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מדרש לקח טוב
על אסתר
נתובבמיםצדיקיםתעלוץ קריה ובאבוד רשעים רנה (מ '(:י) ,אמרמוביהו ב"ר
אלעזרז"ל פסוק זה מהגלגל והלך משנברא העולם ועד שפו ,ששקם ומום
לצדיקים הנאה להם והנאה לעולם ,הנאה להם ש"ט להם פנות לעמוק בתורה
ובמעשים מוגים ,והנאה לעולם שמתעמקין ביישובו של עולם ,שמלמדים הורה
ברבים ,לכך נאמר במום צדיקים תעלו'ןקריה  ,וכן בזמן שהצדיקים מתכנסין ,הם
י ה'איש אל רעהו (מסג'ג עז),
מאדבבלריפםיזוברשבחו של השם,כענין שנאמר אז נדברוירא
ם רע להם ורע לעולם ,שאין מתעסקין בתורה ובשבחו של השם,
לצדיקי
שנאמר ברוב עם הדרת מלך ובאפס לאום מחתתרזון(שי' 'ד :מ) ,ובאבוד רשעים
רנה ,כלזמן שהרשעים מכונמים רע להם ורע לעולם ,רע להם שחומאים בנפשותם,
ורע לעולם שמחטיאים אחרים עמהם ,שהשקט הרשעים היא מאבדת אותם ,בענין
שנאמר בדור המבול  ,בתיהם שלום מפחד ולא שבט אלוה עליהם(,'6גג 6ט) ,וכתיב
ויאמרו לאל סור ממנווגו' (:ס :ס 'י) ,וכשנתקבצו בדור הפלגה ,מה כתיב בהם ,הן
בויפץ ה' אותם(;ס ;ס ת),וכן אתה
עם אחד ושפה אחתלכולם וגו'(יידוח'"י),וכביי
באהעליו ,היה אומרה'הצדיק (:ע,תט כן) ,וכל
מוצא בפרעה ,כל שהיתה המכה
זמן שהטבה רפהמעזמלןיו ,כתיבוירא פרעהכי היתה הרוחה והכבד את לבו (:םמ"
),
למדנו ששקם לרשעים רע להם ורעלעולם ,וכן אתה מוצא בכל הרשעים שעמדועב
ישראל ,מתיךשלוהעמדועליהם,וכןהוא אומרהיו צריה לראשאויביהשלו (כגס6ס),
וכן המן הרשעלא קם לאבד את עםה' ,אלא מתוך עושר והשקט ושלום ,כדכתיב
ויספ(ר:םל:סהם המן את כבודבעעישנריוו ולרשולבוחבנייודוגו' (א ס',)6וכתיב וכל זהאיננו שוהלי
תילבדו ויבקש המן להשמיד אתכל
'ג) ,וכהזיבויבז
וגו'
במרדכ
מהשבתויוהניא את עצתו ,ונמהה שסו עם
היהודים וגו' (:ס נ ו),וכן כשהפיר ה' את
כל אוהביו ,מה כתוב ובכל מדינה ומדינה ובכלעירועירוגו' שמחה וששון ליהודים
הס מ ין),הרי ובאבוד רשעים רנה :באובצדיקים תעלוץקריה ,זה מרדכי ,שנאסר
מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת והזרוגויוהעיר שושן צהלה וכנמהה
ומר יצא
דסכיסו) ,וכתיבליהודיםהיתה אורה ושמחה וששוןויקר (:ס :סע , ),וזה היה
(טס:
י
מ
י
ב
אהשורוש הפרמי ,בן כורש הפרמי ,שמלך אחרי דריוש המדי ,הוא דריוש שאבד
מלכות כשדים ,כענין שנתנבא י)ירסיהוהננ מעירעליהם אתמדי אשר כסף לא
אי מלך השעה שהגלהיכניה  ,שנאמר
יחשובו וזהב לאיחפצו בו (':ע'ס יגי ,),והו
ודריוש מדאהקבל סלכותא כברשנין שתין ותרתין (י ,)6 ,(5':מולשתין ותרתין ושבע
לכיבושיהויקים ,שהיא שסינית לנבוכדנצר,הרי שבעים,מימד שאזנולד שטנה
ן בנו ('יט'ס:ו ,)1
מלכות כשדים ,דכתיב ועבדו אותו [כל הגוים] ואת בנו ואת ב
ר
הנביאים ,איך בא הדבר הזה לעמור צור
ל
א
ר
ש
י
ל
ע
י
בימ
וצריכין אנולידע
אהשורוש בתוך גלמודתבםר,יובאיזה זמן מן הגלות היה,כדי לעמודעל העיקר ,וללמוד
דבר
י) :'(",ע.כ
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דברכצווך דבר,נתחילבדברי הורת משה אישהאלהים ,שנאמרויאמןה' אלמתיה

כתוב זאתזכרון בספר וט' הטת' 1יו)( ,א) ואמר ר'אליעזרהמודעי נתוב זאת ,מה
שכתובכאן ובמשנהתורה,זוטלחמותעמטקובפרשתזכורשבמהונהתורה,ויגיי
סגס"),
ששניהם כתבם משהרבינו ,זכרון מה שכתובבנביאים,עניןפקדתי את אשר עשה
וזכירה אחתהיא ,שנאמרכי פקד ה' את חנה
עמלק לישראל (ס" 6ע 1ג),
(סע ג פ) ,זכחינויזכרה ה"/ס' 6ע) * בספר מהשבריב בסקלת אסתר ,שנאמר
ותכחוב אמתר המלכה בתאביחיל (6סשע גט) ,וכתיב ונכתב בספר (מס סס (ג) ,לסדט
שהקב"המניד מראשיתאחרית,טיא קורא הדורות מראש בחכמתו ,ועל שהשתותו
ישראל לצלם שהקימ נבוכדנצר (ב) בבקעת דורא ,שגלויוידוע היה לפני כבודו
יהמןלפנים ,והזרונפרעטסנו,
מהם לאעשואלאלפנים,לפיכך הפחידם השםעליד
(נ) והחזיר את עצתו למוטב,ורביםמעמי הארץ מתיהדים ועל דברת דעתבאיזה
זמןהיה המעשה הזה ,דע רבותינוז"ל אמרו ודברועל הפמוגךםהמתבליןזהמזה,
כילבבל שבעים שנה אפרוד אתכם~ימ'ס גט '),ופסוקזה
כענין שנאמרכילפי מלאת
) ,ואלהדברי המפר אשרשלה
ן בראשית ממלכתצדקיר,ונססגס
"
בספרירמיש אחרעני
ירמיההנביא מירושלים (:ס נט,)6כי כה אמר ה'[כי]לפי מלאתלבבלוגו' (;ס ססי),
ובספרדניאל כתיב בשנת אחת~ריוש בן אחשורוש מזרעמדי אשרהמלךעלמלכוון
כשדים(ימ (5ט  ,)6זהדריוש שנאמר בוודריוש מדאהקבל סלכותא כברשנין שתין
ותרתין הס  ,)6 1שמשמת משצר נפסקה מלכות ממשפחת נבוכדנצר,כענין שנאמר
ע"יירמיה ועתהאנכינתתי אתכל הארצות האלהביד נבוכדנצרמלךבבל עבדיונוי
ועבדואותו כל הנוים ואת בנו ואתבן בנו ונו'('ימיכ ,)111ולמלה מזה כתוב והיתה
כל הארץ הזמת להרבה (ולשממה) [לשמה] ועבדוהנוים האלה אתמלך בבל שבעים
שנה (סס ג ,)6' :ונצבעיםשניםהללו נחשבים משמלך נבוכדנצר עד שנהרג בלשצר.
(ד)ותניא בסדר עולם שנה ראשונהכבש אתנינוה,שנייה כבש אתיהויקים,ויהויקים
מלךי"א שנה[ ,שנאמר]בן עשרים וחמש שנהיהויקיםבמלכו וארכז עשרה שנה מלך
בירושלים (מ'3גג ( ,)1ובשנההרביעית למלכו עלהנבוכדנצר וכבשו לעבד,וכהזיב
הי
ם
יי
וק
לויהויקים עבד שלש שנים וישב וימרודבו (:ס כן  ,)6בסוףז'שניםלכיבושיהוי
עלהוהללה את יהויכין שהוא שנת ח' למלכות נבוכדנצר ,שהרי במלכיםכתיבויקה
אותו מלך בבל בשנתשמונה למלכו (:ס :ס נ) ,ובסוף ספרירמיהו כהסב זה העם אשר
םהיהוא ח'
הנלה נבוכדנצר בשנת שבע('ים" :גגח) ,האבאיזה צד,ז' לכיבושיהויקי
למלכות נבוכדנצר ,ובין גלות
יכניה לגלותצדקיהוי"א שנה ,שהם י"מ לטלכווש
א
ו
ה
מ
ר
מ
ו
א
,
ה
נ
ו
מ
ש
במ'ירמיה היא השנה
עשרה
נבוכדנצר,וי"אלייבושההויקי ,וכן
שנה לנבוכדנצר (:ס (ג  ,)6ובמלכיםכיניבהיא שנת תשע עשרה שנהלמלך נבוכדנצר
(מ"ג גסה) ,לכך(ה) אמרו רז"לבמם' מגילה,נלו בשבעהנלווכשטונהנלו בשטונהעשרה,
נלו בתשע עשרה ,גלו בז' לכיבושיהויקיםנלותיהויכין .שהיא שנת שמונה למלכות
נבוכדנצר ,וצדקיהוגלה בי"ח לכיבושיהויקי
ם ,שהיא שנת תשע עשרהלנבוכדנצי,
מצינו משסלך נבוכדנצרער שנלהיהויכין שמונהשנה ,ואחר שמהיהויכיןבסיףל"ז
ןטסיתהכלא,שכן משפטהמלנים אחר
מתנבוכדנצר,ונשאאויל מרודך את ראשיהויכי
שמתים ויעמוד בנו תחתיו מתיר כל האמורים ,כ"ש בנבוכדנצרשכתוב בואסיריו לא
ן מבית הכלא,
פתח ביתה ויטיסיי ' ,)1הרי לךה' עדיהויכין ,ול"ו עד שיצאיהויכי
הכל מכהלמלכות נבוכדנצר ,ובלשצר מלךב'שנים ,נשארומאויל מרודך כ"ג שנה
ןלבלשצר פסוק מלאג"כ,כאצור
שמלך הכל ע' שנה,שהרי לנבוכדנצרפסוק מלא,וכ
ועבדו אותו [גלהנוים] ואת בנו ואת בן בט (ימס גו ו),יד.גנו שנשארו לאויל
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מד

מרודךנ"נ(,ו) ונלשצרבןבנו מלךב' שנים הכלץ' ,וכלן שנהרנ בלשצר ,ומלך
דריושבן אהשורוש הסדי ,מתחיל דמאל לתמוהעל העברתהשן שלע' 111ךן אל4
כיון שהבין שלאהיהזמןבניןירושלים אלאעד מלאת לחרבןירושליםש שנה ,לכך
נאמראנידניאלבינותי בספריםטספרהשניםאשרהיהדברה'אלירבעםהנביאלמלאות
לחרבותירושלים שבעיםשנה(ד (":ט ג) ,ףשבין מלכותנבוכדנצרלזמן נלותצדקיהו
י"מ שנה ,ח' עד נלותיבניה,וי"א עד נלות צדקיהו ,הכלי"משנים שקדמה מקות
נבוכדנצר ,שהואזמן כיבושיהויקים לנלות צדקיהו שהוא חרבותירושלים ,שנאמר
וישרוףיע
זבית ה' ואתבית המלך ואת כלנבתיירושלים ואתכל] הביתהנדל שרף
באש ('ימס ע'נ) ,וזה אחשורושהיה אבע שלדריוש המדי ,לאהיה אוחו אהשורוש
שנשא אסתר ,כי זהפרסייוזהסדיי ,שנאמרודריוש מדאה קבל מלכותאכברשנין
שתיןותרתין (יף(:)61(6ז) תנא במדרעולם למה נסנושנידריושהמדי שהואבןמ"ב
שנה במלכו,לפישכיון שהגלהנבוכדנצר אתיהויכין בשנה ההואנולד שמנהשלבנל,
שהרי מגלותיהויכין עד שנהרנ בלשצרמ"ב שנה ,כי ח' שניםסלךגןדםלכן ,וזהו
שאמרוחז"ל(ח) במס'טנילה פ"נדאויל מרודךנמירא  ,אבלהענין נראהכ כ"גשנים
יוהואאויל
מלך מכחהפסוק שאטרועבדואותו[כלהגוים]ואתבנו[ואתבןבנו](יימסגו,0
מרודךובלשצר( ,מ)ומה שאמרדניאללבלשצר נבוכדנצר אבוך(יט(6סי,)6הואזקינו,וכטה
שכוזבבשנור שלשלמלכווזבלשצרחזוןנראהאליאנידניאלאחייהנראהאניבתהלהמס
ת ,)6החלוםהראשון בשתא חדאלבלשצר וראה,וארוחיוהאחריתנינהדמיהלרוב (סם1ס),
אלוהפרסיים שאוכלים ושותין נדוב ,ומסורבלין בשר כדוב,ואין להם מנוחה כדוב,
ותלתעלעין בפומאבין שינא,וכןאמרין להקומיאוכלין בשרשגיא (סם) ,בשרשגיא
זה עושר המלכות אשר היהלפניו כל מה שקבץ נכוכדנצר ,ואויל מרודך ובלשצר
ן לם5וךמפרס,
ודריושהפד  ,מצא אתשורוש ,ותלתעלעין הםנ'מלכיםשהיועתידי
יהשני שראה בשנתנ' לבלשצרכשהיהבשושןהבירה אשרבעיל
םהמדינה,
כענין ההלום
ע 5שםשהמלכות של כשדיםהיתההוזרתלמדי ,לכך ראה שהיה בשושןאשרבעילם,
וכן הוא אומר ושמתיכסאיבעילם
לם מט (מ),על שנשתעבדוישראל תחתידימדי
('י
מלאךמגיד
ד"ניאל ,שנאמרהאיה אשר ראיתבעלהקרנים
אחרי מלכות כשדים ,וה
מלכימדי ופרס(י "(":ג) ,אלא שהחקם הזה נאמר בו ואתה סתוםהחזוןבילשים
רבים (מס ססנו) ,ולבסוף כתיב ואשתומםעל המראהואין (מגידלי
)[סבין] (סס מ כו),
והקרניםשלאילשפירש לוכי הםמלכימדי ופרס,תחיה מלךדריוש המדי הואהקרן
הראשונה,ואחריהמלכההפרסכורש וארתתשסתא ,ואהשורוש שנשא את אסחטודריוש,
ומלכותאלוהג'נקרא מלכותארתחשסתאכי ארתחשטתאהואשםלמלכותפרס,כמופרעת
על שם מלכות טצרים ,אבימלך על שם מלכורן פלשתים ,ולכל אחד
שכן ,לכך
י
ח
א
ו
,
אסרו רז"ל(י) במס' ר"ה הוא [כורש הוא]דריוש הוא ארתחשמתא
ה
י
א
ר
ו
לדבריהם
ויעלתעלעין בפומא כורש ואהשורושודריוש ,וארתהשסתא הוא שם המלכהה ,ועוד
ראיה לדבריהם ,שנאמר הנה עוד שלשה מלכיםעומדים לפרס(י:י (6ג) ,חוץמדריוש
הסדי ,והם כורשואחשורושודריוש,והרביעייעשירעושרנדול(סס) ,זה דריוששנקרא
יישעיה חזות (קשות)
ארתחשסתא  ,והוא נ' לפרס  ,ודילמדי ,וזה שנאסרעליד
[קשה] הונדלי( ,נטיס ג 6נ),כי ראהאוגד הגלות אחרי מלאתלמלכות בבל שבעים
שנה ,שנאמרעליעילם צורימדי ('סעיס סס) ,ואומרערוך השלחןונויויקרא אריהעל
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(גן 'ס (חקגלס"' ונס סיס 3ן כס פ3ננוכדג5ר(:ז)חג 6נסדר  ,-oslPסרקגדא( :ס) נמס' מגיפם,
דףי" 6ע"נ( :ט) 1וססימרדמ36יגשור :נוכוג5ר 6נ1ך סו6זיע.ע"ן סערם(:'1י) נמס'רש

ניסיר

ימיך

%י
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ה בארבב איש צמדפרשים(מס כ6ס
מצפהינק,והנהי

1ח) ,הםמלכיכוי ופרסדריוש

ו,
י בשנת אחת
דכא אשר נבנההביתבימי
המד וכורש ואחשורוש,ידריוש
יש העבירסקל בכל מלכורו להאממדרימי בכם סכלעמויהי אלהיועמוכונו' (1נ661נ).
לכור
לקיים מה שנאסרכילפי טלאת לבבל שבעים שנהאפקוד אתכם ('ים" י),ועלוולא
סי
לך(י("( 6נ,)6
הניחום צרי יהודה ,וכתיב בס'דניאלויחידניאלעד שנת אחת לכורשהמ
וכתיב בשנת שלושלכורש מלך פרס דבר ננלה לרניאלוגו' (סט '  ,)6מרעויהידניאל
עד שנת אסת לכורש ,מלמד שנזקן ונמנע מביתהמלכות וישב לובביתו,וכורשסלך
ג' שניםמקומעות ,וכתיב במלכות אחשורוש בתהלת מלכוום כתבו שמנהעליושבי
יהודה וירושלים(ט'י,)1 5ובימי ארתחשסתא הראשון נבמלה מלאכת הבית ,ככתוב
בם' עזראובימי ארתהשסתאכתב בשלם מחרדת"יו 5י
) ,עדובמילו המו (סם:ם בג),
למדנו שהוא אחשורוש הוא ארתחשמתא הרשע,כי משמתו שניהםבמילו עבודת
י דריוש מלך פרסשהיא נקרא ארתחשטתא הנדול ,נתן להם רשותלבנות,
הבית,ובימ
שנאמר באריןבמלת עבירתביתאלהאדיבירושלם והות במלהעד שנת תרתיןלמלכות
דריוש מלך פרס (סטיסו) ,ונקרא דריוש הנדול כורשעל שםשקיים דברי כורש מלך
י[ה']אלהי
ראשון של פרם ,שהעבירקול בכל טלכותו ואמר כל ממלכות הארץ נתןל
השמים (טי6 6ג),ודריושהיה שטו ארתהשטתאעל שם המלכות ,וארתחשסתאהראשון
שבימל את מלאכתבית ה' ,והוא אהשורוש שכתוב בו בתחלת טלכותו כתבו שמנה
ם בלבד עמדולפרם,
עליהודהוירושלים) ccד ,)1ואין בדבר שום ספק,כי שלשהלילכי
ואם תחשוב ארתחשטתא הראשון ,וארתהשטתא האהרון ,הריה' מלכים לפרס ,ובכל
החזיונותאתה מוצאג'מלכים לפרם ,ומה שאמרהרביעי ,רביעי לדריושהמדי,וכתיב
ותלתעלעין ~(' ,%ס) ,זה דריוש הפרסי שהוא ארתחשסתא מלך ל"ב שנה.,נם מיומ
אשר צוה אותילהיות פחם בארץ יהודה משנת עשרים ועד שנתשלשים ושתים
לארתחשמתאהמלך (והמיס ס 'ו) ,הוא הוא דריוש שבשנה ראשונה למלכוניתן רשות
לישראל לבנות הבית ,מול עתה משנהרו בלשצר עשרים שנה לדריוש המדי,וג'
לכורש ,וירד לאחשורוש ,שנאמר בשנת שתים עשרה למלך אחשורוש הפיל פור הוא
הנורל (מתיג ,)1בי"נ שנה לאחשורוש לשנה הבאהנתלה הטן .והמנלה נקבעה בשנת
י"ר לאהשורוש  ,שנאטרלקיים את אגרת הפורימ הזאת השניתהס ט כס) ,בשנהשניה
פשמה בכל העולם ,הרי י"מ שנה שחמרו למלאות להרבות ירושלים ,כי ממלכות
נבוכדנצר עד חרבותירושליםי"מ שנה ,מכיבושיהויקיםעדגלותיכניה ,ועודי"א שנה
עדחורבןהביתבימי צדקיהו הכלי"מ שנה ,והשלימוםדריוש המדי ושלשה מלכים של
פרס  ,כורש ואחשורושודריוש ,הוא ארתחשסתא הגדול,ולפי שהיו שנים מקומעות
ביןמלך למלך ,הוצרכה עוד שנה אחת להשלמתהע' לחרבות ירושלים ,עמד דריוש
הנדול והשליטם ,למדנוכי סגלת אפתר קדמהלבנין הבית שתי שנים ,וכשםשהעמיד
השם אתהמןכדי להחזיר את ישראל למוסב ,כךיעמיד השם מלךשגזירותיו קשות
כהמןימחזירם למומבלפני ביאת משיהבן דוד ,והם הםחבלי משיה שיעמדו האוטות
על ישראל בעתמנין  ,f"DJשהואלקיןהימיםשנים אלףלגלותינו ,מקבץ נדחיישראל
עוד אקבץעליו לנקבציו:
יבימי אחשורוש( ,יא)תניא בנ"ר ר' שמעון בר אבא משום ר'יוחנן
[א][א]דיד
י אם שמחה שמחה גדולה ,ואם צרה
ץ אמר( ,יב) כל מקומ שבאמר
ה
י
ו
צרה גדולה ,וכאן צרה גדולה ,שבקש הטן להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים :
ויהיבימי(.יג) חמשה הן וכולן לעת צרה וצוקה ,והן מפורשיןבעניין ,ויהיבימי

י

י

הערות ותקונים
זף ג'1 ,נקדרס לסתר רכס ס"15 6ת 5 '6חס1ר1ס 5 510רתחססת ,5ע"ן( :ocיא) תגע ננ"ר.
סמ"ג 15ת נ'( :יב)ס( מקנס סג6מר הס' ט' .כנ"ל סס נב( מקוס ס6:מר הס' 5 enrnרס 1סמחס :
(ינ)חמססמן .טגעסי' ע"נ ומורס  e':Dשריס כ'1 ,נרהנסקמירס לסתר רנס נסחיסח* 5וחי":6
ויפי
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מה

אטרפל )weh~s
יפפ)6כ,םויהי6בימי אחז ) ottrtן , )6ויהיביכויתרעם (י"ס  6ג),ונהי
י
צ
כ
)
6
יבימיאחז ,טה צרה
י"ופלש,תי(םיד)מאו
מ
יהוירב(י
בהיימ
יס ע[אית)6שו,רוש,ויה
יהששפםו]ט,הארם מקד(
י
ס
'
ת
ח
ם
' מה צרה
ים
ק
י
ו
ה
י
ך,
י
מ
י
ב
י
ה
י
ו
[
היתה שם],ראיתי את הארץ והנה תהו ובהווא'('י"
ס ך סג) ,וכיון ש~ל אחשורוש
י ,משום.דכתיב ובמלכות אחשורוש
התחילו הכלצווחיןוויווי ,ישראל צווחיןוו
לתחלתמלכותו כתבו שמנהעליושבייהודה וירושלים (עולוד ו) ,האומותצווחין
י
ו
ו
משום דכתיבוישםהמלךהמלךאחשורוש מסעלהארץואייהים"סח ' :)6אתשורוש.
יראש זה ;הוכדנצר
(מו) אמר רבאחיו של ראש ,ובן גילו של ראש ,אחיו של
[שנקקא ראש] ,שנאמר בואנת הוא (רישא)[ראשה] (דדהבא)[די דהבא](ימ(5נ(מ),
ובןנלו של ראש ,נבוכדנצרהחריבבית המקדש ,וזהבימלעבודתביתאלהא,ושמואו
אמר שהושחרו פניהם שלישראלבימיו כשוויקדירה :הוא אחשורוש( .מז) כל מגלם
ועדסופו:
שנאמר  ,אם
הוא
הוא ,מתחלתו ועד מופו ,ואם
לשת
הוא אחשהווראוש  ,בצתדחולקת מלכותו כתבו שמנהעל יושברישעיהודהמות
הו
יר
לים  ,ובסוף
מלכווץכתבו להשמידלהרונ את כלהיהודים :המולךמהודוועדכוש(.יז) רבושמואל
נחליץבזההדבר ,חד אמר הודו בסוף העולם ,ובושבסוףהעולם,וחדאמר הודו וכוש
בהדיהדדיהויכלימי ,כשם שמלךעליהם כן סלךעלכלהעולם( ,יח)והיאך אתה
מקיים דבר שניהם ,אלא כך פירוש הדבר ,ביחד הםעומדים ,אלא כאדםהיוצא
מהודווהולך למזרח אל כוש,הולך וסובב דרום עד שחזר להודו אצל כוש ,מלמד
 .ובשרה אמנו כתיבמאה שנה
שהכלהיה תחת ממשלתו :שבעועשרים ומאה מדינה
ועשרים שנה ושבע שמם (נו%5תכג  ,)5אלא~וה לעבינו( ,יט) בתק' כבת כ' ובתכ'
כבתז'( ,כ)והריכתיבושניחיי עמרם שבע ושלשים ומאתשנה )1nerכ) ,אבל כאן
אמררב חסדאבתחלה מלךעלשבע ,ובסוףעלעשרים ,ובפוף על
מאהש:ורוש.
ש ההםי אחרי שבימל עבודת בית המקיש :כשבת הטלך אח
[ב]שיכמ
י (כא) שישב וחשב ע' שנהלגלות המלך יהויכין ,ה'שנים של דריוש
המדי וכורש הפרמי ,ול של עצמו הרי ח' ,חישב אלו ח' תחת ה' שמזמןשמלך
נבוכדנצר עד גלותיהויכין  ,והנהמן גלותיהויכין עד שטסג' למלכו ע' שנה :על
כמא מלכהנו אשר בשושןהבירה( ,כב) מלמד שביקש לישבעל כסא שלמההמלך
ולאהיהיכול ,שלחוהניאלו אומנים ממצרים ומאלכמנדריא ,ועשה לו כסאלנ'
שניםוישבעליו:
[ג]בנשכנת שלשלמלכו( .כג) למה עשה הכשתה ,לפישיוםננימתוהיה ,ושלה
איגרות לכלשריהמדינות אל שבעועשריםומאהמרינה,שיבואו עטופים
לבנים ,והושיבן במטות זהב וכסף:
[ד]21זקראד1ע 1אתעושר כבודמלכותו( ,כר) אמררבי תנחומאמוככן מצא אחשורוש
כל העושר הזה ,אלא נבוכדנצרעינו צרההיה בממונו ,וכיון שנמה
למות אמר כל הסטון מזהאינימניחו לאויל מרודך בני ,ועשה ספינות נחשת ,וסלאן
זהב ,והטמינן בארץ,והעמידעליהן נהר פרת ,וכשרצה כורשלבטת אתביתהמקדש

הערות ותקונים

(יד)מס' גימ' 5הסורוס .תקגת' ) ,Ot:Dכ' נ(' חקן סמ5מר (3ת' מונן 6'300 ,סכותת 6רס מקדם גס
סכתו 3ר'6מ' 5ח סלחן,ועיין נסתיחת 6ד6סתר רנס 16ה י"( :6סו) 5מר רנ .מגיוס י" 6ע":6
) רנ ,ShlnS1מגסס סס( :יח) וסטך 6ת מקיים 7נר
(טז) כ 3מקוס סג1%סו.6עיין מנסס סם( :יז
ס:יסס ,מונף נס' מנת טוי דף כ"ז ע" 6כסס מפרס (קח סוך(:יט) נח ק' גנחכ' .ע"ן (קחסוט
נר6סיח כ"נ  '6ונסערס  '1סס( :כ) וסרי גת'נ ודי חי' עמרתוכו' .סמ6מר קסת,ועיין מנסס "6
ע" ,6סנט ושסריס ומלס מהגס 5מר רנ מסך 5ההחרס מלך ע( סנט לכסוף מ(ך ע( עסריס ו(נסוף
י שמרס סנע וס(ם'ם ונוזת ס:ס מ '5דרסת ניס ס6ג' סג7 6קר5
מ(ך ע( מ6ס 6(6 ,נועחסו חי
סגיועד גוס סנע ועסר'ס  ohntמבגס (מס (' ס"מ(ירץ( :כא) סיסנ
יתחרף כו 6מכי כמוג מסודו
וחטנ ע' סגם (גוה סמלך יקו'גין ,שין מגרס דף י" 6ע"נ ונסירס"' סס( :כב) מטד סניקס ('פכ ע(
כס 6סלמס סמלך,עין מדרס 6נ 6נריק( :כנ)(מס ערס סמנת?:( .ונ 6נמורס "6ג( :כר) 6מר רני
ת;מומ6
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eo

מסתרים('טיס מסנ),
אוצרות חשך ומטתני

הפ פרתטאלידק ומצאן ,שנאמרונרבעי
לולקחן :ואתיקר תפאהע גדולתו( ,כה)א"ר
דהספיק כורשלחיותןד שבאאתשורוש
ו %ב"רחנינא מלטד שלבשבנדי כהונה ,כתיב כאן תפארת גדולתו,וכיניב התמ
יופ
יוד ולתפארת (סטתסם'):ימיםרבים שמוניםוסאת  .מהשהיה מראה להםהיום,
לכב
לאהיה טראה להם למחר ,וכן כל ב"פיום ,כלו'חדשיםמנימן ועד תשרי,כיון
ה' ,
קיל  1NSDJCנ4
1לטלואת a~wn
"1

"1%ת'וי)הזן:%ין

ים

שגבדו"לי "ש

הדור ברחו
העםהנמצאים בשושן הבירה( ,כז) א"ר חנינא בר פפא מלמד
להם ולא אכלו שםגי אם הנמצאיםספניבישולי נכרים ( ,כח) א"רחנינא בר ממל
אמר להם אחשורושלישראליכול אלהיכם לעשותלכם סעודה כזולעתיד לבוא,אמרו
לוהרי הוא אומרעין לא ראתה אלהיםזולתךיעשהלמחכהלו ('סערסונ) ,ךאמ עושה
ם,
לנו בזהאנואומרים הרי אכלת כמותהבשלחנו של אחשורוש :משתהשבעתימי
( .כס) רב ושמואל ,חד
בנגד
ט החג :בחצרגינתביתן המלך
אמרצרהראוי
שבעת,י
יהראוי למנהלנינה,הראוילביתןלביתן ,והד אמרהושיבן בח ולא
לחצר לחצר
ו
ההזיקכם ,הושיבן בנינהולא החזילו2ם עדשהכניסןלביתן .במתניתא תניהושיבן
בחצר ופתח להןשני פתחים אחת לנינה ואחתלביתן )% :ד"א בחצר נינתכיתן
יפילותובשטים,ועשייהכפיםעדחציהאילנות,
המלך.נינתהביתןהיתהנטועהאילנ
ורצופהאבנים מובותומרנליוו ,2והאילנותמציליןעליהן:
[ו] %ך כרפס ותנלת% .א) כאשר הושיבן בהצר גנתביתן פרשלהםיריעותשלמיני
צבעונק ,חוריריעותלבנות(לב) כדאמר שמואל בתלמוד מלתלבנה%ג)לשון
חיור,כדכתיב לבושיה כתלנחיור (זמ(6יע) ,כרפט(,לד)כרים שלפסים ירוקככרתי.
ותכלת ,דומה לדטותהרקיע .אחוז ,כל אחד ואחד מן הבנדים קצותיו בחבלי
בוץ וארנקק בחבל משי צבועים ,ולכן נטשכיןעלנליליאדני כסף .ועמודי שש,
יהחבליםקשורים בהם ונמתחיםעלעמודי שש ,סטות זהב וכסף,
מבעות של כסף ש
גלה) שהם שלבסףורנליהם'של זהב ,שהרגליםנראין מבחוץ ,והממותהיו מכוסות
היריעות ,כמו כלת התנים ,והעמודים הם היורגלי הכילות מתוחותהיריעות
*
בלא
.אלומיניאבניםמובות(לו)שמאירות
ן :רצפתבהפ.מיני מרנליות:דר ומוחרת
יה
ע
כצהרים ,סם"ך במכלםצדי"ק :ד"א ודר( .לז) רב אמרדרידרי ,שורוול'עזורות של
מיניאבנים :סוחרת .לשון סוהר,שהיו מאירות כסהר:
]והמטקותבנלי זהב,היה משקץ אותםבכלי קדש( ,לח) אמר רבה יצאה בת
[י
קול ואמרה ראשונים כלו מפני כלים( ,לם) כגון בלשצר ,שנאמר
ולמאמאדי ביתה היחיו קדמך (ה"( ס בג) ,שתםשונים בהם,מי גרם להרוג ושתי:
י
שונים ,כמו ועם שונים אל רעעערב (מסז' .כד כ( :)6כ!) ס"אוכליס מכלים שונים.מ
שהיה שותה בכוס אחד לא היה שותהבועוד ,אלאמכנימין אותו להדרומוציאיןלו
הערות ותקונים
מגמושך .מדרס "6נ( :כה)"6ריוס' נר  .hl'snמנכס ",נ ע"( :6כו)כיון טר 16יסר .36מדרך"6נ

*

ש

ומונת נס' מגושסתוי דף כ"ע ע" 6נסס מדרסנקח סוג( :כז) "6ר חגיגת נר פפ .6מורט "6ג ומוגת
ת"כגסו מגט כלו' דף כ"ס ע" 6נסס (קח סוג( :כח) "6ר חלג 6נר מם( ,נכ"י מיגכען "6ר חגע6
גר ענת ,ונמדרט "6ג נרסיגו( ,ועיין (ע'( נמזרח "6נ מערס קנו"נ( :כט) רב וסמה( .מגיוס '"נ
( :h"uל)  6"7נהגרנינת 610 .טבע ח"כ ממפרע .536נריון( :לא)כבסר סוטיכן נמגר .מונק נמסר
פ דף'"נ
מגושספי דף (' ע" 6נסס מזרם (קחע"נ( :לב) כד6מרט(וו'(6נסכמות .סו 6כנמרק מג'י
ע"( :6לג) בון חיור .וכן ס'רס"' מס ננמר 6חור 3שן חיור( :לד) גריס  30מסיס ,מני(ס 0ס :
(לה)ססס  (0כסף .מני(ס סס( :לו) סמ'6רות גגסריס,מניס סס( :לז) ר6 3מר .מני3ס 0ס:
(לח) 6מר רנס.מגיס סס ,וגגמר 6סססני' 5מר ( :637לט)און נ(ס ,3סניגו
רtCDl~ .
,
וגס רס"' 3גמר 6סס גת 3סר6סוגיס כקמר ג(סגר וחנורחו( :ס)  h~Oוכני
ס ,-סו 6מ(1דרh~h 0
י:
נן
חש
תל
רונ

ס"6
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מדרש לקה טוב

סו

עלם,
טס אחר( :מא)ס"אשתים הביא כל?ובליעילםוהיוכליונאים
ד המלך ,
וכליבית המק ,והיו כ 4בנע המקדשנאיםמכליו :מלכות רבכי

.

ויין

מב*

בלי

ןשגדול טמנו:
(מב) אמר רבכל אחד ואחד השקפויי
[ח]ה48צרזקץ כדתאין אונס( .מנ) א"רתנין משוםר'מאיר כדת של תורה ,שנאמר
ן לנסךרביעיתההין (נמוט 19ס) ,אףסעודתו של אותו רשעהאכילה
ויי
מרובהכהטעיה(,מד)שהריעל כבש בשררביעייםההין,ועל הפרחציההין:איןאונס.
(מה) אמר רבא מלמד שכל אחד ואחדהשקהומיי
ן מדינתו( ,מו) כדי 'שלא תמרוף
דעתו :ד"א והשתיה כדת( .מז) כדתבל אומה ואומה ,יש שאוהבין לשסותבתוך
הסעודה,וישאוהבין לשתית אחרהסעודה,יש אוהב לשועת כל הכוס,ויששמחזיר
חציו,יששותהבטסגדל,ויששותהבכוסקמן ,הכללפידתוהיהמשקהו:אין אונס.
(מח) א"רלוי כך היה מנהג הפרמתם ,שהיו משקין בכוס נדון( ,מם) מחזיק חמשה
שמטמע(,נ) ונקראפיתקא ,ואפילו הוא מת ,או משתנע ,לא היהמחזירו ,אלא
שותהו ושרי המשקיםהיו מתעשרין מאותן המסובין ,שהיונותנין להם ממון שלא
יצערנו ל אבלאחשורושלאהכניסאותוהכוסכתוךסעודתושנאמראין אונס:כיכןיסד
.כי בן תקן המלך :לעשות כרצון אישואיש,כפי כהו וכפי מנהגו ישתה:
הם5ך
לעשותכרצוןאישואיש(.נא) אמרלו הקב"היכול אתה לעשות כרצון אישואיש,
שניבני אדםמבקשין אשה אחת ,כלום יכולה להנשאלשניהם ,שתי ספינות אחת
ללהוליך אתשתיהן כאחת,
מבקשתלילך במזרח ,ואחתלילך במערב ,כלוםאתהיכו
שניבני אדםבאים אצלך ,אחדאישיהודי ,ואחד צרואויב ,כלוס אתהיכוללצאת
ילכל ,שנאמר
ידישניהם ,אלאלרומם אהד ולצלוב אהד( ,נב) אמר הקב"ה מוצאיד
אומרלצפוןתני ולתימן אל תכלאי ('חעיס מג ,)1איןהצפוני מעכב אתהדרומי:
[מ]ב0ושתי המלכה( .ננ) א"ר אבא בר כהנא מלמד שגםהיא פרוצה היתה ,ונם
מתטונת לדברעבירה :עשתה משתה נשים( .נד) מה ראה הכתוב לפרסם
סעודתושתי ,א"ריהושעבן קרחהלהודיעךלאיזה שלוהנכנפתאסתר( ,נח)למכעיסיו
כך ק"ולעושירצונו :בית המלכות אשרלמלך אחשורוש( .נו) מלמד שנתנהאורע
בבתים מצויירים מקום שהמלךישן .א"יאבין רוצה אשה שתהא מבמת בצורות
נאות מלאכול עגלות פטומות:
השביעי .זהיום אחרון לסעודה ,שנאסר ובמלאתהימים האלה ,אטר
[י]
,
ה
"
ב
ק
ה
ו
ת
ו
א
ו
ת
ד
ו
ע
מ
מ
א
צ
י
א
ל
א
ו
נ
י
י
ב
שמח
אשנש
ב
ל
ב
ו
ט
ו
ע
ש
ר
אחרי
%שתיתו ,הה היהביוםהשביעי של משתה של שושן הבירה; כמובלב המלך
ן ,אמר לטהומן( .נז) א"ר אבהו כשישראלאוכלין ושותין מדברים דברי תורה
ביי
ובשירות ותשבחותלפני הקב"ה ,אבל אומות העולם
ושותיןומתתילין בעריות
ים הפרמיות נאות ,אמר
יי
לר
כמ
ו
ובדבריתיפלות ,הללו אומריםהמדיות נאתר ,והללואאו
להם אהשורושכלישאני משתמש בו לאמדי ולאפרסי ,אלאכשריי ,ואיןכיוצא
בה בעולם ,מבקשים אתם לראותה ,אמרו לו הן ,ובלבד ערומה ,מיד אטר למהומן
וגו' ,אע"פשהןו'המרימים המשרתומ את פני המלך אחשורוש ,וש שם המעשה
הערות ותקונים
/

צניימ

(טא) ס"6סוגיס סנים כ1 1'5כ5י עי5ס .מדרס "6נ ,וע"ס 3סערס קמ"ן( :סב)6מר ר .3מנעם מס:
(מנ) "6ר  ,מנעם סס( :מד)מסרי ע 5כנס נסר רניטיח חסין.טייןרס"י מגילם סם כדת ס5
גמ
י~נממרונס otfnanסרוסלמס טכרהיס סילתל6כילס ינסך ח'5ססין :למיה) 6מר .637
י
חורש*כילתח
בכ"י מעבטן 6מר רנ ,6ונימרץ מנעת סססגי'"6רקלטור(:מו)גדיסל 6מטרוףרטסו ,סוספתרגיש:
י610 .
(מו) כרס כל הומס יהורס3 .מ %נס' מגות סקי דף a"Sע"נ נסם לקח עוג( :מח)"6ר15
,
ח
ממזכם "6נ( :מט) מחזיק חמסם סמס1ת 3"5 ,סמיגי1ח,וכןנג"י מיגגען גמ1נ(נגנןסנויגי 1נעיין
ל0ע1י6ף גמזרס "6נ סערם קס"נ( :נ) 1גקר 6סימקו .ע"ן נ"6ג סערסקמ"י( :נא)"נור  15סקכ"ס.
ממלרס "6נ( :נב) 6מר סקכ"ס ס65ידי ,(%עייןנמירס "6גגי סס סמובר ( .Dlppננ)"6ר
6נ 6גר כסגף ,כנמרק מני5ס סס שי' 6מר רנ( :6נר) מס רקס יכתונ .מררם "6ג :לנה) oh
5מכעיס' .1נמדרס "6ג  610נסס ר' מצר(:נו) מ5מז סגת:ס 16מן .מזרם "6נ( :נז)"6ר 6נס.1
מסרס
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צש

נקרא שמס ,מהומן( ,נח)שנהיה מהומה ,בזתא(נט) שנהיתה לבוי,
(ם) שנחרב ביתו ,בנתא (מא) שנהיתהלבג לכלבים ,ואבגתא (טב)שהיוהתינוק
וכרכם לשון לעג ולס ,שכל מה שאתהיטל לומר
משחקותעליה כאבנתיים ,זחי
ע
ש
י
מלהכותך(מג)דשלאיהיה עליה אלא הכתר
את הטב
ניא]
ה,
להביא בלבדו,שתיכשם שבקשוה לבוא ערומה להראותהעמים והשרים אתיפי
י של שרה
הגיד הכתוב שהיתה טובת טראה ,אבל לא הניעיופי שלה לחצי יופ
חרבונא

ורבקה ,שנאמר בהם מובת מראה מאוד (נראית בו טו):
[יב] שטמאן המלכהושתי( :סד) והלא פרוצה היתה,וטסני טה מיאנה לבוא ,א"ר
יוסי ב"ר חנינא מלמד שפרחהעליה צרעת .במתניתא תנא בא גבריאל
ועשה לה זנב :ויקצוף המלך טאוד  ,מההיה הקצף( ,מה) שלחהלודברים הנוגעימ
בלב ,ואמרה למה אבוא ערומה אםרואין בי דופי אתה מתגנהבי ,ואםאני נאה
ם להרוג אותך ,רמזתו ולא נרמז עקצתו ולא נעקץ,
עיניה
בעיניהם ,הם
' שומר
שלחהלו הטרייפש (סנוו)תניןיצאיינך מלבך( ,מז) בראהורייריה דאבא( ,סה)פי
ארוות הסוסים( ,סט) אבא לקביל אלפאנוברין המרא ,traולארוי ,וההוא נברא
(ע) אשתנייליה בהמריה;( ,א)והלא לא היה כדאיוהגון להיותקוסים אצטבלאות
לבית אבא( ,עב)פי'נגיד אצטבל מארוות הסומיםכנ"ל הלא היהכורטס איצטבלאות
שלבית אבא ,ונבוכדנצרזקנ כתיב ביה ,והוא במלכים יתקלסורוזנים משחק לו
י בתוך כבשן האש את המחוייבים לו ולא השכיכם
) 6plp)nי ,)6וו;ךא בקש להשליך
ערומים ,שנאסר באדין נבריאאילך כפדח בסרבליהון פטישיהון וכרבלתהון ולבושיהון
ה(":גג[,)6ךאני אבךאערומה,מיד וחמתו בערהבו](,עג) אמר רבחנינא באותהשעה
רמו הקב"הלמלאךהממונהעלהחימה,והבעיר בוהימה ,:ולא שככה עדשנצלבהמן:
[יג]דיאבןך המלך לחכמים( .עד) אזרסיטון זה שבטו של יששכר ,שנאמרומבני
יששכריודעיבינהלעתים (וסט'ג(נ)(,עה)בהלמודבבליאמרו מאןחכמים
ן דבר המלך,
רבנן(:עו)יודעי העתים .שיודעים לעבר שנים ולקבוע הדשים :כיכ
למפר טשפטיולפניכליודעי דתודין תורהומשפמי הדעת:
מד]דהקרוב
יי.ד(,עז) אמרוחז"לכיון שבקש אחשורוש מןחכמיישראל אמרוהיכי
י
ל
א
יניטאליה קטלה ,למחר (עת) פתח ליה המרא(עט) מדכר
ב
ע
נ
א
לן ובעי ליהמינן ,אינימאליה שבקא ,קא מזלולנא בסלבותא( ,פ)מוסב
נפשין מעה ,אסרולומיום שחרבבית המקדשוגלינו מארצנו( ,פא)נטלה עצה ממנו,
הערות ותקונים
מירס "6נ( :נ") ס:ס'ס מעומס .ע"ן נ"6נ ונסערה ר"( :3נם) 13ת 6סנסיהס ral
 .עיין "63נ

י

למלוי

( :.מא) סגסיתס (בג (כפיס .וס
(ז'נתס6ערסנרמ"וגר:ס "(6סנ) ,סוגזחורר3ם בבנהסוון.וP:ת"היTך נ(6גג"נ('וחנ.סקע(5רסגרס"
יו)' ,וסקרי (בו( :סב) סס'י סתיג1ק
מסחק,ת עסיס כ36נחייס .סוסון וסורס  ,וסאות מסיו סחיג1ק ( nipnrnעכס מס מאוס
מעתיק ולגס יתק
ן וקוק(  ,ומונק ש"ג 5מר סקנסס "מק 6נ' ע(יכס כ6ננלמיס מ6ח1לי
סקוריוס ,ונ5רח' כנוגע סמ6מר נ"6נ סס מערס ר" 1ע"ס( :סג) ק( 6יסיםעריס  6(6סכחר ,מדרת
(סה) פחס(ן דנר'ס סגוגעיס נ(נ .מדרס :Y'h
:גך.
"6נ( :סר) וסט סרוגס סיתם .מנ'(ס י"ג ע"נ3
מיעך( :סו)נר5כורייריס 3 .h~h7נמר5הגירס
(סו) .נ 5יינך מזנך .נמסרת "5ג סמ'יג6
י"ג ט"3ן לסח) סי'
ערוות כסוסיס .סו 5מוססת רנינו סורס ו"( (נ6ר סורקת סוורות כר
6ס1ר"ריס ,וגס רס"' סירס
:ונ'(ס סס נר 6סור"ריס ס" ס1מר' סכוסיס( :סם) ( 636קנע ~פ6
גונרין חמרהסחי .טו( 6סגןנגסמכרחי
וכ :7י (5ס' (3 ,'6ס5רמ(כ*)?(6 S3ס 6חמרם סתם ,וכמקסוגוכרין"
שמריס3 .גמר 6סס 5טתס' גחמריס :
סוס'ף סמחנר (1ית 6נם כגמרך סס ( :ע) 6יסה:יי (יס
(עא) וסט ( 6סיסכ6-,י וחנון (סיות 56' D'ttpעג(16ת 610 .ממדרס"6ג( :עב) ס" :גור 56ע(3כו'.
ס1ססת רבינו1 ,ע"ן (עי( נ"6ג סערס רכ"ו( :עג) 6מר ר 3ח:יג ,6מדרס "6נ( :עד) "6רסימון.
מדרס "6ג( :עה) נת(מודננסיקמרו.מניט י" 3ע"(:3עו).ודעיתעמיס .מני(ססס( :עז) קמרוחו"(.
מניט טס( :עח)סחת (סחמרך .נגררך סס'ק ('ס חמרך סרס"ייסיג יכו רעענוטליו( :עט)מדכר(ן.
(יה 6גנמר(:5פ)ג:וע( 3שוקי גססן מקס'( .ת5נגמרת( :פא)נערסעגסממנו ,ננמר 6נוסףוקין 6ן

סיייר

יגיעת
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מדרש לקח מוב

מז

טב)וכן דכא אומר אבדה עצה מבנים ('"'ס מטו) ,דל לנבי עבטן וככאב דיתנה
[בדובתייהו] (פג)נחמרנו[דיתיב]אדרדוייא ,שנאמר שאנןמואבמנעוריווגו'(טסמת':)6
[יד]דהקרדננאליו ,הלךאצלשריהאומות( .פד)כרשנא מאפריקא ,שתר0ןאינדיקי,
ע אדום ,תרשיש מן הרשיש ,מרס משונאממוכןמירושלי,6
אדמתאכ
לפה) ממנקםשהיוישראל-מכינין שלחןלחםהפנים ,למרט שא4היומירושלים :שבעת
שרי פרסומרי .שבעת כמו שבעהשרי פרםומדי:
[מו]כדת מה לעשא .כדת שעשתה ,כך בא לה4 ,צ)על שלא היתה מנחת
לאהעוודושלבנותביתהמקרש ,שהיתהאומרתלו מהשהחריבואבותיאתה
רוצהלבנות,וכן אתהטוצא ששמעלהאחשורושעלזאת ,שנאסר ובמלכותאחשורוש
בתחלת מלכותו כתבו שטנהעליושבייוידה ירושלים )htruי( ,)1פז) א"רעמיאל
ן משל אומר מקום שהלסמים מקפח שם נתלה ,מטעשיו נתפרע,
בgרנחמנ א"ריונת
y
אשרילא עשתה את מאמר המלך אחעירושבידהסריסים ,השוה מאמר המלךלכבוד
ו דאסריאינשי עבדא דמלכא כמלכא:
הסריסים ,דיינ
ז 'מימכןכתיב( ,פח)שהיה מוכן לפורענות ממוכןהדיומשבכולן,
[מז]דיאמךמסיב
(פס)א"ר אבא בר כהנא מכאןשהדיומקופץ בראש(,צ)שניאמוראין
נחלקו בדבר ,חד אמרמפנישלא זמנתו לסעודה,לכך למדעליה חובה ,וחדאמרמפני
שסברתועלפניו:
 .כל פרצהשאינהמןהגדוליםאינהפרצה:
[יז]כץיצאדבר המלכה
מח]דומדם הזה תאסרנה .זכרהיוםיהיה לדורות:
,
מ
ר
פ
ו
י
נ
פ
ל
[ים]אםעלהמלהטוב ,שתהיהעצתינו טובה
ב
ת
כ
י
ו
ברתי ומדי לפי
לפרסהמלכות,לפיכךהקדים פרסלמדי לכלדבריסמוכן:ומלכותה
שהיתה
( .צב)א"רחנינאב"ר אבהומאיויכתיבכי הוא
יתן המלך(צא)לרעותה הטובה ממנה
יכאיבויחבשח"נסים) ,בלשת שמכאיב בה יחבש' ,בלשון שניטלה המלכות משאול
זקנו של אסתר ,בובלשוןנתןלה ,שנאמר ונתנה לרעךהמוב ממך(ס'6י6סם),וכאן
נאמד לרעותה המובה ממנה ,לב אדם יחשוב דרכווה'יכין צערו(מס(י טע) ,שהיה
מהשב ממוכן להניא בתו למלכות ,ונכנסה אסתר בתאביחיל:
הבכלמלכורצ,
[כ]לנשמע פתגםהטלף.בלשון ארמיתלשוןמשפרעו :u-W1אשריעש
לפרסם הדבר:
ג6
קהדברבעיניהמלך.הלנימיםלבמלךבידה'עלכלאשרימפוץימנו
[נא]ויימר
"
6
אמר
ו
ת
י
ב
ב
ר
ר
ו
ש
.
(צג) רבא
ספרים אלכלמדינהומדינהלהיותכלאיש
[כב]
אלמלאאגרות הראשונות לאנשתיירמשונאיוץ שלישראלשרידופלים,
אלאכיון ששלח להםלהיותכלאיש שוררבביתו ,אמרופשימאאפי קרהא בביתא
פררעטכאליהוי ,כיון שבאו אנרות המן ברשיון הטלך להשטיד ול
*אבד לאביטשו
עליהם כל כך:
הערות ותקונים
'שעין 4ון חג' נססות( :פב)וב! סו 6סומר'( .ת 6ננטרל( :פנ)כחמריו[ךי%נ] %ר7וחס .סי' ע3
ה ע6סריק.6מירס "6נ:
סמליו ,וסמ3ס ערנית וחרנוס %טיגריס ימ165לורי"ס5ימג15ן( :פד)כריג

ןישלית

י%

(פה)ממק1סססי 1יסר (6מכיגיס ט' .מוססהרניט ,ונכשמיגכען סג" מסקוסמסיו יסר (6ממרסין 3דס
) ,וכענין ססג'נו גתט (ממרס .בחר זס מתחי( ממזק
כמנחות ,כתיג קרוס 6ת ( nStoיחוקק(מז'י
טמסס מסיויסר36מכינין כו' .וחסר סנה ownnמסיו 'סר (6ממרסיןניסנמגחות,עייןמניקםי"גע"5
מרס כפסמירכו כ7ס מרסג 6מוסמירסוכמגחות,וע"סנס'רס'"(:פו) ע( ס(6ס'תס מגחת .מלרם"6נ:
(פז)"6רסמוק(נרגחמג'"6ריוגמן .מכרס "6נכס'3סני66תוסת'סמ(כס( :פח) מסטמוגן(שרעגומ.
מגיכםסם( :פס)"6ר 6נ6כר כסגך .נגמרנוסס 6מר לכ כסגך( :צ)סמ 6מ1ר6יןגוהקוגדנר.מירס
%ג?( :א) onw~iסעונס ממגס .נכ* מיגכעןנוסף "גרבן ס7גריסכי נח סימס(ממוכן וסיס מנקט
(e'ntsמגך"(:צב)"6רחניג 6כל 6כסו .מדרס "6נ( :צג)6מררג .6מגבס סס:
63הר
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מהרש לקה מזב

(.א)ל
נב]נא]אהרהיביי
םהאלהכשר חמתהמלר
5לי
נתעק
אמחררוש
שאמרת שתבאערומה
לו
אמרולו הרת אותה ,אמרלהםלמה ,א
לפניך ולפס השריםולא באה ,אמר להםיפהעשת שלא באה,ומי  IfUהעצההזאת,
ד הרגם ,לפיכךלאנזכרו עוד ,וישאומרים המנתנו
אמרולוז'
לשר
יבפירתסהוממקדיד,ש,כילפיכךננזרהעליהםנזירתהרינה :ואת אשרננזר .
עצהלגמ
ן
י
נ
ב
נזירת מלכו ללעולם היתה לאבד את ושתי ,שנאמרוקמתיעליהם נאוםה' צבאות
והכרתי לבבל שם ושארונין ונכד נאום ה'(';י'ס' גנ)(,ב)רז"ל אמרוכנהיתה מבהנה
יכהביום השבת ,לפיכךנגזרעלזה
בנות ישר%ומפרצפן ערומות ,ועשאו אצלה טלא
ליהרונביום השביעי:
[ב]דיאמרונערי המלך.כיוןשנהרנויועציוהראשונים ,התדגללימצלעצהטןהניגרס:
[נ]רופמך המלךפקירים .יג)א"ר נחמן אמר רב מאי דכתיב כלערוםיעשה בועת
(מס''גט!),זהדודויאסרולועבדיויבקשולאדונירשלךנערהבתולה (מא6ו),
(ד)יבקשובצנעה ובסתר שלא להבריחהבתולות.וכסיליפרוש אולת הס),זהאחשורוום
שכתובבוויפקד המלךפקידיםוגו',מזון דאיתליה ברתאמימטרא כנמה ,שכל אחד
ואחד אומר בדעתו שמא לאתיסבבעיניו ותתבזה ידהטריסימ:
[ה]אישיהודי(.ה)כל הכופרבע"ז נקראיהודי,כקנין שנאמראחזינובריןיתראין
(וג"3נינ):היה בשושן הבירה.מיום שהגלה היה לשםבית מדרשו :וחטמו
ןשנאמרושמומנוח"תניסיג,)3
מרד (.ו)רובםשלצדיקים שמםכןדםלהזכרתם,כעני
כיאלקנה(ס ,)666,ושמוישי(מסי! יג) ,ושמונועזה"נ ,)6אבל רובהרשעיםשמם
ושמו
) ,שבעבןבכרי ש%
באחרונה,כענין שנאמר נבל שמו (ם64כסגס) ,גלינו שמו (;ס'יי
)frכ  ,)6אבלישצריכןםשכהסב בהם כזההענייןאיובשמו(*,ג ,)66וההאצדיק:בן
יאירבן שסעיבןקישאישימיני( .ז) מה נפשך אם*חסיה קא אתיאליחסיהו*ז5
עדבנימין ,אלא מאי שנאהנ תנא כולם על שמו נכךזצ ,בןיאיר,בן שהאיר שם
ןי ששמע אל תפלתו ,בן  ,שבקש עלשערירחמים
ישראל בתפלתו,בןשמעי,ב
י ,שהיה משבםבנימין .יהודי ,שכפרבע"ז:
ונפתחולו.איש
[ו]אשר הנלהמירושלים.ימינ(ח) אמר רבא שנלה מעצמו( ,ם)כדרך שנלהיהויכין
מעצמו .אשר הנלה נבוכדנצר,עלידוגלו:
י אומן את הדסה.קרילה הדסהוכרי לה אסתר( .יא)תניא ר' מאיר אומר
[ז]דיך
ז אסתר שמה למה נקרא שמה הדסהעל שםהצדיקים[שנקראו הדסים],וכן
הואאומר והוא עומדביןההדמים אשר במצולה (!גהס6מ)(,יב)ר' יהודה אומר הדסה
שמה למה נקרא שמה אסתר שהיתה מסתרת דבריה.וכן הוא אומראין אסתר מגרת
אומר אסתר לא ארוכה ולא קצרה אלא בינונית כהדמה
(את) מולדתה(.ינ)בן
(יד) רבברכיה בשםרבנעןזאדיתמןאמרי ,אמר הקב"ה לאברהם ארטטיצאת מבית אביך
בן ע"ה שנה,הייךאףאנימעמידגואללבניךבמדי לא תהא אלא ע"ה ,הדמהמניין
 .וכתיב במותאביה ואטה,
ע"ה פחות א'הוסיף אסתרהרי ע"ה:כ אין לה אב ואם
יברתא מת אביה ,ילדתה כוזה אמה ,לקחה
(פו)הא תו למה ל .4אמר רב חסדא עי
הערות ותקונים
כוית ,בקש אותה,

קייה

ש

יש

ן] (ב)רו" 3קמרו ססיתס פניקסכו'.
[ב] (א)"ת
ר סגתקררמיינוh31D .נמירם 635נייו
כממןרי
:
מגיי
נח
ס סס( :ג)"6ר נחמן 8מר רנ .כנמרק סס 6מר רנ ,ומסריס סמלות "6ר ג
 ,ונמורס וס '6ת 6סס מ6ןיסוס (ים
(ר)ינקרו נ3געס ונסתר ( 630סגרים סנחו13ס .וס3ית6
רייסוד olf)n .י"נ :6%ס)יונסsc
מ6
גר
נק
נרתקעיתיגיס'3ס ,וע"סכסירס"י( :ה)כ3סכוסר נערו ג
3ויקיס .מורט 636גריון( :ז)מסגססך.מגיס י"ג ע"נ( :ח)5מר רנ.5מניסי"נ ע"6ועיין סס
ירניט ומונק כסמו כס'מגותס3וי דף ס"ך ע"נ:
נפירס"'( :ט)כירך סגלויסויכין מעגמו .סו6ינר
(י)קרי (ם סדסס .מגי3סי"נ ע"( :6יא)תגהרני מהר קומר לסתר ממס .ננמר 6מגרס סס:
(יב) ר' '0710ממרסדסססמס.מנילוססס(:יג)גןעמיקומרהסתר( 5הרוכס וכו' .ננמר 6סס(:יד)ר'
נ :h~D
גריס נסס הכגן ותמן קמרי :מונק נמורס 636גריון( :מו) ( 60מס3י .מנידיף'"

ת.

6%
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מדרש לקח מוב

מה

מידני לבת( ,מז) תנא משוםר'מאיר אל תקרא לבתאלאלבית :איןלה אב
 .תבואיתומהשאין לה אב ואם( ,יז)ותהי נואלתלישראל שנאמר
כיבהםיתומים
השם
הייתואין אב"';ס סנ):
י לבקשלו אשה ,כענין שנאטר
[ח] בהשמע דבר המלך ,דבר התלך זהצי
דקץי ונאמר פתנם המלך :ודתו .זהדין שעשה בושתי ,שנאמר כדת מה לעשוש
במלכהושתי :ד"א ודתו,להיות כל איש שוררבביתו:
[מ]דרזעטב הנערהבעיניו וגו'ויבהל את תמרוקיה .כענין שנאסר ונתוןתמרוקיהן
(~הרננ) :ואת שבע הנערות( .יח)כדרך שיש למלך שבעשריםרואים
פניהמלך,כן למלכה שבעהנערותראויותלרכזלה(,יפ)אמר רבה שהיתה מונהבהן
י השבת:וישנה ואתנערותיה .שנף מהשהיומבקשותהיהמתןלהם ,ואסתררדתה
י
מ אוכלת מאכליהודיעם נערותיה,ואין אדם מרניש בה שהיאיהודית:
[י]לאהנידה אסתר את עמה.אעפ"י שהיה מאכלה והטונה ממאכל הטלכות ,לא
ה אשר לאתניד ,שלא רעזכזה
הבינובהכיהיאיהודית,כימרדכי צוהע"
י איככה אוכלוראיתיוגר:
בעיני הטלך ,וכדילהניד היבר בעתו,כענין שנאמרכ
ם מרדכי מתהלךונו' ,מהיעשה בה במאכלה ובמשתה:
[יא]דבכליימייי

*

[יב]דבדץ3יע תורנערה .ערךעניין כל נערה :ששה חדשים בשמן הטור( .כ)תניא
' ר'יהודה אומראנפקונין שטןזית שלאהביאשליש ,ולמהמכין אותה,
שמשיר את השער,ומעדן את הבשר:
 .כדי שלא תבאבדאגה אל הטלך ,ושלא תהא
[יג]דבתה הנערה באה אל המלך
עצובת רוח ,וראיה לדברויאמר המלך לאסתר מהלך אסתרהמלכה :את
כל אשר תאמרינתן להלבוא עמה,והדבריםניכרין אתכל אשר תאמרינתןלהלבוא
.כל מלבוש ובגד שתאמר דרונותנין להלבוא
עמה :ד"א אתכל אשר תאמרינרקלה
עמה,כל מהשהיתה שואלתשיבא עמהמביתהנשיםעדביתהמלךלאהיונמנעים
ן לה,שהיו השריםמתניםלה ממון כף*וותה,
ממנה :ד"א אתכל אשר תאמרינת
שנאמרינתן לה לבא עטה:
היא באה( .כא) למדנו צניעות המלך שלאשירהט מפוזובים ,שנאמר
[יד]
12ערב ובבקרהיא שבה אלבית הנשים ,לא אלביתהנשים אליד הנא אלא
ד הגא שומרהנשים,
אלא ע4ד שעשנןמריסהמלהשומרהפלגשים למעלה אמראלי
ישומרהפילגשים,ללמדה שבתהלהניתנו עש הנא ,וכאשר באות אלהמלך
וכאןכתיב
מקץי"ב חודש ,אם חפץ בה המלךהיהנותן בתר מלכות בראשה ,ואםלאוהיתה
ניתנתעליד שעשנז ,והיתה נקואתמןהפלגשים ,שחרי באהמלךאליהן ,לאתבוא
עוד אל המלך,כי אם חפץבה המלך ונקראה בשם ,אבל פלנשהיתה נקהלת:
[סו]דבהגיעתיר אמתר .לא בקשה דברכדרךכלהנשים מבקשותמ ומייבא
'עמהן,והיו סבקשהז מה לבוש ומה תכשימיש
יאסתר לא
ילהם,וזאת
הן
נת
( .כב)א"ר
בקשה דבר,כי אם את אשריאמוהנימריםהמלך:ותהי אמתר ששאתהן
אלעזר מלמד שכל אחתוינחת נדמתהלו כאומתו :גכנ)ר' נחפה אומרמריות מכאן
ופרסיות מכאן ואסתרבאמצעוהיתהיפהמכולן.ר'לוי אמרחוםשלחסדמשוךעליה,
ן חנווגלכסית(עס;)6
כענין שנאמרביוסףהצדיקויםאליו חטרוית
הערות ותקונים

:

(מז)תolrn6:ר'עקיר36חקרך (נח .טנ'(סטס(:יז)טסי נולת לסרך(וא' .סו6עעזרס 6נ6נרצן,
וססיסנירס 6גכוגס ,ח" 3ממדרס סם6 :טר סקנ"ס '3טרonb 36נכימס ימואססייפ אין 6( Sbיכס
ן (6 0נו6ס:
ס' מ) qb ,סנר(ס6גיעתיד (סעמיז ע3יכס 3מדי6ין(ו %ג06 6סד 6סו6זכתינכ
י.
6ר
י6ע
(סק)כדרךסיס(מ(ך.וס(וונ 6נמסת ס(ו'זף ע"נ ע"גכסס עדרם (קח עוכ( :ים) לנס .מני(ס
י"ג ע"( ;6כ) ר' 'סוזס עמרOst)n .י"ג ע"( :6כא)נמזגו נגיעות סס3ן.שין מנעם סס"6ר
)""6ר (6ע,ר .טג'(ס סס( :כנ)ר' גממיס 6מר כו' ר' (וי 6ער .מלרם "6נ:
יוסק טו'( :כתב:
5מל
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מדרשלקח מוב
הלליקחאטטיאיביןהמיר(.כי)אמייף

96
חסדא הדש שהנוף נהנה מןהנוף,
נ]8
(כה)ועודירח שבו סמךמלך בבלעל ירושלים ,שנאסר (בעצם) [את
עצם]היוםהחג סטך מלך בבל אלירושלים בעצםהיום הזה ('תצה(בונ)21,יימ שבאה

השכנעהלנלוהיהויכין ,בוביום עמד להם גואל מורע אשר הנלה עםיהויכין מלך
ד'שניםבין וש לאסתר:
יהודה ,בשנת שבע
תיהנשואות הסאולפניו:
נר
ו"
לכא
מ)
לו
 1הסלך נען אסתר( .כ
יחלבו מלמד שאף
מז]וי*4דן2
יאיקוניןשלושתיהיהלולאהשורוש
ר
ת
כ
ר
"
א
ת
ו
כ
ל
מ
.
ם
ש
י
ו
ה
ש
א
ר
ב
(כ 0לו
סאו,וכשהנשים נכנסות היה טטתכלבאיקונין של ושתיולאהיה כסו ושתי,
וכשנכנסה אסתרהסיראתענין שלושחיוצייראינונין של אסתר:
 .שהכניסה לחופה :והנחה למדינות עשה,היקללהם
מח]~ wpהמלן משתהנדול
.אלו מנות ומתנות שנתן לכל השרים:
מן המס:ויתן משאתכיד הסלד
 .לאחר שנתקבצו הבתולות בראשונה ונשאת אסתר
[ים]ושתקבץ בתולכםשנית
למלך ,קיבצן עורלהניד כל אחת ואחת מולדרטה ועמה :ומרדכייושב
ימלמד
בשע
יר הטלך .מה ענין זהאצלזה( ,כת)ר'שמעוןאומר בשםר'יהושעבןלו
ה אחשורוש שואל לאסתר בת כר את ,והיא אומרתלובןמי אתה ,והוא אומר
היה
להאני מלךבן מלך,והיא אומרתלואני מלכה בת מלך ,ומאיזה אוטה ,אמרהלו
מתוךדבריךהרנת את ושתי ואתה מרבה דברימכ למצאבי עלילה לאהיוהמלכים
וד,ישנאמראדיןאריוךהנעללדניאל
עושיןכן ,שהרי נבוכדנצר היה מכמסדניאללפני
(ד(":ננס) ,בלשצרכתיבביהבאדיןדנהיל  Synקדם מלכא(סםס'נ) ,ואתהאין אתה
מבקשמןחכמיישראל ,אמרלהוישמזרעם בעולם ,אסרהלוהרי מרדכי ,לכךכתיב
ומרדכייושבבשערהמלך,מתוךשאיןאסתר מגדתמולדתהואתעמה ,ב%אלוהדברים:
ז מאמרמריכיאסתר עושה .שהיתה מיחלת לבוראהכל ,כאשר היתהבאמנה
[כ]ר*4ר

ש

י

אתו ,נוהנת סנהנהיהודים:
[כא]לניזמים ההםומרדכייושב בשער המלך .עדעכשיוהיהמתהלךלפני חצרבית
ן אתה נומל עצה מחכמי ישראל,
הנשים,כיון שאסרה אסתר למהאי
אלא אתהמתייעץמשרי פרס ,ונרסולך להרוג את ושתי,מידקיים את מרדכי ועשה
* קתדרא לישב בשער המלך ,להיות שופם בשערהטוך :ביסים ההם ומרדכייושב
בשער המלך קצףבגתן וחרש( ,כס)מההיההקצף ,אלא שנתקנאועל שהושיב המלך
אתמרדכי בשער:שניסריסי המלךמשומרי הסף(.ל)א"רתייא בר אבא[א"ריוחנן]
הקצען דקב"המלךעלעבדיולעשותרצוןצדיק,ומי הואיוסף ,שנאמרויקצוף פרעה
עלשניסריסיו(ני6סיסמנ) ,דכאןהקציףעבדיםעלאדוניהם לעשות רצוןצדי
םק,ומי
הוא מרדכי( ,לא) א"רחייא בראבא בגתן ותרששניוגרמייםהיו,והיומדברי בלשון
מורסיים ,ואומרים זה לזהמיום שבאהזו לאראינו שינהבעינית ,בואוונפיל ארס
בספל,כדישימות ,והםאינםיודעיםכי מרדכימיושבי לשכההנזיתהיה,והיהיודע
בשבעיםלשון ,אמרלוהלאאיןמשמרתי ומשמרתךשוה ,אמרלואניאשמור משמרתי
ו דכתיב ויבוקש הדבר וימצא שלא נמצאו במשמרתן:
ומהפטרתך,היינ
[כב]ויגד לאסתר המלכה.ע"ישליח :ותאמראסתרלסלך .פה אלפה :בשםמרדכי.
כדי שימצא מרדכיחןבעיניו:
הערות ותקונים
(כד)6מררג הסל.מניסטס,וננמר6חסרמס ס16מר( :כה)ועוד'רחכו' .טו6שספתרניגו( :כו)"6ר
'דףע"חע"נ סנט ז?נססמדרס(קח)עיכ:
חינו.מירס %6גריון(:כז)'6רקוי.מדרס"6נ,ונע(מותסיו
(כח) ר' למשן *ער  OC1רינ"(.מירט"6נ~ ,ססכנ"ר' 'סרסנרסימוןנססרינ"( ,ומונףנס'מגות
שוי לף ט"6ע"נ כסס מדרס (קחסוג( :כס)מססיססקגף.עיין נמךרס"6נוגיס כקלשןסיסססמעמיד
מגיס ומוס'נ ע"ס(:ל)"6רחייל נר 6נ.6
מגיס לףי"נ ע"נ( :לא)"6רחיי 6נר 6נ6
לנתן ותרססם
6חע
ע,
נק
נח
ירס"ססיג .גנמר 6סס סמ' %ריו
סו'
ריוגובסגי נ" כממכל שגס,כיננמר5מני
ע"66ית 6וס6יר
' מצר  enstiכרנ'חייב נר 636יקמרננתן ותרססם ערכיים פיו ,סריכי סיס סגי'
ד 3ר  636נבלוס ר' יומגן.
ר'מיי

5מל
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מכה את ישראל ,אלא אםכן ברא להם רפואה תחלה ,שנאמר כרפאי לישראלונגלה
(בבור)[עוג]אפרים ) ,(hrurtoאבל אומות העולם מכה אותם וארץ כך בורא להם

נ
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נ
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י
י
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י
ה
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ת
י
השרים  .יש ישר5
;;1
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אשר אתו
גו1ה רוח (תסויע יה) :וישם את כסאו מעל כל
דרך לפני
ירכי מות (מ' '(:ג) ,זההמן( :ד) משל לאדם שהיה לומייהא וחמורה
אישואחריתה ד
'י
ייהאוהאתון היה מאכל את ההזירהכפנים,והיותסהין
וחזירה ,כשהואמאכיל אתהט
הסייתא והאתון ואוסרים אנחנו שקךשין מלאכהאין אדונינו מאכיל אותנוכמולהזירה
שהיא במילה ,ששהגייג נחירתה נחרו את החזירה ,אמרו זה לזההוייודעכי לא

[ב]דכנלעבדי המלך אשרבשעי המלך .אלושהיו

בשער המלך עם טרדכי
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יבא חטן המול גדולה ויסגל טמון ויבא מרדכי
המלךכורעים( .ה) משללחיה שפרשו לה טצודה
המקדש :וכלעבדי המלק
אשרתבשעי
היא נצודת ,ואם לאתרד,הריהיא מתה בצמא,
ו
ת
ש
ל
עלפי הבאר ,אםירדה
הרי
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ש4י

~פ
ס

א/ 4ע"
 ,נמיש,

וכאן סאוב
י
םיויכוםכהיעורה לאיש וא':ויאמתעבד
אשרובמשצןערההלבמחלטך,ומההשיםכונאו'מרוםיקרא ליפונ
) אמר להםמרדכיאין תורתיט
י
ג
להרסולטךתחוות לצלם,דכצזיב אתר הזמשאלי
אשריעשה פצלוממכה וט'ויעיט ט ש) ,וישוקה
יסג),ולאעודאלא
אמר חדלו לכםמן האדם אשר נשמה באפוכי במה נחשבהוא
)ct
עש~'uיוסף ורחלוישתטו
שכלבית אבא השהפצו לעשו חוץ מבנימין ,דכתיב ואחר
ן לא נולד:
(נלאית(גו),ובנימיןעדיי
[ה]לירא המןכי אין מרדכי כורע וטשתחוהלו( .יא) א"ראיבו אוי להם לרשעים
מבראייתעיניהםמוריד להם לגיהנם ,שנאמר ויראובני האלהים את בטת
האדם (לאית נ),וירא אותה שכם בן חמור (מס(ז נ) ,וירא פיעהגי היתה הרוחה
םויבושו(טיט עי),
מ"ת ' ,)6וירא המן .תחשכנהעיניהם מראות(חס(יס כעבו),יראונוי
ינשים
אבל"צדיקיםראייתעיניהם מעלה אותם ,שנאמרוישאעיניוויראוהנה שלשה א
1

(ג"ס,ח יהנ) ,וירא והנה באר בשדה (א כע נ) ,וירא והנה הסנה בוער באש"מוחגנ),
וירא פנחס(נמוגו מי) ,ויראיוסף (נמסיתג סג) ,ועליהם נאמר יראו צדיקים וישמחו
(*,נ כניט) :וימלא המן חימה(.יב)מה עשה המן ,כשעבר ולא עמד מרדני ממקוכם,
ולא שאל בשלומו ,עשה המן עצמו כאילו שאל בשלומו והשיבו אמרלו מרדכיאין
שלום אמרה'לרשעים,מידוימלא המןחימה:
זבעיניו לשלוחיד במרדכי לבדו.גינ)[אמר רבאבתחלה במרדכילבדו]ולבסוף
[ו]ויגנ
בעם מרדכי,
י רבנן ,ולבסוף בכלהיהודים(:יד) א"רלוי.משל לעוף
י
א
מ
ו
נייר
שקינן על שפתהים ,ועלהה
םוהציף אתקינו ,טה עשה עמד והתחיל ממלאפיומן
הים,ומשליךלחול ,וממלאפיומן החול ,ומשליךאל הים ,בא עוף אחר ואמרלו מה
אתה עושהותיגעעצמך ,אמר %איניזז מכאן עד שאקשה אתהים הזה ח ,%אמר
לו שומהשבעולם במהשתיגעלאתשינ,כך ויבקשהמן להשמיד אתכלהיהודים ,אמר
הקב"ה שומה שבעולםאני בקשתילהשמידם ולאיכלתי ,שנאמרויאמר להשמידםלולי
משה בתירו עמד בפרץלפניולרהטיב חמתו מהשחית הסיסשיג) ,ובהעמדתי להםפרנס
אובומושיע ,ורעעה סבור להשחידם ,סוף שארטןנופלבידם של ישראל ,שישראל
נמשלו כצורים ,שנאמרכי מראש צורים פראנו(נתיניגגע) ,יאומות העולם נמשלו
'('טיס(
ין)3 ,פל כיפא על קדירה וף
כחרש ,שנאמר ושברה כשבר נבליוצריםונו
ם
א
ל
א
ר
ש
י
ל
ע
ם
י
ל
ש
ו
מ
י לקדירה,
ו
ת
מ
ו
א
ה
ך
כ
לקדירה ,נפל קדירהעלכיפא וו
ממונם ווי
לאימות ,ואם אומותמושליםעלישראל ,ווי להםלאומות ,שסופןממלין
שלהן
מתוךידיהם שלישראל( :מו)עםמרדכי .כלומר כלמי שהוא מעםמרדכילא ישתחווה
לצלם כדרך שלא השתהווה מרדכי:
ן .חודש שנעשו בו נמים לאבותינו ,במצרים,
[ז]הנחודש הראשון הוא חודשנימ
ועל הים,ושהירדן :בשנת שתים עשרה למלך אהשורוש .בשנת שבע
נשאתאסתר ,ונתגדל המן,וי"בהפיל פור,ובי"ג נתלה ,נמצא המן מקבץ ממון ו'
שנים למרדכי,לקיים טה שנאמר ולהומא נתן ענין לא
ס)וףשרולכנוס לתת,לטוב ופני
האלהים(קס(תנט):הפילפור הוא הטרל.בצוויהטן( ,טן לשוןפרסיי הואהגורל
בלשון הקודש:לפני הטן .צוהלקומםים להפיל פורלפניו:מיוםליו
ם ומהדש לחדש,
ינבראו שמים וארץ ,ואמרת
(יז) עלהיום ראשוןלפני הקב"ה ,ואמררבונו שלעולםב
אם יסודו השמים טלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ מלסמה נםאני אמאס את זרע ישראל
ונו' ('סיס( ,)66ורשע זה מבקש לאבדם ,עקור שמים וארץ ,ואהר כך כלה אותם:
באלפניויום ב' אמרלפניו רבש"עבי נברא רקיע ,והבדלתביןמיםלמים,בין מים
הערות ותקונים
1סס סג" ר' נגס נססר'(ויועיין נמדרט "6נ סערם (,ח ,ונס נכשק6מנרייט סגי' ר'יס1דס נסס ר'
ן(:י) 6מר (סס מרד .':מדרס "6נ(:יא)"6ר 6ינ .1מדרס ח"נ ,וטס סני' "6ר 6נ(:6יב) מס
סיב
עטם סמן .מדרס"6נ( :ינ)5מר רנ .6סיסמתי כמו ססו 6נגמר 6מננס דףי"גע"נ(:יר)"6ר(וימס(
5ע1ףטק'גן וכו' .מדרס "6נ( :ט )1עם מרוני .מ1נ 6נס' מגות סלי זף 1"5ע" 6נסס ממדרם (קחסו:3
(טז)כור (ס1ןסרס' .סו 6סגור( ג(ס1ן סקווס .זס סנר נס סר6נ"ע(:יז)עלס '1ס ר6ס1ן .ש"ימיגכען
qc':
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םלתחתונים ,ואתישראל הבדלת סבין האומות ,עקור רקיע ואחר כך בלה
העליוני
אותם :בא לפנה נ' ,גם הואעלהלפני הקב"ה ואסר רבש"עבי נבראוהאילנות
ופרי האדמה,ובניך משבחים אותך בהם ,שנאמר לקחתם לכםביום
אמרהראשוןפריעץ
הדרוגו'(1יי5גגמ) ,עקור אותם ואחרכך כלה אותם :באיום ד' בינבראו שמש
וירחוכוכבים ,וישראל נטשלו בהם .שנאמר והנה השמש והירח ואהד עשר כוכבים
י (נוטית(1ט) ,עקור המאורות.ואחרכך כלה אותם :באליום ה'ויעמררבוט
כשרשויםל
של עולם(יה)בי נבראו דגים ולויתן ,והוא שמור לישראל,ועוד שבו נבראו בהמנע
זעופות ,וישראלמקריביןלפניך קרבן ,אבד אותם תהלה ואחר כך כלה אותם :בא
ליוםו' אטר רבש"ע אדמ הראשוןבי נברא ,וישראל נקראו אדם ,שנאמר ואחרה
צאניצאןמרעועי אדם אתם ('מק ,)6( (6אבדכלהעולםכולו ,ואחר כך כלה אותם:
(יולס אמר הכתובביניובין בני ישראל אותהיא
בא לשבת אמר לפניו רבונו של ע
לעולם (הטח (6יי) ,עקור שבת ,ואחר כך שומריה:וכיון שלא היהיטלבימים ,באלו
לחדודים ,שנאסר ומהדש לחדש גו) ,להניסן זכות הפסח:אייר זכותמן:למיון
זכות התורה :לתמוז זכות הארץ(:מהילאב זכותוהפכתי אבלם לששון(ים"('6נ) :לאלוח
זכות החומה ,שנאמר ותשלם הדומה בקשרים והמשה לאלול(:ו1:'4ט :)1בתשרי,כות
הרגלים :למרחשוון זכורן שרה( :ימ)לכסליו מכוןזכות חנוכה(כ)שהיתה עתידה:
לשבםזכותאנשי כנסתהגדולה :באדר'שמח(,כא) אמר השתאנפלפירבירה שמת סשה
רבן ,והואאיטיודע שבשבעה באדר מת משה ובשבעהבאדרנולד משה( :כב)אמר
אבדוק במזלות .מלה,ויקהו להם איש שהלבית אבות (כשת'גנ) .שור ,שור או כשב
)*
.ונאומים ,פרץוזרה ,שנאמרוהנהתאומיםבבמנה(גו5ס'ה(מגו
אועזכייולד(1קו6גגכ;)
 .בחוטה ,זכות חנניה מישאלועזריה  ,מאזנים,
מרמז ,זכותיונה.אייה ,זכותדניאל
זכותאיוב ,שנאמרישקלוני במאזני צרק מ1,נ( .)16עקרב ,זכותיחזקאל ,שנאמר ואל
עקרביםאתהיושב('מ'ק(6ג.)1קשת,זכותיוסף ,שנאמר ותשבבאיתןקשתו (נוסקמטגו).
י העזים (סט טסי).דלי ,זכות משה ,שנאמר
נודגיזכותיעקב ,שנאמר ואת עורותנדי
ם רלה דלהלנו(סמו"ג .ט) .דנים לא מצא זכות ,אמר נשם שהדגיםנבלעים ,כך
שונ ישראלנבלעים,תפושים הםבידםכהדיןנונא ,אמר ליההקב"הליתאינןבירך,
איאתבידיהון ,מה הדנ הזהפעמים בולע ופקסים נבלע ,אף אתה נבלעבידיהון,
אלא
וכן במזלותכיון שבאלדגים ,אמר אבלעם כדנים שהם מבוסיםבסים ,והוא לאידע
שהדניםפעמים נבלעים ופעמים בולעים:
ך המן למלך אחשורושישנו עם אחד ,התחיל לספרלשון הרע :ודתיהם
[ח]ריאת
שונות מכל עם( .בג)אומרים שבתהוא,יו"כ הוא,ואיןעושיןעבודת
המלך ,התחיל לחשבימים מובים ,הנ המצות ,שבועות ,סוכות ,ראש השנה ,צום
כטור אמר לו הקב"ה
רשעשרלאאל במוב חשבת ,אבל למה לא תחשוב שניימי
י משתה ושמחהעל תלייתו ושחיקתעצמיו:
י
ב
ע
הפורים ,שעתידין לקבו
ימ
(כד) אמר רבא ליבא דירע לאישתעויילישנא בישא בהמן ,אמרליה תאניכלינהו,
אטרליה איסתפינא מאלהיהן דלא ליעבדב כדעבד לקדמאי ,אמר לו ישנו מן
יהן שמא תאמר קרחה אתה עושה
הטצות ,איל איתלהוןרבנן ,א"ל עם אחד
במלכותך ,מפוזר הוא בכלהעולם ,ומפורד הוא כפרדה שאינה פרה ורבה ,כךאין
הערות ותקונים
טפף53יו "סגו לנ1חיגו )ste~Cיען פור (:י1ס ('1ס (1וחזס (הדס עכס '1ס ר6ס1ן" .וסמ6מר (ק1חטן
מדרס  h~hגרכן .וע"ןנמית ס( '1מס ססע'רנוס61 ,חר  bu~cמקמר גוו(מן מדרם לסחר רכס כתג

ים

ן

ג' 'ססג',דנר'ס רססנ'(ק1טרנו:,תלמ'נ1נ(קח ט ,31ע"ס(15 .ס גע(נקח ס1נמעתיקנמו סס61נמזרס
"6ג1 ,ס'(ק1ט סגם כמו סס 61כמדרס 6 O':Dחריס( :יה)גי ג3ר6ו דניס(,יתןוע' .עין נ"6נגסערס
ע" 3מסססעיר1הי.סס( :יט) (כס(' 1טנא וכת ח1:גס.טין נ"6נ נסערס ( :כ)טסימס עת'דס .וס
"
ג
פ"
סוסית רניגו ,ושן נ"6נ נסערה ת"ד( :כא) ססת6גס( פור.מגיס י
י  ,ונע( מגזת סקי דף
ק"מע" 3סנף זס נסס מדרס (קח ע1נ 1גע(ס6מי
~up
מצוסמק1ר( :כב)6מר 6נד1ק ס(:ו(1ס610 .ג"כהמירס
"6ג( :כג) 6ומר.ס טבח סיס( .קוה ("51ג 3ק5רס( :כד) 6מר רנ .6מנעםי"נ ע"נ:

שינס
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הנאה מהם ,כפוזר ומפורד נפרדיןבין האומות ,ודתיהם שונות מכל עם ,דלא אכלו
מינן ,ולא שרו ולא נסבימינן :ואתדתי המלךאינםעושים( .כה) שאינם נותנים
דרונא למלכא :ולמלךאין שוה לחניהם( ,כו) שאפילו זבוב נופל בכוס של אחד
מהם ,זורק ושוההו ,ואם המלך נוגע בכוס ש 4אחד ,חובט בקרקע ואינו שותהו:
(כז) באותה שעה עמד מיכאללפני הקביה ולימד זכות אמר לפניו רבונו של עולם
וידועלפניךשאין מקטרנין עליהם לאעל עסק ע"ז ,ולא עלגילויעריות ,ולא
ו
נ
לל
ע
ישפיכות דמים,כי אםעל ששומרים אתתירתך ,אמרלו הקב"ה לא עזבתימ ולא
אעזבם ,שנאמרכי לא ימושה' את עמו (נ"נ 'ג גג):
[מ] אם על המלךסי
ב יכתב לאבדם ,אמר לו אהשורוש אףאני ראיתי לאבדם,
אלא שירא אני מפני אלהיהם ,שהמביע פרעהוחילו בים  ,והרג את
עמלק ,ואיבד סייגוןועו ,:ול"א מלכים  ,ומימרא ,ומדין ועמלק והרבה כמותם,
ומנחריבוכל אגפיו ,אלא נקרא להבטים ולהרמומים,כיון שבאו אמר להם המעמים
האלה ,וענה להם המן ,הרי נבוכדנצר .שרף את בית אלהיהם ,והגלם בבלה ,וגל
מקדשו לקח ,תדעו כי כבר הניהם אלהיהם ,מיד קבלו ממנו ,ואז אמרלו המן
(כח)אינייורע ;כשיו כמה הם אבל בצאתם ממצריםהיו
שש מאותאלףרגליהריני
נותןלך ק' דינר לכל אחד ואחד ,שנאמרוישרולאלפים ככר כסף אשקול ,והוא לא
ידעכי הקב"המניד מראשית אחרית( ,כס) והקדים שקליולשקלי המן ,כדתנן באחד
באדרמשמיעין על השקלים ,ולא עוד אלא שנתינת עשרנירות עמדו נגדי אלפים
ככר כמף :

[טדיקור המלךאיל מבעתו .מנהגו של עולם הקונהנוגעןעירבון וכאן המוכר נותן
עירבון,מפני שראה הכסף רב :האגני צוררהיהודים .מעולם הם צוררים
היהודים ,וישטום עשו אתיעקב (ג"':ת נו מ ,)5בא עמלק ונלחם עם ישראל ,וכאן
בא המן בן המדתא:
[יא]דיאמך המלך להטן הכטף נהון לך וגו'( .ל) אמרלו מול הכסף ,איני מבקש
לא משכרן ולא מהפסדן( ,לא) ורוח הקודש אוכן-תלו הכמ"ף כחשבון
הע"ן ,קטהנתיןל
ךק(.:לב) א"י אבאובארחד)כהנא משל דאחשורושוהמן ,לשניבני
אדם ,אהד היה חרי בתוך עז-,הו,
היה לו תל בתוך שדהו  ,בקש בעל
החריץ את התל בדמים ,כדי למלאותן ההריץ ,אמרלו מול בהנם ,כדי לפנות את
המקום ,כך הכמףנתוןלך ,והעם לעשות בו כאובבעטיה:
[יב] דיקראןמופרי המלך( ,לנ) כתב בכתבים כל עממיא אומיא ולישניא שלמכון
י אדם אחד באלפנינו לא מארצה ולא טאומחנו הוא,
י ישנא ,תדעוכ
אלא מזרע עמלק ,והמן שמו ,ושאל טן המלך שאלה קמנה וקלה ,להשחידלהיו
ולאבד עםבזוי מכל העמים אשר הרעו מאבותיהם מעשיהם ,ומלכיהם אבדו כל אומה
ולשון ,ואינם מדבקים עם שאר האומות ,ודתיהם שומת מכל עם ,וכל העמיםנבזים
בעיניהם ,ומקללים את כל העמים  ,וכיוצא בדברים האלו( ,לד) וסוףהענין בזמן
שהאגרותהללו באות לידכם השהיתו והשמידו דלא תשארשלימה:

הערות ותקונים

(,ך
(כה)ס'6גס )of:nlדריג(6מיה,וס הסר כגמרך61 ,ין מסקסכןסיהססני' (פגירם" סכהכו6הדתיס:
 h.1Rעסיס6י:גרי1תומסיסונ(נ(י1תו6ר~:1:תליגןג1חגין ,וגס סי'רס"י ע( ס6יגס:והגיסדה( 6:מ(כ:,
(כו) ס6סי(ו ינה .מנסס סם( :כז) נ16תס סעס ,מדרס "5נ( :כח) 6יג' 'ודעעכסיו כמס סס .עיין
י נפוץ ממגריס מוו (סו
סמ.דהרסמ6לססקר רגםננר 6וע1(6תכ(י"ס 6מר ('ס ססת( 6ית  h;hידע מגייג'ס1ן ,כ
לנסין
סקנס
חד וחדיסיכ(6:ך מ6ס כוי 6תד זסייט חמסיס
,
כ
"
מ
כ
וע"ס
מס
שסניך סחסנון נסס רני
ג1נחיי( :כס) 1סקייססקריו ,מגיוסיג ע"כ( :ל) 6מר ט ט (1מכסף סיגי
מגרס,מירס "6נ ,ונע( מנה ס( '1דף קי"ה ע" 6סניך וס נסס מדרס (קח ט1נ :ללא) 1ר1ח סקודס
גי' ,נסוס  610נ"6ג ,ונע( מגות ס(וי דף קינח ע"נ ס,6'3ס נסס (קח סוג( :לב) "5ר  636נר
ס  Jvhוסג:חנר סנף
כסט.לגייסי"ג ע"נ ,וסט הסריס סמכות "נר כסט"( :לג) כחסניהרס,וידר
ניקר
ס( :לד)וסוףמעגין .פס קגר סמחנר וס"ס'וטףמעגין ר"( 1ס1ף ~:mJb

ס"

6מר
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נינ]כלשלוחמפריםביד הרציםוגו' ביום אהדבי"נלחדששניסעשר .השהאגזירתו

נא

י"ב הודש עד שהשיב ה' גמולו בראשו ,שאלוליכן לא נשאר פליטה
לישראל:

[יד]פןר;שגן הכתב .העתקת הכתב:
[סו]ךזרצים יצאו דחופים .מזורזים :והעיר שושן נבוכה ,כענין שנאמר ברבות
צדיקיםישמח עם(ט '(:גטג),וכתיב במובצדיקיםתעלו'ןקריה (מ5''(:י),
ובמשול רשעיאנח עם): ecטג):
( .א) אמר רב גבה הכן מאחשורוש,
ידע את כל אשר נעשה
[ך] [א]
ו ונתן הטמשלה בידו,
ד3מררכני (ב) שהרי הסיר את מבעתו מעל יד
(ג) באותוהיוםהמן'יוצא טפלמרין שלמלך ,והאגרווזבידו ,וכל שרי המלךאחריו,
ופגע בהם טרדכי ,ראה ג'תינוקתיוצאין מבית רבן ,אמר להם מרדכי פסוקי לי
פסוקייכו ,פתה הראשון ואטר אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבא
) tscnג טס) ,והשני אומר עוצו עמןצה והופרוגו' (לעיס ה'),והשלישי אמר ועד זקנהאני
הואועד שיבהאני אסבול (:ס י) ,מיד שהק מרדכי ,אמר לו המן מה אסרו ל
תינוקת הללו ושהקת ,אמרלו בשורות טובות בשרוני ,מיד כעם המן בלבו ,אמר
אינ שולה ידתהילה אלא באלו התינוקת ,א"ר יצחק נפהא בעלילה גדולה בא המן
יראל ,שנאמר ובמלאותהימים האלה עשההמלך לכל העם הנמצאיםבשושןהבירה
ליש
) ,אמר לו המן לאהשורוש אלהיהם של אלו שונא זימה הוא ,העמד להם
(אתי 6ג
זונות ועשה להם משתה  ,וגזורעליהם שיבואו וישתוויעשו כיצונם ,שנאמר לעשות
כרצון איש ואיש,ומי שירצהלבואיבא ,ו שלא ירצה לבא לאיבא ,כדי שלא
,מיגזר המלךכן ,מיד ;מדמרדכי והעביר
יהיה להם פתחון פה לומרעל כרחם הביאם
ם,בניהואיל והדברתלוי ברצונכם ,אל תלכו ,שלא ועתנו פתחון פה למדת
כרוז"ליח
הדיןלקמרגעליכם,הניחודברימרדכי ,והלנו לבית המשתה ,מיד קטרגה מדתהדין
לפני הקב"ה ,ואמרה רבונו שלעולם עדמתי תדבק באומהזו ,שהם :כעימיןלפניך
בארץ ובחוצה לארץ ,אם רצונך אבד אותם ,אמרלה הקב"ה ותורה מה תהא עליה,
אמרה לפכו תמהפקבעליונים ,באותה שעה אמר הקב"ה לכהלי אומה זו שבשבילה
רבו אנחותי בכל יום ,שנאמר אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם(יגי'ס (ג גו),
י אגרת וכתבו עליהם כליה ,מיד הלך השמן והביא מגלות וכתבו וחתמו ,
הביאול
שראתה תורהכן יצאה בבגדי אלמנותה ,ונתנה קולה בבכי,ולקולבכיתה צעקו
כיון
מלאכי השרת ,ואמרו אם ישראלשממיפין דם ,שמונהימיםכלים ,אנו מהצריכין
בעולם ,שנאמרהן אראלמ צעקו הוצה(':ע'(:ג[ ,)1וכתיב]הבסלברית (:סוס סו("ג,()5כיון
ששסעוחמהולבנהכך ,חגרושקיםונתנוקולםבבכי ,שנאתר שמשוירח קדרו ג'),
][atawוארץ נתאבלו,שנאמראלביש שסים קדרות[וגו']לרייס (ג),מידריןאליהובבהלה
אצל אבותהעולםוצדיקיעולםונביאים הראשונים ,ואמר להם שמיםוארין וצבאמרום
בוכים במר נפש ,וכל העולם כלו אחזתם חיל כיולדה ,ואתם שוכבים במנוחה ,אסרו
לו ע ),מה ,אמר להממפני שננזרעל שונאי ישראלכליה ,למהמפני שנהט כסעודתו
ן ששמע משה כך ,אמרלאליהו כלום יש אדם כשר באותו הדור,
של אחשורוש,כיו
שאדם אהדומרדכי שמו ,אמר לולךוהודיעו,ויעמוד הוא משם ,ואנו מכאן,
אטרלוי
אמר לו רועה נאמן כבר כתבו כלייהעל צאנך ,וכבר חתומה ,אמר להם לאבות
העולם ,אם במים התומה ההמים נשמעין ,ואם בדם התומה ,מהשהיה היה ,בא
אליהו אצל מרדכי והודיעו ,שנאטר ומרדכיידע אתכל אשר נעשה,ועדעכשיו לא
היו:יודע ,עלא דלא היה טהוירא ,עד שבאאליהו ואמר שהסכימו למעקה ,סיד
ויקרעמרדכי אתבגדיו ,מה עשה ,קבץ כל תינוקת של ביתרבן ,ועינה אותם,

הערות ותקונים

[ך] (א)5טררג גנם סמן מ6הס1ר.:1מגיסט"י (:ב):גר' סמר 6ת מנעתוכ '1ס1ססח רניג'( 1חן
סעס נדנו1 ,רס"'גחםגנססמן ט':"6ר1ס :מ((16נו (דגר מס ס( 5ערס ע((נ5ח1:ר1ט(:ג) נ16חו

ע"י

סיס
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ו צועקים בבכיהובישה,
~חםוממים ,והלביש שקים עליהם ,והי
שעה
א
ב
ם
ל
ו
ע
ה
ת
ו
מ
ו
א
ש
וותמ"בקשים
אמרה כנסתישראללפני הקב"ה רבש"עכל
ן
י
ד
מ
ו
ע
ן
מ
ז
עליאי
ממני לא כסף ולאזהב ,אלא לכלות אותימן העולם ,שנאמר ואכרות קומת ארזיו
) ~furtכי) ,ועמדעלי נבוכדנצר הרשע וביקשלכלוים אותימןהעולם ,שנאסראכלני
ני(י('ימ'ס( 6:ו),אימתי הממני ,בשעה שהעמיד צלם בהיכל ,קבץעליע' מלכים
הממ
יחי לפניהםואטר
יהע)וזהוולצלם ,אמרו חנניהמישאלועזריהאיןאנומשתחוים,
ודן
ל
א
אמר להם מפני מה ,אמרולומפני שגזירותיו של הקב"ה מובים מגזירותיך ,שאמר
ם אחרים עלפני (:טת ס ג) ,אמר להם ולמה מרדתם בו ,אמרו
לנו לאיהיהלךאלילי
לפיכך באנולידך ,ואומר להםואין אתם מתיראין מכבשןזהשלי ,אמרולווכי אש
שלך קשה מאשו של הקב"ה שבשעה שירדו חנניה מישאלועזריה לכבושן האש,
ירד גבריאלוצינן את האש ,ולא היה רשותלכבשן להבעיר ,ויש אש שאוכלת
ושותה ,זה אשו של אליהו ,שנאמר ואת הטים אשר בתעלה לחכה (מ"( 6מ) ,ויש
אש שותה ואינה אוכלת ,זה אשו של חמה ,ויש אש אוכלתואינו שות
י"ה ,זה אש
שלנו ,ויש אש לאאוכלא ולא שותה ,זה אש של טלאכי השרת ,ולא עוד אלא
שהאש שלךאינו אלאלפי שעה ,אבל אשו
י עד,
מ
ל
ו
שתלוכהוק,ב"הוכשאהדאםדנםכוה בה למע
ב
ת
ועודאיןמניהין נשמתו לצאת ,אלא מטרפ
ו
נ
מ
ארבע
מרהוט
מאווז ושלשים פרסאות נכוה בה ,ועודז' מדורי אשיש בגיהנם ,וכל סדור ומדור
עמקו ק' רבוא פרמאות ,ורחבו שבע רבוא פרמאות ,והתחתון שבהם ארקא שסו,
והוא חצי אש והצי ברד ,וכשדנין בו את הרשע,
אותו מאש לברד ,ומברד
ימ
ו
ל
ש
י
ו
י' מאות וצ"ם חליות ,וכל
לאש ,ועוד מדהאחיתיש בה ,יש עקרב אהד מוציא
חוליאוחוליאיש בה מ' מאות וצ"ע חביות של דם,וכל חבית וחביתיש בומ' מאות
וצ"מ לונין ,ואדם שכופר בשם ומשתחווה לצלם דנין אותו בכולם ,ואנוהאיך
נשתחווהלצלם דדהבא ,ואלמלא שקדשו את שמך כבר אבדומן העולם,וענשיועמד
עלי המן הרשע ובקש לעקור את הנפן ולא מר להניחמחצהאו שליש אורביעיאלא
אתהגפן כולה ,שנאמרלהשטירלהרונולאבדעי
,באותה שעהנתקיים אמרתיאפאיהמ
אשביתה מאנוש זכרם (יטיס (נ ט) ,נתהתםעליהםגזרדין ,מיד בקשה תורה רחמים
עליהם ,וטלאכי שלום מריבכיון,מידויקרע מרדכי את בגדיו ,והלך וקבץ תינוקת
שלבהר רבן ,והלבישם שקים ,ועינה אותם מלחםוממים ,עד שנתמלאעליהם
הקב"ה רחמים:
[ב]ליבא עדלפני שער המלך  ,כדישיגיע הדבר לאסתר:
למדינהוסדינה ,הכל עמדו בצוםובכי ובשק ואפר ,ושארהעם ר* בצום:
מ]דצנכנ
ה נערות אסתר [וינידו לה] והעזחלהל .אחזתה חלחלה,כענין שנאמר
[ד]דיזב:אנ
מלאו מתני חלחלה (יכעיס כ 6ג)(,ט ונצרכה לנקיות( ,ה) וי"א בא
לה דרך נשים:
[ה]דרזכן4אאמתילההך(.ו)שכלדברי מלכותנחתכיןעלפיו :ותצוהועלמרדכי לדעת
מה זה וע? מה זה ,מה זה שלבשת שק ,ועל מה זהאינך מקבל,
(ז)ר'יצחק נפחאאמר שליהאשלחהליה שמא עברוישראלעל הוצרה שנתנהבלוחות,
שנאמר מזהומזה הםכתובים (סמא (ג סו):
א התך אלמרדני אל רחוב העיר .לא פנה לצורך אחרת:
[י]דיכו
ק
מ
ע
ו
ל
ת
א
ו
:
ז
"
ע
ל
אשר
ל
כ
את
פרשת
א
ל
ש
ל
ע
,
ו
ה
ר
ק
ך
ל
ו
י
[ז](ח)ו
הכסףיכענין
כרע
מרדכי
ןקונה(יטיס נחסט):
שנאמר והתמכרתם ,שםלאויביךלעבדים ולמופחותואי

י

הערות ותקונים

סייס כמן ' , 651מלרם 6נ 6גריון ( :ד) 1ג5רכ( 0גקי1ת .מני
ס ט"ו ע"1 6ר' 'רמיס 6מר
ססו5רכס (גקניס( :ה) ו'" 6נ 0( 6לרך גסים3 .גמל 6סם 8מר רנ ססירססגי
ס :לו) ס (:דברי
מלסח ,מנסס סס נסס ( :lhlncז) ר' '5חק (סה .6ננמר 6סס הסרס סמ(ס נסחף( :ח)גנז6מרזכ'
6ט
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ול
פי
4ה ה
ב
יו
ס
יטוייש
ל קק

יבקש

ן אסתר מנדת,
זפתשגן כתב הדתונו'
מלפניועל עסה .עד עתהאי
נח]רמו
מעתה נתןלה רשות להודיעשהיוויהודית ,שנאמרעל עטה ,וכן אמרה
אסתרכינמכרנואניו :
יעמהימלךוט',וינידו למרדכי אתדבריאסתר( .מ)ואילו
מ]ורזאמךאמתילהתךכלעב
ןדשאיןמושיביןעלהקלקלה(,י)וי"אמצאוהמןודחפוומת:
התךלאאזילמכא
[ינ]דיאמך מירכי להשיב אל אסתר ,שעד לה דברי תוכחות:
מד]כי אם החרשתחרישי ,לומר שלום עליךנפשי ,ריוח והצלה יעמודליהודים
ממסום אחר ,למה לא נזכר השם במגלת אמתת ,לפי שנכתבהבמלניסדי
.תניעי:
ופרט ,ולא רצולהטיל בה השם הנכבדוהנורא ,וכתבו ממקום אחר :הנעת
[סו]ךרזאמך אמתר להשיבאלמרדכיונו',וצומועלי ,שאמצאחןבעיניהמלך ,שלא
למכןבעצמה :ואל תאכלו ואלתשתו .למרקעוןאכילהושתיהשאבלתם
ושתיתם בסעודת אהשורוש ,לפיכך לאנתחייבו שאר המדינות להתענות באותו סטן
אם בשושן ,שהם בלבד נהנו מן הסעדה :ובכן אבא אל המלך אשר לא כדת,
כי
י אם לאיקראימות,ואני לאנקראתי:
שדת המלך שלא לבא אל החצר הפנימי,
כ
 .כשם שאבדתי ממך ונפרדתי טאצלך ,אבדתי גםאני נפשי:
וכאשראבדתי אבדתי
ם ראשון של הג המצותבתענית,
[יז]ךיעבךךמרדכי( .יא) אמר רב שהעביר יו
(יב) שהרי בי"ג בניסן נכתבו הכתבים ,ובוביום קרעמרדכיבגדיו,
וקבעוג'ימיםתענית ,אותוהיום וב'יסים אחרים ,הרייום ראשון של חג המצות
יביוםהשלישי ותלבש אמתר מלכות
י
נתענו ,הואיוםנ'לתענית אמתר ,שנאמרו
חמהרו אתהמן לעשות אתדבראמתר:
) vwhס ,)6הואהיוםשנאמר בויבאהסלךוהמן,
מה שאלתך .טלמד שלאהירטה אוכלת עד שאמר לה מה שאלתך ,והוא אמר מהרו
ם,וביוםנ' נצלב,
את המן ,וביוםי"ובנימן נתלה המן ,לאעמדגזירתו אלאב'ימי
בי נדדה rtnvהמלךבלילשמורים,ישועת ה' כהרףעין,יחייטמיומיםוביוםהשלישי
יקימנוונחיהלפניו:
[דץ][א]ךקךךביוםהשליטי ותלבש אסתרמלכות.זהיוםהראשוןשל חגהמצות:ותלבש
אסתרמלכות(א)בנדימלכות מבעיאליה,א"ראלעזר א"רחנינאשלבשריה
וכתיב התםורוהלבשהאתעמשי(יס''6נ'ט) :ומעתוד
רוחהקודש ,כתיב הכא ותלבש,
ן שקורין אותויוסיפוש,
בחצרבית הטלךהפנימית( ,ב) כתוב בס'יוסףבן גוריו
י
ב
אל ההצר הפנימית ,לקהה עמה(נ)ג' נערות ,אחתבימינה ,ואחת
בבלשנמתאלהא,סתוי
אחת סובלתבגדיה מאחריה ,מפני כובדאבנים מוסות ומרגליות שבהן ,
כיוןשהגיעו נוכחבית המלך ,והמלך יושבעל כמא מלכותו נוכה פתחהבית ,הבימה
י באה בלאקריאה ,
אסתר וראה אתפני המלך אדומים כדם ,שעלתההמתועליה,כ

הערות ותקונים

6ת ג( 5סרנכסוכ( ,נסי תיטען נוסף !753ק"ת 5 %סר קרסו ע(ייי
ס( 6כרע (ע"( :1מ) ! 1~6מתך ( )'rh 6מנק כ!',זוניה
סרר טמ(ק ס6:מרנו 8טרקרך

נדרך ס"6 6ת 6סר קררו" ע 3עסק
ט"ו (:h"uי)וי"ל מ 165סלק ודחפו וטת .מדרס "6נ(:יא) 6מררב העכיר יגס ר6ס!ן ס( חג סנפת
3חעגית .מניס ס" 1ע" .6וניעתו ג' 'מ' העגיה סייגו '"נ '"ד ס"'( :1ב) טפרי נ"נ נסקן :כתנו
("11
סכתניס ט' ,סוססח רניט ,וכדעתו נ'ית' תעניתפיו ננסי"ג'"ן1ע"ו ,ורם" נמני(ס מס
כס
ן !י" 7וט"ו וע"ז סתעגו ,וגססם עטר גת(
היסמן
מסרי ני"נ 3מכק גנתנו 60יגרוהוגיחן סדתבסיס
ס"! 1ס"ו! ,נע(
נערג עכ"(! ,ע"ן נס נרסוק דף ט"ו ע"06 ,6כן (יעתו'מי סתעניה סיג
"
מגזתסכוי זף ק("ו ע"כ סניףיגר
ינמררת לסתר רכס
יס
ננ
 ,נע( (קח ט!נ! ,ע"ס מס סס6ריך נוס ,ו
ס"ת 6ות ו' 6ית6נ' 'שםסן '"נ י"ן וס"ו :
ס ס"ו ע"( :6ב) כת"נ גס' 'וסף 3ן גוריון מקורין tr~lh
[זץ] (א) ננד' מזכות מנעם ('ס ,מני
 ,ממחמר סוס סנה נע( מגות  '!(0דף קמ"ר ע" 6נססמירס (קח ס!נ ו0ני 6נס 6ת
יI
7נרי '
וOס'ף~lDגן גוריך סגתן ,וכ( ס(ו6מר ס0ני: 6מ 65גס 3מזרס לסתר ס"ס 6ות 6 '6סר
(ק!ה מן סיוס'סון לעס נמרס( :ג) ג' גטרוה3 ,כ"' מ':כטן וכן מונך נמדות ס '6ג' :nincc
מיד
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כיון שראתה אסתר אתהמלךכועס  ,מיד תששכחה ולא עצרה כח ,והשליכה ראשה
אל ראש שפחתה שבצדה ,ונתעלפה ,וכמעם שפרחה נשמתה( ,ד) מיד נזדמנונ'
מלאכי השרת ,אהד שהגביה את צוארה ,ואחד שמשךעליה חום של חסד ,ואחד
שמתחשרבימו ,וכמה מתח( ,ה) א"ר ירמיה בר אבא שתי אמותהיהוהעמידועל
שתים עשרה( ,ו)ר'יהושעבןלוי ר/אטר עשרים וארבע(,ז)ואמרי לה עשריםושמונה.
ושם
)מיד רחם
(ח) רבה ברעפרון אמר(מ)משום אליעזרמאתים אמה(,י
י כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בהצר
עלה חום של חסד(,יא) שנאמרויה
נשאהחןבעיניו:
[ד]ררעאמך אסתר אםעלהמלךמוביבאהמלךוהמן(.יב)ארז"לעל טה,ימנהאסתר
י שלחנם
אתהמן ,ר' אליעזר אומר פחים זימנהלוללכדו ,שנאסריה
לפניהםלפח ולשלומיםלמוענם (הס('ססעסג) ,ר,יךישע אומרמביתאביה למדה[שנאמר]
'4ס(' גס
יגחלים אתה הותהונו
אט רעב שונאךהאכילהו לחם ואם צמא
קה סיםכ
ריוימרוד בו .ר'יהודה אומרכדי שלא
שצ
סג),יר'מאיר אומרכדי שלאימול המןהע
יכיר
ו בה שהיאיהודית ,ויאמרו למלךהיאך נכנסהזו בלא רשותלחצר הפנימית ,ר'
נחמיה אומר כדי שלא יאמרוישראל אחותישלנו בבית המלךויסיחו דעהם מלבקש
י אומרכדישיהאמצוי להבכל עת(,ינ) שאהשורושמלךהפכפך
רחמיםעליהם,ר'יוס
היה  ,ר' שמעון ברמנמיא אומר או4ירגיש המקום ויעשהלנונם ,ר'יהושעבןקרחה
אומר אסבירלופנים להמן ,כדי שיהרוג הוא והיא ,ר' אלעזרהמודעי אומר קנאתו
במלך קנאתו בשרים( ,יד) רב אמרלפני שבר גאון (מסי עז ימ),
אביי ורבא דאמרי
תרווייהו בחומם אשית את משתיהםוגו'( ,ליס (ע),רבה בר אבהו אשכהיהלאליהו
אמרליה כמאןהזיא אסתרועבדא ,א"לככולהותנאי וככולהואמוראי(,סו) כל אלה
' חכמים דברועלחכמותאסתר
הדברים נתנהעללבהלזמנו,כדי לאבדו מן העולם,י
'אלפים ככר כסף:
כנגדי
[ו]דיאמר המלך לאסתר במשתההיין סהשאלתך( ,מז)ראה שהםהיואוכלים,והיא
היתה יושבת כמו עגומה:
ן אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי אם מצאתיחןבעיני המלך ואםעל המלךטוב
דומע
' להעם אתשאלתי ולעיטות את בקשתי ,העלתה הדבר קד מאוד להראות
בעיני המלךוההיא אוהבת את המן כנפשה,כדי שיתקנא בו המלך ,ויאמר לאעל
חנם האהבה הגדולה הזאת לזמן אותו ב'ימים רצופים ,ולפיכך נדדה שנת המלך:
ומחר אעשה כדברהמלך( ,יז)להגידלושאלתי ובקשתי:
א המן ביום ההוא שמח ומוב לבך ולאהיה יודעכילאלעולם חוסן (ולא
[מ]דיצ

הקייק

"

"ן

]
ז
,
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(ד) גולמנונ'מהכי מסרת .מנכס ס"1ע"ננ"ט ר' 'וחגן(:ה) "6ר'רסיס נר.636נגמר 6ג6מר"6ר
מ
י(
יגן,וסכנותנר '( 636ת(:oc6ו)ר''ס1סענן (6 '1מרעסר'סו6רנע.נגמרת סס 61מר'(סע(טסריס
'רמיס
(61דע1 ,סס לתומר חסר( :ז)61מר' (ס ופריס 1סמ1גס .וס(ית 6גגמר 5ומס נוסף 3מת.:ן 6ת 6:טל
סס"ם :לוס) רגע 3ר 3 .It1DDגמר 5סס 3ר שסרן :לט) מסוס ר' 3 .1rD'5bנמר ctf~ 5טסמע מרט
ורפ מרם מ6תיס(:י) מיד רמס סקכ"ס .וס סייס ר3יגו טונוס( :יא)סג6מרוימי כרקות סמקך ונ.'1
נכ"' מיגכען גוסף 1י6מר (ס סמל (!:ס מגחת רמסך ע( ר6ס ססחהך ,מס נקסהךכי 63ת  Shסחור
סס:ימית טד חגי סמוכות6 ,מר רנ 6עד מגי סמוכות  6(1צנר סה1גן נמזגות ,וספין נ'ה סמקדט
סטורך סטר סקרן ,מכסס ססססר נחגי הטףנך 3ית סמקדס נהגי סע(1ס"ע"כ .וסיס סמ6מר (מס
מזמת רפטך ע( ר6ס מסממך וכו' סו6נוי1ס'סון 3ן גוריון ,וסמ6מר 6מר  610 637מגמרךמניס דף
ס" 1ע"3 ocl 3נמר 6מסר סס ס6ומר1 ,סס'וס סיקרןסנור סקרן 610 ,מוססת ראגו ,ומונק כסמו
3ססר מגות סקי ק:ו"ס ע" .3ועייןנרט"י מנ'(ס ס"וע"נ  6(1דנר3 T~lncמ(נ1תנגין סניה ססו6
נ6מג;  30עלס כו'(:יב)  S~rlhמס ר6תסלסתר .מנסס ס" 1ע"נ(:יג) ט6חס1רוס מגך ספכסךסיס.
סס ר3ס 6מר( :סו) סכ( (6ס
וק מו3 63גמר 6טס כסס ר3ן גמ('( :(6יד) ר6 3מר.
סונריס .סוססת ראגו( :טז)ר6ס פסספיו 16כ('ס .מ1נ 6נגא
ליס( '1דף ק"ג ע" 3נסס :וךרס (קם
שטת
( 1סרתי ונקפתי .זס מו 53נמג1ת סקי דף ע"נ ע"3 6ססמירס (קח סוג:
סו( :3יו)וסניי

יף

1ר"נ
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נצח) מאם נזר]לדורודור (מסי סו בו) כגללו לנצח יאבד רואיויאמרואיו(*יכג ו):
ולא קם ולא זע ממנו ,וכבר יצאו האנרות ,ומה שהיה היה ,ולא סלק דעהו
יריאיו יעשה.
ני]ויתאפקהמז' שלאהל'טלוח'בוייד :שרצי'
[יא]דימפך להם הטן את כבוד עשרו ורובבניו(.יח) ור"בכתיב ,מלמדשהיולו
ר"ח בנים:
[יב] אהלא הבקאה אסתר( .ים) כל שפתחו באף לא הצליחו ,ה
שרנחש שאסראמארףכי
אמר אלהיםוגו' (גי':5תג  ,)6נוכלל ונתמעפו מזונותיו ,האופים אף
אניבחלומי (:ס מ עו) ,ונתלה ,קרה אטר אף לאההיאותנו וט' (גממו עז ין) ,נשרף
ונבל  ,המן אמר לא הכיאה ,נאבד הואוזרעו:
שעוהלי .מלמדאשףהיו כל שמות אוצרותיו חקוקים בחגורתו,והיה
האיננו
(יג) י
י:
מסתכל בהם ,ואמר וכלזה איננו שוה
ל
ינשלתפוללפנה,
אשתי.יעצתו לעשותעץ ,אשתו בשרתוכ
ניד]ררצאמר
ה אשתו ערומה מכ 5חכמיו( ,כ)שהרי היהלולהמן שס"ה
 .מלמד שהית
יועצים ,וכולם לאהיו יודעים כזרש אשתו :יעצו שיעשה עץ גבוה הטשים אמה,
שיהא נבוה ונראה לכל למרהון :ובא עם הסלד אל המשתה שמה,וייטב הדבר
כדי
יאלעזר אסרר'חנינא כך אמרהלו ,אדםזודואתה
לפגי המן ויעשהעין ( ,כא)
אמרר
שאם תשליכנו לתוך כבשן האש ,כבריצאו טמנו
אומר לא תוכל לו אם בעץ,
א ממתדניאל,ואם לבית האטרים,
כי ,ואם לנוב אריות ,כבריצ
מישאלועזריה
חכנבנריהיצא ממנויוסף( ,כב) ואם במולי ש! נחשתתשימהו ותסיקתחתיו ,כבריצא
ונצול מסנה מנשהבן הזקיהו ,ואם תגלחו במדבר ,הר* פרו ורבו שם ישראל ,ואם
ן טוב אלאצלוב אוהו,
תעורעיניו ,הר שמשון לאחר שעוורוהו הרג בפלשתים,אי
יל אהד מהם,מיד וייסב הדברלפני הטןויעש העץ ,מבמזונמלו,
שלא מצינו שניצ
הרם אכסדרה שלו ,וודקה גבוהנ' אמה ,כדי שכלבני הסדינה רואיםאותו( .כנ)ויוד
אשרים שהלךוקיצין ארז מנינת הביתן ,ארכונ' אמה ,ורהבוי"ב אמות( ,כד)ויש
אומרים פרשנרתא בנו היה הגמון בקידונייא,והביאו טתיבתו שלנח( .כה)והוציאו
ובזמר ,והביס על פתח ביתו  ,והיה אומר לסחר בשחרית בשעתקריאת שסע
בה~תולה מרדכיעליו( ,כו) לאחר שהעמידו הבים והוא מדד עצמועליו ,ובת גךל
אנ
ימרתלו ,לך נאה העין ,מתוקן היה מששת'ימי ביאשית( ,כז) מיד הלך לבהן
או
המדרש ,ומצא את מרדכי יושב ודורש ,וראש התינוקת מהלשין באפר ,ושקים
םי כ"ב אלף ,ונתן קולרץ בצואריהם
במתניהם ,ומופדין ובוכין ,וצוה המן וטצאו
ושלשלאווז ברגליהם .והפקיד עליהם שומרים ,ואמר הללואני שוחט תחלה  ,ואח"כ
אני תולה את מרדכ  ,ואמותם מביאות להם לחם ומים ,ואומרים להם אכלו גךדם
ןיידיהםעל ספריהם ,ונשבעיןבהיימרדנירבן לא נאכלולאנשתה
שתמותו ,הםמניהי
אלא בתעניתנו נמותעייפים ,והיה כל אהד ואחדגולל ספרו ונותן לרבו ,ואוסרימ
מבוריןהיינוכ בם נאריךימים ושנים,ועכשיולאזכינו ,מול ספרך,מידצעקוצעקה
ימרה ,ואמותםגועות כפרות מבחוץ  ,ובניהםכעגליםמבפנים ,ועלתה
צעקה גדולה ו
צעקתם כשתי שעותבלילה ,באותה שעה נתגלגלו רחמי הקב"ה ,והעביר החותטות,
וקרע את האגרות ,וגדעקרן רשע ,והפך עצת המן הרע( .כה) אמר ר' חלבואין
העולםמתקיים אלאבשביל הבל פיהם של תינוקת שלבית רבן  ,וכןהוא אומרמפי
הערות ותקונים

וכ"ל

יי.ייש

(יה) 1ר"נ גת'נ ממד ססי 1( 1ר"ה ':3ס .מ 1ר"נ גג':וסר 6,ר"ח ,גמרם מניס ס" 1ע'ש:
ע"ג סג' 6וס נסס מדרס
(יט) ג5ססתה1ג6ף.נ"רפ'"ט 1::1נ6גסנפסטררנס 1כע5
מתת(כ0א)15י6ד"ףרלקנ:י"עי
ור "6רהגיב .מדרס:Y'b
נקהס1נ( :כ)כסרי סי 13 1פסתןמס"סי1ע'5ס .מזרם"6ג:
נמורס 6ג 6ג'ר'1ן נסכרס ( :'1כנ) '1ט ~ ofnnlסס5ך 1ק'5ן
61ס : Scחוסת תס'מס.1
(6רכוב).מזרםנמ'3"16ג( :כר)  6"'1סרס:זתע"6ןנג .1מדרס "6ג( :כה)  ih'ilctנס 53ונומר .נמדרג  Y'hנחש
1נ,ז:ר( :כו) 65חר ססעמ'ד 1מורס "6נ סם( :כז) שן סלך .מדרס "6נ סם( :כה) "6ר
ה!ג1
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06נ

שללםויונליסדתעוז (תסיס  6ג) ,ואיןעוז אלא תורה ,נתאמר ה'עוזלעמריתן
)וצריכין אע לעסוקבדבךי אנדהשייסדו הראשונים,ספני שהםנאים
(איע"),יכט
:
ומיישבים דעת האדם ,ומושכין לבו של אדםברברים שהדעת
[ן][א]בנלילהההיאניסה שנת המלך( ,א) אמר רבאנפלהליה לאתמ
*ש מילתא
בו
קר
שו
בדעתיה ,מהדקטן דזמינתיה אסתר להטןבהדיי ,דילמת עצה קא
שקלילעילויה דההוא נברא למקטליה הדר אטר(היכי לא מתודעלאינש)[איהכי וא
י דהוה מודעלי] ,הדר אמר דילמאעבידליה אינש טיביתא ולא
הוה נבראדרחיםל
פרעתיה להכי לא מגלולי,מידויאסרלהביא את ספר הזכרונות( .ב) ובמדרשאנדה
ביירדנבריאל אצל אחשורוש והיה טנדה שנתו מעיניו ,וחובטו בכךקע ,ואסרלו
כפוי בדבה קום שלם טובה לבעליו( ,נ)וכן אמרוז"ל בתלמוד ורבנןאמרי נדדו
ם נדדו תחתונים ,המלאך היה מנדד אחשורוש( ,ד)מידנזר אהשורוש להרוג
בלייני
את הנחתומים ,ואת המבחים ,ואתהמשים ,אסר להם מם המות נתתםלילאבדני

מןהעולם ,אמרולו אדונינו המלך מסה שאכלו אסתרוהמן אכלת ושתיתה אתה,כי
סבוריםהיו שאסתראכלה ,ערטלילכוויראו השרים אם הם במדהזו הורגנו ,ואםלאו
לטהאנונהרנים,הלכו וראורעעאסתר ואתהטן ומצאום בלא צער,מידויאמרלהביא
את מפר הזכרונות:ויהיונקראיםלפניהעלך( .ה)שהיונקראין מאליהן:
א נתוב( .ו) נכתב סיכעיא ליה ,מלמד שהיה שמשי פוהק
ב] דיבמצ
וגבריאל כותב:
[נ]ריאמך המלך מה נעשהוגו'.מ)ביון שהזכירלפניו אתמררכי ,באעליו מעם
שינה ,וראה בחלומו את הטן,והסייףבידולהורנו ,מיד נבעת המלך ,ויאמר
מי בחצר ,והטן בא לחצרבית המלךונו' :אשרהכיןלו( .ח) לעצמוהכין:
[ה]דיאמרןנערי המלךאליו הנה המןעומד בחצר ,שבא קודם קריאת שמעלתלות
 ,אמר
:
אותו
את

המלך (מ) כשאני רואה

הטלמךרדיכביא.

חלום אמת הוא ויאמר

[ו]די1422המגי(י) לא הספיק לדבר עד שאמרלו המלך מה לעשות באיש אשר
הטלך הפ?ביקרו ,כטבור הטן איןרצון המלך לכבד אלא אווע ,אמרלו
ן לבוש מלכות אשר לבש בו המלך ,והסוס אשר רכב  ,מא) לגוש
[ה]יבניא
שהביאו לדריוש ממדינתהים,וכליירוקשהביאו לכורש :ואשרנתן כתר
~כות בראשו( ,יב)כיוןשהזכיר הכתר נשתנופניו של מלך  ,אטרודאיזההוא
י אםלמלוךתחתי:
החלוםשהיתי רואה ,אטראין דעתו של זהכ
[ם]דנרערן הלבוש והסוס( .יג)כיון שראה המן שנשתנו פניו של מלך ,לאהזכיר
עוד הכתר:
ר"סלךלהטן .אטר לולךטול ועשה כן לטרדכיהיהודי ,והכרז ארטן
[י]די14כפ
בעצמךלפניו ,יאטרת ככה יעשהלאישוגו'( ,יד) אטרלואדוני המלך
הרבה מרדכייש במלכותך ,אמר לו היושב בשער הסלך( ,סו) אמרלו הלא אתה
כתבת להשטיד אותו ואת בל עטו ,אטר לו אל תפל דבר(' ,טז) אטרלו המז אם

שיי

"יד

הערות ותקונים

ענו .מחרט "6נ סם( :כס) ונריגין ( 1;6עסוק :לנרי רניגו מדגססיס:
[ן] (א) 5מר רנ .6מגיוס ס"ו ע"נ( :ב) ונמורס 5נ7ס ,כוון (מדרס "5נ( :נ) וכן קמרוחו"ש
מחימו? ,מגיוס ט"ו ט" ,3ומ 631המזות סקי ק":ח ע"3 6סס (קח סו( :3ר) גויד מר.
מפרס %ג זעופך נמאמ סקי סס גסס (קח ( :ה)ססיז גקר~ן מקביסן ,גמרך מגיוס ט"ו ע":6
()1גכת 3מנעה ('ס ,נמרך סס,
סני כת 3מ3ע'(6ים,ועיין ecנסירס"י( :ו)כיון( 1':lCCפגיו
) (5
6ת מרוכ' .מוערוםג"5,נ( :ח)דינמוסדין,מניסט"ז ע"(:5ט) גס6מ ~16 rhlת' .1מפרס"6נ(:י
נמגנט
סססיק (.137
ב"ס ע"3 3סס (7:רס(קחסזנ( :יא) (נוס ס?ג'( 5מריוס ,ערן סס
כמדרס "6נ נפרסם31 '1סערסס'(:יב) לון סס,כ'ר  .1r~cמררם "5ג( :ינ)כיון סר5ס .מדרס "6נ:
(יר)6מר(1לדוגיסמלך .גמלךמגיתע"נ ע"( ;6סו) 5מר(ו ס(rr~ 6כתנת .ע-,רס"6ג( :טז) 5מר

.סס ס.נ

סי'.יף

יף
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נר

למרדניהידידי היושב בשער המלך ההיאסגיליה בחרא דיטקרתא(יז)(פי' עיר
שריו באים שםלסחורה) או בחדא נהרא ,אמר לו אל תפל דבר ,באצתה שעה
קרא אהשורוש להתך ולחרבונא שילכועם) ,אמר להם הזהרו שלא יפול דבר מכל

אשר דבר (יה) מיד הלכו ,כיון שראה מרדכי שהמן בא והסוס בידו ,אמר
םלתלמידיו ברחו לכם ,אמרולו לא
כטדוסהאני שהרשע הזהלטרמסני בא ,אסר לה
נפרד ממךבין למותוביןלחיים,מיד נתעטףבטלאנו ועמד להתפלל ,בא אותו רשע
וישבבין הת'למידים ,אמר להםבמה אתה עוסקים ,אמרולו במצות העומר שהיו
ם ,אמר להם מחה הוא זה העומר ,של כמתאו
ישראלמקריביןבזמןשבית המקדשקיי
שלזהב ,אמרולו שלשעורים היה,וכמההיה שוה הרבה(הרבה)עשרהזוזים,אמר להם
עשרה;ווים שלכם נצחו עשרתאלפים ככר כסףשלי ,לאהר שסייםמרדכיתפלתו ,אמר
קום לבוש אלו הבגדים,ורכבעל זה הכוס שהמלה רצה לכבדך,הביןמרדכיכימה'יצא
הדגרהתחיללאמרלואיןדרךארץ~בושבנדי מלכות בלא רחיצה,וולךלבקשסרח'ןולא
מצא,כיאסתר המלכה אסרה כלהבלנים וכלהספרים,כדי שיתעסקבוהמן בעצמו,וכן
היה המן חתר הלציו וקשרזרועוהיו והלך ונעשה לובלן וספר  ,ולקה הוא מספרים
ותקנו ורחצו וסכו ,עה שהוא מנלחו משהיל המן להתאנח ,אמרלומירכי מפנ טה
 ,וכסא
וימעל
אתה מתאנח ,אמראוי לו לאותו איש ,אדם שהיה גדולמן הפרתמים
'
לכסאמהכקיםר ,ולטעלה :כל השרים ועבדי הטלך ,נעשהבלן ומפרוגולייר  ,אמרלווכי
אתאביך  ,שהיה ספר של כפיקרינוס כ"ב שנה ,לאהר שהלבישו אמר4
איני
רכובעלזה הכוט ,אמללוזקןאני תשש כחי כפניהתענית ,אמרלו ומה אעשהלך,
אסרלו גחון והכנע צוארך ,נחן לו וכנע את צוארו ודרס עליו ,ורכבעליו  ,כשרכב
?עט בוי לקיים מה שנאמר ונותה על במותימו תדרוך( ,יניי
ג :מ) ,והיההולך
ב"וקות דולקותלפני
יפניו ומכריז ככהיעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ,והא
ו,
ומרדכיהיהמ
י ,ה' אלהי שועתי
תקלםואומר ,ארומ)מrrך)tה('cכיגדליתני ולא שמהתאויבי
ל
וגו'ה' העלי
ל
ו
א
ש
,וגו;,גי) ,תלמידיוהיואומרים זמרו לה'הסידיו
ן
מ
נפשי
וגו'כי רגע באפוחייםוגו' ה'העלית (:כ:סס1ז) ,אסחר אמרה אליך ה' אקרא,
מה בצע בדמי:( ,ס :ס ט י) ,ישראל היו אומרים שמע ה'וחנניוגו' הפכת מספדי
יוגו' (:ס מס ' 6ינ):
למהולל
ה המן את הלבוש ואת הסוטוילבש אתמרדכי,הוא בעצמו:וירכיבהוברחוב
[יא]דיק
העירוגו' .כיון מרדכי לעבור נגד בית המן(,ים)עלתה בהה שלהמןעל
הננ ,כסבורה שמי שעל הסוט אביה הוא ,וההולךלפניו מרדכי ,נטלהעציץ שלבית
הכמא ,ושפכהעל ראשאביה,הרים ראשהוהכירה בושהואאביה ,נפלהמן הגגומתה;
נמרדכי אל שער המלך( .כ) שב אל שקו ואלוכעניונו ,קסברכל המתענה
[יב]דישג
משלים( ,כא) א"ר ,לבו כל הנושא שק ומתענה ,אינו מעבירו טעליו עד
שתעשה בקשתו :והמן נדחף אל ביתו( .כב)אבל .מן בתו :וחפוי ראש .שנעשה
כלנאי ומפר וגולייר וכרוזר :
[ינ]ריכמסנר
,
ו
ל
ה
ש
ק
נ
ו
את
י המן לזרש אשתו .שהלך לאטר למלךלוילות מררכי
כלנאי
ספרוגולייר וכירוזר :ויאמרולו חכטיו ( ,כג)א"ריוחנן כל האומר דבר
תכבהאפילו מן האומות נקראחכם :אםמזרעהיהודיםמרדכי אשרהחילותלינפוללפניו
לא תוכל לוכי נפול תפוללפניו
( .כד) דרש ר' יהודה ב"ראלעאי שנינפילות הללו
למה ,אמרו אוטהזו משולה כעפר ,ומשולה ככוכבים ,כשהןיורריןיורדין עד לעפר,
וכשהןעולין עולין עד הכוכבים:
הערות ותקונים
( 1סמן .מניס סס( :יז) סי' עיר סס' 1ניס סס 1סה1רס .ססגרה'1 ,סי 5סי' סתסרס
רג' !:מגסדיסיית( :5
*
יחס)וממדירדס5ס"כנו(.:כמאד)ר5"5:ר"נה3:נ(.1יכמו)ןרסכ(5ת"סנ:כח(סכבס)(5נס(מןמ.ן נמחנוכ.סמדס"ר1ס5ע""
(כ) סג 36סקו .מגיוס ס
ג:
ומינק נמרת סקי דףקם ,ע"נ נכס מזרם 3קח ס1נ( :כנ)"5ריירגן .מגסס ס"וע"( :6כד) דרס

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

108
מדרש לקה מזב
[יד]עךרם מדבריםעמוומריסי הטלהוגו'( .כה)אסרה אסתרבניושל המן איפרכין

בטדינות ,אלכדהו קודם שנצנר להם הדברים הללווימרדו במלך ,לכך
נאמרויבדילולהביא את המן:
[ן][א]ךיבא המלךוחטן לשותת .ואסתר לא היתה אוכלת:
ך הטלך לאמהר נםביום השני מה שאלתך,הרילךיוםב' שאמרת ומחר
[ב]קיאת
אעשהכדבר המלך:
ן אסתר ותאמר .כמבורהיה אחשורווט שעטה אומה אחרתחוץ מישראל,
[ג]ךך2
ע והיה שותקלדעתמאי זה אומה היא:
י נמכרנואניועמיוגו'כיאין הצר שוהבנזק המלך .כלומרהריוחשיעשה זה
[ד]
כ
,
י הוא נותן עשרתאלפיםככר
ד
ג
נ
כ
,
ה
ו
ש
ו
נ
י
א
ר
צ
ה
ק
י
ז
י
ש
ק
ז
י
ה
ך
ל
ך
ל
מ
ל
כ
כסף ,והםנותנים המם בכל שנה ושנה ,וכל עבודתהמלכותבידם:
[ה]ךיאמך המלך אהשורוש ויאמר לאסתרהמלכה( ,א)מהוויאמר ויאמרב'פעמימ,
א"ר אבהו בתחלההיה מדבר עלידיתורגמן,כיון שאמרהלומשאולהמלך
אני,התחיל לדבר עמה פהאל פה:מי הוא זהואי זה הוא.כלומר מה שמו שלזא
האיש,ובאיזהמעם הואעתההאיש ,אשרמלאו לבו לעשותכן ,כמבורהיהאחשורוש
שאין זה התן:
[י
]וללאמך אמתראיש צרואויב הטן הרע הזה.ג' שמות קראהלו על שםשביקש
להשטידלהיוג ולאבד :וחטןנבעת.לפי שנפלעליו הדבר בפתע פתאום:
[ז]והמלך קם בהמתו ממשתה היין אלנינת הביתן( .ב) שנו חממים מלטד שיצא
אהשורוש אלניגר; הביתן ,וראה מלאכים קוצצים  ,כסכורהיה שהם
אנשים ואמר להם מה אתם עושין  ,אמרולו המן צוהלנו :.והמן עוטד לבקשעל
נפשו מאסתר המלכה:
[ח]דףץכמלך שב מגינת הביהן ,מקיש(יציאהלישיבה) [שיבה לקיטה] ,טה קיטה
בחימה ,אף שיבה בחיטה:והמן נופלעל המטה .שהיה כורעומשתהוה
על החמה( ,ד) א"ראלעזר מלמד שבא טלאך והפילו על המטה :ויאמר המלך הנם
לכבוש את הבפכהעמיבבית( ,ה) אטרווי מבראיווימנוואי ,כברהיהבדעתוללבוש
בגדי מלכות וכתרמלכוו; ,שנאסר ואשר נתן כתר מלכות בראשו,יגורה ביקש לכבוש
אתהמלכה:ופני המן חפו .שלאהיה פתחון פה להשיב:
(מ)ויאמון חרבתא גם הנההעין .עלכל הרעוד; שעשה ,נם הנה העץ עומד בבית
יבירך ,נכוהנ' אמה,
המן ,מלמד שעשאו מקורותביתו,ונעין אווזולפנ

להראות לכל המדינה:
ך את המן על העץ אשרהכין למרדכי ,ישוב עטלו בראשו ועל קדקדו חממו
[י]ךיר2ל
א
ה .והמת המלך שככה( .ו) שהיהירא ממנו
ן
כ
רד':
ו ,להון אומר כש-
ש:
לאימרודעלי
וך המת המלך ,ולא שככה ,וכאן שככה שככה,
(ז) שתי שכיכות הללו למה ,אחת למלכו של עולם  ,ואחת לאחשורוש :אמרו אותו
העין שנתלו בו המןקוין היה( ,ח) אסרוז"למאי זהעץ היה ,בשעת שבקש להכינו
שלה השם וקראלכלעין ,ואמר להםמי נתן נפשוויתלה רשע זהעליו; תאנה אמרה
אני אתן את נפשי  ,שממני מביאין ישראל בנורים ,ולאעוד אלא שנמשלו ישראל

אש  -ך

הערות ותקונים
ר' 'סוד? .מגיס מס( :כה) למרס .1rnhוזירם  636ג1ר'1ן ומ1נ 6נמרת סקי דף קס"ס ע" 6נסס

מירס

(קח :310

[ן] (א) מסו 6'1מר :6'1ור "3ס "5ר 6נ?.1מגיס סם( :ב) ט 1:חגמ'ס.מניס סס( :ג) מקיםכיס
(ק,מס .גן הקזתי כמו ס?3 51מג'(? סס( :ר) "6ר צעור .מניס ס( :0ה) 6תרז1
י מנרם 11י
מג3 .'611גמר 6סם 11י מנימך 11י מנרה( :ו)וסיס 'ר 6ממגו ט(' 6מרד .מ3 631ס' ממתסלידף ק":ו
ע"3 6סס מדרס  rp5ס1כ( :ז):קי ס3':ית ?((:( 1ו .:ג:ור 6מני(?דף ("ו ע"( :6ח):6ור 1ו"(:ז5י
ז :ע; ?'? .מדרס 5ג; 6רכן:
דעתן
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גה

ני ,שנאמר כבכורה בתאנה בראשיתה (טסט 9י),נפן אטר אניאתן אתנפשישבי
י נמשלו ישראל,
נמשלוישראל ,שנאמרנפן)מxמ"צrריםתסיע(תכייסס ט) ,אגוז אמר נםב
י',)6אתרוגאמר ממנינומלין ישראל למצוה ,שנאמר
שנאמר אלנינואנווירדתי
ן ההדסיםמגסס6ה),
פריעץ הדרליהירגגמ) ,הדס אמרגםבינמשלו ישראל ,שנאסרבי
זית אמר נםבי נמשלו ישראל ,שנאמי זית רעגנ)ן ('יט" '6סי) ,תפוח אסר נםבי
י נמשלוישראל,
נמשלוישראל  ,שנאסר כללנתפמורח(סבסעציהיער (ס"סג  ,ועמר אמרנםב
ט),ערבה אמרבינם נםשלו[ישראל],שנאמןכערבים
עשלנאמרזאתקומתךדמרטה י
מים ('ש'ססוז),ארז אמרנםבי[נמשלוישראל] ,שנאמרכארזבלבנוןישנא (תסרס
יב
ליבאותה שעה באה קוץלפני הקב"ה ואמררבש"עאיןלפניך לא משואפניםולא
עיג),
מקח שוחר ,אנישאיןב זכות להתלותן אתן נפשיויתלה זה סמאעלי ,מיד קבל
יחו רשעלעבדו ,לעשותעץ גבוההמשים אמה,כדי שיראו
ממנו ,באותה שעה נזר או
בני המדינה:
[ח][א]בידם ההואוגו'כיהנידה אסתר מה הוא לה,שהיא קרובה ,שנאמר אמתי
בתאביחיל דוד מר :
ןד,כיהעביש והסירו :ותשם אסתר את מרדכיעלבית
ךהמלך את מבעתו מהמ
[ב]דייק
המן .המש שנים קבץ המן אוצרות למרדני ,ה' שנים עמדה אסתי בדבר
מרדכי ,שלא הנידה מולדתה ואת עמה ,משנתז' למלכותו עדי"ב שנה למלכותו:
[נ]דרעדמח אסתר ותדברלפני המלך ותבך וא' ,לעולםהנשים (א) דעתן קלה:
ח ישראל אתימינו )~ ntrhlטמ ין)  ,ויושב שם
]1דיושת המיד,דגיגיםיישל
רעבים""%קי(,)1ויושם המלך לאסתר ,ותאמר אםעל המלך טוב ,כי
איככהאוכלוגו',ויאמר המלךוגו' ,ואתם כתבועלהיהודים כטובבעיניכםתו'.אין
להשיב,לפי שהיתה אסתר אומרתיכתב להשיב את הספיים:
לך בעת ההוא בהדש השלישי הוא חדשמיון .מלמד שזכות
י המ
י
פ
[פ]וימראלמהי
ה,13להם לישראל:
ד
מ
ע
ה
ר
ו
ת
נ בשם המלך  . 1כוכבי הרכש ,כענין שנאמר רתום המרכבה לרכש
[טדיכנרז
ב עיט 6יג) ,הם הטסים :האהשתרנים ,שהם חשים וממהרין לרוץ ולתור
אל ארץ שנצטוו :בני הרמכים( ,ב) בלשון תלמוד רמכירמכי ,הםעיירים מוסים
בחורים .ס"א רסנים אלו הרוכבים ,שהםמרימיםידיהם ומכיםהסומים לרוץ:
הכתב  ,שנכתב בשושן להנתןעלהנזירהבכלמדינה ומדינה ,ככל אשר
[יג]פגרזשנ
ז כתב המן הרשע כנגדם ,כתבמרדכיהיהודי:
יצאמלפניהמלה  ,לאחר שנאמר בוומרדכי באלפני המלךכיהגידה
נמו]
אמתר סחהוא לה ,שהרי כתבו למעלה וישב מרדכי אל שער המלך,
המכיר בו המלך שדכא קרובלאסתר המלכה,
ששבאל שקוואלתעניתו,ועדייןלאהי
מלך,וילבשבנדימלכות :והעירשושן צהלה ושמחה.
אלא לאחר שנודעלו בא ה
לפניאלו היהודים שבשושן:
י נר
למז]ליהודי היתהאייה ושמחה( .ג) א"ר יהודה אורהזו תורה ,שנאמרכ
ם מצוה ותורה אור (מאי ,גג) ,ושמההזו שמחתיו"מ[ ,שנאמרושמהת
בחגך (דגויס  ,])19וששון עמילה ,שנאמר שש אנכיעל אמרתך (המלס קיע ,()cpויקר
אלותפילין ,וכן הוא אומר וראו כלעמי הארץ כי שם ה' נקרא עליךויראו ממך
(לגרס כס ') ,ונקניא ר'אליעזר הגדול אומר אלותפילין שבראשןויקר.בעיניהנוים:
מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר שמחה וששון-ליהודים .מלמד שאטרים
ני']
ובכל בהספד :משתה ,מלמדשאסורימבתענית:ויוםטובקבלועליהם ,שנאסר

י"

הייררי
כי

הערות ותקונכם

ן קוס .נג"ימיגכען הנ" למשתיסן קר1נס 111 ,גירסא יסרס( :ב) (3ס1ן הגמוד רמכ'
[ח] (א)יעת
רטכ' .הענית ל"ג1 .ע"ן ערוך  'tDCעדריםטיגריס ,וסקנס סורית(:נ) "6ר יס1זס .מנ'(ס ט"ו
ג(
ע"ג%31 .יטיפסה "6ר 'ס1לס 5ער רכ;
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י משותה ושסחה ,שיו"מהוא אסור בעשית מלאכה ,אבל כל מקום
לעשית אאםימ
שנרנו שלא לעשות טלאנה אמור :ורבים מעם הארץ מתיהדים ,כדרך שנאמר
במצרים  ,ונם ערב עלה אתם (אות ינ (ה) ,ולעתיד לבא כתיב אשר יחזיקו עשרה

אנשים (יסרס ח גג):
[כפ] [א]פרשנים עשר חדשוגו'בים אשר שברו ,אשרעלה בדעתם לשלוטבהם:
[ב]נקהלדהיהודים ,שברחומן הערים אל(הערים)[ההרים]ואל הכפרים:
[נ](דןאהשךזרנים)[והאחשררפנים].שריםשהםהשים תדיריםשאיםפניהמלך:
מנשאים אתהיהודים.היו נושאיםלהםפנים:
ני
]ואת פישנדתא  ,פסק( ,א)בל האתים הללו צריך קורא את המנילה לאומרן
בנשימה אחת ולומר וי"ו שלויזתא בזקיפה ,לכך נכתבהוי"
ו ארוכהויזתא,
כעניןו
זקיף יתמתיעלוהי )1ht,Dי( ,)6ב)שכולןנתלובעץ אהד ,וד' אמות לאחדעשיה
נבילות ,שהגוף ג' אמותמהיים,
ר
ח
א
ל
ו
ה
ת
י
מ
ת
ת
ס
נ
,
אמה
ו
ל
,
'
ד
ש
י
ו
ת
ו
ס
א
י
הר
לקחו נבלות עשרתבני המןונבילתהמן מיד אמות ,נשארוו' אמות מן העץ ,וג'
אמות משוקע בארץ,וגי אסותטן הארץ עד הנבילה התחתונה :ובבזה לא שלחוועז
ידם.כי אם לנקום דםהצדיקים  ,למדנו שברוח הקודש נכתבה מגילת אסתר מהרבה
ענינים (,נ)כמו שמבואר במס' מנילה:
[יב]
המלך ,בשארמדינות המלך מה עשו( .ד) זה אהד מןק"ו שבמקרא,
אםבעיר המלךכך ,כ"ש
בשאר מבדחיכבמותתו :ואעפ"מכיםמה שאלתךוינתןלה
ומה בקשתך עוד ותעש,לפיכך אמר שלמה
לב מלךבידה' אל
פלגי
כל אשר יחפוץימנו (מסני כ ,)66כמיםהנוטיםלכאן ולכאן ,כך הקב"ה ממח לבמלכים
אל רצונו יתברך זכרו:
[מז]
היהודים אשר במרינות המלך .ביום שלשה עשר לחדש נקהלו  ,לאדנו
שי"ג הואזמןקהילה לכל,
אשר שבו הרנובשונ,איהוםה,םונוח בארבעהעשרבו.
הוא ימי משתה ושמחהליהודים
בערי הפרזות
העיים שאינם מוקפות
הומה מימותאהשורוש( ,ה) אבל
ת
ו
מ
י
מ
ה
מ
ו
ח
ת
ו
פ
ק
ו
מ
ה
ןהמנילהבט"ו,
אהשורושקורי
י נקמה ב'ימיםבי"ג ובי"ד ,ונהו במ"ו ,ובמקוםשאיןמבירין אם
שהיתה להםימ
מוקפות הומה מימות אהשורוש ואם לאו,נוהגים ב'ימים משתה ושאהה כמוקפים
חומה וכגורזים:
[ים]רבתשלרח מנותאישלרעהו( .י)אין פחות מב' מנות :ומתנותלאביונים ,לא
אמרלאביוןשתי מהנות ,אלא לכל אהד ואהדמתנתו:
[כ]דיכרזךג 2מרדכי את הדברים האלה .להיותלזכרון לישראל :להיותעושין אתיום
י"ד ואתיוםמ"ו .מוקפים במ"וופרזים בי"ד:
ם אשר נהו בהם היהודים .הוסיפו עליהם ב'ימים( .ז) כדתנן מגילה
[כב]כניזמי
נקראתבי א בי"בבי"סבי"ד במ"ו (ה)וי"ג הוא זמן קהילה לכל הוא,
1
להול1כי דרכיםשאין להםמגילהנכנמימ בקהלוקורין ,אבל השמחה והמשתהאינם אלא

ריאתך

רשפיך

בזמנםבי"ד או במ"ו:

[כ]3וקבלה.הייי
ם( .מ) כאיש אהד,כעניןויאמר עד""' 6גס):
הערות ותקונים

[ט] (א) 3כ'(3קt1טrhר'מcוס(( .1מגס3סס'ס"3וט(עט"סכ( :ב)סטן 3:ה6 TP31(6חד1ן' 6מ1ת(6חד עסרס גכי(הת.
(6ף "1ט
עטר 3מ6נור  ?671ס'כ; סיג '31(:ס 1 ,13מק1ר סמ6מר
ע"ן
מסי(ק1ע (71: 6ע ('( :נ)כנוו סמנ51ר 3מס' מנסס .דף ו' ע"3 1rCh ,5ר1ח סק71ס ג5מרס:
(ר)  rrh ?,מן ק"ו ס1:3קר"3 .5ר rסrנ"tצ ע"ס( :ה)  (35סמ1קס1ת חומס.מניס נ' ע"( :6ו)'5ן
פסת מג'
מגיס י'
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המלך צוה גם אתה מפיך לעשות כך וכך ,אסר אחשורוש ישיב מחשכתו הרעה,
מחשבתו לשון נקבה ,ו
"אמר ישובי' במקום ת' תשיבגי
ד כסכלםתי"ו :ס"אישיבעמלו וטחשברצ הרעה:
י
[כו]עלכן קראונולזיןמים האלה ונו' .ישראל קראו להםפורים :ומה ראועלככה.
(יא) ומה הניע אליהם .שנעשה נס למרדכי והמן נחלה :גךימו וקבלו
היהודים ,קיימו למעלהמה שקבלו לסמהישראל:ועל כלהנלויםעליהם .אלנהנרים:
ככתנם ,של הלשונות:
מ האלהנוכריםונעשים .לב) מכאן שמעודת פורים אינה נוהנת אלא
[כח]דדןיכמי
ביום :משפחה ומשפחה .משפהות כוצנה ולויה וישראל שמבטלים
עבודתם ותורתםוהולכים למקרא מגילה( ,יג) ואף הנשים חייבות במקרא מגילה,
שאף הן היו באותו הנם ,שנאסר סף ונשים ביום אחד"סתונ 'נ) ,ואינה נקראת
בפחות מעשרה,ואפילולנשים(,יד)וצריכהשרמוםכמפר תורה,יכתיבדברי שלוםואמת
כאמיצה שלרירה:וימי הפורים האלה לאיעברו ,אפילולימווז המשיח :וזכרם לא
יסוףמזרעם ,אפילואביליציוןוירושליםששיםושמחים בהם ,ורוחציםומתכסיםלבנים:
[כס]דרצכרזב אסתר ומרדכי את כל תוקף .כלעיקר ,למדנו שיש דרשה למגלה
הזאת ,שנאמר ותכתוב אסתר ונוי את כל תוקף( ,פו) כלוטר
הוקף המעשה בלבד ,אבל ריבוי דברים שהיו באותוזמן לא נכתבו כולן,
כענין ההנדות (מז) שבמדרש אמתר .תקפו של אהשורוש.,ותוקףניולתמרדכי,ואנקף
הנם ,ומכאן שצריך אדם לקרוא המנילהכולה ולא מקצתה ,שנאסר נעןכל תוכנע
הענין כולו :השנית,מה ראשונהקיימוהו בשושן,שנייהקיימוה בכל הטכךטות:
וישלח מפרים טו'דברישלום אלו שלומהערל כתבים :ואמת.קיוםרמנילה:
אתימי הפרים האלה י"ב פעמים נצטוו עלהפורים ,נננדי"
[לא]
בשברי
ישראל ,שנאמר
עליהם ,להיות עושים .לעשות אותם  ,וקבל
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[לב] לתאמך אמתר  ,כלאלוקיימודברי הפורים :ונכרנו במפר( .יז) מכאן ארז"ל
קראה על פה לא יצא( ,יה) ונקראת בלילה ונשנית ביום ,ומסכו

הדברים ממקרא הוה ,דכתיב אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה
י (תנג'ס גג נ):
ל
[י][א]דישם המלך אהשורוש מס על הארץואיי הים .להתיש כה השרים שלא
ימרדובו ,שנאמר וישבעליהם את אונם )?,Ot~lוגג) :אחשורש.כתיב
חפרו' כדרך שהסר בעפרוןהחתי ,שכל הנבהללהון חסריבואנו:
הערות ותקונים

י ע"נ1 ,סס סג" "6ר יומגן( :יא) ומס מניע '(6סס .נג"' מ':כען ג1סף ע( סג'3ק :מ ',מס ר6ו
ע"
6חסירוסוסמן (כחוג כהניס ( 736סיסוזיס ע 5ככס ט:הק 6:סמן כמרדכי ומסמניע '(6סס ס:טםס נס
(מרדני(:יב) מכלן  mlecaמוריס 6י:ס :שגח  6(6ניוח.עיין מני( :דף ז'ט"ב6 ,מר רג 6סטורת
סורים
נ3'3ס (' 65' 6ד' ה1נה'( :1ג) 61ף ס:ס'ס ה"כ1ה נמקר 6מגרס .ערכ'ן נ' ע":6
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יטרטוט .מנסס  rUDטין( :ט )1כקמר הוקף סמטטס .מ1נ 6נס' מדת ס13י וףק"ו ע"ג
"11למ65תי נמדרג 3קה סוכ דנרים גס("'ם מוריס ע( ל;(:ח הסקת סמנ(ס סמק ראתי (כעה.קס טס
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מףרש 'לקה מזב

ימריניהליף * (א)עלשכפר נקראירודי ,שכל הכופרבעץ נקר
והדוידםי
ליאהי
(
נג]כ דכתיב אעם* מבתןההוראין(יג"ב
עג
"ען :משנה למלך אחשורושוגדול
י חובתו לכל
עמיה ראששיתם:ורשילרובאחיו .מלמדשאיןאיםיכוללהוציאיד
הונם .עותרי לא ,נמצא מוב לישראל כמרדכי ,וכתיב בו ורצוי'לרוב אחיו(נ)ולזר
לכל אחא,והואהיה דורש מובלעמו ,וכלהטמוןשלקחמביתהמןנתן אותו לעבודת
.אדוןהשלוםיפרוש שלומועלללישראלאמז:
ביתול .ודובר שלום לכלזרעו
'
,

הערות ותקונים

] (א)  SDסכסר נעל .מגילם'"נ ( :h"Dב) ( 6(1כ 3לחיו .ענן3ס ע"נ ע"נ:
[י
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