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כ די אישך מוהדט הרב הקדמת
 הפן כעצת הלך אשר אחשורוש הוא מחשורוש בימי היהודי׳ זרע ה׳ הציל אשר האשת ויזגל האיש ישמח

 ביום ונשים טף זקן ועד מנער היהודים כל את ולאבד להרוג להשמיד הרע
 ובכיי הוא למרדכי הכין אפר הען קורת בצל באו כן על כי לו הרע ושדי בו ענה וה׳ לבוז ושללם אחד
 שנאמר כמו החרב זו קונה של ובכליו באפו ה׳ הפך אשר המתהפכת החרב להט ואת הנפילי׳ את ראינו ופס

 כלנו חכמים כלנו ואפילו הפורים באגרת כתוב הנמצא ככל עלינו הקמים את בידינו גחן ה׳ נקמות אל
 כלליה במקראיה והבין שכל ופוס ולתור לדרוש עלינו מצוה הזאה האגרת דברי כל את יודעים כלנו בבונים

 אלהים עפה אשר והפורקן הנסים הוקף כל ,תכונת עד לבא .במתקה ליהנות . לעומקה לרדת ופרטיה
 לפני זכרון בס' ואכתוב דעי חויתי ה׳ ע״פ להם לדרוש העם אלי יבא כי הרפי בימי בעניי ואני .לנו

 מגלה והנה וארא ה' לי חנן אשר בספרים בינותי היום ויהי שנה פנה אדר חדש הוא עשר שנים לחדש
 לב♦ כי בך ויחזו לך צאי כעיטיה תהיה שלמה עליך לי צר לה ואומר עליה עיני והחס הבית בירכתי מגוללה
 מליך אלף מני א׳ או רואיך בעיני מאמריך מן יהן ה׳ אס יודע ומי ועופרת ברזל בעט יפראל לחוקקי
 האיש ויהי לי ישתכח זכות למעט רב בין בספרתי הלח וקירא פושט יהיה אשר איש כל כי בגללך נפשי וחיתה
 משה משאת לזה קראתי כן על פניו. מאח משאת כנושא האיש משה זה ויהיה לי ומזכה זוכה ההוא
 טעמו .עמו ישראל עס מפה ביאת יחישה ימהר .מעונה שוכן לפני .ובתחנה בהפלה ה׳ אל ידבר ®שה

:עולמים ה'צור ביה כ♦ הללויה הללו נעיהגאוהההלה כי לשמו זמרו ה' טוב כי ודאו

רב מעשה

 דעו מזו כולכם ראו אתם הדור הנה כי חייו ימי כל בו ויקרא ספר ויודע השכל המתהלל *ההלל9
 נעשה. אשר מהמעשה לפנים היתה אשר פי לאמרי והאזינו שמעו וראו

 מגילות חמש על אלשיך ק־ציר בספר הדפיס מכבש החת ויצא ועופרת ברזל בעט הלוח על חקוק והוא
 והוגים לומדיה להציל וסגולתו מעלהו רום גודל לדעה פה אותה והצגנו והעתקנו .לפ״ק תנ״ח בשנת שנדפס

 משה שם אשר התורה זאת . לעולם יקום ה׳ ודבר שיהיה הוא שהיה מה כי רח״ל רעות מגזירות בה
 המופלג החסיד אצל פוזנן בק״ק שלמדו שלמים וכן רבים העידו וכן .מרפא בפרו ולכל חיים סם הוא כי

 מנוחתו אברהם מהיר״ר מובהק מרבו ששמע מה להם שסיפר טהור מפה ושמעו נ״ע יצחק כמהורר ה״ה
 חרון ביום היה וכן שבוע בכל האלשיך בספר לומד והיה באר בק״ק בפאדאליע בפולין דר שהיה כבוד

 והמר בחלים הנ״ל אלשיך משה מוהר״ר הרב אליו בא לפ״ק ת״ח בפנת העיר את השונא־ם וסבבו ה׳ אף
 נגזרה כי זו בשעה נפשך על ותמלט שתעמוד להזהרתיך אליך באחי שלי ספר מחבב שאתה מאמר לו

 להמלש שאוכל אעשה האיך לו ואמרתי ואבדון מרב גזירת למחר הזאת העיר יושבי היהודים על נזירה
 ואמר הבתולה ובחי אשתי אעזוב איך לו ואמרתי .ותנצל אותך יראו ולא עמך אהיה ואני צא לי אמר

 סריס יהיה הקדר שזה זו בשירה לך מבשר ואני אחד קדר יד תחת שבוים יהיו והם בעצמך בלבד לך לי
 טמנו הנה ע״כ .לשלום ביתם אל ובאי בקינשטנטינא ונפדו היה כן לי אמר וכאשר .אותם יטמא ולא

 נע♦ כהניא שכיו עליו נטל כי בו עמלה לנפש הרעות ימי יבאו לא אשר עד לדורות תעשו וכן תראו
:אמן נפלאות יראנו הוא רחמיו ברוב ה׳ ומסדי .תוצאות למות הכי



זצ״ל מליסא הגאון הרב הקדמת

 הדברים כ:. בזה לנו הורו ,סיפה ועד מראשה לקרותה החיוב הזאת שהמגילה הע״ס חכמי וקיבלו קיימו
 עזבום צא אשר יתברך השם ולרומם לפאר הזאת המגילה שיח נועם פרי כל וזה . הנס לצורך הכל

 ועינינו יהירה חיבה מחבבנו זז לא עליז .עונינו ביד וימוגגנו . הרבים ועונותינו העאתינו פקדו ביום אף
 בימי עשה כאשר פולס רפואת לרפאותנו הסמים מכין ממש הכאה בשעת כי אלינו אהבתו גודל הרואות
 רפואת לנו והכין ראה גס אף . לחייס ממות והוציאנו לנו שהיה מהצרה שהצילנו בלבד שלא ואסתר מרדכי

 בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי אדם חייב אמרו זה לענין אשר המעלות בגרם אותנו להגביה עולם
 למצוה יש עני! מה וגם .בזה דוקא השכרות לתלות יש ענין דמה תמוה שהוא מרדכי לברוך המן ארור
 אדם שחייב אמרו דהנה נראה ולזה .תורה ■עאסרה דברים לכל מביא שהשכרות שידוע עצמו לשכר הזאת
 לישראל הצלה שהיה פעם בכל התחייבו לא דלמה תמוה כן גס שהוא מרדכי ברוך המן ארור בפוריא לומר
 לכן .החשמנאים ברוכים הצרים ארורים לומר בחנוכה וכן משה ברוך פרעה ארור לומר בפסה כגון

 עשה מה חזי הקב״ה לפני כ״י אמרה .ימיני ליה וקרי יהודי ליה קרי בש״ס אמרו דהנה .השעם נראה
 לשמעי■ דוד קטיל דלא יהודי לי עשה ומה למקשלני דבעי המן מיניה דנפיק לאגג שאול קמיל דלא ימיני לי

 היה מ״מ בהעונש חייבים הרבה שהיה אף המן בצרת והנה .וכו' בהמן ביה דאיקני מרדכי מיניה דנפיק
 היה דמרדכי וכיון . מגן על הגדול הצער היה ולהס אלף והמסגר החרש היה דהא גדולים צדיקים בהן

 גדולה הז״ל אמרו כי זכות הזכרת קצת יש לסמן גס והנה .דין קצת עליו יש ההוא הגדול לצער סיבה
 ההוא הגדול להשוב סיבה היה המן והרי לישראל להן שעמדו ונביאות נביאים ממ״ח יותר שבעת הסרת

 הזכירו מחמת והיינו גיהנס מדורי מז' והוציאו אבשלום בני בני פעמים ז׳ אמר ע״ה המלך שדוד אמרו והנה
 5חז״ היי־ונו ולזה . הרשע ומקללין הצדיק ומברכין מזכירין ישראל כשכל וכ״ש .אבשלום בנו על זכותו

 בעת בפורים לומר ישראל כל חייבין לכך .להמן זכות הזכרת וקצת מרדכי על דין קצת שיש בראותם
 מעלה להעלותו מרדכי וברוך . זה זכות לו יוזכר שלא מטה משה להורידו המן ארור הש״י לפני שנזכרנו

 המן את שזימנה מחמת אסתר כי .וזרש באסתר וכן עליו קצת שיש מעלה של דין מעליו ולהסיר מעלה
 מי כי ידוע והנה .לזרש ומורידין לאסתר ומעלין הפול נפול באמרה זכות לה יש וזרש .צער נרמה

 נתכוון אחד אם משא״כ .להרע כוונתו על לו שונא הוא מ״מ כוונתו נגמר שלא אף לאחר להרע שנהכווין
 נחשבת לא זו רעה אשר תכלית בלתי עד גדולה שובה לו נצמח זה ומחמת לחבירו קטנה רעה לעשות

 שובות מהם לו שיוצמח בכדי עצמו על מקבל היה כאלו רעות אלף ואפילו . ההיא השובה נגד למאומה
 השובה נגד כלל נערך אינו שהרעה כיון לו שעשה קטנה הרעה על עלחבירו שנאה שוס לו שאין ודאי כזו.

 אם והנה .ההיא השובה לו נצמח ידו שעל כיון שמברכו אף אלא כשזוכרו מקללו שאינו זו ולא לו שנצמח
 היה שהוא להמן ולקלל לארר שיש ודאי לחיים תמות שנצלנו במה רק פורים שמחת לבנו על נעלה לא

 שאז במה פורים שמחת לבנו על נעלה אם אמנם .ההצלה סיבת היה שהוא למרדכי ולברך .הרע סיבת
 נתעלתה יותר בודאי כי זולתך. אלהים ראתה לא עין המעלות בגרם עלינו ובודאי ברצון התורה קבלנו
 יש מה על זה לבנו על וכשנעלה .באונס התירה קבלת ידי על לעלות שזכינו ממה ברצון התורה קבלת
 בערוך והנה . נביאים ממ״ה גדולה טבעת הסרת הלא כי .ההוא הטוב סיבת היה שהוא כיון המן לקלל

 בפוריא לבסומי אדם חייב אמרו וזהו .דנהרדעא בשילא בסימא שאמרו כעין הנאה לשון הוא ביסוס פי׳
 שקבלנו ההוא בזמן לנו הנצמח הבא עולם שובת על עיקר! יהיה .בפורים שיהיה והשמחה שההנאה כלומר

ולמה מה על לדעת לב לנו יהיה לא לבנו טל זאת וכשנעלה בהש״י ונתדבקנו המעלות בגרם ועלינו ברצון התורה
: מזה נצמח גדולה ששובה כיון .המן לארר יש י1

 אלו מדות ושני קנא אל כדכתיב קנא ובשם רחום בשם מדות בפני מכונה הש״י הנה כי לפרש יש עור
 בזמן והנה .המן בהשמדת וקנאתו וישראל מרדכי בהצלת ניכר היה הרחמנות כי אז ניכרין היו

 רק הש״י ניכר יהיה לא אז .בהעולם שוב רק יהיה ולא מהעולם הרע ככלות העתידה הגאולה
 משתו הנה כדכתיב מטה ובשם מרכבה בשם מכונין המדות והנה . רחום מדת שהוא אחת במדה

 המדות שימתיק היינו בפוריא לבסומי אדם חייב אמרם וזהו מיתוק לשון הוא וביסוס .,וגו שלשלמה
 שהיה רחום המדה ובין המן באבידת אז ניכר שכיה קנא נקרא שעליה המדה בין הפרש יהיה שלא עד

 משום ברמז הזאת במגילה נכתט הנסים רוב והנה .מרדכי ברוך אומרים שע״ז מרדכי בגדולת אז ניכר
 קראתיו ולכך . הזאת במגילה המרומזים גיסא לפרסומי באלפי הצעיר אני לבי אל ונתתי .מלכות כטד
 ברחמיו והש״י במגילה המרומזים הנסתרים הנסים בז גליתי לסענ״ד כי יען □תרים מגילת גשס

:אמן הקדושה מתגלתו נפלאות ויראנו משגיאות יצילנו



גזצ׳ל מליסא מוהר׳י מהרב פתיחה

 . ונכד נין ושאר שם לבבל והכרתי . מהכא פרשתא להאי פתח יהונתן ר' ע״ב י' דף במגילה
 שנאמרב הפתיחות כל הנה .ושתי זו ונכד המלכות זה נין הלשון זה ושאר הכתב זה שם

 לבבל להם יש דהא .גדולה קושיא היא תוס׳ קושית וגס .הללו להפתיחות ענין מה כי חמוהין הן בש״ס
 מתחילתה המגילה לקרות חז״ל שחייבו מה על טעס ליתן .היא זו דהפתיחה נראה לזה .ולשון כתב
 עושה שמקודם הקב״ה של דרכו כן כי הנס מצורך הוא ג״כ הסיפור זה כי ראיה יהונתן ר׳ מביא וע״ז

 אחר הרע שיכלה עד הטוב בצמיחת א״א כי בישועתם מתחיל ואח״כ .ישראל על הקמים ברשעים משפט
 א״א סאתו נתמלא שלא כל ולזה .הנה עד האמורי עון שלם לא כי הכתוב שאמר כמו סאתו שיתמלא

 ושתי מיתת ולזה . הקימה שיצמיח א״א הנפילה נגמר שלא וכל קם זה נופל כשזה אמרו וכן להטיב
 ובית ישראל ישועת לצמיחת הסיבה היה אלקינו בית שהחריב נבוכדנאצר של זכרון נפילת גמר שה־ה

 נבוכדנאצר של השאר היא אשר ושתי מיתת סיפור וא״כ .אותו בנה אסתר של בנה שדריוש אלקינו
 בדרך רק והוא הכתב זה שס לבבל והכרתי . מהכא פרשתא להאי פתח ולזה .הנס סיפור צורך הוא
 בעש כתובה יהודה חטאת שנאמר כמו כתב בשס מכונה לזכרון קייס זה שדבר לומר כשרוצה כי משל

 אמר ולזה שוב הפסק בלי קייס שיהיה היינו המלוכה שם יוכתב ולזה ר״ה של בפיוט הוא וכן ברזל
 בו וכשאין לזכרון קיום נחשב שיהיה המלוכה יורש בן לו יהיה שלא היינו הכתב זה שם לבבל והכרתי

 לזכר קיום נשאר מלוכה זרע בן נשאר וכאשר בעלמא דיבור רק שהוא לשון בשם נרמז בעלמא זכר לק
 רק הוא למלך בת נשאר אם אמנם .קיום של זכרון לו נשאר לא המלוכה זרע נעקר וכאשר אביו מלכות

 המלך בעלה שם על רק המלוכה יקרא עליה לא כי בעלמא שארית רק שהוא להשתכח שעומד ארעי זכר
 חתן ובעלה היא מלך בת כי זכרון שארית קצת יש מ״מ בעלה של שהמלוכה אף קיימת שהיא וכ״ז

 של השם נשכח ויהיה בעלה הוא אביו שם על מיוחס יהיה המלוכה יורש ובנה מותה לאחר אבל המלך
 הלשון על זכרונו יעלה ולא בעלמא זכר אפילו אחריו ישאר שלא היינו הלשון זה ושאר שאמר וזה .אביה
 במה קיום של זכרון שהוא הכתב וזה שס לו ישאר שלא כלומר ושאר שם של הפירוש הוא ונכד נין כלל.

 לו ישאר ולא .ושתי דהוא נכד אפילו לו ישאר שלא הוא ושאר המלכות יורש שהוא נין אחריו ישאר שלא
:וכמש״ל בש״ם האמור לשון והיינו .כלל זכרון ודבור שארית

 של שזרעו זמן כל כי הכוונה .וגו׳ הדס יעלה הסרפד ותחת ברוש יעלת הנעצוץ תחת פתח לשב״ן
 עמלק של זרעו להכריח נצטווינו ולזה הישועה שיצמח וא״א . שלס השם אין קייס עמלק י

 הישועה התחלת להצמיח א״א קיים אלקינו בית החריב אשר נבונדנאצר של כשזרעו וכן הבית בנין קודם
 והמן ושתי גדולת הקב״ה מיתר ולזה .התגברות לו יש לגמרי נפילתו קודם דבר שכל וידוע .הבנין של

 צורךהנס. הוא ומפלתם והמן ושתי של גדולתם וא״כ הקדושה. לקימת התחלה שיהיה מפלתם קרב למען
 במקומו אז הנעצוץ נעקר אשר אמר כלומר .ברוש יעלה הנעצוץ תחת שכתוב הקרא רשב״ן הביא ולזה
 ע״ז הגאולה נס יצמח מפלתו שאחר היינו ,וגו לשם לה׳ והיה הקרא שסיים וזהו . הברוש לצמוח יכול

: הוא הנס צורך הכל כי ומפלתם והמן ושתי גדולת לקרא אנחנו מחויבין
 לאחרים אבל שש אינו הוא ישיש אלא נאמר לא שש .ישיש כן וגו׳ שש כאשר והיה מהכא פתח ריב״ח

 שאחר רק לכלותם הקב״ה מאת ח״ו חלוטה הגזירה היתה שמתחילה תחשוב שלא אמר . משיש
 ישראל של שעונש כלומר . אחרים שמשיש והיינו אתכם להאביד ישיש דכן הקרא מביא ולזה .נתבטל כך
 בנו על שבט שמניף כאב האומות ולהשיש בתשובה שיחזרו לישראל שיפחיד כדי לפנים רק שעושה הוא כך
 הגאולה שיקרב כדי לו ולשוב יתברך לאהבתו לבנו לעורר רק הוא עלינו הבאות הצרות וכל .להפחידו רק

:אמן בימינו במהרה
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שבע ועד־־צוש מהדו המלך אחשורוש הוא ש1אך!שוך ימי2
רש״י

 :בבל גלית פל פנה שבעי׳ לסוף כורש א החת שמלך היה פרס מלך . אחפורוש בימי ויהי )א( א
 מזרע היה ב ולא מעצמו שמלך .המולך :סופו עד מתחלהו ברשעו ב הוא .אחשורוש הוא

 שעומדים ד כוש ועד מהדו שמלך כמו מדינות ושבע ועפריס מאה על המולך .וגו׳ כוש ועד מהדו :המלוכה
הנסר עבר בכל רודה שהיה עזה ועד מהפסח הנהר עבר בכל רודה הוא כי ה( א )מלכיה וכן זה אצל »ה

הסמים שפתי
 מלכותי היה מתי א״כ דריוש של בנו ואם מלך היה לא זה הראשון דריוש של אביו אס הוא אלושורוש איזה דק״ל א

 וגזען גולה מעולי היה ומרדכי מבבל שעלה שנה ע׳ סיף עד מלכותו ונמשך כורש מלך דריוש הלא׳אחר
 המלך ביעי ויהי הל״ל הסימנים לכל למ״ל דק״ל א״נ וכו׳. סרס מלך לכ״ס בגולה מרדכי היה עדיין הזה המלך

 במלכי שהיה אתר מאחשירוש להבדילו צריך היה ע״כ כורש תחת ומלך היה פרס מלך לכ׳ס וכו׳ המלך כשבת אחשורוש
 דק״ל ב :ז״ל הראב״ע דעת וכ״ה ומדי פיס על נוסף כוש ועד מהודו מלך האחרון המלך שזה ואמר הקודמים סרס

 הל״ל רק״ל ג :כו׳ הוא לכ״ס ל״ל הוא כוש ועד מהודו המלך אחשורוש בימי ויהי רק הל״ל להבדילו רק כוונתו אם
 : מלכותו ירש לא עכשיו עד מעבר וביאורו מנך לא ועדיין המולך ברבות וכ״כ כו׳ מעצמו המולך לכ״פ . בקמץ המלך

אחל למשך ויש״י זכי׳ מאה על המול!־ לכ״ס כוש ועד מהודו פי׳ למה תדילה ומאה ועשרים שבע אמר הרי דק״ל ד

משה אלשיך משאת

 וגו' ההם בימים וגו׳ אחשורוש בימי וחתי
 עשר את בהראותו וגו׳ למלכו שלוש בשנת

:וגו׳ מלכותו כבוד
ЛЗП ויהי שנאמר מקום בכל כי רז״ל וקבלו קיימו 

 ויהי אמרפל בימי ויהי .ה׳ ומנו צרה בימי
 יהויקיס בימי ויהי אחז בימי ויהי השופעים שפוט בימי
 להשמיד שם היתה צרה ומה . חחשוריש בימי ויהי

 .המן אל הדבר רז״ל שם וייחסו .וגו׳ ולאבד להרוג
 הרשע המן ז״ל מאמרם סיף וזה ועשה פעל הוא כי

 וגו׳ להשמיד הה״ד בגפנים עוקר התחיל שמיא שחיק
.אחשויוש בימי ויהי וי וי צווחין התחילו

 הוי נתייחס האחרים בד׳ כאשר כי לב ־לשים וראוי
 היה אמרפל כי אמרפל בימי ויהי ששהו אל

 וגו׳ שפוע בימי ויהי וכן אברהם את להרוג שבקש
 שאחז אחז בימי ויהי וכן הוי סבת היו השופשיס כי

 ולכן יהויקיס בימי ויהי וכן ומדרשות כנסיות בתי
 . לאחשורוש ולא המן אל הוי ייחס מהראוי פה נס
 אחשורוש שהוא ידע לא מי כי אחשורוש הוא אומרו ב׳

 זולתו אחשורוש היה כאילו וגו׳ המולך אומרו וכן
 שהיה אותו היה זה כי ואמר ההוא השיעור מלך שלא

 אותו. וגא זה לח נדע לא ואנחנו וגו׳ מהודו »ולך
 באומרו ד׳ .מדינותיו מספר נדע כי בצע הה ג׳

 ימיס פרעות למעלה נזכר היה אם כי ההם בימים
 ההס מרו א. כי ההם בימים יהמר יצדק מלכותו מימי
 סתם רק נאמר לא אך נזכרים ימים פרעות על יגרה
 אומרו כי ה' .וגו׳ מהודו מולך שהיה אחשורוש בימי
 החשירש בימי היה מה לספר בא כי יראה בימי ויהי

 וגו׳ שריו לכל משהה עשותו מנין שהוא יראה והספור
 כאילו מותר דברי הם ההם בימים אומרו וא״כ

ההר דבר וישפר רהשין פסיק התחלת גזלת כלתה
6 אלשיך א

 וגו׳■ מפתה שעפה פני דבר קרה ההס בימים ויאמר
 ויהי יאמר בימי ויהי אומרו אחר הולך הכל פאס
 ומה מפתה עשה וגו׳ המלך כשבת אמשורוש בימי
 ויחזור יסתום זה למה ו׳ .ההס בימים אומרו ענין

 בשנת מסוייס זמן לומר עתיד היותו אמר כי לפרש
 אשר ההס בימים לומר יקדים .זה 'למה למלכו שלש

 דברי החלת יאמר היה ושוב הזמן פרשות יובן לא
 וכו׳ המלך כשבת למלכו פלש בשנת השני ככתוב פיהו
 שלישיית שנה כי ההם בימים שהיה וידוע משתה עשה

 שעם מה ז׳ .ספק בלי היתה ההס בימים למל»
 מלאכת שגמר כל אמרו רז״ל הנה כי ההוא למשתה

 ויש ב״ה מלאכת לבישול זמן השלימו על או הכסא
 גיניסיא וי״א וכבשן אפרכיות עליו שעמדו אומרים

 .בספר כתוב שימצא שעם אחר לחזר וראוי היה שלו
 מבלי ותפלה מיותרת מלה היא כי גפניו אומרו ח'

 שריו לכל משתה עשה רק יאמר לא מהראוי כי מלח
 לפניו אומרו כי המדיטת ולשרי וגו׳ פנס חיל ועבדיו

 לבר לפניו שהיו אם כי משתה להם עשה שלא מורה
 נחשב זר כמו והלא ועבדיו שריו לכל' המשתה כשעשה
 בהראותו באומרו ס׳ . ירעבו והס יאכלו כעבדיו

 עושר את להם הראה ושתות׳ אכלם שאחר הוא שאס וגו׳
 כי הוא ואס ,וכו עושר את ויראם לומר ראוי וכי׳

 וזהו משתה משה ואח״כ עשרו להם הראה ראשונה
 עפה עפרו הראה כאשר כי וכו׳ עושר את בהראותו י

 עשרו בהוראת החל ולא הנעדר היפך למה משתה
 הוא בהראותו שאומרו אלא עוד ולא במשחה וסיים

 בהראותו וכו' משת׳ עשה מתי תדע ואומר אומנו כמודיע
 עשרו שהראה ליודעים רק צודק בלתי וזה וכו' עושר
 ושיךיאמל אותו ולא זה לא נדע נא אנחנו אך היה ומתי

לתה כיוון ואס בהראותו שהיה משקה עשה מתי להודיע
סוב
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משה אלשיך משאת

 המשתה טעם תדע לומר משתה עשוהו אל טעם שב
 וכו' עושר את הראוהו בסבת הוא מיומיס היום הזה
 הראות אל גס השאלה הוכפל הלא משתה עשה ולכן

 י׳ .ההיא בעת זאת כל אח הראם למה העושר
 חדשים למנין צירפם לא למה יום ומאת שמניה אומרו
 ימים למנין אותם יפרט ולא חדשים ששה ולומר
 וגס רבים ימים אומרו ייחור וגס רב שיעור בהמת

 תפארת ויקר מלכותו כבוד עישר הכתוב לשון כפל בל
 ובמלואת באומרו י״א . הלשונות שינוי וגס גדולתו
 היו משתאות שני אם לב נשים ראוי כיי וכו' הימים
 או אח״כ וא׳ עשרו הראות קודם א׳ המתרגם כדעת

 משתאות ב׳ הם אם הקודם הוא פה הנזכר שזה
 שהיו נאמר אס ואף הב׳ עשה למה טעם לחת צריך

 שמחה לעפות כן אחרי וא׳ העושר הראות קודם ח׳
 וחיל ועבדיו לשריו היה הראשון למה ולאחריו לפניו
 לעם היה והב׳ המדינות ושרי הפרתמיס ומדי פרם

 למגדול והב׳ לגדולים והראשון הבירה בשושן ממצאים
 גנה בחצר בו בנפשה מקום נאמר ובשני קטן יעד
 לא ואס בו שנעשה מקום נאמר לא ובראשון יכו׳
 פעם וגם פעמים שני נזכר למה אחד משתה רק היה

ולא כן אחרי ופעם העושר להוראת יקדימנו א׳

 אחלי או עושרו אש הראוהו קודם או מהיותו יבצר
:אחד הכל אם בקרואים ישנה ולמה כן

 רז״ל כיוונו אחשוב שהערנו הב׳ הקושי >^ל והנה

 חמשה אחשורוש הוא וז״ל חזית במדרש כמאמרם
 בבור היה הוא לרעה חמשה לטובה וחמשה לרעה הוא
 המלך הוא ואבירם דתן הוא אדום אבי עשו הוא ציד
 אברהם הוא אברם לטובה המשה אחשורוש הוא אחז
 הקטן הוא ודוד ואהרן משה הוא ומשה אהרן הוא
 בשם ברכיה ר׳ מבבל עלה עזרא הוא יחזקיהו הוא

 בכל אלקינו ה׳ הוא מכלהון דטב חד לן איה רבנן
 וראוי . ע״כ בעולם רחמיו שמדת משפטיו הארץ
 לרעה הוא חמשה ענין מה דבריהם על לב לשוס

 ומה מנאם ולמה אלו של טיבם מה לטובה וחמשה
 הנמצא הזה הנוסח כפי כי ועוד . יוסיף ומה יתן

 ומשה אהרן הוא ואם לטובה ששה מביא במדרש
 .שניהם אה יביא למה כא׳ יחשוב ואהרן משה והוא
 בשם ברכיה רבי מצא אשר הטמונה המציאה ועוד
 כי ידע לא בער ומי מכלהון דטב חדא לן אית רבנן
 זה בלשון אומרו וגם מכלהון טב שהוא כאלקינו אין

 כי ועוד מכלהו טב הקב״ה אמר ולא כו' מד לן חית
הוא ה׳ יתברך בו הוא בהם הוזכר פסוקים כמה

מגילת
М ועד מהודו המולך אחשורוש הוא אחשורוש בימי ויהי 

 שרוצה הוא בימי ויהי שנא׳ דכ״מ הקשו כולם .כוש
 ויהי פלוני •ני כיה הוה המעשה אחר סיפור מל )ומר
 השיפור בהיות אבל בארן רעב ויהי השופטים שפוט בימי

 עשה פ׳ שבימי נומר שייכות אין בעצמו ההוא מאיש
 בש״ס אמרו כי הכוונה ונראה וכזה. כזה בעצמו אותופ׳

 שנאמר כ״מ והנה .צרה אצא אינו בימי ויהי שנאמר כ״מ
 בימי ויהי כמו נסמוך תיכף הצרה נאמר נימי »יהי

 כחן שגם נראה ונזה .באין רעב ויהי השופטים שפוט
 אחשורוש שהוא במה הצרה מהות כימי לויהי המוך *היפר

 פיוונו צדקת בש׳״ש גרו שא מהמת כוש ועד מהודו »מולך
 ש האומ לבין שפחרן ישראל עם הקכ״ה עשה צדק׳ ■גישראל

 הישראל להכרית המלכים לב ימלא לא זה ידי על ובז׳
 שאשעזרזש וכיון קטיעא מלכושא יקרא כי ממשלתו תמת אשי

7 אלשיך א

סתרים
 ממשלת} מקומו׳ תחת היו ישראל וכל כוש ועד מהודו מלך
 גדול צרה נך ואין לכלותם לבו שמילא הסיב׳ הי׳ ולוה
 היה שלא קשה הוא תיבת .המולך אהשורוש הוא : מזו

 נראה והכוונה . המולך אמטורוש בימי וימי רק לומר לו
 ע״כ מקודם מלך ואחשורוש צרה ЫЬ אינו נימי דויהי

 ואמרו מדינות 1קכ״ על רק מלך ולא נתקטן ואח׳׳כ העולם
 והנס נימיו רשים ישראל שנעשו אחשורוש שנקרא חז״ל

 .מהס מלכותו שנתקטן מדינות באותן ג״כ ישראל היו אם
 ההוא המחנה היה קיים המך גוירת היה ח״ו אם אף

 וזהו .ממשלתו תחת נשארו ישראל כל באמת אך לפליטה
 אחשזרוש נקרא שהיה אותו היינו אחשוייש הוא אמרם
 מולך כשהיה היהו׳ויט כל על צרה בימיו שהיה מחמת
 אומו בימיו רשיס ישיא, שהיו מחמת כוש ועד מהודו

 בטעס גם ישראל כל נגד להיקרא צו י&וי אמשייוש שס
שנחקסן



א תר ם א
אח^וריע המלך ן כשבת ההם בימים ־ :מדינה ומאה ובשרים

רש״י
ורבותינו בידו. ה המלכות כשנתקיים . וגו׳ אחשורוש המלך כשבת )ב( :עזה עד מתפסח רודה שהוא מוכ

חכמים שפתי

 קמכיס כמ*ד הסכים דהרבות ומאחר היו רחוקים כי אמר וחד כרכר סלוגתא איכא כמגילה כגמרא דאלו הרכות
 או ישב אם מנ״מ ועוד .עשה כסא על כשכתו דוקא וכי דק״ל ה :הרכות לשון ותפס מ״ד חד רק רש״י כתכ היו

לכ׳׳> .למלכו ״שלוש’ כשנת כתיכ והדר מלכותו כמחלת משמע המלך כשכת דק״ל א׳נ ,וכו׳ כשנתקיים לכ״פ .עמד

משה אלשיך משאת
 מסעות כמה אחור ושבו ואהרן משה במקום למשנה

 על כמז״ל התורה בישל אחז והמלך .מצרים בדרך
 והנה .ב״ה עבודת ביטל ואחשורוש כו׳ תעודה צור
 מאלה אחד כל היה בחירה בעל שהאדם למה אס

 העולם שהיה ספק בלי וממשיכה אמונתו תופס
 מחשבות החושב יתברך מעשיו אך מתקיים בלתי

 מתקנים לעומתם והתקין ראה ישראל עמו ידחו לבלתי
 לרעה ה׳ נגד לטובה ה׳ אליהם מקבילים עיהתס
 במערכת הוא תיבש נאמרה מקבילים היותם אל ולרמוז

 שהמריד נמרוד לעומת לרע/ ה׳ מערכת מול לטובה ה׳
 שמוית׳ והקריא אברהם בא בהקב״ה העולם כל את

 אל לב נשית הדבר ולהמתיק .כנודע העולם בכל
 ונטמן להורגו בקשו אברהם נולד כאשר כי ארז״ל
 שבנסיונותיו הראשון היה זה כי שנים כמה בארן

 בן הרח בן אברהם בהיות כי בפר״א ארז״ל וגס
 הפלגה דור בונים שהיו המגדל לפני עבר פנה מ״ח

 זה מה אברם להם ויאמר עליהם מלך נמרוד והיה
 תצליחו ולא אתסמורדיס ה' העל עושים אתם אשר

 פרדה והוא ממנו לנו מה ויאמר לנמרוד ויגידו
 ואז ה' בשם אברס ויקללם מיד מוליד שאינו עקרה

 באשר היה שנה מ״ח בן כי עולם בסדר וכן נתפלגו
 מה שעם טוב לתת ראוי זה כל ועל .הארץ נפלגה

 והוא בהולדו להורנו אליהם הגיע ומה ככה על ראו
 עקר שהיה השובה זו ומה להם השחית ולא הרע לא

 אך .פירות עשתה להם קללתו עקר הוא אם הלא
 המגדל בוני וסיעתו נמרוד כי הוא קצרה דרך הענין
 בו להלחם ית׳ עדיו להגיע בנין להגביה לא ההוא
 ובל פתיות היה זה כי כיוונו באיש איש ילחם כאשר
 הטומאה כהות להגביר חפן וכל ישעם כל סך מה ידעו

 בלהטיהם לעפות ובקשו להרע היו חכמים כי בע״הז
 מצאו כי בקעה וימצאו וזהו הזוהר בספר כמ״ש כן

 לילית הרגיעה שם כי מחשבתם לפורענות מוכן מקים
 בחכמתם והמה מרחמוהי סיעת וכל מנוח לה ומצאה
 ויהפך וישפילס יפילם להולד עתיד היה איש כי הכירו

 כי אברהם הוא מחשבתם כל לאל וישים מזימותם כל
 היפך בארן הטומאה כח מגבירים היותם לעומת

 והקריא והכריז בעולה שכינה והשכין השרה אברהם
 נמרוד כן ועל יושביה לכל בארן יתברך שמו

 להורגו בקשו נולד ומאז בדבר הבין שלו באסטרולוגי״א
 עקרה פרדה אמר ה׳ בשם קללס כחשר אח״כ וגס

 אמונתו תמשך לא כי אותנו ינגד ממנו נירה לא כלומר
ששל בפר״א ז״ל כמאמרם והוא הוא עקר כי אחריו

אשר «

 רבות וכאלה עמו ואנחנו אלקינו הוא כי האלקיס
 מה ועוד מבכלס זה בפסוק בחר ולמה מספר אין

 הכתוב הפך והוא בעולם רחמיו שמדת אומרו ענין
:רחמים לענין מעתיקו והוא במשפטיו שידבר

 ייתור הערנו אשר להם הוקשה ספק אין אמנם
.המה עשרה כי והשיב אחשורוש הוא אומרו

 מהם אחד וזה לידרש שנאמרו לרעה וה׳ לטובה ה׳
 לתקן בעולם יתברך והשגחתו גדולתו להורות והענין

 עמדו קמו אדם בני ה׳ ראינו מצאנו הנה כי עולם
 גדולים עקרים ה׳ ולהרוס ולהאביד ולנתוש לנתון

 אמונת א׳ .והם בהם תלוי והעולם ישראל קיום אשר
 חמדה ארן ג׳ מילה. ברית ב׳ יתברך. מציאותו
 .כנודע ישראל לקיום והשפע המצות עיקר בה שתלויות

 יכיר ראשונה כי הענין ושיעור .ב״ה ה׳ .חורה ד׳
 ידבנו כן ואחרי עליו ומושל המולך מלך שים האדם

 לו למושב יקח כן ואחרי בחותמו חתום עבד להיות לבו
 ואחרי ביתו שס כי מלכו את שם לשרת לעמוד המלך חצר

 למען שירותו ומשפט המלך עבודת סדר ילמוד כן
 שלם לבבו שיהיה אדוניו אל יתרצה במה לדעת ישכיל

 בעבודת שגגה ממנו יבצר לא כי להיות כן ואחרי עמו
 יתפייס הדרך איזה וידרוש יחקור כן על וישנאהו מלכו

 טרס בתחלה כאשר ויאהבנו ירחמנו וישוב ההוא המלך
 בין הנאמרים הדברים ה׳ הנה והן .רצונו עבור
 יכיר ראשונה כי העם ובין עולם של מלכו המלך
 בחותמו יחתום כן ואחרי יתברך מציאותו האדם
 אחרי קדש ברית אות חוחס הוא יתברך לו לעבוד

 כמשז״ל יתברך ביתו שם כי חמדה ארן אל לו ילך כן
 לארן נכנסים אתם המילה את מקבלים אתם אס

 אליו הקרובים כל שם לעבדו ה' בחר בה כי והוא
 האיש ידע בה כי מעשה לידי המביאה התורה היא ד'

 אשר בארן צדיק אין כי ועל ,ה את יעבוד מה
 חמשית צריך כן על יחטא וצא טוב יעשה

 .ואפס יחטא אשר כל על עליו בו לכפר ב״ה היא
 ציד גביר היה הוא כי בראשונה נגע נמרוד והנה

 בסר״א לחז״ל גם ומה לע״ז ומקרבס הבריות את צד
 כל את והמריד הפלגה דור על מלך היה נמרוד כי

 מכל יתברך מציאותו שס משכח והיה בהקב״ה העולם
 אבד העולם היה נמשך הדבר כך היה ואילו הבריות

 מזרע מילה ברית לבטל החל הוא עשו וכן בודאי
 חמדה בארן למאוס החלו •ואבירם דתן וכן אברהם

 מצרימה ונשובה ראש נתנה באומ׳ לרז״ל גס ומה
אבירם ואת לראש דתן את הקימו אהרן שבמיתת
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משה אלשיך משאת

 נמשכה לא עשה אשר והנפש מאברהם למדו אפר
 וז״א חלציו ליוצאי זולתי אחריהם לזרעם אמונתם

 ימשכו לא חלציו יוצאי הבלתי כלומר עקרה ■פרדה
 אין כי ידע ולא הוא עקר כי מזרעו פחד ואין אחריו
 אברהם מוליד אינו אברס כי להושיע לה׳ מעצור
 אשר כלומר אברהם הוא אברס וזהו כמז״ל מוליד

 נמרוד ירא היה לא כן שעל מוליד שאינו אברס הוא
 כי ויוליד אברהם הוא עותו אשר את ויתקן יבא פן

 העולם את ותקן ז״ל כמאמרם חדשה כבריה נעשה
 . נמרוד קלקלו אשר לעומת יתברך בכבודו כלו

 למבטלי ראשון שהיה עשו לקלקל החל אשר ולעומת
 אשר כי ואהרן משה הוא אמר אברהם מזרע מילה
 ואהרן משה תיקן בישראל ונמשך עשו לבעל החל

 היא והביא פורע ואהרן מל משה שהיה בש״ר כמז״ל
 חשובה היא כך כי על ומשה אהרן הוא ואהרן משה
 דחן מאוס ונגד . כמילה ופריעה כפריעה מילה

 להתרחק ישראל בני לב את ויניאו חמדה בארץ ואבירם
 גרשוני כי האומר דוד את יתברך הוא הקים ממנה
 אלהיס עבוד לך לאמר ה׳ בנחלת מהסתפח היום

 עצמו על .העלות גדר עד הארץ אח שחיבב אחרים
 לעיני בוכה והיה ע״א לעובד באונס ממנה בהתרחקו

 דתן הפך הארץ את לכבד לבס את להחזיק רואיו כל
 משיבים והיו ישראל בני לב את הניאו אשר ואבירם

 כנסיות בתי שאחז אחז ולעומת .מצרימה העם את
יתברך הוא הקים בתורה יעסקו בל מדרשות ובתי

 מגילת

 אף מישראל נחסר שלא מדינות קכ״ז על מלכותו שנתקטן
 במחשבתו שעלה הסיבה היה וזה ממשלתו תחת היה שלא א׳

 שאמרו פזרונו צדקת הקב״ה #סילק שראה מהתת לאבדן
 שאמר פי׳ ובאלשיך וכמש׳ל כו׳ הקב׳ה עשה צדקה חו״ל
 נכנע Ы אפיכות קי״ג שאבד אף לומר אחשונזש הוא
 כשבת. ההם בימים )ב( : בשמחה כמקדם נהוייהז והוא לבו

 שמספר ניא׳ בשושן שהי׳ ומה המשת׳ כיפור של הנס ציר־
 לכלותם רק היה ותחבולותיו אחשורוש של השנא׳ גודל

 כמבואר דעתו נתיישבה הפקידה זמן כלה שכבר בחשבו שהרי
 ורצה ישראל בתיוס מלכותו יכין שלא ידע כי והטעם בש״ס
 כדרך בארץ הטומחה להשרות הארץ מקרב הקדושה לכלות
 וכל שאבאר ובמו שם האלשיך כמ׳ש הפלגה דור שעפו

 כמו לכלותם יוכל למען להחטיאם רק היה מחשבתו
 אותנו שעשו המצרים אותנו רוירעו בקרא המפרשים שפירשו

 משתה אהשוריש עשה וכן ויענונו ואח*כ וחטאים רעים
 ולאשר כרצונם בהם שיעשו פניהם נגד זונות להם והעמיד

 מקום בשושן פניו שם ולזאת סנהדרין וכל מרדכי היה כשוכן
 והכתוב העם יפול ־אשים ה בנפול כי להחטיאם הגדולים

 מלכותו כסא על כשבת שתיכף תכפיות סימן הוא כשנת של
 דהיינו מדינה כל של שרים לכל משתה עשה בשושן אשר

 איך עמס להתייעץ ממשלתם תחת שהישראל השרים כל
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 יעסוק שלא מי כל ואמר חרב שתלה בנו הזקיה את
 אחשורוש הוא ולעומת .הזה בחרב ידקר בתורה
 מבבל עלה עזרא הוא אלקינו בית עבודת שביעל
 היה זכותו כי מכונו על ב״ה אח והעמיד ותיקן
 שזה איפות כן אס תאמר ושמא . באמת לעזור מעיר

 הוא עשת להרע הבא וכל האלהיס עשה זה לעומת
 המר הזה החיל בגלות אנו שיתקן מי לעומתו יתברך

 תבא בערס ח״ו נאבד בל עלינו תהא מה והנמהר
 כראשונים גדוליס יתקן לנו מי כי הגאולה תיקון

 ר׳ בא לזה פורענות ויגרוס שיקלקל מי כל לעומת
 בדורותינו הגלות בני לנו כלומר חד לן איח אמר ברכיה

 צרותינו בכל לנו שיעמוד מכלהון דעב אחד לנו יש אלה
 מספיקים אנשים היו הראשונים בדורות כי נאבד ולא

 יתברך הוא אלא לנו אין ואנו בזכותם ולהגן לתקן
 מדת כלומר משפעיו הארץ בכל אלהינו ה׳ הוא וזהו

 הוייתו בייחוד אלקינו והיותו רחמים מדת שהיא ה'
 ורוגז משפטיו הארץ ככל בעשותו גס לנו היא זאת

 שמדת באומרם דבריהם מתקו ומה לרחמנו דיניו
 ה' אל לרמז בעולם שמרחם אמר ולא בעולם רחמיו
 . במשפטיו בו שהתנהג הרחמים מדת הוא הנזכר

 אחשורוש הוא אומרו יתור מיושב זה במאמר הנה
 ההערות כל על יד נניף הפשע וע״ד .הערנו אשר
 ויכונו יתברך הוא לנו שיבור ישרה בדרך הערנו אשר

 עעס עיב בתת והוא כולנה עס זו ההערה יחדיו
משתה עשתה המלכה שושתי בספור צורך ומה ודעת

סתרים
 ישראל על הארצות שרי יעשו וכן יראו שממנו לאגדם

 אחשירוש כי הבירה שושן נקרא ולכך . ולאגדם להחטיאם
 ולסלק להאביד בכדי ישראל אה להשמיד הי׳ מגמתן שכל

 דור שעשו כדרך כאין הטומאה ולהשריש מהארץ הקדושה
 כי האלשיך שכתב מטעם ומגדל עיר לבנות שביקשו הפלגה

 ירושלים כמי קדושה להשראת מוכנים מקומות שיש כמו
 דור וביקשו הטומאה להשראת מקומות יש כן ובהמ״ק

 בהמ״ק במקום ומגדל ירושלים במקום עיר לבנות הפלגה
 מקום יוחסר וממילא ישראל לעקור רצה ארזשורוש וכן

 ומצא בארץ הטומא׳ להשרות כח לו ויהי׳ קדושה השראת
 יונק שהיה המו' בו שהיה שושן שהוא טומא׳ להשרא׳ מקום

 דמשאבותח כתרין מעשרה יונקים שהיו בנים ועשרה מהס׳ס
 שושן ג״כ קרוי לכך בירה בקדוש׳ קרוי שהמחדש ובהיות
 ההם נימים כלו׳ ההם בימים אמר ולזה בטומאה הבירה

 עשה אדרבה והוא נעצב להיות לו והיה מלכותו שנתקטן
 מן לו שהראו ולומר ניחוש אצלו שהיה מחמת גדול משתה

 ממשלתו תחת נשארו ישראל וכל מלכותו שנתקטן השמים
 אף ולזה ,גדולה שמחה בזה ושמח לאבדם שזה לו ורימזז
 מקודם מלך אשר מלכותו שנתקטן אף כלומר ההם בימים
 לא ואח״כ סופי ועד העולם מסוף שהוא כוש ועד מהודו

כל עס נעצב להיות ראוי והיה מדינות קכ״ז על רק מלך
זה
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משה אלשיך משאת

 נגזר ואשר עשתה ואשר ושתי ענין לדעת לנו מה
 .מתה פיו ושעל בעוכרה היה המן הוא ושממוכן »ליה

 זה על להשיב כיוונו רז״ל לשון במתק כי ואחשוב
וז״ל .באומרם

 אוהבו מפני אשתו שהרג אחשורוש בימי ויהי כמדרש
 אשתו מפני אוהבו שהרג אחשורוש הוא

 מה כי הפץ בהם אין אשר דברים יראו והנה .ע׳׳כ
 בשביל אוהבו והרוג אוהבו מפני אשתו את הרוג להם

 דברי בפתח הכתוב בא כי כדעתם הוא אך .אשתו
 אשר את להודיע אחשורוש הוא אומרו ביתור המגלה
 בימים עמו ישראל עם יתברך הוא לעשות הפליא

 היההלנו גאולה וגו׳ להשמיד נמכרנו אחרי כי ההס
 לדבר ופתי שוגה לאיש מקום היה והנה יתברך מאתו
 נפשותינו את להציל ישראל לבית טוב רב הלא ולומר

 לנו היה אחות כי לנו שעמדה והיא אחשורוש בימי
 נפו ערך חין וישוחו ימעטו באופן המלך בבית

 הכר ואמר התל כן על לעשות הגדיל אשר יתברך
 בימי לך היה וי הנה כי והפורקן הנס גדולת גא

 אפו שב ולא אוהבו בשביל אשתו שהרג אחשורוש
 מפני והרגה אשתו על לב שת ולא הרעה כלה עד ממנה
 והרג היפך ההוא בהוייתו אחשורוש והוא אוהבו
 ויפתה ידיך תחזקנה ואיך כלומר אשתו בשביל אוהבו

 הלא כי המלך בבית לך היה אחות כי לאמר לבך
עתה גס וא״כ אוהבו בשביל אשתו להרוג דרכו זה

 המלך אל תתייחס היא כך אחר לנו נהפכה אפר
 ה* הראה השר אחרי נס ומה עמנו היטיב היטב כי
 בבטלו עדינות קי״ג אבדן ההיא הרעה כל את לו

 טוב לא אשר יעשה לא עוד כי אלהינו בית עבודת
 לא כי יתברך נסו גודל בעינינו יקל ובכן ישראל על

 ויאמר בא ע״כ ישראל את להשמיד שומה היחה מהמלך
 תתיחס אלאחשורוש והצרה הוי אדרבה כי איפא יעו

 כלומר וגי׳ ויהי וזה ישראל על למרע היה לבבו כי
 אל ולא יתייחס אליו כי אחשורוש בימי לנו היה הוי

 גס כי ראשונה במעל היה המלך יד כי בלבד המן
 משל משלו כאשר יותר חפן היה הוא היחל שהמן
 טבעת נתן היא וגס החריץ ובעל התל לבעל רז״ל
 כי המוכרים כדרך לא אשר המוכר היותו עס בידו
 מהמן למכור הוא חפן היה שיותר הוא אך יקבלו הס

 מהכנע יבצר לא הלח לאמר לבך ישיאך ואל נקטת
 כי לך דע הלא כי מדינות קי״ג אבדן על המלך לב

 עם הראשונה בהוייתו הוא כלומר אחשורוש הוא
 מדינה קכ״ז כיש ועד מהודו המולך עתה היותו
 בהוייתו עודנו בהחלה כאשר מדינות בר״מ ולא בלבד

 .המלכות חצי לעד קרוב אבדן על לבו נכנע לא כי
 היתכן הזה הרע בדבר ישמע השומע לב יתחמץ והנה

 איפרכיוח קי״ג אבדן על לבו אל המלך נעצב לא כי
 בימים הנה כי הוא כן כי בעיניך ראה אמר ע״כ
בימים שהוא ההם בימים כלומר וגו' כשבת הכם

 עיזר נכפל והיה אוהבו המן בשביל אסתר את יהרוג
 הקצה מן לבו ויהפך לנו היה ה׳ לולי ח״ו עזור ונפל

 הוא אוהבו בשביל אשתו הורג היותו שעס הקצה אל
 אוהבו יהרוג יתברך הוא היפכו בהוייחו אחשורוש

 יראו למען המאורע כל סיפר וע״כ אשתו בשביל
 הרגה אשתו על כעס כאשר כי רוגזו גודל וידעו
 אוהבו הרג שאח״ב מה בעינינו יפלא למען ממוכן בדבר

.אשתו בשביל
 רז״ל דברי נזכיר באשר הוא הלא בעינינו והנראה

 בכל מלך מתחלה כי המה הלא בפר״א
 ב״ה עבודת ובבטלו מדינות ר״מ שהם האיפרכיוח

 בקכ״ז רק מאז ה׳ השליטו ולא מדינות קי״ג איבד
 מהחלת כי והוא הביאור אל ונבא .הנותרות סדיטת

 הפליא אשר הנס גדולת .ותגיד תעיד המגילה דברי
 לב על יעלה בל ופלא הפלא עמנו ית׳ הוא לעשוס

 המן רעתנו מבקש היה אשר הגה ולומר לדבר איש
 למלך לשבח ועלינו וכו׳ להשמיד שבקש היה הזה הרע

 ליהודים יד זיתן תלה ואותו עמנו שהטיב אחשורוש
 וגס תלה המן בני עשרת ואת רעתם ממבקשי להנקס

 עס איזה על ההוא הרע המן למלך פירש לא מתחלה
 ואוני סתם עס ישנו רק ההיא היפה הגזירה גוזר היה
 לאמכרס היה עס איזה על מיד לו מגלה היה אס

 תתייחס למלך לא ההם בימים והצרה דהוי באופן לו
Ь*з וכעחה והששון ההצלה אך היהודים צורר להמן 

10 אלשיך א

 לעשות הגדיל מדינה בקכ״ז רק ה' הפליטו לא אשר
 ההל לא הזה הדבר ובגלל מאוד רבה ושמחה משתה

 המלך כשבת למלכו שלש בשנת לומר מסויים בזמן
 באומרו כי דבר לא על ההם בימים אמר רק וגו׳

 קי״ג אבדן פרס היה אס יודע במה וגו' שלש בשנת
 בימים לומר ההס בימים נאמר ע״כ אח״כ א> מדינות

 שבע על רק בתהלה כאשר רב ממשל משל שנא ההם
 וגו'עשה שלש בשנת לך שאומר מה היה כנזכר וגי׳

 להרגיש לו אדס בינת לא כי היתכן תאמר ולבל משתה
 אשר הלא כי שמחות בשובע עתה שיפליג חסרונו

 אחשורוש המלך כשבת הוא הזה כדבר ועשה פעל
 והיה מלכותו נתיישב כי ראה כי מלכותו כסא על

 יושב היות עם כי בי ימרדו ולא בנותר יחיה בכוח
 מכלים ואין משלה בכל מלכותו יהיה הבירה בשושן

 הכסא שהיה הבירה בשושן אשר מלכותו כסא על וזהו
 הבירה בשושן עודנו הנזכר מלכותו הל מתייחס

 בשנת ע״כ מוראו עליהם להטיל בו יתפשט מבלי
 תאמל ושמא ועבדיו שריו לכל משחה עשה למנכז פלש

 הא-פרכיוא מלכי בו ימרדו פלא עתה יודע ובהה
 חיל כי לפניו המדינות ופרי לז״א כראשוניס הנותרים

 לפני» באו הא־פרכיו׳ מלכי המדיגו׳הם ושרי ומדי כרס
 והנס עבודתו ולעבוד למשמעתו סרי׳ להיו׳ ממקומו איש
 לעשות נהיעץ אפר העצה סובה לא כי לומר מקום היה

יסד ובהשתוות בזיון לידי מביא יהיר׳ התחברות הלא כי

לאכול
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׳ א, משאת
 ימים חברים אחד כאיש ושרים מלך ולשתות לאכול
 בעיניהם ויבזוהו בחשיבותו להקל סבה יהיה רבים
 זימנה שושתי ז״ל לאומרם וגס בו למרוד להם ויקל

 נשיהם יהיו בבעלה ימרדו אס שאמרה השרות את
 לומר וגו׳ עושר את בהראותו אמר כן על ממושכנות

 לפניו המדינות שרי בעוד כו׳ משחה עשה אשר כי
 והוא יוס ומאת שמנים וכו׳ עושר את בהראותו היה

 בזיון ממנו ימשך ולבל המשהה עשה האהבה לתווך כי
 ושמואל רב כדעת עפרו הראות בעת המשתה היה

 כיון אליו ישתוו שלא הראוהו מלבד בזה כי במדרש
 יאמרו כי מלפניו שייראו עליהם ומוראו חתיתו להפיל

 והלא קשר עליו לקשור לבו אל יערב ומי לו נרדוף מה
 בו המורדים כל את ולהשפיל להפיל ידו מצאה כביר

 אשר כי לומר ויראם ולא בהראותו נאמר כן ועל
 סמוך או הראותו בעת היה וגו׳ מפתה עשה נאמר

באים היראה וקניית האהבה קשר תהיה לבעבור לו
:כאחד

 בכללות ועד״ז ראשון פסוק על האמור מעין יתכן עוד
 אל כלל דרך לב בשום שאחריו המקראות

 בימי מויהי כלה המגלה קריאת לחייב הגמרא מסקנת
 והפורקן הנס אצל נחשב זר כמו הלא כי אחשורוש

 כבוד עושר את והראוהו גדולתו תפארת יקר ספור
 המדינות ושרי ועבדיו שריו לכל משתה ועשותו מלכותו

 כרפס וחור וסוחרת ודר ושש בהט אבניו ורצפת לפניו
 ופתי ופנס זהב בכלי והשקות בון בחבלי אחוז ותכלת

 אמר אחשוריש ושהמלך נשים משתה עשתה המלכה
 להמיתה נתנה הדת ואשר באה ולא לפניו להביאה

 נוגעים בלתי הדברים אלה כל הן כי ממוכן כדבר
 והלאה: יהודי מאיש כ״א הנס עיקר אל
 ההקדמה כל סכור השתלשלות הנה כי אומר אמנם

 המה הן יהודי איש עד המגלה מראש הזאת
 בהמה כי דעיס המיה מפלאות לראות עינים סתח
 יתברך הוא לעשות הפליא אשר ופלא הנס כח נא יגדל

 לא לאשר מקו' היה הלא כי ההם בימים עמו ישראל עם
 הפליא אשר אל נפלאות והחבוק להביט בבינה לו חלק

 הנסיס איפת להקטין אתשורוש המלך בימי לנו חסדו
 בהקריבו ההם בימים לנו אלקיס עשה אשר והפורקן

 על לא באמור באמת ההצלה אל הטבע זרות אש
 מעשה פתגם ככל הרעה כלה ולא המלך אף שב חגם

 ספרים וישלח לאבדם היהודים על גזר אשר הרעה
 ונחתם נכתב ועיר עיר כל ואל ומדינה מדינה כל אל

 לולא .להשניא לא די ופרס מדי כדת המלך כטבעת
 .מעשרה אחד בעבור צא אס מאמרו השחית לא כי
אלקינו בית עבודת בבטלו עשה אשר את זכר כי או

משה ךים

 ככלוחו כי והמתרגם המדרש כדעת עליו נגזר ואשר
 בר׳׳מ מולך היותו ותחת מדינות קי״ג בו בגדו לבגוד

 מדאגה ע״כ .מדינה בקכ״ז כ״א אח״ב מלך לא מדינות
 וכמקרה עליו שנית ידו יתברך הוא יניף סן מדבר

 בו ונגעה החלה כאשר יקרנו הוא גס פרעה הכסיל
 מחשבה הספרים את להשיב לנו ורפא שב ע״כ ה׳ יד

 זה אין לומר ב׳ טעם או . האגגי המדתא בן המן
 עם חיל בכל הרודים והפחות השרים מאת אם כי

 לעשות לבבם עם היה לא כי לנו זאת היתה ומדינה
 מעיר היו המה והן וגו׳ להשמיד המלך מצות את

 ויחזיקו אתם הגרים היהודים עם היו שלמים כי לעזור
 בשם נכתב אשר כתב כי כדת לא אשר פניות באגרות

 במורדי היו המה אך . להשיב אין כראשונות וגו׳ המלך
 לא מורא כי ראשונות באגרות המלך פתגם מאמר
 מלכים יחדיו שריו הלא כי ממלכם ראשם על יעלה
 טעם איש יאמר או . אליהם צריך והוא עולם גדולי

 אשר את שזכר רק זה כראי ולא זה כראי לא ג׳
 זה כי וירא לאבדם היהודים על _ נגזר ואשר עשה
 והלך בלו מנדה באבדן המלך נזק כי לו שוה איננו
 הרע המן רצון עשות שבח על יתר ועצום רב מעם
 נתן כי לעשות דבר אשר הרעה על נהם ע״כ ההוא
 זה הין הלא ד׳ טעם איש יאמר או .עינו בכיס

 ע״כ כי היה היהודים אוהב אהשורוש המלך כי "א כ
 ביתן גנת בחצר גדולה כירה להם ויכרה והתקין ראה
 ושש בהט רצפת על וכסף זהב מטות על ויושיבם המלך

 כסף גלילי על וגו' כרפס חור אפדנו אהלי ויטע וגו׳
 השנית המשהה עשה לא אותם אהבתו גדלה ולולא

 שהמלך עד כי במז״ל גס ומה אותם מאהבתו אס כי
 כזאת סעודה לכס יעשה אלהיכס ואמר ענה במסבו

 אשר הרע המן בעצת הולך מסכים היה ואשר וכו'
 לא כי דרכו הבין לא לאבדם היהודים על חשב

 עם ישנו כ״א לרגלו רשת פורש עם איזה על פורש
 אשר עד יתווכח ישראל על כי אליו נודע ולא וגו׳

 צוה אשר ככל מהרה הרעה מעשה פתגם נעשה
 ולא לאבדם היהודים על ופירש שנה אז כי המן
 טעם או . הסתמית הודאתו אמרי לשוב כח עצר

 אשר הנס מעלת תגדל נא אל איש יאמר כי ה׳
 הלא כי ההם בימים מרחם אלהינו לעשות הפליא

 חטאו לא כי המקום לפני ישראל אז היו אשמים לא
 אשר הרעה ככל עליה שיתחייבו גדולה חטאה לו

 אלא עשו לא לצלם השתחוו אם כי עליהם נגזר
 ו' טעם או . היו אנוסים מהסעודה נהנו ואס לפנים

 ואוהבו המלך בבית מרדכי גדול הלא איש יאמר כי
מרדכיי כי ראה כי המן את מאהבתו יותר אז

סתרים מגילת

*с ישיא^ להחטיא בשושן נסאו להושיב בדעתו הוחלט וכאשר שוס שזב יהיה שלא בדעתו שחשב דעתו נתיישבה נאשר 
מגדז המשתה וסיבת .ההוא גדול משתה עשס ולאבדם • וטעה שחשב נש״ש שאמרו נטו ישראל על. מקידה
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א אסתר 6
 ושיחי הפיהמים ומדי פרם 1 חיל מנכדיו יכל־־עיריו משאה לגעה

ןאת־יכך מלכותו כבוד יבהראתואת־־עשר "לפניו: ■יזמדינות

רש״י
: פרס בלשון שלשונים .הפרתמיס )ג( :מגילה במסכת אחר בענין פירשוהו

אלשיך משאת
 המן הצליח שלא מה במלחמה והצליח עשה היהודי
 המלך יעשה הוא נקל ע*כ ומהמתרגס מרז״ל כנודע
 או .למענו המן רצון מעשות וישוב מרדכי כרצון
 לאסתר להודות טוב ישראל נא יאמר כי ז׳ טעם

 נפלאתה כי המלך לפני לנו כעמדה היא כי המלכה
 רצונה מפני רצונו ובשל נשיס מאהבת לה אהבתו

 אשר על עץ על תלה ואותו הרע המן מצרנו ויפרקנו
 כי לומר ח׳ טעם או . ומולדתה בעמה ידו שלה
 היה הפכפך מלך כי הוא לעזור מעיר לנו היה אפר

 על ולנחוש לנתון ידבר רגע גוונים לכמה משתנה
 לן ואהנייא ירחמנו ישוב רגע וכמעט אדם ועל גוי

 כמוהו גדול המלך דרך כן כי ט׳ טעם או .שטותיה
 מלפניו מלכות דבר יצא ואס ארן יעמיד במשפט כי

 אס הדבר בעומק ויראה ישקיף עוד כדת לא אשר
היא שגגה כי יראה ואם המשפט ע״פ רע ואם טוב

 לב על יעלה ובכן עותו אשר את ויתקן גזרתו ישיב
 אשר כתב אחור השיב חנם על לא ולומר לדבר איש

 ושלא כנימוס שלא שהוא המלך בטבעת ונחתם נכתב
 היה כדת לא אשר כי וראה שב כי לא אס ככבודו

 פן הוא הלא י׳ טעם או .לני ורפא ישב הדבר
 שבטענה ושתי את זכר ההוא המלך הלא ישראל יאמרו

 בעיניהן בעליהן הנשים יבזו לבל מיתתה הבב קלה
 אשתו על שגס המן הוא ממוכן את בראותו ע״כ
 עינו רעה כ״א זה אין אמר אז מצודה פרש זאת

 כ• באולתו שונה הוא והנה המלך חיק שוכבת על
 נזר הוא כי ופתי הלכת ונזכר אסתר מעפה ראה
 בקרבו לבו נהפך ואז שבסבות קלה על עניה

לו. לאויב
 השתלשלות סדר כל והתקינו ראו ואסתר מרדכי כן על

 חין נשכיל למען הזאת ההקדמה כל סיפור
 להסיר הוא הלא ורם ורב הגדול מס גודל ערך
 על והוא הנאמרים מהטעמים בו המקילים מלב

 על נכנע לא כי לבו תוקף נא ראו הראשונה הטענה
 שלימה מלכותו בהיות אז וככחו אפרכיות קי״ג אבדן

 היה וי לומר וגו׳ ויהי החילו וזה ישראל נגד עתה כהו
 לב יפול אשר הדברים כל כי אחשורוש בימי לנו

 ימנע לא הלא כי אינם ערכו להקל עליהם אדם
 שלחו אחר אפרכיות קי״ג אבדן על הרע מעשית

 בהוייחו אחשורוש הוא הנה כי ב״ה בנין לבטל יד
 מהר״מ שחסרו מדינה בקכ״ז המולך עתה גה הקדומה
 ההם בימים ואדרבה לבו אמין כי קי״ג מדינות

 מדבר מדאגה לבי אל נעצב לא כי וגו׳ משתה עשה
 שרי כי שהוא הב׳ ועל . למעלה כמפורש אבדתו

 לאל שמו וע״כ המן בעצת הלך לבס לא המדינות
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 בעיניהם נקל כי ראשונות באגרות מלך של מלתו
 סרים כלם אדרבה כי היה לא זה גס הנה בו למרוד

 המדינות שרי היו וגו׳ משתה בעשותו כי משמעתו אל
 אשר הכבוד מפני ממנו יבושו כי גס ומה לפניו

 את בהראותו היה הלא כי היראה ומפני במשתה כבדם
 עושרו ברוב לו ואל כת כי מלפניו וייראו וכו׳ עושר

.בו מהמורדיס להנקס
 אבדן ,על להנימנו שוה איננו הג׳ הפעס מן וגם

 יקר כראותו התמיד הלא כי וארגוניות מסיס
 רבוי שהוא יום ומאת שמנים עושרו גדולת תפארת

 כקש לו אלה אשר ואיש ביאורו יבא כאשר עצום
 כסף אשר מדי ממלכי היא כי ישראל מסי לו נחשבו

 ראו אמר הד׳ ועל . בו יחפצו לא וזהב יחשיבו לא
 שהזמין אחר הלא כי היה ישראל שונא אדרבה כי -נא

לחזור בצע מה לפניו המדינות ושרי וכו׳ ועבדיו שריו
 עם -המון הבירה בשישן הנמצאים העם כל ולהזמין

 על וכו׳ כרפס חיר וכו׳ גינת במצר גדול בכבוד הארן
 הלך פלט לא אם ומרגליות טובות אבנים רצפת
 יחדיו לב שנועצו מזית במדרש כמפורש המן בעצת

 שאמר בגמרא ז״ל מאמרם וכן ישראל את להחטיא
 יעשה אלהיכם שילחנו על לחמו אוכלי ליהודים המלך

 להניא לבב רוע כ״א זה אין כי הנה כזו סעודה לכס
 ומשתין מאכלו שזולת וכמז״ל השם מאחרי לבס את

 הכתוב שאמר וזהו לחייבם פניהם נגד זונות העמיד
 הימים במלאת הנה לומר וגו׳ האלה הימים ובמלאת

 לנמצאים וגס פנית משתה לעשות לו צורך מה האלה
 גדולי אל כעשה אחר הארן עס המון שהס כו'

 למרע שלבו כ״א זה אין אך מלכותו כל שרי עולם
 משתיו ביין לאניס־ם יחשבו בל הה׳ ועל . כאמור

 שאס תונס אין כדת השתיה כי אמר לע״א המנוסך
 משה כדת לא אשר כי נשתה לא יין ישראל יאמרו

 ידיהם למשוך כה יעצרו ולבל אונס אין הוא וישראל
 שהוא תאוותו להתאוות המביאות הכנות הכן מלשתותו
 לבל בס״ד באורו יבא כאשר וכו׳ זהב בכלי להשקות

 אמר הו' ושל . לעשות זמם אשר כל מהם יבצר
 בגמרא ז״ל מאמרס והוא ואיש איש כרצון לעשות

 כי הנה ואויב צר איש והמן יהודי איש מרדכי כרצון
 כאשר זה כרצין זה רצון עשית המלך בעיני היה כן

 הז׳ ועל . בס״ד לפנים המאמר כוונת ענין יתבאר
 לולי כי המלך בעיני ושתי גדולת גדלה מה נא ראו אמר

 חשיבותה יגודל נשים מאהבת אותה באהבתו בטחה
 משתה כמוהו היא גס לעשוא לבה אל ערבה לא לפניו
 לא אם המלכות בית אלא עוד ולא המלך כיד נשים

מה לה יאמר ולא לפניו מעלתה גדלה כי ידעה כי

תעשי



 לעיני הולדה כיוס ולהציגה פרומה להפשיטה צוה
 באהבת בטח זה מי איפה כן ואס והעמיס הסריס

 וחחס והכתיב זמס אשר את להפך אסתר את המלך
 אס הדנריס ק״ו כי להשיב אין אשר המלך בטבעת

 לא ואשר כנימוס לא אשר רוחו על פעלה עועיס רוח
 נימוס יבטל ואיך איתה אהבתו כל עליו ביטל כראוי

 אהבת על להשיב אין וכו׳ נכתב אשר כתב כי מלכותו
 והיה וגו' משתה עשתה וגו׳ ושתי גס וזש״ה אשתו

 אין כי גס מלח באומרו כיוון זה כי המלך כמשהה
 וגו' הז' ביוס ועכ״ז אותה אהבתו גודל על רק זה - -

 בעלות אדרבה כי אמר הח׳ ועל .וגו׳ להביא אמר
 בו בערה וחמתו הנה כי ממנה ישוב לא באפו חמתו

 ויהרגנה רעה שכלה אשר עד חמתו שככה ולא
 כי וגו' כשוך האלה הדברים אחר אח״כ כאומרו

 כי אמר הט׳ ועל .מותה אחר עד חמתו פככה לא
 ערך אשתו גזרת על כי הלז המלך לבב גודל זה הנה

 כי היות ועס ושתי במלכה לעשות מה כדת משפט
 ביאורו יבא כאשר מיתה חייבת היחה לא הדת לפי

 יצא כי ממוכן שא״ל מדומה כבוד טענת גל מכ״ז
 הדת אל לבו שת לא בעליהן להבזות וגו׳ המלכה דבר

 נכתב אשר כתב כבוד עתה נס מה איפה זא״כ
 ישיב לא כי להשיב כבודו שאין המלך בטבעת ונחחס

 בעיני הדבר וייטב אמר הי׳ ועל .ודין דת כל מפני
 פורר איש כל להיות ונו' ספרים ויפלח וגו׳ המלך
 טענת בעיניו ותסב גדלה כ״כ כי הנה וגו׳ בביתו
 אל ספרים פלח כי בעיניהן בעליהן יבזו בל ממוכן

 שורר איש כל להיות הדבר לפרסס המלך מדינות
 תרע כי בעיניו המן יחשב לא איפא וא״כ בביתו

 צרה פעמים הקים כי המלך מיק אשת על עינו
 טענתו היחה שבגדולות גדולה קלה סיבה על עליהם

 כל אל ספרים שלח ע״כ כי המלך בעיני ושתי מל
 נם הדבר ובכלל מלכותו פולטן שבכל ומדינה עם

ביטל כי לאמר הוא הלא פה ישנו הז' הטענה ביטל

סתרים
 .לפניו המדינות ושרי : חז״ל כמאמר וכזכות משתהו ביין
 וי״ו הוא ושרי של הוי״ו כי ונראה • מיותר לפניו מלת

 המדינות שרי שכל בעבור היה כעשה המפתה סבת הסבה
 וחשב לעצתו והסכימו רנה בהכנעה לפניו עומדין היו

 את בהראותו )ד( :ישראל באיבוד מחשבתו יקוים שבוודאי
 שהיה קשה בהראותו מלח א׳ , כרבה בכאן תמוה .עושר

ימיס תיבת ב' .מלכותו כבוד עושר את ויראם לכתוב לו
רבים

י־ תרגום
 באכנעזינון ונבשנרן ואזל אפךכיא ^נלוהי ד?זךדין: ךאמרין אית ס#_ק;א ןןה..עכד
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משה אלשין< משאת
 איפה וא״כ בביתו שורר איש כל להיות וגו׳ ספרים רוחו על עלה אשר רצוני להפיק זה כל ועם תעשי

 וגזירתו מלתו לאל ששס רוחו' על יעלה בער מי
 להיות ספריס וישלח אמר ההוא אשתו דברי להקיס

 בקרב הוא נהפוך כי חרפתו יוליך ואנה וגו׳ חיש כל
 וחותמו כתבו רצונו בטל עד עליו השתרר כי ביתו
 החלת כי הנה אשתו בשביל מלכותי כדת לא אשר

 למחזיק יתד ממנה פנה ממנה הלזו המגלה פי דברי
 אשר והגבורות הנסים גדולת תפארת יקר ולמעוז

 גאולתנו סיב׳ נסיר כי ההס בימים לנו אלהיס עשה
 עד בימי מויהי כי נס על אותה ונשים טבעי מהיות

 שלא המלך לב תוקף את לנו יניד הנד יהודי איש
 בעושר תוקפו ומעשה מדינות קי״ג אבדן על נכנע

 פין את ימרו לא המדינות שרי כל ע״כ כי ונכסי׳
 ידו להשיב ישראל וארגוניות מסים יחשיב לא וגס

 לנו גלה וכן לאוצרותיו קצה אין כי והשחית מבלע
 שבערה המלך המת תוקף וכן יפראל חטא תוקף בזה

 וחשיבותה אותה אהבתו בשומו לא תכבה ולא בו
 טענת תוקף וכן בעזרתה היה שהדת מה ולא לפניו

 האמורים תוקף מיני בכל כי המלך בעיני ממוכן
 כי בה' נושע עס כל בעיני הנס והגדל תחזק האלה

 מויהי הזאת האגרה דברי כל את לקרות מצוה ע״ש
 בדבר והנה כמדובר הנס תתחזק בהמה כי וגו׳ בימי
 אסתר ותכתוב שכתוב מקרא הבין ראינו מצאנו הזה

 הפורים אגרת את לקיים תוקף כל את וגו' המלכה
 התוקף מסו צר חותם סגור הוא כי הפנית הזאת
 להשמיד הצרה הוקף כל על להוסיף יכלו ומה ההוא
 שאין המלך בטבעת ונחתם נכתב וגו׳ ולאבד להרוג

 היהודים כל אל הפריס פלחו כבר וכאשר להשיב«-
 ואס להם חדש אשר תוקף כל זהו ואי וגו' בכל אשר
 לעשות עליהם מקיימי׳ הבלתי על עונש תוקף הוא
 על חסד בתורת שלחה היא אדרבה הפורים ימי את

 מרצון כי מעיד הכתוב לדורות קבעוני לחכמים לפוג'
 אין אך .וגו׳ לקיים היהודים וקבלו קיימו נפשם

 אל ואסתר מרדכי כתבו אשר הספרים שבכל כ״א זה
 להשמיד הרע המן עליהם גזר מאשר היהודים כל ויפלח הלא כי יתכן לא כי אשתו רצון מפני לצונו

מגילת

 ונרי וגו׳ משתה עשה )ג( : אח״כ ככתוב ימכאר
 המדינות כרי לכל וקרותו המשתה שעשיית ונראה . כמדינות

 להחטיאם ישראל על רק היה מחשכתו שכל לאבר טעמו
 ההל למל כש״ס הז״ל לזה המשילו כאשר להם ולהרע
 טמהס ליען לפניו המדינות לכל קרא וצנן כמרין ולכעל

 עשה ולזה .ממשיתו תחת מפיזרין שהן ישראל איכוד טל
 להכשילם כולם כעצת ימים שכעת אח״כ ישראל על משתה

13 אלשיך א



א אסתר 7
 ובמלואה ה :,ירם ומאת שמונים רבים ןמים גדולתו תפארת

הבירה בשושן הנמצאים לכל־ה?ןם המלך '/נשיה האלה הימים
רש״י קרי ובמלאות מלאשו״ם אהר דגש

:משתה ו להם עשה .רבים ימים )ד(
׳י’ חכמים שפתי

 Т לפס היאה דהיאן )ז דסמך למה דבוק אינו אנל פי׳ ו : למלכו שלוש בשנת דהיינו בידו המלכות ^שנתקיים
משה אלשיך משאת

 מחשבתו יקלקל פצתו הסר חסדיו ברוב והקב״ה וכו׳
 עושי׳ להיו׳ וע״ליקבלו הפן על בניו ואת אותו ותלה

 מכל נזכר אין ההם הספרים בכל והנה ושמחה משהה
 לספור אין כי דבר יהודי с'п 70 בימי מויהי הכתוב

 דוד אביחיל בת אסתר הלקח הודעת רק בהם צורך
 בידם ה' חפן שניהם ביגיעת ואיך המלך אל מרדכי
 אממכתיב וע״כ כופהו מיד ישראל את להציל הצליח

 יתבאר כאשר זו אחר זו כתבים ב׳ ואסתר מרדכי
 כי ראו המה אז מהראשונה הכבידו ובאחרונה ס״ד5

 בצד רפויה זרעם ועל עליהם הקבלה מהיות יבצר לא
 לישראל לבא קרובה רפואה היתה הלא כי באומרם מה

 כ״א ב׳ וצא אחת לא שבעיות בטענות ההס בימים
 אלה שעל הדבר וקרוב כתבנו אשר המה כלא י׳

 בעבור ישחית ולא אפו להשיב הרבה אהשורוש המלך
 ידיהם וירפו בעיניהם הנס כת נא יקטן באופן היה

 ונא זרעם ועל עליהם השני׳ חגרת בקבל׳ מהחזיק
 הוקף כל את וכתבו בחכמה עשו ע״כ וגו' יעבור

 הם תוקף כל בזה כי יהודי איש עד מי ב מזיהי הוא
 אבוד אחר נכנם שלא המלך לב תוקף . תוקף מיני כמה
 לפניו המדינות פרי כי גדולתו ותוקף אפרכיות קי״ג

 אנוסים היו שלא ישראל חטא והוקף עושרו ותוקף
 לכבותה הועיל ולא בו שבערה המלך חמת ותוקף
 וגס בעזרתה הדת היות ולא אהב אשל אשתו אהבת
 הוקף מיני כל הן כי המלך בעיני המן מענת מוקף

 מבטלים הנס הנה הלו בכתובים באמת הנאמרים אלה
 הנס ומגדילים דארעא כעפרא ההם טענות העשר

 האגרת בקבלת ישראל •הזיקו למטן כן על קן אין עד
 איש עד בימי מויהי הוא הוקף כל אה כתבו השנית

 מינים היות ועל שהזכרנו הוקף מיני כל פט יהודי
 ויקבצו יכירו כן ידי שעל כל מצת נאמרה הרבה

 אסתר והכתיב הכתוב מאמר וזה כח מאמצי בכל
 כדי האמור הוא תוקף כל את וגו׳ ומרדכי וגו׳

 בסכר השנית הפורים אגרת את לקיים ימשך כן שע״י
 שהיינו הכתיב התכת אל ונחזור כמדובר יפות פנים

 אל מקושר יאמר למעלה מה וזולת וכו׳ בהראותו בו
 המראת דומה אינו כי והוא לפניו המדינות שרי אומרו
 עס עשירי לפני למראה החיץ עם דלת לפני עושרו

 בהוראת להתמיד יוכל מכליהם אזל הכסף אשר לפני כי
 מחודש דבר יראם יום ובכל רטס ימים עושרו כבוד

 יעמוד יומיס או יום אם עשירים לפני אמנם מהקודם
 יום ,כ או יום י׳ או חשיבים דברים להם להראות

 שובים דברים והולך מראה להיות יתמיד לא חך ייסלא
14 אלשיך א

 רוב את ראה אמר רבים ימים מהקודמים ומחודשיס
 היו המדינות שרי הלא כי השם נדלו אשר עושרו
 ואעפ״י התיפרכיות מלכי ז״ל כמאמרם שהם לפניו

 תיל הכתוב ושיעור יום ק״פ רבים ימים התמיד ק
ששר את בהראותו לפניו היו המדינות ושרי ומדי פרס

ק״פיום: רבים ימים התמיד ׳ועכ״ז זכו
 לומר אפשר היה הנה כי וכו׳ בהראותו אמר לכך

 מאד רב יהיה להם הראה אשר עושרו רוב כי
 בערך לא אך לפניו אשר המדינות שלי כטד בערך
 אפשר היה ב׳ . כוש ועד מהודו המולך מלכות כבוד
 בהם היו הראה אשר והחפצים הדברים בכלל כי לומר
 הכל ובהצטרפות עצמו בפני אחד כל יקרים בלתי
 ימים בבחינת זה מעין שלישית או .מיפצג עופר היה

 כי יהיה עושרו את בהראותו כבי׳ ימים התמיד אשר כי
 ככל השיה דבר הראה הראשון ביום מעט מעש ההל
 הימים וב־צשרפות עשרים שיה ובג׳ עשרה ובב׳ זהב

 אודיעך אצה שלש אמר כן על גדול עושר היה רבים
 וכבול עושר את שבהראותו אם כי המה כן לא כי

 כבוד אל ולא מלכותו כבוד אל נתייחס כי מלטתי
 כחפצי׳ כל הראה שלא וגס המדינות כרי מנכות

 אם כי עצמם בפני מאד יקרים ומבלתי מאד היקרים
 יקר הוא אשר שהוא גדולתו תפארת יקר המה אשר

 ימים התמיד ואעפ״כ בלבד גדולתו תפארת אל בערך
 ושמה מעש מעש הראה לא כי זאת גם ואף רבים

 כבול מעין לעושר יתייחס לא הראשון ביום שהראה
 שבהראותו כ״א הימים כל בהצטרפות רק וכו׳ מלכותו

 כלומר יום ק״פ היה רבים ימים וכו' עוכר את
 רק יום ק״פ כסכום חדשים ששה ותאמר הכלול לא

 מתייחס דבר הראה ויום יום שבכל לומר ימים מנין
 אמר ולא בהראותו וז״א כו׳ מלכותו כבוד עופר אל

 אל המתייחם כל את בהראותו כי לומר ויראם
 יום ק״פ התמיד רבים ימים שהיה האלה התוארים

 ויקר מלכותו כבוד עישר את הראה וא׳ א' שבכל
 בל רבים בימים ג׳׳כ אמר לא ולזה גדולתו תפארת

 פישר את שהראה נמצא הרבים הימים שבכללו' יראה
 ע׳׳כ עצמו בפני יום שבכל מה כן היה לא אך וכו׳
 רבים ימים נמשכו וגומר עושר את בהראותו כי אמר
ולהמתיק עושר הראוהו נמשך רבים שבימים ולא

:כאמור יום ק״פ ואמר פרט יותר כדבר
 האלה הכתובים ג׳ בהמשך אחרת דרך יתכן עוד

 משתאות ב׳ כי לאומר ובפרט וגו׳ ההם בימים
 רב פליגי לא שע״כ הגע׳ דפת כפשישות שהוא היו

ושמואל
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משה אלשיך משאת

 היה כי היו שנים כי הוא צודק והיותר משתאו׳ שני משתה שעשה היה טפש או פקח או אלא ושמואל
 אומרו וזה כתבנו כאשר ישראל את להשעות השני הכל לדברי אבל לקרובים כך ואחר לרחוקים תחלה

 הלזה המלך לב רוע והתבונן עמוד לומר וכו׳ ובמלאת המלך כשבת ההם בימים ויאמר היו* משתאות ב׳
 הימים במלאת הלא כי ישראל על יחשוב און כי המלכות בבית שהוא מלכותו כסא על ממש אחשורוש

מה יום ר״פ עשרו והראות הראשון משתה של האלה שריו לכל משתה עשה מורא להטיל הכסא על יושב
 יושב עודנו המשחה היה ולמה המדינות ושלי ועבדיו

 ביתן גנת בחצר ולא המלטת בית המיוחד הכסא על
 שם ויעמוד בריוח שם שיהיו השני כבמשתה המלך
 הנמצאים העם כל את קרא .לא למה וגס כסאו
 וכו' בהראותו אמר כן על אח״כ עשה כאשר בשושן
 עישר את הראותו בזמן היה הזה המפתה כי לומר

 צנוע במקום רק עושרו הראותו ימות לא וע״כ כו׳
 הנמצאים העם כל בפני לא וגס ביתן גינת בחצר ולא

 ק״פ היה כי שני טעם עוד קטן ועד למגדול בשושן
 יטיס וכו׳ הנמצאים העם כל קרוא יאות ולא יום

:בייחוד גדולים לשרים אס כי רבים
 לכל הטלך עשה האלה הימים ובמלואת

וגו'. העם
 כי אומר גזרו הזית במדרש רז״ל הנה

 המלך עם החבולות יען הלע המן
 השם בעיני ריחם את להבאיש ישראל את להחטיא
 ולהשקותם להאכילם המלך שולחן אל להזמינם אלהיהס

 זונו' פניהם נגד להעמיד מפתיהס ויין בגס מפת
 זמה שונא אלו של אלהיהם באומרו הכשילם למען
 בה׳ נושע פס הוא הנמצאים עס כל כי ואומרו הוא

 ושהמן כליה ישראל ושלום חס נתחייבו כן ושעל
 כאשר יהודים ות״ק אלף י״ח קבצן בעצמו הוא

 המסרה מן לזה סעד יש ואחשוב הנז׳ במדרש האריכו
 ישראל מבני להביא במקרא ג' הפרתמיס והיא

 ושרי הפרתמים ב׳ הפרתמיס ומן המלוכה ומזרע
 איש ביד והסוס הלבוש ונתון ג׳ לפניו המדינות

 מבני להביא הענין ויהא הפרחמים המלך משרי
 לפניו המדינות ושרי הפרתמיס מקום אל ט' ישראל
 שעליו מי הוא הלא כן עשה מי המלך במשתה שהוא
 זה והנה המן הוא הפרתמים המלך משרי איש נאמר
לאומר בין אחד משהה היה שהכל לאומר בין יציק

מגילת

 אץ אך סבה בלי השני המשתה לעשות ככה על ראה
 כתבנד כאשר כמז״ל האגגי המן עצת חרב כ״א זה

 רק הראשון במשתה נאמר שלא מה המלך עשה וז״א
 הזכרנו אשר הידוע המלך לומר הוא אך משתה עשה

 עבודת שבשל במרדו העומד אחשירלש הוא ואמרנו
 הנמצאים כל אל אמר ולא העם לכל וז״א אלהינו בית

 עם שחז״ל מה אל כיון אך עמים מיני כל ויכלול
 ואץ קטן ועד למגדול זימן ט ראיה ועוד בה׳ נושע

 בם חפצו כל ואדירי לגדולים רק המלך דרך זה
 אשר העם לכל ולא הנמצאים נאמר שע״כ ואחשוב

 בל ישראל את העניש למען בערמה עשה כי בשושן
 לק אותם אנס שהמלך יאמרו כי לאנוסים יחשבו

 על לא אך בשישן הנמצאים על רק גזר ולא התחכם’
 בל שם הנחבאים על או וחוצה העיר מדלתי היוצאים

 ושלום חש נתחייבו ע״כ ט ויוכל ועשה ימצאו ובל יראו
.דאמר למאן כליה ישראל

 כי לומר נוכל א׳ מפתה היה הכל כי האו׳ ולרעת
 ופה וכו׳ פרס חיל אמר שלמעלה גם

 קודם פעם נזכר וגס וכו׳ הנמצאים העם לכל נאמר
 היה כוונתו עיקר כי הוא אח״כ ופעם העופר הוראת

 שיאהב» המדינות לשרי בינו שלום לתווך המשתה עשות
 כבודו יקל בל שלהשמר כ״א בו למרוד יבשו למען

 תחלר ההל ע״כ יין לשתות יתיר׳ בהתחברות בעיניהם
 להנקס ידו לאל יש כי ידעו למען להם עשרו להראות

 ואמר הקדימו עיקר המשתה להיות ע״כ בו מהמורדי׳
 כל הס עבדיו שבכלל ועבדיו שריו לכל משתה עשה
 פרם חיל אך הם עבדיו כי בשושן הנמצאים העם
 בהראותו לפניו היו לבד המדינות ושרי הפיתמיס ומדי

 הראה ולהם ירא היה לבדם מהם כי כו׳ עושר את
 עם כל גס שיכלול עבדיו יתר כל אל ולא העושר

השוו לא כי עבדיו במלה אתנ״חהא וז״ט הנמצאים

סתרים
 לא מה מפגי יום ומאש שמונים אומרו ג* . מיותר יניס

 נ׳ הוא בהראותו של שהב׳ נראה זלתרן . לחדשים רסם5
 באצטגנינות כשמים מן שהראוהו בזמן היינו זמנייש

 ימים יומשך גדולתו תסארס ויקר מלכותו כבוד שהעושר
 כמו בש״ס כמבואר שנים על המושאל שם וימים . יבים
 אצטגנינות ראו המדינות שרי וכל . גאולתו תהיה ימים
 הק׳׳פ באותן ורומז ייס ק״פ המפתה זמן משך ולכך .יזה

 ידוע הארן על לנו הנראה הגלגל שבחצי המזלות כי ם1י
 שבאומן המזלות שכל ונהיוס מעלות לק״ס שגחלק לסוכנים

15 אלשיך א

 ומחמה לו לשוב רק הזריחה בתוקף למולו זרחו מעלות
 ובמלואש )ה( ז יום ומאש שמונים המשתה המשיך זה

 עצמו שראה אחד היינו .העם לכל וגו׳ האלה הימים
 ישראל אס להחטיא מעשהו לבצע חשב ההצלחה בתוקף

 להאכילם כוונתו עיקר היה זה כי במדרש ואמרו ולאבדם
 ושיעשו פניהם נגד זונות ולהעמיד משתיו ויין בגו מפת
 ולא בשושן הנמצאים העם לכל אמרו וזהו . כרצונם בהם
 ישראל כי לישראל רק והיינו הנמצאים העמים לכל אמר

ועד למגדול שאמר וזהו קדיש. עם עם. בשם מכונים
קטן



א אסתר 8
 המלך: ביתן גגת בחןנר ןמים שבזןת מ^זתה ו?ןד־רןטן למגדול

 .מל־־גלילי ו^רגל-ן נחבלי-־־בוץ אחוזי ותכלת "’'כרפס 1 חור 'י
 ודר בהט־־ושש רצפת _^ל וכסף זהב 1 מטות חןמודיי"שש כסף

מלכות ו.קן שומם מכלים וכלים ב.4זז »לי והצוקות ׳ :וסחרת

י ׳7רע רבתי 11
 נגדים מיני .ותכלת כרפס חור )ו( : באילנות נטוע . ביתן : ירקות זרעוני מקום .גנת )ה(

 להם סרס אותן וארגמן בוץ בפתילי מלוקמיס .וארגמן בון בחבלי אחוז : למצעות להם סירס צבעונים
 של קרקעות . רצפת על :לסעודה עליהס לישב ז ערך .וכסף זהב מעות : שש עמודי ועל כסף גלילי על

 בכלי והשקות )ז( :שמס כך המקרא משמעות ולפי .רבותינו פירשו שובות אבנים מיני וגו׳ ושש בהט
ויין. : שדרשו מה דרשו ורבותינו . שונות ודתיהס וכן מזה זה משונים . שונים : ולהשקות ח כמו .זהב

חבמים שפתי
 נמלת נמ״ד סוסיך ח :עליהם לישב ערן לכ״פ מנעי׳ למאי לסעודה מעות דק״ל ז :רבים ימים גדולתו מפארת

 משה אלשיך משאת

 היה לא עשרו בהראות אך המשתה בדבר רק כלס
 וכו׳ חיל וזהו המדינות ושרי הפרתמיס כו׳ לחיל לק

 הראה כאשר לפניו היו לבד אלת כי בהראותו לפניו
 רק היה לא העושר שהוראת ולהיות עשרו כבוד

 עיקר שהי׳ מהמשחה להמשך אפשרי היזק למנוע
 ואחר המשתה אל כשפל ואמרו אותו איחר הכוונה

 שהיה המשתה זמן לסיים חזר שהראה מה שספר
 שלא אותם רק הזכיר ולא האלה הימים נמלאת
 והס העושר להראות ולא ולשתות לאכול כ״א נצטרפו

 שם מהיות יבצר לא אך וכו׳ הנמצאים העם בל
 לא כי זה על נוסף ופרתמיס שרים הס העיקריים

 ישראל בני עם קבץ אשר אלינו רקהניגע פה הזכיר"
 שנרמזו בסמיך באמור שבשמים מאביהם הרחיקם למען

:הנמצאים העם כל באומרו
 לההנות שכיון ז״ל הרמ״ע כתב וכו׳ כרפס חור )ו(

 בחצר בהיותם הריח חוש איש ביני חישי ד׳
 נרדים עם ורדים שם יעדרו שלא המלך ביתן .גינת

 המשוש וחוש וכו׳ כרפס בחוש הראות וחוש ודומיה'
 ושתו משמנים באכול הטעם וחוש וכו' זהב במטות

 זמרה שירי השמיע לא זה למה טעם ונתן ממתקים
 איש כל לא כי על השמע חוש לההנות ודומיהן וכנורות

 ולא אחת זמר מין לו יערב יש כא׳ למו יערבו
 ואיש איש כרצון לעשות רצה והוא הפכו ויש זולתו
 חוש גס כי אומר ואני בהחלט זמרה מיני מנע ע״כ

 הגינה בחצר רק היו בביתן לא כי נהנה לא הריח
 נחמיה ר׳ כדעת מקרא של פשוטו שהוא לה שחוצה

 באבני מרוצף לו חוצה וחצר מבפנים גינה במדרש
 לקרקע מהמחובר ריח שם ישיגם ולא כי' ישש בהט

 ופה השמש רואה לכל בחוש כנראה ממרחק בגנה
 לבד מישראל כי רבבות אלפים היו הקרואים כי גס
 זולת במדרש ישמעאל ר׳ כמאמר ות״ק אלף י״ח היו

 ,,לגדוד משפר אין כי המה ישראל מבני לא אשר
 הקרובה שור' והלואי מהריח אלה כל יהט יתכן ולא

 מהגינה היה גדול מרחק כי לה הסמוכה או מהגינה
:המסובין ריב אל

16 אלשיך א

 מהעלות גשמים מיני מהם שמנע דרכנו לפי ואחשבה
 לבל זמר ומיני בם להריח השלחן על

 ויין בגו מפת יש' את להאכיל יעץ אשר עצתו תופר
 שם היו ואם וישראל משה דת על להעבירם משתיו

 במיני וכן שירים בקול לשמוע לבס ישיתו זמרה מיני
 להתבשל הואל להם ויהיה בם להריח יתעסקו בשמים
 הקים למען שניהם גס מהם מנע ע״כ ושתו מאכול

 יראה הכתוב ומנין . היהודים על חשב אשר מחשבתו
 על תקרה עליו אין אשר גנה בחצר היותם על כי
 על פרוס רקיע מעין עשה ראשם על צל להיות כן

 ותכלת כרפס חור יריעות כסף וגלילי שש עמודי
 אחוז וזהו וארגמן בוץ של היו ומיתריהם לשבת כאוהל
 בארגמן מרוקמיס שהיו כפרש״י או וארגמן בוץ בחבלי

 וכסף זהב משות והיו עמודים על פרוס האהל והיה
 שתם שובות באבנים מרוצף הקרקע והיה עליהן לישב
 הכתוב וסדרם רז״ל בשם כפרש״י וכו' ושש בהש

 רקיע כמין שהיו וכו׳ כרפס חיר הוא למעה מלמעלה
 שלמשה מה ואח׳^כ שתחתיהן העמודים ואח"כ מלמעלה

 מהכל שלמשה הרצפה ואח״ב וכו׳ מסות שהוא מהם
 כסף אשר ממדי היותו להורות כיון זה לפי ואחשוב

 כאין שובות ואבנים בו יחפצו לא וזהב יחשובו לא
 על החשוב כי החשיבות הדרגו' היפך כן ועל נגדו
 בארן למשה רצפה מהם עשה טובות אבנים הם הכל

 משות מהם הידור מהם ולמעלה רגל כף למדרך
 בכריית* נחמיה ר' לדעת גס ומה יחד וכסף זהב

 והנה זהב של ורגליהם כסף של המשוח שהיו בגל
 במאמרנו אך מהזהב הכסף להחשיב הסברא הפך הוא

 ועולה תחתון חשוב החשוב נתן כי מאד נכון זה
 למעלה נזר אבני הרצפה כמדובר בחשיבות ויורד
 עצמם המסות מהם למעלה זהב המטות רגלי מתם
 ולמעלה כסף גלילי הס גם מהם למעלה ואשר כסף

 וכסף זהב משוללי וכו' כרפס חיר יריעות מהכל
 להבינן עיניהם ישאו לבלתי ג״כ ויתכן יקר ואבני

 בתלות פן למעלה טובות ואבנים זהב רקמת אל
 את ונתן היפך כן על ושתו מתנול יתעכבו עיניהם

החגב



ט תרגום
 דהגיז .דטלכא גואה ג;^א בךרת: יו$ין שבעא משר\א זעירא מנד רבא לקין .ארעא יךיזך

 ן5א גא^דממת ושלימו טב ד_הב: ^ןגותהון _עד בבישן ובוסמנץ $י'ךין עבךיןז אילנין גציבא
 לאי$א א&א וטי >י( :ס?ן הוו ןא .וכדעהיה ציתקא י3ךן9 ברם עלויהון וכשילין טבא

 צב?ען מטהסין ?אשלי אחידן ותיקלא ולרקנין י בהפירין תיור גון ’ רבוץ _יר;ען פריןן הוו

 מך?דיןפה.קין _עםוךי ,מלוי סןזפי5ך;סף' סגלקלין 'וךשךין דכסף אונקלון דלין'.עלוי לארנונא

 תקלמיהון’ דךגשין דמתחן-על: ךמידתין עךקן1.עלוי;ן1יתה אוחיב לחורין ומתקין וכרקין רקין?1
 _יקא יע־כי )תיא שר^רין .קרוקטליניי הביש' סטיו _על שיין .דכ_סף .וברעיהון טבז דדוהב

דכית כהבא בטני .ילחץ לאשק^ה ופקד )ז< י :חזור וחדר להון קפין2 מצ?רין ואטונין ר^א

משה אלשיך משאת

 להביט האוכל יניחו לא כי רגליהם תחת יותר החשוב
 מטוס אל להסתכל ממסיבתס ויקומו שולחנם תחת

 ובהיות רגליהם שתחת יקרות אבנים רצפת אל או
 :וישתו ויאכלו למעלה עיניהם יתלו לא למטה טוב הטוב
 הנראים הגוונים אל לב נשים כאשר יתכן עוד

 לבן שהוא ותכלת כרפס חור האהל ביריעות
 וארגמן בון חבלי שהוא וארגמן ותכלת ככרתי ירוק

 אחוזים ארגמן של חבלים או מרוקם הארגמן שהיה
 היריעות להיות לעמוד עמוד בין היריעות תחת

 ואדו' תכלת ירוק לבן גווני׳ ד׳ נמצאו עליהם פרוסות
 חבלי שאו׳ למתרגם גס ומה לבן הוא נס הבוץ כי

 הדברים כלל ארגמן צבוע בון חבלי הוא וארגמן בוץ
 שכל למה כי ויתכן הנראים הן הן הנז׳ גווני׳ ד׳ כי

 להחטיא הרע המן בעצת ההוא המלך חפן וכל ישעו
 כי והמן מהמלך יבצר לא למעלה כמדובר ישראל את
 זה הלא באומרם נוקפס לבס ,יהי ישראל בני עם
 לדעת הי׳ כאשר ח״ו כליי׳ ,לעשו מספיק פלילי פון

 פרוס פניהם נגד שת לא עשה מה כן על ישמעאל ,ר
 וארגמן תכלת ירוק לבן גוונים ד׳ רק ראשיהם על

 הנראה הקשת מראה אל הזכירם למען אדום שהוא
 ית׳ שבועתו אל לב וישימו גווניו ד׳ הם שאלה בענן
 יכלה לה׳ קדוש עם יכלו אם כי עולמו לכלות שלא

האדום לעשו׳ ,בערמ ועשת הברית יזטר אך העולם
מגילת

 אצל דוד גכי שנאמר כמו גדול ועד מקטן ולא קחן
 להחטיא כיה כוונתו עיקר כי בא להורות בצקלגיאלא המנין

 בבנות כמו אחריכם יומשך הקטן וממילא שבישראל הגדולים
 וידוע . שבכם הגדולים על מחשבתם עיקר שהיה מואב
 הקב״ה ג״כמל מרומז סתס מלן נאמר אשר מקום שבכל

 עשה בשושן נסאו ג׳כ הושיב ברחמים כהקב״ה והכוונה
 בחצר :החטא מן בתוכה אשר הצדיקים לכל לשמיר כן

 צורן מה להבין קשה מקומות השנשה אלו ,ביתן גינת
 ג״כ זכז׳ לחצר לחצר הראוי אמרו ובש״ס בהן השיפור

 . פירוש לו ואין בכתוב מצאנו לא ביתן שם וגס קשה.
 גדול מקום שהיצרן לאכילה היה החצר כי נראה ככן

 לעשות אפשר היה ולא כזה רב עס שס להושיב ■מחד
 מי ןןונות עם לטייל גינה . כזה גדול מקורה מקוס

 של והנו״ן קיטונות כמו קטנים בתים הן ביתן .שירצה
 כאמגהי״ו אותיות כ־ בדקדוק ידוע ט להקטין הוא ביתן

 לעשות צריך שכיה למי מוצנעים מקימות והן .להקטין הן
 ליחד או עצמו ולשכיב ושינה תשמיש כנו, צנוע דבי זה א

 וזהו . רבים בפני נעשות שבוש תאוה דבר לאיזה עצמו
 לעשות שראוי מה היינו לחצר למצר הראוי חז״ל שאכרו

היה טיול כגון בגייה לעשית והראוי בחצי היה בחצר
Л אלשיך 3

 ולא ארנסן שיהי׳ וגס הדין זכר למעט משאר דק
 יפלו הזה בדבר כי יותר עמוק שאדמימוחו שני תולע׳

:לאחריהם יבינו ולא בנקלה יצרם ביד
 מה המלך כיד ביין אומרו הנה ,וכו והשקות )ד(

 כי יפלא הלא באוכל כן אמר שלא
 רב עם אל יין לרוות יספיק עס מעשירי א׳ הנה
 לכל שהביא לומר לרז״ל הכריחם זה כי ספק ואין

 כיד אומרו יהיה לא ולדבריהם מדינתו מיין וא׳ ,א
 יין שהביא רק היין הוצאת עושר הפלגת אל המלך

 שידו מדינה קכ״ז שהוא המלך כיד כלומר מלכותו
 :ואיש איש כרצון לעשות יין הביא מכלם לו מושלה

 שעם עפרו רוב להורות בא בזה גס כי אפשר עוד
 שונים מכלים כלים היו זהב בכלי השקוהו כל היות
 אחר יביאו כי בו ישגו לא א׳ פעם בו שתו ואשר

 שהיה מי וז״ל וברז״ל ירושלמי בתרגו' כנז׳ במקומו
 שהיו כיון אלא ושונה שוהה היה לא בכוס שותת
 אין ולזה‘ אחרים ,ומוציאי אותו מכניסים היו שותי׳
 מאד רב כי מאד במאד רב הון צריך היה ספק

 כל שיפתה וכוס כוס כל על ואס המסובין מחנה
 עצומה הפלגה תהיה זה כוסות ,מחלפי היו מהם איש
 מבלתי רק זה אין כי לומר אפשר היה ע״כ מאד עד

 יספיקו כן ועל השותים היו ומעע רב היין היות
הכלים משני׳ היו כי ראה אמר ע״כ בהשנותס הכלים

סתרים
 עיין שם כמגילה התוספות קושית מיושג )וכזה . כגינה

 ולא צריכין שהיו להדכרים החצר הספיק שלא ומה שם(
 היה לטיול צריכין שהיו כגון כחצר לעשות אפשר כיה
 צריכין שיהיו כגון הגי.ה הספיק שלא ולמה גינה לזה

 כרפס חור )ו( : ביתן לזה היה צנוע דכר איזה לעשות
 זה הנס סיפור צורך .וארגמן נון כחבלי אחוז ותכלת

 מקום עפה יע״כ להחטיאם רק היה מחשבתו עוצם להורות
 כנגדן בגוונים ו.שה משעטנז שהוא וארגמן מבון ישיבתם

 השם ביראת מלחשוב לשכחם הגוונים בהנאת עיניהם שיזון
 יראו שכנגדם בהגיוניס להסתכל עיניהם ישאו כאשר וגם
 מלשון הוא כסף כסף. גלילי על : הזונות בפני ג״כ

 ועמודי : ותאוה כוסף שגיללין דב־ים שהרבה אמר תאוה
 אלקיס עשה זה לעומת זה כאת ידוע 1 רצפת על שש

 להמשכת ועמודים וקלעים ואדנים משכן צריכין שהיו וכשם
 צריכין הטומאה נהמשכות טלמסאות העושין כן קדושה
 כמבוא׳ צבועים לבגדי׳ צריכין וכן הטומא׳ הממשיכין דברים
 עמודי' במקו׳ ושש בהט רצפת הוא גם עשה ולזה בפריס
 . זהב בכלי והשקות )ז( :הטומא להמשב׳ וקלעי׳ ואדני׳

 וכלים :כלי שנקרא׳ לנשים כינוי שזה יין במחיר עיץ
אמרי׳ זונות טעה בכל להם שהחליף .שונים מכניס

להרבות
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רש״י

 י°2 • 1כיי )ח( : ממנו זקן שהוא יין ואחד אחד כל אוחס שהשקה אמרו ורטתינו .הרבה ט .רב מלכות
סין כאן אבל בקושי אם כי לשתותו יכול שאינו ויש גדול כלי לשחות המסובין את שכופיץ ססודות שיש

חכמים שפתי

 מאחיות אהד עליו שינא לעולם המקור שמשפט כוא וידוע ציווי הוא זה בזולה כי מקמי שיהיה כדי והשקות
 לראיה שם והביא ציווי יהא שלא ג״כ כוונתו ולהיתר רש״י כתב והותר אותה ייעשזת ויקהל בס׳ למ״ד היסיף וכן בכל״ם

 כמקור משפע הוא שכן לפי הלמ״ד חסרי שהם הביאם וארא ובם׳ .מואב את והכום ולהכבד שפירושו והכבד כמו
רב רב דרשו רבותינו אבל הרבה שפירש״י לוי בני לכס רב כמו הרבה כמו פס הוא רב מלת פי׳ ט : הנזכר

משה אלשיך משאת

 כי המלך כיד רב מלכות יין היות עם שתי׳ בכל
 היות טס ט בצר כעפר מכרו רוב טל הוראה זה

 היות טס שחיה כל טל אותם ומשני' כלם זהב כלי
 כי מדאי יתר ישתו ורבי׳ כתו שרבים מלכות יין

 ולא ימים ז׳ רב טס המלך כיד רב וגם למו יטרב
 יתכן עוד :זהב חלופיהן וחלופי חלופיהן מתת נטדר

 ימשוך יקרה הנה כי והוא הכתוב תיבות כל בו רותכו
 אל ידו לשלוח יבוש כי מהמסובין איש מלשתות ידו

 טל אשר מהמשקים א׳ אותו ישקה טד יין מזרקי
 ע״י או ידו טל שישתה גס כי ויש מידו ויקח הפלחן

 או בביתו כדרכו שלש פטמים רק לו ירבה לא זולתו
 מנהגו טל להוסיף תאומו תתעורר אך מסס יותר

 מצוייר יהיה אס גם ומה עינו זהב בכוס יתן כי
 גס ואף בו לשתות נפשו חאוה ני ופרחים כפתורים

 מכובח היין שיהיה לא אס ברטי יקיץ אפשר בזאת
 מלכים שלהן על העולה הרקח מיין הוא אס אך מאד

 התנאים כל ט אמר די בלי עד מבלע ידו ישוב לא
 המכוון פי על נם ומה הזה במפתה יחד נוסדו האלה
 לא המלך צוה ט והשקות אמר הא׳ טל .המכר

 והשקות רק יין לשאוב ידו בכיס איש ישלח טד יחלו
 .ושהות אמר ולא והשקות אומר זזה משקים ידי על

 הכלים בהיות שגס ולהיות זהב בכלי אמר הב׳ ועל
 נפש הקט י/פעמיס זה בס שתותי אחרי חשובים

 משא״כ מדאי יותר לשתות ירבה ולא בהם ־ק מחש
 ונכבדים רבים כלים טוד לפניו ויביאו יחליפו אי

 וכוס כוס על לשתות ותכסוף נפשו הגל אז כי מהם
 כלים שהיו שם היה זה גס כי לז״א תלים הלי

 המשובח שהוא מלכות ויין אמר הג׳ ועל שונים מכלים
 יין יביאו במכתאות שיקרה ולהיות למלכות ומיוחד
 מזער מעט אך הבאים יינות בתוך ומשומר משובח
 ירבו לא כן וטל יינוח משאר רב יין להם ויהיה

 עד הרקח מיין לו יתנו זוכה אדם כל לא כי לשחות
 לז״א ממנו כוסות בד׳ הזוכה ומי ומי ספקו מלאת

 כיד רב רק קטן שיעור המשובח מיץ היה לא פה כי
 רוה. כגן ויהיו די בלי עד ישהו ימצו למען מז־יך
 בפנים גדול יין נותנים היו א׳ לכל כי ארז? והגה
 כי הרבה אמר ולא רב מלשין להם יצא ואפשר ממנו

 או רבנות לשון לדרוש רב לשון בכל רז״ל דרך כן
2 אלשיך ב

 ופה בדבריהם לבקיאים כנודע הזה מהטעם גדולה
 לשון דרשו כן טל רבנות לשון יתכן לא כי ראו

 אומר הוי גדול היה מי ועל וגדול רב שהיין גדולה
 ובכלל בשנים הימנו גדול שהיה אותו השותה על

 על המלך כיד אמרו אל כן גס טעם נתנו דבריהם
 גדול כ״א הוא רק דבר לא כי האוכל על ולא היין

 הימנו גדול יק ואיש איש לכל לחת המלך כיד מאוד

:בשנים
 הוא כדת באסרו אצלנו הנכון וט׳ והשתיה )ח(

 בק אפשי אי ישראל נא יאמר שאס
 אונסי׳ היו לא הוא וישראל פשה כדת לא אשר מלכות
 אל ולבא עמים ביתר וההיקש דת על לעבור אותם
 הדבר תלה זה למה ראשונה נעיר הכתוב ביאור

 אונם אין ויאמר האונס בהעדר ולא אונסי׳ בהעדר
 תכיל כסדרן הדברים יאמר מהראוי כי ב׳ .מלעיל
 יאמר ואה״כ ביתו רב כל על המלך יסד אץ הסיבה

 ולא היא המלך מצות כי אונס אין כן כפל המסובב
 טעם דתן אונס שאין המלך ממאמר בנמשך יתחיל
 ולא יעד או׳ ג׳ . מתחלה המלך יסד ע״כ כי אח"כ
 היה לא למה ביתו רב כל על אומרו ד' .נזר אמר

 אוסרו ה׳ ביתובלבד. רב כל על ולא כולל מאמרו
 שלא המלך יסד כן כי אסר ולא וכו׳ כרצון לעשות

 אפשר יסד לשון ואל הא׳ הקושי אל והנה .ס לא:
 שאס יין במזרקי הכותי׳ דרך כן כי לומר לכחור׳

 השתיה הנהנת דבר על עליהם מלך מצות תהי׳
 היין חמת בהמיל׳ כי וכיוצא איש את אנוס לבלתי
 כטוב אך המלך מצות אל לב ישיתו נכון לבס שעוד

 יין כי מצותו ואל המלך אל ישעו לא ביין לבס
 רעהו את אונס אין כדת ',השי* כי אמר ידליקם

 פי פה בגדו לא בוגד שהיין גס כי המסובין מכל
 יסדם ביתו רב כל על גזרתו ט וכו׳ המלך יסד כן

 לכתוש ירט ט אף ימיט לא מוסד כיסוד בעצם
 על יתכן עוד :בדבר משמרתם על הבית גדולי כי
 בס דרכנו אפר רז״ל דרך פי על הערנו אשר כל
 ישראל את להכשיל המלך חפן וכל ישעו כל כי כה פד

 עצמו ראה המנך הנה ט והוא הרע המן בעצת
 מצות ישראל בני טס הנה בלבו אומר גדולה במביכה

 לא р על מט Г’ שתיה מי״בל הם׳'ע
יבצר



אלשיך משאת
 במעוז יעיזו כי ישתו לא או וילכדו ישתו או יבצר
 ישתו ואס והמן המלך עצת תופר ישתו לא אס דחס

 ידונו שישתו העמיס כל על גזור ע״י הוא אם
 שלא אומר ואס בעצס בגרונם ילכדו ולא פאניסיס

 אונס אין כדת שבשתיה דתם לעבור אותם יאנסו
 ידיהם את ימשכו אולי כי א׳ .רעות שתיס יש הנה

 ימאסו שיגזור המלך אל בזיון כדאי היא כי שנית
 ואס יעשה לא וכן אלהיו נסך וביין משתיו ביין

 אונס אין שנדה אצוה ולא אאנוס לא כמחריש אהיה
 כי בחשבם ישהו ורבי׳ בחירתם על הדבר אניח רק

 בית רב כל הנה השותי׳ וילכדו המלך חפן הוא
 ישראל איש יראו כי ומעמו מעבדיו והמסובין המלך
 השאר על חתיתם והפול אותו יאנסו לשהות ממאן
 לבלתי הבית גדולי מל אציה ואם כחרסים כלס ויהיו
 להבזות כבודו לפי אינו הדת דבר על איש את אנוס

 ב׳ והתקין ראה כן סל בעיניהם ודתו משחיו יין
 האדם את ממשיכות הכנות לעשות הפליא א' דברים

 ויין וכו' וכליס זהב בכלי להשקות נסכו יין אחר
 המלך ישחוק כי גס ובזה הוכן למלך אשר מלכות
 יין מזרקי אל יד משלוח איש יכרת לא שישתו מלגזור

ולשמא ידיהם לאסוף יתנום לא מהס ההכנות כי

 שהיה אחר וזה בלבד ביהו רב כל פג רק פרסם לא זה
 אחר ולכן הנזכר בהכנות ישתו שרביס בשית המלך

 באו׳ השיזיה האות לויה המעוררות ההכנות הזכירו
 שיא-־וה מי הי׳ לא ני לומר כי׳ והשתי׳ אמר וכו׳ והנקי׳
 כרצון לעשות זכו׳ המלך יסד כן כי יען המלך מעבדי

 כרצון לפכות שישמרו מוסד יסיר ענה כי ואיש איש
 וז״א אונס יהיה שלא זה בנין סוד מ שימנך ואיש איש

 כמלך שיסד מה החנה הקדים לא כ; ועל כאמור סד’
 כי יראה בל אונס שאין מטנו שנמשך מה ואח׳׳כ

מגילת

 מכף ות הוז נופי כהתהלף כי המשגל מאמת להרכוח
 של כדת סז״ל אמדו . כדת והשתייה )מ( ; התיזה

 לכת הניח ע״כ כרצון יהיה כמנואס שרוצה א׳ .הורה

3 אלשיך ב

? תרגום
 ?*חשורוש לטל^א ליה דהרו אוחר^א ו;ןגיא ירו^זלם מן ר$עא ןמכךמר דאייתי $קךשא

 #ק/ססר בפיר א^תניאר טקו־שא -•ניבית קדם;זו'מן היבאנר "ךטוסיהון הוו'מחלפין ן9’ם
 ךמל^א: ?טיםתיךא הן'7בךוסךנאא. ולא &עטיה ובסים ריחיה רסגי טליא לטץזתי עמיםך;איז

ךאה^א $ל םל^א_על מעם כןי^ם ארים באגים נלית גופא טןהג קהללתא ףסקותא נח(

משה

 שמאליו כ״א העיקר היה ואיש איש כרצון לעשות אומר
 שנמשך מה כי הוא שנהפוך רק אונס שאין נמשך
 היסוד עשה המלך התבזות שלבלתי כ״א העיקר היה

 אונס ארן באומר באונסיס הדבר חלה ולכן ההוא
 להכשיל' חפצו שכל המלך אצ״ל כי לומר מלרע
 היו לא המלך עבדי גס כ״א כאנוסים ידונו ושלא

 פי יסוד לשון ועכ״א וכו׳ יסד כן כי יען אונסים
 בפי* הנמשך אמר ולא הנמשך אל והכנה יסוד עשה
 להסתיר ביתו רב כל על זה גס ואף כבודו מפגי
 והנה הנסתר הזה בדרך חפי' להמון יובן בל דבר

 הנקרא מרדכי כרצון ואיש איש כרצון לעשר' ארז״ל
 ואין ואויב צר איש הנקרא המן וכרצון יהודי איש

 איש מאי איש כל כרצון שהל״ל להם שהוקשה ספק
 כן שעל מזה זה נפרדים אישים ב' כרצון אלא ואיש

 והמן מרדכי בלתי הס אלה ומי אנשים אמר לא
 כל בזה נמצא לא כי הזה הדבר נחשב זר נסו והנה

 ומה לבדו המן כרצון רע רק מרדכי מרצון מאומה
 הרשע המן וז״ל במדרש נפחא יצחק ר׳ למאמר גם

 ואין וט׳ הימיס ובמלאת הה״ד ישראל על בא בעלילה
 עמד כך מרדכי שראה כיון וכו׳ ישראל אלא העס

 כל מסעודתו לאכול הלכו לח ואס׳ עליהם והכריז
 קטיגוריי* עליכ׳ ללמד כ״א אתכם הזמין כלא אמשורוש אחר כן על שתו לבלתי המרובים מכלל איש ישמש
 דשלא הרי . ע״כ כו׳ מרדכי לדברי שמעו ולא וכו' כל על ויסד יותר נתחכם הנזכרות ההכנות הצעת

 גפי יתכן אך ההיא התועבה נעשית מרדכי ברצון ימשך לממן ואיש איש כרצון יעשו כלל דרך ביתו רב
 והוא למלך גדול הוא גס מרדכי להיות כי ז״ל דמהס לא אשר השחיה על מהם אחד את יאנסו שלא מזה
 מה ישראל את להחמיא המבקש הרע המן אל נגדיי הזה ובדבר ואיש איש רצין עשות יתקיים לא פן כדת
 באשר והיא ביניהם פשרה והמיל עמד המלך עשה העובר את יאנסו שלא אמר לא כי המלך כבוד נתקן

 אמר ולא והשתיה מלת של הידיעה ה״א אל לב נשים שממנו כ״א ואיש איש ן כרצי לעשות רק המלך דת
 כדת שתהיה השהיה לומר כיון אך וכו׳ כדת ושהות הנמנע את אינם שהבלתי נמצא אונסי׳ היו שלא נמשך

 אפשי אי איש יאמר אס כי האכילה לא אך אונם אין בכבוד נע4נ ואיט מקיים הוא מלך מצות כי מלשתות
 נשתנית מה וש״ת למלך ראשו את יחייב חזיר בבשר ביין יאנסו שלא אינו יסד אשר היסוד כלא כי המלך

 על המלך יסד כן כי אמר לזה מהאכילה השהיה גס ורף איש כל רצון עשית מיסוד נמשך כ״א מלכותו
 והוא באכילה כ״א בשתיה יחנס שלא ביתו רב כל

 וכרצין באכילה כמן כרצון ואיש איש כרצון לפשות
 כי מרדכי כרצין ת לעש ביין ובחר בשתיה מרדכי

 הנזכרו׳ בהכנו' מלכות יין מלשתות ימנעו לא כי ידע
 מאיסור הגדול ע״א כחומר כאנוסים ידונו ולא

 חפן המלך אין אם ש״ת זה מעין או . האכילה
 הנזכרות ההכנות כל עשה למה ביין דה על להעבירם

 האותם לעצור כח יעצרו שלא ספק שאין כו׳ והשקות
ישלחו למען המן כרצון בהכנות איש כרצון לז״ח

׳ סתרים
 שירצה סמי תירה של דת טל ג״כ לשהות כיכולין רצון

 שלא וגס ככשיטת לנהוג יוכל כשרו' פל ושתייה אכילה
נוסו• ולא כדעת הפחם שיהיה כשעורה בכרות ה יה

שכרות



א אסתר "!
הטילה ועתי >תם :איע־ואיע כרצון לעעות פיהו כי־רב על<

:אחשורוע למלך אער המלכות בית נעים מעתה עעתה
רש״י

 ושל האופים שר הסעודה פרי כל ועל .ביתו רב כל על : וצוה הקן כן כלומר יסוד לשון . יסד :אונס
:רצונו ואחד אחד לכל י ואיש. איש כרצון לעשות : המשקים ושר הטבחים

חכמים ששתי
אחד לכל לכ״ס . סויס כולם רצון אין כי אחי איש כרצון צעשות יוכל לא זה איש כרצח יעשה דכי דק׳ל י : כשנים

משה אלשיך משאת

 כרצון אונם אין ובשתיה ידיהם בעולתה הצדיקים
: מרדכי

 איש כרצון לעשות שאומ׳ ארז״ל חזית במדרש והנה
 זונות ישראל בני עד להעמיד הוא ואיש

 לב לשים וראוי כרצונם בזוטת ויעשו וישתו שיאכלו
 פעם נתינת וכו׳ המלך יסד כן כי אומרו יהיה איך

 כדת והשהיה באמרי שז*ל במה יהיה אך הקודם אל
 כוס לאיש שיתן במשתאות ופרם למדיי דת שהוא

 רב בממון עצמו יפדה או אותו ישתה או גדול מלא
 רז״ל'שיעור לדעת יהיה ובזה אונם אין זה פעל ואמר

 מכל המסובין את אונס אין כדת והשתיה הכתוב
 כן כי יען המלכות דת לשמור החפצים המלך פרי
 ואיש איש כרצון למשות ביתו רב כל על המלך יסד

 יעברו ביין אותם יאנסו אס יעשה ואיך בזונות
בשכבם ידע לא כי הפועל אל הזונות יבא ולא

: ובקומם
 מה מפני רשב״י את תלמידיו שאלו תניא ובגמרא

 .כליה הדור שבאותו ישראל ח״ו נתחייבו
 אותו של מסעודתו שנהנו מפני אמרו אתם אמרו א״ל
 יהרגו אל העולם כל של יהרגו שושן של א״כ רשע
 א״כ א״ל לצלם שהשתחוו מפני אמר את אמור א״ל

 לפנים אלא עשו לא הס א״ל בדבר יש פנים סשוא
 לא כי דכתיב לפנים אלא עמהס עשה לא זהקב״ה

 הלא שאלה זו מה א׳ להעיר וראוי .ע״כ מלבו ענה
 קשה היה אס וכו' מסעודתו שנהנו מפני האו' המה
 השיבו למה וכו׳ יהרגו שושן של בס ר קושית להס

 עלינו שקשה מה זהו יאמרו שנהנו מפני רבם את
 או לשושן חון לאשר גם כוללת כליה היתה למה

 הגיד מי שנית .שאלנו כן על כי ידענו לא יאמרו
 שהיתה או לפנים רק היה לא אולי שנתחייבו להס

 ענשם וקבלו המיר בלתי חטא אחה על להם צרחס

 אומרו לפון לדקדק ג׳ הצילם. '5ג ההוא בצער
 שאלו דור איזה על לסייס הוא כ״א הדור שבאותו

 ידעו והס הוא כי ספק אין אך אחשורוש שבימי היל״ל
 . ייתור הוא כן ואס שאלו מרדכי של דורו על כי
 ידעו שהמה לו הגיד מי אתס אמרו באומרו ד'

 היו ללמוד ואולי אתם אמרו להס שיאמר השובה
 שעל היהכן וכו׳ שנהנו מפני בתשובתם ה' . צריכים

 מאי ליה דקארי ו' . כליה יתחייבו סעודה הנאת
 ולדידהו בדבר יש פנים משוא וכי באמרו ז' .לה קארי

 פנים משוא ניצולו למה כליה שנתחייבו אחר ניחא מי

4 אלשיך י

 קשיא לא לרשב״י גס השובה שעשו דעתם ואם בדבר יש
:לזה ולא לזה חשובה שעשו לומר ודוחק

 ג׳ להסן ישראל ממכר על לרז״ל נמצאו הנה אך
 יששכר ר׳ לצלם שהשתחוו על אמר יש טעמים

 בכסף מכרם על שהוא חזית במדרש אמר מנדי דכפר
 מסעודת שנהנו על ג׳ .המתרגם גם והזכירו צדיק

 הטעמים נ׳ ראו המה האלו השלמים והנה אחשורוש
 הנאס פעם הוא יותר יצדק אשר כי ראו גס הנזכרים
 שהוא נאמר אס כי והוא שהזכרנו הדרך על הסעודה

 ולא ישוט עד הקב״ה להם והאריך הצלם עון על
 לזה ואין בדבר יש פנים משוא וכי להם הוקשה שבו

 אלא כליה נתחייבו לא שמעולם לומר 'לא אם תשובה
 חנם על לא כי ראו וכנה לפנים צער הכל שהיה

 בסכנת. אסתר את שם הקודש רוח בו שהיה מרדכי
 המלך אל לבוא שתקרא יום ל' לה האריך ולא מות
 חרד אשר החרדה כל וגס חודש י״א זמן היות עם

 בצום ומרה גדולה צעקה צועק העיר ברחוב מרדכי
 מדרש מאמר ידעו המה אס גס ומה ואפר ושק

 אליהו ושהלך יתברך לפניו כליה אגרת שנכתבה חזית
 לו ושאל משה אל הלך עד בו השגיחו ולא האבות אל

 מרדכי אל שילך וא״ל חתומה היא בדס אם מפה
 ידע ומרדכי וזהו מכאן ומרדכי משם הוא ויתפלל

 ישמעאל רבי מאמר והוא וכו׳ נעשה אשר כל את
 וז״א נתחייבו ודאי כי דעתם הסכימה זה כל ועל

 החיוב שפם על רק נסתפקו לא כי נתחייבו מה מפני
 הטעם ונם הצלם טעם שללו נתחייבו באמרס כי הנה
 שבאותו באמרס אותו דחו יוסף מכירת על שהוא הב׳

 אותו בני רגלי נלכדו למה היה זה על כ״א הדור
 היה לא ואלו מרדכי עד שמיוסף הדורות מכל הדור

 הדור שבאותו ישראל נתהייבו מה מפני כ״א יותר ,או
 שמסתפקים מורים היו כליה מלת אומר היה ולא
 כליה באמרם אך הי' מה על החיוב מציאות על

 היההכליה למה אלא להם נסתפק החיוב לא כי הורו
 הסעודה מן שנהנו על הג׳ בטעס החזיקו הם כי והוא

 כל אל כליה היתה למה אלא להם קשה היה ולא
 נתחייבו שבאו׳ באופן בלבד שושן בני על ולא ישראל
 מיעשר הדור שבאותו ובאו׳ . הצלם טעס מיעטו

 בטעם שבחרו הורו כליה ובאו׳ יוסף מכירת טעם
 חיובם היה מה מפני רק אינה שאלתם כל כי הסעודה

 רבם ראה והנה שן ש בני על והוא קצתם ולא כליה
בהכחיש כ״א צודקת לצלם שהשתחוו על תשובתו אין כי

הנחתם



יאתרגום
 :)לישן אר?וא ;ל מן מרעות .ישראל כר ג?רא כרעות למעכד תיה)5 _על אביטרייפום

דטוך כית .קיטון אתר כלכורצא כית3 נש;א משתא עבדא7 רשןער^א על?תא ושתי אוף >ב<

משה אלשיך משאת

 אומר אם אמר וע״כ 7מהחל נתחייבו שלא ולומר הנחתם
 יתחמץ הלא לפנים שהיה אלא כליה נהחייבו שלא להם

 ,לבלת בלבו עכ״א להם הנראה הפך שהוא לבבם
 אותם ויסתור סברתם הס יאמרו עד סברתו הניד

 כן על טענתו אח״כ יאמינו למען קושיא מהכרח
 היה למה נבוכים הייתם אס לומר אחס אמרו אמר

 טעם בשום ממזיקים שאינכם אומר הייתי החיוב
 מפני אמרתם שלא ממה אך מיד דעתי משיב והייתי

 גס אמרתם אלא הדור שבאותו ישראל נחחייבו ■מה
 עליהם החיוב שהיה בהנחת כי יורה הנה כליה מלת
 כוללת כליה היתה למה שאלתם בלבד לפנים ■ולא

 שאלתם שעל־ו החיוב מציאות אל טעם אתם אמרו וא״כ
 הנחה ועל וכו׳ שנהנו על אמרו אז כליה היהה למה

 זו אין א״ל אז כוללת כליה היהה למה שאלנו זו
 לעקור מספקת קושיא כ״א הטעם הנחת על ׳שאלה

 העולם לשאר שנצטרף לו׳ אין כי מעיקרה ההנחה
 הסעודה עון עם אדם מבני יחסרון שלא עונות דברי

 חטא אשר עון נמצא אס גס הלא כי כליה ונתהייבו
 כל ושל יהרגו שושן של עכ״ז העולם בשאר לישר

 יהרגו אל דבר אשמת בהם ימצא אם גס העולם
 גס כי כלו' את אמיר אמרו אז כאלה בהרג נידון

 וכי לו והקשו לצלם שהשתחוו מפני והשיב קשה לך
 שזכו וכו׳ פניס משוא ופרש׳יי בדבר יש פניס משוא

 . ניחא מי ולדידהו שהערנו מה הרגיש אפשר כנס
 על שנתחייבו אחר בנצולו בדבר יש פנים משוא זכי

 לא לרבם גס יתברך אליו שבו ואס הסעודה הנאת
 היא להס שנעשה הנס כי והוא לנס שזכו והשיב יקשו
 בשונאיהם המה ששלטו להס נתהפך ההצלה שזולת נפלא

 אם ולכן ויקר וששון ושמחה אורה היחה וליהודים
 ההצלה זולת לנס ראויים היו לא חמור היה הצלם עון
 ששאר הסעודה דבר על בהיות מש״כ בשובם ,׳אפ

 אמר ולא לנס שזכו ז״ל רש״י לז״א חטאו לא העולם
 הס ואמר הקדמתם הפך דעתו להם גלה אז שנצולו -

 ענה לא כי דכתיב ואמר נחחייבו לא כי וכו׳ עשו לא
 היגון שכל היתכן לומר תתמהו אל לומר וכו׳ •מלבו
 לפנים שהוא דבר על היה ההיא הגדולה והצרה ההוא
 כי וכו׳ מלבו ענה לא כי כתוב מקרא הלא כי בלבד

איש בני ויגה עכ״ז לפנים כ״א מלבו ענה לא כאשר גס
:וגו׳ ענה לא כי וז״א

 איך להורות בא . וכו׳ המלכה ושתי גם )ט(
 בנו בחר אשר הכל לאדון לשבח עלינו

 מאהבה אותנו יתברך אהבתו ונפלאה שברא מה מכל
 שבט לו יכין בהעותו ירצה בן את אב הלא כי בניס
 ויחבשנו יך ירפאנו טרף אשר אותו הכוהו ואחרי »כנו

 מגילת
 מרדט כרצון הז״ל אמרו . ואיש איש כרצון : •שכרוס

 אס שאלו לא וגס נסגדל לא עדיין המן ט הגם .והמו
׳ לרשעי׳ טטי והמן לצדיקים טנוי מרדט רק מדרכי וי

5 אלשיך ב

 ובעונה בעת אשר לחמן אב הוא ואיזה זה הוא ומי
 רפואתו יכין שבעו יכין ערם יחידו בנו יכעיסנו אשר

 יתברך רחמיו גודל אל מביש כבלתי עור ומי ותקנתו
 אותר לאהבה די בלי עד אותנו אהבתו הפליא אשר

 נמרץ בחשק מאודו ובכל נפשו בכל בו ולדבקה יתברך
 מעייניו וכל אבינו הוא אלהינו הוא כי לבו מקירות
 רפואה ציץ מכה טרם בלבד לא כי לנו חסדו להפליא

 משם ורשענו עוותנו במקום נס שאף ל׳א יפרח
 בסעודתו ומרינו פשענו אנחנו הנה כי ישועתנו תצמח

 נס כי ישועה קרן צמיחת לנו שם ושם אחשורוש של
 המלך בפי יתברך הוא ויתן וכו׳ עשתה המלכה ושתי

 אשר ההוא במשתה לפניו המלכה ושתי את להביא
 תירשנה לאסתר מקים ותפנה שיהרגוה ונמשך בו חטאנו

 אשר מעשיני ותיקון גאולתנו תהיה ידה על למען
 לעומת כי סליחתנו היתה ועצמה במצותה כי חטאנו
 ויום לילה ימים ג׳ לצוס עלינו ציותה הסעודה הנאת

 וכרוב כרחמיו ויגאלנו רשענו למחלת ארוכה ועלתה
 למלך אשר אומרו ייתור נעיר הכתוב ולבאר . חסדיו

 הוא לו אשר המלכות בית כי ידע לא מי כי אחשורוש
 אמר ולא המלכה ושתי אומרו אל לב נשיח וגם

 אחשורוש למלך עצמו בפסוק נאמר כאשר ושתי המלכה
 המלכה בה נאמר לפנים וגס המלך אמרלאחשורוש ולא

 האשה נתגאית אשר את נא ראה לומר יכוון אך ושתי
 בית משתה העשה היה מהראוי הלא כי הזאת

 בחצר משתה עשה והמלך שלו המלכות בית ולא הנשים
 אך וכו׳ ליה מבעי הנשים בית רז״ל הקשו כאשר

 מלכים בת כי מלכה מעצמה היא כי באומרה התגאית
 איננה כי הכירה ולא דאבוה אהוריירי' והוא היתה

 מצדו אח״כ אליה בא והמלכות לבדה כמה ושתי רק
 המלכות אין כי המלכות לה בא וממנו המלך הוא בי

 גס ומה בעלה מצד רק אביה מצד הנקבה אל בא
 נשארת כשדים מלכות ונאבד אביה בלשצר שכשנהרג

 באה ולא אביה בית נחרב כי סוערה עניה יתומה
 להתנאות לה היה ולא בעלה מצד רק אליה מלכותה

 בית רק למלכות המיוחד בבית משהה לעשות עליו
 בא שהמלכות המלכה ושתי היא הלא כי ר»נש'ס

 אחשירוש למלך אשר שהוא היות עס שמה אחר אליה
 מלכותו כ״א זולתו אחר נגרר ולא בעצם אליו שמלכותו

 טרס כי נם ומה אחשורוש למלך אשר וזהו לשמו קודם
 עצר יורש הוא כי מלכות לו היה אחשורוש יקרא
 את הרג שדריוש כמז״ל היא דריוש בן כי אביו מצד
 ושמי את והשיא כשדים מלכות על והומלך ר55בלש
 משתה אל דומה שהיה להורות הגם וירמוז .לבנו בתו

 ימים ז׳ היה הוא שגס ובכמות באיכות המלך
סתרים

 והיפע בצדקו לנהוג יכול צדיק להיות שירצה שמי ציווה
 אמרו .המנכה ושתי גס )ס( :כרצונו אחד כל כרשעתו

שניה® שכוונת והייני נתכוונו מכירה לדבר שניהם בש״ק
י להרבות



א אסתר 11 ץ Р ון 9 ץ•
 חרבונא בזתא למממן יןאםרזבלב־המ>ךבי1כט הטביעי ביום י

 את־^ני המשראים הסריסים עב?ןת וברבם זתך בגתאואבגתא
 המלך לפני המלכה את־ושתי להביא’ ■א’ ''אחשורוש: המלך
 מראה כי־טובת אתץפלד< והשרים העמים להלאות מלבות בכתר

מך אשר המלך בךבר לבוא .ושתי המלכה ותמאן -ל : היא
רש״י

 שפרחה לפי אמרו רבותינו ושתי. המלכה ותמאן )יב( : היה כ שבת אמרו רבותינו . השביעי ביום )י(

הנמים שפתי
 עד אטו ביק המלך לב כטוב השביעי ביום דמגילה בפ״ק ב : אמד ובנושא אחד בעת כונס רצון שיעשה לא רצונו

 טב שכאשר רות לה הכתוב כוונת שעיקר נמצא כו' היה שבת השביעי יום רב אמר ביין לביה טב לא השביעי יוה
 הוא סכי דיב ודיוקא ואזינ שמפרש כמו מדה כנגד מדה לה לשלם כדי דושתי מעכה אירע בשבת ביין לביה
 שיום נא השביעי ביים ביין לביה טב כאשר דקרא דפירוש עכ״ל אצא ביין לביה טב לא השביעי יום פד אמו

 הכתוב בא מה קשה א״כ השביעי ביום לביה טב כאשר אירע זה רק לביה טב יום כל כי לביה לטב הגורם הוא השביעי
 לאשמועינן אהא וקיא היה שבש השביעי יום האי אע״ש הראשון ביום או היה השביעי ביום אי מנ״מ להשמיענו

משה אלשיד משאת
 השרים לכל היא קרא כאפר לשרות היא גם ושזימנה

 נשיהם יהיו השרים בו ימרדו אם שאמרה כמז״ל ’
 משתה אל ידמה כן גם ואפשר בבית אתה »מושכנות

 להחשיאס עמנו בני לנשי קראה היא שגס במה מולך
:כמוהו

 אמר ביין המלך לב כטוב השביעי ביום
. וגו׳ למהומן

 שכרות ידי על קלקל לא כי הלז המלך שפשות הורה
 וגו׳ את להביא אמר בלבד לבו שוב כי רק

 יפששוה שצוה שאמרו לרז״ל גס ומה גדולה אילת שהיה
 הכתוב הורה עוד הולדה כיום לפניו ויציגוה ערומה '
 כי והוא כמוהו ולפתאים לרשעים הצדיקים בין מה .

 לבם ברשות הס הרשעים בלבו המן ויאמר על אז״ל
 הצדיקים אבל וגו' בלבו ירבעם ויאמר בלבו עכו ויאמר

 לבוראם דומים וגו׳ לבו אל דוד ויאמר ברכותם לבס
 להכריע יטל אינו הרשע כי והוא לבו אל ה' ראמר

 לידי ובא• חפן שלבו מה בע״כ עושה רק לבו אה
 הין אם הצדיקים אך יפה עושה כי בראותו מרשה
 הפך הרעה מעפה להפך יכריחנו הוא לבו יחשוב

 לבו הלז המלך כי בזה יורה מה חפן כלבו ממה
 למהומן ואמר נפתה מיד ביין לבו כשוב כי השיאו

 להשיב כח עצר שלא וגו' ושתי את להביא וגו׳
 ערומה להפשישה גם ומה הדבר שוב לא כי לבו

 לב כשוב באומ׳ יורה וזה הולדה כיוס ולהציגה
 סוב אס במיתון להרהר אפילו כח עצר פלא וגו׳
 ואס יעשה אס ליועציו לגלות ולא הדבר רע ואם

לשלוחים אמר מיד כי למהומן אמר וגז׳ כשוב רק יחדל

:יתייעץ שרם
 בכתר המלך לפני המלכה ושתי את להביא

.וגו׳ מלכות
 ג׳ זה אלו בכתובים הלשון לשינוי לב נשים כלל ודך

 המלכה ושתי את להביא אמר ראשונה רגלים
 התיטת שהיפך ושתי המלכה ותמאן אמר זאח״כ
 לעשות מה כדת ואמר הראשון לנוסח חזר יאמ׳׳כ

6 אלשיך ב

 לבדו המלך על לא והיפך שב ואח״כ ושתי במלכה
 משרתים באום׳ נעיר לזה אך המלכה ושתי עותה

 מיותר הוא אחשורוש או׳ כי אחשורוש המלך פני את
 תמאן פן המלך שחשש ספק אין אמנם ידבר עליו כי

 שאמרה כמז״ל גדילים מלכים בת מלכה שהיא באמרה
 והוא נ״נ בן בלשצר בת גדולי׳ מלכים בת מנכה אני

 בלבו אמר כי לו ורפא שב אך דאבא אהורייריה
 אחשורוע שרו יקראו מערס בעצם מלך הוא שהלא
 שקבל מדיא דריוש בן שהיה רז״ל בשם כתבנו כאשר

 לאחשורוש ,והשיא בתו ושתי את ולקח דבלשצר מלכותיה
 המלכות היה ומהולדו היה מלכים מזרע כי בנו

 המלך פני את באומרו הכתוב רמז וזה אליו מתייתם
 וגו' למהרמן ואמר לבו אל ערב שע״כ לומר אהשורוש

 ממט גדולים מלכים בת ג״כ שהיא היא תאמר ולכסא
 כלומר המלכה ושהי את להביא בעדה בשלחו עכ״א
 נשי ככל לבד שמה רק אליה עצמיי המלכות שאין

 כי לבת מאב בה דבקה המלוכה אין כי העולם
 באשר מצדו אליה שבא עליה נוסף לה אשר המלכות

 הבינה והיא למלכות שמה הקדים וע״כ אשתו היא
 שמצד מלכים בת מלכה שהיא כמשז״ל ואמרה בדברים

 אחשורוש המלך אשת היותה מלבד מלכה היא עצמה
 שהמלוכה כלומר ושתי המלכה ותמאן הכתוב ח״ש

 הלשון שיטי כי ואפשר אליה שפל והשם אצלה עיקר
 בת שהיהה אמרה שהיא לומר רז״ל את העיר זה

 משפעו בהגיש אח״כ המלך בלב ולהיות .וכו׳ מלכים
 יתבאר כאשר המלכה את לזכות העתים יודעי לפני

 בשענותיו אמר מות משפט ישפשוה לבל ע״כ בס״ד
 מלכה היותה אל ירמוז ושתי במלכה לעשות מה כדת
 ,מיתת החפץ ממוכן והשיב בדין לזכותה כדי עצמה מצד

 מלכה עיקרה שאין לומר המלכה ושהי עותה ואמר
 המלך מפאת שמה על נוספת והמלכות לבד שמה כ״א

 אדוניה כהוא באופן לבת נמשך אביה מלכות אין כי
 כנץ אל ונשוב . פיו את עברה כי היא מות ובת

באופרה להתנצל תוכל ומה ראה המלך הנה הכתוב
שהיא
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אל משאת
 . כתבנו כאשר עצמה מצד מלכים בת מלכה שהיא

 העמים לפני שתבוא הוא כבודה על קלון קיא כי ב׳
 בעיניהם לחן יופיה תהיה לא אולי כי ג׳ .והשרים

 שאמרה שאז״ל כמו ולבעלה לה לבוז נסיוג׳ ותהיה
 על שלשתן מעמד בשליחותו ותיקן בא מ״כ כך היא
 כי כתבנו כאשר המלכה ישתי את להביא אמר הא׳

 אמר הב' ועל .הוא מאתו ומלכות׳ שמה הוא פקרה
 לפני כ״א באה היא לפניהם לא כלומר המלך לפני

 הבא היא הלא כי והראיה העיקר שהוא המלך
 המלך אל לבא רק זה תכסיס שאין מלכות בכתר

 תאמר ושמא הכתר אל הטפלים ושרים העמיס אל ולא
 הדבר אין הפעם אך המלך אל באה פעמים כמה הלא

 המלך עיני כי ושרים עמים בה יראו יביטו למען רק
 ביאתה התייחס שאליה׳ באופן עליה מהביט שבעו כבר

 לראות אמר ולא העמים להראות עכ״א אליו ולא שם
 את למראה אתיחס ואני חבואי אלי לו׳ וגז׳ העמיס

 היא מראה טובת כי אמר הג׳ ועל . אליהם יפייך
 לא כי תיראי אל ולכן כלו' זולתה ואין היא כלומר
 זר כמו ערומה להביאה שצוה ארז״ל והנה תבושי
 אל לבם שמו ואפשר בכתוב זה דבר רמז העדר נחשב

מראה שטובת ידוע יפיה את באז' כי הכתוב כסל
ז מגילת

 למשתה המוך המלכות בית משתה ולכך ציאוף להרבות
 . השבימי ביום )י( :הערוה מן עיניהם. שיזונו הזכרים

 כי מקום חסדי להודיע השביעי ביום שהי׳ שהזכיר הא
 כל ישר׳ שיחטאו כדי . ימים שבעה משתה עשה אחשזרוש

 נקי שיהיה אהד יום אף להם יהיה שלא •השביע ימות
 שלא בש״ס שאמרו כמו בשבת שהיה השביעי וביום מחטא

 גדול היותר חטא וזה במשתה שבת חילול מהיות יבצר
 ושמי בהריגת למכה רפואה והקדים חסדיו הקב״ה העיר
 לב כטוב :ההוא ביום נהחטיאם זכר ולא השביעי ביום

 רימז רמז דרך על . בזתא למהומן אמר ביין המלך
 ובעונה ובעת גמלנו אשר ורחמיו הש״י חסדי גודל הכתו׳

 אב כרחם רחמנו כליה מ״ו זנתחייבנו לפניי הכעסנו אשר
 ולהציגה ושתי הבאת ענין ט הכתוב צבו והורה בניס על

 לא שבשוטים שוטה ואפי* כטבע מדרך זה אין ערומה
 עליו ישחקו השר עולם כג לפני מה ער, זו אש את יציג

עשרה שיש וידוע חבלה מלאכי בליחות בסיבות רק צעירים
7 אלשיך ב

משה שיך

 מלשון נרוע נדר היא מראה טובת או׳ כי ועוד היא
 או׳ מעין הוא יפה כי אמר ולא שינה למה וגס יפיה

 על יצדק מראה טובת או׳ לפון הנה אמנם יפיה את
 עכ״א מציאותה כל יכלול יפיה או׳ אך הפנים מראה

 לראות כי כלה הכולל יפיה את הוא להראות שרצה מה
 טובת כי לכל הוא ידוע הלא כי כלום אינו לבד פניה

 . אזן לשמע ומהם הראיה ע״פ מתם היא מראה
 עצמיי הוא שהיופי כלו׳ יפיה את להראות יאמר או

 ואין הנשים מתמרוקי ולא עצט׳ מצד כלו׳ יפית וז״א
 ואפשר היא מראה טובת בפני׳ הלא כי בנוף רק זה

 באופן יפ־ה את או בפנים הנתניס תמרוקים ע״י שהוא
 ולא עצמה מצד היא כלו' היא מראה שטובת ידוע

 ערומה אותה הראו׳ ע״י רק יבחן ולא מקשוטיה
 שתתבזה ובזיונו בזיונה על תש להיותו כי נאמר ולפ״ז
 שתנא ואמר הקדים ע״כ והשרים העמיס לעיני אשתו
 הרואה כי עשה זה לעומת זה כי מלכות בכתר
 בגדולתה יראה גם כי בעיניו הקל לא בניוולה אותה

: בראשה מלכות כתר כי וביקרותה
 וגו׳ ברבר לבוא ושתי המלכה ותמאן

 להביאה השליחות מציאות רעת הוללות זולת הנה
הוזכרו דברים בג' עשו השכיל בזיון לידי

 :תרים
 שהמה תחתונות ושבע עליונות שלשה דמסאבותא כתרא

 שמותן כל שחשיב השבעה אותן כל ולוה להרע שנוחים
 מתא כי זה על מורין השמית כל ולזה התואר שמות הן

 מלשון הוא . ואבגתא בגתא . וחורבן בזה מלשון חרבונא
 . זחר .יין מחיר בספר עיין כגת הכל שדורך גת

 להעניש בארן ומשייר שהולך הארן את התרי׳ מלשון
 בשם מכונס התחתונה שמדה שידוע . וכרכס .החייבין

 זה את כי נקדש הוא כן מכולם השפעה המקבלת נקיבה
 וכסה כר בשם מכונה ולכך . אלקים עשה זה לפימת

 מ״מ אנשים שהיו אף והנה יין מחיר ,בס כמבואר
 על והסכימו עשו שלא היות אלו התואריס בשמות נקראו

 שורה שהי׳ הטומאה הכוחות מכח רק כזו נבערה עצה
 רפואה הקדי׳ אשר עלינו הבורא בחסד היה וכ״ז סליהם

 ותמאן )יב( : הלזו נבערה לעצה שהסכימו עד למכה
 היה לבא שמיאונה רמז . המלן־ בדבר לבוא ושתי המלכה

1 עליה הקצף הביא והקב״ה הקנ״ה המלך בדבר ג״כ
ואמר



א אכתר 12
 ה§יך ויאט־ בו בזירה וחמתו מאד המלך ויקצף הפריסים
 • י,לןת“ םי״ןר?י ??ני רך? בי־כן' העתים ןדעי לחכמים

מרשנא מרם תרשיש אדמתא שתר ברשנא אליו 'ייוהמרב
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רש״י
 בשבת מלאכה בהן ועשתה ערומות ישראל בעת מפשעת שהיתה לפי ותהרג שתמאן כדי ל צרעת בה

 ני המלך. דבר כן כי )יג( :גנאי דברי לו נ ששלחה . ויקצוף : בשבת ערומה מ שתפשש עליה עזר
דבריו לערוך .אליו והקרוב )יד( :ודין דת יודעי כל לפני הדבר את לשום משפט בכל המלך ס מנהג כן

חכמים שפתי
 ניס המלכות כיס משתה עשתה מדכתיב היתה פרוצה מנדי דרכות־נו דיוקא ל : לו מודדים מודד פאדס שכמדה
 נו׳ שפרחה לפי אצא באת לא צמה א״נ ביפיה להסתכל כדי נתכוונה עבירה לדנר היא גם М) .מבע״ל הנשים

 נגזר כשנתנגע עוזיה גבי וכתיב עלי׳ נגזר אשר הכא כתיב בג״ש לה מפיק בירושלמי ע״א ולא צרעת סרח דאמרו והא
 חמד ולא מלטה בכתר המלך לפני המלכה ושתי את להביא מדאמר דיוקו מ 5 צדעת כאן אף צרעת להלן מה הי מבית

כהר אצא כצום עליה יהיה ולא המלכה ושהי את נכביא אזמר היה שכן מלמד ראשה על מנכות וכתר מנכות בלבוש
דלקא האי כולי מאי דק״ל נ ;בינקונו בהדיא וכ׳ה מלכות

אלי,צ משאת
 הרע הדבר לבו על שבעלות א׳ הקודמי® בכתובים

 אחרים עס ולא במיתון עצמו עם לא נתייעץ לא ההוא
 כזה דבר על גם ומה רע ואס טוב אם לראות

 תבא לאמר אליה שלח שלא ב׳ בו. מצויה שהחרטה
 עם לפחות או כמוה מלכה כדרך נערותיה עם

 המיוחדים הסריסים עס ולא פניה משרתי סריסיה
 ביד כנצירה תבא כבודה לפי שאינו המלך את לשרת
 ממנת לבקש שלח שלא ג' .משרתיו הבעל שלוחי
 שיביאוה רק ובחירה ברצון כבאה המלך אל תבא

 מדעתה להביאה המלך שיצוה שפחה או מלך כעבד
 באו׳ הא' למעלה הזכיר אלה וג׳ .מדעתה ושלא
 לבו כטוב רק מיתון בלי כי וגו׳ המלך לב כטוב

 המשרתים וגו׳ למהומן באומר והב׳ וכו׳ אמר מיד
 ושתי את להביא באו' והג' .אחשורוש המלך פני את
 טענת' זולת והנה עמה׳ ושתי שתבא אמר ולא וגו׳

 היא מלך בת כי עצמה מצד מלכה שהיא שהזכרנו
 אלה ג׳ על גם ושתי המלכה ותמאן באו׳ כנרמז
 היה שלא כלו׳ המלך בדבר לבא וז״א פניה העיזה

 מה במיתון ואולי מפיו שיצא המלך דבר רק שס
 הדבר ומר רע כי לשאול הקשה כי לבו אל ישיב

 הב׳ ועל קל דבור על באה לא ע״כ אח״כ ויתחרט
 היה שלא א' דברים ב׳ שרמז הסריסים ביד אמר
 סריסיה עס לא וגם הסריסים ביד רק נערותיה עם
 משרתי למלך המיוחדים הנ״ל הידועים הסריסים רק

 באו׳ רמז והג׳ .הידיעה בה״א הסריסים וז״א פניו
 שתמסר הסייסים ביד רק בבחירתה תלה שלא ביד

 נעשה לא כי מאוד המלך ויקציף .יביאוה שהם בידם
 בלבו יאמר כי גס ומה עמים רבים כל לפני רצונו
 המדינות ופרי והשרים העמיס לפני דבריו ישמעו איכה
 אין כי ראו והמה האפרכיות' מלכי הס לפניו אשר

 ראוי זה לעומת הלא תאמר ושמא בביתו שורר המלך
 כשאול קשה כי וירא וישקיף סכל יהי אל למלך

 כי הזה לדבר אליו תשמע האשה ומי הרעה שאלתו
 שצוה לרז״ל נס ומה פנימה מלך בת כבודה כל

 והשרים המלך לפני ועריה ערום הולדה כיוס יציגוה
 לפני ולא לפניהם לא כך עצמה תשים האשה ומי

8 אלשיך ב

המלך דבי וט דק״ל ס ; כו׳ לו ששלמה צכ'פ המסיה ביה
משה יך1

 הנמצאים העם וכל המלך שלחן על אשר הדיוטות
 שלא^. טובה לה להחזיק עליו ואדרבה הבירה בשושן

 כהוגן שלא ששאל היות עם מאד קצף זה ולמה באה
 פ׳ על בב״ר מז״ל ענין והוא בו בערה וחמתו לז״א
 אינה יש' שמדתו ז״ל ופירשו חמה ובעל ה' נקם
 לש אשר יעשה לו ותעשה עליו גוברת שהחמ׳ כמלך

 הדבר בעשותו החיש שרואה וגס ״כ1אי ויתחרט סוב
 אך חמתו עליו תגבר כי ימנע לא הוא טוב לא כי

 הוא טקס היותו עם רק הוא כן לא יתברך הוא
 למשול סחיפה על ואדון בעל כלומר תימה בעל

 להעשזת והיושר הטוב קו מנקודת תעבור בל עליה
 טפש ומלך הוא אדם הלזה המלך כי פה יאמר וזה

 קצף כהוגן שלא שאל כי ממנו יבצר שלא גס כי היה
 בעל שהוא יתברך עולס של כמלכו שאינו יען מאד

 ולא עליו וגברה בו בערה שחמתו אם כי תימה
 או׳ נדקדק באשר יאמר או .נגדה להתאפק יכול

 כנתינת בו בערה חמתו כי אמר ולא בוא״ו וחמתו
 הנה כי והוא בו או׳ וגס מאד קצף אשר אל טעם
 לב שב אך רצונו נעשה ולא שאמר על מאד קצף
 מל כ״א דבר אשמת עלי' לא הלא כי והרהר אליו
 אשתו שתתבזה פרא כעיר לשאול שהקשה עצמו
 ־*הבירה בשושן הנמצאים וכל והשרים העמיס לעיני

 על קצף אשר הקצף לעומת וע״כ קטן ועד למגדול
 בלבו או׳ בעצמו בו בערה חמתו רצונו עוברה

 בעדה וחמתו וזהו הנמרץ הזה בזיוני השטתי אנכי
 לעשות פקוס היה ולא לזכותה לבו נהפך וע״כ בו

 כבודו על מוחל והוא עמה שהדין להמר עצמו ע״י
 וגס לבושת לו יהיה זה כי שאל כהוגן שלא כי

 אוהו ביזתה ואחרי אשה החת עצמו להשפיל לחרפה
 בעיניהם והשרי׳ עמים ויבזו עליה ולחפות לסבול ישוב
 ע״כ בלבה לו ותיבז עוד תחשבנו לא היא גם והיא

 ולסדר החכמים אל משפטו להגיש כליותיו יעצוהו
 מסוף לו זה ויהיה הדת ע״פ יזכוה באופן טענותיו

 השארות ותהיה תכריחנו הדת כי יאמר כי חרפתו
 יורוהו אשר הדת ע״פ כבוד בדרך אצלו היפה האשה

מופלג שיעיר וצא בו בערה וחמתו יאמר או .המורים

ת#



יג תרגום
 סלקא ואסר לג( : ?יה כמסת וחימתיה ל,קרא טלקא ורגיז ר?ר?;;א ?י_ר דאת^קבת

 אחים _עלמא дапу אורייתא בסקר וזמ;;א בע^יא עגדעא ךחיימי' בנוי לחליסיא
 )קריטי )יר( :ןךי$א איריתא רך.עי חכים ל’? קךבזטלקא/ פתגם מתטלל למהו.י י^ה □יקרין

 ת2 .עך?ל ד.על?א רבון אסרו ן?ן .;י .קרב צלו ?רם ההיא דיקא יח "לטירן ךי#שקר ?נוי

?ני רתרין #נא בני אסרין ט.קד#ך בבית קדטןדז.דקריבו אזקי2צד !ת ך?יר וך,וי ן1ט#תה

משה אלשיך משאת

 גו רק בחמתו מיד נקמה לפעול וחוצה ממנו תצא
 כדת לחכמים ולשאול להמלך כח עצר ובזה וביה מיני׳

:לעפות מה
 וגו׳ אליו והקרב וגו׳ לחכמים המלך ויאמר

וגו׳ מה כדת
 הוא אם להם שאמר הדבר מה להעיר וראוי )יז(

 המלך ויאמר יאמר לעשות מה כדת
 ולא וגו׳ לעשות מה כדת העתים יודעי לחכמים

 אין אליו והקרוב פ׳ וכל וגו׳ כן כי באומר יספיק
 לנו מה כי כלל הענין אל מתיחס ולא קרוב ענינו

 ז׳ הס ומי אליו הקרוב הוא מי נדע כי זה ענין אצל
 הוצרכו כ’ע כי במלכות ראשונה היושבי׳ ומדי פרס שרי
 מלאכי מאמר אל אלו שמות הס רמז כי לומר רז״ל

 לפניך הקריבו כלום כרשנא באו' ית׳ לפניו השרת
 בס״ד לפנים נבאר כאשר וכו' שנה בני כריס פרסיים

 לפני משפטו שהגיש מורה וגו׳ ויאמר באו׳ כי ועוד
 יאמר ואיך והזמן העת לפי הדנין העתים יודעי כל
 הדנין שהם ודין דת יודעי כל לפני המלך דבר כן כי
 כי ועוד יחיד ל׳ והקרוב אומרו ועוד הדת פי על
 לשאחרי׳ סמוכה מלה היא הכ״ף בשב״א כדת או'

 ועוד בפת״ח הכ״ף ינקד והראוי פה צודק ואיננו
 מגדיל למה הדיינים אל משפטו להגיש בא שאס

 ולא במלכה או׳ וגם .ושתי המלכה לומר תואריה
 אמר ולא לו יעשה הזה כמשפט כד״א למצבה אמר
 אשר על הודיעו וגם לאיש יעשה ככה וכאו׳ בו יעש׳

 להם הדבר הי׳ נודע כי ייחור יראה וכי׳ עשתה לא
 כי אחשורוש המלך או' וכן היו ושם נמצאו שם כי

 והראוי שמו יזכור למה המדבר הוא שפיו אחר
 המלך או׳ וגס מאמרי את עשתה לא אשר על יאמר
 בתשובת ועוד הסריסים ביד או' וכן מיותר הוא•

 כהלכה השיב לא והוא כענין שאל המלך כי ממוכן
 הכבוד מפני לחייבה והשיב לעשות מה כדת שאל כי

 דבר יצא כי ארז״ל במדרש והנה כרת לא אשר
 צריכה הות דדין בלא שמוחל רב אמר וכו׳ המלכה

 והשרים המלך כבוד עזב הנה לו שהוקשה והוא .ע׳׳כ
 טעם שהוא והשיב וכו׳ בעליהן מהבזות עיקר ועפה

 יש גס שאמרתי זה בלא לומר דדין בלא שאמר ב׳
הפשט ע״ד לב לשים וראוי ליפקד שצריכה אחי טעם

מגילת

 שדנין אותן .סעתים יודעי לחכמים המלך ויאמר )יג(
 : הקבוע הנמוסי דין ע״ס ולא והעונה העח ע״פ כעונש

 המורדים לדון המלך דרך שכן אמי . המלך דבר כן כי
 אין ,ודין דת יודעי כל לפני :והעונה העת משפט ע״ם

שהאמירה הכוונה יק לפניהם המשפע שהביא הנוגה
9 אלשיך 2

 דלתו או רז״ל ע״ד זאת טענתו אל סעס טוב אתר
 ועוד בנו״ן באומרן יאמר ומהראוי באומרם ,או ועוד

 ועוד שיאמרו מה או׳ אינו תאמרנה הזה והיום או'
 מתיישב בלתי המלכה דבר את שמעו אשר או' כי

 והיום רק יאמר ראוי היה שלא מיותר הוא וגס
 ועוד המלך שרי לכל ומדי פרס שרות תאמרנה הזה
 משים בכל הזה היום אמר לא הקודם בפסוק למה

 אין כי וקצף בזיון וכדי או׳ ועוד בשרות כמאמרו
 בעליהן אה הנשים הבזות הוא בזיון כי אחד מסוג
 כתבנו הנה אך .הדבר על המלך קצף הוא וקצף
 ביש והיה מאד היא יפה כי אשתו על המלך שלב

 מוחל שהי׳ לפניו אשר והשרים העמים לכל גלוי לומר
 מבקש היה אך ותרפה למחיחה לו יהיה כי כבודו על

 לומר עיני׳ לכסות הדת לי ותהי׳ הדין סי על יזכוה
 והנה וראה כדת לא אשר דם לשפוך• ידו לאל כי.אין

 ב׳ הדת ע״פ הדני׳ אחד דיני׳ בתי סוגי ב׳ יש
 אל משפט' יגיש אם והנה והשעה העת לפי הדני׳
 נפשה למלט יוכל הדת ע״פ הדנים הדיינים דעת
 וכו׳ לעשות מה כדת באו׳ יסדר אשר הטענות ע״פ

 אין העת לפי הדיינים לפני אך בס״ד יבא כאשר
 שריו המלך לפני היו כעת היא הלא כי תקומה לה

 הם המדינו׳ ושרי הפרתמיס ומדי פרס חיל ועבדיו
 אל המתייחסת רעות הנה ושתים האיפרכיות מלכי
 המלך אל כולל ביזתה אשר הבזיון היות א׳ העת

 לו כי לבדו המלך אל הנוגע ב׳ והעמיס והשרים
 בינו רק ושרים עמים משולל במקום המלך קראתה

 אמנם חמותה בת תהיה לא אך תענש ענוש לבינה
 ולאומי׳ שרים גדולים במקום מלתו לאל שמה בהיות

 בושה תכסהו כבודו קלק והיא חרפתו את הרואי׳
 כך לידי המביאתו היא מות ובת מאד עד גדולה

 עשרו וכבוד גדולתו מראה המל׳ אז היה כי לו ועוד
 המדינות שרי גס ומה ועבדיו שריו וכל חילו לפני

 יעבדוהו גויס וכל בעיניהם חשיבותו יגדל למען
 בסיבת למעלה כתבנו כאשר עליהם מלכותו ותתחזק
 וכל הדבר נהפוך הזה ובדבר העושר והוראת המשתה
 מבזה אשתו הנה כאומר׳ בלבם יבזוהו כבודו את הרואי׳

 וישתרר אנחנו נחשיבהו איך בביתו שורר ואינו אותו
הכפרה נמנע גדול וקצף בזיון וכדאי השתרר גס עלינו

סתרים
 הקרוב ולפני ודין דת היודעים לפני היה העתים ליודעי

 לפני משסעה שהביא בשעה עומדים היו שכולם אליו
 : ממוכן רק השיב ולא .והקרוב )יד( : העתים יודעי

 בש״ס כמבואר התואר בשמות נאמרו הם נם . כישנא
לא כי הקב״ם בעצת הכל שהים חז״ל שאמרו מה לרעו

היה



 חכמים שפתי
 כי לכ״פ מדבר

 רק דבר שום

 אלשי׳
 כי העתים

 אך ודין הדת ע״פ אם כי למזור דינה י דן בהם אין
 יודעי פי על ודיניו משפטיו לעשות הוא המלך דרך .

 דעתו לגלות בערמה עשה המלך כן על העתים
 ■למען הדת פי על לדונה מבקש שהיה יד כלאחר

 אל אליו הקרובים והשרים העתים יודעי את יטה
 רצון בהכירם בחכמתו זכות צד לה לחתור דעתו
 העתים יודעי לחכמים המלך אמר כי וזה המלך

 לינתן המלך דבר כן כי הוא להם אמר אשר ומאמרו
 קודם כלומר ודין דת יודעי כל לפני אליהם וליאמר

 הקודמים הס העתים יודעי כי ודין דת יודעי כל
 הוא המלך אל הקרוב כי גס ומה המלך דיני לדון

 כו׳ שתר וגם העתים שביודעי גדול שהוא כדשנא
 פני רואים הס ומדי פרם שרי שבעת כאחד כלם

 יאתה ולהם כלומר במלכות ראשונה היושבים המלך
 בבחירה כבאה אליו שהבא עליה צוה פלא הוא והו׳' אמנם תדינוהו ואתם כלומר קרוביה לי מי כי זה דין

 אשר מערכה מך כמביאים שיביאוה כ״א רצהו לעשות
 שתהיה הסריסים ביד חש״ה עליו המלך השליטם

 סידר הנה נויה כבני ולא להביאה מסורה בידם
 היה כי ברחמים ותפקד בדין הזכה באופן טענותיו

 כדת הכתוב שיעור יהיה או : בהייה חפן המלך
 העתים יודעי לכם שקראתי מה לומר לעשות מה
 לפני לידון לבא ומשפטו המלך דבר כן כי על הוא

 הוא כדת אך ודין דת יודעי לכל קודם העתי׳ יודעי
 ולא לעשות שראוי מה הוא כדת כלומר לעשות מה

 זכותה פעמי ו׳ על ושתי במלכה העתים כמשפט
 והה'הנותרים ושתי מלכה שהיא אחד בכתוב הנרמזים

 הנוגה אין כי בפת״ח הכ״ף אין וע״כ בקודם כנזכר
 עמים יתר או ומדי פרס דת הס מסויים דת אל
 אל השקפה בלי כדת לומר דת מציאות אל אם כי

 כעש ולא לעשות שראוי מה הוא שתהיה דת א־זו
 מרחם רילהינז והנה העתים ליודעי המיוחד משפט הוא
רוח את ר הע פרח רפואה צין מכה פרם אשר

מסוכן

 היה לא זה וזולת דת יודעי כל לפני תמיד
עשתה לא דהלא דק״ל с :כו׳ דכריז לערוך

משאת
יודעי לפני דינה לדון שוה אין למלך לכן

א אסתר
 דאשנה היקבים הטרך פני ראי ומדי פרם 1 עירי #ומנת טמוכן

 רא־ אער 1 .;גל ו#ותי במלכה מה־לעעוות כדת ־« : במלכות
 "ויאמר הסריסים: אחעוריו^מך המלך את־מאמר זן&תה

 ו^תי קתהז לבד־ו על־המלך לא והעולים המלך לפני מומכן
 בכל־מדינות א#ור ונגל־־כל־־העמים כל־־היטרים“על׳ כי המלכה

 ךבר־המלכהעל־כל־הנעיסלהבזות ■׳כי;יצא :ש1אח*&וך המלך
 את־־ להביא אמר אהשורועז המלך באסרם מניניהן בעליהן

רש* קרי ממוכן
 עותה. :)סז( לחכמים המלך ויאמר מיסבעל . לעבות מה כדת וגו׳:)טו( שהר כרשנא הם אלו לפניהם ע
בעליהן: את הן אף להבזות הנשים פ כל על המלך את שביזתה זה הנשים. כל על המלכה דבר יצא כי )יז( :עון ל׳

 ״פ5ל לכאן זה פנק מה דק״ל ע : מ' המלך מנהג ן
זה לכ״פ . דבר כנשים שיעשו שצזתה לא לנא :מאנה

משה
 באה שלא תפשה ואל בשב רק עשה בקום חטאה

 לא אשר על וזהו מעשה של לחטא דומה אינו כי
 שיצא ומגונה פתאומי דבר הוא כי והג׳ עבתה.

 הגון בלתי דבר על אדם בני של ודרכן המלך מפי
 לא וע׳׳כ יחדל ואם יעשה חס עליו להסתכל לשוב

 בלבה אמרה כי מאמרו עשתה לא אם אשמתה תגדל
 ואם וינחם מפיו №в מה על מחשבה יחשוב אולי
 סיבה לי ויחזיק אח״כ שמח יהיה עתה עצב הוא

 שיהיה המלך מאמר את עשתה לא אשר וזהו אח״כ
 דברו אחרי ומיתון תחלה מחשבה משולל בלבד מאמר

 דאבוה אהורייריה שהיה הידוע אחשורוש היותו והד׳
 עם ולא הסריסים ביד היות הה' . אחבוריש וז״א

 ולא פניה משרתי סריסיה או כבודה לפי נערותיה
 סריסי הידועים הם הסייסים ביד וז״א המלך סריסי
המלך. פני את המשרתים ,וגו מהומן כמאמר המלך

 דינכם לה עכו והוא מאתכם פואל אני א׳ שאלה
 משפט אל העת לפי המשפט שידמה הדת אל קרוב
 היה שאס הכף בשו״א לעשות מה כדת וז״א הדת

 לפי ולא התורה פי על לגמרי שהוא נר׳ היה בפת״ח
 מתוק שאינו למה כ״כ לבו אל ערב לא אך כלל העת

 שמה לעשות מה כדת משפטם שיהיה שאל רק המלכות
 לעשות מה כדת וזהו כדת שיראה לה לעפות שידינו

 בהם לזכותה שיש והטעמים בהחלט העת כפי ולא
 בה תביטו כי מר ל ושתי המלכה שהיא למה האח׳

 בת להיות׳ לה וראשית עיקר המלכות היות בבחינת
 נטפל שלה העצם וכס ונ״נ דך מרו אזיל בלשצר מלטס

 המלכה ושתי ולא ושתי המלכת וזהו המלכות אתר ■
 כדעתו להס רמז דרכו פי־ יעל למעלה כמבואר
 קיימא לה מלכותה השאר באופן עונש טליה להעניש

 ימיתנהוזהו שלא כנן וכל מהמלכות להעבירה ולא
 לה שיעשו שמה במלכה לעשות כ״א למלכה אמר שלא
 לא כי טא הב׳ והטעם : במלכותה עודנה יטה

10 אלשיך ב
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משה אלשיך משאת

 הדרך לו יכין בעצמו הוא כי לנו להצר העומד ממוכן
 תחתיה אסתר ותבא ושתי תומת ע״י כי רעה עליו לבא

:בראשו גמולו להשיב
 הזה והיום וגו׳ יצא כי וגו׳ ממוכן ויאמר

וגו׳ תאמרנה
 עוד מלהלין המלך פי יסכר במה אמר כי והוא

 הס השרים כל בפני לו באמור לא אם בעדה
 לבדו המלך על לא האיפרכיות מלכי המדינות פרי
 לבו אל יערב לא כי וגו׳ הפריס כל על כי וגו'

 כשולח יהיה הלא כי כבודם על חושש איני לומר
 מאמרו וכונת מלכותו בכבוד ויגעו אפס על הזמורה

 כבודך על מוחל כי יראה עיניך ריסי מבין הלא לומר
 עותה לבדו המלך על לא כי שוה אינני זה אך אתה
 תמחול כבודך על ואס וגו׳ השרים כל על כי ונו'
 יבטלו עתה ואם למהול תוכל לא השרים כל כבוד על

 איננו זה גס גס^הס וימחלו רצונ׳ מפני השרי׳ רצונך
 מדינות בכל אשר העמיס על עותה גס הלא כי שוה

 אשר ואם היום עמט פה אינם אשר כלס מלכותך
 וירבו מחילות בגלגול הס נס ילכו עמט פה ישנו

 מלכותך מדינות בכל אשר העמיס כל חלק לסלוח
 כי נגעה בכבודם גס כי מחול אינו פה אינם אשר
 מדינות שבכל הנשים כל על המלל דבר יצא מה

 סידרת אשר טענות ששה וגס וגו׳ להבזות »לכוהך
 ושתי מלכה שהיא אמרת אשר כי מבטלס הנני

 מלכה היא שמאליה לומר לשמה מלכותה הקדים כי
 המלכה ושתי כ״א אינה כי הוא נהפוך מלכים בת
 ושתי רק ראשיתה •היה ולא היא שלך המלכות כי

 לה נתוסף ידך ועל עולם גשי ככל מלכות משוללת
 שלא הב׳ ועל .מצער ראשיתה היה אך מלכה היות

 עשתה לא אשר אמרת כי תעשה ואל בשב רק ססאה
 כי ופתי עותה וזהו עשה בקום כ״א לה יחשב לא

 יפרע כאשר והוא טוב עשות העדר ולא תחשב עיות
 הג׳ ועל .בפועל בעליהן הבזות ל ימשך ממנה כי

 דבר יצא כי אמר מיתון בלי המלך מאמר שהיה
 לא הדבר והתפשט בצאת כי לימר־ וגומל סמלכה

 דבר רק מחשבה משולל המלך מאמר שהיה יצא
 באמרס אמר הד׳ ועל .וגו׳ המלך לומר המלכה

 שמה המלכה ושתי את להביא אמר אחשורוש הפלך

11 אלשיך ב

 שממנו אליו שפלה היא כי להורות למלכותה קודם
 אהורייריה היותו ישערו איך וא״כ המלכותי לה בא

 אמר סריסים ידי על היות שהוא הה׳ וגס .דאביה
 רק סריסיו שיביאוה אמר המלך יאמרו לא הנה,
 לומר באה ולא אמר הו׳ ועל . סתס להביא אמר

 באה ולא אס כי יביאוה כרצונה פלא יאמרו לא
 כמעצמ׳ חפצו לעפות כבאה בהירה דרך אפי׳ שהיא

 לו יאמר בל כיון דרכו וע״פ באה לא בנערותיה
 להביאה היה המלכה דבר כי בעליק את יבזו לא

 לז״א לאשתו איש בין מש״כ והעמיס השרים כל לפני
 אמר המלך לומר יצא לא המלכה דבר יצא כי הכתוב
 לפניו •רק והעם השרים •ולפני לפניו ושתי את להביא

:באה ולא
אל. לב בשום וגו׳ פשתה לא אשר על באומרו יאמר או

 יאמר לא מהראוי כי האת רבוי אל וגם עשיי׳ ל׳ •
 ידענו י\ה אך המלך במאמר באה לא אשר על רק

 הולדה כיוס ולהציגה ערומה להפשיטה צוה כי מרז״ל
 עיקר המלך עשה יתכן וזה והעמים השרים לעיני

 לא אשר על הוא כי וגו׳ כדת באומרו בדין לזכותה
 ערומה ולבא עצמה להפשיט שהוא וגו׳ אח עשתה

 ריבה זה ונם באה לא אשר אמר ולא עשתה וז״א
 אדרבה כי כך על עונשין בת אינה כי לומר האת
 הרמוזות השענות יתר וגם וכלימה לו היא אולת

 ממוכן עיניו פקח זה ועל בקודם כמדובר בכתוב
 ונו׳ לבדו המלך ■על לא ביאתה העדר על ואמר

 היתה שגזרתך שאמרת רמזת אשר ועל כמד׳ובר
 המלכת דבר יצא כי הנה יעשה לא וכן שתהנוול

 להביא אמר אחשורוש המלך לומר יצא לא וגומר
 להביא אמר יאמרו אלא באה ולא ערומה ושתי את
 הראות באופן שהיה יראה שאדרבה המלכה ושתי את

 התכת אל ולבא .באת ולא מלכה היותה חשובות
 •אמר שהראוי באמרס אומרו הערנו הנה הכתובים

 , תאמרנה הזה והיום אומרו ועוד . בנו״ן באומרן
 בכתוב נז' לא כי תאמרנה אשר הדבר מה וגו׳

 לשרים הנמשך ון בז אין שאמר אומר שמעתי והנה
 ההמון נשי כי העמיס להמון הנמשך לגזיון דומה
 בעליהן את ידברו כי יבשו לא נקלות שהם למה

אמר אחשורוש העלך ויאמרו יענו כי בגלוי כזיונס
להביא
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1 תאמרנה הזה והיום יח : ריא״יאה רפניו המלכה ושתי
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רש״י
 : קצר מקרא זה והרי הזה הדבר את המלך פרי לכל . ומדי פרס שרות תאמרנה )יח(

משה אלשיך משאת

 אחשיבך ואיך כלומר באה ולא וגו׳ ושתי את להביא
 השרות אך אחשורוש מהמלך אתה טוב הטוב אנכי

 בזותן להם לפרוש השרים נגד כ״כ ראשן יקילו לא
 זכור לו ברמז יטמינו אס כי ברורה בשפה אותם

 ממוצא לאשורו יבין והוא המלך משתה של ההוא היו׳
 גס ולכן המלך מאמר ושתי עשתה לא אשר את דבר
 וזהו כפרעה כמוהו כי באומר לסבול שכמו יטה הוא

 מה השרות כי וגומר שרות תאמרנה הזה והיום
 הנשים כל אך בלבד הזה היום זכרון הוא שיאמרו

 המלכה ושתי את להביא אמר אהשורוש המלך יאמרו
 . וגומר אחשורוש המלך באמרם שנאמר כמו וגומר
 . בכתוב נכון לא אך במציאותו צחות הוא והנה

 וכו׳ להביא אמר אחשורוש המלך אומרם כי ראשונה
 בנו״ן באומרן הל״ל א״כ כי ההמון נשי מאמר אינו

 ЬЬ השרות כל על המלכה דבר יצא כאשר כי ועוד
 יאמרו אך לו הלך חלף כבר כי הזה היוס יאמרו
 בלשון אך הזה היוס שיזכירו הוא ואס ההוא היום

 אך יזכירו יאמר ראוי היה ההוא היו׳ לומר אחרת
 שתאמרנה הדברים הן שאלה נראה תאמרנה אומר
 המלכה דבר את שמעו אפר אומר זה לפי כי ועוד
 והיום לומר ומהראוי הבנה ומשוללי מותר אמרי הם

 נס המלך שרי לכל ומדי פרס שרות תאמרנה הזה
 ב׳ יצרף איך כי וקצף בזיון וכדי באומר לב נשים

 הוא יון הב־ כי המה אחד מסוג לא אשר דברים
 יקצוף אשר קצף הוא וקצף מושתי הנמשך

 הבלתי דברים ב׳ כדי זה כי יאמר ואיך לנקום המלך
:מתאחדים

 הדרך הפך הכתוב לשון פי על אצלי הנכון והנה
 וגלוי גדול ההמון נשי שקלון הזכרט אשר

 אדרבה אך רמז שירמזו ושרות השריס ביה מקלון
 הוא אשר לשרים הנמשך קלון על להממי׳ ממוכן בא

 כתבו כאשר והוא ,ההמון לנשי .מאפר וכפול גדול
 בית נשים משתה עשתה המלכה ושתי גם על רז״ל

 הפרות וכל ומדי פרס שרות כל את שזימנ׳ המלכות
 ממושכנות נשיהם תהיינה השרים ימרדו אס אמרה כי

 המלכות בית ההמון לנשי זימנה לא אך בבית אתה
 ונשיהם במשתה המלך עם בשושן היו השרים כי נמצא
 ממוכן אמר הענין אל ונבא .ושתי עם המלכות בית
 קלון על השרים קלון תעדיף רעות בשתים הנה

 כי והוא הבזק באיכות שנית .בזמן אחד . העמיס
 ידעו לא המלך מדינות בכל אשר העמיס כל נשי

 הדבר ישמע הימים בהמשך אם כי שהיה מעשה
 הלא לאשתו ויאמר בביתו יספר ישמע אשר איש וכל

 ושתי את להביא אמר אחשורוש המלך כי שמעת
 חבזהו אשתו בשמוע ואז באה ולא לפניו המלכה
 מה כלומר וכו׳ המלכה דבר יצא כי וזהו בעיניה

12 אלשיך ר

 צנן בעליהן באמרה הוא בעליהן להבזות שימשך
 רק היום יהיה לא וזה וכו׳ אמר אחשורוש המלך

 , המדיטת בכל אשר המלכהוכו׳ דבר זמן בהמשך יצא
 פה כלם כי וכו׳ תאמרנה הזה היום השרות אך

 ב/יגז י להה תמשך והיום הבירה בשושן והשרות
 רבה ורעה זאת על העולה שנית .בעיניהן בעליהן

 נשי כי והוא כשמיעה הראייה דומה אינו כי היא
 שמש לא המלך מדינות בכל אשר העמיס המון

 המלך את החשיב שלא אומרת המלכה את באזניהס
 להם בעליהן באמרה אזן לשמע חם כי במאמרו לבא

 בעיניהן יבזום וכו׳ להביא אמר אחשורוש המלך כי
 כי בפיה הדברים אומרת המלכה את שמעו לא אך
 עושה הראיה כי יותר אז מתפקרות היו שמעו לו

 ולא להפך ההיו השרות אך מהשמיעה יותר רושם
 אחשורוש המלך בעליהן השרים להם אמור עד ייחלו
 תספרו לכם הה להם יאמרו הן אך וכו' להביא אמר
 הלא המלך בדבר מלבא המלכה פניה העיז׳ אשר

 הסריסים מפי רק ומיאזנה העותה ידעתם לא אתם
 דברה אשר הדברים מפיה שמענו בחזנינו אנחנו אך

 היו ושם נמצאו שם כי המלך בדבר לבא ומיאונה
 פרס שרות תאמרנה הזה והיום וזהו במשתה עמה
 אשר תאמרנה ומה ההמון כיתר זמן אחר ולא ומדי

 שרי אל יאמרו זה ממש המלכה דבר את שמעו הן
 למלך לו מה ולימר סרה לדבר שהתפקרה וכמז״ל המלך

 מלכים בת מלכה אנא דאבא אהוריירי׳ הזה העפש
 עושה היה ולא שהי חמרא אלפא לקבל אבא גדולים

 זולת כי נמצא נשתטה יין במעט וזה שטות דברי
 ואין אותו וגידפה חירפה לשון בשוט הכתוב המיאון

 בהשיבס גדופותיה במאמרי יקצרו השלוחין כי ספק
 יעלה השומעים אולי יגידו כי וגם המלך אל דבר

 מאמרה על סרה הוסיפו השלוחין שמא רוחס על
 ומה .יותר מתפעלים היו ודאי ממנה שמעו לו אך

 המלכה דבר את באומר האת ייתור אל לב נשים בזה
 והיא מיאונה זולת חרופיה דברי האת שריבה והוא

 מאשר יותר לשרים הנמשך מבזיון שלישית מדרגה
 להורות מאד נכון הכתוב לשון יבא ובזה העם לשאר

 לעמים מהנמשך לשרים הנמשך הבזיון ומר רע כי
 לא הן כי אחת לטיבותא תלהא יש משים בכל כי

 שנית וכו׳ באמרה הבעלים פי על רק דבר ידעו
 להן יאמרו שלא שלישית מפיה המיאון שמעו שלא
 בלבד זה לא השרות אך באה שלא כ״א שדברה מה

 הסריסים ביד שמעתם לא אתם הלא להם יאמרו כי
 לא דבורה רוע ספרו אס וגס לבא שמיאנה רק

 דבר את שמענו באזניכר אנו אך מפיה שמעתם
 הוא לא מלכה שהיא הרומזים דברים כלומר המלכה

שרי לכל תאמרנה זה דאביה מהורייריה הוא כי
המלך



טר תרגום
 היה?^ לנעריהון להעיד וןזדאי ךסאי5ך רבךתא אהרן ה^דן הרין ויו^א לח( ן _עלת ולא

משה אלשיך משאת
 יוסרו למען כטפשוחה יעבור ולא המלך לפני בע״כ להן ימשך שלא העמיס המון בנשי אינה וזה המלך
 לא כבר יאמרו כי כמעשיה תעשנה ולא הנשים כל וחירפה המלך על ושתי קצפה כאשר בעליהן על לקצוף
 פי׳ זה אין כי ונס אח״כ ויהרגוה במיאונה יצאת השרות אך בלבד שלהן בעליהם להבזות רק אותו

 מיהא נינקוס בס״ד יבא כאשר האמת לפי הכתוב שזולת ממש המלכה דבר את שמעו אשר שתאמרנה
 יוסרו לא כי לומר מקוס יש לפניו עוברת שמבלי וקצף בזיון ימשך כדאי והוא עליו קצפה מיאונה
 האו׳ דעת יהיה וזה עונשה תקבל כי נס .׳;שים למלך ושתי פשתה כאשר בעליהן על הן גס שיקצפו

 תחת האס המלך יאמר לבל וגו׳ הקציפה היא כדאי השרות רעת רבה כי נמצא וקצף בזיון וכדי וזהו
 יצאתה הלא נשים תאמרנה כי יתוקן לא תומת זאת עליהם שיקצפו קצף מזה תמשך אשר השרים טל

 לומר הוצרך ע״כ במותה בצע מה א״כ1 בטיפשותה בעיניהן בלבד הבזו' ולא לעיניהן ושתי עשתה כאשר
 שתקצוף הקציפה היא כדאי כ״א הוא כן לא כי למלך בזיון וכדי יאמר או .רעתם השתלש על העמים בנשי
 מלומר מה,ס יבצר לא כי הבזיון לסלק להמיתה עליה בזיון האס המלך לו להשיב יכול והנה ראה כי וקצף
 לא לבעליהן יקר הנשים לתת מהראוי היה לולי מלכה חמות זאת תחת בעליהן את הנשים שיבע

 כדי כלומר וקצף בזיון וכדאי וזה מות משפע שפעו׳ הוא וכדי אמר ע״כ גדולים מלכים בת כזאת גדולה
 וזה זה לעומת זה תמים יהיו יחדיו כזה זה הם קצף אשר וקצף בעליהן את הנשים בזיון הצטרפות

 האחר רעת מהכיל קשן שהא׳ תאמר ולא זה לעומת אלה ב׳ ויגיעת׳ מאד המלך ויקצוף באומרו הפלך
שקולים כ״א לסלקו הבזיון כדי הקציפה שאין לומר :מות שערי עד להגיעה

 והקרוב בגמר׳ גרסינן .זה לעומת זה ויבואו הס וקצף בזיון וכדי ז״ל זה פ׳ כווף על ובמדרש
 הקרבנולג ע״ש זה פשוק כל אר״ל וגוי כרשנא אליו הבזיון הוא כדאי אמר חד ושמואל רב

 רבש״ע הקב״ה לפני השר׳ מלאכי אמרו כרשנא נאמר הקציפה היא כדאי אמר וחד הזאת לקציפה הזה
שהקריבו כדרך שנה בני כריס לפניך הקריבו כלום פה דבריהם ונראין ע״כ הזה למיון הזאת

 .תורים שתי לפניך הקריבו כלום שתר לפניך. ישראל אשר להס הוקשה אך שונות במלות אחדים ודברים
 כלום תרשיש .אדמה מזבח לפניך בנו כלום אדמתו? הוא בזיון כי אחד מסוג אינם ווזצף בזיון כי הערנו
 שהם תרשיש בהו דכתיב כהונה בבגדי לפניך שמשו הקצף הוא וקצף בעיניהן בעליהן את הנשים הבזו׳

 מרסנא . לפניך בדם מירסו כלום מרם .וישפה וכדי יאמר ואיך נקם ולנקום לקצוף למלך יש אשר
 שלחן הכינו כלום ממוכן לפניך. במנחו׳ מרסו כלום יאמר ואיך מדבר הוא הבזיון על כי ועיד וקצף בזיון

 ושתי דין אצל זה ענין מה קשה והלא .ע׳׳כ לפניך אמר חד להשיב באו ע״כ בזיון כדאי הוא שהבזיון
 הקרבנות שמכל ועוד המלך מאמר את עשתה לא אשר יאמר לבל והוא הזאת לקציפה הזה מזיון הוא כדאי
 ועזים פריס עזב ואנה ותורים כריס רק הזכירו לא בעליהן את הנשים יבזו שלא דבר על האם המלך
 ולא אדמה מזבח הזכירו הקרבנות אחר למה ועוד אל לז״א גדולים מלכים בת מלכה תומת זאת תחת

 והיח במציאות קודם הוא כי לקרבנות הקדימוהו הבזיון הוא כדאי הנה כי בעיניך הזה הבזיון יקל
 הזכיר ועוד הקלבנות אל כהונה בגדי להקדים ראוי הוא וכדי כלו׳ עליה שתקצוף הזאת לקציפה הזה

 המנחה מירוס וכן עבודות יתר ולא הדם מירוס הקציפה היא כדאי אמר וחד לזה שוה להיות זה
 מלעשות מנחות הקריבו כלום לומר היה שוב ועוב הנדון יקל שלא לומר שהוצרך כדבריך לא לימר וכו׳

הזכיר ולמה השלחן ענין אומר ועוד מהמירוס עיקר המלך יאמר מקום היה כי הוא נהפוך בי בעיניו
רק להזכיר שלא מהראוי וגם המנורה ולא השולחן ארוכה תעלה ילא אליה המית׳ ראויה כי גס הלא

 אמנע .וכיוצא הקרבנות כמעשה כפרה של דברים לא הלא כי ונמיחנה עליה נקצוף באשר זו למחלה
סעודה עין פעל והולך מסכים חזית מדרש הנה כי גס להם באמור ב«ציהן להב׳וית מהנשים יבצר
כליה הדור שבאותו 'ישראל ח״ו «,נתחי אחשורוש שהרגה וגס בעלה נגד בהעותה יצאת הלא מתה

 ישראל בין להפריד תחבולות יען הישע שהמן שאמרו הוא גדול מלך כי ידו לאל יש בי היה הלא המלך
 לתומס והולכים קרואים ויוליכם שבשמים לאביהם המלך כיד ידו לאל אין אשר זולתה אשה בעל אך

 משתי! ויין המלך בג בפת שיתגעלו המלך למשתה אחשוריש מהמלך הוא סוב לא כי לסבול שכמו יטה
 אלהיהס באר לקלקלם זונות פניהם נגד ולהעמיד בעליהן להבזו' הנשים לכל פתח ושתי שפתחה באופן

 ויעשזלול• אותה ונפשו וכו׳ הוא זמה שונא אלו של יש זו טענה ומחמת הדבר בגלל ,היא תמות כי גס
יתברך בעיני ותקטן בלעונו חיים חזי לנג היה ה׳ שיביאוה ושתי תבא לא אשר יעבור ולא באומר שפי׳

סתרים מגילת
 יטילה יהי' שמלכותו לז שהראה נראה ולזה מהמלך יותר :היא ושתי שנעקר מד ישראל דגל )הריס אפשר היה

 המלך פקודת שאץ המדינה אנשי כשרואין כי וכל מכל פרס שרות תאמרנה הזה והיום )יח( : גגוכדנאצר ממלכות
 המלוכה תיקך עליה לו :אץ ויראו המלכה על שולט .שאמרו מה כחיב דגא תמוה והוא . המלך שרי לכל ומדי
 השריה כל וממילא המלכה חל כמלוכה תיקף הכל יימשו כי ושתי עוזה לגדי המלך על לא שאמי מה קשה וגם
ממשלת ייקח ג׳׳כ להעם המלך פקודת נגמר ע״י אשר השלים שהחשיב המלך נגד מרידה וזהו השרים כל על גס

השרים , 13 אלשיך □



א אסתר 15
הטלף שרי רכל המלכה את־־דבך שמעו אשר פרס־ומדי ת1שך

מלפציו דבר־מלכות יצא טוב אם־ער־הטלך :-»וך!צף מק וכדי
רש״י

 להורגה: שצרה נקמה של מלכות צ נזרח .מלכות דבר )יט( : וקצף בזיון הרבה הזה בדבר ויש .וכדיזבזיון

חכמים שפתי
מלכות גזירה לכ״פ מכע״ל כמצן■ דבר דק״ל צ : המה י.ה לטכות הנשים תלמדנה מעשיה מסוך ,כלו ,כז שבזסה

אלי משאת
 עת עד ישועה הצמיח לבלתי בשעתה לצרה דיה לומר

 הרעה מעשה זעס עבור עד או וגו׳ להשמיד בואה
 אחשורוש של בסעודתו פשעם ביד ישראל עודם כ״א
 אסתר היא קרוב נואל להם להעמיד מחשבות חשב

 להביא לשאול יקשה המלך רוח אח בהעיר דודו בת
 ריחה את להבאיש ממוכן רוח ונס וכו' ושתי את

 אביחיל בת העמוד תחתיה למען להעבירה המלך בעיני
 שוסיהן מיד ישראל את להציל מנגד נפשה את השמה

 להראות שלשה כי המסירה בכוונה אחשוב זאת והן
 ב׳ עבדך. אח להראות החלות אתה אחד .במקרא
 את הרמות ג׳ .יפיה את והשריה העמיס להראות

 בדין רחיס אלהים ה׳ ויהי'הענין כו׳ ולצוות אסתר
 במה גדלך את ישראל עבדך את להראות החלות אהה

 להביא אמר ישראל העוו שבו ביין המלך לב שבטוב
 היא הל^ זה היה ולמה יופיה את להראות ושתי את
 עליה ולצוות אסתר את להראו׳ מנין מזה שימשך כדי
 ושתי מתה נא אם משא״כ עמה כל המלך אל לבא

 מגפת היתה לא כי להרגה המלך מאמר בהתפוררות
 אלו והנה עמה על מהמלך ומבקשת למלכות אסתר

 דברת קי לא לאמר חביריו ממוכן מל חולקים היו
 בעליהן הנשים יבזו לבל ושתי המות לא זאת תהה כי

 להסות רבים אחרי כי חביריו בששה יבטל בעיניהן
 זה* וחין ושתי תחת ותמלוך אסתר חבח ואיככה

 עתיד היה אשר ישראל בני דם נוקפת לה' ח־ב כ״א
 צבאות ה׳ מעתה כן על כמיס הארץ על לשפוך המן
 להורגו בא שאתה מי תחתיה רקום ושתי תמות יעץ

 ובזה .ההפכה מתיך תוציא וחותנו להורגו תשכים
 מי לוי לרבי שהוקשה והוא המאמר ענין אל נבוא

 אחר כי הדבקים בין אליו והקרוב פשוק הכניס
 להביא ראוי היה כו׳ לחכמים המלך ויאמר פסוק
 למעלה הקשינו כאשר וכו' לעשות מה כדת פסוק

 המלך שגהגיש כ״א זה אין כי רז״ל הודיעונו כן על
 התעוררות למעלה היה חכמים בפני ושתי משפט

 חכמי ישפסוה לבל עונם על ישראל על הדין מדת
 לולי להושיעה אסתר תבא לבלתי מות משפט המלך
 וכו׳ אליו והקרוב וזהו השרת מלאכי ישראל על הלינו
 כפות למען אז יתברך אליו הקרוב הדבר כי לומר

 ישראל על שהליצו מה היה ממוכן דבר אל לבבם
 ה:.דרש הסכמת כתבנו הנה והוא וכו' כרשנא ואמר

 על כי בס״ד לפניס נכתוב כאשר בגמרא למ״ד וגם
 והנה בנפשם ישראל או ח״ו נתחייבו הסעוד׳ מון
 מהמצא המלך בשלחן אפר ישראל מאישי יבצר לא
 על ומחשבה בהרהור חטאו אשר אחד . סוגים ז׳ כס

. מתכלים א־סורי על או פניהם נגד אשר הזונות
14 אלשיך ב

משה ך טי
 ויאכלו במעשה מטאו קשר ג׳ בדבור. הטאו אשר ב׳

 והוא נסיע׳ מיין שהו רבים אשר ד׳ .וטריפה נבלה
 מעשה הוא גס ,ה . נסיכם יין ישתו כד״א ע״ג עון

 מצד לב ישימו ולבל אלהיס יראו מאשר היו אשר
 כוסות במזיגה מתעסקים היו שוהי׳ היו אש המלך

 או במסיבם אשר הגויס אל ומושיטים יין ומזרקי
 וגס בלבו אלהים נגע אשר ו׳ .העוברים זולה אל
 כהות בלחם כ״א נסיכם ביין ק עושה היה לא זה

 אשר ז' . האירהים לפני בשר והותך פתים אותו
 כ״א זה ולא זה לא פשו לא אשר מאלה טובים היו

 שולחנו ומאכל בנו ופה המלך שלהן על מסוב־ס יושבים
 אלה ז' כנגד .המלך כבוד דבר על לפניהם ערוך
 הלב הרהור פון שהוא האחד על השרת מלאכי דברו
 כבשים הם שנה בני כריס לפניך הקריבו כלום אטרו

 משתאוס בזק ה׳ מועדי ככל לעולה תמימים שנה בכי
 כיחידים עולות כבשי מלבד לעולה כבשים ז׳ חגיהם

 אס הנה מרז״ל כנודע הלב הרהור על שמכפרים
 שאין פה תיקינו שהוא מה עשו הלא זה בסוג חטאו

 בישראל הנעל ואיך מחשבוחס רוע כל על הפו״ג ,כן
 להחיותם אסתר את להביא ושתי מות סבב לבלתי
 שתי כישראל הקריבו כלום אמרו הב׳ ועל .ברעה
 או אוסר דאה כמה שפתים בשיי על הבאים תורי׳

 שתי והביא וכו׳ להרע בשפתים לבטא השבע כי נפש
 שפתים בפוי על נאמר שם כי ונס וכו" ירים ה

 של הג׳ הסוג ועל דבור עון ענינה הרי בשבועה
 מזבח עשו כלום החומר הנאת שהוא מכילה מעשה
 המקדש בבית אדמה מזבח ישראל עשו כאשר אדמה
 אדם כי כנודע חומרם לוקח שמשם אדמה לקדש

 יין שהות היא הד׳ ועל .נברא כפרתו מקים מאדמת
 שבהם כהונה בגדי עשו כלום ע״ג ענין שהוא נסכם
 בהוא כה' ועל .כישראל שלהם ע״ג על לכפר אפיד

 1м פע כלום לשוהים הכנה שהוא והושטתו היין מזיגת
 שהוא הו׳ ועל .לזריק׳ הכנה שהיא הדס את לפניך
 סירסו כלים אמרו בו וכיוצא פחים הפת את פחות
 לפניהם ערוך שולחן שהיה הז׳ ועל .מנחות לחמי

 נפניך בשולחן שהעמידו פניה נחס נגדם זכור כן נס
 כלל בס. נמצאו אשר האצה הדברים ויגינו תמיד

 לפניו היו המה כמלה שהדברים למה כי הדברים
 לבל שופטיה לפני ושתי משפט טרך בהעריך יתברך
 והקרוב זה פסוק .נאמר שם ע״כ בשופטס תצדק

 כ’ע יתברך לפניו בהליצו מה הוא כי וגומר אליו
 טענותיו שסידר וגומר לעשות מה כדת שאמר גס

 והנה .לו שיה לא למעלה כמפורש זכותה לכף נ־מ־ס
כסמן ינהג היה טוב כי ולומר למלוק מקום יש עדין

זה
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 משה אלשיך משאת

 והקרוב פסוק יאמר כך אחר וכו׳ כדת פסוק אחר זה
 מלאכי ישראל על שהליצו מה על כי לומר וכו׳ אליו

 העתים יודעי החכמים כל כי יצא מה׳ ע׳׳כ השרת
 הדבר וייטב ממוכן עצת למו וידמו עוד ענו לא עמדו

:והשרים המלך בעיני
 חזית במדרש כיוונו אחשוב זה על להשיב אמנם

 לחזירתה לעשות מה כדת מאמרם וז״ל
 לעשות מה כדת אלא כדת שלא שלימה ולאומה כדת

 הנה כי .ע״כ ושתי שאינה מלכה כ״ש ושתי במלכה
 להם שהוקשה מפורשת שקושיתם גס לב לשוס ראוי
 אם המיתה לבלתי נפט על חש אחת אשה על איך

 כי לזאת לבו שת לא שלימה ולאומה הדש פי על לא
 שארז״ל כמו מהמן יותר המיתם מפן כדת שלא אס
 ושתי המלכה אומרו ייחור ג״כ למו הוקשה יתק וגס

 שמה את לפחות או ידבר עליה כי ידע לא מי כי
 .היחה ושתי כי וידוע לבד במלכה אס כי יזכיר לא
 אחשורוש יאמר היתכן כי תצדק לא תשובתם הנה אך

 שאינה במלכה וכ״ש ושתי במלכה לעשות מה כדת
 בת שהם ישראל בעוכרי היה הוא אדרבה הלא ושתי

 משל רז״ל שאמרו וכמו ושתי שאינה המלכה ירושלים
 הטבעת נתן היא ע״כ כי החרק ולבעל התל לבעל

 במחשבת אפי' היה ולא ידע לא עדיין כי ועוד לקונה
 דבר המלך מעתה ואץ־ לאבדם היהודיה על לגזור המן

.■ כדת לה שיעשה
 מסדו הפליא ברחמיו ה׳ לולא עשה כן שלא ועוד

 המאמר כדעת דעתם כ״א זה אין אך לנו
 כהליצו מה הוא וגומר אליו והקרוב באומר כי הקודם
 זכאים הס הדת שלשי לומר ישראל על השרת מלאכי

 וגומר לעשות מה כדת אח״כ סמך ע״כ מהאומות
 והוא מלאכיו אל השיב אשר יתברך תשובתו לרמוז

 כי כדת שלא לישראל שיעשה תראו ואל תפחדי אל
 שאינה במלכה כ״ש ושתי במלכה לעשות מה כדת הלח
 מה כדת מאמרם ושיעור ישראל כנסת הוא ושתי

 כי אחטרוש מאמר בעצם זה אין וגומר לעשות
 אוהב לא אך כדת שלא שלימה ולאומה כדת לחזירתה

 הרמז על היא בעצם הכתיב שכווג׳ אלא היה משפט
 שאינה במלכה כ״ש ושתי במלכה לעשות מה כדת לומר
 אשר אל יתברך תשובתו רמז יתברך דבריו והן ושתי

 ממקומו זז איני שהפשט עם הקודם ,בפ מלאכיו הליצו
 והקרוב פסוק אחר וגו׳ כדת פ׳ נאמר זה רמז ועל

נכתבו ממקומו זז אינו הכתוב שפשט היות עם וגומר

מגלת
 המלך בית כמנהג באמרה השרות נשותיהם ע) דנתן השריה

р היום אמרו וזה בכל ימשלו ונביס העולם כל תנהג 
 כרזת הראב״ע( כמ״ש אמור יהיה )פי׳ סאערנם תזה

 וכי המלוכה דבר את העולם כששמעו . ומדי רס0
 רק וחדי פרש שרי סוב ב,ולה ישמע לא במלך »ושלש

מד אמרו אשר נמקים ומדי פיס שיות יאמרו הכל

15 »לשיך 2

 הרומז הרמז נשכיל באיפן הקדש ברוח הדברי׳ סדר

: כמדובר
 .וגו׳ מלכות דבר יצא טוב המלך על אם •

 אותה קורא שאתת מלכות דבר יצא או׳ שמעתי הנה
 שלא מלפניו יצא מלכה של הדבור זה מלכה

 תבא לא אשר וגז׳ ויכתב רק מלכה בפס עוד הזכר
 כי והוא דרכנו לפי אפשר לזה וקרוב .בלבד ושתי
 לבדו המלך על שלא אחד .ממוכן יסד דברים ג׳ הנה

 רק תעשה ואל בשב לחטא יתייחס שלא ב׳ .עותה
 ולא המלכה ושתי תקרא שראויה ג' .ממש לעוו׳

 בעצם שלה ולא הוא שלו המלכות כי ושתי המלכה
 מעצמה מלכים בת היא כי לבבה עם היה כאפר

 אח״כ לה הבאת כלכותה היא שמה על ונוסף ושתי רק
 הקודמים בכתובים ביאר דברים הב׳ והגה מצדו

 מלכה מלת לתקדים אין כי הג׳ לבאר בא ועתה
 מלפניו מלכו׳ דבר יצא טוב המלך על אם וזהו לשמה
 מלת תחלה לפניו הבאת התיבה תהיה שלא כלומר
 מלכות לה יש מעצמת כאילו שמה אח״כ ולומר מלכה

 לה יזכר לא בכתיב׳ אך מלפניו מלכות דבר יצא וזהו
 בלבד ושה* תבא לא אשר ויכתב רק פלל מלכה שם
 באז׳ דקדק וזה לה נתחו ואתה היא שלך המלכות כי

 המלטת נותן הוא אתה כי לומר המלך יתן ומלכותה
 וכן לרעותה ולתת׳ ממנת להסירו היא בידך כי שלה
 אה ב בהעדר כי ושתי תבא לא אשר באו׳ זה רמז
 ממנה מלכותה תתרוקן כי תקרא ושתי המלך לפני

 מלכות משונלת אשה כל תקרא ורעותה ושתי תקרא
 ואחר לה היתה עצמה מצד לא כי . ממנה וטובה

 מהמלך מעלתה כל כי ידעו ממנה מלכותה התרוקן
לה: היה

 שמעתי וכו׳ הבא לא אשר יעבור ולא באומרו והנה
 לבלתי החזיק׳ אשר בספשות יעבור שלא אומר

 תהרג ואח״כ המלך לפני שתבא כ״א המלך אל בא
 ואחשוב לפניו שתבא רק הבא לא אשר יעבור ולא וזהו

 המגילה אל רק לבו אל שת לא כן פי׳ אשר כי
 מפסיקים טעמים בה אין אשר הגויל על הכתובה

 אתנ״ח יש •כי ממחשבתו שב היה בספר ראה ואולי
 שהות חט המן ופני זכרענין לא וגס יעבור במלת

 ונא חיים מלך פני באור כי המלך פני יראה לבל
 ממוכן ונס עליו קצף אשר בכל להמיתו המלך יוכל

 לפני שתבא יאמר ואיך ושתי את להרוג ועצתו דעהו
אשר הדבר הוא מה זה לפי ועוד חייה ותמצא המלך

סתרים
 יצייתו לא והפס ימשלו הנשים כי ומדי פיס שרי עכשיו

 לפיש יש ועוד . השרת לנקודת רק השרים לפקודת עון
 על רק יהיה והאמירה פקודות ש היינו תאמרנה מלת

 המלך פקודת ויתבטל יעשו בעיניהם שיישר ומה ה־רות
 שכתב מה ידוע , מלכות מר יצא )יט( :והשרים
 דגל היה שמקודם המפרשים ושאר לקת והיוסף סאנש״ך

מולך



א אסתר 16
 ושתימנץ לא־תיוא אשר ול^תןבור פרם־־ומךי בדתי ייכתב
 :ממנה הטיבה לרעותה ־מ|ך יתן ומלכותה ש1אחשוך הפלך

 היא רכה יי בכל־מלכותי אשר־־מגשה המלך פתגם’ונשמע נ
 וייטב ־א :ועד~קטן למנדיל לבעליהן ילך יתט הנשים—וכל

 »ו?#לח :ממוכן כדבר המלך .רעש’והשרים המלך בעיני הדבר
 ואל־ ככתבה ומדינה אל־מדינה המלך אל־כל־־מדינית ספרים

עמי: ומדברכלשין בביתי שרר כל־איש להיות כלשונו ו?ןם .זןם
רש״י

 ודת חוק זה שיהא מביניהם זה חוק . יעבור ולא :המלכות ומנהג חוק ק בספרי . ומדי פרס בדתי ויכתב
 ללמד אשתו אה כופה .עמו כלשון ומדבר )כב( : נהרגה ר ולכך .ושתי תבא לא אשר :בעלה את הבוזה לכל

: אחר לשון בת היא אם לשונו את
חבמים שפתי

 :ט׳ חוק בספרי לכ׳׳פ . ומדי פרס בדתי ויבא והל״ל יכתוב שבו הוא גופני דבר לא הדם הלא דק״ל ק :עז׳
 גססמהק.לכ״ס לפשות הנשים תלמדנה שממנה גרועיגרעי הלא ושתי תבא לא אשר שיכתב בזה יתקנו מה דק״ל ף

: נהרגה שלכך כותבים שהיו פי׳ נהרגה ולכן

משה אלשיך משאת
 .הוא ונכון המלך מאמר אל באה לא ע״כ כי כושתי וכו׳ יעבור ולא הוא אס ומדי פרס בדתי יכתב
 ׳ ׳ דבר שהוא יראה ולא אומר כי וכו׳ יעבור שלא היל״ל

 פשוטו אך פירושו ולא המאמר על נוסף עצמו בפני
 היה ממוכן כי הוא בו כתבנו אשר זולת מקרא של

 אחים בין מדנים בהשתלח יקרה כאשר יקרנו פן ירא
 האחד את לעזור העס אחד ובא ואביו איש בין או

 ואביו איש ישלימו כך אחר כי שכננדו את ויקלל ויכה
את לו וישיבו לאויבים ההוא לאיש ויהיו ואחיו ואיש

 תחתיה תמלוך אשר אולי לומר תצטער אל יאמר או
 רעותה שתהיה גם כי טובה היא גס תהיה לא ג״כ
 אחרי ממנה לה יהיה וזה טובה מהיות יבצר לא

 ותקנה תראה ממנה כי זאת על נגזר אשר את יודעה
:בינה תקנה חכמה

 רבה כי אומרו אל לב לשים ראוי .וכו׳ ונשמע )כ(
 מדינות קכ״ז כי ידע לא מי כי היא

 נס לומר המלכה אל יחזור אך היא רבה מלכות כי האדס לו שיבור ישרה הדרך ע״כ בראשו גמולו
תואר לה לכתוב ושתי את תחשיב שלא שאמרתי בכבוד ליגע ולא בלבד שלום לשים יחדיו אחים ינצו
 משפט בדבר ממוכן נתיירא מזה והנה מהם אחד שוס
 ישיבו והשב לאיתנה המלך ישיבנה פן המלכה מל
 ע׳׳כ אותה להרוג בליעל יועץ היותו על גמולו את לו

 אמר לק הוא גזר שלא א׳ דברים בג׳ בערמה עשה
 דבר יצא טוב המלך על אס וזהו יגזו׳ שהוא למלך

 שיהיה ב׳ . הגוזר הוא שיהיה מלפניו וגזרתו מלכות
 ממוכן ויהיה עמה להשלים המלך ישוב שלא באופן
 ישאר שלא והיא שניהס יחד וישטמוהו לשניה' כאשם
 דת כי ומדי פרס בדתי שיכתב רק פה על הדבר
 להשיב אין המלך בשם נכתב אשר כי ופרם למדי
 יכתב שאשר ג׳ .יעבור ולא וכו׳ ויכתב וזהו עוד

 מאת במלכה צדו תשנא פן כן ועשה שתמות יהיה לא
 שיכתוב והוא בלבד הדבר שיובן דבריה רק המלך

 שלא כלומר המלך לפני עוד ושתי תבא לא אשר
 לאשר שיש מה לה יהיה שלא מליצה נועם והיא תחיה

 מלך פני באור כי פניו ויראה המלך עליו קצף
 .האמור מדבר מדאג' המיתה לה הזכיר ולא חיים

 מלכותה שאמר אומר שמעתי ממנה הטובה ובאומר
 רק מאבותיה וטובתה יחישה שאין למי המלך יחן

 היותה כי ממנה הטובה וזהו עצמה מצד שכשרותה
 אבותיה מפאת ולא עצמה מפאת ממנה היא טובה

х 16 אלשיך ב

 פתגם כשתשמע אעפ״כ בלבד שמה אם כי מלכות
 מלכותו בכל כשישמע לה יעשה מאשר וכו׳ המלך

 גדולה מלכה שהיא מאד וגדולה היא רבה כי ישמיעו
 כי עליה זאת גזרה נגזרה ועכ״ז אדירים מלכים בת

 בשום והוא לבעליהן יקר יתנו הנשים שכל ימשך בזה
 כ״א ’צודקת נתינה אין כי יתנו אומר לשין אל לב

 וגדולה היא יקרה האשה שאס והוא לו מאשר בנותן
 תתן אס כי עליו תתגאה כך מפני לא מבעל׳ ביחש
 שזכה בעלי יקר גדול הלא באומר׳ לבעל׳ שלה היקר

 קטן יהיה אפילו תכבדהו ולכן כמוני ביקרה למשול
 כי מהשמי׳ ימשך וזה קטן ועד למגדול וזהו בערכה

 תאמרנה בזה כי גדולים מלכים משורש ושתי היא רבה
 ממנו גדולים בת היותה עם אותה עכשו מאשר כי

 וכן יראו וממנה לבעל׳ היקר התן ראוי שהיה יורה
:לבעליהן יקר שיתנו הן גס יעשו

 השלים שש היו הנה כי אמר . הדבר ויטב )כא(
 וכו׳ שתר כרשנה העתים יודעי והחכמים

 והשרים המלך לפני רק הדבר סיב היה שלא אמר
 לפני אך לפניהם לבא החשיבתס שלא כבודם מגני

 אותה לשפוט הדבר טוב לא המשפט פל אשר החנפים
כבוד הפני אליהס המלך חש לא עכ״ז מות משפט

השרים



г תרגום
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משה אלשיך משאת

 וקטון יחיד היותו עם ממוכן כדבר רעש השרים
 מה לראות שאל לא פיהם את אפילו כי חבריו שבז'

 גדולים בהיותם הרוב אחר להטות המה גם בפיהם
 שכתבנו הטעם מן שבכלס הקטון והוא ממנו וטובים

:לבדו ממיכן כדבר המלך ויעש אם כי
 הוללות זה נרא׳ לרז״ל הנה . ספרים וישלח )כב(

 בביתי׳ קרחא הלא כי באומר גדול
 יכתוב הדבר יצא צבאות ה׳ מאת כי ואמר הוי פרדדכא

 בעולתה היהודים אויבי ישלחו לא למען הזאת האולת
 לאבדם היהודים על המן שהכתיב באגרות ידיהם

 שטות רוח בו נכנס לא כי כתבו אחרונים והמפרשים
 שכתב רק לבעליהן יקר שיתנו בכתבו אולת לפרו׳

 עשתה אשר ואת ושתי את שהזכיר המאורע כל
 שורר איש כל להיות ימשך ומזה עליה נגזר אשר ואת

 שכל נמשך כלשונו ועם עם אל נכת׳ ומאשר בביתו
 א׳ לשון אל כלם יתאחדו ולא עמו כלשון ידבר מס

 עמים על מושל היותו שיוכר המלך תפארת למען
 יתהפכו אם יוכר שלא מה לשונות רבוי בהיות רבים
 היה שאס נחשב זר כמו והגה אחד לשון אל כלס

 מתהפכים היו עמים לשאר עמו בלשון כותב המלך
 כתיבת אין אמר כי אצלי הנכון אך .אחד לשון אל

 יקר יתנו הנשים לשכל מספיק ושתי על שנגזר מה
 דומה הנדון אין כתבו את הרואין יאמרו פן לבעליהן

 לבעליהן יקר יתנו הנשים שכל הדין מן אינו אולי כי
 ידו שהמלך כ״א ממנו מיוחסת היא בהיותה גס

 מלכות דבר על או רצונו עוברי את להרוג חקיפה
 כן לא כי להורות נתחכם ע״כ אנשים לשאר משא׳׳כ

 מגילת
 והלאה שמהיום ממוכן ואמר ודין דת יודעי כל לפני המלך

 פיס כדתי ויכתב : קום ועצתו מלפניו מלכות דגר יצא
 המלך ע״פ נחתך יהיה המלכות שדנר זה שדין .ומדי
 הכוונה נראה ולדעתי . ומדי פרס נדתי יכתב לכד

 יצא המלכות דנר שרק אומר יגזור שהמלך אמר שממוכן
 רק שולט אהר דין שוס יהיה שלא . העולם כל על

 כמו הוא הנס צורך וזה .וגוזר שופט שהמלך מה הדין
 לגזור המלך יכול היה זה שמחמת ועוד נסמון שאבאר
 שהיהודים דין לעשות וכן לתלותו סמן על דין בעצמו
 . ושתי תבא לא אשר : בידו שמוחה מי ואין ישלטו
 לפני עוד תנא שלא הוא שלה שמשפט נקיה בלשון דיבר
 הי׳ שלה שמשפט מזבן וממילא לאחר* יתן ומלכות׳ המלך

 פתגם ונשמע )כ( :במלכות שמורד הדיוט כדין שתיהרג
היא יבה כי בעולם נשמע שיהיה . היא רבה כי כמלך

1 אלשיך ג

 אל שלח באשר והוא בזה שוים וכעס כמלך כ״א הוא
 להורות המלך מדינת ככתב ולא ככתבה ומדינה מדינה

 ומדינה מדינה כל על המולך מלך שהוא גס כי
 שוררים במקומם שהם למה ככתבה מדינה לכל מכתיב

 בביתם להס הוא אשר למקומם הולך והמכתב וחשובים
 ככתבם לכתוב להחשיבם ראוי שס בית כבעלי והמה
 כי בביתו שורר איש כל להיות נלמד יהיה ומזה
 בביתם מדינה בני לכל כבוד חולק עצמו המלך הלא

 איע שכל מהראוי להיות רק זה ואין ככתבם לכתוב
 עוברה על למלך ושתי נתחייב׳ וכאשר בביתו ישתרר

 מק״ו וזה לבעלה להשתעבד אשה כל חייב׳ כן רצונו
 מדינה בני כל לכבד עצמו משפיל המלך אס מה

 תהיה אפי׳ האיש בית אל הבאה האשה כ״ש ברשותם
 להיות וזהו בביתה לאיש תשתעבד מלכים בת גדולה

 מהמלך גדול מי כי מערכה קטן אפילו מרבה איש כל
 ומאשר ורשותם בביתם המדינה בני לכל כבוד וחולק

 ככתבו שהיה הכתיבה זולת כלשונו ועם עם לכל כתב
 שאם עמו כלשון מדבר בביתו איש כל שיהיה ילמדו
 מזרע שהי׳ אחשורוש כמלך אחר מעם האשה תהיה

 אתה לדבר עצמו אדם ישפיל לא כשדית והיא מדי
 להבינו לשונו תלמד והיא עמו כלשון רק עמה כלשון

 אל המלך מכתוב נלמד וזה אליו משועבדת היא כי
 ומקומו בביתו שהוא למה עם כל כי כלשונו ועם עם

 ולא ההוא העם כלשין אליו לדבר עצמו המלך משפיל
 כלשונו שתדבר ביתו אל הבאה האשה כ״ש המלך כלשון

 מהמלך גדול מי כי היא מלך בת אפילו לו ותשתעבד
:כלשונם מדבר ועס עם לרשות ובבואו

סתרים
 הגשים כל גס וממילא מקום עצתו ורק המלך פתגם

 ואמר . ושתי של דין גזר כשמעם לנעליהן יקר יחנו
 : ומדי פרס שרות דתאמרנה המורא מהמלך לסלק כן

 . כן ויעש אמר ולא .ממוכן כדכר המלך ויעש לכא(
 ממוכן אמר דניים שהרנה ממוכן דכר ככל שעשה להורות

 שהמלך ומדי פיס כדתי ושיכתכ .מלפניו מלכו׳ דנר שיצא
 ככל ולהשמיע תיהרג ושושתי דין לעשות יכול נעצמו
 כעולם ישמע שלא היינו היא רכה כי המלך פתגם העולם

 .נניתו שורר איש כל להיות )כב( :וכנ״ל המלך משפנו רק
 עמו כלשון מדכר הלשון וגס . מאד תמוה זו פקידה ענין
 הראשונות אגרות אלמנא שאמרו . קשה יותר והש״ס . קשה

 אפי" לו דשדר’ האי מאי מישראל ח׳ו נשאר היה לא
 אחשורוש בכונת נראה ולכן .תמוה והוא וכו׳ נניתא קרחא
כת שהיא מחמת היקרה ושתי הריגת מחמת ירא שהיה

סלכיס



ב אסתר 1ז
 ארד זבך אחעזורוש המלך המת כשך האלה הדברים אחר א ב

 מאמרו נ : עריה אשר־־נגזך' ואת אשר־^שתה ואת ושתי

 מראה: ת1ב1ט בתורות ת1נ?נך למלך יבקשו משרתיו נןןרי־המלך
 את־בל־ ויקבצו מלכותו' בכל-־מדינות ’ המלך'פקידים י רפקד ■גי

 הנעים אל־בית הבירה אל־שר&ן מראה טובת נערדד־בתולה
 והנורה י :תמרקיהן ונתון הנעים עמך המלך סרים הגא איל־יך
 ?מיני הך?י וייטב ועתי תחת תמליך העלך בעיני תיטב אשר

מ־ךכי וישמו הבירה בעושן דדה .יהוך איש :=כן ולך.העע2ה

רש״י
 ידועות ופקיד פקיד שפל לפי . פקידים המלך ויפקד )ג( : ונעצב יפיה את .ושתי את זבל )א( ב

 ערב שיין .ושיסף ומורק כמו המצחצחין דבריס ק .המרוקיהן שבמדינתו: היפות נשים לו
אוהן כל יהודה. גלות עם שגלה על .יהודי איש )ה( :הבשר את ומעדנץ המסהרין ובשמים סמנים ומיני

משה אלשיך משאת

 וגו׳ נערי ויאמרו וגו׳ הדברים אחר )א( ב
.וגו׳ הנערה ונו׳ ויפקד

 פרס שרי כל היו המלך במשתה כי ארז״ל הנה
 אם כנשים מל ,לספ פיהם מנבלים ומדי

 ך המ להם ויפן פרסיות או נאות מדיות
 פרסיית ולא מדיית לא בה משתמש שאני כלי הנה
 אשלח רצונכם אס הפילם בכל כמוה ואין ,כשדי כ״א

 להראות פרומה להיות צריכה אמרו שתראוה במדה
 נבאר ובזה ערומה יביאוה ונו׳ למהומן בלח אז יפיה
 זכר רצינו עוברה פל חמתו כשיך כ• הכתובים מנין

 בה מהפאר היה אשר תה א כלומר ושתי אח המלך
 בלט או׳ והיה ואיבדה מלכותי בכל כיופיה היה פלא

 החרשתי מיתה שתתחייב מנינה דבר את משת׳ לו הן
 אשר ואת לו והחביבה החשיבה ושתי אח זכר אך

 במדח שהחזיקה סובה לה להחזיק ראיי שאדרבה פשתה
 אשר אח וראה פנימה מלך בת כבוד׳ להיות צלעית

 על ממיניו יסתד נוהם ולכן למות פליה נגזר
 זכר וזהו בכפה המס לא ופל אבד אשר האבדה

 ואת כהוגן שהיה משהה אשר את וגס ושתי את
 פר בא הדבר ובכלל . כהינן שלא פליה נגזר אשר
 היתה שלא נם ט לימר כיון המלכה אסר ולא ושתי

 פ״כ כהוגן שלא לה נפשה נשים כשאר רק מלכה
 אבדת כאשר כי הקנה יש הנה אניו המלך גפרי ענו
 מלכותך מדינות בכל כמוה שאיך מתפאר שהיית מה

 עתה כל ה כי באופן ונו׳ המלך ויפקד וגו׳ יבקשו
 כסיה תמצא לא תמלוך כאבר כי באמה להתפאר

 המובחרות כל והעמד תבחרנה מכלם כי המדינות בכל
 בושתי משח״כ לזי זו סמוכות ותהיינה שושן אל יחד

 וחולי זולתה הנשי׳ כל לאות בלא בה מתפאר שהיית
 נאושן מכנה בטיניך ישרו השאר כל מאה היית אם

יתר בראותך תאמר ולבל ודאי תהיה וזו ססק היתה

2 חי״ב ג

 לא ושתי הלא כי נא ראה כושתי אין עדיין כי נשים
 נשים בתמרוקי מקוששת כ״א לפניך נראית היתה

 תיסב אס ותראה תבחין ואז לאלו גס כן עשה לכן
 תיסב אשר והנערה ואז חמרוקיהן ונתון וזהו בעיניך

 לא כי זו פצה לדחות אפשר הנה כי עוד ורמז וכו׳
 יפת בת לו תהי׳ המדינית מתשובי מי כי היא סיבה
 אם נסיון לידי ויביאנה יעמידנה מראה שיבת תאר

 אביה בית תשיב אץ ואם יקחנה המלך בה יחפין
 ממדינות אס גס ומה בה געלו כי ריח ועצובות עלובה
 כי ואביה היא הכלם הלא כי תהיה רחוקים המלך
 אשר והנערה אפר ע״כ פנים בבהת למרחקים חשוב
 תמלוך רק המלך יקחנה אמר לא תמלוך כי׳ היש:
 ויהיו יקח הנבחרות כל את כי כלומר ושתי החת
 לנשים יהיו למלך כי מלך של הנשים שומר הגי ביד
 הוא ,וכו היסב אשר לנערה תהיה •хЬ היתרון אך
 יהיו האחרות אך ושת• תחת תמלוך לבדה היא כי
יתבאר כאשר המלוכ' אך דבר יעדרו ולא לנשים לו

:בסיד לפנים זה
 הודיע אחרי ,וכו בשושן היה יהודי איש )ה(

גמלנו אשר הרעות כל את איתנו אלהיס
 במכמרתו אספנו במצודתו הביאנו אשר הרע המן

 ויין אחשיריש של סעודתו אונים מלחם המן האכילנו
 ישמעאל ,ר כמאמ' לממ״ה ראשנו את ויחייב משחיו

 אחשורוש למלך בליעל יוע; היה המן כי חזית במדרש
 מישראל ות״ק אלף י״ח קבצם והוא ישראל את לחייב

 על צוחה צוח שהיה מרדכי כרצין שלא בשושן השר
 להם ,ואו בשישן אשר היהודים מל יבגוד בל היין

 סניכס נגד רפה כי רשפ לחס תלחמו ולא תלט לא
 אזנם את הסי ילא שמש ולא קסגוריא עליכם ללמד

 הזכרנו כאשר לסקיס ה־'כ בו”נתח עווישב וכמרעיתס
יתברך הוא בא עתה ישפפסל ר* מאמר לשין לספלה

ללמדנו
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אהקרי ?דרכי ושמיה בימ^א ?שישן הורי .עמיה .על א״להא קדםץ'; ומצלי ומידה חסידא

אל משאת
 אשר אצינו להטיב והשגחתו בארן אלהים דעת ללמדנו

 כחטאינו ולא ישראל ונחלתו מעמו ואמתו חסדו עזב לא
 אשר אז לתקן גואל לנו השבית לא כי לנו עשה
 תהי׳ שע״י מרדכי את לנו ,ה ויקס הרע המן ■עוות

 איש וזה לבת לו לקח אשר אסתר וע״י סליחתינו
 למה מתוקן היה בו שנאמר מי כל וכמז״ל וכו׳ יהודי

 וכן לגאולה מתוקן רועה הנה ומשה ידו על שנעשה
 הענין אל נבא וטרם ,לגאול מתוקן היה הודי’ איש

 ,ב יתברך הוא והתקין שראה הי׳ זה מה לב נשים
 היה מרדכי כי להשיב ואין בא׳ די והיה גואלים
 אך לגאולה מתוקן שהיה על היה בו שנאמר העיקר
 כי ארז״ל הנה כי מעט לעזר רק הימה לא אסתר

 אב ואין היינו יתומים אמרתם אתם ואם אב לה אין
 ואם אב לו יהיה לא מעמיד שאני שהגואל חייכם

 אסתר גס כי הנה ואס אב לה אין כי שנאמר
 לדעת לב נשים הענין אל לבא והנה היא מנואלינו

הרעה שקראתם יהודה בית וחטאת יעקב פשע מה

 מגילת

 גדולים ומלכים שרים קרובים לה יש ובוודאי גדולים מלכים
 בעצת החזיק לזאת נגדו להלחם עצום חיל יקבצו הם ואולי

 בכל שלח ולזה מלכות דנר רק בעולם יהיה שלא ממונן
 יהיה שלא בא ולמענו בביתו שורר איש כל להיות המדינז׳

 איש כל שיהיה רק אמר אדם מל ומישל מלך או פר שום
 פתגם רק בעולם נשמע יהיה ולא בזולת ולא בביתו שורר
 אנשי כל לכיף מלך כל דרך כי עמו. כלשון ומדבר :המלך

 הנשלח הפקודה הינף יבינו למען לשינו עצמם ללמד מדינסו
 וזמלכיות השרים כל להכניע ה ה אחשרו׳ רצון כי ומממש

 לרכר מוכרח שיהיה להעם נכנע משר אדרבה שיהיה גזר
 ראשי לקבן צריך יהיה דבר לאיזה שיצטרך ובעת עמו בלשק

 יהיו שלא השרים לב יכנע ובזה בלשונם ממס ולדבר עמו
 הוא מלך איזה אס שאף נגדו ולהלחם חיילות לקבן יכולין
 לעצתו ישמעו ולא לה קרובין אינן העם ושתי של קרוב

 אלמלא בש״ם אמרו שפיר ולזה עליהם מקיפה ידו שאין מחמת
 היו האומות שכל כיון וכו׳ שריד היה לא הראשונות איגרות

 מאירת שיראי; רק לכלותן עליהן ועומדין ישראל שונאי
 יקראו שלא להורגם יכיל אינו ג״כ גופיה והמלך סלן

 ישראל שכל ועתה בש*ם כמבואר קמיעא מלכות אותו
 המלכים בעיני ונתבזו אחשורוש בימי להריגם כוסקיו
 ממיתין והיו ישראל מג מלילית מבקשין מיו בוודאי והשרים

 שגברא מהמנכיס יראין היו שלא כיון הזמן קודם אף אופן
נהיות הראשונות כאיגרוס ששלח מסמס רק קסיל ?עמא

3 וד־ב ג

משה שיך
 פי הרע המן ואייב צר איש יד על ההיא הגדולה

 מערכות ששים חלוקות דעות לרז״ל ראינו מצאנו הלא
 חזית במדרש הנה כי והוא מערכה מול מערכה

 כאי* נתתייבו הסעודה עון על ‘כי דעתם הסכימה
 המשתה לבית הלכו וח״ק אל״ף ח״י ישמעאל א״ר

 ואמר הקב״ה לשני עליהם והלשין שטן עמד מיד ,וכו
 עליהס ואכתוב מגלה הבא לשטן הקב״ה א״ל מיד וכו׳

 הסעודה עוין שעל ישמעאל ר׳ דעת הנה וכו׳ כציה
 הלך כי ואו׳ מסיים עצמו במדרש וכן כליה נתחייבו

 השגיחו ולא הדבר על שישגיחו העולם אבות אל אליהו
 אצל לו בא יאח׳׳כ להם נעשה מה חטאו אם באמרם
 בניס באו כי הזאת הצרה על תפנה מה וא״ל מרע״ה

 באותו כשד אדם יש ,כלו משה א״ל וכו׳ משבר עד
 וכו׳ מכאן ואני משם הוא רחמים יבקש א״ל וכו׳ דור
 נשמעת תשלחנו’ אין חתומה היא בדם אם וא״ל חזר
 נכא וטרם . נשמעת תשלחנו חתומה היא בטיט ואם

שלא שאחר היה מה דרכנו ע״ש לב נשים הענין אל

סתרים
 שלהם הממשלה השרים מכל ומיעט בניהו שורר איש כל

 שום צו יהיה ולא חבירו על מישל אדם שום יהיה שלא
 שום לעשות יראין יהיו המלך עצת בלא משפט לעשות רשיח

 נעל הנא לן דשדר האי מאי שאמרו מהו .ישראל על משפע
 אפילו שהרי שבשפלים להגדול אותנו והשווה ממשלתינו כל

 משפע למכות יראין שהיו, הנש צירך וזהו וכו׳ בביתא קרחא
: בישראל דהוא כל

 שיבואו היה היועצים כוונת פקידים. המלך ויפקד )ג( ר
 לפני שיבואו קודם הגא יד & מקודם הבתולות כל

 שאינם ממי היפה כתולה תהיה אולי כי בחשבם המלך
 על מהיועצים נקמתה שתנקום ושתי מקרובי כגין רוצים

 דלא מעם יפה בתולה ימצא אולי יראים היו וגס המיתה
 הנס גודל ומספר מהמלך ויעלימוה בגוייהו להו ניחא

 שבעילם יפיפיות נשים מד׳ היתה אסתר שהרי בזה שנעשה
 ,כל שנקבצו אחר עד נלקחה וצא עצמה בשושן והיסה

 היה שלא מעעה הוא וע״כ המדינות זכל רבות הבהילות
 אף . היהודי מרדכי מביש אסתר ליקה הפקידם רצון

 ע״פ ואח״כ היסה בשושן כי ממנה יודעים היו שבוודאי
 הגא ליד שנמס־ה קודם נעצמו המלך לבית נלקחה הס

 הגא יד על ואח״ג המלך בית אל אסתר ותלקח כדכתיב
 המלך ומן נס ע״פ המלך לפני באה לכולם קודם ש שמשמע
 זב» כתיב באסתר דסא תמרוק׳ לה ליס; צסגא נמסרה

 נשיב הנערות ובכל המלך לביש שבאה אחר שמלוקיה אס
שקודם
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משח אלשיך משאת

 וגס משה אצל שהלך בשח במה תקנה באבות ראה
 משה מש״כ הרחמים מן נתייאשו שהאבות היה מה

 שלא מה הזאת בצרה תענה מה משה אל או' ונדקדק
 היא בדם אם אומרו ענין מה וכן לאבות כן אמר

 . בזה תפלה ושתשמע עניינם הוא מה וכו׳ חתומה
 ירמיהו קרא החרבן בזמן כי ז״ל אמרו הנה אמנם

 חטאת על הועיל ולא טוב הלין אח׳ וכל ולמשה לאבות
 מה ואמרו האבות השגיחו לא עתה גם ע״כ ישראל

 מדבר מדאגה והוא חטאו הם אם לעשות יכולים אנו
 ולא שצעקו יקרם עתה גם החרבן שעת כמקרה פן

 וא״ל משה אצל הלך אז רבתי באיכה כמשז״ל נענו
 תוכל ידעתי הנה לו' הזאת הצרה על תענה מה

 החרבן בזמן נענית לא אתה גס כי על כאבות להשיב
 להשיב לך ואין לך ביחוד זאת צרה להיות אמנם כהס

 הנה כי והוא הזאת הצרה על תענה מה וזהו כך
 לחדש ומחדש ליום מיום הגורל הוא פור הפיל המן
 כי באו׳ מרע״ה פטירת יום כ״א מוכן יום מצא ולא

 הצרה כי נמצא ישראל מעל זכותו נסתלק סלוקו ביום
 הלא כי כאבות תענה אל וע״כ אליו טגעת הזאת
 להשמידם בטח מישראל סלוקך על כי הדבר נוגע אליך
 נסתלק׳ שלא להם שתרא׳ כ״א כאבות תענה אל וע״כ
 מה וזהו להם תעמוד עתה גס כ״א לגמרי מהם

 בדם אס וא״ל כן לעשות השיב אז הזאת בצרה תענה
 וכו׳ בדם אס באו׳ לכאורה הנראה הדרך והנה ,וכו

 הצלם עון דבר על וכו' חתומה היא בדם אם ששאל
 חרב לפי הנדח׳ עיר כמשפט ודם מות חיוב שהוא
 נשמעת התפלה אין בכונה כ״א לפני׳ היה שלא והוא
 סעודת הנאת על שהוא חתומה היא בטיט ואש

 וא״ל נשמעת תפלתנו החומר הנאת הוא אחשורוש
 על שהוא ירא׳ מזה הנה חתומה היתה בטיט כי

 שכתבנו בגמרא אז״ל וכן אחשורוש מסעודת שנהנו
 כי יורה הוא גס- כרשנא אליו והקרוב פ׳ על למעלה

 זה לעומת והנה כמפורש נתחייבו הסעודה עון על
 מפני רשב״י את תלמידיו שאלו למעלה שהזכרנו מאמר

 עון שעל להן שהכריח וכו' ישראל ח״ו נתחייבו מה
 עון על כי הנה לפנים שהיה אלא הדבר היה הצלם
 נחשב זר כמו והלא ההיא הצרה להם גאה הצלם

 מאמר כי אמרתי ע״כ .בדבר מחלוקות ג׳ להעמיד
 נזכירה הענין תכונת עד ולבא הוא אחד המאמרים ג'

 שחת כי האומר חזית במדרש ישמעאל ר׳ מאמר לשון
 אמד כה כי מאמר' והוא הסעודה עון היתה רשתם
 באומה תדבק מתי עד הסעודה עון על כקסרגו השמן

4 אלשיך ג

 קשה והלא וכו' לפניך שלימה בתשובה באים שאינן זו
 לדב׳ התשובה נעשתה ומתי בפיהם אכלם עוד הלא כי

 לו שהוקשה ספק אין אך שלימה הית׳ לא כי ולומ׳
 רעתם היתה הסעודה על שאם ■לתלמידיו רשב״י קושית

 כי עכ״א יהרוגו אל העולם כל ושל יהרוגו שושן של
 כ״א הכולל הצלם מעון הטהרו לא שעדין ספק אין

 עד מקטרג בלתי מדה״ד והיתה ממנו לשוב החלו
 פה פתחון היה ואז הסעודה תועבת נעשתה אשר
 שבר שלא מוכיח הסעודה ענין כי ולומר לקטרג לשטן

 מון ידי פעל מצד בשלימות הצלם מעון בתשובה
 אינם אמרו וזה וניער חוזר הצלם עין היה הסעודה

 הקודם על מוכיח זה עון כי שלימה בתשובה באים
 וזה זה ישמעאל לר׳ גס לפ״ז נמצא .הסאה וממלא

 ששאל מאמרו בסוף דבר אשר השיב ובזה גורם
 היא בטיס ואם חתומה היא בדם אס לאליהו מרעיה
 במה כ״א הגזרה היתה מה על שאל לא כי חתומה

 אם או הצלם עון על שהוא בדם אם החומה היתה
 כי והכוונה בסעידה חמרם הנאת על שהוא בטיס
 של בב״ד עמדו קמו הצלם ובאשם הסעודה בחטא
 מהם איזה על רק הספק היה ולא לחייבם מעלה

 וע״א זימה שם שהיה המבול דור ע״ד החיתו׳ היה
 היות עם הגזל על אלא דינם גזר נחתם ולא וגזל
 רשב״י כדעת ועד״ז ממנו ורעים גדולים עונות עוד

 יתכן לא הצלם על אלא כליה נתחייבו שלא האומר
 נתחייבו שלא גס כי הסעודה עון יפקד ולא יזכר שלא
 ותיקין מירוק וצריך נמחק אינו עצמו עין הנה עליו

 אך הצלם על דינם גזר שנחתם אלא דעתו אין אך
 יורה וכן .לוייתו ועורר עמו הי׳ הסעודה עין נס

 פרשת' להא פיתחא לה פתח ר׳ וז״ל בגמרא מחז״ל
 .דל עם על רשע מושל שוקק ודוב נוהם ארי מהכא

 רשע מושל אחשירוש זה שוקק ודוב נ״ג זה נוהם ארי
 מן דלים שהיו ישראל אלו דל עם על .המן זה

 המן אצל נ׳׳נ ענין מה לב לשים וראוי .ע״כ המצות
 מנהימה יותר החרבן הוא אם נ״נ נהימת היתה ומה
 שיתיחס אחשורוש אצל שוקק דוב ענין מה ועוד . היה

 גופי ב׳ כי יאמר אך .ישראל על המן משול אל
 די נ״נ נהימת א׳ ישראל על המן השליטו עבירות

 אתון לגו יתרמא לצלמא ויסגוד יפול לא די מאן
 וגם לצלם השתחוו ישראל פחדו שעל יקידתא נורא
 כל את לקבן שלוחיו שצוה שוקק דוב אחשורוש היות
 ששוקי כמז״ל בה׳ נושע עם הם בשושן הנמצאים העם
 טונוס ב' סעודתו ברחובות״להאכילס ישחקשקון עמו

אלו



 טעס טוב ראינו מצאנו דבר ממוצא והנה . •ישראל
 כי א' הספיק ולא גואלים ב׳ היות צור' אל לשבח
 מרדכי שנים הוצרכו עבירות גופי ב׳ שהיו למה

 מינה מהנה כ״א על תנין אחד כל שזכות ואסתר
 אל לב לשוס צריך ועדיין הגאולה תסתיים ומניה
 כי ואחשבה מהגואליס אחד כל מגין מהן איזה

 הסעודה אל ילכו שלא בשוקים צועק שהיה מרדכי
 תחת מלכה כי הצלס עון על ואסתר עליהם זכותריגן

 וזה . בצלם שהחטיאס נבוכדנצר של בט בת ושתי
 כי נר׳ הלא חולין בשחיטת הגמרא מאמר ענין ־*היה

 להמן מנין וז״ל נזקנו גורמות היו כאחת העונות ב׳
 מן לאסתר מנין וגו' העץ המן דכתיב התורה מן

 מנין וגו׳ פני אסתיר הסתר ואנכי דכתיב התורה
 ומתרנמינן דרור מר ראש בשמים דכתיב מה״ת למרדכי

 ז״ל דבריהם נחשבו זר כמו והלא .ע״כ דכיא מירא
 מיתתו רק מציאותו מצא לא וגס בתורה להמן מה כי

 . בראשית בפ׳ ענינו מה וגס .העץ על שהיה הרעה
 ולא רמוזה בהיותה צורך מה אסתר על שאלתו וגס
 בפרשת ואסתר בראשית בפ' רמוז שהמן אלא עוד
 אלה על ישאל זה ולמת תשא. כי ,בפ ומרדכי .וילך

 לב חכס כל כי ספק אץ כי כונו הנה אך . מזולתם
 על שנתחייבו מה הוא או׳ יבצר לא כי וידרוש יחקור
 החסד ע״צ לא אם לתקן קשה הצלם בעון חמור

 מסעודת ההנות׳ כענין קל דבר על היה או !הרחמים
 צודקת תראה השנית זו וחלוקה לתקן וקל אחשורוש

 בשונאיהם המה היהודים ישלטו אשר אלהיס מהפכת
 להשמיד נתונים היותם תחת כרצונם בהם והרוג

 משנה היותו עם ובניו המן את לתלות גס ומה וכו*
 מספיק היה לבד החסד צד’ על היה כ״א למלך

 יראת הראשונה ואמתת שונא מיד נפשם בתשועת
 וע״י לאחשורוש ושתנשא אשה ע״י זו תשועה מהיות

 כדת לא אשר המלך אל לבא עצמה את שסיכנה
 כשנכנסה כי ואף וכו׳ להמית דתה אחת כי יודעה אחרי
 והתחילה שכינה ממנה נסתלקה הצלמים לבית

 זה כל כי כמז״ל וגו׳ עזבתני למה אלי אלי נועקת
כי יקשה ג״כ ולפ״ז גדול פנים הסתר שם היות יורה

_ מגילת
 שאול בן הזכיר שלא והא .קיש בן שהיה שאול חטא ותיקן : תמרוקיה לה מתנין היו המלך לפני בואה שקודם

 נזכר לא לכך לעולם שיבוא להמן גורס שאול שהי׳ היות יאיר בין דורות הרבה שהיה אף קיש. בן שמעי בן )ה(
 בן רק הזכיר לא ולכך מחמתו שבא הרע העונש על שמו על כי לרמז קיש ובן שמעי בן נקט קיש ובין שמעי זבין
 משבט ג״כ ושהי׳ מבנימין דהיינו ימיני איש שהי׳ קיש לצאת מרדכי עתיד שהיה מחמת שמעי נהרג לא ידו

 עשו של זרעו שאין ידו על המן מפלת הית׳ ולכך יהודה של החטא תיקן מרדכי וגס לשמעי דוד הרג לא וממנו
מחמת המושל שבט לו ניתן וגס רחל של בניה ביד רק נופל המן נתלה ובצדקתו המן נולד ומזרעו לאגג שהחיה שאול

שהים 5 אלשיך ג
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משה אלש״ך משאת
 תכלית מרדכי יגדל ישראל תשועת ע״י כי מהנר׳ מן דל עס על המן מושל להיות סבה דיה א^ו

 מלכות ישראל על מולך שהיה למשז״ל גס ומה הגדולה ביד יהד אז היו עבירות ב׳ כי הנה . להגן המצות
 פלילי עון תיקון ע״י ואיך והלאה מהנס שלימה

גס כ״א ההצלה די לא כליה יתחייב עד פנים בהסתר
 :פליאה והוא הזה הכבוד כל אל זכה

 אור ישכון דרך לפנינו לשוס המאמר זה כונית והנה
 הערנו אשר הקשה הדבר כל אורחות ליישר

 ג׳ אסתיר הסתר ב' הצלתנו זולת המן מפלת א׳
 אחד דבר נפל לא כי ידוע כי והוא מרדכי מעלת
 רמוז או כתוב לא אשר והכתובים הנביאים מדברי
 יוחנן דר׳ בעובדא תענית במס׳ כמז״ל התורה בספר

 דרכו תסלף אדם אולת פסוק על דרשב״ל בריה על
 המן לרמוז הוא ריק דבר לא כי ספק אין והנה וגו׳

 . תשא בכי ומרדכי וילך בם' ואסתר בראשית בסר׳
 דבר כל לרמוז ה׳ בחר אשר המקום מן באמת אך

 על הנופל הקושי ותירוץ יישוב יצמח מתחתיו ודבר
 ישראל ביד היו רעות שתים כי והענין ופרט פרט כל
 היה הצלם ענין אך הצלם עון והב׳ הסעודה עון א׳

 מרדכי גואלים ב׳ הוצרכו וע״כ רשב״י כמאמר לפנים
 כאשר הצלם עון על ואסתר הסעודה עון על להגן

 יען המן כי מהמדרש שכתבנו במה והוא כתבנו
 גס ושהוא אחשורוש בסעודת ישראל את להחטיא

 שהצילנו די שלא שתראה מה יאמר ובזה קבצם הוא
 להשמיד קננו אשר המן נתלה גס כ״א יתברך הוא
 הרעה עליו באה מתחייבים שהיינו ממקום כי הוא

 ההיא הרעה היסב שהוא ולהיות הסעודה ע״י היה כי
 שבהנצל ראוי ע״כ כתבנו כאשר אותה האכילנו שהוא
 שהיה מה כלו׳ וכו׳ העץ המן וזהו הוא ילכד אנחנו

 כי על הוא נמלטנו שאנחנו מה הספיק ולא בעץ המן
 הסעודה היא אכלת ממנו אכול לבלתי צויתיך אשר

 שתראה ומה ען על יחלה הוא ראוי לכן ע״י שהיה
 הוא הצלם עון על המגינה אסתר של פניס מהסתר

 אסתיר הסתר שהיה מה שהוא וכו׳ הסתר ואנכי ענין
 מה פנייה שהיה אתרים אלהים אל פנה כי על הוא

 היה זה גס כן בפרהסיא לפנים שהיה הצלם אל
 מרדכי דבר ועל לפנים רק עצמיי ולא פניס הסתר

 לו נתנו משלו ראש שהיה שמה דרור מר ראש אמר
לא וגס הדברים שני מכל וטהור נקי להיותו היה כי

סתרים



משה ; . אלשיךמשאה
 תקין ועל הצלם כוונת הפך יתברך במו פרסום הוא

 הסעודה יעי פורים ימי אלו יכלם לא לעולם הסעודה
 גס כי הנה .ההיא הסעודה חמורת ושמחה משהה
 גופי ב' כנגד היו גואלים ב׳ כי מורה זה מאמר

 ח״ל מדת מדרש מאמר בכונת אחשוב וכן . עבירות
 דכתיב בהורה ישראל גאול׳ כתב הקב״ה ברכיה א״ר
 זה ותושב גר יד וגו׳ עמך ותושב גר יד השיג וכי

 אלפים י' לשקול ידו והשיגה ונתעשר שנהגדל המן
 והיה עמלק של מזרעו שהוא גר ונקרא כסף ככר

 שהיו ישראל אלו עמו אחיך ומך ופרס במדי הושב
 להסן אחשוריש שמכרם הושב לגר ונמכר ומכין דלים

 ע״ג עצמו שעשה גר משפחת לעקר או וגו׳ להשמיד
 גאולה נמכר אחרי להמן ומשחחויס כורעים הה״ד
 א* ופדמס מגזרתו והציל׳ מידו הקב״ה שגאלם לו תהיה

 אחיו לרוב ורצוי בו דכתיב מרדכי זה יגאלנו מאחיו
 לודו בת שהיא אסתר זו יגאלנו דודו בן או דודו או

 ענין מה להעיר וראוי . ע״כ ידה על ישראל ונגאלו
 חשיי וכי אמר ולא עמו אומר וגס עמך לפ״ז אומר

 לעקר או חמר וגס .לו ונמכר אחיך ומך הושב גר יד
 פעם אם כי היה ולא פעמים שנמכר שנראה וגו׳

 מגזרתו והצילם מידו הקב״ה שגאל׳ אומר ועוד .אחד
 שאחר ועוד . ומשולש שנוי אחד דבר שיראה ופדאם

 .כאחיו אחד אל יצטרך איך פדהס שהכ״ה אומר
 בת שהיא אסתר זו דודו בן או דודו או אומר ועור
 דודו הוזכר למה יגאלנו דודו בן היל״ל שא״כ דודו

 בכתוב לו הוקשה הנה אך .עצמו מרדכי שהוא
 אחיך ימוך כי באומר כי הגר יד שהשיג מה אומר

 וכן .הקוני יד שהשיגה ידוע תושב לנר ונמכר
 ועודלענין יסוךהוא. כי בכלל עמו אחיך ורך אומר
 אחר הושב או גר היותו יוסיף ומה ישן מה הדין

 עמך אומר וגם ותושב גר אמר למה וא״כ עו׳ג היותו
 שנית פעם עמך אומר כן מיותר שהוא עמו ואומר

 דודו או אמר למה יגאלנו מאחיו אחד אומר אחרי וכן
 ג״כ היה זה בכלל וכן .מנה מאתים בכלל כי וגו׳

 רמז הוא כי אומר גזר ע״כ .בשרו משאר או אומר
 נתן ומי ממדי היה הגלות אותו כי והוא העתיד אל
 גלות אינו כי בנו למשול בארן גר כהוא להמן כח

 למשול הוא אדום שכח להיות כי אמר לזה אדום
 לקותנו רצועת הוא כי המצות מן דלים בהיותינו בנו

 במדי נר היותו עם ע״כ וכו׳ תריד כאשר והיה כמ״ש
 היינו כי עמנו להיותו בנו למשול יכול בנו המושל

 סריד כאשר והיה כאומר יצחק כברכ׳ כשרים בלתי
 אורייתא פתגמי על בנוהי יעברון כד המתרגם כמאמר

 עלינו ידו גוברת עמנו שימצ׳ מקום בכל כ’ע׳ וכו'
 מזרעו גר וכו׳ שנתגדל המן זה וכו׳ השיג וכי וזהו

 וגוברת משגת שידו לומר במדי הושב והיה עמלק של
 הגלות בעל שהוא במדי גר שהוא עם עמנו להיותו

 הזכחתנו שוש שהוא עמלק של מזרעו גר שהוא למה

 מה כי עסו אחיך ימיך כי והוא אמר סעס ועוד
 הוא כי עמו להיותנו היה המצות מן שנהרוששנו

 אחיך ומך וזהו והחטיאם אחשורוש לסעידת הוליכם
עלינר ידו גברה כי הושב לנר ונמכר ע׳׳כ עמו

 הנה ויפולו יכרעו לפניו כן על אסיר מחש כרע
וזה מנו גברו העונות ב׳ כי יורה הוא זה מאמר

:רעתנו גרם וזה
 באצבע יורה הוא שגס בגמרא אחר מאמר ועוד

 הוכן שמרדכי אז היו עבירות שב׳ הזה הדבר
 והוא הצלם עון על ואסתר הסעודה ערן על להגין
 לה פתח נחמני בר שמואל רבי וז״ל מגילה במס׳

 ברוש יעלה הנעצוץ החת מהכת פרשהא להא כיתחא
 המן תחת הנעצין תחת הדס יעלה הסרפד והחת
 הגעצוציס בכל בה דכחיב עו״ג עצמו כעשה הרבע
 ראש שנקרא מרדכי זה ברוש יעלה הנהלולים ובכל

 ומהרגמינן ראש בשמים לך קח של הבשמים לכל
 בת הרשעה ושתי המת הסרפד והחת דכיא סיר'

 דכתיב אלהינו בית רפידת ששרף הרשע נ״ג של בנו
 שנקראת הצדקת אסתר זו הדס יעלה זהב רפידתו

 זו לשם לה׳ והיה הדסה את אומן ויהי של הדסה
 הפורים ימי אלו יכרת לא עולם לאות מגלה מקרא

 תחת כי כוונתו יראה כי לב לביס וראוי כאן. פד
 בית לו נתן וגס מרדכי גדולתו ירש גדול שהיה המן
 כי יקשה והלא ושהי החת המליכוה אסתר וכן המן
 כהחא להא לה פחח ואיך במגלה מפורש זה הלא

 נרמזה לכה וגס צר חוהם סגור רמז שהוא ממקום
 בדבר שנרמז כהמן היה ולא אביה אבי ע״ש מחי

 לשם לה׳ והיה אומר ענין מה ועוד . לעצמו הגיגע
V הוא אס הקודם אצל ענינו מה וכו׳ מגלה מקרא 

 יהברך הוא וגס מעלה קנו ואסתר מרדכי כי לומר
 לתבן מה כי מלח מבלי הפל דבר הוא לשם לו היה

 הפורים ימי אלו או׳ ועיד .לה׳ יעריך ומי הבר אל
 הנביא־ס כל כמז״ל תכרת לא כי מגלה מקרא היינו

 מגלה ממקרא הון משיחנו לימות יתבטלו וכתובים
 הוקשה כנה אמנם . מזרעם יסוף לא וזכרם של

 גואשים ב' היו למה והוא קושייתינו ז״ל לרשב״ן
 . גאולות יחר ככל להד הספיק ולא ואסהר מרדכי

 עושים אנו הנס בזכר למה היא הלא שניה הוקשה פוד
 ולא ומכהה שמחה וגם מגלה מקרא אחד דברים ב׳

 להדליק הנס זכר הוא בלבד א׳ שדבר חנוכה כימי היו
 ידי על א' עבירות גופי ב׳ היו כי טכ״א הנרות אח

 עון ב׳ .ע״י שנעשית הסעודה עון הוא הרע המן
 אהד כל גואלים ב׳ הוצרכו וע״כ נ״נ שע״י הצלם
 כחוב ימצא ההוא מהמקרא כי מהם אחד על להגין
 זו על היה ומי עבירות גופי ב׳ על גואלים ב׳ היות

т• והחטיאם הזמינם אשר הוא המן המת וז״א זו על 
 הוא ברוש יעלה נעצון הנקרא כמדובר ?סעידה

 יעלה וגומר תמת וזהו המן מעשה על למין דכי מל
 שינופה חלאת אשר הבשמים כרחש טהור שהוא ברוש

 לפר הוא נ״נ בת ותחת קרבו אל נא לא הסעודה
 על למין במקוס׳ הדסה העלה הצל׳ בעון החסיאנו

 גס הב' הדבר חשובת נאה ובזה זקיל נ״נ מעשה
 אליו הנוגע על א׳ הגם זכר מיני ב׳ הוצרכו כי הוא

 בעולם שמו להגדיל נ״נ כעשה הצלם פון הוא יתברך
 עתה במקומו אצלנו כמפורש ח״ו ה׳ מנול בדבר והיה

הלילא זו קריאתה כי מגלה מקרא V לשם לד׳ והיה

סשת♦6 אלשיך ג



פשה אלשיך משאת
 עון הוא עמך שעשה מה על אחד הבחינות משתי

 עמך חושב לנר ונמכר וז״א האכילך שהוא הסעודה
 ועל הצלם הוא הע״ג בבחינת והוא אחר מטעם וג״כ

 עצמו שעשה המן הוא גר משפחת לעקר נמכרנו כן
 כנודע ע״ג שהוא וכו' לעקר או וזהו הצל׳ מעין ע״ג

 קונים שני שהיו נראה שהיה ולעקר אמר לא וע״כ
 היינו אחד כל שעל בחינות משתי אחד קונה הוא אך

 בידו אשר להמן נמכרנו כי מזו או מזו או חייבים
 שנית ידו מל שהיה הסעודה עון אחד בחינות ב'
 מי בנו שלט ע״כ ע״ג בחינת שהיא הצלם עון מל

 עבירות גופי שני על המכירה נמצאת ע״ג עצמו שעשה
 שתלו מה ידי ועל מידו הקב״ה גאלם תחלה והנה
 אפשר היה עדין מותו ואחרי ניסן בחדש מיד אותו
 אין וכו׳ נכתב אשר כתב כי האף ספרי ישובו שלא

 בדם פדאס כך ואחר מגזרתו והצילם וזהו להשיב
 אפר ביום השנה לסוף תחתיהם שנתן רבים חללים
 הלא תאמר ושמא בהם למשול היהודים אויבי שברו

 העבירות גופי שני נימוחו ואיך וותרן ?קב״ה אין
 באשר זכותם להגין גואלים ב׳ אותם שנשאו לז״א

 הסעודה עון על כי בחשובה ישראל את להשיב החזיקו
 אחיו שחטאו מה על יגאלנו מרדכי הוא מאחיו אחד

 היה מרדכי הוא דודו או הצלם עון ועל שושן בני
 הוצרכ׳ ולמה אסתר היא גואל של דודו בן או מספיק

 להיותה שהוא בשרו משאר או הוא הלא ג״כ היא
 יהיה צריך והיה אפה אלא שאר אין כי בשר שאר
 והוא בס״ד נבאר כאשר שאול בעד לכפר בשרו שאר
 גרמת היות ע״ד להגן הגואלים אל עכוב יהיה לבל

 כאשר לעולם המן ביאת גרם שהוא זקנם משאול הנזק
 כי ולהיות אשה ידי על התיקון היות שהוצרך נבאר

 לשוב ישראל של ידו השיגה או אמר נמנעת הבחירה אין
׳ :מעצמו ונגאל

 תחת ודעת טעם טוב ראינו מצאנו אלה מכל והנה
 היה כי גואלים ב׳ יתברך הוא לנו העמיד מה

 על איש איש ישראל עונות בעד לכפר דגלו על איש
 צריכים אנו עדין אך כמדובר משאו ועל עבודתו

 כח נתון לבלתי ככה ה׳ עשה מה תחת ולתור לדרוש
 מכל היה נקי כי שניהם על גם לכפר מרדכי ביד

 על מרדכי נתייחד ולמה היה גמור וצדיק מהם אחד
 גס כי ועוד .הצלם עון על ואסתר הסעודה שן

 ולא נקבה ואחד זכר אחד היו למה שנים שהוצרכו
 של חטאתה ומה פשעה מה ועוד אנשים כלס היו

 לאחשירוש שנשאת גורלה על הרשע שבט שנח אסתר
 . בעבירה הבאה כמצוה גאולתה שתראה גס מוה
 לבא נפשה למות שהערת להסתכן הוצרכה למה ועוד

 להמית דתה שאחת בהיות כדת לא אשר המלך אל
 הצלם עון כי עתה גס ומה ויבא יקרא לא אשר
על היה אשר ממרדכי יותר היא וגצטערה לפנים היה

:המשתה דבר
 הצלם עון לנו היו רעות ב׳ כי כתבנו הנה אמנם

 על לנו נקמית הנותן וכלי הסעודה ושן
 בסעיד׳ לרגל־נו רשת פרש הוא כי המן היה שתיהן

 ע׳׳כ הצלם עזן מפין בחיקו ע״ג לו היה הוא מס

7 אלשיך נ

 האחד ובידו מאתו להיות העונות ב׳ פקודת קרבו
 מצא כי הצלם ועון ידו חחת ההיא המכשלה כי על
 מון השנות על לולי כי וגס וניער מינו את מין

 היתה הלא כי הצלם מון אז נפקד לא הסעודה
 הי" הסעודה עון שע״י אלא ישראל ביד מה תשובה
 שלימה בתשובה באים אין כי לומר השטן קטרוג
 מלשון למעלה שהוסחנו כמו הצלם על יתברך לפניו

 עון שנאת מעורר הסעודה עון היה נמצא המדרש
 ה* הודיע אשר אחר כי הוא הענין אל ונבא . הצלם
 נתגלגלה הסעודה עון ידי על כי זאת כל את אותנו

 עושה היה היא הסעודה עון ושגס הצלס עון פקודת
 ה" בחיר שאול ראשונה סיבה זה כל אל כי נמצא

 לילה חי עמלק מלך אגג את הותיר הוא לולא כי
 בלילה אך שריד להאביד היו כסדום כמעט אחת

 אליה ויבא שפחה לו נזדמנה שס שכב כאשר ההוא
 נמצאת ההוא הרע המן אבות אבי את ותלד לו וההר

 ביאת היסב הוא כי שאול יד תחת הזאת המכשלה
 מל הנה לומר יתברך עצתו היתה ע״כ לעולם המן
 כמרדכי אין הסעודה עון הנה בני שביד עבירות גופי

 אל ילכו שלא ואומר מכריז היה הוא הלא כי לתקנו
 לבדו והוא כמשז״ל המעשה עליו רע כי האשתה

 מכפר כמוהו מי כן על ההוא בדבר שמיס שם קדש
 בזמן היה הוא הצלם ע״ד וכן ההוא העון בעד

 כתו יותש הנה אך טהור והיה נ״נ גלות עם ההוא
 כי אחר ישראל על להגן שכמו על עונות ל לישא
 בא ידו שעל שאול הוא אביו בית על היה הכל קילר
 כי בעזרו יהיה אחר גואל צריך ע״כ לעולם המן

 מכשורא שיבא א׳ לכל דלמטייה היכי כי השנים טובים
 יהיה ישראל קדוש עצת ותהי אחד על יגן אחד וכל

 למען הגורס שאול אשמת לתקן אשה השני הגואל
 לאגג תזדקק היסב הוא כי מדה כנגד מדה יהיה
 י טומאתו חלאת ממנה להוציא זוהמ׳ בה יטיל אשה

 בה וישליך לאחשורוש אשה תזדקק מזרעו ע״כ בה
 להביא שגלגל מה ע״י ישראל נסתכנו וכאשר ,זוהמ

 להצילם נפשה למות ותערה היא הסתכן כן המן את
 יקחוה בל עצמה שהחביאה כמוהו מלכה היתה וע״כ

 בכונת נבאר כאשר הכלים אל שנחבא כשאול למלוך
 הכתוב ביאור אל נבא ובזה .בס״ד הבאים הכתובים

 רז״ל בקישית והבין שכל בשום והוא בו אנו אשר
 לעיל כתבנו אשר זולת ימיני ליה וקרי יהודי ליה קרי

 מעם ויהן בא שהכתוב שמעתי הרמ״ע בפס והנה
 יכניה עם וכו' הגלה אשר באומרו יהודי הקרא אל

 עם שהגלה יהודי נקרא שע״כ כלומר יהודה מלך
 פירכא דדינא אעיקרא כי קשה ועדיין יהודה מלך

 שיצטרך תוארו ישנה ולא ימיני איש מתחלה יאמר
 קרוב דרכנו לפי יתכן אך . לדבר טעם לתת אח״כ

 היותו על כי והוא התואר שינוי אל טעם בתת לזה
 נקרא וכו׳ הגלה אשר כך אחר כאומר יהודה מגלות
 כאשר והוא כתבנו אשר הוא הכתוב וענין יהודי
 היא שבמקרא איש או אנשים סתם כל כי ידענו
 בהם שנאמר שהמרגלים אמרם על כמשז״ל צדיק רשום
Р& והענין שעה באותה הי» צדיקים אנשים כלס

כלו׳



ב אסתר 20
 אין כי בת־דירו אסתר היא את־הדסה אמן בבל:׳ךהי מלך

 ה6וא אביה ובמות מרוצה וטובת יפת־תאר והנערה ואם אב לה
ובהכןבץ ודתו דבר־המלך בה׳ממע ויהי י׳ :לבת לו מרדכי לקחה

רש״י
:לאפה לבית ת פירשו רבותינו !לבת לו )ז( :שדרשו מה דרשו ורבותינו .פשוטו כך

חכמים שפתי
מש לו תהי כפו מש לו זסישה מרדכי לקחה והל״ל מזרעי שאינה מאחר לנש לו להיות תוכל איך כי דק״ל ת

אל משאת
 בגלות שהוא יהודי בהקרא היה צדיק איש כלומר יהודי

 איש היה ונם בצלמו הטא שלא נ״נ ידי על יהודה
 בסעודה חטא שלא וצדיק רפוס איש הבירה בשושן
 את לגאול הראוי היה שהוא באופן שושן עון שהוא

 איש וזהו אלו עבירות שתי על זכותו ידי על ישראל
 כס גם כי בשושן היה הב' ועל האחד על יהודי

 זה לעומת אך שישן מעון נקי וצדיק רשום איש כיה
 להיותו כי כלומר שאול אבי קיש בן הוא יחוסו סוף

 אביו בית על תלוי המן רעת כל עין קולר קיש בן
 ויש הכל על יגן מרדכי זכות איך ובק נתקנו ועליו

 ואיך מה בצד כחבוש והוא אביו ביה מצד חלק לו
 נאמר ואס קיש בן אומרו וזה זולתו את נס יתיר
 נקי היותו על נוסף זה כי כמוהו אין זולסו נבקש

 עמלק את להפיל נכון ימיני איש היא אלו עבירות הב׳
 רחל של בניה בני ביד כ״א נופל עמלק אין כי בידו

 ע״כ ימיני איש וזהו הצאן צעירי יסחבום הלא כי
 ויהי כ• יבא כאשר הכל ותיקן יתברך הוא ראה
 הכתיב הוצרך תחלה והנה .וכו׳ הדסה את אומן

 איש נקרא זמן איזה על אחד דברים ג׳ לנו לבאר
 מעון צדיק איש היה איך ׳ ב ימיני, איש בהיותו יהודי
 הגאולה שתהיה יתברך הוא תיקן איך נ׳ , הצלם

 בית גרמת על ומרפא ארוכה ותהיה מרדכי מפאת
 אשר כלומר וט׳ הגלה אפר אמר האחד ופל .אביו

 יכני׳ עם הגלה אשר בהיות הוא יהודי שהוא אמרנו
 עון על צדיק אז שהיה אמרנו ואשר יהודה מלך

 ב׳ כי כמשז״ל והוא וכו׳ נ״נ הגלה אפר הוא -הצלם
 נ״נ הגלה אשר ב׳ יכניה עם אחד הגלה פעמים

 ב׳ שהגלה הודיענו למה לדעת וראוי החורבן בזמן
 הצלם ממון טהור הוא אפר להורות הוא אך פעמים

 החורבן אחר שנתי' הב׳ בגלו׳ היה הצלם כי והוא
 בגלות יכניה עם הגלה אשר יאמר ובזה כמשז״ל
 והמסגר החרש צדיקים כלס היו שאז הראשון

 כצדקתו כי אח״כ נ״נ הגלה אשר בהווייתו הוא וגו׳
 חטא לא כי הצלם בזמן נ״נ בגלות היה יכניה בגלות

 נעשה מה אך זה על להגין ראוי הוא שגס באופן בו
 עון והתעוררות הסעודה פון שקולר קיש בן להיותו

 במה יתוקן ע״כ אביו בית צואר על היה הצלם
 תשא כי העזרנו שהיא וגו' הדסה את אומן שויהי

 אל אסתר שותלקח יתברך הוא סיבב כי הצלם פון
 במולכו שאול מעין עצמה שהטמינה עס ותמלוך המלך

כיכב שלא באופן עליו ותכפר אביה בית טון וסבלה
8 חי״ב ג

משה £יך
 .לעיל הכתוב ככל שניהם זכות מלהגן הנזק גריית

 היות על שהוא יהודי הקרא על רז״ל תירצו עוד
 את דוד הרג אלו כי מרדכי הולד׳ סיבת הפ״ה דוד

 שהוליד מ• את מוליד היה לא אבישי כמאמר שמעי
 הויית נרם מיהודה שהיה שדוד נמצא מרדכי את

 גס כי " ואפשר שמו על יהודי נקרא כן על מרדכי
 היה פיא"יר גם כי והוא הספר מן חסר אינו זה

 יותר כי לשמעי בן יאיר היה לא מרדכי של אביו
 ספק אין אך למרדכי משמעי היה דורות שלשת על

 מה כי והוא לידרש נא׳ קיש р שמע• בן או׳ כי
 ע״י ישראל את ויחייב המן שיולד סיבה היה שאול

 מהצרה אותנו המושיע שיולד סבה היה ודוד סעודה
 ליהודה מתייחס כלומר יהודי איש וז״א כאמור ההיא
 יהודי במלת שנרמז מי שאלמלא בשושן היה כן שע״י

 יהודי יקרא ואיך זה היה ואיך בשושן זה היה לא
 שמעי מזרע שבהיותו כלו׳ שמעי בן וגו׳ ושמו לז״א
 את הניח אשר היה מיהודה כי יהידי יקרא ראוי

 שע״כ מרדכי הגואל יהיה היחוייב וש״ת .הי שמפי
 גס כי אהד שעמים ב׳ נתן לזה שמעי את דוד הניח
 אפר ויתקן מקיש הבא ויבא כלומר קיש מזרע הוא

 ימיני איש שהוא שנית .שאול הוא קיש בן עוות
 היהה זאת כי לפשו השתחוה שלא לבנימין דומה

 כי להמן השתהו׳ שלא על המלך עבדי של תשובתו
р ימיני איש היותו יחס ואמר כמשז״ל היה בנימן 

 ישראל אלהי לזולת ולאהשתחוה כרע כלא גליות בב׳
 יחוסו שימר ימיני איש שהיה לו׳ וגו׳ הגלה אשר וזהו

 אשר וזהו בחורבן נבוכדנצר ובגלות יכניה בגלות
 ולא יחוסו שפר אז גס כי כמשז״ל נבוכדנצר הגלה

 יפצר לא הקיש להיותו אדרב׳ ושית לצלם השתהו׳
 וגו׳ אומן ויהי לז״א זקנו שקלקל מה על להגן כה

 גס אסתר זכות הוא כעדו עזר לו יש כי והוא
 אומן ויהי וזהו אסתר עמו תצטרף פ״כ כי היא

 שגרמו הדברים הב׳ על כאחד שניהם ויבואו וגומר
 בשושן לבדו היה יהודי איש זה פ״ד או :כנ״ל הרע׳

 יקרא ולמה יהודוחם שמרו לא השאר כי הבירה
 שהצילו שמעי בן שהוא על צדיק איש נאמר ולא יהודי

 קיש р שהוא על זה היות והוכרח מיהודה דוד
 ימיני איש הוא אך מזרעו עוותחו שיתקן מי וצריך

 מקביל להיות אשה תהיה וצריך איש הוא אחד מצד כי
 בשפחה זוהמ׳ אגג יטיל שסבב כנ״ל שאול מעשה אל

ראוי כע״כ המן הוא ההוא העגל ויצא לו שנזדווג׳
אשה



כא תרגום
 בבת אקחד היא הדקה !ת מרבי והיה >« : ביבגתא בשרשן למרר טלבא כובזט .עם ןןגלוי

 הוי אסהר ל^קא דמתילי מדיקיא צבק^א лк? די _על הדקה קרין'ז הווי ואטאי «חבוי
 אלהן גלר א£י סזת ולא שנין וחמש שקעין דקרדכי בביתא עאזץני ה_ות די _על לה קךיןי

 דיור שיפירת ועולמיצא ואמא אבא לה לית אדרם לתרךביגא לה דאתעבידת כרךכי אפי

 אקר. מיתת יו^ה’.ילידת וגיד דאקה במעין אשסארת אבוקא דמית ובעדן חיזר ושפירת
ברוזטלקא פתגם אשתמע נד נקוה )ח( בכת': לה קרי'ז נקוה בביתיה ליה קךדכי ונקבה

משה אלשיך משאת
 העשות נחשב זר כמו הלא נאמר כה ואם לאחשורוש הוא אחר ומצד זוהמ׳ אחשורוש בה יטיל מזרעו אשה

 אמנם .לשקרי נישא קב״ה עביד דלא ידה על נס
 הגדולות כל את יתברך הראנו מאשר כי ספק אין הנה
 כי להודות חייבים כלנו ידה על אלהיס עשה אשר

 במלכות ה׳ השלימה אשר גס ומה היא גמורה צדקת
 אלהיס עשה אשר כל את ראינו מצאנו ואשר ההוא הרב

 לאסתר כן עשה ולא שרי דבר על ולאבימלך לפרעה
 כי מרז״ל לפי גס ומה לאחשורוש בגורל תפול בל
 בית בהיותה אפילו מרדכי אשת היתה אסתר גס

 אחשוב זה אך אמנו שרה ענין ממש שהוא המלך
 על מלכה למה באומרם מליצת׳ בנוע׳ רז״ל כיוונו
 שרה של בתה בת אסתר תבא אלא מדינות קכיז

 והלא מדינות קכ״ז על ותמלוך שנה קכ״ז שחיתה
 בפי אדמה כן לא אני אך בעלמא צחות דברי יראו

 היתה לא האם לב בשום הוא אך כרז״ל קדושים
 בנות כל הלא כן לה תהי אסתר זולת בת לשרה

 שרה של בתה בת יאמר ואיך הן בנותיה ישראל
 הוקשה כי הוא אך .השנים אצל מלכות ענין מה וגס

 בה־זוהמא תטיל בל לשרה נסים עשה אשר איך להס
 משפע ישפטוה ע״כ כי לאסתר גס כן עשה ולא

 לה שיעשה וכשרה צדקת שאינה כשרות בלתי נשים
 לשרה בת כי נא ראו אמר כן על כמוה הדבר על נס

 חנס על לא כי והראיה היתה צדקת כי תתייחס
 אס שרה שנות כמנין מדינו' קכ״ז על ה׳ השליטה

 עביד דלא שכתבנו הטעס והוא אליה לדמותה לא
 רמז בהיות בטבע שלא להמליכה לשקרי ניסא קב״ה

 לנו היחה שממנה שרה שנות כמספר ממשלתה
 כי תדמה שרי אל זאת כי לרמוז לא אס הקושיא

 נטמאה שלא כשרה לאחשורוש בהזדקק זאת היתה כך
 ישראל לישועת היה בשרה שלטו שלא מה כאשר כי

 כל זכו הערוה מן עצמה שגדרה שרה שבזכות כמרז״ל
 הדברים מן אחד שהוא עצמן לגדור במצרים הנשיס
 וגומר נעול גן שזהו כמשז״ל ישראל עליהם שנגאלו

 מן והוא ישראל לישועת היה אסתר שנלקחה מה כן
 כלומר שרה בת וזהו שאול דבר על שכתבנו הטעם

 זה כי ענינה הפך בה היות עם תתייחס לשרה לבת
 זה היה כשרון מהעדר לא כי לטובה שוין זה לעומת

כי וראה הביטה לומר הכתוב בא הדבר ולהכריח לה

סתרים
 קטנותם שבשעת אשתי היא הדסה אח אמן ויהי אמר ולכך

 צם הי* ולא גדולה ישישיה היתה אימון צריכה טדיין שהיתה
 בס יפגעו שלא יראה מחמת לגדלה מרדכי לקחה ואס אב

 יודעים שהיו מחמת לקחתה רצו לא ישיה הכל שידעו ואף
היא עם ומאיזה היא מי מהכל נשכח ואח״כ יהודית שהיא

כמו

 ושמר לעשו השתחו׳ לא אשר לבנימין מחדמה ימיני
 הגל' שנית וכאשר יכניה בגלות הגל' כאשר זה יחוסו

 שלא ימיני היה הוא הצלם עון אז שהיה בחרבן נ״נ
 עון על להגין כמהו אין וא״כ השחחו׳ ולא כרע

 לאחשורוש ותלקח וכו' הדס׳ את אומן ויהי ע״כ הצלם
:כמדובר היא גס ותגאל לאשה

וגו׳ בהשמע ויהי וגו' הדסה את אומן ויהי
 את אותנו הכתוב הודיע למה לב לשוס ראוי )ד(

 ושהדם׳ אותה אומן הוא שהיה זאת כל
 לו שלקחה הוא שאס דודו בת אומר וכן אסתר היא
 שתחלה אלא עוד. ולא פעמים שני נאמר למה לבת

 אינו ואח״כ דודו בת באומר יותר הדבר מחליט
 אין כי הודיענו למה וג׳ס לבת לו לקחה אלא אומר

 מיותר הוא ואמה אביה ובמות או׳. וגם ואס אב לה
 . וגומר לקהה ואס אב לה "אין כי שיאמר די זהיה

 ישראל קדוש עצת ידע לא אשר השומע כל הנה אך
 אל אסתר הלקח היה זה מה באומר לבבו יתחמ׳ן

 מחלוקה ימנע לא הלא כי ושתי תחת וימליכה המלך
 היתה צדקת כי אמרנו אם לאו או צדקת היתה או

 את להחיות למלכות הגיעוה ישראל וזכות זכותה
 הלא כי לב כל יחרד לזאת הלא גדולה לפלטה ישראל
 לאחשורוש Ьв>в כי בעבירה הבאה למצוה חדמה

 ישקיף אס גס ומה בה וקוץ אליה לה היא ומלכותה
 דבר על ולאבימלך לפרעה אלהיס עשה אשר אל איש
 נפלאותיו כל איה היתה צדקת אסתר גס ואלו שרי

 ינוח לבל לאסתר עשס לא ולמה שרה עם עשה אשר
 צדקת לא כי אמרנו ואם הצדקת גורל על הרשע שבט
 כי העם מעיני נעלמה לא כן על כי והראיה הית׳

 נערה ותמצא נחפשה איך הזה כדבר יאמרו לא אס
 בתוך לקחתה החשיבוה איך או הגולה מבני יתומה

 פנימה מלך בת כבודה היתה לא כי לא אס המקובצות
 וטוב יופיה מפרסמת היתה אס כי ביתה בירכתי
 המלך שרי אותה ראו עד עובר כל לעיני מראיה
 גס מה המלך בית האשה ותוקח אליו אותה ויהללו

 והיו כרוז ידי על דת משמיע היה המלך כי עתה
 הבאו׳ בתוך בא בשמעה והיא הגי יד אל מתקבצות

להנשא ללכת כך עשתה בצדקתה לא איפה וא״כ
 מגילת

 :המסרשי׳ וכמ״ש מיסוד׳ שכט יסור לא כי מיהודה שהי*
 הוא אסתר היא תיכש .אסתר היא הדס׳ את אמן )ז(

 נקראח שאסתר בש״ס אמרו הנס כי הכוונה ונראה . מיותר
 שהיה שמספר הנס גודל סיפור ג״כ וזה .אסחהר זנ״ש
 אסתהר לה קורי! שהיו עד הכל כעיני יפיה ומפורסם דוע
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י אסתר 21
 א?" אסיל ח(והלר הגי אל־יך הכירה אר־שושן רבות מורות

 בעעיו מערה ותיטב ש משים שמר הגי אלעד המלך בית
 ^י• 1ואת-מנוסה^פי יה(את־־תמךוך ויבהל לפניו' ההד ותשא

 ואת■ וישגה המלך מבית לתת־־לך׳ הראלת מערות שבע ואת
 ואת־ את־עמה אסת־ לא-מידה י• :בית'משים לטוב נערותיה
 ובבל־לם ■א רא־־־תגידי: אשך עליה צוה' מרדכי כי מולדתה

את־שלום לדעת בית־משים חצר לפני מתהלך מרדכי ויום'
רש״י

 לכולן פושין וכן לשרתה . לה לתת סרחזיות : כולן משל בכלה וממהר זריז .חמרוקיה את וינהל )ט(
ממשפחת שהיא שיאמרו כדי . תגיד לא אשר )י( : אותה שינה . :וישנה שדרשו תה א דרשו ורבותינו

חכמים שפחי
 :לאשם פי* לביש לנש מה ומפרש דמגילה כפ״ק כ״ה לביש אנא לכת חקרי אל לכ׳פ .י״ב( ב* )שמואל שבע בת גבי
 מבית הנערוש שבע ואס סל״ל דאל*כ לה הראויות אחת לבל נותנים שהיו משמע לה לסת היאויוס מדכמיב דיזקז א

קצרה היסה אם עמה סבא שחורה אומרת שחורה היסה אם נערות שבע אחת לכל מושר היה נמדרש איתא וק .?»לן

משה אלשיך משאת
לכת לו מרדכי לקתה ואמה אביה במות מיד ע׳׳כ איש הוא אשר הלא כי הדבר יצא ומה' היתה צדקת
 ומה הדסה את אומן היה כמדובר גדול צדיק יהודי

 כי צדקת שהיתה על הדסה שנקרא׳ שאמרז״ל במה גס
 בין עומד והוא כמד״א הדסים נקראים הצדיקים
 שאינו מי את מגדל כשהצדיק הנה כי יאמר ההדסים

 כשמגדל נ״ש צדיק לעשותו לו יועיל עצמו מצד צדיק
 תרבותו שע״י עצמו מצד צדיק שהוא מי את ומיישר

 הדסה את אומן ויהי וזהו עמו המתגדל חסידות יכפל
 מצד צדקת הדסה היא וגם האומן הוא להיות ני

 בהזכיר זה בתואר ואחשוב כשרותה שהוכפל ודאי עצמה
 אותה קוראים היו הגוים כי אסתר נקראת למה ל’מז
 שאפשר נאמר ובזה אםתהר שם על המלך בבית כך

 בבחינת הצדקות אל תואר הוא הדסה שנקראת
 רעננים שהם אילנות דרך הנה כי והוא ההתמדה

 בקין ודשן רטוב ההדס אך בחורף לא אך בקין רק
בלבד לא כי אסתר צדקת נא ראה יאמר ובזה ובחורף

 היהה כ״א וכשרותה באיביה היתה מרדכי את באמנה •
 שהיא באופן רענו הוא בחורף שנס הזה כהדס הדסה
 אסתהר שם על אסתר בהקרא שנס לומר אסתר
 אל החורף כימי שהוא לאחשורוש הנשאה אחרי שהוא

 דומה תקרא דודו בת אז גם כי נסר לא ריחה האילן
 לבעוט במלכות לבה גבה לא כי היתכן וש״ת אליו

 בהננע׳ וגדל׳ ואם אב לה אין הלא כי תהמ׳ אל בכשרון
 ורה ה־. את המקיים כל על לפרש שדרכנו מה והוא

 כשרותו המתחיל כי שהוא מעושר לקיימה סופי מעוני
 כי יאמר כן יבעוט לא יעש־ר כי גס ובהכנעה בעוני

 קיימה ע״כ בהכנעה כשרונה והמל ואס אב לה אין
 היחה אלו לומר תוכחתנו על תשיב מה וש״ת מעושר
 דע לז״א יופיה נתפרסם איך פנימה מלך בת כבודה
 ושובת תואר יפת נערה היותה לסבת הנה כי איפה
 ויחמדוה יופיה ותראה תגנה פן מרדכי מש פ״נ »־אה
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 איפה א״כ וש״ת תאחז פן חלילה יצאנית תהא בל
 דבר בהשמט כ״א זה ןזח אך ויקחוה יפיה הכירו איך

 המלך פקידי ע״י הראויות נערות ויתקבצו ודתו המלך
 את להראות הבאות בתוך היא גס ותלך אזנה שמעה

 או בעיניהם והסב היא ראויה כי ראתה כי יפיה
 ולאין מאין שאל״כ המלך פקידי אל עצמה הראית

 איפה וא״כ המלך בית ותוקח המלך שרי אותה ראו
 אחשורוש את לשכב עצמה שהמציאה כשרונה מדת לקהה

 מרדכי של חיקו אשת כי האומרים לרז״ל גם ומה
 וגם ודתו המלך דבר בהשמע הנה אמר ע״כ היתה

 חלק כאלה לא באו נקבצו שכלן וכו׳ נערות בהקבן
 ממקום בחזקה והלקח כ״א באה לא כי חלילה אסתר

 עוד ולא יופיה לדעת דרך להם יצא מה׳ כי כבודה
 היו הגי יד אל נקבצות שהיו הנערות שבכל כ״א

 למלך ראויה זי לומר לב יחנו בהן אחד ונא בספק
 שבכל הכתוב לשין באצבע מורה וזה באסתר כ״א

 אל הבירה שישן אל נערות ובהקבן אומר הוא הנערות
 הגי יד אל המלך בית אל בהן נאמר ולא הגי יד

 אל המלך בית אל אםתר ותלקח באסתר נאמר כאשר
 מאז זו אך בספק היו הנערות כל כי הוא אך הגי יד

 אל היא כי בכוונה אותה לקחו המלך בית אל והלקח
 המלך אל רארה ראו אותה כי באומרם המלך בית
 ראויה זו שאמרו פרעה אל אותה ויהללו על מז״ל ע״ד

 להכינה תמרוקיה לתת הגי יד אל שניתנה אלא נמלך
:המלך אל לבא

 ,וגי יום ובכל וגו׳ הגירה לא וגו׳ הנערה והיטב
 כתובים וב׳ הכתוב כנין ביאור אל לבא )ש(

 ותשא אומרו תחלה נעיר אחריו הבאים
 לה שמיהר חסד עמה שעשה הוא שאס לפניו מסד

ויעש או מלפניו מסד ותשא היל״ל ומנות תמרוקים

עמה



כב תרגום י
.ואתעלת א??א5 אמתר ןאדקדת ךגי ציד ביך.נ^א לשושן פגיץן עוליטן יבאה^שות זךתיות?ר  
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рта למה?י; טלכותא’ ולבושי סק;יבין  «!?да® מת ךבותד<א סק^ר _ית לאתקחלא ום.קד  
בסד _קך?ן;אה' טשקשא ךות חולתא דשבקא יו?א שבע עולמתאילשטשורצא שנע וי!ז לה  

בשב בארבע ;הוריתא' בשבתא בהלת ;:וגיתא ’ בשבר;« בהכין חקעי^א בשנתא ?;» 

צחקתא כולך.ן דשבתא ביוקא רגלעי^א בשבי^א ג^א חוךפיקא בשב^א בממש רוןאשי?;«  

עולמההא רת ירצה )שני רמלכותא ביתא י ®ן .על'.ידיהן וששתי,א מיבלא לה לפתן וחרץ  

קטול וחלרותה ית.עמה אקתר’ ח)רצא לא )י( : ;שן« שנית ולפנקוההון להון לאוקבא  

ישתי לדובי בלגיה וחשב קטול תותוי דלא פקדה ה’ס וקטול תמי ר?א ־ןדה>6 וקרובי  

3 בישין לינין טתה דן ולשליטיא לטלקא שו?רא ',לקה® ,ועת ץבית ל;?קה'ולא תעגי  
לה קשילזו שליא רגיז_עלה 'ךלקא דר/לרו^ה .עקה’ אסתר חויאת לא ולמה יקהז קטילזו  

יוקא ינבל >י*< :ותלרוקה עקה1 תחוי דלא ;קה £קיד לבן ®;יה תיא לי _עקא וקשיןיי  
ועת ואסתר שלקא ית לטיבע ;שן« 'בנית לי ןלתא קרם;ז ואזל קצל\ הוה מלוני יוקא )

אלע משאת
 די והיה פעמים ב׳ לה לתת אומר ,ב .חסד עמה

 אס לטוב נערותיה ואת וישנה ענין מה ג׳ .נאחרון
 כן עשה ולא הראויות ונערות מנות לה שנהן הוא

 שהוא ידע לא מי וגס נאמר שהרי כפול הוא לשאל
 אשר נאמר ולא זה בלשון נאמר למה וגם לטוב

 מיותר הוא הנשים בית אומר וגס בפי׳ עמה הסיב
 ובהגיע יאמר ראוי היה זה פסוק אל סמוך כי ועוד

 אסתר הגידה לא אומר כי וכו׳ ונערה נערה הר
 הס וכו׳ מתהלך מרדכי ויום יום ובכל ופסוק וכו'

 גם ראה אמר אמנם .במקומם שלא הדבקים בתוך
 ליעשות רק בטבע ולא המלוכה לה היתה מה׳ כי ראה
 כי זכאית ע״י זכות מגלגלין כי ידה על גדול דבר
דברים בב' ית׳ הוא לה חסדו הפליא נוראות כלא

מגילת

 לתת הראויות הנערות שנע )ט( : אי״ה עוד שננאל כמז
 לאסתר לה הראיות נערות כעצמם הן לה שנתנו רמז . לה

 : יהודית שהיא ידעו פלא הגס ת ישראל! משרתות היינו
 נאמד כבתולות ככל דהא תמוה .לטוב נערותיה ואת משנה

 לכן . מזה טוכ אפשרות ואין לה ינתן תאמר אשר כל
 מאכלה ששינה דהיינו וישנה שכתוכ במה הכוונה »ראה

 דת ע׳׳פ הכל לה שנתן תורה אלא עוג ואין לטוב וימיצתה
 שעטנז ומלבושי משתיו וכיין בגו כפת תתגאל שלא תורה של

 נס ואין יהודית מאכל שהאכילה י״ז דף במגילה כמ״ש
 כדת הכל לה עשו ואפ״ה יהודית שהיא ידעו שלא מזה גדול

 ת המשרת כנעיזתיה שינה וכן יעשה ייאיו רצון כי חורה של
 להבין יש ובזה .נס ע׳׳פ ישיאלות משרתות לה שניתן

 ושמיאנ יהודי מאכל שהאכילה אמי שרב בש״ס המחלוקת
 זרעונים שהאכינה אמר ור״י דחזייי י,דלי שהאכילה אמי

 מהפר אהד שכל א׳ש כנ׳ל ולפי פליגי במאי תמוה שהוא
 מתנהגים שהיו הוא שהנס אמר שרב דעתו לפי הנס מיל
 יפיאלות משרתות נה והעמידו פאנתה בני יהודית בדת עמה
 כל היו כן כמו דניאל שהוא לההך משרש לה שהעמידו נמו

 כלא שכתב הזוהר כדעת שמואל ודעת . שלה המשרתים
 הכניסה שידית יק כלל אחשויוש למשכב אסתר נאה

 כן ואם כה נגע לא ואחשויזש ממש אסתר בתואר מחסיה
 כן כמו א.־.שורוש משכב לפני אותה ששינה כמו לומר יש

 איסור נהאכילה רונה שהיה כשעה נערותיה ואת אותה שינו
юп הוא ד והנמ נטוב נערותיה ואת וישנה הכתוב כזונת 

כדת שהוא כטוב כעבור זה עפה שהש״י היינו נעבור ס'ד5
11 חי״ב ר י

משה ויך

 הגיף אל מתייחס האחד מזה למעלה זה גדולים
 הנסס אל המתייחס והב׳ המלכות במעלת להעלותה

 מעבודתו תמוע בל ט ולדבקה ה׳ חת לעבוד הוא
 »מאוד גדול דבר הוא כי הע״ג בקרב עודנה יתברך

 הנערה ותיעב האחד על .אמר הדברים הב׳ ועל
 ואמר ופירש לפניו הסד והשא אמר הב׳ ועל .בעיניו

 אמר כי הוא בעיניו הנערה שותישב ממה שנמשך מה
 ך תמל אשר טדאי והיא למלך ראויה כמוה אין בלבו
 מנותיה ואת חמרוקיה את ויבהל וע״כ ושתי תחת

 בלבד תמרוקיהן כ״א מנוח להן לתת לזולתה מש״כ
 החל ומעתה תמלוך זו כי לבו אל נתן מעתה כי

 המליכוה לא שעדיין עם מלוכה טכסיסי בה לנהוג
דשמיצ בסייעתא בסמוך נבאר כאשר למלכותו ז׳ שנת עד

סתרים
 תורה אלא סוג אין .באבות שדרשו כמו וזהו .תורה של

 שרצי דמשום דמזירי קדלי שהאכילה שמואל שאמר וזהו
 דחזירי קדלי כעין מאד הטובים אסורות מאכנות להאכילה

 זה אוכל אני אין לומר התנצלות שום לה היה שלא עד
 יהודית שהיא ממרין הכל היו לאכול יוצית היתה לא ואילו
 ככים אשי׳ ה נערות ואת אותה לשמת היה ההכרח ולזה

 היתה, לא היא שח״ו שם התוססות כתנו ושפיר הנשים
 השירים אות׳ רק אכלה לא שהיא פי׳ . ע״ש אוכלת

 כעצמה א שה ר״י ודעת אותם אכלה תחתיה שהכניסו
 מישאל וכחנניה זרעוני׳ רק אכלה ולא וטבעה הרגילה שינה

 אף משתיו ויין נגו כפת חהגאל שלא ככדי ועזריה
 מרדכי ככית שהיתה מוכים מאכלים לאכול הרגילה שכוודאי

 לא זה כל שעם הנס גודל כזה ויש המנן כשער היושב
 אחשורזע המלך לפני והסד חן ותשא ויופיה תוארה נשתנה

 אסתר: הגידה לא )י( א׳: כדניאג הכתו׳ הנס כעין והוא
 מס, וא״י ניכא . צזה מרדכי כי מולדתה ואת עמה את

 שמיהודיס אדם שום ידע שנא מוכרח היה שהדכר ניכא
 וגם זו גזירה לגזור המן לכ נשא היה לא דאל״כ היא

 גדול נס ווה המלך ככית לנו אחות אומרים היו הישיאל
 מרדכי ויום יום וככל )יא( :אי״ה כסמוך נכאר כאשר

 הי", ני מתהלך היה שמרדכי הנש גידל מספר .מתהלך
 שאינם המנך פי את שתמרה זם מחמת תסתכן שלא ירא

 העלמה על טעם שום לה היה שנא ואף למלך להשיב יוצית
 אולי! יהודית שהיא לומר טוב יותר היה נכאורה כי עמה

אה שונא שאחשורוש היה שידוע כה ימאסו זה מחמת
ישרהל



ב אסתר 22
 אל־ 1 לבוא ונערה נערה תר ובהניע ע :בה ומה־יעשה אסתר
 הלש עשר שנים הנשים כדת לה היות מקץ אהשורויש המלך

 וששה ה&ר בשמן הרשים ששה מרוקיהן .ימי יקראו כן כי
אל~ באה הנערה ובזה י־ הנשים: בבשקיים/בתמרוקי חדשים

רש״י
 אחד זה . בה יעשה ומה )יא( :בה מחזיקים היו המלך שאול ממשסחת שהיא ידעו שאם וישלחוה בזויה
 הדוב אח גם הארי את גס יז( א )שמואל שנאמר דוד ומרדכי דוד ישועה רמז להם שניהן צדיקים משני
 לצדקת אירע לא אמר מרדכי וכן זה עם להלחם עליו לסמוך אלא זה דבר לידי בא לא אמר עבדך הכה

 יהא^בסופה: מה לדעת מחזר היה לפיכך לישראל להושיע לקום שעתידה אלא אחשורוש למשכב שתלקח זו

׳כ :זמן .תר )יב(

משה אלשיך משאת
 על בה מאסו שלא ואצ״ל נערותיה אח וגס הנשים ית׳ מאתו שנשאה שהוא לפניו הסד ומשא אומרו עלי

 הלא כי האמת הן כי והוא הגי לפני חסד מדת כח
 לבטל המלך רצון עבור מלך »מפרי שר לפני קפה
 בביתו המלך דת .לאל ולשים מלך עבד דת לקיים דהו

 פע׳׳כ המלצר ע״י דניאל כענין והוא זבחומותיו
 לפני ולרחמים לחסד לדניאל לתת יתברך הוא הוצרך

 כדת לא אפר דניאל דת לקיים לבא הסריסים שר
 לפני יתברך מאתו חסד נשאה פה יאמר ועד״ז המלך

 אסתר תחגאל לא אשר ה׳ תורת לקיים והוא הגי
 .דברים בב׳ וזה הנשים בית ההם ע״ג בנות בקרב
 ב׳ .קודש שבת היא ה׳ שבתורת גדולה בפנה אמד

 הנערות ז׳ ואת אמר הא׳ ועל . הדת דברי בפאר
 פאר לכל נערות ז' ניתנו לא שאפשר מלבד כי וגז׳

 אומר נדקדק זה זולת גם הגי יד אל שנקבצו נערות
 נערות וז׳ יאמר והראוי הידיעה בה״א הנערות
 כי הוא אך מיותר ראויות מלת וגס וגו׳ ראויות
 לא המלך בית שמכל לה חסדו יתברך הוא הפליא

 תוכל אשר לה לתת הראויות הנערות רק לה ניתנו
 לעשות עמה לבן ויהיו וישראל משה כדת להתנהג בהן

 המלך בדת כי לגלות רוח מורת תהיינה ולא כן
 בגמרא מז״ל והוא שבת קיום על וא׳ נפשה נעלה

 משמשת שאחת ופרש״י השבת ימי בהן מונה היתה כי
 שהוא ידעה הז׳ ליום המיוחדת יום ובהגיע יום בכל

 נערותיה ואת וישנה אמר מצות יתר ועל לקדשו שבת
 כגלות גלות אין יהודה גלתה פ׳ על מז״ל והוא ונו'

 ירגישו לא אחר עם אל מטם הגויס כל כי יהודה
 ובמשתיה׳ במאכלם אלו עם אלו דעת התערב כי צעד
 במאכלם מהם מובדלים הס ישראל אך ענין וכל

 בהם כיוצא דברים וכמה ובבישוליהס ובשבתותיהס
 היו אלה והן קן אין עד גויס שנואי הס שעליהם

 כאשר וגו׳ שונות ודתיהס באומרו למלך המן דברי
 הגי ביד הנשים בית אסתר בהיות והנה יבוא
 הלא ושתי תחת כשהמליכוה המלכות בית תלקח סרס

 תמאס הלא הדת עניני ובכל במאכלה תשנה אס
 כך ומתוך עמהן דעתה התערבות בהעדר בעיניהן

 יתברך מסדו זה כי עכ״א בה ויגעלו הדבר מגלה
שבבית נשים יתר מכל וישנה כי מאתו מסד שנשאה

12 חי״ב ג

 אדרבה כ״א הדת פרטי בכל דעתה התערבות העדר
 לשוב וזהו בעיניק חשובה יותר מהיותה לשוב היה
 אתה שהיו הנשים בית בהיותה גם כי הנשים בית
 לטוב פנוייהן היה כי היה נהפוך רע יחשבו ואליה שם

 הוא לסוב השנוי לה שהיה מה כי וש״ת הנשים בית
 בעיניהם ונבזים האמללים היא מישראל כי נודע לא כי
 ע״כ כי בעיניהם לבוז היתה אדרבה ידעו אלו כי

 מולדתה ואה עמה את הגידה שלא בחכמה עשתה
 הדבר כן לא לז״א פריסה והגי שכנותיה יבזוה לבל
 מפני לא וגו׳ מסה את אסתר הגידה פלא מה כ״א

 מרדכי כי על אם כי בעיניהן לבוז תהיה שלא הכבוד
 מגדת היתה כי גם שאל״כ תגיד לא אשר עליה צוה
 ה׳ באשר עז עם יכבדוה מולדתה ואת עמה את

 איך וא״ת . כאמור יתב׳ מאתו לפניו חסד והשא אתה
 אדרבה והלא הגיד לא אשר מרדכי עליה יצוה אפשר

 ולמה הנשים בית חצר לפני מתהלך יום בכל היה
 היא קרובתו כי יודע למען לא אס כן עושה היה

 מה כי הוא כן לא לז״א לגדולה ויעלוהו אסתר
 רק היה לא וגו׳ חצר לפני יוס בכל מתהלך שמרדכי

 יבא כאשר בה יעשה ומה אסתר שלום את לדעת
 שהאכילה אסר רב וגו׳ וישנה ובגמרא .בס״ד ביאורו

 יוחק ור׳ דחזירי קדלי אמר ושמואל יהודית מאכל
 ממלקותס סדר והנה • ע״כ זרעונים שהאכילה אמר
 מאכל ולשמואל לגמרי יהודית מאכל אכלה לרב כי הוא
 שלא השיל•׳פשרה יוחנן ורבי דחזירי קדלי גם גויס

 בערמה עשתה אך יהודית מאכל בפרהסיא אכלה
 אחשוב שלשתן והנה . זרעונים והאכילה דבר להסתיר

 כי והוא בהם לבקי האגדה רוב כדרך דרשו שג״ש
 לקח כי אופר הוא ולהלן לטוב כאן נאמר דרש רב

 מהפסוק דדרש ושמואל ההורה ע״פ מאכל שהיה טוב
 ור׳ דחזירי קדלי כמז״ל שהוא טוב כל מלאים ובתים

 אצל האמור טוב מראיהס נראה מפסוק דרש יוחנן
 דעת נחשב זר כמו והלא וחביריו שבדניאל זרעונים

 שאכלה לסרש״י גס ומה דחזירי קדלי שדרש שמואל
 כי התורה דעת הסך היתה אנוסה לא חזיר בשר
יאמר נחשב זר כמו הלא כי לטוב או׳ יקשה הלא

הכתוב



כג תרגום
 מסוף ארושורוש מל?א קדם:ז?־משל )על?£א עלמי!א סדור מ^א וכד >יב< ןה: ד5אתע
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אלי משאת
 הכתוב כונת לדעתי אחשוב אך .טוב לרע הכתוב
 לטוב הוא כי תתמה אל אסור דבר לאכול וישנה
 כל פקוח שהוא ידה על ליעשות המעותד טוב בשביל
 אשר מרדכי עליה שציה ומה . ישראל בני נפשות

 יבצר לא הלא כי אחשבה ,וגו עמה אח תגיד לא
 עשהאלהיס זאת מה לאמר לבו אל תת מזימה ממנו

 למלוכה תצלח עליון נהנה כי אחת באשה הפכים ב׳
 אחשירוש שאת השפיל' השפל זה ולעומת מאד עד גדולה
 היו כי נעשה אשר כל את ידע מרדכי גס חשכ׳

 נסיכם יין שתו רשע לחם המלך שלחן באוכלי ישראל
 לבלתי בשושן אשר היהודים עג מר צו-ק היה ע״כ כי

 וע״כ באחרונה תהיה מרה כי המלך כלחן אל בא
 לבו אל נתן ספק אין כמצך בית ח. אסתר בהלקח

 ,ומה ישראל על ח״ו עומדת גזרה א כ׳ זה אין לחמר
 תוכל למען למלכות אסתר הגיע כזאת נעת י&

 משבט נלקחה חנם על לה כי ראה גס להס לרפא
 צניעות בזכות כי בגמרא כמשז״ל שאול מזרע בנימין

 ממנו לצאת זכה הגיד נא המליכה דבר שאת שאול
 ממנו יבצר לא ע״כ וגו' עמה את הגידה שלא אסתר
 שגרם אביה בית עין על בהצטער אולי מחשבות לחשוב
 לילה הגג את השחיר השר על לעולם המן ביאת
 המוליד להוניד חשה את לשכב אופל יקחהו אחת

 חמר באופן להאבידנו חונים לחס המאנילנו המן את
 אביה בפד לכפר צרה בעת ותמות תסתכן או בלבו

 בית קלקלת והתקן ישראל גאולת תהיה ידה על או
 מצר לפני מתהלך מרדכי ויוס יום בכל וע״כ אביה

 היה אס לראות אסתר פלוס את לדעת הנשים בית
 אסתר שלום את וזהו בו שהסתכן דבר להעשית מתחיל

 לדעת הילך היה ישראל את תציל למען הוא אס או
 לישראל שיעשה והנס הדבר הוא מה כלו׳ בה יעשה מה
 את להציל תצטנך דבר איזה בה מתרגש היה אס בה

 תגיד לא אשר עליה צוה הזה הדבר ובגלל ישראל
 כי בנימין שבט הוא מולדתה ואת ישראל עמה אח

 טוב ישראל על ח״ו תהיה גזרה איזו אס בלבו אמר
 בעת פן היא ומבנימין יהודית כי ידעו בל הוא

 תהיה לא באופן מולדתה ואת הכלל מן יוציאוה הגזרה
 כי עמה ואת לה יושיע למלך לומר פה פתחון לה

 כאשר ישראל ינצלו אגבה ובזה המלך כבוד אינו
 חרד ע׳׳כ כי ועמי אני נמכרנו כי אמרה כי היה
 לבו מלאו אשר זה הוא מי באומרו ממקומו ויתר לבו

ומולדתה עמה מגדת היתה אס אך כן לעשות
 מגילת

 עציה לצוות והכריחו כלבו שם הש״י רק . הוא ישראל
 מיראתו חצירה צפני מר,הלך היה יום שבכל אף תגיד שלא
 אף אמר . ונערה נערה תור ובהגיע )יב( :חכתכן שלא

 עם בעיניו הגערה ותיעב כמ״ש בעיניו אסתר הועב שכבר
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משה יך2
 ולא לישראל טמנו זו מרשת אותה שוללים היו

 הרעה עושה מחשבת להשיב פה פתחון לה יהיה
 אין כי המלך בטבעת ויחחם יכתב אס גס ומה

 בכלל אינך כי לך רב המלך לה יאמר כי להשיב
 מאמר יזה ושלום חס פלטה תהיה לא המלך אסירי

 מרדכי כי וגו׳ עמה את אסתר הגידה לא הכתובים
 מרדכי ויום יום בכל הלא כי הוא והטעם וגו׳ צוה

 שלוס את לדעת פקוחות עיניו .היו כי וגו׳ מתהלך
 אביה בית אשמח על שהסתכן דבר יתרגש אס אסתר

 לא כי לישראל בה יעשה אשר הוא מה לראות או
 תוכל למען שתגיד רצה לא וע״כ ענינס היה חנם על

 הודיע אס לפני׳ נעול הדלת יהיה ולא להם לרפא
 מולדתה ואת הכלל מן יוציאוה כי . ומולדת׳ עמה

 בעת לה דבר הזה החזיון וככל בעדם מלהלין לסתוס
:בס״ד ביאורו יבא כאשר הצרה

 דברי בפתח .וכו׳ ונערה נערה תר ובהגיע )יב(
 לעו״ג ישראל בין מה לנו הורה הכתוב

 בישראל. מש״כ יחוס להס אין מ״הבגיותס У העז כי
 אחל כל היות רק יחוס להס אין ונערה בנערה כי

 שאין אף אסתר אבל קיימים אביהן שרובן עם גערה
 קייס יחוסה לאחשויוש שנמסרה אף ואס רב לה

 כי ואמר .וכו׳ אביחיל בת אסתר תור ובהגיע זז״א
 המר בשמן חדש י״ב הנשים כדת להן היות זולת

 ונערה נערה כל היתה עוד הנשים ותמרוקי ובבשמיס
 הנשים מבית עמה לבא וכבוד עידוניס אחר מחזרה

 לבא תשאל כ״א המלך לפני להתנאות המלך בית עד
 וגדולה חשיבות להורות גדול וכבוד רבות גערות עמה

 החשיבות בעין אליה שיביט בכלל ועד המלך בית עד
 כל את וזה לה ניתן והיה ושתי החת ימליכה אולי
 נוסיף ועוד וכו׳ עמה לבא לה ינתן תאמר אשר
 :בס״ד אחריה׳ הבאים בתיך האלה הכתובים ב׳ על לקח

 וניתנות הגי מיד מוצאות היו למה לב לשוס ראוי
 ב׳ . בבוקר לנלובן שבות היו ולא שעשגז ביד

 אס ובואה צאתה סיפר לא אסתר הר בהגיע למה
 כי ירחה הלא כי ג׳ . הגי יד אל או שעשגז ע״י היה

 אמרו המה כי משרתיו המלך נערי עצת נעשתה לא
 תחת תמלוך וכז׳ תיטב אשר והנערה תמרוקיהן ונתון
 ובהקבן רק בכתוב מוצאת ברירה אין ואח״כ ושתי

 שנית פעם וכן וכו׳ אסתר ותלקח וכו׳ רנות נערות
 בורר להיות יחד שהעמיק ׳ וכו אסתר ותלקח נאמר
 משרתיו כעצת שעשה העיד והכתוב פסולת מתוך אוכל

סתרים
 תור בהגיע שהרי ישאנה אם מסופק אחשורוש הי* זה כל

 בעיניו חן נשאה שאסתר אף המלך אל נאה ונערה נערה
 נערות שאר מקוד' לפניו הניאו מ״מ הנתונות מכל יותר

 ראוין אם זמן אותו בכל בדק גתונין היו שישלאג והיינו
 שיעשה



ב אסתר 23
 הנשים מבית ה6ן7 לבוא יה עתן תאמר כל־־אעזר את המלך

 אל־מת עזבה היא ובבקר באה היא 1 בעיב יי :המלך זןד־בית
 לא־ הפילגשים שמר המלך סרים "שקשנז אל־ע־ שניי הנשים

 : בשם ונקראה המלך בה אם־חפץ כי אל־המלך עוד תבוא
לבת לקח־לו ךדמ־ךכי'אשר 1 בת־אביודל תר־אקתר ®יבהני.ע

רש״י
:השני .פני הנשים בית אל )יד( : זמר ומיני

משה שיך
 אשר והנערה משרתיו מאמר היה וזה פילגשים למלך
 יבצר לא והשאר כלומר תמלוך המלך בעיני היטב

 באו נקבצו לא פשק בלי הלא כי המלוכה אך מהן
 מיוחדת היפיפיות כ״א רבבות או לאלפים הגי ליד

 ונערה נערה כל למלך הראויות לבדנה המיוחדת מן
 העמידן לא משרתיו עצת ולקיים בעיניו תיפב אשר
 הבירה שושן אל רבות נערות בהקבן לפניו מיד כלן
 כי להמליכה בעיניו טובה איזו לבחור הגי יד אל

 ואח״כ החלה תמרוקיהן ונתון רק יעצוהו נא הלא
 יתחילו ושלא חדש י״ב נשואין טרם עצמן לפרנס

 לילה תהיה רק כאהד עתן יבא בלי אחד ביום כלן
 ושאחריה אחד בלילה אחד נערה תר ויגיע לזו זו בין

 דרכו וזה ונו׳ הר ובהגיע וזהו כולן וכן ,ב בליל
 בעיניו היטב לא ראשונ׳אם תר שהגיע צו בהר אשר

 וכן הב׳ וכן והלאה מאז לפלגש לו השאר להשליכה
 ומתקיימת בעיניו תיסב אשר מהנה ברחת יגיע עד הג׳

 חישב באשר יבחר תמרוקיהן אחר כי משרתיו עצת
 ותשכב שלה תר בהגיע א׳ כל בכינה והיה בעיניו

 תר בהגיע ונערה נערה כל ולכן ההיא בלינה עמו
 בלילה להתראות וכבודות עדונין שיאלת היתה שלה

 למלוכה ותצלח בעיניו היסב אולי המלך אל ההוא
 לה ינהן תאמר אשר כל את כאימר לה ניתן והיה

 מקשטות כלן היו אסתר תר בהגיע כי ארז״ל וק וגו׳
 תמלוך ודחי זו אומרות היו כי בעיניה חן למצא אותה
 תלוי כדבר היה תר בהגיע כי הנה לנו ותיטיב עתה

 בהגיע כי הכתוב וסיפר להמניכה בעיניו תיעב אה
 היות עם אסתר תר הגיע עד ונערה נפרה הר
 אין לה ינחן תאמר אשר כל ואשר הנשים כדת לה
 באה היא בערב כ״א להמליכה חן מצאה אחד גם

 ביה אל לא שני הנשים בית אל שבה היא ובבקר
 יד אל בשני כ״א הגי ביד בו היו אשר ן הראש
 אומנותו היה לא הגי כי והוא ם הפלנש שימר שפשגז

 י״ב הנשים תמר!קי כדת לפרנסן רק המלך מאת
 משרתיו המלך עבדי כמאמר למלך הנשא פרם חדש

 תמרוקיהן ונתון הגי יד אל וגו׳ נערה כל את ויקבצו
 תמרוקיהן לתת יק הגי ביד נתונות היו לא כי

 שהמלך אחר אך .חדש י״ב אחת כל שתתפרנס בעוד
 וכיתה ממליכה היה ילא הארץ כל כדרך עליה בא

 שיפר כעשגז יד אל מסרה הים פלגש נשארת
בהגיע מעצמה שבאה ראשונה פעם וזולת הסנגשים

תר

אל כשאת
 זה מה טל ד׳ . כן ויטש ונו׳ הדבר וייטב כאומרו

 שהיה למלכו ג׳ משנת למלכותו שבע שנת עד ההמהמ׳
 מכל אסתר את המלך ויאהב באומר ,ה .ושתי אבדן

 הן מי הבתולות מכל לפניו והסד חן והשש ס הנש
 באו נקבצו אשר הלא כי .הבתולות הן ומי הנשים

 ויקבצו היהה משרתיו ועצת היו נערות הגי יד אל שה
 העיד והכתוב ,וכו בתולה נערה כל את

 כן ואם כן ויעש המלך בעיני הדבר וייטב
 והלא ובתולות נשים יאמר ואיך בהולות היו כולן
 נס לפניו שהביאו מז״ל הפשט ע״ד נחשב זר כמו
 וליתנינהו דליערבינהו קשה ונם אנשים נשי

 ו׳ . והבתולות הנשים מכל וכו׳ חן ותשא וכו׳ •ויאהב
 וקיבצן שב זה למה שנית בתולות ובהקב׳ן באומר

 לבד בתולות הזכיר השנית הזה בקנון ולמה שנית
 נעשה מתי וגס הקודם בכתיב כאשר נשים הזכיר ולא

 ובהקבן שאומר אלא עוד ולא ההוא ,הב הקיבוץ
 אשר מהנשים נעשה מה לדעת ראוי ז׳ .ואיננו וט׳

 אשה כבית שהיו נאמר ואס נזכר ,לא’כי המלך בחר לא
 נערה כל על וקצף בזיון כדי להן זה הלח אמה ל-בית

 הקבוץ על והנה רוח ,פזובס/יעצוב לה שיאמר ונערה
 לא אשר מהמלכות בהולות וקבצו שחזרו אמרו השני

 וקשה מאסתר עובה בה ימצא אס לראות בראשון היו
 אס בה יגעלו למלך אסתר שנלקחה שאחר היתכן כי

 יעלה לא אחד פעס שקבץ אחר כי ועוד אחרת תמצא
 היו לא מאשר שני קבוץ זמן אחר לעשות לב על

 שבע עד בינתיס רב זמן שעבר גם ומה בראשון
 בתשמישו התנהגו דרך סיפר כה עד כי ועוד למלכותו

 כו׳ אסתר ותר ונערה נערה כל תר נשיו עם
 לו ותהי למלך אסתר הלקר אחר שהוא שמורה

 והלקח אומר אח״כ ואיך ושתי תחת ומלכה לאשה
 כל ובעיני המלך בעיני והסד חן מצאה ושהיא וכו׳

 והלא ושתי תחת והמליכה הנשיס מכל ושאהבה רואיה
 האישות דרך סיפור ס קוד ליאמר ראוי היה זה כל

 :וכו׳ באה היא שבערב עמו הנערות וליתר לה שהיה
בדרך צנוע היה זה מלך כי ספק אין הנה אמנם

 היא בערב שע׳׳כ ז״ל רבותינו שאמרו כמו ארץ
 היה צניעותו בכלל כי ואומר שבה היא ובבקר באה

 לביתם עוד ישובו לא הגי יד אל הבאות הנערות כל כי
 שאשר כ״א חרפתן ויאסוף עליהן שמו נקרא הלא בי

 יהיו ושאריסן ושתי תחת תמלוך המלך כעיני חישב
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זכד תרגום
 ית3ס .ע?ןה ל»עד לה ימהב יי $ן למי$ר צביא די וסך;ן: רב ;ל _ית יא7ס לות _עילא
 צ?ךא ובעידן ?א ם? ית לשמותיה .עילא‘ 'הגת שא3ך בעבן רר< :מלכא בית _עי ג^יא
 ואילך מעאן נשרלו־צא ן«יד ךכ!לכא _וץא ■ךשעשגז ליךא ניין:ס נשיא י לגית ס??א ורות

 ג^רש לקנזא ?ה וקרי מל?א ןה’ך.יתרעי ההיא אלהין $ןרוס סל;א לות תוב תיעול לא

לבנת ליה די ד^רדכיי בריא? אביסיג כת3 אמך סידור וכימאי 0>ט : ונתיב

משה אלשיך משאת

 המלך בה יחפוץ עד אח״כ באה היהה לא שלה הר
 בערב וזהו מלך של הפלגשיס כדת בשס ונקראה

 אביחיל בת אסתר הר בהגיע אך ,וגו באה היא
 שומר שעשגז יד אל בבקר ,ושבה בערב באה לא ונו׳

 אל וגו׳ והלקח כ״א מתה פלגש לא כי הפלגשיס
 היא כי המלטת בית אל שתשאר כלומר מלכותו בית

 שומר יד אל החשוב ולא להמליכה בעיניו ישרה
 לה יש מלכה היא אפר כי ספק אין כי הפלגשיס

 מושב בית אל קרוב המלכות בית כבודה לפי מדור
 בית אל אסתר ותלקח וזהו הפלגשים מבית המלך

 נאמר לא ונס כאמור ששבה נאמר ולא וגו׳ מלטתו
 נבאר כאשר באה מעצמה לא כי ותלקח רק ותבא
 למלוך בעיניו ותיסב אסתר הר בהגיע והנה . בס״ד

 בדקתי הנה בלבו אמר מלכותו בית אל פנימה והלקח
 ושלחתים ונבעלו זמנן שהניע ונערה נערה כל בין
 אך מכולן למלוך אהבתי זאת ואת שעשגז יד אל

 שלהן הר הגיע שלא בתולות הן עדיין אשר אולי
 שתתעכב ולומר מאסתר טובה בתוכן ההיה אולי

 מהתחרות ונערה נערה כל תר הס עד מלמלוך זו
 קנן עשה מה לכן ?ן יעשה לא בעיניו שישרה אחר

 שהיו הר להן הניע לא עדיין אשר הבהולות אה
 חן מהנה אחה המצא אם לראות עדיין בבהולי-הן

 מראיהן אח כאחת בהן בהביט מאסתר בעיניו
 הכתר אח המלך ויאהב אומר וזהו מצא ולא סוב
 בהולות ואינן נבעלו כבר אשר הן הנשים הנשים מכל

 עתה שקב! הבתולות מכל לפניו ומסד חן ותשא
 בשנותו הכתוב דברי מתקו ומה . אסתר ולפני לפניו

 אמר לפניו עתה אינן אשר בנשים כי טעמו את
 ח׳ כל על בא שכישר המלך ראה כי המלך ויאהב
 באלו אך אסתר את כאהבתו החח שוס אהב לא מהנה

 וחסד חן צודק עתה לפניו העמיד אשר הבתולות
 ,שהית תבחרו׳ מכל לפניו ורסד חן והשא ואמר
 בתולות ובהקבן אח״כ וז״א מכלן בעיניו גדול מינה
 הגי יד אל הבהולות נקבצו ראשונה פעם כי שניה

 ולז״א הסתר את המלך בהמליך שנית יקבצו ואח״כ
 בבתוליהן עדיין הנוהרות רק שנית קבץ לא כי בחולות

 תום עד לה נזדווג לא שבכוצן הראשונה אף כי נמצא
 החל ומאז מרוקיהן ימי ימלאו כן כי חדש י״ב לה

 שושן אל בתולות הקבן ועד פקידים להפקיד המלך
 מהחל הראשונה הר הגיע ועד הגי יד אל הבירה

 בין היה אסתר הר פד ההורים המשך ועד המרוקיה
 לפי רב זמן ואיננו שבע שנת עד שלש משנת הכל

 שהזכרנו הספקות הותרו ובזה הנז׳ לכל ©מצסרך
הכתובים: התכת אל ונבא כלל דרך זה סם

д 15 אלשיך

 ויעש ,וגו ויאהב יגו׳ אסתר ותלקח וגו׳ ובהניע
ינו' הפלך

 אביחיל בת פהיחה לכתר יחס ספור הנה )סו(
 שלקחה מרדכי דוד היה ושאביחיל

 לשון זה סה וכן צורך לבלתי יראה הכל לבת לו
 אל אסתר ותבא נאמר ולא אסתר וחלקת לקיחה

 אח״כ באה היא שנאמר ונערה בנערה כאשר המלך
 מלכות כתר וישם אומר ושהמליכהוכן שאהבה יספר

 ומה הכתר ימה ובכלל שהמלוכ׳ יאמר וימליכה בראשה
 בכתר אס ממליכים כיצד לספר הכתוב דרך שאין גס
 מלכות כתר ויתן וימליכה ה/״ל וסוד בכתר שלא או
 р ואחרי בפה וממליכין ההסכמה עולה החלה כי

 הוא ושהי החת אומר ועוד ראשה על התהר ישימו
 של האיקונין שהסיר לומר לרז״ל דחק וזה מיותר

 וזהו אסהר של האיקונין וישם המפה מ'פני ושתי
 כל על כי ספק אין אך . ושתי החת וימליכה

 נהרגה ולא עברה למה סעם לחת בגמרא הנז׳
 עולם שקרקע לומר לאחשורוש הבעל לבלתי אסתר
 היה שבאונס לומר צריך ועדיין בזה וכיוצא היהה

 לרוב כי למושדה מקים היה והנה בלצינה ולא
 מצאה מלכות לחיבת הרבתה אשר עדי׳ בעדי קשוטיה

 האשם הלא הזה כדבר היה שאס באופן וחסד חן
 באונס ולא התועבה נעשתה ברצונה כי נמצא כי
 בורחת היחה אדרבה כי והעיד הכתוב בא כן על

 חינה נתן צבאות ה׳ כי המלך בעיני ישרה ונא מזה
 יעץ צבאות ה׳ כי המלך ובעיני רואיה כל בעיני
 הפן בה מחה הלא כי הנ״ל מהטעם למלוכה הצלח

 נערה תר בהניע הנה כי בצניעוחה הנשים בל
 חדש י״ב הנשים כדת לה היות מקץ וט׳ ונערה

 עמה לבא וכבוד ועידונין הכנות שותלת מתה עוד
 והיה בעיניו להתנאות המלך בית עד הנשים מבית
 אחת כל כי באה היא בערב כי שנית ועוד לה ניתן

 р לא אסתר אך לבב משמחת מעצמה נאה מתה
 מצד אסתר שמתה למה כלומר מסהר תר נהגיע רק

 ולהורות צדיק שהיה אביחיל בח היותה מצד ב׳ עצמה.
 מרדכי דוד ואמר מרדכי אחר ייחסו צדיק היותו

 לא כי לבת לו לקחה אשר ג׳ .לו מתדמה כלומר
 אליו קרובה יתומה היותה מחמת לבד מפרנסה היה
 בתרבית שגידלה רק זה אין כי ממש בת בגדר רק

 יאמר אשר את כ״א דבר בקשה לא כן על מאד סוב
 כמשז״ל כרחה בעל שיקחנה כאנוסה דממה הגי

 למלן ראשי את תחייכי למה לה אומר הגי שהיה
 ונערה נערה כל כי ,ד . להתקשע רוצה שאינך
 כי ,וט אסתר וקלקח תו רצונה מסוב באה היתה

לבלתי



ב אסתר 24
 הגן י^מר את־אשך אם כי דבר בקשה לא אל־המלך לבוא

 כל־ ב?ניגי דון נשאת אסתר ותהי הנשים ישמר סרים־־המלך
 מלכותו אל־בית אחשורו^ אל־הטלך «ותלקחאסתר ראיה:

 ויאהב יי :למלכותו בשגת־שבע טבת הוא־חדיש העשירי בחרש
 מכל־ לפניו וחסד ותשא־־חן מכל־הנשים את־אסתר המלך

 : ושהי תחת וימליכה בראשה כתר־מלכות וישים הבתולות
 אסתר משתה את ועבריו לכל־שריו גדול משתה המלך ויעש י יי!

 וךהקכץ ־־ : המלך כיד משאת ויתן ע'שה־ למדינות והנחה

מגדת אסתר אין ־ :בשער־־המלך ישב ומרדכי שנית בתולות
רש״י

 :עליו לחבבה כדי צינה עת אותו הקב״ה זימן הגוף מן נהנה שהגוף צנה עת . העשירי בחדש )טו(
 .הניח לכבודה . עשה למדינות והנחה )יח( : קבץ הבעולות נשים שאף הבעולות .יגשים מכל )יז(
.ואעפ*כ .מולדתה תגיד אולי ב לפתותה כדי והכל להם דורונות שלח . משאת ויתן : שעליהם המס מן להם

כך: על והמרמזה המזרזה המלך בשער יושב שמרדכי לפי .מולדתה מגדת אסתר אין )כ(
חכמים שפתי

 כן ב :פמה הכא קצרה אמרה קצרה הישה אם עמה הנא שחורה אומרת שחורה היתה אס נערות שנע אחת לכל
 יכול אתה היאך וא׳ת כו׳ מגדת אסתר אין שנית נתולוס ונהקק קיא להאי ליה מדסמיך ודייקי דמגילה כפ״ק דרשו
 אלא ישראלית שהיא אומרים שהיו בהראל היו דלטורק כמה והלא היתה עם מאיזו אחשורוש יודע היה שלא לומר

היה לא לפיכך כן כמו אומרת וזאת ממשפחתי זו ואומרות מתגרות העכו״ס והיו רואיה כל כעיני חן שנושאת נשביל

משה אלשיך משאת

 אסחר צדקת על יורה זה וכל מוחם אחרי גס מלכות ושאר הגי לקחוה עד הלכה לא ברצון עושה היות לבלתי
 לבה שתה לא לאחשורוש נבעלת היתה מלבה לא כי שאר כי כ*כ המלך בה חשק איך א״כ וש״ת מוביליה

 ידי על המלוכה לה היתה שמה׳ כ״א המעלה אל נשארה וזו לפלגשיס שעשגז יד אל שבות היו נערות
 יהודי איש פסוק על הנז׳ מהטעם אחשורוש המלך והנה כו׳ חן נושאת אסתר ותהי לז״א המלכות בית

 מלמד אלעזר א״ר הן נושאת אסתר ותהי ובגמרא הוא אך חן מוצאת ולא חן נושאת או׳ אל לב בשום
 אין והנה . ע״כ כאומתו לו נדמית ואחד א׳ שכל היאהיתה רק הזולת בעיני חן מוצאת היתה לא לומר

 שהראוי קושייתנו לו הוקשו אך בכתוב דבר מזה נראה הסד של חוט כי יתברך מאתו הן עצמה על נושאת
 שהיתהעליה נראה נושאת מאו׳ אך חן מוצאת יאמר ולא הדבר יצא מה׳ איך ראיה ועוד פניה על משוך

 בכל אומה מאיזו איש כל אותה ובראות חן של משא יקר היה יותר כי ספק אין הלא כי התקשט' על
 מולדתו קורבת כ״א זה אין בלבו דן היה חן כך היתה וזאת הרואים מבעיני המלך בעיני חן למצוא
 יגדל מכירו שאינו שעם ממשפחתו קרוב הרואה כאיש כל מבעיני המלך בעיני חן מצאה כפלים כי בהפך
:אליה מאד לבו ויקרב חנו בעיני בלבד חן נושאת אסתר ותהי הנה כי רואיה

 בתולות הקבן ענין מה לדעת וראוי . ובהקבץ )יע( מסד וגס חן נשאה המלך בעיני אמנם רואיה כל
המלך בשער מרדכי היות אל שנית ראיה ועוד הבתולות מכל לפניו וחסד חן ותשא וזהו

 שהרי ועוד פה ענינו מה מגדת אסתר אין באו׳ ועוד מעצמה באה ולא אסתר שיתלקח מהיות כי שלישית
 ירא' עושה אסתר מרדכי מאמר או׳ ועוד לעיל נזכר המלך ויאהב ואדרבה מלבו יסירנה נוטה הדעת שהיה

 למעלה אומרו אל לב נשית דרכנו פי ועל מותר דברי שלא בראשה מלכות כתר שוישס אלא עוד ולא וכו׳
 שהקדים מולדתה ואת עמה את אסתר הגידה לא רק ראשה על הכתר שישים מסריסיה א׳ אל צוה
 עמה ואת מולדתה ואמר הפך ופה למולדתה העם השורה מקלקלת אהבה כי וכו׳ כתר וישם בעצמו הוא
 אין ע״כ המלך בשער מרדכי היות שעל נאמר ואם כושתי שהחשיב׳ ושתי תחת וימליכה אלא עוד ולא

 זה שבלעדי קשה לה מצוה היה שהוא מגדת אסתר כממלא' בעיניו ותהי גדולים מלכים בת שהיתה
 עליה שצוה הראשון המאמר מחמת תגיד לא לה ראוי בעיניו שהיתה יאמר או .ושתי תחת וזהו מקומה

 מורה מנדת אסתר אץ ,שאו ועוד .תגיד לא אשר ושתי והאחרת מלכה היתה זאת כאילו ושתי בערך
 המאמר על סמכה כי מגדת הישה לא שמעצמה המלכה תחת אמר לא ולזה מלכות בלי שמה בלבד
שהיה הוא המלך בשער יושב באומר אמנם .הראשון בתואר מלכים יזכרו כאשר המלכה ושתי או ושתי

לראש י 16 אלשיך ג



כה תרגום
 די רבא הגי ך.יםר מן ית ^לך!ן ארוס מדעם לכל ך1ץר עת_3ה רא מלכא לות להי״על

 )אןברת )טז( חזהא: ^ל ?עיני רחמין ךמץי?חא טיבו’ טעינת והןתיאה^ר נשיא ;טר למל;א

 ך_ךחא מלכותיה ית3 ן1אךר לביתי יתהז ואעיל לאתתא אחשיורוש י מר^א’ לות אכתר

 ת2 סלבא ורחם )יז< למרכותיה: י.עתא;שב בשר]א דמבת שחא’ הוא .עשיראה
 ד־דהבא מני^א ושוי בתולרצא מ;ל וטיבו.הדמוי רחמין ואטענת מתנכיז דהוו יאזנען מניל

 ךא?תר איקוגיו !ת תמי ואוקים' תשתי איקונין ת1ביתךמכיה’ן1מן_ר:ט וטרד דישה _על
 רבא משרדא עלגיא .ועבד לח(’ : ו#תי חלף יתהז ואמליך תנין מרסי _על ןתה' ואותיב

 ויהב _עבד לפלכיא כרגא שבוק והגית דא-סתר משתיא ליה בןרי והוה .ועבדוי רברבנוי לקל

 ומרדכי הניגא זמנא בתולתא ובאת^נשות ליט( :דמלכא ןדא כמסת וחולק מתיז ליה
את או^א מאיי! מלקא לה ע-יאל הוה ךוךא קזמנא /כ< : מלקא רתיב־בתרע’ ואזל מצלי

ע אל משאת
 פמנוהו פדים בפער יושב יליט כד״א ופר לראש

 להגדיל היה רה' כי למעלה כתבנו והנה לדיין עליהם
 גואלים ב' כי בהמן ה׳ נקמת לחת ואסתר מרדכי את

 הטבע בדרך שלא עלו כן ועל למעלה כאמור הוצרכו
 מגילת

 לא )טי( :אקתר תור שהגיע אחר עד נס להם שיטש׳
 יאמר דאשר הלשון וקש׳ .יאמר אשר את כ״א דבר ביקשה

 פאכת* הכוונה ונראה קשה הענין וגם עתי׳ לשון שהוא
 גמור באינם מעשיה שכל מחמת רק דבר שים ביקשה לא

 כדרך כראוי ובתמרוקים בבשמים עצמה מירקה לא ובוודאי
 מפי הן למלך מגיע הדבר היה ואילו באונס הנעש' דבי

 ראשה מחייבת היהה ניכר הדבר שהיה מחמת והן מגידים
 השרים לפני שיאמר איך מהגי תמיד מבקשת והיתה למלך

 שוס ביקשה שלא הכוונה וזהו המלך לפני אותה ולהתנצל
 המלך לפני שיאמר האיך היה בקשתה כל יק מהגי דבר

 שמקודם להפליא יש .לפניו וחסד חן ותשא )יז( : והשרים
 כתב זאח״כ מ! כתב ולא לפניו ההד והשא רק אמי לא

 ותשא >!תיב ואח״כ מכד כתב ולא חן נושאת אסתר ותהי
 תן ותשא לכתוב לו הי׳ לא דמקודס ועוד .לפניו וחסד הן

 נראה לזה .לאהב״ קודם הוא חן שהנשיאת ויאהב ואח״ס
 מטעם ברמז רק נכתבו לא נאסחר שנעשו נסים הרבה כי

 הנס נכתב כלא במה הטעם המפרשים כמ״ש המלכית יראת
 אין הס יאמר שלא המלכות יראת מכוס במגילה הקדוש

 ביוסף עיין להשס. רק עלי להם שעשיתי הטיבה מיחסי!
 אסתר לקיחת זהנ& למלך גדול גנאי שהוא נדבי מכ״ש לקח

 למיתה כמעט עצמה שמהרה עד גדול באונס היה בוודאי
 וכן לקטלא נפשייהו מסרן צנועות כתובות בריש שאמרו כמו

 בפרה כדכתיב בע״כ שנלקחה . וחלקה :הכתוב לשון מורה
 לדבק רצחה שלח למלך גדול גנאי היה וזה ראשה והוקח

 לחייבה שלא גדול מכד הוצרכה ולזה הריגה ונהחייבה במלך
 נעשות כשרוצה רק שייך לא וחן במלכות מורדי כדין מיתה
 הכתוב שרצון חסד רק שייך Ы להעניש שלא חבל טובה

 שהיתה עד גדול באונס היתה שהלקיחה ברמז להודיע
 . לפניו מסד והשא אמר ולזה וגדול רב לחסד צריכה
 עד הרבה עליה כעם המלך שלב חסד כל משא אמר כאילו

 שםי$ ו־אה בעיניז הוטבה כי אותה הורג הי׳ החסד שאילולי
 רק לחסד הוצרכה לא רואיה כל בעיני משא״כ ברצונה שלא
 נושאת רק כתיב צא לכך המלך אל אותה יהללו למען לחן
 חסידיו רגלי הש״י1 לישאנ׳ הזמן הגיע כאשר ולבסוף חן

 אחשורוש למשכב תבוא לא למען יעשה יראיו ורצון ישמור
 . ביאה בשעת תחתיה הכניסה ששידית בזהר שאמרו עד

 שהוא בכלה על אכה חן א׳ חלות מיני שני יש והנה
 חבייו על באיש חן עוד ויש תשמיש להנאת האיש לטובת

 חסד עמו לעשות בעיניו חן אהד איש שנושא כמלך או
 בוודאי נח לעובת והיינו חן מצא ונח כתיב בכקב״ה ואפי'

 שאהבתו הגס הנה־ גודל הכתוב ומספר הקב״ה לצורך לא
מאיש שיש אהבה ממציאות במציאות גדולה היה אסתר אל

1 אלשיך ד

משה ך ך
 סיפרו כנר באסתר והנה הדבר נהיה ה׳ מאת כי

 היות אמנס עלה גס עלתה הטבע הכך איך הכתובים
 שופטת הדעת אין במעלה הנולך בשער יושב מרדכי

דברה אסתר את המליכו שכאשר רק היה לא כי
סתרים

 כי הן כנשיאות אמר רק שייך לא כנשים אהכה כי לאשתו
 את שאהב ככתוב ואמר אותה אוהב חן נשיאות מחמת
 האהבה משיעור יותר הן לנשיאות קודם נס דרך אכהר

 . חן כנשיאות אהר להנשים ,אפי בעולם במציאות שיש
 היינו . הנשים מכל אשתר את המלך ויאהב אמרו זוהו
 אהבת על נאמר אהבה כי בנשים השייך האהבה מגדר יותר

 לשון נאמר בזכרים ‘דאפי דודים למשכב שלא אף הלביית
 הקד של חן היינו לפניו הפד ותשא אמר ואח*כ אהבה

 היתה לא מ״מ בעיניו חן שנשאה שאף הנס גודל ומשפר
 שהיה רק עמה לשכב להנאתו בעלה על אשה תן כנשיאו׳

 חן שנשאה שבשעה זה סיבב הקיבות בעל כי חכד של חן
 יבא לא למען לו שהיה הנשים שאר מתשמיש שבע היה כבר

 היא שמא ירא והיה משפחתה ידע שלא מחמת וגס עליה
 זרעו וזרע זרעו ויהיה תתעבר שמא ירא והיה משפחות מבוז
 נשאה ומ״מ עליה לכוא רוצה היה לא לזה משפחות מבוז

 אחר והחשד החן נאמר ולזה הסד כל .הן וזהו בעיניו חן
 האהבה כ■ להורות חן הנשיאות אחר שהאהבה אף האהבה

 הסד של ההן מצד יק הי׳ לא החן כי החן מצד היה לא
 מ״מ עליה שבא בש״ס האמור דיעה כאותו נאמר אם ואפי׳

 רק דודים למשכב אשה חן נשיאות לה היה שלא מוכרח הי׳
 תשמיש שכל אונם של תשמיש לה להרבות שלא חקד חן־ישל

 ירקרקת אסתר שאמרו כש״ס כוונת וזהו .לגנה אונס הי׳
 לומר בזה וכוונתם עליה משוך חסד של שחוט רק היהה
 בעיני ירקרקת היתה מ״מ יפיפיות נשים מד׳ שהיהה דאף

 שנא ולמ״ד חסד. בל חוט עציה משוך היה ומ״מ המלך
 הסיבות בעל כך שקיבב הטעם ר״ל הי׳ בנה וכורש אליה
 קדושה ניצוץ היה וע״כ ביהמ״ק את בנה בנה שכורש כיון

 האדם ששולט דיש דקהלת בקרא בגלגולים ומבואר באחשורו׳
 דקדושה באדם הטומאה האדם ששולט היינו לו לרע באדם

 הניצוצות להוציא כדי זה שהי׳ ממואב שבא דוד כגון לו לרע
 וכמז דטומאה לאדם חיות ר ישא ולא דטומאה באדם

 כורש ממנה שיצא לאחשורוש להנשא מסתר הזנרס־ כן
 לפמש״ל .שנית בתולות ובהקבץ )יט( : המקדש בית שיבנ׳
 מחמת הנ״ל מטע׳ הוא שנית הבתולות דהתקבצות נראה

 ירא היה כי עליה לבא רוצה היה לא מולדתה ידע שלא
 בוז בני בניו ויהיו משפחות מבוז היא ואולי תתעבר שלא

 הי וכ׳יז יופיה ותכחיש תתעבר שלא כדי וגס משפחו׳
 ליזון רק לו ,והית ישמור ו חסידי רגלי כי ה׳ מאת נס בדרך

 שלא לזה וראיה ינישוק ובחיבוק ביופיה עיניו ממראית
 למשככ שניות בתולות קיבץ ולכך יום שלשים עד למלך נקראת
 בתולות שקיבצו אף הכתוב כוונת וזה . זהלגשיס לנשים דודים
ומרדכי מלך למשכב אות׳ רצה ולא :!דיס למשכב שגיות

דודה



ב אסתר 25
 מלדכי ואת-מאשי מרדכי צוהלגלית “כאש■ ואת־/עטה מולדתה

 ומרדכי ההם בימים ־א :אתו באמנה היתה כאשר עשה אסתר
 משמרי המלך שני־מריםל ולרש נץצףבנתן בשער־־המלך יושב

רש״י
:המוח סם להשקותו . יד לפלת )כא(

משה שיך אל משאת
 היקה שלא מה אל חתר שאס עושה מלח לו הוקשה
 בשש כי משיה לשץ יצדק לא וכי׳ מולדתה מגדת

 של דבר על ההיא יורה אך הדבר היה העשה ואל
 היה ועדין וכו׳ טובלת היותה ענין והיא מעשה
 זר דבר ולא מעשה של אחר דבר שהיה לומר אפשר

 כי אתו באמנה אומרו כן נס לו הוקשה אך . כזה
 כי דבריה ב׳ היא אך אותה באמנו יאמר מהראוי

 מקיימת היסה העשה ואל בשב הנדה העדר לא
 עיישה אסתר מרדכי מאמר כל גס אס כי מציתי

 עישה ה שהית בדבריה בין וזה מעשה של בדבר גס
 בקטנותה שהיא אותה אומן היותו בזמן שהיא באמנה

 שהישה ממש אתו בהיותה עישה שה־הה מת בין
 אמר כן ועל מעסה ומשמשת וטובלת לנדותה סיפרת
 אומנה במציאות כלומר בודד לשון שהוא באמנה

 כאשר ונס ישאנה סנ# אותה אומן היותו בזמן שהיא
 האומר לשיטת ואזיל כשגדלה אתו בהיותה היתה
 . לבית אלא לבת הקרי אל לבת לו מרדכי לקתה

 אומר בו ונדקדק הכתוב לפון בהתכת יתכן עוד
 אך במאמר. ויצא בצווי נכנס כי ונו׳ מאמר את

 מרדכי כונת עיקר כל כי הנ״ל טעם לשי כו׳ הוא
 בל עמה על היה תגיד לא אשר עליה צוה אשר
 לא עמה על גזרה יגזרו ואס היא יהודית כי ידעו

 כי באומר׳ להציל שתוכל באופן הכלל מן יוציאוה
 לה קרה כאשר ברעה אשתו תהיה למלך היא חרפה

 ידעו אס מ.תא״כ וגו׳ ועמי אני נמכרנו כי באומרה
 ולא מתחלה הגזרה מכלל שיוציאוה היא יהודית כי

 הב' לטעם גס היא ועד״ז כנ״ל. פה פתחין לה יהיה
 ■שלא בציותו דרכו שע״פ אלא שנתב כמו רז״ל של

 לומר מולדתה הגיד שלא להג״כ אמר עמה את הגיד
 השררה מן בירח להיותו היא מרדכי דוד בת כי

 מולדתה ואת עמה אה אסתר הגידה לא למעלה וז״ש
 א ה ואגב עמה על היא וראשונה בעצם העיקר כי
 היה שמרדכי אתר זה לפי והנה .מולדתה על גס

 להגיד תוכל הלא לשררה ותגיע ך1המ בשער יושב
 שעם כבר כי היא למרדכי קרובה כי לומר מולדתה

 עמה הגיד ולא עבר חלף השררה מן בירח היותו
 עד היה י:•די כי נודע היה לא מרדכי גס הלא כי
 אתר גס כי אמר יהודי הוא אשר להם הניד כי

 אץ עכ״ז שררה לו שהי׳ המלך בשער יושב שמרדכי
 זה כאלו מרדכי קרובת שהיא מולדתה מנדת אסתר
 עמה ואת היא זה ואגב ראשונה הוזכר ע״כ כי עיקר
 העם על היה ותי בצ מרדני כינת עיקר הלא וש״ת

לשררה שהגיע עתה גס ומה עצמו טל אמר ואגבן
כטלה

 ראה אמר .במעלות עלה פיה ועל מרדכי על טוב
 שנית בתולות בהקבן הלא כי היא כן לא כי נא

 ומרדני כבר להמליך המלך בעיני היטב איזו לראות
 רק עלה אסתר ע״י לא כי באיפן המלך בשער יושב

 גש וש״ת יהידי הוא באשר בטבע שלא יתברך מאתו
 הגידה שלא גס כי אילי להגדילו עליו דבר׳ שלא

 הגדיל למלך קו־בהו ובהודע הגידה אח״כ כשלקחו׳
 אסתר אץ עתה גס הלא כי היה לא זה גס אותו

 מולדתה מגדת היתה לא ואס עמה ואת מולדתה מגדת
 אל הנוגע ולהיות קירבתה על לגדולה העלוהו היאך

 מילדתה פה הקדיס מולדתה הנדת ענין הנישא
 מרדכי להיות כי מרז״ל כתבנו למעלה והנה לעמה
 איפה וא״כ תגיד לא אשר עליה צוה השררה מן בורה
 הבורח אל הטיבה כמדתו עשה יתב׳ שהוא אחר

 ישיבה לו והקנה ויעלהו אתריו שתרדוף השררה מן
 ביד נתונה הרשית זאת אחרי עתה המלך בשער
 והעלוהו הסבה בטל׳ הלא כי מולדתה להגיד אסתר

 לבלתי משמרתה על העמיד למה ומעתה מעצמם
 להמן נמכרנו עד שהסתיר׳ היה כאבר דבר הגיד
 באמנה כאשר עושה אסתר מרדני מאמר ואת לז״א
 מאמרו מקיימת היתה אתו באמנה כאשר פי לימר אתו
 ולפטרון לאב לה שהיא למה רק סיבה השקפת בלי
 עליה ציותו סיבת אל לבה שתה לא עתה גס כן

 דבררקשתהביל ותגיד צוותו סיבת בטלה הלא מר ל
 שוס בלי חמיה בדרך מאמרו לקיים מגמתה מעייני

 הטעמים פי ועל אתו באמנה ה־תה נאשר השקם׳
 יאמר ההגדה העדר על למעלה שכתבנו האחרים

 המן את העלות טרס כי יתברך אל חסד נא ראה
להאבידו ואסתר מרדכי את העלה עונינו למרק

. הנה כי
 כבר אסתר חזמע גמר היה כאז . בהולות ובהקבץ

 מפאת ולא וכו׳ יושב ויהי עלה ומרדני
 אין הלא כי בטבע ולא הדבר יצא מה׳ כ״א אסתר
 תאמר ושמא עלה ידה שעל לומר ונו׳ מגדת אסתר

 לא ני היא מנדת תה ה לא שהמליכוה שאחר מה כי
 האמללים היהידיס מזרע שהיתה לגלות כבודה לפי היה

 שאת רק היה לא כי אמר ע״ז בגלות ושפלים נבדה
 באמנה כשפלותה כי וכו׳ עושה אסתר מרדכי מאמר

 ולקייס למלכות הגיע: אחרי גם שיתומההיההכן אתו
 יאת ז״ל רבותינו אמרו והנה .הדבר עשתה מאמרו
 שהיסה דרב משמיה לימא בר רבה אמר וכו׳ מאמר

 בחיקו ויושבת וטובלת אחשורוש של מחיקי עומדת
כי זה לומר הביאום ואפשר .כאן עד מרדני של *

2 אלשיך ד
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 משה אלשיך משאת

 אמרה כי וגו׳ עליה צוה כאשר לז״א הסבה בסלה
 וזהו לעשותו ראוי הצווי בכלל זהיכיון גס אס ימנע לא

 עמה על היה העיקר ואס מרדכי עליה צוה כאשר
 מאמר רק היה לא מולדתה ואת ואמר כגמר ומה

 אפילו מרדכי מאמר ואת עכ״ז עתה וכ״ש בעלמא
 מפיו שיצא בעלמא מאמר רק צווי דרך היה לא

 דבר שהאו׳ שאז״ל מוסר ע״ד והיא וגו׳ עישה אסתר
 עד לגלות ר הס שיגלה לו יאמר לא אפילו לחבירו

 לאמר למשה נאמר ,ופ פ׳ בכל ע״כ כי בפירוש שיא״ל
 כי מולדתה עתה גס להסתיר הדבר יצא מה' וגם

 נודע היה ואלו וגו׳ בנתן קצף וגו׳ ההס בימים הלא
 כי או׳ היה למלוכה קרוב מרדכי כי המלך בשער

 ההוא הארס להשיל מרדכי ובין המלכה בין היהה עצה
 מרדכי את להכניס ות:ש בנתן את הכרית למען

 המלך ששם על כי מרז״ל האו׳ לדעת או במקומם
 ישובו שלבל יאמרו עשו ושע״כ במקומס מרדכי את
 על הדבר נעשה מרדכי את ויוציאו וכיוצא סניגורים ע״י
 יבא ובזה מולדתה הסתר ע״י היה טוב טוב כן

.תר והמא הקידס עם הכתוב קשר
 וגו׳ המלך בשער ישב ומרדכי ההם בימים

 קצף ההם בימים יאמר מספיק היה הנה )פא(
 ומרדכי הקדים למה וגו׳ ויודע וגו'

 במקומס מרדכי אח המלך העמיד כי ארז״ל וגו' יושב
 להורות הכתוב גא יתכן עוד ונו' בגחן קצף וע״כ

 כי אליני להטיב ית׳ השגחתו גודל ישראל בני את
 מסעודת ישראל שיהנו המן הכן אשר בהכנה הלא

 הסכימו כאשר כליה ישראל ח״ו ונתחייבו אחשירוש
 כאשר לישראל להצר מעותד היה חזית במדרש רז״ל
 יגדל צריך היה לעשות ידו לאל ולהיות אח״כ עשה
 העלהו מפלתו להגדיל שכדי רז״ל מטעם או מאד

 יתברך הוא עשה ומה היה גולייר יאמרו שלא תתלה
 א' דברים בב׳ מפלתו הכין לה לגד יעלוהו טרם

 ב׳ .והסתר מרדכי הס טוכריו את במעיה להעלות
 נכון > על גדולתו תבא ואח״כ מעתה הען לו להכין
 ראשונה כי והוא נעלה מאד לכך כי מגבוה לנפול
 אשר ההוא במשתה כי נפלאותיו ככל יתבנך עשה

 הדרך לו יכין עצמו הוא שם ישראל את ה;,טיא
 שעי״כ ושתי את להרוג יען שם פי פנו את ליטול

 מגילת
 ;־את גינתה ואם המיך נפער יושב היה רודה
 ס5ג> צא מקוש ומכל צמאיד בעיניו חשובה היפה

3 אלשיך ד

 הוא משתה ע״י ארצה להפילו תחתיה אסתר תמלוך
 כאשל להפילו אוהו תזמן והיא להפיל׳ ישראל את זימן
 את וגס אסתר את ית׳ הוא המליך ואחרי נס״ד יבא

 מפיליו גדלו הרי המלך בשער והיה הקימו מרדכי
 מה העץ את לו להכין >סיך עתה המן של יו ועוכר

 כדי אדוניהם מל מבדים הקציף יתברך הוא משה
 יבא שעי״ש הזשרוטת בספר ויכיזב מרדכי שיגיד

 למרדכי המן עשה אשר המן הנה ויאמר חרבונא
 למרז״ל גם המן בבית מומד המלך על שוב דבר אשר

 שע״כ והרש בגתן כנין היה המן בעצת כי שאמר
 סיבי וחרש בגתן שמנין נמצא מליו תלוהו המלך א׳

 את המלך גדל הדברים אלה ב׳ אתר המן תליית
 ומרדכי ההם בימים וז״א מפלתו שהוכן אחר המן
 וגס אסתר מלכה שכבר ההם בימים כלו׳ וגי׳ יושב

 התופש' וזהו המלך בשפר יישב הוא גם ומרדכי
 דבר♦ בסס: ויכתב ונו׳ בנתן ק׳נף ומרדכי של הוי״ו

 האלם הדברים אחר הפן הוכן שעי״כ וגו׳ הימים
 אחר שישמן וגו׳ גדל הטן והכנת עוכריו הקמת שהם

 אל טעם לתת שבא לזה קרוב או .סכינו שהושהזה
 המלך בשער ויושיבהו ה׳ הקימו אשר מרדכי גדולת

 רודכת כן שע״י גם כי השררה מן בורח היותו עם
 להתוודע שלא טוב אדרבה כי עו״ג בשער לא אחריו

 ומרדכי וגו׳ ובהקבן למעלה או׳ אחרי ואמר כו׳
 יתברך הוא העמידו למה תדע עתה אמר וגו׳ יושב

 כי ע״י המן עת שנתגלגל למה במעלה מלך4ר נשער
 מרדכי ה־ה נמשורוש לסעידת מוליכם המן בהיות

 להיות ההם בימים כי כן ויהי •לכו שלח להם צווח
 ויודע ונו׳ שקצף נתגלגל המלך בשער יושב מרדכי
 ואח״כ המן מפלת פךז והיה וגו׳ למרדכי הדבר

 נגחן קצפו אמר ולא קצף ואו׳ . כאמור וגו׳ גדל
 אמר שהא׳ באו׳ רז״ל תירצו זה כי אחשוב ותרש
 בא בעינינו שינה ראינו לא זו שבאת מיום לשני

 ומשמרתך משמרתי אין והלא ח״ל כי׳ בספל ארס ונטיל
 ממונה ואני א׳ עבודה על ממונה אתה ופרש״י שרן

 המיעןוהא' היה הא׳ כי הנה וכו׳ אחרת עבדה על
 הא' כי יורה וכו׳ משמרתי אין באו' אור,ו דוחה היה
 השני את אחריו ומשך הרע לעשות קצף אשר היה

 או* יתיישב ובזה ומשמרתך משמרתי אשמור אני באו׳

קצף □קרי□
 אחר גדול לנש בעיניה נמשי כיה אדרבה כי

: איבת כנהג עמס נוהג איט
נמרדשי



ג ב אסתר 25
 למרדצי הדבר ויודע » אהשורש: במלך לד לשליה תבקשו האף

 •יבקש ־; :מרדכי כשם ימיך אקתך ות^מר המלכה לאסתר ועד
הימים דברי בספר על־־עץיויכתב שניהם ויתלו וימצא הדבר

— т •- т т •• •־■־ т ע • •• - ••А ן •- V• : •• т•• < י >

:המלך לפני
..г . ,־‘־י■•■ ,״V׳ , .

 בך את-המן אחשורוש המלך גדל האלה הדברים אחר! גא
 אשר כל־הש׳רים את־יקאומעל המדתאהאנגיוינשאהווישם

 ומשתחוים כךי>ים המלך אשר־בשער המלך וכל־עבדי' נ :אתו
:ישתהוה !לא .יכרע' לא ומרדכי המלך צוה־לו כי־כן ן6לה

רש״י
 מכיר מרדכי שהיה יודעים ואין סורסי בלשון לפניו דבריהם מספרים .שהיו למרדכי הדבר )כב(ויודע

 :למלך מרדכי כעשה .הטובה הימים דברי בספר ויכתב Г)» הגזית: לשכח מיושבי שהיה לשונות בשבעים
שהקב״ה ג .כמן את וגו׳ המלך גדל :לישראל לתשועה להיות זו רפואה שנבראת .האלה הדברים אחר )א( ג

 - ומשתחויס כורעים )ב( : עליהם המכה שיביא קודם ישראל של למכתן רפואה בורא
חכמים שפתי

המעכס כבא כד גדלו כלא הכתוב לנו העיד מה דק״ל ג : יעקב עץ בסגר ררש׳י כתוב כך הבירור על לעמוד לו

משה אלשיד משאת
 את שמשך אלא קצף אשר הוא כי יחיד לשון קצף
 השוה הצד כי הסף משומרי באו׳ יכוין וזה עמו חרש

 בשמירת אך הסף משומרי שניהם כי הוא שבהם
 משומרי יחזור או . חלוקות עבודות יהיו הסף
 :שיה משמרת; אין בי בגתן לא אך תרש אל הסף

 וגו' הדבר ויבקש וגו' למרדכי הדבר ויודע
 א׳ כל אדם יאמר בל ונחמד נאה מוסר לנו הורה

 ידרוש וה׳ עצמו וטוב שלום אחר ידרוש
 פניו שם שהאדם עוד שכל בהפך הוא כי הכל שלום

 בו כיוצא רעהו וגס רעהו את ולא עצמו להטיב׳אל
 אדרבה כי מהם אחד את מעיב הקב״ה אין אז

 נענה הוא דבר לאותו צריך והוא חברו על המתפלל
 בעד בהתפללו איוב שבות את ה׳ וישב א’כד תחלה
 הכוללת כמוך לרעך ואהבת מצות איפה ואיה רעהו

 שניהם יחד ואסתר מרדכי כי אמר כלה התורה כל
 להטיב מסתכל היה א' שכל זו מדה בטוב החזיקו
 למרדכי הדבר ויודע וזהו לשניהם הטיב וה׳ לחברו

 רצה ולא לו שיטיב למלך מגיד היה זולתו היה ואס
 להטיב המלכה לאסתר ויגד אסתר את להטיב רק
 וכראו' מעצמה שתאמר המלך בעיני חן שתמצא לה

 מלהטיב בטובת׳ יותר חסן שהיה מרדכי חסד אסתר
 למלך אסתר ותאמר חסד היא גם עשתה לעצמו

 כי באחרונה היה כאשר לו שיטיב כדי מרדכי בשם
 מה לב לשים ראוי והנה מרדכי את גדל זה ע״י
 טובה להחזק דרכו שהיה אחשורוש למלך היה זה

 שנמצאו מטובות א׳ זו כי וכמשז״ל לו למטיבים ולהטיב
 לא מרדכי בשם אסתר לו אמרה כאשר זה למה בו

 מעיניו שנתו שתידד עד זה על וגדולה יקר לו עשה
 כתוב וימצא וגו' הזכרונות ספר את להניא ואמר

4 אלשיך ד

 יקר נעשה מה כמתמיה ושאל וגו' מרדכי הניד כי
 הגדולה יחישנה בעתה טוב טוב והלא למרדכי וגדולה

 ותאמר שאו׳ לפרש נדחק המתרגם והנה והכבוד
 מרדכי בשם או׳ אין כי מרדכי בשם למלך אסתר

 וז״ל הכתיבה אל אס כי אסתר אמירת אל חיזר
 מרדכי בשם ואיכתיב למלכה אסתר ואמרת המתרגם

 שיגיד למרדכי אומר אס ל׳ אוי אמרה כי ואפשר
 מרדכי את ויחזיקו ימצא ולא כשיבוקש אולי כי למלך

 לרז״ל גס ומה למלך ראשו את ואחייב דבה למוציא
 מסתירים היו במים נחש והטיל גבריאל בא שאלמלא

 ימצא שאם אומר לא אם לי ואוי בדאי וימצא הדבר
 כליותיה יעצים כן על מבעליו טוב מונע אהיה כדבריו

 מרדכי בשם אסתר כ״א למלך ויגד מרדכי ילך שלא
 המלך סופרי בבוא כדבריו ימצא אם אמרה כי

 נודע איך להם ואספר יבואו אלי אז בספר לכתיב
 להם ואגיד דברים של אמיחן לכתוב הדבר אלי

 עמו וייטב למלך יודע כך ומתוך מרדכי הגיד אשר
 מרדכי שמע הזן לשמע כי אימר כן ימצא לא ואם
 והנה המלך אל הלך ולא לי הגיד כן ושעל יאשם ולא

 להגיד מרדכי בא שלא א' דברים שני ראה המלך
 אלי בא לא מאשר עשה להנאתי לא בלבו אמר למלך

 נול׳ אינו וע״כ עלי חולה שאינו יורה לאסתר 'כ״א
 עלי חסה אסתר ואלמלא לאסתר אמר רק אזני את

 להיטיב אות' רוחה נדבה מעצמה היא כי מת הייתי
 ע״כ כי בעצם הדבר אליו נודע לא כי שנית . לי

 בשם בעלמא לבדה אמיר' רק הגדה הוזכרה לא
 עמו נעשה לא וימצא הדבר כשיבוקש ע״כ מרדכי

 לכתוב המלך סופרי כי אמרנו כאשר ויכתב כ״א דבר
 בלי ואז היה איך שהיה מעשה שין ודור שואלין דבר

ספק



כז תרגום
 :בטוביה בכית ?סיפא למקבליה אחשוךוש בטלויא יךא; רלאוישיטא טלבתא לאסתר דמטול

 לאסתר והו.י': לישגין ?שבעין 'למללא הכיס כהוה .על 'לכבלני פתגקןא ואשתט־ודע )כיב(

 וא״בתנח פתג?זא 'ואהיע )«< ן מלךכי שום _על ]אתבתיב למל;א' אסתר ואמרת טלבתא
 קדם'עלקא:;זא’תךיך למחקרי אז'דבךני בסברא ]אחבתיב .קי?א סלויהון'.על ואצטליבו קשוט

 ה?ןן י הלא: אגירת ]כן על^א1 ?ל לבון .קדם לינא מדת •"עלת האלין פתגמיא }תר )א( ג
 שמא בכי כען 'ןד<א מוקדשך בית בען לבטלא לירושלם שושן מן ';חת רשיעא

 כולא .על רב רט;ייה לישיעא "עמלק ביר א.גג מזלעיית י די למדתא בד המן !ת אחשורוש

 אשוזמודע לאז כדו .עד _עלמא מרי עניז דיאעמיה רבלבנ;א ויל מעלוי כורסיה :ת ותקין

 מףה.על אתפרע בן בתר ושן יאז_עמט ל?ל רשתמולע .יתלבלב די .עד מני פסיקו בעלקא
 בתלע די של;א .עבדי ו;ל )ב( .ישראל: בית לעמא ואבהתוי איהו .יעביד די כל'.עקתין

מלכא כן_פקיד״עלוך.י ארום להיןן ליה וייגדין בהתה הקים' ליי לאנדרטא' עזנין טלניא בית

י^לשיך משאת
 מרדכי הגיד אשר כתוב שנמצא מה הכתיבה ספק

 במלך יד לשלוח בקשו אשר וכו׳ ותרש בגחגא על
 רק הזכירה לא שמה שאת א׳ הכל תקנה כי והוא
 לא איך להורות הב׳ ועל .בלבד מרדכי הגיד לשר

 מה למלך הגיד לא המלך להנאת עושה בלתי להיותו
בקשו ותרש בגתן הכתיבה ולא הסדר היפכה עשתה

 ע״ד מרדכי שהגיד לא המעשה סדר כמספר נראה
 ישעו כל כי יורה עתה אך המלך נפש ממות הציל

 כי וזהו המלך על מס להיותו היה בהגידו חפץ וכל
 היה מרדכי שהגיד מה כי כלו׳ וכו׳ מרדכי הגיד

 לא למען אחשורוש נמלך יד לשלוח בקשו אשר על
 כתוב וימצא כאשר וע״כ ידיה׳ במלך הרשעים ישלחו

 אמנם וכו׳ וגדולה יקר נעשה מה לאמר המלך נחרץ >זז
 וישם הג׳ ובפעם הגדילו אשר גדולתו על וינשאהו ראוי' ההטב׳ בלבו,שאין היה כ״כ הדבר בהכהב
 ,באו ודקדק אתו אשר השרים כל מעל כסאי את היו אפר לראות לבו שת שלא כתבנו כאשר למרדכי
 כל מעל אמר ולא השרים כל מעל כסאו אח־ וישם לפני הימים דברי בספר שויכתב היות עם כותבים

 כסאות לסדר המלך דרך הנה כי יאמר השרים כסאות הדבר על שכנגדו המן את הגדיל ואדרבה ממש המלך
הימנו למטה הב' וכסא בראש שבכלם הגדול לשרים :בס״ד נבאר כאשר

 זה א' כסדר כלם אך הזה הדרך על והד׳ הג' וכן המלך עבו* וכל וגו׳ האלה הדברים אהר
 וזה ראש־ן זה בהיות רק ניכרת המעלה ואין זה בצד

 נסאו שהיה מעלתו היתה לא כי אמר בהמן אך ב׳
 נס יהיה במעלה לו השני כסא בצד הסדר בראש

 אשר שהכסא כ״א רעהו בצד כסאו על בשבתו הוא
 מכסא למעלה היה לבד לא עצמו הכסא בה ישב

 שהעמיד עצמם מהשלים למעלה גס כ״א לו השני
 השרים כל מעל היה עצמו שהכסא גבוה במקום כסא!

: כסאיהם על בשבתם עצמם
וגו' כרעים המלך בשער אשר המלך עבדי וכל

משה

 היה המן הנה בלבו ויאמר נפשי חחי ידה שעל שגרם
 במלכות ראשונה היושבי׳ ומדי פרס שרי .משבעת קטן

 ושתי את להמית היתה לא ממנו הגדולים עצת והגה
 עשתה עצתו כי ראותי ואחרי לבדו ממוכן עצת כ״א

 תחת בעצתו שמלכה מי ע״י בגללו נפשי וחיתה פירות
ויהיה כלם על כסאו אפים הדבר טוב כן על ושתי

שיבוקש האלה הדברים אחר וזהו שבעתם על גדול ה״פך רק מרדכי והגיד אחשורוש במלך יד לשלוח
את המלך גדל אסתר ע״י המלך וניצול וימצא כדבר אשר יכו׳ מרדכי הגיד אשר הקודם אל המאוחר מן

המלך פני רואי ז׳ הם אתו אשר השרים כל על המן היה כסדרן הדברים מכתבת היתה שאס והיא בקשי
 כי על המלך שרי כל על אמר ולא אתו אפר וז״א

 כתורת לא אשר ולהיות מעצתם טובה היתה עצתו
 היו אפר רבים פריס מעל איש להרים המלכיות דתי
 כי גם ומה הדרגה בלי א׳ הימנר־פעם למעלה כלם

 לאט הגדילו ע״כ המלך על הפאר כל לבב יתחמץ
 את אחשורוש המלך גדל ראשונה הדרגות בפלש לו

פנית הדרגה ואח״כ בתחלה היה אשר על שגדלו המן

וגו׳ אשר
 מעלת תבא סיבב ית׳ הוא איך למעלה כתבנו הנה

שהוכנה ואתר ואסתר מרדכי מעלת אמר המן
 פסוק על ככתוב והרש בגתן ענין ע״י להמן הען

 מקראות של פשוטן ע״ד אמנס כו׳ ומרדכי ההס בימיס
 לגדל אחשורוש המלך דעת על עלה מה לב לשית ראוי

 המלך כי כתבנו כאשר היה אך מיומיס היום המן את
 אל ותרש בנתן עצת בהגדת ההטבה מייחס היה לא

 איזו בלבו המלך עכ״א המלכה אסתר אל כ״א מרדכי
 צוה כי יאמר ראוי היה ראשונה כי לב לשים ראוי מהיות׳ למעלה אין כי אסתר אח אעלה יתירה מעלה
 כי יאמר ואח״כ . וישתחוו יכרעו לפניו המלך מלכותה סיבב אשר את במעלות אעלה אך מלכה

כן סתרים מגילת
 דלא יהודי לי עשה מה חזי ישראל כנהת אמרה גמגיל׳ שנכתב הדבר קשה .ישתחוה ולא יכרע לא ומרדכי )כ(

 בש״ס חשכו הרי וכו׳ מרדכי מיניה דנפיק לשמע! דוד קטלי׳ ולאהשתחוה. כרע לא ומרדכי לכתיב לו שהיה בלשוןעהיד
 יעשה הצדיק במרדכי קשה והדבר השתחוה. שלא על לגנות בי׳ ואיקני השהחוה לא שמרדכי מה באמת כי נראה לכן

 עושה שכשהצדיק כתב לאיוב בהקדמתו הרמב״ן אך . כזאת אמרו דהא חטא כמעט הי' ישראל לכלות שרצה עד כהמן
דבי & ךטי^א ך



ג אסתר 2ז
 אתה מדוע למוץכי המלך אשר־בשער המלך .עבדי ויאמרו :
 שמע ול^ לום יום אליו באסרם תהי ד :המלך מצות את י עובר ;

 להם כי־הגיד מרדבי דברי היעמדו לראות לחמן תגידו אליהם
 ה■ ומ^תדוה מו־דבייבלע כי־־אין המן ה.וירא :’יהודי אשר־הוא

בי־הגידו לבדו במרדכי ;ד לשלח בעיניו יתבז :המן'חמה תמלא

רש״י קרי כאטרם
שלא האומר .מרדכי דברי היעמדו )ד( :ישההוה ולא יכרע לא ומרדני לפיכך אלוה עצמו שעשה

משה אלשיך משאת
 השחחוה לא שבנימן והשיב לעשו השתחוו אבותיך מקיימים ואח״כ מציה החלה כי כסדר שהוא עפו כן

 באו׳ מאמרם מתוך בכתוב רמז שזה ואפשר לעפו שעם ויתן וגו׳ כורעים היו כי המעשה יקדים ולא
 מה עובר אתה מדוע יהודי להיותך אס שאמרו כי יאמר מהראוי כי ועוד . המלך לו ציה כן כי

 בנימין כי על הוא ואס אבותיך מכל אתה נשתנית לשון וגו׳ יכרע לא או' ועוד . לו ולא להם צוה
 פה כי דומה הנדון אין השהחו׳ לא ממנו בא שאתה אין אך . ומשתחוה כורע איננו אמר ולא עתיד
 וזהו שם מש״כ ראשך את ותחייב המלך מצות הוא השרים כל מעל פכסאו המלך שרי שבכל לגדול כי ספק

 מל אם לומר לו רמזו דרכם וע״פ המלך מצות את אך לפניו מכרוע מהם יבצר לא המלך צווי שמבלי
מפני תעש אל עושה אהה משנאתו או גדול היותר ידים פשוש שהוא להשתתו׳ גס היה המלך שצוה מה

 לכרוע המלך ויצו אומר היה אס כ״ע ורגלים
 כורעי׳ היו המלך עבדי שכל ואח״כ להסן ולהשתחות
 היו לא המלך צווי מבלי כי נראה היה ומשתחוים

 כורעים שהיו תחלה באומר אך לפניו כורעים אפילו

 משחחוי׳ אומר על המלך לו ציה р כי או׳ ומשתחויס
 עופי׳ היו מתחלה גס בעלמא כריעה כי מניה דסליק

 כס מרדכי שע״כ בבגדו ע״ג שהניח ארז״ל והנה
 אומרו יתכן ובזה לפניו כרוע לבלתי מנגד נפשו

 לשים הרשיע הוא כי והוא להם אמר ולא לו צוה
 לו כ״א שיכרעו צוה לא הפלך כי להכשיל ע״ג

 אל כ״א צוה מלת אל חוזר לו אומר אין כי לעצמו
 ולא כלומר להמן ומשתהויס כורעים צוויו כי הפעל
 ומה שעמו לע״ג לא המלך לו צוה כן כי לצלמו

 ומשתחויס כורעים המלך עבדי וכל וזהו ליהודים גם
 כי כלו' לו צוה כן כי עצמו מצד להמן כלו׳ להמן

 לו לעשות צוה הנזל וההפתחוי׳ הכריכה שהוא כן
 רק המלך לב הי' לא כי שלו לע״ג לא אך המלך

 ולא ישתחוה ולא יכרע לא ומרדכי כן ועל עצמו על
 מרדכי להיות לא כי לומר וכשתמוה כורע איננו אמר

 היה המלך בשער ישיבה לו שהיה מעלה ובעל שר
 כ״א היה לא אפילו אס כי השתחוות לבלתי מתגאה

 אעפ׳'כ לבדו שמו כ״א מפלה תואר לו היה לא מרדכי
 ומה מחיקו ע״ג יסיר אפילו ישתמוה ולא יכרע לא

: איתנהו דתרווייהו מתה גס
 המלך בשער אשר המלך עבדי ויאפר!

וגו׳ למרדכי
 יהודי הוא אשר להם הגיד כי את״כ באומ' הנה

 מדוע אליו באומרם תשובה להם שהשיב מורה
 הוזכרה לא זה למה הוא התימה ומן וגו׳ עובר אהה

 הנה כי יהיה אך שאלתם הוזכרה כאשר הפובתו
 הנה לו והשיבו מישראל שהיה להם שאמר סרז״ל

6 אלשיך ד

 : היא מלך מצות כי היראה מפני אס כי הכבוד
 אליהם שמע ולא ויום יום אליו באמרם ויהי

וגו׳ ויגידו
 מצות ישראל איש בעבור היהודים אויבי דרך הנה

 למלך ראשו את לחייב למלכות להלשיגו המלך
 וגס יהודאי די קורציהן אכלו די כשדאין נוברין כענין

 יום האריכו אלה אך יום אחר יום להס יאריכו לא
 ויגידו אה״כ אם וגס וגו׳ מדוע אליו אומ׳ שהיו ויום

 לייחס מקום היה והגה אחשורוש למלך ולא להסן
 כ״א הוא כן לא כי ואמר אותו אהבתם אל הדבר

 ויגידו וגם אליהם שמע ולא ויום יום אליו באומרם
 בחסידות מתנהגים להיותם לא למלך ולא כלו׳ להמן
 כי והוא מרדכי דברי היעמדו לראות רק הדבר היה

 כורעים'ומשתחויס היו שהם בראותם קנאה לבשו
 עליהם עצמו מגדיל שיראה ישתחוה ולא יכרע צא והוא

 יצא כי בצע ומה יהרגנו הנה למלך נא׳ אס ואמרו
 וישתחוה יכנע היה חפן וכל ישעם כל אך בשפשותו

 שעבר מה על יהרגנו המלך כי נס אותם ינצח ולא
 להמן הגידו ואח״כ ויום יום והפצירו סירבו ע״כ
 אליו באו' כי מרדכי דברי היעמדו לראות למלך ולא
 כמעשיהם ויעשה ויכנע אוזן ישה אפשר ויום יום

 יפוג כי המן את בהגיד וגס כהס גאותו וישפיל
 יסת ואולי המששמ׳ ורבה אפו בזעם לפניו נעבור
 שלא באופן למלך יגיד פן מיראה ויסגוד ויפול מפניו

 שהוא יהודי הוא אשר להם הגיד כי דבריו יעמדו
 גדולים שרים והמה בס משלו עבדים ובסוי בזוי מעם
 מהם חשוב יהודי הוא באשר כי בדבריו יורה והוא
 . והשתחווה מלכרוע יעבור שלא לעשות התנכלו ע״כ

 הלא כי לב בשום והוא וכו׳ להם הגיד כי יאמר או
 כי יאמר ראוי היה ולא יהודי היותו היה נעלם לא
שעל כלו' יהודי הוא אשר על כי להם הגיד כי אס

Р



כה תרגום
 ואימן פלח _עכד ליה הוה די _עלי לה?ון סגיד ודוח ולא לאנדרטא גרוין הוה לא וקורדעי

 מהיין ל$ךך?י ךמל?א פלמרין דייבתרע מלכא .עניי ואהיו‘00 דלחם: בטודקוא ליה

 מנהץ ל.3ןלא?ק נייוקוא יו^א' לותיה במללותהון נהוה )י( :ךסל?א תפקדתא אה״עכריגת
 די להון הוי אדום דחמן פתגמי י קבלץ’_ ^ל ןןךך;י פתגמי ה.ית_קימון למחזי לחמן וחיויאו

 הקים די ולענדרטא לחם בטולמת ליה דאזיבן .עבדיה לתה _על גיד6 הוה' לא להקזן
 ה$ן !חזא )ר.( ליה; גחגין פלחקיולא לא ויהודאי יהוו־י דהוה _על גתין הוה לא בדותה

 : רתחא ז־מךדכי .עלוי דומן ואתמלי ליה מגיד הוה 'ולא לאנדרטא גחין ?דרכי לית $ןרום

ומרדני תיאר'ליה אדרם לחורוהי’? מרדכי !ת למקטול י1ןד לאוישטא נןדמזיי חוף ותה 0)

משה אלשיך משאת
 נראה יהודי הוא אשר אומרו אך לו ישתחו׳ לא כן

 אמרו כי כמז״ל הוא אך י יהודי היותו להם שמחדש
 שלא והשיב השתחוו כמוך יהודים אבותיך והלא לו

 אשר מבנימין היה כי ההם האבות בין הוא היה
 יתכן האם לומר חמתם הגדיל וזה לעשו השתחו׳ לא
 וזהו היהודים משאר זולתו ולא לבדו יהודי שהוא לו'

 בשום יאמר או .אחר ולא הוא כלו' יהודי הוא אשר
 אן בדברי' צודקת עמידה אין כי היעמדו אומ' אל לב

 אוני מצותו שעבר למלך נא׳ אס אומרם כי הוא
 ולא המלך בשער יושב שהוא מגדולתו בהורידו יענשהו
 בידו או מלהמיתו ימיש שלא להמן וינידו ע״כ ימיתנו

 להצילו לו היעמדו לראות הוא והטעס המלך ע״י או
 אשר אומר אס יהודי הוא אשר להם שאמר הדברים

 לו יעמוד אס כך על נפשו למות ומערה יהודי הוא
 אם אמרו כי וגו' הגיד כי יאמר או .ההוא הזכות

 על ולא מצוחו שעבר על רק יהרגנו לא למלך נגיד
 כי כו' היעמדו לראות להמן ויגידו ע״כ המן כבוד
 השתחוו׳ לעון ומחשב יהודי הוא אשר להם הגיד
 כבודו על קלון וקיא וקצף בזיון וכדי להמן יהודי

 דבר על ימיתנו והוא באפו חמתו תעלה באופן
: שמו כבוד

 וגו' ומשתחוה כרע מרדכי אין כי המן וידא
 מעל עיניו ראות ע״י האדם יתפעל יותר כי הורה

 נו ספרו אשר כל על הלא כי אמת מגידי פי
 וזהו הימה המן וימלא ואז בעיניו ראה עד כעס לא

 אוזן לשמוע מש״כ חימה המן וימלא וכו' המן וירא
 עלתה לא המלך עבדי כי גאותו גודל הורה נם

 הדברים מב׳ אחת אפילו עשותו בלתי על רק חמתם
 ויאמרו ישתחוה ולא יכרע לא וזהו והשתחויה כריעה

 היה לא הוא אך וישתחוה יכרע לא נאמר ולא וכו׳
 יהד שתיהן העדר ועל יחד בשתיהס אס כי מתרצה

 מגילת
 והנה הנחירה ממנו נסתלק בוודאי ת’כד נגד שהוא דבר
 שיסיר בלבו שעלה ישיר דאז הקיא על רש״י נתב בשלח בם׳
 היות שיכרע בצבו עלה לא שמרדכי הכתוב כוונת כאן וכן

 כי מרדכי דברי היעמדו )ד( : הנחירה ממנו שנסתלק
 דהא פי׳. לזה אין לכאורה יהודי. הוא אפי נהם הגיד

 שייך לא דברים והעמדת עתיד איזה להם הגיד לא מרדכי
 על אמרו בפ״ס כי נראה לכן .העתיד על פמגידין בדבר רק

 דכתיב והכוונה היה בנימוסו מוכתר שמרדכי יהודי איש
 כתיב וגס ממך ויראו עליך נקרא ה׳ שם ני יראו כי והיה

 גרמו וכאשר וגז׳ ונבון חכם עם יק הגויס כל ואמרו
 בפירושי פירשתי כחשר האומו׳ בעיני המצות נתבזו העונות

7 אלשיך ד

 כורע מרדכי אין כי המן וירא וזהו הכעס היה
 הנחם מאנה כי לו משתחוה אמר ולא לו ומשתחוה

 יתכן עוד .המן וימלא וע״כ מהנה א׳ בהבצר נפשו
 כל כי יאמר ובזה בכליו ע״ג שנתן שארז״ל במה

 הע״ג על לא ומשתתוים כורעים היו המלך עבדי
 כי עצמו בשביל להמן כ״א המה שעע״ג שבבגדו

 לא מרדכי אך הע״ג בלי גס המלך בשבילו צוה כן
 וז״א הע״ג יסיר אם אף סתם ישתחו׳ ולא יכרע

 וגו' עובר אתה מדוע לו אמר ע״כ עתיד לשון
 ואל ויהרג יהודי הוא чвЬ היתה לפנים וטענתו
 כי יאמר כי למלך הלשינוהו לא ע״כ לע״ג ישתחיה

 סירבו ע״כ יהודי הוא אשר ישחקוה הע״ג על צוה לא
 מרדכי דברי היעמדו לראות יעשה להמן ויגידו יום יום

 האסורה הע״ג שעל כלו׳ יהודי הוא אשר להם שהגיד
 שיסיר דבריו יעמדו אס הוא ויראה הוא ליהודים

 כדבריו וישסחוה יכרע אז אם יראה מבגדו הע״ג
 לבדו לו ומשתקוה כורע מרדכי אין כי המן וירא

 והנה .תימה ההן וימלא אז מבגדו שהסיר כן עשה כי
 לפנים מאשר זה פסוק נשתנה מה לב לשים ראוי

 לא ופה תימה מרדכי על המן וימלא נאמר שם כי
 טעם נותן הוא שאחריו הפסוק כי ויתכן שמו הזכיר

 הוא מרדכי על אמרתי ולא סתם שאמרתי מה לו׳
 כל על חמתו ושפך וכו׳ יד לשלוח בעיניו ויבז כי

 שם כי הוא מרדכי על לפנים באומרו אך היהודים
 לחדש וכו׳ להרוג להשמיד ישראל כל שהיו אח׳ היה
 היה לא עתה חמה שנתמלא ומה אדר חדש הוא י״ב
 לו האריך ולבלתי מהר לכלותו לבדו מרדכי על רק

: מועד יום עד
 לו הגידו כי אומר אל לב בשום יאמר וכו׳ ויבז

 היה היהודי מרדכי הלא כי מרדכי עס אח
 למרדכי כן ועשה להמן המלך כמאמר נקרא שמו

סתרים
 מי מר/ אמרו "ה ע״ש ירושלים חטאה דחטא אקרא לאיכה
 מוכתר סי׳ יהודית נימוסי שנהג אף הי׳ רנימוסו מוכתר
 הוא שהכריעה כיון מרדכי חשובת הי׳ ווה השריה בעיני

 מצות אין וודאי .יהודי הוא וכי יהודית נימוסי נגד
 מיהודים יהודית דת בביטול הפן המלך אין כי עליו המלן

 נתב כאשר המלך בעיני מאד חשיגיס היו היהודים כי
 דא קרתא כי והשכחו בקיו ירושלים על שטנה לכותבי
 באמת אם לדעת רצו ולוה יתנשא מלבין על עלמין מימות
 יהודית דת כביטול הפץ המלך שאין מרדכי דברי יעמדו

 הספיק לא к וגו' בעיניו וינז אח״כ אמר ולוה . מיהודים
 אם עדיין יתברר לא זה מכת כי לבדו מרדכי בהריגת לו

המלך



ג אסתר 28
 איטר את־כל־היהודים רה׳סמיד המן ויבפךש מרדכי אתקום ך

 הראשון'הוא־חרע בהדש ׳ מתיבי עס אהשרהיש בכל־מלכות
•/ ג■ ץ־ ג<י ‘1,י ־<••• 1т : : т :־־:"< ץ ) : ־ ־י. -־

 הגורל הוא פור הפיל צ?1אךושוך למלך .,שמלה עתים בשנת ניסן
 :אדר הוא־חהיש ר’ענים;עש לחדש ומחדש ליום ו מיום המן לפני

 בין ומפלד מפזר ?גם־-אהד .ישנו אחש־־־יש למלך המן' ויאמר י!
ואת־־דתי עםזמבל־ שנות ודתיהם מלכותך מדינות ככל העמים

רש״י

 ומקרא מי פירש ולא שהפיל מי הפיל . פיר הפיל (г) : ע״ג על והוזהר יהודי הוא כי עולמית ישתחוה
 .ליום מיוה : •צליח חדש כאיזה הגורל הפיל גורל הוא הפ׳יר ומהו מפרש הכתוב . הגורל הוא :היא קצר

כלומר חשש אין .שוה אין :מלך לעבודת מס לתת . המלך דתי וחת )ח( : שיצליח בחדש יוס באיזה

משה אלשיך משאת

 כי נא׳ לא כי גס ומה לו להגיד הוצרך ומה היהודי
 להודיע באורך וספור הגדה, שהוא הגידו כ״א לו אמרו
 בכתוב פעמים מרדכי עם אימר ועוד עמי פרשי
 הרשע במעלות עלה בהדרגה כי יאמר רך אחד

 שלא לבדו במרדכי יד לשלוח בעיניו ויבז ראשונה
 לגמרי היהודים כל על חשב לא גם אך לבדו יהיה
 שבע שהוא מרדכי עם פרשות את לו הנידו כי והוא

 זכר כן וע״י זרעו את לו שספרו ויגידו וזהו בנימין
 לו נודע כי עמלק את שהשמיד אביו אבי שאול את

 אשר מרדכי היהודים מזרע חס אשהו זרש כמאמר
 אם שאמרה בס״ד יבא כאשר לפניו לנפול החילות

 לא שחול מזרע שהוא לפניו לנפול החילות אשר מזרע
 בלבו ועכ״א ימיני שהוא לו הוגד כי באופן לו היכל

 השמיד אשר מזרע אמד להרוג תפארתו תהיה לא כי
 מרדכי את להמית חפן היה לא ע״כ עמלק כל את

 כי כלו׳ מרדכי של פרסי עם חת לו הגידו כי לבדו
 חזר אח״כ אך בנימין שבט כל על בלבו היה ע״כ

 היהידים כל אח להשמיד ויבקש אחרת מדרגה ועלה
 מה שבטים שאר וש״ת אחשורוש מלכות בכל אשר

 הלא כי כלו׳ מרדכי עם ואמ' חזר לזה לי מטאו
 לעקור בקש ולכן מה בצד יקראו מרדכי עם כולם יחד

 היה למה טעם נתינת יהי׳ או . בשמו נקר׳ אשר כל
 בשער במעלה יושב והוא מרדכי נמאס בעיניו נבזה

 המיוחד מרדכי עם אח לו הגידו כי הוא הלא המלך
 כבודו ואינו שבשבטים מהקטן ימיני איש שהיא לו

 ולשלאיאמר כו׳ המן ויבקש ע״כ. עמו לריב יחשיבנו
 כי יאמרו כי כבודו על מחקן אינו עתה גם הלא
 היא היהודים כל את שהרג ומה לו לאויב חשוב היה

 והוא עמו כלס כי מרדכי עם עכ״א שעשה חמש
 מושל כי מרדכי גדול כי יאמרו ואדרבה עליהם כמלך

 לו ויהיה יד בהם שילח ע״כ כי היה רב עם על
 לב בשים יאמר או . ויוכל גדול אל שרה כי כבוד

 כי מייתר היא שמו הזכרת כי המן ויבקש חומר אל
 אומר וגם להשמיד ויבקש יאמר ומהראוי ידבר עליו

 אך וכו׳ להרוג להשמיד כגזרחו ולח בלבד להשמיד
8 אלשיך ד

 מרדכי קטן כי יאמרו שלא הכבוד מפני כי היא
 הנידו כי כו׳ בעיניו ויבז ע״כ לו לאויב להחשיבו

 וש״ת יד לשלוח בקש כלס ועל מרדכי עם את לו
 וכל פרעה את זכר ולא ישר&ל נגד פניו שם למה

 זה כי עכ״א יאשמו אוכליו כל כי עליהם הקמים
 ע״י והוא וכו׳ להשמיד המן ויבקש כבר הלא כי כהו
 להשמיד׳ הכין שמאז אסשורוש בסעודת שהחמיאה מה

 של איפה א״כ וש״ח בעונס שימוקו בגזרתו אח״כ
 הפאו לא כי יהרגו אל העולם כל ושל יהרגו שושן
 אחשורוש מלכות בכל אשר היהודי׳ כל את ישמיד ואיך
 לזה זה ערביה אחד עם כולס כי מרדכי עם לז״א
 הסעודה בזמן כי בלבד להשמיד רק נגמר לא וע״כ

: בלבבו להשמיד כ״א היה לא
 שתים בששת ניסן חדש היא הראשון בחדש

וגו׳ עשרה
 ידע לא מי כי מיותר הוא ניסן חדש הוא אי׳ הנה

 הוא אומר וכן נישן חדש הוא הראשון חדש כי
 חוזר הגורל כי לומר רז״ל הוצרכו ע״כ כי הגורל

 והנה מיותר הוא אדר חדש הוא באו׳ וכן המן אל
 אל בביאורנו חדשים ראש לכם הזה החדש פסיק על

 ,ית הוא שאמר כתבנו דשמיא בסיעת׳ התורה ספר
 לכס ייפב תמיד כי חדשים■ ראש לכם הזה החדש

 בהדי תיגר׳ ליה דאית מאן ז״ל מאמר׳ והוא בו
 ע״ש ניסן נקרא שע״כ אמר וכן ביה דליהבעיה ע״ג

 חדשים ראש שאומרו רוחכם על יעלה ואל יכו׳ הנשים
 ראשון כבר זה כי השנה חדשי למנות בו שתתחילו הוא
 פר״א למאמר גם ומה השנה למדשי לכם הוא

 שאנו כסדר השנים מעברים היו והלאה שמאברהם
 שיהיה היא חדשים ראש אמרתי אשר ולכן מונים
 בו אנו אשר אל ונבא . תמיד בו לכם להעיב לראש
 חדש באיזה הזה הרע. המן עפשות נא ראה חמר
 בחדש ה׳ עם על רעה דורש להיות השיאו לבו זדון

 הוא כלומר ניסן חדש הוא כי ידע ולא הראשון
 בו ולהנקס כשמו. נסים בו ליעשות מוכן בהויתו

תיגרא ליה דאית דמאן וכמז״ל ישראל על מהקמים



כט תרגום
 איבון ויהרדאי בךיתא ת2ן כיך^א5 _ית דהמן דאבוי אבא .עשו מן ך#_קל _שקב ?זי אהי

 :לי7ד?? _ע?זא אח#ורוש טל?ןת נ;ל די יהון«י ;ל :ת' ל#יץאה הטן ו^עא דןזרךכי א?;1

 פררא א.פיל ש1אח#ור לטל;א _ע#רי תרתא ?ש^א בי;ן דהואיירח .קד^אה’בירחא (0
 ואמר )ח( :אדר ירח להוא ,עסר חכי לטןחא’ :לתא ריסן ליוקא יוקןא מן ^ן' קדטז_ _עך^א’הוא

 ויי#קא ואוכדא .עממיא’ ניני 'ומרגיש מגדר י סדא _עןזא אימי אח#וךוש לטל;א המן

 ןת?שילנא לרויןנא #נין?זןל_ע;ןא אוריתיהון וגזירת סלברתא פלני ב;ל דירין’ מנתון ומקצת

 ימין;סקי לא ןניטוסנא נמלין ליתהון ל^א די גגרסיא יומי שתן ליתהון חמר;א טעסין ליתהון

ליה אית הנ^ה רקה ן1מ;ה טימי ליה לית ולמלקא עגךןז לימיהון סלקא דגי גזירת רת

אל׳ משאת
 המן הנה כי לומר הגורל הוא ילק נצח ע״ג בהדי

 איזה לראות החדפיס ועל הימים על פור מפיל היה
 ולפי ישראל לפניו שיפלו בו ישראל את להפיל יכשר

 לפני ולא הגורל הוא הנזכר נ*סן כלומר היא האמת
 מוכן הוא כי המן לפני אס כי בו שיפלו ישראל

 ימים ארבעה לו עברו לא כי היה וכן להפילו לפניו
 בו יום עשר בששה כי עצמו בניסן שנחלה שלמים
 שבכללם הצומות ג׳ ואח*כ וכו' המלך סיפרי נקראו

 חשכים הלך והוא נתלה ולמחרתו פסח של א׳ יום
 גורלו ויהיה י״ב לחד: ומחדש ליום מיום גורל להפיל

 .ניסן מחדש יצא פלא לו סמוך בו יצלב אשר ניסן
 נסתלק בו כי דבר על אדר בחדש שבחר הרז*ל והנה

 יום זה שהיה יום לו המגיד כי ספק ואץ מרע״ה
 כי הולדו יום היה גס כי לו יגיד הוא גס מותו

 את כמד״א ימיס במספר מלאים שנותיהם הצדיקים
 הולדס יום הוא המות יוס ולכן אמלא ימיך מספר

 קנה אשר השפע כי עועי׳ רוח רוחו על העולה אך
ידע ולא בסילוקו נתבטל בו בהולד ההוא החדש

מגילת

 הוא פזר הפיל )ז( ז לא אס יהודית דת בביטול הפן המלך
 וגם .וגורל פור השמות כפל קשה הצה .המן לפני הגורל

 הפיל שהמן כבר שהזכיר כיון המן לפני שאמר מה קשה
 נקיא לאחר להרע שמפילין דהגורל נראה והכוונה .הגורל

 דבר לצורך שהוא וגורל .הארן התפוררה פור מלשון פיר
 שאומר וזהו . הארן יחלק בגורל כמו גורל נקיא טוב

 אומה להשמיד היה במורל כיון והיינו פור הפיל הכתוב
 המן צפני הגורל והוא פור בשם הגירל לכנות ראוי שלימה
 לכן ישראל שלל לחלוק ורצה במפלתן שמח שהי׳ מהמת
 מפוזר אחד עם ישנו )ח( :המן לפני גידל בפס נתכנה

 בישא לישנא דידע דליכא ח׳ דף במגילה אמרו .ומפורד
 וגס . חכמה דבר בזה ניכר חין וצכאו׳ הפי׳ וע״ב כהמן
 מקודם להזכיר צריך צהריגה חבירו למסור דהנא חמוה

 שאץ הטעם לו אומר וחמ״כ מיתה חייב שעציו שעשה החטא
 לבא שייך אין חבל זה את יהרוג אס דבר משוס צירא צו

 שוס חין זה בהריג׳ לומר צהתחינ נהריג׳ אחד למסור
 חייב שעליו שעש׳ החטא לו יאמר ואח״כ הרגהו לכן חשש
 שדתי צהקדים לו היה ולפ׳ז . העולם מדרך זה שאין מית׳
 חשש ואץ ומפורד מפוזר לומר ואח׳כ עושים אינם המלך

 קרח׳ תאמר שמא כס בפ״ס שאמרו מה וגס בהריגת׳
 מדינה׳ איכא תאמ׳ שמא הם מפוזיין במלכותך עזש' אני

 שאמר מה עס א׳ דבי והוא .קטנ׳ מדינה ופיש״י נינייהו
 היה צא דהמן נרא׳ ולכן .במלכותך עיש׳ אני קרתה קודש
 יותר שונאם היה אחפורוש כי . חטאם כלל להזכיר צריך

 בי לעבד דלא מאצוה-הס מסתפינא שאמר רק מהמן
 עמא שהן להוכיח המן לו בא ונזה .בקדמאי .כדעניד
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משה ציך

 קנינו בהוייח תמיד ההוא והחדש לעד קייס הוא כי
 נסתלק ולא בהוייחו הוא כלומר אדר חדש הוא וז״א

 לפני הגורל הוא לומר אפשר עוד .בסילוקו השפע
 לא אך הגורל לו עולה היה המן לפני כלומר המן

 עזב לא כי משפעו כל מה׳ היה לא כי ית׳ לפניו
: יעזוב ולא

 אחד עם ישנו אחשורוש למלך המן ויאמר
וגו׳ מפוזר

לסבות בקולו לשמוע המלך ימאן אפשר היה הנה
 יבקש אשר העס זולת אולי כי דבר על ,א

 או בהס התחתנו אשר עמיס יתר בעזרו לאבד.יהיו
 יתקוממו בעצמו ההוא העס פן ב׳ .אליה׳ קרבים
 מדינית מעס רביס חלליס ויפילו נפשס על לעמוד
 המלך בנזק שוה אין למלך בסוף שינצחוס וגם המלך
 ג* . יאבדוס סרס רבים מתים •פגרים מעמו שיפלו

 בעיני המלך יאשם פן ד׳ .במלכותו קרחת תעשה פן
 בכפיהם חמם לא על אחד עם באבדו העמיס כל

אבק דבר מל ה׳ . כאלה לו יקרה פן יחרד עס וכל

סתרים

 סזרונתישראל צדקת בש״ס דאמרי׳ מנייהו לאפי׳ מיא דהדרא
 בא כאם האומות בין שפיזין ישראל עם הקנ״ה עשה צדקה

 הוא טיב הפיזור הרי קטיעא מלכזתא לו יקראו להורגן א׳
 להורגן שא׳א טיב הוא שהבינום לפעמים ומציבו לישראל

 רואה הנך המן אמר ולזה כמלכותו קרחה יעשה שלא
 תאמר שלא כדי כי מהן צדקה כל שפינק לכלותן ׳5רו שהקב״ה

 מדינחא איכא שמא תאמר שלא וכדי פיזרן עוש׳ אני קרחה
 ויקראו אחר מלכות תחת מדינתא עוד שיש והיינו מנייהו

 הרי מלכותך מדינות בכל אמר לזה קטיעא מנכות לך
 הצדקה מהן שסילק כיון לכלותן ׳5רו שסקב״ה רואות עינינו

 הנאה אית שאמר ומה אחד מלך חחת קיבצן ומ״מ שפיזרן
 ויהי׳ בתוכן שרוין שהן להאזמות הנאה שיש היינו מנייהו
 שונות ודתיהס ; ומפורד אמר לזה עבורם ביניהן מריד׳

 שוה אין ולמלך עושים אינם ך המג דחי ואח עם מכל
 משינה וצשון אימה של דה כל הא תמוה והוא .להניחם

 יהודית ודת משה דת ים הנה כי בזה לי ונרא׳ .מזו זו
 יהודית דת ועל משה דת על העוברת גבי בכתובות כמבואר

 נתגדלו אשר טבעי נמוסי ודת המלך דת ים האומות בכל וכן
 לצאת שלא ביהודים יהודית דת וכן זה דת על מקטנותם

 שכל אמר גנותם לומר רצה והמן בזה וכיוצא פרוע ראש׳
 בסתר המלך פקידת לפעמים שמשנה מי שנמצא אף אומה
אמר לזה כלל משנין אינן עליו שנתגדצו טבעי הדת מ׳׳מ

שכל עם מכל יותר משנין הן יהודית דת היינו שדתיהס
אף טבעי דת משנין והן שלהם טבעי הדת משנה אינו עם

על נאמר מלך שמלת ידוע .המלך דת וגס עליו שנתגדלו
ז עושין אינן ג"כ משה דת והיא המלך שדתי אמר הקב״ה

 ולמלך
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 אם־:על־־המלך с : להניחם אין־שוה ולמלך ע&ים אינם המלך

 ז$|י .מליידי אעזקול כפר־כסף אלפים ובשירת לאבדם .יכתב ב1&
 מנגל את־טבזגתו המלך ויסר י :המלך אל־ננזי להביא הטלאננה'

 המלך ויאמר יא היהודים: צרך האנכי בן־המדתא לדומן ויתנה ידו'

 .ויקראו ’־ : במיניך כטוב 13 לעשות והעם לך נתון הכסף להמן
ככל■ הכתב בוי'' יום ;עשר בשלושה הראיון בהו־ש המלך ספרי

רש״י*
 טבעתו. את המלך ויסר )י( :לאבדם המדינות לכרי לפלות ספריס יכתב . לאבדם יכהב )ס( : בצע אין

: המלך דבר בכל שלים בידו שהטבעת מי להיות המלך מאת שישאלו גדול דבר ד כל מתן הוא

חכמים שפתי
 שאל פלא מה הסנעח לו נתן והמלך היהודים את לאבד כקש הוא דק״ל ד : כו׳ רפואה שנבראת אתי לנ״פ הזאת

משה אלשיך משאת

 אחד עס ישנו ואמר הקדים ע״ב המלך שמפסיד כמס
 עמים שאר פחד אין הא׳ הסיבה על לומר וכו'

 בשבילם יתקוממו בהם שהתחתנו או אליהם הקרובים
 עמים עס מעורב בלחי כלומר הוא אחד טס כי

 בעולם שהיו אומות ע׳ כי גס כלומר ישט וז״א זולתו
 אומות בשם נקראים נותרו פלא באופן נתערבו כלם

 האחרים בהם ונתערבו מזער מעט רק גסרדיס
 בלתי זו לומר שנוכל ולשון אומה ואין בתוכן ונתבטלו

 שנזולחן גם כי הוא כן לא הזה העס אחרחי עס ,מעורב
 עם ישנו זולתן עס מעורב בלתי א׳ יקרא עם אין

 זולתו עם שאין אמד ליקרא שיוכל מכללם יוצא רזד5
 שאין רוחך על יעלה לא לימר ישנו לז״א בו מעורב

 באופן במציאות ישנו כי מעורב בלתי א׳ יקר׳ עס
 שהתחתנו עמיס מיתר ראשינו על יעלה לא שמורא

 נפשם על לעמוד יתקוממו בל ,הב הסיבה על וגס בם
 אין הכנה העשה כי גס המלך מעמי רבים בנופלי׳ יפלו
 שם זעיר המדינות בכל מפוזר הוא הלא כי פחד
 לב יתנו יהד רבים המדינות באחד ואין שם זעיר

 מכל •תקבצו אולי ש״ת רעתם מבקשי על כחאמץז
 נירא לא גס יתקוממו ושם אחת עיר אל המדינות

 מתקשרים בלתי פירוד בעלי מפורד הוא הלא כי מזה
 בנפול רעה מפחד אולי תאמר נא ואל זה פס זה

 לעמוד ויתקבצו התקשרות יקנו מות אימת עליהם
 לאלו אלו קרובים אינן כי אינו זה גם נפשם על
 שע״י באופן ופס עס בכל מועט העמיס בכל הס כי

 להתקבץ ממקומם ינתקו במהרה לא אלה שכמוהם
 כי במלכותך קרחת מעשית הירא לא וגס כלס יחד
 כמרז״ל מהם מדינם ואין מלכותך מדנות בכל הס
 בהמית העמיס בעיני המלך יאשם פן הד' ופל בזה
 פש\ מה יומתו צמה כי המוחה בני בלתי רב מס

 וגומר עם מכל שונית דתיהם כי ראה גס ראה
 המלך בדתי מהגהגת בלתי אומה המצא אס כי והוא

 וחקיה ההיא האומה שדת יכיה אס עליהם המושל
 היותה על האשם לא השכל אל ומתקרבים גאותי'

10 אלשיך ד

 אה אמנם אדוניה המלך בדתי ותנעל בדתם בוחר׳
 בלתי על יאשמו гЬ הדתות מכל ומשונה זרה דתם

 ודתיהס באומר המן דבר וזה המלך דתי עפוהם
 דתיהם הלא לומר וגו׳ המלך דחי ואת ונו׳ בונות
 השכל אל מתקרבים בלתי עם מכל וזרות שינות

 יאשם לא כ’וע עושים אינם המלך דתי ואת ואעפ״כ
 וכ״ש כזה בעם כלה עשותו על העמיס בקרב המלך

 לבקש או אבדם לבלתי העמיס רחמי יכמרו שלא
 שנאה ואץ כס מכל שונות דחיהס הנה כי כליהם
 ישנאוס הס גם זה על איבודם ובהיות הדת כשנאת

 יתקרבו אלה־ו בשס איש שילכו אף העמיס כל כי
 ישראל מש״כ שולחל ומאכל ,משחיה ויין בגס בפת

 תשית אל אמר הה׳ ועל . העמיס שנואי הס ע״כ כי
 הלא כי באבודם למלך יחס אשר המס דבר על לבך

 בהשארה תועלת לו אין כי להניחם שוה אין למלך
 למרוד דרכם כי מהס הפסד יש המס לעומת כי

 מא״י עצמו אהפורוש אל כתבו כאשר מלכי׳ ולהזיק
 כהשז״ל המן ע״י והיה הוא ברוך עבודת לשיבשל

: ז״ל והמתרגם
 ועשרת לאבדם יכהב טוב הפלך על אם

,וגו אלפים
 לאבדם כ״א מפיו הוציא לא בלבבו להשמיד כי אף

 לשון ערומים לשק בחר ע״כ המלך ימאן פן חש כי
 ולבוז שלל לשלול להתפרש שאפשר לאבדם יכהב היולי

 זה ל׳ ותכם העולם מן לאבדם או חייתם בחיי בז
 רוחו על והעולה מלך של בלבו מה וירא ישקיף עד
 ימתיה הוא ממון איבוד על המלך יבין אה גם כי

 בכל ישר,דל הוא או נפשות איבוד על באגרותיו הדבר
 ובזה כונתו על ויודה ישוב עד לצו צו לקו קו עז

 כטוב בו לעשות והעם באומר המלך לשון מענה צדק
 ב׳ סובלים מסוהריס דבריך ראיתי כלומר בעיניך
 לעשות אותך מרשה הנני אך בכונחי בכסתכקך הבנות

 ובראותו בעיניך ישר פי' איזה לפי בעיניך כטוב בו
פי/ אזי לכתוב זיצוה לז שיברר הנוסח אל כדבר שנשאר

ואמר



י תרגום
 יההון לאוללא בתלא ב2יפ שפר מלכא _על אין ал :»רעא אפי _על ?שבקינון אין ן1פה

 ךמל;א וי4לגית/ למימי .עביד^א: .עבדי ירוי על אתקול לכסף כפרין אלפין .געשית
 מל?א ואעדי: )י< :ךטץראי שעברךהון מן אקהתהין דסלקן רפ;ן שתין ^ני יפיל יי ומן

 : ךיהודאי קאזמעי אגג דמזךעית המיתא ר3’לה?ן ויוהבא ידיה מעלוי גושפנקיה נת
 מה למעכד בילך מסירין .;הרן .וע^א לך טמיהב יהא נס^א לחמן טלציא ואמר )יא(

 יר•3 יומין .עסר; ממלת י _קך^ה ב?ךחא למלרין'למלקא ואתקריאו )יב( :’דיוטיב/קלמך
.עי אלכזגין ךמתמנן הפרפין ולות מל^א אקמרטילויסי לות ותימן .פקד די ואמממיב^ל

אלשיך משאת
 צווי על הדבר הכתוב פתלה וזהו וגו׳ להשמיד ואמר

 ע״י אשקול ואמר המן. צוה אשר ככל ויכתב באו' המן
 מלאכת העושים שהם מהגמרא יראה המלאכה עושי

 נשים באשר הכתוב כונת ותהיה וכסף זהב מטבעות
 יעשה מה יפרש זה למה כי וגו׳ להביא או' אל לב

 והוא למלך שיחנם יאמר נתנוהו למלך היועץ מהכסף
 מטבעות יש הנה כי אחשוב אך מהם חפצו יעשה

 הגדולים והס המלך גנזי בית במשמר להנתן המיוחדות
 הנתנים הם מהם ולמטה הטהור מהכסף וטובים

 כסף ככר אלפים י׳ יתן הלא כי ואמר להוצאה
להביא הראויות מטבעות לטבוע המלאכה עופי ידי על

וגוי טבעתו את המלך ויסר

'1וג להסן
 הוא הלוקח רק לקונה הפץ לתת למוכר אין הנה

 כן עשה כי לומר רז״ל והוצרכו .הנותן
 בעל כמשל ח״ו ישראל את לאבד מפצו גודל להורות

 המלך ישיב ראוי ראשונה כי ועוד החריץ ובעל ההל
 ההפשרה ואחר• וגו׳ לך נתון הכסף ויאמר דבריו על
 נתקיי' לא מהנרא׳ הנה כי ועוד השבעת את לו יתן

ואס בחנם לו נתן והמלך לקנות בקש המן כי המכר

 לעשות והעם ממך אקח לא יאמר ומהראוי משלו דבר
 יש כי ועוד וגו׳ והעס לך אשר לך יהי או וגו׳ בו

 ואין יוסף מכיר׳ עון על נמכרנו כי אמרו מרז״ל
 כי אומר׳ אמנה . המכירה שנתבשלה כ״א כן נראה
 התורה דין ע״פ גמור בקנין נעשה וממכר המקח

 עושי ע״י לשקול המן אמר אשר כסף הן כי וזהו
 מגילת

 .להניחם כלל הקב״ה פל רצונו אין .להניחם שוה ן א ולמלך
 אחשורוש ולא סתם מלך במגילה שנאמר שבמקום כידוע

 כסף ככר אלפים ועשרת )ע( : הקב״ה על ג׳׳כ שמימן
 דף מגילה בתוס׳ מבואר וכן אמרו בירושלמי .אשקול

 אמרו וכן .שקל חצי מישראל כ״א כנגד המן שנתן ט״ז
 לשקול הרשע המן שעתיד הקב״ה לפני וידוע גלוי כמגילה

 .לשקליו שקלים על־הם הקדים לפיכך ישראל על שקלים
 ישראל שנתנו שקלים כין יש יחוס מנין דמה תמוה והוא

 שהקשה הר״ן קושיה לתרן וגם . המן לשקלי המשכן לנדבת
 בע״ו בשושן בנעשה כנס משום בע״ו עושי; דמוקפין בהא

 בפרשת כתב האלשיך דהנה ונרא׳ . הוא פיזי שושן הא
 יש לעומתן כן הקדוש׳ כוחות יש כאשר וז״ל הפלגה דור

 ס והאנש האלקים עבה זה לעומת זה את כי כעומא׳ כהות
 הקדוש׳ יהיה שלא רצו בטומאה דביקין בהן עצמן ראו ההם
ביש וכשם בא״ץ העומא׳ כח להגביר רק בארן כלל שיר׳

משה

 תוגרומאו חתיכות אס כי היה עבוע כסף לא המלאכה
 תמלאכ לעושי נותן שהיה בגמרא ז״ל שאמרו כמו

 בקנין נקנין כסף של גרוטאות כי וידוע המעבעות
 מעל טבעתו המלך שלף המכר לקיים כן על סודר

 לקנות להמן ונתן ביה למקניא דכשר מנא שהוא ידו
 כסף כ״א נקנים הבלתי מטבעות היו שלא הכסף
 ואחר בחציפיו המן זכה הכסף .נקנה כאשר טבוע
 לי כי הרי להמן המלך אמר כן ע״י המכר הגמר
 שתזכה במתנה לך נותנו אני ועתה קניתיו כי הכסף

 לעשות והעם לך נתון הכסף וזהו רשותך ע״י בו
 נמכרט כי באומר׳ המלכה אסתר צדקה ובזה וגו׳ בו

 הזה הדבר כל ואת שהערנו הערות כל יחדיו וצדקו :לכך ראוי מאד טוב הכסף יהיה כי המלך גנזי אל
 מתחלה א״ל ולא מתנה ולתת למכור המלך עשה המלך ויאמר ייו׳ '׳ייייי״י י־י" -^י*

 את הראות למען מחיר ובלא כסף בלא לך קחס
 נתונים נתונים מתחלה אמר לו כי ידו מתנת כח

 שהיה המן של רוחו על יעלה כסף בלא לך המה
 נפוץ נבזה וכעצב רעתה מכני שדהו כנותן המלך

 לו להחזיק המלך על ואדרבה בעיניו ישראל היו
 הכסף קנה עשה מה ע״כ פניו מכנגד שהעבירם טובה

 ואח״כ המה לו נדר אשר כסף שוה כי לפניו להורות
 מהנה משלו המלך לו נתן כאלו המן בעיני יהיה

 אולרז״ל לך נתץ הכסף באומר כסף ככר אלפים י׳ ולא וגו׳ נמכרנו כי המלכה י אסתר תאמר איך כן

במדבר שנתנו ישראל נפשות כופר לבעל שכיוונו שאמרו נותן כתלו לך נתון יאמר איך ועוד .מתנה רק ק
 לגמור ע״כ פרצו יהיה ההוא המספר כנגדם ונתן

:בפיעל והקניה הדבר
 בשלשה הראשון בחדש המלך ספרי ויקראו

וגו׳ עשר
 להמלאכים רקגאמרה המן רול ייחסה לח הקריאה

נוסת אמנם הנחיצות והמן המלך בין כי

 סתרים
 המקדש וכיח א״י כמו קדוש׳ להשראת שראוין בארן מקומות

 כמן .לה׳ מקים אמצא עד דהמע״ה כמ״ש קדשים וקדשי
 עלות כדכתיב סומא׳ להשראת היאויין מקומות יש כן

 נמס אמדו ולכך אלקיס עשה זה לעומת זה כי .הארן
 שמשם ציון כנגד ומגדל ירושלים כנגד עיר ומגדל עיר לנו

 לור אמרו ולזה . בחרן המומאה שפע ומתפשנן יוצא
 אחריו ישאל ולא ילדה לא עקרה פריד׳ אברהם הפלגה

 קדוש׳ מוריד הי׳ שאברהם היינו במעוזו יחזיק אשר זרע
 נעשה שאמדו ומה .קיום לו אין שהוא אמרו ולכך להארן

 כתבתי והנה בלשונו. קצרתי כי ע׳ש סמאל הוא אש י לנו
 מפה נתקשה דברים בג׳ בש״ס דאמיו בהא הסעה במ'׳א

 לו פהדא׳ פד בו שנתקש׳ שאמרו השקל הוא מהן זח׳
 מנזר׳ דבפלמא מאד תמוה והוא .אש של מטבע כמין

 לא שקלים משא״כ לעשותו האין בו נתקש׳ עשיה שהצריך
 נתנו בביהס כבר להם שסי׳ מהשקלים ו»״כ בעשייתן נצטוו׳

 וס״כ



ג אסתר 30
 ?נר־ 1 אשר ואל־הפחות אחשירפני-המלך אל המן אשר־־צוה

 ו^סה^ם כקתבה ומדינה מדינה ןגם'ו£ם ואל־שךי ומדינה מדינה
 : המלך בטבעת ונדותם אחשורושנקאב ב?מםהמלך כלשונו

 להרג להשמיד המלך אל־בל־מדינוית הרצים מך ספרים 'ונשלוח •־
 אהד מוס ונשים טף נעד-זקן מנער את־בל־היהודים' ולאבד

 :לבוז ושללם אדר הוא־חהש שנים־עשר‘ לחדש עשר בשלושה
לכל־העמים גלוי ומריצה ךתבכל־?ןך;נה’להנתן’הבתב פתשגן •-

רש״י
 נלחוס אס כה( יא )שופטים מגזרת והוא טרמי״שבלעז אישטר״א הספרי׳ נשלחים ויהיו .ספרי' ומלוח )ע(
 הדש לתותי ג י' ביום עשר. שני׳ לחדש עשר בשלש׳ :נדמיתי נדמה כז( י )הושע עליתי העל' סו( ב )ש״א נלחם
הכתב ציווי . דת להנהן : בלעז דרישממנ"ש הכתב ספור ארמי ל׳ פתשגן. )יד( :׳השנ לחדשי י״ב -שהוא

חכמים שפתי
 :כז׳ נלהום אס מגזרה ראיה ומביא האיהן נו״ן שאינו לאפיקי ה : כו' מתן הוא לכ״פ ממנו. בקש ולא

משה שיך אל . משאת

 וגס וגו' להשמיד המן צוה הפר ככל היה הכתיבה
 והנה .י״ב לחדש בי"ג מועד ישראל על קרא כאשר
 מרע״ה נסתלק בו כי על באדר שבהר רז״ל אמרו
 כי המועד האריך אשר אל טעם טוב לתת ראוי
 עד המועד העביר ולמה משה מת באדר בז׳ הלא
 הדבר עשה בחכמה כי ספק אין אך . לחדש י״ג

 מזכותו העה״ז נהנה הצדיק אבל ימי ז׳ תוך כי ההוא
 כאשר מהעה״ז ונפחדת נפשטה בלתי נפשי שעוד למה

 מפני יהמבול יתברך הוא עיכב מתושלח ימי ז׳ מצינו
 וגו׳ היה והמבול הימים לז׳ ויהי על כמז״ל כבודו

 אבלו ימי ז' כל העולם הב״ה שהאיר אלא עוד זלא
 בראשית ימי לששת ראשון ביום שנברא הרוחני באור
 החמה ואור על כמחז״ל לבא לעתיד לצדיקים גנז אפר

 ימי שבעת כאור הימים שבעת כאור שבעתים יהיה
 שיום אבילות ימי ז׳ על רז״ל הורונו עוד מתושלח
 מתחל׳ מקצתו ע״י כי ושהוא ככולו מקצתו האחרון

 וע״כ העה״ז משייכות ויפרד הצדיק יופשט היים
 חשב אשר הרעה עשות לבלתי הרשע המן התנכל

 משה אבל בכי ימי ז׳ בתום אם כי היהודים ע-
 ביום נסתלק הוא הנה כי בהס לישראל זכותו יגן בל

 נמצאו הז' מחשבון הוא הסילוק ויום לאדר הז׳
 האריך לא ככולו היום מקצת להיות בי״ג נשלמים

 האפשר כל לקצר חפן וכל ישעו כל כי י״ד עד
 הקרא וגס להאריך ראה לא בי״ג מקום ובמצאו

 יעברו כיון אפשר קודם ולא לניסן בי״ג הסופרים
:זכיתם יגן בל הנשיאים חנוכת ימי י״ב
 להנתן הכתב פתשגן וגו' ביד ספרים רנשלוח

וגו׳ דת
 צירך מה לב לשים ראוי אלו כתובים בענין הנה

 ומדינה עם כל אל באי' די והיה כתב פתפגן
 המה היהודים ישלטו אפר ההתהפכות בכתבי יכן

 פתשנן ענין כי ועוד הכתב פתשגן נא׳ בשונאיהם
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 אץ כי בזה היה כן לא אך הכתב העתק יראה
 שבפסוק האלה המאררי׳ המרים כדברי' הכתב בפתשגן
 עתידים להיות רק ונו' להשמיד שהוא אליו הקודם

 הזה ליום עתידים להיות שאימר ועוד הזה. ליום
 מה הוזכר פלא וחתומים סתומים הדברים הם הנה

 מי העמים לכל גלוי אומר ועוד . מועד בידם יעשו
 בכל כרוז והעביר דת בהנחן כי אלה בכל ידע לא

 אמרו כי ועוד . העמים לכל גלוי הוא ומדי»ה עם
 הולך לאיש קרה כאשר להמן שקרה במדרש ז״ל

 יתן מי אמר ויגע עיף ובהיותו ומדברות בדרכים
 והנה לדבר כלה סרס הוא ויהי אחד חמור לי והיה
 וגמלים ואתונות ורכבו בסוסיו בא מהשרים אהד

 סורח מהכיל קסן יומו בן אתונו בן עיר אתו והנה
 את נא קח ההוא העיף האיש אל הפר ויאמר הדרך

 אמר אז בחיקך ישאהו הוא קטן כי הזה האתון בן
 שאשאהו ולא שישאני אך שאלתי חמור כי אמת הן

 עתידים להיות כתב הוא כי קרהלהמן כן כי וארז״ל
 ויהפך להרוג חשב הוא למה אמר לא אך הזה ליום

 היא לישראל צרה כשבאה ג׳׳כ ארז״ל וכן ליהרג והיה
 פירשו ולא עתידים להיות שאמרו כזה סתומה באה

 היהודים להיות שנאמר מפורשת באה הטובה בבא אך
 כי נחשבו זר כמו אלה דבריהם והנה וגו׳ עתידים

 וגו׳ להרוג להשמיד מללו ברור והמן המלך הנה
 מאמר אל לב נש־ס לזה אך סחים. הדבר היה ואין

 היהודים ישלטו אשר בהתהפך ואסתר מרדכי אל המלך
 ואתם וגו' לאסתר נתתי המן בית הנה אמר כי וגו'

 בשם נכתב השר כתב כי וגו׳ היהודים על כתבו
 מתקשר אץ להעיר ראוי הנה כי וגו׳ ונחתם המלך
 הנה אומרו עם וכו׳ היהודים על כתבו ואתם אומרו

 ואתם בוא״ו שאמר גס ומה לאסתר נתתי המן בית
 והוא אדם כל אצל היא ורבה שנית מהקידם כנמשך

וכו׳ כתבו באומרו לפגם טעס נותן המלך הנה כ•

כי
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סתרים מגילת
 לך בפרש׳ כתב דהרמב״ן ונרא׳ .משה נתקש׳ במה וא׳כ

 פועל לעשות הוצרכו לדבריהן קיום שיהיה כשרצו דהנביאים
 חן וכן . בבל תשקע ככה ויאמר אבן להשליך כגון דמיון

 שאף במנות הטעם שורש לפענ״ד נרא׳ ולזה לארם. תשועה
 פעושין דמיון כפועל לעורר דמיון פועל שהן בגשמיו' בהן

 לעורר איל כל בשופר שתוקעין כגון העליונו׳ כידית בגשמיו׳
 נתקש׳ ולזה , הרכה וכיוצא כופר בשם המכוג׳ המדה

 שהראה עד )מעל׳ מעורר המטבע של הצורה שיהי׳ מכה
 שצורת מה הענין לו שהרא׳ היינו אש של מטבע כמין לו

 שהיציך רואות שעינינו וכיון .נגדו דמיון פועל הוא המטבע
 אלקים עשה זה לעומת זה זאת שקלים המשכן לעשיית

 שאמרו כמו הענין הי׳ ישראל כלל לעקור רצה שהמן וכיון
 שמיריד מי יהיה פלא עקר שהוא ג׳ הפ בדור אברהם על

 לעשית הפלגה דור כעין לעשות המן ורצה לארן הקדיש׳
 משכן לעשיית שקלים שהוצרכו וכשם השמים למנאכת כוונים

 כוונים לעשות כשרוצה שקלים ליתן המן הוצרך כן כמו
 .הטומא׳ לכוחות מהמזלות השפעה להוריד השמים למלאכת

 הורידו שכנר לשקליו שקלים שהקדים הקכ״ה אמר ולזה
 הקדוש׳ לדהות בהמן שיב כח ואין להארן הקדוש׳ בשקלים

 שיש וכמו הטומא׳. להשראת מוכן המן שהיה אף כן ע״י
 זה ונגד בטומא׳ כוחות עפר׳ יש כן בקדוש׳ מדות עשרה

 ולזה טומא׳ כח אחד מכל לקבל מוכנים בניו עשרה היו
 נגד דמיון פועל עשה הען על מרדכי לתלות המן כשרצה
 כדכתיב הבזיון עיקר היא והתלייה טומא׳ שערי חמשים

 הטומא׳ תחת הקדוש׳ להכניע ורצה . תלוי אלקים קללת כי
 חמשיס נגד אמה חמשים ען על מרדכי לתלות רצה ולכך

 ג״כ נתלה המן את והלה הדבר .כשנתהפך ולזה טומא׳ שערי
 למחות דמיון פועל הי׳ וזה בניו עשרה ועם ממשים ען על

 זה קם כשזה והטומא׳ שהקדוש׳ וידוע הארן מן הטומאה
 הטומא׳ ונמחה בניו כשנתלו באדר בט״ו ולכך .נופל

 עשרה השב כלים מסכת בסוף והנה .הקדוש׳ נמעל׳ מהארץ
 ישראל דאין וסירן .הן י"א דהא הביטנורא והקש׳ הדיפות

 המוקפים מכרכים רק מתחלת והקדושה טהרה רק היא
 מהעולם הטומא׳ כוחות כשנמחו באדר בט״ו ולזה מומה

 ולכך המוקפין של הקדוש׳ ונתעלה הקדושה העלאת התחיל
 שא־יר וזהו הקדוש׳ עניות על טוב ויום משתי׳ בט״ו עושין

 לעשות מוכיח הי׳ שבצנאל כמו כי מלאכה ה עושי ע״י המן
 המן היה כן כמו היו׳ א. לצרף יודע שהי׳ מחמת הקדוש׳

 זה את כי הטומאה כוחות לצרף יודעין המצאכה ועושי
 .וקשה ולאבד להרוג להשמיד )יג( אלקיס: עש; זה לעומת

 פתשגן ב׳ שונות. במלות הענין שכפל הרבה הזה בענין
 יכולים ואסתר מרדכי הי׳ האיך ג׳ .כלל פי׳ לו אין הכתב
 שאמר אחי המלך בטבעת ונחתם נכתב אשר הכתב לשנו׳

 ד׳ . להשיב אין וגו׳ ונחתם נכתב אשר כתב כי אחשורוש
 היהודים על כתבו אח״כ אמר האיך קש׳ אחשורוש על וגם

 לכתוב אפשר האיך להשיב שאין כיון . בעיניכם כטוב
 , לאבדם ביהודים וגומר מרדכי לו ויגד שכתוב ה׳ .טוב

 כתב שמקודם להשמידם רק וגומר פתשגן אמר כן ואחר
 אחשויוש שאמר מה קשה וי .להשמידם כתב ואח״כ לאבדם

 מקודם שדיבר מה שכח וכי ,וגו' הוא ואיזה זה הוא מי
 טף בין הפסיק הראשון הכתב פבפתשגן ז׳ . ימים ג׳ לפני

 וגו׳ עשר בפלש׳ א׳ דביום בקרא לבוז שללם ובין לנשים
 .בליספסק לבוז ושללה ונשים טף כתב הב׳ הכתב ־.שגן ובפ

 המן דהנה ונלפענ״ד . עשי בשלושה א׳ כיוס כתב זאח״כ
. לאבדם יכתב אס ני ביקש Ы המלך מן ביקש כאשר
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 האובדי« כי כתב הלל נפי׳ הגדה על ה׳ מעשה נס׳ דהנה
 זזהז־ .אפור מארן ־ובדים ה ובאו כמ״ש הרשעים נקראים

 יעים׳ לעשותן היינו לאנים שאמר נמה כאן הכוונה ג״כ
 לאבד« דבש היערות כתג וכן אונדים שיקראו עד וחטאים

 כותב הי׳ וכן שמד גזירת והיינו ע״ש דתם לאבד היינו
 רק שמד גזירת דהיינו לאנדס תינת רק הדת כתג כגוף

 הוא שעשה כדרך סרצונם הדת איבוד שיהי׳ רצה אחשורוש
 וכמש״ל ואיש איש כרצון לעשות כדכתיג »פלו כמשתה בשושן

 שיהי׳ הדת כגוף הכתוב לאנדם טל פי׳ עשה המן אכל
 הפתשגן על ששלח נספרים שפי׳ וזהו השמדות על ואונס

 הדת צהשמיד היינו ,ולאבד להרוג להשמיד הדת כתג של
 והיינו כעולם יהודית ודת יהידי שום יהיה שלא יהודית
 להרוג כמו המחלקת ו׳ הוא דולאכד והוי׳ו . ולאנד להרוג

 ומי יתקיים שמד גזירת עליו לקנל שירצה דמי .נאבד או
 להנתן הכתכ פתשגן הכתוב כוונת וזהו יהרג. ירצה שלא

 גוף של פי׳ הוא כהספריס הנכתבים שהדברים פי׳ וגו׳ דת
 כי לאכדס תיבת רק נכתב צא הכתב כגוף כי הדת כתב

 לדעתו כי הדת נהמרת אנוסים שיהיו נזה רצה לא אחשורוש
 דתם שימירו הי׳ רצונו וכל פוסלת כאונס הדת המרת אין

 שפירשתי כמו המשתה כעשיית עשה אשר ראינו כאשר כרצון
 כלעם כעצת והלך ע״ש ואיש איש כרצון הפסוק על לעיל

 רעים אותן כשעושין רק לישראל רע לעשות שא״א שאמר
 אותנו דוייעו הכתוב נפי* השל״ה וכ׳כ מקודם וחטאים
 לזנות בנותיהם את מדין מלכי שהפקירו עד .ע״ש המצרים

 כתכז ערומה אשתו להניא שצום אחשורוש עצת וכל
 נשים זה ומחמת ערומות הנשים כל שיבואו נכדי המפרשים

 ביערות כמבואר בלעם עצת ויתקיים נתערוכית יהיו ואנשים
 אשר הוא ואיזה זה הוא מי תאמר שפיר ולזה ע״ש דבש

 מה לאכדם תיבת של הכוונה לפרש .כן נעשות לכו מלאו
 נתינת הכוונה כי ולהרוג להשמיד כלל כלבו עלה שלא

 שיפקירו אף כרצונם דתם המרת שיהיה רק היה לא נאכדם
 מאמר וזהו .שנו נמשתה שעפה כדרך בנותיהם להם

 נכתב אשר כתב כי כעיניכם כטוב ליהודים כתנו המלך
 רק בעיניכם כטוב היהודי׳ על לכתוב אתם יכולים כלו׳ וגו׳
 היינו לאבדם תיבת שיפרשו והכוונה המלך כתב ישיב שלא

 את המחטיא דבר להם שאין להם טוב ולעשות להגביהם
 ויבענן •ישורון וישמן כדכתיב אותם כשמגביהיס רק ישראל

 ומדוכין מעונין ככהן רת למוטב אותן שמחזיר דבר לן ואין
 תיבת על פי׳ לעשות אתם שצריכים שאמר וזהו כיסורין
 היהודים מעלת נתעלה כי ולומר הדת ככתב הנכתב לאבדם
 שיהיו המלך גזר לזאת אחד לעס שיהי׳ ורוצה המלך כעיני

 טנדקאות כל לעשות דהיינו . לאבדם הזה ליזם עתידים הכל
 על ולהשליטם בנותיהם להפקיר אף מרצונם דתם שיאבדו

 כל להם וליתן כרצונם ובנשותיהם בהם ולעשות שונאיהם
 מעשיהם וילמדו בגזים ויתערבו דתם יאבדו וממילא החירות

 ולכך .העגל את עשו טובה רוב מתוך כי טובה רוב מתוך
 לבוז שתיבת ביחד לבוז ושללם ונשים טף כתיב הב׳ באגרת

 הוא הפקר ובנותיהם שנשותיהם ונשים טף על גם קאי
 ואיגרות הדת בכתב האמור לאבדם של הפי׳ וזהו . להם

 כל הקדימו כי ידע ומרדכי .אי׳ה במקומן אפרשן הפניות
 מהם נפקד יהי׳ לא שבוודאי עד גדולה כתשובה ישראל

 שלמד צא ובביזה כתיב וכן זוהמתן שפסקה לרע איש
 צהשמיד אות המק; סדר על לפרש יבוא ועהה . ידם את

 להרוג כי נראה שונות נמלות הדברים כפל , ולאבד ולהרוג
 את לסרוג הי׳ לא הפקידה כי להשמיד של פי׳ הוא ולאבד

כולן
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 ר&לך ביבר דחופים שאו ®,הרצים : הזה ליום להיות,עתדים

 וה?ךר לעתות לטבו והמן" והמלך הבירה בשושן נתנה והדת

:נבובה שושן
רש״י

 מקוב . בכהן נתנה והדת )כו( זה דבר העמים. לכל גלוי : המלך גזרת חוק להנהן אומר כהיה
.נבוכה שוכן והעיר . לכך אדר לחדש י״ג ליום עתידים להיות ביום בו החוק ו ניתן כס המלך שהיה

 :כבה היהודים ז
הנמים שפתי

 ואכניס פצים שהיא העיר היאך זדק״ל :כו' בהמלן מ־ום לכ״ש כשושן אמר ולמה הדת נישן »דינה ככל הרי דק״ל ז

אל משאת
 אין וכו׳ נכתב אשר כתב כי איפה א״כ הנה כי

 ספרי הלא בתקנתם ואסתר מרדכי יועילו מה להשיב
בשם נכתבו וכו' להשמיד המן שלח אשר וחימה האף

 בככטי והבין ככל בכוס אמנם עתה יהפכו אשר
 אל משגרים היו כתבים מיני ב׳ כי נמצא המקראות

 והפחות המלך אחשדרפני אל אחד ומדינה מדינה כל
 ולהעביר להכריז מזה משינה בנוסח ב׳ ועם עס ושרי
ההמון לפני מהמקומות אהד לכל ובגלוי בפרסום קול

 שושן בזולת כן אומדים היו שלא מה וכו׳ שללכס ל ונשל
 בשאר כי הוראה וזה מפורש הוכרז כלא אלא זה ואין

 מפרש היה המלך אס עושים היו מה המלך מדינות
 אשר הדבר בהתהפך ע״כ ההמון אל מאז הדבר להם

 יבא כאשר כתבים מיני ב׳ נ״כ הוצרך ,וכו ישלטו
 ואסתר מרדכי אל המלך דברי נבאר כאשר בס״ד
 לאסתר אחשורוש המלך ויאמר באימרו הכתבים וענין

 והוא כו' כתבו ואתם ונו׳ נתתי המן ביה הנה וכו׳
 כי אחד ישראל פני נגד רעות ב׳ ראה המלך כי

 מה להורגים יאמר ומי להשמידם דת ניתן בשושן
 כי ב׳ ,בשושן ניהנה הדת כי להשיב אין כי תעשו

 ואגרות להשיב ן א וכו׳ המלך בשס נכתב אשר כתב
 המלך בשבעה ונחתום המלך בכס נכתבו ההשמד

 עכ״א ראשינות אגרות בנין לסתור מקוס אין כן ואם
 שושן מבני כי נתקנה כבר האחד הנה אליהם המלך

 כי בשושן דש ניתן כי נם היראו ואל תפחדו אל
 נתתי המן בית הנה כי ידו את איש ירים לא הלא

 ביהודים ידו כלח אשר על וכו׳ תלו ותו4ו לאסתר
 ביהודים יד לשלוח לבו אל יערב האיש זה מי כן ואם

 אתם לכן לכם לרפא אדע לא השנית על אמנם
 המצאה המציאו בחכמתכם ואולי בעיניכם כשוב כתבו
 אשל כתב הנה כי אעשה מה אדע לא אני כי שיבה
 כלומר להשיב אין וכו׳ ונחתום המלך בשם נכתב
 נכתבו הלא כי הרעה אגרות להפך אוכל איככה וא״כ
 תעשו מה דעו אתם אך בחותמו ונחתם המלך בשם

 כי בשושן שלי אח עשיתי אני יאמר או .בחכמתכם
 המדינות כאר דבר מל אך ,וכי נתתי המן בית הנה

ושרי והפחות האחשדרפנים טל לגזור אוכל לא
המדינות

 הדבר מפורש בלתי היה וברחובו׳ בשוקי׳ לכלס גלוי להיו׳
 עהידיב העמים כל להיות ואומרים מכריזי׳ שהיו רק

 ושה המלך שבה מקום שהיה בשושן אך ההיא ליום
 שיתקוממו או מועד הנעת טרם יד שישלחו פחד היה לא

 ואה לפנים וז״א להשמידם בפירוש הכריז שם היהודים
 לו נתן להשמידם בשושן ניתן אשר הדת כתב פתשגן

 בשאר שהמפירסם אף כי וכו׳ אסתר את להראות
 בשושן ניתן אשר לה הראה כן היה לא מדינות

 שושן העיר היהה וע׳׳כ המפורש מן סתום שילמד
 מצירים שישן בני שהיו רז״ל דברי בזה וצדקו נבוכה הכנה אין והנה ראה בגורלותיו חכמתו ע״פ כי

 אחכה נחנוק מחר להם ואומרים ישראל את מאד עכ״א לאדר י״ג ביום כ״א לישראל להצר מוצאת
 חפצנו בגלוי ונודיע המלכות בכל קול נעביר אם •בלבו
 העם המון כח יעצרו לא וכו׳ להרוג ■להשמיד שהוא

 רעת ימי יביאו אשר עד ליחל והדה ההתבוננו׳ קלי
 כל כי גס מה חדש י״א להמתין באדר י״ג עד המן
 בחלקם ויגילו המה ישראל רעת חפצי ולשון אומה גיס
 נפש שונאי עו״ג שכל שבהם השוה הצד כי כלל

 ימים חדשים י״א ליחל כח יעצור ומי היו ישראל
 אל המתייחס זכות ישראל יעזרו יעשו כה ואס

 ותבטל בו בהר אשר היום זולת הם אשר הימים
 יהד לההאכף ישראל סוד יערימו לבל או כוונתו

 ויפילו חדש י״א בעוד נפשם על לעמוד ישראל שבטי
 התנכל ע״כ עליהם מהקמיס עד מ ביום רבים חללים
 והפחות האחשדרפנים אל ביהוד בהצנע ספרים לשלוח

 כל ברורה בשפה ומגידים מספרים העמיס ופרי
 להמון להגלות לא זה כל אך וכו׳ להשמיד המכוון

 עד עמס כמוס יהיה לבדם להם רק היה קריה
 קול מעביר שהיה מה אך קצב אשר הימים מלאת

 העתק היה ההמון כל לעיני ובגלוי בפירוש ומכריז
 ולח הזה ליום עתידים להיות והוא מזה סתום אחר

 אל מסיר הדבר ונשאר יתעתדו מה על להם פירשו
 זה מה על מועד ביום ם יודיע הגדולים השרים

 הרשעים ישלחו לא ובזה כו' להשמיד שהוא נועדו
 הפיעל אל המכוון ויבא הזמן תום עד ידיהם בעולתה

 אשר הפחות ואל המלך אחשדרפני אל ויכתב וז״א
 כפיים ונשלוח ועם עם פרי ואל ומדינה מדינה על

 הנזכר לשרים היה זה אך וכו׳ להרוג להשמיד וכו׳
 להכריז היה אשר הכתב פתפגן אמנם מפולש כתב

המיוחד שהוא העמיס לכל נלזי בפרסום דה והנהן
14 אלשיך ך
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טשה שיך אל משאת

 שתכתבי הוא שתעשו מה אמנם הדבר להפך המדינות
 נפשם על שיעמדו עליהם לציות כלומר היהודים על

 השרים אל לכתיב כי היהידים על כתבו וזהי וכיוצא
 כו׳ בשם נכתב אפר כתב כי א״א הגזירה להפך

 ואז הקודם להפך הקנה שאין באופן להשיב אין
 ישרה בדרך הדבר לתקן ואסתר מרדכי יחדיו ביעצו

 אומרו כי והוא ראשונות אגרות יהפכו פלא באופן
 אשר המדינות ושרי והפחות האחשדרפנים אל הנה
 להפך אפשר אי וכו׳ להשמיד מפירש בכתבם היה

 ליהודים המלך נתן אשר להם וכתבו בחכמה עשו אך
 פי על עליהס הקמים נגד נפשם על ולעמוד להקהל
 יד שנותן אלא קיים שהקודם באופן הראשון הכתב

 יבין אחד כל ובזה נגדם להתקומם ליהודים עתה
 מרדכי צוה אשר ככל ויכחב וזה מהם אפו שב כי
 המדינות ושרי והפחית האחשדרפנים ואל היהודים אל

 על ולעמוד להקהל הידים ל המלך נתן אשר וכו׳
 קול להעביר הדת כתב בפתשגן אמנם וכו׳. נפשם

 יאמרו כי ס ל און מצאו העמים לכל וגלוי מפורסם
 בדת פירש לא כי יורגש שלא בעצם להפך נוכל בזה

 עתה הזה ליום עתידים להיות רק מתחלה שניתן
 עתידים יהיו אשר הדבר פירוש כי ויכריזו יהפכו

 הכתב פתשגן וזהו מאויביהם להנקה הוא הזה ליום
 ולהיו׳ הוא העמים לכל ומטרם' גלוי שיהיה דת צהגחן

 כיקהלו הכריזו לבד לא כי ו:ו׳ עתידים היהודים
 כאשר עליהם הקמים נגד נפשם על לעמוד היהודים

 היהודים מעצמם ולהיות גם אס כי השרים בכתב
 לא אם אף מאויביהם להנקס ההיא ליום עתידים

 ההתהפכות העמיס המון ירגישו ולא נגדם יתקוממו
 ולא ההוא ליוה שיתעתדו רק ידעי לא כה עד כי

 בעיניהם בפיריש הנה ועתה מה ועל למה להם נודע
 ובזה מאויביהם היהודים להנקה היה המכיון כי

 מהחלה כי באמכם ז״ל רביתינו דברו אשר הטינו
 עתידים להיות סתום הדבר היה הרע׳ מעשה בפתגם

 נתפרש והתהפכות ההמון אצל היה כן כי מפורש בלתי
 דבר ואחרונות ראשוטת באגרות אימרו וזה היטב
 המשתלח־ס הכתבים על המלך דבר ודתו המלך

 והענין וכו׳ עתידים להיות הכרוז על ודתו לשרים
 מכוניתם על ופז״ל המקראות כל וגם בעצמן מאוד נכון
 ואחשיב .אמת דרך והוא .בשלום יבא מקומו על איש

 בנים כליי זה להשמיד האלה הרעים שכפיו בכוונת
 הוא ולהרוג .להשמידו וכו׳ ובאהרן פסיק על כמז״ל
 אכזריות מיתת שהיא חנותם הגדולים את אח״כ

 לעיניהם צאצאיהם ברעות בראותם בוסר יאכלו שאבות

 יקבלו בל לאבד ואח״כ הס יהרגם ואח׳׳כ וראש ממלה
 אמותם היק על ויונקים העוללים היא ונשים טף ואח״כ
 הוא להרוג להשמיד מ״ש ופירש בעצמם הנשים אח״כ
 אבותם ועל יתחילו הנערים מן כי זקן ועד מנער

 וזה הנשים ואח״כ הטף זה ע״ד ואח״כ זקן עד אמר
 ההוא ביום כ״א לו עוזר הפור אין כי ,א ביום
 היות עם כו׳ להרוג אי׳ אהר לבוז ושללם הצווי והיה
 אך משו שכבר ,המתי אל ומורדת מעלה הביזה שאין
 שיהיה המלך בשם אמר בדבר יחעצלו שלא שכדי הוא

 מלכות כהרוגי יהיו ולא ההורגים אל לבוז שללם
 על אני גבור יאמר החלש בזה כי למלך שממונם

 ושללם להרוג אמר ולזרזם ולאבד להרוג השלל חמדת
 שלא לומר וגדול קטון ואיבוד הרג הזכירו אחר לבוז

 לב יהגו בל כלס שיהרגום אחר רק לבוז שללם יהיה
 יברחו או הנוהרים ויחיו ראשונה הנהרגים שלל לשלול
 ישלחו לא שבביזה ביודעם עתה אך נפשם למלט

 ועיר עיר כל נשמה כל יחיו לא אשר עד ידם את
 נפש החיות לבלתי עיז בכל יזהרו אתם מאשר

חי: כל
 ,וגו והרת המלך ביבר דחופים יצאו הרצים

 איש כל שהיה נבוכה שיש; והעיר ז״ל אמרו )פו(
 חונקך אני מחר ליהודי אומר משושן

 טרם פנים יעיזו כשאול קשה והנה כו׳ ממונך ונושל
 מושט במקום מלך אימת איפה ואיה הרעה ימי בא
 לחשך שם קן מועד יום עד להמתין כח יחסרו בל

 ע״כ מעתה פנים להעיז יתקוממו ולא אדר לחדש בי״ג
 כי דברים ג׳ ראו המה שושן בגי כי ואמר הקדים
 רעתם המלך חפץ היות להורות חזקה הויא בתלתא

 ביד להר,קורים המה גם התאזרו ע״כ מהמן יוהר
 דחופים יצאו הרצים כי אחת ,והם ישראל נגד רמה

 זולתי הדבר עישה המלך היה לא אס כי כמלך בדבר
 הרצים ילכי שיצוה במה די היה המן רצון להפיק
 ע׳׳פ דחופים הרצים היות אך המן דבר את לעשות
 למהר מאד חפן במצותו כי יראה אליהם מאמרו
 לרצים הוא אומר גדר עד בלבבו להשמיד כי לשלחם
 בדבר דחופים יצאו הרצים וזהו מאד ימהרו בעצמו
 הדת כי ב׳ מרוצתם. דחף בעצמו המלך כי המלך
 בשושן דת למתן היה צורך מה הלא כי בשושן ניתנה
 ייחלו ולא והמן המלך שם אשר מלכותו כסא מישב מקום

 גזרתם לעשות יציו ואז באדר בי״ג השנה חשיבת עד
 צא והמן המלך כי הוא אך מעתה קול להעביר ולא

 . בשושן נתנה הדת עד שקטו ולא דעתם נתקררה
מהרה הרעה מעשה פתגם על לבבם משמחת כי ג׳

סתרים כגילה
 סי לאבד או יהרגנו דתו את לכסון י־צה שלא מי היינו אז ונכסיו לכפור שרצה דיי יהודית כדת לכשמיד רק בולן
 ישמרו ובזה לאגד מהאוכדיסוזכו יהי׳ 1א1 יתו להפוך שירצה א:ו-ר מארן כאובדיה ובאו מפנין הוא ונאבד יסץים. יסו

וכלו »כל היהודים אולכרנג נספ .להבנניד כאפר וזהו דת טל עוברי וסייע
 יפריכי 15 אלשיך ד
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 את־־בגדיר י5מךך ויקרזן נ׳ג&ה את־כל־אשר ידע ומרדכי א ך

 :ומרה גדולה זעקה ויזניק העיר ?תוך ויצא ואפר שק וילבש
 בלברט לכואאל־־שערהמלך אין כי שער־המלך לפני עד ־ויבוא

 אכל מגי_?ן ודתו' דבר־הטלך אשר מקום ומו־ינה ובכל־מדינה ־ :שק
 :%ותבואעה לרבים ומקפרשל^ואפריצע ובכי וצום ליהודים גדול

 ותשלח קאד המלכה ותתחלחל "לה ויגידו וסריסיה' נערות'אסתר
: קבל ולא מעליו שקו ולהסיר את־מרךכי להלבילז' בגדים

ףע״י קרי ותבואנה

 נבוכדנצר ביפי לצלם שהשתחוו לפי לכך העליונים שהסכימו לו אמר החלום בעל .ידע ומרדכי ד
 דבר )ג( : :ק בלביש המלך שער אל לבוא ד״א אין .לבוא אין כי )ב( .־ אחשורוש מסעודת ח ושנהנו

:בעיר הדת נתנה שם עוברים הספרי׳ נושאי כשהשלוחי' .ודתו המלך

חנפים שפתי
 ימד שניהם רע״י נהג .ילקוט ובמדרש דמגילה בפ״ק נינה! דעות דתרי אע״ג ח : כבה היהודים צכ״ס .נביכה

 מאריך ה:״י עדיין היה הסעודה חטא וזולת כ״כ כניה עניהס נגז־ה לא הצלם חטא זונת כי גרם והא דהא דס׳ל
וכן הסעודה נעביר היה דין הגזר וחתימת כצלם בעבור היה הגזירה אופן נמצא דינם גזר נחתם ובזה אפו

משהאלשיךמשאת

 ע״כ מקודם עשו שלא מה לשתות ישבו והמן המלך
 כלה עשות כי גס הנה שושן העיר בני בלבם אסרו

 הדומה על המלך ודרך גדול דבר הוא שלימה באומה
 המעשה עליו רע יהיה כי לבו אל להשיב הזה לכיעור

 לב אמין כי יורה אלה ג׳ ידי על עתה בו וחוזר
 כלתה כי ממנה ישוב לא בעצם הדבר על המלך
 שנתפרצו נבוכה שושן העיר לכן המלך מאת הרעה

 אותך אחנוק מחר אחד לכל באמור היהודים עד
 היותה עם שושן והעיר ואמר רז״ל כמאמר שללך ואשלול

 והחצרים המלך בתי גבול כל כי היא אך גדול כרך
 שאר אך לבירה אותו יכנה הוא רב כי אליו הנוגעים

 כי ואמר הבירה שושן יחד ושניהם שושן יקרא העיר
 נטכה היתה החצוני מקום שהוא לבד שושן הפיר

 היו לא מה בצד מלך מאימת כן לא הבירה מקום אך
:וקן מועד עת עד מצערים

 דברי את לאסתר ויגד עד וגו׳ ידע ומרדבי
וגו׳ מרדני

 כל ידעו לא אשר מרדכי ידע מה כי יפלא הנה
 גלוי הבירה בשושן נתנה הדת כי ואשה איש

 . ידע ומרדכי יאמר ואיך בשושן אשר העמים לכל
 כמוהו לבב וחכם וגדול שר מעשה עשה לא כי פנית

 ברחיב ויצא יציע ואפר שק לבש אפר הנראה לפי
 כי יעשה לא וכן ומרה גדולה צעקה ויצעק העיר

 ולתת לשאת במעמדם ישראל שארית יקבן קבן אם
 ועצרה צום יקראו אס מנוחה להם לתור יעשו איכה

 להפלה עצמם ויכינו לו להתחנן המלך אל יבאו או
 לא ואפר ושק בצום העיר ברחוב לזעוק אך ולדורון

 אותו השומעים לו יושיעו מה כי כן לעשות נכון
 הזה. לעפו׳כדבר אליו הגיע ומה ככה על ראה מה וא״כ

לבוא אין כי וכו* המלך שער לפני עד ויבא אומרו ג׳

16 אלשיך ך

 שרן בלבוש היותו על רק מלבא נמנע כי יראה ,וכו
 ואל הפלך אל בדברו הדבר לתקן נכנס היה שאנ״כ

 השה יעביר שלא בידו מעכב מי איפה וא״כ המלכה
 על נבקש הלך לא למה ד׳ המלך. אל ויבא מעניו

 ההלך אל הדבר המלכה מאסתר עמו ונפש נפשו
 מעתה הלך לא ולמה שליח ידי על אח״כ פשה כאשר

 בשווקים מר וצועק יצוא יצא זה ומה יחדלון והקולות
 פסוק כי וכו׳ ומדינה מדינת ובכל אומר ה' וברחובות.

 עד ויבא לומר כהתימו כי הדבקים נין נכנס יראה זה
 נערות ותבאנה יאמר ראוי היה וכו׳ המלך שער לפני

 נערות אותו ראי המלך שער לפני עד מבואו כי אסתר
 ומדינה מדינת שבכל במה יפסיק ולא וסריסיה אסתר

 מרדכי את להלביש בגדים ותשלח באומרו ו׳ .כו׳
 בגדים אין מבלי כי היה רוחה על העולה האס

 לד תשלח ומהראוי צואים בגדים לבוש היה למרדכי
 ולמה אח״כ עשתה כאשר זה מה ופל זה כה לומר

 זה כה ופל זה מה אומרו !' . מעתה р עשתה לא
 על תדע ואפר שק לובש שהוא זה מה ביודעה כי

 זה פה לה להגיד א״א כי אחד הכל כי זה מה
 על הסיבה בהידיע לא אם שק לטש וצועק שהולך

 אשר מהדת אסתר ידעה אס לב נשים ונם .זה
 מרדכי לו שהגיד ובתשובתו אין אם בשושן נתנה

 ידי על ולא ברגליו ילך היה עוב שוב קרהו אשר כל
 קרהי אשר אומרו ח׳ .מעליו השק יעביר כי שליח

 מכירת כי אליו פרשי דבר לו קרה לא הלא כי
 לו ולח קרה היהודים לכל להמן ישראל את המלך

 נעשה כזה הרעה־ מעשת פתגם אין כי ס׳ .לבדו
 איך וא״כ יתברך מאתו בהשגחה אם כי במקרה

 ואת איפרו י׳ קרהו. אשר לומר מקרה אל הדבר ייחס -
לדעת לה יוסיף ומה יפן מה וכו׳ הכסף פרשת

את



לג תרגום
 רמה מרו^א בשמי ךאהעכיד מה !ת רבא א1כך ךאליהד ירא _על >ךע ו?דךכי <)א י

 ןאקחתים ךאה;תיב והי??א _עלמא מגו לשרלץאה ןשראל בית ך־אתחיבו'_עקא -
 ךאתהגיאר .עיסק .על מרומא בשמי ןאחהרלם אתלתיב היכךין ארעא עלוי מל 1להו^דרתהון

 ית _על?א מכי ושדר מינא מן התים תה חיתמא ירם' רשיעא דאחשורוש סעוד־תיה מן
 ?דמי .ידע וכד ,עמיה .על _עלמא ?!די קדבן;ץ ויצרי דיקום למימי 'לחואה רבא להנא אליהו

 .קבלתא ?קבל משיה _על קיממא ושוי בבכיה .על כשק לבושא ואלבש רבושוי !ת בזע

 ארוס קא7דס פלטירא וקרע קדם:ז .עד ואר/א )ב( : עצבז ב_קר נפשא במרירות וב;א רבתא
 פל;א וב?ל >ג( : ךשק לבוקזיא לביש כד כמלכא 'פלטירא רתרע לגכרילנגעל רשו לית

 ליהרדאי רבא אכלא ממי דיגיה וגזירת מלגיא דפתגם אתר וקתא אזקךי ובןל ופל^א

 ו^לן )י( :סגיאין אזיץך_יק _עלו.י מחשש הוה וקטמא שק ולביש ומספרא ובכורצא וציימא

למיכש טלכי־תא לבושי ושדרת לחרא מלכ^א ואזדעזעת לה וחויאו ורבגהא ראס£ר עולען;

משה אלשיך משאת

 בצע ומה נמכרו א־ך לה יאמר הכסף פרשת את
 אמר ולא פרשת אמר וגס המעית סשום בהידיע

 להראות חימר י״א . בו וביוצא הכסף משקל אי מנין
 צורך מה ניה כמראה אחר לה ולהגיד אסתר את

 ופרשת קרהו אשר כת לה ולהגיד כוח ואם הגדה
 . לה לי־גיד לא חם לההך הגיד זה למה הכסף

 וכו׳ ו.'הראות לה להגיד ולומר נהפך לו שהיה ועוד
 לציות באומרו י'ב כקדם. מה א: חוזרת ההגדה כי

 דבר על יירה עליה באומרו לה נצוות ונא עליה
 להתחנן המלך אל לבא באומרו י״ג .אליה הנוגע שהוא

 י״א שהות היה עדיין והלא עתה היה צורך מה לו
 אחת כי מליו בחומרה למשה זו קושיא ותשפל חדש
 נקראתי לח וחני ייבא יקרא ילה כשר להמית דהוי
 תשים עליה ציה זה למה יום שלשים זה המלך אל ל.ח

 אלא עוד ולא יום בלשים עוד ייחל ולח מנגד נפשה
 החרש חס כי כגידים קשים בדברים כנגדה שההריז
 . תאבדו מביך ובית וחת וכו׳ הזאת בעת החרישי

 על כ״א אביה ובית היא עשו מה יומתו למה "ד’
 ששעה ולא שענה מחמת באה הלא כעת התעצלה

 לבא והנה . אביה ביח גס ומה היא השאה ולא
 שנשמיט מס חזית במדרש מז״ל לבון נעתיק הביאור אל

 אלף י״ח ישמעאל ח״ר וז״ל מאד הוח ארוך כי קצתו
 .וכי׳ ושתו ואבלו המשת לבית הלכו יהודים ות״ק

 ואמר הקב״ה לפני עליהם והלשין ששן עמד מיד

 מגילת
 אשר ה כנזיר ידע . נעשה אשי כל אש ידע ומרדכי )א( ך*

 שב שנא העם דרך כי יודע יהי׳ הקודש בריח מזרה
 נפשם על המ.ך משרי נבקש כינוה על חוזרים רק המכהו עד

 ביאר וכר אניהו מפי יודע ובהיותו הרבים מסיבית וכיוצא
 מועילין צהיבוה ואין יפר ומי יגן צבאות ה׳ אם כי במדרש

 על מונחת הדה הרב אס־׳ כי תמיד מועלת והפלה כנל
 הי׳ ומרדכי הרחמים מן עצמו ימגג Ы אדם של צזארו
 מת נמל בגדיו קרע ונכך . העולם כל על לנביא מוכזק

 להייות הנראה כפי נתקן וא״א שעבר דבר ענ הוא קריעה כי
 סיבית אחר יהזרו ונא הש״י מפי יצאה ונחרצה כלה גזירה כי
 וההגונים הס.ה ורק סיבית יועיג לא הש״י גזירת נגד כי

 שק כתיב ולכך .הגזירה לבעל חצק־ס יתעשת אילי ירבו
 שנפה עשיותיו שכל לומר עתיד בנכון .ביס לר יצע ואסר

 אחר יחזרו ונא מהמון ;יביס יצע ואפר ששק בכדי הי׳
חזר לא המלך נגער היושב שמרדכי רואין בהיותן סיבות

1 חי״ב ה

 הקב״ה א״ל וכו' זו באומה תדבק מתי עד לפניו
 תסתפק רבש״ע לפניו אמר עליה ההא מה הורה

 באותה ישראל את למחוק דעהו השיה וגם בעליונים
 פבשבילהוהרביחי אומה ני למה הקב״ה אמר שעה

 אשבית לרעה עליהם הקנים בכל ומופתי אותתי
 מגילה לי הביא לשען הקב״ה אמר מיד זכרם מאניש

 והביא השמן הלך שעה באותה כליה עליה ואכתוב
 אלמנות בבגדי התורה יצאתה מיד עליה וכתב מגילה

 ואמרו בכייתה לקול צעקו השרת מלאכי וגם .וכו׳
 אנו למה העולם מן בעלים ישראל אס רבש״ע לפניו

 אספו כך ולבנה חמה ששמעו כיון בעולם צריכים
 אבות אצל ז״ל אליהו רן שעה באותה וכו׳ נגהס

 אבות מתי עד וא״ל עמרם בן משה ואצל העולם
 להם אמר .מה מפני ה״ל וכו׳ בבינה רדומים העילס

 א״ל כו׳ אחבורוש של מסעידתו ישראל שנהנו מפני
 הב״ה דת על עברו הם אס ויעקב יצחק אברהם
 אליהו חזר לעשות יכולים אנו מה גזרתם ונחתמה

 הצרה על תענה מה וכו׳ נאמן רועה אי למשה וא״ל
 הדור באותו כשר אדם ־ש נלוס משה לו אמר הזאת

 שיעמוד כדי והודיעו לך א״ל מרדכי ושמו יש א״ל
 כבר נאמן רועה א״ל מכאן ואני בהפלה משם הוא

 אסבשיס משה ח״ל ישראל על כליה אגרת נכתבה
 מה נחתמה בדם ואס נשמעת תפלהנו חתומה היא

משה א״ל חתומה היא בשיש א״ל שיהיה הוא שהיה

סתרים
 .המלך פער עד ויבא )ב( :מת כעל ומתאבל בות ס אגר
 לפשוע כלא נכבע כי המלך לשער כגל ליכנש רצה שנא רימז
 הנל ידעו וממילא שק בנביש המלך שער אג לבא ואין השק

 . בשקו עסוק תמיד והי׳ סיבות אתר למזור רוצה שאינו
 המלך לשער נכנס חינו כי העולם לכל ידוע הי׳ ובזה
 העונם ידעו ומזה .המנך כעד אל לבא אין כי :לל

 ויפנו יצאה ה׳ ומאת ונחרצה שכלה לו נאמר׳ שבנבואה
 ותשלח )ד( : סיבות אחר נחזור ולא הרחמים אג ל ה

 מה בהסתר הכל שהי׳ מחמת מרדכי את להלביש נגדים
 לו ושלחה נזהרין היו השליח ע״י בדיבור ואף לה הוא

 צריך רחמים אצל כי לו לרמז נגדים לו שהי׳ אף נגדים
 מאת לבקש תתחיל גזיר׳ איזה יש באם ע״כ סיבות ג״כ
 זה ששלחו בש׳ס פעמים כשה שמנינו כמו והשרים ך המ
 לאיועילז שסיבות רימז קיבל. ולא :1לסיע סימנין לזה

:ידז על נה לגנות ניסה נאמן להת^שהי׳ שלחה ז״כך
ויגד



ד אסתר 35
 לפליהותצוהו הזןמיד אשר מפדימהמרך' אפתריהתך ותקרא ס

אל! אל־מרדכי התך ויצא י :ועד־מה־זה מודזה לרעת על־טרדכי

פשה אלשיך סשאת
 הה״ד למרדכי הלך מיד למרדכי והודיע לך מבינו

 היינו אם והנה ע״כ. נפשה אשר כל את ידע ומרדכי
 להעיר הראויות ההערות כל להעיר פנינו שמים

 מאד הביאור יאריך כולם על ולהשיב זה במאמר
 לששן יתברך באומרו כי א׳ בידנו. הבא מן קצתם זולת

 בעליונים הסתפק לו והשיב עליה תהא מה הורה
 דקארי יתברך לאלהינו נקשה מספקת זו השובה אס
 למה היא שובה אס כי ועוד . לה קארי מאי לה

 מספקת זו תשיבה אין ואם אלמנות בבגדי תירה יצא׳
 ועוד .ישראל את למחוק דעתו השוה פליה איך

 תורה לתת רצה לא הורה במתן יתברך הוא שהרי
 שהסכים הוא אס דעתו השוה מי עם ועוד . למלאכים

 ומה השואה לשון שיאמר ראוי היה לא השען עם
 היינו למחוק הסכים אם ועוד .חלילה הבר אל לתבן
 לי למה ויאמר יקדים ולא מיד יכתוב וא׳׳כ כליה
 לפניו האס ועוד . מגילה הבאת ולשאול ,וכו אומה

 . העשה מה לו יאמר מי כי יעשה כתיבה צריך יתברך
 ואף בתורתי הכותב מרחם אלהינו איך כי ועוד

 ולא מאסתים לא אויביהם בארץ בהיותם זאת גס
 שפל היתכן ד ופ .כליה כתב איך לכלותם נפלתיס

 ונם כליה יתחייבו אחשורוש של מסעודתו נהנו השר
 כנ״ל בזונות קלקלו כי היה ומר רע כי :ר שנא

 הקשה מהדבר מלס יוכל לא הלא הנזכר במאמר
 זה מאמר סברת בעלי לתלמידיו רשב״י שהקשה
 לי למה אומרו ועוד .יהרגו שושן של א״כ באומר
 למה יאמר מהראוי אוהותי הרביתי שבשבילה אומה

 בריבוי יתלה ולא וכיוצא אותי שמכפיסיס אימה לי
 הלא כי זכרם מאנוש אשבית באומרו ועוד .אותותיו
 אשביתה אפאיהם אמרתי באומר זו פענה בשל בתורתו

 חש לא אז ואיך וכו׳ אויב כעס נולי זכרם מאניש
 כיד אומר ועוד . וכו' ינכרו פן אויב כעס אל

 אין המבלי מגילה לי הביא לששן ב״ה הקדיש אמר
 .מגילה שיביא הששן את שיציה יתירך גפניו מגילות

 ועוד . לכתוב מגילה אל צורך יתברך לו מה ועוד
 היק מגילה והביא הבשן הלך שעה באותה אומר
 מגילה על יתברך לפניו יכתבו היתכן ועוד הלך.

 אלמנות בגדי התורה שלבשה באומרו ועוד .גשמית
 השרת למלאכי להם מה יעוד .בתורה זה יצדק איך

 התורה שתסתפק להם טוב והלא ישראל על יבכי כי
 ובסיף .נגהם אספו למה ולבנה ממה וכן בעליונים

 אם סרע״ה שאלת זו מה והבין שכל נשים המאמר
 למעלה דם או פיס נתן מי בדם או ההומה היא בשיש
 הוצרכו למה ונם .בטיט באשר הקנה אין בדם ולמה
 ולא מכאן וזה מכאן זה ומרדכי משה כחמים לבקש

 יתברך רחמיו כנפי כי ספק אין אכן .אחד הספיק
חסד חפץ כי כלותינו לבלתי תמיד ענינו פריסות

2 ה

 חשכי לא ואשר שובות לחייבי' להסיב מלבה הוא
 ילאה פקוחות בשלו בעיני שכלו בארובות הרואות
 המורים הלזה המאמר דברי באצבע ויורה בעידו

 להציל מעייניו כל בשומו יתברך רחמיו גודל אלינו
 נמרץ בקצור ראשונה בהקדיס והוא .נפשנו ממות

 התורה כי עליהם נגה אור לאשר ידוע הנה כי
 בלתי בב״ת רוחניות עיקרה העליון מהעולם איכותה

 ידי על העילמותכלס ומקיימת יתברך נפרדלמאתו
 לארץ למעה עד העולמות דיך ממנה המשתלשל שפע

 אורותיה יבקע בה הישראל איש עסוק ידי על כי
 רבים אורות יחפשסי ומשם העליון בעולם למעלה

 כל להייס מהפשע שפע יתלבש ומהם ונכבדים
 והיא פנית הקדמה .הלז השפל עולם עד העולמות

 יש אליה תורה לנקרא ממעל הבא אורות בשפע כי
 בסיפוק כבוד: לפי לה הראוי שיעור א' בחינות ב׳

 לשלשל נס שהיא יהירה בחינה פנית ,אליה פרנסה
 והבחינה ומקימו המבספו שפע השפל לעולם ממנה
 בישראל זכות בהעדר גם מלמעלה לה היא כאחד

 הבחינה אך מזער מעע הזכות בהיות גם לפעמים
 כי בישראל רבות זכיות היות ידי על היא השנית

 אורות יעלו ישראל בהם שיעסקו ומצות הורה ידי על
 בה יאירו ומאשר שורשן עד למעלה ההן הזכיות

 מלמעלה ימשיכו ואז הפרחתה תעלה הימנה למעלה גם
 שיבהיקו מה שמלבד עד מאד האורות רב שפע אורות
 דרך לארץ למעה עד ישתלשלו גס די בלי עד אירה

 אין הנה אך ולקיימו ולברט עולם לבסס העולמות
 יצוייר לו אך בתורה ישראל עסיק ידי על רק זה

 זכות ה־ה לא בהורה עוסקים השרת מלאכי היו אס
 למה אס כי עולם לקיים למשה שפע משלשל עסקם

 והוא הראשונה הבחינה שהיא לעצמה צריכה שהיא
 מלאכי בה לעסוק ישראל איש בה פשוק דומה אינו כי

 על הן חן ליודעי כנודע נפשותן מפאת הן כשרת
 עסק ידי על שאינו העולם לקיים השפע התפשטות

 העולמות מכל כלול האדם הן ע״כ כי כנודע מלאכים
 והוא הענין אל ונבא .ידו על הכל להתברך עפר כד
 הורה •תברך הוא לו אמר עלינו השען בהששין כי

 היה לא ישראל בהעדר אס כי לומר עליה ההא מה
 הבחינה שהיא השפל לעילם המשתלשל שפע רק מתבשל
 רק ההפסד חין כי החרשתי השניה שבהקדמה השנית

 שהוא מה ג״כ יבצר לא הלא הך שחשאו לישראל
 וזהו הראשונה הבחינה שהיא לה להאיר עצמה לתורה
 עליה כי עצמה מצד כלומר עליה תהא מה תורה

 פעשועה תאבד בל להאריך ראוי כבודה על כי חס אני
 תורה היהה אז והנה ישראל בה פסיק ידי על ממנה

 שהיו תלמידים בישיבת רז״ל הפליגו כאשר בישראל
והמסגר מהחיש יבצר ולא בו וטוצא למרדכי לו

ותלמידיהם
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משה אלשיך משאת
 הוא מלין מלאך יתעורר המגילה להביא פלך בזמן נס לומר בעליונים מסתפק הבטן והשיב ותלמידיהם

 הוא אמר כי הוא המגילה וענין ישראל פל ילין השגיח מבחינה שהיא העולם לקיים שפע השתלשלות כי
 כל את בפר די הסעודה בהנאת אין הנה יתברך גם כי מהראשונה קצת וגם ישראל העדר פל העדר

 שישן של רשב״י למאמר גס ומה העולם מן ישראל אליה שניגע מת יבצר לא העליונים עסק ידי בעל
ישמעא; ר׳ כן על יהרגו אל העולה כל ושל יהרגו כשהיא אפילו ההיא בבחינה יש מזה יותר עצמה מצד

 אמר הדבר היה הספידה שעל שאומר זה מאמר בעל
 כתיבה אין כאשד כי לימר מגלה הבא אליו שאמר

 על לא אם כליה אין כן לנה שיסב מגלה על לא אם
 מספיק זה עין אין כי אותם שסובלים עונות דברי

 כליה עליה שאכתוב כוללת אשמה אחר וחפש לך לכן
 כיון דבריו ובכלל הסעודה עין רוף בצ העולם לכל

 פון אין בישראל קטגוריא עוד שיביא מה בכל גם כי
 ולא לכתוב רק מעתה מוחלטת כליה לעשות מספיק
 אח ויתקנו מדרכם ישובו אס נראה עד כעת לפשות

 הגזרה כי ר״ה מסכת בגמרא וכמז״ל עוותי אשר
 מה אס נם ופה ליבשל קלה נחתמת ולא שנכתבת

 ע״כ לפנים אנא היה שלא הצלם עין הוא שהביא
 נכתבת שכיתה כ״א הרעה כלתה פלא ההורה בריות

 יכמרו למען צערה הראית אז ישיבו אם לראיח בלבד
 פשט דרכי הם* אלמנות בבגדי ויצאת יהברך רחמיו

 שיתבטלו דרש רמז פשט אליה כלבושיס שהם התירה
 מישראל אלמנה עתה שהיתה ישראל בהעדר עתה

 ומצותיה בעסקה ומלאכים אורות ממנה המולידים
 העליון כבעולם פגם שהראית ואחר העליון בעולם
 עילם על וצעקו השרת מלאכי באו התורה אל הניגע

 להשתלשל ישעם שכל מהבטל הוא שגם המלאכים
 ישראל אם וז״א השפל לעולם ידיהם על העליון השפע
 ואומנז בעולם צריכים אגו לתה אנו העולם מן בסלים

 היב שיהיה חשבו תחלה כי היא בכייתה לקול צעקו
 שאלו כאשר התורה למו חגהן כי ישראל העדר להם

 בכייתה לקול אך השמים כל הודך חנה אשר באומרם
 אין ואם השפל שבעולם בישראל תלוי הכל כי הכירו

 ולבנה חדה ששמעו וכיון בסל הכל למעה צדיקים
 ימנע אם באומרם נגהס אספו הגלגלים שבעולם

 הגלגלים עולם אור יגיה הדרך איזה ארס מהמלאכים
 מרגישים העולמות כל נמצאו ם המלאכי מעילם המקבל

 וכ״ש הגלגלים עולם המלאכים כולם העליון פילס
 נתייאשו האבות והנה ,וכי אליהו רן אז עצמו התחתון

 שכתבנו מטעם והוא וכו׳ דת על־ עברו הס אם ואמרו
 החורבן בזמן הציצו אשר למו שיה לא כי זכרו כי
 זאת בצרה תענה מה לו לאמר משה אל דבר אז
 והוא כאבות ישיב פן משה אל מלדבר נתייאש לא כי

 בזמן עוזר היית אתה שגם ידעתי הן שאמר כנ״ל
 תחרש אל עחה אך לך שוה ולא האבות עם החורבן

 כי על היה הרעה זרתו ב: המן כת כל כי והוא
 הצרה על תענה מה לו עכ״א מרע״ה מת נאדר
כאבות תענה אל זאת צלה להיות כי לוער הזאת

כי

 ידי על בהיות היא מאפר ישראל ידי על בהיות נבדה
 זו טענה הספיקה שלא גם והנה . העליונים עסק
 וכי׳ דעתו השוה שגם הספיקה לפחות כליה לגזור
 בב״ד ממלכה או עיר או איש משפט בכל כי והוא

 בו נס ולהשמאיל להימין מהיות יבצר לא מעלה של
 מכרעת מדה״ד טענת ולפעמים ומדה״ר מדה״ד בין יה׳

 וזה ה בש שקול הדבר ולפעמי׳ מדה״ר טענת ולפעמים
 הרחמי׳ אל ית' ברעתו הטי׳ היחה שמתחלה גם יאמר כי

 ומכריע נופה בלתי שוה דעתו שיהיה דעתו השוה עתה
 ישראל אח למתות בענין שקול הדבר היה כי צד לשוס

 ושמח חסד כלפי מטה חסד מפן יחברך ולהיותו
 וכמז״ל ביה״כ כמעשהו בניו על סניגוריא במלמדי

 צדיקים רבכל באברהם יתברך הוא בחר ע״כ כי בב״ר
 שעליו הבריות על סנגיריא מלמד שכיה על שקדמוהו

 ולא להצדיק אהבת רשע ותשנא צדק אהבת אמר
 *הברך הוא עשת מה ע״כ הבריות להרשיע
 אל התעוררות לתת בקש שקול הדבר פה בראותו

 ונשמות ואליהו בהורה סניגיריא ללמד האפשריים
 הניחה בחימר למפה עשה כאשר בהן וכיוצא צדיקים

 להשיב אפשר היה טענות ב׳ הנה כי והוא וכו׳ לי
 אתל האם לומר א׳ ישראל את לזכות יתברך לפניו

 עליהם הקדים להפיל ונפלאות נסים כמה עשוהך
 מרע״ה שכנת והיא אוהס חכלה עתה חזקה ביד

 כו׳ הוצאת אשר בעמך ארך יחרה ה׳ למה באומר
 מרו4מ והיא ב׳ טענה עוד .חזקה וביד גדול בכח

 אייב כעס לולח ׳ וכ אשביתה אפאיהם אמרתי יתברך
 השם חלול יהיה ח״ו כלה יעשה אס כי וכו׳ אגור
 רמה וידם העישיס הס כי העו׳יג יאמרו כי בדבר

 יתברך רצונו בהיות והנה .משיחו ועל השם על
 להם לחת אמר סניגורים מפי אלו טענות לשמוע
 שבשבילה אומה לי למה האחת הטענה אל פה פתחון

 לרעה עליהם הקמים לכל ומופחי אוחוחי הרביתי
 אדרבה ולזמר לדבר סניגורים יתעוררו למען זהוא

 ר.ת מהר לכלות אפך יחרה ה׳ למה שבאת ממקום
 אין כי וירא ע-יהס ומיפתיך אותותיך שהרבית מי

 יענו למען זכרם מאניש אשביתה עוד אמר אז פונה.
 כעס א לי הוא זה פסיק סיף הלא ויאמרו כניגודים

 דובר אין ועכ״ז הב׳ המענה שהיא וכו' אגור אויב
 למו קרה אשר ששחו לא כי והוא שוב להלין דכי
 ולא סניגוריא נלמד ומשה האבות שבאו החורבן בזמן
 מיד טוב מצין ן א כ־ יתברך ובראותו . למר שוה

נטען כשה והאלהיס וכו׳ מגילה לי הבא אמר^מטן

3 ח״מ ה



משהאלשיךמשאת34
 להראות צריך ואתה סלוקך על מתחזקים הלא כי
 ולא סלוקך על ישראל את מלהטיב כחך סר לא כי

 לו אמר אז הרעה גזרתם בנו לעשות כלום ההיה
 ההיזק בסילוק כי והוא כו׳ כשר אדם יש כלום

 בתשובה ישראל את וישיב מרדכי יעמוד מישראל
 המן את להפיל דבריו את מלאתי ואני עוותם לתקן

 . כחי שתשש שחשב מה לעומת עליו הרעה שתתהפך
 עמלק מפלת החילו משה ידי על הנה כי יהיה או
 עמלק נגד ישראל וגבר ידו משה ירים כאשר כי

 כי כיו׳ הזאת הצרה על תענה מה אליהו לו ועז״א
 הוא אמר אז עמלק נגד שהיא הדבר ניגע אליך
 מבר שהוא יהושע עמי היה שם הנה לומר וכו* כלום
 דאת כמה עמלק את להפיל המיוחדים רחל של בניה

 לו כשאמר ע״כ הצאן צעירי יסחבום לא אם אמרת
 יעמוד משה א״ל אז רחל מבני הוא שגם מרדכי שהיה

 זה וגם ויהושע משה מענין ויהי׳ וכו׳ משם הוא
 להפיל להגביר׳ וא' ישראל היזק לסלק א* הנזכר ע״ד

 לאליהו מרעיה א״ל ואז ישראל וגבר כענין יב הא את
 והנה .וכו* נשמעת הפלתינו חתומ׳ היא בטיט אם

 כן אחר אומרו ששמעתי עם בחמלה אלי נראה אשר
 חתומה היא בטיט אס שאמר היא זולתי שקדמוני

 הנאה שהיא הסעודה הנאת על דינם גזר שנחתם
 השתחוות על שהוא בדם ואם נשמעת הפלתנו חומרית

 אך .תקנה אין הנפש הוא הדם אל הנוגע לצלם
 עצמו ומשה האבות הלח כי הוא זה על הקשה הדבר
 להם ואמר כליה נתחייבו מה מפני לאליהו אמרו
 ובעבור אחשורוש של מסעודתו ישראל שנהנו מפני
 זכרם ולאבד העולם מן לכלותם עליהן נגזר זאת

 אס שאלה זו מה איפה וא״כ לשונו העתקנו כאשר
 היטב באר בפי׳ א״ל כבר הלא וכו* חתומה היא בטיט

 ברמז הדבר עתה יטמין ולמה סתומה היא שבט״ט
 אמת הן לאמר דעתו הימה כי לדחוק אפשר ועדיין

 בהחתם אך המדה ומלא הרע גרס הסעוד* עון כי
 . היה זה כי יובן שמאליו עם מחותם היה איזה על
 מהסעודה נהנו או' נדקדק כאשר לומר עוד אפשר אך
 כדת והשחית על מ״ל והוא אחשורוש ממשתה ולא
 היה המלך חפץ וכל ישעו שכל למה כי הונס אין

 למען אונס שאין צוה ביין ע״נ ישראל את להכשיל
 והנה בגו בפת מש״כ ברצון לחטוא אותם הפיס

 נסיכם יין היה כי מהאכילה קשה היתה השהיה
 הצב אשר כמד״א ע״ג לתקרובת השווהו והתירה
 יעדרו לא כי נם ולכן נסיכם יין ישתו יאכלו זבחימו

 לא שתו רבים אך מלכות ביין ויכשלו שיבערו קצת
 שהעון באופן אונס ואין ע״ג מעון הזהרו כי נימא

 הסעודה הנאת היה עמנו מבני הקרואים לכל הכולל
 מסעודתו נהנו וז״ח נתהייבו ועליה האכילה היא

 חומרית הנא׳ רק כע״ג חמור שאינו מה על שמשמעו
 ארשירוש ממשתה אמר ולא שולחנו ממאכל שהוא

 בטיט אם שאל וזה השהיה הוא ומשמעו שעיקרו
 שנהנו על שנתחיעו אמת הן לומר וגומר חתומה היא

 סעידה על שהוא חתומה היא בטיט אך מסעודתו
שרבים חתומה היא צדם או הלא כמשמעו בלבד

4 חי״ב ה

 הנאת ,ל ואמרת ע״ג סרך שהוא נסיכם מיין שתו
 ואס לגמרי הכל הכוללת היא הנאה כי על סעודה

 כי בעיט שהיה והשיב נשמעת תפלתנו אין הוא כך
 העול* . הסעודה הנאת בדבר רק חטאו לא רובם

 שבאותו ישראל ח״ו נתחייבו כי הוא בזה מדרז״ל
 ידי על לא אם תקנה היתה ולא למקום כליה הדור
 את מרע״ה וששלח היהודי ומרדכי מרע״ה תפלת
 את ידע ומרדני וז״ש למרדכי הדבר יודיע אליהו
 ביאור אל נבא ובזה אליהו. מפי ידע כי וגומר

 ע״כ נעשה אשר נל את ידע אמר ס״ר3 הכתובים
 ישראל ישוב אם תקנה אין כי ראה כי וגומר ויקרע

 כי שלימה בתש־בה ידרשו צבאות ה׳ ואת מכהו עד-
 ואין לפניו נכתבה כליה כי הדבר נהיה ית׳ מאתו

 הצבא שר אל או המלך אל בדבר זו למחלה ארוכה
 אליהו מפי נפשה אשר את ידע כי לבדו לה׳ בלתי

 בשמים נעשה אשר ידע לו כי הוא אשר כל ואומר
 מתיאש היה סרע״ה ענין ידע ולא דין גזר שנחתם

 דת על עברו הם אם העולם אבות כמאמר ומתרפה
 לו ששולח ידע אלו וכן לעשות בידינו מה וגומר

 כל לו יודע ולא המן רעת ויתוקן שיתפלל מרע״ה
 הדבר יגדל לא ג״כ למעלה שנחתמה הגזרה תוקף

 וזהו הכל את שידע אמר אך לעשות להגדיל בעיניו
 והנה וגו׳ ויקרע ולכן וזה נעשה אשר כל את ידע
 בתשובה אלהינו ה׳ עד שבים יש׳ אין אס בלבו אמר

 כי ואני מרעיה ית בו נפגע כ• נועיל מה שלימה
 אשר את לרפאות הבא לרופא דומה זה למה הא

 להריק החולה ימאן כ״א רעים ממאכלים בשנו צבה
 הרופא ירפא אשר כל בען לצבות בלע חיל מכל חלאתו

 נטמאה בטנם צבתה יש׳ הנה הזה הדבר כן לריק יהיה
 יתר עם רוש אחש דת עי מס לה המלאה מבטן נפשם
 להם לרצון ינו פ אמרי לרצון יהיו ואיך עונות דברי
 ע״כ עצמות׳ על חקיקה אשמת׳ טימא' חלאת ה' לפני
 עשה אשר המתמיהים הדברים כל את והתקין ראה

 בלבו אמר כי והיא ואפר ישק וברחובות בשוקים
 היהידיס כל יחדיו יעמדו אליהם אני קירא אס הלא
 ודעו הלם ועצה דבר הבו להם לתמר בשושן אשד

 נתנה הדת כי נעשת׳ ונחרצה כלה כי תעשו מה
 יצאו הרצים המלך מדינות ובשאר הבירה בשושן

 לעבדים ואלו וגומר להשמיד המלך בדבר דחופים
 מנפש הזה הרע הדבר אך שתי הח נמכרנו ולשפחות

 נכתב אשר כתב כי ידעתם ואתם יכלה בשר ועד
 להרע לבבו המלך וגם להשיב אין וגי׳ המלך בשם

 והמן ך המ הבירה בשישן ניתנה הדת כאשר הלא כי
 כלתה כי איפה דעו לכן לבב משמחת לשתות ישבו

 לבבכם וקרעו שה ע הוא וכלה המלך רחת הרעה
 ואפר ושק בצום אלהיכם ה׳ אל ושובו בגדיכם ואל
 משמים ה' וירא ישקיף עד הדם על תאכלו ואל

 אל ויאמרו יענו הצח לרחמג׳ וישוב לחננכס ויאבה
 בכה אומר וזה בכה זה הבל של תנחומים מרדכי

 ירע אל אך ונכות'ס טובים דבריך הנה יאמר זה
 ואח״ק^ישיב גזירות לגזור אחשורוש דרך כן כי לבבך

להתמיך לנו חשדו הפליא כי ה׳ וברוך מהם אפו

כמועד



לה משה י אלשיךמשאת

 בעיר צוחה קול מרדכי ישמיע זה למה היתה המלך
 יס*ר ואדרבה יציע ואפר שק בשרו לבש זה מה ועל

 לו להתחנן המלך אל ויבא מעליו הצואיס הבגדים
 עתה כי המלך בבית לנו אחות ,החו טענת לא וגס

 היחה כאשר עישה אסתר מרדכי מאמר הנה יאמרו
 אל חדבר אליה לדבר יחדל זה ולמה אתו באמנה

 נוססה ה׳ רוח כ״א זה אין בלבבם יאמרו אך המלך
 כ״א ספק ואין יתב׳ בלתו אין מושיע כי וידע בו

איש כל ויאמרו יצאה צבאות ה׳ מאת זאת בזרה

 בקרב מהמלך יבצר ולא אדר חדש י״ב עד המועד
 להתחנן המלך אל נבא רצון עת לפניו יהיה ימים

 עבדים הננו חטאתינו ומה פשענו מה לפניו לאמר לו
 יבצר ולא לפניו ונבכה בארצך גלינו מאז לאדוני

 קחו עשו זאת יאמר וזה רחמיו יכמרו שיהמו ממנו
 ובחומותיו בביתו סגור וזהב כסף אתו נמצא אשר כל

 יראו ולא להתכבד הראויה מנחה לאיש והורידו יביאו
 נתראה מרם נעשה הזה הדבר את וגס ריקם פניו

 וכל המלך פני רואי השרים כל שכס נחלקה פנים
 גס ידברו דבר למען המלך בשער אשר המלך עבדי
 נשתחוה משכנותיו אל נבוא׳ ובזה המלך אל סוב המה

 וכל אליו ונתחנן אתו אשר ולשרים רגליו להדום
 פניהם ישיב ולא לעזור מעיר לנו יהיו ועבדיו שריו
 לכס מה יאמר וזה ריקם לפנינו ההולכת המנחה ופני

 ידעתם הלא זהב ותבוזו כסף והבוזו העם תדכאו
 הלא בנפש׳ קשורה ונפשו המלך בבית לנו אחות כי

 מהשחית חמתו להשיב המלך אל ותדבר היא תלך
 תגמלו ,הלה כמתחסד יאמר וזה פניה אח ישיב ולא

 מרחם באלהינו בטחתס אשר הבטחון איפה ואיה זאת
 געלתיס ולא מאסתים לא יעשה ולא אמר ההוא

 אשר אלהינו ה׳ כי חערצו ואל תיראו אל לכלותם
 נכד ולא נין לא ארצה ויפילהו בבל ממלך הצילנו
 משמנים אכלו לכן הזה הרע מהמן יצילנו הוא בעמו
 ואם תיראום אל אתנו ה׳ כי תעצבו אל ממתקים ושתו
 נקלה על השבר תרפאו לכם מה ויאמר מרדכי יענה

 קצף עלינו ,ה קצף כי שלום ואין שלום שלום לאמר
 איפה דעו כי עדיו תשובו לא אם עושה הוא וכלה

 אשר אליו ויאמרו יענו הלא ח״ו כליה נכתבה כי
 חלמת חלום כ״א זה אין לך הגיד מי עושה האלהיס
 וישחיתו יהבילו היל למלין קנצי ידברו שוא וחלומות

 ואפר שק ילבש כליותיו יעצוהו לכן הנעימים דבריו
 בקול וברחובות בשוקים הולך סובב סובב ויהא יציע
 עד לבא התחכם ב׳ .ומרה גדולה צעקה ובקול בכי

 כמז״ל גם ומה פנימה יכנס ולא המלך שער לפני
 עד מעליו שקו להסיר שלא ונשבע קול הריס כי

 ממקימו ויתר ישראל בני לב החריד למען יש׳ יושעו
 הוא דבר הלא יאמרו עתה כי ההיא החרדה בפרסו׳

 בהתקרב הזמן בהמ:ך מוצא׳ הקנה היתה לו והן
 ולחרוד בגדיו לקרוע מעתה היחל לא המלך דעת

 העצה בלבו אשר כי באופן הזאת החרדה כל את
 לאט כי לו לומר מרדכי את להשיב מהאפשריות ,הא

 .וידום לבו ר.ל ישיב זאת יתוקן הזמן בהמשך כי לו
 ביד זו השועה שאם בזה גס תבט׳ הבי הטענה וגס

5 ה״ם ה

 ה׳ עד שבו כבר כי עליהם פחד הי׳ לא ולכן ומספד
 לאמר בבוטחם מתרפים היו שושן בני אך אלהיהס

 איככה כי לנו תעמוד והיא המלך בבית לנו אחות
 ממלכת׳ בעיר עמה את תמצא אשר ברעה ותראה תיכל
 במתון ולהסיר בלבכם מורך לתת מרדכי הוצרך ע״כ
 יותר הרגישם אל אחר טעם אפשר עוד .מלבם ב״ו

 מיק• והיו ,ם על כמז״ל והוא ומדינה מדינה בכל
 חייך והיו בהמן קריא פתר רב וז״ל וגומר חלואיס
בשעה ויומם לילה ופחדת לעת מפח מעד לך חלוייס

 וירפאנו טרף הוא כי ה׳ אל ונשובה לכו ישראל
 ולומר לדבר לישראל מקום היה ועדיין ויחבשנו יך
 למוג למען הזה כדבר עשה מרדכי אס יודע מי

 אסתר אל מדבר אך ה׳ את לדעת נרדפה ונדעה לבנו
 מבטחם עוז ישיתו באופן נושע ידה ועל ידו ינח אל

 התחכם ע״כ שלימה בלתי תשוב' ותהיה ודם בבשר
 בני מלב להסיר שק בלבו׳ המלך שער לפני עד לבא

 הנה יאמרו עתה כי אסתר את דברו תקות ישראל
 והיא אסתר אל ידבר ואיך יוסיף ולא יבא פה עד

 הוא כי ליכנס יוכל לא והוא המלך משער לפנים
 שקו יסיר שלא שנשבע למז״ל גס ומה שק לבוש

 משים יתייאשו בזת כי ישראל תשועת בא עד מעליו
 לבס בכל יחד יקראוהו על ואל זרועס בשר

 המלך שער אל לבא אין כי וז״א יצילם וממציקותיהס
 לפני עד הולך והיה שק לבש למה תדע לומר גומר ו

 ובזה שק בלבוש המלך שער אל לבא אין כי על וגומר
 יבא פה עד הנה באומר׳ שס מבואו ישראל יתייאשו

 יסירו ולא שק לבוש הוא כי יוכל לא כי יכנס ולא
 בעיניהם אסתר אל דברו חקות תאבד ולכן מעליו
 דינם גזר יקרע כן וע״י ,שברא למי עיניהם ויתלו

 אסתר ידי על הדבר יוגמר ואז מלמעלה ,ה מלפני
 המכהו עד לשוב ישראל תשובת קדימת ומבלי למט׳

 הועיל לבלתי המלך אל אסתר תלך כי למו יסבון מה
 אשר המלך אל בבאה מסתכנת אסתר היתה ואדרבה

 מורך שנתן אחר ולכן הדלי אחר החבל וילך כדת לא
 אז אותם המושיע אלהיהס בה׳ והחזיקו ישראל כל בלב

 וע״ס בס״ד. נבא׳ כאשר המלך אל תבא התך ע״י לה שלח
 עמלק כח להתיש כיון ומרה גדולה צעקה בצעקו דרכו
 לו להיות הזה בעילם כתו זו כי הוא מעשו אשר

 אביו לפני ומרה גדולה צעקה צעק אשר על בו שליטה
 צעקה מרדכי צעק כנגדן ע״כ מרז״ל כנודע יצחק

 מרדכי נוען עוד .צעקתו קול כת להתיש ומרה גדולה
 ידי על אם כי אסתר אל לדבר ברגליו לבת לבלתי

 ידיהם ישראל ירפו לבל יתבאר כאשר בהסתר שליח
 אסתר אל מרדכי דבר היה כנה באומרם התשובה מן

 דבר הסתיר ע׳׳כ תושיענו היא לעצבים עוד לנו ומה
 מה לומר מקום היה עדיין והנה ביאורו[ יבא כאשר
 בלבד שושן בני על לא הלא בתקנתו מרדכי הועיל

 ה" אל שישובו שושן בני את תקנתם וא׳׳כ המלך קצף
 בשאר אך מרדכי בס החריד אשר החרדה כל ע״י

 ובכל ואמר סמך ע״כ ליתקן יעשו מה המלך מדינות
 מגיע ודתו המלך דבר אשר מקים ומדינה מדינה

ובכי בצום והיו ה׳ אל שביס היו כבר כי ,וגו אבל

שהכתבים



ד אסתר 35
כל־איטר את מרדצי ויגד־לו ׳ :שןןר־המלך לפני אשר הלייר רדזב

משד׳ אלשיך משאת
 אל דבר כאשר דבר שלוחיה אל דבר לא אפילו כזה עתידים להיות בחייך תאמין ולא פורחים שהכתבים

 אתו מצויים להיות עליה ולצוות לה להגיד אח״כ התך ויהיה הבנה משולל דברים יראו והנה .ע״כ הזה ליום
 צעקתו לקיל אליו שנקבצו ישראל מבני רבים הפק בלי לעת מעת חלויס חייהם היו האמת לפי כי דעתם
 ואס יתענה באשר מתענים היו אשר תלמידיו גס ומה יום לאדר י״ג עד הגזרה מעת שהיא לניסן חייג שהוא

 עליה לצוות גס ומה דבר שלוחיה אל ידבר בעיניהם בשעה הס אך בה כיוצא לעת מעת שהוא בעשותה
 דבר לא ע"כ מהתשובה מתרפים היו המלך אל לבא ומדינה מדינה כל עד משושן פורחים הכתבים שהיו

 בדברים הבינה בחכמתה ואםתר רע עד מעוב אליהם ממות יראו החפזון ,בראו רומס לילה מפחדים היו
 תקנה אין כי ספק אין הנה בלבה אמרה עשתה ומה בפחד כיו יום וכל זמן להם ניחן היה אם ידעו ולא

 הרפות לבלתי חפץ והוא הדבר יצא ,מה כ״א ב״ו בידי וכאשר בכפרים הכתיב׳ הוא מה •דעו לא כי מות אימת
 לסריסיה דברה לא אפילו וע״כ מהתשובה ישראל ידי עתידים להיות העמיס לכל גלוי כרוז והעבירו דת רהן
 ותקרא התחכמה לכן המלכה סריסי שהם הידועים אעפ״י מדיין דעתם נחה לא לאדר י״ג הוא הזה ליום

 המשרתים מסריהיה ולא המלך מסריפי היא אשר להתך יהיו דבר לאיזה פורש כלא כנ״ל כתום הדבר שהיה
 שלחה היא כי הרואים יזכירו שלא דבר להכתיר לפניה היה אס בחייהם מאמינים יהיו כלא באופן עתידים

 שלא א׳ .כבית לב׳ לפניה העמיד באשר ובחר אותו ע״י מועד ליום הדבר יגלה עד זולתו לדבר או ליהרג
 המיוחדי׳ מפריסיה ולא היה גדול כי לשרת׳ אותו העמיד בכל דווים יום בכל היו וע״כ כנ״ל השרים כחבי

 להיות לפניה העמיד אשר כ״א סניה משרתי להיות באבל מגיע ודחו המלך דבר אשר מקים ה ומדי מדינה
 הרואים ימשט לא בזה כי שררה דרך לפניה מצוי לבלתי פחד היה לא בשושן אך ומספד ובכי־ וצים גדול

 לא כי אותו שלחה היא כי מרדכי אל מדבר אותי לבס על יערבו לא כי לאדר י״ג עד בחייהם האמן
 להיות שנית .פריפיה אס כי ולשלוח לשרת לה ניחן אל ונשוב המלך. קצב אשר זמן להקדים המלכות בית

 דניאל היה אש נם ומה סוד מגלה מלהיות לה נאמן חרד בתשובה לבם החזיק למען מידכי הנה כי הענין
 שהיל״ל הבנה משולל שהוא מרדכי על ותצוהו כמז״ל. לבס את ייאש למען שק וילבש ההוא החרדה כל את

 צו כי אליו שילך שצוהו הוא ואם מרדכי אל ותשלחו הדבר ובגלל אסתר אל לדבר המלך שער אל יבא כלא
 על ולא מרדכי אל היל״ל הלא ומיד זרוז לשון הוא ותשלח לה ויגידו וסריסיה אשחר נערות בבוא הזה

 בני אל ויציום באומר הכתוב מאמר דרך על יהי׳ אך על העולה כי והוא קבל ולא וגומר להלביש בגדים
 משה אל שצוה וארז״ל מצרים מלך פרעה ואל יש׳ לאל יהיה שלא המלך אל הנוגע דבר אין כי רוחה

 כבוד בו שינהגו ובפרע׳ בנח׳ ישראל עם שיתנהגו ואהרן המלך שער אל לבא יוכל לא כי בלבה עכ״א לתקן ידה
 בעיניהם ופרעה ישראל ובאים מצווים שיהיו וכענין את להלביש בגדים שלח: ע״כ שק בלבו׳ לה להגיד
 על נאמר ולא אל נאמר שם כי אלא פה יאמר ועד״ז אליה לדבר המלך שער אל לבא יוכל נמען מרדכי

 שאומר פה אך אצלם מצווים ופרעה ישראל שיהיו היא ולא לפניו להקרא עתה בבוא הילך אל הדבר והיא
 התך צווי מוסל שיהיה הוא מרדכי על ותצוהו באו' על בואו נחץ למען בביתו ללכיש ילך לאמר אליו שלחה

 הראשונים שלוחיה 8א ראה כי שיחשיבהווהוא מרדכי סל כי מוהר דברי הס ני מעליו שקו ולהסיר אמר אליה
 קיבל שלא רק דבר להם לדבר אפילו החשיבום כלא . בשקו והוא להלבישו בגדים אליו משלחת היתה לא

 יגלה שלא לכתך גס р יעשה פן חששה כן על סידס הוא כי מרדכי את ולהלביש שקו להסיר כל״ל ועוד
 על התך את וחצוהו ע״כ אליה לדבר לבו כל את לו הבגדים את ילבש ואח״כ השק יוסר וראשו» שק לבש

 הבגדים מוליך ס״י ויהיה לו להגיד שיחשיבהו מרדכי יסירו לפחית יאבה לא ואס ס בגד שילבישהו אמרה אך
 כי יהיה כבגדים מוליך היה מי הזכירו ולא בראשונה לבא אין כי הקרועים בבגדיו ויבא מעליו שקו את

 כרואים אל יודע לבל כתנכרוח דרך רק שילחה לא להלביש אומרו אחר שקו ולהסיר יאמר או .שק בלבוש
 אן פרימה ע״י היה לא כי הדבר היה כמנה כ• למה׳ בלבה היה הנה כי הסדר כפך שהוא וגומר
 דבר הסתיר שלא מרדכי עשה וכן •בלה שהם סהידיעיס ללבוש לביתו שילך רצחה לא כ• לפניה מרדכי ביאת
 מרדכי על ה׳ צ ו־ וז״א לבו כל את לו זיגד מכנו להסיר שיתמהמה לא בהוגה לדבר פנימה לבא בגדיו

 לא יחשבנו לא שהם וכו׳ לדעת הוא הצווי היה ולמה על בגדים מרדכי את להלביש כ״א נגדי׳ וללביש כקו
 הוא וכו׳ זה מה וענין זה מה ועל זה מה לו יגלה בלביש לבא אין כי המלך שער אל לבא לכסותו כשק

 סיבתו היחה מה זה היה מה ועל הצער זה מה 'ומר כ כי בביתה מעליו שקו להסיר עמו דברה ואחר שק
 דברי ע״י נלחמו השמים מן היא הסיבה אס כלומר יחליף ובגדים השק יסיר עד להמתין כח עצרה לא

 יתוקן שלא הראה ט אלי באתם לא וע״כ גברו עינוה את להירוח זה ולא זה לא קבל לא הוא אך בחיץ
 דברי יפו ומה זה מה ומל לשאול כוסים׳ ופ׳׳כ ידה סל ארוכת אין כי עמהס ולאסהר אתו היו אשר ישראל בני

 מזה סל ישראל עברו שמא באומרם זה דרך מ״ס רז״ל חטאו לה׳ כי לבדו בידויהברך כ״א ב״ו בידי מחלתם
שתוכל כבגדים קבלת לא מאשי כלומר כתובים כס ומזה כטעם אלכינסוק ויחזיקיכה׳ עליהם גזר וכואאשר

Л לככנש 0 ח״ט



לו תרגום
 י5?ךך ליה )חוי ס ;ל?פךין9 הרע £קךם די דקךתא; לפת^ה ?זךדני לות מזללא

נסף יקןמון .דררא גית ת$־ר$יה .גחן )לא לה^ן סגיד ך'דא "עסק .ערלה.על ך ן*ל ית

משה אלשיך משאת
 בשרוני לו ויאמר ואמלט בפירוש שאומר הג׳ ס׳ אל ולא על עברו שמא אס כי זה אין אזכי לגלות להמס
הנה אמנם .מידיך ימלסני יתברך הוא כי אסחד שלא ישראל בשוב זולת תקנה אין כן ועל הדברות עשרת

לסני טוב הוא אשר כי כתבט השרון חבצלת בספר זה מה ועל הצער זה מה יאמר או .אלהיהם ה׳ מד
 המתרגשות רעות מכל יירא לא לבו סמוך האלקיס ולהניד המלך שער אל לבא הבגדים קבל לבלתי שעשית

או באש יבא אס וכן לו ודומה אריה מפי בעולם לבא בשכלה שהבינה גם כי דבר שולח♦ אל דברת לא ונם לי
צעקתו כי ישמע וה׳ ידבר הוא כי בהם וכיוצא במים יותר נתחכם התך והנה מפיו לדעת מבקשת היתה
 א' מהם להשמר ממט קשה רמות ב׳ אך אל ישמע הרואים לעיני יורגש לבל כשליח מרדכי אל לכת לבלתי

 תפלה להקדים הרעה בא ידע סתאוסכיטרם מפחד מעצמו כיוצא עצמו עשה אך המלכה מאת שנשתלח
 אשר כל את לו שיגיד אליו לדבר מרדכי אל ונגש

 וילך אמר ולא וגו׳ מרדכי אל החך ויצא וזהו קרהו
ואז מעצמו כיוצא שעשה וכו׳ ויצא רק מרדכי אל החך

:וגו׳ מרדכי לו ויגד
 וגו׳ ואת קרהו אשר כל את מרדכי לו ויגד
ממאמרי כי נקדי׳ הכתובים ביאור אל נבא טרם

 מרדכי לב נכון הי׳ כי נרא׳ חזית במדרש רז״ל
 בשעה וז״ל הוא הא׳ ומאמר ישראל הצלת על בטוח

 הוא שמח ויבא המן ניד ונחתום האגרות אוחן שנחתמו
 לפניהם הולך שהיה במרדכי ופגעו חבורתו* בני וכל

 ורן הסם־ מבית באים שהיו תיטקות ג' מרדכי וראה
 רן שהיה חבורתו וכל המן וכשראה אחריהם מרדכי
 מה לדעת מרדכי אחרי הלכו התינוקות אחרי מרדכי

 התינוקי׳ אצל מרדכי שהגיע כיון מהם מרדכי ♦שאל
 אל לו אמר פסוקך לי ססוק מהם לאחד שאל

פתח כי,חבא רשעים ומשואת פתאום מפחד תירא

 בשכלה שהבינה גם כי דבר שולח♦ אל דברת לא ונם לי
יותר נתחכם התך והנה מפיו לדעת מבקשת היתה

 ועד הוא אני זקנה ופד ואמר הג׳ סתח אל
 אני אשא ואני עשיתי אני אסבול שיבה

 שמח והיה שחק כך מרדכי ששמע כיון ואמלט אסבול
 ששמחת השמחה זאת היא מה המן א״ל גדולה שמחה
 שבשרוני טובות בשורות על אמר הללו התינוקו׳ לדברי

 כעס מיד עלינו שיעצת הרעה העצה מן אפחד שלא
 התינוקות באלו אלא תחלה ידי שולח אני אין ואמר המן
 אשר האלו הס׳ ג׳ מכין מה לב לשום וראוי . ע״כ
 ענין כי בא' די והיה התינוקות בפי יתברך הוא שם

 שאמר ומהג׳ הב׳מהא׳ נשתנה מה ועוד .המה אחד
 מקרה ואס היה במקרה לא כי וכו' היום קריתי אני

 .מועיל בו שאין מה לספר לרז״ל להם מה לו קרה הוא
 לדבר הנער בפי יתברך הוא שם כי ספק אין אך

 . היה לחנם ולא לו הרומז הרמז דבר על ההם הדברים
 כ״א שאל לא מאבר כי התקשרותם אל פנינו נשים וגס
 כי יורה הג׳. וכן הב' פתח ומאליו בלבד האחד את

 אל לב נשים דרכנו וע״פ הוא אחד שלשתן מעמד
 העצה מן אפחד שלא שבשרוני באומרו מרדכי השובת

 הוא אפחד שלא באו׳ ב׳ א׳ הנערים ב׳ דברי שכלל
 וגו׳ עצה עוצו הב׳ הס' העצה מן ובאו׳ וכו׳ תירא אל

 מגילת
 קשה מקרה לשון קרסו. אשר כל אש מרדכי לו ויגד )ז(
ככוונה תנאה לק .פהש״י גזירה רק מקרה и אין כי

7 ח״ם ה

 . נעשתה נחרצה כי להמלט יוכל ולא עליו הוא כבר
 אין כי בחירה בעל אדם בידי נמסר עצמו הרואה ב׳

 ית׳ הוא ימנענו לא חפשיח שהבחירה למה כי מרפא
 וכאן נמצאו כאן אלה ב׳ והנה .למשות זמם מאשר

 בלי פתאום הדבר היה כי א׳ הזה הרע בהמן היו
 המלך אל דבר רגע כמו הדבר יודע טרם כי מיתון

 כשמים וגס בשושן דת ותנחן ונו׳ המלך סופרי ויקראו
 אגרת כתובה היתה כבר למרדכי הדבר בהודע ממעל
 פתגם נעשה אשר להתהפך קשה שהיה באופן כליה

 נמסרים היו הנה כי השנית וכן .מהרה הרעה מעשה
 ב׳ כי הנה ההצלה כמות ועזה בחירה בעל אדם בידי
 ויתר לבו יחרד מהנה א׳ כל ועל פה יחד נוסדו אלה

 אך משתיהן להצילם היחה יתברך מאתו והנה ממקומו
 והתשובה לו יחטאו כי ה׳ אל וישובו בעצם שיצטערו אחר

 חבת צרה כי מיד לו לאמר היחה יתברך מאתו הצודקת
 אמנם חשובה ט״י ה׳ ימלטם דבר באחרית אך עליהם

 לאט לאט כ״א לו אמר לא מרדכי את יתברך מאהבתו מבית עמדתי הפסוק ובזה היום קריחי אני ואמר השני
 מפחד הירא אל אליו באמור שמחוהו שמח ראשונה עמט כי יקום ולא דבר דברו ותופר עצה עוט הספר

 ואל מפניהם ירא היה אשר מהב׳ הא׳ שהוא פתאום
 בני ביד המסרס שהוא תבא כי רשעים ומשואת הב׳

 צער יהיה שלא יחשוב ולבל בחירה בעלי רשמים אדם
 מהשיב ידו ירשה מאליה ההצלה תהי׳ בנקלה מיד כ״א
 היום קריתי אני ואמר השני פתח ה׳ עד ישראל את

 וגו׳ ותופר עצה עוצו הספר מבית עמדתי הפסוק ובזה
 אל פניו ישים לו לרמוז הזה והל׳ בפיו ה׳ שם כי

 להם ותכלה אחרית זה היות ואל הקודמים הפסוקים
 צואר עד ועבר שסף ביהוד' ובא נא׳ דם מקי כי והוא
 והענין וגו׳ עצה עוצו וגו׳ וחומו ממים רועו וגו׳ יגיע
 עד גדולה צרה יציר בבל מלך כי ז״ל הרד״ק כפי׳
 ואימר ובמצוק במצור שיביאם יגיע ירושלי' הוא צואר
 ללכוד אך ישראל את והכניעו עמים רומו יתכרך הוא

 ואח״כ ישראל מל התאזרו והותר כ״א פחד אין בעצם
 והוסר עצה עוצה אדרבה אס כי למו תוכלו לא כי ומותו

 לא אך ישראל את שיצרו הכתובים שעניין באופן וגו'
 שיקרה רמז בזה כיוצא תופר עצתם כ״א יכבשום
 ויצטערו לישראל המן שיצר מרדכי בימי גם לישראל

 היה וכן תוסר והמן המלך יעצו אשר בסיף אך נעצם
 ומדינה מדינה ובכל הגיע צואר עד נפש עד מים באו כי

סתרים
 ממגז )שנסתלקה להמן השתחוה ולא כרע שלא לז שקרה

 ישראל לכלל הזאת הצר» באה ידו ועל וכמש׳ל( הנהירה
ומשום



ד אסתר 36
 המלך ?גל־־גחי המן'לשאול אמר א/טר הבסף פרישת 'כןרהוואתן

 בשושן אשר־־נתן בתב־הדת ואת־־פתשגן י׳ :לאבדם ׳ביהודיים
 את־אסתר^דביד^הולצוות^ליהלבוא להראות לו נתן להשמידם
 וינך התך ויבוא’־ ןגל־מטה": מלפניו ולבקש ןץו3להרגח אל־הטלך

אל ותצוהו להתך אשתר ותאמר י : מרדכי דברי את 'לאסתר
,•••: : " Г‘ ’• ’ V 1* : •־ > ־ זיו : :ז־“ «V־: *Л ־ : ״ י *V זי

״י2ר> י* יתיר
: הכסף פירה .הכסף פרפת )ז(

חכמים שפתי
.דמגלה נפ״ק לשב״י דעת ככן כלוי מנית כפרו בהקדמת אלקק שלמה מהר״ר הוכיח

משה אלשיך משאת
מרחקי כל האזינו גס כ״א ובניו המן בלבד ולא והכנעו ליהודים גדול אבל מגיס ודתו המלך דבר אשר מקים

וחוחו ישראל עד התאזרו ומדינה מדינה שבכל ארן פרפי כל שהי׳ מז״ל וגס ואפר ושק ומספד ובכי וצים
נס וחושי התאזרו הכתבים הגיע בעת פתה והכנסו אהרוג מחר לו ואומר וחונקו בשושן ביהודי פוגע
א' וכו' התאזרו פעמים אומרו וזה מועד יום בהגיע עצת חופר הצרה אחר אך ממונך את ואכוול אותך

 שהי! הפתאומיות שהוא ודחו המלך דבר הגיע עת סל כלומר עמדתי הפסוק ובזה היום קריתי אני וזה השונא
 אשר בכהג כעשה מה וש״ח לאדר י״ג על והב׳ יראים שעמדתי הפסיק זה וראה היום פקריתי ,הקוד ראה

 להשיב אין המלך בסבעת ונתחס המלך בשם נכתב באופן הקודמים מרוצת עמידת זהו כי השפר מבית בו
 מל ואמר סייה לזה העמיס לכל גלוי דת נתן וגס יאמר אפשר היה ומדיין . כאמור תביע זה כל שאל

 הכתבים כי למפלה שכתבנו כמו מצה שהם הכתבים לא מחחילל צער נראה כי גס אל שעמנו אחר מרדכי
 תחושו אל מועד ביום לגליתם הפרים אל במצה היו אויבינו עצת לכפר אל ממנו באחרונה כי לב נשיח
 ולא דבר דברו אמר הכרוז ועל ותופר פצה עוצו כי צורך אין באומר מישראל מתרפית תשובה היחה ובזה
 שמלבד זכאים אנו כך שכל כן אס וש״ס וכו׳ יקום אל נדבר רק היא עמנו כי לה׳ ותשובה תפלה עוד

 מל זאת כל מצאתני למה עלינו הקמי׳ תשיל הצלתינו ונושעה בעיניו ולרחמים לחשד אותנו יחן וה׳ המלך
 מה כי לומר וכו' היא אני זקנה עד ואמר הג׳ בא ס צבאות ה׳ מאת הלא כי במלה התשועה היהה וא׳׳כ

 אס כי זכותכם מרוב לא ההצלה זולת המן את שיפיל המכהו עד לשוב צריך ולכן כליה ונכתבה הדבר יצא
 שהפיל ישראל אלהי כי כמשז״ל לאחשירוש אומר מל זקנה ועד ואמר הג׳ פחח ע״כ הקנה אין ובלעדו

ט זקן הוא כבר ,מלכי ול״א ועוג וסיחק פרעה אח עתה לומר וגו׳ אשא ואני עשיתי אני וגו׳ הוא אני
בא ק על שותק והיה בהיכלו רקדו הבבלים הלא אלה כל עושה יתברך הוא כי וגי׳ עשיחי אני כי לך דע

 שאפילהו עתה כלומר ,וכו זקנה ועד לומר יח׳ הוא תשיבו כי ,ית זילחו מזור מכס יגהה לא שע״כ כלומר
שאפר החרבן בזמן ט הוא אני זקנה פד כי יודע בצרתכס יל אסב אני כי אלא עוד ולא לרחמכס עדיו
לא ה׳ אני ט בהחלה כאשר הוא אני זקן שהיית• אני תכו ואמלט ואח׳׳כ תתקנו מד ,וגו צרתם בכל ט

 אני פדי של זה בגלו׳ שיבה עד פתה וגם שניתי הסחיר התינוק לך אמר מה המן ובשאול ס ואס אסטל
 סובל היותו כי רמז דברו ט ומל השיבו פד אסבול ימלס ושהוא מהשי״ת הדבר בא פנין ממנו מרדכי

 ושחקסי בהיכלי רקדו שהבבלייס וכטעם גטרותיו ק כן יאמר או . ידו על המן יחרף ליל הג׳ כמאמר
 אט שבט רק היה לא כי נ״נ ולא עשיתי אני כי היא אחד ישראל ביד היו פחדים ב׳ כי והוא וגו׳ הא׳ פתח

 ואמלט צרתכם אסבול אני עתה וגם אשא ואני ק ועל ויקומו באדר י״ג עד להאריך אויביהם כח יעצרו לא סן
 מם מרדכי ט מזה העולה .חשובה ע״י שהוא בסיף יתוקן לא אולי שימתינו נס ב׳ .וגו' להשמיד פתאום
 ויצא ואפר שק וילבש הזאת החרים כל אס עשוהו היו רעות ב׳ כי באופן לגלי׳ ויהעתדו בנתייס הדבר

 בטוח לבו נכון ט׳ ומרה גדולה בזעקה העיר בתוך . ופחד באימתה ישראל כל שהיו פתאום מפחד אחד
 בטח וגס באחרונה ליהודים יעמוד והצלה חוח כי בה׳ פניכם ועל לאדר י״ג הוא מועד ביום הרעה פועל ב׳

 הוא רחמים שיבקש משם שלחו אשר אליהו פ״י לבו על הב׳ ועל פתאום מפחד תירא לא הא׳ על אמר
לתת ראוי ולפ״ז כתבנו כאשר מכאן ומרדכי משה שואת הבא כי וגו׳ רשפים ומשואת אמר מועד יום

אסתר סל 1т הכביד זה מה על ודעת טעם טוב מהמן ירא שלא בשרו זה והנה חדש י״א אחר פעולתם
 פסוק על למפלה הנה אמנם .מות שערי עד והגיע לא אך נפשם המלט להם שדי אפשר היה ועדיין
אחד גואלי׳ ב׳ היות על מעם לתת כחבט יהודי איש היום קריתי אני ואמר ,הב בא א״כ בשונאיהם יראו
שתשחק וגס לאחשורוש ושחנשא אשה ואחד איש הספר כבית בו שעמד וזה הקודם שפסוק לומר וכו׳
 בגלות ישראל כל בהיות למלכות הגיעה זה ולעומת כל והאזינו וחוחו עמים רועו שאומר והיא רמז הס

א* עבירות מיני ב׳ היו שבישראל למה ט ונמהר מר וחוחו עמי׳ רועו לומר וכו׳ וחוסו התאזרו ארץ מרחקי
אשר • 8 אלשיך ה



ח תרגום
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משה אלשיך משאת

 אחשורוש של מסעודתו שנהנו שנית לצלם השתחוו השר
 יבצר לא הב׳ על ולמר האחד על נהחייבו שלמר גס כי

 היהה הצלם דבר על ולכן במציאות שתיהס מהמצאס
 הסחר ואנכי התורה מן לאסתר מנין שאחז״ל וזה אסתר

 הסעודה דבר ועל אחרים אלהים אל סנה כי כו׳ אסתיר
 בשר בפיו בא שלא די ולא בשיש, שהיה מרדכי היה
 ישראל ילכו שלא בשוקיס צווח היה אדרבה כ״א פגול

 שגס למה כי למעלה כחבט גס ההוא המשתה אל
 הסעודה שע״י דעתו נהחייבו הצלם עון פעל לחומר

 הסעודה שעל ישמעאל לרבי גס ומה הדין התעוררות היה
 כי המלך שאול ראשונה סבה הנה הכליה גזרת היחה

 לעולם המן בא לא עמלק במלחמת אנג את הרג אלו
 אשה את שכב לילה ובין היה לילה בין כי כמשז״ל

 אשר הזרע מן ההוא העגל ויצא זוהמא בה והטיל
 את החטיא אשר המן והוא ההיא ־האשה מן לו נתן

 להשמיד כולו ישראל אח והביא ההיא בסעודה ישראל
 פניהם שהישחרו עד מוח צער והרגישו ולאבד להרוג

 והצלה שריוח וגס כזה כדבר ובגלל כמשז״ל בצימוח
 מתחולל הצער כל קולר מהיות יבצר לא ליהידיס יעמוד

 ויאמר מרדכי נתחכם ע״כ שאול על תלוי ישראל על שבא
 לא אם למלכות אסתר הגיעה חנס על לא הנה בלבו
 שהחביאה לו תדמה וגס ממנו שיצאת מלך בעד לכפר
 הכלים אל שנחבא כשאול המלכות אל הלקח לבל עצמה

 צדקת היותה עם אחשורוש ממה שכב חנה טל לא וגם
 באפה זוהמא אנג יטיל סיבב פאול כי על לא אם

 וטכ״א זוהמא כה יוטל זרעי לוקח ע״כ כמן ממנה שיצא
 אשר סחת נפשה למות הערה צריך כן גס כי בלבו

 מצאנו ובזה מות שטרי טד ישראל הגיעו ל שא בסבת
 לבא מרדכי לה המתין שלא מה על טעם טיב רחינו

 טעם הטעם למטן וחבא שתקרא יום ל' עד המלך אל
 למען ותבא יקרא לא אשר להמי׳ דתו אחת כי מות

 .מות כמרי פד ישראל הגיעו סיבב אשר בעד הכפר
 כי הודיענו אליהו הנה אמר כי והוא ב׳ טעם עוד

 ישראל תשועת תאחר לא וע״כ בתפלה עומד מרע״ה
 אז יהיו יום ל׳ עד כמלך אל אסתר הבא לא ואס

 על שאול אשמת והשאר ידה על ולא נושטיס ישראל
 וקצף צער בא ע״י כי לגלים ויחעתדו זרעו כל שכם

 משוס לשלחה למהר יותר התחכם ע״כ .כולו ישראל טל
 אמר הכתובים ביאור אל נבא ובזה אביה בית שבח
 טס קרהו אשר הוא קרהו אשר כל אח מרדכי לו ויגד

 מגילת
 יכראל לישיעח המשתדל הוא שיהי׳ אפשרי בלתי זה ומשום

 וגו' כפכף פרשה ואה 5 כניגור נעשה ר קשיג אין כי
 בשושן נתן אשר הכתב גן סח־ ואת . לאגדם כינזדיס

ע אלשין ה

 אגרמ שנחתמה אהד . דברים ב' לו שסיפר אליהו
 היה כי ב׳ .המן שע״י הסעודה ע״י ממעל בשמים כליה

 קר» אשר כל את וזהו מרט״ה ע״י וחקוה בטחון
 זקנך סיבב אשר את ראי לומר הקדמה זאת והיחה

 כלימל בפרץ שם עומד יש כי ראו גס ישראל מל כליה
 שאול זרע יסתכנו ידו מל לה' ישועתה תמהר ואס

 לבלתי לבך יחזיק ואס . היה רב כי נזקו גרמת על
 ראי ע״כ השמים מן גזרה היות עד הצרה גדר האמין

 ע״ד נא כי וראי הביטי לזאת כו׳ הכסף פרשת את
 ניתן כספו הלא כי המן מעשהו עשה וההזדמן הקרי

 באומר יכוין וזה כמרז״ל ישראל של שקלים כשיעו'
 הכובד נס הרמז וביאור פירוש על לרמוז הכסף פרשת
 סתשגן ראי הלא כי למעלה מה תדעי למסה הענין
 מה והוא להשמידם בשושן ניתן אשר הדת כתב

 מדינה בכל אשר הדת כתב סהשנן כי למטלה שכתבנו
 בשישן אך סתם הזה ליום עתידים להיות היה ומדינה

 הרע היה איך להורות כיון עוד . להשמידם מפורש היה
 אשר הכסף פרשת כי היחל בקטן הלא כי וחזק הולך
 להתפרש אפשר והיה לאבדם רק אמר לא המן אמר

 להשמידם היה דת והנהן לכתוב וכשבאו ושלל ביזה על
 לישראל אומר שושן עו״ג שהיה כמשז״ל קשה יותר שהוא
 ,א לההך גוה עוד .ממונך ואטול אותך אהרוג מהר
 ואח״ב בעצם שתתפעל הדת כתב פתשנן לה יראה

 תשכע כ״א אליהו עם קרהו אשר כל את לה להגיד
 כדבר יקל בתפלה לו יעזור שהוא מאמרמרע״ה תחלה

 כי וגו׳ להראות וז״א נפשה למוח תערה ולא בעיניה
 ואה״ה הדת כתב פתשגן אסתר את להראות תחלה

 לה שיגיד אומר ואחר קרהו אשר את לה ולהגיד
 הצרה היות עם לומר עליה ולצוות אמר קרהו אשר את

 בלעדן יגאלו שלא ישראל ענין על מצוה איני גדולה
 נכלל כאשר מרע״ה הוא לעזור מעיר להם יש הלא כי

 עליה לצווק הוא לה שתאמר מה אך קרהו אשר בכפור
 כמדובר שאול בית על לכפר שהוא אליה כנוגע טל שהוא
 עמה על מלפניו לבקש המלך אל לבא לה צום מ"כ

 הנוגע על לכפר תחלה היא העג' עמה מל שבההפללה
 למשנה לאיוב אשר כל את ה׳ וישב כענין עצמה אל

:רעהו בעד בהתפללו
 וגו' כרדכי על והצוהו להחך אסתר והאמר

 מרדכי על ותצוהו אומרו כפל הרגיש המתרגם והנה
ריב- יחרחר בל מרדכי אל לאמר לו שצותה ואמר

סתרים
 רק הי׳ מהמלך שהדת כמש״ל מבואר הדבר .להשמידם

 היינו להשמידם מי׳ והשהשגן אובדים לעשותם הייני לאבדם
אל ותלוהו להתך אספר ותאמר )י( :לאבד או להרוג

מרדני



ד אסתר »
 כל• אער לחגים המלך קדינות’הטיךו.עם 'אכל־קבדי :מירכי

 רא־ אער הפנימית אל־הדוצר אל־המלך א׳שרץבוא ואישה איי׳ט
 את־שרביט לעזיט־לויהטלך לבדמא&ר’ רתו"לה&ית אחת יקרא
 :לס קלאטים‘ זה ־ה&לך”אל לבוא נקראתי' לא ואני והיה הזהב

אל־ לה׳שיב מרדכי ויאמר ע : אסתר דברי את י למרדי ויגידו' ע
—*~1, • •<’ тт; : т : и ע- 1•• ; ••• ••ע т V : נ ג ▼ ’•* •••

 : מיל-היהודים כית־המלך להטלט בנפלזך אל־תדמי אסתר
 ליהודים תןמוד והצלה רוח הזאת בעת תחרישי' כ^אם־־חרש >י

כ{את אם־רלת יורע ומי תאבדו ובית־אביך ואת אאר ממקום

רש״י
 אל בנפשך תדמי אל . דמיתי כאשר והיה כי( לג )במדבר כמו תחשבי אל . בנפשן■ תדמי אל )ע(
 אל לנא הספק פל עכשיו עצמך לסכן רוצה את שאין המלך בבית ההריגה ביום להמלש סבורה תהי

 הבאה לשנה המלך ביך יהפון אס יודע ומי .הנעת כזאת לעת אס יודע ומי )יד( : ברשות שלא המלך
: הבאה לשנה באדר ההריגה וזמן בניסן עומד היה שהוא . כזאת לעת : ההריגה זמן הוא8

פשה אלשיך משאת
 שאחרים שמורה למרדכי ויגידו אח״כ מ״ש ועל המן עס

 ונזדמט התך את הרג שהמן נתב התך ולא הגידו
 כנפיס ובטל כמד״א והוא למרדכי ויגידו וגבריאל מיכאל

 מועף גבריאל והאיש כמד״א גבריאל שהוא דבר יגיד
 והס וחבירו גבריאל מל הוא ויגידו אומר כן כיפף

 וע״ד המדרש דרך הוא ג"כ וכן לאסתר השיבו ג״כ
 אסתר בהשיב э'ЪЬ כי נדקדק באשר אפשר הפשט

 רק נאמר לא ופה מרדכי אל להשיב נאמר השליח אל
 היתה זו השובת׳ צי אסתר ראתה הנה אך וגו׳ ותאמר

 בהחלה אפו׳פ״כ יחרה סן ותירא מרדכי כרצון שלא
 אמריה להשיב בלבה גמרה לא לההך אכחר ותאמר

 אלה דבריה יסבו אס לראות בלבד להחך אמרה רק לו
 לההך אסתר ותאמר וזהו להשיב ראיות לו ויראו בעיניו
 בעיניו ישרו שלא כפק שאין גס אליו ק אומרה ואחרי

 מרדכי אל יחצוהו כן על היה דניאל אס גס ומה
 בעיניו הכרתה כל כי מרדכי אל ללכת ותצוהו כלומר
 כי דבריה לו יגיד ולא החדל ואס השתכן אס יפשה

 כי אליו מסור הענין ויניח ממנו סיקר יעשה יהו1
 באמנה כיתה כאשר עשה היא מרדכי מאמר אח

 וגו׳ המלך עבדי כל הוא להתך שאמרה ,מה אתי
 אל דבריה הגיד שלא התך עשה ק לו ציותה וכאשר
 דבר מת שמעו אשר שס שהנמצאיס אס כי מרדני

 : אשחר דברי את למרדכי ויגידו הלכו המנכה
 דברים ג׳ לו רמזה הנה . וגו׳ המלך עבדי כל

 לה אץ טבע בדרך הנה ני א' .הליכתה המונעים
 הנה כי והיא להצליח חן למציא גס ומה מנוס כיח

 להמית דתה שאחת ובאה נקראת שלא על כגנב בהתפשה
 אך המלך דת ידעה לא היא כ• לנמר רק מענה אץ
 המלך עבני כל כי מפורסם הדבר הלא כי לי יאמינו לא

 אשר יודעים המה בשושן לא אשר המלך מדינית ועם
 לעי וזהו מלך של אשתו מפילי כלומר ואשה היש כל

 לזולתה מלכה בין הפרש בלי להמית דתו אחת הכל
 כיי ב' .ידעתי לא באוסרי להתנצל אוכל איככה וא״כ

 יהיס לא כזהב שרמס אש לי ויושיט חן שאמצא ה ג
 מציאת שתכפל אך כלו׳ וחיה וז״א בלבד להיות רק ההן
 נפשי אמלט למלך ראשי את שאחייב שאתר .החן

 לי דנתן עמי טל לבקש וגס המן וסגזרת הדת מעוברי
 יום ל׳ זה נקראתי לא אני כי ג׳ . אנוש חשב לא זה

 אסק למה המלך אלי מלבא אותי יאחרו שלא ואחר
 עכ״ו אדר חדש עד נתנה לא הדת כי פנאי בהיות עצמי

 אדרבה כי מרדכי מאמר עשית לבלתי כגזרה החליטה לא
 לומר ונו׳ המלך לו יושיט מאשר לבד ואמרה הישישה

 אשר הלא כי מלכת להמנע הרחמיס מן התייאש לא
 גס כי כלומר וחיה הזהב שרביט את הפלך לו יושיט

 לי ויושיס ישראל בזכיח גס ומה נס לי יעשה אפשר
 לך ויקס אופר תגזר אס כלו׳ הזהב שרביט את כמלך

:הנס על לסמיך
 תדמי אל אפתר אל להיטיב פרדכי ויאבד

וגו' בנפשך
 אומר וכן מיותר הוא אסתר אל להשיב אומר הנה

 והצלה חח אומר וכן כפיל הוא תחרישי החדש
 אוסר ועוד רוח ונכתב ריוח של היו״ד חסרה לפה

 יש שאס ועוד .אחר המקוס הוא איזה אחר ממקיס
 אשי לבא נפשה למות תערה למה אחר ממקיס ריוח

 שתמות היתכן ועוד .אחר ממקים ריוח יש אס כדת לא
 ועוד פלך בהיכלי והיא ישראל וינצלו אבי׳ ובית היא

 כתבנו כנה אך . הזאת לעת ולא כזאת לפח אס אומר
 אמרה אשר לו אמריה להשיב מסתפקת היחה אסתר כי
 כן ואחרי בלבד להחך אמרה רק וגו׳ המלך עבדי כל

 מה יראה רק לו יגיד ולא לו ילך מרדכי אל יעצוהו
 שלא אלא החדל ואס הסתכן אם לעשות ובלבבו בפיו

אשהל דברי חת למרדכי )יגידו לו אמריה בגידי לו השרו
מג״כ



לח תרגום
תמו היא למרדכי פיסי י;א? ליה ו^ורת התך פום3 שילין אספי ויסת )יא( כיה:  

?ל ממן רש• ולא גואה לדלתא ©לכא לות למנעל דלא '^תשורוש סיסר _על גזר' כש;עא  

. ל?א5 ל_ות .?יעוד די ןא^תא גלר קל די ידעין סלקא ב?ללי דךרין ו_עיןין טל^א עבדי  
ססאן ל^תילכר דגיה «ירית היא חרא ךהמן פרמיה .על סת.קרי לא די אהזגו: לררקא  

סן סל?א לגת ל&י.על אתקריתי לא ו$א ויחי דיהקא תגדא יה מללא ליה יושיט: ך  

ל!ת תפק אעיל דניאל ד^יה התך ת2 תאיעא המן ’ וכריחזא )יב< יומין': תלתין זמן  
ל?זךךגי ןחייאו מל^יא .וגבריאל סי;אל ואזךמנו'ת^ן; .וקנליה }ייה רועיה ותקיף’אסתר  

ר/לררן לנא5 אסתר לות לאתיא ולגבריאל למיקאל ואמריקזרדכי )יגז :אספר פתגמי יה  
אם ארוס >י»־< : :הודאי קל ?ן מלכא בבית לאשתיוקא למסך בגפש?יבי תחשבי לא לה  

Р ליהודאי .יקום ןשיבררצא רורוא :הודאי _על הפג?עי י ולא הדא בעידנא שתיקי משתק  
ו«.נת: דןייהון בעלי :ד מן עלק!א1 מרי .יההון 'וישזיב עלקא איהת' זכות בגין איחרן אתר  

לשתא אין _ץדע די חייקזא הוא וכזן רלב^א ההיא .על תו^דון 'אבהתך בית וגגיסת

משד אלשיך משאת .
והצלה שריוח באופן .משה הוא יחריש שלא זולתך כאסתר ולא כגידים קשים בדברים מרדכי נא וע״כ  
בהוא מג״ע ממשה שהוא אחר ממקום ליהודים יעמוד יקפיד שלבל כ״א מרדכי אל אמריה להשיב החליטה שלא  

ולא באה ההצלה ונמצאת המלך יקראך עד ימתין לא שממאנת שיירה וגו׳ המלך עבדי כל אליו באמור מרדכי  
הרי.ח כי לרמוז יו״ד הסרת ריוח שמלת וזהו באמצדחך או יחדל אס יאמר אס כחך אל כדבר והניח במצותו  

ובהיותך רוח אס כי גוף שאיט ממי הוא ממקום שיבא בלשין כענין להמתיק קושיא איזה ויתקן לטוב ישנה  
כל שגרס שאול עון נמצא ההצלה על מסתכנת בלתי אם חש לא בקושי שהשיב גם מרדכי אך ערומים.  

שמבית אביך ובית אח וע״כ מתכפר בלתי הזאת הרעה אס מרפא אמינים ציר אל הדבר הניח ולא תקפיד  
בית על לכפר כסתכני ע״כ תאבדו הרעה שגרם שאול הדברים אסתר אח להשיב רק כבודה מפני וישנה ירפא  

מאין כן לא שאס אמת דברי איך וראי הביטי אביך הנני ברמז מטמין הייתי אשר הנה ואמר וצלמן בדמותן  
למלוכה עלית את בגלות עבדים ישראל כל בהיות ולאין את לו ויגד באומר הלא כי והוא ברורה בשפה מגלה  

הנעת שאול אשמח לתקן כזאת לעת אס יודע מי אך עס קרהו מאשר כי לה שרמז אמרנו קרהו אשר כל  
יאמר מהראוי והנה כמיך מלך דבר שתתקן למלכות שהזמינם הסן ע״י ושהיתה כליה הגזרה היה אליהו  

זאת כפו לעת יאמר ויתכן כזאת למת ולא הזא׳ לעת שפ״כ משם רחמים מבקש ע״ה רביט ושמשה לסעודה  
כעת שהיא לאדר עשר שלשה לעת שנגזר למה שהוא המלך אל חבא אליה הנוגע על כלומר עליה לצוות ילך  

יתכן עוד למלכות. הגעת לניסן עפר פלשה שהיא זאת ע״י ישראל הצלח תהיה פן עמה על מלפניו לבקש  
לה שלהשיב ידוע היות עס אסתר את להשיב באומר על כי טל זרש ועל מליו שאול בית עון יישאר אחר  

וגו׳ תדמי אל קשים דברים אמר כי והוא הדבר היה גס וחסתכן תלך שע״כ מות שערי עד ישראל באו ידי  
כאשם השליח יראה לבל ע״כ תאבדו אביך ובית ואת בחכמתה שהיא שאפשר נס והנה בעדו לכפר לגאלם היא  

שליה להיות ימאן או ההם הדברים למלכה באומרו עתה אמר ברמז הדבר להיות עכ׳יז בדברים הבינה  
לומר התחכם עשה מה כן על ישנה או הזה הרע בדבר בבירור הוא אסתר את להשיב שראוי מה כי מרדכי  

תשיח לבל אחה לנוכח מדבר מרדכי סי כאלו דברים כלומר בנפשך תדמי אל וז״א בעצם רושם בה יעשה למען  
לא עליו אשר המדבר הוא רק השליח אל היא לב כ״א איפה דעי כי וכו׳ להמלט צדקה נפשך שלהיות  
בשליחות כיוצא על אדם בני לשון כדרך והוא תקפיד המלך יקראך עד ותמתין הזאת בעת החרישי כחרש  

אל אליה יאמר פה אל פה אסתר אל ידבר שאם זה ממקום ליהודים יעמוד והצלה ריוח כך ובין כך בין הנה  
אביך ובית ואת וכו׳ תחרישי החרש אס כי וכו׳ תדמי והוא בנ״ע אשר מידו ממקום ממרע״ה הוא אחר  

ידבר השליח אל בדברו אך למלכות הנעת וכו׳ תאבדו משה »יאמר לסרדכי אליהו שהודיע מרז״ל שכתבנו מה  
ויאמר פה איננו אשר על כמדבר לטכח שלא עליה הפלתם ותהיה מכאן ומרדכי משם משה שיתפלל שח״ל  

אס ני וכו׳ להמלט בנפשה תדמה שאל לה אמרו לא אך אח החרישי החרש אס יאמר ובזה נשמעת  
יודע ומי יאבדו אביה ובית והיא וכו' החריפי החרש מרדכי לו ויגד שזהו שכתבנו כמו זה ידעה והיא משה  

אליה באמור והשליח למלכות הגיפה כזאת לעת אם אליהו עם קרהו אשר כל שהוא קרהו אשר כל אח  
תדמי שאל מרדכי אמר כה לומר בה ידבר שליחותו יש אך החרישי בלבד את החרש אס וז״א לה להגיד

סתרים מגילת
וכיש ואת )יד( : מועט בזמן נקראת תהי׳ ובוודאי נקראת צא הי' דא"כ בשבילה למרדכי להשיב לו אמרה צא .מרדכי  

שאול חטא ע״י נצמח המן כי היות והטעם .תאבדו אביך סיפרה כהיא היא הענין רק מרדכי אל להשיב לכתיב צו  
הצלה שההי׳ והוצרך כמן יצא ומזה מי הניחו אשר כאגג מדינות ועם המלך עבדי שכל והוא הוא היאך הדברים לץ  

ההצלה שבאם מרדכי אמר ולזה שאול מזרע שהיא אסתר ע׳י הינף לילך עצמה הסכן אס לשאיללמידני ותצונו וגו׳ המלך  
יאנדץ אביה ובית היא ממילא אהד ממקום ליהודים ד1יעמ אשר יום שלשים ש!ה היות המלך שיקיאנה עד שפמסץ 1א (

נחטא 11 אלשיך  Л



ד אסתר 38
 כנוס רך ״ אל־־טרדכי: להשיב אסתר ®ותאמר למלכות: הגעת

 ואל־־ ואל־תאללו עלי וצומו בשושן הנמצאים את־כל־היהודים
 אבוא ובבן בן אצום ונערתי גם־אני לום לילה ;מים שלשת תשתו

 מרדכי העבר ■׳ :אבדתי אבדתי וכאשר רא־כדת אשר אל־המלך
:אסתר עליו אשר־צותה ככל העש

רש״י
 •י יקרא לא אשר ליכנס דת שאין .כדת לא אשר )פז( :עכשיו בה שאת לגדולה תגיעי אם .למלכות הגעת
 לילך התחלתי וכאשר .אבדתי אבדתי וכאשר :ברצון ועכשיו ט באונם עתה שעד כדת לא אשר אגדה ומדרש
 לעכ״יס נבעלת ברצון שאני שמעכשיו ממך אובד אבא מבית אבדתי כאשר ומ״א . ואמות אלך לאבוד

בניסן י״ד שהתענה פסח של ראשון מיב ביום י להתענות דת על .מרדכי ויעבר )יז( : לך אסורה אני
: הספרים נכתבו י״ג ביום שהרי וט״ז וש״ו

חכמים שפתי
שענר לכ״ש ויעבור מהו צזהה אשר כל מרדכי ויעש כל״ל דק״ל י :מדעתי אלך ועכשיו באונס נבעלתי עכשיו עד פי׳ ם

משה אלשיך משאת
 בה יבטחו לבל המן את כאוהבת עצמה מראה היחה אליה המדבר פיו רק כה דבר לא הוא אך ונו׳ בנפשך

 מרדכי את להשיב אמרה כן על החשובה ק ויתרפו אם כי ,וכו תדמי אל לה ואימר פנים אל פנים
 : אתו לאשר להשמיע ולא לבדו אותו כלומר הדברים השליח באזני שים למען וגו׳ תחרישי החרש
 הגיד כי והוא קרהו אשר לאסתר שסיפר כתבנו הנה להשיב דברים שאמר והוא אליה ידבר אשר עצמם
 הוא השיפור שבכלל אליהו לו אמר אשר מרדכי אמר ל לשליח אוקר היה אם מש״כ לה בעצמם אותם

 לאליהו שאלו ומרפ״ה האבות כי לשינו העתקנו כאשד תדמי אל שאמר יאמר והשליח כו׳ בנפשה תדמה שאל
 .אחשורוש מסעודת שנהנו על להם ואמר נתחייבו מה על לה לומר שהוא עצמן הדברים משיב שאיט בנפשך

 לכפר ידה על תיקין צריך היה כי לה הודיע עוד לומר לי שהיה הלשין כי אשנה שלא הקפיד שכ״כ ראי
 בסעודה המחפיאס למולם המן ביאת הגורם פאול בעד אמר ולא בשי ששם הוא ,וכו בנפשך תדמי אל לנכח שהוא
 ,וכו כטס לך לו ותאמר אומן כרופא באה כן סל יאשם לא ובזה וכו׳ בנפשה תדמה שאל לאסתר אמור

 המן טנסם אשר ותחת פשה זאת איפה א״כ לומר להשיב וזהו ההם הקשים הדברים לנכח דברו על השליח
 על יעלה ואל הצום אל כנוס לך אתה הפשתה אל בלי אסתר את להשיב מיוחדים דברים שאמר אסתר את

 כי כטס לך בעצמך אחה כ״א שליח ס״י למשיח רוחך לה לומר לו שאמר ולא מפיו יצאו כאשר ותמורה שמי
 לא כי עותו אשר את ותתקן שאול מזרע אתה נס אח״כ השליח שישנה וכו׳ להמלס בנפשה תדמה שאל

 כנגד מדה ופשה שליח מיי למשות שררה פכסיסי עת בנפשך תדמה שאל לי אמר לנוכח כמדבר ייאמר
 בשושן הנמצאים העם לכל היה המשחה ט מדה לומר אסתר את להשיב באומר יתכן עוד זכר.

 וצומו בשושן הנמצאים כל את כנוס אתה נס הבירה בבית אתה אשר בפני אלה אמרים ישיב לא שהשליח
 לשוס ראוי והנה .ההיא ושתיה האכילה לעומת וכו׳ להשיב וזהו לבדה אשחר את רק קושי דברי הס כי

 ולא יאכלו שלא ידע לא וצומו אומרו אחר כי לב כלומר אסתר את להשיב אומרו יתכן עוד . אסתר את
 אצום ולא נצים היל״ל ,וכו אני גס אוסרו וק ישתו מלכה היותה בחינת אל זאת בתשובתו לבו שת שלא
 אומר׳ וכן מיותרת כן מלת אימרו וכן •חיד לשון דעת כן שסל מלכות משוללת אשחר את להשיב כ״א

 הפנס לפי הוכפל ולמה ענינו מה אבדתי אבדתי כאשר כפל ואפר . כגידים קשים דברים מללו ברור שסתיו
 גדולה המצאה הנה אמרו הנה אך .רז״ל מאמרי זילת יאמר למעלה שכתבנו מה זולת תחרישי החרש באומר

כמשז״ל רעהו בפד איש להתפלל היא התפלה לשתשמס תחריש גס המלך אל מדבר פתה החרש אם ט
הוא דבר לאותו צריך והוא חבירו על המתפלל ט אס לה רמז או . להמלט תוכל ולא שתאלם באבודך

 לא אשר המלך אל בבואי תשוסתי הנה תחלה נענה אל כשתקרא תחרישי גס המלך אל מדבר עתה כחרש
באים כדת לא אשר שתיתם לאשר ותשיעתכס כדת יעמוד והצלה ריוח כי מתוקן הדבר יהיה כבר כי המלך

להחיוחני חן למצוא שצריך המלך לפני בבואי שהיא כאחד :ותאשמי ידך על יהיה ולא וכו׳
הכתות מב' אחד להיות בזה יצדק ולא נס את ולהחיות , , ,

 נהיה באופן פליכם ואני עלי צומו כן סל החלה נענה וגו מרדכי להשיב אסתר ותאמר

 ק אצום ונערותי אני ונם עלי וצימו ח״א כא׳ נעטם עניניה בכל הנה כי והוא מרדכי אל להשיב אמר
 עליכם אני נם עלי צמים אתם שכאשר ככם כן כלימר היא ט יורגש פלא כיוינה בס״ד יבא כאשר

 ידעו לא נערותיה כי נצום אמר ולא р אצום וז״א היא אדרבה כי ישראל את להציל הקינים אחר מחזרת
בחינם 12 אלשיך ך,



לט תרגום
 .וגכריאל ל8י?9ל אסתר ואמרת למס :מלכותא ן5ל$ח מט;א את הדא בעידנא ךאת)א

 לא ,עלי וצומו |שושן אשתקחון יי יהוראי כל י_!ת ?נוס אדל )טס ל^^רדכי:’לא^א

 ועוללתי א^א ואוף וסיסמא לילןא4 _עלטא מרי קדם;ז וצלו; יומין ת^יתא תשתין ולא ר/ינלון
 ןאד^רית נשי ןיית מן דהובדית והיביזה כךינא דלא מלכא לות איעול גן ובתר הכדין }צום
 ינסם )יי( : י^ראל בית _עמא פורקן י בגין הדין _עלק!א חי.י ’מן אוביר באונסאיכדין מנך

 ךיפקית ?^ל ד5.קט^א.ו״ע וירצב_על גזר וצויןא ךפבחא ךוךות*חגא _על .מכר ?רמי ונגס

: אסתר י1עלר

משה אלשיך משאת
 המלך ימיתני ולא נש לי שיעשה זה על שאסמוך ונא וכו׳
 חפן וכל ישעי כל כי עישה אני למות ע״מ גם כ״א
 איני ואני כי להם לרפא אוכל אס ישראל על הוא

 נפשי מקדושת קצת אבדתי כאשר כי עצמי על חוששת
 פעל ימיתני אס טפי אבדתי לאחשורוש נשואה בהיותי

 שני היו כי למעלה שכתבנו ובמה .באה אני כן דעת
 עון ישראל ביד שהיו עבירות גופי ב׳ על גואלים

 זכוחס היתה משניהם אחד וכל הצלם ועץ הסעודה
 הסעידה על מגק היה ושמלדכי מהנה אחד על מגינה

 שנאמר התורה מן לאסתר מנין כמז״ל הצלם על ואסתר
 אחרים אלהים אל פנה כי וכו׳ פני אסתיר הסתר ואנכי
 כי אפשר ובזה שהסתכנה פנים ההסתר לה היה וע״כ

 וט׳ כנוס לך אמר מרדכי אל הנוגע השעוד׳ דבר כל
 כי אעזור לא אני וגם ושתו אכלו אשר לעומת וצימו
 ועל כדת והשתיה כנגד כדת לא אשר המלך אל אבוא
 פני׳ הסתר לי יהי׳ אס ימיתיני אס אתוש הצלם דבר

 אבוא תיבות כי לזה רמז ואחשוב ,וט אבדתי כאשר כי
 כתיבות קט; במספר עילה כדת לא אשר המלך אל

 . התיבות כוללת עס קטן במספר אחשירס במשתה
 עס קטן במספר עילה אבדתי אבדתי וכאשר ותיבות
 נכתוב ועוד קטן במספר הצלם עץ כתיבות הכולל
 היותה וגס ימים ג׳ הצימוח היות דבר על בס״ד לפנים

:אסתר משתה כענין וייס לילה
 ראשון ביום וצם שעבר אמרורז״ל .וגו׳ מרדכי ויעבור

 אין אם כי אליו אסתר כמאמר פסח של
 יום המתרגם שלדעת אלא תורה ואין פסח אין ישראל
 המדרש ולדעת הצומות לג׳ ראשון היה פסח של ראשץ

 המתרגם דעת אך הפסח ממחרת המן ונתלה אחרון היה
 המלך סופרי נקראו לניסן בי״ג הלא כי יותר יצדק

 זעקה ויזעק העיר ברחוב מרדכי ויצא בשושן דת ותנחן
 צותה עד הדברים ויארכו לאסתר ויוגד וגו׳ גדולה

 שהוא ההוא היום שהיה יתכן ולא הצומות ע״ד עליו
 היום מקצת עבר כבר שהרי בכללם לניסן י״ג יום
 מבע״יוא״כ הצום מקבלים שהיו ז״ל למ״ש גס ומה

 יום היה א״א י״ד ביום מיד שהחלה נאמר אם גס
 המדרש בזכות להפך ואפשר לצומות שלישי פסח של אחד

סתרים
 המלך בבית להיותה חכדהעצמה כי רביני על נצום חפנינא

 .אבדתי אבדתי כאשי■ כאמרה וזהו .ברצון הופה אולי
 הש״י וודאי חטאתי לא ואס עצמי. את אסכן כלומר

 מהיותן חטאתי ואש ישראל יכועת ע"יי כינת בעוזרי יהי׳
 ויבחל .דתי א כנר רימינא העונמות שני ואבדתי המלך בנית

; מחיים המות צי
ומרדכי

 כ״א היו מישראל לא אס גס ומה כן לצום זו בחינה
 אצום אמרה נכןע״כ המכווג׳ והיא דעתה על שיתענו

 הצומות היו כי מרז״ל מהנראה והנה יחיד לשין כן
 מיד צימו לומר עלי וצומו אמרה ויתכן' וט״ז וט״ז י״ד

 ואל ואח״כ יום מבעיד שיפשיקי שהוא י׳יג יום היום
 אמרה לא כי זה לפי ואפשר ימים וג׳ וכו׳ תאכלו
 וזהו יום מבעוד בי״ג שהתחילו מה רק עליה שיצומו

 לעומת וכו׳ תאכלו ואל עצמכם על ואח": עלי וצומו
 בס״ד לפנים נבאר כאשר חשבין לסי בא כי הסעודה

 האכילה אחד כנ״ל בסעידה היו עבירות ב׳ כי ולמה
 בחינות מב׳ רה חנו היחה השתיה והנה השתיה ב׳

 שהיה ב׳ נסיכם יין כיה כי מע״ג צד בה שיש אחת
 יאמר שאס אינם אץ כדת להיות בשתיה כי ברצין

 כל היו כי פן בא אינם אין תמנענו שדתו ישראל איש
 להתעמת צותה ע״כ באכילה מש״כ מזידין יין שתויי
 במה כי לחוד ובשתיה לחוד באכילה ולכוין המשתה כנגד
 לא ואשר בסעודה אכלו אשר כנגד יכיונו יאכלו שלא
 בחינת ביין היות ומל שתו אשר לעימת יכוונו ישתו
 מל עברו והס אונס אין כדת בו נאמר כי ורצין זדץ
 אפר המלך אל אבוא ואני ע״כ כדת לא אשר ועשו דת
 אשים ולא בעדכם לכפר מות אימת וארגיש כדת לא
 כי היות מם לפניו בבואי מסתכנת שאני מה מל לב

 כי גס הלא כי לה״ית דתו אחת ויבא יקרא לא אשר
 כי גס הלא כי בהליכה מפסדת אינני המלך ימיתני

 החרש אם כי כדברך אנכי מתה אלך ולא רגלי יבה אש
 כאשר וא״כ תאבדי אביך ובית ואח ,וכו ניוח וכו׳

 הוא טוב וע״כ בלכתי אבדתי מלכת אמנע אס אבדתי
 וכאשר באומר׳ אפשר עוד .לי החשב זכות כי ללכת

 ועזריה מישאל חנניה כי ארז״ל הנה כי אבדתי אבדתי
 בעדם ידרוש יחזקאל אל הלכו ויסגדץ עלץ נ״נ כשגזר

 רצה כי והוא אליהם ה' שמע ולא יצילם אם הפס אל
 וכן הבטחה ע״י יעפו ולא נפשם למוח שיערו לזכוחס

 יכול אלהיט לומר וכו' להוי ידיע לא והן אמרו
 שלא והן כי עושים אנו כך ע״מ לא אך וכו׳ לשזבותנא

 קדוש על מות דעת על כי וכו׳ לך להוי ידיע יצילנו
 עלי וצומו אסתר אמרה זה דרך ועל באים אט ה׳

 מגילת
 . עלי וצומו )טז( : )אלכין( לי •הכפר שלא שאול בחי־יא
 בא כאני ייהמח כמלן־ למשבב אבוא וכלא לפניו חי באפא

 ח״ו נזה יהי׳ פלא חפש בזה זיפ כדה לא אכי המנן אל
 ג״כ יבא לא ה״י כון כפיה־' וגה העולמות כני איביד
 . קשה רן לפון .כן אצום ונערותי אני יגס :ע״י גאוצה

צא כי עלי נן אנוס ינערוהי אני כגס בהכוונה נראש צנן
Л 13 אלשיך



ה אסתר 38
 מתי■ בחצך ותעמד מלצות אסתר ותלבש השלילי ביום 1 ויהי א ה

מלכוירעי 'יושבשל־־כסא והמלך המלך בית הפנימיתנכח המלך

 את־אסתר המלך כראות ויהי ־ :הבית פתה נכח המלכות בבית
 את־ לאסתר המלך ויושט בעיניו חן נשאה בחצר עמדת המלכה
השרביט: ךאש3 ותרע אסתר ותקרב בידו אשר הזהב שרביט

רש״י
Л )יה( יב א היפים )דברי אמר דאת כמה הקדש רוח כ שלבשתה אמרו ורבותינו מלכות עדי .סלכות )א

חכמים שפתי
 :דמגילה פ״ק . מבע״ל מלכות בנד• דאל״נ כ :ט׳ ית סל

אל^ משאת
 היחה י״ג ביום המלך סיפרי יק־אי ערס כי ■לומר

 אלא הדבר לעשית י״ב מיום והמן המלך הסכמת
 הוקשה כי ויהיה י״ג ם בי הספרים וכתט שאיחרו

 ידע מה כי נעשה אשר כל את ידע ומרדכי או' להס
 י״ב ביום מתחלה שידע היא אך ככל ידעו ולא

 עמו המלך והסכים וגו׳ עם ישני למלך המן באמור
 פתשגן ואת שנאמר וגם י״ג ביום ויתפרסם יכתב ערם
 אסתר את להראות לו נתן בשושן נתן אשר הדת כתב

נתן בי״ג המלך סיפרי יקראו פרם י״ב שביום אפשר

 לצומות ג׳ פסח של ראשין יום היה ובזה המלך מדינית
 ויעבר יאמר הפשט וע״ד הפסח ממהרת המן וישבות

 אמר ולא ככל אומר ונדקדק המתרגש דעת לשי ,וגו
 שילך וגו' כנוש לך אמרה היא כי והיא וגו׳ אשר כל

 מי״ד הצימות ויתחילו מיד לקבצם הי״ג ביום מיד
 וז״א מט״ו רק הצימוח התחיל ולא עבר והוא ואילך

 אחרת ובבחינה מה כצד מאמרה שעבר מרדכי ויעבור
 בעצם כל ולח ככל הדמיון בכ״ף ככל "הו וגו' רעש
 וטהרה בקדושה י״ד ביוה ׳-צמס יכינו למען דעתו והיה

 מרע״ה כי מיד להתפלל לו ציה שאליהו ולמרז״ל כראוי
 החרישי החרש כ״א מרדכי י וכמאמר לעומתו טחשלל היה
 ויעבד יאמר ביה ן נח הדבר שהיה שמירה הזאת בעת

 אשחר עליו ציתה אבר ככל ויעש אליהי ציוי על שעבר
 אל חש שלא כיין יגי׳ ויעש ובאומר ימים ג׳ להאריך
 כמאמרה שליח ידי על ולא לכנסם בעצמו ויעש הכבוד

:יגו׳ כניס לך אליו
 מלכות אסתר ותלביש השלישי ביום ויהי

וגו׳ ותעמוד
 הג'וגו׳ ביום יאמר ומהי־אוי מיותרת ויהי מלת הנה

 בהינ״ג ומיד שנתחדשה הויה על מורה ויהי אך
 רוח שנתלבשה לומר רז״ל היצו־כו שע״כ מלכות עדי

 ותעמוד עגין מה וגם שמים מלכות שהוא הקידש
 אמנם בעמידה. שם ל׳ שהתפ הוא כילרז״ל בחצרוגו'

 וילבשני לבשתי צדק פ׳ פל מז״ל ונו׳כענין ותלבש יאצגר
 בי מתלבש והצדק בצדק מתלבש הייתי אני סארז״ל

 שהיא <דס כ אלי ת נא והצדק הצדק אל נאיח הייתי כי
 ביום ויהי יאמר ועד״ז לו נאה ולבושי ללטשו »אם

14 אלשיך ה

משה ציך
 נאות בלתי המלכות היה כה עד הנה ל*מר יגי׳ הג׳

 אשר ישראל נשי ככל וסודה גולה שהית׳ למה לאסתר
 מרדכי בעיני ע״כ כי למלוכה תצלח ואיכה מדי בגלות

 לדעת הנשים בית חצר לפני ך מתה יום יום והיה יפלא
 בראותו למלכות הגיע' חנם על לא כי בה יעשה מה

 ׳ת כז לעת אם יודע וסי לה אמר אז האגגי המן רעת
 למלכות הנעת ולאין מאין שאמר כנ״ל ת למלג כגעת

 שתק נזאת לעת רק זה אין אך בגלית ישראל וכל
 הגיעה שכל אמר לכן עליהם ותשתק אביך בית בעד

 שתסתכן כזאת עת אל רק אליה צידק היה לא למלכות לשאר כ״א המלך היפרי ענין היה לא כי בשושן דת
 המלכות היה לא ההיא העת שעד נמצא ישראל בעד
 שהלכה כג׳ ביום ויהי וזהו בה ומתלבש תליה נאית

 ותלבש והיא חדשה הוי' קנחה אז עמה בעד והשתכן
 נאות ויהי מהמלכות נתלבשה אז כי פלטת אשתד
 מתחלה מש״כ למלכיר, הגיסה כזאת שלעת למה אליה
 ומה אליה צידק ולא שאל מ כדבר המלכות לה שהיה

 היות גבול שם אשר הפנימי החצר אל בהגיעה עשתה
 ואשם איש כל כאומר ויבא יקרא לא אשר מות ב;

 למען הלכה ולא נצבת עמדה להמית דתו אחת וגו׳
 העדר אס הלא לאמר לבו אל ויחן המלך יראנה
 מיד באה ואינה עימדח זה למה לבא לה גדם צניעות
 החצר אל הגיעה סרס מלכת עמדה לא ולמה פנימה

 גבול אל כגעתי הנה כאומרת רק זה אין חך הפרס־
 הנני בעיניך טיב אם לכן מות בן היא בו הבת אשד

 מה עיניו מנגד הישר ובזה פנימה אתקרב טו־ם אמית
 רצתה לא ושתי כי דאבדין על חבל שאמד דז״ל שתפרו

 בלבה אם יאמר בעמד׳ אך מעצמה אלי באה וזו לבת
 שמה למות ותאבה באה לא למה דודה את לבקש היה

 מתה כאומר מרהלהוחתצב ונפשה הות דבר הנר• תך
 ראה עסו ופל עליה רחמיו ברוב יתברך •הוא אנכי

 פנים שיראה הבית פתח ניכת יישב המלך יהיה והתקין
 בחצר עימדח אסתר הנה לאמר מגיד פ• על וצא בענפי

 וחסד חן וחשא דבר אליו ידברו סרם פניה בי־חית כי
 תקום לשון וכל פניה על משוך חשד חוט,של כי לפניו
 רק פניה ריאה היה נא אם אך תאלם שדה לדב־ אתה
 לפני מהעומדים יבצר לא אז מגיד פי על לו נידע

 חינם יהיה לא וגם בר בלא רעיילה על להשכין המנך
,בעיני.



ם תרגום
 קוך#א רברת^הרום סלכו^א לבר#י אסהר ולבשת לפסחא. ר־^אה ביוסא נהוה )א( ה

 בירו#לפ לי עלקא בית ל5קזל ני?6למ ג$ה א עלק לבית בלרת מליאת’ קטתזו

 ביכעא תרע ל5ק:ז ?ל ומקתבל טלכור/א בבית ®לכיסיה בורסי _על יתיב ןץה: יטלןא
 רעית תעבד ולא ’הלי* עךלאד מד תקסריגגי לא ך_על?!א לבון אסרת ןק’ אלתר עטזי

 ב^ין למוקטלה' נן'יד.5י מלבא _על מעם לשם ו#תי סן עבל'ד לי היבמה מיני ר#יעא ?,$ן
 בבתיה תמן הות' להגי י1ליד עולקקנא אסבנשו' וכד בבתיה יעז לטסכיה צבי דהוה

 לן4ךל ובמל _עצוץא כליעא עקלקלא הות ועמא ךכלייומא #®יא טן צביא ;הות ו^זיןן
 יכק ליה לאתגלבא הרא אלתקף^עלי ומיןה בבה׳ילי יתד. ואפיקי' לך?ךא כרי ץה3 יפוטה

 .ואוף מגיה ^עיא אנא לי ובעותי צבלתי למגבר יקמלינני ללא בעינויי לקתטין ;תי שף

 ר3 הסדתא בר להק!ן בידוי ך_?עקב בנוי תטסר ולא .עיןך _על’חום סגיאיין 'ברחמך אנת
 אתגיסוטיס בר תליון בר המדן בר פרום בר דיוסום בר אפליטיס בר בשאי 'בר .עדא

 בר סרמקר בר אגג בר .ויזרצא בר בלט^א בר גגו־ בר שגר בר תלסום ביר ותרום בר

 כד א_קי?א£5טל אסתר ת2 חזאטל^א בד והוהי >ב( : עאזרשי .עשו בר אליביז בר .עקןלק

 רתטין אמעיגת י_ד ימן שמןא י8בל ומכתבלא למעין זלגן .עינהא ותלתן בדלתא גביבא

ומטת אסתר קךיכת:ו בידיה קט4 ’להוא לדך״בא תגלא _ית לאסתר סלבא ואושיט בעינוי

משה אלשיך משאת

 המלך והי׳ יצא ,מה ע״כ פניה ראה לא כי בעיניו
 כראות ויהי וע׳כ סיד כביתשיראנה פרח נוכח *ושב
רואה כיה לא אס מש״כ בעיניו ק נשאה וט׳

: כאמור פניה
 עמדת המלכה אסתר את המלך כראות ויהי

וגו׳ בחצר
 וכראות יאמר ומהראוי יחוד הוא ויהי אוסר הגה

 חמתו בו בערה שמההלה ח״ל וע״ד המלך
 ויהי יאמר לסוב וישנה לבו כפך יחברך הוא זאח״כ
 שהוא וכו׳ כראות היה וצרה וי כי כלימר כראות
 וז״א כעצם בה הביט לא עדין כי הראיה בתחלח
 וכו׳ חן נשא׳ בהבימו סיד אך הדמיון בכ״ף כראות

 כי על זאת גם ואף היה כן לא ההכשה :ת נתח כי
 בסמוך כאסור מגיד ע׳*פ לו יוגד ערה בעצמו פניה לאה
 המלך בראות הנה כי וכו׳ ויהי שאמר אפשר עוד

 מאד בעיניו ירע הלא מעצמה ביתו אל כבאה האטה
 הבל ואמר ושתי אש שזכר רז״ל שאמרו למה גם ומה

 אותה ראה כי לבי אל הש*כ זאת אך דקבדין על
 אהבה לבקש לבה היה אם אמר אז בחצר ונצבס עומדת
 לא או עדי באה ולא בחצר עמדה זה למה צניעות בהעדר

 דתה שאחת הפנימת בחצר רגליה שת סרס נתעכבה
 אס כי זה אין אך נפשה למות והכרה להמית

 כבר כי בעיניך טוב אם אמות הנני כאומרת
 ויבא יקרא לא אשר להמית דתו שאחת במקום הגעתי

 אראה עד פנימה המלך אל לבא נכי על עלתה ולא
 המלך יאמר ע"נ כי בואי על ימיתני אס כי יעשה מה

 סבה היה בחצר עמדה שהשר באופן הוא דבל הלא
 הסתר את המלך כראות ויהי וזהו בעיניו מן שנשאה
 ת רא הספיק לא כי וכו' חן נשאה בחצר עומדת

 חן למצא הועיל ג״כ בחצר עמידתה אם כי פניה
 הוא חן מצאה אמר ולא חן נשאה ואומרו כאמור

 עמה חסדו יגדל כי שוכשת הדעת היתה מה כי
 כדת לא אשר באה כי נפשה לה והנתן הפימה לנלפי

15 אלשיך ך

 ישראל על שאלשה אש לתת שהוא כפול חסד אך
 שנין נשאתי הנה לה יאפר אפשל היה כי פלא הוא
 שד מעשת ונוכחת כל ואת המיתך לבלתי הפעם אך

 מדברותיך וכלך ותבאי תקראי לא אשר הזה כדבר
 בעינ״ז רן מצאה נאמר לא ע״כ עמך על מלשאול

 לן של משא כנושאת בעיניו היתה כי חן נשאה כ״א
 .וכו׳ שאלתך מה כאומר רביס לדברים מספיק עליה

 אמר המלכה אסתר אח המלך כראות ויהי ובגמרא
 שעה תה בא לה נזדמנו השרת מלאכי ,ג יוחנן רבי

 עליה חסד של הוש שמשך ואחד ציארה אח שהגביה א׳
 תמוה שתי׳ ירמיה א״ר וכמה השרביע את שמתח וא׳

 לה ואמרי י״ו על לה ואמרי י״ב על והעמידו היה
 באמתה מוצא אתה וכן ס׳ על חנא במתניתא כ״ד על
 ר׳ משוס חמר עופרן בר רבה וכו׳ פרעה בת של

 וראוי :ע״כ משתי׳ סרבו ורבו מרבו ששמע אליעזר
 נזדמנו מלאכים שג׳ לומר ככה סל ראו מה לב לש־ת

 בהגר והנה לאחד אפי' בכתוב הזה רמז ואין לה
 אחד לכל נזדמנו שמלאכים ארז״ל וביוסף שרי שפחת

 פעמים כמה ויאמר נאמר אח־ בכל כי על והיה מהם
 ועוד בזה מש״כ מלא׳ היה אמירה בכל כי אמרו ע״כ

 בהגבהת צורך מה צוארה הגביה שהאחד אומרו
 כי חסד של חוש שמשך ואחד באומרו ועוד . הצואר

 הוציאו ומי חסד של חוש לה היה מאז גס הלא
 דכרשמיה ומאן חן אלא בכתוב אין כי ועוד שיבא.
 השרביש את שמתח ואחד באומרו ועיד . פה דחסד

 וגם . מלאך ידי על שהיה וגס שנמתח לו הגיד מי
 ועור .אורכו אמות שתי הספיק ולא נמתח זה למה
 ובמאי באמת הנאמרים השיעורים אל טעם לתת צריך

 לש ודין השיע-יר דעת יוסיף ומה יתן ומה קמפלגי
 ותגע שקרבה עמידתה מקים עד שנמתח נדע כי

 אומר אחד בכתוב להם הוקשה הנה אמנס .בראשו
 יאמר ראוי והיה ממחרת ויהי מלס כי כראיח ויהי

מצאה אמר ולא חן סאה אומרו ועוד המלך. וסראנה

Р



ה אסתר 10
עדץזצי ומדדפקעתך המלכה אשתר מה־לך רך6ה לה »וי^מר

רש״י
 המקדש בית הוא המלטת ובחצי באמצע שהוא דבר . המלכות חצי עד )ג( : עמשי את לבשה ורוח

 ופשושי המלאכה בישל הוא גס אחריו שעמד ואחשורוש המלאכה לבשל וצוה בו וחזר כורש בימי לבנותו שהתחילו

משה אלשיך משאת

 רושש היל״ל כי לאסתר המלך ויושם אומר ועוד .חן
 ותקרב אומר ועוד .ידבר אסתר על הנה כי המלך לה

 הלא כי ועוד .צריכים בלתי דבריס שהם וגו׳ יתבע
 ואין הבית פתח נוכח המלכות בבית יושב היה המלך
 סמוכה כ״א הבית באמצע כסאו היחה לא כי ספק

 הבית חלל כי. נמצא הבית פתח כעד אשר הקיר אל
 עומדת היסה היא וכן הפתח ובין המלך בין היה

 ותקרב אומר ל׳ והנה הבית שלפני להצר כניסתה בחחלת
 ותבא אמר לא שע״כ מה קריבת אלא משמעה אין

 השדביש בראש נגעה בעלמא בקריבה איך איפה >א״כ
 רק להיות המלך של שרביטו דרך אין הרוב על בי

 רוחב כל ובינה המלך בין בהיות ואיך ושלש באמתיס
 נגעה מה בקריבה החצר אויר כל ורוחב הבית חלל

 על אחד דברים ג׳ אמרו הם ע״כ השרביש כראש
 חדשה הויה כי שהיח כראות ויהי מאומר האחד הקישיא

 אל המלך מושב בין היה רחוק אך כי והיא נתחדשה
 ממקומו בעצם עיניו הבטת תמשול ולא עמידתה מקים
 ע״פ הדבר ידע שרם המלך ויביש יראנה צריך והיה
 מש״כ ליכנש יניחנה ולא מות ישפענה־משפש פן מגיד

 כל בעיני כאשד חן נושאת תהיה כי אותה’בראותי
 צוארה הוגבה ע״כ אחר שיקדימנה קודם וע״ב רואיה

 מגיד ע״פ ידע שרם עיניו ראיית בה תשלוט למען
 שהיא מן נושאת אומר ועל .כמדובר לבו תשנה בן

 על ניסף שהיא חשד של חוש כי אמר הב׳ הקושיא
 החן להפליג עתה בה נמשך מעצמה לה שהיה חינה
 על והתוספת עליה חן כמשא שהיה חן נשאת זז״א

 חן צריכה היתה בלבד לא כי והוא חסד הוא הקידס
 בעין המלך ש־ראנה גס כ״א ממות נפשה את להציל
 נפשה במר להסתכן באה אשר מהצרה להצילה שובה

 נפנה מות אימת בלבו המלך יאמר כי ספק אין כי
 החן ואס אחרת מיתה ונתחייבה לינצל ובאה עליה

 זה גם הלא יש״ת עליה חשד צריך האחד על מספיק
 עכ״א וכו׳ לפניו וחסד הן ותשא כאומר מאז לה היה

 גס כי אמת הן כי לימד עליה חסד של חוש שמשך
 חסד ממרת משך לא אך חסד בחינת לה היה פרכה

 חסד א למצ שהוא הפסק בלי ממש ה על מלמעלה אל
 גדול השד גדר לה היה בתחלה כי והוא מהקודם רב

 ממות להביאה לא אך להשיאה זולתה הנשים מכל
 ומה למלך ראשה את שחייבה עתה כאשר החיים אל
 כי דאבדין על חבל אמר שבתחלה שאז״ל למה גס

 כה עד וע״כ וכו׳ לבא רצפת Ы צניעותה לרוב ושתי
 להמשיך היה עתה אך לה מספיק היה חסד נשיאת

 האחרות הקושיות ועל . •תברך חסדו ממדת עליון חסד
 נבלי וגו׳ ותנע ותקרב אומר וגם לאסתר אומר כל

 בעצמה בקריבה כבודה ממקום נגעה איך ונם צורך
 ענ״א שבתו ממכון המלך לה שהושיט השרביט בראש

16 אלשיך ה

 משיש ממקומו כי לאסתר נאמר וע״כ וכו' נמתח כי
 השרביש בראש ותנע שותקרב גדר עד אסתר עד
 .כאמור נמתח כי רק זה ואין בעלמא קריבה ידי על

 א' מלאך אין כי אחד מלאך ידי על דבר כל והיות
 הנעשים הדברים ג׳ ומכין כנודע. שליחות עושהב'

 היתה דברים ג׳ הנה כי היא האלה המלאכים ידי על
 לא אשר בואה על נששה ממות הנצל א׳ צריכה

 היתה המכירה בכלל כי המן מגזרות להנצל ב' .כדת
 ונחתס שנכתב אתר עמה את גס להציל ג׳ .היא גס

 ג׳ תחת ע״נ להשיב. שאין וגו׳ להשמיד המלך בשם
 אל הענק לבא לעומתם דברים ג' צריך היה אלה
 החצר אל המלכה באה כי למלך יודע בל אחד .נכון

 באה הלא כי והוא המלך יראנה שרם מגיד ידי על
 בפניה בהביטו וע״כ ראשה את תחייב כדת לא אשר
 עליה רחמיו נכמרו רואי׳ כל בעיני הן נושאת והיא

 ולא ט תבער חמתו כי מגיד ע״פ יוגד אם מש״כ
 על חיים סלך פני באור כי על פניו ראות יניחנה

 ישגיח שבתו ממכון למען צוארה להגביה הוצרך ק
 מספיק התן תהיהמציאית צריך היה שנית .בה ויביש

 מהמות אותה הציל בה^בערך שיביש נפשה את להחיות
 יותר שהוא ממנה לימלש נפשה במר באה שעליה
 חוש להמשיך מלאך הוצרך ע״כ כמדובר הקידם מהחן

 למען מלמעלה יתברך חסדו כבוד ממקום חשד של
 לעשות מספיק זה אין ועדין השנית ממיתה גם תנצל

 ליך די לה לאמר יכול היה כי עמה על גש שאלתה
 כי נס ופה עמך על מלשאול ודומי לשלל נפשך תהא
 עתה אשיבנו ואיך להשיב אין וגו' נכתב אשר כתב
 למען השרביט מתוח יחזו עיניו האלהים פשה ע״כ

 כ״א להירו׳ אלהים אצבע כ״א זה אין כי וירא ישקיף
 שרביש את ויבא יקרא לא לאשר המלך לו יושיע אשר

 שמלכו זו נפשו להחיות מספיק שהוא כמות הזהב
 מתחו המלך שהושיעו מה על נוסף יתברך עילם של

 המלך לה ימשיך ראוי אמות כמה יותר אז והמשיכו
 מל נוסף לה להנתן ג״כ שאלותיה המשכת חן

 חשבונות אחר לחזר מדרכט שאין היות ועם .היותה
 בזה לידינו אנה ה׳ אשר מהזכיר אמיש לא עכ״ז
 אסתר את המלך כראות ויהי של ר״ת כי והוא

 כמספר ועשרה מאה פולה בחצר עומדת המנכה
 בעיניו ח; נשחה של ור״ת הכללות עס האחד מצא״ך

 השד מלאך של ר״ת כמספר ע״ו קען במסעי■ כונה
 כרית ד£י עולה לאסזר המלך ויושש של ור״ת שני
 זטת איזה כלומר וכמה ושאג ישי ש מלאך זה של

 בבקשתה ק למצח השרביס באריכות לישראל נזדמן
 אין כי המתוח היה אליהש הנוגע שעל כיון פליהס

 אמית ב' ירמיה ר' ואמר ההמתחה בשיעור נרמז ספק
 זכות רק היה מתחלה כי והוא י״ב על והעמידו היו

מרדכי



מא תרגום
לכרןא1כ אסתר ליך אית ןי1ץר מה מ?ץא לה ואסר וגז : ךתו.ךא ברישא ואחידת לירא

“א משאת
 עתה אך לעצמן רק מספיק היה ולא ואסתר מרדכי

 עד ישראל בשביל ונתרבה נמתח אסתר ביאת ידי על
 לומר י״ו עד לה ואמרי שבטים י״ב זכות שהוא י״ב

 שבטים י״ג עס ג' שהס אבות זכוה הוצרך גם כ•
 ושמעון כראובן ומנשה אפריס כי לב׳ נחלק יוסף כי

 זכות רק להם עמדה שלא לומר כ״ד עד לה ואמרי
 על והוא ס׳ לה ואמרי ספרים כ״ד שהיא הורה

 נתקיימה אז כי והוא מסכתות ס׳ שהם שבע״פ ההורה
 *ויתיצבו על בגמרא כמז״ל הלה על שבע״פ הורה

 וכו׳ כגיגית ההר עליהם שכפה מלמד ההר בתחתית
 חזרו ותרצו להורה רבה מודעא מכאן בגמרא ומקשו
 היהודים וקבלי קיימו שנאמר יחשירוש בימי וקבלו

 מאמר בתנהומא ז״ל ופי׳ קבלו שכבר מה קיימו וגו׳
 נא כגיגית ההר עליהם שכפה מה כי נח פרפת זה

 מאניס היו בלבד אותה כי שבע״פ תירה על רק היה
 ענין אחר אחשורוש בימי קיימו אשר והיא לקבל

 ודעת מד״ס שהם זרעם ועל עליהם הפורים •מי
 שכינה בזכות רק היה לא כי הוא כו' עיפרן בר רבה

 נמתח וע״כ כבודה למען עשה וה׳ עמהס שהיתה
 מספר שעולה אלהים תקרא א;;הכיהלאהיא מאתים

 הרי וא״ל א׳ אכ״ף מרובע כמספר ר׳ ההוא כשם
 כי חן ליודעי וידוע ר׳ השם כל עולה ועד״ז ל״ב

 ובמה .וצער גנות על הוראה הוא עד״ז המספר
 ותגע אומר יתכן השרביט שנמתח מרז״ל שכתבנו

 כמו הכתוב מהכרח נמשז״ל כי שהוא השרביט בראש
 ס׳ למ״ד גס ומה השרביט וימתח בא שמלאך שאמר

 למראה כן שהיה אפשר היה והנה מחתים או אמה
 ע״כ בפועל משעורו יותר פנהאלך לא אך עינים

 בראש ממשות היה אס לראות ותקרב כך ברהוהו
 וזהו ממשות בו ומצאה ההוא האורך שבסיף השרביט

 בראש נגעה שקרבה בעלמא בקריבה כי והגע והקרב
 ולא כהוא המקום עד הגיע ראשו כי ממש השרביט

 וז״א היה שמיש מעשת כי עיניים למראה האריכות ה*ה
 ובזה ממש בו שאין למה צודקת נגיעת אין כי והגע

:לעיזרה עמה ה׳ כי בלבה גמרה
 וגו׳ ומה המלכה אסתר לך מה המלך לה ויאמר

 ועוד בקכהך ומה לך מה בכהוב כפל יראה הנה
 ולא בקשתך ומה שאלתך מה ואמר שינה אח״כ

 . ובקש' שאלה כפל זה מה על וגס .לך מה אמר
 ומה לך וינחן שאלתך מה היין במשתה באומרו ועוד

 יפסיק ולא ובקשתך שא.תך ומה אמר ולא בקשתך
 וחען באומרו ועוד לבקשה שאלה בין וינתןלך באומר
 בדברים כי ובקשתי שאלתי ותאמר המלכה אסתר
 מותר דברי והם נזרה ולא טעם לח בתם אין האלה

 חן מצאתי אס ובקשת' שאלת' שהגיד ,לו הכונה שאס
 אסהר והפן היל״ל כמשהה אל והמן המלך שיבא

 שאלתי אגיד ונו׳ הן מצאתי אם ותאמר המלכה
 צרה איזו ליך יש או יבצר לא אמר אך . ובקשתי

רבה הטבה איזו תבקש או ממנה צהנצל ובאת גדול'
1 אלשיך 1

משה טיך

 ועל כדת לא אשר לבא פניך שמת ע״כ כי לך שאטיב
 ומה אמר הב' ועל המלכה אסתר לך מה אמר הא׳

 מה עוד לה אמר לא היין במשתה אך וגומר בקשתך
 לא צרה איזו לה היה אס אמר כי המלכה אסתר לך

 משתה ועושה ליום מיוס הדבר ודוחקת שוקעת היתה
 . בלבבה יש הטבה בקשת או שאלה רק זה אין אך

 מה לשאלה המתייחסת קלה היא שאלתך אס אמר ע״כ
 לבקש׳ המתייחסת היא גדולה ואס .לך וינחן שאלתך
 אמר לא ע״כ המלכות חצי עד בקשתך מה ותחנה

 שאלתי אסתר ותען ביקש׳ אס כי המלכות חצי עד
 ובקשה קלה שאלה בי יש הפוני' ב׳ כלומר ובקשתי

 המלך יבא שאשאל ומה ובקשתי שאלתי וזהו כבדה
 מצאת• שאס רק מהנה אחת זו אין המשתה אל והמן

 וכן שתיהן אשאל ואז וכו' והמן המלך יבא ,וכו חן
בשאלתי נפשי לי תנתן באומר׳ אח״כ אותן פירשה

 : הימנה הכבדה בבקשתי עמי כן ואחר הקלה
 נאמרו בגמרא הנה אליו צורך מה המפתה ובענין

 אך בס״ד נזכירם כאשר רבים טעמים
 הוא הקודמים הכתובים כל על דרכנו לפי הצודק

 בלבב מורך לתת הוא הלא בגמרא נחמיה רבי דעת
 ע״ש כי החשובה מן ידיהם ירפו בל ישראל איש כל

 בה יבטחו בל פה אל פה אליה מדבר מרדכי נמנע
 המן מיד תושיענו היא המלך בבית לנו אחות לאמר

 משחה לו ועושה אותו כאוהבת עצמה עשתה ע״כ
 גם ומה ובינה בינו היא עצה ישראל יאמרו למען

 נהרגה״ושתי ידו על כי בשיבתו לה באה שמלכותה
 תשובתם ידי ועל זרועם בשר ישימו ולא יקראו על ואל

 משתאו׳ שני לעשות כליותי׳ ויעצוה ותצליח אשתר תעשה
 . בש״ד נבאר כאשר הדבר לתקן באת אפשר והיה

 יאמרו לבל שהוא הנזכר טעם אל לב נשים כאשר וזה
 בזה הקשה והדבר כנ״ל המלך בבית לנו אחות ישראל

 יצימו ציותה היא כי לדעת מישראל יבצר לא הגא כי הוא
 כדת לא אשר המלך אל תבא ובכן ימים ג׳ עליה

 רוחש על יעלה איך איפה וא״כ למענם והשתכן
 הוא כי אומר אמנם . המן את אוהבת שאסתר
 השג• המשתה עד שאלתה למלך גלות לבלתי התחכם

 הלא באומרם לראות ישמחו הלא בראשון הלא כי
 ,כאיהב עצמה עושה אשר וכל לצוס אותנו ציותה היא

 אכן המלך לפני רעתו תגלה ועתה לפנים הוא אותו
 והמן המלך יבא אמר' אדרבה אך דבר אז גלתה לא
 וטוב שמה ההוא ביום המן ויצא הב׳ המשתה אל
 יאמרו למען כבודו את הרואים ישראל כל לעיני לב

 ושמחה קשר עלינו קשר׳ מודעחנו אסתר הלא ישראל
 וגס למלכות תגיע הסב שהמן דבר על לאידנו היא
 עמה למכור והמן המלך בעצת חלילה הלכה היא
 שבשמים אבינו על להשען לנו מי על וא״כ הון בלא
 הב׳ המשתה אל עמה בא אותו בראותם גס ומה

 בהיותם לצומות הג׳ היום שכל באופן אהובים כיעים
הבוקר עד הלילה וכל הא׳ המשתה יום הוא כואבים

לעת
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 רק ידעה לא מעניינה כנראה כמוה הכמה השה כי ויצעק בקרבם הוקד ואש ,קב במפתה האוכל למה
 אלמזר רבי נס שא״כ ועוד מהתינוקות שמיעה ידי על בהלכה ויתדבקו צעקה וקול בכי בקול ה׳ אל לבס

 ונו" לפניהם שלחג׳ יהי שנא׳ לו טמנה פחים שאמר אלהיהם שה׳ באופן נפשם ובכל לבס בכל שבשמים
 למדה אביה מבית ההוא הפסוק כי אמר לא למה תדבר אשר השני המשהה בעח למען ויחונס ירצם

 האם ועוד נביאים הלמוד כתובים שלמדה ממקיס כי רצון עת יהיה האנני המן רעת ותגלה המלך אל .
 שייחד מהם לשמוע אביה בית בזולת תינוקות הסרו ויהיו חמרמר ולב מר בקול נכאים אז ישראל שיהיו

שיאמר הסן היה רעב האס ועוד אביה בית אל הדבר אל ודעת טעם טוב נמצא ובזה . פיה אמרי לרצון
ישראל אח קנה הוא ואדרבה שונאך רעב אס עליו מה על כי ויום לילה ימים שלשת עלי וצומו הומרה

וימרוד עצה ימול שלא מאיר לרבי ועוד עושרו ברוב הלילות צום אל טעם ומה ויום לילה לצום ציותה זה
היה מה או לו היה מה כי הבנה משולל הוא כי בעולם צרה שום על ההם כצומות נעשה שלא מה
 הזמינתו שלא גס עליו שימרוד המלך בבית ההר לעומת היו הצומות כי למעלה כתבנו הנה כי והוא

 שבלי במה הדבר נתקן היה יותר כי ועוד אסתר ימים ז׳ היתה הסעודה והנה דה מהסע שנהנו מה
 ותאמר לפניו בבואה המלך לפני תקראהו הזמינהו כל כנגד מועטים בימים לצים מחשבות השבה והיא

 וגו׳ נמכרנו ינו׳כי בשאלתי נפשי תנתןלי ובקשתי שאלתי ימי בשבעת כי ספק אין כי והוא ההם הימים ז׳
 לתקן במשתה צורך ומה להמיתו המלך יצוה ומיד בלתי הוא כי בלילות ישנים היו אחשורוש סעודת
 שעתר שהיתה במלך וימרוד וז״ל פרש״י והנה המרד אפי׳ הלא כי שינה בלתי ימים ז׳ יעמיד לאדם אפשר

 שאס מרוד ש לו הסר היה מה כי וקשה .ע״כ מצלחת שבוע׳ על לוקה ויום לילה ימים ג׳ יישן כלא הנשבע
 ימרוד בביתו המן עודנו אותו הלשין שאס הוא שיעלה כנשבע שהוא מיד ויישן שוא שבועת שהיא

 צורך ומה ימרוד ולא המלך לפני הקראנו המלך מיראת אך . ימים ז׳ עתה נס ומה לתהום וירד לרקיע
 לר״ע ועוד יצליה משת׳ לו בעשות גס שא״כ ועוד משתה. שינה הלילה להס שהיהה רק היה לא כי ספק אין

 שלא שרצתה הם סי יהודיה שהיא יכירו שנא ׳שאמר לקצר שאמרו במקום בהיות' ואסתר סעודה והיוס
 יוכלו ומה הפחד ממי מלכותה בבית הלא כי יכירוה בו׳ אכלו אשר כנגד לילות וג׳ ימים ג׳ יצומו ציותה

כי לכל נודע הבי ביוס הלא כי ועוד לה סשות בהן כי לילותיהם בלי משתה בל הרע המעשה ימי
ע״י כי הוא ואס עליה פחדתה ולא היתה יהודית המן את זימנה הזה היוס וכנגד עולה פעלו לא

גס הנה ויוסרו יראו ממנו כי לבה בטח המן ספלה חשך יהי ההוא בלילה למען המחרת ליום הג׳ ביום
תירא ולא זימון בלי פתאום להמיתו עליו הצוה עתה הצומות נ׳ אחר יאכלו כלחם ואפר ישראל של בלבם

 לה מצוי שיהא שאמר יוסי לרבי ועוד עם מרבבות ויאמרו למהר אותו לזמן שהזרה בראותם וזעקתם
 כפרש״י הוא שאס לה מצוי בהיותו בצע מה עת בכל מריס להם לביתם ויהיו לבינה בינו שלום הלא לאמר

 שהלא קשה המלך לפני דבר בשום להכשילו אולי ה׳ אל שבים הבא ביישתה הבוקר אור עד כלענה
 עליו התרתה המלך לפני מכשול עליו מצוא סבלי ימי ז׳ זמני נשלמים נמצאו נפשם במר לב בכל

 לה באמיר מיד היה טיב ושוב להכשילו טונה ואץ הם כך כי שאחריהם והלילה הצומות בג' המשהה
 עליו והצו עליו תקביל משהה בלי וגו' לך מה המלך ובגמרא . אחד ולילה ימים כג׳ לילות בלי ימים ז'

 מאמר הוא מכלס קשה והיותר ען על לתלותו במפגיע אומר ר״א המן את שזמנה אסתר ראתה מה ח״ר
 לנר ויעשה המקום ירגיש אולי באו׳ מנשיא р ר״ש ור׳ לפח לפניהם שלחנם יהי בג׳ לו טמנה פחים
 ספק האם כי לשומעיו יימר ירגיש אולי אומר כי נם שונאך רעב אס ׳שנ למדה אביה מבית או' יהושע

 אותר האכיל ידי על איך ועוד מלילה ירגיש אס הוא וימרוד עצה יטול שלא כדי או׳ ר׳׳מ וגו' האכילהו
שאני ירגיש אילי ז״ל פרש״י והנה נס לט יעשה יהודית שהיא בה יכירו שלא כדי אומר יהודה רבי
והנס .ע״כ בכבודי ולזלזל זה לרשע להחניף צריכה לנו אחות ישראל יאמרו שלא כדי אומר נחמיה רבי

הכריחה מי כי ועוד במקומה הספק קישי' עדיין יוסי רבי הרחמים מן דעתם ויסיחו המלך בבית
סופו הרשע את המחניף כי הוא ונהפיך להחניפו ק כמעון רבי עת בכל לה מצוי שיהא כדי אומר

 עליך אותם למדת ואת הוא מלא ומקרא בידו נופל רבי .נם לנו ויעשה המקים ירגש אולי אומר מנפיא
 לה המאיר סלך פני באור ואדרבה לראש אלופים שיהרג כדי פנים לו אסביר אומר קרחה בן יהושע

 תבקש ותעש המלכות הצי עד וגו' לך מה לחמר ר״ג אמר היה הפכפך מלך אומר ר״ג והיא הוא
לרבי ועוד ממנה ימנענו לא כי מיד המן מפלח ממנו המודעי אליעזר רבי דתניא למודעי אנו צריכין מדיין
נס שיהרגו פנים לו להסביר שאמרה ב״ק יהושע לפני אומר רבה בשרים. קנאתו במלך קנאתי אוסר
 משולל הוא היה הפכפך מלך שאמר לר״ג ועיד שניהם אשית בחומם הרוייהו דאמרי ורבא אביי גאון עבר
עדיין ואמר טעמו לו ערבה לא כי ועוד הבנה ענין מה לב לשים וראוי .ע״כ ונו׳ משתיהס את

יאמר טעמו אמר למה וא״כ למודעי אנו צריכים שאנתה דברי דברה לא אילו הלא כי לו שטמנה הפח
 מלך וז״ל פרש״י והנה המודעי ר״א מאמר מיד שום להמן היה ונא עליו המלך כעס שע״כ המלך אל

 לפתותו אוכל שמא אמרה בדבורו וחוזר היה הפכפך אביה מביח יהושע רבי בדברי ועוד .סהספתה היזק
 ויחזור השעה תעבור מזומן יהא לא ואם ולהורגו סקרא אביה בבית ששמעה כפרש״י הוא הם למדה

ענין מה ועוד סתקבל בלתי דבר ילאה והגה בו לומר סאד קשה כן אומרים שהיו התינוקות מן זה
או* צ אלשיך *
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 ורבא אביי במהמר יעוד וכו׳ במלך קנאתו או׳

 בתוך ופרש״י משחיהס את אשית בחומם באמרו
 הלא והנה פורעניות להם בא רשעים של משתיהס

 כלל . לו ט״נה פהיס היא ר״א מאמר יראה זה
 מלח מבלי יראו הנאמרים המעמיס רוב כי הדברים

 צודק בלחי דבר לדבר כהס עולם לגדולי והלילה
 עלייהו מסהיד קא רבה גברא מחן חזו כי גם ומה

 דאמרינן והצדק האמת דבריהם כל כי ז״ל אליהו
 טע' איזה שאליה לאליהו אבוה בר רכה דאשכחיה בגמרא

 ככנהו וש״ל המן את שהזמינה אסתר בלב היה מהם
:אמוראי וככלהו תנאי

 כי והוא קצרה דרך זה מאמר ביאור יתכן אמנם
 ידי על כי הוא לו טמנה שפחיס ר״א דעת

 מעונים בני יתברך הוא יאמר לב וטוב שמח המפתה
 סעודת דמעת לחם אכנס על ובמספד ובבכי בצום

 תאכל להם אונים לחם בהאכלתם ואתה אחשורוש
 באופן ושק בצום בוכים והמה והגיל ותשמח למעדנים

 ההוא המשתה נמצא יתברך אפו כמעט יבער כן שע״י
 טמנה פחים וזהו ידע לא והוא בו להלכד ומוקש פח

 המציריס שלחן כי לפה לפניהם שולחנם יהי וזש״ה לו
 בני ית׳ הוא יאמר כי לפח לפניהם יהיה ישראל אה

 מלא שלחן בנחת והאויב אויבו לו יציק אשר כרעה
 יראה למען רק כוונה שלא אומר יהושע ורבי דשן
 שהוא וישקהו ויאכילהו רשע לפני צדיק נכנע כי ה׳

 הטומאה החת הקדושה הכנע כי יתב׳ הוא יקנא כי ;
 למדת אמה מבית לז*א למדה וממי השיטה מהפך

 שמרדכי המתרגם כמאמר עשה כן כי מרדכי הוא
 וזה בחילו זה והלך גדודים שרי אנשים ב׳ היו והמן

 ברעב מת והיה מהמן אזל הלחם וכאשר בחילו
 שנאמר למדה אביה מבית וזהו לחם •מרדכי האכילהו

 הפסוק אביה בית פירשו שלא והוא וגו' רעב אם
 הידוע השונא על גם כ״א בלבד היצה״ר על ההוא
 ה׳ מקנאת ראשו על חותה אתה גחלים ובזה עמ;ק

 עצת יטול שנא כדי אמר ור״מ .הנזכר מהטעם
 לגמור ויתכן מצלחת שעתו שהיהה ופרש״י וימרוד
 עשתה אסתר כי לעיל שכתבנו במה זה מאמרו
 ונח ימים ז׳ משהה שהיה ישראל ערן למרק בחכמה

 למרק ויהיו לילותיהם עם ימים ג׳ יצומו שע״כ לילות
 הניצית עם ימ׳ס ג' כס כך כי הימים בו׳ אכלו אשר
 יעדה קשר היה הז׳ היום ועל לילות בלא ימים כו׳

 ה,הו כל למען לצומות ד׳ יום למחרת משהה לעשות
 אשר מחות׳ו באומרם מר כיוס לישראל יהיה הלינה
 נו אפר היא הדרגה כי בעוכרנו היתה לעזרה חשבנו
 ועמו לבה נהפך כ״א זה ואין למחר סעודה יעדה

 יקחם ההוא שהליגה באופן לכלותינו עלינו סוד תמתיק
 מהבקר והלקה ומהז הו ביום אכלו אשר צמרק פ;1א

 ימי שלמו כבר כי הרע להמן תחשב קלנה השפם
 כי והוא הענ׳ן אל נבא ובזה .עוגנו ונהמרק אבלט

 יה-גרך הוא יפדד ואיך מוצ.ח בעתו המן הנה אמר
 ביום ז הו הפמהגי מלאת מירוק לת אם פזי»

 בשליחות המן ירגיש הם וקנה .מקודם בא״כ תד'מה
גם וממר עני וצומו 1ל ציותה »משר למרדכי &סתר

3 אלשיך ר

 ׳",שהמלכה ירגיש אם הלא יהודית שהיא יחשוב שלא
 ועדין מצלחת שעתו כי וימרוד עצה יסול לא אויבה

 אחזי ולילה ימים הג׳ הוס עד לישראל זכות אין
 י בשלום' והוא והלילה אלו ימי׳ יצאו באופן הזמנתו ע״כ

 ’ להיות ישראל אשמת חלאת תום עד עמה ושמחה
 יכירו שלא אמר יהודה ור' כנ״ל משדי עזר מליו להם

 ששלחה מהשלוחיס הרגיש אולי והוא יהודית שהיא בה
 עמה הן נס ויצומו הכל היודעות ונערותיה מרדכי אל

 מתנצל המלך אל יבא ובנן המן עד הדבר הגיע שמא
 שאל״ב היא יהודית המלכה כי ידעתי לא הן לאמר

 והמלך היהודים כל את כלל דרך לקנות לבי מלאני לא
 הגידם לא כי ידע לא הוא גס כי דבריו לכל יאמין
 המלך אל הבא כי ובזה למלך גס עמה את אסתר
 ■ וחפויי, מנתה לאל ישיס ועמי אני נמכרנו כי לאמר

 יניע אס המן יאמין לבל זמינתו ע״כ בבירא כריפס
 פרם המלך אל שבבואה באופן יהודית שהיא לאזנו

 בשמוע עליו המלך יקצוף למנה אה רס המן הקדים
 ’ ברוב התנצלותו יקב; ולא ועמי אני נמכרנו כי פתאום

 לה מצוי שיהא כדי יופי רבי ודעת היה. כאשר כעסו
 המן הן מצא כאשר פן מששה כי הוא עת בכל

 לכלותם ויאמר ישיב אם גם באדר בי״ג להשמידם
 הקרן ימי תום עד ע״כ הם כספו כי יעשה היום

 יטפצ לשלא אתה מצוי יהיה דרך עשתה תשובתם
 במשתאות עסק בהיותו וגם תדע לא שהיא דבר לעשות

 בן ר״ש ודעת עשוהו כבר אפר לשנות לב ישית לא
 מאמר הוא ונו׳ המקום ירגיש אוצי שאמר מנסיא
 ה* יראה פן וגו׳ השמח אל אויבך בנפול הכתוב
 במשתה המן את לשמח רצתה וע״כ אפו מעליו והשיב
 ההיה למען ישראל את קנה ואשר גזרתו אל פמוך

 הנה אך יתברך הוא אפו מעלינו שישיב סבה שמחתו
 בנפול לשמח׳ זה יתברך הוא לו יחשב לא אפשר היה

 נעשה לא וגם אסתר ע״י רק עשה מעצמו לא כי אויבו
 המקום ירגיש אולי ענ״א ישראל מפלת ע״ש המשהה

 עשה שלא נם מספיק זה כי ית׳ לו יראה אוני לומר
 ישמח יבצר שנא גם הגזרה על בעצס לא וגס מעצמו

 יעשה אם ספק יש ע״כ הליה סמוך היה כי עליה
 אפו מענינו ישוב כי נס לנו ויעשה מזה יה' הוא הרגש
 הרוג ו המן עם המלך בת שיקנא כדי ריב״ק ודעת

 פוב כי למענו עשה אשר גזרתו ותתבטל שניהם ר.ת
 כי בכללם והיא ישראל כל משימותו היא המות טוב

 חוקת שבהם כדי ישראל את קנה ע״כ כי המלך יאמר
 בהמית הגזרה המלך יבעל וע״כ היא כספו כי אסתר

 שניוג* יוסי ר׳ כדברי לא אמר ר״ג אך הם שנ גם
 באו" יחיה ואותה אוהו שיהרוג כ״א אותה גם ת המ

 בשביל אבתו הרג אחד פעס ואס הוא הפפפך מלך
 אשתו בשביל הבו א יהרוג עתה המן הוא ממוגן הבו א

 אין כי הוא נשי׳ אחר רודף האיש זה הלא יאמר כי
 המיתה ויבקש לפתיחה ושתי על יכיל ש.א רק זה

 מפחדה והיא זאת אחרי חוזר ועתה ויעש אותה ונפשו
 בפני אותו הזמינה ע״כ ושתי את כמעשהו נה יעשה פן

 יהפך בחופן מעני ויענה ומהרגנו בדבר אבין צמען
זה ענין ר״ג סומר ואחרי אשתו בשביל נ״והבו להרוג

הרגיש



ה אסתר &
 הטלך יבוא טוב אם־.על־המרך אסתר ותאמר י :לך וינתן המלכות

 מחיי היויאמרחפויך אשרתןשיתילו: אל־המ׳מתה היום והמן
 אל־־המ׳מתה "והמן המלך ויבא אסתר את־דבר לעשות את-הכזן

 ימה■ הלץ במישתת לאשתר המלך ויאמר י :אסתר אשר-^שיתה
 ותען ׳ :ו'ת;>ש המלבות עד־חצי ומה־בלןשתך לך יינתן שאלתך

 המלך חן'בעינן "אש־נדבאתי וברןשתי•: שאלתי ותאמר אסתר
 :בוא את־בקישתי ולעשות את־שאלתי לתת טוב ואש־על־המלך

 כדבר אעשה ומהר לתש אעשה אשר אל־המשתה והמן המ־ך
 את־ המן ת1וכךא לב וטוב שמח הלוא מום המן תצא р:המלך

 .על־מ־רכי המן תמלא ממנו ולאהע ולא־לןש המלך כשער מרדכי
ואת את־אהכיו ויבא וישלח אל־ביתו ויבוא הלן ויתאפק י :המה
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ךע״י בפשוקים השפר חצי

 הרבה פעמיה אתרו רבותינו .והמן ־מלך יבוא )ד( :לך אתן המלכות חצי ממני תשאלי אס אף מקרא כל
 ויהרגהו אליה תושק שהוא יחשוב שהמלך וכשרים במלך לקנזו כדי המן את שזימנה אסתר ראתה מה בדבר
 כדבר א-שה ומחר )ח( : עיקר שהוא היין שם על נקראת סעודת כל . המשתה אל רבים: פעמים ועוד

נעשו על לעמוד נתאזק .ויתאפק )י( :מולדתי ואת עמי את לך לגלות הימים כל ממני שבקשת מה . המלך

משה שיך אל משאת

 נם לב נשים לזה אך . המלכה אסתר שאלתך מה אמר המלך עליה שיקנא עשתה שהיא יאמר מי כי הרגיש
 והמן המלך יבא נאמר הא׳ במשתה כי הכתוב ל׳ על אנו צריכי׳ וריבי/־! אני עדין סברתנו לסמוך לז״אהנה

 להס.ובב׳אמר׳ אמרה ולא לו עשיתי אשר המשתה אל כדי שעשתה כו׳ במלך קנאתו שהיא אמר כי למודעי
 באמרה אסתר מאמר אל לב בשים וזה להם אעשה אנא ויהרגוהו והשרים המלך בהמן עליה ש־קנאו

 ביום משתה עשתה ואיך כן אצום ונערותי אני גש ואותה יהרוג אותו ולר״ג יהרוג אותה נם יהושע שלר׳
 במאמרה דקדקה היא אמנם . בתענית והיא הג׳ כדי עלייתו שיגמור כדי שעשה רבה ודעת יחיה

 כלומר .לו עשיתי אשר המשתה אל וגו׳ המלך יבא אביי ולדעת גאין שבר לפני וזהו גלגלו עליו כיהכך
 לבדו יאכל שלא עמו לאכול המלך יבא לכן לי ולא עניו ותבא אשמתו סאת תמלא למען הוא ורבא
 להמן האש באומר לבי אל נתעצב המלך בשמוע וע״כ אש שבמעע האש שעל ר ס אל משל וממשל רעתו

 שלא כדי בלבד להשפל אבא ואני משתה עשתה בלבד ועצים לגחלים פחם ובהוש־ף להחש מימיו יתחילו
 דבר את לעשות המן את מהרו עכ״א לבדו יאכל מעלה מעלה הרתיחות עלות עד ומרתיח הולך לאש

 בדברו וכן המלכה אסתר דבר את אמר ולא אסתר ועץ עין כל כי הזה הדבר כן חוצה המים וישפכו
 המנכה אסתר שאלתך מה אמר לא היין במשתה עמה עלות עד דינו ומחמם הולך ף ומוס הולך שהאדם
 המשתה על כך בראותה לכן לך וינחן שאלתך מה כ״א ובלשצר כהמן לרשעים ית׳ הוא עושה ומה הדין רתיחת

 אעשה אשר המשתה אל וגו המלך יבא אמרה ה: דינם בהתם שהוא בחומם עליו הפסוק אותו’שנא׳
 עכרו כבר בב׳ כי על וגם כבתחלה לו ולא להם שעושים משתיהם את אשית שירתיח הסאה מלחו׳ למען

 לזולת משתה העושה כי להם עז״א גם ע״׳כ מית הצ כף בתיך ישראל את שעצירים רעותם על בשמחתם
 כן על בלבד בשבינו שנעשה מי שיאכל ארן דרך אינו סמיך המן כן סאתם ולמלא חומס להרתיח עונוהס

 יהיה עמו שהאוכל כדי לו עשיתי אשר אמרה בא׳ היה לאבדם היהודים על גזר אשר הרעה גזרתו אל
 אשר אמרה אוכלת היא גס שהיא עתה אך המלך ירתיח זה במשתה חם עונותיו שיר ואס במשתה מתעלס

שהמשהה כמדובר עעהס תאכל והיא נהה העשה : משתיהם את אשית בתומם וזהו
נם שיאכל הוא ארץ דרך ב' או א׳ בשביל ה הנע אס ,וגו אסתר ותק וגו׳ מהרו סלך ה ויאמר

עם לשתות נאמר שבב׳ וז?ו כנודע עעהס המזמין ונו׳ חן מצאתי
אף באומר המן במאמר וכן בא׳ ילא המלכה אסתר המלך קרא לא כי היה זה מה לב לש־ס ראוי הנה

 שלא נה קרוא אני למהר וגם וגו׳ אסתר הביאה לח הב׳ ובמשתה הראשון במשתה המל.ה אסתר את
 גמר 4 אלשיך ך



מג תרגום
 קלןא3ם ית5 לסמי ד1לח ליך אסנניה סלכרתי לפינות י?נ;א1 ענת אם אפילו ?שרזיך דעה

 .נירק^ה לו$ם _ק?סית'בשבועה דחלדין ליך אתז ירא פלגיתט־כותי בתחום דאיהו/קאם

 יהרראי סן אנא ;תיהךדחל לסמי לט^בק ולא’ג*ה1_עבךא_עג וטוביה חורונאה ומילט
 סניא^ר ב״ע;א א;ה די אחריתי מלתא אעבדיליך לא בעו?א’הךא בי .ימרדון דל^א

 סלליא גיסי סליאשפיר .על אין אסתר .ואמרת )ר( את?הבליך: ורעותיך־ בבהילו ותתעבר

 פתגם ת2 ד3ל.סע הטו ת1 אורזיאו סל^א ואטר לה! ;ן1לכ דת }’דע לשיריתא 'ךין יומא והנ^ין
 ס^;א3 לאלתר סל?א ואסר ■ו( אבחר: "עברת די יא?ר7לם וה^ן סלכא’ו_על אסתר גדרת

 סןכוהל ®לנות .עד אזעי3 א;ת אין אפילו ^עותיןד וסה מלביתא אכרקר שאלתיך’ כה’ ךחטרא
 אתן לא סלכותי ®לנות בסחוס קאיםז ךאיהו מון!דשא בית לבבני לחוד' בעותיך תתעןנד

 ללא .עט^אה ךא'3_ע יהיב1)ט הורונאה בלט:ןסנ ער^אה: ל;שם עהזבשבי .לימית דהיבדין ליך

 א;א לית ואגודת אלתר’ ועזיבת (0 : ?הודאי בי למרדון דלמא יתיהזלמלבק'למבני'
 רחכין אשןחיות אין )ח( : ביעותי מויקד^א כית במו 'ןלא בשאלתי כלכוחא פלגות' ^עיא

 )הטן טלבא .?יעול בעותיז ת1 ולמעבד שאלתי ית למתן ?ישפר טלכא _על ואין טלכא בעיגי
 ו;פק גט( : טלכא גדרת בפתגם .עברא אנא' ולהיתר בולמשא להון יאעבד _די לסשתןא

 איס?לי ת2) ?דרכי ?ת הטו הוא וכד לבא וברח הירי בי^איההוא טל>ךא מלות ל;ןן'1

 סן קםז לא ומרדכי סל»יא בתרע אסתר להון בעגלת בלנהדרין איריתא בפתגסי ס?קין2ב

 א0זבץ שטר .ליה ואחוי ?מיניה בשליה ת1 פשט אלהן מניה רתת ולא אנךרטיה _ךןךם
 תקיף י_ד טן אולכיכתיה .קקיל כל באסטרקליליה דמכתבא דלחם ’ בטולקוא ליה דאזדבן

ית וקרא ושדר לכיסיה .געי ן9ל ואיזךר־יז <’> ♦ רותחא י5ףך9 עלויד ך^ן ואתטלי' .רוגזיה

משה אלשיך משאת

 כי הביאה אמר בראשון אך ,בב כ״א להם קרוא אמר
 אותו הביאה שבראשון אלא בב׳ רק היא אכלה לא

 עמו ויאכל המזמין הוא המלך כאלו המלך עם לאכול
 שבב׳ המלך נראות ובכן המלך עם הביאתהו והיא

 אסתר קראה להם אעשה אשר המשתה אל ממרה
 :בכבודו שנגעה בראשון כן שאין מה המלכה

 ויבוא המן ויתאפק יגו׳ ההוא ביום הטן דצא
וגו׳ ביתו אל

 .כמח או׳ אחר מיותר יראה לב טוב אומר הנה
 הש״י סמאו אשר לבו עיני סמיית הורה אמנם

 כי גם ההוא כמקר' שיקרנו זולתו היה אם הלא כי
 לבי יהיה הלא כי לב טוב יצא לא מהמשחה שמח יצא

 שזימנתני ,מיומי היום מה באו׳ בקרבו נדון נוקפו
 גס כי גם ומה הוא דבר הלא המלך עם המלכה

 מה אליה ויאמר המשתה סבת יפלא המלך בעיני
 מעין לבו אל יתן לא ר יס פתי ומי וגו׳ שאלתך

 ספרים שלוח אחרי ההיא ובעת ההם שבימים המאורע
 לחשוב הדבר קרוב ,ונו להשמיד המלך מדינית כל אל

 שת ולח הדבר נוגע ואליה דית יה היא אולי מחשבות
 וגו׳ המן ויצא וזהי סבה היהה ה׳ מאת כי לזאת לבו

 הוא וגס כאמור נוקפו לבו היה שלח לב וטוב שמח
 מגילת

 המשתה עשיית טעם .לו עשיתי אשר המשתה על )ד( ך|
 ראה שהמלך ות ה נראה ולדעתי . כש"ס ממצוקת איכא

 ישראל ממשפחת ה־א אוני והכין לכוא עצמה מסכנת שהיא
 לך יינתן לך מה ואמר הקדים ולכך עבורם לבקש באתה

 ונא לה שחסר מה רק ימנא שנא למעט ותעש אמר ולא
 להמן משהה שעשתה אמרה ולזה בשבילה לאחרים לעשית

שיעלה ידעה להמן מכתה שעשתה ואחר דעהו על להעבירו
5 אלשיך ר

 מרז״ל כנודע לבס ברשות שהם הרשעים כמעשה
 הלב מפאת מרגיש בלתי מוב שהיה לב ושוב וז״א

 וכאשר .לבו חל שיתי חי חינו והוא אוחו המשעה
 קיאו על שב יראה הנה חמה מרדכי על המן נתמלא

 ויש מתחלה כעס עליו אשר הדבר זה הלא כי
 הגזרה ועשה ופעל לבדו במרדכי יד לשלוח בעיניו

 אשר עשוה אחרי שב עתה זה ומה ההיא הגדולה
 לשים ראוי ונם .לעצבים עיד לו ומה הדבר על זמם

 חמה מרדכי על המן וימלא באו׳ הכתוב בל׳ לב
 שה בזה למה ועוד .חמה המן וימלא אמר ולמעל'

 כבודו על לבו שח ולא לבדו ממרדכי להנקס פניו
 נשים לזה חך .לכדו במרדכי יד לשליח בעיניו לבוז

 ומרדכי נאמר למעלה כי הכתובים לשון, שינוי אל לב
 מרדכי אין כי המן וירא וכן ישתחוה ולא יכרע לא

 הנה אך ממנו זע ולא קם ולא נאמר ופה ,וגו כירע
 אלוה שהוא מי חל המתייחסת דה העב כי ספק אין

 ולא אדם הוא אשר אך והשתחויה כריעה הוא הלא
 ויפוצו יכרעו ולא לפניו יקומו הוא וגדול שר אם אל

 היא להמן מלעשות מרדכי שנמנע מה מתחלה והנה
 ומה לאלוה המייחדים דברים שהם והשתתויה כריעה

 משות לבלתי הסשט ע״ד או בחיקו צלם שהיה לרז״ל גס
סתרים

 היא שנס ההן אש להגביה שדזצית המן פל במחשבתו
 4א ותעש בקשתך מה במשתה אמר ולכך היהודים גונאה

 נאמר שאלה . בקשתך ומה שאלתך מה и) : אחדים ענ
 אחרים על כמבקש מה נאמר ובקשה . נעצמו הלב משן על
 על לכה מתאוות חפן הוא המ:ך על אסתר שאלת וכן

נקשה לשון שיין אשתי למשחה שינוא המן ועב , עצמה
:המן מל דהיינו אחרים ענ שה,א



ה אסתר «  $ ־ %•
 ו.את במו ורב ׳עיטרו את־בבוד המן להם ויספר -א :אשתו זרש

 המלך: ועסךי .על־השרים נשאו אשר ואת בל־אשרגדלוהמלך
 ?גם־המלךאיההמשתה המלבה אסתיר המןאףלא־הביאה ויאמר 'נ

 :זןם־הפלך ר!רוא־לה אני וגם־למחר אם־־אותי בי אשרהןשתדד
 היהודיי את־מידכי ראה אני אשר בבלהעת לי איננושיה »ובלהה

.יעשו וכל־א־ביו אשתו זרש לו° ותאמר -י :בשער"המלך יושב

נעליו את־מךךבי למלךוןתלו אמיר ן ובבקר אמה המשים גבה ^

רש״י

 הכבוד לכל חש איני .ל• שוה איננו )ע( :בלע״ז אישסני״ר ויתאפק .לשית בלא למקם ילא היה כי
כשנתמנן שונות חוסר על לעבד עצמו כמכל שפל לו מלאה שה-ה לבותינו אסרו .,בגו עת בכל :לי אשל

: אתת במלחמה והמן מרדכי גייסות ראשי

פשה אלשיך משאת

 היא לאשר זולתי נעשית הבלתי הכנפה פעולת ה׳ לאויב
 יושב ומרדכי לפניו בעוברו אמנם אך מלך או אלוה

 מפני איש יקים כאשר מפניו מלקום נמנע לא אפשר
 המן שקצף מה ע״כ המלכות כבוד ומפני ומושל שושר ;
 ישתחוה ולא יכרע לא אשר על רק היה לא מתחלה י

 דת דתו וא׳ יהודי הוא אשר מרדכי הגיד אשר ועל
 כ״ג לפני ומשתחוה הכורע את להמית וישראל פשה

 הגידו כי והשעם וגו׳ יד לשלוח בעיניו ויבז כן על
 יהודי הוא אשר כן על כי בתומר מרדכי עם אה לו י

 להשמיד בקש ע*כ דתם גזרת ע״פ מהמן הוא גדול
 אחרי אמנס . ההוא הדת בעלי היהודים כל את

 עם להיות ה׳ רוח ותחל עמו ה׳ כי מרדכי ראות
 וגם לו שמנה ופחים המלך בעיני חן למצוא אסתר ,
 כנ״למאז כמז״ל וההנוקות אניהו ע״י נתבשר אשר '

 גס כ״א והשתחוות מכרוע מרדכי נמנע היה לבד לא
 הצלם דבר על זה כאין ממנו זע ולא קם הי׳ לא
 אין אמר אז עצמו מצד בעיניו מאד בזוי להיות רק

 והשתחוי׳ ככריע' וישראל מפה בדת תלוי זה דבר
 אין כי ההוא הדת בעלי היהודים כל על שאתקומם

 המן וימלא ע׳׳כ מרדכי בגאות כ״א בדת תלוי זה
 אשל על דעתו נחה ולא בפרסות עליו חמה מרדכי על

פלשי דבל הי׳ זה כי היהודים כל על ועשה סעל
: כעת שנתהוה

 ובל וגו׳ אף המן ויאפר וגו׳ המן להם ייספר
וגו׳ איננו זה

 כעת לספל שהגיעו מה . וכו׳ המן להם ויספר
 כמתחיל דבריו באמצע ויאמר באומרו מעלותיו

 זה מה אליו יאמרו פן חשש כי יהיה מיוחד מנין
 לאדר י״ג עד המתין ולבלתי עלבונך לתבוע פהרת

 נא ויהי היהודים כל על בחרת אפר מועד כימי
 כל את להם ויספר הקדים כן על מהם כא' מרדכי

 הנה לב משמחי ורבות רמות כי לו אשר הגדולות
עת בכל לפניו נחשבו ותהו ובאפס לו שוה אינט מכל

6 חי״ב ן

 וכל ,ונו ויספר וזהו ונו׳ מרדכי את רואה הוא אשל
 כ* עושה אני מרדכי נקמת על לא לו' ונו׳ איננו זה

 כל הלא כי גדולתי כל ועליבות כעס לשעום אס
 רואה אני אשל עת בכל ממני נאבד לי אשר השובה
 ונהפכים בשלים והגדולות המעלות כל נמצאו כי וגומר
 ההגות לבלתי כזה דבל לסבול כח יעצור ומי לאבל
 כאשל בגדולות כלל אשר הדברים ושיעור מעלותיו מכל

 משמחי הדברים כי הוא וגו׳ עושרו רוב את סיפר
 הגדולה ג׳ הבנים ,ב העושר אחד המה הלא איש לב

 ואיש כערכו מאיש יקנא לא אשר ונשא לס היותו
 מאבד דאגה לו תתרגש ואם ידאג לא לו אלה אשר

 וזהו אלה שובותיו כל לו יערבו שלא הרבה סובה
 לבות המשמחים הדברים כל הלא לומר וכו׳ ויספר

 להיות כה אעצור וגמה ממני יעברו לא אדם בני
 הון עמדי כמש העופר הלא כי דאגה כלבה באלה
 מסגי נעדר לא הב׳ וגס עשרו רוב את וזהו עתק
 סמני גדול אס אקנא לא וגס בניו רוב ואת וזהו

 גדלו אשל ואת וזהו ממני במלכות גדול אינש כי
 כסא! את וישס וזהו כנ״ל וכו" השלים כל כל המלך

 זה שכל אסבול למה וא״כ אחו אשר השליה כל מעל
 חדש י״א אחל זה עצטני שיתבשל וגס לי •ה ש איננו

 אי פעם הדבל היה ולו הלעה גזלת ימי במלאת
 אשר עת בכל הוא אך החרשתי חדש הי״א בכל שתים

 פלא סבלת מאז הלא אליו יאמרו ולבל כו׳ רואה אני
 הואי״ג נקם יוס עד מקוה והיית ישתחוה ולא יכרע
 אז כי ההוא היום עד להחריש ותתתפק אדר לחדש

 הסלך בשכל יושב לז״א בעיניך כשוב ובעמו בו העשה
 אראה כי לבי עד נגע מרדכי כי רעתי זאת כלומר
 יכרע שלא גס מתחלה כי המלך בשער יושב אותו

 יושב הוא עתה אך מלפני קס היה הלא ה ישתח ולא
 אוכל לא כלכל ולק קם ולא במקומו יושב כמלך בשער
 אסתר מה למרדכי הגרה היות ממנו יבצר שלא ומפני

יום שבכל לרז״ל גס ומה לה הוא מת ידע כלא עם
היה



מד תרגום
 המן להון )אשר>עי )יא( :הךא2 ר5.ע ©סוז כדעי ?רת אנתתה רש!ע^א זרע ו_ית רחימוי

 דסכזעהון ?נוי’ ?גיאות קדטוי1: ו׳הטין ןהיך מלגיא דו?סי '.עם אתטני והיך ,עתריה’ ;קר ית

 ספרגא להוא שט#י מן וברי §לכ;א .על פלט'ך?ין 'ךאנון אוחרנין ךךןי5ער טן כר ותטמא ;ואתן
 : רטלכא .ועברוי ר?ךכגוי ?ל .עכו.י'; חקפיה’ מת 'טלבא’;מיה דייבגיי מה רת דפלןא

 .עדן ]אוף ;תי אלהן ,עקדת ת יא?לטשר מל?א’תא.עם5'טל א?תר □קעלח לא ברם ה?ן’ואמר’.ויב(
 .עדן ?כל ליהי טיהי .לימיה ןא ל’ו; )יג< : םן?א .עם לוקצהילטסעיוד טזו?ן’טחר'^א

 : ךטלקא פלטךין ?מרע עילימיא עם’ ???הריין ’תתב ?הודאה '?ירכיי :ת חזי אנא ך

 מת היא טלתא קך?ך;ז גיטר ?עינך שפיר ’ איין ךחימיי ו?ל'; אנתתיה .זךש ליה ואמרת לד(

 נקטול ?חך?א אין כעלמא ראתכייאו צדי_ק;א מן חד הוא אם והודאה לטרדני ליה דגעיר
 פלשי^אה נלנת דוד רגם ??ר' א’ל'רגו'? ימיה נ.יהב .עלנא:ןהתךמי חך?א אתהפך כ?ר יהיה

 רבא ליטא יהיהז נזרוק טגיה 'ו;פק מנשה בזעיר• ככר נימי';היה דנחשא בתרא ואם

 בעכוהי ?בר .יקץ־תא נורא אתון לגו ?היה נרטי '?גוה _ו_ע?רו ישראל בני ?זעוניה כ?ר

 אך?ותא חבילו לא ??ר אריותא לגוב יהיה נתיטי גויה טן ונ?קו עזר;ה1 טישאל ח;נ;ה
 _על רטץרים כארעא כלכין פום אסתוקם כבי ?לבין' ;היה.,קדם חיי?תרמי כד ?דניאל

 ;היה נקטול ק?לא עוד כה ו?גיאו ;פיישו רא’*?טר? ??ר ;היה ננלי לטדכיא .ישראל ?ני1

 פביגא ליוסף אטליכו אסירי בית מן ככר אבירי לבית נךמי;היה ליה ןד,ידאטי?צא'תתע?ד

 ;היה ];שמק נעור ך?צחק_ע?ניה טעלו.י ככיגא אתהפכת הוה ככר *ואריה הךטי_על4
 ץליכא אלא .נעבד כה ר.עינן2 לאי ל׳דין רג?רא פורעינוהיה שמשון ד.ק?ל ביטא א;3 יקבל
 .ויהזון צלייבא .על תתרמי קו?היה .ישתפך ה’ךמי דביהיה ?בא ועל ליה אהעביד ר?א

 הטן ךאתקין ץלייא .על ציהין ?ך!דא וארעא שטיא וךחימיוי ח?רוי ו?ל' ?הודאי כלי ;היה

 לא ההיא ?שעתא הדין צליבא .על טניה ושאיל טל?א' קדםז. .ועל לצפרא תוה לטרדני1

 דעבד־ין נגר;א קקאי ת1 ?גר;א יה ואיתי ל1_עד'ךא הטרתא ?ר הימן שכב ]לא ?נוי שלח

 בכנלין מנגנא אתהיה וזרש והדין דיצין ז־המן ובנוי רץ.ל.3ר ן?*5 דטתקנין .ו_ק?ץאי ץלי?א
 צליקא .על שירותא מהקן 'אנא ולקיצאי ;הב אנא לנגדי’ אגרא ואמר רש;עא ?,טן עם

 טרומא משמי .קל ?ת נ?קת ?'קו?היה ץלי?א לטנ?;א עאזשי’ר ך״?ן קםז נשעוקא ?דין

צלי?א .שכד ה?ן .קדם פתיגמא ושכר ה?ךתא בר ישכיר לף1 עאזנשי מזן ;אי .?יה »סרה

 משה אלשיך משאת
 אסתר שלום ואת שהרתה על ושואל עמה מדבר יהיה
 זרוע אולי לו יאמרו מקים היה לכן בה יעשה ומה
 לא אותן לבזות לבו ערב כן שעל מהמצכה לו ואל

 אותי כ״א וכו׳ אסתר הביאה לא אף הלא כי הוא כן
 כי אותי אהבתה אל עריך אין תאהבהו כי גם לו׳

 כלומר לבדי אותי כ״א המשתה אל הביאה לא הנה
 הוא גם היה כמוני לפניה מרדכי חשוב היה כאס

 אמר לא וע״כ אותי כ״א קרא לא אך עמי לה קרוא
 לא כ״א כשתה אשר המשתה אל קראתני והמלכה
 תאמרו ושמא ל' ולא לי כלומר אותי כ״א וכו' הביאה

 סמנה פתים אם יודע ומי כברה תוכה א־ן אולי כי
 המלך עם לה קרוא אני למחר גס הלא כי יתכן לא לי

 גילה כן ואחר למחר עד האריכה לא בלבבה רעה ואם
 וכו' שיה איננו זה וכל באומרו דאגתו הוקף כל

 לתקן כדי נאמר וכי' הביאה לא אף כאומרו ולהיות
 נאמר ע״ר אמרתו כוונת עד לו להשיב :אפשר מה

 כמעס אמירה שהיא רות לה העגין באמצע המן ויאמר
 האפשרי על כמשיב רק הקודם גמר ואינו עצמה בכני

 למה וכו׳ לא אף יאמר או ויתקנהו כקודם לסתור

7 אלשיך ן

 היתה כי אסתר אכלה לא הראשון נמשתה כי שכתבנו
 המלכה הלא לו יאמרו מקים כיה ופ״כ נפשה ס בצ

 אך אכלה לא והיא אוהך הזמינה כי לך פומנת פתוס
 זבחי ה:ב והשסה האכל ולא היא יהודית כי יורה
 לומר וכו׳ הביאה לא אף אמר לזה נסכו ויין 'ך המ
 הלא כי רא־כ יש אחר מצד הנה בזה לפקכק שיש גס
 שהוא גם עמדי לבה שעוב יראה אותי כ״א הביאה נא
 רק בו לה היה שלא כלומר עשתה אשר המשתה אל

 שלא על להוש יש זה על ואס אכילה ולא עשייה
 עמה שאוכל ממש לה קרוא אני למחר יבם הלא אכלה

 מאמרנו והוא המלך עס קראתני אמר ולא לה וז״א
 עשיתי אשר המשתה אל אמרה בראשון כי למעלה

 עשתהלהמן בראשון כי להם אעשה אמרה ובב׳ לו
 היא האכל לשניהס שעושה הב׳ אך המלך עכו ויתכל
 ולא לבדם הקרואים לאכול ארן דרך שאינו עמהם

:אוהסעמהס המזמין
 אמה נ׳ גבוה העץ הכשות פעם .,וכו לו ותאמר

 שוה המדה היות זולתי רז״ל בדברי פורש לא
 הראויס האוירים עם זה המת זה ובניו המן למדת

למת



ו ה אסתר «
 המן לפנן הדבר וייטב שימח אה־־המשהה .עם־־המלך ובא

ה^ץ: העש
את־־־כפר להביא ויאמר המלך ומנת נדדה ההוא בלילה א ו ••<־.• V • т; V - :־נ■ V* пт ־ т ־□: - ’

רש״י
 מיניה נהנה שמא המן אה הסתר שזמנה על לכו אה שם אומרים ויש .היה נם ל . המלך שנת נדדה )א( ן

 משלים לפניהם אוסרים נודדת כששינתן המלכים דרך .הזכרונוה ספר אה להניח :ויהרגהו בו
 שלא אפשר אמר ואסתר המן על לבו שנהן מתוך אמרו ורבותינו .עליהם חוזרת ששנסס מד ושיחות

 חוששין ואין גסלהיו טובה^ולא אדם לי עשה שמא ואמר והזר ל• ויגלה עצתם אוהבי שהוא אדם ידע
~ : הזכרונות ספר אה להביא ויאמר לפיכך .לי עוד

חכמים שפתי
 ונוזב שמח בהיותו לישן יכול היה לא הזה והלילה כלילות מבכל יותר הזאת נל-לה המלך שנת נדדה זה דק״לכלרה ל
.העשנה אמר הנמשכת בלילה שקועה פינה ישנים שכס ביוה במשתה השמחים המבע ובדרך אפתי במשתה ששמח לב

: היה נש לכ״פ

משה אלשיך משאת

 סעם טוב לתת צריך ועדיין אחיו ובין איש בין לתה
 ככה על ראו מה אוהביו ולכל אשתו זרש אל ודעת
 מדת על לא כי אמה נ׳ גבוה ען יעשו המן על צציות
 השיעור היה במקרה לא וגס בודאי כיונה ובניה בענה
 יעשה ליעצו אשתו וזרש אוהביו ראו מה ועוד ההוא
 דברים ב׳ ראו המה אמנם .ובתומותיו בביתו העץ

 כאשר זכותו לו ויעמוד ליהודים מרדכי גדול כי א׳
 באצטגנינו׳ היו מעשיהם שכל למה ב׳ וחבירו לדניאל קרה
 בכלל וימים ושבועות לחדשים הפור הפלת כענין גדול

 היה כאשר המן בית על מרדכי יעלה כי ההוא הדבר
 על ע״כ המן בית על מרדכי את אשחר והשם כי

 לעומת אשר הטומאה כחות נ׳ לצרף לו התחכמו הא׳
 לו יוכלו אולי מרדכי נגד להתגבר הקדושה שערי נ׳

 פי על מחשבות בחשוב כן בלהטיה' הפן עשו ולכן
 כיה ה׳ ולולי תחתיהם להכניעו המן בעשותו כונותיה׳

 ראינו מצאנו הזה הדב׳ ובכלל בשהיחותס נלכד לו
 למלך לאמר לילה בעוד המן הליכה אל טעם טוב

 אך השחר עלות עד המתין ולא מרדכי אה לתלות
 שדו שליטת בעת הלך טומאתו בכחות מתחזק להיות
 עשו של שרו ע״כ כי כמשז״ל כנגדו עזר לו יהיה
 נא מעתה כי כלומ׳ השחר עלה כי שלחני ליעקב אמר

 . שליטתי זמן עבר כי לי תוכל אס תפארתך ההיה
 במפלת לנכות בביתו הען לעשות יעצוהו הב׳ ועל

 כהיפך ההוא בבית לו לבא הראוי בביתו'במעל׳ העץ
 .מעלה הוראה שהוא אוהו שתולים שחלם החולם
 היות אל טעם נתנו וגו׳ למלך אמור ובבקר ואמרו
 שמח המשתה אל המלך עם ובא ואמרו השכם בבקר

 יהיה הדבר טוב אך עשוהו תוכל אח״כ גס הנה כלומר
 תפסיד לא והמלכה המלך משתה עת בהגיע למען בבקר

 מדאגה המלך עם לה קרוא היות ושמחת עריבות
 המלך בשער יושב היהודי מרדכי את ראותך מדבר
 המלך עם ובא ובזה בבקר אותו יתלו רק מצב ותלך

 שנאה איך והורה רוח בעצבת ולא שמח המשתה אל
 שהוא וגומר עץ יעשי לו אמרו הס כי השורה מקלקלת

וייסב וזה עצמו ע״י ויעש איותה ונפשו אחרים ידי על
8 חי״ב ר

 יצא ומה׳ בעצמו שעשאו העץ ויעש המן לפני הדבר
:יפעל בשחת שיפיל הדבר

 מרז״ל האומרים זינפסו יצדקו הנה .וכו' ההוא בלילה
 או׳ סציקו משכבו על רטיוניו כהוא בלינה כי

 ופלי המן עם עצה תסתיר אסתר אס יודע מי בלבו
 שוחה יכולים מסותרת מאהבה וישתו ויאכלו יתלחשו
 בלט אמר מעיניו שנתו וחדד ידעתי לא ואנכי ללכדני

 לבו אל כשיב וזאת אזני את גולה אץ כי זה מה
 חולה אין טובה החת סובה גומל הייתי מבנתי אולי

 להביא ויאמר ק על אזני את גולה ואין עלי מעבדי
 אם ולראות לדרוש הימים דברי כזכרונוח ספר את

 ופ״כ גמולו לו השיב ולא סודו גלה או עמו איש הסיב
 כי הוא דבריהם ובכלל סוד מגלה מהיות איש ימאן
 וישסע פודו גלה ימצא אשר אל גמול ישלם פתה

 אז והמן אסתר סתר דבר ידפ ואשר השומע
 מקראות נמשך הזה ובדרך דבר להגיד כאיל ידלג

 לב נשים הביאור אל ולבא בס״ד. יבא כאשר זה שאחרי
 הדבר ויבוקש נאמר למעלה כי טעמו את שטסו אל

 בספר נאמר ולא הימים דברי בספר ויכסב דמצא
 ועוד פה נאסר כאשר הימים דברי הזכרונית

 קראו שכבר שמורה הוי״ו בפתח נקראים ויהיו חימר
 זה מה ועוד כתוב וימצא כן אתרי ואיך הזכרונות כל

 מהראוי היה כאשר אסתר הגדת כתוב נמצא שלא היה
 בשם למלך אסתר הגידה אשר יכתב היה מהראוי כי

 הלשון זה כי יורה כחוב וימצא אומר מלשון גם מרדכי
 מעשה רק יכחב יחכן ולא בספר כתוב הנמצא הוא

 ב׳ מהלחשיס היו איך כסדרו היה כאשר שכיה
 ותאסר לאסתר ויגד יהודי איש נמצא ושס הסריסים

 ולא וגו׳ הדבר ויבוקש מרדכי בשם למלך אסחר
 יאמר אך .וכו׳ מרדכי הגיד אשר ההוא הנמרץ הקיצור

 כי מאד היא רבה כי ץת׳ השגחתו גדולת נא ראו
 רעבץ בשינח ישראל שהיו הלילה הוא ההוא בלילה הלא

 ממשתה שקם כמלך הפך שינה המעבירים צימיחיהס
 המלך שנת נדדה ואעס׳כ שינה חבלי המפיל היין
לא היהה שינה כי לומר נדדה בלשץ יאמר וזה לבדו

בטבע



מד תרגום
דין ואטרין ?שראל בגי אתע^ לשיתרדא ית אסתר ל$נת יו?א מן לתה לגרמיד■  

ליה מס?א והיא ךנקסיליה טלכא מן אסתר ךתקעי ויומא י^א ככל מסנץן הדין לרין  

? אאיביהוןילייבשסי _על’יאתרחיצו לבהון מלתן ךכית_?עקצ שככו כהאשע^א שירו^א  
והיך״עי/י ל^ריהין ״ע'יגי_עבדרי’'ל£לין סיך מ.עי_ק;א' ?ל ע'כיז  эд אמ־ין'.קדמוי/עכי וגן  

וכעל קנ^ה דהא ';תנאי והפתק דתתנלי .עין _עד ע'לךד .עי^א סל;ן כדין לו־בונתה אמ^א  

אך;’בל.י ה'3 בעותיהון '.ועבד ץלותתן כקל שסע מהן ;הודאי אבדן $ן ואסרי מגלף דקבא  
ךעה№מ־יב9ס ן1הה1א?ריקזמלי'לי ד;כ'יהון יתהון?ץ'כעל.י' דק9 די ןלז#א5ד

י .עליהון:רקטו כל מן :

ליהודאי פירקנא ;פק ההוא כליליא כיה דטלבא שץו^א נדת ההיא כליל;א כיה )א( ו  
דמצראי בוגרי ?ל אה.ק?£לו בליל;א ביה' דאביטלך לכיתיה שיה אלברת בליליא כיה  

אתרגיש ההוא בליל;א כיה ביןן.ן.ודזלמיןלםלמי'הזרא4ל ;בו^ן את_גל;ין היהוא אזבלילי כיה  

_ מדי;תא כקל ויללא טס?לא' א;3ר5 כ;ל לבא אמלא דיריהון );ל טךי;ז כויליה עלמא  
רבימנלדין רבקל כסבר זיוהין ויכולון לכיהון _על שקפין קן^ן:י כסקקיקבין אסירין עולטין  

א^שץוומהת;א לא .קיסאה רטתברנא תבירא _על ותכירא קאזעז עקא.עלזךחזיגן וי ו^מךין  

אבקהנא לקחת מנןא יע^רו 'לא לך;א .ויכיכי סמ;א4אה לא וממריא אסר אהיהיגת לא  
לא רמצראי ופרעה לבבנא כעלי דשישו .ועזרית^א הנאה פגר וכקרוא ארעא £נל רטי^א  

’ та.,'.עתידן היא כטהשכ^א .על;א: השיבו ;א _עסט;א ומלכי .עצתא;כהךא עלנאדעצו  
גזרת די למדרכי ך;א רזא ליה ;לא תין ;לי ארעא אפי י ,מעל לשצירת^א ןזלין ליוסי  

אההו כליל;א כיה ;ר/נא !בינו לא ולאסיזן לעכדין .ואוף ?שיאל דכית .על אתגזרת מ^ןא  
אפשר ה;ת לא .קרא הרין כתיב לא )אין מסתמא הוא בריף דקודישא שנהיה ןלת  

כיתןשראל כדהבין אלא שנה קדמוי1:ל.ית ?שלום הי^ןי;חם לקה עורה לסימריה'לכתיב  
£ כיה ?שראל ;סר ן־מיך ולא ^אם לא דעותיה כר/עכלין כרם דמיך לכות גרמיה כי־  

דמיך ולא שביבי ותה שכיב וקא שהיד דהוה צד;קא דקדיכי שנהיה' נדת ההיא בליל;א  

קרא בישיצא >יל ת2 ןנא גר־מ^’ את ליה ואמךין .קדמוי דתבין מתכינשין ישראל בית בהון'  

( הךא _עקר/א קל א;7.~ע אהת לא ליה' וסגד^א ו;רע?צא רשיעא הטן קךם:ז מן _קם^א את אין  
קדטויזמ־. הד צלמין .עלויתרין ןיעאצ)ירזלכשה;ץנשי דיקוה לבושא לון ?!'רדכייו^מר מהיב  

מןידפלח ;דעי! ואתיין למעו^א דאפלח אשתבחית ליה וקנידית קמיתז ואין מן'בתתי וחד  

בליקא כיה כולון מניה ׳ושהקון .דאתי .עלקא מן וסמרד לדין -מל?א 1$ יאני למעיר^א  
ד^ה מהימת דמיך ולא שכיב והוד. שכיב אלו: י׳יי1? והיי ר^יעא דל׳סן שינתא לדת  

כיה ;היה מהקן הוה לכ?#יה די ;דע הוה ולא .עלוי מרדכי י_ת למצלב לייבא‘/ ח2 מהקן  
כשירו^א !תיקקן ל$>לא לרקא ץךקיךא'דך.ות״עבדת ךאמהר שיניגא נדתי ההוא כליליא  

דהןה טפשא דאסשורוש י דמלקא שכהיה ^דת ההוא אזכלילי ביה אחשודוש מלקא עם  

^ ;היה )סכמת למלכי ךגק?ןא ריוחא ;היה גקט די דמיך ולא שכיב ותה שכיב זירי  

אהקכל לא דשהיתי יומה 'לי הנאה לא דאכלית מה דיכדקנוי לקל אמר  ррд לייליא כולי  
^ אלמדשה למשכק אמדית מת^ן הידא כקליהון מדימין שמיא ושמי עליד בעטין שמ;א עלי  

אלא .עמי ל^ירותא אפתר א^לת דלא ;תי למקמל מכינין  вд אמהר או לון שבקית ולא

משה אלשיך משאת
 בלבו והיה יתברך בהשגחתו ממנו שנדדה בפבעכ״א

 ויאמר והמן אסת־י סוד הגלה העדר פל כופרה כאש
 שלם ולא המלך אל טוב פוש׳ היש לדרוש וגו׳ להביא

 כמוהו גדולים מלכים דרך והנה כמחבר גמולו לו
 יום יקרנו אשר מכל לפניו הימים דברי ספר ליכחב

 כפר יגדל קורותיו ורבו שגדלו גדול למלך והנה יום
 אשר פד איש ויגע יפן< גדר עד לו אשר הימים דברי

9 אלשיך ך

 אשר מאד רבים בקרב בו אשר מהסרסיס אחד ימצא
 בין שנשמכו מבוקשו ענץ וקצר מעש אס גס ומה שס
 לעשות ה^לך דרך וע״כ בו הקורא מפיני הכמות רבי

 וההוא הימים דברי לסשר מפתחות שהוא קצר ספר
 מבקש כל והיה כימים דברי של כזכרוטת בפר יקרא
 ולא הזכרונית ספר מעל יקרא גדול או קשן דבר
איה יראה וממנו רגש כמו חפצו ממצא מפנו יבצר

»קום



ו אסתר «
 ויטצא ־ :המלך לפני נקראים ויהיו הימים דברי הזקרנות

*•יי - и•• •)Т .. . ״ .. т т 4Т.; ץ ־ : • т . . т ה&לך סריסי ותרששני על־בגתנא מרדכי הניד אשר כתוב
 טר.4ד נ :אחשורוש כמלך יד רשלח בקשו אשר הסף משמרי
 המלך נערן ויאמרו _על־זה למרדכי וגדולה יקר מה־מגשה המלך

בא והמן כחצר מי המלך ויאמר י :דכר עמו לא־נעשה משרתיו
: т :4т ׳1־"т д. דן■ IV 4• " V ד ••Т 14тт: д

מלאפום אחר רגש באתנח פתח
פשה שיך
 :"ף בא מתנא כה אומר אל לב בשום כתוב וימצא
 אס גס ופה סן הסהר שהכתיבו אומר שפעתי ומה

 למען היחה ושהכונה חרש או בגחן המן ילידי היו
 המגיד כיה אס ססיפק הדבר היה כי בו יחשוב'כקורא

 והנס הדבר המגיד חרש היה אס או בגתן פל מרדכי
 ואץ משניהם אחד היה הרש כי היה טדע כי מאד ק'

 לשון בקשו אשר אומר היה איך וגס המגיד הוא יהיה
 כמגיד היה ותרש הדבר היה לבדו בגתן על אס רבים

 למענו זייפו הפלך סיפר* כי אמת הן כי אחשורוש אל
 שלא להורות לבבס עס היה אמנם .מרדני בזנות
 לשלוח בקשו ששניהם שפס שלמה מרדני פוגת היתה

т בגתן על סהס א׳ על רק מרדכי הגיד לא בפלך 
 ננתב שהיה באופן זולתו הגיד הב' על אך היש פל אי

 נמצא ולא נפלאותיו ככל עשה והאלהיס חרש או בנתן
 בין להפריד הדבר יצא מה׳ כי וחרש בגתנא רק כתוב

 כפיפה נין פשושה סהנון ולעשות וכוי״ו כאל״ף
 ככתבה ולא היהה חדשה מציאה כי נתוב וימצא ח״ש

 .ותרש בגחנא לק חרש או בנתן מתחלה שנכתב וכלשונה
 דרך המלך גפני נקראים ויהיו או' אל נפשך יאמר או

 בספר יקרא המלך מסופרי איש סל לצווח הפלך
 דבר ישמיע בל בשופר ובושת שומע והיא הפלך נוכה

 להבינו כינו בספר יק לא אך עליו הפלך איפה כ•
 לא כי אמר מלבו בודה יהיה או ישמיט אס במכתב

 אחר ע״י נקראים ויהיו רק בסופר הפלך בשח
 בספר רואה והכלך הסופר יקרא שבפיו המלך לפני אך

 שאלו מרדכי הניד אפר כתוב וימצא ופי״כ ו שלפג
כפז״ל הדבר משנדפס היו כי נמצא לא כן היה לא

 : כח מאמצי בנל הדבר להסתיר משתדלים שהיו
יתור יראה זה פל אומר הנה . ונו׳ המלך ויאמר

 עמו אוסרו פנין מה משרתיו בתשובת ונם
 נמשך יאפר אמנם . דבר נעשה לא יאמר די והיה

 אומר כל לפיל ס״ש בהזכיר והוא הקודם פשוק תג
 תמשך איך וגומר המלך גדל האלה הדברים אהד

 ראה המלך כי והוא וחרש בגתן מתליית המן גדולת
 הפלך אמר אז מרדני בשם למלך אסתר הגידה והנה
 נפשי ממות להציל היה מרדני בלב אם יודע כי בלבו

 ואפשר לי הגיד לא כי למה בעיניו נפשי יקרה לא ני
 אדע למען הלך לבו ולא דבר הגיד דברים נמספר

 להחזיק לי אין בלבו פכ״א נפשי את להציל הדבר
 וע״כחיזה לי הגידה אשר לאסתר זולתי בכנס שובה

מלכות כתר היות כל עודף בה יצדק וגדלה יקר
בראשה

אל; משאת
 בכפר הנכתב הלז הדבר והנה ד״ה בספר כבודו »קום

 בם' אך היה כאשר שהיה מעשה באורך כנ״ל ד״ה
 זכרון מהר קל לידו יאונה למען ד״ה של הזכרונות

 ענ״א בו קורא ירון למטן למלין קנצי הנפשה כל סיב
 מבוקשו שוב בו ימצא למען הזכרונות ספר אח להביא
 לשני מצוי בעצמו ד״ה שכפר לפה כי ואחשוב בנקלה
 יום דבר יקרה אשר כל בו הכתיב למען יוס יום כמלך
 כסלך לפני ד״ה בס׳ ויכתב למפלה הכתוב כמאמר ביומו

 נקשה לבל כן ועל כיה ושס נכתב שם כי שיורה
 ד״ה כפר והלא וגו' ספר את להביא אוסר זה מה ונח׳
 ספר את הוא להביא פ״ש כי פכ״א המלך לפני הוא

 כסר את וזהו המפתחות כפר הוא ד״ה של כזכרוטת
 שהזכרתי הזה ד״ה הלא כי השעם ד״ה של כזכרוטת

 דבר בו כתוב נמצ׳ ולא המלך לפני נקראים כבר ויהיו
 גדול ספר כי מספר אין עניני׳ בקרב מהקורא נשמש כי

 כי כדבר משמיש המלך סופר שהיה לרז״ל גס ופה הוא
 הזנרונית ספר את להביא הוצרך כן על היו המן »גידי

 כתוב וימצא כן ופ״י ממט ישמש לא שם כי הקצר
 נמצא. ולא נשמש שהיה הנז׳ הארוך ד״ה בכפר מש״כ

 בכפר בקשו שע״י לומר הזה הדבר פי על יכוון סוד
 אכחד ותאמר כתוב נמצא לא ד״ה בספר ולא זכרוטת

 כמשך כל עצמו ה די׳ בספר היה כאשר מרדכי בשם
 אך לפנך ואסתר לאסתר מרדכי אפר איך המעשה

 התחלת רק נזכר לא נמרן בקיצור שהיה כזכרונוח בספר
 וגוי בגתנא על מרדכי כניד ט בלבד והממון הפק

 ואסתר לאסתר הגיד שמרדכי בינתים שהיה פס ולא
 השובה החזיק עיקר יעשה למק פשה והאלהיס למלך

 לט״ש גם ומה מכתר לפניו הזכר לבל כפת למרדכי
 כי פל מעשה בשעת למרדכי סיבה החזיק שלא לפיל

 כמלך היה אסתר שתקה ואלו למלך הוא הגיד לא
 .פחם מרדכי הגיד אשר ממ׳ש יצא מה' פ״כ מסתכן

 חפן וכל ישעו שכל יובן ההוא שפלשקהכסר ב' ועוד
 כמשך נראה כן ט המגך נפש מפוח להציל הים מרדכי
 בקשו אשר על היה כגדתו ושעם וגו׳ הגיד ט הלשון
 מה לומר התעורר וע״כ אחשוריש במלך יד לשלוח
 כפר אומר והיותו .בס״ד נבאר כאשר וגו׳ יקר געשה

 באצבע מורה ד"ה של מפתחות כפר הוא הזכרוטח
 כפתח לנון שבע שהוא וגו׳ הגיד אשר הכתוב לשון

 של פנו׳ וסיכן בחלק הוא וגו׳ מרדכי הגיד אפר לומר
 זכרון כמכפר רק המאורע בספר כלשון ואיט ד״ה
 באומר יכוון עוד . אחר במקום באורך שמפורש מה

10 אלשיך ו



; משאת

 נישואיה למסבב וגדולה יקר לעשות בלבו עכ״א ראשה3
 ע״כ אסתר והלקח ושהי נהרגה בעצתו כי המן הוא

 המלך גדל האלה הדברים אחר וזהו עמו אטיב הטיב
 ימצא המלך ליד אנה האלהיס כעח והנה המן את

 היתה מרדכי כונת כל כי באצבע מורה דגר כהוב
 הודעת דרך כהוב נמצא לא הלא כי המלך להנא׳

 הניד אשר רק וגו׳ בגהנא על מרדכי שהניד הסאירע
 כונת כמפרש הענין שמשמעות וגו' בקשו אשר וגו׳

 בקשו אפר על היה מרדכי הגיד אשר לומר מרדכי
 בקשו אשר על היה הגיד אשר כוונת כלומר יד לשלוח
 לעשות ראוי היה ע״כ כי בלגו אמר אז ונו׳ יד לשלוח

 נתתי וע״כ כה עד חשבתי שלא מה וגדולה יקר לו
 וישתחוו יכרעו המלך שציה היקר להמן וגדולה היקר

 וז״א השרים כל מעל כסאו אח שם כי גדולה וגם לו
 המן עם הלא כלו׳ למרדכי וגדולה יקר נעשה מה

 שתיהן הלא כי נפשה מה למרדכי אך שתיהן נעשו
 כתוב שנמצא על כלומר זה על וגדולה יקר לו ♦אוהו
 זה דרך על לומר זה על יאמר או : להנאתי שכיון
 ישיבת לי שיש ההלך בשער יושב כהוא גס כי ביחוד
 המ:ך בשער יושב היה כבר כי היה זה על לא מעלה

 כי הסופרי׳ לא מכרתיו המלך נערי ו)אמרו . מאז
 לומר דבר עמו נעשה לא משרתיו רק היו המן קרובי

 שעל כמדובר המן הוא זולתו עם רק נעשה לא עמו
 המן את המלך גידל יגו' למלך אסתר תאמר ש »ה

 מעין דבר לו נעשה לא יאמר מכפיק היה לזה ועדיין
 למרדכי וגדולה יקר נעשה מה באומר המלך מאמר

 האיש שם כפנין עוד יכוין אך מרדכי עם אמר ולא
 והמקבלה צדקה הנותן כי א שה היום עמו עשיתי אשר

 נמצאו זה ידי על זזה זה ידי על זה זכות עושים
 וחברו חברו את המטיב כן זה עם זה זוכים

 חגרו עם זיכה אחד שכל לו ומשיב עובה לו מהזיק
 לא וזהו ,ה פו כפוי היותו בבלתי וזה בהטיבו זה

 עמו השיבו לא היא שהעיב אחר כי דבר עמו נעשה
 דבר באומר ירמוז עוד . זה עם זה זוכים להיות
 דגר ■הוא המן עם כ״א דבר נעשה לא עמו בלומר
 שלם איך ך מ ל ז לרמ וגו׳ להשמיד שהיה ודתו הפלך

11 אלשיך ו

מר תרגום
 לי אבוהון קדם:זרעקב;.יץחק אקרהם דברן עלז ההוא לץיא4 ןייה ?לחורוי קקן

 ו;דד ךפל?א !יריביה ויסב ךי^זראל זחילא רב מיכאל הוא כזלאלא מרומא מן דאשהלח

гё ’מןוא-?!1לי מד ךנ;א’דכ ?$ר _ית’י1קדמ; לאע^א אמר די ריל;א_עד כולי מניה שינתא 
 .עינוי מן ’לעיל ויקיב קדמוי;ז מן דהון _קךק!צי י3ךמן דיניהון ע$דיז מלכא קדם;ז ה4 .,קריז

 ךנ.קמלך ק?ן לסל;א ליה וצער עני’ לבר כלמות וחזי מלכא מסתכל וה’ה1 דעלקא
 ו^עי מותא מן ךברקך נברא ענך קנ^זאל וביעי בצ?רא מקדם להא חדופך יתיהז ו/מליך

 שצל דלא }הם!: ביקריה ץגי דםל?א לנברא למעבד מהי לקמן ליה אמר אלא למקטליה

 וא׳״הכת וב( :מל^א י1._על ךכיב’וסוס;א'די דסלכותא וכתרא דעלויא לבושין מנך'אלא

 יי לטךין5 נטרי די עלגיא רויני תרץ וקלט ביגתנא _על ?רדכי מי די בספרא $תוב'

 אקעכיד מה מלכא .יאמר -ג( :דממיה בבית דאוחשורוש מלכא ת2 לקטלא .יךא לאושטא
 ברץ _עד איהעביד לא עשרמשנר עלכא עלימי ואמיר דין _על למדרכי ורבותא יקרא

בבית די לדרתא’ _על וקטן ךךקא5 דקאם נקרא מן סלקא ואמר ־(0 :מידעם זעום עמיה

משה אלשיך
 דבל אשר את וגומר להשמיד שמכר עובה תחת רעה

: המלך על טוב
 לחצר המן ויבא יאמר מהראוי .וגו׳ המלך ויאמר

 מי המלך ויאמר יאמר ואח״כ המלך בית
 כ’ומח ביאתו המלך שהרגיש תחלה יאמר ולא בחצר
 בא כבל והמן נפרש אם אף כי בא והמן יאמר

 בא והמן כסדרן דבלים להביא היה טוב סוב מקודם
 עומד המן הנה במאמר׳ וגס המלך בו הרגיש וי.ח״כ
 כמשיבים המן הוא יאמר מהלאוי כי יחול יש בחצל

 הוא ויאמרו יענו בהצל מי שאמר המלך שאלת על
 בחצר עימד המן הנה לומר ל׳ האריכו ולמה, המן
 אומר אל לב נשים ולזה צודקת בלתי הגה מלת וגס

 אמנם .בפת״ח ולא בסגול הבי״ת בנקודת בחצר מי
 ואמר תמה למרדכי יקל נעשה לא כי המלך בשמוע

 ונדיל שר מלך בחצר עימד זה מי כלומר בחצר מי
 לא המלך ואם להטיב הראוי את להטיב ישגיח שלא

 המן הנה ואפרו השיבו ע״כ יזכרנו הוא לב ישים
 בהעמדה המלך בחצר העומד והוא בא כי לפנינו
 תש־בה והוא המלך בעניני להשגיח מושל שעליו ומענה

 הלא בחצר מי יאמר או .בחצר מי שאל אשר על
 זולתו עם כ״א כלומר דבר עמו נעשה לא אמרתם

 אשר שהוא במעלה המלך בחצר מי כלומר בחצר מי
 אנה וה׳ זה על וגדולה יקר נעשה שאליו אמרתם

 אשר שהוא . המן הנה ואמרו אז בא והמן לידס
 . כעת בחצר עומד והוא דבר עמו שנעשה אמרנו
 ולא בקר בכרס לבא להמן היה זה מה לדעת וראוי

 אשר באומר שכוון זה ואפשר טוב בכי לבא המתין
 ע״נ כי לע־ל כמ״ש יאמר אך מייתר שהוא לו הכין
 כח.' נ' כל בעשייתה לצרף אמה נ׳ גבוה הען עשה

 עתה נס ע״כ הוא קדיש כי לו יוכל למען הטימאה
 טרס לבא ונועץ נחשים לקראת בפעם כפעם הלך

 שר על כמיז״ל חיצונים נח שליטת בזמן השחר עות
 עלם כי חני ש ליעקב שאמר סמאל הוא זקנו ושל שלו

 לו שיוכל יעקב של תפאר; תהיה ולא כלומר השח.־
 ידי שעל למה המן עשה כן שליטתו זמן עכור אחר

בעש בקר בטרם р העץ עשה הטומאה כח הכטת
 שיעזרוהו



ו אסתר 46
 .על־ את־מריצי לתלות למלך לאמר החיצונה בית־־המלןד להצר
 עמד המן הנה אליו המלך נערי ויאמרו 9 :לו אשר־הכין העץ

 שהלד־טדד ויאמר המן הבוא י א:1יבז המלך ויאמר בהצר'

 למעחפץ בלבו המן ויאמר ביקרו הפץ המלך אשר באיש לעשות
 איש אל־המלך המן »ויאמר ממני: יותר יקר לעשות המלך
לבש־בו אשר מלכות לבוש יביאו я :ביקרו הפץ המלך אשר

אל כשאת

 בעוד ולמה בא והמן וז״א בא כחותיו שרי שיעזרוהו
 על מרדכי אה נתלות למלך לאמר הוא הלא ליגה
 בהכנות הען הכין כאשר כי כלומר לו הכין אשר הפן

 בעת המלך אל לבא בבקר להשכים הוצרך כן כר,ותיו
 אשר אמר שלא וזהו לו ויקם אומר שיגזור ההוא
 לו להיות הכנה עשה כי נו הכין אשר כ״א לו כשה

: למרדכי
 לשאול הי״ל זה מה לב לשים ראוי .ונו׳ המן ויבא

 לצוות ואח״כ וגו׳ לעשות מה לו יאמר מהמן
 ככה בחיל קרא כרוזא הוא ויהי ידו על יעשה עליו

 את ישאל שטרם היה זה מה ועוד וגו' לאיש ׳יעשה
 ומי תבקש מה אליו אמר לא באיש לעשות מה שיו

 כל כי כתבנו הלא אמנם .בקר בטרם הלום הביאך
 אסתר סתר מדבר מדאגה היה המלך הפן וכל ישעו
 להביא צוה וע״כ יתלחשו עליו אס ידע לא כי והמן

гЬ המלך סוד גלה האיש זה מי לדעת הזכרונות ספר 
 עליו מהם חולה אין שע״כ טוב ל גמ לו שלם ולא
 גמולו לשלם בקש זאת ולמען אזנו את גונה ואץ

 כי הכל לעיני יודע למען יוסיף וחמשיתו בראשו
 כאיל ידלג אז למען המלך לפני סתר דבר מגיד גדול
 סוד ויגלה והמן אסתר יסתיר ההסתר ידע אשר

 וגדולה יקר גמול אשלם אמרתי אם בלבו עכ״א למלך
 שוה איננו כ״ז רימן ידי על ולא זה על למרדכי

 יבוא והמן .המלכה בסוד שעמד מי הדבר שבננל
 נגד אם הלא באומר ידו כמשיב יהיה הלא כי ויגיד

 כן לא סודם לגלות לבו אל איש יערב הסנך סריסי
 כסאו את שם המלך אשר המן נגד ולא המלכה בגד
 גולגלהו את ירוצו הלא כי אתו אשר השרים כל ספל

 התחכם ע*כ נגדם רגלו ואת ידו את ירים האיש ימי
 יעשה אשר והיקר שהמעלה אחד דברים בב׳ המלך

 שאל וע״כ המן תפארה מיקר למעלה ההיה למרדכי
 שעניו רוחו על יעלה למען וגומר במיש לפשות מה לו

 מיקר למענה יקר בשאלותו ויעדיף המלך ידבר
 רוחו על יעלה למען הדבר ובגלל גדולתו תפארת

 חכן המלך אשר באיש לעשות מה אמר נא יטין שעניו
 אך יכוין זולתו שעל רוחו על יעל׳ יאמר כה כ״א בגדולתו
 כי עני כ״א זה אין בלבו אמר גדולה יזכיר שלא בראותו
 אחסר ולא השרים כל מעל לי ניהנה כבר הגדולה

על נוסף דבר 5שישת באופן בלבד נושף יקר רק
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פשה שיך
 רס ט הכל לעיני יודע למען היה המלך וכלב יקרו

 כל מעל כפאו אשר מהמן המלך לפני סוד המגלה
 המלך אל יבא והמלכה המן סוד היודע ובזה השרים

 מזו גדולה כי ב׳ . ממנו אנכי גדול יאמר כי יירא ולא
 שיהי׳ המן ידי על היקר לעשות והיא המלך בלב היה

 וגו׳ ככה לפניו בחיל קרי וכרוזא משרת כנער לו
 כבוד את הרואים כל יאמרו אז כי רואים במקום
 מגלה כבוד גדול לעיניו המן נקלה אשר ואת מרדכי

 שם אשר איש הלא כי ופלא הפלא המלך בעיני סוד
 ישפילהו השכל אתו אשר השרים כל מעל נסאו את
 יחרץ ואז דבר מגיד לפני עפר עד יגיעהו ארן פד
 ולא ויגידהו והמלכה המן סוד ידע אשר כצבי רן

 נחשב במה הלא ט נגדו ידבר אם המן מגדולת יירא
 מצאט הזה הדבר ובכלל המלך סוד מגלה לפני הוא

 בבואו המלך לו שאול בלתי אל ודעת שעם טוב ראינו
 שער אל בקר בשרם לבא מהרת זה מה נאמר לפניו
 יקצוף פן הדבר יצא מה׳ אמנם .תבקש מה המלך
 הלא כי קצף רב קצף המלכה אסתר על המנך

 מלך ולב מרדכי את לתלות בא כי המן דבר בהשמע
 עצת משמיע אין אף מגיד אין כי על מעיו בתוך נמס
 דבר מגיד מרדכי את לכבד בקש וע״כ והמלכה המן

 המלכה עצת היודעים יעשו וכן יראו ממנו למען המלך
 לתלות המן בא כי המלך כשמוע איפה וא״כ והמן

 זה אין יאמר ואמר חמתו בו תבער אז מרדכי את
 לבל הלא כי יתלחשו ועלי והמן המלכה לב רוע כ״א
 איש יבא לבל מנאצי סוד מגלה נפשי מבקשים לי יוגד

 מל וגם פתאום פתע רעה ויעשה משתוריהס לגלות
 כי הדבר אמיתת אליו יודע שרם ידו ישלח אסתר

 המן יענה שרם יען צבאות ה׳ ע״כ היה פתאומי מנך
 לעשות מה לאמר לו לשאול פיו פותה המלך יהיה
 פד בביתו למרדכי עשה שען אליו נודע ולא וגו׳ באיש
 נהפוך כי המן פס המלכה יד היתה לא כי ידע אשר
 נמכרנו כי אליו באומרה שנאה תכלית שנאתו כי הוא
 היה לא הפן שעשה ביודעו אז הזה הרע המן וגו׳
 אמר הכתוב התכת אל ונשוב :לבדו המן על רק קצף
 אל לב לשים ראוי . וגו׳ לעשות המלך יחפוץ למי

 שיותר פירושו שאין שיורה מלרע יותר מנת היות
 היקר אל וזר ש: אם כי זולתו מבכבוד בכבודו חפן

כלומר יותר יקר לעשות המלך ן יחפ למי והומר

. מיותר



מן תרגום
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משה אלשיך ' משאת

 יותר באומר ממני משמעות כי ועוד וגדוש מיותר
 . ממך המוב לרעך .ממנה השובה כמד״א ממני
 , כמפורש הוא אך מיותר הוא 5יות אומרו וא״כ

 לשאול ככה על ראה מה בלבו המן אמר כי והענין
 או מעצמו עשה ולא וגומר באיש לעשות מה פי את

 יקר שיראת מה כי ספק אין אמנם זולתו את ישאל
 הוא השרים כל מעל כסאי בהושם גדולתי לפי בע־גי

 גדול לבלתי וכבוד יקר יראת מאשר הערך גדול יקר
 של יקר לעשות מלך שבלב כ״א זה אין וע״כ כמוני
 יאות המקבל ערך לפי הלא בלבו עכ״א גדול יתרון

 באומר למלך המן שאמר ארז״ל כן על כי הכבוד לו
 קשנה במעלה לו שדי היהודי למרדכי כן שיעשה
 הגדול היקר כן ואם דבר תפל אל המלך לו והשיב

 אל ראוי אין נעשות המלך שבגב חושב אני אשר
 יותר שיהיה יקר לעשות המלך יחפוץ למי כי זולתי
 כי בשכלו גזר כן על ממני גדול יתרון של שהוא
 גדולת לפי גם גדולות במעלות עלה וע״כ יכוין עליו

 שכמעע לבושו וללכיש מלך של סיסי על לרכוב עצמו
 המלך אל המן ויאמר . הכסא רק מזה למעלה אין

 לתשובתו אין זה פסיק הנה וגו' המלך אשר איש
 כות1לבושמ יביאו ויאמר יתחיל ומהראוי כלל בו צורך
 ביקרו חפץ המלך אשר איש לומר חזר זה ולמה וגו׳

 מה אל נמשך בלתי שהוא ועוד המלך בדבר והיסיף
 ביקרו חפץ שהמלך למי אומר היה שאילו שאחריו

 חוזר אינו יביאו אימר אך נכון היה וגו' לבוש יביאו
 אמנם הלבוש מביא הזולת אל רק הנזכר האיש אל

 באיש בין איש שבמלת גדול זקף בעעס נדקדק לזה
 במאמר בין באיש לעשות מה באומר המלך שהזכיר

 התיבה גם הנה אך וגו' המלך אשר איש באומר המן
 שהמלך במי לעשות מה לומר היה שיכול מיותר כונה
 חשיב על כי לו לרמוז המלך כונת אכן ביקרו הפץ

 שזולת באיש וז״א בעצמו ישעה למען מטין הוא בעצם
 גם שבמקרא אנשים ככל חשיבית הורה איש מלת כי

 בעל רשום איש על להורות קיל הגבהת בעעם רמוז
 להחזיק ועכ״ז דיבר עצמו שעל השב ע״כ גדולה מעלה
 כדברך כלומר וגו׳ המלך אשר איש ואמר הזר הדבר

 חשוב ועל ביקרו חפץ המלך אשר הוא איש כי הוא כן
 באיש שבמלת כטעם טעם בזה שגם וזהו תדבר מאד

 מרז״ל שידענו במה זה ע״ד יתכן עוד המלך שאמר
 ועליהם והמן מרדכי זו במגלה איש נקראו ב' כי

 באומר מרדכי על טון והמלך ואיש С'Ь כרצון נאמר
 יתכן שלא רמז בתמיהתו ואפשר וכו׳ אבר באיש
 למי באימר המן מביקר מרדכי ביקר ך המ יחפוץ

 גימד וגי׳ אשר איש יאמר חזר וע״כ וגי׳ ץ יחפ
אשר שבו השעם כרמז מאוד חשוב איש הוא שכבר
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 :,וגז יביאו אומר הוא זה סמך ושעל ביקרו חפן המלך
 ונתבונן נעמוד בזה הנה .וגו׳ מלכות לבוש יביאו

 יתברך והשגחתו מעשיו גדלו מה אל נפלאות
 5ל ח:ס איש כל הלא כי מכ״מ הפרעות בתכלית

 בכפו נפשו שם איך המן לבב ערלת על וישרוק ישום
 אחת והלא וגו׳ מלכות לבוש יביאו לשאול בהקשיתו

 סישו על רוכב או מלך של לבושו הלובש להמית דתו
 כדבר ומר רע דבר הדובר ידבר בנפשו כי באופן

 אמנם כזה דבר לדבר לבו אל ערב זה ומה הזה הרע
 הנה .ידו ועל המן בעצת ההוא הכבוד להעשות הנה

 אכן הנ״ל מהטעם בחכמה עשה אהשורוש כי כתבנו
 יצא ומת׳ ב״ו מחשבות מחשבותיו לא ה׳ עולם אלהי

 באיש לעשות מה להמן המלך ישאל שאול הדבר
 כמעשהו לאיש לשלם בידו מאתו ההוא הכבוד ולהעשות

 מרדכי זע ולא קם שלא מה ידי שעל למה כי ה״ה
 כל את להשמיד המן שבק: נתגלגל המן לפני

 בלכיש בגדים קריע יצוא ושיצא מרדכי עם היהודים
 ידע ומרדכי כמפורש וברחובות בשוקיס מר צועק שק

 וימן בא הוא אלהיס גמול ע׳׳כ וגו׳ ויקרע וגו׳
 לענות בפיו ויתן לעשותו מה מהמן לשאול המלך בלב

 המלך עליו גזר כאשר תבצענה ושידיו ההם כדברים
 את להשפיל המבקש המן כי כמעשהו לא־ש לשלם

 מרדכי לפני יכנע הוא כי יהיה נהפיך לפניו מרדכי
 פרי גמול לשלם יהיה למלך ויועץ לאדוניו כעבד
 המן בגרמת נכנע אשר החת בעה״ז מרדכי מעללי

 לפני קימתו השפיל לא אשר לעומת הוא הלא הרע
 גביר שעל למז״ל גם ימה ידרוך במותיו על המן
 יביאו שק לבש אשר ולעימת הסיס על לעלות דרך

 כאו׳ ותצא רצת רגלים אשר ולעומת וגו׳ מלכות לביש
 וירכיבהו וגו׳ רכב אשר וסיס ע״כ העיר ברחוב ויצא

 וילבש באו׳ שבראשו האפר ולעומת העיר ברחוב
 בראשו מלכות כתר ניתן ואשר נאמר עתה ואפר שק

 ירכיבוהו עתה העיר ברחוב ומרה גדולה צעקה ולעומת
 עוד לאיש יעשה ככת לפניו יקראו ישם העיר ברחוב

 הכנעותיו כל שלעומת במה יתברך השגחתו גדלה שנית
 וילבש בגדיו קרע ה:א כי בגדיו קריעת זולת הגדילו

 לעומת אך מלכות לבוש לבש השק מת לע והנה שק
 אמנם . תגמולו פרי לו נתייחד לא בגדיו קריעת

 אחיו לקרוע גרם בנימן ז״ל אומד' אל לב נשים לזה
 גרס מי בקשו לא שעשת מה מכל ולמה וכו׳ שמלותם

 דברים שאר כל כי לרז״ל הוקשה אך הקריעה על רק
 בקריעת מש״כ גמולו ה׳ לו פרע ימים שלשת ד בע

 זקנו חוב פרע בגדיו בקרוע כי אמרו לכן בגדיו
 שמלותם אחיו שיקרעו גרם בנימן כמז״ל ימן ב

 שעלותם ויקרעו בנימין באמתחת הגביע וימצא כמד״א

יבא



ו אסתר *7
 :ב־^שו מלכות כתר נתן ואשר עריו'ה-ל־ךז א'£רךככ וסוס המלך
 והיבשו הפרתמים והפום_עדןדאישמשרןהט^ך הלבוש "ונתון

 ברחוב .על־הפוס והרכיבהו 1י(ביך חפץ המלך אשר את־ה^יש
 :1ביכןך חפץ המלך אשר לאיש תןשה ככה לפניו וקראו העיר

 כאשר ואת־הסום את־הלבויש להמןמהר.קח המלך ויאמר •
 אל־תפל המלך בשער היושב דדהודי למרדכי ךבךת.ועשה־־כן

 הלבש ואת־המום את־הלבוש המן יאהפןח :דברת אשר מכל דגר
יעשה ככה לפניו ויקרא העיר ברחוב וירכיבהו את־־־מרדכי
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רש*י
שיתנו שאמר על רעה מלך של עינו שראה הזכיר לא הנהר ואת .איש יד על והכום הלבוש ונתון )ס(

משה אלשיך מעאת

 איפה וא״כ ישראל על ויקרע מבנימין מרדכי יבא
 ב׳ עיד .נשיו את שמשלם במה לו יערכו נמול »ה

 את לעבוד ונעים נחמד למוד יתברך היא לנו הורה
 תו תע תצמח משם לש״ש המתבזה כי הוא הנא ה׳
 וגדול המלך נשער היושב מרדכי את ראה מי הלא כי

 העיר ברחיב יאשר שק ולבוש בנדם קרוע ליהודים
 עבדים לעיני נקלה הלא ימרה גדולה צעקה צועק

 להפך ואדרבה ההוא היום מן יפלון פניו ואור ושפחות
 ההמון וכל המלך בעיני נתעלה ההוא שבמקום היה

 התכת אל ולבא וגו׳. לאיש יעשה ככה קול ויעבירו
 ולא רך צ לבלי שהוא בו מלת אל לב נשית הכתיבים

 שלבש לבוש אוהו לבוש היה שהמלך שמורה אלא עוד
 צודקת וה־חה המלך בו :נתלבש היל״ל שאל״כ בו

 בלאשו מלכות כתר ניתן ואשר באו׳ וגס בי כלח
 בראש מלכית כחר שניחן ס הס שיביאו הוא שאם

 עליו רכב אשר יאמר מהראוי עליו רכב כאשר המלך
 הוא ואם בראשו מלכות כהר ניתן כאשר המלך
 חפן כמלך אשר האיש של בראשו מלכות כתר שינתן
 אומר אל ויחזור מלכות וכתר ר יא מהראוי ביקרו
 ות מל כתר יהיה שיביאו מה שבכלל בראשהפ׳ יביאו
 פשוק על הנה אמנם . כתר אר!״כ הביא בלא ועוד
 לבושו ואין ללבושו נאה יש ארז״ל ונו׳ לבשתי צדק
 ללבישו נאה תינו והוא לו נאה לבושו ויש לו נאה

 והלבוש בלבוש מתלבש הוא לזה זה נאים בהיותם אך
 כיה שאם המלך בו לבש אשר יאמר ופד״ז בי מתלבש

 קנה שהלבוש נראה היה המלך לבש אשר אומר
 ובאומר ללבושו נאה שהוא המנך אוהו שלבש משיבות

 כי בו והתפאר נתלבש המלך שנם הוסיף בו מנח
 ובחכמה לו נאה לבושי שהיה מאד חשוב לבוש הוא

 הלבוש את ך המ שלבש הוא לבש אשר שבתומר קיצר
 ועל המלך. בי וז״א בו נתלבש המלך שגס הוא בו ובהו׳
 בחמלה אמר המן כי בפר״א אז״ל ונו׳ ניתן ואשר אומר

 הזר משתניס המלך נכי ראה ואח״כ הכתר להביא
בקרבו נדון היה ג* שוב א ו וכסיס הלבוש ואשר

14 אלשיך ך

 אוי מלכות כתר שיביאו אומר אס לי אוי בלבו אומר
 את ואחייב יקפיד אולי אומד אס אומר לא אס לי

 ע׳׳כ גדול כבוד אפסיד אומר לא ואס למלך ראשי
 לא יקפיד שאס היזלניים דברים ואמר בערמה עשה

 לא כי והוא בתגא ישתמש יקפיד לא ואס יחפש
 מלכות כתר יביאו שגס שמשמעו מוכות וכתר אמר
 כתר ניתן כאשר המלך עליו רכב אשר אמר לא ונס

 בראשו מלכות כתר ניתן ואשר רק בראשו מלכות
 אליו פניו שמאיר יראה אז המלך יקפיד לא שאס

 יביאו שנס כלימר ניתן ואשר פירושו זה כי יאמר
 כיהן והיכן שניתן הדבר הוא מה ופירש ניתן אשר

 בראשו ניתן והיכן מלכות כהר הוא שניהן הדבר
 ט יאמר להקפיד בא ואס הנזכר מלך של ראשי שהוא
 כשניתן עליו רכב אשר הסוס שיהיה הסיס אל יחוור
 ראה מפיו הדבר שהוציא ואחר בראשו מלכו־ כתר
 והסוס הלביש ונתון באומר לו ורפא ושב רעה בתיו

 את לתקן אך אותם ונתון יאמר והראוי מייתר שהוא
 לא ט לומר והסוס הלבוש ונתון אמר עוותו אשר
 אומר נתן ולהורות אלה ב' זולת דבריו בכלל היה

 על אס בלבו יאמר למען המלך ישרי איש ידי על
 רק ינחנו שלא אמר מלך של להיותם ולביש הסוס

 שלא כתר פתה גס ומה המלך משרי איש יד על
 שאמרתי מה כי וש״ת פנים בשום ינתן אנוש חשב

 האיש כבוד דבר על הוא המלך משרי איש ידי על
 והסוס הלבוש היות על ולא ביקרו הפן המלך אשר

 ההיא לאיש שנעשית הפעולה עיקר כי עכ״א מלך של
 המלך משרי איש ידי על לא והרכיבה הלבישה שהיא
 ולא והרכיבו והלבישו וזהו הזולת ידי על רק יעשו
 שינתן מה כי מעתה אמור וא׳׳כ והרטב והלביש אתר

 הלבוש כביד דבר על רק אינו המלך משרי איש יד מל
: מלך של שהם למה והכוס

 לביש יביאו אמר הוא הנה .וגו׳ נהמן המלך ויאפר
 שאינו מי יד על שההבא׳תהיה ם וס מלבו־

ובלשון סתם יניאו באומר התרתמים הענן משרי
רבים



מת תרגום
 לסלכותא .מל ד יז$א3 סל?א ית ביה לבישו די הוו;א8 לבהט _ץתון ממם סל?א
 :סהישיה למלכו^א בלילא אמהב ודי 'לבלכרתא ך_על ביו?א ©לכא י1עלד רכב די וס'ו?א

«а אסטלטיגין דסל?א ממרגי ב?א לגברא ירא _על וסו^א א$1אך לבוש ©הללב ויהא 

 ה^4ב?ר סו^א ,מכרי יבינור<י5ך2ו ב״קריה יץב ד©לקא גברא יה מלנ־א הורב^י דלבשין
 זן??7 סל?א ואסר ני( : ב;קריה י5ץ ד©ל?א והמהיר'לגבלא ך;א5 .לדמויי ל_קל^אמקלסון

 א©ר יהודאה למרדכי כן מליל^א-יצבר די סוסןאיכטא' וית אר$א לבוש ית סב אוחי

 ?ריבי סגיאין למן ליה אמר יהודאה למרדכי ©ללא ליה' אתיב ?זדכי ?אי.לין ‘ה© ליה
 פלטירין בתרע סנהדרין ליה אפהר דסידרת רההוא' ©לקא ליה אתיב’ בשועזן אית ?הודאי

 "ליה ©ר א ואדיין ?פךזג©א ,מלי ר1הלז יהי'ולא .קטול ©נף בכער ה?י אסריליה לסלכא
 ארגו^א לבוש יה ן1לן ודבר )יא( :'ךמליןויבא ©ה }ל מן מדעם ע1ת© ולא אוחי ©לבא

לגברא עגד4?ל קדמויבדין:זו_קלם ךקר^א ב?האה .וארכביגיה ©כדבי _ית ואלביש כו^א דת

משה אלשיך משאת

 המלך משרי איש ביד ינחנו כן אחר אך רבים
 ידי על יהיו וההרכבה ההלבשה וגה העיר רחוב פד

 לאיש יעשה ככה לפניו הקריאה וכן במעלה ירודים
 להלביש הפרהמיס המלך משרי איש כבוד אינו כי

 לשון עכ״א העיר ברחוב כרוז ולעשות ולהרכיב
 אמנם . והקריאה והרכבה והלבשה בהבאה רבים
 המלכה סוד מגלה למצא כנ״ל שכונתו למה המלך
 ידי 1ע אם בלבו אמר אזנו אה נולה כאין והמן

 אשר איש ימאן מאן עדיין הזה הכבוד יעשה הזולת
 מי יאמר כי דבר מהגיד והמן המלכה סוד ידע

 והמן המלכה אין כי גדולים הריס בין ראשו יכניס
 המגלה תחת המן אה להכניע רצה ע״כ ותלש כבגתנא

 מעל המן.שכסאו נחשב נמה כי יאמרו עתה כי .סוד
 יביאו אל אמר ע״כ למלך סוד מגלה לפני השרים כל

 ידך על אותם וניתן והסוס הלביש ממך ילודים
 ויהיו ממקומם בידך אותם קח מהר כ״א למרדכי

 או וגו׳ רכב ואשר המלך בו לבש אשר דברת כאשל
 מסופק לשון אמרת בכתר הלא לומר דברת כאשר

 רק אומר איני לכן דבורך נתברר ולא למעלה כמדינר
 ההל׳-שה וגם דיבורך ענין ידעת אתה כי דברה כאשר

 ויקראו והרכיבו והלבישו שהמרת וקריאה וההרכבה
 המלך משרי האיש ידי על לא כי לומר רבים לשון
 על כן ועשה רק דברת כאשר יהיה לא זה יעשו
 וההרכבה ההלבשה על הלא וש״׳ה היהודי למרדכי ידך

 בחיל קרא כרוז להעשות הקריאה אך החרשתי
 לי תחשב חרפה הרקיס כיחד וברחבות בשיקיס

 אל אמר שלא לב בשום והוא וגו׳ דבר תפל אג לז״א
 מאשר דבר ביס ערך תפל אל כיון אך דבר כגרע
 לבלתי וגרוע נפול דבר בעיניך יהיה כלא דברת

 יאמר או למרדכי. כן ועשה באומרו בעצמך עשוהו

 בחיל קרא שכלוזא לפעמים שיקרה דבר הפל ל5
 אומרה כבודו לפי שאינם מהתיבות תיבה אל ובהגיע

 אל פכ״א נרגשת בלתי וכמעט מפיו נופלת כאילו
 לאיש יע־.ה ככה דברת אשר הדברים מכל דבר סכל
 איש לקרותו בעיניך יקשה מכריז שבהיותך יהיה כלא

 ותהיה ביקרו יכן המלך לאשר ■כשה ככה ותאמר
 במלת ועד*« חשיבות לשון וא ש איש מלת כמכיל

1□ אלשיך ו

 הפל אל לז״א מפיו כנופלת אוחו יאמר שלא ביקרו
 בהכריזו יאמר אשר מהדברים דבר שהוא דבר

 כא״ל ארז״ל המלך בשפר היושב היהודי ובאומר
 א״יל יש מרדני הרבה לו והשיב למרדכי כן ועשה

 היושב א״ל ביהודים יש מרדכי הרבה א״ל היהודי
 ק ועשה באומר כי יאמר הפשט וע״ד המלך בשער

 לי עבד הוא זה הלא המן יאמר פן חשש למרדכי
 לב אעשה ואיך היהודים כל בכלל וכו׳ להשמיד קנוי

 לומר המלך בשער היושב היהודי עכ״א הזה הכבוד
 משרי הוא הלא כי לך נמכר לא יהודי שהוא אעפ״י
 שררה ישיבת לשון שהוא המלך בשער היושב המלך

 בלחם במלחמה לעבד למרדכי שנמכר המן ולמז״ל
 לא כזה רשום שדבר יתכן ולחילו לו האכיל אשר

 הוא ממנו האכיל אשר החיל כי המלך מן נעלם
 שאעפ״י היהודי למרדכי כן ועשה יאמר יתכן ובזה

 בשער היושב הוא הלא כי לך נמכר לא יהודי שהוא
 אל וא״כ תחלה לו נמכרת שאתה הידוע הוא המלך

 הוא כי באמור הזה הכבוד לו לעשות בעיניך יבוז
:עבדך

 יקר של הלבוש שאת כמאמרו עשה .וכו' המן ויקח
 עשה לא ההרכבה אך מרדכי את מיד הלביש

 . הרחוב עד הסום את בידו והוליך העיר רחוב עד
 מרדכי אח בהלבישו מתאנח המן שהיה ארז״ל והנה

 והלבישו נאמר שלא במה זה מאמרם נרמז ואפשר
 ב״פ ווי נזכר שנמצא וירכיבהו וילבש כ״א והרכיבו

 מן וישת פ׳ על מז״ל ע״ד ברכיבה וא׳ בלבישה א׳
 באו׳ יתכן כן פעמים ד׳ וי שנאמר ויתגל וישכר היין

 התחיל דרכיב וכיון וז״ל ובמדרש וירכיבהו וילבש
 אלהי ה׳ וגו׳ דליחני כי ה׳ ארוממך להב״ה מקלס

 זמרו אומרים היו מה תלמידיו וגו' העלית ה׳ ונו׳
 מה רשע ואותו וגומר לנע כי וגו׳ חסידיו לה׳
 וגו׳ ברצונך ה׳ ונו׳ בשלוי י׳מ־תי ואני אומר היה

 בצע מה ונו' ה' אליך אומרת היתה מה אסתר
 והנני ה' שפע אומר׳ היתה מה ישראל כנסת ונו׳
 למען אומר היה מה הקידש לוח וגו׳ הפכת ,וגו

 מרדכי ענין מה לב לשים וראוי .פ״כ וגי׳ יזמרך
.מאמרם כי ויתכן . ללוד הבית קטנה אצל ואסתר

ז״ל



ו אסתר «
 הטלף אל־שער מרדכי וישב •נ :ךו(ביך חפץ הטל־ אשר לאיש
 א׳מתו מרש המן הספר ע :ראש וחפר אכל אל־ביאו נדחה והמן'

 "אש אשתו הלש חכמיו 'לו’וןאמרו רהו(ילכל־א־ביואתכל־אשרך
כי־ 1ל: דתוכל6 לנפל^פניו החלות אשד מרדכי היהודים מזרע
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 הדבר פירשו נ רבותינו .וחפויראש אבל ולתעניתו: מ לפקו מרדכי. ויבב )יב( אדה: בראש מתר
 יורדים יורדי׳ כשהם ולעפר ם לכוכבים נמשלה זו אומה אמרה .וגו' לנפל החלות אשר )יג( : מגילה במסכת

: הכוכבים ועד לרקיע עד עולים עולים וכשהם לעפר עד
חכמים שפתי

 זיזס וציענישו לשקי לכ״פ . המן של במפלתו לכפר אלא אינו הכתוב של עצמו כל הלא מרדכי דשב לל״ל דק״ל ס
 ותלבש השלישי כייס ויהי שליש• אתמול ליוה המקרא ם־רא ומה בניסן י״ד ביום להתענות שהתחיל ה־ה לתטניהו '1

 דמגילה בפ״ק דדרשו וכו׳ ר״פ אמר לזה .בזה ש*ין אבילות מה דק״ל נ : היה הרצים לשילוח שלישי יוה מלכות אכתר
 לן שאמרה מנמד למה אנו נפילות שתי לפניי תפול נפול כי דקרא ,!משיפיה דייק דמגילה נפ״ק בגמרא ס ;ע״>

משה אלשיך משאת

 דוד ידי פעל על יהודי איש מרדכי נקרא כי ז״ל
 עד לשמעי שהאריך לעולם מרדכי בא מיהודה בבא

 את לגאול ואסתר מרדכי יצאו שממנו מי שהוליד
 שבנו הבי׳ לייסד דוד זכה זה שבזכות ואפשר ישראל
 מזמור יאמר וזה שמו על הבית חנכת ושתקרא יבנהו

 שהיה מה ענין על לדוד יתייחס הבית חנכת שיר
 שבאה הגאולה ענין שהם אלו פסוקים האומר ידי על
 עוד .דוד ידי על נתגלגל שהכל ואסתר מרדכי ידי על

 שנתייחד בפסוקים א׳ כל כונת אל לב לשים ראוי
 כי מרדכי צדקת הורה ראשונה כי יהיה אמנם .לו

 ולא ויגוני מצרי דליתני כי ה׳ ארוממך הנה אמר
 שמחתו ידי ובעל כמח שלא אויבי שמחת ידי על היה

 כ״א תשמח אל אויבך בנפול כענין אפך מעלי השבת
 שדליתני על שארוממך מה וכל שמחתו בלי דליהני

 שתציל אדע שמזה כ״א אני מה כי אלי הנונע על לא
 אליך בועתי אלהי ה׳ הלא כי מהרה ישראל את

 ה׳ ואתה עלי ולא ישראל על שהוא הידועה שועה*
 ורפית ישראל על פועתי ואיך עצמי את ותרפאני

 המתפלל כי כ״א זה אין אך אותם ולא עצמי את
 הייתי אני כן כו' דבר לאותו צריך והוא חבירו על

 ארוכת כי אדע ובזה החלה ועניתני דבר לאותו צריך
 ארוממך וגם להם סימן אני כי הצמיח מהרה ישראל

 והוא נפשי משאול העלית ה׳ והיא אחר׳ בחינה פל
 להמיתני מבקש המן שהיה גופי צרת מחשיב אינני כי

 נפשי משאול העלית כי מהחטא שהצלתני על כ״א
 בשער שהייתי אחשורוש בסעודת מהחטא שהצלתני

 כאלו ונחשבתי המלך רצון לעשות מאד וקרוב המלך
 בג בפת אתנאל לבלתי והצלתני בשאול היית• כבר

 ביר מיורדי חייתני כן אחרי וגס משהיו ויין המלך
 נריע לבלתי כח לעצור שהחזקתני חמור יותר עון הוא

 על שאודך באופן בחקו צלם שהיה להמן והשתחות
 על עצמי תשועת ועל גויותס על וגם ישראל תשועת
 להורגם בשלשלאות אמש שהיו תלמידיו . הנפש בחינת
 אותו כל ובכו הלז המאמר בהחלת כאמור בבקר

 לה׳ זמרו אמרו למרום בכייתם עלתה עד כלילה
16 אלשיך ן

 יתברך שכינתו היא קדשו לזכר כן נס והידו חסידיו
 ע״ש שהוא דור לדור זכרי וזה כמד״א כך הנקראת

 שהוא טפס ית' בהוא ברגע אפילו הלא כי אדנות
 ולא ההוא ברגע ברצוני הוא חיים אז באפו רגע

 ילין בע־ב כי בקר עד מערב כ״א רתוקות לעתים
 אומר היא מה רשע . היום כמונו רנה ולבקר בכי
 איך ש!מע יחשדני אל לומר ונו׳ בשלוי אמרתי ואני

 כיי עמו את ה׳ יפוש לא כי לבי במתי לא בתחלה
 והפעם לעילם. אמיש בל בשלוי אמרתי ואני הלא
 ,בהיותי בהדרגה בלא הה הי גדולתי הלא כי הוא

 היות עד א׳ פעם עליתי המלך פני רואי מז' קמין
 מאתך כ״א מזל מכת זה וא־ן השרים כל מעל כסאי

 הוא להררי והקמת שהעמדת והשגחתך ברצונך ה׳
 בלתי עוז והיה עוזו כהר בהוא בלי השר או ריממותי
 ועל הגדול כחך רק זה אין אמרתי כן על מתמופם

 רוממתני חנם על ולא לעולם אמוש לא אמרתי כן
 בידי ותמסרם מאתך עמך על הרעה שכלתה אם כי
 כי להם זאת וישראצ עמלק כי לכלם מוסר אני כי

 היתה לא כי ראיתי עתה אך נופל זה קם כשזה
 כן ועל בלבד פנק־ שהסחי כי לפנים רק נגדם
 ה' אליך תימרת היתה מה אסתר . נבהל הייתי
 שאוכל עמדי אתה או ימנע לא אמרה וגו׳ אקרא
 אנני אתה עמי כי לנוכח שהוא ה׳ אליך לומר

 *זספיקני מה קריאה כי אקרא להתהלל צריכה
 ואל הנה אליך מלת לומר שאוכל בי דבק אינך או
 ידי על שלא הגאולה העשה כ״א והיא אתחנן ה׳

 הנה להעשות החילה יד• על שלא רואה אני כאשר
 ליהודים יעמוד והצנה ריוח מרדכי מחמר יתקיים
 כי על ויהיה תאבדו אבץ ובית ואת אחר ממקום

 ישראל לב והכאבת* נמלך דברתי לא הראשון מהמשחה
 נושעים היו מאז דברתי לונא כי עתה עד מהמשחה

 לישראל להועיל לא אם לאשה לאחשוריש שמתני ולמה
 נשואים שנמצאתי שחת אל ארד כי בדמי בצע מה וז״א

 אל ברדתי ו;הו ליבראל הועלת עשות בלי רוש נאחש
ני שחת לרדת לי יחבב לעון לא כי וש״ת שחת

קרקע
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משה אלשיך משאת

 כי ממרדכי זה כל יבצר ולא מתם על המתאבלים
 מרדכי וישב ארז״ל והנה . כנודע בו דבר ה' רוח
 הלא כי נחשב זר כמו והלא ותעניתו שקו אל ששב
 שקו אל שב ואיך שק בלבוש המלך שער אל לבא אין

 כי שהקשינו מה למו הוקשה הנה אך . המלך בשער
 המלך שער אל בא היה לא הזה המעשה שקודם אחר
 מרדכי וישב הל חילקו כן על שיבה לשון תצדק איך
 המלך שער אל שהיה אלא ותעניהו שקו אל הוא

 אין כי באופן בגדיו על שק לבוש היה שלא כלומר
 מבית בשרו על למדיו מתחת כ״א המלך שער אל לבא

 שדורשים שהיא אגדה ,מדר רוב דרך לכך אביאם גס
 וישב להלן ונא׳ מרדכי וישב כאן נא׳ כי והוא בג״ש

 ותמניתו בשקו עסוק שהיה להלן מה הבור אל ראובן
 צדיק בכסף במכרם ממנו נעלם כן שעל שם ז״ל כמ"ש

:ולתעניתו לשקו הוא בזת גס א״כ ויתיישב
 אם אומר אל לב לשים ראוי .,וכו המן ויספר

 היותו זולת הלא כי וכו׳ היהודים מזרע
 בכל אומר היה אליהם בדברו המן גם כי מפורסם

 איך כן ואם היהודי מרדכי את רואה אני אשר עת
 מצערי קא צעורי לנחומי אתו ועוד מסתפקים היו
 ב׳ לו יש כי יראה הלשון מהכנסת הלא כי ועוד ליה

 לאו ואם ,וכו תוכל לא הוא היהודים מזרע אס צדדי!
 גס ומה ,הב הצד השמיעו למה איפה כן .ואס תוכל

 שאחרי ועוד לנחמו ליאמר וראוי העיקר הוא כי
 יאמרו איך לפניו יפול ושנפול לנפול החילות אומר

 נופל הוא אם מנה מאתים בכלל כי לו תוכל לא
 תפול נפול כי אומרו ועוד לו יוכל שלא ודאי לפניו

 עודם אומרו ועוד לפניו תפול כי והיל״ל מיותר הוא
 ויבהילו באו המלך סריסי איך יאמר וכו׳ מדברים

 מדברים עודם שהיה בהודיע בצע ומה המן את להביא
 אמנם .בהודעה צורך נר׳ אין ויבהילו אומר וגס עמו
 מבעי אוהביו חכמיו לו ויאמרו אמרו בגמרא הנה
 שהם אע״פ חכמה דבר שאמרו כיון יוחנן א״ר ליה

 חכמתם היתה מה לדעת וראוי להו קרי חכמים עו״ג
 איצערלוגיא חכמת פי על המזה עניניהס כל כי ואחשוב
 ידי על לו יקרה אשר את חכמתם פי על והשיגו

 על הוא עמלק נפילת שכל מרז״ל כנודע בנימן זרע
 צעירי יסחבום לא אם כד״א רחל של בניה בני ידי

 קודם אשתו את הזכירו יתיישב דרכנו וע״פ הצאן
 אוהביו ולכל אשתו לזרש המן ויספר באומר לאוהביו

 ספר אך אשתו וזרש חכמיו ואו׳ מהפך כך ואחר
אשתו את והקדים ינחמוהו לאוהביו קרהו אשר אח

שתאהבהי

 עולם קרקע היא עפר היודך עכ״ז אני עולם קרקע
 אס כאשר לך להודות אזכה לא אעגש שלא שגס

 מהנסים אמיתך היגיד וגס לישראל נשואה הייתי
 חסדך נא יהי ע״כ ידי על העשה לא אס והפורקן

 במשתה ידי על ישראל ישועת שתגמר עמי להיות
 שאודך כ״א שחת ארד ולא אובד פלא אדע ובזה הב׳

 שמע ,אומר היחה מה ישראל כנם׳ : אמתך ואגיד
 צדיק לו עמדה צדקתו מרדכי הנה לומר ותגני ה׳

 עם לבה כי ממני רחוקה ואסתר מעתה הוא ונושע
 על ע״כ אחר ליום זמנתו הא׳ משחה אחר כי המן
 שאם לומר והנני ה׳ שמע ולכן זולחך להשען לנו מי
 אשר את וחנותי שכתוב מקרא בי קיים זכות לי אין

 שאינו אלא זכות לנו יש ואס הגון שאינו אע״פ אחון
 זה וכל לי עוזר היה מדה״ר שהוא ה' לגאלנו מספיק

 כי בכוחנו ה' בך אך נושענו לא אנו עדיין אס הוא
 כי גאולתינו התחלת סימן הוא מרדכי גדולת מנין

 בחשו׳ הספדי זכות כי מעתה לי למחול מספדי הפכת
 מעלי שקי פתחת ומעתה לשמחה לי נהפך לפניך

 . עדיין תשועתינו נתגלית שלא אלא שמחה זחאזרני
 העתיד על זה מזמור באו׳ בדוד שהופיע לוה״ק

 היא כבוד יזמרך למען והיא אחרת טענה או׳ היה
 אגבה לנו ימשך שתוציאנו ובמה ה׳ כבוד הנקרא׳ שכינה

 ישועת׳ כ״י הב״ה של ישועתו כי אודך לעולם אלהי ה׳ בי
:ישראל של

 זה מעשה קודם כי יקשה הלא וכו׳. מרדכי זישב
 וישב יאמר ואיך המלך בשער מרדכי היה לא

 אין הלא כי נדחף והמן באו׳ וכן המלך שער אל
 כי ועוד אותו שדחף אחר ידי על רק צודקת דחיפה

 אומר וכן מחו על במתאבל רק יצדק לא אבל אומי
 ארז״ל הנה אך כאבל ראש עטיפת שהיא ראש וחפוי

 שקו להסיר שלא נשבע כי ואפר שק וילבש >׳ על
 כי נאמר למעלה והנה ישראל שיגאלו עד מעליו

 שק בלבוש המלך שער אל לבא אין כי על כן עשה
 לדבר המלך שער אל יבא ישראל בו יבטחו לא ובזה

 יאמר ובזה שלמה בתשובה יקראו טל ואל אסתר אל
 מיד המן ידי על קרהו אשר את מרדכי בראות כי

 כלומר .'מעליו שקו שהסיר כלומר המלך שער אל וישב
 כי באה הנה הגאולה כי השבועה הותרה כבר כי

 דחפוהו ולהיכן ונדחף נפל השמים מן כבר הלא
 עשה אשר בעז הוא ביתו אל הוא הלא השמים מן

 כ״א בלבד לו ולא דחיפתו היתה עדיו כי כביתו
 אבלים כמשפט עליהם ראש וחפוי אבל וזהו. לבניו >ס
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ז ו אסתר - »*
 הגיע? המלך וסריסי יע&י מדברים עודם יי :לפניו תפול נפול

:אסתר איטר־־עשיתה אל־הטישתה את־הלון להביא ויבהלו
 המלך ויאמר נ :'המלבה .עם־אסתר לשתות ןה&ן המלך ויבא א ן

 המלבה אסתר מה־שאלתך היין במשתה השני ביום גם לאסתר
 אסתר ותקנ ז ותעעי המלכות .עד־חצי ומה־בקשתך לך ותגתן

 ב1ואם־.על־המלךט המלך בעיניך חן אם־־מצאתי ותאמר הממה

משה אלשיך משאת

 החכמה ע״פ שהוא בתשובתן אך מהם יותר שיזאהבהו
 לב בשום והוא ממנה חכמים שהם אותם הקדים

 אך כל במלת ריבה מה קרהו אשר כל את אומר אל
 גמור קנין קנה הוא הלא כי תמה כן ראה הוא הנה
 נראה שהיה מרדכי גם הוא שבכלל היהודים כל את

 תחתיו היהודים כל אה כובש היה מערכתו שכוכב
 וזהו כספו מקנת איש תחת ליפול לו נהפך ואיך

 הוא אשר את גס מרבה שהוא קרהו אשר כל את
 כפת לו קרה אשר המקרה עם לו הקנויים בכלל
 ביהודים הנה בחכמתם ואמרו חכמיו לו השיבו ע״כ

 היהודים מזרע ואס הרבה אבות ובתי שבטים יש
 לפניו לנפול החלות כבר אשר הזרע מאותו מרדכי

 לחזור יכול מזלך אין כי לך דע המלך שאול זרע הוא
 וכו׳ להשמיד כבר אותם קנית ואשר אותם ולכבוש

 לא להשיב שאין המלך בשבעת ושנחתם שנכתב גס
 כי השאר לכל יכול שהיית גס ההוא לזרע לו תוכל
 נס כי תמיד עליך תקיפה ידו ההוא הזרע הלא
 שאול זרע הוא הנזכר הזרע של לפניו תפול נפול
 מזרע היא שגם אסתר לפני והוא נפילות ב׳ והם

 היא האחת והנפילה לפניו לנפול היחל אשר שאול
 לחלות כך אחר שתצוה והב׳ .אסתר ידי על שיתלה

 חכמיו קראם זאת חכמתם כל ועל תחתיו בניו את
 ומבארים הולכים היו מעט עוד זאת חכמתם לפי והנה

 באופן מי ידי ועל אלו נפילות יהיו איך הדבר לו
 לו עשתה אשר במשתה לו טמנה סחים אסתר כי ידע

 לאסר המלך אל מיד ילך הלוך אפשר היה א״כ1י
 מזרע אסתר כי ידע לא כי באמור הדבר על התנצלות
 המלך וגס לקנות כיון אותה ולא היתה היהודים

 כי באופן עמה את אסתר הגידה לא כי אליו יאמין
 אני נמכרנו כי לאמר המלך אל המלכה דבר בבא

 האלהיס ע״כ המן על המלך יקצוף לא וגו׳ ועמי
 דבריהם לדבר יכלו טרס עמו מדברים שעודם עשה

 המלך סריסי והנה אסתר ידי על מפלתו ענין ולגלות
 למלתייהו לאסוקי להו שבקו ולא וגו׳ ויבהילו הגיפו
 וגומר פודם יאמר או .הדבר מגידים היו שאל״כ

 אשתו חרש אוהביו על כמתלונן היחל הוא הנה כי
 לאמר השכם בבקר וללכת עץ לעשות יעצהו אשר

 המקרה לו קרה מזה כי מרדכי את לתלות למלך
שישיב ונמשך לפשות מה המלך לו ששאל ההוא הרע

2 אלשיך ץ

 וגו׳ קח מהר המלך לו ויאמר וגומר לכוש יכיאו
 את וגו׳ לזרש המן ויספ׳ וז״א רואיו כל לעיני ונקלה

 היה סהור כלתי הוא מקרה כי כלו׳ קרהו אשר כל
 השיכו ע״כ ההיא רעה כעת המלך אל כא כי לו

 כי רוחך על יפלה אל לומר וגומר מזרע אס ואמרו
 מזרע אס כי לך דע הלא כי לך היה הוא מקרה

 זרע הוא לפניו לנפול הקילוח מאשר מרדכי היהודים
 כעת המלך אל הולך היית שלא גס לו תוכל לא שאול
 מן עלץ תקיפה שידו כ״א היה מקרה לא כי ההיא

 אך ולומר לסיים דעתם היה לנחמו כדי והנה השמים
 כחשב זר כמו כי תירא לא הזרע מאותו אינו אם

 מזרע ושיהיה מבנימין איש יהודה כגלות יהיה להם
 מדברי׳ שעודם אלא הזה היהודי מרדכי ושיהיה שאול
 בלעו מד מנוח לו נתנו ולא הגיעו המלך וסריסי עמו

:לנחמו הספיקו ולא וכו' ויכהילו וזהו רוקו
 איך לנו הורה הכתוב זולת .וגו׳ מדברים עורם

 כי המות ביום שלפון ואין משמים נפל ככר
 רק המן את לקרא שבאו נאמר לא כי והוא יומו בא

:וגדולתו בחירתו בשלה כאילו להביא
 למעלה שכתוב מם יראה פה הנה .וגו׳ המלך ויבא

 שדעתו במדרש גודיון אבא כדעת להכריע
 ביום ויהי •מר א שיצדק שזולת המן נתלה י״ז שיום
 יום שהוא לצומות ג' שהוא וגומר אסתר ותלבש הג'
 לא ראשק שבמשתה ממה הכרח יש גס לניסן י״ו

 או׳ ופה אסתר עשתה אשר המשתה אל רק נאמר
 כי היא שתתה לא שם כי הוא אך אסתר עם לשתות

 שלמו כי שתתה י״ז ביום אך יצומו ונערותיה היא גם
הצומות: ימי

 ויאמר מיותר הב׳ ביום גס אומרו .וגו׳ המלך ויאמר
כי נדע ואנחנו שאלתך מה לה אמר כי

 במשתה כי למעלה הערנו אשר וגס היה השני ביים גס
 באומר במשתה לא מלכה בתואר הזכירה לא הראשון

 ובמשתה אסתר דבר לעשות באומרו ולא שאלתך מה
 ולמעלה לך ותנתן באו׳ ועוד מלכה קראה הב׳ זה

 המלך כי למעלה כתבנו אמנם . לך וינחן הא' במשתה
 לו גלתה לא כי לבבו מתחמץ היה ,הא במשתה
 המשחה כי נם המלכה אסתר לך מה באו׳ שאלתה

 אל באומרה לפלך ולא בלבל להמן עשתה ההוא
כנפפל רק המלך היה ולא לו עשיתי אשר המשתה

אל



אל 'משאת
 יודע מי באמרו באמת רגז לב הי*ל כן על מן4ר אל
 אדע ולא בער ואני שניהם בין סוד יערימו עלי אס

 לבו היה ע״כ עמי בל ולבס לי יאמרו ושתה אכול
 ויאמר ההוא בלילה שנתו ותדד מעיו בתוך נמס כדונג

 על משכיל היש לראות הזכרונות ספר את להביא
 בראשו גמולו שילם ולא לו היטיב אשר המלך דבר

 המדתא לבן היה זה מה אזנו את גולה אין ע״כ הי
 נעשה ולא מרדכי הגיד אשר ומצא ופשפש אסתר עס
תחת שת המן ואת וגדולה יקר לו ויעש דבר ־עמו

 כוונת עיקר וכל , דבר יגיד ככנפיס וכבעל
 לא כי והוא בעצמו מרדכי מל היה ־המלך

 הגזית לשכת מיושבי היה מרדכי כי המלך ידע
 שברוח כ״א והרש בגתן לפון והבין לשון ע׳ וידע

 וגדולה יקר לו עשה וע׳׳כ הודם צפוני אליו נגלה קדשו
 כל על כי וירא והמן אסתר סתר דבר יגיד -לממן

 בלבו גמר אז משמיע אין אף מגיד אין הזה הכבוד
 ואין לו לאמר המלך על לבינה בינו דבר אין כי
 מאת לשאול המלכה בלב בקשה או שאלה כ״א זה

 אסתר אל דעתו ונחה המן אל נוגע בדבר המלך
 דבר העביר ולא הקודם מבמשתה יותר אז ויכבדה
 במשתה כאשר מלכה אותה קרוא לבלתי מלפניו מלכות

 חצות עד ולינה יום ממנו שהעלימה היות עם ,הא
 לב היה ההוא שבזמן דבר מהגיד הב׳ במשתה ■היום
 ורעיונוהי ממנו כסותה על אש מפני כדונג נמס המלך

 היה ע*כ כי סליקו משכביה על והרהורין יבהלוניה
 שאלתך מה עוד לה לשאול כח יעצור שלא נותן הדעת
 כי עכ״א מעצמה היא שתאמר כ״א כעסו מרוב
 שיורה דבר הגיד ולא למרדכי נעשה אשר ,היקר אחרי

 כן ידי על אז והמן המלכה בין סתר דבר שאין
 בהיות גס לאסתר המלך שויאמר נמשך דעתו פנמה
 והיה ההוא הזמן עד שאלתה ממנו שמנעה הב׳ ביום

 ואמר ענה עכ״ז מאליה תאמר עד ישאל לא אפשר
 המלכה אסתר קראה כי כבוד בדרך וגס שאלתך מה

 גדול בלתי דבר הוא או לומר שאלתך מה ואמר
 אס לבקשה שיהיחס גדול דבר או לשאלה שיתייחס

 מלכה שאתה למה אסתר שאלתך ומה היא שאלה
 וזה מאליה היא תנתן והלא לך שאתננה אלי בתצערך

 בל לבי אז שהיה הראשון במשתה כאשר ויכהן אמר שלא
 שהיתה זכר ל' אמר אז כי כתבנו כישר בעצם שלם »מה

אמר הטוב ברצונו עתה אך שאלתה את לתת אליו צריכה

3 אלשיך ץ

נ תרגום
 עור רד( : קדמוי:זל1תפ נ^ל ארוס ליה לאב^שא היכול י$א ת;אנ ואף ן1בידה ^הין

 א.ההר: למשהיאבע;דת ק?ן יה חולמןנלא1ןא’מטר טלקא עמיה?םיני טמללין לקאנון
 א?1י3 אוף לאשהר מ׳לקא ואמר )ב( : טלקו^א אסהר ■עם ?למשהי 'ווהקוז מ??א:)א('.של ז

 קעוהיך ומה ליך ך.היסב טלקרצא אמהר שאלתך מה ךחמךא'’: מ!#מיא ה^א'

 החום קולגות דקאים מקקדשיא קית למנגי’ להור ליך אתננה טלכותא קלגות עד $פילו

 אוליכי מכם כלט;5ול ולטוביה לגשם’ בשבועה .קימית דהיקדין ליך אהן לא ©לכרתי

 שטיא י2כל .עץהא !ת אקתר עקפת )גץ :ותתעבר מלכרתא ונתקן בךיך דריוש ד־ט־קי _עד
מללא קדם:זןאין. רלןא מל;א .קדק׳ך כסטין איש^חית אין נאמרת' עלקתא' אההר ואתינת

משה ציך
 לב בשיס זה מעין יאמר או . כמדובר כמאליה וחנתן

 לשן אמר ובבקשה לך ואו׳ נתינה בשאלה אומר אל
 המכין אפשר הנה אמר כי והוא לך אמר ולא עשיה

 תתייחס הוא עצמך על אס זולתך מל או עצמך על הוא
 שאלתך מה ועכ״א לבקשה תתייחס זולתך על ואם לשאלה
 תהיה אפשר דבר איזה ואו׳ כמתמיה המלכה אהחר

 כי לעצמך לך שתכחן שתצטרך מלכה היותך אחר שאלתך
 אל הניגע על הוא ואס בו שאת מגדר למעלה אין

 על מש״כ משיה שצריך ותעש זה על בקשתך ומה הזולח мр !;л> им! ג^!7ג1 יקר גו רעש בר7 »סו
 נפשי לי חנחן ואמרה השיבה ועד״ז עצמך אל הנוגע אסתר עס בסוד עמד אשר יהרן אז למען רגליו

:בבקשתי הזולת על שהוא ועמי בשאלתי
 היא שאס אמרח הנה .וגו׳ המלכה אסתר ותען

 תנחן אס כי גבול לה אין קלה שהיא שאלה
 לא בקשה שצריך גדול דבר שהיא בקשה ואס כלה לי

 , בקשה גס שאלה לי והנה המלכות חצי עד רק חנחן
 ׳ הב׳ ועל המלך בעיניך חן מצאתי אס אמרה הא׳ ועל

 נפשי לי תנחן האחד ופירשה טוב המלך על ואם אמרה
 והשנית המלך בקיניך חן מצאתי אס על שחוזר בשאלתי
 והענין .בבקשתי ועמי הוא טוב המלך על ואם שאמרתי

 גס ומה עצמו מתיר חבוש אין הלא בלבה אמרה כי
 . ואח״כ בשאלתי חחלה נפשי לי הנהן עכ׳יא אחריס את

 י חשידותיה הוראת עוד בבקשתי ועמי לסירה חון שאהיה
 לא כי עצמה מעל עמה על בקשתה גדלה כי והוא
 נפשי לי תנחן אמרה כאשר בבקשתי עמי ונפש אמר׳
 בלבד הנפש לי חן עצמי אל הנוגע על אמרה כי והוא

 את עמי על אך נפשי לי חנתן וזהו שפחה שאשאר נס
 ולא בבקשתי ועמי זהו חורין בני גה שיהיו מבקש׳ אני הכל

 הוא כבר שהיה מה הלא שאלה זו מה וש״ת בלבד נפשס
 ושאלי שלי ואינכם לך אתן ומה נעשתה המכירה הנה כי
 לומר וגומר נמכרנו כי לז״א אחס לו כי המן מאת נא

 על עלה ולא נמכרנו ועמי אני הלא כי בטל המכר הלא
 ידעת לא כי במכר הנכללת אשתך את למכור דעתך

 את ולא אותי לא מכרת לא ידעת ואלו אנכי יהודית כי
 הצר אין כי רבה אונא' יש כי ב׳ .טעות מקח נמצא עמי
 המסיס מהפסד לו כבא הנזק כנגד למלך ומועיל שיה

 נמכרט לעבדיס ואלו שאמרתי מה יאמר או .וארנוניו׳
 תתמה אל מבקשת אני חירותם גס ועכשיו החרשתי

 ולא ולשפתו׳ לעבדים ננכ־נו אלו שותקת שהייתי מה כי
 אתה הלא כי הוא אך העבדות על מקפדת היות מבלתי

 נזק כשיעור שוה הצר אין הלא כי בודאי מתקן היית
כדי כי מעבדיו ,לא שפחה אשתו שתהיה למלך המגיע

□ק
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 ועפוי נמכינו'אני כי י בבקשתי: ו.עמי נפשי'בשאלתי לי תנתן

 ההדשאי נמכרט ולשפחות לכבדים ואלו ולאבד להרוג להשמיד
 ויאמר אחש־רוש הפלך ויאמר ה :המלך כנזק שוה הצר אין כי

 לעשות לכו אשר־מלאו ל!וא ואי־זה זה הוא מי המלכה לאסתר

 נבעת והמן הזה הרע המן ואויב צך ^אייש אסתר ותאמר י :כן
 אלי ממשתהה"] בחמתו כןםזוהמלך ׳ :והמלכה המלך מלפני

ראה כי המלכה ,על־־נפשו'מאסתר לבקש עמד והמן הביתן גנת
רש״י

 ינחן . ועמי :ומולדתי עמי על הריגה גזירת שגזרת באדר עשר בשלשה אהרג שלא .נפשי לי תנתן )ג( ז
 בנזק שוה הצר אין כי )ד( :וגו׳ וראיתי איכל איננה כי לך איפכת מה וא״ת יהרגו שלא בבקשתי לי
 וקבל ולשפתית לעבדיה אותה מכור לומר לו ליה הנאתך אמר רדף שאילו המלך בנזק חושש איננו .המלך

 . המלכה לאסתר ויאמר אחשירוש המלך ויאמר )ה( :וזרעה הה לעבדים לך להיות אותם המיה או הממין
ע״י עמת מדבר היה בתחלה זה של ומדרשו למדרש אלא אינו פעמים שני ויאמר ויאמר שנא' מקום כל

חכמים שפתי
מנוה בדיוקו להורות וגו׳ כתב לכן דקרא מסיפיה דיוקו עיקר רש״י גס וכו׳ ולכוכבים לעפר נמשלת זו אומה

משה אלשיד משאת
 השתומם ע״כ ועשי אני לימר בה החילה ט״כ כי העיקר
 אל כק־רא אחשירוש ואמר ענה ובתמיהתו חדא כשעה

 פשית אתה האה אתה איפה איה ו עצג אל ואימר עצמי
 המלך ויאשר וזהו אשתך את שמכרת הזה הדבר את

 לאסתר ויאשר אליה לדבר היתל שנתעירר ואחר אחשורוש
 שאלה דרך לה ואמר עצמו עם דבר כה עד כי השלכה

 המלך ויאמר הנכין והוא יאמר או .וגו׳ זה היא מי
 אמרת ולא נמכרט כי אמרח מאשר הלא לו' אחשורוש

 עמך ואת אותך למכור כיון שהמוכר יורה נלקחנו כי
 שמכרך הוא אחשורוש ואומר כמתמיה אחשורוש לה ועכ״א

 ויאמר וזהו בכך חושדתו שהיתה בכעס והיה עמך ואת
 ובראותו לכך שכיון הוא אחשורוש לומר אחשורוש המלך

 אין אס לאסתר ויאמר דעתו נחה אז הן אמרה לא כי
 הוא שלפנינו זה הוא האם הוא מי כלומר זה הוא מי אד

 הקונה הנה לו׳ הוא זה ואי ואמר וחזר ,ושתק המן
 איזה לי ואמרי דבריך פרשי וע״כ לפניך מונחים כשוכר
 מהיות יבצר א יל והוא אני רק פה אין כי הוא משנינו

 כן לעשות לבו מלאו אשר הוא איזה נא אמרי ממט א׳
 לך חלילה אסתר ותאמר ענתה אז המלכה את למכור
 איש מל רק כוונתי לא אך הזה הרע הדבר מעשות

 .ליש׳ ואויב המלך בנזק שוה אינו כי לך צר ואויב צר
 שקנה ראה כי הוא כן נעשות לבו שמלאו מה יאמר או

 שגדל נמשך ושתי את הצרו ע״י כי צר היותו ט״י מפלה
 מבגחן שהצילתו מי מלכה ידו שעל ,באומ המלך אותו

 הוא לבו שמלאו מה לומר צר איש וזהו וחרש
 אנשים ככל ומעלה חשיבות חואר שהוא איש היותי

 כן ועל ושתי את צר בהיותו זה תואר שקיה שבמקרא
 וגס ואויב צר איש וזכו גט איב גס נפשה

הרע המן וזהו ראש נעשה לישראל אייב היותי
אל גדל הרע המן היותו ידי שעג לומר כזה

 פטם בשום זה נזק סיבל היית ולא נמרץ וקצף בזיון
 החרשתי וע'כ זה נזק כשיעור ממנו תועלת לך שאין

 להרוג להשמיד היא שהמוכר עתה חך תתקן אתה כי
 כאשר ־גש יו ולא עיבר שעף היא בכללם שאהרג גס

 מבקשת אני עתה וע״כ ,בהתמדה בחיים שפחה בהיותי
 כי היא שהחרשתי שאמרתי מה יאמר או . הכל על

 למלך הבא בנזק שיה הצר אין לגמרי שנמכרנו עתה
 היה אלו מש״כ בהם יד לשלוח שבקש בפרעה כאשר

 כך ובין כך בין כי חוזק לא שאפשר ולשפחות לעבדים
 זר כמו לך יראה אל יאמר או .לך היינו עבדים
 אין כי דע הלא כי במכירה לקטת המן דימה שאותי

 הלא כי להזיקך כשירצה המלך בנזק ומועיל שוה הצר
 מבגחן נצלח שע״י לך קרה כאשר מצרה תנצל ידי על

 המלך בנזק שוה שאיני הצורר הצר בראותי ע"כ וחרש
 מעכב מלפניו מסולק יהיה למען עמי בכלל לסלקני רוצה

 זכותי כן ותרש מבגחן נצלת ע״י כאשר כי שחושש הזיקו
:ממנו לינצל נם לך חנן חכמתי או מזלי או
 אחשורוש המלך ויאמר או׳ יקשה הנה וגי׳. המלך ויאמר

 לאסתר ויאמר ואומר וחוזר אמר מה ,או ואינו
 וגם וגו' לאסתר אחשירוש המלך ויאמר יאמר ומה־אוי

 זה ואי זה הוא מי אומר ועוד מיותרת אחשורוש מלח
 הוא מי יאמר ומהראוי ומשולש שנוי מנין הוא כי הוא

 תקפתו כ״כ האם ועוד .כן לעשות לבו מלאו אשר זה
 אשר והדת המכירה ן ענ שכח ימים ,ג בעוד כי שכחה
 לשתות ישבו והמן המלך ואפר הגירה בשושן נתנה

 זה היא מי ואו׳ *,המתמיה מן הוא ועתה משמחתם
 השחם מן כי מענייני למד דבר הוא והלא וגו׳ הוא ואיזה

 . סמוכים לדרוש והי״ל הדבר היה ההוא המכר טל
 אני נמכרנו כי אסתר מאמר תמה כן ראה הוא אמנם

הי׳ ושעלי׳ א.תו את למכור במכיר׳ שכיון שיורה וטפי



נא תרגום
דכעל ידו' ?ן _עטי ופורקן בשאגתי ה^5ד ידוי מן גפשי שזיב לי י.הב00 שפיר לארעא  

לאה/קטלא {הלא^יץ? )שלאל בית ?עטי; ^א טגן אזדבננא ארוס ד(‘)’: י0ש;5 ך־^יוז  
גז;קא:א3 ומחא מימין ליתיטעקקא' ארום שסקית אזמ^א ולאטותן לעבריין ואלילי ולהובלא'  

היא אסר יבאיבין יין היא טן א$5טל רל.אסס מלניאיאחשוךושואטר ואטר )ה(’ דטלבא:  

קאזמעי ;בלא ואמרת  а) : כיין למעבד לקביה אמלליטה דיי ומרודא וח^א הץי^א גבלא  
דמלכי^א אקטלא לסלבש בעא דין ויוי^א רט^ך בבית ברמעזא למקטלך דיעא דללא ובעיל  

מגף ולמ:ב ף י ול?וררא כישיה .על ךרה?א מגילא ולאחי/א לך דיי □רקןא .על ולמרכב'  

דא^א; י1אדו: צקקא למרדכי' קראזי ההוא יאסעביד שטןא טין מלרצא יאססקפת טלכור/א  
יהו^ן בר מפיבושת ביר מילה בר אלה בר .בעגה בר שטידע בר 'שמעי 'ברי ,יאיר בר  

$ר שחלים בר אפיה בר בכורת בר ץרור בר אביאל בר ק*ש בר טל;א ^איל בר  
>’ בר פיסח בר פנואל בר 'שפט,יה בר .עמיהוד בר אליאל בר טי;אל בר ששון כר הזי  

בי !כלי,ה בר שמרי בר א?§על בר זבד בר בר"מ^א .ירוחם בר ןרובעל בר מלוך  

י.ץחק בר בר.יעקב בגי,מין בר גרא בר גוזא' בר עזא בר שחו־לא בר ם1חש’ בר רמות  
אשב/עטים .ולישן לימצלביה בעא הלין ביש השן 'ד^בא ובעיל טע;קא גברא אברהם בר  

לעסרתי בטי,ן טלאבין ..עסרסי והא וחזא "עינוי .ית ז_קף: 'וטל;א גז( : ומלכ^א מל^א קדם;ז מן  
ל^תא ואזל דסטלא טמשסיה קםברתחיהזבכן גו^ה בג^א די אלט,א ,קטיעין’ ולש, בנוי  

אירים עלבתא מאבסל נ?שיה .על’ ם;קא לטסיבע ,קש ודישן לין היא קזה לטחטי גואה*

אל משאת
 הזה אומרה הוא וזה עתה לו אשר גדולתו מצב אל

 . ירפה ולא אחז ברשעתו כן על גדולתו שידוע לומר
 הוא אהה באומרו המלך מאמר אל לב בשום יאמר או

 מרז״ל ידוע הלא כי והיא כן לעשות לבו מלאו אשר
 והרשע ברשותו לבו הצדיק כי לרשע צדיק שבין ההפרש

 רק אינו כך שעשה מי אחשורוש אמר לבו ברשית הוא
 את לב ישיח שלא לבו ברשות שהוא רשע היותו מפאת

 ראה ולא ממנו נפתה לב חאות ולעשות יקרנו אשר
 והשיאו מלאו שלבו לנו מלחו אשר וזהו ידבר בנפשו כי

 לבו ברשות שהוא הרשע כדרך הזה הרע הדבר לעשות
 תכיר מפפילתו הלא כ• זה על תתמה אל אסתר ותאמר

 גס כי והוא ואויב צר איש הוא הלא כי לבו זדון אש
 אותו שנאתו תופר חויבו אח הרוג אחרי האכזרי האיש

 הזה והאיש כן אחרי לו אויב יהיה ולא חמתו ותשתכך
 הצרה פועל צר היותו שאחר ואויב צר הוא כי ראית הלא
 להרוג להשמיד תנו א קנה הלא כי אויב הוא עדין

 לאבד אח״כ שרוצה אויב נשאר עדיין ההריגה ואחר
 אשר תוארו זה וא״כ לבוז השלל זולת האברים חת גס

 בה״א הרע ליקרא הראוי שהוא הזה הרט המן יתואר
 לבו מלאו וע״כ מאד הוא ומר רע כי בייחוד הידוע
 הוא אך לרמתו שתהיה לבי אל נתן ולא כן לעשות
 יענה שלא מדטת נבער האס וש״ת לבו ברשות שהוא
 לבי על עלתה ולא יהודית היא אשר ידעתי לא ויאמר

 את ידע לא הוא גס כי אליו ישמע המלך וגס לקנותה
תגיד לא אשר עליה צוה מרדכי כי מולדתה ואת עמה

מגילת
 שאמרה מה על מוסב .המלך בנזק שוה הצי אין כי )ד( ן

 ע״ז המלך שיסכים יריאה היתה .וגז׳ לענדים חילו
 הצר אין כי אמרה לזה לישראל מאוד שונא שהוא מיזדעה

 ישראל נמנרו אילי כמחריש ג״כ היתה שהיא לומר . זגז׳
כעצמי הנר רק ויק( אלא כלשון משמש )כי ולשפחות לעבדים

5 אלשיך ץ

משה שיך

 והמן אומר כ ע" עושה אסתר מרדכי מאמר ואת
 נסתתמו כן על כי לומר והמלכה המלך מלשני נבעת

: טענותיו
 אומר אחד לכ לשים ראוי .וגו׳ בחמתו קם והמלך

 וידוע בחמה קם יאמר היה ומהראוי בחמתו
 גנת אל הלך למה ב׳ .זולתו של ולא היתה שחמתו
 איך א״כ ממנו חמתו להסיר שבקש היא אם הביתן

 נהפוך והלא המלך מאת הרעה אליו כלתה ,כ המן ראה
 הוא ואם הולך היה חמתו לשכך אדרבה כי הוא

 ולא חשב כי יאמר א״כ וטעה דרכו הבין לא שהמן
 אליו כלתה כי והכיר ראה בעין עין כי שיורה ראה כי

 מאת הרפה כלתה כאשר איך ג' .המלך מאת הרעה
 אליו שכלתה מכ״ש כי המלכה מאח לבקש הלך המלך
 על נפש ומרת המכורה היא כי המלכה מאת הרעה
 לומר לבו אל נתן לא המלך איך ד׳ .עמה ועל נפשה

 היחס יהודית כי ידע לח והוא המן יומת זאת על למה
 עמה את אסתר הגידה לא למלך גס הנה כי לקנותה

 או׳ ה׳ .ואשם ידע לא כי יתכן ואיך הזה היום עד
 מיותר הוא היין משתה בית אל אומר כי וגו׳ שב והמלך

 שם היה אשר המקים אל רק צידקת שיבה אין כי
 קנאת כי מהנראה כי לכבוש הגס או׳ ו׳ .בראשונה

 לשון שהוא לכבוש אסר למה וא״כ בו בערה גכר חמת
 לו היה מה חרבונה ויאמר אומר ז׳ .עביות כבוש
 מהראוי כי הק הנה גס אומר ח' .כה עד דבר שלא

 כי ידע המלך כאילו ידבר ולא עשה ען הנה גס יאמר׳

סתרים
 מה כי המלך בנזק בזה תועלת לי אין כי כן עושה הי׳ לא

 ניזוק יהי׳ שהמלך ולשפחות לעבדים נייכרין שיהיו בצע
 אין למלך כמו תועלת לשון הוא ושוה קיימין יהיו והישראל

 שיזיק כלום הצר אצל שזה זה דבר אין כלומר להניחם שוה
: בזה המלך



ז אסתר ' 51
 הניתן טגגת עב והמלך מ :המלך מאת החך, אלץ כי־כלתה
 אקתר^נליה אשל .על־המטה ננל והמן הלץ מישתה ן אל־בית

 מפי שא הדבר בבית .עמי את־המלבה לכבויש הגם הבלך ויי^מ־י

 ל§ט מן־הםרים־ם אחד הלבונה מאמר " :חפו המן ופני לך6ה
 למךךכיאשרךבר־טוב.על־ המן אעל;עעה גם'הנךרהןץ המלך
 תלהו המלך האמר אמה המשים גבה בביתהאין עמר המלך

 וחמת לטךדכי אישר־־-הבין על־־־הגיץ את־האן דתלו י :ןגליו

: עבבח המלך
רש״י

 והשנאה ע הרעה ממרה . כלתה כי )ז( :בעצמו הוא עמה דבר היא מלכים שממשפחח שידע עכשיו שליח
 על בסעידה לישב היה דרכן .עליה אשחר אשר המשה •על :דחפו המלאך פ .נפל והמן )ח( :והנקמה

 תימה לשין .לכטש הגם : המשתה לבני וכסף זהב ממות הספר בראש שנא׳ כמו המעות גבי על צדן
עשה; אחרת רעה גס . המן הנה גס )ש( :הארז ונכבשה כב( לב )במדבר כמו בחזקה לאנוס לכבוש הוא

:המות מסם המלך שהציל המלך של אוהבו לתלות העז שהכין

חכמים שפתי
 “הרע ::גמרה ידע נמה ועוד הרעה זה כל שאומר לו עפו מהרעה ואח״כק״ג נגמרה כלאה של פירש > : ארו״כ שכתב
 ניפל. והמן £ : נקמה ני ויענה ־ישנאהו ההנאה נגמרה כלומר והנקמה השנאה לכ״פ כאמת אירע כאשר עוד נו ירע דלמא

ונגנאך.מפילונ. טקיך רוצה תמיד נופל והולך עושה נ׳ משמע נופל ופירש״י דמגיל׳ נפ׳ק אית׳ והכי דוחפי המנאך לכ״פ מנעיל נשל

משה אלשיד משאת

 י׳ • בביתו שעשאו הודיעו למה ס' .למרדכי עז עשה
 גבוה שהוא השיעור הודיעי וגס מיותר שהוא עימד או׳

 שנראה המלך על סוב דבר אשר או' י״א .אמה ג׳
 נפש הציל אשר יאמר ומהראוי מרדכי מסשה על מדקל
 שיורה סוב דבר. אשר לא אך זה בל׳ וטוצא המלך
 גדולת בתער מיקל שהוא שנראה בעלמא דביר שהיה

 ב' שככה המלך וחמת על ארז״ל הנה אמנם .הסבתו
 להרוג שבקש על וא' ושתי הטגת על אחד למה ■שטכות

 הזרג• חמת שכך לא כי מיהא ננקיס הנה אסתר את
 ועד הפן סל בלבו שומה היתה כ״א המן ע״י ושתי את
 כשבט אשר דרכים לקצת גס ומה בו חמתו היתה כה
 משה אשר עליו רע כי המוטס בו בערה וחמתו סל

 תי שתיק לו היתה סוב שוב כי מות שערי עד שהביאה
 כשיך על כתבנו וכן .לה תחשכ לצניעות כי מדבורו

 שעברה על חמתו כשיך כי וכו׳ ושתי את זכר וכו׳ חמת
 עשתה אשר ואת היתה מאד חשובה כי אותה זכר צוויו

 ונבא• .כדין שלא מות עלי.ה נגזר ואשר היה צטעות ט
 לא אסתר דברי את המלך ע בשמ כי אופר הענין אל

 עלתה לא ט אני יודע לומר לחזור דיט לדון ממנו יבצר
 ליהידית לא הלא כי מכירה 5 אסתר אח לכלול לט על

 אשתר מעשה ראה הנה אך אמת שענת והיא חשבה
 חמתו ותתעורר ידו על העולם מן ושתי הליכת וסכר
 אתה באומרו סאתו תתמלא קצף ובשצף עליו בלבו .אשר
 ולשעמיך לו לחמר יוכלו הלא ל זאת מל לו אבקש זנות

 של חמתו בזוכרו ע״כ למימר איכא מאי בושתי

«Г הניתן גינת אל נפשו במר רקם לבו עד עס ושתי 

6 אלשיך ן

 ומשם מושתת היה שם ט עליה צמר שס אשר מקים
 ושם לעשות שה כדת לחכמים נאמר ושם אחרה שלח

 באו׳ פיתתה וקירב המן הוא ממוכן בליעל איש נקרא
 הוכרח שע״כ השרים כל על כ״א וכו׳ המלך על לא

 השרים כבוד לב על שם בלתי יראה בל להודות המלך
 וזהו היו שם העדינות שרי כי לעיניהם עליהם שפיתה
 שהיתה לו הידוע בחמתו שהוא בחמתו קש והמלך
 להתאבל הביתן גנת אל הלך וע״כ ושתי דבר » בקרבו

 זכות לו לבקש או הנחם לבלתי אבודה במקום עליה
 מלכת ראה כי מאשתר נפשו סל לבקש עמד והפן ע״כ

 המלך מאת הרפה אליו כלתה כי הביתן גנת אל המלך
 ההוא במקיס אשתו על נפשו עליו ותשוח חכור זכור כ•

 ההוא המקים כי גפשו על לבקש המן שם ילך ואיך
 חמתו אש להבעיר ואדרבה להתפש עין למזכיר לו יהיה
 אני הנה לה לאפר אסתר עם עמד ע״כ שם הלך עליו

 וגס ושתי מיתת гк גורם בהיותי מלכותך השיבותי
 היית יהידית כי ידעתי לא כי לקנותן הלך לבי לא עתה

 לבו הכאיב שאחר הביתן מגנת בא וזה מדבר ועידזה
 משתה מקים אל שב רפתה מקום הטתן בגנת שתי ס

 את המן קנות אליו נגלה שם כי המקים הוא היין
 וירא מהקודמות יגיט על זאת להישיףיטן להריגה אשתו
 לומר וגו׳ לכבוש הגס אמר אז וגו׳ המפה על המן והנה
 קנוחך ביום לשפתה המלכה את לקנות כוונתך גש האם

 אך הוא כספך כי החרשתי זה על הנה היהודים את
 ♦אמר או שיעיר לה אין זו רעה כי בתמיה בבית ספי

באס בקנייה דעתך היה הסלכה את לכבוש הגם

לכבשס



בם תרגום
 לנית גואה מגנ.תא ;רוץזיה ו^ארצב )ח( : ©ךןא מ^ות א^קקת״עלוהי ארום חוא

 ..צלי’ גהין וה?ן: טלקא וח?א עאזר#י ו^יןן ית לחף טלאכא גנריאל ולא ךרולרא טשת;א

 לעיכוב אלהן הק!ן אתא לא ןקו^א כם5 הא ואלר טלכא והוד! עלה; אסהר די ךר;^א
 ד3«’ל?’אית סה ינו ולי^גיא ואומיא _ע^יא ןל >יען קניתא ^רי אנא ד3’א?5על עם

 חד חלבונא ואמר >ט( ילתא: אהחפיאו לק׳מן )אפר לסל^א מפומיה נפקי פיהגקא ןייה

 ?גץ ט?א דסלל ?ללכי נת למץלב ה?ן זמן די .קיהא וץא’רם3 מלקא קדםזר^יא. מן
 שפיר מל?א ל’אין_ע כען רזמן ית*55 קאםץ"קי?א וקא ל1מ.קט א^הזיב .ירוי ’.ועל ט־קא

 ץליבר .אזילו מל^א ואמר’ אמין ס?שין דומיה ,עלוהי ?תמחי ותקיף גיסיה ?ן’ אע יתנפח

• • • • • 1 .* : אשתליכת דטלקא ןלתחא ?ךמי’ל ויזמן .על..קי?א ק!?ן _ית ושליבו 0> :הי1ןתיה,על

משה אלש*ך משאת
 עמי גם לעשות יכול היה זה הנה קנאה ט לכבשה

 אליה ליגש זאת מעשותו אך כלו׳ הוא כספו כי בבית
 הלא והנה בלבו זמה כי רק זה אין מהבית חוץ עודני

 נטלו מות שאימת בעת בדעתו זה יהיה נחשב זר במו
 שהדבר למה אלא לב שמו לא לפניו שהיושבים אלא עליו
 חפו המן פני ומיד סברא היתה שלא גס המלך מפי יצא

 כי מלך פני יראה בל פניו וחסו דיט עמר כבר כאלו
 הוציא לא חסו המן שסני גם והנה חיים מלך פני באור
 מסתפק היה שעדין נבוך היה כי והוא להמיתו מפיו המלך

 שכתבע במה גם ומה המן היה המלכה מות חפץ אס
 מלמות להנצל סבה היה המן כי המלך בלב היה כי למעלה

 ניצול שע״י למלכות אסתר ביאת שגלגל וחרש בגיזן ע״י
 אם כמסתפק ראיתיך הנס ויאמר חרבונה בא ע״כ

 כי להמיתה לקנותה המן מצודה פירש המלכה על גם
 שאמרת עתה וגס ושתי את בזכור רק כעסת לא ע״כ
 הספק על להורגו מילין מסיך הוצאת לא לכבוש הגס
 המיחך חפץ כי לך. דע אך לך סוב נתגלגל ידו שעל וגס
 המלכה את גם כי ראיה לך הנה כי תתמה ואל היה

 אשר העץ גס הלא כי המל־ בחיי קץ וגס להרוג דמה
 על רק עשה אותו משנאתו לא למרדכי עצמו ע״י משה
 להגיד מרדכי בא שלא שגם המלך על טוב דבר אשר

 שעדין באוסן לאסתר שהגיד כ״א וחרש בגחן על לך
 לא אס הסועל אל המלך הצלת תבא שלא אסשר היה

 דבר מציאות על אעס״כ למלך מגדת אסתר היתה
 אשר שאסתר כ״ש וא״כ המיתו ביקש המלך מל טוב

 חפץ כי כוס תעבור שעליה ממות והצילו למלך הגידה
 את גס לומר וגו׳ העץ הנה גס וז״א הוא המלך מות

 שמבקש כמו טוב דבר אשר על להמית בקש מרדכי
 להמית שבקש מה שאם שכתבנו כמו אסתר את להמית

 לו הוא קנוי כבר יהודי אשר על היה מרדט אח
 ואם ישראל המון ככל הט כי השאר בכלל וישמידהו

 הרסו ולא עומד העץ עוד למה לו משתחוה שאינו טל
 ביקרו חפץ המלך אשר איש הוא שמרדכי ראותו אחרי

 שאס ב׳ טענה ועוד טומד וז״א נסשו ממות הצילו מל
 ומשתחויס כורעים שיהיו שצוה המלך מצות עוברו על הוא

 בביתו עשאו ולמה העמים לכל גלוי עץ על יתלנו להמן
 המלך על סוב דברו על לו חרה כי כ״א זה אין אך

 בנשף נפשו כאריה לטרוף ביתו וקרב בהחבא עשה וע״כ
 המן בבית זז״א דבר למלך יודע לא אשר יום ערב5

7 אלשיך ץ

 לא הוא המלך חויב בלב המן כי לומר כוונתו ולהיות
 מה כי לומר המן הנה רק ,וגו עשה מן הנה אמר

 מש״כ המלך על סוב שדבר על זו כונה על היה שעשה
 נראה שהיה עשה סן הנה הודעה דרך מדבר היה אס

 שהיה אמר שמסברא אלא כיוון העץ מציאות שלהודיע
 אעיקרא וש״ת עיקר עשה מזה ע״כ סוב שדבר על

 ולא העץ עשה שלמרדכי יגיד מי כי סירכא דדינא
 לעשות רוחו על טלה מה כי אמה ,נ גבוה לז״א לזולתו

 נוי לכל כן נעשה שלא ,סליא והוא אמה נ׳ גבוה עץ
 גדול חכס ט לו יוכל שלא שליראתו כ״א זה אין אך

 לעומתו סומאה כחות נ׳ שצירף כנ״ל נתחכם ע״כ הוא
 אחרונה ואות שבמרדכי ראשונה שאות שמו על עשה גם

 המלך כשמוע טומאתו כחות ,בנ הכניעו למען ,נ עולים
 מרדכי של שמו אותיות שאדרבה עליו תלוהו אמר כן

 חרבונה בדברי כי גס ומה חמישיו ואת המן את יכניעו
 אדרבה בחיים נפשו השם שהוא דמה אשר כי ראה
 יוחן איפה א״כ הצלתו הגורס להרוג מבקש היה הוא

 אליהו הוא חרבונה כי ארז״ל והנה בטוב רע חמורחו
 אמרו נחשב זר כמו והלא הסריסים סן כא' שנדמה

 אחד כ״א היה אליהו לא כי שיורה הסריסים מן אחד
 אומרו בזה לדקדק אחשוב אך ממש המלך מסריסי

 אשר חרבונה ויאמר יאמר אך מיותר שהוא המלך לפני
 המלך לפני כי ,כלו המלך לפני הסריסים מן אחד הוא

 הסריסים מן אחד הוא לעינים הרואה אדם שהוא במה
 שנדמה מה רק רואה המלך אין כי ה׳ לפני לא אך

 בזה שדקדק מי ושמעתי הסריסים ק כאחד לפניו
 באלף ולא תיבה בסוף בה״א הוא פה שנזכר שחרבונה
 הטיבו וע״כ המלך סריסי בין למעלה הנזכר כחרבונה

 אחריו לבא ואפשר זה כראי זה ראי לא כי דברו אשר
 לחמשה •רמז חמשה שהיא הה״א כי דבריו את ולמלא

:שבאליהו אותיות
 אשר אומר כי לעיל כחבט הנה .וגו׳ המן את ויתלו

 הכנה עשה כי הוא עשה אשר אמר ולא הכין
 העץ בעשיית חשב אשר במחשבתו מרדני את להכניע

 וסוסו שמו שראש סי את להכניע טומאתו כחות נ' לצרף
 זכאי אס המל; עכ״א חרבונה לו רמז כאשר נ׳ עולה
 ההוא הטן בו ישלוט לבל כחותיו לו יעמדו בדינו הוא

 על המן את ויחלו ואז נראה למען עליו תלוהו עכ״ס
 וחמת ועי״כ למרדט כשפיו בהנעת הכין אשר העץ

המלך



ח אסתר 52
 את־״בית המילה לאסתר מ(1אח?סור המלך נתן ההוא ביום א ח

אסתר כי־הגידה לפניהפויך היהודייםומררכ/בא צרך המן
מהאן ה?ןביר אומר את־־טבזגתו המלך ויסר ־ : הוא־־לה מה

רש״י י׳ יתיר
 :הרעה עצתו התקיים שלא .המן רעת את להעכיר )ג( : לה קלוב הוא איך . לה הוא מה )א( ח

משה אלשיך משאת

 הללו שכיכות ב׳ על רז״ל נחלקו והנה .שככה המלך
 אחשורוש של ואחד הב״ס של חמתו אחד דאמרי איכא

 וע״ד אסתר של ואחד ושתי של אחד דאמרי ואיכא
 על אחשורוש חמת היו רבות חימות הנה כי אפשר הפשט

 מהן ולמעלה ישראל צרת על ואסתר מרדכי וחמת נשיו
 את שויתלו אם כי אמר עמו דבר על הקב״ה חמת
 יתברך לפניו היא ששמחה למרדכי הכין אשר העץ על המן

 שרשתו בהיות גם ומה הצדיק והצלת הרשעים אבדן
 תחתיו רשע ויבא נחלץ מצרה וצדיק תלכדהו סמן אשר
 תחתיו המן ניחן כי מרדכי חמת שוך ראוי היה מזה וגס
 חמת זה כל עם כי אמר דודו בת אסתר חמת וק

 ואסתר מרדכי וחמת ה׳ חמת לא אך שככה לבדו המלך
 היה המלך לב עם כי והוא ישראל גאולת הגמר עד

 מרדכי את זולתי לאבדם היהודים על המן אגרות לקיים
 מהמן המלך חפץ היה יותר כי מחז״ל והוא ואסתר

 ויהיה התל ובעל החריץ בעל כמשל ישראל אה לאבד
 לא אס לעלות לו א״א מממלק שהוא המן כי הפפן

 שהי׳ גס ופ״כ קם זה נופל כשזה כי ישראל בנפילת
 היה שלא ושפל עמוק חריץ לו היה עדיין במעל׳ המן
 עמו שפלות חריץ למלאות יכול היה ולא מעל׳ עמו לכל
 יעלה ואז ושפלות בחריץ ישראל את שיחן ידי סל לא אס

 כמו ומכשול כחל לפפו יש׳ היו אחשורוש אך ופמו הוא
 מהנזקת כיתה ישראל שמלכות בירושלים שפנה לו שכתבו
 הפלך על בטוח ישראל לב היה לא עדיין ופ״כ וכו׳ מלכין
 רשיעא דהמן משלן ובמדרש .מהשחית חמתו שישיב
 אמר קינו את הים ושטף היס שפת פל שקיננה לציפור

 מה ים ויבשה יבשה הים את שאעש׳ עד משם זז איפ
 עפר ונוטל היבשה אל ושופך בפיו מהים מים נופל פשה

 גביו מל לו ועמד חברו בא לים ומשליך היבשה מן
 אחה במה סוף סוף מזלא וטמיע גדא ביש לו ואמר

 אני שבעולם שוטה אי הרשע להמן הב״ה א״ל כך יכול
 ויאמר שנאמר יכולתי ולא כביכול להשמיד׳ אמרתי

 להרוג להשמיד אמרת ואתה וגו׳ משה לולי להשמיד׳
 לשזבא דאינון רישיהון חלף מסור' רישך חייך ולאבד

 המשל ענין מה לב לשים וראוי :פ״כ לצליב' ואת
 שנשא במה איך וגס המן בענין פרטיו יצדקו ואיך הזה

 בנמשל אמ׳ גביו על ועמד חבירו בא באומר לחברי המשל
 לו לחבר הב״ה יתייחס הדרך באיזה הקב״ה א״ל כך

 טעם טוב לתת באו המה כי אומר אמנם .חלילה
 בשמים דין גזר ונחתם ומריט פשענו אנחנו כ״א ודעת

 ביד כגרזן היה הלא המן עלינו גזר ואשר ממעל
 נ״נ כענין ידו טל בנו נלחמו השמים מן כי בו החוצב
 וכן ירושלים את והחרב לך בישא עבדא הב״ה שא״ל

8 אלשיך ץ

 כליה נהחייבו כי פושה היה אשר היה ית׳ רצונו המן
 לצדקה הלא ממט ה׳ אף חרון בשוב איסה וא״כ למקום
 המן מחשבת הסשרים את השיב אשר יתברך לו תחשב

 ייהפך להשיב אין וגומר נכתב אשר שכתב היות עס
 במה ששנו אויבי את גס לתלות אך לחיים ממות לנו

 משל פכ״א הצלתנו על מוסיף הלז התהפכות אל זכינו
 אחד בדבר פעמים ג׳ הנה כי לומר וכו׳ רשיפא דהמן
 כי על בנו יה׳ רציני לעשות לא כי רשיעא המן שהיה

 ישראל עשה מאשר להתנקם עושה היה כ״א .לו ימאנו
 הים שפת על שקיננה צפור וזהו שאול בימי עמלק את

 מושבותיהם שפת על הנגב בארן יושב עמלק היה כי שהוא
 לים כמיס זכיות המלאים ליס הנמשליס ישראל של

 פמלק מושב כל הוא הקן את ושעף שאול ובא מכסים
 שבשפת גל כשטף קצתם כ״א ישראל כל ע״י היה ולא
 הנן בעל הצפור ונשאר הים שבשפת קן השופף הים

 וזרעו מלכם אנג אש שאול השאיר כי שהוא קייס
 ישראל מכל להתנקם אגי זרע הוא אשר המן בקש
 שלא הצפור כמשל קנו שמפו אשר מקצתם כלבד ולא
 הים כל על אלא הים שבשפת הגל על כיפש היה

 מהים יפשה כי שאמר והוא ים והיבשה יבשה שיעשנו
 מה ים יעשה עמלק שהם ומהיבשה יבשה ישראל שהם
 עמלקים שיהיו הים למי יקרא כי וכוונתו בהפך שהוא

 כדרך וישפפם ישראל שיהיו האיץ סר על וישפכם
 להשמידם נזר אשר גזרתו והיא ביבשה לשפיף הים
 ואת ים היבשה אש שיעשה אמר וזה הנזכר עמלק ע״י

 מיס נופל שהיה אומר והוא עשה שפח ועיד יבשה הים
 לים ומשליך מיבשה עפר ומפל ליבשה ומשליך הים מן

 ומוליכס ישראל את ומפתה צד בפיו שהיה והוא
 של זכותם יבש למפן אחשורוש של מסעודתו ליהנות
 והוא ליס ומשליך היבשה מן עפר נופל וז״א ישראל

 ניסל היה וכן הפסידה אל קבצס שהמן במדרש מז״ל
 באומר פיו מאמר הוא ליבשה ומשליך היס מן מים

 ישראל בזכות דופי נותן שהיה עס מכל שונות ודחיהם
 שזכיוש באומר עמלקיס הם היובש למקום ושופך ודתם

 עמלק ושל סוביס לא אשר חוקים היו ודתיהם ישראל
 אחד רעות שתים בידו נמצא מהם המיביס דתות כס

 שנית יתברך רצינו לעשות ולא בלבו היה שלנקום
 * האמת בדת דופי נותן בפיו ישראל את מחטיא שהיה

 שלא ומכופלת כפולה ברעה שהתאכזר שלישית עוד
 להרוג וגס להשמיד כ״א להשמידם בגזור דעתו נחה
 שפוך עד מאד לו חרה יתברך הוא ע״כ ולאבד וגס

 להשמידם ואמרתי הכל אדון אני הנה באומר עליו חמתי
 זכיות מהם יבצר לא כי יכולתי לא וכביכול בלבד

להגין



נג תרגום
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 משה אלשיך משאת

 שעל חייך ולאבד להרוג להשמיד אמרח ואתה ללגין
 ואת לשזבא דאינון רישיהון חלף מסור' רישך אלה שלש

 כ״א אצילס בלבד לא אלה מעשיך שע״י לומר לצליבא
 כפרתם ותהיה עונוחם תשא כי לצליבא ואת לשזבא מינון

 לפניו ישראל חביבין כ״כ אס וש״ת החתם אדם שאתן
 מות שערי עד שהביאם המן ביד הניחם למה יתברך

 בסל לשון למתק ט״כ מידו לפדותם כן אחרי שהוצרך
 גביו על וממד חבירו בא באומר הדבר תיקן המאמר
 אחר כי הרשע להמן לויהקב״ה אמר כך אמר ובנמשל
 הקב״ה בנמשל יהיה איך המן אל משל הוא שהצפור

 אך . חלילה הצפור אצל צפור של כחברו המן אצל
 הוא שנם למה לחבר מתייחס מה בצד כי לומר הוא

 כי לו חטאו כי על ישראל בצרת מסכים היה יתברך
 : למו ורפא ושב הרעה על ניחם רחמיו שברוב אס

ביום אומר ענין מה לב לשים ראוי .וגו׳ ההוא ביום
 את לאסתר המלך ויתן יאמר ומהראוי ההוא

 האס המן בית לה יוסיף ומה יתן מה ועוד המן בית
 ועוד מלכה מהיות׳ עוד לה ומה חסרה היתה בתים

 אחרי ועתה היהודים צורר קראהו לא המן בחיי כי
 ענין מה וגם היהודים צורר המן בית על אמר מוחו

 אשר שהוא הודיענו למה וגם למרדכי שנתן הטבעת
 מרדכי את לשים אסתר ענין היה ומה מהמן העביר

 הקודם פסוק בסוף כתבנו הנה אמנם .המן בית על
 וחמת עולם של מלכו חמת לא אך שככה הלך וחמת

 הטהרו לא עדיין כי ישראל צרת על ואסתר מרדכי
 להרוג להשמיד וגו' המלך בשם נכתב אשר מכתב

 ית׳ הוא ישגיח שבחו ממכון עד להשיב ואין וגו׳
 עודנו המלך גס כי המן מחשבת הספרים את להשיב
 לא כי להשניא לא די ופרס מדי כדת בגזרתו מחזיק

 המלך לפני ותדבר אסתר שותוסף עד מדעתו שב
 המלך חפן וכל לו ותתחנן ותבך רגליו לפני ותפיל

 אסתר את להציל רק היה לא המן את שברו אשר ביוה
 מכללות לינצל המלכות כדת לא אשר הגזרה הפכת מתוך

 לאסתר אחשורוש המלך נתן ההוא ביוס וזהו הגזרה
 אסתר שהיא למה הלא כי לומר המן בית את המלכה
 מלכה בהיותה כי דבר לה ינתן צריך היה לא המלכה

 שהיה למה אך המן בבית לה חפן ומה שלה הכל
 מוראת המפיל המן תליית יוס הוא ההוא ביום

 ביתו את לה ויתן הוסיף אז אויביהם על היהודים
 היהודים צורר עדיין להיותו הוא הלא כן עשה ולמה

 שנתלה גם כי להורות היהודים את צרר אשר אמר ולא
 עומדת וגזרתו נאבד הוא כי היהודים צורר עודנו

 בטבעת ונחתם נכתב אשר כתב כל כי למדי כדת
 בקרב איננה היא כי להורות יע״כ להשיב אין המלך

 נהפוך כי לומר המן בית את לה נתן הגזרה צרת
 בכלל היתה ולא היתה גבירתו כי תירשנו היא כי הוא

 שנתבטל על לא המלך לפני בא שמרדכי מה וכן המכר
9 אלשיך ז

 4אם כי המלך לפני בא וע״כ היהודים על המן גזרת
 לפני שבא ומה הגזרה בכלל היהודי מרדכי עודנו
 לה הוא מה אסתר הגידה כי על רק היה לא המלך

 העביר אשר טבעתו את המלך ויסר כן שאחרי אלא
 במרדכי הרשעים ישלחו לא למען למרדכי ויתנה מהמן

 המן שררת העביר אחשודוש המלך באומרם ידיהם
 להמן היהודים את מכר ידו שעל והטבעת למרדכי

 בו חזר כי להורות רק זה אין למרדכי נתנו הנה
 היה לא עדיין והנה אותו שזיכה במה מרדכי לגבי

 בית על מרדכי את אסתר ותשס ע״כ מפורסם הדבר
 כי בשושן הנמצאים העם לכל גלוי שיתפרסם המן
 על המן את השליט ואשר המלך בעיני מרדכי גדול

 כי הדבר נהפך הנה מרדכי שבכללם היהודים כל
 אסתר כוונה אפשר עוד :המן בית על מרדכי ישלוט
 היהודים את הציל למען המן בית על מרדכי בשום
 ומדינה מדינה ועיר עיר בכל כי כנ״ל בשושן אשר

 לא אך הזה ליום עתידים להיות רק בגלוי דת ניתן לא
 המדינות לשרי המגיעים בספרים אם כי להשמיד
 להשמידם דת ניתן בשושן אך מועד יום עד בהסתר
 אלקים מתת הפול למען ע״כ הנ״ל הטעם מן בפירוש

 את בשום פרסום עשתה בשושן אשר הגויס כל על
 לבלתי בלבם מורך תת למען המן בית על מרדכי

 כי נבוכה שושן והעיר על למז״ל גס ומה התקומם
 אומר בשושן אשר היהודים על התקוממו הגזרה מעת
 למשז״ל והנה ממונכ׳ ונטול אתכם נחנוק מחר להם

 אבדתי כאשר אסתר שאמרה אבדתי אבדתי וכאשר על
 ועתה אנוסה הייתי כה עד כי ממך אבדתי וגומר
 אחשורוש של מחיקו עומדת היתה מתחלה כי והוא ברצון

 היא הלכה מאז אך מרדכי של בחיקו ויושבת וטובלת
 ולא ברצון כהולכת היתה כי לו נאסרה המלך אל

 הוא מה הוא אסתר שהנידה מה יאמר ובזה כאנוסה
 שהיתה מה לא אך דודה היותה רק לה שאין עתה לה
 כהנא בר אבא רבי ובגמרא :בעלה שהיה מתחל׳ לו

 לפניו שטוב לאדם מהכא פרשתא להא פתחא לה פתח
 ולחוטא הצדיק מרדכי זה ושמחה ודעת חכמה נתן
 לפני לטוב לתת המן זה ולכנוס לאסוף ענין נתן

 את אסתר ותשס דכתיב ואסתר מרדכי זה האלהיס
 ראה מה לב לשים וראוי .ע״כ המן בית על מרדכי
 גס השמחה כי ועוד והמן מרדכי על זה פסוק לדרוש

 גם כי ועוד לבדו למרדכי ולא היתה היהודים לכל
 ודעת חכמה רק הזכיר לא ולמה למרדכי היחה הבונה

 אומר ואח״כ מרדכי על פי׳ לפניו שטוב לאדם למה ועוד
 אך ואסתר מרדכי על פירש האלהיס לפני לטוב לתת
 לפניו שטוב שלמי יאמר איך בכתוב לו הוקשה הנה
 טובים הם וכמה כמה והלא ושמחה ודעת חכמה נתן

 טובים אינן וכמה שמחה להם ניתן ולא ♦תברך לפניו
שמחה אין הלא כי ועוד וחכמה ודעת שמחה להם ויש

מסוג



ח אסתר 53

 רתוסף נ :המן .על־בית את־מרדכי אסתר ותשם למרדכי חתנה
 רגלו/תבךותתחגך^ לפני ותפל” הפולך :לפני ותדבר אסתר

 .על־־ ח׳מב אשך מחשבאו’ ואת האגגי המן את-רעת' להעביר
 אפאר ותקם הזהב שרבט את לאקאר המלך ויושט י י: היהודים

 חן ?אם־מצאתי טוב אם־על־המלך ותאמר9" המלך: ותעמהלפני

 את־ בעירו.יכתבלהשיב וטיבהאני לפרהבולך הדבר וכשר לפניו
 את־ לאבד כתב אשר האגצי בן־המדתא המן מח׳שבת הספרים
 וראיתי אוכל אשכח כי י :המלך בבל־־מדינות אשר היהודיים

מולדתי: באבדן וראיתי אוכל ואיככה את־״עטי ברעהאשרץמצא

פשה אלשיך משאת

 נתן ואז בתשובה ישראל את ומשיב שב צועק העיר ודעת חכמה יאמר צודק היה ויותר וחכמה דעת »סוג
 למרק עוותתס שתקן אחר לישראל קודם שמחה לו סן וכונסי׳ אוספים אין חועאים כמה ועוד ותבונה

 מענה ועוד אשמתם למרק המן צרת על בצומות עונס גזר ע״כ האלהיס לפני לטוב ניתן אין יאספו ואם
 נעשה היה מתחלה כ״א וגו׳ נתן ולחוטא כי והוא ב' חכמה ניתן לזה כי ידבר והמן מרדכי על כ■ אומר
 אסיפת כל תבא מתגלגל היה לא למרדכי וגדולה יקר ואח״ב לשון ע' יודעי ידי על וחרש בגתן עצת להבין
 מרדכי אח״כ ואומר .ואסתר מרדכי לידי המן הון נעשה אשר כל את ידע מרדכי כי והוא דעת לו ניתן
 לטוב באומר למעלה כי הוא בלבד מרדכי ולא ואסתר בשמים נעשה אשר ידע אליהו שע״י ז״ל מאמרם והוא
 אומר שאס לו היקשה ועתה מרדכי על אמר לפניו ע״י שהוא הדבר ויתקן יתפלל אליו שלח מרע״ה ואשר

 לטוב באומרו הנרמז מרדכי הוא האלהיס לפני לשוב ישראל לכל קודס שמחה לו ניתנה כן וע״י תשובה
 הטוב שעל וידוע לו לתת והל״ל האריך למה לפניו יעשה ככה לפניו וקראו העיר ברחוב שהרכיבוהו

 נותן למעלה נזכר שלא למה הוא אך ידבר הנז׳ לפניו שמצא למחז״ל גס ומה רב הון כנס והמן .וגו׳ לאיש
 לטוב ואפר חזר ע״כ לו נחנה והיא לאסתר אם כי שנתן האלהים לפני לשוב לתת זה וכל נ״נ אוצרות

 וצדקת טובה כי אסתר את לרבות שהוא האלהיס לפני שהוקשה הענין ויהיה וגו׳ המן בית את אחשורוש המלך
 יבצר לא כי האדם לפני ולא האלהים לפני היתה ההוא הכבוד לקבל ראוי מרדכי היה או ימנע לא לו

ומסתכנ׳ לאחשורוש נשוא׳ בחיר׳ ברצון כי אדם מבני לפניו וקראו העיר ברחוב שהרכיבוהו נתכבד אפר
שבל דעת ללמדו רבי בא יתכן עוד עמה[. בעד הוסיף עד ראוי היה לא או .וגו׳ לאיש יעשה ככה
תלויין העה״ז וכבוד טובות כי ,לו איש לב על יעלה יתברך הוא גלגל לא למה מתחלה אס כן אחרי וכוח
שוה איננו זה כל כי בהשתדלות או אדם בחכמת הדבר ויבוקש למרדכי ותרש נגחן דבר נודע מאז

 נתן לפניו לטוב וז״א יתברך והשגחתו רצונו בלעדי גמולו לו ישלמו מאז יתברך הוא גלגל לא למה וימצא
 יתברך לפניו לסוב הלא כי יח׳ הכל׳מאתו כי לו חכמה יערב לא כי לישראל טוב אז והיה ההוא הכבוד לכובד
 ואם וחרש בנתן את להבין מרדכי הוא חכמה נתן ולהכתיב ישראל על להשטין לבו אל המן כן אחרי

 יקר לו נעשה לא למה החכמה ע״י יושג’ וגדולה היקר מרדכי פחד יפיל כי ולאבד להרוג להשמיד עליהם
 עד חכמתו לו שוה לא אך חכמתו ע״י מיד וגדולה היהודים על לבו שת לא עתה גם הלא כי עליו

 נעשה אשר כל את שידע דעת ג״כ הש״י לו שנתן ישתחוה ולא יכרע שלא מרדכי כעס על לא אס לאבדם
 היקר שהיא ושמחה ואח״כ בתשובה ישראל את והחזיר וגו׳ לבדו במרדכי יד לשלוח בעיניו ויבז כן שעל
 החכמה אין כי להורות חכמה מצא מאז ולא וגדולה יותן לא אז גם למרדכי ראוי ההוא הכבוד אין ואס

 נתן ולחוטא הלא כי ההשתדלות לא וגם העיקר היא אורה ליהודי© ויהי יחד ישראל כל גאולת בא עד לו
 א' מתווכחים לב׳ שקרה מה והוא וכו׳ ולכנוס לאסוף אמר א׳ על מקודם ולא עמהם הוא גס ישמח ושמחה

 שהכל אמר ושכנגדו בהשתדלות תלויה שהצלח׳ אמר וחרש בנתן עצת להבין חכמה נתן לפניו לטוב כי
 ולקט האילן לראש ועלה הזה הא׳ בא השמים מן הצדיק מרדכי וז״א ההוא הכבוד כל אל ראוי היה ומאז

 לחבירו ואמר בידו והביאה בראשיתה בתאנה ביכורה אחד ענוביס ב' היו אך לו ראוי היה בצדקתו כי
 יגעתי אני כי בהשתדלות תלוי הכל כי נא ראה צרור עונס והיה לישראל מיצר המן היה לא שא״כ

 כן ולא ואוכלנה זו תאנה ביכורה ללקוט והשתדלתי הוא לו נתן כן על ונתקן מתמרק בלתי שכמם על
הבכורה ותפיל עמו מדבר עודנו במקומך שישבת אתה ברחוב ויצא נעשה אשר את שידע דעת תחלה ♦חברך

עידו 10 אלשיך ן



גד תרגום
 אסהר ואוסיפת :ךהןון גףסיוה: ןסך;ן_על רב ךךני9 יה אסהר לגזויאת לטרדני הלמ

 ד!?ין ניישת יה לבטלא ליה ופייסת ניאת5ו רגליי קדם:ז ו;פלת טל"ויא קדם:ז וסללת
 תיגדא י_ת לאסתר מלקא )אושיט )ד( :יהודאין .על השיב לי !מימיה מת לאגג .יחוס דטץ

 אשנהית )אין שפיר מל?א אין_על ואטכת >ה< :סל$א קךם:ץוקטת אסהר ןאזל,קפת ךךהיא
 );שים טלקא עקד כעינוי קךטוי;ץאןא .ו^בתא טלקא קרם;ז’פהגןןא )תקין קרטוהי;זךך^זין

 להוציא נתב די אגג !חום ךטן מטי^א ך^ן'נר !מימי פעק;א ת?בנין קטתך. למנתב טעם

 בהישו^א למחטי לסוקרא אכול אינידין ארוס’ס :’ל'?לבי'עליא?5 ךי' ?ל/יהולאין' ית
־ !לדוהי לניסת ריינדון כעידן ולסחמי למתעתיא אמי נפינלין * .עמי נה התירן די

משה אלישיד משאת
I

 אין כי הנה ואמר ואכלה ונטלה חבירו בא מידו
 אכלתי ואני השתדלת אתה הנה כי מועיל השתדלות

 ולכניס לאסוף עיניו נתן המן הנה כי הזה הדבר ק
 ולחוטא הכתוב שאמר הוא וזה אכלוהו ואסתר ומרדכי

 האלהים לפני לטוב לתת המן זה ולכנוס לאסוף נתן
 ז״ל אבא רבי דברי ממוצא ותנה .ואסתר מרדכי זה

 ואומר המן בית את לאסתר המלך נתן אומר כי למדנו
 מציאת על לא המן בית על מרדכי את אסתר ותשס

 וכנס אסף אשר הון כל על גס אס כי ידבר הבתים
 נתן ההוא ביום אומר ענין ,נפ אפשר ובזה המן
 לאסתר המלך שנתן שמה לבנו על יעלה שלא לומר וגו'
 וחרש בגתן ע״י ממות נפשו את הציל אשר על היה

 היה המן כי חשב יען דבר לה עשה לא ההוא בזמן כי
 המלך אל אסתר תלקח סיבת הוא כי הכבוד לכל ראוי

 על נפשו ממות והצילה מרדכי בשם למלך שאמרה
 אך כנ״ל ההם הדברים אחר המן את המלך נדל כן

 וגדולה יקר איזה המלך אמר כי דבר געשה לא לאסתר
 שאמר עתה אך מלכה מהיותה יותר לאסתר •עשה

 עשה המלד על טוב מרדכי שדבר על שאדרבה חרבונה
 את גדנתי אשר איפה כן אס אמר אז בביתו הען לו

 מרדכי את וכן ביתו את לה ואתן לאסתר נעשה המן
 את ויסר לפניו הביאה המלך על טוב דבר אשר

 החפץ הוא כי על לו ויתנה מהמן העביר אשר טבעתו
 כן לא כי אמר מיתתו החפץ את יורש המלך מיי

 בית את לאסתר המלך נתן ההוא שביום מה רק הוא
 וקשה היהודים צורר המן היות על רק היה לא המן

 נתן ולהורות ביהודים ידו שלח אשר על למלך לו
 תלה שאותו מה שאס לומר לאסתר והונו ביתו כל את
 למלך ממונו היה המלך אל הנוגע על רק היה לא

 ההוא ביום אך למלכות שממונם מלכות הרוגי ככל
 כי להורות המן בית אח לאסתר ויתן דרכו את כינה

 היהודים צורר היה אשר על הרגו אליה הנוגע על
 מה וכן לו אשר לה תהיה כן על אסתר היתה שבכללם

 המלך על טוב שדבר על לא המלך לפני בא שומרדכי
 ויסר ולמענה לה הוא מה אסתר הגידה כי על כ״א

 ישראל נפש מבקשי מיד אוחו הציל למען וגו׳ המלך
 היהודים על נכתב אשר האף בספרי המחזיקים
:למעלה כמדובר וגו׳ אסתר ותשם ואז לאבדם

 פעולותיה ד׳ אל לב לשים ראוי . וכו׳ אסתר מתוסף
אומר וכן ותתחנן זתבך והפול ותדבר אלה
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 ומחשבתו רעתו הלא כי השב אשר מחשבתו ואת
 הספרים בהכתיב עשה פועל גס כי ועוד הן אחד
 אם בקשה אופני בד׳ והן מחשבה אל ייחסנו ואיך

 הדבר וכשר לפניו חן מצאתי ואם טוב המלך על
 הספרים את להשיב או׳ ועוד .בעיניו אני וטובה

 נכתב אשר כתב כי ידעה לא האם לשאול תקשה איך
 והלא לאבד כתב אשר אומר ועוד להשיב אין וגומר

 ועוד ולאבד להרוג להשמיד גס כ״א כתב בלב׳ זו לא
 כל על כי ידע לא מי המלך מדינות בכל אפר אומר

 ואמר כפל זה מה ועוד הדבר היה המלך מדינות
 השנוי זה ומה פעמים זה וראיתי אוכל איככה

 אמר' ובשני עמי את ימצא אשר ברעה אמר׳ שבא׳
 חשב לא מתחלה המן הנה אמנם .מולדתי באבדן

 כי לאבדם יכתב המלך אל אמר כה כי לאבדם רק
 רצונו לעשות טוב המלך לב את ראה כן שאחר אם

 מצא ואז ך בעינ כטוב בו לעפות והעם באומר והותר
 ולאבד להרוג להשמיד והכתיב הרעה וכלה מקום
 לאבד© באו׳ היולי ל׳ אמר כי למעלה מאמרנו והוא

 ממון אבוד על או נפשות אבוד על לפרשו שאפשר
 אז בעיניו הטוב בכל המלך השליטו אשר ובראו׳
 תועיל לא פן יראה אסתר והנה כרצונו העדיף

 תרי או הרעים ממשפטיו אחד להסיר רק בקשתה
 כי גס או שלשתן מעמד לבטל לא אך תלתא מגו

 הוא ולאבד להרוג להשמיד שהוא הכתב לבטל יודה
 הראשונה מחשבתו ישאיר לפחות כתב אשר רעתו

 נכסים איבוד לפחות לאבדם שהוא המלך אל דבר אשר
 לומר ותתחנן ותבך רגליו לפני ותפול ותדבר ע״כ

 ענינים ג׳ שהם שנכתב מה על ראשונות השלשה
 לו ותתחנן שעליה הד׳ ועל ולאבד להרוג להשמיד

 לפחות שהוא לאבדם שהיתה הא׳ המחשבה על הוא
 אליו המן מאמר לקיים המלך יאמר בל נכסים אבדן
 שפי׳ וזהו הוא גס אותה להעביר לו ותתחנן ע״כ

 אשל רעתו שהוא האגגי המן רעת את להעבי׳ ואמר
 ואת ראשונות השלש על והוא ככתבו לעשות הרשיע

 המחשבה ענין הוא היהודים על חשב אשר מחשבתו
 רחמיו נכמרו אז לאבדם יכתב למלך שאמר ראשונה

 חן מציאת סימן שהוא וגו׳ שרביט את ויושט
 וגס וחיה וגו׳ המלך לו יושיע מאשר לבד כענין
 לפג♦ ותעמוד ותקס אז הארן מעל שתקום לה לרמוז
להטיב לבו שנהפך ппЬ הן בלבה אמרה אז המלך

 על



ח אסתר " 54
 הנה היהודי ולמרדכי המלכה לאסתר אחשו־רש המלך ויאמר ז

 1יך אשר־שלה _על ?גל־ה^ץ תלו ואתו לאסתר נתתי בית־המן

 בשש בעיניכם כטוב על־־היהודים כתבך ואתם " :ביהודיים
 בזטס־המלך אשר־נכתב כי־?תב המלך בטבעת וחתמו המלך'

 ב?גת■ ספךי־המלןר ויקראו ט להשיב: אץ המלך בטבעת ונחתום
הכתב בוי ועשרים בשלושה סיון י הוא־־חךש השלי׳שי בחרש ההיא

ч -1 т . .. .1т . И Р . □ • ’ : ־ V ־

 והפחות ואל־האח?זךךפנים אל־היהודים מרדכי ככל־אשר־צוה
 קרינה ומאה ועשרים שבע ועד־בוש מהדו 1 אשר המדינות ושרי

 ככתבם ואל־היהולים בלשנו ועםז ו?גם ככתבה ומדינה מדינה
 המלך בטבעת ויחתים אחשוריוש המלך ויבתבבשם י :■וכלשונם

 בני האה'שך»רנים הרכש רכבי בסוסים הרצים מד ספרים וישלח
 להקהל בכל־עיר־ועיר ואשר ליהודים המלך נתן אשר •א : ה־ימכים

 ומדינה עם את־כל־חיל ולאבד 'להרג להשמיד על־נפישם ולעמד
** • : ־צ •• Т V ” - ; ;־1־ • : ־ : Т ־: Г- □ '1:־

רש״י לדינא ונ׳י׳מ כוי״ו ולהרג כ׳י *נש״ס י׳ יתיר
 לפיכך הוא שפאתי הכל יאמינו שתאמרו מה וכל בכס חסן שאני רואים הכל צ ומעתה .וגו׳ המן בית הנה )ז(
 ולעשות להשיבו נאה אין . להשיב אין )ח( :בעיניכם כשוב אחרים ספרים כתבו אלא להעגם אתם צריכים אין

 סיסים רוכבי .הרצים ביד )י( :הדבור הוא .כלשונו : שלה באותיות . ככתבה )ש( : בזיוף המלך כתב
 בראשונות נכתב כאשר . לבוז ושללם )יא( :לרו! הממהרים גמלים מין . האחשתרניס :לרון להם שצרה

חבמים שפתי
 מעתה פירש לכך . לשאלתה משוכה זה ואין המן כית הנה השיב והוא המן מחשכות להפר כקשה היא ליה דקשה צ

:וכו׳ רואים הכל

 משת אלשיך משאת

 יצוה כי וגס אעשה מה אך התחננתי אשר ידי על
 כתב כי יסכון לא ביהודים יד ישלחו שלא עתה
 יאמר פן ב' ועוד יתבעל לא וגו׳ בפס נכתב אפר

 המלכות חצי עד בקשתך מה אמרתי הלא המלך
 המלכות מחצי שהוא ב״ה בנין תשאל פן שהיא וארז״ל
 היהודים גזרת להשיב ג״כ יאמר אפשר ועד״ז והלאה

 על אם ותאמר שבה ע״כ בלבד המלכות הצי שעד
 החנה מיני ד' שהם וגו׳ הן מצאתי ואם עוב המלך
 להרוג להשמיד המן רעת על ג׳ דברים הד׳ לכלול

 לאבדם שהוא חשב אפר מחשבתו על ואחד ולאבד
 הספרים את להשיב יכתב מאליו הדבר יתבמל ולמען

 ב׳ כי והוא למעלה שהכרחנו הקדמתנו ע״פ והוא
 הומיות בראש דת לינתן אחד נכתבו כתבים מיני
 עתידים להיות רק היה לא ובהם העמיס לכל גלוי

 הפריס אל ספרים ב' היה מה על ידעו ולא הזה ליום
 להצניעם ,וגו להשמיד מפורש כתב ומדינה עיר שבכל

 על להודיעם קריה להמון להראותם מועד עת עד
 בלבה אמרה כי והוא הענין אל ונבא .נועדו מה

 יהקס מלכא די וקייס אסר כל די ופרס למדי דת הלא
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 אחשורוש אבי המדי בדריוש שנאמר כדבר להשניא לא
 שאתה תכתוב ולא איפה זאת עשה אמרה ע״כ הלזה
 לא די ופרס למדי ודת לבוז תהיה פן ממאמרך חיזר

 ששלחת הספרים אליך להשיב לשרים כתוב כ״א העדי
 מת על לשאול קריה המון בבא מועד ובעת אליהם

 בהם כתוב אפר הספרים ימצאו לא היעוד היה
 יערימו הפריס כי מאליה הצלה וחבא הגזרה ביאור

 למלך ואץ בספרים כחוב שהיה מה גלות לבלתי סוד
 הספרים רק מוזרה הגזרה אין כי בדבר כבוד העדר

 הספרים את להשיב וז״א בהם היה אפר נודע לא אשר
 אשר בלבד לא כי ואמר המלך השיב זה ועל וגו׳

 להשיב אין אף כ״א לשנותו אין המלך בפס נכתב
 ונמרה בו שכתוב מה נתפרסם שלא גם עצמו הכתב

 לה יאמר לבל המלך מדינות בכל אשר ותאמר מאמרה
 היהודים לכל לא אך ותעש המלכות חצי עד המלך
 המלך מדינות בכל אשר עכ״א והלאה המלכות שמחצי
 לאבדם רק אמרה לא המלך אל פבדברה ולהיות

 מרס פן חשפה ע״כ וגו' להשמיד הכתיב שהמן אלא
איזה נכתב אולי וגו׳ להשמיד לכתוב המן ימלך

סשר



נד תרגום
 לאססר י^גית יז?ן בית קיא יהודאי למרדכי ל^א5 רלא?# אס^ור^ מל?א נאמר מ

 ב;ץ כתובו סיהיבו }אתון >ח< : כיהודאי ידיה או^ייט די’ בגין' "קיקא _על צליבי אוקיות
 אדום ל©ל?א לכיטוס^א ב,עןקחא וסטימו דעל?א מימרא בשום בעיביכל שפיר בד יהודאין

 יתיב לא רמלריא דסטרקיתא ב.עזקי£א ומסתתם רטל?א מימרא בשום רטתנתיב קאזפם

 עסהין3 ?ויון ירח הוא תליתי 'ב!ךהא ההיא 'בעילאי ךמל?א ואתקריאולבלריןי’)ט( תיקני:
 )הערכין אסטרטילוסין ולנה יהוראין עת מרכבי פקיד רי כקל ואיבתיב בידי יוטין ותל^א

 ו^כע .שהרץ לטאה פו# _ו_עד ריא ה;תא דמן פלכ;א _ער רטתמ^ן'ארכוקין ורברקנין
 כתבהון בירוחם .יהודאין ולגת לי^ניה רממלל ו_עטא:גע;ןא: כר^קהא ברו^ם ופלקא פלקא פלבין

 סטוקתא בקקת ואכתתם אהעורוש ךט.ל;א מימךיא בשום' ואבתב >י'< ז לישגיהוין’ ובממלל

 דאתנטילו .ר?כין .ערטוליגי רבסא ורכבי סוסןן רהטי דךדזטנין בידא פטקין ושלח דסליגיא

 קחא’ בקל די ;עאז5ל ליהודאי מלקא דיהב )יא( :ן1תל,יה’ ף5 פסת ואתקערו מחול״יהון

.צקא חילות קל !ת ולהוקדא ולקולא לשיצאה שיהון?4 ית ול_ק;מא לאתבגשא ויקריא

 משה אלשיך ־ משאת

 אל כמאמרו בלבד לאבדם מהמקומות לאהד. ספר
 להשמיד שבהם הספרים להשיב יכתב אס וע״כ המלך

 המן מהשבת עכ״א לאבדם בהס אשר ישיבו לא וגו׳
 וגו׳ להשמיד בהם אשר וכ״ש הראשונה מחשבחו היא
 מלבו בדה אשר וגו׳ להשמיד שהיתה המן רעת ועל

 ולבל וגו' אשר ברעה וראיתי אוכל איככה כי אמרה
 וגו׳ להשמיד הכתיב אשר כרעתו לא המלך יאמר

 כי בלבד לאבדם שהוא אלי דבר אשר כמחשבתו רק
 ואיכפה אמר לזה הגזרה תתקיים עמו שהסכמתי בזה

 רוחך על יעלה אל יאמר או .וגו׳ . וראיתי אוכל
 הצלת כי איפה דע כי אלי נוגעת עמי צרת שאין

 עמי בהצלת תלויות אבי בית היא ומולדתי עצמי
 החרש אם כי אליה מרדכי מאמר והוא ידי על

 רעת קיצר כי למעלה מאמרנו והוא וגו׳ תחרישי
 שהשאיר אביה אבי שאול צואר על תלוי היה המן
 יצא אשר בשפחה זוהמה והשיל אחת לילה אגג את

 ישראל יגאלו ידך על אס מרדכי לה עכ״א המן משם
 והצלה ריוח הזאת בעת החרישי אס אך בעדו תכפרי

ידך על ולא זולתך ידי על אחר ממקום להם יעמוד '

מגלת
 יקשה בכאן גם .חיל כל אח ולאבד להרוג להשמיד )יא( דן

 אל ולבא .הכתב פתשגן זה מה וגס . לשונות השלשה
 רשעים על .א׳ .ענינים כ׳ על נאמר אובד כי נאמר הטנין

 האובדים ובאו שנאמר כמו מעוה״ב אכודין שהן גמורים
 עניים על נאמר וגם ה׳ המעשה בשם וכמש״ל אשור מארן

 מעוה״ז כאבודים שהן עד בצער ומסובלים מעונים שהן
 עצמו הספיק נא המן והנה .וגו׳ לאובד פכר חנו כדכת־ב
 או לכלותם רק ישראל של שללם להפקיר ממינם בלקיחת
 לא קיימין שישראל זמן כל כי יודע הי׳ כי דתם להעביר

 במה הי׳ וכוונתו קיימת חקותם ועדיין ומלכותו הוא יכון
 להשמיד בפתשגן פי׳ ולזה דתם לאבד היינו לאבדם שאמר

 ומרדכי אסתר אבל וכמש״ל דתו לאבד או להרוג דהיינו דחם
 להרוג להשמיד ואמר .כולם הריגת לבקש יכילין היו לא

 באיבוד או בהריגה העמלקיס דהיינו הצרים להשמיד דהיינו
 לעשות להם לבוז ונשיהם וטפם תחתיהם להכניעם ממונם

 בכתב הנכתב לאבדם תיבת פי■ ולזה .וגו׳ כרצונם בהם
 ע״י מרצונה דתם יאבדו שעי״ז לומר היהודים על המלך

 אדם ושים הצרים של וממונם ובנותיהם נשיהם להם שהפקיר
. בלעם כעצת כולם על שמטים ויהיו בפניהם יעמוד לא
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 תאבדו אביך ובית ואת וע״כ יכופר לא שאול ועון
 מבקשת הנני המלך אל מאמרה יהיה ובזה בעונו
 או יאבדו או ימנע לא כי ידי על עמי הצלת תהיה
 יאבדו אם בגיני תעשה לא אס זולתי ידי על יגאלו

 ואס עמי את ימצא אשר ברעה וראיתי אוכל איככה
 וראיתי אוכל איככה זולתי ידי על וינצלו יאבדו לא

 יעמוד והצלת ריוח מרדכי מאמר והוא מולדתי באבדן
:כמדובר וגו׳ ואת אחר ממקום ליהודים

 מפורשים וגו׳ הרצים ער הנמשכי׳ הפשוקים אלו
:ראשונות אגרות בענין למעלה

 למעלה כתבנו הנה . וגו/ אחשורוש המלך ויאמר
 אשר ראשונות באגרות היו כתבים מיני ב׳ כי

 מדינה ועס עם שרי אל נשתלחו מפרש כתב בהם
 אל שיראוס לאדר י״ג עד אתס למשמרת והיו ומדינה

 עתידים להיות סתם שנחנה הדת פי׳ לדעת הארץ עם
 באומר להשמידם בפי׳ ניתנה הדת בשושן אך הזה ליום
 להכריז לשוב הוכרח בשושן נס וע״כ וגו׳ פתשנן ואת

 כבשאר מאויביהם לינקס פחידיס היהודים להיות
להשמידם שס דת ניחן מאז שאל״כ המלך מדינות

סתרים
 מהם נפקד יהיה שלא ידעו כי לזה חשו לא ואסתר ומרדכי

 הגדולה התשובה ע״י זוהמתן פשקה כבר כי ח״ו לרע איש
 אחר פי׳ נראה עוד . וכמש״ל ברצון התורה וקבלת שעשו

 על כתבו אחשורוש דאמר בהא המפרשים דהקשו הא על
 *ר וגו׳ נכתב אשר כתב כי .וגו׳ בע־ניכש כטוב היהודים

 דלמעלה לפענ״ד נראה לכן . שינה איך להשיב ין שא דכיון
 הי׳ ג״כ הזה כיום עתידים להיות כתוב שהי׳ הדת בגוף
 שהכתב מאחר רק . הזה ליום עתידים היהודים להיות כתוב

 להשמיד כתוב לפתשגן המן שכתב השפרים בשילוח שלמעלה
 להנחן הכתב פתשגן .וגו׳ היהודים הל את ולאבד להרוג

 הזה ליום עתידים להיות העמים לכל גלוי המדינה בכל דת
 תיבת נמשך שבלא״ה היהודים תיבת במגילה השמיע .וגז׳

 המדקדקים כמ״ש הזה הכתוב על גס למעלה הכתוב היהודים
 התיבות בכח נסתרות שהן מחמת במקרא החסרות תיבות שיש

 כמו עמז ואחר עצמי שמושך הנקרא וזהו במקרא הקודמות
 כאילו דהוי לעד תאבד עניים ומקוש אביון ישכח לנצח לא כי

 בא שאזל והנה וכן .לעד תאבד אל עניים ותקוח כתב
 פי׳ המן כי לומר ובא הבקר ביאת אחר שפירושו הבקר אחר

הכחב בגוף שנאמר וזה היהודים להשמיד שהוא בספרים
להיות



ח אסתר 55
 בבל־־מדינות אדוד ביום ע :לבוז ועילם ונעים טף אותם ״הצרים
 תוא־הד־ש ר:ענים;עש לחרשי עשרז בשלובה אהשורוש' המלך
 לבל־ ומדינהבלוי בכל־מדינה דת להנתן הכתב פתשגן ע אדר:

 : מאיביהם להנקם ה|ה ליום ״עתודים היהודיים ולהיות ה£מים

בדבר ודחופים מבוהלים יצאו האחשתרנים הדבש רכבי הרצים יד Т|Т • ן : Т V V т־ |:־ : : Т 1 : ■) :1Т • т <־ : V ’■«־.•
 המלך מלפני 1 יצאז ומרדכי :־״הכירה גישושן נתנה והדת המלך

וארגמן בוץ ותכריך נרולה זהב ועטרת ורזור תכלת מלכות בלבוש

רש״י י קי עתידים י׳ יתיר
 .מנהלים )יד( :מפורש אגרת .פחשגן )ע( :ממון לפס נעשה שלא לכל שהראו ידם אח פלחו לא בבזה והס

:ולהעבירם הראשונים רצים להקדים להם שהיה פנאי לכה היה שלא לפי מהרה לעשות אותם ממכרים
:להתעטף העשוי טליה בוץ מעסה .בוץ ותכריך )טו(

משה _ אלשיך משאת

 כתי לו היה לא אפר החת אשר כחר פאר וגס עיברת
 המ&* בראש מלכות כתר ניחן אשר סיס רק בפיעל
 בהושע כי הקב״ה רצה ע״כ המלך סליו רכב כאשר
 שב אשר מעשיו כח ע״י לבטח ישכין וישראל יהודה
 פרי כל מעין להטעימו המכהו עד ישראל את והשיב

 לו יערב אז כי נחלץ מצרה ישראל בעת מעשיו גודל
 וגס צריהם מיד ישראל תשועת הצמיח סרס מש״כ
 בראשו ממש תפארת ועטרת מתמדת גדולה לו ההיה
 בגדיו קריעת בחלופי אז זכה לא אשר ונס אפר החח
 בגדיהם קרעו זקט ע״י יען למעלה כמאמרגו קרע אשר
 ההפכה מתוך ישראל בצאת עתה אך ישראל שבטי יחד

 באופן ענותו כל חלף לו ניחן הכל את נס לגמרי
 עתה העיר ברחוב שק לבוש צאתו החח ומתמים לס ש

 זהב עטרת פאר תם מלכות בלבוש המלך מלפני יצא
 בגדים קרוע צאתו ותחת מקלה אשר החת גדולה

 כוץ בתכריך יצא הקרעים מחמת בעצם עטיף בלתי
 יתעטף והדר ובהוד אותו הכורך לבוש הוא וארגמן
 בקול צהלה שושן עיר כל גס עתה צעקתו ולעימת
 גס היתה לבו מרירות ולעומת גדולתו על מצהלות

 העיר אל הדבר וביוחכו ושמחה צהלה וזהו שמחה
 להיות נהפך נבוכה שושן והעיר לעומת גס כי עוד כיון

 העיר היתה כי כסשז״ל והוא ושמחה צהלה שושן העיד
 ואומרים ישראל על מתקוממים המו״ג שהיו נבוכה שושן
 ויהפך ממונך ואטול אותך אהרוג מחר ואחד אחד לכל
 העיר ותהי ישראל בגדולת לראות ישמחו שאדרבה ה׳

 בעיני מרדכי חן אה נתן ה׳ כי ושמחה צהלה שושן
 היה והנה נאותו עליזי ויהיו הארץ יושבי העו״ג כל

 צהלה שושן העיר היתה אשר כי לב על לעלות מקום
 לעו״ג לא אך בשובן אשר ליהודים רק היה לא ושמחה

 ואומר קול כמגביה רביע בטעס ליהודים אמר ע״כ
 לכם הים מזה גדול ליהודים כי להם היה בלבד זה לא

:ויקר יששון ושמחה אורה יהוא
■י ליהודים

 חונקים הארץ עס כל שהיו נבוכה פופן המיר היהה
 אותך אהרוג מחר לו ואומרים יפראל איש כל את

 וסכנה שם היו מדיין ועכ׳יז שארז״ל כמו ממנך ואטול
 לא ;ופרה למדי דת כלא לאמר הארץ סם יתקוממו פן

 לישראל דת ניתן ועתה להשמידם הוכרז ואחמול להשניא
 אספר אך בקודם קריה המון ויחזיקו מאויביהם להנקס
 יתקוממו כי קיים וזה זה כי לומר פיהם לבלום

 כה ואס מאויביהם להנקס רפאים והס להשמידם
 ירימו ולא יפראל על רב פס אסיפת יאכפו אולי ייעשו
 כשאר מזה פחד שאין מה חלילה בניפליס ויפלו ראש

 העמיס לכל גלוי דת נהנהן פורש לא כי המלך מדינות
 לא וע״כ וגו׳ להרוג להשמיד בספרים כחוב שהיה מה

 שושן העיר בני יתקוממו לא למען לכן השנוי הרגישו
 כי כארץ עס כל יכירו הוראות המלך עשה

 במה כאחד ההוראה מאוד חפץ שניות באגרות
 המלך בדבר ודחופים מבוהלים יצאו וגו׳ שהרצים
 לא וגס בלבד דחופים כ״א ראשונות באגרות ־משא״כ

 יצאו הרצים כי יושביה שיאו עד בשושן דת נתן
 וגו׳ הרצים וז״א הדח ניחנה ואח״כ ודחופים מבוהלים

 פחד תפול למען המלך משה מיד וגו' נהנה והדת
 הדת כאשר כי והוא בשושן הנמצאים כל על היהודים

: יצא ומרדכי מיד בשושן נתנה
 שהיא למה כי למעלה כתבנו הנה .,וגו יצא זטררכי

 הטעים ע״כ בריה כל שכר מקפח איט ,ית
 ברחוב צאתו ולעומת מעלליו פרי בעה״ז מרדכי אח

 בו לבש ישר מלכות לבוש הביאו שק בלבוש העיר
 ועל בראשו מלכות כתר ניחן ואשר האפר וכעד המלך
 ועל .כמלך עליו רבב אפר בסיס עלה ברגליו צאתו
 אמנם אך וגו׳ לפניו וקראו ומרה גדולה צמקה צעקו

 לו אלה כל ויהיו שמחתו לו ערבה לא כי ספק אין
 רואה היה אשר עת בכל רע לב על בשירים כשר

 לרז״ל גס ומה נושעו לא עדיין כי צרה בקרב ישראל חח
גדולה לו היתה כי לו ועוד ולתעניתו לשקו שב כ•
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נר תרגום
 דסל?« פלגי ב?ל רזד ביו^א )יב( :נען$ה; ושלליהון ו;שין צפלין יקהין לתעיקין א^9י

 דיכת^א דיטגקא )יג\ :כאדר !ךרוא הוא .עפר: הרין לירח יומין "עכר’ בקלת ש1ארו'ש.ור
 ליומא אצימוסין יהוראין ךיהון _עמצ;א ל?ל בריר ו§ל;א ₽ל;א בלל ךי;א ;זרת לאהיהבא

 וסהיפין זריזין נלקו _עךטול;;י ר;£א _על חלניבין ר־וליטנין )יי( :רלגיהון צבעלי לאק^כע לבין

ЭДГФЭ» מל?א .$דם’ן1? ק5נ י’וןןרדנ )טו( :ביר;תא בשושן אקן־יבת דקא ועירת דמלבא 
 לבוקא לביש !תירא ובלבו סגי קלאזבי לביות ושפיר הדי’ כד דההלא ךצלכותא בלבי^א

 ואבנין מרגלין ביה וצקבעין לאופיר טב בלהב שיר ותכל^א כלפ?א מילא דשלכרקא

 לארגון כתי?א לבי^א מגיה לגו שערבא א?1 ’וכרום מ.עקא ’ לביש א’םךבל מן לגו ?זןן'
 .שפרין'גנרי מאה ארבע לכתו^א למיד. והון אזשמי ТО גך?א צ§ר ?ל "עלה לצילין

 למיה פריקייאין מיקי בורליא אבני בארכלהי מ.ק?עין בחלצוידי מחית ורמינא ללב^א
 ?!רזית בחלציה ^לי ?ןאה’ ?הרא’ןס ?!?לגלין רפקהתצין ללה^א במוקדוגין שיהקין בקייה

 גדא "עלה ציר לספ־ךא יגיה .ועל דירושלם _קר^א .עלה: ןצ!ר לכך?א חולית בחולת

 כבאךלה?א כלילא מיינה לע;לא בצבעונין-)עביר ברישיהךציר מחית מדאה ד^חוזאהידא
 לי וליומא אומ;א’_עממ;א ?:ל דירעיין בדהבא’ למקבעין 'מוצפן כלילא מן ול.עץא קקדונא

 כיי ש?!א ארוס ךארעא’_עןןא ?ל ויהזון יה3 .קתאידכקיב למקזקוא יהולי י?ךךכ הוא
 באלטנא ןחלתא עביכין יאזנאס שינקא למלקא קרעא .מן קןללכי רבצבקיה' _ע^ך אקקרי

 סצוצךר>א בידיהון נקטין וגמןא ?לילן ביישייהון КФ עולי^ן בוץא ’בהבלי מולא ;גיד
 וביק׳ה .ית.עבד הדטין ליהודאי ולשרמא' למללכי לשלמא !תון ללא ויל ואמרין ימבךי.זין

 וממרין קאזצךי ?לדכי קךם;ז המלין האזלין ׳ ילייהון רין;פ; ה?ןן ביני ן_עסךא :שתוה ןולי

 'אבונא ה?זן )הדין בלישיהוין לרשי_ע;א ריר.ון;אג ומשלם ליהודאי א;רא דיהב למן וצשבהין

 ואבקר ריבצלוקיה בצומיה קבריה .עטת^א ךךכי9 .;קריה' ועל בעקביה ךאקלחיץ צבשא

 יסור בשיקיא' ג^א' בני .עם למהלכא א1לצלכר י אפשר 'דלית סרניא מן מל;קא צךי.קרזא
 אסקר מתיבא לשניסם מרף נירזגגי שלא .יי 'ברוך' לה ואמר ;^ה וחזא .עינוהי ?!לדכי

 מפיקיה .על חתן ולוו י נ^יא מבגי סגיאיין ואך.ץ שכיב עושה !י מעם .עולי ליה נאמרת

 הקרא פורקנא _על ומשבחין ליהודאי לון דתה פורקנא על ומשבחין ומוז־ין כש;עא ךה?ן

 מל^א קדםזמן. נפק א’צל;ק ומללכי כתיב דל׳גן ההיא בזמנא צליקא' למרדכי ליה דלוה

 .וקלדוא .ואלטגא בוצא מבריך לבא לכלבא יבלילא ומילא קגלא ךמלכוקא בלבו^א

סתרים מגילת
 ביש בנץ א״א כי ידעו הם כי זיק ואסתר מרדכי בעיני מחבבת עיקר כי והכוונה . היהודים והיינו . עתידים להיות

 היהודים שיהיו הס סירבו עמלק זרע מחיית בלתי הבחיר׳ מגכית ותחת העולה. בכל יהוזי שום בלאישאר הי' המן
 עמלק זרע דהיינו מאויביהם להנקס הזה ליום עתידים היו לא היהודים רק . מדינות קכ״ז רק היה לא אחשורוש

 והעיר )טו( ג נצטוו כאבר עמלק זרע במחיית כולם שיראו .וכמש״ל מלכותך מדינות בכל כדכתיב מלכותי החת רק
 ליהודים דאמר בהא לב ל:ים ראוי ושמח׳ צהנה שושן כולם יהיו יא אדר י״ג ביום אולי ירא היה המן »הנה

 רק עליהם שנאמר שישן כעיר הי׳ מאן ח״כ . אורה היתה וממ-לא .צירן לשאר או לסחורה אחרת למלכות שיסעו בביתס
 המנך דבר אשר מקום ובכל דכתיב בזח וגס . ובמחה צהלה בהדת זה ביוה ש־הי׳ מה סרכם לא כך ז כולה יהרגו לא

 כו׳. טוב ויום מבתה ליהודים וששון כמחה כתיב וגו׳ שיהי׳ כדת בגוף הכריז רק . העמיס לכל גלוי שיהיה שניהן
 והנה . ויו״ט למשתה וששון שמה׳ בין יהודים בתיבת שמפסיק עתידה כולם להטת מחויבים שהיהודים העמיס לכל גלוי

 שמחה לפון ענ המשותפים שמות שבין החינוק נבאר מקודם נמקוה אהד יכע שלא שיור שוס בלי תם בב ההוא ביום לעמוד
 . גילה ,עלן .עלז , צהלה »ששון .חדוה .שמחה .שהן הזה וביום אדר י״ג יום על בביתם מוכנים שיהיו רק אחר

 וששון ,והשכל הנפש והנאת הלב שמחת הוא ששמח׳ ונרא' עתידים שיהיו עציהם שנגזר מה הדבר טעה להם יוכרז
 כמוצא אנכי שש בתכליס שנאמר כמו האברים משוש הוא שהוא להם סירב לכשרים י.מן ששלח ובכספרים .הזה ליום
 הוא ויהי חז״ל שאמרו כמו ,שמח לשון וה הדוה . רב שלל ומ״מאךשהדת .ינאבדס ממונם וליטול היהודים להרוג כ?י

 אבל באבילות שנאמר וכמי .שמחה לשין והיה צרה לשון בעצמן ידעין שהיו ליהודים גדול אבל כיה בסתם גתוב
 אומר יחיד שמחת לומר כשרוצה בשמחה כך .לן עשי יחיד כי הוא לטובתם ופלא בביתם כולם שיהיו נצטוו לחנם שלא
 נאמר עלז וה. חד כמו תיבות משני מייכב והוא וה חד לשון על אחבוריש אמי ולזה .נהם ש אחשור משנאה יודעין היו

 מקום אין 1 -השמחה שמחמת עד כ״ב רב כשהכמחה ונחתם נכתב אבר הדת כתב כלעקיר .השניים הספרים שלוח
 עד רבה השמחה שלפעמים הרמב״ס וכמ״ש להחזיקו בלב להשיב שאין אפשר אי הזה ליום עתידים שיהיו המלך גטבעת

 .ממנו רוחו פרח וכמעט שנחלש עד כלל בלב מקום לה באץ דהיינו .בעיניכם כטוב היהודים על לכתוב שתוכלו רק
 אותיות כי דוחקי מלש; והוא . אצן מלשון הוא ועלן המלך בטבעת שנחתם סדת כתב בגוף שנגזר מה לפרש
 דן מלשון הוא דיצה .זסשר״ן אותיות וכן מתהלפי■ אחה״ע טובה איזה בשביל שהוא הזה ליזם היהודים עתידים שיהיו

 .ממנו יזוז שלא עד כ״כ בנב תקוע שהאהבה היינו מידי בי׳ לשוב כולם שילכו להם לצוות כנין לכם לעשות שצריכץ
 כנץ רואיו שהכל נגד כך כל טנולה שהשמת׳ הוא ניצה שיוטב סובה איזה שאר או הבחירה בית לכלות למקומם

15 אלעוך ץ



ח אסתר 56
 וששן מחה’רש אורה רדתה ליהודים טז :ושמחה צהלה שרשן ומגיר

טשה אלשיך משאת

 או יבצר לא לב לשים ראו♦ .וגו׳ היתה ליהודים
 עיר בכל אשר כל גס יכלול ליהודים אומר

 את גם אס בלבד בשושן אשר או ומדינה מדינה ועיר
 עיר בכל היה אשר כן אחרי אומר איך יכלול הכל
 ידבר עליהם לא כה עד כי שמורה וגו' מדינה ועיר
 איך שושן של על גס כלל דרך ידבר הב׳ הפסוק גס ואם

 הגעה אין כי מגיע ודתו המלך דבר אשר מקום יאמר
 מאת ודחו המלך דבר יצא ממנה כי בשושן צודקת
 ולכל ולומר לכלול מהראוי כי ועוד ביתו שס כי המלך

 אורה היתה ומדינה מדינה ועיר עיר שבכל היהודים
 שנאמר זה בפסוק כי היה מה ועוד .וגו׳ ושמחה

 טוב ויום משתה נזכר לא ,וגו ושמחה אורה היתה
 אך וכו׳ אורה מזכיר אינו ובשני ,הב בפסוק הנז'

 בשאחריו ונשנו חזרו בראשון הנאמרים וששון ושמחה
 בלבד בשושן אשר על הוא וכו' ליהודים אומר ואם
 תוארי וישנה עצמן בפני ©זכרו מה על לדעת ראוי

 ולא כו׳ אורה בזה זה כראי זה ראי לא שמחתם
 על למה ועוד . הב׳ בפסוק ונהפיך ויו״ט משתה

 בשאר כאשר מתייהדים הארץ עס שהיו נאמר לא שושן
 כאשר יקר בהן נאמר לא למה ועוד המלך מדינות
 למעלה הכרחנו הנה אמנם .ויקר ששון שנאמר בשושן

 דא שניין כתבים מיני ב׳ נשתלחו המלך מדינות בכל כי
 עיר בכל בגלוי דת להנחן סתומים הא׳ המין דא מן

 מה על נודע ולא הזה ליום עתידים להיות ומדינה
 כתב המדינות שרי כל אל ספרים הב׳ והמין נועדו

 בשושן אך ההוא. מועד ביום וגו׳ להשמיד מפורש
 שחשק ואת כמאה״כ להשמידם בפירוש ניתנה הדת גס

 כמדובר לו נתן להשמידם בשושן ניחן אשר הדת כתב
 הספרים בהתהפכות ע״כ ואמת נכין למעלה הדבר טעם
 כרוז ע״י העמיס לכל גלוי דת לינתן פתשגן לשלוח יכלו

 כי מאויביהם לינקס הזה ליום עתידים היהודים להיות
 בשושן אך בגזרותיו דעתו שמהפך בזיון תשיגנו לא

 בהתהפכות ע״כ להשמידם גלוי היטב באר מאז דת ניחן
 ליום עתידים היהודים להיות בשושן דת וחנחן הגזרה

 כל ראש על יעלה מורא הלא מאויביהם לינקס כזה
 הראשונה בדת להחזיק עם המון יתקומרו פן ישראל איש

 לא די ופרס למדי דת כי באומרם להשמידם ניהנה אשר
 והמלך ישראל מל ידיהם בעולתה העו״ג וישלחו להשניא

 כן על כי עושים הס המלך דתי את כי להצילם יוכל לא
 סלך רצץ כי הכל לעיני המורות הוראות לעשות הפליא

 חפן וכל ישעו כל כי ידם את ביהודים ישלחו שלא
 המן בית את שנתן במה והוא לישראל להטיב להשכיל
 וישנה מהמן העביר אשר טבעתו את וישר לאסתר
 המלך מלפני ויצא המן בית על הושם וגם למרדכי

 אשר ליהודים נמשך לא עדיין ע״כ וגו׳ מלכות בלבוש
 רה הגז ביטול מני’פ על ששמחו וששין מהשמחה בשושן
 פחד נפל לא וגס יו״ט ולא משתה לא המן ומפלת

 כ״א מתייהדים להיותם בעצם הארץ עם על היהודים
16 אלשיך ן

 ביאור אל נבא ובזה בלבד אותה ומכבדים מיקרים
 ולא אורה היתה או׳ דרכינו ע״ס וניישב הכתובים

 להם קרה הנה כי והוא המה דברים ,ד כי ו ה אמר
 ואפלה לילה באישון שהם כמו בשושן אשר ליהודים

 בגבורתו השמש צאת פרס אור והבקר לבקר ושומרים
 החמה בהק מעש ועוד אורה מציאות לראות ישמחו
 ישישו אז הארץ על יצא השמש וכאשר יותר אז ישמחו

 בשושן משר ליהודים קרה כן כי הנה יתירה בשמחה
 מדינות בכל אשר כי והוא ההוא בזמן ההם בימים
 היו וחתומים סתומים כי אפלתם גדלה לא המלך

 עו״ג כל היו כי כמדובר מועד עת עד הדברים
 לשאול התעתדו אשר ההוא ליום שוא הבלי משמרים

 הנמצא כל ויגידון יעידון ומדינה עיר כל שרי כל מאת
 ניהודים וגס ההוא ליום התעתדו מה על בספריהם כתיב
 אפלתס היתה כי באופן החתום הספר כדברי להם היה
 רעתם יבינו בשרם כי הצמיחה מהרה וארוכתס כוה מע

 להנקס ליהודים העמיס ל:ל גלוי דת וינחן בשורתם באה
 בצהרים אפל בבית כיושב להם ותהי מכלים ואין מאויביהם

 אשר אך א׳ בפעם גדול אור ראה ממנו בצהתו כי
 אורה יאיר בוקר וכאור וצלמות חשך כיושבי היו בשושן

 להשמידם סללו ברור בראשונה בשושן דת בהנחן לקו קו
 דש ושנתן הגזרה בהתהפך גס וע״כ יושביה לכל גלוי

 כסוי© הארץ עם המון יד עוד מאויביהם לינקס ליהודים
 להשמידם ויאמרו להשניא לא די למדי דת במעוז להחזיק

 להם לרפא •וכל לא המלך גס כי בראשונה ניתנה כדת
 שמחו לא כי באופן עושים הם המלך דתי את כי

 עם ההתקוממות בלבם פחדם עוד כי הב׳ בכרוז בעצם
 שהולך בוקר כאור לקו קו גאולתם בשחין להם בא אך

 אשר הם ליהודים וזהו היום נכון עד מעט מעט ואור
 שהאיר בלבד אורה חחילה היתה ידבר שעליהם בשושן
 © לבבם מפחד שמחה לגדר באו לא ועדיין משכם
 כ• אורה היתה אמרו וזה ממוראם הטהרו לא עדיין
 הוא וכו׳ ושמחה ואח״כ אחרונות ג׳ היו לא עדיין

 בלבוש למרדכי נעשה אשר וגדולה ביקר ראשונה כי
 העיר ברחוב והרכיביהו המלך בו לבש אשר והסוס
 מחשך מה אורה להם היתה אז וגו׳ ככה לפניו ויקראו

 ואחרי הבשחין עיני לפקוח מעט ויחלו מוראם אפלת
 אשר העז תחת ועימד תלוי המן את בראותם כן

 שמחה גדר עד ויגיעי במחונם נדל אז למרדכי הכין
 אסתר וששם המן בית את לאסתר המלך בתת כן ואחרי

 גדל עד בסתינם הגיע אז המן בית עלי מרדכי את
 כל את בשושן אשר כל ראות אחרי כי באומר ששון

 ואת ידם את להרים לבס אל יערבו לא האלה האותות
 שלש ואחר אהבם המלך כי ראי כי ישראל נגד רגלם
 או וגו׳ מלכות בלבוש המלך מלפני יצא ומרדכי אלה
 היו גם ישראל על נפרע לבבם היה שלא מה זולת

 ויקר אימר וכות רביעית מדרגה והיא אותם מיקרים
 עליה© היהוזים פחד היות לגדר הגיעו לא עדיין אך

כאשר



נז תרגום
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אל משאת

 בשושן אך פחי שס׳שרזדו כי המייך מדיטת בשאר כאשר
 המן רעת בעת כי האמור מהטעם והוא פחד היה לא

 המלך מדינית בשאר משא״כ להשמיד בשושן דח ניחן
 משתה עשות גדר עד במחולם הגיע לא בשושן וע״כ
 הטעם סן זולתה ומדינה מדינה עיר בכל כאשר וי״ט

 מורך הסהר לא עדיין אלה ארבעה כל שעל שכתבנו
 .כמדובר להשמידם בשושן דת ניחן אשר על לבבם
 מתייהדים להיות בשושן היהודים פחד נפל לא וע״כ

 ואחרי המלך מדינית בשאר אשר הארן בעמי כאשר
 מדינה ובכל אמר בשושן אשר היהודים ענין אומרו

 בספרים אשר הוא ודחו המלך דבר אשר מקים ומדינה
 הוא מגיע ודתו נפשם על ולעמוד להקהל השרים אל

 הזה ליום עתידים להיות דת להנתן הכתב פתשגן
 נגזר אשר כי ויו״ס משחה להם היה מאייניהם להנקם
 להיות רק להשמידם היה לא העמיס לכל גלד בתחלה
 גלוי דת שניחן בשושן מש״כ סתם הזה ליום עתידים

 בספרים .המלך דבר על שמחה להם ותהי להשמידם
 יששין להורגם מהבאים עצמם להציל נפשם על לעמוד

 מהבלתי נס מאויביהם להנקם כגלוי שנתנה הדת על
 על כן וע״י למעלה החילוק טעם ככתוב להורגם באים
 י״ט עשו הששין סית ועל משתה עשו השמחה סיבת

 הוא וזה ליהודים במלת למשתה ששון בין שהפסיק וזהו
 סתומה באה ישראל צרת כי למעלה שהזכרנו מז״ל

 הטובה ובבא למה ידעו ולא הזה ליום עתידים להיות
 ואין מאייביהס להנקם וגי׳ ולהיות מפורשת באה

 את״ר בפירוש בה כי שישן ת זיל ומדינה עיר בכל רק זה
להשמידם וגו' כתב פתשגן ואת כמ״ש הדעה מעשה פתגם

מגילת

 מלוכה פיר שהיתם בשושן והנה . ומחולות בריקודין שמחה
 שמחה לעשות יכולין היו לא והשרים המלך מושב ומקום

 ק.א׳ יגרמו שלא והשרים העלך בעיני ומחולות בריקודין
 בנרות שמח׳ שהרבו ראה שהמלך בחורבן בגיטין שאמר וכעין

 ושמחת פניה צהלת רק נהם ניכר הי׳ לא לכך עליה׳ מור
 ושמח׳ אור' הית׳ ליהודים )ט.׳( :ושמח׳ צהל' נאמר לכך הצב

 חז״ל ודרשו .ימיני ליה וקרי יהידי ליה קרי אמרו בש״ס
 מוכת- שהי׳ והכווג׳ .היה בגימוסין מוכתר שמרדכי יהידי

 .ב-צות מוכתרי׳ נקראים יהודים כי מזה היוצא . במצות
 מהסנהדרין וגם .נביאים ממ״ח בש״ס נחשב מרדכי והנה
 שורה השכינה והין אחיו לרוב ורצוי שנאמר כמו שח היה

 צרה בשעת כחכמה מעינות ממנו ונסתמו . עצבות מתוך
 ההשפעה חזרה מהקב״ה ישועה נשלח וכאשר , והגזירה
 הי׳ שבא ובעוד החכמה מעינות ונפתחו למקומה נביאית

 האירו נפתחו וכאשר . השכל חשכת הי׳ שורה השכינה
 שהיו לאותן )היינו ליהודים נאמר ופ״ז ,השכל מעינית

 אורה היתה כמש׳ל( יהודים נקראין שהם בנימנסן מוכתרים
 משוש הוא ששון הלב. ושמחת והנבואה השכל אור ושמחה

 היהודים את מכבדים היו שכולם הוא . ויקר סוברים.
 שורה דכשהשכיגה . האומות בעיני ואפי׳ ליקר כי' והמצות

 א״ש ולפ"ז .וגו׳ נקרא ה' שם כי הארן עמי כל וראו נאמר
 ליהודים וששון שמתה מגיע ודתו המלך דבר אשר מקום

 הי׳ מרדכי כמו בנימוסם מוכתרים שהיו לאותן כלומר יכו׳
 ולהמון להקב״ם ושבח נכילול האברים ומשוש השם שמחת

נין ליהודים בתיבת מחלק ולכך ויו״ט משתה הי׳ העם

1 אלשיך ח

משה שיך

 מדינות שאל מכל ישראל ההד פחדו שם כן ועל לו נתן
 בספר שישן בני נפגמו אשר להגס וטעם .המלך
 מהרה שלמה שמחתם היות ולבלתי מהשאר הזה הגדול
 המלך שלחן אל באו המה כי הוא הלא היהודים כשאר

 מסעודתו זיהנו לאוהביו עשה וי״ט משתה אל אחשורוש
 מראשית מהם שלמה שמחה העביר ,ה גס כן על

 גודל למדנו דרכנו וע״פ שנה. אחרית ועד השנה
 גויי מכל נפלינו כי ישראל לבית טוב ורב יתברך חסדו
 בהם אחד לת וגו׳ להשמיד צרתם בכל ב״י כי הארץ
 יצים גדול אבל אס כי רפה מפחד חלילה כבודו המיר
 ומדינה מדינה בכל הגזרה בהתהפך אך ומספד ובכי

 היות עם דחם וממירים מתיהדיס הארץ מעמי רבים
 מונים היו מאז גס מופד ביום שהיתה הגזרה שזולת

 נבוכה שושן העיר על כמשז״ל העמים מן ורדופים
 אשר המקים בכל פברי איש מכה הפרשי שהיה

 •ועל ממונך טל וג אותך אהרוג מחר לו ואומר ימצאט
 אל חלק כאלה לא ובתורתם במלכם דבקו זה כל

 ליהודים היות שעל ומדינה מדינה בכל כ״א הארץ גויי
 מעמי רבים היו הנזכר לגוי שיצר מבלי וי״ע משתה
 פחדם נפל תעשה ואל בשב כי על מתייהדים האין

 במבקשי רק מות גזרת עליהם היות מבלתי העמים על
 אמר ולא היהודים פחד נפל כי ובאו' .בלבד רעתם

 מזרע אשר לא כי לומר כיון אפשר מהיהודים פחדו כי
 היו ישראל יהרגום חשבו אשר ודומיהם כלבד עמלק

 השמים שמן כ״א זה ואץ כלל דרך כ״א מתייהדים
 תהיה וחתכם ומוראכם כענין ופחד אימתה עליהם נפל
מלמעלה כ״א נפילה אין כי נפל וז״א השדה חית כל על

סתרים
 חז״ל אמרו מגילה ובמס׳ :ויו״ט למשסה וששון שמחה

 תולה זו אורה • ויקר וששון ושמחה אורה היתה ליהודים
 והוא .תפילין זו ויקר .מילה זו וששין יו״ט זו ושמחה כו׳

 .כולם על קשה וכן כנס. קודם נימולים היו לא דאעו חמיה
 נראה לכן . בכלל המצות כל הרי תורה שחשב כיון וסוד

 הושיבני נמח.כים אמרו כ״ד וף בסנהדרין דהנה בכונתם
 . בידם מסופק הי׳ שלמודס רש׳י ופי׳ כבל 'של דה למ זה

 להם וניתן הש״י השפעת תוקף היה הנס שבשעת אמר לזה
 . החשך היפך כהוא אורה היה והתורה . גדולה השגה
 א׳( )איכה נאמר הגלות בתוקף כי .יו״נז זו ושמחה ואמר
 ובעת ושבתה חגה שביתות ופייש״י משבתיה על שחקי

 * בפירושי וכמ״ש .נאנחה היא גס נאמר שומקין שהאומות
 . יו׳ע זו ושמחה נאמר הנש אחר משא׳כ . ע״ש לחיכה
 על יושב שאברהם אפרו יט דף בעירובי,* כי .מיצה זו וששון
 מסעודתו וכשנהנו .מגהינם ישראל ומעלה גהינס של סתחז

 ונעשו זה בעון ונכשלו זונות להם העמיד אחשירוש של
 לבם בכל לאל ששבו כמן ונצרת .נמולים אינם כאילו

 זו וששון אמר ולכך . נמולים להיות וחזרו זה עון להה נתכפר
 וראו כ״ח( )דברים נאמד בתפילין כי תפילין זו ויקר .מילה

 דכשישראל .ממך ויראו ו על נקרא ם׳ שם כי הארז עמי כל
 האומות בין ולתפארת לכבוד הן המצית מקום של רצונו עישין

 כמו בזוין הן המצות מקום של רצונו עושין כשאין ח״ו אבל
 הזילוה. מכבדים דכל נק־א לאיכה בפירושי שפרשתי

נהפכו המן בימי ישראל שעשו התשובה שאחר אמר ולכך
: ולתפארת ליקי להיות התפילין

השנים



ט ה אסתר 57
 דבר־־ אשר מקום ועיר ובבי־זגיר ומדינה ורכל־מדינה •י :דקר

 ורבים טוב י רום מעתה ייהולם ושעון שמחה מו\ע ודתו המיץ
: .מלידים פהד־ך,יהודים בי־־נפל מתיהדים הארץ מעמך

 1ב יום בישיועה^שר אדר הוא־הדש חלש ;נשיר ובשנים א ט

אענן שברו איבר ביום להנישות ודתו דבר־הט־ך המע אשר
רש״י

: מתגיירים .מחיהדיס )יז(

משה סיד אל משאת
 נהפוך להס לעשות שונאיהם רצו שאשר ב׳ .לחיים

 ניתן בלבד שלא ג' . בשונאיהם כן הס ויעשו היה
 מקום שהיה העבדות חירות גס כ״א החיים להם

 ואם ריקם ישוב לא ממכרו מלך דבר הלא כי לומר
 בבחינת התקיים המוח בבחינת המכירה התבטל
 העמיס על היהודים פחד שתפיל שגם י' .ככלות

 למעלה זו אלו טובות מעלית לד' זכו מהיכן ויכבדיס
 והס בידם היו ד'זכיות הלק פי חתמה ענ״שאל כזו

 הנותנת היא כי תירה זו אורה א׳ . נהם שעמדו
 יתברך לפניו שעמדה היא ונם היא חייס עץ כי חיים
 בגדי שלבשה חזית במדרש כמאז״ל הכליה עזרה בעת

 לאויביכם הפותה שראו הב׳ ועל ־מר. ותצעק אלמניח
 ממדה נפשם את המבקש הרע המן במיתת ,ה ושמהם

 המועדות מקיימים שהיו י״ט שמחת זכות זה על להה
 ייפש ב־יופדיהם רעה עין □מטיל ה׳ שמחם ע״כ כי

 המן קטרוג היה זה כי מאז״ל והוא חדש מועד להם
 עולם של בממונו מאירה מטילים שהיו אחשורוש לפני

 אז כי ואח״ל היום פסח היום שבת ומועדים בחגים
 אין ראה הקב״ה לפני ואמר הגדול השר מיכאל בא

 ומוערך הורתך שמקיימים על אלא מקטרגים בניך
 כי הנה וכו׳ אשבוק ולא קיח שו לא חייך הקב״ה וא״ל
 והמדרגה .המן עד להם עמדה המועדות שמחת זכות

 פל כיה מעבדות חירות גס להם היות והיא שזכו ,הי
 חותם הוא קדש ברית אוח חותם שהיא המילה זכות

 נהיה לבל לנו שעמדה היא להקב״ה מבדים היוחיט
 מיקרין היותם שהיא והד׳ .ית׳ זולתו נים לאד מגדים

 הן יקר שנקרא מה בזכית היה היהודים את מפחדם
 ממוראס פ"; כי סמך ויראו בהם שנאמר שבראש הפלין

 אותם מיקרים שהיו היקר כי והוא אותם מיקרים היו
 עליהם היהידיס פחד נפל כ• באומר מוראם מחמת ה ה

 וגו' הישה ליהודים ח״א מסך ויראו נאמר ובתפילין
 היו נמסר לא פ״כ מהתורה אחרונות ג׳ כל כי ולהיות

 אחרי כי יתכן עיד . כולן היו ממנה כי הישה כ״ח
 ענותו וכל הרמתה תשובתו ע״י מרדכי שקנה היקר
 לז״א ותשובתם צימוסיהס חלף קנו מה וישראל אמר

 ינים ק ד׳ שקנו להם די לומר וגו׳ אירה היתה ליהודים
 כמז״ל והוא שבראש ושפלין ומילה וי״ט תירה מיבים
 שכפה מלמד ההר בתחתית ויתצבי שבת ת בפס;

מוטב התירה את תקבלו אס וחמר כגיגית כהר עליכם
ואס

 פחד נפל כי יאמר או . ממעל משמים והוא לססה
 ביעקב ה׳ שלהי ליהודים היה אשר הפחד כי היהודים

 זו אורה היחה ליהודים ובגמרא .הנזכר בעו״ג ונפל
 י״ט זה ושמחה .אור ושירה מצוה נר כי כד״א חורה
 אנכי שש כמד״א מילה זו ושש,ץ בחגך ושמחת כד״א

 כל וראו שנאמר שבראש תפילין אלו ויקר .רתך אג סל
 .ע״ר ממך ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי

 הורה ישראל חסרו כה עד האם וכי לב לשים וראוי
 לה; היו לא האם ועוד .שבראש ותפילין ומילה וי״ס
 בכנל כי ופיד מצות תרי״ג כל איפה ואיה אלו זולת

 כן שאם ועוד • שבראש והפלין ומילה י״ט הם תורה
 כ״א היו נאמר לא למה אלה דברים ד׳ להם שהיו

 שם יש אמרתך על אנכי שש באומר איך ועוד . היחה
 נלמד איך שבראש תפילין אלו ויקר באימר וכן סילה

 כללות מכוון אל בא טרם והנה .וגו׳ וראו מפסיק
 זו ששון באומר פשוטו הבנת אל הניגע נבאר המאמר

 מהדרכים אחד כי והוא וגו' אנכי שש שנאמר מילה
 י״ס זה שמחה אזמר כמכין ג״ש היא נדרשת שהאגדה

 ונאסר ין שש כאן נאסר כן בחגך ושמחת של כג״ש
 נאמר שהרי מילה שם החסיר ין שש מה אנכי שש לבלן

 מילה זו עליה ושש מצא מצוה ואיזה רב פלל כמוצא
 במרחץ דוד כשנכנס השמינית על למנצח על כמאז״ל

 ש־ח במלה הסתכל יגו׳ המצות מן פריס עצמו ראה
 או .בשמיני שניחנה פל השמינית פל כמנצח ואמר
 כי כד״א מילה זו אמרחך מל חנפי שש כמז״ל יהיה

 •נצירו ובריתך שנאמר מילה להלן מה אמרתך שמרו
 ן שש כץ נאמר מעתה אמור ובזה מילה היא כאן אף

 נתער שהרי מילה להלן מה אנכי שש להל; ונאמר
 כי מהנוטריקון לזה סעד ויש מילה כאן אף אמרתך

 במספר מילה כמספר י״ג עולה קטן במספר תך אס
 ערן אל ונבא טליה שנכרתו בריתות י״ג וכנגד קטן

 ׳ל לנח היקשה הנה כי והוא כלל דרך המאמר כוונת
 כי יתכן לא כמשמעו כי אורה היתה ליהודים או׳
 הימר ככלל כי ושמחה אימר וכן אירה מבילס נמנע לא

 אומר ועוד . היא ושמחה צהלה שישן והעיר כלל דרך
 ועוד הס דברים ד׳ כי היו אמר ולא אורה היתה
 וששץ שמחה בכלל הצרה חשך העדר הוא אורה שאם
 . וכו' תורה דברים ד׳ רמז כי אומר גזרו ט״כ הוא

 ספות א׳ .•ח׳ הוא העלם הדרגות בד׳ הנה ט וטא
2 אלשיך ח



נח תרגום
 רפיןכא פילקא וביל גי*< : רי^יהון .ועל ידיהין _על תפילין רלאהתא ?;ימן עורלת למגזר
 ליהוךאץ לגיא וב־יחת הרות מטי דיגיה מזירת מלקא פתגם די’אתר וקרוא .קרוא ל;ל

:ן1עלויהד דיהודאי כ׳הדא ;פלי ארוס מתג?יךין’ךארעא מצמא וסגיאין מבא ‘ויומא ומשתיא

משה אלשיך משאת
 נלמד דרוש נתכנו השרון חבצלת כספר הנה אמנם לו. מכאן א״כ כגמרא והקשו קבורתם תהא שס לאו ואם

בשה־! הנלכד דומה אינו כי הוא הלא הזוהר מספר אחשורוש בימי וקיימו חזרו ותירצו להורה רבא מודעא
 יושלך־ אס או ודומיהם ונחשים כאריות ממיתים ב״ח

 הניח אל במים או באש כבא בטבעו הממית בדימס
 הראשונות הכתינית הנה כי בחירה בטל אדם בידי
 מירי ההצלה אך כצדקו צדיק מהם להציל ה' במיני נקל

 ממדוחיי אחד הלא כי יתברך ה' בעיני יקר רע אדם
 יחפוץ אשר מכל אדם בחירת השיר לבלתי הוא יתברך
 לב עם היתה זאת והן ועונש עכר בטלו דאל״כ לעפיח
 אוחי השליכו דה תשפכו אל אחיו אל באימר ראובן

 בביר כי אחרי בתקנתו היעיל מה הלא כי העור אל
 ע יו איני ריק הביר נאשר אם כמז״ל עקרב או נחש ישכני
 ועקרבים נחשים אבל בו אין מיס אלא מיס בו שאין

 בעל יד מתחת להסירו ראובן כוינת היתה אך בז יש
 ר״א הצלתו הקל מהם כי ב״ח יד החת ולשומו בחירה

 איתו השליכו אוכ׳י^י כי לומר מידם אותו הציל למען
 של מידם אותי הציל למען רק היה לא הביר אל

 בהייתו מש״כ כן ע״י בידאי אביו אל להשיבו בהירה
 במ״ש והיא הענין אל נבא ובזה . בחירה בעלי תחת

 יחב׳ הוא שהצילני שמלבד טל נתקן המשתה כי למעלה
 בספרי כתיב הנמצא ככל בידינו נתנם גס מצרינו

 לא שאם וכי׳ נפשם על ולעמיד להקהל ההתהפכות
 בימי כאשר מספיק היה הלל עצמנו הצלת רק היה

 כמאמר כלולה זי קריאתה כי המגילה קריאת או חניכה
 מאוד נדלה הנה אמר הענין אל ונבא . כגמרא
 מכבשן ועזריה מישאל חנניה מהצלת כמן בימי ההצלה

 כי והוא ביאיר פ־עה שהשליך התיניקיח והצלת ראש
 להרוג שבק: המן היה כאשר בחירייס אינם ומים אש

 עישה היה לא כי גם ז ועכ בחירה בעל אניש בחרב
 לאדין לשבח עליני היה כפשט ממית הציל רק טמנו
 הביא חרבם שגם ומכיפל כפול חסדו הפליא אך הכל

 בח־רה אניש נטיניני אלהינו הרכבת וז״א בלבם
 חנניה את שהצלת מה כי לינצל קשה שהוא לרחפיני
 בימי ביאור המישלכים ואח האש מכבשן יחביריו

 בחנו אז כי כ״כ יפלא לא הנה כמז״ל מתו כלא ס־־עה
 שהרכבת למה דומה ואינו נחיריים בלתי ובמים באש
 זאת ותקטן המן הוא ,לראשי: בחירה .גבע אנוש

 נ׳׳נ בימי באש כאשר בלבד עצ-ני להציל ה׳ בעיניך
 לרויה ותוציאני גש אס כי פרעה בימי במים ו:־שר

 הוא אשר המשתה היא רויה כיסיני היות עד שהיא
 : כמדיבר בידיט חייבינו אה גם יתברך חתי ורתת ה

 ם • היה י״ג שיום אימי הנה . עי׳ עשר ובשנים
 ששת יראה וגו׳ היא ונהפך ,וגו שברו אשר

יתר

כתרים
 יב:ניסע% בקיצור לכהיר לו יהרכזא־הי׳ כולי ונס . מה

 עסי" קשה ז:ס ט׳ מא ונהנו! בביזיונו' א:ר י!ם חודש
לו

 ופי׳ קבלו שכבר מה קיימו וקבלו קיימו שנאמר
 רצו שלא מה כי נח פרשת בתנחומא רז״ל זה מאמר
 פה שבעל תורה היא אחשורוש ימי עד בסיט לקבל
 שאין מה הו־ה זו אורה היחה ליהודים כי יאמר ובזה

 ויהיה באונם אם כי קיבלוה לא כי ההוא הזמן עד כן
 וכמשז״ל חיים להם נתנה שבט״ש חורה כי הוראתם
 וזכותם בתלמוד עוסקים אלף כ״ב שהיו מרדכי מתלמידי

 התורה כי מהמדרש למעלה שכתבנו במה או ממדה
 הדברים וסיפר אליהו ובא הקב״ה לפני שק לבשה

 פנים בסבר ע״כ לישראל אח״כ נודע ומשם למרדכי
 הם מחדש י״ס להס היה ונס חלקיה כל קבלו »פית

 מועדות על המן כפקסרג כי מז״ל והוא הפורים ׳ימי
 אחר מועד ימשו עליך כי חייך יתברך הוא אמר ישראל

 ראותם על יהיה זה וגס וי״ט משתה פורים יום הוא
 וכן במועדיהם רע עין המטיל יתברך הוא הפיל כי
 עבדים מהיות חיריח גם החיים זולת כי ראותם על

 כי באמור מילה מצית על יותר מאז התחזקו למו טהן
 ושהיא לאחר ולא בחותמו חתומים מבדים הס לה'

 ולא שבראש חפלין במצות חיזוק קנו ונס להם עמדה
 היהודים פחד היה כי מיפת ראו כי העמיס לעיני »בושו

 :ההוא המצוה מל חוזק קנו מ״כ אותם ומיקריס עליהס
 אשר מקים הכתוב שעור .וגו׳ ומדינה מדינה זבכל

 ככפרים לשרים שלח אשר הוא המלך דבר
 שהוכרז הדח היא מגיע ודתו נפשם על ולענדד ליקהל

 להנקס עתידים היהודים להיות ריש בפ העמיס לכל ׳גלוי
 האגרות חלוקי היטב באר למעלה כמפורש מאויביהם

 לעמוד כ״א היה שלא בספרים הכתוב המלך דבר על
 המלך דבר שהוא עליהם מהקמים להנצל נפשם טל

 שמחה היה זה על כנ״ל השרים אל בספרים הכתוב
 הדת שהוא מא״ביהם ינקמו זה זולת שגס מה ועל

 השמחה על נוסף ששון היה ודתו אומר שהוא שמחנה
 והיא וי״ו בלא משתה כ״א וי״ט ומשתה אמר ולא

 שניתנה הדת שעל ומהששון משתה נמשך מהשמחה כי
 הקידם. ס׳ לעיל מפורש הכתיב טנין ופאר י״ט נמשך

 להא סתחא לה פתח ספא בר חנינא רבי ובגמרא
 ובמים באש באני לראשנו אט: הרכבת מהכא סרשחא

 ותוציאנו פרעה בימי ובמים הרשע נ״נ בימי באש
 באומר כי לב לשים וראוי . ע״כ המן בימי לרויה

 שמזכיר יעיד כלים דורש חינו לראשני אניש הרכבת
 ס׳ הישועהשהיפיעט ולא פרעה ובימי נ״נ צרחנו-בימי

 ואם הצרה וגא התשיעה מזכיר המן ין ובע בימיהם
 הקידמים מזכיר למה המן שבימי מה מל כוא מנתו >ל

 מגילת
р )המנן דבר אשי . וכו* הדש משר וב־טס )א 

 כזיב וצא גכעכוק יכשיב צכע-ר יש .להעכזס ודהו
3 אלשיך ך



ט אסתר 58
 המה היהודים ישלטו אשר הוא ונהפוך בהם לשרוט היהודים
 המלך בלר־־מךינות בעריהם היהודים נקהלו ־’:בשונאיהם
 כי־ בפניהם לאקעמד ואי/ם ך?נתם במבקשי יד לשלח אחשורויש

 והאחשדרפנים המדינות וכל־שרי > :נפל'פהדםןןל־־כל־־ה:עמים
 כי־ את־היהודים מנשאים למלך אשר המלאכה ועושי והפחות

 וישמעו המלך בבית מרדכי בי־גדול י :.עליהם פחד־מרדכי נפל
 ויכו » וגדול: הולך מרדכי כי־האיש,בבל־־המךינות הולך

 כשינאיהם ויעשו ואבדן והרג מכת־חרב בכל־אייביהם היהודים
- : • : V •• : и т - 1 —1 : •••>••• ־АТ: - ; •.V. < : >־•־

, . ׳ רש״י
: המלך צרכי לעשות ק ממונים שהיו אותם . המלאכה ועשי )ג( ט

הכפים שפתי
 » למלן הס כולם העכו"ם כל והלא למלך אשר המלאכה ועושי ככתב למלך הם לבד מלאכה עושי וכי דר״ל ק

 : המלאכה עושי על גא המלאכה שב_על למלך אשר כגומר המלך צרכי לעשות ממיניה שהה אותה לכ״ש
משה אלשיך משאת

להצר סליהם יקומו מבלי אויביהם שהם מהידועים ובשנים יאמר מהראוי אלה בכל ידע לא מי כי יתר
 וכן וגו׳ בעריהם היהודים נקהלו בו יום בי״ג■ וגז׳

 דבר דתו גס כיי כפל הוא ודתו המלך דבר אימרו
 יאמר מהראוי הוא ונהפיך אומר ועוד הוא המלך

 לשון שהוא הוא ונהפוך ולא וגו׳ ישלטו אשר ויתכפך
 יאמר טרם וגו׳ היהודים נקהלו אומר שאחר ועוד בודד

 ויכו פסוק יאמר ראוי היה וגו׳ המדינות פרי וכל
 המה מלח כי בשונאיהם המה אומר ועוד וגו׳ היהודים
 ראשונות באגרות כי למעלה כתבנו הנה אך .מיותרת

 להשמיד הסחות ואל המדינות שרי אל המסורש כתב נכתב
 לא כרוז ע״י דת ניחן שהיה מה אך וגו׳ תאבד להרוג

 מה על ידעי ולא הזה ליום עתידים להיות רק היה
 כי השרים ביד אשר המפורש מן פתוס ילמד כי דתם

 היו כי מועד ביום לאמר חרש בידם כתביהם היו
 ובהתהפכות בספריהם ב כת הנמצא כל לעשות עתידים

 כתבו להשיב אין אשר מגזרתו כשב יראה לבל הגזרה
 להשמיד נתונה והרשות עומד פודנו שהקודם השרים אל

 ולעמוד להקהל היהודים ביד מחזיק שהמלך אלא יגו׳
 ולהרוג להשמיד הבאים לפני שכמם יטו שלא נפשם על

 מיד נפשם את להציל לעומתם יעמדו כ״א אותם
 כיה השרים אל כי והרג חרב במכת להורגם הבאים

 הכתב פתשגן אך . אחר באופן לכתוב אפשר בלתי
 כי מזה יותר היה בחיל קרא כרוזא ע״י דת להנתן

 שמה למה כי והוא יותר אז להיות מקום מצאו
 להיות סתם כ״א היה לא בגלוי בתחלה דת שניחן

 שלא כרצונם פירשו היעוד היה למה נודע ולא עתידים
 ג״כ ולהיות כ״א להורגם ם הבא את יהרגו בלבד

 גם שהוא מאויביהם לינקס הזה ליום עתידים היהודים
 ולהיות שבמלת הו״״ו דקדקנו כאשר להרגם קמים הבלתי

 כל את להשמיד•וגו' השרים בספרי למעלה אומר גס
 לא כי שהוא אויביהם נאמר ופה אותם הצרים וגו׳ חיל

 הצרים נגד לעמוד כ״א השרים בספרי דשות ניחן
 להנקם היה בגלוי דת להנחן בפתשגן אך בפועל אותם

4 אלשיך ח

 היו היהודים הנה כי והוא הענין אל נבא ובזה . להם
 בספרי המלך דבר בפנינו הנה באומרם גדולה במבוכה

 זה את זה סוחרים דת להנתן בא אשר ודתו השרים
 הבאים עד נפשם על. לעמוד רק רשות ניחן לא בזה כי

 קמים הבלתי гЬ להרוג גם ניתנה והדת להורגם
 כאשר נפשה אמרנו אס אמרו אשוח בב׳ נכזיס והיו
 תחלה הס שיקומו מבלי אויבינו להרוג להתחיל דת ניחן
 שלא כתביהם להראות השרים יקומו סן נירא הלא
 להורגם הבאים עד נפשם על לעמוד רק רשות ניתן

 העמיס כל מהמן יראו ב׳ עוד . בעוכרינו הפריס ויהיו
 עתידים להיות בראשונה ניתנה הדת את שמעו אשר
 עם הכרוז ט היה הדבר משמעות הלא כי זה ליום

 שיתגלה מה לפשות עתידים שיהיו ידבר העמים כללות
 כללות כי חושבים והיו השרים מספרי מועד ביוס

 העמיס מכללות נפרד ואין אחד בעם ישלטו העמים
 בשושן שמתן הדח לאזנם הגיע אם גס ומה ישראל כ״א

 נפשם על שיעמדו שאצ״ל עתה בראות וע״כ להשמידם
 יאמרו הלא אויביהם את להרוג יקומו מעצמם גם כ״א

 איך כי להשיב ואין הקודם את מנגד הב׳ זה כרוז כי
 העמים שכל נראה היה והאחד הקודם אל פי׳ יהיה
 עתידים יהיו בלבד היהודים כי הוא וזה עתידים יהיו
 העמים נפשה על עמוד רק יעשו לא ישראל ואס

 כח יעצרו לא מעצמם קמים ישראל להיות אך יחרישו
 האחד על באמת נאמרים האלה הדברים וב׳ לסטל
 אשר אמר השרים ספרי אל הדת ניגוד מפחד שהיה
 הפך היה המלך שדבר כמדובר ודתו המלך דבר הגיע

 ועל . כאמור השרים יקומו סן פחד פחדו שע״כ דתו
 מל' שהוא בהם לשלוט וגו' שברו אשר ביום אמר הב׳

 היה העמים כללות שאל נראה שהיה הא׳ הכרוז
 הנזכר דתי הוא עתה שניחן והדת פרטי עם על כציווי
 חשבו אשר ואל בספרים מלך דבר אל הוא מפיך
 לא הוא הדת זה כי הא׳ הכריז ע״פ היהודים אויבי

בלבד



ן משאת
 כ״א להורגם הבאים על היהודים ישלשו אשר בלבד

 בשונאיהם יתחילו המה כלומר בשונאיהם המה גס
 להתעורר ויוכלו מזה זה הוא נהפוך כי הוא .ונהפוך וז־׳א

 שענות ב׳ על פ״כ הב׳ הזה בכרוז יחזיקו אה נגדם
 מאויביהם להנקס להתקומם לבם ישראל ערבו לא אלו
להכקם לא אך וגו׳ בשריהס היהודים נקהלו רק

 מבקשי וזהו להם להרע עתה הקמים הס רעתם
 הספד כדברי בלבד נפשם על לעמוד שהוא רעתם

 לא איש כי ראו המה והנה השרים ביד ח:ר החתום
 כי איש הרגו שלא באופן להם להצר בפניהם עמד

 נמצא נפשם על כס שיעמדו כדי עליהם עמדו. לא
 אמרו ע״כ ההוא ביום גדולתם רושם הורגש בלא

 ניחנה הדת מאסר לתפוש היה שוב שוב כי בלבם
 תחילה הס שיקומו מבלי לאויביהם מעצמם ישראל לקום
,א העכוביס ב׳ לזה ינגד והנה כן לעשות נועצו ופ*כ

 עליהם מעצמם יתקוממו גס כ״א נפשם על יעמדו בלבד
 זה ולא זה לא עכוביס היו שלא ראו הנה כי עכ״א

 ראו המה הלא כי פחד אין העמים פחד על הנה כי
 השרים מהתקיממוח וגס העמים כל על נפל פחדם כי
 מנשאים וגו׳ המדינות שרי וכל הלא כי פחד היה לא

לא איש שעי״כ שנקהלו ההוא ם1בי היהודים את

 יש עוד .ולהרוג להקהל הכריחם השש שרצון רק לעשות
 .ויקהלו נאזר ובשושן הנפעל בנו״ן נקהלו שאמר במה לפרש

 מרדכי גדלות להם ו-דוע . מלכות מקום ששם בשושן כי
 מדינות בשאר משא״כ להרוג בכוונה נתקבצו לזאת .ואסתר

 ספרי אם אמת הן מהספרים איזה בדבר נסתפקו המלך
 נקהלו והאונס הפחד וע״י ואסתר מרדכי ספרי או המן

 שאמר !ן לק הכתוב כוונת וזהו . נפשם על לעמוד בע״כ
 מאויביהם ונוח : נפשם על לעמוד נקהלו וגו׳ היהודים ושאר
 לעמוד רק נקהלו לא הפתי מחמת כי . בשונאיהם והרוג

 וממילא פי' מהרודפים דהיינו מאויביהם ולנוח נפשם על
 . בהם יד לשלוח יבאו הס גם לנגדם יעמדו רעתם מבקשי אס

 במה רק דהיינו רעתם במבקשי יד לשלוח כאן שאמר וזהו
 לא שאיש ראו אמנם . להם נהרע שירצו רעתם לבקש שירצו

 סם התחילו אמת השניות שאגרות ירעו בפניהם עמד
 היהודים ושאר הכתוב כוונת וזהו . בשונאיהם להרוג
 שתחילת אמר . מאויביהם ונוח נפשם טל לעמוד נקהלו

 דהיינו מאויביהס לנוח נפשם על לעמוד רק היה קהלתס
 : שונאיהם רק שהיו אותן אפי׳ הרגו ואח״כ מהרודפים

 רע ועושה הרודף הוא אויב . באויביהם היהודיה ויכו )ה(
לעס נעשות זמתאוה בלב שנאה לו יש אשר הוא ושונא

לשונאו

נט תרגום
 טלכא פתגם ך?טא ביה יו^ין .עסר: בהלת ;אדר ירח הוא ירחץ .עסר ו?חרי >«< ט
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משה אלשיך
 מבלי אויביהם בכל היהודים ויכו הדח בפחשנןכתב "

 דרכו פי ועל .היהודים מל והתקומם רעתם יבקשו
 עם היהודים את מנשאים השלים היות אל שעם נחן

 שלימה שובחס כיתה צא שבידיהם שהספרים היות
 להנקס בעחרם היו כ״א ישראל ביד מיחו שלא די ולא

 וש״ת . פליהם מרדכי פחד נפל כי והוא מאויביהם
 מדינה כל אל מרדכי ילך הלוך רוחם על יעלה האס במבקשי יד לשלוח רק עליהם קמים הבלתי מאויביהם

 בבית מרדכי גדול כי לז״א עליהם להשתרר ומדינה
 כל כי להם דומה אינו כי א׳ מעמיס ב׳ לומר המלך

 במקום איש איש כי גדול איננו המדינית משרי א׳
 גדול איננו המלך בית א! בלכת־ אס אך ממשלתו

 עודנו גדול היה מרדכי אך יחשב ולא ההוא בבית
 הלא כי בעצם ממנו יראו שע״כ ב׳ עוד .המלך בבית

 את כי המדינות בכל הולך שמעו הלא כי עמו ה׳
 אשר השרים כל מעל המלך בבית ה ג כסאו היה אשר
 את ויירש עץ פל חלה אותו פד עליו ידו גברה אתו

 ע״כ למענו וגי׳ נכתב אשר כתב השיב המלך ונס ביתו . בספריהם כן שאין על עליהם יקומו פן מהשרים
 כסאו שהיה מי לימר בעצמם ק״ו נשאו זה שמפו ע״י לא ועתה בהס לשלוש שברו אשר העס מהמון והב'

 לא היהודים בכלל לו מכו־ היה וגס השרים כל מפל עליהם מפצמם יתקוממו גס כ״א נפשם על יעמדו בלבד
 אנחנו נעמוד ואיך ביהודים ידו שלח אשר על בפניו פמד

 יעבור עלינו גם הלא כי במעשה ביהודים יד נשלחה אם
 :היהודים את מנשאים ויהיו הפכו ע״כ האגגי המן טס

 האיבה אשר אויב יקרא כנה .וגו׳ היהודים ויכו
 יקרא שונא אך האיבה פעולת יפעל שלא גס בלבו

 ודומיהם כעמלקים הצרה ויפעול השנאה יורה נס אשר לתפוש ראו אז ע״כ לבבם הרך בזה כי בפניהם עמד
סתרים מגילת

 להגדיל שכא .הכתובים ככוונת ונראה .ונתהפך לכתוב לו
 עליהס ובא .מהמלך סתום לשון כשבא מהדרך כי הנס

 בא שבכאן ולאשר . וחוקיים עומדים הן שונים פירושים
 פי' והמן עתידים להיות רק וחתום סתום לפקידה מהמלך

 בהיפך פי׳ ומרדכי היהודים ולהרוג להשמיד כדי שהוא
 יניחו ושלא אצלם בספק הדבר שיהי׳ ראוי והי׳ וכמש״ל

 וגדל הולך מרדכי של שמעו שהי׳ הי׳ מה׳ אך מחשבתם לבצע
 איש עמד לא ולכך .מרדכי של בו בפירו כלס והאמינו

 נקהלו )נ( נ רעתם במבקשי יד לשלוח שנקהלו בפניההנעת
 שה״ל יתר שפת זה כ• להתעורר יש .יד לשלוח זגו׳ .היהודים

 במבקשי הוא דהכיונה ונראה .ויכו כיהודים נקהלו לומר
 כדכתיב תמיד לישראל הם צוררים כי העמלקים הס רעתם’

 לבנות עתידים שהיו כיק וגס דור מדור בעמלק לה׳ מנחמה
 .ראשון בבית כמו עמלק זרע למחות הה מצווין כבים

 יק אדם בשום לכנקם רצונה שאין האומות בין זה והכריזו
 האומות כל החרישו ולזה .רעתה מבקשי שהם בכעמלקיס

 העמלקים על האומות כל בלב שנאה השריש ברחמיו שהש״י
 שהי׳ המן קנאת מהמת בהריגתה שמח כולם לב שהיה »ד

 דקדוק והנה . השרים כל על המלך שהגדילו טל בלבם
 בלבם היו לא שהן להודות הנפעל בנו״ן דנקהלו הלשון

5 אלשיך ח



и ט אסתר
 ^אות״איש* חמש ואבד היהוךים הרגו הבירה ובשושן י כרצונם:

 פורתא ן ואת » :אספתא 1 ואת דיפון 1 ואת פרישנדיזא ן ואת »
. • ׳־ : т • • *ץо. р,т ’ : у • 2 : 1 ואת אריסי ן ואת ־־אתופרמשתא ארידתא: ואדייאואתו ואת

 דדהודים צרר בן־המדתא המן בני ;:עשרת :ך!תא ן ואת ארידי
 ההרוגים מספר בא ההוא ביום -א :אתקדם שלחו לא ה־גויובבזה

 ?שושן המיסה לאסתר המל־ ויאמר :-־המל־ לפני הבירה בשרשן
 .׳נשרת ואת איש מאות המש ואבד היהודים ’הרגו הבירה

לך דנתן ומה־שאל־ך עשו מה המלך מדינות בשאר בני־־מן т •• 1 11 ••ן : - А т I ־ > ’ : דן■ : • I т т ••ן :
 עתן טוב אם־על־המלך אסתר ותאמר ■נ :ות׳נש עוד ומהעקשרך

"גי* ה . л ׳■т • ץ ;־г ו т : :־•••□ • : — т т ~ עשרת ואת היום בדת לעשות בשושן אשר ליהודים גם־מוזר
 דת והנ״ן כן להעשות המלך ויאמר יי :.על־היעץ .יתלו בני־המן

 אשר־ היהודיים ויקהל• ־, : תלו בנך־המן ,עשרת בשושץואת
שלש בשושן ויהרגו אדר לחדש ארבעה;עשר מום גם בשרשן

רש״י י' יהיר הדך בסוף ועשרת הדף בראש איש
 עזרא בס׳ כמש״כ וירושלים יהודה על כשנה ככתבו עכרה אלו עולם בסדר ראיתי .הלן בני ככרת )י(

 הכשנה היא ולה . וירוכלם יהודה יושבי על כשנה כתבו מלכותו במחלת אמשירוש ובסנטת ד( )עזרא
 כורש וכשמה והחדינום הכותים עליהם והלשינו הבית את נבנית שהתחילו כורש בימי הגולה מן העילים לנשל
 הנהר עבר לשרי אחכורוש בשם ושלחו בבנין כבירושלים אותן יעשקו שנא דאג המן והתנשא אחשורוש ומלך

 יתלו המן בני עכרה ואת )יג( :בממון נרה כין המלך יהן שלא . ידם את כלהו לא ובבזה : לבפלן
: המלך מאת חוק נגזר .דת והנהן )יד( :כנהרגו אותן .הנק על

אלי משאת

 שונאים ולא בלבד בלבם איבה שהיה באויבים כ• אמר
 ומהם בלבד הרב מכת לקצתם הכו בפועל להצר באים

 זרעו כל אובד עדי כהוא אבדן גם ומכם לגמרי הרג
 את לקיים רעתם מבקשי בשינאיס אך רעתו לפי לאיש

 כלומר כרצונם עכו בהם להשמידם אגרוהראשינת
 בכם עשו כן וגו׳ להשמיד שהיה ביהודים לעשית כרצונם

 שאמרו בהם אחד ולא כרצינס בשונאיהם ויעשו חהו
אבק עד רק באויבים כאשר הרג או חרב במכת די לצרתו

: תומם עד בעצם
 לא בביזה למה לב לשיח ראוי .וגו׳ כבירה ובשושן

 כספר בא אומרו וגס . ידס את שלחו
 לפניו מכפרם להביא בצע מה המלך לפני כהריגיס

 משאר גם להביא צוה ולא ביחיד הבירה כישן של והיות
 פה הפלך מדינות בשאר יאופר ועוד המלך מדינות

 יותר הנה כי פירכא עליו כיש ק״ו יראה הלא כ• משו
 כי אפים אחת כשישן לעשות לבס אל שיערבו יראה

 בבית הגדול היהודי ומרדכי אחותם אסתר בית שם
 זר כמי כלא כי וגי׳ שאלתך ומה באומר ועיד כמלך
 נפשה אשר בעיניו נקל להיות המלך ראה מה נחשב

המלכה חמת שנכה נא כעדין רוחו על כיעל׳ כשוכן
6 «לשיך ח

משה

 שהוצרך ונו' פרשנדתא ואת איש ח״ק ואבד בהרוג
 החתמה ועוד . ותשש וגופר שאלתך ומה לה לאפר

 ולא כיום כדת לעשות סחר גס ינחן -לשאול י.קשית
 די אמרה לא כי קילה מל המלך יקציף פן לבה כהה
 נשתנית מה ועוד . נשויה ידה ועוד מלכותו בני לצרת
 בנקמת נתרצתה המדינות שבכל מדינות מכל הבירה שושן

 דת ותנתן או׳ ועוד יפיס כני הבירה ובשושן א׳ יום
 .המלך במאמר עשוחה אחר דת הנחן צירך כה בשישן
 נכתב האף בכפרי כי כלם פעמים כתבנו הנה אמנם

 אשר נגיע־ ביום נאמר חרש כשרים השמד׳ כהשמד
 גלוי כרוז ע״י דת ניתן לא אך בספרים כתוב •מצא

 ולא הזה ליום עתידים להיות סתם כ״א כעמים לכל
 כתום ילמוד אז כי מועד יום עד מעדו מה על נידע

 ספרי שלוח מעת בשושן אך השרים ביד כמפורש פן
 יצא ומה׳ כנ״ל. מהפעם להשמידם דת ניתן האף

 כן ועל אחשוריש מסעודת בס הנאתם תחת לענותם
 להכריז יכלי ומדינה מדינה בכל הגזירה בהתהפכות

 שהיה הרגישו ולא מאויביכם להנקם העמים לכל גלוי
 בהעביר בשושן אך אתיר גזירתו ומשיב מהפך המלך
 מאויביהם להנקם כזה ליום עתידים כיהודים להיות כרוז

כלא



ס תרגום
. ובשושן 0:)כךערסהץ יהון8במ עבת1נ?ש£א )הוכר וגלפין גולמין רקטילת ם.יפא קטילת  

פרשנדרצא ן_ית  а>:< טךבית,ען&ק רופילין כולהון גיברין מאה □»ש והלידו ?הודאין .קטלו ימ$א  

§רלש^א עת >ט( : ארידתא עת אדליא מת פורתא עת  <п> : אספתא עת דלפון עת  

.קטלו דיהודאין מ.ע;קא □מךר/א בר ךוהמן בנוי )י(_עעזרתי : מזת^א עת ארידי מת אריכי  ЛЗ 
ברנתא/קדם בשושן .קטילין מני;ן עלא1 □הוא א?1בי )יא( :.ידיהון ת2 אושיטו לא וגעדאה  

□סש בדו1וה :הוראין .קטילך בירנרצא ?שושן מלבתא לאסתר מלכא ואמר )יב( : סלבא  
מה מלבא §לבי במשאר ךה?!ן בנוי .עש'רתי: עת .עקןלק; ךמזך£ית תפילין אזגו?רי מאה  

; ואמר'מליא'לאסתר ת״א ותתעבר: עוד )עותיך ומה לך ןתרלהב שאלתך ומה עבדו  

דהקןן בנוי ושירתי עת גוברין מי^ה □משי וגמרו ?הודאי קטילו ביך?תא בשושן סלבתא  
ותתעביד תיב בעותך ומה ליך מרעהב שאילתיך ומה עבדו7 מה ךטל?א מדינתית ב^ר : 

( בשושן’ די ליהודאין מחר אוף לשו ’ .יתיהב שפיר מל)א _על אין אסתר ואמרת יג(  

יזדקפון ךהכ׳ן בנוי .עסרתי עת דני^א יומא _על למעבד חזי כד ןחתה בא^1 ןא?1י למעבד  
_ דאית ליד,ודאי למחר אוף י.תיהיב שפיר מלכא _על אין אסתר ואמרת ת״י» ן "קיסא על  
? יאמר לי( .עליצליבא: .יגקפון דה^ן בנוי עת״עסרתי דין יויןא ;זירת חיך למעבד שושן  

צליבו ךהמן בגוי עשרתי: מת בשושן דינא גזירת ואתיהיבת כדין לאתע^דא מלכא  : 
[ □משין רומיה לשךדבי דבמן ..קיפא _על’אבוהון הטן’.עם דאץמליבו ץליכתהון סדור דין  

ארעא מן פ־שנדתא רחיק הוה ובלגא אמין וארבע בארעא נעיץ הוה אמין' תלת אמין  

צליב הוה דלפון י אמתא בלגות דלפון מן רחיק נפוח אמין בתלת צליב הלה ךשנרתא5ו  

אמין בתלת צליב תה אספתא • אמר/א כלגות אספתא מן רחיק ךוה1 אמין בתלת  
אדל;א מן רחיק ו_הוה אמין בתלת צליב הוה פוררנא • אמתא פלגות פוררצא מן רחיק געוה  

© אמתא כלגות ארין־תא מן:)היק עזוה אמין בתלת צליב הוה אדל;א . אמתא לנות  * 

הוה פרמשרצא * אמתא כלגות פךמשתא מן רחיק והוד, אמין בתלת צליב הוה ארירקצא  
אמין בתלת צליב הוה אריסי .'אמיתא סלגות אריסי מן רהיק והוד, אמין בתלת צליב  
והתא מן רחיק' ותה אמין בתלת צליב הוה’ ארידי • אמתא פלגות ארידי מן רחיק והוד,  

& ה^ן ♦ אמרצא פלגות ה^ן מן רחיק והוד, אמין בתלת צליב תה ויז^א ♦ אמתא לגות  

מרש עופא מניה .?יכול דלא בגין אמין תלת רישיה _על רחיק ודזוה אמין בתלת צליב ך.וה  

_ ספרא ושמשי ומתפרנסין תר.ע;א _על □לרין דרעו להמן דאשר&ת בנין שבעי; .עם ער_קת  
אתכ^ן דהוו בשושן' ־טילו;ךאת’גובךין מ$ה חמש .עם מיהו תמנ;א’.ו ומאה בסעפא אתקטיל  

אף־ לירח ;עס־• ארבע ביומא י יאלף בשושן די יהוךאין; ואתכנשו 0)» :®לגיא אשקלןי על _

משה אלשיך משאת
 הב' .דת ניחן סיהס על כי הזה הדנל יצא ואפתל כי להם באמזל גס מה בצד ההתהפכות יורגש הלא
 אך הקנישס לבל המלך יעמיד תעשה ואל ובשב ובשושן להס נותן חך הוא אמת להשמידם שניהן הא׳ הדח

 הא׳ הדת מקיימי בעיניו יהיו .רצונו עושי כי יבצר לא הראשון הכרוז שי מל להורגם מהבאים להנקס רשית
כי להורות בביזה יד שלוח לבל היהודים נועצו ע׳יה מהיות •בצר שלא בארסן המלך רצון עושים ואלו ואלו

 הגוים ואדרבה שם חיל לאזור ישראל אישי בלבב מורך
 רוחם על ויעלה נגדם להתאזר הקודמת הדת יזכרו

 מרדכי מאת אך הא׳ בגזרתו עומר עודנו המלך כי
 מגילת

 והרג חרכ דיי דנו שכאויכיהה הכתוכ שאנו* וזהו .לשונאו
 דהיינו כרצונה ככס שעשו רק ר,רכ דין דנו לא וכשונאים
 את שלחו לא וכביזה )י( : מהם שררותס ונעלו שהכניעם

 הממון להם הפקיר שהמלך הפקר כממון שאף היינו .ידם
 יום רק פנאי לכס הי׳ שלא מחמת והוא ידם את שלחי לא

 ;יו ש מהמת עמלק זרע למחות כמצוה עוסקים וכיו אחד
 זרע דם מק למהות הוא ראשונה ומצוה הכית לכנין עתידים

 לשון . ואנד היהודים הרגו )יב( :ברמכ״ם כמבואר עמלק
 ונראה . הריגה אחר שייך איבוד דאיזה קצת קשה ואבד

 שוס ישחר שנא ומשפחה משפחה כל להרוג סי׳ שכוונתם
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 למלך ממונם וע״כ המלך בגזרת המה מלכות הרוגי
 בגזה ע״כ למלך ממונם מלכות הרוגי כי המלכים כהק

הדבר יצא מהמלך כי ולהודע להודיע ידם את שלחו לא
סתרים

 הריגתם וכל משושן ההרוגים זכר ושיתאבד הדם גואל
 ואשתר עמלק זכר למחות שמלוה וכיון בהעמלקים רק היה

 שלא מה כשושן מהעמנקים כרכה נשאר שעדיין ראתה
 כשושן שינתן כקשה לכך אחד כיוס כולה את להרוג הספקו

 לשושן שניקשו הא .מחר גס ינסן )ע( : אחד יזס עוד
 שהסנהדרין שורה הקדושה היה כשושן כי אחד ייס עיד
 נסתלק הגזירה שנגזרה ובעת נכיא היה ומרדכי שס היו

 נסי״ת גמר עד לצווח לקדושה וא״א כעוה״ר הקודש רוח
 והכינה לחול רוה״ק התחיל לא שעדיין ראתה ואסתר העומאה

 אותן לעקור צריכין ועדיין העומאה מחיית נגמר צא שעדיין
שרוח



ט אסתר 60
 איטר היהודים ושאר :»אתקדם עלהו לא ובבזה איש מאות

 והרוג מאיביהם ונוח ?יל־נפיטם רעמו־ 1 נקהלו המלך במדינות
 : אתקדם שלחו לא ובב|ה אלף ושמנים חמשה משונאיהם

ועשה בו עשר בארבעה ונוח אדר לחריש עשר ביום־שלושה יי : V и : <Т *X Л : I ־: т т <тт :: о' : АТ . ־ у*т т
 נקהלו איטר־בשושן והיהודיים :•״ ושמחה מיטתה יום ארזו

 בו עשרז בחמשה ונוח בו עש'רז ובאךמנה ;עשר"בו' בשלושה

הן־וזים היהודים על־כן :•»ושמחה מיטתה יום אתו ועשה
רש״י ו' יתיר י׳ יתיר

צדך זה ר והיקף כשושן בש״ו הומה זמוקפין כשר בארבעה חומה בערי יושבים כאינם . הכרזיס )יס(

הביייש שפתי
 מכתכרא נע״ו כעכו שושן ואשכחן הוא אימת הכתוב ;־ רמז ומ-לא בי״ד אינם מוקסין כ״מ בי״ד פרזיט מדקאמר פי* ר

משה אלשיך משאת
 לכוראה אחרת עוד ועשה פעל המלך וגם הסה הרוגיו

 במה אויביהם בלב מורך ולחת כיהודים לב להחזיק זו
 מצותו כי להורות המלך לפני ההרוגים מספר שבא
 .חפן הוא בזה כי להודיע ההרוגים מכפר ומקבל סמלו

 אכר ישראל בלבב מורך היה כי כזה הדבר ובגלל
 המלך דבר אשר הסיב ע״כ מדיטח מבשאר יותר בשושן
 עשרת ואת וגו׳ הרגו הבירה בשושן אמר אפר בק״ו

 בגלוי דת ניתן אשר במקום אס כלומר הלו המן בני
 כשיעור להרוג ישראל לבס אל ערבו להשמידה ראשונה

 להיות סתום כיה הא׳ שהדת כמלך מדינות בשאר הזה
 מאויביה׳ להנקס בב׳ מפרש שעת׳ ההם הזה ליוה עתידים

 די בלי עד יד לשלוח שהרבו ספק אין כי עשו מה
 בשושן אשר היהודים לאויבי פה פהחון יש שמיד ולמה

 בראשון בשושן נחנה אשר המלך גזרת הלא מר ול לחלוק
 ופרס מדי כדת עומדת למולם כיהודים אח להשמיד

 המלך על עם המון יתקוממו אס והנה חפדא לא די
 מלכא די כל די ופרס למדי דת די מלכא דע לאמר

 אשר הא׳ גזרתך ופשיט והננו להשניא לא יהקיס
 דריוש כמקרה והלא למו ימשו מה המלך .וחתמת כתבת

 דניאל את השליכו זה מסמם כי יקרנו הוא גס אביו
 המלך לה עכ״א הלך של כרחו על אריותא די בגובא

 חיתתכס טחלה הנה לומר ותעש עוד וגו׳ שאלתך ומה
 מספר הובא ואשר המן תליית בראות עליהם ליפול

 ויחזיקו בעצם לבס נכנע לא אפשר ועדיין לפני ההרוגים
 ישטמו אס יודע ומי לזשמידס בשושן ניתן אשר בדת

 ומה להשמידם שם ניחן אשר הדת אח לקיים בבקר
 איש לבבם יחס כי היום נשפך אשר הדם גואלי גס
 בם עוד נעשה שאלתך מה ע׳׳כ קרובו על או אחיו מל

 פיה אז להתקומם לבס אל יערב לבל יותר להנטפס
 כדת למשוח וגומר מחר גס ינחן ותאמר בחכמה פתחה
 כי ויכירו ויחתו יראו הלא כי וגו׳ עשרת ואת היום

 אחר יום הרג ע״י וגס המלך מאח הרסה אליהם כלתה
 באיש רוח עוד תקום ולא בקרבם לבבם ימות יום

ויאמר דרכה הבין והמייך יהודי איש כנף עד להתקומם
8 אלשיך ח

 הדבר להחזיק דברים בב' יוחר והתחכם כן לעשוח לה
 מחר גס לעשות מהיום דת להנתן פצוה א׳ .מהיום

 היה כמלך מאת היום דת כי יראו בזה כי היום כדת
 את יתלו מהיום כי ב׳ .ואסתר ממרדכי ולא בעצם

 לבלתי מהיום ישראל תחת תפול שעי״כ כמן בני י׳
 דת ותנתן וזכו כדבר על להתעורר איש לב על כלות

 ביום וגי' ויקהלו ואח״כ תלו המן בני י׳ וגס בשושן
 ותליית הדת נתינת ט באצבע שמורה וגו' עשר ארבעה

 ממאמר יושר כהוא בי״ג אס ט בי״ד הי׳ לא כמן בני
 הזכירה לא וגם המחרה מד לתלותם אמרה שלא אסתר
 סובסו בתוספת למשוח הגדיל והוא כלום הדת מנחיג'

 מציאות זולת מטוס התעורר לבלתי בלבם מורך לתת
 בשני המלך טון פוד . היום כדת י״ד ביום משות

 טה הנה כי ייג טוס לעשות ציה אשר כאלה הדברים
 באומרם סס בצד ישראל בלב מורך יבצר לא אפשר

 דיינו נאכל אחד יום להרוג המלך בסי מצאנו דבש אם
 גס אם יודע וסי מחר יום גס כן לעשות נפליג ולא

 בדבר לבו כלס לא אולי כן לעשות המלך שאפר
 מל לבבו ויהפך ויקציף יתחמןלבבו שנית ידם ובשלוח

 מהיום מיד ט המלך בלב ית׳ הוא נתן ע״כ היהודים
 אס לתלות וגם בשושן דת שתנחן ציה י״ג יום ההוא

 בלב מירך ולתת ישראל בני לב חזק למען המרצח בני
 אותם חלה מפתה חנם על לא יאמרו עתה כי אויביהם

 עושה ומהיום בדבר לבו ואמין חזק כי להורות לא אס
 ח״א ויקהלו החזיקו כן וע״י מחר לעשות חפצו הוראת

 אחר יום נקמה אחר נקמה שהיות לומר י״ד ביום גם
 פכ״ז ידיהם ירפו שע״כ וכבדות הפצר נראה היה יום
 ביום גם טוח עם ויקהלו מיד אותם שתלו מה ידי על
 לבם אל ערבו כי י״ג יום נקמת על תוספת שהוא י׳ד

: גס ח״א המלך מאת טזרתס בשער ראו ט אל
 למשוש שהוצרך מה אומר אחר .וגו׳ היהודים ושאר

 בשושן דת שניתן מה ופל שברק משנה בשושן
 המלך מדינות בשאר כי אמר כמדובר להשמידם ראשונה

הכסב בפחשגן פורש לא כי יותר אז לבס את ערבו
גלוי
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משה אלשיך משאת

 ליום עתידים להיות סתום רק להשמיד דת לינתן גלוי
 הקודם כמפרש מפרש דת ניתן הדבר ובהתהפך כזה

 למעלה כמפורש באויביהם לינקס עתידים היהודים להיות
 להרוג מעצמם יקומו אס נסתסקו קצת אך היטב באר

 בלבד יקהלו אם או רעתם יבקשו מבלי בשונאיהם
 אם אך עליהם מהקמים עצמס להציל נפשם על לעמוד

 יתגרו ולא ידס את ישלחו לא ה® גס אתם ירב אל חיש
 אל נכתב אשר כתב כי ראו המה הלא כי והוא בס

 כרוז להעביר ניחן אשר הדת כתב וסתשגן המדיטת שרי
 השריס בספרי כחוב הנמצא כי חמים היו לא יחדו בגלוי

 מיד להנצל נפשם על ולעמוד להקהל רק היה לא
 היה דת לינתן הכתב בסתשגן אך להורגם הבאים
 יקומו סבלי שהוא מאויביהם להנקס עתידים להיות

 היהודים אויבי פן פחד פחדו שם ע״כ היהודים על הם
 אתם אשר רבים כי באומרם להתקומם לבס אל יערבו
 והסגנים השרים יד כי צבא חלושי היהודים את מאשר
 בשונאי כמלך מיחה שלא כתבם מפי ההוא במעל תהיה

 ישראל את הרשה כ״א היהודים על מהתקומם ישראל
 יד לשלוח היחל לבלתי נועצו ע״כ נפשם מל לעמוד
 על חתיתם נפלה אם דבר חקור עד מאויביהם להנקס

 יחד ונעמדה נקהל בלבם ויאמרו אין אם אויביהם
 לט די למלחמה עלינו ויקומו לבבם רם אם ונראה

 בקרבם חלל לבס כי נראה ואס בלבד נפשט על עמוד
 אתנו ,ה כי נתק אז עלינו לקום לבס אל יערבו ולא
 וזה כן ויעשו ולאבד להרוג עליהם ונקומה נראום לא

 רק דעתם היה לא ראשונה כי היהודים נקהלו אומרו
 נפשם להציל שהוא נפשם מל ועמוד באחדות הקהלם

 מאויביהם ונוח כי ברא'חס אך מידם להנצל בדןב מידם
 מראים היו גס כ״א כיהודים על קמים היו שלא שא-״ל

 אמרו אז מאויביהם נוח להם שהי' רוח קורת להם
 נחרצו ואז שונאינו פל נא נקומה לנו עזרתה ה' יד הנה

 לשונאים מאויבים טעמו את ושינה בשונאיהם והרוג
 איבה בעלי המה אויביהם העמיס כללות כי הוא הלא

 להיציא שטבע' עמלקים הם שונאים ובייחוד בלבותם
 יערכו השונאי׳ כי חשבו וראשונה הפועל אל האיבה

 את להציל נפשם על לעמוד דעתם והיה מלחמה אתם
 עליהם ויותר לבם אל ערב לא כי ובראות עצמם

 והרוג קמו אז מהם ליהודים טח שהיה האייבים
 כי מהריגה עיקר עשו לא באויביהם אך בשונאיהם

 הרוג בשונאים אך הרג ולמי בלבד חרב מכס למי אס
 בכל היהודים ויכו למפלה אומר והוא וראשונה בעצם

כרצונם בשונאיהם ויעשו אך וכו' חרב מכת אויביכם
Л 9 אלשיך

 להרוג להשמיד שהוא ביהידיס לעשות שונאיהם של
 :למעלה הנזכר מהטעם ידם את שלחו לא ובמה וכו'

 משתל יעשו היה מהראוי הנה וגו׳ עשר שלשה ביום
 ממות להם נהפך אשר הוא ט בי״ג ושמחה

 אל לב נשית לזה אך כרצונם בשונאיהם ועשו לחיים
 למשתה נוח בין הפסיק למה כו׳ בז בי״ד ונוח או׳

 בארבעה ושמחה משחה ועשה ונוח אמר ולא ושמחה
 היא ממלאכה הוא אם זה נוח ענין מה ועוד ט פשר
 כענין הוא ואם עליהם זה קבלו שלא הקבלה הסך
 בי״ד וסה בי״ג למעלה נאמר איך למעלה האמור טח

 י״ג ביום כי ספק אין הנה אמנם .עירבס לא ולמה
 ומוראם פחדם גדל אז כ״א בלבם מנוחה מצאו לא

 גס ומה לבב מפחד נפשם בעד וילחמו מר כיוס
 צום קהלת זמן היה י״ג יום כי ור״ת השאלתו' למאמר

 כ״א עוד ולא להם היתה ותוכחה צרה יום כי לכל
 סרה לא ההוא ביום בשונאיה׳ להרוג בהתימס שנס

 הדס גואלי לבב יחס אם יודע מי באומר׳ לבם דאגת
 להקהל קנאה ילבשו השכם ובבקר ובאחיו בבט איש

 השפוך אחיהם דם נקמת לתת לאבדם היהודים על
 היהודים עמדו י״ד ביום גס מדבר מדאגה א״כ בהם

 חתיתם נפל כי ויראו יעשו מה לראות משמרתם על
 אויביה' מכל להם ה' הניח כי בראות אז שונאיה׳ על

 יום היום אותו ועשו מנוחתם על לבס שמח אז מסביב
 היום בתחילת כי בו בי״ד ונוח וזהו ושמחה משתה

 אז עד כי ושמחה משתה יום חוחו ועשו אז נוח ראו
 המלך מדינות לשאר שאירע ומה בחיים האמינו לא

 בי״ג שושן לבני אירע ומלחמה קרב יום שהיה בי״ג
 אשר והיהודים וז״א למעלה הנדבר מהטעם ובי״ד

 יום בתחלת לנסות והחלו בו ובי״ר בי״ג נקהלו בשושן
 בו בט״ו נוח וראו בו בי״ד מדינות שאר כבני ט״ו
 ערבו שלא מה ושמחה משתה ס״ו יום את עשו ע״כ

 חרדה כי הקידם ביום ושמחה משתה לעשות לבם אל
:בלבם היחה גדולה

 שמחות מיני ד׳ הפה מה לב לשים ראוי . כן על
 בשמות נקבו אשר כו׳ ומשתה שמחה האלה

 הפורקן ומל הנס מל התאחדם הוא רק דבר לא כי
 השטה החליף היהודי מרדכי כי היה מה ועוד ההוא

 לעשות באמרו לאביונים מתנו׳ שם סוב היום תחת כי
 לרעהו איש מנות ומשלוח ושמחה מפתה ימי אותם

 התמורה ועל הגאול׳ טל כי אימר אמנם לאביונים ומתנות
 הלא למו אלה פשו בטוב רע ה׳ להם המיר אשר
על נכתב אשר הרעה מעשה פתגם על הנה כי הוא

 היהודים



ט אסתר «1
 אלר לחדש *עשר ה^3אר ם1י את עשים הפרזות מגרי היעזבים
 ויכתב ־ :לר?ןהו מנות'איש ומשלוח ב“ט רום ומשתה שמחה
אשר ^ר־כהי־היהוךים ספרים וישלה האלה את־הדברים מרו־צי

רש״י
 נקוד' השי״ן לפיכך משמע משמר כמו דבר שם .ומשלוח :רבותינו ולמדו דרשו כך נון בן יהושע מימות »יהיה

: שהיא כמות הזאת המגילה היא . מרדכי !•כתב )כ( :רפי
חגמיט שפתי

 דסיינו חומה אשוקפץ ג״כ קאי כשושן שכתוב שמה הבין שלא ונדי כשושן כאשר וזהו למוקפים שייך היום שאותו
נג״ש Уп ולשדו דרסו כך טן בן יהושע מימות שיהיה צריך ;ה והיקף לכ"פ כשושן אחשויוש מימות תומה מוקפץ שהיו

פשה אלשיך משאת

 מה על ולתור לדרוש רז״ל לבס שמו לאבדם היהודים
 על היה כי רשב״י דעת ויהי ישראל לעמו כב״ה עשה

 מדרש חכמי כל דעת אך נבוכדנצר לצלם שהשתחוו
 ויאמרו אחשורוש של דתו מסע שנהנו על הוא הלא חזית

 הנאת א׳ רעות שתים היו ושם נמצאו שם כי לאמר
 אחריכם זינים היו אשר עיניהם ראיית היזק ב׳ הסעודה

 כתבנו והנה לעומתם .הניבו אשר דנית שוא בראות
 הכרחנו כאשר גורם וזה זה כי יבצר לא כי למעלה
 היא אחת כי אמרנו אם גם № שד ולא למעלה
 כי ספק אץ הסעודה עין או הצלם שן או רעתם
 חמתו להשיב שתו אשר את לתקן לשוב דרכם בחפש

 ת הרע שתים אל ויחבשס יך וירפאם טרף הוא כי •ח׳
 ע״כ בתשובתם שברם ולרפא ארוכתם להעלית חשפו

 עליהם להכנע רעותיהס אל לבס שמו ה׳ עד בשובם
 נהיה כצצס עץ על אם אמרו וע״כ אלהיהם ;ני ל

 דתו שאחת ע״ג עיבד ככל מיתה ויתחייבס הדבר
 שמד כל כי עולם כמתי עצמנו נדמה ע״כ להסית
 כמתים נכנע ומעתה דמי כהרוג המן בגזרת ליהרג

 סל אבלות ננהוג לדבר וזכר נשמה בם טתרה שלא
 ליהודים גדול אבל וכו׳ מדינה ובכל וזהו עצמנו

 אם הסעודה עין על הוא אס ,עצמם על כמתאבלים
 וז*א לעומתו נצומה כן על ושתה אכל ן ע בחינת על

 העירם בזיטת להביט רמות סינים על הוא ואם וצים
 כעין זה לעומת זה גם והנה ובכי וז״א יבכו שנהנו
 העין שהיה שבהן השוה כצר הסעודה וכשן כצלם

 לעיני ברבים חטא מישראל אחד כל ובכטפיא בקיבוץ
 שתחת המכשלה שזולת באופן לפניו אשר אחיו יתר כל
 שכל אחיו בעין נכשל איש כל היה מהם אחד כל יד

 אשר בין מוחה ובלתי חוטא מחיו את רואה אחד
 ע״כ עמהם שם ויהי חטא לא אשר גס נץ חטא

 להספיד עם קביץ שהוא הספד זו קלקלתם תקנח כיתה
 זה כי זולתו איש כל על מספיד מהם איש כל כאלו
 על איש להספיד ההספד דרך אין כי ההספד דרך
 שכל מטעם וגם ר הר.מ על וזהו זולתו על כ״א עצמי

 נענה הוא בר 1 לאותו צריך והיא חברו על המתפלל
 •כיה ייב יח לא אבל כי הדברים יתר מש״כ החלה
 ויבכה יצום או יתאבל אפשר כי ובכי ציס וכן בקבוץ

 מציאותו אין הספד אך עצמו ועל לבדו איש איש
 צותה וע'כ הדלת ועל רבים אנשים בקביץ זולתי

 לתקן שסוס היהודים כל את כניס לך ותאעך אסתר
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 עלן והוא בקבוץ שהיה ברע המאורע מעין בקבוץ
 יהיו בקבוץ כי כמדובר בהספד הם ג״כ כוונוהו

 ליענות הצעה שהיא דלתו צרת על כ״א כמצטעריס
 דבר לאותו צריך והוא חברו על בלל המת וכל כעני
 הורו ה׳ עד בתשובתם אלה כל ועל תחלה נענה הוא

 ומשפד ובכי וצום אבל הנאמרים דברים בד׳ הכנעה
 ראה כאשר р ועל וכו׳ מדינה ובכל הכתוב כמאמר

 סוגי ד׳ לעומתם עשו מצרתם ויציל׳ עניים את ה׳
 תחש בה ע להם הפך אשר ה' לכם להודות שמחות

 ומשתה איל החת י״ע עשי כי והוא ארבעתן בכל רעה
 תחת מטת ומשלוח הבכי תחת שמחה צום תחת

 רעהו על איש מספידים היו כאפר כי והוא ההספד
 בצרת איש כל ומיצר אחיו בעין איש נכשל היותו על

 ע׳׳כ עצמו על להצר לעברו איש פינה היה ולא אחיו
 אש איש איש סובה להחזיק לרעהו איש מנית ומשלוח

 כל כי מעת ב׳ והיו צרתו סל לו הצר על דלתו כל
 אטדים שהיו חברו של נפשו ועל גופי סל לו צר היה א׳

 וצום אבל ציותם ד׳ החת וע״כ המן בעצת בעון מתים
 וי״ס ומשתה שמחה לעימתם החליפו ומשפד ובכי

 שי״ט הגס׳ מסקנת והנה לרעתו уЬ מנות ומשלוח
 יבוא כאשר והוא עלייהו קיבלו לא ממלאכה לכבטל

 וכו׳ שמחה ששים היו וכו׳ הפחים שהיהודים פה כי
 לא אך בעצמם р לעשות שהחילו רק היה לא וי״ע

 יבא כאשר מרדכי להם כשב אשר פה־ייבחעד כקבלה
 שהוא סוב יום כי בראותו ובכן עליכם שיקבלו נס׳ד

 חסרון משוס שהוא עלייתו קיבלו לא ממלאכה לשבית
 קבלה שמבלי דבר לעשות התחכם עשה מה ע״נ כיש

 רק המלאכה ביטול צער אין כי והוא ממלאכה •תנעלו
 שיקבלו גזר ע״כ ואין לחם מבקשים ולאביונים לעניים
 כן ידי שעל למה י לאביונים מתנות לתת יו״ט בסקס

 כי כמלאכה ביסיל על איה ללחם האביונים ידאגו לא
 כהס ולשתות לאכיל העשירים מאה ניתן ;חמם הנא
 שיהיה ם לפיי ס פור מגביות כי משפעם כה כי וגם

 לעשות סליהם מרדכי כתב וע״כ לשבעה לאכול להם
 כן ידי שעל לאביונים ומתנות וכו* משחה •מי איחם

 דל אס ממלאכה וישבתו בשמחה ישישו וסו מק על איש
עשיר: ואם

 לב נשית האלו המקראות סנין אל לבוא . ויכתוב
 א׳ עליהן להעיר הראויות ההערות אל

המה מה האלה כדברים אח מרדכי ויכשוב אמרו
הדברים



סה תרגום
 מרר-י וכתב לב( : לחבריה גבר דורון רטעןדךין טנןא ויו^א אזוטש_קי דןך־ותא אדר לידח

ךקריגץ אחשורוש ז־סל^א ?ילכי בכל די ןהודאין כל לות פטקין ושרר האלין פתגטיא גת

אלי משאת
 לשון אין וכו׳ עליהם לקיים הם אס האלה הדברים

 סעתיד במה ולא לפניו שמונים בשעה רק צודק אלה
 החרשתי האנרת דברי לספר מתחיל היה ואם לומר

 משא״כ לספר שמתחיל מה אל אלה סיבת שחוזר באמור
 . אלה המה מה יפרש כורם וגו׳ ספרים וישלח נאמרו

 ואנחנו ספרים וישלח ויאמר ויתחיל מיותר הכל כי ב׳
 רק מרדכי כתב שלא מהנראה כי ג׳ .כתבם כי גרע
 המלכה אשתר וחכתוב כן אחרי יאמר ואיך זה כתב

 השנית הזאת הפירים אגרת את לקיים וכו׳ ומרדכי
 את אשחר שכתב׳ זאת על היא ואם השנית היא איזו

 שאומר מה שהיא השנית האגרת לקיים תוקף כל
 וכו׳ הפורים ימי את לקיים ואמת שלוש דברי אח״כ
 יתכן לא מרדכי שכתב הראשונה בערך שנית וקרא

 ששלחה אלה הפרים ידי שעל רק שאין'במשמע כלל
 את דבריה שמחזיקים ולא שקדמה האגרת מחזיקים

הראשון שבערך ידע לא מי שנית מאי שא״כ ועוד עצמ׳

 х המן כני עשרת ולתלות עליהן פורה הטומאה שרוח
 דכריה הד׳ לאלו פיכה להכין .נו׳ ומשתה שמתה )יט(

 מהנות יי״ט כעד זצוה יו״ט מרדכי שהחליף מה וגס שחשב
 שזדונות תפוכה גדולה חז״ל אמרו דכנה נראה צאביוניס

 שנהנו על היה החטא שעיקר חשבו והן כזכיות נעשו
 נעשה להם ונתכפר תשובה שעשו וכיון אהשורוש מסעודת

 נעשו כזדונות תשובה גדולה כי לזכות אחשוריש של משתה
 משתה עפו ולכך . מצוה של משתה עשה וכאילו כזכיזת
 תמורת שעפו כהמשהה לשמוח להם שיש כהורות ושמחה

 עשו ולכך המפתה פל וצים ובכי אבל מקודם להם שעשו מה
 שהוא וחשבו עמלק מחיית שראו דעתם שלפי יז*ט ג״כ

 כגאולה שניה הגאולה שיהיה הי׳ וראוי דגאוצה אתחלתא
 דעתם וצפי נש״ם פאמרז כמו החטא שגרם רק ראשונה

 בגאולה כמו טיב יום נעשות יש דגאולה אתחלתא שהוא
 האחדות משורש הקדושה כי הטעם .מנות ומשלוח : ראשונה

 פירוד ונעשה העונות כשגברו הפירוד. משורש והטומאה
 . ומפורד מפוזר אחד עם ישנו המן שאמר כמו בישראל

 סיכות ימצאו שנימה שאומה לירא ואין מפורדים שהן והיינו
 נעצה כולם שיהיו אפשרי וכלתי פירוד ביניהן היה כי להנצל

 בתשובה כששבו ואח״כ .לגדוליהס מאומה ישמעו ולא אמת
 זה וחיבבו בעריהם ונקהלו ביניהם אחדות נעשה שלימה

 להורות .לרעהו איש מנות ומשלוח עישון אנו ולזה . זה את
 דעתם לפי כי׳ וכ״ז . הגאולה בא לחבירו החיבוב שע״י

 משא״כ אחפורוש מסעודת שנהנו מס העון להם שנתכפר
 קידשו ולא נצנס שהשתחוו נעו! שהי׳ הדבר תלה מרדני

 . בימות עד כפרה לו אין השם חיליל כי וידוע .שמו
 הקב״ה מאת חנינה דרך היא שההצלה ברוה״ה ידע ומרדכי

 מחטא נטהרו לא שעדיין לומר לאביונים מתנות תיקנו ולכך
 מה יתברך במדוהיו ולהדביק פרוק בצדקה וחטאך לגמרי

 שהוא מנות משלוח משא״כ וכו׳ חנון אחה אף חנק הוא
 אתחלתא זה שחין כיון יו״ט ת מנעש וביטלו .גמול דרך

 ישראל שזכו מה על רק בא לא יו״ע כי ועוד .דגחולה
 נעוריך חסד גך זכרתי שנאמר במצרים כמו מצוחיהם בשכר

 כבוד ענני היקף ובסוכות התורה קבלת כשכר ובשבועות וגו׳
 . מנות ומשלוח נהטעס לפרש יש עוד . לכך ראויס .שהיו

 היות יו״׳ט מנשאר יותר בפורים מנות במשלוח דנתחייבו הא
 כרית בוכות רק ענמס ישראל בזכות הי׳ לא הנסים שככל

11 אישיך ח

כשה שיך

 משמעות כל וכן אחד מנץ ששתיהן כיון הא׳ את
 מה להחזיק רק אינה אסתר שכתבה האלה הספרים

 ע״ש זרעם ועל עליהם למעלה היהודים וקבלו שקיימו
 נאמר לא למה היהודים וקבל אמרו ד׳ .הא׳ הכתב
 שהמסורת שעם וקבלו קיימו כן אחרי כמאמרו וקבלו

 ומסורת מקרא ופה רבים ל׳ המקרא יחיד ל׳ הוא
 חשב וכו׳ המדתא בן המן כי אמרו ה׳ יחיד. ל׳

 זה מקים נשתנה מה ו' .אלה בכל ידע לא סי וכו׳
 הכל ריבה מה ז׳ .היהודים לצורר לאגגי שכינהו
 לעשות לו היה כלא ה׳ .היהודים כל צורר שאמר

 אמדו ענין ומה מהמחשבה ולא מהמעשה רק עקר
 ויצא באבוד התחיל למה ס׳ .וכו׳ היהודים על חשב

 להשמיד היתה מאלה גדולה כי י׳ . ולאבדם בלהומט
 המלך לפני ובבואה באמרו י״א .כו׳ ולאבד להרוג

 ההבנה משולל יראה הלא כי כו׳ ישיב הספר עם אמר
 שאמר יאמר ולמה מחשבתו ישוב חמר ספר באיזה

 על לתלותו שאסר העיקר אמר ולא מחשבתו ישוב ונא השנית את שמחזיקים יאמר למה ועוד שנית. היא
סתרים מגילת

 אחשורום בגאולת מפא״כ וגו׳ בנדקותינו לא כדכתיב חבית
 וקיבלו לבס בכל תשובה שעפו עצמן ישראנ בזכות רק היה

 לרבים התורה את המקיים יחיד דומה וחינו .ברצון התורה
 אחד דירדוף בקרא רפ״י כמ׳ש התורה את המקיימין

 טובה שמחזיקין מנות במשלוח מרמזין ולכך .ע״ש אלף
 כ״א עפה שבשנים לרמוז מנות לשני צריכין ולכן .נזה זה

 כבתשיבת שלימה השובה בעשיית .א׳ .לחבירז טובה
 גדולה פ׳ז( )דף ביומא כמבואר להבירו ג״ה מועיל האחד

 . כולו העולם לכל מוחלין פעפאה יחיד שאפי׳ תשוב:
 עונותיו. לכפרת להכירו ג״כ מועיל בפ״ע כ׳א שתשובת נמצא

 דומם שאינו להכירו כ׳א מועיל המצוה עשיית לענין וכן
 ובהיות התורה המקיימין לרבים התורה חת המקיים יחיד

 ושביה כדכתיב הצדקה עשיית בצי הגזירה שיתנטל א״א כי
 מדמזדהצדקה דהוא לאביונים מתנות נותנין ולזה . בצדקה

 הנותן כל חז״ל שאמרו מה דידוע אביונים בשני דווקא הוא
 טובה החזקת בשביל שהוא ומה וכו׳. אחד לעני מתנותיו

 דמרדכי והא .הנ״ל לרמז מנות שתי צריך חבייו על מאחד
 טוב יום לקבל רצו נא וחכמים סוב ויזם מנוח משלוח כתב

 דהנה נע״ד נראה זה. במקום לאביונים מהנות והכניסו
 שקנו מקום דנכל משוס הזא ויז״ט שבת מלאכת חיסור
 שהי׳ ובפסח וינפש דכתיב כשבת כמו בנפש קדשה יפיאל

 תורה מתן היה ובשבועות נפשם ונתענה שכינה גילוי שם
 ויו״טלהיות בשבת נצטוינז ו,זה כבוד. ענני היקף ובסוכות

 בימים משא״ש .ממלאכה הגיף ושיחרזר נפש שיעבוד עישין
 עושין חין בחנוכה כגון כגוף בהצלת רק נס בו שנעשה

 היה דמרדכי מחולקין וחכמים מרדכי הי׳ ובזה . יו״ט
 מה היה הנס ועיקר כבר שקיבלו מה קימו כמ״ד סובר

 וטובת בשפועות כמו יו״ט להיות וראוי ברצון התודה שקיבלו
 מתנות לתקן מרדכי .רג גא לזאת צדקה ע״י בא לח הנפש

 שקיבלו מה למעלה קימז ס״ל וחכמים . יו״ט רק לאביונים
 ענין שייך לא ובזה. גופים בהצלת הי׳ הנס ועיקר למטה
 מתנות תיקנו לכך צדקה ע״י היה הגיף והצלת . כמ״ש יו״ט

 כימים וגו׳ עושים להיות מרדכי ויכתוב )כ( :לאביונים
 הי* שלא מיותר הוא הזה כמקרא כל לכאורה כנה . אשר
 ימי שנה ככל וע״ו י״ד יום עושים להיות רק לומר צריך

 שלא לומר שרוצה נראה הכתוב ובכוונת ושמחה. משתה
בעלמא. ונזכר ישינה כפ״טוגמא כנה בכל חלו הימים יהיו

יק
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 מאמרו ישוב אמר ולא מחשבתו ישוב אמרו י״ב .פן
 האלה לימים קראו פ״ב אמרו י״ג הכתיבו. וגס אפרו פי

 אינו דמגלה סתמא אם זו נפקותא אמר מי פורים
 מהאגרת שנמשך מה יקדים ומהראוי הקודם עם מקושר

 ואח״כ וכו׳ הזאת האגרת דברי כל על ע״כ שהוא
 כי ידע לא מי הזאת אמרו ׳"ד .כו׳ קראו ע״כ »אמר

 פלככה ראו ומה אומרו ט״ו היא. אחרת ולא זאת
 ומשוללי מיותרים דברים הס כי אליהם הגיע ומה

 האלו לימים קראו למה י״ו .מלח מבלי כתפלים נועם
 להיות הוא ואס אחד שהוא הפור שם סל רבי׳ ל׳ סורי׳

 נקרא ולא ימים ז׳ הוא הפסח חג הלא שנים הימים
 .בפור ולא בימים הרבוי להורות לו שהיה י״ז .פסחים

 קיימו ואמר חזר למה היהודים וקבל אמרו אחר *"ח
 עליהם הנלויס כל ועל זרעם על אמרו י״ס .וכו׳ וקבלו

 אמרו ,כ .מרדכי בדברי כה עד נזכר שלא פה
 בכלל נזכרים אמרו כי ונעשים נזכרים האלה והימים
 בכלל הוא וכו׳ והימים פשוק כל כי כ״א .היה נעשים

 אמרו כ״ב .וכו' וקבלו קיימו למעלה שנאמר >מה
 בצע מה וקבלו פק־ימו אחר כי וכו' אסתר ותכתוב
 אסתר וכתבו לומר לו שהיה כ״ג .פתה זו בכתיבה
 יד כלאחד כן ואחרי אסתר והכתוב ולא ומרדכי

 אחה תוקף כל מת מאי כ״ד .היהודי ומרדכי אומר
 לומר היה סוב סוב כי וגם הקידס על כתבו הוקף
 לרבות באו מה כ״ה .תוקף מלשון וחזוק קיום לפון
 ראשונה מכירה הביאור אל לבא והנה והכל. האת

 היו סיגים ב׳ והתימה האף כתבי כי למעלה מאמרט
 אחשדרפני ואל ועם עם שרי אל לאפר חרש אחד

 הדת שהיה מה אמנם ,וכו להשמיד והפחית המלך
 סתידיס להיות זולתי היה לא העמיס לכל גלוי ניחן
 ובכלל יתעתדו מה על להמון נודס ולא הזה ליום

 העומדת הגזרה בפירוש ידעו לא היהודים גם כי הדבר
 כי יתלחשו עליהם פן מדבר מדאגה כ״א לעומתם

 ישט אשר במקומות רק ומכריזים שולחים היו לא
 מכללא אלא אתמר בפי׳ דלא באופן יהודים שם

 דבר אשר מקים ומדינה מדינה שבכל גס וע״כ אתמר
 ירדו לא המה ליהודים גדול אבל מגיט ודתו המלך

 הנם גדר יקל דברים ה׳ תחת וע'כ דעתם סיף פד
 בספרי כתוב היה אשר ידעו לא כי א׳ בפיניהם

 רק וגו׳ להשפיד בהיה המדינות ושרי והפחות הסגנים
 ליום עתידים להיות בגלוי ניתנה שהדת מה שמעו אשר
 לא אליהם בא רפה כ״א חשבו אפשר וט״כ כזה

 בתם ולבח שללם לשלול כ״א מות שערי עד הגיעו
 שהחשיבו המלך לפני המן גדולת ידעו г ל כי ב׳ .וכיוצא
 רעים אם ידעו לא כי ג׳ .למענו מגזרתו שוב לבלתי

 אותם במכור בעיניו ויהיו המלך בעיני ישראל היו
 בעיניו היו טובים אולי כ״א רעתה מפני שדהו כמוכר

 חזר וע״כ מלבו ולא המן רצץ להסיק כ״א עשה ולא
 כ״א הדבר יצא פה׳ לא כי רוחם על יעלה כי ד׳ .ט

 וה׳ בנה והוא היהודים על חשב אשר המן מרעת
 ה׳ .יתברך לפניו ישראל אז היו אשמים Ы כי כרם

 שמעו לא אשר הרחוקים המקומות בני בפרס יאמרו כי
 אל לבוא בכפה נפשה ששה אשר המלכה דבר אח
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 באסיס בעיניהם הדבר יקל הלא כדש לא אשר הפלך
 לק יהודית היא כלתו כי ידס לא אחשורזש המלך

 את והשיב הרס הפן מבצרי בסברתו הרס ביודעו
 . מהם והפורקן הנס יקל באוק חלה ואותו ספריו

 אשר ביפים ההוא בשנה הנה כי והוא העדן אל ונבא
 שושן זולת ופיר עיר בכל שהוא היהודים בהם נחו
 אוחו עשו י״ד ביום מאויביהם שנחו שראו מה ידי על
 מאויביהם נח להם שהיה בשושן ואשר ושמחה משתה יום

 אך ושפחה משתה יום הס גס אוחו ועשו ט״ו ביום
 אך פסצמס כלים פשו לא שושן בני שאח״כ בשנים

 גדל הפרזות בערי יושבים להיותם הפרזיס היהודים
 ושמחה משחה י״ד יום את מושיס ויהיו בעיניהם ניסם

 חובה בקבלת ולא רשות דרך שנה שנה מעצמם ,וגו
 ממשיכים היו לא שושן בני אך זרעם פל ולא סליהם לא

 נאמר פנה אותה שפל וזו עצמה השנה זולת הדבר
 משסה יום אותו ופשה י״ד יום על המלך בסדינית

 שהיו אפר לא אח״כ אך ט בט״ו שושן בני וכן ושמחה
 כי כלן ולח מדינית פאר רק ומשתה שפחה עופיס

 הפחים היהודים ע״כ וזהו חומה מוקפות הבלתי אם
 כדבר והיה המוקפים הכרכים לא אך ונו׳ עושים ’וגו
 חשופת נדלה לא גם סביב חומה להם היות זולת כי

 דברים הה׳ אלו מפאת בעיניהם שונא מיד נפשם
 לא כי מלבם איתה ומסירים השחיטה את שפפסידין

 לשחיטה כבהמה לבטח כצאן היו כי רוחם על עלה
 לא והפגזים ידיהם משכו המוקפים ע״כ היו כאשר

 סל כנש גודל ידע מרדכי אך נדבה בתורת רק פשו
 חיבה כדבר עליהם יקבלו בלבד שלא לבו על שם ק

 הפחוס בפרי והיושבים בס״ו להם והדומים שיפן בני
 הנלויס ועל זרעם טל חובה נס כ״א עצפס על בי״ד

 מעתה להם אומר אמור אם בלבו פכ״א הגרי׳ הם עליה׳
 הפורים ימי את לעשות חובה זרעם ועל עליהם גלו יק

 דברים הה׳ בפביר דברי וישחיתו מלקבל לבכם החמץ’
 לקו קו בדבר להמס התנכל פשה מה ק סל שכתבנו

 המרסוס מהטעטס ולהשמיסם הקבלה בפול להכניסם
 יקבלו רק מהם אבקש לא ראשונה אמר כי וזה ידיהם

 הבאה הטיבה כל את ראו אשר כזה הדור עצמם על
 החלו אשר חובה יקבלו ולממן עליהם יכבד ולא כליכם
 בשלוח אליהם ידבר טרם פשה מה נדבה בתורת
 מענין הנ״ל כל אס בשפר כסב עליהם שיקבלו ספרים

 היהודים על חשב אשר ככל המלך גדלו אשר המן
 החרדה וכל ה׳ פס את המלך לו מכר ואשר לאבדם

 בכפה נפשה שפה ואשר סליהם מרדכי חרד אפר
 מאיש היא הלא ה׳ הצילם ואשר הדבל בגלל אסתר
 האלה הדברים את מרדכי ויכתוב וזהו והלאה יהידי

 ומרבה כמגלה בנוסח ככתיב כמן פרן כל שבהם
 מאיש שהוא לעימתי אשר ואשתד מרדכי פנין גם כאת

 שברח הימה פ״כ כי כנס פנין הוא משם כי יהודי
 והוא יהודי מאיש הוא המגלה קריאת חיו: כי האומר

 בעיניהם המקילים דברים הה׳ כל יתבטלו זו בהודעה ני
 מסשה פתגם כתיב ימצאו כלא כי והוא הנס גידל

 ושר* והפחות הסגנים בספרי כתוב היה אשר הרפה
הדבר פ.בם ויסירו וגו׳ להפפיד משורש כתב המדינות

כאחר



סגמשהאלשיךמשאת
 מרחם בחליני מות סלה לא כי חשבו אפר מהה׳ האחד

 המלך גדלו אשר המן גדולת פרשת כחוב ירצאו וגס
 להקל רוחם על לה הע הב׳ הדבר נתבטל בזה כי וגימר

 ידעי לא אשר הג׳ וגס .עליהם היחה אשר הרעה גדר
 עתה בס נלחם הוא לאויב להס היה ההלך גס ט

 ממשהו לעשות במלך להמז ידוח משר כי יראו עיניה׳
 ימצאו כי ממנו יותר ישראל שארית להאביד מעשהו זר

 המלך נתן למלך הטבעת המן חת החח כי בכפר כתו׳
 רמה ?מלך הפץ היה יוחר כי כמז״ל להכין טבעתו

 וגס .החריץ ובעל ההל בעל כמשל מהמן לישראל
 ציה לא ה׳ ותהי אמר המן אם כי רוחם מל העולה הד'

 קצף ועכ״ז ה' בעיני המן ח־ב חללי היו טיביס כי
 יראו מתה אפו חמה עליו ויפפיך קצף רב קצף עליו

 חת ידע מרדכי ולילי זאת כל פעל ה׳ הלח כי ויבישי
 רחוב אל ויצא המכהו עד ושב בשמים נעש אשר כל

 השובה ישראל עשו וכן ראו וממנו וגו׳ ויצעק כעיר
 לא בשושן הנמצאים העם כל ימים ג׳ ויצומו שלימה

 ובכלל וירפאס טרף והוא הדבר יצא מה׳ כ׳ ה׳ הושיעם
 גס כי שחרה בעזרו הגירל עלה אשר נם הוא הדבר

 אשר הה׳ ונס .לנו שהיה ה׳ לילי נלחמו השמים מן
 להם היה ת אח הלא כי רמתם גדלה לא כי יאמרו
 יהודית היא אשר אליו הידע כאשר מיד המלך נניח
 ואת מכ״מ לו וימודד ועמד המן את לשנוא פניו הפך

 גם היא אדרבה כי בספר כתוב ימצאו עתה הציל בתינו
 ואת אליה מרדכי כמאמר רעה במצודה היתה היא

 ונערותי׳ היא ותציס נפש׳ למוח והמרה תאבדי ינץ ובית
 אשר המניך אל לבא ויוה לינה ימים ג' הארץ עם וכל
 ויבא יקרא לא אשר להמית דהו רחת כי כדת לא

 המן הרעלת כיס מנר עליה גם לה היה ה׳ ונולי
 ובקשתה שאלתה אח לתת המלך עשה אשר כל כי ־גגי ה

 ומה למענה אחשירוש המלך ולא עישה היה יתברך הוא
 היא באשר פנים הכתר היה אדרבה הלא כי מ־ה גם

 כאשר להחשורוש והנשא הרשע שבס עליה והנח יהודיה
 מאמר הוא אשר והלאה יהודי מאיש בכפר כתיב יראו

 שהוא האלה הדברים את מרדכי ויכתוב באומר הכתוב
 שהוא האלה יענינים כל אל הניגע כל נכתב כס כי

 שהוא זה שכתיב ואחר כמדובר ואילך יהודי מאיש
 בכל ולהודיע לשלוח כה עד יהודי מאיש המגלה נוסח

 מרדכי ויכתו׳ או׳ שהוא אותם הקיריח כל חת הגלילות
 כל אל כפרים זה עם שלח האלה הדברים כל את

 כל תום עד עצמם על שהוא עליהם לקיים כיהודים
 כ״א זרעם על יהיה שלא גס הנם להס שאירע כדיר

 שנמצא מה ט׳׳י עתה כי חובה עליהם הס שיקבלום
 דברים הה׳ מלנה יופיו כה עד יהודי מאיש בס׳ כתוב

 לקבלם לבס וייטב והפורקן הנס מעניהם המקילים
 ההוא הדור על רק מהס בקש לא ראשונה אך חובה

 להיות זרעם מל עדיין ולא כלומר עליהס לקיים וזהו
 וגס נדבה בתורת החלו אשר י״ד יום את חיבה טושים

 לחייבם רצה כמדובר החלו נא אשר לשושן ט״ו יום אח
 בי״ד אלה שהוא היהודים בהס נחו אשר כימים וזהו

 שלא לימר וגו׳ כימים באימר כיוון ועוד .בט״ו ואלה
 את סלו אז כי הפכח בימי היה הנס עיקר הלא יאמרו

 והלא טובה אל מרמת הנתבים ויתהפכו בניו ואת המן
 עור נחדש ולמה לה׳ הוא ספח כי שמחה ימי הס אז

 שהוא היהודים בהם נהו אשר כימים לז״א אחרים ימים
 אימת מעליהם סר לא בפסח הנמשה כל אחר כי באדר

 כי ראשונות באגרות היו אשר ימים הגיעו עד מות
 בהם נחו אשר כימים ח״א להשיב אין וגו׳ אשר כתב
 עדין כי ניסן חדש למעט וגו׳ נהפך אשר והחדש וגו׳
 קבלה וטל .וגו׳ נהפך אשר החדש אינו וגס נחו לא

 מומר הוא בשנה שנה עישיס להיות ההוא לדור שהיא זו
 ההוא יחידי דור על שהוא יחיד לשון היהודים וקבל
 שהחלו שכחבנו מה הוא לעשות החלו אשר את ואמר

 עליהם קבלו ועתה מישים להיות נדבה בתורת מעצמם
 ואחרי . בנדבה מעצמם החל• אשר את חיבה

 הסורים ימי את חובה בעצמם עליהם לקבל הכל ככלות
 ועל זרמם על גס חובה עליהם להטיל ראה гп האלה

 עצמם על קבלם אחר כי הגרים הס אליהם הנלויס כל
 ששלת אחר וע״ע זרמם מל נס אח״כ לקבל הדבר יקל

 גס לקבל שנית אגרת מיד כתב עליהם לקבל ספרים
 שהוא אליהם מרדכי כתב אבר ואת וזהו זרעם טנ

 הכתב ונוכח אליהם מרדכי שנית שכתב אחר כתב
 ,וגו לימי׳ קראו ע״כ מד ונו׳ הפדהא בן המן כי הוא

 האגרת דברי כל על ע׳׳כ אמר הכתב ניסח ובהחימז
 ראשון בכתב קבלו מאשר יותר וקבלי קיימו וגו׳ הזאת

 האגרה ע״י ועתה זרעם על ולא עליהם היה אז כי
 הנלויס וע״כ זרעם ועל עליהם וקבלו קיימו הב' ח הז

 לקבל מאמריה וענין השנית הזאת האגרה רך וצ אליהם
 דברי כל על גס הלא כי הוא זרמם על גס ידה על

 והלאה יהודי מאיש מרדכי להם כתב אשר המגלה
 היתה יאמן לא הלא לימר מקום להם הי' מדין הלא

 קבלת גס ולכן זרענו על לא אך עצמנו על כ״א הצרה
 גם הלא כי זרענו על ולח עלינו תהיה הפורים ימי

 בלתי על מרדכי על רק כעכו עיקר כל היה לא המן
 עליו רק היה לא חפן וכל ישעו וכל לו והשתחוה כרע
 יתפשט הלא לבדו במרדכי יד לשלוח בעיניו שויבז וגם
 יהיה וזה ונשים סף מל לא אך האנשים כל על נס

 אך העם את שהוא לאבדם יכתב המלך אל מאמרו ענין
 זה כי יאמרו הסתם ומן והצפיעוח הצאצאים את לא

 ולהרוג להשמיד לא אך השרים בספרי שנחתם מה היה
 אגרות כי למעלה שהפרחנו במה והוא וגומר מנער

 שהיה מה נודע לא המדינות לשרי נשתלחו אשר ראשונות
 להיות רק העמיס לכל גלוי נגלה לא כי בהם כתיב

 וגס זה מה ועל זה מה ידעו ולא זה ליום עתידים
 ראשונות אגרות עוד נראו לא שניות אגרות בא אחרי

 וגס הפכפך היותו יראה בל המלך כבוד דבר על
 אשר האחד כתב כי בשניות מלך רצון. בס שתתבטל

 לקול יאמינו שלא באופן להשיב אין המלך בפס נכתב
 את גס לעקור ראשוטת באגרות היה כן כי התומר

 לא הוא הלא היה כן כי מרדכי כשיעיד גס כי זרעם
 ערב היחכן באומרם זו בסברא יחזיקו ועוד ראה
 המלך אל דבר אשר על יותר להכתיב לבו אל המן

 והעם ההלך לו שאמר גס כי לאבדם יכחב באומר
זרע© על לא אך העם על יהיה בעיניך כטוב בו לעשות
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 יקים ־א :והרחוקים הקרובים אחשורוש הפיך בכי־מךינות

 ואתןום־ אד־ר יחדש ארבזןהקשר יום את קשים להיות עליהם
 היהודים בהם אשר־נחו כימים :»ושנה בבל־שנה בו עשר חמשה

Г ־* т •т *־■ גי' 'ד ~ |Т>Т : ד ד : י/ ז< т. >т * :־
 ליום ומאבל ישמחה מינון להם נהפך אשר והחדש מאיביהם

 לרעהו איש מנות ומשלח ושמחה משתה ןמי אותם לעשות טוב

 לעשות אשר־־ההלו את הןהודים וקבל נ־ : יאבינים ומתנות
 האגגי בן־הפלתא המן’בי ־י : אליהם מרדכי ואתיאשד־־כתב

 הגולל הוא פור והפי לאבדם .עי־היהודים חשב כל־ךרהוך־ים גירד

 ישוב עם־־־הקפר אמר הפלך לפני ובבאה :»ולאבדם להמם
, י > т : л ץ' ־: р ־> Т V ^׳ТТ|Т 5 : - -ן:- אתו ותיו על־ראשו על־היהודים אשר־השב היעה מחשבתו
 עי־ פוךים האלה לימים קראו על־כן ט :.על־־העץ ואת־־במו

 .על־צבה ומרדראי הזאת האג־ת .על־כל־דברי "'־בן הפיר שם
 געי־זרעם 1 .עייךם’היהוךים וקבל• קיטו ״ :אליהם הני_ע ומה
 הימים את־שד ע&ים להיות .;עבור ולא .עליהם כל־־הנמים ועל

רש״י קרי וקבלו
 עם אמר ;לו להתחנן המלך אל אסתר . ונבאה )כה( ולאבדם; להומה חשב . המדהא בן המן כי )כד(
 האגרת דברי כל כל כן על )כו( ברחבי: הרעה מהבנתו כחביב כפרים לכתוב רצויה בפיו המלך אמר . הכפר
 ומה שעשאוס: החלה המעשים עושי ראי. ומה : הבאים דורות לדעת נכתבה ולכך האלה הימים נקבעו הזחת.

 ושתי,. את והרג ביניהם ורקד שטן שבא אליה' הניע ומה הקודש בכלי שנשתמש אהשירוש ראה מה . אליכם הגיע
 ולא יכרע שלא מרדכי ראה מה■ .בניו ואה אותו שתלי אליו הגיע ומה במרדכי שנחקנא המן ראה מה

שתהא .ככתבם : להתגייר העתידים גרים . עניכם הנלויס )כז( :לכמן שזימנה אסתר ראתה ומה ישההוה

משה אלשיך משאת
 עליהם מלקבל תמאנו ההמון בעיני הדבר יקל וע״כ עד למרע לבבו הרע המן כי יונת לו יאמרו כי שנית
 עשה הה ע״ש דורם על לקבל די ויאמרו זרעם ועל נהי׳ ומאתו לה׳ התחייבנו ומרינו פשענו ונחנו בלה

 למען מלבם זאת להסיר שנית אגרת וכתב לזר מרדכי על לא אך הגדולי׳ על רק גזר יתכן לא הלא כדבר
 וזה אליהם הנלוים כל ועל זרעם ועל עליהם •קבלו מבני פחותי׳ בהם ,לשמי עינשי׳ לכלל הגיעו לא אשר

 כמדובר לעשות החלו אשר את היהודים וקבל אמרו לעקיר כקש המן ואם חטאו פלא הקטנים נס ומה כ׳
 כתב אשר וגס הראשונה האגרת פי על דורס על שהוא כי נ׳ . היה כאשר בידו •עזבם לא אלהים ככל את
 הוא כאגרת ן לש אשר שנית אגרת אליכם מרדכי להשמיד שומה כיתה אחכירוש כמלך מאת לא גס

 כפור שס על אמרו עד וכו׳ האנגי כמדתא בן המן ט אליו הסן מאמר הלא ט זרעם את גס ולאבד להרוג
 כאגרת דברי כל על ס"כ אמר כאגרת ניסח וככתימו פירושי׳ שני סובלת מלה והיא לאבדם יכהב רק היה לא
 ועל עליהם וקבלי וקיימי הוסיפו וגם וגו' השני׳ כזאת ישראל נא יאמר ואפשר נפשות אבוד או ממין אבוד או
 מה הדורות כל לכליל רבים לשון נאמר וע״כ זרעם אס וגם ממין אבוד על היה כסלך בלב אולי יודע מי
 הראשונה כאגרת ע״י עצמם על רק קבלו לא פה שעד מה כי זרעם על ולא עליהם היה כיון נפשות אבוד מל

 לבלתי רוחכם על יעלה אל היא הנא השנית כאגרת וענק אם ט למלך נופחו הודע לא בכפרים כמן שהכתיב
 לא כעסו כל כמן אולי כי באמור זרעכם מל גס קבל ידע לא והמלך לבבו עם כאשר כמן הכתיב שברשיונו

 דמה יא־תו לו וכשקחיה כרע שלא מרדכי על רק כיה אליו מאמרו על יותר יכתוב כלא לבבו עם והיה

 כי לבדו במרדכי יד לשלוח בעיניו אלא"שויבז להרוג אך בטבעתו לתהום ציה וע״כ לאבדם יכחב באסרו
 כאשר מות במשפט לא אך עמי על גם להתפשט אם להכתיב ציה כמלכה פי על הדבר אליו הודע אשר אחרי
 נפשות אביד או ממון אבוד שמא לאבדם אם ט למרדכי ויעש אותה ונפשו למני עבדי באמרו הדברים כעך
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הד ' תרגום
 אךר לע־ח ע&רד&רבע יום ת2 עםדיןץ למהוי ן1עלויהדךיןא גזירת ל_קיםא >כא( :חץמקין

 ה^עלי .יהרד^ין ?הון די מיא1י’כץסן >ככ( ןשתא: שתא ב?ל דיה חמ^א״ע^ר כת

 יום תהון1 למעבר ט^א ליומא ומאבלא לחדוא טיוןא להון אר.ת?יך די ובצך^וא ד^ביהון
 ן_קי־ילו )כ□ :כחשיבי סרען דצדקר^א ר^עהא לחבריה' איגש דורון ולשדרא וךזז־וא טשת;א

 :ן1בגץד מרוני כתיב גזר ך וית למעבדי 'שריאו די י_ת כמלא יהוראין 'כולהון ,עלויהון
 להובדיתהון ןהודאין ל’זהודאיןםשיב_ע מעיק'כיל דאגג יחוס למן המדתא בר המן אררם )ט־(
 מלכא קדםז .עלת'אסתר וכד לכרי( : וילהו^דיהון לשיגו^יהון _עדבא הוא איהר פיפא ץכע

 ויצלבון רישיה _על וליהילאין’ למלוני למעבר דדזשיב בישא ומיוגיר, יתוב מליא לה •אמר

 כן בגין שוסבז^א .על יאזפרך ליומןאלאלין קרו'ז כן בגין )כס :י_על״קי?א1בנ פת; ;תירי
 לאשתמעא הדא מגרתא ופתגמי יאזנס יוסי ויפלסמון כן בגין בש^א שיצא זמן ליה נטלין

 מןילאתעניד גין5ול«אלין פוללא יוסי מהימילמקבע יךעיןז לסהגיהון :שיאל לקל_ע?אבית

א־ק?? ךאיןיהר. גקבילי _קי.מו 0>כ :להון למסת פול&א גיבעין תר5וא. לאלוני גיסא כהון

משה עךך
 חשב לא ליה' נדו נפש לאבוד רק לכליה היחה לא המן

 הודו ובכל הכל על רק המן מחשבת מל המלך כזאת
 לאשתר המלך אמר המ:ך לפני ובבואה הלא כי לו

 ראשונות אגרות שקדמו גה כלו׳ כו׳ יש־ב הספר פס
 זאת הנה שאכתוב ההסיך ספר מ״י להש־בס ואין

 שאכתוב הסש׳ שעה השני הספר זה להחזיק לך אעשה
 הרעה מחשבתו שישוב שהוא עמו אחר דבר גס אצרף
 ואת אוהו שיתלו ראשו על היהודים על חשב אשר
 המבקשים על ופחד אימתה שהסול באופן העץ על בניו

 כי וראו הביעו הכתוב ושיעור ראשונות אגרות לקיים
 מחשבת שהיתה להמן כשהודה המלך בלב היה לא

 ששיני לא אך בוסר •אכלו שאבות הגדולים על המן
 על נס היהה המן שמחשבת הבין אם כי תקהינה הבנים

 מם לאסתר אמר המלך לפני בטאה הלא כי בניה כלוי
 על השב אשר מחשבתו שישוב אעשה שנכתב הכפר
 אמור וא״כ הפן סל בניו ואת אותו הלו והנה ראשו

 לאבדם יכהב נשמעו היה לא המלך בלב אס מעתה
 למה בניהם את ולא הגדולים נפשות או ממון כלוי רק

 אשר ממחשבתו יותר היה הרי עמו בניו אח נס הלה
 מחשבתו ישוב רק אמר לא והוא היהודים על חשב
 במה כי הפק אין איפה וא״כ היהודים על חשב אשר

 היה כזרע כלוי גם לאבדס יכחב באומרו המלך ששמע
 וא״כ עמו המלך ההכיס ופכ״ז הדבר בכלל שהבין מה
הגזרה היתה כאשר תקבלו ראוי זרפכס על עתה גס

סתרים
 המדקדקים כי נראה לכן .מהאגרת שנמשך מה ואח״כ הזאת
 גוי יקים עד כמו לפעמים תחסר השימוש המ״ם כי כתבו

 שמקרא נראה ולזה . מאויביו שמשפטו י׳( )•הושע אויביו
 כמן כי הכתוב על למטה מיכב מרדכי כתב אשר ואח זה

 כשב אשר ומאת נכתב כאלו מ״ם חסר ואת ותיבת וגו׳
 פוי והפיל לאבד חשב שהמן מה דהיינו אצו דברים מרדכי

 רע גורל עליהם הי׳ למעלה שגס שהודיע .וגו׳ הגורל א1ה
 לו נת-ודע המן שהפיל פור וע״י . דם3ו.א להומם שהוא

 מרדכי שכתב הזה שמהאגרת אמר ולזה שלמענם רע הגורל
 על לרע עליהם הי׳ גורלות שב׳ כיון .סורים קראו כן על
 .האגרת דבי־י יסר ומשח כנומר האגיש דברי ע״נ כן

 גזול האגרת מסין .ו הב ; היינו . עלירס שהגיע ומה
 ן וקיבלו קימו לכך ם ה.מ מן עליהם שהגיע הגזירה

כפתשגן היין שכסב כספר עם הייט .הסהר כס ולמי )נה\
ככשב

אלי משאת
 או והצפימות הצאצאים על לא אך עצמם על רק אך

 ה׳ מן לא למרע לבבו היה שהמן גם כי תאמרו שמא
 תאמרו לא וגס .הרם וה׳ בנה הוא אס כי הדבר היה

 באופן ישראל זרע כל לכלוה היה לא המלך לב גס ט
 זר כמו להיות הרמה מעשה פהגס בעיניכם הקל

 הא׳ על הלא כי זרעכם על גס חובה לקבל בעיניכם
 למה הנה כי הא׳ באגרה הזכרתי אשר המן כי דעו

 לו ויש מלט מאגג שבא האגגי המדהא בן שהוא
 ולא היהודים כל צירר הוא שאיל מימות ישנה איבה
 העם אל בלבד ולא לו השתחוה שלא מרדכי рЬ בלבד

 ברבוי שכולל היהודים כל צורר גס אס כי הגדולים
 לכן כלומר שריד כשאיר בלחי עד הקמניס גס הכל
 וטל הנס באותו היו הם שגס זרעכם על תקבלו ראוי
 דעו הגזרה היחה ,מה לא כי מחכם על שיעלה הב'
 ולא לאבדם רק היהודים על חשב לא מהחלה כי לכס

 במחשבתו בכיה מה שעל היות עם ומכ״ז זרמם את גס
 להימס השמים מן יצא הגורל הוא עכ״ז פור הפיל

 המדרש כדעת והוא מחשגהו על בניה פי ולאבדה
 ועל .כליה אגרת מעלה של דין בבית נכתבה יכ

 נהיה אחשויוש מהמלך שייא רוחכם על שיעלה השלישית
 נכסים כלוי שהוא לאבדם רק להכתיב חשב ולא הדבר

 לו אמר כה כי בניס כלוי גם לא אך עצמם אבוד או
 הרעה ממשה פ־גם נטשה р כי דעהו על ועלה מןה

מחשבת אס גם כ״א הוא כן לא כי איפה דעו יותר ולא
מגילת

 להיות שאמר וזהו הנס. נעכה כיום כהנו אצלם שיהיה רק
 בהם נהו אשד כימים )כב( :ממש ונזי׳ו י״ד יום עושים

 כסבו המדקדקים .וגו׳ נהפך אבר והחדש וגו׳ היהזדיס
 שש ב. הי׳ ונס כמי . כאבר נמילוף לפעיייס סבא שהמ״ז
 וכן המכיל היה כאבר במבפטו . היה והמבול שנה מאות

 בהחדש היה נאשר נחי אבר כימים כאן נס ל&רש יש
 וקיבל סיבת .הודים ה וקיבל )כג( : לשמחה מיגון כשנהפך

 הפעיל מבניך הוא קיבל שסיבת ונראה » קשה יחיד לשק
 שגרם מרדכי ע: הכתוב וכוינת לשני יוצא פועל שהוא

 ואת : לעשות שהחלו מה בקבנה היהודים שקיבלו בכתיבה
 דביין מיותר והוא פי׳ לו הין זה מקרא .מרדכי כתב אשר

 נראה לזה . הוא ידוע לעשות שהחלו מה שקיבלו סכתנו
 וגו׳ פודיה האלה לימים קראו ע״כ אח״ב כנאמר מס גס

הרגרת דברי כל על כן על מקודם לומר יאזי שהי׳ קשה
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м ט אסתר
 נזכרים האלה והימים ני׳ :ושנה בכל־שנה ובזמנם כפתבם האלה

 הןיר ומדינהי מדינה ומשפהה' משפחה' ודור בכל־־ךור 'ומעשיים
 לא־ וזכרם היהוהים מתוך יעברו לא האלה הפורים וימי ו?ךר

רש״י
 מנות לחת ויו״ש ושמחה משחה .ונעשים : מגילה בקריאת .נזכרים )כח( : אשורית כתב כתובה המגילה
 :יעברו לא כפורים שימי עליהם קבלו וכך יחד ושותין ואוכלים יחד מתאספין .ומשפחה משפחה :ומתנות

 מגזרת להיות לומר וא״א דסף עד תום עד דמתרגם יחוס ש פלו תרגום .יסוף לא :מגילה קריאת .וזכרם
יספה לא לכתוב לו היה שא״כ אחד יום אספה עתה א( כז א )שמואל ומגזרת תספה פן טו( יש )בראשית

מים הב שפתי
 דסך טד סוס עד תרנום יסוך לא זס״ג כרש״י הוא וטעית ישהיצי לא תרגומו הרי וקשה ש : ע״ש דמגילה בפ״ק
פד דמתרנם יסיףיתוס לא לגרוש נראה ויותר מדוייקיס כספרים וכ״ה יחוס נא יסוך לא שמפרש הוא רש״י ודנרי

משה אלשיך משאת

 הן כי תאמרו ושמא הזרע על גס מתחלה המלך מאת
 אך ישראל זרע מל גס והמן המלך לב שהיה אמת

 תינוקות גס ומה הקטנים על גס שגזר יאמין מי ה׳ על
 הגזרה כי ראיה עוד לכס הנה אמר ע״כ חטאו שלא
 ע״כיצדק הלא כי זרעם על גס היתה השמים מאת

 קראו הקדש ברוח הגדולים סנהדרין של פב״ד מה ’
 היחידי הפור טס על רבים לשון פורים האלה לימים
 נעשה הא׳ הפור כי רק זה אין אך נחשב זר כמו שהלא
 כפול לו ויצא לאבדם חשב לא הפור בהפילו כי כפול

 דברי וכהתימו זרעם וסל עליה׳ שהוא ולאבדם להומס
 עליהם לקבל שהעדיפו מה אמר השנית הזאת האגרת

 על ע׳׳כ אומרו והוא הראשונה טל קבלתם על מסף
 האנרת דברי זולת וגם הפנית היא הזאת האגרת דברי
 ופל סליהם היחה הגזרה ודאי כי הכרחיות שתי ראו

 שהוא ככה מל שנעשה מה ראו מאשר הלא כי זרעם
 הכירו מדה כנגד פדה הגזרה על שנעשה שראו מה כל
 כי שהיא המן עם להסכים בלבו היה הזרע על גם כי

 שעשו למעלה שכתבנו מה וגס המן בני את נס הלו
 מנער ולאבד ולהרוג להשמיד שהוא כרצונם בשונאיהם

 לעשות רצונם היה אשר ככל ונשים טף זקן ועד
 ליהודים המלך נתן אפר הכתוב מאמר והוא בישראל

 ומדינה מם חיל כל אח ולאבד להרוג להשמיד וכו'
 מזה אחד ביום לבוז ושללם ונשים טף אותם הצרים

 גם ה׳ השליט' מאשר כי יתברך ממנו ראיה לקחו
 נמר היה בזה כיוצא כי הוציאו מזה שונאיהם זרע על

 ומה וזהו בראשם רעתם ה* להם השיב וע״כ עליהם
 על להם ה׳ שעשה שראו מה על שהוא ככה על ראו

 שלא גס כי והיא שנית טענה עוד .לעשות יזמו אשר
 הרעה הגזרה בעת לשרים נכתב אשר כתב אליהם הגיע

 כמדובר וכו׳ מנמר וכו׳ להשמיד בהם כחוב שהיה
 סתם הזה ליום עתידים להיות רק נודע שלא למעלה

 ההתהפכות בכתבי אליהם הגיע מאשר כי אמר
 כל את ולאבד להרוג להשמיד בהם כתוב היה אשר
 אהד ביום ונשים טף אותם הצרים ומדינה עם חיל
 ראשוני' באגרות שהיה מה להם יצא אליהם שהגיע מזה
 ופל לעומתם היו אלה הנה כי אליהם הגיעו לא אשר

כתוב שנמצא מה שפל באופן הדבר נהפך ראשוטח סי
П 16 אלשיך

 מה וזהו כגיסו לא אשר נוסח ידעו שכגיעו בספרים
 ועל זרעם ועל עליהם וקבלו קיימו ע״כ אליהם הגיע

 על גס כליה שבהיות כגרים הס אליהם הנלויס כל
 זה דרכנו פי ועל .עוד יהיו לא גרים גס ישראל זרע

 כסדרן שלא דברים שיראו וקבלו קיימו אמרו יתכן
 קיימו ז״ל פירשו שע״כ לקיום קודמת הקבלה הלא כי

 ההוא המאמר ביאור יבוא כאשר בס־ני קבלו שכבר מה
 מאמרנו כיון פשוטי ולפי בק״ד ההורה על בביאירט

 מתחלה להם אמור לבלתי מרדכי התחכם אשר למעלה
 סיבב ע״כ עליכם יכבד פן זרעם מל גס חובה שיקבלו

 המיל הראשונה האגרת שע״י לקו קו הדבר פני את
 דורס על חובה עול שקבלו ואח״כ עצמם חובת עליהם

 השנית כאגרת ע״י כן אחרי להוסיף הכנה זאת היתה
 האגרת סיימו אחר הכתוב גלה וזה זרעם על גם

 שקיימו מה ס״י כלו׳ וקבלו קיימו ואמר הב' הזאת
 עתה קבלו שנס נמשך הראשונה האגרת ע״י החלה

: זרעם ועל עליהם בשנית
 את ישראל קבלת אמרו אחר . וגו׳ האלה והימים

 נזכרים האלה היפים כי אמר האלה הימים
 יתכן סוד וגו׳. ומשתה שמחה ונעשים מגילה במקרא

 ועוד ימים עשיית המצות קיום את קרא למה לב בשום
 ומקיימים עישים שהיו מה כמספר הוא הפסוק החלת ט

 שלא ואומר העתיד כמגיד הוא הס' וסיף קבלתם
 כי יעברו לא האלה והימים אומר ועוד וגו' יעבדו

 לא אך יעברו לא האלה הימים ושמחת יאמר מהראוי
 אומר וגס וסוברים הולכים הימים כלא כי והימים
 וגם לסניע מונח שאיט במה צודק וב^תי מיותר האלה

 ראוי היה ולא מנין ומשולל מיותר שהוא מתוך או'
 וזכרם אומר כי ועוד מהיהודים יעברו לא אם כי יאמר

 דרכנו סי ועל הוכפל ולמה הנ״ל הוא מזרעם יסיף לא
 בסלים הכתובים וכל הנביאים כל מז״ל אל לב נשית

 לא וזכרם שנאמר אסתר ממגלת חון משיחנו לימות
 יתבטלו היחק נחשב זר כמו והלא .ע״כ מזרעם יסיף

 מגלה יתרץ מה לבכורלם טעם יש ואס הקודש ספרי
 הנבוא' הלא נאמר׳ הקדש שברוח גם כי עליהם זו

 • מתנה הנביאים דברי גרעו ולמה הקודש מרוח גדול׳
שנעשה הימים כי האמת מחכמי ידעט הנה אמנם

בהם



פת תרגרה
 !ת ,ע^דין יהון די ?אזקי;.?עכר ן^א ^עליהלן דמתיספין רירי קד עלוי1גיהון3 עלו.יהון.מלרד

 ר5עת בחר בגישחהץ ככית .עבראי רושם במקתב א2מגלר י_ת למקרי הא״ין אזיומי הבין
 ב.קךר** ך?לכי,א ו?םיחא יץא75 בגו _עםר רבחמ^א ,מסר וארבע עסר'דרתלת יתרישסר

 אזשהי5 כהון וקאתעקדא דקרקא להון לקהו? אתרדבו האלין ויועיל מח( : ומיהון ?פרם
 ופלקא פלקא כקל ל׳טתן י.שראל בית דקל ויחוקא’ ו.לואי רכה;ן ותקא וךרא ירא ב;ל

.ישתיצי לא ודכךנהון .יהוןאין מגו .שכרון יא לזאלין פורןא ויומי .וקרקצא קר^א ??ל ?לי-ליו

משה אלשיך משאת
 הוצרך ע״כ ני התורה מתוך הדבר להבין רבה חכמה נין ע חה וקיום הויה קונים ומצות תורה עסק בהם

 בימות כי והוא הענין אל ונבא .רבו בשם לומר ר״י ימי כי למוח דוד ימי ויקרבו למוח ישראל ימי ויקרט
 התורה מתיך לאשורנו נבין דמה הארן שתמלא משיחנו לפאר בסלוקן ומתקרבי׳ וקיימי' חיים הצדיקים שנוח

 יהיה לא כי יתבשלו וע״כ וכחוביס שבנבואיס מה כל ומצות התירה על ומגידים כמעידים מושם את ולהדר
 רמיזה היא שגם גס זו מגלה אך אליהם צורך לנו אומר אחר כי והוא המנץ אל ונבא .בהם שקיימו

 לאסתר מנין וכו' התורה מן להסן מנין כמז״ל בתורה כאשר והפורקן הנס גודל בהכירם שהוא וקבלו קיימו
 כמפורש וכו׳ למרדכי מנין וכו׳ התורה מן כי האומר לרז״ל גס ומה בכתבו מרדכי להם הפליג

 הנהאיז״לשלא כי והוא תתבשל לא עכ״ז לעיל אצלנו שם כי מצרים מיציא׳ ההוא הנס היה ליהודים גדול
 המגילה את לכתוב ההם בימים לסנהדרין מקום היה בגמרא ואמרו לחיים ממות ופה לחירות מעבדות היה

 בס׳־ שאומר בם׳ זכרון זאת כתוב בתורה שמצאו אלא אלא מק״ו ההלל את ט לגמור ראוי היה ע״כ ט
 וע״כ ס׳ שנק׳ המגילה על לרבות שבא אלא מיותר הוא בביאור מאמרנו והוא .הלולה היא ,המגע שקריאת

 הזה הס׳ יתבשל שלא לומר רז״ל ראו ע״כ ט אחשוב לה המיוחד במזמור אסתר שאמר׳ פסוק על חלים
 התורה אין כאשר וע״כ לכותבו היא התורה מצות כי שמך שאספרה במה שהוא וגו׳ לאחי שמך אספרה

 בכל מש״כ יתבשל לא לכתוב שצותה מה גס מתבשלת בתיך כאלו הוא ברבים כמגילה קריאת היא לאחי
 לכותבם התורם צותה שלא וכתובים נביאים ספרי במאמר פה טוש יתכן וזה ההלל שהוא אהללך קהל
 וישי' העולם תלויי׳ הזאת במגילה כי הענין יהיה ויתכן אחרי ט והוא וגו׳ האלה והימים באומר הקדש רוח

 כנודע מתקיימים ידה שעל וההורה אוח׳ המקיימים זרעם על גס וקבלו קיימו ע״כ כי הנס גודל אומר
 קשיעא כמאט׳ עולם אין ישראל אין אם הנה כי והוא לא למה והיא הדבר מל נופלת קושיא והנה ראה

 מז״ל והוא וגו׳ רוחות כארבע כי מפםוק שלום בר בעיניך יקל אל לז״א ההלל את הסורים בימי נגמור
 ראשית שנקראו ישראל בשביל אלהיס ברא בראשי׳ נזכרים האלה הימים כי לך דע הלא כי מגילה מקרא
 בראשית כמז״ל עילם ואין יש' אין הורה אין אס וכן הימי׳ היות שע״י גדול מגילה מקרא כות א כ׳׳כ לו ונעשי׳
 העולם כבריאת בגס׳ וכן ראשית שנק׳ התורה בשביל עצמם הימים נמשים המגילה קריאת ידי מל נז׳ כאלה

 הה״א על וארז״ל כששי יום בוקר ויהי ערב ויהי נאמ׳ שסק שאדם כימים שהוא וקדושה וקיום הויה שקונים
 משי־ ביום תלוי שבראתי מה כל הב״ה שאמר יתירה לו' שמכל נדר עד ונעשים נזכרים וזהו בחורה בהם
 עולם אץ לאו ואס מוטב התירה את יקבלו שאס לסיון באצבע ונראים לפנינו ומונחים קיימים כאלו האלה בהם

 מתבטלים אז היו כי היה מגילה מקרא של נס והנה עטר אחר שגס היהודים מתוך יעברו שלא אלא עוד ולא
 נפלאות? ככל ה׳ עשה לולא והשלם והתורה ישראל אשר קדושה באיכות קייס כ״א מבר חלף לא הפורים יום

 משיחע לימות יגיעו לא גם זה נס ע״י לא שאס באופן היהודים מתוך הקדושה איכות יעטר שלא גדר עד קנה
 בזמן אפילו יתבטל כי כזה דבר זכר איך איפה וא״כ ,ה ומועדי שבתות כענין והוא מצויים הס תמיד כאלו

ושאר נביאים בעניני מש״כ מאד הוא גדול כי ההוא כי כזאת המגילה מעלת גדלה שכ״כ אלא עוד ולא
החשורוש שבימי ארז״ל(הלא כי זה על טפף כתובים ספרי נביאים ספרי כל כי סז״ל והוא מזרעם יסוף לא וכרס

עצמם שהתורה באופן בסיני קבלו שכבר מה קיימו כספר לעד קיימת וזו סשיחט לימות יתבטלו וכתובים
הסורים בימי כמתקבלת היא שלסיח בטלה איננה אשר מכירה זה על הערנו אשר חשובת אל ולבא .,התור
 שהקפידו במה אפשר הפשט וע״ד .זכרונם יתבטל ואיך וכתובים בנביאים דבר שאץ שאמרו תענית במסכת מז״ל

 ומזכירים האלה הסורים ימי בזכרץ ואסתר מרדכי רבי אח דר״ל בריה שאל שמ״כ בתורה רמוז שאינו
 ט״ו יום ואת י״ד יום את עושים להיות פעמים כמה ,וגו דרכו תסלף אדם אולת ס׳ רמוז היה היכן יוחנן
 המועדים כדרך המקימות לכל קבוע יום קבעו ולא זאת מה ויאמרו בס׳ שהוא רבו הושעיה בש״ר וא״ל
אחר או בי״ד כעיירות כלס לקרא מנין רוב אחר וילכו שצריך אלא בחורה רמוז שהכל הנה לנו אלהים פשה

רוב סתרים מגילת
 משפחה וככל דור ככל שנעשו הנסים כל שסינח עי תמיד בפסוק עמש״ל הרעה מחשכתו ישיב עצמו זה כסי* הכהכ

 . הש״י לפני שנזכרים הימים אותן של זכות ע״י נעשה ככל ונעשים נזכרים האלה והימים )כח( :הכתב דסתשגן
 לא וזכים כך ועי״כ יעברו. לא הפורים וימי אמר ולזה מלמדנו הזה שהמקרא ונראה . קשה נזכרים ענין ודור דור

הנוהגיס מצות ישראל שיקיימו ע״י היינו • מזרעם יסוף לנו נזכר זה וזכות כרצון התורה את ישראל שקיבלו שע׳י
באלו 1 אלשיך ט
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ומרדכי ברדאבידדי המלכה אסתר וקבתב כס : מזחגם ייסוף
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מתנה ומאה ובשרים אלישבע אל־כל-היהותס ספרים וישלח ל
רש״י רבתי ח׳

. השנית :אסתר ושל מרדכי ושל המן ושל אהשורוש של נס ת של תקפו .הקף כל את )כס( :מזרעם
חכמים שפתי

שתר א טגלת חפלת : כולם פל תקפו תוקף כל מאן מנע״ל תוקף את דק״ל ת : דהף עד תום
אל משאת

 במקום היהודים בהם שנהו כימים הכל שיעשו בנין ייוב
 רצו אחשוב אך בס״ו שהיא ואסתר מרדכי שם שהיו
 וכו׳ יה כס מל יד כי בתורה שכתיב למה רמז •־יהיה
 בארבע השם יקרא שלא ית׳ היא נשבע כי משז״ל והוא

 השבועה שהוא יד כי וז״א פעמלק ינקם עד אותיותיו
 אחרונות אותיות הב׳ חבור בלי י״ה שיקרא כס על
 העיירות מועד ביום וע״כ עמלק זכר את ימחה עד

 וביום יס על יד כד״א י״ד שהוא השבועה ברמזה
 יה ית׳ הקרא שהוא השבועה ניסח נרמוז המוקפין מועד

 ולא להצלתנו סיוע ההוא שהדבר לרפח נו״ו שעולה
 הפרש אל שעם לחת המסרשי׳ האריכו והנה .בזכותינו

 מהיות יבצר ולא שושן אחר לימשך חומה המוקפים
 ת הו: מיקפים היו בשושן ט והוא הרמז אל מקום .גס

 מילה וכן נ״ש עולה חיפה כן כי ואסתר מרדכי זכות
 היו בזכותם כי ואשת״ר מרדכ״י ל’ש בזכו״ת במ״ק

 וע״כ י״ה שם עזרם כי בס״ו עשו וע׳׳כ חומה מוקסין
 שע״כ זה שם לו שעמד נין בן יהושע יפות על סמכו
 הוא וכו׳ יושיעך יה יהושע נין בן להושע משה קרא

: עמלק נגד מאז שעזרו י״ה שם
 החלאה כל את ספרו אחר .וגו׳ אסתר זתכתב

 ישע״כ ה׳ ויצילה והמן לך ה. עם מצאת׳ אשר
 כאופר לע־לס תתבטל שלא מגילה מקרא מעלת גדלה

 זה היה אס איש יאמר והלא מזרעם יסוף לא< וזכרם
 ספיר על שידבר וילאה יהודי פאיש או ההוא פבלילה

 איש כי שהיא הדבר היה מי יד ועל וההצלה הצרה
 היא הדסה את אומן ויהי מרדכי ושמו היה יהודי

 עד אחשורוש בימי ויהי שמן מה אך החרשתי אסתר
 ההוא בספיר בצע מה הנס מענין שם שאין יהודי איש
 וכתובים נביאים ספרי כל על ערכו להגדיל גם ומה

 מה הלא כי ם קי יהי' זה וספור מתבטלים שהם
 ועשרים שבע מלכותו תוקף נדע כי לנו יוסיף ומה יחן

 המדינית שרי כל כי ממשלחו תוקף וגס מרינה ומאה
 תוקף ונם לפניו המדיטת ושרי באומר לפניו באו שהזכיר

 גדולתו ויקר מלכותו כטד עושר את לבהראותו עושרו
 תוקף וכן וכו׳ משתה ושעשה יוס ומאת שמונים הוצרכו

 ואשר והרנה כדת לא אשר אשתו מל שכעס כעסו
 אח הרג אותו אהבתו ובתוקף ממוכן דברי рЬ שמע

 האלה הדברים בכל בצע מה אוהבו בשביל אשתו
 מסיפיר מיקר עשה לא שמרדכי נם כי איפה דע לז״א

 על שכתבנו כמו יהודי מאיש רק כתב ולא המגילה
 כן אחרי אך האלה הדברים את מרדכי ויכתוב ססוק

 הפלך הוקף מיני כל הוא תוקף כל אסתר^את ותכחב
2 אלשיך ט

משה עיך
 יש שם כי יהודי איש עד. אחשורוש בימי מויהי שהוא

 ורטי האת רטי וזהו הזכרנו כאש׳ רבים תוקף מיני
 וזהו מרדכי גס עפה והשכים אסתר משת׳ וזאת הכל
 הקדים וגס ט' ומרדכי וכו׳ אסתר ויכתבו נאמר שלא

 שאחר בס׳ כן עשה שלא מה למרדכי אסתר את הכתוב
 היא בזה כי הוא אך מרדכי את הקדים אם כי זה

 נמשך מרדכי ואחריה בראשוג׳ בעצם בדבר התפוררה
 היהודי ומרדכי אביחיל בת המלכה אסתר וחכתב חהו
 את עליהם לקיים לז״א כך פשתה ולפה תקף כל את

 כתב כי שכתבה פה והוא השנית הזאת כפורים אגרת
 בני שהוא.מל עליהם לקבל היה כתב אשר הראשון

 הפורים ימי את לעשות חובה בתורת ההוא הדור
 טל גס חובה לשיקבלוס היתה השנית והאגרח כאלה
 כשני׳ בזאת גס כי אסתר ראתה כי עתה ואמ׳ זרעם

 להחזיק תספיק לא כי בדבר רפיון צד יהיה שקבלוה גם
 לא אס עולם לדורות שהוא זרעם על ההיא הקבצה
 בימי מויהי גס שהוא תוקף כל את להם בכתוב

 קיימו למעלה שנכתב מה וזהו יהודי איש עד אחשורוש
 היה עדיין ט לסירות קבלו במלת וי״ו בחסרון וקבלו
 בעצם בטחון כיה ולא מה בצד זרעם בקבנת רפיון

 ל׳ הוא שהמקרא גס ע״כ ההוא היחיד בדור רק
 אפשר עדין זרעם על גם מעתה שקבלוה על רבים

 כי העק יתקיים שלא באופן ידיהם ירפו אחר שבדור
 יחיד ל׳ המסורת בכיות רפז זה בלבד אחד בדור אם
 כל את וכו׳ ותכתב ע״כ בעצם הדבר זה לקחו לכן

 השנית הזאת אגרת את כך ע״י לקיים כדי תוקף
 והוא זרעם על גם הובס לקבלם שהיא מרדכי שכתב

 שכיה שענות זאת בכתבו מרדכי שביעל גם הנה כי
 עדין בעיניכם הנס להקל לבבם עם שהיו אפשר
 אולי כי אחד והס מהם חזקיס שעמים עוד נשארו
 זרעינו על גם חובה הדבר נקבל למה ,יש יאמרו

 כי שבע בדרך היה וכפעע הנש כ״כ גדול לא והנא
 רצון את עשותו ואחר עיניו בכיס המלך נתן היתכן

 הין שיאבד המלך בנזק שיה כצר אין והנה ראה המן
 מוכרו אחרי ע״כ כבד עם של וארגוניות מסים מכל רב
 יד וישלח גזרתו ובישל עצמו על כחס לו ורפא שב

 המדינות שרי השרים יד כלא יאמרו אן .רעתו במבקשי
 מהיהודים הנאה להם מהיות יבצר לא כי לנו שעמדו הם

 ולמלך ראשונות אגרות החביאו פ״כ כי אתם הגרים
 . מדעתו שב ומ״כ בו ימרדו פן להקניטם שוה אין
 והפה היה הפכפך שמלך אס ט זה אין הנה יאמרו או

משפפ תיהב מלך יאמרו או .שהתיר הפה הוא שאשר
היה



סו תרגום
 הראעח סגלחא כל נח מהודי ר?דךני’אביחנל כת מלבתא אכתר ובתכח )כנס מכגיהון:

יהרראין כל לנח פטקין ושדר'6* ת;נ.נו.רגא': הדא אזדפררי אגרתא נת בקימא ךג?א £קפא

משה שיך
 ישראל ידי להרפות כלי היא תהיה פן נפשה מד הדבר

 ט״כ לה׳ ויחטאו הוא טרא כי ד׳ מעש׳ את מלהכיר
 בכלל כי למרדכי קודם תוקף כל את להכתיב התעוררה

 באמת השאר עם זו טענה גס מלבם חוסר ההוא הדבר
 להרוג היחה אחשורוש המלך דרך אדרבה כי באמור

 שמה׳ כ״א זה אין אך נהפך ואיך אוהבו בשביל אשתו
 ,נא וע״כ במערצה פארה שפיעף הדבר היה צבאית

 הקדים גס וגו׳ ויכתבו נא׳ ולא וגו׳ אסתר ותכתב
 ‘הפכי והוא הנז׳ מהטטס החילה כי למרדכי אסתר

 בת המלכה באו׳ בכתוב זה כעס ונרמז כנ״ל עמה
 כיון אך אחרי׳ ,בפ בהזכירה נאמר שלא מה אביחיל

 הלא למרדכי קודם היא ותכחב שהתעוררה מה לומר
 יאמרו מקים היה ע״כ כי כלומר מלכ׳ היותה טל הוא
 עמה את והציל למענה המלך עשה מלכה להיות׳ כי יש׳

 והיא ידה מל בנס יש׳ הקל הקלת תצא פן וחששה
 תצא פן לחוש למדה אביה ומבית צדיק איש אביחיל בת

 צדיק כי אביחיל בת באומר רמז או .ידה על תקלה
 לא אס צדיק איש בת למרל נשאת ואיך כלומר הוא

 כלי היא שתהיה יתהפך ואיך מהדבר טובה לשימשך
 ויהיו הדבר היה טבט בדרך כי באומרם בנס יש׳ להקל
 אדרבה כך יש׳ בראות ומ״כ חלילה לה' טובה כפויי

 המלך יהרוג פן מוח באימת היחה המלכה גס כי יאמרו
 וז״א ית׳ למלכם טובה ויחזיקו אוהבו מפני אשתו
 בעיניך יקל אל לומר וגו׳ קייס אסתר ומאמר הענין בסוף

 השני׳ מרדכי איגרת את לקיים אסתר שכתבה מה
 איפה דע הלא כי וגו' וקבלו קיימו נאמר שעלי׳ אחר

 הפורים דברי את ים שק מה הוא אסתר מאמר כי
 ונכתב וע״כ בדבר רפיון היה שאל״כ בעצם האלה
 יהודי איש מד בימי מויהי שהוא הנזכר תוקף כל בספר

 היה ן ועדי לבם לחזק־ קף ה כל להודיע כתבה כה עד כי
 המגילה בנוסה וגו׳ נימי מויהי הדבר יקבעו אס ספק

 בימי מויהי קבעו אז בלבם הדבר קייס שעי״כ ובראות
 שנקרא המגילה היא בספר ונכתב וזהו המגל בגיסח וגו'

 חסרון אל נכון טעם ראינו מצאנו הזה ובדבר ספר
 כי שהוא ,גי וקיבל קיימו באו׳ וקיבלו בחיבת הוי״ו
 עד מה רפיון היה כ״א גמורה קבלה היחה לא עדיין

בעצם קייס אסתר מאמר שעי״כ וגו' אסתר שותכחוב
: כמדובר

 בכל כי היה מה לב לשים ראוי .וגו׳ ספרים וישלח
 ואמת שלום דברי נא׳ לא כה עד ששלחו הספר

 . אחרים ספרים עתה הוצרכו למה ועוד .באלה כ״א
 קיים כאשר או׳ ועוד .לבדו מרדכי שלחם למה ועוד

 ולא עליכם יאמר ראוי היה הכת׳ נוסח הוא אם עליהם

סתרים
 את אמר ולזה .מקרא לה ומצאו לדורות כבעיני לחכמים

 שדרשו כמו סופ׳ ועד מתחילת׳ המגיל׳ והיינו .תוקף כל
 ותוקף מרדכי ושל אחשורוש של תקפו תוקף כל את חז״ל
 היינו השני הפורים האגית אח ולקיים שאמר וזהו .כנס

 :השני נאגרת נאמר אשר המגיל׳ של וקריאתה כתיבת׳ מצות
דברי

אל משאת
 לא אשר כי ראה המן בעצת לבגוד ובהתיסו היה
 טענה יאמרו או .לפו וירפא ושב נמשתה נחרצה כדת

 מזה כי פחד ה»ה לא מתחלה הנה אלה מכל גדולה
 יעצוה ע״כ הצילנו ולמענה אשתו את אהבתו כמות

 הטמנות כל ולהרוס להאביד תקף כל את לכתוב כליוחיה
 מדינו' קכ״ז מלכותו הוקף יש׳ בראות כי והוא האלה
 רב ממשל משל כי שיראו לפניו המדיטת שרי רשכל

 סריס היו כי להורות שעריו באו המדינות שרי וכל
 גדולה כירה להם ויכרה אליו ונכנעים משמעתו אל

 פן המלך מיראת כי יש׳ יאמרו לא האהבה את -לקשר
 עשרו תוקף בראותו וכן גזרתו היפך השרים בו ימרדו

 תפארת יקר ואת מלכותו כבוד עושר אח בהראות כי
 הפסיד לבלתי כי יאמרו לא יום ק״ס הוצרך גדולתו
 כפף כזה איש הלא כי לו ורפא פב וארגוניות מסים

 יראו דרכם ע״ס וגס בו יחפוץ לא וזהב יחשוב לא
 שהם הנמצאים העם כל של הסעודה עון שם כתוב

 בראות' וגס בעיניהם ההצלה נס ויגדל כמשז״ל ישראל
 נהפך ולא מוח עלי' גזר אהב אשר אשתו על אשר כי

 אשתו שעל מי כי היה הפכפך מלך יאמרו לא מסברתו
 כי בראות׳ וגס יש׳ על נהפך איך להתהפך חם לא

 טענות אין כי כיה כדת לא אשר כי ושהי על נזר אשר
 אפו שב לא ועכ״ז לממלה כמפורש הדת כפי סמוק
 אשר על יאמרו לא עליה גזר אשר את לתקן ממנה
 הלא כי בו הזר ליהודים נטשה כדת לא אשר כי הכיר

 וגס משפט בלא גזר מאשר שוב לבלתי לבו הוקף דאו
 את הרג כי אוהבו בשביל עשוהו תוקף בראותם

 אשר המן הוא ממוכן כי כמשז״ל אוהבו בשביל •&שתו
 שרי כל לפני ויהללה אהב ושתי את כי בהיות •אכט

 אהבת מפני אהבת׳ נדחית ועכ״ז ז״ל כמאמר׳ ־המדינות
 בשביל המן את הדג כי יש׳ נא יאמר עתה ואיך ■המן

 כל ראית שע״י באופן מדתו כפך הוא והלא אשתו
 אחשירוש בימי מויהי הכתוב תקף כל את ודור שבדור •*ש׳

 לקיים מרדכי כתב אשר הב' כאגרות בקיום ♦חזיקו
 כל הלא כי זרעם על גם האלה הפורים ימי חובת

 הדברי׳ וע״ם נתבטל ידיהם להרפות האפשריות המעטת
 שאלו ככל לאדון לשבח עלינו ויאמרו יענו באופן ההם

 ישראל זרע כל נמחה היה נפלאותיו ככל ה׳ הצילם לא
 תחזקנה ובכן עוללות ישאירו לא והמן המלך כי ח״ו

 ועל עליהם חובה הפירים ימי את בקבלתם ידיהם
 השנית האגרת כדברי אליהם הנלוי׳ כל וטל זרעם
 ולהיות וכו׳ לקיים ונו׳ והכת׳ וזהו מרדכי כתב אשר

 הנס להקל יש׳ בה להחזיק קרובה היותר הטמנה הי
 נגע המלך בבית להם היתה שאחות באומרם היחה

מגילת
 : יתברך הנס מלשני זכרונם יסוף לא כי#ס גאלו
 בכתיבת׳ אסתר הוסיש׳ מה קפה . אסתר ושכתוב )כט(

 על רק ציה לא דמרדכי ונראה . מרדכי כתיבת על
 המגל׳ וקריאת כתיבת אבל הפורים בימי השמח׳ עשיית

 אסתר ששלח׳ מגיל׳ במס׳ כמבואר העיקר אסתר רק היש׳
3 אלשיך ט
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 ®',הפר ארדימי *ם(לך לא :ואמת שלום דבלי אחשורוש מלכות
 המלבה ואסתר היהודי' מרדכי גןים£ליהס כאשר בזמניהם האלה

 : תם(ל3וז? הצומות דבריי ו?ןל־־זרזןם _על־נ?שם יקימו וכאשר
. בספר ונכתב האלה הפרים דברי מים אסתר ומאמר לני י' י

• ־ ’ ־ чт : • : ׳*А״ т •< .• - : ־ ס־1 • •• : ? י -4-:1-

 —וכר ב :הים ואיי ^ל־הארץ מס אחשרש המלך וישם ь י
המלך גדרו אשך מרזיצי גדלת ופרשת וגבורתו תקפו מעשה

רש׳״י קרי אחשורוש
 מאי! בקשה אשחר .וגו' קיש אסתר ומאמר )לב( : פורים שיעשו ספרים ושלחו חזרו השניה שנה11

:בכפר ונכתב וזהו הכתובים שאר עם זה ספר ולכתוב לקבעה הדור חכמי

משה אל*שיך משאת
 הלא הדב' יקבלו שלו׳ כתיבת שס״י הוא ואס .כליהם
 אלו ספרים היצרכו שאם ועוד .קבלו הראשונים בכפרי'

 מרדכי ומאמר יאמר מהרחוי וא׳׳כ שלח׳ מרדכי הלא
 .וגו׳ הסורים ימי את קיס אפחר ומאמר ולא קיס
 הוא וגו׳ מרדכי עליהם קיס כאשר אומר כי ועוד

 ועוד . הדבר ס נחקי ידם שעל ידע לא מי כי מיותר
 וכיוצא עליהם צוה רק צודק בלתי עליהם קייס אומר כי

 כענין ע״ע המקיים על רק צודק אינו קיום ל׳ אך
 הפירים ימי את קבלו שאס וסיד .וגו׳ וקבלו קיימו

 וכאשר יאמר ואיך וזעקה צומות דברי וקבלו קיימו לא
 כי יאמר אך .וזעקתם הצומות דברי נפשם על קיימו

 הוא והסכים אסתר עשתה אשר את מרדט בראות
 מויהי מגילה מקרא שיהיה תוקף כל אח לכתוב עמה
 הפורקן ועל הנסים על להקל היה לא כי לסירות בימי

 היה לא מתחלה כי מאומר ובפרס הנזכרים מכמעניה
 אשר כלהו כי ידע סרס רק עשה לא המלך גם כי פחד
 מהגיד יבצר לא כי כפק אי!׳ אך היהה יהידיח אהב

 להשמיד לבו ויהפך יהודית היא אשר פקודה עת בבח לו
 להסיר שע׳׳כ ומולדת׳ עמה מות מבקשי כל חח וגי

 איש עד בימי סויה• שהוא הקף כל את כתבה מלכם
 היתה היא גס היא חדרבה כי יראו משם למען יהודי

 אשתו שהרג ונחי עם כמעשהו לה יעשה פן בסכנה
 אל לב ישיחו לא וע״כ המן הוא ממוכן אוהבו בשביל

 אמר הזה הדבר אח מרדכי בראות והנה ההיא הטענה
 תה ה היא שגס זו מענה יש׳ יקבלי אה יודע מי בלבו

 בושתי עשה כאשר המן אוהבו בשביל יהרננה ס, בסכנה
 יאמרו אדרבה כי הוא נהפיך כי יאסרו אפשר הלא כי
 כ־־׳א אוהבו בשביל זאת אשתו יהרוג ישוב לא עתה ט

 רודף הזה הרס המן הנה שאמר כמז״ל המלך יאמר
 לכביש והגה שהרגה עד לושתי פשה כן ט נשים אחר

 על המלך שחמת שככה המלך וחמת זהו כי ובו׳ואז״ל
 מה ע״כ אותו בתלותו שככה ושתי את הרג כמן שע״י
 אפשר אשר ההיא בהנחה ספרים שלח מרדכי משה

 אדרבה אם ט בסכנה המלכה היחה לא שמעולם •חשבו
 ■חשבו וכן אגבה עמה כל להנצל מאד הדבר הי׳ קרוב

 סשה מאז גם ומה כמלך בשער היה גדול כי מרדכי אל
4 אלשיך ט

 ולהרכיבו מלכות נלבו' להלבישו ההוא הכבוד כל את לו
 ותלו וגו' לאיש יעשה ככה לפניו וקראו המיר ברחוב

 ניסן מחדש הפן בית אח לו וניתן הען על אויבו את
 ,יש היו אשר בסכנה הי׳ לא מאז כי ספק אין כי

 יש'- יחשבו שאפשר זו סברא מ״ס שאח״כ אדר לחדש
 מות איפת היהה עליהם לא ואסתר מרדכי כי

 לקבל ראיה מזה גם כי להוכיח מרדכי רצה המן מגזרת
 האלה הפורים יפי חיבת זרעה ועל עליהם ,יש כל

 עליהם שלא המלכה ואסתר מרדכי אס ומה פק״ו
 פה האלה היפים חובת עליהם קבלו מות אימת היחס

 למבם כצאן שהיו המלך מדינות שבכל ,יש כל פתה נם
 חם בשונאיהם ויעשו האלה הפורים בימי ה' והציל׳
 עליהם קיים כאשר האלה הפורים ימי את לקיים אמרו

 קימר כאפל כי לומר המלכה ואסתר היהודי מרדכי
 הידונר ביהודי מרדכי היותו עם היהודי מרדכי סליהם
 שהיו מלכה היות' עם אסתר ונס למלך גדול שהוא

 יעקב שארית וכ״ש חובה עליהם קיס ועכ״ז חים בס
 שתקבלו אומרים אנו בלבד שלא אומרים אס מזו וגדולה
 כ״א ואסתר מרדכי שקבלו כמו הפורים יפי שמחת

 קבלו כאשר הפורי׳ ימי שמתח חובה ישראל שיקבלו
 ישראל של זרעם וסל נפשם טל ואסתר מרדכי וקימו
 מרדכי ישראל בשביל שצעקו זעקתם ונס הצומות דברי

 ,ובגמ הפדרש כדברי בהפלה ואסתר הפיר ברחוב
 אם מאוד פצוס ק״ו זהו עזבתני למה אלי אלי פסו' על

 כ״ם לא יש' בשביל וזעקות צומות קיימו ואסתר מרדכי
 שמחה זכר חובות לפחות עצמם צרת ע״ד ישראל שיקבלו

 וכאשר־ שהיא ,וגו נפשם על קיימו וכאשר וזהו הצלת׳ ע:
 דברי ישר' של זרעם ועל וגו׳ ואסתר מרדני קיימו

 כן אצום ונערותי אני נם אסרה אסתר גס כי הצימוח
 הספרי׳ בדברי והנה ישראל על שזעקו זעקתם וגם

 כי •ונח שלו שאומר מה אחת .בחינות כ׳ יש האלה
 משם עכ׳׳ז הסן מרעת בעוחי־ היו ואסתר מרדכי

 חובה. הפורים ימי אח לקבל ישראל סל שמוטל ראיה
 עליהם קבלו ששניהם כאחר שהיא שמביא כמחיה ב'

 ישראל טל סיפל סק״ו וזעקתם הצומיח ונס הפורים ימי
כי שהוא הרחשין העדן והנה הפירים יפי בס ח לקבל

שניהם



הזי תרגום
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׳ משה אלשיך משאת
 מה ע״פ ליכנס שלום דברי הס בטוחים היו -שניהם

 לא הלא כי אמת דברי איני אך סברתם שהוא שאפשר
 אבץ ובית ואח האומר הוא מרדכי הלא כי היו בטוחים
 לדבריהם חך בסכנה היו אביה שמבית והוא שהיא חאבדו
 הפורים ימי שניהם שקימו שאמר מה אך להו ■קאמר

 מפורסם היה כי אמת דברי הס וזעקתם והצימוח
 וזהו המפורסם מן ראיה הרחוקים למקומות 'ומבואר

 כמדובר הבחיטח ב׳ מל ואמת שלום דברי ואמר שהקדים
 כיהנה לומר וכו׳ קיס אסתר מאמר כי הכתוב ואומר

 בכותבה אסתר למאמר יאמינו לא סן להתחכם מרדכי רצה
 ולא בסכנה היתה היא גס כי להורות תוקף כל את

 המלך בבית להם היה שאחות על הנס בעיניהם יקטן
 פלח וע״כ הפורים ימי את לקיים עליהם מוטל שע״כ

.בסכנה היו לא שפניהם יונח שלו לומר הפריס הוא ׳

 בו מרדו ה״מ5 מבודח ביכול כאשר הלא כי יתברך
 לו נשארו לא הפולס כל שהם ומר״ס איפרכוח קי״ג

 שרי מס אהבתו קשר ולסמן ז״ל כמאמרם קכ״ז רק
 גדול משתה להם ויטש לפסו הביאם הנוהרים המדינות
 בחזקה רודה היה ולא מלכותו כביד מושר אח בהראותו

 ובלתי טשרו רב כי מראה אס כי מם עול עליהם לשים
 לו שחזרו אצ״ל לישראל שהטיב עתה אך אליהם צריך

 מס וישם בחזקה רודה שהי׳ כ״א האיפרכיוח ר״ס כל
 וגס הישוב כל זה כי הארן כל על שהוא הארן על
 ליהודים היטיב אשר על כי יגיד ומי . הים איי על

 כי לאומות גס מפורסם היה זה הנה לז״א הדבר היה
 מרדכי גדולת פרפת עם כו׳ תקפו מעשה וכל הלא
 הכרס ומי ופרם סדי למלט ד״ה בספר כתובים הם הלא
איש גדולת להכתיב ההם למלכי׳ ד״ה כותבי אח

 אסתר מאמר כי עתה אמר מק״ו לקבל עליהם חיבה
 ששלח הספרים לא האלה הפורים ימי אח שקים הוא

 המגילה נוסח של בספר ונכתב למאמרה האמינו כי מרדכי
: כמדובר אסתר מאמר שהוא בימי מויהי

 יראה זה פסוק הנה . וגו׳ אחשורוש המלך וישם
 מה וגס המגילה לפנין ומוריד מעלה בלתי

 מדי למלכי הימים בדברי וכו׳ תקפו מעשה שנכתב
 צודקת כי מלת אין וכו׳ מרדכי כי אומר ומרד ופרס

 שאימר ועוד הקודם אל טעם נתינת להיות טבעה לפי
 פה גם והלא ופרס בד״הלמדי כתובי׳ מרדכי שגדולת
 וגדול אומר ומיד למלך משנה שהוא באו׳ כתובים
 ועוד ליהודים היה.גדול כה עד גס הלא כי ליהודים

 ובראשונה וזרעו ועמו אחיו האלה החלוקים המה מה
 למה ועוד שלום דובר ובג׳ טוב דורש ובב׳ רצוי אמר

השגחתו פתה ראו יאמר אך אחיו לכל רצוי היה לא

 כלל דרך כתוב המלך אל שהנוגע אלא עיד ולא יהודי
 בכל מפירש כחוב מרדכי וערן וגבורתו תקפו מששה
 תקפו במעשה כן אמר שלא מה וכו׳ ופרשת וזהו סרטיו

 אלא עוד ולא תקפו מעשה ופרשת לומר המלך של
 פרשת סירשו ושם למלכים רק מיוחד ההוא הספר שאון

 ראוי היה ולא ופרס מדי למלכי וז״א מרדכי גדולת
 אך יהודי איש ענין ולא המלך אל הנוגע רק שם יכתב

 לחוור המלך של תקפו שמעשה שהכירו כי זה אין
 היהודי מרדכי אח מהגדילו כת ברוב בכיפה למלוך

 המלך את ה׳ יצליח המלך שגדלו על איך וש״ת לו היה
 מהטפל יסרוש מאד שגדל אחר כי הוא נהפוך והלא

 ופירש המלך לעבודת שיצא כמנחם ויקרנו ישראל בצרכי
 תחתיו שמאי ונכנס בסנהדרין הלל עם ב״ד אב מהיות

 אשר עתה גס ימה מישראל ההוא המלך היות עם
שיאבד הוא נהפוך וא״כ אחשורוש למלך משנה היה

 העבר סיפור על שייך דאמס יפצא .ואמת שלום דברי )ל(
 דהא מיותר הוא וגה . שיקיימו העתיד על שלח וכאן

 שמעז וממילא אמת דברי ששלח נכתב לא מרדכי כששלח
 הימי לקיים מרדכי־הי׳ ששלוח נראה ולזה .אמת דברי שהם

 אסתר שלוח משא״כ . חז״ל מגזירת והם ושמחה משסה
 התורה מן מקרא לה שמצאו וקריאת׳ המגיל׳ כתיבת על סי'

 זו שצואה להם לומר ומרדכי אסתר ורצו נאמרה וברוה״ק
 יהי׳ להם נאמר סקב״ה מפי המגילה וקריאת כתיבת של

 שמות נכתבו שלא מפני אן , צבאות ה׳ דברי לכתוב ראוי
 .בהמפרשים המבוארים מהטעמים בהמגילה נמחקין שאינן
 ה* דויקרא מקרא חז״ל כמ״ש שלום נקרא שהקב׳ה לידוע
 של שחותמו ידוע וכן .במרחן אפי׳ להזכירו ואסיר שלום

 .הן השי״ס ודברי נאמר רוה״ק שמפי וכיון אמת הקנ״ה
 פחד יהי׳ שלא לרמז וגס . ואמת שלום דברי נאמר לכך

 כין קנאה יטיל שלא המגילה וקריאת בכתיבת היהודים על
5. אלשיך ט

סתרים מגילת
 נדורוש כתבוני להם אסתר כששלחה החכמים דאפי׳ החומות

 שיפול ומכ״ש האומות לבין עלינו מטיל אתה קנאה השיבו
 דברי שהן רמזו ולזה . האומות מקנאת ההמון על פחד

 ונאמר הן שלום העושה ס׳ מדברי כי יפחדו שלא שלום
 שלום שיהי׳ כשלום של הדבר קיום מל להורות אמת ג״כ

 ימי )לא( : מהמגילה רע דבר ושום קנאה יפול לא ולעולם
 היהודים שיקיימו הזהיר .קיים כאשר בזמניהם האלה הפודים

 ואסתר מרדכי קיים כאשר הנס ראו שלא אף בזמניהם
 וטוב שמחה בגודל הי׳ שבודאי ידם על שבא הנס בראותם

 וקיימו שנדרו כאשר זרעם ועג נפשם על יקיימו וכאשר . לב
 מוסב אינו . וזעקתם הצומות דברי :כן לעשות עצמם על

 כלומר למטה מוסב רק עלייהו קיימו לא הצומות דהא למעלה
 דברי קיום גרמו . אסתר ומאמי : וזעקתם הצומות דברי על

 שאמרה מה היינו אסתר במאמר והכוונה האלה הפורים
»המלך אל שאמרה מה או הצומות לקבל
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 1 כי ג :ופרם מדי למלכי הימים ל־םפרךברי5ז כתובים הלוא־הם

 לרב ורצוי וגדו^לןהון־ים אחשורוש למלך משנה היהודי מרדכי
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תרגום
 ג!?רא ח#רוש8 דטלקא >₽№־ יהודיה קריכי מטול со : ופרסאי להלכי אזיוסי

 ו;למלכ;א: ש?ך>יה א^תמעיליה םו$יה .רעד _ע?מא ומסוף _עםמ;א כל .יעל דיהודאירב
 ביגי דהזהו־ נון־דזא לכוקב דמי מרדני הוא מגיה טזךעזעין ליה מדכרין .ונד עקמיה ויחילו

 דאחר כמגיארתהץ וך.עי: ךיהודאי ר־ניהון והוא ךא5צ ב.עידן $פק די לש§רפךא ודמי טככיא
’♦ זרעיתיה לקל שלמא וממלל לעמיה קזבתא ורצנע’ י

רש״י
 נעל והיה למלכות קרוב שנעשה לפי סנהדרין מקצת ממנו שפירשו מלמד אחיו לכל ולא .אחיו לרב )ג( י

:עמו זרע לכל עמו על מוסב .זרעו לכל :מתלמודו

אסתר מגלה חסלת

משה אלשיך משאת
 למלך משנה שבהיותו רוחך על יעלה אל לז״א מזכותו

 בסנהדרין ראש מלהיותו בעיניו ויבז ניסל אחשורוש
 היהודי שמרדכי עם הלא כי בישראל מנויו מחשיב ובלתי
 ליהודים בגדולתו עודנו ליהודים וגדול עכ״ז וכו׳ משנה

 המלך עבודת אל מהסנהדרין שיצא כמנחם קרהו שלא
 המלכות בעניני עצמו מכניס היה ולא עיקר עשה מזה בי

 לרוב רצוי היה הלא כי והראיה כשהיה בדיינותו כ״א
 בני ליה דסני הוא ת״ח שדרך מז״ל כענין והוא אחיו

 ע״כ כי המחויבים ישנאוהו הדיינות ע״י כי מאתיה
 ובזה כו׳ איבה ממנו פורק הדין מן עצמו החושך אמרו
 מאשר סר לא למלך משנה שהיה גה כי עתה ראו יאמר

 היה לא שע״כ והראיה בסנהדרין ליהודים גדול היה
 היותו על רק זה ואין לכל ולא אחיו לרוב רק רצוי
 לא שקצתם מה אולי לו׳ אין כי המשפט על יושב

 לאל בהיות הנאה ממנו להם היה שלא על היה אהבוהו
 משנה הוא אשר נדרך מהם ופירש מתגאה היה או ידו

 מצילם שהיה אצ״ל ההנאה לענין הלא כי גדול למלך
 הוא גס אם כי כשידרשוהו להם מטיב שהיה או מצרה

 המתייחסים הצדיקים הס לעמו טוב ומבקש ודורש מתחיל
 שלא למה שלים דובר היה לפחות כשרים ולבלתי לו

או .זרעו לכל שלום ודובר וזהו הם זרעו כי יבצר

 בלב שנתן יסב' שבחו שספרתי על תתמה אל יאמר
 רפה היתירה הגדולה הלא תאמר כי לגדלו הפלך

 קרוביהם את יעיבי או יתגאו פן צדיקים אצל היא
 מה לז״א כחם רב כי יעשקוס או זולתם סוב וירחיקו

 הוא ה' גדלו אשר על הודאה כניתן גדולתו ששיפרתי
 היה משנה היה אם היהודי מרדכי כי נתגאה לא כי על

 עצמו מחשיב היה לא כי לעצמו לא אך אחשזיוש למלך
 כאחד היהודי מרדכי היותו בתואר כ״א למשנה

 .לעצמו לא אך ליהודים היה גדול היה אס וק היהודים
 היה היהודית אחר מתואר היהודי מרדכי זה מעין אי

 למה גדול וגם מלך שהוא אחשורוש למלך משנה בהיות
 לא וגס כשרותו מכירים יהודית בעלי יהודים שהם
 שבטים שאר על בנימין שבט שהם ו לאח יתרון מתן היה

 בני לכל ולא אחיו לרוב רק רצוי היה לא הלא כי
 כ״א יתרון להם ששה היה שלא רואים שהיו למה שבטו
 שבטים מיתר בין משבטו בין סתם לעמו סוב דורש

 את לשלום דבר לבלתי מקפיד היה לא אס כי עוד ולא
 ודובר אס כי נהם רצוי היה לא אשר אחיו מיעיס

 מ₽חיל היה שנאוהו חנם שעל גס כלומר זרעו לכל שלים
4 : שלום להם ומקדים



> א אסתר מגלת על שני תרגום
 לשון והיות נפש. לכל השוה דבר הוא נכבד הכי הכתב פתשגן ראינו ראה כי ויען ונסתר. נגלה בו יש אשר

עברי לשון צהות בשפתי העתיקהו הכתב פתשגן והמחבר ,בו הורגל שלא למי ההבנה קשה שני התרגום
: ואיש איש כרצון ומקובל מתוקן להיות כעת הדפסנוהו לזאת ,לפנים צריך אין הדבר כמעט

 ואלין מנלמא תנתידין מלכו די מלבין מן.?גסר חד ש1אחש.ור הוא אחשורוש מי1ןי וזהוה ויהי
 מלכותית תתגךל דמגגלא צבאות יי טלכיא ךמלף; ייתא:מלכותא_קךמ • מלבין אינון.^סר

 דנבוכדנצר חמישתא רבהנאהדישראל• ץרןם•’ךמ ךפךעה'מלכא תליתאה • דגקרוד נינא;ת ״עלן.
 משיחא. דוד דבן’מי'\ת^יעאה1דר תמינאה דיון♦ שבהנאה .דאחשורויש שתיתאה * ך־^בל מלכא

 מטת כד • אתנא .דיירי בל ו_על עלן מלכותיה תהגלי תךבעגלא1ץבא וי מלמא .ע^ריתאידמלף
 ישוון מן מדינתא .אנשי ידעין הוו לא מניה .י״עדון .ושולטניה א.תנא מן למובדא בכל מלכות
 צבין הוו .ולא ברית/תרית מרודף אויל קםד ד^בל מלכא ;בוכךנצר מית .וכד למלכא "עליהון
 מדזדיה ןבוףלאהוה4 נבוכדנצר ליה' .ואמרין ?זתיבין כרם למוקמיהיעליהוין ?זדי^תיה אנשי

 וקטיל ואתייעלנא אבוףינבוכדנצר מתפגי בבר עלינןזיתףמלכא ^נלונא מוקמין אגשאואיף עם
 להון ואמר מתיב .ליה אמרין מדינתית ךאנשי הדין פתגמי חת טרודף אויל שמע וכד: ’.’יתן

 נבובדנצר ליה ואמרין מתיבין מהימנין• אתון7לית כען ועד עלמא מן ושריד טית אבא נבוכתצר
 הארץ מרגיז האיש הזה כרזבא מפרש דעילוי כולהון מלמא רת כולה א.רעא !ת אךגיז $בוף

 מתמן ואפיק מלבא גנזי’ לבי ;גל שעתא בההיא’;נבד"אוייל'מרודף מה’. ממלכות’ מרעיש
 דהכתן מקבריה יתית’)אפיק ונגד אבוהי דנבוכךנצר ורמאיכעקביוי ודינחש דיפרזל של׳טוון

 אייל בעבד מדינתיה אנשי חזו .וכד • נתעב כנצר מקברף השלכת ואתה כתבא מפלט״עלוהי
 טקא ארגוונא מרודף אויל’ואלבישו'_ית רבא בהתה ’כולהון דבשמיאקמו אבוי רעות מרודף

 לאייל ליי• ואמר ךתהמדתא גברא דניאל וךבוי״יתירא/י"מתיב ס.ג;א יקר ליה' ויחכו• דמלכותא
 מפרש בתבא דהיכדין לעלם ביתית מן 'אם;רא נפק לא אכוף דינבובדנצר יומוי כיל הא מרודף
 .עליהון?בובדנצר וסליק אתגבר דיהודאי סנאיהון אתחייבו וכד .ביתה פתח לא אסיריו .עלתה
 .ואגלי בנורא מקד־שא בית ית ואוקיד ירושלם ת_קךת'א2 ובזן דישראל ,אוהגא תת ואחריב אבוף

 יתיה ו.אםר’.יה;דא’מלכאדבית עמהוןנת.יהויכין ואגלי לבבל ירנהון ואייתי דישראל”יתעמא
 דבשכרא/אףינבוכדגצר’ אבוי רעות י1שם.על’ דלא’ מןי^קדם’ שנין ושבע תלתין’אסירי בבית

 ב$תי אעלה״על בתבא״עלוהי דהכאימפרש אנא אלא ושליט מלף לית בלבביתיואמר' אתגבר
 ואפיק אסירי לבית ;על אבוי.דבשמיא. מחדףךעות7אויל .עבד שעתא בהא7:’לעליון’אדמה ןב7

 אייל מו/עבד אסיתא כל עמית ונפקו7 'דביתיהודא שבטא מלף בר/הווקים יהויכין ית מתמן
 בוסמין מיני’וכל טבון טשחנין כל מתמן ואפיק מלבא גנזי לבי' יל5 שעתא בההיא מרודף
 יומי כל /קדמוי תדירא דמלכותאןאכלילחם לבושא יתיה ואלביש יתיתרמשח/תיה ואסחי
מלכ\מדאה ברדתוש פר^אה מלכא אחשורוש הוא מלכותא• .קביל מדאה’ ודריוש חיוזהי

הכתב פתשגן
 מלכי©. העשרה הם ואלה .כעולם למלוך עתידים היו ואשר מלכו אשר המלכים מעשרת אחד אחשורוש אחשורושהוא כימי ויהי )א(

 לפרעה השלישית .לנמרוד השנית המלכות .עלינו מלכותו תתגדל שכמהרה צכאות י׳י המלכים מלכי למלך הראשונה המלכות
 למשיח התשיעית .לרומי השמינית .ליון השכיעית .לאהשורוש הששית .ככל מלך לנכוכדנצר החמישית .לישראל הרכיפית .מצרים מלך

 מן להאכד ככל מלכות הגיע הארן.כאשר יושכי כל ועל עלינו מלכותו תגלה שכמהרה צבאות ה׳ המלכים מלכי למלך העשירית .דוד כן
 תחתיו כנו מרודך אויל קם ככל מלך נכוכדנצר וכמות .מלך עליהם ישימו מי מדינתו אנשי יודעים היו לא ממנו לסור וממשלתו העולם

 אנחנו מקימים ואיככה האנשים עם גר היה לא אכיך נכוכדנצר הלא לו ואמרו ענו .למלך עליהם להקימו מדינתו אנשי חפצים היו ולא
 דוכרים מדינתו אנשי אשר האלה הדכריס מרודךאת אויל וכשמוע .אותנו ויהרוג עלינו ויכוא אביך נכוכדנצר סנה ככר עלינו מלך אותך
 הארן כל את הרגיז אכיך נבוכדנצר לו ואמרו ענו מאמינים. אינכם עתה ועד העולם מן ופכר מת אכי נכוכדנצר אליהם ויאמר ענה אליו
 המלך גנוי אל כא ההיא כעת מרודך אויל עשה מה ממלכות מרעיש הארן מרגיז כאיש הזה מפרש הכתוכ עליו אשר הממלכות כל ואת

 מקברך השלכת ואתה עליו הכתוכ מפרש כאשר מקכרו ויעלהו וימשכהו אכיו נכוכדנצר כעקכות אותם וישלך ונחשת כרזל ככלי משם ויוציא
 תכלת מלכות לכוש מרודך אויל את וילכישו רכה כשמחה כולם קמו שכשמיס רצון.אכיו מרודך אויל שעשה המדינה אנשי נתעכ.וכראות כנצר

 הוציא לא אכיך נכוכדנצר ימי כל הנה מרודך אויל אל ויאמר חמודות איש דניאל עמד .מאד כמאד וככוד וגדולה יקי לו ויתנו וארגמן
 אכיך נכוכדנצר עליהם ויעל התגכר ישראל של שונאיהם נתחייכו וכאשר .כיתה פתח לא אסיריו הכתוכ עליו מפרש כאשר כיתה אסיריו
 עמהם ויגל לככל אותם ויכא מארצם ישראל כני את ויגל כאש המקדש כית את וישרוף הקדש עיר ירושלים ויכז ישראל ארן את והחריב

 נכוכדנצר שכשמיסוגם אכיו רצון לעשות לכו אל שם לא אשר על פנה ושלשים שכע האסורים ככית אותו ויאסור יהודה מלך אתיהויכין
 מרודך אויל עשה ההיא כעת .לעליון אדמה אכ כמתי על אעלה הכתוב עליו מפרש כאשר אני אם כי ופליט מלך אין לאמר כלבבו התפאר

 כעת מרודך עשהאויל כולס.מה האסורים כל עמו ויצאו יהודה מלך יהויכין את משם ויוציא האסורים כית אל ויכוא שכשמיס אכיו רצון
 מלכות כגדי אותו וילכש אותו וימשח אותו וירחץ כשמים מיני וכל הטוכים המפתה שמן מיני כל משם ויוציא המלך גנזי אל עוד כא ההיא
אמשויוש הוא .מדי מלך דריוש כן הפרני המלך אחשורוש הוא .מלכותו כסא על ישב המדי ודריוש .חייו ימי כל לפניו תמיד לחם ואכל א־-י 1 א שני( )תרגום )ח״ב( (1)



שני תרגום צ
 כק:מל ישבע מקרין למאה מדינן ו-שיע ועסרין מאח מן חמרא למייתי דאמר ש1אחשור הוא

 קעותא• מלכא דדאיאחשוו־וש יתגזק. דלא מדינתית חמר מן וגבר יגבר כל דישתי י1קד'ט7גניץ.3
 ךמת_ק?לןלן אח^וו־זש גזירתי״הוא תבטל ולא מלכותי תבטל דאמר טפישא א2מל ש1הש.ור’א הוא

 הי1דמ(עךטילתא.ר מלכתא ושתי הת לאזגלא דאמר אחשורוש הוא *תקנן/זרתיה ולא .עצתידי
 חנם קדקתיב קסף בלא מגן י&ראל ךבית איזדבנוי הי1ם1ך?י אחשורוש הוא • ;נלתה ולא

 אחשירוש הוא קדירא• כשו־לי _יע!ךאל דבית אפוהי הי1בימ ךאשתחרו• אחישוחש הוא • נמכרתם
 על אה_קי.ים י1מ1ךבי ש1אחש.ור הוא .מייתי ולא מאופיר יורחב לבנון ימן ארזי למיתי דאמר
 אחשוחש הוא ..ערב .יתן מי תאמר כבקר דמשה אוךייתא בספר דכתיב מה ישראל בית

 אברם .צדיקיא תקךיין:וא הוא ן1?ה כתיב והמשא ‘י רשחנן ואתקריץ הוא בהון כתיב המשא
 חלסא אלין • הואעןרא הואחןקיה .כדשה'ואהרן הוא • ומשה אהרן .'הוא הוא/ברהם

 • אדום •אבי עשו הוא • צי גבור היה הוא ביה דכתייב נמרוד _רשהנן_קךמאה צדיקין':/והמשא
 י".1ארז_קץרו•יומ ;גבר ולא: דאמר מל .אחשורוש הוא • אחז המלך הוא דתן'ואבירם. הוא
 .שדינן יושבע געסרץ מאה ךםךינחא_על כוש ועד דמעךבא'’דו1'מח כוש מד מהודו מלך ברם
 .אאתיה מטיול המן דקטלבסמוי'’אחשורוש הוא’ • רחמוי מטיל אתתיה דקטל אהשורוש הוא
 היך אלא לסדא חרא הויאן קריבין וכוש הודו .והלא י כוש ועד מהודו המולך אהשורוש הוא

 ו־שבע^דינן מקרין' 'קזאה _על שליט הוה הכי ליה קריבין דהון וכוש בהודו שליט דחוה
 ועד מתפסח' נהרא עברי בכולי שליט מלכא דשלמת 'משבח את רבותיה • להון די ואפרביא

 די ועזה י תפסח על שליט דחוה חיך אלא חדאילחדא הו;ין’ין4קרי ועזה תפסח עזה'.והלא
 מי .על׳מא מס״ף דשליטו ארבע'הנון • נהראעלמא כולי,עבר שליט.על הוה הכי קריבין הרין

 כתיב בשלמה מן'ישראל. ויאחאב שלמה .ישראל. מן ותרין עלמא אומי מן’תרץ סופית
 אלאאחשורושאתקצרת ויאהשורוש• ונבובדנצר • וממלכה נוי .יש אם כתיבי באהאב כךאמריית•
 מאה על ישליט .די‘יזכה ולמה מךץ'ן ושבע מסדין מאה .על אלא שליט י יקוד. ולא מלכותית

 בגת מן דהיא לאםתר’למסבת הוא .עתיד ברייך'הוא קוך־שא אמר אלא מדינן ושבע ועיסרין
 ישבע ועםרין’ית'םאה'2שרהךח:.ד בנתא תיעוליבת שנץ ושבע מאהועסרין דתית לשרה בנתא
 מילכא יתיב הוה כד האנון’ביומיא ביסים' ב :מדינן ושיבע ועסרין מאה על ותמלוך שנין

 דאבתתוי ולא דידיית לא כורסיה הא בירנתא בשושן ליה' מזומן דחוה' כורסיה _על אהשורוש
 הוא •’ רבא’בחבטא דצור ארמלתא’בראתתא חירם ;תית דיאתקן שלשה דמלכא כורסיה אלא

 דלא בית_עד יי בחר סופיה ועד מסיוףעלמא הוא כריך ךא?ןליך;תית'קודשא מלכארבא שג׳מה
 דעתא,וחוכמתא סתרין_עמי.קין• ליה ואחר טמירה חץ ליה גלא רחם;תית אמית ממעי אררליד

 ועד י1קדמז לימדן. אתין הוו דינא'כד בבעלי מסתכל הוה הוא בראשית. מן לבא ובינות ליה יהב
והדרא זיוא דדיבא ובין זכאה בין קדםדסוה.י_דעזמן. דשקרא מלין למללא^קדמוי .יכילין לא אנון

הכתב פתשגן מלכותיה אתקצרת •ס״א
 מיין ואחד אחד כל יכהה למען לפניו היושבים מלכים ומאה ועשרים שבע אח להשקות ומדינה מאה ועשרים משבע יין להביא צוה אשר

 שהופרו אחשורוש הוא .גזרתי תבטל ולא מלכותו תבטל אמר אשר טפש מל־ אהשורוש הוא מעוות מלך אחשורוש הוא .יוזק ולא מדינתו
 בית נמכרו שבימיו אחשורוש הוא .באה ולא לפניו ערומה המנכה ושתי את להביא אמר אשר אחשורוש הוא .גזרותיו קמו ולא עצותיו
 להביא צוה אשר אהשורוש הוא .קדרה כשולי ישראל של פניהם התקדרו שבימיו אחשורוש הוא .נמכרתם הנס ככתוב כסך- בלא חנם ישראל
 יהן מי שאמר בבקי משה הורה בספר שכתוב מה ישראל בבית נתקיים שבימיו אחשורוש הוא .הובאו ולא מאופיר וזהב לבנון מן ארזים

 אהרן הוא .אברהם הוא אברם .צדיקים ונקראו הוא בהם נאמר וממשה .רשעים ונקראו הוא בהם נאמר המשה אמשורוש הוא .מרב
 גבור היה הוא בו שכתוב נמרוד הראשון .הרשעים וחמשה הצדיקים. החמשה הס אלה עזרא. הוא .חזקיה הוא .ואהרן משה הוא .ומשה

 ועד מהודו מלך רק מלכותו. קניה עשה ולא אמר אשר ועל .אהשורוש הוא .אחז המלך הוא .ואבירם דתן הוא .אדום אבי עשו הוא .ציד
 הוא .אוהבו בעבור אשתו המיה אשר אחשורוש הוא .מדינה ומאה ועשרים שבע על במזרח אשר כוש ועד במערב אשר מהודו .כוש

 כאשר חבל .לזה זה כיו קרובים וכוש הודו והלא .כוש ועד מהודו המולך אהשורוש הוא .אשתו בעבור המן אוהבו הרג אשר אחשורוש
 היה אשר המלך בשלמה כתוב מוצא אתה ככה .ואייהם מדינה ומאה וכשרים שבע על מושל היה כן לו הקרובים וכוש הודו על מושל כיה

 קרובים כיו אשר ועזה הפסה על רודה היה כאשר אלא .לזה זה היו קרובים ועזה תפכח והלא . עזה ועד מהפסח הנהר עבר בכל רודה
 מישראל ואהאב אומ״ה.ושניםמישראל.שלמה מן שנים קצהו ועד העולם מקצה מלכו אשר הס ארבעה העולם נהר עבר כל על רודה היה כך

 אס ט מושל כיה ולא מלכותו קצרה אחשורוש ואחשורוש.אבל ונבוכדנצר .וממלכה גוי יש אם כתוב באחאב .אמרנו כאשר כתוב בשלמה
 לאשה אסתר את לקהת הוא עתיד הקב״ה אמר כן כי .מדינה ומאה ועשרים שבע על לשלוט זכה ומדוע .מדינה ומאה ועשרים שבע »ל

 שנים ושבע ועשרים מאה חיהה אשי שרה של בתה בת הבא .שנה ומאת ועשרים שבע חייה שני ימי היו ואשר שרה של מזרעה היא אשר
 היה לא הכסא זה .הבירה בשושן לו המזומן כסא על אחשורוש כמלך כשבא . ההם בימים )ב( :מדינה ומאה ועשרים שבע על ותמלוך

 המליך אשר כגדול המלך שלמה הוא רבה. בחכמה מצור אלמנה אשה בן חיים הכינו ואשר שלמה למלך אשר הכסא אם כי ונאלאבותיו. לו
 חכמה • עמוקים סתרים לו ויגד .סודות צפוני לו גלה אותו אהב .אמו ממעי נולד טרם בו ה׳ בחר .קצהו ועד העולם מקצה הקב״ם אותו
לפנס לדבר יכולים טו לא הם גס ואף לפניו לדון באים כיו כאשר כדין בבעלי מסתכל היה הוא בראטת. מימי לב ובינת לו נתן ודעת

דברי )ה״ש( וחים( <2ך



5 ב שני תרגום
 דאלביש כמא יתהה אלביש ורזקדא הנא ברישיד• ארעהיב דמלכותא וכתיא הי1אשתפיך£ל

 הוו• מלכותיזה;יךידיה ית דקביל .קדמאה ביומא שנין תלת_עםךי כבר ין^בר1יו? כל .אבוי לדןדי
 הנביא נתן ביד וישלח מפרש דהיכךץכתבא צבאות יי £למא רחיסלמלך דהוה מטו£ הןרוןליה

 מפריש כתכא דהכן ביומוי שלמאדבדה ?זטול ליה’ הוו^קרון שלבזדז .ידידיה’שמו את ויקרא
 צבאות דיי מקז־שא _ית בני דהוה משום ליה ךרו-ן1 הוו בן לבטח וישראל ?הודה 'וישב ואמר

 אלהאהוהבפגדיה משוםודמימר ליה קרוןזביתזבוללך•איתיאלהוו בנהבניתי דהיכדיןכתיב
 מדינהא אתךא מלבי כל ;גל ושליט רב ליהדהוה הןרון הוו .יקה . האדם מכל ויחכם כתיב דכן

 אימיא כחדא מניה דחילו מלכיא כל אביו־♦ דוד כסא _על ישב ושלימה כתיב דכן ומירבא
 בל ליה מסקין הוו מסין בידיה אתמסרו ביישין ורוחין והיין ופמגין שדין ישתמעו-ן ליה ולשניא

 ן1נה:מ למתנכסא טבהא לבי ואתין סלקין ברא וחיות כחךא*ב;גיךא שמיא ועופי ימא נוני
 טמיירין ומחר מתלין פישר .סגי^לחדא כספאחחהבא נכסין וקנא .עתיריותקיף שלמה לשירות
 .קמו ליה'. ישתנ^ון’ מלקותא וכל רוהמוי הרן דבבוי ובןעלי סנאוי .סוף להון דלית ר־זין זמהודע
 ;!בדיד• בדיל יתיה רומם ומנטלא רמא .דעתיה ממלל למשמע ומתחמדין אפויהי למחטי כולהון

 ברד ידע ביש מן’סטי וקשוט. תמים חכימין בנו ונבורתיה מלכותא בנו מהלך שמיה אבוי• ןוד
 ש;מניה ל.שמעו■1מח בני מיל ’ וסוכלתנותיה מלכותא כל מן מלכותיה תקפת אלהא וחכים שמיא
 כל מניה מלמאאתרעדן כל לחימויתיה בשלמיה' למשאל אתו’דעתיהכך!ךא\כולהון’וממלל

 .רהטין^קדמויצ;יןלמתבקןדמ^י £בדין'ואממין למהוי’ובנתיהון בניהון שלט"וניאיקריבויליה
 כל י1קדמז. וסנדין כרעין למללא התחיפומיה וחובמתיה״כד פומית מילי למשמע ומתחמךין

אתר^ן ^וסנאין'אנץ קדמוי’צלוך. די «״« די״עלון אנון דעתידין
 מודהירהיט )ם׳א דיהיב מאחא איך פומית ונעימת מילייחוכמתא למשמע ואתק ומדינתהון
 את:הינ ליה .רמא למלכא ומשבח מרומם בחצוצרתא פומית מפתח מלבין למרי תושבחתא

 בעירא כחדא עופא ושמעמילי .ידע לבא ובינת חוכמתא תרעי כל ביה ךפתחין ’ר^א בזפתחא
 אומיא מן/ל בלישניה חכים זינא ארזידו ונמלין אחון קדמויד’רהטין ואילין שמין ןרא וחיות
 שלטוניא’ אחידוכל רתיתא מלכותא וכל בלימלביא מניה זעין כ^מתיבתא סבר בחרא
 . מלכיא בל ריש הוה הוא* אנשא• בל ;גל* שעבוד ורמא דנצחין ריש’כליל את?היב וליה

 וידע רזיין ליה נלא מדינן יבל אתר.עדו*מנית מלכיא כל זינא נשא לא ^קבל'חברתה ומלכותא'
 זבהב_עלמא הוא בראשית מין חסדא גמילות ויהביצדקתא.;עבד נין*חגבד’ב’א*ן:שא כ"ליררבני

 רבא^דמלבותא כורסי דעבד לעלמאדאתי-תואישלמהמלבא זכי הוא ואף מליא להוי הדין
 ומקובעין’ושייצא ציצא באבני ומשקע בורלא 'באבני מקובע דאופיר טבא’ ד־הבא יתייה חפי
{כל כותית אתעביד לא טבין־לכלימלך מ;ין וכל ומךנליין ובוךלק’וכדכוךנין זמתךין בית

הכתב פתשגן
 כאשר אותו הלביש וחסד חן .בראשי ניתן מלכות וכתר .עליו נשפך והדר הוד .5מיי ובין זכאי בין להבחין יודע הוא כי .כזב דברי

 על ידידיה לו קוראים היו מלכותו כסא על כשבתו הראשון ביום . שנה עשרה שלש ימלוך טרם עברו אשר והימים .אביו דוד את הלביש
 לו קודרים היו שלמה .ידידיה שמו את ויקרא הנביא נתן ביד וישלה מפרש הכתוב כאשר שמו צבאות ה׳ העולם מלך אותו אוהב היה אשר

 ב;ה כתוב שכן צבאות ה׳ מקדש את בנה אשר יען לו קוראים היו לבטח.בן וישראל יהודה וישב כתוב שכן בימיו היה אשר השלום אודות על
 רב היה כי על לו קוראים היו יקה .האדם מכל ויחכם כתיב שכן בו אלהיס רוח אשר בעבור לו קוראים היו איתיאל .לך זבול בית בניתי
 והלשונות העמים יהד ממנו . יראים היו המלכים כל .אביו דוד כסא על ישב ושלמה כתוב שכן ומערב מזרח ארן מלכי כל על ושליט

 וחיות בהמות .השמים ועוף הים דגי כל לו נותנים היו מסים .בידיו מסורים היו ולילין פגעים ורוחות שדים .לו שומעים היו
 משלים פתר .מאוד לרוב ונכסים וזהב כסף קנה והאדיר העשיר .שלמה לסעודת שמוטות להיותן המטבחים לבית יהד ובאות עולות הארן
 וחומדים פניו לראות כולם עומדים .אליו שומעים המלכים וכל אותו אוהבים היו ומשנאיו אויביו .קן אין עד סודות וגלה מסתרים הגיד

 מרע וכר היה וישר תם .החכמים בין ותקפו המלכים בין הולך שמעו .עבדו אביו דוד בעבור אותו הרים ונשא רם .שפתיו רוח לשמוע
 מתקבצים היו פיו ואמרי שמעו עמים כשמוע מחול. בני מכל ושכלו המלכים מכל גדלה מלכותו . אלוה בסוד וחכם שמים רזי יודע

 ׳ותם לי. ובנותיהם בניהם לו מקריבים היו והמושלים השרים כל אחזתם. רעדה המלכים כל .אותו ואוהבים לשלום לו לשאול יחד ובאים
 כורעים היו לדבר פיו פותח היה וכאשר .וחכמתו שפתיו דבר לשמוע ומתאויס לפניו לעמוד וחפצים לפניו היו ושפחוח.רצים עבדים

 ובאים וטירותס חצריהם ומשנאים ומקומותם עריהם מבזים היו והפקידים המדינות שרי כל .פניו לראות המוכנים כל לפניו זמשתהויס
 ומשבח ומרומם ובחצוצרות בשמחה פיו פותח היה המלכים מלכי למלך והודאה שבח נותן היה וכאשר אמרותיו. ונועם הפמתו דברי לשמוע

 הארן וחית בהמות יהד .העופות צפצוף ושמע ידע .לב ובינות חכמה שערי כל פותחים בו אשר הגדול המפתח נמסר הכבוהבידו למלך
 והמלכות המלכים .התשובות כל מבין יחד העמים מכל בלשונו היה הכם .חרב אוחזים ונמרים אריות .לפניו רצים השדה ואילות צבאים

 ולה המלכים לכל ראש היה הוא .האנשים כל על מס וישם .הנוצחים עטרת ניתן לבדו לו .הארץ שרי לכל אחז ממנו.חיל רגזו כולם
 עקב אדם בני מצפוני יודע והיה רזים לו גלה עמוקות מגלה .ממנו פחדו והמדינות המלכים כל מלחמתו. כלי את אחיו לקראת מלך הריס
 אבר שלמה המלך הוא .הבא ובעולם הזה בעולם מלך להיות »גה בראשית ימי מששת האנשים. עם ואמת חסד וצדקה משפט עשה אשר
וכל ופטדה לשם נסך אבני מלואת אותו ומילא ושש בהט באבני ומשובץ שהם באבני ממולא מופז זהב אותו צפה .למלכותו גדול כסא .משה מיני )ת״ש( כ( )ח׳ (8)



שגי הרגום *
 עסר:הרין י1ל2קיימין. דכורם;א• בדא1ע הוא ודין ליה דדמי כוךס;א למתקנא לאןכלין בלפותא

 אריא ^נןכל ןנ^ךא ^רא אריא^לקבל ךדהבא סךי'ן£סר/שר;א ולקבליהון ארתן/דדהבא
 ד^מאליה ךךד.בא’נ^רא .לקבל/פי’דימיגיה דדבבא' ידאדאריא אלין מכעיןיאלין^קבל

 יחרין ש?עין אךיון וסיכום דהבאדימינא די אריא לקבל'?ד'אדוגפ'י}שךאךי'ךהבאדשמ'אללו
 שתא ליה;ו דמ^כא מותניה בית מלעיל'אתר לכורסיא והזסגלג?/ה יש’ו'תךין.וך שבעין’ ונשךן
 רא1ת ךבי_ע _קךמיתא דרגא ל2 וכן לכסא מעלות ושש שן כסא המלך ת_עש דכתיב דהבין ךרגין

 ולקיכליה דך.בא' די דיכא ירביע תנעא דרגא ועלי .דהבא די אריא רבי_ע ולקיבליה דהבא די
 • די.תייבא איינקא ולקיכליה בא’דהז דיי גמרא רביע תליתאי דרגא ועל •דיידהבא אמרא רביע

 המישיתא ן_על_דךגא .ה'בא';ךיך ווםא;ךביעט נשךאךידהבא^לרךבליה רביע דרגאירבי^נא ועל
 נצא בר רגאשתייתאהיךבתג;ד .ועל . הבא:ךד תרנגולא רביע ולקיבליה דהבא די שונרא י רביע

 תא בר .אחידא דידהבא יונה .קיימא בורםיא’ריש ועל" • .דהכא די יונה ולקיבליה' דדהכא
 רעיל • ר^ראל ובית סשיחא מלבא בי_ד יתימסרון ילשניא אומיא כל עתידין כדין ואף ;ידה
 וכצביתהא ובחיזורהא ובביוצינהא בתייקונהא מתקנא דהבא די מנרתא כורם;א_קיימא מריש

 די’שבעא^ניןך;!_;רתא 'ךמ_;רתא סטרא ובשושנה^וקיימי^^קביל’ וכלידהיא ובמחתיתהא
 וא;ךהם רבא ושם ונח אךם_קדמאה שמהתהיון אלין עלמא אבחת שבעת דצייריןיעלה דהבא

 אזהרנין'ךצךרין קיימיןיקנין ז־מנרתא תמנא ולקבל*סטרא ביניהוך •'ואיוב יצחקחעכןב
 ואלדדיומידד ואסרן משה עמרם קהת' לוי שמהתהום ואלק .עליהון'שבעאהסידי_עלמא

 דמא ךמליא'םשחאךזיתא כתאידהבא קביע מנרתא ריישי ן'.ועל1ביניה .נבייא וחגי( )ס״א והוד
 משחא דמליא דהבא ידי רבתא 'קבתגאיאגנתא ותחויתימנה מקיךשא לבית דלקא מך־לקא דמינה
 ותרתין רבא פקנא' עלי .עלה וצייר דמגרתא ';!שרואילבוצינא מניה דמקריבין דכיא דזיתא
 שבלין ובגוי ופינחס חפני ךע?י י1'בנ תרין י1דצי/רין.על רבתא' אגנתא מן בפקין דדהבא שבלין

 מותיבנין ותרין נאביהוא נדב ךאהר־ן בנוי תרין דצייריןעליהון דדהבא צנתרין רין?ון ךדהבאינפקין
 דהקא די בורסון שבעין כורסייקביעין י רישי מן ועיל כהנ;א לסגן וחד ריויא לקקנא חיד דדיה^א

 ק _יתבין ימא בגת ותרתין מלכאישלימה ךץא.נדם דיינן סנהדרין שבעין ן_יתכק1ךי^עליה
 וארביעא ביהעסרין .קביעיז כורסיא מרישי •ועיל יזדעזע שלנמהידלא דמלכא 4הרתיןאוךנ

 צבי הוא די אתר לכל למיזל שלנמד. מלכא וכדבעי למלכאישלמה טללא דה^אידעבדין די נפנין
 ;תיהעל «שיט דהבא ראךי1ת ריגליהעל/־רגא'.קדמייתא ומש'ים_ית תחותוי אזל במוכנויי בורסיא

 ומחמישתא לחימישתא ומרביעתא לרביעתא ומתליתיתא לתליתיתא תמינא ומן תניי^א דרגא
 על חתיה ומותבין שלמיר^מסקין לתימלכא וחטפין נשרין ן־נחתין עד ומשתיתא לשתיתא

 שלמדן דמלכא ךכורסא שמעיה שמעומלכ;א\ת’ותנינאדכספא'חדבמוכנוי«וכד רי'שכורם;א
היךכורסאיהדא ואשתוזווכןדמוייואמריןלכלמלכיאלאאתעביד כולהון]אתוןכךוךא אתכנשון

הנתב פתשגן
 עומדים .משא מעכה לגהה הדומה כנא ולעשות להכין יכולה ממלכה כל ואין מל* לכל נעשה ולא היה לא כמוהו .שובות מרגליות מיני
 זהב אריה יד ההיו. אל איש מקבילים אריה לעומת ונשר נשר לעומת אריה .זהב נשרי עשר שנים ולעומתם זהב אריות עשר שנים עליו

 שבעים והנשרים וכנים שבעים האריות מספר .בימינו זהב אריה יד לעומת בשמאלו זהב נשר וכנף בשמאלו זהב נשר כנף לעומת בימינו
 המעלה על וכן .צכשא מעלות ושש שן כסא המלך ויעש ככתוב .זהב מכלות שש ולו המלך מושב למקום ממפל לכסא עגול וראש .ושנים

 זהב גמר רובן השלישית המעלה על .זהב כבש ולעומתו זהב זאב ריבן השנית כמעלה על .זהב אריה ולעומתו זהב שור רובן כראשונה
 זהב. תרנגול ולעומתו זהב חתול רובן החמישית המעלה על .זהב טווה ולעומתו זהב נפר רובן הרביעית המעלה על .זהב גמל ולעומתו

 האומות כל עתידים וככה .זהב נן אוחזת ובידה זהב יונת נצבת ככסא ראש ועל • זכב יונת ולעומתו זהב נן רובן הששית המעלה ועל
 בנרוהיה .מערכותיה בכל ערוכה זהב מנורת עומדת הכסא לראש וממעל .עמו ישראל בית וביד המשיח מלך ביד להמסר והלשונות

 ואלה .העולם אבות שבעת עליה המצויירים זהב ממרת קני כבעת האחד מצדה ויוצאים .ופרחיה בגביעיה במחתותיה במלקחיה בכפתוריה
 העולם. חסידי כבעת עליה המצויירים אחרים קנים כבעת יוצאים כשני ומצדה .ביניהם ואיוב ויעקב יצחק אברהם שם נח אדם .שמותם

 זך זית שמן מלא זהב כד קבוע המנורה ראש ועל ביניהם. הנביא והגי( )נ״א וחור ומידד אלדד ואהרן משה עמרם קהת לוי .שמותם ואלה
 מתואר והיה .כמנורה לנרות שמן מקריבים ממנה אשר זך זית שמו מלא גדול זהב אגן רבוע ותחתיה .המקדש בית נרות מעלים ממנו אשר
 שתי יוצאות כזהב כבלי כתי ופנחם.ומבין חפני עלי בני שני עליו המצויירות הגדול האגן מן יוצאות זהב שבלי ושתי הגדול הכהן עלי עליו

 הכסא לראש וממעל .הכהנים לסגן ואחד גדול לכהן אחד זהב מושבי וכני ואביכוא נדב אהרן בני שני עליהן המצויירות והב צנתרות
 שלמה כמלך אזני מכני יושבים הים דגי ושני כלמה כמלך לפני מכפט שופטי סנהדרין שבעים יושבים בס אשר זהב כסאות שבעים קבועים היו

 ללכת שלמה המלך וכשבקש .כלמה למלך צל העושים זהב גפני ועשרים ארבעה בו קבועים הכסא לראש וממעל השבת ממקום יזוע לא למען
 אותו מנחה כיה זהב5 כור הראשונה המעלה על רגלו ישים וכאשר .לו הידועה בתכונה תחתיו הולך הכסא חפן הוא אשר מקום לכל
 ירדו אשר עד הפכית ומן לכפית החמישית ומן להמיכית הרביעית ומן לרביעית השלישית ומן לשלישית השנית ומן השניה המעלה על

 "וכאשר המתגלגל גלגל כדמות בכסא מתוקן היה אמד זהב ותנין הכסא ראש על אוהו ומושיבים ומעלים שלמה המלך את ולוקחים »נשרים
יזה ככסא נמשה לא הממלכות לכל ואומרים לפניו ומפתהוים יחד ובאים מתקבצים כלמה המלך כסא שמע את כלם המלכים שומעים •יו ואין נח׳ש( )ה׳ב( (4)



שגי הרגום
 לנץ ךש^חו• נחתו■ דכו-ךסא שבחיד» מלכיא חזו וכד בותיה למתקנא יכלין לא ואומא אומא וכל
 נשירא חזר דמלכורזאיהוח’ בוךסיה ויתיב^על שלמה מלכא סליק חוה וכד כוליה מא’בךא/ד די

 מפקע ר^א תגינא בתרכןהוה”נךישיהו-מן יתבת^א ויריב דמלכו-תא רןאונסיב*בתךא
 דהבא יך ויונה רישיהדמלכאשלמח ו-מטלין_על במנגנין סילקין ונשרין אחון ‘!הוון במנגניין

 שלשה דמלבא בידוי ?יה רהבא' חתא1ךא ספרא' ונסבא ארונא ופתחת עמודא מן נחתא
 יומי כל ביה ויהי.רך .עמיה ותהי חייו בל/ימי בו (קרא והיתה.עמו משה’ דאמר מה למוקמא

 למשאל רבא כהנא אתא )כד :.ישראל בגו ובנוי מלכותיה*הוא’_על יומיוי דיסגון חיודרבדיל
 דעמא דינא ודיינין שמאליה ומן דכורסיה ימיגא מן יתבין הוו סביא וכל שלמה ךמלכא בשלמא

 חזריןיתורין גלג^א פקעין מנגנין הוו שלמה מלכא קךםז‘ שקרא סהדון די סהדיא וכד*הוו-^ילין
 טווסץ טייסץ שונרין במין אינקין בעי\ן נמרין פ_עיין אמרין ‘חטפין דיבין נהמין אריותא ג_עךן

 יסהדו• דלא זרסהחא לבחון מללין?מחטוף מחטפיןיצפורין בני׳נצן מקרקרין‘תרנגלין מ״יללין
 לאיכצ״י )פ״א׳ואי ואילא דקושטא סהדותא נסהיד בלבהון אמריין סהדיא ךשקרא_והוון סהדותא

 כורסיה למיתבעל בוסמנץבמסקיהדמלכאשלמה אריותאזחלין הון רך בגינןעלקאמתע תיבות(’ב׳
 דישראל סנאיהון וכדיאתחייבו .לכל*מלכיא לאחור! שלשה ךמלכא דמלכותאוהיךיכורסיא

 יהיכ*ית בז ך.ישךאל אר^א _ית אחריב *דבביל מ?כא רשקזא נבוכדנצר .עליהץ וסליק אתגבר
 לרבלהדי ישראל/אייתייתהון בית ואג?י_ית בנוךא מקדשא בית ית ואקלי דירו-שלם קרתא
 ךיםק(יתנ רשיזגא נכוכדנצר מלכא בעי ןכד שלשה דמלכא כורסא עמהוןהת ואגלי חמת יארע
 ךךגא_קךמא*ואריאדרהבא על ריגליה אפרים_ית סלקקליה הוו‘במנגנין די .ידע חוה לא .עלוי

 .מותיר» יום _עד מניה מחגיר וחוח דשמליה איטמיה על ;תיה ומחא ךימינא איטמיה _ית פשיט
 מלכא לשלמה כורמא ית ושבא מוקדון אלכסנדרוס אתא דבבל מלכא נבובדנצר ומבתר
 משכת דחוה דכורסי שבחיה ‘!ת !־מצחם שישקמלכא ובד׳חזא :יתיר.למצחם' ואוביל

 לרה סלקין במנגנין' דיי *ידע .הוה ולא ויתיב.עליודזי דיסק מתיחמיד הוד! דמלמא כורסי כל מן
 ומחא;תיד»על'איטמיה איטמיהדימינא דידהבאפשט ואחא עלדרגא_קךמאה רגליה ת2 אפרים

 וסליק מלכא ס1אנטי(כ אניפולסבר אתא וכד יוםמותיה. חגיראעד מתקךייפרעה ךשמלאו.הוה
 ואייתייתהבספינןואישתימטת כורסיהדמלבאלשלשהг?על'א.ר_עאךמצריםואחריביתהושבא

 כרעיה _ית למתקנא ויכליקנינייא דעלמא אומני כל ואייתי דהבא בשושילתא*ךי דכורסיה כרעיה
 כוךשפרסאת .וקם מלכותיה בטילת וכד הדיף יומא _עד למיתקנא^תיה יכילו דבורסיתולא

 שה5ש‘ ךמלבא כורסא ההוא על ויתיב ריסוק זכה מקךשא בבית איתעסק די ובזכות בתרוהי
 .ישראל בית .הון ךנבופך־נצר למלכותיה תלת בשתא בשנת ג :מלכיא לכולון חות לא דכותיה

מדינתן _ית אחריב ‘ארעא _ית בז שנאה .עלן אתגבר לן ווי ואמרין ומתמהין שרזאנרזין במין
הכתב פתשגן

 העולם שברא למי ומהללים משכחים היו ומתכנתו הכסא שבש רואים היו המלכים וכאשר .כמוהו להכין יכולה ולשון אומה כל ואין
 התנין כן ואחרי .בראשו ונושנה מלכות כתר ולוקח הגדול הנשר שב היה . מלכות כסא על ויושב שלמה המלך עולה וכשהיה . כולו

 ויונת .שלמה המלך ראש על צל להיות ועולים בחכמה מתגלגלים והנשרים האריות ואז .בחכמה שנעשו בגלגלים מתגלגל היה הגדול
 כל בו וקרא עמו והיתה בתורתו משה שאמר מה לקיים שלמה המלך ביד ונותנו תורה ספר ולוקחת האיון ופותחת העמוד מן יורדת הזהב

 מימין יושבים הזקנים וכל שלמה המלך לשלום לשאול גדול הכהן וכשבא .ישראל בקרב ובניו הוא ממלכתו על ימים יאריך למען חייו ימי
 השורים אז וסובבים מתגלגלים בחכמה הנעשים הגלגלים היו שלמה המלך לפני באים שקר עדי ובהיות . העם את ודנים ומשמאלו הכסא
 התרנגולים מיבביס הטווסים מיללים החתולים בוכים הגמלים צועקים הנמרים פועים הכבשים טורפים הזאבים שואגים האריות גועים

 עדות נעיד בלבבם אומרים העדים והיו .שקר עדות יעידו לא למען העדים לב לחטוף ורוהיס נוהים כולם והצפרים מצפצפים הנצים קוראים
 לכל נעשה ולא היה לא כמוהו אשר מלכותו כסא על לשבת שלמה המלך ובעלות . העולם מן ומשורשים נעקרים נהיה אין ואם אמת

 נבוכדנצר עליהם ועלה התגבר ישראל של שונאיהם נתחייבו וכאשר .בעליתו בשמים מיני כל ומפזרים זורקים האריות היו .הממלכות
 בארן אשר יבלתה אותם הביא ישראל בית את הגלה באש המקדש בית את שרף לבז ירושלים עיר את נתן ישראל ארן את החריב בבל. מלך

 היו המתגלגלים הגלגלים בחכמת כי יודע היה לא עליו ולשבת לעלות הרשע המלך נבוכדנצר וכשבקש שלמה המלך כסא את ויגלעמהס חמת
 מותו. יום עד ירכו על צולע והיה השמאלית ירכו על והכהו הימנית ידו נטה הזהב ואריה הראשונה המעלה על רגלו פרש .בו עולים
 הכסא שבח את בראותו מצרי׳ מלך שישק וגס מצרימה. ויביאהו שלמה המלך כסא אה וישב מוקדון אלכסנדרוס בא בבל מלך נבוכדנצר ואחר

 המתגלגלים הגלגלים בחכמת ט כן גס יודע היה ולא עליו לשבת לעלות תאוה התאוה ‘המלכים כסאות מכל משובח כיה אשר ומתכנתו
 שמו ויקרא ירכו על צולע והוא השמאלית ירכו על והכהו הימנית ידו נטה הזהב ואריה הראשונה המעלה על רגלו פרש .בו עולים היו

 ויביאה שלמה המלך כסא את וישב אותה ויחרב מצרים ארן על ויעל המלך אנטיוכוס בן אניפוניס וכשבא .מותו יום עד נכה פרעה
 הנשברת הכסא רגל את יכינו והזהבילמען הכסף במלאכת העושים העולם מרשי כל להביא וצוה הזהב בשרשות הכסא רגל ונשמטה באניות

 לעלות זכה ביתה' את לבנות אמר אשר ובזכות תחתיו וימלוך הפיסי כורש ויקם ממלכתו כקרוע ויהי . הזה היום עד להכינה יכלו ולא
 נאנחים בוכים ישראל בית נבוכדנצרהיו למלכות שלש בשנה )ג( :הממלכות לכל נעשה לא כמוהו אשר שלמה המלך כסא על ולשבת

עשה יעשו לא אשר ומעשים כגולה אותנו הגלה ערינו את החריב ארצנו את כזז האויב יד עלינו גברה כי לנו נא אוי ואומרים ומשתוממים בנו )ת׳ש( )ח״כ( (5)



שגי תרגום 6
 עלסתן אקלי בגלותא ורברבינן אשר שילתא1בש סביגא • בן ןבד7 ודלאכשר יתן אגלי בגלו־תא
 דוד דבית לכ;א’ב־ •1фт מינןיוכד םיב’.דתושבחן'אתנ כליל בשביא’ביל1א וטפליגן כןטיל בחרבא

 נלחיות1 הוא ?דיך יתיהקוד^אדואמליך?למה'בךיר1קםץ7ודזד יתר כוליהומן מלכו-_עלמא ךאינון
 כו-להון מקלל .ידע והווה לילין ועל רר־חין ועל שידין בעל דאתגא ריחשא ועל שכדא עופי ועלי ברא

 בהקרא שלמה דיכלכא לבית שיפר .וכד ;העצים זנל יךב'ר’כתיב'ו’דהכדין במימלליה ואנץ'התנין
 בג* .וההון ואגני דישראל לארעא ליה דהוו-^מיכין ומערבא מד־ינחא 'מלכיא' לכל חמן שדר’

 נבלין אמריליכרעלא בהמריה שלכזה דפלכא לבית’ שפר’כד ותו-ב • מלכותיה בבית טרכו-נא
 בחבריה שלמה ז־מלכא לביתי שפר כד’ו'תו-ב אבוי דוד בהון מזמר דחוה וכיינרין ויתופין וצלצלין

 לברקדא'.כןדמוי ולילין ורוחץ ושיידין דארעא וריה^א חיות'ברא'וע*פישםיא ^מר'לאיתיא
 מתבגשין וכולהון יתוןיבשמהיתהון ךמלכא_קריין וספרין .לןדמוי מלכיאידגנין לכל רבותיה ’?מחזי
 תרגינלא אתבעי’כ־עתא:תהון'בה7 דדבר אגש ו-בדלא זקיקין’ ריףבדלא’א'ם בד?א לותיה ואתין
 סיתיב וב^עאילמהכלאי^תיה ברומא יתיר• דאייתי’מלכיא! ופקידיעלוי אשתכח ולא עופ;א ביני ברא

 ושמע איציתבאידנך מלכאידארעא מרי שמע ליה ואמר שלמת דמלכא .^קדכ^י ברא תרנגול
 לא ומוי אכליית לא מזוני מילתי .קשיטקעם ומלבין עיטאבלבי הבית דיי תלת_ירךזין הלא פתגמי

 ולא אוישיליטתא מדינתא היא אידא ואמרית כוליה' בעלמא וטייסית כןדםדהדית ומן שתיתי'
 באתנא שמהא הקיטור ברכא חדא וחזאיתימדינתא אנא אשתכליית מלכא למרי’ליה משתמע

 ומנינתא נצייבין בראשיתתמן ואילנין'מן דהבאוכשפאכזבילבשוקין יקירמן’מךינחאעפךא
 ‘מןגינתאדעדן נעיבין' תמן מן1 ברישיהץ בלילן שגיאץ אוכלוסין תמן אית פרא שתי_ין אנון דעדן

 חדא’ אתתא המיתי בקושטא ברם יכלין לא בקושתא לממחי ידעין היגון לית בקרבא למיקום
 גיברא חייך הרצי אישר מלבא מרי .עליך פר‘איין/ כען שבא מלכת ושמה בכולהון שליטא
 בכיבלין ושולטגיהון אץםר’בשושילתא מלכיהון שבא למדינת דקיטויר ואזיל'לכריא ויאיקום

 לויתמרימלכאושפרפתגמא^קדס'מלבא'ואתקרייןסיפרויד־מלכאו-כתבו דפרזלואייתי;תון
 נצח צג־־פאבהוה וצניף מרומא לשמי וסליק בקש ברא ךתרנגול’אג'רתאבגפית ת’2 אגריתא'וקיטרו

 ןפקת לעידןצפרא 'שבאוהוה למדינת דקיטור לכרכא ואזלו בתריה ופרחו עופיא ביני ופרה
 ן1יתה ומעת ל.בושה3ע ידה ורמת שמשא :תי עומא ואח^יכו ליומא למסגייד שיא מ־כת
 בגביה* קטירת אגרתא והא’והזת ברא’ל1תרנג לותה נחת תמהת( )וכד ומתמהא תמיהא ורות
 את דיי לרבגץבי שלם ליכי ימימה'שלם מלבא מכי’ •י בגוד. כתיב הוה יומה יתיה וקרת ימרת
 ועל ין רוח .ועלי ועלישידין עופיישכדא רעל ברא חיות על הוא בריף קר-ךטא יתידך’ךאמלי חךעת
 תצבין אין כען " בשלמי’ושאלין אתין וציפונא דרוקא א ומערב דנזךיינחא מלביא ויקל ליליין

תצבין לא ואין קדמי7דגנין' מלכיא קל מן’לך אנא;עביד שגיא !־.קר בשלמי לין’ותשא ותיתין

הכתב פתשגן
 כאשר ויהי :ממנו נלקחה תפארתנו מנורת כשבי הוליך ומפינו הרג בחרב ובתולותינו כחורינו הגלה בגולה נמרינו אסר ברזל בכבלי זקנינו מו

 הרומש הרמש ועל השמים עוף יעל הארן חית על הקב״ה אותו וימליך בנו שלמה ויקם כולו העולם כל על למלוך דוד בית מלכי החלו
 וקיא שלח ביין המלך לב וכמוב העצים על וידבר כתיב שכן שפתו יודעים וכס כלס שפת יודע הוא ויהי רוחות פגעים שדים על הארן סל
 צלצלים נבלים לקחת צוה ביין שלמה המלך לב כטוב ועוד .הפלך היכל כבית והושיבה ישראל לארץ לו הקרובים ומערב מזרה מלט כל אה

 שדים האדמה ורמש האק חית השמים עוף להביא אמר ביין שלמה המלך לב כטוב ועוד .אביו דוד מנגן היה בהם אשר וכנורות תופים
 קוראים כיו המלך וסופרי גדולתו תפארת יקי את לפניו היישבים המנכים להראות לפניו ומכרכרים מפזזים מרקדים ויהיו ופגעים רוחות
 להוא שדי זיז ונדרש ביקש ההיא בעת .בם הנוהג אדם בבן ולא בהל בכבלי ולא בזיקים לא אליו ובאים מתקבצים וכלס בשמותם אותם

 כל מנך אדוני ושסע הסכת לו ויאמר המלך לפני שדי זיז ויען ולישרו להביאו בחמתו המלך עליו ויצו נמצא ולא העופות בין הבר( תרנגול
 אסופה אמרתי ט שתיתי לא ומים אכלתי לא לחם נתיעצתי ישרות ועצות בלבי עצה נתתי אשר חדשים שלשה הלא באזניך דברי ויבואו האח

 מזרח כארץ קיטור עירו שם אשר אהה מדינה וראיתי הסתכנתי כמלך לאדוני ישמע לא אפר ממשלה או מלכות היש כילו בעולם ואראה
 ועטרת בתוכה רב וצבא גדול חיל עדן מגן מים ושוהים בראשית ימי מששה שם שתולים השדה ועצי כזבל בחוצות וככסף יקרה מזהב אדמתו

 ומולכת מושלת אחת אשה ראיתי אמנם אף .נעדרת מארצם והכזב בקשת ולירות להכות ביכלתם ואין מלחמה לערוך בידם אין בראשה זהב
 למדינת קיטור לעיר ואלך ואקום חלצי כגבור אאזור המלך אדוני לפני הדבר וכשר בעיני־ חן מצאתי אם ועתה .שבא מלכת ושמה סליהם

 ויענדו מכתב ויכתבו המלך סופרי ויקראו למלך הדבר וייטב כמלך. אדוני אל ואביאם ברזל בכבלי ונכבדיהם בזיקים מלכיהם אאסור שבא
 וילכו אחריו העופות כל ויעופפו פרמו ועופף פורח ובהיותו העופות בין ביעף ויעף מרומים לשמי ויעל וקם שדי זיז בכנף אותו ויקשרו

 בבגדיה ידה ותשלח העופות מפני השמש חשך והנה כמשפטה לשמש להשתחוות שבא מלכת ותצא בקר לפנות ויהי שבא למדינת קיטור לעיר
 ענינה. היא וזאת ותקראה האגרת פתחה בכנפו קשורה אגרת וכנה ותרא שדי זיז אליה ירד משתוממת ובהיותה כמשתוממת ותהי והקרעם

 על שדים סל השמים עוף ועל האיץ חית על הקב״ה אותי המליך ט שמעת לא אס ידעת הלא .לשריך ושלום לך שלום שלמה המלר מאת
 אתן גדול כבוד בשלומי ולשאול אלי לבא נפשכם יש אס עתה לשלומי ושואלים באים ודרום צפון ומערב מזרח מלכי וכל לילין ועל רוחות

המלכים הם מי תאמרו ואם .ופרשים חיילים מלכים אליכם אשלח לשלומי תשאלו ולא ומריתם תמאנו ואם לפני היושבים המלכים מכל לכם החיילים )ת״ש^ )ח״ב( (6)



ז ד שגי תרגום
 תימרין ופרשיףואץ וליגיעץ מלבין .;נליעי אשדר • בשלמי תשאלין ולא תיתין ולא
 וקרשין .ולגיונין .מלבין אינו-ן ברא חיות .שלמר. למילכא א־ת?יד. ופרישין ולגיונין מלבין מה

 לגיונין אנו-ן ולילין ושידין אנו^רוחין חי;לי פרשין 'אניץ שמ;א עופי פרשין! מה תמרץ ;ואין
 אכלין שמיא עופי בחקלא ן1_קטלין_יתכ ברא וחיות בתיכון בגוי _על.ערםתיכון דדזג.קין.יתכון;

 לבושה תניתךמת.יךהעל אגראתאתוב פתגמי שבא'!ת מלכת שמהת ובד’• מנכון בסרכיון ית
 ה6של מלכא לי שלח מה .ידעתו-ן לא להון ואמרת ו-לרירבנ;א לםבי;א וקרת שלחת ובזעתייתון

 ■אתרחיצת לא והיא .מלכותיה !ת חשבין ולא שלמר. לימלבא אנחנ\יךעין’"לית ואמריז’בזתיבין
 טבי;ן ואבני ומרגלץן אשברץ ואטעינתיתון ימא ספני’לבל קרת ושלחת מליהון שמעת ולא

 וכולהון יחד בנינרחא וכולהון חדא בניישתא וכולהון וטלייתא אלפיטלין שיתא ליה וסידרת

 חדאוכולהון בנייקציצא ן1מאךזדא{כו-לה1'ק בני {כולהון' חד שעה בגי ןכולהון חד יומא בני
 ר1דרןט כרכא מן בידיהון שלמר. למלכא ליה ושדרת אגרתא' וכתבת ארגוונא לבושא לבושין

 לסוף לותך אתי מן^קדמך דאבעי בבעותך בצלותך שני^מנן שבע מהלך דישראל
 שלמר מלכא שמע וכד שלמר מילכא מלכת/יבאיילות אתת שנין תלת לסוף ו_הוה שנין תלת

 צפראיודמי בעדן תפיק לשפרפרא יהוידעדדמי בניהו'בר _ית לותה אפיק שבא מלכת ךאתת
 חזת וכד’ ךמ;א פרצידי דקאייסעל שושנא7 לדמי כובביא ביני .וקאיים דמנהיר נוגהא לכוכב
 למה לה ואמר ברלהרדע בניהו מתייב’. רכובתא מן אתרכינת יהוידע בר בניהו שבא_ית מלכת

 אנא לית לה ואמר מתיב שלמר• מלכא את לית ליה ואמרה מתיבא .רכוביך מן אתרבינת
 מהילא ומתלת לאחורה אפהא ומידאהדרא קדמויןךק?ימין.. משמשיא מין הד אלא שלמר מלכא

 חזון אתון מלכאשלמר חזיתון ואין'לא מרבעותיה חזון’אתון אריא חזילכון לא אין לרברבמא
 דאתת מלכא שמע וכד מלכא לקדם דע;1יה: בר במהו ;תה .ואייתי קדמויז’דקאים הבר שפר

 מהשבא זוגיתא;תיב דמלבאיבביית שבא מלכת יחזה זוגיתאוכד בית ויתיב ואזל לותיהקם
 מתיבימלכא .בריגלה סערא חילההדתעברוחזא"לה וחלי_זת במיא;תיב ךמלבא .ואמרה בלבה
 מתיבא • גנאי "ולאתתא שפר לגברא וסער תברא סער וסגירך דגשי שופרא שופרך י ילה ואמר
 אנא ידעית לי יתהון תפשיר דאין מתילין תלתא אמתיל'לך מלכא מרי ליה ויאמרה שבא מלכת
 ותולין הגא גךגר;ין מהו ‘ליה מתיבא'ואמרה‘אנשא. ביני כשאר את לא ואי 7או חכים תבר

 ;נפר מהו ליה ואמרה מתיבא .דכוחלא להגובתא מתיב'ואמיר מ;א. אבנאיו-משקי ת־לו דפךזל
 • נפטא לה 'ואמר מתיב . ומביטות כמום נשפך מןיהארץ' ;גפר ומאכלו ;צא מן'האדמה

 כאגמון רישיה ומרירא' צוחיארבא וצוח כוליהון בריש אזיל ארקלין 'מהו ליה ואמרה מתיבא
 מתיב_ואמרלה נסיסילנונין לרדיףחתילצפורין בנאי למתים )שבח לממכינן ננאי לחורין שבח

הו£ד לא !'תראינה.עי_ני.ול.נה באתי יאשר _עד האמנתי'לדברים .ולא ליה וא'מך'ר.: מתקא כיהנא•

הכתב פתשגן
 המונקים והלילין והרוחות השדים הס והחיילות הפרשים הם השמים עוף המלכים המה השדה חית שלמה למלך אשר והפרשים החיילים

 האגרת דכרי את שכא מלכת וכשמוע .מעליכם כשרכס את יאכלו השמים ועוף כשדה אתכם יהרגו השדה חית וככתיכם ערסיכס על אתכם
 העלך אלי ששלח מה שמעתם לא אס ידעתם הלא אליהם ותאמר לשרים לזקנים לקרוא ותלו ותקרעם ככגדיה שנית ידה ותשלח שכה הזאת
 שמעתם. ולא לדכריהם לכה שתה לא והיא כעינינו חשוכה אינה ומלכותו שלמה המל־ יודעים אנו אין אליה ויאמרו יחדו ויענו שלמה

 ותשלח טוכות מרגליות מיני וככל כרושיס כעצי האניות ולטעון לעמוס יתצו לה אשר הים והוכלי משוט תופשי כל אל ותקרא שלחה אך
 אחת קומה כני כלם אחד רגע כני כלם אהד יום כני כלס אחד חדש כני כלם אחת שנה כני כלם ונערות נערים אלפים ששת שלמה למלך
 שנים שכע מהלך ישראל ארן ועד קיטור מעיר .שלמה למלך כידיהם ותשלח אגרת ותכתוב .ארגמן לכוש לכושים וכלם אחד קצב כני נלם

 וכשמוע .ירושלימה שלמה המלך אל שכא מלכת ותכוא השנים שלשת מקן ויהי שנים. שלש מקן לפני־ ואכוא פניך וארצה ממך אכקש עתה
 העומד נוגה לכוכב .כקר לעת היוצא השחר לאילת הדומה יהוידע כן כניהו את לקראתה הוציא שכא מלכת אליו כאה כי שלמה המלך

 יהוידע כן כניהו עמד .המרככה מעל ירדה שכא מלכת כראותו ויהי .מיס פלגי על היושכת לשושנה והדומה הכוככים כין זמכריק
 המלך אני אין אליה ויאמר יהוידע כן כניהו ויען .שלמה המלך אינך האס לו ותאמר המלכה ותען .מרככתך מעל ירדת למה לה ויאמר
 רכצו את רואים אתם האריה את ראיתם לא אם ותאמר לשריה לכה ותשא אחורנית פניה ותשב לפניו היושכים מעכדיו אחד אס כי שלמה

 שמע וכאשר .שלמה המלך אל יהוידע כן כניהו אותה ויכא לפניו העומד היפה האיש מראה את רואים אתם שלמה המל־ ראיתם לא ואס
 כלכה המלכה ותחשוב לו אשר זכוטת ככית וישב וילך מהיכלו המלך קם מלכותו כית אל והגיעה שכא מלכת אליו כאה כי שלמה
 יפיך לה ויאמר שלמה המלך ענה כרגליה שערות לה ונראתה לעכור כגדיה שולי הגכיה׳ אז יושב הוא כמיס שלמ׳ המלך ותאמר ראתהו כאשר

 אם חידות שלש לך אחודה המלך אדוני לו ותאמר המלכה ותען .לנשים ודופי לאנשים יפה ושער האנשים שערות הס ושעריך הנשים יופי הוא
 מים ומשקה אכנים השואב כרזל ודלי ען כאר ותאמר משלה ותשא לי אתה האנשים כיתר לא ואם אתה חכם איש כי אדע לי אותנה תפתור

 עפר ומאכלו יצא האדמה מן עפר ותאמר כמלכה ענתה .הכחול כה נותנים אשר הקנה שפופרת היא זאת לה ויאמר המלך ענה הוא. מה
 כולם כראש הולך סערה רוח ותאמר המלכה ותען .הזפת הוא זה לה ויאמר המלך ענה .הוא מה לכית ומכיט כמים נשפך הארן מן

 מה לדגים. אכל לעופות שמחה .לחיים ודופי למתים פאר .לאביונים ודופי לשרים שכח .כאגמון ראשו כופף .ומרה גדולה צעקה וצועק
הוגד ו־ ( )ח״ т לא והנה עיני ותראינה באתי אשר עד לדכריס האמנתי לא האלה כדכרים המלכה אליו ותדכר הפשתה. היא זאת ויאמר המלך ויען הוא.



שני תרגום
 .עבדיך ןאש.ךי ?ע^ויך ואשרי אשריך שמעתי אשר השמידה אל וטוב הכמה הוספת החצי יי

 ויקריה ךבותיה שבא מלכת הזת ובד מלכותא♦ בבית בגויטרכי-נא ;תה אלהואעיל
 לטותיביתך בך דאתגעי בח־ך אלהיף י; יהי ;תיהואמרת ברא’די ’למאן יהבת/בחא ^למס

 ויהב נסנילןזדא( טבא ויהבת'למלכאדהבא/כםפא’צךקתא{די^א למעבד כורסיידמלבותא על
 כולהון ^זמעיה £מען־ כד ודרומא וציפונא;גכ!א'יו-מד מערבא‘ומלכי •דצבת מה מלכאכל' לה

 • ומךגלין מבין ובאבמא ובכסף וב־דהב וברבורבא רב ביקר אתריהון מן ואתון מזדעזעין כחדא
 טקןלין לא:עליד״ןו; סגיאין’ בואן4 מרזנכא ;ביא ירכדה הוה די^ראל סנאיהון אתחייבו• וכד

 כתיבחצא ש?טבממיןךהכין לארעא ;תיה ואובילת דקוד^א רוחא ;תיה אלהןשבישת מניה
 מן בסמי בעי -וה .ירו^לם בגו נב;א’_ירמ;ה ו־הוה ואיך בנימין ארץ ללכת מירושלים .ירמיה
 אלא ;תה אןתריבון .ולא ךכ^דאי בידיהון לושלם אתמהירתקרתא ולא דבשמ;א אבוי .קדם
 ןאקךיב!ת דבךל: מלכא גבוכךנצר .עליהון וסליק אתגבר בנימין שבט בארע הוה’ירמ;ה איך

 רשי^א ועד;בוכןעצר בנורא מקלשא תבית2'דירושלםוקלי ארעאדישראלבזית_קרתא
 ך_קךתא שהרי ית ותךעי; ל;א1נבוזראדן'רב^קט ב_יד שלח_על.ירו:סלם באנטומא/רבלתה ;סיב

 מקפין ךכשידאי וחילוויתא ;רושלםדאתחריב ת_קךתא’א_י’והז ני;א למ;ה אתא וכד ירושלם
 ואפת ץ פתיתני אמר וכן מתיב ומרירא ירכא ובכיבביא רמא בקיא צוה ירמיה"נביא דעה לה

 ךבבל מלבא רשיעא )בוכךגצר שמע וכד רבילתא ;תי תקיפתא’ ואשתב^יתדשבשת^י.;י
 ברישיה ובניד מקד^א ביית .עלי .וקם ואתא י דבשדא חלוותא בנישבל ירושלם קרתא ךאתכבישת

 אשתלוז דסנחריביכד משר;תיה בסוף' י יהיה מה הוהיבדע ךי .קדם בידיהמן י ומייתי ומוביל
 לאא^תלר פחשין והמשיאנאלפין תמניעסתרברבנוי בהון וקטל מרומא מן מלאכ;א עליהון

 מלכא נבוכדנצר ליה ואמרת בת^לא תוב דוי.'ונפקת1בךה הוא במשריתיהדסנהריביאלא
 למערבא בתרפים.שדאנירא שאל קרקלבחצים בארעחמת דבבל'קוםאזילותובלרבלה

 לקרתאהי״יבתא גירא לנדירישלםשדא ניראלמךינחאוהדר'ונפל שדא לגלירושלס ונפל והדר
 1נב סמגר שמהתהוןנרנל/יראצר ומה י_על.ירושלם1רברבנ ושדר וקם לנויירושלם ונפל והדר

 אמראינת מתיבובן מקדשא. רעל'לבית רברינוי .ואזל^תר רב^מנולןם סריס ריב סכים שר
 מקהשא דבית פתהא וכדחזא .רעל'היכלך _קרתך ןאיתיתין_על דארגישתין אלהא״רבא הוא

 דכשדאי ה;ילותא כל ואתון למפתחא סתםנפשיה"ולאצבא לקיבליה ךעמא¥םאבא_קיימין
 )בתי״קיפךותאו פנרתא אנון ובלעת פרזל שיתיןנמליןטעיניןנרניןדי’ו מא.ה תלת ואליתיןעמהון

 ונכם פרניטום ךאתא לאתהתחאעד נפשתהון יהבין לא’ כען מקךשאיועד ברייאתאידבית
 נבוכדנצר היל נפשיה פתח דאסתאיב בתר מן ;תיה וסאיב מקדשא בית דמיהיעל וזרקמן הזירא

 וחטאנבוכדנצר • רשיעאלביתמקךשאואזלויתיבעל.עזרתאדזבוץהיברלולעכהנארבא
 מתיבין •’הוא נברא ךמן £.דין דמא להון ואמר דישראל לסביא באחגאיושאל דמירתע לדמיה

י הבהב פתשגן
 ונראית מלכותו. היכל תוך אל המלך אותה ויבא אלה כבדי־ אשרי אנשיך אשרי שמעתי אשר השמועה אל ועוב הכמה הוספת החצי לי הוגד

 המלכות כסא מל לתתך בך הפן אשר ברוך אלהיך ה׳ יהי ותאמר .אותו שברא למי והודאה שבח נתנה גדולתו תפארת יקר את שבא מלכת
 את שמעו כאשר ונגבה צפונה וקדמה ימה ומלכי .חפצה כל את המלך לה ויהן .מאד הרבה וכסף זהב למלך ותתן ומשפט צדקה לעשות

 נתהייבו ושאשר :ומרגליות טובות ובאבנים בכסף □הב רב ובעושר גדול בכבוד ממקומותיהם ובאו .יחד כולם וזעו קמו שמעו
 אק М והוליכו אלהים רוח אותו פתה אבל .אותו שוממים ואין עליהם רבות נבואות מתנבא הנביא ירמיה היה ישראל בל שונאיהם

 עיר תמסר שלא שבשמים אביו לפגי ומתחנן מתפלל היה בירושלים כנביא ירמיה ובהיות .בנימין ארן ללכת ירמיה ויצא כתוב שכן בנימין
 ישראל ארן את ויחריב בבל מלך נבוכדנצר עליהם ועלה נבר בנימין באק הנביא ירמיה בהיות אך אותה יחריבו ולא הכבדים ביד ירובליה

 וינתון ירושלים על הטבחים רב נבוזראדן את שלח רבלתה באנטוכיא נבוכדנצר ובשבת באש מקדשו את וישרוף הקודש עיר ירושלים את ובז
 תמרורים בבכי קולו את הנביא ירמיה נשא אותה סובבים כשדים וגדודי העיר נחרבה והנה וירא ירושלימה ירמיה וכשבא .חומותיה את

 חיל כל את קבן .כקדש עיר נכבשה כי בבל מנך נבוכדנצר וכשמוע ותוכל. חזקתני ואפת ה׳ פהיתני .ויאמר גדולה־ומרה צעקה ויצעק
 עליהם שלח כאבר סנחריב מחנה את קרו אשר המוצאות כל יודע היה כי . ידו וינף ראשו ויניע אלהים בית על ויעמוד ויצא כבדים
 . לבדו הוא אם כי כנחריב במחנה נשאר וצא פרשים אלפים וחמשת רבוא עשרה שמונה רב הרג בהם ויהרגו מרום מלאכי את הקב״ה

 בירושלים ונפל למערב חן ירה בתרפים באל בחצים קלקל .חמת בארן אשר רבלתה ושוב לך קום בבל מלך לנבוכדנצר ואמרה קול בת יצתה
 כמגר • בראצר .נרגל שמותם ואלה . לירושלים צבאותיו שרי את ושלח קם .בירושלים ונפל לרומי חן ירה בירושלים ונפל למזרח חן ידה
 הרגזתני אשר הגדול האל הוא אתה ויאמר נבוכדנצר ויען .ספארתנו בית אל ויבוא אחריהם וילך וקם .מג רב .סריס רב סכים. שר נבו.

 ויבואו .להפתח אבו ולא מאליהם הדלתות נסגרו לפניכם נצב טמא נכרי כי מקדשנו בית שערי ראו וכאשר .היכלך ועל עירך על ותביאני
 . אלהינו לבית אשר החיצון שער אותם ותבלע .ומקבות ברזל קרדומי נושאים גמלים וששים מאות שלש עמכם ויביאו כשדים גדודי כל

 נפתחה שנטמא ואחר .ויטמאהו המקיש בית על מדמו ויזרוק כחזיר את ושחט פרטינוס בא אשר עד להפתה. אבו לא זאת ובכל
 שאל .בארן ומתנענע רותח דמו והנה וירא גדול הכהן יהוידע בן זכריה עזרת אל ויבא וילך .אלהינו בית אל נבוכדנצר ויבוא הדלת

 ונקם אליו שמענו ולא יוה יום אותנו בהוכיחו ויהי בינינו כיה אחד נביא אליו ויאמרו ויענו .הזה הדם למי אליהם ויאמר ישראל זקני חל



9 ה שגי תרגום
 ?בית תיה וךןטלנא וכןישנא מניה קבילנא ולא לן מוכח והוד. ביננא הוה חד נ?ןא ליה וממרין

 אלפי ארבעת לי 'ואייתו• זיילו• לון אמר הדין פתנמא !ת רישי/יא נבו-כדנצר שמע וכד • מקדשא
 גבו-כתצר ביה באוץאעדידנזיף לא/איתבלע מק דמא״עד יתון.עלוי'ךההו-א ונכס בחירי כהני
 דאיתקטילו כהניא :ת רבא כהנא חזא איתבלע״וכד כן ובתר תהרובעלך אומתך כולא ליה ואמר
 איגרא _על וקם וסליק מקךשא*ביךית מפתחי ית ונטיב באיפודיה ואתקין מעיליה ית לבש

 נורא 1נ:ל נפשיה ורמא • ביה הוינא לא ונטריא למרוי ומשילם ביתא’יהיב’אמר וכן ענידךהיכלא
 כנוריהון ו_ית’נבליהון !ת נסיבו אנון אף בנורא דליק רבא כה;א כהניא שאר חזו מקד^וכד

 ק^דטיא קודש לבית למיעל נבוכדנצר *ב^א וכד :ויקידו• נורא 1ונפלו*לג זמריהון מאני וכל
 ליה !אמרת מרומא משמי ב/קלא נ^קת די _עד נפשיהוין פתחין ולא א5היכ תרעי איסתתימו

 קו-ךשיא ךט1ק יתלב מסאבא ךשי;עא נבוכדנצר הנל נפשייה פתח כן ובתר ךלתיך לבנון פתה
 ומלביא כהניא ן1בה )דאשתמ^ו _קךישיא מאני ית והזא צבאות .י;’ךמלךכל_עלמיא שבחי זוחזא(
 ו#בא רבא וקטל/קטלא מבהל תמןכד' מן ונפק רבא רומא רגז מן.קדמי דאתבלעו דוח דיבית

 כד יתון_עךטילאין ואוביל דפרזל בשלשלוון כדאסירין שביארבא'ואפיק״ית_עמאישראל
 ו?כא וצווח’אבהתא לק?ךי ך׳מטא _עד אזילעמהון נביא וירמיה .רולא צוואריהון על טעינין

 ןעמא1לןז^יתבניכ1ן1.קבריכ קומו'מגו היחקדעקב א;ךהס מרחמני אבהתנא אמר וכן תגני
 $מרית כבר ליה ואמרת .קדישא רוח .'מתיבא דאזל^^בשבייאיומהלל^^לותא .ישר^ל דבית

 עניז. אקהתא וגפל־על/קשרי אבהתא_ואזל ./קסמקברי אספתייאת׳שלוטי כי נביא יךמיה לך
 קבךיכ־וןוסזון מגו קומו' ולאה ורחל ורבקה שרה מרחמניא( 'אמראמהתאמהימימיאיובתי״ק וכן
 בגלותא ומהלכין בשביא’ קושטא'*דאזלין’ב יתון דישראלידרביתון _עמא ובנותיכון בניכון ית

 ואזל ;התא א מקברי ברמה'נשמעים קול אמרת וכן דקודשא רוח מתיבא .מסאגא ?לאי
!תזו מקיבריכון קומו *ושמואל *משהי מרחמעי ניבייא נב!יא יאמר וכן ;גני נבייא* קברי על ונפל

 בלאמכאנא בגלותא ומהלכין בשביא דאזילין .יתהון"בקושטא דדברתון .ישראל בני עמא נת
 • לפני ושמואל אם_שמוד'משה נביא ליךירנדה אמרית כבר אמרתי וכן' דיקודשא רוחא מתיבא

 ואשקיאן אבילין לחם אוכליןיתי אמר ובן מרזחיא/עני’) קברי על ונפל נבייא'!!אזל( מקברי קםד
 מתיבא בגלותא'• לכין:בשב;א*ומה תשראלידאזלין עלעמא מתאבל דתגחומיןידיאנא כסא יתי

 ישראל בית ומילילעל ובבי ‘ספיד .ירמיה וחוח ’• מרזח בית תבא אל ואמרת דקודשיא רוחא
 ן1ן.ורברבניר1ומלכיה אנון חלאעלצתאריהק וטעינק ערטילאין דאזלין'בשביאומהלכיןבגלותא

 ירכדה ואלביישוייתוףיעני *לבושין ואפיקו בורו' בית רשמיה לאתרא ן'*עד'ךמטון1ושלטוניה
 לבתי תיזלון דלמא עמיה דאתון דכשדאי ן1ה;ילותה ולבל רשיעא לנבוכדנצר ואמר נביא

והוו •י שבייתון שב;א ועמא קטלתו-ן קטילא עמא תךעון בקו-שטא' יתון ותשבחון' טזעתכון
הכתב פתשגן

 מל אותם וישחט .כהונה פרחי אלפיה ארבעת אלי והביאו לכו אמר האלה הדברים את נבוכדנצר וכשמוע .אלהינו בבית ונהרגהו עליו
 את הגדול הכהן כראות ויהי .נבלע ואח׳כ עמך כל תחרב עלי־ אליו ויאמר נבוכדנצר בו גער אשר עד .בארן נבלע לא ועדנה הזה כדם

 וישא ההיכל גג אל וילך ויקם בידו המקדש מפתחות את ויקה האפוד את עליו ויאפוד מעילו את לבש ונשחטים הנהרגים המניס
 הגדול הכהן את הכהנים יתר ראו וכאשר .ונשרף האש לתוך ונפל .בו נהיה לא ושומרים לבעליו ושולם הבית נמסר .ויאמר קולו את

 הקדשים קדש בית אל לבוא נבוכדנצר וכשבקש .ונשרפו האש לתוך ונפלו זמירותיהם כלי וכל ונבליהם כנורותיהם הס גס לקחו באש נשרף
 מאליהם נפתחו כן ואחרי .דלתיך לבנון פתח אליהם ויאמר מרומים. משמי קול בת יצא אשר עד . נפתחו ולא ננעלו ההיכל שערי
 בקדש בהם ישרתו אשר הקדש כלי את וירא הדרו ואת עולמים צור צבאות ה׳ המלך שבח את וירא הקדשים קדשי בית אל נבוכדנצר ויבוא

 אסירים ישראל בית את ויוציא גדול שבי וישב רב הרג ויהרוג כמבוהל משם ויצא גדול קצף קצף מפניו נבלעו כי דוד בית ומלכי הכהנים
 בבכי ויצעק אבותינו קברי אל שהגיע עד עמהס הולך הנביא וירמיה צוארם על חול ונושאים ערומים אותם ויוליך ברזל ובכבלי בכושרות

 והמתהלכים בגולה ההולכים ישראל בית בניכם את וראו מקבריכס קומו ויעקב יצחק אברהם עליון אוהבי אבותינו .ויאמר גדול ובקול
 וישא אמהות קברי על ויפול וילך האבות מקברי קם .שלומי אספתי כי הנביא ירמיה לך אמרתי הלא .לו ותאמר הקדש רוח ענתה .בשבי

 ישראל בית בנותיכן ואת בניכן את וראינה מקבריכן קומנה .ולאה רחל רבקה שרה ונאמנות רחמניות אמהות .ויאמר בבכי קולו את
 קם .נשמע ברמה קול לו ותאמר הקדש רוח השיבה .ויחפים עיפיס בשבי ומתהלכים בגולה הולכים איכה באמונה ויביתז טפהתן אשר

 אשר ישראל בני עם את וראו מקבריכס קומו ושמואל משה הידידים נביאים אמר וכן .הנביאים קברי על ויפול וילך האמהות מקברי
 משה יעמוד אס הנביא ירמיה לך אמרתי הלא ואמרה הקודש רוח השיבה .בשבי ומתהלכים בגולה יחפים ההולכים באמונה נחיהס

 כי תנחומין כוס והשקוני האבלים לחם האכילוני ויאמר ויען האומללים האבלים קברי על ויפול וילך הנביאים מקברי קם .לפני ושמואל
 סופד ירמיה ויהי .מרזח ביה תבוא אל ותאמר הקדש רוח עוד בשבתהשיבה והמתהלכיס בגולה ההולכים ישראל בני עם על מתאבל אני

 שריהם מלכיהם המה צוארם על חול וטעונים ויחפים ערומים בשבי והמתהלכים בגולה ההולכים ישראל בני על מר בקול ומיבב בוכה
 לנבוכדנצר ויאמר פיהו את הנביא ירמיה פתח .אותם וילבישו בגדיש ויוציאו כורו בית הנקרא ההוא למקום הגיעו אשר עד וכהניהם.

 עם כי נאמנה תדעו זאת עשתה ידכם באמרכס אותם והללתס וגלוליכם טומאותיכם בית אל תלכו אולי עמו הבאים משדים גדודי ולכל
דמעות שתי עיניו נזלו ונאנח בוכה ירמיה בהיותו אשר הזאת למדינה שהגיעו עד ובאים הולכים ויהיו שביתם. שבוי וגוי הרגתם ההרוג ויהיו )ת״ש( )רז׳ב( (9)



שגי תרגום 10
 תךתין .?גינוי מן ונתח! ומתנח בכי נביא ט־מיה והוד. מדינתא לההו-א מטו■ די _עד ואזלין מדברין

 ?גנימלכא דבבל _עדיומאהדין\;דאתוןומטו-ןליגהרותא מבועי!דשדא7תרין והר'תמי דכלנן
 רבא מריכון‘ זמרין.כןדם דהויתון זמריא אנו-ן אלין .ישראל לבית לון .ואמר רשתגא נמכךנצר

 ?גל .דקרסין ב?גךבתא ריהון1נטלן!_ית.כ'יג ליואי שמעו• .וכד • ויזמרו-ן.כןדמי ייתו-ן ביריושלם די
 רין9ף§ ליואי וענאון וגו׳ בתוכה .ערבים ?גל 7וגו׳ נהרותיבבל בתי¥_על’דהכין דבבל גהרוותא

 אבו-נן משבחק/קדם והוינן לשביא אבונא/״י .רעות7עיבךיגן אגן אין רש;עא ליד^לנבוכדנצר
 י מתן שיבח^די גשבח.קדמ'ך איך השתא איתמסתנן* לא בידאדידך ביירושלם דבשב;א

 פהגמא !ת רשייעא’נבוכךנצר שמע בד .יי• שיר את נשיר איך כתבאימפרש/אמר דהכדין
 ישראל מן הד יהרדע בר יא'זפלט גזרת'מלבא;עני ?גל’ד?גבת _על יתהון וכ^אמ^קטולו• ?גני הדין

 ואמר ?גני מףב_עיא מאן מן ?גנא מן ונסיב דיבא רע'יא.ואתא מרהיבנד מסרה ךי ?גנא ואמר
 ואןתי ו-פק^מלכא פו-מך דאמר מה אודנך לשמעון ליה ואמר מתב^א^ני הוא ךע;א7מן ליה

 בשתא בשנת נ :ייסוךיה לבושי ית ושני ונחש דפירזל שלשלתן _ית מניה ואעבירו• מ/כא לצדקיה
 ורבנין אסתרתינין ומדי פרם אוכלוסי לכלרברבנויועבדוי משת;א למלכותיהעבד תלית^ה

 :וחךיין.כןדםוי ושתן אכלין7גווגין;אך לבישין ךמילת פילמא'.עטיפן'באי?נטלתן’על /מנן די
 וההוא כבודימלכותו עושר את בהראותו ?יגיב אלא ?נתריה ית אחזי די כתיב לא ־בהראותו ד

 בריף ךקך^א כוליה^תרא ?גתרא וךמאלית ולבישרא הוה מקדשא דבית אחזי די מגתריהז
 »חזי החח נימי בי שיתא .חלותא מרי אמרץ דהבא ודידי בספא ךיז־י כתיב דהיכדין' הוא
 שיתא הא גדילתו תפארת .יקר ואת מלכותו קבוד 'יומקדקתיב'ע^ר לתקנין מאה בקלייומא להון

 למלבאלא יליה”ואמרו למגני^קדמוי', צמין מקדשאלאהוו• דבית מאני .ישראל המן וכדחמון
 חורנא סמכא להון עיבידו מלבא ואמרי מקד־שא רמת’מאני מטולדחדין למגגי .יהודאין צב;ין

 אתרוי לבני משקיא אעביד השתא" מלכא אמר האלין ובמשלם'יומיא ייבטלואת ה לגרמיהון:
 ננתא לדרת ואעילינון יומןא( שבעא משקיא _רבא ועד למזעקרא בשרשן ךתשכחון .עמא )לכל

 דבוסמני אילני כיפקיותבר אילנא'לאילנא'£בד7 כף ?נבד ימה מגי1וךבו? דיפירי אילני דנציבא
 והשקות ז’ :ח פסיק חסר )כאן ;מטללין ואילני ו-מתליתא טבתא אבנין יקדמיהון ואשרו. ואותיבינון

 מעלין אלא תוב ביה ושתי הוה'תני לא $ך\בכסא דדהבא/דהוי ובכפי דדיהבא במאני ו־^תיאן
 כן מטול7להדדי דברן יהוו לא וכסי קומקמי תמן' והוו )חדתא( חורנא כסאיומפקיין לההוא ליה

 אומי היגיון בהון ומזיגו מקדשיא דבית למאגי מפקין הון כד אלא מ^מאני'משמין ומאגי כתיב
 מאן מן דו-׳ רב דמלכא וחמרא שוגים מכלים כתיב/כליים כן ומטויל זיוהון משתני הוה עלמא

 אמרליה והוא אנת שנין כמה י בר לגברא ליה משאיל הוה דהוהשתוהי כן דשתוהי/מטול
ומטול וגברא גברא לכל ודכותיה וח^שגין אךבעין ביר חמרא ליה והוהמשקי שנין אךבעין בר

הכתב פתשגן
 אסם אשר הזמירות אלה ישראל כית אל ויאמר נבוכדנצר המלך ענה נבל נהרות אל הזה.וכשבאו'ויגיעו היום עד מיס מנועי שני שם ויהיו

 נהרות על כתיב שנן בבל ננהיות אשר נערנים כנורותיהם תלו אותו הלויס וכשמוע .לפני וזמרו נואו נירושלים אלהיכם לפני זמרתם
 נירושלים שמו את ומהללים שנשמיס אניני רצון עושים היינו לולי המלך לננוכדנצר ואמרו הלוים וענו .וגו׳ נתוכה ערנים על וגף בבל

 את נבוכדגצר כפמוע .ה׳ פיר את נשיר איך כתוב שכן .אלהינו תהלות את לפניך נהלל איך ועתה בידך ומסורים נתונים היינו לא
 ויאמר יהוידע כן פלנויא ששמו מהיהודים אהד ויען המלך מאמר על עכרו אשר על אותם הרגו לאנשיו ואמר ענה האלה הדכרים

 אזניך ישמעו פלעיא אמר ידיש הרועה מן ויאמר המלך ויען .הצאן ידרוש מי מיד הצאן מן וטרף הזאב ונא הרועה ביד נעליו שמסר צאן
 שלש בשנת )נ( :כלאו כגדי את ושנה והנחשת הכחל ככלי את ממנו ויענירו המלך צדקיהו את ויניאו המלך מפיך.ויצו יצאו אשר הדנריס

 הלבושים הפסים ככתונת העטופים המדינות על המופקדים והשרים הפרתמיס ומדי פרס חיל וענדיו שריו לכל משתה עשה למלכו
 והעושר .מלכותו ככוד עושר את נהראותו אך עשרו את נהיאותו כתיב אין בחראתו )ד( לפניו: ושמחים ושותים .האוכלים ארגמן
 ה׳ אמר הזהב ולי הכסף לי כתיב שכן שמו צבאות לה׳ העופר כל כי ודס לבשר עושר ואין אלהינו. בית עושר הוא הראה אפר ההוא

 אלה גדולתו תפארת יקר מלכותו כבוד עושר ככתוב .יום ומאה שמונים ויום יום בכל אותם מראה היה המלך וגנזי אוצרות צבאות.ששה
 מפני פה לשבת ביהודים חפן אין המלך אל לו ויאמרו .לפניו לשבת חפן בהם היה לא ה׳ בית כלי את ישראל בני שם ובראותם .ששה הם

 משתה אעשה עתה המלך אמר האלה הימים ובמלואה )ה( :בו לסעור מיוחד אחר מקום להם עשו המלך ויאמר ה׳ בית כלי את ראו אשר
 בשמים עצי כל שתולים בו אשר הביתן גנת אל ויביאם .ימים שבעת משתה קטן ועד למגדול הבירה בשושן הנמצאים העם לכל מקומי לבני

 טובות אבנים טורי לפניהם ויערוך .עליהם ויושיבם בשמים עצי ויכרות חתנים כילות כעין בהם ויעש לען ען כפף עפה מה .ופירות
 ודר ושש בהט רצפת על וכסף זהב מטות שש ועמודי כסף גלילי על וארגמן בון בחבלי אחוז ותכלת כרפס חור )ו( :צללים ועצי ומרגליות

 מוציאים היו אבל עוד. בו ושותה שונה היה לא אחד ככוס שותה הי׳ ואשר זהב. ובכוסות זהב בכלי שותים והיו והשקות )ז( :וסוהרת
 ביש כלי את מוציאים וכשהיו שונים. מכלים וכלים אומר הכתוב ולכן שונים וכוסות גביעים שם ויהיו .תחתיו אחר ויביאו מלפניו אותו

 מפני אוהו מהשוהה רב כיה מלכות שוניה.ויין מכלים וכלים אומר הכתוב ולכן משתנים פניהם היו האלה האומות בהם ושותים המקדש
.שנה יארבעים אחת כן יין אותו משקים והיו ארבעים הייו שני במשל אומר היה והוא חייך שני ימי כמה השותה לאיש שואלים שהיו זבן )ת״ש( )ח׳ב( (10)



и ו שגי תרגום
 הוו■ לא ו-למא דטתנזיק ולית בניטו-סא ושתיאן והשתיי־ ח :הקלף כיד רב מלכות רייין ?תיב פן

 חמשא ארבקא למוד דהבא דכא כסא לון’ארזיו• הוו■ כד פךסאה’דא;שי כסא מטול ימן מתנזיקין
 ;גד ליה שבקין הוו• ולא חד גברא לכל ביה משק;ין והוון פיתקא שיטיח מתקריה _וךוה המינון

 מזיג ;גתיר.חות איךהוה עתיר .הוה רבא עתרא לפךסאי’להון מזיג דךזוה ומזוגא' חדל בי ךשתיאו'
 מטול ן’זירז זיפלן ולך עבירוהימנאי למזוגא. ליה ך^תירמיז מישכחנקרא .הוה דלא: ועל;לג?רא ליה
 גברא כל דצבי איך אלא לשיתויי כסי הגי לא_יעלון ש1אמר':אחש.ור ךשתי.אלא' משבח .הוה דלא

 יזזגא והוה משקיאלגשי להי'ד_ושתיטלכרזאעבדת גס ט כדתי: .ישתיטטולקתיב)השידה .וגברא
 משאיין’דמלכא'וההין עתרא ן1שטמ)'ךתחזי^ה’ן?פלטין1)אותיבת.יהד» חמראאו;םא להון’

 מגניא להון' אמרה והוית מידי יכל דיידען בקין נשי למה להון שהוא !הוה מלכא היך'ךטיך לה
 שביקרת ביומא ביום י המלכות תיב*בית’כ’בן מטול דמיך ולבא שתי ו-לכא אכיל לכא ךמלכא

 קטךיןד דהור עמיה דהוו מלכין ושבע ועשרין דמאה ולבחון קחקרא .דמלפא לביה שפיר כד
 מנר$א מלכי • בזנותא מתעסקין הוו בטעס׳חמריהון ן1ביניה’ומ^י תילא הוה ךמלכותא פלילא

 המריר» בטעם אחשורוש טלכיא ואוף שפירין! דילן אטריין הוו וכולן שפירין דילן א?זרין';שי הוו
 הא לי מהימנין אתון לית ואין בביליתא נשי אלא לשפירין פעלמא' גשי לית להון אמר;שתיב!

 ^קדמי'ולקךסכון יתה אשלחיואקרי’ דמלכותאידילי טרפ}א בגו מיתבת חדא בפלחתא
 אחשוךוש מלכא 'שיתעלה שעתא בההיא ’נשיא׳ןדלכון כל שפירא'מן ית\דהיא ןתחזון
 ואמרו זיליו ’לון ואמר מתיב' י להביא יא : מלכא’ דקדם ומשמשיא( ^ריסיא’ $מגא

 'וכסא ברישך תגא ורמי עךטליא .ושלוחי מלכותיך *פרסי י מן קומי מלכתא לושתי’לח
 ועשרין דמ$ה ולקדמי .לקדטי ועולי שמאליך 'ביד דהבא די וכסא ימינך בידי דהבא די

 ושתי מתיבא' ותמאן’יב :נשיא מפל שפירא דאגת יתיך דיחזון תגי קטךיזמלכי'ן ושבע
 שטיתון אתון ד־אוף שט;א למריכון ליה ואמרו יזילו גנאי סריסיא לשמנא ילון ואמרת מילפתא
 לקביליאלפא בלשצריאבא שליותא מן בבל למלכי מלפא בת מילפתא ושתי היא’אגא פותיה
 ואי^רו שעתא\אזלו בההיא כשריןיכותך. ללא מליין למימר ;תיהחמרא אטעי ולא שתי חמרא

 וריוגזיה לבא רומא לגז האלין פתגמיא :ת מליכא שמע וכד מלכתא לו^תי פתגמא למ^כא ליה
 כען .^קדמיוי'*במלכותא דיתבין דמלכותא סריסיא שבעתי לה'ביד שלח ותוב בלביה דליק

 האילין מלכיא ולקדמי לקדמי’ תעלין ולא טילי לא'תשמעי אין מלפתא 'לושתי' 'ואמרו איזילו•
 ספגת ולא לה ואמרו דמלכא' אזלורברבני וכד מניך. שופליך ית ומובלינאי קטילנאייתיך

 גזירתיה’ולאתקינן ךמקלקלין.עצתיה טפ^א למלפא איזהו!אמרו לון ואמרת מתיבא יתהקאלא
 לבבלימףומא מלכא דנבוכדנצר דבריה ברתיה דך''1יל*מר’או ברת מ?כתא ושתי היא אנא הלא

לקדמך אנא כען.עיילא' ואין ;בלחודך( מלכא אנת’אלא גופי אינש חזא לא פען עד דאתפריתי
הכתב פתשגן

 אצל כי הנוקם בלתי ולמה .הנוקם בלתי כדת שותים היו והשתיה )ח( :המלך כיד רב מלכות יין כתוב ולכן ואיש איש לכל יעשו וק
 ואיש איש לכל בו משקים וכיו המשתה אל אותו מביאים והיו פתקא ושמו ידועות מדות ארבע או חמש יכיל גדול כוס להם היה הפרסיים

 עשיר היה היה.ואיככה גדול עשיר הפרסיים את המשקה המשקים ושר כלו. ישתהו טרם מלפני-האיש הכום את מסיריס ואין לאיש אחד כוס
 לאמר המשקה אל באצבעותיו מורה ההוא האיש והיה ישתהו אשר איש נמצא לא אשר ועל הידוע הכוס אהד לאיש משקה היה אשר על

 האלה הכוסות יבואו לא אמר אחשורוש והמלך .היה גדול עשיר הוה הדבר בגלל .זהב אחת מעה לך אתן ואני מלפני הוה הכוס העבר
 משקה ותהי נשים משתה עשתה המלכה ושתי גס )ט( :כדת והשתיה כתוב ולכן כרצונו ישתה ואיש איש כל יק בם לשתות המשתה אל

 מם כל להן מגדת היתה והיא .שוכב המלך איפה לה שואלות ותהיינה .המלך עושר את להראותן המלך בהיכל ותושיבם אדום יין להן
 ולכן .שותה ופה .פה,אוכל .שוכב המלך פה להן אומרת ותהי .המלך ותענוגי שעשועי כל לדעת מבקשות הנשים היו כי חסן שלבן
 נפל בראשם מלכות כתר ואשר ביין אתו אשר מלכים ומאה ועשרים השבעה ולב המלך לב כטוב השביעי ביום )י( :המלכות בית כתוב
 משבחים היו כולם וכן .הן תואר יפות נשינו אומרים היו מערב מלכי .ונות דברי מדברים והיו היין אודות על ביניהם ומריבה מצה

 אחת בבליית הגה אותי מאמינים אינכם ואם .בבל כנשי בעולם יפות נשים אין אמר היין בטעם אחשורוש המלך וגם .נשיהם ומהללים
 אליה שלח ההיא בעת .לכם אשר הנשים מכל יפה היא כי אותה וראיתם ולפניכם לפני ואקראה אשלח מלכותי היכל תוך היושבת לי יש

 מכסא קומי המלכה ושתי אל לה ואמרו לכו אליהם ויאמר ויען להביא )יא( :המלך פני את המשרתים הסריסים שבעת אחשורוש המלך
 ועשרים השבעה ולפני לפני ובואי השמאלית בידך זהב וכוס הימנית בידך זהב כוס בראשך זהב כתר ושימי תפשיטי וערומה מלכותך

 אליהם ותדבר הסייסים שבעת אל ושתי המלכה ותען ותמאן )יב( :הנשים מכל את יפה כי אותך יראו למען המוכתרים מלכים ומאה
 אט בלשצר .אני בבל ממלכי מלכים ובת המלכה ושהי היא אני .כמוהו משוגעים ואתם אתה משוגע לאדוניכם ואמרו לכו .דופי

 המלך אל ויאמרו הלכו ההיא בעת .כמוך טובים לא אשר דברים לאמר היין אותו התעה ולא איש אלפי כנגד יין שותה היה למבראשונה
 סריסי שבעת ביד אליה עוד ושלח בלבו בערה וחמתו גדול קצף קצף האלה הדברים את המלך וכשמוע .המלכה ושתי דברה האלה כדברים

 מלכים ומאה ועשרים השבעה ולפני לפני תבואי ולא דברי את תשמעי לא אס המלכה לושתי ואמרו נא לכו במלכות לפניו היושבים המלך
 דבר להם השיבה רק אליהם לבה שתה לא האלה כדברים אליה לאמר המלך סריסי ובבואם .ממך יפיך את והאבדתי אותך אהרוג האלה

 לנבוכדנצר בנו בת מרודך אויל בת המלכה ושתי היא אני טובה.והלא לא וגזרתו נבערה עצתו אשר הזה הטפש למלך ואמרו לכו אליה׳ ותאמר
ומאס ועשרים השבעה ולפני לפניך עתה אבוא ואם .לבדך המלך אתה אם כי בשרי את איש ראה לא הזה היום עד ומעודי בבל מלך מלכים )ר.׳ש( )ח״ב( (11)



שני תרגום !2
 סתיבא • לאינתא יתי ונסבין ;תך קטלין תגי קטךין. מלכין ושבע ו_עםרין דמאה ן5ולקךמיה

 מטך ’ריך5י_תשו-’ומוביד מלבא יתיך אי^קטיל מלבתא לושתי לה ז־פךסיאתא'ואמרה רבתא
 אלא נש בר לכל וגו;תיך גופיך תחזין ולא דאכהתיך שמא ו_ית דיליך \תשמא תפרסמי לא
 היבמא מלבתא^מלעל !שתי' וסלבית למליבא ר׳ברבני אמרו כד שעתא בהא י1ד1בלח מלכא5

 ויאכיואמר יג‘: עלוהי תקיפת .וחימתיה לחדא’ כא5מ’ורניז סרים;א ביד שלח מלכאדי אמר די
 והקר» יד :ודיגין גזירין ידע ;ל דסלכא.'קךם פתגמי כן’ ארוס זימנא ;דעי לחביברא מלכא

 מן אךמתא • הגך־קי מן שתר * אפתקי ק כרשנא ודקריבין ךךח?קין בעיץתא’ליה ודקריבין
 שבעתי ..ירושלם’מן •כן מט’ רחיקא מארעא מרס ’ מן מרסנא מרם מצרים• מן תרשיש • ם1אד

 פקדניהךמלכא •‘קמלכו-תא קךמאה דיתבין אינון דמלכא אפוי דחזין )ומדאי! דפרסאי רברבנ;א
 ממוכן שמיה אתקרי ולמה הואידגיאל ממי-כן דאטר/אטר טו :סרים;א ביד דישלח אדושורוש

 בגלותא דניאל ו״וזוה עזך;ה:ו מישאל חנטה עמהון גלון ליבל יהודה דבית שבטא גלון' דכד מטול
 מלכתא ושתי דתתקטיל מרומא מן אתגזר דדניאל '.עללדוי ותוב וגבורן ניסין .ידויי על ואתעביד

 ;זירתטילכא’ הוה: מלכא.ושלטוטא.דהבין ממובן^קדם ואמר .מתקנן ממוין שמיה אתקרי בכן
 עיטתא.עבדין שמירת ןאין .עלצין״כןדמוי שליטין{לירי עיטא.הוו עייצין בזימנאדהוולתבין

 ךכולהון זעירא .הוד, וממוכן _עיי$*ין הוו מנהון רברבין די עיטתא שמירת לא {אין יתה
 מניה עתירא והות פלסיאתא אועתא שקיל ממוכן והוד, קדםמלכאזץהואיהכ.עי^תא_קךמיא

 למקכש עלעיתא אשוקבח כד ןיגרמיה ממוכן ואמר כלישנה אלא עמיהזמתמלל’צב;א הות ולא
 ןשלטע;א'לאעלימליא מלכא .^קדם ממובן אמר בכן לגובריהון מוקירן דאינהוין 7נשיא על

 לכא’ךם מדינתא בכל ךאית:כלעממ;א{שליטיא' על אלא מלכתא ושתי אסטת בלחודוי
 בעליהון שלטין’למהוי כולהון נש;א כל על ד־מלכתא' פתגמיוי יפוק ארוס כי יז : אחשורוש
 אמר ך מלכא׳ךאחשורוש מן יקיר את דילמא’ לבעלה' אמרה אתתא כל ותהוי בעיניהון

 ךמרם שלטונתא אטרין הדין ויומא והיום יח :למיתידצבלת ולא ושתיימלכתאיןדמוי דתיתי
 :למירגזעלוהי בסירא תהר די כמיסת ךמלכא שלטויטא ל:מל;אךמלכתאלב’ר-מךידשמעין:ת

 נזירתא מלכא _י_עביד לא דילמא ואמר נפשית מן דחיל גזירתאיהדא ממוכן דגזר ובזמן אם יט
 אלא קטול;תי:.ות ;תיידיני^פי׳שין ותידון ^יךת.עלד• די ותשמע{זיךתא ושתי תיעול )וכד דא

 ובדאי דפרסאי ;תיהבמומרזא ואשד ושתי^קדמוי תיעול לא אחשורוש דמלבא אחזי אנא'
 מומי רכתוב’ מן^קדמוי פתגמא .יפוקתן שפר מלכא על אין ממוכן אמר לבן מנתון דהלין דהינון

 . ?תן ומלכותה אחשורוש ךטלכא ושת/קדמוי תיעול דלא יבטיל ולא ו־פרסאי מדאי בנזירתיה
 ■ בכלטלכותיהארוס ו:שטע{?שתמעפתגמאדמ^אדי_?עבד כ’: דטבתמנה לרעותה מלפא

ושפר וייטב כא : זעיריא’ .ועד לבעלידיץ .;קרא .יתנו-ן היא{כל/ש;א סגי^ה
ושדרמלכא וישלח כב :ממוכן מלו? )?פתגמי’ מלכא ושלט־וניא_ועבד מלכא בעיני פתגנטא

הכתב פתשגן
 ויאבידאש כמלך יהרגך אס המלכה. להלושסי ויאמרו שבפרסיים הגדול ויען .לאשה להם יקמו ואותי יהרגו אותך גס המוכתרים מנכים

 אל הסריסים כאמרם ההיא כעת .לכדו למלך אם כי אדם לכל הראה לא ועצמך וכשרך כעולם אכותיך ושם שמך תספרי לא ממך יפיך
 לחכמים כמלך וי^מר )יג( :עליו תקפה וחמתו מאד המלך ויקצוף הסריסים כיד שלח אשר המלך כדכר לכוא המלכה ושתי מאנה כי המלך
 שחר מתרשיש כרשכא והרחוקים הקרוכים לעצתו אליו והקרוכים והקרוב )יד( :ודין דת יודעי כל לפני המל־ דכר כן כי העתים יודעי

 היושכים המלך פני רואי ומדי פיס שרי שכעת .מירושלים ממוכן רחוקה ארן ממיס מרסנא מיס ממצרים תרשיש מאדום אדמתא מהודו
 גלו כאפר כי ממוכן שמו נקרא ולמה דניאל הוא ממוכן ויאפר )טו( :הסריסים כיד שלח אשר אחשורוש המלך פקודת כמלכות ראשונה

 המלכה ושתי כי השמים מן נגזר ועוד ונפלאות נסים ידיהם על ונעשו כגולה היה ודניאל ועזריה מישאל חנניה עמהם גלו לככל יהודה שכט
 השרים כעצה יושכים שהיו כעת המלך דכר כן ט וכשרים כמלך לפני ממוכן ויאמר .מזומן ממוכן שמו נקרא ע׳כ דניאל עיי ההרג

 הצעיר היה וממוכן יועצים היו שכהס הגדולים היא סוכה לא ואם אותה יעשו היא טוכה העצה ואס כתחלה לפניו יועצים היו הצעירים
 ויאמר .כלשונה אם כי עמו לדכר ותמאן ממנו עשירה כיתה אשר פרסית אשה לממוכן לו ויכי המלך לפני תחלה העצה נתן והוא שככלס
 והשרים המלך לפני ממוכן אמר .לכן לכעניהן יקר יתנו ואשר כנשים על שורר איש כל להיות דכרים עלילות לה ימצא אשר כלכו ממוכן

 על המלכה דכר יצא כי )יז( :אחשורוש המלך מדינות ככל אשר העמים כל ועל השרים כל על כי המלכה ושתי עותה לכדו המלך על לא
 ותמאן לפניו ושתי תכוא אמר אשר אהשורוש כמלך מן אתה גדול אולי לכעלה אומרת האשה ותהי .כעיניהן כעליהן להכזות כולן הנשים

 אם )יט( :עליה לקצוף כזיון יהיה אשר וכדי המלך שרי לכל המלכה דכר אח שמעו אשר ומדי פרם שרות תאמרנה הזה והיום )יח( :נכוא
 גזרתי אשר מזאת הגזרה ותשמע ושתי וככואה הזה כדכר המלך יעשה לא אולי לאמר נפשו על חרד הזאת הגזרה ממוכן גזר אשר וכעת
 לפניו המלכה ושתי את אחשורוש המלך יכיא לא למען כנכי עצה אראה אני אמנם אותי ותהרוג וקשים רעים משפטים אותי תשפוט עליה

 השכועה ויכתכ מלפניו הזה הדכר יצא טוכ כמלך על אם ממוכן אמר ולכן .ממנה יראים הם אשר ומדי כיס כשכועת אותו ואשכיע
 כמלך פתגם ונשמע )כ( :ממנה הטוכה לרעותה המלך ישן ומלכותה אחשורוש המלך לפני ושתי תכוא לא אשר יעכור ולא ומדי פרס בדתי
 המלך ויעש והשכים המלך כעיני הדכר וייטב )כא( :קטן ועד למגדול לנעליהן יקר יתנו הנשים וכל היא רכה כי מלכותו ככל יעשה אשר

ומדבר כביתו שורר איש כל להיות כלשונו ועם עם ואל ככתבה ומדינה מדינה אל המלך מדינות כל אל ספרים וישלח )כב( :ממוכן >כדכר
כלשון )ת״ש( )ח״ב( (12)



13 ז שגי תרגום
 היי עמא:ו עמא ועל קהבא חיך וקדינתא מדץתא על ךמלבא מךינתא ן1־לה1ב על איגרתא
 פהגטיא בתר ™י בא :.עטיה בלשן חייך גבראימתיקר׳בביתיהומתמלל כל וי לימה לישניה
 אנא ושתי _על לא לון .ואמר רברבגוי לכל וקרא שדר אהשוחש דמלבא רומא נח כד ד,אלין

 )רמתון^עלי למה אתון בהמרא אמריתמלתא אנא דאין וממול' רניז אנא עליכון אליא רגיז
 מן שמכון ומאבד .אנאכןטיל לכון אוף מלכורזא מן שמה ואאביד ושתי"מלכתא ית למקט^ל

 קות ךלא ךאתמרתיעלה .רתימה ו^תי אךכר_ית רברבנוהיידמלכא דאתקטלו מלכותאיובתר
 : קבקל ך)בוכלנצר'מלכא !רעיה דיסוף ?זרומא/הוה מן א^א דדינאידקטלא שויא^גזירתא

 שפירן למלכאעלימןבתלתן;אין לקעון ומשכדטנוי שולטנר;ד^לכא’י1אםרו"ואמריןעולימ’ב
 ן1כולה '_ית ויכנשו-ן י מלכותיה מדינת כיל ומהימניךעל שלימין מ"לכא וימני ויפקד ני’: בחזוא

 )טיר ךמילכא כריכיה הגא ידויי יעל נש;א לבית בירנתא לשושן ךש?יךןבהז;א עו^מאבתולתן
 ו^תי תמלוך'חליפוי ךמילכא )באפוי( ועולימתא'ךתשיפר "הנערה :'"ד תקוניהון ואתטהבו נשיא
 ושמיה בירנתא 'בשושן' הוה יהותא גברא איש יה :כן ועבדי דמלכא באנפוי פתגמא ושפר

 דוד אתנבי' ךחי"^מן"חטאהךעלויה דתה אלא ;הודאה תברא שמיה אתקל ולמה מרדכי
 בר בר';איר מרדכי נברא הוא דין גברא ההוא ומזן מישראל נביא. הדין'ימות יומא ואמר
 קיש בר שאול יהונתףיבר ובר מפייושת בר מי?ה בר אילה רר בעגה בר שמידע בר ?טמעי

 אלאל בר מיכאל בר שיישק בר עזיה בר שתרים בר אפ;ה בר בכורת בר צרור בר אביאל בר
 בר חנניה ירוה^בר בר .ירבעל בר מליך בר פיתון' בר פתואל' 'בר שפט;ה ברי "עמיהוד:בר

 בר ביר״עזה נזה( שחורהיובר "בר חושים בר מרימות בר זכריה בר ברשמת אלפעל ביר זבדי
 טרךכי חמא ומה ישראל שמיה אתקרי די בריה/דיעקביבוברא בר ?נימין בר בלע בר גרא

 פוקילך/ברא לדוד שמעי ואמר דישראל מלכא לדוד שמעי אקיל שמעי/אלא אתקתייבר די
 דשמעי רישיה איכב אזיל לדוד ואמר ץרו;ה' בר אבישי איתעגיי דיחלביקטלא וגברא רשיעא
חמאדודמלכאפקיד וכד ניה3 ךמךדכ/קאים ^^מא מניה•

 דאתי לעלמא יןכי די יתיה קטול בר מילמילד דיפכוקישמעי בשעתא ליה בריה"ואמר לשלמה
 גלותהון בארבע לישראלי ניכיןימבווץ אתעבידו .ידויי דיי_על צתקא' ברא מגיה דקאים ומיטול
 הוחדדיב ושמעי לבנימין שיבטא מן קיש בר'שקעי'בר ב\יאיר דכ;א מירא מרדכי והוא

 יא בעמך ולבא תצער לא ז־קושטא תינא למשה ?אורייתא כמאי^כתיב בתנא דיתקטייל
 מגיה דקלמק ל\תיה'דהמא1למקט דלא דוד ;נלוהי . וחכ:ךישךאל' מלכא לדוד אקיל והוא תלוט

 בנלותהא מירושלם הרן ואסתר מרדכי' אשר ישראלת בית ידיהון ומתפרקין_על צדיקיא תרי חני .
 ויבגון ויכקון דיתנדבון עסיעמא מרדכי וסליק וחזר !הודא לבית שבטא מלכא ?כנ;ה עם דגלת
 בני בארע תירתיןיותוב זמנין מלכאילבקל נבוכלנצר ;תייר! אגלי ותיוב תנינות מקז־שיא לבית

והדקה אסתיר היא הרכה ית מרבי ומלדכי( וייייללוה ז' :וגבורן ניסין' מן נפשית נחת לא גלותא
הכתב פתשגן

 אפי חרה ושתי על לא .אליהם ויאמר ועכדיו שריו לכל ויקרא שלח אחשורוש המלך המת כשוך האלה הדכרים אחר )א( :עמו כלשון
 אני גם .המלכות מן שמה אש ולהאניד המלכה ושתי את להמית אותי הקצפתם ואתם היין כטעם דנרי דכרתי אשר על עליכם אס כי

 להענש ראויה היתה לא כי עליה. נגזר אשר ואת ושתי את זכר המלך שרי שנהרגו ואחי .המלכות מן שמכם את ואאכיד אתכם אהרוג
 למלך יכקשו ומשרתיו שריו המלך נערי ויאמרו )נ( ככל: מלך נכוכדנצר זרע את לכלות הדכר היה השמים מן אך מות כמשפט
 הכירה שושן אל מראה טוכת כתולה נערה כל אס ויקכצו מלכותו מדינות ככל פקידים המלך ויפקד )ג( :מראה וטוכות יפות כתולדת נערות

 הדכר וייטב ושתי סחת תמלוך המלך כעיני תיטכ אשר והנערה )ד( :תמרוקיהן ונתון הנשים שומר המלך סרים הגא יד אל הנשים כית אל
 דוד נכא ועליו חטא ירא היה עקב יהודי איש שמו נקיא ולמה מרדכי. ושמו הכירה כשושן היה יהודי איש )ד( כן: ויעש המלך כעיני
 מיכה כן אילה כן כענה כן שמידע כן שמעי כן יאיר כן מרדכי האיש הוא הזה האיש הוא ומי .מישראל איש יומת היום ויאמר המלך

 עמיהוד כן אליאל כן מיכאל כן שישק כן עזיה כן שהרים כן אסיה כן ככורת כן צרור כן אכיאל כן קיש כן שאול כן יהונתן כן מפיכשת כן
 כן חושים כן מרימות כן זכריה כן שמרי כן אלפעל כן זכדי כן הנניא כן ירוחם כן ירוכעל כן מליו כן פיתון כן פתואל כן שפטיה כן

 .שמעי כן נקרא אשר מרדכי ראה ומה .ישראל שמו הנקרא הככור יעקב של כנו כן כנימין כן כלע כן גרא כן עזה כן נזה( )כן שחורה
 את ואסירה נא אעכרה לדוד ויאמר צרויה כן אכישי ויען הכליעל ואיש הדמים איש צא צא לו ויאמר ישראל המלך דוד אס קלל שמעי כי מל

 תהרגהו מהוליד שמעי יעמוד כאשר לו ויאמר כנו לשלמה צוה כן המלך דוד וכראותו ממנו יצא מרדכי כי כנכואתו המלך דוד חזה .ראשו
 מרדני והוא הרכיעי כגלות לישראל ונפלאות נסים יעשו ידיו על אשר צדיק כן ממנו יצא אשר ועל הכא לעולם ותזכה נפשו תנוח למען

 את קלל והוא תאר לא כעמך ונשיא תקלל לא אלהיס כתורה ככתוב מות כן היה ושמעי .בנימין משכט קיש כן שמעי כן יאיר כן דרור מר
 ואסתר מרדכי אשר )ו( :ידיהם על ישראל כני ונושעו צדיקים שני ממנו יצאו כי ראה כי המיתו ולא דוד עליו וחס ישראל מלך דוד
 .השני כיהמ״ק את ולכנות לעלות התנדכו אשר העם עם מרדכי ויעל וישב יהודה מלך יכניה עם הגלתה אשר הגולה עם היו שלים מיד
 הדסה את אומן מרדכי ויהי )ז( :ונפלאות נסים ממנו מנעו לא הגולה כארן כהיותו ועוד שניה. פעם ככל מלך נכוכדנצר אותו הגלה ועוד
מעשיה )ת׳ש( )ח׳ב( (13) כן כשמה אסתר היא .כשלם טוכים מעשים עושה אסתר היתה ככה כעולם ריחו שנודף ההוא כהדס שמה היתה והדסה .אסתר סיא



שגי תרגום <!
 הות ?דין אסתר היא אף עלמא בגו דהדם ריחיה ךבסים מטול היך דאסא כמה שמה ןתוה

 הדםה: שמד. רי4ואחל הויןעזבדהא כדין שמת דהיך אסתר’היא _עלמא בגז’בדיןטבין1ע’כדא2
 אסנבי ..עלה די’ כהדסה מתילין ךצדייןיא ׳’'טו° הדקי׳ י שמד. ולמהאתקרי עבראה בלישנא

 היגתא מהונעצוץ הדם מנלה הסך^ ותחת בחש לה2נצוץ_?7תחת'הנ’ואםר1 נביא ישעיה
 אוךבי;א .וסרפדיהיא קקיפא המןלשהגא יסק צחקא' מךלכי לחלוף ברותא ?סק הינתא חלוף היא

 ;?אימרדכידאמרימוטב אסתר וקנין אסתר תמלוך ושתי וחלוף יסקאסא אורבץא וחלוף
 כוכב בשם אסתר שמה אהקרי • דישיאל ךאהיבאחגא דמן' לאסתר ואיכבי בגלותא דאזיל
 ןהוא מישאל_רעזחה’אמר_על'ךונגיה ובן צדיקיא בשם אחקחית והדסה אסיתירא’יונית נוגהא
 אתקרי .ואסתר הרבי לצולה האומר’דב]כתיב בבל היא וצולה בגלותא הדס;א/די יבין .קאים
 בעלמא חו=לכןא’ן1לה. אית צדי_ק;א אוף יבש_קייטא'וסץזןאדאסא דילא הי־ אסא בשם הדסה שמת
 בסיבותה והיא בטליותה אסתר ךמךךכי.היא דאבוי אחזי חותכת אסתר דאתחיהיא ולעלמא הדין
 שפירא'ווזסו^א בריוא !א;א הוה {אמיא^טלותא אבא’לה הוה ולאי טבין עובדין מן פיסקת ולא

 פתגמי אשתמעו• כד והוה ’ויהי ח : לברתא מרדכי'ליה נסכה’ואמה מית/בוהא ובד בחזוא'
 דמלכא סריסיה דהגי יידוי בירנתא,על לשושן סגייאתא אתכנשועולימתא וכד וגזרתיה דמלכא

 )שלוחה« רבך?נוד.י מן לאסתר וכנשח מתיבע^יןישקל דבתולתא מרדכי שמע וכד נטי\נש^א
 והמון דלא קיטין בגוי וטימרה ויךברו;ה ייתמ דלא בתולתא למבעי דמלכאאהשורושדגפקי

 ומחדין’מרקדיין הוון )תימן( עבריןז שלוהיא הוון’כד’עממיא כא.ובנת’דמל שלוחה*’יתה
 ושלוחת* מדינתא סגיאתאמן ךמלכא'ואייתיאו~בתולתא’שלוחיא ונפקו כוותא ן^ן1שופךיה
 מגן לחד הד אמרין בתולתא היגון’ '.עם אסתר דליתי חמו וכד לאסתר ;דעין^ה' הון דמלכא

 וחסודא בחיזוא ושפירא בריוא _יא;א הדא טלותא ?מדינתן לנא הבא אית ♦ כמתנבא •’לעיינ
 וכד למלכא אזדיעו ולא׳אשכיחת אסתר אתבעית' כד :ךאייתינן’בתולתא כולהזן מן יתיר
 היאינזירתא הדיא מלכא’שלוהי’םן^קדם דתטשו• בתולתא דכל’ בדיגטסים כתב מלכא שמע

 אהזיידאבוי לאסתר'בת ואפקד'ואלתא דמלכא'דהיל פיוקדנא מרדכי שמע וכדי דתתקטייל
 טטיתא ושבירת ט׳ותי» : נשיא נטיר דהגי עליץ־זהי מלכא לבית אסתר ואדברת לשקקא
 שבעתי רת למיתןילה רתימנותהא ץביאתהא' !ת ואוחי ’י1הסדא/כןדמ’ואתגמלת כעינוי

 לפום להון' והבא הוה ?אסתר והבין ךה;ק וממחה דמלכא ביתיה מן לה למיתן הדין די עולמתהא
 עולימת״א וית דמלכאושני;תה ביתיה כרין אסתר’טעמא חות דלא מטו? עולימתאעממאיתא

 פקיד.עלותא ^רדבי’ארום תלדותהא תת אסתר_ית'_עמ״א לאחויאת לא י נש;א: לטבימכל
 ש)מא נח למידע’ נשיא דרתאדבית מה?ד.קדם מרדכי ויומא יומא וביל ובבל יא :תחת לא די

 לימיעל ורב;תא דרביתא מטא]זימנא ובד יבי״יע יב’ ידהא על אתעבדון מסין ומה דאקתר'
ייומהא .ישלמין ]כדין אדום ירחין עסר תרי נשיא כגזירת לה דהות מטול אחשורוש' מלכא לות

הכתב פתשגן
 ויאמר מגיא ישעיה נכא עליה אשר להדס נמשלים הצדיקים ט על הדסה כמה נקראת ולמה .עכרית כלשון הדסה שמה ונקראת מעשיה

 המן יעלה הצדיק מרדכי תהת כרוש יעלה הנעצוץ תמה . קיצים סיני נעצון היא מה .הדס יעלה הסרפד ותחת כרוש יעלה הנעצוץ תחת
 אמר כי מרדכי הגלה אסתר אודות ועל .אסתר תמלוך ושתי תחת הדס יעלה הסרפד ותחת .ערכה מין הוא וסרפד .העץ על הרשע

 חכמי׳ וכלשון כשחר אילת מקרא כלשון הנקרא הכוכב ע׳ש אסתר שמה ישראל.ונקראת כארץ מהיות אסתר אומן ואהיה כגולה ללכת לי טוב
 כמצולה אשר ההדסים כין עומד והוא ועזריה מישאל חנניה סל נאמר וכן .הצדיקים כשם הדסה שמה ונקראת אסתירא יונית וכלשון עה

 כן כחורף ולא כקק לא יכש אינו ההדס וכאשר הדס כשם הדסה שמה נקראת ואסתר חרכי לצולה האומר כתוב שכן ככל היא ומצולה
 ממעשים נמנעה ולא בזקנותה אסתר והיא בילדותה אסתר היא .מרדכי אחי כת היתה ואסתר .וכעוה׳כ כעוה״ז הלק להם יש לצדיקים

 דכר כהשמט ויהי )ח( :לכת לו מרדכי לקחה ואמה אכיה וכמות .חן ונושאת מראה וטונת תואר יפת והנערה ואה אכ לה ואין סונים
 את ויאסוף להלקח נוקשו שהכתולות מרדכי .וכשמוע כנשים שומר המלך סריס הגי יד אל הכירה שושן אל רכות נערות ונכקנן ודתו כמלך
 אותה יראו פן החדר תוך ויחכיאה אותנה ולקחת כאו לא אשי הבתולות לנקש היוצאים אחשורוש המלך פקידי השריה מפני כיתה אסתר
 רנות כחולות ויניאו המלך פקידי ויצאו החלונות מן יפין ומראות מרקדות כ־ו שם עוכרים הפקידים כראותן העמים וכנות .המלך פקידי

 כתולה כמדינתנו פה יש האלה כמדינות יגענו לריק אחיו אל איש אמרו . הבתולות כין אסתר את יודעים היו המלך המדינות.ופקידי מן
 כתכ כשמעו והמלך למלך הודיעו נמצאה ולא אסתר כוקשה וכאשר .הכיאונו אשר הכחולות מכל הן ונושאת מראה וטוכת תאר יפת אחת

 את ויוציא ויירא זחל ודתו המלך פתגם מרדכי וכשמוע .להמית דתה אחת המלך פקידי מפני תסתר אשר ובתולה כתולה כל אשר פתגם
 וינהל לפניו הסד ותפא כעיניו הנערה ותיטב )ט( הנשים: שומר הגי יד אל המלך כית אל אסתר ותלקח חוצה ויניאה אכיו אחי כת אסתר

 לנערות אותן נותנת היא לאסתר נותנים היו אשר ימנותיה כמלך. מכיס לה הראויות הנערות שכע ואת לה לתת מניתיה ואת תשרוקיה את
 ט מולדתה ואת עמה את אסתר הגידה לא )י( :הנשים כית לטוב נערותיה ואת וישנה .המלך כית מיין טועמת אסתר אין כי העמיס
 ונפלאות נסים ומה אסתר שלום את לדעת הנשים כית חצר לפני מתהלך תרדכי ויום יום ובכל )יא( :תגיד לא אשר עליה צוה סרדט

1СГ סרוקיהן )תיש( )ח״ב( (14) ימי ימלאו כן ט סדש עשר שנים הנשים כדת לה היות מקץ אחשורוש המלך אל לנוא ונערה נערה תר ובהגיע )יכ( ; ידה על



« ח שני תרגום
 ובתיקוני בבוהמניא דמ^ראושיתא-ירחין במשחא ירחין שיתא דאיבסמת מטול ךציבתהזן

 לה מתידזיב הרה דהותאמרה מיה כל וית ובהךנארביתא^לאהןדשימלכא ובזי. יג נשיאי:
 תייבא חות ובצפרא "עיילא חות ברמשא בערב יד :משא _עךכיית נשיא מבית׳ עמה למרגל
 הרת לא 'מ;תבתב !שמד. דמלכאיבטרינשןא סריסי־ דש^שגז •(ך1יד’על1??ינות .נשיא לבית

 זימנא מגיא וכיד וובד.גיע’ו'מתקך;אבשמא:'ט בהמלכא אתרעי' אין ךמלכאיאלא לותיה עלאתוב
 היך מןקושטא לה מרבי והרה ליה ;תה דבר ךמרר\די ךאכו-י אחרי אביחיל בת דאסתר
 נשיא נמיר דמלכא סריסי־ בעי ך־גי מידר אלא מך_עם כל בעת ולא מלכא לות למיעל ברתיה

 אחשורוש מלכא לות אסתר ואדברת וחלקח טז :חדאה' כל דם(ך ויחסדא. חנא גמילת אסתר והרת
 וירחים ויאהב יז :שבעילמלכותיה כשתא טבת ירח דהוא ?שיראה בט־הא לפלטין מלכותיה ליבית
 תגא ויהב בתולר^א קדמר'מכולהוןדוחסךא'.: ואתגמלתחינא נשיא אסתר'מכולהרן ית מלכא

 של^נוי לכל רכתא שיריותא מלבא ועבד ייע® יח :ושתי חלף ייתה ואמליך כרישה ךמלכותא
 והידין עמיר הידין לי’הוי לה .ואמר !יה□ למדינתא דאסתר/ומתגן' משתייתא ית'’י1זעבד

 אבא מיתי טלתא אנא דיבר דמטול תולדותיי ולא עמי לא’ חייקא' ליתיאנא’ ואמרת תיך1לד1ת
 ומולג;ן עלמא לכולי ’שבקין ו^-ק חזר מלהא אחשורויש מלכא שמע .וכד יתי ושבקין ואמא

 אומיא לכולהון מוטיב אנא הא בגרמיה ואמר 'כלבית מלכא דחשיב מטול יהב למדינתא
 ו?א תינעות בתולין איתכנשון וכד ובהקבץ יט :איתייו ביניהון עמאךאסתר ידי מטול ומלכותא
 מכל רחסייתה דמלכאיומלבא בפלטיין דיתבא’אסתר מטול תנעותיאלא כתולן אתכנשון

 שלימין מטולידאמרו ת;;גו-ת אתכנשו למאי האליין ובתולתא כרישה ז־מלכותא תנא ושוי' נשיא
 גליא 'והיא אוחרמיתא בנשי ותולדותד^קנאתח אסתר_עמחא’לך דתגלןא כ?ית דאין למלכא

 :מלכא כתרע ומרדכי';תיב תחינות בתולן ובהתכנשות כתיב הכן מטול ותולדתה לךעמהא
 אתיכנשו כד ואוף מרדכי עלה דפקיד מה חיך ותולדותה עמה מחויא_ית אסתר ולית’אי כ

 אסתר היא ..עבדת אסתר דמרדכי מימריה' וית מרדכי דפקדה חיך אלא לאיגליחת בתי-לתא
 מימריה רת כיתבא אמר היכן מטול כמכיכותיא״עלת וכדעלתלמלכות מכי^אהמת כטלייותא

 יתיב ומרדכי האינץ כיומיא ביטים כא עמיה': מתרביא כימאדהות חיך .עבדת אסתר דמרדכי
 ן1שטאיךיה1לא ובעו א’מנטרי'מני דמלכא סריסי תך־ין ותרש כגתנא רגז מלכא כתירעכית

 דהבאידד^ה די ככוזא חורמ^א חרא לשויאו• ביניהון עצה ‘רהבו'ן’ש1אחש.ור’למלכא דיקטלון
 ייודע כב’: ויקטלית חרא’ומהר ליה יתנון ביה משתי מלבא כדיי^עי די אחשוריוש כיה' שתי

 אסתר ואמרת מלכתא לאסתר ותני מרדכי ואזל למרדכי קודשא כרוח פתגמא אתחוי ככן
 _על.קי?א תרויהון ואתליון מהימן ואשתכח פתגמא ואתיכעי כג'ויבקש :דמרדכי כשמיה למל^א'

 אחשורוש מלכא רבי האלי'ן’פתגמ;א בתר אחר’א ג :מלכא קךםדמתא1י דברן ויאתכתיביכספר
כר פרום ברידיוסיסבר' ברד־יז־סף אפלוטם בר כוזה בר סרח בר’ אאגגי הבזךתא כר יתיהימן

הכתב סתשגן
 אש המלך אל נאה הנערה ובזר. )יג( :הנשים ובתמרוקי כבשמים חדשים וששה המור כשמן חדשים ששה מתקשטות היו אשר יען מרוקיהן

 שעשגז יד אל שני הנשים בית אל שבה היא ובבוקר באה היא בערב )יד( :המלך בית עד הנשים מבית עמה לבוא לה ינתן תאמר אשר כל
 נש אסתר תי ובהגיע )טו( :בשם ונקראה המלך בה חפן אס כי המלך אל עוד תבא ולא נכתב היה ושמה הנשים שומר המלך סריס

 סריס בקש אשר הגי אס כי דבר בקשה לא המלך אל לבוא הבת באמנה אותה אומן היה ואשר לו אותה לקח אשר מרדכי דוד אביחיל
 בחדש מלכותו בית היכל אל אחשורוש המלך אל אסתר והלקח )טז( :רואיה כל בעיני וחסד חן נושאת אסתר ותהי הגשים שומר המלך

 כתר וישם הבתולות מכל לפניו וחשד חן ותשא הנשים מכל אסתר את המלך ויאהב )יז( :למלכותו שבע בשנת טבת חדש הוא העשירי
 לה ויאמר עשה למדינות והנחה אסתר משתה את ועבדיו שריו לכל גדול משתה המלך ויעש )יח( :ושתי תחת וימליכה בראשה מלכות
 ועזבוני. ואמי אבי מת נערה בהיותי כי מולדתי ואת עמי את יודעת אני אין ותאמר .מולדתך ארן היא ואיזו את עם מאיזו לי נא הגידי

 כל את מיטיב הנני בלבו ויחשוב אמר המלך כי המדינות ולכל העמים לכל מתנות ויתן שב האלה הדברים את אחשורוש המלך וכשמוע
 היושבת אסתר בעבור אם כי שנית הבתולות נקבצו ולא שנית בתולות ובהקבץ )יט( :בקרבם יושב אסתר עם כי על והממלכות הגוים
 אתה חפן אם למלך השרים אמרו כי שנית נקבצו למה האלה .והבתולות בראשה מלכות כתר וישם הנשים מכל אהבה והמלך .המלך בהיכל
 ומרדכי שנית בתולות ובהקבן כתיב ולכן .ומולדתה עמה לך תגיד והיא אחיות בנשים אותה תקנא מולדתה ואת עמה את אסתר לך שתגלה

 מרדכי צוהעליה כאשר רק הגידה לא הבתולות בהקבן וגס מרדכי עליה צוה כאשר ומולדתה עמה מגדת אסתר אין )כ( :המלך בשער יושב
 מרדכי מאמר ואת אומר הכתוב ולכן .עלתה בענוה למלכות ובעלותה היתה ענוה בילדותה אסתר עושה.היא אסתר מרדכי מאמר ואת

 ויבקשו הסף משומרי המלך סריסי שני ותרש בגתן קצף המלך בשער יושב ומרדכי ההם בימים )כא( :אתו באמנה היתה כאשר עושה אסתר
 המלך יחפוץ כאשר והיה אחשורוש בו ישתה אשר הזהב בכוס פתנים ראש לשוס ביניהם עצה ויתנו .ולהמיתו אחשורוש במלך יד לשלוח
 בשם למלך אסתר ותאמר המלכה לאסתר ויגד מרדכי ויבא למרדכי ברוה״ק הדבר ויודע )כב( :וימיתהו הנחש וישכהו לו יתנהו בו לשתות
 אחשויוש המלך גדל האלה הדברים אחר )א( :המלך לפני ד״ה בספר ויכתב הען על שניהם ויתלו נאמן וימצא הדבר ויבקש )כג( :מרדכי

שגר בן חרידום בן אנתימרוס בן בלעקן בן מעדי בן פרוס בן דיוסיס בן דיוסף בן אפלוטס בן בוזה בן סרח בן האגגי המדתא בן המן •את בן )ת״ש( )ח״ב( (15)



שגי תרגום ג5
 אגג )בר ויזתא בר פרמשתא בר נגר בר שגר בר פרידום בר ם1א;תיקר בר קלעקן בר מעדי

 כורסיה יה’ ושוי וךבץתיה׳ו-נט^יתיה רעשו בוכריה דאליפז לחינתא בר נםלק7ר.3 סו-טקיו בר
 כקגין טלכא בית בתרע טזביף’די /דמ/לכא י1וכל_עקד עבדי !בל :'ב נעבדיוי רברבנוי כל מן לעיל

 שיאיל התק ולא י1כרע./קדמ הוה לא’ ו-מך'ךבי מלכא' .עלוי פקד ךד.כין לחמן'מטול מ^ידין
 לף׳ רמתא^אית מה’ למרדכי מלפא בית בתרע די דמלכא י1?ןבד ואמרו• ויאמרו נ בבלמיה':

 פוקדנא על’מעבר את מא .קדמוי כרעת לא'1ואי המן גיךין.כןדם1ו-? כךעין דאגן לןלינן נתיר
 ♦רהייזי לי !אמרו• חדא מלתא מני ’שמעון לבא הסירי טפשיא ן1לה ואמר מרדכי עניזךמלכא

 ו*תלדותיה זעירין ויזמין אתתא מן ליד’והוא’ומתרקרב מתגאה הוא די נשאי איתויבר מאן
 ואסגזד לעפרא הדר וסופיה’ חימתא מלי י1מ1י וכל ואינחתא בותיה_עקתא’וך ואליא בכיא
 אשא הוא’ל בשבדא חד הוא די וקיימא ’ רדא רבא לאלהא אנא’סגייד אלא .לא קדטוייי/ אנא

 מחשיך בגבורתיהיבצכיוניה רקיעא’ומתח’באדרעיה’תלאארעא נודא’מלאכו אשא אכלא
 קהגים שוי במזוןתיה בחלא. סגיתיה ימא עבד ובחכמתיה חשיכא מנהיר בךעותיה שמשא

 תהומא ?אוצריה ’קתווריה סכריהו זיקין >היך ורוחאלנלוייבחומראיאסריתיה מוייבמלחא
 איך יתיר ומתה בראירקהגא במימריה " תחומיה ;גבר ךעיש.ולא לאר^אייתיה יסק’ךלא בגין

 דלעיל טעיןבהיליה אפ'יאךץא על משכנא היך לאעלעלמאמגין’ךעךפ’אי פרים באוירא .ענ^א
 נייחין לא שעאהדא בטילין לא ומזלא וכוכביא וכימא ו?סךא’שמשא י1טין/ןךמ’רה ודלרע

 קרא די’לםץ’-רעותיה'• ולשמאלאלמעבד אזלקלימינא קאזנתן’י1קדמדן(רהטין.1כולה אלא
 דא;התךם;דו אשכחינן למרדכי/והא’ליה ^ניןואמרין’י1/קדמ;ד1ולמ?ןג לשקחא ;אי ליה יתון

 ליה’דהםןאמדין’אבהתיה .קדם;ךסגיד איתוי מן ’להון ואמר’ מרךכי עני דהמן אבהתיה ןדם7
 וכד דבנימין אנאמזןענת אמרלון רחמןי• אבוי הוא ידי1אח .קדסעשו אבוך_י_עקב כרע לא

 יתיה נטר כדיין מטול יומוי מן אגש סגיז/קדם .ולא .הוה ילוד לא’בקימין’עשו ה^ם ב.’סגיד£עה
 ותשרי באךעיה דיסקוןלא^אדיש^ויתבניביתמק^א במעיאמיהעךעדן _קנים_עלמא

 אנא ואנאלית בארעיה וסגידין כרעין ת$ץ.ועממין יוזדון .ישראל בית וכל בתחומיה ^כינתיה
 ויומא ליה^ומא אמרין הון כדי וןהוה ויהי ד הדין: דיכא קעיל רש^עא קדםהמןזכרעוסגיך

 ;הודאי’ךהו-א לון ךאמר’םטול ךמרךכי מילוי _קיימין’אין דניחזון ל^מן או’לוןןתג שמע ולא
 :חימתא מרדכי על המן ואתמלי ולמסגוד^קדמוי למכרע מרדכי צבי לא ארי המן וחזא וירא ה
 דמרדכי /עמא ןת ליה’דחויאו מטול בלחודוהי במרדכי למושיטאידא בעינוי והוהבלל ויבז ו

 לירהא בחיעי ז :דמרךכי דאהשורושעמיה מלכות בכלי די’ יהוךאי כל ית לשיצאה’ המן גא7וק
 .קדישא לשיצאהעמא’ פייסאה צבע אחשורוש' למלכות תריסר דניסןבשתא הוא״ירהא קדמאה

 איהו בתיובתא תהדרין דישראלדאין כנשהא תדחלון לא אמרת’שמ;א'וכן מן ברתכי^א נפקת
♦ ליומא’ יומא מן המן ךעךבין^קדם' סאה’פ? לצבעא ספרא שמשי שרי בכן חלופך יהא_עדב

הכתב פתשגן
 שריו כל מעל כפאו את וישם וינשאהו אותו ויגדל משו בכור אליפז פילגש בן עמלק בן סומקי( בן אגג )בן וחתא בן פרמשתא בן ער בן

 ולא לפניו כורע כיה לא ומרדכי המלך לו צוה כן כי להמן ומשתחויה כורעים המלך בית בשער היושבים המלך עבדי וכל )ב( :ועבדיו
 המן ומשתחמסלפני כורעים אנחנו כי עלינו כהגדלת מה על למרדכי המלך בית בשער אשי המלך עבדי ויאמרו )ג( :בשלומו שואל היה

 ידידי. לי ואמרו שמעוני לב. וחהיי פתאים אליהם ויאמר מרדכי ויען המלך. מצות אח עובר אהה. מדוע לפניו הכרע לא ואתה
 חמה מלא ימיו כל ואנחה צרה ובגידולו ויללה בכיה בכולדו מפעים וימיו אשה ילוד והוא ויתגדל יתגאה הוא אשר האדם הוא מי

 אש והוא בשמים. ומיוחד יחיד הוא אשר וקיים חי כגדול לאל ומשתהוה כורע אני אמנם .לא לפניו. אשתהוה ואני ישוב לעפר וקצו וכעס
 ויגבלהו כים פשה בחכמתו ברצונו החשך ומאיר השמש מחשיך בחפצו בגבורתו הרקיע וימתח בזרועו הארן תלה לוהט אש משרתיו אש אוכלה

 הרגיזו כאנץ על עלותו לבלתי תהום באוצרות ושכרו היקים תו אי אשר בתקפו לגליו הרוח וצוה למימיו »לח טעם נתן בגערתו בחול
 נתן .הארן פני על כאהל ומגינים העולם על כערפל ויסישם כשמים רקיע פני על כעננים וימתחם שחקנם ברא במאמרו גבולו מבר זלא

 כבזק ושבים רצים כלם אמנם אחד רגע ונחים שקטים ואינם לפניו רצים ומזלות כוכבים כימה וירח המש רקיע ומתחת ממעל צבאותיו
 לפני השתחוו אבותיך כי מצאנו והנה מרדכי אל ויאמרו ויענו .לפניו ולהשתחוות לשבח נאה אלה ברא רצונו.למי לעשות ושמאל ימין
 פשו לפני ויכרע יעקבכשההוה אביך והלא לו אמרו המן של אביו לפני השתחוו אשר זה הוא מי אליהם ויאמר מרדכי המן.ויען של אביו
 על איש לפני כשהחוה לא ומימיו נולד היה לא בנימין עשו לפני יעקב ובהשהחוות אני בנימין מזרע לכס אמר המן אבי הוא אשר אחיו
 ישראל בית וכל בגבולו שכינתו וישכון בחלקו המקדש בית ויבנה ישראל לארן בניו יעלו אשר עד אמו במעי אוהו שמר עולמים צור זאת

 כאמרם ויהי )ד( :כזה והאויב הצורר הרשע כמן לפני ומשתחוה כורע אינני ואני .לארצו ומשתחויס כורעים הארץ גויי וכל שם ישמחו
 מרדכי אין כי כמן וירא )ה( :יהודי הוא אשר להם הגיד כי מרדכי דברי היעמדו לראות להמן ויגידו אליהם שמע ולא ויום יום אליו
 המן ויבקש מרדכי עם את לו הגידו כי לבדו במרדכי יד לשלוח בעיניו ויבז )ו( :ננרדכיחמה על המן וימלא לפניו ולהשתחוות לכרוע חפן

 אחשורוש למלך עשרה שהים בשנת ניסן חדש הוא הראשון בחדש )ז( :מרדכי עם אחשורוש מלכות בכל אשר כיהודים כל את להשמיד
החתיכהע בגורל יפול הוא כתשובה שביס אתם אם ישראל כנסת תיראי אל אמרה וכן השמים מן קול בת יצאה קדוש. עם להשמיד פוי »יל אז ’ )ת״ש( )ח׳ש( (16)



17 ט שני תרגום
 לא בשבא בתרין .יאל^א שמיא אתבליאו• ביה לי בגלל מן אסתניע ולא בשבא חד מן ?טדי

 גינתא אתברי ביה ך בגלל מן עלי 'לא בשבא בתלת ;ךקי;עא את?ךאו• ביה בגללך מן על
 ותריסר כובבייא ושב^יא וסהרא שמשא אתבריאר• ביה ך ב?לל מן ._על לא בשבא בארבע דעדן•

 דאתעתרו•דברא ותרנגול לויתן’ ארגבריאו• ביה ך ?גלל ימן _על לא בשבא בחמשא מזךא'.
 אתבריאויאדם ביה בגללך מן • _על לא בשבא" ♦'בשתא רבא יומא לסעודת לכנשח״איךשראל

 יומיא מן •יפסק ךישראל’ו-בין_עמא מי^רא^דיי בין קיים ךאיהו• ?גלל מן עלי \?שבא*לא וחוה
 מגא. נחת ביה די בגלל מן _ע>ל לא ?איור דפקחא/ זכותא בגלל מן .על לא ?ניסן .בירהיא ו#רי

 ביה"אתפקע מן'בגללך על לא בתמה’בסיגי♦ אתיהביאוריתא ביה ך בגלל מן ב'סיון'לא_על
 מתי פקקו• ביה ך בגלל מן לא_על באב תריןדמנין. עקתא לסקס חזי ולא .ירושלם שור

 סליק ביה ך בגלל ימן לא_על באלול • משה עם ומלילת מרייעלמא' שכינת הדרת וביה מך?ךא
 משתבקין ביה די בגלל מן _על ביתשריייילא .נייתא;ךזר1א לוחץ הרין למסב וסיני בטורא משה

 דהוו ו;ל ובנוי נח ואשתזייב מבולא נחת ביה די ב§ל מן _על לאז?מרךשון .דישריאל חזביהיון
 ביה די מן'בגלל לא_על’ בטבת ♦ מקדשא בית אף_יםד ביה די בנלל ימן _על לא בכסלו עמיה♦
 ביה ך בגלל מן _על לא בשבט .ההיא לעקתא הוו’ ומיסת ירו־טלם נבובךצררשיעא_על סליק
 שתא יי.רח תריסר "לסוף מטא כד .בבוריא ;וקרבין מגהון ך לאילרא שתא יריחא ריש הוא

 דיוסף ובנוי יוע’ 'הוה תמאולא יגוני חיך בידי אניון ?ליען ואמר חדי דאדר ירחא דאיהו
 ואמר ויאמר ח :אחגא אגשא?על בני ?גו .יסגוין ימא וקגוני כתיב דתיכדין .ן_ימא לגוני מתילן

 מלביותא מדינן בכל עממיא' ביני ויטלטל שבדר יהודאי חד איתעמא אהשורויש למלבא המן
 וגימיוסיהון עם שנייןימבל ועובדיהוןי תמוז בחשבי ויתיבין' ?טבת פשרי מלקטין רמאי ורוחץ גותניין

 אנון ליה דמלבא' ועבידתיה ען1נ?שיה ץביא לא וקעובד^א מהקכין לא ובנימוסנא מדינן מכל
למימר אנחנאינפקץ וכד ?ומאבא :^?ןאקין^^י|5ח!יק^אל’ו?ד עבדיין

 ונפקי! בחדרין .ועלץ ).וסלקיף גדרין' ופךצין כלקיןבשורץ מנהוין בעובךתיה.דמלבא למשמר'
 בשייניהון וחרקין .עיניהון מבריקין בקיימיין מהדרין ;יתרן מףפום רחמין אנחניא וכד ♦י בפריצין
 אנהנא לית מןבנתי־ון יתון. למתפם אנף;אי;לין: וליה ין;תנא’ךמבהל1?וגליה ומיבטשן

 הרדא ליומא מפיק דמלכא 'עבידתיה למעביד מגהץ ודביר ומן להון נסבין לא ?מןיבניתנא נסכין
 אנהנא ך ויומא' הוא שתא יומא לנא אקריין מננא "למןבן צמין ז־אנון ויומא ♦ פיהי בשיחי
 אסיירא אמריןיומא )ס׳א הוא אסירא יומא מין וא?ורין: שוקין'♦ .עלן איסרין מגהץ למזבן צביון

 " צלרימצלינן אמרין ?תניתא שמעקירינף יאמרן בשעתאקומיתא .הואעלןואםךץ'שוקין(
 לנא ויהב מברכינן’בשמיא ך' לאלהא אמתן ברבקעתא' • בתליתיתא'אמךןלחמא'אכלינן

 נשיהון לאפיהץ’בשביעתא/פקץ”♦ תייבין ובשתיתיתא .בפקין בחמישיתא’^ ומיא להמא
שבא ^עבדין יומין הד^שבעא רשיעא'. ךמלכא ?עויבךתא איתאגרוסיאדעקת'לבון ואמרין

הכתב פתשגן
 כי לא השט כיום .וארן שמים נבראו בו כי ידו על עלה ולא ראשון מיום החל ליום. מיום המן לפני גורלות להפיל הסופר שמשי החל אז
 המזלות. פשר ושנים הכוכבים שבעת והירח השמש בו,נבראו כי לא הרביעי ביום .פדן הגן נברא בו כי לא השלישי ביום הרקיע. נברא בו

 אדם נבראו בו כי לא הששי ביום .הגדול יום לסעודת ישראל לכנסת והמזומנים העתידים שדי וזיז לויתן נבראו בו כי לא החמישי ביום
 באייר .הפסח זכות אודות על בידו עלה לא ניסן בחדש בחדשים. ויחל הימים עזב ישראל. עמו ובין ה׳ בין היא אות כי לא וחוה.בשבת

 פעמים. נרה לקום ראוי ואינו ירושלים חומות נבקעו בו כי לא בתמוז .סיני הר על התורה ניתנה בו כי לא בסיון .המן ירד בו כי לא
 האחרונים. לוחות שני את לקחת סיני הר על משה עלה בו כי לא באלול משה. עם ודבר ה׳ כבוד וירא שב ובו מדבר מתי חדלו בו כי לא באב

 בו כי לא בכסליו .בתיבה אתו אשר וכל ובניו נח אן זישאי המבול ירד בו כי במרחשוןלא .ישראל בית עונות יכופרו בו כי לא בתשרי
 מקריבים ומהם לאילנות השנה ראש בו כי לא בשבט . ההיא בצרה להם ודי ירושלים על נבוכדנצר עלה בו כי לא בטבת .המקדש הוסד

 לדגי נמשלים יוסף של בניו כי ידע ולא הים כדגי בידי הם נבלעים ואמר שמח אדר הדש הוא עשר שנים לחדש השנה לקן ובהגיע .הבכורים
 מדינות בכל העמים בן ומפורד מפוזר יהודי אחד עם ישנו אחשורוש למלך המן ויאמר )ח( :הארן בקרב לרוב וידגו כתיב שכן הים

 . המדינות מכל ודתיהס עם מכל משונים ומעשיהם תמוז בימי במקרות ויושבים טבת בימי בפושרים מתענגים לב וגבוהי גאים והס המלך
 כדבר אותנו ומחשבים בארן הם ר^קים אותנו וכשרואים .עושים אינם המלך ומלאכת מפצה לא נפשם ובמעשינו הולכים אינם ובדתנו

 . בפרצות ויוצאים בהדרים באים ומהם גדרות ופורצים בחומות עולים מהם המלך עבודת לעבוד להם לקרוא אנחנו יוצאים וכאשר .טמא
 ואין אותנו ומנהלים ברגליהם ובועטים בשיניהם ומורקים בעיניהם ונוצצים ועומדים מתפארים אותם מתפוש מרחמים אנחנו וכאשר
 שבת באמרו מתנצל המלך עבודת לעבוד מהם הנלקח ואיש לוקחים אינם ומבנותינו לוקחים אנו אין מבנותיהם אותם. לתפוש יכולים אנחנו
 השווקים עלינו אוסרים מהם לקנות חפצים וכשאנחנו לנו מותר הזה היום אומרים ממנו לקנות בו חפצים הם אשר והיום היום פסח היום

 אומרים בשלישי׳ מתפללים אט הפלה אומרים שניה בשעה קוראים אנו שמע אומרים הראשונה לנו.בשעה הוא אסור הזה היום אומרים
 נשיהם ובשביעית שבים בששית יוצאים בחמישית ומים להם לנו שנתן מברכים אנו שבשמים לאלהינו אומרים ברביעית אוכלים אנו לחם

הכנסת לבית ובאים שבת עושים הימים לשבעת א׳ יום הזה. הרע המלך עבודת לכם צר כי הגריסין אכלו ואומרות לקראתם אוס5יו קויאיה 2 ב שני( )תרגום )ח״ב( (17)



שני תרגום 18
 ננא1לשלנ ותירק למלבננא ולייטין בנביאיהק מתרגמין בספריהון קרין בנשתהון לבית ;ילין

 בפלטת ;ין(נפר ונידתהוןלשבעא/מיין " א5ר ביהאלהא דנח שביעא( יומא הדין')הוא דאטרין
 #להון חייסין ולא בניהון גךלת7 גזרין יומין ו-לתק^א י • מיא ית ו-מסאבן גשיהון ליליא
 ניסן בירח • מלא והד חסך חד ןאםרין7_יךחא קריין יומין ולתלתין • יעםמ;א מבני שדק דנהוי

 ואמרין פטירא חמיראמן^ןדם וגרפין ♦י ומךכו^א הךלי_קא .הנבדק בית טביךעבדין יומין תמניא
 ו׳נלקילבית דפסחא יומא יתית ו_קתין; םצרי.ם אבהתא"מן ביה .דאתפריקו• רמא דקיהו-א
 )אמלין למולטננא ותבדקי למלבננא ולקטיין בנביאיהק ו-מתרגמץ בספריהון _קךין בנשתא
 וכן’מן*ביננא’ךךשי^א מלכותיא תתגריף’ הבדק פטטיא מן^קדם חמירא דמתנרף בהבדק
 ו^לין בית ;נבדק טיק יומין תרי בירחיסיון הדין• טפשא מלבא פו-רקגא^ן לנא’ ית;יביד

 ןתברין לטלןננא’לקטין בנביאיהון ו-מתרנמין באותתהון וקריין ומצלק שמע כנשתהוןקך^ לבי
 ומלקטין תפוחיט חזורי ושדק אלההון בית לאנר וסלקין דעצרתא יומא וקתן/יתית לשולטננא

 יומא הוא דין .ואמרין מןיבינגא בניהון .יתלקטון הייבדין חזורי דמלקטיי הי^מה ואמרין יתהק
 בתשרי בחד קן;ק. שתא ריש בעדן לעדן דסייגי'. טורא לאבהתנא_על אורייתא דאתיהיבא

 ישולטננא ותבלין למלבנ;א ולייטין בנביאיהון ומתרנמין בס^ריהון’ בנשתה(ןקרק לבית ;ילק
 דברנאדילנא בשם;א דיי אבונא אבזתתנא.קדם דברן על הדין יומא ואמרין בהצוצוק ותקןנין

 ושתין ואבלין ואווזק נבסיןח;ון בית בתש;ית’א1וכדימי יעולודבעלידבבנאלביש^עול. לטב
 ר^אדצקמיןאגו־ן מא1צ בעשראביתקתקיתית ובנתיתון♦ ובניתון נשיהון* אנון ומתפגקין

 הדין יומא ואמרין ,עליהון חייסין ולא עינקא( טפליהון אוף ןומעיקין1ו-בנתית ובניהון נשיהון
 כנשתהון לבי ועלין בעלי.דבבנא הובי ומתופפקעל מתבנשין 'לנא די וחובי הובנא’מתבפרין

 ברקתתבפר ואמרין לשולטננא’ ותקרין למלב:;א ולי.יטין בנביאיתון ושתתמין בספך?תון’וקתן
 בהמשא • שלטונית מלבאויתבר' דיימו-ת ו-מתחננין רחמין ובעקן מעלמא טפשיא הדין מלבותא

 לבוקתננאושמטיןילולבנ^אלקטפקאתר^א ןונפקין1ביתית האינר מטלתא מטללין בית עשר
 ואמרין • הושענא' הנבדק חייסק ולא סייניהון הנקרין בוסתננא וחרבין הילפובנא ו-מפשחין
 בבפריהוןיומצלין יקרין בנשתהון לבי הלין .אנהנא;עבךין קרבא סדרי בנו מלבא דעבד במתים
 ואם לנא לייטק מילט" אם .ידעינן ולא: נתק הקד ושווריףמרקדק בהושענא והדרין .וחתין

 יןא1י לץ,אמרק דמלבא עבידתא עבדין .ולא ך־מטללתא חגא .וקוקן'יתית לןא מברבין מירבא
 שניןקךין לחםשיןזדמלבא'- בתעביז־תא הנבדק ולא פיהי בשיהי ו-מפקקילשתא • הוא אבירא
 _ירהא/ _קךין יומין לתלתין ’♦ שתא *קתן .ירחק .:עשר לתרין שבהנא יקרין 'שנין לשבעא .יובלא

 * מלבאיבית מרי טבאדנייחא יומא לית הגיבדק שבתא קריין יומין לשבעא .טבא יומא' הנבדק
ין5'ד^שיב.עלינן*מחש זהוהשמיה דוד מלבאחד קםמנתקז תוהמלבותהוןקיי^עליהון כד

הכתב פתשגן
 לילס ובחציה .הגדול האל שבת בו אשר השביעי היום הוא זה ואומרים ושרינו מלכנו ומקללים בנביאיהם מתרגמים בסשריהם קוראים

 ואומרים כליהם מרחמים ואין מיהם ערלת את כורתים הימים ובשמונת .המיס את ומעמאות לנדתן כימים לשבעת יוצאות שלהם נדות
 ועושים כובים ימים שמונת בו עושים ניסן בחדש . מלא ואחד חסר אחד ואומרים חודש קוראים יום העמים.לשלשיס מבני שונים נהיה

 לבתי ובאים הפסח חג אותו וקוראים ממצרים אבותינו שנגאלו היום הוא זה ואומרים המצה מפני החמן חת מבערים .כליהם לכל הגמלה
 ה* כן המצה מפני הממן מבערים שאנו כשם ואומרים ולשרים למלך ומקללים כנביאיהם ומתרגמים בספריהם וקוראים שלהם כנסיות
 וקוראים שלהם כנסיות לבתי ובאים טובים ימים שני עושין היין בחדש .הזה הכפש המלך מיד והושיענו מקרבנו המלכות את תבצר אלהינו

 גג על וצולים שביעות מג או עצרת אותו וקוראים ולשרים למלך ומקללים בנביאיהם ומתרגמי׳ תורותיהם בספרי וקוראים ומתפללים שמע
 בניהם יתלקטו ככה האלה והתפוחים השושנים מלקטים שחנו כשם ואומרים אותם ומלקטים ותפוחים שושנים ומפזרים שלכם הכנסת בית

 כנסיות לבתי באים בתשרי לאהד השנה ראש קוראים לעת ומצת סיני. בכר לאבותינו כתורה שניתנה היום הוא זה ואומרים מבינינו
 לפני אבותינו עלכזכרון הזה היום ואומרים בחצוצרות ותוקעים שלנו ולשרים למלך ומקללים בנביאיה׳ ומתרגמים בספריהם וקוראים שלהם
 ומתענגים ושותים ואוכלים ועופות חיות בהמות שוחטים בו לתשעה וכשמגיע .לרעה שונאינו וזכרון לטובה יעלה זכרוננו שבשמים אבינו

 ואת טפיכם את נוגשים וגם ובנותיהם ובניהם נשיהם כס וצמים הגדול כצום יום אותו קוראים בו בעשרה .ובנותיכם ובניהם נשיכם הם
 כנסיות לבתי ובאים שונאינו עונות על ונוספים מתקבצים והמה מכופרים עונותינו הזה כיום ואומרים עליהם חסים ואין יונקיהם
 רחמים ומבקשים העולש מן הזה הטפש המלך תכופר בכך ואומרים .ונשרים למלך ומקללים בנביאיהם ומתרגמים בספריהם וקוראים

 אתרוגים וקוטפים לולבים וכורתים ופרדסים לגנות ויוצאים בתיהם גבי כל צל מצלליס בו עשר ממשלהו.בחמשה ותקרע המלך שימות ותחנונים
 ככה במלחמה עושה המלך כאשר ואומרים הושענא וצושין חסים ואינם כענפים ועוקרים והפרדסים הגנות ומחריבים הערבות ומבקעים

 ומקיפין ושמחים ומתפללים ולשרים למלך ומקללים בנביחיהס ומתרגמין בספריהם וקוראים שלהם כנסיות לבתי ובאין עושים אנחנו
 המלך עבודת עושים הסוכות.ואינס חג אותו וקוראי׳ אותנו מברכים ואם אותנו מקללים אס נדע לא ואנחנו כידיים ומרקדים בהושענא
 לשבעת יובל קורא•׳ שנה עושין.לחמשיס אינם המלך ועבודת כיום ובפסח היום בשבת השנה ומוציאים הוא במלאכה אסור יום לנו ואומרים

 בו ועופין שבת קוראים הימים לשבעת טוב יום אותו ועושין הדש קוראים יום לפלשים שנה קוראים חודש עשר לשנים שמטה קוראים השנים
 ולאבד להשמידנו ובקש רעות מחשבות עלינו חשב שמו ודוד אהד מלך קם עליהם קיימת מלכותם וכשהיה העולם. הדון בו ששבת טוב יום

אותנו )ת״ש( )ח״ב( (18)



19 י שגי תרגום
 э ׳טבק ודי ׳טבק וחד פטימן תרתק _ית;א קטל מן_עלמא בךנא1ל׳טיציא;תנאלא ו-מנא בישין

 חד מלכא ובתרוד\קם .ארצה’תם1א השכב בחבלי וימדדם 'כתב דהכדין שבק ן1ל_עבךיןיתה
 ית ובז’ מקל׳טהון ;ת ואחריב .עליהק סליק ׳טמייה לוה ;בובךגצר' קךמך7. הוו די מלכיא מן

 בני נסותיהוןיואמרין שבקין לאי ב_ען ו_עד' ןךמא1רוחיה עדי.ין1 בגלותא יתהון ואייתי’ן1קרתה
 מ׳טתמןזין אנחנא לית ול׳טולטמא וסגידין פלחין אנךזנא לית למלכא ןלמא7 דמן אנחנא אבהתנא

 שולטננא דימו-תמלכאידתברי למבעירחמין.קרםאלהא אנרילהוןאיזלייןומטין ואיתר‘אתר ו"ליב?
 ובד נפ׳טין' בעזבעין אלא נחיתותמן לא אבהתהון'למורים ןחיתו בד’• ת'אנחנא;ידעין’ולי

 הסידן בני ואמרין 'מד?ןם להון לית בגלותא דאיתגו• והשיתא רבבן ב׳טרזין סיליקו• סליקוימתמן
 קחיתא ביני מבדר הדין כותהון-ועמא בעלמא וחסודין וליתימסכינין ;גלמא דמן’אנדזנא וטיק
 זבנין ולא בעושקא מזבנין ךמזבנין’רברביףכל ומנה״ון בוציף תל;ין נומנהון קירא מזבני מנהון

 ׳טוה לא’ ולמילכא ?נבדק אנוין ליית' דמלכא גזרתיה וית; מהלכין( לא מלכא )ובנימוס בשויאו
 להובדידקןע^כל^ד ?תכתיב ישפר מלכא קדם אס אם ט :)בחיי( .יתהון’ גולמשבק( למקיימא

 אלפי’מאה שית ,הוד. ממצר?ם נפקו כד םאבהתהון1דםכ זוזי מאה לך יהיב אנא ן1נה’'מ וחד
 מלכא צבי אין )והשתא דכסף' כפרין אלפין עשרת הוין זוזי אלפי ?אה’ישית וסכום גברי

 מתיהיב .יהי ובספאיואתקול( לי אתלהב קולמוסא לחור 1ךילך גנזי לבית דילי ג?ז.י מבית אקתינו-ן
 .יהבוסל;זא כבר היא עלמאוכן׳אמר מרי ךמלכא;עני גנזי לבית לאעלא מטבעא חגבדי עליידוי

 ושבעין מאה יושבע ןוא?§א’ככרי מאה’הוי’סלעא דסיכום מץר?ם’מ’ישראל נפקו לנו-לגלתאכד
 ואעברמלכא ויסר י :’'לזבונהון לאחשורוש לטו למיזבנהוסיולית שו’ך’לך ולית: וחמ׳טסלעין

 ואמר ויאמר יא :דיהודאי ?עיקיהון אגמא המדתא בר להמן ויהב/יתה ידיה מעלוי עז^קתיה נת
 לא אחשורוש מלכא ואת .בעינך ד׳טפיר מה ביה למעבד .ועמא לךז כקפךלהיב מלכאלהמן

 א זבוב לא: את דהבונא שקיל ומזבננא דהבונא ונא;היב’זב;’בך^א.’ע ?ז?ננא זבונאןלא׳היך היך
 ז־שפיר ימה ביה’ למעבד ועמא’;היב'לך’כס״ך ליה ואמרת לחמן ע^קתך י ויהבת מזבננא ולא

 ׳טפיךא/קדשי דלא כמא דחזירתא בנחירי .דדהבא ךבתילקדשי קתבא אתקגים עינך.עלך’ב
 .ואתקריאו ויקראו יב’ :טעמא’.וסרי’ראזךשפי לאתתא דמי .ואת מלכותא לך לאיא;א כדין לחזירא
 פקיד דיי מה כל ואתכתיב ניסן' ירח דהוא ביה יומין בתלתיעשר אה’ביךחא_קךמ דמלבא סיופרוי

 שלטוני כל ועל בכלימדינתאיומדינתא דאית ועל_רברבנוי: .דמלכא יקרוי .ועל ןעליהוךאי’ד!מ
 אחש'ורוש’ךמלכא בשום היךלישניה ועמא ועמא’כתבה היך’ו?דינתא מךינתא ועמא עמא

 מדקאתא לכולון דריהיטיא בידוי אגרתא ואשתדרין משלוח*’יג דמלכא: בעזקתייה ואתחתים אכתיב
 חד ביומא ונ^יא טפל;א סבי ועד טלאי יהודאיימן כל בדא_ית’1למישיציא'למקטולולא’ךםלכא

 ™אגו'ואתפלש יד לביזו: ואוףיויתיהיון’ אדר ךהוא.ירח ״עסר’ךתך'י לירחא יומין בתלתאיעשר
.עבידין איטומום דיהוון לכל.עםמ;א אתגלי ומדינתא' נזדינתא לקל מלתא ויאתפרסמת בתיא

’הכתב פתשגן
 ארצה. אותם השכב בחבל וימדדם כתיב שכן השאיר ולשפחות לעבדים השאיר ואשר השאיר ואחד בנו הרג החלקים ושני העולם מן אותנו

 ועור בגולה. אותם ויביא עריהם את ויבוז מקדשם את ויחייב עליהם עלה שמו נבוכדנצר לפניך היו אשר המלכים מן אחד מלך קם ואחריו
 ולשלטונים למלכים ומשתהוים עובדים אנו אין מעולם אשר אנחנו אבותינו בני ואומרים לבם וזדון גאותם עזבו לא הנה ועד נטויה ידה
 השלטונים ויעברו המלך ימות למען האל לפני רחמים לבקש אגרותיהס ומגיעים מכתביהם הולכים ומקום מקום ולכל שומעים אנחנו אין
 שהה ועתה רבוא בששים משם יצאו משם וכשיצאו נפש בשבעים אם כי שם ירדו לא מצרימה אבותם כשירדו אנחנו יודעים והלא .הארץ מן

 בין ומפורד מפוזר הזה והעם בעולם כמוהם ומדולדלים עניים ואין מעולם אנחנו וטובים חסידים בני ואומרים מאומה להם אין בגולה
 המלך ובחוקי שוה בערך קונים ואינם בעושק מוכרים שמוכרים מה כל ושרים גדולים ומהם נרות פותליס ומהם דונג מוכרים מהם העמיס

 כל ועל לאבדם יכתב טוב המלך על אס )ט( בחיים: ולהניחם אותם להניח שוה אין ולמלך עושים אינה המלך דתי את הולכים. אינם
 רבע אלפי מאות שש ומספר . הגברים אלף מאות שש ממצרים בצאתם אבותם ומספר כסף שקל רבע מאה לך אתו אני מהם ואחד אחד
 אשקול והכסף סופר עט לי ינתן אך המלך גנזי לבית גנזי מבית אביאם המלך חפן אם ועתה .כסף ככרי אלפים עשרת הס כשף שקל

 הכסף ומשקל ממצרים ישראל בני יצאו כאשר לגלגולת בקע נתנו כבר הנה הקב׳ה לו אמר .המלך גנזי אל להביא המלאכה עושי ע״י ותנתן
 טבעתו אה המלך ויסר )י( :למכרם לאחשורוש רשות ואין לקנותם יפות לך ואין שקל ושבעים וחמשה מאות ושבע ואלף ככר מאה ההוא

 ואתה בעיניך. כטוב בו לעשות והעם לך נתון הכסף להמן המלך ויאמר )יא( :היהודים צורר האגגי המדתא בן להמן ויתנה ידו מעל
 כן ואמרת להמן טבעתך ונתת מכרת ולא קנית לא אתה לוקחו והמוכר הזהב נותן הקונה .עשית כמוכר ולא כקונה לא אחשורוש המלך
 לן נאה לא ככה חזיר באף זהב נזם יפה שאינו וכשם חזיר באף זהב נזם הכתוב נתקיים עליך בעיניך כטוב בו לעשות והעם לך נתון הכסף

 צוה אשר ככל ויכתב בו יום בי״ג ניסן חודש הוא הראשון בחדש המלך סופרי ויקראו )יב( :טעם וסרת יפה לאשה אתה ודומה המלוכה
 בשש כלשונו ועם ועם ככתבה ומדינה מדינה ועם עם שרי ואל ומדינה מדינה בכל אשר הפחות ואל המלך אחשדרפני אל היהודים על המן

 היהודי.: כל את ולאבד להרוג להשמיד המלך מדינות כל אל הרצים ביד ספרים ובשלוח )יג( :המלך בטבעת ונחתם נכתב אחשויוש המלך
 ויוד- הכתב ויגלה שחשבן )יד( :לבוז בתיהם וגם אדר חדש הוא עשר שנים לחדש עשר בשלשה אחד ביום ונשים טף זקן ועד מנער
ראיתם )ת״ש( )ח׳ב( (19) אתם בטל לא במדה מדה כי אותך להודיע זאת כל על .הזה ליום ועתידים מוכנים להיות העמים לכל גלוי ומדינה מדינה כל אל ©דגר



שגי תרגום 20
 י1דזבנ םף_על1ךי י1את חזו-ן אתי-ן . בטיל לא בטדת דטדה יתך לטידעא דין כל _על הדין לי״מא

 'קיטו-ל א-׳י עם אשתותף לא ו-בנימין I נו-כרתא אץדכנוילאר^א בגיתון בני נוכריתא לארעא
 ח־חיפין טדידין נפקו• אזךהטי טו/־צים :'ואסתר מרדכי הוא טשיראל פריקץ בנלי’מן'בג ;פקר• כן

 ר-לטשתי למיכל תיבו• ’ והמן ו-מלכא בירתא ‘בשו-שן אתפךסמת ודיטגמא' דמלכא בטלתיה
 דאתעכיד כלימה _ית קודשא כרוח חזא צדיקא ומרדכי ומרדכי אי ד:בכיא הות’ךשו-שן נקר^א

 המית בלשכת דיתבין ומלאכי" זכריה לותחני צדיקיא הי עבר! בי_ד להיכלא מלאכא שדר
 שדר מנדלין כי^שבעקיותרין בתרדאתכיניאו ומן דירושלם רבא' שירא תמןיעל וטהנכאין
 נכר נכר מדינן ושקנא ועשרין ממאה סופרין ושמנא ועשרין מאה )אייתי רשהגא אחשורוש
 ועל יתודאי על _קש;יתא נזירתא ושלחו וכתבו• בתרעיישושן ויהיבו בידיה ופנקסיה ?זגילתיה

 יתה ושךךין: ךטלכא בעזקתיה לה וחתמו דמלכא בשמיה כתבוילה ןאערתאקדמ^ה נימיוכיהון
 מלכא ךמני אנון’ בחי"?( י נעימי’) גינני וכפוגני באגויתא כתיב הוה ןהכדין רקט;א ב.יד
 לבון .מהודעינא .יכני שלמיכון אתנא בכל די׳דץירין ולישניא ואומיא עמכדא לכל שורויש;אח

 ולאתנברא .עלנא לאתוספאי ואתא הוא מדינתנא מן ו|א קאתרנא לא לותנא אתא חד ךגברא
 אליפז הנואל'ברי בר רכא בר.עמלק מלכא7אנ בר שמיה והמן ביה דכבנאיבדקנא בעלי על

 וחו.י וקלילא זעירא שאילתא ימני ארעאן/"ושאל ועתירי נבסין ומרי שליטין בר רעשו בוכרא
 שתין ’טטצתם נפקו כד ליי ואמר כשדין דלא ועל ניטוסיתון ועל מליהון ועל יהודאי לייעל
 זבני דין ועמא; ונבר נבר לכל ומ;ה מנה דבשפא מני רבבן לןדשתין אתן ואנא גבריהון רבבן

 ועמא מניה נשיבית ורעתישפרית^ליוכם»א הריתי אנאמלכאאחשורושיסני כען לי'לקטול.
 .'ליהוד בקשתא דאחיד וחדי ושתי אכיל דיאנא בטא’ וחדו ושתו אבולו כען לקטולא ליה זבינית

 לי.רח ילתלתיעשנה 1עשר )לארב.עת בהון ושלוטו ופוקו בסליפיא בסייפאיליחוד דאחיד בקשתא
 ו£א'_על רברבניהון ולא^על שליטיהון על ולא עלימלכיה־ון לא תחוכון ולא דלישנא אדרי

 לכל אחשורוש מלכא דמני לנפשיה נבר בוזו'גבר וממ׳ניהון קטולו ן1נתה'’אלהין’ן1דךךקיה
 זרעי ולכל ושב^א שבטא ולכל ומדינה מךי;ה ולכל ואתר אתר ולבל ולישניא ואומיא עמכדא

 רברבניהון טזנכשץ יהודאיתא’ אמרזא או עבדאיהודאי תמן משתכח ך וקריא’ קחא ולכל וזרעי
 ישתבח ךל~א אחשודושיצבי דיאנא דמלכא גזירתהא מטולדלאקבילו קריא ך־הוא תרעי" על

 אשקאתא חת איתנזרת נזירתאידי צדיקאית מרדכי חזא וכד’מלכותי ארע .אפי על .יהודאי
 :אריש’בק*טמא ואתפלפל 'סקא בבי ואה אחיורוי ומן’י1מן.כןדמ לבושוי צרא דאתחתימת

 פלנא על לא והמן מלכיא נזר די דאתנזר.עלנא גזירתאיהדא היא רבא מה וי’ י ואמר בקליד!
 ?לגופנאי^אמר^נאמלכא רקעאאלהיןעל’.ולאעל !עלתלתא .ולא שבק ופלנא .נזר

 החשיב צלקא'ךרכ’_ית'מרדבי ישראל חזועמאדבית למעכךו-לשיציאיתנאמן'^ך^יץכד והכזן
קשד מניף להון דלית לרזדא שגיא ועם:רב קהלזעדךהוה לותיה’ .ואתון אהכנשון "כולהוין עליהון

הכתב פתשגן
 »היעים מזרעו יצאו כן על אחיו עם נשתתף לא ובנימין .נכריה בארן נמכרו בניהם בני נכריה לאין אותו מכרו אשר על יוסף אחי ראישם
 ולשתות לאכול ישבו והמן והמלו הביר? כשושן נתנה והרת המלך בדבר ודחופים מבוהלים יצאו הרצים )יע( :ואסתר מרדכי והם לישראל
 עבדיו ביד אלהיט ביש היכל אל וישלש נעשה אשר כל אש הקדש ברוח ראה הצדיק ומרדכי )א( :כוכיה היתה שושן והעיר

 ושבעים שניה בו שנבנו ואחרי בירושלים אשר הגדולה החומה על שש ומתנבאים הגזית בלשבש היושבים ומלאכי זכריה הגי אל הצדיקים
 בשערי וישבו נידו ושפרו מגלתו איש איש מדינות ומאה ועש־ים משבע סוערים ומאה ועשרים שבע ויביאו אסשורוש שלח מגדלות

 וישלמו המלך מבעת ויחתמוה המלך בשש כתבוה הראשונה והאגרה דשיהש ועל היהודיש על קשות גזירות וישלחו אגרות שושןויכתבו
 בכל המשכים והלשונוש הגוים העמים לכל אחשורוש המלך ממגי כאלה: ומרים קשים ובדכרים הזאת כאגרת כתוכ וכן הרצים כיד אותה
 חקרנו שונח-נו על ולהתנכר עלינו להשושף ויכוא הוא מארצנו ולא ממקומנו לא אחד איש אלינו בא כי לכם יודע ירבה שלומכם ארצנו
 שאנה ממני וישאג .ארצות ועשירי נכסיש כעלי אלופים כן עשו כבור אליפז כן רעואל כן הזול עמלק כן המלך אגג בן .שמו והמן אותו

 ואני הגברים רטא ששים היו ממצרים בצאתם לי ויאמר עוכים שאינש ועליהש דתיהש ועל עניניהש על היהודים על לי ויגד הענהוכזויה
 שמחתי מאד אחשורוש המלך אני ועתה .לעכח לי הזה העם את ומכיר אחד לאיש שקל אחד לאיש שקל כסף שקל אלף מאות שש לד חתן

 בקשת האוחז .ושמח ושותה אובל אני כאשר ושמחו ושתו נא אכלו ולשבחה. להרג לו מכרתי והעם ממנו לקחתי הכשף עלי. לבי ויישב
 של ולא מנביהש על לא תחוסו ולא אדר בלשוננו הנקרא לחדש עשר[ ]כשלש: עשר( )כארכעה בהם ורדו ישלפהצאו יאחזנהיהשולףכחרב

 הטיס העמיש כל אל אחשורוש המלך ממני כי תבוזו ורכושם לנפשו איש איש אותם שהרגו אך .קשניהם על ולא גדוליהם על לא שריהם
 יהודי עבד שה ימצא אשד ועיר עיר כל ואל ומשפחה משפחה כל א: ושבש שבש כל אל ומדינה מדינה כל אל ומקום מקום כל אל והלשונות

 ארן פני מל יהודי ימצא שלא חפן אחשורוש ואני המלך גזירת קבלו לא אשר יען ההיא כעיר שערי על שריהם ישחשו יהודית אמה או
 וירם באפר ויתפלש שק וילבש ומאחוריו מלפניו בגדיו קרע שנחתמה כאגרת ואת שנגזרה הגזירה הצדיק מרדכי ראה צר ושא :מלכות•

 ני רכיעתנו על ולא שלישת« ע׳ לא הניחו וחצינו גזרו חצינו על לא .והמן המלך שגזרו עלינו שנגזרה זו גזירה גדולה כמה אוי ויאמר קולו
 עליהם והחשיב כגדול הצדיק מרדכי את ישראל בית ראו וכאשר .השרש מן אותנו ולהבריח לעקור והמן המלך גזר כלה הגפן כל על אם

אליהם ויאמר ויען הקהל ₽'ו*כ ול'יג ט׳ מרדכי משפר.עמד להם אין אשר מאד עצום ועם רב קהל שיהיה עד אצלו ויבואו התקבצו ©לש כיס )ת״ש( )ח׳ב( (20)



יא שגי תרגום 21
די י .אב־ נךס בקירא. הביבא ישראל בית עמא ל;ץ ז$מר ובן ?גני קחלא בנו רגליה _על מרדכי  

לאובדאיתנא'מעילוי מלבא.והמן עלנא:דגזר מח שמ^יתץ ולאי דתות מת יהג״תו-ן ^א בשם;א  
דבעי ;ב;א לא או-ף על!י; הקתמיף מל|א’לן לית שמיא יתנאמתחות א;עא"י־לטיצ^ח אפי  

אתבתיב ואתר אתר בכל ’ש'חזיבתמן!לאמדיגחאךג’א*-ף למירוק למא אתר¥ית רתמץ£לגא  
? ביטא ‘ובספעתא לה/רעי דלית הויגאיכ^גא .עלגא תדר1?’א ומדינה מדי^ה גלנאיובכל  

בהשעתא ’מיתת מתון עקקא אנו־ן וכד 'אבא לח־ץ’ דלית טין בית והויגא מדברנא לה דלית  
ומ^לןל ’בם£א מ;רך בד .דאורייתא ספרא עלוי‘ואפיקי• .שו^ין לתרעי ארונא _ית אפיקו•  

בגו רגליה מרדכי /קשי לשיך’.# .;י רחום י אל בי’ומצאוך לך בצר ביה וח;ץ.קרין בקיטמא  
: ניקום אלהיה גיקיר/קדם ו.יקיךא"ךחביב חכיבא עמא ישראל בית עמא אמיר וכן;’קתלא^גי  

ומטא דנינוח קרתא !ת למהפך נביא’ אמתי בר’יוגה אשתלחעליהון בד נינוה’אנשי מן ןנחז.י  
סקא ויאתכסי יה’מנ׳ תגאדמלכותא ןאעדי .;קריה מפו-רשיה .וקם’ מלכאךנינוה לות פיתגמא  

וכעירא אג^א למימר ךמלבאיורכרבנוי גזדתיה ימן ואמר בנינוה בקיטטאיואכריז ןאתפלפל  
חטיפאדי ומן”תא ביש אורחתהון’מן ותבו' ’ ישתוין ומיאלא למרעי יפקון’לא הגנא תורי  

ן1כותה .נעביד אגחגא להון.ולא^גבדיואוה למעבר דחשיב ביקןתא מן במימריה /ותש בידיהון  
אתאיבת ישראל ’דיבית שנאיהון' אתחייב וכד’•’מירו-שלם תלינן ונקיא׳תעניתא’ צוטין ונגזור  

^ ושק״על קום בשדאת נבוכךנצר ליהימלבא ואמרת מ^באךבכל לנבו-כדנצר’ליה וקרת קלא  
ברישיה מגיד ר'ש;עא נבובדנצר’ ^עתא בהא בנורא. מקדשיא בית חח וקלי' יתה ואחריב ירושלם  
בדאשתלח .דסנחריב מטריתיה בסוף דחוה’מת ידע דםדהוה'(מן.כי ‘דיה’בי ומייתי ומוביל  

אשתער ולא אלפין וחמשא רבבן תטניתע^ר מנתון וקטל מרומא משמי מלאכא ן1על.ית  
לאתיב לבושוייולב־שסקא _ית מרדכי בזע בלחודויבכךבדיאדכר( הוא דסגחריבאלא במשרהתיה  

ישראל בית חבלעליכון ככייתא בריש אמר למחתאדמעיןוכן ושרי בקיטמא ואתפלפל בעפ״א  
ליחידא ומריךא_עד רבתא צלחתא וצוח בגו_קרתא ונפק’ ..עליכןן' נפק די הדין דינא גזר מ  : 
לתתגיאבית אגש’.י.יתי’ךלא דאתגזרת !’גזירת מטול פלטריןדמלבא תרע לקדם’ואחא ר־א ב'  

א^אמינך בעי עממיא/ואמרליה”לנכר אזיל .ישראל מדבית גברא הוה .ךסקא בלבושא' מלפא  
. .עממיא גברא ליה אמר .קמלא/ דזדין מן נשיתזיב ובלחוד ןאךתיל^עבדין ובנוי א;א גלדי  

דמשתכח עממיא גבר;א לכל אחשורוש מלכא דפרס בדיטגמא כתיב מה חזית לא ישראל לכר  
רבא בעקתיא לביתיה ליה אזל לשראל גברא הוה בכן • כותיה .יתקטיל יתודאי גברא גבוי  • 

דבביכון לבעלי תמן ותזדבנון דמשה בספרא דכתיב מת ישראל לבית על אתקי.ים בהש־נתא  
בדיטגקא .;קרי ’אזיל .וגברא גברא כל ’הוה ויומא יומא ו-בכל וליתדקני. ולאמ׳תן לעבדן  

בית אתקיןסיעל בכן’בגועלמא נץחא’לה.’אית’כמא ךעין4?ומנההה’אתשורוש’מלכא דפרס  
וליליא .יממא .ורמדעזעון מלקבלא לך תלאין חי.יבון ויחון דמשת באורעתא דבתיב מה ישראל

הכתב פתשגן
פני מעל אותנו להשמיד והמן המל־ עלינו שנזרו מה שמעתם לא אם שהיה מה ידעתם הלא שבשמים אביו לפני ויקר אהוב עש ישראל עיש  

מדינה לא נס לנוס מקוש לנו אין עלינו רתמים שיבקש נביא לא נם עליו שנסמוך מלך לנו אין .השמים מתחת אותנו ולהאביד ־הארך  
אשר ים בלב וכאניה רועה להם אין אשר כצאן היינו עלינו נשלחה ומדינה מדינה ובכל עלינו נכתב ומקום מקום בכל שמה נמלט אשר  
תורה ספר עליו ויוציאו שושן שערי אל הארון הוציאו ההיא בעת . מתה אמס אשר וכיונקים אב באין היינו וכיתומים מובל לה אין  

ה׳ רחום אל כי בקולו ושמעת אלהיך ה׳ עד ושבת הימים באחרית האלה הדברים כל ומצאוך לך כצר בו ויקראו בעפר ומגולל בשק מעוטף  
נשלח כאשר נינוה מאנשי ונראה נקומה אלהיו לשני ויקר אהוב עם ישראל בית ויאמר ויען הקהל בתוך רגליו על מרדכי קם .ונו׳ אלהיך  
ויתפל-ש בשק ויתכסה מעליו מלכות כתר ויסר נסאו מעל קם המלך אל הדבר ובהגיע .נינוה עיר את להפוך הנביא אמתי בן יונה אליכם  

ויתכסו ישתו אל ומים ירעו אל מאומה יטעמו אל והצאן הבקר והבהמה האדם לאמר ונדוליו המלך מטעם ויאמר בנינוה ויקרא באפר  
לעשות דבר אשר הרעה על האלהים וינחם בכפיהם אשר החמס ומן הרעה מדרכו איש וישובו בחזקה אלהים אל ויקראו והבהמה האדם שקים  
ותקרא קול בת יצאה ישראל של שונאיהם מירושלים.וכשנחחייבו גלינו אשר תענית ונקרא צום ונגזור נעשהכהם אנחנו וגם עשה ולא להם  

נבוכדנצר ההיא בעת באש. המקדש בית את ושרוף אותה והחרב ירושלים על ועלה קום כשדים מלך נבוכדנצר לו ותאמר בבל מלך לנביכדנצר  
עשר שמונה בהם ויהרגו מרומים משמי מלאכים אליהם שולח כאשר סנחריב מחנה אל שקרה מה כל יודע היה ט על וינףידו ־אשו הניע  
באשר וישב שק וילבש בגדיו את מרדכי קרע ובכן .לבדו הוא אם כי סנחריב במחנה נשאר ולא אלפים וחמשת רבוא  

ויזעק העיר בתוך עליכם.ויצא יצא אשר הזה דין מגזר ישראל בית עליכם אוי בכייתו בתמלת אמר וכן דמעות להוריד ויחל כעפר ויתפלש  
והיה . שק בלבוש המלך שער  М איש לבוא אין כי נגזרה הגזירה כי המלך היכל שער לפני ויבא )ב( :מאד עד ומרה גדולה זעקה  

האיש לן אומר והיה הזה המות מן נצול רק לעבדים לך ואשתי ובני אני להיותנו ממך אני מבקש לו ואומר נכרי לאיש הולך ישראל איש  
הולך היה אז כמוהו יהרג יהודי איש אצלו ימצא אשר נכרי איש כל כי הנתינה בדתו אחשורוש המלך שכתב מה ראית לא ישראל לאיש הנכרי  

ולשפחות לעבדים לאויביך שם והתמכרתם משה תורת בשפר שכתוב מה ישראל בית על נתקיים ההיא בעת .גדולה בצרה לביתו ישראל איש  
הזה בעולם חייהם שני ימי כמה יודעים היו וממנה אחשורוש המלך נתן אשר הדת וקורא הולך ואיש איש כל היה ויום יום ובכל קונה ואין . 

ישן מי תאמר בבקר כחייך תאמין ולא ויומם לילס ופחדת מנגד לך תלואים חייך והיו משה בתורת שכתוב מה ישראל ביש על נתקיימו אז 21) ( ערב )ת׳ש( ח'כ( )



שני הרגום 52
 מן צפרא יהוי אימת תימר ו-ברמשא יהדרמשא אימת תימה בצפרא ן1בדדיכ ולאתהימגו-ן

 אתר ו-^פל ומדי;תאי י־בבלובבל*מךינתא תחזון: די ?ניניכון ומחיזו• תזועון די דלכלן זהיתא
 לסקיא וסןידא ובביאןא?לא :־א ליהודאיוצי תקיף אבלא מטי וגזירתיח דמילכא דייפתגמא ואתר

 )אתז^וז לה ותניאו דאסתר*ו-םריםהא עולימתהא ואתין ותבואנה ד י: לסגיאין משככא ייקטמא
 ותקרא ה’ :ל3_ק ולא מניה סקיא למעבר מרדכי* ת2 שא;למלב לבו^זין ושרדת לחרא מלכתא

 למדע יםךךכ על יתיה ופקידית הוז/קאיט״קדמה די מילכא מסריסי חד לחתך אסתר וקרת
 דקךתאדי'אית״קדש; )לפו-תיא* '?אשקקי מרדכי לות ך.תך וןפק ויצא ו :דין טח נעל’דין ©ה

 המן אמר די כספא 'פירוש וית ;תיה ךערע *כל г? 'מרדכי 'ליה וחרי ויגד ז :מלכא ביית תרע
 ודיטגמא כתבא פירושי ו_ית ואת ח ן*1תה2' בדא1למ .יהודאי מטול דמלכא לבית*גנזי למתקיול

 ולמפקדע^הלמיעלילות ולמתניאילה למחזיא*לאסתר ליה להבי ן1;תה’למ'שיציא שושן;ב דפרס
 ית תר1לא? ותני התך ואתא ויבא :'ט עמה ’מטול י1דמ(מן.ך למבעי’ מניה ולמתחגנא מלכא

 דמלכא: י1כל_עסד יא'כ* :* מרדכי מטול ופקדתיה אסתר*לחתך ואמרת ותאטר י7דמךךכי מלוי
 בידלא יתא:נו לפלטרין מלכא ות5 ייעול די ואתיתא נכר’כל ידעין'ךי דמלכא במדינתיה די ועמא

 ואנא'הא ועד ד־דהבא מלכאחתישרביי^א אלהןיאושייטיליה מתקרי.חךאה*יאנזיךתיהלמ'קטל
 אםר*לי הויתא' ותך ל מתרכיא דכדהוית יתי ויחטי יתיי'מלבא יבעי לא מצליאדי יומין תלתין

 ול'ק*ואהס^תא’ח *לה’*לית נפשה צבת מן עממיא ות׳שבביילות ךתיז*יל ??לאל בגת מן אתתא דבל

 וקטל ?1על ךהמן רוגזיה תקיף למרדכי אסתר כין שליחא התך דחוה ך?שךאל.ועל כינישבט;א
 טעיזא לאתכא מרדכי ואמר 'ויאמר' ג אסתר':* יתפתגמי ביבתבין ותניאו'למרדכי ויגידו יתיה:יב

 ודלמא מלכתא למהוי למלכות אזדמנית 'אנא די ותימרין דלמאיתדמיןיבנפשיך' ?אסתר
 מן .דחד ריינליה דאין ישראלי. בית רהמקעל לימיכיעי אנאיצריכה ותמריןלית כלביך תחישבין
דאבוך אבוי שאולי מחמת ^שתיזכאמןכל.יהוד־אי מיתגקנןאילאתחשבין ?הודאי

 נפיקעלנא לא נביא שמואל ליה דאלר מךעש’ךאם'_קיים הדא ?תיבישתא להון'לישראל גרס
 חמדתא כר גפיקעלנא מלכאילא לאגג שאול יתיה קטלזדביתעמלק**ואם מזרעיה רישיזנא המן
 קון־שא ?פר ולא זרמלכא*אחשורוש .ידוי מן כספא כברי אלפין 'בעשרא* יתנא ולא*_זכין; ךז־ןן
 עמלק אלא .ישראלי ירכית עליהון איתא שרלאלא דמיין דתריןרשיעין בירא ישראל ?ת הוא כריך
 בדשהירכינו דצלי וביצלותא גון*כרפ'יךים ?הושעבר עם קרבא ואגח רשי^א ךה'ם*ן דאבוי אבא

 עמא יעל בשמןא די אבוך קרםדמן. רחמן ובעי‘ קומי עלמא'.*ברם ךעמלק*מן דכתא אתמהי
 המן תקיף הוא מאן מן בבתרא* דינא יעביד הוא בקידמאי דיינא ךמאן*ד.עביד ?שריאל* ז־יבית

 ישראל ןעלדבית1דאתאעליה דאבוי אבוי עמלק מן .אתקי.ימית*גדרתיה מאן אומן רש;עא
 תקיף הוא מלכייא וחד ת*לתין מן תקיף הוא מאן מן .'מן*_עלמא הוא כריך קוד־שא ;תיה וטרד

 מן • ן1י_סה וקטול דשמ;א כמלתא נון כר .יהושע *עליהון ונפק י.שראל על*ךבית ן1עליה;דאתין
מאהיארתיבין כתשע דביתי^ראל' על .עליהון ךאתא תקיף סיםרא*הוא מן תקיף הוא מאן

הכתב פתשגן
 דנר אפר ומקום מקום ובכל ומדינה מדינה ובכל )ג( :הראה אפר עיניך וממראה תפחד אשר לבבך מפחד בקר יתן מי תאמר ובערב ערב

 ותתחלחל לה ויגידו וסריהיה אסתר נערות ותבואנה לרבי»)ד( יוצע ואפר שק ומהפד ויללה ובכי וצום ליהודים גדול אבל מגיע ודתו המלך
 העומד המלך מכריכי אהד להתך אכתר ותקרא לה( :קבל וגא מעליו שקו ולהסיר מרדכי את להלביש בגדים ותשלח מאד המלכה

 מרדכי לו דגר )ז( :המלך שער לפני אפר העיר רחוב אג מרדט אל התך ויצא )ו( :זה מה ועל זה מה לדעת מרדכי על ותצוהו לפניה
 בשושן נתן אשר הדת כתב פתשגן ואת )ח( :לאבדם ביהודים המלך גנזי על לשקול המן אמר אשר הכסף פרשת ואת קרהו אשר כל את

 ויגד התך ויבא )ט( :עמה על מלפניו ולבקש לו ולהתחנן כמלך אל לבוא עליה ולצוות לה ולהגיד אסתר את להראות לו נתן להשמידם
 איש כל אשר יודעים המלך מדינות ועם המלך עבדי כל )יא( :מרדכי אל ותצוהו להתך אסתר ותאמר )י( :מרדכי דברי את לאסתר

 הנני ואני וחיה הזהב שרביט את המלך לו יושיט מאשר לבד להמית דהו אחת יקיא לא אשר הפנימית החצר חל המלך אל יבוא אפר ואשה
 ושוכבת כהולכת ישראל מבני אפה כל לי אומר היית אתך באמנה הייתי כאשר כי אותי ויחטיא המלך יבקשני לא למען מתפללת יום שלשים

 בו בערה כמן חמת מרדכי ובין אסתר בין שליח התך היה אשר ויען ישראל שבטי בתוך ונחלה חלק לה אין נפשה מרצון נכרי איש עם
 מוכנת אני תאמר בנפשך תדמי אולי אסתר. אל דבר להשיב מרדכי ו־אמר )יג( :אסתר דברי את בכתב למרדכי וינידו )יב( :ויהרגהו
 תדמי אל ישראל מבני אחת רגל תמוט אס ישכאל בית על רחמים לבקש צריכה אני אין ותאמר בלבך תחשבי ואולי מלכה להיות למלכות

 צוהו אשר כדבר את מקיים כיה שאם הזאת הרעה את ישראל על עליכם התגולל אביך אבי שאול דבר על היהודים מכל להמלט בנפשך
 היה ולא כזה המדתא בן עלינו בא היה לא המלך אגג את הורג שאול היה ואם עמלק. מזרע הישע המן עלינו יוצא היה לא הנביא שמואל

 איש בא לא וכתחלה האלה הרשעים שני ביד ישראל את כקב״ה מוסר היה ולא אחשורוש המלך מיד כסף ככרי אלפים בעשרת אותנו קונה
 .כעולם מן עמלק זכר נמחה רבינו משה התפלל אשר ובתפלה ברפידים נון בן יהושע עם וילחם הרשע המן אבי אב עמלק אס כי ישראל על

 באחרונים.ממי משפט יעשה הוא בראשונים משפט עפה אשר והשופט ישראל בית עמך על שבשמים אביך מלפני רחמים ובקשי קומי אמנם
 משלשים הזק הוא ממי העולם. מן הקב׳ה אותו ויגרש ישראל בית על בא אשר אביו אבי מעמלק גזרתו יקום ממי או הרשע המן חזק הוא

ישראל בני על עלה אשר חזק הוא מסיסרא מזק הוא ממי .ויהרגם ה׳ בדבר יהושע עליהם ויצא ישראל בית על באו אשר המלכים ואסד
גהשעה )ת׳ש( )ןז״ב( (22)
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 ופשרן ולא ן1לב£ליה נשיא יזלרן ולא לטבלרן דלא במדעס דמה? גרבין ן1ןאחד.עליה ךפך.זלא

 תקיה הוא מאן מן’ ♦’;תיה ו-קטלת אתתא ביד הוא בריף קו-ך^א יתיה ומסר »?עלמא יסגר־ן ולא
 . ;תיה וקטל דוד ביד דלמראליואתמסר קרביא סדרי’ ווזסידהת דאתא גלות המןרשי^אמן

 ואתמסרו ישראל דבית .עם‘ קרבא גחו’_וא’ךאתו יתקיף הוא ך;ערפה נהא‘? מן תקיף הוא מאן מן
 רחמיקמן למיבעי מן ושפותיך כץ.צל*ו תתקנעי*פומיך לאדברם‘י.וקטלו.יתר-ן1ר-ביד_ע?ד דוד ?.יד

 בכל נפא' לישראל יבד2ד ‘ומאן .קטלא מן ישראל ’אשתיזבו• .אבהתנא' ךבזכות ו-כלצלי כחיך
 בנפיטיך חידמין לא’ב_רם’נפשנא כרעות בהון ונעביד ביזץא שו*נאנא ית י?זםור הוא ועדן עדן

 הדא בעדנא תשלין משלא אם אלא כי יד :?הודאי כלי מן מלכא בבית משתיזבא ךא;ה אסתר
 ובית ואת אוחרן מאתר להוןפורקנא מצמח שעתא( )לקבל ז־יהוד^י ופורקניהץ .קדישהון

 ואמרת טו^תאמר :למלכותא‘ קריבת אברך בית חיובי ךח^בין ךלמא ידע ומאן ’תי?דו-ן אבו-ך
 וצומר בשושן דאשתכחו יהודאי ש_ית'1כנ איז$ לך טז :למרדכי פתגמי לאתבא ??תבא אקתר

 ן1םכותה1אנאועולימתיאצ ואוף לילואתא יומיןותלתא’ולאתיכלו-ןולאתשתויןתלתא עלי
 לעלמא חולקא לי איית כגל^כו׳ן הדין עלמא מן אי?דא ואין פוקדנא ?לא מלכא לות’ איעול ו-?כן

 בר מן' דאגיסא ?שראיל ובת ברעותי והישתא רעותי בלא מלכא לות אזלית השתא דעד • דאתי
 *כדרישה נגינה מבית וכלתא אסיר בךסקא משיכביה מבית והתנא וי.פוק;‘לבעלה שריא עממין
 .אמהתהון חדי מן ואפרישועקין מדעם .יטעמון לא וענא ותורי ובעירי ואנשי בקטמא מפלפל

 שופורי יתהון ואנקיטו בחירי כהנא אלפי עפר‘ תרי ביה ואשכחו* בקהלא ביה ברירו בהשעתא
 הא לישראל אלהא לעילאי כלפי אמרין וכן וענין במין בשמאליהוין 'ואומיתא בימיניהון
 שמך ומדבר_על ביה ווקרי ים’קאד מאן מן_ע?מא’?טיל ךחימא' עמא יהא לנא יהיבת די אורייתא

 .ונפלו ישראל עמך בדיל "אלא אתבריאו• לא ?;הורדהא ולא נהוריהון ?השיוך ופהרא שמשא
 ועמא.ענאץ עמהון תקעין ושופרין *מלכנו•.עננו עננו’ עננו• אבינו .וא?זךין.עננו’ן1אפיה‘על

 כלמה דעבד ויעבר_ו_עברמךדכי יז מןקבריהוין: אבהתנא עדו שברא חיילי במן די ן_עד'1בתריה
 אסתריתלתאיצומיןיצומא/תר צמית תליתאהכד ביומא והוה ויהי’א ה :אקתר דפקךת.עלוי

 ואתקנת"בתיקונהא*כמןעם פשיטא ולא קומתה’כפיפא’ בד קפןמא ומן עפרא מן כןמ_ת צומא
 פרגנן שיראה היא לאופיר טבא בדהבא מטקס דמלכותא לבושא לבישה מלכאתא דמתקנן

 בלילא ברישא ואהתת ממךינת*אפריקי א?יתון'יתיה’.די’ובזרגלין *בא?ני*ן'טבין ד־מטקם טביא
 אנת אמרת וכן מצליא בצלותא בןיאסתר ובתר ריזין’ב1ךא מסאנא בדילה ושמת לדהבא £בא
 אנא לשפירא מין* לאי אבא* ד?נןמין ואלהיה ד_עקב .יצחק’ דאברהם לבא .אליהא הוא

 ייבדון*מן_עלמא דלא ביתןשראל _עמך על אלהן“ הדין ט?שא' מ^כא _קדם:גלית7 קךמך*א;א:ז
 ש1קד7ש1מןיימר.נןדמך*קד’מןעלמא דאין.ישראלי?.יבדון יבוליה _עלמא’_ית ישראלבריתא דמטול
*נורא מן*אתון .ועזריה מישאל חנ^יה דשזבתא ?מדעם • זטנין תלת ויומא א$1י ?כל *קדוש

הכתב פתשגן
 אותו וימסור הארץ על וירכו יפרו ולא כעליכס אל נשיהם תלכנה ולא תטכלנה לא למען מיס נאיות עליהם ויסגור ברזל רכב מאות בתשע

 מבני חזק הוא ממי ויהרגהו. דוד ביד ונמסר אלהים מערכות ויחרף בא אשר מגלית הרשע המן הזק הוא ממי ותהרגהו. אשה ביד הקב׳ה
 מלבקש ושפתותיך מהתפלל פיך תמנע לא ולכן ויהרגום עבדיו וביד דוד ביד ונמסרו ישראל עס מלחמה ויערכו באו אשר חזק הוא ערפה

 בידינו אויבינו את ימסור הוא ועת עת בכל לישראל נסים שעשה ומי מהרב ישראל בני נמלטו אבותינו בזכות כי מבוראך ותחנונים רחמים
 ישראל של ומושיעם קדושם הזאת בעת תחרישי החרש אם כ• )יד( :היהודים מכל המלך בית להמלט בנפשך תדמי ואל כרצוננו בהם ונעשה
 ותאמר )טו( :למלכות הגעת אביך בית עונות נפקדו אשר על כי יודע ומי . תאבדו אביך ובית ואת אחר ממקום ישועה להם יצמיח
 ושלשה ימים שלשה תשתו ואל תאכלו ואל עלי וצומו בשושן הנמצאים היהודים כל את כנוס לך )טז( :מרדכי אל דבר להשיב בכתב אסתר
 עתה עד כי לעוה׳ב הלק לי יש הזה העולם מן בגללכם אובד ואם כדת לא אשר כמלך אל אבוא ובכן כמוהם אצום ונערותי אני וגס לילות
 מחופתה והכלה שק חגור מחדרו כחתן ויצא לבעלה מותרת נכרי מאיש האנוסה ישראל ובת ברצוני אבוא ועתה רצוני בלתי המלך אל באתי

 בו ונמצאו הקהל מתוך בחרו ההיא בעת .אמם משדי יונקים ויפרדו מאומה יטעמו אל וצאן שור ובהמה ואדם בעפר מעוללת וראשה
 אנא .ה׳ פני נכח ויאמרו בכיה בקול ויענו בשמאלם תורות וספרי בימינם שופרות לקהת אותם ויצו ה׳ בהורי כהנים אלף עשר שנים
 יחשכו והירח השמש שמך ויזכור בה ויקרא יקום מי העולם מן יבטל האהוב העם הנה לנו נתת אשר התורה היא זאת ישראל אלהי
 תוקעים והשופרות עננו מלכנו עננו עננו אבינו עננו ויאמרו פניהם על ויפלו ישראל עמך בגלל אם כי נבראו לא המה באשר יהלו ולא אורם

 : אסתר עליו צותה אשר ויעשככל מרדכי ויעבור )יז( :מקברם אבותינו וינועו השמים צבאות בכו אשר עד אחריהם עונין והם עמהם
 מלכות בעדיי ותעדה בזקיפה ולא קומה בכפיפת האפר ומן העפר מן קמה צום אחר צום צומות שלשה אסתר כצום השלישי ביום ויהי )א(

 זהב כתר ותתן תרשיש מארן אותה הביאו אשר ומרגליות טובות באבנים ממולאה טובה פסים וכתנת מופז בזהב מרוקם מלכות לביש ותלבש
 ואלהי ויעקב יצחק אברהם אלהי הגדול האל הוא אתה ותאמר בתפלה קולה הרימה כן ואחרי ברגליה אופיר זהב נעלי ותשם בראשה טוב

 ישראל בעבור כי העולם מן יאבדו שלא ישראל בית עמך על אס כי הזה הטפש המלך לפני אני באה לפניך אני שטובה מפני לא אבי בנימין
מישאל חנניה הצלת כאשר פעמיס ג׳ ויום יום בכל קדוש קדוש קדוש לפניך יאמר מי העילס מן יאבדו ישראל ואם כלו העולם את בראת ועזריה )ת*ש( )ח׳ב( (23)
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 ו^מול.עטי הדין טפשא דמלכא ידיה מן ;תי שזיב אה כן ךאך.יותא בא1ג מן דניאל וית י״קדתא

 מינך עו’ב3 תא*1צל סדרת ובתחנו-נין מלתא אסתר 'אמרת בדשעין .י1נ7.3 הנא?חסדא
 יתגא מסךתא ח׳ובנא ובדיל אדעתנא וטךדי^מן נלינן הדין‘ עדנא3’צלןתי שמע צליין שמע

 )דתא דקני .ולית ולאמהין לעבךין דבביבון ?בעלי תמן ןתזדבנון דבתיב פתגמא בנא יתקיים די
 לכו-ישין דאברהב זרעיה • כהדא נמירא ולשציא לקטלא מתמסרקילחרבא ובולנא לקטלא נ^קא
 טודי מן נשתיצי אם במא חטו מה’ אבהתא הטו• אין .עלרישיהיון להון רמי וקטמא סקין

 מן ירושלס/עי נתבי 1קדמךזהטו. )מה התא עקי מו/עבדו• וארגיזו• טפליאאטהטו•’•קדמך.
 חדוותן יומא איניו-ן מה״קלילין יתנא מעבר את שמיא בענני למתנכסא בניהון דמסרת קבריה^

 מן ךחימ־ עובדי* קךמךדאנא. מדכרא .דבבנ\לאתנקסא ולבעלי ייתנא מסרתא רשיעא להמן
 וסמיך םעייד מהימן ואשתכח .יתיר! יסיוניןיבדקתא בבל* נסיתא'יתיה אישרילמימר אברהם

 הטדתא בר מן ופורענו-הא המן' כץ תבע עולבננא _קי;סא בחותם דתעיל/תהון לבנ^רחימוי
 הוה לעמך ותשניק צר איטר בחדא יתנא לשיצי ת^עא דעמך'ישראל תא על1 מניה’ פרע

 המן למא י' יתנא תזקוף יצחק עמנא^קידת _ק?טתא קניס^עלמא אתריהון בכל להון ל^קא’
 מן יתנא ואפיה יתנא דעני בקלנא שמע דכסף כבדין אלפין בעשר יתנא למלבא?מזבן פספא
 וצוחת אכתר_קלא לממלתיה.ואורימת תהומה תהוי ולא המן _ית תק?פיןתבר’תבר לרוחא ;קקא
 גרונה צלותא סדרת ובתחנונין מלתא אמרת בבמאובךמעין מקרא וילילת/יללא רבא צו־א

 ואמרתדלמא בלבה אסתר דמ^תה^דמיית מן ועינהאיאסתמין פומא צוחת קדםדמן. איתהר
 וב?אך אךזסנתי .על רחמין למבעי מל*בא כןדם' אנאעלא הא מני י_קבל ולא אעולקדםמלכא

 תזקוף ?צחק .עקידת ..קדמי תיעול דאברהםי זכותא והסדא ח^א עמי יתיריעול ךרהמין?י.קדים
 עלני'ו?א ךמתרהיץ לאנש טוביה דיוסף_על?ישני וחיניה בפומי תתיהב דיעקב והסדא יתי

 ושראלב^יין כל כוליה בויא״עלמא דבהון לי תפשוט ימיניהיושמאליה ביה כל/דרהיץ בהית
 ׳אנש ךמתהנן דמדעם ויחמין בעיא אנא עליכון סמיכנא( אנא^קא טובתכזן ?•על רהמין עלי

 אזבעובת'אבהתנ ונעביד .בחזי ♦ עקתיה בעדן’ צלותי מ?טהמ^א הוא פריך קו-דשא ?קדם
 בצוואריהתצחק’ אחידא דאבריהם שמאליה בעותנאי נא/ת’ל’יעביד הוא כותהיון ונעביד

 לוין’ רק^א פתחת שליחותך מן’ .עבייב {לא {שימרך רעות קרעוא עבד • סבינא ’וימיגיהעל

 .קריא אנא לךעבל אם לעלמא חבל אמרין’מךר?כן3 'וחין;צו שרומא למלאבי אתר למיתן כרין
 • ש’ךנפ לענך* הזי ואת דעייקקליה מאין ולכל 'ליה דדחייק מאן לכל .עניי דאת יתיה .עני קימך

 נטר • ולהובין לעוין שביק וקישוט טיבו למעבד ומסגי רגז מרחיק אתקריתא רהמנאיוחננא
 רחום לנא דיי לאבהתנא* ואף דרין לאלפי )אורייתא(' פקודיוי ולנקירי י1הם;לר .וחסדיא _קךמא

 בכנא^ויתיבתיבאתרנא ייונהתהות בקל )שמעת.קיימאדקישתאעמהון התןיהוא .אתקריתא
צמית^קדמך צומין תלתא* . לרוחה צרה’מן יתנא .ואפיק יתנא דעני .עלימתבראישמעבקלנא

 אכשר חפרה כעיניגכדמכוש עמדי והסד הן נא וגמול כזה כשפס המלך מיד הצילני כן האריות מכור דניאל ואת האש ככשן מתוך ועזריה
 יתקיים למכן מכרתנו וכעונותינו מארצנו ונתרחקנו גלינו כזאת כעת תפלתי שמע תפלות שומע ממך ככקשה תפלתה סדרה ובתחנונים הדכר

 ולכלים ואכין והרג לחרב וכלנו'נמסרנו להרגנו נתנה והדת קונה ואין ולשפחות לעכדים לאויביך שם והתמכרתם סכתוכ מקרא בנו
 לפניך. מודה יהיה מי נאבד אם הכניס חטאו מה כאבות חטאו אס ראשיהם על עפר וישליכו שק לובשים אברהם של זרעו כאהד במורה

 כמה אותנו מכביר אתה שמיס כענני לטבח בניכם מסרה כי כל מקברה ינועו ירושלים יושבי שדים יונקי עשו מה והכעיסו חטאו אס הטף
 אותו נסית לאמר אחל מאברהם .'אהוביך מעשה לפניך אני מזכרת .להרגנו אויבנו כיד אותנו נתת הרשע המן של שמחתו ימי הם מעטים

 ונקום כמן את ריבנו ריבה פריס כאות אצהם והכנים אהוביך לבני היה וסומך סועד לפניך נאמן לבבו ומצאת אותו בחנת הנסיונות בכל
 כריס שבועת מקומותיהם ככל להס לאויב ויהי אחד כשה לכלותנו כקש לעמך והמציק הצר ישראל עמך ידי על המדתא ככן נקמתנו

 ועננו קולנו שמע כסך ככרי אלפים כעשרת אותנו לקנות כמלך לפני ככסף את המן זרק אותנו תרים יצחק עקידת עמנו נשבעת עולה
 מרה יללה ותילל גדולה צעקה ותצעק קולה את אסתר ותשא .למפלתו תקומה תהיה ולא המן את שכור אויבים שוכר לרוחה מצרה והוציאנו

 אולי ותאמר כלבה אסתר חשכה מדמעותיה כלו ועיניה פיה מצעקת נחר גרונה תפלתה סדרה ובתחנונים דבריה אמרה ובדמעות כבכי
 זכות ובחסד כהן עמי ויבוא יקדימני רחמים ומלאך נחלתו על רחמיה לבקש המלך לפני באה הנני ואני יקכלגי ולא המלך לפני אבוא

 בו הבוטח כל יבוש ולא ,כס יבטח אשר הגבר אשרי לשוני טל יוסף וחן כפי תגתן יעקב וחסד תרוממני יצחק עקדת לפני תבוא אברהם
 עלי« רחמים אני מבקשת סומבת אנכי וכטוכתם רחמים עלי בקשו ישראל כל /לו. עולם ברא בהם אסר עלי יסמוך ושמאלו ימינו
 אברהם של שמאלו בקשתנו את לנו יעשה והוא כהם ונעשה אבותינו מעשי נראה צרתו כעת נשמעת ותפלתו אלהיו לפני המתחנן כאיש
 מקום לתת תלונות חלונות ברקיע פתחת .שליחותך מעסות התמהמה ולא רצונך טוב כרצון עסה במאכלת וימינו יצחק של כצוארו אחזה

 וצוקה צרה לו אשר לאיש עונה אתה כי ענני לפניך אני קוראה יעסה ככה אם לעולם לו אוי אומרים וכן כמאוד הצועקים מרום למלאכי
 לאלף מצותיו ולשומרי לאוהביו והחסד הכרית שומר ופסע עון נושא להיטיב ומרבה אפים ארך קראת נ והנון רחום .נפשו צרת רואה ואתה

 ישראל לקיל השמע כן הדגה במעי יונה לקול שמעת כאשר כך להם נשבעת אשר השבועה היא זאת .נקראת רחום לאבותינו וגם דור
הזה כיוס ומן לפניך צמתי צומות שלשה לרוחה מצרה והוציאנו ועננו ק-לנו שמע המשכי על כחשה ויושבים הכוכים ליונה המשולים והלא* )ת׳ש( )ח׳ב( (24)



שני תרגום
 אלא )חקושא ארמנא צום הויתא משבחת עלמא כל לבון למעבד אכיל מה ואילף מכאן
 וכןילקתא .קדמך:חא’מךב גבי על כריה למעקד אברהם דאזל יומין תלתא קבל לדמין1י תלתא צמית

 ן1•אבו-ה ךי^חק להון״עקידתיה אלכר לאננקי בנך אימתידנעלין' בכל די ליחדליה_קיימא_ואמךת
 )לטו^א( ל.י1י^זפ1 וישראל כהניילואי דקמו• אימין תלתא קביל ל יומין תלתא צמית וחוב יתו-ן ו?£רוק

 אלהא ואמרתי אקתר’ דענת .הדין א(כ ;ג מן יתון ופרוק ונקבל נעביד ”מלילי ך כל ואמרו סיני
 שאלתי ודהגקב^מץ דיצהק' דאברהם זבותיה הדא בשעתא אלבר לבבקיובליין חילותא/דיק ;זרי
 בית בתרע וקמת תזילכותא לבוימא אסתר יתלבש'ולבשת :אתעכב לא בעותי ומן אסהדר לא

 מלכותא בבית 'דמלכותא כורסיה .על יתיב חוה ומלכא מלכא בית לקביל נרתא מלבאידרא
 ואתגמלת בדרתא מלבתאקיימא אסתר הת מלבא חזא כד וחוח ויהי ב :מלכא תרע'בית קביל ל

 לאסתר מלכא אסתר{אושיט למקטול״ית למיתי דמלכא אספקלטורי ו^קמו;קדמויזחםדא;ו ח^א
 מלכא לה ואמר ויאמר ג :דשרביטא ברישא ומטת 'אסתר וקריבת בידיה ךדהבאדי שךביטא ת2

 אסתר שמעת וכד ותאמר ד לף{ ואתן דמלכי-תא לפלנא דמן בעותיף ומה מלכתא אסתר לף מה
 ישפר מלכא’אין_על אלחין מדעם בעןאמינף אנא ליוז אסתר איתרטטא.ואמרת האליץ בזליא
 {סרהיבר• המן !ת קרון מלכא {אמרויאמר :יה למשתיאדעבדיתילץה דין יומא והמן מלכא ייעול

 יאטריואמר”:אסתר קידת די והמן.לשירותא ואתא/לכא דאסתר יתפתגמא יתיהלמעבד
 לפלגא דמן בעותיף ומה לף ואתן מלכתא אסתר שאלתיף מה דחמרא במישקיא לאסתר סלבא

 .ואמרת מלכתא ענת:מצאתי’אם ח :וביעותי ש^לתי ואמרת’אסתר וחק.וענת :ז ואעבד דמלכותא
 ואי^עליטלכא ורחימין^קדמף {חסדא הנא אשבדזית ואין’מלכאאין^קדמףמלכא;זב> אנת
 ולמחר להון עבייד ת לשירותא והמן מלכא תי”. בעותי _ית’ולמעבד’_ית^אלתי למיתן שפיר

 פתנמא •’לשירותא נתהמן זמינת'אסתיר פתנמין תלתא \ומטול’מלוייךמלכא* איף אעביד'
 למרדכי■ אסתר בין בשליחותא הליך דחוה התך היף/קטל׳ית המן’דחמת אסתר דירעת קדמאה
 מלביהותוביאירמי סינאתא דאעקור מטו{ תנינא פתגמא . לשירותא טזיהמן אזמין ואמרת
 לא ךידי שלטונייא דמכולהון מלתא’ הדא היא י מה ודי{מרמלקא לחמן אחשירוש ביין טנאנא
 עיניהון .ישראל דבית כולהון אסתר' תליתא^אמרת פתנמא • המן אלא לשירותא אסתיר מרית

 מטול לשירודזא יתיה אזמין אלא לחמן’ למקטליה אחשורוש 'מלכא /זן ךאיבעי תליין £נ:י
 ויצא ט :מקדמוי רחמין רבעון מטמיא דיי אבוהון לות .יעזראל^וינתפנין דבית לבחון דנתהפיף

 ולא מלכא בית בתרע מרדכי'יתיב ית המן חמא וכד ושפירילבא חדי ההוא י ביומא המן ק5ונ
 ושדר בעתייה לנוי ועל המן ואתחמם ויתאפק י :חמתא מרדכי על המן ואתמלי מניה’ זע ולא קם

 ויתכל דבנוי ד^תריה'ורבותא .יקרי _ית המן ן1ותני/ה יא/יספר :ולזר^שאתתיה לרחימוי וקרא
 ויאמר יב דמלכיא: ועבדוי רברבניא כל מן לעיל יתיה תטיל מה כל יתיהימלבאירת דרוימם מה
ואוף יתי אלא .עבירת /שירותא/י' מלכא עם מלכתא אסתר זמנית אוף'לא המן ואמר הטן

הכתב -פתשגן
 מז את לעקוד אברהם הלך אשר ימים ג׳ כנגד ימים ג-׳ צמתי ימים.אכל ה׳ או ד׳ לצום הייתי יכולה העולמים רכון לעשות אוכל מה והלאה

 ג< צמתי אותם.וגם ותושיע אביהם יצחק עקידת להם תזכור בצרה בניך יבואו אשר עת בכל כי לו ואמרת שבועה לו ונשבעת לפניך המזבח ע״ג
 אסתר הזאת.ותען הצרה מן והצילם ונשמע נעשה ה׳ דבר אשר כל ויאמרו סיני הר בתחתית לפניך עמדו אשר וישראלים לוים כהניס כנגד ימים

 .תעכנני אל ומכקשתי משאלתי ריקם תשיבני ואל ויעקב יצחק אברהם זכות הזאת נעת נא זכר וכליות לבות בוחן הצבאות אלהי .ותאמר
 בית פתח נכח המלכות בבית מלכותו כסא על יושב המלך>המלך בית נכה הפנימית בחצר המלך בית פתה ותעמוד מלכות לבוש אסתר ותלבש
 את ולהרוג לבוא למלך אשר הטבחים שרי ויקומו .לפניו וחסד חן ותשא בחצר עומדת המלכה אסתר את המלך כראות ויה• )ב( :המלך

 ומה המלכה אסתר לך מה המלך לה ויאמר )ג( :השרביט בראש ותנע אסתר ותקרב בידו אשר הזהב שרביט את לאסתר המלך ויושט אסתר.
 על אס רק מאומה ממך מבקשת אינני ותאמר אסתר חרדה האלה הדברים אסתר וכשמוע ותאמר )ד( :לך וינחן המלכות חצי עד בקשתך

 המלך ויבוא אסתר דבר את לעשות אותו והפצירו המן את קיאו המלך ויאמר )הן :לו עשיתי אשר המשתה אל והמן המלך יבא טוב המלך
 חצי עד בקשתך ומה לך ותנתן המלכה אסתר שאלתך מה היין במשתה לאסתר המלך ויאמר )ו( :אסתר עשתה אשר המשתה אל והמו

 ואם טוב המלך לפניו אם המלך אתה .ותאמר המלכה ענתה מצאתי אום )ח( :ובקשתי שאלתי ותאמר אסתר ותען )ז( :ותעש כמלכות
 ומחר להם אעשה אשר המשתה אל והמן המלך יבוא בקשתי את ולעשות שאלתי את לתת טוב המלך על ואם לפניך ורחמים ומסד חן מצאתי
 היה כי על התך את המן הרג איכה ותרא אסתר ידעה כי המשתה.האהד אל המן את אסתר הזמינה דברים פלשה המלך.ועל כדבר £עשה

 ובין אחשורוש בין קנאה הפילה־ ועוד מלבו השנאה עקור למען השני המשתה. אל המן את אזמין ותאמר מרדכי ובין בינה בשליחות הולך
 אסתר אמרה השלישי .המן אם כי המשתה אל אסתר קראה לא לי אשר השרים מכל אשר הזה הדבר הוא מה המלך יאמר ולמען המן

 ישראל של לבס יתהפך למען המשתה אל אותו אזמין אך המן את להרוג אחשורוש המלך מאת אבקש כי עלי תלויים עיניהם ישראל בית כל
 המלך בית בשער ישב מרדכי את המן וכראות לב וטוב שמח ההוא ביום המן ויצא )ט( :מלפניו רחמים ויבקשו שבשמים אביהם הל ויפנו

 ויספר )יא( :אשתו זרש ואל אוהביו אל ויקרא וישלח ביתו אל ויבוא המן ויתאפק )י( :חמה מרדכי על המן וימלא ממנו זע ולא קם ולא
לא אף המן ויאמר )יב( :המלך וע?די השרים כל מעל נשאו אשי כל ואת המלך גדלו אשר כל ואת בניו ורוב עשרו כבוד את המן להם

הזמינה )ה״ש( )ח״ב( (2)ה



שגי תרגום 25
 שפר״עך לא חןותא.ןקדמי( סליק לא סדין ובל זה אוכ יג :מלבא .עם לד. אזדמנית אנא לבדזר
 .זרש לידי ואמרת ותאשר יד :מלכא בתרע דיתיב יהודאי מרדכי חםי_ית אנא ךי זמן ב;ל

 לא ססייפא אבוי• אברהם מניה דאישתזיב למרמיה תיטל לא בנורא וכלרחימוי אנתתיה
 ן1מ;ה ךא^זיבו• לש;י.קיה תיבול לא במיא י. יצחק'אב! דאשיתדבמניה למקטליה תיבול
 ב_רם • .נביא דניאל דאשתזיבימניה יתיה למרמי ^א'תיבול אריותא בגוב ישראל• ובני משת

 אסנסי לא בדין דעד ..עליתי מרדכי ית למלבאיויצלבוץ אימר ובצפרא אמין חמשין זקיף זנבידי
 פתינמא ישפר ביהדיא מ^תיא לבית מלבא בתרקעילעם מן ואשתזיב .קיסא בצליבת מנתון הד
 ד$זראל לבית קבילת'ריב;א סלי_קת ההוא בליליא לילה :א ן ;לגרמיה בךקיסא£1 המן' קדם’

 וקמו מרומא אקגלי בל ךאתנךד,י• ועדן_עד גדין קל1היך מרי״עלמא מקדם לרקיעא/אשתמעת
 ו^זלו״קדם אהיבנשיו בכן הא י חרוב .עלם למהר דלמאיאתאזמנא לאלין’אלין סתבהליןואמרין

 וק ךם?ין מדת ענת; שמע $ןנא די גדיין _קל' דין מה להון ואמר רבון_עלמא ^לימא^נא ;זרי
 ;דרת קטילוךנל למך.וי: לאןךמנו• ישראל ד־בית רביא _קל אלהן שמע אנת גדיין אמרת'לא_קל

 בימומתא לבזעןת ואמר עמיה על וטיבו _עלמא_רחמין מרי אתמלי _יד’מן רשהנא המן
 г: שגיש;ו נחת:ו שגישהא על ממנא ךי 'למלאבא ופקיד ישראל בית לביש״על דאתחתמא

 לשמשיספרא ואמר אפיין ;סיס בצפרא ואקךיס’ש1ךאחשוך דמלכא שינתיה _ית ונדד אחישורוש
 עלם .ימות וימן ומדי לפרס די מליביא לבל דארע ימה יומיא פתגמי דכרניא ספרא לאייתאה

 יהוד• ולא ספרא פצימי מתפך_ית הוה ותר׳ש בנתן על מרדכי דחוי’מת ית ספרא שמשי דדא וכד
 מן מלא מתקרין והוו מאליהם פצימיא ואתגוללו מרי/עלמא רעואמן^קדם והוא למקרי צבי

 ל2 מלדבי דחוי דברגיא בספר דבתיב מה וחמי• מסתכל והוי טצא’ ב :מילבא פצימיא^קדם גו
 למלכא למקטל ידיהון לאושטא ך;עון ך־מלכא רישי נטרי דמלכא שלטוני’תרין ותרש כגתנא
 מלתא'ואמרו הדין מטול למרדכי .יקרא/רבותא אתעביד’ מלבא'מה .ואמר ,יאמר ג :ש1אחשוך
 מןבדךתא'והםן מלכא ויאפר'ואמרי ד :מדעם עמיה אתעבייד משיוטשנויילא ךמלכא עולימוי

 ויאשרו ה :דאתקיןליה עליזקיפא יתמרדכי למלבאלמצלב למימר’בר;יתא לדרתיביתמלכא על

 ואמר המן ועל ויבא ו‘ייעול: מלבא ואמר בדרא המן.קאיש' הא לותיה' י דמלבא עולימי ואמרו
 דמלכא מאןבכליעבדוי המןבלביה ותשיב ביקריה צבי די/זלכא לגברא מהילועבד מלבא ליה

 גברא למלכא' המן ואמר •יאש/עגי’ ז :מני יתיר למערך•/קרא מלבא חתרעי ולמאן כותי בקיר
 הוה די וסו-סיא מלכא ביה לביש .הוה די דמלבותא’ניתון'לבושא’יביא ח י: צבי'מקריח מלבא ךי

 עלידוי ויסוסיא לבושא ו?תנון ’ט/נתי :ברישיה דמלבותא כתלא ואהיהב ךכיביעלוימלכא
 יתהה.עלדוא.רכבינ'ין צביב;קריה מלכא י״תיגכראדי דמלכאיוילבשון שליטי מן ךנבראפרתונאי

צבי מלכא די לגברא' יתעביד ?דין ואמרין קדמוי7ויהון'מבריזין' דקרו^א באילקק סוק;א

הכתב פתשגן
 כל לפני הפלה לא זה וכל )יג( :המל* עם לה קרוא אני נמהר וגס אותי אם כי עשתה אשר המשתה אל המלך עם המלכה אסתר הזמינה

 לא כאש אוהביו וכל אשתו זמש לו ותאמר )יד( :כמלך בשפר יושב היהודי מרדכי את רואה אני אשר עת בכל כעיני עוב ואיננו שמחה
 ובני משה מהם נצולו כי לנערו תוכל לא במים אביו יצחק ממנו נמלט כי להרגו תוכל לא כחרב אביו אברהם ממנו הוצל כי להפילו סוכל

 כי עליו מרדכי את ויתלו למלך אמור ובבקר אמה המשים גבוה פן יעשו אך דניאל ממנו נושע כי להשליכו תוכל לא אריות בבור ישראל
 כלידת )א( :הפן לו זיעש המן לפני הדבר וייטב שמה כמשתה X) המלך עם בוא כן ואחרי ונמלט ען בתליית מהם אחד נסה לא הנה מד

 מבוהלים ויקומו מרום מלאכי כל שהתנודדו עד ועזים גדיים כקול העולמים אדון לפני ונשמעה לרקיע ישראל בני נערי צעהת עלתה ההוא
 כגדיים קול ומה אליהם ויאמר עולמים צור ויען העולמים אדון לפני וילכו התקבצו אז חרוב העולם להיות הקן בא אולי לזה זה ויאמרו

 המן דבר על לטבח המוכנים ישראל בני נערי קול אש כי שומע אתה גדיים קול לא אמרה וכן הרחמים מדת ענתה שומע אני אשר האלה
 המלאכים את ויצו ישראל בית על לרעה נחתם אשר כחותם לקרוע ויאמר עמו על וטוב רחמים העולמים אדון נתמלא מיד הרשע.

 הסופר לשמשי ויאמר זועפים ופניו בבקר וישכם אהשורוש כמלך שנת ותרד אאשורוש את ויבהילו וירדו הנהלה ועל המהומה על הממונים
 על מרדכי הגיד אשר את השופר שמשי וכראות • קדם מימי ופרש מדי למלכי שקרה מה ולדעת הימים דברי הזכרונות ספר אס להביא
 תוך אשר הדברים ונקראו מעליהן הדלתות התגוללו האדונים אדוני וברצון .לקראן חפן היה ולא הספר דלתות מהפך היה ותרש בגתנא

 המלך סריסי שני ותרש בגחנא על מרדכי הגיד אן□ הזכרונות בספר שכתוב מה ורואה מתבונן והיה וימצא )ב( :המלך לפני הדלתות
 ויאמרו הזה כדבי על למרדכי וגדולה יקר לעשה מה המלך ויאמר )ג( :אחשורוש המלך את להרוג יד לשלוח נקשו אשר המלך ראש משומרי

 מרדכי את לתלות למלך לאמר החיצונה המלך בית לחצר בא והמן בחצר מי המלך ויאטר )ד( דבר: עמו נעשה לא משרתיו ממלך נפה
 מה המלך לו ויאמר המן ויבוא )ו( :יבוא כמלך ויאמר בחצר עומד המן הנה אליו המלך נערי ויאמרו )ה( :לו הכין אשר הען טל

 ויאמר )ז( :ממני יותר יקר לעשות המלך יחפון ולמי כמוני יקר המלך עבדי בכל מי בלבו המן ויחשוב ביקרו חפן המלך א% באיש לעשות
 נתן ואשר המלך עליו רכב אשר וסוס המלך בו לבש אשר מלכות לבוש יביאו )ח( :ביקרו חפן המלך אשר איש למלך המן ויאמר וימן
 על והרכיבוהו ביקרו חפן המלך אשר האיש את והלבישו הפרתמים המלך משרי איש יד על והסוס הלבוש ונתון )ט( :בראשו מלכות כתר

כנה ויאבנר בלה ויחשוש המן את וירא המלך התבונן ביקרו.אז מפן כמלך אשר לאיש יעשה ככה ויאמרו לפניו וקראו העיר ברחוב מוס כמן )ת״ש( )ח״ב( (26)



и יד שגי תרגום
 חילופי .ונשליך בעי למקשלי המן ואמר בלפיד» וחשב המן ?ת וחזא מלכא אסתכל בכן ב;קריה

 מתמן וסב דמלכא ג^זי לבית .ועול סרהיב לחמן מלכא ואמר י'מאמר :בחזוא חזית די קמא ^עי
 טבין כאיפגין דמטקס;פתינן טבא שיראה’)לבושא מתמן טביןוסב דארגוונא כםויא’לן חד

 מתמן וסב ורוחא' רוחא לכל ’ךדהבא/רמונא וזגא’ך?דיה קרנתיד! בארבע ותק׳ין ימךגליון
 _קדמאהךקמית’ביומא ומדינתא קריין’לימן דאףתיאיווליתיר. מא1קד1ם רבאידדהבא בלילא

 רדינין ותרין מדינתא ’כוש מן ביתיות ךא?יתו-ן דילי ושרייאנא ספסירא מתמן וסב פמלכותא
 לאוריא ופוק אפרקי ממדינת יתיןלי לבושאךמלכותאךמרגליאתאךאייתיאון דילבושיהון

 רכיבית י1ךי_על שפרגז שמיה די דאותיתא ברישיד. דקאים דמלכא סוסיא מת^ן וךבר ךמלכא
 ותעביד תיזיל ילך דאמרית’ /רבותא .;קרא מאני ואלין * במלכותא’ךקמית קדמאה ?יומא

 להלין מרדכי ושמהון בירתא בשושן סגיאין ווזוךאין אית למלבא ואמרי המן עני למךדכי
 " דילי עלתרעא דיתיב מלכא טבתאעל אמר די והודאי למרךכי’מלכא(1 ליה’אמר איזיל מלהון

 ופומיד\אםתליף אתהשבא .ועינוי אשתני .וזי״יה י5_על באיש סגיא הדין' פתנמא ?ת המן שמע ד3ן
 למלכא ואמר המן עני • נקשן' לדא וארכופתיהילא אשתריין חרצית' וקטרי אשתגישו ורעיוינוי

 •יעני לי אמר מרךביאת אנא/דעעלהידין ולית מנלמא מרדיידאית אינון מלכאינפישין מרי
 סלכא למלכאמרי !אמר המן עני דיילי. בתרע דיתיב מרדכי אמריתיעל הלא לחמן מלכאיואמר

 להמן ואמר מלכא •/עני ?י אמר’ את תרעא הידין’על אנא/ידע דמלכאולית תרעי אינון נפישין
 גברא למלכא ואמר המן עני •’מילבא בית ועד נשיא תרעאידעלין"מבית .על לך אמרית הלא

 לא ;קרא והך־ין* ליד» .יתיהיבון בספא כפרי אלפין עסרא דאבהתי דיליוסנאה’ ההואיסנאה
 אנא ?יתיך כל ועל הבליה זיל' כספא ככרי אלפין עסרא לחמן ואמר מלכא עני ליה. יתעביד
 ירהטון דאית*לי בנין ואמרלמלכאעקרא המן •עני מניד. .יתמנע לא והדין;קרא ליה □שליט

 את לחמן מלכא.ואמר עני •ליה ייתעביד לא’ .יקרא .והדין כורסיאידידך( ’ק’בתי’סוסיא ^קדם
 נבר למלכא המךואמר עני • מניה יתמנע לא ;קרא והדין למרדכי ?הון _עבךין ואתתך ובנך

 *.עני ליה. ;קראלא/יתעבד .חרא.והדין רקתקא איו״על הדא מדינתא יתיהעל מני הוא הדיוט
 ישתמעון רבשתא ומא מלכותיה .וכל קתיה משליט ומחוזיךאנא מדינן להען_על ואמר מלבא

 מךינתא ככל אזיל* וטבעך טבעי למלכא ואמר המן* עני .מניה .?תמנע לא ;קרא ן והד׳ ליה
 ואמר מלכא עניז. ליה ותעביד לא יקרא והדין עלמא בכל מדינתא( בכל’) .יזיל וטבעית טבעך
 בבל *?יזיל ובבעיה טבעי קטלא ’מן’ךמלכא ךישי’ושזיב’על*מלכא’אמרטבעא .די גברא להסן

 פרודתקינןואיגרתא למלבא’.עניהמןואמר מניה• והדין;קרא.לא.יתמנע מדי;תא( בכל’) עלמא
 ותעביד’היך והדין;קרא ‘)ךתבטלון( לאובדא_יתעמיהדמרדכי מלכא’אשתדראלכלמדינת

 לא .יקרא הדין וכל’ל;תו*ן’מבט שדריתיאנא ךתקיגןךי*1ופר איגרן להמן ואמר ענימל^א’. ליה
תבטילפת^מא בעגלאלא בעגלא המן ליתה^ן’ ואמר ביהמלכא נזף תגינות .ותמנעמניד.

הכתב פתשגן
 ולכוש עוב ארגמן כסות מפס וקח המלך גנזי אל וכוא מהר להמן המלך ויאמר )י( :נחלומי ראיתי כאשר תחתי ולמלוך להרגני הפן המן

 גדול זהב כתר מפס וקח .ופנה פנה לכל ורמון זהב פעמון קרנותיו בארכע ותלויים ומרגליות טוכות כאכניש ומסוכן מרוקם טוב פניה
 רכידי ופני כוש ממדינת לי אותם הכיאו אשר ושריוני כוכעי משם וקח למלכותי כראשון כיוס מוקדוניא מדינת מעיר לי אותו הניחו אפר

 האורות כראש היושב המלך סוס וקח המלך סוסי לאורות וצא תרשיש ממדינת לי אותם הכיאו ואשר מלכות לוכשי יענדום אשר מרגליות
 למרדכי.ויען ותעשה תלך לך אמרתי אשר וגדולה יקר כלי ואלה .מלכותי כסא על כשכתי כראשון כיום עליו רככתי אשר ששמושפרגז

 המלך על טוב דכר אשר היהודי למרדכי המלך לו אמר אלך. מהם לאיזה מרדכי ושמם ככירה כשושן יש יהודים הרכה למלך ויאמר כמן
 חלציו וקשרי נכהלו ומחשבותיו נלכטו ושפתיו כהו ועיניו נשתנו ופניו מאד כעיניו רע האלה הדכריס את וכשמועהמן כימי. בשער היושב
 ויען לי אומר אתה מרדכי איזה על יודע ואיני כעולם יש מרדכי הרכה המלך אדוני למלך ויאמר המן ויען לזו זו דופקות וכרכיו הותרו
 ואיני המלך בכית יש רכים שערים המלך אדוני למלך ויאמר המן ויען המלך. כשער היושב מרדכי על לך אמרתי הלא להמן ויאמר כמלך
 ויאמר המן המלך.ויען כית עד הנשים מכית ככא השער על לן אמרתי הלא להמן ויאמר המלך ויען לי אומר אתה שער איזה אל יודע
 לו ותן לך להמן ויאמר המלך ויען הזה הככוד לו יעשה ואל לו ינתנו כסף ככרי אלפים עשרת הוא אכותי ואויב אויכי ההוא האיש למלך

 סוסיך לפני ירוצו לי יש כניס עפרה למלך ויאמר המן ויען ממנו ימנע אל הזה והככוד כיתך על אפהידהו ואני ככף ככרי אלפים העשרת
 ויאמר המן ויען ממנו ימנע אל הזה והככוד למרדכי עכדיס תהיו ואשתך ובניך אהה להמן ויאמר המלך ויען לו יעשה לא הזה והככוד

 המדינות על להמן ויאמר המלך ויען .הזה הככוד לו יעשה ואל אחד מחוז על או אמת מדינה על הפהידהו הוא הארן מדלת איש למלך
 ככל הולך ושמעך שמעי למלך ויאמר המן ויען ממנו ימנע אל הזה והכנוד לו ישמעו והינשה הים מנכות וכל אמשילהו המחוזות ועל

 המלך על טוב דני אשר איש להמן ויאמר המלך ויען .לו יעשה לא הזה והככוד העולם וככל המדינות ככל ילך ושמעו שמעך המדינות
 כפיים למילך ויאמר המן ויען .ממנו ימנע אל הזה והככוד העולם וככל המדינות ככל ילך ושמעו שמעי רעה מהרכ המלך ראם וימלט

 להנון ויאמר ויען'המלך .לו יעשה לא הזה והככוד האלה והאגרות הספרים וישונו מרדכי עם את לאכד המלך מדינות ככל שולחו ואגרות
אל ומהר היש המן המן לו ויאמר שנית המלך נו ויגער ממנו. ימנע אל הזה הככוד וכל אותם מכטל אנו שלחתי אשר והאגרות הספרים הפל )ח״ש( )ח׳ב( (27)



שני תרגום 2э׳
 מלוי .וכל מלכא קדם מתקבלין. לא י1ךש;עאדפחגם המן חזא וכד ויקח יא :דאמרית מה כל מן
 כד רישיה והפי אכיל כד פשיטא ולא זיח מ1ק’בפי§א כד דמלכא גנזי לבי קל שתמ;נין’מ לא

 ?בזעין 1הי1)טע’כד;ו מטמטם1" לביה וכד מסתליף פו-^יח וכד מהשכן .עינוי וכד ן’מךטש אודנוי
 ךאייתיאל• ז־מלכא לבישא מתמן ו-נפיב נקשן לדא' דא וארכו-בתיה משתריין חרציה קטירי וכד

 ו-נפק .דאו^פקיד 'כמדעם מינימלכותא מהמן'כל מסיבי במלכותא דיקם _קךמאח בימא יהיה
 כיה למתלין אוריא בריש דקאי ם;סיא’מתמן ונסיב דמלכא לאוריא מבח'ל/רעל’מתמןכר
 י1.קטר ומתקטרין כתפוי עלי טען טלכו-תא מני וכל ךסוסיא ואהדיבריפניה דדהבא מהטפין
 יץחק אברהם ביר מרדכיצדיקא לך קו־ם’ליד: אםר1>נגי צד;קא מרדכי ואזל/וקסיעל’חלז;יי ומחלזין

 דילי נגזי מבית לאעלא אמרית די כפפא ככרי אלפי’ לעפרא וקטמך סקך לף ויעקב.קדים
 עדן קבל די ךבשכרא אבולן מן.קדם ך־יימין ךאיתיכון קדם1 מין אתקבלין ולא ך־מלכא עד לבי

 לך קום ןהשתא דבבילון בקלי מיד .יתב־ון ופרק ן1תכ1צל מקבלי הוא מצליין.קדמוי דאתון
 . ךמלכותא פקי_א על וךכיב דמלכותא לבושא קטמך'ולביש ומן סקך צד־יקאימן מרדכי

 ואיכול הדא £קה ריך1ךביתעמלקא ךקא1 בר רשיעא המן לחמן ליה ואמר צתקא’מרךכי קני
 נאמר המן קני . ץליבא על יתי •צלוב1 יתי אפיק כן ובתר1 ’דמרירן מיא ואשתי דגידין לחטאי

 צליבא לבון מתעפדין רקךכין נסין יומיכון מן טבא ברזקעא מרדכ^צדיקא לך קום למרדכי
 לבושאידמלכוקאו-רכיב לביש 1םךדכי לך )קום השתא יתיד\• אתקינת לבישתי דאתקינית
 יומין ר>לתא ךאיתא מן לחמן ואמר מרךכי •קני תבטל לאי דמלכא ופתגמוי דמלכותא עלסופיא

 לבי קל הדין פאנמא המן_ית שמע דמלכא.'כד סופיא על .רכיב היכדין בצומא ותלתא?י£ון
 ואלביש יתיך, ואפהי ;תיה ומשח טבין ומשהנין מיניבופמין כיל מתימן ואפיק גנזיד־מלכא

 דשךרת יתיהמןקעודתא מלכותא«ו.אוכיל תקוני בכל שפיר יתיה ותקין דמלכותא ;תיחלבושא
 עפךין מלכא בית מן ליה אשתךרא דמלכותא סוכדא על דרכיב מלבתא^ן^קדם אפתר ?יד׳

 )דמכריזין( בסמליהון דדהבא ובוזא בימיניהון דדהבא בהירי?כפין אלפקעולימוי ושבקא
 וכד . ןתעביד?גבראךמלכאצביביקריה ואמריןכדין’צדיקא קדםמרדכיזואזלין. ומשבחין

 ךי דמלכא לגברא יתעבד היכדיין ואמרין ומעניין שמאליה ומן ימיניה ימן אזלו ישראל’ ביתי י חזון
 ד־לביש דאבוהא י1אח בר מרדכי _ית _והזית אפתר _ו.אךיקת בייקריה• צבי’.'וארעא שקיא קרא

 וישבחת אודיאת .וךכיב_עלסוםיאדמלכותא ברישיה יהיב וכתראדמלכותא לבושיאדמלכותא
 עלירישיה ;היב וקיטמא גושמא _על פקא מרדכי ;חייב כד •’הדין פורקנא עלי ז־שמיא ליאלהא

 אתקי״ים ליה.עלך ואמרת קנתה אהוידאבו-הא בר דחזיתיהלמרךכי שעתא ובהא מעקין’לקני
 יתרן למותבא רוחא לטכיכי’קי_קלתא ומן מפכינא מעפרא מקים קךישי’ךכתיב'בכתיבי בתבא

 לחדותא’ דיירי פפידא ואמרהפכתא שבה מרדכי ואוף • ;תזן מהפין שליטי;יןוכוךםיה.יקרא עם
ת2’ולאהדית עליפרוקי’ ?י יתך אשבח תא•’דםלכ לבושא ישת;תי’ואלב קברתפקאךזני'

הכתב פתשגן
 ולא קומה ככפיפה המלך גנזי אל 6כ המל־ לפני טמנדם אינם דבריו כי הים» המן וכראות ויקה )יא( דברת: אשר מכל יאפלדכר

 זו דושקות וכרכיו מותרים חלציו וקשרי מכוקעים כמעיו אתוס כלכו נלכטות כשפתיו כהות כעיניו נכקעות כאזניו ראש וחסוי וכאכל בזקיפה
 כפכוהלוילו משה ויצא צווה כאשר מלכות כלי כל משה ויקח למלכותו קם אשר הראשון כיום אותו הכיאו אשר מלכות לכוש משם ויקח .לזו
 כלי כל לככול שכמו ויט כרכנו ויאהזהו זהכ רכיד כו תלוי הים ואשר האורוה כראש היה אשר הסוס משה ויקח המלך כוסי אורות אל

 שקך ויעקב יצחק אכרהם כן הצדיק מרדכי לך קוס לו ויאמר ויטו הצדיק מרדכי לפני ויעמוד וילך מדיו שולי וירם קשריו ויאסור המלכות
 אכיכס לפני אכוכים שישנה מפני קוכלו ולא המלך גנזי כיה אל גנזי מכית להכיא אמרתי אשר כסף ככרי אלפים לעשרת הקדימו ואפרו

 ומאפרך משקך הצדיק מרדכי נא קום ועתה .מאויביכם אתכם ומושיע תפלתכם מקכל הוא אליו מתפללים אהם אשר עת וככל שכשמים
 לענה לחם ואוכל זעיר לי כתר עמלק ממשפחת כרשע המן להמן ויאמר הצדיק מרדכי .ויען המלך סוס על ורככ מלכות לכוש אותך ואלכש
 אכותיכם למימי טוכ זרע בן הצדיק מרדכי לך קום למרדכי ויאט־ המן ויען .הען על אותי ותתלה תוציאני כן ואחרי רוש מי ואשתה

 מלכות לכיש אותך והלכש הצדיק מרדכי נא קום עתה .ככינוהיו לרעתי הכינותי אשר הען ועצומים גדולים ומופתים אותות לכם נעשו
 .המלך סוס על ירכב איככה לילות ושלשה ימים שלשה כתענית היושב להמן ויאמר מרדכי יופר.ויען לא המלך ודכר המלך סוס על ורכב

 לכוש אותו וילכש אותו וירח! אותו וימשח המשחה ושמן כשמים מיני כל משם ויוציא המלך גנזי אל כא האלה הדכריס את המן וכשמוע
 מטת לו שילח המלך סוס על ירכב וטרם המלכה אשהר לו שלחה אשר הסעודה מן אותו והאכיל מלכים כעדי היטב אותו ויעדה מלכות
 ואומטם הצדיק מרדכי לפני והולכים ומהללים קוראים וכיו כשמאלס זהב וגכיע כימינה זהב וכוס כהורים נערים אלף ועשרים שכעה המלך

 כמלך השר לאיש יעשה ככה ויאמרו ויענו וכשמאלו כימינו הלכו מרדכי את ישראל כני וכראות .כיקרו הפן המלך אשר לאיש יעשה ככה
 מלכות סוס על ורוכב כרחשו מלכות וכתר מלכות כלכוש לכוש אכיה אחי כן מרדכי את ותרא אסתר כיקרו.ותכט הפן וארן שמיש הכורא
 .ראשו על ואפר כשרו על שק לכוש אותו ראתה אשר אחרי צרתו כעת אוהו ענה ואשר הזאת התשועה על השמים אלהי את וההלל ותשכח

 מאשפות דל מעפר מקים הקודש ככהכי שכתוב מה נתקיים עליך לו ותאמר ענתה אביה אחי כן מרדכי את אסתר ראתה אשר הזאת וכעת
מלכות לכוש והלבישני לי למחול מספדי הפכת ויאמר והודיה שבח נתן מרדכי וגם ינחילם כבוד יכסא נדיכים עם להושיט אניון ירים אודך )ח׳ש( )ח״ש( (28)



29 טו שני תרגום
 והמן וברבוסגיאה מקר מלכא בית להרע מרדכי חזר ובכן •וישב יב ?גלי: דבבי כ^לי לבהו?(

 אךבעאומנו_וןה'פרא ז־המן בידוי הוה יבההיאשזגהא מכפיה ורישיה אבל אחחסףואזילילביתיה
 קדמוי מכריז ברוזאדהוה לסומא’נגיד דחוה' גולייר דאסחייתיה ובמא למרדכי ךס$ריה

 וליל אנתתיה לזך'^ המן ותני ויספר יג \ מקרית צבי דמלבא לגברא יתעביד כדץ ואמר
 דהוון מן.קדמיתא שנדעלך לא חבימוי.וזרש״אנתתיה ליה ואמרין מהז־יארעיתיה כל ךחימויית

 י/מלכא(1למל דלא^מעו הגל הגזריה מייישאל חנניה בבל במדינתי להודאין גוברין סלתא
 אלא בהון הוה לא ומומא דנו-ראזתא’בי1שלה מן ונפקו• דנוריא לאתונא יתו-ן שדא ך?בו-כךג.צר

 מי^אלו״עזריה חננך ואתון קורציהון ךאקלו למאן’ואפקיד מגויאתונא ךנורא לי^נא פק4
 עובדוי האינון דנובמא ן1בניה מן מרדכי איתוי ’איין והשתא .יקיךתא נורא אתון מן פלטון
 תקום: *ולא תפל מפל לאתיכולליהארי י1קדמז למפל שרית ךאית היך מךון לחד דטיין

 די למשקיא’ המן :ת למתיא וסרהי׳בו• קריבוזךמלבא ושלטוגוי ?גמיה’טמללין סינון ד1ע עודם יד
 מלכא ואמר’ויאטי .•ב מלכתא אסתר טתי£ם:למ והמן מלבא הגל ויבא א ן :אקתר ?גבדת

 בעותיך ומה לך ויתלהיב מלבתא אסתר שאלתך מה דוזמרא בבקטקי נינא:ת ביומא אוף לאסתר
 הסדא אשכחית אין '.ואמרת מלכתא אסתר ’הגנת ותעו ג :וית?גביד ךמלכותא פלגות דמין

 אדום כי ד בבעותי*: ועמי בשאלתי נפשי לי תתיהב שפיר מלבא על .ואין מלכא 'כןדמך גתזמין
 שתקא אזדבנא לעבדיןיולאמהן ואלו ולמובדא ?למתקטלא למשציא ’ועמי אנא אזדבנית

 אחשורוש מלכא ואמר’ 'ויאטו־ יה :בטננא*ךמלבא שוי דמילכיא דבביה בעיל ארוםלית' הוינא
 "למעבד ?ביה דהשיב גברא יודן מן ובר ךן1מן*י לאסתר*מלכתא תורגמניה ואמר לתורגמניה

 אתקריישימיה ולמה הדין משא המן ךבבא ומגיל בישא גברא ואיזרתיאסתר' ותאטי ו :'כדיין
 למקטל בעי ?הוא כולא בנידמרי דיהודאיידאתקרון באומתהון ידיה לממטט מגא מן הא המן
 דחמרא משקיא מן בחימתיה ומלכא^ם‘והמלך ז :ומלכתא מלכא’קדםדמן'’איתזהנ והמן יתון
 נהת/והמן/קש ולא מניה דתגוחהמתיה טמן אילנין כןדמוי' מקצציךדוסוון ביתן לגינת ועל

 :מן^קד^מלכא בישתא .?גלוי שלימת אדום דחזא מטו? מלכתא אסתר נפישיהימן .על למבעי
 ךמי_על?גךסא המן ית וחמי מסתכל זיחמרא משקיא לבית ביתינא מגינת וזב ומלבא והמלך ח

 בעית את בטרקלונא מלבתאיעמי !ת אוף*למכב'ש ואמר?ליהימלבא ןתייאעלה אסתר דהות
 'סךיס;א מן חדי חרבונה ואמר ייאמר ט :חפ;ין הריין דיהמן ואפוי דמלכא פומא מן נפק פיתגמא

 הוהבעצתא המן ידעם מטול לטבי ךכיר הדא על אלא חךבוינהידביר"לבישתא מלכאיוהא קדם:ז
 א]ל מתיה המפעלי _על חמא^שלימתיבישתא וכד למרדכי צליבא' למעבד נסיבןעצתא( די

 מינך מלכותא י וףסביית נקטול המן בעי מליכא לך למלבא*אוןש ליה ואמר לגרמיה הוא אוף
 והא מלכא’ .על דמליליטבתא למרדכי המן דעביד צליבא ית וחזי שידר לי מיהימנת לא ואם

מרידכי ועל* י♦1יתיה.על' צלוב למרדכי ואמרי מלכא אמין<עני חמשיין דומיה' בביתייה כןאים
 הכתב פתשגן

 אל וילך ונכלם נהכייש והמן .רכה וגדולה כיקר המלך שער אל מרדכי וישב )יכ( :עלי אויכי לכ את שמתת ולא תשועהי על ה׳ אודך
 אשר החכל כו אוהו רחן אשר האגן מרדכי את כו גלח אשר התער אומנות כלי ארכעה המן כידי היה ההיא וכעת .ראש וחסוי אכל כימו

 לזרש המן ויכשר )יג( :כיקיו חפן המלך אשר לאיש יעשה ככה ואומר לפניו קורא היה כס אשר החצוצרות וכלי השוס את מושך היה כו
 אנשים שלשה ככל כמדינת שהיו קדם מימי שמעת לא אס ידעת הלא אשתו וזרש חכמיו לו ויאמרו קרהו אשי כל את אוהכיו ולכל אשתו

 ומום אש מנכת ויצאו האש ככשן תוך אל אותם השליך נכוכדנצר המלך דכר את שמעו לא אשר על כי .ועזריה מישאל חנניה והם יהודים
 האש כבשן מתוך פליטים כאו ועזריה מישאל וחנניה אותם הלשינו אשר האנשים את ותשרוף הככשן מתוך אש לשון יצאה אך כס היה לא

 תפול נפוג כי לו תוכל לא לפניו לנפול החלות כאשר מהם לאחד דומים מעשיו האלה האנשים מכני אחד מרדכי יש אם ופתה הכוער.
 המלך ויבוא )א( :אכתר עשתה אשר המשתה אל המן את להכיא ויכהילו הגיעו המלך וסריסי עמו מדכרים עורם )יד( :תקום ולא

 עד כקשתך ומה לך ותנתן המלכה אסתר שאלתך מה היין כמשתה השני כיוס גם לאסתר המלך ויאמר )כ( :המלכה אסתר עם לשתות והמן
 ועמי בשאלתי נפשי לי תנתן טוכ כמלך על ואם המלך לפניך ורחמים הן מצאתי אם ותאמר כמלכה אסתר ותען )ג( :ותעש מלכות חצי

 :המ׳לך כנזק שוה המלך אויב אין כי החרשתי נמכרנו ולשפחות לעכדים ואלו ולאכד להרוג להשמיד ועמי אני נמכרנו כי )ד( :כבקשתי
 ותאמר )ו( :כן לעשות לכו מלאו אשר האיש זה הוא מי וכן זה הוא מי המלכה לאסתר המלין ויאמר למלין אחשורוש המלך ויאמר )ה(

 והוא מלחי כני נקראו אשר יהודי כעס ידו לשלוח מכקש הוא הנה מן( )הא המן כמו נקיא ולמה הזה הרע המן ואויכ צר איש אסתר
 עצי לפניו כורתי» ויהיו הכיתן גנת אל ויכוא היין ממשתה כחמתו קם והמלך )ז( :והמלכה המלך מלפני נכעת והמן .אותם להרוג בקש

 מאת היעה אליו כלתה כי ראה כי המלכה מאסתר נפשו על לבקש עמד והמן . שככה ולא ממנו חמתו חשוך בהם אשר טובים סירות
 לו ויאמר עליה יושבת אסתר אשי המטה על נופל המן את ויתבונן וראה היין משתה ביס אל הכיתן מגנת שב והמלך )ח( המלך:

 לפני הסייסים מן אחד חרכונה ויאמר )ט( :חפו המן ופני המלך מפי הדכריצא מכקש אתה בכית עמי המלכה את לככוש הגס המלך
 הרעה כלתה כי ובראותו למרדכי הען לעשות לקח אשר בעצתו היה המן עם הוא כי לטוכ זכור זאת על אך לרע זכור חרבונה והנה המלך

 ויאה שלח לי מאמין אהה אין ואם ממך מלכותך ולקחת להרוג המן כקש המלך לך גם למלך ויאמר בעצמו הוא גס הלך ביתו ועל המן על
סלוהו למרדכי ויאמר המלך ויען אמה המסיס גבוה כביתו עומד הוא והנה המלך על טוב דכר אשר על למרדכי המן משה אשר הטן אש עליו )ת״ש( ב( לחי (29)



שגי תרגום 80
 ךבביי עלי;ב אף תברא ארחתיזה .;י ^קדם מן ר^י כד .קדי׳שי בכתבי דבתיב מה אתקעם
 ית ןסב .אזיל קום מיקטול $כ?כא שזיב די ;הודאי למרדכי 'ואמר מלכא עני * זנמיה יתמבון

 .ודון ?נפישהה ךאתקין צליבא ;תיה_על ב1וץל דיהודאי מ^קניהון בישא דבבא מגיל המן
 תסב:ת מלכא שעתאנפקמךדכימן בהא באפיך. ביהחיךךשפיר עביד;יוזיהדיניןבישין_ו

 בישא דבבא; וב^יל סנאיה המן אי'תאלך.עמי להמן ואמר מרדכי עני בית"מלכא הרע מן המן
 כש;עא המן ;זני וייחלו י ;לגו־מך אסקינתא ךי ציליבא יתך'_על דיהודאי/נצלוב ן1ומעי_קנה )דידה
 לא צי^קא מריבי מינך ביבעו ץליבא _על ;תי .יתקון לא _עד צדיקא/קדם למרדכי ואמר

 מדיגתא {רברבגי ;תו־ן פ;ית9 לא עלמא גברי • הדיייטין לגברין דצליבק כהדין תצליביני'
 המן ואנא מז־ינן/ סנ-ווזי'אבהיילית ובמלל פומי במימר מלבין ארגישית 'קדמי א^תעבית

 מה חיך ליי תעביד דלא מינך אנא 'זיוע • למלכא אבא מתקרי והווז שמי הוה ךמ?כא פת&גר
 £ביד קןרדכי את . סב אבא כאנג ווךהבלני תקטלני ולא יקךי _על חום לך4לנ\עב דלטיבית

 דאגג פנאתא לי תדבר לא .’ן.קטוליגפש1בכ דליית במא תקטלני לא נפש כקט$ טיבותך' חיך
 אבא >ונקם;'.עשו ד;טר במא לי ת.נטר ]לא בלבך .דבבו• כבעיל לי תקני ולא' ד_עמלק וקנאתא

 למך.מיזב־תן .עיני .;גברו'?:מא כד לאבהתך ךאהעבידו כמא רברבקאתעבידוילך’םין'4
 זרש ומן מ^תזימי .עלךעיצתא ;סיבית רי יעל מיןיכןדםך למפתח ;כיל ;ופומיליתלאנא אפך

 אבא מלק ב;• בפרי_ע שמי תמחי לא צתקא מרךכיזמךי ם_על'נפשי’מעךחו בבעו■ אתתי.
 ביה די רןעדיבסייפיחדמלכא רישי ;תי קטול בעי’ את די וחיך‘ תצלוב לא צליבא וסיבותי״על

 וכדחזא .אותיהיליה מרדכי אלבין ולא ובכי צוח המן שרי .דמדינתא כלירברבנוי מתקטלין
 וכן’ כתיב .ביתנא נינת בקציעות נ$שיה ובכיתא״על נט^אי^יא מלויי דלאמשתמעין המן

 לכצליביעל בעי המדתא דבר בראשית יומי מן ?:תלית יך שתיל;א וכל אילנ;א לי אמראציתו
 נופנאאמר.עדרישיה ן.;עצו.עצהמןךרומיהחקשקאמין?צפןלוב׳המן1קיסאאתכנשובולה

 אמר אידית! .תיסוהין חמר ךכיני')סבין מךומת ברישי תצטליב יכלא י אנא ולית אנא קוצרא
 זיתא ותה. אדם לבש ומני לבכורי נסבין .דמיני ברישי דיצטליב לא;כילנא ?צטליביברישי

 ךזיאברא;תי חבים למנרתא משחא נסכין ז־מיגי בךישילא;כילנא'ךיצטליבברישי אמרייצטלב
 ידעין נטורי תקלא^ם אמרי .'ברישיה דיץםליב חרינא יסב נב;א דעובז־יה 'שטרא למפרע
 דאת יודון.^קדמך מלמא כל דעמלק בריה בר דאגג בריח בר רשיעא המן דהוא א;שא כל'בני

 קודשא מתיב איבהתא• ית דפריקתא במא במא למפרק יאה ולך מינך בר וליית אליהא הוא
 לבמקתא ברישךדאר!זוגא דלא:ץטליב בעצה יתך כלמה/אמ^יגסיב חילך לשר בדיך'הוא

 כולהוןילמיסב בל.עמיא אתו דייעלי )לאיבילנא( ברישי 'תציטיליב אתרוגא אמרת י סבירא דציון
 אמרן .עלי ת לאעילנא ברישי .יצמליב די ואמר פומה אסא פתח .קדמ'ך'זרשבהא איבי מן

.יצטליביברי׳טי/א ד ואמר צוחיבלוטא • אתרוגא עם שותף אנא ך ןעוד ושמחה ששון
הכתב פתשגן

 הציג אשר היהודי למרדכי ויאמר המלך אחו.ויטן יכלים אויכיו גס איש דרכי כ׳ כרצות הקדש בכהכי שכחוג מה נחקיים מרדכי ועל מליו
 מרדכי יצא ההיא כעש .בעינך כטוב בו ועשה רעיס במעיה ושמישו היהודיה צורר הרע האויב המן את וקח לך קוס ממות המלך את

 אותך ונתלה כיהודים וצורר לי אשר הרע האויב כשונא כמו ממי בוא להמן ויאמר מרדכי ויען המלן בית משער המן את ויקח המלך מאת
 אותי שתלה שלא כצדיק מרדט ממך אבקש כעך על אותי יעלו מרה הצדיק למרדט ויאמר הישע המן ויען בגללך הכינות אשר כמן על

 ממלכות הרגזתי לפני נשתעבדו המדינות ושרי לי נחשבו ותהו ובאפה נגדי כאין היו מעולה אשר השה כפור,זיה.אנשי האנשיה יתלו כאשר
 זממתי כאשר לי תעשה שלא ממך אני ירא נקראתי למלך ואב שמי כי׳ למלך משנה המן אני .מדינות הבהלתי שפתי וברוח פי בשבע

 הרוגי בכם אין כאבר נפש תהרגני ולא כטובך עשה מרדכי אהה הזקן אבי כאגג ותשחיהני תהרגני ולא כבודי על נא חופה .לך לעשות
 לך נעשו גדולים נכים אבי עשו ונטר נקם כאשר אותי שמור ואל כאויב בלבך לי הקנא ואל עמלק וקנאת אגג שנאת לי הזכור אל נפש

 אשתי ומזרש מאוהבי מצה עליך לקחתי אפר אחר לפניך פה פתחון לי ואין פניך מראות כהו עיני פוף ביס בעברה לאבותיך נמשו כאשר
 אתה כאשר והרגני כמן על תתלה לא ושיבתי אט כעמלק במהרה שמי אה תמחה ולא כצדיק מרדכי אדוני נפשי על נא הופה ממך בבקשה

 המן וכראות .אליו אזנו את מרדכי הטה ולא ולבכות לצעוק כמן ויהל כמדינות גדולי כל נהרגים בה אשר המלכות בחרב ראשי כרות הסן
 ב( כי בראשית מימי נוטעי אשר והנטעים כגן עצי לי האזינו אמר וכן הביתן. גנה הון אל ובכיה ביללה קולו נשא נשמעיה דבריו חין ט

 עלי לתלותו יכולת ט ואין אני קצרה אמרה הגסן עליו כמן יתלה אמה נ׳ גבוה שהוא מי ויאמרו לענה כלה התקבצו לכתלות מבקש כמדתא
 לא עלי אמר וחוה.הזיה אדם לבשו וממני לבכורים הפרי לוקחים ממני ט עלי לתלותו יכולה אני אין אמרה לנםכיס.ההאנה טין לוקחים וממני

 התמר ויאמר עליו ויתלה עזאחר נא ויקח הנביא עובדי׳ נטי לשלס אותי ברא סודות והמגלה למאור השמן לוקחים ממני יכוללההטשט
 ואין כאנכיס הוא אהה ט לפניך מודים המלכים כל עמלק ומזרע אגע בל בנו בן הרשע המן הוא זה כי יודעים האנשים כל שומרו לפני
 כי עליך התלות לבלתי בעצה אותך לקחת שאמרת מה כל כחך יישר הקב׳ה השיב האבות. הצלת כאשר הבנים להציל נאה ולך מלבדך עוד

 אש ההדס פתה .לפניך ולשבח להלל מפריי לקהת לי העה כל יבאו ט מלי להתלות יוכל לא אמר האתרוג הרצויה. ציון לבת רעיה אתה
יכוללהתלים איננו ויאמר האלון צעק כאתרוג. עס מבר שאני עוד ושממה ששון אומרים עלי כי עלי להתלות יכול איננו ויאמר מיסו & )וז״ש( )ןו׳ב( (30)



31 מז שני תרגום
 לא ברישי ?צטליב די ואמר בו-טמא קרא * תחיותי קבירא דרבקה מניקתא חיבורה יכילנא
 ;כילנא לא כרישי דיייצטליב אמר רומנא • ברישי ךידוד/צטליב בריח ם'1ךאבשל ;כילנא

 ?גליעל י1בנ ולעסרא ו־שיעא לדמן ;תית זקו-פו ארזא אמר מני ש^עו• לקבלי ?זתילן ךצדי_ק;א
 דמלכא וחמה"הת למרדכי ואתקין’ .קיסא על המן ?ת הקיפו ויחיו י :לנץשיה אתקין ’די .זקיפא
 א^תןיב מן'_עקתא צך;קא ב;תבי_קךישין ן־כתיב מה אתקי.ים מקדכי ועל; נחת: מא1ב?זר דשרי

 ביתיה ית מלכתא לאסתר אחשורוש מלכא ?היב ההוא ביומא ביום ’ א п :חלפיי ר#;עא ו_על
 ויסר ב :לה הוא מה אסתר מטו-ל'ךחיויאת מלכא קדםזומרדכי^ל דיהודאי בעילךלבי דהמן;

 תמךךכי_עלביתיה2אסתר ושויאת למרדכי ויחמל. מהמן אעביר* די עזקתיה ;ת מלכיא ?אעביר
 לחי• ובכת'ואתחננת רנלויי ונפלת.קדם *קדם*מלכא ומלילת אסתר ואזסיפת ותוסף נ :דהקן’

 ויושט יד :יהודאי על חשב מחשבתיה'*ךר ו_ית' אגניא המדתא ךהמן'בר בישא ית למעבקא
 ואמרת ותאמר’ה : א'סתרועלת.קךםמלכא וקמת ד־דהבא שרביט*א נת לאסתר מלכא .ואושיט

 ותקנא מלכא פתגקאקדם וכשר ורחמי^קדמוי חסדיא אשכחית ואין שפיר מלכא על אין אקתר
 דכתב אגגיא ברהמדתא דיהמן אנרתא'מחשבתיה ל/ת’תיב?ת^א'ל.מבט5יית1אנאקעינ

 די ביישתא ?כיילאלטחמי ךהייךאנא מטול כי ו :דימלכא מדינתיה דיאיתו•בכל :הודאי קדא\ת1לה
 מלכתא לאסתר איה׳שורוש מלכא ואמר ויאמר ז :דתולדתי באבדנא למחזי אוכל והין־ ?תעמי תערע

 אעביד אייתיך אומא הידי מן' לייך ואמרית ז־שאילתיך שירויא סרחתימן אנת' הא יהודאי ולמרדכי
 ליתחכימא לי .ואמרת ופולימךכין הגמונים מנהון אעביד זר/יתא הירי ומן ושליטין מלבין מניף
 לאסתר ?הבית דהמן ביתיה הא שבקין;ת'עהשתא זעירתא וטליתא מי?תן ואמא אבא דלעא אנא

 בעיניכון שפיר5 כד ?הודאי על כתבון ואתון ואת□ ח ידיהיביהודאי: עליז־פשט צליבא צליבועל ויתיה
 דמלכא בשמיה ז־אתכתבא דכתבא לטול דמלכא בעזקיה וחותימו דמלכא בשמיה )בשמיכון(
 ב?רהא ההיא בז*מנא ךמלכא ספחי ואתקריאו ויקראו ט :בטיל לא ךמלכא בעזקתיה ומתהתים
 .ייהודאי _על מרדכי פקיד די מה כיל ואתכתיב ביה יומין ותלתא בעסרין ס;ון ברח דייהוא תליתאה
 ושבע ועשרין למאה כוש ועד מהנדקי דאית דמךינתא שלטונוי ועל רבריבנוי ועל יךמלכא1ועל_יקי*ר

 ן:1ל^ניה:והיף]1כתביה חיך ?הודאי ועל לישנויי ועמאהיך ועמא כתבה חיך מדינאומדינא מדינן
 בה• אי?ךאת*א וא׳שתדרין דמלכא בעזקתיה *וחתים ש'1דמלכאאחשוך כשמיה וכתב ויכתוב י

 בכל דאית כא'ליהודאי’?הב'מל’ךי אשי •יא רמכיא כני רכשא.ערםילי רוכבי כסוקותא רהפדא
 עימא חלותא כל ?ת ולמובדא ולמקטל למשיציא נלשיהון ו?מי_קם.על למתבנשא וקךיתא קתתא

 ביומא'חדאכולהון ביים יב :זון1ניב ועובךיהון בתיהון ואף ונשיא טפליא יתון מעיקין די ומךינתא
 פירוש שתשגן ע : דאדר _ירחא תר?_עסרךהוא לירחא בתלתאעסר אלשורוש' ז־מלכא מז־ינתא

 אדכוני ועל רבשתא תב?םא2שדר'אינראתאעל אחישורוש מלכא איתפךסמת כתבאודיטגמא
קתיאקתב־יתללח?ויא שלמיכוןיסנא* בכלארעא. מאחמאיועלר?ץלני'ןעלחילותאדידיירין

הכתב פתשגן
 יכו) איננו אמר הרמון .מלי נתלה דוד נן אנפלוס כי עלי להחלות יוכל לא ואמרה האלה רכקה.קראה מינקת דכורה נקנרה תמתי כי מלי

 את ויתלו )י( :לו הכין אכר העץ על עלי כניו עפרה ואת היפע המן אה הלו הארז אמר פמעוני .בי מפולים הצדיקים כי עלי )התלות
 רשע ויבא נחלן מצרה צדיק הקדש בכהני בכתוב מה נתקיים מרדכי ועל שככה. בשמים היופבי המלך והמת למרדכי הכין אפר העץ על המן

 מה אסתר הגידה כי המלך לפני בא ומרדכי היהודים צורר כמן בית את המלכה לאכהר אהשורוש כמלך נתן ההוא ביום )א( :ההתיו
 ותדבר אסתר וחוסך־ )ג( :המן בית על מרדכי אה ותשסאסהר למרדכי ויתנה מהמן כעביר אשר טבעתו את כמלך ויסר )ב( :לה הוא
 המלך ויושט )ד( : כיהודים על השב אפר מהשבהו ואת כאגגי כמן רעת את לכעביר לו והתחנן והבך רגליו לפני והפול המלך לפני

 לפני הדבר וכפר לפניו הן מצאתי ואס טוב המלך על אס אסתר ותאמר )ה( :המלך לפני והעמוד אסתר ותקם הזהב שרביט את לאסתר
 : המלך מדינות בכל אשר היהודים אה לאבד כתב אשר האגגי המדתא בן המן מחשבת הספרים את להשיב יכהב בעיניו אני וטובה המלך

 כמלכה לאסתר אחשורוש המלך ויאמר )ז( :מולדתי באבדן וראיתי אוכל ואיככה עמי את ימצא אשר ברעה וראיתי אוכל איככה כי )ו(
 משפחה ומאיזה ושרים מלכים ממך ואעשה את עם מאיזה לך אמרתי ואשר שאלתיך אשר מתחלה אשמת את הנה .היהודי ולמרדכי

 המן בית הנה ועתה . קטנה ילדה אותי עזבו ואמי אבי במות כי יודעת אני אין לי אמרת ואת וחשמוניס הגמונים מהם ואעשה אה
 בטבעת וחתמו המלך בשם בעיניכם כטוב היהודים על כתבו ואתם )ח( :ביהודים ידו שלח אפר על הען על תלו ואותו לאסתר נסתי

 בג׳ כיון חדש הוא השלישי בחדש ההיא בעת המלך כופרי ויקראו )ט( :להשיב אין המלך בטבעת ונחתום המלך נשם נכתב אשר כתב כי כמלך
 ומאה ועשרים שבע כוש ועד מהודו אשר המדינות ושרי והפחות האחשדרפנים ואל היהודים אל מרדכי צוה אשר ככל ויכתב בו ועשרים

 המלך בטבעת ויחתום אמשורוש המלך בפס ויכתוב )י( :וכלשונם ככתבם היהודים ואל כלשונו ועם ועם ככתבה ומדינה מדינה מדינה
 להקהל ועיר עיר בכל אשר ליהודים המלך נתן אשר )יא( :הרמכים בני האחשתרניס הרכש רוכבי בכוכים הרצים ביד ספרים וישלח

 בכל אחד ביום )יב( :לבוז ושללם בתיהם וגס ונשים טף אותם הצרים ומדינה עם חיל כל את ולאבד להרוג להשמיד נפשם על ולעמוד
 ספרים שלחתי אשר אחשורוש המלך מאת דת להנתן הכתב ן השג ם )יג( :אדר הדש הוא י״ב לחדש עשר בשלשה אחשורוש המלך מדינות

אשר גדולתי לכם להודיע כתני כתבתי .ירכה שלומכם ארצי בכל כיושבים והמילים והשרים המדינות שלטוני ועל והיבשה הים יושבי על
משלתי . )ת״ש( )ח״ב( (31)
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 לא במלביתא יבהה אמליכית ו_על_יתבי_ימאו_יב^תא שלילית טגיאן בעממין די מטול ן.רבו•1לכ

 יתבוןשלמא למשויא סגיאה ובשלמא יומא בל נהלך ומביכותא אלאברוחאנחתא נתרברב
 .עמא’ בין למתהפבא וביבשתא בימא למתגרא’ דצבי וכל מלכותי ’ת1תח’ דדיירין וכל סגי

 ן1לכ לב־רא‘ כחבית בדין ’.’פא1ס הנד ךאתגא’פא1ם מן’אנא חד ללישנא’ לישנא ובין’ לעמא
 בל עם טב הנבדין לכלטלכיא ומוקרין עממ;א לכל רחימין דרנון דיהודאי וקשיטותן תמימותן על

 ן1ובנ;ליה ן1בידיה’אתמסרת ומלכותא למלכותא דמקרבין גו-ברין ואית ♦ ארעא שליטגי
 ואוף'בבני: שמיא ין/קדם’תקנ יתיאגראתאידלא .וכתבו מלכותא ית אטעיין ן1תיה1ובשקר

 נובירין נקשלון מלכא’מן דשאיליו•’ שאילתא נןשיין.והוא הנון מלבותא ועל אנשיאבישין
 ן1ואתה ודיבין הוו לא דקטלא ודינא .עבדו’ לא בישתא כד נשפכון סגיאה זביא ודמא צדיקין

 לא ושומא דזוכמתא דחכיסבכל ומרדכי’הדךא בכל משבדזא די אסתר • צדיקין גוברין הנון
 לא .ואנא מני’שאיל אהריתא ד־אומתא בגךמי חשיבית’וא^א באומתהון ולא בהון אשתבחית

 וכמלבון ואחגא שמיא ברא הוא’ דיי כולא למרי בנין דמקריין מני’ שאיל דיהודאי ידע’ הויית
 כואיומן מח;דיא המרתא בר דהמן אוף •'מטול’ אבהתהון רת יתון דבר מני ןתקיפין רבךבין
 וריכותא^בינן רבתא^שבחאיסניאה טבתא מנן וחזא לותן ואתא' הוה ךבית._עמלק זרעיה.
 .ידע לא והוא יתיב הוא’ךמלכא למיניה ומן ךמלבא’אבא’יתיה’ןנןךינן יתיר.( נרקרינון יתיה

 ולמיטב למקטל_יתטלבא בלביה אלאהגהמהרהר למקבלאמלכותיא אוף ^זטובראית.;קריה
 ומן 'ברישיה אסקיגן שוי דהוה’ו;ל יתיה צליבינן המדתא בר ךהמן שטול מלכותא ית מניה

 ושליטוני ריכשיא’רוכבי רהטיא הרצים יף’ :בריישיה מחשבתיה אסיק .ואתעא שמיא ברא די
 ומרדכי טן ב;רתאג בשושן אתפרסמת ודיטגמא’ דמלבא בנזירתיה לחיפין טרידין נפקו

 ונלימא רבתא דידהבא והורייוהמניכא תכלא דמלכותא בלבושא מלכא מן.כןדם ומרךכינפק
 ותצא וחדוותא נהורא ליהודאי"הות לידודי□’ט'ן :ןחדיא בדחא ן־שושן וקךתא’טב וארמון דבוץ

 וגזרתיה .דמדבא בתנמוי די אתר וקריתא קריתא ומדינתאיובכל מדינתא ובכל ובבל יין :הקראי
 מטול מתגיירין דארעא' .עממי מן וסגיאין טןא .ויוימתא ומשתיא אליהוךאי’ןךיצ וזדוותא מטין
 יומין !נסר בתלת אדר .ירח הוא ירחא עסר ובתרי ים1ובש א’'ט :עלויהון דיהודאי דיהלתא תפל

 ךבביהון':ךיהודאי(’בעלי סברו• די ביומא למתעבדא ועזרתיה דמלבא י1פ.?גמ ביהךממץן
 ההודאין ואתבנשו’נקהלו‘ ב בסנאיהק: ושליטו’ להודאי אתהפיכו ביומא ביה בהון למשלט

 בישתהון דבעי לאנשי ולמקטול ליהון למפישיט אחשורוש ךמרבא מדינתא בכל בקרויהון'
 מז־ץתא שליט״ני ובל’וכל נ י: עממיא בל על אימתהון נפלת די מטול יהון’מן.כןדמ קםזלא וגבר

 אימתיה מטולז־נפלת .יתיהודאי’למלבאמשבחין די עבידתא הגבדי ורברכמא ומגטטרני
 בבולהון אזיל’ושמעיה דמלבא בביתיה מרדכי מטולךתקיף ^דיני/ייל עילויהון ךמרדכי
תא’םח’ן1ךבביה בעלי’בכל וקטילו.יהוךא'ין ד« ח :ותקיף אזיל מרדכי דנבךא: מטול מדיינתא

הכתב פתשגן
 מ פלוס וי ימי כל התהלנהי נמוכה וכרוח נענוה א* והתגדלשי גאיתי )א ובמלכותי והיבשה הים עליושכי מלכתי אשר לניס בגרים משלהי

 אר ללשון.אחד לשון וכין לעם עש נין ולהתהפך ניכשה טן כים כין להתיר והחפצים ממשלתי תתת היושכי׳ כנם.וכל רנ שלום תת למען
 המלכים לכל ככה־ וחולקים העמיס כל את אוהנים הם אשר היהודים ונאמנות תמימות על לכם להגיד כתנתי כו קצהו. הארןועד מקצה

 הספרים את ויכהנו המלכות את התעו ושקריהם וכנכליהם נססרטדס והמלכות למלכות קרוניס אנשים ויש החרן שרי כל עם עוג ועושים
 אנשים להרוג המל־ מאת שאלו אשר השאלה היא וזאת .למלכות קשים והס האנשים לפני רעים הס וגם האלהיס לפני טוניס לא אשר

 ומידה יופי ככל המשוכהת אסתר ותמימים צדיקים אנשים נמצאים וניניהם מות כני ואינם נכפם חמס לא על לשפוך רנ נקי ודם צדיקים
 שאל אשר המה יהודים כי יודע הייתי ולא אחר עם ממני שאל כי נעצמי חשכתי ואני נעמה. ולא נם נמצא לא ומום החכמות ככל המחוכם

 כן המו כי גס ואף ממנו ועצומים גדולים כמלכים אכותס ואת אותם וינהלם וארן שמיס כרא אשר הכל לאדון כנים הנקראים ממני
 למלכות אב אומו וקראנו אוהו וגדלנו מאד כמאד וגדולה וקר הרכה טונה ממנו וקכל אלינו ויכוא עמלק ומזרע מהודו היה המדתא

 ממנז המלכות ולקהת המלך את להרוג כלנו חשה אמנם המלכות לקכל לא גם ויקרו כגדולתו להתנהג ידע לא והוא יושג היה המלך ולימין
 רוכבי הרצים )יד( :כראשו מחשכתו השיג הארן ואח כשמים את נרא אשר ומי בראשו גמולו והשיבונו הען על אותו תלינו כן על

 תכלת מלכות כלכוש המלך מלפני יצא וטרדכי )טו( :הכירה בשושן נתנה והדת המלך כדבר ודחופים מנוהלים יצאו האחשתינים הרכש
 מדינה ובכל )יז( :ויקי וששון ושמחה אורה היתה ליהודים )יז( :ושמחה צהלה שושן והעיר וארגמן כק ותכריך גדולה זהב ועטרת וחור

 נפל כי מתיכדים האדן מעמי ורבים טוב ויום משת־ ליהודים וששון שמחה מגיע ודתו המלך דנר אשר מקום ועיר עיר וככל ומדינה
 שברו אשר כיום להעשות ודתו המלך דבר הגיע אשר כו יום עשר כשלשה אדר חדש הוא הדש עשר ובשנים )א( :עליהם היהודים פחד

 אחשורוש המלך מדינות ככל נעריהם היהודים נקהלו )כ( :בשונאיהם וישלטו היהודים נהפכו ההוא כיום נהם לשלוט היהודים אויני
 המלאכה ועושי והפחות והאחשדרפנים המדינות שרי וכל )ג( :העמים כל על פחדם נפל כי כפניהם עמד לא ואיש רעתם כמכקשי יד לשלוח

 מרדני האיש כי המדינות ככל הולך ושמעו המלך ככית מרדני גדול כי )ד( :עליהם מרדכי פחד נפל כי היהודים את מנשאים למלך אשר
היהודיםואס• הרגו הכירה ובשושן )ו( כרצונם: בשונאיהם ויעשו ואכדן והרג חרב מכת אויביהם ככל היהודים ויכו )ה( • וגדול הילד

סמש )ת״ש( (ב)ח״ 32
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 ובשושן ו ן:1וכרעו-תיה גפשיהון צביוני היך נאיה:ין:בם או-ף ועבדו• ו-לטיצ^א ודקטלא דחךבא
 בנוידהמן י.עשרתי :’וגומר וית ואת גוברקליט מאה ед וגמרו• ?הודאי* בירתאקטילו• ובשו/ץ

 ההוא ביומא ביום יא :י_ת'ידיהון או׳שיטו לא ובבייזתא קטלו ליהודאי מעיק מעה הטדתא י5
 קלף על ישן בתרגום ומצאתים פסוקים שני כאן חסרים מלכא: בירתא^קדם בשושן דקטיליא מגינא צל

 ודיטגמא כדין למתעבדא מלכא ואמר ויאמר יד •' ש® ועיין תועלת ואין הראשון מתרגום שינוי בהם »אין
 . חדיא אמתא מגיה’ רחייק פרשנדתא אמין תלת _על איבטליב המן .בשושן איהפרשת

 איצטליב_עלתלת דלפון ♦ חדא אמתא דלפוןרחיקמניה פךש;דתאאיץט?יב_עלרצלתאמין
 רחיק פורתא י אמין תלת' צל איצטליב אספתא קדאי א?זתא א^פתאן־חיקמגיה ’אמין
 אדליא אמתאדןדא*. מניה רחיק אדליא אמין תלת צל איצטליב פורתא חדא♦ אמתא מניה

 אמין תלת איצטליב״ע^ ארידתא חרא". אמתא מניה ירחיק אמיןארידתא אץטליבצלהלת
 מניה רחיק אריסי אמין' תלת צל פרמשתאיאיצטליב .חדא אימתא מניה רחיק פרמשתא

 איצטליב אמתאחדאיארידי ירחיקמניה' אריסיאיץטליבצלתלתאמין'ארית.איקתאקדא
 .צשיראה הוא די יאמין תלת’צל ו?זתא*איצטליב חדא אימתא מניה רוזיק רזתא הלתיאמין צל

сп*р אמין תלת "באר^א משק^א צליבא’ צ]ליבא'**והות ]על אץטליבו ךהמן כנוי &שךתי. 
 והיגון וארבע'אמין ארכעין צליבא די אורכית והוה ♦י אמין תלת אר׳גא מן רחיק הוה וברית

 דצליבין להמןיולבנוי .וחזאי מקדכי .'_ואתא יאמין חמשין ז־כיולהון צליביןיןרישיההריקכום
 וידע ישראל( בית )?צמא ביישתא' למצבר חשבת את לחמן ואמר עני'מרדכי צלצליבא
 תתית *מן יתין ולשציא יתין למקטל את"כעית • בריישך מחשבתך וגליאתאאסיק סתיימאתא

 :כנפך ת1*ת*ח ובניך וצליבנן*יתך'’טבתא ולבניך עבתניןצמך ב*שמיאוהשתא’כגפי*דאבונן"די
 דאדר לירדזא’.צשר’אר_בעת’ביומא תוב בשושן*ביירגתא( הוו די* ?הודאי’וא*תכנשו ייקהלו טו

 ]די וש^רא'?*הודאי ושאר טז :ידיהון ?ת *אושיטו לא ובבייזתא גוברין מאה תלת בשושן וקטלו•
 .וקטלו• ךבביהיון ’ בעלי מן ואתנחו•’ בנפשיהון מארי והוו• וקמו אתכגשו דמלכא במדינתא
 ?הודאי גובךין'ךקטלו הדין ידיהון.ואלו ית אושיטיו לא וקביזתא וחמשאיאלפץ ׳טבזגין בסנאייהון

 )?דון( ’ך.קליל'יומין ועד 'מכא .ישראל לובית *ומרץ סמי•* די די״שראל הינקיסנאיהוין בשושן
 ?איךכע .ואתנחו• לירחאידאדר יומין ביום'תלת_עסר ביום יז :לאתגא בניכון וטרפני-ן לבון ]קטילנן

 אתכנשויבהלת בשושן הוו די ויהודאי והיהודים יח :’ומשקיא דחךותא יתיהיומא צסרביתידעבדו
 :ומש_ק;א’ךחךותא יומא יתיה לעבדו ביה צסר בחמשא. ואתנחו■ ביה .עסר ביה'ובארבע יעסר

 רבע;ךא יומא ית דקיקתא^עבדו• בקךויה יתבין בב?רו'ניאדי’ה'וו מטול'הדין'יהודאיןדי כן על יט
 מרדכי ו;תב ויכתוב כ :לחבריה גבר מ;ן ’ ומשדרין טבא ויומא ו-משקיא חדותא דאדר לירחיא עםר:

 אחשורוש מדינתאדמלכא בכולהון דאית ?הודאי ן1כו?ה5אגרא*תא_ע האלין"רטדיר יתפתגמלא
 ל?ךחא עסר: לארבע יומא ית יעניין ן'למהוי1עליה’ למקיימאגזירתא לקיים כא :דקריביא?רחיכ[;א

 מן ?הודאי אהינחי-יבהון די היך אזכימיים'כיומי כב :ושתא שתא ביב? ביה דחמשעסר יומא דאדרוית
 טבאלקהו/עבדין ליומא *אבילא לחדותאיומן מ'ן.עקתא להון אחהפייך וביךחאדי דבביהון ביעלי
 :מתנאתאילמקכיניא ויהביין לחבריה )ודורנייןו"גבר מנן ו-מישדרין וחתתא דמישקיא יוימתא יתו-ן

 כי כד :’בגיניהון מרדכי ד׳כתב מה ת’ו? מהלשריאולמעבד כל וקבל/קבילוןהודאייעליהון״ית כג

;תון למגטרא דחשיב_על]יהודאי יד\דאי:דכל:ן1טעיקגה אגנ; וךמזתנא( בריהמדתא דהמן ?מול
הכתב פתשגן

 פרשנדתא אמות שלש על נתלה המו .הבירה בשושן נתנה והדת כן להעשות המלך ויאמר )יד( .כו׳ פרשנדתא ואת )ז( :איש מאות חמש
 ממנו רחוק אספתא אמות שלש על נתלה דלפון אחת. אמה ממנו רחוק דלפון אמות שלש על נתלה פרשנדתא .אחת אמה ממנו רחוק
 ,אחת אמה ממנו רחוק אדליא אמות שלש על נתלה פורתא .אחת אמה ממנו רחוק פורתא אמות ג׳ על נתלה אספתא .אחת אמה

 . אחת אמה ממנו רחוק פרמשתא אמות שלש על נתלה ארידתא .אחת אמה ממנו רחוק ארידתא אמות שלש על נתלה אדליא
 נתלה ארידי .אחת אמה ממנו רחוק ארידי אמות שלש על נתלה אריסי .אחת אמה ממנו רחוק אריסי אמות שלש על נתלה פרטשתא

 העז הען.ויהי על תלו המן בני עשרת ואת .אמות שלש על נתלה העשירי והוא ויזתא . אחת אמה ממנו רחוק ויזתא אמות שלש על
 ויבוא .אמה חמשים כלם מספר הנה עליו תלוים והם אמה מ״ד היה הען ואורך אמות ג׳ הארן מן רחוק היה ובנו אמות ג׳ בארז תקוע

 השיב והנגלות הנסחרות ישראל.ויודע בני עם את הרע לעפות משבת אתה להמן ויחמר העךויען על חלוים בניו ואת המן את וירא מרדכי
 החת בניך ואת אותך ותלינו עוב בניך ועם עמך עשינו ועתה שבשמים אבינו כנפי מתחת להשמידנו אומנו להרוג בקשת אתה כלאשך מחשבתד

לא ובבזה אלף ושבעים חמשה בשונאיהם והרוג מאויביהם ונוח נפשם על ועמוד נקהלו המלך במדינות אשר היהודים ושאר )עז( • כנפיך
 אחדים ימים ועד הזה מהיום ישראל לבני אומרים היו ואשר ישראל של שונאיהם הס בשושן הרגו אשר האלה והאנשים . ידם אש

 היהודיה כל צורר האגגי המדתא בן המן כי )כד( :כו׳ אדר לחדש עשר שלשה ביום )יז( :הארן על ונשליכם נכה בניכם גאת אתכם \ר״ג
סשב 3 ג שני( )תרגום )ח״ב( (33) הרוגי



שגי תרגום 34
 ךהם| קלךיאךמי^או5 קזן־ וכד יתוו ולמ׳שיצ;« לשגשיהק( ?גדבא הוא רמאמילתא )צכעפיסא

 חבית לא באוךייתא מהדכתיב אםתר.?גברה_על למא אמרין סגיאין מין1צליבא.י _על צליכין ובנוי
 ץליבין קנוי הון נקעוינאי לגיורי מלבא שאול דקטל ?גל לון ואמרת אסתר צליבא.,?ננת _?גל נבילתה

 ךבית וכדהון:נךחי' שיתא בון מטךא.?גליהון דנחת יומא ?גד 'ךם?גרין שירויחצדא מן צליבא ?גל
 .י£ךאל בית עניד'אליןצליכין למא רץלון_עממיא1אכ חוה מקלשא בית נתחזון סלקין ישראל
 ללטיציא לוןעלידפשטאבוהוןאידיחבניוראגבעונאיקטליתון.המןרשיעאדיבעא ואמרין

 ובבואה בה :עלמא יומי כל צליבא צליכין_על וכנוי הוא יהוי וכמה כמה חד .ישראל/ל לכל'בית
 הגמלק דקרנא :ת תשיצו-ן .משיצןא .בספרא ךכתיב מה אמרת מלכא קדםדאסתר ובמהנלא

 רטךאל לבית ?גל בי־^א מחישבתא וחשב ?גמליק .דבית המן/זזרעיתיה 'וקם ש׳מיא מתחות
 ?דין להון קקרו; מטו-ל כן על כו :צליבא' וית׳בנוי״עיל יתיה צליבו מלקת בריישיה ומחשבתיה

 באינראתא ו^׳ריש כתיב כדין דארעיתהון ו?גקתא פיסא שום ?גל פוריא האלין ליומתא'”.כךו
 ;עבדו• הכין קטול .קטכדא מריה להון הנכד נסיא ׳ יימא^על לטקבע7 הדא׳ןמהידחז^אבהתא

 ועל .?גליהון .יה׳ודאי בקבילו מהו )?גלאי .קיטו קיטו כז יתון: מהידארע כדין ?גל בניהון( דיךעון
 האלין יו׳מיא ו-גרק ית ?גבדין לשףוי יפסקי־ן דלא טתוםפין.?גליהון די ביוריא( כל ועל בניהון

 בכל .ונרדנקדין נךכרין האלין מיא1וד.יםים'ו'י כחי :7ושתא שתא בכל' {מניהון והיף כתביהון ויביך
 ??גכרון לא האלין פוהא ויומי וקרייתא קרייתא ומךינתא מדינתא וזרעיתא זרעירגא ודרא דדא
 מל?תא א?תר וכתבת ותכתוב כט7בניהון מגו )פסקן ולא( לספק ?א ודכרניהון והודאי מגו

 תניינות הדין ךפוריא אגרתא ית למקויבוא תקפא כלי ית ומרדכי/הוד־אה דאכיחןל’ברתיה
 בתראה'י״קרון אלא'באדר .קדמאה באדר’ מניילתא .יקרין לא עיבורא שתא הוה דאין מטול
 מלכורגא מדינן ושבע //?רק מאה על והודאי פלהין איגראתא/על ושדר וישלח ל :יתיה

 היך האלקבזמניהון למקייטאיתיומתאךפוריא לקיים לא דשלמאיודקושטא; מילי דאתטורוש
 טילי ועליבניהון נפשיהון דקדמויעל _םה רדזיך מלכתא ואסתר יהודאה מרדכי עליהון דקייטו• מיה

 בספרא ואייתכתב דיומיאהאלין מלי אתקיים דאסתר וטאטרומימרא וצלותהוף׳לב ז־צ־ומתא
 אלטורושיעמא ידיע /כד אך?גא '1.הירי על תמהא א׳חשורוש מלכא ו^וי וישם א’ךמגילתא:

 מלכותא וכולהון אומתא כולהון יתון .ושעבד על^א פגו חורין ^ני ‘ יתון >טוי .ותולך־תא דאסתר
 רבותיה 'ו-פירוש ו-נבוךתיה תוקפיה7 עובדי וקל וכל ב :ימא תגיארי ועל אך?גא7על המיה וישוי

 :ו-פירשאי מדי למלכי מ;א'1די טילי ם/רא על כתיכין אינון ה/א מלכא יתיה רבי דמרךכ^די
 עמבדא כל על רב דיהודאי וסבא גזברא אחשורוש ךמלכא פתשגר יהודאה מרדכי מטול ני ג

 מניה מזדעזעין ליה המון וכד מקמיה תזילד מלכיא ובל שומעיה אשהמיע' סופיה ועד •מסוףעלקא
 ודמי כוכמא ביני ')חיותן( ןמזהד נוג־א לכוכב 7.ודמי דמאי( למירא )דאמתיל מרדכי הוא

 טכ^א ותיכע דאחוי בסגיאקהון דיהודאי/רשד רב־ון ןהוא ?יפרא כעדן נפיק די לשפרפרא
:זךעיתיה לכל שלמא ו־ממליל לעמי י

הכתב פתשגן
 מדוע אמרו רכים העןימים על תלויין וכניו המן כי המלך כהרי וכראות .ולאבדם להומם הגורל הוא שור והפיל לאבדם היהודים על מפב

 בני היו הגבעונים אתגרי המלך שאול הרג אשר על אליהם ותאמר אהתר ותען הען על נבלתו תלין לא בתורה שכתוב מה על אסתר עברה
 להם אומרים היו ,ה האדון פני את לראות ישראל ובעלות הדפים שפה הגשמים ימי עד פעורים קציר מתחלת הען על תלויים בניו

 הרשע המן ויהרגם גבעונים בגרי ידו את אביהם פלח אפר על עליהם ואומרים עונים ישראל בני והיו תלוים האלה האנשים עלמה העמיס
 המלך לפני אסתר ובבואה )כה( :עולם ימי כל הען על תלויים ובניו הוא שיהיה וכמה כמה אחת על ישראל בגי כל את להשמיד בקש אפר

 ישראצ בני מל רעות מחשבות ויחשוב עמלק מזרע המן ויקם השמים מתחת עמלק זכר את אמחה מחה מפה תורת בספר פכתוב מה ואמרה
 ומפורש ככתוב להם מצא אשר והצרה הפור שם על פורים האלה לימים קראו כן על )כו( :הען על בניו ואת אותו ויתלו בראשו מחשבתו וישב

 הגיע ומה ככה על יודעים בניהם שיהיו עשו כן ועל שמים אדון להם שעשה הנסים על ימים לקבוע אבותינו שראו מה וזה הזאת באגרת
 שנו את עושים להיות יעברו ולא עליהם הנוספים הגרים כל ועל בניהם ועל עליהם היהודים שקבלו מה העליונים קיימו )כז( :אליהם
 כל את היהודי ומרדכי אביהיל בת המלכה אשתי ותכתוב )כט( :כו׳ האלה והימים )כח( :ושנה שנה בכל וכזמנם ככתבם האלה הימים

 וישלח )ל( :אותה יקראו שני באדר אם כי ראשון באדר המגילה יקראו לא מעוברת השנה תהיה ואם .הזאת הפורים אגרת את לקיים שקף
 והעביד בסולם אותסהפשים שם ומולדתה אסתר עם אחשורוש ידע וכאשר הארץ יושבי על מס אהשורוש המלך וישם )א( :כו׳ ספרים

 הלא המלך גדלו אפר מרדכי גדולת ופרשת וגבורתו תקפו מעשה וכל )ב( :הים ואיי הארן על מס וישם הממלכות וכל העמים כל להם
 העמים כל על גדול ליהודים וזקן פקיד אחשורוש למלך משנה היהודי מרדכי כי )ג( :ופרס מדי למלכי הימים דברי כפר על כתובים הם

 כשחר לאילת והדומה דרור למר הנמשל מרדכי הוא .מפניו חרדו וכראותו ממנו יראו שמעו את המלכים וכשמוע קצהו עד העולם מקצה
 לעמו טוב ויורש אחיו של בגדולתם והחפץ שטהורים גדול והוא שחר בעת היוצאת הבקר ולאשמורת הכוכבים כין והמברקת המאירה

:זרעו לכל שלום ודובר

0)וז״ )ח״ב( (34)


