלות ולישבעליו והכה
אותוהאריעלירכו ,והיה צולע ,לפיכך נקרא פרעה נכה] ,וכשהחריב נבוכדנצר
הרשע את ירושלים ובא לכבוש אתמצרים ,מצאהכמא שם ,ונמלווהוליכו לבבללישב
הערות ותקונים

(כנ) גסהמלכוח מ6רסכסד3 .עק1ס כני' גבס מנכות (5רפכמד( :כד)ז"6כימים ססס כסדת
י
דר
עס
ס6
ג3וכיג1ר .סמ6מרסוססביך סי(קוס ורסס 13זו"מדרס",ו(ס:י:וקור כמעתיק ,of'nlוכו'כד(עי(",כ3
כ' גמ 61נס במדרס h~hגריון סמ6גולסוס06 ,כיסו 6קות3סג:ון 6חר ,ונוסרכי 3ע( ס'(קוסמעתיק
ג( סמסטר ממזרע סג'ס
וכ(6חריס ,קטרתי (סס('ס מס 6ה סרסר 6סר ( 6סעתיק ממעתיק (סגינו,עפ"י
סי(קוע .ולחרי סמלות מעלס
גמ(.3 61וץט ססיוס מכונסת 63נמס מונות עדכעפו ,כמופירנוס
~S
סוץר 6מן ססוססס 6סר מוספתינl
Pס
nי
פו
 .ומססמוץס (סטירכי נשמרסוס ססכי 6הכקוס ממורסס(שיגו
גמ 61נ6מ1ע"ג"6 6חד (גזסחו,ס (%61גחןסגנ"" ,ונסמוסיף נע( היפקוסע( סמסטר "6מז(כסןניו(
ולחד (סנן" ,וע(וס סניה טסת לחרת 6חד (גדוכו' ,וכוונתו (תדרס "6ג,כי סס סו hnDu3 6לחרת
סס3י ,6נס גמ61ני(קוסנ6מ1עכמקמר"ו'" 6פרעם נכס מנס קותומירוס(יס וסניפוומפריס ונקם ועקות
ו(ש3עסיס ומכסלותו סקרי ע( ירכו וסיס1עע (פיכך גקר 6סרעס גכס"נס וס מוסיף ממזרם "6נוטון
3מס ססני 6לס המריס" (מזרם"6ג .נס 3סכי(וס סמ6מר סוס גמ61כיעכוע "6363גוריון וכתרנוס שסיף
מעפ"כוונתו 3מזרס 6ג 6נרגוןונס 3חרגוס 6חדמוסיףמעםע(סל"מלנעגיםסכס:6צבה)קריסע*מ
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שם,והכישו האריונפלממנו ,וכת"אאיךנפלתמשמים,וכיכחטמיםנפל ,אלא שבקש
לישב על הכמא של מי שנתנה לו חכמהמן השמים ,וכשמלךדריוש ,וההריב את
בבל ,נמל את הכסאוהביאולמדי ,ולא ישב אדם עליו ,וכשמלך אהשורוש שלת
וביבי
אחכמים ממצרים לעשות כדמות הכסא ,ולאיכלו לעשונו ,ועשו לשמו כסא
אחר ,לכך נאמר כשבת הסלך אחשורושעל כסא וא']:
2נ1טנרז שלשלמלנו עשה משתה( ,כו)ישאומרים שעמדועליו איפרכיות ,וכבשן
ועשה משתה ,ויש אומרים(כז)יוםנינומיא היה ,ושלח אגרות לכל המדינות
ולכלעירועיר,ורצים לכלשרי המדינות ,לבוא ולעשותלפניו שמחה ,באולפניובכ"ז
נדוליםבנימלכיםמן קכזו ארצות ,שהיה שלים בהן( ,כח)וכולםעמופים איסמלאות
שללבן ,ובאווהיומסובין על סטות של כסף ושל זהב( ,כס)ויש ממות שלכסףושל
זהב ,אלא כפתון שהיותחתיהן של כסף ,ושלראשיהון של זהבהיו ,לפניהם רצוף
אבנים טובותומרנליות (,ל)ושיליצולבנים למעלה מהם ,מקושרים בחבלים שלבוזן,
ונמשכין בפלאות של תכלת ושל ארגמן:
~א)שלרתמיםישרי המדינותלפניו .ומישראלהיה שם ,ובשביל שראובנדים של
בית המקדשהיובוכין וממעדין שם:
ולהראותו את עושר כבוד מלכותו( .לב) עשרו לא נאמר ,אלא את עושר ,אמר
י הכסףולי הזהב
הקב"הישעושר של בשרודם ,אלאשליהוא ,שנאמרל
נאום ה' צבאות (מג' נ ה) :ד"א בהראותו את עושר כבוד מלכוונן( .לנ) ששה
(לד)תימבריותהיה טראה להם בכל יום ק"פ יום ,שכן הוא אומר את עושר כבוד
מלכווע ואתיקר תפארת נדולתוימים רביםשמנים ומאתיום :ד"א בהראותו ,כשראו
ישראלכליבית המקדש לארצולהסבלפניו ,אמרולואיןהיהודיםרוצים להסב ,שהם
ן,
רואים כלי בית המקדש ,ועשו להם מסובהלעצמז ,ובשבילשהיו ישראלמצירי
לפיכךקראןהכתובימים רבים[ימיםשלצער]:
רבנמלאצע קלטים ( .לה)כשהשלימוהימים שעשה משתות לכל המדינות ,אמר
אעשה משתהלבנימקומי ,הביאן להצרנינתביתן( ,לו)והיתה נטועה
ן,
עדהציהאילנות ,ורצופיןאבנים
אילנותשלמאכל ושל בשמים,ועושיןכיפי
מובותומרגליות ,והאילנות מצילותעליהם:

האיה

וסיף

הערות ותקונים

מ3סיומית ( Crystalluisקי'סטמ")( :בו)'" 6סעמ 17ע(''6 1סרכ'ות .גטגס נס 3מ7רס 6נ 6גריוןק3ת
3סנגון 6הר ,ומונך נפקוס ,רק ס'3קוע כניך ככון ממירט ס3סגיגו ,ונע( מגהת סכוי (טרנ סנדו(ר'
סלמסגן קנקנן 7 iף ט"ו ע" 6גנב 7נר' סי3טע ,fוכן תרגם סכתרגססר6סון (לfנכתר Stcnt ,עו 4ענד
ססק'5 6ית ד6מרין דמרדיןעמוסי  slhl h')1Dhוגגס~:ן ונתר 67כנס:ון  hrhוענד נוסק' ,6טיתכלמרין
יומקי'6ד6סוס 04כו'(:כז)וי"ל'וס hfnut:סיס.מס( :כח)וסוקס עעוסיס 6יסט(6ות ((0נן ,ע"ן(עי3
קכ"ו( :כס)ויו מעות ק( כסף וס( וסכ.כן מונךניקוע,וליתד נמורט "6נ,
נמירט "6גפ"6
ונס )Tuכי סי(וץסעערי סמ6מר כוס מחוך מכרס פג'ס 6חריסס(ס;י:ו( :ל)וס'ריין(נגיס (מעמס תסס.
פ" ס(סירייןמימנןסכנכי
תוב וכסרות וסרט(ות'(.סעיסג'ס)( ,קעטטמן ,רי:גמן) ,וחח'ס חרנוסארין,
וני(טס נסעותוסךרון(מיס("3ומירין( :לא)כסרהמיס .מו3 63י(קוע  ,ccונקח ממדרס ס(פגיגו,וכן
בית
'סר (6מוו מסו(7חוו
,
מוס (קח סתרגוסריסוןומגיתיסת
ר6וסתחורנכססרומון(ר36ר:3ג'6מר ,כ 3סמסתטמרןס,ס 0ני6ת3מען(מהסג"ימ( :למגק)בססי
סס
סוזןנכין ומססזין תמן( :לב)3סר
מספריות .מוס נונע 37רי מת"ס סס ,ומונף מקמר וס נס ניקוע ,וסוף (קוה ממדרס ס(פגעו ,ג'(סין
סי3קוס סו 6אסון המירסכוס ,ונמדרג"6נ סו 6ק3ת נסטון 6הר ,וססיוס ס(סגיט(יה 6סט.ולסגי,ס
 6'30סעשס סס חי(פרס וכתיב (מנכיפי
' ,סו 6מנמרקמגיוס י"ג ע"~,6כן נסר6ותו 6מר מר דעי
סו6נ"נ מנמרק סס סטיון(:לד)הסגריוה3 .ע'( "53ג סערס ק("ס( :לה)כססס('מו סימיס.
מוס טגע 7נרי מלס ע"ס~ ,מוש ני(ק~ס 6 orהר ססנ' 6מקמר בסט מסרס "6ננפיס ונמלקות סימיס
נספ(ימוסימיס סעסס מטתם ,וסוף ממדרם  ,ct:D5rומונף נשותסטוי דף (" 6ע"ננסס סי(קוע ,וס"ס
 :ו0יתס געועס ( ._nt:i'hש(נ"6נס" 6כערס ,ימוס נונע סת"ם
כוונת

.מסר

סמ"רר

סיורם (לו)

ע"י
שין

קם"

ינרי

עמס

r
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")מן

החבקן שהע כהשכין הללאות
חורכיפם דתנלת אתזבהבלי בוץ וארגמן.
אתיודע מההיו המצעות ,שדרו החבקםשל בוץוארגמן,וויוpפgבעות שלכסף
טגךשריןכהזינך,זארננקד"הפרוס תחת רנ 4השמשים,והיוםרקדין רצאגוננים
מוכות ומרנ*אלפנ המסובין:
היעם אלא בבוסות שלוהב ,ומישהיה
(לח)חץשטרצ בכ 4זהב ,לאהי
ה בהנקה א
שותה בטס  ,לא שנה ושתהבו ,אלא מיד כששתה סכמסעאותו
לקיום,ומביאיןאחרים,איו שם כוסות ודוסקות משוניםא*מאלו ,לבך נאסר וכלם
כ4בית המקדש ראם ארק
ו% :פ)ד"אוכליםמכליםשונים ,כשהביאו
מכליםשוניי
בליםשהיו משתמשין בהם ונשתנו ,לכך נאמר וכלים מכלים שונים:
( .ם)היין היהגדשמעמתיו ,אסהיה אדם נד,%אומריםלו
ולין מלכותרבכידהמלך
ןבן תמשששנה,
'בןכמהשנים אתה ,אגלבן ארבעים :שנהאני,היונותניןלויי
ן טלכות רבכידהמלך
לכך נאמרויי
ההשיעתץ כדתאין אונס( .מא)א"רלוי כך היה הכסיט של[אנשו]פרסשנהיה להם
כוס נדוב (סב)טחזיקש"שימ שנקניות( ,מג)והואנכלא פתקא( ,מד)עטי
כדלעיל)[והםמשקים בו לכל אחד ואחד ,אפילו הוא טת אפי* הוא משתנע הוא

:ננ.
ן
ש
ע
ג
:
,
:
ן
ע
,
ן
:
ג
י
1
.
ן
:
י
ז
"
ז
ש
ג
נ
ש
י
ג
~
ש
ך
פ
ו
%
אותו הכוס במעודתו אטר שרגא רוצה לשתותישתה לכך נאמר ההשתיה כדת
,

סי

אין אונם]:
.זמה)א"ר יצחקששהיתה מוסכת
י המלכה עשתה משתה נשיםבית המלכות
נםישת
 .למהעשתה בביתהמלכווע ,כאן ועזה מוצא
להדין שחור( :סו)בית המלכות

ותקונים
הערות rfi
( :fpלז)טור כרפסמןשהגוין .מו63לרקוע סם
ממדרסס(וצ'גו ומסל סגק(:לח)וססקהש (6
ס71יססותמסקת ~נlכriסoף6(.מוסגו*סשיקוע סם,3י0ומתי1ננקטב'מ:טחלוידד"ף"(6וגכייעס"ננ!כנ(סיססססריי(ס9טכ,סס1נמי6,ס 4נעדהרי""0ס
(לפ)
סת'
כ* '3תסמקדס.
תגי !סחי
מונ6ני(יס סס3! ,ע( סעק!סמוסיף ~סיססינעי ('ס" 6101מנמריך מנעם'"נ ע" ,6נס 6חרסירוס
מר)מ6מר ס(פג';! 0ני9('06טיכ
6 6מר 'ג6ת גת ק!( כ!'0ו 6מגמרך סס6! ,הלכך ! 600ספיקת נכ('
וסגמי ס0יס ס!תס נגרוכו' סו 6מן מדרס 6נ6גריון( :ם)סיין סיס נדו( מסותיו obסיס 6דסגיל.
ןטגדע ממט נסרס,וס ס!6
שיקיט סס 0ני6ויין נלכ!ת לנכיד סמקך 6מר רנמנמד סכ( 6חד קסקטיי
עגמר 6טמרי"גע" ,6וקמר,ס סט6 6ססיס 6דס[גזו(]ושמריס ( 1ק כעס ממט 6תלשמר (ססגן
6רנעיס סגר סיס מסקס לתו"ןנן חמסיםסגס(כךגומר ר 3סורומסך ,סו6ממירםס(סמט ,ומוסט3ל
דגר רית"ס יגס מסקי((ים פגרך נר כמסס:ץ 6גת וסו6 6מר (יס 3ר 6רכעיןסגין ,וסוספסיך(יס
נר6ר5עין
סגךין ו7טומיס (כ( נכרם !ננר ,6ומסו(כ! כתיגויין לטת רג כ' 7סמנך,ויםסמקן
חסמור
1
0ימסקי ('ס חמר ברחמסיןסגין( :מא)"6ר(וי כך סיס עכסיס .טנ 6נ'(9ס רמו qlh
ח
'
מ
*
ונ
ס"
ו6
ממזרם ס(סניט ,ומ 631נמנותלווידף ("ך ע"נ כסס סי(קוס( :מב)מחזיק ס(סיס.ממיטת.עיין(עי( 3
0ער 0קס"ג( :מנ)וסוף גנך 6פחק .6ע'ין(ע'( "63נ 0ער( :ifft)p 0םר)וכו'כדבעי( .סס סמסתיק
רfקnו'ע
נ(סו:ו וס"ס וכו' כברעע ,כווכחו  5'DSנתכרס 6כ 6נריון6 ,.נ(רוויתיכי גמ0 65מ6מר 3ס(עווחו ש
le
ן ממזלפ "6נ( ,כן 0עתקתיו כסג'סכמו ססנ'ל%גע(
:
פסני 6ממדרסס(ס':נו ,ויס ק5חסיגו'יחסו
(מה)"6ל יוחק ססיתס מוסכת(0ךין סחור3 ,י(קוערמז (6ף מ"עס3י 6סמ6מרסוס"6ר צוק(ס ~onto
נסקת (70ין סחור,ונורם"גס6ת" נמקוס "מוסכת" ,לח"כסכים מצמר מנמרם גצעס י"ג  ,h~Pתשיף
סנט טד מקמר 6חד נסוסתי סמ%ס "6ר יוחנןססיתס פ,נח((סטן[(סן]יין סחור ,וסמ6מרס6הגין
יקו
חמן מזרם 6נ6גריון ,ו6ג' גפתנס ~ 1lhhכמדרס 636נריון כ' סמעהוק ר6ס מסיס כחוב טסיתס
"%1 ,מס מקתכנסכת(סתנסס
1ש"5ס(כת ו50ינ מוזנתכ'סמ(סך ומוגגסריי6פיס  ,00ונפקוסבסדיןגעסיח(,ססיע
מוסגת כי תרגום (קיחס סג ,וסטמס גסוסתי עסתט מפחסיעןגיניפח
ס (סדין מל,
ו3חרנוססג' חרנוס (מור וסתי מבכתל עננת מסק'(6גס' וסוסמונק(מון חם6 %וכמ,6יחס גס(סגיו
ןמבטת:
ןסיכוריי
(0גגן!)סחנ6יחמסיתיי מונת (0ן"ןסחור ,רקעערי נתרג!ססחרגססידר 6וכמ ,6רקשכווט,יי
סמיטת למס עסתס מת סמ(טח .מונק ני(קוססס .והמערס ס(ס 1:':טנעשדגרי מתשוסיין
מסטין לת סךימי
ך מ(%ומוות עשוס 03ק( ,מסגר'כעןזיזשן ג3עמה !ט!תלמרס 8קסנני6
נכףזמרני

שי
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עוצשים טבקשות 4דע הכל ,הכנימהאותן למקום שהטלךישן,והירוה אומרתלהן

כאן מסיבה שלמלך,כאן ד"א אוכל,כאן הוא ערתה ,כאן הואישן :ד"אביז
סעותטשיןבכלי בפז הטקדשלאריבולאכול עטהם:
(הממזל)כות.כי
ןשבשירעאיוכהמנושביםלשבהי
ן שנשתכרו לא עשו כמותישראל,
המלךביין ,כיו
בנידמה
או משנה
לומר הלכה או
ישראל כשהם אוכלים ושותים,

פהוק
שיודע
ן,כיון שנכנס בהן
אואגדה אומר ,אבל אומות העולםאינןכן,מיכשאוכלים'ושותיםיי
ן ,התחלולהזכירעריות,אלואומריםהפרטיות נאות ,וא 4אומרים המדיותנאות,
היי
(מח) אחשורוש שהיהמיפש אמרלהםאין נאהכושתיהמלכה,רא"ל אל)[ולא]תאמרו
שהיאנאהמפנישהיאלוביותבגדימלכות ומקהטטת ,איתכןאלאה'יאמבפניםכברוץ,
אל אםכן תבא ערומהלפנינו ,שכן הואאיפר להביא את ושתי המלכה ,ולאיהיה
שיה כלום אל 4כתר מלכות ,מי נתןלו עצהזו ,אלושהיומסובין אצלו ,שנאמר
אמר למהומן בזוזא חרבונז .והקרוב אליו כרשנא שתר אדםתא תרשישוגו',כין
יצבאוהטיסים אשהאמרו להכך אמרהמלך (מם) ,אמרהלהם אמרולו שומה טיפש
ך יצא לבך,אני ושתי המלכה(נ)בתו של בלמשאצר בם של נבוכדבצר,
זנםביינ
לחניה מתקלסבמלביםורוזנים נעשו(נא)מומסיםלפניו ,שכן הוא אומרוהוא במלכים
יתקים ושזמם משהקלו (תזק ( ,)'6נב)ולא היה בקורמורלרוץ לפני מרכבתו של
י ,ואתה מבקשלהכניסני עלוטה,
אבי,ואילוהיהאביקיימ ,לא
שלאהיתהיענושתהן אותךל
ובשביל כבודךאני אעשה,
,
ת
ס
נ
כ
נ
שאם
ם
י
ל
ו
ד
ג
ה
ן
ר
ק
ש
בפני
אני
ואיני
נאה ,הן אומריםזו ראויהלמלך ,כטה שקין הוא המלך ,ואם נמצאתי נאה,הן
יאמרו המיפש הזה משתמש בנאה הזו ,והזהורנין אותה ,כדילימול אותי:
ן המלכהושתי .למה עשה לה הקב"הכך( ,נג)בשביל שלא הניחהלאהשורועז
ורזכטא
'ליתן רשות לבנותבית המקדש ,אמרה לו מה שהחריבו אבותי אתה מבקש
עשה לה הקב"ה כך ,היא בת בלמשאצר,
לבטת ,ולאהניחה לו( :נד) ד"א
והיאך נמלה אחשורוש לאשה ,אמר רב אותו הלילה שנהרג בלטשאצר ,והטליכו
לרריוש (נה)כשנפלה המנורהוהוציאה מוחו של בלמשאצר ,והיומסובין שם כורש
ודריוש,אמילו דריוש לכורש עמודוטול מלכות שאתהראוילמלכיה ,שהיהדניאל
אומרלך שלעזה נומל את המלכות ,שהיה כורש (נו)באאפיקון של נבוכדנצר,והיה
י ,ולמה אתה
דניאלשואל בשלומו בכליום ,עד שאמרלו כורש לדניאל היציתל
עדאלבשלומי,ש"מישסע המלךויהרגך ,אגל עתיד הקב"הליתןלך מלכות ,שכבר
נתנבאיורקיה עליך שתמלוך ותתן רשותלבנות בית המקדש ,שכן הוא אוחר כה
אמרה' למשיחולכורשונו' ולעיסמ(,)6:נז)מפני זה אמן -רריוש לכורש עמודומול
מלכותך ,ארלכורשלאכך אטרדניאל [פרס]פרימתמלכותךויהבתלמדיופרם (יל(6
ס גה) 1
הערות ותקונים
(כ6 6נ'( עכ 6טת'  6%1זמר( :מז)גיוס ס0ניע' .מונע נ'(קוע erוסוף ממדרס ס(ק:י ,1:וכן מ!נ6

ימה

גמטת סקי דף("ס ע"ננססכפוקוסע"ססינגר סערן( :כח)6הסורוס סרסס'סס 6מך'6ן ג6ס ט0ח',
גסוס מוכל נמסתס3ו' סם נסס סי(קוס ,ע"סניס סכתנ ע(וס( :מס) למרס (?ס למרו( 1סוטם.cn~p
מונקניכעס ורסוסנ5יו "מדרס" וכוון (מכרס ס(סגיגו,וכ 3סמ6מרסוס סניך נע 5נוגות ?(ו ,דף כ'ע"כ
מסט סעקוס( :נ)נר 1ס( נ3סס56רננו  (0גנוכ7ג5רוכן סו(6ע' 3נ"6ג,וכןמט"רגס נגררך מגססי"כ
ע"נ ססיתסנתוס(ניסד
ר ס(חס(יםכר?6ורייריס ז6נ(6קב( (6ס 6המרך סחיכו',וגסג6מר(ג7גי(6ס)6
ננ(ס56ר ,ונקרעסרבלון גסקח(חונרתיס 67ו'( מרודך 3רגנוכד5:ר( :נא)מומסיס 5"5,l':DSמרמם.
ובע"גוני(וץס ונמנות סעי ס 0סני' ( rnthnסניו ,ויל (הקן "( :cmנב)  6(1סיס גקורס1ר .נ'(ק,ט
ונטעהס5וי פקס-,ן .ועיז 5ע'( נ"6נ סטרס רכ"ח( :נג) גסכי 5ס 65שיח6( :חטורוס(יתן טוח (נטת
ביתס:וק crn .07נונע כנרי סתרטססר6כון ריס לסחר וע(  6(7מנקת (:ונט ית כיה  h~Vnמתנול
עלס("תקטוף ערט'(ת( :6נד) ( 6"7גוס עם? (ססקנ"סנך .מונףג"כ ני(קוע סס ונס' מגות ?(וי סס
נסססעקוע( :נה)כ:0ס5ס סמ:ורס וס!6,5ס מוחו  (0ג5ע560ר .כעקוט ומוגף גס גמגוםס15י S~h
וי
"
יג
(גורס גנו  rhסמ:ורס וסו 16'5מהו ס(נוסתר( :נו)נ66סיקון .ני(קוע ומונך גס נס' מגות ס(ו'דרס
ג6סיק'ן ,וסתרון סמ(ס :ע(ס מסג'( :נז)מסג' וס 6מרילעוס (גירס .נו1נ6ניקוע סס ,וסגוזסיסיס5ייג1
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מדרשפניםאחריםנומתב

דייש

מא שנומל מר את המלפא אחרכך בולה פרפ ,וההר מסי,וכורכופרמי
דידכא אומר ודריוש מדאה %בל)  6"7מלכרסא (ים ,)61%ויש אומריםאביו ורה
שכ
יןואבוהיתה פרסית,וכשהמיכו אתדריוש אותו הלילההיהמיסב במקוםשהיה
מ
ילפשאצרטיסב ,ונפלעירבוביא בביתו של בלמשאצר ,שראוא*דצרגין ,ואלוהיו
ב
,ושתיהייתה בתו ,והיתה נער,ה ,והיתה ראתה הבית מעורבבת ,ורצתהלבין
יבין ,ומהיתה סבורהשאביהקיים
(נח) ובאתהלחיקו של דריוש ,סבורהשדכא
יו
זט
זט
ג
ברו
אביה ,והמלשיה,והשיאה לאחשורוש'בנו ,והקב"ה אמרוהכרתי לבבל שם ושאר
ןונכד ('סעידיובג),לפיכך נעשה להנך ,כדילקים דיבורו של הקבלה ,וכשאמר
ני
להליכנס ,אמרהאית נכנסת ,ותמאן ה.מלכהושתי ,התחילהטלך אומר מהאתון
אמריןשיעשה לה:
 ,אדמתאנע אדום,
דהקרוב בישנא( ,נם)מןאפריקי(,ס) שתרמן
תישישמן תרפס ,מרס מרמנא ממוכן כמרושלים:
2ט22ערצשרי פרסומדי רואיפני המלך .הןהיורואי פגי המלך ,אמר 5הם מה
אתם אומרים שאעשה במלכהושתי ,כדת מהלעשות במלכהושת  ,מכולם
לאהשיב אלאממוכן ,והואהיה אחרוןשבהן,והשיב תחילה ,שכן הוא או
ימרויאפו
לבבל,
הדניאל]( ,מא) ולמה נקרא שמו ממוכן ,אלא כשנלה שבם
ממוכן,ני
ו
ש
ע
נ
ו
,
,
ם
ה
י
ד
י
ם
י
ס
י
נ
ה
ה
י
ר
ז
ע
ו
ל
א
ש
י
מ
גלוחנניה
ן
ת
ו
א
ן
ה
מ
ע
ש
ו
יד
י
אה
ית
נו
ידודע
אשהשתיהרנושתי המלכה,לעך נקרא שמו ממוכן ,אמר לאעל המלךלב
ושתי המלכה ,אמר ר'יצחק אמרלו אין אדםיכלל לדבד בתוך ביתו דבר ,בגל
העולם אם אדםיאסר לאשתועשי את הדבר הזה ,היא אוסרתלו ,ושתיד,נטלכהלא
ייצא דבר
שמעהלמלך אחשורוש ,ואני אשסעלך,והן מבזועבעליה
מ,כ
עןצ,ה ושהנרא
י ושלח וכתב
גה
הטלכהעל כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן ,ונתןלו
לכל הארצותולכל המדינותולכל האיפרכיהע.להינע 5ל איש שורר בביתו ומדבר
כלשק עמו:

איה

אנדיי

יידח

ש

פרנסה ב

לצ)אחרהדברים האלהכשוך חמת המלך אתשורוש.כשהפינ אתיי
טביקש את
ושתי ,אמרו הרנת אותה ,אמר להם וברנתן את העצה להרונ
אותה ,אמרולושביעתשרי פרסומדי ) ישאומדים מורדן ,שכן ארטןכיצא PNP
יהמלךכהטרתיווט',ויש אמדו שנתנו עצה לבפל
מזכיר אותןעוד ,אלאויאטרונעי
בנק הבית ,לפיכךנגזר עליהםהרינהונדונו.והיומפתין אותו
היה מתפתה ,
עד שאמרולויבקעולמלךנערות בתורת ,באותה שעהקיבלעלי:

*

*

יא

ה ע מ ת 1תק1נימ

 suסמ6מר 0מר (ו גורם שימו תתר"ן" וכזמת כע 6מ16ד 6חד עס עס סוסיו( :נח)ונות (חיקו ח(
ץ ס( ורעת("% ,וחילץ,וגן כמותס(1י סו(%מון נסס סעעס ט(יריו:!:
יריוס .כ'(נץסיחול
(נם)מן 6סרילן .ק סו 6נס נמזרס 6נ6נריון( :ס)סחר מן מדקי .וק  40נתתוססגי.סיין
5'DSגמירס "6ג מערס רלנ( :מא) (1מ0
סמוממ"כ!  6(6כלננס פכם "טדס (ככ ,3רוס
י1
יבע ינר'
אמר מטכמןיס 61(06זני %עמס 6חזץיו eontlniauמתוק מסע דכד נא סנס 6דנ
ועזריט 0101 ,זנ'36
סממן o~m
ילאזס (כ~%%זwן"ft
ע3ייו' גשץ ונטרןיתוכ

נריץ

5יי

ע5ייףייג'6 36תנזר מן מרומך דתתקסי3וטחי מ3כת 6בק 6תד",ץת
'מ
ענס
ייס טפכן,ועיץמוס' מני(ס
"
ג ע"נ "7ס ממוכן ססנ'' 16פ נמדרט סיס חרשו ,וסחוס טסכ' 16מס חגמ' ?0ס'
י" נמירס ס(סנ'ט ,ומונך נס הת"ס ,ונסתקס מןסיר"6גמ 61רק  Seu1מפכן :מת*
טס"שאמל  1wDSaש(
גא א% %ק4יח",
[( ]22סב) 6מר 0ינליס ס36ס .מוםנישם
רסוסאי
ו מורס 6ג~תר געשת ,כ'  610נמג'03י"גע"נ'1 ,ס(הגט ג'((ץספסכפ0פנ
אגוכמטס מנמפוככפןך 6ת "גו01 ,מ6מר סו :טג6נעטי*0י י"
ג ע" ,6הני6זס נססמירסרנתי
61יטק ,מ א גמ 65נמזרסרנתי ,רק ר %סטג 6קניקרס ממקמר  19Dbנשברסוס מדרסושחר,
וחסנ

יף

יימל

ים
*
6
יף
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מדרשפניםאהייממשהב
ה בתולה
 .כמה פרחות נתן זהבעלם,
(סנ) ר-שמך הסלך פקפקםויקבצו אתכלנעי
י (סד) וכמה איטריות של נעגם מכל סכןם באו לדרשו ,וכמהבני אדם
ז במתיהןלשש  1NWWלמלך ,וכמה בני אדםהיו
היו טתני"ן את ממונן להוליךיע
נחזניןיע
זמכונןלהתמין את במתיהן ,והיתה אסתר מתוקנת מלפני הקב"ה ,שכן

דכא אומר והנערה אשרתיפבבעיני המלך ,בעיני אחשורושאין כתיב כאן ,אלא
י המלך ,זה מלכו שלעולם,וייסב הדבר בשנ המלךויעשכן:
בעי
נהיה בשושן הבירה( .סח) זש"ה אחלצרהיול
די(מא' ח'י) ,כשבאוישראל
י
אירטיוס
דתה הצרה החזקה ,ביקשמרדכיעליהם רחמים ,ועלידונעעצנסים:
לאו
()%רכי לאהיה שםיהודי אחר אלא הוא ,והלאהיו שםיחודים
ש"אא.ש
 .א"ר יצחק למה
הרבה ,אלא שהוא היהירא חפא ,לפיכך כתבובו
י
ד
ו
ה
י
נקרא שמוההודי ,שכולם אכלו טסעודהו של אחשורוש,והוא לא אכל:ושביומרדכי
בןיאירבן שמעיבןקישאיש
יישראלבהפלתו ,בן
ימוי(.,מז)בןיאיר ,שהאירעינ
ני(מח)בןקיש ,שהקיש ופתתלו הקב"ה :איש
ודמעי ,ששמע הקב"ה את תפלת
ימיני,כהטליא כךראאויתאישיהודי ,הוזר וקורא אותואישימיני ,אם משבםיהודה
הוא
צ היאךהיה משכמו שלבנימין אלא משבמו שלבנימין היה ,וכשיצאשסעי
וקי
ך את  ,שכן אמרשמעי ,וכה אסרשמעיבקללו צא צא אישהדמים ואיש
ז
ע
כ
'
ס
(
ה
ז
ה
ב
ל
כ
ה
ל
ל
ק
י
את
ה
י
ו
ר
צ
ל
ע
י
הנ
]
ת
מ
ה
[
ה
מ
ל
,
)
ו
אבישי בן
אדוני
[הםלך] ,אעברה נאואמירה אתראשו (סס סט ט)6(,פ) צפה דודשעתידמרדכי לצאת
ממת.,שכן אמר דודהיוםיומתאיש בישראל הס'ט בג),זה אישיהוה.
אמראר'לוי
י איש שיני ,אלולי דור שהיה משבםו של יהודה ,ל היה
מה ~א אישיויד
י:
ש
י
א
מי
בןיאיר בן י
נוכיבןבנו שלשמעץהיה ,והלא כמה
.
(ע)
שמעי
ושמו מרדכי
דורותהיהבין שכפךלמרדכי,וביןקישלמידכי,שכןהואאומרבןיאירבן
שמעי,בן בענא,בן מוצא,בן אלה,בן מפיבושת,בןיהונתן בן שאול,בןקיש ,בן

ייד.

:

"ד

:

אי

ד*,

ן

הוררת ותק,נים

ן נעקום
וחסנכ' נס מקמרסוס ,א6מן מדרס 6סתל ,וקעוכן רק סו6מן מדר:סיפים ,תםסיע
סי"ג ע"נ ,ונע(
 ,"1Shסו6מ6י,ס מגיס ,כ' סמסטר ססנ' 6סס כו6מןמגוי
גמ6מר t')Dk
ס %סנשאע6זתר"
ך סקיך'ס כמס סרהות .מו63ניקוע מס כרטס
ממדרס רנה' כ((( :סג) רסקד
סעי
י
מ
ס
ג5דומירס ,וסוךגון מדרם סגפ':נו ,ונע( טוח ס( '1דףג"חע" 6סנטוו"( :קמרו נמדרגרנת'רסקד
סמקךפזךייס טליאת כו',סניף  %סמ6מר
 ,וחאג ססו 5נמררפ רנפי ,וסילזופ
י
ש
ק
י
גטיםס.פ5וכ5ןנ
כוון לפרוז כס"  :לסר) ולס5 :י3גריוס מלנס
ס כמס 6נגריוחseנסיס6 3"5 ,נריוח
י
ל
ע
נ
פל
לטרסות סל טיסניע,ן ס"ה ע"נ( :מה) '6סיסודי וס"ס 6ח (5רס יונן.
מרסון %ר ,ו
יון
כט
יר
קפונ
ר(מעו
סת
(יכוניות לסתר ס:יסס ננ'ת ס:ודרט ח"5 6ד י"ע ,וסול D~Dנ"י סגמ65
מכלן מתהי( מדרס 6ח
נ6ו5רסספריסנס6מנורנ ,ומכ"יסקס נחסר ,ו( 6גמ63יותר( :סו) ד"'66טירודיוכי  63סיס ססיסודי
6מר .וס הגהץ ככות סמזרס סס ,ונע( סי(קוט רמו (6ף נ"נסגיםמהכור6חד ע(פסוק ושערס6טרחיטכ
נע'גי רומצך,ומהיין מדרס ,וס 61מן מדרס  Shlnnפי"נ ,והח"כ מתחי( ל' סמכתן סמר (כי (6סיסיסודי
כתיגוסיכוזיס:6ר )(6(6 icicסימסיסגן קנות מזרע ס:ו(וכס,וסיס שסקכתורס
6חר נסומן סנירס
ימכ(מ6כ(סמ 6(1 6נסנס מסעודתו 30
ו רסע :קר 6סמויסודי ע"כ.ונס(זח
סו
ופי
כ(ימיו hnp) 6(1נ
ת
י
דר' (6יע,ר ס"; והסרס5יון ,ונפדר" 6סס נסעות ר' מכעיס קומר ,ו3ע ר'
קומר:
ממ
(
פזר)יכן י'6ר סס'6רעיני יסרק( ,סו 6נכית סנודרס דף כ"ג ,ומס סני'כן יטר סס6ירמ('מכערת336יעפ
כפיליhlnD1 ,מגיסי"גע"נסו 6כמו(סנינו( :מח)נןקיטט?ק.סופתח3ו סקנ"ס ,כנמרם ססססקיס
פלספרי רסמימ1גפהחו(( :1פט)5פסדוךמעתיד מרדכי(65ת ממס,מינק גי(קוע נסהה(ת רמו תהר":נ
ם 3תקןסס מהקוססי,ס'(' 6כוח '6ספיטר,ל "5ל סיום 'ומת6יספיסר5ל ,וסוף1:3ןסכהונר"ג'"סנ"נ.
י
וממדרס ס3ס;'גו נונע דכריר.הרנוססגי (מגיזתיסתרסירוס 'סוזיונמסלהקרי סמיםדגנר6יסוד6י
ימ
וקמר 'ומ 6סדין5י
יות ננר6מיסרי( ,וקןס6י גכר6זין
וי
סו
כ6ו( 66דחספרדרהכלימען"כח.ט6וסמסדעס(תףרג6ס'ח:6נלי6יד
ס דחק מן חסלםס 6,גתדרסס(ס;ינו נשתחלת סמ6מר 6לפ
ריי
נכס
סיר( :h~m6ע) ד" 6ועטמרדכיוכינן נט ס( סמע' סיס .וס 610נמזרס 6חר(בית סמזרט
סדכףוי
כ"ז) ,וסט כמעותוכ' כס ט( סמע' ("5וכיכןכגו ס( עמע' ומונקכי(קוע נרמץמתרי"גותסרס5יון,

וים
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אביחיל,בן צרור,בן בכורת ,בן אפיה(,.עא)בן שתריה,בןעזריה,בן שוקק ,בן
י,בן
מיריוכבאעלל,,בנןןאחשנאנילה,,בןב!עמויבהדויד,,בבןןאשלפפמעילא,,בבןןפשתמיראילה,,בן(פעיגת)וןבן,ל(רעבבד)יבהן,מ(לעכד
,בן
פריטות,בן חושם,בן שחריה( ,עה) בןאבינון,בןעזריה( ,עו)בן נדא,בןבלע,
בןבנימין,בן יעקב( ,עז)וכשקיללשמעי אתדוד נסתכל שטרדכי עומד ממש,וצוה
מלהוליד בנ
לתלמה בנו ,ויאמר לו ,כשיחמוק
רים ההרונ אותו,כדי שיבאנקי
לעולם הבא,לשכןמעניאמרבן יאי בןהידעי:
(עה) אשך הגלה מירושלים עם הגולה אשר הגלתהעםיכניה מלךיהודהתו'.גלה
עם נלוחיכניה וחזילירושלים ,והגלה אותו שנית נבוכדנצר עם הנולה
האחרונה,לפיכך כתובשניפעמים אשר הנלה:
אומן את הדסה היא אסתר בת דודו( .עם)מנין הדס"ה וכהיתה בתע"ד,
ריגעילכך נאסרוהוי אומן את הדמה( :פ) ד"א למה נק-א ער
יהדמה כשם שהדס
שמה
ו מעשיה מובים( :פא) ד"א אנו מוצאים שנקראוהצדיקים הדמים ,
ריחו מוב ,כך הי
ואלוהןחנניהמישאלועזריהשהיו מכבל ,שכן הואאומר והוא עומדבין ההדסימ אשר
במצולה(';י'ס 6מ) ,וכיניב האומרלצולהחרבי )' t'DCמדבו)  1לכךנקראת אמתרהדמה:
(פב) ד"א כשם שהדסאינו.יבש  ,לאבקינןולא בהורף,כן הצדיקיםאינןמתייבשין
לא בעולםהזה ולא בעולםהבא:
היאאסתי( .פג)היא בנערותהוהיאבזקנותה ,היא אסתר כשנכנסה למלכות,והיא
עד שלא נכנסת למלכות ,וכשמתאביה ואמההיהמרדכי מנדלה( .פד)וכיון
ונכללות הרבה ,ומתקבצותבבלמקום,
שנתפרטו(פה)דיונמומאותשלמלךבמדינה,הי
שנאמרויחי בהשמעדברהמלךודהרובהקביןנערותרבותוגו',היובנותהגויםלובשות
ומתקשמות ,ונראותלשלוחי המלך,בשבולשהיו מבקשותלינשא למלך ,והיתהאסתר
הערוה ותקונים

מס סג" 'והר ממונחת,וע' נ;ו ס(קים סיס וס(6כס? דורוססיו ':'3סס( :עא)גןסחריס('3 .קועגן
סהר 'ס ,גפרדס סמ(ס (סת'ס 3"!1נן סהר'ס( :עב) כן מזכי ,נניס(ו"ד ונ'(וךסנןמזון( :ענ)כן
עונדים .נניסמ"ן  Vt;S'~lונה"ס נן וגריס( :עד)3ן מרימות.וכן  610נניס"מ ,ומנקועכןמדימות:
ן גר6וק נתרס נר גר,6
(;ה)כן6נ';ון .נג'?"מ וג'(ק1ענןלמנעו;( :עו)גן גד .6נאס"אונירקעכ
וסיס כ(  Orסני 6סת"ט ו:ונט ממדרת ט(ס;':ו ,ונחרגוס סס,:סף כר ממידענרמיכל כר ירוחם 3רגוס

גרע"ס ,וזעומת ו? הסר נחרגיסנן נ:ו! ,5החה(ףהתרכוס וס3 5'3ר6כי3(5מק1ס  ,Stn'jhוגן3רלסיס
נפקוס גן לטיח ,גר ע,י 6גנ:קוס גן עוריס ,נרמזיך ,נמקוסנןמזכי (ונניכמ"ד וג'(שענןמזון6ו(י
!"( נן מ(1ך)3 ,ר הריס כמקוס3ן טוכדיס3 ,ר סה1רס כמקוס 3ןסיריס ,נר 6כמקוס נד,6וגסססיוס
נקרגוס סס ומ? ה 6::מרדכ'דילתקרי כר.סמע' 6 6(5קי( ממעי (ןוד מ(כ 6ד'סר36כו' ( hloקוחנון
?:דרס כ(ט:י:ו;( :ז) ,כפק(( ממעי r~hדוד נסתכ(טמרזג' עומרנומ1:וטוס (אמס כ3 .1:ניסמ"דכטעות
1י!( 5עמסנזו1 ,סס'1ס סו? :ממט נ'(קוטט"' כגת ס(;עתיקיס ,ומס ססי'ס טסh)hססקיס ע(דלתיחספס
.פתחו (? 510 1מלמר טךרס ע(כןקיסכן ס?ק' SD :ד(ת' הסקס וסתת ( 1סקג"ס(:עח) 6סר סנ(ס .שנ6
נלקוט סס והסךסטיון ,והמפח ('3קוט",:6ר רנ 5סקס מט!מו" סו 6מנמרקמגיוסי"ג ,h~wוכןמונק
וס גניס"::ד סס דף כ"ד ,ונס ((ו? ;ונע דגרי סת"ם סהרגס מרדכי ולסחר סווןמירוס('ס גנ(ות 6דגות
עם 'כ ?':כו';( :ט) מחן הדס? ט"ד .סמ6מר סוס ('ת 6נניסמ"7סס ,וכ(.קוטערג יחד(צמר ט(ס:יג1
עם סמ6מר ממסרס 6נ 6גריון( :פ) ך": ?::( 6קר 6סם?סדסס כסס ס?דס ריהו סוג .מוסס6נסתרגוס
 f:cו?7כ? סוס סם? כ ?1:ס'ך::טי
( ז3סיס רימס דסדס כנו ט(6 6;:ף סי6 6קחרכדין מות טכ67
6סד
ס
,
"
!
1
"";6 6ו מ
ס
י
ק
י
ד
!
ס
.
ו
6
ר
ק
;
ט
ד)
ט1כד'ןטפין גגו'ע(( :6::פא
,
ס
ו
מ
ס
'
ס
ד
ס
כ
6
ס
ס
ג
ר
ת
.
ס
סת"ס
וסדסס
6הקר5ת 3סס !ן,ק'6וכן 5מר ט(ה:נ'ס מ.ס1(5ט,ר'ס וכול ךק'6סניןh'eicדי נג(וה(11 ,5ס ס' 6כנכ(
7כן כתה ס16מר (! 0(1הרנ'( 7פב)  6"7כנס סס7ס ' 1;'6נטrrn .ס"נ סה"טסתרגס 61סתר 6יהקר'
 ?,::כסס6כ ,סבך ו(' 6נם ק"ט16 hlr'c16ף !ד'ק''5 6ת (מון ה(,ק 6נעלמך סדין(1ע(מ 'rh1 6ע"כ.
וגן מ'נ? 5מקמרס,ס ~ DWstטס תונע ::מדרס G':Dההריס ס(ס;':ו( :פנ) סי;3 6ערוהס וסבגיבוח?.
שנ 6נ'(ק'ע גרם ,תתרנ"ג;:1ונ6גס' ממתעלוי דף ס"ס ע"ג )crס'(ק,עr~no 350 crnl ,
י
,כתר 3יליותז וסיף מסטיותיכו'( :פר)וכיון ט:תסרסס("! .וכיון ס:הסרסמס.ומןהיון ם;קססתררס:מס?סי
עד
:06 cn~rtר מעשת  r:)bנטמיע נתשע ע"י  r::rס;:עק,ק'ס 15סמ7ט'ס'ס( :פה) 7יוגמוע15תס(מגן,
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מממנת עצמה ,ולא נראיתלבל אדם ארבע שנים ,משנת שרעש למלכו עד שנת שבע
למלכותי ,והיו המרימים סביאין כל הבתולוהלפני המלך ,והיה המלך פורפן ,שלא
היו מוצאות חמדלפניו,עד שמצא את אסתר בשושן ממונהמפני הסרימים  ,והקב"ה
אמר לה את
עצמך ,אין נכנסת למלכות אלא את ,ותרקח אסתר אל המלך
ב הדשבבית המלך ,
ממה
מינה"תכמימ שלנשים ,שכל אחת היתה עושהי"
אחשורוש,וכן
כשהיו באות אצלהמלך ,שהיו מתעדנות ומתפנקות ששה חדשים בשמן המור וששה
חדשים בבשמים :א"ריצחקכך הי
ו עושות  ,נותנות להם מרימים טבית המלך,
(פו)והיה נסמרלכל ארועואחתו' נערות ,כמו שהיתהרוצההיא,והי
ו נכנסותעמה,
אם דהתה שחורה ,אמרה שיבאו עמה שחורות ,ואם היתה קצרה אמרהושבאו עטה
קצרות ,שכן הוא אומר ובזה הנערה באהוגו':
(פז)בנערבהיא באה ובבוקרהיא שבה .אמר ר'לוי אפילו שהיהנוי היה בו דרך
צניעות ,שלאהיהמכניסןביום אלא בלילה ,שכן הוא אומר בערבהיא
באהובבוקר היא שבה:
אלביתהנשיםשני .א"ריהודהבןפזי טחו שנית ,אחר כל אותן הכבוד מתקשמות
י"ב הודש (פה)ליכנמ אלבית המלךלילה אהת ,ובצפרא שינה עלהעידניה ,לא
תבא עוד אל המלךכי אם חשן בה המלך ונקראה בשם:
עתור אסתר תו' לא בקשה דבר .לאהיתה טבקשת דבר,והיההגי אוטרלה
ן את מתקשטות ככל הנשים .ואומר יטלא ידע בו המלך ויהרנדצ:
דבנוןני ולמהאי
ד'בנדןל את תמרוקיה ואתמנותיה לחת לה ,והביא להתכשיטין ומאכל משלחנו של
מלך :ואתשבעהנערות הראויותלתתלה טביתהמלך ,וישנה ואת נערותיה,
ושינה לה מכל הנשים ,ומתנותנתן לה כשם שנמלבנימין אבי אביה מןיכףאחיו
משאותיותר מכלאחיו  ,כך נשתנה לה ,שנאמר וישנה ואת נערותיה למוב בית
הנשים ,ואעפ"כ לא מעמהכלום ,אלא משלה,ולא משלחנו של סלך ,כשם שלאטעם
חנניהמישאלועזריה מפתבגהמלך נבוכדנצר:
(פס)לאהגידה אמתר אתעמה ואתסולדתה ,ולמהאמר לה מרדכי שלאתניד,שהיה
בורחמן השררהומן הגדולה ,אטר מר שאם תאמר זהו
אותי,
רי
יה
גש
השררהרכ,יהייך שאני מנדלך,ש
ויתןלי שררה ,א"ל הקב"ה אתה בורח מן
יה המלך
אומר לה בתמי את ,ואצלמינידדת ,ואעשה אותם שרים,ושלמונים ומלכים אעמיד
מהם,ולא הגידה אסתר :ד"א השב מרדכי בלבו מיום שגלו ישראל מירושלים אינם
מכובדיםעל העמים  ,שלא אעשה דבר ויעמדו עלעמו של הקביה ,וידעו שאסתר
קרובתיהיא,וילכוויאמרולמלך אשתךיהודי
תהיא ,ויכרתו אתביתאביהואת עמה,
למך צוה עליה אשר לא תגיד ,אעפ"כ לא זז המלך ומביס עליה כלהיום,שהיו
אומרים יהרנו אותה כאשר הרנו את ושתי  ,ד"א ובהגיע תר אסתר ( ,צ) [מהו תור,
ןהבתריס ,היא אמתר] ,שביתר אורטל ברצך ,
אלא תורוגוזל הראה לאברהםאבינובי
אלא שהפיל עליה גורלות המן הרשע ,שכה"אובהניע תר אסתר:
י אמתר נושאת ק בעיני כל רואיה( .צא) א"רלוי מהו הן ,שהטתהחן והמד
ותה לפניו יותרמיוסף,ביוסף כתיבויםאליוהמד(ני':6ת(טכ ,)6מיפה של המדהיה
עליו ,וזאת היתהטעונה חן וחסד ,שנאמר ותשאחן והמד( :צב) ועוד כל הנשים
הערות ותקונים

( :פו) 1ס'סנמסר (כ( 6חמו' גערות("5ו
 ("5ז'סגת16ת ס( מל1 ,סמ(ס '':1ן ,ופ"כתנ'
' גערות,
קי
מ(
ס1
וכן נ'(קוס סכע גערת ,וגסנח"ס 1ית סנעת 6ע
ימתס 6די חצין (מהן (ס מן ~7 entfמ(ס ,6וסמ6מר
מ1נ 6גמאת ס13י 7ףע"6ע" 6נסס סי3ק1ע(:פז) נערגסי 6נ6ס .מ1נ 6נרקיס סם וכן ככת ממדרס
5ד כ"ן( :פות) (כגס(יגס 6חת  (56סמנך .נצןגכ(ס מדרם 6חר סנדסס כנית סמ7רס סס  ,גי (6
ע ומסר
גמ 65יטר נכ"' ס::6טרג( :פט)(6סגיזס  1P~hתמס:6ור (סמריכי ס( 6תגיז .מ1נ6נ'(ק.
ס5י1ן(:צ) מסו תור .ס1ססקי כמו סמ1נ6נפקוס1 ,ני(קוס סס הסף כ6מ5ע"פי'ס6ע"פ סכ6כרסס כהינ
צסא"6 ).ר
(ל
61ת ססס"ר ( 6גשרסיס מרדכי מתיירק ס:ו' 6גרוס 1FDncסניע סהר זכר סקנסס סנריה":ניפ
(וי .מ1נ6
סס וס 61מנידרס ס(סג':ו( :צב) ועת ג 3בסיס ,מונך כ"כ
סס:
ק(1:ן

נייחס
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וכהיו בחצרווו מקשמות אוהה ,שכל מי שהיה תאה אתה היה אומרזונ"טאעז
למלך,כדיכצערא מכבדת אותט:
ו
י
ה
ז
ה
ס
נ
כ
נ
,
א
ל
ו
י
ת
אסתרונו'(.צג)כולהון לא נכתבשיהוןאלאאיט
י
תת
מק
יל
אע
ייוצאות ,ואסתרנכתבשיהזמן חדשושנים בסהלמלך,לכה נאסרה
יסחר ,מיכן אתה למד שארבעשנים הע מכנרתן ט בועלות:
הא
,
ר
"
א
ו
ב
ל
ת
ו
ה
מ
ר
ת
מ
א
ם
י
ש
נ
ה
מכל
תצטהב הטלך את
(צד)
מכלהנשים ,אףנשיאנשים
ררומביאים,לכך נאסר מכל הנשיםומכל הבחולות:
וימליכה תחת ושתי( .צה)א"רלויאיקוניןשלושתילאהי
ו נאותכמטון בכלהעולם,
כיון שנכנסה אסתר היתה נאהמאיקונין של ושתי,והעמידאותהוהעביר
איקונין של ושתי,לכך נאסר תחתושתי:התחיל היתה מגדתלויוצמההייתיואחרים
גידלו.שתי ,מהעשה אמרהריניטכניון בתולותכבראשונה,והייתהמתייראהשהנעאמ
י ,כיון שראה שהבתולות מתקבצות ,לאזז
קמנשאעורת,אאולתהאשקנואאולתיוהאןו,מרוהיא סגדתל
י שמאיהרוג4עזאופזרכשם שרונ 4עזושתי,ואעפ"כ
אויל
אין אמתר טנדת את סולדתה ואת עמה,והיהמרדכי מצוה עקה אל תכנסי למלבות
ואלהגידישאניבןאיואביך,לכך נאמר כאשרהיתה באמנה אתו:
(שן)בימים האםיסייכ ייש
ב בשער הסלך
תרקצף בנתן הערש .א"רלוי לבנה קצף
יאלא בשנכנסה אס לקרבו
בגתן ותרש
שהזת אסרה לאחשורוש ,למהאין
אתה עשהכשםשהעהסלכםהראשוני
םעושים,
סושיבין אדםצדיקיהודי משב
עלו דברהיה אומרלו,
בשער הטלך ,נבוכדנצרהושיב דניאלעל פתחו ,שאםיני
שנאמרודניאל בתרע סלכא(ול(5י מע) ,אמרלהמכיר אתיההוידוי בשער ,אמרהלויש
כאן אדםצדיק וכשר ,ושמו מרדכי יהודי :בשנתנןאמורתרש יושבין בשער ,כיון
שהעבירן המלךוהושיב את מרדכי שם קצם,
קצף בנתן ותרש ,מהעשו,
אמרו וואל והעבירנו המלךממקומינו ,נלך ונהרוג 4עע המלך בצנעה,ויהיו הכל
אומריןכעדייובטזן ותרשמשמרין אתהמלךהיומשמרין אותויפה,ענשיו שהושיב
שםיהודי נהרג,והיועומדיןומשיתין ,ולאהיויודעים שמרדכימיושבי לשכתהנוית
היה,והיהיודע בשבעיםלעצן ,ושמע אותםשהיואומרים (צז)נממין נחשבקיתון
הסלך,ויעמודוישתהוימות ,ושמעמרדכי הדבר ,שנאמרויודע הדברלמרדניוינד
לאסתרהמלכה( ,צח)ויש אומרים ברותהירש נאמר לו ,ויש אומרים שנכנסבלילה
ולאידעו בוהשוערים ולאהכלים ולא
אדם ,שנאמראנילפניךאלךוהדורים
מס )3
י,
אישרודלתות נחושה
ילשכךוינד לאסתר המלכה( ,צם)ולמה
אשברלךוג,ו'ו)לfאftnכ~תיבה
ולא תכרותלהםולאלהיהםברית(סטת.סג (,)3
אמר להמרדכי שתאמרלמ
י רשות לבטתבית המקדש( :קא) דש
אלא אמר מרדני מוסבשיהיה וה( ,ק)ויתןל

*

עי

;גועגגי;::נר,ד:.ג:%מגג

עגן,1:יש"";,יגי

הערות ותקונים

(צג)כגסן(6גכתנע('סון'66(6מת'סיגגכ:סות.מונ('36קוס,וספוןססיקחoc6סו6ע(ר.מ6מרמס((מלך,
1סו 6מסמיקתך ,nTI~C hpcDוס(6:מר ססני6סילבוס (סגי זס  npSnlלסתר "6ר חסדך סו 6מן גמרך
מני(סדף י"גע" ,6ונגמרה(סנ:ע סססימרוכן סמ6מר  xlhtlנסתר 6מר רכ 6סיקס נכעיסכו' סו6
ע  ocוסק ממדרס ק(סג'גו( :צה) "6ר6י .מ1נ5
מנגורךסמסגיוס סכסמג:ות(צד) "6ר חונו ,מונךכיגי
י זף ע"ה ע"נ נסס ס'(קוע(:צו) נימיס ססס.
ני(קוע 1ק
ני(קוט 0סוסול ממדרס
יכ' להקמר (מזך .מונק
ס(סגיט  ,ומונף נמג1ס
מו~
סקס13י דףפ"נ ע" 3נסס סי(קוס( :צפ)(1מס 6מל(סמר
3י(ק1ע סס וכמגות ס(ו' דףפיס ע" 6נסס סי(ק,ס  ,וע"ס מרי ססתעורר ( :013צז) געמון גחם 3קימון
ועמודויטחסוימות .ונסור" 6מ"ג 6ית6
 (0וסג,
( 1סס למות
פרגיויסטן
עס5עסרניגיסון זסוי6ו חירך מורמג*3כו61די דסכ(6זעוןסוססחי 3ס 6מכטקוירפווסןכו'( :צח)ול
פ"ל
וי
ינרות
סקידט,
6מח '1פמגמ 6כרוח עדס(6מריכי( :ק)וימן(י רתות (כנוח 3יתסמקיס,
מוס טנע זנר' סת"ם
('3קיס סגלן(ייסות (נגזת 3יה סמקיס( :קא)ין" 6נמס 6מר .מונף ניכעס סס( :קב)י"
( 6מס

נכי
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לאסתרהמלכה( :קנ) ולמה אמרה אסתר למלך בשם מרדכי ,אלא אמרהיד
ע אני
שמרדכי צדיק ,ומה שהוא מבקש מהקב"ההוא עושה,לכך נאמר ותאמר אסתרלמלך

בשםמרדכי .ואמרו חכמים כל שאינו אומר דבר בשם אומרו הורג נפשות ,ובשביס
שאמרהלמלך בשםמרדכי נמלם:
ויעוקשהיבריימצא,יש אומרים שמעו בנתן ותרש שנאמר למלך ,והעבירו הנחש
מתוךהקיתון,ובראהקב"ה נחש אחרלתוךהקיתון,בשביל מרדכי ,לכך נאמר
ויבוקש הדברוימצא,אין אומרים וימצא אלא לרבר האבוד ונמצא  ,שנאמר או מצא
אבידהליקים  0גנ),ויש אומרים ביקשולחנקו ומצאאותן ,לכך נאמר וימצא:

כנרשה ב

אחרהיביים האלהנדל המלךוגו' .נקד) זש"ה בפרוח רשעים כמו עשב[ויציצו בל
א נתגדל המן הרשע אלא לרעתו :ד"א נדל,
פוע און להשמדם] )! et)rnנ")י
לי(קח) א"רלוילנולייר שקילל בנו של מלך[ ,אמר המלך אם אהרונ אותו
למהגידלו,
הכל יאמרו גולייר הרנ ,עשה אותו (קו)ארמיגום  ,ואה"כ עשה אותו הגמון ,ואח"כ
אמר מולו את ראשו]  ,כך אמר הקב"ה ,אילונהרג המן [קו] כשירדלבמלבניןביוד
המקדש ,יודע שהיה (קח) פגן ,לכך נתגדל שידעו הכל ,לכך נאמר בפרוח
רשעים כמומיעשב :ד"א נדל ,אמרישעיהאוי לרשערע(כגמול)[כי נמול]ידיויעשה
לו (,סערנ ' ,)6אחר הדברים האלה הרנו ,לכך נאמר נדל :וישם את כסאו( ,קם) עשה
לו בימה למעלה מבימתו ושמו ראש מעל כל השרים אשר אתו :וכל עבדי המלך
אשר בשער המלך ( ,קי) אלו הדיינין ,שכן הוא אומר ועלתה יבמתו השערה
(יגי'ס כס ו):
לאיכרע ולא ישתחוה .אמרלוהוייודע שאתהמפילנו בחרב ,מה
(קיא)
ן
י
ס
ו
ו
י
[
דמרדכי ראית שאהה מבמל (קיב)(הילוותו)
] של מלך ,א"ל שאני
יהודי ,א"ל והלא מצית שאבותיך השתהוו לאבותינו ,שנאמר וישתחוו ארצה שבע
פעמים (גי6ס'ת (ג יג) ,א"לבנימין אבי במעי אמוהיה ולא השתהווה ,ואניבן בנו,
שנאמראישמיני ,וכשם שלא כרע אבי ,כך לא אכרעלך ,לכך נאמר ומרדכי לא

יכרע ולאישתחווה:
כאמרםאליויוםויום.למודיםהיובניה של רחללהיות מדברים עמהםיוםיום,
דיקנ
י כדברה אליוסףיוםיום ולא שמע אליה(גו6ס'ה (ס ') ,כשראה
י ביוסף כתיב
ה
י
ו
ז מרדכי ,ולא שאל בשלומו ,
מרדכי אתהמן לא עמד כנגדו( ,קינ) עבר המן ולא ז

הערות ותקונים

6סר ט63יסו  .ot~nlhנוונך ני(ק1ע מס( :קנ) כמס למרס לסתר נססמרזכ'  6(6למרט י71ע6גיכו'.
מונק נ'(שס סס ,ונ'(קוס ס(סק ממונס וכך 6ית 6טס ,לגורס 'וזעת 6גי '75 6100קe""hl ,כן ~hS
ה1,יס(חקן כמו ססו( 6פגינו ,וגס
סיס מטקט 0 7370קנ"ס ו 610שטס (כךנדוורוינ,קס 0ן3רוימ
ס 13'1קס
0מ6מר ממוסע ססמסי( ("51כך גימר 1ת6מר 6ס;ר (מזך נסס מריכי ,אח"כ רותחי(מלמימי
סינר ו'מג(16 .6ס סר 3נע( ((נוח ס( '1דף ס"ו ע"נ סגם 7נר' כ'3ק,ס כמו סג7פס 3סעוח 1גהנ ט
ךנר' 1נ(ת' מונג'ס1 ,ע"ן טס ס7חק (מרסס(,6 ,ס ~( 610 1Cbסגפו ערס סג('סס:
(קר)'ס"סנסיוח רטע'ס כגוו  .עגן (ע'( 3מ7רס 636נר'ון מ"גיערס  '6גוס ססע'ר1ת' סס:
ר
ס(ימזר .סססי:וכחתםו'יככ"י ג1כו' כ(-,עי( עד כך6מי סקכ"ס" כ קי
(קה) "6ר(( '1נוטר סק'((ננועט
מ'וספת,
6
'
3
0
1
:
'
:
פ
(
ס
ס
ר
פ
מ
מ
,
ס
1
ק
(
'
0
מלסר
ר,סעת'ק שון (מפרס b~hנר'ון (16 ,ס שסר'ט
(כן
3פ':ס 0ת6מר נסכמות כמוססו(:Dlpb'36קו).DIJ'tlbג"( 6סערט'נוס(:קו)0ס'רר(3ע(('3.קוס כמעות
גסירן פנו(ג"(
(3ע((:קח)פנן4'.ה3 :ןכסרי,עייןערוך( :קט) עמס ( 1כינוסh)e .ני(קוס
סס% )% :וכ
רגי'ס .מונק ני(ק1ס סס:ס"(קיא) ומריכי (' 6כרע .גוונך ני(קוס  hlotמתירס
יי
ס'
ס7
ו.
ס(סג'ט .ונע( מנוחכגוי דף נ"נ ע",3דףכ"ס ע" h'JO 6וס גסס 0י(קוס ,וע"ס :עקיב)קימות
יכון ני(ק1ט ,וסינמ'זיווי( :קינ) ענר סמן ,מונך נידפס סס ו0ו 6טמירס
מקנתי קרוסין ,ומ1נ6ר

,ב]

סגסג'ני
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בא לו המן רעשה כאילו שואל בשלום מרדכי ,ואטרלו שפםעליךמרדכי ,אמרלו
מרדכיאין שלום אמר ה' לרשעים ('שיס :ו כ:)6
(קיד)דיכמלא המז כח,ימה ,ורוח השש צווחת (איןלי חימה) [חימה איןלי]
(':ע"ס ו):
ן בעיניו לשלוחידבמרדכילבדו ,א"ל הקב"הבוזהבן בוזה ,כתיבויפז
(קמו)רינו
עשו את הבכורה (נושת כס (ו) ,וכתיב הכאויבזבעיניו. :
ויבקש המן להשמיד אתכל היהודים ,התחילמפילגורלות ,שנאמרהפיל פור הוא
הגורל( :קאן)[הפיל פור הואהנורל .א"ר המא ברחנינא אהה הוא גורלן
) מולדנים,
שלבני ,הפיל גורלות ולא עלתהבידו ,והפיל מזלות ועלתהבידו(קיז
אסר תפושים הםבידי כהדין נונא ,א"ל רשע הםאינםבידיך אתה בידיהם ,מה
הדג הזה פעם הוא בולעפעם נבלע ,כך אתהנבלעבידיהם ,ונהפוך הוא אשרישלטו
היהודים המה בשונאיהם ,הפיל פורביום ראשון ולאעלהבידו( ,קיח) דכתיב אם
לא בריתי יומם וליל
ההרהקוהתרקישעמ]ים(י:ו'6א(רץ,נלגא) ,שכנ(עץי)('ימס (ג כס),נבר(קאיט)נבירהשני
ז
המשכילים יזהירו [כ
גן עדן
בשלישי
זשדי (תסיס סיד),
(קכא)ברביעי שמש בגבעון דום ('טבעי ינ)(,קכב)בחמישינבראזי
(קכנ) בששי בהמות בהררי אלף האש ני) ,בשבת ישראל שומרי שבת :ונסה
לחדשים ,בנימן מלה לפסח,באיירירד השן ,בסיון נהנה תורה( ,קכד) בתמוז לא
תקוםפעמים צרה (:הום  6ט) ,וכן אב( ,קבה) באלול מעשר בהמה ,תשריהנים.

הערות ותקונים

ס(פג'1 ,1:מונ 6נטות ס(ו' דף "5ס ע"נ נסס סמ'ו(נקךוט  ,וע"ס טגונ6רטויח סדורט(:קיד)וימלך סמן
הימס .מ,נ 6מלקוס סם( :קטו)וינו נעעיו .ג"כ ני(קוטמס ומוגף נטוחס(ויי
ף.נ" 1ע"6נסס
6
3
6
ס
ר
ת
ס'(קוט1 ,ווס טס" 0סם ס'(ק'ט וינו נע'ג'ו סוס קטון גהח'ך ,ס 6,סחה(ת סמ:6ור ממ
גריון
כמ1נ6ני(ק,ע ( :ccקטז) מס'(סור"6ר תמ 6נרהגיגך .כ( סמ6מר סזס מוספתי נפג'ס  pupס'(שס,
'61ן כפק ((5י מסיס (סגי נמורס פגים ההריס ס(פ':גו ,רק ממעתיק סטמיסו כזרכו (ססמיס מ6מריס
ט(מיס :(1לג"וכו' )( hnthiעי(" ,וקלח דרוס (וס סנו6מר גמ 63נ,(6ת ~b3hגריון 6כ( כמנלון 6חר ,
וטהרס',ס כמטמר סוס גי(קוס  776 ocדניס (נלעס כנג'ס סנר מקמל 6חר טמרו חכמיס סכען ט(
5רו סיס עז ע( מען 6סר סכין (ו ,סו( 6קות ג"כ מן ונדרס פגיס 6חריס גש מתריס (כ(ן ונס sp
וס חסרעיון( :ק"ו) מז( 7גיס 6מר.ימ
ע חרס  776סו 6דניס( :קיח) דכחינ 6( %גריתי יומס
וקילס הקות טניס 61רן ( 6סבתי .סנט סכהונכי גיוס סר6ס1ןגנר6ו ס(ו'ס 61רן,ועיין כנידרס 6נ6
גריוןעלס 'וס ( '6סגי כקנ"ס עמר (פ1':כי גנר 16סריס וקרן ,ועיין ,ס נ6ריכות כמדרסיסתרפיז
ן כת"ס( :קיט)גיוססני ס(וסכעיסיוסירו כנסר מרקיע.כי ניוס סגי גנרל סרקיע .ונ"6נ
5ותי"5יכ
סס ג' 6וס ג' וקמר רנס"עגי גכר 6רקיע( :קב)נס(יס' גכר6גן עדן .ונ"6נ נ'1( 6וס ג' ע(ס (רקיע
6מר(סגיו רכס"ע ני גכר6ו 8י(גוח וכניך  i'DS~nקותךכסן ס6:מר לקחתם (כס ניוס סר6ס1ןפרי ען
קדר1ג .'1ועין סס נסערס ע"( : 6קכא) נרניעי סמם נגנע1ן דוס .ניוס סרניעי ננר6ו סמ6ורות,
וגע( מגות ס(ו' זף "5ע ע" 6סני 6וס נסס סי(קוסוסייס ו,ס דבר גבוחגי ) aTpnסס  o~ncסס .ומס
סט'ס וט1נ ממגו גמזרס (קח ט6 31מר(פגיו רגסיעגי גנר16תמסוירח 1כ1כנ,ס ih1C'1 ,גמס(ו גסס
סג6מרוסוס ססגוסומירח ו6ח7עמר כוככיס מטתחויס(י עכ"( .ונשם ממגוכי סנרי ס(קח עוג גונעיס
ממדרס  hJhגריון( :קכב) נממיסי ויו סד' .סנ'( 6מון סכתונ כ' כחנויס' גכר ,16וגמ7רס "6נני
:נר6ו נסמות זעומות ,וע"ס נסערס ע"כ ססנ6תי נגוסתכ"י פ6רנו 6ופ"י 6קסס6רדני גכר( 16ויתן
וכממות וויוסדי ניסרק(טתירין לשמוחכסן .וגת"ס סניך ג"כ ד' ניס 6יחכרי5ושיחן ותרכנה נר6
ד6חעתדו (כגסתך '7סר( (6סעוזת 'ומ 6רנ( :6קכנ)נססי כסמות נסרר' (6ף :כממוח נטתיננר6ו,
(כן 'ס (מסוק מלת נססות סמורך נ'1ס מממשי .ונתיג סג" ג' גגר6ו  076וחוס ,וק בת"ס  '7ניס
לחנלי"ו 076וחוס( :קכד) נתמו ( 6הקוס מעמיס (רס .סנטיטו
ן סכתונ ,וסכווגס כ' נתמוו קירע
סרות, ,ע"ן מדרס לסחרס"ז 6ותי" 6ועוד (מס ( 6ע(ס סנור( נחמוד ו6נ ס6מרו3ס:י סקנסס רנסנס
דייגו סורעגות "לרעו כס (נגיך כחטו חמסם ונע חמסס  ,ועיין (ש 3נ"6נ מערס ע"ס :
(קכה)נעו( מטמר מסמס .נמ7רט לסתר סס 6חר ססני (1(66וכוחסטיגמ
ה סהומס כמו סכול נמזרס
"6ג ס"ס שדוגס וכות מעטר נסמס כסר? 6.4תמגן תמן נרמז נ(6ע י6
ס ( ojwמעמר נסמס ,וסול
ממדרס
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(קכו)מרחישן נבנה הבנע בירח בול( ,קכז) כמלו חתכה( ,קכח) וננמר מלאכת
המשכן( ,קכמ) טבתמז*נדי,ונזכר ואת עורות העזים (גו6טיחי
ועז) ,שבםמזל
גדי דנים לבלעמכדנים]:
דלי,זכות כהנהונם דלהדלה לצ (וטח ניט),
או
המז למלך אחשותשישנועם אחד ,כךצישנ
דיעתיקים .וכה"א ואכלתםישן
רי14בטר
נחנן(רי 6ט ') :ד"אישנוישלהםלדטתריב בבלמדיויון( :ל)ודתיהםעדנות
מכל עם .,א"למ בוא וראה כה הםמשונין,וטעמתין מכל האומות ,אחת לשבעה
ריארנ-א ,וקורין אותו שבת ,ופותחיןבתי כנסיות ,וקורין דברים
ימיםעושין(קלא)
שאפשר להשמע ,והן אומרים שסע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ,ואת"כ הןעומדין
ומתפללין ,והןאוהדים בהפלה ומכניעזדים ,והם אמרו שאנו הםהזדים ,ואה"כ
אומרים אוהב צדכף ומשפם,ומקוים הם שיעשה הקב"ה בנודין ,ואחרכךהן נותקן
ה ,ואומריםויבחשואויביךלך:
מפר.תורהוששלין אותנובעיל
ישןלואותו שכתוב בוה' אלהיט ה'אחד ונגויס 1ו)~ ,מרר'
צ עםאהד
יזט
ברכיה בשם ר'אלעזר א"ל הקב"ה רשע אניאין לפנישינה,דכתיב הנהלא
ן שומרישראל(ירסיס קג 5ך),
אמרתשישלפני שינה,חייך שמחוך
יטםולאייש
א
ו
ר
ר
ו
ע
ת
שינה אסמ
יעולם ,שנאמרויקץכישןה'(תסרס עת סח):
ד
ר
ו
א
ל
ע
ו
נ
ס
פ
מ
ו
רצה
ש
י
א
ה
מן
ד"אישא עם אחד,ישנים הםמן המצות ,אמר לו אחשורושישנים הם ואתה מבקש
לעוררםעליך,א"ללית א
ניאיכיללהון אנא ערקא"ללהיכן אתערקאי אתנתוןבהדרי
חדרים,יש להם כטהנביא
ם ,שהם באים על טמטוניות שלך ,כמו שעשו לבבל ,
שנאמר באולה מקץפההו מאבוסיה ('ימ'סג כו) ,א"ל מפוזר ומפוזרים הם,י' הכיוי'
הכא ,אמרליה ב"ש שהםמתכנשיםובאיםעליה,אעמפורד מה פרדהזואינהועלמת
זיע ,כךאיןאחד מהםקולם וזוכה לאומותהעולם ,שכן כתב להם משה רבם בתורה
לא תתחתן בהם (יגויס  1ג) ,ויש להם חג ששטו פסה ,ושמחים בועל מיתת פרעה
שעשה להם כמה מובות ,ומבערין המץ מביתם ,ואומרים כך יבער הקב"ה כל
אויביהם
ן:
אם המלר אוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר כסף .אםרצונך (ק"ג) מן
הגרוטאותשבביתיאנימביא ,ושוקלעלידיהאומנים ,והם טבעו הממבע על
י המלך ,אמרלו אחשורושהואיל ואתה מבקש לקחתםממני,
שמך ,להביא אלגנז
ה
י
אם אותםהיהודיםב
םמשכימים ואומרים ה' אלהינו ה' אחד,
מוכרן לך,
נ
י
א
י,
א
ר
י
י
ת
מ
ו
ה
ש
ע
י
א
ל
ש
ילטיחוןולעוג
ה
ע
ר
פ
ל
ה
ט
י
ע
ש
כשם
ו
 D~Vפקדוןביר
אני
לי
ולשלשים ואחדמלכיםולמימראוליבין ולמנחריב ,זמראני מה שעשה לנבוכדנצר
שההריב אתביתו ,נקלד) שנתענה עמ כלהיהועםכל בהמה,וכן לבלשצר ועליהם
הכרעב אומר משגיאללוים ויאבדם"תכיגיג) ן אףאני קשה  ,4אטרלו המן אמת הן
כלהדברים שאמרת ,שהיו בזמן שהקב"ה רצוי להם ,אבלעכשיו שנחרבביצו

(יב)

עי

הערות ותקונים

ממגרס ס5סג'ט נסרחות תכריס( :קכו) מרחסון גכגס מנית מלח ט( ,גחגתו נריגתז 3כירח נו(מוח
סמדס ססמיני כגס מכית (מ"5 1 6ח) ,וכמדרס "6ג וג6סתר רנס מונף נמרמסון וכות סרס ,ועיין
י סרד" 5וסרס"ס כמדרם הסתר סס:
3מ7רס "6נ מסמ365כסתערס ס"נ( :קכו)כסמו חגוכם .ע"ןכמיוס
(קכח) וננמר
במסכן  ,עייןפסיקתנ
ו רצתי פ'  % olrnlסמ65כס "6ל מגיג* כעסליס נכס1'5
גנמרס מ65כת ממסק( :קכם) סגת מלונדי .גריסכי הסר סס  O"DIנמקות ,וע"ן ~ b3hגריון
וכמדרם לסתמרונסך"ו6ית י"6 ,6מרהנדוק סמלות ,וס"ס סס נדי וס יעקד סג6מר ו6ת עורות נחיי
סעויס ,וכן סס7י
' וכות ממס ם6:ג1ר 3ו תם 57ס ( 057גו( :קל) ודת'סס סגות מכ 5טס5"6 .
מרי
י ופותתין נתי כוסיות גסמט ני5קוע ,ומתחיך עס ו5מ5ך '6ן סוס (סגיחס פותחיםנתיג:סיוח:
(קלא
ן (ו אתו סגחוג גו' .ספחות סמ6מר גמ 65ג'(קוט ,
ע) 6רגי .6פהרו:ס גע5ס ממגי( :קלב)ימ
ומס הסר מטר סקס סטנ 6נ'5קוס סס ו6ףגי גמ 65גמךרס סריס מהריס נוסת 536 ,'6סי5קוס סמ6
רק מ6מריס ל;ס:יס 6חריס (וק5 ,'3 6גן מוססתי כסיס 6ח מחסר סס ,וקין ספק כ' סמעתיק סטמיס
קותו ,נס מסהס ק5ת מכוסח  ,'6וכמו גן  OI'Dtסמונך נפקוס וים 5סס חג 5יח 6אוסת :'6
סגרוס16ת .פי' ג5מיני מלכוח3ין גסף נין וסט ,ועיין ערוך  o~noערך גרע( :קלך) סכת

(ינ)
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כשיצאו ממצרימ,
ומקדשו ,הוא כעוסעליהם ,אגל אני מוכםלך חשבון ס'
יבתלי
נלנולת עשרת אלפים
רע
נתנו מ'ריבוא בקע לגלנולת ,והריעולה(פירוש שלך) מבק
לך ,לכך נאסר ועשרתאלפיםככר
להקיעה אס
שהם
ככרכסף,
אם אתה מבקשליקח אותם ,אני מוכרלך ,אלא בשביל כבודך,
כמף,
א
גורלות ,אםעלוהןבידך והכסףבידי,אני מוכרןלך ,אבל אם
יאתה
"ו
בואאני
ףבידך,איני סוכרלך ,שהם פקדוןבירי ,הפילו שניחם נורלות,
י
פ
נ
ו
ס
כ
יע 4הםבידיוה
ורוה הקדש צווחתעלעמיידונורל (ע (6דג) ,ועל עוונותיו שלהמן עלה העם בידו,
וא"לאני שוקללך את הכטף,והיצר להמן צרה גדולה על הכסף,ריאת המלך שהצר
לועל הכסף ,אמרלו הכמףנרכןלך,אית כבקש לא כהנכרן ולא מהפקידן:
ך,
והעמ לעשות בו כמובבעיניך .היהצריך לומר והעם לעשות בהן כטובבעיני
למה אמרכן ,אגל אהשורוש אק אתה נזקקלהם אלא להקב"ה ,שנאמד בכ5
צרתםלו צר (עעיס סג ס) ,וכר42ב עמו אנכי בצרה הסיס נ6טו):
שפרי הסלד  ,אוילולרוטן שעוונותיומטכמכין אותו ,שבו ביום שישראל
שוחמין את הפסחבירושלים ,בוביום גורעליהםשיהרנו ,וכן היה כתוב
באגרתמודיעין אנו לכםעל עםהיהודים שהןבעלידבבין של אומות ,ושונאיםלכל
הלשונות ,ומבררין לכל האומות ,שההיו עתידיםליוםי"ג לחדש אדרלהרוג ולכלות
אתכל היהודים ,שבכל מדינות המלך אחשורוש ,ונכסיהןלביזה קלוומין שנכתבו
הסיעו אותהלכל האינרות בשביל שיפרשו אותה בכל המדינות:
פתשגן הכתב להנתן דתוגו'הרציםיצאו דחופים .והקב"ה צווה לישראל ואמר להם
' הרי נפרעו מכםעוונותיכם,
שמתוך מאצל ומשתהנסכרובניכם,לכך
והפיל הקב"הבכיה
נאמר והמלך והמןישבו לשתות[והעיר שושן נבוכה],
וערבוביא בתוך שושן ,אשה הולכת לשמוחפירותונפלהמן הגנ וכעזה ,אדםהולך
לשאובמיםמן הבורונופל בו וסת ,שנאמרוהעירשושן נבוכה:

היך שויין
ובשי

שוי

ייקראו

(יה)

(יו)

פרשה ר

ידע את כל אשר נעשה
(.קלז) טהוידע אתכל אשו נעשה ,אמרמרדכי
ומרדכייודע אני שננזרעליהםכלייה מים שהשתחוולצלם של נבוכדנצר ,שנאמר
זובחלאלהים יחרם (טמזת ככ 'ס) ,לכך נאמרידע:
דיקרע מרדכי אתבנדיו .זה אהד שקרעו בנדיהם בחנם,יעקב שנאמיויקיעיעקב
שמלותיו (גיבשת (ו (ו) ,א"ל הקב"העל חנם קרעת בנדיך ,למחר אתה אורל
ושותה עמו ,שנאמרויוסףישיתידו %עיניך (נישחמז ו) ,שבמים,ויקרעו שמלותם
ויעמוםוגו' (נו6סיח מד יג) ,אמר הקב"ה אתם קרעתם בנדיכם ,למחר אתם אוכלים
ושותים עמו ,ויקרע מרדני אתבנדיו ,א"ל הקב"ה לחנם קרעת אתבנדיך ,למתר
המן נצלב:
דיזעקזעמה גדולה ומרה ,אותו שעה נתן אפר על ראשו ,והלך לשער פלמרין של
ן לבוא אל שער המלךונו',
מלך והזר בו,כיאי
וכי הדיוםהיהמרדכי

(יח)

הערות ותקונים

עם ג(חי 0ועם כ(נסתם .ג'(קזט נסעות סחתן עם כ( נסמסוחיס(:קלה)ממתוך מ6כ( ומסמס נמכרו
כגיכס( ,עי( נמךרס מגיס 6הריס :וסח 6 '6ימ5 6מר סקנ"ס (סנסיס 6חס מגרהס 6ח'גס מהוך ת6כ(
ומפחס ס6:מר ויסגו (6כו( (חס ,סרי סמן  bsויוק
ם 6הכס מתזך מ~( ומסתס ,סס" 7וסטך ורגמן
שנו (מהות ,וע"ן לסהר רנס ס"ז 6וח כ"ס( :קלו) ספי( סקנ"ס ג .0!:מוכך  Vl~S'Jסם ,סחר
גDז'וnhrc.rl) o(lו1סיףס6:מר ומעיר סוטן גנוכס גמ 65נ'(קוסס.סס
ס "ס" סיו המסיס 6'0ך יכו( (טסות זגר
(; .6סיס חוטם כ((כי סיס ישע  tnlrulגק( כך מרדכ' 'דע רסו6ס  brn5ע"' חסונם
והט:יוח" .ור.מ6מ
מסמורת ס(ס:י:ו שכ 6כמצת (0ו' זף ק"ו ע"כ כסס סי(ק~ס ,וכיין  oaמס
ססהעורר כוס :
[וא] (קלו)מסו 'דע ,מונקנ'5קוס סס( :קלח)וע' סד'וס סיס מרדכ' :מונק ) Dt~stסטhtrlממדרס
ס(ס':ט
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שהיה צווח ,וכיאין הקב"השומעלחיגרת ,אלאצווחות ,חנה הרהרה נלבה ושסע
הקב"ה אתנתישתה ,שכן הוא אומר והנה היא מדברתעל לבהוא' מ"' 6 6ג) ומה
כתיב שםואלהיישראל *רק את שאלתך"ס טסין) ,אלאהיה מרדני צווח ואמריצחק
אבי מהעשיתלי ,הצווחה שצווח עשולפניך ,שסעת קולו וברכת אחזו ,והרי
אנוסכורין להרינת חרב' ,לכך נאמר ויזעק זעקהגדולה ומרה:
וכל סדינה ומדינה תו' ,כל העםהיוישיניםעל השק ,שכן הוא אומר שק ואפר
יוצעלרבים:
ררזבאנה נערות אסחרומריסיהויגירולה ותתחלחל המלכה מנוד( .לס)ישאומרים
משברת היתהוהילה ,ואל כפזטה לומהוכיוזינוקכן בתי"ב שנההיתה
שמתחלה"ת ,הרי ישעיהניכור שבעולם ,ובשביל שראה בהזון נתחלחל ,שנאמר
1
מרדכי ולהמיריתקו ~עליו ולאקיבל( .קם) אטר
דרזש4בנדים
י
נ
י
א
שי
הלכ
ל
י
וב
י הקב"הניסים ,כש 6שעשהלר.אשונימ,ביעקב כתי
ד
ע
ה
ט
'
ע
י
מכאן
ל
וישם שק במתניו (נוט" מ (ו)( ,קמא) ובאחאב לא הלהלו שלש שמם,
וכן
י הקב"ה
ביורם לאכלה שז רעב טשוטרון ,ואף אס
אילנאיקזזיבלט:שקי עדשיעשהל
ניסים ,לכך נאמר ו
ררזקרא אסתר להתך [וע'] לדעת מה זה ועל מה זה ויגדלו מרדכי אתכל אשר
ו שילכד אהד
( .L-~Lקטב) ברוה השדשהיוטשיבין זה נען זה ,שאסר ל
טזרע ענלקולקה את ישראל  ,שאין קרהוחי
א עמלק ,שנאמר אשר קרך בדרך
(ולס כמ 'מ):
,
דארז פרשת הכסף ,להראות את אסתר שתבקש מן
שהםהמעלמךך:ושאחנן לוש "Dp
והוא אומר לא היית אוטר לאסתר לאתגיד
יות המלךיודעים( .קטד) כשראה
דרזאמר אסתם להתך כלעבדי המלךועם מדינ
הטן להתך נכנסויוצא בעמו והרנו ,למהשאין אתה מוצא אותו שוב,
אמר הקב"ה והואיל והרנו תהא משמשת ברוח הקודש:
]כי אם החרשתחרישיבעת הזאתריוח והצלה
רי4לכ:ר מרדכילהשיב אל אסתרינו'
:יעמודליהודיםונו'( .קמה) אםשותיהן את עכשיו ,סופך שהקביה שותק
לעתיד לבא ,ואלתאבתי ואל תהי מוברת שהקב"המניחן ,שמא אתובית אביך
הייתםלהם במצרים ,ששחם נפשותבכוריהם ,ומבעשונאיהםבים וכשבא קליהם
שלק,ייחל1שיהושע שז עמלק ואת עמו לפי הרב ,ואף עכשיו ריוח והצלה
יעמור ליהודים :
ן
למרדכי ,מהו להשיבדבריניחומים  ,ד"א דברים טובים
דרזאמר אסתר להשיב א
י כסיג):
שנאמר ונפש אדוניוישיב(מטי
כנוס אתכל היהודים הנמצאים בשושן( .קמו) מהו הנטצאים ,אותם שאכלו
הסעודהיצומו ,ונם אני ונערותי אצום כן ובכן אבא אל הסלךאשר לא כדת,
הערות ותקונים
/

יב)

/

ל

ס(סניגו ,ומונך 3ס' מטתס(ו' וף ק"' ע" 6נסס ס'(קוס  ,וכתם כמט מעקת ( nislpמלמרס סלט
וכמס (געזיס ) cthlpג3עו 7מריס ע"ס ; (קלם)ים שמריס מעונרת סיתם וססי(ס1 ,נמ7רס שסתר
ש"ח 6ות מ והתחסל סמ3כסרננן דממןכמרין ססרססגרס ,ורכנן 7סכ6כמרין  O)'DOטנרס ,וכוו:סס
ון
(ינגן יממן (נמרק גנני פסיל ע" ,1ורסן דטג 6כוו:תס כמקמר ייפגעו
 ,ול"ו
גריו
יכו' מונף ני3קוס סם וסק ממ7ר 6לסלע( :קמא) ונ6ח6נ ( 6חנט(ו
י 11
(קם) ותסרחננסים 6מר6יג
סקס סג'ס .במתיג לתיו ו'סס סק ע( נסרו (נול כ6ג ,),ושכשגס ( 6מקס (1סקס סג'ס ס( 6חוס 6ת
מסק ס(סמגיסכשכתי רסנו סגם מגיס (מ"6כנ ( :)6קטב)וכן ניורס  63כ3סמיץ רטל פיימרון.
י7עת'  11 6( ("5סקו עד סכ(ס רענ מסומרון ,וננמר 6העג'ת ע"נ '6ן 6זס
ות"ס נ'(זס סס .ו(
"
'ק
חסונ רס( '6הנול סק 06 hlhכן גסס סברסגן 6ה6כ סג1:6ר וירק כעס ומגס סט
יע( נסרו ("1:כ
ן לרזו .מונף נתרנוס
( :)(1קטנ) נרע סקולסיוכשינין .כיליון סם :לקמר) כפריןיפ
רונסון ,וכןבילקיפ פס :לקמה)  06סומקת 6ח פכסיו .מונ 6וייקוט סס( :קטו) מסו סגמג6יס.

ניבי

פיצי

קונך
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חלקלעוה"ב :
שאהרגעליהםבעולםהזה
מרדכי ואמר לאסתר הרי אמרת לגזורתענית ,
ת.גנית ,שכתוב בהן  ,מןיום ראשוןניפן

ואע"פשאני מתהעליהםהםעמי,
י
וכ
יה
דנ
ע
אבדתי אבדתי( ,קמו) נ
'למא
- --שרואיניינול (קמה)"במלסנילים
יוטל שמונה עשר קרב התמיד ,דלא למספד בהון ,ודלא להתענא בהון ,ואת
ועי
אמרתגזור תענית( ,קמם)שיצומוג'ימים,בי"דיום ששוחטיןבו אתהפסח ,ובט"ובו
מועד ,ובמ"ז בו קרב עומרהתנופה ,שלחה ואסרהלו(קנ) אתזקינןשל ישראל ,אם
אין ישראל בעולם מה המועדותיפים ,אםאין ישראל למה תורה ,מוסב לבטל מצוה

ויהיהלי

אחת,אולי ירחמועלינו מן השמים ,אלא עמודוגזור התענית:

פרשה ה

ו ביוםהשלישי ותלבש אסתר מלכות .נערה מאפרה והפשימה השק,
(קנא)דיל
י והלבישההקב"המעין מלכותשל מעלה ,שכן הוא אומר מלכותך מלכות
י כראות
כל עולמים הפט קם' :ג)( :קנב) ותעמוד בהצר בית הסלך הפניטיתוגו'ויה
המלך את אסתי המלכה ,כיון שראה המלך אתאסתר ,הפך אתפניו שלא יראהאותה
והיומלאכי השרת[תולים אתפניו שלא בטובתו] ,והוא צווחווי,ויהי כראות המלך
שהיה םנווירין עלעינע ,כשראה אותה האירו;יניו ,והושיט לה את השרבים אשר
בידו ,ולא היה לאסתר כחליגע בראש השרבימ,ויש אומרים מיכאל משכהוהגיעה
בראש השרבימ ,אמר לה המלך ,מה שאני רואה גדולההיא שאלתך ,ששמת נפשך
עליךלמונו ,אםהיא עדחצי המלכות ותעש ,אסרהלו אסתר אםעל המלך מובלהזוז
את שאלתי ולעשות את בקשתי יבא המלך והמןהיום אל המשתה וגו'( .קננ) מה
ראתה אסתר לומר ומהר אעשה כדבר המלך ,אלא שכל זרעו של עמלק למודים הם
י ט) ,וכן בשאול
ליפול במחר ,וכן הוא אומר מחראנכי נצבעל ראש הנבעה (טרח'
כעת מחר אשלה לך אישוגו' (ס"5טטי) ,וזו כאן ומהר אעשה כדבר הטלך ,מחרהוא
שאעשה כדבר המלך,ויש אומרים שלא היתה שומעתלו ,ואותה
שעה אמרה:לואני
ר
ב
ד
כ
עושהלמחר(קנד)קולוומיןשל מלך,לכך נאמרומחר אעשה
המלך
די*4כורהמידמהיי אתהמז' אמידי
)oticnעיי
),מהרר
אסתרד:יטבי עצביתם אהדמהיי
אתהמן לעשות את דבר
די2ב 44המלך והמז אל:המשתה אשר עשתה אמתר ,כיון שנכנס הטן למעודה ,נתנה
אסתרכתרין שלהאצלכתריןשלההן ,שאמרה אטתר אםאיני כונסתקנאהבין
המלך והמן ,שהואחביבעלי ,ואםלאוהיאךאני שולמתבו,והי
ה הכוסמזוג למלך,
והמלךהיה רואהורעלו,והיהאומרלאהיהמומב שאוכלעסיקין של אסתר ,ולשועת
כוסה ולא המן ,ואסתרהיתה דורשת אם רעב שונאך האכילהו לחםוגו'(מסיגגס:)6
המזביום ההוא שמח וטוב לב ,אמר הטן שמאיזו
ז מרדכימלפני ,ולאזז ,
דלצ*4מידוימלא המן על מרדכי חימה ,אמר יכול אני לבעמו וימות ,אלאהריני
הערות ותקונים

מונק מלקוס מס( :קמז) גע:סמריג' וקמר (לסחר מ!נ('3 6קוס סס ,ומוגף נמנותסיו
' דף ק("1
( :h"Dקמח) (נט( מגפת תעג'ת ,ס 61מס' מגתת חעג'ת ס"( :6קטט) סיגומו ג' ימים ני"ד
י
סי
ס"
גס
ור
וכס".1עוין סדר" 6סיג 51סחר רכס פ"מ 6ות ו' סתכ!6ר ג' ימס סיוני"נוי"ד !ט"ו טיסן ,ו
סגעס ט"ו ע"1 6ס"ו h"Dסניף נמו  61?0נמדרג (פויסו ,ועיין נטוח ס( '1דף ק(" 1ע"כ ולק"ו ע"6

.

ונסי' סרד" 3גסן" 6סס( :קנ) 6תוקינן '(0סר6 06 36ין ימרק( נעלס מס סגו1עדות יסים .נפדר"6
6חס ר6ס (סגסזרין 61חס קומר דגר ,ס '6 061ן יסרק( (מי  .rc~cונמדרג לסתר ססוש סניסר56
י
למס  610מסח ,ים (הקןוקן סנטרך( [5ס '6ן י0ר(](6מי  610ססח :ו
[ןץ](קנא)גיסי ניגס סס('סי .מוגף כי(קוס ס ,0ונע( מנת סלי וף קמ"ך  b"Pסניף וס נסס
סעק!ס1 ,סמ6מר מ(ס ':וס כי(ק1ס 0ס 1,1מו עמ' וכי יס 6דס  ,05סו 6ממדרס ס"1ס
מזמור ג"כ וחסרס5יון( :קנב) 1חעמוד נחגר .מונף נ'(ק1ס סס( :קננ) מט ר6סס לסתר .מונע
מ(קיע סס ומונף כמרת ס(ו' לף ק;"נ  b~Dנסס סי(ק1ע( :קנד) קע1יסין .סי' עמ':
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טלאו(,קנה) ללמד בו אדם דיסקיאפלניא( ,קנו) ומה ראה לצולבו ,אלא
י
אסרהר
ל הקב"הלהצילו,הציל אברהםמן האש ,שנאמר (אני ה'
אשר
שעה שמט דבריכו
דצצאתוך מאורכשדים) [אתה הוא ה'דאלהיםוא' והוצאתו מאור כשדים] מממיט ע ק,
*צחקמן השהימה ,שכן הוא אומר אל תשלחידך אל הנער ))ntrhtכגיג) ,ליעקב מן
המלאך ,שנאמר המלאך הגואל אוחי מכל רע הס מם עו) ,משה מהרב ,שנאמר
ייצלנ מחרב פרעה (סרותיםי
) ,ישראל כקהים ,שכן רבא אוטר(בוקעים לפני משה)
י[בקעיםויעבירם] (חספס עםיג),וכן מכל דבר ,ומן הצליבהאיתיכול:
ף כתיב ולאיכול יוסף למתאפק (גו6סיס מס :)6
ויתאפק הטז רבא ביתי .בייס
ויבא אתאהביו ונוי.מיד הביאה אתאוהביה ,והואהיה בבית אהובתו ,אמרהכהטל
יצאבעלךליקרעפוקלקומו ,שכלעובדיאליליםבניזימהובניזנותכעגלותגומלות
זו את זו ,אצל בעתישרא
י אם כנשה אחת קטנהוגו'
יל משולות כרחל ,שנאמרג
ש"גינ ג) ,ובנותעובדיאליל
ם משולות כעגלה  ,אחד אומר לחבירו טנטלת העגלה ,
,
ר
ח
מ
ל
ר
מ
א
,
חרשתם
א
ל
ו
ל
ם
י
ת
ש
ל
פ
ל
שלי עטךהיום ,ושלך
ן
כ
ו
י
הו
ונ
אשתעמי היתהחוזרתאחרשאמושהובןיה ,הואאומרויבא אתבאע
תו
בי
הטן
(טסקיסידיח)  ,אף
שכן
ואת זרשאשתו ,ובתקוליוצאת וצווחה מהבידך הגדולההזא"ז ,למחראותוהאיש
יהיהנצלב ,שכן הוא אומר אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלךונו' ,וכן הוא
אוטר באותו האופה אף אם בחלומי(נירית מעז) ,ונצלב:
וכלי
י מה שאניאוכל ושותה,למודים הםהרשעים
.ני ערבל
האואכינלניוםשוואהינלןישונבו'י.שןאי
וצדיקיםאוכלים מעדנים ונפשםשביעותוכןהוא אומר
ש
צדיקאוכל לשובע נפשוובמן רשעים תהטר (מ''(:גכס) ,אמרהלו זרש אשתו מה מלכו
של זה ,אטר להיהודי הוא ,אמרהלו לך ולאלן ,הרבההיועסוקין שהןמשולין
כאבן נפלהעליה אדם נשבר ,נפלהעל האדם מוציאה מוחו ,אסל אףאילו מאבד
אני את בל אשרלי מאבדאני אותו ,אמרלאוהביומה אתםאומרים ,אמרולואוהביו
אל תשמעולזו ,אלא(*קנו)יעשועץגבוהחמשים אמה,והקב"הצווה4ולאיהאגךלומין
לו ,ומהאני עושה לאברהם ,והוא עומרעליהם תחת העץ( ,נוססיםיחו)ומהאנימפייס
לכהטה ,הורהו ה'עץ (אות סו כס) ,והוא אומךלי לצלוב למרדכי,ואנימביאלךעץ
~המן)[להגן]תחתיו,ולקחהכהןעץ ארז (נמוגוי9ו),וכן הוא אומר ולקחתמלכםביום
הראשוןפריעץ(',קי 6בג מ) ,עמד המז והסכיםעל דבריו של סשה ,א"להקב"האילו
לקחתם האנשיםולא הנשים ,או הנשים ולא האנשימ ,היתה אומרת מה איכפת
י סלה רחמים ',אלא לקחת האנשימ עם רגשימ  ,הקטנים עמ
לשלם ,
התינוקות,
ן מלאכתךמצליח ,זממו אלתפקהסורריםאלירומולסו סלה(וסייסקם,)9
רי
יהא
ב(
י ג),
הלא ~פניך היה יעקב מתיירא ,ואמרתלו אל תירא [עבדי] יעק
שבשעהעע'ס מ
כשבאולמדי נמסרולהרינח,וקשרו מספד ,והוא אומר אל תיראו
אעשהשבעתי
שנ
אתכם
ליעקבשאיני עושהכלייה מבניו ,שנאמר'נםבימים ההמה נאם ה' לא
כלה ('ימס ס 'מ) ,אני למוד להיות אומר לך ולא אעשה לך ,ומוכר אותך וח
י,
ווהזירהב
שכן הוא אומר'ההוא אמר ולאיעשה ודבר ולאיקימנו (גמיזהיג גט)( ,קנז) המז
חוזר ומבקש קורה של נ'אמהולא מצא ,אלא שלחלבנו פרשנדתא(קנח)שהיההגמון
הערות ותקונים
(קנה) ((מדנו6דס '7סקי.h")e6וס(:6מ65נעטסמס,ומתמי(נכיףרמוהחרג"ו ומסר6ס(3 13315מ6מר
סומר א ,וסמ6מר6ין5ו סחר,כי מססגווגס((מוז בו 6דסויסקססוגים כעטרוס(5ט(36 ,נתר(דעתי
סמבות ותתנסו וגח(קה (סתיס (סמגירס
מקס 6חת דיםקפלינא,
סמ(ס סמונ6ת
ס
גכיערוך ערך 7סזס(ן גסס עמדט סויסםו(מ כוס יוו(דעעסוגיחמסורו ודיסקס(יג 6ס(' סי' הורו
"ומוסרי  ,וכתכ
תי
שמוססי נלסון רומי  disciplinaמוסר '(1מוד ,וגס 3כ6ן סכו1גס ((מד כו 6זס דיסקפ 6('5מורתי
ומוסרי( :קנו)ומס ר6ס((15נו ,מונף נפקוס סס'( :קנו) תעסועןננוסג'6מס,ניכס
ס נסלח רמזרג"1

אי

1 6'30ו"5כת
יגיעסוען ננוסגו' וסקנ"ס5וומ'65סיסק(ווסןכו' .ומדיין עמדרס תסתר" וכון  56מכרס
סגים6חריס נ; ומסרני(קוס ססמן וסוף16מר(י ((5וכ (מרדכי ען וסיססמןחוור ומנקם ,ונ'(וןסלסתר
למג(6ף":וסנ'6וזרםכ,טס"מדרס"וכווןנ" למדרס 6O'iDהריס(:קנסוסיססטןתוירומנקטקורססלי
'6מס.
החר":ו,
מוט לפקוס טף
י3ס'מיותסכוי דף ר"4ו ע" 6נססשלקיט( :קנח) מטיס סנטן

ומוני
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לז

שעביה

' אטה,
בקרדוניא ,ונטל נמר אחד מתיבתו של נח ,שהיה ארבו של נסרנ
הקב"ה אותוזכרוןלעולם ,שידעו דורות עלם שהבהר מבוללעולם ,שכן כתיבזכי
עשהלנפלאותיו (תס(יס ד),ואף כשהפך את מדוםהניהזכרון ,וחבם אשתו מאחריו

יד

ותהי נציב מלת (נואית יט ט) ,ועדעכשיו הוא עומד נציב מלח ,למהזכר ערוה
לנפלאותיו,שדיוהדורות(קנם)מרננין שבהושל בוראעולם ,ועמדדריושוסיל
ללהמן,
יישנא)[דיכל אנשדי יהשנא] פתנמאדנא
וינתגנעסחבוקללתיב,יתישהכן(טצה5ו1א")א,ומורע(מודאיבגלשעד
םוהמכים ואמרלו הקורה שהואמותימביתיה
אעמן
לעצמו הוא עומד ,שכן הוא אומר הד"א אסר ולא יעשה (גמזגו גג 'ט) ,ילכך נאמר
ובבקך אכדרלמלךויתלו אתמרדכי ,YSyיאחרכך אתהנכנס עםהמלךלסעודהואוכל
ושותה וערבלך ,וראה אתשנאךצלוב כננדך ,ולבך שמה,וייצב הדברבעיני המןויעש
העץ,כןהוא עושהצלובלוולבניו,לקיים מה שנאמר חופרנומץבויפול (קצהימ)::1,רדכי
םמה שנאמרצדיקמצרהנהלץויבארשעתהתיו(ממי ה):
מכלצרהומכלצוקהנחלץ,ליי

פרענהו

"

בלילה ההוא נדדה שנת המלך ,זש"ה בערבילין בכי ולבקר רנה הנג'ס (  ,)1אין
הקב"ה משהה אתישראל בצרה ,אלא בשעה שהןקוראין אותו הוא עונה
אותם ,ובשבילשהיו ישראלמתייראין ,מה עשה הקב"ה ,נדד שנתו של אחשורוש,
ובשביל כךעשהבלאותההטובה למרדכי,והיו ישראלמצירין ביגרב ,והשכימו בבקר
ן בכי ולבקר רנה :ד"א בלילה ההוא נדדה שנת
מזמרין להקב"ה,לכך נאמרבערבילי
י פמהים,
המלך( ,קם) א"ר הלבו בר' מקומות נאמרבלילה ההוא ,וארבעתןהיובליל
שנים מש? רחל,ושנים משל לאה,לקיים מה שנאמרוללבן שתי בנות )) rtrh1גטי
),
שתיהן שקולותזוכזו,מה שעמדמזו עמד מצ,מזו עמדומלכים,ומזו עמדו מלכים,מזו
יבניהשלזו,שנאסר
עמדונביאים,ומזו עמדונביאים,ובשתילילותשל פסחנעשונמיםע
ויהיהבחצי הלילה (סטת' 3ג ,)9זההיהליל פסח) ונעשו נסיםעלידי משה ,שהיה
ך במחנה אשורוגו' (מ" 3יע
מבני בניה של לאה ,ויחיבלילה ההוא ויצא מלאך ה'וי
") ,ואותולילהליל פמחהיה :שעלה סנחריב והיה רבשקה שם הלך והציץעל פתה
החוטה שלירושליםושמע אותןקוראין הלל ,ואמר לסנהריבלך והזור לאחוריך ,למה
אלהיה שליעסהזו עסוק הוא להיות עושהלהם נסיםבלילה הזאת ,והיה מבזה על
ירושלים ,כשראה אותה אמר בשבילהעיר הזאת הקמנה הייתימיינע כל הצבא
הזה  ,היה מבזה עליה  ,שנאמר ינופף ידו הר בת ציון (':שטי (ג) ,ואמר
לחיילותיולינוהלילה ,ובשחריתאנונומלין אותה אבןאבןוהולכין ,כנף משליממלאה
כל ארץישראל ,שנאמר והיה סומותכנפיו מלא רוחב ארצך עמנו אל (':טיס מה) ,
ושלשה עשר מסעות הלך בוביום לבאלירושלים ,שכן הוא אומד בא אלעית עבר
במגרון ונו' ('טיסיגם),עודהיום בנוב לעמוד (מס מס (ג) ,אמרלחיילותיו מחר נשכים
ונומלין אותה אבןאבן ,א"להקב"האין מבקשיםישיניםאלאעוררין ,לכך נאמרעליהם
ך במהנה
לעת ערב והנה בלהה (סס יןיי) ,ב!ה עשה הקב"ה  ,ויצא מלאך ה' וי
ה
י
ק
ז
אשורוגו' (טס (ו ( ,)1ואותו הלילהליל הפסח היה ,ונעשה הנס הזהע"י ח סנני
בניהשל לאה .ושניםע"י בניה שלרחל ,שנאמרויהי בלילה ההוא ויאמרה' אלגדעון
ללחםשעורים:1ס סס 'ג),
קום רדבטחנה (כרטיס 1ע),ליל הפסחהיה ,שכךכתובוהנהצלי
זהו העומר שהוא קרב בפסה ,ואחתבימי טרדכי ,שהוא מבני בניה של רחל ,לכך
נאמר בלילה ההוא נדדה שנת המלך :ד"א בלילה ההוא( .קטא) הוא הלילה שנזלה
הערות והקונים
' 5ררע .תריס ערו דקרד,1ועיין 3מןרס "6נ סרסם ס' סירס י"ס( :קנט)(1ר::יןמנחי
3קרי1ג'.6יר
ט(  .e51D 6713ני(ק1ס ממיס נסגר ס(  6713עלס:
[ן] (קס) 6מר ר' ח(3 13ל' טק1מ1ת (6מרנגייסססי
6, 6ינעחן ס'1תיגי ססחיס ,סיסמיסוס ט1נ6
נ'(ק1ע רמו (6ף נ"מ( :קמא) ד" 610 6סיי
ס ס:עס סק"3ס .מ3 631יגק1ס סס:

י"6
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הקביה לאברהםאבינו,שכן ההא אומרויוצא אותו החוצה ) n'thsשס)( :קסב)ד"א
בלולה ההוא הואהלילה שנעשה מלחטהעלמימרא שנאמרהכוכבים ממסילותםנלחמו
עםמימרא (שפעים ס כ)( :קטנ) ד"א בלילה הד"א נדדה שנת אבות השלם ממערת
המכפלה ,שכן כתיב הילל ברושכי נפל ארן מכרסי6נ)( ,קטד)ואין ברוש אלא
אברהם ,שהוא ראש לאבות ,בובלילה נדדה שנת מעוה ואהרן ,שנאמרקוליללת
הרועיםכי שודדה אררתם (טס סם נ) ,בו בללה נדדה שנת כלישראל ,והיומוכין
ומספידין שנסכרו לחמן למבט,בובלילה נדדה שנתמרדכישהיהמתיירא מפניהמן,
שאמר למחראני צולבו :ד"אבלילה ההוא .נדדה שנתמלאכי השרת ,שנאמרהן
 ,אלא נדדה שנתהמלך,
אראלם צעקו חוצה ('טע"(ג) ,לא נאמר שנתושל אחשורוש
מלכי הטלכים הקב"ה ,וכי יששינה'במרום ,אלא כשישראל
(קמה) שנת של מלך
הומאיםכביכולעושהעצמוכישן ,שנאמרעורה לטהתישןוגו' (חס(יס מד בו)וכשישראל
ן שומרישראל (ש ק;6ד)( :קצו)[ר' אמא
עושיןרצונושלמקום ,הנה לאונום ולאייש
בהגריון אמר כל בעלי שינה לא מעמו שינה כל אותוהלילה ,אסתר היתה עסוקה
במעודתושל המן,מרדכיעמוקבשקוובתעניתו ,המןהיהעסוק בכורתו ,אמרו ישראל
להרונ ולאבר ,אמר
רבש"ע כתבת בתורהאישכיימותובןאין לו (נמזגובומ),ואני
י
מ
ש
ה
ל
י ,באותהשעה אמר
כלהדיןממונא למאן הוא תרעאליפתחוליעולוליסב כלסאןרבעי
הקב"ה למלאך שממונה על השינהבניבצרהוהרשעהזהישןעלממצעו  ,לך ונדוד את
 .נדדה שנתנבריאל ,שהיה מטרףלבושל אחשורהט,
שנחו]( :קמו) ד"אבלילה ההוא
מפניחפיתו של מרדכי ,אמרכפויטובה ,לך ושלם סובהלבעליהלמרדכי ,התחיל
וגו; שלאעשיתי לו מובה ,שכן הוא אומר להביא אתספר
אומרמי עשהל מובה
יימים ,י
יבנו של המןהיה (קסם) נומרו שלמלך,
הזכרונותדבריה
,
ר
"
א
)
ח
מ
ק
(
ל
והיה עומד וקוראלפניו ,ופתת את הטפר ו
וקרא את הכתבלפניו ,וימצא כתוב ,התחיב
גל את הספר ,וקפץלפניו אשרהניד טרדכי עלבנתנא ותרש,ונל אתהכפר ,אמרלו
המלך עדמת .אתהנל את הספר ,קרא מהשלפניך ,אמראינייכול לקרות ,נל הטפר
ונמצא כתוב אשרהניד מרדכי על בנתנא ותרש,וישאוסרים לא נמצא כתוב אשר
י המלך,
הגיד טרדכי ,אלא הכחוביםנקראין מעצמן ,שכן הוא אומרויהיונקראיםלפנ
הערות ותקונים

(קסב)י"
6נ('3ס ?סו~hto 6ס('(סס:עסס מלחמס,מונף ('3קוט0ס(:קסג)6"7נג'וס :61?0דוס :0ת רכות
ס הס' מטחסכוידףקג"ו ע"נ(:קפד)ולין נר1ט6(6
כעו(ס.מ1נ 6נ'(קוסocרם(6 ,ףג"ו ומCC3 631סיקו
ונרסס ,פרס 3ר1ט כמו ברקם( :קסה) סגת  (0מל מלכי סמ(כיס סקנ"ס,וכי'פ 0י;ס כמרוס .מונף
ם כווכח מעגין( :קסו)ר'
3י(קוס  0031 ,00בילקוט מ1נ 6נס' מגותס(וי זף קג"וע"נ ,וע"ן סססמני
חמ3 6ר גריון 6מר ג( 3ט(י סיגר .סמ6מר 0ססגרתי ס1ססת' ע"ס סי(קוע 0נתחי(ס סכה סמ6מר ?0ו5
כמזרת 6 O':Dהרי uf:D5a 0וכח"כ סניף המלמר מר' חמ3 6ר גרק  ,ו5ק  pcoטסים כן (סלו 3ג;זרס
ס(ס;יגו שמעתיק ס0מ'סו ,ועיין נס 3ח"ס  3600ממדרס סוס ,ונע( מגות ס(וי דף ק":ו ס3י6ו נטם
סי(ק1ט( :קסז) ד"('(3 6ס 0ס:61זים סגת ג3ר' (6טפס מטריף  .133כמדרס  636נרסן 163ת 0סעס
ירד סערתך וג 77טגחו ס( 6ח10רוס וחנטו נקרקע ס 0"0פעמים וסיס 0מ(5ך עומת ע( ננו ::161רגס1י
עונם עמון ועמס עונס (מי 0עטס עמך סוכת ,וגס מוכך גס 3י(קוס 0ס וסוך ממדרס 6כ 6גריון:
(קסח)"6ר(וי נזו  (0סמן סיס נוסרו ס( מכך ,כי(קוט רמותתר":ו 56ר סס3י 6מקמר 6מד מן מדרס
6נ 6גליון כ6ותס סע? 'רן ?6(::ך ,כמו 0סנ6ת' נסערה ס(סמס h')o ,עוז מקער 6חל נור :תיר
ושמר (סני r~h 5ספר ס1כריגות ,מסרת 3גי סמןריו סנהדרין [ ("5ס:קתדרון] 6 (0ממורוסרון
י
ל]
כס
סי
(וכיתו ס( מרדכי סיו מדפיסוסיו סכת3יססורתיס מקשרך (קגטר ("5 '(16[ 6מקמ6גסריס(קמ6גסר
וגריס וגותמס (תוך חיט ס(  ,rtilcnbוסתקורין 6ין כתיג כ6(6 ,;6ניסיו ) ,C'~lpמ'(6ס 0סיו
ן סכע (0כט סיססגור( מדגר,
גקר'6ס ,ר' 'עקב נסס ר' חגיג 6קומר  Shהתמס ומס פססי( סקוסני
7כתינ ע"פ סנור( חח(ק גח(תו( ,יתן חייס (;:16ס ס(ימס 6 SPחת כעס וכמס ,ו'" r'ih 6זכור 31DS
נ 6וכחכן סימ'61 ,63ן6ומריס וימ636 65ידברסינו
ד ס;6מר  16מ6 65נ'7ס"6 .ר יסוסע 3ן (6ע5י
כ( 6ותס ~ Oltsסיס 6חסור1ס רולס סמן ע(גניו וחרכו סקוסהנידו ומעניר פ1רמרון מע(' 1ועטרם מע(
ר06ו ומנקם (סורנו סוס ג;חער סמרדיןנמי3מ 16 6חיווט סו .6ע"כ (UDp) :ג1טרו מ( מ(ך .ס'6
סמ(ס

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

מדרשפניםאהריםנוסחב

לח

והיועראים לא נאמר ,אלא ויהיו נקראים ,היה הכתב נקרא מעצמו( ,קע)ויש
אומריםאליהו בא וכתבן ,מפני מה שכן כתיב וימצא כהסב ,ואין אומר וימצא,
אלאלמה שאבד,וכיון שאבד,והיומזכיריןלפניו מרדכי ,היתהשנתו באה ,התחיל
לומר מה כבוד נעשה לאיש הזה ,שכןכתיב ויאמר המלך מה נעשהיקר וגדולה
למרדכיעל זה ,אמרו לו לא נעשה עמו דבר ,אף ישראל כשהיו
לפניוהיה
אטר
ימי הוא זה
ך
יל
כמ
ה
רי
ישן,כיון שהתחיללישן לעיתותי בקר ,חטן דופקעל פתחו ,מז
לאיבא בשלום לפני ,כשישן המלך היה רואה בחלומו הטן עומדוהסייף בידו,והיה
מבקש להרונ את המלך ,והיה המן נכנס שלא ברשות ,נבער* המלך משנקזו ,אמר
המלךמי בחצר ,והלאכלהיום הזהמי אטרמי בהצר( ,קעא) אלא שראה בחלומו
שהיה המן מבקש להרגו ,אמרולו הנה המן עומד בחצר ,אמראינו הלום אלא אמת
הוא ,ויאמר המלךיביא,כיון שבא א"ל המלך מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ
ביקרו ,ויאסר חטן בלבו ,למודים הםהרשעים לומרבלבן,וכז הואאומרויאמר עשו
י ואפסי עוד ('סעיס מז מ),
בלקו )) ntrhtסו מ ,)6וכוזיב האומרה (בלבה) [בלבבה]אנ
וכתיב ויאמר המן בלבו ,התחיל מתנאהלמי יהשץ המלך,מי נדולטמני,מימכובד
ממני ,כל מה שאני שואללעצמיאני שואל ,אילאדוני הסלך איש אשר הסלךחפץ

ביקרויביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך ,ביום שמלך ,ומוס אשר רכבעליו
המלך ביום שמלך ,וכתר טלכותשניתן בראשוביוםשמלך,כיון ששאל הכתר נשתת
פניו של מלך ,אמרזו היא שראיתי בחלומי ,שהואהיה מבקש להרגני,כיון שראה
המן כן ,לא הזכיר את הכתר ,חזר ואמר ונתון הלבוש והטוס וגו' ,איל המלך לך
ועשהכן למרדכיהיהודי ,אותה שעה נבהלהמן ,וגרםלו מיתה ,עליו אמר שלטה
עונותיו (ילכדו) [ילכדנו] את הרשע ובהבלי(חמאתיויתמוך) [חטאתו יתמך](מ'(:סגג),
היה מבר שהיה שואל לעצמו ולנפשו ,ולא שאל אלא למרדכי,על המן אמר דוד
חטאתפיסו דבר שפתימווגו' הנג'ס :ע 'ג) ,ול מרדכי כתיבימלאה'כל משאלותיך
(צ גו) ,איל אתני המלך (קעב) הרבה מרדכיישבנוים ,א"ל היושב בשער הסלך,
א"ל הרבה מרדכיישנובעולם ,א"למרדכיהיהודי ,א"ל בבקשה סמך אל תעשהאותי
שחוק בכל המדינות ,האיש הזה שאתה רוצה לכבדו שונאי הוא (קענ) שירדתי עסו
בפרוזביטים ,ואכוראני לכברו בכבוד הזה ,והצליב התעקנתי ,ובאתי ונכנסתי לשאול
אותוסמה ,ושלחתי כתב לכל האהשדרפנים והפחות .ואת מבקשלגדל אתמרדכי
עלי ,א"ל המלך עד מתי אתה מרבה שיהה לפני  ,אותה שעה הלך המ
מבשרן לביתגנזי
המלך ,ונטל הלבושוגדוליהמלכות עמו ,ומשך את המוםעמו ,ובא
אתמרדכי,
א"ל מה אתה ימ2כ  ,הרינכנס המן לשאולאיתךמן המלך לתלותאותך ,אותה שעה
הלך מרדכיוחילק את החכטים לצד אחד ,והתלמידים לצד אהד,יונקי
ם חלוצי שדים,
תעמידיםקרועי בגדים ,נשים שערן מתור  ,בניהםכבני צאן שמנעו מהן הלב,והיו
בוכיןומספידין על מרדכי ועלנפשותיהן ,והן היו אומרים עד מתי אלהיםיחרף צר
) ctionעי י)  ,הוא ששמואל אמר לשאול בוראה בנבואה כמפד הוה ,ויאמר שמואל
ען 'ן) ,ושמע הקב"ה את תפילתן ואת תפלת מרדכי ,
ומה קול הצאן הזה באזני
ועליהם אמר דודכי רגע ב(א:פ
"והיים ברצונוונו') (D'Srnו) ,א"רלוי כשראה מרדכי את
הטן שהיה מושך הסוסהיה מתיירא ,אמר כך שאלני למרמסני במוס ,ראה אותוכך
(קער) ומפקלמורעמו,ואסרכרדכילפניהקב"ה רבונו של עולם  nrxכתבת בתורתך
ישראל אשרבך אתפאר(י:שס מט ג) ,מהמועיללפניך אםיהרנני זה הרשע ,והוא
הערות ותקונים
סמ(ס סרוחות
ספ" סזסר( :קע)יי"5ענייו נ 5וכתכן .וס טונףניכעסמוומנונקק כמגות ספי
נ'(קוע :or
'(קיס ,וע"ס טס ככ"כג,ס( :קעא)  6(6סר6ס נחלמו.
ס~
סot
סa
כr
דף קאט ע"ii6
ס ("6 .("5לדוגי סמנך סרנס מרדכי
(קעב)סרנס מרדני 'סנגייס( .דטתי שמקמר מעורס וים
יגין ס'סודיס]("6 ,סיגכם נסטר סמ(ך.
'ס
ס
ל
ע
ק[
עמנגויס ("6 ,למרדכיסייודי ("6 ,סרגם מרדניים נ (ס
ן (ע (,כתורם  636גריון מרסס ו' מערס י"ג סוסססדוריס(,ו נג"' ס6רג( :6:קענ) סירדמי עמו
.
נסרו,ניעיס ,סי'נ"3י ספחים( :קעד) וססק(עור סמו .ס" ג"3ר  Spictatorמאגס (סרוג מחוטני
עיתס

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

מדרשפנסאחריםנומהב

6ז

משתנת ,באותה שעה אמר מרדכי איהחסדיךהיאשונימ(זל)[אדני] נשבעת
לדוד באטונתך (ס"ס א () ,ואחר כך אמר תהא מיתתי כפרה על כל עוונותי,
כיון שסיב המן אצלו ,אטרלו ארטןיחטב וריבונךומרך הורנאותי ,שנצחו
י  ,אמרלו מרדכי אתה בקשתלבמל מה שאסר דוד
לעש
הפכתרתאלפים כלכמרחוכלסףדי
לולקעשקי ותאזרני שמחה (תסיס ( ינ)  ,אמרלו המן הסר
יפ
י
ד
פ
ס
מ
ל
שקך ולבוש את הלבוש הוה ,ורכוב 4צ; הסוס הזה ,אמרלו שומה שנעולם
נייושבעל האפרונופי מנוול ,ואני לובש לבושמלכות,איני לובש עדשתרחיצני
ותספרני.,הלך ובקש ספר ולא מצא ,התחיל עומרוהיה מנלחו ,שכן הוא אומר
ויספר המן ,ביקשל"רדדצווקילף) ולאהיה שםפרבימים ,ושתףהמן את המרדף,
ו ,כל חכם שדורש שלא כרוגן כנביא מתנבא שקר,
אמררבילויאיפשרלדבריםדגלל
מי ונשאו את עונםכעון הדורש כשןהנביאיהיה)~ Shpmידי) ,ואמרלו
וכן הואכתאיו
ב בהורה שכח תשקצנו עסיס  1גו) ,משהרחיצו,א"ל רכובעלהסוס  ,אזל
מרדכי
ך,
מרדכיברכי מצום ,ובשרי כחוש משמן("סקסקטנד),שהתעניתיעליךועלביתי
ואיןביכחלישבעל הסוס ,השפלבמהניך ,ואדרוךעליהן ,ואבואעל המום,מיד כרע
ו שלהמןלארין ,אמר
דבקלפני מררכי ,ונתן מרדכ רגלו על צוארו שלהמן,וננעפי
יועושיןרצונוכתיב אשריך ישראל מי כמוךונו' ואתה
הקב"ה כשאנ
מרדכי
ו הכל מלסיןלפניו ,
ירוך (יגחס (גסי) ,כשעלה מרדכיעל המוס ,הי
מו
במ
הי
על במצת
5ד
יהת
ואבוקות דולקות כנגדו ,והוא אומר הודולה'כימובכילעולם חמדו (סריס ק"מ  ,)6עד
שהוא גומר כל הפרשה כולה ,והןעונין אחריו ,א"רלוי המן קרא ככהיעשהלאיש
אשר המלךחפיןביקרו ,וישראלעונין לא המלך שבארץ ,אלא המלך שבשמים ,בתו
של המן הציצה בעדההלון ,וראתה אותו באותוקלוןונפלה ומהת:
לישב סררכי אל שער הסלך( ,קעו)א"רלוי כל שהוא עוסה השק ומתענה ,אינו
מעביר את השקמבשרו עד שיעשהלו הקב"ה מה שהוא מבקש :וישב מרדכי
( .קעז) לשקו ולתעניתו ,והמן נדחף אלביתו אבלוחפוי ראש,
אל שער המלך
(קעח)ובידו ארבע מלאכותבלן ומפרונולייר וכרון:
[4פכ! מזרע היהודים]( .קעמ) אסרואין אומה עולה במעלהשנייה ,אועליונים או
תחתונים ,התחיל לעלותאין אתהיטל לעמודמפניו ,אמרולו אוהביו כשאמרנו
לך בראשונה לעשות צלוב ,היית סבורים שהוא מבני אדם (קפ) שאינם מזכירים
להקב"ה,עכשיו אםמזרעהיהודים מרדכי ,אם מאותה אומה שנפלו לכבשן ,ומאותן
שנפלו לבור ,ומאותן שנמלמומן האומות ,לא הוכללוכ נפול תפוללפניו:
 .אמרה אסתריודעתאני (קפב)שה
(קפא)עורם מדבריםעמו
ויאדוכמיןובניואיפייטון
להון אינרותוימרדועל המלך ,עד
בכל העולם ,אלא עד שלא יכתוב
שלבו ממורף :עודם מדבריםעמוונוי ויאמר המלך נם ביום השניונו' ,ובשביל שלא
הנידהלו את עמה ואת מולדהה כעס עליה:
י זההוא .אמרהלואדוני המלךאינו אדם אחר ,אלאאיש צר ואויב,
יהד14זהו
כמ
אצרלעליוניםואויבלתחתונים ,צרלאומותואויב לבניהם ,באותה שעה
(קפנ)
עלתה חמתו של מלך,והיה השמן מבער בו,וירד לנינתהביתן ,והיהנדמהלו כאילו
ן שראה המלך שהיו מקצצין את האילנות,
בניו של המן מקצצין אתהאילנות ,וכיו

""

שייך

:ת

כשי

הערות ותקונימ

ן ( 6כגס (ס סריכע16ת ,עיין ערור:
מיחס (מ5ט1ת( :קעה)  6(1סיס מס סרניסיס .מרסקעיי
]"6 (vpר (וי כ( סס 6,שטס מסק וא' .ר.מ6מר  troמ1נ 6גס (ע' 3נטדרס 6נ6נריץ( :קעז) 3סק
מתעניתו5 .ט' 5נ"6ג סס( :קעח)וניז6 1רנע מ63כ1ח( .עי 5נ"6ג( :קעט) 06מ,רע סיס1ריס .מונף
 nl~stsרםqlh ,ג"ח ,ונט( ממת סלי קס"הע"נ וסנטםסי(ק1ס( :קפ)סיגםמוכיריס3סקנ"ס.
דיסקוסמן סמיחךיס 5סק"3ס( :קפא)ט1דס טיגריס עס
נ.
י מ1נ6נקי
עסס( :קפב) סס 61ד1כסין 1גג'1
מו
6יס"ס1ן .כי5קוס סס161נגי1ז1כסין61ינדיעין61 3"5 ,סטרס3ט'ן( :קפג)5ר5ע(;1גיס .מ1נ6נרקיס סם,
1סמ6טרס3ס:י 1כי5ק1ט ססכי6ין ס5ר סוס  pr)3סמלך(6ור (ו 5רוס כ 610 '1טגמר 6טני(ס  r"Dט":6

יף

("מר
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מדרשפנים אחרים נומהב

לם

:במנו'ענ:'::והע:ך):ך,
ן
ע
צ
עי:שלאים,אנתונישע
::לנ:
עמיבבית ועל אותה שעהנאמר ברצותה'דרכיאישגםאויביו
:
הייתה חמתובוערת בו ,והיה הטןעימד ומתחנןלפני אסתר הבלכהומבקשעלנפשו,

ש.

,

.הע
.גי'ייאכי
(מס(יעוו)

.1אמר הרנונה .הרננה שעא ,פיוב .ריח ,סחין
י הדבר
הואהיה עם בגתן ותרש באותו עצה ,תדעלך שכןהיה שכשהודיעך מרדי
יו)ן.
,ז
(חס(יס 1
אסרהמלהתלוהו
דעק"דיעעבעםלוזבראשו ועל ק
שמומייעאל! .ושמהב
 ,העןי
" ה ל,
תשיג,,ה המן,
קשוילל את האנן(י:,
%
8י
ם ושראלן לותו,
המן גורלותעלהגפן ולא
ממצרים

(קייי

זו

%

ד
י
ה
:
י
;
ש ביד:
:%::2::
י
י
ס
:
:
ך
נ;גי,:11ק':צ;:",,21ך1בןננ;,עינך%
4

לתה:שהך
;,מן:גו""יוזמי,:ך'ה"
:סגל'4ל ;4:
ן:1ג
,עיייתיד ע:ב2
מ

"4

ס)'

)

,
:
"
ג
מ
גהק::
;עפ":י"ג':ןשעע;;ך;:
ין'י
;ם:ט
בסכימ
ע
ישראל
וא
ן לישראל,
השליךעל הערבהועל ההדסועלהאוזרוג,ולא עלתהבידו ,שהםפיקלימי

רוח ורוה,
שהמים קשים ,הקנה עומדת
הולכין כל
 ,כך
ד הקנהבטים (מ"6
ר
מ
א
נ
ש
ו
נ
י
כאשר
ה
מ
,
י ט ,)1והוא במקומועומד,
י
נ
ב
ו
אאשוומרה ונאמושלו כארז שהרוה שוברתו ,שנאמראשור'
ארז בלבנון )(ihprntא ג) ,הרי קורה
ך שכנה המה
שלניאץ דך במזמז
המיל

ש.ג

"יזוכ.דוהמת

הערות ותקונים

ך

ק

ססםו'"מ 63ותס סעס כ'(66סו  610מפזר" 6פ"נ( :קפה)2ס(סור רנו ס 3'3 .רוס ססנפ(
('3יי
סור סנ6סוחסין316 ,י ("5סכ3סיסים  16כמו ססו( 6פצורנוכוחסיו( :קפו)סמרוחכמים .סמ6מרסוס

י

ןו::געל"4יןו'יגציוון:ן
יי
ו
י
:
"
ןי
י
ו
:
%ש%ג:י'לעשו
ימין

י'סר (6סג6מר ככיכורס כת6נס וגו' ,נסן 8מרגסןמבסריס,
תלעס 6מר ממםסיו  othunביכוריםוגמספכ
 (6 rl:h ,גזת ,, ,כ( ,7מיייסת"חתס(,כס,תפיח
3ע3י01יעי,

ריי 6תיינ

כתמי"

6יי

יצח.,סימיי
גררה 1!61כרסככר מ( 165סס וכוה ס(( 6ח;ס (כר6ו:61 ,י (מס (6י כעלמך6(6 ,יחוס קו75כן T~1p
ידג(
:121עבבי:1ןנ%נן:בן0
ס'מי;
ג:ש:4גם;612נ,ה:;2ן
('טז ננוס חמ'כיס 6מס :יר6ס ככ( 0מרי:ס ,סנורו ( 1סיכן ;מ 65טן חמס'ס (6וסbSh ,
נחרי
סי
ס'ה(סס(י' מידכמי וסהר'נ6גודר"יססיכןסיו 5ו(ניסנד
ןץ (כ( 6ה7וו6הדיג'6:מות:הץ(%ןב
l~lrnotnp1fcl

י,

'
'נ6י.כ(נ 16ח'ס ו'6כ 3ממם,סר'
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מדרשפנים אחרים ממח ב
ט ישף היה בערשן הבירה ושמומרדכי .אמר ישעיה במרם תחיל לדה
(כ4ז)איר

ונו' (יסעיס סו) ,אומנתו של הקב"האינ
ו דומה לאומנות של בשר ודם1
wneרואה אתהםכה (קפה)ומתקן את הרמיה ,עד שלא הביא (קפמ).את המבול
התקין את נח ,שנאמר נח איש צדיקתמיםהיה בדורותיו(נרכסותע ,)1מההיה מתוקן
4בר,ניוצא בו אחדהיה אברהם )(Shrmtנסי) ,מתוקןהיהלקנות שמיםוארץ ,שנאמר
ברוך אברםלאלשיי
ן שמיםוארץ(גירשת יע) ,כיוצא בוויראאלהים אר4בני
ישראל וידע אלהימ (וטחכסם),וכי מוזוק לגואלן ,ומשההיה רועה (טסג ,)6כיוצא בו
וינש הששתי השכם והערב (מאי,ין),ומי מתוקן להרגו ,ודודבן איש אפו'תיהיה
גסס ס'0נ),ואומי רועההיה עבדךלאביו בצאן (:סמס(י) ,ואףכאןעד שלא עמד המן
העמיד הקב"הגואלם ,שנאמראיש יהודי היה:
יאומן את הדסההיא אטר בתדודו וט'.לסלים מה שנאסר בטרםתחילילדה
ויר
ל וגו' (לעיס סוו),וכןלעתיד לבוא ,אתמוצאביום שחרבביתהמקדשנולדהגואל,
הו
י אשב בחושךה'
א שכנסת 1ישראלאומרים אל תשמחיאויבתילי,כינפלתי
תישככ
מ
ק
ר
או
ה
ל
י
פ
א
ב
ר
מ
א
נ
ש
ס
מ
ע
(
ם
י
ח
מ
ב
ב
ש
ו
י
)
ח
שאט
,
[כשהשנתי
הושיבני כמתי
ולםלי
ן
ס
כ
'
"
ג
ע
)
1
ה
ו
צ
י אורה ,שנאמרה' אורלי] ,ושם במדינה הגואל והנגאל
DW
ל
נתונים שם ,שנאמר שם ירעה עגל ושםירבץ וכלהכעפיה (יסע" ') ,וכן הוא אומר
כ,)6'6
משאדומהאלי קוראמשעיר שומר מה מלילה שומר מה (מלילה) [מליל]
ע"שנאמר
רה
וכן הוא אומר מי זה בא מאדוםחמוץ בנדים טבצרה ('טפססג ,)6לקייםלמ

ינה

י

יי

אישיהודי:
[ר"אאישיהודי]( .קצ)וכיהיה משבטיהודה ולא משבטבנימיןהיה ,שנאמראיש
ף,
ימיני ,מה ראה הכתוב שקראויהודי ,אלאשירדו השבמים למצריםאצליוס
וראהבנימיןעמהם ,ונתןהגביע באמתחתבנימין ,ונמצא באטתחתו ,ואמרהאיש אשר
ימצאהנביעבידו הואיהיהלי עבד (גוטית מןי ,),איל בבקשה ממך כבריש
בידי
א
י
וריעוהקדאחת ,שאסרתי לאחיי לכו ונמכרנולישמעאלים (נו6ס'ח (וג ,),ךןאת תב לי
ר לאותהרעה ,לאתי מכרתי ,וזהנטלתי מאבילהחזירו אצלו ,ואתנומלו לעבד,
איןליעמידה לאלפני הקבלה,ולאלפניאבי,הייבאני להיות עבדשמכרתי אתיוסף
אחי,בדין הוא שאעשה עבד תחתי,וכן הוא אומר ועתהישב נא עבדך תהת הנער
י עבדך ערב את הנער מעםאביוגו' (:ם :ס (ג) ,ואמר
עבדלאדוני הס מז (ג) ,למהס
שלמהבני אם ערבת לרעך תקעהלזרכפיך(מצי ,)6 1א"ל הקב"ה אתה מטרת נפשך
לענד תחת בנימין ,הייך הגואל שעתיד לעמוד לישראל ,לשמךאני כותבו ,לכך
נאמר אישיהודי:
ר
"
א
ה
ז4"4פ אישיהודי( .קצא)וכי משבט יהודה היה ,ומ
ת
ו
ל
ת
ל
,
ראה
ה
ד
ו
ה
י
ב
לוי
כשמרד אבשלוםעל דוד,ויצא דוד בורה מלפניו ,שנאסר ויאמר דוד אל העם
נקמו ונברחה (ס"ט ט1יו) ,קדטושמעיוהיהאומר דבריםשל צרה ,והיה מרגמובאבנים,
שנאסר והנה משם ~צאאיש)~אישיוצא] (קצב) סמשפהת(בנימין) [בית שאול]ושמו
השדטמתייםבןואני"שאיצא[יצוא]ומי
ל (ע"נ עוס) ,ךכתיב כה אמך שטעם בקללך ):א צא איש
(סט סס  ,)1ראה דברים קשים שהשמיעו באותה שעהאיש הדמים
ואישהבליעל,
יהיית אומר,אין חמא נתבעליפרע ממך,יעבור אדם עביר
מהע
הבלי
ה1

הערות ותקונים

סס"רנצלסיוס סגו תע(r~hסק,ן מזן  1CD:עליו  /סס'כ ( 1גנר'61 (6מרג5ס (ך ~TUמוכן (ך מסדת
'מ' נר6סית.ע"כ.וט"ן נס נמורס לסתר ס"ס 6ות נ'( :קפז)6יס יס1זי OD .מתהי( עגוססעס זרסס
ע( '6סירגזי(נפרסםנ') תרססנכ"י "סרס1 ,"otlnhסמ6מר סוס מונףנניח ממדרס5די"ס  6101ממדרס
סיפמ:
ו 1לוגט מונך בעקור( :קפה)ומחקן6ת מרסיס .נביתסמירססס נסעות 6תססרייס( :קפט)6ת
0סט .3נניסמ"ז סס נמשת 5ת ממכס( :קצ)ז"6 6יסיסוד.וכי סיס (1סנס יפזס .שנ6נפקוס רמו
חתרנ"נ ז"ס '6 h"sםיסוזי,וכן סו 6נמזרח 6חר נג'ס('1זסס( :קצא)ז"'6 6סיסודיוכ' מסכע יסרס
'0ט .מונף נמזרח 6מר נניסמ"ז סס  %ננץl(asp) :ממספרתנהמן .תקנתי ממקפדת כות ,3160
1נס
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ש

מדרשפנים אחרים נומת ב

מ

וכשב פנקם שלו ,ועכשיו הסאבה'(עליך) [עליך ה'] את כלרמי בית שאול
(אדוניך) אשר מלכתתחהיוויתן ה' את המלוכ
לה ביד אבשלום בנך והנך ברעתךכי
אקטדמים אתהוטסטסמ),ולאדילושדיברוי
ל ,אלאוימחל באבנים את דוד ואת
אנשיו ,בואוראהצרעזו שלדודוענוותנותו ,שא"לאבישי למהיקלל הכלב המתועז
י שנתפקדמן הקב"ה
אדוני המלך אעברת נאואמירהיען ראשו )Ocסםע) ,א"ל דודמ
לכבדני הוארודפניוזה לאיקללני ,שנאסר הנה(זה)בני אשריצאמסעי מבקש את
נפשי הססס") ,למה שמראנ חייב להקב"ה ,והוא נובהמטני ,ה
נייחלוהל,ו*נופילקלללפנכיי
ו
ישלום באשמעיוהיה מבקש מטנו מה
אמרלוה'(סססס) ,כשנהרג אב
וא"לאל יחשובאדוניהעזן ,כ5ם הקב"המבקשמבריותיו אלאשיאמרו חמאת ,שנאמר
הנני נשפט אותךעל אומרך לא חמאתי ('ימ'סנ(ס),אני מודהבי שחטאתי ,והנה
באתהיום ראשוןלכלביתיוסף (נ"נ'טג ,)6אמרלואבישי התחת(כן) [ואת] לא יומת
שמעיוגו' הס :סכנ) ,ויאמר דוד מהליולכםבניצרויה[כיתהיו היום לשמן]היום
ליוהוא ממשפחתבית
יומת איש בישראל (:ס:סבג),כ עשה ה'תשועהגדולה בישראל,
י (קצג)ד"א שאמרהנה באתיהיום ראשון לכל בית
שאול ,לאיוסת איש בישראל:
יוסף ה"ניטג ,)6והואאינו אלאמבנימין ,ולטה אמרמיוסף ,אלא מה יוסף גמלוהו
אחיו רעה ,והוא נטל להם סובה ,שנאמר ועתה אל תיראואנכי אכלכל אתכם ואת
מפכםוגו' (נר':5תגכ ,)6לכך אמר ראשון לכלבית יוסף( :קצר) ד"א היוםיומת איש
בישראל ה"נסס) ,אמר דודברוההקודשאיש אהדיעמודממנו,ועתיד הקב"ה לעשות
תשועה גדולהעלידו ובזכותו ,ונקראאישיהודי ,אמר הקב"ה לדוד ,אתה הצלת
לשסעי שלאימות בשבילשיוולד הצדיק ,על שבמךאני כותבו,
י
םישרנקאבמ(רסס)איש יהוד
; זההמן:
וגו',עליו נאמרזכרצדיק לברכה(מ"ייי) ,זהמרדכי ,ושם רשעי
(קצה)דנ"א אישיהודי וגו' ,ושיה כאשר ימצא התירוש באשכול ואמר אל תשחיתהו
כי ברכה בו (יכעיס ססה) ,כשם שאמר דודהיוםיומתאיש בישראל ,ולא
,לבלתי השהית הכל (כס:(or
הניההו להשחית זרע ישראל ,כן אעשה למען
(קצו) ללא אטטיהודי,עליו נאמר מהשהיה הואעשבידהייה(קסת6ט) ,מההגאולה נעשית
עלידיאישיהודי ,כךעתיד לעשות ,שנאמר בהאמר ה'[צבאות]בימים
עשיה אנשים [מכל לשונותדכוים והחזיקו] בכנף איש
(ההם)[ההמה] אשריחויץ
יהודיוגו'(יני""גג):
יבשעה שעשהאחשורוש
(קצו)ר"אאישיהודי .למהנקראאיש
ההוודדיי( ,קצה)א"ריומ
היי
ם עמהם ,ואכלותבשילינוים ,שנאסר
נען הטשתה ,נכנסו כל
ובמלאתןהימים האלה עשה המלךוגו' ,ומרדכילא אכל עמהםולא שתה~ ,כךנקרא
אישיהודי:
 .וש"הבפרוחרשעיםכמו עשב(סריס5כמ),
אחר הדבריםהאלה נדלהמלך אהשורושוגו'
לא נמשלו רשעים אלא כמו עשב ,שנאמר אחריבהרים וגבעות וכל (עשבכם)
[עשבם] אוביש לעיס מג ש),וכן הוא אומר גלה חציר (מחיג ,כס) ,אלו רשעים ,ונראה
דשא ( ,)0:אלו הצדיקים ,ונלזמן שהרשעים בעולם ,אין הצדיקיםנראין ,שנאמר
הצדיקים שנקראו אדם ,שנאמר אדם אחד
בקום רשעים יסתר אדם (ססגח כמ),
ל
א
יניצאןמרעיתי אדם אתם ('פק((6ו(,)6ונאספו
ה
נ
טאלףמצאת (קס(ח כמ) ,ואומר ואת
י (מ'(:יטס) ,אלוהנוים ,אויצבאיהם שלישראל,יפה אמר דוד בפרוהרשעימ
עשבות הרים
הערות ותקונים
~נס נלי,מ" 7סס מ1נ 6נסן  3e)oנסוחח( :קצנ)ז"א עמר סגת 63ת'.מוג ,נמתממירטסס %
מונך
סס,
סס  6(1ס"מ
נ"( :5קצר) ך"5
יים3רנ1ךח 6סטק1ט7סס.ג'מי.מרךדככייתס(ל5מבדטרחסיה ורעונימ
סחיוס('נותמחחי.ח5,מנרס7
מ(
כך
סר
",
י ("5כן 5עסס
ט1ס
סמסהיחג"(  6(1כגי

(מטןענזי(נטתי שחה 6תסכ(6101 ,3ס1ן הכת"נ יטעםס"ס ח'( :קצה)ד" 6ס"סננסר'מ65החימס.
ע1נ6נניח התדרס סס( :קצו)ד" 6ע(י6( 1מר מסמסיס .מ3 631י(ק1ס רמו התרנ" 3ומ1נ6נכית סמדרס
סס  75כ"כ( :קצז) '6 6"7ס 'סו( '7מס גקר6 6יס יחדי .מ33 631יסמ"ד סס( :קצת)"6רנסי.
3ניסמ"ד
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מהרשפניםאדייםנוסה ב

ם
נמועשב"ס4סננמ) ,מה העשב וזה כשהואקמןאיןאד,םיודעאממהרהחר ,אבלהקיצי
מכיר

מידיוד
םעים מהאהיחמסו,תםו,מידכביהוא טתגדל הקמציםנראין כך הקב"האני
הרשעי
י
ע
מ
מ
גחד) ,כן הקב"ה אומר למנחריב וצאנך ובחשך ידעתי ואת הכשנזך ע'( 4אים, 6
אמרהקב"ה אםהורגן כשהם קמנים ,נתת פתחון פה לבאי עגלם שהם אומגר"
ין
אחר מה שווא רוצה לעשות עושה,ואין א
יחר שמוחהבידו ,כשם שנאסרוכנצביה
עביד
י בחיל שמיא(ובדירא) [ודארי] ארעא ולא (אינש) [איתי] (דימתה) לדיימחה]
מ
י
:
ו
(
ר
מ
א
)
י
(
,
ה
"
ב
ק
ה
ר
י
כ
מ
י לנמרוד
מה
ר
ש
י
ו
ת
א
(
ה
י
ל
]
ת
ד
ב
ע
[
)
ד
י
ב
ע
ה
בית
היית
ותליתילו עדשיפיל את אברהם לכבשן האש,
ימכירהייתילעשוותליתילו עד אשר
יאסריקרבוימי אבלאבי (גו6סיסגוט,)6מכירהיידויללבןותליתילו עד שאמריש לאל
י לעשות עמכם רע )6(ccנט) ,מכירהייתילפרעהותליתילועדשאסאמיה'אשר
יר
אשמע בקולו (:טחסנ),מכירהייתי לנבוכדנצרותליתילו עד שאמר אעלהעל במחו
עב אדמהלעליון (סרסיויו),וכן הוא אומר(מאן)[מן]ד"א (אלהא)נאלה]דישזבינכון
י(ז (":גסו),מכירהייתי את .המןוהייתייכול להורנו עד שהואקמן,ותשאילו
טןי
דתיו בעולם,להודיע לכלבאי שלם מה רשעו ,לקיים מה שנאמר בפרוחרשעים
וגידל
כמועשב,ומיהודיעו נדולתםשל אלו,ויציצוכלשעלי און להשמדםעדי עד ואתה
מרום לעולםה' בסריסמס):
י (תס(ש
מה הםעתודין להרשיע ,שנאמר ערו רששם מרתםונו

אחר הדברים האלהנידל המלךונו'  ,זש"ה (דומו)[רומו] מעםואיננוונו' היש
וש"ל*סיג() ,ואומר(ועמל שפתימו ואינמו) [עמל שמתימו יכסימו (תסרסקטי)] ,ואומך
ימישועליהםנחלים באש(יפלו)[יפילם]במהמורותבליקומו (שססי:)6
ת"א אחרהדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן ונו' .עליו נאמר אםיעלה
לשמיםשיאו וראשו לעב יניעו כג4ו לנצח יאבד ,ס ,)1אםיעלה לשמימ
שיאו וינשאהו ,וראשולעביגיע ,כסאו שלרשע,ואין ראש אלאכסא ,שנאמרויעש
המלך כסא שן גדולוגו' ושש מעלות לכסא וראשעגיל לכסא מאחריו(ט'6ייח.ט) :ד"ק

"ינ

ע ,זה מרדכי שבתפילתו ובהטחתואיבד המן הרשע ,שנאמר טל(אל)
וראשולעביגי
[על]ה'דרכך ובמחעליו והואיעשהוהוציא כאורצדקךומשפמךכצהרימ (סס(יס(1סו):
ומררכייצאמלפני המלך,ליהודיםהיתה אורה ושמחה.כגללולנצחיאבד,אלואוהביו
שלהמן וזרש אשתו ,שנאמרויבא אתאהביו ואת זרש אשתוויספר להם המן את
כבוד עשרוונו' ,אחר שאמר להם כבוד עשרווגדולתו ,מה אמרולו,יעשועץ גבוה
חמישים אמה וגו':
ההוא נדדה
 .והכתוב צווח זמרולה'חסידיווהודו לזכר קדשו ,כי רגע באש
בלילהחיים ברצונוונו'"סיי
ס(ס,)1סוף הדברנתפש בקלון ,ואמרלו קח את הלבוש
ואת הסוסוגו':
.
ך
ל
וישכןמרדכיאלשערהמ
י(נ):
ח
ו
ו
צ
ו
ת
ו
מ
ב
ב
י
ת
כ
ה
ו
ה
ה
ד
י
ו
ת
ע
ר
ב
ה
ס
ו
ה
ו
י
ש
ט
(
ק
י
ד
צ
ע
ש
ר
'
רהמזלירש אשתוולכלאוהביו .מה אחרולו אם מזרעהיהודים מרדכי ,אמרו
וימפ
הכמיםבראשונה אמרואוהביו ,ובאחרונה אמרוחכמיו ,שאמרו דברי חכמה,
ינפול תטללפניו ,מפלתן של רשעיםאין להם עמידה,שכן כתיב נפלה מלה בבל
כ
('סעיסג6ט) ,אבלהצדיקים אע"פשנופליםהן עומדים ,שנאמיכי שבעיפול צדיקוקם
ורשעים (באחתיכשלו)[יכשלוברעה] ('(:4כיט,)1וכןכייפוללאיומלכי ה' מומךידו
(חספס(יגן),וכןאל תשמחיאויבתיכינפלתיקמתי ("'גס מ) ,אבלהרשעיםניפליםואינן
ם ,שנאמרכי נפולתפוללפניו .אחר שאמרו לויהדבר הזהמיד נחמף ,שנאמר
עומדי
עודם מדברים עמווסריסיהמלךהניעוויבהילו אתהמןוגו' ,לקיים מה שנאמררואיו
יאמרואיו("6גנ ,),ואע"פ שנתגדלונתנאה ,זכותמרדכ הפילו,לקיים מהשנאמראם
יעלה לשמיםשיאו וראשו לעביגיע כנ4ולנצה יאבדר
יואיויאצרו איו( :קצם)כתיב
הערות ותקונים

גטסע"ד "6ר ( :'chקצמ)כזינ 5הר סונריס ס(6ס 3מס סין גורג'ס .טונף 3'3ק,ט רמו(6וףב(נ"י

ד"ס
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י
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ו
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ך
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ד
נ
ו
ד
נ
ז
:
נ:קגן,ןמ,י4:י;,שןיץןיי,"":;1%דין
מירשפניםאחייפ נוסח ב

מא

ומרדכילאיגרעולא ישתאה :ד"אומרדכילאיכרע ולאישה%יה .אלא אמרוחככים
זי.יהיא לב,ימיז אמרידיד ול הצקצעליי
מ(ני,)3הרי

נסימה,%:מ,1:ם
ג ,:ב"1נ,ז:גגגניך%
%4:הץ:י:ה;ט
יו:נ
,
:
ר
%
ן
נ
ץ
1
:
ןי
ינ
גע
ףנ
:צ
:ב21מם
נללע:ע"
"ד
:ב
ב:ן
:ך
"[כפרטצין
כליות
לאיש
%פרי)
)',(aem ofDa

את מפאהזה

הווי לב(ובוהן)[בוחן]

שוא :מסאשי

שמ

(להעם) '[ולרעע]

ארב,.יה,ה.ןמא

אניפ)ה'

כדרגיו

,שמימבנהם,כרפיךויא",יי

כעלישלםוגו'('א"וט'מ):

נאמרכש

"

קהת

;",,י,:.ך)יךנמי"
י
:
%
ף
:
י
י
ע
ן
1
7
"
ך
;
1
פ
י
.
.
.
,
,
י
ה
ן
א
;
ש
.
,
,יא ג:גנ:
ו'ון"י,:שיראון

.
ך
י
,
:
נ
צצנך,גיצ',ניני~ןמ:

'

%
::היוץאמ:דבהנ%נה::ה.ע,הלימ:פ:ץ"":ן;:

עבד אחדישל
י,וביישתי אותו בושה גדולה ,והוצאתי אותו מתוךביתי ,ואמרתי
*
ג,:::;:יינ;

גני:;:בגיונגך4:::נ:י;עץי"י:",,..ו;
;
,
ג
י
:
1
.
נ
,ננקעך נ2
ין
צעש1:י
ינעמיוי
ך
::
ןץ
:ה
ינ
ו%
נ:
:ן
ענ
יננמענ:ג:ך;הנ

גי%מך44::.י%,גן ::':::.::י

בןאחד,ואני אוהב אותוביותר,ומתוך מאכל ומשתהעבר בדרכיםמכוערים,ופרדתי

::ונאכ:י',:,יך;ם

ייהוךנ:ע ומי יכשע"י,י:ג::ן2ךבן:יזגניציי11
םשצוניעךנ(1נלץמןהק.ש שע.
%י,קשיש
,IQWא

%א

'

ט

אנ'1ינן
2מ) 'יי':ץנ1

;עי"':

מנע

מנ
':ין'י':קזיעני4:י-

וג 5ע3ך'ר.מ(ך,יסוףממירם ס(סגינו1 ,מו 63נמנות

6מי

[צייז]

צומיך6.1::7בךז"2י

ס( :ר)נחן 56סע ז(
דף "5ד ע"33סססיקו

)acם:%:ב
'ס(י3ן "6ד41ןצם:6,2ןס;'ה
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מדרשפננם אחרים נומה ב

יישן

ישימון

 ,אזלכברכתיבנבלתייןכון,
נפליםבל
עפרל"'ס*יע) ,שמאמתים
ר
מ
א
נ
,
אתם
ם
כ
ת
ר
ו
ת
ו
אמת
,
אמת לכך יקדמוני
הדומיןלנבלות ,אגלאתהנצחתאאי

אי

ביםאידי:

אישירודיהיה .מלמד שהיהמרדכי שכןל בדורו ככהטה בדורו ,מה בהנה
(רח)
עמד בפרץ ,שנאמר [rn~Dבהירו] עמד בפרץמסייסשי ,)3אףמריבי עמד
בפרץ ,שנאסר דורש פובלעש ודובר שלוםלכלורעו,השין טוב אלאתורה ,שנאמר
כילקח טובמשתילכם תורתי אל תעובו(מסז'ינ) ,דמה משה היהידעשבעיםלשון
ןעלשבעיםאישהזקנים(כמדגל '6כס),
ולמדלזקפם ,שנאמרויאצלמן הרותאשר
ל וית
ע
ישנאמרומרדכי בלשן"מיס1ק:
אףטרדכידי
ן,
היודעשבעים לשו
(רט) ד"אאיש"וף .מאייהודי,שייחד שמו שלהקב"הלכלבאיעולם,אימתיבזמן
שלא כרעלהמן,וכימרדני עובר?לנזירת הטלך,אלאכשציד אחשורוש
לדהצרטקווון להמן ,הלךאותו רשעוחקקע"זעללבו ,אמרכדי שישתחםישראללע"ז,
וכדישיתח
וייבוכלייה ,וכשהיה קוברופני מרדכיהיה מחטאהעל סוסו ,ודיהמרדבי
 ,אמרלו "טלנואדון שמתנאהעלנאים ,היאך נעזובאדון
מגביהיד כלפי
ם לעולםולעולמיעולמים ,ונשתחווה לע"ז שעללבך ,שאין בו ממש,
שוצאחי וקיי
בשר ודםהיום אתהכאן ומחר בקבר ,כנד כעם המן כעסנדול:
 .מלמדשהיהשקול כאברהםאבינו ,באברהם
(רי)רקע אישיהודי היה בשועךהבירה
כתיבהיהיהיה (נ"ס'חים ים) ,במרדכיכתיבהיה בשושןהבירה ,אברהם
ממרעצמועלקדושת השם ,ומרדכיממר עצמועל קדושת השם:
ך מרדכי .ששמו מתקבל ונאהעל הבריות:בןיאיר ,בן שהאירעיניהם של
(ריא)דשאי
ישראל:בןשמעי,בן ששמעהקב"האתתפילתו.בואוראהכמהזכותהשל
אשתשמעי ,בשעה שברחו צדוקואביתר ,שבקש אבשלוםלהורגן ,מצאו דלת בית
שמעי כתוהה ,נכנסו לשםוירדו לוצך הבור,מיד  nra1אשת שמעי ופרסה מסךעל
י הבאר ,ותשטהעליו הריפות ,שנאמר ותקח האשה ותפרוש המסךעלפני הבאר
פ
י הבאר,
ותשטחעליוהריפות ה'נ ' 1יע) ,ופרעה את ראשהוישבהעל הממך שעל
פ
כאשההנפניתלצורכה ,ובאועבדי אבשלום ומצאוה שהייתהיושבת וראשה פרועה,
ה ,מידחזרו,
אמרועבדי אבשלום ,איפשרשהצדיים בתוך הבאר ,וזאתיושבתעלי
אמר הקב"ההואיל ועלידה נמלמושניהצדיקים ,עתידה שיצאו סמנה שניצדיקים
רחמיםונפתחו
שיפדו אתישראל ,ומאןנינהומרדכי ואסתר:בןקיש .שהקישעל
דלתהירשע,כןיגביה
י .שהגביהימינו של הקב"ה בשעה שעשה נקמהבהמן
לו:אישימינ
הקב"ה ימינו שנאסר ('מיס (ס')ופדויי ה' ישובון ובאולציון ברנה שמרעעעולםעל
ן ואנחה אמן:
ראשם ,ששון ושמחהישיגוונמויגו
סמק טגייה ואבא גוריון ,יושב בשמיםעליו; ,יעזרנ' שלא אהיה עני

ד*,

מעיה

ואביון ,ויצירני סכל דב.ון ,וגם מכל רוח רעיון ,וירחיקנימן הכיעור וטן
הדומהלו נרמ'ון ,לבל אנשלבזדו;וגשגיון,ויערבתורתובנולמען נהגה בה
יומם ולילה בהגיון ,ויחננו לחן ולחסד ולרצון בעיניכל רוא' בראיון ,וכן
יהי רצון מלפני קונה הכל ותונה  ,ש.בנה במהרהעירציון ,ואשכבה
טזכח קורש בנקיון ,ואקריבעליו העולהורואיון,חז"ק הסופ'ל וברוך השם
ער גהעזרני ,גן 'וסף חטט תסיד ליעצני ,ובהורתו יחזקגי אסן;

ייון

-

הערות ותקונים

חמס 6יוססורותוכ6 :3"5מר ר' מקיר ככרכהיכ[יחיומתיךנכלתייקומןן סק' 15ורגו סוכני עמר("6 ,
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