
 טוב לקחמדרש
 אסתרעל

 ב"ר מוביהו אמר , י( " )מ:)' רנה רשעים ובאבוד קריה תעלוץ צדיקים במיםנתוב
 ומום ששקם , שפו ועד העולם משנברא והלך מהגלגל זה פסוק ז"לאלעזר

 בתורה לעמוק פנות להם ש"ט להם הנאה , לעולם והנאה להם הנאהלצדיקים
 הורה שמלמדים , עולם של ביישובו שמתעמקין לעולם והנאה מוגים,ובמעשים
 הם , מתכנסין שהצדיקים בזמן וכן , קריה תעלו'ן צדיקים במום נאמר לכך ,ברבים
 , עז( ג )מסג' רעהו אל איש ה' יראי נדברו אז שנאמר כענין השם, של בשבחומדברים
 , השם של ובשבחו בתורה מתעסקין שאין , לעולם ורע להם רע לצדיקים פיזוראבל

 רשעים ובאבוד :מ(, 'ד )שי' רזון מחתת לאום ובאפס מלך הדרת עם ברובשנאמר
 , בנפשותם שחומאים להם רע , לעולם ורע להם רע מכונמים שהרשעים זמן כל ,רנה
 בענין , אותם מאבדת היא הרשעים שהשקט , עמהם אחרים שמחטיאים לעולםורע

 וכתיב , ט( ג6 )6',ג עליהם אלוה שבט ולא מפחד שלום בתיהם , המבול בדורשנאמר
 הן , בהם כתיב מה , הפלגה בדור וכשנתקבצו , 'י( :ס ):ס וגו' ממנו סור לאלויאמרו
 אתה וכן , ת( ;ס );ס אותם ה' ויפץ וכבייב ,  י( '" )יידוח וגו'  לכולם אחת ושפה אחדעם

 וכל , כן( ט ):ע,ת הצדיק ה' אומר היה , עליו באה המכה שהיתה זמן כל , בפרעהמוצא
 , "( מ ):ם לבו את והכבד הרוחה היתה כי פרעה וירא כתיב , מעליו רפה שהטבהזמן

 עב שעמדו הרשעים בכל מוצא אתה וכן , לעולם ורע להם רע לרשעים ששקםלמדנו
 , ס( 6 )כגס שלו אויביה לראש צריה היו אומר הוא וכן , עליהם עמדו שלוה מתיך ,ישראל
 כדכתיב , ושלום והשקט עושר מתוך אלא , ה' עם את לאבד קם לא הרשע המןוכן

 לי שוה איננו זה וכל וכתיב , '6( ס )אתי וגו' בניו ורוב עשרו כבוד את המן להםויספר
 כל את להשמיד המן ויבקש לבדו במרדכי יד לשלוח בעיניו ויבז וכהזיב , 'ג( :ס ):םוגו'

 עם שסו ונמהה , עצתו את והניא מהשבתו את ה' כשהפיר וכן , ו( נ ):ס וגו'היהודים
 ליהודים וששון שמחה וגו' ועיר עיר ובכל ומדינה מדינה ובכל כתוב מה , אוהביוכל
 שנאסר , מרדכי זה , קריה תעלוץ צדיקים באוב : רנה רשעים ובאבוד הרי , ין( מהס

 וכנמהה צהלה שושן והעיר וגוי והזר תכלת מלכות בלבוש המלך מלפני יצאומרדכי
 בימי היה וזה , ע,( :ס ):ס ויקר וששון ושמחה אורה היתה ליהודים וכתיב , סו( :ס)טס

 שאבד דריוש הוא , המדי דריוש אחרי שמלך , הפרמי כורש בן , הפרמיאהשורוש
 לא כסף אשר מדי את עליהם מעיר הנני ירסיהו י( שנתנבא כענין , כשדיםמלכות
 שנאמר , יכניה שהגלה השעה מלך והוא , י,( יג )':ע'ס בו יחפצו לא וזהביחשובו
 ושבע ותרתין שתין מול , 6( , )י:'5) ותרתין שתין שנין כבר סלכותא קבל מדאהודריוש
 , 1( :ו )'יט'ס בנו בן ואת בנו ואת הגוים[ ]כל אותו ועבדו דכתיב , כשדיםמלכות שי שטנה נולד שאז מימד , שבעים הרי , לנבוכדנצר שסינית שהיא , יהויקיםלכיבוש

 בימי ישראל על צורר לעמור הזה הדבר בא איך , הנביאים מדברי לידע אנווצריכין
 וללמוד , העיקר על לעמוד כדי , היה הגלות מן זמן ובאיזה , גלותם בתוךאהשורוש

 דבר ':ע.כ ,")י(
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 מוב לקחמדרש86
 מתיה אל ה' ויאמן שנאמר , האלהים איש משה הורת בדברי נתחיל , דבר כצווךדבר
 מה , זאת נתוב המודעי אליעזר ר' ואמר )א( , יו( '1 הטת וט' בספר זכרון זאתכתוב
 , "( גס ויגייס , תורה שבמהונה זכור ובפרשת עמטק טלחמות זו , תורה ובמשנה כאןשכתוב
 עשה אשר את פקדתי ענין , בנביאים שכתוב מה זכרון , רבינו משה כתבםששניהם
 חנה את ה' פקד כי שנאמר , היא אחת וזכירה פידה , ג( ע1 )ס"6 לישראלעמלק
 שנאמר , אסתר בסקלת שבריב מה בספר * 'ע( 6 "ס ה/ ויזכרה זכחינ פ(, ג)סע

 לסדט , )ג( סס )מס בספר ונכתב וכתיב , גט( ע )6סש אביחיל בת המלכה אמתרותכחוב
 שהשתותו ועל , בחכמתו מראש הדורות קורא טיא , אחרית מראשית מנידשהקב"ה
 כבודו לפני היה וידוע שגלוי , דורא בבקעת )ב( נבוכדנצר שהקימ לצלםישראל
 , טסנו ונפרע והזר , לפנים המן ידי על השם הפחידם לפיכך , לפנים אלא עשו לאמהם
 זה באי דעת דברת ועל מתיהדים הארץ מעמי ורבים , למוטב עצתו את והחזיר)נ(
 , מזה זה המתבלין הפמוגךם על ודברו אמרו ז"ל רבותינו כי דע , הזה המעשה היהזמן
 זה ופסוק , '( גט ~ימ'ס אתכם אפרוד שנה שבעים לבבל מלאת לפי כי שנאמרכענין
 שלה אשר המפר דברי ואלה , "( גס נסס צדקיר,ו ממלכת בראשית ענין אחר ירמישבספר
 , י( סס );ס וגו' לבבל מלאת לפי ]כי[ ה' אמר כה כי , 6( נט ):ס מירושלים הנביאירמיה
 מלכוון על המלך אשר מדי מזרע אחשורוש בן ~ריוש אחת בשנת כתיב דניאלובספר
 שתין שנין כבר סלכותא קבל מדאה ודריוש בו שנאמר  דריוש זה , 6( ט )ימ5)כשדים
 שנאמר כענין , נבוכדנצר ממשפחת מלכות נפסקה משצר שמשמת , 6( 1 הסותרתין
 ונוי עבדי בבל מלך נבוכדנצר ביד האלה הארצות כל את נתתי אנכי ועתה ירמיהע"י

 והיתה כתוב מזה ולמלה , 1( 1 כ1 )'ימי ונו' בנו בן ואת בנו ואת הנוים כל אותוועבדו
 שבעים בבל מלך את האלה הנוים ועבדו ]לשמה[ )ולשממה( להרבה הזמת הארץכל
 . בלשצר שנהרג עד נבוכדנצר משמלך נחשבים הללו שנים ונצבעים , '6( ג: )ססשנה
 ויהויקים , יהויקים את כבש שנייה , נינוה את כבש ראשונה שנה עולם בסדר ותניא)ד(
 מלך שנה עשרה וארכז במלכו יהויקים שנה וחמש עשרים בן ]שנאמר[ , שנה י"אמלך

 יהויקים לכיבוש שנים ז' בסוף , 6( כן ):ס בו וימרוד וישב שנים שלש עבד יהויקיםלו ויהי וכהזיב , לעבד וכבשו נבוכדנצר עלה למלכו הרביעית ובשנה , )1( גג )מ'3בירושלים
 ויקה כתיב במלכים שהרי , נבוכדנצר למלכות ח' שנת שהוא יהויכין את והללהעלה
 אשר העם זה כהסב ירמיהו ספר ובסוף , נ( :ס ):ס למלכו שמונה בשנת בבל מלךאותו
 ח' היהוא יהויקים לכיבוש ז' , צד זה באי הא , גח( :ג )'ים" שבע בשנת נבוכדנצרהנלה

 לטלכווש י"מ שהם , שנה י"א צדקיהו לגלות יכניה גלות ובין , נבוכדנצרלמלכות
 עשרה שמונה השנה היא , ירמיה במ' אומר הוא וכן , ההויקימ לייבוש וי"א ,נבוכדנצר

 נבוכדנצר למלך שנה עשרה תשע שנת היא כיניב ובמלכים , 6( )ג ):ס לנבוכדנצרשנה
 , עשרה בשטונה נלו וכשטונה נלו בשבעה מגילה,נלו במם' רז"ל אמרו )ה( לכך ה(, גס)מ"ג
 למלכות שמונה שנת שהיא . יהויכין נלות יהויקים לכיבוש בז' גלו , עשרה בתשענלו

 , לנבוכדנצי עשרה תשע שנת שהיא , יהויקים לכיבוש בי"ח גלה וצדקיהו ,נבוכדנצר
 ל"ז בסיף יהויכין שמה ואחר , שנה שמונה יהויכין שנלה ער נבוכדנצר משסלךמצינו
 אחר המלנים משפט שכן , הכלא טסית יהויכין ראש את מרודך אויל ונשא , נבוכדנצרמת

 לא אסיריו בו שכתוב בנבוכדנצר כ"ש , האמורים כל מתיר תחתיו בנו ויעמודשמתים
 , הכלא מבית יהויכין שיצא עד ול"ו , יהויכין עד ה' לך הרי , '1( יי ויטיס ביתהפתח
 שנה כ"ג מרודך מאויל נשארו , שנים ב' מלך ובלשצר , נבוכדנצר למלכות מכההכל
 כאצור , ג"כ מלא פסוק לבלשצר וכן , מלא פסוק לנבוכדנצר שהרי , שנה ע' הכלשמלך
 לאויל שנשארו יד.גנו , ו( גו )ימס בט בן ואת בנו ואת הנוים[ ]גל אותוועבדו

 ותקוניםהערות
 ננקטת )ב( : יקד 14 חמות גי גס 1ס ~סני , ע"6 ,, מגיס . ס)מיע' 36'ע,ר ר'61מר)א(

 )נ(' : מ)כ1" עגס )6 6ג) שטן ג15חו גוייס "גתחי'נ1 נגה ג1סף מיטען נג"' .ד1ר5
 5ת 1סחויר

 ר,"3 5מר1 )ה( : ג"? סלק . oifu נסרר 1תגי6 )ד( : )מ1סנ עמו מת וסח1יר מי:כען נג"י . )שסגטגת1
במס'
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מד מנב לקחמדרש
 ומלך , בלשצר שנהרנ וכלן , ץ' הכל שנים ב' מלך בנו בן ונלשצר )ו( , נ"נמרודך
 אל4  111ךן ע' של השן העברת על לתמוה דמאל מתחיל , הסדי אהשורוש בןדריוש
 לכך , שנה ש ירושלים לחרבן מלאת עד אלא ירושלים בנין זמן היה שלא שהביןכיון
 למלאות הנביא ירבעם אל ה' דבר היה אשר השנים טספר בספרים בינותי דניאל אנינאמר

 צדקיהו נלות לזמן נבוכדנצר מלכות בין ףש , ג( ט )ד:") שנה שבעים ירושליםלחרבות
 מקות שקדמה שנים י"מ הכל , צדקיהו נלות עד וי"א , יבניה נלות עד ח' , שנהי"מ

 שנאמר , ירושלים חרבות שהוא צדקיהו לנלות יהויקים כיבוש זמן שהוא ,נבוכדנצר
 שרף הנדל הבית כל[ ואת ירושלים נבתי כל ואת המלך בית ואת ה' בית יעזוישרוף
 אהשורוש אוחו היה לא , המדי דריוש של אבע היה אחשורוש וזה , 'נ( ע )'ימסבאש
 שנין כבר מלכותא קבל מדאה ודריוש שנאמר , סדיי וזה פרסיי זה כי , אסתרשנשא
 מ"ב בן שהוא המדי דריוש שני נסנו למה עולם במדר תנא )ז( : 6( 1 )יף6) ותרתיןשתין
 בנל, של שמנה נולד ההוא בשנה יהויכין את נבוכדנצר שהגלה שכיון לפי , במלכושנה
 וזהו , לכן גןדם סלך שנים ח' כי , שנה מ"ב בלשצר שנהרנ עד יהויכין מגלותשהרי
 שנים כ"ג כי נראה הענין אבל , נמירא מרודך דאויל פ"נ טנילה במס' )ח( חז"לשאמרו
 אויל והוא 0, גו )יימס בנו[ בן ]ואת בנו ואת הגוים[ ]כל אותו ועבדו שאטר הפסוק מכחמלך
 זקינו,וכטה י6(,הוא ס )יט6) אבוך נבוכדנצר לבלשצר דניאל שאמר ומה )מ( , ובלשצרמרודך
 מס בתהלה אני הנראה אחיי דניאל אני אלי נראה חזון בלשצר למלכווז שלש בשנורשכוזב

 ס(, 1 )סם לרוב דמיה תנינה אחרי חיוה וראה,וארו לבלשצר חדא בשתא הראשון 6(,החלוםת
 , כדוב מנוחה להם ואין , כדוב בשר ומסורבלין , נדוב ושותין שאוכלים הפרסייםאלו
 שגיא בשר , )סם( שגיא בשר אוכלין קומי לה אמרין וכן , שינא בין בפומא עלעיןותלת
 ובלשצר מרודך ואויל , נכוכדנצר שקבץ מה כל לפניו היה אשר המלכות עושרזה

 , מפרס לם5וך עתידין שהיו מלכים נ' הם עלעין ותלת , אתשורוש מצא , הפדיודריוש
 , המדינה בעילם אשר הבירה בשושן כשהיה לבלשצר נ' בשנת שראה השני ההלוםכענין
 , בעילם אשר בשושן שהיה ראה לכך , למדי הוזרת היתה כשדים של שהמלכות שםע5
 מדי ידי תחת ישראל שנשתעבדו על , )מ( מט )'ים" בעילם כסאי ושמתי אומר הואוכן
 הקרנים בעל ראית אשר האיה שנאמר , לדניאל מגיד והמלאך , כשדים מלכותאחרי
 לשים בי החזון סתום ואתה בו נאמר הזה שהחקם אלא , ג( " )י:") ופרס מדימלכי
 , כו( מ )סס ]סבין[ לי( )מגיד ואין המראה על ואשתומם כתיב ולבסוף , נו( סס )מסרבים

 הקרן הוא המדי דריוש מלך תחיה , ופרס מדי מלכי הם כי לו שפירש איל שלוהקרנים
 , ודריוש אסחט את שנשא ואהשורוש וארתתשסתא, כורש פרס מלכהה ואחריההראשונה,
 פרעת פרס,כמו למלכות שם הוא ארתחשטתא כי ארתחשסתא מלכות נקרא הג' אלוומלכות
 לכך , שכן ואחי אחד ולכל , פלשתים מלכורן שם על אבימלך , טצרים מלכות שםעל

 לדבריהם וראיה , ארתחשמתא הוא דריוש הוא[ ]כורש הוא ר"ה במס' )י( רז"לאסרו
 ועוד , המלכהה שם הוא וארתהשסתא , ודריוש ואהשורוש כורש בפומא עלעיןויעלת
 מדריוש חוץ , ג( " )י:י6) לפרס עומדים מלכים שלשה עוד הנה שנאמר , לדבריהםראיה
 שנקרא דריוש זה , )סס( נדול עושר יעשיר והרביעי , ודריוש ואחשורוש כורש והם ,הסדי

 )קשות( חזות ישעיה ידי על שנאסר וזה , למדי ודי , לפרס נ' והוא ,ארתחשסתא
 שבעים בבל למלכות מלאת אחרי הגלות אוגד ראה כי , נ( ג6 )נטיס , לי הונד]קשה[
 על אריה ויקרא ונוי השלחן ערוך ואומר , סס( )'סעיס מדי צורי עילם עלי שנאמר ,שנה

 ותקוניםהערות
 גגיכדג~, 30 3ג1 כן ר"3 , נגן ק ונ3כ5ר )ו( : גפירס" oc 1עי'ן , ע"נ י"6 זף סס 610 . מצ'נסנמס'
 , גטגד5ר תחח סגולך מרוזך 16י3 )6חר ימיך גנ1גדג5ר( ס3 )ר") סיס ננו נ)ס5ר 6' ס' דגש) רס"יועיין
 , ונכד וגין 7601 סס )נג3 1סכרחי י"ג 16ת רנס ד6סהר 1נסחימת6 , גנ1גד:)ר ס) נ:1 סיסונס
 , מרודך 6ף3 פ3 גגו נ3ס5ר מסיס ג"כ מסמע , ניסיר וס וגין , תרודך 16ע זס 1ס6ר , גנ1כי:5ר זססס
 נסדר חג6 )ז( : ננוכדג5ר פ3 כס 3ן סיס ונס גלס"' )חק 'ס)גן

-oslP 
 , מגיפם נמס' )ס( : גדא סרק ,

 רש נמס' )י( : 1' סערם %י ע"ן . זיע סו6 6נ1ך :נוכוג5ר יגשור דמ36 סימר 1וס )ט( : ע"נ י"6דף
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 מוב לקחמדרש86
 דריוש ופרס כוי מלכי הם , ח( 1 ס כ6 )מס פרשים צמד איש רבב בא יה והנה , ינקמצפה
 אחת בשנת כי , בימיו הבית נבנה אשר דכא המדי ידריוש , ואחשורוש וכורשהמדי
 . נ( 6 )1נ61 ונו' עמו אלהיו יהי עמו סכל בכם מי לאמר מלכורו בכל סקל העבירלכורש
 ולא ועלו , י( סי )'ים" אתכם אפקוד שנה שבעים לבבל טלאת לפי כי שנאסר מהלקיים
 , נ6( 6 )י)") המלך לכורש אחת שנת עד דניאל ויחי דניאל בס' וכתיב , יהודה צריהניחום
 דניאל ויהי מרע , 6( ' )סט וגו' לרניאל ננלה דבר פרס מלך לכורש שלוש בשנתוכתיב
 סלך וכורש , בביתו לו וישב המלכות מבית ונמנע שנזקן מלמד , לכורש אסת שנתעד
 יושבי על שמנה כתבו מלכוום בתהלת אחשורוש במלכות וכתיב , מקומעות שניםג'

 ככתוב , הבית מלאכת נבמלה הראשון ארתחשסתא ובימי , 1( י )ט'י5 וירושליםיהודה
 , בג( :ם )סם המו ובמילו עד , י( י "יו5 מחרדת בשלם כתב ארתהשסתא ובימי עזראבם'

 עבודת במילו שניהם משמתו כי , הרשע ארתחשמתא הוא אחשורוש שהואלמדנו
 , לבנות רשות להם נתן , הנדול ארתחשטתא נקרא שהיא פרס מלך דריוש ובימי ,הבית
 למלכות תרתין שנת עד במלה והות בירושלם די אלהא בית עבירת במלת באריןשנאמר
 מלך כורש דברי שקיים שם על כורש הנדול דריוש ונקרא , סו( י )סט פרס מלךדריוש
 אלהי ]ה'[ לי נתן הארץ ממלכות כל ואמר טלכותו בכל קול שהעביר , פרם שלראשון
 הראשון וארתחשסתא , המלכות שם על ארתהשטתא שטו היה ודריוש , ג( 6 )טי6השמים
 שמנה כתבו טלכותו בתחלת בו שכתוב אהשורוש והוא , ה' בית מלאכת אתשבימל
 , לפרם עמדו בלבד לילכים שלשה כי , ספק שום בדבר ואין , 1( ד (cc וירושלים יהודהעל

 ובכל , לפרס מלכים ה' הרי , האהרון וארתהשטתא , הראשון ארתחשטתא תחשובואם
 וכתיב , המדי לדריוש רביעי , הרביעי שאמר ומה , לפרם מלכים ג' מוצא אתההחזיונות
 מיומ .נם , שנה ל"ב מלך ארתחשסתא שהוא הפרסי דריוש זה , ס( , ~)'% עלעיןותלת
 ושתים שלשים שנת ועד עשרים משנת יהודה בארץ פחם להיות אותי צוהאשר

 רשות ניתן למלכו ראשונה שבשנה דריוש הוא הוא , 'ו( ס )והמיס המלךלארתחשמתא
 וג' , המדי לדריוש שנה עשרים בלשצר משנהרו עתה מול , הבית לבנותלישראל
 הוא פור הפיל אחשורוש למלך עשרה שתים בשנת שנאמר , לאחשורוש וירד ,לכורש
 בשנת נקבעה והמנלה . הטן נתלה הבאה לשנה לאחשורוש שנה בי"נ , 1( ג )מתיהנורל
 שניה בשנה , כס( ט הס השנית הזאת הפורימ אגרת את לקיים שנאטר , לאהשורושי"ר

 ממלכות כי , ירושלים להרבות למלאות שחמרו שנה י"מ הרי , העולם בכלפשמה
 שנה י"א ועוד , יכניה גלות עד יהויקים מכיבוש , שנה י"מ ירושלים חרבות עדנבוכדנצר

 של מלכים ושלשה המדי דריוש והשלימום , שנה י"מ הכל צדקיהו בימי הבית חורבןעד
 מקומעות שנים שהיו ולפי , הגדול ארתחשסתא הוא , ודריוש ואחשורוש כורש ,פרס
 דריוש עמד , ירושלים לחרבות הע' להשלמת אחת שנה עוד הוצרכה , למלך מלךבין

 שהעמיד וכשם , שנים שתי הבית לבנין קדמה אפתר סגלת כי למדנו , והשליטםהנדול
 קשות שגזירותיו מלך השם יעמיד כך , למוסב ישראל את להחזיר כדי המן אתהשם
 האוטות שיעמדו משיה חבלי הם והם , דוד בן משיה ביאת לפני למומב ימחזירםכהמן
 ישראל נדחי מקבץ , לגלותינו אלף שנים הימים לקין שהוא , f"DJ מנין בעת ישראלעל

 : לנקבציו עליו אקבץעוד

 יוחנן ר' משום אבא בר שמעון ר' בנ"ר תניא )יא( , אחשורוש בימי דידץי ]א[]א[
 צרה ואם , גדולה שמחה שמחה אם ויהי שבאמר מקומ כל )יב( ,אמר

 : היהודים כל את ולאבד להרוג להשמיד הטן שבקש , גדולה צרה וכאן , גדולהצרה
 בימי ויהי , בעניין מפורשין והן , וצוקה צרה לעת וכולן הן חמשה )יג( . בימיויהי

 ותקוניםהערות
 610 . ננ"ר תגע )יא( : oc ע"ן , 5רתחססת5 510 5חס1ר1ס 6' 15ת ס"6 רכס לסתר 1נקדרס , ג'זף

 : 1סמחס 5רס enrn הס' ס:6מר מקוס נב) סס כנ"ל . ט' הס' סג6מר מקנס ס) )יב( : נ' 15תסמ"ג
 : י"6 5וח  נסחיסח* רנס לסתר קמירס 1נרהנס , כ' שריס e':D ומורס ע"נ י' טגעס . מן חמסס)ינ(

ויפי
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מה טוב לקחמדרש
 ונהי , ג( 6 )י"ס יתרעם ביכו ויהי , 6( ן (ottrt אחז בימי ויהי , 6( יי (weh~sאטרפל
 צרה טה , אחז בימי ויהי , ]אתשורוש בימי ויהי )יד( , 6( 6 )י" הכצפפכם שפוטבימי
צרה מה , יהויקים בימי ]ויהי , י6( ע )'סיס מאחור ופלשתים מקדם ארם , שם[היתה
 אחשורוש ש~לך' וכיון , סג( ך )'י"ס וא' ובהו תהו והנה הארץ את ראיתי , שם[היתה
 אחשורוש ובמלכות דכתיב . משום , ווי צווחין ישראל , ווי ווי צווחין הכלהתחילו
 ווי צווחין האומות , ו( ד )עולו וירושלים יהודה יושבי על שמנה כתבו מלכותולתחלת
 . אתשורוש : 6( ' "סחי הים ואיי הארץ על מס אחשורוש המלך המלך וישם דכתיבמשום
 ;הוכדנצר זה ראש של אחיו , ראש של גילו ובן , ראש של אחיו רב אמר)מו(

 , )מ( נ )ימ5) דהבא[ ]די )דדהבא( ]ראשה[ )רישא( הוא אנת בו שנאמר , ראש[]שנקקא
 ושמואו , אלהא בית עבודת בימל וזה , המקדש בית החריב נבוכדנצר , ראש של נלוובן
 מגלם כל )מז( . אחשורוש הוא : קדירה כשווי בימיו ישראל של פניהם שהושחרואמר

 : סופו ועד מתהלתי הוא רשע ואם , מופו ועד מתחלתו , הוא צדוק אם , הואשנאמר
 ובסוף , וירושלים יהודה יושבי על שמנה כתבו מלכותו בתחלת , אחשורושהוא

 ושמואל רב )יז( . כוש ועד מהודו המולך : היהודים כל את להרונ להשמיד כתבומלכווץ
 וכוש הודו אמר וחד , העולם בסוף ובוש העולם, בסוף הודו אמר חד , הדבר בזהנחליץ
 אתה והיאך )יח( , העולם כל על סלך כן עליהם שמלך כשם , כלימי הוי הדדיבהדי
 היוצא כאדם אלא , עומדים הם ביחד , הדבר פירוש כך אלא , שניהם דברמקיים
 וסובב הולך , כוש אל למזרח והולךמהודו

~ 
 מלמד , כוש אצל להודו שחזר עד דרום

 שנה מאה כתיב אמנו ובשרה . מדינה ומאה ועשרים שבע : ממשלתו תחת היהשהכל
 כ' ובת כ' כבת ק' בת  )יט( , לעבינו  וה אלא ,  5( כג  )נו%5ת שמם ושבע שנהועשרים
 כאן אבל , כ( 1 (ner שנה ומאת ושלשים שבע עמרם חיי ושני כתיב והרי )כ( , ז'כבת

 : מאה על ובפוף , עשרים על ובסוף , שבע על מלך בתחלה חסדא רבאמר
 . אחשורוש הטלך כשבת : המקיש בית עבודת שבימל אחרי י ההם שיכמיש]ב[

 דריוש של שנים ה' , יהויכין המלך לגלות שנה ע' וחשב שישב)כא(
 שמלך שמזמן ה' תחת ח' אלו חישב , ח' הרי עצמו של ול , הפרמי וכורשהמדי

 על : שנה ע' למלכו ג' שטס עד יהויכין גלות מן והנה , יהויכין גלות עדנבוכדנצר
 המלך שלמה כסא על לישב שביקש מלמד )כב( , הבירה בשושן אשר מלכהנוכמא
 לנ' כסא לו ועשה , ומאלכמנדריא ממצרים אומנים לו והניא שלח , יכול היהולא

 : עליו וישבשנים
 ושלה , היה ננימתו שיום לפי , הכשתה עשה למה )כג( . למלכו שלש בנשכנת]ג[

 עטופים שיבואו , מרינה ומאה ועשרים שבע אל המדינות שרי לכלאיגרות
 : וכסף זהב במטות והושיבן ,לבנים

 אחשורוש מצא מוככן תנחומא רבי אמר )כר( , מלכותו כבוד עושר את 21זקראד1ע1]ד[
 שנמה וכיון , בממונו היה צרה עינו נבוכדנצר אלא , הזה העושרכל

 וסלאן , נחשת ספינות ועשה , בני מרודך לאויל מניחו איני מזה הסטון כל אמרלמות
 המקדש בית את לבטת כורש וכשרצה , פרת נהר עליהן והעמיד , בארץ והטמינן ,זהב

 ותקוניםהערות
 גס מקדם 6רס סכותת 300'6 , מונן 3)ת' סמ5מר חקן נ)' כ' , (Ot:D תקגת' . 5הסורוס גימ' מס')יד(
 : ע"6 י"6 מגיוס . רנ 5מר )סו( : י"6 16ה רנס ד6סתר נסתיחת6 ועיין , סלחן 5ח ר6'מ'סכתו3
 7נר מקיים 6ת וסטך )יח( : סס מגסס , ShlnS1 רנ )יז( : סם מנסס עיין . סו6 סג1% מקוס כ3)טז(
 סוט )קח ע"ן . כ' גנח ק' נח )יט( : סוך )קח מפרס כסס ע"6 כ"ז דף טוי מנת נס' מונף ,ס:יסס
 "6 מנסס ועיין , קסת סמ6מר . וכו' עמרת חי' ודי גת'נ וסרי )כ( : סס 1' ונסערס 6' כ"ננר6סיח
 ו)נסוף עסריס ע) מ)ך לכסוף סנט ע) מלך ההחרס מסך5 רנ 5מר מהגס ומלס ושסריס סנט ,ע"6
 7קר5 סג6 ס6ג' ניס דרסת מ5' ס:ס ונוזת וס)ם'ם סנע שמרס חיי וסגי נועחס 6)6 , מ6ס ע)מ)ך
 סיסנ )כא( : )ירץ ס"מ )' )מס מבגס ohnt ועסר'ס סנע גוס ועד מסודו כמוג מכי כו6יתחרף
 ע) )'פכ סניקס מטד )כב( : סס ונסירס"' ע"נ י"6 דף מגרס שין , יקו'גין סמלך )גוה סגם ע'וחטנ
 רני 6מר )כר( : 6"ג נמורס ):ונ6 . סמנת? ערס )מס )כנ( : נריק 6נ6 מדרס עין , סמלך סלמסכס6

ת;מומ6
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eoטוב לקהמררש 
 , נ( מס )'טיס מסתרים ומטתני חשך אוצרות ל ונרבעי שנאמר , ומצאן טאלידק פרתהפד

 א"ר )כה( , גדולתו תפאהע יקר ואת : ולקחן אתשורוש שבא ןד לחיות כורש הספיקו%
 התמ וכיניב , גדולתו תפארת כאן כתיב , כהונה בנדי שלבש מלטד חנינא ב"ריופי

 , היום להם מראה שהיה מה . ים וסאת שמונים רבים ימים : '( סם )סטת ולתפארתלכבוד
 כיון , תשרי ועד מנימן חדשים ו' כל , יום ב"פ כל וכן , למחר להם טראה היהלא

 ש " , ה' ב" נ1NSDJC 4 קיל :ין 1%"ת'וי(הזן% a~wn לטלואת1"1
 ברחו הדור שגדולי מלמד פפא בר חנינא א"ר )כז( , הבירה בשושן הנמצאיםהעם
 ממל בר חנינא א"ר )כח( , נכרים בישולי ספני הנמצאים אם גי שם אכלו ולאלהם
 אמרו , לבוא לעתיד כזו סעודה לכם לעשות אלהיכם יכול לישראל אחשורוש להםאמר
 עושה ךאמ , נ( סו )'סער לו למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין אומר הוא הרילו
 , ימים שבעת משתה : אחשורוש של בשלחנו כמותה אכלת הרי * אומרים אנו בזהלנו

 הראוי אמר חד , ושמואל רב )כס( . המלך ביתן גינת בחצר : החג יטי שבעתבנגד
 ולא בחצר הושיבן אמר והד , לביתן לביתן הראוי , לנינה למנה והראוי , לחצרלחצר

 הושיבן תני במתניתא . לביתן שהכניסן עד החזילו2ם ולא בנינה הושיבן ,ההזיקכם
 כיתן נינת בחצר ד"א %( : לביתן ואחת לנינה אחת פתחים שני להן ופתחבחצר
 , האילנות חצי עד כפים ועשייה , ובשטים פילות אילני נטועה היתה הביתן נינת .המלך

 : עליהן מצילין והאילנות , ומרנליוו2 מובות אבניםורצופה
 מיני של יריעות להם פרש ביתן גנת בהצר הושיבן כאשר %א( . ותנלת כרפס %ך]ו[

 לשון %ג( לבנה מלת בתלמוד שמואל כדאמר )לב( לבנות יריעות חור ,צבעונק
 . ככרתי ירוק פסים של כרים )לד( , כרפט , ע( י )זמ6) חיור כתלנ לבושיה כדכתיב ,חיור

 בחבלי קצותיו הבנדים מן ואחד אחד כל , אחוז . הרקיע לדטות דומהותכלת,
 שש, ועמודי כסף. אדני נלילי על נטשכין ולכן צבועים, משי בחבלי וארנקקבוץ

 , וכסף זהב סטות , שש עמודי על ונמתחים בהם קשורים שהחבלים כסף שלמבעות
 מכוסות היו והממות , מבחוץ נראין שהרגלים , זהב של ורנליהם' בסף של שהםגלה(

 היריעות מתוחות הכילות רגלי היו הם והעמודים , התנים כלת כמו , היריעותבא*
 שמאירות )לו( מובות אבנים מיני אלו . ומוחרת דר : מרנליות מיני . בהפ רצפת ש :עליהן
 של 'עזורות שורוול , דרי דרי אמר רב )לז( . ודר ד"א : צדי"ק במכלם סם"ך ,כצהרים

 : כסהר מאירות שהיו , סוהר לשון . סוחרת : אבניםמיני
 בת יצאה רבה אמר )לח( , קדש בכלי אותם משקץ היה , זהב בנלי והמטקות]י[

 שנאמר , בלשצר כגון )לם( , כלים מפני כלו ראשונים ואמרהקול
 : ושתי להרוג גרם מי , בהם שונים שתם , בג( ס )ה") קדמך היחיו ביתה דיולמאמא
 מי . שונים מכלים וכליס ס"א )כ!( : כ6( כד )מסז'. רעעערב אל שונים ועם כמו ,שונים
 לו ומוציאין להדר אותו מכנימין אלא , עוד בו שותה היה לא אחד בכוס שותהשהיה

 ותקוניםהערות
 6"נ מדרך . יסר36 טר16 כיון )כו( : ע"6 ,"נ מנכס . hl'sn נר יוס' 6"ר )כה( : 6"נ מדרס .מגמושך
 ומוגת 6"ג מורט . פפ6 נר חגיגת 6"ר )כז( : סוג נקח מדרס נסס ע"6 כ"ע דף סתוי מגוש נס'ומונת
 חגע6 6"ר מיגכען נכ"י , מם) נר חלג6 6"ר )כח( : סוג )קח נסס ע"6 כ"ס דף כלו' מגט גסות"כ
 '"נ מגיוס . וסמה) רב )כט( : קנו"נ מערס 6"נ נמזרח )ע') ועיין , סיגו) נר 6"ג ונמדרט , ענתגר
h"u: )נמסר מונק . נמגר סוטיכן כבסר )לא( : נריון 536. ממפרע ח"כ טבע 610 . נינת נהגר 7"6 )ל 
 '"נ דף מג'יפ כנמרק סו6 . 'נסכמות ט)וו6) כד6מר )לב( : ע"נ )קח מזרם נסס ע"6 )' דף ספימגוש
 : 0ס מני)ס , מסיס 30 גריס )לד( : חיור 3שן חור ננמר6 מס ס'רס"' וכן . חיור בון )לג( :ע"6
 : 0ס מני3ס . 6מר ר3 )לז( : סס מניס , גגסריס סמ6'רות )לו( : סס מני)ס . כסף 0) ססס)לה(
 ~tCDl . סניגור נ)ס3,- און )לט( : 637 5מר סני' סס וגגמר6 , סס מגיס . רנס 6מר)לח(

 רותחני
, 

 : נלשן h~h מ)1דר0 סו6 , וכניס h~O )ס( : וחנורחו ג)סגר כקמר סר6סוגיס גת3 סס 3גמר6 רס"'וגס
ס"6
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סו טוב לקהמדרש
 , המלך כיד רב מלכות ויין מכליו: נאים המקדש בנע כ4 והיו , המק ביתוכלי בלי , עלם מב* נאים כליו והיו עילם ובלי כל? הביא . שתים ס"א )מא( : אחרטס

 : טמנו שגדול יין השקפו ואחד אחד כל רב אמר)מב(
 שנאמר , תורה של כדת מאיר ר' משום תנין א"ר )מנ( . אונס אין כדת ה48צרזקץ]ח[

 האכילה רשע אותו של סעודתו אף , ס( 19 )נמוט ההין רביעית לנסךויין
 . אונס אין : ההין חצי הפר ועל , ההין רביעיים בשר כבש על שהרי )מד( , כהטעיהמרובה
 תמרוף 'שלא כדי )מו( , מדינתו מיין השקהו ואחד אחד שכל מלמד רבא אמר)מה(
 בתוך לשסות שאוהבין יש , ואומה אומה בל כדת )מז( . כדת והשתיה ד"א :דעתו

 שמחזיר ויש , הכוס כל לשועת אוהב יש , הסעודה אחר לשתית אוהבין ויש ,הסעודה
 . אונס אין : משקהו היה דתו לפי הכל , קמן בכוס שותה ויש , גדל בטס שותה יש ,חציו
 חמשה מחזיק )מם( , נדון בכוס משקין שהיו , הפרמתם מנהג היה כך לוי א"ר)מח(

 אלא , מחזירו היה לא , משתנע או , מת הוא ואפילו , פיתקא ונקרא )נ( ,שמטמע
 שלא ממון להם נותנין שהיו , המסובין מאותן מתעשרין היו המשקים ושרי /שותהו
 יסד כן כי : אונס אין שנאמר סעודתו כתוך הכוס אותו הכניס לא אחשורוש אבל ליצערנו
 : ישתה מנהגו וכפי כהו כפי , ואיש איש כרצון לעשות : המלך תקן בן כי .הם5ך
 , ואיש איש כרצון לעשות אתה יכול הקב"ה לו אמר )נא( . ואיש איש כרצוןלעשות
 אחת ספינות שתי , לשניהם להנשא יכולה כלום , אחת אשה מבקשין אדם בנישני

 , כאחת שתיהן את להוליך יכול אתה כלום , במערב לילך ואחת , במזרח לילךמבקשת
 לצאת יכול אתה כלוס , ואויב צר ואחד , יהודי איש אחד , אצלך באים אדם בנישני
 שנאמר , לכל ידי מוצא הקב"ה אמר )נב( , אהד ולצלוב אהד לרומם אלא , שניהםידי

 : הדרומי את מעכב הצפוני אין , 1( מג )'חעיס תכלאי אל ולתימן תני לצפוןאומר
 ונם , היתה פרוצה היא שגם מלמד כהנא בר אבא א"ר )ננ( . המלכה ושתי ב0]מ[

 לפרסם הכתוב ראה מה )נד( . נשים משתה עשתה : עבירה לדברמתטונת
 למכעיסיו )נח( , אסתר נכנפת שלוה לאיזה להודיעך קרחה בן יהושע א"ר , ושתיסעודת
 בצורות מבמת שתהא אשה רוצה אבין א"י . ישן שהמלך מקום מצוייריםבבתים אורע שנתנה מלמד )נו( . אחשורוש למלך אשר המלכות בית : רצונו לעושי ק"וכך

 : פטומות עגלות מלאכולנאות
 אטר , האלה הימים ובמלאת שנאסר , לסעודה אחרון יום זה . השביעי צניימ]י[

 המלך לב כמוב ; הבירה שושן של משתה של השביעי ביום היה הה , שתיתו% אחרי ביינו אותו אשנש אלא , ממעודתו לב וטוב שמח רשע יצאהקב"ה
 תורה דברי מדברים ושותין אוכלין כשישראל אבהו א"ר )נז( . לטהומן אמר ,ביין

 העולם אומות אבל , הקב"ה לפני ותשבחותובשירות
 אוכליי

 בעריות ומתתילין ושותין
 אמר , נאות הפרמיות אומרים והללו , נאתר המדיות אומרים הללו , תיפלותובדברי
 כיוצא ואין , כשריי אלא , פרסי ולא מדי לא בו משתמש שאני כלי אהשורושלהם
 למהומן אטר מיד , ערומה ובלבד , הן לו אמרו , לראותה אתם מבקשים , בעולםבה
  המעשה שם וש , אחשורוש  המלך פני את המשרתומ המרימים ו' שהן אע"פ ,וגו'

 ותקוניםהערות
 : מס מנעם . ר3 6מר )סב( : קמ"ן 3סערס וע"ס , 6"נ מדרס . עי5ס 1כ5י כ5'1 סנים סוגיס ס"6)טא(
 6"ר)מנ(

 חגיי
 ס5 כדת  סם מגילם רס"י טיין . חסין רניטיח נסר כנס ע5 מסרי )מד( : סס מנעם ,

 . 637 6מר למיה( :  ססין ח5'  ינסך ל6כילס סילת  טכרהיס וסלמס סר otfnan מרונס מ~נמ *כילתחורש
 : רגיש סוספת , רטסו  מטרוף סל6 גדי )מו( : קלטור 6"ר סגי' סס מנעת ונימרץ , רנ6 6מר מעבטןבכ"י
 610 . 15י 6"ר  )מח( : עוג לקח  נסם ע"נ a"S  דף סקי מגות נס' 3מ% . יהורס הומס כל כרס)מו(
 . סקכ"ס 15 "נור )נא( : קמ"י סערס נ6"ג ע"ן . סימקו 1גקר6 )נ( : קס"נ סערם 6"נ גמזרסלעיף נעיין , סנויגי1ח )נגנן גמ1נ מיגגען נג"י וכן , סמיגי1ח 5"3 , סמס1ת חמסם מחזיק )מט( : 6"נממזכם
 6"ר )ננ( . Dlpp סמובר סס גי 6"ג נמירס עיין , %) ידי ס65 סקכ"ס 6מר )נב( : 6"נ ממלרס610
  oh  לנה( : 6"ג מררם יכתונ. רקס מס  )נר( רנ6: 6מר שי'  סס מני5ס כנמרק כסגף, גר6נ6

 . 6נס1 6"ר )נז( : 6"נ מזרם . 16מן סגת:ס מ5מז )נו( : מצר ר' נסס 610 6"ג נמדרס .5מכעיס'1
מסרס
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צש92

 חרבונא לבוי, שנהיתה )נט( בזתא מהומה, שנהיה )נח( , מהומן שמס,נקרא
 התינוק שהיו )טב( ואבגתא , לכלבים לבג שנהיתה )מא( בנתא , ביתו שנחרב)ם(

 לומר יטל שאתה מה שכל , ולס לעג לשון וכרכם זחי , כאבנתיים עליהמשחקות

 הכתר אלא עליה יהיה )מג(דשלא מלהכותך ישע הטב ושתי את להביאניא[
 , יפיה את והשרים העמים להראות ערומה לבוא שבקשוה כשם ,בלבד

 שרה של יופי לחצי שלה יופי הניע לא אבל , טראה טובת שהיתה הכתובהגיד
 : טו( בו )נראית מאוד מראה מובת בהם שנאמר ,ורבקה

 א"ר , לבוא מיאנה טה וטסני , היתה פרוצה והלא )סד( : ושתי המלכה שטמאן]יב[
 גבריאל בא תנא במתניתא . צרעת עליה שפרחה מלמד חנינא ב"ר יוסיי

 הנוגעימ דברים לו שלחה )מה( , הקצף היה מה , טאוד המלך ויקצוף : זנב להועשה
 נאה אני ואם , בי מתגנה אתה דופי בי רואין אם ערומה אבוא למה ואמרה ,בלב

 , נעקץ ולא עקצתו נרמז ולא רמזתו , אותך להרוג עיניהם נותנין הם הרי ,בעיניהם
 שומר פי' )סה( , דאבא אהורייריה בר )מז( , מלבך יינך יצא )סו( טיפש לושלחה
 נברא וההוא , רוי ולא , tra המרא נוברין אלפא לקביל אבא )סט( , הסוסיםארוות
 אצטבלאות קוסים להיות והגון כדאי היה לא והלא );א( , בהמריה ליה אשתניי)ע(
 איצטבלאות כורטס היה הלא כנ"ל הסומים מארוות אצטבל נגיד פי' )עב( , אבאלבית
 לו משחק ורוזנים יתקלס במלכים והוא , ביה כתיב זקני ונבוכדנצר , אבא ביתשל

plp)n)6 )6השכיכם ולא לו המחוייבים את האש כבשן בתוך להשליך בקש וו;ךא , י 
 ולבושיהון וכרבלתהון פטישיהון בסרבליהון כפדח אילך נבריא באדין שנאסר ,ערומים
 שעה באותה חנינא רב אמר )עג( בו[, בערה וחמתו מיד , ערומה אבךא ]ךאני ג6(, גה:")
 : המן שנצלב עד שככה ולא הימה:, בו והבעיר החימה, על הממונה למלאך הקב"הרמו
 חכמים מאן אמרו בבלי בהלמוד )עה( , )נ( 'ג )וסט לעתים בינה יודעייששכר ומבני שנאמר , יששכר של שבטו זה סיטון אזר )עד( . לחכמים המלך דיאבןך]יג[
 , המלך דבר כן כי : הדשים ולקבוע שנים לעבר שיודעים . העתים יודעי )עו( :רבנן

 : הדעת ומשפמי תורה ודין דת יודעי כל לפני טשפטיולמפר
 מדכר )עט( המרא ליה פתח )עת( למחר קטלה, ליה ניטא אינעביד, היכי אמרו ישראל חכמי מן אחשורוש שבקש כיון חז"ל אמרו )עז( . אליי דהקרובמד[
 מוסב )פ( , בסלבותא מזלולנא קא , שבקא ליה נימא אי , מינן ליה ובעילן

 , ממנו עצה נטלה )פא( , מארצנו וגלינו המקדש בית שחרב מיום לו אסרו , מעהנפשין למלוי
 ותקוניםהערות

 63"נ עיין . ral סנסיהס 13ת6 )נם( : ר"3 ונסערה נ6"נ ע"ן . מעומס ס:ס'ס )נ"( : 6"נמירס
 וס . )כפיס )בג סגסיתס )מא( .: ר"י ונסערס נ6"נ T"P . בהו סגחר3 )ס( : ר"גזנסערס
 סתיג1ק סס'י )סב( : )בו 'וסקרי , ו( גס )'ח.ק5) )גג ו:תהיך בנסון וזורם , 6"נ נמורס)'ת6

 מאוס מס עכס )nipnrn סחיג1ק מסיו וסאות , וסורס סוסון . כ36נחייס עסיסמסחק,ת
 מ6ח1לי כ6ננלמיס ע)יכס 6נ' "מק סקנסס 5מר ש"ג ומונק , וקוק) יתקן ולגסמעתיק

 מדרת , סכחר 6)6 עריס יסים ק)6 )סג( : ע"ס ר"1 מערס סס נ6"נ סמ6מר כנוגע ונ5רח'סקוריוס,
 : Y'h מדרס . נ)נ סגוגעיס דנר'ס )ן פחס )סה( : ע"נ י"ג מנ')ס . סיתם סרוגס וסט )סר( :6"נ
 יג6 סמ' 5"ג נמסרת . מזנך יינך .נ5)סו(

 3גך.
 הגירס 3נמרh~h7 . 5 5כורייריס נר )סו( :  מיעך

 כר סוורות סורקת )נ6ר ו") סורס רנינו מוססת סו5 . כסוסיס  ערוות סיייר סי'  לסח( ן ט"3י"ג
 ~פ6 )קנע 636 )סם( : סכוסיס ס1מר' ס" 6סור"ריס נר סס :ונ')ס נגמרי סירס רס"' וגס ,6ס1ר"ריס
 וגוכרין" וכמקס , סתם חמרם 6)ס6 (?S3 מ)כ* 3)ס5ר , 6' ס' 7:י5) סכחוכ )סגן טו6 . סחי חמרהגונרין
 : גחמריס 5טתס' סס 3גמר6 . שמריס )יס 6יסה:יי )ע( : סס כגמרך נם 1)ית6 סמחנרסוס'ף
 . כו' 56ע3) :גור ס" )עב( : 6"ג ממדרס 610 . '56עג)16ת D'ttp )סיות וחנון כ,-6י סיס )6 וסט)עא(
 . סימון 6"ר )עד( : 6"נ מדרס , ח:יג6 ר3 6מר )עג( : רכ"ו סערס נ6"ג )עי) 1ע"ן , רבינוס1ססת
 . חו") קמרו )עז( : סס מני)ס . תעמיס .ודעי )עו( : ע"3 י"3 מניט . קמרו ננסי נת)מוד )עה( : 6"גמדרס
 . )ן מדכר )עט( : נוטליו רעע יכו יסיג רס"י ס חמרך )'ס סס'ק נגררך . חמרך )ס סחת )עח( : טסמניט
 6ן וקין נוסף ננמר6 , ממנו עגס נערס )פא( : נגמרת  )'ת5 . מקס גססן )שוקי ג:וע3 )פ( : גנמר5)יה6

יגיעת
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מז מוב לקחמדרש
 דיתנה וככאב עבטן לנבי דל , ו( מט )'"'ס מבנים עצה אבדה אומר דכא וכןטב(

 : '6( מת )טס וגו' מנעוריו מואב שאנן שנאמר , אדרדוייא ]דיתיב[ נחמרנו )פג(]בדובתייהו[
 , אינדיקי 0ן שתר , מאפריקא כרשנא )פד( . האומות שרי אצל הלך , אליו דהקרדננ]יד[

 , מירושלי6 ממוכן משונא מרס , הרשיש מן תרשיש , אדום כעאדמתא
 שבעת : מירושלים היו שא4 למרט , הפנים לחם שלחן ישראל-מכינין שהיו ממנקםלפה(

 : ומדי פרם שרי שבעה כמו שבעת . ומרי פרסשרי
 מנחת היתה שלא על 4צ( לה, בא כך שעשתה, כדת לעשא. מה]מו[כדת

 אתה אבותי שהחריבו מה לו אומרת שהיתה , המקרש בית לבנותלאהעוודוש
 אחשורוש ובמלכות שנאסר , זאת על אחשורוש לה ששמע טוצא אתה וכן , לבנותרוצה
 עמיאל א"ר )פז( , 1( י (htru ירושלים יוידה יושבי על שטנה כתבו מלכותובתחלת

 , נתפרע מטעשיו , נתלה שם מקפח שהלסמים מקום אומר משל יונתן א"ר נחמניבר
gyלכבוד המלך מאמר השוה , הסריסים ביד אחעירוש המלך מאמר את עשתה לא אשר 

 : כמלכא דמלכא עבדא אינשי דאסרי דיינו ,הסריסים
 , שבכולן הדיומ ממוכן לפורענות מוכן שהיה )פח( , כתיב מימכן ' מסיבז דיאמך]מז[

 אמוראין שני )צ( , בראש קופץ שהדיומ מכאן כהנא בר אבא א"ר)פס(
 מפני אמר וחד , חובה עליה למד לכך , לסעודה זמנתו שלא מפני אמר חד , בדברנחלקו

 : פניו עלשסברתו
 : פרצה אינה הגדולים מן שאינה פרצה כל . המלכה דבר יצא כץ]יז[
 : לדורות יהיה היום זכר . תאסרנה הזה דומדםמח[
 לפי , ומדי פרמ ברתי ויכתב לפניו טובה עצתינו שתהיה , טוב המלה על אם]ים[

 ומלכותה : סמוכן דברי לכל למדי פרס הקדים לפיכך , המלכות לפרסשהיתה
 הוא כי ויכתיב מאי אבהו ב"ר חנינא א"ר )צב( . ממנה הטובה לרעותה )צא( המלךיתן

 משאול המלכות שניטלה בלשון , יחבש בה שמכאיב בלשת , ים( ס ח"נ ויחבשיכאיב
 וכאן , סם( י6 )ס'6 ממך המוב לרעך ' ונתנה שנאמר , לה נתן בלשון בו , אסתר שלזקנו
 שהיה , ע( ט )מס)י צערו יכין וה' דרכו יחשוב אדם לב , ממנה המובה לרעותהנאמד

 : אביחיל בת אסתר ונכנסה , למלכות בתו להניא ממוכןמהשב
 , מלכורצ בכל יעשה אשר : u-W1 משפרעו לשון ארמית בלשון . הטלף פתגם לנשמע]כ[

 : הדברלפרסם
 ג6 י% ימנו ימפוץ אשר כל על ה' ביד מלך לב מים הלני המלך. בעיני הדבר ויימרק]נא[

 רבא אמר )צג( . בביתו שורר איש כל להיות ומדינה מדינה כל אל ספרים ןישלית]כב[ 6"
 , ופלים שריד ישראל של משונאיוץ נשתייר לא הראשונות אגרותאלמלא

 בביתא קרהא אפי* פשימא אמרו , בביתו שורר איש כל להיות להם ששלח כיוןאלא
 ביטשו לא ולאבד להשטיד הטלך ברשיון המן אנרות שבאו כיון , ליהויפררעטכא

 : כך כלעליהם

 ותקוניםהערות
 ע3 סי' . %ר7וחס ]ךי%נ[ כחמריו )פנ( : ננטרל )'ת6 . סומר סו6 וב! )פב( : נססות חג' 4ון'שעין
 : 6"נ מירס . ע6סריק6 כריגה )פד( : ימג15ן לורי"ס5 ימ165 טיגריס % וחרנוס ערנית וסמ3ס ,סמליו
 3דס ממרסין יסר6) מסיו מסקוס סג" מיגכען ונכש , רניט מוססה . ט' מכיגיס יסר6) ססי1 ממק1ס)פה(
 ממזק מתחי) זס בחר . )ממרס גתט ססג'נו וכענין , 'י( מז )יחוקק) nSto 6ת קרוס כתיג ,כמנחות
 ע"5 י"ג מניקם עיין , נמגחות ניס ממרסין 'סר6) מסיו ownn סנה וחסר . כו' מכינין יסר36 מסיוטמסס
 : 6"נ מלרם . מגחת ס'תס ס)6 ע) )פו( : נס'רס'" וע"ס , כמגחות מירסו מוס מרסג6 כ7ס מירכו כפסמרס
 . )שרעגומ מוגן מסט )פח( : סמ)כס וסת' 6ת 3סני6 כס' 6"נ מכרס . יוגמן 6"ר גחמג' נר סמוק) 6"ר)פז(
 מירס . גדנר גוהקו 6מ1ר6ין סמ )צ( : כסגך לכ 6מר סס נגמרנו . כסגך כר 6נ6 6"ר )פס( : סםמגיכם
 מנקט וסיס )ממוכן סימס נח כי ס7גריס "גרבן נוסף מיגכען נכ* . ממגס סעונס onw~i )?א( :%ג

e'nts"סס מגבס . רג6 6מר )צג( : 6"נ מדרס . 6כסו כל חניג6 6"ר )צב( : )מגך : 
63הר
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 מזב לקהמהרש91
 , אותה בקש , כוית שנתקלי לאחר )א( . המלר חמת כשר האלה היביים אהר נא[נב[

 ערומה  שתבא שאמרת ע5 לו אמרו , למה להם אמר , אותה הרת לואמרו
 , הזאת העצה IfU ומי , באה שלא עשת יפה להם אמר , באה ולא השרים ולפסלפניך
 נתנו המ אומרים ויש , עוד נזכרו לא לפיכך , הרגם כיד , ומדי פרס שרי ז' לואמרו
 . קייה ננזר אשר ואת : הרינה נזירת עליהם ננזרה לפיכך , המקדש בית בנין לגמלעצה
 צבאות ה' נאום עליהם וקמתי שנאמר , ושתי את לאבד היתה עולם לל מלכונזירת
 מבהנה כנהיתה אמרו רז"ל )ב( , גנ( 'י )';י'ס ה' נאום ונכד ונין ושאר שם לבבלוהכרתי
 עלזה נגזר לפיכך , השבת ביום טלאכה אצלה ועשאו , ערומות ומפרצפן ישר%בנות

 : השביעי ביוםליהרונ
 : הניגרס טן עצה לימצל התדגל , הראשונים יועציו שנהרנו כיון . המלך נערי דיאמרו]ב[

 בועת יעשה ערום כל דכתיב מאי רב אמר נחמן א"ר יג( . פקירים המלך רופמך]נ[
 , ו( 6 )מא בתולה נערה רשלך לאדוני יבקשו עבדיו לו ויאסרו דוד זה , ט!( 'ג)מס'

 אחשורוום זה , הס( אולת יפרוש וכסיל . הבתולות להבריח שלא ובסתר בצנעה יבקשו)ד(
 אחד שכל , כנמה מימטרא ברתא ליה דאית מזון , וגו' פקידים המלך ויפקד בושכתוב

 : הטריסימ יד ש ותתבזה בעיניו תיסב לא שמא בדעתו אומרואחד
 יתראין נוברין אחזי שנאמר כקנין , יהודי נקרא בע"ז הכופר כל )ה( . יהודי איש]ה[

 וחטמו : מדרשו בית לשם היה שהגלה מיום . הבירה בשושן היה : ינ( נ)וג"3
 , 3( יג "תניס מנוח ושמו שנאמר כענין , להזכרתם כןדם שמם צדיקים של רובם )ו( .מרדכי
 שמם הרשעים רוב אבל , 6( נ ה" נועז ושמו , יג( י! )מס ישי ושמו , 6( 6 )ס,6 אלקנהושמו

 ש% בכרי בן שבע , י( 'י );ס שמו גלינו , גס( כס )ם64 שמו נבל שנאמר כענין ,באחרונה
fr)בן : צדיק וההא , 6( 6 )*,ג שמו איוב העניין כזה בהם שכהסב צריכןם יש אבל , 6( כ 
 ו*ז5 ליחסיה אתיא קא *חסיה אם נפשך מה )ז( . ימיני איש קיש בן שסעי בןיאיר
 שם שהאיר בן , יאיר בן , נכךזצ שמו על כולם תנא הני שנא מאי אלא , בנימיןעד

 רחמים שערי על שבקש , יש בן , תפלתו אל ששמע בן , שמעי בן , בתפלתוישראל
 : בע"ז שכפר , יהודי . בנימין משבם שהיה , ימיני איש . לוונפתחו

 יהויכין שנלה כדרך )ם( , מעצמו שנלה רבא אמר )ח( . מירושלים הנלה אשר]ו[
 : גלו ידו על , נבוכדנצר הנלה אשר .מעצמו

 אומר מאיר ר' תניא )יא( . אסתר לה וכרי הדסה לה קרי . הדסה את אומן דיךזי]ז[
 וכן , הדסים[ ]שנקראו הצדיקים שם על הדסה שמה נקרא למה שמהאסתר

 הדסה אומר יהודה ר' )יב( , מ( 6 )!גהס במצולה אשר ההדמים בין עומד והוא אומרהוא
 מגרת אסתר אין אומר הוא וכן . דבריה מסתרת שהיתה אסתר שמה נקרא למהשמה
 כהדמה בינונית אלא קצרה ולא ארוכה לא אסתר אומר עזאי בן )ינ( . מולדתה)את(
 אביך מבית יצאת ארטט לאברהם הקב"ה אמר , אמרי דתמן רבנן בשם ברכיה רב)יד(
 מניין הדמה , ע"ה אלא תהא לא במדי לבניך גואל מעמיד אני אף הייך , שנה ע"הבן
 , ואטה אביה במות וכתיב . ואם אב לה אין כי : ע"ה הרי אסתר הוסיף א' פחותע"ה
 לקחה , אמה כוזה ילדתה , אביה מת עיברתא חסדא רב אמר . ל4 למה תו הא)פו(

 ותקוניםהערות
 : גחמן 6"ר סמלות ומסריס , רנ 6מר סס כנמרק . רנ 8מר נחמן 6"ר )ג( : ססמגייס נכמרי . כו' פניקס ססיתס קמרו רו"3 )ב( [ נייון 635 נמירם h31D . מיינו סגתקרר "תר )א(]ב[
 )ים יסוס מ6ן סס 6'ת6 וס ונמורס , נגמרי 3ית6 וס . סנחו13ס )סגרים 630 ונסתר נ3געס ינקרו)ר(
 sc יונס ס( : 6% י"נ n(olf . יסוד גקר6 נערו סכוסר כ3 )ה( : כסירס"י וע"ס , גיס3'ס עיתינרתק
 סס ועיין ע"6 י"נ מניס . רנ5 5מר )ח( : ע"נ י"ג מגיס . גססך מס )ז( : גריון 636 מורט .3ויקיס
 : ע"נ ס"ך דף ס3וי מגות כס' כסמו ומונק רניט ינרי סו6 . מעגמו יסויכין סגלו כירך )ט( :נפירס"'
 : סס מגרס ננמר6 . ממס לסתר קומר מהר רני תגה )יא( : ע"6 י"נ מגי3ס . סדסס )ם קרי)י(
 ר' )יד( : סס ננמר6 . וכו' הרוכס )5 הסתר קומר עמי גן )יג( : סס מנילוס . סמס סדסס ממר '0710 ר')יב(
 h~D: יף'"נ מניד . 3י )מס ת. 60 )מו( : גריון 636 נמורס מונק : קמרי ותמן הכגן נססגריס
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מה מוב לקחמדרש
 אב לה אין כי : לבית אלא לבת תקרא אל מאיר ר' משום תנא )מז( , לבת *מידני
 יתומים בהם שנאמר לישראל נואלת ותהי )יז( , ואם אב לה שאין יתומה תבוא .השם

 : נ( ס "';ס אב ואיןהיית
 שנאטר כענין , אשה לו לבקש ציי זה התלך דבר , המלך דבר בהשמע דקץי]ח[

 לעשוש מה כדת שנאמר , בושתי שעשה דין זה . ודתו : המלך פתנםונאמר
 : בביתו שורר איש כל להיות , ודתו ד"א : ושתיבמלכה

 תמרוקיהן ונתון שנאסר כענין . תמרוקיה את ויבהל וגו' בעיניו הנערה דרזעטב]מ[
 רואים שרים שבע למלך שיש כדרך )יח( . הנערות שבע ואת : נ( נ)~הר

 בהן מונה שהיתה רבה אמר )יפ( , לה לרכז ראויות הנערות שבע למלכה כן , המלךפני
 רדתה ואסתר , להם מתן היה מבקשות שהיו מה שנף . נערותיה ואת וישנה : השבתימי

 : יהודית שהיא בה מרניש אדם ואין , נערותיה עם יהודי מאכלאוכלת
 לא , הטלכות ממאכל והטונה מאכלה שהיה אעפ"י . עמה את אסתר הנידה לא]י[

 רעזכזה שלא , תניד לא אשר ע"ה צוה מרדכי כי , יהודית היא כי בההבינו
 : וגר וראיתי אוכל איככה כי שנאמר כענין , בעתו היבר להניד וכדי , הטלךבעיני
 : ובמשתה במאכלה בה יעשה מה , ונו' מתהלך מרדכי ייים יימ דבכל]יא[

 תניא )כ( . הטור בשמן חדשים ששה : נערה כל עניין ערך . נערה תור דבדץ3יע]יב[
 , אותה מכין ולמה , שליש הביא שלא זית שטן אנפקונין אומר יהודה ר''

 : הבשר את ומעדן , השער אתשמשיר
 תהא ושלא , הטלך אל בדאגה תבא שלא כדי . המלך אל באה הנערה דבתה]יג[

 את : המלכה אסתר לך מה לאסתר המלך ויאמר לדבר וראיה , רוחעצובת
 לבוא לה ינתן תאמר אשר כל את ניכרין והדברים , עמה לבוא לה ינתן תאמר אשרכל
 לבוא לה נותנין דרו שתאמר ובגד מלבוש כל . לה ינרק תאמר אשר כל את ד"א :עמה
 נמנעים היו לא המלך בית עד הנשים מבית עמה שיבא שואלת שהיתה מה כל ,עמה
 , *וותה כף ממון לה מתנים השרים שהיו , לה ינתן תאמר אשר כל את ד"א :ממנה

 : עטה לבא לה ינתןשנאמר
 שנאמר , בים מפוזו שירהט שלא המלך צניעות למדנו )כא( . באה היא 12ערב]יד[

 אלא הנא יד אל הנשים בית אל לא , הנשים בית אל שבה היאובבקר
 , הנשים שומר הגא יד אל אמר למעלה : הפלגשים שומר המלה מריס שעשנן די ע4אלא
 המלך אל באות וכאשר , הנא עש ניתנו שבתהלה ללמדה , הפילגשים שומר כתיבוכאן
 היתה לאו ואם , בראשה מלכות בתר נותן היה המלך בה חפץ אם , חודש י"במקץ
 תבוא לא , אליהן המלך בא שחרי , הפלגשים מן נקואת והיתה , שעשנז יד עלניתנת
 : נקהלת היתה פלנש אבל , בשם ונקראה המלך בה חפץ אם כי , המלך אלעוד
 יבא ומי מי מבקשות שהי הנשים כל כדרך דבר בקשה לא . אמתר תיר דבהגיע]סו[

 לא אסתר וזאת , להם ינתן תכשימ ומה לבוש מה סבקשהז והיו , עמהן'
 א"ר )כב( . הן ששאת אמתר ותהי : המלך מרים הני יאמו אשר את אם כי , דברבקשה
 מכאן מריות אומר נחפה ר' גכנ( : כאומתו לו נדמתה וינחת אחת שכל מלמדאלעזר
 , עליה משוך חסד של חום אמר לוי ר' . מכולן יפה והיתה באמצע ואסתר מכאןופרסיות

 ; ס6( )ע וגלכסית חנו ויתן חטר אליו וים הצדיק ביוסף שנאמרכענין

 ותקוניםהערות
 , נרצן 6נ6 עעזרס סו6 . וא' לסרך) נולת טסי )יז( : טס טנ')ס . )נח חקרך 36 עקיר ר' olrn ת:6)מז(

 )6יכס Sb אין סייפ ימואס נכימס onb 3'טר36 סקנ"ס 6טר : סם ממדרס ח"3 גכוגס,וססיסנירס6
 : ו6ס 6נ )0 6ין כי זכתינ סו6 סד6 06 ג6 % )ו 6ין 3מדי ע3יכס )סעמיז עתיד ס6גי סנר) qb , מ(ס'

 6ער. )ים( : עוכ )קח עדרם כסס ע"ג ע"נ זף ס)ו' נמסת )וונ6 וס . )מ)ך סיס כדרך)סק(
 מני)ס . לנס

 6"ר סס מנעם שין . סס3ן נגיעות נמזגו )כא( : ע"6 י"ג n(Ost . עמר 'סוזס ר' ת:" )כ( ; ע"6י"ג
 : 6"נ מלרם . 6ער )וי ר' כו' 6מר גממיס ר' )כנ( : סס טג')ס . 6)ע,ר 6"ר )כב( : טו'יוסק
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 מוב לקחמדרש96
 ]את )בעצם( שנאסר , ירושלים על בבל מלך סמך שבו ירח ועוד )כה(י , הנוף מן נהנה שהנוף הדש חסדא יף אמי )כי( . המיר בין אי אטטי הללקחנ8[
 שבאה 21יימ , נ( בו )'תצה) הזה היום בעצם ירושלים אל בבל מלך סטך החג היוםעצם[

 מלך יהויכין עם הנלה אשר מורע גואל להם עמד ביום בו , יהויכין לנלוההשכנעה
 : לאסתר ושתי בין שנים ד' למלכוני שבע בשנת ,יהודה

 לפניו: הסאו הנשואות שאף מלמד חלבו א"ר )כו( אסתר. נען הסלך וי4*דן12מז[
 לאהשורוש לו היה ושתי של איקונין לוי א"ר )כ0 . בראשה מלכות כתרוישם

 , ושתי כסו היה ולא ושתי של באיקונין טטתכל היה נכנסות וכשהנשים , סאוש
 : אסתר של אינונין וצייר ושחי של אתענין הסיר אסתרוכשנכנסה

 להם היקל , עשה למדינות והנחה : לחופה שהכניסה . נדול משתה המלן ~wpמח[
 : השרים לכל שנתן ומתנות מנות אלו . הסלד כיד משאת ויתן : המסמן

 יושב ומרדכי : ועמה מולדרטה ואחת אחת כל להניד עור קיבצן , למלךי אסתר ונשאת בראשונה הבתולות שנתקבצו לאחר . שנית בתולכם ושתקבץ]ים[
 מלמד לוי בן יהושע ר' בשם אומר שמעון ר' )כת( , זה אצל זה ענין מה . הטלךבשער
 אומר והוא , אתה מי בן לו אומרת והיא , את כר בת לאסתר שואל אחשורושהיהיה
 לו אמרה , אוטה ומאיזה , מלך בת מלכה אני לו אומרת והיא , מלך בן מלך אנילה

 המלכים היו לא עלילה בי למצא כדי דברימ מרבה ואתה ושתי את הרנת דבריךמתוך
 לדניאל הנעל אריוך אדין שנאמר , לפניו דניאל מכמס היה נבוכדנצר שהרי , כןעושין
 אתה אין ואתה , 'נ( ס )סם מלכא קדם Syn דנהיל באדין ביה כתיב בלשצר , נס( נ)ד:")
 כתיב לכך , מרדכי הרי לו אסרה , בעולם מזרעם ויש לה אמר , ישראל חכמי מןמבקש
 : הדברים אלו ב% , עמה ואת מולדתה מגדת אסתר שאין מתוך , המלך בשער יושבומרדכי
 באמנה היתה כאשר , הכל לבורא מיחלת שהיתה . עושה אסתר מריכי מאמר ר4*רז]כ[

 : היהודים סנהנ נוהנת ,אתו
 בית חצר לפני מתהלך היה עכשיו עד . המלך בשער יושב ומרדכי ההם לניזמים]כא[

 , ישראל מחכמי עצה נומל אתה אין למה אסתר שאסרה כיון ,הנשים
 ועשה מרדכי את קיים מיד , ושתי את להרוג לך ונרסו , פרס משרי מתייעץ אתהאלא
 יושב ומרדכי ההם ביסים : הטוך בשער שופם להיות , המלך בשער לישב קתדרא*

 המלך שהושיב על שנתקנאו אלא , הקצף היה מה )כס( , וחרש בגתן קצף המלךבשער
 יוחנן[ ]א"ר אבא בר תייא א"ר )ל( . הסף משומרי המלך סריסי שני : בשער מרדכיאת

 פרעה ויקצוף שנאמר , יוסף הוא ומי , צדיק רצון לעשות עבדיו על מלך דקב"ההקצען
 בלשון מדברים והיו , היו וגרמיים שני ותרש בגתן אבא בר חייא א"ר )לא( , מרדכיהוא ומי , צדיק רצון לעשות אדוניהם על עבדים הקציף דכאן , נ( מ )ני6סיס סריסיו שניעל

 ארס ונפיל בואו , בעינית שינה ראינו לא זו שבאה מיום לזה זה ואומרים ,מורסיים
 משמרתי אשמור אני לו אמר , שוה ומשמרתך משמרתי אין הלא לו אמר , לשוןבשבעים יודע והיה , היה הנזית לשכה מיושבי מרדכי כי יודעים אינם והם , שימות כדי ,בספל

 : במשמרתן נמצאו שלא וימצא הדבר ויבוקש דכתיב היינו ,ומהפטרתך
 . מרדכי בשם : פה אל פה . לסלך אסתר ותאמר : שליח ע"י . המלכה לאסתר ויגד]כב[

 : בעיניו חן מרדכי שימצאכדי
 ותקוניםהערות

 : )קח(עיכ מדרס נסס ז? סנט ע"נ ע"ח דף סיו' מות ונע) , 6"נ מדרס . קוי 6'ר )כז( גריון: %6 מירס .חינו 6"ר )כו( : רניגו שספת טו6 . כו' 'רח ועוד )כה( : ס16מר מס חסר וננמר6 , טס מניס . הסל רג 6מר)כד(
 מגות נס' ומונף , רינ") נסס סימון נר 'סרס ר' כנ" ~סס , 6"נ מירט . רינ") OC1 *ער למשן ר')כח(
 מעמיד סס סיס כקלשן וגיס 6"נ נמךרס עיין . סקגף סיס מס )כס( : סוג )קח מדרס כסס ע"נ ט"6 לףשוי
 . 6נ6 נר חייל 6"ר )ל( : ע"ס 6חי ומוס'נמגיס

 ננערי
 6נ6 נר חיי6 6"ר )לא( : ע"נ י"נ לף מגיס

 ו' מניס ננמר5 כי , שגס כממכל נ" גי וגובס , יוחק %ר סמ' סס גנמר6 . סיג ערס"ס סם ותרסלנתן
 סגי' סיס כי סרי , פיו ערכיים סם ותרס ננתן יקמר 636 נר חייב כרנ' ensti מצר יר' וס6 6ית6ע"6

 . יומגן ר' נבלוס 636 3ר מיידר'
5מל
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מם טוב לקהמדרש
 ו'א נ1ש1"ש. רמיי נכלא שלא ,ייא. ייני וינקש;:;,

 הקצי
 מיי' ע, , ,כה

 מובותבתולות כיראית לם. המריסים אסרו , שנית בתולות סקב'ןדויה

 יננ,ג:יינימןנטיכ:ג:; ד1לאינךגגיץ " מגגעג:
 ; מיי:. נש5 ::יעג אחר )א[;)[

 שרו. , ס1ה י

 ונגלה לישראל כרפאי שנאמר , תחלה רפואה להם ברא כן אם אלא , ישראל אתמכה
 להם בורא כך וארץ אותם מכה העולם אומות אבל (hrurto), אפרים ]עוג[)בבור(

 ג.:%קגןו"י.(:;':ש ז"%%ל,נ
' 

 לפני ישר דרך יש . אתו אשר השרים כל מעל כסאו את וישם : יה( עי )תסוי רוחגו1ה 5 ית)אהי,,יי1נ; 1;;
 וחמורה מייהא לו שהיה לאדם משל )ד( : המן זה , 'ג( 'י )מ:)' מות דרכי ואחריתהאיש
 תסהין והיו , כפנים ההזירה את מאכל היה והאתון הטייהא את מאכיל כשהוא ,וחזירה
 להזירה כמו אותנו מאכיל אדונינו אין מלאכה שקךשין אנחנו ואוסרים והאתוןהסייתא
 לא כי יודע הוי לזה זה אמרו , החזירה את נחרו נחירתה ששהגייג , במילהשהיא

 שהיו אלו . המלך בשעי אשר המלך עבדי דכנל]ב[

 יוש"
 טרדכי עם המלך בשער

 מג טסן 1'ה'ין%,ך'ט:נהיייןו, ננ2ל:ינדעו
 מאן נאמרו )ו( דאכלי כיון , דארייוותא משכי מן ועכמון4גוןוגן ד ;יי:ך:ביגייאם

 ן ::;'יינון::!! נג ן גה] קיל:::, .:ץ;
 נן.י": אג %1ן%:]ג:ך %, %ג'י::וג:נז

 ויבנה- '1 מרדכי ויבא טמון ויסגל גדולה המול חטן יבאידוץ
 טצודה לה שפרשולחיה משל )ה( . כורעים המלך בשעי אשר המלק עבדי וכל :המקדש
 , בצמא מתה היא הרי, תרד לא ואם , נצודת היא הרי לשתות ירדה אם , הבאר פיעל
 , בי מתקנא הוא הרי כורע אינו ואם , מתחייב הוא הרי להטן כורע היה אם מרדכיכך

 ?ן 1DU גנ ן, יזק ישען;: ,(י:':ךי 'ריינ; מ גזם 1'ה']י[
 אותו ויתן מבעתו את קמלך וימר כתיב ביוסף , שוה וגדולתן , יום יום אליו באמרםכאן

:ן~
 גגי

hnct) tOW ,גמג:;1 11יםיג;( ::גילנ:ץ-ני,ו:;1::):'" ;:גן 
 ע:י! נו ח :אך'ך %:ו;'"ןך יען" ק, ב,: ,~ם.מן(יי::ן:: ותקוניםהערות

 . )"ה(ע"ןעגץסןנ,טנע

 2ויג":ס2ינכ,'עי
 2נף::ךץ~נ:וג] %1;בהייךז2
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 נמיש, /ע", א4 יש4ס~פ

 עבדי ויאמת : וא' לאיש יעורה ככה לפני ויקרא ונו' והשם הלבחט ומצן סאובוכאן
 תורתיט אין מרדכי להם אמר גי( ויום יום אלי כאמרם מהי , המלך בשער אשרהסלך

 וישוקה , ש( ט ויעיט וט' וממכה פצל יעשה אשר הזמש אתר דכצזיב , לצלםלרוטתחוות
 הוא נחשב במה כי באפו נשמה אשר האדם מן לכם חדלואמר

~'uct) אלא עוד ולא , סג( י 
 וישתטו ורחל יוסף עש ואחר דכתיב , מבנימין חוץ לעשו השהפצו אבא ביתשכל

 : נולד לא עדיין ובנימין , ו( )ג)נלאית
 לרשעים להם אוי איבו א"ר )יא( . לו וטשתחוה כורע מרדכי אין כי המן לירא]ה[

 בטת את האלהים בני ויראו שנאמר , לגיהנם להם מוריד עיניהםמבראיית
 הרוחה היתה גי פיעה וירא , נ( )ז )מס חמור בן שכם אותה וירא , נ( 1 )לאיתהאדם
 , עי( י )טיט ויבושו נוים יראו , בו( כע )חס)יס מראות עיניהם תחשכנה . המן וירא , '6( "מ"ת
 אנשים שלשה והנה וירא עיניו וישא שנאמר , אותם מעלה עיניהם ראיית צדיקיםאבל
 , נ( ג "מוח באש בוער הסנה והנה וירא , נ( כע )א בשדה באר והנה וירא , נ( יה)ג"ס,ח
 וישמחו צדיקים יראו נאמר ועליהם , סג( ג )נמסית יוסף וירא , י( מ )נמוגו פנחסוירא
 , ממקוכם מרדני עמד ולא כשעבר , המן עשה מה )יב( . חימה המן וימלא : יט( כנ)*,נ
 אין מרדכי לו אמר והשיבו בשלומו שאל כאילו עצמו המן עשה , בשלומו שאלולא

 : חימה המן וימלא מיד , לרשעים ה' אמרשלום
 ולבסוף לבדו[ במרדכי בתחלה רבא ]אמר גינ( . לבדו במרדכי יד לשלוח בעיניו ויגנז]ו[

 לעוף .משל לוי א"ר )יד( : היהודים בכל ולבסוף , רבנן נירי ומאי , מרדכיבעם
 מן פיו ממלא והתחיל עמד עשה טה , קינו את והציף הים ועלה , הים שפת עלשקינן
 מה לו ואמר אחר עוף בא , הים אל ומשליך , החול מן פיו וממלא , לחול ומשליך ,הים
 אמר , ח% הזה הים את שאקשה עד מכאן זז איני % אמר , עצמך ותיגע עושהאתה
 אמר , היהודים כל את להשמיד המן ויבקש כך , תשינ לא שתיגע במה שבעולם שומהלו

 לולי להשמידם ויאמר שנאמר , יכלתי ולא להשמידם בקשתי אני שבעולם שומההקב"ה
 פרנס להם ובהעמדתי , יג( ש הסיס מהשחית חמתו לרהטיב לפניו בפרץ עמד בתירומשה
 שישראל , ישראל של בידם נופל שארטן סוף , להשחידם סבור ורעעה , ומושיעאוב

 נמשלו העולם יאומות , ע( גג )נתיני פראנו צורים מראש כי שנאמר , כצוריםנמשלו
 וף קדירה על כיפא 3פל , ין( ) )'טיס ונו' יוצרים נבל כשבר ושברה שנאמר ,כחרש
 שלהן ממונם ממלין שסופן , לאומות להם ווי , ישראל על מושלים אומות ואם ,לאימות ווי האומתו על מושלים ישראל אם כך , לקדירה ווי כיפא על קדירה נפל ,לקדירה
 ישתחווה לא מרדכי מעם שהוא מי כל כלומר . מרדכי עם )מו( : ישראל של ידיהםמתוך

 : מרדכי השתהווה שלא כדרךלצלם
 , במצרים , לאבותינו נמים בו שנעשו חודש . נימן חודש הוא הראשון הנחודש]ז[

 שבע בשנת . אהשורוש למלך עשרה שתים בשנת : הירדן וש , היםועל
 ו' ממון מקבץ המן נמצא , נתלה ובי"ג , פור הפיל וי"ב , המן ונתגדל , אסתרנשאת
 הגורל הוא , פרסיי לשון שר )טן( , הטן בצווי . הטרל הוא פור הפיל : ט( נ )קס)תהאלהים ופני לטוב לתת ולכנוס לאסוף ענין נתן ולהומא שנאמר טה לקיים , למרדכישנים
 , לחדש ומהדש ליום מיום : לפניו פור להפיל לקומםים צוה . הטן לפני : הקודשבלשון
 ואמרת , וארץ שמים נבראו בי עולם של רבונו ואמר , הקב"ה לפני ראשון יום עלה)יז(
 ישראל זרע את אמאס אני נם מלסמה ארץ מוסדי ויחקרו טלמעלה השמים יסודואם
 : אותם כלה כך ואהר , וארץ שמים עקור , לאבדם מבקש זה ורשע , 6( )6 )'סיסונו'
 מים בין , למים מים בין והבדלת , רקיע נברא בי רבש"ע לפניו אמר ב' יום לפניובא

 ותקוניםהערות
 ר' נסס יס1דס ר' סגי' ק6מנרייט נכש ונס , ),ח סערם 6"נ נמדרט ועיין )וי ר' נסס נגס ר' סג"1סס
 מס )יב( : 6נ6 6"ר סני' וטס , ח"נ מדרס . 6ינ1 6"ר )יא( : 6"נ מדרס . מרד:' )סס 6מר )י( :סיבן
 מס) )וי 6"ר )יר( : ע"נ י"ג דף מננס נגמר6 ססו6 כמו סיסמתי . רנ6 5מר )ינ( : 6"נ מדרס . סמןעטם
 : סו3 )קח ממדרם נסס ע"6 5"1 זף סלי מגות נס' מ1נ6 . מרוני עם )ט1( : 6"נ מדרס . וכו' טק'גן5ע1ף
 מיגכען ש"י . ר6ס1ן '1ס עלס )יז( : סר6נ"ע נס סנר זס . סקווס ג)ס1ן סגור) סו6 . סרס' )ס1ן כור)טז(

qc':

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



נ מנב לקהמדרש
 בלה כך ואחר רקיע עקור , האומות סבין הבדלת ישראל ואת , לתחתוניםהעליונים
 האילנות נבראו בי רבש"ע ואסר הקב"ה לפני עלה הוא גם , נ' ים לפנה בא :אותם
 עץ פרי הראשון ביום לכם לקחתם שנאמר , בהם אותך משבחים ובניך , האדמהופרי
 שמש נבראו בי אמר ד' יום בא : אותם כלה כך ואחר אותם עקור , מ( גג )1יי5 וגו'הדר
 כוכבים עשר ואהד והירח השמש והנה שנאמר . בהם נטשלו וישראל , וכוכביםוירח

 רבוט ויעמר ה' ליום בא : אותם כלה כך המאורות.ואחר עקור , ט( )1 )נוטית ליכשרשוים
 בהמנע נבראו שבו ועוד , לישראל שמור והוא , ולויתן דגים נבראו בי )יה( עולםשל

 בא : אותם כלה כך ואחר תהלה אותם אבד , קרבן לפניך מקריבין וישראל ,זעופות
 ואחרה שנאמר , אדם נקראו וישראל , נברא בי הראשון אדמ רבש"ע אטר ו'ליום
 : אותם כלה כך ואחר , כולו העולם כל אבד , )6( )י )'מק6) אתם אדם מרעועי צאןצאני
 היא אות ישראל בני ובין ביני הכתוב אמר עולס של רבונו לפניו אמר לשבתבא

 לו בא , בימים יטל היה שלא וכיון : שומריה כך ואחר , שבת עקור , יי( )6 )הטחלעולם
 למיון : מן זכות אייר : הפסח זכות ניסן לה , ו( ג )מהי לחדש ומהדש שנאסר ,לחדודים
 לאלוח : 'נ( )6 )ים" לששון אבלם והפכתי זכות לאב : הארץ זכות לתמוז : התורהזכות
 ,כות בתשרי : ט1( 1 ):ו4': לאלול והמשה בקשרים הדומה ותשלם שנאמר , החומהזכות

 : עתידה שהיתה )כ( חנוכה זכות מכון לכסליו )ימ( : שרה זכורן למרחשוון :הרגלים
 סשה שמת בירה פיר נפל השתא אמר )כא( שמח, באדר' : הגדולה כנסת אנשי זכותלשבם
 אמר )כב( : משה נולד באדר ובשבעה משה מת באדר שבשבעה יודע איט והוא ,רבן

 כשב או שור , שור . נ( 'ג )כשת אבות לבית שה איש להם ויקהו , מלה . במזלותאבדוק
 * גו( )מ )גו5ס'ה בבמנה תאומים והנה שנאמר , וזרה פרץ , ונאומים . כ;( גג )1קו6 יולד כי עזאו

 , מאזנים , ועזריה מישאל חנניה זכות , בחוטה . דניאל זכות , אייה . יונה זכות ,מרמז
 ואל שנאמר , יחזקאל זכות , עקרב . 1( )6 מ,1נ צרק במאזני ישקלוני שנאמר , איובזכות

 . גו( מט )נוסק קשתו באיתן ותשב שנאמר , יוסף זכות , קשת . 1( ג )'מ'ק6) יושב אתהעקרבים
 שנאמר , משה זכות , דלי . סי( ט )סט העזים נדיי עורות ואת שנאמר , יעקב זכותנדי
 כך , נבלעים שהדגים נשם אמר , זכות מצא לא דנים . .ט( ג )סמו" לנו דלה רלהוגם

 , בירך אינן לית הקב"ה ליה אמר , נונא כהדין בידם הם תפושים , נבלעים ישראלשונאי
 , בידיהון נבלע אתה אף , נבלע ופקסים בולע פעמים הזה הדנ מה , בידיהון אתאלא
 ידע לא והוא , בסים מבוסים שהם כדנים אבלעם אמר , לדגים שבא כיון במזלותוכן

 בולעים: ופעמים נבלעים פעמיםשהדנים
 ודתיהם : הרע לשון לספר התחיל , אחד עם ישנו אחשורוש למלך המן ריאתך]ח[

 עבודת עושין ואין , הוא יו"כ , הוא שבת אומרים )בג( . עם מכלשונות
 צום , השנה ראש , סוכות , שבועות , המצות הנ , מובים ימים לחשב התחיל ,המלך
 ימי שני תחשוב לא למה אבל , חשבת במוב לא רשע הקב"ה לו אמר ןכטור

 : עצמיו ושחיקת תלייתו על ושמחה משתה ימי בישראל לקבוע שעתידיןהפורים,
 , ניכלינהו תא ליה אמר , בהמן בישא לישנא לאישתעויי דירע ליבא רבא אמר)כד(
 מן ישנו לו אמר , לקדמאי כדעבד בי ליעבד דלא מאלהיהן איסתפינא ליהאטר

 עושה אתה קרחה תאמר שמא הן אחד עם א"ל , רבנן להון אית איל ,הטצות
 אין כך , ורבה פרה שאינה כפרדה הוא ומפורד , העולם בכל הוא מפוזר ,במלכותך

 ותקוניםהערות
 טן )ק1ח וסמ6מר . ר6ס1ן" '1ס עכס )הדס 1)וחזס )'1ס ):י1ס פור יען (ste~C לנ1חיגו "סגו 53יוטפף
 כתג רכס לסחר מדרם מן גוו) מקמר bu~c 61חר , נוס ססע'ר מס ס)1' נמית וע"ן . גרכן h~hמדרס
 נמזרס סס61 נמו מעתיק ס1נ נקח גע) 15)ס . ע"ס , ט31 1נ)קח :תלמ'נ רנו, נ')ק1ט רסס דנר'ס סג,' 'סג'
 גסערס נ6"נ עין . וע' ,)יתן דניס ג3ר6ו גי )יה( : 6חריס O':D כמדרס סס61 כמו סגם 1ס')ק1ט ,6"ג
 וס . עת'דס טסימס )כ( : פ"י נסערס נ6"נ טין . ח:1גס וכת טנא )כס)'1 )יט( : .סס ססעיר1הי מסע"3
 י"ג מגיס . פור גס) ססת6 6מי )כא( : ת"ד נסערה נ6"נ ושן , רניגוסוסית

~up 
 דף סקי מגזת ונע) ,

 המירס ג"כ 610 . ס):ו)1ס 6נד1ק 6מר )כב( : סמק1ר מצו 1גע)ס ע1נ )קח מדרס נסס זס סנף ע"3ק"מ
 : ע"נ י"נ מנעם . רנ6 6מר )כד( : 3ק5רס )51"ג )קוה . סיס טבח 6ומר.ס )כג( :6"ג

שינס
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 טוב לקחמדרש100
 אכלו דלא , עם מכל שונות ודתיהם , האומות בין נפרדין ומפורד כפוזר , מהםהנאה
 נותנים שאינם )כה( . עושים אינם המלך דתי ואת : מינן נסבי ולא שרו ולא ,מינן
 אחד של בכוס נופל זבוב שאפילו )כו( , לחניהם שוה אין ולמלך : למלכאדרונא
 : שותהו ואינו בקרקע חובט , אחד ש4 בכוס נוגע המלך ואם , ושוההו זורק ,מהם
 עולם של רבונו לפניו אמר זכות ולימד הקביה לפני מיכאל עמד שעה באותה)כז(

 ולא , עריות גילוי על ולא , ע"ז עסק על לא עליהם מקטרנין שאין לפניך וידוענלוי
 ולא עזבתימ לא הקב"ה לו אמר , תירתך את ששומרים על אם כי , דמים שפיכותעל

 גג(: 'ג )נ"נ עמו את ה' ימוש לא כי שנאמר ,אעזבם
 , לאבדם ראיתי אני אף אהשורוש לו אמר , לאבדם יכתב סיב המלך על אם]מ[

 את והרג , בים וחילו פרעה שהמביע , אלהיהם מפני אני שיראאלא
 , כמותם והרבה ועמלק ומדין , ומימרא , מלכים ול"א , ועו: סייגון ואיבד ,עמלק

 המעמים להם אמר שבאו כיון , ולהרמומים להבטים נקרא אלא , אגפיו וכלומנחריב
 וגל , בבלה והגלם אלהיהם, בית את שרף נבוכדנצר. הרי , המן להם וענה ,האלה
 המן לו אמר ואז , ממנו קבלו מיד , אלהיהם הניהם כבר כי תדעו , לקחמקדשו
 לא והוא , אשקול כסף ככר אלפים וישרול שנאמר , ואחד אחד לכל דינר ק' לךנותן הריני רגלי אלף מאות שש היו ממצרים בצאתם אבל הם כמה ;כשיו יורע איני)כח(
 באחד כדתנן , המן לשקלי שקליו והקדים )כס( , אחרית מראשית מניד הקב"ה כיידע
 אלפים י נגד עמדו נירות עשר שנתינת אלא עוד ולא , השקלים על משמיעיןבאדר

 : כמףככר
 נותן המוכר וכאן עירבון נוגען הקונה עולם של מנהגו . מבעתו איל המלך דיקור]ט

 צוררים הם מעולם . היהודים צורר האגני : רב הכסף שראה מפני ,עירבון
 וכאן , ישראל עם ונלחם עמלק בא , מ5( נו )ג":'ת יעקב את עשו וישטום ,היהודים

 : המדתא בן המןבא
 מבקש איני , הכסף מול לו אמר )ל( וגו'. לך נהון הכטף להטן המלך דיאמך]יא[

 כחשבון הכמ"ף לו אוכן-ת הקודש ורוח )לא( , מהפסדן ולא משכרןלא
 בעל בקש , שדהו בתוך תל לו היה ואחד עז,-הו, בתוך חריק. היה אהד ,אדם בני לשני , והמן דאחשורוש משל (כהנא בר אבא א"י )לב( : לך נתין קטה ,הע"ן
 את לפנות כדי , בהנם מול לו אמר , ההריץ למלאותן כדי בדמים, התל אתהחריץ

 : בעטיה כאוב בו לעשות והעם , לך נתון הכמף כך ,המקום
 , הוא טאומחנו ולא מארצה לא לפנינו בא אחד אדם כי תדעו , ישנאי שלמכון ולישניא אומיא עממיא כל בכתבים כתב )לנ( , המלך מופרי דיקראן]יב[
 להיו להשחיד , וקלה קמנה שאלה המלך טן ושאל , שמו והמן , עמלק מזרעאלא
 אומה כל אבדו ומלכיהם , מעשיהם מאבותיהם הרעו אשר העמים מכל בזוי עםולאבד
 נבזים העמים וכל , עם מכל שומת ודתיהם , האומות שאר עם מדבקים ואינם ,ולשון

 בזמן הענין וסוף )לד( , האלו בדברים וכיוצא , העמים כל את ומקללים ,בעיניהם
 : שלימה תשאר דלא והשמידו השהיתו לידכם באות הללושהאגרות

 ותקוניםהערות
 ס:,)ך דתי ו6ה סכהכ רם" )פגי סני' סיהס סכן מסק 61ין , כגמרך הסר וס , )מיה דריג6 (of:nl ס6'גס)כה(
h.1Rמ)כ, דה:6 :והגיס ס6יגס ע) רס"י סי' וגס , ג1חגין ליגן ו6ר:1:~ת ונ)נ)י1ת ומסיס 6י:גרי1ת עסיס( : 
 עיין . סס כמס עכסיו 'ודע 6יג' )כח( : 5"נ מדרס , סעס נ16תס )כז( : סם מנסס . ינה ס6סי)ו)כו(
 נר 636 5"ר )לב( : סוג )קח נסס ,ס ס3'6 ע"נ קינח דף ס)וי מגות ונע) , נ6"ג 610 וס נס ,גי' סקודס 1ר1ח ללא( : ט1נ )קח מדרס נסס וס סניך ע"6 קי"ה דף ס)1' מנה ונע) , 6"נ מירס ,מגרס סיגי מכסף ט1) ט 6מר )ל( : ע"כ יג מגיוס , סקריו 1סקייס )כס( : נחיי רניג1 נסס סחסנוןשסניך מס כמ"כ וע"ס , סקנס חמסיס זסייט 6תד כוי מ6ס )ך יסיכ:6 וחד חד כ) וע) ננר6 לנסין מ6סס.ה )סו מוו ממגריס נפוץ כי , מגייג'ס1ן ידע h;h )ית ססת6 )'ס 6מר י"ס 16ת ס" רגם לסקרמדרס
 : ~mJb 1ס1ף ר") מעגין 'וטף וס"ס סמחנר קגר פס . מעגין וסוף )לד( :ניקרס סנף וסג:חנר Jvh וידרס , ניהרס כחס )לג( : כסט" "נר סמכות הסריס וסט , ע"נ י"ג לגייס .כסט

6מר
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נא טוב לקהמדרש
 גזירתו השהא . עשר שניס לחדש בי"נ אהד ביום וגו' הרצים ביד מפרים כלשלוחנינ[

 פליטה נשאר לא כן שאלולי , בראשו גמולו ה' שהשיב עד הודשי"ב
 :לישראל

 : הכתב העתקת . הכתב פןר;שגן]יד[
 ברבות שנאמר כענין נבוכה, שושן והעיר : מזורזים . דחופים יצאו ךזרצים]סו[

 , י( '5 )מ:)' קריה תעלו'ן צדיקים במוב וכתיב , ג( גט )ט:)' עם ישמחצדיקים
 : ג( :ט (ec עם יאנח רשעובמשול

 , מאחשורוש הכן גבה רב אמר )א( . נעשה אשר כל את ידע ד3מררכני ]א[]ך[
 , בידו הטמשלה ונתן ידו מעל מבעתו את הסיר שהרי)ב(

 אחריו, המלך שרי וכל , בידו והאגרווז , מלך של טפלמרין 'יוצא המן היום באותו)ג(
 לי פסוקי מרדכי להם אמר , רבן מבית יוצאין תינוקת ג' ראה , טרדכי בהםופגע

 תבא כי רשעים ומשואת פתאום מפחד תירא אל ואטר הראשון פתה ,פסוקייכו
tscn)אני זקנה ועד אמר והשלישי , '( ה )לעיס וגו' והופר עצה עוצו אומר והשני , טס( ג 
 ל אסרו מה המן לו אמר מרדכי, שהק מיד י(, מן ):ס אסבול אני שיבה ועדהוא

 אמר , בלבו המן כעם מיד , בשרוני טובות בשורות לו אמר , ושהקת הללותינוקת
 המן בא גדולה בעלילה נפהא יצחק א"ר , התינוקת באלו אלא תהילה יד שולהאיני

 הבירה בשושן הנמצאים העם לכל המלך עשה האלה הימים ובמלאות שנאמרלישראל,
 להם העמד , הוא זימה שונא אלו של אלהיהם לאהשורוש המן לו אמר , ג( 6)אתי
 לעשות שנאמר , כיצונם ויעשו וישתו שיבואו עליהם וגזור , משתה להם ועשהזונות
 שלא כדי , יבא לא לבא ירצה שלא ומי , יבא לבוא שירצה ומי , ואיש אישכרצון
 והעביר מרדכי ;מד מיד כן, המלך גזר הביאם, כרחם על לומר פה פתחון להםיהיה
 למדת פה פתחון ועתנו שלא , תלכו אל , ברצונכם תלוי והדבר הואיל בני , "ליחםכרוז
 הדין מדת קטרגה מיד , המשתה לבית והלנו , מרדכי דברי הניחו , עליכם לקמרגהדין
 לפניך :כעימין שהם , זו באומה תדבק מתי עד עולם של רבונו ואמרה , הקב"הלפני
 , עליה תהא מה ותורה הקב"ה לה אמר , אותם אבד רצונך אם , לארץ ובחוצהבארץ
 שבשבילה זו אומה לי לכה הקב"ה אמר שעה באותה , בעליונים תמהפק לפכואמרה
 , גו( )ג )יגי'ס זכרם מאנוש אשביתה אפאיהם אמרתי שנאמר , יום בכל אנחותירבו

 , וחתמו וכתבו מגלות והביא השמן הלך מיד , כליה עליהם וכתבו אגרת ליהביאו
 צעקו בכיתה ולקול , בבכי קולה ונתנה , אלמנותה בבגדי יצאה כן תורה שראתהכיון

 צריכין מה אנו , כלים ימים ,שמונה דם שממיפין ישראל אם ואמרו , השרתמלאכי
 כיון , ג( סו ):סוס לברית הבס ]וכתיב[ , 1( )ג )':ע': הוצה צעקו אראלמ הן שנאמר ,בעולם
 , '( ג )"5) קדרו וירח שמש שנאתר , בבכי קולם ונתנו שקים חגרו , כך ולבנה חמהששסעו
[ataw]בבהלה אליהו רין ג(,מיד ) לרייס ]וגו'[ קדרות שסים אלביש נתאבלו,שנאמר וארץ 
 מרום וצבא וארין שמים להם ואמר , הראשונים ונביאים עולם וצדיקי העולם אבותאצל
 אסרו , במנוחה שוכבים ואתם , כיולדה חיל אחזתם כלו העולם וכל , נפש במרבוכים
 כסעודתו שנהט מפני למה , כליה ישראל שונאי על שננזר מפני להמ אמר , מה ע,(לו
 , הדור באותו כשר אדם יש כלום לאליהו אמר , כך משה ששמע כיון , אחשורוששל
 , מכאן ואנו , משם הוא ויעמוד והודיעו, לולך אמר , שמו ומרדכי אהד אדם יש לואטר
 לאבות להם אמר , חתומה וכבר , צאנך על כלייה כתבו כבר נאמן רועה לואמר
 בא , היה שהיה מה , התומה בדם ואם , נשמעין ההמים התומה במים אם ,העולם
 לא עכשיו ועד , נעשה אשר כל את ידע ומרדכי שנאטר , והודיעו מרדכי אצלאליהו
 סיד , למעקה שהסכימו ואמר אליהו שבא עד , טהוירא היה דלא עלא , יודעהיו:
 אותם, ועינה , רבן בית של תינוקת כל קבץ , עשה מה , בגדיו את מרדכיויקרע

 ותקוניםהערות
 )'חן רניג1 ס1ססח כ1' מנעתו 6ת סמר :גר' )ב( : ע"י ט"י מגיס . מ6הס1ר1: סמן גנם רג 5טר )א(]ך[

 נ16חו )ג( : 5ח:1ר1ט )נ ע) ערס ס)5 מס )דגר )נו :מ)16 ט6":'ר1ס סמן גנס גחם 1רס"' , נדנוסעס
סיס
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 טוב לקחמדרש102
 שעה באות" , ובישה בבכיה צועקים והיו , עליהם שקים והלביש , וממים~חם
 מבקשים איו עלי עומדין העולם שאומות זמן כל רבש"ע הקב"ה לפני ישראל כנסתאמרה
 ארזיו קומת ואכרות שנאמר , העולם מן אותי לכלות אלא , זהב ולא כסף לאממני
~furt)אכלני שנאסר , העולם מן אותי לכלוים וביקש הרשע נבוכדנצר עלי ועמד , כי( )י 
 מלכים ע' עלי קבץ , בהיכל צלם שהעמיד בשעה , הממני אימתי , )ו( :6 )'ימ'סהממני
 , משתחוים אנו אין ועזריה מישאל חנניה אמרו , לצלם הע(וזהוו לי ואטר לפניהם חי איודן
 שאמר , מגזירותיך מובים הקב"ה של שגזירותיו מפני לו אמרו , מה מפני להםאמר
 אמרו , בו מרדתם ולמה להם אמר , ג( ס ):טת פני על אחרים אלילים לך יהיה לאלנו

 אש וכי לו אמרו , שלי זה מכבשן מתיראין אתם ואין להם ואומר , לידך באנולפיכך
 , האש לכבושן ועזריה מישאל חנניה שירדו שבשעה הקב"ה של מאשו קשהשלך
 שאוכלת אש ויש , להבעיר לכבשן רשות היה ולא , האש את וצינן גבריאלירד

 ויש , )מ( י" )מ"6 לחכה בתעלה אשר הטים ואת שנאמר , אליהו של אשו זה ,ושותה
 אש זה , שותה ואינו אוכלת אש ויש , חמה של אשו זה , אוכלת ואינה שותהאש
 אלא עוד ולא , השרת טלאכי של אש זה , שותה ולא אוכלא לא אש ויש ,שלנו
 , עד לעולמי בה נכוה אדם הקב"ה של אשו אבל , שעה לפי אלא אינו שלךשהאש
 ארבע ממנו מרהוט וכשהאדם , בתוכו מטרפת אלא , לצאת נשמתו מניהין איןועוד
 ומדור סדור וכל , בגיהנם יש אש מדורי ז' ועוד , בה נכוה פרסאות ושלשיםמאווז
 , שסו ארקא שבהם והתחתון , פרמאות רבוא שבע ורחבו , פרמאות רבוא ק'עמקו
 , הרשע את בו וכשדנין , ברד והצי אש חציוהוא

 מוציאיי
 ומברד , לברד מאש אותו

 וכל , חליות וצ"ם מאות מ' לו ויש אהד עקרב יש , בה יש אחית מדה ועוד ,לאש
 מאות מ' בו יש וחבית חבית וכל , דם של חביות וצ"ע מאות מ' בה יש וחוליאחוליא
 האיך ואנו , בכולם אותו דנין לצלם ומשתחווה בשם שכופר ואדם , לוניןוצ"מ

 עמד וענשיו , העולם מן אבדו כבר שמך את שקדשו ואלמלא , דדהבא לצלםנשתחווה
 אלא רביעי או שליש או מחצה להניח מר ולא הנפן את לעקור ובקש הרשע המןעלי
 אפאיהמ אמרתי נתקיים שעה באותה עי, ולאבד להרונ להשטיר שנאמר , כולה הגפןאת

 רחמים תורה בקשה מיד , דין גזר עליהם נתהתם , ט( )נ )יטיס זכרם מאנושאשביתה
 תינוקת וקבץ והלך , בגדיו את מרדכי ויקרע מיד , יבכיון מר שלום וטלאכי ,עליהם
 עליהם שנתמלא עד , וממים מלחם אותם ועינה , שקים והלבישם , רבן בהרשל
 : רחמים הקב"הי
 : לאסתר הדבר שיגיע כדי , המלך שער לפני עד ליבא]ב[
 : בצום ר* העם ושאר , ואפר ובשק ובכי בצום עמדו הכל , וסדינה מדינה דצנכנלמ[
 שנאמר כענין , חלחלה אחזתה . והעזחלהל לה[ ]וינידו אסתר נערות דיזב:אנה]ד[

 בא וי"א )ה( , לנקיות ונצרכה )ט , ג( כ6 )יכעיס חלחלה מתנימלאו
 : נשים דרךלה

 לדעת מרדכי על ותצוהו פיו: על נחתכין מלכות דברי שכל )ו( לההך. אמתי דרזכן4א]ה[
 מקבל, אינך זה מה ועל , שק שלבשת זה מה , זה מה וע? זהמה

 , בלוחות שנתנה הוצרה על ישראל עברו שמא ליה שלחה שליהא אמר נפחא יצחק ר')ז(
 : סו( )ג )סמא כתובים הם ומזה מזהשנאמר

 : אחרת לצורך פנה לא . העיר רחוב אל מרדני אל התך דיכוא]י[
 הכסףיכענין פרשת לע"ז:ואת כרע שלא עמק קרהו,על אשר כל את מרדכי לו ויולך )ח(]ז[

 סט(: נח )יטיס קונה ואין ולמופחות לעבדים לאויביך שם והתמכרתם,שנאמר

 ותקוניםהערות
 6מר 'רמיס 1ר' ע"6 ט"ו מניס . )גקי1ת 1ג5רכ0 )ד( : גריון 6נ6 מלרם , '651 כמןסייס

 דברי ס:) לו( : גיס ססירסס רנ 8מר סם 3גמל6 . גסים לרך )0 נ6 ו'"6 )ה( : )גקניסססו5רכס
 מרזכ' 6 גנז )ח( : נסחף סמ)ס הסרס סס ננמר6 . )סה6 '5חק ר' )ז( : lhlnc נסס סס מנסס ,מלסח

6ט

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



 פוב , קק ש וסו היל 4הייטייל
 , מנדת אסתר אין עתה עד . עסה על מלפניו יבקש ונו' הדת כתב פתשגן רמוזנח[

 אמרה וכן , עטה על שנאמר , יהודית שהיוו להודיע רשות לה נתןמעתה
 : ועמי אני נמכרנו כיאסתר

 ואילו )מ( . אסתר דברי את למרדכי וינידו , וט' המלך עבדי כל להתך אמתי ורזאמךמ[
 : ומת ודחפו המן מצאו וי"א הקלקלה,)י( על מושיבין שאין מכאן אזיל לאהתך

 : תוכחות דברי לה שעד , אסתר אל להשיב מירכי דיאמך]ינ[

 ליהודים יעמוד והצלה ריוח , נפשי עליך שלום לומר , תחרישי החרש אם כימד[
 סדי במלני שנכתבה לפי , אמתת במגלת השם נזכר לא למה , אחרממסום

 : תניעי . הנעת : אחר ממקום וכתבו , והנורא הנכבד השם בה להטיל רצו ולא ,ופרט

 שלא , המלך בעיני חן שאמצא , עלי וצומו , ונו' מרדכי אל להשיב אמתר ךרזאמך]סו[
 שאבלתם ושתיה אכילה עון למרק . תשתו ואל תאכלו ואל : בעצמהלמכן

 סטן באותו להתענות המדינות שאר נתחייבו לא לפיכך , אהשורוש בסעודתושתיתם
 , כדת לא אשר המלך אל אבא ובכן : הסעדה מן נהנו בלבד שהם , בשושן אםכי

 : נקראתי לא ואני , ימות יקרא לא אם כי , הפנימי החצר אל לבא שלא המלךשדת
 : נפשי אני גם אבדתי , טאצלך ונפרדתי ממך שאבדתי כשם . אבדתי אבדתיוכאשר
 , בתענית המצות הג של ראשון יום שהעביר רב אמר )יא( . מרדכי ךיעבךך]יז[

 , בגדיו מרדכי קרע ביום ובו , הכתבים נכתבו בניסן בי"ג שהרי)יב(
 המצות חג של ראשון יום הרי , אחרים יסים וב' היום אותו , תענית ימים ג'וקבעו
 מלכות אמתר ותלבש השלישי ביום ויחי שנאמר , אמתר לתענית נ' יום הוא ,נתענו
vwh)אמתר דבר את לעשות המן את מהרו , והמן הסלך יבא בו שנאמר היום הוא , 6( ס : 
 מהרו אמר והוא , שאלתך מה לה שאמר עד אוכלת הירטה שלא טלמד . שאלתךמה
 , נצלב נ' וביום , ימים ב' אלא גזירתו עמד לא , המן נתלה בנימן י"ו וביום , המןאת

 השלישי וביום מיומים יחייט , עין כהרף ה' ישועת , שמורים בליל המלך rtnv נדדהבי
 : לפניו ונחיהיקימנו

 ותלבש המצות: חג של הראשון יום מלכות.זה אסתר ותלבש השליטי ביום ךקךך ]א[]דץ[
 שלבשריה חנינא א"ר אלעזר ליה,א"ר מבעיא מלכות בנדי )א( מלכותאסתר

 ומעתוד : 'ט( 'נ )יס'6 עמשי את לבשה ורוה התם וכתיב , ותלבש הכא כתיב , הקודשרוח
 בי , יוסיפוש אותו שקורין גוריון בן יוסף בס' כתוב )ב( , הפנימית הטלך ביתבחצר
 ואחת , בימינה אחת ,  נערות ג' )נ( עמה לקהה , הפנימית ההצר אל אסתיבלנת

 , שבהן ומרגליות מוסות אבנים כובד מפני , מאחריה בגדיה סובלת ואחת ,בשמאלה

 הבימה , הבית פתח נוכה מלכותו כמא על יושב והמלך , המלך בית נוכח שהגיעוכיון
 , קריאה בלא באה כי , עליה המתו שעלתה , כדם אדומים המלך פני את וראהאסתר

 ותקוניםהערות
 קרך 8טר נו ס:6מר טמ)ק סרר ייי ע) קרסו 5סר % ק"ת 753! נוסף תיטען נסי , נכסו 5סר ג)6ת
 זוניה , כ!' מנק rh'( )6 מתך !6~1 )מ( : )ע"1 כרע ס)6 עסק ע3 קררו" 6סר כ) 6ת ס"6נדרך
 סנפת חג ס) ר6ס!ן יגס העכיר רב 6מר )יא( : 6"נ מדרס . וטת ודחפו סלק מ165 וי"ל )י( : h"uט"ו

 :כתנו נסקן נ"נ טפרי )'ב( : ס"1 '"ד '"נ סייגו העגיה 'מ' ג' וניעתו . ע"6 ס"1 מניס .3חעגית
 11") כהי מס נמני)ס ורם" , 1ע"ו '"ן י"ג ננס פיו תענית ית' נ' וכדעתו , רניט סוססח , ט'סכתניס

 סמן גת)ס עטר וגססם , סתעגו וע"ז וט"ו !י"7 בסיסן סדת וגיחן 60יגרוה גנתנו 3מכק ני"נמסרי
 !נע) , !ס"ו ס"1 ני"י סיג סתעניה 'מי )יעתו כן 06 , ע"6 ט"ו דף נרסוק נס !ע"ן , עכ")נערג
 רכס לסתר נמררת ונס , נוס סס6ריך מס !ע"ס , ט!נ )קח נע) יגר, סניף ע"כ ק)"ו זף סכוימגזת

 : וס"ו י"ן '"נ סן 'שם נ' 6ית6 ו' 6ותס"ת
 tr~lh מקורין גוריון 3ן 'וסף גס' כת"נ )ב( : ע"6 ס"ו מניס , )'ס מנעם מזכות ננד' )א(]זץ[

~lD'OI'
 6ת נס ו0ני6 ס!נ )קח מירס נסס ע"6 קמ"ר דף 0)!' מגות נע) סנה סוס ממחמר ,

 6סר 6' 6ות ס"ס לסתר 3מזרס גס :מ65 ס0ני6 ס)ו6מר וכ) , סגתן גוריך גן יוסף7נרי
 : nincc ג' ס6' נמדות מונך וכן מ':כטן 3כ"' , גטרוה ג' )ג( : נמרס לעס סיוס'סון מן)ק!ה

מיד
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 ראשה והשליכה , כח עצרה ולא כחה תשש מיד , כועס המלך את אסתר שראתהכיון
 נ' נזדמנו מיד )ד( , נשמתה שפרחה וכמעם , ונתעלפה , שבצדה שפחתה ראשאל

 ואחד , חסד של חום עליה שמשך ואחד , צוארה את שהגביה אהד , השרתמלאכי
 על והעמידו היה אמות שתי אבא בר ירמיה א"ר )ה( , מתח וכמה , שרבימושמתח
 . ושמונה עשרים לה ואמרי וארבע,)ז( עשרים אטר לוי בן יהושע ר' )ו( , עשרהשתים
 ושם הקייק רחם מיד )י( , אמה מאתים אליעזר ר/ משום )מ( אמר עפרון בר רבה)ח(
 בהצר עומדת המלכה אסתר את המלך כראות ויהי שנאמר )יא( , חסד של חוםעלה

 : בעיניו חןנשאה
 אסתר ,ימנה טה על ארז"ל )יב( . והמן המלך יבא מוב המלך על אם אסתר ררעאמך]ד[

 שלחנם יהי שנאסר , ללכדו לו זימנה פחים אומר אליעזר ר' , המןאת
 ]שנאמר[ למדה אביה מבית אומר יךישע ר, , סג( סע )הס)'ס למוענם ולשלומים לפחלפניהם
 גס 4ס)' ונו' הותה אתה גחלים כי סים השקרי צמא ואם לחם האכילהו שונאך רעבאט

 שלא כדי אומר יהודה ר' . בו וימרוד עצה המן ימול שלא כדי אומר מאיר ר' י , סג("
 ר' , הפנימית לחצר רשות בלא זו נכנסה היאך למלך ויאמרו , יהודית שהיא בהיכירו
 מלבקש דעהם ויסיחו המלך בבית לנו יש אחות ישראל יאמרו שלא כדי אומרנחמיה
 הפכפך מלך שאהשורוש )ינ( , עת בכל לה מצוי שיהא כדי אומר יוסי ר' , עליהםרחמים
 קרחה בן יהושע ר' , נם לנו ויעשה המקום ירגיש או4 אומר מנמיא בר שמעון ר' ,היה
 קנאתו אומר המודעי אלעזר ר' , והיא הוא שיהרוג כדי , להמן פנים לו אסביראומר
 לאליהו אשכהיה אבהו בר רבה , )ע( " )'ליס וגו, משתיהם את אשית בחומםתרווייהו דאמרי ורבא אביי , ימ( עז )מסי גאון שבר לפני אמר רב )יד( , בשרים קנאתובמלך
 אלה כל )סו( , אמוראי וככולהו ן תנאי ככולהו א"ל , ועבדא אסתר הזיא כמאן ליהאמר

 אסתר חכמות על דברו חכמים י' , העולם מן לאבדו כדי , לזמנו לבה על נתנההדברים
 : כסף ככר אלפים י'כנגד

 והיא , אוכלים היו שהם ראה )מז( , שאלתך סה היין במשתה לאסתר המלך דיאמר]ו[
 טוב המלך על ואם המלך בעיני חן מצאתי אם ובקשתי שאלתי ותאמר אסתר דומען,ז[ : עגומה כמו יושבתהיתה

 להראות מאוד קד הדבר העלתה , בקשתי את ולעיטות שאלתי את להעם'
 על לא ויאמר , המלך בו שיתקנא כדי , כנפשה המן את אוהבת וההיא המלךבעיני
 : המלך שנת נדדה ולפיכך , רצופים ימים ב' אותו לזמן הזאת הגדולה האהבהחנם

 : ובקשתי שאלתי לו להגיד )יז( , המלך כדבר אעשהומחר
 )ולא חוסן לעולם לא כי יודע היה ולא ך לב ומוב שמח ההוא ביום המן דיצא]מ[

 ותקונימהערות
 6"ר ג6מר 636.נגמר6 נר 'רסיס 6"ר )ה( 'וחגן: ר' נ"ט ע"נ ס"1 מנכס מסרת. מהכי נ' גולמנו מיי)ד(
 טסריס ע) )ס 61מר' סס נגמרת ו6רנע. עסר'ס 6מר )1' נן 'ס1סע ר' )ו( oc: )'ת6 636 נר וסכנות , )גן'רמיס
 טל ת:6 3מת:.ן6 נוסף ומס גגמר5  )ית6 וס . 1סמ1גס ופריס )ס 61מר' )ז( : חסר לתומר 1סס ,61)דע
 מרט טסמע ~ctf 3נמר1rD'5b . 5 ר' מסוס לט( :  שסרן 3ר סס 3גמרIt1DD . 5 3ר רגע לוס( :סס"ם
 . ונ1' סמקך כרקות וימי סג6מר )יא( : טונוס ר3יגו סייס וס . סקכ"ס רמס מיד )י( : מ6תיס מרםורפ
 סחור Sh 63ת כי נקסהך מס , ססחהך ר6ס ע) רמסך מגחת ):!ס סמל )ס 1י6מר גוסף מיגכעןנכ"'

 סמקדט נ'ה פין וס נמזגות, סה1גן צנר 1)6 סמוכות מגי עד רנ6 6מר , סמוכות חגי טדסס:ימית
 )מס סמ6מר וסיס . ע"כ סע1)ס" נהגי סמקדס 3ית נך הטף נחגי ססססר מכסס , סקרן סטרסטורך
 דף מניס מגמרך 610 637 6מר וסמ6מר , גוריון 3ן נוי1ס'סון סו6 וכו' מסממך ר6ס ע) רפטךמזמת
 כסמו ומונק , ראגו מוססת 610 , סקרן סנור סיקרן 1סס'וס , ס6ומר סס מסר 3נמרocl 6 ע"3ס"1
 ססו6 סניה נגין 3מ)נ1ת T~lnc דנר 1)6 ע"נ ס"ו מנ')ס נרט"י ועיין . ע"3 ק:ו"ס יף סקי מגות3ססר
 . סיס ספכסך מגך ט6חס1רוס )יג( : ע"נ ס"1 מנסס . לסתר ר6תס מס S~rlh )יב( : כו' עלס 30נ6מג;

 נגאלי . 6מר ר3 )יד( : גמ)'6) ר3ן כסס טס 3גמר6 מו63וק
 6)ס סכ) )סו( : 6מר ר3ס סס

 )קם :וךרס נסס ע"3 ק"ג דף ס)1' שטת מ1נ6 . 16כ)'ס פיו פסס ר6ס )טז( : ראגו סוססת .סונריס
 : סוג )קח מירס 3סס ע"6 ע"נ דף סקי נמג1ת מו53 זס . ונקפתי סרתי )1 וסניי )יו( :סו3

1ר"נ
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נ3 מוב לקחמדרש
 : ו( ג )*יכ איו יאמרו רואיו יאבד לנצח כגללו בו( סו )מסי ודור לדור נזר[ מאםנצח(
 דעהו סלק ולא היה, שהיה ומה , האנרות יצאו וכבר , ממנו זע ולא קםולא

 . יעשה יריאיו שרצי' : יד בוי הל'טלוח' שלא ' המז ויתאפקני[

 לו שהיו מלמד , כתיב ור"ב )יח( . בניו ורוב עשרו כבוד את הטן להם דימפך]יא[
 : בניםר"ח

 כי אף שאסר הנחש , הצליחו לא באף שפתחו כל )ים( . אסתר הבקאה לא אה]יב[
 אף אמר האופים שר , מזונותיו ונתמעפו נוכלל , 6( ג )גי5:'ת וגו' אלהיםאמר

 נשרף ין(, עז )גממו וט' ההיאותנו לא אף אטר קרה , ונתלה , עו( מ ):ס בחלומיאני
 : וזרעו הוא נאבד , הכיאה לא אף אמר המן ,ונבלע

 והיה , בחגורתו חקוקים אוצרותיו שמות כל שהיו מלמד . לי שוה איננו יה וכ"ל)יג(
 : לי שוה איננו זה וכל ואמר , בהםמסתכל

 , לפנה תפול נשל כי בשרתו אשתו , עץ לעשות יעצתו . אשתי יי.ייש ררצאמרניד[

 שס"ה להמן לו היה שהרי )כ( , חכמיו מכ5 ערומה אשתו שהיתה מלמד.
 , אמה הטשים גבוה עץ שיעשה יעצו : אשתו כזרש יודעים היו לא וכולם ,יועצים

 הדבר וייטב , שמה המשתה אל הסלד עם ובא : למרהון לכל ונראה נבוה שיהאכדי
 דואתה זו אדם , לו אמרה כך חנינא ר' אסר אלעזר רי אמר )כא( , העין ויעש המןלפגי
 טמנו יצאו כבר , האש כבשן לתוך תשליכנו שאם , בעץ אם כי לו תוכל לאאומר
 , האטרים לבית ואם , דניאל ממת יצא כבר , אריות לנוב ואם , ועזריה מישאלחנניה
 יצא כבר , תחתיו ותסיק תשימהו נחשת ש! במולי ואם )כב( , יוסף ממנו יצאכבר
 ואם , ישראל שם ורבו פרו הר* , במדבר תגלחו ואם , הזקיהו בן מנשה מסנהונצול
 , אוהו צלוב אלא טוב אין , בפלשתים הרג שעוורוהו לאחר שמשון הרי , עיניותעור
 , נמלו מבמזו , העץ ויעש הטן לפני הדבר וייסב מיד , מהם אהד שניצל מצינושלא
 ויוד )כנ( . אותו רואים הסדינה בני שכל כדי , אמה נ' גבוה וודקה , שלו אכסדרההרם

 ויש )כד( , אמות י"ב ורהבו , אמה נ' ארכו , הביתן מנינת ארז וקיצין שהלךאשרים
 והוציאו )כה( . נח של טתיבתו והביאו , בקידונייא הגמון היה בנו פרשנרתאאומרים

בה~
 שסע קריאת בשעת בשחרית לסחר אומר והיה , ביתו פתח על והביס , ובזמר

 גךל ובת , עליו עצמו מדד והוא הבים שהעמידו לאחר )כו( , עליו מרדכי תולהאני
 לבהן הלך מיד )כז( , ביאשית ימי מששת' היה מתוקן , העין נאה לך , לואומרת
 ושקים , באפר מהלשין התינוקת וראשי , ודורש יושב מרדכי את ומצא ,המדרש
 בצואריהם קולרץ ונתן אלף, כ"ב וטצאום המן וצוה , ובוכין ומופדין ,במתניהם
 ואח"כ , תחלה שוחט אני הללו ואמר , שומרים עליהם והפקיד . ברגליהםושלשלאווז

 גךדם אכלו להם ואומרים , ומים לחם להם מביאות ואמותם , מרדכי את תולהאני
 נשתה ולא נאכל לא רבן מרדני בהיי ונשבעין , ספריהם על ידיהם מניהין הם ,שתמותו
 ואוסרימ , לרבו ונותן ספרו גולל ואחד אהד כל והיה , עייפים נמות בתעניתנואלא
 צעקה צעקו מיד , ספרך מול , זכינו לא ועכשיו , ושנים ימים נאריך בם כי היינומבורין
 ועלתה , מבפנים כעגלים ובניהם , מבחוץ כפרות גועות ואמותם , ומרה גדולהצעקה
 , החותטות והעביר , הקב"ה רחמי נתגלגלו שעה באותה , בלילה שעות כשתיצעקתם
 אין חלבו ר' אמר )כה( . הרע המן עצת והפך , רשע קרן וגדע , האגרות אתוקרע
 מפי אומר הוא וכן , רבן בית של תינוקת של פיהם הבל בשביל אלא מתקייםהעולם

 ותקוניםהערות
 : ע'ש ס"1 מניס גמרם , ר"ח גג':וסר,6 1ר"נ מ . 3:'ס ר"ה )1 ססי1 ממד גת'נ 1ר"נ)יה(
 מדרס נסס וס סג'6 ע"ג ק:"י דף 150י מתת 1כע5 רנס נפסטר גס 1::1נ6 פ'"ט נ"ר . ג6ף ססתה1 ג5)יט(
 : Y'b מדרס . הגיב 6"ר לניעור 6"ר )כא( : 6"ג מזרם . י1ע5'ס מס"ס פסתן 13 סי1 כסרי )כ( : ס1ננקה
 1ק'5ן סס5ך ~ofnnl 1'ט )כנ( : 1' נסכרס ג'ר'1ן 6ג6 נמורס ע"ן . תס'מס1 :חוסת Sc נמ31' 61ס)כב(
 נחש Y'h נמדרג . ונומר נסih'ilct 53 )כה( : 6"ג מדרס . נג1 סרס:זת6 1'"6 )כר( : 6"ג מזרם6רו.

 6"ר )כה( סם: 6"נ מדרס סלך. שן )כז( סם: 6"נ מורס ססעמ'ד1 65חר )כו(1נ,ז:ר:
ה!ג1

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



 טוב לקחמדרש06נ
 יתן לעמר עוז ה' נתאמר , תורה אלא עוז ואין , ג( 6 )תסיס עוז יסדת ויונלשללם

 נאים שהם ספני , הראשונים שייסדו אנדה בדבךי לעסוק אע וצריכין יכט( , "( יע)א
  שהדעת ברברים אדם של לבו ומושכין , האדם דעתומיישבים

 מקב*
: 

 מילתא לאתשורוש ליה נפלה רבא אמר )א( , המלך שנת ניסה ההיא בנלילה ]א[]ן[
 קא עצה דילמת , בהדיי להטן אסתר דזמינתיה דקטן מה ,בדעתיה

 וא הכי ]אי לאינש( מתודע לא )היכי אטר הדר למקטליה נברא דההוא לעילויהשקלי
 ולא טיביתא אינש ליה עביד דילמא אמר הדר , לי[ מודע דהוה לי דרחים נבראהוה

 אנדה ובמדרש )ב( . הזכרונות ספר את להביא ויאסר מיד , לי מגלו לא להכיפרעתיה
 לו ואסר , בכךקע וחובטו , מעיניו שנתו טנדה והיה אחשורוש אצל נבריאל ירדבי
 נדדו אמרי ורבנן בתלמוד ז"ל אמרו וכן )נ( , לבעליו טובה שלם קום בדבהכפוי

 להרוג אהשורוש נזר מיד )ד( , אחשורוש מנדד היה המלאך , תחתונים נדדובליינים
 לאבדני לי נתתם המות מם להם אסר , המשים ואת , המבחים ואת , הנחתומיםאת
 כי , אתה ושתיתה אכלת והמן אסתר שאכלו מסה המלך אדונינו לו אמרו , העולםמן

 לאו ואם , הורגנו זו במדה הם אם השרים ויראו ילכו ערטל , אכלה שאסתר היוסבורים
 להביא ויאמר מיד , צער בלא ומצאום הטן ואת אסתר רעע וראו הלכו , נהרנים אנולטה

 : מאליהן נקראין שהיו )ה( . העלך לפני נקראים ויהיו : הזכרונות מפראת
 פוהק שמשי שהיה מלמד , ליה סיכעיא נכתב )ו( . נתוב דיבמצאב[

 : כותבוגבריאל
 מעם עליו בא , מררכי את לפניו שהזכיר ביון מ( . וגו' נעשה מה המלך ריאמך]נ[

 ויאמר , המלך נבעת מיד , להורנו בידו והסייף , הטן את בחלומו וראה ,שינה
 : הכין לעצמו )ח( . לו הכין אשר : ונו' המלך בית לחצר בא והטן , בחצרמי

 לתלות שמע קריאת קודם שבא , בחצר עומד המן הנה אליו המלך נערי דיאמרן]ה[
 ויאמר : הוא אמת חלום אותו רואה כשאני )מ( המלך אמר , מרדכיאת

 . יבאהטלך
 אשר באיש לעשות מה המלך לו שאמר עד לדבר הספיק לא )י( י המג די1422]ו[

 לו אמר , אווע אלא לכבד המלך רצון אין הטן כטבור , ביקרו הפ?הטלך
 לגוש מא( , שיי רכב אשר והסוס , המלך בו לבש אשר מלכות לבוש יבניאן]ה[

 כתר נתן ואשר : לכורש שהביאו ירוק וכלי , הים ממדינת לדריוששהביאו
 הוא זה ודאי אטר , מלך של פניו נשתנו "יד הכתר שהזכיר כיון )יב( , בראשו~כות

 : תחתי למלוך אם כי זה של דעתו אין אטר , רואה שהיתיהחלום
 הזכיר לא מלך, של פניו שנשתנו המן שראה כיון )יג( . והסוס הלבוש דנרערן]ם[

 : הכתרעוד
 ארטן והכרז , היהודי לטרדכי כן ועשה טול לך לו אטר . להטן "סלך די14כפר]י[

 המלך אדוני לו אטר )יד( , וגו' לאיש יעשה ככה יאטרת , לפניובעצמך
 אתה הלא לו אמר )סו( , הסלך בשער היושב לו אמר , במלכותך יש מרדכיהרבה
 אם המז לו אטר ')טז( , דבר תפל אל לו אטר , עטו בל ואת אותו להשטידכתבת

 ותקוניםהערות
 : מדגססיס רניגו לנרי : )עסוק 6;1 ונריגין )כס( : סם 6"נ מחרט .ענו

 חו"ש קמרו וכן )נ( : 5"נ )מדרס כוון , 5נ7ס ונמורס )ב( : ע"נ ס"ו מגיוס . רנ6 5מר )א(]ן[
 . מר גויד )ר( : סו3 )קח 3סס ע"6 ק:"ח יף סקי המזות ומ631 , ט"3 ט"ו מגיוס ,מחימו?

 : ע"6 ט"ו מגיוס גמרך , מקביסן גקר~ן ססיז )ה( : ס.נ )קח גסס סס סקי נמאמ זעופך %גמפרס
 )פגיו lCC:'1 כיון )ו( : נסירס"י ec ועיין , )ים מ3ע'6 כת3 סני .סס , סס נמרך , )'ס מנעה גכת3)1(
 )5 )י( : 6"נ 'מפרס 16תrhl~ .1 גס6מ ע"5:)ט( ט"ז מניס סדין, דינמו )ח( 5"נ: מורם . מרוכ'6ת

 סס ערן , )מריוס ס?ג'5 )נוס )יא( : סזנ )קח ):7רס 3סס ע"3 ב"ס .יף סי' נמגנט עוג, . )137סססיק
 : 6"נ מדרס . סר5ס כיון )ינ( : 5"ג מררם . 1r~c סס,כ'ר לון )יב( : ס' 31סערס 1' נפרסם 6"נכמדרס

 5מר )טז( : ע,-רס6"ג . כתנת ~rr ס)6 )ו 5מר )סו( ; ע"6 ע"נ מגית גמלך . סמלך לדוגי )1)יר(6מר
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נר טוב לקחמדרש
 עיר )פי' )יז( דיטקרתא בחרא ליה סגי ההיא המלך בשער היושב הידידילמרדני
 שעה באצתה , דבר תפל אל לו אמר , נהרא בחדא או לסחורה( שם באיםשריו
 מכל דבר יפול שלא הזהרו להם אמר , עם( שילכו ולחרבונא להתך אהשורושקרא
 אמר בידו, והסוס בא שהמן מרדכי שראה כיון , הלכו מיד )יה( דבראשר

 לא לו אמרו , לכם ברחו לתלמידיו להם אסר , בא לטרמסני הזה שהרשע אניכטדוסה
 רשע אותו בא , להתפלל ועמד בטלאנו נתעטף מיד , לחיים ובין למות בין ממךנפרד
 שהיו העומר במצות לו אמרו , עוסקים אתה במה להם אמר , הת'למידים ביןוישב
 או כמת של העומר, זה הוא מחה להם אמר , קיים המקדש שבית בזמן מקריביןישראל
 להם זוזים,אמר עשרה )הרבה( הרבה שוה היה וכמה היה, שעורים של לו אמרו , זהבשל

 אמר תפלתו, מרדכי שסיים לאהר , שלי כסף ככר אלפים עשרת נצחו שלכם ;וויםעשרה
 יצא מה' כי מרדכי הבין לכבדך, רצה שהמלה הכוס זה ורכבעל הבגדים, אלו לבושקום
 ולא סרח'ן לבקש רחיצה,וולך בלא מלכות בנדי ~בוש ארץ דרך אין לו לאמר התחילהדגר
 וכן בעצמו, המן בו שיתעסק כדי הספרים, וכל הבלנים כל אסרה המלכה אסתר כימצא,
 מספרים הוא ולקה , וספר בלן לו ונעשה והלך זרועוהיו וקשר הלציו חתר המןהיה
 טה מפני מירכי לו אמר , להתאנח המן משהיל מנלחו שהוא עה , וסכו ורחצוותקנו
 מעל וכסאו , הפרתמים מן גדול שהיה אדם , איש לאותו לו אוי אמר , מתאנחאתה

 , וגולייר ומפר בלן נעשה , הטלך ועבדי השרים :כל ולטעלה ,לכסאהקם
 וכי לו אמר '

 4 אמר שהלבישו לאהר , שנה כ"ב קרינוס כפי של ספר שהיה , אביך את מכיראיני
 , לך אעשה ומה לו אמר , התענית כפני כחי תשש אני זקן לו אמל , הכוט זה עלרכוב
 כשרכב , עליו ורכב , עליו ודרס צוארו את וכנע לו נחן , צוארך והכנע גחון לואסר
 הולך והיה , :מ( יג )יני" , תדרוך במותימו על ונותה שנאמר מה לקיים י בו?עט
 , לפניו דולקות והאבוקות , ביקרו חפץ המלך אשר לאיש יעשה ככה ומכריזיפניו
 שועתי אלהי ה' , לי אויבי שמהת ולא דליתני כי ה' ארוממך , ואומר מקלם היהומרדכי
 הסידיו לה' זמרו אומרים היו תלמידיו , י( ג , ג , ) (ct)rr נפשי שאול מן העלית ה'וגו'
 , אקרא ה' אליך אמרה אסחר , ז( 1 ס :ס ):כ וגו; העלית ה' וגו' חיים באפו רגע כיוגו'
 מספדי הפכת וגו' וחנני ה' שמע אומרים היו ישראל , י( ט :ס ):ס , בדמי בצעמה

 : ינ( '6 מס ):ס וגו' לילמהול
 ברחוב וירכיבהו : בעצמו הוא , מרדכי את וילבש הסוט ואת הלבוש את המן דיקה]יא[

 על המן של בהה עלתה )ים( , המן בית נגד לעבור מרדכי כיון . וגו'העיר
 בית של עציץ נטלה , מרדכי לפניו וההולך , הוא אביה הסוט שעל שמי כסבורה ,הננ

 ; ומתה הגג מן נפלה , אביה שהוא בו והכירה ראשה הרים , אביה ראש על ושפכה ,הכמא

 המתענה כל קסבר , וכעניונו ואל שקו אל שב )כ( . המלך שער אל מרדכי דישגנ]יב[
 עד טעליו מעבירו אינו , ומתענה שק הנושא כל ,לבו א"ר )כא( ,משלים

 שנעשה . ראש וחפוי : בתו מן . אבל )כב( . ביתו אל נדחף והמן : בקשתושתעשה
 : וכרוזר וגולייר ומפרכלנאי

 דבר האומר כל יוחנן א"ר )כג( , חכטיו לו ויאמרו : וכירוזר וגוליירספר כלנאי לו ונקשה , מררכי את לוילות למלך לאטר שהלך . אשתו לזרש המן ריכמסנרי]ינ[
 לפניו לינפול החילות אשר מרדכי היהודים מזרע אם : חכם נקרא האומות מן אפילותכבה
 הללו נפילות שני אלעאי ב"ר יהודה ר' דרש )כד( . לפניו תפול נפול כי לו תוכללא
 , לעפר עד יורדין יוררין כשהן , ככוכבים ומשולה , כעפר משולה זו אוטה אמרו ,למה

 : הכוכבים עד עולין עוליןוכשהן

 ותקוניםהערות
 סתסרס סי' 1סי5 ססגרה', . 1סה1רס סס ניס סס'1 עיר סי' )יז( : סס מניס סמן.)1

 5"ג: מדרס . נחו מן 5נ) )כב( : 5"נ מןרס . ה3נ1 5"ר )כא( : 5"נ ומדרס סס מגיוס . סקו 36 סג)כ( ע"* ס"1 מנכס . סמן ס) כחס כ)תס )יכו( : 5"נ מדר: . סכו מיד )יח( : דיסיית5 מגסרג':!
 דרס )כד( : ע"6 ס"ו מגסס . יירגן 5"ר )כנ( : ס1נ 3קח מזרם נכס ע"נ קם, דף סקי נמרתומינק
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 מזב לקהמדרש108
 איפרכין המן של בניו אסתר אסרה )כה( . וגו' הטלה ומריסי עמו מדברים עךרם]יד[

 לכך , במלך וימרדו הללו הדברים להם שנצנר קודם אלכדהו ,בטדינות
 המן: את להביא ויבדילונאמר

 : אוכלת היתה לא ואסתר . לשותת וחטן המלך ךיבא ]א[]ן[
 ומחר שאמרת ב' יום לך הרי , שאלתך מה השני ביום נם לאמהר הטלך קיאתך]ב[

 : המלך כדבראעשה
 , מישראל חוץ אחרת אומה שעטה אחשורווט היה כמבור . ותאמר אסתר ךך2ען]ג[

 : היא אומה זה מאי לדעת שותקוהיה
 זה שיעשה הריוח כלומר . המלך בנזק שוה הצר אין כי וגו' ועמי אני נמכרנו כי]ד[

 ככר אלפים עשרת נותן הוא כי , לך שיזיק היזק כנגד שוה אינו , למלךהצר
 : בידם המלכות עבודת וכל , ושנה שנה בכל המם נותנים והם ,כסף

 , פעמימ ב' ויאמר ויאמר מהו )א( , המלכה לאסתר ויאמר אהשורוש המלך ךיאמך]ה[
 המלך משאול לו שאמרה כיון , תורגמן ידי על מדבר היה בתחלה אבהוא"ר

 זא של שמו מה כלומר . הוא זה ואי זה הוא מי : פה אל פה עמה לדבר התחיל ,אני
 אחשורוש היה כמבור , כן לעשות לבו מלאו אשר , האיש עתה הוא מעם ובאיזה ,האיש

 : התן זהשאין
 שביקש שם על לו קראה שמות ג' . הזה הרע הטן ואויב צר איש אמתר וללאמך]י[

 : פתאום בפתע הדבר עליו שנפל לפי . נבעת וחטן : ולאבד להיוגלהשטיד
 שיצא מלטד חממים שנו )ב( . הביתן נינת אל היין ממשתה בהמתו קם והמלך]ז[

 שהם היה כסכור , קוצצים מלאכים וראה , הביתן ניגר; אלאהשורוש
 על לבקש עוטד והמן .: לנו צוה המן לו אמרו , עושין אתם מה להם ואמראנשים

 : המלכה מאסתרנפשו
 קיטה טה , לקיטה[ ]שיבה לישיבה( )יציאה מקיש , הביהן מגינת שב דףץכמלך]ח[

 ומשתהוה כורע שהיה . המטה על נופל והמן : בחיטה שיבה אף ,בחימה
 הנם המלך ויאמר : המטה על והפילו טלאך שבא מלמד אלעזר א"ר )ד( , החמהעל

 ללבוש בדעתו היה כבר , מנוואי ווי מבראי ווי אטר )ה( , בבית עמי הבפכה אתלכבוש
 לכבוש ביקש יגורה , בראשו מלכות כתר נתן ואשר שנאסר , מלכוו; וכתר מלכותבגדי

 : להשיב פה פתחון היה שלא . חפו המן ופני : המלכהאת
 בבית עומד העץ הנה נם , שעשה הרעוד; כל על . העין הנה גם חרבתא ויאמון)מ(

 , אמה נ' נכוה , בירך לפני אווזו ונעין , ביתו מקורות שעשאו מלמד ,המן
 : המדינה לכללהראות

 חממו קדקדו ועל בראשו עטלו ישוב , למרדכי הכין אשר העץ על המן את ךיר2לך]י[
 א - אש כןרד:':

 ממנו ירא שהיה )ו( . שככה המלך והמת . ה ך -
 , שככה שככה וכאן , שככה ולא , המלך המת כשוך אומר להון , עליו ימרודשלא
 אותו אמרו : לאחשורוש ואחת , עולם של למלכו אחת , למה הללו שכיכות שתי)ז(
 להכינו שבקש בשעת , היה עץ זה מאי ז"ל אסרו )ח( , היה קוין המן בו שנתלוהעין
 אמרה תאנה ; עליו זה רשע ויתלה נפשו נתן מי להם ואמר עין, לכל וקרא השםשלה
 ישראל שנמשלו אלא עוד ולא , בנורים ישראל מביאין שממני , נפשי את אתןאני

 ותקוניםהערות
 נסס ע"6 קס"ס דף סקי נמרת ומ1נ6 ג1ר'1ן 636 וזירם . 1rnh למרס )כה( : מס מגיס . 'סוד?ר'

 : 310 )קחמירס
 כיס מקים )ג( : סס מניס . חגמ'ס ט:1 )ב( : סם מגיס . 6נ?1 5"ר 3"ס 1'6:ור 1'6מר מסו )א(]ן[

 11י מנרם ז1י 6תר )ה( : ס0 מניס . צעור 6"ר )ר( : סס 3מג')? ס?51 כמו הקזתי גן .)ק,מס
 ק:"ו דף סלי ממת 3ס' מ631 . 'מרד ט)6 ממגו 'ר6 וסיס )ו( : מנרה 11י מנימך 11י סם 3גמר6 .מג611'
 :ז5י ו") 6:ור1 )ח( : ע"6 )"ו דף מני)? ג:ור6 . ):ו: ?))1 ס:'3ית :קי )ז( : ס1כ rp5 מדרס 3ססע"6

 : ;רכן 5ג6 מדרס ?'?. ע;ז:
דעתן
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גה חוב לקחמדרש
 שבי נפשי את אתן אני אטר נפן , י( 9 )טסט בראשיתה בתאנה כבכורה שנאמר ,ני

 , ישראל נמשלו בי נם אמר אגוז , ט( ס )תכייס תסיע ממצרים נפן שנאמר , ישראלנמשלו
 שנאמר , למצוה ישראל נומלין ממני אמר אתרוג , '6( י (r"x ירדתי אנוו נינו אלשנאמר
 , ה( 6 מגסס ההדסים בין שנאסר , ישראל נמשלו בי גם אמר הדס , מ( גג ליהיר הדר עץפרי
 בי נם אסר תפוח , סי( '6 )'יט" רענן זית שנאמי , ישראל נמשלו בי נם אמרזית

 , ישראל נמשלו בי נם אמר ועמר , ג( ג )ס"ס היער בעצי כלנפוח שנאסר , ישראלנמשלו
 כערבים נםשלו]ישראל[,שנאמן נם בי אמר ט(,ערבה י לתמר)סס דמרטה קומתך זאתשנאמר
 )תסרס ישנא בלבנון כארז שנאמר ישראל[, בי]נמשלו נם אמר ארז , ז( סו )'ש'ס מים יבליעל
 ולא פנים משוא לא לפניך אין רבש"ע ואמר הקב"ה לפני קוץ באה שעה באותה , יג(ע

 קבל מיד , עלי סמא זה ויתלה נפשי אתן להתלותן זכות בי שאין אני , שוחרמקח
 שיראו כדי , אמה המשים גבוה עץ לעשות לעבדו, רשע אוחו נזר שעה באותה ,ממנו

 : המדינהבני
 אמתי שנאמר , קרובה שהיא , לה הוא מה אסתר הנידה כי וגו' ההוא בידם ]א[]ח[

 : מרדכי דוד אביחילבת
 בית על מרדכי את אסתר ותשם : והסירו העביש , מהמן מבעתו את המלך דייקך]ב[

 בדבר אסתי עמדה שנים ה' , למרדני אוצרות המן קבץ שנים המש .המן
 : למלכותו שנה י"ב עד למלכותו ז' משנת , עמה ואת מולדתה הנידה שלא ,מרדכי

 : קלה דעתן )א( הנשים לעולם , וא' ותבך המלך לפני ותדבר אסתר דרעדמח]נ[
 שם ויושב , ין( טמ (~ntrhl ימינו את ישראל יישלח דגיגים , המיד י" דיושת1[

 כי , טוב המלך על אם ותאמר , לאסתר המלך ויושם , )1( קי "%"רעבים
 אין . תו' בעיניכם כטוב היהודים על כתבו ואתם , וגו' המלך ויאמר , וגו' אוכלאיככה

 : הספיים את להשיב יכתב אומרת אסתר שהיתה לפי ,להשיב
 שזכות מלמד . מיון חדש הוא השלישי בהדש ההוא בעת המלך מיפיי וימראל]פ[

 לישראל: להם עמדההתורה
 לרכש המרכבה רתום שנאמר כענין , הרכש כוכבי . 131, המלך בשם דיכנרזבנ]ט

 ולתור לרוץ וממהרין חשים שהם , האהשתרנים : הטסים הם , יג( 6עיט
 מוסים עיירים הם , רמכי רמכי תלמוד בלשון )ב( , הרמכים בני : שנצטוו ארץאל

 : לרוץ הסומים ומכים ידיהם מרימים שהם , הרוכבים אלו רסנים ס"א .בחורים
 אשר ככל , ומדינה מדינה בכל הנזירה על להנתן בשושן שנכתב , הכתב פגרזשנז]יג[

 : היהודי מרדכי כתב , כנגדם הרשע המן כתבי
 הגידה כי המלך לפני בא ומרדכי בו שנאמר לאחר , המלה מלפני יצא הייררכינמו[

 , המלך שער אל מרדכי וישב למעלה כתבו שהרי , לה הוא סחאמתר
 , המלכה לאסתר קרוב שדכא המלך בו מכיר היה לא ועדיין , תעניתו ואל שקו אלששב
 . ושמחה צהלה שושן והעיר : מלכות בנדי וילבש , המלך לפני בא לו שנודע לאחראלא

 : שבשושן היהודיםאלו
 נר כי שנאמר , תורה זו אורה יהודה א"ר )ג( . ושמחה אייה היתה ליהודיםלמז[

 ושמהת ]שנאמר , יו"מ שמחת זו ושמהה , גג( , )מאי אור ותורהמצוה
 ויקר , cp() קיע )המלס אמרתך על אנכי שש שנאמר , מילה ע וששון , 1([ 9 )דגויסבחגך
 ממך ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל וראו אומר הוא וכן , תפיליןאלו
 : הנוים בעיני . ויקר ן שבראש תפילין אלו אומר הגדול אליעזר ר' ונקניא , '( כס)לגרס

 שאטרים מלמד . וששון-ליהודים שמחה ועיר עיר ובכל ומדינה מדינה ובכלני'[
 שנאסר , עליהם קבלו טוב ויום : בתענית שאסורימ מלמד , משתה :בהספד

 ותקונכםהערות
 רמכ' הגמוד 3)ס1ן )ב( : יסרס גירסא 111 , קר1נס למשתיסן הנ" מיגכען נג"י . קוס יעתן )א(]ח[

 ט"ו מנ')ס . יס1זס 6"ר )נ( : סורית וסקנס , טיגריס עדרים tDC' ערוך 1ע"ן . ל"ג הענית .רטכ'
 ג) רכ; 5ער 'ס1לס 6"ר טיפסה %31י .ע"ג
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 מוב לקחמדרש110
 מקום כל אבל , מלאכה בעשית אסור הוא שיו"מ , ושסחה משותה ימי אאםלעשית
 שנאמר כדרך , מתיהדים הארץ מעם ורבים : אמור טלאנה לעשות שלאשנרנו
 עשרה יחזיקו אשר כתיב לבא ולעתיד , )ה( ינ )אות אתם עלה ערב ונם ,במצרים

 : גג( ח )יסרסאנשים
 : בהם לשלוט בדעתם עלה אשר , שברו אשר בים וגו' חדש עשר פרשנים ]א[]כפ[
 : הכפרים ואל ]ההרים[ )הערים( אל הערים מן שברחו , היהודים נקהלד]ב[
 : המלך פני שאים תדירים השים שהם שרים . ]והאחשררפנים[ )דןאהשךזרנים(]נ[

 לאומרן המנילה את קורא צריך הללו האתים בל )א( פסק, , פישנדתא ואתני[ : פנים להם נושאים היו היהודים. אתמנשאים
 , ויזתא ארוכה וי"ו נכתבה לכך , בזקיפה ויזתא של וי"ו ולומר אחתבנשימה

 עשיה לאחד אמות וד' , אהד בעץ נתלו שכולן )ב( , יht,D) 1 )6 עלוהי יתמתי וזקיףכענין
 וג' , העץ מן אמות ו' נשארו , אמות מיד המן ונבילת המן בני עשרת נבלותלקחו הרי , אסות ד' לו ויש , אמה נסתת מיתה ולאחר , מהיים אמות ג' שהגוף ,נבילות
 מהרבה אסתר מגילת נכתבה הקודש שברוח למדנו , הצדיקים דם לנקום אם כי .ידם ועז שלחו לא ובבזה : התחתונה הנבילה עד הארץ טן אסות וגי , בארץ משוקעאמות

 : מנילה במס' שמבואר כמו )נ( ,ענינים
 , שבמקרא ק"ו מן אהד זה )ד( . עשו מה המלך מדינות בשאר , המלך ריאתך]יב[

 אל ה' ביד מלך לב מים פלגי בחכמתו שלמה אמר לפיכך , ותעש עוד בקשתךומה לה וינתן שאלתך מה ואעפ"כ : מדיבות בשאר כ"ש , כך המלך בעיראם
 מלכים לב ממח הקב"ה כך , ולכאן לכאן הנוטים כמים , 6( כ6 )מסני ימנו יחפוץ אשרכל

 : זכרו יתברך רצונואל
 לאדנו , נקהלו לחדש עשר שלשה ביום . המלך במרינות אשר היהודים רשפיך]מז[

 . בו עשר בארבעה ונוח , בשונאיהם הרנו שבו , לכל קהילה זמן הואשי"ג
 מוקפות שאינם העיים והם , הפרזות בערי אשר ליהודים ושמחה משתה ימיהוא
 , בט"ו המנילה קורין אהשורוש מימות חומה המוקפות אבל )ה( , אהשורוש מימותהומה
 אם מבירין שאין ובמקום , במ"ו ונהו , ובי"ד בי"ג ימים ב' נקמה ימי להםשהיתה
 כמוקפים ושאהה משתה ימים ב' נוהגים , לאו ואם אהשורוש מימות הומהמוקפות

 : וכגורזיםחומה
 לא , לאביונים ומתנות : מנות מב' פחות אין )י( . לרעהו איש מנות רבתשלרח]ים[

 : מתנתו ואהד אהד לכל אלא , מהנות שתי לאביוןאמר
 יום את עושין להיות : לישראל לזכרון להיות . האלה הדברים את מרדכי דיכרזךג2]כ[

 : בי"ד ופרזים במ"ו מוקפים . מ"ו יום ואתי"ד
 מגילה כדתנן )ז( . ימים ב' עליהם הוסיפו . היהודים בהם נהו אשר כניזמים]כב[

11 
 , הוא לכל קהילה זמן הוא וי"ג )ה( במ"ו בי"ד בי"ס בי"ב א בינקראת

 אלא אינם והמשתה השמחה אבל , וקורין בקהל נכנמימ מגילה להם שאין דרכיםלהולכי
 : במ"ו או בי"דבזמנם

 : ס( 'ג ""6 עד ויאמר כענין , אהד כאיש )מ( . ה.הייים וקבל]כ3[

 ותקוניםהערות
 . גכי)הת עסרס )6חד 6מ1ת 1ן' 6חד TP3 :ה)1 סטן )ב( : ע"כ ס"ו מגסס . ס))c'rht 1 כ3 )א(]ט[

 סמ6מר 1מק1ר , 13 :)31'ס סיג ס'כ; 671? 63 3מ6נור עטר 3ט)טס 3ס' 1"ט 6)ף רמו 3')ק1טע"ן
 : ג5מרס סק71ס 3ר1ח 1rCh , ע"5 ו' דף . מנסס 3מס' סמנ51ר כנוו )נ( : )' :71ע )6מסי)ק1ע
 5'ן )ו( : ע"6 נ' מניס . חומס סמ1קס1ת 35) )ה( : ע"ס סנ"צ 3"ר . ס1:3קר5 ק"ו מן rrh ,?)ר(
 : 5דס ננ' )ט:' מתנה סת' 353'1:'ס 1מק:1ת , 6חד )5'ט מסת trr ע"6 י' דף מגיס . מקת מג'פסת
 . 5ח7 כמס )ט, : סם מגיוס . )כ) קס')ס ,מן 610 1'"נ )ות( : ט"5 3' יף רמני): מסוס . כדת:ן)ז(
 ו") נ6ק1ן יוסף סיר כסס סנף ;"3 ר"6 דף ס)1' מצת ונע) . 1קכ)1 )כת1נ 1ר16' , יחיד נלסון כחתכי
 מנסס . :חמן 6"ר )י( : )עס1תס כהה הכגר )ס' קג)1:, 5הד כ)נ כלס כי 'חי7 כלסנן סיס1ךיס 1קנ)וו")
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נו מזב לקהמדרש
 , .כלן אשד .1 אזה "הס' א"י )'( . מ2י גג "מי י "נ' לבבואה]נו,

 הרעה, מחשכתו ישיב אחשורוש אסר , וכך כך לעשות מפיך אתה גם צוההמלך
 : הרעה וטחשברצ עמלו ישיב ס"א : תי"ו כסכלם י"ד נוזןבמים א' משמש אית"ן אותיות גי תשיב ת' במקום י' ישוב ואמר , נקבה לשוןמחשבתו

 . ככה על ראו ומה : פורים להם קראו ישראל . ונו' האלה לימים קראו כן על]כו[
 וקבלו גךימו : נחלה והמן למרדכי נס שנעשה . אליהם הניע ומה)יא(

 : הנרים אלנ . עליהם הנלוים כל ועל : ישראל לסמה שקבלו מה למעלה קיימו ,היהודים
 : הלשונות של ,ככתנם

 אלא נוהנת אינה פורים שמעודת מכאן לב( ונעשים. נוכרים האלה דדןיכמימ]כח[
 שמבטלים וישראל ולויה כוצנה משפהות . ומשפחה משפחה :ביום

 , מגילה במקרא חייבות הנשים ואף )יג( , מגילה למקרא והולכים ותורתםעבודתם
 נקראת ואינה , 'נ( נ "סתו אחד ביום ונשים סף שנאסר , הנם באותו היו הןשאף
 ואמת שלום דברי יכתיב תורה, כמפר שרמום וצריכה לנשים,)יד( מעשרה,ואפילובפחות
 לא וזכרם : המשיח לימווז אפילו , יעברו לא האלה הפורים וימי : רירה שלכאמיצה
 : לבנים ומתכסים ורוחצים , בהם ושמחים ששים וירושלים ציון אבילי אפילו , מזרעםיסוף
 למגלה דרשה שיש למדנו , עיקר כל . תוקף כל את ומרדכי אסתר דרצכרזב]כס[

 כלוטר )פו( , תוקף כל את ונוי אסתר ותכתוב שנאמרהזאת,
 , כולן נכתבו לא זמן באותו שהיו דברים ריבוי אבל , בלבד המעשההוקף
 ואנקף , מרדכי ניולת .ותוקף , אהשורוש של תקפו . אמתר שבמדרש )מז( ההנדותכענין
 תוכנע כל נען שנאסר , מקצתה ולא כולה המנילה לקרוא אדם שצריך ומכאן ,הנם

 הטכךטות: בכל קיימוה שנייה , בשושן קיימוהו ראשונה מה , השנית : כולוהענין

 : רמנילה קיום . ואמת : כתבים ערל שלומה אלו שלום דברי טו' מפרים וישלח]י[
 וקבל , אותם לעשות . עושים להיות , עליהם ליים שנאמר ,ישראל שברי י"ב נננד , הפורים על נצטוו פעמים י"ב . האלה הפרים ימי את לקיים]לא[

 . מזרעם יסוף לא . יעברו לא , ונעשים נזכרים . יעבור ולא . וקבלו קיימו .היהודים
 , פעמים י"ב הרי . האלה הפורים ימי את קיים . הפורים ימי את בקיים . אגרת אתלקיים
 : וזעקהםהצומות דברי , ישראל כל בהקבץ לבא ליגוניי השרים לעשות עתידין ישראל שכלמלמד
 ארז"ל מכאן )יז( . במפר ונכרנו : הפורים דברי קיימו אלו כל , אמתר לתאמך]לב[

 ומסכו , ביום ונשנית בלילה ונקראת )יה( , יצא לא פה עלקראה
 דומיה ולא ולילה תענה ולא יומם אקרא אלהי דכתיב , הוה ממקראהדברים

 : נ( גג )תנג'סלי
 שלא השרים כה להתיש . הים ואיי הארץ על מס אהשורוש המלך דישם ]א[]י[

 כתיב . אחשורש : גג( ,ו (?Ot~l אונם את עליהם וישב שנאמר , בוימרדו
 : יבואנו חסר להון הנבהל שכל , החתי בעפרון שהסר כדרך ו'חפר

 ותקוניםהערות
 ר6ו מס מ,' : סג3'ק ע) ג1סף מ':כען נג"' . 6)'סס מניע ומס )יא( : יומגן 6"ר סג" 1סס , ע"נע"י

 נס ס:טםס 6)'סס מניע ומס כמרדכי סמן ט:הק:6 ככס ע5 סיסוזיס )736 כהניס )כחוג וסמן6חסירוס
 סטורת רג6 6מר , ט"ב ז' דף מני): עיין . ניוח 6)6 :שגח 6י:ס מוריס mleca מכלן )יב( :)מרדני
סורים

 ס6כ3י
 : ע"6 נ' ערכ'ן . מגרס נמקר6 ה"כ1ה ס:ס'ס 61ף )'ג( : ה1נה1 'ד' '65 )6 נ3'3ס

 ע"ג ק"ו וף ס13י מדת נס' מ1נ6 . סמטטס הוקף כקמר )ט1( : טין rUD מנסס . טרטוט 51ר'גס)יר(
 טס )כעה.קס ראתי סמק סמנ)ס הסקת ל;:)ח ע) מוריס גס)"'ם דנרים סוכ 3קה נמדרג מ65תי11"ל
 h~h 3מךרט כ11:ה1 . תסתר סנמירס (oe : ג,' מקף גC'rl-rh1 rb 3 רכ1הי:1 וכגיד סיס גנטמסז'

 : ע"6 ד' מנ')ס . נ)'3ס 1גקר6ת )'ח( : ע"6 '"ח :נג'3ס . רו"3 6מר1 מכלן )יו( :ניינן
%
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 מזב 'לקהמףרש112
 ' יהודי נקרא בעץ הכופר שכל , ירודי נקרא בע" שכפר על )א( * הליף מריני כינג[

 , ליהודים וגדול אחשורוש למלך משנה : ען ג )יג") ההוראין מבתן אעם*דכתיב

 לכל חובתו ידי להוציא יכול אים שאין מלמד אחיו. לרוב ורשי שיתם: ראשעמיה
 ולזר )נ( אחיו לרוב ורצוי' בו וכתיב , כמרדכי לישראל מוב ,נמצא לא  עותרי .הונם
 לעבודת אותו נתן המן מבית שלקח הטמון וכל , לעמו מוב דורש היה והוא , אחאלכל

 : אמז ישראל לל על שלומו יפרוש השלום אדון . זרעו לכל שלום ודובר . ולבית

 ותקוניםהערות
 : ע"נ ע"נ ענן3ס לחיו. )כ3 1)6 )ב( h"D: '"נ מגילם נעל. סכסר SD )א(]י[

~41י,יץ_-
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