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 בס"ד יום חמשי ט"ו בשבט תשפ"א.
ראש השנה לאילנות. 

ברכת אב
"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו". ברוך שהחיינו וקיימנו והייגענו ליום הזה בו הניף בני יקיר 

לי הרב אפרים כחלון שליט"א שוב את ידו הקדושה והוציא ספר קדוש נוסף, ממה שקיבלה 

נשמתו בהר סיני ושמו:

"מגילת אסתר עם פרוש דורש טוב לעמו" - מהדורה שניה. שעוסק בהלכות פורים ופרוש 

על המגילה לפי הפשט והדרש.

הרב אפרים שליט"א התמחה בספריו הקודמים: שו"ת "אך טוב   לישראל" - שלשה חלקים. 

"דורש טוב" - שלושה חלקים, מהדורה שניה של הספרים "דורש טוב". מהדורה ראשונה של 

"מגילת אסתר" עם פירוש "דורש טוב לעמו". והרבה קונטרסים. כל ספרי  הרב אפרים עלו על 

שולחנם של מלכים - מאן מלכי? רבנן! והתקבלו בסבר פנים יפות וחלקם אף אזלו.

הרב אפרים לומד בכולל החשוב: "יורו משפטיך" של הרב גדעון בן משה שליט"א, ועוסק 

"בעזרת  בארגון הקדוש:  ירון ראובן שליט"א  הרב  עם  ביחד  לאביהם שבשמים,  בנים  בקירוב 

השם", שמשלב תורה עם חסד. בעיצומם של הימים האלה יוצא ארגון "בעזרת השם"  במבצע 

קירוב מאין כמהו, שנקרא "מבצע האלף" - אלף אנשים ונשים חילוניים שקבלו עליהם לשמור 

שבת. אין לשער את השמחה והנחת רוח שהרב אפרים והרב ירון גורמים לבורא עולם, ומחזרים לו 

אלף מבניו ובנותיו בתשובה, כדי שיזכו לשמור את השבת הקדושה.

חז"ל אמרו: "כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא". אם בהצלה גשמית כך, 

בהצלה רוחנית על אחת כמה וכמה! כי "גדול המחטאו יותר מההורגו", "וגדולה מידה טובה ממידת 

פורענות פי חמש מאות", אם בהצלת יהודי אחד כך, בהצלת אלף יהודים על אחת כמה וכמה! 

אין לשער את השכר הגדול  שמובטח להם בעולם הזה ובעולם הבא. עליהם ועל הדומים להם, 

שעוסקים בקירוב בנים לאביהם שבשמים נאמר: "אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה", מה הקדוש 

ברוך הוא גוזר ומקיים כך אתם גוזרים והקדוש ברוך הוא מקיים. זה בעולם הזה, בעולם הבא "עין 

לא ראתה זולתך".

ברצוני לברך את כלתי הרבנית שרה. "מנשים באהל תבורך", שנושאת על שכמה את כל הנטל 

של המשפחה ברוכת הילדים של בני, "כן ירבה וכן יפרוץ". ומאפשרת לבני הרב אפרים ללמד 

מתוך ישוב הדעת.

ברכת אב
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יהי רצון שתזכה ביחד עם בני לראות נחת רוח מכל יוצא חלציהם. הון ואושר בביתם וצדקתם ברכ

עומדת לעד.

יצא מחלצינו, מקדש שם שמים  ואשרי אשתי הרבנית שולמית. שזכינו שבננו אפרים  אשרי 

ברבים, עוסק בתורה ובחסד, ומקרב את בניו של הקדוש ברוך-הוא לאביהם שבשמים, אשרינו 

בעולם הזה וטוב לנו בעולם הבא.

יהי רצון שיפוצו כל מעיינותיך  לנו אפרים",  יקיר  "הבן  לנו אלא לברך אותך  נותר  לא  לסיום 

החוצה, ותזכה להוציא לאור את כל מה שקיבלה נשמתך מסיני, ויהיו כל יוצאי חלציך כמוך.

"אילן אילן במה אברך אותך? יהי רצון שכל הנטיעות היוצאים ממך יהיו כמוך" .

ההורים האוהבים!
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ָמה ַהְקּדָ

ה קֹוְרִאים  ים ּוְמִגּלָ ה עֹוׂשִ ּתֶ ֵמִחים. ִמׁשְ נּו ׂשְ ּלָ ֶהם ּכֻ ר ּבָ ים ּוָבִאים ָעֵלינּו ְיֵמי ַהּפּוִרים. ֲאׁשֶ ְמׁשִ ה ְמַמׁשְ ִהּנֵ

נּו  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ים  ּסִ ַהּנִ ְלָכל  ֵזֶכר  ים  ָאנּו עֹוׂשִ ְוֹזאת  ׁשֹוְלִחים.  ָמנֹות  לֹוֵחי  ּוִמׁשְ נֹוְתִנים  ָלֶאְביֹוִנים  נֹות  ּוַמּתָ

ָהֱאלִֹקים.

ק ֶאת ָהאֹור. ַאְך קֹול ַהּתֹור )ַהּתֹוָרה(  ר. ּוְלַסּלֵ ְך ִלְגּבֹ ה ַהֹחׁשֶ ָכל ּדֹור ָודֹור ְמַנּסֶ ּבְ ר, ׁשֶ ְוֹזאת ָעֵלינּו ִלְזּכֹ

ֵקנּו  ִמיֵדנּו, ּוְלַסּלְ ר ֲחֵפִצים ְלַהׁשְ ָיֵמינּו ָאנּו ַרּבּו אֹוְיֵבינּו ְוׂשֹוְנֵאינּו ֲאׁשֶ חֹור. ְוַאף ּבְ ְ ק ַהּשׁ ֵמִפיץ ָהאֹור ּוְמַסּלֵ

י ָרָעֵתנּו. ל ְמַבְקׁשֵ יֵלנּו ִמּכָ ֹמר ָעֵלינּו ְוַהּצִ ה ֶאל ּבֹוְרֵאנּו, ׁשְ ְתִחּנָ ֵמַעל ַאְדָמֵתנּו. ְוָאנּו ּבִ

י ֵסֶדר  ּפִ ָראֹות, ַעל  ּוַפְרּפְ ים  ִחּדּוׁשִ ָטה ָבֹאָמִרי'ם,  י ֲאַלּקְ ְפָעִמים ְטרּוִדים ָאַמְרּתִ ּלִ ׁשֶ יֹום ֶזה  ְוַדְוָקא ּבְ

ָאר חֹובֹות ַהּיֹום ָיכֹול  ְבָרא ְלַגְבָרא ּוׁשְ ם הּוא ְרָמִזים ַוֲהָלכֹות, ְוִיְהיּו ִלְמאֹורֹות. ּוֵבין ּגַ ְקָראֹות, ְונֹוָסף ּגַ ַהּמִ

ּלֹו עֹוד. ֶ ן ְוִלְלֹמד, ּוְלהֹוִסיף ִמּשׁ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַעּיֵ ּכָ



ם  ּשָׂ ה, ׁשֶ י ֵמָאז ְוַעד ַעּתָ ה ִעּמִ ר ָעׂשָ ל ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ ית ְלֵאל ַההֹוָדאֹות, ַעל ּכָ ְוָחֵפץ ֲאִני ְלהֹודֹות, ֵראׁשִ

ְגמּולֹוִהי ָעָלי" )תהילים קטז,  ל ּתַ יב ַלה' ּכָ דֹוִלים. "ָמה ָאׁשִ ְדָרׁש ּוְבֶקֶרב ֲחָכִמים ּגְ ית ַהּמִ ֵבי ּבֵ ֶחְלִקי ִמּיֹוׁשְ

ִעים  ְמַסּיְ ר  ֲאׁשֶ ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ית  ׁשּוַלּמִ ִנית  ְוָהַרּבָ ים  ַחּיִ ָהַרב  ַהְיָקִרים,  ְלהֹוַרי  ּוְלָבֵרְך  ְלהֹודֹות  ָעַלי  ְוָכאן  יב(. 

עּוָדה  ַהּתְ ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל  ֹקד  ִלׁשְ ְלַמַען אּוַכל  ׁש  ַמּמָ ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִסּיּוַע  ָלֶהם  ר  ֲאׁשֶ ּוְבָכל  ּוְבאֹוָנם  הֹוָנם  ּבְ

ל יֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם ְוִיְזּכּו ְלֶמֱחֵזי  ְרוּו ַנַחת ִמּכָ ּיִ ה, ְוׁשֶ ה ְוָכֵהּנָ ֵהּנָ ן ָלֶהם ה' ּכָ ֵקט ָוֶבַטח. ִיּתֵ ְלָוה, ַהׁשְ ִמּתֹוְך ׁשַ

ֵני ּגֹוֵאל ּוִבְנַין ֲאִריֵאל. ּפְ

ֹכָחם  ִעים ּבְ ַסּיְ ּמְ ְחיּו, ׁשֶ ּיִ ִנית ֲעָנת ׁשֶ ים ּוְלָמַרת ֲחמֹוִתי ָהַרּבָ ָרָכה ֲאָבֵרְך ְלֹמר ָחִמי ָהַרב ַחּיִ ּוִבְכַלל ַהּבְ

ם ְוֹכה יֹוִסיף ָלֶהם ַנַחת רּוַח ְוָכל טּוב ֶסָלה. ֵ ן ַהּשׁ ה ִיּתֵ ְואֹוָנם, ּכֹ

ה שליט"א ֹראׁש ַהּכֹוֵלל  ן ֹמׁשֶ ְדעֹון ּבֶ דֹול ר' ּגִ אֹון ַהּגָ ָמא ִלְכבֹוד מו"ר ַהּגָ ל ַקּיָ ָרָכה ׁשֶ ע ּבְ ְועֹוד ֶאְקּבַ

בּולֹו  ה ְלַהְרּבֹות ּגְ ְזּכֶ ּיִ י. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ י ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ ְדּתִ ִצּלֹו ִחּמַ ר ּבְ ֶטיָך' ֲאׁשֶ ּפָ ּוֵבית ַההֹוָרָאה 'יֹורּו ִמׁשְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ְלָוה ָאֵמן ּכֵ ַנַחת ְוׁשַ ַתְלִמיִדים ּבְ ּבְ

ֹראׁש  ב  יֹוׁשֵ ְוִיְזַרח,  ָיִאיר  ֵנרֹו  ְראּוֵבן  ָירֹון  ָהַרב  י  ַנְפׁשִ ְיִדיד  ֹראׁש  ַעל  ָיחּולּו  ַעל  ִמּמַ ַמִים  ׁשָ ּוִבְרכֹות 

ל  ּכָ ַעל  רּוָסה  ּפְ ּוְמצּוָדתֹו  ִרית  ַהּבְ ַאְרצֹות  ּבְ ׁשֶ ְפלֹוִריָדה  ּבִ בֹו  ּמֹוׁשָ ׁשֶ ָהעֹוָלִמי,  ם" –  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  "ּבְ ִאְרּגּון 

ה  ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ ְוַגם הֹוָצַאת  ְלׁשֹונֹו,  ַעל  ָוֶחֶסד  ְותֹוָרה  יָרּה,  ּוְלַהְאּדִ ּתֹוָרה  יל  ְלַהְגּדִ ה  ּוְמַזּכֶ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ָהעֹוָלם, 

י ָיָדיו,  ָכל ַמֲעׂשֵ ִריאּות ֵאיָתָנה, ַהְצָלָחה ּבְ ן ה' ְוֹכה יֹוִסיף לֹו ּבְ ה ִיּתֵ ֵלב ְוֶנֶפׁש ֲחֵפָצה, ּכֹ ְכמֹו ּבְ ָנַטל ַעל ׁשִ

ים  ּוְלַמֲעׂשִ ּוְלִמְצֹות  ה  ְלֻחּפָ ְלתֹוָרה,  לּו  ְגּדְ ּיִ ׁשֶ ְחּתֹו,  ּפַ ִמׁשְ ֵני  ּבְ ָאר  ּוׁשְ ְחֶיה  ּתִ ׁשֶ ִנית  ָהַרּבָ ּתֹו  ִאׁשְ ִעּמֹו  ְוַיַחד 

טֹוִבים ָאֵמן. 

הקדמה
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ְמִסירּות  ּבִ ִית  ַהּבַ ֹעל  ל  ּכָ ַעְצָמּה  ַעל  ָלְקָחה  ר  ֲאׁשֶ ָרה  ׂשָ ִנית  ָהַרּבָ ַהְיָקָרה,  י  ּתִ ִאׁשְ ֲחִביָבה  ְוַאֲחרֹוָנה 

ְגָעה ְוָטְרָחה  ּיָ ה ׁשֶ ֶפר ַהּזֶ ֹקד עֹוד ָועֹוד ַעל ַהּתֹוָרה, ְוַגם ְלַרּבֹות ַהְקָלַדת ַהּסֵ ְוֶנֱאָמנּות, ְלַמַען אּוַכל ִלׁשְ

ִאיפֹוֵתינּו  ִנים, ּוׁשְ ל יֹוְצֵאי ֲחָלֵצינּו ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ַיַחד ַנַחת רּוַח ְיהּוִדית ִמּכָ ה ִלְראֹות ּבְ ְזּכֶ ּנִ ּבֹו. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ׁשֹוֵתינּו ַהּטֹובֹות ִיְתַמְלאּו ָאֵמן. ּוַבּקָ

ְחלֹון. ְבֵרי ַהצב"י ֶאְפַרִים ּכַ ה ּדִ ֲהלֹא ּכֹ
ֶבט התשפ"א ֶעֶרב ֹראׁש ֹחֶדׁש ׁשֵ
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ה ִגּלָ ְרכֹות ַהּמְ ּבִ
ֵסֶפר ְלׁשֹון ֲחָכִמים )חלק א' סימן לט(: ם ִיחּוד" ֶזה ַהּמּוָבא ּבְ ה ֹיאַמר "ְלׁשֵ ִגּלָ ְרכֹות ַהּמְ ִלְפֵני ּבִ

יּה,  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִיחּוד  ם  ְלׁשֵ
ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו,  ְדִחילּו  ּבִ

ָוא"ו ֵק"י  ם יֹו"ד ֵק"י ּבְ ׁשֵ
)יהוה(  ִלים  ׁשְ ִיחּוָדא  ּבְ
ה  ִהּנֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ם  ׁשֵ ּבְ
ם  ְלַקּיֵ ִאים  ּבָ ֲאַנְחנּו 
ְבֵרי  ִמּדִ ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות 
ָעה  ַאְרּבָ ָלה ִלְקרֹות ּבְ ַקּבָ
ֶאת  ֲאָדר  ְלֹחֶדׁש  ר  ָעׂשָ
ר ִהיא סֹוד  ֲאׁשֶ ה  ִגּלָ ַהּמְ
א  ַאּבָ ּדְ ַמְלכּות  ֶהָאַרת 
ּיֹום  ית ְויֹוְצָאה ּבַ ּלֵ ְתּגַ ַהּמִ
ר  ר ִהיא ִמְסּפַ ה, ַוֲאׁשֶ ַהּזֶ
יהו"ה  מֹות  ׁשְ ה  לֹשָׁ ׁשְ
ֵהם  ׁשֶ יהו"ה  יהו"ה 
מֹוִחין  ה  לֹשָׁ ׁשְ סֹוד 
ַעת,  ּדַ יָנה  ּבִ ָחְכָמה  ּדְ
א  ַאּבָ ּדְ ְיסֹוד  ֶנַצח הֹוד  ּדְ
ְלכּות  ּמַ ּבַ ים  ּלִ ְתּגַ ַהּמִ
ֵדי ַלֲעׂשֹות  ה, ּכְ ּיֹום ַהּזֶ ּבַ
ְליֹוְצֵרנּו  רּוַח  ַנַחת 
ּבֹוְרֵאנּו.  ְרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
זֹו  ִמְצָוה  ׁשֶֹרׁש  ן  ְלַתּקֵ
ְוַיֲעֶלה  ֶעְליֹון,  ָמקֹום  ּבְ

ָהְראּויֹות  נֹות  ּוָ ַהּכַ ָכל  ּבְ ּנּו  ּוַ ּכִ ִאּלּו  ּכְ ְלָפֶניָך 
זֹו: ִמְצָוה  ּבְ ן  ְלַכּוֵ

ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ִויִהי 
ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה 
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו, 
ה  ִגּלָ ִמְצַות ְקִריַאת ַהּמְ
הּוא יֹום  ה ׁשֶ ַהּזֶ ַהּיֹום 
ְלֹחֶדׁש  ר  ָעׂשָ ָעה  ַאְרּבָ
ִגּלּוי  ּבְ ְך  ׁשֵ ּמָ ּתִ ֲאָדר 
א  ַאּבָ ֶהָאַרת ַמְלכּות ּדְ
ַהְיסֹוד  ֲעֶטֶרת  ִהיא  ׁשֶ
ֲעֶקֶרת  ָרֵחל  ּבְ א  ַאּבָ ּדְ
ּה  ּבָ ם  ְוִתְתַקּיֵ ִית.  ַהּבַ
ּלּו  ּלֹו, ְוִיְתּגַ ל ַהּיֹום ּכֻ ּכָ
ל ָהאֹורֹות ָהְראּויֹות  ּכָ
ה.  ַהּזֶ ּלֹות ַהּיֹום  ְלִהְתּגַ
ִפי  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו 
ְלָפֶניָך,  י  ִלּבִ ְוֶהְגיֹון 

ְיהָֹוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי:

ֲאדָֹני  נַֹעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו.  ֱאלֵֹהינּו 
ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ
ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו. 

ּכֹוְנֵנהּו:

ברכות המגילה

ֲעִמיָדה:  ן ּבַ ה ְמָבֵרְך ַהַחּזָ ִגּלָ ִלְפֵני ְקִריַאת ַהּמְ

ַמִים(. ְרׁשּות מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי )ׁשָ ּבִ

ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִמְצֹוָתיו  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם, 

ה: נּו ַעל ִמְקָרא ְמִגּלָ ְוִצּוָ

ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ים ַלֲאבֹוֵתינּו  ה ִנּסִ ָעׂשָ ָהעֹוָלם, ׁשֶ

ה: ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ ּבַ
ְמָבֵרְך  ָהִראׁשֹוָנה,  ַעם  ּפַ ּבַ ּקֹוֵרא  ׁשֶ ּכְ ּפּוִרים,  ֵליל  ּבְ
ֶהֱחָינּו" זֹו ִלְפֹטר  ת "ׁשֶ ִבְרּכַ ן ּבְ ֶהֱחָינּו", ְיַכּוֵ ת "ׁשֶ ְרּכַ ּבִ
תרצ  סימן  )כה"ח  ָמנֹות  לֹוַח  ּוִמׁשְ ּפּוִרים  ְסעּוַדת 

ס"ק קה(:

ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאּתָ ּבָ
יָענּו  ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ָהעֹוָלם, ׁשֶ

ה:    ַמן ַהּזֶ ַלּזְ
ַאַחר  ׁשֶ ָרָכה  ַהּבְ ְלַאַחר  ַעד  ִדּבּור  ּבְ ַיְפִסיק  לֹא 
ָבִרים  ר ּדְ ה ָעַבר ְוִדּבֵ ִגּלָ ֹוֵמַע ֶאת ַהּמְ ה ְוִאם ַהּשׁ ִגּלָ ַהּמְ

סּוק ָוַהְלָאה )חזו"ע  ְקִריָאתֹו לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבה, ְוָצִריְך ַלְחֹזר ְוִלְקרֹות ֵמאֹותֹו ּפָ יְך ּבִ ַהּקֹוֵרא ַמְמׁשִ עֹוד ׁשֶ ֲאֵחִרים ּבְ
פורים עמ' פ(.
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ַהֹּמֵלְ֙ך פרק א  ֲאַחְׁשֵו֗רֹוׁש  ֣הּוא  ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש  י  ִּביֵמ֣ י  ַוְיִה֖ )א( 

ה:  ְמִדיָנֽ ה  ּוֵמָא֖ ים  ְוֶעְׂשִר֥ ַבע  ֶׁש֛ ְוַעד־ּ֔כּוׁש  ּדּו  ֵמהֹ֣
ַמְלכּו֔תֹו  א  ִּכֵּס֣ ל  ַע֚ ֲאַחְׁשֵו֗רֹוׁש  ֶלְך  ַהֶּמ֣ ֶבת׀  ְּכֶׁש֣ ם  ָהֵה֑ ים  ַּבָּיִמ֖ )ב( 

ה  ִמְׁשֶּת֔ ה  ָעָׂש֣ ְלָמְל֔כֹו  ָׁשלֹוׁ֙ש  ִּבְׁשַנ֤ת  )ג(  ה:  ַהִּביָרֽ ן  ְּבׁשּוַׁש֥ ר  ֲאֶׁש֖
ַהְּמִדי֖נֹות  י  ְוָׂשֵר֥ ים  ַּפְרְּתִמ֛ ַהֽ י  ּוָמַד֗ ס  ָּפַר֣ יל׀  ֵח֣ יו  ַוֲעָבָד֑ יו  ְלָכל־ָׂשָר֖
ֶרת  ִּתְפֶא֖ ר  ת־ְיָק֔ ְוֶא֨ ַמְלכּו֔תֹו  ְּכ֣בֹוד  ֶׁש֙ר  ֹ֙ ֶאת־ע ְּבַהְרֹא֗תֹו  )ד(  יו:  ְלָפָנֽ
ים  ַהָּיִמ֣ ּוִבְמ֣לֹואת׀  )ה(  ֽיֹום:  ת  ּוְמַא֖ ים  ְׁשמֹוִנ֥ ים  ַרִּב֔ ים  ָיִמ֣ ְּגדּוָּל֑תֹו 
ְלִמָּג֧דֹול  ה  ן ַהִּביָר֜ ם ַהִּנְמְצִאי֩ם ְּבׁשּוַׁש֨ ֶלְך ְלָכל־ָהָע֣ ה ַהֶּמ֡ ֶּלה ָעָׂש֣ ָהֵא֗
֣חּור׀  )ו(  ֶלְך:  ַהֶּמֽ ן  ִּביַת֖ ת  ִּגַּנ֥ ר  ַּבֲחַצ֕ ים  ָיִמ֑ ת  ִׁשְבַע֣ ה  ִמְׁשֶּת֖ ן  ְוַעד־ָקָט֛
ְוַעּ֣מּוֵדי  ֶסף  ֶכ֖ יֵלי  ַעל־ְּגִל֥ ן  ְוַאְרָּגָמ֔ ְּבַחְבֵלי־֣בּוץ  ָאחּו֙ז  ֶלת  ּוְתֵכ֗ ס  ַּכְרַּפ֣
ֶרת:  ְוסָֹחֽ ר  ְוַד֥ ׁש  ַּבַהט־ָוֵׁש֖ ת  ְצַפ֥ ִרֽ ל  ַע֛ ֶסף  ָוֶכ֗ ב  ָזָה֣ ִמּ֣טֹות׀  ׁש  ֵׁש֑
ְּכַי֥ד  ב  ָר֖ ַמְל֛כּות  ְוֵי֥ין  ים ׁשֹוִנ֑ים  ִמֵּכִל֣ ים  ְוֵכִל֖ ב  ָזָה֔ י  ִּבְכֵל֣ ְוַהְׁשקֹו֙ת  )ז( 

ב  ל ָּכל־ַר֣ ֶלְך ַע֚ ד ַהֶּמ֗ ן׀ ִיַּס֣ ין ֹאֵנ֑ס ִּכי־ֵכ֣ ת ֵא֣ ֶלְך: )ח( ְוַהְּׁשִתָּי֥ה ַכָּד֖ ַהֶּמֽ
ה  ָעְׂשָת֖ ה  ַהַּמְלָּכ֔ י  ַוְׁשִּת֣ ם  ַּג֚ )ט(  יׁש:  ִאיׁש־ָוִאֽ ִּכְר֖צֹון  ַלֲעׂ֖שֹות  ֵּבי֔תֹו 
ַּבּיֹו֙ם  )י(  ס  ֲאַחְׁשֵוֽרֹוׁש:  ֶלְך  ַלֶּמ֥ ר  ֲאֶׁש֖ ַהַּמְל֔כּות  ית  ֵּב֚ ים  ָנִׁש֑ ה  ִמְׁשֵּת֣
א  ַחְרבֹוָנ֜ א  ִּבְּזָת֨ ְמהּוָמן  ִל֠ ר  ָאַמ֡ ַּבָּיִ֑֑ין  ֶלְך  ֵלב־ַהֶּמ֖ ְּכ֥טֹוב  י  ַהְּׁשִביִע֔
ֶאת־ ים  ְרִת֔ ַהְמָׁש֣ ים  ִריִס֔ ַהָּס֣ ִׁשְבַע֙ת  ס  ְוַכְרַּכ֔ ר  ֵזַת֣ ַוֲאַבְגָת֙א  א  ִּבְגָת֤
ֶלְך  ה ִלְפֵנ֥י ַהֶּמ֖ י ַהַּמְלָּכ֛ ָהִביא ֶאת־ַוְׁשִּת֧ ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֽרֹוׁש: )יא( ְל֠ ְּפֵנ֖י ַהֶּמ֥

ר ת ֶאְסּתֵ ְמִגּלַ



יג

דורש טוב לעמו
עם פירוש

א
מ 

פר

מגילת
אסתר

ת  י־טֹוַב֥ ִּכֽ ּה  ֶאת־ָיְפָי֔ ְוַהָּׂשִרי֙ם  ים  ַעִּמ֤ ָהֽ ְלַהְר֨אֹות  ַמְל֑כּות  ֶתר  ְּבֶכ֣
ר  ֶלְך ֲאֶׁש֖ ַהֶּמ֔ ר  ִּבְדַב֣ י ָלבֹו֙א  ַוְׁשִּת֗ ה  ַהַּמְלָּכ֣ ן  ַוְּתָמֵא֞ )יב(  יא:  ִהֽ ה  ַמְרֶא֖
אֶמר  ֹ֣ ַוּי )יג(  ֽבֹו:  ה  ָּבֲעָר֥ ַוֲחָמ֖תֹו  ד  ְמֹא֔ ֶלְ֙ך  ַהֶּמ֙ ף  ַוִּיְקצֹ֤ ים  ַהָּסִריִס֑ ְּבַי֣ד 
י  ָּכל־יְֹדֵע֖ י  ִלְפֵנ֕ ֶלְך  ַהֶּמ֔ ר  ְּדַב֣ ִּכי־ֵכן֙  ים  ִעִּת֑ ָהֽ י  יְֹדֵע֣ ים  ַלֲחָכִמ֖ ֶלְך  ַהֶּמ֔
ֶרס  ֶמ֥ יׁש  ַתְרִׁש֔ ָתא  ַאְדָמ֣ ֵׁשָת֙ר  ַּכְרְׁשָנ֤א  יו  ֵאָל֗ ב  ְוַהָּקרֹ֣ )יד(  ין:  ָוִדֽ ת  ָּד֥
ים  ַהּיְֹׁשִב֥ ֶלְך  ַהֶּמ֔ ְּפֵנ֣י  י רֵֹאי֙  ּוָמַד֗ ס  ָּפַר֣ י׀  ָׂשֵר֣ ת  ן ִׁשְבַע֞ ַמְרְסָנ֖א ְממּוָכ֑
ר  ל׀ ֲאֶׁש֣ י ַע֣ ה ַוְׁשִּת֑ ה־ַּלֲעׂ֔שֹות ַּבַּמְלָּכ֖ ִראׁשָֹנ֖ה ַּבַּמְלֽכּות: )טו( ְּכָד֙ת ַמֽ
)טז(  ס  ים:  ַהָּסִריִסֽ ְּבַי֖ד  ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש  ֶלְך  ַהֶּמ֣ ת־ַמֲאַמ֙ר  ֶאֽ ה  א־ָעְׂשָת֗ ֹֽ ל
ְלַבּ֔דֹו  ֶלְ֙ך  ַעל־ַהֶּמ֙ א  ֹ֤ ל ים  ְוַהָּׂשִר֔ ֶלְ֙ך  ַהֶּמ֙ ִלְפֵנ֤י  ן  ְממּוָכ֗ מומכן  אֶמר  ֹ֣ ַוּי
ר  ֲאֶׁש֕ ים  ַעִּמ֔ ְוַעל־ָּכל־ָה֣ ַעל־ָּכל־ַהָּׂשִרי֙ם  י  ִּכ֤ ה  ַהַּמְלָּכ֑ י  ַוְׁשִּת֣ ה  ָעְוָת֖
ַעל־ ְדַבר־ַהַּמְלָּכ֙ה  א  י־ֵיֵצ֤ ִּכֽ )יז(  ֲאַחְׁשֵוֽרֹוׁש:  ֶלְך  ַהֶּמ֥ ְּבָכל־ְמִדי֖נֹות 
ֲאַחְׁשֵו֡רֹוׁש  ֶלְך  ַהֶּמ֣ ם  ְּבָאְמָר֗ ן  ְּבֵעיֵניֶה֑ ן  ַּבְעֵליֶה֖ ְלַהְב֥זֹות  ים  ָּכל־ַהָּנִׁש֔
ַהּ֨יֹום  ְוֽ )יח(  ָאה:  ְולֹא־ָבֽ ְלָפָנ֖יו  ה  ַהַּמְלָּכ֛ י  ֶאת־ַוְׁשִּת֧ יא  ְלָהִב֨ ר  ָאַמ֞
ה  ַהַּמְלָּכ֔ ר  ֶאת־ְּדַב֣ ְמעּ֙ו  ָׁשֽ ר  ֲאֶׁש֤ י  ַרס־ּוָמַד֗ ָּפֽ ָׂש֣רֹות  ְרָנה׀  ּתֹאַמ֣ ה  ַהֶּז֜
א  ֵיֵצ֤ ֗טֹוב  ֶלְך  ִאם־ַעל־ַהֶּמ֣ )יט(  ֶצף:  ָוָָקֽ ִּבָּז֥יֹון  י  ּוְכַד֖ ֶלְך  ַהֶּמ֑ י  ָׂשֵר֣ ל  ְלכֹ֖
ר  ֲאֶׁש֨ ַיֲע֑בֹור  א  ֹ֣ ְול י  ַרס־ּוָמַד֖ ָפֽ י  ְּבָדֵת֥ ב  ְוִיָּכֵת֛ יו  ִמְּלָפָנ֔ ְדַבר־ַמְלכּו֙ת 
ֶלְך  ַהֶּמ֔ ן  ִיֵּת֣ ּוַמְלכּוָתּ֙ה  ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש  ֶלְך  ַהֶּמ֣ ִלְפֵני֙  י  ַוְׁשִּת֗ א־ָת֜בֹוא  ֹֽ ל
ר־ַיֲעֶׂש֙ה  ֲאֶׁשֽ ֶלְך  ַהֶּמ֤ ם  ִּפְתָג֨ ְוִנְׁשַמ֩ע  )כ(  ָּנה:  ִמֶּמֽ ה  ַהּטֹוָב֥ ּה  ִלְרעּוָת֖
ן ְלִמָּג֖דֹול  ים ִיְּת֤נּו ְיָק֙ר ְלַבְעֵליֶה֔ יא ְוָכל־ַהָּנִׁש֗ ה ִה֑ י ַרָּב֖ ְּבָכל־ַמְלכּו֔תֹו ִּכ֥
ֶלְך  ַהֶּמ֖ ַוַּיַ֥עׂש  ים  ְוַהָּׂשִר֑ ֶלְך  ַהֶּמ֖ ְּבֵעיֵנ֥י  ר  ַהָּדָב֔ ַוִּייַט֙ב  )כא(  ן:  ְוַעד־ָקָטֽ
ֶאל־ ֶלְך  ַהֶּמ֔ ֶאל־ָּכל־ְמִדי֣נֹות  ְסָפִרי֙ם  ח  ַוִּיְׁשַל֤ )כב(  ן:  ְממּוָכֽ ר  ִּכְדַב֥
ָּכל־ִאיׁ֙ש  ִלְה֤יֹות  ִּכְלׁשֹו֑נֹו  ם  ָוָע֖ ם  ְוֶאל־ַע֥ ּה  ִּכְכָתָב֔ ּוְמִדיָנ֙ה  ְמִדיָנ֤ה 

ר ִּכְלׁ֥שֹון ַעּֽמֹו: פ ר ְּבֵבי֔תֹו ּוְמַדֵּב֖ ׂשֵֹר֣
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ֶלְך פרק ב  ַהֶּמ֣ ת  ֲחַמ֖ ְך  ְּכׁשֹ֕ ֶּלה  ָהֵא֔ ים  ַהְּדָבִר֣ ַאַח֙ר  )א( 

ָתה  ֲאֶׁשר־ָעָׂש֔ ת  ְוֵא֣ ֶאת־ַוְׁשִּתי֙  ר  ָזַכ֤ ַאֲחְׁשֵו֑רֹוׁש 
ְיַבְקׁ֥שּו  יו  ְמָׁשְרָת֑ ֶלְך  י־ַהֶּמ֖ ַנֲעֵרֽ ַוּיֹאְמ֥רּו  )ב(  יָה:  ָעֶלֽ ֲאֶׁשר־ִנְגַז֖ר  ת  ְוֵא֥
ְּפִקיִדים֘  ֶלְך  ַהֶּמ֣ ד  ְוַיְפֵק֨ )ג(  ה:  ַמְרֶאֽ טֹו֥בֹות  ְּבתּו֖לֹות  ְנָע֥רֹות  ֶלְך  ַלֶּמ֛
ה  ת ַמְרֶא֜ תּוָלה טֹוַב֨ ה־ְב֠ ְּבָכל־ְמִדי֣נֹות ַמְלכּותֹו֒ ְוִיְקְּב֣צּו ֶאת־ָּכל־ַנֲעָרֽ
ר  ֶלְך ׁשֵֹמ֣ יס ַהֶּמ֖ ים ֶאל־ַי֥ד ֵהֶג֛א ְסִר֥ ית ַהָּנִׁש֔ ן ַהִּביָר֙ה ֶאל־ֵּב֣ ֶאל־ׁשּוַׁש֤
ֶלְך  ַהֶּמ֔ ְּבֵעיֵנ֣י  ִּתיַט֙ב  ר  ֲאֶׁש֤ ה  ַּנֲעָר֗ ְוַהֽ )ד(  ן:  ַּתְמרּוֵקיֶהֽ ְוָנ֖תֹון  ים  ַהָּנִׁש֑
)ה(  ס  ן:  ֵּכֽ ַוַּיַ֥עׂש  ֶלְך  ַהֶּמ֖ ְּבֵעיֵנ֥י  ר  ַהָּדָב֛ ב  ַוִּייַט֧ י  ַוְׁשִּת֑ ַחת  ַּת֣ ִּתְמֹ֖לְך 
י  ֶּבן־ִׁשְמִע֛ יר  ָיִא֧ ן  ֶּב֣ י  ָמְרֳּדַכ֗ ּוְׁש֣מֹו  ה  ַהִּביָר֑ ן  ְּבׁשּוַׁש֣ ָהָי֖ה  י  ְיהּוִד֔ יׁש  ִא֣
ר  ֲאֶׁש֣ ִעם־ַהֹּגָל֙ה  ִים  ִמי֣רּוָׁשַל֔ ָהְגָל֙ה  ר  ֲאֶׁש֤ )ו(  י:  ְיִמיִנֽ יׁש  ִא֥ יׁש  ֶּבן־ִק֖
ֶלְך  ֶמ֥ ר  ְנבּוַכְדֶנאַּצ֖ ה  ֶהְגָל֔ ר  ֲאֶׁש֣ ה  ֶלְך־ְיהּוָד֑ ֶמֽ ְיָכְנָי֣ה  ם  ִע֖ ה  ָהְגְלָת֔
ב  ּה ָא֣ ין ָל֖ י ֵא֥ יא ֶאְסֵּת֙ר ַּבת־ּדֹ֔דֹו ִּכ֛ ה ִה֤ ן ֶאת־ֲהַדָּס֗ י ֹאֵמ֜ ל: )ז( ַוְיִה֨ ָּבֶבֽ
ּה  ּה ְלָקָח֧ יָה֙ ְוִאָּמ֔ ה ּוְב֤מֹות ָאִב֙ ת ַמְרֶא֔ ַא֙ר ְוטֹוַב֣ ה ְיַפת־ּתֹ֙ ם ְוַהַּנֲעָר֤ ָוֵא֑
ץ  ּֽוְבִהָּקֵב֞ ְוָד֔תֹו  ֶלְ֙ך  ְּדַבר־ַהֶּמ֙ ע  ְּבִהָּׁשַמ֤ י  ַוְיִה֗ )ח(  ת:  ְלַבֽ ֖לֹו  י  ָמְרֳּדַכ֛
ֶאל־ ֶאְסֵּת֙ר  ח  ַוִּתָּלַָק֤ ֵהָג֑י  ֶאל־ַי֣ד  ה  ַהִּביָר֖ ן  ֶאל־ׁשּוַׁש֥ ַרּ֛בֹות  ְנָע֥רֹות 
ְבֵעיָני֘ו  ה  ַהַּנֲעָר֣ ב  ַוִּתיַט֨ )ט(  ים:  ַהָּנִׁשֽ ר  ׁשֵֹמ֥ ֵהַג֖י  ֶאל־ַי֥ד  ֶלְך  ַהֶּמ֔ ית  ֵּב֣
ּה  ָל֔ ת  ָלֵת֣ ָה֙  ְוֶאת־ָמנֹוֶת֙ יָה  ֶאת־ַּתְמרּוֶָק֤ ְיַבֵהל  ַו֠ ְלָפָני֒ו  ֶסד  ֶח֣ א  ַוִּתָּׂש֣
ְוֶאת־  ַוְיַׁשֶּנָ֧ה  ֶלְך  ַהֶּמ֑ ית  ִמֵּב֣ ּה  ֶתת־ָל֖ ָלֽ ָהְרֻא֥יֹות  ַהְּנָע֔רֹות  ַבע  ֶׁש֣ ְוֵא֙ת 
ּה ְוֶאת־ ר ֶאת־ַעָּמ֖ ים: )י( לֹא־ִהִּג֣יָדה ֶאְסֵּת֔ ית ַהָּנִׁשֽ יָה ְל֖טֹוב ֵּב֥ ַנֲערֹוֶת֛
יד: )יא( ּוְבָכל־֣יֹום ָו֔יֹום  ר לֹא־ַתִּגֽ יָה ֲאֶׁש֥ ה ָעֶל֖ י ִצָּו֥ י ָמְרֳּדַכ֛ ּה ִּכ֧ ֽמֹוַלְדָּת֑
ר  ֶאְסֵּת֔ ֶאת־ְׁש֣לֹום  ַע֙ת  ָלַד֙ ים  ֵּבית־ַהָּנִׁש֑ ר  ֲחַצ֣ ִלְפֵנ֖י  ְך  ִמְתַהֵּל֔ ָמְרֳּדַכי֙ 
ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֣ ָל֣בֹוא׀  ה  ְוַנֲעָר֜ ה  ַנֲעָר֨ ֹּת֩ר  יַע  ּוְבַהִּג֡ )יב(  ּה:  ָּבֽ ה  ּוַמה־ֵּיָעֶׂש֖
ן  ֵּכ֥ י  ִּכ֛ ֶדׁש  חֹ֔ ר  ָעָׂש֣ ְׁשֵנ֣ים  ַהָּנִׁשי֙ם  ת  ְּכָד֤ ּה  ָל֜ ֱה֨יֹות  ִמֵּק֩ץ  ֲאַחְׁשֵו֗רֹוׁש 
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ֳחָדִׁשי֙ם  ה  ְוִׁשָּׁש֤ ר  ַהֹּמ֔ ֶמן  ְּבֶׁש֣ ֳחָדִׁשי֙ם  ה  ִׁשָּׁש֤ ן  ְמרּוֵקיֶה֑ י  ְיֵמ֣ ִיְמְל֖אּו 
ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֑ ה  ָּבָא֣ ה  ַּנֲעָר֖ ַהֽ ה  ּוָבֶז֕ )יג(  ים:  ַהָּנִׁשֽ י  ּוְבַתְמרּוֵָק֖ ים  ַּבְּבָׂשִמ֔
ית  ים ַעד־ֵּב֥ ית ַהָּנִׁש֖ ּה ִמֵּב֥ ן ָלּ֙ה ָל֣בֹוא ִעָּמ֔ ֵתֽ ִיָּנ֤ ר  ר ּתֹאַמ֜ ֵא֩ת ָּכל־ֲאֶׁש֨
ית ַהָּנִׁשי֙ם  ה ֶאל־ֵּב֤ יא ָׁשָב֞ ה ּ֠וַבּבֶֹקר ִה֣ יא ָבָא֗ ֶרב׀ ִה֣ ֶלְך: )יד( ָּבֶע֣ ַהֶּמֽ
ים לֹא־ָת֥בֹוא עֹו֙ד  יַלְגִׁש֑ ר ַהִּפֽ ֶלְך ׁשֵֹמ֣ יס ַהֶּמ֖ ַעְׁשַג֛ז ְסִר֥ י ֶאל־ַי֧ד ַׁשֽ ֵׁשִנ֔
ּוְבַהִּג֣יַע  )טו(  ם:  ְבֵׁשֽ ה  ְוִנְקְרָא֥ ֶלְך  ַהֶּמ֖ ּה  ָּב֛ ץ  ִאם־ָחֵפ֥ י  ִּכ֣ ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֔
ת ָל֣בֹוא ֶאל־ ח־֨לֹו ְלַב֜ י ֲאֶׁש֩ר ָלַָקֽ ד ָמְרֳּדַכ֡ ִיל ּדֹ֣ ר ַּבת־ֲאִביַח֣ ֹּתר־ֶאְסֵּת֣
ֶלְך  י ְסִריס־ַהֶּמ֖ ֵהַג֥ ר  ר יֹאַמ֛ ם ֶאת־ֲאֶׁש֥ י ִא֣ ִּכ֠ ר  א ִבְקָׁש֙ה ָּדָב֔ ֹ֤ ֶלְך ל ַהֶּמ֗
ח  יָה: )טז( ַוִּתָּלַק֨ ן ְּבֵעיֵנ֖י ָּכל־רֶֹאֽ את ֵח֔ י ֶאְסֵּת֙ר נֵֹׂש֣ ים ַוְּתִה֤ ר ַהָּנִׁש֑ ׁשֵֹמ֣
י  ָהֲעִׂשיִר֖ ֶדׁש  ַּבחֹ֥ ַמְלכּו֔תֹו  ית  ֶאל־ֵּב֣ ֲאַחְׁשֵורֹוׁ֙ש  ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֤ ר  ֶאְסֵּת֜
ֶאת־ ֶלְך  ַהֶּמ֤ ב  ַוֶּיֱאַה֨ )יז(  ְלַמְלכּוֽתֹו:  ַבע  ִּבְׁשַנת־ֶׁש֖ ת  ֵטֵב֑ ֶדׁש  הּוא־חֹ֣
ַוָּיֶׂ֤שם  ִמָּכל־ַהְּבתּוֹ֑לת  ְלָפָנ֖יו  ֶסד  ָוֶח֛ ן  ַוִּתָּׂשא־ֵח֥ ים  ִמָּכל־ַהָּנִׁש֔ ֶאְסֵּת֙ר 
ֶלְך  ַהֶּמ֜ ַעׂש  ַוַּי֨ )יח(  י:  ַוְׁשִּתֽ ַחת  ַּת֥ ָה  ַוַּיְמִליֶכ֖ ּה  ְּברֹאָׁש֔ ֶתר־ַמְלכּו֙ת  ֶּכֽ
ה  ַוֲהָנָח֤ ר  ֶאְסֵּת֑ ה  ִמְׁשֵּת֣ ת  ֵא֖ יו  ַוֲעָבָד֔ ְלָכל־ָׂשָרי֙ו  ָג֗דֹול  ה  ִמְׁשֶּת֣
ְּבתּו֖לֹות  ץ  ּוְבִהָּקֵב֥ )יט(  ֶלְך:  ַהֶּמֽ ְּכַי֥ד  ת  ַמְׂשֵא֖ ן  ַוִּיֵּת֥ ה  ָעָׂש֔ ַלְּמִדינֹו֙ת 
ֶ֑דת ֽמֹוַלְדָּתּ֙ה  ר ַמֶּג֤ ין ֶאְסֵּת֗ ֶלְך: )כ( ֵא֣ ַער־ַהֶּמֽ ב ְּבַׁשֽ י יֵֹׁש֥ ֵׁשִנ֑ית ּוָמְרֳּדַכ֖
ר  ֶאְסֵּת֣ ָמְרֳּדַכי֙  ר  ְוֶאת־ַמֲאַמ֤ י  ָמְרֳּדָכ֑ יָה  ָעֶל֖ ה  ִצָּו֥ ר  ַּכֲאֶׁש֛ ּה  ְוֶאת־ַעָּמ֔
י  ּוָמְרֳּדַכ֖ ם  ָהֵה֔ ים  ַּבָּיִמ֣ )כא(  ס  ִאּֽתֹו:  ְבָאְמָנ֖ה  ה  ָהְיָת֥ ר  ַּכֲאֶׁש֛ ה  עָֹׂש֔
י  ִמּׁשְֹמֵר֣ ֶלְ֙ך  ַהֶּמ֙ י  ְׁשֵנֽי־ָסִריֵס֤ ֶרׁש  ָוֶת֜ ן  ִּבְגָת֨ ָקַצ֩ף  ֶלְך  ַער־ַהֶּמ֑ ְּבַׁשֽ ב  יֵֹׁש֣
ַהָּדָב֙ר  ע  ַוִּיָּוַד֤ )כב(  רֹׁש:  ֲאַחְׁשֵוֽ ֶלְך  ַּבֶּמ֖ ד  ָי֔ ִלְׁשֹ֣לַח  ַוְיַבְקׁשּ֙ו  ף  ַהַּס֔
י:  ם ָמְרֳּדָכֽ ֶלְך ְּבֵׁש֥ ר ַלֶּמ֖ אֶמר ֶאְסֵּת֛ ֹ֧ ה ַוּת ר ַהַּמְלָּכ֑ י ַוַּיֵּג֖ד ְלֶאְסֵּת֣ ְלָמְרֳּדַכ֔
י  ֶפר ִּדְבֵר֥ ב ְּבֵס֛ ץ ַוִּיָּכֵת֗ ם ַעל־ֵע֑ א ַוִּיָּת֥לּו ְׁשֵניֶה֖ ׁש ַהָּדָב֙ר ַוִּיָּמֵצ֔ )כג( ַוְיֻבַּק֤

ֶלְך: פ  ים ִלְפֵנ֥י ַהֶּמֽ ַהָּיִמ֖
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ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֜רֹוׁש פרק ג  ֶּלה ִּגַּד֩ל ַהֶּמ֨ ים ָהֵא֗ ר׀ ַהְּדָבִר֣ )א( ַאַח֣

ֶׂש֙ם ֶאת־ ַוָּי֙ הּו  ְ֑יַנְּׂשֵא֑ ַוֽ י  ָתא ָהֲאָגִג֖ ן־ַהְּמָד֛ ן ֶּבֽ ֶאת־ָהָמ֧
ֲאֶׁשר־ ֶלְך  ַהֶּמ֜ י  ְוָכל־ַעְבֵד֨ )ב(  ִאּֽתֹו:  ר  ֲאֶׁש֥ ים  ָּכל־ַהָּׂשִר֖ ל  ֵמַע֕ ִּכְס֔אֹו 
ֶלְך  ַהֶּמ֑ ִצָּוה־֣לֹו  ן  ִּכי־ֵכ֖ ן  ְלָהָמ֔ ְׁשַּתֲחִוי֙ם  ּוִמֽ ים  ּכְֹרִע֤ ֶלְך  ַהֶּמ֗ ַער  ְּבַׁש֣
ֲאֶׁשר־ ֶלְך  ַהֶּמ֛ י  ַעְבֵד֥ אְמ֜רּו  ֹ֨ ַוּי )ג(  ה:  ְׁשַּתֲחֶוֽ ִיֽ א  ֹ֥ ְול ע  ִיְכַר֖ א  ֹ֥ ל י  ְרֳּדַכ֔ ּוָמ֨

י  ֶלְך: )ד( ַוְיִה֗ ת ַהֶּמֽ ת ִמְצַו֥ ר ֵא֖ ה עֹוֵב֔ י ַמּ֙דּוַע֙ ַאָּת֣ ֶלְך ְלָמְרֳּדָכ֑ ַער ַהֶּמ֖ ְּבַׁש֥
ן ִלְראֹו֙ת  ם ַוַּיִּג֣ידּו ְלָהָמ֗ ע ֲאֵליֶה֑ א ָׁשַמ֖ ֹ֥ ם ֵאָלי֙ו ֣יֹום ָו֔יֹום ְול באמרם ְּכָאְמָר֤

ַוַּיְ֣֑רא  )ה(  י:  ְיהּוִדֽ ֲאֶׁשר־֥הּוא  ם  ָלֶה֖ יד  י־ִהִּג֥ ִּכֽ י  ָמְרֳּדַכ֔ י  ִּדְבֵר֣ ַעְמדּ֙ו  ֲהַיֽ
ה: )ו( ַוִּיֶ֣בז  ן ֵחָמֽ א ָהָמ֖ ְׁשַּתֲחֶו֖ה ֑לֹו ַוִּיָּמֵל֥ ַע ּוִמֽ י ּכֵֹר֥ ין ָמְרֳּדַכ֔ ן ִּכי־ֵא֣ ָהָמ֔
ׁש  י ַוְיַבֵּק֣ ם ָמְרֳּדָכ֑ ידּו ֖לֹו ֶאת־ַע֣ י־ִהִּג֥ י ְלַבּ֔דֹו ִּכֽ יו ִלְׁשֹ֤לַח ָי֙ד ְּבָמְרֳּדַכ֣ ְּבֵעיָנ֗
ם  ר ְּבָכל־ַמְל֥כּות ֲאַחְׁשֵו֖רֹוׁש ַע֥ ים ֲאֶׁש֛ יד ֶאת־ָּכל־ַהְּיהּוִד֛ ן ְלַהְׁשִמ֧ ָהָמ֗
ה  ים ֶעְׂשֵר֔ ן ִּבְׁשַנ֙ת ְׁשֵּת֣ ִניָס֔ ֶדׁש  ֶדׁש ָהִראׁשֹון֙ הּוא־חֹ֣ י: )ז( ַּבחֹ֤ ָמְרֳּדָכֽ
ְל֛יֹום  ִמּ֧יֹום׀  ן  ָהָמ֗ ִלְפֵנ֣י  ל  ַהּגֹוָר֜ ֨הּוא  ּפּו֩ר  יל  ִהִּפ֣ ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש  ֶלְך  ַלֶּמ֖
ָהָמן֙  אֶמר  ֹ֤ ַוּי )ח(  ס  ר:  ֲאָדֽ ֶדׁש  הּוא־חֹ֥ ר  ְׁשֵנים־ָעָׂש֖ ֶדׁש  ְלחֹ֥ ֶדׁש  ּוֵמחֹ֛
ל  ְּבכֹ֖ ים  ַעִּמ֔ ָהֽ ין  ֵּב֣ ּוְמֹפָר֙ד  ְמֻפָּז֤ר  ד  ַעם־ֶאָח֗ ֶיְׁש֣נֹו  ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש  ֶלְך  ַלֶּמ֣
ֵאיָנ֣ם  ֶלְ֙ך  ַהֶּמ֙ י  ְוֶאת־ָּדֵת֤ ם  ִמָּכל־ָע֗ ׁשֹ֣נֹות  ם  ְוָדֵתיֶה֞ ָך  ַמְלכּוֶת֑ ְמִדי֣נֹות 
ב  ִיָּכֵת֖ ֔טֹוב  ֶלְך  ִאם־ַעל־ַהֶּמ֣ )ט(  ם:  ְלַהִּניָחֽ ֵאין־ׁשֶֹו֖ה  ֶלְך  ְוַלֶּמ֥ ים  עִֹׂש֔
ה  י ַהְּמָלאָכ֔ ֶסף ֶאְׁשקֹו֙ל ַעל־ְיֵדי֙ עֵֹׂש֣ ים ִּכַּכר־ֶּכ֗ ֶרת ֲאָלִפ֜ ם ַוֲעֶׂש֨ ְלַאְּבָד֑
ּה  ִּ֑יְּתָנ֗ ל ָי֑דֹו ַוֽ ֶלְך ֶאת־ַטַּבְעּ֖תֹו ֵמַע֣ ֶלְך: )י( ַוָּיַ֧סר ַהֶּמ֛ י ַהֶּמֽ יא ֶאל־ִּגְנֵז֥ ְלָהִב֖
ן  ֶלְ֙ך ְלָהָמ֔ אֶמר ַהֶּמ֙ ֹ֤ ַוּי ים: )יא(  ר ַהְּיהּוִדֽ י צֵֹר֥ ָתא ָהֲאָגִג֖ ן־ַהְּמָד֛ ן ֶּבֽ ְלָהָמ֧
י  ם ַלֲעׂ֥שֹות ּ֖בֹו ַּכּ֥טֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך: )יב( ַוִּיָּקְראּ֩ו סְֹפֵר֨ ְך ְוָהָע֕ ֶסף ָנ֣תּון ָל֑ ַהֶּכ֖
ָכל־ֲאֶׁשר־ ב ְּכֽ ר יֹום֘ ּבֹו֒ ַוִּיָּכֵת֣ ה ָעָׂש֣ ֶדׁש ָהִראׁ֗שֹון ִּבְׁשלֹוָׁש֨ ֶלְך ַּבחֹ֣ ַהֶּמ֜
ַעל־ְמִדיָנ֣ה  ר׀  ֲאֶׁש֣ ֶאל־ַהַּפ֞חֹות  ְוֽ ֶּמֶלְך  ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵנֽי־ַה֠ ל  ֶא֣ ן  ָהָמ֡ ִצָּו֣ה 
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ם ִּכְלׁשֹו֑נֹו  ם ָוָע֖ ּה ְוַע֥ ם ְמִדיָנ֤ה ּוְמִדיָנ֙ה ִּכְכָתָב֔ ֵרי ַע֙ם ָוָע֔ ה ְוֶאל־ָׂש֤ ּוְמִדיָנ֗
ֶלְך: )יג( ְוִנְׁש֨לֹוַח  ַעת ַהֶּמֽ ם ְּבַטַּב֥ ב ְוֶנְחָּת֖ ֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹׁ֙ש ִנְכָּת֔ ם ַהֶּמ֤ ְּבֵׁש֨
ד  ג ּוְלַאֵּב֣ יד ַלֲהרֹ֣ ים ְּבַי֣ד ָהָרִצים֘ ֶאל־ָּכל־ְמִדי֣נֹות ַהֶּמֶלְך֒ ְלַהְׁשִמ֡ ְסָפִר֜
ה  ִּבְׁשלֹוָׁש֥ ד  ֶאָח֔ ְּב֣יֹום  ְוָנִׁשי֙ם  ף  ַט֤ ן  ְוַעד־ָזֵק֨ ַער  ִמַּנ֨ ְּיהּוִדים  ֶאת־ָּכל־ַה֠
ֶגן  ם ָלֽבֹוז: )יד( ַּפְתֶׁש֣ ר ּוְׁשָלָל֖ ֶדׁש ֲאָד֑ ר הּוא־חֹ֣ ֶדׁש ְׁשֵנים־ָעָׂש֖ ר ְלחֹ֥ ָעָׂש֛
ִלְה֥יֹות  ים  ַעִּמ֑ ְלָכל־ָהֽ ָּג֖לּוי  ה  ּוְמִדיָנ֔ ְּבָכל־ְמִדיָנ֣ה  ָּד֙ת  ן  ֵתֽ ְלִהָּנ֤ ב  ַהְּכָת֗
ת  ֶלְך ְוַהָּד֥ ר ַהֶּמ֔ ים ָיְצ֤אּו ְדחּוִפי֙ם ִּבְדַב֣ ָרִצ֞ ה: )טו( ָהֽ ים ַלּ֥יֹום ַהֶּזֽ ֲעִתִד֖
ן  ׁשּוָׁש֖ יר  ְוָהִע֥ ִלְׁשּ֔תֹות  ָיְׁש֣בּו  ְוָהָמן֙  ֶלְך  ְוַהֶּמ֤ ה  ַהִּביָר֑ ן  ְּבׁשּוַׁש֣ ִנְּתָנ֖ה 

ָנֽבֹוָכה: פ 

ע פרק ד  ַוִּיְקַר֤ ה  ַנֲעָׂש֔ ר  ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ָיַד֙ע  י  ּוָמְרֳּדַכ֗ )א( 

ַוֵּיֵצ֙א ְּב֣תֹוְך  ֶפר  ָוֵא֑ ק  ׁש ַׂש֖ ַוִּיְלַּב֥ יו  ָמְרֳּדַכי֙ ֶאת־ְּבָגָד֔
ין  י ֵא֥ ֶלְך ִּכ֣ ַער־ַהֶּמ֑ ד ִלְפֵנ֣י ַׁשֽ ה: )ב( ַוָּי֕בֹוא ַע֖ ה ּוָמָרֽ ה ְגדָֹל֖ ק ְזָעָָק֥ יר ַוִּיְזַע֛ ָהִע֔
ה ְמקֹו֙ם  ק: )ג( ּוְבָכל־ְמִדיָנ֣ה ּוְמִדיָנ֗ ֶלְך ִּבְל֥בּוׁש ָׂשֽ ַער ַהֶּמ֖ ָל֛בֹוא ֶאל־ַׁש֥
ד  י ּוִמְסֵּפ֑ ים ְו֥צֹום ּוְבִכ֖ ֶבל ָּגדֹו֙ל ַלְּיהּוִד֔ יַע ֵא֤ ֶלְך ְוָדתֹ֙ו ַמִּג֔ ר ְּדַבר־ַהֶּמ֤ ֲאֶׁש֨
יָה֙  ר ְוָסִריֶס֙ ָּתבֹואָנה ַנֲע֨רֹות ֶאְסֵּת֤ ים: )ד( ותבואינה ַו֠ ַרִּבֽ ע ָלֽ ֶפר ֻיַּצ֖ ק ָוֵא֔ ַׂש֣
ת־ יׁש ֶאֽ ים ְלַהְלִּב֣ ח ְּבָגִד֜ ד ַוִּתְׁשַל֨ ה ְמֹא֑ ל ַהַּמְלָּכ֖ ּה ַוִּתְתַחְלַח֥ ַוַּיִּג֣ידּו ָל֔
ְך  ַלֲהָת֜ ר  ֶאְסֵּת֨ ַוִּתְקָר֩א  )ה(  ל:  ִקֵּבֽ א  ֹ֥ ְול יו  ֵמָעָל֖ ַׂשּ֛קֹו  יר  ּוְלָהִס֥ י  ָמְרֳּדַכ֗
ַעת ַמה־ י ָלַד֥ ל־ָמְרֳּדָכ֑ יָה ַוְּתַצֵּו֖הּו ַעֽ יד ְלָפֶנ֔ ר ֶהֱעִמ֣ ֶלְ֙ך ֲאֶׁש֣ י ַהֶּמ֙ ִמָּסִריֵס֤
ר  ֲאֶׁש֖ יר  ָהִע֔ ֶאל־ְר֣חֹוב  י  ל־ָמְרֳּדָכ֑ ֶאֽ ְך  ֲהָת֖ א  ַוֵּיֵצ֥ )ו(  ה:  ְוַעל־ַמה־ֶּזֽ ֶּז֖ה 
ת׀  ְוֵא֣ הּו  ָקָר֑ ר  ָּכל־ֲאֶׁש֣ ת  ֵא֖ י  ָמְרֳּדַכ֔ ַוַּיֶּגד־֣לֹו  )ז(  ֶלְך:  ַער־ַהֶּמֽ ַׁשֽ ִלְפֵנ֥י 
ים  ֶלְך ביהודיים ַּבְּיהּוִד֖ י ַהֶּמ֛ ְׁשקֹול ַעל־ִּגְנֵז֥ ר ָהָמן֙ ִל֠ ר ָאַמ֤ ֶסף ֲאֶׁש֨ ת ַהֶּכ֗ ָּפָרַׁש֣
ן ְלַהְׁשִמיָד֙ם  ן ְּבׁשּוָׁש֤ ָּדת ֲאֶׁשר־ִנַּת֨ ב־ַה֠ ֶגן ְּכָתֽ ם: )ח( ְוֶאת־ַּפְתֶׁש֣ ְלַאְּבָדֽ



מגילת
אסתר

יח

דורש טוב לעמו
עם פירוש

ה
מ 

פר

ָל֨בֹוא ֶאל־ יָה  ָעֶל֗ ּוְלַצּ֣וֹות  ּה  ָל֑ ּוְלַהִּג֣יד  ר  ְלַהְר֥אֹות ֶאת־ֶאְסֵּת֖ ֔לֹו  ָנַ֣תן 
ְך ַוַּיֵּג֣ד  ּה: )ט( ַוָּי֖בֹוא ֲהָת֑ ׁש ִמְּלָפָנ֖יו ַעל־ַעָּמֽ ְתַחֶּנן־֛לֹו ּוְלַבֵּק֥ ֶלְך ְלִהֽ ַהֶּמ֧
ל־ ְך ַוְּתַצֵּו֖הּו ֶאֽ אֶמר ֶאְסֵּת֙ר ַלֲהָת֔ ֹ֤ י: )י( ַוּת י ָמְרֳּדָכֽ ת ִּדְבֵר֥ ר ֵא֖ ְלֶאְסֵּת֔
ר ָּכל־ ים ֲאֶׁש֣ ֶלְך ֽיֹוְדִע֗ ֶלְך ְוַעם־ְמִדי֨נֹות ַהֶּמ֜ י ַהֶּמ֡ י: )יא( ָּכל־ַעְבֵד֣ ָמְרֳּדָכֽ
א־ ֹֽ ר ל ית ֲאֶׁש֣ ר ַהְּפִניִמ֜ ר ָיֽבֹוא־ֶאל־ַהֶּמֶלְ֩ך ֶאל־ֶהָחֵצ֨ ה ֲאֶׁש֣ יׁש ְוִאָּׁש֡ ִא֣
יט  ֶלְך ֶאת־ַׁשְרִב֥ ר ֽיֹוִׁשיט־֥לֹו ַהֶּמ֛ ַבד ֵמֲאֶׁש֨ ית ְל֠ ת ָּדתֹ֙ו ְלָהִמ֔ א ַאַח֤ ִיָּקֵר֗
ֽיֹום:  ים  ֶז֖ה ְׁשלֹוִׁש֥ ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֔ ָל֣בֹוא  אִתי֙  ִנְקֵר֙ א  ֹ֤ ל י  ַוֲאִנ֗ ְוָחָי֑ה  ב  ַהָּזָה֖
יב  י ְלָהִׁש֣ אֶמר ָמְרֳּדַכ֖ ֹ֥ ר: פ )יג( ַוּי י ֶאְסֵּתֽ ת ִּדְבֵר֥ י ֵא֖ )יב( ַוַּיִּג֣ידּו ְלָמְרֳּדָכ֔

ים:  ֶלְך ִמָּכל־ַהְּיהּוִדֽ ט ֵּבית־ַהֶּמ֖ ְך ְלִהָּמֵל֥ י ְבַנְפֵׁש֔ ר ַאל־ְּתַדִּמ֣ ֶאל־ֶאְסֵּת֑
ה ַיֲע֤מֹוד ַלְּיהּוִדי֙ם  ַוח ְוַהָּצָל֞ ת ַהּזֹא֒ת ֶר֣ ׁש ַּתֲחִריִׁש֘י ָּבֵע֣ י ִאם־ַהֲחֵר֣ )יד( ִּכ֣

את  ֹ֔ ָּכז ת  ִאם־ְלֵע֣ ַע  יֹוֵד֔ י  ּוִמ֣ דּו  יְך ּתֹאֵב֑ ּוֵבית־ָאִב֖ ְּת  ְוַא֥ ר  ַאֵח֔ ִמָּמ֣קֹום 
ֵלְ֩ך  )טז(  י:  ל־ָמְרֳּדָכֽ ֶאֽ יב  ְלָהִׁש֥ ר  ֶאְסֵּת֖ אֶמר  ֹ֥ ַוּת )טו(  ַלַּמְלֽכּות:  ִהַּגַ֖עְּת 
ְוַאל־ּתֹאְכ֨לּו  ַלי  ָע֠ ְו֣צּומּו  ן  ְּבׁשּוָׁש֗ ים  ִּנְמְצִא֣ ַהֽ ים  ֶאת־ָּכל־ַהְּיהּוִד֜ ְּכ֨נֹוס 
ן  ן ּוְבֵכ֞ י ָא֣צּום ֵּכ֑ י ְוַנֲערַֹת֖ ְיָלה ָו֔יֹום ַּגם־ֲאִנ֥ ְוַאל־ִּתְׁשּ֜תּו ְׁשֹ֤לֶׁשת ָיִמי֙ם ַל֣
ר  ַּ֑יֲעבֹ֖ ְדִּתי: )יז( ַוֽ ְדִּתי ָאָבֽ ר ָאַב֖ ת ְוַכֲאֶׁש֥ א־ַכָּד֔ ֹֽ ר ל ֶלְ֙ך ֲאֶׁש֣ ָא֤בֹוא ֶאל־ַהֶּמ֙

ר: ס יו ֶאְסֵּתֽ ה ָעָל֖ ל ֲאֶׁשר־ִצְּוָת֥ ַעׂש ְּככֹ֛ י ַוַּי֕ ָמְרֳּדָכ֑

ַמְל֔כּות פרק ה  ֶאְסֵּת֙ר  ׁש  ַוִּתְלַּב֤ י  ַהְּׁשִליִׁש֗ ַּבּ֣יֹום  י׀  ַוְיִה֣ )א( 

ית  ֵּב֣ ַכח  ֹנ֖ ית  ַהְּפִניִמ֔ ֶלְ֙ך  ֵּבית־ַהֶּמ֙ ר  ַּבֲחַצ֤ ד  ַּתֲעֹמ֞ ַוֽ
ַתח  ַכח ֶּפ֥ ֹנ֖ ית ַהַּמְל֔כּות  א ַמְלכּותֹ֙ו ְּבֵב֣ ב ַעל־ִּכֵּס֤ ַהֶּמֶלְך יֹוֵׁש֞ ְו֠ ֶלְך  ַהֶּמ֑
ר  ָחֵצ֔ ֶּבֽ ֶד֙ת  עֶֹמ֙ ה  ַהַּמְלָּכ֗ ר  ֶאת־ֶאְסֵּת֣ ֶלְך  ַהֶּמ֜ ִכְר֨אֹות  ַוְיִה֩י  )ב(  ִית:  ַהָּבֽ
ר  ֲאֶׁש֣ ַהָּזָה֙ב  יט  ר ֶאת־ַׁשְרִב֤ ְלֶאְסֵּת֗ ֶלְך  ַהֶּמ֜ ַוּ֨יֹוֶׁשט  ְּבֵעיָנ֑יו  ן  ֵח֖ ה  ָנְׂשָא֥
ֶלְך  אֶמר ָלּ֙ה ַהֶּמ֔ ֹ֤ יט: ס )ג( ַוּי אׁש ַהַּׁשְרִבֽ ֹ֥ ר ַוִּתַּג֖ע ְּבר ב ֶאְסֵּת֔ ְּבָי֔דֹו ַוִּתְקַר֣
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ְך:  ן ָלֽ ֵתֽ י ַהַּמְל֖כּות ְוִיָּנ֥ ְך ַעד־ֲחִצ֥ ה ּוַמה־ַּבָּקָׁשֵת֛ ר ַהַּמְלָּכ֑ ְך ֶאְסֵּת֣ ַמה־ָּל֖
ַהּ֔יֹום  ְוָהָמן֙  ֶלְך  ַהֶּמ֤ ָי֨בֹוא  ֑טֹוב  ֶלְך  ִאם־ַעל־ַהֶּמ֖ ר  ֶאְסֵּת֔ אֶמר  ֹ֣ ַוּת )ד( 

ן  ֶאת־ָהָמ֔ ַמֲהרּ֙ו  ֶלְך  ַהֶּמ֔ אֶמר  ֹ֣ ַוּי )ה(  ֽלֹו:  יִתי  ֲאֶׁשר־ָעִׂש֥ ה  ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת֖
ֲאֶׁשר־ ה  ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת֖ ן  ְוָהָמ֔ ֶלְ֙ך  ַהֶּמ֙ א  ֹ֤ ַוָּיב ר  ֶאְסֵּת֑ ר  ֶאת־ְּדַב֣ ַלֲעׂ֖שֹות 
ַמה־ ִין  ַהַּי֔ ה  ְּבִמְׁשֵּת֣ ְלֶאְסֵּת֙ר  ֶלְך  ַהֶּמ֤ אֶמר  ֹ֨ ַוּי )ו(  ר:  ֶאְסֵּתֽ ה  ָעְׂשָת֥

ַען  ׂש: )ז( ַוַּת֥ י ַהַּמְל֖כּות ְוֵתָעֽ ְך ַעד־ֲחִצ֥ ְך ּוַמה־ַּבָּקָׁשֵת֛ ן ָל֑ ְך ְוִיָּנֵ֣תֽ ְּׁשֵאָלֵת֖
ֶלְך  ן ְּבֵעיֵנ֣י ַהֶּמ֗ אִתי ֵח֜ י: )ח( ִאם־ָמָצ֨ י ּוַבָּקָׁשִתֽ ר ְׁשֵאָלִת֖ ר ַוּתֹאַמ֑ ֶאְסֵּת֖
י ָי֧בֹוא  י ְוַלֲעׂ֖שֹות ֶאת־ַּבָּקָׁשִת֑ ָלִת֔ ֶלְ֙ך ֔טֹוב ָלֵת֙ת ֶאת־ְׁשֵא֣ ְוִאם־ַעל־ַהֶּמ֙
ר  ה ִּכְדַב֥ ֱעֶׂש֖ ר ֶאֽ ם ּוָמָח֥ ה ָלֶה֔ ֱעֶׂש֣ ר ֶאֽ ן ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת֙ה ֲאֶׁש֣ ֶלְך ְוָהָמ֗ ַהֶּמ֣
ת־ ן ֶאֽ ַח ְו֣טֹוב ֵל֑ב ְוִכְראֹו֩ת ָהָמ֨ א ָהָמן֙ ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ָׂשֵמ֖ ֶלְך: )ט( ַוֵּיֵצ֤ ַהֶּמֽ

י  ל־ָמְרֳּדַכ֖ ן ַעֽ א ָהָמ֛ ּנּו ַוִּיָּמֵל֥ ֶלְך ְולֹא־ָק֙ם ְולֹא־ָז֣ע ִמֶּמ֔ ַער ַהֶּמ֗ י ְּבַׁש֣ ָמְרֳּדַכ֜
יו  ֶאת־ֹאֲהָב֖ א  ַוָּיֵב֥ ח  ַוִּיְׁשַל֛ ֶאל־ֵּבי֑תֹו  ַוָּי֖בֹוא  ן  ָהָמ֔ ק  ַוִּיְתַאַּפ֣ )י(  ה:  ֵחָמֽ
ב ָּבָנ֑יו  ן ֶאת־ְּכ֥בֹוד ָעְׁש֖רֹו ְורֹ֣ ם ָהָמ֛ ר ָלֶה֥ ֶ֑רׁש ִאְׁשּֽתֹו: )יא( ַוְיַסֵּפ֨ ְוֶאת־ֶז֥
י  ְוַעְבֵד֥ ים  ַעל־ַהָּׂשִר֖ ִנְּׂש֔אֹו  ר  ֲאֶׁש֣ ת  ְוֵא֣ ֶלְ֙ך  ַהֶּמ֙ ִּגְּד֤לֹו  ר  ָּכל־ֲאֶׁש֨ ְוֵא֩ת 
ֶלְך  ה ִעם־ַהֶּמ֛ ר ַהַּמְלָּכ֧ ף לֹא־ֵהִביָא֩ה ֶאְסֵּת֨ ֶלְך: )יב( ַוּיֹאֶמ֘ר ָהָמן֒ ַא֣ ַהֶּמֽ
ּה  רּוא־ָל֖ י ָקֽ ר ֲאִנ֥ י ְוַגם־ְלָמָח֛ י ִאם־אֹוִת֑ ָתה ִּכ֣ ה ֲאֶׁשר־ָעָׂש֖ ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת֥
ר ֲאִנ֤י רֶֹא֙ה ֶאת־ ת ֲאֶׁש֨ י ְּבָכל־ֵע֗ ּנּו ׁשֶֹו֖ה ִל֑ ה ֵאיֶנ֥ ֶלְך: )יג( ְוָכל־ֶז֕ ִעם־ַהֶּמֽ
ִאְׁשּ֜תֹו  ֶרׁש  ֶז֨ לֹ֩ו  אֶמר  ֹ֣ ַוּת )יד(  ֶלְך:  ַהֶּמֽ ַער  ְּבַׁש֥ ב  יֹוֵׁש֖ י  ַהְּיהּוִד֔ י  ָמְרֳּדַכ֣
ֶלְך ְוִיְת֤לּו  ר ַלֶּמ֗ ֶקר׀ ֱאֹמ֣ ים ַאָּמ֒ה ּוַבּבֹ֣ ַּה ֲחִמִּׁש֣ ֲעׂשּו־ֵע֘ץ ָּגבֹ֣ יו ַיֽ ֲהָב֗ ְוָכל־ֹאֽ
ר  ב ַהָּדָב֛ ַח ַוִּייַט֧ ה ָׂשֵמ֑ ֶלְך ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת֖ א־ִעם־ַהֶּמ֥ ֹֽ יו ּוב ת־ָמְרֳּדַכי֙ ָעָל֔ ֶאֽ

ץ: פ  ן ַוַּיַ֥עׂש ָהֵעֽ ִלְפֵנ֥י ָהָמ֖

יא פרק ו  אֶמר ְלָהִב֞ ֹ֗ ֶלְך ַוּי ה ְׁשַנ֣ת ַהֶּמ֑ ְיָלה ַה֔הּוא ָנְדָד֖ )א( ַּבַּל֣

ים  ִנְקָרִא֖ ַוִּיְה֥יּו  ים  ַהָּיִמ֔ י  ִּדְבֵר֣ ַהִּזְכרֹנֹו֙ת  ֶפר  ֶאת־ֵס֤
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ֶרׁש  ָנא ָוֶת֗ י ַעל־ִּבְגָת֣ יד ָמְרֳּדַכ֜ א ָכ֗תּוב ֲאֶׁש֩ר ִהִּג֨ ֶלְך: )ב( ַוִּיָּמֵצ֣ ִלְפֵנ֥י ַהֶּמֽ
ֶלְך  ַּבֶּמ֖ ד  ָי֔ ִלְׁשֹ֣לַח  ִּבְקׁשּ֙ו  ר  ֲאֶׁש֤ ף  ַהַּס֑ י  ִמּׁשְֹמֵר֖ ֶלְך  ַהֶּמ֔ י  ָסִריֵס֣ ְׁשֵני֙ 
י ַעל־ ה ְלָמְרֳּדַכ֖ ר ּוְגדּוָּל֛ ה ְיָָק֧ ה־ַּנֲעָׂש֞ ֶלְך ַמֽ אֶמר ַהֶּמ֔ ֹ֣ ֲאַחְׁשֵוֽרֹוׁש: )ג( ַוּי

אֶמר  ֹ֥ ַוּי ר: )ד(  ה ִעּ֖מֹו ָּדָבֽ יו לֹא־ַנֲעָׂש֥ ְרָת֔ ֶלְ֙ך ְמָׁש֣ י ַהֶּמ֙ אְמ֜רּו ַנֲעֵר֤ ֹ֨ ַוּי ֶז֑ה 
ֶלְך  ר ַלֶּמ֔ ה ֵלאֹמ֣ יצֹוָנ֔ ֶלְ֙ך ַהִח֣ ר ֵּבית־ַהֶּמ֙ א ַלֲחַצ֤ ן ָּב֗ ר ְוָהָמ֣ י ֶבָחֵצ֑ ֶלְך ִמ֣ ַהֶּמ֖
ֶלְ֙ך  י ַהֶּמ֙ אְמ֜רּו ַנֲעֵר֤ ֹ֨ ין ֽלֹו: )ה( ַוּי ץ ֲאֶׁשר־ֵהִכ֥ י ַעל־ָהֵע֖ ת־ָמְרֳּדַכ֔ ִלְתלֹו֙ת ֶאֽ
אֶמר  ֹ֤ ֶלְך ָיֽבֹוא: )ו( ַוָּיבֹו֘א ָהָמן֒ ַוּי אֶמר ַהֶּמ֖ ֹ֥ ר ַוּי ד ֶּבָחֵצ֑ ן עֵֹמ֣ יו ִהֵּנ֥ה ָהָמ֖ ֵאָל֔
אֶמר ָהָמן֙  ֹ֤ ץ ִּביָק֑רֹו ַוּי ֶלְך ָחֵפ֣ ר ַהֶּמ֖ יׁש ֲאֶׁש֥ ֶלְך ַמה־ַלֲעׂ֕שֹות ָּבִא֕ לֹ֙ו ַהֶּמ֔
ן  ָהָמ֖ אֶמר  ֹ֥ ַוּי )ז(  ִּני:  ִמֶּמֽ ר  יֹוֵת֥ ר  ְיָָק֖ ַלֲעׂ֥שֹות  ֶלְך  ַהֶּמ֛ ץ  ַיְחֹּפ֥ י  ְלִמ֞ ְּבִלּ֔בֹו 
יאּ֙ו ְל֣בּוׁש ַמְל֔כּות  ץ ִּביָקֽרֹו: )ח( ָיִב֙ ֶלְך ָחֵפ֥ ר ַהֶּמ֖ יׁש ֲאֶׁש֥ ֶלְך ִא֕ ֶאל־ַהֶּמ֑
ֶתר  ן ֶּכ֥ ר ִנַּת֛ ֶלְך ַוֲאֶׁש֥ ב ָעָלי֙ו ַהֶּמ֔ ר ָרַכ֤ ֶלְך ְו֗סּוס ֲאֶׁש֨ ַבׁש־ּ֖בֹו ַהֶּמ֑ ר ָלֽ ֲאֶׁש֥
ֶלְ֙ך  י ַהֶּמ֙ יׁש ִמָּׂשֵר֤ ַמְל֖כּות ְּברֹאֽׁשֹו: )ט( ְוָנ֨תֹון ַהְּל֜בּוׁש ְוַהּ֗סּוס ַעל־ַיד־ִא֞
הּו  יָק֑רֹו ְוִהְרִּכיֻב֤ ץ ִּבֽ ֶלְך ָחֵפ֣ ר ַהֶּמ֖ יׁש ֲאֶׁש֥ יׁשּ֙ו ֶאת־ָהִא֔ ים ְוִהְלִּב֙ ַּפְרְּתִמ֔ ַהֽ
ר  ֲאֶׁש֥ יׁש  ָלִא֔ ה  ֵיָעֶׂש֣ ָכה  ָּכ֚ יו  ְלָפָנ֔ ְוָקְר֣אּו  יר  ָהִע֔ ִּבְר֣חֹוב  ַעל־ַהּסּו֙ס 
ח ֶאת־ַהְּל֤בּוׁש  ֵהר ַק֣ ן ַמ֠ ֶלְך ְלָהָמ֗ אֶמר ַהֶּמ֜ ֹ֨ ץ ִּביָקֽרֹו: )י( ַוּי ֶלְך ָחֵפ֥ ַהֶּמ֖
ַער  ב ְּבַׁש֣ י ַהּיֹוֵׁש֖ י ַהְּיהּוִד֔ ֲעֵׂשה־ֵכן֙ ְלָמְרֳּדַכ֣ ְרָּת ַוֽ ר ִּדַּב֔ ְוֶאת־ַהּסּו֙ס ַּכֲאֶׁש֣
ח ָהָמן֙ ֶאת־ַהְּל֣בּוׁש  ְרָּת: )יא( ַוִּיַּק֤ ר ִּדַּבֽ ל ֲאֶׁש֥ ר ִמּכֹ֖ ל ָּדָב֔ ֶלְך ַאל־ַּתֵּפ֣ ַהֶּמ֑
יו  א ְלָפָנ֔ יר ַוִּיְקָר֣ הּ֙ו ִּבְר֣חֹוב ָהִע֔ י ַוַּיְרִּכיֵב֙ ת־ָמְרֳּדָכ֑ ׁש ֶאֽ ְוֶאת־ַהּ֔סּוס ַוַּיְלֵּב֖
י ֶאל־ ץ ִּביָקֽרֹו: )יב( ַוָּיָׁ֥שב ָמְרֳּדַכ֖ ֶלְך ָחֵפ֥ ר ַהֶּמ֖ יׁש ֲאֶׁש֥ ה ָלִא֔ ָכה ֵיָעֶׂש֣ ָּכ֚
ר  ַוְיַסֵּפ֨ )יג(  אׁש:  ֹֽ ר ַוֲח֥פּוי  ל  ָאֵב֖ ֶאל־ֵּבי֔תֹו  ף  ִנְדַח֣ ְוָהָמן֙  ֶלְך  ַהֶּמ֑ ַער  ַׁש֣
֨לֹו  ַוּיֹ֠אְמרּ֩ו  הּו  ָקָר֑ ר  ָּכל־ֲאֶׁש֣ ת  ֵא֖ יו  ֲהָב֔ ּוְלָכל־ֹא֣ ִאְׁשּתֹ֙ו  ְלֶזֶ֤֑רׁש  ן  ָהָמ֜
ל  י ֲאֶׁש֩ר ַהִחּ֨לֹוָת ִלְנֹּפ֤ ים ָמְרֳּדַכ֞ ם ִמֶּזַ֣֑רע ַהְּיהּוִד֡ יו ְוֶזֶ֣֑רׁש ִאְׁשּ֗תֹו ִא֣ ֲחָכָמ֜
ים ִעּ֔מֹו  יו: )יד( עֹוָד֙ם ְמַדְּבִר֣ ְלָפָנֽ י־ָנ֥פֹול ִּתּ֖פֹול  ִּכֽ ל ֔לֹו  ְלָפָני֙ו לֹא־תּוַכ֣
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ה ֲאֶׁשר־ ן ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת֖ יא ֶאת־ָהָמ֔ לּ֙ו ְלָהִב֣ ֶלְך ִהִּג֑יעּו ַוַּיְבִה֙ י ַהֶּמ֖ ְוָסִריֵס֥
ר:  ה ֶאְסֵּתֽ ָעְׂשָת֥

ה: פרק ז  ר ַהַּמְלָּכֽ ן ִלְׁשּ֖תֹות ִעם־ֶאְסֵּת֥ ֶלְ֙ך ְוָהָמ֔ א ַהֶּמ֙ ֹ֤ )א( ַוָּיב

ה  ר ַּג֣ם ַּבּ֤יֹום ַהֵּׁשִני֙ ְּבִמְׁשֵּת֣ ֶלְך ְלֶאְסֵּת֜ )ב( ַוּיֹאֶמ֩ר ַהֶּמ֨

י  ְך ַעד־ֲחִצ֥ ְך ּוַמה־ַּבָּקָׁשֵת֛ ן ָל֑ ה ְוִתָּנֵ֣תֽ ר ַהַּמְלָּכ֖ ְך ֶאְסֵּת֥ ִין ַמה־ְּׁשֵאָלֵת֛ ַהַּי֔
אִתי  ִאם־ָמָצ֨ ר  ַוּתֹאַמ֔ ַהַּמְלָּכ֙ה  ר  ֶאְסֵּת֤ ַען  ַוַּת֨ )ג(  ׂש:  ְוֵתָעֽ ַהַּמְל֖כּות 
י  ָלִת֔ ִּבְׁשֵא֣ ַנְפִׁשי֙  י  ֶתן־ִל֤ ִּתָּנֽ ֑טֹוב  ֶלְך  ְוִאם־ַעל־ַהֶּמ֖ ֶלְך  ַהֶּמ֫ יָ֙ך  ְּבֵעיֶנ֙ ן  ֵח֤
ד  ּוְלַאֵּב֑ ַלֲה֣רֹוג  יד  ְלַהְׁשִמ֖ י  ְוַעִּמ֔ ֲאִנ֣י  ְרנּ֙ו  ִנְמַּכ֙ י  ִּכ֤ י: )ד(  י ְּבַבָּקָׁשִתֽ ְוַעִּמ֖
ֶ֑זק  ר ׁשֶֹו֖ה ְּבֵנ֥ ין ַהָּצ֛ י ֵא֥ ְׁשִּתי ִּכ֣ ְרנּ֙ו ֶהֱחַר֔ ים ְוִלְׁשָפ֤חֹות ִנְמַּכ֙ ִאּלּו ַלֲעָבִד֨ ְו֠
ה  ַהַּמְלָּכ֑ ר  ְלֶאְסֵּת֣ אֶמר  ֹ֖ ַוּי ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש  ֶלְך  ַהֶּמ֣ אֶמ֙ר  ֹ֙ ַוּי )ה(  ס  ֶלְך:  ַהֶּמֽ
אֶמר  ֹ֣ ַוּת )ו(  ן:  ֵּכֽ ַלֲעׂ֥שֹות  ִלּ֖בֹו  ֲאֶׁשר־ְמָל֥אֹו  ֔הּוא  י־ֶז֣ה  ְוֵאֽ ֶז֙ה  ֥הּוא  י  ִמ֣
ֶלְך  ַהֶּמ֖ ִמִּלְפֵנ֥י  ת  ִנְבַע֔ ן  ְוָהָמ֣ ַהֶּז֑ה  ע  ָהָר֖ ן  ָהָמ֥ ב  ְואֹוֵי֔ ר  ַצ֣ יׁש  ִא֚ ר  ֶאְסֵּת֔
ן  ַהִּביָת֑ ֶאל־ִּגַּנ֖ת  ִין  ַהַּי֔ ה  ִמִּמְׁשֵּת֣ ַּבֲחָמתֹ֙ו  ם  ָק֤ ֶלְך  ְוַהֶּמ֜ )ז(  ה:  ְוַהַּמְלָּכֽ
ה  י־ָכְלָת֥ ִּכֽ ה  ָרָא֔ י  ִּכ֣ ה  ַהַּמְלָּכ֔ ר  ֶאְסֵּת֣ ֵמֽ ַעל־ַנְפׁשֹ֙ו  ׁש  ְלַבֵּק֤ ד  ָעַמ֗ ן  ְוָהָמ֣
ית׀  ן ֶאל־ֵּב֣ ת ַהִּביָת֜ ֶלְך ָׁש֩ב ִמִּגַּנ֨ ְוַהֶּמ֡ ֶלְך: )ח(  ת ַהֶּמֽ ה ֵמֵא֥ יו ָהָרָע֖ ֵאָל֛
אֶמר  ֹ֣ ַוּי יָה  ָעֶל֔ ר  ֶאְסֵּת֣ ר  ֲאֶׁש֣ ַעל־ַהִּמָּט֙ה  ל  ֹנֵפ֔ ְוָהָמן֙  ִין  ַהַּי֗ ה  ִמְׁשֵּת֣
י  ִמִּפ֣ ָיָצ֙א  ר  ַהָּדָב֗ ִית  ַּבָּב֑ י  ִעִּמ֖ ה  ֶאת־ַהַּמְלָּכ֛ ִלְכּ֧בֹוׁש  ַגם  ֲה֠ ֶלְך  ַהֶּמ֔
ים  ִמן־ַהָּסִריִס֜ ד  ֶאָח֨ ְרבֹוָנה  ַח֠ אֶמר  ֹ֣ ַוּי )ט(  ס  ָחֽפּו:  ן  ָהָמ֖ ּוְפֵנ֥י  ֶלְך  ַהֶּמ֔
ִּדֶּבר־ ר  ֲאֶׁש֧ י  ָמְרֳּדַכ֞ ְלֽ ן  ָהָמ֟ ה  ֲאֶׁשר־ָעָׂש֪ ץ  ִהֵּנה־ָהֵע֣ ַּג֣ם  ֶלְך  ַהֶּמ֗ ִלְפֵנ֣י 
ֶלְך  אֶמר ַהֶּמ֖ ֹ֥ ה ַוּי ים ַאָּמ֑ ַּה ֲחִמִּׁש֣ ן ָּגבֹ֖ ית ָהָמ֔ ֶלְך עֵֹמ֙ד ְּבֵב֣ ֣טֹוב ַעל־ַהֶּמ֗
ת  י ַוֲחַמ֥ ין ְלָמְרֳּדָכ֑ ץ ֲאֶׁשר־ֵהִכ֣ ן ַעל־ָהֵע֖ יו: )י( ַוִּיְתלּ֙ו ֶאת־ָהָמ֔ הּו ָעָלֽ ְּתֻל֥

ָכה: פ  ֶלְך ָׁשָכֽ ַהֶּמ֖
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ר פרק ח  ְלֶאְסֵּת֣ ֲאַחְׁשֵורֹוׁ֙ש  ֶלְך  ַהֶּמ֤ ן  ָנַת֞ ַה֗הּוא  ַּבּ֣יֹום  )א( 

ים  ַהְּיהּוִד֑ היהודיים  ר  צֵֹר֣ ן  ָהָמ֖ ית  ֶאת־ֵּב֥ ה  ַהַּמְלָּכ֔
ַסר  ַוָּי֨ ּה: )ב(  ה הּוא־ָלֽ ר ַמ֥ יָדה ֶאְסֵּת֖ י־ִהִּג֥ ִּכֽ ֶלְך  א ִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֔ י ָּב֚ ּוָמְרֳּדַכ֗
ֶׂשם  ַוָּת֧ י  ְלָמְרֳּדָכ֑ ִּ֑יְּתָנּ֖ה  ַוֽ ן  ָהָמ֔ ֵמֽ ֱעִבי֙ר  ֶהֽ ר  ֲאֶׁש֤ ֶאת־ַטַּבְעּ֗תֹו  ֶלְך  ַהֶּמ֜
ר ַוְּתַדֵּב֙ר ִלְפֵנ֣י  ן: פ )ג( ַוּ֣תֹוֶסף ֶאְסֵּת֗ ית ָהָמֽ י ַעל־ֵּב֥ ת־ָמְרֳּדַכ֖ ר ֶאֽ ֶאְסֵּת֛
ן  ֲעִבי֙ר ֶאת־ָרַע֙ת ָהָמ֣ ְבְּך ַוִּתְתַחֶּנן־֗לֹו ְלַהֽ יו ַוֵּת֣ ל ִלְפֵנ֣י ַרְגָל֑ ֶלְך ַוִּתֹּפ֖ ַהֶּמ֔
ֶלְ֙ך  ים: )ד( ַוּ֤יֹוֶׁשט ַהֶּמ֙ ב ַעל־ַהְּיהּוִדֽ ר ָחַׁש֖ ֲחַׁשְבּ֔תֹו ֲאֶׁש֥ י ְוֵא֙ת ַמֽ ֲאָגִג֔ ָהֽ
ֶלְך:  ַהֶּמֽ ִלְפֵנ֥י  ד  ַּתֲעֹמ֖ ַוֽ ר  ֶאְסֵּת֔ ָקם  ַוָּת֣ ב  ַהָּזָה֑ ט  ַׁשְרִב֣ ת  ֵא֖ ר  ְלֶאְסֵּת֔
ר ַהָּדָב֙ר  יו ְוָכֵׁש֤ ן ְלָפָנ֗ אִתי ֵח֣ ֶלְך ֜טֹוב ְוִאם־ָמָצ֧ ּתֹאֶמר ִאם־ַעל־ַהֶּמ֨ )ה( ַו֠

ֶבת  ים ַמֲחֶׁש֜ יב ֶאת־ַהְּסָפִר֗ ב ְלָהִׁש֣ י ְּבֵעיָנ֑יו ִיָּכֵת֞ ה ֲאִנ֖ ֶלְך ְוטֹוָב֥ ִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֔
ר ְּבָכל־ ים ֲאֶׁש֖ ב ְלַאֵּב֙ד ֶאת־ַהְּיהּוִד֔ ר ָּכַת֗ י ֲאֶׁש֣ ָת֙א ָהֲאָגִג֔ ן־ַהְּמָד֙ ן ֶּבֽ ָהָמ֤
א  ֲאֶׁשר־ִיְמָצ֣ ה  ָּבָרָע֖ יִתי  ָ֑רִא֔ ְוֽ אּוַכ֙ל  ה  ֵאיָכָכ֤ י  ִּכ֠ )ו(  ֶלְך:  ַהֶּמֽ ְמִדי֥נֹות 
ֶלְך  אֶמר ַהֶּמ֤ ֹ֨ י: ס )ז( ַוּי ן מֹוַלְדִּתֽ יִתי ְּבָאְבַד֖ ָ֑רִא֔ ה אּוַכ֙ל ְוֽ יָכָכ֤ י ְוֵאֽ ֶאת־ַעִּמ֑
ִּתי  ן ָנַת֣ ה ֵבית־ָהָמ֜ י ִהֵּנ֨ י ַהְּיהּוִד֑ ה ּֽוְלָמְרֳּדַכ֖ ר ַהַּמְלָּכ֔ ֲאַחְׁשֵורֹׁ֙ש ְלֶאְסֵּת֣
ים:  ַּבְּיהּוִדֽ ביהודיים  ָי֖דֹו  ח  ֲאֶׁשר־ָׁשַל֥ ל  ַע֛ ץ  ַעל־ָהֵע֔ ָּת֣לּו  ְוֹאתֹ֙ו  ר  ְלֶאְסֵּת֗
ֶלְך ְוִחְת֖מּו  ם ַהֶּמ֔ יֵניֶכ֙ם ְּבֵׁש֣ ים ַּכּ֤טֹוב ְּבֵעֽ ַאֶּתם ִּכְת֨בּו ַעל־ַהְּיהּוִד֜ )ח( ְו֠

ַעת  ֶלְך ְוַנְחּ֛תֹום ְּבַטַּב֥ ב ְּבֵׁשם־ַהֶּמ֗ ב ֲאֶׁשר־ִנְכָּת֣ י־ְכָת֞ ֶלְך ִּכֽ ַעת ַהֶּמ֑ ְּבַטַּב֣
ֶדׁש  ַּבחֹ֨ ִהיא  ֵעת־ַה֠ ָּבֽ ֶלְך  י־ַהֶּמ֣ סְֹפֵרֽ ַוִּיָּקְר֣אּו  )ט(  יב:  ְלָהִׁשֽ ין  ֵא֥ ֶלְך  ַהֶּמ֖
ָכל־ֲאֶׁשר־ ב ְּכֽ ה ְוֶעְׂשִרים֘ ּבֹו֒ ַוִּיָּכֵת֣ ן ִּבְׁשלֹוָׁש֣ ֶדׁש ִסיָו֗ י הּוא־חֹ֣ ַהְּׁשִליִׁש֜
י  ְוָׂשֵר֨ ְוַהַּפחֹו֩ת  ים־  ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנֽ ל  ְוֶא֣ ים  ֶאל־ַהְּיהּוִד֡ י  ָמְרֳּדַכ֣ ִצָּו֣ה 
ה  ְמִדיָנ֔ ּוֵמָא֙ה  ים  ְוֶעְׂשִר֤ ַבע  ֶׁש֣ ְוַעד־ּ֗כּוׁש  ּדּו  ֵמהֹ֣ ר׀  ֲאֶׁש֣ ַהְּמִדי֜נֹות 
ם  ִּכְכָתָב֖ ים  ל־ַהְּיהּוִד֔ ְוֶא֨ ִּכְלׁשֹ֑נֹו  ם  ָוָע֖ ם  ְוַע֥ ּה  ִּכְכָתָב֔ ּוְמִדיָנ֙ה  ְמִדיָנ֤ה 
ֶלְך  ַעת ַהֶּמ֑ ם ְּבַטַּב֣ ׁש ַוַּיְחֹּת֖ ֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹ֔ ב ְּבֵׁש֙ם ַהֶּמ֣ ם: )י( ַוִּיְכֹּת֗ ְוִכְלׁשֹוָנֽ
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ים  ֲאַחְׁשְּתָרִנ֔ ָהֽ ֶכׁ֙ש  ָהֶר֙ י  רְֹכֵב֤ ים  ַּבּסּוִס֜ ים  ָהָרִצ֨ ְּבַי֩ד  ים  ְסָפִר֡ ַוִּיְׁשַל֣ח 
יר  ר ְּבָכל־ִעיר־ָוִע֗ ים׀ ֲאֶׁש֣ ֶלְך ַלְּיהּוִד֣ ן ַהֶּמ֜ ים: )יא( ֲאֶׁש֩ר ָנַת֨ ַרָּמִכֽ ְּבֵנ֥י ָהֽ
יל  ֶאת־ָּכל־ֵח֨ ד  ּוְלַאֵּב֜ ג  ְוַלֲהרֹ֨ ְלַהְׁשִמי֩ד  ַעל־ַנְפָׁש֒ם  ד  ְוַלֲעֹמ֣ ְלִהָּקֵה֘ל 
ד  ם ָלֽבֹוז: )יב( ְּב֣יֹום ֶאָח֔ ים ּוְׁשָלָל֖ ף ְוָנִׁש֑ ם ַט֣ ים ֹאָת֖ ם ּוְמִדיָנ֛ה ַהָּצִר֥ ַע֧
ר  ֶדׁש ְׁשֵנים־ָעָׂש֖ ר ְלחֹ֥ ה ָעָׂש֛ ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש ִּבְׁשלֹוָׁש֥ ְּבָכל־ְמִדי֖נֹות ַהֶּמ֣
ה  ן ָּד֙ת ְּבָכל־ְמִדיָנ֣ה ּוְמִדיָנ֔ ֵתֽ ב ְלִהָּנ֤ ֶגן ַהְּכָת֗ ר: )יג( ַּפְתֶׁש֣ ֶדׁש ֲאָדֽ הּוא־חֹ֥
ה  ים עתודים ֲעִתיִדי֙ם ַלּ֣יֹום ַהֶּז֔ ְוִלְה֨יֹות היהודיים ַהְּיהּוִד֤ ים  ָּג֖לּוי ְלָכל־ָהַעִּמ֑
ְצ֛אּו  ָיֽ ים  ֲאַחְׁשְּתָרִנ֔ ָהֽ ֶכׁ֙ש  ָהֶר֙ י  רְֹכֵב֤ ים  ָהָרִצ֞ )יד(  ם:  ֵמאְֹיֵביֶהֽ ם  ְלִהָּנֵָק֖
פ  ה:  ַהִּביָרֽ ן  ְּבׁשּוַׁש֥ ִנְּתָנ֖ה  ת  ְוַהָּד֥ ֶלְך  ַהֶּמ֑ ר  ִּבְדַב֣ ים  ּוְדחּוִפ֖ ים  ְמבָֹהִל֥
ֶרת  ֶלת ָו֔חּור ַוֲעֶט֤ ֶלְך ִּבְל֤בּוׁש ַמְלכּו֙ת ְּתֵכ֣ א׀ ִמִּלְפֵנ֣י ַהֶּמ֗ י ָיָצ֣ )טו( ּוָמְרֳּדַכ֞

ָחה:  ְוָׂשֵמֽ ה  ָצֲהָל֖ ן  ׁשּוָׁש֔ יר  ְוָהִע֣ ן  ְוַאְרָּגָמ֑ ּ֖בּוץ  יְך  ְוַתְכִר֥ ה  ְּגדֹוָל֔ ָזָה֙ב 
ה  ּוְבָכל־ְמִדיָנ֨ )יז(  ר:  ִויָָקֽ ן  ְוָׂשׂשֹ֖ ה  ְוִׂשְמָח֑ ה  ה אֹוָר֖ ְיָת֥ ָהֽ ים  ַלְּיהּוִד֕ )טז( 

ה  יַע ִׂשְמָח֤ ֶלְך ְוָדתֹ֙ו ַמִּג֔ ר ְּדַבר־ַהֶּמ֤ יר ְמקֹו֙ם ֲאֶׁש֨ יר ָוִע֗ ה ּוְבָכל־ִע֣ ּוְמִדיָנ֜
ים  ְתַיֲהִד֔ ִמֽ ֶר֙ץ  ָהָא֙ י  ַעֵּמ֤ ֵמֽ ים  ְוַרִּב֞ ֑טֹוב  ְו֣יֹום  ה  ִמְׁשֶּת֖ ים  ַלְּיהּוִד֔ ְוָׂשׂשֹון֙ 

ם:  ים ֲעֵליֶהֽ ַחד־ַהְּיהּוִד֖ ל ַּפֽ י־ָנַפ֥ ִּכֽ

ה פרק ט  ר ִּבְׁשלֹוָׁש֨ ֶדׁש ֲאָד֗ ֶדׁש הּוא־חֹ֣ ר חֹ֜ )א( ּוִבְׁשֵני֩ם ָעָׂש֨

ְוָד֖תֹו  ֶלְך  ְּדַבר־ַהֶּמ֛ יַע  ִהִּג֧ ר  ֲאֶׁש֨ ּ֔בֹו  יֹו֙ם  ר  ָעָׂש֥
ְוַנֲה֣פֹוְך  ם  ָּבֶה֔ ִלְׁש֣לֹוט  ַהְּיהּוִדי֙ם  י  אְֹיֵב֤ ִׂשְּב֜רּו  ר  ֲאֶׁש֨ ַּבּ֗יֹום  ְלֵהָעׂ֑שֹות 
ים  ם: )ב( ִנְקֲה֨לּו ַהְּיהּוִד֜ ָּמה ְּבׂשְֹנֵאיֶהֽ ים ֵה֖ ר ִיְׁשְל֧טּו ַהְּיהּוִד֛ ֔הּוא ֲאֶׁש֨
י  ִּבְמַבְקֵׁש֖ ד  ָי֔ ִלְׁשֹ֣לַח  ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש  ֶלְך  ַהֶּמ֣ ְּבָכל־ְמִדינֹו֙ת  ם  ְּבָעֵריֶה֗
ים: )ג(  ם ַעל־ָּכל־ָהַעִּמֽ ל ַּפְחָּד֖ י־ָנַפ֥ ם ִּכֽ ד ִלְפֵניֶה֔ ם ְוִאיׁ֙ש לֹא־ָעַמ֣ ָעָת֑ ָרֽ
ר  י ַהְּמָלאָכ֙ה ֲאֶׁש֣ י ַהְּמִדי֜נֹות ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנ֣ים ְוַהַּפ֗חֹות ְועֵֹׂש֤ ְוָכל־ָׂשֵר֨
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י־ ם: )ד( ִּכֽ י ֲעֵליֶהֽ ַחד־ָמְרֳּדַכ֖ ל ַּפֽ י־ָנַפ֥ ים ִּכֽ ים ֶאת־ַהְּיהּוִד֑ ֶלְך ְמַנְּׂשִא֖ ַלֶּמ֔
יׁש  י־ָהִא֥ ִּכֽ ְּבָכל־ַהְּמִדי֑נֹות  ְוָׁשְמ֖עֹו הֹוֵלְ֣ך  ֶלְך  ַהֶּמ֔ ית  ְּבֵב֣ ָמְרֳּדַכי֙  ָג֤דֹול 
ֶרב  ם ַמַּכת־ֶח֥ ְיֵביֶה֔ ְך ְוָגֽדֹול: פ )ה( ַוַּיּ֤כּו ַהְּיהּוִדי֙ם ְּבָכל־ֹא֣ י הֹוֵל֥ ָמְרֳּדַכ֖
ָהְר֤גּו  ה  ַהִּביָר֗ ן  )ו( ּוְבׁשּוַׁש֣ ם:  ִּכְרצֹוָנֽ ם  ֲעׂ֥שּו ְבׂשְֹנֵאיֶה֖ ַוַּיֽ ן  ְוַאְבָד֑ ֶרג  ְוֶה֖
ְל֖פֹון  ת׀ ַּדֽ ָתא ְוֵא֥ ת׀ ַּפְרַׁשְנָּד֛ יׁש: )ז( ְוֵא֧ ׁש ֵמ֖אֹות ִאֽ ד ֲחֵמ֥ ַהְּיהּוִדי֙ם ְוַאֵּב֔
ָתא: )ט(  ת׀ ֲאִריָדֽ ת׀ ֲאַדְלָי֖א ְוֵא֥ ָתא ְוֵא֥ ת׀ ּפֹוָר֛ ָתא: )ח( ְוֵא֧ ת׀ ַאְסָּפֽ ְוֵא֥
ֶׂשֶרת  ָתא: )י( ֲע֠ ת׀ ַוְיָזֽ י ְוֵא֥ ת׀ ֲאִרַד֖ י ְוֵא֥ ת׀ ֲאִריַס֔ ְׁשָּת֙א ְוֵא֣ ת׀ ַּפְרַמ֙ ְוֵא֤
ֶאת־ ָׁשְל֖חּו  א  ֹ֥ ל ה  ִּבָּז֔ ּוַב֨ גּו  ָהָר֑ ים  ַהְּיהּוִד֖ ר  צֵֹר֥ ָתא  ן־ַהְּמָד֛ ֶּבֽ ן  ָהָמ֧ י  ְּבֵנ֨
ִלְפֵנ֥י  ה  ַהִּביָר֖ ן  ְּבׁשּוַׁש֥ ֲהרּוִג֛ים  ַהֽ ר  ִמְסַּפ֧ א  ָּב֣ ַה֗הּוא  ַּבּ֣יֹום  )יא(  ם:  ָיָדֽ
ה ָהְרגּ֩ו  ן ַהִּביָר֡ ה ְּבׁשּוַׁש֣ ר ַהַּמְלָּכ֗ ֶלְך ְלֶאְסֵּת֣ אֶמר ַהֶּמ֜ ֹ֨ ֶלְך: ס )יב( ַוּי ַהֶּמֽ
ר  ִּבְׁשָא֛ ן  ְּבֵנֽי־ָהָמ֔ ֶרת  ֲעֶׂש֣ ְוֵא֙ת  יׁש  ִא֗ ֵמ֣אֹות  ׁש  ֲחֵמ֧ ד  ְוַאֵּב֜ ים  ַהְּיהּוִד֨
ְך  ּוַמה־ַּבָּקָׁשֵת֥ ְך  ָל֔ ן  ְוִיָּנֵ֣תֽ ָלֵתְ֙ך  ְּׁשֵאֽ ּוַמה־  ָעׂ֑שּו  ה  ֶמ֣ ֶלְך  ַהֶּמ֖ ְמִדי֥נֹות 
ר  ן ַּגם־ָמָח֗ ֶלְך ֔טֹוב ִיָּנֵת֣ אֶמר ֶאְסֵּת֙ר ִאם־ַעל־ַהֶּמ֣ ֹ֤ ׂש: )יג( ַוּת ֖עֹוד ְוֵתָעֽ
ן ִיְת֥לּו  ֶרת ְּבֵנֽי־ָהָמ֖ ת ֲעֶׂש֥ ת ַהּ֑יֹום ְוֵא֛ ן ַלֲעׂ֖שֹות ְּכָד֣ ר ְּבׁשּוָׁש֔ ַלְּיהּוִדי֙ם ֲאֶׁש֣
ת  ְוֵא֛ ן  ת ְּבׁשּוָׁש֑ ן ָּד֖ ַוִּתָּנֵת֥ ן  ֵּכ֔ ָעׂ֣שֹות  ְלֵהֽ ֶלְ֙ך  אֶמר ַהֶּמ֙ ֹ֤ ַוּי ץ: )יד(  ַעל־ָהֵעֽ
ם  ן ַּג֠ ים ֲאֶׁשר־ְּבׁשּוָׁש֗ ָּ֑קֲה֞לּו היהודיים ַהְּיהּוִד֣ ן ָּתֽלּו: )טו( ַוִּיֽ ֶרת ְּבֵנֽי־ָהָמ֖ ֲעֶׂש֥
יׁש  ן ְׁשֹ֥לׁש ֵמ֖אֹות ִא֑ ַהְר֣גּו ְבׁשּוָׁש֔ ר ַוַּיֽ ֶדׁש ֲאָד֔ ה ָעָׂש֙ר ְלחֹ֣ ְּב֣יֹום ַאְרָּבָע֤
ִּבְמִדי֨נֹות  ֲאֶׁש֩ר  ים  ַהְּיהּוִד֡ ר  ּוְׁשָא֣ )טז(  ם:  ֶאת־ָיָדֽ ָׁשְל֖חּו  א  ֹ֥ ל ה  ִּבָּז֔ ּוַב֨
ם  ְנֵאיֶה֔ ְּבׂשֹ֣ ְוָהרֹ֙ג  ם  ְיֵביֶה֔ ֵמֹא֣ ְו֙נֹוַח֙  ם  ַעל־ַנְפָׁש֗ ד  ְוָעֹמ֣ ִנְקֲה֣לּו׀  ֶלְך  ַהֶּמ֜
ה  ם: )יז( ְּביֹום־ְׁשֹלָׁש֥ ְל֖חּו ֶאת־ָיָדֽ א ָׁשֽ ֹ֥ ה ל ִּבָּז֔ ֶלף ּוַב֨ ים ָא֑ ה ְוִׁשְבִע֖ ֲחִמָּׁש֥
ה  ה ֹא֔תֹו ֖יֹום ִמְׁשֶּת֥ ה ָעָׂש֙ר ּ֔בֹו ְוָעׂשֹ֣ ר ְו֗נֹוַח ְּבַאְרָּבָע֤ ֶדׁש ֲאָד֑ ר ְלחֹ֣ ָעָׂש֖
ה ָעָׂש֙ר  ן ִנְקֲהלּ֙ו ִּבְׁשֹלָׁש֤ ים ֲאֶׁשר־ְּבׁשּוָׁש֗ ה: )יח( והיהודיים ְוַהְּיהּוִד֣ ְוִׂשְמָחֽ
֖יֹום  ֹא֔תֹו  ה  ְוָעׂשֹ֣ ּ֔בֹו  ָעָׂש֙ר  ה  ַּבֲחִמָּׁש֤ ְו֗נֹוַח  ּ֑בֹו  ר  ָעָׂש֖ ה  ּוְבַאְרָּבָע֥ ּ֔בֹו 
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י  ים ַהּיְֹׁשִבים֘ ְּבָעֵר֣ ים הפרוזים ַהְּפָרִז֗ ן ַהְּיהּוִד֣ ה: )יט( ַעל־ֵּכ֞ ה ְוִׂשְמָחֽ ִמְׁשֶּת֥
ה  ה ּוִמְׁשֶּת֖ ר ִׂשְמָח֥ ֶדׁש ֲאָד֔ ה ָעָׂש֙ר ְלחֹ֣ ת ֣יֹום ַאְרָּבָע֤ ים ֵא֠ ַהְּפָרזֹו֒ת עִֹׂש֗
ֶאת־ י  ָמְרֳּדַכ֔ ב  ַוִּיְכֹּת֣ )כ(  פ  הּו:  ְלֵרֵעֽ יׁש  ִא֥ ָמ֖נֹות  ּוִמְׁש֥לֹוַח  ֑טֹוב  ְו֣יֹום 

ים ֲאֶׁש֙ר ְּבָכל־ְמִדינֹו֙ת  ים ֶאל־ָּכל־ַהְּיהּוִד֗ ח ְסָפִר֜ ֶּלה ַוִּיְׁשַל֨ ים ָהֵא֑ ַהְּדָבִר֖
ים: )כא( ְלַקֵּים֘ ֲעֵליֶה֒ם ִלְה֣יֹות  ים ְוָהְרחֹוִָקֽ ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ַהְּקרֹוִב֖ ַהֶּמ֣
ר ּ֑בֹו  ה ָעָׂש֖ ת יֹום־ֲחִמָּׁש֥ ר ְוֵא֛ ֶדׁש ֲאָד֔ ה ָעָׂש֙ר ְלחֹ֣ ת ֣יֹום ַאְרָּבָע֤ ים ֵא֠ עִֹׂש֗
ם  ם ַהְּיהּוִדי֙ם ֵמ֣אֹוְיֵביֶה֔ חּו ָבֶה֤ ים ֲאֶׁשר־ָנ֨ ה: )כב( ַּכָּיִמ֗ ְּבָכל־ָׁשָנ֖ה ְוָׁשָנֽ
ֶבל ְל֣יֹום ֑טֹוב ַלֲעׂ֣שֹות  ה ּוֵמֵא֖ ם ִמָּיגֹון֙ ְלִׂשְמָח֔ ְך ָלֶה֤ ֶדׁש ֲאֶׁש֩ר ֶנְהַּפ֨ ְוַהחֹ֗
ּוַמָּת֖נֹות  הּו  ְלֵרֵע֔ יׁש  ִא֣ ָמנֹו֙ת  ּוִמְׁש֤לֹוַח  ה  ְוִׂשְמָח֔ ה  ִמְׁשֶּת֣ ְיֵמי֙  ם  אֹוָת֗
ת ֲאֶׁשר־ ּלּו ַלֲעׂ֑שֹות ְוֵא֛ ת ֲאֶׁשר־ֵהֵח֖ ים ֵא֥ ים: )כג( ְוִקֵּב֙ל ַהְּיהּוִד֔ ֶאְביֹוִנֽ ָלֽ
ָּכל־ צֵֹר֙ר  י  ֲאָגִג֗ ָהֽ ָתא  ן־ַהְּמָד֜ ֶּבֽ ן  ָהָמ֨ ִּכ֩י  )כד(  ם:  ֲאֵליֶהֽ י  ָמְרֳּדַכ֖ ב  ָּכַת֥
ם  ל ְלֻהָּמ֖ יל ּפּו֙ר ֣הּוא ַהּגֹוָר֔ ם ְוִהִּפ֥ ים ְלַאְּבָד֑ ב ַעל־ַהְּיהּוִד֖ ים ָחַׁש֥ ַהְּיהּוִד֔
ֶפר ָיׁ֞שּוב ַמֲחַׁשְבּ֧תֹו  ר ִעם־ַהֵּס֔ ם: )כה( ּוְבבָֹאּ֘ה ִלְפֵנ֣י ַהֶּמֶלְך֒ ָאַמ֣ ּֽוְלַאְּבָדֽ
ים ַעל־רֹאׁ֑שֹו ְוָת֥לּו ֹא֛תֹו ְוֶאת־ָּבָנ֖יו ַעל־ ב ַעל־ַהְּיהּוִד֖ ה ֲאֶׁשר־ָחַׁש֥ ָהָרָע֛
ן  ם ַהּ֔פּור ַעל־ֵּכ֕ ֶּלה פּוִרי֙ם ַעל־ֵׁש֣ ים ָהֵא֤ ְראּ֩ו ַלָּיִמ֨ ן ָקֽ ץ: )כו( ַעל־ֵּכ֡ ָהֵעֽ
ם:  יַע ֲאֵליֶהֽ ה ִהִּג֖ ָכה ּוָמ֥ ה־ָר֣אּו ַעל־ָּכ֔ את ּוָמֽ ֹ֑ י ָהִאֶּגֶ֣֑רת ַהּז ַעל־ָּכל־ִּדְבֵר֖
ים  ל ָּכל־ַהִּנְלִו֤ ם ְוַע֨ ם׀ ְוַעל־ַזְרָע֜ )כז( ִקְּי֣מּו וקבל ְוִקְּב֣לּו ַהְּיהּוִדים׀ ֲעֵליֶה֨

ם  ִּכְכָתָב֖ ֶּלה  ָהֵא֔ ַהָּיִמי֙ם  ְׁשֵנ֤י  ת  ֵא֣ ים  ִלְה֣יֹות עִֹׂש֗ ַיֲע֔בֹור  א  ֹ֣ ְול ֲעֵליֶה֙ם 
ים ְּבָכל־ ים ְוַנֲעִׂש֜ ֵאֶּלה ִנְזָּכִר֨ ים ָה֠ ה: )כח( ְוַהָּיִמ֣ ְוִכְזַמָּנ֑ם ְּבָכל־ָׁשָנ֖ה ְוָׁשָנֽ

ים  י ַהּפּוִר֣ יר ִויֵמ֞ יר ָוִע֑ ה ּוְמִדיָנ֖ה ְוִע֣ ה ְמִדיָנ֥ ּ֣דֹור ָו֗דֹור ִמְׁשָּפָח֙ה ּוִמְׁשָּפָח֔
ם: ס )כט(  ם לֹא־ ָי֥סּוף ִמַּזְרָעֽ ים ְוִזְכָר֖ ַעְברּ֙ו ִמּ֣תֹוְך ַהְּיהּוִד֔ א ַיֽ ֹ֤ ֶּלה ל ָהֵא֗
ֶקף  י ֶאת־ָּכל־ֹּת֑ י ַהְּיהּוִד֖ ִיל ּוָמְרֳּדַכ֥ ה ַבת־ֲאִביַח֛ ר ַהַּמְלָּכ֧ ִּתְכֹּתב ֶאְסֵּת֨ ַו֠
ים ֶאל־ ח ְסָפִר֜ ַוִּיְׁשַל֨ ית: )ל(  את ַהֵּׁשִנֽ ֹ֖ ים ַהּז ֶ֑רת ַהּפּוִר֛ ת ִאֶּג֧ ם ֵא֣ ְלַקֵּי֗
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יֵננּו,  ִדּ ן ֶאת  ְוַהָדּ ִריֵבנּו,  ָהָרב ֶאת  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל  ְיָי ֱאלֵֹהינּו  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ֵרינּו.  ְפָרע ָלנּו ִמָצּ נּו, ְוַהִנּ מּול ְלָכל אֹוְיֵבי ַנְפֵשׁ ם ְגּ ֵלּ ְוַהּנֹוֵקם ֶאת ִנְקָמֵתנּו, ְוַהְמַשׁ

יַע. ל ָצֵריֶהם, ָהֵאל ַהּמֹוִשׁ ָרֵאל ִמָכּ ְפָרע ְלַעּמֹו ִיְשׂ ה ְיָי, ַהִנּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ָארּור ָהָמן

ֲארּוָרה ֶזֶרׁש

ִעים ל ָהְרׁשָ ֲארּוִרים ּכָ

ַכי רּוְך ָמְרּדֳ ּבָ

ר רּוָכה ֶאְסּתֵ ּבְ

ָרֵאל ל ִיׂשְ רּוִכים ּכָ ּבְ

ְוַגם ַחְרבֹוָנה ָזכּור ַלּטֹוב.

ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש  ַמְל֖כּות  ה  ְמִדיָנ֔ ּוֵמָא֙ה  ים  ְוֶעְׂשִר֤ ַבע  ֶאל־ֶׁש֨ ים  ָּכל־ַהְּיהּוִד֗
ם  ִּבְזַמֵּניֶה֗ ֶּלה  ָהֵא֜ ים  ַהֻּפִר֨ ֶאת־ְיֵמ֩י  ם  ְלַקֵּי֡ )לא(  ת:  ֶוֱאֶמֽ ָׁש֖לֹום  י  ִּדְבֵר֥
ר ִקְּי֥מּו  ה ְוַכֲאֶׁש֛ ר ַהַּמְלָּכ֔ י ַהְּיהּוִדי֙ ְוֶאְסֵּת֣ ם ָמְרֳּדַכ֤ ם ֲעֵליֶה֜ ַּכֲאֶׁש֩ר ִקַּי֨
ר  ר ֶאְסֵּת֔ ם: )לב( ּוַמֲאַמ֣ י ַהּצֹ֖מֹות ְוַזֲעָקָתֽ ם ִּדְבֵר֥ ם ְוַעל־ַזְרָע֑ ַעל־ַנְפָׁש֖

ֶפר: פ  ב ַּבֵּסֽ ֶּלה ְוִנְכָּת֖ ים ָהֵא֑ י ַהֻּפִר֖ ם ִּדְבֵר֥ ִקַּי֕

ֶרץ פרק י  ס ַעל־ָהָא֖ ֶלְך אחשרש ֲאַחְׁשֵו֧רֹוׁש׀ ַמ֛ ַוָּיֶׂש֩ם ַהֶּמ֨ )א( 

ה ָתְקּפֹ֙ו ּוְג֣בּוָר֔תֹו ּוָפָרַׁש֙ת  ְוִאֵּי֥י ַהָּיֽם: )ב( ְוָכל־ַמֲעֵׂש֤
י  ֶפ֙ר ִּדְבֵר֣ ים ַעל־ֵס֙ ם ְּכתּוִב֗ ֶלְך ֲהלֹוא־ֵה֣ ר ִּגְּד֖לֹו ַהֶּמ֑ י ֲאֶׁש֥ ְּגֻדַּל֣ת ָמְרֳּדַכ֔
ֶלְך  ַלֶּמ֣ ִמְׁשֶנ֙ה  י  ַהְּיהּוִד֗ י  ָמְרֳּדַכ֣ י׀  ִּכ֣ )ג(  ס:  ּוָפָרֽ י  ָמַד֥ י  ְלַמְלֵכ֖ ים  ַהָּיִמ֔
ר  ׁש טֹו֙ב ְלַעּ֔מֹו ְודֵֹב֥ יו ּדֵֹר֥ ב ֶאָח֑ ים ְוָר֖צּוי ְלרֹ֣ ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ְוָגדֹו֙ל ַלְּיהּוִד֔

ָׁש֖לֹום ְלָכל־ַזְרֽעֹו: 



ר ת ֶאְסּתֵ ְמִגּלַ
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א  אחׁשורֹוׁש(א)פרק ּבימי הּמל�א)ויהי אחׁשורֹוׁש הּוא ©§¦−¦¥´£©§¥®´£©§¥À©Ÿ¥Æ

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

אחׁש ורוֹ ׁש .א. בּ ימי אוֹ ר ויהי בּ ספר הנּ ה ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

אסתר)הּמ איר מגילת על לּמ ה (ביאור הקׁש ה , ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

וֹלא  אחׁש ורוֹ ׁש  בּ ימי הנּ ס זמן את הכּ תוּ ב ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָּת לה

הצּ דּ יקים? ואסּת ר מרדּ כי בּ ימי ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָאמר

ׁש וֹ כחים וכתב  ישׂ ראל עם דּ פעמים לתרץ, ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

מׁש ּפ יע  ואז מּמ נּ וּ , וּ מתרחקים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵמהקב"ה

לאביהם  ישׂ ראל את לקרב העוֹ לם אּמ וֹ ת ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌�◌ַעל

ׁש נּ מצא  אחׁש ורוֹ ׁש  אצל היה וכן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בּ �מים.

בּ אמצעוּ ת  יתבּ ר� אֹלהוּ תוֹ  ונתּפ רסם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תגּ לּ ה

אׁש ר  בּ אחׁש ורוֹ ׁש  היּ מים ּת וֹ לה ולכן ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאחׁש ורוֹ ׁש .

כּ וּ ׁש  ועד מהדּ וּ  ׁש ּמ ל� מלכוּ תוֹ  ימי ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ אמצעוּ ת

והנּ ה  כּ אן. עד יתבּ ר� אֹלהוּ תוֹ  ונתּפ רסם ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִנתגּ לּ ה

אׁש ר  הדּ בר גּ דל יראה בּ זה האדם יתבּ וֹ נן ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִאם

בּ כלל  ׁש היא אסּת ר ׁש ּמ גלּ ת לוֹ  זכה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאחׁש ורוֹ ׁש 

וזאת, בּ ׁש מוֹ . ותפּת ח ּת תחיל הּק דׁש  ספרי ֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִכ"ד

ׁש ל  ׁש מוֹ  ּפ רסוּ ם בּ אמצעוּ תוֹ  ׁש נּ גרם ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני

בּ ריאה. כּ ל שׂ כר מקּפ ח הקב"ה ואין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְהקב"ה,

בּ גּט ין וּ מעוֹ די  חז"ל �אמרוּ  בּ מה נתק�יתי ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ע"ב) נז המן (דף ׁש ל בּ ניו דּ מבּ ני ,ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

המן  זּ כה דּ מה ׁש ם. עיּ ן בּ רק בּ בני ּת וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלּמ דוּ 

גּ דוֹ לה, כּ � כּ ל לזכוּ ת היּ הוּ דים כּ ל צוֹ רר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָהרׁש ע

יהוּ דים  ויהיוּ  ׁש יּ תגּ יּ רוּ  רק ֹלא בּ ניו ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש בּ ני

חיּ ים? אֹלקים ּת וֹ רת ילּמ דוּ  אף אלּ א ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְכּ ׁש רים

אנוֹ ׁש ! מדּ עת הדּ בר ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונשׂ גּ ב

לויוּ בספר  קדוש קד�ת לפורים ה (קדושות ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌�◌ַ◌ֵ◌ִ◌

המן רביעית) לזה ׁש זּ כה דּ הּט עם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָכּ תב,

�זּ כה  מה וכן וׁש ּת י. את ׁש הרג ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמ�וּ ם

מ�וּ ם  הּמ קדּ ׁש  לבית יבנה ׁש בּ נוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאחׁש ורוֹ ׁש 

המן. את ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הרג

אוֹ ר ואׁש ר  הרב דּ ברי ּפ י על בס"ד, בּ זה יראה ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

לוֹ  היתה המן אף דּ הנּ ה דּ לעיל, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ איר

עם  על הּק ׁש ה גּ זרתוֹ  מחמת דּ הא גּ דוֹ לה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְזכוּ ת

ׁש בּ �מים  לאביהם ישׂ ראל בּ ני ׁש בוּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָה'

ׁש אמרוּ  עד מאד. בּ מאד לקב"ה ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהקריבם

בּ ׁש בּ ת ע"א)חז"ל פח את (דף ישׂ ראל ׁש ּק בּ לוּ  , ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

המן  רׁש ע אוֹ תוֹ  בּ זכוּ ת זה וכל מאהבה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

ׁש ּמ בּ ני  לוֹ  ׁש עמדה הזּ כוּ ת דּ זוֹ  ואפׁש ר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאגגי.

ודו"ק. בּ רק. בּ בני ּת וֹ רה לּמ דוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָבּ ניו

בּ גּט ין והנּ ה  חז"ל דּ אמרוּ  מימרא בּ האי ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ּת וֹ רה (שם) לּמ דוּ  המן ׁש ל בּ ניו דּ מבּ ני ,ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

היה  כּ יצד המפרׁש ים התק�וּ  כּ בר בּ רק. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִבּ בני

גּ רים  מקבּ לים אין הא ׁש יּ תגּ יּ רוּ  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַׁש יּ �

גּ ּט ין, בּ ׁש להי וחדּ וּ ׁש ים וּ בהגּ הוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵמעמלק?

יעקב  עיּ וּ ן עיּ ן לׁש וֹ נוֹ  וזה מהרׁש "ם ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָכּ תב

דּ מכילּת א מהא בשלח)סנהדרין דּ אין (סו"פ , ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

בּ רית  בּ ספר ועיּ ן מעמלק. גּ רים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמקבּ לים

וכוּ ' קטו תעשׂ ה ֹלא מצוה הּס מ"ג על ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹמׁש ה

ידי. ּת חת הּס פר אין והׁש ּת א לׁש וֹ נוֹ . כּ אן ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַעד

 
פרק א

ׁש טֹו֙ב ְלַעּ֔מֹו ירּוש ֹּדֵר֥ ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ִעם ּפִ
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וּ מכּ ל  ודו"ק. הכא יהוֹ ידע בּ בן עוֹ ד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְועיּ ן

בס"ד, בּ זה לוֹ מר נראה היה לי ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָמקוֹ ם

כּ האי  המן ׁש ל בּ ניו בּ ני ׁש עשׂ וּ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדּ אפׁש ר

את  והסּת ירוּ  ויהוֹ ׁש ע דּ הגּ בעוֹ נים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌�◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַמעשׂ ה

זהוּ תם  נתגּ לּ תה ׁש התגּ יּ רוּ  וּ לאחר ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵזהוּ תם.

מעל  לסלּ קם יכוֹ לים היוּ  ֹלא וׁש וּ ב ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוהערמתם

ישׂ ראל. עדת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְקהל

המן ועוֹ ד  זרע ׁש כּ ל ידוּ ע דּ היה לוֹ מר אפׁש ר ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש בּ מגלּ ה [והגם ע"ב)נכחד טו (דף ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

היוּ  חלקם אלּ א נתלה זרעוֹ  כּ ל דּ ֹלא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְמבאר,

אפׁש ר  ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' הּפ תחים על ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמחזּ רים

וֹלא  לחכמים]. מכּ ן לאחר רק הדּ בר ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש נּ וֹ דע

וּ להכי  וקיּ וּ ם זרע לוֹ  ׁש נּ ׁש אר החכמים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָידעוּ 

וּ לאח  בּ ניו מבּ ני ׁש הם כּ לל חׁש דוּ  ר ֹלא ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

הדּ בר. התבּ רר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּק בּ לוּ ם

דּ מעצמם ועוֹ ד  בס"ד, לתרץ בּ דעּת י עלה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

התערבּ בוּ  ה�נים וּ ברבוֹ ת ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתגּ יּ רוּ 

דּ ין. בּ ית אף וקבּ לוּ ם ישׂ ראל ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִבּ קהלּ וֹ ת

הדּ בר  ׁש יּ � דּ כיצד לדחוֹ ת, יׁש  זה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואמנם

מצוֹ ת  קבּ לת בּ עינן הא מעצמם ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תגּ יּ רוּ 

עינים  בּ פתח וּ ראה וׁש וּ ר וכוּ '. דּ ין בּ ית ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִבּ פני

סנהדרין מּס כת על חיד"א צו להרב (דף ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

דּ בריו,ע"ב) ּת רף וזה כּ ן לתרץ ׁש הביא ,ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌

קבּ לוּ  אי� וכן זה הקׁש ה ח"י דּ בספר ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוכתב

דּ מעצמם  וכתב, מעמלק? גּ רים מרדּ כי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

אריוֹ ת  גּ רי הני הּת וֹ ספוֹ ת ׁש כּ תבוּ  כּ מוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנתגּ יּ רוּ 

וכוּ ' בּ ּמ כילּת א �אמרוּ  מה נּמ י דּ יקא ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵהם

בּ כּמ ה  ּת רוּ צוֹ  דּ חה וׁש וּ ב דּ בריו. ׁש ם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַעיּ ן

ׁש יּ � דּ ֹלא בס"ד ׁש דּ חינוּ  כּ מוֹ  מהם וחד ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַגּ וני

ועיּ ן  ׁש כּ וּ נּת י. וּ ברוּ � עצמוֹ . לבין בּ ינוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵגּ רוּ ת

ספר  מגלּ ת הרב דּ ברי בּ המׁש � ׁש ם ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָעוֹ ד

ואין  ּת רוּ צא. האי ׁש ּק יּ ם החיד"א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הביא

להארי�. מקוֹ ם ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ אן

ׁש יּ �והנּ ה  ׁש יּ היה דּ כיצד יּפ לא, עדין הדּ בר ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

הרׁש ע  המן ׁש ל בּ ניו מבּ ני ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש יּ צאוּ 

צבאוֹ ת, ה' בּ תוֹ רת ויעסקוּ  ׁש יּ לּמ דוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְיהוּ דים

ואׁש ר  הּט מאה? מכּ ח וגוּ פוֹ  הוּ א היה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי

ניצוֹ צוֹ ת  יׁש  טמאה ׁש ל כּ ח דּ בכל בּ זה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌�◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵיראה

אין  וּ מבּ לעדיהן יוֹ נקת. היא ׁש ּמ הן ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌�◌ְ◌ַהּק ד�ה

בּ ׁש בּ ת ז"ל אמרם וכיסוֹ ד כּ לל. כּ ח (דף לּה  ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ע"א) ׁש ה�קר קד [ּפ רוּ ׁש : קאי לא דּ ׁש קר ,ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

מערב  אינוֹ  אם הּט מאה כּ ח ואף עוֹ מד]. ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵֹלא

כּ לל. קאי לא הּק ד�ה כּ ח ׁש היא אמת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱבּ וֹ 

יערב  ׁש קריו ׁש יּ תקבּ לוּ  ׁש הרוֹ צה ידוּ ע ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ כבר

וּ מקיּ ם  מחזיק דּ בזה אמת, ׁש ל קוֹ רטוֹ ב ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם

ה  מּק לּפ ת את כּ יּ דוּ ע ׁש היה והמן �קר. ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

יׁש  ׁש עדין והּק ׁש ה ה ּט מאה הּק לּפ ה ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲעמלק,

בּ ביאת  רק ותתכּ לּ ה אלּ ה ימינוּ  עד קיּ וּ ם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָלּה 

הקב"ה  ׁש ל ׁש מוֹ  אין דּ הא צדקנוּ , ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְמׁש יח

ׁש יּ תגּ לּ ה  ההוּ א וּ ביּ וֹ ם ׁש לם. כּ סאוֹ  ואין ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָׁש לם

אחד  ה' יהיה אמן בימינוּ  בּ מהרה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְמׁש יחנוּ 

לּה  ׁש יּ ׁש  כּ זוֹ  לקלּפ ה כּ ן ואם אחד. ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְוּ ׁש מוֹ 

מכּ חוֹ ת  רק הוּ א הרי חזק, כּ � כּ ל ֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִקיּ וּ ם

בּ זה  הקב"ה גּ רם לכן בּ ּה . ׁש יּ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌�◌ְ◌ַהּק ד�ה

מנּ יצוֹ צוֹ ת  חלק וּ להוֹ ציא כּ חּה  ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחליׁש 

עמלק  מּק לּפ ת ׁש היא בּ המן ׁש נּ מצאוּ  ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌�◌ְ◌ַהּק ד�ה

הנּ יצוֹ צוֹ ת  וּ מאלּ ה מחצבּת ם. לצוּ ר ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְוהחזירם

בּ בני  ּת וֹ רה ׁש לּ ּמ דוּ  המן ׁש ל בּ ניו בּ ני ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָיצאוּ 

חיד"א  מהרב עינים בּ פתח עוֹ ד ועיּ ן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ רק.

סנהדרין(ח"ב) מּס כת ואף על ד"ה ע"ב צו (דף ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

רשע) אותו של בניו האלּ וּ .מבני כּ דּ ברים ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ כתב

ּת וֹ רה  לּמ דוּ  המן ׁש ל בּ ניו מבּ ני דּ וקא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוּ להכי

היה  דּ המן אחר. עמלק מזּ רע וֹלא בּ רק ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִבּ בני

דּ המן  לזה ורמז עמלק, ׁש ל הכּ ח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִעּק ר

כּ מנין  עוֹ לה הכּ וֹ לל עם קטנּ ה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ גימטריּ ה

חיד"א (15)עמלק הרב �כּ תב בּ מה ועיּ ן . ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

קדמוֹ ת מדבּ ר ז)בּ ספרוֹ  אות ג וּ בספר (מערכת , ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש מׁש וֹ ן י)זרע .(דרוש ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌
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כּ וּ ׁש .ב. ועד מהדּ וּ  הּמ ל� אחׁש ורוֹ ׁש  ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲהוּ א

בּ מגלּ ה ע"א)איתא יא ׁש ֹלׁש ה (דף רבּ נן ּת נוּ  , ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש ם. עיּ ן וכוּ '. ואחׁש ורוֹ ׁש  בּ כּ ּפ ה... ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָמלכוּ 

הרקיע. כּ ּפ ת כּ ל ּת חת בּ כּ ּפ ה: מלכוּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוּ ברׁש "י

ׁש ם. עיּ ן לׁש וֹ נוֹ  כּ אן ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַעד

הרב והנּ ה  �כּ תב מה על להקׁש וֹ ת יׁש  ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

דּ וד לב בּ ספר בדרוש חיד"א (פכ"ט ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

וידבסקי) הרב הוצאת נז עמ' ◌ְ◌ַ◌ְלהקׁש וֹ ת לפורים

היוּ  ֹלא ואפריקא בּ ספרד אׁש ר ישׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ הא

ישׂ ראל  כּ ל ולּמ ה אחׁש ורוֹ ׁש , ממׁש לת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַּת חת

ׁש ם. עיּ ן ּפ וּ רים לעשׂ וֹ ת חיּ בים ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהיּ וֹ ם

בּ כּ ּפ ה  ׁש ּמ ל� בּ גּ מרא מבאר הא ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולכאוֹ רה

העוֹ לם? בּ כל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ 

לי�ב,ואׁש ר  דּ עּת י לעניּ וּ ת בּ זה ּפ י יראה על ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

בּ מגלּ ה יוֹ סף עץ הרב �כּ תב (שם)מה ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הגּ מרא  בּ דברי יעקב] עין בּ ספר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ[נמצא

ׁש ּמ ל� דּ כׁש ם ע"ה הּמ ל� ׁש ֹלמה על ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמרה

כּ לּ וֹ . העוֹ לם כּ ל על מל� כּ � ועזּ ה ּת פסח ◌�◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַעל

מצרים  ׁש ּמ ל� ּפ י על דּ אף יוֹ סף, בּ עץ ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכתב

מקוֹ ם  מכּ ל בּ ימיו, היוּ  ׁש בא וּ מלכּ ת צר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶוּ מל�

לּה  בּ כּ ּפ ה קרי כּ מוֹ תוֹ מל� מל� היה ׁש ֹּלא כּ יון ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

כּ אן  עד וכוּ ' בּ מלחמה ידוֹ  על ׁש יּ עכּ ב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

מה  אחׁש ורוֹ ׁש  דּ אף ניחא וּ מהׁש ּת א ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדּ בריו.

ׁש ֹּלא  הינוּ  בּ כּ ּפ ה מוֹ ׁש ל דּ היה בּ גּ מרא ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ�אמרוּ 

ידוֹ  על ׁש יּ עכּ ב בּ עוֹ לם כּ מוֹ תוֹ  מל� ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָהיה

על  בּ פעל ׁש וֹ לט היה ֹלא וּ באמת ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מלחמה.

העוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל

על ואבּ רא  להקׁש וֹ ת דּ יׁש  עיּ וּ ן צרי� דּ אכּ ּת י ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌

דּ אם  נּ פׁש �, מּמ ה חיד"א הרב ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי

על  וּ מׁש ּפ טיו חּק יו לצוּ וֹ ת אחׁש ורוֹ ׁש  בּ כח ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌�◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָהיה

ספרד  אזוֹ ר על ואף מלכוּ תוֹ  נתיני ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָכּ ל

היּ הוּ דים  כּ ל מחיּ בים ׁש ּפ יר כּ ן אם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואפריקא,

ימי  את לעשׂ וֹ ת מוֹ ׁש בוֹ תיהם מקוֹ מוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל

הם  דּ הא ושׂ מחה מׁש ּת ה ימי הלּ לוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַהּפ וּ רים

בּ כחוֹ  היה דּ ֹלא נימא ואי הנּ ס. בּ כלל נּמ י ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהיוּ 

אם  ׁש �ם, האנׁש ים על וּ מׁש ּפ טיו חּק יו  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌�◌ַ◌ְלצוּ וֹ ת

ֹלא  דּ הא מקוֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  כּ מוֹ ל� חׁש יב לא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵכּ ן

עיּ וּ ן. וצרי� דּ בריו. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתקבּ לים

אסּת רוהנּ ה  רבּ ה ה)בּ מדרׁש  א, איתא,(פרשה ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

וּ מאה" ועשׂ רים א)"ׁש בע א, ר'(אסתר , ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

וחמ�ים  מאתים והֹלא חנינא ר' בּ ׁש ם ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱאליעזר

אחׁש ורוֹ ׁש  ... בּ עוֹ לם? הן אפרכיוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים

ר' בּ ׁש ם הוּ נא ר' בּ חצין? לּמ ה בּ חצין. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָׁש לט

חלקּת  אּת ה הקב"ה לוֹ  אמר אמר, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָאחא

אׁש ר  האֹלקים הוּ א כּ ׁש אמרּת  ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמלכוּ תי

ורבּ נן  מלכוּ ת�. חוֹ לק ׁש אני חיּ י� ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִבּ ירוּ ׁש לם

בּ יתי  בּ נין חלקּת  אּת ה הקב"ה לוֹ  אמר ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָאמרי

ׁש אני  חיּ י� וכוּ ' ׁש ּת ין אּמ ין רוּ מּה  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרּת 

על  ׁש לט ׁש ֹּלא לן הרי כּ אן. עד מלכוּ ת� ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵחוֹ לק

ׁש ני בּ תרגּ וּ ם ראיתי ׁש וּ ב העוֹ לם. (אסתר כּ ל ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ב) פסוק א בּ ית פרק עבוֹ דת ׁש בּ ּט ל ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש ּמ כּ יון

אלּ א  כּ לּ וֹ  העוֹ לם כּ ל על מל� ֹלא ◌ָ◌ֶ◌�◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָהאֹלקים

מאה  ׁש בּ ּמ זרח כּ וּ ׁש  עד ׁש בּ ּמ ערב ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֵמהדּ וּ 

מדינוֹ ת. וׁש בע ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעשׂ רים
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מלכּותֹו ּכבֹוד ּתפארת ג)את־עׁשר ימים ה)ּגדּוּלתֹוד)ואת־יקר ¤ŸÆ¤Æ§´©§½§¤̧§½̈¦§¤−¤§¨®¨¦´
יֹום: ּומאת ׁשמֹונים עׂשה (ה)רּבים האּלה הּימים ּובמלֹואת| ©¦½§¦¬§©−«¦§´©¨¦´¨¥À¤¨¨´

ועד־קטן  למּגדֹול הּבירה ּבׁשּוׁשן הּנמצאים לכל־העם Á§©̧©¦¹̈§¦¨¯§©¨¨²¦§§¦©´¨¨¨§¤¿¤©הּמל�
לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

בּ מגלּ הג. חז"ל דּ רׁש וּ  ע"א)הנּ ה יא ,(דף ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מל� נהיה ׁש נּ תן ממוֹ ן ידי על ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַדּ אחׁש ורוֹ ׁש 

יׁש  נּמ י הּפ סוּ ק וּ מזּ ה בּ כסף. מלכוּ תוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוקנה

עׁש ר  את "בּ הראתוֹ  הכּ תוּ ב דּ אמר כּ ן, ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלדקדּ ק

דּ ה  והינוּ  מלכוּ תוֹ " לוֹ עׁש ר כּ בוֹ ד הכּ בוֹ ד עשׂ ה ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

לוֹ  היתה ראוּ י מלכוּ תוֹ וּ מזּ ה ׁש ֹּלא ּפ י על ואף . ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

בּ עבוּ ר  למל� עליהם אוֹ תוֹ  קבּ לוּ  כּ לל ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלמלוּ כה

אּמ וֹ ת  מלכי בּ ין מה וּ למד צא כּ סף. ◌�◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶבּ צע

רבּ נן. מלכי? מאן ישׂ ראל, למלכי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ֹלא  בּ ממוֹ ן הרבּ נוּ ת את אחד קוֹ נה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ אׁש ר

בּ כּ וּ רים  בּ יּ רוּ ׁש למי וכדאיתא כּ בוֹ ד. בּ וֹ  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲנוֹ הגים

ע"ב) יא דף ה"ג אּמ וֹ ת (פ"ג אצל כן ֹלא ׁש ם. עיּ ן ,ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌�◌

מהכּ סף. מגּ יעים והּמ לכוּ ת ׁש הכּ בוֹ ד ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ּת פארת".ד. יקר הלכוּ "ואת ׁש ֹּלא הצּ דּ יקים ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

ראוּ  וֹלא אחׁש ורוֹ ׁש  ׁש ל מ ּס עוּ דתוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵלהנוֹ ת

הם  מהקב"ה, אחר ליקר זכוּ  ה'יּ קר', ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת

"יקר", בּ גימטריּ א העוֹ לים עוֹ למוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָש"י

וצדּ יק צדּ יק לכל מנחיל (עוקצין ׁש הקב"ה ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

יב) משנה ג .פרק

יקר ה. ואת מלכוּ תוֹ  כּ בוֹ ד עׁש ר את ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְבּ הראתוֹ 

וגוֹ ' גּ דוּ לּ תוֹ  בּ גּ מרא ּת פארת ודרׁש ינן . ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ע"א)בּ מגלּ ה יב חנינא (דף בּ ר יוֹ סי רבּ י אמר , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

"יקר מלּמ  הכא כּ תיב כּ הנּ ה, בּ גדי ׁש לּ בׁש  ד ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

"לכבוֹ ד  כּ הנּ ה בּ בגדי וּ כתיב ◌ָ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִּת פארת"

ב)וּ לתפארת" כח, בּ מדרׁש (שמות הוּ א וכן . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

א)רבּ ה ב, פרשה ׁש ם.(אסתר עיּ ן קצת, בּ ׁש נּ וּ י ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

דּ הא  "יקר" ּת בת בּ פרוּ ׁש  לעיּ ן יׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה

מגלּ ה ע"א)בּ גּ מרא ט דּ בּמ גלּ ה (דף אמרינן, , ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ ר  נחמן רב אכּ א, מקרא ׁש כּ תבוֹ  ּת רגּ וּ ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַמאי

יּת נוּ  הנּ ׁש ים "וכל אמר לבעליהן"יקר יצחק ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

כ) א, ּת רגּ וּ ם.(אסתר בּ לׁש וֹ ן ׁש הוּ א הרי .ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

דּ כיון ועלה  ההׁש ערה, דּ ר� על לפרׁש  בּ לבּ י ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

הכּ הנּ ה  בּ גדי לבׁש  דּ אחׁש ורוֹ ׁש  ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ אמרינן

בּ זבחים ע"א)ואמרינן יט דף ׁש ל (סוף דּ שׂ ערוֹ  , ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

לּמ צנפת  ציץ בּ ין נראה היה הגּ דוֹ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ הן

הּת פלּ ין  לוֹ בׁש  ׁש היה הרי ּת פלּ ין. מנּ יח ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש �ם

אחׁש ורוֹ ׁש  דּ אף ואפׁש ר כּ הנּ ה, הבּ גדי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִעם

בּ מגלּ ה  בּ גּ מרא דּ דרׁש ינן לכ� ורמז כּ ן, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָעשׂ ה

ע"ב) טז דּ אף (דף ואפׁש ר . ּת פלּ ין אלּ וּ  "ויקר" ,ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ׁש לּ בׁש  הּת פלּ ין על מרּמ ז דּ הכא ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהיקר

בּ לבוּ ׁש  מׁש לם להיוֹ ת היה ׁש רצוֹ נוֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאחׁש ורוֹ ׁש 

הגּ דוֹ ל. ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ הן

רבּ האמנם  ט)בּ מדרׁש  ג, פרשה איתא,(אסתר ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

מׁש ּת ה  עשׂ תה הּמ לכּ ה וׁש ּת י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ"גּ ם

ט)נׁש ים" א, גּ דוֹ לה (אסתר כּ הנּ ה בּ בגדי זּ ה מה , ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ָ◌

ענף זוֹ אף יפה וּ בפרוּ ׁש  גּ דוֹ לה, כּ הנּ ה בּ בגדי ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

חצין  היוּ  כּ הנּ ה דּ בגדי נראה כּ תב הּמ דרׁש  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל

לבׁש  ׁש ֹּלא הרי כּ אן. עד בּ ידּה  וחצין ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ ידוֹ 

מׁש לם. בּ אפן הכּ הנּ ה בּ גדי לכל ◌ָ◌ְ◌�◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאחׁש ורוֹ ׁש 

לאחׁש ורוֹ ׁש ואבּ רא  יּ ׁש  מה לעיּ ן ללבּ ׁש דּ יׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ

לּ וׁש ּת י  מה ועוֹ ד הכּ הנּ ה, מבּ גדי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵחלק

הכּ הנּ ה. בּ גדי ׁש ל ה�ני חלקם עם לעשׂ וֹ ת ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵיׁש 

הכּ הנּ ה  ׁש בּ בגדי ידוּ ע כּ בר דּ הנּ ה לוֹ מר ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְואפׁש ר

וּ כדגמת  לנׁש ים, אף ׁש התאימוּ  בּ גדים ◌ַ◌ְ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהיוּ 

על  בּ פרוּ ׁש וֹ  רׁש "י ׁש כּ תב וּ כמוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָהאפוֹ ד,

,ד)הּת וֹ רה, כח סינר (שמות כּ מין  הוּ א דּ האפוֹ ד , ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌

פוריצנ"ט ה�רוֹ ת (שירץ)ׁש ּק וֹ רין ׁש חגוּ רוֹ ת ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌

הּס וּ סים על ז)כּ ׁש רוֹ כבוֹ ת ו- שם. בפירש"י .(וע"ע ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌
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הּמל�: ּביתן ּגּנת ּבחצר ימים ׁשבעת ּכרּפס (ו)מׁשּתה חּור| ¦§¤−¦§©´¨¦®©£©¾¦©¬¦©−©¤«¤´©§©´
ׁשׁש ועּמּודי כסף על־ּגלילי וארּגמן ּבחבלי־בּוץ אחּוז ®¥¥´©§¤−¤¥¬¦§©̈½¨§©§´¥§©§À¤¨Æ¥§ּותכלת
וסחרת: ודר ּבהט־וׁשׁש רצפת על וכסף זהב ¤»¨À¤©²¦«§©¬©©¨¥−§©¬§Ÿ¤¨´¨¨´¦מּטֹות|

זה (ז) ּבכלי ּכיד והׁשקֹות רב מלכּות ויין ׁשֹונים מּכלים וכלים ב §©§Æ¦§¥´¨½̈§¥¦−¦¥¦´¦®§¥¬©§²¨−§©¬
אנס (ח)הּמל�: אין כ ּדת על ו)והּׁשתּיה הּמל� יּסד ּכי־כן| ©¤«¤§©§¦¨¬©¨−¥´Ÿ¥®¦¥´¦©´©¤À¤©µ

איׁש־ואיׁש: ּכרצֹון לעׂשֹות ּביתֹו הּמלּכה (ט)ּכל־רב וׁשּתי ּגם ¨©´¥½©£−¦§−¦¨¦«©µ©§¦´©©§½̈

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

וּ וׁש ּת י, אחׁש ורוֹ ׁש  התחלּ קוּ  ׁש בּ כ� ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְואפׁש ר

והיא  וכוּ ' כּ מכנסים הגּ ברים בּ גדי לקח ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הוּ א

וכוּ '. לאפוֹ ד ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָלבׁש ה

בּ זה וזה  לדוּ ן דּ יצא ראיתי חּמ וֹ תי מכּ בר ֹלא ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

הּמ גלּ ה  על בּ פרוּ ׁש וֹ  ּת מימה ּת וֹ רה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָהרב

מח)וכתב אות ד א, �אמרוּ (אסתר דּ מה ונראה , ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

ללכת  ׁש לּ בׁש  דּ וקא לאו כּ הנּ ה בּ גדי ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש לּ בׁש 

אלּ א  לּמ לכים, הנּ ימוּ ס מן זה דּ אין בּ הם ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלטיּ ל

בּ מדרׁש  ׁש הוּ א וּ כמוֹ  לכּ ל. והראם ׁש �טחם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַרק

ותוּ  להם ׁש הראה מבאר דּ ׁש ם [א.ה. כּ אן ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַרבּ ה

לראוֹ תם  ׁש יּ וּ כלוּ  לרגע לבׁש ם ואוּ לי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹלא],

ׁש גּ ם  דּ רׁש וּ  לקּמ ן ׁש הרי לזה וּ ראיה ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָיפה.

וּ בודּ אי  כּ הנּ ה בּ בגדי בּ סעוּ דתּה  נהגה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַוׁש ּת י

רק  אלּ א לחוּ כא דּ האי אוֹ תם לבׁש ה ֹלא ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִהיא

דּ בריו. כּ אן עד בּ הם. היא גּ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התּפ ארה

לבׁש עּת ה  ֹלא דּ כלל דּ אפׁש ר מדּ בריו ּת חזה ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

הנּ יח  ׁש ֹּלא וּ בודּ אי הלּ בוּ ׁש ים, ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאחׁש ורוֹ ׁש 

דּ תפלּ ין  הגּ דוֹ ל הכּ הן דּ גמת להיוֹ ת כּ די ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌�◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּת פלּ ין

"יקר" ּת בת בּ פרוּ ׁש  והנּ ראה ׁש מּה . דּ כר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַמאן

המן  ׁש אמר וּ כמוֹ  כּ בוֹ ד ׁש ל ּת רגּ וּ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הוּ א

לעשׂ וֹ ת הּמ ל� יחּפ ץ מּמ נּ י"יקר "למי יוֹ תר ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

ו) ו, אוֹ רה (אסתר היתה "ליּ הוּ דים הּפ סוּ ק ,ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ושׂ שׂ ן טז)"ויקר ושׂ מחה ח, אלּ וּ (אסתר דּ יקר , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

הארץ  עּמ י כּ ל "וראוּ  אוֹ מר הוּ א וכן ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּת פלּ ין

מּמ ךּ " ויראוּ  עלי� נקרא ה' ׁש ם כח,כּ י (דברים ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ּת פלּ ין י) אלּ וּ  אוֹ מר הגּ דוֹ ל אליעזר ר' ותניא ,ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ׁש בּ ר  ּת פלּ ין דּ דוקא מהם ׁש בּ ראׁש . ׁש יּ ראים אׁש  ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

לעם  כּ בוֹ ד המביאים הם העוֹ לם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌�אּמ וֹ ת

ה' ׁש �ם הארץ עּמ י כּ ל ׁש רוֹ אים ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

עלינוּ . ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנקרא

ּת בה ואבּ רא  האי כּ תבוּ  אּמ אי לעיּ ן דּ יׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

הא  ּת רגּ וּ ם בּ לׁש וֹ ן כּ בוֹ ד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ּפ רוּ ׁש ּה 

"את  וכדאמרינן כּ בוֹ ד. לתבת נּמ י אכּ א ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּמ גלּ ה

המן מלכוּ תוֹ "כּ בוֹ ד עׁש ר להם "ויסּפ ר ועוֹ ד ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

עיּ וּ ן.כּ בוֹ ד את וצרי� עׁש רוֹ " ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

הּמ ל�.ו. יּס ד כן כּ י אנס אין כדּ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוה�תיּ ה

מביאים  היוּ  ׁש בּ ּת חלּ ה מוּ בא ׁש ני ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ תרגּ וּ ם

האדם  על והיה מדּ וֹ ת וארבּ ע חמ�ים ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶכּ וֹ ס

מנהג  בּ ּט ל ואחׁש ורוֹ ׁש  הכּ וֹ ס. כּ ל את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִלגמר

בּ טעם  אנס ׁש ּת בת בּ ּט עמים לזה ורמז ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶזה.

כּ רצוֹ נוֹ , לׁש ּת וֹ ת לאדם מניחים ׁש היוּ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶאתנח,

"יּס ד  ּפ סק, בּ טעם ׁש הוּ א כן" "כּ י בּ זה ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְוהּט עם

יׁש ּת ה  אחד ׁש כּ ל ויּס ד הפסיק ׁש הּמ ל� ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל�"

רצוֹ נוֹ . ◌ְ◌ִ◌ְכּ פי
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לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

הּמ לכוּ ת.ז. בּ ית נׁש ים מׁש ּת ה בּ מדרׁש עשׂ תה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

י)רבּ ה ג, פרשה �עשׂ תה (אסתר דּ מה מבאר, ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש ל  בּ עלּה  ימרד ׁש אם בּ פנים הנּ ׁש ים לּת ן ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵכּ ן

עיּ ן  ימרד וֹלא מבּ פנים אׁש ּת וֹ  ּת היה  מהן ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַאחת

כּ ן  דּ עשׂ תה בס"ד, בּ זה לפרׁש  יראה ועוֹ ד ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם.

דּ הא  בּ חוּ ץ. והאנׁש ים מבּ פנים הנּ ׁש ים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היוּ 

בּ מגלּ ה חז"ל אמרוּ  ע"ב)כּ בר יב דּ ׁש ניהם (דף , ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

מׁש ּת ה  את עשׂ תה ולכן נתכּ וּ נוּ . עברה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִלדבר

בּ פנ  מהאנׁש ים הנּ ׁש ים אחד ירצה דּ אם ים ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

מחבריו  יתבּ יּ ׁש  וֹלא בּ פנים להכּ נס יוּ כל ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַלחטא

לחוּ ץ  מיׁש הוּ  יצא ׁש ּמ א יחׁש ׁש  ֹלא ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְואף

על  דּ ר� להם יׁש  [דּ הּפ נימיּ ים ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְויראהוּ 

בּ קדּ וּ ׁש ין  עוֹ ד ועיּ ן להפ�. כן ֹלא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַהחיצוֹ ניּ ים

ע"א) פא מבּ פנים (דף אנׁש ים כּ הנא רב אמר ,ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מהוּ  מבּ חוּ ץ ׁש ם].וכוּ 'ונׁש ים עיּ ן ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

בּ ית ח. נׁש ים מׁש ּת ה עשׂ תה הּמ לכּ ה וׁש ּת י ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַגּ ם

אחׁש ורוֹ ׁש . לּמ ל� אׁש ר וּ במדרׁש הּמ לכוּ ת ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

י)אסּת ררבּ ה  ג, הּמ לכוּ ת (פרשה בּ ית איתא, ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ׁש נּ תנה  מלּמ ד אלּ א לּה ? מבּ עי הנּ ׁש ים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵבּ ית

א�ה  ׁש ל ׁש דּ רכּ ּה  מּפ ני מרוּ חין בּ בּת ים ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תן

צפוּ פה  ׁש כּ ׁש יּ וֹ ׁש בת [והינוּ  לקלקל. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְמצוּ יה

ּת וֹ רה  בּ נדּ וּ ת. להתקלקל רגילה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ דחוּ קה

לעיּ ן  יׁש  והנּ ה, צד]. הערה ׁש ם אסּת ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת מימה

ׁש יּ תקלקלוּ  הרׁש עה לוׁש ּת י לּה  אכּפ ת ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ מה

ישׂ ראל  בּ נוֹ ת על חסה כּ � כּ די עד וכי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ נדּ וּ ת

בּ ׁש בּ ת  ערּמ וֹ ת כּ ׁש הן בּ פר� בּ הם רוֹ דה ◌ָ◌ַ◌ְ◌�◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה

בּ מגלּ ה בּ גּ מרא ע"ב)וכדאיתא יא ׁש ם,(דף עיּ ן , ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

זה? לּה  אכּפ ת ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָוּ מה

בּ מגלּ ה והנּ ראה  חז"ל אמרוּ  כּ בר דּ הנּ ה בּ זה ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ע"ב) יב עברה (דף לדבר דּ ׁש ניהם ,ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

ׁש עשׂ וּ  הזּ ה הּמ ׁש ּת ה דּ תכלית והינוּ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנתכּ וּ נוּ .

יפרצוּ  ׁש בּ ּס וֹ ף מנת על היה וּ וׁש ּת י ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאחׁש ורוֹ ׁש 

ואז  איׁש , אׁש ת בּ עוֹ ן ויחטאוּ  הצּ ניעוּ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִגּ דרי

ּת קוּ מה ּת היה ידעוּ (ח"ו)ֹלא א�, ישׂ ראל. לעם ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌

נדּ ה  ׁש ל אּס וּ ר להם יׁש  ישׂ ראל ׁש לּ עם ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵהם

אׁש ת  בּ עוֹ ן ׁש יּ חטאוּ  אף ועל בּ זה, ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְויקּפ ידוּ 

וכדאיתא  הנּ דּ ה, על יקּפ ידוּ  מקוֹ ם מכּ ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִאיׁש 

בּ רכוֹ ת בּ יּ רוּ ׁש למי לזה דף כּ דּ וֹ מה ה"ד ג (פרק ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ע"ב) ׁש בּ א כו אחד כּ רמים  בּ ׁש וֹ מר דּ מעשׂ ה ,ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

להם  מתּק נין ׁש הן עד איׁש , אׁש ת עם ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהזּ קק

וה�בין  העוֹ ברין עברוּ  טוֹ בלין הן איכן ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָמקוֹ ם

ׁש �ם  [והגם ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' העברה. ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בטלה

בּ  וֹלא קריין בּ טבילת מכּ ל אירי נדּ ה, טבילת ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ּפ תאוֹ ם] להקּפ יד ירצוּ  בּ זה דּ גם אפׁש ר ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָמקוֹ ם

ׁש ֹּלא  בּ זה הׁש ּת דּ לוּ  לכן זוֹ , מעברה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְויּמ נעוּ 

ודחוּ ק. ויּט ּמ אוּ . דּ ם ראיּ ת לידי הנּ ׁש ים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַיגּ יעוּ 

דּ כאׁש ר ואׁש ר  מצאנוּ  דּ הנּ ה בּ זה, טפי יראה ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

אפלּ וּ  מאוּ סה היא נדּ ה היא ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָהא�ה

ּת ענית עיּ ן העוֹ לם. אּמ וֹ ת ע"א)אצל כב ,(דף ֵ◌ֶ◌�◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

זרה ועבוֹ דה וכוּ '. דּ חמרי דּ וֹ רדּ יּ א (דף ׁש קלי ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ע"א) לּה יח אמרה לי הׁש מיעני לּה  אמר ,ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

אם  דּ ׁש ּמ א חׁש ׁש וּ  כּ ן ואם ועוֹ ד. אנא. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִדּ ׁש ּת נא

הגּ ברים  על יּמ אסוּ  דּ ם, לראיּ ת הנּ ׁש ים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַיגּ יעוּ 

ׁש ֹּלא  לרוחתן דּ אגוּ  ולכן זה. בּ עוֹ ן יכּ ׁש לוּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוֹלא

ויכּ ׁש לוּ  אוֹ תן ימאסוּ  וֹלא דּ ם הנּ ׁש ים ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִיראוּ 

ודו"ק. ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם.
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לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

בּ כתר ט. הּמ ל� לפני הּמ לכּ ה וׁש ּת י את ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלהביא

בּ מגלּ המלכוּ ת. ע"ב)וּ בגּ מרא יב אמרוּ ,(דף ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

בּ נוֹ ת  את ׁש העבידה מ�וּ ם נענׁש ה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש וּ ׁש ּת י

בּ ׁש בּ ת. ערּמ ה ׁש ּת בוֹ א בּ ׁש בּ ת ערּמ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌�◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

ועוֹ ד  ערּמ ה, בּ אה ֹלא בּ ּס וֹ ף הֹלא להקׁש וֹ ת ◌ְ◌ָ◌�◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵיׁש 

זה  לּה  ואין נתכּ וּ נוּ  עברה לדבר ׁש ניהם ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲהֹלא

כּ בוֹ ד. ◌ָ◌ְ◌ֶחסרוֹ ן

ׁש הביא וראיתי  אׁש כּ וֹ ל בּ נחל חיד"א להרב ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

היתה  ׁש ֹּלא ּפ רׁש , הרא"ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הּת וֹ ספוֹ ת

אלּ א  מבּ גדיהן ישׂ ראל בּ נוֹ ת את ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמפׁש יטה

◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִמּת כׁש יטיהן.

הדּ ברים ונראה  ׁש ני את ׁש עשׂ תה בּ זה, לבאר ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ נוֹ ת  את לגנּ וֹ ת כּ די וּ מזּ ה ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִמזּ ה

בּ אפן  ערּמ ה ׁש ּת היה עליה נגזר וּ להכי ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌�◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

כּ א  והנּ ה בּ זּ יוֹ ן. לּה ׁש ל קרא אחׁש ורוֹ ׁש  ׁש ר ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

דּ ֹלא  ׁש ּת בא ׁש יּ � היה ֹלא מלכוּ ת בּ כתר ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָלבא

דּ פרוּ צה  – לגבּ יה ענׁש  זה ואין בּ זה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִּת תבּ זּ ה

מלכוּ ת  כּ תר לּה  יהיה דּ אם ועוֹ ד ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהיתה.

בּ אפן  מדּ ה כּ נגד מדּ ה בּ זה יהיה ֹלא ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְבּ ראׁש ּה 

העבידה  ישׂ ראל בּ נוֹ ת את ׁש כּ ן ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌�מׁש לם,

ּת כׁש יטיהן. את מהן ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הוֹ רידה

זה וּ מכּ יון  והיה נתכּ וּ נוּ  עברה לדבר ׁש �ניהם ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

היא  ערּמ ה, ׁש ּת בא מהּת כנוּ ן ◌ִ◌ָ◌�◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵחלק

גּ בריאל  ׁש בּ א כּ יון א� בּ גדיה, את ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהפׁש יטה

ֹלא  ועוֹ ד, צרעת בּ ּה  וּ פרחה זנב לּה  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְועשׂ ה

עליה  גּ זר ׁש ּס רבה, וכיון לבא. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָיכלה

כּ מוֹ ת  כּ לּ ם לפני הוֹ ציאוּ ה להרגּה , ◌ְ◌ָ◌�◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאחׁש ורוֹ ׁש 

ׁש יּ רדה  – מלכוּ ת כּ תר לֹלא ערּמ ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌�◌ֲ◌ִ◌ֶׁש היא

הּמ דּ ה  בּ ּה  התקיּ מה וּ בזה והרגוּ ה, ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ִמגּ דלּ תּה ,

ערּמ ה  גּ ם ׁש יּ צאה מׁש לם, בּ אפן מדּ ה ◌ָ◌�◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌�◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד

ודו"ק. ּת כׁש יטיה. לֹלא וגם מבזּ ה ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌�◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ באפן

וׁש ּת י.י. הּמ לכּ ה מאנה,וּת מאן אּמ אי לעיּ ן יׁש  ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

וּ פרׁש וּ  נתכּ וּ נוּ , עברה לדבר ׁש ניהם ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָהא

בּ מגלּ ה ע"ב)בּ גּ מרא יב ועשׂ ה (דף גּ בריאל דּ בא , ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

יׁש  והנּ ה לבוֹ א. סרבה כּ ן ועל ׁש ם. עיּ ן זנב ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָלּה 

מּמ ׁש רתיה  אחד עם ׁש לחה ֹלא אּמ אי ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִלתמּה 

לבוֹ א. יכוֹ לה אינּה  וׁש לּ כן לּמ ל� הדּ בר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶׁש יּ אמר

והטיחה  ּפ ׁש ע על חטא הוֹ סיפה זה ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְותחת

כּ יצד? הא אחׁש ורוֹ ׁש  כּ נגד ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

היתה ונראה  ידוּ עה ׁש וּ ׁש ּת י בּ זה, לבאר בס"ד ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

וההתבּ ּט אוּ ת  מאד. עד גּ אותנית ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְכּ א�ה

ׁש "זּ וֹ כה" בּ ׁש עה היתה גּ אותּה  ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהגּ דוֹ לה

והנּ ה  ה�רים. כּ ל לעיני יפיּה  את ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלהראוֹ ת

לּה  הׁש ּת וֹ קקה כּ � ׁש כּ ל הּמ עלה בּ שׂ יא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְודוקא

ּת גלּ ה  אם וכעת זנב. לּה  ועשׂ ה גּ בריאל ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָבּ א

הכּ ל  אדוֹ ן הׁש ּפ ילּה  גּ אותּה  ׁש בּ שׂ יא ֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְלאיׁש 

עד  בּ כבוֹ דּה  הדּ בר יפגּ ע וקלס, לצחוֹ ק ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַועשׂ אּה 

בּ נפׁש  להסּת כּ ן היתה וּ מוּ כנה ולמוּ ת,מאד. ּה  ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ראתה  וּ כׁש חׁש בה להתבּ זּ וֹ ת. ׁש ֹּלא ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהעּק ר

הּמ ל� לפקדּ ת ׁש ּס רבה על ּת מוּ ת היא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ ודּ אי

לׁש בּ ר  טוֹ בה הזדּ ּמ נוּ ת זוֹ  עכׁש ו כּ ן ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְואם

וגדל  לבּ ּה  צפוּ נוֹ ת את וּ לגלּ וֹ ת ּפ יה ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַמחסוֹ מי

התחילה  היא רבתה כּ י וּ בגאותּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַגּ אותּה .

היה  וׁש הוּ א ׁש כרוּ תוֹ  על בּ עלּה  את ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְלחרף

ׁש גּ אותּה  כּ די זה וכל וכוּ ', הּס וּ סים ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְמׁש רת

סּפ וּ קּה . על ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָּת בוֹ א

מה ועוֹ ד  ׁש כּ ל וׁש ּת י דּ ידעה בּ זה לוֹ מר יראה ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

זהוּ  ואוֹ הבּה  מחבּ בּה  אחׁש ורוֹ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ�בּ עלּה 
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מאד  הּמל� וּיקצף הּסריסים ּביד אׁשר הּמל� ּבדבר Æ¦§©´©¤½¤£¤−§©´©¨¦¦®©¦§³Ÿ©¤Æ¤Æ§½Ÿ̈לבֹוא
בֹו: ּבערה ּכי־כן (יג)וחמתֹו העּתים ידעי לחכמים הּמל� וּיאמר ©£¨−¨£¨¬«©´Ÿ¤©¤½¤©£¨¦−Ÿ§¥´¨«¦¦®¦¥Æ

ודין: ּדת ּכל־ידעי לפני הּמל� ּכרׁשנא (יד)ּדבר אליו והּקרב §©´©¤½¤¦§¥¾¨Ÿ§¥−¨¬¨¦«§©¨´Ÿ¥À̈©§§¨³
ּפרס  ׂשרי| ׁשבעת ממּוכן מרסנא מרס תרׁשיׁש אדמתא ´©¨´¥¨Æ©§¨´¨©§¦½¤¬¤©§§¨−§¨®¦§©º¨¥ׁשתר

ּבּמלכּות: ראׁשנה הּיׁשבים הּמל� ּפני ראי ּכדת (טו)ּומדי ¨©ÀŸ¥Æ§¥´©¤½¤©Ÿ§¦¬¦Ÿ̈−©©§«§¨Æ
את־מאמר  לא־עׂשתה אׁשר על| וׁשּתי ּבּמלּכה Ÿ¨§À̈¤«©£©Æ»´¤£´©®¦§©−¨§©©½£©»©מה־ּלעׂשֹות

ס הּסריסים: ּביד אחׁשורֹוׁש ממּוכן מומכן וּיאמר(טז)הּמל� ©¤´¤£©§¥½§©−©¨¦¦«©´Ÿ¤§À̈
הּמלּכה  וׁשּתי עותה לבּדֹו על־הּמל� לא והּׂשרים הּמל� ®¨§©©´¦§©−¨§¨½©§Æ¤Æ§©¨¦½³Ÿ©©¤Æ¤Æ¤©¥³§¦לפני
הּמל� ּבכל־מדינֹות אׁשר ועל־ּכל־העּמים על־ּכל־הּׂשרים ¤¬¤©−¦§¨§¾¤£½¦©´¨¨©§Æ¦¨©¨©³¦ּכי

להבזֹות (יז )אחׁשורֹוׁש: על־ּכל־הּנׁשים דבר־הּמלּכה ּכי־יצא £©§¥«¦«¥¥³§©©©§¨Æ©¨©¨¦½§©§¬
להביא  אמר אחׁשורֹוׁש הּמל� ּבאמרם ּבעיניהן ̧¦¨§À̈©¤´¤£©§¥¿¨©º§¨§®¤¥¥§−¤¥§©ּבעליהן

ולא־באה: לפניו הּמלּכה ּתאמרנה|(יח)את־וׁשּתי הּזה והּיֹום ¤©§¦¯©©§¨²§¨¨−§Ÿ¨«¨§«©¸©¤¹Ÿ©´§¨
ׂשרי  לכל הּמלּכה את־ּדבר ׁשמעּו אׁשר ּפרס־ּומדי ´¥¨À£¤³¨«§Æ¤§©´©©§½̈§−Ÿ©¨©»¨´ׂ̈שרֹות

וקצף: ּבּזיֹון ּוכדי דבר־(יט)הּמל� יצא טֹוב אם־על־הּמל� ©¤®¤§©−¦¨¬¨¨«¤¦©©¤´¤À¥¥³§©
אׁשר  יעבֹור ולא פרס־ּומדי ּבדתי ויּכתב מּלפניו ̧¤£®£©Æ¦§¨½̈§¦¨¥²§¨¥¬¨«©¨©−§´Ÿ§©מלכּות
הּמל� יּתן ּומלכּותּה אחׁשורֹוׁש הּמל� לפני וׁשּתי ¤½¤©´¥¦Ÿ¨¹©§¦À¦§¥Æ©¤´¤£©§¥½©§¨Æ»לא־תבֹוא

מּמּנה: הּטֹובה אׁשר־יעׂשה (כ)לרעּותּה הּמל� ּפתגם ונׁשמע ¦§¨−©¨¬¦¤«¨§¦§©Á¦§¨̧©¤³¤£¤«©£¤Æ
לבעליהן  יקר יּתנּו וכל־הּנׁשים היא רּבה ּכי ½¤¥§©§À¦§³§¨Æ¦¨©¨§®¦−¨©¬¦½§©¨§ּבכל־מלכּות ֹו

ועד־קטן: וּיעׂש(כא)למּגדֹול והּׂשרים הּמל� ּבעיני הּדבר וּייטב §¦¨−§©¨¨«©¦©Æ©¨½̈§¥¥¬©¤−¤§©¨¦®©©¬©
ממּוכן: ּכדבר הּמל�(כב)הּמל� אל־ּכל־מדינֹות ספרים וּיׁשלח ©¤−¤¦§©¬§¨«©¦§©³§¨¦Æ¤¨§¦´©¤½¤

להיֹות  ּכלׁשֹונֹו ועם ואל־עם ּככתבּה ּומדינה Æ¦§¨½̈§¤©¬¨¨−¦§®¦§³¨¦§³¨¦§¤אל־מדינה

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

ונהרס  ׁש התבּ ּט ל עכׁש ו והנּ ה יפיּה . בּ גלל ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַרק

הרי  זנב, לּה  ונעשׂ ה צרעת בּ ּה  דּ פרחה ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָיפיּה 

ֹלא  היא הּמ ל� וּ כאׁש ת אוֹ תּה  ירצה ֹלא ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְבּ ודּ אי

אוֹ  יהרגנּ ה בּ ודּ אי כּ ן ועל לאחר ראוּ יה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה

על  לׁש מר לפחוֹ ת העדּ יפה כּ ן ועל ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיזנחנּ ה.

להתבּ זּ וֹ ת. מאׁש ר ולמוּ ת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְכּ בוֹ דּה 
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פ  עּמֹו: ּכלׁשֹון ּומדּבר ּבביתֹו ׂשרר »©¬§¦−¥©§½¥§´¥ÆŸ¦ּ̈כל־איׁש

ב  הּמל�(א)פרק חמת ּכׁש� האּלה הּדברים ¤´¤©−©£Æ©§¨¦´¨¥½¤§¾Ÿ©©אחר
ואת  אׁשר־עׂשתה ואת את־וׁשּתי זכר ¬¥§¨̈½¨¤£´¥§Æ¦§©³¤©¨®¥§£©אחׁשורֹוׁש

עליה: יבקׁשּו(ב)אׁשר־נגזר מׁשרתיו נערי־הּמל� וּיאמרּו £¤¦§©−¨¤«¨©Ÿ§¬©£¥«©¤−¤§¨§¨®§©§¬
מראה  טֹובֹות ּבתּולֹות נערֹות הּמל�(ג):יא)לּמל� ויפקד ©¤²¤§¨¬§−¬©§¤«§©§¥̧©¤´¤

את־ּכל־נערה־בתּולה  ויקּבצּו מלכּותֹו ּבכל־מדינֹות ¨Â§»¨£©¨¤´§§¦§¼§©´¦§¨§«¦¦§ּפקידים
הגא  אל־יד הּנׁשים אל־ּבית הּבירה אל־ׁשּוׁשן מראה Æ¤¥´©¨¦½¤©¬¥¤²¨¦©³©¤¹¤§©̧©טֹובת

ּתמרּוקיהן: ונתֹון הּנׁשים ׁשמר הּמל� אׁשר (ד)סריס והּנערה §¦¬©¤−¤Ÿ¥´©¨¦®§¨−©§¥¤«§©«©£À̈£¤³
ּבעיני  הּדבר וּייטב וׁשּתי ּתחת ּתמל� הּמל� ּבעיני ¬¥¥§Æ§¥¥´©¤½¤¦§−Ÿ©´©©§¦®©¦©¯©¨¨²©¦ּתיטב

ס ּכן: וּיעׂש ּוׁשמֹו(ה)הּמל� הּבירה ּבׁשּוׁשן היה יהּודי איׁש ©¤−¤©©¬©¥«¦´§¦½¨¨−§©´©¦¨®§´
ימיני: איׁש ּבן־קיׁש ּבן־ׁשמעי יאיר ּבן הגלה (ו)מרּדכי אׁשר ¨§¢©À¤´¨¦¯¤¦§¦²¤¦−¦¬§¦¦«£¤³¨§¨Æ

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

יבקׁש וּ יא. מׁש רתיו הּמ ל� נערי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ַויּ אמרוּ 

מראה. טוֹ בוֹ ת בּ תוּ לוֹ ת  נערוֹ ת ויׁש לּמ ל� ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

לאחׁש ורוֹ ׁש  בּ אמרם הּמ ל� דּ עבדי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלדקדּ ק

טוֹ בוֹ ת  בּ תוּ לוֹ ת נערוֹ ת "יבקׁש וּ  אמרוּ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲעצתם

אלּ א  יפוֹ ת ׁש יּ היוּ  כּ לל הזכּ ירוּ  וֹלא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַמראה"

אצל  כן ֹלא טוֹ ב. ׁש נּ ראוֹ ת הינ וּ  מראה ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַטוֹ בוֹ ת

כּ תיב  לדוד נערה כּ ׁש חּפ שׂ וּ  הּמ ל� דּ וד ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעבדי

נערה  הּמ ל� לאדני יבקׁש וּ  עבדיו לוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְֹ◌ַ"ויּ אמרוּ 

נערה ויבקׁש וּ  א-יפה"בת וּ לה... א, (מלכים ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הגּ וֹ ים ב) דּ הנּ ה בס"ד, בּ זה יראה ואׁש ר .ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

וּ בין  בּ אנס בּ ין מאד, עד בּ עריוֹ ת ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְּפ רוּ צים

נערה  ׁש יּ מצאוּ  הדּ בר קׁש ה ולכן ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ רצוֹ ן,

עבדי בּ תוּ לה  אמרוּ  כּ ן על יפה והיא ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

בּ תוּ לוֹ ת נערוֹ ת יבקׁש וּ  טוֹ בוֹ ת אחׁש ורוֹ ׁש  ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌

עם  אצל כן ֹלא ׁש יּ מצאוּ . אפׁש ר דּ זה ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַמראה

דּ ודּ אי  והּט הוֹ רים והצּ נוּ עים הּק דוֹ ׁש ים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

אוֹ מר  כּ ן ועל בּ תוּ לה יפה נערה למצא ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַׁש יּ �

יפה". נערה "ויבקׁש וּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב

"והנּ ערה וּ בזה  כּ תיב אסּת ר דּ גבּ י נּמ י ידקדּ ק ָ◌ֶ◌ְ◌�◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

לּה  וּ סמי� מראה" וטוֹ בת ּת אר ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְיפת

לבת" לוֹ  מרדּ כי לקחּה  ואּמ ּה  אביה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ"וּ במוֹ ת

ז) ב, בּ מגלּ ה(אסתר חז"ל ודרׁש וּ  ע"א). יג ,(דף ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

והינוּ  לא�ה. ּפ רוּ ׁש  לבית אלּ א לבת ּת קרי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאל

בּ תוּ לה  אסּת ר היתה �ֹּלא דּ מה ּת חׁש ב ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ֹּלא

אּמ וֹ ת  אצל ׁש ּמ צוּ י כּ מוֹ  אנסוּ ה יפיּה  ◌�◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְדּ מחמת

לא�ה. לוֹ  מרדּ כי ׁש לּ קחּה  מּפ ני אלּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם

אחׁש ורוֹ ׁש עוֹ ד  הּמ ל� נערי בּ הבדּ ל לדקדּ ק ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵיׁש 

בּ ין  וּ להבדּ יל ע"ה דּ וד הּמ ל� נערי ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְלבין

לוֹ  אמרוּ  אחׁש ורוֹ ׁש  דּ נערי הּט הוֹ ר וּ בין ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַהּט מא

בּ תוּ לוֹ ת נערוֹ ת מראה""יבקׁש וּ  והינוּ טוֹ בוֹ ת ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌

דּ וד  הּמ ל� עבדי אצל כן ֹלא אוֹ תן. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶׁש ּת ארוּ 

נערה  הּמ ל� לאדני "יבקׁש וּ  דּ אמרוּ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְע"ה

וזאת  מראה. בּ תאוּ ר עוֹ ד הוֹ סיפוּ  וֹלא ֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבתוּ לה"

לדבּ ר  ׁש ֹּלא בּ הם ׁש היתה הצּ ניעוּ ת מּמ דּ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָעשׂ וּ 

אחׁש ורוֹ ׁש  עבדי כן ֹלא כּ לל. נׁש ים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ עניני
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ּבת־ּדדֹו אסּתר יפת־ּתאר יב)היא והּנערה ואם אב לּה אין ּכי ¦³¤§¥Æ©Ÿ½¦²¥¬¨−¨´¨¥®§©©£¨³§©ŸÆ©Æ
לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

היטיבוּ  בּ נׁש ים, ושׂ יחם וסיגם ּפ רוּ צים ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היוּ 

בּ רבּ ים. קלוֹ נם להראוֹ ת אליו דּ בּ רוּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר

דּ דוֹ יב. בּ ת אסּת ר היא הדּס ה את אמן ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ַויהי

בּ ּמ דרׁש וגוֹ '. ל מוּ בא פרשה נח פרשת (רבה ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ח) בּ דדּ יו סימן חלב נהיה וּ למרדּ כי נס ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְדּ נעשׂ ה

דּ כתיב  דּ דוֹ  להאי לּה  דּ דרׁש י לזה ורמז ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְוהניקּה .

דּ כיון  דּ דּ ים, מלּ ׁש וֹ ן דּ דּ וֹ  בּ ת והינ וּ  חסר ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ כתיב

בּ מגלּ ה חז"ל ע"א)דּ דרׁש וּ  יג הּפ סוּ ק (דף על , ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

וגוֹ '" ואּמ ּה  אביה ז)"וּ במוֹ ת ב, רב (אסתר אמר , ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

וּ כׁש נּ וֹ ל  אביה, מת אּמ ּה  כּ ׁש עבּ רּת ה דה אחא ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

עוֹ ד  ועיּ ן אוֹ תּה . ׁש יּ ניק מי היה וֹלא אּמ ּה . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵמתה

הכא ּת וֹ רה יט)בּ ספר אות יׁש (סוף מקוֹ ם וּ מכּ ל . ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

בּ ׁש בּ ת דּ איתא מהא ע"ב)להקׁש וֹ ת נג ,(דף ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

צרי� ׁש היה לאדם כּ זה נס הקב"ה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש עשׂ ה

לוֹ  ונעשׂ וּ  נס לוֹ  ונעשׂ ה הּת ינוֹ ק לבנוֹ  ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהאכיל

כּ ּמ ה  התם ּפ לוּ גתא ואכּ א וכוּ ', כּ א�ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַדּ דּ ים

להׁש ּת נּ וֹ ת  ׁש הצר� גּ רוּ ע אוֹ  זה אדם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌�◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָגּ דוֹ ל

דּ וֹ רוֹ ת  [וּ בסדר ׁש ם. עיּ ן בּ ראׁש ית סדרי ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש בילוֹ 

זה  ׁש איׁש  הביא ת"ד אלפים ג' ׁש נת א ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵחלק

דּ אמר  למאן והנּ ה מרדּ כי]. ׁש ל גּ לגּ וּ לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה

בּ ׁש בילוֹ  בראׁש ית מעשׂ ה �הׁש ּת נּ ה מה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ גרוּ ע

בּ מה  גּ רוּ ע היה וכי מרדּ כי גּ בּ י הכא לעיּ ן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵיׁש 

דּ לגבּ י  בס"ד בּ זה והנּ ראה בּ ׁש בילוֹ . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ�הׁש ּת נּ ה

הגּ דוֹ ל  וּ בכחוֹ  ה' בּ יחוּ ד הּמ אמינים ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים

הוי  לא כּ ן ואם ה�, הינוּ  הוּ א וטבע נס ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי

והתם בּ זה גּ ריעוּ תא ע"ב)כּ לל נג דף לאו (בשבת , ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

בּ ּת למוּ ד  מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה ואמנם אירי. ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְבּ צדּ יק

גּ ם  הּט בע ׁש נּ וּ י ׁש ל קפידא ׁש היתה ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָמצאנוּ 

ּת ענית עיּ ן ע"א)בּ צדּ יקים, כד ר'(דף ׁש הקּפ יד , ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

בּ וֹ ראוֹ , את ׁש הטריח בּ נוֹ  על יקרת דּ מן ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵיוֹ סי

ׁש רבּ י  מצאנוּ  ׁש הרי צדּ יק, ויׁש  צדּ יק ויׁש  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְועוֹ ד.

ערוֹ ד  ׁש ל לחוֹ רוֹ  רגלוֹ  הכניס דּ וֹ סא בּ ן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲחנינא

ע"א) לג דף בּ ן (ברכות יהוֹ ׁש ע ׁש רבּ י מצאנוּ  וכן ,ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌�◌ַ◌ֶ◌

ראתן בּ בעלי כּ רי� הוה עז לוי דף כתובות (עיין ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

מזּ ה.ע"ב) חׁש ׁש וּ  האמוֹ ראים וּ ׁש אר ,ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

בּ ׁש בּ תועוֹ ד  דּ הגּ מרא לפרׁש  נג אפׁש ר (דף ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

מחיּ ב ע"ב) ׁש היה ׁש לּ וֹ  בּ תינוֹ ק מדבּ רת ,ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌

��נּ ה  מה וּ להכי למזוֹ נוֹ , לדאג הדּ ין ּפ י ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַעל

על  מראה דּ זה אפׁש ר בּ ׁש בילוֹ  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִהקב"ה

אבל  העוֹ לם, מּמ תכּ נת ׁש נּ וּ  דּ בׁש בילוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְגּ ריעוּ תוֹ 

דּ מ  הוּ א,הכא לגדּ לּה  מחיּ ב היה ֹלא כּ לל רדּ כי ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

למׁש ּפ חה  להכניסּה  דּ וֹ אג ׁש היה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְואפׁש ר

הדּ ין  מ�וּ רת לפנים ועוֹ שׂ ה וכדּ וֹ מה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶאוֹ מנת

לוֹ  עשׂ ה והרחמים החסד וּ מּמ דּ ת אצלוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלגדּ לּה 

החסד  בּ מדּ ת והנהיגוֹ  מדּ ה כּ נגד מדּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִהקב"ה

זוּ לתוֹ  אחר אדם לׁש וּ ם יצטר� ׁש ֹּלא ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוהרחמים,

ודו"ק. למינקת ֹלא ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

כּ ן וּ לאחר  הקׁש וּ  דּ כבר חזיתי זה כּ ל כּ תבי ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ ׁש בּ ת יׁש נים וזה (שם)הּת וֹ ספוֹ ת , ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

אמן  "ויהי ּפ סוּ ק על רבּ ה וּ בבראׁש ית ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלׁש וֹ נם

הדּס ה" מדרׁש א)את להאי ליתא ׁש נּ פּת חוּ (ׁש ם ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌

למפר� ליכּ א א�ה כּ דדּ י דּ דּ ים ׁש ני ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְלמרדּ כי

שׂ כר  לּה  הוה דּ לא נׁש ּת נּ וּ  קאמר דּ הכי ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהכי

היה  ֹלא א� שׂ כר לּה  הוה וּ מרדּ כי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵמניקה,

לׁש וֹ נם. כּ אן עד מניקה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵמוֹ צא

הוצאת והראמ"ה  וחידושים בהגהות הובא (שם, ְ◌ָ◌
נה) ע"מ נראה וגשל ולי ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָכּ תב,

כּ דדּ י  הדּ דּ ים ׁש נּ עשׂ וּ  כּ לל מצינוּ  ֹלא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִדּ במרדּ כי

נמצא  וזה חלב, להם ׁש נּ תרבּ ה אלּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִא�ה,
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לבת: לֹו מרּדכי לקחּה ואּמּה אביה ּובמֹות מראה »©§−Æ¨Æ§¦½̈§¨¨¯¨§¢©²¦¨³§½¤§©´©§וטֹובת
רּבֹות (ח) נערֹות ּובהּקבץ ודתֹו ּדבר־הּמל� ּבהּׁשמע À§¦¨©³§©©¤Æ¤Æ§¨½«§¦¨¥º§¨¬©²¦§©ויהי

הּמל� אל־ּבית אסּתר וּתּלקח הגי אל־יד הּבירה ¤½¤©´¥¤Æ¥§³¤©¨¦©®¨¥´©¤−¨¦©¬©¤אל־ׁשּוׁשן
הּנׁשים: ׁשמר הגי וּתּׂשא (ט)אל־יד בעיניו ה ּנערה וּתיטב ¤©¬¥©−Ÿ¥¬©¨¦«©¦©̧©©£¨´§¥¨»©¦¨´

ואת  לּה לתת ואת־מנֹותה את־ּתמרּוקיה ויבהל לפניו Â§©¥¤©§¤³¨§¤¨¤Æ¨Æ¨¥´½̈§¥Æ©¼¨¨§¤´¤חסד
ויׁשּנה  הּמל� מּבית לתת־ל ּה הראיֹות הּנערֹות ¨¯¤©§©¤®¤©´¥¦−¨¤»¨¬ª§¨½¨§©©´¤ׁשבע

הּנׁשים:ואת־ ּבית לטֹוב אסּתר (י)נערֹותיה לא־הּגידה §¤©£¤²¨§−¥¬©¨¦«Ÿ¦¦´¨¤§¥½
לא־ אׁשר  עליה צּוה  מרּדכי ּכי ואת־מֹולדּתּה Ÿ¬¤£¨−¤¨¬¨¦²©¢§¨¯¦®¨§©»¤§−¨©¤את־עּמּה

חצר (יא):יג)תּגיד  לפני מתהּל� מרּדכי ויֹום ּובכל־יֹום ©¦«§¨´¨½¨§¢©Æ¦§©¥½¦§¥−£©´
ּבּה: ּומה־ּיעׂשה אסּתר את־ׁשלֹום לדעת »¨−¤¨¥©½¥§¤´§¤Æ©Æ©¨®¦¨©¥ּבית־הּנׁשים

אחׁשורֹוׁש(יב) אל־הּמל� לבֹוא| ונערה נערה ּתר יד)ּובהּגיע §©¦¿©ŸÁ©£¸̈§©£¹̈¨´¤©¤´¤£©§¥À
ימלאּו ּכן ּכי חדׁש עׂשר ׁשנים הּנׁשים ּכדת לּה היֹות −§§¦¬Á¡¸¹̈§¨³©¨¦Æ§¥´¨¨´½Ÿ¤¦²¥¥¦מּקץ

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

ׁש ם  רבּ ה בּ בראׁש ית כּ דאמר חלב מעט ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ זכרים

גּ דוֹ ל  בּ זּ יוֹ ן הכא אבל לגריעוּ תא, ׁש נּ וּ י זה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְואין

ׁש ם. ּת אר בּ יּ פה ועיּ ן ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְהוּ א.

לוֹ והנּ ה  ׁש נּ עשׂ ה גּ דוֹ ל ונס כּ תב ׁש ם היּ עבּ "ץ ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

נעשׂ ה, יהיה ׁש גּ דוֹ ל בּ נוֹ  בּ ׁש ביל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּמ א

עד  לגדלּ ה. ועתיד הּמ קוֹ ם לפני חׁש וּ ב ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה

בּ כלל  היא בּ ודּ אי אסּת ר גּ בּ י וּ מהׁש ּת א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָכּ אן.

וּ בׁש בילּה  הּמ קוֹ ם לפני חׁש וּ בה דּ היתה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִענינא

ילקוּ ט  בּ ספר עוֹ ד ועיּ ן וּ פׁש וּ ט. הנּ ס. ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַנעשׂ ה

מעשה)הגּ רׁש נּ י ד"ה שם .(שבת ַ◌ֵ◌ְ◌�◌ִ◌

מוֹ לדּת ּה יג. ואת עּמ ּה  את אסּת ר  הגּ ידה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִֹלא

תגּ יד. ֹלא אׁש ר עליה צוּ ה מרדּ כי עיּ ן כּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

דּ צוּ ה  בּ זה לפרׁש  עוֹ ד ויראה רׁש "י. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 

ׁש כּ ׁש ּת בּ חר  מּפ ני עּמ ּה  ּת גּ יד ׁש ֹּלא מרדּ כי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָעליה

אחׁש ור  ויעשׂ ה יעלה למלכּ ה ׁש וּ ב סעוּ דה וֹ ׁש  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

בּ ּמ ׁש ּת ה  ׁש היה וּ כמוֹ  יפה, א�ה איזוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַהוּ כּ וּ ח

העוֹ לם. אּמ וֹ ת ׁש ל למוֹ  כּ סל דּ רכּ ם דּ זה ◌ָ◌ָ◌�◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַהּק וֹ דם

בּ מגלּ ה  ע"ב)וכדאיתא יב אוֹ מרים (דף הלּ לוּ  , ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

נאוֹ ת, ּפ רסיּ וֹ ת אוֹ מרים והלּ לוּ  נאוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָמדיּ וֹ ת

בּ וֹ  מׁש ּת ּמ ׁש  ׁש אני כּ לי אחׁש ורוֹ ׁש  להם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר

רצוֹ נכם  כּ שׂ דּ יּ י, אלּ א ּפ רסי וֹלא מדי ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹלא

ידע  ׁש ֹּלא וּ מאחר ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלראוֹ תּה ?

אחׁש ורוֹ ׁש  יוּ כל ֹלא ּת וּ  עּמ ּה  את ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאחׁש ורוֹ ׁש 

רצוֹ נכם  כּ זה הוּ א בּ וֹ  מׁש ּת ּמ ׁש  ׁש אני כּ לי ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַלוֹ מר

וֹלא  יוֹ דע, ֹלא גּ וּ פא הוּ א דּ הא ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלראוֹ תּה ?

כּ וׁש ּת י. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְיביאוּ ה

הּמ ל�יד. אל לבוֹ א ונערה נערה ּת ר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְוּ בהגּ יע

הם אחׁש ורוֹ ׁש . זה בּ פסוּ ק הּט עמים הנּ ה ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

ונראה  וּ פסק. גּ ריׁש , ואזל ּת לׁש א, גּ דוֹ ל, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָּפ זר

גּ דוֹ ל ּפ זּ וּ ר ּפ זּ ר ׁש אחׁש ורוֹ ׁש  בּ זה, (טעם לרמז ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌

גּ דוֹ ל) את ּפ זר כּ ׁש �לח הנּ ׁש ים, את לה�יג ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

היתה  א�ה כּ ל ׁש הרי והּס ריסים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַה�וֹ מרים

חדׁש ים  וׁש �ה הּמ ר בּ ׁש מן חדׁש ים ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ"ׁש �ה
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חדׁשים  וׁשּׁשה הּמר ּבׁשמן חדׁשים ׁשּׁשה מרּוקיהן Æ§¤´¤©½Ÿ§¦¨³¢¨¦Æ¦¨³¢¨¦®¤¥§´¥§ימי
הּנׁשים: ּובתמרּוקי ּבאה (יג)ּבּבׂשמים הּנערה ּובזה ©§¨¦½§©§¥−©¨¦«¨¤¾©«©£¨−¨¨´

לּה יּנתן ּתאמר ּכל־אׁשר את עּמּהטו)אל־הּמל� לבֹוא ¤©¤®¤¥Á¨£¤̧Ÿ©¹¦¨³¥«¨Æ¨´¦½̈
הּמל�: עד־ּבית הּנׁשים ּובּבקר (יד)מּבית באה היא ּבערב| ¦¥¬©¨¦−©¥¬©¤«¤¨¤´¤¦´¨À̈Â©Ÿ¤

סריס  ׁשעׁשגז אל־יד ׁשני הּנׁשים אל־ּבית ׁשבה ¬¦§º̈¤¥³©¨¦Æ¥¦½¤©¯©«©§©²¨´¦היא
ּכי  אל־הּמל� עֹוד לא־תבֹוא הּפילגׁשים ׁשמר ´¦¤½¤©¤Ÿ¥´©¦«©§¦®Ÿ¨¬Æ¤−¤©הּמל�

בׁשם: ונקראה הּמל� ּבּה ּתר־אסּתר (טו)אם־חפץ ּובהּגיע ¦¨¥¬¨²©¤−¤§¦§§¨¬§¥«§©¦´©Ÿ¤§¥´
אל־הּמל� לבֹוא לבת לקח־לֹו אׁשר מרּדכי ּדד ¤Ÿ¨§¢©¿£¤Á¨©«¸§©¹¨´¤©¤À´¦´©¦£©ּבת־אביחיל
סריס־הּמל� הגי יאמר את־אׁשר אם ּכי ּדבר בקׁשה ¤−¤©¦§¬©³Ÿ¦§¨Æ¨½̈¦Â¦´¤£¤¬Ÿ©²¥לא

ּכל־ראיה  ּבעיני חן נׂשאת אסּתר וּתהי הּנׁשים :טז)ׁשמר Ÿ¥´©¨¦®©§¦³¤§¥ÆŸ¥´¥½§¥¥−¨Ÿ¤«¨
לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

אׁש ר  "וכל הנּ ׁש ים". וּ בתמרוּ קי ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ בּ שׂ מים

עד  הנּ ׁש ים מבּ ית עּמ ּה  לבוֹ א לּה  ינּ תן ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַֹּת אמר

הּמ ל�" יג)בּ ית אמרוּ (פסוק זה כּ ל ועם . ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

בּ מגלּ ה ע"ב)חז"ל יב ׁש היתה (דף מי ׁש כּ ל ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

לתֹלׁש  צרי� היה ולכן מחבּ יאּה . היה בּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַלוֹ 

ּת לׁש א) אוֹ (טעם בּ עליהן מחיק הנּ ׁש ים את ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

הּמ ל� אל הגּ יעה סוֹ ף וּ כׁש ּס וֹ ף ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵהוֹ ריהן.

אליו הוֹ לכת אזלא)והיתה תבוֹ א (טעם "ֹלא ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הּמ ל�" אל יד)עוֹ ד ׁש היה (פסוק והינוּ  ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

גּ ריׁש )מגרׁש ּה  הּק ׁש ר (טעם את מפסיק והיה , ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ּפ סק)עּמ ּה  .(טעם ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

לבוֹ א טו. ונערה נערה ּת ר כּ ל וּ בהגּ יע את ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

לּה . ינּ תן ּת אמר ׁש נּ אמר אׁש ר מקוֹ ם בּ כל ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

וחל קדׁש  מׁש ּמ ׁש  בּ ּמ גלּ ה סתם (מדרש 'הּמ ל�' ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֹ

י) סימן ג פרשה אסתר מל�רבה על דּ קאי והינוּ  ,ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

וכן  כּ ן. גּ ם הוּ א בּ רוּ � הּק דוֹ ׁש  הּמ לכים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַמלכי

הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ע"א)מוּ בא קט דף על (ח"ג ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌

וגוֹ '" הּמ ל� בּ ית "בּ חצר א)הּפ סוּ ק ה, (אסתר ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

הוּ א. בּ רי� קדׁש א דּ א סתם הּמ ל� אתר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוּ בכל

הכּ הן  צדוֹ ק רבּ י הגּ אוֹ ן �כּ תב בּ מה ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְועיּ ן

צדּ יק בּ פרי ז)מלּ וּ בּ לין אות פורים .(שמות ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

כּ אן וּ לפי  �זּ כר ׁש ּמ ה לבאר נראה זה ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

אל  לבוֹ א ונערה נערה ּת ר ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ"וּ בהגּ יע

הגּ ר"א  בּ אר [וּ כבר הנּ ׁש מה על ירמז ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל�"

בּ פרוּ ׁש וֹ ], עיּ ן זוֹ , בּ דר� הּמ גלּ ה סדר כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאת

אל  "לבוֹ א - עדן לגן דּ ינּה  ׁש נּ פסק ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ אחר

ׁש כּ בר  - לּה " ינּ תן ּת אמר אׁש ר "כּ ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל�",

עדן  לגן בּ דרכּ ם ׁש כּ ׁש היוּ  צדּ יקים על ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָׁש מענוּ 

מגּ יהנּ ם, הרׁש עים נׁש מוֹ ת להוֹ ציא ֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִבּ קׁש וּ 

ישׂ ראל, כּ לל למען הטבוֹ ת ועוֹ ד עוֹ ד ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָוּ פעלוּ 

מּס אסוֹ ב  ליבּ  מׁש ה רבּ י על ׁש ּמ סּפ ר ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

ׁש כּ ל  ׁש ּמ כּ יון מעלה, ׁש ל דּ ין בּ בית ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר

רוֹ צה  כּ אן גּ ם ׁש בוּ יים, בּ פדיוֹ ן עסק ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָימיו

ׁש כּ דּ וֹ מה  ראיתי ׁש וּ ב דּ בריו. וקבּ לוּ  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַלעסק,

כּ אן  הּמ גלּ ה על ׁש ֹלמה נחמת בּ ספר הביא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָלזה

הגּ ר"א. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִמ�ם

ראיה.טז. כּ ל בּ עיני חן נשׂ את אסּת ר ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּת הי

ע"א)בּ מגלּ ה יג ׁש לּ כל (דף מלּמ ד איתא, ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
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לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

יׁש  והנּ ה ׁש ם. עיּ ן כּ אּמ תוֹ . לוֹ  נדמית ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחד

בּ מגלּ ה חז"ל אמרוּ  דּ הא בּ זה, ,(שם)להקׁש וֹ ת ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש ּת גלּ ה  לפיּ סּה  ענינים לכּמ ה חזּ ר ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַדּ אחׁש ורוֹ ׁש 

עיּ ן  אמרה וֹלא וּ מוֹ לדּת ּה  עּמ ּה  את אסּת ר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶלוֹ 

לוֹ  נדמית אחד דּ לכל כּ יון הא ולכאוֹ רה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָׁש ם.

ׁש וּ ב  לׁש אלּה  לאחׁש ורוֹ ׁש  לוֹ  היה מה ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌�◌ְכּ אּמ תוֹ 

גּ ם  בּ ודּ אי הא היא, וּ מוֹ לדת עם מאיזה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָוׁש וּ ב

כּ אּמ תוֹ ? נדמית ◌ָ◌�◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִלוֹ 

אכּפ ת ואׁש ר  מה דּ לכאוֹ רה בס"ד, בּ זה יראה ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

וּ מוֹ לדת  עם מאיזה לאחׁש ורוֹ ׁש  לוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהיה

טצדּ קי אסּת  הרבּ ה כּ � כּ ל ׁש עשׂ ה עד ר ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

לוֹ ? הוֹ עיל וֹלא מּמ נּ ה להוֹ ציא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְותחבּ וּ לוֹ ת

הּפ ריצוּ ת  בּ דרכי חיּ יהם כּ ל דּ הרׁש עים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהנּ ראה

והיתה  אליו אסּת ר כּ ׁש הגּ יעה והנּ ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוהזּ ּמ ה.

מאיזה  לידע חיּ ב היה מכּ לּ ן, היּ פה לוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌�◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִנראית

יפוֹ ת  כּ � כּ ל נׁש ים בּ הם ׁש יּ ׁש  היא וּ מוֹ לדת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַעם

ּת אוֹ תיו, כּ ל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלסּפ ק

את וּ בּת חלּ ה  ידע א� כּ אּמ תוֹ . לוֹ  היא נראית ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌�◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

כּ מוֹ תּה . יפוֹ ת ׁש אינן אּמ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌�◌ֵ◌ְנׁש י

אׁש ר  ה�רים עם ושׂ יח בּ שׂ יג בּ זה בּ א ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכאׁש ר

הן  אּמ תוֹ  ׁש נּ ׁש י טוֹ ען אחד כּ ל ׁש היה ◌ֵ◌ָ◌�◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִאּת וֹ ,

בּ יוֹ תר ע"ב)היּ פוֹ ת יב דף מגילה אחד (עיין כּ ל , ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

נדמית  אחד כּ ל דּ הא מאּמ תוֹ  ׁש היא ואמר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌�◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָטען

וסקרנוּ ת  רב בּ לבּ וּ ל בּ זה והיה כּ אּמ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌�◌ְלוֹ 

בּ ּה  הפציר כּ ן על ּת אווֹ תיו. לסּפ ק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְגּ דוֹ לה

וּ מוֹ לדּת ּה . עּמ ּה  את לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֶׁש ּת אמר

וּת �א יז. הנּ ׁש ים מכּ ל אסּת ר את הּמ ל� ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַויּ אהב

וגוֹ '. הבּ תוּ ֹלת מכּ ל לפניו וחסד ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵחן

רבּ ה בּ מדרׁש  יא)ואמרינן ו, רבּ י (פרשה אמר , ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

עד  לפניו הביאוּ  הנּ שׂ וּ אוֹ ת ׁש גּ ם מלּמ ד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶחלבּ וֹ 

אסּת ר  גּ בּ י דּ הא ּת דע הוה דּ הכי ואבּ רא ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָכּ אן

מגלּ ה בּ גּ מרא ע"א)דּ רׁש ינן יג "וּ במוֹ ת (דף , ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌

לבת" לוֹ  מרדּ כי לקחּה  ואּמ ּה  ב,אביה (אסתר ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֳ◌ַ◌ְ◌ַ◌

אלּ א ז) לבת ּת קרא אל מאיר ר' מ�וּ ם ּת ני ,ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

וּ לקחּה . נשׂ וּ אה ׁש היתה הרי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְלבית,

על והקׁש ה  היתה הגּ זרה הא טוּ בא, לי ְ◌�◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

נערי  ׁש אמרוּ  וּ כמוֹ  לחוּ דּה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַהבּ תוּ לוֹ ת

טוֹ בוֹ ת  בּ תוּ לוֹ ת נערוֹ ת לּמ ל� "יבקׁש וּ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל�

ב)מראה" ב, הּמ ל�(אסתר "ויפקד ואוֹ מר , ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

כּ ל ּפ קידי  את ויקבּ צוּ  מלכוּ תוֹ  מדינוֹ ת בּ כל ם ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

הבּ ירה  ׁש וּ ׁש ן אל מראה טוֹ בת בתוּ לה ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַנערה

ג)וגוֹ '" שם, דּ כתיב (שם, לעיל [ועיּ ן . ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

רבּ וֹ ת" נערוֹ ת ח)"וּ בהּק בץ ב, וֹלא (אסתר , ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

חׁש  וֹלא סמי� דּ אלּ עיל ואפׁש ר בּ תוּ לוֹ ת. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְכּ תיב

לקּמ ן  עוֹ ד ועיּ ן בּ תוּ לוֹ ת. נערוֹ ת ׁש וּ ב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְלפרט

הקׁש ה  ׁש כּ ן ראיתי וׁש וּ ב בּ זה]. �נּ כּת ב ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַמה

וזה  הּמ גלּ ה על בּ פרוּ ׁש וֹ  ּת מימה ּת וֹ רה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָהרב

ׁש ם לה)לׁש וֹ נוֹ  אות יז ב, הא (אסתר עיּ וּ ן צרי� , ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  בּ תוּ לוֹ ת רק להביא היתה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ַהּפ קדּ ה

ׁש בּ אוּ  לוֹ מר וקׁש ה בתוּ לה, נערה כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְויקבּ צוּ 

דּ האי  לפרׁש  נראה הּמ עּת יק [אמר ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמעצמן

לפי  מעצמן ׁש בּ אוּ  לוֹ מר דּ קׁש ה לּה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ סבירא

בּ מגלּ ה חז"ל ע"ב)ׁש אמרוּ  יב רב (דף אמר , ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

וּ כסיל  בדעת יעשׂ ה ערוּ ם "כּ ל דּ כתיב ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַמאי

אוּ לת" טז)יפרשׂ  יג, יפרשׂ (משלי "וּ כסיל , ִ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ

הּמ ל� "ויפקד דּ כתיב אחׁש ורוֹ ׁש , זה - ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִאוּ לת"

ג)ּפ קידים" ב, בּ רּת א (אסתר לּה  דּ הוי מאן כּ ל , ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌
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הבּ תוּ לוֹ ת  נערוֹ ת ׁש אפלּ וּ  הרי מנּ ּה . ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִאּט ּמ רא

ׁש יּ � דּ ֹלא ׁש כּ ן וכל מלּ בוֹ א אוֹ תם וּ מנעוּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנמנעוּ 

לוֹ מר  וקרוֹ ב מעצמן] בּ אוּ  ׁש הנּ שׂ וּ אוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַלוֹ מר

היוּ  בּ תוּ לוֹ ת נערוֹ ת להביא הּפ קדּ ה ּפ י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶׁש על

ֹלא  בּ אמת עצמן מׁש ּמ טוֹ ת בּ תוּ לוֹ ת ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

לברר  יכלוּ  ׁש ֹּלא כּ יון ולכן הן, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש נּ שׂ וּ אוֹ ת

לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד הנּ שׂ וּ אוֹ ת. גּ ם הביאוּ  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת

האי  בּ כלל דּ הא קצת לי הקׁש ה בּ זה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌�◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ[והנּ ה

ואהא  בּ תוּ לה ּת היה ׁש הנּ ערה אמרוּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְגּ זרתא

הא�ה  אם לבדּ ק דּ אפׁש ר בּ גּ מרא ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָמצאנוּ 

יין  ׁש ל חבית על אוֹ תּה  וּ כׁש ּמ נּ יחין ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ תוּ לה

ואפׁש ר  הכי עבדוּ  לא ואּמ אי כּ יּ דוּ ע, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוכוּ '

הא, �יּ דעוּ  מה וחז"ל ענינא, האי ידעוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא

סוֹ דוֹ תיו  וּ מגלּ ה ליראיו" ה ' "סוֹ ד ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב

וּ פׁש וּ ט]. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַלחכמיו

היה ונראה  בּ אמת רׁש ע ׁש אוֹ תוֹ  בּ זה לי�ב ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

לסּפ ק  והכּ ל בּ בעוּ לוֹ ת נּמ י ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָחפץ

מגלּ ה בּ גּ מרא אמרינן דּ הא ּת דע (דף ּת אווֹ תיו, ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ע"א) טעם יג לטעם בּ ּק ׁש  רב אמר אסּת ר לגבּ י ,ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌

טעם. בּ עוּ לה טעם לטעם בּ ּק ׁש  טעם, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ תוּ לה

היה  ׁש ֹּלא אלּ א בּ עוּ לה טעם לטעם ׁש בּ ּק ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲהרי

ׁש יּ  בּ פרהסיא כּ בוֹ דוֹ  ּפ רסם לכ� הדּ בר, תּפ רסם ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

הּמ ׁש מר  וּ לאנׁש י הבּ תוּ לוֹ ת, הנּ ערוֹ ת על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְרצוֹ נוֹ 

בּ ין  הנּ ערוֹ ת כּ ל את ׁש יּ ביאוּ  אמר סוֹ דוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְואנׁש י

דּ הא  כּ ן, ׁש הוּ א ותדע בּ עוּ לוֹ ת, וּ בין ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְבּ תוּ לוֹ ת

וּ בהּק בץ  ודתוֹ  הּמ ל� דּ בר בּ ה�מע "ויהי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְכּ תיב

הגי  יד אל הבּ ירה ׁש וּ ׁש ן אל רבּ וֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְנערוֹ ת

ׁש ֹּלא  הרי וגוֹ '" הּמ ל� בּ ית אל אסּת ר ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַוּת לּ קח

בּ סתמא  נערוֹ ת אלּ א בּ תוּ לוֹ ת דּ היוּ  כּ לל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵּפ רׁש 

מפרׁש  וּ להכי בּ עוּ לוֹ ת. וּ בין בּ תוּ לוֹ ת בּ ין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ 

הּמ ל�" בּ ית אל אסּת ר "וּת לּ קח מיּ ד ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהּפ סוּ ק

מרדּ כי  ׁש ל אׁש ּת וֹ  היתה הא ּת קׁש ה אל ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ 

"נערוֹ ת" ׁש ל קבּ וּ ץ היה דּ התם לקחוּ ה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְואּמ אי

לקחוּ  וּ להכי בּ תוּ לוֹ ת, וּ בין בּ עוּ לוֹ ת בּ ין ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ 

לאסּת ר. ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַנּמ י

הבּ תוּ ֹלת.יח. מכּ ל לפניו וחסד חן ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַוּת �א

מגלּ ה בּ גּ מרא ע"א)ודרׁש ינן יג ר'(דף , ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

היתה, ירקרקת אסּת ר אוֹ מר קרחה בּ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌�◌ְיהוֹ ׁש ע

כּ אן. עד עליה מׁש וּ � היה חסד ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְוחוּ ט

מעיד  הכּ תוּ ב הא בּ זה, נתק�יתי מעוֹ די ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַואני

"והנּ ערה  כּ דכתיב היתה, ּת אר ׁש יּ פת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָעליה

מראה" וטוֹ בת ּת אר ז)יפת ב, הרי (אסתר , ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

וׁש וּ ר  ליפי. ירקרקת �יּ � וּ מה יפה, ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה

הכא  ּת מימה ּת וֹ רה הרב בּ זה דּ עמד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ראה

לו) הדּ רׁש ה (אות דּ כוּ נת לוֹ מר דּ צרי� ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכתב,

ענין  לדרׁש  רק הוּ א ׁש בּ ארנוּ  ּפ י על ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶׁש לּ פנינוּ 

בּ אה  דּ הדּס ה דּ רׁש ה ואוֹ תּה  יפיּה , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְמניעת

ירקרקת  אלּ א יפה היתה ׁש ֹּלא רק דּ ֹלא ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִלדרׁש 

וטוֹ בת  ּת אר יפת "והנּ ערה דּ כתיב והא ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהיתה.

וּ כהאי  חסד. ׁש ל החוּ ט מחמת היה ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַמראה"

לכתבּ וֹ ת מקבּ צת בּ �ּט ה ּפ רׁש וּ  יז גּ ונא (דף ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌�◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌�◌

לפני ע"א) מרּק דין כּ יצד ׁש ם �אמרוּ  מה על ,ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

אוֹ מ  אם הכּ לּ ה דּ אפלּ וּ  וחסוּ דה נאה כּ לּ ה רים ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

בּ זה  ואין כּ ן, לוֹ מר ר�אי כּ ן גּ ם היא ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְמכערת

מׁש וּ � חסד ׁש ל חוּ ט ׁש אז לפי ׁש קר, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִמ�וּ ם

חסד  מלּ ׁש וֹ ן וחסוּ דה אוֹ מרים ולכן ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָעליה.

נאה. ׁש אינּה  זוֹ  את גּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִלכֹלל

נאה ואבּ רא  כּ לּ ה אמרינן דּ התם לחלּ ק דּ יׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

מגּ יע  דּ יפיּה  ואפׁש ר ֹלא. ותוּ  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַוחסוּ דה

יפת  אמרינן אסּת ר גּ בּ י א� חסד, ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵמהחוּ ט

ענין  הוּ א בּ פׁש יטוּ ת ויפי מראה, וטוֹ בת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹּת אר

הינוּ  חן מציאת וענין חסד ׁש ל וחוּ ט ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָחמרי

בּ זה  �כּ תבנוּ  בּ מה עוֹ ד ועיּ ן רוּ חני. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִענין

פי אמרי 14)בּ קנטרס עמ' דּ מנא (ח"א ועוֹ ד . ְ◌�◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מּמ ה  ּת אמר ואם ירקרקת? דּ היתה הא ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵלּה 
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וׁשּתי: ועבדיו (יח)ּתחת לכל־ׂשריו גדֹול מׁשּתה הּמל� וּיעׂש ©¬©©§¦«©©̧©©¤¹¤¦§¤´¨À§¨¨¨Æ©£¨½̈
ּכיד  מׂשאת וּיּתן עׂשה לּמדינֹות והנחה אסּתר מׁשּתה ¬©§−¥§©¬¥¦©̈½¨Æ¦§©³¨¨£©®¥§¤´¥§¦−¥את

ּבׁשער־הּמל�:(יט)הּמל�: יׁשב ּומרּדכי ׁשנית ּבתּולֹות ּובהּקבץ ©¤«¤§¦¨¥¬§−¥¦®¨§¢©−Ÿ¥¬§©«©©¤«¤
עליה (כ) צּוה ּכאׁשר ואת־עּמּה מֹולדּתּה מּגדת אסּתר ¨−¤¨¬¨¦À©¤³¤«©§¨Æ§¤©½̈©£¤²¥§¤´¥אין

באמנה  היתה ּכאׁשר עׂשה אסּתר מרּדכי ואת־מאמר −¨§¨§¬¨§¨Æ¤§¥´Ÿ½̈©£¤²©¢§¨³©£©¤§®¨¢§̈מרּדכי 
ס קצף (כא)אּתֹו: ּבׁשער־הּמל� יׁשב ּומרּדכי ההם ּבּימים ¦«©¨¦´¨¥½¨§¢©−Ÿ¥´§©«©©¤®¤¨©Á

לׁשלח  ויבקׁשּו הּסף מּׁשמרי הּמל� ׁשני־סריסי ותרׁש ©Æ¤Æ¦Ÿ§¥´©©½©§©§Æ¦§´Ÿ¤©¥³¦¨»¥§¤¹¤¨̧¨§¦ּבגתן
אחׁשורׁש: ּבּמל� למרּדכי (כב)יד הּדבר לאסּתר יט)וּיּודע וּיּגד ½̈©¤−¤£©§¥«Ÿ©¦¨©³©¨¨Æ§¨§¢©½©©¥−§¤§¥´

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

מגלּ ה בּ גּ מרא עיּ ן להדס חז"ל יג �הׁש ווּ ה (דף ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

דּ הצּ דּ יקים ע"א) חז"ל בּ זה דּ רׁש וּ  כּ בר הא .ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

הדּס ים רמז נקראים (אסתר שמעוני בילקוט (וע"ע ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌

דדרשי  הדסה"), את אומן "ויהי הפסוק על תתרנ"ג

גווני) בכמה הדסה תיבת בּ כללם להאי היא ואף ,ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הרב  ׁש ל ּת רוּ צוֹ  כּ דאי מקוֹ ם וּ מכּ ל עיּ וּ ן. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוצרי�

הדּ חק. בּ ׁש עת עליו לסמ� ּת מימה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רה

ׁש ניׁש וּ ב  בּ תרגּ וּ ם ז)ראיתי ּפ סוּ ק ב ּפ רק (אסּת ר ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ונאה  ּת אר יפת היתה ׁש בּ נערוּ תּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תב,

ירקרקת  �אמר מה זה וּ לפי בּ מראה, ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַוחסוּ דה

נערוּ תּה . ימי לאחר הינוּ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָהיתה

חזוֹ ן יט. וּ בספר וגוֹ '. למרדּ כי הדּ בר ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַויּ וּ דע

לציּ וֹ ן  הראׁש וֹ ן מּמ רן ּפ וּ רים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַעוֹ בדיה

זצ"ל יוֹ סף רעט)הגר"ע עמוד המגילה על ,(בפי' ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

ׁש ני  ותרׁש  דּ בגתן בּ מגלּ ה להגּ מרא אהא ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַמיּת י

אמר  טרסי. בּ לׁש וֹ ן מסּפ רים והיוּ  היוּ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַטרסיּ ים

הּמ ל� לבית אסּת ר ׁש בּ אה מיּ וֹ ם ל�ני אחד ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶלוֹ 

דּ מּת וֹ � ׁש ם וכתב בּ עינינוּ . ׁש נה ראינוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָֹלא

כּ י  מ�נה נמנע היה עליו, חביבה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה

צמא  והיה אּת ּה  לדבּ ר להרבּ וֹ ת לוֹ  היה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָנעים

בּ זה  עיּ וּ ן וצרי� דּ בריו. כּ אן עד לׁש ּת וֹ ת, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְמאד

טעמא להאי לּה  מיּת י לוֹ מהיכן נעים ׁש היה ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ּפ רׁש  דּ הא לׁש ּת וֹ ת. צמא והיה אּת ּה  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלדבּ ר

שינה)רׁש "י ראינו לא ד"ה ׁש היתה (שם מּת וֹ � , ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

וצמא  בּ תׁש מיׁש  מרבּ ה היה עליו ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲחביבה

ּת ׁש מיׁש  ׁש ּמ חמת הרי לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלׁש ּת וֹ ת

הרב  ּפ רׁש  דּ כן וּ ראה וׁש וּ ר עיּ וּ ן. וצרי� זה ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהיה

ּת מימה מו)ּת וֹ רה אות כאן הפסוק לׁש וֹ נוֹ (על וזה ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

כּ אן  עד הרבּ ה, עּמ ּה  וּ משׂ וֹ חח מטיּ ל היה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִכּ י

◌ְלׁש וֹ נוֹ .

אמר,וידידי  שליט"א כּ וֹ כבא בּ ר ׁש ֹלמה רבּ י ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

כּ נּ וּ י  הוּ א דּ הדּ בּ וּ ר נקט מעליא ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְדּ ל�נא

מכּ תבּ וֹ ת לזה ראיה ויׁש  ע"א)לתׁש מיׁש . יג (דף ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌�◌

ׁש ם. עיּ ן נבעלה. אמר אּס י רב מדבּ רת ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַמאי

מּס כת  על בּ ניהוּ  בּ ספר �כּ תב בּ מה עוֹ ד ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְועיּ ן

שהיתה)מגלּ ה מלמד ד"ה ע"ב יג והעיר (דף . ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

בּ גּ מרא  �אמרוּ  מּמ ה נר"ו פאהן חגּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהּמ גּ יּה 

ע"א)בּ מגלּ ה טז עּמ ּה (דף מדבּ ר היה ׁש בּ ּת חלּ ה , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

רק  כּ ן נוֹ הג היה וּ בפׁש טוּ ת מתרגּ מן. ידי ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌�◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַעל

היה  ֹלא חדרים בּ חדרי א� אנׁש ים, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִבּ פני

לּמ לכוּ ת. זילוּ תא בּ זה ׁש אין בּ זה ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמקּפ יד
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מרּדכי  ּבׁשם ל ּמל� אסּתר ו ּתאמר ויבּקׁש(כג):כ)הּמלּכה ©©§¨®©¯Ÿ¤¤§¥²©¤−¤§¥¬¨§¢¨«©§ª©³
הּימים  ּדברי ּבספר וּיּכתב על־עץ ׁשניהם וּיּתלּו וּיּמצא −¦¨©¬¥§¦Æ©¦¨¥½©¦¨¬§¥¤−©¥®©¦¨¥À§¥²¤¨¨©הּדבר 

פ  הּמל�: ¤»¤©¬¥§¦לפני

ג  ה (א)פרק אחׁשורֹוׁשאחר| הּמל� ּגּדל האּלה ּדברים ©©´©§¨¦´¨¥À¤¦©Á©¤̧¤£©§¥¹
האגגי  ּבן־הּמדתא את־כא)את־המן וּיׂשם וינּׂשאהּו ¤¨¨¯¤«©§¨²¨¨£¨¦−©«§©§¥®©Æ̈¤Æ¤

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

לּמ ל�כ. אסּת ר וּת אמר הּמ לכּ ה לאסּת ר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַויּ גּ ד

בּ מגלּ ה חז"ל ודרׁש וּ  מרדּ כי. טו בּ ׁש ם (דף ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

דּ בר ע"א) האוֹ מר כּ ל חנינא רבּ י אמר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִמנּ ּה ,

ׁש נּ אמר  לעוֹ לם, גּ אלּ ה מביא אוֹ מרוֹ  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם

הוּ א וכן וכוּ '. לּמ ל�" אסּת ר (באבות "וּת אמר ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

מ"ו) הא פ"ו ׁש יּ � דּ מאי בּ זה לי הקׁש ה וּ כבר ,ְ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

דּ לּמ ה  אוֹ מרוֹ  בּ ׁש ם דּ בר אוֹ מר ׁש ל ענין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלכל

דּ כבר  וּ ראה וׁש וּ ר מנּ ּה . גּ אלּ ה נפיק התם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַדּ וקא

הכא ּת מימה הּת וֹ רה הרב בּ זה מד)עמד ,(אות ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

דּ בר  ׁש ּמ כּ ל ּפ ׁש וּ טה דּ הכּ וּ נה לתרץ ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכתב

בּ מׁש  כּ י אפׁש ר אוֹ מרוֹ  בּ ׁש ם הזּ מן הנּ אמר � ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌

לׁש ער  אין אׁש ר נכבּ ד דּ בר איזה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִיסּת וֹ בב

הלּ ׁש וֹ ן  את הּמ אמר בּ על ותפס מראׁש , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְולראוֹ ת

דּ בריו. כּ אן עד כּ אן המארע ׁש ם על ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌�◌ְגּ אלּ ה

בּ כל כא. ּפ עמים ד' האגגי. ה ּמ דתא בּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהמן

כּ נּ זכּ ר  הּמ לא בּ תארוֹ  המן הזכּ ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּמ גלּ ה

ׁש הזכּ ירוֹ  כּ אן טעם. בּ וֹ  יׁש  מקוֹ ם וּ בכל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָכּ אן,

ׁש נּ כּ ירוֹ . ותארוֹ  בּ ׁש מוֹ  זכרוֹ  הראׁש וֹ נה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַבּ ּפ עם

טבּ עּת וֹ  את הּמ ל� "ויּ סר לקּמ ן ה�ניּ ה ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַוּ בּפ עם

האגגי" הּמ דתא בּ ן להמן ויּ ּת נּה  ידוֹ  י)מעל ,(ג, ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

שליט"א, לוינׁש טיין מהגר"ש ׁש מעּת י ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְוהּט עם

א� ישׂ ראל, שׂ וֹ נא גּ ם היה ׁש אחׁש ורוֹ ׁש  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְלפי

בּ ּמ דרׁש , כּ ּמ זכּ ר היּ הוּ דים, עם להתעּס ק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָּפ חד

להׁש מדת  הרעיוֹ ן עם אליו המן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש הגּ יע

הּמ דתא  בּ ן המן ׁש הוּ א בּ וֹ  וידע הכּ יר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ הוּ דים

חפׁש ית  יד לוֹ  נתן ולכן עמלק, מצּ אצאי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאגגי

זה  על בּ לבּ וֹ  ׁש �מח כּ רצוֹ נוֹ , רצוֹ נוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת

הגּ זרה  את ׁש יּ קיּ ם וּ בטוּ ח לבּ וֹ  סמוּ � והיה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר

אחׁש ורוֹ ׁש . ׁש ל רצוֹ נוֹ  לשׂ ביעוּ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש למוּ ת

זה, בּ תאר המן ׁש ּמ זכּ ר ה�ליׁש ית ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌�◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַבּ ּפ עם

את  "להׁש יב לאחׁש ורוֹ ׁש  אסּת ר ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש אמרה

האגגי" הּמ דתא בּ ן המן מחׁש בת (ח,הּס פרים ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

להראוֹ ת ה) הּמ לא יחוּ סוֹ  את אסּת ר ׁש הזכּ ירה ,ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ׁש אמר  הרע הלּ ׁש וֹ ן בּ כל ׁש אין ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַלאחׁש ורוֹ ׁש 

את  להרג היתה כּ וּ נתוֹ  כּ ל אלּ א נכוֹ ן, ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַמ�הוּ 

ׁש גּ ם  והגם אליהם. מ�נאתוֹ  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ הוּ דים

אין  מקוֹ ם מכּ ל היּ הוּ דים, את שׂ נא ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאחׁש ורוֹ ׁש 

בּ עם  להלּ חם ּת כליתם ׁש כּ ל עמלק מזּ רע ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִהוּ א

ׁש הדגּ יׁש ה  וזהוּ  סבּ ה. לֹלא וּ להׁש מידם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

ׁש ּמ חׁש בה  – האגגי" הּמ דתא בּ ן המן ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ"מחׁש בת

כּ ל  את וּ לאבּ ד להרג "להׁש מיד ׁש כּ זוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְשׂ טנית

אחד" בּ יוֹ ם ונׁש ים טף זקן ועד מנּ ער ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ הוּ דים

עמלק. ׁש ל מחׁש בה רק זוֹ הי –ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌

מזכּ יר והנּ ה  המן, בּ ני עשׂ רת את כּ ׁש ּת לוּ  ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ ן  המן בּ ני עשׂ רת ׁש היוּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב

היּ הוּ דים צרר י)הּמ דתא מזכּ ר (ט, וֹלא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌�◌ְ◌ָ◌

ׁש ּת א  לפי צאצאי 'האגגי'. על מוֹ רה 'אגגי' ר ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌

עמלקים  היוּ  ֹלא הלּ לוּ  ׁש בּ ניו וּ לפי ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲעמלק,

עם  מזנּ ה ׁש היה לפי אּמ ם, מצּ ד גּ ם ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְׁש למים

והגם  זה. ּת אר הׁש מיטוּ  לכן נׁש ים, ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהרבּ ה

רמז  מקוֹ ם מכּ ל הזּ כר, אחר הוֹ לכים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌�◌ָ◌ֶׁש בּ אּמ וֹ ת

בּ זה. קלוֹ נוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶאת
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אּתֹו: אׁשר ּכל־הּׂשרים מעל הּמל�(ב)ּכסאֹו וכל־עבדי ¦§½¥©¾¨©¨¦−£¤¬¦«§¨©§¥̧©¤¹¤
צּוה־לֹו ּכי־כן להמן ּומׁשּתחוים ּכרעים הּמל� ´¨¦−¥¦̈½¨§À¤Ÿ§¦³¦«§©£¦Æ¤©©´©§¤£אׁשר־ּבׁשער 

יׁשּתחוה: ולא יכרע לא ּומרּדכי הּמל�(ג)הּמל� עבדי וּיאמרּו ©¤®¤¨̧§¢©½¬Ÿ¦§©−§¬Ÿ¦«§©£¤«©¸Ÿ§¹©§¥¬©¤²¤
מצות  את עֹובר אּתה מּדּוע למרּדכי הּמל� ¬©§¦−¥½¥´¨©Æ©Æ©®¨¢§¨§¤−¤©©¬©§¤£אׁשר־ּבׁשער

אליהם באמרם ויהי(ד)הּמל�: ׁשמע ולא ויֹום יֹום אליו ּכאמרם ©¤«¤©§¦À§¨§¨³¥¨Æ´¨½§¬Ÿ¨©−£¥¤®
להם  ּכי־הּגיד מרּדכי ּדברי היעמדּו לראֹות להמן −¤¨¬¦¦»¦½©¢§¨´¥§¦À̈¦§Æ£©«©§Æ¨§´¦©©וּיּגידּו

יהּודי: ּומׁשּתחוה (ה)אׁשר־הּוא ּכרע מרּדכי ּכי־אין המן וּירא £¤¬§¦«©©§́¨½̈¦¥´¨§¢©½Ÿ¥¬©¦«§©£¤−
חמה: המן וּיּמלא לבּדֹו(ו)לֹו ּבמרּדכי יד לׁשלח ּבעיניו וּיבז ®©¦¨¥¬¨¨−¥¨«©¦´¤§¥À̈¦§³Ÿ©¨Æ§¨§¢©´§©½

את־ּכל־ להׁשמיד המן ויבּקׁש מרּדכי את־עם לֹו ¨¤¯¦§©§À̈¨´¥©§©®¨¢§¨´©¤−¬¦¦»¦ּכי־הּגידּו
מרּדכי: עם אחׁשורֹוׁש ּבכל־מלכּות אׁשר ּבחדׁש(ז)הּיהּודים ©§¦²£¤²§¨©§¬£©§¥−©¬¨§¢¨«©³Ÿ¤

אחׁשורֹוׁש לּמל� עׂשרה ׁשּתים ּבׁשנת  ניסן הּוא־חדׁש ®¥§©£¤−¤©½¥§¤´¥§Æ´Ÿ¤¦½̈¦§©Æ¦̈הראׁשֹון
לחדׁש ּומחדׁש ליֹום מּיֹום| המן לפני הּגֹורל הּוא ּפּור ¤Á¸©¹̈¦§¥´¨À̈¦¯§²¥²Ÿ¤§¬Ÿ´¦¦הּפיל

ס אדר: הּוא־חדׁש אחׁשורֹוׁש(ח)ׁשנים־עׂשר ל ּמל� המן וּיאמר §¥¨¨−¬Ÿ¤£¨«©³Ÿ¤¨¨Æ©¤´¤£©§¥½
�מלכּות מדינֹות ּבכל העּמים ּבין ּומפרד מפּזר עם־אחד ®¤§©´¦§À̈§ª¨³§Ÿ̈Æ¥´¨«©¦½§−Ÿ¤©´§¤יׁשנֹו

מּכ ׁשנֹות ולּמל�ודתיהם עׂשים אינם הּמל� ואת־ּדתי ל־עם §¨¥¤ºŸ´¦¨À̈§¤¨¥³©¤Æ¤Æ¥¨´Ÿ¦½§©¤¬¤
להּניחם: ועׂשרת (ט)אין־ׁשוה לאּבדם יּכתב טֹוב אם־על־הּמל� ¥Ÿ¤−§©¦¨«¦©©¤´¤½¦¨¥−§©§¨®©£¤̧¤

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

ה�לם הּפ עם  בּ תארוֹ  המן ׁש ּמ זכּ ר הרביעית ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌�◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

הּמ דתא  בּ ן המן "כּ י בּ ּפ סוּ ק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִהיא

היּ הוּ דים" כּ ל צרר כד)האגגי לזה (ט, והּט עם . ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

רק  היא היּ הוּ דים, כּ ל צוֹ רר ׁש היה ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הּס בּ ה

מזּ רע  ׁש הוּ א אגג מצּ אצאי ׁש הוּ א ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵמחמת

מחיּ ת  על וּ להזכּ ירנוּ  לנוּ  וּ להוֹ רוֹ ת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲעמלק,

אלּ א  ׁש לוֹ ם לעשׂ וֹ ת אפׁש ר אי ׁש אּת ם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲעמלק

האדמה, ּפ ני מעל וּ לכלּ וֹ תם להׁש מידם ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ּת כבּ ה  ֹלא ׁש לּ הם היּ שׂ ראל שׂ נאת אׁש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן

לגוֹ י, להדּ ּמ וֹ ת ינּס ה היּ הוּ די אם ואפלּ וּ  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְלעוֹ לם.

מּמ נּ וּ , עצמוֹ  ויפריד הגּ וֹ י ׁש יּ בא לוֹ , יוֹ עיל ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ִֹלא

והמליצוּ  לצלן. רחמנא בּ �וֹ אה ׁש היה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 

ויקדּ ׁש  – קדּ וּ ׁש  יעשׂ ה ֹלא יהוּ די ׁש אם זה, ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַעל

וזהוּ  הבדּ לה. ויעשׂ ה הגּ וֹ י יבא ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַעצמוֹ ,

הּמ דתא  בּ ן ׁש המן כּ אן ואמר הכּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הדגּ יׁש 

מן  יוֹ צא לֹלא כּ לּ ם היּ הוּ דים כּ ל צוֹ רר ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌�◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאגגי

הוּ א  לוֹ  ידמה היּ הוּ די אם ואפלּ וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהכּ לל,

דּ וֹ ר  ׁש בּ כל דּ וֹ רוֹ ת, לדוֹ רי להזכּ ירנוּ  וזה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְשׂ וֹ נאוֹ ,

מחּפ שׂ ים  ׁש ֹּלא עמלק מזּ רע המנים יׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָודוֹ ר

ישׂ ראל. עם את להׁש מיד ורק א� אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָׁש לוֹ ם
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להביא  הּמלאכה עׂשי על־ידי אׁשקֹול ּכּכר־ּכסף −¦¨§̈½¨§©´¥À¤¤§Æ©§¥ÆŸ¤©¦¹¦¨£אלפים
הּמל�: וּיּתנּה(י)אל־ּגנזי ידֹו מעל את־טּבעּתֹו הּמל� וּיסר ¤¦§¥¬©¤«¤©¨¯©©¤²¤¤©©§−¥©´¨®©«¦§À̈

הּיהּודים: צרר האגגי ּבן־הּמדתא להמן (יא)להמן הּמל� וּיאמר §¨¨¯¤«©§¨²¨¨£¨¦−Ÿ¥¬©§¦«©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ§¨½̈
�ּבעיני ּכּטֹוב ּבֹו לעׂשֹות והעם ל� נתּון וּיּקראּו(יב):כב)ה ּכסף ©¤−¤¨´¨®§¨¾̈©£¬−©¬§¥¤«©¦¨§Á

וּיּכתב  ּבֹו יֹום עׂשר ּבׁשלֹוׁשה הראׁשֹון ּבחדׁש הּמל� ´¥¨¦©¼«´¨¨̧¨§¦Ÿ§¥̧©¤¹¤©´Ÿ¤¨¦Àספרי
אׁשר| ואל־הּפחֹות אחׁשּדרּפני־הּמל� אל המן ´¤£Â¤¤§«¤©©º©»¥§§©§©£´¤̈¿¨´¨¦¤£¨»§ּככל־אׁשר ־צּוה
ּככתבּה ּומדינה מדינה ועם עם ואל־ׂשרי ּומדינה ̈½¨§¦À̈§¤¨³¥©Æ¨½̈§¦¨³§¦¨Æ¦§´¨¦§©על־מדינה
ּבטּבעת  ונחּתם נכּתב  אחׁשורׁש הּמל� ּבׁשם ּכלׁשֹונֹו ועם ©¬©©§−¨§¤§̈½§¦ŸÆ¥§©¤³¤£©̧¥§®§¦−¨¨¬©§ועם

הּמל�(יג)הּמל�: אל־ּכל־מדינֹות הרצים ּביד ספרים ונׁשלֹוח ©¤«¤§¦§¸©§¨¦¹§©´¨¨¦»¤¨§¦´©¤¤¼
את־ּכל־הּיהּודים  ּולאּבד להרג טף כג)להׁשמיד ועד־זקן מּנער §©§¦¿©£´Ÿ§©¥´¤¨©Â§¦¦©̧©§©¨¥̧©³

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

כּ ּט וֹ ב כב. בּ וֹ  לעשׂ וֹ ת והעם ל� נתוּ ן ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ סף

וּת ר בּ עיני�. אחׁש ורוֹ ׁש  כּ יצד להקׁש וֹ ת יׁש  ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌

כּ סף, כּ כּ ר אלפים עשׂ רת ׁש ל עצוּ ם סכוּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַעל

כּ בר  הרי מ�לּ וֹ , כּ סף הרבּ ה לוֹ  היה אם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

כּ ל  מאתים, רוֹ צה מנה לוֹ  ׁש יּ ׁש  דּ אדם ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָידוּ ע

ואפ  הרׁש ע? אחׁש ורוֹ ׁש  אצל לבאר ׁש כּ ן ׁש ר ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

את  מקלקלת ׁש �נאה חז"ל ׁש אמרוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְדּ כיון

ח)ה�וּ רה נה, פרשה בראשית רבה מדרש גּ ם (עיין , ַ◌ָ◌ַ◌

ה�וּ רה  את ה�נאה קלקלה אחׁש ורוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵאצל

בּ מגלּ ה  עוֹ ד ועיּ ן ׁש לּ וֹ . הּמ מוֹ ן ּת אות היא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַהזּ וֹ 

ע"א) יד הוּ א (דף למה והמן דּ אחׁש ורוֹ ׁש  מׁש ל ,ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

וּ לבעל  בּ וֹ רוֹ , לסּת ם ׁש רוֹ צה בּ וֹ ר לבעל ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶדּ וֹ מה,

הּת ל. לסלּ ק ׁש רוֹ צה עפר] ערמת [ּפ רוּ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵּת ל

הּת ל  בּ על אמר זה, אצל זה נפגּ ׁש וּ  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלימים

לי  ּת ן ׁש לּ י, בּ חצר ּת ל לי יׁש  הבּ וֹ ר: ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְלבעל

הבּ וֹ ר  בּ על קפץ מ ּמ נּ וּ ? נפטר אני כּ יצד ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵעצה

קח  בּ וֹ ר, לי יׁש  לוֹ , ואמר הּמ ציאה על ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִמיּ ד

רצוֹ ן  מרב א� החוֹ ל, את לי ּת מכּ ר רק ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶכּ סף

לקבּ ל  מוּ כן היה ֹלא מהחוֹ ל להּפ טר הּת ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַבּ על

בּ ׁש בילוֹ , גּ דוֹ לה טוֹ בה היא דּ זוֹ  כּ סף זה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַעל

שׂ וֹ נא  ׁש היה אחׁש ורוֹ ׁש  אצל היה וכן ׁש ם. ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַעיּ ן

מהם, להּפ טר רוֹ צה והיה ישׂ ראל עם ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶאת

מ�נוּ אי  להּפ טר זוֹ  הזדּ ּמ נוּ ת לוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ קרתה

כּ על  ושׂ שׂ  עליה קפץ מיּ ד היּ הוּ דים, הם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַנפׁש וֹ 

הּמ עוֹ ת. על וּת ר שׂ מחתוֹ  מחמת ולכן הוֹ ן, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָכּ ל

היּ הוּ דים.כג. כּ ל את וּ לאבּ ד להרג ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש מיד

לדוד  "מזמוֹ ר ע"ה הּמ ל� דּ וד אוֹ מר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִהנּ ה

וגוֹ '" אחסר ֹלא רעי א)ה' כג, והינוּ (תהילים , ִֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ׁש אם  ואוֹ מר בּ וֹ . וּ בוֹ טח לקב"ה וּ מ וֹ דה ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ זּמ ר

ׁש יּ ּפ קד  הוּ א חוֹ ׁש ׁש  ֹלא הרוֹ עה הוּ א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָהקב"ה

והנּ ה  אחד. אפלּ וּ  ישׂ ראל מעם ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְויחסר

הּפ וּ רים, בּ ימי �היה מה דּ זה יראה ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ תבּ וֹ נן

את  לכלּ וֹ ת היּ הוּ דים צוֹ רר הרׁש ע המן ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש רצה

"וּ להׁש מיד כּ ל  צבאוֹ ת ה' כּ רם כּ ל ואת העדר ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ועד  מנּ ער היּ הוּ דים כּ ל את וּ לאבּ ד ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַלהרג

אחד" בּ יוֹ ם ונׁש ים טף יג)זקן ג, א�(אסתר . ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

לדוד  "מזמוֹ ר ואמר ע"ה הּמ ל� דּ וד לוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָקדם

המן  דּ תבת לזה והרמז אחסר". ֹלא רעי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִֹה'
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הּוא־חדׁש ׁשנים־עׂשר לחדׁש עׂשר ּבׁשלֹוׁשה אחד ּביֹום ¤Æ§´¤½̈¦§¨¬¨¨²§¬Ÿ¤§¥¨¨−´Ÿ¦¨§ונׁשים
לבֹוז  ּוׁשללם ּבכל־מדינה (יד):כד)אדר ּדת להּנתן הּכתב ּפתׁשגן £¨®§¨¨−¨«©§¤´¤©§À̈§¦¨³¥«¨Æ§¨§¦¨´

הּזה: לּיֹום עתדים להיֹות לכל־העּמים ּגלּוי הרצים (טו)ּומדינה §¦½̈¨−§¨¨«©¦®¦§¬£¦¦−©¬©¤«¨«¨¦º
והּמל� הּבירה ּבׁשּוׁשן נּתנה והּדת הּמל� ּבדבר דחּופים Æ¦§©´©¤½¤§©¨¬¦§¨−§©´©¦¨®§©¤³¤¦§³§̈יצא ּו

פ  נבֹוכה: ׁשּוׁשן והעיר לׁשּתֹות יׁשבּו ¨»¨−¨¬¦¨§½§¦´§¨Æ¨¨§והמן

ד  מרּדכי (א)פרק וּיקרע נעׂשה את־ּכל־אׁשר ידע À¨©Æ¤¨£¤´©£½̈©¦§©³¨§¢©Æ©¢§¨ּומרּדכי
לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

י"ד קטנּ ה בּ גימטריּ ה ּת בוֹ ת (14)עוֹ לה וראׁש י , ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

ֹל'א ר'עי י'הוה ל'דוד עוֹ לים מ'זמוֹ ר א'חסר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כּ ן ח"ו (14)נּמ י לכלּ וֹ ת ׁש יּ וּ כל דּ חׁש ב והינוּ  . ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌

דּ וד  �אמר למה ׁש כח א� ישׂ ראל, עם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶאת

אחסר". ֹלא רעי ה' "אם ע"ה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל�

דּ וד וּ בזה  ׁש אוֹ מר הּמ זמוֹ ר, המׁש � יבאר ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

צלמות  בּ גיא אל� כּ י "גּ ם ע"ה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל�

וּ מׁש ענּת � ׁש בט� עּמ די אּת ה כּ י רע אירא ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִֹלא

וּ 'מׁש ענּת � ׁש ל ּת בוֹ ת דּ ראׁש י ינחמני", ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌�◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵהּמ ה

עוֹ לים י'נחמני קטנּ ה)ה'ּמ ה כּ מנין (בּ גימטריּ ה ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌�◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

מרדּ כי כּ מנין וכן בּ גימטריּ ה אסּת ר. אחד (וחסרוֹ ן ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

חסרוֹ ן) הוה ׁש ל לא הּמ ׁש ענת היוּ  ׁש הם והינוּ  , ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

מן  נצּ לנוּ  צדּ יקים אוֹ תם וּ בזכוּ ת ישׂ ראל. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעם

הּפ וּ רים  ימי את אנוּ  וחוֹ גגים הרׁש ע ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמלּת עוֹ ת

הּמ ל� דּ וד �אמר מה וזה בּ ׁש נה. ׁש נה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִמדּ י

נגד  ׁש לחן לפני "ּת ער� הּמ זמוֹ ר בּ המׁש � ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְע"ה

"נגד  הקב"ה ׁש היה דּ בזכוּ ת והינוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹצררי",

ל"תער� זכינוּ  ואחׁש ורוֹ ׁש  המן הם ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹצררי"

[ועוֹ ד  בּ פוּ רים. סעוּ דה חיּ וּ ב הינוּ  ׁש לחן" ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ָ◌ְלפני

המן  כּ מנין עוֹ לה קטנּ ה בּ גימטריּ ה צררי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְדּ תבת

רויה"(14) כּ וֹ סי ראׁש י ב�מן "דּ �נּת  ואוֹ מר .[ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ מגלּ ה חז"ל �צּ וּ וּ נוּ  למה בּ זה ז וירמז (דף ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

דּ אדם ע"ב) בּ פוּ ריּ א לבּ סוּ מי איניׁש  דּ חיּ ב ,ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

דּ וד  מסיּ ם וּ בזה מיּ ין. רווּ י הוּ א הרי ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִׁש כּ וֹ ר

כּ ל  ירדּ פוּ ני וחסד טוֹ ב "א� ואוֹ מר ע"ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל�

כּ תבת  בּ גימטריּ א עוֹ לה "א�" דּ תבת חיּ י" ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְימי

קטנּ ה)ּפ וּ רים הּפ וּ רים (בּ גימטריּ ה ׁש יּ מי והינוּ  , ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

בּ וֹ  דּ נוֹ הגים וחסד" "טוֹ ב ׁש ל חג ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִנהיוּ 

וּ מּת נוֹ ת  לרעהוּ  איׁש  מנוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש לוֹ חי

בּ גימטריּ ה  עוֹ לים טוֹ ב" "א� ותבוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָלאביוֹ נים.

מגלּ ה' 'מקרא כּ מנין האוֹ תיּ וֹ ת עם  .(24)קטנּ ה ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לעתיד ו  אף הּפ וּ רים יוֹ ם יתבּ ּט ל ׁש ֹּלא כיּ דוּ ע ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

"וׁש בּת י  ע"ה הּמ ל� דּ וד �אמר מה וזה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ָלבא,

ׁש ל  זה ׁש יוֹ ם הינוּ  ימים" לאר� ה' ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְבּ בית

לאחר  אף ימים, לאר� ה' בּ בית יהיה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִּפ וּ רים

ודו"ק. הּמ ׁש יח. ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְימוֹ ת

היּ הוּ דים כד. כּ ל את וּ לאבּ ד להרג ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש מיד

אחד  בּ יוֹ ם ונׁש ים טף זקן ועד ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמנּ ער

חדׁש  הוּ א עשׂ ר ׁש נים לחדׁש  עשׂ ר ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש לוֹ ׁש ה

לבוֹ ז. וּ ׁש ללם היתה אדר ׁש הגּ זרה לדקדּ ק יׁש  ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הבּ זּ ה, את לׁש ֹלל כּ � אחר ורק כּ לּ ם את ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ֶֹ◌ֲ◌ַלהרג

כּ ן  �אין מה ׁש יּ וֹ תר. כּ ּמ ה להרג ׁש יּ סּפ יקוּ  ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די

ונהפוֹ � האוֹ יבים על הגּ זרה כּ ׁש נּ גזרה ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלקּמ ן

יוּ כלוּ  ׁש היּ הוּ דים הגּ זרה לׁש וֹ ן היתה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהוּ א,

להרג  להׁש מיד נפׁש ם על ולעמד ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהּק הל

אתם  הצּ רים וּ מדינה עם חיל כּ ל את ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לאבּ ד

בּ כל  אחד בּ יוֹ ם לבוֹ ז וּ ׁש ללם ונׁש ים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַטף

הּמ ל� יב)מדינוֹ ת - יא ח, היה (אסתר ׁש הצּ וּ וּ י , ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

אחׁש ורוֹ ׁש  ורצה אחד, בּ יוֹ ם ּת היה הבּ זּ ה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש גּ ם

הרבּ ה  להרג יסּפ יקוּ  ׁש ֹּלא זה, ידי ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַעל

פרק ד
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זעקה  וּיזעק העיר ּבתֹו� וּיצא ואפר ׂשק וּילּבׁש ¬¨¨§Æ§´¨¦½©¦§©²¥¥©¤®¥¨−©¬©§¦©̈½¨§¤את־ּבגדיו
ּומרה: לבֹוא (ב)גדלה אין ּכי ׁשער־הּמל� לפני עד וּיבֹוא §Ÿ¨−¨¨«©¨¾©−¦§¥´©«©©¤®¤¦´¥¬¨²

ׂשק: ּבלבּוׁש הּמל� מקֹום (ג)אל־ׁשער ּומדינה ּובכל־מדינה ¤©¬©©¤−¤¦§¬¨«§¨§¦¨´§¦À̈§Æ
ּובכי  וצֹום לּיהּודים ּגדֹול אבל מּגיע ודתֹו ּדבר־הּמל� −¦§¬§½¦§©Æ©¦½©¥³¤¨Æ¨§¤³¤©©§̧¤£אׁשר

לרּבים: יּצע ואפר ׂשק נערֹות ותבואינה (ד)ּומסּפד וּתבֹואנה ¦§¥®©´¨¥½¤ª©−¨«©¦«©Â¨¨©£¸
וּתׁשלח  מאד הּמלּכה וּתתחלחל לּה וּיּגידּו וסריסיה ̧©§¦©Æ¨Æ©©¦´½̈©¦§©§©¬©©§¨−§®Ÿ¤¦¨§¥³§¤אסּתר
קּבל: ולא מעליו ׂשּקֹו ּולהסיר את־מרּדכי להלּביׁש »¥¦À§¨¦¬©²¥¨¨−§¬Ÿ©¢§¨»¤´¦§©§¹¦¨§ּבגדים

לפניה (ה) העמיד אׁשר הּמל� מּסריסי להת� אסּתר ¨½¤¨§´¦¡¤´¤£Á¤§¥̧©£¹̈¦¨¦¥³©¤Æ¤Æ¨§¦©וּתקרא
ועל־מה־ּזה: מה־ּזה לדעת על־מרּדכי הת�(ו)וּתצּוהּו וּיצא ©§©¥−©«¨§¢¨®¨©¬©©¤−§©©¤«©¥¥¬£¨−

ׁשער־הּמל�: לפני אׁשר העיר אל־רחֹוב וּיּגד־לֹו(ז)אל־מרּדכי ¤«¨§¢¨®¤§´¨¦½£¤−¦§¥¬©«©©¤«¤©©¤´
המן  אמר אׁשר הּכסף ּפרׁשת ואת| קרהּו ּכל־אׁשר את À¤£¤̧¨©³¨¨Æ¤©´©¨¨´¥§®¨¨´¤£¨−¥½©¢§̈מרּדכי

הּמל� על־ּגנזי לאּבדם:ביהודיים לׁשקֹול ואת־(ח)ּבּיהּודים ¦Â§©¦§¥¬©¤²¤©§¦−§©§¨«§¤
להראֹות  לֹו נתן להׁשמידם ּבׁשּוׁשן אׁשר־נּתן ּכתב־הּדת ¬§©§½©´¨Â¨£¤¦©̧§¨³§©§¦¨Æ©»¨§¤´¤§©ּפתׁשגן
להתחּנן־ אל־הּמל� לבֹוא עליה ּולצּוֹות לּה ּולהּגיד ¤©§»¦§¤¯¤©¤¸¨¨À¤¨´©§®¨´¦©§−¥§¤¤את־אסּתר

על־עּמּה: מּלפניו ּולבּקׁש את וּיבֹו(ט)לֹו לאסּתר וּיּגד הת� א ²§©¥¬¦§¨¨−©©¨«©¨−£¨®©©¥´§¤§¥½¥−
מרּדכי: אל־מרּדכי (י)ּדברי וּתצּוהּו להת� אסּתר :כה)וּתאמר ¦§¥¬¨§¢¨«©³Ÿ¤¤§¥Æ©£½̈©§©¥−¤«¨§¢¨«

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

ֹלא  "וּ בבּ זּ ה התחכּ מוּ , והיּ הוּ דים ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵמאוֹ יביהם.

ידם" את טז)ׁש לחוּ  ט, כּ ל (אסתר את ונצּ לוּ  , ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

בּ אוֹ יביהם. להרג ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַהיּ וֹ ם

מרדּ כי כה. דּ ברי את לאסּת ר ויּ גּ ד הת� ◌ָ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַויּ בוֹ א

מרדּ כי. אל וּת צ וּ הוּ  להת� אסּת ר ◌ָ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַוּת אמר

הת� את ׁש צּ וּ תה כּ תיב דּ הכא לעיּ ן, יׁש  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִהנּ ה

לא  יב וּ בפסוּ ק הדּ ברים, את למרדּ כי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַלוֹ מר

את  למרדּ כי ויּ גּ ידוּ  אלּ א הת� ׁש אמרם ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְכּ תיב

קׁש ה  ועוֹ ד הת�? ׁש אמרם וֹלא אסּת ר ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי

וּ לקּמ ן מרדּ כי" אל "וּת צוּ הוּ  כּ תיב (פס'דּ הכא ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

מרדּ כי"טו) אל להׁש יב אסּת ר "וּת אמר ◌ָ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְכּ תיב,

החלּ וּ ק? וּ מהוּ  צוּ וּ י, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלֹלא

בּ מגלּ הויראה  חז"ל דּ רׁש וּ  דּ הנּ ה (דף בס"ד, ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ע"א) אסּת ר טו דּ ברי הׁש יב ֹלא ׁש הת� ,ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

על  מׁש יבין ׁש אין מּפ ני וזאת ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְלמרדּ כי.

�ֹּלא הּק לקלה בּ מה קלקלה היתה אסּת ר (דּ תׁש וּ בת ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

אס  אחׁש ורוֹ ׁש )הסכּ ימה אל להכּ נס זאת ּת ר וידעה ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֹ

וֹלא  הּק לקלה על יׁש יב ֹלא ׁש בּ ודּ אי ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶאסּת ר

על  למרדּ כי, הדּ ברים את ולוֹ מר להׁש יב ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִירצה

למרדּ כי. ׁש יּ גּ יד לוֹ  ולוֹ מר לצוּ וֹ תוֹ  הצרכה ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌�◌ֵכּ ן
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ּכל־איׁש(יא) אׁשר יֹודעים הּמל� ועם־מדינֹות הּמל� ´¦¨´¤£À¦§»¤¹¤©¸¦§©§¤¿¤©´¥§©ּ̈כל־עבדי
לא־ אׁשר הּפנימית אל־החצר יבֹוא־אל־הּמל� אׁשר Á¤¤¨¥̧©§¦¦¹£¤´«Ÿ¤¤©¤»¨´¤£̈¿¦§ואּׁשה
הּמל� יֹוׁשיט־לֹו מאׁשר לבד להמית ּדתֹו אחת À©©³¨Æ§¨¦½§Â©¥£¤̧«¦¬©¤²¤¥¨¦יּקרא
זה  אל־הּמל� לבֹוא נקראתי לא ואני וחיה  הּזהב −¤¤½¤©¤´¨À³Ÿ¦§¥Æ¦Æ¦£©®¨¨§−¨¨©¬¦§©¤את־ׁשרביט

יֹום  פ (יב):כו)ׁשלֹוׁשים אסּתר: ּדברי את למרּדכי וּיּגידּו §¦¬«©©¦´§¨§¢½̈¥−¦§¥¬¤§¥«
להּמלט (יג) בנפׁש� אל־ּתדּמי אל־אסּתר להׁשיב מרּדכי ¬¥¨¦§½¥§©§´¦©§©®¥§¤¤´¦¨§−©¢§¨¤Ÿ¬©וּיאמר

מּכל־הּיהּודים: ּבעת (יד)ּבית־הּמל� ּתחריׁשי אם־החרׁש ּכי ¥©¤−¤¦¨©§¦«¦´¦©£¥´©£¦¦»¨¥´
ואּת אחר מּמקֹום לּיהּודים יעמֹוד והּצלה רוח כז)הּזאת ©Ÿ¼¤´©§©¨º̈©£³©§¦Æ¦¨´©¥½§©¬§

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

הּמ ל� אל ליל� כּ ׁש הסכּ ימה כּ � אחר כן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵֹלא

למרדּ כי  ׁש יּ אמרוּ  לצוּ וֹ ת צריכה היתה ֹלא ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְכּ בר

ודו"ק. להׁש יב. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

הּמ ל�כו. מדינוֹ ת ועם הּמ ל� עבדי ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ"כּ ל

יבוֹ א  אׁש ר וא�ה איׁש  כּ ל אׁש ר ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְיוֹ דעים

יּק רא  ֹלא אׁש ר הּפ נימית החצר אל הּמ ל� ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאל

הּמ ל� לוֹ  יוֹ ׁש יט מאׁש ר לבד להמית דּ תוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַאחת

לבוֹ א  נקראתי ֹלא ואני וחיה הזּ הב ׁש רביט ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת

יוֹ ם  ׁש לוֹ ׁש ים זה הּמ ל� יׁש אל קרא וּ בהאי ." ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ אסּת ר  לחׁש ד נּת ן וכי קׁש יוֹ ת: כּ ּמ ה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌�◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלהקׁש וֹ ת

בּ ׁש ביל  נפׁש  למסר ׁש חׁש ׁש ה הצּ דּ קת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכּ ה

למרדּ כי  ׁש אוֹ מרת זה מהוּ  ועוֹ ד, ישׂ ראל? ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכּ לל

ׁש לוֹ ׁש ים  זה הּמ ל� אל לבוֹ א נקראתי ֹלא ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ"ואני

ס� להוֹ סיף צריכה היתה מה מּפ ני ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִיוֹ ם",

◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים?

חז"ל ונראה  �אמרוּ  מה ּפ י על בס"ד, לפרׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌

ע"ב)בּ יבמוֹ ת קיא טענת,(דף ּת ניא ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

מאיר. רבּ י דּ ברי יוֹ ם, ׁש ֹלׁש ים כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ תוּ לים

לטען  ׁש יּ כוֹ ל - יוֹ ם ׁש ֹלׁש ים כּ ל רׁש "י: ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵוּ פרׁש 

בּ יבמוֹ ת וּ ביּ רוּ ׁש למי עּת ה. עד בּ עלּת י (פי"ג ֹלא ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌

ה"ד)וּ בכתבּ וֹ תהי"ד) חזקה (פ"א דּ הוה מבאר, ִ◌ְ◌�◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

וּ מׁש מע  יוֹ ם. ׁש ֹלׁש ים עצמוֹ  מעמיד ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם

ֹלא. זה מזּ מן ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ תר

כּ יון וזוֹ  למרדּ כי, ׁש אמרה אסּת ר כּ וּ נת היתה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

ׁש ֹלׁש ים  זה הּמ ל� אל לבא נקראתי ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא

בּ  בּ ודּ אי הוּ א יוֹ ם, דּ היּ וֹ ם לי יקרא הוּ א קרוֹ ב ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

כּ ל  למהר צרי� ֹלא כּ ן ואם ה�ֹלׁש ים, ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהיּ וֹ ם

ׁש הרי  ועוֹ ד, וּ להסּת כּ ן. אליו להכּ נס ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָכּ �

ותהיה  לבא מכרחת ּת היה לּה  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌�◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ קרא

לּה  ענה זה ועל מּמ רדּ כי. ּת אבד וֹלא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֲאנוּ סה,

ועל  הזּ את. העת את ּת דחה ׁש ֹּלא ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָמרדּ כי,

לּה  רמז לּה , יקרא הּמ ל� ׁש בּ ודּ אי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַטענתּה 

לּה  ׁש אמר וזהוּ  מאיר, כּ רבּ י בּ זה הלכה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶׁש אין

הּמ ל�", בּ ית להּמ לט בנפׁש � ּת דּמ י ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ"אל

ט'ענה  ה'רי נוֹ טריקוֹ ן להּמ ל"ט ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ּת בת

לטען  ׁש אין והּט עם מ'איר, ל'רבּ י ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִל'בתוּ לים

הּמ דרׁש  ׁש בּ בית - הּמ ל�" "בּ ית מ�וּ ם הוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָכּ �

הּמ ל"� ותבת מאיר, כּ רבּ י הלכה ּפ סקוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָֹלא

כּ 'מוֹ תוֹ . ה'לכה מ'וֹ רים ֹל'א (וע"ע נוֹ טריקוֹ ן ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌

י) סעיף סח סימן אה"ע ודו"ק.בטושו"ע .ְ◌

כּ ל כז. מרדּ כי אל וּת צוּ הוּ  להת� אסּת ר ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַוּת אמר

יוֹ דעים  הּמ ל� מדינוֹ ת ועם הּמ ל� ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעבדי
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ּתאבדּו לּמלכּות:כח)ּובית־אבי� הּגעּת ּכזאת אם־לעת יֹודע ּומי ¥¨¦−Ÿ¥®¦´¥½©¦§¥´¨½Ÿ¦©−©§©©§«
אל־מרּדכי:(טו) להׁשיב אסּתר את־ּכל־(טז)וּתאמר ּכנֹוס ל� ©¬Ÿ¤¤§¥−§¨¦¬¤«¨§¢¨«¥Á§¸¤¨

ואל־ּתׁשּתּו ואל ־ּתאכלּו עלי וצּומּו ּבׁשּוׁשן הּנמצאים כט)הּיהּודים ©§¦¹©«¦§§¦´§À̈§´Â̈©§©Ÿ§¸§©¦§¹
אבֹוא  ּובכן ּכן אצּום ונערתי ּגם־אני ויֹום לילה ימים ³Ÿ¤¨¦Æ©´§¨¨½©£¦¬§©£Ÿ©−¨´¥®§¥º¨³§ׁשלׁשת

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

אל  הּמ ל� אל יבוֹ א אׁש ר וא�ה איׁש  כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר

דּ תוֹ  אחת יּק רא ֹלא אׁש ר הּפ נימית ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶהחצר

את  הּמ ל� לוֹ  יוֹ ׁש יט מאׁש ר לבד ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהמית

להׁש יב  מרדּ כי ויּ אמר וחיה... הזּ הב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַׁש רביט

הּמ ל� בּ ית להּמ לט בנפׁש � ּת דּמ י אל אסּת ר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶאל

בּ עת  ּת חריׁש י החרׁש  אם כּ י היּ הוּ דים ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל

מּמ קוֹ ם  ליּ הוּ דים יעמוֹ ד והצּ לה רוח ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַהזּ את

וגוֹ '. ּת אבדוּ  אבי� וּ בית ואּת  לפרׁש אחר  יראה ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ ּק ׁש ת  כּ ׁש ּק בּ לה אסּת ר דּ הנּ ה בס"ד, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָבּ זה

אחיה  בּ עבוּ ר הּמ ל� אל היא ׁש ּת כּ נס ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָמרדּ כי

אמרוּ  דּ הא הכי. ההלכה אי הסּת ּפ קה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ הוּ דים

מּס כת  [עיּ ן נפׁש  מּפ ני נפׁש  דּ וֹ חין דּ אין ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲחז"ל

ע"ב]. עב דּ ף וּ בסנהדרין מ"ו, פ"ז ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאהלוֹ ת

ספק  הוי הּמ ל� אל היא כּ ׁש נּ כנסת כּ ן, ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְואם

את  הּמ ל� לוֹ  יוֹ ׁש יט אׁש ר דּ רק נפׁש , ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִּפ ּק וּ ח

יוֹ ׁש יט, ֹלא אם והיה וחיה. הזּ הב ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַׁש רביט

זה  ועל בּ זה? היא דּ מחיּ בת יימר וּ מי ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַיהרגה.

בּ ספק  דּ אּת  סבוּ רה דּ הנּ � מרדּ כי, לּה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָענה

בּ פּק וּ ח  ׁש אּת  ל� דּ עי ּת לכי, אם נפׁש  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִּפ ּק וּ ח

יהוּ דיּ ה נפׁש  אּת  גּ ם דּ הא ּת לכי, ֹלא אם גּ מוּ ר ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

דּ תמיד  ּת אבדוּ . אבי� וּ בית ואּת  הדּ בר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתגּ לּ ה

כּ מוֹ תוֹ . כּ ׁש ּמ תנהג ואפלּ וּ  ליעקב שׂ וֹ נא ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵעשׂ ו

עצמ� להכניס מחיּ בת אּת  הרי בּ ודּ אי כּ ן, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌�◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְועל

ואת  עצמ� את להצּ יל כּ די נפׁש  ּפ ּק וּ ח ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ספק

ודּ אי. נפׁש  מּפ ּק וּ ח ישׂ ראל ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכּ לל

ּת אבדוּ .כח. אבי� וּ בית דּ אמר ואּת  בּ זה יראה ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ּת סרב  ׁש אם מ�וּ ם לאסּת ר, מרדּ כי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵכּ ן

להריגתוֹ  ּת גרם וֹלא האגגי המן עצת ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְלסכּ ל

ׁש אוּ ל  ׁש ל החטא י�אר העוֹ לם מן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוּ לסלּ וּ קוֹ 

בּ עינוֹ , עדין הרגוֹ  וֹלא אגג את �הׁש איר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְבּ מה

צריכה  הּמ ל� ׁש אוּ ל ׁש ל מזּ רעוֹ  היא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַואׁש ר

המן, את ּת הרג אם א� בּ זה. חטאוֹ  את ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלתּק ן

הוּ א  אביה בּ ית חטא על כּ ּפ רה יהיה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש וּ ב

אבי� וּ בית ואּת  לּה  אמר כּ ן ועל הּמ ל�, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָׁש אוּ ל

כּ ל  והנּ ה הזּ ה. העוֹ ן יתּק ן ֹלא ׁש יּ וֹ תר ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌�◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹּת אבדוּ ,

חסר  אביה בּ ית היה זה עוֹ ן ּת ּק נה ׁש ֹּלא ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְזמן

כּ נגד  מדּ ה דּ הוה [ואפׁש ר זה מחמת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמ�למוּ תוֹ 

ואין  ׁש לם ה�ם דּ אין הקב"ה נׁש בּ ע דּ הא ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמדּ ה

עמלק זרע כּ ל ׁש יּ תכּ לּ ה עד ׁש לם (עיין הכּ ּס א ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌

א) אות צז מזמור (בובר) תהילים כּ ן מדרש ואם .ְ◌ִ◌ֵ◌

בּ עוֹ לם, עמלק מזּ רע ׁש הׁש איר הּמ ל� ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָׁש אוּ ל

דּ תבוֹ ת  ירּמ ז ולזה חסר]. ׁש יּ היה הדּ ין ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִמן

אב� החטא)"וּ בת חסרוֹ ן על להוֹ רוֹ ת חסר (בּ כתיב ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

ודו"ק. הּמ ל� ׁש אוּ ל בּ גימטריּ א ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶעוֹ לה

הנּ מצאים כט. היּ הוּ דים כּ ל את כּ נוֹ ס ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵל�

ואל  ּת אכלוּ  ואל עלי וצוּ מוּ  ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ׁש וּ ׁש ן

אס ּת ׁש ּת וּ . כּ פלה אּמ אי בּ זה להקׁש וֹ ת ּת ר ויׁש  ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

ואל  ּת אכלוּ  ואל עלי "צוּ מוּ  ואמרה ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְדּ בריה

הדּ ברים? הם הם הֹלא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִּת ׁש ּת וּ "

ׁש ֹּלא וׁש מעּת י  בּ זה לתרץ אוֹ מרים ׁש היוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

מאכילה  אינּה  ּת ענית דּ האי ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַיחׁש בוּ 

דּ בּ וּ ר  ּת ענית כּ גוֹ ן אחרת ּת ענית אלּ א ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְוּ ׁש תיּ ה

"אל  ואמרה להם ּפ רטה כּ ן ועל לזה, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְוכדּ וֹ מה
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יקׁש ה  זה דּ לפי אלּ א ּת ׁש ּת וּ ". ואל ◌ֶ◌ְ◌�◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְֹּת אכלוּ 

ּת ׁש ּת וּ ? ואל ּת אכלוּ  אל רק להם ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ֶׁש ּת אמר

חז"ל ואׁש ר  אמרוּ  דּ הנּ ה בּ זה, לפרׁש  יראה ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌

ע"א)בּ מגלּ ה יב היתה (דף המן ׁש גּ זרת , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

רׁש ע אוֹ תוֹ  ׁש ל מּס עוּ דתוֹ  ׁש נּ הנוּ  זה (הוּ א על ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

אסּת ר אחׁש ורוֹ ׁש ) להם רמזה ולזה ׁש ם. עיּ ן ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

מדּ ה  ׁש הוּ א בּ צוֹ ם דּ וקא ּת היה ּת ׁש וּ בתם ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש דּ ר�

ואכלּת ם  �נּ הניתם מה דּ בעבוּ ר מדּ ה, ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד

"אל  עכׁש ו אחׁש ורוֹ ׁש  ׁש ל בּ סעוּ דתוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְוּ ׁש תיתם

בּ מה  סגּ י היה וֹלא ּת ׁש ּת וּ " ואל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְֹּת אכלוּ 

להם  לעוֹ רר דּ רצתה עלי" "צוּ מוּ  להם ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ�אמרה

אוֹ תּה  כּ נגד הוּ א וּ ׁש תיּ ה מאכילה צוֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש האי

ודו"ק. וּ ׁש תיּ ה. ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲאכילה

הּת ענית ועוֹ ד  יפדּ וּ  ׁש ֹּלא בּ זה לי�ב יׁש  ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

אמרה  ולכן מּמ ׁש . יתענּ וּ  אלּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ צדקה

ונאכל  הּת ענית נפדּ ה ּת אמרוּ  ואם עלי" ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ"צוּ מוּ 

ודו"ק. ּת ׁש ּת וּ " ואל ּת אכלוּ  "אל ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונׁש ּת ה,

אבדּת י.ל. אבדּת י חז"ל וכאׁש ר ודרׁש וּ  ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌

ע"א)בּ מגלּ ה טו אבדּת י (דף כּ אׁש ר בּ זה, ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

והנּ ה  ׁש ם. עיּ ן מּמ �. כּ עת אבד כּ ן אבּ א ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִמבּ ית

מהימנא רעיא הּק דוֹ ׁש  פרשת בּ זּ הר דברים ג (כרך ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ע"א) רעו דף תצא אסּת ר כי היתה דּ ֹלא ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאיתא,

בּ אה  היתה ׁש דה אלּ א אחׁש ורוֹ ׁש , אצל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶהוֹ לכת

אּמ אי  להקׁש וֹ ת, יׁש  וּ מהׁש ּת א ׁש ם. עיּ ן  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַּת חּת יה

עם  להצּ לת הׁש ּת א אף זוֹ  בּ ׁש דה הׁש ּת ּמ ׁש וּ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹלא

להכניס  אסּת ר את מרדּ כי וׁש לח ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

לעוֹ למים  כּ ן היה וּ כבר נפׁש ? בּ פּק וּ ח ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַעצמּה 

ׁש ד, ידי על ישׂ ראל לעם ההצּ לה נס ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ גרם

בּ מעילה ע"ב)(דףוכדאיתא חכמי יז דּ ׁש לחוּ  , ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

הרוֹ מאים  גּ זרוֹ ת לבּט ל רׁש בּ "י את ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

ר' בּ כה לסיּ עם, ּת מליוֹ ן בּ ן לקראתם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְויצא

נזדּ ּמ ן  אבּ א בּ ית ׁש ל �פחה מה ואמר: ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן

וכוּ ' אחת ּפ עם ֹלא ואני ּפ עמים ג' מלא� ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלּה 

למרדּ כי  לוֹ  היה הכא אף כּ ן ואם ׁש ם. ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַעיּ ן

בּ מה  ועיּ ן כּ ן? עשׂ ה ֹלא ואּמ אי ה�דה ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִלׁש ֹלח

מדבּ ר  בּ ספרוֹ  זה על חיד"א הרב ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ�כּ תב

נ)קדמוֹ ת אות הא' .(מערכת ְ◌ֵ◌

יכוֹ ל ואׁש ר  היה דּ אבּ רא בס"ד, בּ זה יראה ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש בּ דמוּ תּה  ה�דה לׁש ֹלח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָמרדּ כי

ּת היה  זוֹ  ׁש זּ כוּ ת היה חפץ א� ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ מקוֹ מּה .

בּ ׁש ביל  נפׁש ּה  �ּת מסר בּ מה הּמ לכּ ה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְלאסּת ר

היה  מסרבת היתה אם ואבּ רא, ישׂ ראל. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכּ לל

כּ ן  ועל בּ מקוֹ מּה . ׁש בּ דמוּ תּה  ה�דה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵׁש וֹ לח

רוח  הזּ את בּ עת ּת חריׁש י החרׁש  "אם לּה  ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאמר

והינוּ , אחר". מּמ קוֹ ם ליּ הוּ דים יעמוֹ ד ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהצּ לה

ואחׁש ורוֹ ׁש  ׁש בּ דמוּ תּה  ה�דה את יׁש לח ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְדּ אם

דּ ינּה  ויוֹ ציא הזּ הב ׁש רביט את לּה  יוֹ ׁש יט ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִֹלא

בּ בית  להסּת ּת ר היא ּת וּ כל ֹלא ׁש וּ ב ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַלהוֹ רג,

ׁש הּמ לכּ ה  הם דּ סבוּ רים הּמ לכּ ה, בּ תוֹ ר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל�

עּמ ּה  אל לׁש וּ ב ּת צטר� כּ רחּה  ועל ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנהרגה.

וזהוּ  גּ זרה. בּ האי ּת כּ לל היא ואף ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוּ מוֹ לדּת ּה 

ודו"ק. ּת אבדוּ " אבי� וּ בית "ואּת  ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
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וגוֹ '.לא. מלכוּ ת אסּת ר ודרׁש ינן וּת לבּ ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌

מגלּ ה ע"ב)בּ גּ מרא יד רבּ י (דף אמר , ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הכא  כּ תיב הּק דׁש , רוּ ח ׁש לּ בׁש ּת ה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲחנינא

את  לבׁש ה "ורוּ ח התם וּ כתיב ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ"וּת לבּ ׁש "

יט)עמשׂ י" יב, א, הימים לאסּת ר (דברי מכּ אן , ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

בּ דיּ וּ קא  לעיּ ן יׁש  והנּ ה כּ אן. עד היתה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש נּ ביאה

מׁש מע  אסּת ר וּת לבּ ׁש  דּ אמרינן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְדּ ל�נא

עצמּה , מצּ ד ּפ עלּ ה היא ועשׂ תה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש לּ בׁש ה

הּק דׁש , רוּ ח ׁש לּ בׁש ּת ה אמרינן ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַוּ בגּ מרא

התלבּ ׁש ה  מצּ דּ ּה  ּפ עלּ ה כּ ל דּ לֹלא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַוּ מׁש מע

ׁש לּ בׁש ּת ה  ל�נא וכדדיקינן הּק דׁש , רוּ ח ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָעליה

הּק דׁש . ◌ֶֹ◌ַ◌ַרוּ ח

בּ בית והנּ ראה  ׁש היתה זמן כּ ל דּ אסּת ר לפרׁש  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

סתם  עליה ׁש רתה ֹלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאחׁש ורוֹ ׁש 

על  בּ ּמ דרׁש  חז"ל דּ רׁש וּ  וּ להכי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה�כינה

ידע" "וּ מרדּ כי א)הּפ סוּ ק ד, ידע-(אסתר מנא , ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֳ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

הוֹ דיעוֹ  הנּ ביא יח)אליּ הוּ  ז, פרשה רבה ,(מדרש ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌

זּ ה, מה ועל זּ ה מה למרדּ כי היא ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוׁש אלה

להאי  ע"א), טו (דף בּ מגלּ ה חז"ל דּ רׁש וּ  דּ כבר ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ(ואבּ רא

בּ הם  ׁש נּ אמר בּ לּ וּ חוֹ ת כּ פרוּ  ׁש ּמ א היתה דּ כוּ נתּה  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְּפ סוּ קא

מכּ די  להוּ  קׁש יא הוה דּ הא ואפׁש ר ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמזּ ה

מרדּ כי  את לׁש אל הצרכה ואּמ אי היתה, נביאה ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌�◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶאסּת ר

כּ פׁש וּ טן) הדּ ברים דּ אין ודּ אי אלּ א זּ ה, מה ועל זּ ה .מה ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

והינוּ  זה, דּ בר מעצמּה  היא ידעה ׁש ֹּלא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲהרי

רׁש ע  אוֹ תוֹ  בּ בית ׁש היתה זמן דּ כל ׁש אמרוּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

הּק דׁש  רוּ ח סתם עליה ׁש וֹ רה היתה ֹלא ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוטמא

דּ ׁש מיּ א  לסיּ עּת א היא צריכה ׁש היתה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהכא

היא  עשׂ תה ׁש יּ אזּ רּה , רוּ חני וּ לכח ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌�◌ְמרבּ ה

הּק דׁש . רוּ ח עליה ׁש ּת ׁש רה וּ פעלּ וֹ ת ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌�◌ְ◌ָ◌ֲהכנוֹ ת

על  ׁש רתה �עשׂ תה מה ׁש עשׂ תה יה וּ לאחר ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

וּת לבּ ׁש  �כּ תוּ ב מה והינוּ  מעצמּה . ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה�כינה

וּ לאחר  וּ פעלּ וֹ ת הכנוֹ ת היא ׁש עשׂ תה ◌ַ◌ַ◌ְ◌�◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶאסּת ר,

יׁש  לזה [וכדּ וֹ מה הּק דׁש . רוּ ח לבׁש ּת ה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִמכּ ן

בּ מגלּ ה דּ איתא מימרא להאי נּמ י (דף ׁש ּפ רׁש וּ  ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ע"ב) לּמ וּ ד ו על דּ אזיל ּת אמין וּ מצאת יגעּת  ,ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌

זוֹ כה  בּ ּת וֹ רה יגע ׁש האדם לאחר דּ רק ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

ענין  כּ לל ׁש יּ � ֹלא גּ בּ ּה  דּ מציאה בּ מציאה, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהוּ א

ולזה  מציאוֹ ת, למצא יגע אדם דּ אין ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהיגיעה

מציאה  מוֹ צא ׁש ּפ תאוֹ ם בּ ּת וֹ רה היּ גע ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶזוֹ כה

הּק דׁש  רוּ ח דּ לבׁש ּת ה להא דּ דמי והינוּ  ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה

היגיעה]. לאחר יגיעה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְלֹלא

מלכוּ ת.לב. אסּת ר וּת לבּ ׁש  ה�ליׁש י בּ יּ וֹ ם ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַויהי

בּ מגלּ ה ע"ב)איתא טו ׁש הגּ יעה (דף כּ יון , ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌

הימנּ ה  נסּת לּ קה אחׁש ורוֹ ׁש  ׁש ל הצּ למים ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְלבית

למה  אלי "אלי ואמרה ּפ תחה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה,

ב)עזבּת ני" כב, בּ ספר (תהילים והנּ ה ׁש ם. עיּ ן ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

בּ �וֹ אה ׁש נּ סּפ וּ  אונגר)אדמוֹ רי"ם מנשה ר' ,(מאת ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ נוֹ  האגר ּפ נחס ר' הגּ אוֹ ן �כּ תב מה ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵהביא

מדּ וּ ע  להקׁש וֹ ת, זצ"ל מוּ יז'ניץ בּ רוּ � ר' ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל

דּ אמרוּ  ותרץ זה? ּפ סוּ ק דּ וקא אסּת ר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָאמרה

בּ מגלּ ה ע"א)בּ גּ מרא יב נתחיּ בוּ (דף מה מּפ ני , ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

כּ ליה? הדּ וֹ ר ׁש בּ אוֹ תוֹ  ישׂ ראל ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְשׂ וֹ נאיהן

הגּ מרא  אוֹ מרת ועוֹ ד לצּ לם! ׁש הׁש ּת חווּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני

הקב"ה (שם) אף לפנים, אלּ א עשׂ וּ  ֹלא הם ,ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' לפנים אלּ א עּמ הן עשׂ ה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹלא

עבדוּ  וֹלא העין למראית רק כּ ן ׁש עשׂ וּ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ ,

ולחוּ ץ. ה�פה מן אלּ א זרה לעבוֹ דה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ לבּ ם

עזבּת ני" למה אלי "אלי אסּת ר אמרה כּ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל

י'ראה  א'ֹלקים ּת בוֹ ת ראׁש י אלי אלי ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְדּ תבוֹ ת

בּ ּק ׁש ה  וזאת ל'עינים. י'ראה א'דם ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַל'לּ בב

כּ י  יוֹ דע ללּ בב הרוֹ אה אּת ה אלי! ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵמהקב"ה

העין, למראית רק לצּ לם הׁש ּת חווּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ הוּ דים

פרק ה
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נכח  הּמלכּות ּבבית מלכּותֹו על־ּכּסא יֹוׁשב והּמל� ©Â©¤¤¥º©¦¥³©§Æ§¥´©©§½−Ÿ§¤®¤©הּמל�
הּבית: עמדת (ב)ּפתח ה ּמלּכה את־אסּתר הּמל� כראֹות ויהי ¤¬©©¨«¦©§¦Á¦§¸©¤¹¤¤¤§¥´©©§À̈Ÿ¤Æ¤Æ

את־ׁשרביט  לאסּתר הּמל� וּיֹוׁשט ּבעיניו חן נׂשאה À¤©§¦³¥§¤§¤¹¤©¤¸©®¨¥§−¥¬¨§¨½¥¨»¤ּבחצר
ס  הּׁשרביט: ּבראׁש וּתּגע אסּתר וּתקרב ּבידֹו אׁשר »¦§©©Æ£¤´§¨½©¦§©´¤§¥½©¦©−§¬Ÿ¨¨©הּזהב

ּומה־ּבּקׁשת�(ג) הּמלּכה אסּתר מה־ּל� הּמל� לּה ³Ÿ¤¨Æ©¤½¤©¨−¤§¥´©©§¨®©©¨¨¥²©וּיאמר
ל�: ויּנתן הּמלכּות אם־על־הּמל�(ד)עד־חצי אסּתר וּתאמר ©£¦¬©©§−§¦¨¬¥«¨«©´Ÿ¤¤§¥½¦©©¤−¤

לֹו: אׁשר־עׂשיתי אל־הּמׁשּתה הּיֹום והמן הּמל� יבֹוא »¦¬¦¨¤£−¤§¦©¤½©Æ¨¨§¤³¤©¸¨®טֹוב
וּיבא (ה) אסּתר את־ּדבר לעׂשֹות את־המן מהרּו הּמל� Ÿ¤©¤½¤©£Æ¤¨½̈©£−¤§©´¤§¥®©¨³Ÿ´©וּיאמר

אסּתר: אׁשר־עׂשתה אל־הּמׁשּתה והמן הּמל�(ו)הּמל� וּיאמר ©¤Æ¤Æ§¨½̈¤©¦§¤−£¤¨§¨¬¤§¥«©¸Ÿ¤©¤³¤
ּומה־ּבּקׁשת� ל� ויּנתן מה־ּׁשאלת� הּיין ּבמׁשּתה Æ§¦§¥´©©½¦©§¥¨¥−§¦¨´¥«¨®©©¨¨¥²¥§¤§לאסּתר

ותעׂש: הּמלכּות ׁשאלתי (ז)עד־חצי וּתאמר אסּתר וּתען ©£¦¬©©§−§¥¨«©©¬©¤§¥−©Ÿ©®§¥¨¦−
טֹוב (ח)ּובּקׁשתי: ואם־על־הּמל� הּמל� ּבעיני חן אם־מצאתי ©¨¨¦«¦¨¨̧¦¥¹§¥¥´©¤À¤§¦©©¤Æ¤Æ½

והמן  הּמל� יבֹוא את־ּבּקׁשתי ולעׂשֹות את־ׁשאלתי Æ¤§¥´¨¦½§©£−¤©¨¨¦®¨¯©¤´¤§¨À̈¥̈לתת
הּמל�: ּכדבר אעׂשה ּומחר להם אעׂשה אׁשר ¤»¤©¬©§¦−¤¡»¤¬¨¨½¤¨´¤¡»¤´¤£Æ¤§¦©¤אל־הּמׁשּתה

המן (ט) וכראֹות לב וטֹוב ׂשמח ההּוא ּבּיֹום המן ̧¨¨Æ©´©½¨¥−©§´¥®§¦§Á¨¨¥¥³©וּיצא
המן  וּיּמלא מּמּנּו ולא־זע ולא־קם הּמל� ּבׁשער À¤§Ÿ¨Æ§Ÿ¨´¦¤½©¦¨¥¬¨¨²¤©©´©§¹©¢§¨»¤את־מרּדכי

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

עליהם  ׁש ּת רחם לפני� בּ ּק ׁש תי ׁש טוּ חה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְלפיכ�

כּ אן. עד ּת כלּ ם. ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְוֹלא

מצאנוּ ועוֹ ד  דּ וֹ ר ׁש נוֹ ת בּ כל דּ הנּ ה בּ זה, יראה ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הרׁש עים  לצּ דּ יקים דּ תמיד והצרוּ  התאנּ וּ  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

מימי  ׁש ּמ צינוּ  וּ כמוֹ  אֹלקים. עשׂ ה זה כּ נגד ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְוזה

ואברהם  הּמ בּ וּ ל דּ וֹ ר אנׁש י כּ נגדּ וֹ  ׁש היוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹנח

ויעקב  יׁש מעאל. וּ כנגד ויצחק נמרוֹ ד. ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כנגד

מרדּ כי  את היה אחׁש ורוֹ ׁש  וּ בזמן עשׂ ו. ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כנגד

אסּת ר  זכרה כּ ן ועל המן. וּ כנגד כּ נגדּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְואסּת ר

אבוֹ תינוּ  את השי"ת הוֹ ׁש יע כּ יצד קדם ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְימי

מיּ ד  הצּ יל נח ואת עליהם. הּק מים כּ ל ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִמיּ ד

ואת  לוֹ . להרע ׁש רצוּ  הּמ בּ וּ ל דּ וֹ ר ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאנׁש י

האׁש . לכבׁש ן ׁש זּ רקוֹ  מנּ מרוֹ ד הצּ יל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם

עּמ וֹ  מצחק ׁש היה מיּ ׁש מעאל הצּ יל יצחק ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְואת

מעשׂ ו  הצּ יל יעקב ואת להרגוֹ . בּ זה ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונתכּ וּ ן

התּפ לּ לה  ולכן להרגוֹ . חפץ ׁש היה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהרׁש ע

כּ עת  יצּ יל כּ ן אוֹ תם, ׁש הצּ יל ׁש כּ מוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶאסּת ר

הרע  מהגּ וֹ רל בּ כללוֹ  ישׂ ראל עם ואת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָאוֹ תּה 

למה  אלי "אלי דּ תבוֹ ת בּ זה לרמז ויראה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה.

נח, בּ גימטריּ א בּ דקדּ וּ ק עוֹ לים ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲעזבּת ני"

יעקב. יצחק, ודו"ק.(696)אברהם, . ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌
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חמה  וּיׁשלח (י):לג)על־מרּדכי אל־ּביתֹו וּיבֹוא המן וּיתאּפק ©«¨§¢©−¥¨«©¦§©©´¨½̈©¨−¤¥®©¦§©²
אׁשּתֹו: ואת־זר ׁש את־אהביו המן (יא)וּיבא להם ויסּפר ©¨¥¬¤Ÿ£¨−§¤¤¬¤¦§«©§©¥̧¨¤¬¨¨²

אׁשר  ואת הּמל� ּגּדלֹו ּכל־אׁשר ואת ּבניו ורב עׁשרֹו ´¤£´¥§Ÿ¨¨®§¥Á¨£¤̧¦§³©¤Æ¤Æ´§−§¨¬§¤את־ּכבֹוד
הּמל�: ועבדי על־הּׂשרים לא־הביאה (יב)נּׂשאֹו אף המן וּיאמר ¦§½©©¨¦−§©§¥¬©¤«¤©Ÿ¤»¨¨¼©´Ÿ¥¦¨Á

ּכי  אׁשר־עׂשתה אל־הּמׁשּתה עם־הּמל� הּמלּכה ´¦¨−¨¨¤£¬¤§¦©¤²¤¤©¦¯¨§©©̧¥§¤אסּתר
עם־הּמל�: קרּוא־לּה אני וגם־למחר (יג)אם־אֹותי

וכל־זה לד) ¦¦®§©§¨¨²£¦¬¨«¨−¦©¤«¤§¨¤¾

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

וֹלא לג. הּמ ל� בּ ׁש ער מרדּ כי את המן ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוכראוֹ ת

מרדּ כי  על המן ויּ ּמ לא מּמ נּ וּ  זע וֹלא ◌ַ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָקם

מנּ ּה חמה. לעיל ה)הנּ ה ג, "ויּ רא (אסתר כּ תיב, ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ויּ ּמ לא  לוֹ  וּ מׁש ּת חוה כּ רע מרדּ כי אין כּ י ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָהמן

הּפ סוּ קים  בּ הבדּ לי לעיּ ן ויׁש  חמה". ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהמן

כן  ֹלא חמה, מרדּ כי על ׁש התמלּ א כּ תיב ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְדּ הכא

חמה". המן "ויּ ּמ לא בּ סתמא ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְלעיל

לעילויראה  דּ הנּ ה בס"ד בּ זה ג,לפרׁש  (אסתר ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

להצּ לת ה) וּ מפלא סמוּ � זה היה ,ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌

ֹלא  כּ ן, ואם מרדּ כי. ידי על אחׁש ורוֹ ׁש  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל�

מרדּ כי  על ׁש כּ וֹ עס להראוֹ ת המן יכוֹ ל ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה

הּמ ל�, חיּ י ׁש ל הּמ צּ יל היה הוּ א דּ הא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַמּמ ׁש ,

טוּ בא  זמנּ ים כּ בר ׁש עברוּ  לאחר כּ אן כן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֹלא

מּמ ׁש . מרדּ כי על חמתוֹ  את הראה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָאז

רק עוֹ ד  כּ תיב לעיל דּ הנּ ה בּ זה לפרׁש  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵיראה

ֹלא  וּ מׁש ּת חוה, כּ וֹ רע היה ֹלא ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ּמ רדּ כי

והינוּ  מּמ נּ וּ " זע וֹלא קם "וֹלא כּ תיב הכא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵכן

אוֹ  הדּ וּ ר בּ ּה  ׁש יּ ׁש  קימה דּ אפלּ וּ  טפי, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ זּ וּ י

ֹלא  כּ בוֹ ד לוֹ  חוֹ לק הוּ א כּ אלּ וּ  ׁש יּ ראה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַמ�הוּ 

ׁש היה  [וּ כגוֹ ן בּ ׁש וֹ גג. ואפלּ וּ  עוֹ שׂ הוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָהיה

למקוֹ ם  ליל� לקוּ ם צרי� והיה יוֹ ׁש ב ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָמרדּ כי

היה  ֹלא ׁש עה, בּ אוֹ תּה  עוֹ בר היה והמן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַאחר,

ל  חפץ מרדּ כי היה אם ואף על קם. זוּ ע ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌

המן  כּ ׁש היה לנוֹ חיּ וּ תוֹ , הּמ וֹ ׁש ב וּ לסדּ ר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְמקוֹ מוֹ 

יפרׁש וּ  ׁש ֹּלא כּ ן, עוֹ שׂ ה היה ֹלא ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵעוֹ בר

היה  ֹלא בּ ּת חלּ ה וּ באמת בּ ׁש בילוֹ . כּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ שׂ ה

ׁש ֹּלא  רק אלּ א זה על מקּפ יד ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָמרדּ כי

אף  חׁש ׁש  לבּס וֹ ף א� ולכרע ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת חווֹ ת

חמת  העלה וּ בזה ׁש היא]. כּ ל וּ תנוּ דה ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְלקימה

בּ יוֹ תר. הרׁש ע ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהמן

לי.לד. ׁש וה איננּ וּ  זה בּ מגלּ הוכל (דף איתא ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ע"ב) – ע"א ׁש ל טו עבדּ וֹ  היה דּ המן ,ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

לחם  כּ כּ ר בּ עד ׁש נּ מכּ ר עבד נקרא והיה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָמרדּ כי

האר'ׁש  על הרוֹ מ'ז הרמ'ז וּ בדר� ׁש ם. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַעיּ ן

עוֹ לה  קטנּ ה בּ גימטריּ ה המן דּ תבת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמרּת י,

עבד .(ע"ה)כּ מנין ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

להמן והנּ ה  עבד מלּ היוֹ ת האדם ׁש יּ נּ צל כּ די ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

להיוֹ ת  צרי� עמלק, קלּפ ת ׁש הוּ א ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהרׁש ע

בּ ׁש בּ ת חז"ל אמרוּ  ולכן ה'. ע"ב)עבד פח ,(דף ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

מאהבה  הּת וֹ רה את וקבּ לוּ  ישׂ ראל עם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדּ חזרוּ 

ׁש כּ אׁש ר  ׁש ראוּ  מכּ יון וזאת אחׁש ורוֹ ׁש . ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִבּ ימי

האדוֹ נים  כּ ל מהם מסּת לּ קים ה' עבדי ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵהם

אבוֹ ת בּ מּס כת ׁש נינוּ  וּ כבר מ"ה)האחרים. ,(פ"ג ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

מּמ נּ וּ  מעבירין ּת וֹ רה על עליו המקבּ ל ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

ׁש ם. עיּ ן ארץ. דּ ר� ועל מלכוּ ת ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַֹעל

הגּ מרא וּ בזה  �אמרה מה על לתמּה  יׁש  ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ע"א)בּ מגלּ ה יד מהּט עמים (דף דּ אחד , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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אמר  רבא בּ פוּ רים, ההלּ ל את קוֹ ראים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ֹּלא

פרעה. עבדי וֹלא ה' עבדי הללוּ  התם ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש למא

עבדי  וֹלא ה' עבדי הללוּ  הכא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א

עד  אנן. אחׁש ורוֹ ׁש  עבדי אכּ ּת י ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאחׁש ורוֹ ׁש ?

לאחׁש ורוֹ ׁש  מׁש עבּ דים עדין דּ אנוּ  והינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָכּ אן.

הּפ וּ  בּ ימי לוֹ מר אין כּ ן ההלּ ל.ועל את רים ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌

על  עצמם על ׁש ּק בּ לוּ  דּ כיון יקׁש ה, ֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולכאוֹ רה

ׁש וּ ב  הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה את וקבּ לוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רה

כּ עבדי  ׁש יּ חׁש בוּ  עוֹ ד ׁש יּ � מאי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵמאהבה,

מגּ זרת  אנוּ  נצּ לנוּ  כּ בר הרי ועוֹ ד, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאחׁש ורוֹ ׁש ?

עוֹ ד  ועיּ ן העוֹ לם? מן הוּ א וכלה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאחׁש ורוֹ ׁש ,

וחדּ וּ ׁש ים בּ הגּ הוֹ ת איתן .(שם)בּ מצּפ ה ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

עוֹ מדים והנּ ראה  ודוֹ ר דּ וֹ ר דּ בכל בּ זה לפרׁש  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מצּ ילנוּ  והקב"ה לכלּ וֹ תנוּ  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָעלינוּ 

אכּ ּת י  הּמ ׁש יח מל� הגּ יע ׁש ֹּלא זמן וכל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמיּ דם.

לאחׁש ורוֹ ׁש  דּ וקא ולאו אנן. אחׁש ורוֹ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַעבדי

מוֹ ל� אוֹ  ׁש �וֹ לט אחר  אדם כּ ל אלּ א ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָגּ וּ פא,

זה  הרי הּמ ׁש יח מּמ ל� חוּ ץ ישׂ ראל עם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל

זוֹ  וּ בחינה אנן. אח ׁש ורוֹ ׁש  עבדי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ בחינת

הּת וֹ רה  את נׁש מר דּ אם בּ נוּ , רק ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְּת לוּ יה

רצוֹ נוֹ  ונעשׂ ה לבוֹ ראנוּ , ונתקרב ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ צוֹ ת

אחׁש ורוֹ ׁש  וּ מעבדי העגּ וּ ן מכּ בלי נצא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִכּ רצוֹ נוֹ ,

צדקנוּ  מׁש יח יבוֹ א וּ מיּ ד בּ לבד. ה' עבדי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִנהיה

מכּ יון  א� אחד. וּ ׁש מוֹ  אחד ה' ויהיה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויגאלנוּ 

זוֹ  לדרגּ ה עדין הגּ יע ֹלא ישׂ ראל עם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

בּ חרבּ ן  אנוּ  נׁש ארים לזה, זה ערבים ◌ַ◌ְ◌�◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌�◌ְוכלּ ם

◌ָ◌ַהגּ לוּ ת.

ׁש בּ עּס ה והנּ ה  ה�אוֹ ר הוּ א זה לכל המעכּ ב ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌

והוּ א  ה�טן הוּ א הרע היּ צר ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש הוּ א

כּ בוּ לים  עדין ׁש אנוּ  וּ מכּ יון הּמ ות. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַמלא�

כּ עבדי  בּ זה אנוּ  נחׁש בים החמריּ וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַבּ ּת אווֹ ת

אחׁש ורוֹ ׁש  דּ תבת הרע. היּ צר הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאחׁש ורוֹ ׁש 

הּמ ות  מלא� כּ מנין קטנּ ה בּ גימטריּ ה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ לה

בּ תרא(29) בּ בבא חז"ל אמרוּ  וּ כבר טז . (דף ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מלא�ע"א) הוּ א ה�טן הוּ א הרע היּ צר הוּ א ,ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

עבדי  דּ אכּ ּת י חז"ל אמרוּ  ולכן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות.

ישׂ ראל  עם ׁש ּק בּ לוּ  ּפ י על דּ אף אנן. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאחׁש ורוֹ ׁש 

ֹלא  מקוֹ ם מכּ ל מאהבה, הּת וֹ רה את ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם

לגמרי. הּת אווֹ ת וּ מן הרע מהיּ צר ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִהתּפ רקוּ 

מרדּ כי לה. את ראה אני אׁש ר עת ◌�◌ַ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ֶ◌�◌ֶֹ◌�◌ִ◌ֲ◌�◌ֶ◌ֲ◌�◌ֵ◌ָ◌ְבּ כל
בּ מאמר .היּ הוּ די  האדם יתבּ וֹ נן אם הנּ ה ַ◌ְ◌ִ◌�◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

יראה  הזּ ה הסּת ּפ ק המן דּ ֹלא גּ אותוֹ , גּ דל את ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

וכלּ ם  ה�רים כּ ל על מנ�א �הוּ א ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְבּ מה

ֹלא  זקן ׁש יּ הוּ די לוֹ  מפריע אלּ א לוֹ , ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת חוים

וזאת  לוֹ . ׁש וה ֹלא ׁש כּ לוּ ם עד אליו ֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת חוה

כּ לּ ם  מעל להיוֹ ת רצה גּ אותוֹ  בּ רוּ ם  דּ המן ◌ָ◌�◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני

על  ואף אחר, מעליו אין אׁש ר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְוכאלוֹ ּה 

ׁש יּ ׁש  לבּ וֹ  על שׂ ם וֹלא להתגּ אוֹ ת רצה ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהקב"ה

האחד. הוּ א לבּ ירה, מנהיג ויׁש  דּ יּ ן, ויׁש  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ין

בּ זה  נזכּ ר היה מרדּ כי את רוֹ אה היה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכאׁש ר

ֹלא  עירוֹ  בּ רחבי דּ אפלּ וּ  אלוֹ ּה  כּ לל הוּ א ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין

האר'ׁש  על הרוֹ מ'ז וּ ברמ'ז אוֹ תוֹ . מכבּ דים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌�כּ לּ ם

והיא  י"ד בּ גימטריּ א עוֹ לה המן דּ תבת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמרּת י

אחד. ּת בת ׁש ל מהגּ ימטריּ ה יוֹ תר אחד ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מסּפ ר

האחד. הוּ א הקב"ה על להתגּ אוֹ ת ׁש רצה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ 

מרדּ כי  כן ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵֹלא

קטנּ ה הצּ דּ יק  בּ גימטריּ ה ׁש מוֹ  מנין עוֹ לה ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

הקב"ה הוּ א אחד והינוּ (13)כּ מנין , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌

רמז  וזהוּ  יתבּ ר�. מּמ נּ וּ  מחׁש בּת וֹ  הסיר ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ֹּלא

דּ רכי� "בּ כל ע"ה הּמ ל� ׁש ֹלמה �אמר ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְלמה

ו)דעהוּ " ג, אלּ וּ (משלי ּת בוֹ ת ׁש ל ּת בוֹ ת דּ ראׁש י ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌

האוֹ תיּ וֹ ת) כּ מנין (עם קטנּ ה בּ גימטריּ ה עוֹ לים ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

.(13)מרדּ כי ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌
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הּמל�: ּבׁשער וכל־אהביו (יד)יֹוׁשב אׁשּתֹו זרׁש לֹו וּתאמר ¥−§©¬©©¤«¤©´Ÿ¤Á¤̧¤¦§¹§¨«Ÿ£À̈
ויתלּו לּמל� אמר ּובּבקר| אּמה חמּׁשים ּגבּה Ÿ©£¦¦´©¨¼©´Ÿ¤¡´Ÿ©¤À¤§¦§³´¨«¥£»©יעׂשּו־עץ
וּייטב  ׂשמח אל־הּמׁשּתה ּובא־עם־הּמל� עליו ¯©¦©©®¥¨−¤§¦©¤¤¬¤©¦Æ¨½̈«Ÿ©¢§¨»¤את־מרּדכי

פ  העץ: וּיעׂש המן לפני »¥¨©¬©©−¨¨¬¥§¦²¨¨©הּדבר

ו  להביא (א)פרק וּיאמר הּמל� ׁשנת נדדה ההּוא ÀŸ¤§¨¦º©¤®¤©´©§−¨§¨½©¨§´©©ּבּלילה
לפני  נקראים וּיהיּו הּימים ּדברי הּזכרנֹות ¬¥§¦−¦¨§¦¬§¦©½¦¨©´¥§¦ŸÆ§¦©¤¥³¤את־ספר

ותרׁש(ב)�:הּמל  על־ּבגתנא מרּדכי הּגיד אׁשר כתּוב וּיּמצא ©¤«¤©¦¨¥´¨À£¤Á¦¦̧¨§¢©¹©¦§¨´¨¨¤À¤
ּבּמל� יד לׁשלח ּבקׁשּו אׁשר הּסף מּׁשמרי הּמל� סריסי ¤−¤©̈½©Æ¨¦¥´©¤½¤¦Ÿ§¥−©©®£¤³¦§Æ¦§´Ÿ¥§ׁשני

למרּדכי (ג)אחׁשורֹוׁש: ּוגדּוּלה יקר מה־ּנעׂשה הּמל� וּיאמר £©§¥«©´Ÿ¤©¤½¤©«©£º̈§¨¯§¨²§¨§¢©−
ּדבר: עּמֹו לא־נעׂשה מׁשרתיו הּמל� נערי וּיאמרּו »¨¨−¦¬¨£©Ÿ§¹©£¥³©¤Æ¤Æ§¨´§½̈Ÿ¸©®¤©על־זה 

ּבית־הּמל�(ד) לחצר ּבא והמן בחצר מי הּמל� Ÿ¤©¤−¤¦´¤¨¥®§¨¨´À̈©£©³¥©¤Æ¤Æ¬©וּיאמר
אׁשר־הכין  על־העץ את־מרּדכי לתלֹות לּמל� לאמר ¬¦¥¤£−¥¨©½©¢§¨»¤Ÿ©¤½¤¦§Æ´¥̈½´¦©החיצ ֹונה

וּיאמר (ה)לֹו: ּבחצר עמד המן הּנה אליו הּמל� נערי וּיאמרּו «©¸Ÿ§¹©£¥³©¤Æ¤Æ¥½̈¦¥¬¨¨−Ÿ¥´¤¨¥®©¬Ÿ¤
יבֹוא: ּבאיׁש(ו)הּמל� מה־לעׂשֹות הּמל� לֹו וּיאמר המן וּיבֹוא ©¤−¤¨«©¨»¨¨¼©³Ÿ¤Æ©¤½¤©©£¾¨¦¾

הּמל� יחּפץ למי ּבלּבֹו המן וּיאמר ּביקרֹו חפץ הּמל� ³Ÿ¤¨¨Æ§¦½§¦º©§¬Ÿ©¤²¤©®¨¦´¥¨¤−¤©¬¤£אׁשר
מּמּני: יֹותר יקר אׁשר (ז)לעׂשֹות איׁש אל ־הּמל� המן וּיאמר ©£¬§¨−¥¬¦¤«¦©¬Ÿ¤¨¨−¤©¤®¤¦¾£¤¬

ּביקרֹו: חפץ לבׁש־ּבֹו(ח)הּמל� אׁשר מלכּות לבּוׁש יביאּו ©¤−¤¨¥¬¦¨«¨¦ÆÆ§´©§½£¤¬¨«©−
מלכּות  ּכתר נּתן ואׁשר הּמל� עליו רכב אׁשר וסּוס −§©¤¬À£¤̧¨©³¨¨Æ©¤½¤©£¤¬¦©²¤§¤®¤©הּמל�

הּמל�(ט)ּבראׁשֹו: מּׂשרי על־יד־איׁש והּסּוס הּלבּוׁש ונתֹון §Ÿ«§¨¸©§¹§©À©©¦º¦¨¥³©¤Æ¤Æ
ּביקרֹו חפץ הּמל� אׁשר את־האיׁש והלּביׁשּו ®¨»¦´¥¨¤−¤©¬¤£½¦¨¤ÆÆ¦§¦§½¦§§©»©הּפרּתמים
יעׂשה  ּככה לפניו וקראּו העיר ּברחֹוב על־הּסּוס ´¤¨¥¨ª³©©Æ¦§´¨¦½§¨§´§¨½̈¨µ¦§¦§והרּכיבהּו

ּביקרֹו: חפץ הּמל� אׁשר מהר (י)לאיׁש להמן הּמל� וּיאמר ¨¦½£¤¬©¤−¤¨¥¬¦¨«©¸Ÿ¤©¤¹¤§¨À̈©Â¥
למרּדכי  ועׂשה־כן ּדּברּת ּכאׁשר ואת־הּסּוס את־הּלבּוׁש ´©¢§¨§Æ©£¤´¦©½§¨©«£¥¥Æ©¤§³§©¤´©קח

פרק ו
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אׁשר  מּכל ּדבר אל־ּתּפל הּמל� ּבׁשער הּיֹוׁשב ¬¤£Ÿ−¦̈½¨´¥©©¤®¤©©´©§−¥©½¦§©הּיהּודי
את־(יא):לו)ּדּברּת וּילּבׁש ואת־הּסּוס את־הּלבּוׁש המן וּיּקח ¦©«§¨©¦©³¨¨Æ¤©§´§¤©½©©§¥−¤«

לאיׁש יעׂשה ּככה לפניו וּיקרא העיר ּברחֹוב וּירּכיבהּו ½¦¨´¤¨¥¨ÆÆ¦§´¨¦½©¦§¨´§¨½̈¨µ¥¦§©©®¨¢§̈מרּדכי
ּביקרֹו: חפץ ה ּמל� הּמל�(יב)אׁשר אל־ׁשער מרּדכי וּיׁשב £¤¬©¤−¤¨¥¬¦¨«©¨¬¨¨§¢©−¤©´©©¤®¤

ראׁש: וחפּוי אבל אל־ּביתֹו נדחף לזרׁש(יג)והמן המן ויסּפר §¨¨Æ¦§©´¤¥½¨¥−©£¬«Ÿ©§©¥̧¨¹̈§¤³¤
וזרׁש חכמיו לֹו וּיאמרּו קרה ּו ּכל־אׁשר את ּולכל־אהביו ́¤¤§Æ§¨´Ÿ£½̈¥−¨£¤´¨¨®©ÂŸ§Á¸£¨¹̈§¦אׁשּתֹו
לפניו  לנּפל החּלֹות אׁשר מרּדכי הּיהּודים מּזרע אם À¦´¦¤©́©§¦¿¨§¢©º£¤Á©¦¸¨¦§³Ÿ§¨¨Æ§¦אׁשּתֹו

לפניו: ּתּפֹול ּכי־נפֹול לֹו עּמֹו(יד)לא־תּוכל מדּברים עֹודם Ÿ©´½¦«¨¬¦−§¨¨«¨Æ§©§¦´¦½
אל־הּמׁשּתה  את־המן להביא וּיבהלּו הּגיעּו הּמל� −¤§¦©¤̈½¨¤´¦¨§ÆÆ¦§©©®¦¦¤−¤©¬¥¦¨§וסריסי

אסּתר: »¥§¤¬¨§¨¤£אׁשר־עׂשתה

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

הלּ בוּ ׁש לו. את קח מהר להמן הּמ ל� ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַויּ אמר

למרדּ כי  כן ועשׂ ה דּ בּ רּת  כּ אׁש ר הּס וּ ס ◌ַ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְואת

דּ בּ רּת . אׁש ר מכּ ל דּ בר ּת ּפ ל אל ויׁש היּ הוּ די... ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

דּ אמר  אחׁש ורוֹ ׁש . דּ ברי כּ פילוּ ת בּ האי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלעיּ ן

מכּ ל  דּ בר ּת ּפ ל אל וׁש וּ ב דּ בּ רּת , כּ אׁש ר ֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלהמן

מגלּ ה בּ גּ מרא ועיּ ן דּ בּ רּת , ע"א)אׁש ר טז ,(דף ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ ּמ הרׁש "א ׁש ם ועיּ ן בּ זה �דּ רׁש וּ  .(בח"א)מה ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

להוֹ סיף, בס"ד לי �כּ תב והנּ ראה מה לפי ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

לעיל ט)רׁש "י "ונתוֹ ן (פסוק הּפ סוּ ק על , ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ואת  לׁש וֹ נוֹ : וזה איׁש " יד על והּס וּ ס ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַהלּ בוּ ׁש 

על  רעה מל� ׁש ל עינוֹ  ׁש ראה הזכּ יר, ֹלא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ תר

כּ אן  עד אדם בּ ראׁש  הכּ תר ׁש יּ ּת נוּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר

המן אמר ׁש בּ ּת חלּ ה הרי ח)לׁש וֹ נוֹ . (פסוק ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

וּ לאחר  בּ ראׁש וֹ ", מלכוּ ת כּ תר נּת ן ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ"ואׁש ר

לכּ תר, הׁש מיט רעה הּמ ל� ׁש ל ׁש עינוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ראה

את  קח "מהר אחׁש ורוֹ ׁש : לוֹ  �אמר מה ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְוזה

כן  ועשׂ ה דּ בּ רּת , כּ אׁש ר הּס וּ ס ואת ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַהלּ בוּ ׁש 

ׁש ראית  ׁש לּ אחר הכּ תר, את וגם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ְלמרדּ כי".

ּת שׂ ים  אוֹ תוֹ  גּ ם לאמרוֹ , חזרּת  ֹלא עיני ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש רעה

- דּ בּ רּת " אׁש ר מכּ ל דּ בר ּת ּפ ל "אל וזהוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְלוֹ ,

לכּ תר. גּ ם ׁש רצית ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה

ׁש לּ בׁש ונראה  הגּ מרא מדּ ברי גּ ם לדקדּ ק ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

בּ מגלּ ה דּ אמרינן כּ תר, טז מרדּ כי (דף ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לוֹ ע"א) אמר הּמ ל� צוּ וּ י לקיּ ם המן דּ כׁש הגּ יע ,ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

סוּ סא  האי וּ רכב מאני הני לבׁש  קוּ ם ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְלמרדּ כי:

עד  יכילנא לא לּה : אמר מלכּ א, ל� ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְדּ בעי

ארח  דּ לאו למזיא, ואׁש קל בּ ני לבי ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ עילינא

עד  וכוּ ' הכי דּ מלכּ א בּ מאני לאׁש ּת ּמ וּ ׁש י ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַארעא

הדּ ר� ׁש אין להמן מרדּ כי ׁש אמר והינוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָכּ אן.

האר� בּ שׂ ערוֹ  כּ ׁש הוּ א הּמ ל� בּ בגדי ֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת ּמ ׁש 

הרי  הכּ תר לוֹ  נּת ן ֹלא אם והנּ ה התרחץ. ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש ֹּלא

סגּ י  כּ ן ואם בּ ראׁש וֹ , הּמ ל� בּ בגדי מׁש ּת ּמ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹלא

נּת ן  הכּ תר ׁש אף ודּ אי אלּ א לא, ותוּ  בּ רחיצא ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלוֹ 

לאׁש ּת ּמ וּ ׁש י  ארעא ארח דּ לא לוֹ  אמר וּ להכי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלוֹ 

זה  דּ אין ואבּ רא ׁש יּ סּת ּפ ר. עד דּ מלכּ א ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְבּ מאני

ׁש כּ ל  מרדּ כי דּ כוּ נת אפׁש ר מקוֹ ם דּ מכּ ל ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌�מכרח,

ארץ  דּ ר� זה אין מסּפ רים אינם ׁש �ערוֹ תיו ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶזה

דּ מכּ ל  הכּ תר, לֹלא אפלּ וּ  הּמ ל� בּ גדי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִללבּ ׁש 

עיּ וּ ן. וצרי� הדּ בר, מגנּ ה אכּ ּת י ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָמקוֹ ם
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ז  הּמלּכה:(א)פרק עם־אסּתר לׁשּתֹות והמן הּמל� »¨§©©¬¥§¤¦−§¦̈½¨§³Ÿ©¤Æ¤Æ¨©וּיבא
ּבמׁשּתה (ב) הּׁשני ּבּיֹום ּגם לאסּתר הּמל� ´¥§¦§Ÿ¤Á©¤̧¤§¤§¥¹©´©³©¥¦Æ©וּיאמר

ּומה־ּבּקׁשת� ל� ותּנתן הּמלּכה אסּתר מה־ּׁשאלת� ¥²¨¨©©®¨»¥´¨¦§−¨§©©¬¥§¥²¤¨¥§©¦½©©הּיין
ותעׂש: הּמלכּות וּתאמר (ג)עד־חצי הּמלּכה אסּתר וּתען ©£¦¬©©§−§¥¨«©©̧©¤§¥³©©§¨Æ©Ÿ©½

הּמל� �ּבעיני חן ּתּנתן־לי לז)אם־מצאתי טֹוב ואם־על־הּמל� ¦¨¨̧¦¥³§¥¤ÆÆ©¤Å¤§¦©©¤−¤®¦¨«¤¦³
ּבבּקׁשתי: ועּמי ּבׁשאלתי ועּמי (ד)נפׁשי אני נמּכרנּו ּכי ©§¦Æ¦§¥´¨¦½§©¦−§©¨¨¦«¦³¦§©Æ§Æ£¦´§©¦½

להר  ּולאּבד להׁשמיד נמּכרנּולח)ֹוג ולׁשפחֹות לעבדים ואּלּו §©§¦−©£´§©¥®§Â¦©£¨¦̧§¦§¨³¦§©Æ§Æ

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

חן לז. מצאתי אם וּת אמר הּמ לכּ ה אסּת ר ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַוּת ען

וגוֹ '. הּמ ל� דּ לעיל בּ עיני� לדקדּ ק יׁש  הנּ ה ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ח)מנּ ּה  פס' לאחׁש ורוֹ ׁש (פ"ה אסּת ר ּפ נתה , ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ֹלא  ׁש עשׂ תה הּמ ׁש ּת ה ׁש ל הראׁש וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַבּ יּ וֹ ם

א  נוֹ כח מצאתי בּ לׁש וֹ ן "אם ׁש ליׁש י, בּ גוּ ף לּ א ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌

כּ ׁש עשׂ תה  ה�ני בּ יּ וֹ ם כן ֹלא הּמ ל�", בּ עיני ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵחן

בּ עיני� חן מצאתי "אם אמרה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש ּת ה

נוֹ כח? בּ גוּ ף הינוּ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל�"

חז"ל ואׁש ר  אמרוּ  דּ הנּ ה בס"ד, בּ זה יראה ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌

גּ לּ תה  ה�ני היּ וֹ ם ׁש ל הּמ ׁש ּת ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ בׁש עת

הּמ לוּ כה  מגּ זע והיא ׁש אוּ ל מּמ ׁש ּפ חת ׁש היא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶלוֹ 

ה) פס' פירוש"י מלכים (ע"ע בּ ת כּ ׁש היא כּ ן  ואם ,ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

נוֹ כח, בּ גוּ ף הּמ ל� עם לדבּ ר בּ ודּ אי ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְראוּ יה

קדם  כן ֹלא עצמּה . בּ זכוּ ת מלכּ ה היא ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְדּ אף

הּמ ל� כּ בוֹ ד על ׁש מרה ועּמ ּה , מוֹ צאּה  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש גּ לּ תה

ׁש ליׁש י. בּ גוּ ף אליו ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָוּ פנתה

להרוֹ ג לח. להׁש מיד ועּמ י אני נמכּ רנוּ  ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִכּ י

היה וּ לאבּ ד. מכר דּ איזה לעיּ ן יׁש  הנּ ה ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ֹלא  הא נמכּ רנוּ ", "כּ י אסּת ר ׁש אמרה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ זה,

וּ כמוֹ  המן, מיּ ד הּמ עוֹ ת אחׁש ורוֹ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִקבּ ל

בּ וֹ  לעשׂ וֹ ת והעם ל� נתוּ ן "הכּ סף ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

בּ עיני�" יא)כּ ּט וֹ ב ג, כּ לל (אסתר הוי ולא , ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

נתינה? אלּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְמכירה

מאי ואׁש ר  ּפ י על בס"ד בּ זה לתרץ יראה ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌

הּמ גלּ ה על ׁש ני בּ תרגּ וּ ם ד,דּ כתיב (פרק ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

א) להׁש מיד פס' המן ׁש �לח האגּ רוֹ ת נסח ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֶאת

לׁש וֹ נוֹ  וזה וּ לאבּ ד, דּ מנּ י (בּ קצּ וּ ר)להרג אנּ וּ ן , ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ול�ניּ א  ואּמ יּ א עממא לכל דּ אחׁש ורוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמלכּ א

מהוֹ דעניא  יסגּ י. ׁש למיכוֹ ן ארעא בּ כל דירין ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִדּ י

ׁש מּה , והמן לותנא אתא חד דּ גברא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְלכוֹ ן

על  לי וחוּ י וּ קלילא. זעירא ׁש אילה מנּ י ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְוּ ׁש אל

ואמר  נימוֹ סיהוֹ ן. ועל מלּ יהוֹ ן ועל לי,יהוּ דאי ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌

ועּמ א  דּ כסּפ א מני רבבן ׁש ּת ין ית ל� אּת ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲאנא

מלכּ א  אנא כּ ען לקטוֹ ל. לי זבנית ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָהדין

עלי  ׁש פרית ודעּת י חדיתי סגּ י ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאחׁש ורוֹ ׁש 

עד  וכוּ ' לּה . זבּ נית ועּמ א מנּ ּה  נסיבית ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוכסּפ א

אחׁש ורוֹ ׁש  הּמ ל� מּמ נּ י [ּפ רוּ ׁש : לׁש וֹ נוֹ . ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָכּ אן

בּ כל  היּ וֹ ׁש בים והלּ ׁש וֹ נוֹ ת הגּ וֹ ים העּמ ים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלכל

בּ א  כּ י לכם יוּ דע ירבּ ה. ׁש לוֹ מכם ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַארצנוּ ,

מּמ נּ י  ויּ ׁש אל ׁש מוֹ , והמן אחד איׁש  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵאלינוּ 

על  היּ הוּ דים על לי ויּ גּ ד וּ בזוּ יה. קטנּ ה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְׁש אלה

ל� אּת ן אני לי, ואמר דּ תיהם. ועל ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִעניניהם

העם  את ואקנה כּ סף ׁש קל אלף מאוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵׁש ׁש 

שׂ מחּת י  מאד הּמ ל� אני ועּת ה לּט בח. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה

והעם  מּמ נּ וּ  לקחּת י והכּ סף עלי ייטב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְולבּ י

לן, הרי כּ אן]. עד וּ לטבחה להרג לוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָמכרּת י

אחׁש ורוֹ ׁש  ׁש ּמ כר מפרסם היה האגּ רוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌�◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ כל
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ס הּמל�: ּבנזק ׁשוה הּצר אין ּכי הּמל�(ה)החרׁשּתי וּיאמר ¤¡©½§¦¦´¥¬©¨²Ÿ¤−§¥¬¤©¤«¤©ŸÆ¤Æ©¤´¤
הּוא  ואי־זה זה הּוא מי הּמלּכה לאסּתר וּיאמר ½´¤»¥§Ÿ¤§¤§¥´©©§¨®¦´¬¤Æ−©½¥§©£אחׁשורֹוׁש

ּכן: לעׂשֹות לּבֹו ואֹויב (ו)אׁשר־מלאֹו צר איׁש אסּתר וּתאמר £¤§¨¬¦−©£¬¥«©´Ÿ¤¤§¥½¦ µ©´§¥½
הּזה  הרע והּמלּכה:לט)המן הּמל� מּלפני נבעת והּמל�(ז)והמן ¨¨¬¨¨−©¤®§¨¨´¦§©½¦¦§¥¬©¤−¤§©©§¨«§©¤¹¤

לבּקׁש עמד והמן הּביתן אל־ּגּנת הּיין מּמׁשּתה ּבחמתֹו Æ¦¦§¥´©©½¦¤¦©−©¦¨®§¨¨´¨©À§©¥³¨£©³̈קם
מאת  הרעה אליו ּכי־כלתה ראה ּכי הּמלּכה מאסּתר ¬¥¥−¨¨¨Æ¥«¤§¥´©©§½̈¦´¨½̈¦«¨§¨¬¥¨²§©©על־נפׁשֹו

והמן (ח)הּמל�: הּיין מׁשּתה אל־ּבית| הּביתן מּגּנת ׁשב והּמל� ©¤«¤§©¤¿¤¨Á¦¦©̧©¦¹̈¤¥´¦§¥´©©À¦§¨¨Æ

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

כּ י  לוֹ  אמרה כּ ן ועל בּ כסף להמן היּ הוּ דים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת

בּ זה  לפרׁש  יראה עוֹ ד ועּמ י. אני ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנמכּ רנוּ 

הכּ סף, לקח ֹלא ׁש אחׁש ורוֹ ׁש  אף דּ על ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְבס"ד,

לׁש חדוֹ  כּ רחוֹ  בּ על הכּ סף את לוֹ  זרק ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהמן

בּ תרגּ וּ ם  וכמבאר הזּ ה. בּ דּ בר בּ עדוֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוׁש יּ סיּ ע

הּמ גלּ ה על יז)ׁש ני פסוק ד אסּת ר (פרק בּ תפלּ ת ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

המן  רמא לׁש וֹ נוֹ , וזה לאחׁש ורוֹ ׁש  הכּ נסּה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹקדם

אלפין  בּ עשׂ ר יתנא למזבּ ן למלכּ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַכּ סּפ א

לפני  הכּ סף את המן זרק [ּפ רוּ ׁש : דּ כסף ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַכּ כּ רין

כּ כּ רי  אלפים בּ עשׂ רת אוֹ תנוּ  לקחת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל�

כּ אן  היה כּ י נמכּ רנוּ " "כּ י אמרה כּ ן ועל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶכסף].

מעוֹ ת. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְקניּ ת

חזינן והנּ ה  מנּ ּה  דּ לעיל אע'ירה. אבוֹ א ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

המן  דּ אמר ּת רגּ ם ׁש ני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְדּ הּת רגּ וּ ם

ׁש קל  אלף מאוֹ ת ׁש ׁש  לוֹ  ׁש יּ ּת ן  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַלאחׁש ורוֹ ׁש 

וכן  האחרוֹ ן וּ בּמ דרׁש  היּ הוּ דים, בּ עד ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶכּ סף

אסּת ר ט)בּ מגלּ ת פס' ג ׁש נּ תן (פרק מבאר, ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

וּ בפׁש יטוּ ת  ׁש ם. עיּ ן כּ סף כּ כּ ר אלפים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲעשׂ רת

בּ בבא  חז"ל אמרוּ  כּ בר דּ הא מידי קׁש יא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלא

ע"א)מציעא פז הרבּ ה (דף אוֹ מרים דּ רׁש עים , ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

המן  אף זה ועל עוֹ שׂ ים אינם מעט ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

מעט. ׁש נּ תן אף על הכּ סף סכוּ ם והגדּ יל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהפריז

בּ מגלּ הוהנּ ה  ודחי הּת וֹ ספוֹ ת ד"ה ע"א טז (דף ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

כספא) ככרי אלפי לׁש וֹ נם,עשרה וזה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָכּ תבוּ 

חצי  עוֹ לין כּ סף כּ כּ ר אלפי ׁש עשׂ רה ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י

מאוֹ ת  ׁש ׁש  ׁש היוּ  מיּ שׂ ראל אחד לכל ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש קל

ׁש יּ ּת ן  ואמר מּמ צרים, כּ ׁש יּ צאוּ  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶאלף

לׁש וֹ נם. כּ אן עד ּפ דיוֹ נם. כּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַלאחׁש ורוֹ ׁש 

ׁש ם ה)וּ בבּ "ח בּ זה (אות החׁש בּ וֹ ן את עשׂ ה , ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

מאוֹ ת  דּ ׁש ׁש  ׁש ּפ יר אתי וּ מהׁש ּת א ׁש ם. ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַעיּ ן

ידוּ ע  [וּ כבר אלפים כּ עשׂ רת עוֹ לים כּ סף ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש קל

בּ תרא בּ בא עיּ ן הוּ א כּ פוּ ל הּק דׁש  (דף דּ ׁש קל ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ע"ב) ׁש קל צ מאוֹ ת ׁש ׁש  לּת ן המן  הצר� וּ להכי ,ְ◌ָ◌ִ◌�◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

ודו"ק]. חצאין וֹלא ׁש למים ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶכּ סף

הזּ ה".לט. הרע ישׂ ראל "המן עם היוּ  אלּ וּ  ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מרדּ כי  ׁש ל ה דּ וֹ ר בּ אוֹ תוֹ  עוֹ ד ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִזוֹ כים,

והיינוּ  עמלק זרע כּ ל מתכּ לּ ה היה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְואסּת ר

כּ ל  ׁש יּ תכּ לּ ה אסּת ר, רצוֹ ן היה וזה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנגאלים.

"מי  אחׁש ורוֹ ׁש  כּ ׁש �אלּה  ולכן  עמלק, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶזרע

לעשׂ וֹ ת  לבּ וֹ  מלאוֹ  אׁש ר הוּ א זה ואי זה ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶהוּ א
הזּ ה". הרע המן ואוֹ יב צר "איׁש  ענתה: ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵכּ ן"

עוֹ לים  ה'זּ ה" ה'רע "ה'מן ּת בוֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְוראׁש י

עמלק כּ מנין קטנּ ה ׁש כּ וּ נתּה (15)בּ גימטריּ א , ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

עמלק. ׁש רׁש  כּ ל לכלּ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
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על־הּמּטה  לכּבֹוׁשמ)נפל הגם הּמל� וּיאמר עליה אסּתר אׁשר Ÿ¥½©©¦¨Æ£¤´¤§¥´¨¤½¨©´Ÿ¤©¤½¤£Â©¦§¯
המן  ּופני הּמל� מּפי יצא הּדבר ּבּבית עּמי −¨¨¬¥§¤½¤©´¦¦À̈¨¨Æ¨©¦®¨©−¦¦²¨§©©¤את־הּמלּכה 

סמא)חפּו הּמל�(ט): לפני מן־הּסריסים אחד חרבֹונה וּיאמר ¨«©´Ÿ¤©Â§¨¤¨̧¦©¨¦¦¹¦§¥´©¤À¤
ּדּבר־טֹוב  אׁשר למרּדכי המן אׁשר־עׂשה הּנה־העץ ´¤¦¯¤£º©¢§¨»§̈‚¨¶¨¨¤£´¥¨¥¦´©ּגם
הּמל� וּיאמר אּמה חמּׁשים ּגבּה המן ּבבית עמד ¤−¤©¤À¤Ÿ¥Æ§¥´¨½̈¨−Ÿ©£¦¦´©¨®©¬Ÿ¤©©על־הּמל �

עליו: למרּדכי (י)ּתלהּו אׁשר־הכין על ־העץ את־המן וּיתלּו §ª¬¨¨«©¦§Æ¤¨½̈©¨¥−£¤¥¦´§¨§¢¨®
פ  ׁשככה: הּמל� ¨»¨¨¤−¤©¬©£©וחמת

ח  לאסּתר (א)פרק אחׁשורֹוׁש הּמל� נתן ההּוא ´¥§¤§À¨©º©¤³¤£©§¥Æ©´©ּבּיֹום
צרר המן את־ּבית הּיהּודים היהודיים הּמלּכה ©©§½̈¤¥¬¨¨−Ÿ¥´©§¦®

הּוא־לּה: מה אסּתר ּכי־הּגידה הּמל� לפני ּבא וּיסר (ב)ּומרּדכי ¨§¢©À¨µ¦§¥´©¤½¤¦«¦¦¬¨¤§¥−©¬¨«©¨̧©

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

מאסּת ר מ. נפׁש וֹ  על לבּק ׁש  עמד ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוהמן

הּמ ּט ה. על נפל והמן וּ בגּ מרא הּמ לכּ ה... ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ע"א)מגלּ ה טז והּפ ילוֹ (דף מלא� דּ בא איתא, ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

דּ מלּ בד  בּ זה, לפרׁש  ויראה ׁש ם. עיּ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָעליה

על  המן להּפ יל הקב"ה כּ ן ׁש עשׂ ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַהּס בּ ה

וּ כמוֹ  אחׁש ורוֹ ׁש , חמת להעלוֹ ת הּמ לכּ ה ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶאסּת ר

בּ בּ ית", עּמ י הּמ לכּ ה את לכבּ וֹ ׁש  "הגם  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר

ּת ׁש עה עשׂ ה ֹלא הּמ לכּ ה ׁש אסּת ר כּ די כּ ן ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

עמלק. מזּ רע ׁש היה רׁש ע אוֹ תוֹ  ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלתחנוּ ניו

ׁש יּ וֹ דע  הינוּ  לק", – "עם הוּ א דּ עמלק ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוידוּ ע

ׁש אוּ ל  ׁש �גה וּ כמוֹ  וּ להתחנּ ף, כּ כּ לב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְללּק ק

הקב"ה  עשׂ ה כּ ן על אגג. את ׁש הׁש איר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ זה

ּת ׁש עה  ֹלא הגּ דוֹ לה וּ בבהלתּה  עליה המן ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֶׁש יּ ּפ ל

ֹלא  המן ׁש אפלּ וּ  דּ אפׁש ר ועוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלתחנוּ ניו.

הּמ לא�, הּפ ילוֹ  דּ מיּ ד נפׁש וֹ  על לבּק ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהסּפ יק

והינוּ  נפׁש וֹ  על לבּק ׁש  עמד והמן ׁש כּ תוּ ב ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 

עשׂ ה  וזאת בּ פעל, בּ ּק ׁש  וֹלא עמד ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש רק

כּ לל, עליו אסּת ר ּת חוּ ס ׁש ֹּלא כּ די ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְהקב"ה

ודו"ק. ׁש כּ תבנוּ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 

חפוּ .מא. המן עוֹ בדיה וּ פני חזוֹ ן בּ ספר הנּ ה ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יוֹ סף  הגר"ע לציּ וֹ ן הראׁש וֹ ן למרן ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִּפ וּ רים

הּמ גלּ ה על בּ פרוּ ׁש וֹ  שכא)זצ"ל עמ' זהב (עטרת ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

היה  וּ מדי ּפ רס בּ מלכוּ ת והחק ׁש הנּ הל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָכּ תב,

הּמ ל� עבדי היוּ  עליו כּ וֹ עס ׁש הּמ ל� ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם

כּ אן  ואף הּמ ל�. יראהוּ  לבל ּפ ניו מיּ ד ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְמכּס ים

"וּ פני  הּפ סוּ ק ׁש אמר [וזהוּ  המן ׁש ל ּפ ניו ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌�כּ ּס וּ 

הנּ הל  כּ פי וכּס וּ י] חּפ וּ י מלּ ׁש וֹ ן חפוּ " ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהמן

וגדר  חרלּ ים פניו "כּ ּס וּ  ׁש נּ אמר וּ כמוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌�◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְוהחק.

נהרסה" לא)אבניו כד , דּ בריו.(משלי כּ אן עד . ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

דּ אוֹ תוֹ  בּ זה, עוֹ ד לבאר דּ עּת י לעניּ וּ ת ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהנּ ראה

בּ דברי  טמוּ ן וּ מדי ּפ רס בּ מלכוּ ת ׁש היה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַהנּ הל

צדּ יקים הכעס)האוֹ רחוֹ ת שער ׁש כּ תב (סוף , ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ה�תיקה  לׁש וֹ נוֹ , וזה הכּ עס. מן להנּ צל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵעצוֹ ת

אדם  ׁש ל בּ פניו יראה ֹלא וגם הכּ עס... ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמבּט לת

ּפ נים  ראיּ ת בּ ֹלא עּמ וֹ  ידבּ ר אלּ א עליו, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש כּ וֹ עס

הרי  לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד מלּ בּ וֹ  הכּ עס יבריח ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואז

וּ מדי  ּפ רס בּ מלכוּ ת מּק דם �נּ הגוּ  דּ מה ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָלן

זאת  הּמ ל�, עליו ׁש כּ וֹ עס האדם ּפ ני ֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלכּס וֹ ת
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וּתׂשם  למרּדכי וּיּתנּה מהמן העביר אׁשר את־טּבעּתֹו ¤¯¨©®¨¢§¨§−¨§¦»©̈½¨»¥À£¤³¤«¡¦Æ§©©¤¹¤¤©הּמל�
פ המן: על־ּבית את־מרּדכי וּתדּבר (ג)אסּתר אסּתר וּתֹוסף ¤§¥²¤«¨§¢©−©¥¬¨¨«©´¤¤§¥À©§©¥Æ

להעביר  וּתתחּנן־לֹו וּתבּך רגליו לפני וּתּפל הּמל� Ÿ¦§¥´©§¨®©¥´§§©¦§©¤À§©«£¦Æ−¦©¤½¤©´¥§¦לפני
האגגי  המן על־מב)את־רעת חׁשב אׁשר מחׁשבּתֹו ואת ¤¨©Æ¨¨´¨«£¨¦½§¥Æ©«£©§½£¤¬¨©−©

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

ׁש כּ תב  וּ כמוֹ  הּמ ל�. חמת להרגּ יע כּ די ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָעשׂ וּ 

צדּ יקים. בּ אוֹ רחוֹ ת זוֹ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵעצה

וּת ּפ ל מב. הּמ ל� לפני וּת דבּ ר אסּת ר ֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַוּת וֹ סף

המן  רעת את להעביר רגליו... ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

וגוֹ '. ונתלה האגגי דּ מאחר לתמּה  יׁש  והנּ ה ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

העץ"המן  על המן את "ויּ תלוּ  בּ ּפ סוּ ק כּ מבאר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

י) , ז להתבּ ּט ל (אסתר צריכה הגּ זרה היתה ,ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ּת ענית בּ גּ מרא אמרינן ע"א)דּ הא כט דּ אם (דף , ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הגּ זרה  הּמ לכוּ ת מגּ דוֹ לי אחד וּ מת גּ זרה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָגּ זרוּ 

מגלּ ה בּ גּ מרא רׁש "י הביא וכן (דף מתבּ ּט לת, ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בנ"א) והיא הוא שיהרג ד"ה ע"א ואם טו ׁש ם. עיּ ן ,ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

וּ להתחנּ ן  לבכּ וֹ ת אסּת ר הצרכה אּמ אי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌�◌ַ◌ַ◌ֵכּ ן

הא  האגגי, המן רעת את להעביר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַלּמ ל�

לוֹ מר  ואין מּמ ילא. לבּ טל הגּ זרה היתה ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְצריכה

אוֹ  וּ פרס מדי בּ מלכוּ ת היתה ֹלא זוֹ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ גזרה

ּפ רׁש  דּ כבר דּ ינא, מהאי אסּת ר ידעה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא

בּ מגלּ ה בּ מה (שם)רׁש "י כּ וּ נתּה  היתה דּ זוֹ  , ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

מה  ידוּ ע דּ כבר ועוֹ ד לּס עוּ דה. להמן ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ�הזמינה

להמן  אסּת ר הזמנת בּ טעם הגּ ר"א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ�ּפ רׁש 

ּפ וּ רים  עוֹ בדיה בּ חזוֹ ן ספר עלי והוּ בא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַבּ ּס עוּ דה

זצ"ל לציּ וֹ ן הראׁש וֹ ן המגילה למרן על (בפירוש ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

שג) בּ פסחיםעמ' חז"ל אמרוּ  דּ כבר קיא , (דף ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

א�ה ע"א) ׁש ניהם בּ ין ׁש עברה אנׁש ים ׁש ני ,ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

אחד  הוֹ רגת היא וס ּת ּה  ימי בּ תחלּ ת אם – ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִנדּ ה

עוֹ שׂ ה  מריבה נדּ תּה  ימי בּ סוֹ ף ואם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם

בּ מגלּ ה חז"ל אמרוּ  והנּ ה, טו בּ יניהם. (דף ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מאד ע"א) הּמ לכּ ה וּת תחלחל הּפ סוּ ק בּ פרוּ ׁש  ,ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ

ד) ד, דּ עּת ּה (אסתר על עלה ולכן נדּ ה. ׁש ּפ רסה ,ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

וּ מכּ יון  בּ יחד, והמן אחׁש ורוֹ ׁש  את ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהזמין

מהם. אחד יהרג נדּ תּה  ימי בּ תחלּ ת ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא

בּ תענית ע"א)ואיתא כט גּ זרה (דף גּ זרוּ  ׁש אם , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

מתבּ ּט לת. הגּ זרה הּמ לכוּ ת מגּ דוֹ לי אחד ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵוּ מת

ׁש אם  דּ ינא להאי ׁש יּ דעה הרי דּ בריו. כּ אן ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַעד

הגּ זרה. מתבּ ּט לת הּמ ל� מ�רי אחד ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵמת

גּ ם ועוֹ ד  היה דּ ינא דּ האי ראיה להביא יׁש  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ׁש היוּ  ׁש �מעּת י וּ מדי, ּפ רס ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ מדינוֹ ת

אּמ אי  זצ"ל מגּ וּ ר האדמוֹ "ר בּ ׁש ם ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמקׁש ים

הכּ בוֹ ד  כּ ל את לעשׂ וֹ ת המן ׁש נּ צטוּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחר

ֹלא  וכוּ ',' הּס וּ ס על להרכּ יבוֹ  למרדּ כי, ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה

וּ מה  דּ י בּ לי עד היה בּ זיוֹ נוֹ  הרי נפׁש וֹ , ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִאבּ ד

הזּ מן? בּ אוֹ תוֹ  רׁש ע לאוֹ תוֹ  ׁש וים חיּ יו ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָהיוּ 

גּ מרא  האי לפי זצ"ל, האדמוֹ "ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵוּ באר

אחד (שם)דּ תענית וּ מת גּ זרה גּ זרוּ  דּ אם , ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

ידע  ׁש המן מתבּ ּט לת, הגּ זרה הּמ לכוּ ת ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמגּ דוֹ לי

ׁש גּ זר  הגּ זרה ּת תבּ ּט ל לדעת עצמוֹ  יאבּ ד ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש אם

על  אוֹ תוֹ  העבירה וה�נאה היּ הוּ דים ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַעל

והעּק ר  הנּ וֹ רא הבּ זּ יוֹ ן על וּ להתגּ בּ ר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַדּ עּת וֹ 

גּ זרתוֹ . ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת תקיּ ם

דּ ודוחזיתי  אהבת הרב בּ זה עמד (דרוש דּ כבר ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ע"ד) מא דף זכור לשבת מרן ה והביאוֹ  ,ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌

בּ חזוֹ ן  זצ"ל יוֹ סף הגר"ע לציּ וֹ ן ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן

ּפ וּ רים שכו)עוֹ בדיה עמ' המגילה על ,(בפירוש ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

לפני  אסּת ר �התחנּ נה מה דּ בריו, ּת רף ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְוזה

ׁש גּ זר  הגּ זרה הינוּ  המן גּ זרת להעביר ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל�

המן  ׁש ל הגּ זרה עּק ר אבל ישׂ ראל, דּ ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלאבּ ד
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וּתקם (ד):מג)הּיהּודים  הּזהב ׁשרבט את לאסּתר הּמל� ו ּיֹוׁשט ©§¦«©³¤©¤Æ¤Æ§¤§¥½¥−©§¦´©¨¨®©¨´¨
הּמל�: לפני וּתעמד טֹוב (ה)אסּתר אם־על־הּמל� וּתאמר ¤§¥½©«©£−Ÿ¦§¥¬©¤«¤©ÂŸ¤¦©©¤̧¤¹

אני  וטֹובה הּמל� לפני הּדבר וכׁשר לפניו חן −¦£¬¨§¤½¤©´¥§¦À̈§¨¥³©¨¨Æ¨§´¥¦¯¨¨¦§ואם־מצאתי
ּבן־הּמדתא  המן מחׁשבת את־הּספרים להׁשיב יּכתב º§¨¦´¤©§¨¦À©£¤¹¤¨¨³¤«©§¨Æ¨Æ¥¨¦®¨¥§ּבעיניו
ּבכל־מדינֹות  אׁשר את־הּיהּודים לאּבד ּכתב אׁשר ¬¦§¨§−¤£½¦§©¤À§©¥Æ©¨´¤£½¦¨£̈האגגי

את־עּמי (ו)הּמל�: אׁשר־ימצא ּברעה וראיתי אּוכל איככה ּכי ©¤«¤¦Â¥¨¨³©Æ§«¨¦½¦¨¨¨−£¤¦§¨´¤©¦®
ס מֹולדּתי: ּבאבדן וראיתי אּוכל הּמל�(ז)ואיככה וּיאמר §¥«¨¨³©Æ§«¨¦½¦§¨§©−©§¦«©¸Ÿ¤©¤³¤

בית־המן  הּנה הּיהּודי ּולמרּדכי הּמלּכה לאסּתר ŸÆ§¤§¥´©©§½̈«§¨§¢©−©§¦®¦¥̧¥¨¹̈¥§©£אחׁשורׁש
לאסּתר  ידֹומד)נתּתי אׁשר־ׁשלח על על־העץ ּתלּו ואתֹו ¨©´¦§¤§¥À§ŸÆ¨´©¨¥½©²£¤¨©¬¨−

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

ּת ליּ תוֹ  בּ עת בּ טלה כּ בר וּ לאבּ ד להרג ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש מיד

לתמּה  יׁש  ׁש אכּ ּת י אלּ א ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' המן ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל

להׁש מיד  ׁש ל המן דּ גזרת הא לּה  מנא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְמעט

דּ ת  לאבּ ד והגּ זרה התבּ ּט לה וּ לאבּ ד ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַלהרג

דּ לפי  ועוֹ ד אּפ כא, דּ למא בּ תקּפ ּה , עדין  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

גּ זרוּ  ׁש אם וּ מדי ּפ רס חּק י דּ היוּ  נפיק ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌�◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְדּ בריו

רק  מתבּ ּט לת הּמ לוּ כה מ�רי אחד וּ מת ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְגּ זרה

ׁש ּמ ת  אחד שׂ ר כּ ל על והינוּ  אחת ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְגּ זרה

ב' כּ ׁש גּ זרוּ  וּ מהׁש ּת א אחת, גּ זרה ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתבּ ּט לת

בּ יחד ישׂ ראל גּ זרוֹ ת עם על גּ ם גּ זר דּ המן הכא (כּ י ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ישׂ ראל) דּ ת על ויׁש וגם יבּט לוּ ? גּ זרה לאיזוֹ  , ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

◌ֵ◌ַ◌ְלעיּ ן.

המן מג. רעת את להעביר לוֹ  וּת תחנּ ן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַוּת בךּ 

על  חׁש ב אׁש ר מחׁש בּת וֹ  ואת ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאגגי

מאמר היּ הוּ דים. בּ כפילוּ ת לעיּ ן יׁש  הנּ ה ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

ואת  המן רעת את "להעביר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּמ גלּ ה,

מחׁש בּת וֹ ? הינוּ  רעתוֹ  דּ הינוּ  ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַמחׁש בּת וֹ "

בּ לבד והנּ ראה, זוֹ  ׁש ֹּלא רצתה דּ אסּת ר ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

אלּ א  הׁש ּת א הגּ זרה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת תבּ ּט ל

וׁש ֹּלא  לגמרי, אחׁש ורוֹ ׁש  ׁש ל מדּ עּת וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש ּת צא

ואת  עוֹ ד אמרה וּ להכי זמן, לאחר אף ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַּת חזר

ודו"ק. היּ הוּ דים על חׁש ב אׁש ר ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַמחׁש בּת וֹ 

לקּמ ן  רׁש "י �כּ תב מה לפי היטב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌�◌ְוּ מדקדּ ק

ז) וזה (פס' המן" בית "הנּ ה הּפ סוּ ק על ,ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

בּ כם  חפץ ׁש אני רוֹ אים הכּ ל וּ מעּת ה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְלׁש וֹ נוֹ ,

מּמ חׁש בת  אף אחׁש ורוֹ ׁש  בּ וֹ  ׁש חזר והינוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְוכוּ '

אסּת ר. ׁש ל לדעּת ּה  דּ עּת וֹ  והתבּ ּט לה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהמן

הּמ לכּ ה מד. לאסּת ר אחׁש ורׁש  הּמ ל� ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַויּ אמר

נתּת י  המן בית הנּ ה היּ הוּ די ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ְוּ למרדּ כי

היה לאסּת ר. אחׁש ורוֹ ׁש  ׁש הרי להעיר יׁש  והנּ ה ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

בית  הנּ ה לוֹ מר לוֹ  היה כּ ן ואם עּמ הן ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְמדבּ ר

לאסּת ר? ּפ רׁש  ולּמ ה ל�, נתּת י ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהמן

דּ ידע ואׁש ר  ההלצה, דּ ר� על בּ זה יראה ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

מּק דם. בּ עלּה  היה ׁש ּמ רדּ כי ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאחׁש ורוֹ ׁש 

בּ מגלּ ה חז"ל ׁש אמרוּ  ע"א)וּ כמוֹ  יג ,(דף ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לבת" לוֹ  מרדּ כי לקחּה  ואּמ ּה  אביה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ"וּ במוֹ ת

ז) ב, [הינוּ (אסתר לבית. אלּ א לבת ּת קרי אל ,ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌

בּ ׁש בּ ת וכדאיתא ע"ב)לא�ה קיח דּ אמר (דף , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

אׁש ּת י  לאׁש ּת י קראתי ֹלא מעוֹ לם יוֹ סי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י

וּ כבר  הבּ ית]. עקרת ׁש היא בּ יתי, לאׁש ּת י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
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אסתר

ּכתבּו(ח)ּבּיהּודים:ביהודיים  ּבעיניכם ואּתם ּכּטֹוב על־הּיהּודים ©§¦«§Â©¤¦§¸©©§¦¹©³§¥«¥¤Æ
אׁשר־נכּתב  ּכי־כתב הּמל� ּבטּבעת וחתמּו הּמל� ´¨§¦¤£º̈§»¦¤®¤©©´©©§−§¦§¤½¤©´¥§ּבׁשם

להׁשיב: אין הּמל� ּבטּבעת ונחּתֹום וּיּקראּו(ט)ּבׁשם־הּמל� §¥©¤À¤§©§²§©©¬©©¤−¤¥¬§¨¦«©¦¨§´
סיון  הּוא־חדׁש הּׁשליׁשי ּבחדׁש ּבעת־ההיא Ÿ§¥«©¤´¤¨«¥©Â¦©¸Ÿ¤©§¦¦¹´Ÿ¤¦À̈ספרי־הּמל �
אל־ מרּדכי ּככל־אׁשר־צּוה וּיּכתב ּבֹו ועׂשרים ¤´©¢§¨´¨¦¤£¨»§´¥¨¦©¼«¦§¤§´¨§¦ּבׁשלֹוׁשה
אׁשר| הּמדינ ֹות ו ׂשרי האחׁשּדרּפנים־והּפחֹות ואל ´Á§¨¥̧©§¦¹£¤©©§»¦§§©§©£¨´¤§¿¦§©הּיהּודים
ּומדינה  מדינה מדינה ּומאה ועׂשרים ׁשבע ועד־ּכּוׁש Ÿ§©À¤´©§¤§¦³¥¨Æ§¦½̈§¦¨³§¦¨Æ´¥מהּדּו
וכלׁשֹונם: ּככתבם ואל־הּיהּודים ּכלׁשנֹו ועם ועם »¨§¦§−¨¨§¦½¦§©̧¤§®Ÿ§¦−¨¨¬©§̈½¨§¦ּככתבּה

וּיׁשלח (י) הּמל� ּבטּבעת וּיחּתם אחׁשורׁש ה ּמל� ּבׁשם ´©§¦©¤®¤©©´©©§ÀŸ§¥Æ©¤´¤£©§¥½Ÿ©©§−Ÿ§¦©וּיכּתב
ּבני  האחׁשּתרנים הרכׁש רכבי ּבּסּוסים הרצים ּביד ¬¥§½¦¨§§©£»¨Á¨¨¦̧©¦¹Ÿ§¥³¨¤Æ¤Æ©§¿¦¨§ספרים

ּבכל־עיר־ועיר (יא)הרּמכים: אׁשר לּיהּודים| הּמל� נתן אׁשר ¨«©¨¦«£¤Á¨©̧©¤¹¤©§¦´£¤´§¨¦¨¦À
את־ּכל־חיל  ּולאּבד ולהרג להׁשמיד על־נפׁשם ולעמד ̧¥¨Ÿ©©§¨¼§©§¦Á§©£¸Ÿ§©¥¹¤´£©§«¥¨¦§להּקהל

לבֹוז: ּוׁשללם ונׁשים טף אתם הּצרים ּומדינה ּביֹום (יב)עם ©¯§¦¨²©¨¦¬Ÿ¨−©´§¨¦®§¨¨−¨«§´
לחדׁש עׂשר ּבׁשלֹוׁשה אחׁשורֹוׁש הּמל� ּבכל־מדינֹות ¤Ÿ¬§²¨¨¬¨§¦®¥§©£¤´¤©−¦§¨§̈½¤אחד

אדר: הּוא־חדׁש ּדת (יג)ׁשנים־עׂשר להּנתן הּכתב ּפתׁשגן §¥¨¨−¬Ÿ¤£¨«©§¤´¤©§À̈§¦¨³¥«¨Æ
ולהיֹות לכל־העּמים ּגלּוי ּומדינה הּיהּודים היהודיים ּבכל־מדינה §¨§¦¨´§¦½̈¨−§¨¨©¦®§¦§¸©§¦³

מאיביהם:עתודים  להּנקם הּזה לּיֹום רכבי (יד)עתידים הרצים £¦¦Æ©´©¤½§¦¨¥−¥Ÿ§¥¤«¨¨¦ºŸ§¥³
הּמל� ּבדבר ּודחּופים מבהלים יצאּו האחׁשּתרנים ¤®¤©´©§¦−¦§¬¦¨Æ¤Æ¨«£©§§¨¦½¨«§²§Ÿ¤̈הרכׁש

ה  ּבׁשּוׁשן נּתנה פוהּדת הּמל�(טו)ּבירה: מּלפני יצא| ּומרּדכי §©¨¬¦§¨−§©¬©¦¨«¨§¢©º¨¨´¦¦§¥´©¤À¤
ּבּוץ  ותכרי� ּגדֹולה  זהב ועטרת וחּור ּתכלת מלכּות −¬¦§©§̈½§Æ§¥´¤¨½©£¤³¤¨¨Æ§©³§¦ּבלבּוׁש

וׂשמחה: צהלה ׁשּוׁשן והעיר היתה (טז)וארּגמן לּיהּודים §©§¨¨®§¨¦´½̈¨£¨−§¨¥«¨©§¦¾¨«§¨¬

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

דּ וּ כּת ין בּ כּמ ה חז"ל עז אמרוּ  דף גיטין (עיין ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ועוד) ע"ב כד דף ונזיר �ּק נתה ע"א, מה דּ כל ,ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ תן  המן בּ ית כּ ן, ואם בּ עלּה . קנה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִא�ה

בּ עלּה , ׁש הוּ א מרדּ כי ׁש ל בּ יתוֹ  יהיה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְלאסּת ר

נתּת י  המן בית "הנּ ה אחׁש ורוֹ ׁש  אמר כּ ן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַעל

ה  ׁש ּת היה בּ זה ׁש ּפ רׁש  והינוּ  ּמ ּת נה לאסּת ר" ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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ויקר: וׂשׂשן ו ׂשמחה ּובכל־עיר (יז)אֹורה ּומדינה ּובכל־מדינה ¨−§¦§¨®§¨−Ÿ¦¨«§¨§¦¨̧§¦¹̈§¨¦´
וׂשׂשֹון  ׂשמחה מּגיע ודתֹו ּדבר־הּמל� אׁשר מקֹום À§Æ£¤̧§©©¤³¤§¨Æ©¦½©¦§¨³§¨Æ¦̈ועיר
ּכי־נפל  מתיהדים הארץ מעּמי ורּבים טֹוב ויֹום מׁשּתה ¬©¨»¦½¦£©§»¦º¥«©¥³¨¨Æ¤Æ¦©§®´§−¤§¦½¦§©לּיהּודים 

עליהם: »¤¥£−¦§©©»©ּפחד־הּיהּודים

ט  ּבׁשלֹוׁשה (א)פרק אדר הּוא־חדׁש חדׁש עׂשר ̧¨§¦Á¨¨̧¹Ÿ¤´Ÿ¤£À̈¥§¦ּובׁשנים
להעׂשֹות  ודתֹו ּדבר־הּמל� הּגיע אׁשר ּבֹו יֹום ®¨¥§−¨§Æ½£¤̧¦¦¯©§©©¤²¤¬¨̈עׂשר
הּוא  ונהפֹו� ּבהם לׁשלֹוט הּיהּודים איבי ׂשּברּו אׁשר ½´£©§½¤¨´§¦À£¤̧¦§¹Ÿ§¥³©§¦Æ©ּבּיֹום

ּבׂשנאיהם  הּמה הּיהּודים יׁשלטּו הּיהּודים (ב):מה)אׁשר נקהלּו £¤̧¦§§¯©§¦²¥−¨§Ÿ§¥¤«¦§£¸©§¦¹
ּבמבקׁשי  יד לׁשלח אחׁשורֹוׁש ה ּמל� ּבכל־מדינֹות −¥§©§¦̈½©À§¨§¦Æ©¤´¤£©§¥½¦§´Ÿ¤¥¨§ּבעריהם
על־ּכל־העּמים: ּפחּדם ּכי־נפל לפניהם לא־עמד ואיׁש »¦©¨¨©−¨§©¬©¨»¦½¤¥§¦´©¨ÆŸ¦§®¨¨»̈רעתם

הּמלאכה (ג) ועׂשי והּפחֹות והאחׁשּדרּפנים הּמדינֹות À§Ÿ¥³©§¨¨Æ©©§´¦§§©§©£¨§¹¦§©̧¥¨¨§וכל־ׂשרי
עליהם: ּפחד־מרּדכי ּכי־נפל את־הּיהּודים מנּׂשאים לּמל� »¤¥£−©¢§¨©»©¬©¨»¦®¦§©¤−¦§©§¤½¤©´¤£אׁשר

ּבכל־הּמדינֹות (ד) הֹול� וׁשמעֹו הּמל� ּבבית מרּדכי ®¦§©¨§´¥−§¨§¤½¤©´¥§Æ©¢§¨³¨»¦ּכי־גדֹול
וגדֹול  הֹול� מרּדכי פמו)ּכי־האיׁש ּבכל־(ה): הּיהּודים וּיּכּו ¦«¨¦¬¨§¢©−¥¬§¨«©©³©§¦Æ§¨

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

זה  אין [וּ לדינא ודו"ק. בּ לבד. לאסּת ר ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַהזּ וֹ 

הלכוֹ ת  העזר אבן ערוּ � ׁש לחן עיּ ן ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌�◌ֵ◌ַ◌ִמוֹ עיל,

יא]. סעיף פה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִסימן

הּמ ה מה. היּ הוּ דים יׁש לטוּ  אׁש ר הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ְונהפוֹ �

ע"ה בּ שׂ נאיהם. הּמ ל� דּ וד אמר וּ כבר ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

מעשׂ יו" כּ ל על ורחמיו לכּ ל ה' (תהילים "טוֹ ב ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

ט) גּ זרוֹ תיו קמה, גּ זר המן כּ אׁש ר ולכאוֹ רה ,ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ח"ו  הקב"ה ׁש ל טוֹ בתוֹ  ׁש הסּת לּ קה נראה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה

הקב"ה  ׁש ל טוֹ בתוֹ  מדּ ת וירדה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמיּ שׂ ראל.

ׁש הלכוּ  חדא חטאים, בּ ב' ׁש חטאוּ  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני

ועוֹ ד  הרׁש ע. אחׁש ורוֹ ׁש  ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִלסעוּ דתוֹ 

מגלּ ה בּ גּ מרא וכמבאר לצּ לם. (דף ׁש הׁש ּת חווּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ע"א) כּ ח יב נּת ן אלּ וּ  חטאים וּ מחמת ׁש ם. ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַעיּ ן

על  בּ מקצת לׁש ֹלט ולעמלק לקטרג ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַלמקטרג

דּ מּת בת  בס"ד, לרמז יׁש  וּ בזה ישׂ ראל. ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעם

ונׁש אר  ׁש עשׂ וּ  עברוֹ ת ב' אלּ וּ  ב'. ירדוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָטוֹ ב,

כּ מנין (15)ט"ו קטנּ ה בּ גימטריּ א העוֹ לה ,ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בּ מקצת  לׁש ֹלט לעמלק כּ ח נּת ן וּ בזה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲעמלק.

ודו"ק. ישׂ ראל עם ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל

וגדוֹ ל.מו. הוֹ ל� מרדּ כי האיׁש  הנּ ה כּ י ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֳ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

יהוּ די" "איׁש  מרדּ כי נקרא (אסתר בּ ּת חלּ ה ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ה) מ�וּ ם ב, והינוּ  "האיׁש ". נקרא וכאן ,ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

למעלה. למעלה בּ חׁש יבוּ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ התעלּ ה

בּ לבוּ ׁש  הּמ ל� מלּ פני יצא "וּ מרדּ כי ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ כדכתיב
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ּכרצֹונם: בׂשנאיהם וּיעׂשּו ואבדן והרג מּכת־חרב »¨§¦−¤¥§Ÿ§¥¤½©©¤¬¤§¤−¤§©§¨®©©«£¬§Ÿ́איביהם
איׁש:(ו) מאֹות חמׁש ואּבד הּיהּודים הרגּו הּבירה »¦−¥¬¥£½¥©§À̈¨§³©§¦Æ¦©´©§ּובׁשּוׁשן
אסּפתא:(ז) ואת| ּדלפֹון ואת| ּפרׁשנּדתא ואת|(ח)ואת| §¥¯©§©§¨²¨§¥¬©«§−§¥¬©§¨«¨§¥¯

ארידתא: ואת| אדליא ואת| ואת|(ט)ּפֹורתא ּפרמׁשּתא ואת| ¨²¨§¥¬£©§¨−§¥¬£¦¨«¨§¥³©§©Æ§¨Æ§¥´
ויזתא: ואת| ארדי ואת| ּבן־הּמדתא (י)אריסי המן ּבני עׂשרת £¦©½§¥¬£¦©−§¥¬©§¨«¨£Â¤¤§¥̧¨¨¯¤«©§¨²¨

את־ידם: ׁשלחּו לא ּובּבּזה הרגּו הּיהּודים ההּוא (יא)צרר ּבּיֹום Ÿ¥¬©§¦−¨¨®©̧¦½̈¬Ÿ¨§−¤¨¨«©´©À
ס הּמל�: לפני הּבירה ּבׁשּוׁשן ההרּוגים מסּפר וּיאמר (יב)ּבא ¨´¦§©¯©«£¦²§©¬©¦¨−¦§¥¬©¤«¤©¸Ÿ¤

ואּבד  הּיהּודים הרגּו הּבירה ּבׁשּוׁשן הּמלּכה לאסּתר À̈§©´©¦¿̈¨§Á©§¦̧§©¥¹§©©´¥§¤§¤¹¤©הּמל�
הּמל� מדינֹות ּבׁשאר ּבני־המן עׂשרת ואת איׁש מאֹות ¤−¤©¬¦§À§¥Æ£¤¤́§¥«¨½̈¦§¨²¦´¥¯¥£חמׁש
ותעׂש: עֹוד ּומה־ּבּקׁשת� ל� ויּנתן ּׁשאלת� ּומה־ עׂשּו »¨¥§−¬¥¨¨©©̈½»¥´¨¦§Æ¥¨»¥§©®¨´¤מה

לּיהּודים (יג) ּגם־מחר יּנתן טֹוב אם־על־הּמל� אסּתר ³Ÿ¤¤§¥Æ¦©©¤´¤½¦¨¥´©¨À̈©§¦Æ©וּתאמר
יתלּו ּבני־המן עׂשרת ואת הּיֹום ּכדת לעׂשֹות ּבׁשּוׁשן ¬§¦−¨¨»¥§¤¬¥²£¤§®©´¨§−£©̈½§´¤£אׁשר

ואת (יד)על־העץ: ּבׁשּוׁשן ּדת וּתּנתן ּכן להעׂשֹות הּמל� וּיאמר ©¨¥«©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ§¥«¨´¥½©¦¨¥¬¨−§¨®§¥²
ּתלּו: ּבני־המן אׁשר־ּבׁשּוׁשן היהודיים וּיּקהל ּו(טו)עׂשרת הּיהּודים £¤¬¤§¥«¨¨−¨«©¦«¨£º©§¦´£¤§À̈

מאֹות  ׁשלׁש בׁשּוׁשן וּיהרגּו אדר לחדׁש עׂשר ארּבעה ּביֹום −¥Â§´©§¨¨³¨¨Æ§´Ÿ¤£½̈©©«©§´§½̈§¬Ÿ©ּגם
את־ידם: ׁשלחּו לא ּובּבּזה אׁשר (טז)איׁש הּיהּודים ּוׁשאר ¦®©̧¦½̈¬Ÿ¨§−¤¨¨«§¨´©§¦¿£¤Á

והרג  מאיביהם ונֹוח על־נפׁשם ועמד נקהלּו| הּמל� Ÿ©©§À̈§Æ©Æ¥´Ÿ§¥¤½§¨ŸÆ´¨§´£§¦¤¹¤©¸¦§¦ּבמדינֹות
את־ידם: ׁשלחּו לא ּובּבּזה אלף וׁשבעים חמּׁשה »¨¨¤−§»¨Ÿ§¥¤½£¦¨¬§¦§¦−¨®¤©̧¦½̈¬Ÿ´§ּבׂשנאיהם

ּבֹו(יז) עׂשר ּבארּבעה ונֹוח אדר לחדׁש עׂשר ½Ÿ¨¬¨¨−§´Ÿ¤£¨®§À©§©§¨¨³¨¨Æ§§ּביֹום־ׁשלׁשה
וׂשמחה: מׁשּתה יֹום אתֹו והּיהּודים והיהודיים(יח)ועׂשה §¨´ŸŸ½−¦§¤¬§¦§¨«§©§¦´

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

וגוֹ '" טו)מלכוּ ת ח, בּ זה (אסתר לרמז ויראה . ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌

בּ גדי  בּ ה' הּמ ל� מלּ פני יצא מרדּ כי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְדּ הנּ ה

בּ מגלּ ה חז"ל אמרוּ  וּ כבר ע"ב)מלכוּ ת. טז ,(דף ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

אחיו  על יתר חליפוֹ ת ה' לבנימין יוֹ סף ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְדּ נתן

לבוּ ׁש  הּמ ל� מבּ ית לצאת עתיד ׁש ּמ רדּ כי ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני

ׁש העלוּ  מלכוּ ת בּ גדי והינוּ  בּ גדים ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְבּ ה'

ה' אוֹ ת נוֹ ספה וּ להכי כּ לּ ם, בּ עיני ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌�◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲחׁש יבוּ תוֹ 

הלּ לוּ . הבּ גדים ה' על לרּמ ז ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלׁש מוֹ ,
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ּבֹו עׂשר ּובארּבעה ּבֹו עׂשר ּבׁשלׁשה נקהלּו ®−¨¨¬¨¨§©§½À̈¦§£Æ¦§Ÿ¨³¨¨Æ§¤£אׁשר־ּבׁשּוׁשן
וׂשמחה: מׁשּתה יֹום אתֹו ועׂשה ּבֹו עׂשר ּבחמּׁשה »¨§¦§¬¤§¦−½À©©£¦¨³¨¨Æ½§¨´ŸŸ§ונֹוח

הּיהּודים(יט) הּפרזֹות הפרוזים על־ּכן ּבערי הּיׁשבים הּפרזים ©¥º©§¦´©§¨¦À©Ÿ§¦»§¨¥´©§¨¼
ּומׁשּתה  ׂשמחה אדר לחדׁש עׂשר ארּבעה יֹום את −¤§¦¬¨§¦̈½£¤Ÿ¦À¥Â´©§¨¨³¨¨Æ§´Ÿעׂשים

פ לרעהּו: איׁש מנֹות ּומׁשלֹוח טֹוב מרּדכי (כ)ויֹום וּיכּתב §´®¦§¬©¨−¦¬§¥¥«©¦§´Ÿ¨§¢©½
אׁשר  אל־ּכל־הּיה ּודים ספרים וּיׁשלח האּלה À£¤Æ¦§©¨¹¤¦¨§̧©§¦©¤®¥¨−¦¨§©¤את־הּדברים
והרחֹוקים: הּקרֹובים אחׁשורֹוׁש הּמל� »¦§¨§−¦§©½¥§©£¤´¤©Æ¦§¨§ּבכל־מדינ ֹות

עׂשר (כא) ארּבעה יֹום את עׂשים להיֹות עליהם Ÿ¦À¥Â´©§¨¨³¨¨Æ´§¦¼¤¥£«¥©§לקּים
וׁשנה: ּבכל־ׁשנה ּבֹו עׂשר יֹום־חמּׁשה ואת אדר »¨¨§−¨¨¨§®−¨¨¬¨¦Ÿ¤£½̈§¥²£´§לחדׁש

אׁשר (כב) והחדׁש מאֹויביהם ה ּיהּודים בהם אׁשר־נחּו À£¤¨̧¨¤³©§¦Æ¥´§¥¤½§©ÀŸ¤£¤Á¦¨©ּכּימים
אֹותם  לעׂשֹות טֹוב  ליֹום ּומאבל לׂשמחה מּיגֹון להם Æ§¦§½̈¥¥−¤§´®©£´À̈¨¦¤³¨̧©§¤נה ּפ�

וׂשמחה  מׁשּתה ּומּתנֹות מח)מז)ימי לרעהּו איׁש מנֹות ּומׁשלֹוח §¥Æ¦§¤´§¦§½̈¦§³©¨Æ¦´§¥¥½©¨−

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

ושׂ מחה.מז. מׁש ּת ה ימי אוֹ תם הנּ ה לעשׂ וֹ ת ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

ׁש יּ גּ יע  היא הּפ וּ רים ימי שׂ מחת ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַּת כלית

בּ ׁש מוֹ  אמּת י וּ בּט חוֹ ן קרבה לידי ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

לרמז ויׁש  ּת בת יתבּ ר�. על נוֹ סיף דּ אם בּ זה, ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

א"� קטנּ ה בּ גימטריּ א ׁש עוֹ לה את (21)ּפ וּ רים , ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

בּ "� כּ מנין יעלה הקב"ה. הוּ א  ,(22)האחד ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ה' "בּ � ע"ה הּמ ל� דּ וד �אמר מה ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְוזהוּ 

לעוֹ לם" אבוֹ ׁש ה אל ב)חסיתי לא, .(תהילים ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ה' "בּ � ׁש ל למצּ ב ּת גּ יע ההׁש ּת כּ רוּ ת ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש עּק ר

לעוֹ לם". אבוֹ ׁש ה "אל וּ מּמ ילא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָחסיתי"

ושׂ מחה.מח. מׁש ּת ה ימי אוֹ תם הנּ ה לעשׂ וֹ ת ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

בּ תרא בּ בבא חז"ל ע"ב)אמרוּ  יב ,(דף ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש יּ אכל  קדם חיפה: דּ מן אבדּ ימי רבּ י ◌ַֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

ׁש אוֹ כל  לאחר לבבוֹ ת, ׁש ּת י לוֹ  יׁש  ויׁש ּת ה ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם

"איׁש  ׁש נּ אמר אחד, לב אלּ א לוֹ  אין ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְוׁש וֹ תה

ילּ בב" יב)נבוּ ב יא, לחת"(איוב "נבוּ ב וּ כתיב , ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌�◌ֹ

ח) כז, ר'(שמות אמר לוּ חין. חליל וּ מתרגּ מינן ,ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌

לבּ וֹ  אפלּ וּ  בּ יין הרגיל יהוֹ ׁש ע: דּ ר' בּ רּה  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌�◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָהוּ נא

"ותירוֹ ׁש  ׁש נּ אמר מפּק חוֹ , יין כּ בתוּ לה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָאטוּ ם

בּ תלוֹ ת" יז)ינוֹ בב ט, ׁש ם (זכריה ועיּ ן כּ אן. עד , ְ◌ֵ◌ְ◌�◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

והּמ ׁש ּת ה  ׁש הּמ אכל לן הרי רׁש "י. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְבּ פרוּ ׁש 

ׁש ל  לבּ וֹ  את וּ מי�רין מפּק חין היּ ין ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוּ ביחוּ ד

האלּ ה  הּפ וּ רים ימי ותכלית עּק ר והנּ ה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם.

ׁש "נּ הפוֹ � וּ בעצמתוֹ  הנּ ס בּ גדל האדם ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש יּ כּ יר

בּ שׂ נאיהם" הּמ ה היּ הוּ דים יׁש לטוּ  אׁש ר ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲהוּ א

א) ט, וה�תיּ ה (אסתר ׁש האכילה  וּ מכּ יון .ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לבבוֹ , לוֹ  וּ מאחדת אדם ׁש ל דּ עּת וֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמי�בת

בּ סעוּ דת  החכמים חיּ בוּ  נּמ י דּ להכי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר

ל'בּ סוּ מי  ּת בוֹ ת דּ ראׁש י לזה ורמז ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַהּפ וּ רים.

יהא  דּ כאׁש ר והינוּ  לב, אוֹ תיּ וֹ ת הם ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְבּ 'פוּ ריּ א

לב  לבּ וֹ  יהא וּ במׁש ּת ה בּ מאכל מבּס ם ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

בּ תרא בּ בבא וכדאמרינן ועוֹ ד (שם)אחד, . ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

בּ גימטריּ ה  עוֹ לים האוֹ תיּ וֹ ת עם לב ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְדּ תבת
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ואת (כג):מט)לאביֹונים  לעׂשֹות אׁשר־החּלּו את הּיהּודים וקּבל ¨«¤§¦«§¦¥Æ©§¦½¥¬£¤¥¥−©£®§¥²

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

מפּק ח (7)ייןקטנּ ה  ׁש היּ ין רמז נּמ י וזהוּ  . ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

וּ לשׂ כלוֹ . האדם ׁש ל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְללבּ וֹ 

לעשׂ וֹ ת מט. היּ הוּ דים... בהם נחוּ  אׁש ר ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַכּ יּ מים
מנוֹ ת  וּ מׁש לוֹ ח ושׂ מחה מׁש ּת ה ימי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם

לאביוֹ נים. וּ מּת נוֹ ת לרעהוּ  יראה איׁש  הנּ ה ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

אוֹ תם  "לעשׂ וֹ ת קדם הּפ סוּ ק דּ נקט בּ זה, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְלפרׁש 

מנוֹ ת  "מׁש לוֹ ח כּ � ואחר ושׂ מחה" מׁש ּת ה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְימי

ׁש כּ ׁש האדם  מּפ ני וזאת לאביוֹ נים". ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַוּ מּת נוֹ ת

עליו  רחב כּ ן גּ ם לבּ וֹ  אזי ושׂ מח, וּ מד�ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָשׂ בע

עצב  כּ אׁש ר כן ֹלא וּ בׁש פע. בּ נדיבוּ ת ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְונוֹ תן

אלּ א  שׂ מחה דּ אין חז"ל אמרוּ  וּ כבר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א.

ויין ע"ב)בּ בשׂ ר קט דף פסחים הוּ א (עיין וכן . ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ סעוּ דת  האדם ׁש יּ אכל דּ לאחר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ פוּ רים,

עליו  רחב לבּ וֹ  יהא יין ויׁש ּת ה בּ שׂ ר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַהּפ וּ רים

לאביוֹ נים  וּ מּת נוֹ ת מכבּ דים מנוֹ ת מׁש לוֹ חי ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְויּת ן

מנּ ּה  נפקא אין דּ ינא דּ לענין ואבּ רא ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ נדיבוּ ת.

דּ פעמים  וּ ביחוּ ד אלּ וּ . למצוֹ ת סדר ואין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָבּ זה

מהיּ ין  ׁש כּ וֹ ר הוּ א הרי הּפ וּ רים סעוּ דת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוּ לאחר

בּ מגלּ ה חז"ל דּ ברי לקיּ ם ׁש �תה ז הרב (דף ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

יוּ כל ע"ב) ֹלא ותוּ  בּ פוּ ריּ א לבּ סוּ מי איניׁש  חיּ ב ,ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌

טפי  עדיף וּ להכי היּ וֹ ם, מצוֹ ת ׁש אר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלקיּ ם

סעוּ דתוֹ . קדם ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עשׂ ם

על עוֹ ד  �ּמ סּפ ר מה ּפ י על בּ זה, לפרׁש  ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵיראה

ּפ עם  ׁש ּק רא האדמוֹ רי"ם מגּ דוֹ לי ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחד

עד  גּ דוֹ ל עׁש יר ׁש היה מחסידיו לאחד ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַאחת

ׁש מן  בּ שׂ ר יוֹ ם כּ ל ׁש יּ אכל עליו וצוּ ה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְמאד.

וֹלא  לרב, וּ ממּת ּק ים וּ מגדּ נוֹ ת מׁש בּ ח יׁש ן ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְויין

אוֹ תוֹ  ׁש הל� לאחר בּ יתוֹ . בּ הוֹ צאוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיתקּמ ץ

מדּ וּ ע  האדמוֹ "ר את החצר אנׁש י ׁש אלוּ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָחסיד

מדּ ה  בּ עצמוֹ  ׁש יּ נהג לחסיד כּ ן צוּ ה מה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועל

הזּ ה? העוֹ לם בּ עניני ּפ זּ רנוּ ת ׁש ל כּ זוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְרחבה

יאכל  הוּ א אם בּ חכמה: האדמוֹ "ר להם ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָענה

אז  מגדּ נוֹ ת, וּ ׁש אר יׁש ן יין ויׁש ּת ה ׁש מן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָבּ שׂ ר

מלוּ ח  דּ ג לפחוֹ ת יּת ן ׁש לּ עניּ ים לקוּ וֹ ת ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵיׁש 

דּ ג  יאכל עצמוֹ  הוּ א אם א� ּפ ׁש וּ ט. ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְולחם

לעניּ ים??? יּ ּת ן מה ּפ ׁש וּ ט, ולחם ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָמלוּ ח

קדם כּ ן  לעשׂ וֹ ת לאדם לוֹ  דּ יׁש  הזּ ה, הדּ בר ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌

אז  לרב, מגדּ נוֹ ת יאכל בּ ּה  אׁש ר ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַהּס עוּ דה

וּ בנדיבוּ ת. בּ ׁש פע לעניּ ים אף ׁש יּ ּת ן לקוּ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵיׁש 

דּ פעמים  הּס עוּ דה קדם זה יהיה אם כן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵֹלא

בּ הוֹ צאוֹ תיהם. ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתקּמ ץ

�כּ תב עוֹ ד  מה ידוּ ע דּ כבר בּ זה לפרׁש  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵיראה

הדּ ׁש ן קיא)הּת רוּ מת דּ הּט עם (סימן , ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌

מׁש ּפ חוֹ ת  לכל ׁש יּ היוּ  כּ די הוּ א מנוֹ ת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמׁש לוֹ ח

בּ ׁש פע  ּפ וּ רים ׁש ל סעוּ דה צרכי ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

נּמ י  הּט עם דּ הוּ א ואפׁש ר ׁש ם. עיּ ן ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ בהרוחה

מעוֹ ת  היּ וֹ ם �נּ וֹ תנים [וּ מה לאביוֹ נים. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלמּת נוֹ ת

כּ פי  בּ ּמ מוֹ ן ויקנוּ  דּ יעשׂ וּ  מּט עם הוּ א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָלעניּ ים

כּ תב  וּ להכי לאכל]. �חפצים וּ מה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶחפצם

ושׂ מחה  מׁש ּת ה ימי אוֹ תם "לעשׂ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַהּפ סוּ ק

ׁש הּמ ׁש ּת ה  דּ הינוּ  לרעהוּ " איׁש  מנוֹ ת ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִוּ מׁש לוֹ ח

איׁש  מנוֹ ת הּמ ׁש לוֹ ח ידי על יהיוּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוה�מחה

ודחוּ ק. לאביוֹ נים והּמ ּת נוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְלרעהוּ 

ּפ י ועל  על הּט עם דּ יבאר אׁש יבנּ וּ , ל'וֹ  ארבּ עה ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

החזקה בּ ידוֹ  הרמבּ "ם �כּ תב (פ"ב מה ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

הי"ז) מגילה להרבּ וֹ ת מהל' לאדם לוֹ  דּ מוּ טב ,ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌

בּ סעוּ דתוֹ  מלּ הרבּ וֹ ת לאביוֹ נים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ מּת נוֹ ת

שׂ מחה  ׁש ם ׁש אין לרעהוּ . מנוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ במׁש לוֹ ח

עניּ ים  לב לשׂ ּמ ח אלּ א וּ מפארה ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְגּ דוֹ לה

לב  ׁש המשׂ ּמ ח וגרים, ואלמנוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִויתוֹ מים

ׁש נּ אמר  ל�כינה, דּ וֹ מה האלּ וּ  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌�◌ָהאמללים

נדכּ אים" לב וּ להחיוֹ ת ׁש פלים רוּ ח ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ"להחיוֹ ת

טו) נז, דּ הדּ בר (ישעיה והינוּ , לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד .ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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אפלּ וּ  לאביוֹ נים בּ מּת נוֹ ת להרבּ וֹ ת הוּ א ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌�◌ְ◌ַהמעלּ ה

ואפׁש ר  הּמ נוֹ ת. וּ מׁש לוֹ חי סעוּ דתוֹ  חׁש בּ וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַעל

וּ מׁש לוֹ ח  הּס עוּ דה קדם הּפ סוּ ק נקט ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִדּ להכי

בּ זר  האדם אוֹ תם ׁש יּ גמר כּ ל מנוֹ ת ויהיה יזוּ ת, ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

חביב  דּ הוּ א לאביוֹ נים למּת נוֹ ת הוּ א ּפ נוּ י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהיּ וֹ ם

חז"ל  אמרוּ  וּ כבר הכּ ל, מן יוֹ תר יתבּ ר� ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלפניו

חביב. אחרוֹ ן ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְדּ אחרוֹ ן

כּ ל נ. צרר האגגי הּמ דתא בּ ן  המן ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִכּ י

צרר היּ הוּ דים. נאמר ּפ ה מדּ וּ ע לׁש אל יׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ֵֹ◌

לעיל  [עיּ ן הּק וֹ דמוֹ ת וּ בּפ עמים היּ הוּ דים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל

היּ הוּ דים  כּ ל צוֹ רר נאמר ֹלא ועוֹ ד] י פס' ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְפ"ג

היּ הוּ דים? צוֹ רר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א

גּ לּ תה ונראה  ׁש אסּת ר ׁש ּמ כּ יון בס"ד לתרץ ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וּ כפי  יהוּ דיּ ה, ׁש היא מכּ ן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלאחר

בּ זה  דּ גלּ תה ועּמ י" אני נמכּ רנוּ  "כּ י ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמרה

מה  הגּ זרה בּ כלל היא גּ ם הרי יהדוּ תּה , ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָמוֹ צא

כן  דּ לפני היּ הוּ דים. כּ ל והינוּ  קדם, היתה ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ�ֹּלא

היא, יהוּ דיּ ה בּ עצמּה  ׁש הּמ לכּ ה המן ידע ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹלא

היּ הוּ דים. צוֹ רר רק נקרא בפירוש"י ולכן (וע"ע ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

תדמי) אל ד"ה יג פס' ד .בפרק

מּת וֹ �נא. יעברוּ  ֹלא האלּ ה הּפ וּ רים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִוימי

מזּ רעם. יסוּ ף ֹלא וזכרם הנּ ה היּ הוּ דים ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

מׁש לי ב)בּ מדרׁש  סימן ט ׁש כּ ל (פרשה איתא, ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אינם  הּפ וּ רים וימי להבּ טל עתידים ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַהּמ וֹ עדים

האלּ ה  הּפ וּ רים "וימי ׁש נּ אמר לעוֹ לם, ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ טלים

יסוּ ף  ֹלא וזכרם היּ הוּ דים מּת וֹ � יעברוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹלא

החזקה בּ ידוֹ  הרמבּ "ם כּ תב וכן (פ"ב מזּ רעם". ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

יח) הלכה מגילה דּ טעם מהל' ונראה ׁש ם. ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַעיּ ן

הּפ וּ רים  ׁש יּ וֹ ם מּפ ני יתבּ ּט ל ׁש ֹּלא הוּ א ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר

הגּ דוֹ ל  הנּ ס על לקב"ה וׁש בח הוֹ דאה יוֹ ם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א

על  לקב"ה אנוּ  מוֹ דים זה וּ בכלל לנוּ . ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש עשׂ ה
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אסתר

הּיהּודי (כט) ּומרּדכי בת־אביחיל הּמלּכה אסּתר −¦§©¬©¢§¨¦Â¦§Ÿ¤§¥̧©©§¨¯©£¦©²©וּתכּתב
הּׁשנית: הּזאת הּפּורים אּגרת את לקּים וּיׁשלח (ל)את־ּכל־ּתקף ¤¨®Ÿ¤§©¥À¥´¦¤¤̄©¦²©−Ÿ©¥¦«©¦§©̧

מלכּות  מדינה ּומאה ועׂשרים אל־ׁשבע אל־ּכל־הּיהּודים −§©̈½¦§À¤¤̧©§¤§¦³¥¨Æ¦§©¨¹¤¦¨§ספרים
ואמת: ׁשלֹום ּדברי האּלה (לא)אחׁשורֹוׁש הּפרים את־ימי לקּים £©§¥®¦§¥¬¨−¤¡¤«§©¥¿¤§¥Á©ª¦¸¨¥¹¤

הּמלּכה  ואסּתר הּיהּודי מרּדכי עליהם קּים ּכאׁשר ̈½§©©´¥§¤§À©£¤Á¦©̧£¥¤¹¨§¢©³©§¦Æ¤¥©§¦ּבזמּניהם
וזעקתם: הּצמֹות ּדברי ועל־זרעם על־נפׁשם קּימּו »¨¨£©§−Ÿ©¬¥§¦®¨§©©§−¨§©©¬§¦£¤²©§וכאׁשר

פ (לב) ּבּספר: ונכּתב האּלה הּפרים ּדברי קּים אסּתר ¤»¥©−¨§¦§¤®¥¨−¦ª©¬¥§¦¾©¦½¥§¤´©£©ּומאמר

י  הּמל�(א)פרק על־הארץ אחשרש וּיׂשם מס נב)אחׁשורֹוׁש| ©¨¤Á©¤̧¤£©§¥¯©²©¨¨−¤
הּים: ּופרׁשת (ב)ואּיי ּוגבּורתֹו תקּפֹו וכל־מעׂשה §¦¥¬©¨«§¨©£¥³¨§Æ§´¨½¨¨©Æ

על־ספר  ּכתּובים הלֹוא־הם הּמל� ּגּדלֹו אׁשר מרּדכי ª©´¨§¢©½£¤¬¦§−©¤®¤£¥´§¦À©¥Æ¤Æ§ּגדּלת

לעמו  טוב לעמו דורש טוב דורש

ּת וֹ רתוֹ  על וּ ביחוּ ד נפלאוֹ תיו ועל חסדיו ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָכּ ל

מאהבה  אחׁש ורוֹ ׁש  בּ ימי ׁש ּק בּ לוּ ה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה

בּ ׁש בּ ת ע"א)וכדאיתא פח וּ בזה (דף ׁש ם. עיּ ן , ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

אף  ולכן והלּ ׁש וֹ נוֹ ת. האּמ וֹ ת מכּ ל ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌�הבדּ לנוּ 

ויׁש  ישׂ ראל. ׁש ל וּ מ זּ לם קרנם עוֹ לה זה ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ יוֹ ם

בּ גימטריּ א  עוֹ לה ּפ וּ רים דּ תבת בּ זה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִלרמז

א"� כּ מנין דּ וד (21)קטנּ ה �אמר מה וזהוּ  , ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

לישׂ ראל" טוֹ ב "א� ע"ה א)(תהיל הּמ ל� עג, ,ים ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

א"�, כּ מנין בּ גימטריּ א העוֹ לה דּ פוּ רים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ 

העוֹ לם. לאּמ וֹ ת וֹלא דּ יקא, לישׂ ראל טוֹ ב ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְהוּ א

הנּ כרי  עם וּ דברים דּ ין לישׂ ראל יׁש  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְואם

חדׁש  ׁש הוּ א אדר לחדׁש  לדחוֹ תם ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיׁש ּת דּ ל

ישׂ ראל. ׁש ל וּ מזּ לם קרנם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תרוֹ ממים

בּ תענית ע"ב)וכדאיתא כט ׁש ם.(דף עיּ ן ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

הארץ נב. על מס אחׁש ורוֹ ׁש  הּמ ל� ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַויּ שׂ ם

דּ הׁש מט וגוֹ '. דּ האי בס"ד לי נראה ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌�◌ְ◌ַ◌

הוּ א  ווין, ב' הכא אחׁש ורוֹ ׁש  ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִמ�מוֹ 

את  והכניס להמן ׁש הרג דּ לאחר ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמ�וּ ם

היה  ֹלא וׁש וּ ב האיׁש י, יוֹ עצוֹ  הוּ א היה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָמרדּ כי

סריסים  ׁש בעה ׁש היוּ  שׂ רים לׁש אר ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָצרי�

ּפ ני  רוֹ אי וׁש בעה הּמ ל� ּפ ני את ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהמׁש רתים

לעיל [וּ כדכתיב י)הּמ ל�, א, "בּ יּ וֹ ם (אסתר , ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

למהוּ מן, אמר בּ יּ ין הּמ ל� לב כּ טוֹ ב ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה�ביעי

וכרכּ ס  זתר ואבגתא, בּ גתא, חרבוֹ נא, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ זּ תא,

הּמ ל� ּפ ני את המׁש רתים הּס ריסים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש בעת

אמרינן ועוֹ ד יד)אחׁש ורוֹ ׁש ". שם, ,(אסתר ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌

אדמתא, ׁש תר, כּ רׁש נא, אליו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ְ"והּק רב

שׂ רי  ׁש בעת ממוּ כן מרסנא, מרס, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַתרׁש יׁש ,

מבאר  והנּ ה הּמ ל�"] ּפ ני ראי וּ מדי ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָּפ רס

א)בּ ּמ לבּ י"ם פסוק ג פרק ׁש ּמ הוּ מן (אסתר ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ממוּ כן  והוּ א המן הוּ א בּ ּס ריסים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ כּת ב

חז"ל  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  הּמ ל� ּפ ני בּ רוֹ אי ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כּת ב

ע"ב)בּ מגלּ ה יב ׁש ּמ וּ כן (דף המן זה ממוּ כן ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

וּ לאחר  שׂ רים, י"ג ׁש היוּ  נמצא ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌�◌ְלפרענוּ ת.

סלּ ק  מרדּ כי וּ כׁש הגּ יע י"ב, נׁש ארוּ  המן ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִמיתת

ב' אחׁש ורוֹ ׁש  מּת בת ירדוּ  וּ להכי הלּ לוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַלי"ב

ׁש הסּת לּ קוּ . ה�רים י"ב על לרמז הלּ לוּ , ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהוּ וין

פרק י



מגילת
אסתר

ע

דורש טוב לעמו
עם פירוש

מ י
פר

ּופרס: מדי למלכי ה ּימים מׁשנה (ג)ּדברי הּיהּודי מרּדכי ּכי| ¦§¥´©¨¦½§©§¥−¨©¬¨¨«¦´¨§¢©´©§¦À¦§¤Æ
טֹוב  ּדר ׁש אחיו לרב ורצּוי לּיה ּודים וגדֹול  אחׁשורֹוׁש Æ©§¦½§¨−§´Ÿ¤¨®Ÿ¥¬Æ¨§½¥§©£¤´¤©לּמל�

לכל־זרעֹו: ׁשלֹום ודבר »§©¨§−¨¬¥Ÿ§½©§לעּמֹו



ָראֹות  ְיִדיעֹות ּוַפְרּפְ
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ידיעות 
ופרפראות 

ָראֹות ְלפּוִרים ְיִדיעֹות ּוַפְרּפְ

ָמְרְּדַכי

ÁÁÁ,ו ֵעׂשָ Áְלּגּול ּגִ Áְוָהָמן Á,ַיֲעֹקב Áְלּגּול ּגִ Áַכי ָמְרּדְ

Áַמה Áן ְלַתּקֵ Á,לֹו Áֲחֹות ּתַ ְלִהׁשְ Áָרָצה Áלֹא Áָלֵכן

ÁשערÁהכונותÁספר( Áו ְלֵעׂשָ Áַיֲעֹקב Áֲחָוה ּתַ ִהׁשְ ֶ ּשׁ

פורים,ÁסדרÁהדורותÁח"אÁשנתÁג'ÁאלפיםÁת"ד(.

ÁÁÁמֹוָנִאים ַהַחׁשְ Áַמְלכּות Áסֹוף ּבְ Áָהָיה Áַכי ָמְרּדְ

Áפרק Áשני Áתרגום( Áַתְחָיה ּפְ Áם ּגַ Áִנְקָרא Áְוָהָיה

Áבסדר Áועיין Áא Áמשנה Áה Áפרק Áושקלים Áג Áפסוק Áי

הדורותÁח"אÁשנתÁג'ÁאלפיםÁת"ד(.

ÁÁÁֶאת Áה ָעׂשָ ׁשֶ Áנֹו ּבְ Áְואֹוְקִלידֹוס Áַאּפֹוְקַראט

Áסדר(Áַכי יֵמיÁָמְרּדְ ָלטֹוןÁָהיּוÁּבִ ָסהÁְוַאּפְ ַהַהְנּדָ

הדורותÁח"אÁשנתÁג'ÁאלפיםÁת"א(.

ÁÁÁמֹוֶדה Áָהָיה ׁשֶ Áְיהּוִדי Áִאיׁש Áִנְקָרא Áַכי ָמְרּדְ Á

Áפרק Áאסתר Áראשון Áתרגום( Áֵלאלָֹקיו Áל ּלֵ ּוִמְתּפַ

Áשני Áתרגום( Áֵמַהֵחְטא Áָיֵרא Áְוָהָיה Á,)ה Áפסוק Áב

Áהּוִדי ַהּיְ Áִנימּוֵסי Áִעם Áהֹוֵלְך Áָהָיה ְוׁשֶ Á,)שם

ÁחלקÁדבשÁיערות(Áים יןÁָהַעּמִ יןÁּבֵ ִציִציתÁּוְתִפּלִ

ÁלֹוÁָהיּו יהּוִדיÁׁשֶ ָהָיהÁִנְרֶאהÁּכִ בÁדרושÁב(,Áְוׁשֶ

ÁדרושÁח"אÁחילÁאישÁבן(ÁְוָעבֹותÁדֹולֹות אֹותÁּגְ ּפֵ

ÁÁ.)ע"אÁלÁדףÁזכורÁלשבתÁג

ÁÁÁְלבּוׁש ּבִ Áם ִאּתָ Áַכי ָמְרּדְ Áָצא ּיָ ׁשֶ Áין ִפּלִ ּתְ ּבַ

ÁטוÁפסוקÁחÁפרקÁשניÁתרגום(ÁָזָהבÁָהָיהÁַמְלכּות

ועייןÁבשו"תÁנודעÁביהודהÁקמאÁחאו"חÁסימןÁא(.

ÁÁÁתולדות( Áְיָלִדים Áר ְוֶאְסּתֵ Áַכי ְלָמְרּדְ Áָהיּו Áלֹא

ÁסופרÁוחתם Á,ג Á,טוÁבראשיתÁקארוÁלמהר"יÁיצחק

גיטיןÁדףÁגÁע"בÁד"הÁאי(.

ÁÁÁָפָתם ִמיםÁּוׂשְ ַכיÁָהָיהÁֵמִביןÁִסיָמֵניÁָהִאּלְ ָמְרּדְ

Á.)גÁפסוקÁיÁפרקÁראשוןÁתרגום(

ÁÁÁעיין(Áָנה עÁֵמאֹותÁׁשָ ַכיÁַחיÁיֹוֵתרÁֵמַאְרּבַ ָמְרּדְ

Á'ג Áשנת Áח"א Áהדורות Áבסדר Áוהמקורות Áהחשבון

Á.)ת"דÁאלפים

ÁÁÁ,ְרָעם ּבִ Áָפר ּכְ ּבַ Áרּו ִנְקּבְ Áר ְוֶאְסּתֵ Áַכי ָמְרּדְ

Áָצפֹון Áּוְלַצד Áֵעיָלם Áֵמֶאֶרץ Áאֹוָתם Áֵהִביאּו

Áּוְבֵסֶפר Á.ִביא ַהּנָ Áְעָיה ְיׁשַ Áָקבּור Áָפר ַלּכְ

Áר ְוֶאְסּתֵ Áַכי ְרּדְ ּמָ ׁשֶ Áמּוָבא Áְנָיִמין ּבִ Áַמְסעֹות

Á'ג Áשנת Áח"א Áהדורות Áסדר( Áׁשֹוְמרֹון ּבְ Áרּו ִנְקּבְ

אלפיםÁת"ד(.

ÁÁÁִריְך ּצָ ׁשֶ Á)ע"ב Áז Áדף Áברכות( Áֲחַז"ל Áָאְמרּו

Á.לֹו Áֶחֶקת ְמׂשַ Áָעה ָ ַהּשׁ ׁשֶ Áע ֵמָרׁשָ Áֵהר ְלִהּזָ

Áרֹות מּורÁָיכֹולÁְלִהְתּגָ ּגָ Áיק לÁָמקֹום,Áַצּדִ ּוִמּכָ

Áיק ָהָיהÁַצּדִ ַכי,Áׁשֶ ְרּדְ ּמָ הÁׁשֶ ּבָ ּבֹוÁ)שם(,ÁְוזֹוÁַהּסִ

Áבֹות ּתֵ ָהָמן.ÁְוֶרֶמזÁָלֶזה,Áׁשֶ ָרהÁּבְ מּור,Áִהְתּגָ ּגָ

Áה ְקַטּנָ Áה ִגיַמְטִרּיָ ּבְ Áעֹוִלים Á'ָהָמן' Á Á'ֲעָמֵלק'

Áל ׁשֶ Áבֹות ּתֵ Áי ָראׁשֵ Áְוֵכן Á.)30( Á'מּור ּגָ Áיק 'ַצּדִ

Á"ְואֹוֵיב Áַצר Áִאיׁש" Áְוֵתבֹות Áֵאּלּו Áבֹות ּתֵ

Áיק 'ַצּדִ Áֵתבֹות ּכְ Áה ְקַטּנָ Áא ִגיַמְטִרּיָ ּבְ Áעֹוִלים

Á.)32(ÁַהּכֹוֵללÁִעםÁ'מּור ּגָ

ÁÁÁִנים ְרּפְ ּדַ ְוָהֲאַחׁשְ Áִדינֹות ַהּמְ Áֵרי ׂשָ Áְוָכל"

Áֶלְך ַלּמֶ Áר ֲאׁשֶ Áָלאָכה ַהּמְ Áי ְוֹעׂשֵ Áחֹות ְוַהּפַ

Áַחד ּפַ Áָנַפל Áי ּכִ Áהּוִדים ַהּיְ Áֶאת Áִאים ְמַנּשְׂ

ÁִלְרֹמזÁְוִנְרֶאהÁ.)גÁ,טÁאסתר(Á"ֲעֵליֶהםÁַכי ָמְרּדֳ

Áַאּלּוֵפי Áִנְבֲהלּו Áָאז" Áתּוב ַהּכָ Áַמֲאַמר ּבְ Áן ּכֵ

Áשמות( Á"ָרַעד Áיֹאֲחֵזמֹו Áמֹוָאב Áֵאיֵלי Áֱאדֹום

ַכי. אÁָמְרּדְ יַמְטִרּיָ טו,Áטו(Á"ָרַעד"Áּגִ

מרדכי
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ֶאְסֵּתר 

ÁÁÁרֹון ִזּכָ ÁֹזאתÁֹתב ָאַמרÁהקב"הÁ"ּכְ ׁשֶ Áָעה ָ ִמּשׁ

Á"ֲעָמֵלק Áֵזֶכר Áֶאת Áֶאְמֶחה Áָמֹחה Áי ּכִ Áֶפר ּסֵ ּבַ

Áתתקנ"הÁר ְלְקָחהÁֶאְסּתֵ ּנִ )שמותÁיז,Áיד(,ÁַעדÁׁשֶ

Áסדר( Áִנים ׁשָ Áתתקנ"אÁאֹוְמִרים Áְוֵיׁש Á,ִנים ׁשָ

הדורותÁח"אÁשנתÁג'ÁאלפיםÁשצ"ט(.

ÁÁÁֶרת ָהְיָתהÁַמְסּתֶ םÁׁשֶ ְךÁַעלÁׁשֵ רÁִנְקְרָאהÁּכָ ֶאְסּתֵ

ÁדףÁבחוליןÁוע"עÁע"אÁיגÁדףÁמגילה(Áָבֶריָה ֶאתÁּדְ

ÁַעְצָמּהÁיָרה קלטÁע"ב(,ÁְוָהְיָתהÁְצנּוָעהÁּוַמְסּתִ

)תרגוםÁראשוןÁאסתרÁפרקÁבÁפסוקÁז(.

ÁÁÁים ׁשִ ּמְ ָהיּוÁְמׁשַ רÁׁשֶ ְרתֹותÁָהיּוÁְלֶאְסּתֵ ַבעÁְמׁשָ ׁשֶ

Áיֹום בּוַעÁְיהּוְלָתאÁ–Áּבְ ָ ָכלÁְימֹותÁַהּשׁ אֹוָתּהÁּבְ

Áיֹום נּוִניָתאÁ–Áּבְ יֹוםÁב'.Áּגְ א'.ÁרּוְקָעָתאÁ–Áּבְ

Áיֹום יָתאÁ–Áּבְ יֹוםÁד'.Áרּוֲחׁשִ ג'.ÁְנהֹוִריָתאÁ–Áּבְ

Áיֹום יֹוםÁו'.ÁְרגּוֲעָתאÁ–Áּבְ ה'.ÁחּוְרִפיָתאÁ–Áּבְ

ÁפרקÁראשוןÁתרגום(Áיקֹות ןÁָהיּוÁַצּדִ ת,Áְוֻכּלָ ּבָ ׁשַ

Áמֹות ֵ ַהּשׁ Áֵאּלּו ÁָהיּוÁּלֹא ׁשֶ Áְוִנְרֶאה Á.)טÁפסוקÁב

Áְך רÁָהְיָתהÁקֹוֵראתÁָלֶהןÁּכָ ֶאְסּתֵ אÁׁשֶ ֶהןÁֶאּלָ ּלָ ׁשֶ

Áבּוַע ָ ַהּשׁ Áְיֵמי Áֶאת Áֶהן ּבָ Áמֹוָנה Áָהְיָתה ׁשֶ Áְלִפי

Á,)ע"א Áיג Áדף Áמגילה Áעיין( Áת ּבָ ׁשַ Áָמַתי Áָלַדַעת

Áת ׁשֶ ּמֶ ַהְמׁשַ Áַהּיֹום Áִפי ּכְ Áַאַחת Áְלָכל Áְוָקְרָאה

ÁּבֹוÁְבָרא ּנִ ֶנֶגדÁיֹוםÁִראׁשֹוןÁׁשֶ ּבֹו,ÁְיהּוְלָתאÁּכְ

ÁֵמָהאֹורÁַהּיֹוֵצאתÁה ׁשֹוןÁִהּלָ ָהאֹורÁְוהּואÁִמּלְ

Áִני ֵ ֶנֶגדÁיֹוםÁַהּשׁ )עייןÁאיובÁכט,Áג(.ÁרּוְקָעָתאÁּכְ

Áִים ַהּמַ Áתֹוְך ּבְ Áָרִקיַע Áְיִהי Áהקב"ה Áָאַמר ׁשֶ

Áי ִליׁשִ ׁשְ Áיֹום Áֶנֶגד ּכְ Áנּוִניָתא ּגְ Á,)ו Á,א Áבראשית(

Áְוָאַמר Áִסים ּוַפְרּדֵ Áּנֹות ּגִ Áהקב"ה Áָרא ּבָ ׁשֶ

ÁְנהֹוִריָתאÁ,)יאÁ,אÁבראשית(Á"ָהָאֶרץÁא ְדׁשֵ "ּתַ

Á.אֹורֹות ַהּמְ Áִנְבְראּו Áּבֹו ׁשֶ Áְרִביִעי Áיֹום Áֶנֶגד ּכְ

Áִנְבְראּו Áּבֹו ׁשֶ Áי ֲחִמיׁשִ Áיֹום Áֶנֶגד ּכְ Áיָתא רּוֲחׁשִ

ÁתרגוםÁעיין(ÁָהָאֶרץÁַעלÁים יםÁָהרֹוֲחׁשִ ָהְרָמׂשִ

Áֶנֶגד ּכְ Áחּוְרִפיָתא Á.)כא Áפסוק Áא Áפרק Áבראשית

ÁהּואÁְוָחְרֵפיÁת ּבָ הּואÁקֹוֵדםÁְלׁשַ יÁׁשֶ ִ ּשׁ יֹוםÁׁשִ

ÁפסוקÁכטÁפרקÁאיוב Áרש"יÁעיין( Áְקִדיָמה Áְלׁשֹון

Áָנִחים Áּבֹו ׁשֶ Áת ּבָ ׁשַ Áיֹום Áֶנֶגד ּכְ Áְרגּוֲעָתא Á.)ד

ÁÁÁ.ִעים ְוִנְרּגָ

ÁÁÁס ֵעתÁַהּנֵ ְבִעיםÁְוָחֵמׁשÁּבְ תÁׁשִ רÁָהְיָתהÁּבַ ֶאְסּתֵ

)סדרÁהדורותÁח"אÁשנתÁג'ÁאלפיםÁת"ד(.

ÁÁÁה ֲהַדּסָ Á)ע"א Áיג Áדף( Áה ְמִגּלָ ּבִ Áֲחַז"ל Áָאְמרּו

Á?ה ֲהַדּסָ Áָמּה ׁשְ Áִנְקֵראת Áה ְוָלּמָ Á,ר ֶאְסּתֵ Áִהיא

Áֱאַמר ּנֶ ׁשֶ Á,ים ֲהַדּסִ ÁְקרּוִייםÁיִקים ּדִ ַהּצַ ׁשֶ Áְלִפי

Á)ח Á,א Áזכריה( Á"ים ַהֲהַדּסִ Áין ּבֵ Áֹעֵמד Áְוהּוא"

Áָאְמִריַנן Áָהא ּדְ Á,ן ְלַעּיֵ Áְוֵיׁש Á.יִקים ּדִ ַהּצַ Áֵאּלּו

ÁפסוקÁכגÁפרקÁויקראÁהתוספותÁמבעליÁזקניםÁדעת(

Áּתֹות עÁּכִ ֶנֶגדÁַאְרּבַ יִניםÁּכְ ד'Áַהּמִ מÁד"הÁפרי(Áׁשֶ

Áׁש ּיֵ יקÁׁשֶ ּדִ ֶנֶגדÁַהּצַ ָרֵאל,ÁָהֶאְתרֹוגÁ-Áּכְ ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ

Áים םÁַטַעםÁְוַגםÁֵריַח,ÁְוַהְינּוÁּתֹוָרהÁּוַמֲעׂשִ ּבֹוÁּגַ

Áֵאין ׁשֶ Á,ִעים ָהְרׁשָ Áֶנֶגד ּכְ Á- Áָהֲעָרָבה Á.טֹוִבים

ÁֵאּלּוÁֶנֶגד ּהÁלֹאÁֵריַחÁְולֹאÁַטַעם.ÁַהֲהַדסÁ-Áּכְ ּבָ

Á.ּתֹוָרה Áְולֹא Áטֹוִבים Áים ַמֲעׂשִ Áֶהם ּבָ Áׁש ּיֵ ׁשֶ

ÁְללֹאÁּתֹוָרהÁֶהם ׁשÁּבָ ּיֵ ֶנֶגדÁֵאּלּוÁׁשֶ ָמרÁ-Áּכְ ְוַהּתָ

Áוּו ֵניÁָמהÁִהׁשְ ן,Áִמּפְ יםÁטֹוִבים.ÁְוִאםÁּכֵ ַמֲעׂשִ

Áֲהַדס ּבַ Áֲהלֹא Á,ים ַלֲהַדּסִ Áיִקים ּדִ ַהּצַ Áֶאת Áאן ּכָ

Áים ַמֲעׂשִ Áְוַהְינּו Á,ַטַעם Áלֹא ּבְ Áֵריַח Áַרק Áֵיׁש

Á?ּתֹוָרהÁְללֹאÁטֹוִבים

Áְוָקא ּדַ Áן ּכֵ Áְרׁשּו ּדָ ׁשֶ Á,בס"ד Áֶזה ּבָ Áְלָבֵאר Áְוִנְרֶאה

Áֶבת ַחּיֶ Áלֹא Áה ָ ִאּשׁ Á,ה ֲהַדּסָ Áרּוָיה ּקְ ׁשֶ Áר ֶאְסּתֵ Áַעל

Áְך ֶהְמׁשֵ ּבְ Áָאְמרּו ֶ ּשׁ ÁַמהÁ,ֶזה Áּוְלִפי Á.ּתֹוָרה Áִלּמּוד ּבְ

Áים ׁשִ ים'ÁַהְינּוÁַהּנָ יןÁַהֲהַדּסִ ָמָראÁ'ְוהּואÁֹעֵמדÁּבֵ ַהּגְ

ÁטֹוִביםÁים ַמֲעׂשִ Áַרק Áיֶהן ְלַגּבֵ Áְך ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ Áְדָקִנּיֹות ַהּצִ

Áָרֵאל ׁשּו"תÁַאְךÁטֹובÁְלִיׂשְ ןÁּבְ ְולֹאÁִלּמּודÁּתֹוָרה,Áַעּיֵ

)ח"אÁסימןÁי(.

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

ÁÁÁיצחק Áעקידת( Áֹנַח Áן ּבֶ Áָחם Áַרע ִמּזֶ Áֵורֹוׁש ֲאַחׁשְ

Áי כּוׁשִ ּכְ Áִנְרֶאה Áָהָיה Áֶזה Áּוְלִפי Á)יא Áספק Áח"א

אסתר -אחשורוש
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ÁפסוקÁכטÁפרקÁאיוב Áרש"יÁעיין( Áְקִדיָמה Áְלׁשֹון

Áָנִחים Áּבֹו ׁשֶ Áת ּבָ ׁשַ Áיֹום Áֶנֶגד ּכְ Áְרגּוֲעָתא Á.)ד

ÁÁÁ.ִעים ְוִנְרּגָ

ÁÁÁס ֵעתÁַהּנֵ ְבִעיםÁְוָחֵמׁשÁּבְ תÁׁשִ רÁָהְיָתהÁּבַ ֶאְסּתֵ

)סדרÁהדורותÁח"אÁשנתÁג'ÁאלפיםÁת"ד(.

ÁÁÁה ֲהַדּסָ Á)ע"א Áיג Áדף( Áה ְמִגּלָ ּבִ Áֲחַז"ל Áָאְמרּו

Á?ה ֲהַדּסָ Áָמּה ׁשְ Áִנְקֵראת Áה ְוָלּמָ Á,ר ֶאְסּתֵ Áִהיא

Áֱאַמר ּנֶ ׁשֶ Á,ים ֲהַדּסִ ÁְקרּוִייםÁיִקים ּדִ ַהּצַ ׁשֶ Áְלִפי

Á)ח Á,א Áזכריה( Á"ים ַהֲהַדּסִ Áין ּבֵ Áֹעֵמד Áְוהּוא"

Áָאְמִריַנן Áָהא ּדְ Á,ן ְלַעּיֵ Áְוֵיׁש Á.יִקים ּדִ ַהּצַ Áֵאּלּו

ÁפסוקÁכגÁפרקÁויקראÁהתוספותÁמבעליÁזקניםÁדעת(

Áּתֹות עÁּכִ ֶנֶגדÁַאְרּבַ יִניםÁּכְ ד'Áַהּמִ מÁד"הÁפרי(Áׁשֶ

Áׁש ּיֵ יקÁׁשֶ ּדִ ֶנֶגדÁַהּצַ ָרֵאל,ÁָהֶאְתרֹוגÁ-Áּכְ ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ

Áים םÁַטַעםÁְוַגםÁֵריַח,ÁְוַהְינּוÁּתֹוָרהÁּוַמֲעׂשִ ּבֹוÁּגַ

Áֵאין ׁשֶ Á,ִעים ָהְרׁשָ Áֶנֶגד ּכְ Á- Áָהֲעָרָבה Á.טֹוִבים

ÁֵאּלּוÁֶנֶגד ּהÁלֹאÁֵריַחÁְולֹאÁַטַעם.ÁַהֲהַדסÁ-Áּכְ ּבָ

Á.ּתֹוָרה Áְולֹא Áטֹוִבים Áים ַמֲעׂשִ Áֶהם ּבָ Áׁש ּיֵ ׁשֶ

ÁְללֹאÁּתֹוָרהÁֶהם ׁשÁּבָ ּיֵ ֶנֶגדÁֵאּלּוÁׁשֶ ָמרÁ-Áּכְ ְוַהּתָ

Áוּו ֵניÁָמהÁִהׁשְ ן,Áִמּפְ יםÁטֹוִבים.ÁְוִאםÁּכֵ ַמֲעׂשִ

Áֲהַדס ּבַ Áֲהלֹא Á,ים ַלֲהַדּסִ Áיִקים ּדִ ַהּצַ Áֶאת Áאן ּכָ

Áים ַמֲעׂשִ Áְוַהְינּו Á,ַטַעם Áלֹא ּבְ Áֵריַח Áַרק Áֵיׁש

Á?ּתֹוָרהÁְללֹאÁטֹוִבים

Áְוָקא ּדַ Áן ּכֵ Áְרׁשּו ּדָ ׁשֶ Á,בס"ד Áֶזה ּבָ Áְלָבֵאר Áְוִנְרֶאה

Áֶבת ַחּיֶ Áלֹא Áה ָ ִאּשׁ Á,ה ֲהַדּסָ Áרּוָיה ּקְ ׁשֶ Áר ֶאְסּתֵ Áַעל

Áְך ֶהְמׁשֵ ּבְ Áָאְמרּו ֶ ּשׁ ÁַמהÁ,ֶזה Áּוְלִפי Á.ּתֹוָרה Áִלּמּוד ּבְ

Áים ׁשִ ים'ÁַהְינּוÁַהּנָ יןÁַהֲהַדּסִ ָמָראÁ'ְוהּואÁֹעֵמדÁּבֵ ַהּגְ

ÁטֹוִביםÁים ַמֲעׂשִ Áַרק Áיֶהן ְלַגּבֵ Áְך ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ Áְדָקִנּיֹות ַהּצִ

Áָרֵאל ׁשּו"תÁַאְךÁטֹובÁְלִיׂשְ ןÁּבְ ְולֹאÁִלּמּודÁּתֹוָרה,Áַעּיֵ

)ח"אÁסימןÁי(.

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

ÁÁÁיצחק Áעקידת( Áֹנַח Áן ּבֶ Áָחם Áַרע ִמּזֶ Áֵורֹוׁש ֲאַחׁשְ

Áי כּוׁשִ ּכְ Áִנְרֶאה Áָהָיה Áֶזה Áּוְלִפי Á)יא Áספק Áח"א

המן

Áגליון(Á)ע"בÁקחÁדףÁַסְנֶהְדִרין(Áעֹורֹו ָחםÁָלָקהÁּבְ ּדְ

האיחודÁבחידודÁגליוןÁפÁתשס"ט(.

ÁÁÁַכר ּמָ ׁשֶ Áָרה ּפָ Áאֹוָתּה ּבְ Áָלה ְלּגְ ִהְתּגַ Áי ּתִ ַוׁשְ

Áְלִפי Á,ת ּבָ ׁשַ ּבְ Áַׁלֲחרֹש Áָרְצָתה Áּלֹא ׁשֶ Áֶהָחִסיד

Áְמָלאָכה Áַיֲעׂשּו Áָרֵאל ִיׂשְ Áנֹות ּבְ ׁשֶ Áָרְצָתה ׁשֶ

Áָיָדּה Áַעל Áר ּיֵ ְתּגַ ַהּמִ Áָנְכִרי Áְואֹותֹו Á.ת ּבָ ׁשַ ּבְ

Áסדר(Áּקּוָנּה ּתִ Áָהָיה Áְוֶזה Áֵורֹוׁש ֲאַחׁשְ ÁהּואÁֶזה

הדורותÁח"אÁשנתÁג'ÁאלפיםÁשצ"ה(.

ÁÁÁק הÁִסּלֵ רÁְלַמְלּכָ ֶאְסּתֵ ֵורֹוׁשÁּבְ ַחרÁֲאַחׁשְ ּבָ ׁשֶ ּכְ

Áמּוַנת םÁֶאתÁּתְ יÁֵמַחְדרֹוÁְוׂשָ ּתִ מּוַנתÁַוׁשְ ֶאתÁּתְ

Á.)יזÁפסוקÁבÁפרקÁראשוןÁתרגום(Áר ֶאְסּתֵ

ÁÁÁָנּה ּבְ Áָהָיה Áִני ֵ ַהּשׁ Áֵורֹוׁש ֲאַחׁשְ Áן ּבֶ Áְרָיֶוׁש ּדָ

Áָמְלכֹו ּבְ Áִנים ׁשָ Áַבע ׁשֶ Áן ּבֶ Áָהָיה Á,ר ֶאְסּתֵ Áל ׁשֶ

Áְוֵכיָון Á.)ת"ו Áאלפים Á'ג Áשנת Áח"א Áהדורות Áסדר(

Áִאּמֹו ׁשֶ Áי ּפִ Áַעל Áַאף Áגֹוי ּכְ Áינֹו ּדִ Áגֹוי ּכְ Áַדל ּגָ ׁשֶ

Á,פה Áאות Áשמיני Áפרק Áאלגאזי Áמהרי"ט( Áה ְיהּוִדּיָ

ÁהדיןÁאיןÁולהלכהÁ,קכחÁעמודÁח"בÁמחדשÁובנדפס

כןÁכידוע(.

ָהָמן

ÁÁÁת ּבַ Áַלאי ַאְמּתְ Áִנְקֵראת Áָהָמן Áל ׁשֶ Áִאּמֹו

Áִׁלְכּבֹש Á.)ע"א Áצא Áדף Áבתרא Áבבא( Áעֹוְרָבִתי

Áָעִמים ּפְ Áֵרה ֶעׂשְ Áַבע ׁשְ Áֱאֹמר Á,ֹוֵנא ַהּשׂ Áֶאת

Áמבוא(ÁעֹוְרָבִתיÁת ַלאיÁּבַ לÁָהָמןÁַאְמּתְ ִאּמֹוÁׁשֶ

ÁבשםÁבÁפרקÁז"לÁאלבקÁר"שÁשכתבÁהאשכולÁלספר

דקדוקיÁסופרים(.

ÁÁÁֶזה Áִמי Á?ַמאן Áָהא Áָהָמן Áמֹו ׁשְ Áִנְקָרא Áה ָלּמָ

ÁפרקÁשניÁתרגום(Áהּוִדים ּיְ לַֹחÁָידÁּבַ ָרָצהÁִלׁשְ ׁשֶ

זÁפסקÁו(.

ÁÁÁפרקÁשניÁתרגום(ÁָהָיהÁֵמֹהּדּוÁָדָתא ןÁַהּמְ ָהָמןÁּבֶ

חÁפסוקÁיג(.

ÁÁÁֶאתÁלֹוÁְוָחַקק Á,ַכי ְלָמְרּדְ Áְלֶעֶבד Áר ִנְמּכַ Áָהָמן

Áתרגום( Áַכי ָמְרּדְ Áל ׁשֶ Áַרְגלֹו ּבְ Áִכיָרה ַהּמְ Áַטר ׁשְ

Áתּוב ָהָיהÁּכָ שניÁפרקÁגÁפסוקÁב(ÁְוֵיׁשÁאֹוְמִריםÁׁשֶ

Áתרגום( Áַכי ָמְרּדְ Áל ׁשֶ Áְרּכֹו ּבִ Áֶנֶגד ּכְ ׁשֶ Áָטס ּבְ

Á.)טÁפסוקÁהÁפרקÁראשון

ÁÁÁֵורֹוׁש ַלֲאַחׁשְ Áא ׂשֵ ּנָ ּתִ Áּתֹו ּבִ ׁשֶ Áָרָצה Áָהָמן

Áַרְגַלִים Áּוֵמי Áֵרִעי ּבְ Áִמְתַקְלֶקֶלת Áְוָהְיָתה

Á.)אÁפסוקÁהÁפרקÁראשוןÁתרגום( Áַמְסִריַח Áּוִפיָה

Áִלי ּכְ Áִעם Áִמיד ּתָ Áָלֶלֶכת Áְצִריָכה Áָהְיָתה Áְוָלֵכן

Áְוָלֵכן Á,ָלּה Áָמצּוי Áָהָיה ֶ ּשׁ Áַמה Áְוֶזה Áִלְצָרֶכיָה

Áיהוידע Áבן( Áָאִביָה Áרֹאׁש Áַעל Áֶזה Áִלי ּכְ Áָזְרָקה

מגילהÁדףÁטזÁע"א(.

ÁÁÁְיהּוָדהÁַמְלֵכיÁאֹוְצרֹותÁָצא ּמָ רÁׁשֶ ֵ ָהָמןÁִנְתַעׁשּ

Á.)ת"דÁאלפיםÁ'גÁשנתÁח"אÁהדורותÁסדר(

ÁÁÁֶנֶגד ּכְ Áְצָלִמים Áצּורֹות Áי ּתֵ ׁשְ Áְלָהָמן Áָהיּו

Á,רבא Áד"ה Áע"ב Áעב Áדף Áבשבת Áתוספות( Áִלּבֹו

Á.)המדרשÁבשםÁרבאÁד"הÁע"בÁסאÁדףÁובסנהדרין

Áְוֶאָחד Áָפָניו ִמּלְ Áֶאָחד Áָהָיה ׁשֶ Áאֹוְמִרים Áְוֵיׁש

ֵמַאֲחָריוÁ)תרגוםÁפרקÁוÁפסוקÁא(.

ÁÁÁּבֹו Áַעט ּבָ Áְוָלֵכן Á,ְוַגס Áָעב Áֵמן ׁשָ Áָהָיה Áָהָמן

Áה ַקּלָ Áְבִעיָטה ּבִ Áיׁש ַיְרּגִ ÁלֹאÁי ּכִ Áָחָזק Áַכי ָמְרּדְ

)בניהוÁמגילהÁדףÁטזÁע"א(.

ÁÁÁ,ָנה ׁשָ Áצ"ה Áן ּבֶ Áָהָיה Áָהֵעת Áאֹוָתּה ּבְ Áָהָמן

Áעל Áדקרא Áטעמא( Áָהָמן Áה ִגיַמְטִרּיָ ּבְ Áְוהּוא

הפסוקÁ"גםÁהנהÁהעץ"(.

ÁÁÁבניהו(Áלּום יֹומֹוÁָהַאֲחרֹוןÁלֹאÁָטַעםÁּכְ ָהָמןÁּבְ

ÁÁ.)עציצאÁשקלאÁד"הÁע"אÁטזÁדףÁמגילה

ÁÁÁֶאת Áָמְרטּו Á,ַלֲהִריָגה Áָהָמן Áֶאת Áהֹוִציאּו ׁשֶ ּכְ

ְזָקנֹוÁ)מעםÁלועזÁאסתרÁעמודÁריא(.

ÁÁÁים ַרּבִ Áָיִמים Áָהֵעץ Áַעל Áלּוי ּתָ Áַאר ִנׁשְ Áָהָמן

)תרגוםÁשניÁפרקÁטÁפסוקÁכד(.

ÁÁÁְוִנְרֶאהÁ.ה ִגּלָ ּמְ ָעִמיםÁּבַ "ןÁ)54(Áּפְ רÁּדָ ָהָמןÁֻמְזּכָ

Áֶאת Áְוַגם" Áתּוב ַהּכָ Áַמֲאַמר Áֶאת Áֶזה ּבָ Áִלְרֹמז

ÁֵיְצאּוÁֵכןÁְוַאֲחֵריÁָאֹנִכיÁן רÁַיֲעֹבדּוÁּדָ ַהּגֹויÁֲאׁשֶ
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Áֶזה ּבָ Áָרַמז ּדְ Á,)ידÁ,טוÁבראשית( Á"דֹול ּגָ Áְרֻכׁש ּבִ

Á.ָזָרה Áֲעבֹוָדה Áַעְצמֹו Áה עֹוׂשֶ Áָהָיה ׁשֶ Áְלָהָמן

Áֲחִוים ּתַ ָהיּוÁִמׁשְ רÁַיֲעֹבדּו',Áׁשֶ ְוֶזהּוÁ'ַהּגֹויÁֲאׁשֶ

Áר ֲאׁשֶ Áֶלְך ַהּמֶ Áַעְבֵדי Áְוָכל" Áתּוב ְוַכּכָ Á,ֵאָליו

Á"ְלָהָמןÁֲחִוים ּתַ ּוִמׁשְ Áּכְֹרִעים Áֶלְך ַהּמֶ Áַער ׁשַ ּבְ

Áעֹוֶלה ׁשֶ Á,ן" ּדָ Áָאַמר ׁשֶ Áְוֶזהּו Á,)ב Á,ג Áאסתר(

Áָהָמן Áר ְזּכָ ּמֻ ׁשֶ Áָעִמים ַהּפְ Áַסְך ּכְ Áא ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

Áמֹו ׁשְ ÁֶאתÁֹוְמִעים ּשׁ ׁשֶ Áַעם ּפַ Áּוְבָכל Á,ה ִגּלָ ּמְ ּבַ

יםÁאֹותֹו. ַמּכִ

Á"דֹול ּגָ Áְרֻכׁש ּבִ Áֵיְצאּו Áֵכן Áְוַאֲחֵרי" Áָאַמר ֶ ּשׁ Áּוַמה

Áלֹא Áה ּזָ ּבִ "ּבַ Áֲהֵרי ׁשֶ Á,ָרֵאל ִיׂשְ Áַעם Áַעל Áָהָיה Áלֹא Á-

ÁַעלÁהּואÁא ְלחּוÁֶאתÁָיָדם"Á)אסתרÁט,Áי,Áועוד(,Áֶאּלָ ׁשָ

ÁאסתרÁעיין(ÁָהָמןÁית ָלהÁֶאתÁּבֵ ּבְ ּקִ רÁׁשֶ ַכיÁְוֶאְסּתֵ ָמְרּדְ

Áְלבּוׁש ּבִ Áֶלְך ַהּמֶ Áְפֵני ִמּלִ Áָצא ּיָ ׁשֶ Áַכי ּוָמְרּדְ Á,)א Á,ח

ַמְלכּותÁ)עייןÁאסתרÁח,Áטו(.

ִסּפּור ַהְּמִגָּלה

ÁÁÁה ּתֵ ִמׁשְ ּבְ Áׁש ְקּדָ ַהּמִ Áְכֵלי ּבִ Áׁשּו ּמְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ּכְ

Áתרגום( Áַמְרֵאיֶהם Áה ּנֶ ּתַ ִמׁשְ Áָהָיה Áֵורֹוׁש ֲאַחׁשְ

Á.)זÁפסוקÁאÁפרקÁשני

ÁÁÁ,ִים ּמַ ּבַ Áָקָטן Áָנָחׁש Áמּו ׂשָ Áָוֶתֶרׁש Áְגָתן ּבִ

ÁֶאתÁדּו ּלֹאÁְיַגּלּוהּוÁִויַכּבְ ָטןÁִהְרִחיקֹוÁׁשֶ ְוַהּשָׂ

ÁשניÁתרגוםÁעיין( Áִהְמִציאֹו Áְוַגְבִריֵאל Á,ַכי ָמְרּדְ

ÁבשםÁשםÁאסתרÁהלויÁמנותÁובספרÁכגÁפסוקÁבÁפרק

Áֶאת Áְלַהְרִעיל Áָרצּו ׁשֶ Áאֹוְמִרים Áְוֵיׁש Á.)הרוקח

Áתרגום(Áֵורֹוׁש ֶחֶרבÁֶאתÁֲאַחׁשְ רÁְוַלֲהרֹגÁּבַ ֶאְסּתֵ

ראשוןÁפרקÁבÁפסוקÁכא(.

ÁÁÁְלֶאָחד Áֶאָחד Áיל ּכִ ַמׂשְ Áהֹוִכיַח Áַעם ּפַ

Á,ָזרֹות Áפֹות ׂשָ Áִלְלֹמד Áִריְך ּצָ ׁשֶ Áִנים ֵמָהַרּבָ

Áֵמִבין Áָהָיה ׁשֶ Á,הּוִדי ַהּיְ Áַכי ְרּדְ ִמּמָ Áְוָהְרָאָיה

Á,טּוְרִסית רּוÁּבְ ּבְ ּדִ ְגָתןÁָוֶתֶרׁשÁׁשֶ ַפתÁּבִ ֶאתÁׂשְ

Á.הּוִדים ָלהÁַלּיְ ֵהִביןÁָצְמָחהÁַהּצָ ּוִבְזכּותÁׁשֶ

ÁÁÁ!ַהּנֹוֶתֶנת Áִהיא Á:ּוֵבּה Áּה ִמּנֵ Áָהַרב Áלֹו Áָעָנה

ÁָוֶתֶרׁשÁְגָתן פֹותÁָזרֹות,Áּבִ ִאםÁָהיּוÁלֹוְמִדיםÁׂשָ

Á,הּוִדי ַהּיְ Áַכי ְרּדְ ִמּמָ Áֵהר ְלִהּזָ Áיֹוְדִעים Áָהיּו

Áיֹוֵדַע Áהּוא Áאּוַלי ׁשֶ Áים ׁשִ חֹוׁשְ Áָהיּו ׁשֶ Áְלִפי

Áטּוִחים ּבְ Áָהיּו ׁשֶ Áו ַעְכׁשָ Áַאְך Á.טּוְרִסיתÁַפת ׂשְ

Áרּו ּבְ פֹותÁָזרֹות,Áּדִ הּוִדיםÁלֹאÁלֹוְמִדיםÁׂשָ ַהּיְ ׁשֶ

ָרֵאל. יָעהÁְיׁשּוַעתÁִיׂשְ הÁִהּגִ ׁש,Áּוִמּזֶ ְללֹאÁֲחׁשָ

ÁÁÁ,ַקְטנּותֹו ּבְ Áָרֵאל ִיׂשְ Áאֹוֵני ִמּגְ Áֶאָחד Á Áַאל ִנׁשְ

Áַעל Áֵורֹוׁש ַלֲאַחׁשְ Áהֹוִדיַע Áַכי ָמְרּדְ Áה ָלּמָ

Áְוִכי Á,ָוֶתֶרׁש Áְגָתן ּבִ Áַרַעל Áלֹו Áמּו ּשָׂ ׁשֶ Áֶזה

Á:ֶלד ַהּיֶ Áָעָנה Á?ָימּות Áּגֹוי ׁשֶ Áלֹו Áת ִאְכּפַ Áָמה

ֵניÁּגֹוִים. ֶלְךÁֶנֶהְרגּוÁׁשְ ָאַמרÁַלּמֶ ׁשֶ ּכְ

ÁÁÁֵזָרה ַהּגְ Áְמֹאָרעֹות Áֶאת Áָחַלם Áַכי ָמְרּדְ

ÁהקדמהÁשניÁתרגום(Áְרָתה ּקָ ְוַהְיׁשּוָעהÁֶטֶרםÁׁשֶ

לפרקÁה(.

ÁÁÁ'ג Áַנת ׁשְ Áְלַמְלכּותֹו Áי"ב Áּפּור Áיל ִהּפִ Áָהָמן

ÁאלפיםÁ'גÁשנתÁח"אÁהדורותÁסדר(Áת"דÁֲאָלִפים

Áאסתר(Á"ֶדת רÁַמּגֶ ת"ד(ÁְוִסיָמןÁָלֶזהÁ"ֵאיןÁֶאְסּתֵ

Á'ג Áד" ּגֵ ּתַ Áאֹוִתּיֹות Áְוֶזה Áיָדה ִהּגִ Áְוָאז Á)כ Á,ב

ÁהשניםÁסימניÁלהחיד"אÁטובÁמעגל(Áת"דÁֲאָלִפים

Á.)טÁסימן

ÁÁÁחֹוְגִגים Áּלֹא ׁשֶ Áֵורֹוׁש ַלֲאַחׁשְ Áִהְתלֹוֵנן Áָהָמן

ÁראשוןÁתרגום( Áֶלְך ַהּמֶ Áל ׁשֶ Áֶדת ַהֻהּלֶ Áְיֵמי Áֶאת

פרקÁגÁפסוקÁח(.

ÁÁÁר ֵניםÁָעׂשָ ַכיÁׁשְ סÁָמְרּדְ ּנֵ ּכִ Áֵזָרה ְגְזָרהÁַהּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ

Áיִמיֵניֶהם ּבִ ÁׁשֹוָפרÁָלֶהםÁְוָנְתנּו Áּכֲֹהִנים Áֶאֶלף

Áּבֹוִכים Áְוָהיּו Áֹמאָלם ׂשְ ּבִ Áּתֹוָרה Áְוֵסֶפר

Áֵזָרה ַהּגְ Áּטּול ּבִ Áַעל Áם ֵ ְלַהּשׁ Áִלים ּלְ ּוִמְתּפַ

)תרגוםÁשניÁפרקÁדÁפסוקÁטז(.

ÁÁÁָיִמיםÁה ָ ָעהÁַוֲחִמּשׁ רÁָלצּוםÁַאְרּבָ ָרְצָתהÁֶאְסּתֵ

Áָהַלְך ׁשֶ Áָיִמים Á'ג Áֶנֶגד ּכְ Áה לֹשָׁ ׁשְ Áָצָמה Áַאְך

ÁפרקÁשניÁתרגום( Á Áִיְצָחק Áֶאת Áַלֲעֹקד Áַאְבָרָהם

הÁפסוקÁא(.

ÁÁÁֵבית ּבְ Áְולֹא Áַחְדָרּה ּבְ Áָהָיה Áר ֶאְסּתֵ Áה ּתֵ ִמׁשְ

Áֵלא ַהּמָ Áֵורֹוׁש ֲאַחׁשְ Áֵבית ּבְ Áי ּכִ Áֵורֹוׁש ֲאַחׁשְ

סיפור המגילה
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ÁדבשÁיערות(Áה ְקׁשָ ּבִ סÁׁשֶ ּלּוִליםÁלֹאÁִיּכֹוןÁַהּנֵ ּגִ

Á.)יזÁדרושÁח"א

ÁÁÁּתֹו ִאׁשְ Áָהְיָתה Áָהֵעץ Áֶאת Áָהָמן Áה ָעׂשָ ׁשֶ ּכְ

Áֵמִחים ּוׂשְ Áים ׂשִ ׂשָ Áּוָבָניו Áִכּנֹורֹות ּבְ Áֶנת ְמַנּגֶ

)תרגוםÁשניÁפרקÁהÁפסוקÁיד(.

ÁÁÁְוֵיׁש Á.ֹנַח Áַבת ִמּתֵ Áָהָיה Áָהָמן Áַטל ּנָ ׁשֶ Áָהֵעץ

Áסדר Áעיין( Áים ָדׁשִ ַהּקֳ Áֹקֶדׁש Áית ִמּבֵ Áאֹוְמִרים

Á.)עדןÁבנחלÁת"דÁאלפיםÁ'גÁשנתÁח"אÁהדורות

ÁÁÁַכי ֵהִכיןÁָהָמןÁִלְתלֹותÁֶאתÁָמְרּדְ רַֹחבÁָהֵעץÁׁשֶ

Áילקוט( Áְוֶזֶרת Áה ַאּמָ Áֵרה ֶעׂשְ Áים ּתֵ ׁשְ Áָהָיה

שמעוניÁאסתרÁרמזÁתתרנז(.

ÁÁÁָמּה ִליÁׁשְ ְרָקהÁָעָליוÁֶאתÁַהּכְ ּזָ לÁָהָמןÁׁשֶ ּתֹוÁׁשֶ ּבִ

ַכְחָטָנתÁ)תרגוםÁראשוןÁפרקÁוÁפסוקÁיא(. ׁשְ

ÁÁÁְדמּות ֵורֹוׁשÁּבִ יַעÁַלֲאַחׁשְ ְלָאְךÁִמיָכֵאלÁִהּגִ ַהּמַ

Áתרגום(ÁְלָהְרגֹוÁרֹוֶצהÁָהָמן הÁלֹוÁׁשֶ ִאיׁשÁְוִגּלָ

Á.)אÁפסוקÁוÁפרקÁשני

ÁÁÁ,קֹוֵראÁָהָיהÁָהָמןÁן יÁּבֶ ְמׁשָ יÁיֹוָחָנןÁׁשִ ָאַמרÁַרּבִ

Áּגֹוֵלל Áָהָיה Áַכי ָמְרּדְ Áִלְזכּות Áיַע ַמּגִ Áָהָיה ּוְכׁשֶ

Áאֹוְמִרים Áְוֵיׁש Á.ֵמֲאֵליֶהן Áִנְגָלִלין Áין ּפִ ְוַהּדַ

Áיד רÁִהּגִ ָהאֹוִתּיֹותÁָזֲעקּוÁֵמַעְצָמןÁְוָאְמרּוÁֲאׁשֶ

Áְהיּו ֱאַמרÁ"ַוּיִ ּנֶ ְגָתָנאÁָוֶתֶרׁש,Áׁשֶ ַכיÁַעלÁּבִ ָמְרּדֳ

Áעל Áדאגדתא Áספרי( Á"ֶלְך ַהּמֶ Áִלְפֵני Áִנְקָרִאים

אסתרÁ-ÁמדרשÁאבאÁגוריוןÁבוברÁפרשהÁוÁאותÁא(.

ÁÁÁַהּסּוס Áַעל Áַכי ָמְרּדְ Áֶאת Áָהָמן Áיב ִהְרּכִ ׁשֶ ּכְ

ÁְנָעִריםÁֶאֶלףÁְבָעה ִריםÁְוׁשִ ְלחּוÁִעּמֹוÁֶעׂשְ ִנׁשְ

Áַמְכִריִזים Áָהיּו ׁשֶ Áיֵדיֶהם ּבִ Áָזָהב Áֵלי ּכְ Áִעם

Áָחֵפץ Áֶלְך ַהּמֶ Áר ֲאׁשֶ Áָלִאיׁש Áה ֵיָעׂשֶ Áָכה "ּכָ

Á.)יאÁפסוקÁוÁפרקÁשניÁתרגום(Á"יָקרֹו ּבִ

ÁÁÁּבֹו Áְרָחה ּפָ ׁשֶ Áד ְמַלּמֵ Á– Á"ָחפּו Áָהָמן Áּוְפֵני"

Á.)רזÁעמודÁאסתרÁלועזÁמעם(Áָצַרַעת

ÁÁÁל ׁשֶ Áַחְרּבֹו Áָהָיה ׁשֶ Áְרׁשּו ּפֵ Áים ַרּבִ Áַחְרבֹוָנא

ÁהּואÁְוָנאÁ,ָנאÁ–ÁֶחֶרבÁÁְוַהְינּוÁְמֵהָרה ָהָמןÁּבִ

הÁ)אבןÁעזראÁאסתרÁפרקÁאÁפסוקÁי(. ַעּתָ

ÁÁÁתרגום( Áָהָיה Áֶאֶרז Áָהָמן Áָעָליו Áְתָלה ּנִ ׁשֶ Áָהֵעץ

Á.)יÁפסוקÁזÁפרקÁשני

ÁÁÁפענח Áצפנת( Áְסָקלּוהּו Áָהָמן Áת ִלּיַ ּתְ Áִלְפֵני

Áובביאורו Á,ע"ז Áמהלכות Áה"ל Áפ"ה Áהרמב"ם Áעל

Á.)יÁפסוקÁזÁפרקÁלאסתר

ÁÁÁַעלÁְסָכְךÁֶלְך הÁלֹוÁַהּמֶ לּוÁֶאתÁָהָמןÁָעׂשָ ּתָ ׁשֶ ּכְ

Áלועז Áמעם( Áָהעֹופֹות Áיֹאְכלּוהּו Áּלֹא ׁשֶ Áרֹאׁשֹו

אסתרÁעמודÁריא(.

ÁÁÁַוֲחקּוֵקי Áְטחֹול Áְנטּוֵלי Áָהיּו ׁשֶ Á"ִכים "ָהַרּמָ

Áתרגום( Áַמֵהר Áָלרּוץ Áּיּוְכלּו ׁשֶ Áַרְגַלִים Áּפֹות ּכַ

Á.ע"בÁכאÁדףÁסנהדריןÁועייןÁ,יÁפסוקÁחÁפרקÁראשון

ÁתיבהÁביאורÁידעוÁשלאÁאמרוÁע"אÁיחÁדףÁובמגילה

Áפירשו Áה Áהלכה Áח Áפרק Áכלאים Áובירושלמי Á,זו

שהואÁמיןÁממיניÁהסוסים(.

ÁÁÁַעל Áרּו ִחּזְ Áְבִעים ׁשִ Á,ִנְתלּו Áָרה ֲעׂשָ Áָהָמן Áֵני ּבְ

Áֶנֱהַרג Áַהּסֹוֵפר Áי ְמׁשָ ׁשִ Á,ֶזֶרׁש Áִעם Áָתִחים ַהּפְ

Áַהֲחֵמׁש Áִעם Áֵמתּו Áמֹוִנים ׁשְ Áּוֵמָאה Á,ֶחֶרב ּבַ

ÁראשוןÁתרגום(Áן ׁשּוׁשָ ֶהְרגּוÁּבְ ּנֶ ֵמאֹותÁִאיׁשÁׁשֶ

Áָמָרא ּגְ ּבַ ׁשֶ Áְלָהִעיר Áְוֵיׁש[ Á.)יד Áפסוק Áט Áפרק

ÁָמאַתִיםÁלֹוÁָהיּו הÁ)דףÁטוÁע"א(ÁָאְמרּוÁׁשֶ ְמִגּלָ ּבִ

ÁלֹוÁָהיּוÁְרּגּום ְבֵריÁַהּתַ ִניםÁּוְלִפיÁּדִ מֹוָנהÁּבָ ּוׁשְ

Á.]ְיָלִדיםÁְוֶאָחדÁים ִ ּשׁ ָמאַתִיםÁׁשִ

ÁÁÁ.תֹו ֵהִמירÁּדָ םÁֵהיָמןÁׁשֶ ׁשֵ ַעםÁָהָיהÁְיהּוִדיÁּבְ ּפַ

Áְוָאַמר Áָהֶעֶרב Áִלְפנֹות Áָמָתא ּדְ Áָהַרב Áָגׁשֹו ּפְ

Á:ְוָאַמר Áָהִאיׁש Áן ִסּנֵ Á.ָהָמן Áטֹוב Áֶעֶרב Á:לֹו

Áְלַאַחר"ÁָהַרבÁלֹוÁָעָנהÁ.ָהָמןÁְולֹאÁִמי ֵהיָמןÁׁשְ

Á ַאְרּתָ ִנׁשְ Á)ְי'הּוִדי( Áָך ּבְ ׁשֶ Á'ַהי Áֶאת Á הֹוַרְדּתָ ׁשֶ

ְלַבד. ָהָמןÁּבִ

ÁÁÁַהּפּוִרים Áִויֵמי Áֵטִלים ּבְ Áִיְהיּו Áַהּמֹוֲעִדים Áל ּכָ

Áמשלי Áמדרש( Áְלעֹוָלם Áֵטִלים ּבְ Áִיְהיּו Áלֹא

פרשהÁט(.

ÁÁÁ'ב Áּבֹו Áע ְקּבַ ּנִ ׁשֶ Áִחיד ַהּיָ Áהּוא Áֲאָדר Áֹחֶדׁש

ÁֶאתÁלּו ֲאָדרÁִקּבְ ּבַ ִפיÁׁשֶ ּלְ ים,ÁְוִנְרֶאהÁׁשֶ ֳחָדׁשִ
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Áֶאָחד Áֹחֶדׁש Áּנֹוָסף ּוְכׁשֶ Á,ֵמַאֲהָבה Áַהּתֹוָרה

ÁָקְבעּוÁָלֵכןÁ,ִמְצֹותÁְויֹוֵתרÁיֹוֵתרÁּבֹוÁנֹוָספֹות

Á.ֶזהÁֹחֶדׁש יםÁּבְ ב'Áֳחָדׁשִ

ÁÁÁֶאת Áַרק Áִמים ַקּיְ ּמְ ׁשֶ Áים ָהֲאָנׁשִ Áאֹוָתם Áַעל

ÁְואֹוְכִליםÁ,ְלֹאֶכלÁׁשּוִרים ִמְנֲהֵגיÁַהּתֹוָרהÁַהּקְ

ÁָאְזֵניÁּוְבפּוִריםÁ,ּוְלִביבֹותÁִנּיֹות הÁֻסְפּגָ ֲחֻנּכָ ּבַ

Áְותֹוָרְתָך"Áסּוק ָהָמן,ÁֵהִליצּוÁֲעֵליֶהםÁֶאתÁַהּפָ

תֹוְךÁֵמָעי"Á)תהיליםÁמ,Áט(. ּבְ

ÁÁÁפּוִרים ּבְ Áַאַחת Áה ְקִהּלָ Áָמה ְ ׂשּ ִהְתּבַ ׁשֶ ּכְ Áַעם ּפַ

Áה ָלּמָ Á:ָלַרב Áֵאָלה ׁשְ ּבִ Áנּו ּפָ Á,ָיַדע Áלֹא ּדְ Áַעד

Áה ַנֲעׂשֶ Á?ָנה ׁשָ ּבְ Áֶאָחד Áיֹום Áַרק Áהּוא Áּפּוִרים

Áה ָלּמָ Á:ִהְפִליגּו ׁשֶ Áְוָהיּו Á.ָנה ׁשָ ּבְ Áָיִמים Áֵני ׁשְ

Áָידּוַע Á:ָהַרב Áָלֶהם Áָעָנה Á!בּוַע ׁשָ Á?יֹוַמִים

ÁּוְכֶנֶגדÁ.'ֱאלִֹקיםÁה ֶנֶגדÁֶזהÁָעׂשָ ָללÁ'ֶזהÁּכְ ַהּכְ

Áֶאת Áה ָעׂשָ Á,ְמָחה ׂשִ ּבְ Áים ְרּבִ ּמַ ׁשֶ Áֲאָדר Áֹחֶדׁש

Áּוְכֶנֶגד Á.ְמָחה ׂשִ ּבְ Áּבֹו Áַמֲעִטין ּמְ ׁשֶ Áָאב Áֹחֶדׁש

Áְוִאם Á,ָאב ּבְ Á'ט Áיֹום Áֶאת Áה ָעׂשָ Áּפּוִרים Áיֹום

Áנֹוָסִפים Áָיִמים Áעֹוד Áְלהֹוִסיף Áם ַאּתֶ Áרֹוִצים

ָאב. םÁְלט'Áּבְ ְלפּוִרים,ÁּתֹוִסיפּוÁּגַ

ÁÁÁעּוָדה ּסְ ּבַ Áַסח ּפֶ Áל ׁשֶ Áִני ׁשֵ Áיֹום ּבְ Áַלֲעׂשֹות Áֵיׁש

Áַההּוא Áּיֹום ּבַ ׁשֶ Áר ֶאְסּתֵ Áִלְסעּוַדת Áָבר ּדָ Áֵאיֶזה

Áהקדמה Áתצ Áסימן Áאו"ח Áמג"א( Áָהָמן Áִנְתָלה

Áיֹום Áֹבֶקר ּבְ Áאֹוְכִלים Áִקים ְוַהְמַדְקּדְ Á.)לסימן

Áד ּבֵ ְלִהְתּכַ Áָהְראּוָיה Áֲחִתיָכה Áָיֵבׁש Áר ׂשָ ּבָ Áֶזה

Áת ַנזÁָהָמ"ן,ÁֵזֶכרÁִלְתִלּיַ ּכְ ְלׁשֹוןÁַאׁשְ ְוִנְקָראÁּבִ

Áהחות Áלבעל Áחיים Áמקור( Áִניָסן ּבְ Áט"ז ּבְ Áָהָמן

Á.)שםÁיאיר

ÁÁÁעיין( Áפּוִרים ּכְ Áּפּוִרים ּכִ ׁשֶ Áָאְמרּו ֶ ּשׁ Áַמה ּבְ

Áישראל Áסגולת Áובספר Á,ע"ב Áנז Áדף Áהזוהר Áתיקוני

Áזוננפלד Áלהגרי"ח Áופסקים Áובהנהגות Á,סו Áסימן

Áין ּבֵ Áכּות ּיָ ׁשַ Áׁש ּיֵ ׁשֶ Áַמע ּוַמׁשְ Á,)ד Áאות Áפורים

ÁַהֲהָלָצהÁֶרְך ּפּוִריםÁְלפּוִרים.ÁְוַעלÁּדֶ יֹוםÁַהּכִ

Áים ׂשִ ִמְתַחּפְ Áפּוִרים ּבְ ׁשֶ Áאֹוְמִרים Áָהיּו

Á.ְלֵהֶפְך Áּפּוִרים ַהּכִ Áּוְביֹום Á,ְלגֹוִים Áהּוִדים ַהּיְ

Áל םÁיֹוםÁּפּוִריםÁְמֻסּגָ ּגַ ֶזהÁׁשֶ ְוִנְרֶאהÁלֹוַמרÁּבָ

Áיַע ַעםÁּוַמּגִ ֲהֵריÁלֹאÁּפַ ִלְסִליָחהÁּוְמִחיָלה,Áׁשֶ

Áַעל Áְלַהֲעִביר Áִריְך ּצָ ׁשֶ Áב ַמּצָ Áִליֵדי Áָהָאָדם

Áיקּוהּו ִהּזִ ÁאֹוÁִהְכִעיסּוהּו ׁשֶ ÁֵמֲחַמתÁִמּדֹוָתיו

ÁאֹוÁַהּפּוִריםÁְמַחת יÁִמּתֹוְךÁׂשִ לÁִמיֵניÁִאיְנׁשֵ ּכָ

Áדף(Áה ְמִגּלָ ָמָראÁּבִ ּגְ ָברÁּבַ הֹוְללּות,ÁּוָמָצאנּוÁּכְ

Áֲחֵטּה ְוׁשַ Áה ַרּבָ Áָקם Áְכרּות ׁשִ Áִמּתֹוְך ּדְ Á,)ע"בÁז

ÁִמּדֹוָתיוÁַעלÁַמֲעִבירÁָהָאָדםÁְוִאםÁ.ֵזיָראÁְלַרב

Áּמּוָבא ּכַ Á,ֲעֹונֹוָתיו Áלֹו Áִנְמָחִלים Á,ּכֹוֵעס Áְולֹא

Á.)ע"אÁיזÁדףÁהשנהÁראש(Áָמָרא ּגְ ּבַ

Á,ּפּוִרים הÁיֹוֵתרÁִמּיֹוםÁַהּכִ ֶזהÁָקׁשֶ יֹוןÁּבָ ּסָ ּוֶבֱאֶמתÁַהּנִ

Áל ּכָ Á)האדםÁתורתÁספרוÁבסוףÁהרמב"ן( Áָאְמרּו Áּוְכָבר

Áָיכֹול Áּוְבפּוִרים Á.ֵמֲחֵברֹו Áָחֵרב Áֵמֲחֵברֹו Áדֹוׁש ַהּקָ

Áִמּיֹום Áיֹוֵתר Áֲאִפּלּו Áּוְלִהְתַעּלֹות Áַלֲעלֹות Áָהָאָדם

Áעמוד Áסז Áגורל Áהמלך Áקדושת Áבספר Áעיין( Áּפּוִרים ַהּכִ

Áַבת ּתֵ ּנּו.ÁְוֶרֶמזÁׁשֶ רפט(,ÁְוָלֵכןÁהּואÁָחֵרבÁיֹוֵתרÁִמּמֶ

Áּפּוִרים הÁעֹוֶלהÁִמְנַיןÁּכִ אÁְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ 'ֵמֲחֵברֹו'Áּבְ

ÁּפּוִריםÁיֹוםÁַהְינּוÁ–Áדֹוׁש לÁַהּקָ ָאַמרÁּכָ )Á,)23ְוֶזהּוÁׁשֶ

Áָחֵרב Á,ּפּוִרים ּכִ Áא יַמְטִרּיָ ּגִ Á– Áֵמֲחֵברֹו Áדֹוׁש ַהּקָ

Áעֹוִלים Á'ֵמֲחֵברֹו Áָחֵרב' Áבֹות ּתֵ Áְוֵכן[ Á.ֵמֲחֵברֹו

.])34(Á'ּפּוִרים הÁ'יֹוםÁּכִ אÁְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ



ְטָעִמים ַלִּמְנָהג ֶׁשל ַהַּתְחּפֹוׂשֹות ְּבפּוִרים

Áל ְנָהגÁׁשֶ ַלּמִ Á,ָנן ַרּבָ ÁַמְלֵכיÁַמאןÁ–Áֶלְך ַהּמֶ Áית ּבֵ ÁֶאלÁׁשֹוִניםÁָעִמים ִמּטְ ÁְטָעִמיםÁץ ְלַקּבֵ Áָבה ַמֲחׁשָ ּבְ Áָעָלה

Áֵרי ִרים,Áׂשָ ֶלְךÁְוַהּשָׂ ָבִריםÁִנְקָרִאיםÁְוִנְלָמִדיםÁִלְפֵניÁַהּמֶ ֶפר,ÁְוִיְהיּוÁַהּדְ ּסֵ בÁּבַ פּוִרים,Áְוִנְכּתָ ְחּפֹוׂשֹותÁּבְ ַהּתַ

ַהּתֹוָרה:

מנהג התחפושות



עט

ת
שו

פו
ח

ת
ה

הו 
מכ

מגילת
אסתר

ידיעות 
ופרפראות 

א .	Áן ּכֵ Áְוַעל Á"הּוא Áְוַנֲהפֹוְך" Áתּוב ַהּכָ Áם ׁשֵ Áַעל

Á.ִנים בּוׁשÁְוַהּפָ יםÁַהּלְ ּנִ ִכיםÁּוְמׁשַ ִמְתַהּפְ

א .	Áַעל Áָרַכב ׁשֶ ּכְ Áַכי ְרּדְ ּמָ ׁשֶ Áָאְמרּו ֶ ּשׁ Áַמה Áי ּפִ Áַעל

Áָבה ָחׁשְ Áן ּכֵ Áְוַעל[ Áְלָהָמן Áָגָדיו ּבְ Áָנַתן Áַהּסּוס

Áׂשּות ם,Áּוְבִהְתַחּפְ ַכי[Áּוְלָבׁשָ הּואÁָמְרּדְ ּתֹוÁׁשֶ ּבִ

לÁָהָמןÁִהְתִחיָלהÁְנִפיָלתֹו. זֹוÁׁשֶ

א .	Áָהָאֶרץ Áי ֵמַעּמֵ Áים "ְוַרּבִ Áתּוב ַהּכָ Áי ּפִ Áַעל

Áהּוִדים ֵמַהּיְ Áׁשּו ָחׁשְ ׁשֶ Á"ִמְתַיֲהִדים

Áּתֹוָרה Áׁשֹוְמֵרי Áִליהּוִדים Áׂשּו ְוִהְתַחּפְ

Áֶזה Áָבר ּדָ Áְוִלְזּכֹר Á,ם ְחּדָ ּפַ Áֵמֲחַמת Áּוִמְצֹות

Áֵיׁש Áְלַצֲעֵרנּו Áַהּיֹום Áְוַעד[ Áים ׂשִ ִמְתַחּפְ Áָאנּו

ים[. ׂשִ ְיהּוִדיםÁׁשֹוְמֵריÁּתֹוָרהÁּוִמְצֹותÁְמֻחּפָ

א .	Áְגֵדי ּבִ Áָלַבׁש Áַהּסּוס Áַעל Áָעָלה ׁשֶ ּכְ Áַכי ָמְרּדְ

ְבָיכֹול. ׂשÁּכִ ִהְתַחּפֵ ֶלְךÁְוִנְמָצאÁׁשֶ ַהּמֶ

א .	Áָלַבׁש Áֵורֹוׁש ֲאַחׁשְ ׁשֶ Áמּוָבא Áְדָרׁש ּמִ ּבַ

ÁַמהÁן יÁ)ַעּיֵ ּתִ דֹולÁְוֵכןÁַוׁשְ ְגֵדיÁּכֵֹהןÁּגָ הÁּבִ ּתֶ ׁשְ ּמִ ּבַ

ה(. ִגּלָ רּוׁשÁַעלÁַהּמְ ּפֵ ֶזהÁּבַ ַתְבנּוÁּבָ ּכָ ֶ ּשׁ

א .	Áֶקֶרן Áי ּתִ ְלַוׁשְ Áְוָצְמחּו Áס ַהּנֵ Áה ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ּכְ

Áְוִכְבָיכֹול Áַחי Áַבַעל ּכְ Áִנְרֵאית Áָהְיָתה Áְוָזָנב

ים. הÁְלַבַעלÁַחּיִ ׂשָ ִהְתַחּפְ

א .	Áִביא ַהּנָ Áהּו ֵאִלּיָ ׁשֶ Áְדָרׁש ּמִ ּבַ Áַהְמֹבָאר Áי ּפִ Áַעל

Áָהָמן Áַעל Áְלַקְטֵרג Áַחְרבֹוָנה Áְדמּות ּבִ Áא ּבָ

ׂשÁְלַחְרבֹוָנה. ִהְתַחּפֵ ְוִנְמָצאÁׁשֶ

א .	Áֵורֹוׁש ֶלְךÁֲאַחׁשְ אֹותÁַלּמֶ ָהיּוÁּבָ יםÁׁשֶ ׁשִ לÁַהּנָ Áּכָ

ְמָלכֹות. ׁשֹותÁּכִ ָהיּוÁִמְתַלּבְ

א .	Áׁשֹוֵמר Áֵורֹוׁש ֲאַחׁשְ Áָהָיה ׁשֶ Áַהְמֹבָאר Áְלִפי

Áִנְמָצא Áְלכּות ַהּמַ Áֶאת Áְוָחַטף Áַהּסּוִסים

Á,ֱאֶמת ןÁֵאינֹוÁֶמֶלְךÁּבֶ ּכֵ ׂשÁְלֶמֶלְך,Áׁשֶ ִהְתַחּפֵ ׁשֶ

לּוָכּה. ַרעÁַהּמְ ִמּזֶ

א .	Áָגָדיו ּבְ Áַעל Áק ׂשַ Áָלַבׁש Áַכי ְרּדְ ּמָ ֶ ּשׁ Áְלַמה Áֵזֶכר

הÁְלבּוׁשֹו. ּנָ ְוׁשִ

א .		ÁַהּפּוִריםÁיֹוםÁדֹול ּגָ ָאְמרּוÁַרּבֹוֵתינּוÁׁשֶ ÁְלִפיÁׁשֶ

Áָטן ַהּשָׂ Áְיַקְטֵרג Áּלֹא ׁשֶ Áּוְכֵדי Á,ּפּוִרים ִמּכִ

יםÁְלגֹוִיםÁְוַכּדֹוֶמה. ׂשִ ִמְתַחּפְ

א .		Áר ֶהְסּתֵ Áֶאת Áְלַגּלֹות Áַהּפּוִרים Áְיֵמי Áְכִלית ּתַ

Áים ׂשִ ַחּפְ ּמְ ּוְכׁשֶ Á]ר ֶאְסּתֵ Áת ]ְמִגּלַ Áִנים ַהּפָ

Áים עֹוׂשִ Áאֹוָתם Áים ּוְמַגּלִ Áִנים ַהּפָ Áים ּוְמַכּסִ

ֶזה. הÁּכָ ַמֲעׂשֶ

א .		Á,ַהּפּוִריםÁיֵמי יתÁּבִ ִהיאÁַנֲעׂשֵ תÁֲעָמֵלקÁׁשֶ Áְמִחּיַ

Áמּוָבא Áם ְוׁשָ Áאּול ׁשָ Áְלֶחֶמת ִמּמִ Áִהְתִחיָלה

Á,ִלְבֵהמֹות Áּוף ִכׁשּ ּבְ Áׂשּו ִהְתַחּפְ ׁשֶ Áְדָרׁש ּמִ ּבַ

Áים ׂשִ ִמְתַחּפְ Áן ּכֵ Áְוַעל Áאּול ׁשָ Áֲעֵליֶהם Áְוָחַמל

ׂש. םÁֲעָמֵלקÁִמְתַחּפֵ ּגַ ִלְזּכֹרÁׁשֶ

א .		ÁְלָכלÁִנְדֵמיתÁר ֶאְסּתֵ ָמָראÁׁשֶ ּגְ ָאְמרּוÁּבַ ÁְלִפיÁׁשֶ

Áִנית ַיּפָ Á,ים ְלכּוׁשִ Áית ּכּוׁשִ Á,תֹו ֻאּמָ ּכְ Áֶאָחד

יםÁִלְדֻמּיֹותÁׁשֹונֹות. ׂשִ ִנים,ÁָלֵכןÁִמְתַחּפְ ְלַיּפָ

א .		Áיֵמי םÁּבִ ּגַ ּהÁחפשÁ–ÁִלְזּכֹרÁׁשֶ ְרׁשָ תÁׁשָ ְחּפֹׂשֶ ּתַ

Áֵיׁש Á,ּפּור ּכִ Áִמּיֹום Áיֹוֵתר Áדֹוִלים ַהּגְ Áַהּפּוִרים

ֶהם. ׁשÁּבָ ּפֵ ינּוÁּוְלַפׁשְ ׂשÁַאַחרÁַמֲעׂשֵ ְלַחּפֵ

א .		Áְדָרׁש ּוַבּמִ Áָמָרא ּגְ ּבַ Áָאְמרּו ֶ ּשׁ Áַמה Áי ּפִ Áַעל

Áה ּתֶ ׁשְ ַלּמִ Áָהָמן Áֶאת Áר ֶאְסּתֵ Áִהְזִמיָנה ׁשֶ

Áְוִנְמָצא Á,ׂשֹוֲחקֹות Áִנים ּפָ Áלֹו Áְוֶהְרֲאָתה

Áאֹוַהְבּתֹו ׁשֶ Áַאַחת ּכְ Áְבָיכֹול ּכִ Áה ׂשָ ִהְתַחּפְ ׁשֶ

ָנַאּתּו. ּוֶבֱאֶמתÁׂשְ

א .		Áָלֶאְביֹוִנים Áנֹות ַמּתָ Áָלֵתת Áִריְך ּצָ ׁשֶ Áיָון ּכֵ

Áׂש ְתַחּפֵ ּמִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ Á,ֶתר ּסֵ ּבַ Áן ַמּתָ ּבְ Áן ּכֵ Áים עֹוׂשִ

ׁש. ּיֵ ָניוÁלֹאÁִמְתּבַ הÁּפָ ּוְמַכּסֶ

א .		Áָצא ּיָ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ Áְדָרׁש ּמִ ּבַ Áַהּמּוָבא Áי ּפִ Áַעל

Áָיְרדּו Áיָתן ַהּבִ Áת ּנַ ּגִ Áֶאל Áּכֹוֵעס Áֵורֹוׁש ֲאַחׁשְ

Áָהָמן Áל ׁשֶ Áָניו ּבָ Áְדמּות ּבִ Áֵרת ָ ַהּשׁ Áַמְלֲאֵכי

ְוָחְתכּוÁֶאתÁָהֵעִציםÁְוִהְכִעיסּוהּו.

א .		Áּוְפֵני"Áסּוק ְתבּוÁְלָפֵרׁשÁַהּפָ ּכָ ֶ יÁַמהÁּשׁ ÁַעלÁּפִ

Áי ּכִ Á,ָהָמן Áל ׁשֶ Áָניו ּפָ Áֶאת Áּסּו ּכִ ׁשֶ Á"ָחפּו Áָהָמן

ÁּכֹוֵעסÁֶלְך ַהּמֶ יÁׁשֶ ּמִ ָפַרסÁׁשֶ ְךÁָהָיהÁַהּנַֹהגÁּבְ ּכָ
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Áִמים ׂשָ Áָלֶזה Áְוֵזֶכר Á,ָניו ּפָ Áים ְמַכּסִ Áָעָליו

ים. ׂשִ כֹותÁּוִמְתַחּפְ ַמּסֵ

א .	Áָהעֹוָלם Áֻאּמֹות ׁשֶ Áֶזה ּבָ Áְלַהְראֹות

Áי ּתִ ַוׁשְ Áבֹוא ּתָ ׁשֶ Áים ְמַבְקׁשִ Áִרים ּכְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ּכְ

Áמֹוִסיִפים Áֵמִחים ּשְׂ ׁשֶ ּכְ Áְוָאנּו Á,ָגִדים ּבְ Áְללֹא

ִנים. ְלַכּסֹותÁֲאִפּלּוÁֶאתÁַהּפָ

א .		Áֵורֹוׁש ֲאַחׁשְ ׁשֶ Áְדָרׁש ּמִ ּבַ Áָאְמרּו ֶ ּשׁ ÁַמהÁי ּפִ Áַעל

Áְורֹוֶצה Áֶחֶרב Áִעם Áָהָמן Áֶאת Áֲחלֹומֹו ּבַ Áָרָאה

ÁֶחֶרבÁִעםÁָהָמןÁֶאתÁׂשּו ְלָהְרגֹוÁְוִכְבָיכֹולÁִחּפְ

ֵורֹוׁש. ןÁַלֲאַחׁשְ ַמִיםÁְוֶהְראּוÁּכֵ ָ ִמןÁַהּשׁ

א .		Áר ֶאְסּתֵ ׁשֶ Áֲחַז"ל Áָאְמרּו ֶ ּשׁ Áַמה Áי ּפִ Áַעל

Áְדמּוָתּה ּבִ Áְמקֹוָמּה ּבִ Áָדה ׁשֵ Áׁשֹוַלַחת Áָהְיָתה

Áה ׂשָ ִהְתַחּפְ Áְבָיכֹול ּכִ Áְוִהיא Á,ֵורֹוׁש ַלֲאַחׁשְ

ר. ְלֶאְסּתֵ

א .		Áַכי ָמְרּדְ Áל ׁשֶ Áֶעֶבד Áֶעֶצם ּבְ Áָהָיה Áָהָמן Áה ִהּנֵ

ÁָהָיהÁּוְכבֹודֹוÁְלבּוׁשֹוÁְוָכלÁ,ָמָרא ּגְ ּמּוָבאÁּבַ ּכַ

ת. ַתְחּפֹׂשֶ ּכְ

א .		Áָהָיה ֲהָתְךÁׁשֶ ָמָראÁׁשֶ ּגְ ָאְמרּוÁּבַ ֶ יÁַמהÁּשׁ ַעלÁּפִ

Áיָנּה ּבֵ Áר ׁשֶ ַהּקֶ Áְוִאיׁש Áר ֶאְסּתֵ Áל ׁשֶ Áֵרת ַהְמׁשָ

Áתֹו ֻדּלָ ִמּגְ Áַוֲחָתכּוהּו Á,אל ִנּיֵ ּדָ Áֶזה Áַכי ְלָמְרּדְ

Áְלִאיׁש Áָחׁשּוב Áֵמָאָדם Áה ּנָ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ Áְוִנְמָצא

Áֲחׁשּוִבים Áים ֲאָנׁשִ Áפּוִרים ּבְ Áְוֵכן Á.ׁשּוט ּפָ

Áׁשּוִטים ּפְ Áים ַוֲאָנׁשִ Áִלְפׁשּוִטים Áים ׂשִ ִמְתַחּפְ

יםÁֲחׁשּוִביםÁְוַנֲהפֹוְךÁהּוא. ַלֲאָנׁשִ

א .		Á,ְלִכּפּור Áּפּוִרים Áין ּבֵ Áָוָאה ַהׁשְ Áַלֲעׂשֹות Á

Á)גֹוִים ּכְ Áִמְתַנֲהִגים Áָנה ָ ַהּשׁ Áָכל ּבְ )ׁשֶ Áַהּגֹוִים Áִכּפּור ּבְ

Áהּוִדים ַהּיְ Áּוְבפּוִרים Áִליהּוִדים Áים ׂשִ ִמְתַחּפְ

יםÁְלגֹוִים. ׂשִ ִמְתַחּפְ

א .		Áָמָרא ּגְ ּבַ Áָאְמרּו ֶ ּשׁ Áַמה Áי ּפִ Áַעל Áֵאר ִיְתּבָ Á

Á,ה רÁְיַרְקרֶֹקתÁָהְיָתה.ÁְוִלְכאֹוָרהÁֻיְקׁשֶ ֶאְסּתֵ ּדְ

Áּתַֹאר Áְיַפת Áָהְיָתה ׁשֶ Áְמֹפָרׁש Áה ִגּלָ ּמְ ּבַ Áֲהלֹא

Áלֹוַמר Áְוִנְרֶאה Á,)ז Á,ב Áאסתר( Áַמְרֶאה Áְוטֹוַבת

Áר ֶאְסּתֵ Áל ׁשֶ Áָיְפָיּה ÁֶאתÁק ִסּלֵ Áהקב"ה ׁשֶ Áֶזה ּבָ

Áה ּמַ ׁשֶ Áְלַהְראֹות Áֵדי ּכְ Áְיַרְקרֶֹקת Áָאּה ַוֲעׂשָ

Áֶזה Áֵאין Áִלְדָבֶריָה Áׁשֹוֵמַע Áֵורֹוׁש ֲאַחׁשְ ֶ ּשׁ

Áהּוא ׁשֶ Áֵני ִמּפְ Áְוַרק Áַאְך Áא ֶאּלָ Áָיְפָיּה Áֵמֲחַמת

ÁְוִנְמָצאÁ"'הÁַיד תּובÁ"ֶלבÁֶמֶלְךÁּבְ ּכָ ֻמְנָהג,Áּכַ

Áָאנּו Áם ּגַ Áְוָלֵכן Á,ר ֶאְסּתֵ Áַמְרֵאה Áה ּנָ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ

Á.ַמְרֵאינּוÁים ּנִ ְמׁשַ

ÁּבֹוְרִאיÁִני ַחּנַ הÁְטָעִמיםÁׁשֶ ָ ּשׁ ִריםÁְוׁשִ אןÁֶעׂשְ ַעדÁּכָ

Áים ִנּסִ Áנּו ִעּמָ Áה ָהעֹוׂשֶ Á,ַרְך ִיְתּבָ Á'ַלה Áִהּלֹות ּתְ

Áה ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ Áָרצֹון Áִויִהי Á.ּוְזַמן Áֵעת Áָכל ּבְ Áְוִנְפָלאֹות

Áֵעת Áָכל ּבְ Áחֹו ּמְ ּוְלׂשַ Áְליֹוְצֵרנּו Áרּוַח Áַנַחת Áַלֲעׂשֹות

Áּוְלֶזַרע Áָלנּו Áֲעֹמד ּתַ Áַהּפּוִרים Áְיֵמי Áּוְזכּות Á,ּוְזַמן

ְרצֹונֹוÁָאֵמן. ַזְרֵענּוÁַעדÁעֹוָלםÁַלֲעׂשֹותÁְרצֹונֹוÁּכִ



ÁָלֶזהÁֶזהÁׁשּוִרים ָרָאהÁְטָעִמיםÁֵאּלּוÁהֹוִסיףÁעֹודÁַרְעיֹונֹותÁַהּקְ ׁשֶ ְחלֹוןÁשליט"אÁּכְ יםÁּכַ ָאִביÁמֹוִריÁָהַרבÁַחּיִ

ַידÁה'ÁַהּטֹוָבהÁָעָליו: ּכְ

א לּוÁֵמָהָאֶרץ.	. ּגָ יֵניÁְנָפׁשֹותÁֵמָאזÁׁשֶ ּלֹאÁיֹוְדִעיםÁָלדּוןÁּדִ ִדְבֵריֶהםÁְוָאְמרּוÁׁשֶ ּנּוÁּבְ ים"Áׁשִ "ַחְכֵמיÁָהִעּתִ

א ינּו.	. ִלים"ÁֶאתÁְלבּוׁשֵ יםÁַוֲאַנְחנּוÁ"ְמַבְלּבְ לÁֶאתÁָהַעּמִ ְלּבֵ רÁּבִ ְנבּוַכְדֶנּצַ

א .	Áִמיָדם רֹוֶצהÁְלַהׁשְ ִאּלּוÁׁשֶ הÁְלָפִניםÁּכְ ֶסל,Áַוה'Áָעׂשָ ֲחִויםÁַלּפֶ ּתַ ִאּלּוÁִמׁשְ ָרֵאלÁָעׂשּוÁְלָפִניםÁּכְ ֵניÁִיׂשְ ּבְ

)מגילהÁדףÁיבÁע"א(.

א ְחּפֹוׂשֹות.	. יםÁּתַ ָרֵאלÁַלֲעֹבדÁֲעֻרּמֹות,ÁַוֲאַנְחנּוÁלֹוְבׁשִ נֹותÁִיׂשְ הÁֶאתÁּבְ יÁָהְיָתהÁְמַצּוָ ּתִ ַוׁשְ
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א ׂשֹות.	. רֹותÁּוִמְתַחּפְ נֹותÁִמְתַאּפְ יםÁְוַהּבָ ְמרּוֵקיÁָנׁשִ יםÁָנְתנּוÁּתַ ׁשִ ַלּנָ

א .	Á.לֹֹמה ׂשÁִלׁשְ הÁָרָצהÁְלִהְתַחּפֵ ֶלְך,Áּוְלַמֲעׂשֶ לֹֹמהÁַהּמֶ לÁׁשְ אÁׁשֶ ּסֵ ֲעׂשּוÁלֹוÁֶאתÁַהּכִ ּיַ ֵורֹוׁשÁָרָצהÁׁשֶ ֲאַחׁשְ

א ָלה.	. ּה,ÁּוִבְזכּותÁֶזהÁִנּצְ ּלָ אÁׁשֶ ָבהÁֶאתÁּכֶֹרׁשÁְלַאּבָ יÁָחׁשְ ּתִ ַוׁשְ

א ירּוÁאֹותֹו.	. ּלֹאÁִהּכִ ּוםÁׁשֶ רÁִנְרַצחÁִמּשׁ ּצַ ְלׁשַ ּבֵ

א .	Áה הÁַעלÁֹמשֶׁ ָרׁשָ ַהּפָ Áֶמת ּיֶ ּוִמְסּתַ Á,א ִתּשָׂ Áי ּכִ Áת ָרׁשַ ּפָ ÁקֹוְרִאיםÁְלפּוִרים Áָסמּוְך ּדְ ÁעֹודÁְלהֹוִסיףÁְוֵיׁש[

ָכה[. ֵעיןÁַמּסֵ ָניוÁַוֲהָוהÁּכְ םÁַמְסֶוהÁַעלÁּפָ ּשָׂ נּוÁע"הÁׁשֶ ַרּבֵ



ִמְתַחְּפִׂשים ּוִמְׁשַּתִּנים ַּבַּתַנ"ְך

Á 	Áה ָחׁשÁ)ָאָדםÁְוַחּוָ ׂשÁ)ִנְכַנס(Áַלּנָ ָטןÁִהְתַחּפֵ ַהּשָׂ

ְבָגִדים(. ּסּוÁּבִ יםÁְוִהְתּכַ ָהיּוÁֲעֻרּמִ

Á ו.	 ׂשÁְלֵעׂשָ ַיֲעֹקבÁִהְתַחּפֵ

Á ּסּוÁאֹותֹו.	 םÁָוֶיֶפתÁּכִ ֹנַחÁָהָיהÁָערֹםÁְוׁשֵ

Á לÁַאְבָרָהם.	 ִהיאÁֲאחֹותֹוÁׁשֶ ָרהÁָאְמָרהÁׁשֶ ׂשָ

Á 	Áלֹום ָ ֵניÁַהּשׁ ִדּבּורֹוÁִמּפְ הÁּבְ ּנָ הקב"הÁׁשִ

ָרהÁָאְמָרהÁ'ַואֹדִניÁָזֵקן'(. י'Á)ׂשָ ְוָאַמרÁ'ַוֲאִניÁָזַקְנּתִ

Á הÁְלָרֵחל.	 ׂשָ ÁֵלָאהÁִהְתַחּפְ

Á 	Áן מּולÁִיְתַחּתֵ ּיָ יÁׁשֶ ּמִ ֶכםÁׁשֶ ָהַאִחיםÁָאְמרּוÁִלׁשְ

ם. ִאּתָ

Á ֶניָה.	 ָתהÁֶאתÁּפָ ּסְ ָמרÁּכִ ּתָ

Á 	ÁיֹוֵסףÁל ּתֶֹנתÁׁשֶ ְיהּוָדהÁׁשֹוֵלַחÁֶאתÁַהּכֻ

Áּזֹו ְבָיכֹולÁׁשֶ ִדיÁּכִ לÁּגְ ָדםÁׁשֶ ְקרּוָעהÁְטבּוָלהÁּבְ

ְטַרף. ּנִ לÁיֹוֵסףÁׁשֶ ְנּתֹוÁׁשֶ ּתָ ּכֻ

Á 	Á-ÁִאיׁשÁתֹור הÁּבְ ּלָ ְבִריֵאלÁִהְתּגַ ְלָאְךÁּגַ ַהּמַ

Áֶאָחיו ְמָצֵאהּוÁִאיׁש',ÁְוָאַמרÁְליֹוֵסףÁׁשֶ 'ַוּיִ

ָהְלכּוÁּדָֹתְיָנה.

Á 	ÁְויֹוֵסףÁ,יֹוֵסףÁֶאתÁירּו ָהַאִחיםÁלֹאÁִהּכִ

רÁֲאֵליֶהם. ִהְתַנּכֵ

Á 	ÁְולֹאÁֱאלִֹהיםÁהּוא ְרֹעהÁָאַמרÁַעלÁַעְצמֹוÁׁשֶ ּפַ

לÁַהּיֹום. ְךÁּכָ ֶמׁשֶ הÁּבְ ּנֶ ָהָיהÁִמְתּפַ

Á 	ÁְוָאַמרÁה ָרֵאלÁּוְבֹמשֶׁ ְבֵניÁִיׂשְ לÁּבִ ְרֹעהÁִהּתֵ ּפַ

Á.אֹוָתםÁח ּלַ ׁשַ ּיְ ָלֶהםÁׁשֶ

Á 	Áּנּו ּלֹאÁׁשִ ְזכּותÁׁשֶ ִמְצַרִיםÁּבִ ָרֵאלÁּבְ ֵניÁִיׂשְ ּבְ

םÁִנְגֲאלּו. ֶאתÁְלבּוׁשָ

Á 	Á.ֵכֶלת ּהÁּתְ ּלָ ּכֻ ֹקַרחÁַוֲעָדתֹוÁָלְבׁשּוÁִציִציתÁׁשֶ

Á 	Áה ּנֶ ּיֹוֶדהÁְולֹאÁְיׁשַ ַעÁָאַמרÁְלָעָכןÁׁשֶ ְיהֹוֻשׁ

Á.ִדּבּורֹו ּבְ

Á 	Áִאים ּבָ יםÁׁשֶ ׂשּוÁַלֲאָנׁשִ ְבעֹוִניםÁִהְתַחּפְ ַהּגִ

ֵמֶאֶרץÁְרחֹוָקה.

Á 	ÁַמְכִניָסהÁִהיא ִאּלּוÁׁשֶ ָתהÁַעְצָמּהÁּכְ ָיֵעלÁָעׂשְ

אֹוְרִחים,ÁּוַבּסֹוףÁָהְרָגהÁֶאתÁִסיְסָרא.

Á 	ÁָרָצהÁר ֲאׁשֶ ןÁּכַ ֶבׂשÁְלָקְרּבָ מּוֵאלÁָלַקחÁּכֶ ׁשְ

ÁאֹותֹוÁֲאלּו ִאםÁִיׁשְ ֵדיÁׁשֶ ִוד,Áּכְ ְלַהְמִליְךÁֶאתÁּדָ

ÁְלַהְקִריבÁהֹוֵלְך ְלָאןÁהּואÁהֹוֵלְךÁיֹאַמרÁׁשֶ

ן. ָקְרּבָ

Á 	ÁלֹוÁר ַלחÁיֹוָאבÁְלָדִודÁְלַסּפֵ ָ ּשׁ הÁׁשֶ ָ ָהִאּשׁ

Áֲעָלּה ַחתÁּבַ ּפַ ֵניÁִמׁשְ ְבָיכֹולÁּבְ ּכִ ִסּפּורÁׁשֶ

ָנּה. רֹוִציםÁַלֲהרֹגÁֶאתÁּבְ

Á 	Áׁש ּקֵ רÁּבִ ֲאׁשֶ הÁֶאתÁְלבּוׁשֹוÁּכַ ּנָ אּולÁׁשִ ׁשָ

מתחפשים בתנ"ך
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מּוֵאל. ֲעֶלהÁֶאתÁׁשְ ּתַ ֲעַלתÁָהאֹובÁׁשֶ ִמּבַ

Á ע.	 ּגָ הÁַעְצמֹוÁִלְמׁשֻ ִודÁָעׂשָ ּדָ

Á 	ÁְוָאַמרÁָהֱאֶמתÁִלְנִביאÁר ּקֵ ֶקרÁׁשִ ֶ ְנִביאÁַהּשׁ

Áּיֹאַמר ַלחÁְוָאַמרÁלֹוÁׁשֶ םÁאֹותֹוÁה'Áׁשָ ּגַ לֹוÁׁשֶ

ּיֹאַכלÁ)מלכיםÁאÁפרקÁיג(. ִלְנִביאÁָהֱאֶמתÁׁשֶ

Á 	Áּה ָתהÁֶאתÁְלבּוׁשָ ּנְ ןÁְנָבטÁׁשִ תÁָיָרְבָעםÁּבֶ ֵאׁשֶ

ירÁאֹוָתּה. ִביאÁלֹאÁַיּכִ ַהּנָ ֵדיÁׁשֶ ּכְ

Á 	Áים ְגֵדיÁַאְחָאבÁְוָהֲאַרּמִ ָפטÁָלַבׁשÁֶאתÁּבִ ְיהֹוׁשָ

ָהְרגּוÁאֹותֹו. ְמַעטÁׁשֶ ּכִ

Á 	Áַעל הÁְלָכלÁְנִביֵאיÁַהּבַ ּתֶ הÁִמׁשְ ֵיהּואÁָעׂשָ

ּוְלַבּסֹוףÁָהַרגÁאֹוָתם.

Á 	Áׂש רÁְוִחּפֵ ׂשÁְלַסּפָ ְבָיכֹולÁִהְתַחּפֵ הקב"הÁּכִ

ÁצהÁדףÁסנהדריןÁעיין(ÁַסְנֵחִריבÁֶאתÁר ְלַסּפֵ

Á.)ע"ב

Á 	Áל ְדמּותÁׁשֶ הÁּבִ ּלֶ ִביאÁִמְתּגַ הּוÁַהּנָ ֵאִלּיָ

ְמֵעאִליÁָזֵקןÁָעִני. ִיׁשְ



ִעְנְיֵני  ים ּבְ רּוׁשִ ּדְ

ַהּפּוִרים
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ים ְלפּוִרים רּוׁשִ ּדְ

רּוׁש א ּדָ

ַמֲעַלת ַהַחג

פּ	ִר	ם' 'ּפּ	ִר	םאּ	ְ

Á,ע"בÁנזÁדףÁהזוהרÁבתיקוניÁעיין(Á.ּפּוִריםÁ–Á ּפּוִריםÁהּואÁּכְ ּיֹוםÁַהּכִ יםÁׁשֶ דֹוׁשִ ָפִריםÁַהּקְ ּסְ ֹבָארÁּבַ ּמְ ֶ ָידּוַעÁַמהÁּשׁ

ÁראשונהÁקדושהÁ-ÁלויÁקדושתÁובספרÁ.משהÁמצבתÁקונטרסÁ-ÁאדםÁחכמתÁובספרÁ.לפוריםÁ–ÁנועםÁאמריÁבספרÁוציינו

ÁאותÁ-ÁפוריםÁצדיקÁפריÁובספרÁ.נחÁאותÁ-ÁלילהÁרסיסיÁובספרÁ.והנראהÁד"הÁפוריםÁרמזיÁ-ÁושמשÁמאורÁובספרÁ.פורים

Áהאר"יÁכתביÁמשםÁתרע"הÁשנתÁ-ÁתצוהÁפרשתÁמשמואלÁשםÁובספרÁ.וÁהלכהÁתפיליןÁהלכותÁ-ÁהלכותÁליקוטיÁובספרÁ.א

Á'רÁאֹון ַתבÁַהּגָ ּפּוִרים.ÁְוֵכןÁּכָ ּתֹוִליםÁּבֹוÁֶאתÁיֹוםÁַהּכִ ַמֲעָלתֹו,Áׁשֶ דֹולÁיֹוֵתרÁּבְ ז"ל.Áועוד(,ÁּופּוִריםÁהּואÁּגָ

Á.)שם(ÁָלְיָלהÁְרִסיֵסיÁִסְפרֹו ִליןÁּבְ ָצדֹוקÁַהּכֵֹהןÁִמּלּוּבְ

Á?ּפּוִרים ְדָלהÁַמֲעָלתֹוÁִמּיֹוםÁַהּכִ ּגָ ִמים,ÁַעדÁׁשֶ לÁַהּיָ ָמהÁִהְתַיֵחדÁיֹוםÁֶזהÁִמּכָ ּוֶבֱאֶמתÁֵיׁשÁְלָהִביןÁּבְ

Á?ִעים ְכִליתֹוÁִהיאÁְמִחיַלתÁֲעֹונֹותÁּוְפׁשָ ּתַ ּפּוִרים,Áׁשֶ כּותֹוÁְליֹוםÁַהּכִ ּיָ ַ ְועֹוד,ÁַמהÁּשׁ



'ַמֲעִ		ראַעלאִמּ	ֹ	ָת		'
Á,רח Á- Áרז Á'עמ Áיוסף Áהגר"ע Áהראש"ל Áלמרן Áפורים Áעובדיה Áחזון Áבספר Áעיין( Áַהּפֹוְסִקים Áִסְפֵרי ּבְ Áָמָצאנּו Áה ְוִהּנֵ

Áצּוי ּמָ ְמָחה.Áׁשֶ יֹוםÁּפּוִריםÁֵמֲחַמתÁַהּשִׂ יקÁֶאתÁֲחֵברֹוÁּבְ ּזִ ְצאּוÁָלדּוןÁאֹודֹותÁַהּמַ ּיָ שקיבצםÁכעמירÁגרנה(,Áׁשֶ

Áה ְכרּותÁ'ָקםÁַרּבָ ּתֹוְךÁׁשִ ּמִ ןÁְלעֹוָלִמיםÁׁשֶ ִגּלּוִפין.ÁּוְכָברÁָהָיהÁּכֵ ְהיֹותÁָהָאָדםÁּבְ ָברÁַעדÁְמֹאד,ÁּוְבִיחּודÁּבִ ַהּדָ

ÁפירושיםÁכמהÁהבאתיÁבהערהÁהÁסימןÁח"אÁלישראלÁטובÁאךÁובשו"תÁ,ע"בÁזÁדףÁמגילהÁעיין(Á'ֵזיָראÁי ֲחֵטּהÁְלַרּבִ ְוׁשַ

Áוברמ"אÁ,קיÁסימןÁהדשןÁבתרומתÁעין(Áם ּלֵ ֵאיןÁָצִריְךÁְלׁשַ ְסקּוÁׁשֶ ּפָ עלÁזה.ÁומשםÁבארה(.ÁְוֵיׁשÁִמןÁַהּפֹוְסִקיםÁׁשֶ

ÁְלַהֲעִבירÁֶזהÁיֹום ֻנּיֹותÁַרּבֹותÁֵיׁשÁלֹוÁָלָאָדםÁּבְ ּמְ בהג"הÁאו"חÁסימןÁתרצוÁסעיףÁח,Áובחו"מÁס"סÁשעח(.Áְוִהְזּדַ

ÁִמּדֹוָתיוÁַעלÁֲעִביר לÁַהּמַ ּה.ÁּוְכָברÁָאְמרּוÁֲחַז"לÁ)יומאÁדףÁכגÁע"א(Á'ּכָ ּלָ ָנהÁּכֻ ָ ָארÁַהּשׁ ְ ַעלÁִמּדֹוָתיוÁיֹוֵתרÁִמּשׁ

Áה ּמָ םÁלֹוÁַעלÁְנָזִקיםÁֵאּלּו,Áּכַ ּלֵ םÁְלׁשַ ִביםÁּגַ ֵאיָנםÁַחּיָ ּיֹוֵדַעÁׁשֶ ׁשֶ ָעיו',ÁּוְבִיחּודÁּכְ ׁשָ לÁּפְ ַמֲעִביִריןÁלֹוÁַעלÁּכָ

יֹוםÁֶזה. ִקיַעÁְלַהֲעִבירÁַעלÁִמּדֹוָתיוÁּבְ ּכֹחֹותÁֶנֶפׁשÁֵיׁשÁָלָאָדםÁְלַהׁשְ

ָעיו. ׁשָ לÁּפְ ֶהֱעִבירּוÁלֹוÁַעלÁּכָ ָארÁַזְךÁְוָנִקי,Áׁשֶ ּזֹוֶכהÁָלֶזה,ÁּוַמֲעִבירÁַעלÁִמּדֹוָתיו,Áִנׁשְ ּוְכׁשֶ



	אָ		'א לאַ	ּפֹ	ׁשֵ ָ	ּ'

Áַמִים ָ ַהּשׁ Áִמן Áדֹול ּגָ Áַפע ׁשֶ Áע ּפָ ׁשְ ּמֻ ׁשֶ Á,ּפּוִרים ַהּכִ Áיֹום ּבְ Áֵאיָנּה ׁשֶ Áַהּפּוִרים Áיֹום ּבְ Áֵיׁש Áֲעצּוָמה Áה ְסֻגּלָ Áעֹוד

דרוש א
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Áְוָכל Áדֹול ּגָ Áַפע ְלׁשֶ Áִלְזּכֹות Áְוָיכֹול Á,)ג ÁסעיףÁתרצדÁסימןÁאו"חÁבשו"עÁעין( Á'לֹו Áנֹוְתִנים Áָיד Áט ַהּפֹוׁשֵ Áל 'ּכָ ׁשֶ

Áיַע ּפִ ּפּורÁֶאָחדÁטֹובÁַמׁשְ ּיֹוםÁּכִ ּפּוִריםÁְלפּוִרים,Áׁשֶ ּה.ÁּוָבֶזהÁִנְדֶמהÁיֹוםÁַהּכִ ּלָ ָנהÁּכֻ ָ יַעÁְלָכלÁַהּשׁ ּפִ ׁשְ ּיַ טּוב,Áׁשֶ

Á.ָנה ָ לÁַהּשׁ ְלטֹוָבהÁַעלÁּכָ



	ֹ	ׁשאֵמֲ	ֵ	רֹ	'אא לאַ	ּקָ ָ	ּ'

Áאת ַתחÁַחּטָ יֹוםÁֶזהÁְלָכלÁְסֻגּלֹוָתיוÁָהַרּבֹות,Áְו"ַלּפֶ ּלֹאÁַיְצִליַחÁָהָאָדםÁִלְזּכֹותÁּבְ ֶצרÁׁשֶ ַעםÁֶזהÁֵחֶפץÁַהּיֵ ּוִמּטַ

ÁֵמֲחֵברֹוÁדֹוׁש לÁַהּקָ ְבִחיַנתÁ'ּכָ הּואÁּבִ יֹוםÁָקדֹוׁשÁֶזהÁׁשֶ ְוָקאÁּבְ יָלםÁּדַ רֵֹבץ"Á)בראשיתÁד,Áז(ÁְורֹוֶצהÁְלַהְכׁשִ

ÁדמשיחאÁעיקבתאÁבשעתÁההתחזקותÁבעניןÁבהוספהÁ-ÁחייםÁלהחפץÁ-ÁלישועהÁציפתÁבספרÁעיין(Á'ֵמֲחֵברֹו Áָחֵרב

Á.ּנּו ּפּוִרים,ÁְוָלֵכןÁָחֵרבÁיֹוֵתרÁִמּמֶ ּפּוִריםÁָקדֹוׁשÁיֹוֵתרÁִמּיֹוםÁַהּכִ משםÁהרמב"ןÁבאיגרתו(,Áׁשֶ



ִמ		 ֶנֶ		אּתָ ִמ		אּ	ְ ּתָ

Áְזיֹון ּבִ Áָחִליָלה Áאֹו Á,ֵליָצנּות Áל ׁשֶ Áְלהֹוְללּות Áְמָחה ַהּשִׂ Áִמּתֹוְך Áיַע ְלַהּגִ Áּלֹא ׁשֶ Áָבר ַהּדָ Áה ָקׁשֶ Áה ּמָ ּכַ Á,ְוָאֵכן

Áְבִחיַנת אֹונֹוÁּבִ ַחדÁה'ÁַוֲהַדרÁּגְ ה?!ÁְוַרקÁִאםÁִיְזּכֹרÁָהָאָדםÁֶאתÁּפַ ַאֲחִריָתםÁִמיÁְיׁשּוֶרּנָ ַהּתֹוָרהÁְולֹוְמֶדיָה,Áׁשֶ

ÁַעלÁָחִליָלהÁל ׁשֵ ָרֶכיָךÁָדֵעהּו"Á)משליÁג,Áו(Á–ÁלֹאÁִיּכָ יÁָתִמיד"Á)תהיליםÁטז,Áח(,Áּו"ְבָכלÁּדְ יִתיÁה'Áְלֶנְגּדִ ּוִ "ׁשִ

Á)טוÁ,טוÁמשלי(Á"ָתִמידÁה ּתֶ סּוקÁ"ְוטֹובÁֵלבÁִמׁשְ ִיְזּכֹרÁָהָאָדםÁֶאתÁַהּפָ Áר ְוַכֲאׁשֶ Á.ְכרּותֹו ְוׁשִ Áְמָחתֹו ַאףÁׂשִ

Á."ָתִמידÁי יִתיÁה'Áְלֶנְגּדִ ּוִ סּוקÁ"ׁשִ םÁֶאתÁַהּפָ ִיְזּכֹרÁּגַ

Áא ִגיַמְטִרּיָ ִמְנַיןÁּפּוִריםÁּבְ ֵעהּו"ÁעֹוָלהÁּכְ ַבתÁ"ּדָ ּתֵ ָרֶכיָךÁָדֵעהּו"Á-Áׁשֶ ָכלÁּדְ רÁ"ּבְ ְזּכָ סּוקÁַהּנִ ּפָ ןÁּבַ ְוֵיׁשÁִלְרֹמזÁּכֵ

הÁִעםÁַהּכֹוֵלל(. )ְקַטּנָ
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ר ּלּוי ַהֶהְסּתֵ ּגִ

ָל	אֵמַ	ֲ	ָ		 ַקּ	ָ

Áֶאת Áְלַגּלֹות Áִהיא ׁשֶ Áַהּפּוִרים Áַמהּות Áל ּכָ Áְרמּוָזה Á'ר ֶאְסּתֵ Áת 'ְמִגּלַ Áבֹות ּתֵ ּבַ ׁשֶ Áְרׁשּו ּדָ Áְרׁשּומֹות Áי ּדֹוְרׁשֵ

Á,'ֵמַאֲהָבה Áֵורֹוׁש ֲאַחׁשְ Áיֵמי ּבִ Áלּוָה ִקּבְ Áָהַדר' Á)ע"ב Áפח Áדף Áשבת( Áֲחַז"ל Áָאְמרּו Áָבר ּכְ ׁשֶ Áְוַהְינּו Á.ר ַהֶהְסּתֵ

Áָהְיָתה Áֶזה ּבָ Áְוַגם Á.ֵמַאֲהָבה Áלּוָה ִקּבְ Áַהּפּוִרים Áֵנס Áְלַאַחר Áְוַרק Áְרָאה ִמּיִ Áַהּתֹוָרה Áֶאת Áלּו ִקּבְ Áה ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ

Á,ֵמַאֲהָבה Áַהּתֹוָרה Áֶאת Áל ְלַקּבֵ Áָרצּו Áּתֹוָרה Áן ַמּתַ Áְזַמן ּבִ Áם ּגַ Áָרֵאל ִיׂשְ Áַעם ׁשֶ Á,ר ַהֶהְסּתֵ Áּלּוי ּגִ Áל ׁשֶ Áִחיָנה ּבְ

ÁָחְזרּוÁ,ָהָמןÁֵזַרת ַצַערÁּגְ ִהְצַטֲערּוÁּבְ הÁְלַאַחרÁׁשֶ ב.Áְוַעּתָ ֶצרÁָהָרע,Áִעּכֵ הÁהּואÁַהּיֵ ִעּסָ ּבָ אֹורÁׁשֶ ַהּשְׂ אÁׁשֶ ֶאּלָ

Áְלבֹוֵרא Áֵלם ׁשָ Áּוְבֵלָבב Áֱאֶמת ּבֶ Áַלֲעֹבד Áְרצֹוָנם Áֶאת Á,ר ַהֶהְסּתֵ Áֶאת Áְוִגּלּו Áֵמַאֲהָבה Áַמִים ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ Áַלֲאִביֶהם

Áּתֹו טÁְלִאׁשְ ָסֵרבÁָלֵתתÁּגֵ ּמְ ַעלÁׁשֶ יÁּבַ ּבֵ "םÁ)הלכותÁגירושיןÁפ"בÁה"כ(Áּגַ ַתבÁָהַרְמּבָ ּכָ ֶ הÁּשׁ עֹוָלם.ÁֵצאÁּוְלַמדÁִמּמַ

Áין ַידÁּגֹוִיםÁּבֵ יןÁּבְ ֲהֵריÁהּואÁָאנּוסÁּבֵ טÁֶזה,Áׁשֶ ֵטלÁּגֵ הÁלֹאÁּבָ ּיֹאַמרÁרֹוֶצהÁֲאִני,Á'ְוָלּמָ כֹוִפיןÁאֹותֹוÁַעדÁׁשֶ ּדְ

ÁַהּתֹוָרהÁִמןÁב ֵאינֹוÁְמֻחּיָ ָברÁׁשֶ ְלָחץÁְוִנְדָחקÁַלֲעׂשֹותÁּדָ ּנִ אÁְלִמיÁׁשֶ ֵאיןÁאֹוְמִריןÁָאנּוסÁֶאּלָ ָרֵאל?Áׁשֶ ַידÁִיׂשְ ּבְ

ÁַלֲעׂשֹותÁאֹוÁִמְצָוהÁל ָקפֹוÁִיְצרֹוÁָהָרעÁְלַבּטֵ ּתְ ַכרÁאֹוÁָנַתן,ÁֲאָבלÁִמיÁׁשֶ ּמָ הÁַעדÁׁשֶ ֻהּכָ גֹוןÁִמיÁׁשֶ ַלֲעׂשֹותֹו,Áּכְ

ÁֶזהÁֵאיןÁ-ÁַלֲעׂשֹותֹוÁָאסּור ָברÁׁשֶ ְתַרֵחקÁִמּדָ ּנִ בÁַלֲעׂשֹותֹוÁאֹוÁַעדÁׁשֶ ַחּיָ ָברÁׁשֶ הÁּדָ ָעׂשָ הÁַעדÁׁשֶ ֲעֵבָרהÁְוֻהּכָ

Áהּוא ׁשֶ Áֵמַאַחר Á,ְלָגֵרׁש ÁרֹוֶצהÁֵאינֹו ׁשֶ Áֶזה Áְלִפיָכְך Á.ָהָרָעה Áַדְעּתֹו ּבְ Áַעְצמֹו Áָאַנס ÁהּואÁא ֶאּלָ Áּנּו ִמּמֶ Áָאנּוס

Á,ָקפֹו ּתְ ְצֹותÁּוְלִהְתַרֵחקÁִמןÁָהֲעֵברֹותÁְוִיְצרֹוÁהּואÁׁשֶ לÁַהּמִ ָרֵאלÁרֹוֶצהÁהּואÁַלֲעׂשֹותÁּכָ ׂשְ רֹוֶצהÁִלְהיֹותÁִמּיִ

Á.'ִלְרצֹונֹוÁַרׁש ָברÁּגֵ ׁשÁִיְצרֹוÁְוָאַמרÁרֹוֶצהÁֲאִניÁּכְ ׁשַ ּתָ הÁַעדÁׁשֶ ֻהּכָ ְוֵכיָוןÁׁשֶ



ּלּ		אַ	ּסֹ		 ִ	ּ

ÁָוֶתֶרׁשÁְגָתן ּבִ Áֹוֲחחּו ּשׂ ׁשֶ ּכְ Áֲהֵרי ּלּויÁַהּסֹוד,Áׁשֶ תÁֵנסÁַהּפּוִריםÁָהָיהÁִמּגִ רÁּוְתִחּלַ ִעּקַ ִנְתּבֹוֵנןÁִנְרֶאהÁׁשֶ Áְוִאם

Áָפה ֵאינֹוÁֵמִביןÁׂשָ בּוÁׁשֶ יÁָחׁשְ ֶלְך,Áּכִ ַערÁַהּמֶ ׁשַ בÁּבְ ַכיÁַהּיֹוׁשֵ ְרּדְ ׁשּוÁִמּמָ טּוְרִסית,ÁלֹאÁָחׁשְ ף,Áּבְ ׁשֹוְמֵריÁַהּסָ

Á,ָלׁשֹוןÁְבִעים ׁשִ ִקיאÁּבְ ִזיתÁְוָהָיהÁּבָ תÁַהּגָ ּכַ ֵביÁִלׁשְ ָהָיהÁִמּיֹוׁשְ ַכי,Áׁשֶ סֹוד.ÁַאְךÁָמְרּדְ ֲארּוÁּבְ ָ זֹוÁְוִדְבֵריֶהםÁִיׁשּ

Á.)ע"בÁיגÁדףÁמגילהÁעיין(ÁַהּסֹודÁֶאתÁה ּלָ ּגִ

Áֶרְך ּדֶ ׁשֶ Á,)ב Áסעיף Áתרצה Áסימן Áשם Áשו"ע Áעיין( Áֶזה Áיֹום ּבְ Áר ּכֵ ּתַ ְלִהׁשְ Áחֹוָבה Áׁש ּיֵ ׁשֶ Áַעם ַהּטַ Áהּו ּזֶ ׁשֶ Áר ְוֶאְפׁשָ

Áַיִין Áִנְכַנס Á.)ע"א Áסה Áדף Áעירובין( Áֲחַז"ל Áָאְמרּו ׁשֶ Áּוְכמֹו Á,ִקְרּבֹו ּבְ ׁשֶ Áר ְסּתָ ַהּנִ Áֶאת Áְלַגּלֹות Áן ּכֵ Áם ּגַ Áּכֹור ִ ַהּשׁ

Áף ְוחֹוׂשֵ Áָהָאָדם Áר ּכֵ ּתַ ִמׁשְ Áְלָכְך Á,ר ְוַהֶהְסּתֵ Áַהּסֹוד Áְלַגּלֹות Áהּוא Áַהּפּוִרים Áִעְנַין Áל ּכָ ׁשֶ Áְוֵכיָון Á.סֹוד Áָיָצא

ִלּבֹו. Áְצפּונֹות

דרוש ב
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Á)תרצוÁסימןÁסוףÁחייםÁאורחÁבשו"ע(Áַרָמ"אÁַתב ּכָ ְנָהגÁׁשֶ ֵצאÁעֹודÁַטַעםÁָהגּוןÁְלָפֵרׁשÁַהּמִ ֶדֶרְךÁזֹוÁִיּמָ ָךÁּבְ ּוְבֶלְכּתְ

Áפּונֹות ְוַהּצְ Áר ַהֶהְסּתֵ ÁֶאתÁְלַגּלֹות Áִהיא ÁַמהּותֹוÁל ּכָ Áֶזה Áּיֹום ׁשֶ Á,ֶזה Áיֹום ּבְ Áׂש ּוְלִהְתַחּפֵ Áְרצּוִפים ּפַ Áִׁלְלּבֹש

ÁֶאתÁהּואÁה ּבֹוÁָחֵפץ,Áְמַגּלֶ ּלִ ֶ ּשׁ ÁְלַמהÁׂש לÁיֹוםÁֶזהÁּוִמְתַחּפֵ רÁָאָדםÁְמַנּצֵ לÁֶאָחדÁְוֶאָחד,Áְוַכֲאׁשֶ ֵלבÁּכָ ּבְ ׁשֶ

ים. ִקְרּבֹוÁָיִמיםÁַרּבִ ַכןÁּבְ ָ ּשׁ רÁׁשֶ ַהֶהְסּתֵ



ִמְצַ	תאַ	ּ	ֹ	ם

ÁְנִתיַנתÁְיֵדיÁַעל ר,Áׁשֶ ְכִליָתםÁְלַגּלֹותÁֶאתÁַהֶהְסּתֵ ּתַ נֹותÁָלֶאְביֹוִניםÁִנְרֶאהÁׁשֶ לֹוַחÁָמנֹותÁּוַמּתָ ִמְצַותÁִמׁשְ םÁּבְ ּגַ

ÁָלֶהםÁְנִתיָנתֹו ּבִ נֹותÁָלֶאְביֹוִניםÁׁשֶ ַמּתָ ִלּבֹוÁַעלÁֲחֵברֹו,ÁְוֵכןÁּבְ בÁּבְ חֹוׁשֵ הÁּוַמְרֶאהÁׁשֶ נֹותÁְמַגּלֶ לֹוַחÁַהּמָ ִמׁשְ

Áפּוִרים יןÁּבְ ַהּדִ ּה.ÁְוָלֵכןÁָאְמרּוÁֲחַז"לÁׁשֶ ּלָ ָנהÁּכֻ ָ ְךÁַהּשׁ ֶמׁשֶ ֶרתÁּבְ ִהיאÁִנְסּתֶ ְמָחהÁׁשֶ הÁֶאְצָלםÁֶאתÁַהּשִׂ ְמַגּלֶ

ÁעֹודÁה ּלֶ ָכלÁְנִתיָנהÁּוְנִתיָנהÁִמְתּגַ ּבְ טÁָידÁנֹוְתִניםÁלֹו'Á)עייןÁבשו"עÁאו"חÁסימןÁתרצדÁסעיףÁג(,Áׁשֶ לÁַהּפֹוׁשֵ 'ּכָ

Á.ר ֶהְסּתֵ

Á,בÁאסתרÁעיין(Áּה ּלֹאÁּתֹאַמרÁֶאתÁַעּמָ רÁׁשֶ ַכיÁַעלÁֶאְסּתֵ הÁָמְרּדְ ּוָ ּצִ הÁָמָצאנּוÁעֹודÁׁשֶ ִגּלָ ִסּפּורÁַהּמְ םÁּבְ הÁּגַ ְוִהּנֵ

Á,ֵורֹוׁש חּוָהÁַלֲאַחׁשְ איÁִיּקָ ֶלְךÁַוּדַ אּולÁַהּמֶ לÁׁשָ ֶלתÁְמָלִכיםÁׁשֶ ֹוׁשֶ ִהיאÁִמּשׁ ִאםÁֵיְדעּוÁׁשֶ י(,ÁְוַטֲעמֹוÁָהָיהÁׁשֶ

ÁְיֵדיÁַעלÁא רÁֶאּלָ רÁִעםÁֶאְסּתֵ ֵורֹוׁשÁְמַדּבֵ הÁלֹאÁָהָיהÁֲאַחׁשְ ִחּלָ ּתְ ּבַ ָמָראÁ)מגילהÁדףÁטזÁע"א(Áׁשֶ ּגְ ְוַכְמֹבָארÁּבַ

Á,ירֹות ּהÁְיׁשִ רÁִעּמָ ּבֵ ָתהÁלֹוÁֶאתÁִיחּוָסּהÁּדִ ּלְ ּגִ ֶלתÁְמָלִכים,ÁּוְלַאַחרÁׁשֶ ֹוׁשֶ ִהיאÁִמּשׁ ּלֹאÁָיַדעÁׁשֶ ָמן,Áׁשֶ ְמֻתְרּגְ

ׁשֹוֶתיָה. ּקָ ַמעÁְלָכלÁּבַ ָעה,Áְוִנׁשְ ָ אֹוָתּהÁַהּשׁ ֵעיָניוÁיֹוֵתרÁּבְ ּוָבֶזהÁָמְצָאהÁֵחןÁּבְ
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פּוִרים ְכרּות ּבְ ִ ַהּשׁ
ְ	רּ	ת ִ 	ֹ	ַ	תאַ	ּשׁ

Áָנְקטּו ֶלאÁּדְ ַברÁּפֶ אÁְוכּו'.ÁּוָבֶזהÁֵיׁשÁּדְ פּוַרּיָ סּוֵמיÁּבְ בÁִאיִניׁשÁִלּבְ הÁ)דףÁזÁע"ב(Áַחּיָ ְמִגּלָ הÁָאְמרּוÁֲחַז"לÁּבִ ִהּנֵ

ÁְועֹודÁ.ָאָדםÁְולֹאÁִאיׁשÁרּוׁשֹו ּפֵ איÁָנְקטּוÁְלׁשֹוןÁִאיִניׁשÁׁשֶ ןÁַאּמַ חֹוָבהÁְולֹאÁָראּוי.ÁְועֹודÁֵיׁשÁְלַעּיֵ ָנאÁּדְ ָ ִלּשׁ

ֵמיְמָראÁזֹו. ִמיהֹותÁֵיׁשÁּבְ הÁּתְ ּמָ ּכַ

Áה רÁָאָדםÁעֹוׂשֶ ַכֲאׁשֶ ַרתÁַהּטֹוב,Áּדְ ּוםÁַהּכָ חֹוָבהÁהּואÁִמּשׁ ָנאÁּדְ ָ ַהאיÁְלׁשֹוןÁִלּשׁ ְרֶאהÁבס"דÁְלָבֵאר,Áּדְ ְוַהּנִ

Áי דÁָהֱאנֹוׁשִ דÁַהּמּוָסִריÁְוֵהןÁֵמַהּצַ יבÁלֹוÁַעלÁטֹוָבתֹו,ÁְוחֹוָבהÁזֹוÁֵהןÁֵמַהּצַ בÁֲחֵברֹוÁְלָהׁשִ ַלֲחֵברֹוÁטֹוָבהÁַחּיָ

ÁָהָיהÁס רÁַהּנֵ ֵנסÁּפּוִריםÁִעּקַ הÁּבְ ְגמּולֹוÁַהּטֹוב.Áְוִהּנֵ יבÁלֹוÁּכִ חֹוב.ÁְוַרְמָיאÁִחּיּוָבאÁֲעֵלּהÁְלָהׁשִ ֲהֵריÁהּואÁּכְ

Áן ִמּכֵ Áּוְלַאַחר Á,ֵורֹוׁש הÁֲאַחׁשְ ָעׂשָ ׁשֶ Áה ּתֶ ׁשְ ּמִ ּבַ Áְוֶנֶהְרָגה Áי ּתִ ַוׁשְ Áִנְטְרָדה Áה ִחּלָ ַבּתְ ּדְ Á.ִין ַהּיַ Áה ּתֵ ְיֵדיÁִמׁשְ Áַעל

Áִעים ָהְרׁשָ Áְגעּו ִיּפָ Áה ּתֶ ִמׁשְ ּבְ Áְוָקא ּדַ ׁשֶ Áָבִרים ַהּדְ Áהקב"הÁל ְוִגְלּגֵ Á.ר ֶאְסּתֵ Áָתה ָעׂשְ ׁשֶ Áה ּתֶ ׁשְ ּמִ ּבַ ÁָהָמןÁֶנֱהַרג

Áָידֹו Áַעל ׁשֶ Áחֹו ִמּקָ ּבְ Áִין ַהּיַ Áָכה ּזָ ׁשֶ Áֲהֵרי Á,אי ַזּכַ Áְיֵדי ÁַעלÁְזכּות Áהקב"הÁל ַגְלּגֵ ּמְ ׁשֶ Áְוֵכיָון Á.לּו ַהּלָ Áָהֲארּוִרים

ָרֵאל. לÁִיׂשְ ּלּוÁׂשֹוְנֵאיֶהםÁְואֹוְיֵביֶהםÁׁשֶ דֹוָלה,Áְוִהְתּכַ ָרהÁַהּגְ ָרֵאלÁִמןÁַהּצָ עּוÁַעםÁִיׂשְ נֹוׁשְ

Á,ְלדֹוֵמםÁַאףÁַהּטֹובÁַרת יןÁַהּכָ ְךÁּדִ ּיָ ַ ּשׁ ְדָרׁשÁ)המדרשÁרבהÁפרשתÁואראÁפרשהÁטÁאותÁי(,Áׁשֶ ּמִ ּוְכָברÁָמָצאנּוÁּבַ

ÁלֹאÁַע םÁּוְצַפְרּדֵ ַמּכֹותÁּדָ ְרֹעהÁְוָהָיהÁָצִריְךÁְלַהּכֹותÁֶאתÁַהְיאֹורÁּבְ נּוÁע"הÁִלְפֵניÁּפַ הÁַרּבֵ רÁָהַלְךÁֹמשֶׁ ַכֲאׁשֶ ּדְ

Á.יו ַלּפָ ַרתÁַהּטֹובÁּכְ ָבהÁְוָהְיָתהÁלֹוÁַהּכָ ּתֵ ָהָיהÁּבַ ׁשֶ ַמרÁָעָליוÁּכְ ַהְיאֹורÁׁשָ ּוםÁׁשֶ אÁַאֲהרֹן,Áִמּשׁ הÁהּואÁֶאּלָ ָעׂשָ

ÁָלָאֶרץÁַהּטֹובÁַרת בÁָהָיהÁַהּכָ הÁַחּיָ ֹמשֶׁ הÁֹזאתÁַאֲהרֹן,Áּדְ ָהָיהÁָצִריְךÁְלַהּכֹותÁָהָאֶרץÁָעׂשָ יםÁׁשֶ ּנִ תÁּכִ ַמּכַ ְוֵכןÁּבְ

Áיֵמי חֹול"Á)שמותÁב,Áיב(,ÁְוָלֵכןÁּבִ ְטְמֵנהּוÁּבַ ְצִריÁַוּיִ ְךÁֶאתÁַהּמִ ֱאַמרÁ"ַוּיַ ּנֶ ָהַרג,Áׁשֶ ְצִריÁׁשֶ ִהְטִמיָנהÁֶאתÁַהּמִ ׁשֶ

Áְוָקא תÁַיִיןÁּדַ ִתּיַ ַרתÁַהּטֹוב.ÁּוְלָהִכיÁָעִדיףÁְטֵפיÁׁשְ ֵעיןÁַהּכָ יבÁּכְ ּתֹותÁַיִין,Áְלָהׁשִ ִביםÁִלׁשְ ַהּפּוִריםÁׁשֹוִתיםÁְוַחּיָ

Áְגנּות ָברÁִהְפִליגּוÁֲחַז"לÁּבִ ם.ÁָאְמָנםÁּכְ ןÁׁשָ ָרֵאלÁ)סימןÁהÁאותÁג(Áַעּיֵ ׁשּו"תÁַאְךÁטֹובÁְלִיׂשְ ַתְבנּוÁּבְ ּכָ ּוְכמֹוÁׁשֶ

ÁטֹובÁַאְךÁׁשּו"ת ִסְפִריÁּבְ ּבְ Áן ַעּיֵ Á,ּדּוְכֵתיÁה ּמָ ּכַ ÁּוְבעֹודÁ)ע"בÁקיגÁדף(Áְפָסִחים ּבִ ÁְוִכְדָאְמִריַנןÁִרים ּכְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ

Áֵרא'	ְÁָדם'	ָÁבֹות יÁּתֵ בÁִאיׁש,ÁְוִאיׁשÁָראׁשֵ בÁִאיִניׁשÁּוֵפרּוׁשֹוÁַחּיָ ָרֵאלÁ)סימןÁה(.ÁְוָלֵכןÁָנְקטּוÁֲחַז"לÁַחּיָ ְלִיׂשְ

Á,ן הÁְוִיְנַהגÁּכֵ ִין,Áַיֲעׂשֶ תÁַהּיַ ִתּיַ ׁשְ ַעתÁקֹונֹוÁּבִ ּלֹאÁַיֲעֹברÁַעלÁּדַ ַמִים,ÁְויֹוֵדַעÁׁשֶ הּואÁְיֵראÁׁשָ ָאָדםÁׁשֶ 'ַמִים.Áּדְ ׁשָ

Áַנע ְוִיּמָ Áר ּכֵ ּתַ ְוִיׁשְ Áה ּתֶ ִיׁשְ ÁלֹאÁ,ְצֹות ִיְמַנעÁַעְצמֹוÁִמּמִ ÁאֹוÁֲעֵברֹותÁַיֲעֹבר Áלֹום ְוׁשָ Áָחס ּיֹוֵדַעÁׁשֶ ׁשֶ ÁָאָדםÁַאְך

ֵמַהאיÁִעְנָיָנאÁּוָפׁשּוט.



ְ	רּ	תֹ	 ׁשִ ְ	ֵ	ָרֵ	םאּ	ְ

ÁִמּתֹוְךÁן יׁשַ ּיִ ְכרּותֹו,ÁְוַהְינּוÁׁשֶ ׁשִ ָרֵדםÁּבְ ּיֵ "םÁ)הלכותÁמגילהÁפרקÁבÁהלכהÁטו(Áׁשֶ ַתבÁָהַרְמּבָ ּכָ ֶ ּוְכָברÁָידּוַעÁַמהÁּשׁ

Áשליט"אÁֱאָמ"ן ַהּנֶ Áאֹון ַהּגָ Áַתב ּכָ ֶ ּשׁ Áְלַמה Á)שם( Áָרֵאל ְלִיׂשְ ÁטֹובÁַאְך Áָטן ַהּקָ Áִסְפֵרנּו ּבְ Áְוֶהְרֵאינּו Á.ְכרּות ׁשִ

דרוש ג
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Á)ע"בÁכג Áדף( Áְמִציָעא Áָבָבא ּבְ Áעֹוד Áן ְוַעּיֵ Á,ה ִמּטָ Áּה ֵפרּוׁשָ ּדְ Áא פּוַרּיָ ּבְ Áסּוֵמי ִלּבְ Áָאְמרּו ֶ ּשׁ Áְלַמה Áֶרֶמז Áֶזהּו ּדְ

Áַבת ּתֵ "א.ÁְוֶרֶמזÁָלֶזהÁׁשֶ ַהְרׁשָ ִדְבֵריÁַהּמַ םÁּבְ ןÁׁשָ ְיהּו,Áּוְבפּוְרָיא,Áְוַעּיֵ ִמּלַ יÁּבְ ּנֵ ְמׁשַ ָנןÁּדִ יÁֲעִביֵדיÁַרּבָ ְתָלתÁִמּלֵ ּבִ

אÁָלאÁֲהָוהÁֶחְסרֹון(. ִגיַמְטִרּיָ ה'Á19(ÁְוֶחְסרֹוןÁֶאָחדÁּבְ הÁ'ִמיּטָ אÁְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ פּוְרָיא'ÁעֹוָלהÁּבְ 'ּבְ



עּ	ָ		 ַמֲעַלתאַ	ּסְ

Áָבָבא ּבְ Áֲחַז"ל Áָאְמרּו Áָבר ּכְ ׁשֶ Á,עּוָדה ַהּסְ Áּוִמְצַות Áפּוִרים ּבְ Áרּות ּכְ ּתַ ַהִהׁשְ Áחֹוַבת Áַהאי ּבְ Áִלְרֹמז Áֵיׁש Áעֹוד

Á,ְלָבבֹותÁי ּתֵ הÁֵיׁשÁלֹוÁׁשְ ּתֶ ּיֹאַכלÁָאָדםÁְוִיׁשְ ִמןÁֵחיָפה,ÁֹקֶדםÁׁשֶ יִמיÁּדְ יÁַאְבּדִ ְתָראÁ)דףÁיבÁע"ב(ÁָאַמרÁַרּבִ ּבָ

Áּוְכִתיב Á,)יב Á,יא Áאיוב( Á"ֵבב ִיּלָ Áָנבּוב Áִאיׁש" Áֱאַמר ּנֶ ׁשֶ Á,ֶאָחד Áֵלב Áא ֶאּלָ Áלֹו Áֵאין Áְוׁשֹוֶתה Áאֹוֵכל ׁשֶ Áְלַאַחר

Áַיִין ַע,ÁָהָרִגילÁּבְ ַרבÁְיהֹוֻשׁ ֵרּהÁּדְ ִמיַנןÁֲחִלילÁלּוִחין.ÁָאַמרÁַרבÁהּוָנאÁּבְ "ְנבּובÁֻלֹחת"Á)שמותÁכז,Áח(Áּוְמַתְרּגְ

Áן אן.Áְוַעּיֵ ֻתלֹות"Á)זכריהÁט,Áיז(,ÁַעדÁּכָ ֱאַמרÁ"ְוִתירֹוׁשÁְינֹוֵבבÁּבְ ּנֶ חֹו,Áׁשֶ ְבתּוָלהÁַיִיןÁְמַפּקְ ֲאִפּלּוÁִלּבֹוÁָאטּוםÁּכִ

Áַח ִיןÁְמַפּקֵ לÁָהָאָדםÁְוַאףÁַהּיַ ִריןÁִלּבֹוÁׁשֶ ְ ִחיןÁּוְמַיׁשּ הÁְמַפּקְ ּתֶ ׁשְ ֲאָכלÁְוַהּמִ ַהּמַ "י.ÁֲהֵריÁׁשֶ ֵפרּוׁשÁַרׁשִ םÁּבְ ׁשָ

Áֲהפֹוְך "ּנַ סÁּוְבָעְצָמתֹוÁׁשֶ ֹגֶדלÁַהּנֵ ירÁָהָאָדםÁּבְ ּכִ ּיַ רÁּיֹוםÁַהּפּוִריםÁהּואÁׁשֶ אÁֲהֵריÁִעּקַ ּתָ לÁָאָדם.Áּוֵמַהׁשְ ִלּבֹוÁׁשֶ

Áְעּתֹו ֶבתÁּדַ ֶ הÁְמַיׁשּ ִתּיָ ְ ָהֲאִכיָלהÁְוַהּשׁ ׂשְֹנֵאיֶהם"Á)אסתרÁט,Áא(.ÁְוֵכיָוןÁׁשֶ הÁּבְ הּוִדיםÁֵהּמָ ְלטּוÁַהּיְ רÁִיׁשְ הּואÁֲאׁשֶ

Áסּוֵמי ֵתַבתÁִל'ּבְ עּוָדה.ÁְוֶרֶמזÁָלֶזהÁּדְ ִחּיּובÁַהּסְ ַטְעָמאÁּדְ ָתאÁּבְ הÁלֹוÁֵלבÁֶאָחד,ÁֲהֵריÁָלןÁִמּלְ לÁָאָדםÁְועֹוׂשָ ׁשֶ

Áְוִכְדָאְמִריַנן Á,ֶאָחדÁֵלבÁִלּבֹו Áְיֵהא Áה ּתֶ ּוִמׁשְ Áַמֲאָכל ּבְ Áם ְיֵהאÁְמֻבּסָ Áר ַכֲאׁשֶ ּדְ Á,	ֵל ÁאֹוִתּיֹותÁֵהםÁא 'פּוַרּיָ ְ	ּ

Áִין ַהּיַ הÁַיִיןÁ.)7(ÁְוֶזהּוÁֶרֶמזÁׁשֶ אÁְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ ַבתÁֵל	ÁִעםÁָהאֹוִתּיֹותÁעֹוִליםÁּבְ ּתֵ ָמָרא.ÁְועֹודÁֶרֶמזÁָלֶזהÁׁשֶ ּגְ ּבַ

ְכלֹו. לÁָהָאָדםÁּוְלׂשִ ַחÁְלִלּבֹוÁׁשֶ ְמַפּקֵ



ָרֵ	ל" "ַ	"ְךא	ֹ		אְלִ	ׂשְ

ÁהּואÁֶזהÁּיֹום ׁשֶ Áֵני ִמּפְ Á,)טÁפרקÁמשליÁמדרש(ÁָלֹבאÁֶלָעִתידÁַאףÁל ּטֵ ִיְתּבַ ÁלֹאÁַהּפּוִריםÁּיֹום ׁשֶ Áָידּוַע Áּוְכָבר

Á'פּוִרים' הÁָלנּו.ÁְוֵיׁשÁִלְרֹמזÁּדְ ָעׂשָ דֹולÁׁשֶ סÁַהּגָ ַבחÁַלקב"הÁַעלÁַהּנֵ ָרֵאל,ÁְויֹוםÁהֹוָדָאהÁְוׁשֶ יֹוםÁטֹובÁְלִיׂשְ

Áתהילים(Á"ָרֵאל ֶלְךÁע"הÁ"ַאְךÁטֹובÁְלִיׂשְ ִודÁַהּמֶ ּדָ Áָאַמר ֶ ּשׁ ÁַמהÁְוֶזהּוÁ)21(ÁַאְךÁִמְנַין ּכְ Áה אÁְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

Áֵיׁש Áִאם ׁשֶ Á,ָהעֹוָלםÁְלֻאּמֹות Áְולֹא Áְוָקא ּדַ Á"ָרֵאל ְלִיׂשְ Áטֹוב"ÁהּואÁַא"ְךÁִמְנַין ּכְ Áעֹוֶלה ׁשֶ Áפּוִרים ּדְ Á,)אÁ,עג

Áֶקֶרן Áְתרֹוְמִמים ּמִ ׁשֶ Áֹחֶדׁש Áהּוא ׁשֶ Áֲאָדר Áְלֹחֶדׁש Áִלְדחֹוָתם Áל ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ Áְכִרי ַהּנָ Áִעם Áּוְדָבִרים Áין ּדִ Áִליהּוִדי

ָרֵאלÁ)עייןÁתעניתÁדףÁכטÁע"ב(. לÁִיׂשְ ּוַמּזַ



"ָךא	'אָ	ִס	ִת	" ְ	ּ"

Áְכִלית רÁּתַ הּוÁִעּקַ ּזֶ ּה,Áׁשֶ ִכיְנּתֵ יַעÁִליֵדיÁִקְרָבהÁְלקב"הÁּוׁשְ ְמַחתÁְיֵמיÁַהּפּוִריםÁָצִריְךÁָהָאָדםÁְלַהּגִ ּוִמּתֹוְךÁׂשִ

Áַא"ְךÁה אÁְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ עֹוָלהÁּבְ ַבתÁּפּוִריםÁׁשֶ ִאםÁנֹוִסיףÁַעלÁּתֵ ְמָחה.ÁּוָבֶרֶמזÁָהרֹוֵמזÁַעלÁָהָאֶר'ׁש,Áּדְ ַהּשִׂ

Áָך "ּבְ Áע"ה Áֶלְך ַהּמֶ Áִוד ּדָ Áָאַמר ֶ ּשׁ Áַמה Áְוֶזהּו Á)22( Áָך" ּבְ Áִמְנַין ּכְ Áַיֲעֶלה Á- Áהקב"ה Áהּוא Áָהֶאָחד Áֶאת Á,)21(
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 דרושים
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דרו

Á,ם ֵ ַהּשׁ ּבְ Áחֹון ּוִבּטָ Áִקְרָבה Áל ׁשֶ Áב ְלַמּצָ Áיַע ּגִ ּתַ Áרּות ּכְ ּתַ ַהִהׁשְ Áר ִעּקַ ׁשֶ Á."ְלעֹוָלם Áה ֵאבֹוׁשָ Áַאל Áָחִסיִתי Á'ה

Áא ִגיַמְטִרּיָ הÁְלעֹוָלם"Á'ְלעֹוָלם'Áּבְ ָאַמרÁ"ַאלÁֵאבֹוׁשָ ֶהן.ÁְוֶזהּוÁׁשֶ ׁשÁּבָ ּיֵ ְתּבַ ּיִ לֹותÁׁשֶ הÁְלַתּקָ יעּוÁִמּזֶ ְולֹאÁַיּגִ

Áמֹו ִמְנַיןÁֵל"ב.ÁְוֶזהÁּכְ הÁְל'עֹוָלם"ÁעֹוִליםÁּכְ לÁ"ַ	'לÁֵ	'בֹוׁשָ בֹותÁׁשֶ יÁּתֵ ָראׁשֵ פּוִריםÁ.)23(ÁְועֹודÁּדְ הÁּבְ ְקַטּנָ

Á.ֵלם ֵלָבבÁׁשָ ְהֶיהÁֵלבÁֶאָחדÁְלָעְבדֹוÁּבְ ּיִ פּוִריםÁְלַיֵחדÁְלָבֵבנּוÁְלבֹוְרֵאנּוÁְוׁשֶ הÁּבְ ּתֶ ׁשְ סֹודÁַהּמִ ּיְ ַאְרנּוÁׁשֶ ּבֵ ׁשֶ

Á,ַאַחת Áיֹוד )ּבְ Áב ַחּיָ Áְלֵתַבת Áעֹוֶלה Á"ִסיִתי'	ָ Áה'	 Áָך' ְ	ּ" Áבֹות ּתֵ Áי ָראׁשֵ ּדְ Áֶזה Áָפסּוק ּבְ Áִלְרֹמז Áי ָאַמְרּתִ Áְועֹוד[

Á'	'	ֹיÁ''ת	ֵחÁַהְינּו[ÁזֹוÁָבה אןÁָמקֹוםÁְלַהֲאִריְך(ÁִמּלּויÁאֹוִתּיֹותÁּתֵ ִדְבֵריÁַרּבֹוֵתינּוÁְוֵאיןÁּכָ ָעִמיםÁּבְ ןÁְמאֹותÁּפְ צּויÁּכֵ ּמָ ׁשֶ

Áְלַמה Áֶרֶמז Áי ַנּמִ Áְוֶזהּו Á.)20( Áַהּכֹוֵלל Áִעם Áה ְקַטּנָ Áא ִגיַמְטִרּיָ ּבְ Á'ר ּכֵ ּתַ 'ְלִהׁשְ Áָבה ַהּתֵ Áִמְנַין ּכְ ÁעֹוִליםÁ]'ת'	 ּבֵ

ּיֹוםÁַהּפּוִרים[. רÁּבְ ּכֵ ּתַ בÁָאָדםÁְלִהׁשְ ַחּיָ ָאְמרּוÁֲחַז"לÁּדְ ֶ ּשׁ
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רּוׁש ד ּדָ

חֹון ּטָ ַהּבִ
"	'ארִֹע	אלֹ	אֶ	ְ	ָסר"

Áִוד רÁּומֹוֶדהÁּדָ ַזּמֵ ּמְ ֶלְךÁע"הÁ"ִמְזמֹורÁְלָדִודÁה'ÁרִֹעיÁלֹאÁֶאְחָסר"Á)תהיליםÁכג,Áא(ÁְוַהְינּוÁׁשֶ ִודÁַהּמֶ אֹוֵמרÁּדָ

ÁֵמַעםÁְוֶיְחַסר Áֵקד ּפָ ּיִ ׁשֶ ÁהּואÁׁש ּבֹו,ÁְוִאםÁהקב"הÁהּואÁָהרֹוֶעהÁלֹאÁחֹוׁשֵ ÁּובֹוֵטַחÁַלקב"הÁע"הÁֶלְך ַהּמֶ

ÁֶאתÁְלַכּלֹותÁהּוִדים עÁצֹוֵררÁַהּיְ ָרָצהÁָהָמןÁָהָרׁשָ ַחגÁַהּפּוִרים,Áׁשֶ ָהָיהÁּבְ ֶ ָרֵאלÁֲאִפּלּוÁֶאָחד.ÁְוֶזהÁַמהÁּשׁ ִיׂשְ

Áאסתר(Á"ֶאָחדÁיֹום הּוִדיםÁּבְ לÁַהּיְ דÁֶאתÁּכָ ִמידÁַלֲהרֹגÁּוְלַאּבֵ ֶרםÁה'ÁְצָבאֹותÁ"ְלַהׁשְ לÁּכֶ לÁָהֵעֶדרÁְוֶאתÁּכָ ּכָ

ÁַעלÁָהרֹוֵמזÁּוָבֶרֶמז Á."ֶאְחָסרÁלֹאÁרִֹעיÁ'הÁְלָדִודÁִמְזמֹור"ÁְוָאַמרÁע"הÁֶלְך ִודÁַהּמֶ ּדָ ÁלֹוÁָקַדםÁַאְךÁ.)יגÁ,ג

Áב ָחׁשַ Á,)14( Á'ָהָמן' Áֵתַבת ּכְ Áעֹוֶלה Á"ְחָסר'	ֶ Áלֹ'א Áרִֹע'י Áה'	 Áְל'ָדִוד Áִמ'ְזמֹור" Áבֹות ּתֵ Áי ָראׁשֵ ׁשֶ Á'ָהָאֶרׁש

ִאםÁה'ÁרִֹעיÁלֹאÁֶאְחָסר. לֹוםÁׁשֶ ָ ֶלְךÁָעָליוÁַהּשׁ ִודÁַהּמֶ רÁּדָ ָאַמרÁְוִזּמֵ ֶ ַכחÁְלַמהÁּשׁ ּיּוַכלÁְלַכּלֹותÁח"וÁַאְךÁׁשָ ׁשֶ


ָך" ַעְנּתֶ ְ	ְ	ָךאּ	ִמׁשְ "ׁשִ

Áר ֶאְסּתֵ ִדי"Á–Áׁשֶ הÁִעּמָ יÁַאּתָ ֵגיאÁַצְלָמֶותÁלֹאÁִאיָראÁָרעÁּכִ יÁֵאֵלְךÁּבְ םÁּכִ ְזמֹורÁ"ּגַ ְךÁַהּמִ ּוְבֶדֶרְךÁזֹוÁְיֹבַארÁֶהְמׁשֵ

ÁָהָיהÁהקב"הÁי ֵגיאÁַצְלָמֶות,ÁַאְךÁלֹאÁֵאַרעÁָלּהÁָרעÁּכִ דֹוָלהÁְוָהְיָתהÁּבְ ָנהÁּגְ ַסּכָ ֵורֹוׁשÁּבְ ֲהֵריÁִנְכְנָסהÁַלֲאַחׁשְ

Á,'ַכי הÁ'ָמְרּדְ אÁְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ בֹותÁּבְ ֲערְֹך'Áְלָפַנ	'Á-ÁסֹוֵפיÁּתֵ 	'Áְיַנֲחֻמִנ	'Áּתַ ָך'Áֵהּמָ ַעְנּתֶ ְבְטָך'Áּוִמׁשְ ּה.Á"ׁשִ ִאּתָ

Áֶנֶגד Áְלָחן ׁשֻ Áְלָפַני Áְל"ַתֲערְֹך Áְוָזָכה Á.ָרֵאל ִיׂשְ Áַעם Áל ׁשֶ Áֶעֶנת ׁשְ ְוַהּמִ Áֶבט ֵ ַהּשׁ Áַהּדֹור Áאֹותֹו ּבְ Áָהָיה Áהּוא ׁשֶ

Áֶחְסרֹון(Á'ר הÁ'ֶאְסּתֵ אÁְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ הÁְ	'ַנֲחֻמִני"ÁעֹוִליםÁּבְ ָךÁֵ	'ּמָ ַעְנּתֶ לÁ"ּ	'ִמׁשְ בֹותÁׁשֶ יÁּתֵ ֹצְרָרי".ÁְוֵכןÁָראׁשֵ

ÁאֹוָתםÁּוִבְזכּותÁ.ָרֵאל לÁַעםÁִיׂשְ ֶעֶנתÁׁשֶ ׁשְ םÁִהיאÁָהְיָתהÁַהּמִ ּגַ דּוַע(.ÁְוֶזהּוÁֶרֶמזÁׁשֶ ּיָ הÁֵאינֹוÁֶחְסרֹוןÁּכַ ִגיַמְטִרּיָ ֶאָחדÁּבְ

ָנה. ׁשָ ָנהÁּבְ יÁׁשָ עÁְוחֹוְגִגיםÁָאנּוÁֶאתÁְיֵמיÁַהּפּוִריםÁִמּדֵ עֹותÁָהֶרׁשַ ְלנּוÁִמןÁַמְלּתְ יִקיםÁִנּצַ ַצּדִ


ִמְצֹ	תאַ	ּ	ֹ	ם ְרָמִ		םאּ	ְ

ÁִחּיּובÁַעלÁֶרֶמזÁ"ֹצְרָריÁֶנֶגדÁְלָחן ֲערְֹךÁְלָפַניÁׁשֻ ִמְזמֹורÁֶזה:Á"ּתַ לÁִמְצֹותÁַהּיֹוםÁּבְ ָךÁְבֶדֶרְךÁזֹוÁְיֹבֲארּוÁּכָ ּוְבֶלְכּתְ

Á.)14( Á'ָהָמן' Áֵתַבת ּכְ Áה ְקַטּנָ Áא ִגיַמְטִרּיָ ּבְ Áעֹוֶלה Áה ְקַטּנָ Áא ִגיַמְטִרּיָ ּבְ Á"ֹצְרָרי" Áְוֵתַבת Á.פּוִרים ּבְ Áעּוָדה ַהּסְ

Áַאְך"ÁְואֹוֵמרÁם יֹוםÁֶזה.Áּוְמַסּיֵ רּותÁּבְ ּכְ ּתַ יÁּכֹוִסיÁְרָוָיה"Á–ÁֶרֶמזÁְלחֹוַבתÁַהִהׁשְ ֶמןÁרֹאׁשִ ֶ Áַבּשׁ ְנּתָ ַ ּשׁ ְואֹוֵמרÁ"ּדִ

ÁעֹוְסִקיםÁּבֹו ֵתַבתÁ'ּפּוִרים'Áׁשֶ הÁּכְ אÁְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ ַבתÁַא"ְךÁעֹוָלהÁּבְ ּתֵ י"Á-Áׁשֶ לÁְיֵמיÁַחּיָ פּוִניÁּכָ טֹובÁָוֶחֶסדÁִיְרּדְ

Áא ִגיַמְטִרּיָ ּבְ Áעֹוָלה Á"טֹוב" Áְוֵתַבת Á.ָלֶאְביֹוִנים Áנֹות ּוַמּתָ Áְלֵרֵעהּו Áִאיׁש Áָמנֹות Áלֹוַח ִמׁשְ ּבְ Á,ָוֶחֶסד Áטֹוב ּבְ

Áַאף Áַהּפּוִרים Áּיֹום Áל ּטֵ ִיְתּבַ Áּלֹא ׁשֶ Áדּוַע ְוַכּיָ Á.ה ִגּלָ ַהּמְ Áִלְקִריַאת Áֶרֶמז Á- Á)17( Áַהּכֹוֵלל ÁִעםÁ'ה 'ְמִגיּלָ Áה ְקַטּנָ

Á,"ָיִמיםÁְלֹאֶרְךÁ'הÁֵבית יÁּבְ ְבּתִ ֶלְךÁע"הÁ"ְוׁשַ ִודÁַהּמֶ ָאַמרÁּדָ ֶ ֶלָעִתידÁָלֹבאÁ)מדרשÁמשליÁפרקÁט(,ÁְוֶזהÁַמהÁּשׁ

יַח.Áְודו"ק. ׁשִ ֵביתÁה'ÁְלֹאֶרְךÁָיִמיםÁַאףÁְלַאַחרÁְימֹותÁַהּמָ לÁּפּוִריםÁִיְהֶיהÁּבְ ּיֹוםÁֶזהÁׁשֶ ַהְינּוÁׁשֶ

דרוש ד
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י ַהּטֹוב ָהֲאִמּתִ

ֵ	ָר	 	ֹ	ַ	תאַ	ּ	ְ

Áָרֵאל ִיׂשְ Áַעם Áבּו ָ ּשׁ ׁשֶ Á,ְלטֹוָבה Áָהְיָתה Áָהָמן Áֵזַרת ּגְ Áל ּכָ ׁשֶ Áְלַבּסֹוף Áָיָצא Áּפּוִרים Áל ׁשֶ Áס ַהּנֵ Áִסּפּור ּבְ Áה ִהּנֵ

Á.ַהּפּוִריםÁְלּיֹוםÁָנה ׁשָ ָנהÁּבְ יÁׁשָ לּוÁֶאתÁַהּתֹוָרהÁֵמַאֲהָבה,ÁְוָזִכינּוÁִמּדֵ ְתׁשּוָבהÁְוִהְתָקְרבּוÁְלבֹוְרָאםÁְוִקּבְ ּבִ

Áֵתבֹות הÁ,)43(Áּכְ אÁְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ ם'Áּבְ ַבתÁ'ּגַ ּתֵ םÁזֹוÁְלטֹוָבהÁ)עייןÁתעניתÁדףÁכאÁע"א(.Áׁשֶ ַמֲאַמרÁּגַ ְוֶרֶמזÁָלֶזהÁּבְ

Á.ְלטֹוָבהÁָהָיהÁםאזֹו ַ	ּ ֵורֹוׁש29(Á(ÁָהָמןÁ)Á)14ְלהֹורֹותÁׁשֶ ֲאַחׁשְ

Áַרק ּבְ Áְבֵני ּבִ Áּתֹוָרה Áדּו ִלּמְ Áָניו ּבָ Áֵני ּבְ ּמִ ׁשֶ Á,ע ָרׁשָ Áְלאֹותֹו Áָעְמָדה ׁשֶ Áַהְיִחיָדה Áכּות ַהּזְ Áּזֹוִהי ׁשֶ Áְוִנְרֶאה

ÁֵקַרבÁָמקֹוםÁל ָרֵאלÁִמּכָ ָנתֹוÁָהְיָתהÁְלָהַרעÁְלַעםÁִיׂשְ ַכּוָ ּבְ יÁׁשֶ ַאףÁַעלÁּפִ יןÁ)דףÁנזÁע"ב(,Áּדְ ִגּטִ ְוִכְדָאְמִריַנןÁּבְ

ÁְלאֹותֹוÁָכר ָללÁׂשָ יַעÁלֹוÁּכְ אÁלֹאÁַמּגִ ַמּיָ ןÁׁשְ ּמִ ַמִיםÁְוהֹוִסיףÁָלֶהםÁִמְצֹותÁַהּיֹום.Á)ֲהַגםÁׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאלÁַלֲאִביֶהםÁׁשֶ ֶאתÁִיׂשְ

ָניו(. ָעהÁְזכּותÁזֹוÁִלְבֵניÁּבָ לÁָמקֹוםÁִסּיְ ָארּור,ÁַאְךÁִמּכָ



לאָ	ָמן ָנ		אׁשֶ ֵנ	אּ	ָ ִמּ	ְ

Áַמה ןÁּבְ ִריםÁֵמֲעָמֵלק?Áְוַעּיֵ ִליםÁּגֵ רּו,ÁָהאÁֵאיןÁְמַקּבְ ּיְ ְתּגַ ּיִ ְךÁׁשֶ ּיָ יַצדÁָהָיהÁׁשַ יםÁּכֵ ּוÁַהְמָפְרׁשִ ּוְכָברÁִהְתַקׁשּ

Áין ּטִ ּגִ Áסֹוף ּבְ Áים ְוִחּדּוׁשִ Áהֹות ּוְבַהּגָ Á,ה ִגּלָ ַהּמְ ÁַעלÁ'ְלַעּמֹו ÁטֹובÁּדֹוֵרׁש' Áרּוׁש ּפֵ ּבַ Áבס"דÁֶזהÁַעלÁַתְבנּו ּכָ ֶ ּשׁ

Á.ְיהֹוָיָדעÁן "ם,Áּוַבּבֶ ַהְרׁשָ םÁַהּמַ ׁשֵ ּבְ

Áּוְלַאַחר Áֵזהּוָתם Áירּו ְוִהְסּתִ Á,ַע ִויהֹוֻשׁ Áְבעֹוִנים ַהּגִ ּדְ Áה ַמֲעׂשֶ Áַהאי ּכְ Áָהָמן Áל ׁשֶ Áָניו ּבָ Áֵני ּבְ Áָעׂשּו ׁשֶ Áר ְוֶאְפׁשָ

ÁְמֹבָארÁ)ע"בÁטוÁדף(Áה ְמִגּלָ ּבִ לÁֶזַרעÁָהָמןÁִנְכַחד,ÁַוֲהַגםÁׁשֶ ּכָ בּוÁׁשֶ ָחׁשְ ָתהÁֵזהּוָתם.ÁְועֹודÁׁשֶ ּלְ רּוÁִהְתּגַ ּיְ ִהְתּגַ ׁשֶ

Áן ָברÁַרקÁְלַאַחרÁִמּכֵ ּנֹוַדעÁַהּדָ רÁׁשֶ ָתִחים,Áֶאְפׁשָ ִריםÁַעלÁַהּפְ אÁֶחְלָקםÁָהיּוÁְמַחּזְ לÁַזְרעֹוÁִנְתָלהÁֶאּלָ לֹאÁּכָ ּדְ

ÁּוְלַאַחרÁָניו ֵניÁּבָ ֵהםÁִמּבְ ָללÁׁשֶ דּוÁּכְ ַארÁלֹוÁֶזַרעÁְוִקּיּום,ÁּוְלָהִכיÁלֹאÁָחׁשְ ׁשְ ּנִ ַלֲחָכִמים,ÁְולֹאÁָיְדעּוÁֲחָכִמיםÁׁשֶ

Á.ן ֵררÁּכֵ לּוםÁִהְתּבָ ּבְ ּקִ ׁשֶ



ִל	ַ	תאֲעָמֵלק ׁשְ

Áַזר רÁָהָמןÁּגָ ֲאׁשֶ יו"Á)תהיליםÁקמה,Áט(,ÁְוִלְכאֹוָרהÁּכַ לÁַמֲעׂשָ תּובÁ"טֹובÁה'ÁַלּכֹלÁְוַרֲחָמיוÁַעלÁּכָ ְואֹוֵמרÁַהּכָ

Áַעל Áֶעְליֹוִנים Áְברּו ּגָ ׁשֶ Áַכי ָמְרּדְ Áָאַמר ׁשֶ Áּוְכמֹו Á.הקב"ה Áל ׁשֶ Áטֹוָבתֹו Áָקה ּלְ ִהְסּתַ ׁשֶ Áִנְרֶאה Áָהָיה Áֵזרֹוָתיו ּגְ

ÁִלְסעּוָדתֹוÁָהְלכּו ֵניÁֲחָטִאים,Áׁשֶ ׁשְ ָחְטאּוÁּבִ יָוןÁׁשֶ ֵזָרהÁִמּכֵ הÁַלּגְ ּבָ ְחּתֹוִניםÁ)וכדאיתאÁבמגילהÁדףÁטוÁע"(.Áְוַהּסִ ּתַ

Á'בÁְגַלל ּבִ הÁ)דףÁיבÁע"א(,ÁֲהֵריÁׁשֶ ְמִגּלָ ָמָראÁּבִ ּגְ ֶלם,ÁְוַכְמֹבָארÁּבַ ֲחוּוÁַלּצֶ ּתַ ִהׁשְ עÁְוׁשֶ ֵורֹוׁשÁָהָרׁשָ לÁֲאַחׁשְ ׁשֶ

דרוש ה



מגילת
אסתר

צד

 דרושים
ל�ורים  ה

ש 
דרו

ÁָלֶזהÁְוֶרֶמזÁ.ָרֵאל ִמְקָצתÁַעלÁַעםÁִיׂשְ לֹטÁּבְ ןÁּכַֹחÁַלֲעָמֵלקÁִלׁשְ לÁהקב"הÁְוִנּתַ ֲעֵברֹותÁֵאּלּוÁָיְרָדהÁטֹוָבתֹוÁׁשֶ

Á,ה אÁְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ ִמְנַיןÁ'ֲעָמֵלק'Áּבְ ַארÁט"וÁ)15(Áּכְ ָעׂשּו,Áְוִנׁשְ ַבתÁ'טֹוב',ÁָיְרדּוÁב',ÁֵאּלּוÁב'ÁֲעֵברֹותÁׁשֶ ִמּתֵ ּדְ

ָרֵאל. ִמְקָצתÁַעלÁַעםÁִיׂשְ לֹטÁּבְ ןÁּכַֹחÁַלֲעָמֵלקÁִלׁשְ ּתַ ּנִ ׁשֶ



	אּתֹ	ָר	 ֵ		ןא	ֹ		אֶ	ּלָ

Áָלֶכם Áי ָנַתּתִ ÁטֹובÁֶלַקח Áי "ּכִ Áֱאַמר ּנֶ ׁשֶ Á,ּתֹוָרה Áא ֶאּלָ ÁטֹובÁֵאין Á)ע"אÁהÁדף( Áְבָרכֹות ּבִ Áֲחַז"ל Áָאְמרּו Áּוְכָבר

ÁּגּוָפאÁְצָוה ַכרÁַהּמִ חּוץÁִמּשְׂ ָברÁיֹוֵתרÁטֹובÁֵמַהּתֹוָרה,Áּדְ ֵאיןÁּדָ ֲעֹזבּו"Á)משליÁד,Áב(.ÁְוַהְינּוÁׁשֶ ּתֹוָרִתיÁַאלÁּתַ

Áי סֹוָטהÁ)דףÁכאÁע"א(ÁּתֹוָרהÁֲאגּוּנֵ יָלאÁְוִכְדָאְמִריַנןÁּבְ אÁּוַמּצִ ּמּוד.ÁֲהֵריÁַהּתֹוָרהÁְמִגּנָ ֵיׁשÁֲהָנָאהÁֵמֶעֶצםÁַהּלִ

Áה ּוְמִגּנָ ÁׁשֹוֶמֶרתÁַהּתֹוָרה ׁשֶ ÁֲהֵריÁ.ּה ּבַ ÁָעִסיקÁָלא ּדְ Áָנא ּוְבִעּדָ Áּה ּבַ Áָעִסיק ּדְ Áָנא ִעּדָ ּבְ Áָלא ְוַאּצּוֵליÁַמּצְ Áא ֲאַגּנָ

Á.ּוְלַכּלֹוֵתנּוÁִמיֵדנּו ָכלÁּדֹורÁָודֹורÁְלַהׁשְ ׂשÁּבְ ִחּפֵ ִמיםÁָעֵלינּוÁְלָרָעה.ÁּוִבְמֻיָחדÁֵמֲעָמֵלקÁׁשֶ לÁאֹוְיֵבינּוÁַהּקָ ִמּכָ

Áָאָדם ֵזָרהÁ)מגילהÁדףÁטÁע"א(.ÁְוֵיׁשÁִלְרֹמזÁׁשֶ ֵעתÁַהּגְ ְלִמיָדיוÁּבְ ּתֹוָרהÁַיַחדÁִעםÁּתַ ַכיÁָהַלְךÁַלֲעֹסקÁּבַ ְוָלֵכןÁָמְרּדְ

Áת ִלּפַ לÁִמּקְ ה,Áִנּצָ ַעלÁּפֶ ּבְ ְכָתבÁְותֹוָרהÁׁשֶ ּבִ לÁַעלÁַעְצמֹוÁֶאתÁַהּתֹוָרהÁְוַהְינּוÁב'Áּתֹורֹות,ÁּתֹוָרהÁׁשֶ ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ

ÁֲהֵריÁ,'בÁַהט"וÁַעלÁנֹוָסףÁַהּתֹורֹותÁ'בÁַעְצמֹוÁַעלÁל ִמְנַיןÁט"וÁ)15(ÁְוִאםÁְמַקּבֵ ֲעָמֵלקÁעֹוֶלהÁּכְ ֲעָמֵלק,Áּדַ

תÁֲעָמֵלק. ִלּפַ לÁִמּקְ יִקיםÁְוִנּצָ ּדִ פּוןÁַלּצַ 	ֹ		.ÁְוזֹוֶכהÁהּואÁְלָכלÁטּובÁַהּצָ



ַ	ְ	ָנַעתאֲעָמֵלק

ÁִעּסּוקÁְיֵדיÁַעלÁַרקÁהּואÁֲעָמֵלקÁת ְרׁשֹוÁהּואÁְקִלּפַ ָ ּשׁ תÁָהָמןÁָהֲאָגִגיÁׁשֶ ֵדיÁְלַהְכִניַעÁֶאתÁְקִלּפַ ּכְ ֲהֵריÁָלנּוÁׁשֶ

Áא ִגיַמְטִרּיָ ּבְ Áעֹוִלים Á)13( Á'ָהֲאָגִגי' Á)14( Á'ָהָמן' Á)15( Á'ֲעָמֵלק' Áבֹות ּתֵ ׁשֶ Áָלֶזה Áְוֶרֶמז Á.ה דֹוׁשָ ַהּקְ Áּתֹוָרה ּבַ

"ם"Á)דבריםÁו,Áז(. Áּבָ ְרּתָ ּתֹוָרהÁ"ְוִדּבַ הÁאֹוָתנּוÁַלֲעֹסקÁּבַ תּובÁַהְמַצּוֶ הÁמ"בÁ.)42(ÁֶרֶמזÁַלּכָ ְקַטּנָ



ְרֹע	" "ּ	ֹ	אֶ	לאּפַ

Á,ַהּתֹורֹותÁ'בÁ–ÁַהּתֹוָרהÁִמְצֹותÁְלָכלÁמּו ַרְךÁְוִקּיְ בּוִקיםÁַלּבֹוֵראÁִיְתּבָ ָרֵאלÁּדְ ָהיּוÁַעםÁִיׂשְ ׁשֶ ִמידÁּכְ הÁּתָ ְוִהּנֵ

Áנּו הÁַרּבֵ ֶזהÁָרַמזÁהקב"הÁְלֹמשֶׁ ּבָ רÁׁשֶ לÁָאֶון.Áְוֶאְפׁשָ הÁָלֶהםÁּכָ ה,ÁלֹאÁֻאּנָ ַעלÁּפֶ ּבְ ְכָתבÁְותֹוָרהÁׁשֶ ּבִ ּתֹוָרהÁׁשֶ

Á,ּתֹורֹותÁ'בÁָרמּוזÁ'ּבֹא'Áְבֵתַבת ְרֹעה"Á)שמותÁז,ÁכוÁועוד(Á-Áּדִ ְרֹעה,ÁְוָאַמרÁלֹוÁ"ּבֹאÁֶאלÁּפַ ָהַלְךÁֶאלÁּפַ ׁשֶ ע"הÁּכְ

ÁְוֵכןÁ,חּו ֹבאÁְלַפְרֹעהÁּוְתַנּצְ ה,Áְוא'ÁהּואÁה'Áֶאָחד.ÁּוְבֹכַחÁֵאּלּוÁּתָ ַעלÁּפֶ ּבְ ְכָתבÁְותֹוָרהÁׁשֶ ּבִ ַהְינּוÁּתֹוָרהÁׁשֶ

Á.ָודֹורÁּדֹורÁָכל ּבְ



ַ	ְ	ֵרְך

ÁדבריםÁפרשתÁספריÁעיין(Áִנים ָ ּשׁ ָחְכָמהÁְוַרְךÁּבַ ְרׁשּוָהÁָאבÁּבְ ּפֵ רÁְלָפֵרׁשÁְלֵתַבתÁ'ַאְבֵרְך'Áׁשֶ ּוְבֶדֶרְךÁזֹוÁֶאְפׁשָ

Áְלִמיד תÁ)דףÁקידÁע"א(Áָאְמרּו,ÁֵאיֶזהּוÁּתַ ּבָ ה.Áּוְבׁשַ ַעלÁּפֶ ּבְ ְכָתבÁְוׁשֶ ּבִ ּתֹוָרהÁׁשֶ ִקיאÁּבַ ּבָ פיסקאÁא(.ÁְוַהְינּוÁׁשֶ



צה

מגילת
אסתר

 דרושים
הל�ורים

ש 
דרו

ÁְועֹודÁ.)ע"בÁמטÁדף(Áין ִקּדּוׁשִ ןÁעֹודÁּבְ ָכלÁָמקֹוםÁְוהּואÁיֹוֵדַע.Áְוַעּיֵ ֵאָלהÁּבְ ֹוֲאִליןÁאֹותֹוÁׁשְ ּשׁ לÁׁשֶ ָחָכם?Áּכָ

ÁְוִכְדָאְמרּוÁ,ֶות ְבִחיַנתÁַסםÁַהּמָ ֵהאÁלֹוÁּבִ ְלַמדÁּתֹוָרהÁַאְךÁַהּתֹוָרהÁּתְ ּיִ רÁׁשֶ ֲהֵריÁֶאְפׁשָ ּלֹאÁׁשֹוֵכַחÁַלקב"ה,Áׁשֶ ׁשֶ

Á ּהÁְולֹאÁּגֹוֵבּהַ ִכיְנּתֵ ּזֹוֵכרÁְלקב"הÁּוׁשְ ׁשֶ ֶ	ת.ÁְוַרקÁּכְ יתÁלֹוÁַסםאַ	ּמָ יֹוָמאÁ)דףÁעבÁע"ב(ÁלֹאÁָזָכהÁַנֲעׂשֵ ֲחַז"לÁּבְ

Áּה הÁַהּתֹוָרהÁַקְרּדֹוםÁַלְחּפֹרÁּבָ ּנּו,ÁְולֹאÁעֹוׂשֶ ְגדֹולֹותÁּוְבִנְפָלאֹותÁִמּמֶ ְךÁּבִ ִלּבֹוÁְולֹאÁָרמּוÁֵעיָניו,ÁְולֹאÁְמַהּלֵ

ÁְוִעםÁ,ָחְכָמה ּזֹוֵכרÁַלקב"הÁּוב'Áַהּתֹורֹות.ÁְוֶזהּוÁ'ָאב'Áּבְ ְכַללÁַאְבֵרְך,ÁְוֶזהּוÁָהא'ÁֱאלִֹקיםÁׁשֶ -ÁֲהֵריÁהּואÁּבִ

Áַרת ַהּכָ ֵעלÁֵהןÁּבְ הÁֵיׁשÁְלִהְתּפַ ִנים,Áּוִמּזֶ ָ ּשׁ ְהיֹותֹוÁַרְךÁּבַ ָברÁּבִ יַעÁִלְדָרגֹותÁֵאּלּוÁּכְ ִהּגִ ִנים,Áׁשֶ ָ ּשׁ לÁֶזהÁַרְךÁּבַ ּכָ

ְלמּוִדי. יׁשֹורÁַהּתַ ּמִ ַהּבֹוֵראÁְוֵהןÁּבַ



ַ	ְ	ָרָ	םאָ	ִ		נּ	

Áבראב"דÁעיין(ÁּבֹוְראֹוÁֶאתÁיר לֹשÁִׁהּכִ ִגילÁׁשָ לֹוםÁָאְמרּוÁֲחַז"ל:Áּבְ ָ יÁַאְבָרָהםÁָאִבינּוÁָעָליוÁַהּשׁ הÁְלַגּבֵ ְוִהּנֵ

ÁַהּתֹוָרהÁל םÁֶאתÁּכָ יָרה.ÁְוַאףÁִקּיֵ ַעלÁַהּבִ בהשגותיוÁפרקÁאÁמהלכותÁעבודהÁזרהÁהלכהÁג(,ÁְוָזָכהÁְוֵהִציץÁָעָליוÁּבַ

Á,ּה ּלָ לÁַהּתֹוָרהÁּכֻ םÁַאְבָרָהםÁָאִבינּוÁע"הÁֶאתÁּכָ ּיֵ ּקִ יןÁ)דףÁפבÁע"א(Áׁשֶ ִקּדּוׁשִ ָמָראÁּבְ ּגְ ּה,ÁְוִכְדָאְמִריַנןÁּבַ ּלָ ּכֻ

Áיר ִהּכִ מֹוÁ'ָאבÁ–Áָרם',Áא'Áׁשֶ ׁשְ ִתּקּוֵניÁֹזַהרÁ)תקונאÁעשריןÁוחדÁועשריןÁדףÁנהÁע"א(.ÁְוֶזהÁָרמּוזÁּבִ ןÁעֹודÁּבְ ְוַעּיֵ

Áַעל ּבְ ְכָתבÁְוׁשֶ ּבִ ב'Áַהּתֹורֹות,ÁַהְינּוÁּתֹוָרהÁׁשֶ לֹשׁ(,ÁְוַגםÁּבְ אÁׁשָ ִגיַמְטִרּיָ ִגילÁָא"בÁּבְ ַאְחּדּותÁַהּבֹוֵראÁ)ְוָהָיהÁֶזהÁּבְ ּבְ

ָהָיהÁָאבÁ-ÁָרםÁָזָכהÁְוָהָיהÁְלַאבÁֲהמֹוןÁּגֹוִים. ה.ÁּוִבְזכּותÁׁשֶ ּפֶ



מגילת
אסתר

צו

 דרושים
ל�ורים  ש ו

דרו

רּוׁש ו ּדָ

ָהָאָדם ְוִיְצרֹו

ם ֵ ֶעֶ		אַ	ּשׁ

Áא ִגיַמְטִרּיָ ַבתÁ'ָהָמן'Áּבְ ּתֵ ַכי,ÁְוֶרֶמזÁָלֶזהÁׁשֶ לÁָמְרּדְ ָהָמןÁָהָיהÁַעְבּדֹוÁׁשֶ הÁ)דףÁטוÁע"ב(Áׁשֶ ְמִגּלָ ָמָראÁּבִ ּגְ מּוָבאÁּבַ

Á,ֲעָמֵלקÁת הּואÁְקִלּפַ ְהיֹותÁֶעֶבדÁְלָהָמןÁׁשֶ ֵצלÁִמּלִ ִמְנַיןÁֶעֶבדÁִעםÁַהּכֹוֵללÁ.)14(ÁּוְכֵדיÁְלִהּנָ הÁעֹוָלהÁּכְ ְקַטּנָ

Áָראּו ׁשֶ Á,ֵמַאֲהָבה Áֵורֹוׁש ֲאַחׁשְ Áיֵמי ּבִ Áה דֹוׁשָ ַהּקְ Áַלּתֹוָרה Áלּוָה ִקּבְ Áַהדּור Áּוְלָהִכי Á.'ה Áֶעֶבד Áִלְהיֹות Áָצִריְך

ÁמשנהÁגÁפרק(Áָאבֹות ָנהÁּבְ ׁשְ לÁָהֲאדֹוִניםÁָהֲאֵחִרים.ÁּוְכַמֲאַמרÁַהּמִ ִקיםÁּכָ ּלְ רÁֵהםÁַעְבֵדיÁה'ÁֲהֵריÁִמְסּתַ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

Á.ֶאֶרץÁֶרְך ּנּוÁֹעלÁַמְלכּותÁְוֹעלÁּדֶ לÁַעלÁַעְצמֹוÁֹעלÁּתֹוָרהÁַמֲעִביִריןÁִמּמֶ לÁַהְמַקּבֵ ה(Áּכָ

ÁקֹוְרִאיםÁּלֹא ׁשֶ Áָעִמים ַאַחדÁַהּטְ הÁ)דףÁידÁע"א(Áׁשֶ ְמִגּלָ ּבִ Áָמָרא ּגְ ּבַ Áָאְמרּו ֶ ּשׁ ÁַמהÁַעלÁ ֵיׁשÁִלְתֹמּהַ ÁֶזהÁּוְלִפי

ÁֹעלÁַעְצָמםÁַעלÁלּו ּבְ ּקִ ׁשֶ Áֵכיָון ּדְ Áה ֻיְקׁשֶ Áְוִלְכאֹוָרה Á.ָאנּוÁֵורֹוׁש ֲעַדִיןÁַעְבֵדיÁֲאַחׁשְ ׁשֶ Áפּוִרים ּבְ Áל ֶאתÁַהַהּלֵ

Áה ִמְצּפֵ ןÁּבְ ֵורֹוׁשÁָאנּו?Áְוַעּיֵ ֵניÁָמהÁֲעַדִיןÁַעְבֵדיÁֲאַחׁשְ לּוÁַלּתֹוָרהÁֵמַאֲהָבה,Áִמּפְ ֲהֵריÁָחְזרּוÁְוִקּבְ ּתֹוָרה,Áׁשֶ

Á.)שם(Áֵאיָתן

ÁַלֲהרֹגÁהּואÁָהָרעÁֶצר ֶצרÁָהָרע,ÁְוַתְכִליתÁַהּיֵ ִליַטתÁַהּיֵ ָנהÁִלׁשְ ּוָ ַהּכַ ָרׁש,Áׁשֶ ֶרְךÁַהּדְ ֶזהÁַעלÁּדֶ ְוִנְרֶאהÁְלָבֵארÁּבָ

Áַמְלַאְך Áהּוא Áָטן ַהּשָׂ Áהּוא Áָהָרע Áֶצר ַהּיֵ Áהּוא Á:)ע"א Áטז Áדף( Áְתָרא ּבָ Áָבא ּבָ Áָמָרא ּגְ ּבַ Áְמֹבָאר ּכַ Á,ָהָאָדם Áֶאת

Áא ִגיַמְטִרּיָ ּבְ Áעֹוָלה Á'ֵורֹוׁש 'ֲאַחׁשְ Áַבת ּתֵ ׁשֶ Áָלֶזה Áְוֶרֶמז Á,ָעֵלינּו Áׁשֹוֵלט Áּוְכִסיל Áָזֵקן Áֶמֶלְך Áְואֹותֹו Á.ֶות ַהּמָ

Á.)29(Áֶות ֵתבֹותÁַמְלַאְךÁַהּמָ הÁּכְ ְקַטּנָ



ָך ְ	ּ ֵ	לאָ	ראׁשֶ

Áד ְעּבָ ּוְמׁשֻ Áָרֵאל ִיׂשְ Áאלֵֹקי ּבֵ Áּכֹוֵפר Áהּוא Áֲהֵרי Á,ְלַתֲאוֹוָתיו Áד ְעּבָ ְמׁשֻ Áהּוא ׁשֶ Áָאָדם ּדְ Áְלָפֵרׁש Áִנְרֶאה Áּוָבֶזה

ÁֵאלÁֵאיֶזהּוÁ,)ע"בÁקהÁדף(Áת ּבָ ׁשַ ָאְמרּוÁֲחַז"לÁּבְ הּואÁֲאדֹונֹו,ÁּוְכמֹוÁׁשֶ ְלַתֲאוֹוָתיוÁּוְכעֹוֵבדÁֲעבֹוָדהÁָזָרה,Áׁשֶ

ÁעֹוֶלהÁה אÁְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ הÁֱאלִֹקים,ÁְוֵתבֹותÁ'ֵיֶצרÁָהָרע'Áּבְ ֶנֶגדÁֶזהÁָעׂשָ ָך?ÁֶזהÁֵיֶצרÁָהָרע!,ÁְוֶזהÁּכְ ּבְ ָזרÁׁשֶ

ÁהּואÁרּוְך ַמִיםÁְוָהָאֶרץÁהּואÁַהּבֹוֵראÁּבָ ָ ַקחÁֶאתÁֲאדֹוןÁַהּשׁ ּלָ םÁֲהָוָי"הÁ,)26(ÁְוַהְינּוÁׁשֶ ִמְנַיןÁׁשֵ ילÁּכְ ְלַהְבּדִ

Á.ָהָרעÁֶצר ָאדֹוןÁַאֵחרÁהּואÁַהּיֵ מֹוÁֲהָוָיה,ÁְוֶהֱחִליפֹוÁּבְ ְ ּשׁ ׁשֶ



ֶ	ת ַמְלַ	ְךאַ	ּמָ

ÁַלֲעֹברÁָהָאָדםÁֶאתÁְכֵנַע הÁְמׁשַ ִחּלָ ּתְ ֶצרÁָהָרע,Áּבַ לÁַהּיֵ ְרּכֹוÁׁשֶ ּדַ ְתָראÁ)שם(,Áׁשֶ ָבָבאÁּבָ ּוְכָברÁָאְמרּוÁֲחַז"לÁּבְ

ÁְונֹוֵטלÁ,ָטן ִטיןÁּוְמַקְטֵרגÁ–ÁְוָאזÁהּואÁַהּשָׂ ְךÁעֹוֶלהÁּוַמׂשְ ַעלÁְרצֹוןÁקֹונֹוÁ–ÁָאזÁהּואÁֵיֶצרÁָהָרע,ÁְוַאַחרÁּכָ

דרוש ו



צז

מגילת
אסתר

 דרושים
ש ול�ורים

דרו

ÁֲחָטִאיםÁ,ְזדֹונֹותÁ,ֲעֵברֹותÁעֹוֵברÁָהָאָדםÁר ֲאׁשֶ ּכַ ֶות.ÁְוַהְינּוÁׁשֶ ָמהÁ–ÁְוָאזÁהּואÁַמְלַאְךÁַהּמָ ְרׁשּותÁְונֹוֵטלÁְנׁשָ

Áִמְנַין בֹותÁ'ֵיֶצרÁָהָרע'ÁעֹוִליםÁּכְ ּתֵ ֶזהÁׁשֶ ֶות.ÁְוֶרֶמזÁּבָ ֶצרÁָהָרעÁְוֶנֱהָפְךÁְלַמְלַאְךÁַהּמָ ִעים,ÁנֹוֵתןÁּכַֹחÁַלּיֵ ׁשָ אֹוÁּפְ

Áמֹות ׁשְ Á'ג Áְוֵהם Á,'ג ÁהּואÁיָנם ּבֵ Áְוַהֶהְפֵרׁש Á,)29( Áכ"טÁִמְנַין ּכְ ÁעֹוִליםÁ'ֶות ַהּמָ Áַמְלַאְך' Áְוֵתבֹות Á)26( Áכ"ו

Áב ָ ּשׁ ]ּוְכׁשֶ Á.ָעְנׁשֹו Áיַע ַמּגִ Áְתׁשּוָבה ּבִ ÁֵמֶהםÁחֹוֵזרÁלֹאÁָהָאָדם Áְוִאם Á,ָגגֹות ּוׁשְ Áְזדֹונֹות Á,ִעים ׁשָ ּפְ Á:ָהֲעֵבָרה

Áֲהָוָי"הÁם ׁשֵ יןÁָמֶותÁְוׁשּובÁִמְנָינֹוÁכ"וÁּכְ ַזרÁּדִ לÁֵמָעָליוÁּגְ ּנּוÁג'ÁֲעֹונֹותÁֵאּלּוÁּוְמַבּטֵ ְתׁשּוָבהÁמֹוִרידÁִמּמֶ ּבִ

רּוְךÁהּוא[. ּבָ



מגילת
אסתר

צח

 דרושים
ל�ורים  ש ר

דרו

רּוׁש ז ּדָ

ַמֲעַלת ָהֲעָנָוה

ָמ	אֲ	ִנ	

Áְוהּוא Á,ֲעָמֵלק Áָהָמן Áת ְקִלּפַ Áׁשֶֹרׁש Áֶאת Áְלַהְכִניַע Áַהּתֹוָרה Áִלּמּוד Áִעם Áַיַחד ּבְ Áַבד ּבְ Áד ּבַ Áא ִאּכָ Áֶרְך ּדֶ Áעֹוד

Á)יד Áמשנה Áא Áפרק Áאבות( Áָנה ׁשְ ַהּמִ Áַמֲאַמר ּבְ Áְלָכְך Áְוֶרֶמז Á,ָסרּוַח Áַאְוָתן ּגַ Áָהָיה Áָהָמן Áֲהֵרי ׁשֶ Á.ָהֲעָנָוה Áֶרְך ּדֶ

ÁְוַהְינּוÁ,)14(Á'ָהָמן'Áִמְנַין הÁּכְ אÁְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ בֹותÁֵאּלּוÁעֹוִליםÁּבְ יÁּתֵ ָראׁשֵ ֲאִניÁְל'ַעְצִמיÁָמ'הÁֲ	'ִני,Áׁשֶ ּ	'ְכׁשֶ

תÁָהָמןÁַוֲעָמֵלק. ֶזהÁֶאתÁְקִלּפַ יבÁֶאתÁַעְצמֹוÁְלָמהÁֲאִניÁ–Áִלְכלּום,ÁׁשֹוֵברÁּבָ ָהָאָדםÁַמֲחׁשִ ְכׁשֶ ּדִ

Á

ַפלארּ	ַ	 ְמֹ		אְמֹ		אֱ	ֵ		אׁשְ

Á.ה ְקַותÁֱאנֹוׁשÁִרּמָ ּתִ ַפלÁרּוַח,Áׁשֶ ַמֲאַמרÁַרּבֹוֵתינּוÁ)אבותÁפרקÁדÁמשנהÁד(ÁְמֹאדÁְמֹאדÁֱהֵויÁׁשְ עֹודÁֶרֶמזÁָלֶזהÁּבְ

Áְוַנְחנּו"ÁְוַאֲהרֹןÁה ָאְמרּוÁֹמשֶׁ לÁָמהÁֲאִניÁּוְכמֹוÁׁשֶ אÁָמהÁ,)45(ÁְוֶזהּוÁְיסֹודÁׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ְוֵתַבתÁְמֹאדÁִהיאÁּבְ

ÁְלַרְגָליוÁֲעָנָוהÁם ּשָׂ ָהָאָדםÁׁשֶ אÁצ'Á)90(ÁְוַהְינּוÁׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ָמה"Á)שמותÁטז,Áז(,ÁְוֵתבֹותÁ'ְמֹאדÁְמֹאד'ÁעֹוֶלהÁּבְ

ÁֲעֵליÁָהָאָדםÁל לÁְיסֹודֹוÁׁשֶ ּכָ אÁ'ָמה',ÁְוַהְינּוÁׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ יק.Á]ְוֵתַבתÁ'ָאָדםÁעֹוָלהÁּבְ ְבִחיַנתÁַצּדִ ֲהֵריÁהּואÁּבִ

ְהֶיהÁָעָנו[. ּיִ ֲאָדמֹותÁהּואÁׁשֶ



ֻ	ְמַ	תאָ	ָמן

Áְתָרא ָבָבאÁּבָ ָאְמרּוÁּבְ ָקְדֳקדֹוÁָהֲעָנָוהÁִהיאÁֵנרÁְלַרְגָליו,ÁּוְכמֹוÁׁשֶ יָנהÁּבְ ׁשÁלֹוÁְמַעטÁּבִ ּיֵ לÁָאָדםÁׁשֶ ּוֶבֱאֶמתÁּכָ

Áם ָאָדם".ÁְוַאףÁָהָמןÁִאםÁָהָיהÁׂשָ יÁּוָבָראִתיÁְנָקִביםÁּבָ ְלּתִ ּכַ ָךÁִנְסּתַ יÁִחיָרםÁֶמֶלְךÁצֹורÁ"ּבְ ּבֵ )דףÁעהÁע"א(,Áּגַ

ÁַיַחדÁַההֹוְלִכיםÁְוִנאּוףÁַגֲאָוה ְרׁשֹוÁָהָיהÁּבְ ָ ּשׁ ֶאה.ÁַאְךÁָהָמןÁׁשֶ חֹותÁִעְנָיןÁֶזהÁלֹאÁָהָיהÁִמְתּגָ ַעלÁִלּבֹוÁְלָכלÁַהּפָ

ÁלֹוÁָהיּו ָאְמרּוÁֲחַז"לÁׁשֶ ֶ הÁּשׁ ּמַ הÁ)דףÁטוÁע"ב(Áׁשֶ ְמִגּלָ ןÁְיהֹוָיָדעÁּבִ ּבֶ ַתבÁּבַ ּכָ )עייןÁסוטהÁדףÁדÁע"ב(,ÁּוְכמֹוÁׁשֶ

ÁָהָיהÁָיכֹולÁלֹאÁְוָלֵכןÁ,ֻטְמָאהÁֲעֵרי ם.ÁהֹוִסיףÁְלַעְצמֹוÁנ'Áׁשַ ןÁׁשָ ָהיּוÁַמְמְזִרים.Áַעּיֵ ִניםÁׁשֶ ֹמָנהÁּבָ ָמאַתִיםÁּוׁשְ

Áַבת ֲחֶוהÁלֹו.ÁְוִאםÁנֹוִסיףÁַעלÁּתֵ ּתַ ּלֹאÁּכֹוֵרַעÁּוִמׁשְ בֹוהֹותÁׁשֶ הÁּגְ ָ ַדְרּגֹותÁְקֻדׁשּ ָהָיהÁּבְ ַכיÁׁשֶ ִלְראֹותÁֶאתÁָמְרּדְ

Á.'ָמן	ָ'Áה ֲעֵריÁֻטְמָאה,ÁֵיֵצאÁָהֵעֶגלÁַהּזֶ יםÁׁשַ ִ ֵהםÁֲחִמּשׁ ִהיאÁסֹודÁָהֲעָנָוה,ÁָלאֹותÁנ'Áׁשֶ "ָמה",Áׁשֶ



		ָ	ֲ ֲעָמֵלקא=אּ	ַ

Áעֹוָלה Áָהאֹוִתּיֹות Áִעם Á'ֲעָמֵלק' Áַבת ּתֵ ׁשֶ Áְוֶרֶמז Á.ְסרּוָחה Áֲאָוה ּגַ Áהּוא Áֲעָמֵלק Áׁשֶֹרׁש ּדְ Áַאְרנּו ּבֵ Áּוְכָבר

Áָיכֹול Áָהָאָדם ּדְ Áֲעָרה ַהּשַׂ Áחּוט ּכְ Áהּוא Áְלָעָנו Áַאְוָתן ּגַ Áין ּבֵ Áל ַהֶהְבּדֵ Áּוֶבֱאֶמת Á.)19( Áַאְוָתן ּגַ Áא ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

דרוש ז
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Áה ְקַטּנָ Áא ִגיַמְטִרּיָ ּבְ Áֶאָחד Áְלִמְנָין Áֵניֶהם ׁשְ Áעֹוִלים Áְוָעָניו Á'ַאְוָתן 'ּגַ Áְוָלֵכן Á.הּוא Áָעָנו ׁשֶ Áִדְמיֹון ּבְ Áִלְהיֹות

Áֲאָוה לÁִעְנְוָתנּותֹוÁִהיאÁּגַ ּכָ ֱאֶמתÁהּואÁאֹוÁׁשֶ ָהָאָדםÁָצִריְךÁִלְבּדֹקÁַעְצמֹוÁֵהיֵטבÁִאםÁָעָנוÁּבֶ )Á.)19ְוֶזהּוÁׁשֶ

דֹוָלה. ַאַחתÁּגְ



ֲ	ַ	תאָ	ָמן ַ	ּ

Áׁש ּיֵ םÁַעלÁִלּבֹוÁׁשֶ ּלֹאÁׂשָ ַרְך,Áׁשֶ םÁִיְתּבָ ֵ אֹותÁֲאִפּלּוÁַעלÁַהּשׁ ָרָצהÁְלִהְתּגָ ֲאַותÁָהָמןÁָהְיָתהÁׁשֶ ּגַ ÁְיסֹודÁה ְוִהּנֵ

ÁָהרֹוֵמזÁּוָבֶרֶמז Á.		ָ	ֶ	ָÁהּואÁהשי"תÁַעלÁאֹות ָרָצהÁְלִהְתּגָ ּדְ Áְוַהְינּו Á,יָרה ְוֵיׁשÁַמְנִהיגÁַלּבִ Áן ּיָ ּדַ Áְוֵיׁש Áין ּדִ

Áָרָצה ֶאָחדÁיֹוֵתרÁ,)14(ÁְוַהְינּוÁׁשֶ ִמְנַיןÁ)13(ÁְוֵתַבתÁָהָמןÁעֹוָלהÁּבְ ֵתַבתÁֶאָחדÁעֹוָלהÁּכְ יÁּדְ ַעלÁָהָאֶרׁש'Áָאַמְרּתִ

Á)13(ÁֶאָחדÁִמְנַין הÁּכְ אÁְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ מֹוÁּבְ ַכי'ÁעֹוֶלהÁִמְנַיןÁׁשְ ןÁ'ָמְרּדְ ֵאיןÁּכֵ ֶ אֹותÁַעלÁהקב"ה.ÁַמהÁּשׁ ְלִהְתּגָ

Áי ָראׁשֵ 'ָרֶכיָךÁָ	'ֵעהּו"Áּדְ ְ	ּÁָכל' ְ	ּ"Áתּוב ָאַמרÁַהּכָ ֶ ַרְך,ÁְוֶזהּוÁֶרֶמזÁְלַמהÁּשׁ ּנּוÁִיְתּבָ ְבּתֹוÁִמּמֶ ּלֹאÁֵהִסירÁַמֲחׁשַ ׁשֶ

ÁְוָלֶלֶכתÁִלְלֹמדÁֵיׁשÁּוְבפּוִרים[Á.)13(Á'ַכי ֵתַבתÁ'ָמְרּדְ הÁּכְ אÁְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ בֹותÁֵאּלּוÁִעםÁָהאֹוִתּיֹותÁעֹוִליםÁּבְ ּתֵ

.])22(ÁַהּכֹוֵללÁִעםÁ'ּפּוִרים'Áִמְנַין הÁּכְ אÁְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ ֵעהּו"Áּבְ ַבתÁ"ּדָ ּתֵ ַדְרּכֹו,ÁְוֶרֶמזÁָלֶזהÁׁשֶ ּבְ



ַ	ְךאִמעּ		א

Áְלׁשֹון Áהּוא Áְוַאְך Á,ַא"ְך Áה ְקַטּנָ Áא ִגיַמְטִרּיָ ּבְ Áעֹוֶלה Áפּוִרים ּדְ Á,ֲעָנָוה Áהּוא Áַהּפּוִרים Áסֹוד ּיְ ׁשֶ Áִנְרֶאה Áְועֹוד

Áִוד ּדָ Áָאַמר ֶ ּשׁ Áַמה Áְוֶזה Á.ַעְצמֹו Áֶאת Áָהָאָדם Áַמֵעט ּיְ ׁשֶ Áְוַהְינּו Á,)ה ÁהלכהÁטÁפרקÁברכותÁירושלמי Áעיין( Áִמעּוט

ָרֵאל"Á)תהיליםÁעג,Áא(. ֶלְךÁע"הÁ"ַאְךÁטֹובÁְלִיׂשְ ַהּמֶ



מגילת
אסתר

ק

 דרושים
ל�ורים  ח

ש 
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רּוׁש ח ּדָ

ה  ֶכת ְמִגּלָ 'ַהְדָרן' ְלַמּסֶ
Áין ְהיּוÁׁשֹוֲאִליןÁְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאלÁׁשֶ ןÁָלֶהםÁְלִיׂשְ ּקֵ הÁּתִ ָנן,Áֹמשֶׁ נּוÁַרּבָ יְמָראÁ'ּתָ ּמֵ ֶמתÁּבַ ה(Áְמַסּיֶ ֶכתÁזֹוÁ)ְמִגּלָ ַמּסֶ

ÁַטַעםÁן ַחג'Á–ÁְוֵיׁשÁִלּתֵ ֲעֶצֶרת,ÁִהְלכֹותÁַחגÁּבְ ֶפַסח,ÁִהְלכֹותÁֲעֶצֶרתÁּבַ ַסחÁּבְ לÁיֹום,ÁִהְלכֹותÁּפֶ ִעְנָינֹוÁׁשֶ ּבְ

ֵמיְמָראÁזֹו? ֶכתÁזֹוÁּבְ ְוָקאÁַמּסֶ ֶמתÁּדַ ֵניÁָמהÁְמַסּיֶ ִמּפְ



	אּ	פּ	ִר	ם ֲ	ֻנּ	ָ

ÁֵמַחגÁיֹוֵתרÁַהּפּוִריםÁַחגÁַעלÁְך לÁּכָ דֹולÁּכָ ְוָקאÁָעׂשּוÁֲחַז"לÁִאְזּכּורÁּגָ ֵניÁָמהÁּדַ ֵאָלה,Áִמּפְ ְ ּוְכָברÁְמֻפְרֶסֶמתÁַהּשׁ

Áְתבּו ֶזה,ÁַעלÁִעְנְיֵניÁַהּפּוִריםÁּכָ הÁֵאיןÁִחּיּובÁּכָ ֲחֻנּכָ ּבַ עֹודÁׁשֶ הÁ–Áּבְ פּוִריםÁֵיׁשÁֶאתÁְקִריַאתÁְמִגּלָ ה,Áּבְ ַהֲחֻנּכָ

ÁּבֹוְדִדיםÁים ּפִ רÁּדַ הÁֵיׁשÁִמְסּפַ ַעלÁֲחֻנּכָ עֹודÁׁשֶ ְלִמיÁ–Áּבְ רּוׁשַ ְבִליÁְוַהּיְ ְלמּודÁַהּבַ ּתַ ֵלָמהÁּבַ ֶכתÁׁשְ ֲחַז"לÁַמּסֶ

ִלים. ת,ÁְותּוÁלֹא?ÁְועֹודÁָועֹודÁֶהְבּדֵ ּבָ ֶכתÁׁשַ ַמּסֶ ִניÁּבְ ֶרקÁׁשֵ תÁּפֶ ְתִחּלַ ְלמּוד,Áּבִ ּתַ ּבַ

ÁִקּיּוםÁל לÁּפּוִריםÁֵיׁשÁּבֹוÁִעְנָיןÁׁשֶ סÁׁשֶ הÁַהּנֵ ִכיַרתÁַמֲעׂשֵ ּזְ ֵאָלהÁזֹוÁִהיא,Áׁשֶ ׁשּובֹותÁָהַרּבֹותÁַעלÁׁשְ ַאַחתÁֵמַהּתְ

Áֲחַז"לÁִהְרּבּוÁן ָהָמןÁֲעָמֵלִקיÁָהָיה,ÁְוַעלÁּכֵ הÁְלָךÁֲעָמֵלק"Á)דבריםÁכה,Áיז(Á–Áׁשֶ רÁָעׂשָ ִמְצַותÁ"ָזכֹורÁֵאתÁֲאׁשֶ

הÁֲעָמֵלק! ִמְצַותÁְזִכיַרתÁַמֲעׂשֵ הÁּבְ ְרּבֶ ּנַ ֵדיÁׁשֶ ְוָקאÁִעְנָיןÁֶזהÁּכְ ּדַ

ּוּויÁִלְמחֹותֹו!. הÁֲעָמֵלק,Áְוַהּצִ ְזִכיַרתÁַמֲעׂשֵ ה,ÁָאנּוÁעֹוְסִקיםÁּבִ ֶכתÁְמִגּלָ ִלּמּודÁַמּסֶ ּבְ ִנְמָצאÁׁשֶ


ֲעָמֵלקאְ	ַ	ֲ	ָ		

ÁפרשתÁזצ"לÁמאווריטשÁדבÁאברהםÁלרביÁעיןÁבתÁבספרÁעיין(Áֲאָוה תÁּגַ ּהÁְקִלּפַ תÁֲעָמֵלקÁִהּנָ ִלּפַ ּקְ הÁָידּוַעÁׁשֶ ְוִהּנֵ

Áד"הÁתצוהÁפרשתÁ-ÁושמשÁמאורÁובספרÁ.בסופהÁתבואÁכיÁבפרשתÁובחידושיוÁ"מלכוÁמאגגÁוירם"ÁהפסוקÁעלÁבלק

ה(. הÁ)ְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ ֲאָוה'Áּבְ ֵתַבתÁ'ּגַ ַבתÁ'ֲעָמֵלק'ÁעֹוָלהÁּכְ ּתֵ ָתאÁׁשֶ ונחזור,Áועוד(ÁְוִסיָמָנאÁִמּלְ

Áדֹוׁש אֹותÁַעלÁַהּקָ ֲאָותֹוÁָהְיָתהÁְלִהְתּגָ ֲאָוה,ÁְוַתְכִליתÁּגַ ּלֹוÁּגַ לÁּכֻ ָהָיהÁֵמֲעָמֵלק,ÁָהָיהÁּכָ עÁׁשֶ םÁָהָמןÁָהָרׁשָ ּגַ

Áרבה(Áְדָרׁש ּמִ ּבַ Áֹבָאר ּמְ ׁשֶ Áּוְכמֹו Á,ַעּמֹו ÁֶאתÁיַע ּוְלהֹוׁשִ Áְלַהֲעִניׁשֹו ÁָהֵאלÁֹכַח ּבְ Áֵאין ׁשֶ Áב ָחׁשַ ׁשֶ Á,הּואÁרּוְך ּבָ

Áין ּדִ Áׁש ּיֵ ׁשֶ Áִלּבֹו ÁַעלÁם ָזֵקןÁהּוא!".ÁְולֹאÁׂשָ Áֱאלֵֹהיֶהם"Á–Áֵורֹוׁש ָאַמרÁַלֲאַחׁשְ ׁשֶ Á)יגÁפסקהÁ,זÁפרשהÁאסתר

Áמֹו ַבתÁׁשְ ּתֵ אֹותֹוÁַעלÁָהֱאלִֹקים,Áׁשֶ ִהְתּגָ ֲאָותֹוÁּבְ ְכִליתÁּגַ יָרה.ÁְוִנְרֶאהÁִלְרֹמזÁֶאתÁּתַ ןÁְוֵיׁשÁַמְנִהיגÁַלּבִ ּיָ ְוֵיׁשÁּדַ

ÁְוַלֲעלֹותÁאֹות ָרָצהÁְלִהְתּגָ ְוַהְינּוÁׁשֶ Á.ַאַחתÁִסְפָרה ּבְ Á,'ֶאָחד'Áַבת ה(ÁַעלÁּתֵ הÁ)ְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ÁְיֵתָרהÁ'ָהָמן'

ÁעֹוֶלהÁ,הּואÁרּוְך דֹוׁשÁּבָ ְבּתֹוÁֵמַהּקָ ּלֹאÁֵהִסירÁַמֲחׁשַ ַכי,Áׁשֶ ֶגדÁָמְרּדְ ַרְך.Áּוִמּנֶ ַעלÁָה'ֶאָחד'ÁהּואÁַהּבֹוֵראÁִיְתּבָ

ֵתַבתÁ'ֶאָחד'. ה(Áּכְ אÁ)ְקַטּנָ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
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ּ	ֹ	ןאׁשֹ	ֶנ	 ֶ	ׁשְ

Á.ַרְך ִיְתּבָ Áַהּבֹוֵרא ÁהּואÁ–Á'ֵמ'ָהֶאָחד Áְלַהְתִחיל Áִמיד ּתָ Á,ְיהּוִדי Áל ּכָ Áל ׁשֶ Áְרּכֹו ּדַ Áִלְהיֹות Áְצִריָכה Áְך ּכָ Áְוָאֵכן

Á,ל ְמׁשָ תֹוÁמּולÁַהּמִ יÁְקִהּלָ גÁֶאתÁַאְנׁשֵ ַלחÁְלַיּצֵ ֲהֶנָמןÁַזַצ"לÁ–Áִנׁשְ לֹֹמהÁּכַ יÁיֹוֵסףÁׁשְ אֹוןÁִמּפֹוִניֵבז'Á–Áַרּבִ ַהּגָ

Áָנָתם ּוָ ֲעָמם.ÁֹעֶמקÁּכַ ּבֹון,ÁַעלÁְיֵדיÁמֹוִריםÁּגֹוִיםÁִמּטַ ַתְלמּוֵדיÁַהּתֹוָרהÁֶחׁשְ דּוÁּבְ ַלּמְ ּיְ ָרָצהÁָלֹכףÁֲעֵליֶהםÁׁשֶ ׁשֶ

Á,דּות יָעהÁִהְתַנּגְ הÁִהּבִ ִהּלָ ְפִנים.Áַהּקְ יַעÁִמּבִ ּפִ ּמּוד,Áּוְלַהׁשְ ְכֵניÁַהּלִ ָארÁּתָ םÁַעלÁׁשְ לֹטÁּגַ דֹוִניתÁָהְיָתהÁִלׁשְ ַהּזְ

Á.ֵזָרה לÁֶאתÁַהּגְ םÁְלַבּטֵ ְלחּוÁֶאתÁַרּבָ ְוׁשָ

ÁּתֹוַרתÁֶאתÁֶאְתֶכםÁד ֹבאÁְלַלּמֵ ּנָ ִדיםÁׁשֶ םÁִמְתַנּגְ ָאלֹוÁ–Á"ָלָמהÁַאּתֶ רÁַהִחּנּוְךÁַהּגֹוי,Áׁשְ ׁשÁָהַרבÁִעםÁׂשַ ְפּגַ ּנִ ׁשֶ ּכְ

Á"?ָבר ֶכםÁלֹאÁאֹותֹוÁַהּדָ ּלָ נּוÁְוׁשֶ ּלָ ּבֹוןÁׁשֶ לּוםÁַהֶחׁשְ ּבֹון,Áּכְ ַהֶחׁשְ

ֶכם!" ּלָ ּבֹוןÁׁשֶ מֹוÁַהֶחׁשְ ָברÁּכְ נּוÁהּואÁלֹאÁאֹותֹוÁּדָ ּלָ ּבֹוןÁׁשֶ ִדּיּוק,ÁָעָנהÁָהַרב,Áַהֶחׁשְ ן,Áּבְ "ּכֵ

ר. ַאלÁַהּשַׂ ְגָמא?"Á–Áׁשָ "ַהִאםÁּתּוַכלÁָלֵתתÁִליÁּדֻ

ּבֹון?" םÁַמְתִחיִליםÁֶאתÁַהֶחׁשְ רÁַאּתֶ אי!"Á–ÁָאַמרÁָהַרבÁ–Á"ְלֻדְגָמא,ÁֵמֵאיֶזהÁִמְסּפָ ַוּדַ "ּבְ

ר. ְפָרהÁֶאֶפס"Á–ÁָעָנהÁַהּשַׂ "ֵמַהּסִ

ּבֹון'ÁֶאְצֵלנּוÁָאנּוÁַמְתִחיִליםÁֵמָה'ֶאָחד'!". ָכלÁ'ֶחׁשְ ןÁּבְ ּכֵ ם,Áׁשֶ ְךÁָהַרבÁְוָאַמרÁ-Á"ָאנּוÁׁשֹוִניםÁִמּכֶ ִחּיֵ



		ָ	ְ ֲ	ָ		אְמִ		ָ		אְלׁשִ ַ	ּ

ÁְוֹעֶצםÁַהּכִֹחיÁֶאתÁיב אֹות,Áּוְלַהֲחׁשִ ְוָאֵכןÁָאנּוÁְצִריִכיםÁִלְהיֹותÁׁשֹוִניםÁֵמֻאּמֹותÁָהעֹוָלםÁָהְרִגיִליםÁְלִהְתּגָ

Á,ַהּתֹוָרהÁְכַחת ּגֹוֵרםÁְלַעְצמֹוÁְלׁשִ ÁהּואÁֲאָוה ַהּגַ Áֲעֹון ּבַ Áל ִנְכׁשָ ÁָהָאָדםÁר ֲאׁשֶ ּכַ Áן ּכֵ ׁשֶ Á,יֶהם ָכלÁַמֲעׂשֵ ּבְ Áָיִדי

Áתֹו ִמּדָ Áל ּכָ ׁשֶ Áֲעָמֵלק Áַעת ּפָ ַהׁשְ Áן ּכֵ Áְוַעל Á,)ידÁ,חÁדברים( Á"'ְוגֹו Á ַכְחּתָ ְוׁשָ Áְלָבֶבָך Áְוָרם"Áָרא ַאּקְ Áְוַאְסְמכּוהּו

ÁדבריםÁהתורהÁעלÁהרמח"לÁפירושÁעיין(ÁַהּתֹוָרהÁְכַחת ע,ÁּגֹוֶרֶמתÁְלׁשִ ָצאנּוÁֵאֶצלÁָהָמןÁָהָרׁשָ ּמָ מֹוÁׁשֶ ֲאָוה'Áּכְ 'ּגַ

ÁהלכותÁ-ÁהלכותÁליקוטיÁובספרÁ.בÁ,כוÁדבריםÁתבואÁפרשתÁ-ÁעיןÁבתÁספרÁ.ליקוטיםÁ–ÁתורהÁאורÁובספרÁ.יחÁ-יזÁ,כה

ברכתÁהפרותÁהלכהÁגÁועוד(.

ÁשךÁערך(Á'ָהרֹוִעיםÁְמלֹא'Áַעל יÁַיֲעֹקבÁְצִביÁַיאִליׁשÁּבַ תÁַיֲעֹקבÁְלַרּבִ ֵסֶפרÁְקִהּלַ ַתבÁּבְ ּכָ ֶ הÁּשׁ ֵצאÁּוְלַמדÁִמּמַ

ÁובירושלמיÁ,ע"בÁקהÁדףÁעייןÁיבמות(Áָמָרא ּגְ ְדִאיָתאÁּבַ ְלמּודֹו,Áּכִ ַחÁּתַ ּכֵ ֶאהÁָאָדםÁְמׁשַ ְתּגָ ּמִ יָוןÁׁשֶ -Áשכחה(,Á'ּכֵ

Á,אּות הÁ'ָרם',ÁְקִלּפֹותÁּגֵ ִגיַמְטִרּיָ ְכָחה,ÁעֹוֶלהÁּבְ הּואÁַהּגֹוֵרםÁְלׁשִ ןÁֲעָמֵלק,Áׁשֶ יבמותÁפרקÁיבÁהלכהÁו(,ÁְוַעלÁּכֵ

Áִהיא אּותÁׁשֶ ְמֶחהÁֶאתÁַהּגֵ ִאםÁּתִ ח"Á)דבריםÁכה,Áיט(,Áׁשֶ ּכָ ׁשְ ְמֶחהÁֶאתÁֵזֶכרÁֲעָמֵלקÁלֹאÁּתִ ִתיבÁ"ּתִ ןÁּכְ ְוַעלÁּכֵ

ח!' ּכָ ׁשְ תÁֲעָמֵלק,ÁָאזÁלֹאÁּתִ ְקִלּפַ



	אִלְ	ִ		ַרתאַ	ּתֹ	ָר	 ְסֻ	ּלָ

Áּוְזִכיַרת Áִמיַרת הÁִלׁשְ ןÁְיהֹוָיָדעÁ)עירוביןÁדףÁנדÁע"אÁד"הÁבזמןÁשדבר(Á'ֵיׁשÁְסֻגּלָ ֵסֶפרÁּבֶ ַתבÁּבְ ּכָ ּוָמָצאִתיÁׁשֶ



מגילת
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 דרושים
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ש 
דרו

Áְיֵדי Áַעל ׁשֶ Á,ָחג ּבֶ Áָחג Áְוִהְלכֹות Á,ֶפַסח ּבְ Áַסח ּפֶ Áִהְלכֹות Áַהְינּו ּדְ Á,ם ִעּתָ ּבְ Áּה ּלָ ׁשֶ Áֲהָלכֹות Áִלּמּוד ּבְ Áַהּתֹוָרה

Á,יֹוֵתר Áִלּבֹו ּבְ Áד ְוִתְתַיּסֵ Áם ְתַקּיֵ ּתִ Áּוָבֶזה Á,ה ְלַמֲעׂשֶ Áֲהָלָכה Áִלּמּוד Áמֹו ּכְ Áֲהָלכֹות ּבַ Áּלֹו ׁשֶ Áִלּמּוד Áִנְמָצא Áְך ּכָ

ÁזֹוÁֶכת ֶמתÁַמּסֶ ןÁְמַסּיֶ ַעלÁּכֵ רÁׁשֶ בÁָהָאָדם'.Áְוֶאְפׁשָ חÁִמּלֵ ּכַ ּתַ ׁשְ הÁלֹאÁּתִ ִעְנַיןÁַמֲעׂשֶ יÁֲהָלָכהÁָהֲאמּוָרהÁּבְ ּכִ

Áִעְנָינֹו ּבְ Áׁשֹוֲאִלים Áְהיּו ּיִ ׁשֶ Áָרֵאל ְלִיׂשְ Áן ּקֵ ּתִ Áה 'ּמֹשֶׁ ׁשֶ Áיְמָרא ּמֵ ּבַ Á,ֲעָמֵלק Áה ַמֲעׂשֵ Áְזִכיַרת Áִהיא Áְכִליָתּה ּתַ ׁשֶ

Áְכַחת תÁֲעָמֵלקÁַהְמִביָאהÁְלׁשִ ֶנֶגדÁְקִלּפַ ִהיאÁּכְ הÁְלִזְכרֹוןÁַהּתֹוָרהÁׁשֶ ָברÁהּואÁְסֻגּלָ הÁַהּדָ ּזֶ לÁיֹוםÁְוכּו'',Áׁשֶ ׁשֶ

עֹוָלם. ַהּתֹוָרהÁּבָ



ל ֵ	ּ מּ	ַסראַ	ׂשְ

ÁַעלÁעֹוָלם לÁֲעָמֵלקÁּבָ ּלֹאÁְלַהְרּבֹותÁֶאתÁּכֹחֹוÁׁשֶ ָבִריםÁֵאּלּו,Áׁשֶ לÁִמּדְ ּכֵ הÁֵיׁשÁָלנּוÁִלְלֹמדÁמּוַסרÁַהׂשְ ְוַכּמָ

ÁֶאתÁֹוֵכַח ּשׁ ְבֵריÁּתֹוָרהÁַעלÁְיֵדיÁׁשֶ ַעלÁְיֵדיÁֶזהÁּגֹוֵרםÁָרָעהÁְלַעְצמֹוÁּוָבֵטלÁִמּדִ םÁׁשֶ ֲאָוה,ÁָמהÁּגַ ְיֵדיÁֲעֹוןÁַהּגַ

Á.ִלּמּודֹו

ÁהּואÁִאּלּו ֶצרÁָהָרעÁָיכֹולÁְלַהְטעֹותÁֶאתÁָהָאָדםÁּכְ ַהּיֵ ַעםÁָלֶזהÁהּואÁׁשֶ הÁִהיאÁַעדÁְמֹאד,Áְוַהּטַ ֲעבֹוָדהÁזֹוÁָקׁשָ

Á.'ִאים ּגֵ ּבַ ֶאהÁׁשֶ אÁ'ּגֵ 'ָעָנוÁְוֵאינֹוÁֶאּלָ

Áַצת ַהְרּבָ לÁַהּיֹוםÁָהָיהÁעֹוֵסקÁּבְ ּכָ דֹוֵליÁַהּתֹוָרה,Áׁשֶ ְמִחיׁשÁֹזאתÁַעלÁֶאָחדÁִמּגְ יÁִסּפּורÁַהּמַ ַמְעּתִ יÁׁשָ יֵמיÁָחְרּפִ ּבִ

Á.עּור תֹוÁּומֹוֵסרÁעֹודÁׁשִ םÁָהָיהÁהֹוֵלְךÁִלְבֵניÁְקִהּלָ ָ עּור.Áִמּשׁ עּורÁַאֲחֵריÁׁשִ ּתֹוָרהÁְלַתְלִמיִדים,Áׁשִ

Áהּוא Áד ּוְמַלּמֵ Áלֹוֵמד Áֲאִני ֶ ּשׁ Áַמה Áל ּכָ Áֲהלֹא Á,ּתֹוָרִתי Áִלּמּוד Áַעל Áְהֶיה ּיִ Áַמה' Á– Áַדְעּתֹו ּבְ Áִהְרֵהר Áֶאָחד Áיֹום

ָטֳהָרָתּה?' ָמּהÁּבְ הÁִלְלֹמדÁּתֹוָרהÁִלׁשְ בֹוד,ÁּוָמַתיÁֶאְזּכֶ הÁּכָ ַפְרֶהְסָיא,ÁְוֵיׁשÁִליÁִמּזֶ ּבְ

Á.ְדמֹוִנים ַהּקַ Áַאַחד ּכְ Áר ַהּנֵ Áְלאֹור Áְוִלְלֹמד Áַחְדרֹו ּבְ Áר ּגֵ ְלִהְסּתַ Á,ַהּבֶֹקר Áֹמֶרת ַאׁשְ ּבְ Áָלקּום Áִלּבֹו ּבְ Áֶהְחִליט

ָמּה!'. איÁִלׁשְ ַוּדַ ְהֶיהÁּבְ ַדְעּתֹוÁ–Á'ּתִ ֹזאת'ÁִהְרֵהרÁּבְ 'ּתֹוָרהÁּכָ

ÁיֹוםÁַאַחרÁיֹוםÁְך ַקדÁַעלÁַהּתֹוָרה.Áּכָ ֹמֶרתÁַהּבֶֹקרÁְוׁשָ ַאׁשְ ְיָלהÁָקםÁּבְ אֹותֹוÁַהּלַ ָברÁּבְ ה:Áּכְ ָבהÁְלַמֲעׂשֶ ֲחׁשָ ּוִמּמַ

ִנים. הÁׁשָ הÁְוַכּמָ ּמָ סֹודֹו,Áּכַ ָהָיהÁנֹוֵהגÁּבְ

Áְעְזָעה ּזִ ׁשֶ Áָבה ַמֲחׁשָ Áִקְרּבֹו ּבְ Áה ּלָ ּגִ Á,ַעְצמֹו Áִעם Áַמֲעִמיק Áֶנֶפׁש Áּבֹון ֶחׁשְ Áה ְוָעׂשָ Áב ׁשַ ּיָ ׁשֶ Áָעִמים ַהּפְ Áַאַחת ּבְ

ÁָיֹבאÁאּוַלי ּוםÁׁשֶ ר,ÁהּואÁִמּשׁ ּתֹוָרהÁְלאֹורÁַהּנֵ רÁְוָעֵמלÁּבַ ּתֵ ּבֶֹקרÁּוִמְסּתַ ֲאִניÁָקםÁּבַ ֶ לÁַמהÁּשׁ אÁּכָ ּמָ אֹותֹוÁ-Á'ׁשֶ

Áל ָברÁְוׁשּובÁֲאַקּבֵ ר,ÁִויַפְרֵסםÁֶאתÁַהּדָ ִצְנָעהÁְלאֹורÁַהּנֵ ּתֹוָרהÁּבְ ְלִמיַדיÁְוִיְרֶאהÁֶאתÁַרּבֹוÁעֹוֵסקÁּבַ ֶאָחדÁִמּתַ

בֹוד!...' ּכָ

ÁַהּזֹוֶכהÁֵרי הÁזֹו,Áְוַאׁשְ ִמּדָ ַעÁּוְלַהְטעֹותÁֶאתÁָהָאָדםÁּבְ ֶצרÁָהָרעÁְלַתְעּתֵ הÁָיכֹולÁַהּיֵ ּמָ ִסּפּורÁֶזהÁַמְמִחיׁשÁַעדÁּכַ

ִתְקָנּה!. יתÁּכְ תÁָהֲעָנָוהÁָהֲאִמּתִ ִלְקנֹותÁֶאתÁִמּדַ



ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות  ׁשְ

ִעְנְיֵני ַהּפּוִרים ּבְ
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ִעְנְיֵני ּפּוִרים שו"ת ּבְ

מֹוָצֵאי ּפּוִרים ּדְֻמקָּפִין התשע"א

ְּבִעְנַין ִמֶׁשִּנְכַנס ֲאָדר ֵמַרִּבים ְּבִׂשְמָחה

Á/ Áַלֲהָלָכה Áָסקּוָה ּפְ ׁשֶ Áַהּפֹוְסִקים Á/ Áִמיטּוָה ִהׁשְ ׁשֶ Áַהּפֹוְסִקים Áֲאָדר Áְכָנס ּנִ ֶ ִמּשׁ Áֵמיְמַרת

Áִלים יםÁַהְמֻסּגָ דÁ/ÁּפּוִריםÁּוֶפַסחÁְזַמּנִ ֶהְסּפֵ רÁּבְ ִמיטּוָהÁ/ÁֹחֶדׁשÁֲאָדרÁִאםÁֻמּתָ ִהׁשְ ַעםÁׁשֶ ַהּטַ

Áֹחֶדׁש ְמָחהÁּבְ ֱאָצֵאיÁָהָמןÁ/ÁַטַעםÁנֹוָסףÁְלִרּבּויÁַהּשִׂ יָלתÁִמּצֶ רÁׁשִ מּוֵאלÁּבַ יםÁ/Áר'Áׁשְ ְלִנּסִ

ÁÁנֹות ְרּבָ ָדבֹותÁַלּקָ ֲאָדרÁ/ÁְזַמןÁַהּנְ

ְׁשֵאָלה

ÁֹמרÁ,ה ָרֵאל,ÁזֹוֶכהÁּוְמַזּכֶ ְכַללÁִיׂשְ דֹולÁֶהָחֵרדÁַעלÁִקּיּוםÁַהּתֹוָרהÁּוִמְצֹוֶתיָהÁּבִ אֹוןÁַהּגָ ִלְכבֹודÁַהּגָ

Áאּו כּוַנתÁִקְרַיתÁנֹוְרּדָ ׁשְ ַאְתָראÁּדִ ְרגÁשליט"אÁָמָראÁּדְ ִודÁרֹוֶזְנּבֶ ַעÁּדָ הÁָהרה"גÁר'Áְיהֹוֻשׁ ִניהּוÁַרּבָ

ָרֵאלÁתכב"ץÁעבג"ץÁָאֵמן. יַבתÁְמאֹורÁִיׂשְ ְנַתְנָיהÁְורֹאׁשÁְיׁשִ

Áלֹא Áָמה Áֵני ִמּפְ Á,ָבה ּגָ ִנׂשְ Áִליָאה ּפְ Áַאל ׁשָ Á,ּתֹוָרתֹו Áבֹוד ּכְ Áֵאֶצל Áַהּפּוִרים Áיֹום ּבְ Áֶאֶמׁש Áְהיֹוִתי ּבִ

Á)ע"אÁכטÁדף(Áַתֲעִנית ָמָראÁּבְ ּגְ ָאְמרּוÁּבַ ְלָחןÁָערּוְךÁְלַהאיÁֵמיְמָראÁׁשֶ "םÁְוַהּטּורÁְוׁשֻ ְסקּוÁָהַרְמּבָ ּפָ

ÁָעָלהÁְוׁשּובÁ.ׁשּוָבה יÁְולֹאÁָמָצאִתיÁּתְ ָיַגְעּתִ Áּיֹום ּבַ ÁּבֹוÁּוְכָברÁ.ְמָחה ׂשִ יןÁּבְ ְכָנסÁֲאָדרÁַמְרּבִ ּנִ ֶ ִמּשׁ

Áַמְתִניִתין ּבְ Áָאְמרּו ׁשֶ Áִאים ּנָ ַהּתַ Áאי ַאּמַ Áה ֻיְקׁשֶ Áִלְכאֹוָרה Áה ִהּנֵ ּדְ Á,ָרׁש ַהּדְ Áֶדֶרְך ּבְ Áְלָפֵרׁש Áי ַדְעּתִ ּבְ

Áְכָנס ּנִ ֶ ִמּשׁ Áם ּגַ ׁשֶ Áׁשּו ִחּדְ ÁלֹאÁ,ְמָחה ׂשִ ּבְ Áְמַמֲעִטין Áָאב Áְכָנס ּנִ ֶ ִמּשׁ ּדְ Á)ע"בÁכוÁדף( Áֲעִנית ּתַ Áְלֵהי ׁשִ ּדְ

ÁדףÁשם( Áָמָרא ּגְ ּבַ Áָאְמרּו ׁשֶ Áּוְכמֹו Áָהָאמֹוָרִאים Áׁשּוהּו ִחּדְ Áָמָרא ּגְ ּבַ Áְוַרק Á.ְמָחה ׂשִ ּבְ Áין ַמְרּבִ Áֲאָדר

ÁָאבÁְכָנס ּנִ ֶ ּשׁ ּמִ םÁׁשֶ ׁשֵ ַרבÁ'ּכְ ֵמּהÁּדְ ְ יָלתÁִמּשׁ רÁׁשִ מּוֵאלÁּבַ ַרבÁׁשְ ֵרּהÁּדְ כטÁסע"א(ÁָאַמרÁַרבÁְיהּוָדהÁּבְ

Á?'ְמָחה ׂשִ יןÁּבְ ְכָנסÁֲאָדרÁַמְרּבִ ּנִ ֶ ְךÁִמּשׁ ְמָחהÁּכָ ׂשִ ְמַמֲעִטיןÁּבְ

ְּתׁשּוָבה

ִמיט ַהאי ֵמיְמָרא, ְולֹא ָזַכר  ָהִרי"ף ִהשְׁ ַתב דְּ ַעְנָיא )ח"ב אורח חיים סימן לו אות ד(,  כָּ א דְּ א. ּוְבׁשּו"ת ֲאַפְרַקְסתָּ

ָהִרי"ף ֱהִביָאּה.  ר שֶׁ שַׂ

Áן ּכֵ ׁשֶ Áּפֹוְסִקים Áָהֵני Áם ִהּנָ Áה ִהּנֵ Áְלִצּיֹון Áִראׁשֹון א	(א

Áּוֵמֶהם Áֵמיְמָרא Áַהאי Áַלֲהָלָכה Áְוֵהִביאּו ÁָנְקטּוÁ

Áשאילתא Áתבא Áכי Áפרשת( Áַאַחאי Á'ר ּדְ Áִאְלתֹות ְ ַהּשׁ

Áהרי"ף(א Áמדפי Áע"ב Áט Áדף( Áַתֲעִנית ּבְ Áְוָהִרי"ף Á,)קנח
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Á'מהדו( Áּכֹול ְוָהֶאׁשְ Á,)לב Áסימן Áפ"ד( Áם ׁשָ Áְוָהרֹא"ׁש

Á,)בתעניתÁתנןÁד"הÁע"אÁריבÁדףÁבאבÁתשעהÁ'הלÁאלבק

Áי ְוַהַחּיֵ Á,)סק"ה Áתרפו Áסימן Áבאו"ח( Áַאְבָרָהם Áֵגן ְוַהּמָ

Áָנה ׁשְ ָאָדםÁ)בהל'ÁשבתÁומועדיםÁכללÁקנהÁסעיףÁא(,Áְוַהּמִ

Áסימן Áאו"ח( Áְלָחן ֻ ַהּשׁ Áּוְבָערְֹך Á,)ח Áס"ק Áשם( Áרּוָרה ּבְ

ÁÁÁÁÁÁÁÁ.ְועֹודÁ)וÁסעיףÁתרפו

Áאורח Áח"ב( Áַעְנָיא ּדְ Áא ֲאַפְרַקְסּתָ Áׁשּו"ת ּבְ אְ	ָרִ		ִת	א

Áַעם ַהּטַ ּדְ Áַתב ּכָ ׁשֶ Á)ד Áאות Áלו Áסימן ÁחייםÁ

Áֵמיְמָרא Áַהאי Áִמיט ִהׁשְ Áֵמַהּפֹוְסִקים Áֵחֶלק ׁשֶ

Áָמקֹום ּדְ Áא ּהÁְלִדיָנא.Áֶאּלָ ִמּנַ Áָנְפָקא Áא ֵליּכָ ּדְ Áּום ִמּשׁ

Áּוִאין ִנׂשּ Áְלִעְנַין Áּה ִמּנַ Áָנְפָקא ּדְ Áלֹוַמר Áרֹאׁש ּבָ Áֵיׁש

Áמרש"י Áכדמוכח( Áְוִניָסן Áַבֲאָדר ּדְ Áְלָבָנה Áֶחְסרֹון ּבְ

Áַעד Á.ִקיָדא ּפְ Áא ֵליּכָ Áַהֹחֶדׁש Áָכל ּבְ Á)ודו"קÁשםÁתענית

Áֵאין ׁשֶ Áַתב ּכָ ֶ ּשׁ Áַמה Áַעל Áְלָהִעיר Áְוֵיׁש Á.ְלׁשֹונֹו Áאן ּכָ

Áּה ִמּנַ Áָנְפָקא Áא ִאּכָ Áָהא Á,ְלִדיָנא Áּה ִמּנַ Áָנְפָקא Áֶזה ּבָ

Áסֹוֵפר Áַהֲחַת"ם Áַתב ּכָ Áְוֵכן Áֹמַח ִלׂשְ Áִמְצָוה Áֵיׁש Áִאי

Áָבָריו ְתׁשּוָבהÁ)ח"אÁאורחÁחייםÁסימןÁקס(ÁְויּוְבאּוÁּדְ ּבִ

ÁָהִראׁשֹוןÁָמָרןÁֶזה ַתבÁּבָ ּכָ ֶ ַמהÁּשׁ ןÁעֹודÁּבְ ן.Áְוַעּיֵ ְלַקּמָ

Áָרֵאל ִסְפרֹוÁְמאֹורÁִיׂשְ ְלִצּיֹוןÁַהגר"עÁיֹוֵסףÁַזַצ"לÁּבְ

Áן םÁ)ח"אÁעמ'ÁרמגÁד"הÁאמרÁרבÁפפא(,Áַעּיֵ ַתֲעִניתÁׁשָ ּבְ

ֶזה. אןÁָמקֹוםÁְלַהֲאִריְךÁּבָ ם.ÁְוֵאיןÁּכָ ׁשָ

Áאורח Áח"א( Áסֹוֵפר Áֲחַת"ם Áׁשּו"ת ּבְ Áּוָמָצאִתי א	(א

Áְוָכַתב Áזֹו Áֵאָלה ׁשְ Áַעל Áָעַמד ׁשֶ Á)קס Áסימן ÁחייםÁ

Á,ָקָאַמר Áַרב ּדְ Áֵמּה ְ ִמּשׁ Áֵמיְמָרא Áַהאי Áָהא ּדְ Áְלָפֵרׁש

ÁֹחֶדׁשÁל ָאַמרÁּכָ ַמאןÁּדְ ְסִביָראÁֵלּהÁּכְ ְוַרבÁְלַטְעֵמּהÁּדִ

Áְתבּו ּכָ ְרִחיָצהÁַוֲאֵבלּותÁנֹוֵהגÁּוְכמֹוÁׁשֶ ָאבÁָאסּורÁּבִ

Á,)חדשÁראשÁד"הÁע"בÁלאÁדף( Áה ְמִגּלָ Áסֹוף Áּתֹוָספֹות

Áי ּתִ ּבַ "ְוִהׁשְ Áָאַמר ּדְ Áַמאן ּכְ Áָדַרׁש ּדְ Áַטְעָמא Áְוַהְינּו

Áֲאֵבלּות Áנֹוֵהג Áַהֹחֶדׁש Áָכל ּדְ Á)יג Á,ב Áהושע( Á"ּה ָחְדׁשָ

Áיַנן ְרׁשִ יÁּדָ ןÁָהִכיÁַנּמִ ַתֲעִניתÁ)דףÁלÁע"א(,ÁִאםÁּכֵ ןÁּבְ ַעּיֵ

Áר ֲאׁשֶ Áְוַהֹחֶדׁש" Áּה ּבַ Áְכִתיב ּדִ Áֲאָדר Áְמַחת ׂשִ Áְלִעְנַין

Áְהֶיה ּתִ ְמָחה"Á)אסתרÁט,Áכב(Áׁשֶ גֹוןÁְלׂשִ ְךÁָלֶהםÁִמּיָ ֶנְהּפַ

Áָאסּור Áְואּוַלי Áֲאָדר Áְכָנס ּנִ ֶ ִמּשׁ Áנֹוֶהֶגת Áְמָחה ַהּשִׂ

Áָאְמָנם Á.ֹמַח ִלׂשְ Áִמְצָוה Áחֹות ַהּפָ Áּוְלָכל Áד ֶהְסּפֵ ּבְ

Áָעה ׁשְ ָחלÁּתִ תÁׁשֶ ּבָ ׁשַ ָאַמרÁּדְ ַמאןÁּדְ ֲאָנןÁָקְיָמאÁָלןÁּכְ

Áי ּתִ ּבַ "ְוִהׁשְ Áיַנן ָדְרׁשִ ּדְ Áֲאֵבלּות Áנֹוֵהג Áתֹוָכּה ּבְ Áָאב ּבְ

Áְתבּו ּכָ ּהÁּוְכמֹוÁׁשֶ ּה"Á)הושעÁב,Áיג(Á-ÁְולֹאÁָחְדׁשָ ּתָ ּבַ ׁשַ

ÁהּואÁן ּכֵ Áִאם Á,ל" ַהּנַ Áה ְמִגּלָ Áסֹוף Áּתֹוָספֹות Áֶזה Áל ּכָ

Á–Á"ְך רÁֶנְהּפַ יַנןÁ"ְוַהֹחֶדׁשÁֲאׁשֶ ְרׁשִ ֲאָדרÁָלאÁּדָ יןÁּבַ ַהּדִ

Áָלא ָכלÁֹחֶדׁשÁֲאָדר,ÁְוֵכיָוןÁּדְ ְמָחהÁּבְ ְהֶיהÁִחּיּובÁׂשִ ּיִ ׁשֶ

Áְמָחה ׂשִ Áְלהֹוִסיף Áָלנּו Áֵאין Áׁשּוב Áְוַהֹחֶדׁש Áיַנן ְרׁשִ ּדָ

Áִתיב ּה"ÁָלאÁּכְ ּתָ ּבַ "ׁשַ ָחלÁּפּוִריםÁּדְ בּוַעÁׁשֶ ָ ּשׁ ֲאִפּלּוÁּבַ

Áְכָנס ּנִ ֶ ַמְתִניִתיןÁִמּשׁ ְתָנןÁּבְ פּוִרים.ÁּוְלִפיÁֶזהÁַמהÁּדִ ּבְ

Á,ם" ָהַרְמּבָ Áֵלּה Áי ּוַמְיּתֵ Áְמָחה ׂשִ ּבְ Áְמַמֲעִטין Áָאב

Áַוֲאבּוְרְנִקי Áַחְתנּות Áית ּבֵ Áּבֹוִנין Áֵאין ׁשֶ Áְלִעְנַין Áַהְינּו

ÁהÁדף(Áה ְמִגּלָ אÁּדִ ֶפֶרקÁַקּמָ לÁְמָלִכיםÁְוַכְמֹבָארÁּבְ ׁשֶ

Áְך ּיָ פּוִרים,ÁְוֶזהÁלֹאÁׁשַ יÁָנַטעÁְנִטיָעהÁּבְ יÁַרּבִ ּבֵ ע"ב(Áּגַ

Áּבֹוִנין ׁשֶ Áַהְינּו Áְמָחה ׂשִ ּבְ Áין ַמְרּבִ Áַבֲאָדר ּדְ Áְלָפֵרׁש

Áיֹום ּבְ Áְוַרק Á,י ַנּמִ Áָנה ָ ַהּשׁ Áְוָכל Á,יָטא ְפׁשִ ּדִ Á,ְונֹוְטִעין

Áָמקֹום ּבְ Áֲאִפּלּו ׁשֶ Áא ִחּדּוׁשָ Áְלַהאי Áִאיָתא Áּפּוִרים

Áְנָין ּבִ Áּבֹוִנין Áָמקֹום Áל ִמּכָ Áְמָלאָכה Áִאּסּור Áֲהגּו ּנָ ׁשֶ

ÁַהְךÁְלַאּתּוֵייÁָמֵציÁָהֵויÁָלאÁָהִכיÁּום ְמָחהÁּוִמּשׁ לÁׂשִ ׁשֶ

ÁַרבÁה ְמָחה.Áְוִהּנֵ ׂשִ יםÁּבְ ְכָנסÁֲאָדרÁַמְרּבִ ּנִ ֶ ִמּשׁ ַרבÁּדְ ּדְ

Áְוִנְדֲחקּו Á'ְוכּוÁָרֵאל ִיׂשְ Áר אÁָאַמרÁִהְלָכְךÁַהאיÁּבַ ּפָ ּפַ

Áְליֹום Áְזכּות Áִלין ְמַגְלּגְ ּדִ Áֵעיל ַאּלְ Áָקֵאי ּדְ Áּתֹוָספֹות

Áַרב ַאּדְ ּדְ Áְפׁשּוטֹו ּכִ Áֵלּה Áְסִביָרא Áם" ְוָהַרְמּבָ Áאי ַזּכַ

Áַרב ּכְ Áָלן Áָקְיָמא Áָלא ּדְ Áיָון ּכֵ Áן ּכֵ Áְוִאם Á,ִהְלָכְך Áָקֵאי

Áם ּגַ Áָלא ַמּזָ Áִריָעא Áֵאין Áֹחֶדׁש Áֵמרֹאׁש Áֲאֵבלּות Áְוֵאין

ÁּוָפַסקÁא ְנּתָ ׁשÁְלַסּכַ ְלָחןÁָערּוְךÁָחׁשַ ֻ ן.ÁְוָאְמָנםÁַהּשׁ ּכֵ

Áלֹא Áֲאָדר ּבַ Áִנים ּפָ Áל ּכָ Áַעל Áֲאָבל Á,ָאב ּבְ Áט ּמֵ ּתַ ִלׁשְ ּדְ

Áַמה Áי ּפִ Áַעל Áלֹוַמר Áֵיׁש Áי ַנּמִ Áִאי Á.ֵלּה Áֵצי ִלּמָ ּדְ Áַתב ּכָ

Áָהראנ"ח Áן ּכֵ Áם ּגַ Áְוֶהֱאִריְך Áא" ַהְרׁשָ ַהּמַ Áיׁש ִהְרּגִ ֶ ּשׁ

ÁֲאָדרÁְבֹחֶדׁש ָאַמרÁּדִ אÁּדְ ּפָ ַרבÁּפַ )פרשתÁתצא(ÁַאָהאÁּדְ

Áדף( Áת ּבָ ׁשַ ּבְ Áָמָרא ּגְ ּבַ Áָלן Áָקְיָמא Áָהא Áֵלּה ַמּזָ Áִריא ּבָ

Áי ְעּתִ ָרֵאל?ÁּוְלִפיÁֲעִנּיּותÁּדַ לÁְלִיׂשְ ֵאיןÁַמּזָ קנוÁע"א(Áּדְ

Áד"הÁסע"אÁכטÁדף(Áַתֲעִנית "יÁּבְ ַתבÁַרׁשִ ּוםÁָהִכיÁּכָ ִמּשׁ

Á,ּוֶפַסח Áּפּוִרים Áָרֵאל ְלִיׂשְ Áָהיּו Áים ִנּסִ Áְיֵמי Á)משנכנס
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Áָרָצה Áָמה Áֶזה ּבָ Áִנְתעֹוֵרר Á)פחÁסימן Áח"ב( Áץ" ְעּבֵ ּוַבּיַ

Áלֹוַמר Áֵיׁש Áל" ַהּנַ Áּוְלִפי Á?ַסח ּפֶ Áְלהֹוִסיף Áי" ַרׁשִ

Áל ַמּזָ Áֵאין ּדְ Áב ּגַ Áַעל Áַאף ּדְ Áי" ְלַרׁשִ Áֵלּה Áְסִביָרא ּדִ

Áדף( Áין ֻחּלִ ּבְ Áֲחַז"ל Áָאְמרּו Áָמקֹום Áל ִמּכָ Á,ָרֵאל ְלִיׂשְ

Áְוהּוא Áִסיָמן Áֵיׁש Áִנחּוׁש Áֵאין ּדְ Áב ּגַ ÁַעלÁַאףÁ)ע"בÁצה

Áק ִאְתַחּזַ ָיִמיםÁֵאּלּוÁּדְ ןÁּבְ אן.ÁְוִאםÁּכֵ ק,ÁַעדÁּכָ ִאְתַחּזַ ּדְ

ÁָלןÁְוָקְיָמאÁּוֶפַסחÁּפּוִריםÁִנים לÁּפָ ֵריÁִזְמָנאÁַעלÁּכָ ּתְ

Áִלים ירÁֲהָוהÁָיִמיםÁְמֻסּגָ ּפִ ֵריÁִזְמֵניÁֲהָוהÁֲחָזָקה,Áׁשַ ּתְ

Áְבַחד ּדִ Áֵלּה Áְסִביָרא Áי ַנּמִ Áִאי Á.ָרֵאל ִיׂשְ Áל ׁשֶ Áָלם ְלַמּזָ

Áֲעָמֵלִקים ָלאÁּדַ אÁִריָעאÁַמּזָ ּמָ אÁְלֵמיַמרÁׁשֶ ִזְמָנאÁִאּכָ

Áֵאין ּדְ Á,ָרֵאל ִיׂשְ ּדְ Áָלא ַמּזָ Áָבִריא ּדְ Áֵמֲחַמת Áְולֹא Áַרם ּגָ

Áי ּתֵ ׁשְ Áְיֵדי Áַעל Áֵאַרע ּדְ Áא ּתָ ַהׁשְ Áֲאָבל Á.ָלֶהם Áל ַמּזָ

Áּה ַמעÁִמּנַ ֻאּמֹותÁׁשֹונֹותÁְרצּוִפיםÁֲעָמֵלקÁּוִמְצַרִיםÁׁשְ

Áל ָרֵאלÁְוַעלÁּכָ ִיׂשְ ָלאÁּדְ ָבִריאÁַמּזָ ֵיׁשÁִסיָמןÁָטָבאÁּדְ ּדְ

Áל "י.Áּוִמּכָ ַעתÁַרׁשִ ִניםÁֵיׁשÁִסיָמן,ÁֶזהÁִנְרֶאהÁִליÁּדַ ּפָ

Áֵמיְמָרא Áַהאי Áִמיט ִהׁשְ ּדְ Áָערּוְך Áְלָחן ֻ ַהּשׁ Áָמקֹום

Áל ַמּזָ Áֵיׁש ּדְ Áֵלּה Áְסִביָרא ּדִ Áר ֶאְפׁשָ Áא ּפָ ּפַ Áַרב ּדְ Áסֹוֵבר

Áָאמֹוָרֵאי Áָהֵני ּכְ Áָלן Áָקְיָמא Áֲאָנן ּדַ Áְוֵכיָון Áָרֵאל ְלִיׂשְ

Áָאב ָלָמאÁּבְ ׁשְ ןÁּבִ ָרֵאלÁְוִאםÁּכֵ לÁְלִיׂשְ ֵאיןÁַמּזָ ֵאיÁּדְ ְוַתּנָ

Á,ָהעֹוָלם Áֻאּמֹות ּדְ Áָלא ַמּזָ Áָבִריא ּדְ Áְלֵמיַחׁש Áא ִאּכָ

Áְנִהי ּדִ Á,ֵלּה Áֵצי ִלּמָ ּדְ Áיֵתי ּתֵ Áֵמֵהיָכא Áֲאָדר ּבַ Áֲאָבל

Áִמי Áֻאּמֹות Áָאֵרי ׁשְ ּדִ Á,ֲעָמֵלִקים ּדַ Áָלא ַמּזָ Áִריָעא ּדְ

ÁֵאיןÁָהאÁָרֵאל ִיׂשְ ָלאÁּדְ ִריאּותÁַמּזָ ִריָעא?ÁּוְלִעְנַיןÁּבְ

ָבָריו. אןÁּדְ ָרֵאל.ÁַעדÁּכָ לÁְלִיׂשְ ַמּזָ

Á,נֹוָסף Áַטַעם Áְלָפֵרׁש Áְלָפַני Áָבה ַמֲחׁשָ ּבְ Áְוָעָלה א	(א

ÁַעלÁ,ֵמַהּפֹוְסִקיםÁֵחֶלקÁִמיטּוהּו ֵניÁָמהÁִהׁשְ Áִמּפְ

Á'רÁהּואÁֵמיְמָראÁַהאיÁַעל הÁּבַ ִהּנֵ ָרׁש,Áּדְ ֶרְךÁַהּדְ יÁּדֶ ּפִ

Áָאִביו Áְוַעל Á,יָלת ׁשִ Áר ּבַ Áמּוֵאל ׁשְ Á'ר ּדְ Áֵרּה ּבְ Áְיהּוָדה

ÁשמואלÁ'רÁערךÁ354Á'עמÁח"ב( Áַהּדֹורֹות Áֵסֶדר ּבְ Áַתב ּכָ

Áֵני ִמּבְ Áְוהּוא Áינֹוקֹות ּתִ Áד ְמַלּמֵ Áָהָיה ּדְ Á,)שילת Áבר

Áעיין( Áַרק ּבְ Áְבֵני ּבִ Áּתֹוָרה Áדּו ּמְ ּלִ ׁשֶ Áָהָמן Áל ׁשֶ Áָניו ּבָ

ÁעלÁלעמוÁטובÁדורשÁ'בפיÁבמ"שÁוע"עÁ,ע"בÁנזÁדףÁגיטין

Áָאְמרּו ֶ ּשׁ Áַמה Áָידּוַע Áּוְכָבר Á.)ד Á– Áג Á'עמ ÁאסתרÁמגילת

Á"ִיְתרֹו Á ַחּדְ "ַוּיִ Á,)ע"א Áצד Áדף( Áַסְנֶהְדִרין ּבְ Áֲחַז"ל

Áֶהֱעִביר ׁשֶ Áָאַמר Áַרב Á,מּוֵאל ּוׁשְ Áַרב Á,)ט Á,יח Áשמות(

Áה ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ Áָאַמר Áמּוֵאל ּוׁשְ Á,רֹו ׂשָ ּבְ Áַעל Áה ַחּדָ Áֶחֶרב

Áַהְינּו Á,ַרב Áָאַמר Á.רֹו ׂשָ ּבְ Áל ּכָ Áִחּדּוִדים Áִחּדּוִדים

Áְבֶזה ֵריÁָלאÁּתִ ָרהÁּדָ ּיֹוָראÁַעדÁַעׂשְ י,Áּגִ ָאְמֵריÁִאיְנׁשֵ ּדְ

Áֲעַדִין ׁשֶ Áּום ִמּשׁ Áְוַהְינּו Á.אן ּכָ Áַעד Á.ּה ַקּמֵ Áַאְרַמאי

Áְיהּוָדה Á'ר Áֵאֶצל Áַאף Áְוִלְכאֹוָרה Á.ֲעָברֹו Áֶאת Áזֹוֵכר

Áַעל ּבַ Áהּוא ]ׁשֶ Áיָלת ׁשִ Áר ּבַ Áמּוֵאל ׁשְ Á Áַרב ּדְ Áֵרּה ּבְ

Áְך ּיָ ְמָחה[Áׁשַ ׂשִ יןÁּבְ ְכָנסÁֲאָדרÁַמְרּבִ ּנִ ֶ ִמּשׁ יְמָראÁּדְ ַהּמֵ

Áָעְגַמת ַצַערÁאֹוÁּבְ ְהֶיהÁּבְ ּיִ אÁׁשֶ ׁשָ ִמְקָצתÁַהאיÁֲחׁשָ ּבְ

Áֵזֶכר Áהּוא Áּפּוִרים Áיֹום Áֲהֵרי ׁשֶ Á,ֲאָדר Áֹחֶדׁש ּבְ Áֶנֶפׁש

Áְוַעל Á.ְוַזְרעֹו Áָהֲאָגִגי Áָהָמן ÁהּואÁָסבֹוÁְתָלה ּנִ ׁשֶ Áס ַלּנֵ

ÁַצַערÁֵאיֶזהÁלֹוÁֵיׁשÁח"ו דּוÁּבֹוÁׁשֶ ּלֹאÁַיְחׁשְ ֵדיÁׁשֶ ןÁּכְ ּכֵ

Áַרׁש ּדָ Á,ָהֲאָגִגי Áָהָמן Áע ָהָרׁשָ Áָסבֹו Áַעל Áהּוא ׁשֶ Áל ּכָ

Áְמָחה ׂשִ ְכָנסÁָאבÁְמַמֲעִטיןÁּבְ ּנִ ֶ ּשׁ ּמִ םÁׁשֶ ׁשֵ ְוָאַמרÁ-Áּכְ

Áֹזאת Áְוָדַרׁש Á,ְמָחה ׂשִ ּבְ Áין ַמְרּבִ Áֲאָדר Áְכָנס ּנִ ֶ ִמּשׁ Áְך ּכָ

Á,יְמָרא ַהּמֵ Áַעל ּבַ Áי ַנּמִ Áהּוא ׁשֶ Áַרב Áם ׁשֵ ּבְ Áיְמָרא ַהּמֵ

Á.ּה ְבֶזהÁַאְרַמאיÁַקּמֵ ֵריÁָלאÁּתִ ָרהÁּדָ ִגּיֹוָראÁַעדÁַעׂשְ ּדְ

Áמּוֵאל ר'Áׁשְ ֵרּהÁּדְ יÁר'ÁְיהּוָדהÁּבְ יוÁ)ַהְינּוÁְלַגּבֵ ַגּבָ יׁש,Áּדְ ְלַהְדּגִ

Áֶזה Áּוְלִפי Á.א ׁשָ ֲחׁשָ Áְלַהאי Áָלל ּכְ Áא ֵליּכָ Á)יָלת ׁשִ Áר ּבַ

Áָנה ׁשְ ּמִ ּבַ Áיָנא ּדִ Áַהאי Áב ִנְכּתַ Áלֹא Áָמה Áֵני ִמּפְ Áְמֹבָאר

Áֵגׁש רÁַהּדָ ִעּקַ ְלָחןÁָערּוְך,Áּדְ ְולֹאÁֱהִביאּוהּוÁַהּטּורÁְוׁשֻ

Áיָלת רÁׁשִ מּוֵאלÁּבַ ר'Áׁשְ ֵרּהÁּדְ ָהָיהÁֵאֶצלÁר'ÁְיהּוָדהÁּבְ

Áֶזה ָרָצהÁְלַהְראֹותÁּבָ לÁָהָמן,Áׁשֶ ָניוÁׁשֶ ֵניÁּבָ הּואÁִמּבְ ׁשֶ

Áְולֹא Á,ַלֲחלּוִטין Áע ָהָרׁשָ Áָאִביו Áֵמֲאִבי Áק ִהְתַנּתֵ ׁשֶ

Áה ַרּבָ ְוַאּדְ Á,הּוא ׁשֶ Áל ּכָ Áם רֹשֶׁ Áֲאִפּלּו Áִלּבֹו ּבְ Áַאר ִנׁשְ

Áֲאָדר Áְכָנס ּנִ ֶ ִמּשׁ Áָאַמר Áְוָלֵכן Á,ְלּתֹו ַמּפַ ּבְ ÁהּואÁֵמַח ׂשָ

Áֵהם ׁשֶ Áָרֵאל ִיׂשְ Áַעם Áָאר ׁשְ Áַאְך Á.ְמָחה ׂשִ ּבְ Áין ַמְרּבִ

Áְכָנס ּנִ ֶ ִמּשׁ ׁשÁֶזהÁּדְ ֶהְדּגֵ ָרֵאל,ÁֵאיןÁְרבּוָתאÁּבְ ַרעÁִיׂשְ ִמּזֶ

ÁÁ.ְמָחה ׂשִ יןÁּבְ ֲאָדרÁַמְרּבִ

Áַתב ּכָ ֶ ּשׁ Áַמה Áי ּפִ Áַעל Áְלָפֵרׁש Áֵיָרֶאה Áעֹוד א	(א

Áָבר ַטַעםÁַהּדָ ַתֲעִניתÁ)שם(Áּבְ ַפתÁֱאֶמתÁּבְ ÁָהַרבÁׂשְ

Áּום ִמּשׁ Áְוהּוא Á,ְמָחה ׂשִ ּבְ Áין ַמְרּבִ Áֲאָדר Áְכָנס ּנִ ֶ ּשׁ ּמִ ׁשֶ

Áַבֲאָדר ׁש,Áּדְ ְקּדָ נֹותÁְוַהּמִ ְרּבָ ֲאָדרÁָהָיהÁִקּיּוםÁַהּקָ ּבַ ׁשֶ

Áה רּוָמהÁַהֲחָדׁשָ ִניָסןÁֶאתÁַהּתְ ׁשÁּבְ ָקִליםÁְלַחּדֵ ְזַמןÁׁשְ
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Á,ַהּקֶֹדׁש Áְקֵלי ׁשִ Áְמָחה ׂשִ ּבְ Áָרֵאל ִיׂשְ Áֵני ּבְ Áְוָנְדבּו

Áְמָחה ׁשÁָהְיָתהÁׂשִ ְקּדָ ָרֵאלÁַלּמִ ֵניÁִיׂשְ בּוÁּבְ ִהְתַנּדְ ּוְכׁשֶ

Áְמָחה ׂשִ ּבְ Áֲעֵליֶהם Áלּו ּבְ ּקִ ׁשֶ Áְוֵכיָון Á,עֹוָלם ּבָ Áדֹוָלה ּגְ

Áֲאָדר ּבַ Áִנְמָצא Áְמָחה ַהּשִׂ Áֲעַדִין Áה ּכָ ׁשְ ַהּלִ Áִנְדַבת

Áאן ָקִליםÁִמְתעֹוֵררÁֶזה.ÁַעדÁּכָ תÁׁשְ ָרׁשַ ּקֹוִריןÁּפָ ּוְכׁשֶ

Áְמָחה ֵאיןÁחֹוַבתÁׂשִ ַמעÁׁשֶ ְעּתֹוÁַמׁשְ ָבָריו.ÁּוְלִפיÁּדַ ּדְ

ÁִנְדַבתÁֵמֲחַמתÁִמְתעֹוֶרֶרתÁְמָחה ַהּשִׂ אÁׁשֶ ֲאָדרÁֶאּלָ ּבַ

ÁְוַעלÁ.ְמִציאּותÁא ְקֵליÁַהּקֶֹדׁש,ÁְוֵאיןÁזֹוÁֲהָלָכהÁֶאּלָ ׁשִ

Áן ִמיטּוÁֵחֶלקÁֵמַהּפֹוְסִקיםÁַהאיÁֵמיְמָרא.Áְוַעּיֵ ןÁִהׁשְ ּכֵ

Á.)גÁאותÁקהÁסימןÁח"י(Áִוי ֶבטÁַהּלֵ ׁשּו"תÁׁשֵ עֹודÁּבְ

Áה ּמָ ַבׁש'Á-Áּכַ אןÁֵהֵבאִתיÁ'ְמַעטÁֳצִריÁּוְמַעטÁּדְ אַע	אּכָ

ÁְוַלֲעׂשֹותÁּתֹוָרתֹוÁבֹוד ַעתÁּכְ רּוִציםÁְלָהִניַחÁּדַ Áּתֵ

Á.ֶכת ֶסתÁִמּלֶ י,ÁְוָכאןÁָעְמָדהÁַהּקֶ יקÁָחַפְצּתִ ְרצֹוןÁַצּדִ

Áָרצֹון Áְיִהי Á,ָרָכה ּבְ Áֲחָכִמים Áְלַתְלִמיֵדי Áְוֵתֶכף

Áבּולֹו ּגְ Áה ְוַיְרּבֶ Áָיָדיו Áי ַמֲעׂשֵ ּבְ Áִכיָנה ְ ַהּשׁ Áֶרה ׁשְ ּתִ ׁשֶ

ÁִמְדָרׁשֹוÁית ַתְלִמיִדים,ÁְואֹורÁַהּתֹוָרהÁַהּבֹוֵקַעÁִמּבֵ ּבְ

Á.ַעד Áְלעֹוְלֵמי Áֵסק ִיּפָ Áְולֹא Áְוִיּתֹוֵסף Áל ִיְגּדַ Áַהְמֹפָאר

Á,ִריאּות ּבְ Áִמּתֹוְך Áֲעָדתֹו Áְקַהל Áְלַהְנִהיג Áיְך ְוַיְמׁשִ

Á.ֶפׁש ַהּנֶ Áּוְמנּוַחת Áַעת ַהּדַ Áּוב ְוִיׁשּ Áר ָוֹאשֶׁ Áר ֹעשֶׁ

Áְמֵהָרה ּבִ Áֲאִריֵאל Áּוִבְנַין Áּגֹוֵאל Áֵני ּפְ Áְלִמְחֵזי Áה ְוִיְזּכֶ

ְבָיֵמינּוÁָאֵמן.

Áית ּבֵ Áֵאי ִמּבָ Áְלִמיִדים ַהּתַ Áְצִעיר Áְבֵרי ּדִ Áּכֹה אֲ	לֹ	א

Áִעיר ָרֵאל'Áַהּצָ ÁִמְדָרׁשֹוÁַהְמֹפָארÁ'ְמאֹורÁ–Áִיׂשְ

Áְלא"א Áן ּבֶ Áס"ט Áְחלֹון ּכַ Áֶאְפַרִים Áָרֵאל ִיׂשְ Áַאְלֵפי ּבְ

ÁÁÁ.שליט"אÁְחלֹון יםÁּכַ ָהרה"גÁר'Áַחּיִ
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ִפין תשס"ט ֻמקָּ  ּפּוִרים דְּ
ְוהּוַסף ָעָליו נֶֹפְך כד ֵטֵבת תשפ"א

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַתְחֹּפֶׂשת ְּבפּוִרים

Áִמְקֶוה פּוִריםÁ/ÁְטִביָלהÁּבְ ְגֵדיÁיֹוםÁטֹובÁּבְ תÁּבִ ְחּפֹוׂשֹותÁ/Áְלִביׁשַ ָמקֹורÁְוֶסֶמְךÁְלִמְנַהגÁַהּתַ

Áֶזה ַעתÁַחְכֵמיÁּדֹוֵרנּוÁּבָ הÁ/Áּדַ ִפּלָ ּתְ ִדיםÁּבַ ָגִדיםÁְמֻכּבָ תÁּבְ ִלְפֵניÁּפּוִריםÁ/ÁִחּיּובÁְלִביׁשַ

ְׁשֵאָלה

Áבֹוד ִמּכְ Áֶזה Áֵאין Áאֹו Áת ַתְחּפֹׂשֶ ּבְ Áל ּלֵ ְלִהְתּפַ Áּפּוִרים Áיֹום ּבְ Áר ֻמּתָ Áִאם Á,ַהּלֹוְמִדים Áקּו ּפְ ִהְסּתַ

Á.ְוגֹוֲאִליÁצּוִריÁֶעְזַרת יÁּבְ ה?ÁְוֶזהÁַהִחּלִ ִפּלָ ַהּתְ

ְּתׁשּוָבה 

Áָמקֹור Áַמהּו Áְלָבֵרר Áָנֹבא Áֲהֹבא Áַלּכֹל Áית ֵראׁשִ א	(א

Á,פּוִרים ּבְ Áְחּפֹוׂשֹות ַהּתַ Áל ׁשֶ Áְנָהג ַלּמִ ÁָוֶסֶמְךÁ

Á.ְלִנּדֹוֵננּוÁְוָאֹבאÁֶאֱעֶלהÁי םÁָאַמְרּתִ ָ ּוִמּשׁ

Áֶזה Áְלִמְנָהג Áֵאין ׁשֶ Áָהַאֲחרֹוִנים Áְתבּו ּכָ Áָבר ּכְ 	א אְ	ִ	ּנֵ

ÁַהּפֹוְסִקיםÁַרּבֹוֵתינּוÁִדְבֵרי "סÁאֹוÁּבְ ַ ּשׁ ÁָמקֹורÁּבַ

Áהּוא Áֶזה Áִמְנָהג Áיר ִהְזּכִ ׁשֶ Áְוָהִראׁשֹון Á,ָהִראׁשֹוִנים

Áֶוֱהִביאֹו Á,)טז Áסימן( Áּלֹו ׁשֶ Áּו"ת ּשׁ ּבַ Áִמיְנץ Áַמֲהִר"י

Á.ם ןÁׁשָ הÁ)או"חÁסו"סÁתרצו(,Áַעּיֵ ְרֵכיÁֹמשֶׁ ּדַ ָהַרָמ"אÁּבַ

Áשם( Áה ַרּבָ Áה ְוָהֵאִלּיָ Á.ֶזה Áְלִמְנָהג Áַטַעם Áָזְכרּו Áְולֹא

ÁֵזֶכרÁהּוא ַבחÁְלִמְנָהגÁֶזהÁׁשֶ ס"קÁטו(,ÁָנַתןÁַטַעםÁְלׁשֶ

Á.)טוÁ,חÁאסתר(ÁַמְלכּותÁְלבּוׁש ָצאÁּבִ ּיָ ַכיÁׁשֶ ְלָמְרּדְ

Áְתבּו ּכָ Áה ַרּבָ Áה ָהֵאִלּיָ Áְבֵרי ּדִ Áַעל ּדְ ָר	א אְ	ִ	ּ	ְ

Áאן ִמּכָ Áָמעּות ַמׁשְ Áֵאין ׁשֶ ÁָהַאֲחרֹוִניםÁ

Áִׁלְלּבֹש Áְנָהג ַלּמִ Áֶרֶמז Áַרק Áֶזה ּבָ Áְוֵיׁש Á.ׂש ְלִהְתַחּפֵ

Áְגֵדי פּוִרים.ÁּוִמְנָהגÁֶזהÁִלְלּבֹשÁּׁבִ ְגֵדיÁיֹוםÁטֹובÁּבְ ּבִ

Á)טÁאותÁפוריםÁהלכות(Áַמֲהִרי"לÁְזָכרֹוÁָבר יֹוםÁטֹובÁּכְ

Á.פּוִרים תÁּבְ ּבָ ְגֵדיÁׁשַ ֲהִרי"לÁָהָיהÁָרִגילÁִלְלּבֹשÁּׁבִ ּמַ ׁשֶ

Áּה ּוַבַהּגָ Áה ֹמשֶׁ Áְרֵכי ּדַ ּבַ Áָהַרָמ"א Áַלֲהָלָכה Áֶוֱהִביאֹו

Áֲחִזיק ּמַ )או"חÁסימןÁתרצהÁסעיףÁב(.ÁְוָהַרבÁִחיָד"אÁּבַ

Á)סק"ב Áאחרון Áבקונטרס Áתרפז Áסימן Áאו"ח( Áָרָכה ּבְ

Áְמַחת הּואÁְלׂשִ םÁּדְ הּואÁִמְנָהגÁטֹוב,ÁַמהÁּגַ ַתב,Áׁשֶ ּכָ

Áָרצֹון ּבְ Áֵורֹוׁש יֵמיÁֲאַחׁשְ ּבִ Áלּוָה ִקּבְ Áַהדּור ּדְ Áַהּתֹוָרה

Á.ים ֵלִמיםÁְוַרּבִ )עייןÁשבתÁדףÁפחÁע"א(,ÁְוֵכןÁָנֲהגּוÁׁשְ

Áַאּבּוְלַעְפָיה Áַהגר"ח Áַתב ּכָ Áְוֵכן Á.ָבָריו ּדְ Áאן ּכָ Áַעד

ÁָוֶחֶסדÁים סֹוףÁֵסֶפרÁַחּיִ הּוְבאּוÁּבְ נֹותÁׁשֶ ּקָ ּתַ ַזַצ"לÁּבַ

Áַזַצ"ל Áָפָלאִג'י Áְוַהגר"ח Á.ם ׁשָ Áן ַעּיֵ Á,)כב Áסימן(

ÁֶרֶמזÁָנַתןÁ)יחÁאותÁלאÁסימן(ÁָחיÁְלָכלÁמֹוֵעדÁִסְפרֹו ּבְ

Áאסתר(Á"ַמְלכּותÁר ׁשÁֶאְסּתֵ ְלּבַ סּוִקיםÁ"ַוּתִ ָלֶזהÁֵמַהּפְ

Á,חÁאסתר(Á"ַמְלכּותÁְלבּוׁש ּבִ Áָיָצא Áַכי ה,Áא(,Á"ּוָמְרּדֳ

Áֶעֶרב ְגֵדיÁיֹוםÁטֹובÁִמּבָ ּבִ Áׁש ְלּבַ ּיִ ׁשֶ Áַתב ּכָ Áְוָלֵכן Á,)טו

Áאֹוָתם ּכְ Áְולֹא Áְיָלה ַהּלַ Áל ׁשֶ Áה ִגּלָ ַהּמְ Áְקִריַאת Áֹקֶדם

Áֵאיְך ּדְ Á,ּבֶֹקר ּבַ Áּפּוִרים Áיֹום ּבְ Áַרק Áִׁלְלּבֹש Áֲהגּו ּנָ ׁשֶ

Á?ֹחלÁְלבּוׁש הÁּבִ ִגּלָ ּמְ סּוִקיםÁֵאּלּוÁּבַ ֵכןÁִלְקרֹאÁּפְ ִיּתָ

Áֶעֶרב ּבְ Áִלְטּבֹל Áָרִגיל Áָהָיה Áמהרח"ו ׁשֶ Áעֹוד Áְוָכַתב

Áעֹוד Áן ְוַעּיֵ Á.אן ּכָ Áַעד Á.ָהֶרֶגל Áֶעֶרב ּבְ Áמֹו ּכְ Áַהּפּוִרים

Áֶפר ּוַבּסֵ Á,)סק"חÁתרצחÁסימןÁח"ב( Áב ַלּלֵ Áָיֶפה Áֶפר ּסֵ ּבַ

Áּתֹוַרת Áֶפר ּוַבּסֵ Á,)צט Áעמוד( Áּפּוִרים Áעֹוַבְדָיה Áֲחזֹון

Áסימן(Áשליט"אÁיֹוֵסףÁְלַהגר"דÁּפּוִריםÁַהּמֹוֲעִדים

ÁÁÁÁ.)רסÁעמודÁאÁסעיףÁח

תפילה בתחפושת
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Áמאמר Áאדר Áחודש Áמאמר( Áשָכר ִיּשָׂ Áֵני ּבְ Áֶפר ּוַבּסֵ א	(א

ÁֶרֶמזÁָנַתןÁַחאִגיזÁַמֲהַר"םÁם ׁשֵ ÁטÁדףÁקכדÁע"ד(Áּבְ

Áֲחַז"ל Áָאְמרּו ֶ ּשׁ Áַמה Áי ּפִ Áַעל Áְחּפֹוׂשֹות ַהּתַ Áְלִמְנַהג

Áְלָפִנים Áא ֶאּלָ Áָעׂשּו Áלֹא Áֵהם Á)ע"א Áיב Áדף( Áה ְמִגּלָ ּבִ

Á.ְלָפִנים Áא ֶאּלָ Áֶהם ִעּמָ Áה ָעׂשָ Áלֹא Áהקב"ה Áַאף

Áהערה Áח Áסימן( Áּפּוִרים Áַהּמֹוֲעִדים Áּתֹוַרת Áֶפר ּוַבּסֵ

Áנֹוָסף Áַטַעם Áֶאָחד Áָחָכם Áם ׁשֵ ּבְ Áֵהִביא Á)רסז ÁעמודÁה

Áאּו ּבָ ׁשֶ Á)ע"א Áטז Áדף( Áה ְמִגּלָ ּבִ Áָאְמרּו ֶ ּשׁ Áַמה Áי ּפִ Áַעל

ÁְוָהיּוÁים ֲאָנׁשִ ֵורֹוׁשÁּכַ ֵרתÁְוִנְדמּוÁַלֲאַחׁשְ ָ ַמְלֲאֵכיÁַהּשׁ

ÁְוָאְמרּוÁֵורֹוׁש לÁֲאַחׁשְ ןÁׁשֶ עֹוְקִריםÁָהִאיָלנֹותÁֵמַהּגָ

אן. הÁָהָמןÁַלֲעׂשֹות.ÁַעדÁּכָ ְךÁִצּוָ יÁּכָ לֹוÁּכִ

Áשליט"א Áָמאזּוז Áֵמִאיר Áי ַרּבִ Áֱאָמ"ן ַהּנֶ 	ֹ	ןא אְ	ַ	ּ	ָ

Á,ַתב ּכָ Á)יב Áסימן( Áְלָיִאיר Áַסְנַסן Áִסְפרֹו Áּבְ

Áְנֲהֵגי ִמּמִ Áְנָהג ַהּמִ Áב ְרּבֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ Áאי ּדַ ַלּוַ Áרֹוב ּקָ ׁשֶ

Áֵאין ְוׁשֶ Á.ֵאיֵדיֶהם Áיֵמי ּבִ Áה ֵאירֹוּפָ Áֵבי יֹוׁשְ Áַהּגֹוִים

Áֶתר ֵסֶפרÁּכֶ ַתבÁּבְ ןÁּכָ ּכֵ יÁְלִמְנָהגÁֶזה,Áְוׁשֶ ָמקֹורÁֲאִמּתִ

ÁַמִיםÁּוְבׁשּו"תÁ,)תקמהÁעמודÁח"ב(Áאִגין םÁטֹובÁּגַ ׁשֵ

Á.)רצחÁסימןÁח"א(Áאׁש ָ יםÁַמּשׁ ַחּיִ

Áַבח ְלׁשֶ Áַטַעם Áן ִלּתֵ Áעֹוד Áׁש ּיֵ ׁשֶ Áי ְבִלּבִ Áְוָעָלה א	(א

Áַכי ּוָמְרּדְ Á,ָגָדיו ּבְ Áַכי ָמְרּדְ Áֶאת Áיׁש ִהְלּבִ Áָהָמן Áׁשֶ

Áעמוד Áהמועדים Áתפארת Áבספר Áעיין( Áָגָדיו ּבְ Áלֹו Áָנַתן

ÁובספרÁ,רלטÁעמודÁפוריםÁרבינוביץÁחמדÁכרםÁובספרÁ296

Áת ִחּלַ ָהָיהÁּתְ תורתÁחסדÁח"אÁעמודÁתקסו(,ÁְוֵזֶכרÁָלֶזהÁׁשֶ

Á.ים ׂשִ ָרֵאלÁִמְתַחּפְ ַלתÁִיׂשְ ֶלתÁָהָמןÁְוֵנסÁַהּצָ ַמּפֶ

Áַמה Áי ּפִ Áַעל Á,ֶזה Áְלִמְנָהג Áַטַעם Áָמָצאִתי אְ	עֹ		א

Áֵורֹוׁש ֲאַחׁשְ הÁ)דףÁיבÁע"א(,Áׁשֶ ְמִגּלָ ָאְמרּוÁּבִ ֶ Áּשׁ

Áה ּנָ ִ ּשׁ ׁשֶ Áֲהֵרי Á,דֹול ַהּגָ Áַהּכֵֹהן Áְגֵדי ּבִ Áֶאת Áָלַבׁש

Á)ט Áסימן Áג Áפרשה Áאסתר( Áה ַרּבָ Áּוְבִמְדַרׁש Á.ְלבּוׁשֹו

Áִבְגֵדי ּבְ Áי ּתִ ַוׁשְ ÁַאףÁה ֻהּנָ ּכְ Áִבְגֵדי ּבְ ÁהּואÁַמהÁ,ָאְמרּו

Áִין הÁַהּיַ ּתֵ ׂשּו,Áּוְבִמׁשְ ֵניֶהםÁִהְתַחּפְ ְ ּשׁ ה.ÁֲהֵריÁׁשֶ ֻהּנָ ּכְ

ÁִלְדחֹותÁֵיׁשÁָאְמָנםÁ.ים ׂשִ ֶנֶהְרָגהÁְוֵזֶכרÁָלֶזהÁִמְתַחּפְ

Áֶהְרָאה ÁַרקÁא ֶאּלָ Áה ֻהּנָ ּכְ Áְגֵדי ּבִ Áָלַבׁש ÁלֹאÁֱאֶמת ּבֶ ׁשֶ

Áַתב ּכָ Áְוֵכן Á.ְדָרׁש ַהּמִ Áְבֵרי ִמּדִ Áִנְרֶאה Áְוֵכן Á,אֹוָתם

Á.)מחÁאותÁדÁפסוקÁאÁפרקÁÁÁÁאסתר(Áִמיָמה ָהַרבÁּתֹוָרהÁּתְ

Á,ֵורֹוׁש ׁשÁַלֲעׂשֹותÁֵזֶכרÁִלְסעּוַדתÁֲאַחׁשְ ּיֵ ÁַמהÁְועֹוד

Áּלֹא ירֹו,Áׁשֶ ּלֹאÁְלַהְזּכִ ָברÁֶזהÁָראּויÁׁשֶ הÁּדָ ַרּבָ ָהאÁַאּדְ

Áל עּוָדתֹוÁׁשֶ ֱהנּוÁִמּסְ ּנֶ ִיְהֶיהÁְמַקְטֵרגÁַעלÁֲאבֹוֵתינּוÁׁשֶ

ÁָמקֹוםÁל הÁ)דףÁיבÁע"א(.Áּוִמּכָ ןÁְמִגּלָ ע,Áַעּיֵ אֹותֹוÁָרׁשָ

Áה ֲאֻרּכָ ּבַ Áֶזה ּבָ Áי ְוָכַתְבּתִ Áים ַרּבִ Áְטָעִמים Áֶזה ּבָ Áֵיׁש

ÁÁÁÁÁÁ.ַאֵחרÁָמקֹום ּבְ

Áתפילה Áהלכות( Áם" ָהַרְמּבָ Áְבֵרי ּדִ Áְידּוִעים Áּוְכָבר א	(א

ÁָצִריְךÁָבִרים ּדְ Áמֹוָנה ַתב,Áׁשְ ּכָ ÁפרקÁהÁהלכהÁא(Áׁשֶ

Áָהָיה Áְוִאם Á,ְוַלֲעׂשֹוָתן Áֶהן ּבָ Áֵהר ְלִהּזָ Áל ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ

Áהּוא Áֵמֶהם Áְוֶאָחד Á.ִבין ְמַעּכְ Áֵאין Áֶנֱאָנס Áאֹו Áחּוק ּדָ

Áאו"ח(ÁָערּוְךÁְלָחן ֻ ּשׁ ַסקÁּבַ ים.ÁְוֵכןÁּפָ ְלּבּוׁשִ ּקּוןÁַהּמַ ּתִ

Áים ַמְלּבּוׁשִ Áלֹו Áְהיּו ּיִ ׁשֶ Áָראּוי Á:)ד Áסעיף Áצח Áסימן

Áָעִדיף Áיָדן ּדִ Áּוְבִנּדֹון Á.ה ִפּלָ ַלּתְ Áְמֻיָחִדים Áָנִאים

Á,ָרֵאל ִיׂשְ Áִמְנַהג Áם ְלַקּיֵ Áׂש ִמְתַחּפֵ ÁהּואÁֲהֵרי ׁשֶ Áְטֵפי

Áׁש ֲחׁשַ Áֵאין ׁשֶ Áעֹוד Áְוָכל Á,ּתֹוָרה Áָרֵאל ִיׂשְ Áּוִמְנַהג

Áְהֶיה ּיִ ׁשֶ Áד ְלַצּדֵ Áֵיׁש Á,ׂש ְתַחּפֵ ּמִ ׁשֶ Áת ְחּפֹׂשֶ ּתַ ּבַ Áִאּסּור

Áְנִקּיּות Áֵסֶפר ּבְ Áַתב ּכָ Áְוֵכן Á.ן ּכֵ Áל ּלֵ ְלִהְתּפַ Áלֹו Áר ֻמּתָ

Áרֹוס ׁשּוַבתÁַהגר"מÁּגְ הÁ)עמודÁקעג(,Áּתְ ִפּלָ ּתְ ְוָכבֹודÁּבַ

Áִנים ּפָ ּבַ Áא ֶאּלָ Áת ְחּפֹׂשֶ ַהּתַ Áֵאין Áִאם ׁשֶ Á,שליט"א

Á,ֶזה ּיֹוֵצאÁּבָ ָכהÁְוָכלÁּכַ ַמּסֵ ָניוÁּבְ הÁֶאתÁּפָ ַכּסֶ ּמְ גֹוןÁׁשֶ ּכְ

Áַרָמ"א הּואÁִמְנָהגÁַהּמּוָבאÁּבָ יָוןÁׁשֶ ֶזהÁֵיׁשÁלֹוַמרÁּכֵ ּבָ

Áֵאינֹו ּדְ Áׁש ֲחׁשָ Áֶזה ּבָ Áֵאין Á)ח Áסעיף Áתרצו Áסימן Áאו"ח(

Áּנּוי ֶלְך,ÁָאְמָנםÁׁשִ ּצּוָרהÁָהְראּוָיהÁִלְפֵניÁַהּמֶ עֹוֵמדÁּבַ

Á.ְנָהג ְכַללÁַהּמִ ןÁִאםÁִנְכָללÁּבִ ָגִדיםÁֵיׁשÁְלַעּיֵ ָארÁּבְ ׁשְ ּבִ

Á)צאÁסימןÁחאו"חÁח"ב(ÁָאֶרץÁֶמְחְקֵריÁׁשּו"ת ָאְמָנםÁּבְ

Áֵיׁש Áָכה ּסֵ ַהּמַ Áֶאת ּדְ Á,ְוָכַתב Áָכא ִאּפְ Áַתר ּבָ Áל ּכָ Áָאִזיל

Áָחק ַהּדְ Áַעת ׁשְ Áְוָהֵוי Áְפָעִמים ּדִ Áָגִדים ּוַבּבְ Áְלהֹוִריד

Á.ָבָריו אןÁּדְ ֶזה.ÁַעדÁּכָ ְלהֹוִריָדם,ÁֵיׁשÁְלָהֵקלÁּבָ

Áַאְבֵנר Áָהַרב ׁשֶ Á)מא Áגליון( Áל ִהּלֵ Áית ּבֵ Áֹקֶבץ ּבְ ןא אְ	ַעּ	ֵ

ÁַלֲעׂשֹותÁּלֹא הÁְטָעִמיםÁׁשֶ ּמָ ַתבÁּכַ ÁָקָבץÁנר"וÁּכָ

Áַעל Áֵהִעיר Á)קכב Áעמוד Áתגובות( Áמב Áּוְבִגְליֹון Á,ן ּכֵ

Áפּוִרים ּבְ ׁשֶ Áֵכיָון ּדְ Á,נר"ו Áֶקל ּדֶ Áהּו ֵאִלּיָ Áָהַרב Áְבֵרי ּדִ
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ÁעֹוְמִדיםÁַהּיֹוםÁּוְבאֹותֹוÁ,ים ׂשִ ְתַחּפְ ּמִ ֶרְךÁִהיאÁׁשֶ ַהּדֶ

ÁֵאיןÁ,ּתֹוָרהÁּוְגדֹוֵליÁַוֲחׁשּוִביםÁִרים םÁִלְפֵניÁׂשָ ןÁּגַ ּכֵ

Á.אן ּכָ Áַעד Á.ּה ִאּתָ Áל ּלֵ ְלִהְתּפַ Áת ְחּפֹׂשֶ ּתַ Áָכל ּבְ Áָׁלֹחש

Áסימן( Á'ינֹוִביץ ַרּבִ Áַנחּום Áיַח ׂשִ Áׁשּו"ת ּבְ Áַתב ּכָ Áְוֵכן

Áיִעים ַמּגִ Áדֹוִלים ּגְ Áם ּגַ ׁשֶ Áָהעֹוָלם Áְנַהג ּמִ ׁשֶ Á)מג

Áָהִראׁשֹון Áַסק ּפָ Áְוֵכן Á.ַתְחּפֹוׂשֹות ּבְ Áֶנֶסת ַהּכְ Áְלֵבית

Áַיְלקּוט Áִסְפרֹו ּבְ Áשליט"א Áיֹוֵסף Áַהגרי"צ Áְלִצּיֹון

ÁִמיÁ,ְלׁשֹונֹוÁְוֶזהÁ)כÁסעיףÁתרפהÁעמוד(ÁּפּוִריםÁיֹוֵסף

Áלֹו Áְוֵאין Áה ִפּלָ ּתְ Áְזַמן Áיַע ְוִהּגִ Áפּוִרים ּבְ Áׂש ִהְתַחּפֵ ׁשֶ

Á,ְרִגיִליםÁְבָגִדים תÁּבִ ְחּפֹׂשֶ רּותÁְלַהֲחִליףÁַהּתַ ֶאְפׁשָ

Áֵאינֹו ׁשֶ Áֹאֶפן ּבְ Á,ת ְחּפֹׂשֶ ּתַ ּבַ Áל ּלֵ ְלִהְתּפַ Áלֹו Áר ֻמּתָ

Áפּוִרים יםÁָנֲהגּוÁּבְ ןÁַרּבִ ּכֵ ִניםÁְוַכּדֹוֶמה,Áׁשֶ הÁַהּפָ ְמַכּסֶ

Áיֹום ּבְ Áדֹול ּגָ Áָאָדם Áְפֵני ּבִ ÁעֹוְמִדיםÁְוַאף Áׂש ְלִהְתַחּפֵ

Áהּוא Áכֹון ַהּנָ Áְוַכּדֹוֶמה Áְלֹדב Áׂש ְמֻחּפָ Áְוִאם Á,ֶזה

Áּוְבֵסֶפר Á.ָבָריו ּדְ Áאן ּכָ Áַעד Á.ת ְחּפֹׂשֶ ַהּתַ Áֶאת Áְלָהִסיר

Á,)מטÁהערהÁרלבÁעמוד( Áּפּוִרים Áֲהָרִרי Áֹקֶדׁש Áִמְקָרֵאי

Áּוֵביֵניֶהם Á,ִנים ַרּבָ Áה ּמָ ּכַ Áִעם Áֶזה Áִנּדֹון ּבְ Áן ּדָ ׁשֶ Áַתב ּכָ

Áּוְדָבִרים Áין ּדִ Áּוְלַאַחר Á,שליט"אÁאּוְלַמן Áַהגרא"י

ÁִאםÁת ַתְחּפֹׂשֶ לÁּבְ ּלֵ רÁְלִהְתּפַ ּתָ ּמֻ ֶהֱעָלהÁְלַמְסָקָנהÁׁשֶ

ÁִזְלזּולÁֵרם ּלֹאÁִיּגָ ָנִאים:ÁָהֶאָחדÁ-Áׁשֶ ֵניÁּתְ ִמיםÁׁשְ ְמַקּיְ

Áל ׁשֶ Áת ְחּפֹׂשֶ ּתַ Áגֹון ּכְ Áת ְחּפֹׂשֶ ַהּתַ Áל ׁשֶ ּבְ Áה ִפּלָ ּתְ ּבַ

ÁְלאֹותֹוÁַעת ַחÁַהּדַ ֵרםÁֶהּסֵ ּלֹאÁִיּגָ ִניÁ-Áׁשֶ ֵ ָחתּול.Áְוַהּשׁ

Á,ִלים ּלְ ְתּפַ ַהּמִ Áָאר ִלׁשְ Áלֹא Áְוֵכן Áׂש ְתַחּפֵ ַהּמִ Áָאָדם

ÁַעלÁָכה רÁְללֹאÁַמּסֵ לÁֶזהÁָהָיהÁְמֻדּבָ לÁָמקֹוםÁּכָ ּוִמּכָ

Á.ָבָריו אןÁּדְ ִנים.ÁַעדÁּכָ ַהּפָ

ÁאותÁיחÁסימןÁיÁחלק(Áִוי ֶבטÁַהּלֵ ׁשּו"תÁׁשֵ א	(אְוָרִאיִתיÁּבְ

Á,ַאל רÁׁשָ ָבָריו,Áֲאׁשֶ ֶזהÁְוֶזהÁּתֶֹרףÁּדְ ַאלÁּבָ ׁשְ ּנִ Áא(Áׁשֶ

Áפּוִרים ּבְ Áת ַתְחּפֹׂשֶ ּבְ Áנֹוֲהִגים Áה ַהְרּבֵ Áר ֲאׁשֶ Áִעְנָין ּבְ

Áאֹו Áְטַראֶמל ׁשְ Áִעם Áִליָטִאי Áגֹון ּכְ Áָגִדים ּבְ Áַהְחָלַפת

ÁאֹוÁִמְנָחהÁת ִפּלַ ֶזהÁּתְ לÁּבָ ּלֵ רÁְלִהְתּפַ ְלֵהֶפְךÁִאםÁֻמּתָ

ÁסימןÁאו"ח(ÁָערּוְךÁְלָחן ֻ ּשׁ יÁַהְמֹבָארÁּבַ ַמֲעִריב,ÁַעלÁּפִ

Áים עֹוֵמדÁִלְפֵניÁֲאָנׁשִ ֶדֶרְךÁׁשֶ ִריְךÁּכְ ּצָ צאÁסעיףÁה(,Áׁשֶ

Áְלּבּוׁש ַהּמַ Áִחיצֹוִנית Áֵאין Áי ְלַדְעּתִ Áה ִהּנֵ Á.ֲחׁשּוִבים

Á,ה ְתִפּלָ ּבִ Áהשי"ת Áִלְפֵני Áָעְמדֹו Áֹאֶפן Áא ֶאּלָ Áקֹוֵבַע

Áַיְחׁשֹב ֶרְךÁַהְמֹבָארÁ)או"חÁסימןÁצחÁסעיףÁא(,Áּדְ ַעלÁּדֶ

ÁָהעֹוָלםÁֶמֶלְךÁִלְפֵניÁְועֹוֵמדÁ,ֶנְגּדֹו ּכְ Áִכיָנה ִאּלּוÁׁשְ ּכְ

ÁְוהּואÁֲהָלָכהÁי לÁַעלÁּפִ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ְועֹודÁְועֹוד,ÁְוֵכיָוןÁׁשֶ

Áֵאין Áחֹוק ׂשְ Áׁשּום Áה עֹוׂשֶ Áְוֵאינֹו Á,ֲהָלָכה ּכַ Áה ְמֻכּסֶ

Á.ָבָריו ּדְ Áאן ּכָ ÁַעדÁ.עֹוֵמדÁֶגד ּבֶ Áֵאיֶזה ּבְ Áּה ִמּנַ Áַנְפָקא

Áסּוֵגי ּבְ Áְדָבָריו ּבִ Áֹבָאר ּמְ ׁשֶ Áן ְלַעּיֵ Áֵיׁש Áֲעַדִין Áְואּוָלם

Áִליָטִאי Áגֹון ּכְ Áיֹון ּזָ ּבִ Áׁשּום Áֶהם ּבָ Áֵאין ׁשֶ Áְחּפֹוׂשֹות ּתַ

Áָכה ּלֹאÁַיֲעֹמדÁּכָ ֲהַגםÁׁשֶ ְטַרייְמלÁּוְלֵהֶפְך,Áׁשֶ ִעםÁׁשְ

Áיבּות ֲחׁשִ Áֵאין Áְלִדידֹו Áי ּכִ Á,ֲחׁשּוִבים Áים ֲאָנׁשִ Áִלְפֵני

Áל ִמּכָ Á,ֲאֵחִרים Áְבָגִדים ּבִ Áְוָרִגיל Áֵאּלּו Áִלְבָגִדים

Á,ַעְצָמם ִלְכׁשֶ Áֲחׁשּוִבים Áָגִדים ּבְ Áֵהם Áֲהֵרי Áָמקֹום

Áעֹוֵמד ׁשֶ ּכְ Áַאְך Á.ל ֶהְבּדֵ Áֵאין Áהקב"ה Áי ּוְכַלּפֵ

Áֵליָצן ּכְ Á,ָלל ּכְ Áבֹוד ּכָ Áֶהם ּבָ Áֵאין ׁשֶ Áַתְחּפֹוׂשֹות ּבְ

Áה ּלָ ּגִ Áלֹא Á,ין יׁשִ ּבִ Áַמְרִעין Áָאר ּוׁשְ Áים ַחּיִ Áּוַבֲעֵלי

Áֵכן ּדְ Áּוְרֵאה Áׁשּור Á.ֶזה ּבָ Áְעּתֹו ּדַ Áִוי ַהּלֵ Áֶבט ׁשֵ Áָהַרב

ÁַהּפּוִריםÁְיֵמי Áֲעֵרי ֵסֶפרÁׁשַ ּבְ Áְדָבָריו ּבִ ÁְלָהִעירÁַתב ּכָ

Áַרק Áל ּלֵ ְלִהְתּפַ Áר ּתָ ּמֻ ׁשֶ Áִנְרֶאה ּדְ Á,)נז Áעמוד( Áְזֶנר ְטׁשֶ

Áִוי ַהּלֵ Áֶבט ׁשֵ Áָהַרב Áיר ִהְזּכִ ׁשֶ Áְחּפֹוׂשֹות ַהּתַ Áסּוג ּבְ

ÁְוֵליָצנּותÁה ׂשÁְלָדָברÁְמֻבּזֶ ְתַחּפֵ ְתׁשּוָבה,ÁַאְךÁַהּמִ ּבִ

Áִלְפֵני Áָכה ּכָ Áעֹוְמִדים Áֵאין ׁשֶ Áְך ּכָ Áל ּלֵ ְלִהְתּפַ Áָאסּור

ÁמגÁקובץ(Áל יתÁִהּלֵ ָבָריו.ÁּוְבֹקֶבץÁּבֵ אןÁּדְ ֶמֶלְך.ÁַעדÁּכָ

Áנר"וÁים ַחּיִ Áַכי ָמְרּדְ ÁָהַרבÁֵהִביאÁ)קזÁעמודÁבתגובות

Áל ׁשֶ Áת ַהְמֹפֶרׁשֶ Áְעּתֹו ּדַ Áֶאת Á,ִניִנים ּפְ Áְליֹון ּגִ Áעֹוֵרְך

Áפורים(ÁֵלִויÁית ֹקֶבץÁִמּבֵ סÁּבְ ָהַרבÁָואְזֶנרÁזצ"לÁְוֻהְדּפַ

Áת "לÁְלַתְחּפֹׂשֶ ׁשּוָבהÁַהּנַ ּתְ ָנתֹוÁּבַ ּוָ ֵאיןÁּכַ תשס"ו(,Áׁשֶ

ÁְוֵכןÁ.ָבָריו אןÁּדְ קֹוף.ÁַעדÁּכָ ׁשÁּכְ הּואÁִלְצחֹוקÁַמּמָ ׁשֶ

Áת ִסְפרֹוÁֻחּקַ ֶרץÁנר"וÁּבְ יÁַאְלָחָנןÁּפֶ אֹוןÁַרּבִ ַתבÁַהּגָ ּכָ

Áְלבּוׁש Áּוְבֻקְנְטֵרס Á.)קע Áעמוד Áפורים( Áַהּמֹוֲעִדים

ַווְרץÁַעלÁּפּוִריםÁ)אותÁקיא(. ַכיÁׁשְ ָמְרּדְ

Áי ַרּבִ Áאֹון ַהּגָ Áַעל Áנּו ַרּבֵ Áת ְמִחּצַ ּבִ Áֶפר ּסֵ ּבַ אְ	ָרִ		ִת	א

Áהכנה Áמו Áעמוד( Áזצ"ל Áַקִמיֶנְצִקי ÁַיֲעֹקבÁ

Áה ּמָ ּכַ Áאּו ּבָ Áפּוִרים ּבְ Áַעם ּפַ ׁשֶ Áֵהִביא ׁשֶ Á)לתפילה

Áית ּבֵ Áֶנֶסת ַהּכְ Áֵבית ּבְ Áִמְנָחה Áל ּלֵ ְלִהְתּפַ Áים ֲאָנׁשִ

Áֶאָחד Áִאיׁש Áְוָהָיה Á,ת ַתְחּפֹׂשֶ ּבְ Áים ׁשִ ְמֻלּבָ Áה ִפּלָ ּתְ
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ÁְוָאַמרÁִחּיּוְך ּבְ Áנּו יטÁָעָליוÁַרּבֵ מֹוÁּדֹב.Áִהּבִ ָלבּוׁשÁּכְ

Áַהּיֹום Á'ִהּכֹון' Áְקָצת Áָחֵסר Áה ַאּתָ ׁשֶ Áִלי Áִנְרֶאה Á:לֹו

Á.)ע"אÁיÁדףÁשבתÁעיין(

Á,ֶזה ּבָ Áר ִאּסָ Áָאְסרּו ׁשֶ Áֵמַרּבֹוֵתינּו Áֵיׁש Áְואּוָלם 	(א

Áתשע"ח(Áט ׁשָ ְליֹונֹותÁֹעֶמקÁַהּפְ ּגִ Áֹקֶבץ ּבְ ÁֵהִביאÁְוֵכן

Áזצ"לÁיב ֶאְלָיׁשִ Áַהגרי"ש Áְלַדַעת ּדִ Á)3ÁסעיףÁ4Áעמוד

Áמפיהו Áיבקשו( Áת ְחּפֹׂשֶ ּתַ Áִעם Áל ּלֵ ְלִהְתּפַ Áָאסּור

Áּוְלַדַעת Á,)ט Áסעיף Áא Áפרק Áח Áשער Áב Áחלק Áפורים

Áפורים Áההלכה Áבנתיבות( Áזצ"ל Áַקֶרִליץ Áַהגר"נ

Áָנכֹון Áָיכֹול Áְוִאם Áָראּוי Áֵאין Á)216 Áועמוד Á,205 Áעמוד

Áשליט"אÁַקְנֶיְבְסִקיÁַהגר"חÁַעת ׁש.ÁְוֵכןÁּדַ ְתַלּבֵ ּיִ ׁשֶ

Áל ּוִמּכָ Á.)שז Áעמוד Áאשיחה Á,ריד Áעמוד Áשי"ח Áעלי(

Áל ּלֵ ִיְתּפַ Áה ִפּלָ ּתְ Áְזַמן Áעֹוֵבר Áִאם ּדְ Áהֹוִסיף Áָמקֹום

Áאן ּכָ ÁַעדÁ.)קנחÁעמודÁהÁסעיףÁצאÁסימןÁעוזÁמאיר(Áְך ּכָ

Áיֹוֵסף Áַנת ִמׁשְ Áׁשּו"ת ּבְ Áֶלֱאֹסר Áַתב ּכָ Áְוֵכן Á Á.ָבָריו ּדְ

Áֵמִאיר Áָהַרב Áאֹון ְוַהּגָ Á,)שעט Áסימן Áחי"ד( Áְרַמן ִליּבֶ

Áח"ד( Áָמן ַאְרּגָ Áבֹות ַמְרּכְ Áׁשּו"ת ּבְ Áשליט"אÁהּו ֵאִלּיָ

Áן ַעּיֵ Á.ן ּכֵ Áים יֵמּהÁַעלÁָהעֹוׂשִ ַחּמִ Áִפיְך ּתְ ִאׁשְ Á)יז Áסימן

Áיִרים ַסּפִ Áֶפת ְמֻעּלֶ Áׁשּו"ת ּבְ Áַתב ּכָ Áְוֵכן Á.ָבָריו ּדְ Áם ׁשָ

ÁÁÁ.)יÁסימןÁח"א(Áג ַסּבַ

Áת ַתְחּפֹׂשֶ ִליםÁּבְ ּלְ ְתּפַ ַהּמִ לאָ	ָ	מּ	ר:Áׁשֶ אַ	ּמּ	ָרםאִמּ	ָ

Áְסֹמְך ּיִ ׁשֶ Áִמי Áַעל Áָלֶהם Áֵיׁש Á,ָכה ַמּסֵ ּבְ ÁאֹוÁ

Áּוְצחֹוק Áְלֵליָצנּות Áָבר ַהּדָ Áֵיָהֵפְך Áּלֹא ׁשֶ Áּוִבְלַבד

Áי י.Áּוְלַגּבֵ ַתְבּתִ יÁּכָ ְעּתִ ְרֶאהÁַלֲעִנּיּותÁּדַ ה.Áְוַהּנִ ִפּלָ ּתְ ּבַ

Á.ת ַתְחּפֹׂשֶ ּבְ Áל ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ Á Áׁשִֹפי ּבְ Áיר ְלַהּתִ Áֵיׁש Áָקָטן

ÁֵמָהַרבÁׁשּובֹות םÁֲאִניÁאֹוְדָךÁּתְ ׁשּו"תÁּגַ ַתבÁּבְ ְוֵכןÁּכָ

Áּוְבׁשּו"תÁ,)סוÁסימןÁאÁחלק(Áנר"וÁדֹון ִפירÁְמֹבָרְךÁּדָ ּכְ

Áי Áחלק( Áנר"וÁָואְזֶנר Áֶסַג"ל Áיֹוָחָנן Áי ְלַרּבִ Áִוי ַהּלֵ Áי ַחּיֵ

Áשליט"אÁֶנֶבְנַצלÁֲאִביְגדֹורÁְוָהַרבÁ.)הÁאותÁקבÁסימן

Áתמב Áעמוד( Áּפּוִרים Áמֹוֲעֶדיָה ּבְ Áַלִים ְירּוׁשָ Áִסְפרֹו ּבְ

Á.)רכבÁסימן

Áַעל Áַלֲעֹבר Áּלֹא ׁשֶ Áְלַהְזִהיר Áֵיׁש Áאֹוְרָחא 	א אְ	ַ	ּ	ַ

Áּוְכגֹון Áים ׂשִ ְתַחּפְ ּמִ ׁשֶ Áת ְחּפֹׂשֶ ּתַ ּבַ ÁִאּסּוִריםÁ

Áֹזאת Áָאְסרּו ּדְ Á,ּוְלֵהֶפְך Áה ָ ְלִאּשׁ Áֶבר ִמּגֶ Áׂש ְלִהְתַחּפֵ

Áחיו"ד Áח"ה( Áֹאֶמר Áיַע ַיּבִ Áׁשּו"ת ּבְ Áן ַעּיֵ Á,ַהּפֹוְסִקים

ÁסימןÁהÁחלק( Áַעת ּדָ Áה ְיַחּוֶ Áּוְבׁשּו"ת Á,)ג ÁאותÁיד Áסימן

Á,)כטÁהערהÁקצטÁעמוד(ÁּפּוִריםÁעֹוַבְדָיהÁּוַבֲחזֹון Á,)נ

ÁיֹוֵסףÁַהגר"דÁֵרּה ִקּצּורÁַמרÁּבְ ָבָריוÁּבְ ְוֵהִביאÁּתֶֹרףÁּדְ

Á,)והלאהÁרסזÁעמוד(ÁּפּוִריםÁַהּמֹוֲעִדיםÁתֹוַרת נר"וÁּבְ

Áְלָיִאיר Áַסְנַסן Áׁשּו"ת ּבְ Áֱאָמ"ן ַהּנֶ Áאֹון ַהּגָ Áַסק ּפָ Áְוֵכן

ÁÁ.)יבÁסימן(
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ָבט תשס"ו יוֹם ג ל שְׁ

ְּבִדיֵני ְסעּוַדת ּפּוִרים ּוִמְׁשֵּתה ַהַּיִין

ÁְנׁשֹוֵתיֶהםÁׁשּו ְחיּוÁֶלָעִתידÁָלֹבאÁִאםÁְיַקּדְ ּיִ ִתיםÁׁשֶ פּוִריםÁ/Áַהּמֵ רÁּבְ ּכֵ ּתַ ִאםÁֵיׁשÁִחּיּובÁְלִהׁשְ

Áין ָלאÁָיַדעÁּבֵ אּורÁַעדÁּדְ ְכרּותÁ/Áּבֵ ִ נּותÁַהּשׁ ֶזהÁ/Áּגְ ְכרּותֹוÁ–ÁֶרֶמזÁּבָ ׁשִ ֶהָעָרהÁ/ÁְוֵיָרֵדםÁּבְ -Áּבְ

Á/Áפּוִרים ְכרּותÁּבְ ִ תÁַהּשׁ פּוִריםÁ/Áְסֻגּלַ ְכרּותÁּבְ ִ עּורÁַהּשׁ ַכיÁ/Áׁשִ ָארּורÁָהָמןÁְלָברּוְךÁָמְרּדְ

Áּתֹות רּוÁ/ÁִאםÁָצִריְךÁִלׁשְ ּכְ ּתַ יםÁלֹאÁִיׁשְ ִהיאÁ/Áָנׁשִ לÁׁשֶ רÁִאםÁַיְפִסידÁִמְצָוהÁּכָ ּכֵ ּתַ לֹאÁִיׁשְ

Áַעְצמֹו Áְלַהְראֹות Áר ֶאְפׁשָ Á/ Áּפּוִרים Áְסעּוַדת ּבִ Áת ּפַ Áֲאִכיַלת Áִחּיּוב Áֵיׁש Áִאם Á/ Áַיִין Áְוָקא ּדַ

Áּכֹור ֵאינֹוÁׁשִ יÁׁשֶ ּכֹורÁַאףÁַעלÁּפִ ׁשִ ּכְ

ְׁשֵאָלה

Áין ּבֵ Áָיַדע Áָלא ּדְ Áַעד Áא פּוַרּיָ ּבְ Áסּוֵמי ִלּבְ Áִאיִניׁש Áב ַחּיָ Á,ֲחַז"ל Áָאְמרּו ּדְ Áְלַהאי Áָוֶאְתּבֹוֵנן Áי ָעַמְדּתִ

Á,ה ַהּזֶ Áעּור ִ ּשׁ ּבַ Áר ּכֵ ּתַ ְלִהׁשְ ÁָהָאָדםÁב ּוְמֻחּיָ Á,ְפׁשּוָטם ּכִ Áָבִרים ּדְ Áִאי Á,ַכי ָמְרּדְ ÁְלָברּוְךÁָהָמןÁָארּור

ֶעְזַרתÁצּוִריÁְוגֹוֲאִלי. יÁּבְ ְוֶזהÁַהִחּלִ

ְּתׁשּוָבה 

קּו ָהַאֲחרוִֹנים ִאי ְלַאַחר  פְּ י, ִהנֵּה ִהְסתַּ הּו ִמלֵּ ֲחֵטּה ְלַרב ֵזיָרא ֵניָמא בְּ ה ְושַׁ ָקם ַרבָּ ה דְּ ַמֲעשֶׂ ַאְיִריַנן בְּ ב דְּ ב.  ְוַאגַּ

ְלָמא לֹא  ַעל, אוֹ דִּ ִמיַתת ַהבַּ ה קוָֹנה ֶאת ַעְצָמּה בְּ ָהא ָהִאשָּׁ ּתוֹ דְּ ִאשְׁ יו בְּ ְקעּו ִקּדּושָׁ ה ְלַרב ֵזיָרא פָּ ֶהֱחָיה ַרבָּ שֶׁ

ית ֵיׁש ְלָבֵרר ַהִאם  קוָֹנה ֶאת ַעְצָמּה. ְוֵראשִׁ ָנן דְּ זוֹ ָאְמרּו ַרבָּ ִמיָתה כָּ ים ְוָלאו בְּ סוֹף סוֹף ָהא ָחַזר ְלַחיִּ ְקעּו דְּ פָּ

ֲעכוֹ, ְוַאֲחֵיּה  מִּ ׁשוֹן ְסִחיָטה, רוֶֹצה לוַֹמר שֶׁ ֲחֵטּה ִמלְּ שַׁ ֵפַרׁש דְּ ִאיִרי דְּ ׁש אוֹ לֹא, ְוָחִזיִתי ְלַהמְּ ֲחֵטּה ַממָּ ֱאֶמת שַׁ בֶּ

ְך  ל כָּ ָקהּו ַיִין כָּ ִהשְׁ א שֶׁ ׁש ֶאלָּ ָחטוֹ ַממָּ לֹא שְׁ "א )שם בח"א(, ְמבָֹאר דְּ ַהְרשָׁ ׁשוֹן ַהֲחִליֵמִני ְוַהֲחֵיִני. ּוַבמַּ הּוא ִמלְּ

ים  ַחת ַהְמָפְרשִׁ ַאְמתַּ י בְּ שִׂ ן ְנַתְנֵאל )שם סימן ח אות ג(. ּוְבַחפְּ ְרבַּ קָּ ַתב בַּ ָנה, ּוְכֵעין ֶזה כָּ יַע ִליֵדי ַסכָּ ִהגִּ ה ַעד שֶׁ ַהְרבֵּ

Á:ָרָבא Áָאַמר Á)ע"ב Áז Áדף( Áה ְמִגּלָ ּבִ Áִאיָתא Áה ִהּנֵ א	(א

Áָיַדע Áָלא ּדְ Áַעד Áא פּוַרּיָ ּבְ Áסּוֵמי ִלּבְ Áִאיִניׁש Áב Áַחּיָ

Áָהִרי"ףÁַסק ַכי.ÁְוֵכןÁּפָ יןÁָארּורÁָהָמןÁְלָברּוְךÁָמְרּדְ ּבֵ

Áה ְמִגּלָ הÁ)דףÁגÁע"בÁמדפיÁהרי"ף(,Áְוָהרֹא"ׁשÁּבִ ְמִגּלָ ּבִ

Áְלָחן ֻ ּוַבּשׁ Áּטּור ּבַ Áהּוא Áְוֵכן Á,)ח Áסימן Áראשון Áפרק(

ָערּוְךÁ)או"חÁסימןÁתרצהÁסעיףÁב(.

Á]ְלִמי רּוׁשַ ּיְ אְ	ָ	ְת	ּ	אַהּתֹוָספֹותÁ)שםÁד"הÁדלאÁידע(,Á]ּבַ

Áל ּכָ Áֲארּוִרים Á,ר ֶאְסּתֵ Áרּוָכה ּבְ Áֶזֶרׁש ÁֲארּוָרהÁ

Á.ְלׁשֹוָנם Áאן ּכָ Áַעד Áָרֵאל ִיׂשְ Áל ּכָ Áרּוִכים ּבְ Áִעים ָהְרׁשָ

Áַעד Áָרָבא Áָאַמר ּדְ Áָהא ּדְ Áָחִזיַנן Áַהּתֹוָספֹות Áְבֵרי ּוִמּדִ

Áָנא ּתָ Áַכי ָמְרּדְ Áְלָברּוְך Áָהָמן Áָארּור Áין ּבֵ Áָיַדע Áָלא ּדְ

Áד"הÁהרי"ףÁמדפיÁע"בÁגÁדף(Áָהַר"ןÁַתב ּכָ Áְוֵכן Á,ר ּיֵ ְוׁשַ

Á,ְלׁשֹונֹו Áְוֶזה Áָהַר"ן Áּומֹוִסיף Á,)לבסומי Áאיניש Áמחייב

Áָקם ּדְ Áא ֻעְבּדָ Áֵמַההּוא Áַז"ל Áֶאְפַרִים Áנּו ַרּבֵ Áְוָכַתב

Áֵחי ָמָרא,Áִאּדְ ּגְ ְדִאיָתאÁּבַ ֲחֵטּהÁְלַרבÁֵזיָראÁּכִ הÁְוׁשַ ַרּבָ

Áְלֶמֱעַבד Áֵמי ּדָ Áיר ּפִ ׁשַ Áְוָלאו Á,ָרָבא ּדְ Áֵמיְמָרא Áֵלּה

Áֶקט ַהּלֶ Áֵלי ּבֳ ּוְבׁשִ Áאֹור ַהּמָ Áַעל ּבַ Áֵהִביאּו Áְוֵכן Á.ָהִכי

ÁְוֵכןÁ,)תרצהÁסימןÁאו"ח(ÁיֹוֵסףÁית )סימןÁרא(,ÁּוָמָרןÁַהּבֵ

תÁָהריב"בÁב. ּטַ ׁשִ הּוָבאÁּבְ

סעודה ומשתה
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Áִחּיּוב Áֵאין ּדְ Áל" ַהּנַ Áים ַהְמָפְרׁשִ Áְבֵרי ִמּדִ Áָלן אְ	ָנְפָק	א

Á,ָיַדעÁָלא ָאַמרÁָרָבאÁַעדÁּדְ מֹוÁׁשֶ רÁּכְ ּכֵ ּתַ Áְלִהׁשְ

Áי" הÁְוַרבÁֵזיָרא.ÁָאְמָנםÁַרׁשִ ַרּבָ הÁּדְ ֲעׂשֶ ֵחיÁִמּמַ ִאּדְ ּדְ

Áי" ַרׁשִ Áֵפַרׁש ּדְ Á,ָהִכי Áֵלּה Áְסִביָרא Áָלא Áיטּות ְפׁשִ ּבִ

Áֵחי ִאּדְ ּדְ Áֵהִעיר Áְולֹא Á,ַיִין ּבְ Áר ּכֵ ּתַ ְלִהׁשְ Áסּוֵמי ְלִאּבְ

Á,ן ְלַקּמָ Áֵזיָרא Áְוַרב Áה ַרּבָ ּדְ Áה ֲעׂשֶ ִמּמַ Áָרָבא Áְבֵרי ּדִ

Áסּוֵמי ִלּבְ ּדְ Áָנא ִלׁשְ Áַרׁש ּפֵ Áְנַתְנֵאל Áן ְרּבַ ַהּקָ ּדְ Áְועֹוד

Áּוְדלֹא Á,ְמָחה ׂשִ ּבְ Áֵהא ּיְ ׁשֶ Áַעד Áֵלב Áְלֵהיִטיב Áרּוׁשֹו ּפֵ

Áְלִפי Áן ּכֵ Áַרׁש ּפֵ ֶ ּשׁ Áּוַמה Á.ר ּכֵ ּתַ ְלִהׁשְ Áַרׁש ּפֵ ׁשֶ Áי" ַרׁשִ ּכְ

ÁְוֵיׁשÁֶאְפַרִיםÁנּו תÁַרּבֵ ּטַ ׁשִ יטּותÁּכְ ְפׁשִ ִביָראÁֵלּהÁּבִ ּסְ ׁשֶ

Áה ֲעׂשֶ ִנְדֵחיתÁְרָאָיהÁזֹוÁִמּמַ ָמָצאנּוÁּדְ ָראÁּדְ ן.Áִאּבְ ְלַעּיֵ

א  ׁש, ֶאלָּ ֲחֵטּה ַממָּ ְוָקא שַׁ ָלאו דַּ ה )דף ז ע"ב(, דְּ ַהגָּהוָֹתיו ִלְמִגלָּ "ץ בְּ ַתב ָהַרב ַיְעבֵּ כָּ ה ֶזה ָמָצאִתי ְלַמה שֶּׁ ַעל ַמֲעשֶׂ

ָאְמרּו  ִעְנָין שֶׁ ֲאִחיַזת ֵעיַנִים כָּ ָחטוֹ בַּ ה זֹאת ְלַהֲעִציב ֶאת ָהרוִֹאים, ּושְׁ ֵמִחים ְמאֹד ָעשָׂ ָהיּו שְׂ ָהִעְנָין הּוא ְלִפי שֶׁ

ְייהּו ְוִאיַעְצבּו, ]ּוְכָבר  ר ַקמַּ מוְֹקֵרי ת' זּוז ְוַתבַּ ָסא דְּ י כָּ ְדֵחי טּוָבא ַאְיתֵּ ָקא בָּ ָנן דְּ ָחֵזי ְלַרבָּ ְבָרכוֹת )דף לא ע"א(, דְּ בִּ

ְיהוָֹיָדע )שם(,  ן  ַהבֶּ ַתב  כָּ ְלַמה שֶּׁ ְרֵאה  ָנא  ְוֶלְך  ִחית.  שְׁ ל תַּ ָהֵוי בַּ ן ָהא  ה כֵּ יַצד ָעשָׂ ים )שם(, כֵּ ַהְמָפְרשִׁ ִהְקׁשּו 

ֱאֶמת  ָחטוֹ בֶּ שְּׁ ם[, ְוָהיּו ְסבּוִרים ָהרוִֹאים שֶׁ ר ָלרוִֹאין ַעיֵּן שָׁ ֵבר ְוֵאין ִנכָּ ָהְיָתה ַהּכוֹס ְסדּוָקה ְועוֶֹמֶדת ְלִהשָּׁ שֶׁ

ִלּבוֹ  ת  מֵּ ְוִכְמַעט שֶׁ ף,  ְוִנְתַעלֵּ ֵעל ֵמֶהם  ִנְתפַּ ֵזיָרא ַעְצמוֹ  ְוַרב  ֵמֵחי ֵלב,  ל שְׂ בּו כָּ ְוִהְתַעצְּ ֲעֵליֶהם ֲחָרָדה  ְוָנְפָלה 

יָּׁשּוב ִלְבִריאּותוֹ,  ׁש ָעָליו ַרֲחִמים ְלַהֲחיוֹתוֹ שֶׁ ִעְנַין "ַויָָּפג ִלּבוֹ" )בראשית מה, כו(, ְוָלֵכן ָהָיה ָצִריְך ְלַבקֵּ ִקְרּבוֹ כְּ בְּ

ְוָנא  גַּ ּוִבְכַהאי  )דף קנו ע"א(,  ת  בָּ שַׁ בְּ ְדִאיָתא  כִּ ים  ַמְאדִּ בְּ ּנוַֹלד  י שֶׁ פִּ ַעל  ַאף  ם,  דָּ ַפְך  לֹא שָׁ ה  ַרבָּ דְּ אי  ַודַּ בְּ ֲאָבל 

ַתֲהלּוַכת  בְּ ְיהוֵֹסף  ֵזֶכר  ׁשּו"ת  בְּ ְוַעיֵּן עוֹד  אן.  ַעד כָּ ָהֵוי,  ִמי  ּוְפָרָתא  ם  ָאטּו דָּ )דף סז ע"ב(,  ַסְנֶהְדִרין  בְּ ָאְמִריַנן 

ְלׁשוֹן  רּו ֲחָכִמים בִּ בְּ דִּ דוֹת שֶׁ ַמֲאַמר ָהַאגָּ "ם בְּ ן ָהַרְמבָּ נּו ַאְבָרָהם בֶּ רוֹת ַרבֵּ ם ִאגְּ שֵׁ ֵהִביא בְּ דוֹת )דף ג ע"ד(, שֶׁ ָהַאגָּ

ֱהִביאוֹ  ף, ְוהּוא ְלׁשוֹן ְמִליָצה שֶׁ ְוִנְתַעלֵּ ָהָיה ָקרוֹב ְלִמיָתה  הּו ַעד שֶׁ ִהכָּ א שֶׁ ֲחֵטּה ֶאלָּ ְוָקא שַׁ ֲהַבאי..., ְוָלאו דַּ

יֶֶּכת  ל ַאֲחרוִֹנים ֵאּלּו לֹא שַׁ ְלִפי כָּ ָלן דִּ ְוָנְפָקא  אן.  ֶרְך ֵנס, ַעד כָּ ָאהּו דֶּ ְוִרפְּ ָעָליו  ל  לֵּ ִהְתפַּ ן ַעד שֶׁ ְלחוֶֹלה ְמֻסכָּ

ְסָתָמא. ְמקוָֹמּה עוֶֹמֶדת בִּ ל ָמקוֹם ַהֲחִקיָרה בִּ ֲחִקיָרה זוֹ ָאַרב ֵזיָרא ּוִמכָּ

ִאי  ַוֲאִפּלּו  ָבר,  ְלָכל דָּ ַאְלָמָנה  ֶבת כְּ ֶנְחשֶׁ ַעת ִמיָתתוֹ  שְׁ ָהא בִּ נָּה ׁשּוב, דְּ שֶׁ ְלַקדְּ ִיְצָטֵרְך  יר  פִּ שַׁ ִנְרֶאה דְּ ּוְלִדיָנא 

יֵּם  קִּ יר ִנְרֶאה שֶׁ פִּ שַׁ א דְּ ָעַבר ִאּסּור, ֶאלָּ ֵרר שֶׁ ִמְתבָּ ְחֶיה ָלא ָאְמִריַנן דְּ יִּ ְכשֶׁ לִּ ְלַבד שֶׁ לֹא זוֹ בִּ ָמּה ָאִחיו ִנְרֶאה דְּ ְיַיבְּ

ֶזה  ָהא ֵמִתים ֲעִתיִדין ִלְחיוֹת ְוַהּכוֵֹפר בָּ ים, ְועוֹד דְּ יְַּחזֹר ְלַחיִּ ִמיד ֵניחּוׁש שֶׁ ִאם לֹא ֵכן תָּ ַדע דְּ ִמְצַות ִיּבּום, תֵּ

ָנא  ֵטל ִמְצַות ִיּבּום ּוַמאי שְׁ בָּ ן תִּ ַסְנֶהְדִרין )דף צ ע"א(, ְוִאם כֵּ ַמְתִניִתין דְּ ְדִאיָתא בְּ א כִּ ֵאין לוֹ ֵחֶלק ָלעוָֹלם ַהבָּ

ה )דף ז ע"ב(, ְודו"ק.  ְמִגלָּ ָרֵאל בִּ ֶפר ְמאוֹר ִישְׂ עּוִרים )ח"ב סימן זך(, ּוַבסֵּ ֶפר קֶֹבץ שִׁ סֵּ ה ְזַמן ֵמת, ְוַעיֵּן עוֹד בַּ ְלַכמָּ

י ֲעִקיָבא יוֵֹסף )חאו"ח  ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ְלמהר"א ָלִניָאדוֹ )חאה"ע סימן א(, ּוְבׁשּו"ת ַרבִּ ׁשּו"ת דֶּ ֶזה בְּ ְוַעיֵּן עוֹד בָּ

ז )כרך ג חאה"ע סימן ט(, ּוְבׁשּו"ת  אָיה )ח"א חאה"ע סימן י(, ּוְבׁשּו"ת ֲעֶטֶרת פָּ סימן רלא(, ּוְבׁשּו"ת ַנֲחַלת ֶעְזָרא ַהדָּ

ת ְיהּוָדה )ח"ד סימן יג(. ְרכַּ בִּ

Áבח"ב( Áּכֹול ָהֶאׁשְ Áַתב ּכָ ׁשֶ Áּוְכמֹו Á,ֵזיָרא Áְוַרב Áה ַרּבָ ּדְ

Áה ַרּבָ ַאּדְ מהלכותÁפוריםÁסימןÁחÁעמ'Áזך(,ÁְוִליÁִנְרֶאהÁּדְ

Áִאי ְדָאַמרÁָרָבא,Áּדְ סּוֵמיÁּכִ ִריְךÁִלּבְ ּצָ אןÁְרָאָיהÁׁשֶ ִמּכָ

ÁְוָלאÁָתא ַנֲעִבידÁְסֻעּדְ ÁְלֵמיַמרÁֵלּהÁֲהָוהÁָהָכאÁָלאו

Áָחָדׁש Áִרי ַהּפְ Áַתב ּכָ Áְוֵכן Á.ְלׁשֹונֹו Áאן ּכָ Áַעד Á,ם ִנְבׂשַ

Áטּות ּוְבַפׁשְ Á,ֶאְפַרִים Áנּו ַרּבֵ Áּוְרָאַית Áְסָבַרת Áִלְדחֹות

Áְלָחן ֻ ְוַהּשׁ Áְוַהּטּור Áְוָהִרי"ף Áָהרֹא"ׁש Áַאף ּדְ Áִנְרֶאה

Áְלהּו Áְסִביָרא Áָלא Á,ָמָרא ַהּגְ Áְלׁשֹון ּכִ Áְסקּו ּפָ ׁשֶ Áָערּוְך

Áֵסֶפר ןÁּבְ ּכֹול.Áְוַעּיֵ ַדַעתÁָהֶאׁשְ אÁּכְ נּוÁֶאְפַרִים,Áֶאּלָ ַרּבֵ ּכְ

Áַהגר"ע Áְלִצּיֹון Áָהִראׁשֹון Áָרן ִמּמָ Áעֹוַבְדָיה Áֲחזֹון

Áיֹום Áְמַחת ׂשִ Áִמְצַות Áִדיֵני ּבְ Á)זצ"ל( Áשליט"אÁיֹוֵסף
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Áן" ַתקÁָהַרְמּבָ ׁשָ ֵאיןÁלֹוַמרÁִמּדְ ַהּפּוִריםÁ)עמ'Áקעו(,Áּדְ

ÁאֹוֵדיÁאֹודּוֵייÁֶאְפַרִים Áנּו ַרּבֵ Áם ׁשֵ ּבְ Áאֹור ַהּמָ Áְלַבַעל

ÁְלַדַעתÁים "ןÁַמְסּכִ איÁָהַרְמּבָ ְבַוּדַ ּדִ ÁֵליָתאÁָהאÁ,ֵלּה

Áיהּוָדה ַתבÁַהּנֹוָדעÁּבִ ּכָ ֶ הÁּשׁ ָהִרי"ף,ÁֵצאÁּוְלַמדÁִמּמַ

Áֵהִביא ׁשֶ Á)שרצהÁומה Áבד"ה ÁמחÁסימן Áחאו"ח( Áְנָיָנא ּתִ

Áן" ָהַרְמּבָ Áִאם ׁשֶ Áֹוֵאל ַהּשׁ Áָהרה"ג Áַתב ּכָ ֶ ּשׁ Áַמה

Áהֹוָדָאה Áזֹו ּכָ Áִתיָקה ׁשְ Á,ֶזה ּבָ Áאֹור ַהּמָ Áְלַבַעל Áַתק ׁשָ

Áַמה Áּתֹוָרתֹו Áבֹוד ּכְ Áָרָאה Áְולֹא Áָעָליו Áְוָכַתב Á.ִהיא

Á,ְלָחמֹות ַהּמִ Áְלֵסֶפר Áָמתֹו ַהְקּדָ ּבְ Áן" ָהַרְמּבָ Áַתב ּכָ ֶ ּשׁ

Áַעל Áָהָרָז"ה Áְבֵרי ּדִ Áרֹב Áֱהיֹות Áּוַבֲעבּור Áְלׁשֹונֹו Áְוֶזה

Áָכל ּבְ Áָבָריו ּדְ Áַעל Áיבֹוִתיו ֲהׁשִ Á,ה ַהּזֶ Áִעְנָין ּבָ Áֶרְך ּדֶ

Áים ָנׁשִ Áֵסֶדר ּבְ Áאֹור ַהּמָ Áְפרֹו ִמּסִ Áָנכֹון Áֵאינֹו ֶ ּשׁ Áַמה

Áי ִנְמַנְעּתִ Áְוָלֵכן Áי ִנַחְמּתִ Áׁשּוִבי Áַאֲחֵרי Áַאְך Á,ּוְנִזיִקין

ÁַעלÁיב ָהׁשִ הּואÁֵסֶדרÁמֹוֵעדÁִמּלְ הÁׁשֶ ֶדרÁַהּזֶ ָכלÁַהּסֵ ּבְ

Áלֹוַמר Áרֹוֶצה Á,ף ְרּדָ ַהּנִ Áֶאת Áׁש ְלַבּקֵ Áזּוָלִתי Á,ָבָריו ּדְ

Áַעד Áַז"ל Áָהִרי"ף Áדֹול ַהּגָ Áנּו ַרּבֵ Áְבֵרי ּדִ Áֶאת Áְלָתֵרץ

Áְולֹא Áהֹוָדָאה Áלֹא Áִתיָקתֹו ׁשְ ּבִ Áֵאין ׁשֶ Áִנְמָצא Á.אן ּכָ

Áן ַאְתִרין,Áְוַעּיֵ ּהÁְואֹוֵקיÁּבְ ָמהÁַעלÁֶזה,ÁְודּוןÁִמּנֵ ַהְסּכָ

Áע"אÁקיאÁדף(ÁָהִעּטּורÁֵסֶפרÁַעלÁִביר ֶפַתחÁַהּדְ עֹודÁּבְ

אותÁפב(.

ÁמהלכותÁÁבפ"ב(ÁַהֲחָזָקהÁָידֹו ּבְ Áם" הÁָהַרְמּבָ א	(אְוִהּנֵ

Áיַצד ּכֵ Áְלׁשֹונֹו Áְוֶזה Áַתב ּכָ Á,)ט"ו Áהלכה ÁמגילהÁ

Áַיִין Áה ּתֶ ְוִיׁשְ Áר ׂשָ ּבָ Áּיֹאַכל ׁשֶ Á,זֹו Áְסעּוָדה Áחֹוַבת

Áיד ּגִ ּמַ ּבַ Áְוָכַתב Á.ְכרּותֹו ׁשִ ּבְ Áְוֵיָרֵדם Áר ּכֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ Áַעד

Á,)ע"בÁזÁדף(Áה ְמִגּלָ ּבִ ÁָטהֹורÁְמקֹורֹו ּדְ Á,)שם(Áֶנה ִמׁשְ

Áא פּוַרּיָ סּוֵמיÁּבְ בÁִאיִניׁשÁִלּבְ ָאַמרÁַחּיָ ִדְבֵריÁָרָבאÁּדְ ּבְ

Áָלא Áיר ּפִ ׁשַ Áן ׁשֵ ּיָ ׁשֶ ּכְ Áן ּכֵ Áְוִאם Á,'ְוכּו Áָיַדע Áָלא ּדְ Áַעד

Áַתב ּכָ Áְוֵכן Á,ַכי ָמְרּדְ Áְלָברּוְך Áָהָמן Áָארּור Áין ּבֵ Áָיַדע

Á,ַמֲהִרי"בÁם ׁשֵ הÁ)סימןÁתרצהÁאותÁא(,Áּבְ ְרֵכיÁֹמשֶׁ ּדַ ּבַ

םÁַמֲהִרי"ל. ׁשֵ ּהÁ)תרצהÁסעיףÁב(,Áּבְ ַהּגָ ַתבÁּבַ ְוֵכןÁּכָ

Áַעל Áֵהִעיר ּדְ Á)ב Áס"ק( Áַמְימֹוִנּיֹות Áהֹות ַהּגָ ּבְ ןא אְ	ַעּ	ֵ

Á)תקסד Áבסו"ס( Áה" ָהַרֲאִבּיָ ּדְ Áם" ָהַרְמּבָ Áְבֵרי Áּדִ

Áב ְלַעּכֵ Áְולֹא Áָעְלָמא ּבְ Áְלִמְצָוה Áָהֵני Áָכל ּדְ Á,ַתב ּכָ

Áסימן Áסוף( Áַמֲהִרי"ל Áׁשּו"ת ּבְ Áְוָכַתב Á.אן ּכָ Áַעד

Áאי ַוּדַ Áסּוֵמי ִלּבְ Áָאָדם Áב ַחּיָ Áָרָבא Áָאַמר ּדְ Áָהא ּדְ Á,)נו

Áָאָדם Áב ֵמַחּיָ Áָנא ִלׁשְ Áַמע ַמׁשְ Áָהִכי Á,ָעְלָמא ּבְ Áִמְצָוה

Á,ְוָנא יָנּהÁִלְכַהאיÁּגַ ְךÁּדִ כו',ÁְולֹאÁָקָאַמרÁְסעּוָדהÁּכָ

Áה ּתֶ אÁִמׁשְ ִתיב,Áְוִאּכָ ה"Á)אסתרÁט,Áח(Áּכְ ּתֶ "יֵמיÁִמׁשְ ּדִ

Áסימן(ÁַהּטּורÁַעלÁח" ְכרּות.ÁְוֵכןÁֱהִביאֹוÁַהּבַ לֹאÁׁשִ ּבְ

תרצהÁסוס"קÁב(.

Áִאם ּדְ Áָכַתב ּדְ Á,)מד Áסימן( Áֹקֶדׁש Áִמְקָרֵאי אּ	ְ	ֵסֶפרא

Áלֹא Áְכרּות ׁשִ Áִמּתֹוְך Áְולֹא Áֵמַעְצמֹו Áם Áִנְרּדַ

Áְכרּות םÁִמּתֹוְךÁׁשִ ִנְרּדַ אÁֵהיָכאÁּדְ ָיָצאÁְיֵדיÁחֹוָבה,Áֶאּלָ

Áם" ָהַרְמּבָ Áְבֵרי ּדִ Áֵהם Áֵהם Áְתּבֹוֵנן ְוַלּמִ Á.אן ּכָ Áַעד

Áאֹון ְיָקא,ÁּוָפׁשּוטÁ.Áְוַהּגָ ְכרּותֹוÁּדַ ׁשִ ַתבÁְוֵיָרֵדםÁּבְ ּכָ ׁשֶ

Áִריְך ּצָ ְךÁׁשֶ ֱאָמ"ןÁשליט"אÁֵהִביאÁֶרֶמזÁָיֶפהÁַעלÁּכָ ַהּנֶ

ÁֲעֵליÁֹזאתÁְוָכַתבÁ,ְכרּותֹו תֹוÁִמּתֹוְךÁׁשִ ִליׁשֹןÁַעלÁִמּטָ

Á,)קכא Á'עמ( Áְלָיִאיר Áַסְנַסן Áֶהָחׁשּוב Áִסְפרֹו ּבְ Áֵסֶפר

ÁְמָבֶאֶרתÁ,)ע"בÁכגÁדף(ÁְמִציָעאÁָבא ָמָראÁּבָ הÁַהּגְ ִהּנֵ ּדְ

Áְיהּו ִמּלַ ּבְ Áי ּנֵ ְמׁשַ ּדִ Áָנן ַרּבָ Áֲעִביֵדי Áי ִמּלֵ Áָלת ּתְ Áְבָהֵני ּדִ

Áי" ַרׁשִ Áּוֵפַרׁש Á.יָזא ּפִ ּוְבאּוׁשְ Á,פּוְרָיא ּבְ Á,א ְכּתָ ַמּסֶ ּבְ

Áא פּוַרּיָ סּוֵמיÁּבְ ה.ÁּוָבֶזהÁֵיׁשÁִלְרֹמזÁִלּבְ פּוְרָיא:Áִמּטָ ּבְ

Áה ְכרּותֹו,ÁְוָכֶרֶמזÁַהּזֶ ׁשִ תֹוÁְוֵיָרֵדםÁּבְ ןÁַעלÁִמּטָ יׁשַ ּיִ ׁשֶ

Áְלֵמי ֵסֶפרÁׁשַ ןÁּבְ םÁּכֵ הּוָבאÁּגַ ָמָצאִתיÁְלַאַחרÁְזַמןÁׁשֶ

ÁִאיִניׁשÁב ִדיןÁַחּיָ ּתֹוָדהÁּפּוִריםÁ)סימןÁלאÁעמ'Áשך(,Áּבְ

א. פּוַרּיָ סּוֵמיÁּבְ ִלּבְ

Áִחיָרה ֵביתÁַהּבְ ַתבÁּבְ ּכָ ֶ ַמהÁּשׁ ִאיִריÁּבְ א	(אְוָחִזיִתיÁְלַהּמְ

Áְוֶזה Áָרָבא Áְבֵרי ּדִ Áַעל Áַתב ּכָ ׁשֶ Á)שם( Áה ְמִגּלָ Áּבִ

Áֶזה Áיֹום ּבְ Áְמָחה ׂשִ ּבְ Áְלַהְרּבֹות Áָאָדם Áב ַחּיָ Á,ְלׁשֹונֹו

Á,ָבר ּדָ Áׁשּום Áֶיְחַסר Áּלֹא ׁשֶ Áַעד Áה ִתּיָ ּוׁשְ Áּוַבֲאִכיָלה

ÁּוְלַהְפִחיתÁר ּכֵ ּתַ יםÁְלִהׁשְ לÁָמקֹוםÁֵאיןÁָאנּוÁְמֻצּוִ ּוִמּכָ

Áַעל Áינּו ִנְצַטּוִ Áּלֹא ׁשֶ Á,ְמָחה ַהּשִׂ Áִמּתֹוְך Áַעְצֵמנּו

Áְמָחה ׂשִ אÁּבְ טּות,Áֶאּלָ לÁׁשְ לÁהֹוְללּותÁְוׁשֶ ְמָחהÁׁשֶ ׂשִ

ÁְוהֹוָדָאהÁ'הÁְלַאֲהַבתÁִמּתֹוָכּהÁיַע ּגִ ּנַ ׁשֶ Áֲענּוג ּתַ Áל ׁשֶ

Áַעד Áאן ּכָ Áָאַמר ֶ ּשׁ Áּוַמה Á.ָלנּו Áה ָעׂשָ ׁשֶ Áים ּסִ ַהּנִ Áַעל

Áָבר ּכְ Á,ַכי ָמְרּדְ Áְלָברּוְך Áָהָמן Áָארּור Áין ּבֵ Áָיַדע Áָלא ּדְ
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ÁָקםÁַאֲחָריוÁיר ִהְזּכִ ֶ הÁּשׁ ּמַ ּמִ אֹוִניםÁׁשֶ ְרׁשּוÁְקָצתÁּגְ ּפֵ

Á,ָבִרים לÁאֹוָתםÁּדְ ֲחֵטּהÁְלַרבÁֵזיָראÁִנְדחּוÁּכָ הÁְוׁשַ ַרּבָ

Áָארּור Áין ּבֵ Áָאְמרּו ׁשֶ Áֶזה Á,ִמיָהא Áאּור ּבֵ Áּוְלִעְנַין

Áֲעָרב ַהּמַ Áַתְלמּוד ּבְ Áָאְמרּו ֶ ּשׁ Áה ִמּמַ ÁהּואÁ'ְוכּו Áָהָמן

Áה ְמִגּלָ Áִמְקָרא Áַאַחר Áלֹוַמר Áִריְך ּצָ ׁשֶ Á]ְלִמי ]ְירּוׁשַ

ÁֲארּוָרהÁר רּוָכהÁֶאְסּתֵ ַכי,Áּבְ רּוְךÁָמְרּדְ ָארּורÁָהָמןÁּבָ

Á,ְלטֹוב Áָזכּור Áַחְרבֹוָנא Áלֹוַמר Áִריְך ּצָ ׁשֶ Áְוֵכן Á,ֶזֶרׁש

ÁַמהÁֵברּור ּלֹאÁֵיַדעÁּבְ םÁַעדÁׁשֶ ֵ ׂשּ בÁְלִהְתּבַ ַחּיָ ְוָאַמרÁׁשֶ

Áַאְרנּו ּבֵ מֹוÁׁשֶ נּוÁּכְ ָברÁִנְדֵחיתÁְלַדְעּתֵ ּכְ אÁׁשֶ ּיֹאַמרÁֶאּלָ

ָבָריו. אןÁּדְ ְוכּו'ÁַעדÁּכָ

Áַתב ּכָ ֶ ּשׁ Áְלַמה Áְוֶאְרֶאה Áיֹוֵסף Áיָתה ּבֵ Áְוָאבֹוא א	(א

Áבהלכות(Áים םÁָהָאְרחֹותÁַחּיִ ׁשֵ יתÁיֹוֵסףÁּבְ ÁָמָרןÁַהּבֵ

Áסּוֵמי ִלּבְ ÁִאיִניׁשÁב ַחּיָ ÁְלׁשֹונֹוÁְוֶזה Á,)לחÁסימןÁפורים

Áמּור ּגָ Áִאּסּור Áְכרּות ִ ַהּשׁ ׁשֶ Áר ּכֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ Áלֹא Á,א פּוַרּיָ ּבְ

Áְלִגּלּוי Áּגֹוֵרם Áהּוא ׁשֶ Áִמּזֹו Áדֹוָלה ּגְ Áֲעֵבָרה Áְלָך Áְוֵאין

Á,זּוָלָתן Áֲעֵברֹות Áה ְוַכּמָ Á,ִמים ּדָ Áִפיכּות ּוׁשְ Áֲעָריֹות

Áאן ּכָ Áַעד Á,ְמַעט Áּמּודֹו ִמּלִ Áיֹוֵתר Áה ּתֶ ׁשְ ּיִ ׁשֶ Áַאְך

Áז Áדף Áמגילה( Áאֹורֹות ַהּמְ Áַעל ּבַ Áַתב ּכָ Áְוֵכן Á.ְלׁשֹונֹו

Áָהַרָמ"א ָבָריוÁּבְ ַתבÁַהּכֹלÁּבֹו,ÁְוהּוְבאּוÁּדְ ע"ב(,ÁְוֵכןÁּכָ

ÁכטÁדף(Áְבָרכֹות ָאְמרּוÁֲחַז"לÁּבִ ֶ ּה,ÁְוָידּוַעÁַמהÁּשׁ ַהּגָ ּבַ

ÁּוֵפַרׁשÁ,ְרֵוי הּוÁְלַרבÁְיהּוָדהÁָלאÁּתִ ָאַמרÁֵאִלּיָ ע"ב(,Áּדְ

Áַתב ּכָ Áְוֵכן Á,ֱחָטא ּתֶ ÁְולֹאÁ,ַיִין ּבְ Áר ּכֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ÁלֹאÁי" ַרׁשִ

ÁּוְבֵסֶפרÁ.ּבֹוÁְוַהּכֹלÁ,)שם(Áה ְמִגּלָ אֹורֹותÁּבִ ַעלÁַהּמְ ּבַ

Áרּוְך ּבָ Áֵמָהַרב Áָערּוְך Áְלָחן ֻ ַהּשׁ Áַעל Áהּו ֵאִלּיָ Áת ְרּכַ ּבִ

Áָאְמרּו ֶ ּשׁ Áְלַמה Áֵהִביא Á,)ב Áס"ק Áתרצה Áסימן( Áַרקֹוֶבר

Áהקב"ה Áה לֹשָׁ ׁשְ Á,)ע"ב Áקיג Áדף( Áְפָסִחים ּבִ Áֲחַז"ל

Áדף( Áּוְביֹוָמא Á.ר ּכֵ ּתַ ִמׁשְ Áֵאינֹו ׁשֶ Áּוִמי Á,...אֹוֲהָבן

Áּכֹוס ּבַ Áן ִיּתֵ Áי "ּכִ Áסּוק ְלַהּפָ Áְרׁשּו ּדָ Á)ע"א Áעה Áע"ב Áעד

Áי ִרים"Á)משליÁכג,Áלא(,ÁַרבÁַאּמִ ֵמיׁשָ ְךÁּבְ ֵעינֹוÁִיְתַהּלֵ

ÁּוֵפַרׁשÁ,ּכֹוס לÁַהּנֹוֵתןÁֵעינֹוÁּבַ י,ÁַחדÁָאַמרÁּכָ ְוַרבÁַאּסִ

Áּדֹומֹות Áן ּלָ ּכֻ Áָהֲעָריֹות Áל ּכָ Áְכרּות ׁשִ Áאֹוֵהב Áי" ַרׁשִ

Áּכֹוס לÁַהּנֹוֵתןÁֵעינֹוÁּבַ ִמיׁשֹור,ÁְוַחדÁָאַמרÁּכָ ָעָליוÁּכְ

Áּוֵפַרׁש Á,ִמיׁשֹור ּכְ Áָעָליו Áּדֹוֶמה Áּלֹו ּכֻ Áָהעֹוָלם Áל ּכָ

אן. ר,ÁַעדÁּכָ "יÁָממֹוןÁֲאֵחִריםÁּדֹוֶמהÁלֹוÁֶהּתֵ ַרׁשִ

Áָהָכא Áְך ּיָ ַ ּשׁ Áַמה ּדְ Áָבָריו ּדְ Áַעל Áן ְלַעּיֵ Áֵיׁש אְ	ָ	ְמָנםא

Áָלָמא ִבׁשְ יֹוָמא,Áּדְ יÁְלַהאיÁֵמיְמָראÁּדְ Áְלַמְיּתֵ

Áאֹוֵהב Áהקב"ה ּדְ Á,ִניָחא Áִבְפָסִחים ּדְ Áיְמָרא ַאּמֵ

Á,יֹוָמא ּדְ Áֵמיְמָרא Áַהאי Áַאְך Á,ר ּכֵ ּתַ ִמׁשְ Áֵאינֹו ׁשֶ Áְלִמי

Áְך ּיָ ַ ּשׁ Áּוַמה Á,ְכרּות ׁשִ Áאֹוֵהב Áי" ַרׁשִ Áַרׁש ּפֵ Áָבר ּכְ Áָהא

Áהּוא Áַמְרֶאה Áְוִכי Á,פּוִרים ּבְ Áרּות ּכְ ּתַ ִהׁשְ Áי ּבֵ ּגַ Áָהָכא

Áְלָפֵרׁש Áר ֶאְפׁשָ Áְוָאְמָנם Á.ְכרּות ִ ַהּשׁ Áאֹוֵהב ׁשֶ Áֶזה ּבָ

Áל ְלּגֵ ִיְתּגַ Áא ּמָ ׁשֶ Áׁש ֲחׁשָ Áֵיׁש ּדְ Áִהיא Áָנתֹו ַכּוָ ּדְ Áֹדַחק ּבְ

ÁָהָאָדםÁֶאתÁּוַמְרִחיִקיןÁ,ְכרּות ִ הÁְויֹאַהבÁֶאתÁַהּשׁ ִמּזֶ

Áְוָלא Áְסחֹור Áְסחֹור Áְלָנִזיר Áְוָאְמִריַנן Á,ָהֲעֵבָרה Áִמן

ְקַרבÁְלַכְרָמא. ּתִ

Áָיַדע Áָלא ּדְ Áַעד Áָאַמר ּדְ Áָרָבא Áְבֵרי ּדִ Áּוַבֲהָבַנת א	(א

Áָר"א ַהּגְ Áה ִהּנֵ ּדְ Á,ֶזה ּבָ Áים ַהְמָפְרׁשִ Áָעְמדּו Áָבר Áּכְ

Áָיַדע Áָלא ּדְ Áַעד ּדְ Áֵאר ּבֵ Á)תרצה Áסימן( Áֵבאּוָריו ּבְ

Áָהָמן Áֶלת ַמּפֶ Áל ׁשֶ Áס ַהּנֵ Áִאם Á,דֹול ּגָ Áיֹוֵתר Áֵנס Áֵאיֶזה

Áי ּתֵ ׁשְ Áין ּבֵ Áָנה ּתְ ּנִ ׁשֶ Áְנָקָמה Áדֹוָלה ּגְ ׁשֶ Áָהֲעָמֵלִקי

Áס ַהּנֵ Áאֹו Á,)ע"א Áלג Áדף( Áְבָרכֹות ּבִ Áְדִאיָתא ּכִ Áמֹות ׁשֵ

Áלֹא Áה ַהְרּבֵ Áתּוי ׁשָ Áהּוא ׁשֶ ּכְ ׁשֶ Á,ַכי ָמְרּדְ Áת ֻדּלַ ּגְ Áל ׁשֶ

Áָהָמן Áָארּור Áִאם Áיֹוֵתר Áָחׁשּוב Áֶמה Áְלַהְבִחין Áֵיַדע

Áֵיׁש ּדְ Áֵהִביא Áַהּגֹוָלה Áֵאר ְוַהּבְ Á.ַכי ָמְרּדְ Áרּוְך ּבָ Áאֹו

Áעֹוִלים Áַכי ָמְרּדְ Áּוָברּוְך Áָהָמן Áָארּור ׁשֶ Áים ְמָפְרׁשִ

Áָנא ּבְ ֻחׁשְ ֵדיןÁּכְ ָנאÁּדְ ּבְ אÁתק"בÁ,)502(Áֻחׁשְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

Áָיָצא Áֶהם ּלָ ׁשֶ Áר ִמְסּפָ Áן ְלַכּוֵ Áֵיַדע Áּלֹא ּוְכׁשֶ Á,ֵדין ּדְ

Áמגילה( Áה ָהֲאֻגּדָ Áַתב ּכָ Áְוֵכן Á.אן ּכָ Áַעד Áחֹוָבתֹו Áְיֵדי

Áַער ׁשַ ּבְ Áֵהִביא Áְוֵכן Á,ים ְמָפְרׁשִ Áֵיׁש Áם ׁשֵ ּבְ Á,)ו Áסימן

Á.ַאְבָרָהם Áֵגן ַהּמָ Áם ׁשֵ ּבְ Á,)ה Áס"קÁתרצהÁסימן( Áּיּון ַהּצִ

Áַתב ּכָ Á,)ע"ב Áז Áדף Áמגילה( Áׁש" ָהַר"ׁשַ Áי ּוְבִחּדּוׁשֵ

Áָהָיה Áיתֹו ֵראׁשִ ׁשֶ Áּיּוט ּפִ Áיֵמיֶהם ּבִ Áָהָיה ׁשֶ Áִלי Áִנְרֶאה

ÁלֹוַמרÁְורֹוֶצהÁ,ַכי רּוְךÁָמְרּדְ ְךÁּבָ ָארּורÁָהָמןÁְוַאַחרÁּכָ

Áַעד Á,ָטעּות Áִלי ּבְ Áה ַהּזֶ Áּיּוט ַהּפִ Áל ּכָ Áֵיַדע Áלֹא ּדְ Áַעד

Áח"ב( Áּכֹול ָהֶאׁשְ Áֵסֶפר ּבְ Áַתב ּכָ Áֶזה ּבָ Áְוַכּיֹוֵצא Á.אן ּכָ

Áּוְבִסּיּום Áּיּוט ּפִ Áְדמֹוִנים ַלּקַ Áָהָיה ׁשֶ Áרּוׁש ּפֵ Á,)זך Á'עמ

ÁּוַפַעםÁַכי רּוְךÁָמְרּדְ ּבָ ÁַאַחתÁַעם ּפַ ÁָאְמרּוÁַהֲחרּוִזים

Áר ֶאְסּתֵ Áרּוָכה ּבְ Áַאַחת Áַעם ּפַ Á,ָהָמן Áָארּור Áַאַחת
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Áתּוי ׁשָ Áהּוא ׁשֶ Áּוִמי Á,ֶזֶרׁש Áֲארּוָרה Áַאַחת Áּוַפַעם

ÁַעדÁ,ְלַהֲחִליףÁיּוַכלÁְך ּכָ Áל ַעתÁּכָ ּובÁַהּדַ ִיׁשּ ּבְ Áְוֵאינֹו

Á,)ע"א Áז Áדף Áמגילה( Áסֹוֵפר Áֲחַת"ם Áי ּוְבִחּדּוׁשֵ Á.אן ּכָ

Á'רÁאֹון יÁַהּגָ ְוַרּבִ ÁִמּמֹוִריÁי ְלּתִ ִקּבַ ÁְלׁשֹונֹוÁְוֶזה Áַתב ּכָ

Áְסעּוַדת רÁּבֹוÁּבִ ּיּוטÁְלַזּמֵ ָהָיהÁָלֶהםÁּפִ ָנָתןÁַאְדֶלרÁׁשֶ

Áַעם ֹוְמִעיםÁעֹוִניםÁּפַ לÁָחרּוזÁָהיּוÁַהּשׁ ּפּוִרים,ÁְוַעלÁּכָ

Áָאְמרּו Áֶזה Áְוַעל Á,ַכי ָמְרּדְ Áרּוְך ּבָ Áּוַפַעם Áָהָמן Áָארּור

Á,ֲעֶנה ּיַ ֶ ּשׁ ÁַמהÁָיַדע Áָלא ּדְ Áַעד Áסּוֵמי ִלּבְ Áִאיִניׁש Áב ַחּיָ

Áתהלים(Á"ִליֵרָאיוÁ'הÁְוסֹוד"ÁָהֱאֶמתÁן ּוֵ ּכִ ּוָמָצאִתיÁׁשֶ

Áִסּדּור ּבְ Áָאמּור ּכָ Áס ִנְדּפַ Áה ַהּזֶ Áיר ִ ַהּשׁ Áי ּכִ Á,)יד Á,כה

Áַכף ַתבÁּבְ אן.ÁְוֵכןÁּכָ פּוסÁֶויֶניִציָאה,ÁַעדÁּכָ רֹוַמְנָיהÁּדְ

Á.ְנָהִגים םÁֵסֶפרÁַהּמִ ׁשֵ יםÁ)סימןÁתרצהÁאותÁטז(,Áּבְ ַהַחּיִ

Á,)א Áס"ק Áתרצה Áבסימן( Áַתב ּכָ ֶ ּשׁ Áַמה ּבְ Áז" ּטַ ּבַ Áן ְוַעּיֵ

Áטֹוָבה Áַעל Áַרְך ִיְתּבָ Áלֹו Áַבח ׁשֶ Áן ִלּתֵ Áָהָאָדם Áָצִריְך ּדְ

Áְרָענּות ַהּפֻ Áִהיא Áָהַאַחת Á,נּו ְלַעּמֵ Áה ָעׂשָ ׁשֶ Áפּוָלה ּכְ

Áא ַכיÁֶאּלָ ֵרְךÁָמְרּדְ ֵהִביאÁַעלÁָהָמן,ÁְוִאּלּוÁלֹאÁִנְתּבָ ׁשֶ

Áְרכֹו ּבֵ ׁשֶ Áא ֶאּלָ Á,נּו ּיֵ ּדַ Áָרֵאל ִיׂשְ Áל ּכָ Áִעם Áִנּצֹול Áָהָיה

Áן ּכֵ Áַעל Á,ְיֵתָרה Áְוַהּטֹוָבה Áְמֹאד Áה ְגֻדּלָ ּבִ Áַכי ְלָמְרּדְ

Áַמֲעָלֵתנּו Áֵיַדע Áּלֹא ׁשֶ Áַעד Áסּוֵמי ִלּבְ Áִריְך ּצָ ׁשֶ Áָאַמר

Áַכי ּלֹו,ÁְלָברּוְךÁָמְרּדְ ָלהÁׁשֶ הÁַמּפָ ּזֶ ִמןÁָארּורÁָהָמןÁׁשֶ

ÁֲחזֹוןÁֵסֶפר ןÁּבְ אן.Áְוַעּיֵ ה,ÁַעדÁּכָ ִנּיָ ְ הÁַמֲעָלֵתנּוÁַהּשׁ ּזֶ ׁשֶ

Áַהגר"ע Áְלִצּיֹון Áָהִראׁשֹון Áָרן ִמּמָ Áּפּוִרים Áעֹוַבְדָיה

Áָגן םÁֵסֶפרÁרֹבÁּדָ ׁשֵ ֵהִביאÁּבְ יֹוֵסףÁשליט"אÁ)זצ"ל(Áּדְ

Áַמה ּדְ Áַתב ּכָ ׁשֶ Á,)בןÁאותÁלטובהÁאותÁבקונטרס( Áה ֲעִטּיָ

Áַתב ּכָ ׁשֶ Áמֹו ּכְ Áהּוא Áסּוֵמי ִלּבְ Áִאיִניׁש Áב ַחּיָ Áָאְמרּו ֶ ּשׁ

Áה ּתֶ ׁשְ ּיִ ׁשֶ Áים ַחּיִ Áָהָאְרחֹות Áם ׁשֵ ּבְ Áיֹוֵסף Áית ַהּבֵ Áָמָרן

ÁֵזיָראÁַרב אÁּדְ ּמּודֹו,ÁּוְבַהִהיאÁֻעְבּדָ ְמַעטÁיֹוֵתרÁִמּלִ

ÁַעדÁֵאת ֶיֶתרÁׂשְ ּבְ Áתּו הÁְוׁשָ ּדָ הÁִהְפִריזּוÁַעלÁַהּמִ ְוַרּבָ

ÁּוְלעֹוָלםÁ,ְוָחָיהÁֵנסÁָלֶהםÁה ְךÁְוַנֲעׂשָ אּוÁִליֵדיÁּכָ ּבָ ׁשֶ

Áִניָחא Áֶזה Áּוְלִפי Á,ְך ּכָ Áל ּכָ Áר ּכֵ ּתַ ְלִהׁשְ Áָצִריְך Áֵאין

Áין ָלאÁָיַדעÁּבֵ ָאַמרÁַעדÁּדְ ֶ ַיתÁָהַאֲחרֹוִנים.ÁּוַמהÁּשׁ ֻקׁשְ

Áּיֹאַמר ׁשֶ Áָנה ּוָ ַהּכַ Áֵאין Áַכי ָמְרּדְ Áְלָברּוְך Áָהָמן Áָארּור

Áס ַהּנֵ Áִסּפּור Áר ְלַסּפֵ Áֵיַדע Áּלֹא ׁשֶ Áא ֶאּלָ Á,ח"ו Áְלֵהֶפְך

ÁעֹודÁן אן.Áְוַעּיֵ ִקילÁִמּלּוֵלּה,ÁַעדÁּכָ ּתְ ִאׁשְ ְריֹוÁּדְ ַעלÁּבֻ

Áסימן Áריש( Áז" ּוַבּטַ Á,)שם( Áׁש" ּוָבַר"ׁשַ Áא" ַהְרׁשָ ּמַ ּבַ

Áס"קÁשם(Áָר"א ֵבאּורÁַהּגְ ןÁעֹודÁּבְ תרצהÁסעיףÁא(,Áְוַעּיֵ

לֹֹמהÁ)שם(. ב(,ÁּוְבָחְכַמתÁׁשְ

Áְמֹבָאר Á,)ב Áאות Áתרצה Áסימן( Áח" ּבַ ּבַ Áָאְמָנם א	(א

Áָבִרים ַהּדְ ּדְ Áַתב ּכָ ׁשֶ Á,ר ּכֵ ּתַ ְלִהׁשְ Áִריְך ּצָ Áׁשֶ

Áָלא ּדְ Áַעד Áה ַהְרּבֵ Áר ּכֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ Áָצִריְך ּדְ Áְפׁשּוָטם ּכִ

ÁְלָברּוְךÁָהָמןÁָארּורÁין ָללÁַמהÁַהִחּלּוקÁֵיׁשÁּבֵ ָיַדעÁּכְ

Á,לֹוט Áל ׁשֶ Áְכרּותֹו ְלׁשִ Áָקרֹוב Áיַע ִהּגִ Áה ּזֶ ׁשֶ Á,ַכי ָמְרּדְ

Á,ְך ּכָ Áל ּכָ Áר ּכֵ ּתַ ְלִהׁשְ Áִהְרׁשּוהּו Áֵאיְך Á ִלְתֹמּהַ Áְוֵאין

Áם ּקָ ׁשֶ ÁַעדÁִרים ּכְ ּתַ ֵזיָראÁָהיּוÁִמׁשְ Áְוַרב Áה ַרּבָ Áֲהֵרי ׁשֶ

Áַמע אןÁְלׁשֹונֹו.Áּוַמׁשְ ֲחֵטּהÁְלַרבÁֵזיָרא,ÁַעדÁּכָ הÁְוׁשַ ַרּבָ

Áָיַדע Áָלא ּדְ Áַעד Áר ּכֵ ּתַ ְלִהׁשְ Áֵעי ּבָ Áיר ּפִ ׁשַ ּדְ Áָבָריו ִמּדְ

Á,ָהֲאֵחִרים Áים רּוׁשִ ַלּפֵ Áֵלּה Áְסִביָרא Áְוָלא Áְפׁשּוטֹו ּכִ

ÁּוְלַאַחרÁ,ָבָריו ָבָריוÁָחַזרÁּבֹוÁִמּדְ ְךÁּדְ ֶהְמׁשֵ ָאְמָנםÁּבְ

Áח" נּוÁֶאְפַרִיםÁמֹוִסיףÁַהּבַ ַתבÁַרּבֵ ּכָ ֶ ֵהִביאÁְלַמהÁּשׁ ׁשֶ

ÁָיַדעÁָלא סּוֵמיÁַעדÁּדְ ְוָקאÁִלּבְ ְוֶזהÁְלׁשֹונֹו,ÁּוִמיהּוÁּדַ

Á,ַלּהÁָדִחיַנן ַכיÁהּואÁּדְ יןÁָארּורÁָהָמןÁְלָברּוְךÁָמְרּדְ ּבֵ

Áיַטב ּיִ ּמּודֹוÁׁשֶ הÁִמּלִ ּתֹותÁַהְרּבֵ ֲאָבלÁִמיהּוÁָצִריְךÁִלׁשְ

Áּכֹור ׁשִ Áֲאִפּלּו Áאֹו Á,תּוי ׁשָ Áִויֵהא Áה ּתֶ ׁשְ ּמִ ּבַ Áִלּבֹו

Áֵהא ּתְ ׁשֶ Áַרק Á,ֶלְך ַהּמֶ Áִלְפֵני Áר ְלַדּבֵ Áָיכֹול Áֵאינֹו ׁשֶ

Áיר ּפִ ׁשַ ּדְ Áִנְרֶאה Áְעּתֹו ּדַ Áּוְלִפי Á.ם ןÁׁשָ ַעּיֵ ÁָעָליוÁְעּתֹו ּדַ

Áׁשּוט ּפָ Áָבר ַהּדָ ÁָמקֹוםÁל ּוִמּכָ Á,ר ּכֵ ּתַ ְלִהׁשְ Áֵעי ּבָ Áְיֵהא

ÁָהְראּוָיהÁה ּדָ ְעּתֹוÁֵאיןÁְלַהְרּבֹותÁַעלÁַהּמִ םÁְלִפיÁּדַ ּגַ ׁשֶ

יָטאÁהּוא. ְפׁשִ ָתאÁּדִ ּוִמּלְ

Áם ׁשֵ ּבְ Áֵהִביא ּדְ Á,)טזÁס"קÁתרצהÁסימן( Áים ַהַחּיִ אּ	ְ	ַ	ףא

Áָהָמן Áָארּור Áֵפרּוׁש ּדְ Áדֹוָלה ַהּגְ Áֶנֶסת Áַהּכְ

Áָהָמן Áָארּור Áקֹוֵדם Áְיהּו ִמּנַ Áֵהי Áָיַדע Áָלא ּדְ Á,'ְוכּו

Áָהָמן Áְלָארּור Áַכי ָמְרּדְ Áרּוְך ּבָ Áאֹו Á,ַכי ָמְרּדְ Áְלָברּוְך

Áֶאת Áִיְזּכֹר Áלֹא ּדְ Áהּוא Áָבָריו ּדְ Áַוֲהָבַנת Á,אן ּכָ Áַעד

ÁָהָמןÁְנִפיַלתÁִאיÁְכרּותֹו ַאתÁׁשִ הÁִמּפְ ִגּלָ הÁַהּמְ ַמֲעׂשֵ

Áת ֲעִלּיַ ׁשֶ ÁאֹוÁ,ַכי ָמְרּדְ Áת ֲעִלּיַ Áֹקֶדם Áָהְיָתה Áתֹו ֻדּלָ ִמּגְ

Áְלִדְבֵרי Áְוָדֵמי Á,ָהָמן Áְנִפיַלת Áֹקֶדם Áָהְיָתה Áַכי ָמְרּדְ

ÁַעלÁז ָהָכאÁְמַרּמֵ ְלֵעילÁְוָארּורÁּדְ הÁּדִ ָגןÁֲעִטּיָ ָהרֹבÁּדָ



מגילת
אסתר

קיח

ה
ת

ש
מ

ה ו
עוד

ס
 שו"ת
ב<הלכ<ה 

Áָנַען ּכְ Áָארּור" Áְכַנַען ּבִ Áְדָמִצינּו ּכִ Á,ְפלּות ְוׁשִ Áְנִפיָלה

Á.)כה Á,ט Áבראשית( Á"ְלֶאָחיו Áִיְהֶיה Áֲעָבִדים Áֶעֶבד

Áדף(Áנֹות ּוָ ַהּכַ Áֵסֶפר Áם ׁשֵ ּבְ Áים ַהַחּיִ Áַכף ּבְ Áַתב ּכָ Áְועֹוד

Áלֹוַמר Áְטֶעה ּיִ ׁשֶ Áְפׁשּוטֹו ּכִ Áהּוא Áָבר ַהּדָ ׁשֶ Á,)ע"ב Áקט

Áם ׁשָ Áן ִויֻעּיַ Áָהָמן Áרּוְך ּבָ Áַכי ָמְרּדְ Áרּוְך ּבָ Áְמקֹום ּבִ

Áַתב ּכָ Á,)ב Áאות( Áׁשּוָבה ּתְ Áֲעֵרי ַ ּוַבּשׁ Á.ַהּסֹוד Áַטַעם ּבְ

Á,ץ" ַמִיםÁְלָהַרבÁַיְעּבֵ ִסּדּורÁַעּמּוֵדיÁׁשָ תּובÁּבְ ןÁּכָ ּכֵ ׁשֶ

Áם ְמַקּיֵ Áַבֲחרּותֹו ּבְ Áָהָיה Áַז"ל Áאֹון ַהּגָ Áָאִביו ׁשֶ

Áׁש ַהַחּלָ Áַאְך Áַתב ּכָ ׁשֶ Áא ֶאּלָ Á,ְפׁשּוטֹו ּכִ Áיְמָרא ַהּמֵ

Áב ְמֻחּיָ Áֵאינֹו ׁשֶ Áיָטא ׁשִ ּפְ Áְכרּות ִ ַהּשׁ Áלֹו Áיק ּזִ ּמַ ׁשֶ

Áַעת ִמּדַ Áּבֹו Áְוֵאין Áֵיינֹו ּבְ Áה ּטֶ ּתַ ׁשְ ַהּמִ Áלֹא Áם ּגַ Á,ָכְך ּבְ

ÁֶאָחדÁֶנֱאַמרÁֶזהÁְוַעלÁ,ִריָב"אÁָבר קֹונֹו,ÁּוְרָאָיהÁַלּדָ

Áִלּבֹו Áן ַכּוֵ ּיְ ׁשֶ Áּוִבְלַבד Áְמִעיט ַהּמַ Áְוֶאָחד Áה ְרּבֶ ַהּמַ

ÁסעיףÁתרצה(Áּה" ַהּגָ ּבַ Áָהַרָמ"אÁַתב ּכָ Áְוֵכן[Á,ַמִים ָ ַלּשׁ

ÁהּואÁִריָב"אÁַתב ּכָ ֶ ַמהÁּשׁ ָנתֹוÁּבְ ם.Áְוַכּוָ ןÁׁשָ ב([,Áְיֻעּיַ

ÁלֹוַמרÁְרצֹונֹוÁ,ֶאְלַעיÁב"רÁְיהּוָדהÁ'רÁבֹות יÁּתֵ ָראׁשֵ

Áָלא ּדְ Áְלִמי רּוׁשַ ּיְ ּבַ Áָאַמר Áֶאְלַעי Áי ַרּבִ ּבֵ Áְיהּוָדה Á'ר ׁשֶ

Á,'ְוכּוÁי ְסָחאÁְלִפְסָחאÁְוחֹוֵגְרִניÁַצְעּדִ אÁִמּפִ ֵתיÁֶאּלָ ׁשָ

Áיק ַמּזִ Áתֹו ִתּיָ ְ ּשׁ ׁשֶ Áָתה ׁשָ Áלֹא Áְבפּוִרים ּדִ Áַמע ּוַמׁשְ

Áים ַהַחּיִ Áַכף ּבְ Áְוהֹוִסיף Á.אן ּכָ Áַעד Á,ּגּופֹו Áִלְבִריאּות

Á,ְסעּוָדה Áה ַיֲעׂשֶ Áר ּכֵ ּתַ ְלִהׁשְ Áָיכֹול Áֵאינֹו ׁשֶ Áִמי Áַאף

Áם לÁַיִיןÁְלַקּיֵ הÁֵאיֶזהÁּכֹוסÁׁשֶ עּוָדהÁַיֲעׂשֶ ּוְבתֹוְךÁַהּסְ

Áל ִסּדּורֹוÁׁשֶ ןÁעֹודÁּבְ ְמָחהÁְוכּו'.Áְוַעּיֵ הÁְוׂשִ ּתֶ ְיֵמיÁִמׁשְ

Áַמִים ׁשָ Áַעּמּוֵדי Áְקָרא ַהּנִ Áַיֲעֹקב Áית ּבֵ Áץ" ַיְעּבֵ Áָהַרב

Áסּוֵמי ִלּבְ Áב ְוַחּיָ Áַתב ּכָ ׁשֶ Á,)כד Áאות Áפורים Áבהלכות(

ר. ּכֵ ּתַ ּמּודֹוÁְולֹאÁִיׁשְ ּתֹותÁיֹוֵתרÁִמּלִ ִלׁשְ

Áת ְסֻגּלַ Áִלּקּוֵטי Áֵסֶפר ּבְ Áַתב ּכָ ֶ ּשׁ Áְלַמה Áְרֵאה Áָנא אְ	ֶלְךא

Áה ְסֻגּלָ Á,)תקיח Áאות Áפורים Áערך( Áָרֵאל Áִיׂשְ

Á,יֶדְטׁשֹוב ִמּזִ Áּוֵמָהרצ"ה Áיִקים ּדִ ֵמַהּצַ Áֶלת ְמֻקּבֶ

Áסּוֵמי ִלּבְ Áִאיִניׁש Áב ַחּיָ ּדְ Áה ִתּיָ ׁשְ Áִמְצַות Áם ַהְמַקּיֵ Áי ּכִ

Á.ת ּבָ תÁְלׁשַ ּבָ ַ הÁִמּשׁ ִאּלּוÁִהְתַעּנָ בÁלֹוÁּכְ אÁֶנְחׁשָ פּוַרּיָ ּבְ

Áים ַסּכִ ַהּמָ Áל ּכָ Áְוִלְקרַֹע Á.יִנים ַהּדִ Áְלִמּתּוק Áל ּוְמֻסּגָ

ÁַעדÁ.ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאלÁַלֲאִביֶהםÁׁשֶ יןÁִיׂשְ יִליםÁּבֵ ְבּדִ ַהּמַ

Á'עמ Áאו"ח( Áָהֲאִריַז"ל Áָערּוְך Áְלָחן ׁשֻ Áּוְבֵסֶפר Á.אן ּכָ

Áָהֲאִר"יÁנּו ַרּבֵ Áַתב ּכָ ֶ ּשׁ ÁְלַמהÁֵהִביאÁ)תרצהÁסימןÁקצו

Áים ַחּיִ Áֵעץ Áּוִבְפִרי Á)פורים Áענין( Áנֹות ּוָ ַהּכַ Áַער ׁשַ ּבְ

Áב 'ַחּיָ Áַרַז"ל Áָאְמרּו ֶ ּשׁ Áַמה Á,ְלׁשֹונֹו Áְוֶזה Á)פ"וÁשי"ט(

ÁָארּורÁין ּלֹאÁֵיַדעÁּבֵ אÁַעדÁׁשֶ פּוַרּיָ סּוֵמיÁּבְ ִאיִניׁשÁִלּבְ

Áְלעֹוָלם Áי ּכִ Á,הּואÁָנה ּוָ ַהּכַ Á– Á'ַכי ָמְרּדְ Áְלָברּוְך Áָהָמן

Áִאיר ַהּמֵ Áה ָ ְקֻדׁשּ Áל ׁשֶ Áִניצֹוץ Áֵיׁש Á,ה ִלּפָ ַהּקְ Áּתֹוְך

Áרּוְך ּבָ Áלֹוַמר Áָצִריְך Áְוָלֵכן Á.אֹוָתּה Áה ּוְמַחּיֶ Áתֹוָכּה ּבְ

Áְוָלֵכן Á,אֹור Áַההּוא Áיצֹוץ ַהּנִ Áֶאל Áיְך ְלַהְמׁשִ Á,ָהָמן

Áּכֹור ׁשִ Áהּוא ׁשֶ Áַאַחר Á,ָנה ּוָ ּכַ Áלֹא ּבְ Áלֹוַמר Áְצִריִכים

Áָיִאיר Áָנה ַכּוָ ּבְ Áח"ו Áִיְהֶיה Áִאם ׁשֶ Á,ְעּתֹו ִמּדַ Áְוָיָצא

ÁעֹודÁן אןÁְלׁשֹונֹו.Áְוַעּיֵ הÁח"ו.ÁַעדÁּכָ ִלּפָ םÁֶאלÁַהּקְ ּגַ

Áּוְבׁשּו"תÁ,)סוÁסימןÁבליקוטים(Áיב ְבֵריÁַיּצִ ׁשּו"תÁּדִ ּבְ

'לÁ)ח"גÁחאו"חÁסימןÁי(. ְרּגֶ הּוÁַאּבַ רֹותÁֵאִלּיָ ּבְ ּדִ

ÁÁָחָדׁש Áִרי ּפְ Áָהַרב Áַתב ּכָ ֶ ּשׁ Áְלַמה Áְרֵאה Áָנא Áְוֶלְך א	(א

Áנּו ַרּבֵ Áְבֵרי ּדִ Áַעל Á,)ב Áס"ק Áתרצה Áסימן Áאו"ח(Á

Áֵזיָרא Á'ר Áִמיט ּתְ ִאׁשְ Áאי ַאּמַ Áן ּכֵ Áִאם ּדְ Á,ֶאְפַרִים

ÁִמְתַרֵחׁשÁֲעָתא ֲעָתאÁְוׁשַ לÁׁשַ ָאְמרֹוÁָלאוÁּכָ הÁּבְ ְלַרּבָ

Áִפיכּות ׁשְ Áֲעֹון Áִקְלקּול Áָצא ּיָ ׁשֶ Áָראּו ׁשֶ Áיָון ּכֵ Á,א ִנּסָ

ÁַעְצָמםÁִלְמֹנַעÁָהָיהÁָראּויÁ,ְכרּוָתם תÁׁשִ ּבַ ִמיםÁִמּסִ ּדָ

Áְמַעט Áיֹוֵתר Áא ֶאּלָ Á,ּתֹות ׁשְ ּוִמּלִ Áַהאי Áי ּלֵ ּכֻ Áסּוֵמי ִלּבְ

Áָהיּו Áָהִכי Áֲאִפּלּו ּדַ Áַמע ַמׁשְ Áא ֶאּלָ Á,ָהְרִגיִלים Áֵדי ִמּכְ

Áְלמּוָדא ּתַ Áי ַמְיּתֵ Áּוְלָהִכי Á,י ִמּדַ Áיֹוֵתר Áִרים ּכְ ּתַ ִמׁשְ

Áָרָבא ּדְ Áֵמיְמָרא Áמּוִעיַנן ְלַאׁשְ Áא ֻעְבּדָ Áַהִהיא

Áָיַדע Áָלא ּדְ Áַעד Áסּוֵמי ִלּבְ Áִאיָנׁש Áב ְמַחּיַ ּדִ Á,ָטא ְפׁשָ ּכִ

Áֵסֶפר ּבְ Áַתב ּכָ Áְוֵכן Á.ַכי ָמְרּדְ ÁְלָברּוְךÁָהָמןÁָארּורÁין ּבֵ

Áם ְוִסּיֵ Á,)זך Á'עמ Áיח Áסימן Áפורים Á'הל Áח"ב( Áּכֹול ָהֶאׁשְ

ÁָראּויÁ,ְמֻקְלָקִליםÁַהּדֹורֹות הÁׁשֶ ִמיהּוÁַעּתָ ָבָריוÁּדְ ּדְ

Áּתֹות ִלׁשְ Áּלֹא ְוׁשֶ Á,ַז"ל Áֶאְפַרִים Á'ר Áְסָבַרת Áִלְתּפֹס

Á,טֹוב Áיֹום ּבְ Áל ְרּגָ ּמֻ ֶ ּשׁ Áה ִמּמַ Áיֹוֵתר Áְמַעט Áא ֶאּלָ

Á,ַמִים ָ ַלּשׁ Áָנתֹו ּוָ ּכַ ׁשֶ Áיָון ּכֵ Áחֹוָבתֹו Áְיֵדי Áיֹוֵצא Áּוָבֶזה

Áא ָ ׁשּוםÁִמְקֶרהÁָרעÁְוִיׂשּ לÁח"וÁּבְ ׁשֵ ּלֹאÁְלִהּכָ ֵדיÁׁשֶ ּכְ

ָבָריו. אןÁּתֶֹרףÁּדְ ְבָרָכהÁֵמֵאתÁה'ÁַעדÁּכָ

Áערך Áח"ב( Á Áיֹוֵעץ Áֶלא ּפֶ Áָהַרב Áַתב ּכָ Áָלֶזה אְ	ַ	ּ	ֹ	ֶמ	א

Áְלַהְרּבֹות Áְוָצִריְך Áְלׁשֹונֹו Áְוֶזה Á,)פוריםÁ
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Áַעד Áָלמּוד Áהּוא ֶ ּשׁ Áה ִמּמַ Áיֹוֵתר Áְמַעט Áה ִתּיָ ׁשְ ּבִ

Áְמָחה ׂשִ Áֵלב Áְוטֹוב Áֵמַח ׂשָ Áם ְמֻבּסָ Áְהֶיה ּיִ ׁשֶ Áֵדי ּכְ

Áִמְנַהג ּכְ Áהֹוְללּות Áל ׁשֶ Áְמָחה ׂשִ Áלֹא Á,ִמְצָוה Áל ׁשֶ

Áם ְעּתָ ִמּדַ Áְויֹוְצִאים Áַרב Áַיִין Áֹוִתים ּשׁ ׁשֶ Áַההֹוְלִלים

Áִרים ּוְמַדּבְ Á,ֵיָעׂשּו Áלֹא Áר ֲאׁשֶ Áה ַמֲעׂשֶ Áים ְועֹוׂשִ

Áִדים יִניםÁׁשֹוִנים,Áְמַאּבְ ָבִריםÁֲאסּוִריםÁִמיִניםÁִמּמִ ּדְ

Á,אֹוַרְיָתא ּדְ Áזֹון ַהּמָ Áת ְרּכַ ּבִ Áּוִמְצַות Áִמְנָחה Áת ִפּלַ ּתְ

Áם יםÁְלׁשֵ עֹוׂשִ תÁַעְרִביתÁְואֹוְמִריםÁׁשֶ ִפּלַ ּתְ Áּוִמְצַות

Á'ה Áה ִצּוָ Áלֹא Áי ּכִ Áָיָדם ּבְ Áִהיא Áֲעֵבָרה Áֲאָבל Á,ִמְצָוה

Áְרָקן יםÁְוַעלÁַהּפֻ ּסִ ַלֲעֹברÁַעלÁִמְצוֹוָתיו,ÁָאטּוÁַעלÁַהּנִ

Áֹזאת ֵהאÁּכָ ָברÁְולֹאÁּתְ עÁַהּדָ ּקַ ּתַ ה,Áִיׁשְ הÁִקּוָ מּולÁַהּזֶ ַהּגְ

Áל ְמָחהÁׁשֶ יוÁׂשִ עֹוׂשָ ָרֵאלÁּבְ ַמחÁִיׂשְ ָרֵאלÁַרקÁִיׂשְ ִיׂשְ ּבְ

Áָדת הÁּכְ ִתּיָ ְ ׂשּוָרהÁְוַהּשׁ ָקלÁּוַבּמְ ׁשְ ּמִ הÁּבַ ּדָ ּמִ ִמְצָוהÁּבַ

Á.ְלׁשֹונֹוÁאן לÁּתֹוָרהÁַעדÁּכָ ׁשֶ

ÁÁֶפר ּסֵ ּבַ Áַתב ּכָ ֶ ּשׁ Áַמה Áְוהּוא Áָרִאיִתי Áֶלא ּפֶ Áּוְדַבר א	(א

Áאְרף אֶטעְרְסּדָ ִמּמַ Áֵמָהַאְדמֹו"ר Á,ָרֵאל ִיׂשְ Áית Áּבֵ

Áְוֵריׁש Áָעִרים ׁשְ Áֵמָאה ּדְ Áַרב Á,טֹויִסיג Áָרֵאל ִיׂשְ Áָהַרב

Á,)פורים Áריא Á'עמ Áח"ו( Áַאֲהרֹן Áְפֶאֶרת ּתִ Áא ְמִתיְבּתָ

Áין ּבֵ Áָיַדע Áָלא ּדְ ÁַעדÁא פּוַרּיָ ּבְ Áסּוֵמי ִלּבְ Áִאיִניׁש Áב ַחּיָ

Áאֹוְמִרים Áְוֵיׁש Á,ּה ַהּגָ Áַכי ָמְרּדְ Áְלָברּוְך Áָהָמן Áָארּור

Áֹוֶתה ּשׁ ׁשֶ Áא ֶאּלָ Áְך ּכָ Áל ּכָ Áר ּכֵ ּתַ ְלִהׁשְ Áָצִריְך Áֵאין ּדְ

Áיֹוֵדַע Áֵאינֹו Áן ׁשֵ ּיָ ׁשֶ Áּוִמּתֹוְך Á,ן ְוִייׁשַ Áּמּודֹו ִמּלִ Áיֹוֵתר

Áתרצה Áסימן Áאו"ח( Áַכי ָמְרּדְ Áְלָברּוְך Áָהָמן Áָארּור Áין ּבֵ

Á,זי"עÁֵמאּוְנְסָדאְרףÁָהַאְדמֹו"רÁִליÁָאַמרÁ,)בÁסעיף

Áנֹוֵהג Áָהָיה Áבּוַע ָ ַהּשׁ Áֶאְמַצע ּבְ Áּפּוִרים Áָחל ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

Áָהָיה Áְולֹא Áת ּבָ ׁשַ Áֶעֶרב ּבְ Áָחל Áִאם Áֲאָבל Á,ָהַרָמ"א ּכְ

Áִריא ָהָיהÁּבָ ׁשֶ ּתֹותÁּכְ ַנאיÁִליׁשֹןÁָהָיהÁנֹוֵהגÁִלׁשְ לֹוÁּפְ

ÁֶאתÁי ַאְלּתִ ר.Áְוׁשָ ַדַעתÁָמָרןÁַהְמַחּבֵ ָלאÁָיַדע,Áּכְ ַעדÁּדְ

ÁלֹאÁֲהלֹאÁָיַדעÁָלא ּתֹותÁַעדÁּדְ רÁִלׁשְ מו"רÁֵאיְךÁֻמּתָ

Áָהַאְדמֹו"ר Áָעָנה Á,ַעְרִבית Áת ִפּלַ ּתְ Áל ּלֵ ְלִהְתּפַ Áיּוַכל

Áָלא ּתֹותÁַעדÁּדְ םÁִמְצַותÁֲחַז"לÁִלׁשְ ַקּיֵ ּמְ ְוָאַמרÁִמיÁׁשֶ

Áַעְרִבית Áל ּלֵ ְלִהְתּפַ Áיּוַכל Áלֹא Áֶזה Áְיֵדי Áְוַעל Á,ָיַדע

Á,ׁשּוב Áי ַאְלּתִ ׁשָ Á.ְלָעֹון Á'ה Áלֹו Áַיְחׁשֹב Áלֹא Áאי ַוּדַ

Áֲאָבל Á,ָנן ַרּבָ ִמּדְ Áִהיא ׁשֶ Áַעְרִבית Áת ִפּלַ ּתְ Áיַנח ּתִ Áָהא

Á,ְלֵמיַמר Áא ִאּכָ Áַמאי Áאֹוַרְיָתא ִמּדְ Áהּוא ׁשֶ Áִקּדּוׁש

ÁְיֵדיÁַעלÁא ּמָ ָלאÁָיַדע.Áׁשֶ ּתֹותÁַעדÁּדְ ירּוÁִלׁשְ ְוֵאיְךÁִהּתִ

Áאֹון ַתבÁַהּגָ ָברÁּכָ יבÁִליÁּכְ ׁש,Áֵהׁשִ ְכרּותֹוÁלֹאÁְיַקּדֵ ׁשִ

Á,)רעא Áסימן Áבהגהות Áאו"ח( Áַז"ל Áֵאיֶגר Áֲעִקיָבא Á'ר

Áם ּגַ Áָטָבא Áָתא ּבְ ׁשַ Áְואֹוֵמר Áת ּבָ ׁשַ Áיר ְזּכִ ּמַ ׁשֶ Áֹכל ּדְ

Áיר ִהְזּכִ ÁָמקֹוםÁל ִמּכָ ּדְ Á,ִקּדּוׁשÁחֹוַבתÁְיֵדי ÁיֹוֵצאÁן ּכֵ

Á.ת ּבָ ִניתÁּתֹאַמרÁּגּוטÁׁשַ ָהַרּבָ יÁׁשֶ תÁּוְבִדיֲעַבדÁַסּגִ ּבָ ׁשַ

Áר ּכֵ ּתַ הÁְוִתׁשְ ּתֶ ׁשְ ִניתÁּתִ םÁָהַרּבָ יÁׁשּובÁְוִאםÁּגַ ַאְלּתִ ׁשָ

Á.ָעָליוÁֵהא תÁִקּדּוׁשÁַמהÁּיְ ּבָ ְולֹאÁּתּוַכלÁלֹוַמרÁּגּוטÁׁשַ

Áי ַאףÁַעלÁּפִ י,ÁְוִנְרֶאהÁִליÁׁשֶ ְולֹאÁָעָנהÁִליÁמֹוִריÁְוַרּבִ

Áזֹו Áִמְצָוה ּבְ Á,ַהּיֹום Áִמְצֹות Áָכל ּבְ Áֶבת ְמֻחּיֶ Áה ָ ִאּשׁ ׁשֶ

Áם ּגַ רÁׁשֶ ֶבת,Áְוֶאְפׁשָ ָלאÁָיַדעÁֵאיָנּהÁַחּיֶ סּוֵמיÁַעדÁּדְ ִלּבְ

Áְכֻתּבֹות ָאְמרּוÁֲחַז"לÁּבִ מֹוÁׁשֶ ּתֹות,Áּכְ ָאסּורÁָלּהÁִלׁשְ

Á'ְוכּו Áה ָ ָלִאּשׁ Áָיֶפה Áֶאָחד Áּכֹוס Áָנא ּתָ Á,)ע"א Áסה Áדף(

Áנּו ָאַמרÁָרָבאÁלֹאÁׁשָ ה,ÁַוֲהַגםÁׁשֶ ּפֶ הÁּתֹוַבַעתÁּבַ לֹשָׁ ׁשְ

ÁֵליתÁּה ֲעָלּהÁִעּמָ ּה,ÁֲאָבלÁּבַ ֲעָלּהÁִעּמָ ֵאיןÁּבַ אÁׁשֶ ֶאּלָ

Áּה ֲעָלּהÁִעּמָ יןÁִאםÁּבַ ָנןÁּבֵ לּוגÁַרּבָ ּה,ÁאּוַליÁָלאÁּפַ ָלןÁּבַ

Áים הÁָנׁשִ ַהְרּבֵ ּה,ÁּוִבְפָרטÁׁשֶ ֲעָלּהÁִעּמָ ּוֵביןÁִאםÁֵאיןÁּבַ

ÁַעלÁזֹוÁִמְצָוהÁָרמּוÁָלאÁִהְלָכְךÁ,ָלל ֵאיָנםÁְנׂשּואֹותÁּכְ

ÁָנְקִטיַנןÁְלָהִכי ּדִ Áר ָבָריו.Áְוֶאְפׁשָ אןÁּדְ יםÁַעדÁּכָ ׁשִ ַהּנָ

Áַהְינּו ּדְ Á,ָאָדם Áב ַחּיָ Áְולֹא Áִאיִניׁש Áב ַחּיָ Áָמָרא ּגְ ּבַ

ÁָחִזיַנןÁָמקֹוםÁל ה.Áּוִמּכָ ָ ְוָקאÁִאיׁש,ÁּוְלַאּפּוֵקיÁִאּשׁ ּדַ

Á,רּות ּכְ ּתַ ִחּיּובÁַהִהׁשְ ִהְפִליגÁַעדÁְמֹאדÁּבְ ָבָריוÁּדְ ִמּדְ

ÁָמקֹוםÁל ּוִמּכָ Á,ַהּפֹוְסִקיםÁְבֵרי ןÁִמּדִ ּכֵ Áַמע ְולֹאÁַמׁשְ

Áִחּיּוב Áֲעֵליֶהן Áֵאין ׁשֶ Áים ָנׁשִ Áי ּבֵ ּגַ Áַתב ּכָ ֶ ּשׁ Áַמה

ÁָמקֹוםÁל ן,Áּוִמּכָ יןÁּכֵ ַהּדִ ׁשּוטÁׁשֶ ָברÁּפָ ר.Áַהּדָ ּכֵ ּתַ ְלִהׁשְ

Áְוֵכן Á.ַיִין Áְמַעט Áּתּו ְוִיׁשְ Á,עּוָדה ַלּסְ Áים ׁשִ ַהּנָ Áמּו ְיַקּיְ

Áשליט"אÁיֹוֵסףÁַהגר"עÁְלִצּיֹוןÁָהִראׁשֹוןÁָמָרןÁַתב ּכָ

Áַאף ּדְ Á,)קעח Á'עמ( Áּפּוִרים Áעֹוַבְדָיה Áֲחזֹון ּבַ Á,)זצ"ל(

ÁְמַעטÁַרקÁּתּו ְסעּוַדתÁּפּוִרים,Áְוִיׁשְ בֹותÁּבִ יםÁַחּיָ ׁשִ ַהּנָ

Á.אן ַיִיןÁַעדÁּכָ

Áבסוף Áאיניש Áחייב Áד"ה Áתרצה Áסימן( Áֲהָלָכה 	ּ	רא אּ	ַ	ּ	ֵ

Áים ּסִ ַהּנִ Áל ּכָ ׁשֶ Áֵכיָון ּדְ Áָכַתב ּדְ Á,)דבריוÁ

Áְיֵדי Áַעל Áָהיּו Áֵורֹוׁש ֲאַחׁשְ Áיֵמי ּבִ Áָרֵאל ְלִיׂשְ Áֲעׂשּו ּנַ ׁשֶ
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Áה ּתֶ יÁַעלÁְיֵדיÁִמׁשְ ּתִ הÁִנְטְרָדהÁַוׁשְ ִחּלָ ּתְ יÁּבַ ה,Áּכִ ּתֶ ִמׁשְ

ÁְיֵדיÁַעלÁָהָיהÁְלּתֹו ר,ÁְוֵכןÁִעְנַיןÁָהָמןÁּוַמּפַ ּוָבָאהÁֶאְסּתֵ

Áֵהא ּיְ רÁַעדÁׁשֶ ּכֵ ּתַ בּוÁֲחָכִמיםÁְלִהׁשְ ה,ÁְוָלֵכןÁִחּיְ ּתֶ ִמׁשְ

ÁָנְפָקאÁָבָריו ִין,Áּוִמּדְ תÁַהּיַ ִתּיַ ׁשְ דֹולÁּבִ סÁַהּגָ ּנֵ רÁּבַ ִנְזּכָ

Áן ּכֵ Áְוִאם Áס ּנֵ ּבַ Áֵכר ּזָ ּיִ ׁשֶ ÁַעדÁּתֹות ִלׁשְ ÁהּואÁב ַחּיָ ּדְ Áָלן

ÁָהָמןÁָארּורÁין ָלאÁָיַדעÁּבֵ רÁַעדÁּדְ ּכֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ֵאיןÁִחּיּובÁׁשֶ

Áים נּוÁַחּיִ יםÁְלַרּבֵ ֶפרÁְצרֹורÁַהַחּיִ ּסֵ ַתבÁּבַ ְוכּו'.ÁְוֵכןÁּכָ

Áן "א[,Áְוַעּיֵ ּבָ ְלִמידÁָהַרׁשְ מּוֵאלÁִמּטֹוֵלדֹוÁ]ּתַ ב"רÁׁשְ

ר. תÁֶאְסּתֵ ַתבÁסֹוֵפרÁַעלÁַהּתֹוָרהÁִעְנְיֵניÁְמִגּלַ ּכְ עֹודÁּבַ

Áֵלּה Áְסִביָרא ּדִ Áזֹו Áה ּטָ ׁשִ ּבְ Áן ְלַעּיֵ Áֵיׁש אְ	ִלְ		ֹ	ָר	א

Á,ָיַדע Áָלא ּדְ Áַעד Áר ּכֵ ּתַ ְלִהׁשְ Áֵעי ּבָ Áָלא Áּדְ

Áֵחי ִאּדְ ּדְ Áֵלּה Áְסִביָרא Áִאי Á,ס ּנֵ ּבַ Áיר ּכִ ּיַ ׁשֶ Áַעד Áא ֶאּלָ

Áאֹו Á,ֵזיָרא Áְוַרב Áה ַרּבָ ּדְ Áה ֲעׂשֶ ִמּמַ Áָרָבא ּדְ Áֵמיְמָרא

Áְסִביָרא Áְלעֹוָלם ּדִ Áִנְרֶאה Áטּות ּוְבַפׁשְ Á,לֹא Áְלָמא ּדִ

ÁּוַמהÁ,ֵזיָראÁְוַרבÁה ַרּבָ הÁּדְ ֲעׂשֶ ֵחיÁִמּמַ ָלאÁִאּדְ ֵלּהÁּדְ

ÁָהָאמּורÁעּור ִ ּשׁ סÁְולֹאÁּכַ ּנֵ ירÁּבַ ּכִ ּיַ ַתבÁָהָכאÁַעדÁׁשֶ ּכָ ֶ ּשׁ

Áָבִרים ַהּדְ Áֵהם Áֵהם ּדְ Áָיא ַקׁשְ Áָלא Áָיַדע Áָלא ּדְ Áַעד

Áַאת סÁלֹאÁִיְזּכֹרÁִמּפְ ִעְנַיןÁַהּנֵ ְכרּותֹוÁּבְ ׁשִ ֵכרÁּבְ ּזָ ּיִ ְכׁשֶ ּדִ

Áאֹו Áָהָמן Áָהָארּור Á,יֹוֵתר Áדֹול ּגָ Áֵנס Áֵאיֶזה Áְכרּותֹו ׁשִ

ַכי. רּוְךÁָמְרּדְ ַהּבָ

Áִאי Á Áָתא ִמּלְ Áְלָברּוֵרי Áָצִריְך Áי ּתִ ַאּכַ Áְוָאְמָנם א	(א

Áְיֵדי Áַעל Áה ַנֲעׂשָ Áס ַהּנֵ ׁשֶ Áיָון ּכֵ Áַיִין Áְוָקא ּדַ Áֵעי Áּבָ

Áיָלא ּוִמּמֵ Áר ּכֵ ְמׁשַ ּדִ Áִמיִדי Áָכל ּבְ Áם ּגַ Áְלָמא ּדִ Áאֹו Á,ַיִין

Á,'ְוכּוÁס ְמָחתֹוÁִיְזּכֹרÁַהּנֵ ׂשִ ּבְ

Áסּוֵמי ַרׁש,Áְלִאּבְ הÁ)דףÁזÁע"ב(Áּפֵ ְמִגּלָ "יÁּבִ 	אַרׁשִ אְ	ִ	ּנֵ

Áְוָקא ּדַ Áָבֵעי ּדְ Áַמע ּוַמׁשְ Áַיִין ּבְ Áר ּכֵ ּתַ Áְלִהׁשְ

Áַתב ּכָ ׁשֶ Á)פוריםÁסדר(Áַהּיֹום ÁֵסֶדרÁֶפר ּסֵ ּבַ Áן ְוַעּיֵ Á,ַיִין ּבְ

Áַאַחר ּמֵ ׁשֶ Áְוהּוא Á,פּוִרים ּבְ Áִרים ּכְ ּתַ ִמׁשְ Áה ָלּמָ Áַטַעם

Áד ּוְלַאּבֵ Áַלֲהרֹג Áִמיד ְלַהׁשְ Áע ָהָרׁשָ Áָהָמן Áׁש ּקֵ ּבִ ׁשֶ

Áינּו ִנְצַטּוִ Á,ְיהּוִדים Áם ּדַ Áּפְֹך ְוִלׁשְ Áהּוִדים ַהּיְ Áל ּכָ Áֶאת

Áּתֹות ִלׁשְ Áְמָחה ׂשִ Áִמּתֹוְך Áָלֶזה Áָקרֹוב Áִעְנָין Áַלֲעׂשֹות

Áַאְרָצה Áִבים ּכָ ֻמׁשְ Áֵמִתים ּכְ Áֵאר ָ ׁשּ ּנִ ׁשֶ Áַעד Áה ַהְרּבֵ

Áְוָקא ָלאוÁּדַ ְעּתֹוÁָנְפָקאÁָלןÁּדְ אן.ÁּוְלִפיÁּדַ ְוכּו'ÁַעדÁּכָ

Áיר ּפִ ׁשַ Áְלַגְמֵרי Áר ּכֵ ַהְמׁשַ Áֶקה ַמׁשְ Áָכל ּבְ Áא ֶאּלָ Á,ַיִין

Áְעּתֹו ּדַ Áְלִפי Áָלן Áָנְפָקא ּדְ Áְועֹוד Á,חֹוָבתֹו Áְיֵדי Áיֹוֵצא

Áב ּכָ ֻמׁשְ Áֵהא ּיְ ׁשֶ Áַעד Áְך ּכָ Áל ּכָ Áר ּכֵ ּתַ ְלִהׁשְ Áֵעי ּבָ Áיֵהא ּדִ

Áׁשּו"ת ּבְ Áָבָריו ּדְ Áַעל Áה ִהְקׁשָ Áּוְכָבר Á,ת ּמֵ ּכַ Áַאְרָצה

Áִסין ְמַרּפְ Áְדָבָריו ּדִ Á,)נ Áסימן Áח"ד( Áיֹוֵסף Áַנת ִמׁשְ

Áּוְבׁשּום Áֲחַז"ל Áַמֲאַמר Áׁשּום ּבְ Áֲהלֹא ּדַ Áֵרי ִאּגְ

Áְך ּכָ Áל ּכָ Áר ּכֵ ּתַ ְלִהׁשְ Áִריְך ּצָ ׁשֶ Áְמֹבָאר Áלֹא Áִראׁשֹון

Á,ַאְרָצהÁֵמִתים ֵכבÁּכְ ָ ׁשּ ּנִ לÁלֹוטÁַעדÁׁשֶ ְכרּותֹוÁׁשֶ ׁשִ ּכְ

Á,ְכרּות ׁשִ Áְיֵדי Áַעל Áהּוא Áִאם Áֲאִפּלּו Áָיַדע Áָלא ּדְ Áְוַעד

Áְוָצִריְך Á,לֹוט Áל ׁשֶ Áְכרּותֹו ׁשִ Áִלְפֵני Áה ַהְרּבֵ Áֶזה Áֲהֵרי

Áסימן( Áְמָחה ְלׂשִ ÁמֹוֲעִדיםÁֶפר ּסֵ ּבַ Áן ְוַעּיֵ Á.דֹול ּגָ Áִעּיּון

ÁַאַחתÁָנה ֵ ּשׁ ׁשֶ Áר ֶאְפׁשָ ּדְ ÁְלָתֵרץÁַתב ּכָ ׁשֶ Á,)4ÁהערהÁיד

Áנז Áדף( Áְבָרכֹות ּבִ Áְוִכְדִאיָתא[ Á,ִמיָתה ּבְ Áים ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ

Áָנתֹו ׁשְ ּבִ Áת ּמֵ ּכַ Áּנֹוֵפל ׁשֶ ּכְ Áי ַנּמִ Áָהָכא Áְואּוַלי Á,])ע"ב

Áִדְבֵרי קÁּבְ ָדֵמיÁְלֵמת.Áְוַהְמַדְקּדֵ יבÁֵלּהÁּדְ ירÁֲחׁשִ ּפִ ׁשַ

Á,ַדְוָקא ּבְ Áַיִין Áָנַקט ּדְ Áָפֵנימֹו Áֶיֱחזּו Áֲהָלָכה Áאּור ַהּבֵ

Áָאָדם Áי ַחּיֵ Áָהַרב Áְבֵרי ִמּדִ Áק ְמֻדְקּדָ Áיֹוֵתר Áְועֹוד

Áְוֶזה Á,)ידע Áדלא Áעד Áבד"ה( Áֲהָלָכה Áאּור ַהּבֵ Áֶוֱהִביאֹו

Á,'ְוכּו Áַיִין Áְיֵדי Áַעל Áָהָיה Áס ַהּנֵ Áל ּכָ ׁשֶ Áיָון ּכֵ Áְלׁשֹונֹו

Áְליֹוֵני ּגִ Áֶפר ּסֵ ּבַ Áעֹוד Áן ְוַעּיֵ Á.ַיִין Áָבֵעי ּדְ Áַמע ּוַמׁשְ

ÁֹקֶדׁשÁִמְקָרֵאיÁֶפר הÁ)דףÁזÁע"ב(,Áּוַבּסֵ ְמִגּלָ "סÁּבִ ַ ַהּשׁ

Áיֹוֵאל Áֵמָהַרב Áּופּוִרים Áֲאָדר Áֶפר ּוַבּסֵ Á,)מד Áסימן(

Á,ֶזה ָחְקרּוÁּבָ ַווְרץÁשליט"אÁ)פרקÁטוÁהערהÁה(,Áׁשֶ ׁשְ

Áָחָדׁש Áאֹור Áִסְפרֹו ּבְ Áֲהִרי"ל ַהּמַ Áְבֵרי ִמּדִ ּדְ Áְוֵהִביא

ÁִהיאÁְצָוה ַהּמִ ּדְ ÁֵלּהÁְסִביָרא ּדִ Áַמע ַמׁשְ ּדְ Á,ָמה ַהְקּדָ ּבַ

Áִרים ּכְ ַהְמׁשַ Áִקים ׁשְ ַהּמַ Áָכל ּבְ Áן ּכֵ Áְוִאם Á,ְכרּות ׁשִ ּבְ

Á.ַיִין ּבְ Áְוָקא ּדַ Áְוָלאו Á,חֹוָבתֹו Áְיֵדי Áֶהם ּבָ Áיֹוֵצא

Áּתֹות ִלׁשְ Áָנַהג Áִמּמּוְנַקאְטׁש Áָהַאְדמֹו"ר ּדְ Áְוֵהִביא

Áי ַרּבִ Áׁשּו"ת ּבְ Áן ְוַעּיֵ Á.ִרים ּכְ ְמׁשַ Áִקים ַמׁשְ Áָאר ׁשְ Áם ּגַ

Áה ּמָ ּכַ Áֵהִביא Á,)רכט Áסימן Áחאו"ח( Áיֹוֵסף Áֲעִקיָבא

Á.פּוִרים ּבְ Áרּות ּכְ ּתַ ְוִהׁשְ Áַיִין Áת ִתּיַ ׁשְ Áת ִסּבַ ּבְ Áְטָעִמים

ֵאָרה. ּבְ Áם ָ ּוִמּשׁ

תא ּפַ ֲ	ִ		ַלתא ִ	ּ	ּ		א 	א ָ	ּ	ִ ִ		א ָל	ּ	ןא ְ	ָ	ָצ	ִת	אעֹ		א א	(א

Áלח Áדף( Áְבָרכֹות ּבִ Áּתֹוָספֹות ּבַ Áן ַעּיֵ Á,זֹו ְסעּ	ָ		א אּ	ִ
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Áָהיּו ּדְ Áַמע ַמׁשְ ּדְ Á,)זוטרא Áמר Áוד"ה Áלחם Áד"ה Áע"א

Áפּוִרים ְרִגיִליםÁִלְקּבַֹעÁְסעּוָדָתןÁַעלÁִמיֵניÁְמזֹונֹותÁּבְ

ÁְוָכַתבÁ.ם ןÁׁשָ ְוָהיּוÁְמָבְרִכיםÁֲעֵליֶהםÁַהּמֹוִציא.Áַעּיֵ

Áְהֶיה ּיִ ׁשֶ ÁָמִצינּוÁּלֹא ׁשֶ Á,)טÁס"קÁשם(Áַאְבָרָהם Áֵגן ַהּמָ

Áּוְקִציָעה Áַהּמֹר Áְוָכַתב Á.פּוִרים ּבְ Áת ּפַ Áֶלֱאֹכל Áב ַחּיָ

Áֹמַע ִלׁשְ Áר ֶאְפׁשָ Áִאי Áֶזה Áָבר ּדָ Áָבָריו ּדְ Áַעל Á,)שם(

Á"ְמָחה ְוׂשִ Áה ּתֶ ִמׁשְ Áְיֵמי" Áֱאַמר ּנֶ ׁשֶ Áיָון ּכֵ ׁשֶ Á,ָלל ּכְ

Áי ַסּגִ Áְוָלא Áְקבּוָעה Áְסעּוָדה Áִעיַנן ּבָ Á,)כב Á,ט Áאסתר(

Áם ׁשֵ Áַעל Áא ֶאּלָ Áִנְקָרא Áלֹא Áה ּתֶ ִמׁשְ Áְוָכל Á,ת ּפַ Áלֹא ּבְ

Áֶלֶחם" Áסּוק ַהּפָ Áַעל Áי" ַרׁשִ Áַרׁש ּפֵ ׁשֶ Áּוְכמֹו Á,ֶחם ַהּלֶ

Áֶלֶחם Áְקרּוָיה Áְסעּוָדה Áל ּכָ Á,)יז Á,כא Áויקרא( Á"ֱאלָֹהיו

Áל ׁשֶ Áָללֹו ּכְ Á,)א Á,ה Áדניאל( Á"ַרב Áְלֶחם Áֲעַבד" Áמֹו ּכְ

Áָאְמרּו ׁשֶ Áָמקֹום Áל ּכָ ׁשֶ Á,הּוא Áְמֹאד Áׁשּוט ּפָ Áָבר ּדָ

Áְסעּוָדה Áְקִביעּות Áְוֵאין Áַפת ּבְ Áא ֶאּלָ Áֵאינֹו Áְסעּוָדה

Áְלַמה Áְרֵאה Áָנא Áְוֶלְך Á.ם ׁשָ Áן ַעּיֵ Á,מּור ּגָ Áַפת ּבְ Áא ֶאּלָ

Á ִלְתֹמּהַ Á,)שמ Áסימן Áחאו"ח( Áיק ׁשִ Áַמֲהַר"ם Áַתב ּכָ ֶ ּשׁ

Áֵאין ׁשֶ Áֵלּה Áְסִביָרא ּדִ Áַאְבָרָהם Áֵגן ַהּמָ Áְבֵרי ּדִ Áַעל

Áָהא ּדְ Á,ת ּפַ Áַעל Áפּוִרים ּבְ Áְסעּוָדה Áִלְקּבַֹע Áָצִריְך

Áְוָהרֹא"ׁש Á,ְמָחה ְוׂשִ Áה ּתֶ ִמׁשְ Áְיֵמי Áִתיב ּכְ Áפּוִרים ּבְ

Á.ְמָחה ׂשִ Áּום ִמּשׁ Áטֹוב Áיֹום ּבְ Áת ּפַ Áֲאִכיַלת Áָיִליף

Áשליט"א Áיֹוֵסף Áַהגר"ע Áְלִצּיֹון Áָהִראׁשֹון Áּוָמָרן

Á,)קעג Á'עמ( Áּפּוִרים Áעֹוַבְדָיה Áֲחזֹון Áִסְפרֹו ּבְ Á)זצ"ל(

Áְסִביָרא Áַאְבָרָהם Áֵגן ַהּמָ ׁשֶ Áלֹוַמר Áָצִריְך ּדְ Á,ֵאר ּבֵ

Áיֹום Áָיִליף Áא ֶאּלָ Á,ָהרֹא"ׁשÁְבֵרי ּדִ Áט ְפׁשַ ּכִ Áלֹא ּדְ Áֵלּה

ÁֲעַלְיהּוÁילּו יֹוםÁטֹובÁָלאÁַקּבִ ת,ÁְוֵכיָוןÁּדְ ּבָ ַ טֹובÁִמּשׁ

Áן ם.Áְוַעּיֵ ןÁׁשָ תÁְוכּו',Áַעּיֵ ֵאיןÁָצִריְךÁּפַ ְסִביָראÁֵלּהÁׁשֶ

Á,)י Áסעיף Áקפח Áסימן( Áַר"ז ַהּגְ Áָערּוְך Áְלָחן ׁשֻ ּבְ Áעֹוד

Áית ּבֵ Áּוְבׁשּו"ת Á,)מחÁסימן( Áְתׁשּוָבה ּבִ Áל" ַהְרׁשַ ּוַבּמַ

Áחאו"ח( Áֵמִבין Áֵני ּפְ Áּוְבׁשּו"ת Á,)שעה Áסימן( Áָעִרים ׁשְ

Áסו"ס Áשם( Áְלָחן ֻ ַהּשׁ Áּוְבָערְֹך Á.)ואמנם Áד"ה Áרלז Áסימן

Áְיֵדי Áיֹוְצִאים Áִאם Áק ּפֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ Áִמי Áָרִאיִתי Á,ַתב ּכָ Á)ז

Áֵאין ת,ÁְוִנְרֶאהÁִליÁׁשֶ לֹאÁּפַ חֹוַבתÁְסעּוַדתÁּפּוִריםÁּבְ

Áֵגן ַהּמָ ׁשֶ Áי ּפִ Áַעל Áְוַאף Á,ת ּפַ Áלֹא ּבְ Áחֹוָבָתּה Áיֹוְצִאין

Áִלי Áִנְרֶאה Áָמקֹום Áל ִמּכָ Á,ן ּכֵ Áַתב ּכָ Áלֹא Áַאְבָרָהם

Áִאיִרי ַהּמְ ּבְ Áְמֹבָאר Áְוֵכן Á.אן ּכָ Áַעד Áי ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ Áמֹו ּכְ

Áּפּוִרים Áּיֹום ׁשֶ Á,)ונמצא Áבד"ה Áע"ב Áטו Áדף( Áֵביָצה ּבְ

Á,ּבֹו ְמָחהÁְיֵתָרהÁׁשֶ ּוםÁׂשִ ָצִריְךÁְקִביַעתÁְסעּוָדהÁִמּשׁ

ÁְקִביעּותÁֵאין ְפָסִחיםÁ)דףÁסחÁע"ב(,Áׁשֶ ַתבÁּבִ ְועֹודÁּכָ

Áְבָרכֹות ּבִ Áרֹא"ׁש ּבָ ÁעֹודÁן ְוַעּיֵ Á.ַפת ּבְ Áא ֶאּלָ Áְסעּוָדה

Áח"ב( Áה" ּוָבַרֲאִבּיָ Á,)כג Áסימו Áשאכלו Áשלשה Áפרק(

ÁֲעִקיָבאÁי אֹוןÁַרּבִ סימןÁתקסגÁעמ'Áרפד(,Áּוְבׁשּו"תÁַהּגָ

Áׁשּו"ת ּבְ Áעֹוד Áן ְוַעּיֵ Á.)א Áלסימן Áבהשמטות( Áֵאיֶגר

Áִאיר אÁַהּמֵ ַרּגָ ֵאַלתÁַיֲעֹקבÁ)סימןÁסג(,Áּוְבׁשּו"תÁׁשְ ׁשְ

ÁֵאיָנּהÁּפּוִריםÁעּוַדת ּסְ ַתבÁׁשֶ ּכָ )ח"דÁרישÁסימןÁלא(,Áׁשֶ

Áי ְרּכֵ ּבִ ּבַ Áַהִחיָד"א Áָמָרן Áֵהִביא Áְוֵכן Á,ת ּפַ Áְצִריָכה

ÁְלֶאָחדÁָידÁָתב ׁשּוַבתÁּכְ םÁּתְ ׁשֵ יֹוֵסףÁ)שםÁס"קÁא(,Áּבְ

Áַתב ּכָ Áְוֵכן Á,ְוִסיָעתֹו Áל" ַהְרׁשַ ַהּמַ ּכְ Áּוְדלֹא Á,ָקדֹוׁש

Áֵאין ָבָראÁנֹוֶתֶנתÁׁשֶ ַהּסְ עÁ)סימןÁתרצה(,Áׁשֶ ְגֵדיÁֶיׁשַ ּבִ ּבַ

ÁַאְבָרָהםÁֵגן פּוִרים,ÁּוְכִדְבֵריÁַהּמָ תÁּבְ ִחּיּובÁֶלֱאֹכלÁּפַ

Áְוֵכן Á,)יבÁס"ק(Áֵזִתים Áִתיֵלי ׁשְ ÁָהַרבÁַתב ּכָ Áְוֵכן Á,'ְוכּו

Á.)ב Áאות Áנד Áסימן Áח"ד( Áִוי ַהּלֵ Áֶבט ׁשֵ Áׁשּו"ת ּבְ Áַתב ּכָ

Áסימן( Áִליָתָאה ּתְ Áן ׁשֵ Áֵהיְכֵלי Áׁשּו"ת ּבְ Áעֹוד Áן ְוַעּיֵ

Áַתב ּכָ ׁשֶ Á,)חצר Áסימן Áח"ג( Áץ" ּבָ ָהַרׁשְ Áּוְבׁשּו"ת Á,)ט

Áפּוִרים ְמָחהÁּבְ הÁְוׂשִ ּתֶ לÁְיֵמיÁִמׁשְ ָנהÁׁשֶ ּקָ רÁַהּתַ ִעּקַ ׁשֶ

Áעּוָדה ַהּסְ Áְוִרּבּוי Áְלִהְתַעּנֹות Áּלֹא ׁשֶ Áא ֶאּלָ Áֵאיָנּה

Áָנה ּקָ םÁַהּתַ ֲהֵריÁּגַ ְתַמּהÁּדַ ָנןÁ]ְוַאלÁּתִ ַרּבָ הּואÁַרקÁִמּדְ

ÁַעלÁָאִזיל ָנן,Áּדְ ַרּבָ ןÁִמּדְ םÁּכֵ ּלֹאÁְלִהְתַעּנֹותÁִהיאÁּגַ ׁשֶ

Áמּו "ִקּיְ Á,)ע"א Áז Áדף( Áה ְמִגּלָ ּבִ Áֲחַז"ל Áָאְמרּו ֶ ּשׁ Áַמה

Áלּו ּבְ ּקִ ֶ ּשׁ ÁַמהÁה ְלַמּטָ Áמּו ִקּיְ Á,)כזÁ,טÁאסתר(Á"לּו ְוִקּבְ

Á,ְסָתָמא ּבִ Áָנן ַרּבָ ִמּדְ Áְטֵפי Áין ּדִ Áֲהָוה ּדַ Á,ְלַמְעָלה

Áמּו לּוÁְלֶהְדָיאÁְוָעָליוÁֶנֱאַמרÁִקּיְ ָברÁֶזהÁִקּבְ ְוַדְוָקאÁּדָ

Áְמַחת ׂשִ ּבְ Áר' ַנאּגָ Áַמֲהִר"י Áֶזה Áַעל Áְוָכַתב Á,]לּו ְוִקּבְ

Áי ְעּתִ ּדַ Áְוַלֲעִנּיּות Á,)ע"דÁיא ÁדףÁפכ"אÁסופרים( Áְיהּוָדה

Áְמָחה ְמָחה"ÁֵאיןÁׂשִ הÁְוׂשִ ּתֶ תּובÁ"ְיֵמיÁִמׁשְ ּכָ יָוןÁׁשֶ ּכֵ

Áבפ"ו( Áם" ָהַרְמּבָ Áַתב ּכָ ׁשֶ Áּוְכמֹו Á,ְוַיִין Áר ָבׂשָ ּבְ Áא ֶאּלָ

Áבפ"ב(Áֶנה ידÁִמׁשְ ַתבÁָהַרבÁַמּגִ מהל'Áיו"טÁה"ח(,ÁְוֵכןÁּכָ

Á'הÁמֹוֲעֵדיÁֶפר ּסֵ מהל'ÁמגילהÁהט"ו(,ÁְוהֹוִסיףÁעֹודÁּבַ

Áְסעּוַדת Áחֹוַבת Áְיֵדי Áיֹוְצִאים Áֵאין ׁשֶ Á,)ע"ד Áקלב Áדף(
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Á,)ע"א Áח Áדף Áבחגיגה Áעיין( Áְוָדִגים Áעֹופֹות ּבְ Áּפּוִרים

Áָמנֹות Áלֹוַח ִמׁשְ Áָמקֹום Áל ּוִמּכָ Á,ְוַיִין Áר ָבׂשָ ּבְ Áא ֶאּלָ

Áְמָחה ׂשִ Áֶרְך ּדֶ ׁשֶ Áְוָדִגים Áעֹופֹות ּבְ Áן ּכֵ Áם ּגַ Áַמֲהֵני

Áָאל ְוִנׁשְ Áׁשֹוֵאל Áׁשּו"ת ּבְ Áעֹוד Áן ְוַעּיֵ Á.ִהיא Áְוֵרעּות

Áֲהָלכֹות Áֶנה ִמׁשְ Áּוְבׁשּו"ת Á,)עח Áסימן Áחאו"ח Áח"ג(

Áס Áסימן Áח"ד( Áים ּוְזַמּנִ Áּוְבמֹוֲעִדים Á,)כג Áסימן Áח"ז(

ÁסימןÁריש(Áי ּנִ ְרֻשׁ ַהּגֵ Áּוְבַיְלקּוט Á,)קנגÁקנבÁ'עמÁוהלאה

Á,)קעדÁסימןÁח"ד(ÁֶאְפַרִיםÁִרְבבֹותÁּוְבׁשּו"ת Á,)תרצה

Á.)סוע"א Áרפז Áדף( Áָטהֹור Áֵקן Áאֹור Áְמאֹוֵרי Áּוְבֵסֶפר

Áשליט"א Áיֹוֵסף Áַהגר"ע Áְלִצּיֹון Áָהִראׁשֹון Áּוָמָרן

ÁֶהֱעָלהÁ,)פטÁסימןÁח"א(Áַעת הÁּדָ ׁשּו"תÁְיַחּוֶ )זצ"ל(Áּבְ

Áַפת ּבְ Áִלְהיֹות Áְצִריָכה Áֵאיָנּה Áּפּוִרים Áעּוַדת ּסְ ׁשֶ

ÁְלַדַעתÁה ִחּלָ לÁָמקֹוםÁָנכֹוןÁָלֹחשÁְׁלַכּתְ ְוָקא,Áּוִמּכָ ּדַ

Áֲחִמיר תÁְוַהּמַ ִריָכהÁּפַ ּצְ ְסִביָראÁְלהּוÁׁשֶ ַהּפֹוְסִקיםÁּדִ

Áׁשֹוֵאל Áׁשּו"ת ּבְ Áַתב ּכָ Áְוֵכן Á.ָרָכה ּבְ Áָעָליו Áֹבא ּתָ

ָאלÁ)ח"גÁסימןÁעח(. ְוִנׁשְ

Áם ְלַקּיֵ Á Áָעִדיף Áִאי Áק ּפֵ ְלִהְסּתַ Áֵיׁש Áא ּתָ ּוֵמַהׁשְ א		(א

Á,ַיִין ּבְ Áר ּכֵ ּתַ ִיׁשְ Áְולֹא Áַפת ּבְ Áּפּוִרים ÁִלְסעּוַדתÁ

Áְלָבֵרְך Áיּוַכל Áּלֹא ׁשֶ Áׁש ֲחׁשָ Áִיְהֶיה Áר ּכֵ ּתַ ִיׁשְ Áִאם ּדְ

Áעּוָדה םÁַלּסְ ַקּיֵ ּיְ ְלָמאÁָעִדיףÁׁשֶ זֹון,ÁאֹוÁּדִ תÁַהּמָ ְרּכַ ּבִ

ÁִחּיּובÁָעָליוÁִיְהֶיהÁְולֹאÁ,ת עֹופֹותÁְוָדִגיםÁּוְללֹאÁּפַ ּבְ

Áָלא ּדְ Áַעד Áר ּכֵ ּתַ ְוִיׁשְ Á,זֹון ַהּמָ Áת ְרּכַ ּבִ Áל ׁשֶ Áאֹוַרְיָתא ּדְ

Áת ּפַ Áּיֹאַכל ׁשֶ Áָעִדיף ּדְ Áי ְעּתִ ּדַ Áַלֲעִנּיּות Áְוִנְרֶאה Á,ָיַדע

ÁְוהּואÁ,ַיִין זֹוןÁִויַמֵעטÁּבְ תÁַהּמָ ְרּכַ עּוָדהÁִויָבֵרְךÁּבִ ּסְ ּבַ

Áְלַגְמֵרי Áר ּכֵ ּתַ ְלִהׁשְ Áב ַחּיָ Áֵאינֹו ׁשֶ Áַבד ִמּלְ ּדְ Áְעָמא ִמּטַ

Áת ֶהֱעֵלינּוÁֲהֵריÁָיכֹולÁְלַהְרִויַחÁעֹודÁְלִבְרּכַ ּוְכמֹוÁׁשֶ

Á.ּוָפׁשּוטÁ.זֹון ַהּמָ

Áְמִציָעא Áָבָבא ּבְ Áא" ַהְרׁשָ ַהּמַ Áַתב ּכָ ֶ ּשׁ Áַמה ּבְ םא אַ	ֲ	ַסּ	ֵ

Áָמָרא ּגְ ּבַ Áִנינּו ׁשָ ּדְ Á,)ע"ב Áכג Áדף Áבח"א(Á

Áְיהּו ִמּלַ ּבְ Áי ּנֵ ְמׁשַ ּדִ Áָנן ַרּבָ Áֲעִביֵדי Áי ִמּלֵ Áְתָלת ּבִ Áָהָתם

Áְלָפֵרׁש Áְוָכַתב Á,יָזא ּפִ ּוְבאּוׁשְ Áפּוְרָיא ּבְ Áא ְכּתָ ַמּסֶ ּבְ

Áַעל Áְוהּוא Á,פּוִרים ּבְ Áַהְינּו Áפּוְרָיא ּבְ Áָאְמרּו ּדְ Áַמה

Á,)ע"בÁזÁדף(Áה ְמִגּלָ ּדִ Áא ַקּמָ Áֶפֶרק ּבְ Áָאְמרּו ֶ ּשׁ ÁַמהÁי ּפִ

Á,'ְוכּוÁָיַדעÁָלא אÁַעדÁּדְ פּוַרּיָ סּוֵמיÁּבְ בÁָאָדםÁִלּבְ ַחּיָ ּדְ

Áִאם Áם ּגַ Áָיַדע Áָלא ּדְ Áלֹוַמר Áין ּנִ ְמׁשַ ּדִ Áָנן ַרּבָ Áַוֲעִביֵדי

Áּוִביֵמי Á.אן ּכָ ÁַעדÁ,ְוָיַדע Áְך ּכָ Áל ּכָ Áם ְמֻבּסָ Áֵאינֹו Áהּוא

Áִציאּות ָברÁְוהּואÁִמּכַֹרחÁַהּמְ יÁַטַעםÁַלּדָ יÁָנַתּתִ ָחְרּפִ

Áה ֲאֻגּדָ םÁּבַ ּלָ ִציםÁּכֻ רÁִמְתַקּבְ ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹלÁיֹוְדִעיםÁׁשֶ ּדְ

Áָסא ּכָ Áָמִזיג Áַחד Áְוָכל Áִני ֵ ַלּשׁ Áֶאָחד Áִקים ַמׁשְ Áֶאָחת

Áׁש ּיֵ ָנןÁׁשֶ ם,ÁַאְךÁַהּצּוְרָבאÁֵמַרּבָ ּסֵ ְתּבַ ּיִ ְלַחְבֵרּה,ÁַעדÁׁשֶ

Á,ּתֹוָרה Áְלִבּטּול Áֶזה ּבָ Áיַע ַיּגִ Áם ּסֵ ִיְתּבַ Áִאם ׁשֶ Áׁש ֲחׁשָ

Áְלֵהָראֹות Áיר ּפִ ׁשַ Áָיכֹול Á,ְוַכּדֹוֶמה Á,ם ֵ ַהּשׁ Áּוְלִחּלּול

Áַהר Áֶפר ּסֵ ּבַ Áעֹוד Áן ְוַעּיֵ Á.ְלַנְפׁשֹו Áיֵחהּו ְוַיּנִ Áם ְמֻבּסָ ּכִ

ÁִמְקָרֵאיÁּוְבִסְפרֹוÁ)מבÁעמודÁע"בÁזÁדף(Áה ְמִגּלָ ְצִביÁּבִ

Áּוְבׁשּו"תÁ.)קנטÁ'עמÁמדÁסימן(ÁּופּוִריםÁה ֹקֶדׁשÁֲחֻנּכָ

אֹורÁְלִצּיֹוןÁ)ח"דÁפרקÁסÁשאלהÁג(.

Áַוֲחִביֵבי Á Áָבֵעי ּדְ Áְלַמאן Áין ּדּוְכּתִ Áה ּמָ ּכַ Áעֹוד ןא אַ	ֲ	ַצּ	ֵ

Áְתׁשּובֹות ןÁעֹודÁּבִ ָתא,Áַעּיֵ ַמְעּתְ ÁָעָליוÁַהאיÁׁשְ

ÁְמנֹוַרתÁֶפר ֲחַת"םÁסֹוֵפרÁ)חלקÁאו"חÁסימןÁקפה(,Áּוַבּסֵ

Áשמחת Áבענייני Áג Áחלק Áרביעי Áכלל Áשלישי Áנר( Áאֹור ַהּמָ

Áַרב Áה ַמֲעׂשֵ Áּתֹוֶסֶפת Áֶפר ּוַבּסֵ Á,)ג Áפרק Áסוף Áפורים

Áֶפר ּוַבּסֵ Á,)ע Áבס"ק( Áַזַצ"ל Áָר"א ַהּגְ Áנּו ַרּבֵ Áֵמַהְנָהַגת

Á,)יאÁסימןÁפÁמערכת(Áִחיָד"אÁְלָהַרבÁְקֵדמֹותÁר ִמְדּבַ

Á,)תתקנח Á'עמ Áח"ג( Áּוָפֳעלֹו Áים ַחּיִ Áֶהָחֵפץ Áֶפר ּוַבּסֵ

Áיְסִקין ּדִ Áֲהִרי"ל ַהּמַ Áּתֹוְלדֹות Áֵאׁש Áַעּמּוד Áֶפר ּוַבּסֵ

Áסימן(ÁּפּוִריםÁּתֹוָדהÁְלֵמי ֶפרÁׁשַ ּוַבּסֵ Á,)יגÁפרקÁבסוף(

ÁּכֵֹהןÁְצִביÁֵמָהַרבÁֲאָדרÁְוֹחֶדׁשÁּפּוִריםÁֶפר לא(,Áּוַבּסֵ

Áֲאָדר Áֶפר ּוַבּסֵ Á,)יד Á,יג Á,יא Áסעיפים Áהסעודה Áבדיני(

Áפורים Áסעודת Áדיני( Áַווְרץ ׁשְ Áיֹוֵאל Áֵמָהַרב Áּופּוִרים

Áַהּמֹוֲעִדים Áֶפר ּוַבּסֵ Á,)שם Áבהערות Á170 Á'עמ Áג Áסעיף

Áמֹוֲעִדים Áֶפר ּוַבּסֵ Á,)רג Á'עמ Áג Áסימן Áפורים( Áֲהָלָכה ּבַ

ÁַהּפּוִריםÁִעְנְיֵניÁּוְבעֹודÁ.)תדÁ'עמÁידÁסימן(Áְמָחה ְלׂשִ

Áקֹול Áֶפר ּסֵ ּבַ Áן ַעּיֵ Áִאיִניׁש Áב ַחּיָ ּדְ Áֲחַז"ל Áת ּוְדָרׁשַ

Á'ועמÁוהלאהÁצוÁ'עמ( Áַזַצ"ל Áַצְדָקה Áְלַהגר"י Áְיהּוָדה

Áחלק( Áיץ ׁשִ ַאייּבְ Áֵמַהגר"י Áַבׁש ּדְ Áּוְבַיֲערֹות Á,)קג

Á,רלה Á,רלא Á,רל Á,ריז Á,צא Á,פט Á,פח Á,עח Á,עה Áעמודים Áא

ÁבÁובחלקÁ.תנחÁ,תנדÁ,תנÁ,תמטÁ,תמÁ,תלזÁ,רמÁ,רלחÁ,רלז

Á,שחÁ,שזÁ,רכבÁ,ריזÁ,קפטÁ,קפדÁ,נÁ,מטÁ,לטÁ,לחÁעמודים
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Áָרֵאל יתÁִיׂשְ ֶפרÁּבֵ שלה,Áשלז,Áשלט,Áשסח,Áשעב(,Áּוַבּסֵ

Á.)והלאהÁכבÁ'עמ(

לÁָהָאמּור: ַ	ּמּ	ָרםאִמּכָ

Áְמָחה ְלׂשִ Á Áיַע ּגִ ּיַ ׁשֶ ÁַעדÁַיִין ּבְ Áר ּכֵ ּתַ ְלִהׁשְ Áָעִדיף ּדְ א	(א

Á,ְלהֹוְללּותÁיַע ַרְך,ÁְולֹאÁַיּגִ םÁִיְתּבָ ֵ ÁְוִקְרָבהÁְלַהּשׁ

ְכרּותֹוÁֵיָרֵדם. ּוִמּתֹוְךÁׁשִ

Áִקים ַמׁשְ Áָאר ּוׁשְ Áַיִין Áת ִתּיַ ׁשְ Áלֹו Áיק ּזִ ַהּמַ א	(א

ÁÁְלִזְלזּולÁְכרּותֹו ׁשִ יַעÁּבְ כֹולÁְלַהּגִ ּיָ ִרים,ÁאֹוÁׁשֶ ּכְ ַהְמׁשַ

Á,ן עּורÁÁמּוָעטÁְוִייׁשַ הÁׁשִ ּתֶ ִהיא,Áִיׁשְ לÁׁשֶ ִמְצָוהÁּכָ ּבְ

ֶזה. ְוַדיÁלֹוÁּבָ

Áלֹא Áִחּנּוְך ּבְ Áִבים ַחּיָ ׁשֶ Áַאף Áים ּוְקַטּנִ Áים ָנׁשִ 	(א

ּתּוÁְמַעטÁַיִין. לÁָמקֹוםÁִיׁשְ רּו,Áּוִמּכָ ּכְ ּתַ ִיׁשְ

Áר ּוְבָבׂשָ Áַפת ּבְ Áּפּוִרים Áִלְסעּוַדת Áַלֲעׂשֹות Áָראּוי א	(א

Áֶזה Áֲהֵרי Áַהּמֹוִסיף Áְוָכל Áים ַמְטַעּמִ Áְוָכל ÁְוָדִגיםÁ

ח. ּבָ ְמׁשֻ

Áׁשֶֹרׁש Áה ִויַכּלֶ Áֵתנּו ֻאּלָ ּגְ Áֶאת Á'ה Áְוָיִחיׁש Áן ִיּתֵ אּ	ִמ	א

Áּוָבא Áֲאִריֵאל Áְנַין ּבִ Áְוִיְבֶנה Áנּו ְרּבֵ ִמּקִ ÁֲעָמֵלקÁ

Áן ּכֵ Áָאֵמן Á,ַהְמַצֵהל Áֲאָדר Áֹחֶדׁש ּבְ Á,ּגֹוֵאל Áְלִצּיֹון

יֹאַמרÁָהֵאל.





כ - 200,000 
תשובות 

בהלכה הנהגה 
וייעוץ

ליווי והכוונה 
של עשרות 

משפחות בכל 
תהליכי הגיור

סיכום שנה

תש"פ
2020

2019

תש"פ

 300,000
דיסקים של 

שיעורי תורה 
ומוסר שהופצו 

בכל העולם

בסיומה 
של שנה 

תש"פ ובפתחה 
של שנת תשפ"א הננו 

להודות להשם יתברך על 
העבר ולבקש על העתיד 

שחפץ ה' בידנו יצלח 
להגדיל תורה ולהאדירה, 

בזיכוי הרבים בחזרה 
בתשובה, ובפעילות 
עניפה לתועלת כלל 

ישראל.

  ויהי נועם ה'
 עלינו ומעשה ידינו 

כוננה עלינו 
ומעשה ידינו 
כוננהו...



 1000 שיעורים חדשים
 שנמסרו על ידי רבני הארגון ברחבי העולם

60,000,000 דקות צפיה ושמיעה של 
שיעורי תורה בכל מקצועות התורה

60,000 צופים קבועים
השקת ערוץ 
טלויזיה עם 

שידורי שיעורי 
תורה 24 

שעות ביממה

עזרה וסיוע כלכלי לכ - 10,000 
אנשים נזקקים, יתומים אלמנות 

משפחות קשיי יום ועוד.

הדפסה וחלוקה של 
כ -  5000 ספרי הלכה 

קונטרסים ועלונים בעניני 
מוסר הנהגה, ועוד.

תמיכה בכ - 1000 
משפחות אברכים 

ובני תורה

www.BeEzratHaShem.org



200,000 
answers in 

Halachic subjects, 
guidance and 
counseling. 

Accompanying 
and guiding 

tens of families 
in a conversion 

processes. 

 Summary of the 
activities

תש"פ
2020

2019

5780

300,000 
CDs of Torah 

lessons and 
Mussar 

distributed all 
over the world.

At the end of 
the year 5780 
and at the beginning 

of the year 5781, we thank 
G-d, blessed be, for the 

past and ask for the future 
that we succeed to follow 
Hashem's will to increase 

Torah and glorify it, in 
Zikuy haRabim and doing 
Teshuva, and in extensive 
activities for the benefit of 

Klal Yisrael. 

And may the favor of 
Hashem be upon us, 

and our efforts 
be successful



60,000,000 minutes of watching and 
listening to Torah lessons in all Torah subjects 

60,000 regular viewers about Launch of a 
TV channel 
with Torah 
lessons 24 
hours a day. 

Help and financial assistance 
for about 10,000 needy people, 
orphans, widows, families in 
need and more. 

Publishing and distributing 
about 5000 Halachic books, 
Kuntres and newsletter 
containing subjects of Mussar, 
Jewish customs and more.

Support for about 
1000 families of 
Torah scholars.

www.BeEzratHaShem.org

1000 new lectures given by 
 the organization's rabbis around the world.



Pool Of Water
(Tehilim 107:35)

 Lectures &
Writings

"סיפור יהודי" "קונטרס הגרים" ועוד.

להורדה ישירה מהאתר את כל ספרי הרב אפרים כחלון שליט"א, וספרי הוצאת ארגון "בעזרת השם"
www.beezrathashem.org/ebooks

ארגון "בעזרת השם" מחלקת 'הוצאה לאור', שם לו למטרה להדפיס ספרים וחוברות מרהיבות ביופין 
לזיכוי הרבים, בכל מקצועות התורה, ולהפיצם חינם. ניתן להוריד מהאתר את כל הספרים והחוברות 
שיצאו עד עתה. כמו כן את העלונים המפוארים שיוצאים מדי פעם בפעם ולהיצטרף לרשימת התפוצה. 
כמו כן ניתן להוריד את מגילת אסתר בתרגום לאנגלית, וכן סדר ט"ו בשבט המפואר בעברית ובאנגלית.

והדר מהדורה  ברוב פאר  יצא לאור  בימים  בס"ד 
הרב  של  טוב"  "דורש  החשוב  הספר  של  שניה 
אפרים כחלון שליט"א שלושה חלקים בספר אחד.
דרשות על התורה מועדים וזמנים והש"ס

 להזמנת כמויות ובודדים בפלאפון 054-8447655

בשורה משמחת

הבעל שם 
טוב

על פי


