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 דודאיםריח
יי  מגילה מתכתעל

 השמים מן שגדלוהו הגדול האהיל פעלים דב חי איש אא"ז ברכה אחריוהשאיר
 נזר ארץ קצוי בכל המפודסם הקדוש הגאון הרב אדומו"רכביד

 אספקלריא דנהורא גוצינא דאומתיה ומדגרנא דעמיה רבא הרבנים ופארהחכמים
 לאורו הלכו שלימים וכן רבים אהגר קדוש אלהים איש הטהורה מנורההמאירה

 כקש"ת הקדושים דבריו בצמאלשתות
 יעעא. דינאב דק"ק האב"ד זצוקל"ה שלנירא אלימלך צבימי"ה

 ה"ה למשגב תבל ע"פ הנודעים הטהורים בחיבודיו תורתו אור הופיע כבראשר

 דכלה אגרא הרואים. כלי גנים. מעין פקודיך. דרך יששכר בניספר
 מהרצ"א. אזהרות תעלומה מגיד ברכה. והיה ישרה. רגל דפרקא.אגרא
 משניווט על וגם חנוכה על ידי תחת אשר וקדושים יקרים כתבים שארועוד

 במהרה לאור להוציאם שאזכה ד'יתן

 נ"י שמירא משולם מאיר מוה' בנש"ק החסיד המופלג הרב נכדו ע"י לאוריוצא
 לאותו בז זצלה"ה שמואל מוה' וכו' המפורסם החסיד בהרבמלאנצהוט

 עוד ולגמור זממי לבצע לי יעמוד וזכותו זצלה"ה המחבר הקדוש הגאוןצדיק
 בקרוב ידי תחת אשר הכתבים שאראת



 ת מ כ סה
 התורה שר המובהק הקדוש הגאון הרב מרן אדמו"ר קדושת כבודהוד
 הלברשטאם חיים רבי כקש"ת רשכבה"ג האלקים איש ישראל תפארתגאון

 יצ"ו. והגליל צאנו דק"ק האב"דזצלה"ה

 צאנז לפ"ק תרל"ה למב"י כיב אור ד' יוםב"ה

 נכד נ"י משולם מאיר מוה' בש"ק החסיד המופלג הרבני שנית אלי באהן
 משינאץ זצלל"ה אלימלך צבי מוה' האמיתי הקדוש הגדין הרב צדיקלאותו

 וחידושים ופורים חנוכה על ויקרים נחמדים דרושים א"ז ממר קודש כתביובידו
 תעלומה מגיד הנקרא מאתו הקודש חיבור לדפוס התחיל כבר והוא מגילה מס'על
 הוא. למותר אך חיבוריו על הסכמה לתת והנה מחמדים, וכולו ממתקיםכולו
 הזורח ותורתו מחכמתו תנובה הארץ ומלאה תבל. פני על גדפוהי פרש כברכי

 הקדושים דבריו את בצמא ישתו ורבים שתו ורבים קצהו ועד העולםמסוף
 ולהאדירה תורה להגדיל למען אך לבנון. מן ונוזלים חיים מים ממקורהנובעים
 את לקרב אחב"י מאת לבקש הוא תורתו מזיו עוד להנות תבל פני אתולזכות
 אל יביא איש וכל עליהם יושת אשר במחיר הספר ממני וליקח הכעכ"זנכדו
 דודאים ריח לו יקרא אשר המפר שם וזה אלו התורה חמדת שכיותביתו

 הנ"ל המוכ"ז רשות בלי שנית להדפיסו עולה יעשו לא ישראל שאריתובוודאי
 : טוב ברכת עליהם תבוא והשומעים ח"ו בארור ליקוםלבלתי

 הלבר,טטאם חיים הק' תוה"ע לכבוד המהברדברי
 כשם הזה ספה"ק את זיע"א מצאנז מרן הגולה מאור הקדוש רבינו שקרא סטם לאמרמפשר

 פרדים כל פתחינו ועל ריח נתנו הדודאים כתיב דרמ"ב-רמ"ג[ ]בזח"א מש"כ עפ"י דודאים""ריח
 בשדה דודאים יימצא כד"א ראובן, דאשכח אינון אלין ריח, נתנו הדודאים ינו', ישנים וגםחדשים
 ועל וגו', לעתים ביזה יודעי יששכר ומבני כד"א בישראל, ידוי על אלא דאורייתא מילי אתחדשןילא

 מגדים, כל מדרשות ובתי כנסיות בתי פתחי על פתהינו, על למהוי גרמו אינון מגדים כלפתחינו
 לאבוהון לישראל לקרבא ידייהו על דאתגליין דאורייתא ועתיקין חדתאן מילי כמה ישנים, וגםחדשים
 ישראל יעשה מה לדעת הה"ד כו'דלעילא

 בהקדמת כותב זי"ע יששכד בני בעל הגה"ק של בנו זי"ע מלחנצהיס אלעזר רבי הגה"קוהנה
 מדן לתלמידי ידוע גי בינה. יודעי בשם זה חלק חבורי שם יקראתי יז"ל בינה" *יודעי הק'פטרו
 רוה"ק לבעל מפורסם אשר לו המובהק רבו כי בעבור מששכך בני ספרו שם קרא אאמ"ו כבודאשר
 כדרכו ביה וכשחזה יששכר, של משבסו שהוא קדשי ברוח חזה מלובלין[ זצללה"ה הקדוש אדמו"ר]הוא
 כמבואר בינה[, יודעי ]שם שי"ב לקרות דעתי מתלכידיו, הקסן אני לזאת סוב, חזיון שהוא אמרבקדש
 וגו' בישראל יעשה מה לדעת לעתים, בינה יודעי יששכךומבני

 הגאב"י שפירס מהר"ש  אדמו"ר הגה"ק תילרות שלמה בית ספר בריש  ראה  הוה היכי דעונדאגומא
 שלמה רבי שהרהצה"ק ו'[ אית א' ס" פסח הלכות על זוסא ]בפתחא והביא זי"ע, מונקאטשדק"ק

 של היה"ר אומר היה לא זצלה"הו מדינוב מהרצ"א הקדוש מרן של בנו בן מונקאסש אב"דשפירא

 יששכר. משבס שהיא הנ"ל מהרצ"א על אמד זי"ע מלובלין שרבה"ק יען בניסן, הנשיאים קריאתאחרי
 ימבנ"י יז"ל יששכר שער ספרו חת שקרא זי"ע אלעזר מנחת בעל רבה"ק כותב זהומסעם

 ]כנ"ל אצלינו ומקובל נודע כאשר אבותם. לבית למשפחותם ויתילדו לעתי"ם, ביניה יודע"ייששכ*ר
 להיות  נזכה כן זי"ע[ מלובלין הקדוש דבינו החוזה ןעפי"ד קאתינא יששכר משבט כי [ בינה יודעיבס'

 קראתי ע"כ כי עניננו, בכל נגדינו ישירו ועפעפינו העתים קדושת ולדעת להבין לעתי"ם ביניהמיודצ*י
 ג"כ נכנסתי כי אח"ד יששכ"ר שע"ר מ"ח( )יחזקאל הכתוב ע"ש יששכר 12ער הספדשם

 וגו' אח"ד והיה הזה בשערבעזהשי*ת
 שליש"א[ מהגליית הריא"ז הרב]הערת
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 אים דור חי
 ה"ל לבאורה וכו' נקראת שגילהטתני'

 בי"א המגילה את *קורשרן'למיתני
 שהוא בהשמע הוה הכי תני הוה אי י"לכו'.

 ע"כ הללו. הימים בכל לקדרו לכ"אככובה
 האישיים. על החובת נקט ולא התבענשמר
 נקראת* *מג44ה וןימ המגילה. על נקטרק
 כאשר תזמן הזדכרות לפי הללו וסמניםבכל
 מגילה דל ר-פ"י שציץ הה אחשביבואר
 בזה. ופעטים בזה פעמים וכו' בי"אנקרשה
 תני %א נקראת מגילה תני דיהתהרצ'ל

 1 המגילה אתקורשכן

 כאיל. לה מפרש ולקמן ]ברש*יןבא"ד
 כד תמצא דברים של פירושןרצ"ל

 מהבבא נשמע אין אבל המשנה. בכלתיזל
 מהבבא חבן י"א. יום קדישת כיצדרצשונה
 נשנה לא במתני' הפידים כי י*ב יוםשני'

 ; החודש ימיכסדר

 להתבוע. יש יותר. הלא פחות לאמתני'
 לקרות להתיר אע שנטעה סגדוכי

 הללו הזמנים על גם הרי ביץ ש4 בי'גם
 ידע התנא דהנה והנראה מנ"ל.מקשיע
 מרבדי דנשמע כימים או מזמניהםהלימוד
 ימים ב' עוד לדבות במגילה כנה"גפגשי
 לפי והנה לרבויי. צריך דלא י"ג היוםועץ

 לקדותפ אנא פסח. בדיו לא שלנוהקביעתן
 לדבות משסע כימים ש ומזמניהםבי"ב.

 יקדישו שלא בזמן פן התמו וחשש ימים.ב'
 מדבי לא הקביעות עפ"י רק הראי'עפ"י
 4ש ווים 1 יום רק וכימים זמניהםלן
 במקהמו א' יום יומסיף רשות עודויהי'
 *לא לשמת וחצרך %ך י*ו 4צ יו"דויינו

 השנים התנהגות בזכן אפי' יותר* ולאפחות
 רשומות דורשי שדרשו מה )וידועבקביעות
 יעויין והנקרא. הבמתב שם על הטהרנהברמז

 1 פסחים(בשלחה

 פחות לא יותר. ולא פחית לא בדפהרש"י
 ולכאורה עכ"ל. מס"ו יותר %אמי*א

 קימל דהנה לתרץ דכא ת"ל צודך. %אהוא
 למיתני היל וא"כ למצות. מקדימיןזריזין

 ולא יותד לא זו אף זו לא בדדךמתניתין
 דאיכא דלא בי"ו מיבעיא לא דהיינופחות
 דאיכא יו"ד דהיינו פחות אפי' אלאאיוסד
 ואצ"ל זו הוה כעת  משא"כ אסוד. גרבהקדמה
 דהתפ וכו' מי"א פחות לא פירש לזהזו.

 קודם י"א דמספד המנין כסדר משנתושונה
 , נ"ל לט"ובמנין

 בי"ד. קורין גדולות וענטזת כפריםמתני',
 עיירות אלא למימד הלל לאלכאורה

 הכניסה. ליום מקדימין הכפדים דדויגדולות.
 אינו עיר בן כמו דפד"א דמשמיענוונראה
 כבן כדך בן או כדך, בן כמו לקרותרואי
 לקרות רשאי הרנו כפד בן כן כמועיר,
 לקדות בידו ורשות דרשאי קמיל עיר,כבן
 חכז"ל להם תקע דלטובתם כיון עיד.כבן

 זו כגת חכמים בתקנת אפשי 8רוהיצמר
 בדורות סומכין דע*ז ונ"ל לו.שומעין

 דיוצאין כיון הלזו תקמי לבטלהאחרונים
 ; העיד כבני שפיריגח

 למיסר ליל לכאורה גדולות. ועיירותשם,
 שאינם כיון גדולות גיא אפי'מוסת

 דקמל"ן ויזל להגר יקרא  .עיד"מ-פיד
 שיש וייון *גדולות*, שיהי' דוקאדבעינן



דודאים נקראתמגילהריחב

 שחרית בבה"כ שמצויץ בטלנין עשרהבה
 משא"כ בגמרכם ריב=ל )וכלאמרוערבית
 להם. יש כפר דין בטלנין עשרהבשרן
 בהן יש אם *גדולות* בשם להםוכינה
 וערבית שחרית שבקדומיה דבר לעטתעשרה
 כשקדשתי קוהתגדלתי" התתוב עפ"יהוא

 : נ"ל "גדולות*, להו קרא ע"כ וכו'ונודעתי

 מדין הכדכין דין לומר התנאהקדים
 בזה משיחר דגמנם הגםהעיירות.

 דין עושינו הטעם דהנה הטעם. לנורמז
 הוא נת. בן יהושע מימחת המוקפיןהכדכין
 הנס. בזמן חריבה שהיתה לא"י כבודלתת

 חומה המהשפין להתבכין אחר זמןותיקנו
 רוב זה בכלל והי' ען בן יהחשעמימות
 ה" שההח יהושע לכבוד וגם א"י.עיירות
 יום להם ותיקנו בעמלק. הראשוןהלוהם
 יהושע כדי יותר נם בו שהי' כשושןט"ו

 התנא גם זה ובשביל וליהושע לא"ילכבוד
 ומשמיענו דיניהם. להקדים לכבודם.חש

 . הכבוד מפני הוא דהטעם לשונובמידיר
 שיקראנה וצריכין וכו' אלא בד"הרש"י

 ז"ל הר"ן וכו'. העיר מבני אחדלהם
 יכול יהי' העיר שבן סברא דאיןכתב

 מחה"מ אינו דמיקרי דובתם ידיידעציאם
 שיהי' בדוחק לומר צריכין ולדעתיבדבר.
 מבני אחד יהקורא המקרא. העיר מבניאחד

 לא  דמש"ה והנראה דוחק.  והואהכפרים.
 פירוש ומפרש כמש"י לפרש  הרמב"םרצה
 מועטים עמיהם להיות הכפרים שבניאחר.
 וה' בב' רק כנסיות בבתי מתקבציםאינם
 חכמים להם והקילו התורה. קריאת יוםשהתז
 יצטרבו ולא המגילה יקראו ביום טאשר

 רשיי דעת אבל הפוריט. ביוםלהתקבץ
 להוציאם עיר בן יבול משפיר דס"לנ"ל

 ביומו. שמחטיב כיח מיקרי בדברומחושב
 להוציא יכול יצא שכבר מי דאפי'ותדע
 המדדכי דעת נראה וכן בקריאתואחרים
 המגילה לקרות נועו שלא ומה וז"לשכתב
 בירט. כדעבדיח ושהקז מספק וט"וכיעד
 בטשו ואיכא בזמנו נקבע י"ד דדילמאי"ל

 חיכש קראו שכבר ואעפ"י יעבור לאבהוום
 משום אץ המכי' תוסיף. בי משוםאיסורא
 וכו'. הוו קריאה זמן ולאו הואיל ליכאבית
 חי הוא  זימגי' דהא ב"ת משום כאןיש

 יכול והי' חומה מוקפין מבני לי'מתחמי
 יכול עיר דבן דס*ל הרי עכ"ל.להוציאם
 בדבר מחוייב דאינו אע"ג המוקףלועציא
 לה דדייק נעל בזה רש"י חטיבההיום.

 :  אי"ה בסמוך אבאר כמהיד דמתני'מליטרא

 יפעמים בי"ג הכניסה שיום ופעמיםבא"ד
 משכחת דלא י"ב השמיט בי"א.שהיא

 לשנותה ת"ל לכאירה והנה קביעתנו עפ"ילה
 מידי לן נפקח לא דבל"ז משנתינולפרש
 בזמנה. אלא אותה קורין אין דבזה"זלדידן
 דהשמים יונח במשנתינו מש"ל לפיאבל
 שפת אומרן התבא דברי פירחח לידעכדי

 1 יותר" ולא פהוח "לאיתר

 ועיבשת כפרים בשבת להיות חלמתני'
 מקדימיו ל"א הבבות בבל הנהגדולכן

 אבל הנריטה ליום מקדימין רק"וקורין*
 דקההע דטעמא ז"ל רשעי לשיטת סייעתאהא

 לקרות ישעין עמלנם משום הואדכפרים
 העיר מבני אחד להם שיקראנהוצדיכים

 לא לחוד כפרים ומהזכיר מקום בכלע"כ
 מקדימין רק קורין אזנם הם כי קוריןאמס
 שגם בכאן משא"כ יקרא העיר מבניואחד
 מקדימין  אמר מקדימים  העיירותבני

 1"וקורין"

 מנלי מנלהנם',
 בתוס' עיין וכו' כדבעינן

 זו. שיטה ש מתמהין קא פיט.זבחים
 ביד ועשות במשנה מבחשר הטעם דאגןבית

 4ת מדייק דדש*י ונראה  להקשות.המקומת
 : והבן דרבנןמילי דהויי כיון מנ"ל בלשון להקשות ה"לדלא

 שיספקו כדי וכו' לקמן למיסרכדבעינן
 משיטות דידע כיון לבשרהוכו'.

 כפי ר"ח דברי הבטש לא למה לקמןהגמ'
 דהנה ונ"ל וכו'. שמספקין מפניהמסקנא
 לשטת לן דחפור הסברא זאת שידענוקודם

 נוכל כנה"ג. אנשי דתקנו הראשיןמהתיקון
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 וכו' שיספקו כדי כפירוטו. ר"ח דברילומר
 כנה"ג. אנשי דתיקנו הוא דכרכיןותקנתא
 במקום אימתי )שאמר מר"י קושיאואין

 נכנסין ענשין במקום אבל ווט כב'שנכנסין
 מדבריו דשכח בזמנה( אלא שתה קוריןאין

 דאנשי לומר לאפשר לכפרים תקנתאדעבדינן
 רבנן ואתי לכרכים תקטזא תיקנוכנה"ג

 אבל דכפרים. לתקנתא חהק8ידודבתריעע
 לשטת דא*א דבכ4ע. המקשה מסקנתלפי

 שפיר לשם מקשה ככה"ג אנשישתיקוני
 שמספקים מחני ר"" דבדי לתרץוהוכרא
 ! נ"ל כנה"ג, אצשי עשו דכפרים ותקנתאמים

 וכו' תקמהו כה"ג אנשי כולהו מכדיגמ'
 דלא כה"ג אנשי אמר למה ידענאלא
 ואסתר מרדתי לא ולמה במגילהדמיזי

 מכדי בדויה ברהטי עיין במגילההמבוהמין
 ואסתר מרדכי בימי שתיקנו אכה"ג ע"כוכו'
 וכו'. המגילה וקריאת ם שמחתאת

 כה"ג "אנשי בלעסנו. האייך למהדקשה
 שמרו גם הששדר". מדרבי בימישתיקנו
 בכ14ן עושה ו מה שמחה הפורים".*שמחת

 ע"כ המגילה. קריאת רק למיסר הו"ללא
 חלוא אכה"ג המקשה נקט למה לתרץנזל

 י"ד המגילה טצ~2כד ואסתר מרדכי באמתכי
 מהם גדולים שהיו אכה"ג ואתו תיקן.וט"ו

 למרדכי בעזרא דמצו )דאה4כוע ובמניןבחכמה
 לומר א"א זה אבל במגילתן רמיזתםואין הללי הזמנים כל חשוקנו וחמישי(רביעי
 כל שהמכמת היי המגילה כתיבתדע"כ
 אסתר להם גולחה ענארז*ל )וכמואכה"ג
 דמרדכי ס"ד דאי ~תשת( כתבונילחכמים
 אשככן הרי ותיקנו. כתבו בלבדואסתר
 וט"ט ושמחה משתה כתיב מקודםבמגילה
)ליאסר

 במלאכו"
 כהטייה רק כתיב לא השב"כ

 קבילו ושמחה מוחתה בגח ואמרוושמחה.
 מי והנה עלייהו. קבילו לא ירטעלייהו
 הוסתר מרדכי דברי לבטל יכול שהי'הוא
 משתה רק שתיקנו הם כה"ג אנשיע"כ

 מרדכי דברי וביטלו המגילה וקריאתההמחה
 שפיד. מקקיה ע"כ יו"ט. בעניןואסתר

 יו"ט בלא טגילה וקריאת בצמחהדמטה2תה
 מג"ד שש ומי שתיקט הם דאכה"גמוכח
 דהם לומר )וא"א דבריהם, לבטלשיכול
 דבמגילה המגילה קריאת כלל תיקנולא
 השפשר שמחה רק קריאתה חיוב מבוארלא
 וזמנים המגילה קריאת תיקת אחרבזמן
 ותזמנם. ככתבם משמר דהרי לה תיקשהדבה
 מן קריאתה זמן הוא השמחה זמןמשמע
 ז"ל רשעי דברי יתבארו ועוד נ"ל.הכתב(,

 . אי"ה בסמוךלהלן
 הנב* תיקון וט"ו י*ד אכו"ג ס"ד דאיגמי

 וכו' תקנתא ועקרו דבתרייהו רבנןאתו
 בפירוש מבואר חיט בטפילה הרי ליוקווה
 ואסתר ומרדכי אכהוג ודילמא הקריאהחיוב
 ותיקש דבתרייהו רבנן ושתזי כלל תיקוןלא
 בהקדם ונ"ל זימני. הנהו וכל קריאתהחיוב
 קאי היכי תנא ברכות בריש דהקשומה

 קאי אקרא תבא ותירצו מאימתידקתני
 שם לנו שעקשה ובקומך במעכבךדכתיב
 לתנא דה"ל כשנתו אם מוך המקשהקישית
 מאימתי ישאל ואב"כ הקריאה חיוב קודםלבאר
 כך אם הנה קריאתה. זמן לנו ויב14רוכו'
 כזאת קושיא יוקעיה א"כ התנא חובתהוא
 וכו' למעלה גבוה שההא סוכה כגוןבכ"מ
 מקודם לבאר ה"ל קאי היכי תנאיקשה
 ותירצנו תשרי לחדש בטסו סוכה מצותחיוב
 מפורש שהוא דבר בשלמא המקשה דה*קשם

 לן צדיך לא דב בי לבד היא ידועבחמרכן
 פהטא"כ ההלכות. דק החיוב לן לבארהתנא
 בדברי ובקומך בשכבך למימר דאיכאק"ש
 דקעש תנא לחד דס"ל )חטמו כתיבתורה

 ע"כ כתיב( בד"ת ובקומך ובשכבךמדרבנן.
 לך דסבירא יהי' לו בכח המקשההקשה
 פשוט דבר אינו דזה כיון דאורייתאק"ש

 חובת מקודם לפרש ה"ל בתורה.ומבהיר
 המבוארין המצות בשאר משח"כהקריאה.
 הזוב עיקד לבאד התנא על החיוב מןאין

 שמתרץ מהו להתבוע צריך לפגז אךהמצוה
 ובקומך. בשכבך דכתיב קאי אקראתנא
 דמקשה דק זה. דבר ידע נמי המקשההרי



דודאים נקראתמגילהריתך

 וצ"ע פשוט. דבר שאינו כיון לבארדהו"ל
 ביאר ולא התנא שהתחיל בזה התרצן.דה"ק
 למד בזה הכשצוה חיוב עיקר מקודםלך
 ועש מלא מקרא דס*ל מדאורייתא דק"שלך

 ב(48"כות דברינו )עיירה ובקומךבשכבך
 קלש דבמקום מזה לנו יצא לקצר( עתוכאן
 המצחת חיוב עיקר מקודם התנא לנוביאר
 נדע מזה המצוה. בהלכות דבריו פתחרק

 מקרא נלמדת המצוה דאותה ס"לדהתנא
 דהמקעוה מע. גם לנו יונח ולפי"זמפורזת.
 נלמד המגילה דקריאת ודאי הוא זהמקשה
 לקיים או מעשים מנזכרים כגון מפורשמקרא
 מזרעם" יסוף לא "יזצרפ וכזמנם ככתבםוא'
 השסתר. מרדכי בימי אכה"ג לנו תיקנואשר
 תיקש לא ואסתר מרדכי דבימי לומרדא"א
 דבתרימע רבנן ואתו שמחה. רק קריאהכלל

 אהיכא תנא תיעשי דא"כ קריאהותיקנו
 מקודם לבאר הו"ל נקראת מגילה דתניקאי
 אבה"ג אותן אע"כ קריאתה. חיובעיקר

 ונכתב הקריאה תיקנו הם שמחהשתיקנו
 ביאר לא ע"כ הנ"ל. בפסוקים המגילהבספר
 דאכה"ג וכיון הוא. מלא דמקרא כיוןהתנא
 דאי תיקון זימני הנך דכולהו עכצ"לתיקן
 כמבחור וכו' תיקון וט"ו י"ד כה"ג אנשיס"ד
 ר,ם"י בכוונת ג"כ לכוין שיש וזהבגמ'.
 המגילה וקריאת הפורים שמחת אתאימרו

 :ודוק

 האלה הפורים ימי 4עז לקיים קרא אמרגמ'
 "להם. *תיקנו הרבה זמניםבזמניהם

 וכדאמר מיותר. "להם "תיקנו תיבותהנך
 מבזמניהם אי 14בל סובא" "זמניםאח"כ

 ימי בכל ליקרו א"כ זמנים עודדמשמע
 התורים ימי את לקיים מדנאמר אבלהזמן.

 המבוארין וט"ו י"ד יים )היינו"האלה"
 אחרים. בזמנים בזמניהם שתן( לקייםצריכין
 ע"כ הזמן לאוצי או להקדים אפשרותאיך
 כל היעו להם' *תיקנו הרבה זמניםלומר
 לקחמם יוכל הימים באותן לקיים שצריךמי

 לאותן להם* *תיקנו וז*ש אחדים.בזמנים
 1 ותבןהימים

 צת של זמנו וכו' בנפציהם וכו' א"קשם
 זמן רשב"נ לשטרה א2 של כזמנולא
 דייק ומהיכן לי'  משמע לא זמניהםזמנם
 רק נכתב לא ברי"ף )והנה זה שלזמנו

 דיו"ד יתורא דרק דמשמע *זמניהם"*זמנם*
 "זמנם" תיבת על זמניהם בתיבת הנוסףוהפא
 זמניהם* "זש אבל לדרחצ לי' מהשמעלא

 זמנם "זמן בגמ' לגירסתיט אבלדריש.
 כלל דכ~ל משמע לי' משמע לאזסציהם"

 מיותרת התיבה דכל דס*ל וי"ל דריש(לא
 האלה הפורים ימי את לקיים לכתובדהו"ל
 דרשא, להך בזמניהם ואייתר וכה קייםכאשר

 :נ"ל

 דעיקר דומיא וכו' דומיא זמנים בד"ארש"י
 מרבה דקא הח1 מזמנם לן דנפקאהזמן

 נ"ל וכווצתו בלשיה. האריך דייתודומיא
 לן נפקא י"ג גם המסקנא עש"ידלהיות
 לכל קהילה זמן דה"א הואיל הספרמתוך

 במצילה. מבוארין געי א"כ במגילהוכמבואר
 ימיפ. ג' עוד לפ"ז לרבכם ה"ל לפי"זומ"ש
 מרכינן דלא זה לצטטך ז"ל שב"י האריךלכך
 מזמנם לן דווקא הזמן לעיקר בדומהאלא

 ; ודוק זמנם. מתיבת לן נוקא לא י"גמהש"כ

 דגזוז הת הטעם נ"ל כתיב. יעבור ולאגמ'
 משא"כ קרישתה זמן יאחרו שלאבלאו
 כתיב דיקנה בי"א. להקדים שתובהקדמה

 כביכול שלם השם אין היה כס על י"דבי
 השבועה ההא י"ד עמלק של זרעו שימחהעד

 נקרא השם שיהי' לישבע ידי הרימותיבענין
 והבת עמלק. של זרעו שימחה עד י"הרק

 רמז וט"ו י*ד קריאתה זמן עיקר זהלזכר
 הרבה זמנים לה ותיקנו י"ה כס עלי*ד

 השתלמות להורות ו"ה שהיא י"א עדבהקדמה
 ומחציו שבועתו כשיקויים במהרההשם

 יקראו שלא הקפידו ומש"; תיבתו.תתמלא
 מה זה דוקא הנ"ל הרמז על להורותבי"ג

 : יתבאר עוד ובעזה"י כעתשנ"ל
 נסתר נס הי' הזה הנס דהנה עודונ"ל

 כאלקים* שם ע"י הוא בטבעמכוסה
 ע"י הוא נגלה נס )משא"כ *הטבע*בגימ'
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 במגילה ועי' שם נסתר ע"כ הוי*השם
 הוגש הוי' להורות ובסרת בר"ת רקונרמז

 באריכות בדרשותיט זה וכתבנוהאלקים
 כל ראו לב"י ואמונתו חסדו זכרבפתיחת
 כל רש אימת אלקינו ישועת את ארץאפסי
 ה% בימי אלקינו ישועת את ארץחפסי
 ימים ה' קריאד* ז% תיקנו ע"כהשגחתו( מלובבי בטבע שגם ארץ אפסי כל הביטשנה
 אלקים. ציררפי ק"ך מנין  שעט ק*כשבהם
 מנין יקא ביום הללו הימים התחלתוהנה
 של זרעו במחיית והסם ישתלם אהצררבה
 כמנק  שעות קרך ימים ה' והלאה ומאזעמלק
 אחר ידוע והנה אלקים. צירופיק*ך

 המרבבה יניקת מתחלת ק*ךהשתלשלות
 שעות קקך אתר ע"כ אויים אלקיםטמאה

 : הדבר הבן *יעבורק ולאתיקנו

 כימים סמר וכו' כימים ימים בדגהרש"י
 כ"ז כדוגמתם* אחרים שנים"לרבות

 *כדוגמתם* תיבת וביותר לכימרהמיותר
 אבא בר רפש דהנה לתרץ דבא נ"למיותר.
 לרבות אמר לא זמניהם מזמנם לי'דנפקא
 להיות להם תיקנו הרבה זמנים רק וי"בי"א

 נשמע רק וי*ב י"א מבואר איטדמפסוק
 ונדע נחקור ואנהט תיקט. זמניםדעוד
 יעבור לא ויפז ויסו לרבדי צריך לאיסג
 בכתוב שמבחור בהצמע וי*ב י"א לרבותשמר רהיבתי אבל וי*ב י"א הבשנה ע"ככתיב
 מה מפגי להשתנן צריך ועוד וי"א.י"א
 קהילה זמן י"ג )שאסר יצחק ר' קבעלא
 4צ(נ בר רפש איברי סברתו וכו'(לכל
 ייצחק ר' כדחמר משני השגם מסדררק
 לו יצדק ביותר יצחק דד' משמעוכו'

 זול רשפי ובא דרשב"נ. אתרענוסברתו
 לט ביאר בעצמו דדשב"נ זה לטלבאר
 י"א לרבות כימים ימים באמרי בדבריוזה
 וי*ב י"א בכתוב מבושר ההט דוקאוי*ב

 כימים היהצ הללו כימים לרבותדסה4מע
 יום מהיה"ב דוקכן המנוהה ימי ט9שצר
 קהילה זמן הי' כי 54נוחה ,ום אית.*ג

 בפירחצ ביאוש הגה מצהב של מלחמותללחום

 אחרים *שנים רש"י וז*ש וי"ב. י"אלרבות
 מותר יהי' דא"כ לומד א"א וזהכדוגמתם*.

 יקרש. לא ובי"ג וי*ב. י"א ביוםלקרות
 ללמד* סבוכו אין דזה וטחי בי"ד יקריםוננוב
 צריך לא דייג לומר ע"כ כך. יתקטומה"ת
 וי*ב. י"א בפירוש אמר רהצב*נ ע"כלרבתי.
 שפ" הייט דוקא אדבריו סברתו קבעודיי

 י הדבר ונבן רהצב*נ.דברי
 אמר לא מיס נחמצי בר שמחשל ו4גבה

 משמע %א זמניהם זמנם זמןמבזמניהם
 נפתיות יתורי ליה איכפת דלח )הישוליה

 באידה להאריך הלשון משפט כן כילדוריכם
 מ"ט אבא כר שמן ור' הלשון( ליפויאות
 הוא לדורות ההוא לך אמר מכיסיםל"א

 מה מפני להתבונן יש הנה  עכ"ל.רכתיב
 קשה ועוד לך" "אמר א6ר לאברשב*נ

 אותיות ייתורי לדרוש ס*ל דלא רשבונעל
 כאטר אך כימים. ימים דרש מהמפני

 טעם. תמצא רוותי בדברי מש"לתתבונן
 בלשון יצדק כשב"א שאמר "בזמניהם"דהנה
 אותיות ייתורי בהם שיש רק פקידעפ"י
 רשב"א דרש ומזה "בזמן* לכתובדה*ל

 ייתורי לדרוש ס*ל דלא ר,צב"נ רהבהדרשות.
 רשב"נ דרשת משא"כ קח2י(4 עליו איןאותיות
 ימים. רק לומר ,צדק לא פישטודעש9,
 להוסיף מוגמע הומית בכף כימיםאבל
 פי' אין הלזו הדדינה ובזולת דוגמתןעוד

 רשב"א על חזקה הקושיא שפיר ע"כ~ברים.
 מבואר דבר דנהצה מכימים אמר לאמנט

 ע"ז דווקא מנוחה ימי ויבב י"אלרבות
 יצדק שפיר כימים לך* *אמר המסדראמר
 שמחה ימי ~תרת שיעשו פשוטועפ"י
 וז*ש ישימים" וזהו הללו הימיםדוגמנן

 כימים .דקרת לישיש שייך להכירוויי
 בדברי ידובר ספייה היטב ודוק ועי'כלומר4
 בזה אחרת שיטה ז"ל שלהרי"ףהרי*ף
 הוי דכתיב. הוצ לדורות מוס לודהוקשה
 ח4עפי*כ דכתיב הופ לדתיות ג"כ ס*לרשב*נ
 לכתוב הדורות על דלכתוב בעינופנדק
 כימים ימים דרשב"נ אע"כ נחו. חשדימים
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 כלשון ולתרץ לשנות וה"ל לי' משמעלא
 זמנם" "זמן יתור ידרוש למה וגםהזה.
 פי' ע"כ כימים". "ימים לדרוש ידצהולא
 לדורות האי הוא דכוונתו הריעף בדברישם
 מהיו כשלא לדורות שגם סיעו דכתיבהוא

 בגולה. מפוזדיז ויהיו אדשכם עלישראל
 יבטלו לא אעפי"כ  הראי'. עפ"י יקדיחוולא
 ימים ג"כ ידרהפ דרוש ממילא זמניםשתן
 מאי מקומה דלף מאי לפי"ז ויצדקכימים.
 ס"ל זמניהם דדדיש דמץ דצ*בבינייהו
 הארכנו ושם הזמנים. לבטל אסור בזה*זדגם

 : לקמן רגמ' בשיטת נכונים בדבריםבעזה"י
 זמגיהפ* זמנם *4מן ר,~ב'נ להתבונן ישהנה

 של זמנו דייק ומהימי לי'. משמעלא
 הריאף מגרסת והנה זה. של כזמט לאזה
 איבא זמניהם זמנם על דרק להלןנרייק
 כן )כי וה"א דיו"ד יתורא דריש דלאמאן
 כשע וכניהם  ומן  אבל ליפוי( הלערןדרך
 .זמן בגמ' גידסתינו לפי אבל לנדוהיו
 דלא משמע לי'. משמע לא זמניהם"זמנם

 :  אי"ה להלן ויתבאר כללדריש

 זמן דדריש ר"ע דברי זו אר"י ארבב*חגמ'
 קורין אין חכ"א אבל זמניהם.זמנים

 אימתי יהודה א"ר מיתיבי בזמנה. אלאאותה
 דמאן. אליבא יהודה ד' וכו' שהשניםבימן

 להאי איתא בזה"ז אפי' דר"ע אליבאארלימא
 ואמר בזה"ז רעע דהא ופירשתיתקנחא.
 דהא תימה והיא עכ"ל. דמקדימיןבמתני'
 וד"ע אמרו. דמ"ע אליבא דה"י י"לשפיר
 אכה"ג. דתיקנו הדין עיקר כפי המשנהמתני
 יעבדו לא המורים ימי כי לידע הצורךומן

 ישראל יהי' בימינו ובמהרה  היהודיםמועך
 כל כמו הדין ונדע אדמתם. עלשררים
 לידע. הצורך דמן למהרות קדמייםהלכות
 לפרוס לר"ע דה"ל קאמר דדיתי לומרואין

 זה דאין נוהג הדבר אין דבהק"זבמתני'
 ההע ר דברי זה בהוביל להניחכדאי

 דמ"ע תלמידו יועדה דד' כיחבתעבתא
 דד*ע אליבא דבזה*ז הדין בברייתאומפרש
 מאן )אבל דבו רעע דברי המה וקרבו

דןד(פיםנקרחי

 הדבר יתחזק בדיי יוסי כר' להדמוקים
 אעפ"כ אבל  הי'. תלמידו דלפי כית קטבמעט
  פעמים  כמה בישת חמרינו  הרבד הונחלא

 האחרון והדוד דבריו מפרש אינושהתנא
 דמש"ה דפי' רש"י  לדעת זצ"ל דבריו(מפרש
 הכניסה ביום לקרחן הכפרים לבניהקילו
 שיקראגה וצריכים לקרות בקיאים אינםשהם
 לבוא הטריחום לא העיר מבני אחדלתם
 יום להם ותיקנו וחורים בשם העיראל

 מכל הדבר ישתנה זה למעם הנההכניסה.
 נוהג אינו אם דגם ושורות. קדוריםסדר
 לידעי ונצטרך ההמ"ק יבנה במהרהבזה"ז
 אין בזה"ז נחיג אינו אם דיבק בהךמשא"כ

 כשיבנה במהרה גם כי לידי  הצורךמן
 לצ ערב הרי ארציט אל ונשובבהמ"ק
 כי יוצרנו הבטיחנו כי ואחרים לבנייקילו
 איון עוד ילמדז ומא ד' את דעה הכח"ותמלא
 בזמנים לקרוא הכפדים בני ויוכלו רעהואת

 ז"ל. דש"י לשיטת כנקל בבתיהםהעיקרים
 שבני הוא דהטעם דסיל הכמבום לשיטתאבל

 רק וכלהם בבה"כ מהאספים אינםהכפרים
 להם ו'הקילו לקה"ץ ה' וביום ב'ביום
 לדעת ובפרט המגילה. את ביום בולקדות
 להוציא יכול איש העיר רבן דס"להח"ן
 נשאר מיקרי בדבד מועייב ד4רמ כפר%

 הרי"ף שיטת לפמש"ל אבל בקישיא.הדבד
 מבזמניהם רשב"א דאמר דמאי רס"ללדעתינו

 הוא לדודות דהו~א כימים מימים אמדולא
 כימימ* "ימים לדעתי הוא פירועםדכתינ
 ועידן זמן בכל  הבאים  לרורות  לקפידאהוא
 גם וי"ג וי*ב י"א הללו הזמנים יבטלולא

 דדריש דמאן שפיר יצדק לפ"ז א"כבגולה
 כימים* *ימים לי' אייתר זמניהם זמנםזמן

 זמן בשום הזמנים לבטל דחלילהלקפידא
 זמנם זמן דריש דלא למאן משח"כועידן.
 י"א לדבות כימים ימים דרש הנהזבניהם
 שמהרכני ומן באיזה לב"ד כשיראה חבלוי"ב.
 והשתן יבדם. הרשות הזמנים 4לולבטל
 רקע דבהי זו דאר*י נטן. על הרבדיבוא

 וממילא זמניהם זמנם זמן דדדישסתימתאה



מגרריח

 בשום לבטלם ואתור לקפידא כימיםימים
 )בשום אותה קורין אין חכ"א אבלזמן(
 אין ובזה"ז" אמר )מדלא בזמנה אלאפעם(
 פעם בשום ס"ל חכמים ממילא תץ'קורין
 מקהוה והשתא בזמנה( אלא אותה קוריןאין

 אדמיע אלימא דמאן אליבא אדרקישפיר
 בחו"ז אפי' זמניהם זמנם זמן דדרישכיון
 לקפידא כימים" *דימים תקנתא להסבאאיצא

 רתע דברי זו אר"י ארבב"ח א"ד בגכמיחם י היטבחזוק
 הואיל בזה"ז ח"א צבלסתימתאה.

 רגע דברי זו רש"י וכ' וכו'. בהומסתכלין
 זמן דדריש לישנא להאי ול"גסתימתאה

 נמי עליו דפליגי רבע דהא זמניהםזמנם
 מערם חורבן לאחר שהחמירו אלא לי'דדעוי

 לה. גרס ז"ל והרי"ף עכ"ל. בהדמסתכלין
 שפיריתנו לס"מ 84בל מובן איששכאירה
 דל"ק חומר. כמין מוטעמים דבריודבריו.

 ואייתר זמניהם. זמנם זמן דדריש רר*עזו
 שאסור לרורות לקפירא כימים ימיםל"

 חכ"א אבל פעם. בשום הזמנים אותןלבטל
 טהצמע לא זמניהם זמנם רחכמים וכרבזה"ז
 מימים הכוספים הזמנים ררינו רקלהם.
 לקפידא. פסוק להו אייתר לא ע"ככימים
 לבטלם מותר בה ומסתכלין הואיל בזה"זע"כ

 1ורוק

  ועיין פירותיי עיין בה ומסתכלין הואילשם
 בשקומו דבריו ופי' אחר פי'ברי"ף
 ברש"י עיין כתי'. כוש ועד מהורו ועודשם יועשש

 בכל רק ~וש. הודו קרא בהך נאמרדלא
 הביא לא למה בעי וטעמא התלךמדישת
 וי"ל המלך. מדינות כל הפסוק כלעפןגמרא
 הוא דושן י"ל המלך. מדינות כל מפסוקדאי
 יהושע מימות מוקפין המלך מדינותבכל
 ובהמשך כוש. ועד מהודו הביא לזה נוןבן

 בה דידענו ישראל ארץ ג"כ ה40השטח
 דה"ק עור לפרש ואפשר יב"נ מימותמוקפין
 נעשה לצ אפי' "נינהו אישראל "לצו"וכי
 בסכנה הי' לא המוקפין היאפשר הנסלהם

זדרז8איםנקראת

 לכ"י הדבר ונגזר הם ישראל אעפי"ככ"כ(
 ועד אמהודו ועוד הנס. על להודותוצריכין
 המדינות לבל ששלח בספרים כתי''כוש
 עתירים היהודים להיות כו,צ ועדמהודו
 הזה בפשק משיביהם. להנקם הזהליום

 בסיום והנה כהת. ועד מהודו בפירחחמבואר
 וכו' הפרזים היהודים ע"כ נאמרהמעשה

 , הדבר אתהבן
 לכ4מ' הנה מנלן זכירה עשי' אשוחןשם

 זה דבלא בהכי תליא לא הזוהקושיא
 לדקדק יש ותו המגילה קריאת אשכחןהיכי
 "נזכרים מהקישא עדיין ידע לא המקשהדהנה

 זכירה לשון בלשזנן הזכיר למה*ונעשי'
 וי"ל מנלן. קרימה ע,1"; אתבחןהל"ל

 בתורה דנשהשווינו כיון סהבר הי'דהמקשה
 פעם. בכל לנו עשה תשר את לזכורהוא הציי הנה עמלק. לך עשה אשר את"זמור
 ארן לקרה* חז"ל לנו תיקנו זה בעבורהנה

 מה בעתו רבד כי הנס בימי בזמנהונרגילה
 מוקפים ובין פרזים בין חילוק אבלסרב.
 זכירה עשיה אשכחן שמקשה וזה מצינוהיכן
 הקריאה חיוב דעיקר סובר הי' כימנלן

 . נ"ל דזכור, ממ"עבא
 דאמרי' כיון הוא הסברא בתליסר ואימאשם

 ל"צ הוא לכל קהילה דומןתליסר
 דלא מוקפין הה"ד מובן וממילאלריבויי
 המובן הדבר על סמך זמנם בקראאק4מעינן
 כיון "כשזשן ומשני לכתוב. מרצמאליו
 בשביל אלא המוקפין שינוי בדבר טעםראין
 לתקיש כבודם זון בירושלמי כמ"ש א"יכבוד

 : נ"ל ביותר הנס גודל הי' שבולערשן

 חומה מוקפת להלן מה פרזי פרזי לליףשם
 לומר הגל הג"ש לפי וכו' יבונמימות

 מערי לבר דהפסוק משה מימות להלןמה
 אין הג"ש דהנה אך נאמר משה בימיהפרזי
 ורבו מרבו גמדה אם רק  מעצמו דןאדם
 שייך והאיך מסיני רבינו משה ערמרבו
 מרדכי בימי שנתקנה דמגילה ג"ש ללמדבזה

 דכאן צ"ל ובודאי התורה. מפסוקיללמדה
 ולרמע לקצר שרצו מאכה"ג מקובלתהג"ש



דודאים נקראתמגלהריחה
 והנה דור. צהר דור הג"ש מסרו והםבג"ש
 רמז למה טעם לשחיל אין אלקימ מעשהעל

 ולא בק"ו. וזה בג"ש. הזה הדברהש"י

 יתר של חכמתו הבא התורה כיבפידורי
 לבו14 מבוא אהזה לילוד ואוןבראשית.
 הבכה"ג כתיבת על (טנל חכתנו.לתכלית

 בג"ש ועשוקפין דבר רמזו למה לשמיליש
 דטעם הטעם מסדו ע"כ הנה בפי'. בארוולא
 כבוד ומפני א"י כבוד מפני וצטקפיןשימי
 וגפ בעמלק. הלקמטון הלוחם שהי'יהושע
 משה משא"כ הארץ את המנחיל הי'יהושע
 מערי בג"ש נלמד ע"כ דאבי. זכותא הו"ללא
 אוי. בשבח תלוי דוה להודות ישראלארץ
 בפירוש לטעם זו הג"ש מסרו שהם כיוןא"כ
 יהושע מימות הוא דהקפידא בע"פמסרי

 לחצר ואין התשטון. והליחם הראשוןהמנחיל
 בג"ש הטעם עיקר כי משה מימות להלןמה
 מערי לבד והנה א"י. בערי זה לתלותהוא
 ועדיין ועוג. סיורן ארץ אצל נכתבהפרזי
 הנחיל אשד עד ארץ בקדוש' נתקדשולא

 ועוד הדבר הבן הארץ את לישראליהושע
 ודבר ללימוד טעם אי"ה לקמןיתבאר
 : דברי' של פשוטן צחצוח וזהובג"ש.

 לכאורה כמאן. דעבדא שושן אלא ה"קשם
 שדרכינו מה )מלבד תמוהיןהדברי'

 לנשר הש"פ בכל כזה בסקופ לפרשתמיד
 גפ הוא ראשון בלסכן המקדמו דברישבכלל
 כל בראשונה ביאר שלא רק הח'הלשון
 מפאנו הרמ"ע מספרי זה קבלנו כאסא-הצורך
 שהקושיא בבאן( הענין עלינו יקווהוביותר
 ואלא קאמר ולא לגמרי צחר ענין הו14הב'
 תתגונן תטרטר שנמר( הבי צלל ולא)לבד
 דידן השא לך שהקשיתי מה קאמל דהכיצ"ל
 יהי' לו בזה כוונתו כריב"ק אמר לאמ"ט
 להורזת "פרזי "דפרזי ג"ש בידךדיש

 הגם בט"ו. לקוות בעי יב"נ מימותדמוקפין
 נתיישבו. ולא חומותי' נחרבו תיכףדאח"כ
 דגם דריב"ק מהיקטמו ללמוד לך ישעכ"ז

 בט"ו לקרות בעי אחשודחצ מימותבמוקפות

 כמלו דעבדא שישן אלא כן תימצר לאדאם
 ,ודוק

 מובן איש כמוקפין. ולא כפריין לאשם
 בהאם ולכאורה כמוקפין. עבדאדמוי

 בלשון דייקה כד אבל לה. דלוג רש"ימלשון
 מרדכי כימי את עשו האיך דה"ק נרותקרהוטי
 שושן אצן לדון יכלי לא הלא שבדוושןאותן

 ויש נ"ל. הוקפה אם ידעינן דלאכמוקפין
 מבוזיר בפסוק דהנה כה"ק עודלבאר

 וביוד כי"ג נקהלו בשושן אהודחהוהודים
 ושמחה.  משתה יום זמתו ועשו מט"וונוח
 לעשי" חצמחה למשתה בטנו נקבעוצה
 מימות שהוקפה בה ידעיע דלא כיוןשטה
 שושן יוסג הא"כ בי*ד. תהי' זכיהה הטהיבש.
 כת" דבכולם כמוקפין ודלא כפרזיםדלא

 אחד ביום וזכירה עשיי' *ונעשים"נזמרים
 :נ"ל

 איירי לא ובחילוק וכדריב"ל בדיהר,ט"5
 הייתור לפדים בזה בעי וכו'כלל

 דאתא הוא לדרשת קרא אלא בגמ'ל,711
 לכדריב"ל קרא אלא הל"ד וכו'לכדריב"ל

 דבאמת דהעק ו,1'י מפרש ע"ב דחפני.הוא
 פשוטו. עפ"י המשמעות כ"כ סובל המקראאין
 ז ריבדן דראש21 דקראמייתורא נדרסי רק בחילוק ורירי ולא דרשא ועאאבל
 שאינו אעפ"י וחמרך וכו' ככרך נידוןבד"ה

 כי בבינן מיותר כ"ז וכו',נסרטן
 לפשט. הצורך מן זה אין לכמוההלכאורה
 מקשה הוה לא זה ידעיע לא דונםונרות;
 תרוויההו בעיע דאפשר מיל'. וקיימאמידי
 לטבריא כמהמתן אמר ע"כ ונראהסמוך
 ז"ל רהטתי הקדים ע"כ )סמוך( מיל)נהסה(

 : ודוק וברגם; סמוך בעיבן דלאלפרוף
 רחב*א תימא ואי "המי' ר' וחפרבנכף

 פשוטו דלפי הגם הנה וכו'.מנצפ*ך
 שמעתתייהו להסמיך הכא מימרא וךהביא
 דבר לא עכ"ז אהדדי רחב"א ואיתימאדר"י
 לראות עינים לו שיש מי בכ"מ המאריק
 שלש שלימה שהתורה בכ"מ ומביטצופה

 לעולם לעד סמוכי' דבריהם הקודשממחצב



דידזטים נקדחתמגילהריח
 ברמיזא לך וארמז וישר. באמתבת--ים

 המ"ח דברי בקיצור לך ואביאדחוכמתא
 שכנגד מהקליפה היוצא הרשע והמןחדל.
 הרמוזים מנצבתך מה"ג ויונק דבריאהז"א
 שהם שבהם הראשונית בשנים שבשמובב"י
 בת אשתו וזרש קשות שהם שכשמומ"ן
 תצ' שבשמה בזיופן הרמוזה הטמאהשבע

 גבורה שהיא דמנצפ*ך מהצדי"קהיונקת
 של מפ"ך היונקיי הרע" ויועציושלישית
 חשבו אחרונו' גבורו' ב' שוםמנצפיך
 שנה  השביי'  בבלות כי  ההש חי רעהמחשבה
 לפני לבוא רחל נתקנה מעשה אנשיע"י
 הרשע והמן וכף ביהמ*ק שיבנה כדיז"א
 גדולים מכשפיי ש"י' ויועציו אשתועם
 עמלק מזרע הי' ביהוא ומפני וכו' כ"זידעו
 לחוה שפיתה הנחש משומש הי' ותא כיוכו'

 של איסור מאבל בהאכילה זוהמא בהוהטיל
 ע"ז שעבדו וגרם אדם בעלה עם  הדעתעץ
 לו בהשתחוות לעבדו למרדכי ופתהוכו'
 איסור מאכל שיאכלו ישראל נטן שפיתהעתד

 הנחש שיוכל כדי משצורחן שלבסעודה
 כרצונו. באסתר זוהמא להטיל אחעירחןשהוא
 בגבורות כח להוסיף רוצה הי' אלו עונותוע"י

 )היינו 8"ר שמספרם אימא מיסודהיוצאים
 לסבב 8"ר( מספרם מנצחך אותיותה'

 הנק' בז"א להתפשט שדרכו אבא יסודהארת

 שהם פדר הפיל ולפיכך ולבטלו. להכניעוו"
 וכנגד באמצעם. הר הסובבים פ"רשתיות

 המשים שמספרם מעשר הכלולה גבורהכל
 ומרדכי וכו'. אמה חמשים גבויי עץעשה
 מסעודתו נהנה ולא ממנו ונשמר אלה כלידע
  שאהשורחצ רצה  ולא וכו'  לו  השתחזת ולאוכו'
 וכו' בחיקו ישבה אלא במסתר. זוהמאיטיל
 הילכת שהיתה בדשתה אחת שידה השביעכי

 עכ"ל. עטה לשטני אהשזרהב אצלובאה
 לוקחים ואה"כ וז"ל מגילה במצהר שםעוד

 וחיתוך אחמם יסוד גילוי לזרת שהואמגילה
  וכו'  1"א בני  המתפשט אימא משליותר
 החסדים סוד שממנו אבא יסוד שהואומרני
 להושטת אן עמוד על גלולה להיותצריכה

 עכ"ל. א' ונעשים הגבורות ממתקיםשהחסדים
 ככלות הזמן שהגיע לדעת הענטז אתההבה

 מלכות מדת רחל שתהא בקרוב שנהשבעים
 החסדים בה להשפיע המלך לפנילבוא

 אנשי ע"י הדבר ונתהווה בהמ"קלשיגרה
 אכה"ב והיית ההם בימים שהיומעשה

 הללר הנביאים (שז ,צנק' ונ"לוהנביאים.
 צדיק כי והפ"א הצדיק לחבר שגרמוצופים
 צינורות ב' צינרו וגם צדיק ליסודרומז
 בס' )עי' כנודע היסוד צינורות ב'נגד

 מלכות למלכות רומז והפ' דיר(מאורי
 בגימ' פ' וגם לה קרינן שבע"פ ותורהפ"ה
 הצ' עם בהתחבר דנוקבא יסוד הואיסו"ד
 ע"כ צינורות כב' כרמיזתו דדכוראיסוד
 )הגם "צופים" הךעא בזמן הנביאיםנקראו
 "צופים" שמם אז ג"כ יצדק פשוטושלפי
 ונחלש הנבואה להפסקת סמוך הי'שכבר
 הצופה בדרך נבחשתם והיתה הנבואהכח

 הרשע המן והנה בחלישות( שראייתולמרחוק
 מגבורות ביניקתם ויועציו אשתובצירוף
 ולבטל דאימא הגבהרות לגביר רצומנצפ"ך
 ואמא שאבא ידעת )וכבר לאבאהחסדים

 שה"ס בז"א הגבורות ולהגביר י"ה( סודהם

 פו"ר הפיל ע"כ היחוד( יתבטל )ובזהוי
 פ"ר[ מנצפ"ך ]האג הר"ר התגברותוההוא
 לעמו עזר הש"י וכנמטר ז"א הוא הדבתוכיו'
 להמוקפין תיקנו הנה הנ"ל מעשה האנשיע"י

 מוקפין י"מ סוד בט"ו המגילהקריאת
 כמו ומצמצמין המגבילין הגבורות עלמורה
 בלא פרוז ישיבתם "פרזים". כן שאין מהחומה.
 פוקר בגימ' מוקפין תמצא ההנהצמצום
 דאימא הפ"ר להגביר שהפיל "ושור"ה"ס
 אבא הארת יבטל ה'( מז )ואושא הי,ש
 פו"ר סוד למוקפין תיקנו הנה י'()סוד
  המן שרצה הגבורות לצמצום וממזיםוגם

 סוד המגילה קריאת  להם  תיקנולהגביר
 סוד ט"ו ת וגם 4"ה סוד  בט"ו אבאהארת
 מיו"ד כלולה וכקא הם געירות ה' כיה"ה
 לפי"ז הנה חסכנים גבוה עץ עשהשע"כ
 בזש שהיו  שהצופים ודעת טעם טובתמצת



דרז~4~ינש נקראתמגילהריח

 הגלות מכובד שכחום מנצפ"ך אמרוההוא
 הדינים התגברות שע"י ויסדוםוחזרו

 השכחה שנתגברה היינו שכחוםדמנצפ"ך
 להגביר שגרמו ויסדום וחזרו מהקליפהדושאה

 צופים בסוד דזו"נ היסודות ועי"זהחסדים
 נחת תמצא ובזה והפ' הר' סמיכתשאמרנו
 סוד בט"ו" "המוקפין מדין שדברנושאחר
 פ"ר פו"ר מוקפין בחי' וגם בצמצוםדינין

 מנצפ"ך בטעם נפלא סוד השמיעתדמנצפ"ך
 דבר פינו  יאמד שהלש  ויה"ר אמרוםצופים
 בעדינו יכפר הטוב והשם כרצונו.שלא

 : מתורתו נפלאותויראינו
 רמיזת תבין הנ"ל דברינו לפימנצפ"ך

 הסדר בזה סידרו שע"כהתום'
 הבן צפ"ך מ"ןמנצפ"ך

 הי ידעי הוי ולא הוו מהוה אין ע"א גדף
 צופים ואתו וכו' תיבהבאמצע

 חילוק איזה ידעין הוי דלא רצ"ל וכו'ותיקנו
 שירצה כמי לעשות רשאין באמת והי'בדבר
 והנה מיוחד מקום לכ"א ותיקנו צופיםואתו
 חסרו שלא כיון ולתקן לחדש  רשאין היוזה
 המצות אלה סוף סוף ומקשו הוסיפו.ונא
 נאמר לעיל וכו' לחדש עתיד נביאשאין
 להיות "עתיד" נאמר וכאן "רשאי" נביאשאין
 דמקשה רק ו-רואין והיו חידוש מקרי לאדזה
 לחדש עתיד נביא שאין העידה התורההלא

 : הוא נכון כי הבן בתורה תיקוןאיזה
 משמע אלא מדקאמר וכו' שכחום אמאשם

 דלגמרי רק דלעיל מתירוצא בושחזר
 מנצפ"ך אמר ירמי' דר' דלהיותשכחום
 מציאותם הי' שלא משמע אמרוםצופים
 הקושיא דוחק מפני רק אמרום והםבנמצא
 "אמרום" כוונתו דאין בדוחק לתרץהוצרך
 בכתיבה הנחתם מקום אמרו רקיגמרי
 והוכרח הזה התירוץ לי' סלקא ד"אוכיון
 וס"ל דלעיל מתירוצא בו חזר שכחוםלתרץ
 שכהום כי לגמרי דאמרום הלשוןכפשט

 : נ"ל וימדום וחזרולגמרי
 וכו' תרגום רחב,א ואיתימא ריי ואמרעזם

 סוד *התרגום" ענין לכאן מצורףג"ז

 כמבואר בגלות שהי' *השינה" סוד"תרדמהק
 אחורי" סוד "תרגום" וג"כ *מרן"בכתבי
 *תרמם* גימ' ע"ה באדורי' הוי' שםט"פ

 הפנים ייחוד הי' לא כי בכוונתוכמבואר
 הגילוי מתהוה המגילה קריאת וע"יבגלות
 הגדולה מהאדם והנה פב"פ הייחודלהארת
 שלא עד בפוריא לבסומי אדם חייב היוםשל
 כי וכו' מרדכי לברוך המן ארור ביןידע
 המהי' הקדוש להניצוץ גם להשפיעצדיך
 הודע בלא זה לעשות וצריך הקליפהאת

 באחוריי'( כתפוי בתר לשנותי דשדיוכמאן
 לניצוץ רק לחיצונים ברוך יאמר שלאכדי

 של בניו מבני גם ע"כ שבתוכוהקדוש
 משד הבא כי ברק בבני תורה למדוהמן

 כי ושתבונן בדוך שהוא שבתוכםהנה"ק
 "תרגום" 14מרו *ערא אונקלוס ג"כ"התרגום"

 הקדוחיה אל שיצא אונקלוס אמרו אחורי'סוד
 הקליפות אל מהקדושה ניתן אשר החיותמכח

 עלינו יאיר הטוב והשם הניה"קונתבררו
 לע"ע כי בבירור הדברים לבארבתורתו

 לנו אין כי אפשר בדרך הם דברינוכל
 י רבותינו מדברי בזהסמיכות

 אמרו הגר אונקלוס תורה של תרגוםשם
 עוזיאל בן יונתן נביאים של תרגוםוכו'
 תורה של תרגום בידינו יש הנה וכו'אמרו
 הכוונה אבל עוזיאל. בן ליונתן ג"כמיחוס
 שמתרגמין התרגום אותו על בכאןהוא

 דנביאים וההפטרה דחומש הסדרהבציבור
 ונביאים שנקלוס תרגום בתורהמתרגמין
 נביאים של דתרגום עוד ונ"ל יוב"ע.בתרגום
 תרגום משא"כ דתורה אונקלוס תרגוםוכן לכותבי וצוה בציבור בו לתרגם יונתןאמרו
 בו לתרגם אמרו לא יונתן שאמרדתורה
 רק לכתוב ניתן ולא ליחידים רקבציבור
 תורה כל כמו הוא שכתבזהו ועתהבע"פ
 וכו' לד' לעשות עת משום  שכתבושבע"פ
 פעמים כמה בתורה שתרגם לדברינווראיה
 ומזרעך כגון בציבור. כן לתרגם שאסורדבר
 תתן לא תרגם למולך להעביר תתןלא

 לתרגם אסור זה ודבר בארמיותאלאעברא



בתדודאים נקראתמגילהריח

 שניתן חכמים מחרש כמו ה80 רקבציבור
 : עליו הטחנה ד' כיד לכ-אלדרום

 איש שקיבל נקל ומלאכי, זכרי' חגי מפישם
 דאילו ומלאכי זכרי' חגי עד אישמפי
 בהצעת ועי' הלל של תלמידי הי' עצמויוב*ע
 בהתחלת סי' ומלאכי זברי' וחגיהחורבן.

 1 שני ביתבנין

 תמיהני אדמא "לבני סתריי שגילהשם
 לישראל נביאים שלח הש"ידהנה

 תם הצור כוונת בוודזא ד' דברי להם~מר
 הקפיד ולמה אומרים שהם מה ב"ישיבינו
 נביאיו דברי פי' שגילה יביע עלהשרי
 דברי ב"י יבינו שלא הגוזר שירצההיתכן
 לרקדק אחשבה ע"כ אליהם.  הנשליחהשליח

 לב"א סתריי שגילה זה המו מי הב"קרברי
 לך ואקיים עולם. לבאי או לישראל אמרולא
 אמר אבא ר' נח. תולדות אלה הזוהרדברי
 כל דמרי' פקודא על אדם דעבדמיומא
 אדם בני איקרון לבתר דזמזיילידו עלבניבני
 דהאי בנוי כמ"ד אלא הכי. אקרון לשבנאולא
 נח דאתא כיון דמארי'. פקודא עלדעבר
 תולדות דנח שמי' על עלמא בניאקרון
 תולדות ולא בעלמא לון דקאיט לשבחאנח

 לבתר כתיב הא אכה ררי אפל וכו'האדם
 הצדם. בני בנו אשר וכו' לראות ד'וירד
 בגין ארל נח בני ול2 כתיב האדםבני

 אברי דלח לי' סב ממכי' קמי חטידאדם
 כתיב ת"ח אלא קרא האי עלי' יכתובולא
 בני כל טב. ברא כד אב ישמח חכםבן

 א"הו וכד לסב. לאבוהי לי' דכריןעלמא
 אדם לביש. לאבוהי לי' דפיין כולאביש
 כד דמארי' פקודא על ועבד דחטאבגין
 אשו כתיב מה ב5שייהון דמרדו אינוןאתו
 רמרד קדמתה דאדם במי האדם. בניבנו

 הנך עישש. וכו' פקודוי על ועברבמארי'
  לביש התו  האדם" "בני שנאמר במקוםרואה
 ד', פי את העוברים המורדים עלנאמד

 לא דמש"ה חכמינו דכתבו לך אקדיםועוד
 למני הי' וידוע דגלוי שבע"מ תורהנכתבה
 כל יעתיקו הרשעים שהגוים עולםהבורא

 שבכתב תורה טאהקףזיקו כמו בספרהכתוב
 המסתורין מגלה להיותה שבע"פ התורהע"כ
 לכותבה. לצוות הש"י רצ8 לא הש"ישל
 מסתורין הרשעים המממות ידעו שלאכבדי
 נביאיו שלח הש"י דודאי תבין ואעצהדילי'.
 הכונה ויבינו ד' בשם לישראל להןלומר

 רצונו הי' לא אבל הקב"ה שלמסתורין
 גם יעתיקו אז כי בספר הפי'שיכתבו
 כתבתי כבר והנה והכופרים. והמורדיםהגוים
 נביאים של התרגום יונתן שגילה מהלעיל
 עמש"ל( תורה של )משא"כ לבותבוהוא
 סתריי שגילה זה הת2 מי ב"ק שיצתהוזה

 לכתוב שמתיר שבזה די"שא וטמרם""לבני
 אע-ם" "לבני היית לב"א המסתורין מגלההוא

 שלא כדי כן שעושה יונתן והשיבהמורדים.
 לד' לעשות ועת בישראל מחלושהירבה

 : בזהודי

 יצתה כתובים של תרגום לגלות ביקששם
 של תרגום בינינו יש הנה וכו'בוק
 התוס' כ"כ התנאים. בימי ונתחברכתובים

 .בכתובות

 וכו' קרא דהאי תרגומו אלמלא אר"ישם
 בירושלים מספדא יסגי ההואביומא

 חסר עיקר שיהי' לומר הדבר קשהוכו'
 הדב ה"ה קדוש אמרי אנחד הלא המפר%

 דקאמר מאמרות עשר בספר מפאנומהרשיע
 משיח של המספד ש מתנבלי הי'דהנביא

 המספד גם בקינתם הסופדים ויאמרו יוסף.%
 במלחמה הגוים שצרמם ראי בני שארשל
 בי ל*נ תורמה השל ויהונתן. שאולה"ה
 ביונתם יזכירו  התמרור להגדיל  הסופדיםבן
 שעהח כמו  מקדם נתהמה איור הדומהענין

 אחאב של  המספד הוכיחו יסישי'במספד
 המחרים. עפי במלחמה ג"כ הגויםשהרגוהו
 יגדל ההוא ביום הוא. כך הכתובושיעור
 המספד שיגרילו והיינו בירושליםהמספד
 היינו רחל בני שאר ג"כ בהספדםויזכירו
 מספד )היינו הדדרימון כמספד ויהונתן(שאול
 מגידו בבקעת במספד( שהזכירוהואחאב



בתכ נקראתמגילהריחיב

 עידנא הענין הבן דיאשי'( מטפידא)היינו
 בכתוב:מוטעם

 המראה את לבדי דניאל אני וראיתישם
 אר"י אנשים נינהו טבע וכו'והאנשים

 וכו'. ומלאכי זכריה חגי זה רחב"אואיתימא
 גם תתבונן )השגב לכאן שייך מישךג=ז

 שנקלוס שאמרי התרגום מענין הקודםמאמר
 ולא לדורות הזה הנס קבעו חז=ל הנההגר(
 ואמא דיהושפט נס הנסים. בכל בןעשו

 אך כטבע. שלא מפורסמים נסיםוחזקי'
 לשעתו רק ד~טתגלה שהנס בידינוקבלה
 הנעשה הנס משא=כ לדורות. אותי עושיןאין
 והנביא מדומים בגבהי האור גילוי איזהע"י
 יתגלה ההוא שהאור יודעים רוה=ק חכמיאי
 זכרון אותו  עושין הנה ושנה. שנהבכל

 והנביאים חכמים ראו הזה והנס"דורות.
 הנה ושנה שנה בכל אירו יתגלהאשר

 למה להתבונן ויש לדורות. זכרוןעשאוהו
 לדורות זכרון הזה הנס שיוחזק ככה ד'עשה
 וכמה וכמה בטבע מלובש הנס שהי'הגם
 כדרך שלא המערכה בשידוד הי' אהגרנסים
 לזכרון שיחזקו באופן השי"ת עשאן לאהטבע
 עת הגיע כבר אז כי והוא עולם.לדורות
 ומלאכי זכרי' חגי בזמן והי' הבביאהסתימת
 כח תשש כבר זאת וגם הנביאיםסוף

 סתומות( חזיונות בזכרי' תראה )הלאנבואתם
 דניאל עם בהיותם כחם תשישת תרוסקהנה
 לישראל להגיד שנשתלחו מיני' עדיפיאינהו

 מעלות המרו עכ"ז אבל בנבואהשליחותם
 שרחק מנייהו עדיף ואיהד התם שראההראיה
 מעלת ממנו חסרה עכ=ז הגדול המראהאת

 ביחד הבל הי' שלא תטחן הבההשליחות.
 והגיע בסיומה הנביאה כח תשש כברכי
 והנה ב*ב4 קץ לעת עד פנים הסתרזמן
 לישראל נגלים נסים הי' הנבואהבזמן

 שהנבואה כמו כטבע שלא המערכהבשידוד
 הפסקת בזמן משא"כ הטבע. מןלמעלה
 בכל לעמו מתנוסס שהש"י הגםהנבואה

 מלובש היא אבל ומצילם. וכזומרם ועידןזמן
 להכחיש יכול אמונה בעל שאיש רמיבטבע

 והכל המשיגיח מהשגחת זה חטוין ולושוח"ו
 באלה )היש בטבע הענין נתהווה רקיכול
 שהטבע אומן אמונת אמונתינו רק יעקבחלק
 המשגיח בהשגחת רק פעולה שום תפעללא
 אלקים הוא הוי' וזהו אלקינו. הוא כליוצר
 )בגים, "אלקים" פעולת רואים שאנחנוהגם

 המהוה הוי' השם בתוכה מסתתר עכ=זהטבע(
 משא"כ כרצונו( בהה2גד71ו ומנהיגם הויותכל

 המערכה השידוד הנעשים הנגליםהנטים
 בהכרח בהשגחתו כלל מאמין עשינו מיאפילו
 הנס והנה חשת.  עשתה ד' יד כי וידעיכיר
 בסוף הי' כבר השסתר מרדכי בימיהזה

 הנסים סוף מא' כחה ותשישתהנבואה
 שענין נסתרים. גסים והתחלתהנגלים
 השחר לאילת אסתר נמשלה למהשאחז"ל

 סוף אסתר אף הלילה. סוף השחר אילתמה
 והתחלת נגלים מגסים סוף היינו הנסים.כל
 האמצע פעולת 'הנס בזה והי' הנסתרים(נסים
 נס הי' הנה הקצוות. ב' סגולת בושיש

 טבולי כי "אלקים" טום מבחי' בטבעמלובש
 הרג אשתו אהבת בעבור שאחשורושהי'
 לו האהובה אשתו לעצת ושמע המן.את

 אבל הספרים. את להשיב יכתבבאמרה
 שא"א כמו נגלה הנס סגולת בו הי'עכ=ז

 המשגיח. בהשגחת שודא נגלה נסלהכחיש
 כל המהוה וב"ש ב"ה הוי' משם יכולוכל

 כל בראותו שכל בר לשום א"א כןהויות
 שקדמו הפעולות וכל נעשה אשרהענין
 לשום מבוא אין הזה הנס ואכן אמירעד
 השגחת מבלי נעשה זה כי שיאמר שכלבר

 הנס ענין דהי' עוד בדבר )תעמיקהמשגיח
 השם  שאין השי"ת נשבע הנה עמלקמלחמת
 חזינן הנה עמלק. של זרעו שימחה עדשלם
 אבל האב"ך. בכל במיללתי בשמרשהשם
 השיית בשבע היה כס על 4"ד כיהוא

 הנסים כל בסוף שמכי' האחרונהבמלחמה
 דהום יהי' לא ואו ונסתר נגלה גםויהי'
 גקיצ וכינו היה כס על י"ר התיינושלם
 ילמוקפע לפרזים וט"ו י"ר יתקףאהגר
 מלהמה כי מבוסים והמוקפין גלויןפרזים



יםדודאים אהבתמגילהריח
 הקבין ב' היינו דור. מדור בעמלקלד,
 המלחמה להיות תמיד מוכרח ורחללאה
 לאה של לזרעה והצייץ רחל שללזרעה
 יהודי אוש הי' ומרדכי ד(חזכסיהאעלמא
 להכי לה פתה מ"פ בגמ' וזמש ימיני(.וכיש
 ואמונתו חסדו זכר מהנא פרשתא להכיפתחא
 אלקינו ישועת את ארץ ארסי כל ר4ילב"י
 אלקינו ישועת את ארץ אטמי כל ראואימת
 באריכות במקומו הדבר וכתבנו המן.בימי
 לפתח. שהוצרך לו קשה מאי א' לפלוג הואכי
 ראו אימת ג' פתתא. בהאי מתרץ ממנימ'
 מצרים נסי 147 ביותר המן. בימיוכו'

 לפלא. ותהי השמש ועטידת סוף יםקריעת
 לבעל דהוקשה דברת. אהגר הדבר ד"אאבל

 תלה למה אחשחרוש בימי ויהיהמאמר.
 אחשורוש הי' כאלו באחשורוש הימיםהוויות
 ורויות לתלות וצריך לנו מפורסם אדםכבר
 שלש בשנת רק לומר ה"ל לא עליוהזמן
 לומר ע"כ ט'. משתה  עשה אחשורושלמלך

 אמשורזש בימי ויהי  משטיענושהפסוק
 בעולם הדשה הוי' נתהווה אחשורושוהכימי
 פתח ע"כ וכא. ומה היום עד הי' שלאמה
 ר(1 לב"י ואמונתו חסדו זכר פתחאלה
 ר(1 אימתי אלקינו ישועת את א"אכל
 כי המן בימי אלקינו ישועת את א"אכל

 נסים הוי' השם ישועת ראו הקודמיםבנסים
 חדשה הוי' נתהווה אחשורזש בימי אךנגלים.
 ואלקים* ישועת נסתר הנס שהי' הגםגי
 שיכחיש בעולם דעה מבעלי אחד שום הי'לא
 הוא ועי' כי והכירו הנפלאה ההשגחהבזה

 הנסים התחלת הדבר להיות והגהדש1לקים.
 מאמינים לשאינם מקום חגי ויהיהנסתרים
 הראשון הגס ע"כ בהשגחה. זה שזרןלטעות
 הגא הךי' כי וידעו יכירו עלם לדורותהזה

 והארכתי קצרתי כאן כי הדבר הבןהאלקים
 ברוב ומכי' דנהיל מנבואת ותתבתןבמקוכם
 ללה"ק וסמוכה מצרנות המו כיבתרגום
 סוף כמו נק' ע"ב ללה"ק. לשותקבוב

 כי אחרים  לשופת שתהלת  ללה"קואחרית
 ע"כ ההסתר. והתחלת התגלות סוףהי'

 תרגום כי התרגום את אמר הגר1נקלוס
 מהאומות והוא יעקב לבית הנווה הגרדמיון
 הזה ועב להיות זה בעבור יהגה הדבר.הבן
 המגילה קריאת תקנות עשו ונסתרנגלה

 תראה הבה ולמוקפין. לפרזים שוניםבדרכים
 מבלי גלויים המה והעיירות הכפריםותתפלא
 עולם הנה בחומה. נסתרים והמוקפיןחומה.
 מגולים. חסדים שבשם ושה הואהנגלה
 בקטנות ח"ו ו',ה בהיות הוא מכוסיםוחסדים
 המה והן שבשם. ",ה מן החסדיםובאים
 הנסתרות בתורה מבואר )הדש הנסתריםהנסים
 בנס בהיות הנה וכו'( והנגלות אלקינולד'
 הקרימת דן2חלת הנה נגלה נס סגולתהזה
 הו"ל מ"ש לפי"ז )ותבין ומה סודבי"א
 להיות אבל רבנן( תקינו לא ועשרהעכברה
 הזמן עיקר ע"כ נגלים הנסים סוףהנס
 מו"ה המוסכם המספר סוף שהואבי"ד
 התחלת הנס שהי' ולהיות הדבר. הבןליינה
 נסתרים שהם המוקפין הנה נסתריםהנסים
 הנסים שמשם י"ה שהונו בט"וקורין

 דוקא כי יעבור ולא תיקנו ע"כהנסתרים.
 לפרזים ו"'ה ו"ה בו מרומזים להירתצריך

 דמיון והוא ממוצע נס הי' כיולמךקפין
 ומלאכי זכרי' חגי עמו שהי' דדניאלהממאה
 ברוח רק ההסתר והתחלת ושבחשת סוףומכי'

 הדבר הבן התרגום. דמיון ודכאהקודרי
 צופים. ונופת מדבש לחיכך ויערבמאוד
 ע"י מאמר ג"כ תתבונן דשלה הדבריםהשהרך
 כפילות בזה כן גם תלוי אפרום צופיםמנצפ"ך
 תיבה בסוף הם הסתומים וזיתהמנצפ"ך
 העיירות דמיון המה להתיבה גבולועושים
 והמה ליושביהם גבול העושים חומההמוקפין
 סתום דבר דמיון סתומים נקראים "תבעבור
 בתחלתה התיבה בכל הם חתפומחיםונסתר.

 פתוחים נק' פרזים דמיון חתכנוובאמצעה
 נביאים המה הצופים והנה פרוז.וישיבתם
 ואסתר  מררבי בימי )כמש"ל( אפרוםאחרונים
 ולעיירות לכפרים י"ד עד מי"אדתיקנו
 לכרכים תיקנו ט"ו הזמן  ולסוףהפתוחות
 )הבן הנ"ל מטעם הכל הסתומיםהכמקשין



דודאים נקראתמגילהריחיד
 כי בקרא כצקפין ומן מבהאר טיטשע"כ
 עלמא לאה ומבחי' נסתרים נסים סודהם

 בגי' שתיהן שה"ש מרדכי והביןדאתכסיוא
 דור* "מדור בעמלק לד' מלחמה* ורחל"לאה
 השליכו ודור לדור בכוונת עיין טאליןב'

 למדו הטד תבין ועתה והתבונן ביןלאל(
 יהושע. מימות מוקפין  הכרבין שיהי'מג"ש
 הנה פרזי". "פרזי המה הנלמדיםתיבת
 ולפי פרזית. שהוא כזו מתיבה מוקפיןנלמד
 ופרזים נסתר לנס רמחים מוקפין הנההאמור
 הנסתרים הנסים שהתחילו בכאן והנהלנגלה.
 מעשה הוא הכל שטר לדורות זכרוןועשו
 הראשון הנסתר הנס הנה וכאמור.אלקיט
 הי' שהוא ביהושע ותלוהו מג"שלמדוהו
 שנתוודע נגלה נס לו נעשה אשרהראשון
 דהנה עולם. באי לכל אחת בשעהכאחד
 לא  עכ"ז וקי"ס מצרים ניסי שגדלוהגם
 שמועה. ע"י רק עולם באי כל כא' זהראו

 השמים באמצע ליהושע החמה עמידתמשא"כ
 הכירו כא' וביחד עולם. באי כל כא'ראו
 הנסתר הנס למדו הנה זשז. עשתה ד' ידכי

 הנסים כי *לדורות* מיהושעהראשון
 הנס כמו ית' בהשגחתו המה הןהנסתרים
 נסתר לנס הרומזים המוקפין לח;דיהושע
 להורות לנגלה הרומז "פרזי* מתיבתנלמדים
 תנשק הקורא ידיד חשתה כנגלות.הנסתרות
 ע"כ והצלח. עשה ותלמידיהם חכז4לדברי
 נידון עמו הנראה וכל לו הסמוך וכלכרך
 הזה הנס זכר שעשו טעם דהנהככרך.
 הבסים מתחילין שכבר דרסם לדורותזכרת

 הנס ע"כ בטבע 12הוא ויסברוהנסתרים
 הנסים סיום הקצוות כהנני בו שהי'הזה

 זכרון ערץ הנסתרים הנסים השתחלתהנגלים
 הנסתרים הנסים כל וידעו יכירולדורות
 יכירו לזה נסמכים יהיו כולם אח"כ יהי'אשר
 תיקנו לזה והנה זאת. עשתה ד' יד כיוידעו

 ומוקפין נגלה( שהוא הקצה ומצד"פרזים"
 כל תיקנו זה לזכר ע"כ נסתר( הנס)מצד
 עמו ונראה לוהסמוך

 לידוי
  לגורזת ככרך

 יהיו כולם נסתרים אחיב שיהיו הנסיםכל

 עשתה ד' יד כי וידעו הית הנס מםנחנק
 ואינם בחכמה עמוקים הללו הדבריםזאת.

 בפ"ר בדרוש אי"ה שתם ואסדרמסודרים
 לדווחם וכו' מדיבה מאמרת והשתאנמ' י לטובה תדרשנוכהים
 דרצ"ל נ"ל 4עז(1. לסטר ומשפחהמצ'פחה

 ועיר ומדינה מדיגה אמרינן אידב2ךלמא
 וכל לכרך לדרקוא משפחה אתיאלחלק
 חיבתך לשון *משפחה* תיבת ולעווןהסמוך
 בית על ונספחו מלשון עמו המחוברדהיית
 ומדינה מדינא דאמרת השתא אבליעקב.
 1 אתא למאי ומציפחה כהטפחה הלזולדרשא

 מבטלי' אמאי וקשה וכו' מבטלי' בד"התוס'
 דבריהם ולולי עיי"ש. וא' וי"לוכו'.

 במקום אפילו משמע לגמרי דמבטליןנ"ל
 דהיינו וכל מכל העבודה ביטול חשששיש

 ל% המגילה יקראו וכאשר לגיונות.ומהקיפו
 אח"כ. עבודתם לעבוד באפשדי להםיהי'

 לאחר רק הכווגא מבטלין דאי כךועכצ"ל
 סמכו מהיכי א"כ המגילה ולהקדיםהזמן
 ההוא הזמן של התורה לבטל רבי בית,1ל
 משא"ב תשלומין. לו אין הביטול זמןהרי

 צ"ל ולהתוס' אח"כ תשלומין לה ישהעבודה
 של סמכו קאמר ע"כ פריכא. הק"ודבאמת
 הו% ד"ה ונ"ל בעלמא. אסמכתא רביבית
 גמור לימוד קאמר מדלא התוס' שלדיוקם

 : *סמכו"רק

 לו שהשתחוה הכי עביך היכי בדיהרש"י
 עכ"ל. וישחחו פניו על ויפולדכתיב

 דילמא דחיישינן שלום ליתן מדאסוררצ"ל
 להדיי להשחחות ג"כ אסור הרי הואשד
 ומלכתיב אחדים. לאלהים כמשתחוה דהוהלו

 שכשתהוה משמע וישתחוה פניו עלויפול
 ביעתוח(4 מחמת אפיו על שנפל לאבכוונה.
 לאפיו. וישתחוו הביאו דבגמ' לתרץ כןופי'

 פניו. על ויפול יק בן נאמו לאובפסוק
 הש"ס דקדק לזה ביעתותא. מחמתי"ל

 עשה אפיו נפילת אל רצ*ל לאפיו.וישתחו
 נ"ל פירושו ולולי ודוק. בכתנההשתחואה

 דלת% דחיישיע כיון הוא דהקושיאלפרוץ



מגילהריח

 שלא פניו על ליפול לו הי' לא הואשד
 של שהצלם זמן רכל אלקים הצלםלכסות
 : ממך ויראו עליך נקהא ר' שם כיוכו' ורזי הקליפות טמנו יראים מגולההצדיק

 מדקחמר דה*פ וי"ל וכו' אמש בד"ההום'
 להעמיק נראה הקטן ולי וכו'. אתההלנו

 התורה בשביל באת אם אתה הלנועוד
 וגוי "לנו". צוה תורה לנו רקשנמסרה
 אם לצרינו אם טיבה. חייב בתורהשעסק
 עוד~עכו"ם לצרינו גם ששייכים קרבנותעל

 . כישראל ונדבות נדריםנודרים
 ת"ת גדול הנניא בר רפש ואמר נם'ע"ב

 שנאמר תמידין מהקרבתיותר
 רשב"א משמיעט מה לכאורה באתי.עתה
 הביא למה הגמ' וגפ בענין הוא מבוארהרי
 באמת לנמר דאפשר להיות ונעל דרשב~זבהך

 והא לת"ת שוה עכ"פ או חמירא.עבודה
 הי' דכבד להיות באתי עתה אמרדהמלאך
 וחד ות"ת עבודה ביטול עוטת ב'בידם
 להוכיחם המלאך לביאת יספיק לאמינייהו
 רזה ודייק רשב"א קאמר ולזהולענשם.
 איזה על לו ששאל במה יהושע כוונתהי'
 עבודה ביטול שעל יודע הי דזה באתמהן
 באמש לבוא הי"ל דא"כ בשב הי' לאלבדה
 אם לו הי' הספק רק הביטול אחרתיכף
 וגדול בא הי' לבדה תורה ביטול עלגם
 ביטול על דוקא שבא או וכו' יותרת"ת
 ונמצא וכו' ת"ת דגדול נשמע ולאוצתיהן

 ת"ת דעל לו הורה באתי עתהכשהשיבו
 ודוק. וכו', ת"ת וגדול באלבדה

 ישראל כל דהתם דרבים הא בד"הרש"י
 רבים רבי בית של דגם בן פי'הוו.
 : היו ישראל כל ביהושע התם אךהוו

 אעפ"י נושיב 2הטלפשצ וכו' סמוך תנאנמ'
 אלא וכו' לה משבחת סמוךואשינו

 דברי תשהין ובר נראה שאינו אעפ"יתמוך
 בנראה להמציא דידע כמו הלאהמקשה
 כך ההר. בדאהן דיתבא סמוך שאינואעפ"י
 (ט:ך לעיל ודגה בהיפוך להמציא יכול"י'

טודודאיםנקראת
 דודאי וסמוך", לה ההזוב במה עדפי' רש"י הנה מיל. ופשטו כמה" "עדבגמ' בעי הנראה וכל הממוך וכל דברךדימו

 רכל כמה, .עד למיבעי שייך לא"אנרמל"
 *נהמה". מקרי בהיפך זי מהכרך הכפרשרואה
 גם האיבעיא דקתי ברין מפרזיים ישאבל

 ממיל יותר שטל ומיל". טגוני וע"ז"שנראה*
 דיצא ת"ל עמה נדונית אינה שנראיתהגם
 דמקשוה הנ"ל המקער מקושית זהלהם

 הי' הלא וכף פכרך אלא וכו' נראהבשלמא
 דיותר כיון אלא ההיפך. ג"כ להמציאיכול
 אעפ"י המיל( )בתוך נראה בשלמאשפיר. מקשי סמוך מקרי ולא נראה מקרי לאממיל
 כגון לה  משכחת )לפטרי( סמוךששרגו
 לעיר( )ממש סמוך אלא ההר. בראשדיו,~בת
 דנראה דכיון לה משכהת חיכי נראהואינו
 בודאי המיל בתוך מיקרי סמוך שאישאעפ"י
 משכחת והיכי לעיר ממש סמוך מקרי"סמוך"

 לגמרי שיושבת מתרץ ע"ז נראה. עמעםלה
 נראית ואינה שתה מכסים  השפות ושניבטתל
 צ"ל ז"ל דלרש"י ונרופק צ"ע. לרשייאבל
 וכל לו הסמוך וכל כרך מדקאמרדה"ק
 "לו". הנראה וכל קלמר ולא "עמו"הנראה
 הדואה אדם הייה עמו הנראה כל ה"פע"כ

 הכפר סגת הכרך את ביחד רואהמרחוק
 בגין לה משכחת שתיהן רוחה אחתבראי'
 שתיהן ההר על ודואין ההר בראשדיתבא
 היושב הכרך היינו אחת בראי'למרחוק
 והכפר להר עד מגיעין והחומות ההרתחת
 ביחד שתיהן ורהחין ההר בראשהיושב
 היושב שכפר הכרך של החומות גבהותכי

 סמוך משא'צ בגבהות שוין * ההרברצוח
 מהראוי סמוך שהדב כית נרזות ששרנואעפ"י
 בנחל, שיושבת משני וע"ז עמו אתושיתראו
 להיות חומה מוקף הכרך דדרך סטי"לנ"ל.
 במישור. ועכ"פ המעיבים מן ששומרבהר
 האויב דאשכ בגיא להיות דרכו ורןחבל
 היינו בנחל שיושמת ומשני ההר. עליעמוד
 האויב. מן הוזז ומשזמר מים. ממשבתל

 ודוקי עמוק, מקום הוא נחל רש"יוכוונת



דרדמ1ינצ נקראתמגיהריחטז

 נידת וכו' והקף ולבסוף שישב לד"הרש"י
 התמי' חומה ערי בתי לענקככפר

 לפרמן הכריחו ומי מידו זאת ביקש מירבה
 דוקים חומה ערי בתי לעבין ולמימראשוע
 ערי דבתי הפסוק לראי' שהביא משוםואי
 הדין חומה ערי בבתי דגם ודאי הואורמה
 לענין בכאן וריבתן למגילה. נלבוד ומשםכן

 וכקושיות המימרות כשאשמר קאמרמגילה
 הבהר לא הרמב"ם שגם ראיתי שובהתוס'.
 )רק מגילה בה' הוקף ולבסוף ש"ןבדין
 לא כליו נושאי וכל חומה( עדיבבתי

 דהרמב"ם סתם כתב הלמ"מ רק ע"זנתעוררו
 ערי בתי לענין רק משמר דהדין כרש"יסקל
 להמציא מכריחנו מי בעי רבא וטעמאחומה.
 דיני אצל במכילתן הבאמרים ריב"לדברי
 ונשל חומה ערי בבתי ולהעמידםמגילה
 הגמ' מדברי ו"ל  והרמב"ם פירש"ילהכרית
 )דקחמרה מתני' הש"ס קאמר לעילדהנה
 כי דלא יב"נ( מימא חומה מוקףדבעינן
 ריב"ק )היהצ וכו' ריב"ק דתנן ת"אהאי
 מימות מוקף רק דמיינן משושן ללמודס"ל

 פרזי* "פרזי ג"ש יליף דידן ותנאאחשורוש.
 בשלמא ומקשו יב"נ( מימות מוקףדבעינן
 ועיר ומדינה מדינה דכתיב היינו דידןלתנא
 מימות מוקפין בין לחלק ומדינה מדינהועיר.
  אחעערוש מימות למוקפין בט"ו( )קוראיןיב"נ

 בין לחלק נמי ועיר עיר בי"ד()קורשכן
 שאינה כיון תחשב כעיר היא )דגםשושן
 מפני בט"ו קוראה אע8"ב מיהושעמוקפת
 לריבשק אלא )בי"ד( עיירות לשארהנס(
 דידן ולתנא ריב"ק לך אמר ומשניוכו'
 פרזי* ופרזי )ג"ש לי' דחית כית ניחאמי

 הוא לדלתא קרא אלא ל"ל. ומדינהמדינה
 ריב"ל דאמר דאצ4א החש וכדריב"לדאתי.
 רשוי שם וכ' וכו' לה הסמוך וכלכרך
 שם וכתבת כלל. איירי לא ובחילוקזלל
 דלא בגמ' לשון יתור לתרץ בזהדבעי
 קרא רק דאתא" "הס4 לדרשא למימדהו"ל

 דכונת שם ואמרט דאתא. הואלכדריב*ל
 דפשטן כך אומר הוא ההכרח דמןהש"ס

 לחלק משמע ומדינתי *מדינה דבריםשל
 מה לנו דאין כיון רק ומדינה. מדינהבק

 בעמשא הפסוק לוקים הוא ההכרח מןלחלק

 בשמר אם הצמתך חתית מפשטוולהוציאי
 מחלק כה,( המהמרות בעל )דהואדריב"ל
 הצב. ולשטף תתקף הוקף. ולבסוף מצבבין
 מדיבת כהשיטו לומר טפל א"כ מגילה.לענין
 )בט"ו( יקרב ולבסוף הוקף בין לחלקומדינה
 לן ולמה )בי"ד( הוקף ולבסוף יקובובק

 השטס מסדר אע"פ בדר,צ(ב הפסוקלאוקמי
 לענין רק בזה מחלק אינו דריב"לידע
 השדפו קשיא ואי ודוק. חומה עריבתי
 כרך בין לחלק ומדינה מדינה נימיונמי
 בה ולשאין )בם'ו( בטלנין יחד בהשיש
 דכשאין לומר. א"א זה )בי"ד( בטלניןיו"ד
 רק כעיר אפילו דינה אין בטינין יורדבה

 בהך משא"כ *ככפר". נידון וכמו"שככפר
 דלמה דוקא לאו ע"כ ככפר דנידוןמימהא
 בטלנין די' מימרא הך וגם מעיר. דינויגרע
 התוס' וכמ"ש מעיר רק מכרך מיידי לאע"כ
 הו"ל דא"כ שהק' התוס' וקושית הדבר.הבן

 הבת בערכין. חומה ערי בתי גבילמתניא
 בבתי דגם ס"ל דראמת תיקשי לדידהוגם
 בערכין מתנייא לא ולמה כן הדין חומהערי
 מגילה לענין בכאן דנשטת כיון צ"לאע"כ
 הה"ד א"כ בערכין. לשנותו הוצרך לאשוב

 נשנה דלא ועם י"ל ז"ל ולרמב"םלרש"י
 מימרות באגב נשנה עכ"ז מגילה לעניןבכאן

 כערי נידת דהו*ל  שהקשו ומהדריב"ל
 דתני לחצב י"ל ככפר( נידון )לשהתצרים
 י בזהרן בכאן גם תני ככפר נידוןבאינך
 בו שאון דכרך מימרא הך צייץהתום'

 שישג דכרך המימרא קודם במלגיןי'
 דכרך דס"ל התוס' לדעת דהנה ונגלחן'
 ע"כ ומיירי אוסמר. מגילה לענין הר'שישב
 מעיירות 4רע לא דאאעכ בטלנין י' בוכשאין
 צריך וש"כ התוס' כמ"ש ככפר נידתולבס;

 דאכתי בטלנין די' דינא הך מקודםלהקדים
 לרששי מק418כ בטלנין. די' מדיש נדעלא

 שישב דכרך דיטנ מקודם להקדיםצויך



יזדודאים נקראתמגלהריח
 חשה*כ אתמד חומה עדי בתי דלעניןוט'

 מגילה אתקרא דאתמרו הכהמרותלהסמיך
 הוו:ונכת

 ההש וגדול לי' איצטריך כרך בדפהרפטתי
 כתוס' כוונתו גדולה. מעידיותר

 רק חומה שוקף אינו בכנה כדךדכוונתו
 ! התופ' כמקש שווקיםמקום

 ושפמן לי1 אהדר ברקי רשע תני' והאנמ'
 לכשורה וכר עכשיו לו קאייןאעפ"י

 בתי לענין דוקא זה דילמת מקושהמאי
 מגילה מקרא לענין אבל מהני. חומהערי
 לדעת בשפרא ליישזבו. שחזר ריקאבעינן
 וגו' הוקף ולכפוף ש"ןנ כרך רס"להתוס'
 דלגמרי הזינן תנה אותמד. מגילה לעניןג"כ
 לרשיי אבל לי'. מדמינן חומה עדילבתי
 שישב כרך לענין גם שסוין דאינן קואינןהא
 תיקנו דמש"ה הירהטלמי דומעם וי"לוכו'.

 בהיתן חריבה שריתה א"י לכבודמוקפין
 קרואה שהיתה העיר אנתה ע"כהימים
 גם בתשר חומה  ערי בתי לעניןמוקפת
 ועי"ל כבוד. לה תקינו מגרלה מקראלענין
 להתיישב דדוצויך תאמר אם פמ"נדפריך
 לא הרי אח"כ ישיבתה מהני מאיאח"כ
 שפסק כיון יבף2 מימות מוקפתמיקרי

 :ישיבתה
 בשיתו היו וע ששאף דאג תוס' ע"א דןדף

 הנס שעיקר פירשב"םהנס
 לא למה קשה כפירוטו דאי ביה דחקוכו,.

 הצ5 באנחו היו הן שואף בסמכהיתחייבו
 כמההם רק מחוייבים דשונם וצלל כבוד.דענני
 מוטפלים כשהן משא"כ גם באיזהעיקרים
 ! ברירי אנשרהע בתי רק חחביןאמנם

 ולפמ"ש וכו'. הן שאף דרשת וקשהבא"ד
 להם היו וע שאף להורות רבאיונח

 מוטפלות היו נהי מקחתם בנס בפ"רזכרון
 : בסוכה כדאשכחן מתחייביןלא
 וכו' וי"ל וכו' מקשים יש מצה גביבא"ד

 מצה דמצות דלק"מ נ"ל דבריהםחילי
 דט1ה~ה הנס מעים טעם בתורה מבואראינו
 המצדה בעל שמידד וכמו החיפזון טעםרק

 דהדי והנס. הגאילה מעיקר איתוהחיפזון
 הגאולה כשתהי' דלעיל יוצרטהבסיחנו
 הצורך מן ע"כ וכר תצנן בחיפזון לאשלימה
 לשוטת לדי זכר בוסות ד' משא"כלהקישכן

 שאף הנשים חיוב נלמד ב14מת הגאולהשל
 : וכו' בשתו היוק

 עיין וכו' פורים ארהב משי בלהרשיי
 לפרש ניל דבריהם ה-ליבתוס'

 בהטבת להיות שחל פורים מדקאמרתכפשו15
 כשצילה קורין דשנן להיות כוולט ע"כדה"א.
 יש עכ"פ היום מצות מקיימין ואיןבשבת
 אפילו פורים אריא 5שי ושקשהלדרסן
 מצות דמקיימין בהיבזז להיות שחליונס
 דיומג מעניתן לדרגם מצוה אפנההיום

 חילקו ולא וכו', ודורשין שמייןכדתניא
 איצטריבא שרים ומשני לחול, שבתבין

 : וכו'לי'

 המגילה את לקרונן אדם חייב השריב"לגמ'
 מינה סבר וכו'. ביום ולשנותהבלילה

 וכו' רא ארל וכו' מתניתין ולמיתגיוכו'
 חשתנייא דא פלגתא איעבד דאמריאכגון
 דבני ס"ד מהיכי להתבונן יש והנהעכ"ל.
 הוא אמשניות ריב"ל דברי לפוהקישיבה
 אדם חייב הל"ל כפריטו דחף להםלהוקשה

 *ולשנותה". טין ביום ולקרותה ולחזורוכו'
 עומדת. במקומה הבקשיא המסקנת לפיהש"כ
 אינשי דילדו כגת ירטי' ר' שהאריך מהגם
  שיצטרך עד טיבן שאינו דבר הה1 וכיוכו'

 נפלאותיי בגל שיחו כתיב דהגה ונ"ללמשל
 שהאדם מה כל ית"ש מאתו הב14שאופלא
 מוצא עת בכל בה ומדקדק ושאפשמפשפש

 בעל מבלתי הבא שהדבר הדש עניןבה
 כל וכשתורה כט בהשגה גבול איןגבל
 הפעם מזד ולומדה עליו החר שמאדםמה

 ירווך דדים כמשאיז"ל חדש טעם בהמוצא
 וכו' שהתינוק זמן כל הזה הדד מה עתכבל

 כל עוד הנה יצ"מ בסיפור נצשוינו)הע
 ימצא בה מספר שאדם מה כל עולםימי
 שכל ההורה להיות כי והוא חזהו( ענץבה
 וכיה לחכמתה. וסוף וערך גבול איןילקי



בתח נקראתטגעהריחיה

 הזה הנם ענין להיות והנה הנסים.בסיפור
 הזה לדגם שאין סדנא הטבע בהלבשתהי'

 סיפור אלא בו ואין הלזו. הנפלאהסמלה
 כי הה1 כן לא ובאמת כל. לעיןהנגלה
 הטבע בהתלבשות הי' שהנס היות עםבאמת
 נפלאים בעניינים פלאים פלאג הי'עכ"ז
 ואין האומה ובמלכי במרום מרוםבצבא
 שנעשה כיון ג"כ הזה  ענין להשגתסוף

 שיטשטש מה כל ע"כ ב"ה. הא"סבהשגחת
 בגופי כמו הדש טעם בה ימצא האדםבה

 בראונית יוצר של חכמתו שהוויהתורה
 טעם. בה ימצא האדם עליה שיחזורכ"ז
 המגילה את לקרות אדם וטיב ריב"לוז"ש
 יהי' היום בקריאת ביום ולשנותהבלילה
 אח ביום שוב כי מבלילה אחרתקוינוי
 שינוי בה ימשש פקיחא בעינא בהיסתכל
 האתמול בקריאת דירבונן שלא מה חדשוטעם
 איעבור לאמר כההוא למשל ר"י שהביאומה

 טעם בה למצוא כדי ואיתמיא דאפרשתא
 וכו' בה ממשכנן שהתינוק זמן כל כיחדש
 דרוש, דרך ומהש דייקנה "לשנותה" העניןכ"ה
 לעיין אמת דבר פל למשכילים הואונכון
 בקריאה טפם טוב בה ימצא פעם בכלבה

 בקריאה מחזדש ענין ימצא וכאה"בדלילה
 ודעת חכמה למיודעיו ימציא 11~י"ת כידיומ,

 עפיה אנסר בנפלאותיולהבין
 )בבריית' וולשנותה' אמרו נ"ל פשוטוועפ"י

יבדברי
 ריב""

 הבוונג בודאי דהרה
 המקדימין והכפרים הקריאה. זמניבכל

 וביום. בלילה לקרותה בזמניהם ג"כמחוייבים
  ובפרם  זמניהם הללו  הימים דכל כיוןוסד"א
 רשות להם והי' מתכנסים הבניסהדביום
 קמול שאח"כ בלילה ולקדותה ביוםלקרותה

 תהי' דיום דקריאה הוא שהחיוב"ולשנותה"
 דלילה בקוש דהנה עוד ונ"ל  שנית.בפעם
 בק"ש וכן הנה"ח עד ובאובס  רה"ש עדיוצא
 קראה אם ובאונס החמה מהנץ יוצאדיום

 במלחמות ברעבון עיין יצא עה"שמשעלה
 להיות מהחיב דעכופ המכור ובבעלברבות
 (מ עה'ש אי הק"ש. ב' בין ביניהםהפסק

 דלילה ק"ש זמן ושטן שתו עשה ראםהנה"ח
 לפי"ז הנה בהיפך. וכן יום של יקראלא
 הדין ודיום דלילה בקריאה במגילה גםי"ל
 הקריאה שתהי' ביום ולשנותה וז"שכן.
 מקודם שינוי ומיהי (י זמן בשיטידיום
 י הנץ לאחר הנץ מקודם תו עה*ש לאחרעה*ש
 ויה" לנס זכר ביום ולשנותה בדיהרש"י

  עכ"ל. ולילה יום צרתם ביטיזועקין
 ובאמת לנס. זכר אמרו מובן אינוהענין
 זועקין שהי' אמחז וגם הצדה. לימי זכרו1א
 והלול אנון ולילה יום והגמע ולילהיום
 כפי דהנה ל8,18 רבא תעל ובלילהביום
 1כ1' ולשה וכו' יומם אקרא הכתובסדר
 ואחוכ ביום תחילה ולקרותה הל"לא"כ

 תדקדק באשר הכתוב שיזור אבלבלילה
 מששט זה שאין לי דומיה רלא ולילהצימרו
 כך לפריס צריך אך ובישלה. הבל"להלשון
 מה תענה ולא בלבד ויומם" אקראאלקי
 סמוך היינו יום קישוא בלילה קרטעעשו.

 נסתער וחסד לאברהם בוקר דאיתערלעה"ש
 שדרשו )כמו בוקר כוכבי יחד ברנןבעלמא
 ישראל את לברך טוב אז כי בג"שבזונח
 כי האור את אלהים וירא בג"שדנלמד
 ישראלי את לברא ד' בעיני טוב כיטוב.
 בי"ג רחום מדת נגד עידנא בגושולמדו
 הכתוב ושיעור רבים( רחמים  לעורימדות
 )אז ולילה. תעטר ולא לחוד ויומם"אקרא
 נתעוררו ועי*ז לילה(. שהוא ביוםקראתי
 לקרותה צריכין לצם זכר זה בשבילרחמים
 שהוא בלילה נעקרת הנס כי וביום.בלילה
 רש"י בדנדי לך ויוטעם להיום. וסמוךקודם
 שהוא יום היים ולילה. יום זתקלן שהיןז"ל
 ד' סוד עכ"ז דרוש דרך שהחש הגםלילה.
 וכשבאשליראיו.

 לכ~
 לך אפרש הנה 1ת

 הזהו דביי לך ושעתיק הפסוקים.פירחח
 זמן הוה לא נפקנא דכד בגין אילוישלח
 באורייתא אשתדלנא אנא דהא וכו'צלותא
 לא כען עד צפרא אחא וכד  לילה.מפלגות
 שעתא דבהוא בגין צלותא ליצלי עידנאהוה

 משתעיא איתתא אאא*כח דצפאהאבקדדחזא



יםדרדאים נקראתמגיהריח
 איהו דבעיא כחדא ברשו שרנוןבבעלה
 בהדה דיתבי בעולמתהא לכה1כטשלמדהך
 מילייוע למיפסק לב"נ לי' בעי לאובג"כ

 בינייוע אתרא מלה ולאעלא כחדאדמתחברן
 וכו' צלותא עידן הוא אוטמא דנהירוהשתא
 ביום דהשע התפלה ומן שעיקר דגש;הנך
 לילה שומא בזמן משא"כ החמה. בהנץגמור
 מספדת שהאוה; זמן דצפרא בקדרותאוקיום*
 ח"ו ולהפסיק להתפלל לאדם אין בעלהעם

 להיות אבל אחרים. בענינים העליוןהסיפור
 בכוונה הנה ליעקב. צדה עת היתהשאז

 הלזו בשעה רחמים שערי על דפקועצומה
 הקדוש בסיפור הענין נתעורר אז כבשפטשלא
 נתעוררו 4א באזני. הצאן קול מההעלית
 אלקי וז*ש הישועה. ממעיעי רביםרחמים
 ולילה. עשיתי מה תעט; ולא יומםאקרא

 לי. דומי' המש לילה קה;הא ביוםקרדמיך
 מחאזעי כי דומם להיות מהדקיי שאזהגם
 ביניהון ל8מצלאר* צריכתי המא בבצלהאתתא
 ומהשעה דוממתי לא וכ"י אחרנין.מילין
 יחרב קדחש ואתה וז"ש לכך, צריכההיתה

 הרזיי בסמן ישראל תהלות על)וממתין(
 להסתער היתה שעה וירמיז אבל תהלהזמן
 ודרוש וכו' אבותינו בטחו בך אבוש.חסדי

 : שכרוקבל

 בלילה ידות ולא כבוד יזמדך בדיהרש"י
 להורות אי6כ14 מפרש דלאהא
 כתיב מג"ש שלמד היום קריאתדהעיקר
 דום" המש הקלה התם וכתיב ידום ולאננטש

 : נ"ללי
 הנה רבנן. תקצו לא וי' י' להו הויגם'

 משום הוא דהטעם כיון לשיגוליש
 יום גם לתקן הטל הכניסה יוםהקדמת

 מיום רק תיקנו דלא יונה ולפכהיקלי'
 : חובן שבשם ורה נגדי"א

 ששצי וכון חפנה שנה בכל טשי6א גם'ע"ב
 להתבונן צריך אפשר דלאהכ84

 צד בחד דק~שרו התנאים אלו כלדעת
 אמר השני צד ועל הצצה שנה כללדייק
 חק1כא 14מר וחביזץ אפוכר דלף הכאשזבי

 תלל פליגי. סברא שזה רע"כ ראית.ומה
 כל מה לומר דא*א ס*ל דרבי דת*קלומר
 כשחל דע*כ ממקומן נדחות עיירחז איןשנה
 אפילו ממקומן עינטזת נדחין בשבתי"ל
 להעמיד דכא:ראעי ס"ל יוסי ור' ורבילרבי.
 ממקומן. ידהו שלא אעיירות ושנה עתהכל

 זמן משאשי מפורש העיירות זמןדבמגילה
 ישראל ל4י מוכי רק אשמעינןהמוקפין
 פידרנו לא ולמה כתיב כוש זעד ומהודונימנו

 לדהות טוב דיותר להורות ע"כבפירוש
 דצריכין משזם ואי העיירות מלדחותהמוקפין
 מהרמזי הם; בשבת ידד כשיללדהותם
 זמניהם מיקרי דכ"ז הכניסה לטםלדחותם
 המגילה את אז קורין הכפרים רבניכאן

 הרמב*ם לדעת וגם רשיי. )לדעתבעיירות
 פרזים הם הנה בביתם קופאים הכפריםשבני

 כיון אני" *שמד רבי אמר ע"ככעיירות(.
 בכל לזייק בם-ח דס"ל רא"ל ובון.שניזם
 במקום ושה ומעיירות אקביעות המנהשנה
 קצת דמיקרי הכניסה ליום ידחישאצא
 ושנה שנה בכל ס*ל דרשי ותיקזמניהם.

 זה של וימצו בי"ד עץידות ווינה שנה כלמה
 עמינים בשני השני' מדמינן לפי"ז הנהוכו'.

 בהד רק מדמין אין תטו לאינךמהאנש
 : תבין ואתהצד.

 מגילה. בקריאת חייביז הכל רבה אמרגמ'
 התורה קדימת משא"כ לדייק רבאנפל
 ר"ש דהרי כ"כ ושיבין הכל דמיןבשבת
 וכר בדידן אנן אמר וגריס אפיהמהדר
 גזרו. לא וע"כ ידח לפוחז כ"כ בוילו14נו
 דמילה ממילה וצצרם' קופסות שתירץוגם
 רק דהמצוה היום ב14תו חייבק הכלאץ
 כשאין הבשד על או בן לו אגולד ה88בעל
 נ"א ש להובה המצדה רוטל לא שבל8כ

 שופר 6תקיוץז קשה לא וגאמישחתן.
 חיוב דשון ד~זא' שהקשו הה*כבמוצאו

 י היובל לזכרץ ניתקן בצבור רק אחד כלעל
 אהילו וכה בקששה וקיבץ הכל בדיהר,1"י

 נ"ל וכי ביזר ומגזלתבשדה
 רשמי )מתייק הויס' שטיחן לתרץדבא



דודאים אראתמגילהריח

 גזירה אמרו לא למה סוכות במסמתבתמי
 דשייכ84 כתב עעכ לרהטי מרה"י יוציאוחטא

 להתבונן "8 הפת וכו' בשיה לן אפילוהגזירה
 שגזרו בית חז"ל גזירות כל דהנהבזה.
 הגזירה הגזירנו. עורבא דלא במקוםאפילו

 לוטו טבל שביר סרכ עומדת,במקומה
 ואעפיוכ לדהרות. ושרגעות ועצירה והרוםדגזרו
 דבכ(ק ונ"ל גזירנו גזיריכם בהשותי לןאפילו
 להם הי' לא לר97ות מר97ח2 גזירתמשום
 מוקפות כרכים דצתם דכרכים בט"ולגזור
 דיש לולי העיר. בכל לטלטל ומותרהומה
 והנה כנ"ל. בשדה אמות ד' העברתגזירת
 אחד. טעם בעצמו כתב ברוכה ברשעיעיין
 פיוסנו ובבנק בר"ה התוס' שדחו מה)ועיין
 דעיקר לרש"י דסעל ונ"ל בעצמם( התוס'כן

 אקדקפתא לחובה דהוא במגילה היתההגזירה
 של בקריאה דיכא והא כ"א לקרותדגברא
 ע"כ כעונה. כשומע מזעום הואאחרים
 מגילה, לשמוע לא מגילה מקרא עלמברכינז
 המגילה "בקרהש2" חייבין הכל מ"שותדייק
 שנשמרו כמו מגילה עבמקרא" אמרוולא
 מגילה. במקרא בקיאין הכל ואיןאח"כ
 המגילה "בקריאת" שחייבין להורות הוזואבל

 שופר תקיעת משא"כ הדבר. הבןבעצמם
 לשמוע כדמברכינן לשמוע רק הואהחיוב
 שופר ליקח כ"כ בהיל וחינו קדפרקול
 יוצא יהי' בקי אצל דכשיגיע בקיאצל

 יותר קל ולולב שיתקע. הבקי שלבשופר
 רק בעלמא לקיחה בנטילה בקיאיןדהכל
 קיימא לא הא לא דאי גזירה חדא הואדהכל
 דשופר טעמא היית בכ"מ אמרו ע"כהא
 גזירה דבהדא להורות דלולב טעמאופינו
 אפי' בכאן הטעם עיקר פירש"י ע"בנטרת
 ואפילו אכרכים הנוונה וכמש"ל בשדהלן

 הגזירה ג"כ הזה הטעם שייך דלאבאננך
 : קצרתי כי והבן אמות ד' ועצמת משוםהיתה
 דדויי צ"ל ע"כ וכו' יוסף ורבי דההרעם'

 ולהק וכו' דדבה מתחמא פליגלא
 גזירה דמעתם וס"ל דפליגי י"לדבריהם
 כגון דאורייתא במ"ע רק לביר ארןדרכה

 בהול אינו דרבנן מגילה אבל ולולב.שופר
 יעבירנו שמא לגזור סיין י"ח לצאתכ"כ
 ס*ל דה"י ועילל אחר. טעם אמר ע"כוכו'
 דרבדא גזירה משום הוא דבמגילהדא"א
 הסתם דמן בם"ו בכרכין לגזור להם הי'דלא

 ראיתי וורה בטלטול, ומקתרין חומהמוקפין
 משמע הבוספת בהומו ור"י גורסיןרהתוס'
 דרבה מעמא וסבל דרבה אחששדמוסף
 עצב סש*ו. בלא ריי גרסתינו אבלג"כ.
 דרבה טעמא סקל דחקי ההכרח חמןראיתי
 להיות שול פורים ריבתן אמר לעילדהנה
 יום. של בעניני חהתהשין בטאליןבשבת
 נמי. יו"ר אפילו פורים ארהט מאיומקשו

 דתיכשנ מ"צ לי' איצטריכא פוריםומתרצינן
 דריב"ל נוקשה א"כ דרבים משוםליגזור
 שליג לא ע"י ובודאי דרבה. טעמאס"ל

 דריבץל י"ל ואעפי"כ תטש דיכואאדריב"ל
 מעוום בכנן המגילה איסור דתימא מהואמר
 טעמא מהאי ג"כ לדרוש איל וע"כדיבה
 דרבה מטעמא הקריש; איסור דאיןוקמ"ל.

 וא"כ וכו'. עניים של דעיניהן משוםרק
 טעמא דס"ל לדידן לדינא. נ"מ ישלפי"ז
 יום של מעניינא לדרוש אין אפשרדרבה.

לעיל י ודוק טעמא מהאיגנב
 דתניא ע"י אר רבי אי מני ממכי' גרד)לעיל(

 דת"ק מ"ט וכו' בע"ש להיותחל
 להיות ופירש"י ושנה. ששה בכלרכתיב
 וכזמנם ככתבם האלה הימים שני אתעושים
 עכ"ל שוות יהי' וישנים כל ושנוע שנהבכל
 עושים להיות ללה קודם פסוק פשתבהנה
 בו ט"ו יום האת אדר לחדש י"ר יוםאת
 הפסוק זה הביא לא הבה ושטה שיהבכל

 הללו והחטאים וטרו י*ד מבואר דשםהקודם
 דק טשו. יום לבטל שצריכין בעתאיירי
 בהיקשא ומלשינן ימים ב/ לקיים צריכין8תם
 כדאית ולמר לי' כדאית למר ושבה שנהכל
 הקודם. שבפסוק ושבת שנה בבל ותיבותל".

  מעוברת ב97נה להיקפא. ג"כאיצטריך
 ורשב"ג ברמי ע"א ו ו' בדף ביהדאפליגו



יםלמדאים נקראתמגילהריף
 לשבט. סמוך אדר ושנה שגה כל מה6הס

 י לניסן הסמוך אדרומ8ס
 לא בשבת מגילה מיהא דכשע בגמ'שם

 והיינו וכו' גזירה רבה חמר מ"טקרינן
 ידעתי לא דלולב. טעמא והיעז דשופרטעמא
 דשופר טימא בכאן להשמיענו הצורך הואמה

 החכמים סמכי איך דכהסמיענו ונ"לולולב.

 שופר דאורייתא מ"ע גזירתם בעבורלבטל.

 לבטל החכמים דיכולין שאמרו והגםולולב.
 החכמים דיכולים רמיזא היכי תעשה. חשלבשב

 מכאן נשמע והתז כזה. גדול דברלעשות
 בכל בה וכתיב נאמרה ברחה*קבאסתר
 איקלע כד יתנהגו גרך להורות ושנה.שנה

 ולבטל. לגזור יש דבשבת נשמעבשבת.
 דבשבת בעיה"ק לנו נאמר לפי"זוהנה
 עוד וי"ל גזירה. כהוום מצע לבטלמותר
 אא"כ ולולב דעהפר טעמא היינואומרו
 כה"ג מאנשי וגדולים נביאים של בצדיהי

 מפני אמר ור"י לפי"ז ויצדק ובמנין,בחטמה
 וע"כ וכו' נסחאות פציעה שלשעיניהם
 מאי ואוב דרבה. טעמא ס"ל ולולבההצופר
 דלא כיון הנ"ל ולפי בתוס'( )עיין בזהנ"מ
 כה"ג מאנשי ושיפר דלולב הגזירהנפקא
 וכו' מהם גדול ב"ר ממילא אחרון מדוררק

 : נ"ל דבריהםלבטל

 בשבת מילה אבל וכו' ויעבירנה ד"התוס'
 כלל קושיא אין וכו'. לדהותאין
 לא דמש"ה הפוסקים כתבו דהנהממילה.
 דאית דחמירא הגם בחלב. הגאה איסורגזרו
 בתורה בפירחח דכתיב משום כרתביה
 לחכמים אין מלאכה. לכל יעשה הבשההיתר
  התורה  ה"נ וא*כ תורה לדברי לניגודלגזור
 יכולת אין בשבת אפילו וביום בפירושצותה

 : בהיפךלגזור

 כגת בזמנה שלא בדיה רה"י ע"א ה'דף
 אבל לדייק בא וכו'כפרים

 אינם בשבת. ישד כשחל כשמקדימיךעירות
 הזף שהקרשם ביון מיקרי דזמנם זהבכלל

 י עצלםלרוב

 דאגנו דסשל בואשו )גרסתו אסי ורבבד"ה
 למצוה רק הדין מצד אחיוכאפליג

 זה דייק וכו'. לחזור מצוה שפירש(וסמו
 כ% אין א"כ קאמר לעכובא דרשאדאגת
 ריי דקאמר ה4ן מאי א"כ ביחיד.קרינם;
 בין הכתובה המגילה את הקוראבפ"ב

 בציבור אמוחא. לה ומחו יצא לאהכתובים
 אמוחא לה מחו קאמרה סתם הנהשנו.
 וא"ת ביחיד. קריזה: בעולם דיש משמעוכו'
 דקמחו האי מאי קאמר לעיכיבא אסידרב

 וכו' זמנם עקש וכו' הכי רב אמר ומיגם' י הדבר. הבן אכוחשלה
 ידענא לא לכאורה וכו' היק לאואלא

 דרב ומוכח סייעתא אדרבא קושיותמהו
 אלא קורין אין שמקדימין דהכפריםסקל
 בע"ש הוא דוקריאה עיידות ושאניוכו'.
 דמסתפינא ולולי פרסום. ואיכא העולםלרוב

 אמא קאי  דהקושיא חמר. הייתימחבראי
 ראין ס*ל וא"כ דר"א להא רב להדחש
 מקשי ואהא בזמנם לשלא זמנם ביןחילוק
 עובדא הוה מדסידר לדברינו וסייעתאשפיר.
 ודוק וכו' הכי רב אמר ומי ואח"כוכו'

 : יבחר והבוחרכנ"ל

 הקושיא וכו'. זמנם שבת והא זמנו ע"שגם'
 קאמר מדלא שפירש"י. כמוהוא
 זמנם משמע זמנם. ע"ש רק לע"ש.מקדימין
 דקא האי מאי לפי"ז וא"כ להם.הקבוע
 מדר' לאפוקי זמנם. ע"ש מאי אלאמסיק.
 קמךל הא הכניסה. ליום ידחו וכו'יאמר
 לדוכתא קושיא הדרא הנה וששי. "זמנםדע*ש
 מדרבי לאפוקי ג"כ ויהי' לע"ש מקדימיןלימא
 מדרבי לאפוקי בגמ' לשון יתור ישוגם

 דע,ש קמיל הא סיים ואב"כ וכו'דאמר
 דזח לפכהם"ל והנה צורך. ללא וההןזמנם

 המוקפין זמן משא"כ בכתוב. מבהגרהמרזים
 ד"א הטעם שם וכתבע בע"פ, ונלמדנסתר
 סימן ניתקן המרזים דזמן כדינ" והאכדיניי
 בכתוב מבואר זלגם נגלה ע"כ נגלה.לנס
 במלחמת רחל 8ל בניו לבני 5י6ן)וגם
 סוד ורחל ימיני. איש לף דקריעמלק



דרדאים נקראתמגןריחכב
 סימן ניתקן המוקפין וזמן דאתגלים5עלמא

 בכיו לבני סימן )וגם נסתר הנסלהתחלת
 לי' דקרי התייגו דאתכסיקצ עלמא לאה7צל
 זמן ולפי"ז נסתר. זמנם ע"כ יהודי(איש

 לקרותה וא"א  בשבת שהגיע המגוליםמפרזים
 מבהגר להיות מהזיב קריאתה וזמןבשבת
 איט הנה הכניסה ליום ידחו ואםבכתוב.

 זמנם. ע"ש רב קאמר לזה בכתובבאתגליהא
 קהילה זמן דהוא בכתוב טבואר הואזי"ג
 וכו' מדרבי לאפוקי בגלוי זמנם מיקרילכל.
 י והבד זמנם דע*ש קמ"ל הא בגמ' שסיימווזה

 אתה למה רצ*ל "גדולה". עיר איזומתני'
 במשגה דקאמרת "גדולה" אותהקורא

 עירנות אבל דמשמע גדולות. עיירותהקודמת
 אלא שמענו לא ונצחנו דינם. נשתנהקטנות
 אפילו באמת ומתרז ומוקפין. דכפריםדין

 גדולה צצתה קורא אני רק הכי דינאקטנה
 ומקתרין שמגדלין בטלנין י' בה שישלפי
 מבורך, ועדול שטו יהא בחמרם הגדול.ששו
 שהיא הגם לגדולה. יכונה כזאת עירע"כ
 חילוק שהן וא"כ כפר הזז מכאן ופחותקטנה
 הקודמת( במשנה )עמש"כ ~פר עיר ביןרק
 בזה המגילה קריאת דתלו הדבר נחמדומה
 רבא שמי' יהא לזמר קבועים י' ישבאם

 ויסרי. מחזור בשם ברכים תוס'עפימ"ש
 יהא י"ה שם דהיינו רבא. י"ה שםיהא
 תלו ע"כ עמלק. של זרעו כשימחהגדול
  שאצו בו שמגדלין עיר הסגילה. קרשתבזה
 כמשול וגולה מבהכר בזמן קריאתה קבעוית'

 : הדבר הבן *גדולה* צצתהוקראו

 לי"ז וההאד וכו' בחב ט' וכן בדיהרש"י
 השמיט והנה בטבת. ולקוצרהבתמוז

 דבלא פוסקים כהנך ס"ל אפשך בתשריג'
 בשני הי' דהמעשה לאחריו נדהה הואזה

 ליום ונדחה דר"ה ב' יום דהואלתשרי
 לא וגם לאחריו. דחייתו משתמע וממילא1

 : ררת ימי דדצא לפניו לדחותואפצור
 מאחרין ולא מקדימין שאמרו אעפ"ימתני'
 שמחתא דאקדומי משום ההן דהטעם)סד"א

 ותענית. בהספד אחורים יהיו הכ"כמקדימם

 )דטעמא ותענית בהספדמותויןאעפי"כ(
 י יעבור ולא מעווםהוא

 גזרו לא אם דצ"ל לאביונים ומתטתשם
 ביום לאביונים מתנות ודאי תעניתבו
 וכו'. נשתית עניים של דעיניהםקרישתה
 פשטת יוח הגא ד"א סדנא בו גזרו אםחבל

 נותן שאנט בית ההוא ביוםלאביונים
 י קמיל גומחה בזמןלאביונים

 במקום אבל וכו' אימתי יהודה א"רשם
 ר"י בומבה אלא אותה קורין איןצו'

 איקלע אם דעיירות אהקדמה קאי לאע"כ
 ס"ל דמ"ע במחצי'( בהו )דחריריבשבת
 וריי בגמ'( )כמש"ל לקרות אסורדבררת
 ליום דכפרים אהקדמה הקודמת אמשנהקאי

 הכא. עד נטר דלמה דוחק הוא אבלהכניסה
 איקלע אם נעקרות ג"כ דקקי לפרשויש

 איקלע דאם כרבי סברה דמשנתיט רקבשבת
 ודחי טמקומן העיירות דנדחו ועאילבשבת
 ר"י ג"כ קחמר ע"ז ככפרים. הכניסהליום
 אבל הבפרים דין שנחוג בזמן דוקאהע

 הכפרים הקדמית וכו' נכנסין וכאיןבמקום
 ממקומן נדחו אם העיירות וגם נוזעאיט
 אלא נוותה קורין אין בשבת דאיקלעכגון

 דהוא מיקרי. דזמנה בע"ש היינו"בזמנה"
 יום בטל  וככבר כית לכל קהילה זמןי"ג

 י"ג מיום ידפדף למה דכפריםהכניסה
 נעל. לכל קהילה זמן דהוא יומנם".דמיקרי
 : ועיירות אכפרים קאי אכולהו רריולפיז

 ולא בב' לא נננסין שאין מקום אבלשם
 נכנסין שאין מקום קאמר מדלא וכו'בה'

 משמע בה'". .ולא בב'" "לא ואמר וה'בב'
 לחוד ב' ביום שנכנסין המקוםדכשמנהג
 לכפרים. בי"ד בי"ג בי"ב נקראתשגילה
 קורין אין בשבת איקלע אם העיירותואנשי
 יום אינו הנ"ל דיום כיון י"ג. בע"שאלא

 מגילה ה' ביום שנכנסין ומקוםהכניסה
 בי"ד. בי"ג בי"ב בי"א לכפריםנקרחתן
 מקדימין  בשבת כנקלע אם העיירותוגם

 י כנשל הבניסהליום



כגדודאים נקראתמגשהריח

 לפסוקי הנה יעבור*. *ולא קרא אמרנמ'
 אבל הית. הכתוב גזירת יקלתורה.

 במעם להתבונן צריך אכה"ג תקטר הה8זה
 הפרזים זמן להיות הדבר נבין לפסהש"לאבל

 והוא נגלים נסים סיום סימן הנ"לוכפרים
 בניו בני לסימן )וג*כ הקדוש שבשםוישו
 פרזים כסימן דאתגלשא עלמא רחלשל

 מנין י"א מיום ותמן מתחלת ע"בהגלוים(
 היתו לי"ח הסוכם המספר גבול עדי"ה(
 לסימן הטכוסים המוקפין וזמן י"רמספר
 שבשם 4-ה סוד תצא נסתרים הנסיםהתחלת
 של בניו בני לסימן )וג*כ בט"ו זמנםע"כ
 האלה הימים כי דאתכסיא( עלמאלאה

 מבני )נזכרים שעשים נזכרים עמלק()מציהן
 מבני ושמפזל במוצה בדאהצכחן לאה שלבניו
 רחל של בניו מבני ונעשים לאה. ושלבני

 המלחצצה( העוורים וסיאול ביהושעכדחמצכחן
 עיין ורחל". *לאה )ותינו חתר* *דורבכל

 עמדדכי" ע"כ המליכם ודור לדורבכוונות
 "יהודי' איש לי' דקרי לאה רחלבגיור
 סוף ממוצע הנס להיות הנה ימיני*. *איש

 פרזים בנס תיקנו הנסתרים ומתהלתהנגלים
 הנה )מכוסים4 ומוקפין )גלבים(חופרים
 דיורה בי*ו. לקרוא רשאין אינםהמוקפיז
 בט*ו בקודאם משא"כ לוז. שתר שכבד
 נסתרים דנסים אתחלתת בהצמע ליעדססצך
 והפרזים והמגי( בכתב הכל לפרשמרא

 דצהצטע בט*ו לקרוא רשאים אינםוכפרים
 בירד קתשאם בשהם טתאצ*כ לחסד. נ"נג"כ

 הכפרים מהצצות בם*ו להם בסמוךוהמקופין
 עליתע קאך ולא בשיירות לקדחתיכולים
 במשנה ששיכחתי )כמו יעבור**המא

 עד י"א מיום אהד עמן דהבלהדאשתה(
 ט"ו איקלע אם המוקפין והנה י*דיום

 דאדדבא ריעותא מנה ואין מקדימיו.בשבת
 רקמתכם בח5 טין כנגלות. הנסתרחהעקשים
 מטעמי ח2טשךם להיפך ויערב "יברמע

 יהתורה
 מונין שאין מניז אתש אשא ר' ואמרשם

 לדיבת נמי נ"מ וגו'. לשניםימים

 בהם נחו אשד כימים דכתיבדמכילתין
 הימים סך לרנות האל א"כ וכר.היהודים
 וביום נס. שאירע וביום דשנהמאתחלתא
 כתיב *יעבור* ולא כי היו"ט נעומתקם"5
 אדר בחדש נעשה מעברתא כשתאובפרט
 לשנים. ימים מונין דמין נשמע אבלהריצה.

 מעלמן י"ג דיחחצבו דסד*א דקסול רבנןוכן
 שאמד ומה קמ"ן. יו"ט ונקמשה המחלדכתמו
 ההדש ובשעות מונין. השנהבימי

 למנות. רק לחשוב צריך אין השנה ימיכי מחשביי
 ולחשוב לדקדק צריך החדש  בשעותמהש"כ

 : ניל רגעים רגעי דקחהצבון

 לשנים. ימים מונין ששין מנק בדתהרש"י
 להתבוע יש צר. יק קמם דאמרכטן

 לקמן דאשכחן )כמו גט לענין אמר לאלמה
 באתי לא אם גיטך התז דאמר כגוןבשרש(
 מיום יב*ח מתה תיכמש  שנה צדמכש
 היחךים יסים בירא אח"כ בא ואםליום.
 גט.ההת

 וששהדי
 כגת לחדשים. שעות בדנה

 עד מגאן באתי לא אם גיסך ה*זדאמד
 לענין פי' לא למה שתיהני וכד אחדש
 כמשעל ג"כ דיייק והנראר, כדלעיל.צורים
 *עונין*. עתרן מנין אמר דרבנןדבריוס5
 בע' *מחשבין* שאין מנין דקסריוברבנן
 להרשים השעות ושנין דהטעם כתבנו.תגנה
 ומזלות. תקופחי דמחשבין בב*ד תלויזה
 צדיך כי לכ"א עם לרמזן הדבר נמסרהיא

 לינה הימים מנין משא"כ ועיון. דקלוהצבון
 אצא לפי"ז והטת עם מהמון כ"א יוכלזה

 פאין )דנשמע ימים חדש עד דהקראלומד
 לנורים. אשמעיע לחדשים( שעאמחשבין
 ב-שג לרצת אהד הלך בנדרים הא קרשודל"ל
 הבפלדות מחשבין אין עם המון ב"אולשת
 שפסוק ושי. כמ"ש גט לעניןעיל
 לשנה( ישים כצנין דאין )דנשמע השנהלחירשי
 לוות קרא דא*צ גט יענין וחשמעי5חשל
 לששה וכך בכך בגט זמן לכתוב צדיךדהרי
 אמר ואם פלוני לירח וכך בכך פלמיתשנה
 9ד מהיום 5גט5 נאתי לא אם מטךהאז

 עלתו משיח שטר של זמש הנה ויששהלשצה



מגלהריחכד

 לענין צול ע"כ להשמת כלות אחרישבא
 זה בלא הרי לזה קרא דהוצרך וזלנדרים
 שפיר. אהצמעינן ב"א לשון צהר הלךבנדרים
 חדשי כבוים שמונין במקום יש 4פםאפילו
 התורה עפ"י נצטווית הרי ימים שס"ההחמה
 ומשאליס שנה. אתה חדשים השנהלהרשי
 החורה מרופטי על עוברים כגויםהמונים

 : כנקל דעתםובטלה

 וכו' באב וט' כהנים עצי זמן אבלגם'
 משום והקהל חגיגה וכו' משוםט"ב

 עצי דזמן הטעם אמר לא למה הנהוכו'
 והקהל חגיגה עם טעמא דחד הגםכהנים
 כהנים עצי זמן הוא הטעם אך רשויי.כמ"ש
 עליהם בנדה הדבר להיתז פשוט דברהוא
 או נדדו. שלא בימים י"ח יוצאיםאינם
 חגיגה משא"כ שנתחייבו אחר אח"כלשלם
 ; בירט הבשר ויאכלו יו"ט קודם ישחחסלא

 בפרהסיא וכו' בקרונה בדיה רש"יע"ב
 ממש בשוק דש2"ל התוס'.וכ"כ
 ; הצניעות מדרכי זהשאין

 כולם דעל דאס"ד מת"ב. לו היו ישד"ה
 מנסיעה אח"כ מקשה מאי לו ועדולא
 אתיא הברייתא דילמא דר"י. מברייתאדפורים
 אעאכ אברייתא ופליג הוא תנא ורביכרבנן
 ומקשו הודו ושנטיעה את"ב רק לו הודודלא

 : תרמי' אמאן הברייתאשפיר
 וכו' דוקא לאו בקרונונ והחץ ד"התוס'

 רצ"ל וכן' לרועץ אריא מאיש"ת
 אשמעינן נרפא הא דוקכן בקרונהאא"כ
 מעשה בתמוז וי"ז צניעות במקום שלצדרחץ
 דוקרו לאו בקרונה א"א אלא הי' בושהי'
 מקשי אהא בתמוז. בי"ז דרחץ ההמעינןרק

 : וכו' לרחוץ אריא מאישפיר
 הא לכאורה הוה. בטבריא רבי והאגמ'

 כמ"ש שנים. כמה דר הי' נמיבציפורי
 שנים. י"ז בציפורי יהודא ר' ויחיבירושלמי

 בפורים נטיעה נטע רבי מדקאמרוי"ל
 אשמעינן הגה ציפורי. של בקרונהורחץ

 מכלל בציפורי הי' דהמעשהבפירחח
 הוה דאי בציפורי ה" לא הראשונהזזשמשמחה

דודאיםנקראת

 נטע דבי למיתר לי' דוה הכיבציפורי.
 של בקרונה ורחץ בציפורי בפחריםשהנה

 ; נ"לעיי

 וכו'. מוקפת דטבריא לי' פשיטא ומיגמ'
 לבזורה וכו'. לי' מספקא וכו' חזקי'והא

 ולקולא. דרבע ספיקא הוקל קשישמאי
 ובטאו. בי"ד חזקי' קרא למה א"כ קשיאואי
 מצות יבטל דא"כ כן לעטיהן המצדךבע"כ
 דהוה מותר מל84כה זאנל לגמרימגילה
 תורה כדברי קבלה דברי יגל דרבנןספיקא
 הדין דמן יושג ולו דמקזטי עיר וי"לדמי.
 לעשות לרבי היש לא עכ"ז מותרהוא

 יסברו דמע בי"ד.מלאכה
 שבודאי

 מוקפת.
 דהוי בי"ד המגילה קריאת לבטלויבואו
 ולמדו מהע. בבית ירק של עלה תכלר"מ
 מזה עוד וידובר  המעשר. מן שפטורהמשה

 ; הבדופקתן עיירות בעניןאי"ה

 ובמגאת והכתיב שורי מי לי' פשיטא וכיגמ'
 ונמצר וכו' ט"ו יום ויען יוד יוםמפז

 האיסור הנה וכו' לאסור אלא נצרבא לארבא
 מס"ת. בטלה קיי"ל והא במג"ת הוסיפוהזה
 והנה בטלה. לא ופורים הנוכה לעניןאך
 החומרות אבל דמילתא לעיקרא בטלה לאי"ל

 משאר עדיף דלא בטלה. במג"תקךדיסיפו
 להש"ס דס"ל עכצ"ל לגמרי שבטלו מג"תימי
 וא"ת בטלה לא לגמרי בטלה דלאמה
 לענין הפוסקים ושיפלגו למאי מכאןראי'

 מותר אם וחנוכה איפורים ולאחריהםלפניהם
 כמתו וידוגמו ומזמור מכאן נראהלהתענות.

 : אסתר צום מעניןאף'ץ;
 ולטיהם וכו' גברא לההוא חזיר רב תשאגם'

 לבנה רק לי' קמשמית הוה מד"ארצ"ל
 אעפ"כ משני והתרצן יומי'. בר הוה לאע"כ

 : הוה יומי'בר
 דהנ* משום וכו' לי' מספקא קא כיגם'

 מינני דהני משום ע"ד וכו'מוגלי
 ביוד פרזים לפמש*ל הספק מקוםוכו'
 ומוקפין מגולים פרזים ע"כ נגלה. לנסזכר
 מכוסים. מוקפין ע"כ נסתר. לנס זכרבט"ו
 והני מיגלי דוגי משום הוא זה. טעםלפי
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 רומזים. בי"ד פרזים עוד וי"ל תיגלי.לא
 כן לכבוש טחין שהפריים כמו נגלהלם
 לאמונה השבל את לכבוש נוח נגלהבנס

 ומוקפין זאת. עשתה ד' יד כילהורות
 טח אין שהמוקפין כמו נסתר. לנסרומזים
 ולכבוש לד~כריח קשה נסתר בנס כןלכובשם

 כי ישפוט השכל כי טלמונה. השכלאווז
 דרגי משום התו זה לטעם בטבעהוא
 הטעם לפי עוד וי"ל מיגני. לא והנימיגני

 הנס להורות ורחל". *לאה בחי'וככתבנו
 ושל לחק של בניו מבני עמלקדמפלת
 של בניו לבני מרמז *שרזים" והנהרחל.
 להחיצונים יניקה ממנה דיש מיגני. לארחל

 מקום זה וועד "לאה'. של בניו לבנימוקפין
 . לדעתיהספק

 ילפינן הרי הפפק מהו להתגחנן ישאבל
 חומה נאמר וצום פרזי,. ,פרזיג"ש

 "הפרזי*. מערי לבד ובריח דלחייםגבוה
 להיות )וה"ל המוקפין על דלומדת הגםפרזי, "פרזי ג"ש נמסרה דמשוה די"ל דס*לוי"ל
 מיקרי דאינה להורות מוקפיןא( *מוקפיןג"ש
 פרוזה אינה חם אבל לגמרי כפרזי רקפרזי
 נקראת לא שוב חומתה שימה כגוןלגמרי
 פרזים לשון לי' ומספקא רשוי וז'שפרוזה.

 לי' דמספקא אמר לא למה להתבועיש י והבןוכו'
 ציפורי. רקת ש טבריא. זו רקתאם
 משמע בטבריא קרי חזקי' מדקאמרינןוי"ל
 וחזקי' א' ביום רק  קורין הי'  היוםרעד
 העיר בשם ומסתמא הספק. שחידשהוא
 בקבלה להם יש העיר דיושבי ספק. יפוללא

 מכנים "אא להסופרים חזינן והא לדור.מדור
 ציפורי זו "רקת" די"ל חגגם רקתלהעיר
 לקרותה הדבר שמוחזק החזקה. להניחאין

 שנתחדש ההא הספק אבל לטבריאפרקת*
 : נ"ל בדין ספקאיזה

 ראייתה שטובה טבריא גמ' ע"א ו'דף
 לפרש ויש בתוס'ליק

 אבל שתה. ורואים מכוסים שאינםשהפרזיט
 לכפוש. נוחים שעי"כ טובה להיטקרחרחנה

 עכ"ז יפתה שדואים הגם טבריאמשא"כ
 : חומתה שימה ליכבחם טחהאינה

 שד24עה רשע ראית אם יצחק ר' ואמרע"ב
 לסוף עד הענין כל וכרמשחקת
 י לברכות בחידושינופירשנו

 בין אין קאני והכי מהמרא חסורי גמ'שם
 ע"כ וכו'. ליעד ראשון שבאדריעד

 רק דמ"ש ט"ו. ה"ה אלא קאמר י"דל"ד
 מחסרת דקא כיון וקשה קיצרה.שהגמ'
 ראשון שבאדר *פורים" בין אין הכי. ליתנילה
 דאי וי"ל בבלל. וט"ו יעד ישנו דאזוכו'
 גם דקראת כיון משמע הוה הכי אמרהוה
 ושמחה במשתה תחייב פורים רומצתלאדר
 התוס'. כמ"ש הכי ס"ל לא ושש"סוסתמא
 באדר דגם ו~אא הכי אמר הוה דשיועי"ל
 פורים שקודם בהנבת עכ"פ יקראוראשון
 להקדים הפורים לימי שייך דזה זכורפרשת

 : ונעשים נזכרים לעשיתםזכירה
 דרשו. אחד מקרא ושניהם יוחנן ר' אמרגמ'

 להיות הפסוק היינו ושנה". "שנהבגל
 ושנה". "שנה בכל וט"ו י"ד יום אתעושים
 הימים שני את עושים להיות הפסוקדאילו
 לעיל אפקוה ושנה". *שנה בכל וכו'האלה
 : עישש בשבת להיות שחל לט"ו תנאיהנהו

 מסתבר יוסי בר'  אליעזר ר' בשלמאשם
 והנה המצית. על מעביריו דאיןטעמי'

 ליל. ושנה" "שנה בכל א"כ לפי"זקשה
 זה המצות על מעבירין דאין דהאונראה
 אבל האדם. על המובחר מן למצוהדייקא
 כך לפסוק הב"ד על בחובה הדבר זהאין
 ושנה שנה בכל נכתוב לא אי ע"כהדין.
 לערוות ושנה שנה בכל נכתב ע"כשירצה. כבי לעשות האדם על ברירה דישסד"א
 דבר. באיזה פירשו ולא שוות השניםכל
 לשבט הסמוך אדר או הצדדים ב' י"לחהנה
 מסתבר פירשו ומדלא לניסן. הסמך אדרש
 הסמוך חדר לן מסתבר דיהי' דידעולן

 ידקדק ובזה וכו'. מעבירין דאין משוםלשבם
 פרן בדיה רשיי דבדילך

 מעבידיי
 וכו'

 וקשה וכו'. לעשות* אקדים *לידיכהנבא
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 משבא לאחרים ולא לעצמו כמרבד פי'למה
 כמ"ש להורות אלא לעשות )תקדים("לידך"
 ב"ר. שמדאת המובחר מן מצוה זהשאין
 יתורץ ובהא עצמו לאדם הזריזות מדרךרק

 ודוק. וכו' מסת'בר בדיה התוס'קושיות
 החצה" "שנה בכל נכותב לא אילוועי"ל
 לקרות השנית מתיבת לומדים היינואזי

 . בשניהם )ולהקדים( או שניבאדר
 נאכאיה היא לקרות נאמרה גם' ע"א ז'דף

 קמציות  )עייזלכתוב.
 הנבואה דאפילו שוברים. פירוש ונ"להתוס'(
 ])הא  הגבע נצטווה לא אם לנביאהנאמדה
 והיתה לכותבה. רשאי הי' 5אלכותבה.
 ולגרוס ללמוד שרצה ומי ומבע"פ. תורהבכלל
 צריך הי' לנבהש שנאמרה הנבואהדבר

 אתה אי שבע"פ דברים כי בע"פ.ללומדה
 מסיני הל*מ כל כמו בכתב. לטומרןרשאי
 עת משום הכתיבה )והתירו בע"פהכל

 לכותבה לנביא שמנמדה והבבואהלעשות(.
 בע"פ ללמדה אסור ושוב לכותבה צריךהי'
 לאמרן רשאי אתה אי שבכתב דבריםכי

 והגירסא הלימוד חוץ במגילה כאן והנהבע"פ.
 שמצוה ברוה*ק תורה דברי כשאר בהשיש
 מעלת בה יש עוד אותה. ולגרוסללמוד
 מצוה והיא בזמנה. לקרותה מצוההקריאה
 ברוה*ק אסתר לשמואל ס*ל והנהבפ"ע.
 בזמנה קרושה לענין היית לקרות וכו'נאמרה
 ושירטוט. בגידין כדינה נכתבת ודאילמצוה
 הנבואה דברי בשאר הכתיבה במעלתהה

 הוא רק בע"פ להימרן רשאי שא"אהכחבבה
 אצל ושופר כלולב בזמנה מצוה שלכחפץ
 דברי שאר דין לה שיהי' לכתוב ושמדהלא

 לקרותן רשאי שכ"א והכתוביםהכביאים
 לקרותם צריך ודאי למצוה בזמטת אבלבע"פ.
 כתה"ק גזירת בכלל אינה אבל כדינהבכתב
 בזמן כלולב רק זעא כי הידים אתלטכ82
 נ"ל תה הידים. את מטמא שאיןמצותו
 יהושע כר' דאמד הוא בד-ה וכש"יבכוחשן
 אלא לכתוב ניתנה. 5ש במגילה אבלוכו'

 תראה הנה עכ"ל. ולקרותה ע*8לגורסה

 ע"פ. לגירסה רק ע*פ כלקרותה" כתבשלא
 כתורה הוא בה והלימוד השינון מצותהיינו

 אשורית בחובה בקלף ודחי ולקרותשבע-8*
 מצוה של חפץ והוא בגידין תפירהבדיו.

 : ודוק התוס' קרציות לה איראממילא

 מה למעלה קימו וקבלו. קימו שבשמרשם
 קבלו הול*ל פשוטו דלפי למטה.שקיבלו

 הקיום ואח*כ הקבלה צ"ל דמתחילהוקיימו
 יוצדק וחרך כשה. צריכות דמצותובפרט
 למצית נתבווט 85 הגה הקבלה קודםהקיום
 חרא סבא רבינא וז*ש קאתי ~רשאאע"פ
 ההש פלפל קרש צבא ממלא חריפהאפלפלא
 ויפה המתכל מתקן והוא חטר חריףדבר
 אינם אבל לחיך מתוקים ואחה ולדאלגוף.
 מצערא קא דבלילה דעולא כההוא לגוףיפים
 יימדו תבאר הני דקל הוא חתבטהשללי'.
 לחיך מתוק ומא ולכאורה מבואר.יבר

 אבל ברהה*ק ששמרה מבואר שפירדנשמע
 ודברי ~*א פירכ84 תראה שפיר דיישךכד

 אתה צריך בע"כ רק מבהגר אינששממי
 1 פירכא לי' לית ד4שעפי*ב כןלפרוע

 אחד. לאיש מנחו שני מנות. ומשלוחשם
 לשני מתטת שתי לאביוניםהחבטת

 האריז*ל מרין בדברי מבואר )טעמא אדםבני
 על לנצרות י"ל פשוטו ולפי קבלה(עפ"י
 ונסים לבד. נגלים נסים הנסים מנהגיכללות
 ע"כ ביחד. ונסתרים ונגלים לבד.נסתרים

 ב,8 לב' מתטת גב' אחד לאיש מנותב'
 מנות ומשלוח רבינו בנו קיימת גמ'ע"ב י אי"ה בזה ידוברועוד
 לאביונים. ומחטת לרעהואיש

 אמר רק מתנות. קיים לא אחד בארשבודאי
 הנה מתנה. אחד לאיש עוד כשישלחלו

 ישלוה שוב יצטרך המא מתנתו גםיוחשב
 דנהצולח לדינא לנו נושמע הנה לבשני.גם
 רצות אחד באיש יוצא חשובים מנותלעני

 קאמר. לגמדי אושעי' ר' ואפשרומתנה.
 ענחם דהיו ב*(ב  לשני במתמת גםדיצא
 הנשלחים כנדברים שלחצו על סמוכיםידועים

 לסמוך אם בדבר וצ"ע להם. גם נשלחיםלו
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 דוקא דל14 י"ל דהרי מוכרחת ראי בלאעשז
 1 כמושקלמר

 ליוסי דלא היכי כי וכו'. לי' שדררבה
  בהם ששרן כדבר חכמים דבריח"ו

 ידוע )ובודאי שיחתי לפניך אפרניצורך
 סודות על מיוסד דבריהם שכללמשכילים
 שהתבוע( יש הפשוט ברמז גם אבלנוראים.
 גדול אדם *אביי" ביד לי' שדר אמר.והנה
 ביד דוקא וי"ל רמיזותיו. יבין הואדוקא
 אמר יתבאר. כאשר רמיזותיו יבין וצאשכיי
 תשובה הבעלי יאמרו איך רע2שובה בפ'הושע
 אלקינו עוד בסמר ולא נרכב לא סוסעל

 והנה יתום. ירוחם בך אשר ידיטלמעשה
 הרואה כל וחתומים סתומים דבריםהם

 בודאי דרגה בביאורם. ופירשנומשתומם.
 לנגד כהנים הי' אם בודאי עבירה.הבעל
 על ומביט וצופה משגיח השי"ת כיעיניו
 שפעו שבלעדי דבר שום ואין תנועותיוכל

 השי"ת באדם בו שיש והחיות ית'.והשגחתו
 ואם ושוב. רצהא והחיות עת בכל בושופע
 תיכף כרגע השגחתו ממנו השי"ת יסירהוו

 איך בזה האדם יתבונן ובאם חיותו.יתבטל
 בו נותן אשר החיות וריקח בדעתויצוייר
 ומביט צופה והוא רגע. בכל בהשבתההש"י
 ההוא החיות יקח והוא תנועותיו כלעל

 בעולם פתי לך אין בפניו. בוראו אתויפרה
 והמלך המלך. בפני המלך בהיכל יעמיסשהשר

 ויתן מפו זהב חתיכת יקח עליולחמלתו
 כל להתפרנס יוכל ממנה אמשר למתנהלו
 המלך. 5יד אהב העשת את יקח וההןימיו

 היקרים הכלים מע2 המלך בפני בווישבור
 לא הנה וכיוצא. לבנה זכוכית בביתושאשר
 האדם אם עאכו"כ בעולם. כ"ת פתייצהיר
 יוצרינו בדבר האמת ויבין כדעתותצייר
 שפן בשום עבירה יעבור לא בודאייתיש.
 רוח בו נכנס שמש"כ חיטא אדם איןאבל
 ריעו מעליו( שטה מלרוון הסרה )רוחש1ת
 ומסר מעליו סר שהשי"ת בדעתושמדמה
 מתנהג והכל ונוכבים גלגלים  לטבשיםשסלמו
 כל מלא כ"8 ייבאר אם חשפילוכטבע.

 התש כולם 8ת שחיה ואה כנתץ.הארץ
 בדעתו מצהיר איש אבל ולחקה השפה מןרק
 בטבע שהכל ברשותו. ובפרט כך.שיער
 רשעים דרך ורשיתו וכיוצע מו"מבענייני
 שבתורה. עבירות לכל ח"ו יבוא מזהצלחה.
 אמר התשובה. והגאי בביח"ר הושעוהגה

 נרכב. לא סוס על תיתובה הבעלשיאמר
 הם ומזלות וכבמבים ועלגלים באמתכי

 לכל רתוכיהם את המתנהגים הסוסיםדמאן
 שהכל הגם כן יטלו. הרוכב יחפוץאהגר
 המשגיח בהשגחת הבל הטבע. בכסוימתנהג
 החיות בהם והשופע אלקינו הוא כלהיוצר
 יטס. יחפוץ אהגר ולכל ורגע רגעבכל
 נרכב" לא "סש ש הבע"ת יאמרע"כ
 והבוכבים'( שלגלים הטבע *הנהגת)מעך
 שהאכל לרמר ~טבעיים הסיבה עוד ניתן%א

 כשסים רק המה הטבעיים כי בטבעמתנהג
 למעקיה אלקינו עוד נאמר ולא רוכביהם(בתו
 בטבע הטיבה עוד ניתן לא )רצ"לידיש

 לומר מושג הבעלי כדדך ידינולמעשה
 לו שגרמה הטו זה במסחרשהשתדלותו

 אלקים. ההא ידיו מעשה א"כ וכבוד.עושר
 יוסיף לא ומיעוכי השתדלותו ח"כובאמת
 ועש המשגיח היוצר גזר כאשר כ*א יגרעהקש

 המסבב הוא כרצונו הטבע התנהיגאלקינו
 מסובב ותתבונן תראה הנה הסיבות.כל
 אם אבל הסיבה. יתבטל לא יתבטלאם

 כמו ממילא. המסובב יתבטל הסיבהיתבטל
 הרחים גלגל על המים מרוצתשאוראה
 סיבתו הנה הרחיים כלי כל וינועיסובבנו
 ארץ ממקורי טבע אשר אחד מעייןהוא
 שיהי' עד המהקנה על "ין ט אתישלח
 הנה הרחים. גלגל את ויניעו גדוללנחל

 היית הסיבה המסבב. הרחיים גלגלבהתבטל
 הסיבה בהתבטל אבל יתבטל. לא המבעמעיז
 פמירר הגלגל יתבטל הנה המעייןדמעו
 סיבת תראה הנה תגוער. שום "ניעהמש
 מחק אצתו המציאך תששם האב ההשהבן
 והאם האב שבוחבסל מהרשי הנהליש.
 כמה ראים והגה הששם. הבן גם יתבטלח.ו



ים נקראתמגילהריחכת
 לאריכות שנתגדלו תבל עלי יתומיםוכמה
 הסיבה אינם והאם שהאב לומר ע"כימים.
 כל סיבת שימר גבוה מעל גבוה כיעצמיו'
 והנה כרצונו(. הטבעיים המנהיג הואהסיבות
 למעקצה אלקינו עוד בשמר ולא אמרלזה
 "יתום" ירוחם בך 11%ר ע"ח )והראיי/ידינו.
 לאיזה עצמיו' סיבה יהי' ידים מעשה)דאז
 הסיבה בהתבטל הלא יתום ירוחם מהיכןדבר

 כ"ז תבק  כאשר  הנה המסובב(יתבטל
 מר בר למרי המנות בשלחו רבהתתבונן.
 בטבע. נראה אשר נסתר נס רמז לוורמז

 נגלה נס ית"ש השגחתו מלובשובתוכו
 כמה זה הארכנו כאשר האלקים. הואוהוי'
 הנה רבה( רמז מה לקמן  )ויתבאררמים
 שמו הי' נחמני אהגר ידוע אביי. ע"ישלח

 מאב יתום שנשתייר להיות אבייוקראוהו
 "אשר ר"ת "אביי" לשמו הכבקוהוואם.
 ברורה ראיי' מזה והנה יתום" ירוחםבך

 הסיבות כל המסבב והוא ית', בהשגחתושהכל
 מבלעדי פועלת טבעיית ביבה שוםואין
 מסתתר אל אתה אכן והשגחתו. ויכלתושפעו
 בקרב ישועות ופועל בטבע ההשבתהמלובש

 : ה~ו בדברים התבונןושרץ.

 מלא )שק דקשבא טפקא מלא וכו' פי'שדך
 דאבשונא קמחא כסא ומלאתמרים(

 חשוב נסתר נ8 לו רמז טתוק(. קלי)קמח
 ית"ש לו להודות ורזיי נגלה. מנסיותר
 רמזיים "תמרים" הנה החג ברמז לוודמו

 משא"כ תיקון. שום בלא ומתוקיםלאכילה.
 וישובו קליפתם ולהסיר לטוחנם צריךהחטים
 הלא מהתמרים ומתקיים חשוב יחורלנעכל
 החטים וברכת בפה"ע. ברכתם תמריםתראה
 לפה"4ב להקדים צריך פשע וברכתבפה"א
 ברכתו הנה קמח. ואש ההטים נטאנוואם
 שקדם להיות ונתעלה כהונות סיגיבורא

 לעין נראה הבה נגלה* נם הוא כךלפה*ע*
 ותיקון. התבוננת שום בלא השי"ת פעולתכל
 באילטת בגדילים התמרים סטיון הואהבה

 תיקון שום בלי הכל ב8י ומתוקהגבושים.
 תושבים בארץ כדילים הם ההטיםפעש*כ

 ואינפ לאכילה כך ראוים וזבנםבמעשה
 ויסירו ויסחנום ייבשם עד לחיךמתוקים
 בטבע. מלדבש נסתר הנס דמיון הואקליפתם
 יד כי לשפוט יוכל ראשונה בהסתכלותהנה
 ויסירו בה יתרונם ובאם זאת. עשתההטבע

 זיינו "טבעתו". את המלך )ויסרקליפתה
 הנס מן יותר מעלתו יתגדל הנההטבע(
 ותעלה תיקונם. אחר החטים כעניןהנגלה
 סדר לפי ע"כ לברכה. ומוקדמיםמעלתם
 ומוקדם עדיף. לגובלה גאולה מוסמךרכונים
 ראינו ומצינו דניסז. מנס לאדר הנסלברכה
 לשטת יצטרך כשלא ית"ש בעינישמהזוב
 זה אדם גרוע כמה כמ"ש בראשית.סדרי

 רבו מה רק בראשית. סדרי לושנשתנו
 הצופה הוא עשית בחכמה כולםמעשיך
 הטוב את ויודע הדורות כל סוף עדומביט
 ולדוד נגלים נסים זה לדור ודור. דורלכל
 כל על להודות ועלינו נסתרים נסיםזה
 להודות תנאנו מחוייבין וביותר ונס.נס
 אחן מנהיג כי להודיע נסתר. נס עללו

 יכול וכל משגיח וה40 כרצונו.הטבעיים
 הבין ולזה בטבע. הנעשים הדברים כלעל
 חקלאה אי מרי יאמר השתא ואמר.אביי
 נהית. לא מצוואריה דיקולא ליהוימלכת
 חשובים כן טבעו לשנות בעיניו קשהכי

 בפעולת ישראל לטובת הנעשיםהדברים
 סדרי לשנות ית' בעיניו קשה כיהטבע.
 מלכא חקלאה ויתפרש הדברים. הבןבראשית
 למלכתי מחקקתה נשתנו ישראל  היינוליהוי
 למעלה והם ביצ"מ לגמרי הטבע מן יצאוכי
 גדרי לו לעשות שפורץ כמלך הטבעמן

 תשוב נחית. לא מצוארי' דיקולאעכ"ז
 אגוד בטבע. הנפעלים הנסיםבעיניהם
 לדמו תראה והנה ועידן. זמן בכלמררגלים

 שדכא בכוס השקמח בשק התסוים שלחזה
 : יחררדהרות

 ]שק( טסקא מלא אידי לף מוררהדר
 כסא ומלא רמשדמה( )פדידזנגבילא

 ה84רמה פרי שלח הגה העי( שרידפלפלום8
 ועם השיבות להורות בכוס העץ ופדיבשק



כסדודאים נקראתמגלהריח

 למעלה המתנשמות האילנות )כמוהגבחת
 הנסתך מבגס יותר כטווב הנגלה נסהאש(

 הנס כי שהיא( כמו השרציי בטבע)הששה
 עשתה ד' יד כי כל לעין מתראההנגלה
 קטנוע מקטני מכחיש שום יכחישם ולאששת

 קטני איש המכחיש יוכל נסתר נסמשא"כ
 בפעולות רק נעשה כי ולומר להכחישםאמנה

 : המשגיח כותת בליהטבע

 לי' שדר אגא מר אמר השתא אבייאמר
 הגה חורפא לי שדר ואיהוחוליא

 טובים כי בעצמם בשכלים מתוקיםדברים
 אינם חריפים דברים משא"כ למאכלהמה

 וכיוצא בדבש תיקון ע"י רק בעצמםנאכלים
 רמיזת אביי שרמז זה למאכל. התי'חרבו
 מקטני שהם לגוים תצדק מר. בר מרירב

 אשר עד להם עצמיות האמינה שאיןאמנה.
 בהוכחה להם המוכיחים אחרים ע"ייתמתקו
 פעולת ממש כל לעין כרשיתם 4ינמרצת
 נס בראותם טוב יותר להם וצהאלקינו
 שאינם חריפים דברים רמז וללזהנגלה

 אחרים( מיתוק ע"י רק בעצמםנאכלים
 דברים היינו בחוליא )רבה( מר קאמרכי

 היים מיתוק. בלי בפ"ע נאכליםמתוקים
 אהגר לישראל רמז להם  עצמיותהמתשות
 ירושה אומן אמונת בלבבם. תקועהאמונה
 שום לבבם על יעלה ולא מאבותיהםלהם
 על ית"ש לו להודות צריכים ביותרטינא.
 הטבע אשר חסדו עלינו שגבר טבעיינס
 הדברים זנכן לישועתינו לנו משועבדתגנב

 ז האלההעמוקים

 ה01ר1 לריגה  הכל לפרזן יש פשוטויעפ"י
 : לאחת אחתאותם

 אטמא אושעיא לרב לי' שדר נשיאהר"י
 לנו נשמע דהמרזב וגרבא תלחשוועגלא

 גם מטת משלוח י"ח דיוצאין לט נשמעא.
 מיקרי מנות מאכל מיני דוקא דסד*אבמשקה.
 אהצתו לפנינה ונתן אלקנה ויזבחמדכתיב
 מנה נתן ולחנה מנות ובנותיו בניוולכל
 ארעא אירח לאו לנשים הנה חבו' אפיםאחת
 דבר רק מיקרי מנות ממילא יין להםליתן

 דיוצח קמיל כתיב אלקנה ויזבח וגםמנצל.
 מרעהו. אוש מדקאמר נשמע ואפשר ביין.גם
 איש לרעהו מנות ומשלוח סתם לאמרולא
 הקש לאיש הר14י דבר אפילו ש"מליל

 : יוצא יק דרכיםלאשה
 ובאיש חי בשר בהזולה אפילונשמעב.

 כי יוצא שיצא כמחו לאכילהראוי
 דסד"א חי אטמא כשירא משמעותו"אטמא"
 ותבכה כתיב ושם וחנה. מאלקנה ג"כללמוד
 לאכילה ר11יים היו דכבר משמע תוסכלולא

 תיכף ש"מ ונתן אלקנה ויזבח מדכתיבק5"ל
 : מנות שקרי הזביחהאחר

 מנות משלוח רבנו בנו קיימת לי'שלח
 : לאביונים ומתנות  לרעתיארש

 ומתטת מנות ומשלוח לקיים דאפשרנשמעג.
 מדקאמר נשמע אחד. באישלאביונים

 למביתים" ומתנות לרעהו איש מנותממשלוח
 נשמע לאביונים". סמטת "ומשלוח קאמרולא

 : ומתנות מטת - י*ח יוצא אחתדבשליחות
 בגדיים נעשית הזאת דהשליחות נשמעד. י "אבייש ביד מר בר למר לי' שדררבה

 דמיקרי ביזוי משום בזה ואין תורהבעלי
 ביד דשלח י"ל וגם מצוה. לדברשליחות
 ומלא דקו1בא טסקא מלא וכו' לי'שדר י שיתבאר וכמו למעשה  הלבה לאגמורי"אביי"

 : דאבעעבצ קמחאכסא

 אפילו מנות וכשלוח י"ח דיוצאנשמעה.
 חשובים דברים ואינם המצוייםבדברים

 מטת כדאשכחן ויין בשר דוקאדסד"א
 : קמילבאלקנה

 4 ת1' חקלאה אי מרי אמר השתא אגריאמר

 צשר כפי כ"א לשלוח דמהראוי נשמעך.
 רק צדקה מצות זה דאין הגם ד'חננו
 קמ"ל דהו בבל דיקיים מד"א מש"ממצות
 מחוייב חשיבות דרך מנות קראו דאכה*גכיון

 ורבה י*ח דיוצא הגם דיריה מעידיותלשלוח
 למעשה הלכה לשכיי לשימורי הכידעבד
 כי לו השיב לא ע"כ כדלעיל. דשתיההן

 ח111 לי' שלה הדר 4צץי 8ט הדיןבאמת
 עיט1חפ וזה אשרי. ביד לי' שלח לאוכו'



דודחים נקראתמגילהריחל
 כי אביי אמר רק אביי. אכל נכתבשלא
 הי' כי ידו על שלה לא כי לו אמרלא

 בהג"א להשתמש רצה ולא רבהתלמיד
 פ"א אבות ]רע"ב : אהרינא" גברא*תלמיד

 יסג[.מ'
 אסוד מצוה שמהש הגם דמש"6נשמעז.

 : בתג"אלהשתמש
 המלא דזנגב"לא טסקא מלא איהו ליןשדר

 ; אריכא דפילפלתאכסא

 בדברים אפילו מש"מ. י"ה ויוצאיןנשמעח.
 למתק עשויים רק בעצמם בשכליםשאינם
 למאכל הראויים דוקא מנות דסד"אמאכלים
 הלכה לאגמורי זה עשה ג"כ והוצבפ"ע.

 : שם אביי הי' כילמעשה
 שדרי' אנא מר אמר השתא אבייאמר

 וכו' הולי'לי'
 ולא מתוקים מיני לשלוה דמהראוינשמעפ.

 אכהאג כי דיוצא. הגם הריפיםדברים
 כצפיחית טעמו אשר מן מלשון למטתקראו
 הלכה להורות כדי הכי דעביד ומריבדבש.

 ! כמשקל לחביי)למעשה(

 שבענא היה 5ר מבי נפקא כי אבייאמר
 : וכו' לי קריבו להתם מסאיכי

 : באכילה להשתחז  היום רומצות נשמעי.

 עניא כפיק והנשי דאמרי היינו אבייאמר
 : וכו' רוהט א"נוכו'

 שבע הוא שכבר הגם דבענינשמעיא.
 מאכלים וכן גסה. אכילה אצלו מיקרילא
 ונ"מ גסים אכילה אינם ומתוקיםמבושמים

 : דברים לכמהלדינא

 אבין בר הנניא ור' אבין בר אביישם
 זה פי' רש"י להדדי. סעודתייהומחלפי

 ולפי וכו' זו שנה של בפורים זה עםשכל
 דכך דקמ"ל וי"ל קראל מאי ידעתי לאפי'
 ס"ל ורש"י ומשפחה. טשפהה המצוההיא

 סעודותיהם מחליפין שהיו כפשוטו. איאורבה
 קמ"ל מאי מש"מ מצות בזה מקיימיןוהיו

 : דיוצאודאי
 בפוריא לבסומי אינש מיהייב רבא אמרשם

 מהראשונים רבים וכו' ידע דלאעד

 ורבי דרבה המעשה אה*כ דהביא כיוןס"ל
 י4ל אבל כרבא הלכתא דלית ש"מזירא.
  הוה דתלמידו דרבה שהמעשה ידע רבאהגה

 אחרונים פסקוהו ע"כ הכי ס"לואעפי"כ
 סודו וידוע שונים. פירושים בוופירושו

 : להאריז'ל ההיים העץ מפדילהטועמים
 וכו' זרש ארורה וכו' ידע דלא בד"התוס'

 ול"נ בתוס' שהגיה במהרש"אעיין
 שצריך מיירי בירושלמי דשם להגיהובחין
 שצריך אחר מענין מיירי וכאן אלה כללומר

 דבר והוא עמ' ידע דלא עד כ"כלהתבסם
 ידע דלא עד כ"כ שישתכר לכאורהזר
 צריך התוס' פירשו לכך תיבות ב'הנך
 ידע שלא כ"כ השתכר ענינים הרבהלומר
 זה כנגד זה ראתכן במושאל היטבסדרם

 : ונכון נעל בדיבורוויטעה

 נפש שכל אלא לשבת יו"ט בין איןמתני'
 ולא מיותר מבלבד" תיבתבלבד

 מה קדחה אמרי אכחד ולא באינך. כןתני
 דודי קדיעהש. הטלא כבוד בשםששמעתי

 המבואר עפ"י הוא זצוק"ל. פהרם"זזקני
 למסכני יהיב ולח הדי איהו אי דביואטבזוקר
 הדי איהו אי בשבת משע"כ סגי.עונשיה
 הילוי יהיב דלא אע4ג יבמשתה()במאהל
 אין המשנה תדוקדק ולת"ז יענש. לאלאתרא
 אם בלבד. נפש אוכל אלא לשבת יו"טבין

 בזה למסכני יהיב ולא לבדה אוכלתהנפש
 בזוהר. כאמור לשבת יועם בין חילוקיש

 לזה עשה שגדים אוקם בס' הק'ההרב
 בהם יעשה לא מלאכה וכל מד"ת.סמיכות
 הוא נפש לכל יאבל אשר אך בשבת()כמו
 נפש לכל יאכל שכשבת טה )רצ"ללבדו
 ביו"ט( כהיום למסכני יהיב ולא לבדו.הוא
 למסכני( למיהב תצטרך כי )לרבים לכםיעשה
 לפי נדע לא אבל בדרש. נחמד דברוהוא

 מכשירי רק מטעם דאינו כיון והנראההפשט.
 "בלבד" תיבת תני הנה לח אי נפש.אוכל
 זה בכלל נפש אוכל מכשירי דגםסד"א

 לענין הא כגמ' דייק מזה בלבד.ומדקארר
 1 נכון והוא עטין. וזה זה נפש אוכלמכשירי



ל8דודאים נקהיתמגילהריח

 נדאה הנה ליוה"כ. שנת נין 4וןמתני'
 תחילה הקל לטצקט התנאדסדר

 יו"ט נקט הנה לשבת. יו"ט בין איןכדקתני
 יוה"כ בין אק למינקט ה"ל ואתתחילה
 הבמזנה בסדר אבל בגמ' באמת )וכיהלשבת
 אית ביחשת להיות וי"ל תחילה( שבתנקטו
 אכילה לענין משבת יותר חומרות ג"כגי'

 ההגה הקל. נטמע הקדים ע"כ ועינויים.ושתי'
 איש ע"כ יוה"כ על חחמר יש ג"כבשבת

 : בהיפך בגז' והביאו המדד עלמקפיד

 מחבירו הנאה החודד בין אין ע"א ח'דף
 חמור הנאה פודר פיו,41יוכו'

 ידע לא תי קויה לכימרה מנצל.ממודר
  עאטעבנו מה לו הוקשה לדעתי אך אלה.בכל
 התנא וסדר מקודם הבשה המודרדנקט

 קיל הנאה דמודר וסד*א תחילה הקללמינקט
 דנקט הגאי קמיל. צד ב4מץה בפשלממודר
 נקט. דקרא דסידורצ מקודם הנאההמודר
 בנדר שאיסד משמע %' נדר ידור כיאיש
 כהקדש. בזעאה שאמוד %' הקדחתכדבר
 סיעו יעשה מפיו היוצא ככל סייםואח"ם
 מאכל הנתז אלא אמר לא אם שנדרכמו

 : כעת נ"ל יקוםכי

 נדהים ג"כ דצה לנדבות. נדרים ביןאין
 ואם נקט. דקרא סידורא אלאתמורים
 ; נדבה (ןנדד

 וכו' שוד הדגו בראה רשיי ע"א פ'דף
 שלא שוד כתבולכך

 לא וכו'. כבהמות אלא בעיניו והטוביןהיו
 עפ"י לי וניחא כזאת. פירש למהידעתי
 וכו'. ב"י זאטוטי ואל בד"ת התוס'מ"ש
 דבריהם. עישש וכו' לשקר רצו שלאוי"ל
 שור. הדגו באפם לשקר כתבו איךוא"ב
 שקד הי' לא זה גם שבאמת פירש"יע"כ
 , ודוק כבהמה רק בעיניו חשיבין היו לאכי
 המשחה בשסק משוח כהן בין חוןע"ב

 דקהא סידורם ג"ח בגדים.למרובה
 על יוצק חשד סממניו הגדול התכהןנקט.
 וכון ללבוש ידו את ומלא המשחה שבש11847

1 

 לפי שעבד. לבהן משמש כהן בין איןשם
 שעבר כהן למינקט הו"ל הגילהכלל
 סד,8 הכי תני הוה אי אך קדושתי'.דקילא
 הרשמון פיסול בנטעת המשבה? כהןדה*ק
 הפסול סתמת שעבד מיקדי וע-אהווןחמהן
 הראשון דה40 שעבר כנע תחילה נקטמעויה
 לכהונת השני דרש משכהן האח"םלכומנה.
 אפילו דאבתן מנכסי בא יוה"כ פרובאמת
 להודות קודם משמש בהן ע"כ פיסולובשעה

 : לכותנה *להמוקדם' קרידמשומ1

 קרוי הראשון יכו' המשמש כהן בדעהרש"י
 ה81 לכבירה עבר. והשניוממממש"

 התוס' קוציות לתרץ דבש ונראה יתר.משין
 אין דקאמד דאה*נ וס*ל כוץ בין איןבדיה
 פיסול בשעת אפית היעו בע' המחומשכוע

 להיות וכו' גדולה במה בין איןמתני' י ודוק במוכה? לי'קדי
 גדולה מיקרי דזו דק לוש אחדדשם

 דלענין ועוד לקטנה. הגדולה הקדים קטנהוץ
 מבגדולה בקטטה הומדא יותר ישאיסור

 : ניל תהייה הקלוהקדים

 מתג" ונצי וכו' פסחים כעין בדיהרש"י
 דבמה ואמר וכר קטנה בבמהדקתני

 וכו' המא ריש וכו' מיני' עדיפא לאגדולה
 כאשר אבל * צודך ללא למעניתוהאריך
 התוס' קוציות בזה דמתרץ תראהתדקדק

 : וזץ*ק וכו' היא ע"ש מנידנה
 הקל שילה לירושלים שילה בין איןמתני'

 : ברישאהקדים
 אצמר אחשהרח1 בימי ייהי נמ' ע"ב י'דף

 חז"ל הנה וכו'. לויד'
  המגילה בפדיחות בדבריהם האריכובמכילתין

 פר,טתא להנף פתחא לה פתח חד וכלהלזו.
 המקדמית בשארי בן עשו ולא המררכןכדרך
 הנסים בין ממוצע נס ההתו הנס להיתןוהש
 נס עין לכדאית הי' והגה ונסתריםנגלים
 ע"כ נגלים. ענינים בו הי' השעפי*כנסתר
 ולהודיע ולידע להורות %ורתע לזכרוןעשתם
 "ם בטבע נסתדיפ הנסים שגםולהוודע
 חז"ל פירשו ע"כ יכול המשגיח בכחד*כל



דוז4(שים נקראתמגילהריחלב

 שהכל להראות נסתרות וגילו הלזו המגילהאת
 , הדבר הבן הנגלההוא

 ויהי זעזחילו לי' קשה אחשורוש. בימיויהי
 הי' מה איתפרש ולא אחעירחןבימי
 תלה וגם אהשורוש הוא אחר עניןוהתחילו
 אחשורוש הי' כאלו באהשורות הימיםהויות
 דלת ידענרהו לא השנחנו לנו מפורסםכבר
 למלך שלנם בנינת רק להתחיל הו"ל לאבכאן

 שפתח כמו משתה עשה פרס מלךאחשורוש
 שלשת לוי ר' דרש ע"כ ועזרא דניאלס'
 איבא ויהי והמסקנא צער על מורהויהי
 לשון אלא אינו בימי" "ויהי וגי ואיכאהכי
 בטוב חכמים דברי להטעימך וכדיצער.
 בזוה"ק המבהגר עפ"י דבריהם לך אפרשטעם.
 יהי דאמר כיון אור ויהי אור יהיתרומה
 סגי "ביהי" דהא אור ויהי כתיב צמאיאור

 סיפור הוא אור ויהי לומר דא"א)רצ"ל
 בכל כמו כן ויהי הל"ל הי' שכןהמעשה
 המאמר שיעור שוא שכ"ז לומר ע"כמ"ב

 אלא 4יר"( ויהי אור "יהי אמרשהשי"ת
 ואירו ימינא דאיהו קדמאה אור דא שריהי
 שמאלא נפיק דמימינא אור ויהי הימין.לקץ
 אור ויהי וע"ד שמאלא נפיק דימינאומרוא
 שרייתא קדמאה דויהי מכאן שמאלא.דא

 סימן איהו לאו ובג"כ דיה דשמאלאבסטרא
 דאהשיך חשך האי נפיק דבי' כגון מ"טברכה
 דזא אתגלי כד דא וסימנא עלמאאנפי
 ויהי דכתיב הוה ויהי בהכי ועובדוירעשו
 איש בויתי איתקיים ציד. יודע אישעשו
 יהכון דלא עלמא בני לפתאה ציייודע
 הנה תתבונן ומעתה עכ"ל מישורבאורח
 הרשמת מהצמצום נמשכים הדיניםכל

 הנבראים שיהי' כדי השר נתצמצםושכביכול
 צמצום בלא כי וחסדו טוביהו לקבליכולין
 דפס הצמצום הנה מתבטלים הנבראיםהיו

 הבא עכ"ז ויברשו. הדין מקור בהי'שהוא
 רק חסד. היא בשרשו הצמצום א"בהחסד לקבי יכולין היו לא זה בזולת כי גדולחסד

 עןלם ועד מעולם שנמשך מה כלהצמצצום
 לתחת בואו עד הדין פעולת בומתראה

 הדבר הבן הדין, פעולת כיותר  מתגלההומן
 הכי אדכא "ויהי" שנאמר כ"מ רז"לוז"ש
 הבשמר בושרה הר4מ2ת ויהי בי הכףודיכא
 עכ"ז הדין על שכערה הגם הצמצום.על
 ודיכא הכי אנבא )ע"כ החסד למעןהוא
 בזמן הצמצום בהי' כשנתגלה  משא"כהכי(
 ולא הדין  פשלת בו מתראה ימים()היינו
 "ויהי שבשמר כ"מ ע"ב החסד לכלניכר
 הדבר הבן וכו' לשון אלא גרנובימי".

 1 לךוישעם

 ומאי היו. אחים ואמצי' אמוץ לוי ר'אמר
 כלה כל אר"י דארשבינ הא כיקמ"ל

 קא לוי ר' דדברי הגם וכו'. צנועהשהיא
 לבאו הובאו  לחנם לא עכ"ז ודולך.מסדר
 כשהביא בתרא. בבבא סידרן  לא למהבי

 ד*נמרינן לכרש השייכות ונרגם; לוי. ר'דברי
 ויצתה זכתה ברחל בה שהיתה צניעותבהיכר
 שאול והגם למלוכה. מצליח שאולממנה

 בעלעל.  שהיתה צניעות ובהיכרבנביאים
 ואפתר המלכה. ואסתר מרדכי ממם ויצאזכה

 : נבואה הרי נאמרהברוה"ק
 דייקא. חמיה בבית צינעה שהיש כלהכל

 דשם הגם צניעותה ניכר המיהדבבית
 עכ"ז בעלה. בפני פניה להתגלחומחוייבת
 צניעותה. יוודע בזה אחרים בפני צנועההיא
 ח; והי' והסתר גילוי מנהגה אשת כלההנה
 מלך בגלוי. מלכים  בנביאים מלכיםשכדה
 דברים ובמרים ונביאים עיניך תחזינהביפיו

 : הנעלמיםמכוסים
 ובו: ארון מקום וכו' זה דבר לויוא"ר

 הנסים התחלת לכאן שייךג"ז
 הנגלים שהבסים אך כזא"ז ולמההנסתרים

 היתה חתנבואה הנבואה. בזמן רק הי'לא
 כן בי נגלה. הארון שהי' בזמןבישראל
 וכשנגנז וכר לכ"י שמה ונועדתי למשה.נאמר
  נביאים עדיין שהי' )הגם הגבו(28 נגנזהארון
 קבלה עדיף שהי' הדור הנא יאשי'מימות
 התחילה כבר ת"ל האדון. גניזת מקוםבידם

  בסתרים הבסים  1אנהילר  ומאן להגנזושבחשת
 עומד הי' הארה בי וחרון( בגניזתגנוזים



לגדולחים נקראתמגילהריח

 כל הנגלים השים עמידת על להורגתבנס
 1 נול הדבר הבן בנס מקומו על שהאווןזמן

 פרשתא להכי פתחא לה פתח יונתןר'
 כזה לקוון כשתמצא תדעמהבא

 ובמדרימים ובתלמיד בסהר רבותינובדברי
 עד בפרורה לל הוקשה מה להתבונןצריך

 יכול שיהי' פתח לעצמו לבקששהוצרך
 קשה שהי' זמן כל כי פרשה באותהלכנוס
 הנעול הבית כדמיון לכנוס יכול הי' לאלו

 ויפתח. הפתח  שיבקש עד לכנוס יכולשאינו
 ויהי אוכליו כהוו לכולם הוקשה בכאןוהנה
 אחשוריש בימי הוי' איזה תלה 04תשורה2בימי
 לייחס לנו מפורמם איזה אחשורו,ע הי'כאילו
 בשנת להתחיל יספיק לא ולמה אחריו.הזמן
 מכתוב שמשמיענו ע"כ כמש"ל וכו'שלש

 שלא מה אחשורוש בימי חדשה הוי'שנתוצה
 הוי' הו14 מה נדע לא תתהנו היום. עדהי'

 עד דהיה וכר עליהם וקמתי פתח לזהחדשה.
 מלכוה איזה להשפיל השי"ת רצה מאצרהיום
 לאמלגם ונהתווה הכושל. שבט מידו לקחהנה

 הממלכות מן במצרים שבשמר )כעניןשפילה
 מאמ"צ צאתיע בימי ואפילו שפלה(תהי'

 סלעת כמה למצרים מלכתו נשאראעפיעכ
 ומלך סנחריב וכן משכה. מזרעשנים

 כל פורעניות הי' וכן תחתיו בנואסרחדון
 שזבדת הרשעה בבל דין בזה ונשתנההאומות

 שורש להם השריר לבלתי המלוכה זרעכל
 השאיד לבלתי ולשונם. כתבם יאפילווענף
 בבל ולשון כתב זה לומר בחרץ זכרוןלהם
 ושתי עוד נשתיירה אחשורוש בימיוהנה
 והכא העולם מן שמה ונכחת מלוכהמזרע
 אחשורוש שלח ושתי שבהריגתתתבוע

 להיות ממוכן בעצת המלך מדיעת כלאל
 שיוכי ומאי עמו כליון ומדבר וכו' אישכל
 אך עמו כלשון מדבר איש כל שיהי'הכא
 יצא טוב המלך על אם ממוכן עצת היהזה
 היתה אשן אם זה ומה מלפניו מלכותדבר
 לשזן עדיין הרי התוס' הקשו דהנהעצתם
 מדברים שהיו הלשון ותירצו נמצאבבל
 שהיתה כ"ז לפי"ז והנה נכרת. בבל מלכיבו

 היתה המלוכה מזרע בעולם ושתיעדיק
 הכההאי בבל מלכות בלאטן עדייןמדברת
 בלשון עדיין מדברים שהיו מהשריםהרבה
 וזבה בחעףבות. עדיין הלשון שהי'המלכה
 מאבטלה בלשאצר בימי בבל מלכותבמפלת
 ומדי פרס מלכות והתחילה בבלמלכות
 זרע עדיין ממבטלה לא אבל תנינא.חיויא
 המלכות וצל והלשון והכתב לגמריהמלכות
 פרס מלכות יתגדל שבא: ממוכן. יעץוהנה
 עדיק שנשנאה ונצתי אצ2 ומהכריתומדי
 של והלעסן הכתב ובהתבטל המלוכהמזרע
 רק המלכים עוד ידברו לבל בבלמלכות
 חזקה הממלכה תשאר אז ומדי. פרסבלשון
 בבל ממלכות ושתי עתה משא"כבידו

 מלכות כלשון פלטין הבני עדייןומדברים
 המלך שצמר עשתה שלא בראותם ועתהבבל.
 ממלבות לה מגיע המלוכה שעיקריסברו
 על לא חיש הטפל. הוא ת51היורה2בבל
 יגיע מזה כי וכו' ויצתי עותה לבדוהמלך
 שליטת כ4ה שארן לומר השרים לכלבושה
 אם יעץ ע"כ בבל שליטת רק ומדי.פרס
 הייה מלפניו מלכות דבר יצא טוב המלךעל
 מלפניו תצא מלך של פלטין בנידבר

 ולא ומדי פרס בלשון מלכות דברשידברו
 ושתי את ויהרגו בבל בלשון שובידברו

 יתודע ומיה המלוכה מזרע עודהנשארת
 הוא רק וענף שורש לבבל נשאר שלאלבל

 דניאל. כנבואת ההוא בזמן ומדי פרסשליטת
 בחכתם עמוקה עצה שהיתה תתבונןולפי"ז
 ספרים תיכף כתב ע"כ וכו' הדבר וייטבע"כ
 עמו* אכלשזן ומדבר וכו' איש כללהיות
 נברת ומאז אופן בשום בבל בשפת ידברוולא
 נבואת ונתקיימה והלשון והכתב הזרעלבבל
 לשום היום עד נעשה לא כזה ודברישעי'.
 אחשורוש בימי ויוד וז"ש לבבל. דקמלכות
 שלא מה אהשורח2 בימי נתהווה חדשההוי'
 ויהי ביותר עוד ויצדק היום. עדנעשה
 למלכות נעשה וקיום דוי' אחשודושבימי
 תמנע אברא שהחיויא הגם כי אחשורחצבימי
 צבת מדאה דריסה ביסס המלכותקיבלה
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 והכרית חחשורוש בא עד לדבר קיום הי'לא
 והש"י ונחד נין חצצר שם בבללמלכות
 שפשטה על בבל למלכות וריקא ככהעשה
 אל וגם בי' ויכתיב ביהמ"ק זה בזבולידה
 שמך למען רחוקה מארץ ובא וכו'הנכרי
 והתפקר ובא וכו' הגדול שמך את ישמעוןכי
 וכו' השמים תשמע אתה הזה הביתאל

 הבית על נקרא שמך כי וכו' ידעוןלמען
 שמו נתפרסם ביהמ"ק ע"י הנה וכו'.הזה

 ידיהם שטהרנו ואלו עגלם באי בכלהגדול
 העולם מן וזכרם שמם ונברת נמחהבביהמ"ק

 ידיהם ג"כ שפשטו הרשעה למלכות סימןוהש
  השמים. מתחת שמם את ימחה ב"בבזבול
 יוחן יצחק שאמר שארז"ל מה תתבונןובזה
 שפשט השי"ת לו שאמר עד הרשעעשו
 גשת יראה בל %'כ אמרו בביהמ"ק ידואת

 : הדבר הבןד'

 דבר כל שם לבאר טבל בכתב כתב זהשם
 הבריאה תמונת לצייר שטכלבעולם

 זה מכתב עלי המצויירת להבריאהולכנות
 הכתב ע"י וכן א"א בדיבור כשת"כשמו
 : הכתב זה שם ע"כ בעולם שם אומה לכליש

 אוטר שכליים דברים יש הלשון זהושאר
 בדיבור אבל להבינם. הקולמוסילאה

 אשאר" הלשון נקרא ע"כ להבינםיתל
 : הכתב שחרית מודיע הוא כילדגטזב

 ונראה וכו' קשה הלשון זה ששי בד"התוס'
 ושיתי דבריהם ולולי עישש.דרצ"ל

 נתהוה וכאילו הלשת נשתבש שכבראומר
 הוא כאגור הלשונות, מכל מעורב אחדלשון
 בלטף( הערביים שמדברים הצבי בארץכעת

 . מאוד משובשארמיס
 מהתא פרעטתא להאי פתחא לה פתחרשב"ג

 אלו עד וכו' יעלה הנעצוץתחת
 ענין ג"כ להתבוא צריך הנה פורים.ימי

 בעל בדברי הרבה לדקדק יש וגםהפתיחה.
 דברינו. מתוך המעיין יבין כאשרהמאמר
 אחשירוש בימי ויהי כנ"ל. לו  הוקשההנה

 בימי חדשה ועי' איזה שנתהחתמשמע

 החדשים ההוי' היא ומה כנ"ל%ורוש
 ממצרים הש"י גאלנו הם; להתבטן ישוצת

 המצווח חג לזכרון לנו הזה היוםונעשה
 הנה מלכיות. ארבע עלינו נגזר ואח"םלד'.
 עשה וזכר ומדי פרס במלכות נס לנונעשה

 יסוף לא זכרם האלה הפורים ימילנפל(יתיו
 ונעשו יון מלכות מידי הש"י גאלנומזרעם
 ועוד טובים. ימים ועשנים קבעום הנוסהימי
 הש"י יבולנו כאהטר לד' יודע הוא %יום
 יחסר ההש בעת רביעית מטלכותטיסיה
 לכם יהי' השיר יהודא בארץ הזההשיר
 והבת לישראל. יו"ט ויהי' חג התקדשכליל
 לזכרון יו"ט  נעשה לא מה מפני לתמוהיש

 מלכיוס ארבעה דהיה ונ"ל בבל. מלכותמפלת
 ד' נגד לקדושיה והתנגדות ניטד המההן

 כתבנו כיישר ובאש ב"ה הוי' השםאפתיות
 הראשונה החיה והרה חנוכה. בפרושיהדבר
 מתנגדת היתה הקליפה חיתה בבלמלכות
 דניאל קראה ע"כ הוי' שם של י'לאות
 אחרא חיווא דדהבא די רישא אנת באמרושמט
 ה' לאות מתנגדים הי' ומדי פרסתמינא
 ומלהות ו' ל(%ת ניגוד יון ומלכותראשונה
 אחרונה ה' לאות מתנגדת היאהרביעית
 של קוצו לבחי' נימד הי' מצריםוגלות
 הנה ישראל בני שטני מקוצו וז"ש,ויד
 לא ע"כ אחד. בשרת ובבל מצריםלהיחג
 בבל מפלת והיתה עצמו בפני יו"טבעשה
 בפסח* השלחן ערוך הצפית צפה ממסחבחג

 נעשה לא מה מפני להתבונן ישה9עפי"כ
 ובפרס הפסח. בימי עכ"פ להנס זכרוןחיזה
 לקעקע שכתבה יד בהפס שהי' ממרסםנס
 דמפני אמת דהן לדעת ואיצטבה בפסחצ"ל
 מטעם בבל למפלת בפ*ע חג  נעשה לאזה

 כי זכרת איזה נעשה שלא מה אבלהגיל.
 לפמש*ל תשא הפורים. בימי נעשאהזכרון
 שאז אחשודוש בימי נעשה בבל מפלתדסוף
 והנה נבהכדנצר. של זרעו לגמרינכרת
 כי ואסתר מרדכי גואלים ב' בכפותר94ן
 הישועה א' ענינים בשני בבאן היתההישועה
 נבוכדנצר של זרעו שנכרת מבבללגמרי
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 עמלק זרע מהמן השנית והישועהלגמרי.
 ה' ניגוד עוהי' פרס מלכות עםסנצטדף
 הדעת עמלק זרע והמן בינה בחי'ראשונה
 הדבר. הבן דייקא עמהם נצטרף ע"כדק"יפה
 הישועות ב' אחשורוש בימי ביחד הי'ולמה
 חכמה בחי' י"ה בקדושה ידעת כברכי

 מתפרשין דלף רישין תריז סוד הםובינה
 ביחד ופרס מבבל הישועה בכאן הי'3ן

 אנש ביחד גחלים ב' ועמדו אתתבמלכות
 זהו מתפרשין דלא ריעין תריןואהבתו

 לקחה ואמה אביה ובמות במגילהשמשמיענו
 לבית אלא לבת תקרי אל לבת. לומרדכי
 ערל למשכב נתחברה לא אסתר שהצו)ז"ש
 תדיז מרדכי 2ל בחיקו יושבת היתהרק

 תתבוע כאשד והנה 3ע7פר,בין(. דלאריעין
 אבא יסוד סחר מרדכי ושריז*ל מרןבכתבי
 הפוכים. דברים נראה הגה תבונה. יסודואסתר
 ניגוד בבל מלכות ביטול  ושתי כנגד אסתרכי
 מלכות בצירוף המן סגו ומרדכי שבשם.ין
 למשכילים ידוע אך שבשם. ה' ניגודפרס
 כנ"ל והמ"י בבינה וחכם בחכמה ונבןסוד
 יעברו לא הפורים וימי מגילה מקראע"ב
 שרין ה"ס הזז; היחוד כי היהרתם6העך
 תפסוק ולא לעולם מתפרשין דלאריעין
 המן תחת וכו' הנעצוץ תחת חישלעולם.
 ביטול וכו' מרדכי זה ברוש יעלהתם'

 ותחת כנ"ל. עמלק בצירוף פרסלקלטת
 נבוכדנצר של ב"ב הרשעה הדתי זההמרפד
 ביטול אסתר זו הדס יעלה וכו'הרשע
 מגילה מקרא % לשם לד' והי' בבלמלכות
 ולהיותם מגילה מקרא סוד יחבא יסהרגילוי
 ביחד ענימם ב' נעקדו ע"ב תרדל*מ.סוד
 יכרת לא עולם יאות לשם ליי' חתי'אע
 יסוף לא זכרם כן שבעבור פורים ימיאלו

 בימי ויהי וזינם הדבר משד הבןמזדעם
 מלכיות ב' ביטול חדשה וויאחשורוש
 ה" שלא לבטלם צדיקים בל בהעמדתביחד
 לקצר ועת הדבר הבן היום. עד כזהדבר
 כרצונו שלא דבר פינו יאמר שלאייבהר

 י אי"ה בזה ברברועוד

 כ4ה2ר והי' הא' פיתהא לה פתחריכ"ל
 אחרים אבל ת?' חדי ומי וכו'שש

 ויהי כנ"ל לתרץ ג"כ פתיחתו דינהמשיש
 והנה חדשה. הוי' משמע אוהצורושבימי
 בדבר דחופים יצאו הרצים במגילהכתיב
 והמלך הבירה בשושן ניתנה והדתהמלך
 פייאה נבוכה שומץ והעיר לשהמן ישבווהמן
 הרשעים שישבו משמיענו זה מה ממנידעת

 ושתי אכלו בודאי קשו בלבד זו וכילשתות
 הצורך מן וגם לבם ת14ות כל ומלאוובשפו
 לסתות ישבו והמן והמלך הסמיכותלידע
 פסוק באותו תראה גם נבוכה שושןוהעיר
 הבירה* "בשושן ניתנה והדת אמרעצמו

 משמע "הכשזן והעיר אמר וכגקמטרפולין.
 בגמ' לקמן דהנה לדעת ואחשבה סתםעיר
 נתחייבו מה מפני רשב"י שד תלמידיושאלו

 וכו' כלי' הדור בכמהו ישראל שיכבנאיהם
 דילמא להם הוקשה מה הכאורה והנהעיי"ש
 בחירה בעל הרשע המן רק נתחייבולא
 אך בראשו גמולו הנניב והש"י עליהםגזר
 המגילה כותבי מפי מבואר הדבר דנראההוא

 בעצם רכו' 71מן צוה אשר ככל ויכתבדכתבו.
 דגללך בטבעת ונחתם נכתב אחשורושהמלך
 מיותר הם המלך" "בטבעת תיבותדהנה
 נכתב אחסורוש המלך בשם לומר דידהי'

 וביותר "בטבעתו". וט72ם עכ"פ 14ונחתם.
 וסיימו אח2וורוש במלך התחילו יוקשהמזה
 רמזו אשר דזאת אחשבה ע"כ סתםבתלך

 אח2ידוש* המלך בשם היו האגרותדכתיבת
 כי סתם המלך בטבעת ונחתם כביכולאבל

 ומרדכי וזמש שלמעלה. הגזירה היתהכביכול
 הדת ידע לא ומי נעשה והצר כל אתידע
 ממיכי אך ומבחשר. גלוי בשוקת ניתנהחשר
 ידע ומהיכן מלמעלה גזירה שהגזירהידע
 אך לפרש. אלא לסתום הכתוב בא לאע"ב
 יסתכל בצאת משארז"ל עפ"י לדעתיהוא

 מצרים ההנה וירשע עיניהם וישאוממצדים
 חשף ויצעקו מאוד וייודע אחריהםמסע

 הלא הרעש קול הי' מה וקויה וכו'ויאמרו
 וכה וישובו ב"י אל דבר למשה אמרהש"י
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 וחזקתי וכו' הם נבוכים לב"י פרעהואמר
 ידעו הנה וכו'. ואכבדה וכו' ורדףוכו'
 שנתיירא עתה להם נתחדש ומה יהי'שכך
 שראו חז"ל דברי עפ"י הדבר צודק אךוצעקו
 הנה להינצל יצטבו ההא נוסע מצרים שלשר

 )עיק האלקים מלאך ויסע ז"ל אמרםתראה
 אם בדין א נתונים ישהאל קושיו דיןברשפי(
 אז גדול הקטרוג פי' כי וכו'. אםלהנצל
 בלירית מגדלי הללו וכו' עע"ז קללומדמ"ר
 גזר שהש"י כיון קשה לכאורה והנהוכו'.
 כח נתן למה וכו' בפרעה ואכבדה(1מר
 רצה דהש"י הופ אך אז. לקטרגלהשר
 כנגד מדה להם וייעולם הים לתוךשירדו
 ד' כי כשירשי בחירד, בעל האדם והנהמדה.
 שאמרו כמו ישובו בודאי הנה לישראל.נלחם
 שיבוש רצה והשי"ת ב"י מפניאנוסה
 במים לדונם התחכמן כי הים לתוךבבחירה
 מים עוד יהי' שלא הקב"ה נשבעשכבר
 תוך הם שיבתת השי"ת רצה והנהלשחת
 ובפרט כזאת  יעשה פתי ומי בבחירתםהמים

 נשמע שלא פלא דבר הים בקריעתבראותם
 לתוך לרדוף צוען שרי נואלו והמיךכמוזע.
 גם יהי' הזה שהנס ס"ד וכי הבקועהמקום
 הקדוש הרב בשם כממעתי השם מכעיסילהם
 זצוק"ל מברדיטאממ יצחק לויטוה'

 דכיון לקטרג לשר כח הש"י בתן זחשבעבור
 והאדם עילוי אינת לו "1 למעלהשהשר
 פעולתו לעשות ישמח ונתחזק נתפעללמטה
 ע"י הנה וכו' חזי לא דאיהו אע"גכי

 לעשות מהשבתם נתחזק השרהתחזקות
 לתוך לנוס והתיישבות דעת בלא גםפעולתם
 ישראל היו שע"כ טפך עוד ואוסיףהים

 שהי' חזי שמזלם וכיון ש1 בדיןנחננים
 הים. לתוך בשי ואעפיאכ בדין נח~ני'ישראל
 כי להם יוכלו ח4ם יבואן הם שגם חשבוהנה
 הי' שכביכול כשזכין עליהם חזק לבםהי'
 לתוך וכשבאו ישראל עוונאי על מתוחהדין
 לשלם וסבו את לנבות בפח מצא הגההים
 וחשת לישראל להם עשו בנמצר גמולםלהם

 בזה תטהצתק לישראל היתה לאהעבירה

 מפלאתם הבין מענה מצא לא כיהמקטרג
 איפת כאשר לפי"ז תראה הנה דעיםתמים
 ישראל שונאי על גזירה גוזרת ח"ואומה
 הדבר על ושמח שש לבם השר תהאהאם
 כ"ז תבע מעלה של השר ח"ו שמטר סי'הוא
 לרחמי מארד וצריכים הסניגור ונשתתקבדין
 אין בטסטר משא"כ רקיע חלובי לבקועשכנים
 ברוע כ"ז עשו הזה בדבר שמחהלהם

 ד' אל ויצעקו בר' נושע עם וישראלבחירתם
 עליהם. הקמים כל מכף כרגע ויצילםויענם
 בדכר דחופים יצאו הרצים נאמר בכאןוהנה
 לאבד הבירה בשושן ניתנה והדתהמלך
 לו ונשים טף זקן ועד מנער שלימהאומה
 אין לישראל שחלט עדנא ההוא דימלךיהי'
 בזמן ושמח עבט להיות ההלכיות מנימוסיזה

 קטיעתא מלכותא לי' קרו עכ"פ כיגזירנו.
 הומן בשנתו אשר תמון כן ראו המהוהנה

 הביחש בשושן ניתנה והדת יצ(1שתרצים
 אשר שפטו הנה לשתות ישבו והמןהמלך
 מלמעלי דחוקא יצאה עצמה הגזירהח"ו
 הרק לבם שמחת להם ובגאז חזו מזלינוומגה
 הי' כי נעקצה אשר כל את ידע ומרדכיזהו

 ישבו הגזירה בעת אשר וידע המלךבשער
 ויצעק ואפר שק תיכף לבש ע"כלשתות.
 חלוני לבקוע רק להמתין. פנאי אין כיוכו'
 בעולם עדיין הי לא כזאת גזירה והנהרקיע.
 רע דבר על הסניגור השתתקות ח"וושיהי'
 הקטיגור נגד מענה מצא לא כזהומר

 )כי וכו' שתיקה כי הסכמה לקחוהקטיגור
 אמר הש"י הנה במצרים שאמד מהגם

 יבירו איטר וידע בפרעה. ואכבדהמקודם
 לפי"ז תתבוע והצה בכא מקאי"כ היםבתוך
 ח"ו משיש אחרים אבל שש איש הואאמדם
 והכש והמלך וז"וו אותם. משיש הסכמהכשיש
 נצעיר אבל משיש( אחרים )כי לשתותישבו
 רק הבירה עוושן אמר הלח נבהלתעפשן
 כביכול הקדושה לשמתא לרמוז "שחטןוהעיר

 כאסתר בגי' "שושית החוחי' בין,שושנה
 ומעתה שש אינו הדא כל נבעטתכביכול
 בד"ת ז"ל רש"י עיניה מזיר בדבייתתבונן



מגילהריח

 בימי כלי' ישראל עשנתחייבו מפטישששדים
 דבריו עכ"ל להם שמחי' יריביהם הי'המן
 גם כן הוא תמיד פשוטו דלפי תמרהיםהמה
 כשהיתה למימר הטל ישראל כשנתחייבומ"ש

 יונח לפמ"ש אבל וכו' המן בימיהגזירה
 השמחה לאויביהם באה מיה דוקאכשנתחיכת

 אחשורוש בימי ויהי ושתיהה ענין וזהוודוק
 הא. ומה אייורוש בימי נתוציה חדשהועי'
 הדבר ונתקיים וכו' שש כ4א4ר והי'פתח.
 ישבו והמן המלך כי תרע; כשטר המןבימי

 הגזירה כי עי"ז ידע ומרדכי וכו'לשתות
 התנוסס בחסדו השי"ת ועכקז מלמעלה.גזורה
 עדיין הה לא כזה דבר כאלה. נסייעמנו

 : לך ויונעם הדבר הבן הדשה הוי'והוא

 טוב משמע טוב. כי לד' הודו בדיהרש"י
 הנה עכ"ל. זאת על לפניושיתקלסו

 מבעי' שיקלסו מובן אינו לפניושיתקלסו
 רוצה רואינו כית קשה דהנה ומבראהלי'.

 לפניו ריקלסו שירה לפניו שיאמרוהשי"ת
 יהושפט אמר מה מפני רשעי' של מפלתןעל

 כיון וישראל. משה על קשה וביותרשירה.
 שירה לומר שמלאכים 4עע הניח לש8ומהשוי
 דודאי וצ"ל וישראל. משה שוררו מהמפני

 הנסים על להשי"ת לוצדות מחוייביןדישראל
 חלילה כי ית' לפניו ולשיר להם נעטפה4ה8ו
 ישראל יתקלסו לא אבל טובית כפוילהיות
 הנה ח"ו ישראל חוטאים כחח"ד דהנה זועעל

 מגיעים כמהצר ושת"כ שמה איזה בידנמסרים
 עורף קשיות ההשת והאימה הגחולהימי

 מתבסס השיי אזי ביותר ישדשל אתוצערו
 זה אין אבל ההיא המצמה ויאבד ניסיםלהם
 שלא להם טוב פי' יותר לישראלקילוס

 לאבד הש"י יצטרך שלא זו מדה לידייבשי
 לקובנה לי' ניחא לא כי בשבילם.מרא
 בעבוד לאבדם שבהכרח וק ידיו. מעקצהלאבד
 ע"כ ישועה להם לשיהי' ישראל עמואהבת
 ולהתרת שירה לפניו לומר מהריביםישראל

 לומר את טוב* "כי אכל ונס. נם כל עללו
 טוב כי לד' הודו דמאאטע כחשתגאמירתם
 עכז קילוס לכם ויש ית' בעיניוהדבר

לזדודאימנקראת

 גרמתם ואתם הרש'עים את איבדשבשבתתכם
 שפירשתי וזה להם. קילוס זה אין כי זהאת

 כי עעז לפניו )ישראל( שיתקלסו טובמשמע
 להתץ' מחץיבי' אבל להם. קילוס זהאין
 וישראל משה שוררו ע"כ הנס עללו

 . נ"לויהושפט
 כל ח"ז קרב ולא דכתי' משר ואר"יגמ'

 לא וכו' מה"ש ביקשוהלילה.
 זא"ז. קרב ולא מפסוק זה נשמע האיךידעת
 בב' יצדק זא"ז קרב ולא לו שעקשההכנראה
 ובאים לתבירו להתקרב רוצה ח' שכל4צשי'
 להתקרב רוצה עזזה וכמו זה. מול זהמנגד
 וכאש זה אל להתקרב רוצה זה כן אתאל

 בג"ש דרש עעכ מהם ברחו היוישהאל
 וטימר זא"ז. כאן בשמר בידו()המקובלת
 ביקשו כי זה אל זה וקרא המלאביםבשירת
 למה דקשה נסן לנו יונח ובאו וכו'מה"ש
 הג44מר קודם מיהושפט המימרא ר"יאגפר

 מיהושפט הדבר שמוכח לולי אבלבתורה.
 הניח שלא שמה הג"ש מפרש הייתיחי
 מפני הוא לפניו. לשיר המלאכים אתהש"י

 כענין ישראל שירת על השי"תשהמתין
 כל ויריעו והדר בקר כוכבי יחד ברןששמר
 מיהושפט תחילה הביא ע"כ אלקים.בני

 : נ"ל טוב כי אמר מדלא בפירושדנשמע

 להבי פתחא לה פתח כהגל בר אבאר'
 לפניו שטוב לאדם מהכאפר,צתא

 הצדיק מרדדי זה ושבהה ודעת חכמהנתן
 ובכל כתי' הבה כנ"ל ג"כ לתרץ בעיוכו'
 הנשים בית חצר לפני מתהלך מרדכייום

 לצדקת אירע לחנם לא שאמר וכו'"לדעת
 לו הי' לא הבה הגברי. ליד שתלקחהלזו

 בשער יחצב שהי' עי"ז והנה להתבונן"דעת*
 ויודע בע' וחרש בגתן שקצף התבונןהמלך
 אחר ודעת. הכמה לו נתן אגה למרדכיהדבר

 השקי שברא אחר מאי אחר האלהההברים
 והגה תץ' המלך גידל אה"צ למכהדפהשה
 וביקש הגזירה. לגפוף מאמצורוש ביקשושן
 לו תומר כסף. בברי אישים עשרת לוליחן



מגילהריתלה

 לקח לא ולמה לד. נתוו הבסףאחשורח2
 שהי' מעשה וא"ת הכסף. מידוצחשורוש

 במגילה זה משמיעט מה עכ"פ הי'כך
 נאמרה שבה ודבר דבר וכל ברוה"ק.הכתובה
 וידוע גלוי הוא אךהנס. ולפרסוםלצורך
 למרדכי שייך הכסף עמתתו ית"ש לפניוהי'
 ע"ז המן בית על מרדכי את אסתר ותשםכי
 שלא אחשורח2 בלב והכניס השי"תפעל
 בסיפורי עוד תרא; והנה הכסף. ליקחירצה

 זרזן חשי בזהביו את ויבצ וישלחהמגילה
 ורוב עשרו כבוד את המן להם ויספראעותו
 מה הבה וכו' המלך גדלו אזיר כל ואתבניו
 בניו ורוב עשרו כבוד להם שסיפר לזהלנו
 להם שאמר מה רק להשמיענו לנו הילא

 למשתה. אותו הבהגה כמאסתר המלךשנשנשו
 שומא מרדכי יעז ברשעתו לו שוה אינטוב"ז
 הפועל דהנה הוא אך לסיפור יתרצהענין

 בהוביל אסף עשרו כבוד שכל ידעישועות
 ולכטס לאסוף ענין נתן לחוטא כימרדכי
 אהגר ועשה פעל השי"ת הנה וכו' לטובלתת
 בית את לאסתר המלך נתן ומח"כ וזמןנתלה
 כך ובין כך בין הנה למרדכי נתנה והיאהמן.
 יחטוף וכ"א מעשרו ליקח הבנים יכוליםהי'

 הבני'. אצל מונח עשרו הי' בודאו וגםלעצמן
 סיפר אהגר ועשה פעל סיבות המסבבהנה
 הבנים אצל המונח וגם עיפרו. כבודלהם
 כבע"א. אצל שטנה ומה בניו דובוידעו
 ונתהפך חרבונה הי' היועצים בכללוהנה
 לא פיו על הנה נתלה שע"י וכיון לולאכזר
 שראה כיון הבה גי פ"א אפי' להעליםיוכלו

 המלכה לאסתר ושצן בית את שנתשחרבונה
 כבוד כל את להמלכה סיפר בודאיהנה
 ענין גתן לדיכוי כי לכל נתוודע מזהעשרו
 והנה וכו' לפני לטוב לתת ולכנוסליטוף
 קודם רפואה בורא הש"י כי לכלנתוודע
 ענין נתן לחוטא כי לכל נתוודע וגםלמכה
 היות עם הנה הטף לטוב לתת המוטסלנצעף
 ישראל עם להתנהג המיד יתפש דרכו כןכי
 ה" לכל בפירסום דשה הדבר אויתוודעעכא
 מבלי ההששת והפרשם הדזמ2ונה הוי'בכוין

דידאיםנקראת
 חדשה הוי' חהשורוש בימי וישי זהומכחדת.

 1 נול בימיונתהמו

 יהבי פתחא לה פתח עופרן בררבה
 ושמתי מהכספרשתא

 זה ושיים ושתי זה מלך תן' בעילםכסאי
 ותירוצו כנ"ל לו הוקשה הנה ובניו.המן
 שהיתה ובמשיל רשב"נ בפתיחת יפהעולה
 סיום חגתי מלכיות כמזני ישועה הדשההוי'

 לפרס מצורפים ובניו והמן בבל.מלכות
 מהאי לה מייתי ומר רשב"נ במתיחתכמש"ל
 בבישר רבה והוסיף קהא מישגי ומרקריב
 כסאי חסמתי והביא אמר כי הזההפסוק
 "מלך משם והאבדתי שושן( )הואבעילם
 "ושתי. על הכוונה ע"כ משם נאבד מלךואיזה
 תכוונה אך מלך. ולא היתה מלכה היאוהנה
 הניגוד מ"ש כשתבין ובפרט בבל. מלכותעל

 וכבר לקדושה. בבל מלכות מסגדיםושהיו
 המלכות בסיום ע"כ בבל מלבות כחתוגש

 : הדבר ונבן כח תשישת נקבההיתה

 להטי פסחא לה פתח יצחק בר דימירב
 אסחט עבדים כי מהכףפרשתא

 כל דרגה בנ"ל. לתרץ ג"כ הפתיחה עניןוכו'
 שלטה אשר בעת לישראל שנעשוהנסים
 בעת הוט אז הנמ בעולם. אומה איזהעליהם
 זמן וכשמגיע פנים. הסתרת זמן חףיהגלות
 נס לנו ונעשה אליט פני ד' השרההטעה
 ושהב עלינו. קמר, אשר דגימה כשויבולינו
 אר ונכנעת המחדל שבט לה אנןה14מה

 אומרים אין תרזצ: כזע והנה לגמרי.מתבשלת
 הילולא זו קריאתה הטעם לר"נ בפודיםהלל

 אנן. אחשורוש עבדי דאכתי מעפםולרבא
 כמר אמר לא מ"ט מר מקשי לאוהגמ'

 קרייתא דד"נ דלטעמא איצסריכ'דתדווייהו
 חז"ל שינו למה כזאת לגטן קשה הפילאזו

 ולא דיל נמי בכאן נימש הנסים מכלבגח
 לטעמם צריכנא ממילא המגילהקריינת
 הההן ענין בכאן דתיקנודרבא

 זמן עדיך הגיע לא כי עבדים עדייןבהיותינו הגדו"
 עלינו בחסדו הש"י השגיה עכ"זהגחילה
 השף* הי' פנים הסתרת זמן עדיין  שהי'הגם



לפדודאים נקראתמגילהריח

 ע"כ החרכים. מן מציץ החלונות מןתשגיח
 עבדי הללו נימא לא זה בעבור נסתר נםהי'
 אנהה צריכין אדרבצ אחעערוש. עבדי ולאד'

 נקרא עדיין הי' שלא הגדול הפלאלספר
 נגלה נס הי' ולא הא' עבדי ויצאך שםעלינו

 הוי' השם רק הוי' משם המערבהבשידוד
 במגזלה אין ע"כ החלוטת מן משגיח הי'ב"ה
 קורין אגו ולזה וס"ת ר"ת ברמז רק הוי'שם
 דאהא לחוד דרבא למעמס ואי המגילהאת

 היא דן עבדי הללו נימא דהאיך דולללומר
 הנה אהשורוש. עבדי אכתי אחשורד2עבדי
 ולהלל להודו' אנחט מייייבין אעפי"כקשה
 שירה אומרי' לגאולה טשעבוד מה ק"ומכח
 לומר ע"כ בבמ'. כמ"ש כ"ש לא לחייםמכנת

 והוא פליגי לא ממילא הלולה זודקריאתה
 נתחדש אמיר הגדול הפלא החדשהדבר
 עבדים בהיותיה גם כוה נס יעשהשהש"י
 ובעבדותינו אנחנו עבדים כי עזרא שאמרוהוא
 מלכי לפני חסד עיינו ויט יתקינו. עזבנולא
 המן בזמן אימתי המימרא בעל ומפרשפרס.
 ויהי וז"ש המן ז% על זה אמר דעזרארצ"ל
 בימי נתהוה חזרנה ועי' אחשירח2בימי

 בימים שגם העולם כל ובהכירואהשורוש
 עלינו משגיח הש"י לישראל גלותכמזודים

 . תתבונן והנה נקמתינו. אתוטקם
 הוא פסוק אנחנו עבדים כי בדיהברשיי

 ויט וסיפי' עזרא.בספד
 מחיי עליט לתת פרס שדי לפני ח8דעלינו
 וסיפ" אומרו א' בדבריו תתפלא מגהעכ"ל.
 משום האר בגמ' כשהשר ושהש וכר עלינוויט
 למה לשמיל יש הגה וכו' לת"א לאסופירבעי
 נאמר בפסוק 5' תיבות וטעי עוד לאפוקילי'

 שדי הביא ודשיי בגמי וכ"א פרסהתלכי
 הספרים בכל טעות שתפל לומר ודוחקפרס.
 מחי' *עליט לתת הביא 1' מרגישאין

 בעל דהנה הוא אך מח"* זלנו לת8ובפסוק
 ונצמר עזרא שננמר הרסוק הביאהמימרא
 זה  עזרא אמר לא למוצדה זימן בקשאשפזי
 לרומם למלתי' כשאסיק רק זחן עלאפסוק
 שנחן ביהמ*ק בנין הוא אלקיט כיחיצן

 הבנין בעסק מסייע והי' לבנותו רשותכורש
 אומרו המימרא בעל בדברי להתריס יש5'

 בזמן לומר צודק ביחור דומן. בזמןאימתי
 רק בזמנו הי' לא החסד כי השסתר.מרדכי
 בזמן טסחאות )ו"2 העולם מן זכהוכשאבד
 איטל היסמנים הספרים בכל אבלמרדכי
 דע"כ וביאר לבאר ז"ל רשמי בא דא2ובגושה
 בסיפא מדקאמר הנס זמן על גם עקראדיבר
 על משמע חיים לשון היען מחי' לטלתת
 לחיים. מכות השי"ת שהצילנו הזכןאחזו
 הדבר נפרש אם דבשלמא לפי"ז קשהאבל
 פרס מלכי וטמרו יוצדק בקאמבק בנין עלרק
 ונתבטל מדריגת הי' הרשות התחלתכי

 כמבואר כורש ברשיון במתהו ואב"כבממצע
 הוי לא הגס זמן על נפרש אם אבלבכתוב.

 ששינה וזהו מלכי מהו אצא2ורוש א' מלךרק
 גם אכל ושרי. פירוזנו =מלכי לפרשדשני
 אחשורח2 בזה לשרים שייכות הי' מהלפי"ז
 תמנונן אבל והמבטל. הנחר הי' הואבעצתן
 אשר ככל ויכתב נאמר המן באיגרותבמגילה
 ובאיגרות "המלך אוי2דרטני אל המןצוה

 נשתנה. ומה האחשדרפנים חל נאמרמרדכי
 בזוע גם הנס תוקף לט דבילתי איצטבהאבל

 ושומות עישן כיון כי הראשוטתאיגרות
 על ממתיניו הי' לא מופקרים המהשישראל

 וח"ו מידם דמם צת הבקש מי כי ורועדזמן
 ימד העומד צך ישלשל. שונאי למשיסההי'

 לכסא שתתתב ככה ועשה פעלישראל
 מדינה. כל על ממונים שהיומהאחשדרפנים

 אז נקרא הי' מצנרה שבכל הגדולהמושל
 רק המלך במקום הוא והיהאחשדרשין.
 האלה. המלכים כל על המלך הואאהשורוש

 היינו המלך אחשדרפני תהם להם טטתבדבה
 וזריזים ותירים והיו מלכים. במדינתםשהם

 הנה הובר מוסל עליהם כי הציתישיקויים
 המלך כי האגירות זה להם שנכתבחשבו
 גבלה עשות יבטש לבל בעםיעצור
 חטן המעציר הוא המלך כי הזמן יגיעסדם
 לזה כי בעמו "יעצור זה שכתוב כמוהעם
 החקר עולם *48 "ח~ש המלך מניחן עיקרהוא



מגילהריחמ

 איגרות אילמלא ז"ל כמנמרם סהץר זה)ואין
 דבריהם מחזק אדרבא רק וכו'ההסיטונות

 אדהטירוש (21 יחוטבו לל דבריהם לפידקשה
 שונא גוי כל בטבע בודאי הנהלשוכחה.
 בו יחזור ,41אתקוורחצ יהשטבו לולישראל.
 בין יפעלו אשר את דמם 211 יבקש מיעכ"פ
 וכבעבור בחושבם הנרצה הוא רק לדין.דין
 ועש מלכים במריטתם ונהם להם נכתבזה

 יום עד דבר שום עקשות לבלתי כפולהאזהרה
 שזטה שהוא אפשורכם על וחשבוהמעד
 יחזור ודין דין ובין הראשונות איגרותמחמת
 דמם את יבקש עולה ההמון יעשה ובאםבו
 קומקום האתשדרפנים ע"כ האחשדרפנים.מיד
 יומתק ועפי*ז מעולה( שמירה וצדיןמיד
 לפני חסד עלית ויט עזרא מאמרהדבר
 כי "מלכי וקראן *שרי שילי מאן פרס*מלכי
 הישו "מחי' לנו לתת כמ"ש אליהם נכתבכן

 רעה. לומדות ההמון יבו14 לבל"לחיותיה
 ומשרש "ל1. לתת ד4"8ין יוצדק לאהדנה
 לתת דוינו "עלינו יתפרש "ימ דהאירשאי
 כזה )ונמצא להחיותינו ושמירה הכנגחהעלינו
 וגטטצר בעל ששירש הה בכותב(הרבה
 שמירת המופלג הנס א כי המן כו4אימתי
 מרדכי בזמן המא המן בנכש עריץ נעשההווים
 הוו א1מ8ורוש בימי ויהי יתו הדברהבן

 הצרה בזמן שאפי' לכל שנתודעחדוות
 וממרום תמו לא ד' חסדי הצו והזעםהגיפלג'

 : השנבונן בין לרחמינושהגיח
 "להאי פתחא לה פתח פפא בר חנינאר'

 מתחילין מכ4 הנה מדיגיו.פרשתא
 כאן דעד דבריהם לשנות המימרותבעלי
 מכאן המימרות ובעלי פרשתא "להאיטומר

 דהם כהצמע פרשתא "להא (1מרי'ולפלאה
 נתתב למה לפתוח שרוצים מה חוץמדקדקים

 להם קשה לזה תוץ אבל אחשורוש בימיההו
 לפרין. באים הפתיחה ועי"ז המגילה כללבכל
 הגס לזכרון הבקרצף הסגילה כלל עלחתנה
 וקבל הטעי בטגילה נכתב ההםבעמים
 ונגהך ובישרה הצ' הודו אשד אתהיהוו-'
 הארזים כל צורר היצגי המדהא בן הגשכי

דודאיםנקראת
 וכף פור והפיל לאבדם היוקדים עלחשב

 ישוב הספר עם אנוד המלך לפניובבואה
 על היהודים על והקב אהמר הרעהמחשבתו
 להם אץ ושברים הנה וכו' אותו ותלוראשו
 איזה לפניך ואציגה לר*מעיין. כנראהגיזרה
 אשר כזה טעם לנתינת צורך מה א'קושיות
 באריכות המגילה בהמשך מבישרכבר

 וכי וכו' והטב וכו' המן כי אומרד ב'הסיפור
 בכתבו במעשה פעל הדי במיישבהדק

 אכף המלך לפני ובבואה אומרו ג'האיגרות

 ידע לא דהמלך דנראה גהרה לו איןוכף
 אמר ד' הזה במעל הניחא ידו הוי מזהכלל
 למה ראשו על ה' ביאיר לו אין הספרעם
 מבואר. כבר הפז לי למה אותו ותלו רלי
 לקרהשת טעם כלל ויהוא הנ"ל כל לתרץע"ב

 בימי ושע אחפוז ג"כ יתורץ זה ואגבהמגילה
  והוא הזש2 הפתיחה את לס מתחאחטירחש

 פרעה. בימי ובמים נ"נ בימי באשבאף
 בעל על קשה והנה ה5ן בימי לרוי'ותוציאגו
 לרוי' ותוציאנו לפרש הכריחו מיהמבחצר

 לנטה הדרוש לשי*ז קשה וגם וזמן.בימי
 הגסמצר לבעל ויקשה אבי לפרעה. נ"נהקדים
 ותוציאנו ואמר לרוי' "והוצאתנו קאמרמדלא
 ובחמש שמעף לנו אירע כבר דה"קמשמע
 לרזי' כעת והוציאה המטעתנו וים"ובמים
 כך הכתו' ושיעור הצרה לבלל שבאנוקידם
 לתוך בתו כבר ופרעה נ"נ בימי דהנההתג
 לתוך הושלכו ועזדי' מישאל הנני' כיהצרה
 קפץ פרעה ובימי הש"י ההציעם חטהאש
 בימי כהטא"כ הים. בוקע סם הים לתוךנחשון
 כבר אחר בית הגזירה ביאת קודםהמן

 שטזו2 האחרונות כחיגרות לרזי'הוציאם
 כ* לפרעה נ"נ הקדים מש"ה ליהודיםוששון
 נ"נ כי מנ"נ מופלג בנס ג"כ הי' פרעהענין

 האש לתוך ועזרנה מישאל חנניה אתהשליך
 רדפם לא פרעה ב84א"כ הש"י אחוהושיעם

 ב"י* מבני 18סה שצר כפר כי המים.אל
 להגך ו1ב14 עד הגם היי לא שחעפי*כרק

 מנם נעשה המן בימי הנם משא"כהמים
 בסדר הכחוב וקחתם הצרה קודםלגמרי



כסאדודשפיב! נקהלתמגילהריח

 המאמר שבעל ג"כ ישדק ובאהמדריגות4
 נ*ג כי פרעא. משא"כ לרוח נ"נ אתתיאר
 פרעה. משח"כ זמן בשתו ברשעופש
 הדשה ועי' אהשורו,2 בימי ויהיתפש
 כהצבא לצרה. קודם הבס אהשורוש בימיהוה

 הפסוקי' ג"כ יתבארו ובזה הקודמים.הגסים
 לדורות לזכרון שנקרטע המגילה לטעמיהנ"ל
 את היהודים וקבל אמד הכולל( דבר)שהוא
 לדירות וככון שצתי )ועשו לעשות ההלואשד
 הקודמים( הנסים בכל כן עשו שלאמה

 השב וכו' האגגי המדתא בן המן כיוהטעם
 מחודש נס הסו "ת כי )רח"ל וכו' היהודיםעל
 עדיין המן כי הנסים בכל כן נרוח; לאאשר
 אשד והעונה העת הגיע לא כי כלום עשר*לא
 מהשבה רק מיקרי לא א"כ לעשותזמם
 בתוך ביאתם קודם להם הבגוססוהעיזי
 המלך לפני ובבואה וז"ש במעשה(הצרה
 ישוב הספר קם אמר עולם( של)מלכו

 הספרים  שכתיבת )רצ"ל הרעהמהשמע
 מהשבה רק עריק שהי' וגם למקהיהיודאב
 באי לכל ונתוודע הלילה. מעשה נעשה לאכי

 ישיל ש רעה מדוממן ההושב קאשפי'עולם
 בתליות מיתתו הי' ולזה משתלי' ידיומדויל
 אמד הכה בראש. עיעא המהשבה מקוםרשינו
 היהודים על והחב ארפד הרעה( מחשמתוישיב
 על בניו ה4ת )בראתנו( 4עחן ותלו רחמיועל
 הדברים את וגר לך אסעום ואגבהעץ.
 הג4נמריפ הדברים את להלן לךחשפרש

 י והושםבמגילה
 הפור. שם על פודים ~ה ממים קראןע"כ

 המועדים כל הלא להתבונן ישהמת
 כענין הצרה שם על לא ה4ם שם עלנקרנן
 מי מ* ש ד' פסה כי ש הפשהחג

 את ויאפו המצות. הג נקרא אונמצרים.
 הספיק ולא ובו'. מצות עוגות וכו'הבצק
 שטלה עד להחמיץ אבותיט שלבציקם
 כי סוטת. וגאלם. הקב"ה ממאהעליהם
 בכרע משא"כ הח' 1*י את הושבתיבסוכות

 הגה הפור. ע"ש פורים האלה לימיםקרחי
 לקריתה ההל ישולשל לשונאי צרה עתושוד

 אוזיל דהיה ווגוסשת ומשזעה. זכרתבשם
 נתחשבו מא מפני רשמי את תלמידיושאלו

 כל ודיגש וכו' כלי' ישראל שלשונאיהם
 זה נבואית להם הגיד מי קווה והנההענין.

 בחירתו ברוע הרשע המן דילמאשנתחייבו
 להש"י צעקו וישראל כחשת. לעשותביקש
 והי' אפו הגא; עליו בשפוך נקמתם אתונקם
 במגי' נכתב רוצנו בחט לעיל וכחבטלבער

 הראשונות אגרות בענין ברוה*קהמשמרה
 בטבעת ונחתם נכתב אתשורחצ המלךכשם
 מנתב אהשורוש המלך בוסם סתם הל"להמלך
 תהילה אגמיד לדקדק צריך המפרםונהתם
 ע"כ סתם. המלך ואב"כ איה2ורו,2המלך
 נכתב אהשורוש המלך בשם דה"קלומר

 )סתם המלך בטבעת נחתם וכביכול)למטה(
 בעולטות המלך טבעת היען הקבלותמשוה
 בתיקונים כאמור הטבעת הותם מצאבי"ע
 רצון נקראים הם אני"ע עקפתוהבת

 )יצירהז קול )ברישה( ומזהיבה)אצילות(
 מפשילות היןט; הישועה יהנה )עשיה(*ריבוד
 כדאי הדור זכות היתה שלא הגםהקודש
 אצילות הגה בבי"ע. הסככנו נעשהוכבילול
 והיתה כידוע ברצון טעם ואין רצוןהוא

 יעמיד ומששט מלך יגה טעם. מבליהישוזר;
 בטעטת. ומרבה דברים מציע הקטיפדארץ
 טעם. מבלי להוושע האויים לישראל היאאך

 העולם לברוא יתעש ברצתו כשעלהדהנה
 ישראל הנה דלתתא( איתערותא היה לא)הנה
 המודאבה במקור נתעלו )הזיבו במדובבהעלו
 שהוא ברצון היים המהנצבה עליותהיינו
 תענוג לו יהי' הש"י ופשר ממדהירה(למעלה
 בנשרותיהם נמלך והע בישראל.מקטיע

 עם נסעים יהדתי היוצרי' המה צדיקי'של
 ברצון נתעלו ישדיף א"כ במלאכתוהמלך

 ומע,ם מצות עדיק סיגלי לא גי טעםמבלי
 ישראל א"כ העולם* כבהא בשבילםאעפי"כ
 להוושע רשיים לרצה אטוטם כשמגיעבפרט
 טעם רבותיט מדברי והתבובמזי טעם.מבלי

 כי דיישך. גורל עפ"י הנלקהתם יוה"כלהכעירי
 שזה בטעם הסי מותירו רבד איזההמברר



דודאים נקראתמגילהריחמב
 הלוקח משא"כ מזה משזבח זה ש מזה.גאז
 יצא אהוד אל בדעכן כצ'כים הפה גורלעפ"י
 דק טעם מבלי יקח זה את הגורל שמהלו

 ביום לד' קרבן ליקח ואר"י צוה ע"כ"ברצון.
 להזכיר כדי רצון. שגיא הגורל עפ"יהקדחן
 כהבעלה לישראל. הקדומה אהבהולעורר
 אין ומע"ס( מצפת עדיע סיגלו )שלאברצונו
 אינם אפי' ח"ו: הגוני' אינם אפי' ברצוןטעם

 בזה הדיבור להרחיב א"א והגהכראים.
 הטעמים סוד שם ומחשבה חכמה )בחי'"המ"י
 טעם( אין כתר החכמה מן למעלהמשא"כ
 עפ"י בעוה"ר הנה הלזה בנס בכאןוהנה

 של שונאיהם נתחייבו מהמקטרגהטענות
 ארץ יעמיד בטהבפט מלך והנה %ו'ישראל

 יעוסה לא המשפט המלך טועןוהמקטרג
 הנה אחרית. מראשית המגיד עשה מההשפט
 הרשע שהמז צרה בעת גם הישועהסיבב
 הנה רצון. הוא וגורל הגורל. הוא פורהפיל
 שישראל הקדום הרצון ענין למעלהנזכר
 שאינם אעפ"י ברצון טעם וחין במחשבהעלו

 ע"כ הגורל. הוא הישועה עיקר הנהרווים.
 הבן "הפור ע"ש פורים האלה לימיםקראו

 לדברים נמרץ שייכות וזה מאידהדברים
 ויש במחשבה. נתעלו שישראל שעי"זהנ"ל
 האוכרת שכל ע"ז יותר קדומה מעלהלהם
 הצעים מחשבותיהם נצטרף באומותע"כ

 תיכף נס נעשה ע"כ ישראל בתגא*כלמעשה
 לו הישיבו מעשה שעשה קודם המןבמחשבת
 לפי"ז תבין ועתה והתבונן. בין בראשוומולו
 ניסן חודש הגא הראשון בחדש המגילהמ"ש
 וכו'. *ועצן *לפני הגחיל הוא "פור הפילוכו'
 מובן איש נהמן "לפני *פור יתפילהבה

 לפני הגורל המפיל המא אחר דאדםדכמ2ננע
 ד*מפיל הי' ההא הד,2ץ וזמן באכעז הץנהושמן*
 )ע"ע וכו' בחדור פור "המן *הפילוהליל
 יצא מי"י הנה במשפל. וכשתתבונןברשוי(
 שיהי' כדי ומורל ע"י הדבר שחזי'"דבר
 פור הפיל נאמר ע"כ הרצון התעוררותעי"ז
 והבן דסתי' ההוצ ורמז המפיל מי פי'ולא

 1 מאודהדבר

 מהבא פרשתא "להא פתחא לה פתח יוחנןר'
 על דואן והגמע להא אצתי)ג"כ

 ענין כללות על רק לתרץ רוצה לבדהפתיחה
 לב"י ואמונתו חסדו זכר לבאר( רוצההמגילה
 אימתי קיקינו ישועת את אמץ אפסי כלרשי
 לבאר בוארנו קודם ואסתר מרדכי בימיוכו'
 אומרו בתחילה. נתעורר הפתיחהמנעת
 אלקים ישועת את ארץ מפסי כל ריראימתי
 היום עד הי' לא %י ואסתר מרדכיבימי
 סוף ים וניסי מצרים ניסי נגליםנסים

 וכייצא סנחריב ומפלת ליהושע השמשועמידת
 דהנה לדרכינג הדבר יתפרש אך משערלאין
 בישראל. מצוי' הנבואה שהיתה היוםעד
 התז מי המערכו:. שבידוד נגלים ניסיםוהי'
 חשו. עשתה ד' יד כי יאמין לא אשרהפתי
 והתחיל הנבואה הפסקת זמן שהגיע כעתאך

 מוסתרי' נסתרים בנסים למתנהגהעולם
 נעשה שהכל שיאמרו חשש יש הנהבטבע.
 חיגה כל. על משגיח השגחת מבליבטבע
 ניסי כל כי להתבונן הלזו עצומהלהודאה
 יתיש בהשגחתו הם היש'וזמת וכלהטבע
 כרצות ולהנהיג' בטבעיים בהשבתתוהפועל
 לדורות זכרון הזה הנס נעשה ישראללישועת
 משטנן יהגה ופתי. שגה מאישלהינצל

 השחר לאילת אסתר נטרולה למהמש4צץ*ל
 סוף אסתר אף הלילה סוף השחר אילתמה
 כל סוף לומד אפשר איך והנה הנסים.בל

 זמן בכל עמנו מתכסס השדי והריהנסים
 אך וכו' בין 4ף שה גבורותיו הן יהןועידה
 האלה בימים אתנו ונהוגים שהגיסיםהוא
 בלא בטבע נסתרים ניסים דשה קצר עתעד

 הי' דאמתר הנס גם והגה המערכהשידוד
 כל דהיה הוא אך שידוד. בלא בטבעמלבש
 וכמו הקצוות ב' כח לו יש ובממצעאמצעי. זכי לו יוד צווכן ולוגהצ צחרה שפוייטדבר

 אלמכם )היעו לצומח הדומם שבץהאמצע
 בין אמצע הן תע תשמח. דומם כח %"צ

 להודיע ליודע כנודע למדבר חי בין לחיצומח
 ותנה יצרן* חאד יוצת ברשע אחד אלכי

 ניסים הפסקת אח הגיע כשכברתתבונן



מגדודאים נקראת5גי*רדה

 הניסים להתנוסס והתחילו בשידוד*נגלים
 האמצעי כח בו הי' דאסתר הנפ הגההפתרים
 הנסתר מעלת הנגלה והנפ הנפתר הנטמעלת
 נעשה רק המעוכה המסד שום בו הי'שלא
 ג"כ הנגלה בת בו הי' ואעפי"כ בטבע.הכל
 ד' יד כי נשגלה בגס מסתפק אדם שאיןכמו

 בנס להסתפק באפשר הי' לא כן זאת.עשתה
 רק משגיה ומבלי לבד בטבע שנקלחההלזה
  בהשטחת שהוא וידקו הבירו עולם באיכל

 לא הנאתר הפתי ואפילו יכול וכלוכמצגיה
 מבלי מבעיי דבר שהתז ולומר להתפתותירכל

 הקדמונים כמיל כדמיון וודא המשגיה.השגחת
 סאובן. חולה מניד חולה אחד איש הי'פעם

 לזה צביתו ואמרו ממנו הרופאיםונתייאשו
 צריכים הולי לרפתות כי ב84מרםשידרוש
 אלפיים רחוק זה הודו בשרי הנמצאיםלסמים
 ואב"כ הימים. בלב במניות ולשוטטפהסאות
 ע"י הסמים אלו ימציע שם למתחכשיבוחו
 אשר מדבריות בסכנת פרסמות כמהחליבת
 ולטכן שנים כמה כזו לנטיעה יצטרךהאדם
 היק ומדבררת הימים בטכסט כמה זהעצמו
 מהכא חצב עובר מערלם ושרת ולאשתצנו
 לו אחרת ועוד זאת להם3 מהתם אולהתם
 הללו במריטת אין בכרש הסמים אילויהי'
 מצליחים שיהי' השו הסמים לתקן יודע8מןצ

 רופא שם יש אספמיש בערי רקלרפואות
 איך יודע מקדמונים קבלה לו ישודוכס

 הדברים אלה לכל התנה הללו. בסמיםלהתנהג
 עשרים או עשרה זה עצמו לסכן דמדםצריך
 ואה"צ עצמו ולמכן דוורו לארי לנסועשנה
 תריסר דרך לנסוע הימים על עצמולסכן

 ולבא עצמו לסבן החכם ירצה אםלאספמהא
 לא כמעט מסוכן הזה החולה והנהלכאן.
 להיחג דחיהשא קימעה רק נשפה בוגוררה
 ממט הרופאי' כל נתיאשו ע"כ יומים. אויום

 בענין. פרברים עודם לביתך. צו לי'ואמרו
 ספינה שבאה איך בע"ר המולה קולאעם
 התז. שחיי באה והיא שבעיר הצהר עלקטנה
 דבר תצה יודו. 45יי הסמים מסחךאמשכן
 ושרי חיש שיהי' מעולם נראה המש נשמעשלא

 הסמים אלו בדוקא שיהי' ובפרט בכפש.הודו
 עודם רעום. אל איש האנשיםויתמהו
 להקביל צ4ר בעיר הברה קול והנהמדברים
 שמענו אחשד הגדול הרופא הום חכם א"צפני

 מלאכת בעמשי בדורו יהיר שהתושמעו
 אספמיקש מערי הגדול הרופא והואהרפואה
 והנה חפצו למאוז ששים כמה זה נוסעאוצר
 אל מלוט לבית ובא משד רד השמשכהיום
 כקץ זה אין סצאץ העיר. כל וטועםהעיד

 סיבב אמטר יכול והכל הטשגקתבהשבתת
 תעלה רפרפת להמציא האלההסיבות
 מלובש הכל שהוא הגם ההוא המסוכןלההולה
 הופ מי עכ"ז המערכות שידוד מבליבטבע
 מבלי ד"א זה אשד יגיד פיו במו אשדהחתי
 מאיי המועילים הסמים כרגע שיבתתהשגחה
 דברים אספמיש מערי המומחה והרופאועדו
 אלה. במדינות מעולם נרגע ולא נשמעושלא
 תחת שיהי' אדם בן שזם לב על עלהולא
 )אלפי הלזו בנס הענין כיה האפשרי.סוג

 מספד( אין עד פעמים רבבות ורבואאלפים
 שהי' הגם שנסתר. הנט ועוז שאתביתר
 שנתהוו הענינים בכל כשתתבונן  עכ"זבטבע
 אסתר ונתנטה ושתי שבברגה הנט לזהבהכנה
 מבגתן מרדכי ענין הכחרוטת בספרומטחב
 וימצא המלך מצ'אד נדדה מישש ובלילהותרש.
 בעת הדבר ונתהווה מרדכי הגיד אשרסחוב
 בבקשו המלך חצר אל המן בא אשרובעונה
 המגילה בדברי )והמדקדק מרדכי אתלתלות
 אשר ענינים אלפים אלפי ברוהאקהנאמרה
 ברוך לזה הכנה העליונה בחכמהנתהה

 מוח לו שיש מי כל הנה פלאות(המפליא
 לא מדבר חי בבחי' עודנו והואבקדקדו.
 השגהת מבלי נתהווה שזה לשפוטיחמל
 נעשה אשר המעשה ברזיתו תיקש רקוהיגיה
 חשת. עשתה ד' יד כ"א זה אין כצדקנשפוט
 הנגלה מעלת בו הי' הלזה הנס כיונמצא
 הש"י כי וידעו הכירו עולם באי שכלג"כ
 לא והטבע כרצונו. הטבעיים המנהיגהה5

 ל"ת והסיבה המשגיה. בהשבתת רקוממנהג
 והי' הנבחשה סוף הזה עא;2ס כמ"ש הואהענין



מגילהריחמד

 הגסתדים וההלמת נגלים הניסים סוף ממוצענס
 הכסתר. ומסטלות דבללה מסגלות בווהי'
 דהרה אגרית בק' טפר נק' ז"ל אמרוע"כ

 ב"ה. הנכבד השם בה אין במגילהתתבתן
 ב4ה הוי' משם באים נגלים ניסיםהנה

 דבר אכל כרצוט. ומשדד הויות כלהמהווה
 בגי' אלקים שם כחי' הוא אבטטעהנעשה
 המבע בתוך האלקים היא הוי' אבל'והטבע
 יחפיז כבמחר להנהיג ועי' שם השגחתהוא
 בר"ת במגלה ברמז הוי"ה השם מרומזע"כ
 שהיה ממוצע היה הזה הנס והנה תיבותוסופי
 הנכתב שם בחי' טפר נק' והנה הנגלה מעלתבו

 ב"ה הוי' 2ום ההש נקרא אינו אבלבספד
 ועתה כאיגרת הקריחת שם מפאת אגרתונק'
 בעל בקדשו לנו דיבר גדול דבר ושמעעמוד

 הכוללת הקושיא לו דהוקשה הלזוהמאמר
 הוי' דכה1מע אחשורוש. בימי "ויהיאמרו
 פיתהא לה פתח הנה בימיו. נתהווהחדשה
 ישועת 714 ארץ אפסי כל ראו וכו'זכר

 ישועת ראו  היים עד דהנה דווקאאלקינו
 וכהיום ב"ה ועי' מהשם נגלים ניסיםהוי'

 ארץ אפסי כל שראו חדשה הוי'נתהווה
 שהנס וידעו הכירו שכולם אלהינוישועת
 כ"א חץ אין אלקי' שם מהנהגת בטבעשהוא
 הכבעיף מנהיג ר14'י כי וידעו הוי'יד

 כללים עניעים כמה לנו יפרש רכזהכרצונו.
 ; האלה הפורים וימי הלזו במגילה4ה1ר

 האלה השורים ימי 14צ עשו למה קשהא
 ניסים בבג"ץ כן קושו ולא לדורותזכרון
 מופסקת שכבד ראו הש; הנה הוא אךנגלים.
 סוף ממוצע שהתן דשה הגם ורשהנבחשה
 והנה הנסתרים ושיסים שתחלת נגליםניסים
 בניסים העולם הגהצת יהי' שמהיוםידעו

 כבוד ונבלה הזמן יבא אשר )עדנסתרים
 פן תתימץ1 ובנותיכם( בניכן וצבאוד'

 שזרח הנסתרים הגיסים בהנהגת ח"ויסברו
 הבם הנה ושה המר בגלות ומרודיטעניינו בימי ובפרט משגיח. השגחת מבליבטבע
 במחשד הי' יקש בטבע ג"כ שהי'הזה

 לזכרון שמתה זאת עשתה ה' שידלהכחיש

דוך514םנקהאת

 בכח זולת תפעול לא הטבע כי וידעויכירו
 אנחנו וחייבים חשסדו ההשגחתו היכולתבעל

 : ונס נס כל על לולהודות
 זמנים תיקט כשן ספני להרמונן צריךב

 וחילוקים הלזו המגילה לקרישתשונים
 תתבוע הבה ולמיקפין ולפרזים לכפרי'קינים

 : ותשכילעוד

 בטצילה בפירוש מבואר הפוזים ז% לטהג
 הסכמים רק מבהצר אינו המוקפיןוזמן
 : להבין עוד ותהצצנן בגמ' וכסברתםלמדיחו

 נון בן יהושע מימות מוקפין תיקנו לפהד
 הנלמדת הג"ש עלינו יוקשה וביותרדייקא

 וכתיב "פרזים הכא כתיב "פרזי "פרזיבזה.
 מערי לבד ווונג סיהון בערי "במשההתם

 מימות 'חומה "תוקפת התם מהכהפרזי
 , לפי"ז וכו'יהושע

 בעינן משה מימות מוקפת למיסר ה"לה
 משה מימות שקפת באינה אגלדוקא
 כפרזים יהושע בימי אח"כ הוקפהאפילו

 : להדינינו
 צריכיע למוקפין הלא למידק איכא תוך

 הביותר "פרזי "פרזי ג"ש  ונעשהללמוד
 כנקפת התם מה ועיקרא לשון עלינוקשה
 לעיין הכתוב מרבד מפרזי' הלא"חומה
 איתא הספרים בכל ומיפן לי' דל"גברשפי
 קושייתה לה דל*ג יהי' ולו גירסאלהאג

 "במקפין( ג"ש הלגהר  ה4ל עומדהבמקומה
 הנושנת וכל לו הסטיך וכל כרך תיקנו למהז

 1 ככרך כידוןעמו

 וצצצצע מגם למה עוד ותדע ותשכילח
 אשר בעת נעשך, והנסתרים( ושגליםמהן
 לא עמלק של מזרעו צפעוני נותש עלינוקם

 י מגאבמקרה
 בינה להשכילך יצאתי ידידי אחיהנה

 ותתבוע דסט"א הדעת בחי' החחעטלק
 שלנוה בין ממוצעת בצה' המא הדעתכי

 )"נרומים המכוסים כח"ב קדם ימיכפשיטת
 ב"ה( הוי' משם ר4מ1תית חיתית 4-הבשם
 )נרמזים הצגלים נהיכם חבית הדנןובין



מהדולאימ נקראתמגילהריח

ם ואפתיח א  הכתוב מטד כהרע 
 מלחמ' ע"כ הגיה ולבנינך לנווחנגלו'
 הדעת סרר טמאה במסככה שהוא*עמלק
 ויל של בני' בני ביד המיד להיחןטכרח
 לאה של בניה בני ביד תמיד צ"לוהציון
 אמר לאנק של בני' מבני )משה כןותמצא
 לט בחר רחל( של בני' )מבניליהושע
 ומבחי' לאה מבהי' שיהיה דייקא לנואגשים
 ע"כ שהגלה בעמלק הלחם וצארחל(

 מעקיה הוה ששתים עקימ' כפה זכורנצצואצ
 כשטר בגילוי הלחם המא לכי בלב[ תשכחלא

 בשצע41 התצא וכן בגצה( 116צ"כיתבחר
 בני' )בני להעצל מצוה לאה( של בני')בני
 ויצא בזהר האמור עפ"י הוא והענין רחל(של
 אצניי וכו' לאה שנחשה כי יי וירא קנ*אדף
 מסליא בגי לזן שצחשה בני והא שנטשתההש
 עלמת תדיר 41דן יוכלא ודאן אלא וכוןגיבהו

 נינתן באתגליי לאו מילוי וכלראתבסיא
 )רצ'ל עובדוי כל מיני' איתבסיק יעקבובג"כ
 שהיא עמו ובשכבה בנשטצשה ידעשלא
 נקברה ע"כ באיתכסיטנ מילה כל כילאה

 נזכרה ולא בארתכסיטש המכפלהבמזהת
 באתגליטנ תתאה עלמא תקח בתורה(מיתתה
 )והקם וכו' טרתגליהש שמשה דאיותוכו'
 מיתתה נזכך ע"כ דשהתגליטש עלמאהוזל

 חורחיס בפרשת באיתגליא הנקברהפתורה
 בה" שהחש עמלק מלחמת ע"כעכ"ל
 בחיבה שהוא הטמאה במרכבההדעת

 מלחמה צריך והנגלים המטסים ביןממוצעת
 בכה לאה של בני' מבני הקדושה מצדנגדו
 תזומר ציי בפורץ ראל של בנ"ומבני
 מהשם ירה בהיי הוא דאיתכסףומשמא
 הקביה נשבע ע"כ 1"ה דאיתגלהשועלמא
 של ודעו שימחה עד צו' שלם השםאטבן
 יונה והנה החש ונורא הדבר הבןעמלק.
 הגיגלי' הניסי' סיום ועמן כשיציעלך

 נס צ"ל היה הנה הנסתרים הניסיםוהתחילו
 זדת נצר קם הבה כנגל. ונסתר נגלהממוצע
 במלחמה לנגדו הצורך מן אשר עמלקשתרע
 בני' ובני לאה של בנע בני ונסחאותנגלים

 לגמרי ממוצעת בחי' היתה וכזל רחל.של
 )בגי' מרדכי אהד באיש הדבר הנהע"כ
 רגיל בגימ' ג"כ *ערד מלך נגר רחל*לאה
 "יהודי לי' קרחה ע"כ כנודע( עמלקהוא

 הדבר הבן )מרחל( "שמיני לי' וקראו)מלאה(
 והצותא במכילתין. אמרתך הנה תכיןומעתה
 לכל )כפל  ועיר ועיר ומרינה מדינהושמרת
 אחא למאי ובמנסחה במ2פהה הדר,2אאחד(
 ולויה כהונה כמצפחות לענין התם להודרש
 'ודור "דור דרש ולא הקונה לא למהוקשה
 האלה והימים בקרא. רקדם אתאלמחר
 משפחה וריר דור בכל ונעשיםנזכרים
 הכתוב פי' ההש דזה ד"א אך וכוןוכצ'פחה
 ענזברי' יתבאר( באשר )דייקא האלהההימים
 וונעשים לאה( )מבחי' "נזכרים*ונעשי'
 בכל הוא ונעשים שנזכרי' חוו רחל()מבהי'
 "ורחל "לאה בחינות ב' היינו *ודור*דיר
 אסתר ששלחת מה וז"ס שדור "דור*נ"ק
 בכוונת ריפק בכוהכן )ממ"ש לרתכותכתבוני
 אשר את תבין והנה לאל( המליכו ודחולדור
 הבס להיות הנה כנה"ג האנשי ברוהטןעשו

 ו"ה ובחי' רחל בחי' דצגלי' סוףממוצע
 השפע מהצר נגלים ניסים )שמשםמהשם
 בגדלות( כהיותם בו"ה גם מתגלההעליחמה
 השם חתשפען! לאה בחי' הנסתריםותחילת
 זולת להתגלו' יכול ששיט י"ה מבחי'הוא

 זמני של הראשון הלכה תיקנו כן כמובהעלם
 בגי' מהשם ותה הגש במש המגילהקרישת
 אינם ג"כ טחנם לכפרים ניתקן וזהי"א

 האת הזמן ונמשך מוקפים אינם כיסריסים
 ועיטשת לפרזים אמן עיקר בוא עד וישי"ב

 בי"ד הטו מגולי' רק 1קפין שאינםגדיות
 רוש היצ כמתר י"מ בגי לט"ו סמוךהג%
 ו1תי' הגם שהוים לניסים משך הי'4שם
 ע"כ למתר סמוך הי' עכ"ז גילוי בסי'בו

 כבז לח"ה הסוכם מספר בנ"ר רחמןעיקר
 מי"א מרק"ם טא!ם ולפרזים לכפריםתיקר
 טפו לי"ה הסוכם מספר עד ו"השהוא
 גם בהינה בצם שהי להתזת י"לדהיית
 וצמן וסוף הניגלים סוף שהיש רקנטלה



דרלאץם נקראתמגילהדיהמן

 העין % מכוסים אאשש למוקפין קרישהתיקנו
 על להודות י"ה בגי' ט"ו להםתיקם
 זמן למה תוצבוגן רעתה השם.נסתרות
 הדבר נגלה כי במגילה מבהגר*הארזים
 משא"כ התגלות. לבחי' שרתמיםומבואר
 זמנם נסתה בצה לבבאער מרמויןהגעקפין

 שקפות להיות צדיכין למה תתבונןוגם
 התמוצע הנס 4ת עיקד הנה יב*נמימת
 עולם לבאי להורות ונסתר נגלה בושהיה

 והבל בריק אחד אל כנגלות הןשהגסתדות
 בניסים יסתפקו המש המשגיהבהשגחת
 הגעקפין תלו הגה במבע שהםנסתרים
 הי' קתה4ע כי ביועשע תקאהנסתרים
 תלחם רחל בחי' הי' אשד מהגאהמהלשון
 הראשון הי' ע"כ במעשה ב(24גלייאבעמלק
 הי' שלא נס  געינה לו והיד וכו'[ לוחשד
 4ח? עזותנו ד' יד כי מסתפק בעולםאחד
 הנה כי השמים בחצי חמה % עמדה43מןד
 בפנה היה הים וניסי מצדים ניסי שהי'הגם
 היום גימע זה שמעו העולם וכל מהעקםאחת
 ביהושע בהחא*כ ולמחדתו. למהר שמעתה

 ד' מעשי תבל יושבי כל איער  גמועההכירו
 הרזויים המוקפין תלו הנה הוא נוראכן

 נסתדים בניסים שיאמינו נסתריםלניסים
 בלי עא;י' יהושע בנס כמו הסתפקותבלא
 הדבר תלו הנה עולם בנוי לכל ברגעספק

 ע"כ טהנגלים הגסתדים ללמד כדיביהושע
 שימס %מד היינו וריקא ,פרזי "פרזי~מד
 כמו רעים תמים הכפלאית הת4הנסתה
 תבין ועתה המגולים. בפזיזים הנרמזהנגלה
 מימות חומה מוקף התם מה אמרווע"כ
 בעוד נאמד הזה שהמסוק הגם ב"ניהושע
 אם הגה תתבונן אבל חי. ג"כ משהשהי'
 הג"ש נלמדת היתה למשה הדבר רומזהי'

 ודכא נסתר לנס הרומזת "מוקפין"מוקפין
 *לסוקפין ומלרמזו לאה של בניו בניטבחי'
 לבני יעפש כוונת ע-כ *פרזי "פרזיהשיבת
 בנפל והכוונא 'בגלוי וקימה ההל שלנני'
 כברך נידכן ונהאה הסבוך וכל כרךתיקש עיי הדבר הבן דאבלים כמו דהנסתדיםלרמז

 רשי עכ"ז נסתר קשהי' הגם ה"ה "צסדהתה
 בעוד לזכרון ועשן4הו ומחתה יי יד כימגלוי
 המא נסתרים ביסים אפי' כ44שד עולם ימיכל
 בוה4גחת שודא וידעו יכירו גילוי שוםיהאו

 הניסים להסמיך כדי עשו א"כהמשגיה
 כנס נידונים יהי' אח"כ שיבתיהנסתרים

 לצגלה סמוך הנא אעפי"כ נסתד שיצאהזה
 ועתה כמוהו. נידון ונהסה הסטיך בלע"כ

 דוקא כי יעבור ולא גזרו למה ג"כתתבונן
 הנס ורכות להורות ליתר סמוך ט"וצלל
 ונסמך הסחכם עד י"א הימספר כע"הלנגלה דומי י"א בי הדבר. מאוד וגבן ונגלהנמדר
 יקה לנסתר דומז לו בסמוך ותיכףלי"ה
 בין ומעתה הדבד תכן הזמן בעבודמשא"כ
 מהפתיחה נלמד הבל כי לפגיך אשד 4ע2הצוין
 להו שמספקא וזה המאמר בעל שפתההזאת
 פרזים טעם באמר אם חומתה שימהבטבדי'
 לבס רומזים ,מיגלו דשננו משוםוכוקפין
 או נסתר לנס רומזים מיכסי והנהונגלה
 נסתר *לאה לבוץ' רומזים מיגני דהנהומשום
 מיגנו לא והנון להחצתי' יניקה שםאין

 לטעם הולך הכל אכל יניקה יש שם*דלל
 שמחה בי' עשים ויספו ר4סיק ותביןאחד.
 המח דאיתגליף עלמא רחל בהי' הנהכי

 עלמא ולאה "ידאה נקראת ודאל י"א(שמחת
 ט"ו יום שמהת הוא *ענוה הרשדאיתגסיא

 עטרה יראה שעשהה מה מש(4וו*לבסוד
 למה תתבונן הגה צו' ענת; עשתהלר4מ4ה
 לעורות בהדושן 4אצד ליהודי' אסתרביקשה
 לניסים רמז אסתר שמה להיות היוםכדת

 ע"כ ט"ו יום ג"כ שיוקבע דצתהבמתרים
 להם קהי' שלא כדי אחד יום עודביקשה
 בהי' להסתר תורה ט"ו עד המנהנהיום
 בי"י ענוים ויספו זהו עגבת שה*סלאה

 1שמחה

 פרשתא כנ"ל( )ג"כ להא פיתחא לה פתחר"ל
 דוב הרשע נ"נ זה וכון נוהם איימהטף

 בש דלים "ח;ם וכו' אחה4ורוש "תשוקק
 כדכדי דקל דברי' לפרוש יש הגה עצבאמצות

 ומר הדמועה בזמן מפרש מר דק יוצער'



מזדודחים נששהמגלשריח

 הבה ישראל לשונאן הצרה מזחמפרש
 )ער5 'עמלק  שבסטרא ההדעת הסג 'המןכתבט
 שהיו יואן בתהטם יכתב "דעת בגי'"ר5
 להיות וכתבנו "עמלק( מנין ]רבוא[ דביארפט

 עלמא ג-ר בין ממוצע 'דעת בסי'*עמלק
 ע"כ דשיתגלייא עלמא זרת יביןדאיתכמיהש
 של בניה מבני להיות המלחמהצריכה
 הטירתה איתבסיסנ לאה כי בכחלאה

 בפועל וטל של בניה ומבני כטבע.מגליתים
 איתכסיש י"ה בחי' והם דאיתגלישעלנטש
 במחשבה 'המצחן ובעבעת איתגלייאו"ה
 והפועל טבח בתי' מעודדים ובמעשה)כונה(

 התו מצוה עמלק. קליפת ומבטליםבעליונים
 באית מכוסה יצה נגלה ו"ה דק הוי'שם
 עלמא לאה בחי' כתבת והנה י"ל ט"בבדש

 דאהתגלייא עלמא ראפ לעטה הדסדאיהבסיספ
 הכתוב קרשי נ"נ מלכתן והנה *יראהה4ס
 ורבא דאיתגלייא לעלמא מתנגד להיותוער"ה
 מלח עלי' יקרא אם ארי' "היראההיפך
 מתייראים הי' וממט יאת לא מקולםרועים
 לח מי שאג ארקה הארי, מן שמתייראיםכמו
 עלמא לבאי' ניגוד קוהי' כפה נראה ואהדיירא

 ושותין צכלין פרס ובלכות יראהמשתגליש
 לעלמא ניגד ואתי' 6תה נחשתוכדוב

 מאמרות עשרר* בפ' עיין ענוהדאיתכסיהש
 ששך כמו פרס המלכות נמשך לאשע"כ

 גאות מ4ש לקיים 018 פיו שהמלכיות
 מאכילה ושותין ומכלין שהש תשבוציאדם
 ורם הג' ושבעת חשמל פן גיאות כיושתיה
 באחז העצה וזרא שער שבדלין וכרלבבך
 הצדיק שזיועת נזיל בייבוא בש'המ"ש

 עלי'. דעתו וזחה תלתלים סדורותקווצותיו
 ק"ת בשערו. נתבשת באבשלום מצינוהע
 זה רגוע ושיאל *ענית לבחי' המנגדים8ם
 היו בישראל הף ואזלו מתרורירי כלולשומן

 היו אבל ולצוה סוד כמש"ל קליפתומבטלין
 השיי עזרם וחעפי*ט המצית מן דליםישראל
 'מכדים האלה בימים עשו ע*3 ויצה מש2ותלו

 בימי היא חיי 3נ*ל ופעו 4*ףומנעשים
 לפיוס ותתבונן כנ"ל חדשה הו"אחשורחצ

 מקרא רק דית על ותסיפו לא הנביאיםכל
 היתה הצרה להיות מצוה וכסיפהמגילה
 בולו י"מ "בפןת כש דלים פדהאל שהי'על

 4 לקצר ועת מצוה וכסיםהגשושן

 פוהצוטש )כניל( להא פתחא לה פתחר"א
 עצלות בהטביל וכו' בעצלתייםלכיש

 נעשה בתודה עסקו שלא לישראל להםשהי'
 על לו הוקשה ג"כ הנה מך הקב"ה שלשונאו
 בגליעה כתודה תקנתם למה המגילהכלל

 התורה שקבלת אמדו למה וגם וכיוצא.ובקלף
 וקבלו קיימו אחשזרוש מימי שובקיבלוה
 בימי "ויהי הפתיחה לפרש שדוצה מה)ציץ
  "בעצלתיים  הפסיע ע4ז יפידש כנבלשוכו'
 עונת שביטלו עצלות על היתה שחצרהוכו'

 עונש הטש שלג של גיוונם חהנהההודה.
 המקובלים כמגש בתורה מלעסוקלהמתעצל

 ואין המים יסוד ועא שלג דדתה כז211ולבטה
 לכו צמא כל הוי כמד"א תורה אלאמים

 תעטנ מיני כל מצמיחין 'המים נוסודלמים
 וכשמתעצל התענוגים כל תעטגתישרה
 המים הנה תענוג אח אין בי בהמללכוד
 מוצו למגזין תעטג חיגי כלדיצצמיחין
 הנה בתורה עוסקין וכשישוכלעונשין(
 אפטוופסא ההן *מים חסד סוד מימין'מיכאל
 ולוקח עבורם טוב ממליץ דישראלרבא

 להם מגיע והנה כבה"ב לפני ומציעתורהם
 ההורה זכרון סגולת ע4כ ומיכאל מדתחרדים
 % מים חסד שד "מיכאל מנין פעמיםק"א
 נבארו והגה לשונה על חסד תודתתורה

 טזמייבו נאת מפני 88טתד והשלהבמדרגי
 ישראל שנערן מפני לה 88מדו וכו'שונאיהם

  עזבתני למה אלי איי פתחה מיד ורישמ4ך
 מלאך כל מאסטראפולי מהדיש בוופ"
 הוא פתילתו בו לפעול שיכול חצפעוחיותו
 בקדתו אשר וקדושים השבות שזיתיותחיות
 הוא בקרבו אשר השם שאתיות מיצאיורשה

 ושכאל משנשתתק תצה בישראל קוא וכןא"י
 השם אךתיות הסתלקות תאמת ההשביצה"ר
 סב להמליץ פעולתו לפעול יכול היהשלא
 ע"כ רטש נעשו בישישי תע מלך נעשהאהב



דודאים נקראתמגילהריחמת

 הצה עזבתני למה אלי אלי אסתרפתחה
 )במביל טצלתיים מפרש שיא בשבכף
 בתורה עסקו שלא לישראל להם שהי'עצלות
 להמליץ שמיכאל כח יש שעיה קמיםבחי'
 שלא ובשביל הקטיגוד ולהשתיק עבורםטוב
 של שוטו נעשה המקרה ימך בתודה(עסקו
 בקרב אהגר מהש"י כח היהצ מ*ךהקב"ה
 ויצדק כנ"ל מ"ך ששה א"י אותיותמיכאל
 סוד מיכאל "כמים המקרה המקוששקרחה
 התורה קבלת קיבלו היגדעה בזמן ע"כהמים,
 כתובה להיות צריכה המגילה וגםמחדש
 בימי ויהי וזהו שלימה כתררהכדינה

 הדר כי בימיו נתהווה חדשה הוי'אחשורוש
 : כנ"ל אחשורהצ בימיקבלוה

 פרשתא )כנ"ל( להא פתהא לה פתחרנב"י
 מלך ולא אדם וכר י4 לגלימהבא

 מטר המגמא ~4ת ש לו קשהוהנה
 המרתא בן יצע כי לדורות שהוקבענסעם
 היהודים על דה"ב שצעדים כל צוררהאגגי
 לסל קשה הגה וכו' חמלך לפני הכמהשהוכו'
 רבא עוכ באריכות בשמר הרילמעם

 זה נס הוקבע רה"ש למה טעםלהטמיענו
 גיסים צמה הניסים מכל יותרלדורות
 כי טעם נחן לזה לדירות הישבצן לאנגלים
 המעם קימר מה נרע לא ויצחנו וכו'ושצן
 רסהצמע תצ' המלך לפני ובבאה אטרוגם

 הג' ה"מ הרי המלך ששמע הדש דברעיצא
 לולי אשת הפתיחה לט פתר ע"כ הזועבמעל
 דקשה וכו'( בימי ויהי ג"כ יתורץ )ובזהיי
 ד' לולי הלול לשונים חלק למה ומסוקע"ז
 ישראל נא השמר אים עלינו בגלם לנוטאהי'
 אפילו מלך רכל יתענין הם. עמעים ב'עוב

 ממדת ניצרו בהי' בתתנו יש מלךמצומחן
 מלכותו כי מאצים. מלכות ושקדושהמלכות
 בתוכו נעלם מאר שיציצוץ הגם סיכלהבכל
 שמים מלכות מורא ע"נ עליו תפוללב"ו
 יוכלו בקל בטועתו גזירות שגוזר הגםא"כ

 גם  לעוהר  הישאה ריזעודרות עייישראל
 עליו ותמול המלך במעך אשר הירשןניצוץ
 היה וענין "גזירה ותתגמל ופחדאימתה

 הושמטו צימצום שענין הזכירתשכיל
 כי 8לך להיקרא חיי הף העולמיתלבריאת
 הראשון צמצום הי' א"כ עם בלא מלךאין
 אירש הייט דין ההש והצימצום מלכותבחי'
 הראשון הצמצום ושותו ולנודע והיראההדין

 הי* הקדורי; במחשבה העולמו'בבדיחת
 עלו ישראל רגשית שנק' ישראלבשביל

 עליו תפיל מלבות בחי' בל ע"כבמתשבה
 בין מישראל וגורסה פחד לפרקיםעכ"פ

 מתרשת שנימלא משהחז"ל תה הענין,השתבונן
 אדמ"ו מכבוד וקבלתי וכו' רעץצ אתאיש
 בק"ק מ"כ יצחק טוה'.יעקכ הקדושהרב
 עמד הגרגרת זה דבעבור זצוק"ללובלין
 הם עממין הז' אלו כי ישראל מפניופנה
 פעמים כטה כמאש דסטוא עתי"םחגרת

 מלשון דסטוא "המלכות בחי' הותאוהגרגשל
 והנה לה כעקמי שמיא מן "גרגותיר"ת

 גבראל מורא עליו נפל המלכות בבאי'להקתו
 אימתה עליו תפול יותר בקל מלךיימ בקום כי מכמצ דברינו ותטש קדשו. דבריע"כ
 בישראל. מועט זכות רק ביש גםופחד

 בו שאין מלך ולא ארם שינו בקוםמשא"כ
 הענין. הבן בהוצק יפעול בגרא בחי'שום
 מלך עלינו ובקום בחירה בעל  האדםרימז
 גם הגה בורא ניצוץ בתוכו תקועלהיות
 עליו תפול כי כשצולתו לשוב תסייעבחירתו
 ישראל שביר מועט זכות הנה כנ"לחימה
 מלך ולא אדם עלינו בקום משא"כ לזהתסייע
 בזה הישועו; ע"כ תסייע. לא בחירתוהנה
 ענין ד~משורר שחלק וזה יורעב לפלאיותר

 לנו ווהי' יי' לולי חלקים לב' י"אישועתו
 מלך עלים בקום  הענין הוא ישראל נאיאצאר
 ו' לולי עב"ז ישראל אימת עליושתפול
 לבד בבחירתו בו חוזר הי' לא לנואןהי'
 אדם עלינו בקום נפלא יותר הב'יתענין
 לולי רק מבחירה סיוע כאן שאין מלךולא
 ישראל נא ישחר סיים לא ע"כ לנו עיהי'ר'
 )חעפ*י ישראל אימת מטשת סיוע כאן איןכי

 ההון מלך עליט בקום כי יצדק ג'כפאטשר
 גגם* סמ*ש קטיעותא מלכותא לושיקראו
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ע  בימי ויהי וזמש צם עלינו בקוםא
 (צהוורה2 בימי שנהווה חדשה הוי'אחשודוט

 נקבע ע"כ אדם עלינו קם כי פלא יותרנס
 וז*ש הניסים מכל לדורות יותר הנסשה

  עמלק בהרע האגגי המבתא בן המן כיבטעם
 ראשית כי בטבע מישראל אימה קוום לושאין
 של בוקרן ברונטית עלינו שקם עמלקגוים

 הי' המן הטו וגם פתר לל הי' ולאישראל
 כל צוהר היא ע"ב מלך ולא סתםאדם

 לו שיקראו חקח2 היא שלקשה אומההעשרים
 היינו המלך לפני ובואה קטיעתאמלכותו

 דק הרבד והגיע ממשלתו ונמןכשנסתלק
 שעשה וזה אימתם עליו נפלה המלךלפני
 ויהי' הדבד ויגיע המן בצהילת להסירהש"י
 הדבד. על הרבה וחשש המלך שם עלנקרא
 הבן האימה בהי' בתוכו עודר יהיריכי

 : לקצר ועתהדבר

 פרשהטש )כנ"ל( לה פיתחא לה פתחרבא
 זה העם ישמח צדיקים בדבלתשהכא

 עם האנח והצעים ובמשול וכו' חשסתדמרדכי
 עכול נבוכה שהה והעיר דכתיב וצנןזה
 וחוץ כנ"ל חדשה וצי' סהימע *ויהיושה
 ישמים חימרו המגילה כללות קוצהלזה
 מכרים ודיר דור בכל *מעשים נזכריםהאלה
 אח"כ העשי' הוא מה ושנעשים אבליוצדק
 היהודי ומרדכי תצ' עתד ותתתבאמד
 ויכתב למעלה בשמד כבר הנה וכףלקיים
 הענין יצדק אבל ומרדכי אטרד ויטעמרדכי
 כל ולפיכך הע"ח ז"ל יי' בסודלהבנים
 שינה נפלה בבל דגלות שנה השבעיםחותם
 דצףח נהקי בלבוים הכבהין יצשצ כי הז*אעל

 העודף ומשיד בדחל נבוסו לאה רשמםודרך
 של קצרים היסודכן כל על הזכר אבאמיסוד
 ומספרו מרדכי שורגו הוצהב וכו'הנקבות

 דאקא דדיקנא הששי תיקון שהוא חסדדב
 ורהטם לקצוות נחצי שירא היסוד עלהרומז
 פודים ביום בטקבא וששסדים ריבוימתגלה
 בתהילת אכצ ליסוד הסובב התבההומיסוד
 שמספדה ,אסתד יצאה מבצוף יצהשתומקום

 מהשיח היוחא הרשע והגע ירו'שמחנ"ה

 וט' מנצפ*ך מה"ג ויונק דבדיאן ז"אשכנגד
 רעה מחשבה חשבו וכו' ויועציו וכו'חרש
 לו. בהשתחוות לעבדו למרדכי ופתהעמ'
 איסור בטבל אכש גבראל את שפיתהאחר

 הטהצ שיוכל כדי אהשזרה2 שלבסעודה
 כרצתו במתר זוהמא להטיל אחשורזשקישוא
 ולא ממנו ונשמד אלה כל ידע ומרדכיוכר
 ולא חטה רשע זרתו של מסעודתונהנה

 רצה ו%5 ע"ג לעבוד שלא לוהשתחוה
 ישבה אלא במעתד זוהמא יטילשאחשודוש

 ודיתם ומשיעם הקבשה זה ובזכות וכו'בחיקו
 הבריאה בהשד דימסתתדת אסתר ע"יעימהם
 יבטלי וכו' דחצזנה דיסוד במלכותששרשה
 ההטו היסוד הסדת בהתפשטמושיבתו
 להציל העשי' עד דרחל איבריה קוצרמהמת
 ע"ס שהם בניו עשר ומיד מידו ישראלאת

 בכל הודו בע"ז כפירתם וע"ידקליקה.
 ובשני אבא יסוד מצד ח"ח כולההתורה
 "וסמך מאם כי *נס הנק' הבדיתלוחות

 דאבא *נחן והגס עומדי' היו בנסשבלוחות
 )חסר יסוד שאפילו נס להם נעורתולפיכך

 יוצאים דאבא  שהנה"י כמ"פ רחל תיבות(ב'
 מרדכי של הועב הארה נתבטלה לאממנה
 הדבר תתבונן לך שכל עיני אם הנהעכ"ל

 מרדכי שורש לבטל ]רצו[ והמןשאחשודוש
 הצדיקים ב' אלו והנה באסתר זוהמאולהטיל
 באנת נתבטלה לא ההאוה ואותו לנגדם.עמדו

 אסתר ותכתב נכתב ע"כ *חסד דבלמרדכי
 היינו צדיקים בדבות זהו וכו' לקייםומרדכי.
 צדיקים ברבית כן וגם ואסתר מרדכישניהם
 בימי ריהי וואט המן היינו אחד אפילורשע במשי משא"כ חסד. רב מרדכי האיתהיינו

 צדיקים ב' שעמדו חדשה הוי'אהשורוש.
 השערווייהר שפלג נס תהו אחד רשענגד

 : בנה הריבוד להרחיב וא"אצדיכי

 אשר גדול טי מי כי מהכא אמר מתנהר'
 לא הנה אלט. קרובים אלקיםלו

 בחינך כמו מהכא פתחא לה פתחאמר
 דדי מפתחא הקדומים רכל ניחאאתב"ש
 ודעו פרשתא לח"א פתחא פתוח ולהלןחניש
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 לתרץ תו לדקדק חשבו המגילה כללעל
 הקודמת הפתיחו' משא"כ כוללת קושי'איזה
 ר' גם והנה "בימי "ויהי לתרץ באולר"ח
 קיצר ע"ב "בימי עויהי רק לתרץ באמוצה
 *ויהי יתורץ. מהכא מזם ואמר הש"סהמסדר
 אמורא  אינה אמר כבר כי וגם יכף*בימי
 ומר קרא מהאי לה מייתי מר רקכדבריו
 כדן ועא הפתיחה ענין והנה קרא.מהאי

 את ארץ אפסי כל ר"מ שפתח במהיוחנן
 בטבע "אלקים כמטם היית "אלוקינו.ישועת
 יד כי והתבוננו ארץ אפסי כל ראוואעפ"כ

 חדשה דוי' הוא ממילא זאת עשתהד'
 משועבדת הטבע הנהגת כישיתבוננו
 הטבע המנהיג המשגיח ביכולתלישראל
 קרא מהאי לה מיינני יוחנן ר' הנהכרצוע.
 מי כי קרא מהאי לה ומייתי מתנה ר'ובא
 אליו קרובים אאלקים לו אמטר גדולגוי

 ובא אלקים בשם וצטזבהגת הטבעהנהגת
 י יותר ונבואר פסוק והוסיף ממעירב
 "אלקים הניסה או טהכא אמר אשירב

 שיתנוססו כזה גוי מי רצ'לוכו'
 הטבע פעולות שיראו "אלקים מטום ניסיםלו

 אפסי שכל בכאן שהי' כבג ניסיםשהוא
 שנתבאר כמו ניסים  שההח האמינוארץ

 ן בביתורלעיל

 "והי "ץי רב אמר אחשורוש. בימיויהי
 ולשפחות לעביים שם וששמכרתםהת"ד

 כבד ההחרון בתוכחה שנא' מה כל הנהוגו'
 התוכחות. סוף נאמר זה והנה ההששוןמן
 ונמכרתם נאמר ולא ביותר הבבד הדברוהוא
 שתהיו תחפצו שטא והתמכרתם רק וכו'שם

 וזה ירצו ולא ולשפחות לעבדיםנמכרים
 אויהי ושמר שו דבשביל ונטמר חב.שפתח
 לשון והי "ויי לשון "ויהי כי אחשורושבימי
 המירה כזאת גזירה היתה שלא וצעריללה
 נתקיימה שם התוכחות שבשף מופלגתהיותר
 ולשפהות  לעבדים  ואלו אסתר שחטרהכמו

 ציין והנה הדבר וזבן  וכו' החרשתיבמכרנו
 דכל הגם אחעערוש "בדצי ומיהיבכ(ע

 כל אכל בימי "החזי ג"ח דדעיהקודמים

 והנך הנס  ומן על לשבה דרשוהקודמים
 צער ולשק הצרה זמן על לה דרשואמוראי
 אחשורחצ בימי ומיהי מחדש התחילע"כ
 קאי וכו' מאסתים לא אמר ושטואל"נ"ל,
 שבואי מפרש רק וה"י ווי לשון דמפרשאדרב
 לישורת יצטרכו שעוד מהפסוק שנשמעהוא
 ומגוג גוג ובימי אדום ובמלכות היומיםבימי
 גדלה כי הישועה בזמן גם ויאי הי'ע"כ

 ויקדים שפצאל והטה העתיד. עלדאגתם
 דרש כי טיושורוש לנ"נ היווניםבדרקאזו

 והנה מלכיות ב' על אלכלותם אגעלתי'ולא
 כי ואחשורחצ נ"נ ביחד היו השמיםאלו

 י בינתיים געלה היתהלא
 אבל פליגי במאי לפרוע יש תנאבמתניתא

 לא וכזע כעת גרמא הזמןאין
 : הפתילית לפרוע רקבאתי

 וכה הירישו לא הום מהכא אמר לויר'
 לפרש יזע דבריו ולפי ברפ"יעיין

 ויאי שדרגי רק וי"י לשון כרב ג"כשדרש
 בימי שנתחדש "הוי אותו רצ"ל"היה

 על שאול שיחמל על מכבר הי' זהאחטורוש
 י צפעוני יצא נחש ומשורשאגג

 דמיתי כאשר והי' מהם8 אמר חייאר'
 פירשנו לכם אעשה להםלעשו'

 סוד וכי הזה הפסוק דכלה אגראבספרים

 וכי וכו' תחי' לא עממין ז' על צחהשהש"י
 לעעעת דמיתי בתשר הש"י שיאמר ע"דיעלה
 כאשר דהנה לשם ופירשנו וכו' אעשהלהם

 בפסוק נאמר בא"י הגוים אתהשאירו
 את בם לנסות יי' הניח אשר הגויםואלה
 ללמדם ב"י דורות דעת למען רק וכו'ישראל
 רצ.ל ידעום לא לפנים אשר רקמלחמת
 ובחנית בחרב ולא המלהמה עושה היהשהשי"ת
 וכעת כטבע. שלא רק ישראל מלחמתהיתה
 ללמוד הוצרכו האמוריים את הניחוכעשר
  ברוב פקם בבל ישועתם והיתהמלחמה
 כאשד וה" הפסוק פי' וזה בטבע.מלוודע
 צירוף בלא בעצמי )אני להם לעשותדמיתי

 )כהיום לבם אעשה טבע( באיזהעשייתכם
 אוזה לעשית שתצרכו *לכם עשייתיתהי'
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 יה" כי ותעושה הגומר ופצי טבעייובר
 קאי חיט ר'  שבאצר וזה בטבע( מלובשהענין
 שהי' הגם הי"ה 'ויי ג"כ מפרש רקאדרב
 נם להיות צריך שהי' היה "ויי עכוזנס

 הפסוק תתקיי' המערסה בשידזד ולאטבעה
 עלתה ע"כ נול. וכו' טהור והי' הש"ישאמר

 , שתליט קט לפי הפתיחות לפרשמצידתינו
 דרעק 2847 של אחיו רב צמראחשורוש

 בימי ויהי קאמר מדלא השםאת
 פעמים ב' ואמר מהודו המולךאחשורוש

 ביקש השש רשדיב הוא וכו' ראי שלאהיו י השם את לדרוש ע"כאחשורוש
 שבטבעו סה4מיענו בס של תוקפווכר

 צוה כרחו ובעל לישראל מוחלט עדנאהי
 להינקם הזה ליום עתידים היהודי'להיות

 תביט כ4ה2ר בטבע נס שהוא והגםכמטיביהם
 גדול שונא כי טבע זה אין העניןכתוכיות

 י"ןר אהדר את פעל השוי רק לישראלהי'
 :בעיניו

 רא"ל וכר לעתה שנמנה שטנה בדפהרש"י
 רק נשונע אינו כשפסוקדלכ4צרה

 מדהבתוב אבל אחרים שטנהנתכתבו
 בעצמו שהוא מוכח זה הי' שבימיומשמיענו

 : עמהםנמנה
 וכר פניהם שהושחרו אמר ושטואלגם'

 אוה2ורוש דרש קדירהכשולי
 ערלים מורה האחרתה והשי"ן שהרותלגיון

 בייתור בזה משמיענו מה לפי"זלכאור'
 הצער ידע לא ומי )כנ"ל( "אחעוורושתיבת
 המעשה סיפור בראותו להם שהי,הבנפלג
 הי, דהעוחרות דבה2מיענו ונחשהבמצילה.

 שנהנו קררה מעשי בעון קרירהכשולי
 "פניהם והחצחרו רשע אצתו שלמסעודתו

 לא הם לפנים לצלם שהשתחוו עוז עתגם
 : וכו' לפנים אלאעשו

 לראשו אח אומר אהכרו כל אמר יוחנןור'
  שגרמה  היא לבד ע"ז עוןסלל

 דדהבא רישא החש ונ"נ נ"נ בימישעשו
 כש מינין ארץ מלכות הש פרסומשות
 בצלם מההלום נרגשו וכולם דניאלשפתר

 5י כל הסה הראש היש נ"נ 48כ אדם.ישות
 : גרם עפצא לראשו אח אומרקהכרו

 בימיו רשין נעשו עיצל אמד חנינאר'
 חומד  שצהי' נס של הכקפובהגמיענו

 אציר ישר14ל שניצן לגהרל עכ"ז ביותרממון
 הפלגת ותר84ה הבר והעם לך נתוןהכסף
 כרדם ובעל עצתו הפר העשי עכ"זעצאתו

 1 רשתו היפךעשה

 דאצטריך יהיו לו דהנה אחשורחןהוא
 לדרשא חד דאתיא אחשורהצ שםלכפול

 לול "ההש תיבת עכסי לי' כדאית מרלכל
 1 קנח "נח סמו בסתםלכפלי'

 כ"מ וצהל סופו ועד מתחלתו ברשעוהוא
 בסופו נקורנה שלא שודה "הואאשפצר

 ומשמיענו ברשעות הן בצדקות הןמתחלתו
 בטבע שהי' תאמר שלא נס של תוקפובכ84ן
 כמו הרעה על וניהם מרשעו עהסבדהייט
 איאמורוש ההש הכהסב העיד נינוה אנשיששבו
 מוחלט שונא הי' סופו ועד מתחילתוברגועו
 הניא טים עצת הפר הש"י רקלשיראל
 כשם עלילות. נתכנו ולו עמיםמחשבות
 בתורה ממנו שגדול מי אצל וכרשבקטנותו

 שגדול מי אצל עצמו הקטין במלכותוכך
 עצמו הקטין דבקטטתו רצ'ל בחכמהממצו
 נרעה תתהלל מה "גבור וקראו דואגאצל

 גבור שהי' בתורה גבור אתה"הגבור
 אחיתופל שהי' במלכותו אבל ממנובתורה
 אשכחן לצ ומיודעו אלופו רבו וקדתןלנגדו
 כמד"ת ביצירה רק בתורה ממנו גדולשהי'
 דבר משצו למד ולא וכו' אהיתופלועצת
 עתים להטיל ומה קבו חכמה דבר רקחדש
 התכתב שמי תורה אמהה לאהדתו אישבין

 שכל שהוא ק"ו מדת והוא הכףבקדחצה
 : המדות עמיי משש"כוחכמה

 שלש ופירש"י מעח5צ שאלד א"רהמולך
 כזאת פירש ע"כ מלוכא מזרעהי'

 השר". עלי' ארמני שלא כששיסה לאולטה
 איביש הגא הלא לשבח לה לאמרי הוצבאר

 האתך על" אימנו א"כ כוותי' למלכאדיה2וכ



מגילהריחנב

 מעצמו מולך הפירחי אנל בעצבו מלךאמר
 : מלוכה כגרע וע'עלא

 מספר נס של הוקפו מעצמו פימפם א"רהטולך
 אר"י שמות בזהר האסץר עפ"יהוא

 ותנינן וכו' חדש 5לך *ויקם דכתיבהאי
 הלא קם שפיל דהוה מה מגרמי' קםדליהו
 כלא אריש קם ובעזתהא למרכאאיתתזי
 למלתא איתהזי דלא ואחשורח1 כגומאהא
 אף מעלמא לישראל לאובדא ובעא מגרמי'וקם
 ובעא מגרמי' וקם למלכא איתחזי לא האיהכי

 אל ויאמר דכתיב מעלמא לישהאללאובדא
 צריך  עכ"ל וגו' לו נתחכמה הבא וכו'עמו

 לו השיב ה2ה כ"י שאלת היה מהלהתבונן
 פסוק לה1י' הביא להתבונן צריך גםרפש
 בתורה מבואר דבר והתו וכו' נתחכמההבה
 הוא. אך חירש ומה רב בי בר לבלידועה
 אשד מזה לן נפקא מאי הי' ר"יהשאלת

 הוא כלא ד"ש לו השיב לזה מגימי'קם
 של תוקפו לשם דאשמעינן דאחשורו,ןכגוונא
 לאובדא זבעא מעצמו "מולך שהי'נס

 כדי הי' העלם דבריהם ידוע דהיהלישראל
 לא חתנה עם. בקשן מלך אין כי מלךלהיקרא
 עלו ישראל אבל דלתתא אהערוחאהי'

 נמלך וזוצ ימלימהד הםבמוהדרה
 יושבי היוצרים הגמת צדיקים. שלבנשרותיהם

 לא באמת והנה במלאכתו המלך עםנטעים
 בחי' נתעורר בשבילם  עכ"ז ודיי בפועלהיו
 בפועל דלתתא אתערותא בלי המלכותתאר
 לצבר לבו אל לערוב הכל מלך שיחקר1"כ
 בהגבילם 7844 כביכול העצרים אתח"ו

 1ך בעולם. להתהפ' וצילובה מדתהתחילה
 דלתתא 1%?ערח2א בלי מעצכן ויקםהמלך

 יש הגא עוגם לבו אל ערב הנהמהשדים
 בלי מלכיתו גם דדתה ישראל מעלתלל

 במרכבה גדול שוחו דלתתאאיהערותא
 בעא דייק14 כמתן 5לך ע"כ הדבר צבןהטמאה
 ומה בסט"א גוברי' רב כי לישראללאובדא
 לישראל מהשיע ה12'י 7144 ומס אופלגכציד
 עמו אל וטרטר ראי' שהבקר הה כאשממלך
 דלעיל' איתערהן' עכו אל ~מר התחילהוא

דרד14יבצנקראת

 זה לו שחכמה הבה דלתתא איתערותאבלא
 אךתערותא מעלתם ותהו לנגדםהחירום
 וכן במועל. דלתחא איתערותא בלאדלעילא
 הדבר תבין ועתה הדבר. הבן אצחנו גםנעשה
 לט1 לגנאי דדריש ל45ן נס שלתוקש
 עפ"י נס של תוקפו תספר לשבחדורשן
 ב14מה החליפה להומי שאמר בהתבעהאפצור
 כזאת לומר הש"י לנביא ותלילהאחרת
 ואון הגדיל הקטרוג וור44ה לוכח? אבלבאמת
 הוזרת ב14מה והזליפם להש"י 21%ר5צוס
 טובים שבישראל הרשעים אשרותראה
 מקטרג שהמקטרג ומה האוכן' מצדיקייותר
 בהעריך צבל לבדנה מעשיהם בהעריךהוא

 עמך הנה רושמות כל מעשי לנגדמעשיהם
 ועשאו לדבריו שמע והש"י צדיקיםכולם
 אהדת לך קח לו וזמרר )כנודע( דמיונילפועל
 היתה הגה לגרשה דצה לא ומח"כזנונים
 הדבר וכ"ה שמקטרג נגד מופלגתטענה
 קול המנאיהם שתתחייבו ד14"י ידעבכאן

 במשפט מלך כי מהמקטרג שגוס זאיןישראל.
 דמיות לפסיל  ועשה פעל הנה ארץיעמיד
 צבל מדכה. מזרע הי' "ה~ש אחווודח1את

 כוותי' למלכא דוה1וב איניש הוה דלאלהיחג
 כל נגד מעשיו  בהעריך מלך. נעשהבהכרח
 הגזירה גזר הוא הגה והפרתמיםדגורים
 המקטרג טענת פי על ישראל עלהזאת

 מלכותו זכרון עפ,י הי' הרחמיםוהתעוררות
 לו נתפשה מהינן הגחר אחשורושסלא

 הזרע ארגו כי ראוי אינו הלאהפמשלה
 דה1אר נגד מעשיו בהעריך עכ*זהמלוטו:
 ושעגם הגם ישראל ה"נ המלכות יגיעאליו
 האומות כל גרד מעשיהם בהעריך לנסהאיים
 דיילך לפני ובבהיה הוו יחשבולצדיקים
 : הדבר שבן וכו' הספר עםאמר

 על 5לך ולבסוף קובע על מלךמתחילה
 כרחך על וכו' ולבסוףעשדים

 הקודמים השבע ו1ץ עו"דים על עודפירחחי
 בסוף כתוב דהרי 5אה על עודולבסוף
 שבע 8ל היהודים כל אל ספרים וישלההמגילה
 , וכו' אהשורחן ללכות מדינה ומאהועשרים



בגדרד(צינח נקהלתמגילהריח

 לן נפקס מאי להתבונן צריך לדרשאש"מ
 של תוקפו מטפר אבל הלזומדרשא

 על המולך קטן מלך בטבע זה אין דהנהנס
 מלכותו תמתן שנים ובשתי מדינותשבע
 שלש )דבשנת מדינות קכ"ז על שימלוךעד
 ושרי וכה ועבדיו שריו לכל המשתהעשה

 יי יד רק כטבע שלא ההש אךהמדינות(
 ישראל של שונאיהם נתחייבו כי זאתעשתה

 יוכל ואז העולם כל על הש"יותשליטו
 אח יבצע לא זה בזולת )כי הגזירהלגזור

 וכמ"ש קטיעתא מלכותא לי' וקרומעשיהו
 ש% שונאיהם שנתחייבו בזה רואה הנךבגמ'(
 בריתו את זכר הש"י ואעפי"כישראל
 המגילה בסוף וז"ש שמו למעןוהושיעם
 שבע אל היועדים כל אל ספריםוישלח
 "אחשורוש "מלכות מדינה ומאהועשרים
 מאיכות רואים הנכם לומר ואמת שלוםדברי
 שלא מלכותו נמשכה הררך אחשורח?מלכות
 דבר להבין תוכלו הנה לקכץז משבעכטבע
 השמים מן גזורה היתה ומהגזירהנשמת

 : ימוט לא שלומו ברית אשרלופי

 דעתו שנתיישבה לאחר "כשבת מאיע"ב
 לאחר הנס תוקף משמיענווכו'

 הרחמים מן ישראל את יגששו העולםשכל
 י הש"יעזרם

 הפרתמים ומדי פרס חיל גמ' ע"א י"בדף
 משמיענו וכו' אדוני ומזנויי אארוכו'

 האומות כששני דלפעמים נט שלתוקפו
 קנאה מחמת לזד מנגדת זו ביחדשולטות
 שזה סיבה והיא מנגד השני זה שעפרהומה
 נהלום ישבו בכאן אבל זה של גזירתויבטל
 לא ממילא וכו' אתני ואתנחי קנאהמבלי
 רק הגזירה לביטול סיבה הטבע עפ"יסי'

 ! ועשה פעי רחמיו ברובהש"י

 אריבאח מהותו כבוד עושר אתבהראותו
 הגיה ]* כהונה בגדי שלבשמלמד

 מהי"ג אחדויות מדות ח' נגד כחונה בגדיח'
 בגי' 'מרדכי ההנה ואילד *חסד "רבממדת
 גדולתו תפארת יקר הכא כתיב 'חסד['רב

 ציע הנה ולתפארת ~בוד התםוכתיב
 מן נלמדת והג"ש מלכותו כבוד כו'בהראותו
 "כבוו פירושו געכ "דיקר וי"ל"תחורת

 כבוד אמר וכבד "ליקר "לכבודכדמתרגמינן
 כבוד מה לג"ש מופנה חד ע"כמלכותו
 כאן אף כהונה בגדי לשם האמורותפארת
 כהונה בגדי תפארת כביד( של )תרגום"יקר
 כל לציץ דהכוונה צוד וי"ל יהש(4ר.ועוד

 קדש בגדי ועשית נאמר שם דהנההפסוק
 הבגדי' ע"י היעו "ולתפארת "לכבודוכו'

 "ותפארת "המלכות היינו 'עבוד היהודמתהיה
 בהרגעתן שמר וכא האראל תפארתהיינו
 מלכותו "כבוד הרי "מלכותו "כבוד עושראת
 רצה הח' היינו "גדולתו "תפארת יקרואת

 כשתעיין תבין דילי' בסיטרא כ"זלהראות
 הפקידה זמן הגיע כבר האריז"ל בכתביכ"ז
 "כבוד של הייחוד זמן והגיע שני ביתשל

 לבטל רצו "ואחשורח? המן והנה"ותפארת
 ח"ו הסטתך ייחיד ולהאריך הקדד?הייחוד
 שלבהם וז"ש כמבואר בסעודה כוונתם סי'יזה
 במגילה ומשמיענו הדבר הבן כהונהבגדי
 בחכמתם הכל שעשו הגם עצתם הפרשהש"י
 הדבר שנלמד וזה זה. לעומת זההטמאה

 זה; לעומת זה שעעוו שוהבגזירה
 פיקה מלך ח"א ושמואל רב וכו'ובמלואת

 תוקפר לפי"ז משמיענו וכו'הי'
 דבריו וכל הי' פיקח דגלך הגם נסשל

 : עצתו סיכל הש"י ומושכלבחכמה

 הטיפש מדרך הנה הי' טיפש מלךוח"א
 לא במכתשת הטייל את תכתוש%ס

 לבבו נטה הש"י עכ"ז ממנו אוולתיתסיר
 : יחפוץ אשראל

 נתחייבו מה מפני רשב"י את תלמידיושאלו
 שפטו מהיכן כתבתי כברוכו'
 בשם מדכתיב במגילה מבהאר והתזשנתחייבו
 המלך בטבעת שחתם נכתב אחשורו,?המלך
 אתם אמרו א"ל הג"ה ]* 2~4ע מלכו)סתם.
 השיב לא למה קהוה וכו. שבמגו מפניצ"ל
 ידעו הם אם קשה ועוד תיכף רשב*ילהם
 ידעת רצין דהנה והנהאה והשלו למהסברית



דרדקים נקראתמגילהריחנד

 הלא רשע ועתו של מסעודתו חנושישראל
 מג"ש דנלמדים הוא אך במגילה מבהגראינו
 להלן וכתיב הנמצאים העם לכל הטתכתיב
 אך "הגמצאים אהיהודים כי את כעסלך
 שאלו ע"כ מרבו קיבלה אלא דן אדם איןג"ש
 וסברו לומר רשות להם נתן הנה רבםאת

 ראי' והא הג"ש את שימציעשכוונתו
 אל  בסעודה מהנאדר ההא הג"ששלמיזמו
 א"כ להם והשיב אמרו חינה בצום"נאמר
 אשר "היהודים נאמר שם כי וכרשבשושן
 הג"ש וודאי אבל למחצה ג"ש ואיןבשושן
 : בשושן[ אהגר היהודים לעניןאמת

 ובודאי רשע אנתו של ממעודתו שמפנומפני
 איסור וכהוא ג"כ חבב במאכליםהי'

 טריפות רק %4לו לא אפילי לזה וחוץכרת
 ובפרט בדבר השם חילול הי' בלאושהוא
 כלה שכבר חושב להיתו המשתה אתשעשה
 וישראל ישראל לשושי מושיע ואיןהקץ
 בדבר מידה ח"ו היו הסעודה מזאת ג"כשנהנו
 השם חילול ובעון בדבר מאוד חילולוהי'
 , וכו' עד לכם החי העון יכתיר אםנאמר
 אמר בגמ' כתבו לא יהרוגו שבשושןא"כ

 במו רמש להם אמר שלא להורותלהם
 צדיק כי עיהרוגו "שבשושן א"כ בפירושפיו

 טוב לצ לשון כומר שלא ולשונו פיושומר
 אבל קושייתו יובן בלשון להם אמרוק

 י הקושיא לשון לסדר ועכרחהמסדר
 כתבו דהתוס' אעלג לצלם שהשתחוומפני

 אגדדטא רק ע"ז הי' לאשהצלם
 וכו' לחמיו נגדוהו אלמלא מהגמ' כןוהוכיחו
 השם חילול ועל בדבר הי' השם חילולאעפ"כ

 י כנ"ל וכו' יכופר אםנאמר
 קנאן בדבר יש פנים משא וכי לואמרו

 משוא וכי ניחא מיולסברתם
 תשובת שעשו ניחא דלסברתם וי"ל וכו'פנים

 צום גזרו ע"כ איסור טאכילת שנהגוהמשקל
 שבסעודה *הנמצאים ג"ש נלמד)ע"כ

 דבחילול דק8קל ותו שבצום(*מהנמצאים
 עד תולה תשובה עכ"פ וכו' יכופר אםכתיב
 כהתנקב לכ"א. הקצוב בזמן פקודתם עתבוא

 תשובת דעשו מכחכחן לא הצלם עהעל
 ללמד יש הסעודה עזן רעל ועי"להמשקל
 הסעודה שעשה משמיענו דהרי לפניםשעשו

 סעודה עשה ומח"כ "יום *ומאת*שכענים
 אך כזאת משמיעה ולמה ועמצאר' העםלכל
 פנים כמנין סעודה קחזהי' סיבב שהש"יהוא
 לפנים כ"א זה שאין לפניו לזכרון  שיהי'כדי
 איא עשו לא שם שגם רשב*י להם תירץא

 כבר דמבואר *מירסתן שפירש"י וזהלפנים
 ישליכוהו ישתחוה שלא מי כל נ"נשגזר
 הדרשה סידרו למה תתבונן ובזה התשלכבשן
 מגין האלה הימים ובמלכית מנין בכאןהזאת
 יחזר המח תהות לא ובמלאת נצמר ע"כפנים
 ויקשה יהבו ודאי שבשושן האמת לפידהא
 אך וכו' בדבר יש פנים מראש וכיעליהם
 לפנים אלא עשו לא הם עליהם גםהתירוץ

 : נ"ל דייקא ובמלוכות בכתובכמ"ש
 ח"א ושמגאל רב המלך. ביתו גנתבחצר

 שאותו משמיענו וכו' להצרהראוי
 לא שעצב שח17ב על המשתה עשהרשע
 להבדיל המשתה עשה ע"כ הביהמ"קיבבה
  ישראל עזהת נשים עזרת לביהמ*קבדומה
 שמואזו לגחרל זה וטוחת קה*ק כאגיםעזרת

 הוא בשגם ביהמ"ק עניני על כמהתלובעוה"ד
 שונא הי' איך בזה ותראה דוגמתועושה
 הש"י ועכ"ז מקדשם. ולבית לישראלמוחלט
 הם בי הה הרשן יד ש כדצותעשה

 י  עמים מחשבנת הניא גוים עצתהמפיר
 לביתן וכו' החזיקתן ולא בחצר הושיבןוח"א

 רצה ג"כ הלזו לסבראוהחזיקתן
 צפופים שמדים ביהמ"ק דוגמתלעשתן

 לרבידו אדם אמר ולא רוחיםומשתחוים
 וכו' פתחים ב' להם ופתח בחצרהושיבן י וכו' המקום ליצר
 הפתוחה העזרה דוגמת זו לסבראגם

 בכ"ז להבין יש והנה הבית ולהרלהיכל
 ולהתל לבו בשמחת עשה הרה"צ הנסאוקף
 רגליו חוום זכר והש"י במגמ"ק עניניצל

 את המחריב נ*ג זרע ולנארית קצםהריבד
 $ מקדשיבית



נהדרדאים נקראתמגילהרית

 מחט מעשה מלאכת הוא חרי חרי אמררב
 באופן השניי ושורה נארגת כך זועוורה

 גזית אבני טור להבדיל המקדש דמיוןאחר
 ארזים כריתותוטור

 שהוא המזבח דוגמת להם הציע לבינהמלו:
 זה שעשה להם "חציע אמי ע"כבסיד

 , ממככב בנין שהוא המזבח כמו מצעדרך
 שני תולעת דוגמת אפשר פסים שלכרים

 : שבפרוכתועש

 כהינה בגדי דוגמת ג"ז וכו' לכסףהראוי
 : ולכ"ג הדיוטלכהן

 זהב מיטות וכו' לכסף הראוי בד"הרש'"
 הרשעי שר קדרישיכסף

 להתבונן יש עכ"ל. לנסף וגרוע לדבבלזהב
 קדריש וכסף זהב מיטת אמר למהבתירושו

 סדר היפך וגם איה. בכל ידע לאומי
 אומרו וגם זהב. ואה"כ "כסף בגמ'הנשנה
 אומרו גם שר אמר גמה וכו' הראוי"שר

 על מושיבין שהגרוע ידע %א מי"וגרוע
 ר' דחנה הוא אך מהזהב. גרוע שהואהכסף

 קנאה מטיל אתה א"כ לר"י הקשרנחמי'
 לס"ד כזאת הקשו ל% למה בתוס' והקשווכו'

 היו שלא כיון ותירצו לגינה לגינההראוי
 להרץ מקום הי' והנה קנאך. ליכא זא"זרואין
 יכסף הראוי אמר ר"י דהנה התוס'.קושיות
 מישונו נראה הנה הכסף הקדים לזהבהראוי
 הראויים להתיישב הקדים בתהילהדה"ק
 זהב של *היו ועדיין כסף. מטות עללישב
 מטית על החשובים אותן יישב יאח"כפנויין
 וכו' קננם; חולא ר"נ הקשה זה בשבילזהב

 של המטות שהיו כסף של איתן שראוכיון
 עליהם. אותם התיישבו ולא פנוייםזהב

 השיב הצר להצר. הראויים לעילמשא"ב
 קנאה כאן אין הנה מביתן. וגינהמגינה
 לייבוב מקום אין החצר נתמצא שכברכיון
 יאמרו ילא בביתן. מגינה וכן בגינה.רק

 נתיישבו לא גריעותם שמחמתהיושבים
 דהנה כן. לפרוס שא"א פירש"י לזהבהצר
 הוא זהב הנה קדריש. וכסף זהב מטותר"י

 הוא כסף הוא דהקדי' )והא במקראמוקדם

 ר"נ לו מקשה ואעפי"כ הגרוע( מןדקמתחיל
 להצר הראוי על יקשה וא"כ וכו' אתהקנאה
 עוד יחיד הראוי. .שר וצעל וכו' קנאהג"כ
 דוקא בכסף ממש גרוע ישיב ובצדואחד.
 היושבים הם כשרבים  משא"כ גריעיתווניכר
 מניקים לגריעותא אישתנו וכולם אחדבמקום
 והוא מיחוש בית כאן אין מיוחד בחדראחר

 .כתוס'
 מטות דרש זהב. של ורגליהם כסף שלהם

 וכסף זהב( יסודז המטות )התחפתזהב
 "ידם =חלב להמזבח רמז אפשר)עיקרן(
 זהב עשה ע"כ כמוהו ועקה; "לבן"אדום
 משא"כ הקרנות על ניתן הדם כיהרגלים

 .  גופו עלהחלב
 האפוד לאבני רמז וכו' שמתחוטטותאפנים

 . כה"ג ,2להחובק

 היושבים העדה עיני לסנהדרין רמז דרידרי
 ותלמידיהם הגזית בלשכתבמקדש

 . שירדת שורותיושבין
 וכו' סעודה באמצע השיבה וכו' טובהאכן

 באמצע הסהר אגן שייך לסנהדריןג"כ
 וכו' "דרור היקרא ושעול'. לכל המאירי'הגוף

 ונעשים לכ"י תורה הלומדים לסנהדריןג"כ
 . מלביות משעבודחירות

 "בת בכאן נרמז האיך וכו' "קול "בתיצתה
 "בת שפירשו מה יפי היא אךקוך

 המתכבש כביכול הש"י דיבור היא"קיד
 וזה בכלי המתלבש הדבר דמיון אחרבקול

 הכלים כביכול רצ"ל "יכליםשנרמז.
 על שדנים וסכלים בשביל נשמעוהעליךנים
 הב"ק ולשון בכלים שונים אלושהיה

 לשון על נופל לעדן דרש "כלוהראשונים
 כלים. לשון"כלים

 בשנים הימנו שגדול וכו' .רב "מלכותויין
 זקן שהכנע "רב רק "הרבה קלמרמדלא

 שכבר רמז "שבעים בגי' "יין בשניםיותר
 השנים ועברו שנה שבעים של הזמןעבר

 תקוה אין וח"ו מצפים שהייתםשפכם.
 4 ישראללשונאי



דודאים נקהאתמגילהר5ה%

 וכון משתי' מדממה אכילה תורה של לתמה

 יש ו5צשס כפירש"י. מזבת אכילתפיעו
 המקדש דוגמת הכל וועודה לפירושינוראי'

 הכל היתול דרך ועשה תצמח ששוהמזבח
 אדא ומבנלא כוונתו. היתה וחשתכדוגמא

 ובחומת "בדת. בדרה התוס' קהציותלה
 אכילתו המקפה בגמ' אמריע האדםאכילת
 לעשית כוונתו היתה הטו אבל וכו'במיעיו

 : ושתייתו המזבח אכילתדוגמת
 לא בו הרגיל ופירש"י מדינתו מיילהשקהו

 נשמע רצ"ל רצו% לפי אלאישכרהו
 שאית יין דהשותה אונס. אין מתיבותזה
 ששותה דהגם באונס נשתכר הנה בו.רגיל
 מעושרר אינו כהה שבהצתי' ביודעו דגילולפי

 : בו רגיל שאיט כיון מסחזבדאעפש

 רצו ששניהם והמן מרדכי כרצוןלעשות
 ישראל שישתו רצה מרדכיבדבר

 כיון בזה. רצה ג"כ והמן עבירהלדבר יבשי ולא ישתכרו לא ועי"ז מדינתם%ק
 ואעפי"כ ישחברו. שלא בידםשהיכולת
 להם יחשב הבה עבירה לדבר ויבאוישתברו

 : הרבד הבןכמזידים
 נשים שחך ע"כ נתקוו% עבירה לדברשניהם

 ושתי שביוונה "המלבותבית
 משמיענו ע"כ הי' שבת השביעי יוםע"ב י המלכחן בית הנשיםשיתד(%

 : השביעי יוםוצהי'
 וכו' בד"ת כעזחילין ושותין אוכליןשישראל

 אומדי' שאת וזה עמ' אוה"עאבל
 וכו' תפלתי תצי שכרות עת במנחהבשבת

 : בפוסקיםכאמור

 שמרים הקו רשע אותו של בסעודתווכן
 לב *כסיב הכ14 כתיב מהג"ש נשמעבע'
 האלקים בגי וירחו התם תכזיב חנו'המלך
 בבועז וכן הנה "טובות כי האדם בןתאת

 בו ודרוגו צו' "ויקמו וישת בועזויאכל
 : אהמה לב שסחת בחטה דכתיב אשהשציקש

 אלא וכו' חייי לא בו משתכהן קאשניכלי
 זה דרשו לדאותה רוכניכםכשדיי
 מדאה טובת כי וכו' העשים לההאףמדכתיב

 חת וכו' להראות כתיב כבר והנה*היש
 אך לי ימה היא מראה "טובת "כייפיה
 טובת דושך החח כי להם להראותלדייק
 דוה נשמע והפרסיות המדיות ולאמראה
 ולפי הגס תוקף בזה המשטיענו ויכוחםהי'

 שיליץ מהשרים אחד איש הי' לא וכיהטבע
 אמרו השדים שצל ושת יצא מי" אךבעדוד
 אותם כיחש והוא ופרסיות מדיותדוקא
 והיטב מבולם ביותר באית שהכשדיקןבהשמדו
 היו שצולם ובפרט הדבר על להםחמה

 עליהם חמלו ולא הברגום לדוכשדיםבהגאים
 : כצלכהזם ארזולקחו

 מהפסלק נשמע השה ערומה שתהאובלכד
 ערוכה* להביאה צח;שחתשדרוש

 המלך. לפני "המלכה ושתי את להביאשנאמר
 להביאה שצוה להודות אד מבערל*לפניהם*

 בקירוב בעלה ד*מלך לפני בעורגן שהיאכמו
 *מלטח "בכתר אמר למה וגם ערומהבשד

 הבתר רק מלבחצ שום לה צוה שלאלהורות
 להביאה צוו פ29ן נשמע האיך נדע. לאאבל

 העמים להראחז מאךמרו ג"כ ונשמעערומה
 היא שהינם מראה שכת כי יפיה אתוהשוים
 נשמע היופי לה באת מהבגדים ולאבעצמה
 היופי בא  שלפעמי' אמרו והשדי'דהעמים
 ששמרו כמו בסת ומעומיצטמהבגדים
 בץה כי לו מודדת בה מודד שאדםשממדה

 ולמה הגם החגלו' לתוקף ראי' שוםאין
 ע"כ אלא ערומה להבהבה נוצחההשמיענו

 : צו' ושתי שהיתהמלמד
 ותוס' ברש"י עיין צרעת בה שפרחהמלמד

 הצה 5שךזי' ק"ו הירושלמיבשם
 זרעו בצרעת נלקה בדת שלא לקה*קבתש
 שילקה דין אי% המקדש כל ששדף נ"נשל

 של זרעו כהכרי' הדבד בפראה ובזהבצרעת
 בן חסר )כאן הוט ביהמ"ק עון שבשבילנ"נ

 לקרות יוכל ולא דמטושטשין על והבלמימרות
 :(אותם

 רבנן חכמים 5מש לחכמים המלךויאמר
 שנים לעבר שיודעין *העתיםיודעי

 לנצבעת המלך וייזמר סתם קאמר מדלאוכו'



מגילהריח

 ע"כ וכו' ראשונה היושבים ומדי פרסעיי
 שבישראל לחממים תחילה שאמרהכוונה
 ישראל חכמת ניכר שבזה העתיםיודעי
 חכמתכם היא כי התתוב כמאמר העמיםסכל

 לפני דינם ותקריב העמים. לעיניובינתכם
 כי העיבור. חכמת היודעים מריקאישראל
 העיבור חכמת יודעי וכשכמים ככובדוזלזלה
 והמשפיע הנותן מן קטן המקבל איךיודעים
 ימות שישתוו השנים מעברן זהובשביל
 בחי' הוא הירח סוד וג"כ החמה עםהלבנה
 שתחי' מקבל אושיע מלכות השפיעמלכות
 וכיון משלה. בכל מלכותו בסודטלפנת
 לדיינו איך יודעים המה וסמלך בכבודומזלזלה
 שהקריב הדבר יצא ומיה דינא להאדיינת
 צדיק ישמח ישראל לפני נ"נ זרע דיןאת
 לצדיק פרי אך אדם שאמר נקם. חזהבי

 : לו טרד ולא נין לא ושעמשא"כ

 שהרב מיום איל וכו' נעביד היכיאשרו
 לדון יודעין אנו ואין וכו'ביהמ"ק

 אין וכו' ומהשב עמון גבי זיל נפעוותדיני
 דבר כן "כי והגראה במקרא רמזטפה
 ודרשוהו גיזרה לו ואיז מיותר וכו'המלך
 שאמרו העתים יודעי החכמים תעוובונביהוא
 שיודע מי לפני כשראוי ואצלך שדברלו
 דיני נק' דת כי "דת של הדין היעו "ודין'דת
 משא"כ ינו' ניתנה תיהדת כמ"שנפשיע
 וכעת 4דת של הדין יודעים אצו אקאצחר
 בטעם. לו אמרו כרחך דעל שגלינומיום
 למדו אפשר מואב לגבי זיל לו  עם4צדותחת
 וכתיב ודין דת "יודעי כל כתיבבג"ש
 "וכל סביביו כל לו נחו מ"ח( )יהמי'במוצב
 מואב נמי הטע שאב התם מה עתי"יודעי
 עמון לפני דינה שנתקרב ולזחה פעלוהש"י
 לנ"נ ששלחו דישראל בנשא שיבביומואב

 לו נשלחו ביהמתן לדמקריב עצהוהישיאחהו

 ית"ש "הבורא שחלילה בביתו. האיש חסןכי
 הוקמה את ר4ע בעיניהם הנה אותםעזב

 לזרע שריד אנן הש"י עשה אהצרהגדולה
הרעוצו

נזדודאיםנקראת

 למה דקקה חנו' כרשצא אליו והקרבמיד
 מינה לן נפקא ומאי שמותם.הזכיר

 שבעת את ושמין דהרתי להורהו לדשדשע"כ
 שע"י כדי כחפן. ואמותיהם אשדהסריסים
 בזמן ישראל זכות המלאכים יזכירושטותיהם
 מהרשוי ההריבו הרשע ואותוהמקדש

 ן זרעולהברית

 לשון אליו והקרב וכר 4ה פסוק בדנהרש"י
 המשוהו והקרב דכתיב קרבןהקרבת

 1 נולוהקרב

 להיף עזטד לפורעניות פתע כדוהרש"י
 שמפכן לפרש הכל לכדכדהתלוי
 אך ופרעניות דין לעננית שמוכןלפורעניו'

 הויסת לישמעל טובה הש בשעת דבכאןהח4
 ע"כ ישראל לרעת בשם מכנסו הי' לאושתי
 לטובת עצמו לפורעניף  שמלע דממתךטכנהו

 :ישראל
 ויאמר מדקאמר וכו' שהדיוט טגחע רויאמר

 שתה ומהשרים "המלך "לפניממול
 ?שיותר

 הול לא תצ' הראשחצת איגרות אלמלאא"ר
 היתו ממוכן כדבר המלך ויעש רקלומ'
 ששלח מה להשמיענו ל"ל ושתי אתשהרג
 איש כל להיות כתב לשון ובאיזהספרים
 וכדאמר הגס מתנקף רזה להשמיענו  ע"כוכו'

 ן בפסיחות משג'ל ועיירבא

 מוכתר מרדכי ארינ וכו' יהודי לי'קרי
 ביאור שאין מלבד הנה הי'.בנימוסו

 נצמרו ביותר אבל ברש"י( )עייןלדברים
 להזכיר צריך למה וכו' "מוכתר"מרדכי
 שמלחמת לפמש"ל אבל מדבר. ממן הרישמו
 על בגי' מבני בבת להיות מוכרחתעמלק
 "מרדכי והנה רחל של בני' מבני ובפועללאה
 הבחישת ב' בו שהי' ולאה רחלבגי'

 הנס תוקף הכתוב סיפר במריכותועמש"ל
 דהיה כזה איש העולם אל שלחשהש"י
 ניסים והתחלת הניגלים ניסים סיום זמןתגיע

 נגלה כמנצול ממוצע הי' ה4ת והנסנסתרים
 עמלק מזרע זדון נצר לשטן ועמדונסתר
 )עלטא לאה מבחי' נגדו ללחום הצורךואמן



דוממים נקראתמגילהריחנח

 דאךתגליטס 30למ(2 לחל המבחי'דאיתבסיא(
 נשמה הדור באצתו שלח סיבות המסבבהנה
 ממוצע הי' הנם כי הבהיפית ב' בוללתאצש2
 שנלך קט לפי השתבונן בין ונסתרנגלה

 : רעים תמיםמפלשת

 וכו' כעזגרות משפחדת משפחות אמרוורכנן
 וכו' גרים אנא אימות יהודאמעופשת

 במולד כמו כח בו הי' הגורם הי' דה"אוכיון
 : לח; טל בני' כחששבטו

 גיסא לאידך אמרו ישראל כנסת אמדרבא
 לתרץ שבא רק קומטתו פליג לארבא

 איון הל"ל לרבנן בין לריב"ל בין דקשהמה

 מבנימין. תולדתו עיקר דעכ"פ בדיאטימיני
 דהיה גיסא לאידך אמרה דכנ"י מתרץמשיה

 מדבר בכאן והנה ובנימין יהודי עלמתרעמים
 ע"ב מיהודה הבא דור על אתרעמובמרדכי

 : יהודי אישהקדים

 שכל בע"ז שכפר ע"ש יועדי לי' קריואמאי
 בעי טעמא יהודי פ"ק בע"זהכופר

 דלכאורה יהודי נקרא בע"ז הכופר כלמ"ט
 יתודא. שבט ע"ש יהודי שם עיקראדרבה
 נ"נ ע"י השבטים  עותרת גלוון אחרדגלו
 מי כל ע"כ בע"ז לכפור יהודי שדרךומפני
 יהודי ע"ש לכמתו באפשר בע"אשכופר
 אבל הידידים. כמעשה שעושה לוארבכימי
 על בוודאי בחס"ו בפרט יהודי שםעיקר
 דיו עלא שבשמר הגם יהודא מגלותואץיו
 )עיק מ"ר להד שהטו כמו יהודאמזרע
 עגלות ועיול מ"ש עפ"י דה"א והנראהבתוס'(
 על ושרפם. יהודא עמד פרעה שלחאשר
 הוא למוד ואמרז"ל עליהם. חקוק ע"זשהיו
  ע"כ בדבריהם יעיי*ש ע"ז לבטל שבטאותו
 לפי"ז הצה "יהודי. נ"ק בע"ז שנופר מיכי
 מבני יהודא שבט כח 2ז הי' בע"ז שכפרעל

 : אהד למקום הולך והכל לאה. שלבניה

 מייתי כ"ז וכו' פתה הוה כי פזי בןר"ש
 בע"ז שכופר מי שמכללר4ה'
 י יהודינ"ק

 גלה ג"כ ירמיה הנה  מעצמו שגלהא"ר
 גלה תה לערב. דמ41י וציוהומעצמו

 השרי עשאו כי לשוב הער'י צוהו ולאמעצמו
 דבלי לך ידוקדק תמה ישראל לתרועתהבנה
 שציוה דירמיהו מעטנה לפרוט שהאריךרשיי

 : לחזורדמ41י
 הצדיקים נום על הדסה טא2ה נ"קולמה

 היתה שהיא אמר הגה דפוסיםשנ*ק
  שהיתה כפשוטו לא ולמה הצדיקים עקשנ"ק

 י תתכונן והנה הדסים נ"ק  ומצדיקיםצדקת
 הצדיקי' בין וכו' ההדסים בין בד"תברש"י

 קרא כהרתעי ובהרכינה לבבל"שגלו
 למה א' בירור צריכים ז"ל דבריועכ"ל
 *הצדיקים סתם אמר ולא לבבל  "שילואמר

 לא קרא מישתעי ובגובינה סיימו ב'"שבבל
  דקשה לדעתי הוא אך זה, פי' למהידענא
 שהית' "הדסה שנקרנה סתם אמר לא למהכנ"ל
 פירש"י לזה הדסים נ"ק שהצדיקיםצדקת
 בטעם להתבוע יש דהנה כן לנמרשע"א
 בטעם. בו נאמר הדסים. הצדיקים נ"קלמה
 ולא החמה בימית לא מתיבש אינו הדסמה

 עומדים הצדיקים כך הגשמיםבימות
 יצדק לזה והנה ובגלותם. בשלוותםבצדקתם
 ועמדו לבבל מא"י שגלו להצדיקיםדוקא

 רש"י וז"ש הדסים בשם לקרותםבצדקתם
 )דייקא( "שגלו הצדיקים בין במצולה4מ1ר
 בא"י לידתה היתה לא אסתר אבללבבל
 אותה מכנים רק "הדסה. בשם לכמתהאין

 יש אעפי"כ אגל הצדיקים שם על*יסה
 אך אתרים צדיקים ע"ש יכנוה למהלכתבתן

 הצדיקים בין עומדת השכינה להיותוצא
 והנה הדסה. נ"ק היא גם הנהההדסים
 ניצוז כה הי' למלכות ושבנת ודהיתהתסתר
 כענין הקדרנה השכינה שמים.ממלכחז
 מלמד ואמרז"ל "מלכות אסתר ותלבשומכתוב

 "מלכות. השכינה היית רוה*ק.שלבשתה
 שפיר ע"כ קרא משתעי ובשכינה רה"ייז"ש
 נ"ל "הדסה הצדיקים שם על לאסתרמכנים

 שהכינה דעים תמים מפלאות בזהומשמיענו
 ע"ש "הדסה ש5ה נ*ק שע"כ למלוכההש"י

 שתהיע כדי הדסים בין שהיאהשכינה

 . צרתם בעת לישראללישועה
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 מסתרת שהיתה  מאסתר ממי נ"ק~מה
 הנה אג' מגדת אסתר אין שטודברי'

  משמע "אסתר היא הדסהמדקאמר
 ע"ש "אסתר ג"כ אותה קורין היושמקטטתה
 תצמח ומזה דברי' מסתרת להיותוכעתידה
 תמים מפלשית תהאה הגה לישראלישועה
 ישראל ישועות המזמין ישועתינו צורדעים

 : לצרהקודם
 שום על אנתה קורין "העלם תאומותשחיו

 "הנתלום החיבצת בזה אמר"אסתהי
 הלבנה עבש צתה קורין ישוכל היושאילו
 אלא שהר. "ירח 'לבנה אותה קרניזהיו

 שתה השרין מגומגמים לשונותיהםאוה"ע
 ישראל ביתה קורין היו בזה גם הנהאסתהר
 שתצליח העתיד ע"ש "אסתרמקטנותה

 : כנודע הירח שהום "מלכות'למלוכה

 אצמרו וכו' ארהיב לא "אסתר אמרראב"ע
 ההש אך מטתר "אפתרתיבת

 קורין והיו העיקרי שמה "דאסתרלהורסת
 רוח בזה גם ביטנית שהיתה על הדסהצותה
 עוזיא ע"ש "הדסה לקרותה בם דבריי

 ניגלים הביסים בין אמצעית היינובינאית
 נגלה אמצעי נס ידה על ויהיה הנסתריםובין

 :ונסתר
 אסתר( שמה עיקר )כנ"ל אסתר אמיריב"ק

 ירהיב שהוא )בהדסה היתהירקרוקות
 דייק קא קרא עליה משזך חסד שלוחוט
 אדום ומראה חסד ההש "לבן מראהדהנה

 ממוצע ונא רחמים הוא "ירק ומיאה דיןהטי
 להיותם ירקרוקות תבתר הנה ודין חסדבין

 מגולים חסדים מצד נגלה נס כיממוצעת
 והחסדים אלקים הדין כיסוי מצד נסתרונס

 היתה ע"כ ונסתר נגלה ואסתרמכוסים
 "אדום ממראה בא ק"ן והנה"ירקרוקות

 אבנים וכל לחן מסוגלים ג"כ הזהב ע"כזין
 הכתוב והנד לדן לתכשיטים השוביםאדומות
 ותשא אמר ולא לפניו וחסד חן ותשאאומר
 *וחסד חן ותשא ואמר לפניו *חזן"חסד
 )בסוד חשד של חוט חסד אל "הו לצרףכדי

 ב' בין ממוצעת שהיתה הגם להורותחסדו(

 ות כי חסדו עלית 'גבר חסד ובתה *חלבה"
 להורות כושט ארוך תלוי אות 'הוהוראת
 הדסה לה קוראין היו זה ועל חסד שלחוט
 את להושיע מוכנת שהיתה ירקותהע"ש

 : הדבר הבן *ובחסד כחןישראל

 ארפא ז"ל ואמה אפי' ובמות (1"א לה ומזכי
 בועז דהנה י"ל פירוטו לפי וכו'עיברתה

 רז"ל קבלו רות את פוטרי עד שנה ת'הי
 אריכות עיקר  שכל טדע מזה למחרתופשטן
 זרע כובה הפרידה שיוציא עד חייונמי

 הש"י שיצה לולי רות וגם מוות.מלוכה
 בני לה להרשית הטובים כמעשיה להלגמול
 מלכות. כסא על יושבים חולמה דודבני'
 לא כי ותרטן לעולצה. הולכת היתה היאגם

 ותקח עובד. לידת אתר בכתוב פשתןהוזכר
 % ותהי בחיקה ותשיתשע הילד אתנעמי

 לאצור שם השכיסת לו ותקרחנהלשמנת
 המלחשה זרע שלד בהיות כי לנעמי. בןילד
 בי השם. אב אישי להתייחסכן א"צכמעט
 כבן הנגול מעולם להיות המלךמנסיוב
 מלך. עליך תשים שום העם מן שנבדלהמלך
 האב ובהיות העם. סבל למעלה המלךשנהיה
 והגה מהם למטה תשא סיבתו הם הגה"ואם.
 מסוגל הזרע פצש? להראות השסי חפץבהיות
 ההוא הזרע שיתראה מעת הנהלמלוכה.
 המלך הוצ סחה להודחצ *תטרם "החבנדחים
 זה ותראה אלקים. יי אלא גביו עלשאיו

 חבי ישי אבי עובד הול היעשוןבהתגלות
 שלא הגם וכשוטתך אביו מת אמו עברתודוד
 נעמי עשו רצה חיותה יי חפץ כי אסומתה

 מידי' הילד את ויקהו בהבמה.והשכיטת
 בודים שתשאר כדי אחרי' שתו יחסוולא
 בלידת השקי עשה הזה והמופת האותהנה

 ולרצועת לנם הש"י הבינה אהצראסתר
 עיברתה הנה למלוכה מסוגל' והיתהישראל
 הראה מזה אמא מתה וכמשלוה אביהמת

 בראה וט41י ביושרתך. לשית שהיתהבמוכת
 : וסרגני ושכן ולמלהטת*ס

 שנהעברה בהרעד, למגביתו ושאריך ז"לרש"י
 חב לה הי' שלא נמצא אב" מתוצצת
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 וכמיילדתה לתאב להקרות שטרחמשעה
 והוא עכ"ל. אם לקרו? נרצפו ולא מתהאמה

 לבאר בא אך יתורים. דברים הכללכאורה
 אם הלא אפי' מת "עיברתה אמרולטה

 ואם אב לה אין ג"כ כשילדתה מתושניהם
 ואילך פעיביר תיקי ואם אחד. יוםאפילו
 לזה אם קרוי' "האם גם א"כ אב האבנק'
 ששרעה פעולת על קרויי' אב דשםפי'

 וזמנה עולה קרקע האם משא"כ האב.שעושה
 כי לעובר גם יקרא אב ע"ב כלוםעושת
 תיכף ע"כ עליו  שמוטל מה פעולתו כלעשה
 שהזריע דדויינו אב להיקרא שר14ימופעה
 איש וחם אב. שיתקרי פנאי הי' ך~1מת

 העושת שהיא הלידה פעולת על רקנקראת
 הלידה אחר רק אם נק' אינה ע"כ האב.ולא
 להמבינים דנא מלתא ויציבא הדבר.הבן

 אבה מלשון נגזר אב לה"ק השכלתבחכמה
 ערצון תוא פירושו הנה האבה לאסיחון

 א"כ וכיוצעו סיחון רצה לא היהד"מוחרבה
 מרצע הו14 "האב פעולת התאבתלפי"ז

 'במח "לדעת אלא קישוי שאיןהמחשבה
 בעשות א*כ מהמ"ח באן רתרעי' טיפהע"כ

 "אב* תיכף נ*ק האב חילדת ההש זוהפעולה
 בג1ו1כלו' הדבר יצדק וכן המחשבהשנגמר
 נ*ק ראוית למושכל הכמא' החכמההעליוט'

 נקודה ביו"ד נרמז' ע"כ ברצון רוצהאב
 הוא רק ורוחב אורך התפשטר בליפשוטיו'
 האים שרוצה מה כל כי הראשונ'הבתיב'
 שההן יו"ד מקודם יכאיב בוצעיה דצהלכתוב
 הדבר הבן הציודים כל אח"כ המקבלתנקודה
 יכול הדבר ששירושו אם שורשו"אם"
 רבות עוד אם תלוי ספק כך או כךלהיות
 14 בשצים רבות שיהי' הדבר שיכולבשנים
  שיכול וכו' יקדיש היובל אחר עאםמועטות
 קודם או היובל אחר שיקדיש שיארעהדבר
 כח" זה השה כלל יקדיש לח אוהטבל
 בעקודה המחשבה מתפשטת שנימושכל

 יהי' כך אם ולרוחב לאמרך בציורהראשונה
 לירך מתפשטת ה' 1ת בחיי והטו כךאו

 בצאן כי הראשונה ושקודה ובתוכהארוחב

 שני במושכל ציור נאן אין ראשוןמסתכל
 חי כל באם והגה בחירק אם פירש הואזה

 הציור בה ינשלם המשפיע ממוחהמקבל'
 משא"כ הציור נשלם כבר כי בצירי אםנ"ק

 בספק הדבר כי אם נ*ק הציור השלכנוקודרן
 אם כי סוד בזה ותתבוע הדבר 7145הבן

 מרש אתבוע מת"ד. דבר מבין תקראלבינה
 והתבוע בין עולמים צור יי בי"ה כיהכתוב
 דברי )וטרדי הקדוש לשוניט סגרתותבין
 כמזד אמר אשר את אזכור זכורביה

 זצקוייל יעי"צ מו"צ הקדחם הרסאדמו"ר
 יזכר היעו יי אל "אבותיו עון יזכרבפסוק
 לעשות "אבה אשר עונות היהודיםלצורר

 תמת אל *אמו וחטאת השלימה( ולאבמחשבה
 )אם בתורת בספק בידו שהי' עונות)ויינו
 דברים השומע פצה תמח( אל ג"ז ספקשההן
 ח"ו בעיניו יוחשב קדוש מפה יוצאיםכאלה

 הנעל דברינו עפ"י המשכיל אצל רוחכדברי
 "אב פירוש עיקר הות זה כי אדרבאיבין
 מושאלים המה "חשם "אב ואדרבא"ואם

 אלא "לבת א"ת הדבר. הבן ואם"מאבהי
 מפרשים חכמים דברי המחבבי'לבי"ח
 היעו תקרא "אל באומרם תמידדבריהם
 יובן כזה שתקרא לא אם כזה לקרסו לךא"א
 מובן אינו הפירוזן זה בלא )כי הכתובלך

 כאן תקרי אל התנא יאמר האיךדבריהם

 מרדכי לקחה בכאן חתנה כך( כתיב הכתובוהרי
 "בת הרי *לבת ליקח אחשר החיך *לבתלו

 ותהי אפי' כתרע שטלדה תולדה ע"ינעשית
 חכמים דברי ושמע הסכת אבל לבת.לו

 והמקבל "בונה נק' בתים הבונההאומן
 רשה בלה"ק "כירו נ*ק פעןלתו וסיבואומנותו
 בעת רק "בובה נ"ק אין הארמןאעפי"כ
 בזמך אבל הגית עם חיבור לי שישבניותו
 לבנויך כח לו שיש רק במלאכתו עוסקקרעינו
 והכית )בתרגום( לצואי רק *בונה נק'אים

 שהעצים בעת משא"כ "בית נ*קבהבנותו
 לקבל המוכן כשמתחבר רק "פה? נ*קלא עדיי הבניי לקבל מוכנים והקרקעחובבנים

 ועתה *בית נ*ק הציור ומקבל ה14מןעם
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 לבמת מוכן "בן נקרא לאדם השלד זכרתבין
 הה עמו בהתחבר יק *בתה נ*קואינו

 אלא מיקרי לא לאביו אבל הציורמקבלת
 נ*ק לאדם ומולדת נקבה לבנות, גצכן*בן
 *בית היען"בת

 נחסרי
 נ*ק לא כי היו"ד

 היףד סוד הבונה  עמה בהתחבר רק*בית
 כחכמה הח"ן סוד )ותבין הדבר מאודונבן
 *לבת לו ותהי תתבונן ומעתה בבינה(וחכם

 חיש "לבית היתה עמו היים *לוובצירוף
 האיך )כי "לבת לקרוא לך א"א תיקריאל

 אם אבל לבת( דימעה את האדם שלקחיצדק
 בת שהיתה היינו הדבר תתבונן לביתתקרא

 לפית ותתבונן .לבית והיהה לוונצטרפה
 ואמה אביה במות תיכף אשר הכתובכהצמיענו
 לו להיות אותה וקבל מרדכי לקחהכשנולדה
 קטנה ילדה אדם שיקח זר דבר הוא איצרלאווה

 מעזוזת לו ראוי' 12היא ביודעו אבל לאהצה.לו תהי כשתגדל זו בכודנת לגדלהכהצנולדה
 לישראל תשועה ישתוה שניהם ידי ושעלנ"ב

 : רעים תמים מפלשת והתבונןבין

 שבע סדכתיב שבת ימי בהן מתהשהיתה
 משמע וכו' לה לתת הראיו'הנערו'

 משמיענו למה וגם נערות. ז' ראוי דוקאלה
 שהש"י משמיענו ע"כ נערות שבעשהי'
  שתזכור כדי נערות שבע לה שיתנוסיבב
 ויש הגוים בבית )שהיתה השבת יוםאת
 שתזכור הכוונה לי אצמר ולבי שתשכח(חש"צ
 גם שבת השביעי יום תזכור שבע מספדע"י
 הגס תוקף בזה ומשמיעת השבוע. ימותכל
 שבת ישראל שמרו אלמלא אמרז"לדהינה

 לשלוט יכולה ולשון שמה כל איןראשונה
 מן יצאו השביעי ביום וירי לכתיבבהם
 סדרה )באותה לי' וסמוך וכף ללקוםהעם
 וכו' עמלק ויבא שבת( תוספת בס'ועיין

 לגמע אל ערבה לא עמלק בא לאהמלמלא
 וכמשאדז"ל בישראל ללחום לגשת אומהשום
 בפני אותה היקר וכו' רותחת לאמבטימשל
 זכירת גורם שצת זכירת היום גם א"כאחרים
 קודם שבת חכמז"ל תיקנו )ע"כ עמלקמהנשה
 אמרו בפר"א ואמרו עמלק( לזכירתפורים

 יום את אצר 1מר א' כתוב למשהישדיף
 אשר את זכור כימר א' וכתוב לקדשוהשבת
 זה שניהם יתקצצו האיך עמלק לךעשה
 של כוס דומה אינו אפל זכור וזהזכור

 כוס תה כוס זה חומץ של לכוסקונדיטין
 וזה השבת יום את ולקדש לשמור זכורזה

 זרעו ולהכרית ולאבד להשמיד לשמורזכור
 ביאו' צריך הזה המדרש הנה ע"כ עמלקשל
 זה מה נעורר אבל להתפשט אכ"מרחב

 אבל שניהם יתקיימו האיך לישראלדהוקשה
 מקדשכם יי' אני כי *לדעת בשמרבהצבת
 שהזכירה  היצבת יום את לזכור נצטוינוא"כ
 -הדעת תתרבה הזכירה ועפי בדעתהיא

 כמכש. דסט*א מהדעת הוא "ועמלקדקדושה
 כלל לזכור שלא להצטוחה מהראוי לפי"זהא"כ
 לספרא 'בדעת קיום ]יהי'[ שלא כדי עמלקאת
  עכ"פ אכ"מ וכו' דומה אינו מוהר שתירץוזה
 השבת יום דזבירת אדרבא להחצינןתוכל

 'עמלק ומתבטל וקדושה "הדעתמתרבה
 מהששית המגיד שו*מצא חה דסט*א."הדעת
 את לבטל המוכנת לאסתר סיבבאחרית
 )ז( בגי' *אגג 'האצגי הבע שמלקקליפת
 דוקא לה בנותנה השבת יום אתשתזכור

 ותהנה תם. הצור מפלצות הבן 'הנערותז'
 מאבל שןסשכילה רב אמר וגו' נערותיהחשן
 מאכלות משאכילה חמר לא הנההתודי
 דהאכילה נושמע ידצדי נשכל רקכשיריע

 עכו"ם בישולי לאפוקי אוכל שירידימה
 וישנה מדקאמר זה ודקדק אוכל אינויהודי
 כך שהיה דהמעשה יהיה לו נערותיהואת
 טחם בבגדים שינה נערותיה את שגםהיה

 זה השמיענו ולמה מזה לן נפקא מאיוכיוצא
 בכל הנס לסיפור ברוה*ק הבשמרתבמגילה
 הנערות את רשינה דמשמיענו ע"כ ועניןענין
 נערות לה שנתן היעו הגערות משאדשלה

 תכשל ולא בישולה את שיבשלוישראלית
 לפי"ז קשה לכדררה )ך71נא עבויםבבישולי

 שצל עמצע חשו מולדתה מגדת אסתר איןהא
 לדשות יש הגידה שלא כיון קושית זהאיז

 ראוי ישראל ומאבל ישראלית היאדלמא



מגילהריחסב

 אחר מעם היתה אם אפילו ע"כ האושתלבל
 באם מי מאבל משא"ב תערי מאכלתאבל
 הסברא נתן והש"י תאכל לא יהודיתהיא
 יהודית נערותיה ואת וישמה בלבוהזאת

 בג"ש אק שדרש וי"ל בכשרות( להשיבשלו
 התם וכתיב *לטוב בע' וישנה *הכאכתיב
 מה "הטובה הארץ על וכר ושבעתהשכלת
 הבא אף יהורי מאגל התם האמורה*הריבה
 החכמים ררך בי תתמה )השל יהירימאכל
 הבנפלג ונס בזה משמיעת מרוחצותיהם(בכל
 משורש הי' שהמן ז"ל מרן בכתבינאמר
 ועי*ז איסור מאכל לאבול לויה שפיתהנחש
 יעץ הוא וע"כ זוו,מא בה להטיל כח בוהי'

 מסעורת איסור מאבל לאכולליוךרי'
 להטיל באחשורוש כח יהי' ועי"זאחשרורוש

 בכשפיו( ב"ז המן ידע )בי בניסתרזוו~מא
 גרם ועי*ז ליהנו' רצה לאומרדכי

 רק באסתר זתשמא הטיל לאשאחשורח2
 אם מנמם"כ לפי"ז והנה וכו' שידההשביעה
 להטיל כח בו הי' ח"ו שכלת אסתרהיהה
 לא בה זוהכשפ מטיל ח"ו הי' ואםעהמא
 ותבין מרן בדברי עיישש לנס רשיההיתה
 שסיבב דעים תמים מפלאות תראהוהנה

 1 יהודי משגל אחשררוששהאכילה

 דרש לשזירי קרלי שכשכילה אמרושמואל
 התם המזיב *ל15וב הכא כתיבג"ש

 ודרשה "טוב כל מלאים ובתים א"יבכיבוש
 בניחת בשעת שהותרו דחזירי קריי חז"לבו

 לא היא 4הוס' לדעת והנה לארץישרא"
 להאכילה להנערות נתן אחשורוו2 רקאכלה
 מלאים בתים לה שיתן בזה לה רמזוהש"י
 אההפורו,צ המלך נתן הההן ביום טובכל

 וצדיק רשע יבין המן בית את המלבהלאסתר
 מלאים בתים בארץ בביאת שהיה במוילבש
 אכלה רשיי ולדעת הבנענים שהכינו טובכל

 צריך אכל הלשון( מששט )וכ"מלאונסה
 אנן צדיקים של בהמתן אפילו האלהתבונן
 הגס אחר דרגה ההא אך וכו' מביאהקבתן
 לאסתר המן בית את אחשורוש המלךנתן

 ולכאורה וזמן בית על מרדכי את אסתרותשם

דרדאיםנקראת
 נצטווה הנה בי מזה ליהטת להם הי'לא

 מגמל שה ועד משור והמתה זקניהםשאול
 שהתאיר שאול נענש זה וע"ר חמורוער

 לאבר לזה לותור להם והיה בשללהבוצעה
 לאבד המצוה זאת אך עמלק לבית זכרבל
 בחרי לך אלקיך י" בהניח רוקא ותאזכרו
 מותר אויביה בארצית בהיותינו לאאבל

 מהשלל לקיבוע מצוה אדרבא השלללהשאיר
 הותר ילקהו וצדיק רשע יבין הרשעשל
 מהשלל ליהטת אין בגלותם שגם לומרצודק
 בביזה ידם את שלחו לא המרינות בבלע"כ
 עמלק מזרע הי' הרש אשר ההרוגים כלבי

 הוצאת היתה המן בבית אבל המתרגםכמ"ש
 המן בית תשאר שאדרבה ברוה"קשעה
 האריזתן במ"ש )וכשתתבונן הצריקי'ביר

 להחיות בפונטש לבסומי אדם חייבבכוונת
 טמאה במהפכה השקוע הקרורו הניצוץאת
 המופלגת להירחץ הנה ג"ז( להביןתוכל
 לאבול המוצרכה השקי שמרה לאהלזו

 ולא לישראל האסורים רחזירי קרלילאונסה
 לה אהגר להורות האויב בשלל רקדפתרו
 לאחרים אסור שהחש גם האויב שללהיתה
 טוב* כל מלאים מבתים מקובלת הג"שע"ב

 : הדברהבן

 וכה המלצר ויהי וכה*א זרעונים אמרור"י
 וכתיב שלטוב הכא כתיב ג"שנלמד

 כוונת היא וחשת "טוב מראיהם נראההתם
 הזרעונים הנה תוקרק באשר ז"לרשפי
 והנה בשרביטין. נסתר הנאכלהמנוכל

 ושגבל עם נאכלין לחים בהמתםהשרביטין
 השהביטין אזי יזקינו כי משא"בהטמון
 תם האוכל מן אותם ויסירו לגמאינזרקין
 הנסתר להנס הש"י לה רמז הזרעוניםושכלין
 זכרון זה בהעורו ירה על שיעשההממוצע
 ית"ש השגחתו מלובדי בטבע גם בילרורות
 עדיין הנה נסתר נם שהטו גם בעת הנהכי

 נסתרים ניסים צמיחת ראשית לחברבר
 בל לעין עדיין ניכר נגלים לניסיםוקרוב
 בטבעיות גם ומשגחת שולטת יי ידבי

 מהנבואה רחוקים כשיהיו זמן לאתרמשאסב



סגדרדאים נקראתמגילהריח

 התו הטבע יד כי יפתרו ניגליםשיסים
 יי' בהלצת להתבונן יוכלו ולאהעיצה
 פש הקליפה ומסיר בשכל להגאזבונןזולת
 הצודך מן ע'כ להשכל קהי' אזהאוכל

 אסתר ששלחה וזה לדהרות הגםלקביעות
 : תבין קט במעט בהתבונןיצל קצרתי כי הבן לדירות כתבונילחכמים

 השעדן השער את שבאייר אותו סכיןולכוה
 אסתר צתו דכתה הצה הבשדאת
 יהי' שע"י לה ומז השער את משידלהיהזו
 ועמלק עשוו זרע הדש "השער ונופלטשר
 ומצהיב מצהיל ומעדן. הבשד. אתומעדן
 השם קדש "בהיר ישראל בו נדמזי'*בשר
 לברוך בשר מנין חיצם שימי האבחןבני

 אייד טכט1 "בטד וכן אביגד בגי'מרדכי
 והנה לישראל רמז הידוע "הבשד ע"בהמן(
 ומצהיל ומעדנ "הבשר את המעדן לסוךנתנו
 והעיר ידה על אורד, היתה לטרודיםרמז

 : "צהלהושעץ

 משמש הי' שלא וכו' רשע ביתו שלמגנווע
 לנו צורך מה אעפי"כ ביוםמיטתו

 איזה בזה ונלמדנו לולי שבחו לספדבמגילה
 שאעתד והאריזעל הזהר דברי ולפי לנסשבח

 עמו משמשת והיתה אחת שידההשביעה
 שתביל כדי זאת פעל שהש"י לנס צודךהש

 השדים החיצונים שליטת זמן שבלילהאסתר
 : ביום משא"כ להשביעותוכל

 אהד שכל מלמד אצא חן נשאת אסתרותהי
 דאיך קשה כאומתו לו נדמתההשחד

 אומדו לרשמו הפסוק סוף ויקושריוצדק
 דבר ביקשה לא וכו' בת אסתד תורובהגיע
 אסתד ותהי וכו' הגי יאמר אשד אתכ"א
 נשנשת הגי לאמירת יקושר איך חןנשאת
 רבד איזה ביקשו הנשים כל דהנה אסתדחן

 חשוב ובגד תכשיט איזה לה ליתןהישו
 מדינהה מנהג כפי בקשה אחת כלומסתמא

 מבהג כפי ישתנו ותכשיטים המלבושיםכי
 ידעו ולא ביקשה לא ואסתר והאומה. נההמד'
 אמד והגי לה יתנו בגד ואיזה תכשיטאיזה

 ורמוי אמר לחה וצי ידע והאנך לה יתנומה
 שכל טלמד רואיה כל בעיני חן נשפיו14סתד
 כהיום שמע הגי והפז כאוחזו לו נדמהאחד
 ליתן הוא אמר מאומתו שאסתר א"1מאיזה
 שהיה אחר מפי שמע ולאש"ף כאח תכשיטלה

 אחר תכשיט לה שיתט הגי צח; אזימאימתו
 בכדי ולפלא לנם להיחן הדבר הצורךובש

 דוקא היא ראיי' כי איה4ודווצשיסכים
 הריגת סיבת דהיה חשתי תחתולהשליבה

 אומדת זאת היתמהן מויכוח הי'ושתי
 אמר והוא מדיות אמרת תצת גאיתפרסמת
 היו והשדים ביותר ונתן כשדית לו יששהוא
 עלי' מליץ הי' לא ע"כ אצה4דים אתשונאים
 נושאת אסתר אהמר בראתנו אצח1ורושוהגה
 היא חות הנה כאומרן לו נידמית אחד ח4כלחן

 עלי' יהי' שלא ושתי חשש להמליכההראווה
 או ממנה נאות פרסיות לומד קיטרוגטים
 כאומתו. נידמית שלכ"א כסן וכיוצאמדיות
 כווט השמים מן הגוף מן טעה שהגוףישה

 טעם לטעום ביקש וכן כפרשאילחבבה
 בה אהבתו נתקשר כ"כ התנה וכףבתולה
 עד פלאים דברים בה בריצתוובפרט
 כיהבו את ולהרג רצונה למלאותשהוכרה
 אהגר הוא ונהפוך הספדים את ולשביבהגדול

 1וכו'

 כי הרבד יתוודע עי"כ בהחטבו  משתיראעבד
 (צ ננעת פדסימז ידברו שובבמשתה

 הוא מי משל לומר תתקצנה ועי*זמדעת
 הניח לא ובודאי כרבא דלי לי' שי'ולא
 תבקש פן וחשש בשוה וצפדינות לכלהמס
 ועי.ז מדינה לאיורן יתירה הנחהלהניח
 ולח דורונר בשלחו וט היא מי טשליתוודע
 אומרת היהא אומה כל אורחא כיהועיל
 חלה כל הנה גילתה לא אש אסתרמשלת
 אלה כל שאחר בנס ג"כ הי'הענינים
 הדבר נתגלה ולת גילומה לא היאהענינים
 למצועה סיבה היה וזה אדם בן שוםעיי

 ליגע מאד משיתוקק אהשורוש שאי'מחמת
 כדבר אעשה ומחר אמרה הזמןוכשהגיע
 ! וקצונה לה קנחה תשוקתו מגחרל הצההמלך



דודאים נקראתמגילהריחסד

 דיוק ממרדכי עצה שקל חל וגו'ובהקבץ
 בתולות שקיבץ משמיענו למהזוז

 בשער יושב ומשדכי לוה שייכות ומאישנית
 בעצת הי' שנית דהקיבוץ להורות הוא אךהמלך
 בעיניו תישר דילמא  זה ישה ומרדכימרדכי
 תרפיה אסתר את ויפטיר אחרת בתיהאיזה
 שיהי' הדבר יצא מיה כי לו עלתהלא

 , יי לנגד עצה טמן ידה על ישראלישועת
 אסתר ממנה ויצאה זכה בדיה רש"יע"ב

 מגילה של ]שני[בתרגום
 לשאול. עשירי ועושהו מרדכימייחס
 בשמות רק מייחסו איש רושעןבתרגום
 "גרא. "מן שהסיף רק בפסוק.המבוארין
 קיש. בן "גרא *בן  שמעי בן יאיר בןמרדכי
 )וכדצ"ל דוד את שקילל כנשמעי דיצא ס*לכי

 הטו דוד לי עשה מה ר% לעיללהבא
 ממט שיצא לשמעי הרגו שלאמיהודה
 *בן "שמעי נצמר בשמעי והנה וכף(מרדכי
 להסתרגם סבל לקיש. בן  שמעי תטל'4רא

 הבצרים האבות תיתן רק מביא אישדהכתוב
 יאיר בן מרדכי. מעשי על שמותםהוראת

 וכף אל ששמע "גומעי בן רכו" "שהאירבן
 אבל בגמ' וכמבואר וכו' שהקיש בן קישבן

 שמעילעולם
 הי' "4הא וזעה "גרא בן הין

 אחיו הי' אגרא א"כ עמיל אבי הוא קישבן
 וצ"ל מערסל מרדכי יצא לא א"כ שאצל.של
 ה" דורות דהרבה השה המתרגם לדעתגם

 לנו הצורך רק הניא נלא קיש עד*מרא
  שמען דהויו לירהז "גרא "בןדדיעו

% 
 מכנה ע"כ מיהודה הבא דוד שהצילו*גרא

 דצ"ל זה לדעת לי וניחא יוצדי אישלמרדכי
 דוקא ל9 ג"כ שמעי בן יאיר בן כשדכידגם

 של בצ בן הי' דמרדבי לואר אפשרדהאיך
 מלבות בתהילת נהרג שמעי הרישמעי
 בילה ודינית למלכותו. שנים גן אחרשלמה
 ושבעים שנים. ת"י הבית ועמד יןנבשנת
 אחר יאיר שאלד יוו' לו א"כ גלוים שלשנה

 קרוב לדיבוב אתה צריך הרי שמעיפטירת
 יאיר ואביו מרדכי לימי  שנהלתיק

 כדדך מולח הדבר תצק הי' כברובדווותיה'

 והפסוק ביניהם הי' דורות דהרבה ניחאדוקא לזי כשמעי גן "יתיר בן טימר אם אבלנס(
 "מרדכי לתפילת הכגומזים רק הבושלא

 והא להביאם. מקפיד חינו ג"כוהמתרגם
 מכגהו למה לפר,% בכדי "גרא *בןלהביא
 כשתסו שני התרגום בעל אבל יועדי.אתן
 שמעי בר יאיר בר *מרדכי לשחילעשירי
 בר מיכה בר אילה בר בענה בר שמידעבר

 דבריו וכו" עלעל בר יהוחנן ברמפיגורת
 היקרס כי תביא הוא דהנה א' להלוםקשים
 הקושיא קשה ש"כ שהשמיט. לומר.טנ"א
 קרוב ומרדכי יאיר לשנות יגיע הריהנ"ל
 הגה מ' נס( בדרך שהי' )וצלל שנהלח"ק
 שמעי צווח דעצעב "שמידע בן "שמעימייחס
 וצ"ל טעות ונפל בדבריו שהמר וצ"ל גראבן

 מרדכי ט(י' ולפיסו שמידע. בן 4רא בןשמעי
 להחגצנן "צ ג כפירש"י לא לשאנל ה"5אדור
 בענה בר שמידע בר "שמעי מייחסודהרה
 יימנתן בר מפיבושת בר מיכה בר אילהבר

 דוד בריחת הנה בעיני נשגבהפליאה
 בשנת הי' שמעי שקיללו בעתמאבשלום
 והנה מלדי ישראל ששאלו מעתהארבעים
 על אה*כ מלך ודוד שמם  שתי מלךשאיל
 מלך ואב"כ הזהוים חצשה שנים שבעההת"נ
 לבית עוד טתר הכי אמר ואח"כ כ"י.על

 והבטצ וכו' חסד עמו ואעשהשאול
 שהי' יהי' לו יהונתן בן מפיבושת אתלפניו
 ישראל. על למלכדתו ושראשונה בשנההבל
 ששאלו מעת שנים עשרה שלמו כברהבה

 שנה שלשים רק לס נשאי ולא מלךישראל
 נאמר אז הנה מאבשלום. בריחתולזמן
 מיכה. ושמו "קטן ' בן ולמפיבושתבפסוק
 יותר לא ע"כ *ק% עצו' מעיד הכתובהנה
 שדורות אפילו בחמר אם והנה עציםמי"ב

 ה4ה שנים. קומטת בני שקידדהראותנים
 הוליד בבר מיכה כי לומר באפשר הי'בבר
 ד, ואחר שטה דן בן והי' בנו "אילה אתאז

 י"א הנחר בנו בענה את אילה האידשנים
 ר' ואחר בע שמידע ששן בענה הילידשבה
 לא והנה בט "שמעי את שמידע הולידשנה



מהדרדאים נקראתמגילהריס

 דק דוד בדיחת עד שמעי מלידת לךנשאר
 המעשה כל יעשר, ואיך קטן. שני'.עשרה
 בעפר ועפר באבנים ולסקל דוד יעןלקלל
 לסנהדרין. רחהז שהיה רז"ל לדעתובפרם
 סוד דכי קלל לו אמד יי' אמר. דודההבג
 עשרה בן הי' אם וגם וכו". כמוהו גדולאדם
 דוד צוה ואיך עונשין בן אינו הנהשנים
 שע"כ מ"ש לפי ומכשים להדפו שלמהאת
 גדא בן שמעי וצ"ל שתדהם. טעות שנפלצ"ל
 שתי בן אז שמעי הי' א"כ וכו' שמידעבן

 ואין ביאור. צריכים הדברים ע"בשנים
 : השמים מן יודונו עד באר דיאתנו

 בכתובי' אחרת ראי לי ואין בא"דרש"י
 חז"ל נ"ל משאולשיצאת

 נאמד בשמעי דהנה בג"ש בקבלתםדרדסו
 נאמר וכאן שאול בית מבשפחת יוצא"איש
 שמעי כשעבד אמר דוד וגם יהודי."איש
 דצה לא בישראל "איש יומת היוםלפניו
 אשד מרדכי "האיש את להמית שלאלהדגו
 וכן בישראל נפלאות ייהוו שע"י סמנויצא

 , במתדגםהוא
 צניעות והתז ללאה מסרתן בדיהרש"י

 לה שמסר הדבר יתפרסםשלא
 מה להבין כזאת פי' והנה  עב"לסימני'
 דק צניעות זה אין דלכאודה זה הגאצניעות
 שלא ג"פ צניעות הוא אבל הסדגמילות
 הגמ' היפך דשוא עכז קשה אבל וכו'יתפדסם
 משמע "אחתאי "מתכספא השתאשאמדה
 שלא כדי רק צניעות משום זה עשתהשלא

 הכתוב משמיענו דמה ונרחק אחותהתתבייש
 מדה לו שישלם עד עיניו מצדיק יגרעלא

 הוא שנאמן ידענו לא השתא עד וכיבמדה
 פעולתנו שכד לנו שישלם מלאכתינובעל
 יגרע לא נפלא ענין הכתוב משמיענואבל

 דאם להצדיק גורע אינו הש"י עיניומצדיק
 מזה ויומשך טוב מעשה איזה ערצההצדיק
 הגם אלקי' בעיני טוב אהה מעשהעוד

 למעניה כוונתו דק לזה כיוון לאשהצדיק
 גם תגמולו הש" לו ישלם אעפ"כ אחדטוב
 להחיף לעני מטבע "~תן כגון האחרת.בעד

 כוונתו והי' לחם חסר דאהו כי נפשושאז
 עדך מאכל קנה שהעני מזה ונמשךלהחיותו
 הנה תבירו את גם והחיי' נפשות ב'מאכל
 די רק לו נתן לא כי לזה. כיות לאהצדיק
 בעד גם שכר לו משלם הש"י הנהמחסורו.
 לא כאן הגימד הדבר הו14 וזה השניהנפש
 שהיתה צניעות בשכר וכו' עינו מצדיקיגרע
 הצניעות ע"ד כיוונה לא שהיא הגם ברחלבה
 אבל אחתאי. מתכספא השתא שאמרהדק
 שלא צניעות דבר ג"כ מזה נמשךעכ"ז

 :  שכדה אלקי' נחן הבה הדבריתפדס'

 "מסדתינהו נאמר בגמ' דהנה לפרש עודויש
 "ללאה "מסדתו ציין ורש"י"ניהלה.

 אחותה תתבייש שלח חששה דודאילהודות
 ללאה בלט "מסדתן למה אבל הסימניןומסדה
 בית כאן אין שוב אחר אוש ישמע אםאפילו
 שוב הסימנים כך ובין בך דביו כיתמיחוש
 דק מסדתן ואעפ"כ לרחל. מועיליםאינם
 שלא אדם בן ישמע שלא בחשאיללאה

 יי' וסוד צניעות והוא וכו' הדבדיתפרסם
 דוקא לה כי ללאה מסרה והצניעותליראיו
 משא"כ דאיתכסייא עלמא דהיא צניעותשייך
 טעם ותטעום הדבד הבן דאתגליי עלמארחל

 : לחיךמתוק
 שהראה אר"י וכו' מרדכי "מאמד ואתגמ'

 לכאורה לחכמים נדה דםמדאה
 דקדקו ואפשר זה דרשו מהיכן ידענאלא

 כמ"ש וכו' מרדכי ציווי ואת קאמרמדלא
 הוא אך מרדכי עליה "צוה כאשרמקודם
 שהיא הדבדים אותן היינו "מרדכי"מאמד
 היינו בעלה למרדכי רק לומד מחוייבתאינה
 רק לומד מחוייבת האשה )שאין נדתהפתחי
 שומרת שהיתה כעת גם עושה היתהיבעלה(
 דבריהם דקדוק לפי"ז יצדק לא אבלנדתה.
 אבל דייקא לחכמים נדה דם מדאהשהיתה
 "מדדני האריז"ל מרן דברי עפ"י הדבריתכן
 יסוד סוד "וששמר )חכמה( "אבא "יסודסוד
 הוא מרדכי "מאמר וממילא "לצדיקאמרו
 את ואמד לחכמים. המשפיע "אבא"יסוד
 שהיתה היייו עוגמה אפתר "מרדכימאמר



דודאים נקראתמגילהריחסך
 בזה והנה דייקא *לחכמים נדה דםמראה
 הכנה היה לחכמים נדה דם מראהשהיתה
 דהמן ז"ל מרן בשם בשמר דכברלגרילה

 מה"ג יונקים היו ויועציו ואצתו זרשעם
 הה*ג. נגד באשה טמאים דמים וה'דמנצפ*ך

 דוקא והראתה נדתה פתחי שמרהודבה
 ושצן קליטת ביטלה ועי"ז הדבר הבןלחכמים

 : לקצרועת
 וכו' שכיהה וט' אתו באמנה היתהכאשר

 "באמנה דרש וכו'. ויושבתוטובלת
 הקשו התיס' הנה "טבלתי. לומר אשהנאמנת
 בדברי תדקדק כנאצר אבל הבחצה. בעיהא

 לצדיק מאוסה תהא שלא אומרורש"י
 יש *מבע.לתו אמר לא רשע שלמשכיבתו
 דהשביעה והאריז"ל הזהר כדברילפרים
 הכתוב אבל תחתי' לשמש במקומהשידה
 עשתה כך ע"כ וכו' אסתר ותלקחהעיד
 השימוש רק אצלו ושוכבת באה היתהבודאי
 הבחבה א"צ ע"כ שידה ע"י רק עשתהלא

 הטיל שלא משמגילה נשמע אשר הואולפי"ז
 כמבואר שיאולה היתה ועיזם זוהמאבה

 : מרןבדברי

 וחרש בגתן קצף וכו' ומרדכי ההםבימים
 הקב"ה הקציף אר"י אבא ברער"ח

 יוסף ומש צדיק "רצת לעשות עבדיו עלאדון
 על עבדים וגו' עברי נער אתנו ושםשנא'

 מרדכי זמנו לצדיק "נס= לעשויאדוניה/
 להתבונן יש וגו' למרדכי הדבר ויודעדכתיב
 לו הוקשה מאי ה"א הלז במ14מרממצד

 שהקציף הדרוש מהו 5' לדרוששהוצרך
 מהו אדוניהם על ועבדים עבדיו עלאדון

 צדיק "רצון אמר ביוסף ג' והחידושהחילוק
 שהביא הדאי' ד' לצדיק "נס אמרובמרז-כי

 הסל מובן אינו וכו' נער אתת ושם יוסףעל
 והו14 לראי' צריך למה וגם פרעה קצףלהביא
 הדבר ויודע למרדכי בראי' וכןמבואר
 והדש בגתן קצף להביא הסל ביותרלמרדכי

 לבעל דהוקשה ונראה לראי' צורך איןוגם
 יחצב ומרדכי ההם בימים  אמרוהמאמד
 ומרדכי לומה לסל וכו' קצף המלךבשער

 ההם בימים רק הל"ל לא המלך בשעריושב
 מיותר *ותרש "בגתן קצף וממרו גם וכו'קצף
 סריסי שני ותרש בגתן ההם בימים רק הל"ללא

 בעל בא ולזה וכו' יד לקילוח בקשוהמלך
 גדולות נפלאות עושה הש"י איך המבארהמאמר
 כבר יוסף דהנה  במישור והכל נפלאהבחכמה
 ודעתו רצונו והי' וסמורים בבית נתתהי'

 הקב"ה הקציף הנה האסורים. מביתשיוושע
 בפ"ע רצון לו אין עבד דבנה עבדיו עלאדון
 לעשות ומשועבד מוכרח כי האדון רצוןרק
 והקציף האדון של הוא הרצון הטה האדוןרצון

 לעשות עבדיו על "הרצון בעל האדוןהקבסה
 כבר יוסף כי הישועה צורך כפי צדיקרצון
 שיצא רצונו והע האסורים בבית נתוןהי'

 עפי ישועה לו נעשה הגה האסוריםהבית
 ישועת משא"כ *רצון בעל אדוןפעולת
 עלה לא הנה למכה. קודם שנבראתמרדכי

 הזה כדבר שיהי' מרדכי חרצון דעת עלזה
 היהודים כל 4צ2 ולאבד לתלותו המןשירצה
 סוס על עי"ז ירכב שהוא מרדכי רצוןושיהי'
 על יהלוהו ואח*כ לפניו יכריז והמןהמלך
 ע"ד עלה שלא דבר ח: לו הכין אשרהעץ
 השכל מן ונשא מוגבה *נם נ*ק ודהורצון.
 ע"כ הדעת בציור עדיין נתפס שלחדבר

 הנה הרפואה גשת הקדים הש"י כילהורות
 יוסף מישיעת ההיפך הרפואה ובראעשה
 הכצון בעלי שאינם "עבדים שהקציףהיינו
 תה הדבר. שבן רצון. בעל אדוניהםעל

 נתון )וכבר אתת ושם ביוסף לראי'שהבהט
 הביא ובמרדכי עברי. נער האסורים(בבית
 מיותר הדבר למרדכי *הדבר ויודעלראי'
 "הדבר וג'דע אבל ילמרדכי ויודעהל"ל
 בחכמתו חיכם שמרדכי ופינו למרדכי"הזה
 ממעשה ההיפך בכאן הש"י עשה ששתמה

 עבדי. על אדון הש"י הקציף שם אשרדיוסף
 שרצון ע"כ אדוניהם. על עבדים הקציף~אן
 ע"ד עלה שלא דבר "נס בזו; לערוותהש"י
 יושב ומרדכי ההם בימים ז"ש כנ"לורצון
 רע פגע ואון שטן לאין הסלך בשער)עדיין(
 המנהג היפך כדת לא אשר דבר אירעאזי



מזדודאים נקראתמגילהריח

 המלך סריסי שני והווט בגתן שקצףדהיינו(
 למרדכי *הדבר ויודע אזי יד לקילוחויבקשו
 עלה שלא דבר נס לעשות הש"י שרצוןכי
 דקשה מה ג"כ לט יונח ובזה ברצוןיליז
 איאטודוש את להציל כזאת מרדכי עשהלמה
 ואם מעלין. הלש משיידין לא הדין מן"לא
 אסתר א*כ לאסתר רק אמר לא עיעאנשמר
 היתה שרצונה ובפרט לאחשודוזט הגידהלמה

 נאמד דדיה יונח שכתבנו ובזה ממנולפטור
 למלך אסתר ותיגמד המלכה. לאסתר*ויגד
 לשון הנצלה עהגדה לשת נאמר אצלוהטת

 הרבדים המשך הוא "הגדה אךאמירה.

 באריכות לאסתר *הגיד מרדכי הנהבאורך.
 והוא שזמע הי' ושההן הדבר. הוא לדוםשלא
 מסוגל דחה שהדבר ע"כ העולם מסדרהיפך
 אעתד בכאן אומרו ג"כ יצדק ובזה נס.לאיה:

 הלזו לצדיקת אירע לחנם לא שג"ז*וטלכה
 : נול למלך מסתר ותאמדע"כ

 משמיענו וכו' ולבסוף לבדו במרדכיבתחילה
 היתה כן הצרה שהיתה כדדךבזה

 ומרדכי וכו' דגולך לפני בא ומרדכיהישועה.
 הכח"כ וכו' מלכות בלבוש המלך מלפנייצא

 וסנהדרין( הרבנן בתוכה )אשד עעעעוהעיר
 שמחה וכו' מדינה ובכל ושח"כ והומחהצהלה
 מ"ש עפ"י בדת עוד ומשטיעט וכו'וששון

 "והנחש "טץש. מבהי'  המן  שהי'האריז*ל
 היצה*ד על ונכתב היצה"ר. הוא השטןהוא
 שמניח חז"ל בו ודרוגו לעשות הגדילכי

 ישראל ומניח בישראל. ומתגרר,טיה*ע
 גדול יצדו מחבירו הגדול וכל בת"ח.ומתגרה
 נתגרה תחילה המן גירוי ענין שי' וכןהימנו.
 ולבסוף ברבנן ולבסוף מרדכי הדודבגדול
 שרשו כח במנהגו תדאה הנה ישראל כלעל

 גמולו  והשיב הצילט והש"י בקליפההעצום
 :בראשו

 שמחה שמח אדר בחודש פוד שנפלכיון
 לחודש מדקחמד דקדקו וכו'גדולה

 "ההא תיבת אדד חודש "הוא עינדשנים
 לו ידוע דיה שכבד החדש היים הידועמורה

 החדש בזה הרוד שיפול שרצהבמחשבתו
 : ושמח שונתוונשלמה

 כי נולד באדר ובשבעה הח' יודע הי'ולא
 להתבוע נוכל אדד בז' משהפטירת

 עפ"י הוא לידתו משא"כ המקומטת.מתוך
 ו% הפור בדבר שמח ד"א הבה חז"למדרש
 בחדש הפוד שיפול נסיבה היתההשמים
 ירד ביום א*א של לבדיתו והכנסתולידתו
 "אבותינו שעמדה והיא שמחתינו זמןלחדש

 . פלאות פלאי ניסים להםלהתנוסס
 ולא "חטנו מדקאמד  נשמע המצות מןישנו

 דהל*ל מיותר *אחד דתיבת הן. "אחד.עם י אחד עם *חטקאמד
 : לדרהטא ע"כ וט' מפוזר עםישג

 דדגסף גימ' לך נתון "הכסף בד"התוס'
 דהל"ל בזה בעו *העץעולה

 בידו עדיק עוהי' כיון לך יהיה*הכפף
 בעשו כדאשכחן מאומה לו נתן לאואחשורוש

 עדיק קיבל שלא להיות לך אהטד לד יחיא8י
 לך "נתון "הכסף ויכשילו פיו אבלהמתנה

 : העץהיית
 יש *כלומד וכו, משל בד"ה רשייד5*ד

 וגם כלומד. עש"ללמד.
 פירושו בזולת הדבר שמובן צורך ללאהאדיך
 מאיזה נדרשות דרשות אינך כל להיותאבל
 הפסוק יתכן כשע אבל קיצור או לשוןחתור
 מסיפור הדבד סו% שממילא רקשפיד
 אין *כלומר וז*ש הדבד. הוא שכךהמעשה
 ללמד יש דק זה לדדויי בפסוק ייתורשום
 להבין המאמד בעל בזה ומשמיענווכו'

 מאד דצה אחשודחן שגם ית"שנפלאותיו
 בעל  דעת והיפך עצתו היפר והשקיבדבר

 ישראל. הצלת בשבילבחידה
 הסרת גדולה וכו' טבעתו את המלך ויסדנם'

 מזה בעי מאי להתבוע יש וכו'טבעת
 הפסוק סדר שיבה למה ועוד מעאמיענו.ומאי
 לפסוק מוקדם ד"א וכו' המלך ויסרדפסוק
 תאבוק אבל וכו'. הכסף להמן המלךויאמד
 מקודם הטבעת הסיר לטה דקדק הטטטמדשבעל
 תתבונן ננכל וכו' ויאמד ואח"ם תשובהמבלי



דודאים נקראתמגילהריחסח

 וקם וכו' שוכב הנך למשה י"מ בעבעמ"ש
 אפי וחרה אתו כרתי אשר וכו' והפרוכו'
 מהם פני והסתרתי ועזבתים ההוא ביוםבו
 אלקי אין כי על הלא ההתו ביום ואמרוכו'

 פני אסתיר הסתר ואנכי וכו' מצטיניבקרבי
 מלבד להתבונן יש הנה וכו' ההואביום
 שכבר מיותר ושא וכו' הסתר ואנכיאומרו
 ובלא ג"כ עוה"ד אלא וכו' פני והסתרתיאמר
 ההוא ביום ואמר מקודם טימר כיכסדר
 ולמה מעליותא תשובה הוא הנה וכו' עלהלא
 וכף הסתר ואנכי תשתיתם אחרי שוביאמר
 וחרה הש"י. אמר כך הוא לדעת וערצהאבל
 לגמרי( נעזבים ח"ו )כאילו ועזבתיםאפי

 תחת נתונים ח"ו )כאילו מהם פניוהסתרתי
 מוחה(. )מבלי לאכול והי' משגיח( מבליהטבע
 )הגם ההוא ביום ואמר יוצרינו הבטיחנואבל

 ההשגחה מסולק וכבר בטבע העניןשיתראה
 ביוצר שהמינים רק יעקב הלק כאלה לאעכ"ז
 אלתי אין כי על הלא ויאמרו( אלקינו הואכל

 בהשגחה הכל הוא היינו וכו' מצבעניבקרבי
 אלקי את זכרתי לא קרבי שבתוך להיותרק
 אבל ממני. פני' הסתיר ע"כ נעוריאלוף
 יי' אל אשוב ממילא בהשגחתו הואהכל

 הגם הזמן שיגיע הש"י אמד והנהוירחמינו.
 אפקים אל מקודם שפנו )להיותשישובו
 וניסים הנביאי' להם הועילו ולאאחרים

 פני אסתיר הסתר ואנכי עכ"זבאתגלייא(
 פנים בהסתר תהי' הישועה )שגם ההואביום
 אשר הרעה כל על בשידוד( נגלה נסבלי
 הנבואה להם הועילו ולא וכו' פנה כיעשה
 זאת פנים בהסתר ועזיבתם נגלים.וניסים
 הישועה גם ע"כ יתשובה. להם הועילהאשר
 אסתר רז"ל מאמר תתבונן ומזה בהסתר.תהי'
 והוא אסתיר. הסתר ואנכי מנין התורהמן
 אשר הענין המגילה. בסיפור הנרצהענין
 קודם הטבעת שהסיר באחשורושנעשה

 העליון בסלד נרמזת הזאת המעשההאמירה.
 "טבעתו את ש"ע( למלכו המלך ויסרכביכול
 הוא הנה הטבעיים. דייט "טבעתו ידומעל

 שיש מי וכל כרצונו ומנציבה בתבעמשגיח

 הסידה הנה זה. יען דחית משכיל לבלו
 הטבע ח"ו כאילו "מרשותו אידו מעלכביכול
 דרכו והיתה כרצונו. לעשות להמןנתונה
 והנה מוחה. מבלי רצה אמוד בכלצלים;
 אבותינו עשו כן יוצרינו הבטיחהכנצער
 יותר זה להם והועילה מעליותאתשובה

 מקודם והביא המסדר ששינה וזהמהנבאדה.
 ראוי כן כי וכו' ויסר ואח"כ ויאמרפסוק
 כסדר שלא הדבר אירע אבל הסדר.להיות
 יותר להם תועיל שזה הנרצה העניןלרמז

 מלובש נס להם ונעשה עשו וכןלתשובה
 נאמר בהמן שתמצא וזה הטבע.בטבעת
 כאלו "ידו מעל "טבעתו את המלךויסר
 להמן ויתלה מרשותו "הטבע את חבוהסיר
 נאמר הישועה בעת ואה"צ חשו. ויעשהיגזור
 מהמן העביר איחד "טבעתו את המלךויסר
 יהכוונה "ידו. "מעל נאמר לא למרדכיויתנה
 למרדכי ויתנה טבע את ש"ע מלט הסירכי
 צדיק כי לי ויעקר; אומר יגזור הצדיקהוא
 והקב"ה גוזר הוא אלקים כירוט;מחסל
 הצדיק כי "ידו "מעל נאמר לא ע"כמקיים.
 הקב"ה הקב"ה. ברועות הוא הטבע עלהמושל
 הבן הטבע. על שיגזור כפי דבריומקיים

 1הדבר

 מנה למה נביאות וז' נביאים ממ"חיותר
 הנביאים מכל סתם לשהשמר דיאותם

 דהרבה להיות אך לישראל. להםשעמדו
 נכתב לא רק לישראל להם עמדונביאים

 נביאות( וז' מ"ח )והמה לדורות הצריכהרק
 לדורות צריכה יותר טבעת הסרת בזהואמר
 השגחתו מלובש שבטבע לידע הנביאיםמכל
 כאילו העולם התנהגות ח"ו וכשרואיןית"ש.
 ית"ש רצונו אשר ידעו הלא מוחה איןח"ו

 גם משגיח שהוא להם ויתגלד יי אלישובו
 בגלות גם מבועי כעל ינהלם ומרחמםבטבע
 ע"כ אלקינו עזבונו לא פנים הסתרבשעת
 מקרא רק הותירו ולא פחתו לא הנביאיםכל

 דור בכל לישראל הנצרך הדבר שהואמגילה
 דבר שום אין כי ורגע רגע בכלודור

 1 ית"ש והשגחתו שפעו מבלעדיטבעיי



מגילהריח

 וכו' אמר רבא הלולא זו קריהץא אמרר"ג
 : דימי ר' בפתיחתעסה2"ל

 וכו' לדורות שהוצרכו נבהרים בדווהרש"י
 וכתב נביאים המ"ח חשבונו9יז

 העיז ידעם שלא ממנית שחסרו שניםעל
 שהן שכתב פ"א ח"ב אכ*ח מאמרבע"מ
 )ע"י לה יי ויאמר שם. ועבר. שםהמה
 נפלגה בימיו כי עבר בבטנך טים שנישם(
 החסיר ועוד עבר. הי' גדול נביאהארץ.
 ומבניס נרי'. ברוך מחסי' שרי'מהמנין
 הזקן והנביא ובארי ועודד חנניתחתיהם
 הרבה בזה לפקפק יש ועוד אל בביתהיושב
 מקום בזה ויש אחריה' תחתיה'ולהכניס
 אבל לדורות הנצרכה הגבותה הוא מהעיון
 מצות מעיקר הדבר אין להיות קצרתיכעת

 להתבונן ויש לחננה עת ואי"ה הזאת.המסכתא
 ובניו ונח וחוה צדם יתחשבו לאלמה
 ע"כ לישראל נביאות בהם שיש ואליפזואיוב
 : לנו יי' ירחיב כי לעת זה להתיישביש

 אבל הי' נבטחת התמהות כל נביטתושבע
 הצורך טן שהוא דבר נתנבאולא

 ראו לאה אמרה ברכות במס' ועמ"שלדורות
 : וכו' בני ביןמה

 לא הנה שרה. אליך תאמר אמיר כלשנא'
 היינו אליך. אמרה אשר כלבשמר

 תאמר אהגר כל ע"כ אלא האמה בלגרישת
 כזאת ילמה בקולה שמע והלא"י כוליוםאליך
 וזה אמת דברי' וכל היא כבואו; כיעעכ
 שאמר ומה זרע לך יקרא ביצחק כישסיים
 הוא נבואה וכו' האמה בן ייאש לאכי

 הנה אהרן אחות  כשהיא מתנבאהככהיתה
 שנתנבאה בכתוב מפורש כאילוהוא

 : לישראל נביאית ומיקרו כהחרשיולד

 זכתה ע"כ למקדש. פתילות עושהמנהיתה
 זאת בנבוא: ולמדהלנבואה

 במקדש להאיר פתילות שעררה מילישראל
 כן כמו למדו ומזה בנבואה. לומאירין
 ת"ח בנים לי' הויין בנר הרגילבתורה

 : נ"ל בתורהמאירין

סטדודאיםנקראת

 היתה וזאת פכי רמה ולא קרנירשה
 בקרן שנמשח מי לישראלנבואה

 נמשכת לא בפך שנמשח ומי מלכותונתהפכה
 "קרן "יטלך בגי' *פך נ"ל והטעםמלבותו
 מהיכן לי יונח ובזה ועד. לעלם ימלךבגי'
 ראו למלכים הכבמונאים למנות ישראלשפטו
 שמן הבינו אזי "בפך נס להםשנעשה
 מלכות הוד עליהם ליתן מסכימיםהשמים
 ששפו וזה דוד לבית "קרן יצמח עדלקצעה
 "קרן מצמיח בישועתך תרום וקרנואומרים
 "בקרן דוד לבית תהי' שהישועהישועה.

 : כחשמונאים "בפךולא
 מן הבא דם עסקי על וכו' ההרבמתר

 לפי"ז יצדק "ההר ותהמתהסתרים.
 הלכות גופי הן הן נדה ופתחי קיניןכי

 בשאלה דוקא לו לרמוז ורצתה וגבעות.כהרים
 דיני היינו בלילה דמים דיני דנין שאיןזו

 : וכדמסיקנפשות

 דינו כתיב והא וכו' דנין וכי בדגהרש"י
 וכו' אותם והוקע וכתוב משפט.לבקר

 דנבוחק הפסוק אחר תורה של הפסוקהביא

 שאסור דין הפסק על נאמר דנבואה הפסוקכי
 קיום על נאמר דתורה ופסוק בלילה.~ון
 ובזה בויילה ממיתין אין מיתות ד' היינוהדין

 שהקשו: הועס' קושיות כליונח
 וכו' ברסי' א"כ קשה וכו' מורד בד"הדי"ד

 הצד מן מתחילין נפשותדדיני
 דוד גם ויחגור וכו' ויחגרו נבל גבימדכתיב
 בעי ולא הוה במלכות מורד והאחרבו

 דנו הם דבאמת לק"מ. ולפימ"שלמידייני'
 הואיל במלכות מורד מיקרו אם דינואת

 יצא מלא הואיל לאו או למלך דודשנמשח
 נפשות. דיני של הדין הי' וע"ז בעולם.טבעו
 במלכות. מורד שמיקרו ביניהם דינוונגמר
 כדין דים אין במלכות מורד שנ"קוכיון

 בלילה. גם נמתו ותענין בסנהדריןהמומתין
 נפשות דדיני שפיר מוכחת הגמראוא"כ

 כדין הי' הדין דבשעת הצד. מןמתחילין
 דינ* שאין דינם סתרה )יהיאהסנהדרין
 יהקושיא בלילה( לדונו ואסור במלכותכמורד



דרדאים נקראתמגילהר"הע
 בדין דוד המלך את הושיבו האיךהשני'
 מיקרו אם ביניתם הדין הי' דע"ז הק"מג"כ
 דקאמרי השלישית יהקושיא במלכותמורד
 סיעו בסנהדרין. לדונו לו שהי' באורי'בגמ'
 יה"ב ואדוני מ"ש במלכו' בגרד מיקרואם

כנ"ל!
 בס' עיק בתוס'( )עיק שוקה אתשגלתה

 מקום פ"א חשב אכ*ח מאמרע"מ
 את גלתה שמאלי, שוק "בהודנבואתה
 דוד והלך נבואתה. שפעת מקום הייתקאקה
 דברי ג' ממנה למד "פרסאות ג'לאורה
 נבל 12ימות שיביך כנבל יהיו א'נבטחת
 שבע. בת על הזהירתו ב' עוד()ועיי"2?

 =עשה. נאמן בית לאדוני יי יעשה עשהג'
 לעתיד המלוכה )בקבלו למשיח יעשהלדוד

 . עוד יתבאס ואירה עיששב"ב(
 שדהית שאמר ע=מ הס' לי השמיעי להאמר

 שכבר הניביך כנבל יהיו באמרהדוד
 רדוד ול=נ א"א. מאיסור ויצתה נבלמת
 מיכל את שנתן שאול כסברת אז סוברהי'

 במלכות למורד דוד את שדה"ב ליש בןלפלטי
 הי' וכן וכו' הקודם כל כי כמת. כברוהיה
 במלכדן למורד נכל את שחרוב דודסובר
 מותרת. ואשתו חי. בעודו גם ככע2והנה
 דחשב שבי בבת מברחו היתה דכן י"ל)וכן
 שאח=כ הגם מותרת. ואשתו למורד אורי'את
 הי' הנה יואב. ואדוני שאמר המעשההי'
 שרשוע מרז"ל ידענו ואחיתופ" ל(טהיתופלחתן
 מסגד הי' ע"כ שמלך. וסבר מאמתו יצאהאש
 היו אליו הקרובים כל ומסתמאלדוד
 מן הדבר שיצא ראי' והא במרידה.כמוהו
 אבל יואב. ואדוני קחשמר הפועל אלוצח
 ע"כ בקושרים אורי שגם מקודם ידעדוד
 חי בעודו גם בהתקת שוחטתו סוברהי'

 כשצוהו ואב"כ כריתות גם 12כתבובפרם
 הי' כי הדבר על שחט לא ג"כ לביתולילך
 כמעשה אפילו אינו ומעשהו כמתבדעתו
 א' הדין כן ששרן לו אמרה ואביגילקוף(
 קיים שאול עניין כי כמורד חשוב אינודנבל
 זופת סברתך לפוקה לך זאת תהי' ולאגס

 להתיר כמת יוחשב חי בעודנו גםשהמורד
 מעשה אחריתי דאיכא מכלל זאת מיטתו.ש2
 ב' הנה זאת. בסברתך תכשל שבעדבת

 יתבאר השלישי ולימוד שתו שלמדהדברים
 בין ע"מ בעל לדעת בין ומיהולהלן

 ונ"ל ג"ח הבחגה בעי ההא קשהלפירושינו
 . בגמרא להתבונן צריךדהנה
 צרורה עדיני נפש והיתה הוה הכיופסקנא

 מהו להתבונן יש זהוייםבצרור
 לא גם הוה והכי הל"ל "הת; =הבי"וממקנא
 רב. בי לבר ידוע דבר כי למימרינהוצריך
 אדוני נפש והיתה דפסוקא שייטי' מאיוגם
 הענין ויתבאר מאומה. בו דרינו לאלכאן.
 דוד וז"ל ח' דף בראשית הזהר דבריעפ=י
 דחיל עובדא ההוא לי' דאירע בשעתאמלכא
 קוב"ה קמי' "דומה סליק שעתאבההוא
 ינאף אשר ואיש כתיב דעלמא מריוא"ש
 דוד קיב"ה א"י מגן וכו דקלקל דודוט'
 לי* דאזדמנת קדמי גלי דהא וכו' הואזכ(מק
 אי א"ל עלמא. דאיתברו מיומא שבעבת
 הוה בהיתרא תו א=ל גלי לא קמי' גליקמך
 עאל לא לקרב דעלו אילון כל דהא דהיתמה
 א"ל לאנתתי'. בגט דאפטר עד מיניותוחד
 א"ל וכי' ירחין תלת לארכא לי' הוהא"ה
 וכו' לעלטין בה קריב לא ד%ערי' קדמיגלי
 קמך אי לשמרית מה הא דעלמא מאריא"ל
 ידע חי ותי וכו' אהרי' בה שכיב דלאגלי
 לי' שדר אמאי לעלמין בהדה שכיבדלח
 א"ל וכו' באבתתי' לשמ12א עלי' ופקידדוד
 אוריך ירחי מתלת יתיר אבל ידע לאחואי
 אהדר מיד וכו' דתע הוה ירחיוארבע
 דוד נצמר דא ועל נפש בפחי לאתרי'"דומה
 נפשי "דומה שכנה כמעט לי עזרתה יי'לולי
 תהיי לא נבחרתה היתה חשת ועפי"זעכ"ל.
 רח"ל אחריתי דאינא מכך לפוקה לךזא2
 לך יהי' זאת  תעשה אם מדברי'נשמע
 יהי' לא האחרת כשתעשה מהש"כלפוקה.
 21% להרוג בכאן סברתך דהנה לפוקה.לך
 תהי* ובכאן במלכות מורד לי' דחשבתנבל
 ש1%ל כי בעולם טבעך יצא לא כי לפוקהלך



עאדודאימ נקראתמגילהריח
 לא אז באורי' אחריתי דאיכא מכ"ליקים
 מורד יהי' באמת כי הריגתו לפוקה לךית'

 לבא שתרצה מה וגם א' לימוד הריבמלכות
 גשת תהי' לא כמת לנבל דדהצבת כעתעלי
 בעודנו במלכות שמורד הגם גי לפוקהלך

 מעשה אחריתי דאיכא מכלל אסורה אשתוחי
 גט כי לפוקה לך יהי' לא שם שבעדבת

 וגם ב' לימוד הרי (ירי' יככיבכריתות
 אתה או  בבואתה כפי נבל כשימותאפילו
 זאת תהי' לא כעת עלי לבא לך א"אתהרגהו

 דאיכא מכלל ג"ח הבחנה דצריך לפוקד,לך
 הוה בהיתר רשם שבע דבת מעשהאחריתי
 תשמור אם ע"כ יהיו. ירחין מתלתדיתיר
 "נפש והיתה הללו. בדמים מבהם בעתא"ע

 תשכין ולא הדרים בצרור צרורהאדוני
 הדבר תעטה ח"ו אם משא"כ "נפשיך.דומה
 וזה "הנפש את ליקה לדומה פ"פ יהי'כעת
 רצ"ל ההן הבי ומסקנא הגמ' דברישיעור
 וכו' אדיני נפש והיתה הי' דברי'מסקנת
 אעפי"כ שבע דבת המעשה בעשותךרצ"ל
 ממידים ה"ג לך הא וכו' אדוני נפשתהי'

 הגמ' בדברי מאד וימתקו בדבריהמסודרים
 :נ"ל

 וימי לישראל ונבואתה רחה"קושלבשתה
 מתוך יעברו 5אהפורים
 , וכו'.היהורים

 לפי וכו' ברוך נרי' וכו' נביאיםשמנה
 לנביאים להו קהשבינן דלאהסברא

 , ע=מ בעל נבואתן. נכתים: ולא שנתנבאוצ"ל
 לדעתי וכו' קשיא וכו' דאיגיירה בד"הרנום'

 קודם דאיגיירא רהב שאניי"ל
 שנתנבא נשאה הדיבור שעפ"י ועי"ל"כיבוש.
 היינו הגיים "מלא יהי' וזרעו יעקבעליו

 בעל הפסיק פי' כן מלטיפ. ט4תדמשלשים
 : אחר באופן קצתמג"ע

 נאה לא לנשים יוהרא געה לא בד"הוש"י
 פשוטו דלפי זה פי' לנשים.מציבות

 רעד, מדה "גיטה והגה =טרה משמע*יוהרא
 אין שמר והש"י לאנשים. אפילו נאותיאש
 מוכרח לפעמים אבל לדור יכולין והואאני

 יהושפט כענין בגבהות להתנהג לש"שהאדם
 אינו ג*ז לנשים אבל יי בדרכי לבוויגבה
 : חשיבות אלא ט9" מיקרי לא וזהבעה

 וכף יפיכיית נשים ארבע גמ' ע"א ט"ודף
 יפת ורחל רבקה בתורהמצינו

 הי' שלא ציתן רק קרטיב לא אבלתואר.
 הצורך מהו ידעתי ולא בעולםדוגמתן

 אובע נגד דוקא ד' אפשר זאת.להשמיענו
  נ8קא  זינתה. בקאיה רחב , אדני שטאותיות

 רחב =ושמה קווצה אשה בית מדכתיבלי'
 מדכתיב  בקילה ייעל לשוחק. טויך זונהכתיב

 חבר אשת יעל אהל אל ברגליו נסוסיסרא
 וכו' אדוני סורה אליו ושכמר וכו'הקיני
 לדבר הוצרכה ולמה אלי' מעצם נ* כברהבה
 כש כוזה להתרה עמה להזנותו כדיאליו

 לדוד אמרה בזכיררה: =אביגילשארז=ל
 בראיותה שחל בת מיכל תשכח ולאוזכרתני
 כתיב ולא החלון בעד "נשקפהדכתיב
 משמיענ- וצח הבן. "נשקפה רקהשקיפה
 וראייתן ומקולן  הגשים  שמות מזכירתלהרתיק
 יכשו" לידי לבא יוכל לפעמים כיוזכירתן

 : אלה כלע"י

 לא כרחך רעל אמר מאי וכו' ידעומרדכי
 כ. מאמר מבלי צעקות סתםצעק

 בזה זה תלוי איך וגם החכמים מחיק זהאין
 מה דבר איזה שידע משמע וכו' ידעומרדכי
 כ"ע הלא וכ" ויצדק ע"כ אחרים ידעושלא
 המן נבה בשישן ניתנה הדת כיידעו

 ששורש השיג "ידע ומדדכי דייקמאחשורוש
 לזה הצורך ומן מהדעת עמלק( )קליפתהמן

 במלחמת בזהר מ"ש חזי פוק רבהלמלחמה
 עד כזאת מלחמה תהי'  טלא  שאמריעמלק
 וז"ש ישראל. על גוג בביאת המשיחימות

 "מאחשורוש "המן גבה שידע מה על"ויצעק
 אם חושש הי' שלא בצעקתו זה שאמרהיינו

 בנקל הי' אז מאחש~ררש גזורה היתההגזירה
 כתה"ל וג"כ עמלק המן משא"כלבטלה.
 עיטוש מלך ולא אדם עלינו בקוםבענין
 זקימ דשאול המעכזה וכף ידע ומרדכיוג'כ
 ע*ז השיית ציווי על ועבר אגג אתשההי'



דרדאים נקראתמגילהריחעב

 חושש הייתי לא מאחשורוו2 המן גבהצעק.
 המן משא"כ העושה אחשורוש הי' אםכ"כ
 מצות על שאול עבר בו חשר אסגמזרע
 רב הקיטרוג שיהי' ביותר מששהש"י

 יבדבר
 את ידע היינו עמ' מלכא גבר אפרושמואל

 גזורה שהגזירה נעשה אשרכל
 כי בצעקתו אומר שהי' וזה מרומים.בגבהי
 ע"כ ממעל בשטים דביקה יצאההגזירה
 ומפירמה רושמים. דלתי על לדפקימהרו
 כפירש"י חלל לקצן ותתחלחל דרשנדה

 פרימת והיינו בחלל. פעולה איזהומנעתה
 ומשמיענו ובהלה פחד ע"י פתאום שבאנדה
 ה"ג הדינים התגברות על סימן הי' שזהבזה

 טמאים דמים חמקיה סוד כנודעדמנצפ"ך
 לסימן לה שהי' עוד ויפל ה"ג. נגדבאשה

 נ"נ בימי לצלם שהשתחוו על הואשהגזירה
 על עצמן למסור הי' ומהרקבי דמם עלוחסו

 : בדם סימן לה נעשה ע"כ השםקדושת

 יתתחלחל דרש לנקבי' שהוצרכה אמרור"י
 וזה וקטנים גדולים חללים ב'לשון

 ואכלו שנהנו הוא שכמזירה לסימן לההי'
 ונדבקו רשע אותו של מסעודתןמותרות
 ומזה בגופם המיתרות מן הנהניםהקליפות
 גופם למרק תענית לעשות אסתרהבינה

 . ההנאהתמורת

 מה לידע לן נפקא דלמאי דניאל זההתך
 דלקתה להשמיענו ע"כ שהליח.שם

 ושמו בניסים מלומד הוא אשר כזהשליח
 "המן שם למספר שוה מספרו דניאלהי'

 זה לעומת זה לעזור מעיר ויהי'בקליפה
 של בסי' מבני להיותו וגקכ אלקים.עשה
 לאה של בני' בני בהצטרף תשועה יהי'לאה
 קליפת נגד להתקומם כמש"י, רחללשל
 יהסיבו "לאה "רהל בגי' "ערד מלךעמלק
 מע"ב השמיני שם שדיש "התך שמואת

 הנרמז כענין המצרי את משה הרג ובושמות
 הלהרגני והשיבו רעיך "תכה למהבתורה
 י המצרי את הרגת כאשר אומראתה

 ומוך הזדמר לדעת ותפילו ברצון.ועכשיו
 באסתר נגע לא שאחעירושהאריז"ל

 פצחת שנודע כיון לבעלה אסורהאעפי"כ
 נאמנת אימר תחונק דו"ד עפ"י ברצוןאליו
 שבאת עדים שיש כיון נבעלתי לאלומר
 למה התוס' קהויות יתורץ ובזה ברצוןאלט
 נרקם; ה" אש יגרקובה דברנם גירשה.לא

 ובאמת אליו נבעלת שהיא אותהומחושד
 עצמו על נאמן אדם אין אבל ידעמרדכי
 זזה לא זוזה המעון שאמר זכרי' ר'כענין
 : ה(4מיטהו לא ואעפי"כ ידי מתוךידה

 של ראשון יום שהעביר א"ר מרדכיויעבר
 לדרוש מהרסיי דודאי בתעניתפסח

 ככל מרדכי ויעש רק הל"ל דלא ויעבור"מהו
 עבירה מלשון ויעבר" לומר ע"כוכו'

 בחג. תענית לשמה עבירה שעשהומשמיעט
 כתבנו וכבר ומרורים דמצות מ"עוביטול
 לעורר לשמה עבירה והטלת בידינוהמקובל

 לישראל המעיקים יחול רוצעים ראש עלרע
 אגרא בספרית אצלינו בכתובים הואהלא

 ידכלה
 כ"ח בדף להלן דמיא "ערקומאדעבר

 "מים של שלילות "ערקומאפירש"י
 בכמה דאיתא כן. פירש"י לא ובכאןמכונסין
 נהר ויש בשושן שהיו אמת ממגידיספרים
 לשם אבל הנהר. את עבר ע"כ העיר.באמצע
 מכונסין מים שלולות "ערקומאפירש"י
 "ערק-"וקם התיבה של השורש הואודכך
 ממילדו מושכים. תעלולות הם שהמיםהיינו

 "וקש חפירה בו ועושים ובורח'עורקים
 מרדכי עבר ונהר, שהי' הגם והנהמכונס,
 המית לכינוס חפירה איזה שעשובמקי'
 שהכינוס למים והנמשלים לישראללהורות
 : המכונסים הטים כמו להםיפה

 שייך המאמר ג"ז וכו' הדיוט ברכת תהיאל
 חצי עד לאסתר שנר אחשירושלכאן
 תיבת של המספר חצי ותעש"המלכית
 שנעשה בה ונתקיים "רחם הוא,מלכות
 י למה"ר מה"ד ונתהפך רחמיםלה
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 לתא שייך גרז תצ' הדעט קללה תהיאל
 פיהם את חסם שהש"י תראהדהנה
 להיות רק נכתב לא הראשדנחןבאנרות
 כי יעשו. מה נתפרש ולא הזה ליוםעתודים
 : מפיהם מילין שיוציאו הש"י רצהלא
 נמי וכחן וכו'. הקב"ה כמדת שלא וראהבא

 אמרה אסתר כאן אף לדורו אבדצדיק י למכה קודם הרפושה הש"יברא
 אמרה לא הנה אבדתי. אבדתיוכנמטר

 את אבדה שהיא היעו אבדתי רקהנאבדתי
 אובד הנני צמרה וכן אפי' ביתהצדיקי'

 נ"ל צדיק. שאתהאותך
 וכו' שרפאת בהזעה וכו' לי שוה איננו זהוכל

 כאין גולי  ויצירות כל דמשמע זהחבל
 דבר והוא וכו' מרדכי את שרואה מה זהלנגד
 שיעבוד עליו לו הי' שמרדכי פירוטו ע"כזד.

 ! רבו קנה עבד שקנה ומהעבדות

 כל ברחש "עטרה ~היות הקבציעתיד
 לסימן הדבר הי' לכאן שייךצדיק

 וכו' )סתם( "המלך מלפני יצאומרדכי
  שהגיעה כיון לוי א"ר וכו' בחצרותעמד י זהב'ועטרת

 למה כן לא דאם הצלמיםלבית
 להיות להתפלל שעמדה סמצמיענו אלאעמדה

 לבית  בהגיעה שכינה הימנהשנסתלקה
 לצלם. שהשתחוו העון שנזכר להורותהצלמים
 "אינם על דן אתה שמא בשאלתה נפשהזמנה
 היו ששציסי' ישראל על גם להוראןכרצון

 י עליהם המלך מפחדבדבר
 וכו' השרת מלאכי ג' אר"י וכו' כראותויהי

 וכראות כמ"ש המלך "וכראותדהל"ל
 משמע "ויהי מדקאמר מרדכי אתהמן

 מן לה ודרש חדשה הוי' איזהשנתהווה
 לשון בפסוק בשמר פעמים ששלשההכתוב.
 המלכה אסתר את "המלך וכראות"מלכות.

 כתוב לא הבה *לאסתד. *המלך ויחבטגו'
 שלא דייק מכוונת בכוונת כי "המלכהלאסתר
 על להורות נמלכות לשון ג"פ דקלהזכיר

 הכתוב מן מעשיהם ודייק והזדת *מלאכיג'
 הא זקופה בקומה סה61ע בחצר."עומדות

 הוא בעיניו חן נשאה אהד מלאךמעשה
 של חוט עלי' שהמשיך השצי המלאךמעשה
 המלאך מעשה הוא וכו' המלך ויושט וחן.חסד

 אשר מלכתיב הי' אגדת שתיהשלישיי
 כל של היד שרך כשיעור כנטמע :"בידו
 יו"ד ב' *בידו דרש יעב על והעמידואומי

 : יוגד והוסיף ב'שהי'

 הוארו *בידו יו,צ קוטרה שש על להואמרי
 דרש רק שיטבת ווינה הפעולההוא

  לה ואמרי יגד והוסיף ב' שהי' יגד ב'כף
 היינק סתם *בידו דייק ארבע עשריםעל
 ומדכתיב היד כמידת אמות שתי ארוךשהי'

 "בידו סגין שנתארך ויינו "בידו41שי
 : כ"בהיינו

 בידו "אשר דרש עהצים על תשבמתניתא
 "אמות =ששים ר"תאהמר

 'אריכות "אשר דרש ג"כ "מאתים*רוחב
 . ר'שרביט

 באמר לא המלכה לאסתר המלך להויאמר
 מה המלך לה ויאמר וק במקראבן

 דהנה לדייק בא דק *המלכה "אסתרלך
 שהזכיר משמיעט ולמה דיבד המלכהלאסתר
 הוא צך המלכה אסתר לך מה שמהאת

 הוא העליונה שהמלכה שאמר הדרשאלדורות
 י ביחמ"ק לבנין זמן ואין הסחר בבחי'עריק
 רפא המן. את שזימנה אסתר ראתהמה

 יהי שנא' לו טמאו "פחיםאומר
 מה הביטה רח"ל "לפח* לפניהםשלחנם
 לפניהם שולחנם יהי הרשעים על דודניאמר
 מאכל. מיני בו והמזמנים "הפח כמו"לפה*.
 כן במצודה נלכד ועי*ז לאכול העוףובא
 במאכל עוסקי' שהם שע"י ברשעיםההן

 בדברי כן ראתה והנה נלכדים הם בזהוכהפרטה
 שולחן לפניו והכינה ברוה"ק הנאמריםדוד

 ויקויים פלסתר תורהט יעשה לאוהש"י
 הנאמר שהוא ובפרט וכלחנם יהיהפסוק
 שדוד לדוד "שושנים על למנצח ס"טבמזמור
 אסתר "שושנים. שנ*ק אותו על זהאמד
 הצדיקים צתן שושנים על וגם "שושנה"בגי'

 :שבשושן



דושאים נקראתמגילהריחעד

 רש"י למדה. אבי' מבית 1מר יהושער'
 אומרים התינוקת שמעהפירקד

 אביה מבית ע"כ ואם אב לה אין כי כן פי'כן
 אבי' מבית לברכה שנשארו התינוקתהיינו
 למדה. אבי מבית אמר שעה מהם. זאתלמדה
 וקיימה וכו' שונאך רעב אם כתיב סתםולא
 מיירי הקרא דבאמת הוא אך הפסוקזה

 אם שונא קראו שלמה כמש4עץ"לשיצה"ר
 תורה של מלחמה לחם ה11כילהו כתנאךרעב
 ע"כ כפשטי' הקרא לפרש התינוקת דרךאך
 כפעוטי' הפסוק וקיימה מהם. למדה היאג8
 חותה אתה גחלים כי הפסוק שנתקייםכדי
 דפנם בכאן נרמז ע"כ לך ישלם ויי' ראשועל

 : היום ויומן המלך יבאבר"ת
 וימרוד עצה יטול שלא כדי 1מר מאירר'

 משגזירה ידעו כי דמיעה לו תעמודחת"ו
 : השמים מןגזורה

 יהודית שהיא בה יכירו שלא אימר יהודקר'
 : ממנה עצתםויסתירו

 ישראל יאמרו שלא כדי אומר נחמי'ר'
 : מבמכריז דבריהםוכו'

 עת בכל לה שיהי,מצוי כדי אומר יוסיר'
 : כפירש"י מבואר ג"כהיא

 ירגיש אולי יצמר מנביא בן שמעוןר'
 ולי ברש"י עיק נס לנו ויעקןההמקום

 שאני הש"י ירגי12 אולי לפרש נראההקטן
 ויעשה הטבע בדרך המצאות לעננותצריך
 שכן לקדש הטבע מן לתעלה נס דא2"ילנו

 בהשגחתו הבל כי ולהודיע ברביםהגדול
 : מבוארין ואמוראים התנאים שארודברי

 ר' אמר המלך. שנת נדדה ההואבלילה
 של מלכו שנת נדדהתנהום

 שנדדה להשמיענו הצורך הוא דמהעולם
 בלילה רק להשמיענו ת"ל לא המלךשנת
 וכו' הזכרונות ספר להביא המלך אמרההוא
 כביכול שהי' ש"ע מלכו סתם המלך ע"כאלא
 מכתבי כגודע בכל בגלות שינה בבחי'הזרא

הין!
 תחתונים. נדדו עליונים נדדו אמרומרבנן

 כתיב מדלא דדרשו נראהפשוטו

 *שניות. לשון יתפרש שנוד רק המלךשינת
 רדינו ש"ע מלכו המלך של עולמות השניהיינו

 צעקו מרים שמלאכי ותחתוניםעלירנים
 רום ככבי הרעישו וישראל ממעל.בשמים

 יש לדעתי אבל מתחת. הארץ עלופסיליהם
 המלך שנת לפרש בא עליונים נדדולפרש

 גזורה היתה הגזירת, כי המלך שלהשינוים
 מרן. מכתבי כבודע מהופכת. הוי'בהיות
 להיות הוי השם והיפך לטובה שינהוהבנ"י
 בתחתוני' נתהוה; ועי"ז גמור. חסדכסדר
 נדדו ועי"ז עליונים נדדו וזושרחמיי

 נדדו כפשוטו לפי"ז ותתפרשתחתונים
 עליונים שהי' היעו תחתונים נדדועייונים
 ממקומם נשתנו כי נדדו תחתוניםושהיו
 לתחתון: ולעלען לעליון מתחתוןונתהוו

 לפי וכו' מלאכים שהי' עליונים נדדורש"י
 עליונים נדדו כך הוא הפירושהת

 אחשורוש התחתונים לנדד כדיהמלאכים
 המלך "שנתא לפרים לפי"ז תצטרך כרחךועל
 מלכו של  עולמות השני דהינו אשניותלכפון
 : שברש"י השני לפי' תמ עולם,1ל
 ממש אדהעורוש המלך שצת אמר רבאגמ'

 "אחשורוש "המלך כתב דלאוהא
 ומן מלך שהוא מפאת דאגה בדעתו לודנפל
 הכל כי עליו עצה וליטול בו לקנייתהדרך

 רק שינת כתב דלא והא במלך.משקפאין
 שיעי שראה מפאת שהתו להורות דכא"שנת

 1 וכו' דזמינתי' רקמןמאי

 כש"כ לא שלמעלה כתב ע"א יטודף
 מכבה עבירה דפיןשהמעינן

 "הכין. *לו תנא לו הכין : הדבר הבןמחנה.
 יצחק לוי מו"ה הקדחה הרב בשםשמעתי

 הכין מדכתיב דייק זצוק"למבארדימשוב
 הצורך מן הי' משמע ע12ה( כתיב לא)ורצ"ל
 שמן מצוה כעין "בהכנה הדברלהעשות
 עבירה משא"כ בהכנה.  לעסותההצורך
 ומצוה  הכין"  .לו תנא  פתאומית.נעשית
 ורצונו עכ"ד. ביחומה נעשית ע"כקעכיד
 מצוה לצורך שהוא ידעו הראמים מןלומר

 י בהבנה נעשית שיהי' הש"יוסיבב



עהדודאים נקראתמגילהריח
 אל 9ד מרדכי רצי א,ל למרדכי. כןועשה

 אלה כל דברת. אוטר 6כל דברתפל
 עכ"ז אצלם מקובלים שהיו הגםהדברים
 דחתשורוש דלישצא מייתורא במקרארמוזים
 רבדים של המו"מ הי' הכך שכךמוכח

 :ביניהם

 אשכולה איל הסוס השת הלבוש את המןויקח
 הלכות להו ואחוי קמי' רבנןדיתבי

 בידם מקובל הי' זה כל ביראי הנהקמיצה
 במקרא רמז איזה נמצא שלא לומר א"אאבל

 ידעתי ולא הגיסים לזכרון הנכתבתבהסגילה
 כתיב )מדלא בד"ת לרמזו והנראהרמיזתו
 בחצר לא דודנה תצ' את ויקה המןוילך
 לילך צריך ה" ומסתמא הסוסים היוהמלך
 "המן "ויקח סתם( ונכתב אלה כללהביא
 "ממדכי "נגד *ישבו "חכמים בר"תלרמח
 "ניסן יפו רפת וגם 'קמיצה "הלכות"ומראה
 הלבוש את וגם חופן *קמיצת 'היף"מצות
 )יהאריז*ל אהוה שם ד"ת 'הסוס*ואת
 בג" "במילואו הזה והשם כאן( לכוונוצוה

 הנעשית קמיצה מצות נרמז הנה,אצבע
 לצלותא. לי' וקם מרדכי נתעמףבאצבעות
 "נתעטף השעה "ובאותה ר"ת את המןויקח

 לילך( לחכמים צוה )כי "יחידי "קםימדדכי
 הי' כבד תראה הגה "תפילתו 'את"חיע
 קיים עכ"ז בקמיצה שעסק בשעה אצלוהמן

 עצמו ימנע אל וכו' חדה הרב אפילובעצם
 ויקח שו' בבסים שקנה עבד : הרחמיםמן
 מרדכי "והנה "טכסים קנה "המן ר-תהמן
 ואסחי' בני לבי איהו עייליה ; "חילו*יירש
 בריבוי ונרמז כעיי בי' שקיל וקא וכו'ואזל
 הטפל את גם שלקח הלבוש *אתהאחין

 גחין : והשערות הזיעה היינוללבושים
 לסוס הטפל המוס "ואת בריבוי נרמזוסליק
 הסוס על ידו על לסלק טפל המלשנעשה
 "אבל בתיבת נרמז כ"ז טו' בהתי'חזיתי*

 : כדמסיק ראשוחפוי
 : בדוקה יעויץ וכו' ודדן בדיהתוס'

 ג"ש להם היתה לקימה. שיבהמקיש
 * והמלך *והמלךמקובלת

 הרבד הנה וכו' השרת למלאכי ואשכחדאזל
 במקרא נרמה אבל בידם מקובלהזה

 הביתן גינת אל שדקך קאמר נ"מדלס4ר
 י הביתן מגינת חצבדוקא

 הדברים אלה כל הנה והפילו מלאךשבא
 ברמז רק במגילה מבואריםאינם

 הי' והנה כמיש. בסתר נס הי' העניןלהיו'
 למביני רק מעגלו לא אבל נגלים ניסי'בו

 והנסתר במגילה. ברמז רק הם ע"כ6דע.
 מש"ל עפ"י הדבר דשן היטב בארמבואר

 ! פעמיםכמה

 לה דרש הי' עצה במיתה רשע חרבתהאף
 להורות *באלף חרבעא כתיבדלעיל

 אותיות בה"א כתיב וכחן עצה "ממאלפידה"
 ע"כ לתשובה רמז ה' שת גם בר"ח"והן
 בשמו יזכרוהו היעו לטוב. זכור חרבונהגם

 *שכבה המלך וחמת : לבובה הצרביהאחרון
 כמד"ר "שכה דגלול למוס ה%4 שכערתשותי
 ע"ד יתפרש עולם. של מלכו שלאחת י שכיכות ב' לדמו בא ע"כ וכו' חמתבשאך
 "שככה העם איטרי פסוק האריז*לשפי'
 הגבויות כי "שכה "כחטך לעשות יודעיןלו
 "כל ובהצטרף *שך הם "דין וה*פ ה'הם
 המתקה הטו "אדני להיות א' איה"דין

 שכל הדיני' ונתרתקו "שכה משךרואנדה
 דרוש שככה המלך וחמת נתתב מדלאמקום

 ן אחשהרוש על כפשוטונמי

 לפה"צ יש תצתי של ואחת אסתר שלאחת
 שצי על בחימה הי' אצהטורושהנה

 לא שעדייו וזפתי הריגת על אחתדבדים
 אהטר על אספד על בחימה הי' ושחתשצחה
 וכהיוון ומולדתה. ע6ה הגידה לא היוםעד

 דעכן הצע. נתלה שמהתאום הדברשאידע
 המהטלתה המצת זאת עשתה יי יד כיהדבר
 היא תחתם אאתר ותכנוס ושתי שתהרגהללו.
 הנס שיארע בכדי היום עד מולדתהתגיד

 : ידהעל
 שיצא ממנו לצאת בן ובעתיד לו רמזע"ב

 מלכות ~ושי בהמענה דזמלךמלפני
 חרתו מלבישי' היו במקרה שלאמשמיעט



דרדאים נקרחתמגילהריתען

 להיות רק בפסוק המבקארין מלבחניםחמשה
 נסתר נס שהיו הגם לגאולה. מאזמוכן
 נרמזין בו אשר הוי' שם מלובשבתוכו

 בפ"ע נחוטב יו"ד של הקוץ כי מערכותה'
  בשמו לגאולה מוכן שהיה "מרדכיוע"כ
 : אותיו' ה' "גאולה וגם אותיות ה'ג"כ

 הבתים נבת ע"כ וכו' מקדשים שני עלבכה
 כי רחל של בני' בני בגבולדוקא

 ונשבע במקדש דוקא הנכבד שםהזכרת
 של זרעו שימחה עד שלם השם שאיןהקב"ה
 ממוגלים דוקא רחל 2ול בני ובניעמלק

 בהיפך י"ל וכן  עמלק של זרעולהכרית
 בתי להיות לזה מסוגלים דוקא המהשע"כ
 בחלקם השם( 4עע סזכירין שם )אמירהמקדש

 ! לכאן הבסומר שייכות ישע"כ

 כך וכו' אחי בנימין על בלבי קאייןכשם
 בספרי ראיתי עליכם בלביאין
 לעמלק וציה יעקב אח עשו וישטוםהקודמים

 להם להזדווג תדאה ממצרים כשיצאו בניבן
 זכור צוה והשיות הצוותת את שמרועמלק
 את תמחה וכו' עמלק יד עשה אשראת
 דבר נראה הש"י אמר וכו' עמלקזכר
 בס' )עיין עשו צוואת או צוואתי יקוםמי
 בכל הנה תאגיז( למהר"ם המצותאלה

 שהי' )הגם האהנה משטסת נמצאהשבטים
 רחל של בני' בבני משא"כ ית"ש(בגזירתו
 לא אדרבא יוסף במכירת הי' לאבנימין
 מסוגלים הסה הן להם ומחל המשטמהשמר

 ברית שמרו לא אשר המשטמים זרעלהכרית
 לכאן השייך המאמר של הקישור וזהאחים
 איתא הימת נוחה זקנים שדעת 'יעץויין

 הישמר שנה ת"ל בגי' 'ישן "ייזבמג"ע
 לו רמז והנה הבתרים בין בבריתלאברהם
 הקב"ה וכעשה "הטובה לו רמז תבלהגיות.
 שכגר הימנו מחה זקני' שדעת מצריםבגלות
 הדבר שהתחיל זקנים בדעת הדברנחה

 הדבר שנודע מיום הבתרים ביןממראה
 הועיל 'הדעת זה ויצחק. אברהםלהזקנים
 נצטווית והנה בדירבון נחשב כילגאולה
 "בדעת הדבר שיהי' כדי תשכח ולא וכו'זכור

 "ידע ומרדכי וכן עמלק למהיית יועילוזה
 : נעשה אשר כלאת

 למועל זה לקחו לי' מגיד בעידני'תעלא
 על מושל האדם הנה יוסף.על

 חלוש שהיא הגם הגבורים וחיותבהמות
 הגבורה היא החכמה כי בחכמתו יכבשםמהם
 הוא אבל שבחיות החלש הוא העלעלוהנה
 ממשלות שמדע כמו כובשן ועי"ז שבהןפקח

 חכמתו ע"י למים הזאב 4ע, שהפילשועלים
 היען 'בעידניה" חלוש שהוא הגם השועלוהנה

 יוסף כן ל". סגיד בחכמהו מתגברנשזעא
 רוה בו נכנס אא"כ בזנות חוטא אדם)איז

 למלך ונתגדל לו עמדה הכמתו חננהשטות(
 : לי' סגיד ע"כומושל

 נר לכבות יוכלו לא נרות עשרהומה במבשמי נלמד הנה בע' נרות כשדהומה
 חשיכה שנק' מדי מלכות מישראלאחד

 בבל מלכות זה 'אימה והנה לאברהם)כנאמר
 עיניהם שהדעיכו "מדי מלכות זה"דורכה
 כש"כ לא ומספ,.( ובבי בצום ישראלגיל
 היתה ליהודים ע"כ וכו' לכבות יוכלוטולא
 1 אורה היתה ליהודים אח"כ שדרש וזהאורה

 אדה2ורח?י בימי קבלוה הדר כי תורה זואורה
 המוחין השפעת טוב". "יום זהשמחה

 חכמה בגי' 'טוב "וםדחכמה
 זה ביום הנותן "אבא 'יסוד בסודוהם'י
 זה ששון תם'. הפושט כל ומתרעתדרך

 "עמלק לברית. המנגדת קליפה ביטול'מילה
 בך ויזנב בו נצמר מעלה כלפי מילותזורק
 שקליפת מילה נחש אותיות הנחשליםכל

 ח"ה בברית הנדהו לאחיזת גורם ההאעמלק
 בעפר וליתרו הערלה כריתת ביטולו.והיום
 יום הוא הפורים יום והנה לחמו. עפרונתש
 שעמדה והיא ע"ה. רבינו משה שלבריתו
 יום לששון להם להיות עולם עדלישראל

 : ועבהנכבד

 שניתנה מילה זו אמרתך בדיהרש"י
 עלי' שמח שדוד ומצינו וכו'בטומר

 שניהגה ציצית דלמא קשה זה דבזולתתן'
 שמציע להיות אך בדיבור ולא במאמרג"כ



עזדודחרבצ למפרעהקוראמה
 אלו *ויקר : דייקא "המילה על בדודושמחה
 להפיל המסוגל ונכבד *יקר דברתפילין
 בגמ' אמרו והנה הארץ עמי כל עלמורא
 ברעדה וגילו א"ל בדח קא דדיה לר"יהזיי'
 פירושו ונ"ל מנחנא. קא תפילין אילכתיב
 כמסלק היי נהתה ושמחה הקבצון עלדיגה
 תפילין אז כשמנית אבל מעליו שטיםמורא
 לשמוח ומותר שמים מורא עליו ישהבה
 ליהודים. הצמחה ש12ן ימי הימיםההנה

 כי שמים מורא בזה יסולק לאהשעפרה
 שקו הרדי בהדי כולהו וכו' אחתבנשימה י נטל תפיליןמניחין
 בהיכרת זו להוראה ע"כנשמתייוע

 הנט ותוקף אחת פעם רק ינשום לאשמותן
 דקליפה ספירות עשר מבחי' הי' הם כיבזה

 המרכבה כל מכף הש"י הצילם אחתוברגע
 *גוים" "ראשית "רגע זעמו וכמהטמאה

 נשמותיהם. יצאו "ברגע ע"כ"עמלק
 לכתחיל' דהיינו נראה וכף צריך בדיההום'

  צב"ל יצא בדיעבדאבל
 טירוגין קראה מהמשנה  להג  דצפיא4השפ
 לדואר המן בני עשרת בין מחלק אינוהבא

 : אמתניתין יפלוג לא אדא רב ובויאיהקריאה
 למטה זה אחד בצד וכון זקיפא בדיהרשש

 דטול נראה עכ"למזה
 על הכוונה רק ויזתא על שנמר דוקאדלאו
 שהוא "ויזתא ותפס אחד בצד שיהי'גולם

 אות הוא התיבה בתחילת והשווהאחרון
 השיטות לשאר בשוה יהיו אעפי"כארוך
 הואוו דוקא דאי כן ופי' כולם עלאחיד

 כולם. על הטעם יצדק לא קאמר*יויזתא
 האחרון הוא דויזתא י"ל כן מפרש ומאינו4מי
 העשרה כל כאילו שיראה אריכא הוא*ויעשה
 עצמו שהמן הנס תוקף והוא נ"ל. עליותלמים
 אותו שיחזיק כדי חמשים גבוה העץעשה
 בשחת ויפול ויחברתו כיה בור בניוה8?
 כמד"א הגנים הישו בראשו עמק ישובישעל

 י הבנים אלו עמליםחש?
 התם וכתיב האכש? הכא כתיבתורה

 של כאמיתה שירטוט שצריכה מלמדגם'

 שירטוט לשיו מהתם אמת וגרי יושרוכתוב
 צריכה אמת תורת שנק' תורה דברידהיינו
 הכא וכן השרטוט ע"י ביושר כתובהלהיות
 של כחסיתה שירטוט צריכה *ואמתתתוב

 יתודה
 בפרק

 יש וכו, ע"פ *קראה וכו' הקוראמתניתין
 א' בבבא למהלהצבתן

 מ"ש עפ"י וי"ל *קראה. ובשני'"הקורא.
 השמיע ולא שמע את וקורא דברנותבפ"ב
 וכר באותיותיה מקוק ולא *קרא וכו'לכהניו

 הנה וכו'. וטעה *קרא וכו' למצרע"הקורא
 *קרא. ד' ב, ובבא "הקורא ג'. (ר בבאלשם

 תיכף השייכת ומעשה פעולה שםוכתבם
 משמ"כ "הקורא יצדק הקריש;בראש
 הקריאה באמצע רק שיכנת נואינובפעולה
 רק תתפעל לא הפעיה שאותו "קרא.צ"ל

 לא הראשונה בבא דהיה משם. קראכשכבר
 בתיבה תיכף יתפעל זה לאיביו.השמיע

 בהתחלת תיכף למפרע קרושה וגעהראשונה.
 וכו' הדבדים ועי' שיתחיל תצדקהקדיאה

 באותיותיה. דקדק לא אבל 'הקורא אמרע"כ
 בהתחלת יצדק לא זה הנדבקותתיבות
 יקרא אמר ע"כ בטעות. קריאת וכןהקריאה.
 "הקורא הראשונה הבבא בבאן גם לפי"זוהנה
 בהתחלת אפילו שייך מרצך הדק דזהניחא

 למה ידענו לא עריק לפי"ז אבלהקריאה.
 עפ"י לי וניחא *קראה. אמר הב'בבבא

 הטופר בה השמיט ת"ר בגמ'.הברייתא
 כמתורגמן הקורא וקראן פסוקים אואותיות
 בכולה הא קשיא לא וכו' מיהבי יצאהמתרגם

 מקצתה כשקרא ממילא ע"כ במקצתההא
 על "הקורא לומר שייך לא וא*כ יצא.בע"פ
 הקריאה בהתחלת תיכף פי' דאז4ה

 וצריך יצב לא ע"פ לקרוחכשתשתיל
 אינו וזה בכתב. ולקרוחה בראשלהתעיל
 רק דיהיה יצא בכתב בקריאה ישלישצהדאם
 דגם צ"ל עפי"ז דיכא בעי מקצתהקורא



דרדאים למפרעהקוראריחעת

 וצ=ע יצא לשון בכל תרגום מקצתהבקורא
 ; לדינאמזה

 מדלא  בלעז ללועזות אותה קורין אבלשם
 אותה קורא  "הלועז אבלקאמר

 דהקורא הגס אשמעיע דרבותא משמעבלעז
 מבין אינו הוא הלועז את להוציאשקורא
 עכ"ז הלועז בכתב הנכתב כהקרא רקהלשון
  עואימ כל לומר בזה עריך ולא יוצא.הלועז
 מחוייב היא גם דעכ"פ כיון וכו' בדברמהו=ב
 דהכל סד=א ולפי"ז נ"ל. המגילהבקריאת
 השומע אם ולפי=ז מילתא. תליטבשומע
 הלועז קמ=ל יצא לא לה"ק מבין אינובלה"ק
 סירוגין קראה ; יצא אשוריתשתגמע
 יתפעל לא דזה שפיר ג"כ יצדק וכו'ומתנמנם

 : הקריאהבהתחלת

 ומתוך דורשה או כותבה הי' בד"הלש"י
 יצא לבו כיון אם קראהכך

 עלבו הכיון *אם בפירוקנו סיים למהעכ"ל.
 בזה מהגמיענו במשנה. וצאמר ה"ה"יצא
 כותבה הי' רק נאמר לא במתניתיןדהיה
 משמע לבו כיון אם אמר ע"ז ומגיההדורשה
 יצא כלל אומר אינו אפילו לבדבכותבה
 בגמ' לקמן כמ"ש בפה "זכור קימלוהנה
 צ"ל דהכיתב דקיי*ל מאי לפי אמתלהן

 מן לכותבה צדיך וגם שכותב בשעההתיבות
 הוא כותב כשהוא כרחך רעל ניחאהכתב
 דסאל לשיטתו אזיל ז"ל רש"י אבלקורא
 שכותב בשעה התיבה לומר הסופרדא=צ
 האודרך וכותב *אומר ומשה אצלדפירש
 א"כ : עישש בחיוב איט אבל כן הואהסופר
 יצא לבו כיון אם כותבה הי' על יצדקאיך
 כותבה הי' פירש"י לזה בפה( קרא לאהרי
 רק נמי "דייל קמגיהה )והשמיט דורשהתו

 דמיידי קתני "דדורשה דומיא ע"כבעינן(.
 כיון אם קאמר וע"ז בעיון. לדרגם דא"אבפה

 : יצא לא בעין טה2א"כלבו.

 הנייר על וכו' בסם כתובה היתהמתניתין
 למה ידעתי לא וכו' שתהא עדוכו'

 בצריכה רק לומר הגל יא התנאהאריך
 דסם ידענא וממילא "ובדיו *הספר עלבתיבה

 שבכתב דדברים דינא הך לענין דגםסד"א דאי ונראה מהני. לא ודפתרא וסירוסיקרא
 הך במגילה מהני לא ג"כ בע"פ לאומדםא"א

 הנייר ועל וכו' בסם כשנכתבה היינוכתיבה
 כזמנה המגילה קריאת י=ח יצא לא קמ=לוכו'
 לשם בו לקרות ומותר מיקרי כתיבהאבל

 * עליו לעבור בע"פ מיקרי ולאלימוד
 כו' הספר על "אשורית כתובה שתצאעד

 ללועזת שבתה קורין הלא הדברתמוה
 דקורץ דהא מזה לדקדק הייתי וסוברבלעז.
 הייבו שלנו. בגופן היינו בלעז ללועזתאותה

 אבל לועז ובלשון אשורית באותיותמשנכתבת
 לא ג=כ לפי"ז אבל יצא לא לועזתבזניתיו'
 אבל מה ועל במה רק קאמר לא דברישאיונח
 ועל מה ובסיפא המכתב. וציור איכותלא
 בכ4 דהכוונה לומר ונראה ובמה.מה.

 בגמ' כמ"ש מיחזר וכתב שירטוטאאשרר,ת

 ובדיו הספר על כשכתובה רק א"צ "תובאמת
 לשון בכל נכתבת אם אפילו י"רלצאת
 הנייר על 4ן וסיקרא בסם נכתבת אםמעשא=כ
 א"צ עכ"ז בע"פ מיקרא דלא הגם בוללמוד

 ; עתי בזה וצ"עשירטוט

 הקדית ובתפילה. ובק"ש בהלל צן תנאגמ'
 וגם תדיר ק=ש וגם לק"ש ורבנןהלל
 ממקרא לן נפקא דהלל משום תדירהתפיסה

 :מפורש
 פי* וכו' התורה כל 3ד"ה שם,עאף

 לקרות שניתנההקונטרס
 אינה התורה קריאת גוהרי וקשה ובו'בכל
 בזה=ל שכתב ברש"י ועיין וכו' התורהכע

 פירושו ייראה לשת. בכל לקרותהנאמרה
 משום ע"פ לאומרה אסור לעוון בכלשגם

 : וכו' שבכתבדברים
 למה קשה מכאן וכו' המדיררודיה

 אדרבא י"ל וכו'שפירש"י
 דה"א דהכש כלישנא דומים דל"שנאסייעתא
 כסדרן "הסדר על היען "הסדר על י"חתיקן
 אמצעיות קאמריע והתם דה~נ % אחרזו
 אמרה לח אם השש שמן דיית "סדר להםאק

 דמאי ס"ל דהתה והמימרא ע4 אחר זוכסדר



עטדודאים למפרעהקוראריח
 לה מתקיף הארץ ועמי אנשים דהוהשידי *ובתפילה בק"ש וכן לעיל בברייתאשתניא
 כמעט וכו' האחשתרנים אנן עטורבינא קודם אמצעיות בתפילה אומר אםשאט

 להך מסייע דרבינא כזאת סוגיא נמצא לא הברייתא וגם הראשונות. החליף אולראשוטת
 דגמ' דלתירוצא ונ"ל מתקיף. ולאתירוצא ת"ר ראשינות בג' רק דהקפידא מוכחאדלה~ן
 שיוצאין הארז ועמי אנשים דהוה מידימשמע גבורות שאומרים ומנין אבות עמעמריםמנין
 לכתחילה אבל מבינים שאינם אעפ"יבדיעבד מה באמצעית ואה"כ וכו' קדושות וכו'מנין

 פירושן שישמע דברים הנס להבין צריכין : ודו"ק וכו'ראו
 אנהט גם דהרי מתקיף ורבינא הדבריםשל קריאה זכירה דהאי וממאי גמ' ע"א י*חדף

 מטריחין אנו ואין חשתרנים. ה4 יודעים אינם הן פריך. דאכולהו נ"להיא.
 בלא לכתחילה קוראין ואנחנו לידעא"ע מקיים אני מה הא אמגילה. והן עמלק!טכרו'
 לצוען יכול לכרמילה הלועז ה"נידיעה בפה עמלק זכירת אשכחן א"כ בפה.זכור
 י הארץ ועמי הנשים וכןבאשורי' בספר "זכרון זאת כתיב בעמלק בי'וכיציב
 מסדר דקא אי ה"ד וכו' כותבההיהע"כ היא גבי' הנאמר זכרון דהאי נשמעא"כ
 תמוה למורה וכו' פסוקאפסוקא זכירה בג"ש אתיא ובמגילה "בספרדוקא

 הלא ו42מאל ימין הדבר להטותהוצרךלמה :זכירה
 דצריכה השניה קושיא קשה הצדדיםלקוני ע לשון בכל תרעם קראה בדקהוש"י

 דאילו וי"ל לפניו. כתובה להיות המגילהכל לא קתני זוואצ"ל
 כולה עהצגורה כיון פה על לקרות מותרהי' זה פירש ולצ בפירושו המתין למהגרעתי

 : והבן לפניו כולה כמוגשת הוה הכלבובפיו דכתיבא ס"ד דבמתניתין י"ל אךוכמתניתין.
 דליכא הלמ"מ כך וכו' והלכתא כדעהרש"י פה על דמיקרי יצא. לא תרגום וקראהמקרא
 דפסקוה הוא דהגמ'למימר כשמתרגמין פה על נאמר בכ"מ דתרגו'וצם

 הלעל ולא דפליג מאן ליבא דאתפילין הלכתא ונאין לשוטת והשר ואפילו כמנהגםהתורה
 ע"כ אלא שירטוט צריכין מוזות והלכתארק שאין לכל ידוע הנה התורה בהםמתראיין

 משום שאומר ירמי' ר' התנא מדברידהוא הכתוב המקרא מבאר רק פה על קוראהקוראן
 בידו מקובל אבל שרטוט א"צ דתרויעע רבית השתא אבל מיקרי פה בעל אעפי"כלפניו

 המין צריכות. ומזוזות א"צ דתפיליןהלמ"מ תרגום מה הנה תרגום דכתיבאדאסקינן
 כך: דבריהם ג"כ לפרש דישבתוס' שארי מבש"כ יוצא איט אעפי"כהחשיב

 שהקדים כפר בן בד"ה רש"י ע"א י"אדף ילשוטת
 כרחך בעל הבניסה ליוםוקרא הקב"ה שקרא מנין אר"א אחא ואירגם'

 עשק קרא דלא תאמר דאם כן. לפרוע צריך קרא למזבח ס"ד דאיוכו'
 קודם עדיין הוא אם עסקינן במאי כפרהבן הביא מיבע"ל יעקב לו ויקרא אל יעקבלי'
 ירצה אם אפילו הדין עליו 41צסק הכניסהיום לפרש אחא לר' דחקו מי לדירות בכאןזה

 יקרא האיך עמהן קורא י"ד קודםלחזור קראה הרישא לפרש טוב יותר ישניתבלעז
 הכפרים בני כל והרי הזר כבר והואעמהן הלשון מבין כשאיש הייט לשוןבכל

 המגילה לקושת לעיר הכניסה ביוםבאין לדקדק דרכו אחא ר' אך בגמ'וכדאסיקבא
 שבאים כיון כך הוין יהי' ואם ליאור.זרעתם קאי לא ע"כ קרא מי פי' מדלא אפילובכך
 ויקראו יעד עד להמתין יצטרכו בע"כלעיר פי' מדלא במתניתין בכאן הה"ד יעקבעל

 אלא הבפרים דין בטל א"כ העיר אנשיעם ע"כ יוונית הארמי או תרגום היווניקראה
 הכניודו יום עבר כהיכבר לכיהוי בודאיע"כ יצא לא הלשון יודע אפילו קאי העולםשכל

 למה עמהן קרא לא האיש דיצתן תאמראם י יוונית בלעז לאוקמי צריך לדידי'ע"כ



דודאים עימדהקראריחפ

 הרי ד,כפרים בני עם לקרות תצווהולא
 בעצמו הוא ואם הג"ח * ] כאינך לכפרייטוו
 העיר בני עם לקרא מצטרך בודאי קראלא

 הכפרים בני ביד רישות למתחילהואפילו
 עוב אלא א' במשטה שהוכחנו כמו כןלעשות
 עמהן כשקרא דמייני ע"כ אלא %ו'[לשיירי
 מחריב י"ר בליל לשם שישנו כיוןואעפיןכ

 ;לקרות

 אלמלא אד"י ב"א ואר"ח גם' ע"כ י"מדף
 היו לא וכו' במערהנשתייר

 המאמר עריכות המצרה מפני לעמודיכוליו
 אמצעי נס שהי' איגרת ונק' "ספר נק'לכאן
 מניסים וחלק נגלים הניסים מחלק בויש

 נגלים הניסים סוף הזה הנם הי' כינסתרים
 הש"י מצה ולמה נסתרים הניסיםמיתחלת
  לעמו ישועות פועל זמנים שבקצתככה

 נסתרים. זמניפ ובקצת נגלים כניסיםישראל
 הנס כי המקבלים כפי הכל וכו' קצרהוכי
 מרומי' בגבהי חצר איוו: החצלות פיזמתוצא

 הנם אור לקבל שיוכלו כאפלים בדורוכשאין
 יתבטלו שיא בכדי מכסהי הש"י הגהושגלה

 תראה תצה וההארה הטובה מרשהנבראים
 דאפ"י וכיסה גובריטי דרב ואליות. ממשהזה

 לעמתו שיוכלו בכדי כבודו צר יקרבפניהם
 יבא עד ומטיב. מהטוב גדולה טובהההוא
 כבוד ונגלה לנבואה מוכנים כולה שטהי'מצמן

 ; וכו'יי

 זה מדבר חוץ %ו' מהרש חוז בד"תתוס'
 עכ"ל לארגו שישמיעשצריך

 את מוציא ואינו בדבר מחוייב איש והויכצ"ל
 חיוב גזרו לא הרבנן דגם וצ"ע י"ח.הרבים
 ר"י פליג לא אמאי דאלת"ה לקרותהאחרש
 הסמוך בתוס' עיין אקטן דפליג כמואחרש

 . ודו"קותבין
 וכו' טובלין ולא בד"ה רה"י ע'/א כ'דף

 לטבול מותר העם כמועבראבל
 התוס' קהציות לתרץ זה פי' עכ"לבלילה
 עצבה הוא אבל בה דקתני דפרהוהמשנה
 לא אם היינו ביום. עליו ומזין בלילהטובל

 בלילכן טובל סיבה מאיזה בז' והא'טבל
 , נ"ל ביום עליוומזין

 גפרק
 סד'א יחטב קתני אי ויחרב עומדמתניתין

 דליהוי היכא כי יחטבדוקא
 ; י"ח רבים להוציאקביעו'

 יצאו שנים קראוה אהד קראה כ"אדף
 הוה ד~מ וצ"ל מיותר "אחד'קראה

 דמצוה סד*א יצאו "שנים וקריעהתני
 אבל הנס לפרסם בשלשה דוקאלכתחילה
 לא "אהד אבל בשנים גם בדיעבדיוצאיו
 הימים כתיב סד*א וגם ניסא. פרסומימיקרי
 לעשי' זכירה איתקש "ונעשים "נזכריםהאלה
 הזכירה גם ומשפחה משפחה מצוה עשי'מה

 את מיציא דיחיד קמ"ל רבים שיקראומצוה
 אחד קראה כפשוטו י"ל וגם י"ח.הרכים
 דמצוה הגם ביחידות אותם שקראהגיגו

 ביחידות גם יצא עכ"ז גימא לפרסומיבעשרה
 י"ח הרבים את להוציא הייט שניםוקראוה

 ; משתמע לא קלי דתרי הגםיצאו

 מסידורא נשמע וכו' לברך שנהמןמקום
 שלאחריה. מברכה דפתרידמתניתין

 שנים קושחת הדין זה אחר הדין צהמדסידר
 אמר ומח"כ קראוה כשכבר סיירי הנהיצאו
 לאחרי' ברכה הייני לברך שנהגומקום

 ולח יברך לברך שנהגו בגמ'סדאמרינן
 אפילו דקמ*ל ונראה לבטלה. ברכהמיקרי
 יברך שנהגו למקום נהגו שלא ממקוםההולך
 יתראה שלא כדי לחזור דעתו אפילועמהם
 לברך ושלא הנס: בפרסום משגיחשאינו
 והטעם שנהגו ממקום הלך אפילו יברךלא
 אינם כאילו העיר בני יעשה שלאכדי

 ; בנסמשגיחים

 טעמא האי משלם מפטירין ואין בד"הרש"י
 דביו'ט רס"ל מזה נראהגופיה

 בפוסקים הוא ופלוגתא ג"כ מוסיפיןמ8טירין.
 ; שיתבאר כמו דמוסימין נראהוסצמאטתים

 מוסיפין אבל מהם סחתין איןמתניתין
 הגה בנביא ום8טיריןעליהם.



פאדודאים עומדהקוראריח

 לחוד אשבת לא אכולהו קאי בנביא"מפטירין
 סייעתא ויש עליהם "מוסיפיו אבלהה"ד

 : מוסיפין דביו"סלהפיסקי'

 אמאי קשיא וכו' והחותם הפותח בד"התוס'
 ונראה ג"פ הכא מייתא הדתני

 דתני דמה אדעתין תימק דלא היכי כילי
 קאי בנביא ימפטירין עליהם מוסיפיןאבל
 כל ובבא בבא בכל תנא הנה אשנת.רק

 היה אלו נדע וממילא מגרעת בלאהדינין
 : לי' תני הוה אחר דיןביו"ט

 וישנה מטה ע"ג ישב שלא לרב מציןגמ'
 מהך קשיא וכו' קרקע ע"גלתלמידו

 יושבים דהיו בב"מ ברשב"י ורקא דרביעובדא
 אנו מימיהון השמרו קרקע ע"ג חכמיםלפני
 רשב"ג ואמר אספסלי. לדש אסקושותים
 ובא לרבי ואחתוהו ביניכם לי יש אחתפרידה
 רעוד ברשב"י לת"א גם ואחתוהו בחלוםרשב"י
 הי' דהרב נשמע הלין מכל בגמ'( ראיותיש

 קרקע. ע"ג ותלמידיי גבוה במקוםיושב
 דוקא הוא דהאיסור לומר סוברוהייתי
 המטה על דיושב ביותר מתכבדכשהרב
 אל ההיפך מן דכוא קרקע ע"גותלמידו
 בדרך רק הוא וקרקע ספסל משא"כההיפך.
 לא מפירש"י אבל ותלמים. רבמדריגת
 או מטה ע"ג שניהם או שפירש כןנשמע
 רק הוא האיסור ואפשר קרקע. ע"גשניהם
 תלמידים עם משא"כ אחד תלמיד עםרב

 מטות לכולם להכין ו2א"א יודעין הכלהרבה
 ע"כ קנאה להטיל הדרך מן ואיןוספסלים
 ע"ג סמוכים שאינם התלמידים כ4יושבים

 : עוד וצ"עקרקע

 "בשל מאי הלכתא בד"ה רש"י ע"א כ"בדף
 קאי דאילו כן פי' ;"מעמדות

 "אמצעי ומדקאמר דולג. "והשני הל"לאדר"ח
 דולג שני ודאי בר"ח ומיהו קאי.אמעמדות

 ואי היוצאין משום גזירה איכא שלישידאי
 משום גזירה נמי איכא דולג השני אםתקשה
 בגמ' כמ"ש שייל שיולי דעייל מאןהנכנסין

 : נתיגוהכי

 דבר הנה ציבורים למיטרח בעי לא גמ'ע"ב
 להטריח בעי לא ואעפי"כ הואמצוה

 "לא פירושו בעי. "לא והנה הציבור.את
 בשביל להטריח מותר הדין מן אבל"רצה
 ולכאור' הי'. ע"ע מחמיר רב רק מצוהדבר
 לגבי הוא קולא הרי  חומרא  בה יוצדקהאיך

 בדיה רש"י כוונת שנ"ל מה וזהוהמצוה.
 מפניו. יעמדו ילך שאם ציבורא. מטרחלא
 רצה לא הוא הפירוש אין "בעי "לאהיינו

 מאיזה לבטל מוטב הוא דינא רקמחסידות.
 ולא הציבור את להטריח ולא מצוהדבר

 ; מדינארצה

 אסור שיהא ס"ד וכי וכו' ואיב"א בד"התוס'
 למה ידענא לא וכו' פישוטבלא

 אסרה 4א דעולא הא להביא הוצרך הרילא.
 ס"ד וכי מקשי קא דהכי ו"ל ינו'תורה
 מעשים הרי יו"ר הישוט בלא אסורשיהא
 מרוצף בביה"כ ע"פ נופלים שאנו יוםבכל

 :ברצפה
 דעביד הוא ורגלים ידים פישוט רבגמ'

 אדם לכל המסור דבר זה שאיןמשמע
 האריזעל מרן מכתבי וכ"נ חשוב. לאדםרק

 ; יחודים ע"י במס"נ נפ"אבענין

 תדם אין וכו' שאני חשוב אדםואיב*א
 משמע וכו' ע"פ ליפול רשאיוהרוב

 המברא לפי דהא יו"ר. פישוט בלאאפילו
 פישוט רב דקאמר. מקמייתא בי' הדרהזאת

 י דעבד הואיו"ר
 אל יי ויאמר דכתיב כיב"נ. נענהאא"כ

 הייתי פירש"י לולא לך. קוםיהושע
 היינו "יך "קום מתיבת הוא דהדיוקמפרש
 שאתה עבדת שפיר כי "קום אומר אנילך

 הזקנים משא"כ נענה. שאתה במעשיךבטוח
 בזה מיאן ומש"י עבדו שפיר לא עמושנפלו
 אדם על דווקא דהקפידא משמע מהיכןדא"כ
 אדם על קפידא יש ביותר אדרבאחשוב.
 למה הוא דהדיוק פירש. ע"כ תשוברואינו
 חשוב אדם דייקא "ארזה ע"פ. עמל "אתהזה

 יקשה אבל ליחול שלא לך מהראויכגצך
 ראוי אינו בטוח שהי' יהושע גם א"כלפי"ז



דודאים עומדהקוראריחפב
 אוזה זה למה דה"ק לפרזם ויש ליפול.לו

  ישראל חטא )כעת( ע"פ נופל בטוה()שאתה
 והטעם עיד( וצ"ע כעת בטחון בטחונך)ואין
 נענה יהי' ולא יפול אם השוב אדם דוקאגעל
 כי דחויות לדרכי נשמעין דבריו יהיולא

 גענה שלא ראיה והא ממש בו שאיןיאמרו
 הזה לטעם וראי' נ"ל פשוט. אדםמשא"כ

 : התוס' שהביאומהירושלמי
 שהטיה לפי פירש"י לי' גרסא והאהא

 כנ"מ מדה והיא הסכנה. בהזעתנתקלקל
 עלית אמר "מעלה כלפי דבריםהטיה

 "לעלות היא שהוצרך בשעה הנה וכו'"למרום
 . איטלע למעלהממטה

 השש אין ובזה אצלויי. דמצלו ע"א כ"גדף
 ואפילו חשוב לאדםאפילו

 סומכיו: אנו וע"ז אבניםברצפת
 משום ס"ל לא וכו' ג' הני בד"התוס'

 התנא וכו' וסקילה וכדתמלאכה
 וכו'. מחברי' מלתא דטפי כל לעילדנקט

 : לטעם ונא נקטי'לסימנא

 ושבעה המלך פני מרואי חמשה בד"הרשיי
 כדכתיב הם ז' המלך פנירואי

 חשובים ה' יש ומהם ומדי פרס שרישבעת
 אצל הי' דודאי דצ"ל מלכים. בסוףכדכתי'
 כדאשכהן המלך פני רואי ז' ג"כ ישראלמלכי

 שבעת הפסוק פי' בזה )וידוקדקבאהשורוש
 "היושבים המלך פני רואי ומדי פרסשרי

 אך כפולים הדברים הנה "במלכותראשונה
 המלך פני רואי ז' שהעמיד דגמונה לפרשים
 עדיין ישראל במלכות ראשונה היושביםכעין
 המלך פני רואי ז' נגד התקנה ממילאקיימת(

 : הבן התוס' קושיות לה ואזדאישראל

 בשבתות אבל וכו' אמר חד בד"התום'
 דכיון וכו' וביוה"כויו"ט

 מבואר לך הרי וכו' עליהם להוסיףשמותר
 כדאיתא שם ביו"ט: להיסיףשמותר
 שכתב במהרש"א עיין דחנוכה.בילמדנו
 בשאילתות הוא חבל תנהומא במדרששאית

 : אהבידד'

 עדה ואתיא וכו' תוך תוך אתיא גמ'ע"ב
 דבר נלמד במ*א כתבנו כברעדה.

 ג"ש מית דהנה מכופלת מג"ש השםקדושת
 בי"ג "רחום מדת נגד מכוונת שבע"פבתורה
 מכיפלת בכאן ובאת שבכתב שבתודהמדות
 בגי' "רהם ב"פ ארהמנו: רחםבסוד

 והנה שלימה. שמים "מלכות ה"ס"מלכות
 דקדושת שהדין ראה הסעתו עינו"קרח
 בקדושה להתגדל רצה ע"כ ממנו. נלמדהשם
 דעדה( )ג"ש "העדה כל כי אמר ראה נאלך

 הדבר הבן יי )תוך( ובתוכם קדושיםכולם
 . דכלה אגרא בספריעמ"ש

 לא קשיות הכא אבל וכו' שמין בד"התום'
 שמין דה"נ קושיא מאיידענא

 בשוק נמכר כנעני עבד הי' כאילואותו
 : והבן להקדש יתן וכךלעולם

 בתורה קורא קטן מתניתין ע"א כ"דדף
 על פורס אינו אבלומתרגם.

 להוציא בא שהוא לפי פירש"י ;יין וכו'.שמע
 איש ברבד מחוייב שאינו וכיון י"הרבים
 התורה קריאת הנה עכ"ל. י"ח אחריםמוציא
 מוטל האב על רק בדבר מהוייב אינוג"כ

 להוציא מיקדי לא התורה קריאת אבלללמדו.
 למי מחיוב אינו התורה דקריאת י"הרבים
 רב כענין במ"א תורה דברי ללמודשרוצה
 הגאה * ] : נ"ל וכו' בדידן אנן דאמרששת
 י"ח מוציא דאינו נראה זכור פ'ולפי"ז
 תליא בשמיעה זכור פ' דגם לומרואפשר
 יוצא מחריב מאינו אפילו שומע ואםמלתא

 1 הגה( כאן)עד

 לי' לית והא הוא הנאה משום הכא גמ'ע"ב
 ראה אפילו לפי"ז לי קשההנאה.

 כעת הנאה לי' לית הא מימיומאורות
 יברך אתמול ביום שאכל מי וכיבעוורונו
 שראה רביון וי"ל אתמול הנחת שהיום

 בעוורונו כעת גם להבחין ביותר יודעמאורות
 1 נ"ל זמן באיזה פועל הי' שהחושביון

 וכו' קשה וכו' מגיד כשאתם בד"התום'

 הורידו לבדו שלא י"ללדעתי



פגדואים העירבניריח

 הם כזה למקום וכשהגיע בניו עםאלא
 ? המבטאהטעימו

 וכו' ומזרעך האומר מתניתין ע"א כיהדף

 בארמיותא לאעברא תתןלא
 להוציא בציבור כן לתרגם שאסור הגעווכו'

 התורה מרמזי ההש אבל מקרא שלמפשוטו
 בזהר, שתמצא וכמו יונתן כן תיגםע"כ

 ת"ח על תגלה לא כלתך ערותפיסוחו.
 ברד אין ובהראי בחול. מטתוהמשמש

 מקרא של ששוטו אינו הוא כי עליומענישיו
 : בציבור כן לתרגם ואסור התורה מרמזירק

 וכו' הקליר וכיסד על וכו' מפני בד"התוס'

 החזיקו )רצ'ל *צדקולכאורה
 ואת שתו מצות( תשמרו אם לצדקתלכם

 !בנו

 זהב וכי' אלפי אלף לו שהיו לאדם משלגמ'
 כסף. דינרי באלף נעתו מקלסיןוהיו
 להקטין בא האם לכסף, מזהב במשלושינה
 י"ח. יצא לא עדיין הנה הגדלות נגדהדבר
 ערך שום אין הבורא שמקלסין מה כלכי

 ורבוא אלפים אלפי מאלף לאחתאפילו
 ב' דובר אבל גדלותו. נגד א"ס עדרבואות

 אחי אפילו אינו שמקלסין מה כל א'דברים
 בעצם אינו ג"כ הקילוס דבר 3' וכו'מאלפי
 כי לזהב( מכסף שיש השינוי כמו)ונשתנה

 הדבר אין "הגבור ית' הבורא שמקלסיןמה
 הבורא מן השוללות החכם שאמר כמובעצם

 בו יצדק ויותר המחייבות. מן יותראמיתיות
 בו לוזיר משיצדק חלש אינו לנמרי"ת

 לא בברואים ששייך דבר הוא כי"גבור.
 ! הדבר הבןבהבורא

 בישראל ר"י דבי תנא וכו' ומזרעךהאומר
 פי' להודיע כן שדרשו ברש"י עיין וכו'הבא

 הדבר יצדק לעיל ולפמ"שהמתניתין.
 רמזי בו דרשו ר"י דבי דתנאכפשוטו,
 לתרגם אין אבל יונתן שתרגם כמוהתורה

 : בציבורכן

 למעלה מה לשיולי אתי דתימא מהוע"ב
 אסור דהא חיישינן דלא קמ"לוכו'

 עמדו ובמתחו כמד"א הקריאה בשעתלספר
 י העםכל

 כבודו דזה קמ"ל. דאברהם לכבודוניחוש
 ניצוצי מהן ויצא לש"ש כוונושהבנות
 ! המשיח מלך שלאורה

 בגמ' גירסתינו לפי דציבורא דעתייהופייגא
 ז"ל )ולרש"י פירש"י בזה יתכןלא

 פייגא לפוגע וצריך אחרת( גירסאהיה
 לעבוד יוכלו ולא לבם אל יתעצבודעתייוע

 דכתיב קמ"ל לבב ובטוב בשמחה י"את
 השמחה באת ואח"כ ביראה ה' את עבדונמי

 :ממילא
 גירסהינו לפי מיראה למעבד אחזידילכהע

 אתי דילמא דחיישינן לפרשצריך
 עיקרא אינה והוא העונש מיראתלמיעבד
 בזהר כמבהיר הרוממות יראת רקדירתה
 להמון היא צריכה תתאה היראה דגםקמ"ל
 דדוד ליקרי' ליהטט : מתאוות להצילםעם

 דתהוי היתי 3י לי' ניחא נמי דדודקמיל
 1 לאבשלוםכפרה

 בנימין דשבט קמ"ל דבנימיל לכבודוליחוש
 כפרה דתהוו היכי כי להו ניחאנמי
 שרי שומעני' השפיר מאן :לאבהתיעע
 חבירר של בשבחו לספר אסור סד"אלשבוחי
 האיסו' קמ"ל גנותו לירי בא שבהושמתוך

 : דווקא "מדאי יותרהוא

 דפרק
 ידעתי לא ספרים "יקחו מטפחותמתניתין

 ולא "יקחו הלשון. בכאן שינהלמה
 אבל "לוקחין דגרט נראה וברש"י"לוקחין

 ? "יקחוגירסתינו

 כמכין של הכנסת ביה אבל גמ' ע"א ט"ודף
 מצי לא לי' אתי דמעלמאכיח

 ב' בתוס' עיין דרבים לי' דהוה לי'מזגני
 נתנו שלא הגם הא' לפירוש הנההפירושי'
 נעעאו הרבים דלדעת כיון בגנינו כלוםהרבים
 רש"י סעדת לדעתי וכ"ה קדושתי'המירא
 ואח*כ כפר. בעודה נבנה אם לפי"זהנה
 דרבים אדעתא נעשה לא הנה כרךנעשה



דרדז~ינפ העידבניריחפד

 "בית אבל קאמר דמש"ה ואפשר לה.מזביגיע
 "הכנסת "בית רתיבות כרכין של"הכנסת
 הוא אך קאי דעלה לה( ל"ג )ורש"ימיותר
 דהיינו הכנסת בית שנק' דמשעהלהורות
 ג"כ וידיקדק כרכין. של תיכף היתהבבנייתו
 מתחילתו דצ"ל "דדבים 'לי' "דהוהנעמדו
 תיבת ל"ג ז"ל רש"י ומיהו דרבים. לי'ותה
 דכעת כיון מלשונו נראה וגם הכנסת"בית
 כן לדקדק ויש קדושתי' חמירא כרבין שלהוא

 היינו לי' אתי דמעלמא כיון הגמ'מלשון
 מעלעל העתיקו התוס' אבל הכנסת.לבית
 אדעתיהו א"כ העיר אל היינו ל"הקאתי

 :נבנה
 שכתבו השני לפי' אתאן "עבדוה."ואיזהו

 תליא הנותני' דבמעותהתוס'
 דלפי' נראה יותר אבל ליישב וישמלתא

 , לי' ל"גהיא
 ולא וכו' קדושה תשמישי בד"ה תוס'ע"ב

 וכו' דמנחות מההיאקשה
 לא למה ידעתי לא וכו' הטעם לפרששיש

 נראית שי"ן בהם יש ראש דשלבפשוטו
 אינה דהיו"ד כיון יד  שי משא"כמבח.ץ
 כל יראו רשומות דורשי דרשו וכןהלמ"מ.
 י "שין ר"ת נקרא יי' "שם כי הארץעמי
 קשה וכו' התנו אבל  בך"ה תום, ע"א כ"זדף

 דבריהם לולא וכו' שהתאכיון
 בעיקר אפילו מיירי התירוץ לפי דבאמתי"ל

 דמיירי ועי"ל דוקא. במותר לאהמעות
 רק העיר טובי ז' מכרו לא המכירהדבשעת
 מהני לא באפשר וזה המעות על התנואח"כ
 , כזו בסברא לחלק בזה וצ"ע המותר עלדק
 של ד"א בתוך מים השתנתי לא גמ'קרב

 הי' הראשונים חסידיםתפילה
 להשהות כדי תפילתם אחר אחת שעהשוהין
 והמוחין התפילה. בשעת הניתנים המוחיןעוד
 "אדש הויה "אהיה המלך( )חיי חייםמיק
 בדעת כי ר' הם המוחין יהנה "היום()בגי'
 ד' )ע"כ דגבורות ועיטרא דחסדיםעיטרא
 תפילה של אמות ר' הוא וזה בתפילין(.בתים
 יחזיק התפילה אחר גם התפילה לכבודוהנה

  השתהות כעין הוא בקדושה אמותהארבע
 "חיים הם והמוחין התפילה אחר גםהמוחין
 : החיים אריכות שכרו זה והי'כנ"ל

 הוא האדם של השם לחברי שם כניתיולא
 שע"י שתמצא וזה הגוף חיי נשמתושם
 'שן בהיותו גם האדם מתנועע השםקרישת
 האדם חיית להנשמה אחיזה כבית הואכי

 אחרת אחיזה בית עושה לחבידו שםוהמבנה
 השמים מן כן נק' שלא )דברלחיותו
 לעורר שלא בזה שנזהר מי משא"כלנשמתו(
 הנגזרים באותיות רק חביתו וחיותנשמת
 החיים אדיכו' שכרו זה והי' מבראשיתלו
 בזכירה מדאורייתא היום. קידוש בטלתיולא

 תיקנו וחכמים כוס. בלא סגיבעלמא
 עיקר זה בלא הנה דוקים יין הכוסעל

 הם "וחכמים מוחין שהיא בדעתהזכירה
 הקרויים המוחין סוד החכמה מןהמקבלים
 בסוד היים בגי' דחסם ע"כ כנ"ל"חיים
 היום בקידוש הזהיר הנה תחי'."החכמה
 וז"ש לו נתוספין "חיים "חכמים דברילקיים
 תקנת שע"י רבנן לפום "וחיי "חמראר"ע

 תה רבנן לפום "חיים נתוספיםהחמרא
 "לחיים היין שתיות בשעת לומרשנהגו
 לאדם והביאה ענבים סחטה חיה דהנהועי"ל
 הי' עליו לקדש לשבת עד ממתין הי'ואילו
  הוהיר והנה  פגה כשאכל משא"כ "לחייםהיין

 שכרו זה והי' תיקונו מתקן היוםבקידוש
 :"חיים

 קל יהא שלא לבה"כ קפנדריא עשיתילא
 "הקודש את כיבד הנה הקדושה.בעיניו
 תהיון "קדש ואנשי בסוד חכמה נק'"וקודש

 : תחיי "החכמה הנהלי

 כנ"* ג"כ "קודש עם ראשי על פסעתיולא
 : תחי' "והחכמה "חכמה"קודש

 דהרבותא נ"ל ברכה, בלא כפי נשאתיולא
 כפים. נשיאת בשעת שלא אפילוהוא
 ברכנו או"א אומר הי' לא במנחהדהיינו
 בלא ככיו לישא רוצת הי' לא כי וכו'בברכה
 זו כתפילה ציבור שליח הוא הי' ולא?רכה



פהדרדאים העירבניריח

 "והחכמה "חכמים תקנת הוא הברכההנה
 :תחי'

 )לשון דאדרבא קשה וכו' שאלו בד"התוס'
 לכאור'( מדוקדק אינו"דאדרבא

 דשאלת נראה הקטן ולי יכו' בזכותהי'
 חי' וכבר המעשה לזאת קידם היההתלמידי'

 ועוי"ל שאלוהי. וע"ז הזמן לזה עד רבזמן
 או לעצמו שיברור בברירה עמו התנודהנה
 שיחיי או עוה"ב בני כולם דורי בנישיהי'
 לחיי דורו בני שיהיו בירר היא והנה שנהת'

 ובאיזה לי' יהבי והא הא הקב"ה ואמרעוה"ב
 ששנה מה בעד הלא ימים אריכית הואזכות

 בני דורו בני שיהי' לו ניתן כברלהתלמיד
 יאפשר התלמידים. שאית היתה וזהעוה"ב
 "דאדרבא בלשון התיס' כוונת ד"ה לומרלי

 במה ששאלו התצמידים סברת דהנהיה"ק
 בשביל אינו דזה סברתם היתה ימיםהארכת
 שיהי' כעצמו בירר דכבר להתלמידעושנה
 התוס' הקשו וע"ז עוה"ב בני דורובני

 נראה שנים מאות ד, בדקדיק מדחי'דאדרבא
 פעמים מאות ד' להתלמיד ששנה בזכותדהוא
 לא דמעיקרא טעם בטוב תירוצו יתכןובזה
 דורו הבני בירר שכבר כיון סובר והי'ידע
 שראה עד אחר זכות באיזה ימיו אריכותע"כ
 הבין שנה. תו בדקדוק שחיה ימיובסוף

 שהי' בשכר לי' יהבו והא הא אמרשהקב"ה
 קדמני לא : ודוק זימני ת' לתלמידשונה
 למחזיקים היא חיים עץ התורה לביה"מאדם
 : לו נתנו וחיים לדוים השכים הוא והנהבה.
 קיים כהן לפני ברכתי ולא ע"א כ"חדף

 והחכמה חכמה "קודש"וקדשתו
 ימין חסד איש הכהן את כיבד וגםתחי'.

 ג כימינה ימיםושרך

 מתנותיה. הורמה שלא מבהמה אכלתיולא
 וצריך והקיבה והלחיים הזרוע פי'רש"י
 הם מה ידענו 4א השתא עד וכילהתבונן
 למה חז"ל דברי עפ"י דבריו ויצדקוהמתנות
 רומח ויקח פינחס )בזכות הזרוע לכהניםניתן
 והקבה ויפלל( פינחס )ויעמד והלאינובידו(
 קבתה( אל האשה את וכו' שניהם את)וידקר

 חמה השיב פינחס. בזכות הללו המתנותהלא
 וכו' כליתי ולא הש"י ואמר ישראל בנימעל
 שכרו הי' ע"כ חיים ונתן המגפה עצרהנה
 עולם. שיחי' שלום בריתי את לו נותןהנני
 המתמת הנותן הנה והתחי'. הגאולהויגשר
 פעולתו לישראל חיים הנותן פינחסשכר

 : החיים לאריכתלפניו
 תחילה מציין הציוני' מהפך ז"לרשש

 דאזיל ברכתי ולא ואח"כמתנותיה
 בברכת ציעודה קאי "ברכתי ולאלשיטתי'
 גורס זה בשביל ממילא בתוספת( )עייןהמזון
 כי "ברכתי ולא ואח"כ "אכלתי ולאכסדר

 : האכילה אאר המזוןברכת

 הוא קלון תבירי. בקלון נתכבדתי לאגמ'
 קטלי' לי ומה וכו' סומקא אזילבושה

 החיים הוספת בהיפך היא הכביד והנהכולי'
 שיתוספו חיות מחבירו כגרוע רצה לאוהנה

 : החיים בהוספת שכרו והי'עליו
 מוחל דהי' חבירי קללת מטתי על עלתהולא

 הנה וכדמסיק. הלילה בהתחלתתיכף
 היא בלילה האדם מן כשהולכתהנשמה
 וח"ו ביום. עשתה אשר מעשיה כל עלנידונת
 בזהר )עיין פגים ההוא היום עבירות עשהאם

 דם כש: יהנה "בימים( בא זקן ואברהםבענין
 אשר גורם הנה יום חזרת טרם לחבירומוחל
 לאריכת דתו אחת יומי יתחסר לאתבירו

 :ימיו
 הנה מסלו. המוותר הייתי בממוניוותרן

 את להחיות יכול הי' הפרוטהבאותו
 נפשם להחיות לאחרים ומוותרה ועומדנפשו
 לאחרים נפשו ומכוחות מחיותו נותןהנה

 : החיים ימי ואריכות חיותי לויתוספו
 "אחד. נאמר למה כבש נאמר אם רביא"ל

 השאלת להורות הזו השאיה דוקאשאל
 הוא דהשאלה הוא לצורך ימים הארכתבמה
 דקדוקי בשביל הוא ימים אריכותדודאי
 המצות כי עצמן. המצות לא בחביבותהמצות
 ותוספת הנשמה של פנימי האור מאיריןעצמן
 שהוא מקיף האור מאירים ודקדוקיההמצית
 והגא הכלי. בגבול נגבל ואינו החיותתיסכת
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 חיבוב לתוספת נאמר אאחד ידע עקיבאר'

 זאת תשובה שע"י ורצה בעדרו מיוהדהמצוה
 הראשונה שאלתו לפרש בדברים עמוישנס

 י קצרתי כי הדברהבן
 ושונא הוא שלים קרא מתנות קבלתילא

 והנראה בעי טעמא עכ"ז יחי'מתעת
 לא ביי' בטוה הוא כי מתנות השונאהנה
 הוא והבטחון צבאו היי ימי כל המזג לויחסר
 ולא ; תהי' והחכמה כמדע "ההכמהממדת
 מעבירין ע"מ המעביר כל מדותי. עלעמדתי
 וכיון חטא בלא מיתה ואין פוסעיו כלממת

 , יהי' היו פשעיו כל ממגושמעבירין
 כיון ועי"ל עמש"ל הייתי בממוניוותרן

 הקב"ה גם הקצוב מדבר מוותרוההוא
 הקצובין. ימיו על עמומוותר

 אולי פירש"י צריך אני וללמוד היאתורה
 כדי שאלתו אין רצ"ל לקייםאוכל

 הוה דא"כ ימים אריכות בשביל הדברלעשו'
 באם סתם שאלתו דק פרם לקבל ע"מכעובד
 להש"י מרוצה הוא הזה שהדבר לויתוודע
 נסתכלתי לא . נ"ל לקיים אוכל אני גםאולי

 ע"י הפגם ראשית הנה רשע אדםגדמות
 וכו' העץ טוב כי האשה ותרא העין.ראיות
 העין בראיית והזהיר לעולם מיתהוהביאה
 והרבה בהיים לפניו ופעולתו אתו שכרווהי'
 : גורם הזמן ואין ודמות בצלם  בוה לדבריש
 הי והזהיר כמת השוב וסומא כהותעיניו

 יוקים
 כעס הוא הקפדה ביתי בתוך הקפדתילא

 כמבואר המהי' הוא הנפש מגרשההכעס
 : לחיים יזכה והנזהרבזהר

 דצ"ל ממני שגדול מי בפני צעדתיולא
 והחכמה ההכמה מכבד והואבחכמה
 ,תהי'

 למעלת ג"כ המטונפות במבודית  הרהרתיולא
 : תחי' והחכמהההבמה

 האדם( קומת )שיעור אמות ד' הלכתיולא
 מוחין תפילין ובלא היים עץ תורהבלא
 כנ"ל.*חיים

 ולא קבע שינת לא בביהמ"ד ישנתיולא
 התורה מקום ביהמ"ד ארעישינת
 ע"י כי ישן הי' לא נפקת מהכמהאוריית'
 : תחי' והחכמה מסולקין ההכמה מוחיהשינה
 שעית בהלכה הבירי בתקלת ששתיולא

 : "היים זוכה והנזהר וכו' כולי'קטלי' לי ומה סומקא ואזיל מתביישהבירו
 עמש"ל וכו' בהניבתו להבירי קראתיולא

 1 להבירי שם כניתי ולאבפירוש

 בפי שגורה גרסתי תורה בלא בד"הרש"י
 מאי לתרץ רצה אפשרתמיד.

 דמ"ז רבות' מאי כאלה לקדושים ע"זדקשה
 וכו' השם הילול דמי היכי ביומא אמרינןהא
 ובלא תורה בלא אמות ד' דמסגינא אנאכגון

 ד"יתה דר*ז דרבותי' פירש"י לזהתפילין
 : בפיו ומסודרת שגורהגרסתו

 לאותן ודוקא וכו' תנאי על בד"ה תוס'ע"ב
 שהרי התנאי מהנישבבבל

 ולכאורה קדושתן תפקע ב"ב גואל באלעת
 שיקבעו כשתידין לקמן דאמרינן הדברתמוה
 באותו שיהיו אותן דוקא לומר ודוחקבא"י.
 וכרמל מתבור הק"ו לפי דהרי ביישובןהזמן
 בא"י יקבעו נמי ההריבין דאפילומוכח
  שבבבל  הבה"ב נצמר הייתי דבריהם)ולולא
 להם לא בארץ מטולטלין ישראללהיות
 בה"כ ונשארים למקום ממקוםונודדים
 אב"ד ממילא בעיירות יושב מאיןהריבץ
 מצפין עינינו א"י משא"כ עליהן תנאימתנין
 הגם לדעתם י"ל ושמא ב"ב( לישיבתהבב"י

 ישאר לא במקומן אעפי"כ בא"ישיקבעו
 אהדת. כבריה והווקדושה

 פי' דעדיין במיא לקישא בד שריגם'
 רצה לא ואעפי"כ המיםבאמצע

 הא מנחי גמור  א"ת  צמו:  להשתמשעוד
 מן אהד דבר ממנו שילמוד וכיתמלתא
 תלמידו המובע וכל תלמידו מיקריהתורה

 ; הסד ממש מונע כאילומלשמשו

 אמר פשוטו עפ"י וכו' החמירו ישראלבנות
 ה"ד בברכות דאמריק זו הלכהלו
 ולהיות וכו' ישראל בנות וכו' פסוקההלכה



פזדודאים העירנניריח

 בדרך חל-תרגזו וכתוב המים באמצעשהיה
 רח"ל "הלכה *בדבר יתעסקו שלא בוודרשו
 ולתרץ להקשות היינו בה לדבר שישהלכה
 הדרך לסכנת ודו"2ינן רגשה בזהש"ט

 הלכה לו אמר ע"כ המים באמצעושכש"כ
 ,פסוקה

 שלמד וכיון וכו'. הלכות השונה כלתד'א
 חויב פסוקה הלכה האיש לאותור"ל
 לחיי הביאו שאביו אביו מכיבוד יותרבכבודו
 יתפרש וכו' הליכות תקרי אל : וכרעוה"ז

 : במ*א אי"ההדבר

 ליגאל עתידין כבוהן ואף גמ' עמא כ"מדף
 יתוודע אז רצ*ל עמהןשנינה

 הי' וכל בגלות. עמהן היתה שהשכינהלהם
 בזהר עיין ביציאתם להם נתוודעבמצרים

 : וכו' י" צבאות כל יצאובפסוק

 חדורים ברחמני מפסיקין לכלמתניתין
 הכל גירסתינו וכו'בחנוכה

 הכל דגרסי נראה ותוס' יברש"י"בביתין
 היים מפסיקין. לכל הצודק והוא*בלמד
 מפרשת מפסיקין המאורע ז"ש"לכל
 הזמנים ומפרש המאורע מעין וקוריןהשבוע
 צריך ולגירסתנו וכר לחנוכה חדשיםלראימי
 סדרה יכל הייני מפסיקין. "לכל דה"ק~ישב
 ובחנוכה בר"ח אותה ומפסיקין בשבועשיארע
 בכל וכן וכר מפסיקין לכל בריה תום, :וכו'
 לא דהתנא רצ"ל שלשה. אלא קורין שאיןהני
 סד"א ג' שקורין הזמנים מאותן רקמיירי
 הסדרה בה2ביל' יפסיקו ולא כ"כ תמירידלא
 ג' דוקא לאו כרחך על מיהו קמ"לדיומא

 : ד' קורין בר"ח דהריקאמרי

 כשחלו ופורים וחשכה ומעמדות תעשותכגון
 דשנה התנא עבד שפיר ולפי"זבחול.

 ויוה"כ בחול מיירי הנך דכל באחרונהליו"כ
 י דוקנובהטגנה

 משום וכו' רשב"ג תימא אפילו גם'ע"ב
 דלח צ"ל ולת"ת וכו'.שולחפת

 הקרבן מהיום רק שהאזנות משוםעברינן
 : ניסן בר"ח הקרבגופא

 איך וקשיא בדר"ח. כולהו האידישואילו
 אפילו הרי בדרדס. ז' לקרותאפשר

 יפקוד מפ' דמתחיל וצ*ל לדלג צריךלארבעה
 לד"ת שפיר ושייך וכו'. הרתזות אלקייי'

 שיש כמו העדה על ראש שיהי' ביקשרמשה
 הפריכיות ושייכות חדש ראש בזמןראשים
 וכצוותה למטרונה משל כמשארז"ל. לזו זוג"כ

 על מצווני 21חהה עד איל בניה עללבעלה
 בני את צו אח"כ וז"ש עלי. בניי את צובניי

 י וכו'ישראל
 מכללא ומיד וא"ת וכו'. חרא בד"התוס'

 נראה הקטן לי וכו'. אמרהטמאי
 עיקר חנוכה רס"ל דימי מרב לאפוקידאמרה

 חשכה דבשלישית קמ"ל לחנוכהומקדימין
 דאכתי בזה הצריכוהא אמרה דלאוהגמ'
 ויותר אדלקמן. וסמיך פלוגתא מחך ידענאלא
 אהמסדר קשה דהנה זה. באופן לפרשנ"ל

 בידו הי' לא הנה הצריכותא דעבידהש"ס
 לומר יצטרך ובע"כ צד. לחד רקהצריכיתא

 אי כלל אמך למה וא"כ חברתה, מכללחדא
 מכלל חדא תיכף לימא וכו' בהאאתזמר
 חברתה, מכלל חדא דבוונהו נ"ל ע"כחברתה.
 דאמר בחול טבת ר"ח דלקמן ממימראהיינו
 מהגמרכם כנראה נפהא ר'יצחק )והוא יצחקר'
 שמעינן מהא בחשכה. ואח"כ בר"ח תלתאקרו

 ודו"ק בשלישית חנוכה קוריןדבשבת

 דמפקי ? מערבא לבני גמי לעילשייך
 לי תימא שנין. בג'לאוריית'

 דהיקן עזרא אתקנח עברו %י מנהגםעל
 עצרת קודם שבת"כ בקללו' קוריןשיהיו

 לומר ודוחק ר=ה. קודם תורהושבמשנה
 מפסיקת ורעה עצרת קודם בהגיעדנהגו

 בדייתת דהרי בקללות וקורץמקריאתו
 שם בשבת שמפסיקין מקום שנינושלימה
 שמפסיקין יר 51ועדי הבאוש בשבתקורין
 דוה לומר ואפשר במשנה. מפורשי'בהם
 דס"ל חומשין חמשה דפי' רש"ישזנת

 תמיד לקרות יכולין והיו סדר. איןדלחתצשין
 רקה קודם ומששת עצרת קודם ת"כחוטרו

 זה החומשין כל להם מושלמים שיהיואבל



בניריחפה

 היו דכך לרשיי וס"ל דוקא שנים לג'ה"
 ספר וגומרין קוראין היו שנה בכלעברין
 ע"כ אחרים. ספרים מהעג ואחת ומש"תת"כ

 : נ"ל שנים בג' חומשים החמשהגמרו

 שמואל דבי תש וכן בד"ה רה"י ע"א ל'דף
 היא איזו ברייתא דהךבתוספתא

 *בה" להיות אדר ר"ח שחל כל ראשונהשבת
 בה, חל כאילו וכו' בע"ש חל ואפילווכו'

 רשיי דברי עכ"ל. אה~מעינן מאחריןאלמא
 אשמעינן מאחרין "אלמא שפי' מהתמוהין
 שמואל מבדת ומוכח דנשמעמשמע

 הברייתא לגציה הצטרך ובאמתמהברייתא.
 יש מהיכן אבל לרירי'. תיקשה דלא היכיכי

 למה ידענא לא וגם כדבריו, מהברייתאהכרח
 כן עשה ולא כזאת לפרש לזה רש"יהוצרך
 "והיינו סתם. שפי' .בה" בדיהלקמן

 מאי רשאי דהוקשה לדעת ואצטבה"כשמואל.
 דבי תנא וכן "בה* שמואל אמרדאמרינן
 התלמידים ודאי תלמידיו היית בה.שמואל
 שהתלמידים מזה לן נפקא ומאי רבם כמושנו
 לעיל דהנה הוא אך רבם. הגהת כמושט

 דס*ל כרשב*ג דלא מתניתין לימאקאמרינן
 שבתות ב' דק למעשה קודםשאולין

 הקדמה הך רשב"ג. תימא אפילוומתרציגן
 צריכין ע"כ לתיק אבל לשולחנות דקהוא

 לקרבן רק בשלחט' משגיחין דלאלחימר
 כבקינן אנן והנה יום. שלשיםמקדמינן
 הקדמה הך ע"כ הנה יום. שלשיםבפסחים
 קאמר האיך וא"כ קרבן. לענין הואדשקלים
 עד שולחנות יתבי דלא משום מאחריןשמואל
 רק בשלחנות משגיחין לא אנן הרי א'.יום

 וצ"ל יום. מהשלשים להו ובצרולקרבן
 משום בכאן הטעם לת"ק דגם ס*לדשמואל
 לדידי' להקדים ת"ל א"כ קשיא ואישלחנות.
 דמילי כיון ס*ל שלחנית. קידם יוםשלשים
 יום בט"ו סגי מילי' נכיש לא *גם הואדרבנן
 ושש כזאת לפרש שמואל את הכריחומי
 אנו יכוליו ולכאירה *בהא שמואל אמרבגס
 דקתני כה "בת, הך שמואי דה"קלפרש

 בשבת "מה* עפרני אנו יכוללבברייתנו

דודאים"עיר
 שמואל דבי "תנא" וכן אמרו אבלעצמו.
 שלו בתוספת' כתוב הי' שבפירוש"מהא
 לפרים אותה הכריחה התוספתא הנהעבה"
 משום בכאן הטעם דפסחים לת"קדגם

 אלמא רשאי וז*ש היטב. ודוקשולחנו'
 לפי מהברייתא הוא שהכרח אשמעינןמאחרין

 :גרסתו
 לכאוד' מחלוקת הוא עדיין אמר נחמן ור'גמ'

 כי מקדימין בע"ש כשחל לעיל אמררב
 מדלא "לזכירה "עשי' "תקדים "דלאהיכי
 *לעשי' "זכירה "דתקדים היכי כיאמר
 רק להקדים. דרקא קפידא ראיןמשמע
 ס"ל דר*נ צ"ל א"כ לאחר. שלאהקפידא
 לעשי'. זכירה דתקדים היכי כי דרבדטעמא
 ליקדום דלא היכי כי ה"נ לעיל רשפיוז*ש
 : וכ.' התקדם היכי כי רש"י כתב וכאןוכו'
 ולרב יכו' קשיא וכו' עדיין בדיההים'

 אח"כ של בשבת אפילוהמאל
 כרבי ס*ל דרב לתרץ נראה הקטן ליוכו'
 ליום ידחו ממקומן עיירות וברחוהואיל
 : ודויק טפי רבותא שבת ערב א"כהכניסה
 והא וכו' החג ימות *שאר בדיה הום'ע"ב

 סמך מצינו לא יכו'שאני
 סמך דיש ונ"ל ברא*ש עיע וכו'בתלמוד
 ת"כ. של  מועדות בפ' קורין בפסחממשנתינו
 על סמך יומי ובשאר מיירי. קמאוביומא
 תני לא דמתניתן ותנא רשיי כמ"שהברייתא

 תני למה וא"כ קמחן יומא רק המועדותמכל
 היק כרחך על וכו' החג ימות כלובשאר
 רק בפאע קריאה אין החג ימות כלובשאר
 היינו המועדים לכל המחוייב'הקריאה
 המועדי' בכל נוהגת שהוא מוספיטקרבנות
 מכה"ג ראי' דמדומי עוד ויש שני'.בס"ת
 בע"פ הפקודים שבחוטים בעשיר קוראשהי'

 :נ"ל

 שהנשי' לפי וכו' במנחה בדיה תוס' ל"אדף
 לפי וכו'. היום לכבודמקומטות

 כפורים. יום בזה ישתנה מה תמוה הזההטעם
 מכל יותר מקושטות שביוה"כ סידוכי

 דבכל כמצום הנמל שמחה ימיהמועדים



פסדודאים העירבניריח

 מהש"כ בביתם יושבות הנשיםאמתדים
 דבעבור ונ"ל לביה"כ ובאות הולכות הןביה"כ
 מהראוי דרגשי דלטעמא מפירש"י בשדוזה

 יותר פנאי יהי' עדיץ כי באשרית. זהלקרות
 מה דעיקר ניאון התוס' לטעם אךלתשובה
 המנחה טשעת הם ונידאין ובאותשהולכות
 אגוזים ולפצוע ירק לקשב שמותרלמעלה
 עפ"י תעם. עוד ורשיתי ששמעתיוכמדומה

 זה שבעבור פשוטו עפ"י טעם שפירשומה
 נשים בתוך להסתכל( )יכפילו לילךאסרו
 מיקד וכו' המלאך כי יכו' לוייתבשעת
 פניהם שהנשים להיות כו ופירשוביניכם
 ביניהם מרקד והיצה"ר וענכי' מחמתאדומות
 אדמוטיתם מחמת בהם שמסתכליןלהיות

 הוא הטעם ביוה"כ גס ולפי*ז יפיםשנירפית
 דוקא והויו אדומות פניהם שבוכותמחמת
 עבריה. סדר אחר הבכי' רב ע"ח המבתהלעת
 רמיזתו ידוע הארינמל מרין דבייועפיי

 י אכ"מבקודש
 וכה *גבורתו מוצא שאתה בכ"מ ארסינמ'

 גרסיע התפי~' סידוריובנוסחאות
 שהביא הפסוקי' בכל כי הנראה והוא-גדה~זו
 גדולתו רק גבורות בהן נכתב לאומתנ"ך*

 במנחת לכאן המאמר קישוך לפי"ז ויצדקית'
 לרמז איסורן טעם *בעריות קוריןיוהכ"פ

 מלך של בשרביטו להשתמש אסורלמשכילים
 שם כי ביונה ומפטירין המלך גדולתמפני
 ננוה לאנשי שכיפר איך ענותנותו מוצאאתה
 1 יתיש לפניו שנכנעו על רשעים גויםעיר

 שנהגו מקומות ויש וכו' לשאר בדיהתוס'
 ונראה הוא ושיבוש וע'להפטיר

 דפירש ברשיי דהזיע בגמ' זו גירסאדהי
 סעם פירש ולא השמיני יו0 הפטורת עלתעם
 טמואר דטעם לטעם. הצורך מן ואין זוגירסא לפני דהיתה ש"מ אחרץ. יום הפטורתעל

 דה*ל הגם משה פטירת בתורהדקריע

 קרינן האחרונה דבס*ת היום מעיןלמיקדי
 בקיאיז ואע שני יו"ט דהיתו כיון היוםמוסף

 על תורה שמחת נצק והיחם ד"רחאבקביעא

 העיקרי' הקריאה נגד משאירין התורהסיום
 1 החורה שמסיימתבמה

 אין אמאי קשיא וכר ויאמר מפטירבנדהה
 ניסן ורצח אדר ר-ה כשיל כןעושין

 כיון הקווןס4 פירוש נגל וכו' בשבתבאחד
 מענין איש השנה ימות וצאר בבלדגם

 אעפי"כ היום מענין איש וגם הנקראתהפרשה
 רצח 9ם לתרסם מאוד לנו חשוב כ05פטירין
 א"כ המועדים. של הקביעות תלוישטוה
 וחדש שקלים של ההפטורת ג*כ תדחהלפי*ז
 ורצח שבת על משכ"כ כ*כ חיוב זהשאין
 עפי רצח מפרסמין כי קשה לא ניע אואדר

 לכל. כביפיא יום שבת ומוסף התורהקריאת
 לתרץ אקצ החדש שבת ועל מבואר.והתירוץ
 : לחדש באחד בחדשת ג"כ בי'דכתיב

 זה וסדר וכר אב רצח בח"ה חום'עקב
 רפאל בפינחסמתחיל

 דברי דהיעו מהשלשה ראשונההפטורה
 דוקא זה אבל פנחס. בפ' מתפיליןירמי'

 נפרדים בשפן חבל מחוברים. ומסעיכשמטות
 דרשו הוי א שם : מטות מס' הסדרמתחיל
 כפור בין ועיבה וכו' יוהכ"פ שלפניבשבת
 קריע לעולם רק מבהגיע כן אין וכו'לסוכחז
 יוה"כ בין ובשבת יוה"כ שלפני בשבתשובה
 הנהינו שירת מעין דוד וידבר קריעלסוכות

 : שבת באחזודקרינן
 סבר חזם דמפטיר דאמי )הונא( ורבשם

 מבהגיע על צ"ע לפי"ז וכו'.דהאבילח2
 אין ואעפי*כ מר"ח. החומרות כלדמתאילין

 4 ת"ב שלפני שבת עד חזוןמפטירין

 וכר אדע במה אלקים ח' ויאמד וכתיבגמ'
 רצ*ל עושתיהם. כל את אני ומוחלעד
 עונות כל מתכפרין הקרבנות עייא"כ

 צריכין ע*כ וארז שמים ומתקימיןישראל.
 וכנשי שא*א דבר וזה הקרבן. על לעמודביי

 ונ"ל במ*ב קורין ע"כ שלוחשך הםהמעטי
 שמעמידין *המעמד אנשי נקראים זהשבעבור

 י מכונם על וארזשמים
 ואהה אלפניך *חוטאים עזראל ח"ושמא

 אין בחוטאים הך וכר. להםעושה



דודאים העירבניריח
 שעל דאברהם ס"ד דובי שוגגפירושו
 שלא רק וכו'. כדור להם יעשה ח"והשגגות
 אמר ע"כ "עון לשון עליהם להזכיררצה

 היא עונותם בל דישראל להיות וגםחוטאים.
 בל א"כ בגוים במו בעצם ואינםבמקרה
 אצליע :ה נכתב ובבר בשוגג רק הםעונותיו
 צו' תקנחי כבר : מקומות בבמהבאריכות
 דהגם מזה נשמע עונותיהם כל את אניומוחל
 קריאת השוגג על רק בא אינודהקרבן
 אם ע"ב ג*ב. המזיד לכפרת מועילהפרשה

 פ' יאמר במזיד עבירה לידי ח"ו האדםבא
 במ*א ובתבנו הראייה התשובה עםהקרבנות
 פ' לומר לזה דמחריבין לומרדאפשר
 הה בתורה. מסתורין שהם בסדרהקרבנות
 יסדר להם תקנתי בבר הגמ' מלשוןנראה

 המגיא קושיות לה אודא ולפי"ז ובו'הקרבנות
 חטיפן לומר שמהראוי שהקשה הש"עעל

 לאומרם המעלה עיקר באמירה כי עולהקודם
 , בתורה מסודרים שהםבסדר

 מלתקין ונצין וכו' מעצמו  משה בד"ההעם'
 בספרית עיין ובו' ומסעימטהר
 : נעים טעם דפרקא*אגרא

 לך יצמרו אם איומך רשב*א תניאבגם'
 הראשון למאמר שייכות יש וכו'.זקנים

 לקרות שלא מהראוי צדרבא לומרשלא
 לעורר שלא הדין יום ר"ה קודםהקללות
 עזרא לעצת לשמוע שפיר שייכות ישהדין.
 זקנים שסתירת וכו' זקנים לך יאמרואם

 1בנין

 למיטעי איכא בדיה רש"י ע"א לבדף
 בתורה כתיב תרגום*ואומר

 אינו "ואומר תיבת ובו' למיכתבחשתו
 אבל ימד"ה 1 לגמרי מהתר הוא וגםמדוקדק
 ישעין למה ידעתי לא וכו' יודעיו הבלברכות

 באמת הדבר להיות דה"ק ונ"ל טוה יותרזה
 יגיר כטת בתורה תרגום תיבותשמנתב

 התורה כל לכתוב שמותר בזה יטעו"שהדותא
 ובו' יודעין הכל הברכו' משא"כ"בתרום

 שיחזק רצשל ובר כתוב "תרגום *ואומרוז"ש
 בחטת כתוב תרגום הנה ואימר סברתוהסובר

 מן ותרגם דהמתרגם חזינן ובהיוםבתורות
 בתרויס התורה לכתוב דמותר ש"מהתורה

 : נ"ל בברכותמשא"כ
 צריך אחד כרחך דבעל סגד בולם שכרגם'

 לריק כוים ואלו כולם שכר ויקבללגלול
 ובו) בב"ק שמשתמשין מנין אר"יואר"ש ייגעו

 מכבוד דמיייי לכאן שייכותיש
 בב"ק משגהת שאינה כבודה גדולהתהרה.
 דבן יסד"א הוא. בעצמים לא בריידקיי*ל

 : קמני בב"ק בלל ישתטש לאתורה

 מצוה אותה בלא ערום נקבר צביי אמראלא
 דכל ינ"ל כזה. לשון אמר למהולפי"ז

 ביותר לו יאיר התורה לכבוד שעושהמה
 למאני קרא דר"י לעוה*ב דרבנןהחלוקא

 לכבוד מעשה איזה עושה אם אבל"מכבדותא
 לר הכבוד זה יועיל לצ ערום ואוחזההתורה

 : היבר הבן דרבנןלחלוקא
 ושדלעיל נ"ל וכו' המטפחת תגלל"מוסב

 תוך הס"ת יגלל שאם הגםקאי
 בסאת יגע שלא ליזהר יובל ביותרהמספחת
 תגש מוטב עב"ז המטפחת כשיגללמשא"ב

 : נ"ל ובו'המטפחת

 שהע מלמד וכו' משה וידבר בדיהרשיי
 ומוער מועד בל ה' עמהןמדבר

 וקבלו ותורותיו האלהים חוקי להידיעבזמנן
 בזה בניהם ועל עליהם המצוות שברוקיימו
 אריכות על משתומם הרואה בל עכ"ל.בבא
 מובנים בלתי דברים אומרו וגםדבריו.
 וקבלה קיום שייך איך בי הראות.לחלושי

 לי. וירווח אדברר והנה המצות שברעל
 שנא' אומרו הדברים יצדקו במשנתינודהגה

 שיהי' מצותן וכו' מועדי את משהוידבר
 דהפסוק הדברים פירורי בזמנו. וא' כ"אקרניז
 התורה מן דמצוותן משמיענו אבל מיותרהזה
 אבל בזמנו. וכו' קורק שיהיו הואכך

 אומרה מובנת אינה ע"ז הניצניתהברייתת
 שהצליך שיהיו לישראל "להם אביקןמשה

 מן ולא תקנה רק שהוא משמע וכו'ודור,צין
 וידבר מהפסוק התורה % הוא והריהצפורה



צאדודאים העירבניריח

 קריאת הוא התורה דמן שמר ואם וכו'סשה
 ודור,חין שואלין שיהי' תיקן ומשההפרשה
 הפיסקא על הברייתא קבע למה יקשהוכו'.

 הנה הפירוש. הוא כך דאם ועורדמתניתין.
 המקרא ומן קודם. יום שלשים הואהחיוב
 האריך זה לתרץ הנה בפסחים. 7"דרשינן
 לך ואקדם נבאר כאשר בפירושו ז"לרשיי
 אליהם ואמרת ב"י אל דבר באמור.הפסוק
 קודש מקראי אותם תקראו אשר יימועדי
 זה מה להתבונן יש הנה מועדי. הםאלה
 רז"ל ודרשת וכו' אותם תקראו אשרשאמר
 תקראו אשר האמיתיות הקבלה עפייידוע
 קרינן אותם כי נדע לא הפשט ולפיאתם.
 ופירשנו מוערי הם אלה שאמר זה מהווגם
 המה הן המוערים קדושת דחנה פשוטו.עפ"י
 מועד כל להיות בטעמם משונים ישראללבני
 עליונים לאורות מיוחדת כוונהומועד

 )ע"כ הארעיל מכוונת כמדעהמתגלים
 ויש ומועד( מועד בכל המצוותמשתנים
 כפי מועד בכל מיוחדת עבודה זהבשביל
 הוא ודאי והנה העבודה %א כן המתגלההאור
 המוחין לקבלת הכנה צריך עבודהנכלכל

 השר מהות כפי הלזו לעבודההשייכים
 האדם הכנת תועיל לא אבל מרומים.בגבהי
 אומר והנה העבודה לאותה המיוחד בזמןדק
 להתעוררות הכוונה כללות בפסח למיחללך
 דרבה להכנה האדם צריך ובודאי "החסדמדת

  המעיליות בפעולתו שיפעול בכדילעבודתו
 רק תועיל לא הזאת הכנה אבל הנרצה.ענק
 הזאת הכוונה האדם יכוון באם משא"כגזמנה
 יועיל לא השבועות בתג הזאת הכנהייעשה
 עצמך הגע כתיב בעתו יפה עשה הכלהשת
 ויאכלנו בפסח מצה האדם יאכל לאאם

 "סדת" )וכ"ה יי' לפני לרצון יהיה האםבעצרת
 ק"ש זמן תפילה זמן דוקא בזמם יוםגל
 בחורתינו מפורש הכל שינה זמן אכילהזמן

 תפילתו האדם יתפלל ובאם ובע"פבכתב
 שכיוון הגם הקבוע. חוק עבר הנה בסמנהשלא
 בזה ודברנו מרומיי בגבהי הראויההכוונה

 לא אם או דכלה( אגרא בספריתשאריכות

 הייטב בסוכות ויתקע בריה בשופריתקע
 בזמן תלוי שהכל תודה ע"כ אבל ימבעיני
 כיון הזע מן למעלה אל הושח שהעבודההגם

 הזמן תחת תורתו לס ונתן הזמן בראשהש"י
 כפי הוא מרומיי בגבהי השרשהעכ"ז

 וזמש התורה עפ"י וערצה בזמןעבודתנו

 תחת )שהם אליהם ואמרת ב"י אל דברהש"י
 מקראי אתם תקראו אשר יי מועדיהזמן(
 רצ"ל הקרואים( יחבלו שם בי אישוןקידש
 פיתם לקרא עליכם מוטל החיובבוודאי
 לפעול בעבודתכם הכנתכם ע"יולבקשם
 כיון תאמרו ושמא מרומים בגבהיפעולה

 הזמן מן למעלה פעולת לפעולשעבודתינו
 שתהיה אימתי רק לדבר מחויב זמן איןא"כ

 אמר לזה הפעולה. נעשה שלימההכנתיב
 הזמן מן למעלה שאני הגם מועדי הםאלה
 דייקא. בזמן בפעולה רק הענין יוקחהלא

 הלזה קודש במקרא ענינים ב' תתבונןועתה
 אתם תקראו אשר קודש מקראי יימועדי
 עבודתכם עיי אותם תקראו אתםרצ*ל

 בכוונה סגי ולא מעשיות במצותוהכנתכם
 רק הנרצה בזמן אפילו עליוניםלמאורות
 הקורא כענין מעשיות בעשי'תקראו

 אלה בעשי' להם הכין אשר לסעודההקרואים
 והנה כניל. דייקא הנרצה בזמן מועדיהם

 התורה חוקי להפר ביקשו אשרהמתפלספי'
 היות מזוייפות. חקירות וחקרו דברובנפשם
 נצחיות שתהי' אפשר האיך רוחניות.הנפש
 קיום ע"י האחרונה והצלחתה וקיומההנפש
 הגשמיות והמעשה בגשמיו' הנעשי'המצוה
 עשיות וע"י ברצ"ה רק קיום לה איןבעצמה
 הפירו ע"כ הקיום נצחיות תהי'הגשמיות
 רק הם המצות שכל ואמרו התורהחוקי

 ומי מושכל איזה ע"י להתבונןהמצאות
 המצוה חיוב עליו אין בזהשמתבונן
 בעל הרב קדקדם על הכה כבדהמגושמת.

 נאמר הדבר ותוכן "תפארתנו בספרגרא
 היום מצוך אנכי אשר המצוה כלבתורה
 להביס אין כי בעשי' דייקא "לעשותתשמרון

 אל הבט רק כרגע. חולפת הווו שהמעשהמה



דרדש8ימ אסתר מגילתתרגוםריחצב

 כה התש במצוה אהב מצוך. אנכיאשד
 דבוק המצות העפצה ע"כ כביכולהמצוה
 חיים לנפשו יקמו ובחבאי כביכולבהמצוה
 ברבד התגונן האחרונה. הצלחה והיאנצחיים
 בעשי' מצותיי להעשות בחד שהש"יכיון

 אחד יבא מי געתו. דבר מוגבל ובזמןמוגבלת
 הגם בעשי'. בחד "עשוהו כבד אשד אתהמלך
 הנה והלקהם הזמן מן למעלה יתיששהוא
 אורו והחגלות ומקום בזמן לכבודובראנו
 כפי ומקום בזמן עבודתינו ע"י עלינוית'
 המינים כת אותם והנה התורה. גזרהאשד
 המצוה בעשיות בצע מי אוסריםאשר

 שאין המזפטות בדעתן וסובריהגשמיו'
 המצוה בעשיות הדוממי לעוה"ב.שכד

 הוא הנפש שהשארת תומדיםהגשמיות
 כיפדי' הם הנה שהשכיל. המושכליתהשארת
 אחר דבר רק הנפש השארת זה שאיןגמודים
 הנ"ל( הרב עליהם ורגז שחץ )כאשרלגמרי
 אוכלים שהבנים לנו מבארת התורהוהנה
 שכד לבנים יהיו ומאין אבותיהםפרי

 דבד הוא ההשארה שלדעתם כיוואבותיהם.
 בישראל כזאת תהא לא דוחם תפח לגמדיאחר
 הש"י את לעבוד רק יעקב חלק כאלהלא

 יקבלו ועיכז ומקום. בזמן מצותיובעשיות
 אין ובבא בזה אחריהם ובניהם הםשכדם
 רק כאלה בדברים לך הדיבור להרחיברצוני

 הנביאים אדון אדוננו והנה יבין.המשכיל
 מועד כל וי"מ נצטווה אשר כפי שלמדםבמה
 לטעמו האדם יכוץ אם אפילו להודותמזמט
 הגם כלום. יפעול לא אחר בזמןהמועד

 הזמן מן למעלה הש"י אל הואשהעבודה
 הוא בזה הנה בזמן. לעבדו ית"ששעשועיו
 האלקי' חוקי להם להודיע לישראלתיקון
 וזמן *בגבול המצות לכל ניתן תמן חוקהנעו
 המצות ושכר ההצלחה דוקא הוא תהומעשה
 וידבר מפסוק ודאי רשיי תכש ובבא.ב"ה
 בנמנו כאכ"א קורין שיהיו דמצותו נשמעסהרה
 תיקן משה בברייתא ומכש הוערה מןוהוא
 שהחיוב להם שלטד במה רצ*ל לישראללהם

 תקנה להם תיקן בנה בזכרם כגאלקדות

 וקימו וקבלו האלהים. חוקי להודיעגדולה
 דייקא בניהם ועל עליהם וריקא המצותשכר

 1 דווקא ובבאבוה

 ביומנו והוה שו פסוק המגיה( %לבתרגום
 בטיית דביומוהי או44ורוש הואאחשורוש

 שנת עד גסייא והות רבא אלהבא ביתעבידת
 וכו' ח5בתא דושתי עטיתא בגין לדריושתרתין
 דהוקשה ונ"ל בפסוק זה רמז האיך יודע איניהנה
 הוא סיפן דגתן דהנהאה אחשודוש הוא אומרולו

 לנו ידוע ה" וערלו וכו' מהודו המולךאחשורוש
 הי מהם שאחד לנו ידוע וה5 אחשורוש ב'שה5
 מקום גימום שמענו לא יאנחנו וכו' מהודומולך
 הוא מאי ואח"כ וכו' מהודו שמלך אחשורושסנה

 בפרע אחשורוש הוא הדבר פירש ע"כהסימן
 יאשר לפתו והנה בפרע. ענין הוא "המולךותיבת
 בימיו שכתבו בעזרך שנכתב הידוע אחשורושהוא
 הזה הדבר להיות לזה הכתוב פ" ולאשטנה
 ויאמד הבהוב פ" שלא כמו ולתפארת לכבוראשו
 גריך ומפילא אמר מה פ5 לא אחיו הבל אלקין

 רז"ל שפירשו וכמו לכתוב ניתן שלא דברשאמר
 אחשורוש הוא אומרו כן כמו וכו' דין ליתשחמר
 במגילה לכתוב ניתן לא אשר לך הידוע דברשעשה

 לישראל פקידה שנתן הש"י גזירת עלשנתקומפ
 עוד וירצה הדבר. על התחכם והוא כווכחבימי

 הענו "הוא כמנין ה5 הבנין הוא שביסלשהיפים
 : ותשכח בגדף דוק שניםידב

 הנ"ל דלגי בזה תירץ וכו' דושתי עיטתאבגין
 אחשורוש הוא כי הפסוק ורמז הקדיםלמה

 הצורך מן זה אין הלא בקהמ"ק בנין ביטלאשר
 חטאה מה לידע הצורך דמן הוא אך הנסלסיפור
 זה הקדים שהש-י הגם שתהרג עליה שנגורושתי
 מה ושתי עכ"ז ישראל את ותציל אסתר שתבאכדי

 אחשורוש ההא כי ישרים יי משפסי אמר ע"כהסאה
 בת שהזוזה ואהדי בעצת הדבר יה5 הבגיןשביטל
 משלמין ובד הבית את שהחריב הרשע שלבנו

 אבות עוץ סאלם הש"י אבותיהן בתר למחטיב51א
 : י5 דרכי ישרים וא"ב בניהם היקאל
 עלה איתגור מקדשא בית למיבני שבקת דלאמלל

 דרני ישרים כי רצ"ל ערטילתאלאיתקטלא
 שהוא ומהמ"ק בנין ביטלה ההן בנ"מ מדהי"

 ואאכ שוכנת שם אשר לשביגה מלבוש ביתכביכול
 שתיהרב עליה נטר ע-כ כביכול המלבושביטלה
 ביהמתן שיבנה שנשמיט אבינו מלפני )ושדרערומה.
 ברורה שפה עמים אל יהפוך ואז בימינובמהרה
 כל על למלך י" והיה המיוחד בשם כולםלקרוא
 - אחד( ושמו אחד 4" יהיה ההוא ביוםהארץ
 קללם בורא לא-ל שבה ונשלםתם

 הנוכחי הסה"ק לנו להשאיל שהואיל שליט"א בם8שוקאיויטש צבי ר' לשכה"חתשוא*ח
 בב"ר. הטוב בכל שיפשע עליו תגן הרה"קוכות


