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דמהפג צקף צמפימ
ֵנֵשא אבו״ש מפם במבמ, ל׳ שְּ

מר•ירמכצ
'תבג צרמצ לסגץבמס' לטהלץ.

'ץסצס תלכ תא צקיצ צסת תיאג' א. שהצדיקים נקראו הדסים, 
ב.ב. שמסתרת מולדתה, ג.ג. אוה''ע קראוה אסתהר ירח ד.ד. בינונית

כהדסה, ה.ה. ירקרוקת היתה, וחוט של חסד משוך עליה.
'ןס תסכ מצ תש ץת' מעולם, כשנתעברה מת אביה, וכשנולדה - אמה.

'ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת' - לבית, לאשה.
 

'ץתא בשט צךטגץא' שמנתה בהן ימי שבת.
ץסבךצ ץתא ךטגץאסצ מעץש' א. האכילם מאכל יהודי. ב. שומן חזיר. '

   ג. זרעונים, כמו לדניאל וחביריו.
'בבצ ףקבס שבלכ צלג' א.א. מבושם, ב.ב. שמן זית שלא הביא שליש.

'שטגש צסת שתצ ץששדג צסת בשצ' למדנו שבחו שלא שימש ביום.
 

'ץאצס תיאג ךבתא ףכ' לכל אחד נדמתה כאומתו.
'ץאמדף תיאג שףקב.. עשא' ירח שנהנה גוף מהגוף לחבבה עליו.

'ץסתצש.. תא תיאג לןמ צךבס.. לןמ צשאץמץא' עט בשסדב עט. 'ץסטב צלמנ
לבאצ רקץמ.. ץצךףצ מלקסךץא ללי.. ץסאכ לבתא' לאךץא מבגס

                               כל זה עשה לכבודה ולא גילתה מולדתה
'ץשצדשו שאץמץא בךסא' לקח עצה ממרדכי: אין אשה מתקנאה אלא

בירך חבירתה ואפ"ה 'תסכ תיאג לרקא לץמקאצ..'
ר"א:ר"א: בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול

צנוע
   בשכר צניעות שהיתה בשאול זכה ויצאת ממנו אסתר צנועה

צניעות ברחל שיעקב מסר לה סימנים שלא יחליף לבן ללאה,
וכשהחליף בלילה אמרה: עכשיו תתבייש, הלכה ומסרה

הסימנים.
צניעות בשאול 'ץתא קשג צלמץןצ מת צרסק'.

 
'ץתא לתלג לגקןס תיאג טבצ' מראה דם נדה לחכמים.

'ןתבג צסאצ שתלךצ תאץ'  עומדת,  וטובלת ויושבת בחיק מרדכי.
 

'דהח שראכ ץאגב'
הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון יוסף,

והקציף עבדים על אדוניהן לעשות נס למרדכי.
• ר"יו: • ר"יו: בגתן ותרש מספרין בלשון טורסי, ואומרים: מיום שבאת

זו לא ראינו שינה, נטיל ארס בספל וימות, א"ל: והלא אין
משמרתינו שוה? א"ל: אני אשמור משמרת שנינו - ולא ידעו
כי מרדכי יודע שבעים לשון, וזהו 'ויבקש הדבר 'ויבקש הדבר וימצא'וימצא'  שלא

נמצא במשמרתו.
 

'תףג צקשגס צתמצ' שברא הקב"ה רפואה למכה.
ץסשפ שטסךסץ מבמף סק שלגקןס משקץ..' בתחילה מרדכי ואח"כ 'ט לגקןס' '

רבנן, ולבסוף 'ןמ צסצץקס'.
'צזסמ זץג צץת צרץגמ' שמח שנפל בחדש אדר שמת בו משה ולא

ידע שגם נולד.
'ישנו'ישנו עם אחד' עם אחד' כשא"ל שמפחד מאלוקיו א"ל כבר ישנו

מהמצות. וכשחשש מרבנן א"ל 'ט תףק' צ 'לזץפג..שסכ צטלס' שלא
קרחה במלכותך 'ץלזץגק' כפרידה בלי פירות 'שןמ לקסךץא למןץאנ'
אין מדינה מהם 'ץקאסצ בךץא לןמ ט' מת תץןמס ץלאףאךס תסאךץ 'ץתא
קאס צלמנ תסך טבס' בצ"ס זצ"ס 'ץמלמנ תסכ בץצ מצךסף' לשפס מלמןץא ץת

 צלמנ ךץרט שןץי תףק לצ תסךץ בץאצץ.
 

'סןאש מתשק ץטבגא תמזס ןןג ןיח תבדץמ'
כיון שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, הקדים שקליהם

-
דתנן: באחד באדר משמיעין על השקלים.

'ץסתלג צלמנ מצלכ צןיח ךאץכ מנ ץצט מטבץא שץ ןעץש שטסךסנ'
משל לא' שהיה תל בשדהו, ולא' חריץ, א"ל בעל חריץ
לבעל התל: מכור לי תילך! - א"ל: טול אותה בחנם, והלואי.

'ץסיג צלמנ תא עשטאץ' גדולה הסרת טבעת שהחזירתן למוטב
מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שלא החזירום למוטב

כגופתא צרצ''ה ג' מבגתכ תמחג שן סמצ גפעת פכעב"ד תש''א פהש"י

כמטד כצהנגופא
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