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אסתר בקשה שיקבעוה לדורות ,ולא רצו חכמים לעורר קנאה בין האומות ,עד ששלחה להם שכתובה
בדברי הימים למלכי מדי ופרס ,ונח' תנאים אי ניתנה ליכתב לדורות :א .לר' יהושע לא ניתנה ליכתב
דדריש 'כתב זאת' מה שכתוב כאן' ,זכרון' במשנה תורה' ,בספר' בשמואל .ב .לר"א המודעי ניתנה
ליכתב דדריש 'כתב זאת' מה שכתוב במקרא [שמות ומשנה תורה]' ,זכרון' בנביאים' ,בספר' במגילה* .
לטמא את הידים :א .באסתר מח' ,דלשמואל לא מטמא דס"ל כר' יהושע דלא ניתנה ליכתב [ונאמרה
ברוה"ק לקרוא ולא לכתוב] ,ותנא דברייתא מטמא .ב .בקהלת מח' ,דלר"מ לא מטמא וכן ס"ל לר"ש בן
מנסיא דחכמתו של שלמה היא ,אך לרבנן נאמרה ברוה"ק ומטמאת וראי' מדלא נכתבו שאר משלי
שלמה ,וכן מדאסר להוסיף .ג .בשיר השירים נח' האם איכא בזה פלוגתא בין ב"ש וב"ה ,או דמטמאת
לכו"ע .ד .רות מטמאת * .מנין שאסתר נאמרה ברוה"ק ,והדחיות :א .ויאמר המן בלבו ,ודחי דסברא
מפני שחשב שהוא הכי חשוב .ב .ותהי אסתר נושאת חן ,ודחי דנדמתה לכל אחד כאומתו .ג .ויודע
הדבר למרדכי ,ודחי שהבין לשון טורסית שדברו .ד .ובבזה לא שלחו את ידם ,ודחי ששלחו שלוחים
שלא נגעו בבזה [שלא ירע למלך] .ה .קיימו למעלה מה שקבלו למטה .ו .לא יעברו .ז .וזכרם לא יסוף
מזרעם * .דיני מצוות הפורים :א .משלוח מנות ,ב' מנות לאדם אחד ,ור"י נשיאה שלח לר' אושעיא ירך
בשר ויין וקיים בו משלוח מנות ומתנות לאביונים [ורבה שלח למרי בר מר תמרים וקמח מתוק (מצוי לכל) ,והחזיר
לו מרי זנגביל ופלפל (דברים חריפים) ,ואביי יצא שבע ובכ"ז אכל ששים פלוגי ,דכפין עניא ולא ידע ,א"נ רווחא לבסומי שכיח],

ואביי ור' חנינא בני אבין מחלפי סעודייהו [בכל שנה אכלו בבית אחד מהם] .ב .מתנות לאביונים ,ב' מתנות
לב' אביונים .ג .משתה וסעודה ,חייב אדם לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי [ורבה שחטיה
לר"ז והחייהו ,ולשנה אחרת לא רצה ר"ז לסעוד עמו] ,ודווקא ביום שנא' ימי משתה [ושנה זאת רבא מ' פעם].
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מגילה ז-יג

ענין לאסוף -זה המן ,לתת לטוב -זה מרדכי ואסתר .ה .והאבדתי משם מלך ושרים ,אלו ושתי והמן
ובניו .ו .ויט עלינו חסד ,לתת לנו מחיה בימי המן .ז .באנו באש-בימי נבוכדנצר ,ובמים -בימי פרעה,
ותוציאנו לרויה -בימי המן .ט .ראו כל אפסי ארץ [ששלחו אגרות לכל העולם] .י .דוב הוא פרס [אוכלים כדוב
וכו'] ששוקק על עם דל [ישראל הדלים מן המצוות] .יא .בעצלתיים מתורה ,ימך המקרה במים עליותיו .יב.
בקום עלינו אדם ולא מלך [זה המן] .יג .במשול רשע-המן ,יאנח העם -והעיר שושן נבוכה .יד .כי מי גוי
גדול וכו' קרובים אליו [שלא הרחיקנו מעליו .מהרש"א] .טו .או הנסה אלוקים וכו' גוי מקרב גוי [שנידונו הגויים
תחת ישראל .שם] .טז .ויהי ,ויי והי על שהתקיים והתמכרתם וכו' ואין קונה לעבדים .יז .לא מאסתים-
בימי יוונים /ולמתניתא כשדים [דהעמיד דניאל וחנניה מישאל ועזריה] ,לא געלתים -נבוכדנצר /ולמתניתא
יוונים [העמיד שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו] ,להפר בריתי איתם -בימי פרסיים [רבי וחכמי דורו] ,כי אני ה' -בימי
גוג /לעת"ל [שאין אומה ולשון שולטת בהם] * .הטעם לשם אחשורוש :א .אחיו ובן גילו של ראש [דומה
לנבוכדנצר שביקש להרוג ולהחריב כמותו] .ב .הושחרו פניהם כשולי קדירה .ג .כל הזוכרו אומר אח לראשו .ד.
נעשו ישראל רשין בימיו [מחמת המיסין] * .הוא מתחילתו ועד סופו :א .רשע -אחשורוש ,עשיו ,דתן
ואבירם ,אחז .ב .צדיק -אברהם ,אהרון ומשה ,דוד הקטן * .ג' מלכו בכיפה [תחת כל כיפת הרקיע] :א.
אחשורוש .ב .אחאב [שלח לחפש את אליהו בכל הממלכות] .ג .נבוכדנצר [והיה הגוי והממלכה אשר לא יתן צוארו בעול
מלך בבל] ,ולא מנו את :שלמה -דמלך על העליונים [או דלא סליק מלכותיה למ"ד דמלך והדיוט הוה] ,סנחריב-לא
כבש את ירושלים ,כורש -אמירתו כל ממלכות הארץ היתה התפארות * .חשבון המלכים והשנים
במלכות פרס :א .נבוכדנצר מלך מ"ה שנה ,בשנת א' כבש את נינוה ,ב' יהויקים [ולאחר ג' שנים מרד בו,
והמתין לו ג' שנים והרגו והמליך את יהויכין בנו ,ולאחר שנה בעצת שריו הגלהו והמליך את צדקיהו תחתיו] ,ח' יהויכין [שהיא
ז' לכיבוש יהויקים] ,י"ט צדקיהו [שהיא יח' לכיבוש יהויקים] .ב .אויל מרודך מלך כ"ג שנים מגמרא .ב .בלשצר
מלך ג' שנים ובשנתו השלישית עברו שבעים שנה למלכות בבל [מ"ה דנבוכדנצר ,כ"ג דאויל מרודך ,ותרתי
דידיה] ועשה משתה בכלי המקדש ובו בלילה מת ,ואחשורוש אמר דבלשצר טעי דבעי למימני לגלות
בבל וחסר תמני וחשיב במקומם א' דבלשצר ,וה' דדרויש וכורש ,ותרתי דידיה ,ואיהו נמי טעי דבעי
למימני מחורבות ירושלים וחסר אחת עשרה שנים ,ואף שמלך אחשורוש י"ד שנים ,ובשנת י"ד הו"ל
למיבני ,אלא דשנים מקוטעות היו [שנות דריוש וכורש אינם אלא ד' שנים ונבלעה שנה ,וכן נבלעה שנה בשנות נבוכדנצר
ואויל מרודך ,ולכן נשתהה הבנין שנתיים אחרי אחשורוש] ,ואף דניאל טעה דכתיב אני דניאל 'בינותי' בספרים* .
אמרינן דלמלאות בבל לפקידה בעלמא [שנפקדו בשנת א' למלך כורש מלך פרס ,דאמר דה' פקד עלי לבנות לו בית,
וה' קבל על כורש שאמר מי בכם מכל עמו ויעל ולא בנה בעצמו] ,אך הגאולה היתה למלאות לחרבות ירושלים.

אין בין :א .לעיל אמרינן דאין בין אדר ראשון לשני אלא מגילה ומתנות לאביונים ,ולרשב"ג אף סדר
פרשיות .ב .יו"ט לשבת ,אוכל נפש וכן מכשירי אוכל נפש לר' יהודה אם א"א לעשותן מעיו"ט [דלכם
לכל צרכיכם ,והוא ולא מכשיריו אתי להיכא דאפשר לעשותו מעיו"ט] .ג .שבת ויוכ"פ ,זדונו דשבת בידי אדם ודיוכ"פ
בכרת ,ושוין דפטור מתשלומין דאיכא קלב"ם וכר' נחוניה בן הקנה ,ומקשינן דתנן דכל חייבי כריתות
שלקו נפטרו מכרת ,וא"כ אמאי קתני דיוהכ"פ זדונו בכרת ,הא נמי בידי אדם היא ,ומשני :אתי מתני'
כר' יצחק דיצאת כרת באחותו לדונו בכרת ולא במלקות .א"נ אתי כרבנן דיש מלקות אצל כרת ,מיהו
עיקר זדונו דיוהכ"פ בכרת [ואם התרו בו ולקה מיפטר] .ד .מודר הנאה למודר מאכל ,דריסת הרגל [אף דלא
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קפיד ,דויתור אסור במודר הנאה] וכלים שאין עושין בהן אוכל נפש [ודוקא במקום שאין משכירין כיוצ"ב] .ה .נדרים
לנדבות ,חיוב אחריות [דבנדר אומר הרי עלי וכמאן דטעין אכיתפיה ,וחייב באחריות דנרצה לו לכפר עליו] ,ושוין בבל דרשות פסוקי תחילת המגילה :א .המולך מעצמו ,י"א לשבח שהי' ראוי ,וי"א לגנאי שנתן ממון רב .ב.
תאחר .ו .זב הרואה ב' ראיות או ג' איכא קרבן [דלר' סימאי מנה הכתוב ב' וקראו טמא וג' וקראו טמא ,אלא ב' לטומאה מהודו ועד כוש פליגי אי רחוקים ,או קרובים [וכשם שמלך עליהם כך מלך על הרחוקים ,וכיוצב"ז נח' בקרא כי הוא
וג' לקרבן ,ואין להק' דב' לקרבן ולא לטומאה וג' אף לטומאה דהא כתיב 'מזובו' דמקצת זבין מביאין קרבן והיינו בג' ,והדרשות מכי רודה בכל עבר הנהר מתפסח עד עזה] .ג .שבע ועשרים ומאה מדינה ,בתחילה מלך על ז' אח"כ על כ' ואח"כ
יטהר הזב מזובו :א .לכשיפסוק מזובו .ב .מזובו ולא מנגעו .ג .מזובו וספר שבעל ב' ראיות טעון ספירת ז' ,וליכא למילף מדמטמא על ק' [ודרשינן להכי משום דהוי קרא יתירא ,דהא כבר כתיב מהודו עד כוש] .ד .כשבת ,לאחר שנתיישבה דעתו
משכב ומושב דשומרת יום כנגד יום תוכיח ,וע"כ דאתי לרבות לספירה ולא למעט כדלעיל גבי קרבן ,דאל"כ לשתוק קרא מיניה] ,בחשבונו שלא יגאלו .ה .פרס ומדי ,התנו דאי מינן מלכי מינייכו איפרכי וכו' [ולכך פעם סמך פרתמים אצל
ושוין במשכב ומושב וספירת ז' נקיים .ז .מצורע מוסגר למוחלט ,איכא פריעה ופרימה ,ושוין בשילוח מדי ,ופעם סמך מלכי אצל מדי] .ו .עושר כבוד מלכותו אלו בגדי כהונה [יליף מיקר 'תפארת' גדולתו ,לכבוד 'ולתפארת'].
וטומאה .ח .טהור מתוך הסגר להחלט ,תגלחת וציפורים .ט .ס"ת לתפילין ומזוזות ,דתפילין באשורית ז .קירב את הרחוקים ,פליגי אם היה מלך פיקח דבני עירו יכול לפייס בכל עת ,או שהי' טיפש דלא
וס"ת בכל לשון ,ולרשב"ג דווקא יוונית .י .כ"ג משוח למרובה בגדים ,פר הבא על המצוות [ודלא כר"מ יעמדו לצדו .ח .נתחייבו כליה ,להו"א על שנהנו מסעודת אחשורוש ,ודחי דא"כ שרק בשושן יהרגו,
הסובר דאף מרובה מביא דנתרבה מה-משיח] ,ושוין בפר יו"כ ועשירית האיפה .יא .כהן משמש לכהן שעבר ,פר ומסיק רשב"י דמפני שהשתחוו לצלם [ולא ענה מלבו דעשו מיראה] .ט .חצר גנת ביתן המלך :נח' אי כ"א
יו"כ ועשירית האיפה ,אך משמע דממשיך לעבוד במקדש ואתי כר"מ  ,דלרבנן כהן שעבר דחוי לגמרי כפי הראוי לו ,או שבתחילה הושיבן בחצר ולא החזיקתן וכו' ,או שהושיבן בחצר ופתח להם פתחים
[לכה"ג אינו ראוי משום איבה ,ולכהן הדיוט דאין מורידין ,ואמרינן דרישא ר"מ וסיפא רבנן ,א"נ רבי נסיב לה כתנאי] * מנין דליכא לגינה ולביתן .י .חור ,מעשה מחט העשוי חורים חורים ,או מילת לבנה [לשון חיור] .יא .כרפס ,כרים של
פריעה במצורע מוסגר :א .וכבס בגדיו וטהר [ולא כתיב ויטהר] מפריעה ופרימה דמעיקרא ,ודחי דבזב לא פסים .יב .מטות זהב וכסף :לר"י כ"א כפי הראוי לו ,ולר' נחמיה הם כסף ורגליהן זהב שלא להטיל קנאה
דרשינן הכי [דטהור השתא מלטמא כלי חרס בהסט אע"ג דהדר חזי] ,אלא אתי שאינו מטמא את הבא עמו לבית ,בסעודה .יג .בהט ושש ,אבנים שבאין ע"י טורח .יד .דר וסוחרת :שורות שורות ,א"נ אבן טובה ודרה
אע"פ שפשה הנגע .ב .והצרוע אשר בו הנגע ,שצרעתו תלויה בימים ולא ברפואות ,ודחי משילוח דאף שמה ,א"נ דרור לסוחרים .טו .כלים שונים ,ששונים בטעותם ושותים בכלי המקדש .טז .יין רב ,שגדול
דכתיב כל ימי אשר הנגע בו ,שוין לשילוח ,ומשני ד'כל ימי' לרבות שילוח * .הטעם שאין טהור מתוך יותר מהשותה .יז .והשתיה כדת ,כדת של תורה שאכילה מרובה משתיה [שבמזבח כנגד פר וג' עשרונים
הסגר טעון תגלחת וציפורים :דכתיב 'ונרפא' מי שצרעתו תלויה בימים ולא ברפואות.
סולת ,מביאים חצי הין יין לנסך] .יח .אין אונס ,לכל אחד השקה מיין מדינתו .יט .כרצון איש ואיש ,מרדכי
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והמן [שהיו שרי המשקים] .כ .ושתי בבית המלכות ,ולא בבית הנשים דנתכונה לעבירה .כא .ביום השביעי
מקשינן על משנתנו דספרים נכתבים בכל לשון ,מדקתני דאין נכתבין אלא אשורית ,ומשנינן דהא דבעי כטוב וכו' ,יום שבת היה והחלו מדברים דברי תיפלות וכו' ,ומדה כנגד מדה על שהיתה משתעבדת
אשורית קאי :א .בגופן שלהם ,ודחי דא"כ ה"ה למקרא שכתבו מקרא .ב .כרשב"ג דמתני' ,ודחי' דמתיר בבנות ישראל בשבת [כשם שעשתה כך נגזר עליה] .כב .ותמאן ,משום שפרחה בה צרעת ,או שגבריאל עשה
אף יוונית .ג .תפילין ומזוזות דכתיב בהו והיו ,ודחי דלא שייך בהם תרגום .ד .מגילה דכתיב ככתבם לה זנב .כג .ויקצוף ,שבזתו ביחס לאביה [שהשתטה ביינו ,ואביה שתה כנגד אלף איש ולא השתכר] * .ויאמר המלך
וכלשונם [ואיכא תרגום :ונשמע 'פתגם' המלך ,וכן הנשים יתנו 'יקר'] .ה .לר' אשי בנביאים וכתובים בעי אשורית ,לחכמים ,רבנן ,יודעי העתים ,היודעים לעבר שנים ולקבוע חדשים [ולא רצו לדונה שמא יכעס כשיפסוק יינו,
ואתי כר' יהודה דאף רשב"ג לא התיר יוונית אלא בס"ת בלבד משום מעשה דתלמי * .השינויים שעשו והשיבוהו שמיום שגלינו ניטלה עצה ממנו דכתיב שאנן מואב וכו'] .כה .והקרוב אליו וכו' כל פס' זה ע"ש הקרבנות
ע"ב זקנים לתלמי בעת שכינסן לע"ב בתים כדי שיכתבו לו את התורה :א .אלוקים ברא בראשית .ב .נאמר [שהזכירו המלאכים לפני ה' לעשות נקמה בושתי] ,כרשנא -כרים בני שנה ,שתר -שתי תורין ,אדמתא-
אעשה אדם בצלם ובדמות .ג .ויכל ביום הששי וישבות ביום השביעי .ד .זכר ונקבה בראו .ה .הבה מזבח אדמה ,תרשיש -בחושן ,מרס -בדם ,מרסנא -מרסו במנחות ,ממוכן -כלום הכינו הגויים שולחן
ארדה ואבלה .ו .ותצחק שרה בקרוביה .ז .באפם הרגו שור וברצונם עקרו אבוס .ח .משה הרכיב על לפניך .כו .ויאמר ממוכן ,מכאן שהדיוט קופץ בראש [ומוכן לפורענות] .כז .להיות כל איש שורר בביתו ,צוה
נושא בנ"א .ט .מושב בנ"י במצרים ובשאר ארצות ארבע מאות שנה [משנולד יצחק ,דהיה אברהם גר בארץ באגרות ראשונות דבר פשוט [שאפי' גרדי בביתו הוא שר] ,ועי"ז נשתיירו ישראל .כח .ויפקד המלך פקידים,
פלשתים] .י .וישלח את זאטוטי בנ"י [לשון חשיבות] .יא .ואל זאטוטי בנ"י [כתבו כן אגב רישא] .יב .לא חמד בחזקה וכ"א הטמין את בתו ,לעומת דוד שבקש וכולם הביאו * .יחוס מרדכי איש יהודי וימיני :א.
אחד מהם נשאתי .יג .אשר חלק להאיר .יד .אשר לא צויתי לעובדם .טו .צעירת הרגלים במקום מוכתר בנימוסו .ב .אביו מבנימין ואמו מיהודה .ג .משפחות מתגרות זו בזו דשבט יהודה אומר שבא
מהם מדלא הרג דוד לשמעי ,ושבט בנימין אומר דממנו אתי .ד .כנס"י אומרת ראו מה עשה לי יהודי
ארנבת * .הלכה כרשב"ג דלא שרי אלא יוונית דיפיותו של יפת יהא באהלי שם.
שלא הרג דוד לשמעי ,ומה שילם לי ימיני ,שאול שחמל על אגג [שנולד ממנו המן] .ה .מבנימין אתי ,וקרי
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השמועות אי ירושלים נתקדשה לעת"ל :א .ר' יצחק אמר ששמע שמקריבין בבית חוניו [בנו של שמעון ליה יהודי שכפר בע"ז .ו .יחסו למרדכי רק באלו השמות דכולן ע"ש נקראו :בן יאיר -שהאיר עיני עמ"י,
הצדיק בנה במה במצרים לשם שמים ולא לע"ז] בזמן הזה ,דקסבר דלא נתקדשה ירושלים לעתיד ומשחרבה בן שמעי -שה' שמע לתפלתו ,בן קיש -שהקיש על שערי שמים ונפתחו.
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הותרו הבמות ,וחזר בו מדמותיב ר' מרי ממשנתנו דקדושת ירושלים אין אחריה היתר ,וכן מדתנן
דמשבאו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה עוד היתר .ב .תנאי היא דלר"א עשו קלעים להיכל [ובונין שמותיו של משה רבינו ,ומדוע :א .ירד ,ירד לישראל מן בימיו .ב .גדור ,גדר פרצותיהן .ג .חבר ,חיבר את
מבחוץ] ולעזרה [ובונין מבפנים] ,ולר' יהושע מקריבין אף שאין בית ואוכלין ק"ק בלא קלעים ,ודחי דלכו"ע ישראל לאביהן שבשמים .ד .סוכו ,שנעשה לישראל כסוכה .ה .יקותיאל ,קוו ישראל לאל בימיו .ו .זנוח,
קדשה לעת"ל ,וכל אחד אמר מה ששמע ,וקלעים לר"א עבוד לצניעותא בעלמא .ג .כי הני תנאי דלר' הזניח עוונותיהן .ז .ונאמר אבי ג' פעמים שהיה :אב בתורה ,חכמה ,נביאות ,וילדתו [גדלתו ונחשב שילדתו
ישמעאל בר"י כשבאו לא"י קדשו את הערים והראשונות בטלו ,ותני אידך דמנאום ולא הוצרכו לקדש ,שכל המגדל יתום וכו'] בתיה אשת כלב [ונקרא מרד שמרד במרגלים וישא בתיה שמרדה בבית אביה] ונקראת יהודיה
שכפרה בע"ז [ותרד לרחוץ מגילולי בית אביה] * .שמות אסתר :א .הדסה ע"ש שהצדיקים כהדסים [והוא עומד
ואמרינן דתרי תנאי אליבא דרי"ש בר"י ,א"נ דסיפא כר"א בר"י דדריש אשר לוא חומה אע"פ שאין לו בין ההדסים] .ב .אסתר שמסתרת דבריה דאין מגדת עמה .ג .אסתר ע"ש אסתהר ,ירח [יפה כלבנה] .ד.
עכשיו * .לרבי לוי מסורת בידינו :א' .ויהי' לשון צער ,ומייתי :א .ויהי בימי אחשורוש -המן .ב .שפוט בינונית כהדסה .ה .ירקרוקת כהדס ,אלא חוט של חסד משוך עליה * .המשך דרשות פסוקי המגילה:
השופטים -רעב .ג .החל האדם לרוב -רבה רעת האדם .ד .בנסעם מקדם -הבה נבנה לנו עיר .ה .בימי א .אשר הגלה ,שגלה מעצמו .ב .אין לה אב ואם ובמות וכו' ,שנולדה יתומה מאב ואם .ג .לקחה לבת,
אמרפל -מלחמה .ו .בהיות יהושע ביריחו -חרבו שלופה .ז .איש מן הרמתים -סגר את רחמה .ח .כי לבית והיינו אשה [וכמו כבשת הרש דבחיקו תשכב ונעשית לו כבית] .ד .ואת שבע הנערות ,שמנתה בהן ימי
זקן שמואל -לא הלכו בניו בדרכיו .ט .ויהי דוד משכיל -שאול עוין את דוד .י .כי ישב המלך בביתו -רק השבת [וכשהגיע יום שפחת שבת ,יודעת שהיום שבת] .ה .וישנה :שהאכילה מאכל יהודי ,א"נ חזיר ,א"נ זרעונים.
אתה לא תבנה בית ,ומקשינן דמצאנו 'ויהי' שהוא לשון שמחה :א .ביום השמיני דחנוכת המשכן ,ודחי ו .שמן המור :סטכת [שמן מבושם] ,או שמן זית שלא הביא שליש שמשיר את השער ומעדן את הבשר.
דמתו נדב ואביהוא .ב .ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה דבנין שלמה .ג .ויהי כאשר ראה יעקב ז .בערב היא באה ,שלא שמש מטתו ביום .ח .נושאת חן ,שנדמתה לכ"א כאומתו .ט .נלקחה בטבת,
את רחל .ד .ויהי ערב ויהי בוקר דימי בראשית ,ומסיק 'ויהי בימי' לשון צער ואיכא ה' :אחשורוש ,שפוט ירח שנהנה גוף מגוף [לחבבה על בעלה] .י .ויאהב ,טעם בתולה ובעולה * .אסתר לא גילתה את עמה למרות
שאחשורוש :א .עשה משתה .ב .הוריד מס .ג .שלח דורונות לשרים בשמה .ד .קיבץ בתולות שנית
השופטים ,אמרפל ,אחז ,יהויקים .ב .מקום ארון אינו מן המדה ,דקודש הקודשים ארכו כ' אמה,
ובכ"ז כעצת מרדכי שאשה מתקנאת בירך חבירתה * .שושלת הצניעות :א .רחל מסרה סימנים .ב .שאול לא
היה ריוח של י' אמות לכל רוח מהארון .ג .אמוץ ואמציה אחים הוו ,דכל כלה שהיא צנועה בבית חמיה סיפר המלוכה .ג .אסתר לא הגידה את עמה * .ויושיבם לנצח ויגבהו ,שפוסק ה' גדולה אף לזרעו עד
[כתמר שלא הכירה יהודה] יוצאים ממנה מלכים [מדוד-אמציה מלך יהודה] ,ונביאים [חזון ישעיהו בן אמוץ].
סוף הדורות ,ואם הגיס דעתו ה' משפילו * .ואת מאמר מרדכי וכו' ,שמראה דם נדה לחכמים ,כאשר
היתה באמנה אתו ,שטובלת ויושבת בחיק מרדכי * .לשון הרע שאמר המן :א .ישנו מן המצוות ,ואין
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לחשוש מאלוקיהן .ב .עם אחד ,ולית בהו רבנן .ג .מפוזר ,שלא תיעשה בכך קרחה במלכות .ד .מפורד,
כיצד פתחו לדרוש במגילת אסתר :א .והכרתי לבבל שם [כתב] ,ושאר [לשון] ,נין [מלכות] ,נכד [ושתי] .ב .כפירדה שלא עושה פירות .ה .בכל המדינות ,ולא באחת .ו .דתיהם שונות ,במאכל ונישואין מאיתנו.
תחת הנעצוץ -המן ,יעלה ברוש -מרדכי [ראש לכל הבשמים] .ג .והיה כאשר שש דמשיש אחרים להאבידם ז .דתי המלך אינם עושים ,שה"י פה"י ואסורים במלאכה .ח .למלך אין שוה ,שאם נפל זבוב זורקו
[אך הוא עצמו לא שש דלא נאמר 'כי טוב' במפלת רשעים ,ולא אמרו מלאכי השרת שירה כשטבעו המצרים] .ד .לחוטא נתן ושותהו ,ואם המלך נגע לא * .הקדים הקב"ה שקליהן לשקליו דבא' באדר משמיעין על השקלים.
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