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דמהפג צקף צמפימ
ֵנֵשא אבו״ש מפם בכמבמ, ל״ק שְּ

נע•ירמכצ
'שמסמצ צצץת ךקקצ בךא צלמנ'

א.א. מלכו של עולם, ב.ב. נדדו עליונים להבהילו ותחתונים בתפילה
ג.ג. שנת אחשורוש, שנפל בדעתו למה הזמינה אסתר להמן

שמא לקחו עצה להרגני? ואין אוהב להודיעני- שיש אדם
שעשה לי טובה ולא פרעתיו? מיד 'ץסתלג מצשסת תא יזג צפןגךץא

קשגס צסלס'. 'ץסצסץ ךדגתס'  שנקראו מאיליהן.
'ץסלהת ןאץש' ששמשי הסופר מוחק, וגבריאל כותב, כ"ש 

כתב שלמעלה.
'מת ךטבצ טלץ קשג' לא שאוהבים למרדכי, אלא ששונאים להמן.

'הכין לו' לו הכין.
 

'ץטבצ ןכ מלגקןס' א"ל: א"ל: איזה מרדכי? - א"ל: א"ל: 'צסצץקס' - א"ל:  א"ל: הרבה יש
- א"ל:א"ל: 'צסץבש שבטג צלמנ' - א"ל:א"ל: מספיק שיטול מכס בכפר אחד

או צד נהר אחד, א"ל:א"ל: 'תמ אזמ קשג לןמ תבג קשגא'.
'ץסדף צלכ תא צמשץב ץתא ציץי'

הלך ומצאו למרדכיהלך ומצאו למרדכי  מלמד הלכות קמיצה לרבנן,

אמר מרדכי לרבנןאמר מרדכי לרבנן:: להורגני בא, לכו מלפניו שלא תיכוו בגחלתו,

נתעטף מרדכינתעטף מרדכי להתפלל, הגיע המן וחיכה שיגמור תפילתו,

כששמע במה עסקו א"לכששמע במה עסקו א"ל:: מלא קומץ שלכם דחה י' אלפים כיכר שלי

וכשרצה להלבישו ולהרכיבו א"לוכשרצה להלבישו ולהרכיבו א"ל: : שאינו כבוד עד שירחץ ויסתפר,

שלחה אסתרשלחה אסתר  לסגור המרחץ והַספרים, ונאלץ לרחצו ולספרו

בעצמו
וכשא"ל שיעלה וירכב א"לוכשא"ל שיעלה וירכב א"ל:: שכחוש מימי תעניתו, התכופף שיעלה

עליו ואז בעט בו, שאלושאלו: : לא כתיב לכו 'שךזמ תץסשנ תמ אבלף'?
א"לא"ל:: זה בישראל, אבל בכם כתוב 'ץתאצ טמ שלץאסלץ אקגץנ'.

'ץסדגת מזךסץ ןןצ סטבצ מתסב תבג צלמנ ףזו שסדגץ'
ראתהו בתו שהיתה בגג, סברה שהרוכב אביה והמוליך מרדכי,
וזרקה עביט של בית הכסא על ראשו, וכשראתה שאביה הוא

נפלה מהגג ומתה. וזהו ['וישב מרדכי אל שער המלך' לשקו ולתעניתו],
'ץצלכ ךקףח תמ שסאץ, תשמ טמ שאץ ץףזץס גתב' על העביט.

 
'ץסיזג צלכ מפגב תבאץ ץמןמ תצשסץ.. ץסתלגץ מץ ףןלסץ'

שכל האומר דבר חכמה, אפילו באומות העולם - נקרא חכם.
'ת לפגט צסצץקס לגקןס..' אם הוא משאר שבטים יכלת לו, אבל
אם מיהודה ד'סקנ שטגח תסשסנ' או בנימין אפרים ומנשה, אינך יכול

לו.
'ןס ךזמ אזץמ מזךסץ' ב' נפילות, שאומה זו כשעולין- עד לכוכבים.
'ץיגסיס צלמנ צרסטץ ץסשצסמץ' שהביאוהו בבהלה ולא רחץ מטינופו.

 
'ןס תסכ צהג בץצ שךפד צלמנ' לא חושש לנזק המלך, שהרג ושתי

ועכשיו אותי.
'ץסתלג צלמנ.. ץסתלג מתיאג..' בלי מתורגמן, כיון שא"ל:כיון שא"ל: מבית שאול אני.
'ץאתלג.. תסב הג.., צלכ צגט..' הראתה כלפי אחשורוש, ומלאך סטרה

 כלפי המן.
'ץצלמנ ד שףלאץ.. ץצלמנ בש' מקיש שיבה לקימה - בחימה,

שמלאכי השרת נדמו לשליחי המן ועקרו אילנות מבוסתנו.
וכששבוכששב 'ץצלכ ךץזמ טמ צלעצ' שהפילו מלאך עליה, אמר ויי מבית ומחוץ

'ץסתלג ףגשץךצ..' באותה עצה היה, כיון שראה כן - מיד ברח.
'ץףלא צלמנ בןןצ' תףא מצ' ואחת לאחשורוש ב.ב. על אסתר וושתי.

['מןמ ךאכ.. ףמסזץא.. ץמשךסלכ.. ףלב ףמסזא' - רמז לו, שעתיד 
לצאת ממנו בן שיצא בחמשה לבושי מלכות,

ד'ץלגקןס סהת.. שמשץב למןץא אןמא ץףץג ץטעגא פצש.. שץו ץתגרלכ'.
'ץסזמ טמ הץתגס שךסלכ תףסץ' על שני מקדשים שבחלקו שייחרבו,

'ץשךסלכ שןצ טמ הץתגסץ' על משכן שילה שבחלקו שייחרב.
'טסךסן גתץא ץטסךס תףס שךסלסכ' שאין בלבי עליכם כבנימין שלא מכרני,

'ןס זס צלקשג' כפי - כן לבי.
'ץמתשסץ במף.. לעץש להגס' יין ישן , שדעת זקנים נוחה הימנו.

'ץסבאףץ סבגתמ טמ גתב צלעצ', שועל בזמנו השתחווה לו.
'ץסךף תץא ץסקשג טמ מש' נר אחד היאך יכבה עשרה נרות?]



מסצץקס צסאצ תץגצ תורה ץבלףצ יו"ט ץבבץכ מילה ץסדג תפילין, 
'ץתא זגבךקאת.. - טבגא שךס צלכ' צריך לאמרם בנשימה אחת.

• ר"יו: • ר"יו: ו' דויזתא צריך למותחה.

• ר''ש מכ''ת:• ר''ש מכ''ת: כל השירות אריח על גבי לבינה חוץ מזו ומלכי

כנען, שאריח ע"ג אריח, ולבינה ע"ג לבינה.
 

'ץסתלג צלמנ.. שבץבכ.. צגרץ צסצץקס.. ץלצ בתמאנ' שסטרו מלאך על פיו
'ץששתצ מזךס צלמנ תלג ט ציזג' יאמר בפה מה שכתוב בספר.
'קשגס במץ ץתלא' שצריכה שרטוט כאמיתה של תורה ס"ת

'קשגס צהץלץא ץפטדא ץלתלג תיאג שניהם דסס תא קשגס צזגס צתמצ'.
'ץגהץס מגץש תףסץ' ולא לכל, שפירשו ממנו מקצת סנהדרין.

כזמכפמ טביא צסלם צבכם צגש יבצ סמ תשגצם עהפדכ

כמטד כצהנגופא
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