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Haggadot du Talmud

Méguila 16 - Traité Méguila

הכין לו תנא לו הכין ועשה כן למרדכי אמר ליה מנו מרדכי אמר
ליה (אסתר ו, י) היהודי אמר ליה טובא מרדכי איכא ביהודאי
אמר ליה (אסתר ו, י) היושב בשער המלך אמר ליה סגי ליה

בחד דיסקרתא אי נמי בחד נהרא אמר ליה הא נמי הב
ליה אל תפל דבר מכל אשר דברת ויקח המן את הלבוש ואת

הסוס אזל אשכחיה דיתבי רבנן קמיה ומחוי להו הלכות
קמיצה לרבנן כיון דחזייה מרדכי דאפיק לקבליה וסוסיה מיחד

בידיה מירתת אמר להו לרבנן האי רשיעא למיקטל נפשי
קא אתי זילו מקמיה די לא תכוו בגחלתו בההיא. שעתא
נתעטף מרדכי וקם ליה לצלותא אתא המן ויתיב ליה קמייהו

ואוריך עד דסליק מרדכי לצלותיה אמר להו במאי
עסקיתו אמרו ליה בזמן שבית המקדש קיים מאן דמנדב

מנחה מייתי מלי קומציה דסולתא ומתכפר ליה אמר להו
אתא מלי קומצי קמחא דידכו ודחי עשרה אלפי ככרי כספא

דידי אמר ליה רשע עבד שקנה נכסים עבד למי ונכסים למי
אמר ליה קום לבוש הני מאני ורכוב האי סוסיא דבעי לך מלכא
אמר ליה לא יכילנא עד דעיילנא לבי בני ואשקול למזייא דלאו
אורח ארעא לאשתמושי במאני דמלכא הכי שדרה אסתר
ואסרתינהו לכולהו בי בני ולכולהו אומני עייליה איהו לבי בני
ואסחיה ואזיל ואייתי זוזא מביתיה וקא שקיל ביה מזייה בהדי
דקא שקיל ליה אינגד ואיתנח אמר ליה אמאי קא מיתנחת אמר
ליה גברא דהוה חשיב ליה למלכא מכולהו רברבנוהי השתא
לישוייה בלאני וספר אמר ליה רשע ולאו ספר של כפר קרצום
היית תנא המן ספר של כפר קרצום היה עשרים ושתים שנה
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