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אגדת

פקה ב

אמתה

טרדכי ,אלא אלולי אסרה בשם מרדכי לא היה מתמשל ,שכך היה מעשיהם של
שעשה עמהן טעשה היו כותבין בספר הזכרינות שלהן ,שנאסר
מלכים ,כל מי
יכתב בספר דברי הימים וגו' (החר  '3נ"נ) ,וכשמבקשין לידע מה אירע להן ,מביאין
את".ספרים וקוראין אותן ,וכל מי שהוא ראוי להיות מהיק אותו ,ולטיחהממיתי,
אותו ,לכך נאמר ויכהב בספר דברי הימים לפני ,המלך:

כפריטהנ

[א] אחך היכרים האלה נדל המלך אהשורוש את המן )6( .זה שאמר הכתוב
עשב וגו' להשטדם עדי ע( 4חס!יס ג" 3ח') ,לא
בפרוח רשעים
יו( .נ) בוא וראה סה היתה אחריתו ,בתהלה גרל
מת
כע
נתגדל הרשע הזה אלא לר
המלך אהשורוש את הטן ,ולבסוף ויתלו את המן ,טלמד שגדולתו של רשע לצלוב
ו יעשה לו (יסער נ' '",)6
אותו בסוף ,וכן ישעיהו אוטר אוי לרשע רע כי גמול ידי
הרשעים שאיןעושין פובה שלימה עם 'ישראל ,סה הוא אומר
אפר ר' גרורים
אחר הדברים האלה ,שקצף בגחן ותרש ,אמר אחשורוש איני מניח טעתה שני
שוטרים שלא יטלו עלי עצה ויהרגוני ,לכך נאמר נדל המלך אחשורש את הטן,
ששסו ראש על כל השרים אשר אתו ולא זכר המדו של טרדכי שהצילו מן
הסיתה :אחר הדברים האלה .מאי אחר ,אטר רבא אחר שהקרים הקב"ה רפואה
למכה ,יאמר ריש לקיש .אין הקב"ה סכה את ישראל אלא אם כן בורא להן
 rאפרים (הו:כ ו'  ,)'5אבל אומות
רפואה [תחלה] ,שנאמר כרפאי לישראלונגלה~v
העולם אינו כן ,סכה אותם ואחר כך בורא לה 6רפואה ,שנאמר ונגף ה' .את
מצרים נגוף ורפא (יספי' '"ע נ"() :גדל המלך אחשורוש את הטן .ספני מה גדל,
ספני שהיה עשיר( ,ג) דאמר ר' פנהם שני עשירי 6גדולים עמדו בעולם ,אחד
בישראל ואחד באוטות העולם ,קרח בישראל ,שמצא אוצרות כסף וזהב של יוסף,
והמן באומות העולם ,שלקח את כל אוצרות טלכי יהודה ואוצרות בית הטקדש,
וראה המלך עשרו ועשרת בניו נופרין לפניו ,ורצה לרוססו ולגדלו ,שנאמר גדל
הסלך אתשורוש :את הטן בן הטדתא .וכי הטן בן הטדתא היה ,אלא צורר
בן צורר ,לקוצץ בן קוצץ ,כיוצא בו וישלחם הטלך אסא אל בן הדר בן פנרסון
בן הזיו; מלך ארם (מ" 6ט"ו י"ח) ,קוצץ בן קוצץ היה .הטן סבני בניו של עמלק
הוא ,עז) וזה הוא ייהזסו :הטן בן המדתא בן מירא בן ביזא בן אפילוס בן דיוס

"ם

הערותותקונים

( )6זש"ה נפיוח .טווס פג'ס 5חריס (כ"ג כ"()( :נ)  613ורקס 5! .תשתי ממקוי'S1hl ,נמניע
שדרס מגיס ot~nbן (ג) ד5מר ר' פנסם .פרר" 5ס"נ ,וגסגס ג"כניזורם 6 O~JDחריכ,
ותדרס 5קתר ר3ס ס'נ ,וזורע תפזר"( :5ו) ו1ס (ו" 5חוסו3 .לי ספק סיס רסוס מיחוס סלו
 ,ונטר 3תיגוס סגי ,וגס 3ווס' סזסייס פ"נ תו 53וק נסס
כמערם סגיס 5חריס ומס יפגינו
י לת"ס ויכנסו חרגם ר' יוכף .ויכן כי ים סינוייס נסוווסס לכן '56נ
חיגם ל 3יסף,
3וס
ג' גוקח5וח:

ימיין

מדרש שלפנינו

סבן גן לעותך

3ן סייד

3ן 3ג61
(ן OtS~eh

.

מסכת סופרים

 1תרגום שני
לגנך
המוחץ
סיון 3ר ספוחך
5נגי
iDfi
.' . .. .
3ל קרח

3ל כיש

3ל 5סלוטק

3ר (')5

כר 6סל'טוק
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אבדת

יד

אסתר

פרשה ג

בן.ריוסים בן פרום בן סעראן בן בעסקן בן אנתימרום בן הרום בן תרודוס בן
שגרבן נגר פרמשתאבן ויזהאבן עמלקבןסורייהאדאליפז בוכריה דעשו ,שנאמר
ותטנע היתה פלנש לאליפז בן עשו והיד לאליפז את עטלק (3י6סיח  14י"ג) ,ומאי
שס איוויה( ,ס) אמר רב נהמן בר רבא אמר רב נימיה דאברהם אמתלאי בת
כרנבו ,אימיה דהמן אטתלאי בה עורבתי ,אימיה דד,ד נצבת בה עראל ,איטיה
דשפשון צללפונית ,ואחתיה נשיין ,מאי נפקא .מינה (ו) "תשובת הסינים :וישם א?
כסאו( ,ו) צוה המלך להיות כל העם כורעים וסשתה1ים לודיך עבודה:
ל עבדי המלך אשר בשער הטלךי (ח) אלו השיפטים ,כסה דאת אמר
[ב] רכ
ועלהה יבמהו השערה (יכר' :לב ו')( :ט) וטה עשה הטן ,עשה לו
צלם מרוקם על לבו ועל בגדיו ,וכל מי שהיה משהחוה להמן היה 'משההוה לע"ז.,
ומרדכי לא קבל עליו להיות כורע וטשתחוה לו ,שנאסר ומרדכי לא יכרע ולא
ישהחוה( ,י) אסרו לו ישראל תהא יודע שאת מפילני בחרב זה הרשע ,אמר
להם אם כן אשתהיה לע"ז ילא קבל עליו:
נןריאכ,רן עבדי הטלך אשר בשער המלך )"'( .אסר לו המן הרשע וכל עבדיו
סדו; אתה עובר אח טצית המלך ,אטר יהודי אני ,אמר לו המן
והלא אביך השהחוה לעשו אבא ,אמר לו בשעה שהשהחוה היה בנימין במעי
אמו ולא השתהוה לו ,ואני כן בנו של בנימין ,שנאטר איש ימיני (התר ג' ה'),
וכשם שלא השההוה אבי ,כך אניאיני משתחיה לך ,רכך נאסר וסרדכי לא יכרע
ילא ישתחוה:

ב,

טדרש שלפנינון

3ן דיוס
3ן

ערוהוהקונים
3י

תרגום שני

ד'וס

~'pt'T
 13סרגם
(ן pl?ntn)h

3ר "גח.מיוס

3ן כרום

נן הר71וס *)
3ן סנר

3ן גנר
3ן פרמסת6

(ן וייתם

3ן עמלק
3ן סוךייתID'Sh7 6

כר פווס

,3ד ':רן

3ר (עתקן

3ר נלעקן

המינוס

3י. . . .

גר סנר
3ר נגר
3ר
3ר

סרתסח"

נר ויזת"
טעלק

3ר דיוק

גי 7יויט

גר דיוס'ס
3ר פווס
3ר לוכדי

(ן נוערכן
 17געלקן

ן

סמכה מופרים

3ר 6נטותרוס
3ל נוגס

...

..

כל סנר

.

י.-

3ר גנר

כר פרתסת6
כר bnr~t

.- . . . .

ז"נ.פ,
נר לחי:חיס retibi
3ר
6מר רכ .לחיגת"
י 3חגן כר ר63
5י'cc1 th'D 6
לה) כונר ר3
3ר
(ו) גהכוכת כמ:יח:ת-ןכ .רכ
"י( :חמו(ת כ"פ'קוכרנכי'ר
" ()) (וס הוללך .סרר' 6פ"נ,
ןס:
"3ס
" כ.5גי הווךפ
" cl~Dnlררך עיור( ":נו
OD
חסרגר"סט( :ח) " 11כסיפטיס וודרם פסס 6חריס (ל"ג כ",)3
סגינלוקס"ח '6
6ל 1תן'י(ין ,ותונף (ילקוט בסתר( :ט) נוות  O~Dכמן .סרר" 6פ"נ תירס מגיס "תריוס
כהרע '3ת תלכם גחנין
5ד ח 4ותדרם בסתי ננס פ"6 1ות ו' ו3תינוס יחסוןוכ עני
י לתונכ"
יסר5ל .מולס ,o'9Ph O')D
י במרו
גח)ס סלו( :י)
ד' סקיס גסד'ס "5ל כחוי:
לויתווג3ו
"ילקוס ,וגעל תג,ת מלוי רף '5גפ"ע"כ זוף "5ס  b"Dסנים )ק נסס מילקוט6 )6.( :תר לו
רטנ
6
(6ור לג:

י'

קמן

נתו"

*) '6ן פיק גי קוער 6מד חיקן על כ; סיוג, ,הרייוק" כתו  h)naגת*ס 61מ.כ :עסיס חר1ווק ,לגן ל6
גס"פ וגתס' היפריס ,וככ"י "קקס"רד ":תר נן הרוס גן סי1דוס.
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קדת

%8

עשה ג

אסתר

כאמרם אליו זום ויום( .ינ) למודים הם בניה של רחל להיות סדברי2
[ד]
דקקי עמהן יום יום ,ביוסף ויהי כדברה אל יוסף יום יום (כרדוית 4ט י'),
בסררכיויהי כאמרם אליו יום ויום ,כיון שראו שלא קיבל ;ליו סיד ויגירו להטן:
הסן.כיאין מרדכי'( .ג) זה אחד מששה שראו ובושו ,ואלו הן :הנפילים
[ה]
ועשו ,ובלק ,ובלעם ,אחיתופל ,והמן .הנפילים ,דכתיב ויראו בני האלהים
את בנית האדם( ,נר6סיח ו' כ') ,ובושו וימחו מן הארץ ,עשו ,רכתיב וירא עשו כי
ברךיצחק(נל6סיתכ"מו'),ובוש ,שנאסר ואת עשו שנאתי ואשים אתהריו שטסה(ע65כי '6
ג') .בלק ,רכתיבוירא בלקבן צפור( ,נמזכל ;"ננ') .ובוש ,שביקש לקלל את שונאיהן
של ישראל ולא עלתהבידו .בלעם ,דכתיבוירא בלעם כי טוב בעיני ה' (מס כ"ך ,)'6
ובוש ,ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב (מס  6'5מ') .אחיתופל ,דכהיב ואחיתופל
ראה כי לא.נעשתה עצהו (ס' 3זיו כ"ג) ,ובוש ,ויצו אל ביתו ויחנק (סס  ,(orומה
צוה על ביתו ,לד) אמרו חכמים שלשה דברים .צוה אהיתופל את בניו ,אמר להם
אל תהיו במחלוקת ,ואל תמרדו בטלכות בית דוד )15( ,ואם ראיתם יום שטיני
של עצרת ברורן זרעו חטים לשנה הבאה .המן ,דכתיב וירא הטן כי אין מרדכי,
ובוש ,ויתלו את המן ) '1 1robי')( :טו) ד"א וירא המן ,אמר ר' איבו הרשעים
מראות עיניהן להן תקלה ,כיצד כתיב וירא חם אבי כנען (גרותיה ט' נ"נ) ,מה
גרמה לו ראייתו ,עבד עבדים יהיה לאחיו (סס 2ס כ"ל) ,וכך וירא עשו כי ברך
5סכ"כ"4ח) ,מה גרמהלורעייתו ,ואת עשושנאתי )'6 ?)binנ')_,וכךוירא הפן ,פה גרמה
לו ראייתו ,ויתלו את המן ,אבל הצריקים מראות עיניהן גדולה להם ,כיצר כתיב
וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל נסס כ"כ י"ג) ,טה גרטה לו ראייתו ,כי ברך
ו וירא והנה גמלים באים (סס כיד מ"ג),
אברכך (סס סס י" ,)1וכך יצחק וישא עיני
טה גרמה לו ראייתו ,גור בארץ הזאת (סס כ" 1ג') ,וכך יעקב וירא והנה באר
בשדה (סס  D'Pכ') .סה גרמה לו ראייתו ,נתעשר ונתברך ונעשה לשני מחנות:
כיאין מרדכי כורע ומשתחוה לו ,כיון שראה שלאהיה כורע ומשהחוה לו נתפלא
עליו תימה ,אטר היהודים הללו הן שונאי אבותי טיסות עולם ,עכשו אני אומר
לסלך והוא מאבד אותם סן העולם:
[ו]ריקנן בעיניו( .יו) אמר לו הקב"ה רשע בן רשע ,בוזה בן בוזה ,בעשו כתיב
ויבז עשו את הבכרה (נר6סיח כ"ס !"ו) ,ובהמן כתיב ויכז בעיניו,
הנה קמן נחתיך בגוים בזוי אתה מאד (עוכד"  '6כ') :לשלוח יד במרדכי לבדו.
(ים) אטר ר' אבא בתחלה מרדכי 41בסוף עם מרדכי ,ומנו רבנן ,ולבסוף בכלהיהודים:

דירא

הערותוהקונים
ס 6מך
סמן .עילם מגיס 6מ-/ים ,וט1נ( :nlpS~) 6ינ) 5עודיס טס .עררם פגים 6מך'ס( :יג),
מסמס סרסו ותסו 65 .ונ"5חי מעקור( :יר) כונרו מכעיס  OD~Dרכריס  ,ielntpb 015ש"נ קודיו
( :h'Dטו) ו6ס י6ימס יום סוויפ  50עשרת שרור .כנמרק סס וירט ס 5עקרת סרור ,פיים"י
וירט  50עקלת וסייגו סנוכוח  06מרססו גרול 5ח ו 65יוס 0עעוגן ~רטו מטיס 0ע'55מין נ6ומס
סג( :0טו) ז" 6וירד מען "מר ר' קינו 0לסטיס ונרסוס 05 CO')'Dס חק5ס .נ 6ונ65מי ,ועיין
ה נ' ו0ס ס 61נסגגון 6מל וע"ש גסערס י' ,6וינוגד נלקוט מסריס ליס רעו
ס' נ5ק "ו
ופ"
מ,
גק
ת"
נפ
ח
ג"כ כ16פן  ,1Chונמדל0
ע")6
וסביון מגחוכם מיסנ ע 5ו ,:ונוורר" 0ג 6גייון
6קתר פנס פ"נ נונע מן  636גריון 3סינוייס 5161י סיס גפני ס
ו"כמסר  ,6'30ניפלס מניס
י ע" ,)6וע3 631י5קוט רע)
שחיים ,וגסמט 3כייי( :יו) 6טר לו  to*)~oעדרת פגיס כמריס
זר
סי
וק
סנ(
,
6
3
ר
,
ר
ו
(
6
"5ףג'י6 )0'( :פר ר' "3 63תמ 05ו:רדכ'בניו
6
ס
ר
'
ג
0
 .עג'" 05ג ע"נ וסם
וכן
סני6

(י3.
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אסתר

פו

אברת
מ] בחדש היאשיזיט' הפיל פור הוא הגורל .התחיל מפיל גורלות ,ולמה כדי
בו
פגשה ג

לראות איזה חדש שלא נעשה להם לישראל נס ,ונפל הגורל על
הודש אדר ,שנאמר הוא חודש אדר'( .ס) האנא כשנפל לו פור בירח אדר היה
 ncwשטחה גדולה ,אטר נפל לי בירח שמת בו סשה רבן ,והוא אינו יודע

שבשבעה באדר מת משה ,ובשבעה באדרנולד משה ):( .אסר ר' שמואל כשראה
מרדכי להמן לא עמד מפניו ,עבר המן עליו ולא זז ממנו ,ולא שאל בשלומו ,ובא
לו מטן לצד 'ם'נו של מרדכי nwpl )6;( ,עצמו כאלו טרדכי שאל בשלומו ,והשיבי
לרשעים )'t'DC
המן ואמר לו עליך שלום ,אטר לו מרדכי אין שלום אמר אלהי
ניו כ' ,)6מידוימלא המן היטה( .כ )3התחיל מפיל גורלות ,ולמה לראות איזה חודש
שלא נעשה בו לישראל נמים ,אמר ניסן בו יצאו מטצרים .אייר בו הושיעם
חקב'ה סיד עמלק ,שנאמר ויחלוש יהושע את עמלק (סמוק י"ו י"נ) .מיון בוניתנה
התורה להם ,ועור שבו הרנו ורח הכושי ,שנאמר ויצא אליהם זרח הנושי (דס'3
9ר ח') ,וכחיב בתריה ויקבצוירושלים בחודש השלישי (סם ט"וי') .תמוז נמחל להם
עונותיהם ,ונתגברו על מלכי האסורי ,ועטדה להם חטה בימי יהושע .באב נלכד
בידם סלך ערד פיטי משה ,דכתיב ויעל אהרן הכהן אל הר ההר [וגו'] בהודש
החטישי [וגו'] וישמעהכנעני טלך ערד (נמדכר !'נ !"מ מ') ,שסע שמת אהרן ,ובא
להלחם עם ישראל וידר ישראל וישסע ה' בקול ישראל ויתן את הכנעני (נמזנר
כ" 6נ') ,באלול הושיעם ה' טסדין ועמלק ,ונתנם בידם בימי גדעון .בתשרי נתחדשה
מלכותן לחנוכת בית הטקדשבימי שלמה ,שנאמר הוא ההודש השביעי (מ' 6מ'.)'3
במרחשון נשתכלל בנין בית הטקדש ,דכתיב בשנת אחת עשרה בירח בול כלה
הבית (:ס "!'1ח) .וכסלו ומבת לכדוסיהון ועוג .,ובחדש שבם נישנית להם התורה
ועשרת הדברות ,שאטר להם סשה "יום.,הזה נהיית לעם (לגריס כ"ט ט') ,ואוטר
הואיל משה באר את ההורה (ם '5 :ס').יובאדר מצא להםיגון ואנמת".שבו מת
סשה רבן ,וכיצד סטם ליום ,אמר ליום ראשון יכול אני לשלום ביהודים ,אמר לר
ל אתה לעקור את העליונים ואת
בי נבראו שמים וארץ והן סשולין בהן ,יכי
ההחתונים ,וכן כתיב כה אמר ה' אם ימדו שטים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ
לכמה גם אני אסאם (בזרע בית) [בבל זרע] ישראל ('רם" !'"! 6י) .יום שני אמר
לו בי נברא רקיע ,וכתיב כהן ,והטשכילים יזהירו כזוהר הרקיע (ינה!  a~fג') .יום
שלישי אמר לו בי נבראוזרעים ,וכתיב וזרעתיה לי בארץ זרע אמת (אסע 3יכ"ס).
אסר לו בי נבראו מאורות והם הוגים בתורה שהיא משולה באור,
יום רביעי
שנאסר כי נר מצוה ותורה אור (מסי וי כ"ג) .יום ופטישי אסר בי נבראו בהמות

ערותותקונים
סנט סילקיט 5פר ר.( .63ט) ח6ג 6כסנסל לו פור .מנילס י'.ג פ'( :3כ) ""ר סמו6ל .מור:
פגים ומניס (ל"ג ע"ג) ,וחסר סס החווור 631111 ,ני!קוט וגס סס סו!3 5י סס סנוורS~pnnl ,
ס6ל מסלופו ופסינוסמן וכמרלו פניך מלוס.
י
תרפדר
ע3רם סופמןר:יס(כס5ג)ירתוךטסי:וחרפזמפויוכסנ
ר,
יי
לי ודהרסוסכיכקילו 3 tb1Dס:וס פרוכיויפר בו ס:וס פניך פ
יה
י
סגי
5פר לו פרדכי 6י 1סלוס יפר ס' לרספיס( :כ )3ססחיל פסילגירלוססי' 5פר :ימן  13ילבו
מפלריס .כל סמ5מר סזס  S'DODמגורל לחדסיס וליייסוליזליס ל%מליתי מפקור ,תפלץ מעניון
גריון (" 3פ" ,)3וכן ספררה יסתר ר3ס פ" 1ר"מ נחורםמריסון סו 5חודםניסן,
5חר
3פררססר5נ3
יס פן "5ג 53ריכוס קלס,
3ילקוי רפו  q~hנ"ר ג"ככיופןיחר ,וטילי
רי
ויורט סס
ופוני
פ5פריס
נונם דוריו פן סגיס לסריס .ונכ"י 6סר סי' ')DSחסי ,ייפפסיקספייתו ,נררכו לססס
יס
יי
ממ
:י
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פרשה נ

אסתר

.וחיות ועופוה  rntls1וכלן טזוטנין לישראל ,דכתיב ביום ההוא יפקור ה' בחרבו
הקשה [והגדולה והחזקה] על לויתן נחש בריח ועל לויתן נהש עקלתון והרג את
התנין אשר בים ('סעיכ"י  .)'6ובששי אסי בי נברא אדם טן העפר ,והן משולין
בעפר ,יכול אתה לסייף את עפר הארץ ,דכתיב והיה זרעך כעפר הארץ (כר6ם'ח
כ4מי"ד) .יום שביעי אמר לו שומה שבעולם בי ניתנה השבת ,ואין בריה בעולם
משמרתאיתי חוץ מישראל ,והיא בריתבין הקב"ה ובינם ,ונתיב אם תשיב משבת
רגליך וגו' אז תתענג על ה' (י:כ"( ,.ק י"ר) ,לכך נאסר שום ליה :ד"א וטהדש
ל ח דש .מהו ומחרש לחרש הניה את היסים וכא לו אצל החדשים ,אמר לנימן
יכול אני לשלוט ביהודים בגורלך ,אמר לו מזלי טלה ,והן משולין בשה ,דכתיב
שה פזורה ישראל ('רם" ג' '"ו) ,יכול אדם למסור בנו
אייר אמר לו טזלי
שור ,וכתיב באביהם בכיר שורו הדר לו (דגריס ('נייו) .מיון אמר לומזלי תאומים,
וכתיב באסם והנה האומים בבטנה( ,כר6ס'ח '5מ כ"ג) .תמוז אטר שלי מרטן ,וכתיב
כל  n'DDlpשרוט ישרטי (י:רי' הכ נ') .אב אטר טזלי אריה ,והן טשולים באריה,
דכתיב הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא (כמדכא כ"ג כיד) ,והקב.ה נקרא
:אריה ,יכול שהארי רואה שועלין נושכין בניו ומחריש .אלול אמר מזלי בתולה,
זכשנגאלו מיד סנתרב נמשלו בבתולה ,שנאסר זה הדבר אשר דבר ה' בזה לך
לעגה לך בתולת בתציון (מ"כ י'ככ" .)6וגשרי אמר מזלי מאזנים ,וכשם שהמאזנים
מעיין כל רבר ועושה אותו אטת ,כך ישראל מעיינ"ן את המועדות ,וטישבין אותן
f
בזמנם ,והן מצווים עליו מאזני צדק ('1קי c 6לוי).
מרחשון קטר fמזלי עקרב,tוהן
נ1שולין בי ,שנאמר ואל עקרבים אהה יושב('מ"",
ן כ' ( ,)1בג) ושנו חכמים
שנשיכתן נשיכתשועל ועקיצתן עקיצת עקרב .כסלו אמר מזלי קשת ,וכתיב ויאסר
כ' ד') .מבת
ללטד בני יהודה קשת (ס'נ *, '6ה) ,ואומר קשת גבורים חתים
"
"
ס
(
ה
ל
אמר מזלי גדי ,ותטר אס הטלכים נגאלה בגדי ,שנאסר ויש
את
ה
ד
ו
ה
י
גדי
העזים (נרכסים 45מ כ') ,ולא עור אלא שיעקב אביהם נטל הברכו ,בגרי ,שנאסר
לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים (כךא:יח כ'ו ע') ,תאפר בלבך בטה
הננטל אביהם בו ברכוה הם נוטלים בו צרות .שבט אטר פזלי דלי ,והמשילו משל
בדלי ,שנאמר יזל מים מדליו (כל':6ק כיד  .)'1אדר אמר טזלי דגים והם משולין
בדגים ,שנאסר וידנו לרוב (נן:6יח מ"מ ט"ו) ,ואין אתהיכול להשמידם ,וכשביישיך
כל היפיס וכל החדודים ,כך אהה טתבייש ,שנאסר ,בושו ויבהלו מאד כל אויבי,
(חס5יס ו' י" ,)6ואומר יבושו ויכלמו כל הנחרים בך (יסעי' ע"6י" .)6ואומר יבושו
ציון (חס5יס ק":טס') ,כיון שראה כך ,אטר איני טבלה אותם,
ויסוגו אחו
באדר,ר כלשונאיי
כול להם אלא באדר ,לכך נאסר מיום ליום ומהדש לחדש
אלא
ואיני
שנים עשר הוא חדש אדר:
[ח] ןיאבזך המן למלך אחשורושישנו עם אחד( .כך) אטר ר' אבא האי סאן דלא
ידע לישתעייי לישנא בישא בהמן לא לשתעי ,אמר ליה הטן
לאחשורוש תאליכלינהו .אסר ליה מסתפינא מטריהו דלמא עביד בי כקטאי .אסר
ליה ישנו ,ישנו מן המצות ,אמר ליה אית בהו רבנן[ ,איל] עם אחר נינהו ,שטא
תאמר קרחה אני עושה במלכותו :מפוזר[ .מפוזרין הם'בין העמים] ,שמא תאסר

יטל".

הערוהותקונים

ס5ימיס ,עיין מס הסירס קטת ,וכן סמרגוס סגי סנים סירסת 3פ' כחרם( :כג) וסגו שמיס,
"כוס ס'נ מטם( :כד) 6מר ר'  .636ונגיי
ס  aftכ'נ .ו(גתר5 6מר רנ 6וגס ים 6י~ס ס'(,ייס
נלסון
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פגשה ג

אסתר

סו

יש הנאה למלך מהם :מפורר .כפרידהזו שאינה עושה פירות ,ורלטא אמרת איכא
טאתא חדא סינייהו (or) ,איכא סדינתא חרא טינייהו ,בין העמים בכל מדינות
מלכותיך :ודתיהם שונוה .דלא אכלי בהדן ולא שהי בהדן ,ולא נסבי מינן ולא
סנסבין לן סינייהו :ואת דתי הסלך אינם עושים .דמפקי לה לשתא (כו) בשהיי
פה"י :ולסלך אין שוה להניחם .ראכלי ושתו ורוו ונפקין ויהבין ומבזיןליה לסלכא,
שאפילו זבוב נופל לתוך כוסו של אחד מהן נוטלו ושותיהן ,ואילו אדוני הנולך
נוגע בכוסו של אחד סהן) (rrהובסו בקרקע( :כמ) ד"א ורתיהם שונות .אטר לו
בו וראה כמה הם משונים במצווחם סכל העמים (כס) לשבעה ימים עושין אורגיון
וקוראין אוהו שבת ,נכנסים בו לבהי כנטיית שלהן ,וקוראין דברים שאי אפשר
לשסען ,ומקללין אוהנו ,ואומרים ויכחשו אויביך לך (ינג'ס ל"ג כ'ט) ,ודברים הרבה
.שאי אפשר לספר לפני המלך )!( ,וכד אנחנא צביין למובן סינהון אסרין שווקין,
ואסרין יופא אמורא הוא ,וכד אינוןצביין לטזבן מננא ,אטרין לנא יוסא שריא הוא,
(ל )6וכן מרחקין נשיהון שבעה יומין ,עד דנפקין כפלגות לילוותא וטסאבין ית
סיא .ובירה נימן עברין תטניא יומין טבין ,וגרפין חסירא טן קדם פטירא ,ואמרין
ביומא הדין אתפריקו אבהתנא )3!( ,ועיילו לבי כנישתהון וקריין ומצליין ,ואוסרים
כמא דאתגריף חסירא מבתנא ,הכדין תתגריף מלכו רשיעא הדא מביננא ,ונתפריק
סיד סל5א פפשא הדין .מג) ובירח סיון עבדין תרי יומין פבין ,ועלין ומצילין בבי
כנישתא ומלקין לאיגרא ((ד) ושדיין חזורי ולקטין יההון ואסרין כסא דמתלקים
חזורא הדין הכדין יתלקטון עממיא מביננא:( .ס) בהד בתשרי עיילין 01צליין בבי
כנישתהון ואטרין יוסא דין ייעול דוכרנא קרם בריינא לסב ,ולבעלי דבבנא לביש.
בתשעה ביה אבלין ומתפנקין וטתעניין לסחר אינון ונשיהון ובניהון ולא היימין
עליהון ועללין לבי כנישתא ומצליין ואטרין מרי עלסא יתכפרון חובנא ויתוספון על
חובי בעלי דבבנא .בחמיסר ביה עבדין תנא המניא יוסין וסטללין מאיכר בתיהון

הערוהותקונים
עריגת 6מד 6הינייתו .לימה 3גמר:6
נלסון וגס נכ"' 6קספ6רר גני 6על רנ( :6כס)
כ"נערך ס :סניה נתןגוס יסו .עם 6מד
ין
6מ
(;3 )1טס"' ס *":ר"מ סכת סיום ססמ פיוס .וסעתויג
 6יועחי עקל(r :כו) מורטו כקרקע,D
י מס סג'.מרסיס וצגני "5
ועפקין פת גסס"  tיצול
" ופינו סוחחו ,וכן (ימ 6נגזרה כ" ,וכיין ד"ק וף ל* 3ע"ג:( :מ) ר'6 6מר  15גו6
3נערo"D 6
ולפס .עררם פגים לפריס ('5ד ע"כ) ,ומגס 3עררספ.:ס המריס גע 65רק סממלמ סוו6ער ,ומילקוט
6סחל לעו מתלג*ר סכיך נתחלם ע6ער 6קוי" 6יטו עס 6מו מגיסן שנרגן ,סו6ען b~bגריון,
61מ'כ  h'3Dולעלך 6ין סוס לסגימס סותמים 3סי כגסיוח ,וסוף ען פגים המריס6 ,כל סערכם
50פניט סניף (":ער גדול גכגסיס לנתי טסיות סוסן וקור6ין דגריס ס6י ספסר 5סועען כו' עד
טוסו לכך ג:(6ר ורמיסס סוגות ,ל 6ע65תי סיקור ,רק גו olarr) 65:סגי 6מל עמ6יס לסע6תל
סלס:יגו רק  rr~h3מוספות( :כט) נסנעק יתי 0כומין 6ורנ'ון3 .פג'ס 6חריס עומין "רגי 6וכתנתי
כיוו ססו3 6כ*' 6ורגיון גכוגס ,וכן סג'ס סר3
סס כסערת סמרוגס נעלס עעגוS)b ,
חגרות ע5ר' 6ק6סוט ז"ל 3סם5עת מערוךהג'0ר5ס"יל ארגיא ופי '53י סניתס וכיעול( :ל) וכך"גמע
וזכיין למען מיעון חקייןסיוקין .ו3ח'מ ויוונם וי "נמגר
קנןיין  11IDSעגנון 6ערין עלן 'l'P'D
ן נעין 5עי)?ן עגגזן מיג עונליס
ים (הקן שסו-ין עלן מזקין ,ס" קזגליס,ועיזן  636גריון ג ";
ם עס טכתנתי 3סערס 45מ( :ל )6וכר ערמקין גם'סון כו' .ים 3תיס וג'רססון
עלינו סוקיס ועיי
5ס3ע 6יועין וסקיין פסלנות ל;לי 6גסיסון ועס6כן ים ע'( :6ל )3וע'י5ו ל3י כגיסמסון וקריין
ן גספריסון ועמרגעין גגני6יסין ,לדעמ סמיגיס סיוקורין
ועטיין3. .ת'ס ועלין'קנית כגיסח6קייי
מרגום( :לג) וכירח סיון כו' .וכן כתים :נ5ר) וסו"ןמורי .ס" ווורקין מפומיסכי חוורון סור6מס

ןקיר'ספומ [6פסעל],וסתיםומריין מזור; תאומים עלת מפוחים סי 6סוספס מי5וגיח( :לס) נמד
גלילו

כממלי
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אגדת

ונפקין לבוסתננא ושומפין לולבנא וקטפין אתרוגנא ומחרבין בסתננא ועקרין םייגיהון
ן לבי כנישתהון ונרסין ומצליין והדרין ועבדין הושענא,
ולא חייסין עליהון ,ועיילי
ואמרין כמה דמלכא עביר (! ),בגו 5דרא אנהנאעבדין ,ולא ידענא אם ליטין לנא
או סברכין לנפשין ,וקריין ליה הגא דטטללתא ,ולא עבדין ביה עבידתא דפלכא,
ומפקין לה לשתא בשה"י פה"י .וכן לשבע שנין עבדין שסמתא ,ולהסשין שנין
עבדיןיובילא ,וסהרבין ארענא ומבפלין זרועא וחצדא כולה שהא ,ולא מזבנין לנא
מפירי אילנא ולא סזרעא כולה שתא עד הנטות ביניהין בכפנא ,הללו מקצת
מעשיהון המשונין ,ודברים הרבה עושין משונים זה מזה ,ואי אפשר לספר לפני
הסלך ,אלא אם על הסלך טוב יכתב לאבדם ,שישיבתן בעולם נזק היא לנו ,לכך
נאכר וזיתיהם שונות סכל עם ולמלך אין שוה להניחם:
[ם] אם על הסלך מוב יכתב לאבדם .זה הוא שאמר .רוד מלך ישראל הרכבת

אנוש לראשינו באנו באש ובסים (הס!'ס ס*ו "כ)!( ,ז) אסרה כנסת ישראל
לפני הקב.ה רבון העולמים כלזמן שאומות העולם עוסדין עלי אינן מבקשין מסני
לא כסף ולא זהב ,אלא לכלותאותי טן העולם ,עמד עלי פרעה הרשע ולא ביקש
' כ"כ) ,וכן סנהרב
אלא לכלוה אותי ,שנאסרויצו פרעה לכל עסו לאמר וגו' (כמוה"
אסר ואכרות קומת ארזיו מבחר ברושיו (מ-נ י"ס כ"ג) ,וכן נבוכדנצר ,והוא עשה
בי יתר סכולן ,שנאסר אכלני הטסני נבוכדנצר סלך בבל (נחמס '"'! 6ד) :בשעה
שעשה את הצלם שלח ובינםעלי שבע טלכיות ,ודן אותי בפניהם ואסרלי השתתוו
לצלם5(_.ח) אסר ר' חנינא בשעה שעשה את הצלם קרא לקנניה מישאל ועזריה
אפר להן השתחוו .לצלם ,אמרו לו אין אנו משתחווים ,אמר ~הם,מפני מה אחם
עוברין על גזירתי ,אמרו לו ספני שגזירה של הקב"ה גדולה טגזירתך ,שכתב לנו
ולאיהיה לך אלהים אחרים עלפני (סויות כ' ג') ,אמר להם וכפני טה אתם טרדתם
בו ,אמרו לו מתוך שמרדנו בו באנו לידך ,אסר אעפ*כ איני פניה אהכם עד
שתשתחוו ,ואם אין אתם כשחפוים הריני מטיל אתכם לתוך כבשן האש ,אסרו
אש שלך גדולה טאשו של הקנ"ה ,והלא שש אשות הן יש לו להקב'ה,
לו ) (DSוכי
אש אוכלה אש ,ואש יראה ספני אש ,והיא אש של מלאכים ,ואש עוכלה ולא
שותה ,והיא 'אש שלנו ,ואש אוקלת ושותה ,והיא אש שירדה לאליהו ,ואש שוהה
ולא אוכלת ,והיא אש של תלאים ,ואש לא אוכלת ולא שותה ,והיא 'אש של

גיהנם ,אבל אש של הקביה אדם נכוה בהלעולם ,ואין נשמתו יוצאה אלא טיטרפת
בתוכו ,והולכת ומרוחק ממנה (ע) ארבע פאות פרסאות ,ואדם נכוה בה לעולם
ן שיש לו להקב*ה ,כל מדור ומדור עמקו אין לו שיעור,
ועד ,ויורד בשבעהסדירי

הערותותקונים
3חסי' וכו' .יכן כת"ס( :לו) כגו סייג .גרפס וגריון פ" ע("עס(( :ן) "וניס נ"י פגי
סקג"ס .ווילס  636פיון ת"ד פסיק וערוכי 'וע (י"ג  (36 O~aמס פוח נקנגון "תר ,וכנסר
יסוה ק6גסטלגטיג 6וסגת רע"ט ,ונופק סג'ח 3ס' מדח
 63111 t)1)DS 610נונר
ונשלרססומרנווליסטץבס(סגי
כל(ק תרע'ן( ;)6גח) "ער ר'מ;י .6:כןויוגב כתירס (וג'5ת
6נווח קק"ל ת"ס
ן וכעוכן טוו ע(6נריס
~ 1PDסס .ומס סנירס6 6וול ר' שגיגה 3ל טגי1 5ל 6גוו 65כלל 63כ6גייו
מררם הגילח בסחר סג"לO'D 16 ,
וגוס לליס ממקור ס!פגיגו !קח
סווונ.6
ש5אסלסיסמקור 6חך:5פגי(גו.5ט) וכי 6ט ס5כךי גדו5ס תססו סOaJpo 5ע.ן ער כ6ן סו 6נידרס ווגילח "עתר

ספל ,וסמסטר סלסגיגו וס 65סס 6סומ מן ) hSnנעדרם סס ע6ער 6חר וגמ 65כבסל 5פג'גו
כעילם  636גריון (י"ג ע" )3וס 65סס 6סומ ,וע"ס גסעקסס5י ,וכייןיוונת כ" 6ע"ג( :ע) 6ר3ע
מקוח
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אסתר

יז

והתחתון שבכולן ארקא ,ונל היורד לארקא אינו עולה לעולם ,חציו אש וחציו
אותו מן האש לברד ,ומן הברד לאש,
ברד ,וכשאדם נידון בתיבה
שבעת
י אלפים בתים ,וכל בית ובית יש בו שבעת
(ע") ועוד טרה אחרת יש בהמוליכי
אלפים סידוקין ,וכל סדק ומרק יש בו שבעת אלפים הורים ,וכל חור וחור יש בו
שבעת אלפים עקרבים ,וכל עקרב ועקרב יש בו שבעת אלפים כרים של ארם,
והן מוכנים לעובדי ע"ז ,שנאסר כדנה תאסרון להום אלהיאדי שטיא ואדקא לא
עבדו וגו' (ילתי'י' י' ,)6ואנחנו נשתחוה לצלם ,שנאמר והן לא יניע להוא (לטלכא)
[לך מלבא]די לאלהך לא איתנא פלחין(ד:י" 5ג' י"מ) ,עכ!ד עלי המן הרשע וביקש
לעקור נופי ולקעקע ביצתי ,ולא נזר על מחצה והניח מחצה ,אלא להשמיד להרוג
ולאבד את כל היהודים ,שנאמר יכתב לאבדם ,אפר לו אחשורוש מתירא אני
מגואלם ,אסר לו אין להם גואל ,ורות הקודש צווחת ואוסרת כי נואלם חזק ה'
צבאות שמו (ייע" ג' (",)7לכך נאסר הרכבת אנוש לראשינו( :עג) אמר ר' שטעון
בן לקיש בשעה שאסר המן הרשע לאחשורוש ביא ונאבד את ישראלמן העולם,
אסר לו אחשורוש אין אנו יכולין להם ,שאלהיהם של אלו לא עזבם כל עיקר,
ומלכים הראשונים היו גדולים ועצומים מסני ,וכל סי שרדף .אחריהן נטלו הקביה
מן העולם ,והיה חרפה לדורות ,אנו על אחת כמה וככה ,חדל לך סן הרעה הזאת,
התחיל הטן מטייח על אחשורוש בדברים ביום ובלילה ,והשיאו עצה רעה על
ישראל ,אמר לו נלך ונימלך בחכמים ובחרטוטים ,סיד קיבץ כל חכמי אומה
ולשון ,והיה אהשורוש נטלך בהם ,אסר להם רצונכם נאבד אומה זו סן העולם,
שמעשיהן משונים סכל הבריות ,אמרו לו מי הוא זה שרוצה להכשילך באותו
מכשול גדול ,אם אתה מאבד אוסה זו טן העולם אין העולם מתקיים ,הוי יודע
שאין העולם טתקיים אלא בשביל תירה שנתן הקב"ה לישראל ,ואפילו שמש וירח
אין טאירין אלא בשביל ישראל,ואפילו גשמים וטללים ומעינות של מים אינןבאין
לעולם אלא בשביל ישראל ,שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים.וארץ
לא שמתי (יימ" "5ג כ'ס) ,ולא עוד אלא שכל האוסוה העולם קראם הקב"ה נכרים,
שנאמר וגם אל הנכרי אשר לא מעטך ישראל הוא (ע" 6ח' מ' ,)6וישראל קראם
קרובים ,שנאמר לבני ישראל עם קרובו (מאליס קת"מ י'ו) ,ואומר בנים אתם לה'
אלהיכם (יגייס י'ו 6י) ,ואף הקביה נקרא קרוב ,שנאסר קרוב ה' לכל קוראיו
(חסליס קת,ס י"מ) ,יש לך אדם שנוגעין בבניו ובקרוביווהוא שותק ,קל וחוסר באופה
זו ,אפשר שיהא ארם נוגע בהם ומניחו הקב"ה ,שהוא ראש ושליט על הכל ,על
העליונים ועל התחתונים ,ועל כל הרוחות ועל כל הנשמות ,להגביה ולהשפיל
להסית ולהחיות ,אסר להם הסן אותו אלוה שטבע פרעה בים ,ושעשה להם את

הערותותקונים

סיס 6מלמ ים כס.
ע16ת סיס"1ס
סס גיי1ן מס"י3ע ו16:מ 1ס5סיס פיפ16ת( :ת )6ושי
.ון"3נ
"(י"מ ע" )6נסנגון 6מר( :עכ) 6על ל' ממעון כן ) D'pגסעס ס6ער סמן
פיין 63נ 6גרי
ג"כ כתירס עקת כסמר ((ד  )68ועתמי 5ועמד צען "1 onlSJSו:ר סונן
סרסעrnbno .
ו יכולין כו' ,וחקך סס סממת וגע65
לתמסורות ג"כר גכו5ו6"5יס כקם "מר 6ו:ר "מסירוס '6ן "ג
נעדרם מסמר רנס נפ"ג פעוק  ohע 5סמלך טוו ,ומממיל "מרריס 5ק'ס 3סעס ס6ער סתן סרסע
ת יסר" 5תן סע51ס וכו' .וליס 5ק'ם סו 6כעו ל' סעעון 3ן 5קיס קירוע,
ל6מסורום  613וג6נר"
ומס גתדרם כסחר רנס סמ"ונלולסין "רמי ותסויגו סו53 6סון כנלי5 .מ ,ו,ס לריס גי ספסטי

ל6ס סת6ער סוס כסיום עריס כי"מ שלרם לקמל ל3ס"5י"ס

סכים 37ליו כ 55רק סיס

ן עגר' כפו
"עתי סו6נרסי
הסגיו סמק1ר סר6סון
אסתרוסעחיק סונרים 55סין עדרי ,ו8גס 3תררס מנקתו"5
5סלגו
אגרת
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פושה ג

אמר

בל הנסים והמופתים והנפלאות ,כבר הזקין ,ולא יכול לראוה ולא למחוה ,שכבר
עלה נבוכדנצר סלך בבל והחריב את ניתז ,ושרף אה היכלך יהרג עמו ,והגלם
ופזרם בכל העולם כולו ,ולא יכול עוד לעשות כלום ,איה כחו וגבורהו ,אלא כבר
הזקין ,שנאמר ויאמרו לא יראה יה וגו' (תעליס "5ן  ,)'1וכיון שאמר להם כענין
הזה ,אף הם קיבלו ממנו( ,תג) ,ועמדו כולן וכתבו וההמו ונתנו לו הותם,
(ער) ובשעה שהתמו ויצאו פגעו בשלשה תינוקת יוצאין מביה רבן ,והיה טררכי
מהלך לפניהם ,והמן וכל שרי המלוכה באין אחריו ,כיון שהגיע אצלם ,אמר להמ
י פסוקכם ,פתח ראשון ואמר אל תירא מפחד פתאם
מרדכי להינוקה אמרו ל
ר
פ
ו
ה
ו
ו
צ
ו
ע
.
)
ס
"
כ
ואמר
פתה
עצה
ומשואת רשעיט כי תבא (עמל' נ'
וגוי
השני
 .פתה השלישי ואטר ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול (מס
לפעי ,ק'י')
מ"ו ד') .וכיון שאמרו לו כך  nDWבלבו וצחק ,כיון שראהו המן ששמח וצחק ,אמר
לו מה אמרולך התינוקת הללו ,שמא בשורות טובות נתבשרת ,אמר לוהין בשורות
פובות ,בשרוני ושמחתי ,באותה שעה חישב הסן בלבו ואסר אין אני שולח יד
בתחלה אלא באלו התינוקת ,התחיל סררני צוח ואומר'.אלי אלי למה עזבתני
(מסריס כ"( :)'3 3עם) ד"א כשאטר המן לאחשורוש בוא ונאבד את ישראל מן
העולם ,אמר לו אחשורוש והלא הם פקדוןבידי,ואני מהירא שמא יעשו לי כשעשו
לפרעה ומיהון 'ועוג ולאהד ופולשים מלכים ומימרא ויבין וסנהריב ,ומכיר אני
באלהיהם מה עשה בנבוכדנצר שנתענה עם בהמות,וחיות ,וכן לבלשצר ,ואף
אניאיני יכוללו ואני קשה סכל אלו ,אמר לו המן .כל הדברים שאמרת אמתהיו
בזפן שהיה רוצה עליהם ,וכשהיה .בית המקדש קיים ,אבל עכשו שהחריב את
ביתו הוא נועם עליהם( ,עז) ,והרי אני סופר לך השבונם( ,עז) ששיט רבוא יצאו
ממצרים ונתנו לאלהיהם בקע לגלגולת מחצית השקל בשקל הקודש ,והוא עשרים
גרה ,הרי אני נותן לך עשרת אלפים ככר כסף,.,ולא ידע הרשע שהקב"ה צווםעל
זאת כדי ליחן כפרם ,ולהקדים פדיונם מידו של רשע( ,מס) דאמר ריש לקישגלוי
וידוע לפני מי שאטר והיה העולם שעהיד המן הרשע 'לשקול שקלים בישראל,
לפיכך הקדים הקב"ה שקליהן לשקליו ,והיינו דתנן באחר 'בארר משמיעין על

הערותותקונים
פרט( :עג) ועתנו בלס וכחנו וממטו ונחגו לו מומס .נונדרס ענילמ "קתר סג"מ סגופן פעם
מגית ע"י סרס*ח סרק"ס סורווין (5ד  )68גוו6 65חר וס ע6תר :וכך כמות ג6וסן כנרות פלוס
מקר גו' ,וסול כטורס  bJhנכיון (ט"ו ע" ,)6ועונק נילקיט תעתר רוו ,תתרג"ס,
 .לכס ער
ונרסס 53דו טדרס"5 ,ל "כ 6גריון ,וככ"י ס h)b 5גריון סגונ( 65כריטה  olhtrlnקו 6נלסון כרוכי
וס5נמי נידרס  636גליון (וף ט' )1גס נוקקת ווסכ' ,ס)ס נלסון "לוני ,וכן גוו 65כפסיקתה מדתה
 1מגעו נסלסס תינוקות .סי 6נעדרם 636
נ.מ סוורים ח"ו (5ו ]( :)54ונד) וגסעס מחמתו ו'"5
נרילן ריס סיר ובהזכי 'רט ,ונעדרם "סחר רנס פ"6 1ומ י"ס סנסון מסונף כררך מדרס וננוסר,
ונוגס דכאי (:ררס 6נ 6גריון 3ינקוט רוגז חתרג"ו ,וגיו 65ג"כ 3ווררס 6גדח 6גןחר ססו5י65 6ור
מרית סלח"מ רק"ם סורווין ( )69 15ושמחיל וגסעס סחסטו"גרות( :תם) ר" 6כסלונן סמןי וגררם
סג'ס 6חריס (ל"ר ע" ,)3ועונם כילקוט ,וגו3ט תן עירס מגיס ( :ot~nhסי) וסרי 6גי קופר לך
מם3וגס3 .פג'ס לתריס ובילקוט 6גי טוכסלך חמגון( :ונ otDn )1ר3ו 6י 165טת5ריס וגמגו ל6לסיסס
3קע לגלגולת וגו'3 .תוכן' מגילם ט") ט' 6ד"ס ורמי ס3י6ו וב"ל סחטתי מעמרם סלטיגירי כסף
עונין מ S~D '5לכל 6מר (ויסר6ל מסיו ת"ר 6לף כסי65ו טמ5ריס ופתר סימן ל6מסורום כלפויוגס
ווו"ק ומסכם טכס ,וע"ס נסגסת מכ"מ וכנרי סתום ,ונו'"3ס לפנינו( :חח) ר6טר ריס לקים וכו'
יספגו דמגן וכו' .עג'לס "ג ע' 3ו1ס סוס'ף שעקיר (63נ5ע סוו6תר b1JoDמן מררם טג'ס"מריס:

"ין

.

כיון
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יה

השקלים( .תט) כיון ששמע אחשורוש כך ,אמר לו אם אתה מבקש לקנותן ,אין
אני מוכרן אלא
כבודך ,בוא אני ואתה ונפיל גורלות ,אם עלו העם לידך
י
י
ב
ש
ב
,
ך
ל
ואם עלו העם בידי והכסף בידך ,איןאני מוכרן לך,
והנסף בידי אני סוכרן

שהן פקדון בידי ,המילו נורלוה( ,ג) וכשביל עונותיהנ] של ישראל עלו העם בידו
של המן ,וצר לו על הכסף צרה נרולה ,כיון שראה אותו המלך שצר לו על הכסף,
אמר לו הכסף נתון לך( ,נ") והעם לעשוה בו כטוב בעיניך ,עליהם הכתוב אוסר
ועל עמי ידו גורל (יו 56ו' ג'):
3י]
המלך את טבעתו מעל ידו ויהנה להמן( .גג) אסר ר' אבא בר כהנא
גדולה הסרת הטבעת יתר מארבעים ושסו'נה נביאים ושבע נביאות,
דאילו ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות ,לא החזירו את ישראל למוטב ,ואילו
הסרת הטבעה החזירה אח ישראל למוטב:
(יא] רימומך הטלך להטן הכסף נתון לך והעם וגו'( .גג) אסר ר' אבא בר כהנא
משל דשני רשעים למה הוא דוטה ,לשני בני אדם אחד יש לו חריץ
בתוך שדהו ,ואהד יש לו תל בתוך שדהו ,בעל החריץ אוסר מי יתן לי את
התל ,ובעל התל אומר סי יתןלי את החריץ ,לימים נזדווגו זה אצל זה ,ואטר לו
בעל חהריץלבעל התל תןלי תלך בדמים ,אמר לו טול בחנם ולואי :ר"א הכסף
נתון לך( .נד) זה שאמר הכתוב רבות מחשכות בלב איש ועצת ה ,היא תקום
(כסלי לס כ" .)6הטן השב בשביל הכסף ,והקב"ה הפר מחשבתו ידנו בטה שיצא
מפיו ,ואמר לו הע"ץ נהון לך ,שכן אה מוצא שהעץ והכסף עולה מניינם שוה,
לכך נאמר הכסף נתון לך ,כלומר העץ נהון לך :לגד) [ד"א הכמף נתון לך .אלו
קבל אתשורוש ולא החזירו להפן ,לא קהה הקומה לשונאיהן של ישראל ,שהיו
כל באי העולם אומרין מה יש לך עוד בהם ,כבר לקחת את דמיהם ומכרתם,
ואין לך עוד בהם כלום ,ומה שירצה לוקח לעשות בהם יעשה ,לכך נאמר לו
הכסף נתון לך]:
[יב] ריקראן סופרי המלך בחדש הראשון בשלשה עשר וגו'( .גס) אוי לו להסן

רייקך

הערוהותקונים

(עט) כיון ססננע מחסורות .סו 6נועדרס סג'ס 3 6311(1 ,o~1Pbי5קוע מס( :ג) ונסנף עוגותיסס
סל יסריג ענו כעס גירו סל
התדרס פ:יס כסריס ו3ילקיט נטעות ועל עווגוחיו ס 5סונן
 OSDסעס גירו( :נ )6ומטס לחמוס כו כט 31וטיסיך3 .תררמ פייס תחרים סייס 6יג' ענקת 65
עםכרן ו 65מססס'ון ,וגמ 65עור 6סר ויפתר נעדרם 6O')Dחייס וסעס 5עסוח נו כע331עיגיך.
סיס כריך לוזיר וכעס לעסות 3סן כסוג 3עיגיך ,לבס 8מר כן6 5"6 ,מסורוס 6ין 6מס גוקק o~s
 bibלסקג'ס ,סג6תר 3כ5 5רס 0לו 5ר ('סטר ע"ג ט') ,וכסיג טעו שכי נגרס (ססליס  6'5ט"ו),
וגס סוו6ננר סוס סגים סי5קוע( :ג() 6ער ר' 6נ3 6ר כסגף גדו5ס אקרח סענעח .שגיבס ט"ו
(גג) 6ו:ר ר' "נ3 6ך כסגף עמל .ענ'5ס סס ,וגגעל 6מעריס סכלות "נר כס; ,'6וגוו65
לנכון גס גכ"'יון ס"ס ונגייס
 ,עיין נד"ס (5ר  )84וגס יס סיגיייס קט:יס נס"ס כ"י ואס כתו
ני"ס סס סכלם :( :ד) זס'ס רגום ויחסנות 3ל'5 3ס ספן חסכ כו', .ס
bU,~D
חסר לפגינו נעדרם פנים וכמריס ,וגלי מסק סיס לפגי המעדר ,וגע 55גסגגון 6חר 3עדרס "6ג
(ט"ו ע' )6סנסף נתון לך 6יג' מנקם ל 6ממכרן  651מהפסידן פסיפס רווו מקורס ולמרסלו qn)D
נמון לך סען גמזן לך דחוסגג'ס דרין כחומנגיס כדין ,והעירותי סס גסערס קו 3":סיווגך נעדרם
6קחר ננס ח"ו 6ופ כ" 6סכסף נניננטרי 6קס"ס כעז סע"ן חוס3גיס דרין כמוסכגיס דדין ,ורקיקי
כתוס' פניקס י"ג ע"נ כ"ס סכסף ססני6ו וו" 5סכסף גאון לך גיעעלי 6דסכק"ף טווס סע"ן רעו
 15סית5ס עריו ענק .וזנליסס נוגעים מן ערלם "6ג .ופנס נס 63קתל לגס( :גד) ר" 6סכסף
גחון לך .סופפתי כעו  hl~Dנכ" ( :11bDppbגס) 6וילו לסטן .עררם פגיס 6חריס (ג"ס ע':)6
ר'

סעי.

ים

,

ינ'"

סיסיי,יעיין

"'
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הרקע[ ,שעוונותיו מסכמכין אותו] ,שביום שהיו ישראל שוהטין את פמתיהן
[בירושלים] ,בו ביום נגזר עליהן שיהרגו שונאיהן של ישראל ,שהיה המן כותב
איגרות אל כל הטדינות להרוג ולכלות ,ורוח הקודש צווחת ואומרת ישוב עמלו
בראשו (תעליס;' י"ג)( .נול ר'ווסי אומר ((;) אסטרוגילוס גדול היה הטן( ,נח) וכתב
איגרה פמקין ,ושילת בכל המדינות להשמיד את כל היהודים בשלשה עשר לחרש
אדר (נט) ביום השלישי במזל אריה:
[יג] רנ11לרדז ספרים וגו' להשפיר להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן
טף ונשים( .ס) זה שאמר הכתוב יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי
רשעים אכזרי (.פטלי "נ ") ,יודע צדיק נפש בהמתו זה הקב"ה ,שנהב בתירה
אוהו ואת בנו לא תשחטו ביום אהד (.1קי 6כ"ג כ"ח) ,ורחמי רשעים זה הטן,
דכתיב ביה להשטיר להפיג יאבד ביום אהד (5ס0ר ג' י"ג) ,אטר ר' לוי אוי להם
לרשעים שהן מהעמקין בגזרותיה; על ישראל ,כל אהד אוטר עצתי יפה טעצתך,
קין הרג את אחיו ,בא עשו ואמי שוטה היה קין שהרג את אהיו בחיי אביו,
אינו יודע שאביו פרה ורבה ומביא כיוצא בו ,אכל אני איני עושה כן ,אלא יקרבו
ימי אבל אבי (כר*מימ כ'; ונ" ,):ואחר כך ואהרגה את יעקב אחי ) t(ccבא פרעה
הרשע ואסר שוטה היה עשו ,אינו יודע שאחיו פרה ורבה עד שלא יסות אביו.
אני איני עושה כן ,אלא עד דאינין דקיקין תהות כרמי,אמהתהון ,אנא סהוביד
יתהון( דבתיב כל 'הבן הילוד היאורה השליכוהו [וגל הבה תח'ון] (מעות 6ן נ".)3
אחא המן ואמר שוטה .היה פרעה ,שאמר וכל הבת תתיון ,אינו יודע שהבנות
נישאות לאנשים ',ופרות ורבוה ,אני איני עושה כן אלא טף ונשים .ביום אתר
("9חרג'יג) ,לעתיד לבא גוג ומגוג אוסרים שום(ם היו הראשונים שהיומדיינין כנגר
ישראל ,אינםיודעין שיש להם פטרון בשמים ,אניאיני נלחם תהלה אלא בפטר4נם,
הדא היא דכהיב יתיצבו טלכי ארץ ורוזנים נומרו יחד על ה' ועל טשיחו (תס!יס
3י  ,)'3אוסר להם הקב"ה שוטים שבעולם ,אתם נזקקין כנגדי ,חייכם שאני טשחק
בכם תתלה ,דכהיב יושב בשטים ישחק ) ocסס ו') ,ולבסוף אני נפרע מכם ,דכתיב
ויצא ה' ונלחם בגוים ההם כיום הלהטו ביום קרב (זני" '"ר נ'):
ניר] ) (bpושתשנן הכתבי טה היה כתוב בספרים אשר שלה אחשורוש לכל
סדינה וסדינה :אדם אחד בא לעירנו לא טמקומינו ולא
מאדמתנו ,בן גדולי עולם הוא ,והטן שמו ,שאל ממני שאלה קטנה וקלה ,אטר

הערותותקונים

ילועי .פיל" 6פ*;,וכן מונק
ה~)לייינ
עות ,נע1לס פגים"קליםג'ק"6י (לג ע"ג)( :נ)) 6קטרונילוקי
גס ) h~llbכ0ו* 3סטרוגלוק כט
וכן עו 63כטעות כפחס 6חריס סס '51ל 96טרליגונע ,ופי'
חוום 3כוכגיס( :גח) וכ'6 30נרת פטקין3 .פרר" 6וכ0נ מנרות פתקין ,וסמלם  n~foכחוה לסעע'ס
ס כ0ו3
3טי" 0וסעעיס נפי"ו וסגל  ,1Pbוסורחת? נלסין רועי ערני ופרקי כתג ,וקין ספק סיי
וכ0נ פחקין ולחד רסס פי' מעלס שיגרתי ,וגטררפ פסיס יחויס ססכיפ
ר רק וכסג פיסקיוב
וס
(גט)
.ססליסי ומזל לריס .כ"ס נס נסדר" .6וכין נסס מתיון ,וחודם 6נ סו srn 6כריס.,
י
07101כ6יי
סו 1Srn 6רג'ס ,וכרול כ' סמלוס ככיוס ססליסי כעגל 6ריסא סס עכס ונגיף סקפר
ועגם נני6ול סרד"ל כי נוחק ;3ס לנקרס( :ס) וס"ס יורע קיק .פכויק 60סור  16כסג (ע"מ ע",)3
9נחוע 6הזוור 6וח י"ח ,ויקרץ רנס קעור פכי)  016י' ,6פו"ט סיעור נ'  016ד' 631111 ,גילקיט
וכרי רכז 0קפ'ג 3סס ססגחוע*,
רנס  r~eסטיק ויקרחו סופרי סווגך ,ול 6גורע.
עדרם b
pן"nסכתי עם סיס כחוג ותפריס 6סר סלפ 06מייוט
קוס עררם סיס לו לעקור 3וס (bp) :ס0סג
5דס 6חר וכו' .נוסח ס6גר 6גע 65ג"כ נעורס  636גריון 6סל סו65סי לפור גי 3מדרפ 636גריון

סגדספ
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יט

עם אחד יש בינינו,בזוי הוא לנו,
עלינו ,ושטחים ברעתינו ,וקללה הסלך
"
י
ג
י
ע
ל
מ
,
מצויה בפיהם ערב ובקר וצהרים וכך הם אומרים ה' מלך עולםיע
ר אבדו גוים
מארצו (תטיס י' ט"ו)[ ,ועוד אוסרים] לעשות נקמה בגוים תוכחות בלאומים (מס
קמ"ל ;') ,טה עשו לפרעה כשירדו למצרים הושיבם בטיטב הארץ' ,והאכילם את
הלב הארץ וזן אותם בשני רעבון ,בקש לבנות פלטורין אחת ,נכנסו אצלו
(ס )3אנשים בהורים זנליקין ובאו עליו בעלילה ,אמרו לו לזבוח לאלהינו אנו
הולכין ,ולפוף שלשה ימים אנו באים ,אם רצונך שישאילו לנו כלי כסף וכליזהב,
והשאיל להם עד שמען כל אהד 'משוי תשעים חמורים לוביים ,כיון שנתעכבו ולא
צאו ,רדף פרעה אחריהם ליטולמטינו"ו
א וגל מחנהו ,והיה להם איש אחד משה
בן עטרם שטו ,ביקש רחמים ולחש על הסקל ,וקרע להם את הים ,ועברו
בתוכי
בחרבה ,בקש פרעה לחזור הוא וכל מחנהו[ ,ולא יכול] ,ואין אני יודע מי דחפו
הוא וכל סהנהו לתוך הים ,ולא זכרו כל אותה הטובה שעשה עמהם ,כיון שעלו
טן הים בא עליהם עמלק אב .אבא ,והיה לאותו משה הלסיד אחד יהושע שמו,
אמרו שהוא לחש על המקל ורפו ידיהם ונפלו לפניו ,ואין אני יודע אם
בעלי בשפים הם אם גבורי מלחכה הם ,ובא עליהם מיחון ועוג גבורי ארצנו ,שלא
הרגים,
על מרין והרגום ,מה
היתה כל בריה יכולה להם ,ואיני יודע
במהחלק להםובאי
ארץ אחד ושלשים מלכים,
 nwwאותו יהושע ,הכניסן לארץ ישראל ,ו
ולא די שחילק את ארצם ,אלא שעמדו עליהם והרגום ,אפילו אותם הגבעונים
שהשלימו להם ,כבשום לעבדים ולשפחות ,ולא עוד אלא שעמדעליהם שאול והרגם,
ובא עליהם סיסרא יכל מחנהו ,ואיני יודע מה עשו לאותו האיש ,ונהל קישון
שמפס ,והשליכן לים הגדול ,שנאסר נחל קישון גרפם (סופטיס ס' ג' ,)6והיה להם
מלך אחד ,ודודבן ישי שטו ,והיה משחית ומכלה ,שנאמר ואיש ואשה לא יחיה
דוד (ס' 6כ"ז י" ,)6ועמד בנו אחריו שלמה שמו ,ובנה להם בית אחד וקראו לו
בית המקדש ,ואיני יודע מה היה בתוכו ,כשבאים עליהם למלחמה הםנכנסין
בתוכו ,ואומרים קריאת שסע,ועומדין ואומרים תפלה אנו מתפללין ,וכשהםיוצאין
טתיכו ,נוצחין על אויביהם ,ולא היתה מדה טובה בעולם שלא נתנאו בה ,עד שלא
חשבו כ 4בריה בעיניהן ,אף באלהיהם מרדו בו ,עו' שהביא עליהם אדם אהד
נבוכדנצר שסו ,וכינס עליהם כל סלכיות ,טהם הרגו ,וטהם השליך בקלורין ,וטהם
השליך בשלשלאות של ברזל ,עד שהגלה אותם בינינו ,אעפי"כ לא שבו ססעשיהם
בלום ,ומכוערים ובזוים הם לנו ,ומכשול לנו בכל דור ודור ,וכשאנו מבקשין סתם
חפץ ,מוגרין עלינו השווקים ואוסרים לנו יום זה אמור לנו ,בנותינו אין לוקחין,
ובנוהםאין נותנין לנו ,לחסינואין אוכלין וסיסינו אין שותים ,ואם נפל זבוב לתוך
כום אחד טהן זורקו ושותיהו ,ואםיד אחד טסנו נוגע בותוכו זורקו כולו על הארין,

הערותותקונים

נערים כעסי קנס פ"נ " 01י"ג גע"ער
סגופה נניס"עירס חסייףסיס.
ן חקיוגעל" )?) Dען  bJhמיון .וגן
("ות; "גבח ס"ס 5גס עד"י
"ח מן  bahגריון ועל ססיגויע
יס
וו
קק
ול
וג"סעירומי גסערומ 'SD
 q~hג"ס ד'ס ויקרצו קוסר' סודקך
י וכן  cגואת
5O
ו ונקור t
לעריס  b)bגריון וממ
"ח
גב'קדערןלhדג~יaגווססוג"י ק5ס גענגון"חי
5ו
ע"
גט
ר""3נ (
" ע',)6
" גגריטס מווע"וס ,ע63ת nPtto ,כ)ס
ס"גר 0נלסון "עמ'
וכן כמו

מלקוט "התר

רעו

סגrו1רן"
תור סג'ח סרג סחכם סיח"ע סורווין5(.י)68 .
ס"גרמ נחררת עג5ח ?ph
ס
ווקכין5וג
חרתך
סו5ס'ו"וורס 5ר ( :)64סג) "גסים נחורים ;גריקין.
"לגו
וףע
ס
י
כ
(
ל
מ"י
גע "5נסקיקס"
5יח6
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88

פקה"ג

אסתר

אפילו מלכים גדולים דוטין בעיניהם כאשה נדה ,הללו מעשיהם של אומהזו.
עכשו ישבנו והפלנו גורלות על שנים עשר חדש ,ונפל הגורל על .הדש אדר,
והפלנו גורלותעל הימים ,ונפל הגורל על שלשה עשר בו ,כשאיגרות באות אליכם
הדורך קשתו ידרוך ,והנומל הרב יטול ,והרגו בהם עד אשר לא תשאירו בהם
שריד ופליט ,לכך נאמר להיות עתיים ליום הזה:
[סו] רדןמלך יהמז ישבו לשתוה( .סג) באותה שעה נהבע מישראל עונותם ,שמתוך
י מאכל ופשתה מנרוליוסף :והעיר שושן נבוכה( ,סי) נפלה ערבובית
בשושן הבירה ,אשה הולכת לשטוח בגדיה נפלה טן הגג וסתה ,אדם הולך לשאוב
טן הבאר ונופל ופת ,לכך נאמר נבוכה:

פרשהד.

[א] רמרדכי ירע אתוגו' )"( .מהו ידע .אטר טדרכי יודע אני שננזר על ישראל
כלייה מיום שכרעו לנביכדנצר ,שכך הוא אוטר זובח לאלהים יהרם
(סעומ כ"ג "ט) )3( :ד"א אמר יודעאנני שנגזר עליהם כלייה מיום שאבלו בסעידת
אהשורוש וקלקלו( ,ג) דאמר ר' יצחק נפחא בעלילה גדולה בא הטן הרשע על
ישראל ,שנאסר ובטלאות הימים האלה עשה המלך לכל העם (לסהר '6ס')( ,ר) ואין
י (יסעי' מ"ג כו ,)6אטר המן לאחשורוש
עם אלא ישראל ,שנאסר עם זו יצרהי ל
אלהיהן של אלו שונא זטה הוא[ ,העמיד להם זונות ועשה להם משתה] וגזור
עליהם שיבואו לביה המשתה ויאכלו וישתו ויעשו כרצונם ,שנאסר לעשות כרצון
איש ואיש( ,ס) [ומי שירצה לבוא יבוא] ומי שאינו רוצה לבוא לא יבוא ,וכיון
שהרגיש מרדכי והכיר בדבר ,הכריז עליהם ואטר הואיל ולדעתכם הוא אל תלכר
לבית המשתה לאכול ולשתות עמהם( ,י) כדי שלא יהא פתחון פה לשטן להשטין

הקרות והקהים
3כ 5סעקועות סרסעתי ומוולס זגויקין '6ן 5ס סחר( :סג) שוח :טעם גהכע תיסר6ל עוגותס.
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עליכם ,ולא קבלו טסנו( .ו) אמר ר' ישמעאל שמונה ששר אלף וחמש סאות איש
הלכו לבית המשתה ואבלו ושהו ונשתכרו וקלקלו( ,ח) מיד עפדה טדת הדין
לפני הקב"ה ואמרה לפניו רבונו של עולם עד פהי הידבק באוטה זו ,שהם
מפרישין את לבם ממך עזובים ונטושים וספוזרין ממך ,ואינם הוזרין בתשובה
לפניך ,אלא אם רצונך אבד אומה זו בזמן זה אמר לה הקב"ה והורה מה תהא

;ליה,: ,מרה לפניו הסתפק בעליונים ,באותה שעה אף הקב"ה השוה בדעתו
לכלות את ישראל ,ולמחות את שטם מן העולם ,ואמר למה לי אומה זו( ,כ') רבתה
בשבילה בכל יום ויום לי) ,אבל אשבית מארץ זכרם ותפארהם מבני אדם,
אנחהי
אמר לו הקב"ה לשטן לך והביא איגרות ואכהוב עליהם כלייה ,מיד הלך השפן
להביא סגלה ,ותורה יצתה כנגדובבגדי אלמנותה ,ונתנ.ה קולה ובכהה ,ובכו לקול
מן העילם ,אנו למה נצרכין
בכייהה כל מלאכי השרת ואמרו אם ישראל
דם בניהם בכל
ול
אא
בעולם ,אמרו לפניו רבונו של עולם יבטלו ישר
בדי(י
י)6
יר
ע"
יע
יס
יום (.נ) שנאמר (הבט ואל תפר ברית) [הבט לברית (ח
פ
שסמלש
יכי)],והיו וסלאבי
מר
השרת ציעקין ובוכין ,שנאמר הן אראלים צעקו חוצה מלאני שלום יבכיון
(יסט"( '.ג ו') ,וביון ששמעו שמש וירה אף הם הגרו שקים ,ונתנו קולם בבכי,
שנאמר אלביש שמים קדרוה ושק אשים כסותם (י:טי' גי גי)'( ,נ) אמרו רבונו של

עולם יבטלו ישראל שמכתתין רגליהםומהלכין מעירלעיר וממדינה לפדינה ללמוד
תורה ,יבטלו ישראל שאין משתעבדין אלא על התורה ועל המילה ,באותה שעה
רץ אליהו בבהלה אצל צדיקי עולם ,ואצל נביאים הראשונים ,ואמר .להם אבות
העולם מלאכי השרת ושמש וירח ושמים וארץ וכל צבא מרום בוכין במר נפש,
וכל העולם כולו היל אחזתם כיולדה על בניכם שנהחייבו כלייה ,ואהם יושבים
ודומים( ,יו) אמרו לו מפני מה ,אמר "הם בניכם השלמו לטבח ונגזרה עליהם
גזרה למהות את שטם ,ולאבר את זכרם טן העולם ,שנאמר אמרו לכו ונכהידם.

י--

ערוהותקונים

ופילס "6נ.

(;) '6ר ' lbrncסעוגס עמר 6לף וחווטוודית מלכו לניח סתסתס.
ונ.לק!י -rpn
וחונם הצוח5'31 ,קוט "ח qSb
(6ף ותסע  tnThnונס נתדרס קסתך רנס
וסמוקונווג"סד,טפי
"ק וסריג המע ווכוח ,ומעיקר סדק
קי
רת
יע
ננ
הו
ושן ספק ס(3וסח6 6חח סיס כתור חח"ק ,וכ 6ס
כממרון 6ות ח' ,וסריג חמם ונצות( ,גס לפגי סיגקיט סיתם סגוסח 6וח"ק" ,חר זס כתונ עער
רק תקננ"ר ,ורציתי.

מסטן !מסטין וסיקס לפגיו  bwQI:nרק'ד טופר  i'DCrt i9COותן ונקח ~ Ttpגעסית
' סתיקגתי ומנוסחי .וכלקח טוב ססמיט
ס גרונית כלוי ד,5 :ק ט'כ  h'iolכונו
כי דירי מילקוט (וי"3י
 Dhמתקפך( :ח) וניד עתךס עןח סך'ן לפני סקכ"? 6363 .גריון (31נדרםיגס 31י5קוט נויד עונד
הסטן ומסטין [כטורס טס וס5סין] ,ומל"ט עיד קט-נס מות כדין לפגי סק"3ס( :כ) רכחס 6גחויזי
הגחותיי 3כ 5יום ,ונתדרס "סתר ר3ס סדס3י5ס
3ס3ילס 3כל .וט ויום .כ 636גריון ס3ס3ילס
יס ,ו,ס חיקן 5חר סמגיסיס ,כי סיס כת"כ י17
נע
רר
פרגיתי 6וחות' וווופחי לכל סקע'ס מלידס 5
6גחוחי וסריג הונירתס מתותי וס!קיף טור וגלופתי לכ 5אקריס טליסס נרעם ,וגס נ"5ט כתוי.
סנס3ילס ר3ו 6וחות' נכל יוס ,וגס גילקוט תוגת ס3ס3ילס רנות 6גח.ח' נכל יוס( :י) 6כל
6ס3ית תקרן ;כרס וחפ6רחס מטי 6דס .נ""ג ו"3קתר רנס וגטן ונילקוע (ו1נ ent)Dh 6וו6רנ
וכרס (יכייס "5נ כגו) 651 ,יותר )6'( :סתססיעין דם גגיסס 3כ 5יוס.
נתזן סתעעיפין
ן גור
דם לסונונס [יונים] ,וכיס 3ל'ס ,ונבסור ר3כ קמי( :י )3סג6עוי סנט5"1
"3נת"טר 3רימ'" .
(מון סכח! .3ותקנתי מנע ג3ריח ,וכ" 53גריון סנירק 6דכתי oh 3נ 6כריסי יומס ולי5ס "וקוס
ן וגו' [שליס עיד
סעיס  65 T?h1סרוחי לירוני' ל"ג כ"ס) ,וכחב כנט 35ריה כי ונלקו מחסכי"ר
כ']( :יג) חוורו רכס'ע יכט5ו ימי 56כי' עז 63וחס סעס) .כ חסר גמורם 6קחי ר3ס ,ועיין
ג6ג 6גריון מערס י'ט.( :ר) "מרו לו תטי ונס .כתירס  hJhגייון 6תר גסס (נס: ':נגזר ע5
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'אפאר

טגוי ולא יזכה שם ישו.אל עוד (ססליס פ'ג' ס) ,אטר לו סשה לאליהו תם.ושלום
כתובה אג"א על צאני ,אמר לו רועה נאמן.-עבר .כהובה אגרת כלייה ומבקשין
להתמה ,אמר להם סשה לאבות "עולם א 6בטיפ ההימה רחמים נשסעין ,ואם
בדם חתומה מה שהיה כבר היה ,מיד "זר ואמד לה משהן לאליהו כלום יש אדם
כשר באוגנו הדור ,אמר.לויש אדם כשר ומרדכיבן יאיר שמו ,אפר לו לך והודיעו
שיעמוד הוא משם ואנקנו מכאן ונבקש עליהם רחמים ,מיד הלך אליהו והודיע
למרדני ,שנאסר ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ,וכי [ער עכש ]1,לא היה יודע
אלא שהודיעו שכבר המכיסו בית דין שלמעלה ,ט,ד ויקרע מררכי את בגדיו;
מלמד שלא קרע ער שהודיעואליהו ,באותה שעה הלך מרדכי וקיבץ כל תינוקת
של בית רבן לבית הכנסת ,ועינה אותם בתענית ,והלבישם שקים ,והושיבם sv
בי"והם .וכל הלילה ,ער  nn5u_eשועתם
האפר ,והיו גועים בבכייה כבני צאן כלהקה
עליהם -וקרע את האיגרת ,והפר
לשטי טרום ,מיד נתגוללו רחמיו של
מחשבתו של המן ,לכך נאסר ומרדכי ידע את כל אשר 'נעשה ,שהודיעו אליהו
מה שנעשה במרום :ויקרע מרדכי אתבגדיו( .עי) אטר ר' יצחק נפחא שבפים
קרעו על בנימין ,יצא סמנו טרדכי שקרע על ישראל ,שנאסר ויקרע מרדכי את
בגדיו :ד"א ויקרע מרדכי את בגדיו .לפי שהוא אומר ויקרע יעקב שמלותיו
(3ר6סימ ל"ז ל"ר); (סו) ר' פנחס בשם ר' הושעיה אמר השבפים .צרמו לאביהם
שיקרע ,היכן פרע להם הקב"ה ,במצרים ,דכהיב ויקרעו שמלותם(היפסיח מיד י"ג),
יוסף נרם לשכמים שיקרעו ,היכן נפרע לו בעי ,דכתיב ויקרע יהושע שמלותיו,
וכך בנימין גרם לשבמים שיקרעו ,היכן פרע לו הקב"ה ,בשושן הבירה ,דכתיב
ויקרע מרדכי את בגדיו ,וכך מנשה גרם לשבפים שיקרעו ,לפיכך נקרעה נחלתו
חציה בעבר הירדן וחציה באיץ כנען( .יז) ד"א ויקהה סרדכי את.בגריו .זה אחד
טשלשה שקרעו בגריהן ונשכרו ,יעקב נאמר בו ויקרע יעקב שמלותיו (נל6סימ.ל"ז
(*י) ,ומה נשתכר,ויוסף יש-תירו עלעיניך
(( ,ני"סית ע"ז  )'7והשבפ?ם נאמר בהם
ויקרעו שמלותם (מס ע"ד י"ג) ,אמר להם הקב"ה קרעתם על יוסף אחיכם ,חייכם
למהר אתם
ושותין עמו ,שנאמר וישתווישכלו עסו( ,נרפסים ר"גל-נ) וסררכי
קרעת תנם ,חיקך לסתר אתה לובש בגדי טלכות ,והטן נצלב:
הקב"הכליי
אסר לו או
וילבש שק ואפר( .יח) אסר ר' איבו לפי שלבש-יעקב אבינו את השק ,לפיכך
אדם גדולים ,דוד ויפול דור והזקנים סכומים בשקים (דסק
אינו נוהג אלא בבני
;* 6ט"ו) ,אחאבוישם שק על בשרו ויצם (ע" 6כ" 6כ")) .יורם וירא העם והנה השק
על בשרו פבית (ע" 3ו' ל') ,סררכי וילבש שק ואפר :ויזעק זעקה גדולה וסרה.

הערותותקונים
ר3ס נוספות שריס,
סמכי יסר6לכלייס לעס ספימיסגו גסעווס סל 5מסורום ,ולין נפררס
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'6
(ג'ו ע"3 631%1 :)6ילקוע מסחר רמז 6לף ג"ו ,וכן 3לקמ טו3 3ר6סיס ל"ז ל"ד( :יז) דא 6ויקרש
זט 6חר כשלמס סקריו נגויסס ולסנרו .עירס סג'ס6חריס גוסס נ' (4ס פ" )6נסימייס( :יח) 6ער
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אסתר

כא

(יט) זה שאמר,הכתוב בך בטחו אבותינוונוי ,אליך זעקו ונקלטר ונוי ,ואנכי 'תילעת
ולא איש (מסלים כ" 3ס' ו'ו') ,בך בטחו אבותינו שכל זמן שהם זועקין מצרה אתה
עונה אותם ,טה תולעת אין כוחה אלא בפיה ,כך ישראל אין כוהן אלא בפיהן,
ניון שסניעין לצרה זועקין ומיד נענין ,במצרים היא אומר ויאנחו בני ישראל מן
העבודה ויזעקו וישמע אלהים את נאקתם (סעוח גי כ"ד) ,וכן את מוצא על הים,
ויזעקו בני ישראל אל ה' ויאסר סשה אל העם אל תיראו (טס י"ג ג') ,כך עכשו
ומרדכי ידע ויזעק זעקה גדולה ומרה( :כ) ד"א ויזעק זעקה .מאי אטר ,רב אטר
גבר המן ממלכא אהשורוש ,ג )6רבשיטי בר אשי אמר גבר מלכא תהאה ממלכא
עילאה( :כנ) ד"אויזעק .התחיל צועק ובוכה ,ואוסר -1בון העולמים לא כך נשבעת
לאבותינו להרבות אותנו ככוכבי השמים ,עכשו נתמנו כצאן לטבחה ,איכן היא
שבועה שלך ,לכך נאמר ויזעק( :כנ) ד"א .1זעק .למה צעק והלא הקב"ה שומע
לחושות ,אלא צווח ואמר יצחק אבינו מה עשית לנו בשביל צעקה שצעק עשו
לפניך ברנת אוהו ואמרת לו ועל הרבך תחיה (נרטטים כ'ו מ') ,עכשו הרי כולנו
סכורין להריגה חרב ,לכך נאמר ויזעק זעקה( :כד) ד"א ויזעק .אמר ר' חנינא סאן
דאפר רחמנא והרן יהותרון בני מעוהי ,אלא מאריך אפיה וגבי דיליה ,בוא וראה
צעקה אחת הצעיק אבינו יעקב ~ tiwyדכתיב כשנזוע עשו ויצעק צעקה גדולה

,י

ופרה (סס כ"זל"י) ,איכן נפרע לו ,בשושן הבירה ,שנאמר ויזעק זעקה:
[ב]ריבנדא עד לפני שער המלך( .כה) נתן אפר על ראשו והלך (בו) עד שהגיע
לפלטונו של מלך וחזר לאחוריו כי אין לבוא אל שער הסלך בלבוש
שק )1:( :ד"א ויבוא עד לפני שער המלך .זה מלך מלכי הטלכים ב"ה :כי אין
לבוא אל 2,ער הסלך בלבוש שק .זה אחשורוש:
[ג] ד:נכל מדינה וסדינה וגו' אבל גדול ליהודים:!, ,ח) לטה נקרא אבל גדול,
שדרכו של אבליום ראשון הוא קשה ,וכל מה שהוא הולך הוא פוחת,
אבל האבל הזה כל מה שהוא הולך היה מתקשה ,שהיה אדם אומר מהר אני
נהרג ,ונתקיים הפסוק הזה והיו חייך תלואים לך טנגד (דנריס כ"ח ק"ו) ,לכך נאמר
אבל גדול( :כט) והיו כל העם ישינים בשקים ויושבים על גבי האפר ,שכן הוא
אומר שק ואפר יצע לרבים:

הערוה ותקונים

פס"ר ,ולק"ט סס( :יט) וסיס 3ך חטמו .ל 6ונגנתי סתק~ר( :כ)  6'7ויועק ונ'6
ין 6י3י.
"יט"ו ע"( ?6כ )6ר 3מיתי 3ר " 'Dhתר .ננטרל סגירתם וסמום( סוור ,וגיכקוט ס3י6
3ס
6תר .תגיל
וכן 3ג"' מן גיורת חגיגת סג'ר(; 6ר 3ס'(ו' 3ר (6 ht.pנר ,ועש
לגירסה ר 3סיכוי 3ר
"" לעלי 6ת ר ,ס(.וי 3ר ח" 6גס 6ח ל' סיחי 3ר ( :'cbכ6"7 )3
חד
לסברס  ,',ועי.ן כסי"'
ס
נ'ג
ר~
דs
נr
וt
"6תר ויזעק סו bt~len 6פ"( ?1כג)  617וצעק לוום 5עק1 .
סך
סכ
סממיג 15עק וכובס ער ול
ן ותרס פ",מ,
פויס 6חריס (נ" 5ט",)6
3ק' שית מגוי דף ק'י
נילקוט סס ,פונט גו
ותמוסכיתעלוס טונות  o~lnbnSס"לס 1כ(נסוילניוונוי
וריס ) oth~tג(תוד תכס
ע" 6נסס מילקוט ,וכחב כ
מ ג'3 C~D1 ,סערס י',
ע"ס( :כד) ו" 6ו')2ק "6רח:.:י"3 .ר פק"ג 6ות ד' ,סו"ט יפתור י' "ו
וסם הגחי סתקווווס ,ותונע גס נילקיט קסתך ית) ב"ו י"ס ולתלן וסתן ,וכן (נו 63שדרסעסויך
קפ"ו( :גס) ;תן "פל על רוסו .מיס ( otTnhליס ( :(htDכו) ער ססגיע (פלעוגו סל זולך ותוך
לבחוריו .סיוררם סס וסלך לסער סלטרין סל תלך וקוך ( :13כו) ד" 6וס ונלך תלכי סונלכיס "3ק.
ל 6ת65מי נעקור( :כח) לעס גקך36 6ל גדול כו' .ל651( 6תי מעקור'61 ,ן  peDסריס '1DS
גסנגון 6חו ונרחגס
סין יסעיס על מסק,
שתסרר  O':Diיתריס ,ינתל 5סיריוס
ססל כולישסטם קטן (D?) :וסיו כלתתל
ייסי:יס O':D .לתריס
סרס
3תורט יסרר רגב פ1ת וכי ים לגל ג-ז

יגל

לייס
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פרשה ד

אסתר

[ד] דר2ברא'נה נעריה אסתר ומריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה )5( .אמר רב
שפירמה נדה )"5( .רב ירמיה בר אבא אמר ,טנצרכה לנקביה.
( )35ויש אוסרים שהיתה מעוברה והפילה :ותשלח בגדים להלביש את מרדכי.
(5נ) אמר איני זז מן השק עד שיעשה הקב"ה לישראל נסים ,שכך אני למר סן
הראשונים ,יעקב כתיב ביה וישם שק במהניו (ני"סיח "5ו (" ,)-עד שנעשה לו
נם בראיונו יוסף ,וכך דוד ויפול דור והזקנים מכסים בשקים (דתה כ" 6ט"ו) ,עד
שנעשה לו נם ונמחל לו ,וכן אחאב [וישם שק על בשרו ויצום] וישנכ בשק
(ת' 6כ"": 6ו) ,ונמנעה ממנו הנזירה ,ובן אנשי נינוה ויהכסו שקים.( ,יגס נ' ח')
ונמנעה מהם הגזירה ,ולכך נאמר ולהסיר שקו מעליו ולא קבל :ד"א ולהמיר שקו
מעליו ולא קבל .אמר יהו הצבור בצער ואני אלבש בגדי מלכות5( ,ן) דתנו רבנן
בזטן שהצבור שרויין בצער יחיד הפורש טהן ,שני טלאכי השרה המלוין אותי
מניחין ידיהם על ראשו ואומרים פלוני שפירש פן הצבור על יראה בנחמת צבור.
הניא אירך בזמן שהצבור גירויין בצער אל יאסר אדם אלך אני אוכל ואשתה
ושלום עליך נפשי ,ואם עשה כן עליו הכתוב אוטר והנה ששון ושמתה הרג בקר
ושחם צאן (י:מי' כ"ג י"ג) ,מה כהיב אחריו ונגלה באזני ה' צבאות אם יכפר העון
הזה לבם עד הסותון (סט סס י"ר) ,זו היא מדת בינוניים ,סדת רשעים מהו אוטר,
ן ונסבאה שכר והיה כזה יום מהר( ,ס '( 0י"() ,טה כתיב אחריו
איתיו אקההיי
ר
י
ב
י
צ
ה
ש
י
א
רואה
שם על לב (מב ג" ,)'6 1וכל המצער עצמו עם
הצדיק אבד ואין
בנחמת ציבור ,שכן מצינו משה רביני שצער עצמו עם הצבור ,שנאמר וידי סשה
כבדים ויקהו אבן (סמיח י"ג '" ,)3ובי לא היה לו לטשה לא כר ולא בסת לישב
עליה ,אלא כך אטר משה הואיל וישראל וקרויין נצער אף אני אהיה עטהם
בצער ,ושפא יאמר אדם אם ישראל בצער ואני אוכל ושוהה בביהי מי סעיד בי,
והוא לא ידע שאבני ביהו של אדם וקורוה ביהו הן מעידין בו ,שנאמר כי אבן
מקיר הזעק וכפיס טעין יעננה (חנקוק נ' "') ,לכך נאמר ולא קב" ,שלא קבל עליו
לפרוש טן הצבור:
[ה] רף2קרא אסתר לההך5( .כ) אמר רב התך זה דניאל ,ולטה נקרא שמו התך,
( )15שהתכוהו מגרולתו( ,ו) ואיכא דאמרי שכל רברי מלכות נההכין
על פיו :ותצוהו על מרדכי לרעת טה זה ועל טה זה5( .ח) אטר ר' 'צחק נפהא

הערות והקונים

("5ס ( :(3ffuן) סונר ל 3מפירקס גרס( .ונינס ט"ו ע"" )65( :ר' 3רתח 3ר (6 636נר ס:נרכס
:5ק3ית3 .נונר 6ספקות ,נר 636יי ליחך ,וס 61ג"ג 3גתר( 6נגי5ס כ"י כווו ססו 63כד"ק (-ף ל"ת
 ,(htDוגן ונו 63ני5קיט ר' ירנן" 3ר  )35( :636וי"ל ססיתס ונעוברת וספ'לס .ונדרם פ:יס "תריס,
וכן  636גריון (י"ח ע' ,)6וכו~דרם פחס 6ח(יס גיסת  ,'6ונעורס 6קסר ל3ס פ"ח 6ות נ'
וחהחגח :סוו5כס רסן רתמן "ונלין כפירכוס גוס ,וסגן 7סכ i'?th 6תפי5ס שיכיס5 ,רעת' כוונת
סיירם רסן יחצן ען  '5333 olnhnפניקס ט"ו ע': 6רם ע" 6ע"" ,וככוסס רסן דסכ 56 6ר3רי
סתדרם "6ג יפגיר "5( :ot?nג) (6ור 6יגי :( rrן ססס .רווכן גפ':ס "5( ct~nhס ע" )3רק
3סי:וייס5( :ר) רת:ו ריגן .תענית י" 6ע"5( :6ס) 6מר ר 3מסך )ס רני .56ו:נ'5ס ט"ו ע",3
(31נררם 6קתר רנס פ"ח ותקרץ 6קחר נססך רסן דסוון למרין כחך וט דיי 56ונפי סחחכוסו
מגיורתו .דורס סתך כווו
ינגדו5חו גקר 6מתך חתך ,כ
יוbן'htסדורם ננתסרכ 56מגינם סס5( :ו) מחתכו
חחך 3חי5וף שתיות(r?) :
1
תיסס תו 63וט 3סס סונו,56
י ונבכות כו'3 .גער6
דיוורי ריר
נ" 6ע"6
וני5קוט גורס ג"כ ליכ 6וקטרי ,וגס  D"DJכ"י סגירס h1'h 6י6ונ;י ,ועיין '7ס
וע"ס מערס י' ,ודוריו מו63יס גס קתרגוס 6קתר וקרי6ח רקתך  Sh')7Sדתתקרי סתך ר' ע! מיתר
ת :,פח'5 '6ח6
פוייס יתחח כן פתגוני ולזכותי5( :ח) "מר ל'י"חקנסח" .תגי!ס סס ,ונגתר6ת"
וני5קוט

יף
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כב

אמרה לו שטא עביו ישראל על
כהובים (מתות  3"5ט"ו):
ת הומך אל טררכי אל רחוב העיר( .לט) ללמדך שלא יהיו שנים טתיעצים
[י]ריסק
אלא בטקום מרויה ,כדי שלא ישמע אהד את דבריהם ,כסי שנאסר
:)'7
ביעקב אבינו ויקרא לרחל וללאה(ע,השדה )""5 ntcb~i
אמרו הכטים שהיה משיב דברים
ד לו מרדכי את כל אשר קרהו,
[י] ריב
ברמז על שקרהו רטז בשביל המן הרש; שהש מזרעו של עמלק ,שכחוב
בו אשר קרך בדרך (ךין'ס כ"ח "'ח):
[ה] תבורא אל הטלך לההחנן לו( .י; )6אמרו נשנה השניה לסלך אחשורוש ראה
ומרדכי בהלום והנה רעש גדול ורעם חזק וקול בהלה עלפני כל הארץ,
ופחד ורעדה לכל יושביה ,ויריעו שני הנינים גדולים זה לקראת זה לטלחטה,
וירוצו לקולם כל נויי הארץ ,והיה שם ביניהם גוי אהד קטן ויקוטו כל הגוים ההם
על הגוי הקטן שהיה ניניהם ,לאבד זכרו מעל הארץ ,ויהי היום ההוא השך ואפלה
לכל העולם ,וייצר לגוי הקטן טאד ,ויצעק אל ה' מן ההנינים הגדולים ,כי הם
נלחמים באכזריות הימה וקצף גדול ואין מפריד בין שני התנינים ,וירא טרדכי
והנה מעיין מים אהד קטן ;וברבין שני התנינים הללו ,ויפריד ביניהם טן המלהמה
אשר היו נלהסים( ,ע )3והטעיין נגיד ויהי לנהל שוטף כשטף הים הגדול הולך
ושוטף בכל העולם ,וירא והנה זרחה השמש על הארין ויאיר כל העולם ,ויתרוטם
הגוי הקטן והגבוהים השפלו ,ונעשה שלום ואסה בכר הארץ ,ויהי מהיום ההוא
והלאה ,וישטור מרדכי אח החלום הזה אשר ראה ,מיהי כי הצר לו הטן ויאמר
לאסתר בת דורו הנה ההלים אשר ספרתי לך ביטי נעוריך ועתה קומי ובקשי טן
המיך רחמים ,שנאסר לבוא לפני המלך להתחנן לו:
אמהר לההך יהצוהו אל טרדכי( .יונ) טה צוהה אוהו ,אמרה לו הוא
[י]
אטר לי שלא אניד שהן עמי ,ועבשו הוא הוזר בו ,לא 'פרסם הדבר
אלא טדוהק גדול ושלהר ואטרה לו:
ל עברי הטלך ועם מדינות החלך יודעים ,וכי אפשר ליכנס אצל הטלך שלא
[יא]גנ
ברשוה ,אינויודע שכל הנכנס שלא ברשות נהרג ,שנאטר אחת דתו להטית:
הסשה חומשי תורה ,דכהיב טזה ומזה הם

ייעאמך

הערותוהקןבימ

5.הק 3ר נסח"5( :ט) ללחון.
ג'ו
וניזקו :רוו
*
מל 6יהיו סריס מתי'52ס 56
פ"2ךגי"רוס
3עקוס ונרווח6.ל3ף"ן ה
"  ,'3תנחווו6
"ות כ"ג( :מ) "ונרו ח:נניס( .גרר6 :כ 6נכיון
ת
רתק
(י"ס ע"נ) ,ומרס פג.ס 6חךיס (נ"מ ע"כ).1,ו5ו"זות" )' w~plרם)"נ
ףתנ"ו1כ,ן1ס3נויניפיוס"ס;-י
הו*
ונען ת' :כת 3סם וגונס' מניזק
nllhJT
ג
ייתר תתיק
~ri)tP
לילקוטי
מחכונקירר
מתן 737
וכגיוס ט"ו
ס"כ .ל6
ט2ס 3תס ס:תג 3מס' מנחס
ת,
י
ת
ו
'
י
ס
ר
'
ג
כ
סר
ימ
עג
נו "5לזתך נ
ו"גס ענ ,rr
:ץ
ע' ,6לק חסנ ס' ס~'5ן ני5קוט ,וניגס ט'ו' עג הונ"ונר ותקר
ח
יךכו וכלויין "יוורס' ,וסוג
תק
"ר
3על ס'!קוט ע 5הכח6 31ת כג "ס
631תת על התימר 6סר
' )"6כונרו בסגת כסית נעלך 4חס,רומ ר6ס תידכי ~ otiPכמי כחלום
בו
כו
מן וררה ( :ctrnh Ct:D
ת כ6 5סר קיהו 3ק5ו1
כגק י 65,נ"ב ת" נעךרס יסתר ר3ת פיח נפסוק זיכך לו מילכ' "
ג"עיגיס  D"'Dכחב ושל וסגה תר"ס חרול כממס כתורס  1npbנ' כ 5סיפור
סיגוייס, ,כע ,מקור
163ת
ת
1
6
5
כ
ס
ס
ר
ו
ק
ה
ן
ת
ח
ו
"
5
מ
ג
ה
ח
ו
ק
ל
סס
ת
ל
פ
ת
ו
ו
חמוס ערדכ' ותפלת
ן
י
ס
ל
נ
iTt'nl'r
מסח
יף ~?' hססספוריס כ"5ס גכגקוכייקיפין ההוספנת 6סר נחרנוס
ליסודים פ"נ ,ועיין גססן נן"פ ן
סס ומתעיין גנר נטעות .י:סנייו סס
ססנעיס( :ונ )3וכוועיין גניך .פי' ונסוך ,ו3ווררס
"וסג גס ע 5סנחונ ס!פנ'ו ,לנקם מלפניו
סע5ס נגר וספגו גנר( :מג) (נ5 :ותס דוחו וכו'nph .ת
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אסתר

ן למרדכי את דברי אסתר .ואילו התך לא קאמרליה( ,עז) אמר ר' אבא
[יב]ליגיע
בר כהנא מכאן שאין טשיבין על הקלקלה:
ר מרדכי להשיב אל אסתר( ,תם) אמרו חכמים כשראה המן להתך נכנס
[יג]ריאכן
ויוצא ביניהן (תו) בעטו ומת ,שאין אח פוצא זכרו עוד( ,ען) אטף
הקב"ה הואיל והרגו אני נעשה שליה ביניהן ,שכן הוא אומר ויאמר טררכי להשיב
אל .אסתר( :חח) ד"א כיון ע:הרגו ולא מצאה איש אחר נאמן לשלוח אל מרדכי,
אמרה היא בעצמה לבוא אל מררכי ,שנאמר והאטר אסתר להשיב:
אם ההרש תחרישי( .מט) אמר לה אם את שותקת עכשו ,סופך לשתוק
3יי]
,
ר
י
ת
ע
ל
,
ו
ד
ב
א
ת
ח
י
נ
מ
,
ל
א
ר
ש
'
הקב"ה
ואת
את
ת
י
ב
ו
י היאך
ן
י
א
ו
ך
י
ב
א
ויע
היה הקב"ה עמם במצרים ואף בימי עמלק ואף עכשו רוח והצלה יעמוד ליהודים:
(נ) ר' אליעזר אוטר זה אחד מארבעה שניתן להם רמז ,שנים חשו ושנים לא השו,
סשה ניתן לו רמז ולא תש ,ושים באזני יהושעליתיפ י" 1י"ר) ,יהושע מכניס ישראל
לארץ ,ואין סשה מכנים ישראל לארץ ,לסיף היה עוטר ומבקש כל אותן בקשות
וכל אוהן החנית ,ער שנאסר לו רב לך אל הוסף דבר אלי עוד (ד3ויס ג' כ"ו).
יעקב.
ניתן לו רמז ולא חש ,שנאמר ויירא יעקב מאד ויצר לו לכי%סיפ ל"ג ק'),
אפשר פי שהבטיחו הטקום כך יהא טהירא ,אלא אמר שמא יגרום החטא .דור
י,)1"5 ;,
גיתן לו רסז וחש ,שנאמר גם את הארי גם את הדוב הכה עבדך
"
"
ס
(
אמר וכי מהאני ספון שהרגהי שלש חיות רעות הללו ,אלא שטא
ד
י
ת
ע
דבר
לאירע
ישראל ועתידין להנצל עלידי
 ,לכך הוא אוטר והיה הפלשתי הערל הזה כאחד
מהם (מס סס) .מרדכי ניתן לו רמז והש ,שנאטר ובכל יום ויום מררכי מתהלך,
אסר אפשר לחסידה זו,שתינשא לערל זה ,אלא שמא רבר עתיד לאירע את ישראל
זעתידין להנצל עלידיה ,סיד ויודע הדבר למרדכיויגד לאסהר המלכה ,ולפיכך הוא
מטריח עליה שתבקש רהטים מן המלך;

כי

הערוהוהקונים
על ( :ODDעד) 6ער ר' "3 63ל כסגל .נגררת עני5ס ט"ו ע" 6ו6י 15פיסו 5 Srh 65גניס עכלן
( 1'hDנסינין ע( סק(קלי ,ופילס רס"י 61י(ו"יסו דני1" 6( 56
( 5ססינ מקחתי ,ונר
י
יפל:סיו
גו
3ג
3רכסגי ,ונס 3גמר 6ונגיגס כ"י ג6מל :(6ר ר' 6ג3 6ל כסנף ו
 1nphגסות שי
ר ר'
"ו6י5ו סחך  65ק:(6ר ליס" סס סוקפוס סעקרר( :וגס) דוורו "כריס .תזרם פיס 6חייס ,וכן
סול גריוןדי"ס פ" ,)3ופוגש (ילקיחו לפו) רטטי ופס .ים
י
ססרסיכנינרפסי6יורסורחגו,סקווגרןםסני
ספח 3יגיסון.סגי
חס6
סקנ"ס סו6י 5הרגו 6גי נעמס
מ ליי)לי
סיליי
יו 63ני5קוט ,ועיין " 63גליון סס סערם ג1ח ,ו3תרנוס ריסון ) OD ?tphוכד
י3סס ,וכן (:
עסמסה
ו;6ןתגו
 hD'D7ית ההן דסעיס וניכל פל ונסק לות 6קתר ותקף רונ;יס 3יס
"ה1ת*
ילי
כו
י' ,פור"6
קו
וג
ן תיכבל וג3רי 56מ65כי 6וחויבו לקריני 'מ פחגו:י בסתר( :וגח) ר" 6כיון מסי
ת טוחקח .מיס 6חריס ("5ס ע" ,)3ומו 63כילקוט( :ג) ר' שליעור
ס"נ((( :טן 6תר 5ס 6ם"
3 q'Qפלפ ,ועו 63ני5קוט ונסלת רמו רס"ו
יקוער וס  7Dhייר3פס כגיסן  o~sרמז.
וניקוט סמ 561ימה  rt~pכסס סו:כי5מ"1 ,פתכ1י
63
ויעי
לפי3סג;ין 6חר כעדרם בסתר רגע פ"י

עיי

י3י

סעי

פסיי

בוען ,ו3מכי5ח 6סנירס 6י'  9rD'Shסו:ורכ'3 :כ"' 6קסע"רר
ע"וקרח  :iflr1רוס וס55ס יענפו 5יסוןיס וומקוס "חר 11 .סווגי5ס 6ין כסות  03סס6 ,נל רעדתו
(קר 6כקוס ,סגנונך וי6יור ה' מגס מקוס 5ח' (סעוח
תכעיס 3ס ,ונכ 16בוזרו מסו ס5
 ,ומן עורונו מקומו,
"5ג כ" ,)6ולולס גקר 6סעו ס tDS tolp,,~tipo 5ססו 6מקותו.ס,כויירו
סכ5 5ריכין 5ו וסול "3ס ויגו (ריך 5סן ,ו65 65חד תרן5 ,כך גוער רוח וסלבס יכמור 5יסוריג)
עונקוס 6מר ,כקותל ע"ה סמם סגקר 6ווקוס :ועור רמווכו חנו:יס גס ונכון י63היולך ומען היום
י חי13ת ססס סנכנר! ,ותר לך מנכח
י"ת ססס סגכגך :ועור זוככן כי כלתה (6יו סרטה סיס
~OD,
מסננררס סוס גמ 65פס סוקפס

יי"3י
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א-טמר

מג

[סו]דשאיך אסתר להשיב אלהיררכי( .ג )6טה הוא להשיב ,דברים טובים ,רצתם
ניחומים ,כענין שנאסר ונפש אוזניו ישיב (עכלי כ"ס י"ג):
,
ם
י
א
צ
ך כנוס את כל חיהודים הנמצאים בשושן:( .ג) סה'הוא הנמ
אותן
[טז]ל
שאכלו בסעודה הם יצוטו :וצוטו עלי וגו' ומלשת ימים( .גג) אמר לה
מרדכי והלאיום השלישי פסח הוא ,היאך יתענו ישראל בו ,אמרה לו זקן שביהודים
זו היא ח5מתך ,אם אין ישראל פסח למי ,ומי יעשה פסה ,מיד שמע לה ,שנאסר
ויעבר מרדכי ,סה לשון ויעבר ,שעברעל מצות הפסה ועשה תענית :כש אני ונערותי

אצום כן( ,ג )-ואעפ"י שאני טתה כדאי הם ,שנאסר וכאשר אבדת) אבדת),
(גס) כאשר אברהי מבית אבא כך אובר סטך :ובכן אבוא אל המלך אשר לא.
כרה .טא .אשר לא כדה:( ,י) אמר ר' ירמיה בר אבא יטך כדת יום ויום דאילו
כל יום ויום באונס השהא במצין :
[יז] ריעולך טרדכי )).( .אמר רב שהעביר יום טוב ראשון של פסח בהענית .ושמואל
אטר דעבר ערקוטא דטיא (;מ) ביוסא דפסחא :ויעש ככל אשר צותה
עליו אסחר:( ,ס) מה עשה פרדכי ,הלך וקיכ,ן כל תינוקוה של בית רבן לבית
הכנסה ,וענה אותן בתענית ,והלבישם שקים ,והושיבן על האפף ,והיה צועק ובוכך
לילה ויום הוא והן ,וצוה אוהן מדרכי ,אטר להם צעקו בקול גדול ,והמן הרשע
מה עשה בשמחת לבו( ,ס)קצין ארז טגינת הכיהן שארכו הטשים אמה (hD) ,ורחב(
שתים עשרה עמה וזרה ,והוציאו בהלל וזטר, ,והכינופנל פתח ביתי ,וחשב בדעוכי
ואמר בזם; שיגיע קריאת שסע של שחרית תילה אני את מ-דכי ;ליו ,הלך תם!
הרשע וטצא את כררכי שהוא יושב בראש ,והינוקית של בית רבן לפניו ,וספסרש
ראשו וראשיהן כעפר ואפר ,וחגור שק במתניו ובכ-תניהן ,והם סופרין וצועקין
וצוה הטן וטנו אח ההינוקות וטצאן עשרים ושנים אלף ,וצוה יה"ו"יד

ובוכיי

הערוהותקונים

סס 0ג5חוסו ,כיס.י נקי6ין נמעוח :ועוד יודתן .וכנ ,ה זיגגו מיה גי סיפי תינוע ס0ס "נכנן
ד ה" 6ו'ו
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אסתר

עליהן שלשלאות של ברזל וחבלים ,והפקיד עליהם שופרין ,ואמר הללו אשחוט
אותן החלה ,ואחר כך אשלה יד כמרדכי ,ובאות אטותיהן כלהם וכמים לאכול
ולשתות ,ואומרות להן אכלו ושהו קורם שישחמו אתכם למהר ,והן נשבעין בחיי
מרדכי ,וסניחין ידיהן על ראשיהן ונשבעין שאין אוכלין ושותין ,אלא בהעניהינו
נמות ,והיה כל אחד גולל ספרו ונותנו לרבו ,וסשמיעין קולן בבכייה למרום כשתי
שעות בלילה ,ונשמע קול בכייתם לפני הקב"ה בטרום ,אמר הקב"ה למלאכי
השרת בכיית קטנים אני שומע קטניגדיים וכבשים ,באותה שעה עמד סשהלפני
הקב"ה ואסר לפניו רבונו של עולם אבי יתומים ודיין אלמנות ,לא נדיים ולא
כבשים הם ,אלא קטנים עמך ישראל ,שהם שרויין בתענית שלשה יסים ואמירין
כשלשלאות וחבלים ,ולסחר נשחטים כגריים וכבשים ,ולב אויב .שטה ומחרף
ומנאץ את תורתך ,מיד נתגוללו רחמיו של הקב"ה יקב"ה ,והיה כוכה לקול בכייתן,
ואלמלא מקרא כתב אי אפשר לאמרו ,שנאסר ורטוע תדפע ותרד עיני דמעה כי
נשבה עדר ה' (ירווי' ייג י" ,)1והפך עצת הטן הרשע וטחשבהו ,וגדע קרן רשעים,
זהרים קרנן של ישראל (סג) אסר ר' הלבו סיום שחרב בית המקדש אין העולם
מתקיים אלא בשביל תינוקות של בית רבן ,ואף מהשבת המן הרשע לא בטלה
אלא בשבילם ,שנאמר טפי עוללים ויונקים יסדת עוז (תטיס ח' ג') ,ואומר סורו
טמני כל פועלי און כי שסע ה' קול בכיי (סם י' ט') ,מיד שמחו עליונים וששו
תחתונים ,והורו וברכו לפי שאסר והיה העולם ,שנאסר יודוך ה' כל מלכי ארץ
(סס ק"5ח ד')( .סג) אמר ר' אליעזר גדולהתענית יתר מן הצדקה ,שוה בגופו וזה
במסונו .ואמר ר' אליעזר מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה ,שנאסר גם
כי אזעק ואשוע שהם תפלתי ('6כ 0ג' ח') ,ואעפ"י שננעלו שערי תפלה שערי דמעה
לא ננעלו ,שנאסר שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש
,

(חס5יס ~ DUי"ג):

פרנסה ה

י ביום השלישי )"( .זו היא להם לישראלטעונים שאין שרויין בצעריותר
[א]דידו
משלשהימים )3( :ותלבש אסתר מלכות .בגדי מלכות מיבעיא ליה ,אמר
ר' אלעזר אמר ר' חנינא מלמד שלבשתה רוה הקורש ,כתיב הכא ותלבש אסתר
טלכות ,וכתיב התם ורוח לבשה את עטשי ראש השלישים (יס" 6י"ג '4ט) ואמר
ר' אלעזר אמר ר' חנינא לעולם אל תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך ,שהרי שני
גדולי הדור בירכום שני הדיוטות ונתקייטה בהן ,ארונה דברכיה לדוד ה' אלהיך

הערותותקונים

סעיד "נ וי"ג( :קנ) 5ער ר' ק .135תו 6363 63גליון סס ג'3 :סיגוייס ,ונגערת מגס
י
י3
ק"
ע"ג עונת 3סס ריס נקים ס6על  olcnל' יסוןס גסי6ס( :סנ) 6ער ר' 3 .9tDSbרכומ ל' 3ע
":
( )6זו ס'5 6סס "3 ,Sb~D'Sר פכ"6 6ות 5 '1עו5ס '6ן סקנס ווג'ח 6ח ס5ויקיס ג5רס ס5סס
יעיכ .ונסויט סוטול כ"כ 6וח ס' ,וטווס aDSDיטיס סכין סק"3ס ונגיח 53 Sb~D'Sר 0יוסר
עםל:ס יגייס631 ,ססר ר3ס סיט 6ומ  '3וימי כיוס סס'5סי 5ע51ס 6ין ' Sb9Dגמוגיס 53י 0יוחל
עס5סס יפיס )3( :וח35ם שסחרוירכוס כגר' מלכוח 5 b'DJ'Dיס "6ר 56טוי "6רקגיג .6וכעוכן
6רר גופף ס"35, 0ם,
כ 5סט6פריס סל 6חריו סעוג6יש ~0 IWDו 6נמגי5ס ס* 1כ' 6ונע"' 6קספ
גרכ"ס ,כעמס3 ,ס'ס5 ,ייזק"1 ,ס ,עטר"0י  ,' IW'Dוו 0קינון ע 5סוו6עריס סעוג6יס 3סס ר'
 1rDSbטימר  01DDר' חגיגה 5113ח  "D)Seכוון ע 5סוו6על סר6סון ע5פר 3 .onD3SDמ5מ ,ירכס"
גוון 5ע6מר מסגי  56ח3 60רכח סזיוס3 .ע5ח "כסיס" כוון (5נ*ער סס'5סי "סיפם קילס והח"כ

טחו
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אברת

פרשה ה

אסתר

כר

ירצך (א"כ כ"ז כ'נ) ,דריוש דברכיה לדניאל אלחך די אנת פלח ליה בתדירא הוא
ישיזבינך (יני'1 56י"ר) .ואטר ר' אליעזר אמר ר' חנינא בוא וראה שלא כמרה
הקב"ה מרת בשר ודם ,מדת בשר ורם אדם שופת קדרה ואחר כך נותן לתוכה
מים ,אבל הקב"ה נותן מים ואחר כך שופת קדרה ,שנאמר לקול תתו המון מים
בשמים (ירעי' י' "ג) .ואמר ר' אלעזר אטר ר' חנינא כל האומר דבר בשם אומרו
מביא גאולה לעולם ,שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי .ואמר ר' אלעזר
אמר ר' הנינא צריק אבד לרורו אבד ,משל לארם שאברה לו סרגליות כל מקום
שהיא הולכת מרגליות שמה ,והיא לא אבדה אלא מבעליה .ואסר ר' אלעזר אמר
ר' חנינא טאי דכהיב וכל זה איננו שוה לי ,מלפד שכית גנזיו של המן חקוקין
לו ם לבו ,ובשעה שראה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך איפר וכל זה
איננו שוהלי
 .ואסר ר' אלעזר אסר ר' חנינא עתיד הקביה לעשות עמרה כראש
כל צריק וצדיק ,שנאמר ביום ההוא יהיה ה' [צבאור;] לעטרת צבי וגו' (יגעיי סח
ס') ,מאי לעטרה צבי ולצפירת תפארה ,לעושים צביונו ולסחכימ לתפארתו ,ינול
לכל ,ת"ל לשאר עסו,סי שמשים עצמו כשיריים .לרוה משפט[ ,זה הדן את יצרח.
וליושב על המשפט ,זה ריין שרן דין אמת לאמתו .ולגבורה .זה המתגבר על
יצרו בכל יום ,משיבי מלחמה ,זה שנושא ונותן במלהטתה של תורה .שערה ,זה
המשכים והמעריב לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ,אמרה מד ,הרין לפני הקב"ה
רבונו של עולם וכי מה נשתנו אלו מאלו ,אמר לה ,וגם אלהביין שגו ובשכר
תעו פקופליליה (י:עי' כ"ח סי) ,ואין פיקה אלא גיהנם ,שנאמר ולא תהיה זאת לך
לפוקה (ס" 6כ"ס ל'[ ,)6ואין פלילה אלא דיינין שנאמר ונתן בפלילים (סעומ מ.])6
(ג) תנו רבנן ארבעים ושמונהנביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל( ,ו) ולא
הוסיפו על התורה ולא פחתו פן ההורה ,חוץ ממקרנו סגלה ,מאי דרוש( ,ס) אמר
ר' חייא בר אבין ואיתימא ר' יהושע כן קרחה (י) קל וחומר טה מעבדות לחירות
אמרו שירה ,ממיתה לחיים לא כל שכן ,ולימרו הלל( ,ו) אמר ר' יצחק לפי
(ח) שאין אומרים שירהעל נס שבחוצה לארץ( ,ט) מתקיף לה רב נהמן בר יצחק
הרייציאת מצרים נס שבחוצה לארץ ,הוא,וקא אמרינן ,ההמ כי האי מעמא (י)ער
שלא נכנסו לארץ הוכשרו כל הארצות לומר שירה .רג נתמן אסר קריאתה
זו היא הלילא .רבא אסר בשלמא התם הללו עבדי ה' (שליס קי"ג"י) ,ולאעבדי
פרעה ,אלא הכא הללו עבדי ה' ולא עבדי אחשורוש אכתי עבדי אחשורוש נינהו
הלכך לא אפרינן הלילא בפורים בין לרבא בין לרב נחסן קשיא ,עד שלא נכנסו
לארץ הוכשרו כל הארצות לוטר שירה ,כיון שגלו חזרו להכשירן הראשון ,ותו

הערותותקונים

(ומן לטכס עיס .נסלם ,גססיכיו
ן 5ע6ער סרג'ע' ס"וער ך3ר נסס פותרו3 .מ5ח "מיק" כוון
5ע((6ר סתעיסי פריק 36ך לדורו3 .סלמ " "orכוון 5ע"ער ססט' '1כ 5וס ('6גו סוסלי3 .ע5ח *עטרם"
גוון 5ע:(6ר סטניעי עתיר נקנ'ס לעסות טערס 3ר6ס כל גריון( :ג) תגו שגן מ"מ ג3י6יס כו',
ן סס~רס3 .גונר 651 6פתחו ו 65סוסירו
עגילם י"ך ע*( :6ד) ול 1D'pl~ 6על סחורם  651מחסויו
ט 5עם טכהוג כתורס( :ס) "6ר ח"3 6ר 35ין ו6יתימ 6רינ"ק .וכגערך "6ר ח'י3 6ר צנין""ר
'פוסע 3ן קלמ
ף '5נ
"ס( :ו) ק 5ומועל .גן סגים ס"3ח וכן 3 610געל 6כ"י כמו ססו"73 63ק(י
ע'( :)6ז)
ער ל' יצחק3 .גוור 6חסר מס ס6וער ,וכן מגיס ספח ,וכן סו 6גס 3גער 6כ"י
ועיין י'ק
:
)
ח
3
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6
.
ס
ר
י
ס
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י
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ו
ו
6
5
5
ס
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י
פ
ס
)
ט
(
:
עסקיף
)JDP
3ר ' tpeגן סו3 6גער 6כ"י ,ועיין כד"ק סס (ל"ג ע" )3וכסערם ח'( :י) עד  650ג;גסו 65רן
"וכסרו כ 5ס6ר15ח לער סילע3 .גער 6וס 6מנק ווסגכנסו 65רן  65סוכסרו כ 5ס6ר5וס תוער
מילס
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אנשת

פרשה ה

יתר

לא איכא. ,והא כתיב ויהי איש אהד מן הרטתים צופים (סע'"6
שנתנבאו להן לישראל,מהוי סובא הוו ,כדהניא הרבה
אבהו אהד טסאתים
~'DISלישראל כיוצאי מצרים ,ואמרי לה כפלים כיוצא מצרים,
נביאים (יג) נתנבאו להם
נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ,נבואה שלא הוצרכה לדורות לא' נכתבה( .ינ) ר'
שמואל בד נהמני אומר פן הרמחים משתי רומות צופות ורואות זו את זו ,אטר
ר' חנין אמר ר' אדם הבא מבני אדם שעוסדין ברוטו של עולם ,ומאן נינהו בני
קרח ,דכתיבובני' קרת לא סתו (נעוגל לוי"") .ותאנא משום רבותינו אמרו סקוס
נתבצר להם בגיהנם וישבו עליו :מאן נינהו שבע נביאות ,שרה ,סרים ,דבורה,
כ"ט),
הנה ,אביגיל ,תולדה ,אסתר ,שרה דכתיב אבי מלכה ,ואבי יסכה (נל6סית
"
"
י
הקודש,
אטר ר' יצחק יסכה זו שרה ,למה נקרא שסה יסכה ,שסוכה ברוה
וכן
הוא אוטר כל אשר תאסר אליך שרה שסע בקולה (:ס כ'י 6י" .)3ד"א יסכה שהכל
סובין ביפיה ,וכן הוא אוסר ויראו אוהה שרי פרעה (גרומיםי"כ ט"ו) .מרים ,דכתיב
אטר רב
ותקף מרים הנביאה אחות אהרן (ממות ט"ו כ') ,ולא אחות משה( ,יי)
אהות,
עמרם אסר רב ואסרי לה אמר רב נהמן אמר רב מלטד כשהיתה
אהרן
היהה מתנבאה ואוסרת עתידה אטה שתלר בן שטושיע את ישראל ,כיון שנולד
סשה נתטלא כל הנית אור ,עטר אביה ונשקה על ראשה ,אטר לה בתי נתקיימה
נבואתיך( ,סי) כיון שהטילוהו ליאור עטרה אמה וטפחה לה על ראשה ,אמרה לה
בתי נבואתיך היכן הוא ,והיינו דכתיב ותחצב אחותי טרחוק לדעה (:עות  '3י'),
לידע טה יהא בסוף נבואתה .דבורה ,דכתיב ידבורה אשה נביאה אשת לפידות
(סופטיס ר' ד') ,פאי אשת לפידוה( ,טו) אמר ר' יצהק אמרי דבי ר' אטי שהיתה
עושה פתילות לטשכן שילה(,ויושכח) [והיא יושבה] תחת המר דבורה (סם סס סי),
אטר שכעין בן אבשלום תחת משום ייחוד.( ,ו) מה תמר זו צילה מועם ,אף
תלמידי הכטים שבאיתו הדור היו מועטין ,מה תמר זה אין לו אלא לב אחד,
אף ישראל שבאותו הדור אין לו אלא לב אחד לאביהם שבשמים .חנה ,דכתיב
ותתפלל חנה ותאמר [עלץ לבי בה'] רפה קרני בה' (ס" 6נ'  ,)'6ולא רטה פכי,
דוד ושלמה נמשחו טן הקרן נמשכה מלכוהן ,שאול ויהוא נסשתו טן הפך לא
נמשכה סלכוהן ,אין קדוש כה' כי אין בלחך (סס מס  ,)'3אמר ר' יהודה בר
מנשה אל הקרי בלהך אלא בלותך ,בוא וראה שלא כמרת הקב"ה מדת בשר ודם,
מדת בשר ודם מעשיו מבלין אותו ,ואילו הקב"ה מבלה מעשיו .ואין צור כאלהינו
(סס  ,(ODאמר ר' יהודה בר מנשה אין צייר כאלהיני ,בוא וראה שלא כמדת
( ,)'6י )6ואמר ר'

הערותותקונים

ן 3ד"ע סס סעוס כ'( :י") 61תר ר' 36סו3 .גננר 6לפסיגו
סירס,ועיי
כ"י ,כונו סווו 63ש"ס סס; (י() (תגג6ו 5סס ליסר6נכייסילימתל"
ריס ולדלי לס כמליס
כט'1מ5ר6י" וכלריס ,כן סו hPQt:~ 6גס 3כ"' מנעלס עג'5כ ,ונל"ן ן"ס שכרס ג'( :יג) ר' סטי"ל
גר
סנפגיגו כן סו( 6גוררן כ"' ,ועיין 3ד.וע 0ס ,וכנוו כן :ל סמי:וייס
6וינלוכי'.
ר'םנ"
סערגחכמוונוי גכ"י ענעל6כג
יג
ונ
ס וסיין כר"מ( :יר) 6ננר ר 3עי!רס 8מל רב 61עלי נס 6מר רב גחען
6ו:ר ר( .סס ( '3וסח6ומ,
כ"י סג'לס6 6ער ר 3עמרם 6ונר ר ,3ו3נונל 5לסגינו הג'לק6
"
ר
מ
ג
נ
ן :סעי!וסו לי16ל טונוס  .Onbוכן :ו3 6גוור 6כ"י ,ועיין 3ד"ס,
6מר ר 3נחונן 6מל ל:3
)
ו
ט
(
כ.ו
ולסריגו 3גמר 5עוור 36יס6 (ru) :ער ר' יחק התרי ר3י ר' (6וי( .גמרה מסר וס ,וכש 3כ"'
ווגונר 6מנילן ,וכיין ך"ס 0ס סטרם נ'( :י ),עם חוור )5 1ילס עועט 6ף תלעיזי  otn)Pמחומס
מדון סיו ונוכטין) ,ס
(פג'גו ,ונת 65ג"כ ככ"י מגמרה עגילם ,וכיין נ"ט ונסטרה ס' ,וכל
ליס"
סס כונו 3 6100כ'י (נגונר 6עגילם ,ועיין כד"ק אנוגס חמן ):iD~D
ססיגוייס מגערה ס5פגיגו
סס סמובר וסור ג"כ

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

(אמדת

פרשה ה

14מתר

כה

טית בשר ודם צר צורה על גבי הכותל אינו יכול ליתן

הקב"ה מדת -בשר ודם,
בה רוה ונשמה מרבים ובת מעיים ,אבל הקב"ה צר צורה בתוך צורה ומטיל בה
רוח ונשסה קיבים ובני מעיים .אביגיל ,דכתיב והיה היא רוכבת על החמור
ויורדת בסתר ההר (ס" 6כ"ס כ') ,בסהר ההר מן ההר מיבעיא ליה ,אמר רבה בר
שטואל על עמקי דם הבא מכית הסתרים ,נטלה דם טחיקה והראתה לו לדוד,
אסר לה וכי רואין דם בלילה ,אמרה לו וכי דנין דיני נפשות בלילה ,אמר לה
האי מורד במלכות הוא ונסיר דיניה וקאי ,אמרה לו עדיין שאול קיים ולא יצא
מבעך בעולם ,אטר לה ברוך טעמך וברוכה את אשר כליתני מבוא בדמים (מס
כ"ס  t(JSSטאי סבוא בדמים ,גלתה שוקה והלך לאורה שלשה פרסאות ,אמר לה
השסעי לי ,אסרה לו ולא תהיה זאת לך לפוקה (מס סס ל')6ן זאת מכלל דאיכא
אחריתי ,אין איכא נמי ,אין מעשה דבת שבע ,וממקנא הכא הוא ,מאי והיתה
נפש אדוני צרורה בצרור ההיים אח ה' אלהיך [וגוץ והיה כי יימיב ה' לאדוני
[וגו'] וזכרת את אמהיך (סס מס כ"ט ל'  ,)6"5אמר רב נחמן היינו דאמרי אינשי,
איתתא בהדי שותא פלכא ,אי נטי שפיל ואזיל בר אווזא ועינוהי טפייפי .חולדה,
דכתיב וילך חלקיהו הכהן ואחיקם ועכביה ושפן ועשיה אל הולדה הנביאה (ע"נ
כ"3י"ר) ,מקום ראיכא ירסיהו היכי מתנבא הולדה ,אמריבי רב טשטא דרב חולדה
קרובה ירמיהו היתה ,ולא היה מקפיד עליה ,ויאשיה גופיה היכי שבק ירמיה
ומשדר גבי הילדה ,אסרי דבי רב פילא ספני שהנשים רחפניות הן ,ר' יוחנן אמר
ירסיהו לא הוה התם שהלך להחזיר עשרת השבטים ,שנאמר כי המוכר אל
' י"ג) ,אפשר יובל בטל ונביא יתנבא עליו שיבטל ,אלא
הממכר לא ישוב (יחוקו(י
מלמד שהחזירן ירמיהו ויאשיהו בן אסון פלך עליהם ,דכתיב מה הציון הלז
וגו' (ע" 3כ"ג י"ו) ,וכי סה טיבו של יאשיהו בבית אל ,והלא בית אל מעשרת
שבטים היתה ,אלא מלסד שהחזירן ירמיהו ויאשיה בן אסן מלך עליהם.
(ים) רב נחסן בר יצחק אטר סהכא גם יהודה שת קציר 'לך (יסוסע ו' י" .)6אסתר,
דכתיב ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלנות ,בגדי מלכות מיבעיא ליה,
ניט) אמר ר' אלעזר אמר ר' חנינא מלמד שלבשתה רות הקודש ,כתיב הכא
ותלבש אסתר מלכוה ,וכתיב התם ורוח לבשה את עמשי ראש השלישים (דס*6
י" 3י"מ) .אסר רב נהמן לא נאה להו יוהרא לנשי ,תרתי הויא בהו בנשי יהירן,
הדא שסה זיבורתא וחדא שטה כרכושתא ,זיבורתא כתיב בה ותשלח ותקרא לברק
' ו') ,ולא אזלא איהי לגביה ,כרכושתא כתיב
בן אבינועם מקדש נפתלי( ,מוסטיםי
בה ותאמר להם כה אסר ה' אלהי ישראל אסרו לאיש אשר שלח אתכם אלי
(כ"כ כ" 3ט"ו) ,ולא קא אמרה להו אמרו למלך( .כ) אמר רב נחמן אטר רב הולדה
מבני בניו של יהושע בן נון היתה ,כתיב הכא אשת שלום בן תקוה בן הרחם
(סס סס י"ר)( ,כ )6וכתיב התם ויקברו אותו בגבול נחלתו בתסנת מרח בהר אפרים

הערותותקונים
ו:ע 65ג"כ גכ"י מגעלכן
 3גחען 3ר '(חק
(יס) י
6מר עסכ *6ננמר 6חסרים כמלוח "3ר י5חק"י
גענ"יס גס נכ"י מלמגינו עלס
ענינת ,ועיין 3ן" 9סס ,וכ( סעיט"ס
נונו גכ"י
(6ור ר'מסני" על(ור שלכפיס רוס סקורפ .כע
ל"לפגעו ספר
3גפר5
מנערץ כעי( :יט) 6מר ר'
ף ל"ו ט"י :).לב) 6עך ר 3גאלון 6ער
סס סיורר ,וגפרי גס (כ"יS.hפWגtפ~ר 5פגילס ,סורשיגי"ן ר"ס(י
רג3 .גו(ר 6לפגינו "סריס סוו(ומ *(6ור רכ" ,וגמ 65מב ככ"' מגהרץ עג'(ס ,כונו סס 631גדינו
נגנול גתלסו (סמנת סיס 3סר שפריס וכס'נ 3סעגס חרס.
סס? ה )5ופסע סססויהרו
כ"ס
]4
אגרת עתר

יופי
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(יסוסעט"ו ל') ,וכתיב [בתמנת] חרם (סיפטיס  '3ט')( ,כנ) איתביה רב בר ;ינא סבא
לרב נחסן ,ואמרי לה רב עננא פבא לרב נהמן ,שטונה נביאים והם כהנים יצאו
ואלו הן :ברוך ונריה שריה מחסיה הלקיהו ירמיהו חנטאל שלום.
מרחב הזונה,
"אף חולדה [הנביאה] מבני בניה של רחב הזונה [היתה] ,כתיב
אומר
ר' יהודה
ג
(
הכא אשת שלום בן תקוה (מג כ" 3י4י) ,וכהיב את תקוה חוט השני הזה הקשרי
בחלון (יסוקע  '3י9ס) ,אמר ליה עניא מבא ,ואסרי לה פהיא אוכפא ,מינאי ופינך
הסתיים שטעהא ,דאיגייר רחב ונסבה יהושע ,ומי הוי ליה זרעא ליהושע ,והא
כתיב נון בנו יהושע בנו (וסע  '1כ" ,)1בני לא הוו ליה כנהא הוה ליה ,בשלטא
אינהו מיפרשי ,אלא אבהתייהו מנאלן ,כדעולא דאטר עולא כל מקום ששמו ושם
אביו בנביאים ,בידוע שנביא בן נביא ,שמו ולא שם אביו ,בידוע שנביא ולא בן
נביא ,ומי ששמו ושם עירו מפורש ,בידוע שהוא מאותה העיר ,שטו ולא שם עירו,
בידוע שהוא מירושלים ,במתניתא תאנא כל שמעשיו סתוטין וטעשה אבותיו
סתוטין פירט לך הכתוב באהד מהן לשבה ,כגון דבר ה' אשר היה אל צפניה בן
כושי בן גדליה בן אטריה בן חזקיה (5סגיס  ,)'6 '6בידוע שצדיק בן צדיק
(כד) וכל שמעשיו סתומין ומעשה אבוהיו סתומין פירט לך הכתוב באחד מהן לגנאי,
כגוןויהיו בחדש השביעי בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה (ירע"
ע"( ,)'6 6כס) שהעביר טזרעו למולך ,בידוע שרשע בן רשע( .כו) אמר רב 0לאכי
זה מרדכי ,למה נקרא שסו מלאכי ,שהיה משנה למלך ,מיתבי ברוך בן נריה
(כו) ושריה מן מהסיה וירמיהובן הלקיה ודניאל איש חסודות ומרדכי בלשן והני
זכריה ומלאכי כולם נתנבאו בשנת שתים לדריוש( ,כס) קא השיב מלאכי וקא
תשיב סרדכי ,תיובתא ,תנוא ר' יהושע בן קרחה אוטר סלאכי זה עזרא ,ורבנן
אטרי מלאכי שסו( ,כס) אמר רב נחמן בר יצחק טמתברא בטאן דאמר מלאכי זה
עזרא ,הכתיב ביה בנבואתא דמלאכי ,בגרה יהודה וגו' ,וזאת שנית העשו כסות
דמעה את מזבח ה' וגו' ,ואסרתם על מה על כי ה' העיר בינך וגו' 3על5כי  '3י*נ
י"ך)( ,ומן) [וסאן] אפריש נשים נכריות מישראל ,עזרא ,דכתיב ויען שכניה בן
יחיאל סבני עילם ויאמר לעזרא וגו' (ע1ל 6י' גי) .תנו רבנן ארבע נשים יפיפיות
היו בעולם ,ואלו הן :שרה ,ורחב ,אביגיל ,ואמהר ,ולמאן דאפר אסתר ירקרוקית
היתה ,טפיק אסתר ומעייל ושהי( .ל) תנו רבנן רחב בשמה זינהה ,יעל בקולה,

הערותוהקונים
ניס 3גער 6ג"' ,כחו סע 531נך"ס ,וע"ס סערת ז' (יף ל"ו ע" ,)3ו3גתר5לסגינו גומר רק וכחיכ
קנ 6לר 3גחונן וקערי לס ר'  h::Dסנ 6ערגגתתן.
תסס כמהגח חרס( :כ )3שמניס רנ 3ר
ג"ליתד 3גמר ,5וכן ל3 6310 6ך"ס ,ודין קעק מסיס
י"
ען
מעלוס ,וציורי לס ר' עגג 6ק 63לר 3גלע
לסגי סעקרר טוו גוסס סגי 3גמר ,6שחר סיס כתוו רכ עיגם ,וכגוקמ סגי רכ טגג ,6ועיין עם
מסעיר  013סר3 3על ו.ק גסערס ח'( :בג) וצלו מן נרוך מריס .כאדל סוס עוגם נעכ גשי
ועיין גיחכו מס סירס מ'( :כך) וכל סעטסיו סתועין ומעסם"נוחיוקסועין .כן מגיס סג"מ 3גער6
סס גנליון ,וכן סו3 6נמר 6כ"י ,ועיין נד"ס (דף ל") ע"( :)6כס) ססעניר תולעו לעולך .כ"ס
3נטי 6כ"י ,ועיין  0"73סס( :כו) 6ער רג מלחכי 1ס ו:ררכי3 .נער 6לטג'גו 6ער ר' גמווןי 6כל
נגמרת גצי סו 6כמו ססכי 6סווקךר ועש נד"ק( :כ)) וסריס 3ן תחקיס .כ"ס 3נער 6כ"י ,וכגפרת
לפג'גו וסריס כן וכעסיס ,ועיין 3ך"ק (כ"ז ע"נ)( :כס) ק 6מסיג מלסכי וק 5מסי ווררכי,.ס
יר 3גממן 3ר
"ס? 3גער 6לסגינה וגווה ג"כ ככ"י ונגערת הפילס ,ועיין 3ד'ס כס :לכס) 6ער
יונקי 3געי 5לפגינו 5ער ר 3נקמן ,הגיס סס כגליון מ' ע"' רכ נחונן 3ל ישק ,וכן סו 6כן
גגער 6כ"י ר 3נחמן כל '5מק ,ועיין ר" 0מס( .ל) מגו רוגן .הפילס מס ט9ו כ":6
6על
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וביגיל בזכירתה ,מיכל בת שאול בראייתה .אמר ר' יצחק כל האוסר רחב רחב
סיד נקרי ,אמר ליה רב נחמן והא אנא קא אמזנא כמה זיסני רחב רחב ]blSi
(איכפת לי] ,אמר ליה ביודעה ובמכירה קא אמינא .והעמור בהצר בית המלך
ס כ39
הפנימיה .עמדה להתפלל ואמרה הצילה מהרב נפשי .מיד כלב יחידתי (מסרי
כ" )65( .)6אטר ר' לוי ניון שהגיע לבית הצלמים נסתלקה סמנה שכינה ,חסרה
אלי אלי לטה עזבתני (סם סס  ,)'3שמא אתה דן על שוגג כמזיד ,לא באתי לכאן
אלא שוגגה ,או  NDWמפני שקריתיו כלב דכתיב הצילה סתרב נפשי סיד כלב
יחידתי (סס סס כ" )6חזרה וקראתו אריה ,שנאמר הושיעני טפי אריה (סס סס כ'.)3
(5ג) ד"א אסרה אלי אלי למה עזבתני .וכתיב עוד בענינא מבטן אמי אלי אתה
(סס סס י" ,)6למה נאסר אלי שלשה פעמים ,אלא כך אסרה אמהר לפני הקב"ה,
רבונו של  D~lpשלש טצות הזהרת על הנשים ,שמא אמתך עברה עליהן[ .ד"א)
אלי אלי לטה עזבתני5( .ג) לסה נשתנה עלי סדר האטהות ,שרה עלידי שלנוה
אצל פרעה לילה אחת הלקיתה אותו ,שנאמר וינגע ה' את פרעה (ני6סיס  Jesי*ז),
אני כל הימים הללו אצל הערל הזה ,ואין אתה מלקה אותו ,ולא מצילני מידוד
[ד"א אלי אלי] לטה עזבתני ,שמא שכחתני כעומר השכוה ,שכתיב בו עזיבה,
שנאסר כי תקצר קצירך בשרה ושכחת עומר לעני ולגר תעזוב אותם (וגייס מר
"'.ט) ,לכך נאמראלי אלי למה עזבתני5( ,ד) ד"א אלי אלי לסה עזבתנק אמר (רב
נהנא) [ר' אבא בר כהנא] כך אמרה אסתר רבון העולמים בתבת בתורתך שלת
תשלח אה האם (ס :נ" 3ו') ,ואני ועמי אם על בנים רוטשה (דומע י' י"ד) .ד"א
אלי אלי למה עזבתני ,אמרה אמתר לפני הקב"ה רבונו של עולם כשכעסת על
מלכות הרשעה לא כתבת להכרית עולל ( r1~Dירסיס ט' כ') ,שטא מבית הספר
לאו ,בחורים מרחובךת (סס טס) ,שמא מבתי כנסיונם ומבתי מדרשות לאו ,ויעל
(ה') עליהם את סלך כשדים ויהרוג (את) בחוריהם בחרב [בבית מקדשם] (רס'נ.
"5ו י" ,)1לאיזו אוטה עשיתכן5( .י) ד"א אמר ר' יורה ב"ר מימון אמרה אסהר
לפני הקב"ה רבון העולמים כתבת בתורה ,ושור או שה אותו ואת בנו לא תשהמו
ביים אחד(ו-קי 6נ"נ כ"ס) ,ואני המן הרשע גור להשמיד להרוג ולאבד טף ונשים ביום
אהד,לאיזו אוטה עשיתכן )15( .ד"א ר' ברכיה בשם ר' לוי אמר אמרה אסתר לפני
הקב"ה רבון העולמים עצמות חסורים נתת להם קבורה ,ואני אין מקבר להמה:
חמורים אלו המצרים ,בשעה ששקען בים היה הים נוערן ליבשה ,והיבשה נוערתן
אל הים ,מפני שהיתה מתיראה שלא יבקש הקביה טנינם סירה ,עד שנשבע לה
הקב"ה שאינו טבקש מנינם מידה ,שנאטר נטית ימינך (סחוסט"ו "() ,ואחר תבלעמר
הארץ (סס סס) ,מה הוא נטית יטינך ,לשון שבועה ,כענין שנאסר וירם ימינו
ושמאלו אל השטים וישבע בהי העולם (ריי 56י* ,)'1 3לאותם שכתוב בהם אשר
בשר חטורים בשרם ) ihprntכ"ג כי),נופיע להם קבורה ואנו להשמיד להרוג ולאבד.
ואין מקבר להסה ,לאיזו אומה עשית כן ,לכך נאמר אלי אלי לטה עזבתני:

הערוהותקונים

(6 )65ער ר5-,וי ,עגיל ט"ו ע )35( :34ד" 6תונס קער  'Sbנ' מעמיס .עורס סו"ט עתור כ*3
6ות ע"ז ,גסס נתערס עיט מעירותי כי עונך 63ו" 1ס' ח5ס ט" רכ"ס 3סס סמררם סו'פ:
י עור שלמסוה .סויט סס גע6וור "63 1'1DSDוס סיגוייס5( :ר) ד"6 6על ל3
(5ג) 5מס גססגס כ5
גסג 6נך כמרס 6סחל .קודרם  DtlDוכקמול כ"ג 6וס סקי וכן גסגס כתורס 6יכס פ" 6קיי "5ז
 stonnnכר דמך ר' יווני מע5מי ,6וים סיגוייס ,ויס לתקן סע6ער ס5פגיגו עפיי סעררס'ס סג*:5
ן 6ו:רס 6ססר .גסגס ג"כ סס 3סיגוייס )15( :ו" 6ר' גךכי' כססו
(5ס) "6 6"7ר יוך3 6רעיניו
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כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בהצר נשאה הןבעיניו (rs) .זוד
נב].דילו
י שאסר הכתוב אל תשמחי אויבתי ליכי נפלתי קמתי כי אשב בהושך-
לי ,אני שטחה למפלתי יותר סטך_,
ה' אורל (מיכה ו' מ') ,אל תשטחי אויבתי
ילתי קמתי ,וכן הוא אומרכי שבעיפול צדיק וקם (עמלי רר ע"ז) ,והרשעים
למהכי נפ
פעם אחת הם נופלים ואין עוטדין ,שנאמר ובאתה יבערו ויכמלו (ירסיס " ח')4
(לח) וכך אמרו חכמים מתוך כעס רצון ,שנאמר הרף טמני ואשטיים (דנייס ט''.ר),
(לט) ובסוף הוא אומר סלחתי כדברך (געד3ר י"ר כ') .מיסוך רוגז רחמים ,שנאמר
הזכור (חנקוק נ'  .)'3מתוך צרה רווחה ,שנאמר ועת צרה היא ליעקב
ברוגז
ופזרנה יושע (ילעיס ל'  .)'1מתוך נפילה קימה ,שנאסרכי נפלתי קמחי (עיכס ז' מ').
טתוך רתיקה קריבה ,שנאמר והיה בטקום אשר יאמר להם לא עסי אתם יאסר
להם בני אל הי (מוסע  .)'6 '3מתוך אפילה אורה ,שכן כנמה ישראל אוסרתכי
אשב בחשך ה' אורלי ועיגם ו' מ') ,ואימתי היו יושבין בהשך ,הוי אומר ביטוי
המן .שכיון שאמר המן למלך ישנו עם אחד וט' ,אם על הטלך מוב יכתב לאבדם,
ויקראו .סופרי המלך וגו' .באותה שעה השך העולם על שונאיהן של ישראל,
שנאסר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים ,והיו ישראל מונין
את השעות ואומרים כמה נשאר לנו לחיות ,והיו חייהן תלויין ,כסו שנאמר והיו
חייך תלואים לך מננד היגריס כ1מ פיו) ,יש לך אפלה גדולה מזו ,ומתוך כך האיר
להם הקב"ה ,וכן הנביא אומר העם (היושבים) [ההולכים] בחשך ראו אור גרול
('סעיס ט'  ,)'6ואף אסתר כיון ששמעה באותה נזירה חשך עלי
י
הטנהיע,ולם ,והתחילנ
אמרה
עורגת בתפלה לפני הקב"ה ואומרת רבונו של עולם אל תרחק מ אימתי
כך ,בשעה שנכנסהלפני אחשורוש שלא ברשות( .ע) אמרו [הכמים] אחשורוש היה
יושב לפנים משבעה (ע )6קנקילין ,וכל קנקל וקנקל עשר אמות ,וכיון שנכנסת
אסתר נשא עיניו וראה אותה ואסר חבל על ראבדין ולא סשתכחין ,ושתי הייתי
שולה אליה כמה פעמים עד שהיתה נכנסת ,וזו טעצסה נכנסה ,סיד נהן לה הקב"ה
חן ,דכתיב ויהי כראות המלך (הקמר ס' ג') ,בראות אין כתיב אלא כראות ,מלטד
שסמרו הטלאך וראה אותה בעל כרחו ,שנאטר ויושם המלך לאסתר וגו' ) ODסס)ש
(ע )*6והיו בניפלטין מבורין שהיא נהרגת ספני שנכנסה שלא ברשות לפני המלך,
ואף היא נתייראה באותה שעה ואסרה רבון העולטים אל תרחק מטני (הליס ג4נ י".,)3

יחם

הערותוהקונים

לן לוי .סמלות לגסס רי לוי" חקרים 3סהע ונעדרם 6יכ 0טס ,ועיין גונדרם יו"ט סס כסעלוע
6ל חסמתי .געגע גקנגון 5חר נעולם סויט ערעור כ4ג 15ת ו' ,וגר6סכי
סל'(rs) :
'י~
קול 6סר( :לס) וכך לעלוחכוויס עמוך כטף ר5ון .געררם ס"ט סס סגו רנות.גר
לסעסיר סיסarנ
מחוך געס ר15ן ,וגס וט סו 6סס 3סגגון 6חר ונקור 6מר ועונם בילקוט עקנ רען מ0ג",3
פועל
וילוו רע ,ס"3 ,6סס ססו"ט ,וג11ך"' סיס לפגי 0עקדר ונקור"קר( :לט) תסיף
ת"' כזנריך .געררס סס סגירק 6עיר ויגבס  '0על סרעס (וציווח ל'ני"ן)( :ע) וערו תכעיס
קלח
 .ל 5ע65תי מעקור( :ע )6קנקלין מערוך סנף מוער
5מסורוט יוסג למגיס עסנעס קנקיין
' קגקליס כו' ,וכן יוונו נ0גמונו)Db 6
וצי(עדגו סמולך גילך סן '1DD 6ס"ס 5לס וסיס לפסיס ע,
לקול נסוקפח לפרסם ולהחגן וכידר סיס המילך וכו' ,וס(עס קגקל' *1סי' לווכו' ,ו0ול6ת
קו"5
תי3יוג' מולס וחדר ס:יונ' רפרט סל סיכל  ,S'jhועיין ערוך 0סלס ערך קנקל '3ג
OSD*-k
פלט'ן סנורים טסי 6גסלג 0תסגי סנכגסס סל 6נרסוס .גנדרם סן"ט שזבול כ4כ
(מ )6וסיו
' 3גיסע6וול גסיגוייס סתמילו3יי מלירין יוטריס טכסיו סו 6כועס עלית ויוזר שליס
"ומ,
ון"כל 6חר 61חד מוער 6גי ~( 06 siwגדים ,וגס 6 1Wlbג' מטול תכסיטיס ,וגס מועל
וס
עדסס וסגי
5גי"טול 5ת קרסים ,וזס קיער 6ני  06 StDbפורפריס סלם סל מ5כומ ,סג6וור ימלקו כגדי
למס

ס"

.
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אגרת

פרשה ה

אסתר

כן

בי מבבוני כלבים ) orסם י'ו) ,אלו אוכלוסין של מלך .יבש כחרש כחי (סס 06
"
ז
'
ס
רגל שכיפלנו שתי ועורות ,אחת בכתב ואחת בלב ,שנאסר ולשוני מדבק מלקוחי
(סס  ,(ODשני ליקוחין ,כענין שנאסר כי לקח טוב נפתי לכם (עסי ד'  .)'3וכדול
.מרעים הקיפוני (חס5יכ  :0י"ו)* אלו בני המן( ,מג) זה אומר אני נומל פרופסל*

שלה( ,ענ) וזה אומר אני נומל קוזמוזיא שלה ,עלויזוה' אומראני נוטל תכשיפיה*
(עד) אבל פורפירא שלה שהוא קותאיוסים מפילין
גורל ,שנאמר יחלקו בגדי
להם יעל לבושייפילו גורל (סס סס י"ס) .מה הוא ידיורגלי (סס סס י'ו)( ,עם) אמרר
וגשו לה כשפם וכיערו אותה לפני אחשורוש .הושיעני טפי אריח (:ס סס כ*כ).
שה המן שהיה מוכן לפורעניות ,והיתה מתייראה ממנו שלא לומר עליה דברלפני
אחשורוש כשם שאסרעל ושתי וקבל םםנו,ולפי שנתנה בטחונה בהקזתה שסע הפלתה
דכתיב גול (אל) [על] ה' דרכך ובטה עליו והוא יעשה (חסליס ל"ו ס') .ויהי כראות
הסלך וגו' נשאה חן בעיניו ויושט המלך לאסתד( ,עו) א,טר ר' יוחנן שלשה טלאכי
וקשרתנזדמנולה באותה שעה ,אחד שמשך עליה חוט של חסד ,ואחד שהגביה את
שיארו ,ואחד שמתח את שרביטו ,וכסה ,אסר ר' ירמיה שתי אמות היה והעמידו
על שתים עשרה אסה ,ואסרי לה על שש עשרה אמה( ,עז) ר' יהושע בן לוי אוסר
תשרים וארבע( ,תת) ואטרי לה עשרים ושמונה( .עט) רב חסדא אטר רבן גמליאל
יטרים ,וכן את טוצא באמתה של בת פרעה ,וכן את מוצא בשיני רשעים.
אמר ריש לקיש אל הקרא שברור אל84
וכתיב שיני רשעים שברת (0ס5יס ג' )'0י
שרבבת( .נ) ר' אבא בר אפדון אמר טשום ר' אליעזר ששסע מרבו ורבו מרבו
מאתים .והקרב אסתר ותנע בראש השרביט )6(( .לא היה באסתר כח מפני
התענית לקרב וליגע בראש השרביט ער שבא מיכאל ומשכה והגיעה לראש השרביפצ
ןג] ר4אמך לה המלך מה לך אסתר המלכה( .ג )3אמר לה הטלך אני רואה
ששאלתך גדולה היא .ומה בקשתך עד הצי המלכות וינהן לך.
(גג) אמר רבא עד הצי המלכות ולא כל הם4כות .ולא דבר שהוא חוצץ במלבות,
ומאי ניחו זה בית המקדש:
נד] ררזאמך אסתר אם 2ל המלך טוב יבוא הסלך והמן היום .אל הטסתה אשרי
עשיתילו( .גו) תנו רבנן מה ראתה אסתר שזימנה אתהמן,(.ס) נעזר,

הערותותקונים

5סס וע35 5וסייפיף גירל ) o1lonכ'נ י"מ) כוי( :ונכ) ,ס "וער 6ני גוסנ פריפס 65ס5ס.
ף ח' ע"נ) ,וכפג
עיין עלוך ערך סרפ0י5ס 56 "DDערס סס"ריס וס5ערו3 ,0ירוס5מי סכת ת"ו(י
3ל"' "גערות ,וכגו0ח"וח כתונ כרופק5ס ופי' "53י "לעדות ' 50דים( :עג)

ו)ס

מזער"גיפ"גועל קויעו,י' .6ס לתקן קוו11וגי ,6וקווווין פי' "53י הכטיט ועדי (סעוק)(t(lD)hזיוני
סעוקס'

ים סיס

( :ונר) S~b
ממון פגיווס 6סר 6ק 7נ 6גפרם סוקס
צוער 6גי גוט 5תכסיסית
tr
"סטיון סעד גע5ס העגי( :עס) "ונרו rlp
30
יו
קית6יוקת
5ln1DD
 ~0מסיס וכיערר
סוסרפיר6
.
"ותת לפגי טסי" נס לסונחער גול ל 6עצתי קרקור"6 ')11(( .ריועגן .ענינם ט"ו ע":3
"D
(תו) ריכ"nh5
זוlו~ר.Dtע-פרים ותרגע .נגער 6סגירק 6וטהרי 5ס ע 5עסריס ו6רנע51" ,ס
גני
"ער,6
רנ
נע3
נ6
סנירס 6כעו לסגינו ,ועיין ד'.ס דף ע' ע'( :6מח) וטמרי לס עמרים ומתוגם ,ני0
ן נעל'" 5מסיס3 .גפלש
(1ונ 65ג"כ 3גוור 6נ"י נוזז ססזנ  0'73סס( :עט) רנ מעד "ערינ
ע 5סס'ס
קנירס 6נע0גיח6
",וכיין נן"ס סערם ( :'5ג) ר'י3 63,ר ספרון( .גיורו וכן לכ"י
מ"ג'" 6קקפ6לר רכ 6כל לפרון )6:( :ל 6סיס 63נעמר כמ וכ '.ונישל כו'.
ינץ כר עופרן ונכ
ונסס פגים "חריס (('ו ע" ,)6ועונק 3י5קוט רווו חתרג"ו( :ג" )3ונך 5ס פעלו
ך" O')D"".,קרינו
0ס ,ונגערת פער סס סוער,
כ"' סג'רס 6דוור ר? 3
סס( :גג) "ער ר.63
מגבס(גס) עור יגועם קו' .סו 6קימן ת
גב
רט
מורת"ס6ועריס .ענר חו 6עיטן
(:ד) תגויפנן ..פניקס סס:
5סס
.
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אבדת

עשה ה

אסתר

ישועה ,מאיר ,יהודה ,נדחם ,יוסף ,ושמעון ,קרחה ,גמל ,פודעא ,רבא ,ואביי ,ורננ
אבא ,סימן) ,ר' אליעזר אופר פחים טמנה ללבדו ,שנאמדיהי שלחנם לפניהם לפא
(מסליםס"ט ;"נ) .ר' יהושע אומר מבית אביה למרה ,אם רעב שונאך האכילהו לחם
 :ר4
ניגו
' וה' ישלם לך] (עמלי כ"ט כ* 6כ'( ,)3גו) ואל תקריישלם לך אלא ישלימנולך
סאה אומר כדי שלא יפול עצהוימרוד .יהודה אומר שלא יאמרו אשהו יהודית.
ר' נהסיה אומר כדי שלא יאסרו ישראל אחות לנו בבית הסלך ויסיחו דעתם מן
הרתמים .ר'יוסי אומר כדי שיהא בצוילה .ר' שמעוןבן פנסיא אומר אולי ירגיש
המקום ויעשה נם .ר' יהושע בן קרחה אומר אמרה אסביר לו פנים כרי שתיהרג
היא והוא .רכן גמליאל אומר המלך הפכפכן היה .אמר רבן גמליאל עדיין אנו
צריכיןלמודעי .ר' אליעזר המודען אוסר קראתו להטיל קנאה בשרים( .גו) ר' אבא
 fi~Rלפני שבר גאון .רבא ואביי דגפרי תרווייהו בתומם אשית את משתיהם
יהשכרתים למעןיעליז
ו (ילעי ,ג" 6ל"ט)( .גח) אשכהיה ר' אבא בר אבון לאליהו
אסתר
,
ת
ד
ב
ע
אמר ליה
אמר
ה
י
ל
ו
ה
ל
ו
כ
כ
תנאי ואמוראי:
כמאן
ו
ר
ה
מ
א
ב
י
ו
את המן וגו'
נה] ןיאמך המלך
המלך והמן אל המשתה( .גט) אימתי
,
ו
ז
עשתה
להם סעודה
בהמשה עשר בניסן( ,ס) כיון שהכניסו את
הפן לסעודה נתנה אמהר
,
ן
ט
ה
ל
צ
א
קתדרה
שלה
קתדרה
של
אסרה
אם
ן
י
א
אני
נותנת קנאה בין המלך והמן ,שהוא חביבעליו ,האיך אני שולמה בו ,והיה הכום
במזנ לסלך( ,ס )6ןאחר כך למלכה ,והיא נופלת כוסה ונותנת אותו להטן ,והטלך
רואה ורע לו ומתקנא עליו:
לאסתר מה.
נטןיאכפריהסלך לאסהר מה שאלתך.כיי
ן שאכלו ושהו אמר המלך
שאלתך ומה בקשתך .אמרה לו אדוני הסלך אם על המלך טוב יבוש
ובסלך והמן לסעודה שאני עושה למחר( .ס() באותה שעה אסר המן בלבו הפלך
אוהב אותי ,ואשתו מרוממת אותי ,אין גדול טמני בכל המלכות ,שנאמר ויצא
המןביום ההוא שמה וטוב לב:
נח] רבזףקש אעשה כדבר המלך( .סג) מה ראתה לומר ומחר אעשה כדבר המלך.
אלאידעה שזרעו של עמלק למודים ליפול (בחרב) לסחר,וכן הוא אומר

י'

הערות והקונים

' ישסע ,עביר לסס ר' עביר ,יסורס לסס ר' יסוט ,נוחס לסגו
ילמס ר' מלעזר ,יסועס למסי
* געעיס ,יוסף לסס ר' יוסי ,סעעון לסס ר' סעעון גן עגסי6י קרחת לכ' יסוסע כן קרוס
,5btSm
.ג35עולןללכ'(גו)ויל עמוקזרעי6י5סרל'ם~לtSך-6.rDל5מעיוסולעיימיגורל3ך" .כ1ן'36סיו*לרכ3ג5ער'36*1כי",י ,רויעיין דקלר'(ע'636ע'33י
)
ילימ 5גנעל 5לסגינו ,וגונ 55גס כילקוע בסהר( :גו) ר' 5נ* 5ער .נגמרה רכס:(5 .ר:
עגילם רנס 3ר "כוס ,ונילקוט בסמר
(גס) 5סכקיס ר' 6נ3 6ר בנון3 .גער 6גס ש"י
זג3 6ר סינף(( :ט) וליעמי  O~DDלסס סעויס,ו
רח
תגעג
"ונסס עמר כמקן .פדר" 6סטו וגס מס
(5טר 3קכורס סעסחס גחטסס פמר נגיפן ,ומעיר סס סרר"ל שערס ק"ו סגוקח* סרייקומ סי*
וס"ז 3גיסןי וטס"כ 3קגח גוקח6ומ 3ע"ו כגיסן ע"ס ,סחרי לאלן 3קע1רט  P")Dסלעסר כתיג
ויקז גגיסןן '6כ יר6ס:,ס 3ט"ז ,ור'6ח' כי גס נעורס  1npbרנס פ"ט וקרוס לסטן כקעורה
וצףטווי
ך נחעטס טמר גגיסן( :ס) כיון ססכגןעס 6ח סטן לפפודס גמנס וקתל קחררס סלט
"5ל קזוסס סל
גו' .סגים בחריט (ל"ו  ,(bhtגסס
גסגס נסתר כחרין סלם 356
גרעין סל מען ,וגייק 6סלפיגן עיוסרס ,וסי קסדלס לל"יוני
רן
טי
ק"כס 6טוכן לטס טסונ ,ומלרגל
קרנס גדר)"ל יומנת 3קסדר ,6מסלקל וסקחוןכ ,ווועיסכ( :ס )6ומח"כ למללס וסיף נוטלם כוסס
יעמגמ שמו לסננן .תעלוסס"לס עסיסו נטעןמ 3סג'ס "תריס סס( :סג) גלומם סעס *מר
נעורס מקתל יגס ע"( :%קנ) עם רסס נומר ועמרם
שמשן 3ל3ן גוץ פורש "5ג :וכן

"כ"

סעי

עוג"

O')D
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אגהע

יתר

פרטה ה

.

כת

בימי משה ,וצא הלחם בעמלק מהר [אנכי נצב על ראש הגבעה] (סעוח יא ט'4
ובימי שאול בעה טהר אשלח אליך (ס" 6ט' ט")) ,ואף :באן וסחר אעשה:
ה5ז ביום ההוא שמה וטוב לב וכראות המן את מרדכי וימלא ה0ן
[ט]
הסה( .סר) אטרו לא להנס היו טהקטטין ,אלא קטטה קדומה היתה
ביניהן ,כשהיו ישראלבונין חומות ירושלים בימי עזרא ,באו עליהם השונאים ומנעו
אותם מלבנוה ,ואסרו להם שלא ברשוה המלך אתם בונין ,והם אומרים אין אנו
בונין אלא ברשוהו ,אמרו להם השונאים בררו מכם אהד ,ואנו נברור לנו אחד,
וילכו ויודיעו למלך ,ביררו אומות העולם ולא מצאו איש המיוחד ברשעות כהכן

ריפוא

הרשע ,וישראל ביררו להם מרדכי ,ועשו להם צידה ,והלנםוהיה מרדכי הצדיק אוכל
פתו טעפ מעט ,כמה שאמרו חכמים הטהלך בדרך לא יאכל יותר משני רעבוןש
והמן הרשע אכל ולא השגיח הסר טזונו ,ועליו הוא אוטר ובטן רשעים החסר
(עסה "ג כ"ס) ,כיון שלא מצא פת בדרך לאכול ,בא לו אצל מרדכי ,והיה משתטח
לפניו להלווהו ככר אחת ,ולא היה רוצה ,לסוף אסו -לו אם אני נותן לך ככר
אחד ,אח מוכר עצמך לי ,אמר לו הן ,אמרלו אין קלף שנכתוב בו שטר לקיחתך,
אסר לו הרי סנדל שלי כהוב בו ,מיד כתב הטן על סנדלו של מרדכי ,אני המן
שנמהרתי לו בככר להם אתת ,וכשעלה לבסוף.
האגני עבדו של מרדכי היהודי
לגדולה וקבע את עצמו ע"ז ,והיה מרדכי יושב בשער המלך ,שהוא יוצא ובא בוש
וכשהוא רואה את הטן שעובר ,הוא פושט לו את רגלו בסנדל ששטר לקיחתו
כתוב בו ,והיה המן רואה ופתטלא הימה ,שנאפר וכראות המן את מרדכי בשער
המלך וימלא הטן על מרדכי היטה ,באוהה שעה חשב הרשע בלבו ,ואסר אני
יכול לבעטו בסקוסו ויסוה ,אלא הריני צולבו לעיני הכל:
[י] ויהאפק המן ייבא אל ביתו וישלה ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו .מה
הוא ויבא אה אוהביו ואת זרש אשתו( ,מס) אלא כשהלך הוא
לבית הסלד הלכה היא לבית מאהביה ,ושלה וקראה ,ועליה אמר המשל נפק
בעליך לקרויי פוקי לשוקי ,ללטדך שכל עובדי ע"ז בני זמה:
[יא] דיספך להם הטן את כבוד עשרו( .סו) זה שאמר הבהוב בופת בעשרו הוא
יפול וכעלה צדיקים יפרחו (שני נ"ר) ,בוטה בעשרו הואיפול ,וה

""
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המן הרשע ,וכעלה צדיקים יפרחו ,זה מרדכי ואסתר( .סו) אמר ר'.לוי שניעשירים
היו בעולם ,אחר בישראל ,ואחד באומות העולם[ .,קרח בישראל ,והמן באומות
העילם] ,ושניהם שסעו לנשותיהם ונפלו ,קרה שסע לאשתו ונפל( ,חח) כשבא
מבית המדרש אסרו לו אשתו מה הלכה חידש לכם משה בבית הלדרש ,אמר
לה כך אמר לנו ,נאפרלי מפי הגבורה שאומר לכם שתעשו ציצית על כגפי
בגדיכם ,ותקשרועליו הום אהד תסלת ,כיון ששמעה אשתו כך ,התהילה משחקה,
ואמרהלו ראו האיך הוא יושב ומשהק בכם ,הדע לך שהוא כן ,שהוא אומר עשו
הוט אחד תכלת אני עישה לך טלית שכולה הכלת ,מיד נתעטף בה קרת והלך
ועמד לפני משה ,אטר לו טה עשית ,אמף לו אתה אמרהלי הוט אחד הכלת
על הבנף ,ואני עשיתי טלית כולה הכלה ,השיב ואסר לו ,משה ,כתיב וכהבתם
על מזוזות ביתך ובשעריך (יגריס ו ,ט') . .בית שהוא טלא ספרים צריך מזוזה או
לאו ,אמר לו הן ,אסר לו ולו ישסעו אזניך טה שפיך טדבר ,אמר לו סשה ,קרת
עברה על מצוותיו ול הקב"ה ונהגאיה בעשרך ,באוהה שעה אמר משה לפני
הקב"ה רבון העולמים אם אינם מקיימין את התורה ,הבא עליהם גזירה ,שנאמר
ואם בריאה יברא ה' (ופתחה הארץ) [ופצתה האדמה] את פיה וגו' (3עדנר ס*ו ,)'5
וכן היה ותפתח הארץ אה פיה ותבלע אותם (סם סס  .)3'5המן מנין ששמע לאשתו
ר'.
ונפל ,שנאמר ותאסר לו זרש אשהו וכל אוהביו יעשו עץ 1נ"('1פתי ס' "י) ,אמר
טלמד שהיו כולם בעצה אהה ,והפר הקב"ה מהשבתם ,וכך נעשה לו /שנאמר
לוי
ו את המן על העץ אשר הכין למרדכי (סס ו' יי) .ויספר להם הסן את כבור
ייתל
עשרו( .סט) מכאן אמרו הכמים יש עושר שנעשה רע לבעליו ,ויש עושר שנעימה
טוב לבעליו ,יש גבורה רעה לבעליה ,ויש גבורה טובה לבעליה ,יש חכמה
יעה.לבעליה ,ויש חבטה טובה לבעליה .גבורה רצה לבעליה ,זה גלית שמת-ככלב,
שנאמר ויראו (פלשתים) [המלשהים] כי מת גבורם וינוסו (מ""' 6ו ג" .)6גבורה
סובה לבעליה זה דוד ,שנאסר ותענינה הנשים הסשחקוה והאסרנה הכה שאול
באלפיו ודוד ברבבוהיו (מס י"ס  .)'1הכטה רעה לבעליה זה בלעם ,שנאסר ואת
בלעם בן בעור .הקומם הרגובני ישראל בחרב (יסוסעי"ג כ" .)3הכמה טובהלבעליה
זה יהושע ,שנאסר ויהושע בןנון סלא רוח הכטה (וסייס ל"דע') .עושר רע לבעליו
זה הסן ,שנאמר ויספר להם המן את ככור עשרו (6קחר ס' '" ,)6מה כתיב ביה
טוב לבעליו זה יהושפט ,שנאסר ויהי ליהושפפ
ויתלו את הטן (סס וי יי) .עושי
היה,לו ,ויזעק יהושפט וה' עזרו (סס סס  .)6"5ורב
עושר ונבור (דס"נ י"ח  ,)'6ומה
בניו .יש שהרבו בניך לפובתן ,ויש שהרבו לרעתם ,הרבו בנים לטובהן זה דוד,
שנאטר ובנו דוד כהנים היו (ס" '"3י"ח) .הרבו בנים לרעתן זה הסן ,שנאפר ואת
עשרת בני המן תלוי (6ססר ע' י"ד) .לכ) וכטה רוב בניו ,אטר רב חסדא שלשים,
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עשרה מתו ,עשרה נתלו ,עשרה מחזרים על הפתחים .רבנן אטרי אוהם שפהזרים
על הפהוקים שבעים ,שנאמר שבעיםביהם נשברו ) b'Dנ' ס') ,אל תקרי שבעים
אלא
שנאסר .ורב בניו,
שבעים( .ע )6ר' אמי בר אבא אמר וכולם מאתים ושמנה ,כתיב:
ורוב מאתן וארבימר הוו .אטר רב נחסן בר יצחק ורב
[יב] ריאמך המן אף לא הביאה אסתר המלכה( .ט() הוא פתח באף והאף בא
עליו ,כשם שכתוב בשר האופים אף אני בחלומי (ני6סימ ע'
~(fD
ונצלב ,כך המן אף לא הביאה אסתר ,ונצלב( .עג) תנו רבנן ארבעה פההו באף
ונלקו באף ,ואלו הן :הנחש ושר האופים וקרח והמן .נחש ,דכתיב אף בי אמר
אונ.י בחלוצי (סס וו' ע'ו) .קרח ,רכתיב
אלהים (סם ל"') .ושר האופים ,דכתיב
אף ט'
"ר) .המן ,אף לא הביקה אסתר
אף לא אל ארץ זבת הלב ורבש (נעונר
(6קחל ס' י':)3

( .עז) אמר ר' אלעזר אסר ר' חנינא מאי דכתיב וכל
דיג]ןכ:ל זה איננו שיהלי
זה איננו שוהלי ,מלמד שבית גנזיו של הטן הקוקין לו על לבו ,בשעה
שלואה את מרדכי היהודי יושב בשער הסלך אומר ונל זה איננו שוהלי.
 .כל זאת א
(עם) ד"א וכל זה איננו שוהלי
שותה:ינו ערבלי מה שאני אוכל ומה שאי
[יד] רוזאמר יטש אשתו וכל אוהביויעשו עץ גבוה חמשים אמה( .סו) זו אחר
מששה שלא הועילה עצת 4ואלוהן :עבדוהנון בן נחש ,בעת ששלח
לו דוד ,שנאמר ויאמרו שרי בני עמון [אל חנון אדומהם] המכבד דוד את.אביך
בעיניך (ס'3י' נ .),ועצת זרש להמן ,שנאמר ותאסר לו זרש אשהו וכל אוהביו
יעשו עץ .ואחיהופל שאסר לאבשלום בוא (נא) אל פילגשי אביך (ס'כ ס" ג".)6
ואשת איוב ,דכתיב כדבר אחת הנבלות תדברי (6יו 3נ' יי) .ועבדי צדקיהו שיעצו
בהריגת ירמיהו ,שנאמר ויאסרו השרים אל המלך יוסת נא אח האיש הזה (יפת"
ללח  .)'1ושמעיהבן דליה שיעץעל נהסיהללון בהיכל ה' ,שנאמר ניעד (אל היכל
ה') [אלבית האלהים אל הוך ההיכל] (גחונים ו' ה) ,לפיכך נקרא שטו נועדיה ,כגון
הנועדים על ה' (3ע37ר טק י' .)6ונתכנה הנבואה בלשון נקבה שיעץ עצת הנשים!
וועאמר לוירש אשתו( .עז) אסרו (עת) מאחים ושמונה בנים היו לו לאותו
הרשע ,ושלש סאות חמשה וששיםיועצים היולו ,כמניןימי שנת התסה,

לי
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' 3ר
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דף י" 6ע" 6ונסעים ד( :ט )6ר' "ע
מילקוט ס 6'3רמי גר "( :63ע )3סו6 6פ3ס"ח  .qh3עירס סג'ס 6חריס (ל"ו ע":)3
3ילקיס נל6סימ רעו
(עג) מ"ר 6רנעס פסחו 3 .qb3יר פויס 6ומ 5 ,'3ססר רכס ס"ס,
גו
כ" ,1ו"קסר רמז ג"ו נסס נ"ר ,ונמחלתי סמ6ער נילקוע "מסר ססועוס
" 6ען סג'ס "סריס:
מלער .עג'לס ט"ו קע"ת( :ג 6"7 )::כל " nbrיגו ערם לו.
(סי) 6ער ר' "" 1tPSbר
"ע"ער 3רחנס( :עו) )6 1חר מסמס סל 6סועילס ע05ן וכו :ל6
גיגס
חמ
פגים לקרוס (ל"ו ע')3י וע"
ע65תי מעקור )12( :פערו ע"תיס וספוגת נג'ס סיג לו מותו רסס ומס"ס יוע5יס וכו' .ל6
ע65ת .מעקוד לכל סע6ער עד  q'gתפרסי ,זנעזרס גייד (י"מ ע"ג) גער המלער גק5יק
וכסנטן 6חר .והממיל 1Wbרי "6 1tDSbרמגיג 6סלם "36
ע16ת וסס'ס [וחעסס] נטלי ט5ססיו מותו
ו
ע
ר
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ע
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,רם 6פ0ו ונונע ען  636גריון וחסר ספון " 636נריון" 1ונידרס 6קסר לנס פיס 6וח  '3סו6
מב נקלח סיגומס
סס סמינר ווומח.ל סס ונכ1לס סיו יורעיס 5תח ט5ס כגרס 1nDb
סי
5ס כיוגין ימוט סחעס3 :עח) מלמיס וסעוגס נגיס סיו לו
רמס.
וחע
ססי' לס מס"ס נטלי
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לחותי

לעיי
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ולע היה אחד מהם יכול להשיאו עצה כזרש אשהו ,כשבא בשסתתו
אחשורוש מזומן לסעודה לסחר ,קיב'ן
ביהודי זה. ,אמרה לו זרש אשתו שמע לעצתי ואתה -מוצל מכל רע, ,אמרה לר
אומה.זו שאתה עומר עליהן הן מזרעו של אברהם ואין אהה יכוץ עליהם ,אם
תהרגהו בחרב כבר ניצל משה מן החרב ,ואם תסקול אוהו באבנים כבר מקל
דוד את גלית .,ואם תפילו לים ,כבר יבש להם את הים ועברו בתוכו בהרבה,
ואם תגליהו למדבר כבר פרו ורבו במדבר ,ואם תחבשהו בביה האמורים ,כבר יצא.
יוסף מבית האמורים וסלך .,ואם תשליכהו לאש ,כבר עלה חנניה וחביריו מכבשן
האש ,ואם תשליכהו לגוב האריוה ,כבר ניצל דניאל ,ואם תשסה בו הכלבים ,כבר
נסכרפי הכלבים במצרים( ,עט) אם בכפר טהקיא תשליכהו ,כבר נתפלל טנשה בן
יהזקיהו ויצא ,אם הסמא עינו ,הרבה הרוגים הרג שמשון כשהוא מוסה יתר
מטה שהיה פתוח .,אלא תלה אוהו על עץ ,שלא נעשה בו נס ,סיר צהבו פניו של
חותו רשע ,שנאסר וייסב הדבר לפני המן ויעש העץ ,מיד הלך הטן ובירר עץ
גבוה חמשים אסה( ,פ) והם אינן יודעין שהעץ מחוקן וסוכן לו טששהימי בראשית.,
שנאמר המן העץ( ,נר"סית נ' י" )6המן לעץ( .ס )6כשעה שברא הקב"ה את כל
האילנות אסר להם מי בכם יתן את עצטו להמן ,שעתיד לעמוד על עמי ישראל,
אמרה הגפן למני הקב"ה רבונו של עולם אל תסמא נופי בערל הזה ,וזכור
תירושי שמשסה אלהים.ואנשים ,אסרה התאנה לפני הקב"ה רבונו
להתברך .של עולם אל
,
ו
י
ל
ע
תטמא גופי בערל הזה ,וזכור אה מתקי שאתה עהיד
פססני
מביאים ביבורים למקדש ,ולא עוד אלא שבי נטשלה כנסה ישראל ,שנאטר'
הקב"ה ואמר רבונו זבל.
כבכורה בתאנה בראשיהה (מוסע ט'יי) ,עטד הזית לפני
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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
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