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אגרת
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פרשה ה

יתר

עתידין ~ niwcכהנים גרולים ומלכים ,וכל.
אל תטמא גופי בקרל זה שממני
,
י
נ
מ
כלי הסקכן כולן עתידין להמשה מש וכן כל אילן ואילן בא ינשתפח
הקב"ה ואמר אל תטמא גופי בערל זה ,עד שבא .האטד ואמר רבונו שלעליפללםי(
ראוילך,
אנימזיק בעולמי ,והוא מזיק בעולם ,תניהולי ,אמר לו הקב"ה ודאי
ואההראוילו ,נאה לטמא להתלות בממא ,הצמיחו הקניה בשושן הבירה ,וכשיצאו
והמן ובדקו באילנות ולא טצאו גבוה 5כל העצים אלא האטר ,מיד וייטב

היא

ירש

הדברלפני המן ויעש העץ:

[א]בלילה

פרשהו

ההוא נדדה שנה המלך)6( .זה שאמר הכהום לעת ערב והנה בלהה.
בטרם בקר(יאיננו)[איננו] זה הלק שוסינווגורללגוזזיני(יפכי' י'ז י'ו)1

כשאומות העולם מת'עצין על ישראל עצות רעות הן נוטלין עצה בערב ,והקב"ה
בבוקר
מבטלה והם
ואינן נמצאין ,שנאמר טרם בקר (יאיננו) [איננו],
עומרין הרשעימל
אלא בחשך ,שכן מצינו כשנתנקם הקאה .מפרעה
ופאין הקאה נפרע מן
מהם
בהשך,
אלא
שנאסר
וסטצרים לא נהנקם
ועברתי באיץ מצרים בלילה
בחשך,
ו
נ
מ
מ
א
ל
ב
י
ר
ה
נ
ס
מ
כשנתנקם
אלא
שנאמר
נתנקם
(ספוח '"נ י"() ,וכן
י בלילה ההש ויצא מלאך ה' ויך פסחנה אשור ('ת"ג יט לס) ,וכן בלשצר לא.
ויה
נהנקם טסנו אלא בחשך ,שנאמרביהבליליאקטיל בלשצר טלכה כשדיא(וגידלס,)'5,
ובן המן הרשע לא היפרה עצתו אלא בחשך ,שנאמר בלילה ההוא ,נרדה שנת
המלך (עסתי ו'  ,)'6וכןלעהיר לבא לא יפרע הקביה מן הגוים אלא בחשה ,שנאמר
]יזרה ה'וגו' (יסע" ס'גי).:
כי הנה החשך יכסה ארץ וערפללאמים (ועליהם)[ועליי-
בלילה ההוא )3( .ר' חייא בשם ר' יוחנן אמר אכילת הפסח שאכלו ישראל
במצרים בלילה ,היא שעמדה להם בימי המן ,כתיב ואכלו את הבשר'בלילה הזה
(פעום י"ג "ו) ,וכתיבבלילה ההוא נדדה שנת הסלך :נדרה שנת המלך( .נ) אמר ר'
תנחום נדדה שנת מלכו של עולם ,ורבנן אמרי נדו-ו עליונים ונדדו תחתונים.
3ד) ר' אבא אסר שנת אחשורוש ממש ,נפל ליה ו;רהורא בלשיה ,אטר מאי
האי דזמינתיה אסתר להסן דלמא עצה היה הקא מייעצי עליה דההוא נברא
מקטליה ,הדר אסר אי הכי הוא לא הוה איניש חד דרחיםלי אתי אמרלי,
הדר אטר דלמא איבא איניש דעבד טיבוהא גבאי ולא פרעתיה ,מיד ויאמר להביא
את ספר הזכרונות דברי הימים( .ת) ד"א נדדה שנת הסלך .שראה בחלומו שהמן
נטל הסייף להרגו ,ונבהל ועכד משנתו ,ואמר להביא את הספרים לידע מה

"יה

הערוהוהקונים
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ישעברו עליו( .ו) ד"א נדדה שנת המלך .היה גבריאל ממריף לבו של אחשורוש
ב 4אותו הלילה ,ואטר לו כפוי טובה שלם טובה לסי שעשה עטך טובה ,אמר
בלבו 01י הוא זה שעשה עמי .טובה ולע שלסתי לו ,מיד ויאסר להביא את ספר
וכזכרונות( ,ו) והיו בניו של המן מופרי הטלך ,כיון שפתחו את הספרים לפני
המלך ומצאו כתוב .בהן הרבר שהגיר מררכי ,לא היו רוצים לקרותו ,והיו גוללין
%ת הספרים.כן ארבעה והמשה פעמים ,אמר להם הסלך לטה אהם גוללין את
הספרים ,קראו מה שכתוב לפניכם ,ועדיין לא היו רוצים לקרוה ,כיון שלא רצו
לקרוה,היו הכתובים נקראין סאיליהן ,שנאסרויהיו נקראים ,קוראין אין כתיב באן,
אלא נקראים ,מלמד שהיו נקראין מאיליהן( .ח) ד"א בלילה ההוא נדדה שנת
הטלך ,סה
רשע.,כתיב למעלה טן הענין ,ותאמר לו ימע אשתו ,כטה בעלי .עצות היו
לאותו
ולא
אחד מהם יודע להשיא לו עצה כזרש אשהו ,שאסרה לו
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לפני הסן
,
ל
א
ר
ש
י
רחטים,
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ו
כסא
אסרו
ל
ע
הדין
דין
מלאכי השרת רבון
העילמים אם ישראל אובדין מן העולם והתורה בטלה אנו מה תהא עלינו ,שלא
בראת שסים וארץ אלא בשביל התורה ,שנאסר אם לא בריתי יומם ולילה חקות
שסים .וארץ לא שטתי ('יעי' ל"ג כ"ס) .אטר להם "קב"ה יפה נעשה להם ,שלא
קדשו את שמיביטי נבוכדנצר ועשאוני כשאין בי כח להציל ,אמרו לו גלוי וידוע
.לפניך שלא עשו אלא מתוך יראה ,מיד נתטלא עליהם רחמים( .ט) הקב"ה קרא
לכל עצי בראשיתן ואסר להן מי בכםיתן נפשוויתלו סמא זה עליו ,האנה אסרה
אני אתן אתנעשי שבי נמשלו ישראל ,ולא עוד אלא שפביאין ממני ביכורים לבית
המקדש ,שנאסר כבכורה בתאנה בראשיתה (פוסע  '0ו') .גפן אחרה אני אתן את
ן עלגבי הסזבחנ ולא עור אלא שנטשלובי ישראל ,שנאסר
נפשי שטמני טנסכיןיי
נפן פטרים תפיע (שליס ע'ט') .תפוח אמר אני שבי נמשלו ישראל ,שנאסר וריח
אפך כתפוחים (סת"ם ו' ע') .אגוז אופר אני שבי נסשלו ישראל ,שנאמר אל גנת
י " .)6אתרונ אמר אני שבי מקלסין ישראל לפני הקב"ה ,,שנאמר
%נוזירדתי (מסו
עץ הדר וגו'.
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נפשי שבי נסשלו ישראל ,שנאטר כערבים על יבלי מים (יסעי 0ט"ו .)'7
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הערותותקונים

יגס ס-י :ל)  6"7גדדם גיס גנרי 56עטריף 5נו ס! 6חסירום .סגים 6חויס ("5ז ע':.)3
(ו) תיו צגיו סל מען סיפרי סמלך .כמגיס "תריס סס '6ר 6י 3גו ס"5מן סיס גוערו סלע5ך,
ס 5פיו גוערין ס 5מ5ך ,ופי' גוסכן 431 '"53ל קופריס ,ועיין ערוךגסרין,
יותר נכון
שן גפרר'6
ע עם מעגלו כלו
גניימ"ג 61מל 5נגי סיון סעס'ן וס.פריס סלו לקרוס נקפלים סיי
יסממו 0קסריס וכו' ,וסיג סכסוניס גקר'6ס וו"'ל'סס ,סג6ער וימיו גקר"'ס לסגי 0ע5ךO'bltp ,
י 0סיר' ,6וחין גס גת"ם לזל
 65ג6ער( 656גקר6יס ,וככל סעפך נערך גקר"יס 0נ'6 6מיגר
קז 6מעמי קפר 1'DDD 5"5 ~S1b ,6ותפריו16 ,
סOסDר9ג'ו-pס כסודוגןריופמגפויגעיקספלעטפררל'ס6ממיועתסלפגיסהפטוכ
יי  ,hrtDונגערה עגילם כ'ו ע" 6סווס' עותק,
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פירס"י ס 'DWD 10,ססר 6מכספר עזרה31 ,ע
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(ח) ד"51 6י5ס  6100עם כחיג 5עע5ס ען יענין וסוער גיס
נעלי עלוס סד
ומצער( :ע) סקלת קר 6לג 5ע5י .n'Dbll
למוסו רספ % .ע65סי תעקור ,ועיין לעיל
)~lpDומתחל למלו חכמים ,ועיין 5עי 5כפקוק וסרר
גפורם  h).hגריון פ"נ (כ" )510 6גע660 65ונל
לו גרס  1DDhמו 63מצער סדוע 0ק5ת 5וס 6נ3 5סגגון 6חר וישם נסערות ס5י ,ועיין גס3פגיס
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לא.

ארז אטר אני שבי נטשלו ישראל ,שנאמר כארז בלבנון ישגה (תעליס,י
נ י'ג)י
תטר אסראני שבי נמשלו ישראל ,שנאסר צדיק כתטר יפרה (ס :מס) ,מיד ב44
קוץ מונד ואמראני קוץ ורשעים משולים כקוץ ,שגאנ1ר ובליעל כקוץ מונד כלהם
(ס" 3כ"ני') ,ואופר טובם כחדק (עמוס ו' ד') ,ואומר דרך (אויל) [עצל] כטשוכונ
חרק (מסל' " 1lrvט) ,יתלהעלי ,באיתה שעה בירך הקב"ה לכל עצי בראשית .סיד
שלה
הרשע לסוגת (י) הנגר ולבעי הגזר ואמר להם בחרולי עץ גבוה המשים
,
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א
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אטה כדי
בני
שלך ,עלה וסדר את עצמו עליו ,השיבו גבריאל נאה לך עץ זה לעצמך עשיתו,
מתוקן הוא לך משקת ימי בראשית ,מיד הלך גבריאל אצל אהשורוש ונדנד שנתו

הטי

(י )6וחבטו ם שבעה פעמים ,באוהה שעה עמד אחשורוש להרונ (י )3שלש
כתות אחת של נחתומין ,ואחת של טבחים ,ואחת של טשקים ,אמרו לוספנ מה,
יונינו.
פן העולם ,אסרו לו אד
אסר להם שסם המות הטלהם לי להרגני ולאבדני
הםלךי מן הלחם שאכל המן ואסתר אכלת ,ומןהיין ששתו שתיהה,ילכו ויראו אכו
המן ואמהר בסדה הזאת יפה אהה עושה לנו ,ואם לאו אנו לטה נהרגים ,הלכו
וראו המן ואסתר שלא היה להם צער ,סיר שלה והביאולפניו את הספרים ,שנאמת
ויאמר להביא את ספר הזכרונות דברי היסים ויהוו נקראיםלפני המלך:
א כתוב( .יג) כתב מיבעיא ליה ,אמר ר' יצחק נפחא שמשי מוחק
[ב]ריכןפב
וגבריאל כותב .אסר ר' אסי דרש ר' ש"לא איש כפר המרתא ומה
כתב שלסטה בזכותן אינו נמחק ,שלמעלה על אחת כסה וכטה :אשרהגיד טרדכי,
(יו) כיון שהיה נזכר לפני אהשורוש מעשה סררכי היתה שינה באה לו וערב לו,
וכיון שהתחיל לישן לעת הבקר ,חזר וראה בהלוסו המן חרבו שלופה בידו והוא
שנאמר .את מרדכי ,ונכנס שלע
מבקש להרגו ,והמו השכים לרעתו לומר למלה לתלות
ברשות ,נבעת הסלך משנתו ואסר מי בחצר,
ויאמר הסלך מי בהצר,
בהצר ,אטר אתשורוש הלומי אמת היא:
אמרו לו המן
מה "D'y
נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה ויאמרו נערי המל.
[ג] דיאמך הסלך
(סו) תאנא לא ספני שאוהבין את מרדכי אלא ספני ששונאין אתהמן.
[ד] ןיאמך הסלך סי בחצר וגו' אשר הכין לו( .טז) תאנא לו הכין לעצמו הכין.
[ה]דיאכןרן נערי המלך אליו הנה הסן עומד בהצר .אמר להם הכניסוהו מיד
ויבא המן:
[חןיאמר לו' הסלך סה לעשות באיש אשר הסלך .אסרלו הטלך ('ו) יודע אני
שבעל עצות אתה וכל הנועץ מסך אינו נכשל ,איש אשר המלך חפץ

הערותותקונים
5סליס ("5ט ע" )6נענעי סעחסיל קערו תכעיס וגק נקנטן 6חל( :י) למונח סנגר ולנעיסגור.
יני5קוס 8ססר ממז סחרגיט גע 65פ6פר 6קו 63והס סעס קל 6קוזזו רסע לעשיו לפסגזר
ני
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ו5נפ 5גור3 ,וד5י סיס לפגיו ופורס  635גריון ולסגינו חקר( :י )6ותניו ססס ס3פס פעפ
3עירפ  636גריון (י"ט ע"63 )3וסס סעס ירד נ3רי6ל 56ל 6ווסורוס וסיס סגרו מחו עעיגיו
ומונעי נקלקע סחו סעעיס ,וגילקוע לקמל רעו 6לף מז חב וס6ער לו ,לס סגירק 6סק'ס
ן מררם  636גריון פ"ו ("ס ע"( :)3ינ) גת 3וכיגעים ליס 6על
סעפים( .י )3מלס כסות .עיי
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 D791DDhעעסס מרדכי6 O')D .חריס (ל"תע')6י ועיין  636גריון (רף כ' ע'( : )6סו) מ6ג 6ל6
עפני 6 i')olbDס עורכי .עגילם פ" 1ע" h1Da11 ,6עונ 6זס 3סס רנ8 ,6כל 3ג"י ו:גונר 6חק4
י סנע~ 5זפ 6מס..
ג"כ סססיועה( :טז) מ6ג5 6ו סכין ~5מוסכין .נערף עם )"( :יורע*ג
עדרם
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ביקרו מה לעשות לו :ויאמר המן בלבו( .ים) הרשעים ברשות לבס ,ויאמר ירבעם

הטן בלבו (בסתר ו' ו') ,אפר נבל בלבו (סס5יסי"ך ,)'3

בלבו (ע"" 6ג נ"ך) ,ויאמר
' י"ג) ויאמר דוד
אגל הצדיקים לבן ברשותן ,ותנה היא מדברה על לבה( ,ס""6
,אל לבו (עם כ") "') ,וישם דניאל על לבו (וניכל  '6ח') ,שהן רוטין לבוראן ,רכתיב
ביה ויאמר ה' אל לבו (גריסים ח' כי ,)%והוא אחר טשלשה בני ארם שחשבו
יירבעם והטן ,בעשו בחיב
טחשבוח רעות בלבבם ולא עלתה בירן ,ואלוהן:
ש
ע
יבירבעם כתיב ויאמר ירבעם
,
)
בלבו יקרבו ימי אבל אבי (מס כ* ,ע' 6ו
.ובילאבסורעש
יתשובוגו' (ע" 3" 6ב"ו) ,והמן דכתיב ויאמר המן בלבו (פסתיו' ו') ,שתשב
עתה
בלבו שאין אהוב למלך אלא הוא ,אמר סי הוא זה שרוצה הסלך לרוממו ולגדלו
אלא אני הוא ,שנאמר למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני:
[ז] ריאמך הטן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות.
(יט) אמר לו אדוני המלך יביאו את הלבוש שלבש המלך ביום שמלך,
ואת הסוס שרכב עליו המלך ביום שמלך ,ואת הכתר שניתן בראשו של סלך
ביום שסלך ,כיון שהזכיר את הכהר נשתנן פניו של מלך ,אמר זה הוא שראיתי
בחלוטי ,שהוא מבקש להרגני ,וכשראה הטן שנתקשה עליו הכתר ,חזר בדברו
ולא הזכיר הכהר ,אלא יביאו לבוש מלכות ,ונתון הלבוש והמום( :כ) ד"א אמרלו
אדוני המלך יביאו לבוש מלכות שאריגתו בורק בירק חלילותבהרי חשך( ,כ )6ועוד
לבוש אחר אצטהרג שטו שהביאו לו לדריוש סטדינת הים:( ,נ) ועוד לבוש אתר
כלוך וירוק שמו שפירא קרן ליה נחשא סבא ,ואחד מגדולי מלכות יכריז ויאסר
כל סי שלא ישתחוה לזה ולא יכרע לזה חותכין את ראשו ,וביתו ינתן לבזה,
וככה יעשה לאיש אשר המלך תפץ ביקרו:
[י]ריאכמי
ה
ש
ע
ו
 4המלך להמן טהר קח את הלבוש ואת הסוס וגו'
כן למררבי
היהודי:( .ג)כיון ששסע המן כך נבהל ,אטרלו אדוני המלךלסי ,אמרלו
למרדכי ,אמר לו סי הוא מרדני ,אמר לו היהודי ,אסר הרבה יהודים שמם
טרדכי איזה מהם ,אמר לו היושב בשער המלך ,סיד נשתטח הטן לפניו
ואטר כל טהשבה שחשבתי על ראשי היתה ,הלא אדוני הסלך אני ואתה כתבנו
עמו ,אמר לו הין ,לך ועשה לו כן ,אמר לו הסן עשרא אלפין
להשמיד לו

יו

ול~

הערותותקונים

עדרם  636גריון (כ' ע* )6וסקר גפגיס 6חליס-( :ח) סרמעיס נרס1ח 35ס"3 .ר סקר 6ות ",
וסס*ו 6וח ח' ,קס'ר ס"ס פקוק 3י ,מסתר ר3ס פ" 6וח ג' ,סויט ערעור "ר 6וח :'3
(יט) "ער 5ו מדוגי סווגך .סגים "תריס ('5ח ( :(bunכ) ר"5 9Dh 6ו "סגי סערך י3י6ו קנוס
ממדרס סגים ""ריס  1)~lesזגס"ר
ונמכות ס"ריגסו 13רק נורק ח5'5ות נסרי חוסך .ים
יינוח ,ובכ"י מריעם עווע"וסס"רגסו
חסו
כמכרס  h)bגריון פ"ו (ג' ע" )6וסם נכונר סורגתו 35רק
65רס סר6סון נירוח גחכך ,ובכ"י ל6גו6ן וגכ'י פ"רוו 6גס "63ג כגרפס ס"רגתי לנרק קלית
בחסך ,ו3כ"' ק6ו3:ריטם ס6רנחו 5י5ית 35רק בחמך ,ומוס גסתנם סגסין מלפנינו( :כ )6ועור
לכוס 6חר "5טסרנ .סעו ססני6ו 5ו 5דריוס ונעך'כס סיס""3 .ג סס ועור "חר חי5טגיג סעו,

וס63תי סס נסערס ע' נסס סר 3סנוור ונסר'ן 3רי3 5") 5עכ"ע ס5ו מגס ר6סוגס  15ק"ו ס5*5
מעלס סרג מפוקר
"י5ענרנ פי' גגו עסי 53סין פרסי ,לכן יפ לסקן לפסיגוי5ינרג ,וכן
לוךע3ו6
יוק פפו
יר
סיסו
קרן
ת6315ur.6נג6ספלגלפיוסןסכפתרווףן מ5חררושק:סעו ספיולפ6ורוקלורניוןס55וסרוגחכם טי 3יכין'גי ,וסספסירי
3סערס
יחס 6טנ
ריג
סס
שי
5
ן מחרון ,וסרג 3ע 5טרוך סס5ס סס נלקק
י' 6ס63סי נוסח"וח סוגות ורכיי ,ו5כ6 nlhppl)o 5י
**כ לפרם סע6וור סססוס וסננסונם( :כג) ניון ססווע סטן כך גנס 5וכוי 6ער  15עי סו 6ערלני
וגו' .כעין סחח5ס סו6:ער גע 65נ*כ נעגי5ס ע") רע" 536 ,6שעקור ס6נ ד3ריז עסרר" 6פ'ג
עזם

(יי)
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לב

ככרא הכסף יתיהבון ליה ,ולא יתעביד ליה כן ,אמר ק'יה אלין יתיהבון ליה ,ועל
בל ביתך אנא משלט יחיה ,והדין יקרא לא יהמנע סיניה ,אמר המן עשרבניןדילי
יהון רהיטין קטיה ,ולא יתעביד ליה כן ,אטר ליה את ובנך ואתתך תהון ליה
'עבדין ,ולא יתטנע הדין יקרא מיניה ,אסר המן גבר הדיוט הוא ,יתמנא ול הדא
.מדינתא( ,כר) או על ריסתקא תדא ,ודין לא יתעביד ליה ,אטר אנא משליט ליה
על כל טחוזין ביטא וביבשתא ,ודין לא יתמנע סיניה ,אמר הטן טבעך וטבעיהייזיל ככל טרינתג ,שין לא יתעביר ליה ,אמרליה גברא דשיויב ראשי מן קטלא,
טבעי וטבעיה ייזיל ודין לא יתמנע מיניה ,אמר המן (גס) פרודתקין ואיגרן
דשדרנא לבל טדינאהא יבמלון ,ורין לא יתעביך ליה ,פרודתקין יבמלון ורין לא
בו ונהם'
יתמנע מיניה ,כיון שראה אתשורוש שהוא מתקשה עליו' כל כך ,מיד נזףעליו כאריה ,ואטר לו אל תפל דבר סכל אשר דברת ,וקרא לשני סריסיו לאבסור
.ולחרבונה ואסר להם הזהרו שלא יפיל דבר מכל אשר דבר ,ועליו הכתוב אוסר
חטאת פיסו דבר שפהימו (ילכדו) [וילכדו] בנאונם (חספס נ"ט י"ג); ואומר יתפשובמזימות זו תשבו (מס י'  ,)'3שהרי פיהו ומחשבתו גרמו לו:
?יא]דיקו
ק המן את הלבוש ואת הסוסוגוע(כו) הלךלביתגנזיו של סלך ,ומשך את
הסוס בעצמו ,ובא לו אצל מרדמן( ,בו)כיון שתאה מרדכי להטן הרשע
בא לקראהו והמום בידו ,אסר דומה שאין הרשע הזה בא אלא להרגני ,אמר
לתלמידיו ברחו לכם ,שלא תכוו בגחלתי ,אמרון ליהבין מחי ובין ממית עמך אנן,
אתא ההוא רשיעא אשכחיה לטרדכי דקא יתיב ויתבי רבנן קמיה ,וקא מחוי להו
וכלכות קמיצה ,אסר לון במה אתון עסיקין יוסא דין ,אטרון ליה בטצות העומר
שהיו ישראל סקריבין בבית המקרש ,אטרלון בסה הוה הדין עוסראדירבון ,הבסף
:או דיהב ,דחמין או דמערין ,אמרין ליה דסערין ,אטרלון וכמה הות טימא דיריה,
בעסרא קנטורין[ ,או] בעסרין קנטורין ,אמרין ליה סינון סיגון בעשרה סעי ,ומה
הוו עברין ביה ,אמרון ליה שקול מלוך קומץ טיניה ומקטיר למזבח ,אמר להו
.ליחי מלוא קומצא קמחאדידכולידחינהו לעסרא אלפי ככרי דירי( ,כח) אמר ליה
עבדא דקנה נכסי ,עבדא דמאן נכסי דסאז( ,כס) כדר'ב חסדא דאמר רב חסדא
זה בא בפרסובילי וזה בא בפרסוביטו( ,ל) אמר ליה קום לבוש הני מאני ורכוב
.הא סוסיא דקא בעי לך מלבא )65( ,אסר ליה ומה את מבזי במלכותא ,אית בר

סוהף.קרותותקונים

ע"ס ,וססעסן עיד גסחטח ? IDעד
מפסוק  65ע65חי מעקור( :כן)  16ע 5רסחק 6מר,6
פי' למות וסוק  16כפר נלסון סרסי ,ועיין עלזך ססלס נערך רסתק; (כס) פרודכקין '61גרן.

ים לסקן סריזי1פין  16פרוסיגפין ,ספי' 3לא רם וגוירת( :כו) סלך לניח גנויו סל עלך ופסך
6מ סחוס נע5עו .סתמלח סע6ער ( 610עדלס פגים 6חליס (ל"ח ע"6
)ס:קם(כו) כיון סריס ערדגי
לסת .סוו6ו:ר )3 O)Dע7רס 636גריון פ"ו (נ' ט" .)3ופסיקתםיר"כ פ העווור רף ע"6ע")4וססיקח 6לנחי סטופר ,וי"ר מכ"ח:(1 ,דרפ "סהר רגם פ"י נפסוק עמר קק ,וילקוט "מתל לונו
56ף ג"ח ,ועיין ונגבס ט"ו ע' ,6וים מיגוייס סרנם ,ועיין בפניקס" סס נסערות ס5י:
דינד
ן גססי רעצן .סו 6עגוור 6ו:גילס ע" 1ע"6 6מל
(כח6 :ער 5יס ע7 673קגס נכ
ע3דסילכע
 otsר-4נ ע3ד סקנס גכסיס
'כרו"גכק'ס לעי ,וגגמר 6עגילי :כ"י סגירתן כמו  b10Dלפגינו
שער ליס
דקגס גגקי ע3ז 6רוחבן גכס' רמצן ,ונל"ן ד"ק ש"ג ע"( :)6כט) כדרג
67מר רנ קקו6יי
*"
 :נ 6גפיוסנ5י ווס  63גסרוווניטי .וס סופיף מעתיר מגעגע עג'לס ס'וקפעקין
,
ול D1h 6וגס סייכות לסע6מר ער 3חק5 67ג*ן( :ל) חוור 5יס קוס לנוס .פסיקתך סס וגס
געקועוח סרסעחי ,ומס גוו65לפגי זסכיון רחש ען  ttssnיסווקדר סנט ג5סון 6סר סו3 6גער6
עוג'(ס (ט"ו ע'* )6(( ?)6ער ('ס ומס 6ת ענוי 3מ5כות6 6ימ 3ר גס (3ים לנוסים דעלכ 6דל6
קק,

ענד.
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נש לביש לבושיה דטלכא דלא מאחי ולאשקיל סזייה(',ל )3לא יכילנא עדדעיילנח
לבי בני ואשקול למיייה ,דלאו אורח ארעא לאשתמושי' במאני מלבותא הבי,
(לנ) שררה אמהר אסר~ינהו לכולהו אומני ולכולהו ביבני .עייליה איהו לבי בני
(5ך) ואסר זוזיתיה ואסחייה( ,לס) שדד איתי זווא מביתיה קא שקיל ליה אייה,
כי הוה קא שקיל ליה בניד איתנת .אטר ליה מאי קא טיהנח ,אסר ליה גברא
דחשיב ליה למלכא מן כל רברבניה (לי) לישויה ספר ובנאי ,אסר ליה רשע ולא
ספר (5ז) של כפר קורינוט היית ,תאנא המן ספר של כפר קריינוס היה עשרים
ושתים שנה( ,לס) ואיבא דאמרי אמר ליה ומאי היא שאילא לך ,לית אנא חכים
אבויי דההוא גברא שחיק ממיא דמן כפר קריינוס והוה ספר ובנאי (לע) והוה עבר
מטגתון ,ואה טשכה אלין מני ספוראמן דיריה( ,ע) כדשקל ליהבסזייה[ ,לבשינהו
למאניה] ,אסר ליה סק רכוב ,אסר ליה לא יכילנא דכחיש הילי מתעניתא ,גחין
ליה סליק עילאויה ,בהרא דקא סליק בטש ביה ,אסר ליה לא כתיב לכו בנפוץ
אויבך אל תשסה פן יראה ה' ורע בעיניו (עפלי פשוי") ,אטר ליה רשע הני טילי
בישראל ,אבל באומית העולם כתיבלן ואתה על במותימו הדרוך (דוריס 4ג כ"ס).
בהרי דקא סטטי ליה ואזיל בשבילא רבי המן ,קיימא ברתיה אאיגרא ,סברא האי
דרכיב אבוה ,והאי דקא מסני בפרעיה מרדכי ,שקלא עציצא רבית הכסאשריתיה
על רישיה ,דליעיניההזייה ,כיון דחזאי דאבוה [הוא] ,נפלה מאיגרא לארעא וסתה.
והיינו דכתיב וישב מררכי אל שער הסלך והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי
י
של
אב
(ע )6אסר רב נישב מרדני ששב לשקו ולתעניתו ,והפן נדחף אל ביתו רא

הערותותקונים

סמי .סו 6כלמון ספקיקת 6ו 536גריון ,ולימם גגער ,5ומעלוס ,ול 6פקיל עוייס"לימה פס ,ופי"
עזייס סער ,ומלגוסירוסלעי וגלחת"ת ר6סס (דנריסכ' 6י* )3ותקמר י
קנת*1
יי
ם  b'hrSnדכיסס ,וכדפעס
פס ונ 636הריון 6יס נ? נס לנים כלילם 7עלכות 6ול 6ממסר( :ל)3
4
יל
" עי
ל3י 3ניכו' .סו 6למון סגולם ענילס פיז ( ibtDלב) סורס שקמל .גערכןיכ
י:
מס
ס (לך) שוקקה
ן 9pb
זחימ*סש זס לית3 6גער6ו לק סו ,hnptpD~ 6גסס שנירקם"פר זוגותיסb)h1 ,שייו
וירסיס ,וככ"י ק6ענויסם
6קל זוזתיס ,כמו סס3י 6סעסרל ,וסוף מעלס 6ער ס3י 6מערוך
קל
רע
יו
נע
הר
ל בפסיקתם כ
ערךזיםיזי
" גוס עניר 6קל זוגסתיס ,ס' 6ווסתית פי' עכגסיס ,וי"מ 5זור.
ומעירותי כמערס ק"ו 3פקיקס 6סס ערגלי מערוך 6גו לטויס סתיס,ס"' 3 S'5Dפקיקח 6זוגסמיס
וסי' נל"י מנגרס ,וגס ים למקן נערוך סקל h~p
י
פ
יו
נע
_
מיפק
זוסתא סונפיירקג6יונכיערסויךגרזוזסממניוסר,ס,ופויעייןיןע
פרך זסמ ,6ועיין נס נעוספי ערך זגס סנן סיסס לסניו
לסערת
סס נ6ליכומ .לכן לפגינויוזיתיס סו 6כעו זוקתיס סס3י 6סערוך( :לס) סד "ימי זווג
י נ"י סגילק* זווע,
3נמר 6סגילק Srh1 6ופיחי  6111עניס ,6ועיין דשם ע"נ ע"נ סגם 3נעל6
וכן לקיתי לערוך ערך זוו 6סני 6סע6ער ענבלך ענילס וכפג פי' סייגו,וג מל עקפריס ב
(לו) ליסויס פמר וכגצי3 .נער ')bis 6וספר ,וסכל "חד כי גע 65אנס נירק6ומ נלמ'ר ונחקרתן
געל סערכן( :לז) סל כפר קוריגוססייס3 .נער6עגילם כפר קוקוס ,וסעירופל
סלעשדן 1פי' )~es
גסקיקח 6מערס ע* 3כ* גחפנרו ס"ומיוח י"נ וגעסס צי 1ען קייגוס געפס קוקוס,
ן
י
י
ע
ו
י
פכס3מי 3פסיקס 6ויחי 3מ5י סלילם סערס מאס על ססס קרינוס .וכעת רציתי כ" נס 3נעע
ר4
סגכוגס קריגוק ,ועיין דשס עשג עי 3ועשס סערס ס'( :למ) ו6יכ 6ז6ערי כוץ זס
כס'י
סר
מוסיףסנמיער"
"ר  bnptPenדרך פסו וגע 65גס  6363נריון (ע 34עש btb )6ו5ימ 6ג 6מכיס ל36וי
דס6י נ3ר 6מסיק סעף [יסוס] דלגי וספר ככפר קריגוס ו5מ עסכמ עצני קפר 6דידיס ,ס" וכי
י עכיר לאיו סל 16ת 1סלים יספקו ע5עומיו מסיס 3על עלסן ועגלם לכפל קליגוסי6תס.
6ין"ג
נסקיקת6
ע"5מ כלי סגלות סלו. (DS) :וסוס ע3ד סעכסון 8זס
נליון ,ולית 6נס
סכים לסיעח"6
וור
" ג"כ וסות פסיד
נם
"ל
נו
וג
ו
הו"ל סוף סכשמ ,לק ל6
י6יסענסעילעווךמ עסלגךסיסססלכמטסויןר 6ח ספיער סו6מסת
יס
קסכסון ,וכתה סי' תעלוק
"יעומס 16חו ,וכמג סעוספי
ס" מי"פר 5ססיר ו5גקוס"
ססיפר ,וגנוקק16ת דירן כוייל גסיעו נעלוס וסוט עגיל
שעכעון( :ע) כךסקל ליס נעואס .מנילס ס" 1ע( ?68ע6 )6על ל .3גנעל6 6על ?נ טסת,ועיין

נישי

ישק
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*פאת

פרש"י

אטתף'

לנ

וחפוי ראש ,אבל על בתוויחפוי ראש מדבר שאירעו( :ע )3כשהיה טררכי שכב
ש הסוס התחיל מקלם להקב'ה ואומר ארוטסך ה'כידלותני וגו' ה'אלהי שועתי
אליך ,ה' העלית מן שאולנפשי(ססליס ל '3ג'  ,)'7ותלמידיו מה היו אומדים ,זמרו
לה ,חםיריו כי רגע באפו (סם סס מן ,אותו הרשע מה היה אומר ,ואני אמרתי
ונשלוי ,ה' ברצונך העמדת להררי עוז (סס קם ו' מ') ,אסתר טה היתה אופרת,
אליך  '8אקרא :מה3 .צע בדמי (סס סס ס' י') ,ישראל טה היו אומרים; שסע ה
והננק הפכת ממפדי לטחוללי ,למען יזמרך כבוד ולאידום (סס ססי"3 .)3"6ענ :אמר
ר' פנחס בקרית שמע היה עוסק ולא הפסיק לקום ,שנאמר לסען יזמרך כבוד
ולא ידום ה' אלהי לעולם אודך (סכ סס י"ג):
[יב] רישתן מרדכי אל שער המלך( ,עז) מנא הא מלתא דאסרו רבנן הרי שהיה
מתענה על צרה ועברה ,על חולה ונתרפא ,הרי זה מתענה ומשלים,
דכתיב וישב סררכי אל שער המלך ,אמו' רב ששב לשקו ולתעניתו:
ך המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קרה
וחונן'ויאסרו לו חכמיו.
[יג] דיכשט!
חכמיו ,אמר ר' י
כל האומר דבר
(תם) קרי להו אוהבוו וקרי להו
תנסה אפילו באומות העולם נקרא חכם .אמרו ליה [אם מזרע היהודים סררכי
וגו'] ,אי טשאר שבטים קא אהי יכילה ליה ,אי [משבט יהודה] טבגימין ואפרים
ומנשה קא אתי לא יכילת ליה ,דכתיב אפרים ובניסן ומנשה עוררה את גבורתיך
(תעליס פ' ג') :לא תובל לו כי נפול תפול לפניו( .עו) דרש ר"יהודה בי ר' אלעאי
שתי נפילות למה ,אסרו לו אומה זו משולה בעפר ובכוכבים ,כשהם יוררין יורדין
עד לעפר ,וכשהן עולין עולין עד לכוכבים( :תי) אסר ר' פנחס בשם ר' שמואל
בר נחמני מסורת אגדה היא בידינו שאין בני עשו נופלין אלא ביד בניה של רחל,
וכן הוא אוסר אם לא יסחבום צעירי הצאן (יימ" כ"ט כ') ,ולמה הוא קורא אותן
כך ,שהם צעיריהם של שבטים( :חח) וכן את מוצא שכל זמן שישראל יוצאין
עמהן מבניה של רחל ,שכן אתה מוצא במשה
למלהטהאין יוצאין עד
יד שזווג'עמו מבניה של רחל ,שנאמר ויאמר משה
וגיע
וק
מזל
שמ
שלא עשה מלחמה עם ע
אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק (מעות
" ט') .אמר ר' פנחס וכי
יהושע צא הלחם בעמלק,
עלה על דעתך שמשה וכל ישראל יושבין ואוסרים לי
אלא  ~ebשירע סשה שאיןבני עשו נופלין אלא ביד בניה  bwרחל .וכן את מוצא
שלא עשה מלהמה עפ זרעו של עשו עד שזווג עסו מזרע רחל ,שנאמר
בבד
נהר) [עדנה] יוזבד וידיעאל ומיכאל
יתו אל ציקלג נפלו עליו טסנשה
וכ
ל
י
ע
(
ויוזגד ואליהוא וצלחי ראשי האלפים אשר למנשה (י 6"0י"ג כ" ,)6לכך כאטר לא
תובל לו:

הערותותקונים

ג '4לי 50לעלת טסת"( :עג) כסייס וגרזני רוכז טל
דוס ע"ג ע' 6נסכית ג' מגס
נפסירקנתי 6פס ע* 3כ*1 ,34ג (כ" 6ע"( :)6מג) 6ו:ל ר' סגחפ.
 PWoקפפיל  nspnלסק93ס .פ
 bnSn 60דלדלי לנגן סלי מסים מתפיס ע5
ס ע)4
פפיקמ181 oe 5ין פסהסיי
ג*
יג
לק:סע(*עעיל)סע
ה לעכו לרגן  'pwJ bsnתכג'ת דף " ע' 3תגל
5יס ועריס .ע"5חז תעקור,
י
מסיס 5
וגסרפ 6סרי ו 0עמכגס ועסליס ,ו3גערtS1an 6
*נ* 8ל סקס ופ3ל 0ע5
עי
ע
עמ
~
s
w
o
י לסו
ק הס3היפכי  56פפר מעלך *זר ססמ פ"נ  1pDSולמעגימו( :עם)
ר
ע
י
ג
י
מא ע61
י
ק
ז יסודם 3ר  .1bDShעניתן פס( :עז) '6ר פגחק
אוס3ע ,עגי 45סעו פ( :64מו) זאפ,י
י
ש,
ס)
63
כגור (כי 4פף
~3 Shlbר )*3 tv)noר 6 afwופ ז' ופע 016 01פ' ,פסיקתת ולזג
*
ק
ת
י
פ
חנסווו 6ר nsb 65פעו ,ומגחופ 6ס 04 65סעו( .:עת) וגן 6ת מ 651פכל זעןIמnיSמnרrbl" 5P6D
שגות אסתר
5
.
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אגדת

א

אשהי

אסתר

[יד],2נודם מדברים עמו וסריסי הפלך הגיעוויבהלו להביא את המן( .עט) [מלמד]
שהביאוהו בבהלה אל המשתה' אשר עשתה אסתר (ג) זה שאסר
הכתוב פבהה פ5הח מסכהיינה אף ערכה שלחנה(עכלי ט' נ') ,אסר ר'אבאו [זו]
אסתר המלכה ,שבשעה שהגיע צער לישראל ביטי מרדכי ,טה עשתה אסתר
המלכה ,עמדה וההקינה סעודה לאחשורוש ולהטן הרשע ,ושיברה -אותן ביותר,
יהמן הרשע סובר בעצמו שתלקה לו כבוד ,והוא לא היה יודע שפרשה לו מצודה,
שמתוך שישכרםהיין (ג )6קנתה לו מיתה. :אף ערכה שלהנה ,שערכה לה שלתן
בעולסהזה ולעולם הבא ,ואיזה זה שם טוב [שקנתה לה בעוה"ז ובעוה" .]5כיצד כל
המוערים עתידין ליבמל ,אבל ימי הפורים אינם בטלים [לעולם] ,שנאסר וימי
הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים (יספר ט' ג"ח):

פרשהז.

[נ] דימומך הסלך לאסתר גם ביום השני )6( .יום ששה עשרבניסן היה )3( ,כיון

שאכלו ושתו אטר לה המלך מה שאלתך אסתר ומה בקשתך ,אסרה
לואיוני הסלך אם על המלך פוב איני שואלת אלא את נפשי ואת עטי ,שבא
ארם אהד וקנה אותו להשמיד להרוג ולאבד ואלו לעברים ולשפחות קנה אותנו
הייתי מהרשת ,שנאסר כי נסכרנו אני ועמי להשמיר:
[ד] נסכרנו אני ועסי( .ג) ר' מאיר אומרהיו מהזרין לבן ישראל למכרו ואפילו
בדינר לא היתה בריה קונה אותו ,שהיו אומרים מה נעשה לו לקנותו
ולסחר הורגין אותנו ,ונהקיים סה שנא' והתמכרתם שםלאויביך לעבדים ולשפחות
ואין קונה לריפים :(Onpכי אין הצר שוה בנזק המלך .אסרה לו צר זה אינו
יי) דקטל לך ושתי וקא מהדר עילוה דההיא אתתא להיקטלה:
שווה בנזק המלך,כ"(
[ה] דימומך המלך אהשורוש ויאמר לאסתרהמלכה( .ס) מאי ויאמר ויאסר ,אסר
ר' אבהו מלמר שבתחלה היה עומד ביניהן מתורגמן ,כיון דאסרה
ליה משאול מלבא קא אתינא ,אשתעי איהו בהדה ,שנאסר ויאסר לאסתר מי הוא
זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן:
[ו] רוזאמך אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה( .ו) אסר ר' אלעזר מלמד שהיתה
מראה כלפי אחשורוש ,ובא סלאך וסטר את ידה כלפי המן ,והמן
נבעת טלפני המלך והמלכה:

כי

הערותותקונים
לעלחעס כו' עד קוף טססוק bS ,ע65מי ספקול( :וזע) ע 7:(5ססני6וסו 33סלס .עגילם עוז כ":6
(ג) וס"ס טנסס ס3מס 6
י 6ות ( :'3ג )6קגמס 5ו וניתם .גע7רס 'SDD
16פמס'רלע36וסלוס :.מו(רג3ס)ככס.ל(ידפכ"
ל סמוכדיס
ל 36ל יעי ספורים o~b
עגי
סנירס 6קגסס לס
ים וכול  ohl.גל סמוע7יסימיו
ס
יר
תפ
לסריס .פפ" מעורס יסד מסייען ל' 56יעזר סקליר גקילוקעל
י
ד
י ססוריס  65נגטליס" וכף .ועיין 3סףמ סרסנ' 6עי' *5ג 6 Sh~nומו פל סע6פל
גע5יס ימ
עסע7לס סוס ומס כססינ נעוג עכס תעב:
סלדכן
ססס עמל תיקן סיס .סולק סיג ומס סנילק 6ס3עט עפל גגיסןן וע"מ
ח)
3ס
 .וכסולם לקתל לגס פ"י ד'ס ויקפל ספן ג8על ג'ע וס3י6וטו לקכור
3י6גוייוס מסט
r
~
g
'
י
ס
עפל וגיתן )3( :כיון ס6כלו וסמו .פדלים מס( :ג) ר ,עמיל  .9mbל 6מ65סי מעקול:
) דקיל לך וספי3 .גפל 6עגילם  tugטף 6סו 6כמגגון 6סל"31 .ן '73ק פ"נ ע"ג וגסערס :'6
(י
(ס) ע8י וייועל ויצלל '6ל 36סו .מגילם ס'ו ע'( : 6י)'; "6ל  ,1tnSbענילס סס :

יים

עקים
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ענדת

פרשה

1

אסתר

לד

[ח] להמלך שב מגנת הביתן אל בית משתה היין .וכתיב והמלך קם בהמתו
ססשתה היין )1(. ,מקיש שיבהלקימה ,טה קיטה בהיסה ,אף שיבה
בחיטה :אתו מלאכי [השרת] אידמו ליה כגברי (ח) וקאעקרי אילני ושדו בבומתנא,
אטר להו מאי האי ,אמרו ליה אנן המן פקידינן ,אתא לביתיה והמן נופל על
המפה אשר אסתר עליה ,נופל נפל מיבעיא ליה ,אטר ר' אלעזר מלמד שבא
סלאך וסטרו והפילו עליה :ויאמר הסלך הגם לכבוש את המלכה עסי בבית.
3ע) היינו דאמרי אינשי וי מדברא וי ממאתא :הרבר יצא מפי המלך ופני
הסן חפו :ד"א הגם לכבוש את המלכה .אמר הסלך ,הרשע הזה לא דיו שקנה
את אשתי ואת עסה להשמיד להרוג ולאבד ,אלא אף לבוא עליה:
[פ]דיאכזך חרבונה אהד מן הסריסים )'( ,אסר ר' המא בר חנינא אף חרנונא
הרשע באותו עצה היה ,כיון שראה שלא נעשתה עצתו ברה .והיינו
דכתיב וישלך עליו ולא יחמול מידו ברוה יברח (6יו 3כ"ז כינ) :גם הנה העץ אשר
עשה המן למרדכי( .י )6אמר לו אדוני הסלך יש עץ אחד בביתו של הטן נטלו
מבית קדש הקדשים גבוה הטשים אסה ,מנין שהוא סבית קדש הקרשים,
(י )3שנאמר ויבן את בית יער הלבנון מאה ארכו וחמשים אמה רחבו ושלשים
אמה קומתו (ע"6ז' ל)( :יג) ר"א קורה אחת היתהבבית פרשנדתא שנמלה מתיבתו
של נח(( ,יד) שכך נאמר בה תסשים אטה רחבה (מתסיס ו' ט"ו)) :ויאסר הסלך
תלוהועליו( .טי) נתקיים עליו טה שאטר דריוש די כל אינש די יהשנא פתגמא
דנא יתנסח עא טן ביתיה וזקיף יתמחא עלוהי (עזך 6ו' י' .)6ועליו הכתוב אומר
הופר גוסץ בו יפול (קמלהי' ח'):

הערוהותקונים,

(י) עקים סינ לקיטס .גמרך ( :ODח)
עקלי 6ילגי ומיו ג3יסמג3 .6גער 6וק 6עקלי
("ילגי ר(ונזסכש,
"ברס ו' כי כסרני גיר%9יפ  bt'Sלתלע ונוקסג:6
קס
וכ
י וכיין שרינן רף פ'ג ע"כ ו
'5ת 6למלח מיינו 67מרי הינסי וסגילמ6
(ט) סיגו שערי "יגסי וי ע37ר 6וי
י
6
ת
ע
ע
 ot)v)nמנ
ען
גו
גח
י וגנרל.
ר ",ונר'ס סס מ"ר ע" 6סניף נ"ב נ.6זס כ"י
 ODויי ענית6וי
מ7גל6ווי עעתס6י',ווועייין מירסווי6ג6גריון פ" 1סערכן"
' עם  'nb)DDמכ"י ק6וננריטכ:
סג'רס 6ווי
6ף חרכיגס 63ותס ע5ססיס( .נגילס ח"ז  ,htDומס סגירק'6 6ל מלעור
(י) "6ר חע3 6ל
וכן סונף "73ק חגיג"
סגירתך '6ר חע 6נר
( :י 5"6 )6דרוגי סגולך ים ען
(יןףנוטנל"ור מענ"י6ס) קרס סקרסיס .סדריך פ'גח
י 6ית 6כך 63ותס סעס עם עמס
גס
יס
גו
6חו שיחו ס 5סמ
יפיסו זכור לט 31ניג'ס כחר3ונס 6חר עסריסי סעפך "6ל ים ען נגימו  50מען ונניסקימי
קקדסיס ,וכן סו 6סגי' ככ"י 6קספ"ררען ממדרם סוס ,וסיין שנ"מ ס* 6עסלכות ענילס 6וח ו'
ססכי 6ירושלמי '6ר תגחוס מרגוגס זכור לטונ ומלטס כן6על ויקער חר3וגס 6ח56 6יסו קירתי
 Dn:Dקריך לותל
ליס כחרנוגס ,וגוס ספנים מירוסלמי עגילם סו 6סוף פ"נ ,ולגוגינו סנירפ'"6י

קרכונס זכור לטונ ,וכן גמרלס "3ר ליס פע'ט ,ועירס סעו6ל פ"" 6ות 3י ,לגי פנחס 6ער
חרכוגס זכור לסוג ,וכעררם מסתר לנס פ"י מסוק ופעלך קם כמונתו עס עסס 6ליסו זכור לעוד
ן לוער קרכוגס זכור לעוד,
גועם למר3וגס 61ער לו"דוני מעלך  oaמגס מען וגו' ד"6ר פגמם(יי
ך לוזיר חרנוגס וכור לסוג( :י )3סג6ער ובן
וכן 6ית3 6עכף קופריס פסו סגו""ר פגחק "רי
6ת 3ית יער ס35גון וגוי .ו3פדר' 6מו 63סכתוכ ו6ס "ולס סעעוריס עסס חעסיס קונס שלכו
זס נניח יער ס35גון כחיי( :יג) ד* 6קולס 6מת סיתם גרית פרסגדת6
(ע" 6ו ,ו'),
"
ל
ק
ע
ו
מגטקס ונתיחסו סל גח .סו 6ומירס "6ג ס"ס גסקוק וייטל סד3ל לפגי סען ויעס סעןיס 16עליס
סרסנוח 6גגו סיס סגעון 3קרווני 6וסנים עחינתו סל גח,
3לח3ס כעדים.פגים "סריספיס
וו
עו
יעז 6לף נ"ו ,וכןוו
ל"ו ע'ג ,ועונש כילקוע 1npb
כנ"ג נילקוע כסלח רגוז רגעו וע5ויין
*עורם שסתר" וסוף כמררם פגיס 6חריס סס ,ופת עדלס "סתר רכס לש ר6ס הינקוט:
('ד) סכך ג"כר נס מעסיס "עס רסכ .:ים לעיווק( :עז) גחקייס עליו וגס ס6על דליום.סיין
.

יף

סיף

כמדרס
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אסתר

68
אנדח
פגש"
[י] ויתלל את הפן .לעו) זה שאטר הכתיב אלהיט ה'חילי,זישם רגלי גאולות
לליקוק ג'  ,(DWלא נאסר כאיל ולאכאזלים ,ומהת"לבאילות'( ,ו) כשתי
אילנה ,כשחי נשים צרקנוות שנמשלו באילות; ואלו הןו יבודה ואטהר ,דבורה
משבט נפתלי ,שכתובבואילה שלוחה (נל6סיתעיט:ן ,)6ועמתךנתיכ בה.לטנצה על
אילת תשפר (סס;5ש פ' *(?h 3ולמה נםוחלו;.באיילות ,מו) אמר ר' יהודה בר' סימון
את טוצא בית שיש בו נחש (מתננין) [טעשנין] בו מן הקרן של אילות ,ומן

ז

הטייער של אשה ,וסיר הנחש בורח ,כך דבורה ואסתר ,דבורה לא זזת רגלה עד
שאיביה לסיסרא ולכל חיילותיו ,ואסתר לא זזת רגלה עד שצלבה להמן ולעשרת
בניו ,לכך נאסרוישם רבלי באילוח .כשתיאילות ,ולמה בנקבוה( ,נ) אמרו חכמים
בשעה שהאילת הזו צמאה היא חופרת גומא וקובעת קרנית לתוכה ועורגת לפני
הקציה מתוך צרה ,והקשה מעלה לה את התהום ,והתהום סעלה לה את הסים,
שגאסר כאיל תערוג על אפיקי מים וגו' (תעליס ע"ג גי) ,כך אסתר בשעה שגזר
הטו הרשע גזירות קשות על ישראל ,התחיל עורגת בתפלה לפני הקב"ה מתוך
צרה ,וענה אוחה הקב"ה ,וכיון שראה דוד שהקב"ה עונה האילות ,ונמשלה אסתר
באילתג התחיל סורר עלגה טזמור זה למנצח על אילת השחר מזמור לדוד )a~Srn
) 'OUטה ת"ל אילת השחר( ,כ )6אסר ר' אבהו מה אילה זו קרניה מפוצלות
לכאן ולכאן ,אף השחר מפציע לכאן ולכאן( .כנ) תניא רבי אוסראינו דוטה תימור
של לבנה להימור של המה ,תיטור של לבנה מחטר ועולה כמקל ,תימור של
חסה מפציע לקאן ולכאן( .כג) אסר ר' זירא עסה נמשלה אסתר באילה ,לומר
לך מה אילת זו רחמה צר וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה ,אף
אסתר היתה חביבה על אחשורוש טל שעה ושעה כשעה ראשונה( .כו) אסר ר'
אסי לטה נמשלה אמתר בשחר ,מה שחר זה סוף כל הלילה ,אף אסתר סוף כל
הנסים .והאיכא הנוכה ניתנה ליכתב קא אטרינן( :כס) ד"א למה נמשלה אסתר
בשחר ,לופר לך טה ,השחר הוה בשעה שהוא עולה הוא טאיר לעולם בשעהשאין
רשות לא להמה ולא ללבנה ולא לכוכבים ולא למזלות ,כך אסתר האירה לישראל
בתפלתה בשעת צרה כשחר ,לפיכך הוא פשילה בשחר( ,כו) ועוד פה השחר
הזף כשהוא עולה עולה מעט מעט ומוסיף אור ,כך היתה גאולתן של ישראל ע5
י אסתר מעט מעם .,כך היא אוסרת למרדכי לך כנוס את כל היהורים וגו',
יד
מה כתיב ימם ,ויהי ביום השלישי והלבש אסתר טלכות ויאמר לה הסלך 1ג,'1
והיא אוטרת יבא הסלך והמן ,וכתיב ויצא המן ביום ההוא שסח וגו' ,בלילה
ההוא נדדה שנת הבלך ונו' ,סיד ויקח המן אה הלבוש ואת המוס וגוי ,ואסתר

העימסותקונים
(כויסיגיס "תלש פס (ל"ו ע* 46וירר' 6פ' ,:וע"ס גני"ור גרדכן 5יה
"לסש ס ,קילו ויסגו לגלי כקילוס ' 65ג,עכ כקיל וט :ידרס  D~Dעוור כוכ *ות ש

קלו( :סו) ום"9

"י

שדרס מס סיף "ו1
מעונ"4

גי5קומ סגקוק רוז *קם'ו  093טו'ע( :י))נסתי*ידהם ותורס ויסטר.
ואו יסוךט נר סיען .טוים סס 6וס '*ו ,סח59ס 5ע"ער עננם ני5קיט קסל*ס לום
6א /א  bwbנסלע( :נ)5עיו סנמיט .מו"ס טס:
קקטוס וחסר שיון( :יע) "ומץ ססמוך9
(כ )6ר'"קמן -וש 6ח"ן סה*ן
אוער .וווו.6ג"ס ע"נ( :ננ) 6טר מ ז,מ.6
)
ג
ק
(
* ).על נ' 5קד .סס סג;"ונ4מד 6סנילגש4 6ד פקי ונכ"ז "קפפ4ד סם,
עי-ש( ?54כו
6ט
מס ג?
5יר יופי( :ג*) ו"5 6עס ~ 1neh fbgWנאסר ההער וכו', .
ט נט5 65פגיגו כמועט ,ו6ו5י
טקט
סוט לסבי יעקדל נתפרס ( :49קי) ועוד עם *טסי סוס כססו 6סו5ס .עולס טעע
עועול

('י 4י'

ש

סיט יני

י

"5

עעי.
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חגרת

פרשחיז

:אטהר

"
ל
ומרדתי יצא מלפני.חסלך

ובקשתו כי נסכים אנ?ועסי להשמיד להרגז ולאבדוגון;
ינו' ,ואחר כך ליהודים היאה חורהוגו.
 ,לפיכך נמשלה לביהר:
הפן על העץ אשר הכין לפרדכי .עליו
ק
י
ד
צ
א
ב
י
ו
ר
מ
ו
א
מצרה
ב
ו
ת
כ
ה
ץ
ל
ח
נ
ישע
תחתיו (עפל 6"' .מ') ,וצדיק מצרה נחלץ ,זה מרדכי ,יבא רשע.תחתיו ,זה הםן
תרשע :יחמת המלך שככה .שתי שכיכות הללו למה ,אתת לסלך העולם
ואחת של אחשורוש( ,בז) במתניתא תאנא חרא ראסתר ,וחרא דושתי:

ר"א ויתלו את

פרשה ח*

א גתן הסלך אחשורוש
נ"] ביוםההי
,
)
)
"
י
שאצר,
למררכי אצר,
וצדיק ילבש וכסף נקו יחלוק (6יו 3כ"ו
כל 0ה
וגל סטון שאסף ,למרדכי אסף ,ונתקוים עליו וביתה נולו יתעבד על (הנא)
[דנה] (עוך 6ו' י:)6,
וב]ןיכזך המלך את טבעתו וגו' ויתנה למרדכי( .נ) אסר ר' יודן בשם ר' לוי
בניה של רחל (ג) נסיונן שווא וגדולתן שוה ,להלן הוא אופר ויהי
ברברה אל יוסף יום יום (3י6סית ("ט י' 4והכא ויהי כאמרם אליו יו6ויי
ם )"dph
ויסר פרעה את טבעתו (ני"סיתת""%6נ),
ויסר
ך'),
את
ג)י?nbbגילהו'ל),ן להלן וילבש אותו בגדי שש (נל6סיתוכמאסן) ,וכאהןסלךונתון טהבלעבתוי
ש
והסוס (נסחיי
' ט') ,להלן וירכב אותו במרבבת המשנה (3י6סימ ע" 6ע"ג) ,וכאן
והרכיבוהו על המום (עסתי  '1ט') ,להלן ויקראו לפניו אברך (3ר6מית מס) ,וכאן

את ביה הסן( .ש) עליו הכתוב אומריכין

יכו)

הערותותקונים

3עתגית 6ת6ג 6חד 6י5עתר וח 67ווסתי3 .נער 6סס כגירסה
נ"נ 6ות י"נ:
ע,עוי
ו6יכ 6ר"(נרי .וגכ"' סגע 65כ,קספ6ךד ען סנדרה סוס גע65
לכ ,וגגער 6מנ'(ס כ"י
"
ק
ר
י
מ
כ
סט טוספס :ר" 6וחעח סגולך סככם כונרו מכמיס כסס מגרעו נעגילס סעו סל סקנ'ט ,כך גלעו
גס ממו ס( עמס רניגו
מל כל סנני.6ס רכתיג ומעת מעלך ס"כ"כ'ס 3ניעטרי 6עסת ,ססעגין
ועמס רניגו גקר 6תלך ,סג"ער ויפי '3סורוןמלך ,זס עסס יציגו מ5כמט חמתו 63יכול
רסע.ס:

ש"י,

61מלו

ריי

י'

ז סכמונ שווור63 .נ 6גריון ל 6גע 65יותר רק ער  q'pערסם פסוק וקמל חר13גס
( )6עלי
(שסמר ז' ט') ,ובן כעררם פגים נחרים ל 6גע 65ןרסוח רק ער  qtoמרסס ו' מסיק
מ סונן ) ooז'י') ,וסונ6ער ~ or.ל 6מ65ח' סיקור31 ,טיר" 6מ"ג גו3 65:ק5יס ולקח
1יתל"1
לק"מ עט סג6מר וכיחס גולו יתע 73ע(
הונמך 6ת כ( "סר (מען [וניחו] וגתן (ערלכי
י
ח
ק
ל
ו
 .סע6על סוס )o)D
?גס6 )3( :על ל' יורן 3ס"ר לוי נגיס סל רחל גסי1גן סווג וגרולחן פוו5
לנ"ך פפ") 6ות ו' ,ומס טגירק 6ר' יוגן נם"ר בגיטן ,ונמלרס שסחר רכס פ"ז 6ות'מי )plpD
ויסי 63ערס קליו יום יום ונוכש סמ(6ול סוסי והנילס 6סס די יוחנן 3פר נגיעין 3ר' לוי,
זגמררם  636גריון ס"נ נפסוק ויסי (63נרס סגילס 6ר' נגייס 3מס ר' (וי ,ומס נסערה 4ת
סנ '66כי '63וס כ"י סנילק 6ר ,יסודם 3ט"ר מיעון631 ,יוס כ"י ר' יסורס 3 7"03גימין ,ובמדלם
קגי 0הסריס גועת ( '6כ"ס ע"6 )6ית 6ר' יורן רס"ר 3ניעין ,ומט סע6מל נחק5ל וס"ס "וכו'
גדנעיל"' כוונתו (ונכר;  636גריון ,ובילקוט הכנסר רוגז  qShג"ו סנירס 6ר' יוחגן נמירכניעיי,
ן סוס .ננ"ר ו6קתר ר3ס
ונ'(ק1ט ויסג רע ,קננ"ס סמת'ט סס ס6ומר( :ג) גסייג
נרוון
יגירק 6גיתן סוה ,הע"כ פ'רכ גס ס(סס16 .לס סגירס* סלפגיגו י63י,ס כ"י ען עררם 6ג6גריון
גסיוגן כ .יוסף ל 6מעע מליס 6ף סר3רס מליו יוס יוס ,וכן רמיתי היפיח ססירס כן

"1כ"

שגירת"

גיטך
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אגדת.

"1

פרשה ה

איו

ויקראו לפניו ככהיעשה לאיש (נטתי טס) :ותשם אסאם את מרדכי על ביתהטזנ
(י) מעתה אלתו אפטרו*ס על הבית להכניס ולהוציא:
[ג]רדעדםה אסתר ותדבר לפני המלך ויושם המלך לאסתר .כל סי שהמלך רוצה
שיכנס הוא מותיח לו הש'רבים:
[ו]כי איבכה אוכל וראיתי ברעה וגוץ אסרה לו אדוני המלך איזו חיים ישלי
אחריהן ,אם הן נהרגין ,ואיך אעמוד על דמן ,אם אתה הורגן הרניני

בתהלה ,ואל אראה ברעתם ,שנאמר ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי:
[ח] ראתם כתבו עלהיהודים .אמר להם כתבו ספרים בשמי לכל המדינות וחתמו
בחותמי ,מיד קראו סופרי המלך בשלשה ועשרים במיון היה ,וכתבר
בשלשה עשר לחדש אדר,
ושלחו את הספרים לכל המדינות להשמיד להרוג
באכב
אחדול
(ס) ביום השלישי במזל אריה ,שנאסר ביום
לימדינות הטלך [אתשודוש2
ח' י"ג) )1( .אסר ר' אבהו כל אותן שבעים יום שבין איגרת
בשלשה
עשררת(,רקחי
נגד שבעים יום שעשו המצרים חסר עם אבינו יעקב:
לאיג כ
יצאמלפני הסלך בלבוש מלכות תבלת( .ז) כתיב לכולם נתן לאיש
[סו]
דכמרדכי חליפות שמלות ולבנימין נתן שלש פאות כסף וחמש הליפות
שמלות (3ר6סיס ע"ס כז ,)3אפשר דבר (ח) שנכשל בו אותו צדיק יכשלו בו זרעו,
(ס) ראמר ר' המא בר וחנינא אמר ר' חמא בר גוריא אמר רב בשביל משקל שני
מלעיפ מילת (שהשיב) [שהוסיף] לו יעקב ליוסף ,נתקנאו בו אחיו( ,י) ונתגלגל
הדבר וירדו למצרים ,ועביד איהו [מילתא] בבנימין כי היני דנתקנו ביה אתיז,
(י )6אמר ר' בנימין בר יפת אמר ר' אלעזר רטז רמזלו ,אמרלו שעתיד בן לצאת
מטך שיוצא בחמשה טכסיסי מלכות ,ומנו זה מרדכי ,שנאפר ומרדכי יצא מלפני
הפלך בלבוש מלכות תכלת והור ועמרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן(.:יכףר'
פנחס אוסר סלך מרדכי על היהודים ,שנאסר ומרדכייצא מלפני המלך ,מה המלך
לובש פורפורין ,אף סרדכי לובש פורפורין ,סה המלך עמרת כלולה בראשו ,כך
פרדכי עטרת כלולה בראשו ,שנאפר ועטרת זהב גדולה ,וטה המלך (יג) מוניטה
שלו הולכת בכל המדינות ,כך היה מרדכי טוניטה שלו הולכת בכל המדינות*
('ו) מה היתה מוניטה שלו ,מרדכי מכאן ואסתר מכאן ,מה המלך אימהו על .כל

הערותותקונים

גיסן נלסון גם'ון( :ד) עיגחס קומו 6פטיופם כו' .ל 6מ"5סי( :ס) כיוס ססליסי 3ו!)ל לריס.

כס7ר"נ פ'ג כסלמס עסה לחורם פגים עסר כעול סריס ,וכן נסתמלת פיו 3סלסס עסר לחומס
 O')Dעסר  510סונט 6רר גיוס ססליסי כעול סריס ,ועת  )'DSס"ס סערה נ"ט( :ו) 6זליכסו
כל טסן  O'D)Dיום .ל 6ו!65תי סיקור )1( :כתיג לכולם גבן  D'bSחליפות מעלות .עגילם ט"ו
*
קע"( :6ח) סגכסל  13צוחויריק .גנעל 6סגירס 6סגיטטל  13כותו לריק( :ט) ר6על לי מוו
כר חגיגה .גגמר 6ר6על  837כל  ,b'evnוכן סניה מילקוט רנו  qSbג"ט ,ונגברה כ" רנס 3ר
י סיכי רנתקגו
ירע" ,ועיין כר"ת ע"ד ע" 6וגסערס ל'( :י) וגחגלנל סרנר ועמד היסו
כ
י ועיין "7ק סס
י,
"
כ
כם
גיס קסיו .וכן ( 6311כילקוט  ,ODו)ס ליתם 3גער ,6ונמ 65ג"כ כגמר
י
פ
י
ג
נ
ונסערס נ'6 )6'( :טר ר' לגיטין 3ל יפס 6ו:ר ר'  .1rDShכנצרם :16ר ר'3גיווין נר יגס ומצלוח
ג"כ גגוור 6כ"י ,ועיין ד"ק מ"ר ע"נ ,וכן סנים ס'לקוע פרעו 6לף
"",ל הלעור" ,bntS
נג
 ".טרר" q'p 6ס"ג ,ו3פזר" 6יפוק  'TD~bllעם 3י5ול סרר"ל סמע'עו כל
ור
גמ
ג"ט( :יכ) פנחסו6
סע"ו:ל ורק ססחחנס גס5ר ,וכן ססעיטו דנייס 3נ'6ור חרד"ל 1 ,ODעו 63סוו6ו:ר ג"כ למדרס
ל3ס ,וג31ע עסדר' ,6ועו 63כילקוט 6קסל רמז 6לף ג'ט  OD3פררם( :יג) עוניט 6טלר
~ngb
ח 3כל סעדיגוח .וכן ג"3ר פל"ס 16ח י"3 ,5ל"ר סי' מיגיט 6עסכע וחקיקת הורס:
יולכ
(יד) עס סקס ו:וגיט 6סלו מרדכי עגתן 61שמר עכסן'33 .ר סג'רק 6סק 61פר ונכהן ועערח זסנ
עכ6ן

.
ר
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אסתר

כי נפל פחד מרדכי עליהם,
הארץ ,לף היה מרדכי איתתו _על כל הארץ ,שנא
נאמרמוו-מרדכי יצא סלפני המלך:
וכת"ב ושסעו הולך בכל המדינות ,לכך
( .סו) אבל וצום ובכי ומספד שעשה.
[פי]ליההרים היתה אורה ושמחה וששוןויקי
בתחלה ,חילופם נתן להם הקב"ה אורה ושסחה וששון ויקר:
כמלשה ימים צמו ישראל .חילופם נקהלו בשלשה עשרה ובארבעה' עשר ומח
בחמשה עשר :ושמחה וששון( ,סי) ששן הסירה למה ,שאין שמחה שלימה עד
שיבוא המשית :ליהודים היתה אורה ושסחה(.יז) אסר רב יהודה אורהי
ן תורה,
וכן הוא אוסר כי נר מצוה ותורה אור (עפלי  '1ג'נ) ,שמתה זה יום פוב ,דכהיכ
ושמהתבחניך (פייס ט'.1,י) ,ששון זו מילה ,וכן הוא אומר שש אנכי על אמרתיך
 ot)o~1קי*ע קק"ל) ,ויקר זו תפילין ,וכן הוא אוסר כי שם ה' נקרא עליך( .לנליסכ"ס
י') ,ותניא ר'אליעזר הגדול אוטר אלו ]זפילין של ראש:

[א]רכושנים

פרשהט.

עשר חידש הוא הודש אדר( .ים) במזל אריה ,שאריה מלך על

הבהמות ,בכל מקום שהוא רוצה הוא הופך את פניו ,והפך אתפניו,
להשמיד להרוג ולאבד את כל שונאיהן שליהודים ,שנאמר ונהפוך הוא אשרישלפו
היהודים הסה בשונאיהם:
בירם אשר שברו אויבי היהודים וגו' .בוא וראה אותו היום שהסכימו כל
הקוסמים וכל ההרמוסין שאין להם לישראל בו תקומה ,אותו היום היה
להם בו תשועה גדולה ,ושלמו בו על אויביהם ,שנאסר ואיש לא עמד לפניהם
מחשבתם,
כי נפל פחדם על כל העמים ("סתרט' נ') ,ובושו מעצתם
ר"אחור ודעתם
פם
מוי
ועליהם הכהום אוסר מפר אותות בדים וקוסמים יהולל ,משיב הוכה
יסכל ,מקים דברעביו ועצת מלאכיו ישלים (יסע" ע"ר כ"ס נ"ו).
[ד] גדיל מריבי בבית המלך( .יט) אסר ר' ברכיה בשם ר' הלבו ארבעה הן
,כי
להם מונימון בעולם ,אברהם אבינו ,יהושע ,רוד ,ומרדכי ,באברהם
י שטך (נל5סימ י" .)'3 3ביהושע בתיםויהי ה' את יהושעויהי שמעו
כתיב ואשגידצלא
ה
בכל הארץ (יסוסע ו' כ"ז) .בדוד כתיב ויצא שם דוד בכל הארצות (וסב "ר י'ז).
במרד כתיב כי גדול מררכי בציה המלך ושסעו הךלך בכל המרינות :כי האיש
ניהולך וגדול( .כ) חמשה שכתוב בהם הולך וגדול ,ואלו הן :יצחק אבינו,
מרדכי
ושמואל הרמתי ,ויוד.מלך ישראל ,ויהושפמ מלךיהודה ,ומרדכי בלשן:
ז פרשנדתא( .כ )6אטר רב יהודה בשם רב שירת הים ושירום דבורה
[ז]ריכו
[נכתבים] אריה על גבי לבינה ולבינה על גבי אריח ,אבל בניו של המן

הערותותקונים

) סמן מסייס וכו'.
עכוזן( :סו) 6נל סוס וכיח ל 6ע65סי סיקור( :יז
(יז) 6פר ר 3יסורס טגילס  rgpע"נ! (יס) 3עזל בריס .טדר* 6פ"נ( :יט) '6ר כרכים 3סט ר'
ן סלו( :כ) 0טסס סכמים 3סס
6וס י" 6ומס עפורט 56ל כל 5חר עסו עונייו
0ל3ו*3 .ר
י,פלוי
יומר י5טק ,סעו6ל ,דוד ,יסוטפס ,וערדכי ,ל wb~n 5ממקור ,גס 56ל י5טק ל5
מולךוגרו
ס
ר וילך וור מלוך וגרול
סולך וגרול (סני '3 ,כ"ו) די
כמיג סולך ונוול;
ל ShlnD
ב
י
ו
_
ך
ל
ו
ס
ונרול
סלוך וגרל (דס" 3י"ז י" ,)3ועררני
(ס"ס ס' י') ,יסוסטט כס
רירר3ויימסיורסיסוס
סיר 3סירס סיס וסירת רוורס וכו' .זיז ל 6יע433 65ליש
3סס
 :יע
' 3טסי3סיים סיס וסירס
(לק6ס3סירלוחס'לעדיי)עגיללסג)6סיג ס"ס (רף ט"ו) 6יס 6ר זפיל'1 6ייעי
ס ע"נ
"גיס פ"נ תרי"ג עסרמ 3נ" סמן וערכי שען ננמנין".רי
פי
ע"ג 5'35ס ו35
דכורס גכס3יס

ל 6טבוחי מעקור:

ייער

"רי"

5רי0

יי
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אמדף,

ופרשת מלכים שביהושע [נכתבים] אריח על גבי אריח ,ולבינה על גבי לבינה,
ואיזה הוא אריח ,ואת ואת ואת ,יאיזה הוא לבינת ,פרשנרתא רלפון ואספתא.
סלך יריחו טלך העי (יסומע י"ג ע') ,הרי לגינה ,אחר אחד הרי אריח( :כ )3אמר
רב היננא
פפא דרש רב שילא איש כפר תמרתא כל השירות כולן [נכתבות]
כ
ילבינה ולבינה ע"גאריה ,ועשרת בני המן וטלכי כנען אריח ע"ג אריה
אריה עלגבי
'ולבינה ע"ג לבינה( ,כג) מאי טעסא אסר -ר' אבהו כרי שלא תהא ונקוטה למפלתן:
(כד) אסר ליה ר' זירא לר' חנינא בן אחיו של ר'.הושעיא ,זכור אתהכששלוותיך
אצל ר' אבא 4ר זבדא לשאול אותועל בניו של המן אם לאהיו כתובין כך לעיכוב,
והלכת אליו ובאת ואמרת לי טן שסו איני יודע ,וכשבא ר' אבא בר זבדא אמר
בשם רב לעיכוב ,שאם לא היו כתובין כך במגלה אין אדם יוצא בה ירי חובתו:
[י] לנשרת בני המן( .כס) אמר ר' אדא דמן יפו עשרת בני המן ועשרת בעי
לםימרינהו בנשימה אחת ,מאי טעסא כולהו בהדי הדדי נפקי
נשמתייהו( .כ 0אסר ר' יונה אטר ר' זירא והן דויזתא( ,כ)) צריך לטטהחיה
כזקיפא ,מאי טעסא כולהו בחד זקפא אזוקיפו :ובבזה לא שלתו אתידם( .כס)ר'
מאיר אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה ,שנאמר ובבזה לא שלחו את יעם:

הערותותקונים

*ליק 1ל3יגס ע"ג לגיגסיכל
רכן ל ,othp 6וע"מ כק'ע סעעלם גווגמ סע"על וסס'וס
ל3יגס כו' ,לימך ,3רומלונ'51 ,יס לפגי סעשדר
יו6י)ס
ח
ניי
ס5ו 63טסלפנים  et'b1סו 6ט
י
נ
עקור 5חר ,וגס סיס לפגיו סג'רק 6רנ יססוו"
רס כסס רב ,ועיין גס נעק' קוסרי 6פי"נ 45י,
סע6מר ענבלי  h13rDסעמדר "קרי כן ,ומחס וי'6
ף ג"פ
ור6ימ .הילקות לממר רטז "ל
"
י
נ
ס
ת
נ
י
ג
ל
ו
ס
ג
י
3
ל
ח
י
ר
ל
נ
4
ע
נ
"
ע
ע6יכרון לוו15ס לעכגי וכוון
כמלס 3גי מען ועלכי כנען לריח
)3ס לו5:ערס ירוםלעי ססנ6מי( :ככ) 6ער ר 3מיננם כר
דלם ר 3סילם וכו' .עגילם ע"ז
ספ"
ונ'ג ומס סנילס6 6ערי' מג
סם ס6ועל וגע65
ייךמ"53י עפ"פכ":ו(3סכענר)ס מי'ז:ט "(6כרד)קנbסtו .Sרכ'גערך מלס
יחניג3 8ן מחיו SD
ר'
ג"כ נגוור 6נ"1 ,ע 14ריק רף
זכור 6תס  .'15סע6מל סוס נונע תירוסלוני סס (עגילס,יר
" ע"נ) ע6י כרון למרוס
ר'
מ
עו
פכ
וי
לע
י"עין קרס מגומיס רר'
יב""",ר חגגי3 6ר מחוי דר 3סוסעי 6גסיל 6ח כרי דסויגוןעזק
ח3י3ך ע3ר ר'  63כר  1)shD1 b13rליס :(61ר 3סס ר3 3עיכומ ופירם סק"ע  011כרון
ש
ו5מ1עסי ",ד6ערמ סלייך לעיכמנ כן 6רימ ע*ג "רי
ס וכו' מיינו לע5יס  16ופילו לעכב 061
(ע גכמכס
"כן פתול :נסיר 6ח .זכור 5ח כמסייגו קייעיס לסגי חגום דר' סוטע'. 6דורך ועפל ר'
ג3 6ר  h~3rום6ליגן ליס 6ג) סו6
6לפג'גו
5גטיי
עמסלוו15ס 135ירולוסנלכעני ,וtגjoע'ר hעסעי5ליסדררס' לעכב,לל'י
קכיש סע"ער"r.
ג6
5מ
י ,ו(עגיגו
 oגקנגון
6מי
ספוו
ג"rכ'5~gע"ער 3 oroקי5ול
גילוסלעי גומר "6ר וקטר 66 60וער.
"כעס' סופרים פי"ג פשל
ס וסונר נסס ר3
"רשי נר מגיג 6למוס  SDרכי סוסצ'ס מנכיך ר' 3 b)hל ע31ו"עו"ליגן ,
מניכךו
דכ
נע
י דל'
יר רני "נ3 5רוגיס "1ו*לינן
לעיכונ ,וים לתקן 6ר'י (ר' הגיגם"חו
" ר'  b?'tלר' מגיג 6וכעק' קיפריס נלעס
ליס ופעל 3סס ר 3לעיכונ :וס"ס ממקדר סכי6
יל
ע4
מוס6
י 3ר
בי סיס לסניו סגיר ר' יוטס ,ורפיתי לילקוט לסמר רעו  We) qShס3י 6ג"כ 46ר יוס
"סיג"
ק"לוס כ' גע 65כעין סע6ער ע.רוטלעי ענילס 3ירוסלעי תעכית מ"כ ע"נ
 ,וע"5גו סעד
גימר כ6ן לשכיר כ6ן ) 9Db ,oSbDר' יוסי לר'
(דף ס"ד ע" )6נעגין 6חר נעון
י
ו
ל
י
ק
עגה ר(
חגיגת תחוי דרי סוסעי 6גסיר 6מ כד סויגן קיימין קומי חגגמיס ןר 3סוסעיס חניכך
ועירס וכחלנן ליס וקמר וכו' ,עגר ר' '1 bpם6לגן ליס וקער וכו' ,ולליחי כעת 3ע 613סירופלעי
3 5ר 3יזי 6פ"פ( :לס) 6 785ד6
(דף סיח ע"כ) סס3י 6למפער עירוסלמי ורפס לשקן  S~5Dריי
רעןיפי
 .פניל 0ל".1ע'נ( :כי) 6על ר' יונס 6ער ר' )יר3 ,6גער 6סס קגירק"6 6ל יומגן
וכחסל ס3י 6ממקור כן כו3 6כל כתגי יר ,ועיין ן'ם מיס ע' 6כמערס ס'( :כז) גליך לעעמסיס
3 .גפר5
לריך לעייפיה ויזקיפו
כזקיפי
דל3ריפ ,ושיין נר'ס סס סטרם ו'
ייררי
ע
כ
י
ס
ר
י
ג
ס
6
ל
ו
6
ר
:
ו
ב
3
ונ
:
יחיר "ותר 3 1nDhרומ סקורם ג"ערס
ס
י
ס
)
מ
;
(
ס
י
ג
ו
ו
נ
ר
ק
ס
ף
ס
ו
נ
':DS
ר

"י

"ו

ל"

"מי

"י

טסו"

סג"ער
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(יב] דימומך המלך לאסתר הפלכה בשווקן הבירה הרוו היהודים חפש משת איש
ואת עשרת,בני המ('4גע) אסר ר' אלעזר מלמד'שבא טלאך וסטרו
עלפיו )5( .ר' אלעזר אומר ) (hSארבעים בנים היו להמה עשרה סופרי המלך,
ושלשים קכל המדינות ,שנאסר ואת עשרתבני המן בשאר מדינות המלך ,וכולם
.נהרגו ,ועשרה נתלו על עץ אביהם )55( ,שנאסר ואת עשרת בני המן תלו.
וא'
(5ג) לוליהם אמר הכתוב והיה אור ישראל לאש וקרו'שו ללהבה (יסעי'"
איר ישראל לאש ,בזכות אסתר ,כשם שהשאר הזהאינו עולה אלא בשעת אפלה
ומאיר לעולם ,כך אסתר האירה לישראל בתפלה מתוך צרה .וקדושו ללהבה,
בזכות מרדכי .ובערה ואכלה שיקו ושסירו ביום אהד( ,מס מ )6אלו המן ובניו,
ללמדך שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו ,כשם שגזר להרוג ולאבד את כל
היהודים ביום אהד ,כך נגזר עליו וקל בניו שיתלו וזל העץ ביום אחד ,דכתיב
ואכלה שיהו ושסירו ביום אחד:
[יד] ריאמך הסלך להעשות כן וגו' ואת עשרת בני המן תלו5( .ד) המן ועשרת
בניו כולן נתלו על עץ אחד ,כיצד,
 yארכו '
חפשים אסה p.הסן
אצטליב על תלת אפין ,פרשנדתא רחיק טינית אמה תדא ,פישנדתא אצטליבעל
תלה אמין ,דלפון רחיק סיניה אמה חדא ,עלפון אצטליב על הלת אמין ,אספתא
רחיק סיניה אטה חרא ,וכן כלתו על הדין אורחא אצטליבו ,וייתא הוה רם מן
ארעא ארבע אמין ,נמצאו עשרת בני הסן אצטליבו על ארבעין וארבעה אסיה
והמן הוה צליב בריש כולהון על תלת אטין ,והוה צליבא משקע בארעא תלת
אמין ,סכום המשין אסין:
[יח]דותיהרדים אשר בשושן נקהלו בשלשה עשר בו ובארבעה עשר בו ,על

י",

הערותותקונים
ר' ע "וזור
הקודם גיערת ,מגופר
ונסס .עג'5ס ו'  .h~Dומס
%6רקיר 9npbללוס סקוד3
וסמנסדילי גוס"תחן .ל'ייסי 3ן לסונרי
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וננער
;
(סערם
" כ' והכ"י סגי ען סמררם סוס
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כותני
.וכי ונגז
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פג6ערס 5סס כלוח מקודם" ע"כ .ועיין רסק 3גער 6סס פ5וי 6ער סמלך
353ו  6*300עג 6ירעו כוחני מעגילת סכ"ס "ער  65" 1353רוס סקודם נגרס עסיסם .וכן פ5
ונתזת 6 InSD 65ח ידס ס3י 6סיפך יופו עם עסו סר"וקיס [ 656רוח סקודם ננכס עסיסם] 4
מגילם ס"ו ע' 6עו 63זס כסס ל' 6נס ,,ו3גער 6כ"י סו 63כעו
(כט) ""ר "לעור עלעל.
סעסדר ,ועין ד'סגנדר
מלס"ע"נ וצוערת 5י va1 ,גי5קוע לסמל לפז  qbbג'ע עוכלגביריות
סמני"
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אגדת

י

פרר

שנטתי

כן היהודים הפיזים( .מ) תנן התם כרכים הטוקפין הימה מימות יהושע גז
נון קיץ גחםשה עשר ,מנאלן( ,לו) אסר רב יאמר קרא עלכז היהודים הפרזים
י נפרזות עושים את יום .ארבעה קשר ,וטדפרזים בארבעה
סה4יקופשיןב.יםבעי
י
ש
ע
(
,
ר
ש
ע
אעפר
חוסה
חוטה
ת
ו
פ
י
ס
בחטשה
טוקפח
שאונה
.ושושן
יהושע

בן נון קורין בהמשה עשר ,דכתיב והיהודים אשר בשושן נקהלו בשלשה עשרגו
ובארבעה עשר בו ונות בחמשה עשר בו( ,לו) טאי
(לח) אסר ר' יהושע בן לוי כרך וכל המטוך לו וכל הנראה עסו נידון ככרך
וקורין בחמשה עשר ,ועד כמה( ,לע) אסר רב ירמיה כטחמתן לטבריה ,והיינומיל.
ואפר ר' יהושע בןלוי כרך שישב ולבסוף הוקףנירון כנפר ,טאי טעטא ,דכתיב
ואיש בי ימכור בית מושב עיר הוסה (ייקלה ניס כ"ס) ,שהוקף ולבסוף ישב ,ולא
שישב ולבסוףהיקל( .ע) ואמר ר' יהושע בן לוי כרך שאין בו עשרה בטלנים
ניקון ככפר( ,ע )6ואעפ'י דאתו לו סעלטא( ,ע )3וכרך שהיה מוקף ביטי יתושע
בןנון אעפ"ישאין לו עכשיוקורין בהמשה עשר ,דהניא ר' אלעזר בר.יוסי אומר
אשר לו תומה ,אעפ"י שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן:
מט]זקורש:ניםגעריהפרזות( .ע0הנן התם בןעיר שהלך לכרך ,ובן כרך שהלך
לעיר ,אם עתיד לתיור לטקומו קורא בטקומו ,ואם לאו קורא
עפהם( .עז) אסר רב לא שנו אלא שעהיד לחזור בליל ארבעה עשר ,ונתעכב
ולא חזר ,אבל,אם אין עתיד לחזור בלילי ארבעה עשר קורא עמהם ,דכתיב על
כן היהודים הפרזים ,לטה לן למכתב היושבים בערי הפרזות ,הא קא משמע לן
דפרוז בןיוטו נקרא פרוז ,וסרפרוז בןיוטו נקרא פרוז ,מוקף בן יוטו נקרא טוקף:
עושים את יום ארבעה עשר לחורש אדר שטחה וטשתה ויוםטוב( .עם) תאני רב
יוסף שטחה מלמד שאסור בהספד ,משתה מלסד שאסור בתענית ,יום טוב מלטד
שאסור בעשיית מלאבה .ורבי היכי נטע נטיעה בפורים ,רבי בר ארביסר הוה,
וכר נטע בחמיסר נטע ,איני והא רבי בטבריה הוה וטבריה טוקפת חוסה מימות
יהושע היא ,אלאובי בר חסיסר הוה וכי נטע בארביםר נטע ,ומי פשיט
אבחמסליתס*
ר
דטגריה מוקפת הומה מימות יהושע בןנון ,והא חזקיהקרי בת בארבימר ו
.דסספקאליה אי מוקפת חוסה מיסות יהושע גןנון או אינה סוקפת תומה מיטות
יהושע בן נוןע לחזקיה טמפקא ליה ,לרבי פשיטא ליה ,וכי פשיטא ליה נארביסר
סי-שרי ,והא כתיב במנלת תענית את יום ארבעה עשר ביה ואת יום חמשה
עקל ביה פוריא אינון דלא לטספד ,ואסר רבא לא נצרכה אלא .לאסור את של
זהיבזה ואת של זה בזה ,הני טילי בהספרה ותענית ,אבל מלאכה יוטא חך ,ותו
לא ,איני והא ,רב חזייה לההוא גברא אהוה שדי כיתנא בפוריא לטייה ולא צמח
נתניה ,ההוא בריוטיה הוה( .עו) רבא בריה ברבא אסר אפילו חיטא ר' בריומיה
טעטא הואיל ונעשה בו נסן

הערותותקונים
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 1nhv "Dth1לו עעלונ .6כגערם  ~"abדעיקלע' (ים ~ D~D1 bnSDגפירס"י( :ע )3וכרן
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ר 3ל' יוסי 16מר
יגע טא( :6יר) "ער רכ .גגמר" 6ערסג'רק"
(.עג) .מון רסס 3ןעיר.
ע"
3
יין
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שדת

פרשה מ

אסתת

עליה ,מלאכה לאקבילועליהו ,דסעיקדא"כתיב שסחה
נפעו הספדותענית
ומשתה ויום טוב ,וקלבבי
יף נתיב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ,ואילו'יום פוס
לו
ס
לא כתיב ,אלא רב מאי פעמא לפייה לההוא גברא ,דברים הסותרים היו ואחרים
נהגו בהם איסור הוה ,ותניא דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אי אתה
רשאי להתירן בפניהם ,ובאתרא דרבי לא נהוג ,ואיבעית אימא רבי נפיעה .של
שסחה נטע ואתה היא נפיעה של שמחה ,אבורנקי של מלכים:
[כ]דיכףערוב מרדכי את הדברים האלה לקיים עליהם להיות .עושים את יום
ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום חטשה עשר בכל שנה ושנה,.
(עז) תנן התם קראו את המנלה באדר הראשון ונתעברה השנה קורין אותה באדר
השני ,אין בין אדר הראשון לאדר השני ,אלא קריאת המגלה וט.תנות
תניא קראו את הסגלה באדר הראשון ונתעברה השנה קורין אותה באדר השני.
באדר
אותהביונום-
(עם) רי אלעזר בר' יוסי אוסר משום ר' זכריה בן הקצב אין קורין לא
השני ,שכל המצות הנוהגות בשני נוהגות בראשון ,חוץ ססקרא סגלה .רבן שטעון
בן גמליאל אוסר סשום ר' יוסי אףקורין אותה באדר השני ,שכל טצות שנוהגות
בשני אין ניהגות בראשון .ושוין בהספד ותענית שאסורין בזה ובזה( .פט) אמר
ר' אבא אמר ר' חייא בר אשי אסר רב הלכה כרבן שמעון בן גמליאל שאמר
 .אמר ר' יוחנן ושניהם מקרא אהד דרשו ,בכל שנוך ושנה .ר'
משום ר'יוסי
אלעזר בר'יוסי סבר בכל שנה ושנה טה כל שנה ושנה אדר סמוך לשבפ ,הכא
נמי אדר סמוך לשבפ ,ורבן שטעון בן גטליאל מבר בכל שנה ושנה טה כל שנה
ושנה אדר מסוך לניסן הכא נמי אדר סמוך לניסן ,בשלטא ר' אלעזר בר' יוסי
על הטצות ,אלא רבן שמעון בן גמליאל מאי טעסיוד
מסתבר טעטיה דאין
יידרשב*ג] גאולה לגאולהעריף .ר' אלעזר אוטר פעמיה
(מהכא) אמר רבמבי מעביר
[טעמא
דרבן שמעון בן גמליאל סהכא[ ,הכתיב] לקיים את אגרת הפורים הזאת השנית,
ואיצטריך [למיכתב] שנית ,ואיצטריך בכל שנה ושנה ,דאי סכל שנה ושנה הוה
אסינא לכתחלה קא קרינן בראשון ,קאיכשמעלן השנית ,ואי השנית הוה אסינא
קרינן בראשון ובשני ,קא משמע לן בכל שנה .ושנה ,ור' אלעזר בר' יוסי האי
שנית טאי עביך ליה מיבעיא ליה( ,ג) כדרב יהודה אסר שטואל ,דאסר רב יהודה
 .אמר שמואל בתחלה קבעוה בשושן הבירה ,ולבסוף קבעוה בכל .העולם נולו:
ן אשר נחו בהם היהודים( .ג )6אמר ר' שמואל בר נחמנייסים כיסים
[כב]כיזמיכ
לרבות אחד עשר ושנים עשר( .ג )3רב ,טמן בר אבא אטר אחד עשר
ושנים עשר מבזמניהם נפקא ,והאי כימים לדורות הוא דכתיב :לעיטות אותםימי

הערותותקונים
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מס סעלומ "מסוס ר'
עמוס ר' )כריס 3ן סקל.
3ר ליס*
כ"י ,וסיין ויק " 5ע" 6ונססעער
6מר ר .3נגער5 5ער
" ל'( :מט) "6ר "6 636ל
לס
5סי
ר' .מ3 6'.ל בכין 5ו:ל ר' יומגן ,וכן 3געל 6כ"י סגירס 6כמומ
"ניו המקדר ,ועיין ריס י" 6ע"נ
יפ
יס
ועיין סס נסעלס פ'( :נ) כדלל יסורס 6על סעופן רעואל רג יסודת 5ער  .Sh7)Dגנעל 6סס
(דףו' ע" )6לכורנ 3 ibltDריסוזס ד6מר ר' סעופן 3ר יסורס ,ועיין ד"ס דףי' 6ע"כ 3סערססע
וכ"מ עוד( 63יוס כ"י( :ג'6 )6ר סעו"ל נר גחמני ימים כיו:יס .הגיבס  '3כ'"( :גכ) ר 3סו:

"7

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

אגרת
י
ת
ס
א
,טשתה ושטחה ופשלות טנות איש לרעהו ופתנות לאביונים( .גג) תאני רב נוטף
אשה ט

.משלוח מנות איש לרעהו .שחי טנות לאדם אחד .ומתנות לאביונים ,שתי מתנות
לשני בני אדם .ר' יהורה נשיאה שרר ליה לר' אושעיא אטמא דעגלה תלתא
וגרבא רחמרא ,שלה ליה קיימת בנו הבינו וטתנות לאביונים(. ,גד) הדר שלת
,נלא ומילתא ותלתא גרבי חמרא ,שלח ליה קיימת בנו רבינו פשלוה פנות איש
לרעהו( ,גס) רבא שדר ליה לסרי בר מר ביריה דאביי מליא (רטיססא קשבי),
[טסקא דקשבא] וסלא כסא קמחא דאבשונא .אמר אביי השתא אמר קר אי
.חלקאה מלבאליהוי דיקולא מצואריה לא נחית ,הדר שלחליה איהומלי (דטשתקא)
'[טסקא] זנגבילא וטלי כסא פלפלי אריכהא ,אמראביי השתא אמר מר דידיעריפנ::
טדידיה ,דאנא שדרנא ליה הוליא ,יאיהו שדרלי חריפא .אמר אביי כי נפקי סבי
מר הוה שבענא ,כי מסאי להתם קריבו לי שתין צעי משיתין מיני לפדא ,ואכלי
ביה .שיתין פלאני ,והך בישולא בחרא הוו קארו ליה צלי קדר ובעי דאיכמיה
לצעא בתרא .אמר אביי היינו דאמרי אינשי כפין עניא ולא ידע [אי] נסי רווחא
לבסימא שכיה .אביי בר אבון ור' חנינא בר אבון מחלפי סעודתייהו להדדי .אמר
רבא מית14ב אינש לאבסוטי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי.
(גו) רבא ור' זעירא עבור מעודת פורים בהדי הדדי איבסום קם רבא שחטיה
זעירא בעארהטיעלויה:יחיה(.גו)(לישנא)]לשניא] אוחרא אמרליהלא אתי מרלעביר
סעורת פורים ,אמר ליה כל שעתא לא מתרחש נימא :ימי משתה( .גח) אמר רבא
י חובתו ,מאי טעטא ימי סשתה ושמחה
מעודת פורים שאכלה בלילה לא יצאיר
כתיב .רב אשי הוה יתיב קמיה דרב כהנא נגה ולא קא אתו רבנן לבי מדרשא,
אמר ליה מאי טעמא לא אתו רבנן האידנא רלמא קא טרחי בסעודת פורים,
אמר ליה לא הוה להם אפשר לטיכלה מאורחא ,אסר 'ליה לא סבר ליה מר להא
י משתה
דרבא ,דאסר רבא סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ,מאי טעמא,ימ
ושמתה כתיב ,אמר ליה אמר .רבא הכי אמר ליה אין תני מיניה ארבעין זימנין
ודמיא כסאן רסנחא ליה בכיסתיה:
[כג] רמקול היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר
כתב
,
ם
ה
י
ל
א
תניא
מרדכי
,
ל
א
ר
ש
י
ל
א
מגלת אסתר נעשית בשושן. ,ושלחו אותה
ארץ
כרי

יי'מ

לר.

שיעשו אותה מגלה אשורירע שנאסר ואת אשר כתב סרדכי אליהם:
י המן.בן המדתא וגו' .ובבואה לפני המלך אמר עם הספר( .גע) אטר
(כד כה)כ
אסרהסיבעי ליה(,ס) אפר רב נהמן אמרה לו בבקשה ממך אמר בפה
מה שכתוב במפר:
לכו] ק3ל בז קראו לים'ם האלה:פוריםעל שם הפור על כן ;ל כלדברי האגרת הזאת

הערותותקונים
גר  .636סם סס וע'ם פיוס פיגוייס( :גג) תחגי ר 3יוסף .עגילם ו' קע"( :5גר) סרר סלם
י סס(י 5סס
ליס וגו' עד עגום"ים לרעמו, .ס ליחם גנער ,6וכיין ו'ס דף י"ג כ' 3נסכרהג
מדל.
גנירסח סכסוך סגמג"ס 63י)ס כ"י .וגרפס בי גיס גס לפני רס"' כחקו( :גס)
 "3סלבס
רס
3גער 6סגירס* לנס סרר( :גו)  637ול' וכירה3 .געל 5רנס ול' ,כירי וכיין עוד ס
.:
 blnlbסי' לכנס "חרס .וגנער 6לסגת  1Dbליש,
פיגוייס
 .blplhחקגסי
י
נ
י
ג
ס
ל
לי
כעוות
'63וס כ" סנירס 5לנגס רחרח( :נס) *על
ועיין ד"ק
ג'
סע
ף""ג
ג
(
.
" 3מערסי'
ד
פורים .גפר* מג'לס סס ו' עינ:מס
ר ר3
" חוור :(6רס מיגכ' ליס ,וזנ'לס כ"ז ע'ג( :סר)""3ע
י)
גם
(ג
גחען3 .גער 5סס סגירק6 5מר ר'יוחנן ,וגס געל ס"ס דף ע"ס כ'כ סערס ( ':ס'"3 5'3וס כוי
סנילק6
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אנסת

פרשה ם

אמתר

לט

) (hpסנהגא וחזי לן דמאן רקארי לוד למגלה קורא ופושט כאגרת אבל קורא
ובורך כספד תגרה לא [חזי לח דהא נקייה אגרת דבהיב על בל דברי .האגרת,
וכשנומר לקרוון התרוכירכה כולה ומברך,
 )39( .תניא אליעזר אומר אסתר
[כז]כזיכוך וקבלו היהודים עליהם ועלזיעם
'.)'1
ברוה הקודש נאטרה ,שנאמר ויאמר חטן בלבו (נסתיי
'
י
".
בה
יי
וא
אומר אמתר בדוח הקורש .נאסרה ,שנאמר ותהי אסתר נושאת הן בעיני כלערק
(מס  '3ט'ו)( .קג) ר'יומי בן דורמסקיה אומר אסתר ברוה הקורש נאסרהע שנאמר
ויודע הדבר למרדכיויגר לאסתר המלכה (סס סס כ' .)3ר' מאיר אוטר אמתר ברוה
הקודש נאמרה ,שנאמר ובבזה לא שלתו .את ידם ) ocע' י'); (ס )-אמר (רב יהורה
אמר שסזאל אי הואי התם אמינא להו דידי עדיפנא מדידתי ,קיימו וקבלוהיהודים,
קיימו למעלה מה שקיבלו למטה .אמר רבא דכולהו אית להו פירכא בר מדשמואל
רוית ליה פירכא ,הא דקא אמר ר' אליעזר
היא ,רלא הוה אינש דהוה חשוב
ליה למלבא כותיה ,וקא מפיש סובא ואמרטבר~
אדעתא רנ.פשיה קאטר ,הא דקא אטר
ר' עקיבא דלמא מדר' אליעזר ,דאטר ר' אליעזר וכלטד שכל אחד ואחד נדמתה
לו באומתו( ,סס) הא דקאסר ר' יומי בן דורטסקית דלמא כררי הייא בר אבא,
ראסר ר' חייא בר אבא בגתן ותרש שני מרסיים הוו ,הא דקאמר ר' פאיר דלמא
(פרספוקי) [פיסתוקי] שדור ,דשסואל ודאו ליה ליה פירכא .אסר ר' אבינא,
(סו) ואיתיסא ר' נחמן בר יצחק ,היינו דאסרי אינשי (סו) סבא פלפלא חרא [חריפא]
מטלי צנא קארי .רביוסף אסר [סהכא]ימי הפורים האלה לא יעברו מהוךהיהודים.
רב נחסן בר יצחק אמר [מהבא] וזכרם לא יסוף טורעם:
יקבלו( .סס) שלשהדברים תיקנו ביתדין של ממשה והסכים ביהדיןשלמיעלה
עמהן ,ואלו הן :שאילת שלום בשם שתיקן בויגז ,שנאסר ויאמר לקוצרים
גה' עמכם ויאמרולו יברכך ה' (רות  '3ר') ,והסכים הקב"ה לדעתו ,הוא מה שאמר

י'

קימי

הערוהותקונים
ג'רק6 6ער ל 3גחען ,וגס ללקח טוב ע5
י
דחוי5ן וכו' .וס סו5 6סוןיכ ס6י גלון S~r
י5
נע
יטק3
תו
טסו
י ס5קט ~ OSDק" קמ 6כתג מאר
י
נ
ס
5עמג"ון  S~5rסקורך 6ק  oit:noכורך וקוך5 6וסז כסתר סורס ועיכס פימיס כהיגרס מנסתי
סימי4וס וכנית לפיט סנג 53ו3כ 5תקומות "6י קורין וכורכין  onlhכקמר תורס .ור 3ס6י גחון
 s~rכחג עגסנ 6דחד 5כ 6פוסעם כשיגרת וקולך  536כירך 6ותס כקפד חולם  65חזי 5ןעכ.5.
שנילקק 6ער ר3

נחען (bp) :וינסנט

ודגרי ר 3ס6י סכיך נ"כ סלישף 1ס6ורורוע סי עגילם סי' ס"ט ו:,ל"6ס פ" 6דעגילס וסיור ס5כוח
פניקס סי ,סרק ,ועיין מגסוס עיימוגית גסרענ*ס סקלות עגילם פ"נ קיי  ,'5ועיין גמ*ס מעריס
שווור.
)'
5ר4י(ו יוחק 6נ! גישת  sfrמלכיח שגיבס זף  D~pע"( :6קנ) תגישרי
ע"( :6עג) ר' יופי 3ן ןורונסקזח 16ונר וכו' .ר' עשיר קוער .נגמרb 6עSס'וDסtך~ פעות סd*Dו?עiר~יס,
וננער* ס4י סו 6סעו ססגי 6סעסדר ,ופיין ד"ק (וף י'נ ט*( :)6סד) 6ער ר 3ישזס כונר
טעותן ,הלות 6על רנ יסודם ליחך ,וכן סגירק6
 .Shtnnננעל
כ"י "ער
"
ק
ר
י
נ
ס
"
ר
ע
ג
נ
'
ל
,
S
b
1
D
n
:
)
6
ש
ע
3
"
'
ר
ו
ל 3יסורס 6ו
ר
ע
6
ק
ר
6
ס
)
ם
ק
(
ז
ק
ו
י
ס
ו
פ
ט
כ
ו
'
5
ס
י
ר
ף
ר
(
גן
ושין
סעדת ס16עייס עגופטס ,ושא עגער 6עגי5ס סו6
י
1Wbp7
7וןיפקיס
' עשיר.
'
1
י16כשעמסו*
ער(יסו) ושיתיעלינ ג"ק נרייסק
כעוטסי
 .ל' 68נבעי* ,ע~6
ננ
ל ,ועיין "7ס י8נ ע"
נ:
עגיגש גץ ,ועיין ז4ק  gDו4ספלס ס' (rg) :פ hSDSe 63קו*..
ע 63חך6
נצ
לר
נגעע
ר"עעס ..כסכם
ע5
ייעמ ,6ותקנחי כפו ססו3 53ר" 9סס( :קמ) סלמס ככמוס תקג 1נ"זנגס
ע*5ל"
לעי גרגור סוף פ"פ (רף ',נ ערג) ,גצי שכות (כ"ג עע) פכ"641וישי קות ,".ונפכש4ע6
מסכגודיתם עיפר ויחי טוס ו' ,ושסייס פוסס  ,b*Dו3סיזרפ סיפ
' ערעור
 ('3 016ועגם 3כ5
ססג~עוס וחעח סיגוי*ס ,ופייןסי"ע סס הפלות ,פ5י ,ונס ר3ר* ג
"יבעיט עעקור 6מר,
וס 18גן ולעס וע(ך 6עגילן.מרפו גקש1ען שפוקסופן סנל6יסויןיכחוג'ס 65 ,ע865ילעקביי.
סג6ער

"עי

סיסיי
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אבדת

74

אסתר

פרשה ט

י דוד ולא אמרו העוברים ברכת ה' עליכם ברכנו אתכם בשם ה' (חסליס
ול יד
קג'פ פ') .ותיקון אוצרות למעשרות תיקן חזקיה( ,סי) שנאמר ויאמר חזקיה לבית
קהי יביאו את התרומה ואת המעשר ,והסכים הקב"ה על דעתו ,שנאסר הביאו את
:כל 'המעשר אל בית האוצר ומלרכי ג' י') .וכוקרא טנילה דרשו בקל וחומר מן
התוהה וטן הנביאים ומן הכתובים ,מן התורה מנין ,כחוב זאת זכרון בטפר (סעומ
"ו "ר) ,נשאו חכמים קל והוסר וטה אם עמלק שלא היתה טלחמתו אלא לפי

.שעה נצטווה סשה לכתבה ,שנאמר כתוב זאת זכרון במפר ,המן שאטר להשמיד
להרונ ולאבד ,אעודין שלא תיכתב .מן הנביאים כיצד ,או נדברו יראי ה' איש
כול רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב (בספר) [ספר] זכרון לפניו (על6כי מ  ~(rtDוהרי
וכברים קל וחוסר ומה אם יראים שלא דיברו אלא לפי שעה ,נאסר בהם ויכתב
.בסכר זכרון ,זנרון נס של רבים על אחת כמה וכסה .מן הכתובים כיצד ,כתיב
ועפלה לעני כי יעטוף (תעליס ק" ,)'"3ונאמר תכתב זאת לדור אחרק (פס סם י.ס),
.וסה אם תפלה עני לפי שעתה נכתבה ,נס של רבים על אחת כמה וכפה ,אם
כן המכסה סנין ,תיל קימו וקבלו היהודים ,קייטו למעלה מה שקבלו למטה.
:ולאיעבור להיות עושים את שני ונו'( .ט) תאנא באלו אמרו מקדימיןולא טאחרין,
בקריאת הסגלה ,ובחרוטת שקלים ,קריאת המגלה סקדימין ליום הכניסה,
.ולא סאהרין ,שנאסר ולא יעבור ,אבל סעודה פורים וסעורת ראש חודש וספק
:מילה וזטן עצי הכהנים וחנינה ותשעה באב והקהל מאחרין ולא מקדיסין .תשעה
באב אקרוסי ,פורענותא לא מקדמינן ,והנך דאבתי לא סמא זמן [חיובייהו]:
מ האלה( .ע )6מכאן שאין קורין את הטפלה ביום אלא מהנץ החמה,
ינכח)דדתיכמי
.נזכרים ונעשים .להקדים זכירהלעשייה( .ע )3מכאן שמקדימין
פרשת.זכור בשבת שחל פורים להיות בתוכה .ד"א נזכרים ונעשים בכל דור
.
וקוורדאוירי
(ענ) תנן התם הקורא את הסגלה למפרע לא יצא( .עד) תאנא וכן בהלל ,ובן
בקרית שסע ,וכן בתפלה( ,עם) תפלה מנאלן ,דתניא שמעון הפקולי הסדיר שמונה

הערותותקונים

י(פט) פג6על ויקער קוקית וגו'5 .ין וט למון סכסונ 51על  trb'1תוקיעו לסכין לסכום 33יס ס'
ויכינו 6ח סחרומס וסעעמר (רסס
י'")( :ע) 63 b)bnלו מועלים
ע6סרין
וקייצת סעגילס ו3תרווומ פקליס וכו'ל'" S~bכן2ודמ מוריס וסעורת ר6ם מודםעקודסיפעקיןעיולל
ס
"וכו') .ס
י ע" ,5ומס"יח 6רק שלו לערועקריעין ול 6ע6חרין*3ל זען ע5י כמגיס
.לימם ושמגס ינילסס
ס6ג סיחרר עז
ימסעס נחג חגינס וסקסל ע6מרין 1ל 6ו:קרימין ,ו3חחלס נעלס עמגי ממקור
עג'לס
 'De5nDמס
6סצ
ימרו עקריעין ול6
נחחלס סעסגס 4נ6ילו
יפ"סכסנסיג6יםסו6למו~ןihסDגpו'רה 63ל 1צDמ"רhו:סנסייי
ס
ע
רופ 3קרי6מ מבי"ס ו3תרו
ס
י
ל
ק
ס
ע6חרין .ו
עקרשין
ול 6ע6מיין דכמינ 1ל 6יענור 35ל כמעוות מוריס ומעורס ר6ס חודם יתפק עילס טען ע5י
הכדניס וחגית ומסעם נ" 3וסקסל מ6חך'ן 1ל 6עקריעין ,מסעם 63נ "קרועי פורעגות 6ל6
עקדיעיגן וסגך ד6כסי ל 6עט) 6ען חיונייסו ,וכן סניך סר"6ס ושריו נונעיס עס6לפס' ,וערס
'תל6ס כי לסיידר סיו זכרי סל'4ף לעיגיס ונגערה לסגינו גמ 65סע6מר מסעס נ 36הקרימי
שורעגות 6ל 6עקדעיגן חניגס וסקסל עמוס ד6כחי וע' נוון מיונייסו ,ועיי
ן 3ר*ן )'ptSb
ס"ו (ע' ע*נ) 63לו למרו ווקדיווין ול 6וו6חרין קרי"ס עגילס
שם ,וכלימי 3ירופלעי עגילם
"ר
פמ
.ומרזעמ סקליס מקדיעין 1ל6ע6
"ין ,ונעורס  Db9חוום וסעורם סוריס ע6סרין 1ל 6ווקדיעיןע"כ.
"3ל ס6לפקי סנה שופן ( :9Pbט )6עכסן ספין קורין 6ס סענילס גיוס 6ל 6עסגן מחמס.
.מגילם כ' עש( :6ענ) עשן מווקריעין וקור6ין פרסת וכור נסות ממל סוריס לסיות 3תוכס .עיין
הפילס ל' ע*6 6ער ל'פיי3 6ר 6 636יר ל' 6 636מר ל 3פורים  SnDלסיום כפופ וכו'( :ענ)
סענלס לעסרע .עגילס י4ו  b~Dנעסגס( :עז) מ6ג 6וכן כסלל .גערך מס:
פגן מחססקוליו
סס
(עם) תפלסדוג*לן .פסי'ו ע"כ( :עו) "מל ל יכעיס ו6ימיע 6ר' חייך 3ר".63

ל"

יק

"ת

פבןעך"
סנינ
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אגדת

פרשה ט

אסתר

מ

עשרה ברכות לפני רבן גטלינל על הסדר( .עו) אמר רב ירמיה ואיתימא ר' הייא
בר אבא ,ואמרי לה במתנותא תנא סאה ועשריםזקנים ,ועכהן כסה נביאים תיקנו
שמונה עשרה ברכות על הסדר .קרית שמע מנא לן ,,דאמר קרא והיו שלא יקרא
לטפרע( .עו) הלל מנא לן ,דאטר קרא ססזרח שמש עד מבואו מהולל שם ה'
(שליס קי"נ ג')( ,עת) כשם שאי אפשר לשמש לזרוח לטפרע מן הטעדב ,n~tDS
כךאין אומרים הלל לטפרע .מגלה מנאלן ,דכתיב והימים האלה נזכרים 31עשים,
מהעשייה למפרע לא ,אף זכירה לטפרעלא( .עע) טכאן אמרו קראה םירוגין ~צא,
 .סירוםין אדא פרא חדא ,פירוש כגון שקרא
סירוסין לא יצא( ,ס) סירוגיןקטועיי
פיסוקו של פיסוק וקרא פיסוק השני לו והזר וקרא פיסוק ששכת( .ע )6השסים
בה הסופר אותיות או פיסוקין וקראה על פהיצא( .ענ) וכן אם קראה קריאה
משובשת יצא שאין מדקדקין בקריאתה .ד"א נזכרים ונעשים( .פנ) מכאן אמרו
הקורא את הסגילהעל פה לא יצא ,מנא לן ,אסר רבא אתיא זכירה זכירה ,טויב
הכא והימים האלהנזכרים ,וכתיב התם כתוב זאת זכרון בספר (מעות י 11י" ,0מה
להלן זכרון בטפר ,אף כאן נזכרים בטפר ,האי זכירה דהתם' מסאי דקרייה היא,
אימא עיוני בעלמא הוא ,לא מלקא דעתא דתניא זכור לעול בלב ,כשהוא אומר
לא תשכח ,הרי שכתת הלב אסורה ,הא סה אני מקיים זכור בפה:
ובכל דור ודור משפחה ומשפחה( .פי) מאי משפהה וטשפהה ,אטר ר'יוסי בר
חנינא להביא משפחות כהונה.ולווייה שמבמלין עבודתן ובאין לשסוע פקרא
.מגלה( .פכ) אתמר אסר רב יהודה אמר שמואל כהנים בעבודתן ,ולויים בדוכנן,
וושראל בטעסדן ,כולן מבטלין עבודתן ובאין לשסוע מקרא מגלה; תניא נמי הכי
כהנים בעבודתן ,ולויים בדוכנן ,וישראל בסעסדןכולן מבטלין עבודתם ובאין לשסוע
טקרא סגלה ,מכאן מסכו של בית רבי שהן מבטלין תלמוד תורה ובאין לשסוע
מקרא מגלה( ,פו) השתא עבודה דתמירא מבפלין ,תלמוד תורה מיבעיא ,לסיסרא

הערותותקונים
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דעבודה הטורה מתלמודתירה; והכתיב וגהי בהיותיהושע.ביריחו וישא עיניו ויר44
והנה איש עומד לננדו וחרבו שלופה בידו וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה
אם לצרינו ,ויאמר לא כי אני שר צבא ה' עתה קאתי (יסוסע ס'  aoי' ,)1אמר לו
ן יהושע בלילה ההוא בהוך
על איזה מהן באת ,אמר לו עתה באתי (פ)) סידייו
העמק ,אסר ר' יוחנן ,שלן בעומקה של הלכה( ,סח)וגסירי דכל זמן .שארון ושכינה
בתשמיש הטסה( .פט) אמר ר' שמואל בר אוניא.
שרויין במקום ישראל אסורין
משמא דרב גדול הלמור תורה מהקרבה תמידין ,סדקאמר ליה .עתה באתי ,ל44
קשיא הא דיחיד הא ררביפ .אטר רבא פשיטא לי עבודה וטקרא מגלה מקרא סגלה'
עדיף טדר' יומי בר חנינא תלמוד תורה ומקרא סגלה סקרא מגלהעדיף מדסמכו
בית רבי .תלמוד תורה ומת מצוה פת פצוה עדיף ,דתניא מבטלין הלסוד תורה
להוצאת המת ולהכנסת הכלה ,עבודה ומת סצוה מת מצוה.עריף מולאהותו,
הבתולה וגו' לה יפסא (גיקן 6כ"6גי) .בעי רבא סקרא מגלה וסת
דכהיב
ף משום כבוד הבריות או דלמא מקרא
מצוה היולאמהינויתייהו עדיפא ,מת מצוהעיי
מגלה משום פרסומי ניפא .בתר דאבעיא הרר משפה [מת מצוה עריף ,דאמר מר)
גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעקב שבתורה )5( .אמר ר' יהושע בן לוי
נשים חייבות במקרא כגלה שאף הם היו באותו הנס[ )65( :ואסר ר' יהושע בן
לויחייב אדם לקרות את הסגילה בלילה ולשגיתה ביום ,שנאסר אלהי אקרא יומם
ןולא הענה] ולילה ולא דומיה (תטיס כ'3נ') ,סבור מינה ( )35סקרייה מאורתא,
ולמיתנא טתניתין דידה בימטא ,אמר להו ריירטי' לדידי טיפרשא לי סיניה דרבי
חייא בר אבא (5נ) במאן דאסר אעבור פרשתא רא ואהנייה ,אתמר נטי איר
חלבו אפר עולא ביראה ( )15אזר אלעזר חייב ארם לקרות אח הסגילה בלילה
ולשנותה ביום ,שגאטר למען יזפרך כבוד ולא ירום ה' אלהי לעולם אורך (מאליס

"ל

) כנוייכן קורא אדם את המגילה ויוצא בהידי חובתו ,ר' מאיר אומר כולה,
(ים תנן
י אומר מאחר הדברים האלה[ ,א"ר
ר' יהודה אומר מאיש יהודי ,ר'יוס
חלבו] אמר רב חסא בר גוריא אמר רב הלכה כדהרי האוסר כולה ,ואפילו לסאן
דא0ר .מאיש יהודי צריכה שתהא כתובה כולה5( :י) א"ר יוחנן הקורג/במנילה
הכתובהבין הכתובים לא יצא ,והני מלי בצבור ,אבל ביחיד יצא ,מן) אטר רחבא

'
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יסולע 3לינס ססי 6כמוך
' ע" )6י3סעיס ( :,0פ) עי1
גירסו לחרס,
ד"ק 3יףי
סעעק6 .ין ,סוטSחDן Itסגסיכ ,וערן נסוס' מס דם וילן ו4ל וילך פילס מסי* נחיך יועמק ,וע"ס
3גער3 6נ5יון( :סח) ונמירי וכ 5זען  I11hDוסכיגס סלויין 3עקוס יסובל 6טורנן מהפסיס סעסס*
)ס ליסף 3גמר 6סס ,וגסוס' סס דוס עלעד סני 16ווט כל  twrססגיגקושון סרוי.ן סל 6געקוען
ף רז ט' )3נס
העויין למסעם ממטס  hSנרק ליס סכ 6וגו' ,וסיין "1ס(י
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ר3
ז' טיח )65( :אייגשל ק" .p7b 8נגז* 9ט1
גשפיס ס'6 )5( :רי 5'3נפיס חיינומ ,מגילת 41
וח9ריס עד סע13מ 3סיי 0פקו,עין 4עש
זף  ebnוקסלעמ' שעשרון טכזי סגי סגע65
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( )05ובצבור נמי לא אמרין אלא דלא מחסרא פורהא ,או לא מיתרא פורתא
על שאר יריעאתא ,אבל מיהסרא פורתא ,או מיהרא פורתא על שאר יריעאתא,
כיון דטחזיא כמגלה בפני עצמה אפילו בצבור נסי יצא5( :ס)תנן הכל כשרים
לקרות את הסגלה חוץ מהרש שוטה וקטן( :ק) כל'היום כשר לקריאת
הסגילה :ותניא אחד הקורא ,ואהד השוסע מן הקורא יצא :מדינה וסדינה.
לחלק בין המוקפין תומה מימות יהושע בן נון ,למוקפת הוסה טיסות אחשורש:
עיר ועיר .לחלק בין שושן לשאר עירות .ור' יהושע [בן לוי] אוטר לרבות נרך
וכל תסמוך לו וכל הנראה עמוניו-ון ככרך:
הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם( .קנ) ר*
דיכוי
נתן אומר לא בא המן אלא זכר לישראל ,דכתיב וימי הפורים האלה לא
יעברו טתוך היהודים וזכרם יסוף מזרעם :ד"א וזכרם לא יסוף מזרעם .מכאן
שקבעו חכמים מנילה:
.
ל
כ
דיא וימי הפורים לא יעברו וזכרם לא ימוף מזרעם (קנ :ליסד ספרי הנביאים
וכל הכהובים עתידין ליבטל לימות המשיח ,חוץ ממגילת אעתר ,הרי היא
קיימה כממשה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה ,שאין במלין לעולם,
ואעפ'י שכל זכרון הצרות יבמל ,שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו
מעיני (יפעי' ס"ס "9ז) ,ימי הפירים לא יתבטלו ,שנאטר וימי הפורים האלה לא
יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם:
רוזכתרב אסתר המלכה בתאביחיל( .קו) מכאן אסרו קראה על פה לא יצא ,עד
שתהי' כתובה על הספרובדיו( ,קט) דאסר ר' אבא אתיא כתיבה כתיבה,
נתיב הכא ותכתוב אסתר ,וכתיב התם ויאסר להם ברוך מפיו יקרא אלי [את כל
הדברים האלה] ואני כותב על הספר בדיו (ילע" ל"ו '*( :)0קי) אסר ר' שמואל
בר רב יצחק שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות ,שלתו לה (קו) קנאה
את פעיררתעלינו ,שלחה להם (קם) כבר כתובה אני ומונחתעל ספר דברי הימים

יי

הערה"*ותקונים

ע"מ,
(א) 531טל גמי ל6מעיין3 .נעל 6לעונגוגי'
D9~bי'ט ע"ונגערלנסי'נפס:ל
"(ק) כל פיוס כסי .עגילם
סו 6לפגינו ננעלי5( :ס) סנן סכל כסריס .עגילם
כ' ע" 3נעסגס( :ק )6ערינס לעדיגס .ענילס  '3ע"( ?3קנ) ר' גסן קוער .ל 6מ65ת' סונקור:
(קנ) לימך כל ותפרי סגני'6ס וכל סכחו3יס עמידין לי3סל .עקור סע6וור סו'3 6ד סחוקס לסלעגשס
סיף ט וגילח ,ועיין נסנסו 0מייצוגיות סם פסני 8ויקור לכרענזס דנני סירוסלעי [סו 6עגילה
ככס גיקמ 6ארת 9Dbn

ס' 6ס'ז רף ע' עין] ר' יופגן 6ער סגגי"יס וסכ0וניס עתיד'ן ליכסל וחעסת ספרי תורס קינו
עתיוין לינסל ר0נ"ל 6מר 6ף מגילה אחר וסלכומ דיג
כן tגו 65:כעררם עמלי
וt
OSI,
לD
ן עתירין ליכטS
סג6ער ויו ':ספוריס
פיט 6ות נ' כל סעועדיס עחיזיס נטלים ויעי ספורים  o:~bנוו'5ס
ס6לס ל 6יענרו עחוך סיסו7יס ,וסעירו0י סס נסערס ט' לכ".ן גפי"ת סרסנ" 6פי' '5ג סג60ל
יומו על סע"ער עסוולר 0ס,ס ועם סס0י 3נסוג טעם ולעס .וונרי סעדרס ס"ישקו
ל לסס"טן
סקליר כסילוק למרסס )כור 061 ,כל סעועזיס יסי' נטלין ,יעי סטורים ל 6נכטליס
ר'
בו"t('Sb:קtד~) ווכחן קערו .כעסגס ומנילי הו  :b'Dנקם) ד"ער ר' 6כ btnh 6כ0י3סכסייס.
ענילס י"ע ע" 6סעלו 0שיקער ר' 6כ ,6ליתר ,ועיין ז"פ (וף ג"ו ע' )6ס 6'3סג" 3גער6
נ"ג'מר"
6ער ר,hlnb 63
כמערס ר' כי גס עזו געקומוח 6מלו 0עוכל 8ער רכ ,6וקין ספק
כ
כ
ס
ו
י"6ער ר 63וגעשית 3טצי 0ר' 6ג( :6קו) ""ר 3 Sb1WDר ר 3יאק.
מנס
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נ
ס
ל
סני
טגילס ו'  ,h~aולפסיגו סניי '6ר סעו"ל 3זר יסורס ,וכאר ס3י 6סעקרר כ"ס 3נונר 6כ"י כמו
3 63100ד'ק זף י* 6ע 31וע"פ 3סערס ( '0ק ),קנ6ס  06עעורלס עלינו3 .גער5 6פגיגו גתונ
,לנין ~vnmth
כ"י לי 60ג"כ עיין כיס פס( :ק )0גנם כסו3ס 6גי ועוגמם על ספר
ונלי סיעים .כ"ס
ר" גגער 6כ"י ,ולפנינו  ttaoכתופס 6גי על דנתי סיעיס ,עיין ד"ס סס
עס
ונננ
ונתערס
אנרת אמחל
6
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ש.8

4יי

אגדת

עשה ט

אסתר

לסלפי 41:יס; רב ור' חנינא ור' יוחנן ורב חב:בא מהני בכולהי מרר מועד
כל בי (האי זונא חלופי ר' יוחנן וטעייל ר' יונתן ,שלחה להם אסתר לחכהים
כתבוני לדורוה ,שלחו לה הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודעת (עמלי כ" 3כ')ג
ומלישים ולא רביעים ,ולא קבעוה (קט) עד שטולאו לה מקרא מן התורה ,כתוב
ת זכרון בספר (סעומי"וי*ד) :,כתוב זאת טה שכתוב כאן ,זאת מה שכתיב בפשנה
יא
תורה ,זכרון מה שכתוב בנביאים ,בספר מה שכתוב במגילה ,כתנאי כתוב זאת
וכרזן בספר ,זאת טה שכתוב באן ,זכרון מה שכתוב במשנה תורה ,במפר מה
שכתוב בנביאים דברי ר' יהושע ,ר' אלעזר המודעי אומר ,כתוב זאת מה שכתוב
במשנה [כאן ובמשנה] .תורה ,זכרון מה שכתוב בנביאים ,במפר מה שכתבבטגלהן
(קי) ר' חלבו משום ר' שמואל בר נחסן שמונים [ ם זקנים ,מהם כמה
נביאים היו מצמערים על הפסוק הוה ,אלה המצות אשר צוה .ה' את
נ" 1ל"ז) ,אלה המצות שנצטוינו מפי משה ואיןנביא רשאי לחדש דבר
קי
סשהה(,
מ"ררכי ואסתר טבקשין ממנו לחדש דברעלינו עד שהאיר הקב"ה עיניה]6
יו
?ונ
מעת
ומצאו אותה כתובה בתורה ובנביאים ובכתובים ,בתורה טנין ,שנאסר כתוב זאת
יכרון בספר (סעוס '"ו י"ו) .בנביאים טנין ,שנאסר אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו
ויקשב ה' וישסע ויכתב ספר זכרון לפניו מללי (ג' ט"ו) .בכתובים מנין ,שנאסר
הלא הם כתובים על ספר דברי היסים (6ססרי' 3ן):
ן טפרים אל כל היהודים דברי שלום ואמת( .קי )5אמר ר' תנינה (קינ) ואסרי
דיעטלד
לה ר' אסי ואמרי לה אטר ר' הייא בר אבא מלסר שצריכה שרמוס
כאסונה של תורה:
ם את ימי הפיכים האיה ביסניהם"( .יג) תנז ההם מגילה נקראת באחד
להיי
עשר ,בשנים עשר בשלשה עשר ,בארבעה עשי ,בחטשה עשר ,לא פחות
ולא יותר ,ברכים המוקפים חוטה מימות יהושעבן נון קורין בחמשה עשר ,כפרים
ועירות נדולות קורין בארבעה עשר ,אלא שהכפרים סקדימין ליום הכניסה ,כיצר
חל להיוה [י']7בשני ,כפרים ועירות גדולות קורין בו ביום ,ומוקפין חוסה למחר,
הל להיות בשלישי או ברביעי( ,קיר) כפרים סקדימיןליום הכניסה ,ועיירותכדולות
קורין בו ביום ,וטוקסין חוסה למחר ,תל להיות בהמישי ,כפרים ועירות גרולות
קורין בו ביום ,וסוקפין חומה למהר ,חל להיות בערב שבת ,כפרים סקריסין ליום
הכניסה ,ועיירות גרולות ומוקפית הוסה קורין בו ביום ,הל להיות בשבת ,כפרים
ועיירות גדולות מקדיטין ליום הכנימה ,ומוקפות הומה למהר ,הל להיות לאחר
השבת ,כפרים מקדיטין ליום הכניסה,ועיירות גדולותקורין בוביום וסוקפות חומה
לסחר (קעו) ,היכא רמיזא( ,קעו) אטר רב שם ,בר אבא לקיים את ימי הפורים

הערותותקונים

י"עלס ניד (קט) עד מע65ס לס עקרם ען סחורם3 .גונל 6לסייגו ער  1b5WDלו עקרו כחור
ן ריס מס ונתערס ד'( :ק') ר' חל13
כמורס ,סגי' ,לסי סו 5נכון וכן סו3 6גער 5כ"י עיי
י סעו6ל נרגחען .נוגע ען עדרם לות פ"נ פקוק וסגם נועז ,ועקור שעימר סו'3 6לוטלעי
עסיס
שגיבסלפ' 6סק (רף ע' ( :O'Dק'6 )6וור ר' חגיגס.
 rDע"נ ,ומס סגר *ר חגחוס ,וכן
a6
ים למקן לסגינו( ,קי )3וקערי לס ר' חי'3 6ר n36
~St.ליתם גגטר 6לסג'גו ,ועיין גר"ק לף
ע"ס ע" 3נסערס ג' 63 h'JtDי,ס כ"' סגי' "6ר תגסוס "6ר 6ס' 61ערי לס "6ל חי' 6גר b~b
"6ר 6ק' (קינ) חגן סתם .נעסגס ענילס  '3ע"( :6קיד) כפריס עקליוויס  oltsסכגיקס .עד
ג6ן סוספמי עפ"י כ"י מגי לג*63 6קספ6רר ,גי נכ"י פלי סמר דף סלם( .קעו) סיכן רעי.61
(2ור 6סס( :קסז)"ער רב סטן 3 .636 43גער 6לפגינו '6ר מען 3ר '6 h~hל יוחנן ,ועין *7ס
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אגדת

פרשה ט

אטע

מל

האלה בזטניהם ,זמנים .הרבה תיקנו לה חכמים ,ואימא ארביסר וחסיסר,
לכתוב קרא זמנים ,זמניהם למה לי ,ואימא שיתמר ושיבסר ,אטר קרא ולא יעבור,
אמר רבה בר בר הנא אמר ר' יוחנן זו דברי ר' עקיבא סתיטתאה דדריש זמנם
זמניהם(קיי) ,אבל חכטים אומרים בזמן הזה (קיא) הואיל וססתכלין בה אין קורין
אותה אלא בזמנה ,כלומר הואיל ואין עיניהם של עניים נשואות אלא למקרא
סגלה כדי לחלק להם טעות פורים אין קורין אותה אלא בזטנה ,ויש שגורסין
הואיל ומסתכנין בה ,כלומר באיתו הזטן שהיו ישראל יכולין להעמיד דתיהם ואין
באיןלירי סכנההיו קורין אותה באחר עשר בשנים עשר בשלשה עשר ,אבל בזסן
הזה שססתכנין ישראל בדתותיהן ,א.ן קורין אותה אלא בזמנה מהוא ארבעה
עשר וחטשה עשר( ,קיט) ובן הלבתא :ואסור לקרות את המגלה בשבת ,אבלשואלין
ורורשין בהלכות פורים באותה שבת כדי להזכיר שהוא פורים( ,קכ) דאמר ר'
יהושע גןלוי פורים שחל להיות בשבתשואלין ודורשין מעניינו ,מאיאיריא פורים
אפילו (כל יוסי) [י"ט] נסי ,דתניה [משה תיקן להם לישראל שיהיו] שואלין
3ידירשין] הלכות הפסח בפסח הלכוה עצרת בעצרת הלכות התג בתנ ,פורים
אצטריכאליה ,מלקא דעתא אסינא גזרה משום דרכה קא משסע לן( ,קכ )6דאמר
רבה הכל חייבין במקרא מגילה ואין הכל בקיאין במקרא מנילה וגזירה שמא
יפלנה בידו וילך אצל בקי ללטוד ויעבירנה ארבע אסוה ברשות הרבים( :קכ)3
אמר רב יוסף גדול תלמוד תורה יתר מהצלת נפשות דסעיקרא קא השיב ליה
למרדכי בהר ארבעה ,אשר באו עם זרובבלישוענחמיה שרביה רעליה טרדכיבלשן
(פורק נ'  ,)'3ובסוף קא השיב ליה לבתר חטשה ,הבאים עם זרובבל ישוע נחמיה
עזריה רעמיה נחסני מרדכי בלשן (גחעי' )' ו')( .קכג) אסר רב (קכו) ואיתימא
ר' יצחק בר שמואל בר סרתא גדול הלסור תורה יותר מבנין בית המקדש ,שכל
זטן שברוך נריה קיים לא הניחו עזרא לעלות (קבס) :אסר רבה בר בר חנא אמר
ר' יצחק בר שמואל בר טרתא משסיה דרב גדול תלטוד תורה יותר מכבוד אב
ואם ,שכל אותם שנים שהיה יעקבבביתעבר לא נענש עליהן( .קכו) דתניא נמצא
יוסף שפירש מאביו שלא ראהו עשרים ושתים שנה כשם שפירש יעקב אנינו
מאביו כ"כ שנה דיעקב תלתין ושש הזיין אלא שמע שינה ארבע עשרה שנה
והיה בבית עבר לא נענש עליהן ,אי הכי בצירא להו עשרין הויין אשתהי
באורחא הרתי שני ,רתניא יצא משם ובא לסוכות ועשה שם שמונה עשר
אס 'כן

יי9

הערותותקונים

 '6ענג) ונסכרה ח' ,וסעסדר ססמיט פס נונער ענבלת כ"ס ,ורטיתי כי סניף בעו סק3י5

 'DDShoענינת( .קיו) 36ל תכעיס "ועלים טמן 3 .oroנמי 6לסגינו גי' "תרח כ-מ ,ונס גכ5ן
סגי 6נלסון ס"לפסי( :קיח)סובין ומסתכלין כס כוי כלומר סובל ובן עיניסס ט' וים סגורסין
סו6יל ועקסכגין נס ,גלועל 63ותו ס,ען סם" יסרבליכולין לסט:ווו 7דמיסס ובן נדין לידי הכגס
גו' 36ל ()ען סוס סעססכגין יטר*ל ערמותיכן כוי .וכן כלכמה .כל זס סו 6למון ס*לססי נים
עגילם1 ,ג6לססי 'ס למקן ויס טגורסין מואיל ועקחכגין ,וכן 36ל מען סוס סעקמכגין ,כעקום
ועקמכלין  otpnJIסמטמכלין כמז סס3י 6בכון סמ"רר וםלסגיגו? (קיק) וכן סלכת .6כי
ר5פר ר' יסיפי3.ן לוי.
פייס tp~iht
:OD
דף ד' ע"( :6קכ )6ר6ונר ר3ס
~
S
t
a
n
)
ווגילס ר' ( :3UDקכג) 6מר ר 3יוסף מגיס ט' ע"נ( :קכג) "מל ר '3מגילס סס( :קבר:
ן ד"ס מ"ו ע 64שערס ק' ונגלגל
61,יתמ 6ר' י5סק גל Sb1DDבית" .כ"ס גס גנער 6כ"' ,עיי
ל 3ר פרסם( :קכס) 6פר ר3ס 3ר 3ר חנ6 6יר י5חק 3רסמו6ל 3ר
לפגינו סגי' ו6ימוו 6ר3סטי"
.ערח 6מסעים דר .3נער* סס ,ולטגיגו סגר 6ער רנ 6ונל ר 3ידחק 3ר סעו6ל נל עלת" ,ונגמלת
.עגילם כ"י סו 6כונו  6'300ממסדר ,עיין ר"ת סס נסערס ר'( :קכי) 7מני .6עגילם י"ג ע":6

לסי,
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חדש שנאמר ויעקב נסע מכתה (ני6סיח 5ג תן) .ובבית אל עשה ששה חדשים
מקריב זבחים ,ללמדך שתלמוד תורה גדול מן הטצות ,לכך נאמר לרוב אחיו :דורש
פוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו .גדול הוא השלום שלא שיבח הכתוב את
טרדכי אלא בשלום ,שנאמר ודובר שלום לכל זרעו ,שאחר כל המדות הללו
הוא מסיים בשלום ,מגיד שהשלום שקול כנגד הכל( :קכו) אסר ר' יום'
הגלילי גדול הוא השלום שבשעת מלחמה אינו פותה אלא בשלום ,שנאמר כי
תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת עליה לשלום (ונרים כ' ")( .קכח) ועוד אמרו
גדול הוא השלום שבשעה שהמלך הטשיה נגלה אינו פותח אלא בשלום ,שנאסר
מה נאוו על ההרים רגלי (המבשר) ] [~WtDמשמיע שלום (יסעי ג'נ ו')( .קכמ)
ועוד אסרו גדול הוא השלום שהואלחיים ולמתים ,להיים מנין ,דכתיב ויאסר ייאס
לטשה לך לשלום (סעוסי
' י'ח) ,ולמתים מנין ,דכתיב ואתה תבוא אל אבותיך
בשלום (ני6ס'ח ע"י ט') (sp) :אמר ר' שטואל כל מי שהוא אוהב שלום ורודף
שלום ומקדים שלום ,הקיבה סנהילו העולם הבא ,דכתיב וענוים ירשו ארץ והתענגו
על רוב שלום (ח5:יס ל"ו "( :)6ק )65ועוד אסרו גדול הוא השלום שהוא עמוד
העולם הזה ,ועמוד העילם הבא ,עמיד העולם הזה ,דכתיב השם גבולך שלום
(סם קשו י*ד) ,ועמוד העולם הבא ,דכתיב יבוא שלוס ינוחועל משכבותם (יסעי נ') 1)'3
(קלי) ר ,ואטעין אומר גדול הוא השלום שלא ברא הקב"ה מדה פובה יתר מן
השלום שניתנה לצדיקים( ,ק5נ) שבשעה שנפמר מן העולם שלש כתות של מלאכי
שלום מקדיסין אותו ,אחת אוטרח יביא שלום (יסעי' ג"ו נ') ,ואחת אומרת הולך
נכותו (:ס) ,ואחת אוסרות ינוחו על משכבותם (סס)( .קל-ז ר' שמואל אומר גדול
הוא השלום שהוא יהר סכל המתנות המובות שהבטיח הקב"ה לישראל באתריה
הימים ,דכתיב וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוח.ת שאננות (יסער

("נ י'ק) :כן יאסר בעל הרחמים:

הערותותקונים

(קב)) '6ר יוסי תגלילי .עמ' ד' 6פרק סס5וס ,ספרי נם 6פיסקה דו"חי גוו"ר פיח  016דנ
( :oaקבע) ועוד פסול
(קכמ) ועוד התרו גיו
ס סו 6סס5וס סנספס סנוורך גגלס .עס'
החיים ו5עחיס .עסי ח 6סס( :ק"6 )3ל סמו6ל .מס'י' 6סס .והיןליו"זוגה מס 3ססי
' מעו6גנ
(ק )65ועיד המרו גוון ספ5וס ססו 6עעור מעולס סוס .ל 6נפ 66במקומות סרסעחי( :ק5נ) ר*
ספעון "ונר .נעררס 3ע*ר סס סו 6נסס ר' עמיר( :ק5ג) סנסעס סגפסר מן סעי5ס.עיין עדרת
ן ענגי כחוגוס ק'ו פ69
סו*פ תיפור נ' 6ומ ג' ,ועשור קסתו 6וס ו' ,ססיקס 6רנסי פ' ,3ועיי
3סננון 6חו( :קלך) ר' 16 SblnDער גווה סו 6סס5וס מסו 6ימל עכ 5חעמגוח5 .יח 6בעקוצות
נ
סלסעסי ,ונס .5ת3 6ן'ר קיף מופעים ,וגרמם כי 5סעננדר סי' עקור"6י
-

*

~ש* *"4

4

-

-

